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ค ำน ำ 
 

  งานหลกัของโครงการวจิยัเรื่อง “กำรวิจำรณ์ในฐำนะพลงัทำงปัญญำของสงัคมร่วม
สมยั” คอืการจดัท าสรรนิพนธบ์ทวจิารณ์จ านวน 50  บท   สาขาวรรณศลิป์ไดจ้ดัท าสรรนิพนธ์
จ านวน 50 บทหลกัรวมทัง้บทวเิคราะห ์  บทวจิารณ์บางบทมกีารวจิารณ์ซอ้นวจิารณ์  บท
วจิารณ์บางบทมกีารอา้งโยงกบับทวจิารณ์ของผูอ้ื่น   สาขาวรรณศลิป์ไดร้วมบทวจิารณ์นัน้ ๆ 
เพิม่ไวก้บับทวจิารณ์หลกั  เพือ่ผูอ้่านจะไดศ้กึษาวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ไปพรอ้มกนัดว้ย  
 สาขาวรรณศลิป์ไดส้ ารวจขอ้มลูเกีย่วกบัการวจิารณ์วรรณกรรมตัง้แต่สมยัรชักาล
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั  ซึง่มงีานพระราชนิพนธใ์นลกัษณะพระราชวจิารณ์  
และขอ้เขยีนทีแ่สดงทศันะวจิารณ์ของบุคคลต่าง ๆ ร่วมสมยั  แต่การวจิารณ์วรรณกรรมเฉพาะ
เรื่องยงัมไีม่มากนกั  โดยมากมกัจะเป็นทศันะวจิารณ์ทีแ่ทรกรวมกบัการศกึษาวเิคราะห ์  หรอื
แสดงความประทบัใจต่อตวับท  ดงันัน้  สรรนิพนธ์บทวจิารณ์จ านวน 50 บทเหล่านี้เกดิจากการ
ส ารวจขอ้มลูตัง้แต่ช่วงทีม่กีารเรยีนการสอนวชิาวรรณกรรมวจิารณ์ในระดบัมหาวทิยาลยัแลว้  
นัน่คอื ระหว่าง พ.ศ. 2481 - กรกฎาคม  2544  โดยใช ้  “แนวทางการคดัเลอืกบทวจิารณ์
ส าหรบัสรรนิพนธ”์  และ นิยามของค าว่า  “พลงัทางปัญญา”  ตามทีโ่ครงการวจิยัฯ ก าหนดไว ้   

คณะผูว้จิยัสาขาวรรณศลิป์พบว่าจากขอ้มลูบทวจิารณ์จ านวน  4,319  กว่าบท ของนกั
วจิารณ์จ านวน  450   รายชื่อ   มบีทวจิารณ์ทีแ่สดง “พลงัทางปัญญา” อย่างน่าสนใจ  สามารถ
รวบรวมเป็นสรรนิพนธไ์ดต้ามจุดมุ่งหมาย   แต่บทวจิารณ์ทีม่คีุณภาพแสดงพลงัทางปัญญามกั
สะทอ้นใหเ้หน็แนวคดิทีม่รีากฐานจากทฤษฎทีางวรรณกรรมมากกว่าปฏกิริยิาทางอารมณ์  และ
มกัจะแสดงออกดว้ยชัน้เชงิภาษาอนัเป็นความสามารถเฉพาะบุคคล  ดงันัน้  บทวจิารณ์ของนกั
วจิารณ์คนเดยีวกนัจงึไดร้บัคดัเลอืกซ ้าหลายบท  แต่ทัง้นี้คณะผูว้จิยัพยายามเลอืกสรรให้เป็น
ตวัอย่างบทวจิารณ์ทีแ่ตกต่างหลากหลาย  ทัง้ลกัษณะของตวับทวรรณกรรมทีน่ ามาวจิารณ์  
และทัง้แนวคดิและกลวธิกีารวจิารณ์   นอกจากนี้   เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ในการศกึษามุมมองการ
วจิารณ์ขา้มวฒันธรรม  สาขาวรรณศลิป์จงึคดัสรรบทวจิารณ์จากต่างประเทศจ านวน 3 บทมา
รวมไวด้ว้ย  บทวจิารณ์จากต่างประเทศทัง้ 3 บทน้ี  ลว้นเป็นบทวจิารณ์ทีน่ าเสนอทฤษฎกีาร
วจิารณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  จงึเป็นการเสรมิองคค์วามรูด้า้นการวจิารณ์แก่วงการวจิารณ์ของไทย
เป็นอย่างด ี    สรรนิพนธท์ีค่ดัสรรนี้  นอกจากเป็นบทวจิารณ์วรรณกรรมโดยตรงแลว้  ยงัเป็น
งานเขยีนในลกัษณะอื่นดว้ย  เช่น  บทความ  บทปาฐกถา  บทสมัภาษณ์  บทบรรณาธกิาร  บท
น าของหนงัสอื  เป็นตน้  เพือ่แสดงใหเ้หน็รปูแบบทีก่วา้งขวางหลากหลายของการแสดงทศันะ
วจิารณ์   

นอกจากสรรนิพนธค์ดัสรร  คณะผูว้จิยัยงัเขยีนบทวเิคราะหเ์พือ่ใหข้อ้มลูเสรมิเกีย่วกบัผู้
วจิารณ์  และบรบิทการวจิารณ์  และทีส่ าคญัคอืการชีใ้หเ้หน็ว่าบทวจิารณ์นัน้ ๆ มพีลงัทาง
ปัญญาในดา้นใด  อย่างไร  จุดเด่นของบทวจิารณ์นัน้อยู่ทีใ่ด  บางครัง้  ผูว้เิคราะหอ์าจมวีวิาทะ
ต่อบทวจิารณ์นัน้  แต่จะพยายามไม่ใหเ้ป็นลกัษณะของการวจิารณ์ซอ้นวจิารณ์  บทวเิคราะหจ์ะ
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เป็นเพยีงสว่นเสรมิเพือ่ใหผู้อ้่านมสีว่นในการคน้หาศกัยภาพทางพลงัปัญญาของบทวจิารณ์นัน้
ดว้ยตนเองดว้ย 
 คณะผูว้จิยัสาขาวรรณศลิป์เรยีงล าดบัสรรนิพนธบ์ทวจิารณ์ของไทยตามล าดบัเวลาของ
การตพีมิพค์รัง้แรก  แลว้ต่อดว้ยบทวจิารณ์จากต่างประเทศ   ทัง้นี้เพือ่ใหผู้อ้่านไดม้องเหน็
ประวตัพิฒันาการของการวจิารณ์วรรณกรรมของไทยในช่วงระยะเวลา 60 กว่าปี  ไปพรอ้มกบั
เหน็ภาพรวมของวงวรรณกรรมไทย  ทศิทางของการสรา้งสรรค ์  บรบิททางสงัคม  ตลอดจน
ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการสรา้งสรรคแ์ละการวจิารณ์วรรณกรรม 
 คณะผูว้จิยัปรารถนาใหส้รรนิพนธน์ี้มปีระโยชน์ต่อการศกึษา  วงวรรณกรรมและผูส้นใจ 
ทัว่ไป   สรรนิพนธบ์ทวจิารณ์วรรณกรรมทีค่ดัสรรมานี้  บ่งชีใ้หเ้หน็ว่าการวจิารณ์เป็นวธิกีาร
ส าคญัทีส่ามารถแสดงคุณค่าของการสรา้งสรรคศ์ลิปะอย่างลุ่มลกึ  และยงัท าใหต้ระหนกัถงึพลงั
สรา้งสรรคท์ีม่ตี่อชวีติและสงัคม  บทวจิารณ์จงึเป็นพลงัปัญญาต่อประชาคมวรรณกรรม  อนั
ประกอบดว้ยผูส้รา้งสรรค ์ ผูอ้่าน  และต่อประชาสงัคมโดยรวม   ในดา้นการศกึษา  สรรนิพนธ์
เหล่านี้สามารถสรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิารณ์วรรณกรรมไดใ้นระดบัหนึ่ง  และบ่งชีใ้หเ้หน็ว่า
วฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ศลิปวรรณกรรมในสงัคมไทยมคีวามต่อเนื่อง  และไม่ไดอ้่อนดอ้ยไป
กว่าการวจิารณ์ศลิปะแขนงอื่น   การวจิยัสาขาวรรณศลิป์รวมทัง้การคดัสรรสรรนิพนธอ์นัมี
คุณค่าจากบทวจิารณ์ทีม่อียู่จ านวนมาก  น่าจะเป็นจุดเริม่ตน้ของการศกึษาบทบาทของการ
วจิารณ์ศลิปะอย่างจรงิจงั  เพือ่ปรบัเสรมิใหก้ารวจิารณ์มพีลงัทางปัญญาต่อสงัคมร่วมสมยัอย่าง
แขง็แกร่งต่อไป   
 
 

       รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ์ 
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4.  ขมุทรพัยแ์ห่งวรรณคดชีนชาตสิว่น
น้อย และวรรณคดทีอ้งถิน่  

จติร  ภูมศิกัดิ ์ ชมยัภร แสงกระจ่าง 100 

5.  โคลงหา้…มรดกทางวรรณคดไีทย จติร  ภูมศิกัดิ ์ ชมยัภร แสงกระจ่าง 105 
6.  บทบาททางวรรณคดขีอง 
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“ผู้ดี” 

           นิลวรรณ   ปิน่ทอง 

 ตามความเขา้ใจกนัอย่างงา่ย การวจิารณ์หนงัสอืเล่มใด กค็อืการตชิมหนงัสอืเล่มนัน้ 
และนกัวจิารณ์คอืผูต้ ัง้ตวัขึน้พนิิจงานของผูอ้ื่น ฟังเผนิๆ นกัวจิารณ์ออกจะเป็นคน “เขือ่ง” อยู่สกั
หน่อย  แทท้ีจ่รงิความเป็นคนเขือ่งของนกัวจิารณ์อยู่ใกลอ้นัตรายมาก  นกัวจิารณ์คอืคนทีท่ ัง้
หา้วและทัง้หาญ  เมื่ออ่านหนงัสอืเล่มใดแลว้กใ็คร่จะอวดใหป้รากฏว่าตนซมึทราบในหนงัสอืนัน้ 
และในความประสงคข์องผูแ้ต่งเพยีงใด ถา้ผูว้จิารณ์สามารถแยกแยะถอ้ยประสงคข์องผูแ้ต่งไดถ้ี่
ถว้น  ชมถูกตรงทีเ่หมาะควรชมและตติรงทีเ่หมาะควรต ิผูว้จิารณ์กเ็ป็นอนัว่ารกัษาความเขือ่งไว้
ไดด้ว้ยด ี แต่ถา้การณ์กลบัเป็นตรงกนัขา้ม   ความ ”เขือ่ง” ก็จะกลายเป็นความ “โข่ง” ไป 
 การทีผู่ว้จิารณ์จะเขา้ใจจุดประสงคข์องผูแ้ต่งไดถู้กตอ้งนัน้ อาศยัทีม่คีวามปรชีาสามารถ
อ่านดวงใจคนออก ในบางครัง้ผูว้จิารณ์ “ปรชีา” เกนิผูแ้ต่ง หาจุดประสงคใ์หแ้ก่เรื่องทัง้ๆทีผู่แ้ต่ง
ยงันึกไปไม่ถงึ  หรอืไม่ประสงคด์งันัน้ ผูเ้ขยีนเคยอ่านพบเรื่องเล่าว่า เมื่อ กอลสเวอธ ี
Galsworthy น าละครเรื่อง “Strife” ออกแสดง มผีูเ้ขยีนบทวจิารณ์ว่าขอ้ใหญ่ใจความของละคร
คอื การขนัสูร้ะหว่าง Capital และ Labour และเสรมิว่า Galsworthy ใชปั้ญหาเศรษฐกจิสมยั
ปัจจุบนัเป็นโครงเรื่อง แต่แลว้ตวัผูแ้ต่งบทละครกลบัแถลงว่า  มไิดน้ึกไปถงึปัญหาเศรษฐกจิเลย  
เป็นแต่ว่าในขณะทีศ่กึษาอุปนิสสยัใจคอมนุษย ์พบคนจ าพวกหนึ่งมนีิสสยัไม่ยอมลงหวัใหก้บัใคร
งา่ยๆ ถา้ลงไดปั้กใจท าอะไรแลว้ กม็านะยดึจนถงึทีสุ่ด ไม่ย่อทอ้ต่อภยนัตรายใดๆ จงึท าใหเ้กดิ
ความคดิต่อไปว่า ถา้บุคคลจ าพวกนี้ตอ้งเผชญิหน้ากนัเขา้เมื่อใด  จะตอ้งหกัลงทัง้สองฝ่าย  
เพราะแขง็ต่อแขง็เขา้หากนั  ครัน้แลว้จงึสรา้งตวัละครอุปนิสสยัเช่นน้ีขึน้สองนาย ใหต้่อสูก้นั ใน
ทีสุ่ดกก็ลายเป็นคน “หกั” ดว้ยกนัทัง้คู่ 
 ฝ่ายผูว้จิารณ์ทีป่รชีาดอ้ยกว่าผูแ้ต่ง มกักลายเป็นตวัอย่างของสุภาษติวานรไดแ้กว้ ขอ
ยกใหเ้ป็นหน้าทีข่องผูอ้่านตดัสนิว่า คนทีเ่ขยีนเรื่องนี้ควรจดัใหเ้ขา้อยู่ในประเภทใด 
 เรื่อง ผู้ดี นี้นบัเนื่องอยู่ในประเภทหนังสอืทีฝ่รัง่เขาเรยีกว่า โนเวล ชื่อในพากยไ์ทยมี
มากจนไม่รูท้ีจ่ะเลอืกเรยีกตามชื่อไหน  เรยีกกนัดาษๆว่า เรื่องอ่านเล่น แต่ชื่อนี้ชวนใหฉ้งน โน
เวลนัน้บางทเีขาแต่งใหอ้่านจรงิๆกม็ ี ดงัโนเวลใหม่ๆ ของฝรัง่ชัน้ทีเ่ขาถอืกันว่าด ี มกัเป็นเรื่อง
แต่งใหอ้่านจรงิแทบทัง้สิน้  ส าหรบัเรื่อง ผู้ดี นี้จะสงเคราะหเ์ขา้ในประเภทอ่านเล่นไม่ได ้ เขา้ใจ
ว่าผูแ้ต่งมุ่งหมายใหอ้่านจรงิ เพยีงแต่ภาพทีห่น้าปกกพ็ูดไดเ้ป็นภาษาว่า “ลกัษณะการเป็นผูด้อียู่
ทีก่รดีนิ้วกรุยกรายหรอื?” เมื่อเปิดอ่านขา้งในจบ กจ็ะไดค้ าตอบว่า “หามไิด”้ และหนงัสอืเล่มนี้
ชีแ้จงแก่เราอย่างละเอยีว่า “ผูด้”ี แทน้ัน้คอือย่างไร เมื่อเรื่องนี้เป็นไปในทางสัง่สอน ชื่อว่าเรื่อง
อ่านเล่นเป็นอนัใชไ้ม่ได้ 
 ท านองเดยีวกบัเรื่องอื่นของผูแ้ต่งคนเดยีวกนั เรื่องนี้เป็นเรื่องในวงสงัคมของคนไทย
ชัน้สงูดว้ยศกัดิ ์ ดว้ยตระกูลและดว้ยทรพัย ์ เป็นพฤตกิารณ์ของครอบครวัทีห่นกัแน่นอยู่ใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี “ผู้ดไีทย” และในขณะเดยีวกนั ก็ต้อนรบัความเป็นอยู่เยี่ยงผู้ดี
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อษัฎงคตวสิยัเขา้ไวด้ว้ยตามแบบของ “แกงบวน” การบรรยายสภาพวงสงัคมชัน้น้ีใหก้ระจ่าง
และละเอยีดละออ ดเูหมอืนไม่มนีกัเขยีนคนใดท าไดด้เีกนิ “ดอกไมส้ด” ในฐานะทีน่ักเขยีนผูน้ี้ใน
ชวีติจรงิเป็น “คนหน่ึง” ในวงสงัคมชัน้นัน้จงึเหน็พฤตกิารณ์ไดอ้ย่างใกลช้ดิ ประกอบกบับณัฑติ
ของศลิปินอนัมอียู่ในตวั การบรรยายจงึชดัเจนแจ่มแจง้ สามารถท าใหผู้อ้่านรูส้กึประหนึ่งว่าได้
เขา้ไปเหน็เหตุการณ์ดว้ยตาเอง 
 ในเรื่องนี้ผูป้ระพนัธ์น าใหเ้รารูจ้กั วมิล ธดิาคนใหญ่ของพระยาอมรรตัน์ฯ หญงิสาวผู้
สมบูรณ์พรอ้มดว้ยรปูสมบตัแิละคุณสมบตั ิ ความยุ่งยากในครอบครวัของท่านเจา้คุณบดิาผูม้าก
ภรยิาสอนใหว้มิลเป็นคนรูค้ดิมาตัง้แต่ยงัอยู่ในวยัสาวน้อย การมภีรยิามากแต่ขาดความสามคัคี
ปรองดองท าใหเ้กดิการบา้นแตกสาแหรกขาดขึน้  แมใ้นสมยัทีพ่ระยาอมรรตัน์ฯ ยงัมชีวีติอยู่  
เอกภรยิาทัง้สอง คอื คุณวง มารดาบงัเกดิเกลา้ของวมิล  และคุณแสมารดาเลีย้งผูร้กัวมิลดงั
ดวงใจ  ต่างกร็า้งบา้นไปหาความสงบอยู่ตามล าพงั ครัน้ท่านบดิาสิน้บุญลง วมิลกต็อ้งรบัภาระ 
“บา้น” อนัหนกัและใหญ่หลวงไวบ้นบ่าอนัแบบบาง มรดกทีเ่จา้คุณบดิาทิง้ไวใ้หน้้อยแทบไม่น่า
เชื่อ เมื่อเทยีบกบัความโอ่โถงขณะยงัมชีวีติอยู่ วมิลจะตอ้งดแูลและปกครองบา้นแทนพีช่ายผู้
ก าลงัศกึษาวชิาอยู่ทีต่่างประเทศ ความจ าเป็นทางการเงนิท าใหว้มิลหกัหาญท าการเดด็เดีย่ว
เพือ่เหน็แก่อนาคตอนัรุ่งเรอืงของพีช่าย  และความมัน่คงของครอบครวั  จดัการบรรจุศพบดิาใน
วนับ าเพญ็กุศล 7 วนัหลงั ยา้ยจากตกึหลงัใหญ่ไปสูเ่รอืนน้อย เพือ่รบัประโยชน์ทีจ่ะไดจ้ากการ
ใหเ้ช่าตกึ ระบายคนใชอ้อกจากความคุม้ครอง ตดัรายจ่ายทีเ่กนิจ าเป็นโดยสิน้เชงิ ท างานบางสิง่
ดว้ยมอืเอง จนทีสุ่ดลดตวัลงรบัจา้งท างานฝีมอืเลก็ๆน้อยๆ  
 การกระท าอย่างหกัหาญและเดด็เดีย่ว อนัไม่ตอ้งกบัประเพณีนิยม ปราศจากการรอฟัง
ค าทกัทว้งตเิตยีนจากภายนอก ท าความขมขืน่และบาดหมางใหบุ้คคลทีไ่ม่สามารถเขา้ใจและไม่
ยอมเขา้ใจการกระท าของวมิล  มคีุณวง มารดาตวัเป็นอาท ิ  และยงัม ี พระบรบิาลฯ ผูเ้ป็นอา 
นางพรอ้ม อนุภรยิาของท่านบดิา มาลน้ีองสาวต่างมารดา ตลอดจนถงึคุณหญงิบรหิารฯ ผูเ้คย
มุ่งหมายจะไดว้มิลไปเป็นศรสีะใภ ้เป็นปรโิยสาน 
 แต่ยงัมบีุคคลอกีหมู่หนึ่งแลเหน็ความจ าเป็นของวมิล และฝักใฝ่เขา้ช่วยเหลอืปลดเปลือ้ง
ความล าบากทัง้ทางกายและทางใจให ้ บุคคลหมู่นี้ไดแ้ก่ คุณแส มารดาเลีย้งผูเ้ป่ียมดว้ยคุณ
ความด ี มาณพน้องรองจากมาล ีและอุดม หลานชายคุณแสผูร้กัวมิลจนสุดใจ 
 โครงเรื่องแบ่งเป็น 2 ตอนอย่างจะแจง้ จากความสมบูรณ์พลูสุขมาสูค่วามวปิปโยคนี้
จดัเป็นครึง่แรก หลงัจากการปัน่ป่วนครัง้ใหญ่นี้ไปจนจบเป็นครึง่หลงั ในครึง่หลงันี้เราตอ้ง
ตดิตามดคูวามสามารถของวมิล  ผูต้อ้งเผชญิหน้ากบัปัญหาใหญ่สีป่ระการ  และเป็นภาระ
โดยตรงของวมิลทีจ่ะตอ้งแก้ไข หนึ่งจะตอ้งออมทรพัยไ์วเ้ป็นก าลงัใหพ้ีช่ายไดเ้รยีนจนส าเรจ็ 
สองจะตอ้งปัดเป่าขอ้ครหาอนัเกี่ยวกบัมาล ี และจดัการใหก้ารสมัพนัธข์องมาลแีละนายจรญูเป็นไป
ตามประเพณีนิยม  สามจะตอ้งจงูมาณพออกจากบ่วงภยัอนัเกดิแต่ความหนุ่มคะนอง และสี่
จะตอ้งสูค้วามกบันางพรอ้มผูฟ้้องรอ้งขอสทิธปิกครองลูกทัง้สองทีย่งัเลก็ ในขณะทีปั่ญหานอก
ตวัยงัสบัสนอลเวงอยู่นี้ วมิลยงัไดร้บัความโทมนสัใจอกีอย่างสุดซึง้ เนื่องจากการตายของอุดม 
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ชายคู่หมัน้ผูแ้สนจงรกัภกัด ี คอยช่วยเหลอืในคราวยาก  นอกจากคุณแสอกีผูห้นึ่ง วมิลกเ็ท่ากบั
ตวัคนเดยีว และล าพงัตวัคนเดยีวนี้ วมิลจะสามารถปัดเป่าความยุ่งยากทัง้หมดใหพ้น้ไปไดล้ะ
หรอื ?   
 ความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งท าใหปั้ญหาผ่านพน้ไปดว้ยดนีัน้เอง ท าใหโ้ครงเรื่องตอนหลงันี้
อ่อนไป  ในตอนตน้ผูแ้ต่งสามารถด าเนินเคา้เรื่องเป็นอย่างด ีจากกรณียแ์วดลอ้มผกูปัญหาขึน้รดั
วมิลเป็นเปลาะๆไป แต่เมื่อรดัจนวมิลเกอืบจะหายใจไม่ออก ชะรอยจะสงสารวมิลขึน้มา จงึ
แทนทีจ่ะค่อยๆ คลายปัญหาดว้ยวธิฉีลาดดงัเมื่อขมวดขึน้ กลบัใชม้ดีคมตดัทเีดยีวขาดตลอด มดี
คมทีผู่แ้ต่งน ามาใชน้ี้คอื พระยาพลวตัฯ เจา้คุณหนุ่มผูใ้จอารยี ์การกระท าของพระยาพลวตัฯ แม้
จะไม่เกนิจรงิ กก็ล่าวไดว้่าผูบ้ าเพญ็กรณียน์ัน้เป็นคนดจีนแทบไม่น่าเชื่อ และความดขีองพระยา
พลวตัฯ นัน้เองทีท่ าใหค้วามดขีองเรื่องอ่อนไป 
 วเิคราะหโ์ครงเรื่องแลว้ ไม่เหน็สิง่ใดใหม่หรอืปัญหาชวนคดิชวนขบ เป็นเรื่องพืน้บา้น
ธรรมดา  แสดงชวีติของครอบครวัแห่งหนึ่งซึง่มหีญงิสาวผูห้นึ่งเป็นบุคคลส าคญั เป็นตวัแบบ
ของ “ผูด้”ี เป็นศูนยก์ลางทีโ่ยงบุคคลอื่นเขา้มา  การล าดบัขัน้เรื่องอยู่ทีฐ่านะการเปลีย่นแปลง
ของวมิล เคา้เรื่องใหค้วามรูส้กึว่าหนงัสอืเล่มนี้ “ยงัมตี่อ” พระยาพลวตัฯไดล้งแรงไปแลว้อย่าง
มาก ผลตอบแทนจะตอ้งมมีาขา้งหน้า  คุณหญงิพลวตัฯ ก าลงัรอความตายจะมารบัไปทุกขณะ
จติต ์วมิลกร็า้งคู่หมัน้  ผูว้จิารณ์รกัทีจ่ะทายว่า เมื่อพายุฝนผ่านไปแลว้ ในท่ามกลางแสงสว่างที่
จะฉายมาใหม่จะเหน็วมิลกบัพระยาพลวตัฯเดนิเกีย่วกอ้ยกนัมาบนทางอนัราบรื่น 
 แมจ้ะมใิช่เรื่องโลดโผน หนังสอืเรื่องนี้ชวนอ่านและใหค้วามเพลดิเพลนิเป็นอย่างด ี เหตุ
หนึ่งของคุณสมบตัอินันี้อยู่ทีก่ารบรรยายลกัษณะและอุปนิสสยัของบุคคลในทอ้งเรื่อง ซึง่ผูแ้ต่ง
ท าไดอ้ย่างงดงาม ตวัละครแทบทุกตวัมลีกัษณะพเิศษประจ าทีท่ าใหต้วัเป็นตวัเอง เป็นบุคคลคน
หนึ่งเหมอืนหนึ่งดงัในชวีติจรงิ  ถา้เราปิดหนงัสอื  แลว้มองดบูุคคลในชวีติจรงิ  จะเหน็คนเช่น 
“นางพรอ้ม” “สุดใจ” “คุณวง” และ “คุณหญงิบรหิารฯ” อยู่ทุกหนทุกแห่ง ถงึบุคคลทีย่กมา     
กล่าวจะไม่ใช่ตวัละครส าคญั ความสามารถทีบ่รรยายใหเ้กดิความรูส้กึว่าตวัละครเหล่านี้คอื “คน
จรงิๆ” เป็นสิง่ส าคญัอย่างยิง่ 
 เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องของวมิล  วมิลจงึเป็นบุคคลส าคญัทีสุ่ด วมิลเป็นคนสวย สุภาพ 
สงา่ในการวางตวั รูร้กัษาตวั ไวต้น สมศกัดิส์มตระกูล  ฉลาดหลกัแหลม ตดัสนิใจไดอ้ย่าง
รวดเรว็  ความรกัของวมิลทีม่ตี่อบดิาและคุณแสนัน้อ่อนหวาน  ซาบซึง้  น่าปราณี  การอบรมที่
ด ี ประกอบกบัปัญญาความฉลาดในตนช่วยใหว้มิลมตีาสว่างในสิง่ทัง้ปวง ตามธรรมดาคนฉลาด
มกัไม่ใคร่ปราณีคนโง ่ วมิลเป็นคนฉลาดทีไ่ม่สูน่้าชมในขอ้นี้ และดว้ยความฉลาดท าให้วมิลออก
จะ “แขง็” ไป กบัคนเขลา หล่อนยิม้อย่างเยาะ ไม่มคีวามปราณีเจอืปนอยู่เลย  คุณหญงิบรหิาร ฯ 
นายจงรกั และ สุดใจ เป็นเหยื่อผูเ้คราะหร์า้ยในขอ้นี้ 
 คุณแสนัน้คอื แม่พมิพข์องวมิล จะเพีย้นกนักต็รงทีว่ยัวุฒไิดช้่วยกล่อมเกลาอุปนิสสยั
ของคุณแสใหสุ้ขมุลกึซึง้กว่าวมิลผูม้เีลอืดสาวเตม็ตวัเท่านัน้ 
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 ตวัพระยาพลวตัฯสรุปลงไดว้่าเป็นคนดแีสนด ี การทีต่วัละครผูน้ี้แทรกเขา้มา ท าให้
เกดิผลอย่างไรนัน้  ไดก้ล่าวมาแต่ตน้แลว้ 
 อุดม เป็นชายหนุ่มเลอืดรอ้น ฉลาด รกัจรงิ ท าจรงิ น่าเสยีดายทีผู่แ้ต่งจงใจใหอ้ายุสัน้ไป
สกัหน่อย  อนัทีจ่รงิ  อุดมยงัไม่น่า “ถงึทีต่าย”  เรารูไ้ม่ไดว้่าการตายของอุดมจะมผีลในเล่ม
ต่อไปอย่างใด ถา้ในตอนนัน้ อุดมยงัอยู่ กร็งัแต่จะเป็นเครื่องกดีขวางการด าเนินเรื่อง อุดมกค็วร
ตายเสยีในเล่มนี้ถูกแลว้  เพือ่ความสะดวกของผูแ้ต่งในภายหน้า  
 เรื่อง ผู้ดี นี้ กนิหน้าหนงัสอืถงึ 750 กว่าหน้า ทัง้ๆ ทีไ่ม่มเีรื่องราวอะไรนกั ทัง้นี้เป็นดว้ย
ความสามารถของผูแ้ต่งในเชงิบรรยายเกรด็เลก็ๆน้อยๆทีช่วนอ่านชวนเพลนิ ดงัค าบรรยายเรื่อง
ความเป็นไปในครอบครวัของคุณมงคล (พระยาอมรรตัน์ฯ) เรื่องของเอกภรยิาและอนุภรยิา และ
เรื่องของขา้เก่าบ่าวเลีย้ง หรอืค าบรรยายพธิอีาบน ้าศพอย่างละเอยีด จรงิอยู่สิง่เหล่านี้ไม่มสีว่น
เกีย่วกบัการด าเนินเรื่อง แต่ช่วยปรุงรสการแต่งใหด้ขีึน้ และท าใหเ้รื่องเหมอืนจรงิมากขึน้ “เกรด็” 
ต่างๆ ท านองนี้เราพบเสมอในหนงัสอืเล่มอื่นของผูแ้ต่งคนเดยีวกนั “เกรด็” นี้เองทีช่่วยใหห้นงัสอื
ของ “ดอกไมส้ด” มลีกัษณะเด่นเป็นพเิศษ  และเป็นทีน่ิยมแพร่หลาย 
 สิง่ทีช่วนอ่านอกีอย่างหนึ่งคอืบทพดูในทอ้งเรื่อง ซึง่ไดล้กัษณะเหมาะสมกบัอุปนิสยัของ
บุคคลผูพ้ดู เราจะรูส้กึเหมอืนว่าผูแ้ต่งสรา้งตวัละครขึน้แลว้ปล่อยใหพ้ดูไปตามอุปนิสสยัจะชกั
น าไป หาใช่แต่ผูแ้ต่งพดูใหต้วัละครไม่ บทพดูของบุคคลทีม่ปีฏภิาณและอารมณ์เยีย่งอย่างพระ
ยาอมรรตัน์ฯ กเ็ตม็ไปดว้ย ขอ้ข า และค าคม หรอืตวัละครอย่างสุดใจ กย็่อมพูดเหน็บแนมแกม
กล  ตามประสาผูม้อีารมณ์ขุ่นมวัเตม็ไปดว้ยความอจิฉารษิยา 
 ในเชงิการบรรยายความเป็นไปแห่งชวีติ การระบายความรูส้กึของบุคคลในเรื่อง จะเป็น
เกีย่วกบัความรูส้กึทัว่ไป หรอืความรูส้กึอนัละเอยีดลกึซึ้งของหวัใจ  หรอืการวาดอุปนิสยัใจคอ
คนใหเ้หน็เด่นชดั  นับว่า “ดอกไมส้ด”  ไม่แพน้กัเขยีนอื่นๆทีส่ามารถในเชงินี้  นกัเขยีนทีค่ดิ
อย่างไร  หรอืสงัเกตการใดมาแลว้ ระบายความคดิและการสงัเกตออกมาใหผู้อ้ื่นได้พลอยรู้
พลอยเหน็ดว้ยไดต้รงตามความตอ้งการของตน ย่อมจดัว่าเป็นศลิปินในทางประพนัธ ์ ลกัษณะ
อนัน้ีมอียู่ในหนงัสอืทุกเล่มที ่“ดอกไมส้ด” สรา้งขึน้ไว้ 
 ทีว่่าหนงัสอื ผู้ดี เป็นเรื่องอ่านจรงิ เพราะผูแ้ต่งมุ่งสอนธรรม และจรรยาความประพฤติ
ไวอ้ย่างเด่นชดั ในการสนทนากบัผู้รูค้นหนึ่ง ผูว้จิารณ์ตดิใจในค าพดูทีเ่ขากล่าวว่า “ดอกไมส้ด”  
คอืนกัเทศน์นอกธรรมาสน์เราดีๆ นี่เอง ขอ้นี้ตรงใจผูว้จิารณ์ทีสุ่ด  หนงัสอืทุกเล่มของ “ดอกไม้
สด” มกัมอีรรถาธบิายขอ้ธรรมในพระศาสนาเขา้แฝงฝังอยู่ดว้ย แต่เรื่องทีน่ ามาประกอบ
อรรถาธบิายหาใช่เรื่องชาดกในสมุดใบลานหรอืกระดาษขอ่ยไม่ หากเป็นชาดกสมยัใหม่ ตวั
บุคคลในชาดกคอืคนในสมยัเราท่าน  ยิง่ใน ผู้ดี  นี้ดว้ยแลว้  ทุกขึน้ตน้บทใหม่ย่อมมขีอ้ธรรม
ประจ าบท  และเรื่องราวทีบ่รรยายในบทนัน้กค็อืเรยีงความกระทูธ้รรมกลาย ๆ  เช่นบททีห่นึ่ง  
นรชนผูม้กัโกรธและมคีวามลบหลู่อย่างบาป ฯลฯ ไดแ้ก่นางสาวสุดใจ ในเรื่องต่างๆของ“ดอกไม้
สด” บุคคลทีจ่ะส าเรจ็ผลในปลายมอื ลว้นเป็นผูอ้ยู่ในธรรมและปฏบิตัธิรรม ดงัหลวงอรรถฯใน 
หน่ึงในร้อย  หลวงนฤบาล ฯ ใน ชยัชะนะของหลวงนฤบาล และ นิจ เป็นตวัอย่าง กล่าวได้
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ว่าในหนงัสอืของ “ดอกไมส้ด” ธรรม ชะนะ อธรรม เสมอไป  ตวัละครเอกของ “ดอกไมส้ด” คอื 
บุคคลในอุดมคตทิางธรรมปฏบิตัขิองผูแ้ต่งนัน่เอง โดยมากคนดขีอง “ดอกไมส้ด” จงึเป็นคนดี
เอามากๆ จนแทบไม่น่าเชื่อ  “ดอกไมส้ด” ต่างกบันกัเทศน์บนธรรมาสน์กต็รงที ่ ผูฟั้งไม่ตอ้งนัง่
พนมมอืฟัง และถวายดอกไมธ้ปูเทยีน  หลงัอาหารหรอืยามว่างการงาน จะนอน นัง่ หรอื
เอกเขนก กฟั็งไดท้ัง้สิน้ ในทีน่ี้ผูแ้ต่งสอนถงึเรื่องการเป็นผูด้แีท ้ ผูท้ีเ่ป็นตวัอย่างของผูด้ ี ไดแ้ก ่
คุณแส วมิล พระยาพลวตัฯ เป็นตน้ ตอนหน่ึงผูเ้ขยีนกล่าวความเหน็เรื่องผูด้ไีวด้งันี้ 
 “การมกี าเนิดดหีนึ่ง การไดร้บัการอบรมและการศกึษาดถีงึขนาดหนึ่ง หาใช่สิง่ไร้
ประโยชน์ดงับุคคลบางจ าพวกชอบกล่าว แทจ้รงิการมกี าเนิดดเีป็นปัจจยัใหบุ้คคลเป็นผูด้ไีดง้่าย
ขึน้ และการศกึษาช่วยใหบุ้คคลรูจ้กัว่าการเป็นผูด้นีัน้คอือย่างไร” 
    ในทางขนบธรรมเนียมประเพณี “ดอกไมส้ด” ออกจะแบบจดัอยู่สกัหน่อย สตรผีูแ้ต่งหน้า
ดว้ยสมีากเกนิไปในเวลากลางวนั บุรุษผูส้วมรองเทา้หุม้สน้ไม่สวมถุงหรอืสตรทีีส่วมรองเทา้สน้
สงูเปลอืยน่องสวมเสือ้ “น้อย” ไปงานศพ หรอืตลอดจนเครื่องภาชนะในการบรโิภคทีไ่ม่ตอ้งชุด
กนั  เหล่านี้ไม่รอดพน้การต าหนิไปไดเ้ลย 
 “ดอกไมส้ด” เขยีนหนงัสอืขึน้หลายเล่ม  สรา้งตวัละครทีผู่อ้่านไม่ใคร่ลมืไดง้า่ยๆขึน้
หลายคน แต่ทุกเล่มเล่าแต่เรื่องในวงสงัคมทีอ่ยู่อย่างใกลช้ดิ บุคคลทีส่รา้งขึน้กไ็ดแ้บบจากตวั
จรงิทีคุ่น้เคยหรอืรูจ้กัฉะเพาะในวงสงัคมนัน้ ดสูยามทัง้ประเทศแลว้ วงสงัคมของ “ดอกไมส้ด” 
เป็นเพยีงมุมเลก็ๆมุมหนึ่ง หรอืไม่กว็งแคบๆ บุคคลในทีน่ัน้เป็นเพยีงหยบิมอืหนึ่งของคนทัง้
ประเทศ  การศกึษา มารยาท ตลอดจนความเป็นอยู่ดงัไดจ้ากการบรรยายเรื่องราวของเขา
เหล่านี้เป็นเพยีงความศวิลิยัซผ์วิๆ บางๆ ทีล่อยอยู่เหนือความขรุขระของพืน้ทีอ่นัไพศาล
ภายนอกสงัคมนัน้ ถงึอย่างไรกอ็ดกล่าวมไิดว้่า  ภายในวงแคบๆ นัน้เอง สมองอนัเฟ่ืองของ
ผูป้ระพนัธท์ าหน้าทีดุ่จนายช่างช านาญทอของธรรมชาต ิปัน่สายใยทบทวนใหเ้ป็นขา่ยมลีวดลาย
อนัละเอยีด เบาบาง และซบัซอ้นเป็นทีน่่าอศัจรรย์ 
 
                       25  พฤษภา. 81 
 
 
ทีม่า: นิลวรรณ ป่ินทอง. “ผูด้”ี. มหาวิทยาลยั. เล่มที ่16  ฉบบัที ่1 (กนัยายน 2481) : 227–234. 
หมายเหตุ: สะกดการนัตต์ามตน้ฉบบัเดมิ 

 
 
 
 
 
 



ครัง้ที ่1 (03/04/45)                                                                          สรรนิพนธ ์ สาขาวรรณศลิป์ 

.  เอกสารหมายเลข  ว 3 

-83- 

 

บทวิเคราะห ์
 

 
การรเิริม่สอนวชิาวรรณคดวีจิารณ์โดยพระเจา้วรวงศเ์ธอ  กรมหมื่นนราธปิพงศป์ระพนัธ ์ 

ทีค่ณะอกัษรศาสตร ์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ในราว พ.ศ. 2480   เป็นการสรา้งพืน้
ฐานความรูแ้ก่นิสติในเรื่องทฤษฎวีรรณคดแีละหลกัเกณฑก์ารวจิารณ์วรรณคดตีามแนวของ
ตะวนัตก    ดงันัน้   ในช่วงปี พ.ศ. 2481  หนงัสอื มหาวทิยาลยั  ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
จงึไดล้งพมิพบ์ทความวจิารณ์นวนิยายของนิสติหลายบท   อนัแสดงใหเ้หน็ว่าการวจิารณ์
วรรณกรรมไดก้้าวหน้าจากแบบฝึกหดัในชัน้เรยีนมาสูง่านเขยีนทีเ่ผยแพร่สูส่าธารณะมากขึน้ 
 นิลวรรณ  ป่ินทอง   นิสติอกัษรศาสตร ์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ผูท้ีใ่นระยะเวลา
ต่อมาไดท้ าหน้าทีเ่ป็นบรรณาธกิารนิตยสารสตรสีารรายปักษ์   อนัเป็นนิตยสารทีม่คีุณค่าสาระ
เป็นทีย่อมรบัในหมู่นกัอ่านทุกเพศ ทุกวยั  ทุกระดบัความรู ้  ยาวนานกว่า  40  ปี  ก่อนจะปิด
ตวัไป   การอุทศิตนท างานเพือ่ประโยชน์แก่สงัคมอย่างจรงิจงัในดา้นภาษา  วรรณกรรม  และ
สือ่มวลชน  ท าใหน้ิลวรรณ  ป่ินทอง  ไดร้บัการยกย่องและไดร้บัรางวลัมากมาย  เช่น  ไดร้บั
พระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์จุลจอมเกลา้   อนัท าใหไ้ดร้บัค าหน้าชื่อว่า  “คุณ”  ไดร้บั
รางวลัแมกไซไซ    สาขาบรกิารชุมชน  และไดร้บัรางวลัพระเกี้ยวทองค า จากจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  เป็นตน้    

ในฐานะบรรณาธกิาร   และผูร้อบรูท้างภาษาไทยและวรรณกรรมทัง้ไทยและเทศอย่าง
สงูคนหนึ่ง   คุณนิลวรรณ  ป่ินทอง ไดแ้สดงทศันะวจิารณ์เกีย่วกบัวรรณกรรมทัง้ทางตรงและ
ทางออ้มอยู่เสมอ    เป็นทีน่่าเสยีดายว่าสว่นใหญ่จะเป็นการวจิารณ์โดยวาจามากกว่าจะเป็น
ขอ้เขยีนทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร   แต่ผูม้โีอกาสไดฟั้งและไดอ้่านทศันะวจิารณ์ของคุณนิลวรรณ   
จะรูส้กึไดช้ดัว่าเป็นทศันะวจิารณ์ทีม่พีลงัแรง   เฉียบคม   มปีระสบการณ์และความรอบรูอ้ย่าง
ยิง่ 
 บทวจิารณ์นวนิยายเรื่อง ผู้ดี  ของ  “ดอกไมส้ด”   อนัเป็นนามปากกาของ ม.ล.  บุปผา  
นิมมานเหมนิทร ์  เป็นบทวจิารณ์เมื่อคุณนิลวรรณ  ป่ินทอง   ยงัเป็นนิสติคณะอกัษรศาสตร ์ ปี 
4  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   แต่ถงึแมว้่าผู้วจิารณ์ยงัอยู่ในวยัเยาว ์   ผูอ้่านกส็ามารถสมัผสัได้
ถงึพลงัความคดิอนัหนกัแน่น  ชดัเจน   เพราะผูว้จิารณ์ยดึมัน่ในมโนทศัน์หลกั  ๆ  ทีต่ ัง้ไว ้  นัน่
คอื  พนิิจพเิคราะหอ์งคป์ระกอบต่าง ๆ ของนวนิยายเรื่องนี้อย่างละเอยีด ลกึซึง้ มเีหตุผลและ
วจิารณญาณ  อนัชวนใหผู้อ้่านคนอื่นวเิคราะหต์าม    

 ผูว้จิารณ์ชีใ้หเ้หน็ว่านวนิยายเรื่อง  ผู้ดี  ซึง่จดัอยู่ในประเภทหนงัสอืทีฝ่รัง่เรยีกว่า  โน
เวล   มใิช่ “เรื่องอ่านเล่น”   อย่างทีเ่รยีกขานกนั   หากแต่เป็น  “หนงัสอือ่านจรงิ”   เพราะ
นอกเหนือจากความเพลนิเพลนิอ่านสนุกแลว้   นวนิยายเล่มนี้ยงัใหข้อ้คดิแก่ผูอ้่านในเรื่องชวีติ   
โดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นนวนิยายที ่ “มุ่งสอนธรรมและจรรยาความประพฤตไิวอ้ย่างเด่นชดั” เรื่อง 
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ผู้ดี จะมขีอ้ธรรมประจ าบทเมื่อขึน้บทใหม่ทุกครัง้ และเนื้อหาในแต่ละบทจะสอดคลอ้งกบัหวัขอ้
ประจ าบทราวกบัเป็นการอธบิายกระทูธ้รรม    นอกจากเรื่อง ผู้ดี  แลว้   ผูว้จิารณ์ยงัสรุปว่า  
“ดอกไมส้ด”  แฝงการอรรถาธบิายขอ้ธรรมไวใ้นนวนิยายทุกเรื่อง    จนมผีูก้ล่าวว่า  “ดอกไมส้ด”  
เป็น  “นกัเทศน์นอกธรรมาสน์”  นวนิยายของ “ดอกไมส้ด” จงึมแีก่นความคดิว่า “ธรรมะย่อม
ชนะอธรรม” และตวัละครฝ่ายดขีอง “ดอกไมส้ด” จะเป็นบุคคลอุดมคตทิางธรรมอย่างชดัเจน 
การสรุปเช่นนี้เท่ากบัว่าผูว้จิารณ์ประเมนิคุณค่าโดดเด่นของนวนิยายของ “ดอกไมส้ด”  ในฐานะ
เป็นวรรณกรรมเชงิสัง่สอน (didactic literature)ขอ้สรุปนี้ไม่ไดผ้ดิไปจากความจรงิแต่อย่างใด 
เพราะการใหน้วนิยายเป็นอุทาหรณ์สอนชวีติดว้ยหลกัธรรมเป็นจุดประสงคข์องผูแ้ต่งทีแ่สดงไว้
ชดัเจน 

จุดเด่นอย่างยิง่ของบทวจิารณ์นี้อยู่ทีค่วามสามารถในการชีข้อ้บกพร่องหลายประการ
ของนวนิยายเรื่องนี้ดว้ยภาษาทีส่ละสลวย  สุภาพ  และมพีลงั  แต่แฝงน ้าเสยีงของการเสยีดสไีว้
อย่างแนบเนียน   เช่น   ผูว้จิารณ์มคีวามเหน็ว่าการวางโครงเรื่อง  “อ่อน” ไป   กก็ล่าวโดยใช้
ความเปรยีบเทยีบว่า   “ในตอนตน้ผูแ้ต่งสามารถด าเนินเคา้เรื่องเป็นอย่างด ีจากกรณียแ์วดลอ้ม
ผกูปัญหาขึน้รดัวมิลเป็นเปลาะๆ ไป  แต่เมื่อรดัจนวมิลเกอืบจะหายใจไม่ออก  ชะรอยจะสงสาร
วมิลขึน้มา  จงึแทนทีจ่ะค่อย ๆ  คลายปัญหาดว้ยวธิฉีลาดดงัเมื่อขมวดขึน้  กลบัใชม้ดีคมตดั
ทเีดยีวขาดตลอด  มดีคมทีผู่แ้ต่งน ามาใชค้อื  พระยาพลวตัฯ  เจา้คุณหนุ่มผูใ้จอารยี”์  
นอกจากนี้ยงัวจิารณ์การสรา้งตวัละครบางตวั  เช่น  “การกระท าของพระยาพลวตัฯ  แมจ้ะไม่
เกนิจรงิ   กก็ล่าวไดว้่าผูบ้ าเพญ็กรณียเ์ป็นคนดจีนแทบไม่น่าเชื่อ  และความดขีองพระยาพลวตั
ฯ  นัน้เองท าใหค้วามดขีองเรื่องอ่อนไป”  และ   “ธรรมดาคนฉลาดมกัไม่ใคร่ปราณีคนโง ่  วมิล
เป็นคนฉลาดทีไ่ม่สูน่้าชมในขอ้นี้ และดว้ยความฉลาดท าใหว้มิลออกจะ “แขง็” ไป กบัคนเขลา  
หล่อนยิม้อย่างเยาะ  ไม่มคีวามปราณีเจอืปนอยู่เลย  คุณหญงิบรหิารฯ  นายจงรกั   และสุดใจ  
เป็นเหยื่อผูเ้คราะหร์า้ยในขอ้นี้” 

การแฝงน ้าเสยีงเสยีดสเีช่นนี้  ท าใหผู้ว้จิารณ์มจุีดอ่อนเหมอืนกนั เมื่อวจิารณ์เกนิกว่าตวั
บท   และวพิากษ์สิง่ทีน่กัเขยีนยงัไม่ไดเ้ขยีน   ดงัเช่นทีก่ล่าวถงึอุดม   คนรกัของวมิลว่า    
“อุดมเป็นชายหนุ่มเลอืดรอ้น  ฉลาด  รกัจรงิ  ท าจรงิ  น่าเสยีดายทีผู่แ้ต่งจงใจใหอ้ายุสัน้ไปสกั
หน่อย  อนัทีจ่รงิ  อุดมยงัไม่น่า  “ถงึทีต่าย”  เรารูไ้ม่ไดว้่าการตายของอุดมจะมผีลไปในเล่ม
ต่อไปอย่างใด    ถา้ในต่อไปนัน้  อุดมยงัอยู่  กร็งัแต่จะเป็นเครื่องกดีขวางการด าเนินเรื่อง  อุดม
ควรตายเสยีในเล่มนี้ถูกแลว้  เพือ่ความสะดวกของผูแ้ต่งภายหน้า”   อนัทีจ่รงิ  ผูว้จิารณ์และ
ผูอ้่านทัว่ไปกค็งคดิตรงกนัว่า   แมอุ้ดมจะเป็นคนดมีากอย่างไร   อุดมกจ็ าเป็นตอ้งจบชวีติลง
ดว้ยประกาศติของผูป้ระพนัธ ์    เพราะอุดมไม่ใช่พระเอกของวมิล  และผู้ประพนัธอ์าจไม่มี
แผนการเขยีนภาค 2 ของ นวนิยายเรื่องนี้ดงัทีผู่ว้จิารณ์คาดการณ์ไว้ 

ผูว้จิารณ์มกัใชว้ธิกีล่าวตติงิขอ้ดอ้ยของนวนิยายเรื่อง ผู้ดี   ไปพรอ้มกบักล่าวชมจุดเด่น
ของเรื่อง วธิกีารเช่นนี้น่าจะท าใหผู้เ้ขยีนปลาบปลืม้กบัค าชมยดืยาวนัน้จนคลายความฉุนโกรธ
ขอ้ต าหนิตรงไปตรงมาตอนเริม่ตน้ประโยค   เช่น   ขอ้ความทีว่่า  “เรื่อง “ผู้ดี”  กนิหน้าหนงัสอื
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ถงึ  750  หน้า  ทัง้ ๆ ทีไ่ม่มเีรื่องราวอะไรนกั  ทัง้นี้เป็นดว้ยความสามารถของผูแ้ต่งในเชงิ
บรรยายเกรด็เลก็ ๆ น้อยๆ ทีช่วนอ่านชวนเพลนิ …..“เกรด็”  เหล่านี้เองทีช่่วยใหห้นังสอืของ  
“ดอกไมส้ด”  มลีกัษณะเด่นพเิศษ  และเป็นทีน่ิยมแพร่หลาย” และอกีตวัอย่างหนึ่ง   ผูว้จิารณ์
แสดงความเหน็ว่า   โครงเรื่องไม่มสีิง่ใดใหม่หรอืมปัีญหาชวนขบคดิ    แต่ในย่อหน้าเดยีวกนั  ผู้
วจิารณ์กล่าวว่า  แมเ้คา้เรื่องจะทิง้คา้งใหรู้ส้กึว่า  “ยงัมตี่อ”   แต่ผูอ้่านสามารถคาดเดาไดว้่าชวีติ
รกัของตวัละครในนวนิยายเรื่องนี้จะลงเอยดว้ยดมีคีวามสุข    ค าวจิารณ์เชงิประชดน้อย ๆ 
เช่นน้ีกย็งัเป็นการเลอืกมุมมองแงด่วี่านวนิยายเรื่องนี้ทิง้ความประทบัใจทีด่แีละมคีวามหวงัไวแ้ก่
ผูอ้่าน  ค าชมที่คมคายนี้น่าจะสร้างความรู้สกึที่ดีแก่นักเขยีนไปพรอ้มกนั    ถ้าว่าถงึขอ้ดี
ของนวนิยายเรื่องนี้  ผูว้จิารณ์แสดงความเหน็ไวไ้ม่น้อยเช่นกนั   โดยชีใ้หเ้หน็ว่าคุณสมบตัดิเีด่น
ของนวนิยายเรื่องนี้  และเรื่องอื่น ๆ ของ “ดอกไมส้ด”  คอื  การสรา้งตวัละคร  ดว้ยการบรรยาย
ของผูเ้ขยีน และดว้ยการใชบ้ทสนทนาทีส่อดคลอ้งกบับุคลกิอุปนิสยัของตวัละคร ผูเ้ขยีนสามารถ
สรา้งใหต้วัละครทุกตวัมลีกัษณะพเิศษ    มคีวามเป็นตวัของตวัเอง   จนผูอ้่านรูส้กึว่าตวัละคร
เหล่านัน้เป็น “คนจรงิ ๆ”เป็นภาพจ าลองของผูค้นทีเ่ราพบเหน็ไดใ้นชวีติและในสงัคมทัว่ไป  

ผูว้จิารณ์ไม่ถงึกบัใชล้กัษณะวจิารณ์แบบ   “ตบหวัแลว้ลูบหลงั”    เพราะเมื่อพนิิจ
พเิคราะหแ์ลว้กจ็ะเหน็ว่าผูว้จิารณ์สามารถวพิากษ์ทัง้จุดดแีละจุดดอ้ยอย่างมเีหตุผล  และจรงิใจ    
มใิช่การป้อยอเพือ่ลดพลงัความคดิของนกัวจิารณ์ทีต่อ้งการชี้ขอ้บกพร่องอนัพงึมใีนงานเขยีนให้
อ่อนแรงลง และไม่ใช่การเสยีดสดี่าว่าอย่างตอ้งการใหผู้เ้ขยีนสะเทอืนใจ     การชื่นชมจุดดเีด่น
ในวรรณกรรมไปพรอ้มกบัการตเิตยีนจุดบกพร่อง    เป็นการใหก้ าลงัใจแก่นกัเขยีน   จงูใจให้
นกัเขยีนพอใจทศันะของนกัวจิารณ์จนไม่ปฏเิสธขอ้ตติงิต่าง ๆ ทีน่กัวจิารณ์เสนอไว้ 
 หลงัจากวเิคราะหว์จิารณ์องคป์ระกอบของนวนิยายเรื่อง ผู้ดี  แลว้   ผูว้จิารณ์จบการ
วจิารณ์ดว้ยการแสดงความเหน็ว่านวนิยายเรื่องนี้เป็นภาพสะทอ้นของสงัคมคนกลุ่มเลก็ ๆ ของ
ประเทศ ที ่ “เป็นเพยีงความศวิลิยัซผ์วิๆ บางๆ ทีล่อยอยู่เหนือความขรุขระของพืน้ทีอ่นัไพศาล
ภายนอกสงัคม   ถงึอย่างไรกอ็ดกล่าวไม่ไดว้่า  ภายในวงแคบๆ นัน้เอง สมองอนัเฟ่ืองของ
ผูป้ระพนัธท์ าหน้าทีดุ่จนายช่างช านาญทอของธรรมชาต ิ  ปัน่สายใยทบทวนใหเ้ป็นข่ายมี
ลวดลายอนัละเอยีดเบาบาง  และซบัซอ้นเป็นทีน่่าอศัจรรย”์  ขอ้ความวจิารณ์ดว้ยโวหารภาษาที่
ไพเราะเพราะพริง้ทีย่กมาขา้งตน้   รวมทัง้ขอ้ความอื่น ๆ  อีกบางตอนในบทวจิารณ์   แสดง
จุดยนืทางความคดิของผูว้จิารณ์อย่างชดัเจนว่า    แมผู้ว้จิารณ์จะชื่นชมในฝีมอืทางวรรณศลิป์
ของ  “ดอกไมส้ด”  แต่ผูว้จิารณ์กเ็หน็ว่าผูเ้ขยีนท าไดเ้พยีงสะทอ้นภาพสงัคมของคนชัน้สงูทีต่น
เป็นสมาชกิอยู่เท่านัน้ แต่ไม่อาจรูเ้หน็ เขา้ใจ  สงัคมของคนสว่นใหญ่ทีก่วา้งขวางไปกว่านี้ได้
มากนกั   ในช่วง พ.ศ. 2480 กระแสความคดิเรื่อง  “ศลิปะเพือ่ชวีติ”  ยงัไม่แพร่หลายจนกระทัง่
อกี 10 ปีต่อมา   การวจิารณ์วรรณกรรมแนวสงัคมเพิง่จะปรากฏใหเ้หน็อย่างจรงิจงัในทศวรรษ
หลงั   จงึน่าชื่มชมว่าทศันะวจิารณ์ของคุณนิลวรรณล ้าหน้าเกนิกว่ายุคสมยั  สะทอ้นว่านิสติ
มหาวทิยาลยัในยุคนี้มวีุฒภิาวะสงูทเีดยีว  
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 เมื่ออ่านบทวจิารณ์นี้   จะเหน็ไดว้่า   คุณนิลวรรณ  ป่ินทอง   มไิดมุ่้งเน้นเฉพาะการ
วจิารณ์ขอ้ดขีอ้ดอ้ยในดา้นองคป์ระกอบของนวนิยายเรื่องผู้ดี   อนัไดแ้ก่  โครงเรื่อง   ตวัละคร   
บทสนทนา   บรบิททางสงัคมและวฒันธรรม  คตขิอ้คดิ  และทศันะของผูแ้ต่งเท่านัน้    อนัทีจ่รงิ 
บทวจิารณ์นี้เริม่ต้นดว้ยการ  “วพิากษ์วจิารณ์นกัวจิารณ์”   อนัเป็นประเดน็ทีล่่อแหลมรุนแรงไม่
น้อย   เพยีงแค่ย่อหน้าแรกของบทวจิารณ์นี้   เราจะเหน็ไดช้ดัเจนว่าผูว้จิารณ์แสดงความเหน็
อย่างเฉียบคมและเขม้ขน้   ว่าการทีน่กัวจิารณ์ใช ้   “อตัตา” ของตนในการวจิารณ์เป็นอนัตราย
อย่างยิง่     ความ  “เขือ่ง”  หรอืความ  “โขง่”  ของนกัวจิารณ์ลว้นไม่มปีระโยชน์อนัใดต่อการ
สรา้งสรรคง์านศลิปะ    นอกเสยีจากเป็นการอวดความโงห่รอือวดความฉลาดของนักัวจิารณ์    
นอกจากนี้   คุณนิลวรรณ    ยงัมคีวามเหน็ว่านกัวจิารณ์ที ่ “คดิไกล”   เกนิกว่านกัเขยีน   กอ็าจ
ท าใหก้ารวจิารณ์ “หลงทาง”  ท านองเดยีวกนันกัวจิารณ์ที ่  “คดิน้อย”  กว่านกัเขยีนกส็รา้งวาท
กรรมทีไ่รป้ระโยชน์     

ขอ้ความในสองย่อหน้าแรกของบทวจิารณ์นี้มพีลงัในการกระตุน้ใหผู้อ้่านครุ่นคดิพนิิจ
นึกและตระหนกัถงึคุณสมบตัแิละการก าหนดบทบาทหน้าทีแ่ละท่าทขีองนกัวจิารณ์ในขณะที่
ท างานวจิารณ์อย่างลกึซึง้ทเีดยีว    ประเดน็เรื่องอนัตรายของนกัวจิารณ์ทีอ่วด  “ความเขือ่ง” 
ดว้ยความหา้วหาญ เป็นประเดน็นกัวจิารณ์พงึรบัฟังและระมดัระวงัเป็นอย่างยิง่    สว่นประเดน็
เรื่องนกัวจิารณ์ไม่ควร  “คดิเกนิ”  จุดประสงคข์องผูแ้ต่งนัน้   เป็นเรื่องทีน่่าถกเถยีง   เพราะ   
“วรรณกรรมนัน้   เมื่อผูแ้ตง่ไดต้ดัสนิใจทีจ่ะใหเ้ผยแพร่แลว้   กห็าเป็นสมบตัขิองผูแ้ต่งต่อไปไม ่ 
แต่ไดก้ลายเป็นสมบตัขิองผูอ้่านไป”1   ดงันัน้  ผูอ้่านจงึไม่จ าเป็นตอ้งคดิอย่างเดยีวกนักบั
ผูเ้ขยีน   หากแต่มสีทิธิท์ีจ่ะตคีวามวรรณกรรมดว้ยเสรภีาพทางปัญญาอย่างมเีหตุผลและ
วจิารณญาณ    
 ดว้ยทศันะวจิารณ์ทีห่า้วหาญ  เขม้คม  สือ่ดว้ยภาษาทีค่มคาย   มพีลงั  และสรา้งสรรค ์  
บทวจิารณ์ของนิลวรรณ  ป่ินทอง  ที่เลอืกสรรมานี้จงึเป็นตวัอย่างทีด่ตีวัอย่างหนึ่งของบท
วจิารณ์ทีเ่ป็นพลงัทางปัญญาแก่สงัคม 
 
  
                    รืน่ฤทยั   สจัจพนัธุ ์  :   ผูว้เิคราะห์ 
 

 
 
 
 

 
1  เจตนา  นาควชัระ  , ทฤษฎีเบือ้งตน้แหง่วรรณคดี,  (พระนคร :  ส  านกัพิมพด์วงกมล, 2521), หนา้ 14. 
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กวีจะเขียนกาพยก์ลอนอย่างไหน 

                     ศรอีนิทรายุธ 
 กวแีละนกักลอนย่อมพยายามทีจ่ะสะทอ้นชวีติทีเ่ป็นจรงิในแงมุ่มต่างๆออกมา, ขอ้ทีไ่ม่
ตอ้งสงสยัละ;  แต่ว่ากวแีละนกักลอนจะสะทอ้นชวีติในแงมุ่มอย่างไหนเล่า. 
 แงมุ่มต่างๆของชวีติมมีากมายหลายประการ. ก่อนอื่น, การสะทอ้นแง่มุมเหล่านี้จะ
สะทอ้นออกมาตรงๆ ทื่อๆ หรอือย่างไร ? 
 “กวอีตัถนิยมย่อมสะทอ้นชวีติจรงิ, แต่มใิช่สะทอ้นตรงๆ ทื่อๆ ความเป็นจรงิของชวีตินัน้
เราจะสะทอ้นกแ็ต่ใหเ้ป็นอย่างสมจรงิ. การสะทอ้นตรงๆ ทื่อๆ, ความเป็นจรงิมเีช่นไรกส็ะทอ้น
ออกมาอย่างนัน้ทัง้หมด, ถอืว่าไดป้ฏบิตัอิย่างซื่อตรงแลว้, มไิดม้คีวามมุ่งหมายทีจ่ะก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์อย่างไรขึน้, เรยีกว่าสะทอ้นตามธรรมชาต:ิ ธรรมชาตมิสีิง่ไรกส็ะทอ้นสิง่นัน้โดยไม่
เลอืกเฟ้น. นี่มใิช่อตัถนิยม; แต่เป็นธรรมชาตนิิยม” ถา้ในสงัคมของเรานี้มผีูใ้ชแ้รงงานทีย่ากจน
สกัคนหน่ึงซึง่มนีิสยัเป็นโจรผูร้า้ยหรอืขายตวัใหแ้ก่นายทุน, ขายเพือ่นของตวัเพือ่เอาตวัรอด, กวี
จะถอืสิง่นัน้เป็นประโยชน์โดยไม่มองใหท้ัว่ทัง้สงัคม  ไม่มองถงึสว่นใหญ่ และไม่มองถงึทศิทางที่
จะขยายตวัไปของมนั,  แลว้มาสะทอ้นภาพเช่นนี้ขึน้ไว้,  นี่กไ็ม่มปีระโยชน์อะไร. อกีประการ
หนึ่ง, กวนีัง่สะทอ้นแต่ภาพธรรมชาตขิองขุนเขาล าเนาไพร, สายลมแสงแดด, เดอืนเพญ็หรอืดาว
พราว อะไรเทอืกนัน้ โดยไม่เกีย่วพนัแก่ชวีติ,  นี่กไ็ม่มปีระโยชน์  นกัธรรมชาตนิิยมย่อมเหนิห่าง
จากชวีติ. กาพยก์ลอนของเขาแมไ้ม่มปีระโยชน์แต่กด็ไูม่มอีนัตรายอย่างไร. แทจ้รงิอนัตรายมี
มาก, เพราะไดท้ าใหค้นมวัไปสนใจแต่สิง่อนัไรส้าระ, ลุ่มหลงอยู่ในการทีห่่างเหนิจากชวีติอนัเตม็
ไปดว้ยความขดัแยง้ของสงัคม, ท าใหค้นละเลยต่อการต่อสูเ้พือ่ชวีติทีด่งีาม และสุขสมบูรณ์. ยิง่
กว่านี้, อาจมผีูเ้หน็ว่า ธรรมชาตแิห่งร่างกายมนุษยเ์ป็นอมตะ, เป็นความงามชัน้ล ้าเลศิ, ภายใน
เงือ่นไขอนัแน่นอนของสงัคมหนึ่ง. การสะทอ้นแต่ความงามอนัล ้าเลศิของ “มนุษยส์มยัใหม่ – 
modernman”  นี้เป็นอจัฉรยิะ,  เป็นความส าเรจ็อนัใหญ่หลวงของศลิปิน. ในหวัของเขามแีต่ค า
ว่า “สมยัใหม่” ; มแีต ่ “มนุษยส์มยัใหม่” “ศลิปะสมยัใหม่”  ในหวัของเขามแีต่สิง่ซึง่สามญัมนุษย์
ไม่ปฏบิตั,ิ ฉะนัน้ สิง่ทีเ่ขาสะทอ้นออกมากเ็ป็นประเภทภาพเปลอืยล่อนจอ้นอนัน่าเกลียดใน
แงมุ่มต่างๆกนัของสตรเีพศ, ซ ้ายงัเตมิแตม้รอยลามกใหเ้พิม่ความน่าอดสูมากขึน้ไวอ้กีดว้ยเล่า. 
เพือ่จะกระท าการอนัหยาบชา้นี้, เขาเริม่ตน้ดว้ยการโจมต ี “ลทัธคิมัภรี”์;  “จารตีนิยม”,  “การไม่
กลา้มองของใหม่”,  “การไม่กลา้มองการเปลีย่นแปลง”,  นี่เป็นจากอะไรเล่าถา้ไม่ใช่ผลจาก “การ
เห่ออเมรกินั”,  “การหดหวัต่อปรากฏการณ์ผวิเผนิทีด่ใูหญ่โตของก าลงัปฏกิริยิา”, “การอยากท า
ตวัเด่นสรา้งของใหม่ๆ ขึน้อย่างวติถาร”, “การอยากเป็น “นกัพฒันากร” ตวัยง” ฯลฯ ?  ในกลาง
กระแสลมรา้ยอนัพดัอือ้มาแต่ฟากตะวนัตกนัน้,  สายลมเหมน็กไ็ดพ้ดัอูต้ระหลบขึน้มาจากฟาก
ตะวนัออกบางต าบล. นี่คอืการก้าวไปทีผ่ดิทีจ่ะพลอยพากนัหกคะเมน อย่างไรกด็ี, สมยัน้ีมใิช่
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สมยัเมื่อรอ้ยปีก่อนฤาหา้สบิปีก่อน  เพราะฉะนัน้; สิง่ชัว่รา้ยกไ็ม่อาจทีจ่ะเอาชนะฤามกี าลงั
เหนือกว่าสิง่ดไีด ้ จะเป็นกแ็ต่เพยีงปรากฏการณ์ชัว่แล่นเท่านัน้. ทุกวนันี้การเปรยีบเทยีบก าลงั
ระหว่างก าลงัทีก่า้วหน้า และก าลงัปฏกิริยิาของโลกไดเ้ปลีย่นแปลงไปอย่างใหญ่หลวงแลว้ ไม่ว่า
ในดา้นการทหาร, การเศรษฐกจิ ฤาการวฒันธรรม “ทุกวนัน้ีมใิช่พลงัตะวนัตกทีก่ดขีพ่ลงั
ตะวนัออก, หากเป็นพลงัตะวนัออกทีบ่ าราบพลงัตะวนัตก.  ชยัช านะของมวลมนุษยชาตไิดเ้ขา้สู่
หวัเลีย้วส าคญัแลว้. บุคคลผูร้กัความก้าวหน้าทัง้หลายเพยีงแต่คอยระมดัระวงัไม่ปล่อยใหพ้ลงัที่
เลวรา้ยมาท าใหช้ยัช านะนัน้ตอ้งชะงกัล่าชา้ไป  ฤาเกดิผลเสยีหายมากเกนิควรเท่านัน้. 
     การสะทอ้นชวีติทีส่มจรงิแบบอตัถนิยม จะตอ้งสะทอ้นความเป็นจรงิทีม่อียู่ทัว่ไป, 
จะตอ้งเป็นการสะทอ้นทีม่คีวามหมายในการผลกัดนัสงัคมไปขา้งหน้า, จะตอ้งเป็นการสะทอ้นที่
ชีท้างออกทีถู่กตอ้งใหแ้ก่ความขยายตวัของความขดัแยง้. ไม่ว่าจะเป็นในดา้นเปิดโปง ดา้นแสดง
ความมดืมนของสงัคม หรอืจะเป็นในดา้นวพิากษ์วจิารณ์ ดา้นแสดงดา้นทีส่ว่างไสวของสงัคม, 
กาพยก์ลอนทีไ่ดร้จนาขึน้นัน้จะตอ้งแสดงอย่างแจ่มชดั และทัง้จะตอ้งชีท้างออกไวอ้ย่างแจ่มชดั
อกีดว้ย.  แต่ทัง้นี้กวแีละนกักลอนจะตอ้งไม่มองอย่างตายตวัเป็นอนัขาด. ถา้มเีงือ่นไขสมบูรณ์ใน
ความเป็นไปได ้ กาพยก์ลอนกจ็ะตอ้งด าเนินไปในทางทีว่่านัน้, และกม็แีต่กาพยก์ลอนทีด่ าเนิน
ไปเช่นนัน้เท่านัน้ ทีจ่ะมพีลงัผลกัดนัการขยายตวัของความขดัแยง้อย่างสงูและอย่างมี
ประสทิธภิาพเตม็ที.่ แต่ถา้เงือ่นไขทีจ่ะกระท านัน้ไม่มี, กวแีละนกักลอนกจ็ะตอ้งกระท าเท่าที่
กระท าได ้ และกจ็ะตอ้งมคีวามสุขุม, ละเอยีด รอบคอบ, และพลกิแพลงกระท าใหด้ดีว้ย. ใน
สภาพทีส่งัคมมดืมน, กวแีละนกักลอนกไ็ดแ้ต่จะใชเ้ทคนิคและวธิกีารของเขาเขยีนสิง่ทีเ่ป็นไป
ได,้  เขยีนสิง่ทีส่ามารถจะเขยีนใหป้รากฏได.้  ในทีอ่นัมดืมดินัน้,  เมื่อไม่สามารถจุดตะเกยีงเจา้
พายุไดก้จ็งจุดแต่เทยีนไข. ไม่มตีะเกยีงเจา้พายุ,  แสงเทยีนไขกส็ามารถสอ่งทางไดเ้หมอืนกนั 
แน่ละ, ประโยชน์ทีจ่ะไดจ้ากแสงเทยีนไข, จากการเขยีนอย่างพลกิแพลง, วกวน, และเขา้ใจยาก,
เช่นนัน้เลย. หลู่ซ๎วิน่, ภายใตเ้งือ่นไขทีย่ากล าบากและมดืมน, กไ็ดใ้ชว้ธิเีขยีนซึง่คนทัว่ไปยากที่
จะเขา้ใจไดใ้นทนัท.ี แต่หลู่ซ๎วิน่กไ็ดแ้สดงความโกรธแคน้ทีจ่ะตอ้งเขยีนเช่นนัน้. กวแีละนกักลอน
พงึพจิารณาวธิเีขยีนจากเงือ่นไขในขณะนัน้และประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการเขยีนเป็นประมาณ, 
เถรตรงไม่เป็นสิง่ทีค่วรถอืเป็นแบบอย่างฉนัใด, การพจิารณาปัญหาอย่างลวกๆ, อย่างห่างเหนิ
จากเงือ่นไขและความเป็นจรงิ, กไ็ม่เป็นสิง่ทีค่วรถอืเป็นคมัภรีฉ์ันนัน้. 
 “การเขยีนชี้ทางออกใหแ้ก่การขยายตวัของความขดัแยง้กเ็ช่นเดยีวกนั, กาพยก์ลอนทุก
เรื่อง ไม่แน่ว่าจะตอ้งเขยีนทางออกไวต้รงๆ, ทัง้นี้เพราะกาพยก์ลอนไม่ใช่บทความ. แต่กาพย์
กลอนทีส่มบูรณ์,  ถงึอย่างไรๆ กจ็ะตอ้งท าใหผู้อ้่านเหน็ทางออกไดเ้อง.  กาพยก์ลอนทีถู่กตอ้ง
มใิช่กาพยก์ลอนทีท่ าใหผู้อ้่านเกดิความกลดักลุม้  ผดิหวงัและไม่เหน็ทางออก, หรอืทีเ่รยีกกนั
ว่า. จนปัญญา คนเราลงจนปัญญาเสยีแลว้กไ็ม่รูจ้ะไปท าอะไร; แลถา้จะท าอะไรขึน้จรงิๆกไ็ดแ้ต่
จะท าบา้ๆ ซึง่ถา้ไม่ไดเ้รื่องไดร้าวกร็งัแต่จะก่อความเสยีหายขึน้เท่านัน้, กวแีละนกักลอนมคีวาม
รบัผดิชอบต่อผูอ้่าน, ฉะนัน้จะตอ้งไม่ท าใหผู้อ้่านอบัจนหรอืท าบา้ๆเป็นอนัขาด. แต่ทัง้นี้ทัง้นัน้ 
กวแีละนกักลอนจะท าอย่างไรจงึจะด ี กอ็ยู่ทีว่ธิกีารอนัพลกิแพลงของตน”. 
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 การเขยีนซึ่งพอขึน้ตน้กช็ี้ทางออกโดยไม่ไดก้ล่าวถงึเหตุผลเลยกด็ ี ฤาชีท้างออกลอยๆ
ไม่รูว้่าอะไร หรอืจะควรท าอย่างไรกด็,ี ฤาชีค้ลุมๆ เครอืๆ กด็ ี  ลว้นเป็นการเขยีนทีค่วรแกไ้ข
ทัง้สิน้.  “การทีเ่ราชี้ทางออกกเ็พือ่ผลของมนั, มใิช่ชีเ้พื่อชี”้. ฉะนัน้การชีท้างออกคลุมๆเครอืๆ ก็
ย่อมท าใหผู้อ้่านไม่เขา้ใจได;้ การชีท้างออกแต่ลอยๆ, ผูอ้่านกย็่อมจะไม่รูว้่า ควรจะท าอย่างไร;  
อยู่ๆโผล่ขึน้มากช็ีท้างออก, ผูอ้่านกย็่อมจะเขา้ใจไม่ไดว้่านี่เป็นเรื่องอะไรกนั. กวแีละนกักลอนพงึ
รูว้่า การชีท้างออกกเ็พือ่ผลในทางปฏบิตั,ิ มใิช่ชีท้างออกเพือ่การชีท้างออก, ซึง่เป็นเรื่องไม่เขา้
เรื่องโดยแท.้ 
 “กาพยก์ลอนอกีชนิดหนึ่ง เป็นกาพยก์ลอนทีเ่ตม็ไปดว้ยความเพอ้ฝัน เตม็ไปดว้ยความ
เลื่อนลอย โลกนี้เป็นโลกแห่งความใฝ่ฝัน ไม่ใช่โลกแห่งความเพอ้ฝัน. ผูท้ีเ่พอ้ฝันคอืคนบา้, ไม่ว่า
เขาจะเป็นคนมัง่มสีมบูรณ์พูนสุข ฤาจะเป็นคนยากจนอตัคดัขาดแคลนอย่างไร. ถา้คนมคีวามสุข
เพอ้ฝันกเ็รยีกไดว้่า มคีวามสุขจนบา้, ถา้คนมคีวามทุกขเ์พอ้ฝันกเ็รยีกว่า มคีวามทุกขจ์นบา้; 
ลว้นเป็นเรื่องบา้ทัง้นัน้,  ไม่มทีีเ่รยีกว่าดไีด.้  กวมีใิช่คนบา้,  เพราะฉะนัน้กวกีไ็ม่ควรจะเพอ้ฝัน  
และไม่ควรสอนใหค้นอื่นเป็นบา้ดว้ยการเพอ้ฝัน”. แต่ก่อนเคยมผีูก้ล่าวว่ากวตีอ้งเป็นบา้ และ”
กว”ี  บางคนกด็ใีจทีต่นจะไดเ้ป็นบา้ ทีจ่รงิกถ็ูกแลว้, มแีต่คนบา้เท่านัน้ทีด่ใีจในความบา้ของตน. 
พวกเรากวแีละนกักลอนผูม้สีตสิมัปชญัญะและมจีติใจอนัดงีามรกัความก้าวหน้าทัง้หลายย่อมไม่
หลงไปในค าลวงนัน้; และเพือ่ทีจ่ะไม่เป็นเช่นนัน้ กจ็ะตอ้งไม่เขยีนกลอนทีม่แีต่ความเพอ้ฝัน
ลมๆแลง้ๆ, ไรส้าระและปัญญา, กลอนสวยๆ, เพราะๆ, ทีม่แีต่ความเพอ้ฝัน, ย่อมไม่ผดิอะไรกบั
ลูกโป่งสวรรคท์ีด่แีต่มสีสีนัสวยๆ งามๆ, เบาลอยอยู่ในอากาศ’  หาน ้าหนกัและเนื้อหาอะไรมไิด้,  
ไม่นานกแ็ตกฤาปลวิตกไปในทีอ่นัไม่มคีนตอ้งการตามเขา้ไปเกบ็. 
 กวแีละนกักลอนมสีทิธิท์ีจ่ะเขยีนกาพยก์ลอนโดยอสิระสุดแต่จะเหน็ด;ี  แต่กวแีละนกั
กลอนทีจ่ะตอ้งมขีอ้ทีเ่ขาเหน็ว่าดเีป็นอย่างไรกต็ามท ี  แต่ขอ้ทีเ่ขาควรจะเหน็ดกีค็วรจะเป็นขอ้ที่
ไดก้ล่าวมาแลว้นี้ กวแีละนกักลอนย่อมมอีสิระของเขา. แต่ในสภาพความเป็นจรงิของสงัคม
ปัจจุบนั เขาจะเป็น “อสิระ” โดยสมบูรณ์ไม่ไดเ้ลย.  กาพยก์ลอนทีเ่ขาเขยีนขึน้,  ไม่ว่าเขาจะ
ตัง้ใจฤาไม่ตัง้ใจกต็าม,  ไมว่่าเขาจะรูต้วัฤาไม่กต็าม, ย่อมถูกผูกมดัอยู่ดว้ยทรรศนะทีแ่น่นอน
ทรรศนะใดทรรศนะหนึ่ง, ทรรรศนะทีก่ล่าวนี้เป็นทรรศนะของกลุ่มชนในสงัคมทีข่ดัแยง้กนัอยู่ทาง
ผลประโยชน์ ซึง่จะจ าแนกไดก้แ็ต่ดว้ยพเิคราะหถ์งึการยดึกุมปัจจยัและเครื่องมอืการผลติของ
สงัคมว่า ตกอยู่ในก ามอืของกลุ่มชนใด และท่าทขีองกลุ่มชนต่างๆทีม่ตี่อการผลติของสงัคม
เหล่านี้เป็นประมาณ. แน่นอน, ในสงัคมหนึ่งๆ นอกจากกลุ่มชนใหญ่ๆทีม่คีวามขดัแยง้กนัใหญ่ๆ 
แต่เพยีงสองกลุ่มในสงัคมนัน้ๆแลว้ ยงัมกีลุ่มชนย่อยๆทีข่ดัแยง้กนัในทางผลประโยชน์อย่างอื่นๆ
อยู่อกีเป็นอนัมาก, แต่กลุ่มชนย่อยๆเหล่านัน้  กล่าวโดยสว่นรวม, ย่อมจะมกีระแสความคดิ และ
ทรรศนะขึน้ต่อกลุ่มชนใหญ่ๆสองกลุ่มนัน้โดยหลกีเลีย่งไม่ได.้ “ในสงัคมเรานี้  ถา้มใิช่กระแส
ความคดิและทรรศนะของชนชัน้กระฎุมพ ี นายทุน และเจา้ทีด่นิแลว้  กจ็ะตอ้งเป็นกระแส
ความคดิของชนชัน้กรรมาชพีและชาวนา”; สว่นกระแสความคดิลทัธพิอ่บา้น นายทุนน้อย (หรอื
อนุกระฎุมพ)ี ฯลฯ เหล่าน้ีนัน้ลว้นเป็นกระแสความคดิเลก็ๆ น้อยๆ ทีข่ึน้ต่อกระแสความคดิใหญ่
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สองสายนัน้ทัง้สิน้.  ในประเทศของเรานี้,  กวแีละนกักลอนแมจ้ะมคีวามรูส้กึนึกคดิสบัสนหลาย
อย่าง, แต่กล่าวใหถ้งึทีสุ่ดและโดยทัว่ไปแลว้ กย็่อมจะมกีระแสความคดิและทรรศนะเป็นสายใด
สายหนึ่งในสองสายใหญ่ๆนี้โดยหลกีเลีย่งไม่ได.้ กวแีละนกักลอนพงึรบัเอาความจรงิขอ้นี้แลว้ 
และเลอืกดดัแปลงกระแสความคดิและทรรศนะของตนใหเ้ป็นกระแสความคดิทีม่อีนาคตเสยี;  
ดงันี้ จงึจะสามารถสรา้งสรรคก์าพยก์ลอนไดด้.ี  แต่การจะดดัแปลงความคดิของตน, ไม่ว่าจะ
เป็นกวหีรอืใครกต็าม, ย่อมจะโจนลงกลางเตาหลอมแห่งชวีติดว้ยกนัทัง้สิน้.  ไม่มผีูใ้ดทีส่ามารถ
จะดดัแปลงตนเองไดด้ว้ยการนัง่ฝันแต่อยู่ในหอคอยงาชา้ง. 
 กเ็มื่อเป็นเช่นน้ีแลว้, กวแีละนกักลอนจะเป็นผูท้ีม่ ี “อสิระ” ไดอ้ย่างไรเล่า? มซี,ิ กวแีละ
นกักลอนย่อมจะมสีทิธิอ์สิระทีจ่ะเลอืกทรรศนะของตน, ย่อมมสีทิธิอ์สิระทีจ่ะใชท้รรศนะของตน
สรา้งสรรคก์าพยก์ลอนขึน้. เมื่อใดกวแีละนกักลอนไดย้นือยู่ขา้งคนหมู่มาก, เมื่อนัน้เขาย่อมจะ
รูส้กึว่า  มอีสิระมากทีสุ่ด. สว่นอสิรภาพสุดยอดของกวแีละนกักลอนชาวเราทัง้หลายนัน้, แทจ้รงิ
กไ็ดร้อคอยเราอยู่ ณ เบื้องหน้าโน้นแลว้. กวแีละนกักลอนผูป้รารถนาในอสิรภาพสุดยอดนี้ 
จะตอ้งมานะพยายามทีจ่ะต่อสูช้่วงชงิใหไ้ดม้า.  ไม่มอีสิรภาพอนัใดทีใ่ครจะไดม้าเปล่าๆ ง่ายๆ 
โดยปราศจากการต่อสู.้  อนึ่ง, อสิรภาพของกวแีละนกักลอนเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนักบัอสิรภาพ
ของประเทศชาต ิ  ฉะนัน้ มแีต่ต่อเมื่อประเทศชาตขิองเราไดร้บัอสิรภาพแลว้เท่านัน้ กวแีละนกั
กลอนชาวเราจงึจะสามารถมอีสิรภาพได.้  ตวัอยา่งในเรื่องนี้ไดม้อียู่ในประเทศต่างๆหลาย
ประเทศแลว้.  
 
 
ทีม่า: อศันี  พลจนัทร. รวมบทความ “นายผี” : อศันี  พลจนัทร.  กรุงเทพ ฯ : สามญัชน, 
2541. หน้า 285 – 293. 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



ครัง้ที ่1 (03/04/45)                                                                          สรรนิพนธ ์ สาขาวรรณศลิป์ 

.  เอกสารหมายเลข  ว 3 

-91- 

 
 

 
บทวิเคราะห ์

            
"ศรอีนิทรายุทธ" เป็นนามปากกา ของ อศันี พลจนัทร  หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนนามปากกา"

นายผ"ีผูส้รา้งสรรคบ์ทกว"ีอศีาน"และ"เราชะนะแลว้แม่จ๋า" เขาเกดิเมื่อปี 2461 ทีจ่งัหวดัราชบุร ี
เรยีนจบดา้นกฎหมายไดป้รญิญาธรรมศาสตรบณัฑติ เมื่อปี 2483 และเขา้รบัราชการเป็นอยัการ
อยู่ 11  ปี  (2484-2495) อศันี พลจนัทร กป็รากฏชื่อในฐานะผูเ้ขยีนทัง้บทความ บทวจิารณ์ 
เรื่องสัน้ และบทกว ี เขามคีวามรูเ้รื่องภาษาดมีาก ทัง้ภาษาองักฤษ ฝรัง่เศส จนี บาล ีสนัสกฤต 
และละตนิ เริม่เขยีนบทวจิารณ์ชิน้แรก  เมื่ออายุได ้ 19 ปี ดว้ยการวจิารณ์ "นิราศล าน ้าน้อย" 
ของพระยาตรงั โดยใชน้ามปากกา "นางสาวอศันี" (2480) และบททีท่ าใหเ้กดิความตื่นตวัอย่าง
มากคอืการวจิารณ์"พระศุนหเศป" พระราชนิพนธเ์รื่องสุดทา้ยของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้
เจา้อยู่หวัฯ ในนามปากกา "อนิทรายุทธ" ตพีมิพใ์นนิตยสารเอกชน ฉบบัปฐมฤกษ์  มกราคม 
2484 เมื่อจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรชัต ์  กา้วขึน้ปกครองประเทศเมื่อ 2502  อศันี  พลจนัทร จงึ
ตดัสนิใจ "เขา้ป่า" เพือ่เขา้ร่วมขบวนการพรรคคอมมวินิสตแ์ห่งประเทศไทย และเสยีชวีติที่
ประเทศลาว เมื่อ 30 พฤศจกิายน  2530    

อศันี พลจนัทร ถอืไดว้่าเป็นผูเ้ปิดมติใิหม่ของการมองวรรณคดใีนประเทศไทย โดยเอา
แนวความคดิวตัถุนิยมวภิาษวธิ1ี เขา้จบั และเขยีนวจิารณ์อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรตพีมิพใ์น
นิตยสารต่างๆหลายเล่ม อาท ิ สยามสมยัวนัอาทติย ์ อกัษรสาสน์ โดยใชน้ามปากกา "อนิทรายุทธ" 
วจิารณ์วรรณคด ี ใช้ "ศรอีนิทรายุทธ" และ"ประไพ วเิศษธานี"ในการเขยีนวจิารณ์เกี่ยวกบั
กวนีิพนธ์ การแสดงความคดิเห็นของอศันี พลจนัทร ไม่ว่าปรากฏผ่านงานเขยีนแบบใด 
เป็นที่ประจกัษ์ชดัว่าเขาเป็นผู้มคีวามคดิ”ก้าวหน้า” ปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงสงัคมให้ดงีาม
ขึ้น และเป็นนักอุดมคตทิี่กล้าหาญจะท าตามความคดิฝันของตนโดยไม่สนใจชีวติส่วนตวั 2 
ความฉลาดเฉลียวและความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆรวมทัง้ความรอบรู้หลายภาษาท าให้อศันี 

 
1 การวิจารณโ์ดยยึดแนวความคิดแบบลทัธิมารก์ซิสต ์ลทัธิท่ีถือว่า สงัคมไม่ว่าจะอยู่ ณ ท่ีใดและในเวลาใด จะตอ้งมีระบบ
การผลิตรูปใดรูปหน่ึง ระบบการผลิตที่ว่านีจ้ะก่อใหเ้กิดระบบสงัคมการเมืองและวฒันธรรมที่สอดคลอ้งกนักบัระบบการ
ผลิตของสงัคมนัน้ ระบบการผลิตย่อมพฒันาไปตามกาลเวลา และระบบสงัคมก็น่าจะเปลี่ยนไปเพื่อใหส้อดคลอ้งกนั แต่
ฝ่ายเจา้ของปัจจยัการผลิตซึ่งจะเป็นผูค้รอบครองอ านาจรฐัดว้ยมกัจะขดัขืนไม่ยอมเปลี่ยนแปลง แต่จะใชอ้ านาจรฐัของ
ตนปกป้องผลประโยชนข์องตนในสงัคมระบบเดิม จึงเกิดการต่อสูเ้พื่อเปลี่ยนระบบสงัคม ระหว่างผูไ้ดเ้ปรียบคือ เจา้ของ
ปัจจยัการผลิต กบัผูเ้สียเปรียบ คือ ผูใ้ชแ้รงงาน (จากพจนานกุรมศพัทป์รชัญา องักฤษ-ไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
2540 หนา้ 60) 
2 อศันี พลจนัทร เขา้ป่าหลงัจอมพลสฤษด์ิ ธนะรชัต ์ขึน้ปกครองประเทศ ในปี 2503 โดยทิง้ลกูสองคนไวก้ับญาติ     
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พลจนัทร สามารถวเิคราะห์วจิารณ์เรื่องต่าง ๆได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ลุ่มลึก โดยตัง้
สมมุติฐานอยู่ที่ความสุขของสงัคมโดยรวม 

“กวจีะเขยีนกาพย์กลอนอย่างไหน” ที่คดัมาเป็นผลงานหนึ่งบทในชุด ”ศลิปาการ
แห่งกาพย์กลอน” ซึ่งเป็นบทความต่อเนื่องกนัเป็นชุดเพื่อให้ความคดิใหม่ ๆและชี้แนะให้คน
รุ่นใหม่เขยีนกาพย์กลอนอย่างมเีนื้อหาสาระและมคีวามไพเราะ บทที่คดัมาเน้นให้เห็นถึง
การแสดงจุดยนืของเขาในแนวทาง”ศลิปเพื่อชวีติ ศลิปเพื่อประชาชน3”อย่างแจ่มชดั โดย
ยนืยนัเรื่องการสะท้อนชีวติจรงิที่สมจรงิแบบอตัถนิยม มใิช่การสะท้อนภาพที่เห็นอย่างตรง 
ๆทื่อ ๆ ผู้เขยีนใช้ศพัท์”ธรรมชาตินิยม”ในส่วนนี้  โดยหมายถึงการสะท้อนภาพธรรมชาต ิ
เช่น ขุนเขา ส าเนาไพร สายลม แสงแดด (พ.ศ.2500)แต่ปัจจุบนัค าว่า”ธรรมชาตินิยม”ได้
เป็นศพัท์บญัญัตขิองค าว่า “Naturalism”4ซึ่งเป็นคนละความหมายกบัธรรมชาตินิยมใน
บทความนี้ 

อศันี พลจนัทร ยนืยนัว่า กวหีรอืนักกลอนมสีิทธิท์ี่จะเขยีนโดยอิสระ แต่อิสระนัน้
ขึ้นอยู่กบัสภาพสงัคม และเป็นอิสระที่อยู่ข้างคนหมู่มาก และถงึที่สุดแล้วก็เป็นอนัหนึ่งอนั
เดียวกบัอสิระของประเทศชาต ิ ในขณะเดียวกนัในความเป็นอสิระนัน้ เขาก็ชี้น าก าหนดแนว
ตามกรอบของศิลปเพื่อชีวติ เพื่อประชาชนว่า การเขยีนโดยชี้ทางออกนัน้เป็นการให้ปัญญา
ที่ไม่ได้เกิดขึ้นลอย ๆ หากเกิดขึ้นอย่างมขี ัน้มตีอน เขาว่า “กวแีละนักกลอนจะต้องมคีวาม
สุขุม ละเอียดรอบคอบและพลกิแพลงให้ดีด้วย” ซึ่งประโยคนี้ไม่ได้มคีวามหมายเพยีงแค่การ
เลอืกรูปแบบในการน าเสนอเท่านัน้  หากยงัหมายถึงกลวธิีทางวรรณศิลป์ที่จะต้องซ่อน”
สาร”ที่สามารถสื่อได้ไว้โดยไม่ถูกจบักุมคุมขงัอกีด้วย 

การชกัจูงทางความคดิของอศันี พลจนัทร กระท าผ่านภาษากวแีละการสร้าง
ภาพพจน์ ท าให้กวแีละนักกลอนยิง่ตระหนักชดัและเข้าใจลึกซึ้งผ่านภาพเหล่านัน้ โดยไม่ลืม
ที่จะจดัชุดค าที่สื่อได้แรงและเห็นภาพมาโน้มน า 

“ในท่ามกลางกระแสลมร้ายอนัพดัอื้อมาจากตะวนัตกนัน้ สายลมเหม็นก็ได้พดัอู้ตระ
หลบขึ้นมาจากฟากตะวนัออกบางต าบล” 

หรอื 
 เมือ่ไม่สามารถจุดตะเกยีงเจา้พายุไดก้จ็งจุดแค่เทยีนไข  ไม่มแีสงตะเกยีงเจา้พายุ,แสง
เทยีนไขกส็ามารถสอ่งทางไดเ้หมอืนกนั 
 รวมทัง้ 

 
3 ในศิลปเพ่ือชีวิต ศลิปเพ่ือประชาชน ของจิตร ภมูิศกัด์ิ นกัคิดรว่มยุคเดียวกันระบวุ่า ศิลปเพ่ือประชาชนเป็นการมอง
ความจริงตามภววิสยั คือมองตามท่ีมนัเป็น 
4 แนวความคิดซึ่งยึดธรรมชาติเป็นหลกั ประกอบดว้ยทรรศนะต่าง ๆ 4 ทรรศนะ  อ่านเพิ่มเติมไดจ้ากพจนานกุรมศพัท์
ปรชัญา องักฤษ-ไทย ราชบณัฑิยสถาน 2532 
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 “..การดดัแปลงความคดิของตน, ไม่ว่าจะเป็นกวหีรอืใครกต็าม,ย่อมตอ้งโจนลงกลางเตา
หลอมแห่งชวีติดว้ยกนัทัง้สิ้น.ไม่มผีูใ้ดทีส่ามารถดดัแปลงตนเองไดด้ว้ยการนัง่ฝันอยู่แต่ใน
หอคอยงาชา้ง” 
 ศรอีนิทรายุทธ กลา้ประกาศ “กรา้ว”วพิากษ์วจิารณ์ตามแนวความคดิกลา้เปิดโปงของ
ฝ่ายวรรณกรรมเพือ่ชวีติ  ท าใหก้วแีละนกักลอนสว่นหน่ึงตื่นขึน้มาจากความคดิเพอ้ฝัน  และหนั
มามองสงัคมดว้ยทรรศนะใหม่ทีผู่เ้ขยีนย ้าว่ายนือยู่ขา้งคนสว่นใหญ่  การยนืยนัว่ากวแีละนกั
กลอนคงตอ้งสรา้งสรรคง์านอย่างรบัผดิชอบต่อสงัคม และการเขยีนตอ้ง “ชีท้างออก” ใหส้งัคม 
ไม่เป็นแต่ความแปลกใหม่ส าหรบัผูเ้ขยีนและผูอ้่านเท่านัน้ หากยงัเป็นความ “น่าหวัน่ใจ” ส าหรบั
ผูป้กครองประเทศดว้ย 
 ความคดิของศรอีนิทรายุทธเป็นการน าเอาศลิปะไปขึน้ต่อความคดิทางการเมอืง แต่ก็
เกดิขึน้ในยุคสมยัทีก่ารเมอืงกข็า้มมารุกรานศลิปะเช่นกนั  จงึเกดิอาการใชศ้ลิปะเป็นอาวุธ
ทางการเมอืงขึน้ทัง้สองฝ่ายโดยอาจรูต้วับา้งไม่รูต้วับา้ง ทุกวนัน้ี  แมจ้ะไดร้บัการพสิจูน์แลว้ว่า 
ศลิปะไม่ใช่อาวุธหรอืเครื่องมอืทางการเมอืง หากมคีวามเป็นอสิระในตวัของมนัเอง การปรบัตวั
ของวรรณกรรมเพือ่ชวีติขนานใหญ่ในประเทศไทยภายหลงัการล่มสลายของพรรคคอมมวินิสต์
แห่งประเทศไทยหลงัการประกาศนโยบายคนืสูเ่หยา้ 66/25235 ย่อมประจกัษ์กนัด ี แต ่ "กวจีะ
เขยีนกาพยก์ลอนอย่างไหน" และผลงานชิน้อื่นๆทีเ่กดิจากความรอบรูแ้ละลุ่มลกึของนกัอุดมคติ
เช่นอศันี พลจนัทร กย็งัทรงค่ายิง่ทัง้ในทางวรรณกรรมศกึษา ส าหรบัผูร้กักวนีิพนธ ์ไม่ว่าจะเป็น
นกัอ่านหรอืนกัเขยีน  
 
 
            ชมยัภร  แสงกระจ่าง  : ผูว้เิคราะห์ 
 
 
 

 
 
 
 

 
5 นบัแต่ปี พ.ศ. 2524 เกิดการ”ปรบัดลุ”ทางวรรณกรรม มีการพิจารณาว่าวรรณกรรมเพื่อชีวิตมีลกัษณะเป็น”สตูรส าเรจ็”
มากเกินไป  มีการแสดงทรรศนะจากนกัอ่านนักวิจารณแ์ละนกัเขียนอย่างหลากหลายเพื่อใหเ้กิดการปรบัปรุงกลวิธีการ
เขียน  อ่านเพิ่มเติม “สตูรส าเรจ็”โฟเบีย น่าจะหยดุระบาดไดแ้ลว้ โดยเสถียร จนัทิมาธร ใน คนอ่านหนงัสือ ส านกัพิมพ์
ดอกหญา้ 2525 
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บทวิจารณ์ “ข้างหลงัภาพ” ของ ศรีบูรพา 
 
                    บรรจง   บรรเจดิศลิป์ 
 ขา้พเจา้ตดิใจเรื่อง ข้างหลงัภาพ ของ “ศรบีูรพา” โดยทีไ่ดส้ะทอ้น (reflect) สภาพของ
สงัคมในสมยัต่อมา แมจ้ะไม่ค่อยชดันกั แต่กพ็อจะมองเหน็ ขา้พเจา้ไม่ทราบว่า “ศรบีูรพา” มี
เจตจ านงเช่นนัน้หรอืไม่ เพราะ “ศรบีูรพา” เคยพดูถงึเรื่องนี้ว่า เขาสรา้งขึน้ดว้ยการศกึษาชวีติ
ของสตรผีูห้นึ่งเท่านัน้ 
 เจตจ านงของ “ศรบีูรพา” เป็นอย่างใด แมจ้ะส าคญักจ็รงิอยู่ แต่สิง่ทีส่ าคญัยิง่กว่านี้คอื 
ชวีติของ “สตรผีูห้นึ่ง” ซึง่ “ศรบีูรพา” ไดศ้กึษามานัน้ จะเกีย่วกบัเหตุการณ์ของชวีติกด็ ีเกีย่วกบั
ความคดิค านึงของสตรผีูน้ัน้กด็ ี หรอืจะเกีย่วกบัความสมัพนัธข์องสตรผีูน้ัน้กบัคนอื่นๆ กด็ ี เรา
จะตอ้งถอืว่าเป็นผลผลติของสงัคมสว่นหน่ึง อนัคลีค่ลายไปตามกาลเวลาและสิง่แวดล้อมในยุค
สมยันัน้ๆ ภาพชวีติทีผู่เ้ขยีนบรรยายไวต้ัง้แต่ตน้จนจบ แมจ้ะเริม่ตน้ดว้ยความรกัอนัหวานฉ ่า
และลงเอยดว้ยความเศรา้สลด และรปูการประพนัธเ์ป็นไปตามจนิตนิยม (Romantic) ซึง่ผูเ้ขยีน
พยายามปรุงแต่งดว้ยมรรควธิแีห่งศลิป เพือ่ดงึดดูและเร่งเรา้จติใจของผูอ้่าน ไปสู่จุดหมายตาม
ความปรารถนาของผูเ้ขยีนกต็าม นัน่กเ็ป็นภาพของสงัคมภาพหนึ่งในจ านวนทีม่อียู่มากมาย
เหลอืคณานบั ผูเ้ขยีนเป็นเพยีงแต่เลอืกเอาภาพใดภาพหนึ่ง ซึง่ถอืว่าเป็นรปูแบบของชวีติ
เท่านัน้เอง ปัญหามเีพยีงแต่ว่าผูเ้ขยีนจะเลอืกดว้ยความส านึกหรอืไม่ หรอืแค่ไหนเพยีงใด ส่วน
ความคดิอ่านทีบ่รรยายออกมาย่อมเป็นผลสะทอ้นจากสงัคมจากชวีติทีน่กัเขยีนศกึษา อนัเป็น
วตัถุแวดลอ้มกายภายนอก ซึง่ก าหนดความคดิอ่านของนกัเขยีน 
 ชวีติของ ม.ร.ว. กรีต ิ ตวัละครส าคญัในนวนิยาย ข้างหลงัภาพ ของ “ศรบีูรพา” เป็น
ชวีติที ่“ศรบีูรพา” เลอืกไดแ้ละเขยีนไดเ้ป็นอย่างด ีม.ร.ว. กรีตเิป็นสตรใีนชนชัน้ผูด้ขีองสงัคมเก่า 
ความ “กตญัญ”ู แบบสงัคมเก่าท าใหห้ล่อนตอ้งประสบโศกนาฏกรรมของชวีติ “คตธิรรม” ต่างๆ 
ทีห่ล่อนไดถู้กอบรมมา มไิดช้่วยใหห้ล่อนพบความสดชื่นของชวีติอย่างแทจ้รงิ ตลอดจนความ
ช านาญในการ “ปรุงโฉมแต่งหน้า” ของหล่อน ก็ไม่สามารถช่วยหล่อนใหร้อดพน้ความตายอนัน่า 
“ขมขื่น” เราอาจหลัง่น ้าตาแห่งความสงสารใหแ้ก่ ม.ร.ว. กรีต ิผูเ้คราะหร์า้ย แต่ขณะเดยีวกนัเรา
อาจระงบัเสยีโดยตัง้ปัญหาว่าท าไม ม.ร.ว. กรีต ิ จงึตอ้งประสบความอาภพัแห่งชวีติเช่นน้ี เป็น
เพราะพรหมลขิติทีด่ลบนัดาล โดยพระผูเ้ป็นเจา้กระนัน้หรอื? 
 เปล่าทัง้สิน้ สงัคมเป็นผูบ้นัดลบนัดาล 
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 ถา้เราน าชวีติของ ม.ร.ว. กรีต ิ ไปเปรยีบเทยีบกบัสภาพของชนชัน้ผูด้ใีนสมยัเมื่อ 10 ปี
ก่อน อนัเป็นระยะที ่ “ขา้งหลงัภาพ” ปรากฏตวัในบรรณโลกแลว้ โศกนาฏกรรมของ ม.ร.ว. กรีต ิ
เท่ากบัเป็นภาพแห่งการแตกสลายของชนชัน้นี้ทเีดยีว รศัมทีางการเมอืงของชนชัน้ผูด้ ี (ศกัดนิา) 
ต้องอบัแสงไปฉันใด ชวีติความเป็นอยู่ของชนชัน้นี้ ย่อมจะพลอยอบัเฉาไปฉันนัน้ การแสวงหา
อสิรภาพอกีครัง้หนึ่งของชนชัน้น้ี กเ็ช่นเดยีวกบัการแสวงหาอสิรภาพของ ม.ร.ว. กรีต ิ ซึง่ใน
ทีสุ่ดกต็อ้งลม้เหลว สิง่ทีช่นชัน้ผูด้ปีระสบอยู่กเ็ช่นเดยีวกบัสิง่ที ่ ม.ร.ว.กรีตปิระสบอยู่ นัน่กค็อื
ความแหง้แลง้ของชวีติในปัจจุบนั ความอบัเฉาของชวีติทีม่อียู่ในอดตี ซึ่งภาพทัง้หมดนี้จะปรากฏ
อยู่ในสารร่าง และความคดิอนัเหีย่วแหง้ปราศจากน ้าหล่อเลีย้งใหส้ดชื่นของเจา้คุณอธกิารบดผีู้
เป็นสาม ี ผูม้อีายุย่างเขา้ทศวรรษทีห่ก แก่และลา้สมยัเสยีแลว้ การดิ้นรนของชนชัน้ผูด้กี็
เช่นเดยีวกบัการดิ้นรนของ ม.ร.ว. กรีต ิแมจ้ะมคีวาม “กตญัญ”ู ม ี“ศลีธรรม” และมคีวามช านาญ
ในการตกแต่งปรุงโฉม กม็ไิดช้่วยใหอ้ดตีหรอื “ความเป็นสาว” ฟ้ืนคนืชพีกลบัมาอกี 
 อนาคตของ ม.ร.ว. กรีต ิอยู่ที ่“เธอไดข้อกระดาษดนิสอ เขยีนประโยคสุดทา้ยทีต่อ้งการ” 
ประโยคนี้ไดเ้ขยีนไวว้่า “ฉนัตายโดยปราศจากคนทีร่กัฉนั แต่ฉนัอิม่ใจว่า ฉันมคีนทีฉ่ันรกั” 
ผูเ้ขยีนไดเ้ลอืกประโยคทีแ่ฝงความหมายอย่างลกึล ้า และสะเทอืนใจไม่น้อยทเีดยีว แต่ว่าหาก
พจิารณาใหด้แีลว้ ค าพดูค านี้ไม่ใช่เป็นผูช้นะ หากเป็นค าปลอบเลา้โลมใจของผูแ้พ ้ เขยีนถงึ
ตอนน้ี ท าใหข้า้พเจา้นึกถงึนวนิยาย ประวติัจริงของอาคิว (The True Story About Ah Q) 
ของ “หลู่ซิน่” ซึง่เป็นรปูแบบ (type) ของชาวจนีบางพวกนัน้ ชอบพดูดงั ๆ หรอืตะโกนในใจว่า 
“ลูกมนัตพีอ่โวย้” ขณะทีต่นถูกขม่เหงโดยไม่มทีางทีจ่ะเอาชนะได ้ และกจ็ะรูส้กึสบายอกสบายใจ
ดุจไม่มอีะไรเกดิขึน้ หลงัจากทีไ่ดพ้ดูหรอืตะโกนเช่นนี้แลว้ ขา้พเจา้รูส้กึว่าสปิรติของ ม.ร.ว. กรีต ิ
ใกลก้บัสปิรติของอาควิ แต่มใิช่แจ่มชดัดุจ “หลู่ซิน่” ผูซ้ึง่รูจ้กัจติใจของชาวจนีไดด้เีท่าๆ กบั
คุณลกัษณะของพูก่นัของเขา แต่กระนัน้กต็าม ค าว่า  “ฉนัตายโดยปราศจากคนทีร่กัฉนั แต่ฉนั
อิม่ใจว่า ฉนัมคีนทีฉ่ันรกั” กพ็อทีจ่ะถอืไดว้่าเป็นสญัญลกัษณ์แห่งความคดิค านึงของชนชัน้ผูด้ ีผู้
ซึง่อิม่ใจและภูมใิจต่อชวีติในอดตี ซึง่เคยรุ่งเรอืงอยู่ภายใตร้ะบบท านาบนหลงัคนอนัเก่าคร ่าครึ
นัน้อยู่ไม่น้อยทเีดยีว 
 สว่นนพพร ผูซ้ึ่งเขา้มาเกี่ยวขอ้งกบัชวีติของ ม.ร.ว. กรีต ิและมสีว่นทีก่่อโศกนาฏกรรมที่
แฝงไว ้ข้างหลงัภาพ นัน้ กเ็ป็นบุคคลทีเ่หมาะสมกบักาลสมยั จากเนื้อเรื่องทัง้หมดที ่“ศรบีูรพา” 
ไดว้าดไวใ้หเ้ราเหน็ เรากเ็หน็แลว้ว่านพพรเป็นคนทีไ่ม่มศีลีมสีตัย ์เขาเป็นผูส้รา้งเจดยีแ์ห่งความ
รกัอนัหวานฉ ่า และแลว้เขาเองกเ็ป็นผูท้ าลายเจดยีน์ัน้เสยีอย่างเลอืดเยน็ ลกัษณะของนพพร
เช่นน้ี เราจะหาตวัแทนของเขาจรงิๆ ในสงัคมไม่ยากนกั แมแ้ต่ในปัจจุบนัน้ี 
 นพพรเรยีนวชิาธนาคารในมหาวทิยาลยัรคิเคยีวในประเทศญีปุ่่ น วชิานี้เหมาะกบัสงัคม
เวลานัน้ตอ้งการ สมยันัน้ไทยเราก าลงัตกเป็นเป้าหมายแห่งการด าเนินนโยบายทุ่มสนิคา้ 
(dumping policy) ของจกัรพรรดนิิยมญีปุ่่ น สิง่ทีเ่จรญิในเมอืงไทยคอืการคา้ไม่ใช่อุตสาหกรรม 
การคา้ย่อมจะตอ้งสมัพนัธก์บัต่างประเทศ ซึง่สมยันัน้ประเทศส าคญั คอื ญีปุ่่ น การคา้ทีต่อ้ง
อาศยัสนิคา้ต่างชาตนิัน้ ย่อมเพาะใหเ้กดิชนชัน้นายทุนนายหน้า (compradore capitalist) ขึน้ใน
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สงัคมไทยอย่างรวดเรว็ นพพรไปเรยีนญีปุ่่ นกส็อดคลอ้งกบัทีเ่ป็นยุคของ “มหามติร” นพพรเรยีน
วชิาธนาคารกเ็ป็นผลของสงัคมนายทุนนายหน้าทีต่อ้งการ “หมุนเงนิ” มากกว่า “หมุนสนิคา้” เพราะ
ประเทศไทยไม่มอีุตสาหกรรมอย่างเป็นปึกแผ่น ธนาคารในเมอืงไทยมมีากกว่าอุตสาหกรรมทีม่ี
ในเมอืงไทย นี่เป็นสญัญลกัษณ์ทางเศรษฐกจิของประเทศไทย ความไม่มศีลีมสีตัยข์องนพพร ก็
คอืลกัษณะทีไ่รศ้ลีไรส้ตัยข์องชนชัน้นายทุนนายหน้าทีรุ่่งเรอืง หลงัจากการเปลีย่นแปลงการ
ปกครอง ชนชัน้นี้มุ่งแต่จะเกง็ก าไร ซึง่กต็รงกบัความปรารถนาของนพพร ซึ่งมุ่งแต่
ความก้าวหน้าของตนเป็นใหญ่ ความหวานฉ ่าใดๆ ที่อุบตัิขึน้ ณ มติาเกะ กแ็หลกสลายลมื
เลอืนไปจากความทรงจ า อดตีไม่เป็นทีพ่งึประสงคข์องนพพร สิง่ทีเ่ขาประสงคน์ัน้คอืปัจจุบนั  
 จากววิฒันาการของสงัคม มาดกูารคลีค่ลายแห่งเกลยีวสมัพนัธข์องมนุษยแ์ลว้ นพพรไม่
สามารถทีจ่ะรกัและรบั ม.ร.ว. กรีตมิาเป็นภรรยาคู่ครองของเขาไดใ้นขณะทีน่พพรก าลงัหนุ่ม
แน่นและมอีนาคตรุ่งโรจน์ โดย ม.ร.ว. กรีต ิมอีายุย่างเขา้สูปี่ที ่40 ซึง่แก่ชราและไม่มอีนาคตฉนั
ใด ชนชัน้นายทุนนายหน้า ผูซ้ึง่ขึน้ครองต าแหน่งแทนชนชัน้ผูด้ใีนสงัคมนัน้ กย็่อมไม่สามารถจะ
รบัเอาระบบอนัเก่าคร ่าครมึาเป็นระบบคู่ครองของตนไดฉ้นันัน้ สิง่ทีน่พพรหรอืชนชัน้น้ีค านึง
หรอืระลกึถงึอยู่เสมอกค็อื “ความงาม” ที ่ ม.ร.ว. กรีต ิ หรอืสงัคมเก่าปรุงแต่งใหง้ดงามอยู่เสมอ 
แต่กน็ัน่แหละ ผวิหน้าย่อมไม่คงทน เป็นเพยีงแต่ภาพลวงตาชัว่ระยะหนึ่งเท่านัน้เอง ซึง่งา่ยทีจ่ะ
รกัและงา่ยทีจ่ะลมื 
 “ขา้งหลงัภาพ” เป็นภาพทีซ่่อนความหลงัทีอุ่บตัขิึน้ ณ “มติาเกะ” หวานฉ ่าแต่แลว้กเ็ศรา้
สลด ขา้พเจา้เชื่อว่า “ขา้งหลงัภาพ” เช่นนี้จะไม่อุบตัแิต่ “มติาเกะ” แห่งเดยีว บางท-ีบางทเีท่านัน้ 
เราจะไดเ้หน็ “ขา้งหลงัภาพ” อุบตัขิึน้ ณ ชายทะเลแห่งหนึ่ง ที ่“ไมอามี”่ กไ็ด ้ซึง่จะตอ้งเริม่ดว้ย
ความหวานฉ ่าและกจ็ะเศรา้สลดอกีเช่นกนั 
 
 
ที่มา: ตดัตอนจาก บรรจง  บรรเจดิศลิป์. “ดูสงัคมจากวรรณคด ีดูวรรณคดกีบัสงัคม”. ศิลป
วรรณคดีกบัชีวิต. พระนคร : ส านกัพมิพส์ายทพิย,์ 2524. หน้า 49-96. 
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บทวิเคราะห ์
 
 บรรจง  บรรเจดิศลิป์   และ พ. เมอืงชมพ ู  เป็นนามปากกาของ  อุดม  สสีุวรรณ   เกดิ 
พ.ศ. 2463  ทีจ่งัหวดัล าปาง  ศกึษาระดบัมธัยมทีโ่รงเรยีนเคน็เน็ธ  แมค็เคนซ ี  ล าปาง  เริ่ม
เขยีนหนงัสอือย่างจรงิจงัประมาณปี พ.ศ. 2489  ในมหาชน  ปิตุภูม ิ และ เศรษฐสาร  เป็นตน้ 
โดยใชน้ามปากกาหลายนามปากกา  นามปากกา  บรรจง  บรรเจดิศลิป์และ พ. เมอืงชมพ ู ใช้
ในงานเขยีนเชงิวรรณกรรมวจิารณ์และวรรณกรรมสรา้งสรรค ์  งานทีป่ระสบความส าเรจ็อย่างสงู 
คอืหนงัสอืชื่อ ชีวิตกบัความใฝ่ฝัน  และศิลปวรรณคดีกบัชีวิต  ซึง่เป็นรวมบทความทีเ่ขยีน
ระหว่าง พ.ศ. 2493 - 2501  นบัจากปี พ.ศ. 2501  ไม่มงีานเขยีนเชงิวรรณกรรมวจิารณ์ของเขา
เผยแพร่เลย  จนกระทัง่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2526  จงึมผีลงานตพีมิพใ์นมตชินสุดสปัดาห ์
และเป็นนกัเขยีนประจ าของส านกัพมิพม์ตชินตัง้แต่นัน้มา  ผลงานทีต่พีมิพใ์นมตชินสุดสปัดาห ์ 
ไดร้วมพมิพเ์ป็นเล่ม  ปี พ.ศ. 2527   ชื่อว่า วางทวนแทงปากกา  ในบรรดาผลงานของเขา  
บทความขนาดยาวชื่อ “ดวูรรณคดจีากสงัคม  ดสูงัคมจากวรรณคด”ี  เป็นบทความทีท่รงอทิธพิล
และอา้งถงึมากทีสุ่ด  ในบทความนี้  นอกจากอรรถาธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างวรรณกรรมกบั
สงัคมและหลกัการของศลิปะเพือ่ชวีติแลว้  บรรจงยงัวจิารณ์นวนิยายเรื่องข้างหลงัภาพ  และ
จนกว่าเราจะพบกนัอีก ของ “ศรบีูรพา”  ตามแนวหลกัการทีก่ล่าวไวด้ว้ย  สรรนิพนธบ์ทนี้
ผูว้จิยัตดัตอนมาเฉพาะสว่นทีว่จิารณ์นวนิยายเรื่องข้างหลงัภาพ 
 นวนิยายเรื่องข้างหลงัภาพ ของ ศรบีูรพา  (กุหลาบ  สายประดษิฐ)์  ตพีมิพเ์ป็นตอน ๆ 
ในประชาชาตริายวนั ปี พ.ศ. 2480  ไดร้บัความนิยมจากผูอ้่านและนกัวจิารณ์อย่างกวา้งขวาง  
เพราะมคี าวจิารณ์จากบุคคลทีอ่่านตน้ร่าง ข้างหลงัภาพ  ตอนที ่ 11  ก่อนรวมเล่ม  และค า
วจิารณ์เมื่อรวมพมิพเ์ป็นเล่มครัง้แรก2  พ.ศ. 2481  นอกจากนี้ยงัเป็นนวนิยายเรื่องแรกทีถู่ก
น าไปวจิารณ์ดว้ยทฤษฎมีารก์ซสิม ์ โดย บรรจง  บรรเจดิศลิป์  ในขอ้เขยีนขนาดยาวทีช่ื่อว่า   

 
1 สมจิตต ์  ศิกษมตั,  ตีพิมพใ์น มหาวิทยาลยั  ฉบบัพิเศษ  เล่มที่ 16 ฉบบัท่ี 5  พ.ศ. 2481  อ่านไดจ้าก  ศรีบรูพา, 
“ภาคผนวก” ขา้งหลงัภาพ  กรุงเทพฯ : ส  านกัพิมพด์อกหญา้, 2535  หนา้ 214 - 222. 
2 “บวัหลวง” ตีพิมพใ์นสยามนิกร วนัท่ี 15 มกราคม 2481  อ่านไดจ้าก ศรีบรูพา, “ภาคผนวก” ขา้งหลงัภาพ  กรุงเทพฯ : 
ส  านกัพิมพด์อกหญา้, 2535  หนา้ 223 - 228. 
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“ดวูรรณคดจีากสงัคม  ดสูงัคมจากวรรณคด”ี3  ตพีมิพเ์ป็นตอน ๆ ในมหาชนรายปักษ์  ใน  
พ.ศ. 2493  อนัเป็นยุคทีแ่นวคดิเรื่องศลิปะเพือ่ชวีติ  ศลิปะเพือ่ประชาชน  ก าลงัแพร่หลายในวง
วรรณกรรม  และมผีลต่อการสรา้งสรรคว์รรณกรรมเพือ่ชวีติในยุคแรกอย่างยิง่   
 บรรจง บรรเจดิศลิป์ มคีวามเชื่อว่าวรรณกรรมกบัชวีติและสงัคมมคีวามสมัพนัธก์นัอย่าง
แนบแน่น ชวีติของมนุษยใ์นสงัคมย่อมหลกีเลีย่งไม่พน้ทีจ่ะเกี่ยวพนักบัปัญหาเศรษฐกจิ 
การเมอืง  วฒันธรรม  ดงันัน้  วรรณกรรมจงึถ่ายสะทอ้นชวีติและสิง่ทีแ่วดลอ้มชวีติตามทีเ่ป็นอยู่
จรงิ  ศลิปะกบัชวีติจงึแยกจากกนัไม่ออก  แต่นกัเขยีนจะใชศ้ลิปะเพือ่เป็นคุณประโยชน์ทีไ่พศาล
ทีสุ่ด  เป็นคุณแก่คนสว่นมาก  หรอืคนสว่นน้อยในสงัคม  ตามค าของกุหลาบ สายประดษิฐ์  
หรอื “ศรบีูรพา”  ย่อมขึน้อยู่กบัโลกทศัน์และชวีทศัน์ของผูป้ระพนัธน์ัน้เอง   ดงันัน้  บรรจง 
บรรเจดิศลิป์เชื่อว่า  “ศรบีูรพา”  เลอืกน าเสนอข้างหลงัภาพในลกัษณะนวนิยายจนิตนิยม  
(romantic) ทีเ่ริม่ตน้ดว้ยเรื่องราวความรกัอนัหวานฉ ่าและลงเอยดว้ยความเศรา้สลด  เพือ่  
“ดงึดดูและเร่งเรา้จติใจของคนอ่าน”  แต่ภาพชวีติรกัเศรา้รนัทดน้ีเป็นเพยีงภาพหนึ่งของสงัคมที่
ผูเ้ขยีนเลอืกน าเสนอเพือ่ถ่ายสะทอ้นความจรงิของสงัคมในระดบัทีก่วา้งและลกึกว่านัน้ 

บรรจง  บรรเจดิศลิป์  วเิคราะหว์่าโศกนาฏกรรมของ ม.ร.ว. กรีต ิ  นางเอกของเรื่อง  
คอืความล่มสลายของชนชัน้ศกัดนิา   การดิ้นรนแสวงหาอสิรภาพของ ม.ร.ว. กรีต ิ  ซึง่มคีวาม  
“กตญัญ”ู   ม ี  “ศลีธรรม”  และมคีวามเชีย่วชาญในการ  “ปรุงโฉม”  ใหค้งรกัษาความสดสวย  
ลว้นประสบความลม้เหลว   เช่นเดยีวกบัชนชัน้ศกัดนิาทีไ่ม่สามารถฟ้ืนอดตีอนัเรอืงรองใหด้ ารง
คงชพีอยู่ไดอ้กีต่อไป   ผูว้จิารณ์ยงัตคีวามประโยคสุดทา้ยทีคุ่ณหญงิกรีตกิล่าวก่อนสิน้ใจ  อนั
เป็นอมตวาจาทีก่นิใจนกัอ่านหลายยุคหลายสมยั  ว่าแทท้ีจ่รงิแลว้เป็นค า  “ปลอบประโลมใจของ
ผูพ้า่ยแพ”้  และเป็นสญัลกัษณ์ของความอิม่เอมใจ  ภาคภูมใิจของคนทีโ่หยหาอดตีอนัสญูสิน้ไป
แลว้   ผูว้จิารณ์ยงัชีใ้หเ้หน็ว่านพพรผูม้สีว่นก่อโศกนาฏกรรมนี้  เป็นตวัแทนของชนชัน้นายทุน
นายหน้าทีมุ่่งหวงัการเกง็ก าไรและความก้าวหน้าจงึไม่อาจยอมรบัใหร้ะบบอนัคร ่าครมึาขดัขวาง
วถิทีางแห่งความรุ่งเรอืงของตนได ้  การใหน้พพรเรยีนวชิาการเงนิทีป่ระเทศญีปุ่่ น   สอดคลอ้ง
กบัลกัษณะสงัคมธนานุภาพ   และการเป็นลูกคา้ทีด่ขีองจกัรวรรดนิิยมญี่ปุ่ นในสมยันัน้   ความ
เป็นคนไม่มศีลีไม่มสีตัยข์องนพพรกส็ะทอ้นภาพของนายทุนทีมุ่่งหวงัแต่ก าไรโดยไรห้วัใจ  และ
มุ่งมองไปขา้งหน้าโดยไม่สนใจอดตี  ดงันัน้  ความรกัของคุณหญงิกรีตแิละนพพรจงึไม่อาจ
ประสานร่วมเป็นชวีติเดยีวกนัได ้  เช่นเดยีวกบัเสน้ทางของนายทุนและศกัดนิาทีน่ับวนัฝ่ายศกัดิ
นาจะล่มสลายไป  ในขณะทีฝ่่ายนายทุนก าลงักา้วหน้าขึน้แทนที่ 

บทวจิารณ์ชิ้นน้ีนบัเป็นการวจิารณ์แนวมารก์ซสิมอ์ย่างชดัเจน ผูว้จิารณ์ตคีวาม
องคป์ระกอบของนวนิยายว่าเป็นสญัลกัษณ์หรอืมนียัทางสงัคมทีก่ าลงัเปลีย่นแปลงจากสงัคม
ศกัดนิาไปสูส่งัคมทุนนิยม   บทวจิารณ์นี้สอดคลอ้งกบับรบิททางสงัคมวรรณกรรมในยุค
ทศวรรษ 90  ทีก่ าลงัตื่นตวัในความคดิเรื่อง  ศลิปะเพือ่ศลิป  และศิลปะเพือ่ชวีติ  อย่างสงู  

 
3 อ่าน บรรจง  บรรเจิดศิลป์ , “ดวูรรณกรรมจากสงัคม  ดสูงัคมจากวรรณกรรม”, ศลิปวรรณคดีกบัชีวิต , (กรุงเทพฯ : 
ส  านกัพิมพส์ายทิพย,์ 2524), หนา้ 49 - 96. 
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กระแสนิยมหลกัของวรรณกรรมในยุคนัน้ใหก้ารยอมรบัวรรณกรรมในแนวเพือ่ชวีติ  และต่อตา้น
วรรณกรรมในแนวศลิปะ  ดงัทีบ่รรจงกก็ล่าวไวใ้นบทความนี้ว่า  “ศลิปเพือ่ศลิปไม่มแีละไม่อาจ
ม”ี  ดงันัน้  ผูว้จิารณ์จงึยกย่องศรบีูรพาผูแ้ต่งอย่างสงู  ในฐานะผู้น าทางความคดิ  และผูส้รา้ง
กระแสหลกัแห่งวรรณกรรมเพือ่ชวีติในวงวรรณกรรมไทย   ทศันะวจิารณ์ของบรรจง  บรรเจดิ
ศลิป์หกัลา้งความคดิของนกัวจิารณ์ร่วมสมยัคนอื่นทีเ่หน็ว่าข้างหลงัภาพเป็น “วรรณกรรมความ
รกัทีถู่กสรา้งสรรคข์ึน้อย่างประณีตงดงาม” หรอื “เป็นเรื่องประโลมใจที่ดทีีสุ่ดของโลกหนงัสอื
เมอืงไทยเรื่องหนึ่งในปีนี้”4 โดยจงูใจใหผู้อ้่านพนิิจพเิคราะหน์วนิยายเรื่องนี้ดว้ยมุมมองทาง
สงัคม และมองเหน็  “ความจรงิแท”้  ที ่ศรบีูรพามุ่งน าเสนอในนวนิยายจนิตนิยมเรื่องนี้ของเขา 
 จุดเด่นของบทวจิารณ์นี้อยู่ทีผู่ว้จิารณ์ตคีวามชะตากรรมของมนุษยใ์นระดบับุคคลว่า
เป็นสญัญะทีบ่่งบอกสภาพของสงัคมในระดบัภาพรวมได ้ ในแงน่ี้แสดงใหเ้หน็ว่าผูว้จิารณ์ให้
ความส าคญัต่อผูแ้ต่งในฐานะผูจ้ าลองโลกแห่งความจรงิลงในโลกของนวนิยายไดเ้นียนสนิท หรอื
อกีนยัหน่ึงผูแ้ต่งสามารถสรา้งสรรคว์รรณกรรมอนัเป็นโลกสมมตใิหถ้่ายสะทอ้นโลกและสงัคมที่
เป็นอยู่จรงิไดอ้ย่างงดงามดว้ยชัน้เชงิทางวรรณศลิป์ ผูว้จิารณ์พยายามชีใ้หเ้หน็ไดว้่าวรรณกรรม
เป็นงานศลิปะทีเ่กี่ยวพนักบัชวีติและไม่อาจหลกีเลีย่งชวีติได ้ การพจิารณาคุณค่าของศลิปะและ
วรรณกรรมจงึมหีลกัการทีถู่กตอ้งว่าศลิปะและวรรณกรรมทีด่ยี่อมตอ้งรบัใชช้วีติ ศลิปะและ
วรรณกรรมตอ้งเป็นเครื่องมอืทีน่ าผูอ้่านไปสูค่วามจรงิของชวีติและสงัคม  บทวจิารณ์บทนี้จงึ
นบัเป็นวจิารณ์แนวมารก์ซสิมท์ีค่ลาสสกิทีสุ่ด ทีช่ีค้วามสมัพนัธร์ะหว่างวรรณกรรมกบัสงัคมได้
อย่างชดัเจน บทวจิารณ์บทน้ีสง่ผลต่อการสรา้งสรรคว์รรณกรรมและการวจิารณ์ในแนวเพือ่ชวีติ
สบืต่อมาอกียาวนาน   ดงัในยุควรรณกรรมเพือ่ชวีติยุคที ่ 2  ช่วง พ.ศ. 2516 - 2519  บท
วจิารณ์นี้ไดร้บัการอา้งถงึและถอืเป็นกระแสหลกัของการวจิารณ์วรรณกรรมในช่วงนัน้ 
 สว่นในปัจจุบนั  กระแสความคดิแนวสงัคมนิยมแบบมารก์ซสิมเ์สือ่มคลายลงไป  การ  ตี
ความนวนิยายเรื่องข้างหลงัภาพในฐานะนวนิยายรกัโรแมนตกิทีม่คีวามงดงามทางวรรณศลิป์
เป็นแนวคดิทีป่รากฏในบทวจิารณ์รุ่นหลงัอกีหลายบท   แต่เหตุทีผู่ว้จิยัคดัเลอืกบทวจิารณ์บทน้ี
ไวใ้นสรรนิพนธ ์   เพราะเป็นบทวจิารณ์ทีใ่ชมุ้มมองกรอบความคดิทางการเมอืงของผูว้จิารณ์ใน
การตคีวามอย่างอสิระ  โดยไม่จ าเป็นตอ้งค านึงถงึจุดมุ่งหมายของผูแ้ต่ง  บทวจิารณ์นี้ชีใ้หเ้หน็
ความสมัพนัธแ์นบแน่นระหว่างการวจิารณ์วรรณกรรมกบับรบิททางสงัคมการมอืงชดัเจนทีสุ่ด 
บทวจิารณ์นี้จงึมพีลงัเขม้ขน้ในช่วงทีม่คีวามคดิทางการเมอืงแบบสงัคมนิยมก าลงัเขม้ขน้ใน
สงัคมไทย 
 
 

       รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ ์: ผูว้เิคราะห์ 
 

 
4 อ่านบทวิจารณท่ี์อา้งไวใ้นเชิงอรรถหนา้  1 
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ขมุทรพัยแ์ห่งวรรณคดีชนชาติส่วนน้อยและวรรณคดีท้องถ่ิน 

         จติร  ภูมศิกัดิ ์

 
การทีน่กัศกึษาวรรณคดแีต่ก่อนตอ้งฉงนฉงายและเดากนัอยู่ชุลมุนในเรื่องโคลงหา้ และ

กไ็ม่สามารถเขา้ใจไดจ้นแลว้จนรอดว่าโคลงหา้มลีกัษณะอย่างไรกนัแน่  จนแมถ้งึไดป้ฏเิสธ
ความมอียู่ของมนัเสยี แลว้ซ ้าไดล้่วงเลยเขา้ถงึขัน้รือ้ท าลายโคลงหา้อนัตนไม่เขา้ใจนัน้เสยีสิน้, 
นัน้กเ็พราะทรรศนะอนัคบัแคบในทางศลิปวรรณคดขีองยุคสมยัศกัดนิา และศกัดนิากึง่เมอืงขึน้ 
ซึง่ไม่สนใจ,ทอดทิง้ และดถููกเหยยีดหยามวรรณคดขีองชนชาตสิว่นน้อย และวรรณคดทีอ้งถิน่ 
ไม่ยอมรบันับเอาวรรณคดขีองชนชาตสิว่นน้อยทัง้หลาย และวรรณคดทีอ้งถิน่ต่างๆเขา้ไวใ้นขา่ย
วรรณคดขีองชาต,ิไม่ยอมบรรจุการคลีค่ลายพฒันาของวรรณคดชีนชาตสิว่นน้อยและวรรณคดี
ทอ้งถิน่เขา้ไวใ้นประวตัวิรรณคดไีทย ทัง้นี้ โดยถอืว่ามใิช่ของเมอืงหลวง  มใิช่ของนกัปราชญ์
ราชกวแีห่งราชส านกัมใิช่พระนิพนธ ์ ! และยิง่กว่านัน้บางสว่นของวรรณคดเีหล่านัน้ กย็งัขดักบั
ผลประโยชน์แห่งชนชัน้ของเขา หรอืเป็นขบถต่อระบบการปกครองและแนวคดิของชนชัน้ของ
เขา, ดว้ยเหตุนี้ การศกึษา วรรณคดแีละประวตัวิรรณคดขีองเขาจงึจ ากดัวงอยู่แต่ภายใน
ขอบเขตอนัคบัแคบ, การคน้ควา้ของเขาจงึจ ากดัวงอยู่แต่ในตูส้มุดลายทองใบเลก็ๆทีม่หีนงัสอื
อยู่ไม่กีเ่ล่ม และกว็นเวยีนขดุแคะกนัอยู่เพยีงในวงข่ายอนัคบัแคบ เสมอืนมอดและหนอนตวั
เลก็ๆทีม่ดืมวัดว้ยอวชิชา ยิง่นานกย็ิง่กดัหนงัสอืเหล่านัน้ใหผุ้ยุ่ยผุยผงลงทุกขณะ. 
 ฉะนี้ อาณาจกัรแห่งวรรณคดไีทยของเขา โดยทางปฏบิตัแิลว้จงึเป็นอาณาจกัรวรรณคดี
แห่งราชส านกัอยุธยา และราชส านกัรตันโกสนิทร ์ อนัมวีรรณคดแีห่งราชส านกัสุโขทยัประดบัให้
ดขูลงัขึน้สองสามชิ้น, ความส านึกค าว่าประชาชนและประเทศไทยของเขาจ ากดัวงอยู่เพยีงแค่
ก าแพงวงัและสมาชกิของชนชัน้ศกัดนิา และนายทุนขุนนาง นายหน้าเท่านัน้! เขาลมืหรอืจงใจ
มองขา้มไปเสยีว่า ภาคเหนือแห่งประชาชนชาวไตโยนทัง้ภาคกอ็ยู่ในประเทศไทย พญาพรหม 
กวเีอกของชนชาวลา้นนากเ็ป็นสมาชกิของสงัคมไทย และไดย้นืตระหง่านอยู่บนเวทแีห่งศลิป  
วรรณคดอีนัเลื่องชื่อดว้ย ค่าวหงษ์หิน และ ค าจ่ม ; เขาละเลยทีจ่ะยอมรบัว่า ดนิแดนภาคอสีาน
อนักวา้งใหญ่แห่งชนชาวลาวนัน้กไ็ดม้คีนอยู่ และเขาเหล่านัน้ไดฝ้ากร่องรอยแห่งความเป็นคนที่
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มวีฒันธรรม ภาษา ศลิปวรรณคด ี อนัประณีตงามไว ้ อย่างน้อยทีสุ่ดกเ็จา้ปางค า ชาว
หนองบวัล าภูผูไ้ดป้ระพนัธห์นงัสอื สนิไชย ทีจ่บัใจคนอสีานมานบัรอ้ยๆปี ; เขามองขา้ม
วรรณคดทีอ้งถิน่ของประชาชนชาวใต ้ ทีไ่ดป้รากฏออกมาเป็นบทมโนรา,บทหนงัตะลุง, กลอน
เพลงบอก, กลอนสวดฯลฯ และแน่นอนเขาแทบจะไม่เคยบอกเล่าแก่ประชาชนไทยภาคอื่นๆเลย
ว่า ประชาชนสว่นน้อยมลายแูห่งสีจ่งัหวดันัน้ไดม้ปีระวตักิารณ์อนัยาวนานแห่งศลิปวรรณคดทีีม่ี
ลกัษณะเฉพาะชนชาตขิองเขาดว้ย! 
 ดว้ยความเขา้ใจความหมายของประเทศไทย และวรรณคดไีทยอย่างคบัแคบเช่นนี้แหละ 
การศกึษาคน้ควา้และสนันิษฐานงานทางวรรณคดขีองเขาจงึตัง้อยู่บนพืน้ฐานอนัเรยีวเลก็ 
งอ่นแงน่ เสีย่งต่อการพงัทลายโครมครนืลงมากองอยู่บนพื้นดนิ. ถา้หากเขาจะยอมเปิดตูส้มุด
ลายทองนัน้ออก,ทลายก าแพงวงัออกมา แลว้คน้ควา้ศกึษาไปท่ามกลางทอ้งทะเลหลวงของ
มวลชนในทัว่ประเทศ เขากจ็ะเหน็ไดโ้ดยไม่ยากเลย วา่ยงัมขีมุทองแห่งวรรณคดอีนัมหมึาใหญ่
หลวงรอคอยการขดุคน้ และศกึษาอยู่ นัน่คอื วรรณคดขีองชาวบา้น วรรณคดทีอ้งถิ่น และ
วรรณคดขีองชนชาตสิว่นน้อย, และในนัน้แหละ เขาจะไดพ้บกุญแจส าคญั-กุญแจทอง-ทีจ่ะไข
ปัญหาเคลอืบแคลงต่างๆทัง้ทางภาษา รปูแบบวรรณคดแีละอื่นๆทีย่งัมดืมนอยู่ภายใตตู้ส้มุดลาย
ทองเก่าคร ่าใบเดยีวของเขานัน้.  และเมื่อนัน้แหละ วรรณคดใีนตูข้องเขาจะมคีุณค่ามากยิง่ขึน้
อย่างน่าอศัจรรยใ์จ. 
    
 
 
ทีม่า: จติร ภูมศิกัดิ.์ วรรณคดีวิเคราะห์โองการแช่งน ้าและข้อคิดใหม่ในประวติัศาสตร์
ไทย ลุ่มน ้าเจ้าพระยา.กรุงเทพฯ: ดวงกมล, 2524. หน้า 158-160. 
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บทวิเคราะห ์

 

 จติร ภูมศิกัดิ ์ นกัวชิาการ นกัประวตัศิาสตร ์ กว ี นักเขยีน นักคดิและนกัวจิารณ์ของ
ประชาชน  ในนามปากกาหลากหลาย  อาท ิกว ีการเมอืง  กว ีศรสียาม ศรนีาคร ขวญันรา ใช้
เวลาเขยีนบทกวหีรอืบทวเิคราะหบ์ทกว ี ทปีกร ศลิป์ พทิกัษ์ชน สทิธ ิศรสียาม กว ีศรสียาม สม
สมยั ศรศีูทรพรรณ สมชาย  ปรชีาเจรญิ ใชเ้ขยีนบทวเิคราะหบ์ทความ หรอืบทวจิารณ์  เกดิเมื่อ 
25 กนัยายน  2473 ทีอ่ าเภอประจนัตคาม ปราจนีบุร ี จบการศกึษาปรญิญาตรจีากคณะอกัษร
ศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มคีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญดา้นภาษาและวรรณคดอีย่าง
ลกึซึง้ และมแีนวคดิทางการเมอืงแบบสงัคมนิยม 
 จติรไดช้ื่อว่าเป็น "ขบถ" ต่อยุคสมยัของเขาเอง เหตุเกดิจากตน้ฉบบัของเขาทีจ่ะตพีมิพ์
ในหนงัสอื 23 ตุลา ของมหาวทิยาลยัเป็นบทความทีเ่ปิดโปงและวพิากษ์วจิารณ์การคอรปัชัน่ใน
วดัและโจมตผีูห้ญงิทีไ่ม่รบัผดิชอบความเป็นแม่ เจา้ของโรงพมิพไ์ทยวฒันาพานิช ผูพ้มิพเ์หน็
เขา้ จงึรายงานมหาวทิยาลยั และมกีารตัง้คณะกรรมการขึน้สอบสวนและลงมตใิหเ้ขาพกัการ
เรยีน นิสติวศิวกรรมศาสตรก์ลุ่มหนึ่งจดัอภปิรายโจมตเีขาทีห่อประชุมใหญ่ของมหาวทิยาลยั
เรื่องนี้ เขาถูก “โยนบก” (คอืจบัตวัโยนลงจากเวทสีูพ่ ืน้หอประชุมจนหลงัหกั)   

หลงัจากนัน้ จติรถูกสัง่พกัการเรยีน 2 ปี ระหว่างนัน้เขาไปท างานหนงัสอืพมิพ ์ และ
กลบัมาเรยีนต่อจนกระทัง่จบการศกึษาเมื่อปี พ.ศ. 2500 เมื่อเรยีนจบแลว้ไดท้ างานหนงัสอืพมิพ ์ 
และเขยีนบทความใหแ้นวคดิใหม่แก่ศลิปวรรณกรรมไทยในหวัขอ้ "ศลิปเพือ่ชวีติ ศลิปเพือ่
ประชาชน"1 และ "โฉมหน้าศกัดนิาไทย" ซึง่ไดร้บัการขานรบัอย่างตื่นเตน้จากฝ่ายกา้วหน้า และ
ถูกต่อตา้นอย่างรุนแรงจากฝ่ายอนุรกัษ์นิยม ครัน้ 20 ตุลาคม 2501 เกดิการปฏวิตัริฐัประหาร
โดยจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรชัต ์  จติรและนกัคดินกัเขยีนนกัหนงัสอืพมิพเ์ป็นจ านวนมากถูกจบักุม
คุมขงั  เขาไดใ้ชเ้วลาทีถู่กจบักุมคุมขงันานถงึ 6 ปีเศษสรา้งสรรคผ์ลงานวรรณกรรม ทัง้ที่เป็น

 
1 ทีปกร (จิตร ภมูิศกัด์ิ) อธิบายไวใ้น ศิลปเพ่ือชีวิต ศลิปเพ่ือประชาชน (กรุงเทพฯ: ส  านกัพิมพต์น้มะขาม 2521, หนา้ 
121-122)  ว่า ศิลปเพื่อชีวิต หมายถึง ศิลปที่ส่งผลสะทอ้นอนัมีคณุประโยชนไ์ปยงัชีวิตทางสงัคมของมวลประชาชน คือ 
ศิลปที่เปิดโปงใหป้ระชาชนมองเห็นตน้ตอของความเลวรา้ยของชีวิตในสงัคม  คือ ศิลปที่ชีแ้นะใหป้ระชาชนมองเห็น
ทางออกของชีวิตท่ีถกูตอ้ง และพรอ้มกนันัน้ก็ยั่วยใุหม้วลประชาชนต่อสู ้ และเคลือ่นไหวไปสู่จดุหมายปลายทางของชีวิต
อนัดีกว่าอนันัน้ ศิลปเพื่อชีวิต คือศิลปที่ถือก าเนิดขึน้มาเพื่อมีบทบาทอนัเป็นประโยชนต์่อชีวิตของประชาชนส่วนรวม 
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ขอ้เขยีนและบทวจิารณ์ตลอดจนบทเพลงมากมาย ทีโ่ดดเด่นเป็นทีรู่จ้กักนัดยีิง่ในหมู่นกัวชิาการ
ไดแ้ก่ ความเป็นมาของค าสยาม ไทย ลาวและขอม และลกัษณะทางสงัคมของช่ือชนชาติ 
วรรณคดีวิเคราะห์โองการแช่งน ้า ข้อคิดใหม่ในประวติัศาสตรลุ่์มแม่น ้าเจ้าพระยา เป็น
ตน้ จติรไดร้บัการปล่อยตวัเมื่อปี 2508 ไดต้ดัสนิใจเดนิทางเขา้ร่วมต่อสูก้บัพรรคคอมมวินิสต์
แห่งประเทศไทย และเสยีชวีติเพราะถูกทางการลอ้มยงิเมื่อ 5 พฤษภาคม 2509  
 แมจ้ติร ภูมศิกัดิจ์ะตายไปแลว้ แต่ภายหลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 แนวความคดิ 
“ศลิปเพือ่ชวีติ ศลิปเพือ่ประชาชน”1 แบบอย่างชวีติ และผลงานของเขาไดร้บัการขานรบัอย่าง
กกึกอ้งตามกระแสการกลบัมาตื่นตวัอกีครัง้ของแนวความคดิสงัคมนิยม ท าใหว้งการวรรณกรรม
ของไทยมงีาน"วรรณกรรมเพือ่ชวีติ"เกดิขึน้มาอกีแนวหนึ่งอย่างชดัแจง้ 
 บทความชื่อ ขมุทรพัยแ์ห่งวรรณคดีชนชาติส่วนน้อยและวรรณคดีท้องถ่ิน ของ
จติร ภูมศิกัดิเ์ป็นบทหนึ่งของการวเิคราะหว์รรณคดโีองการแช่งน ้า ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ความคดิที่
ชดัเจนของเขาในการเป็นนักวรรณคด ี และนกัคดิเพือ่ประชาชน  เขาเขยีนบทความชิ้นน้ีในปี 
2505 ซึง่เป็นยุคสมยัทีว่งการวรรณกรรมศกึษาและวจิารณ์ยงัไม่ไดร้บัความสนใจมากนกั ความ
ตื่นตวัในเรื่องของวรรณคดทีอ้งถิน่หรอืวรรณคดขีองชนชาตสิว่นน้อยยงัไม่ปรากฏชดัเจน การ
เสนอความคดิเรื่องนี้อย่างมนี ้าหนกัไปในเชงิรุกเรา้ และเสยีดสอียู่บา้ง น่าจะท าใหน้กัอ่าน 
"สะดุดใจ" และใชว้จิารณญาณมากขึน้ในการพจิารณาวรรณคดขีองชาต ิ  
 แมจ้ะเป็นนกัคดิแบบสงัคมนิยม  แต่จติรกม็คีวามเป็นนกัอกัษรศาสตรม์ากพอทีจ่ะ
มองเหน็คุณค่าของงานวรรณคด ี เขาไม่ไดป้ฏเิสธ"ตูส้มุดลายทองเก่าคร ่าคร่าใบนัน้" หากแต่เขา
ขอรอ้งใหผู้ร้บัผดิชอบยอมเปิดตูแ้ละออกสูโ่ลกกวา้งของวรรณคด ี  เพือ่จะไดค้น้พบ"ขมุทรพัย์
ทางวรรณคด"ีของประชาชนทีม่อียู่อกีมากมาย การเอ่ยชื่อวรรณคดทีอ้งถิน่ต่างๆ รวมทัง้ชื่อผู้
แต่ง ซึง่ผูอ้่านในสมยันัน้น้อยคนจะรูจ้กั นบัเป็นความ ‘ใหม่’ อย่างยิง่ของนกัวจิารณ์ และความ
ใหม่น้ีเองเป็น "ไฟ"ประกายแรกทีจ่ะจุดขึน้ในใจของนกัอ่านใหอ้ยากตดิตาม คน้ควา้หาอ่าน เพือ่
พสิจูน์ความคดิของนกัวจิารณ์ ในขณะเดยีวกนัการอา้งเหตุผลเรื่องส านึกของความเป็นชาต ิ ที่
ไม่ไดม้เีพยีงชนกลุ่มเดยีวน่าจะเป็นประเดน็ทีท่ าใหน้กัอ่านตอ้งหนัมา"ปรบั"กระบวนการในการ
พจิารณาศกึษางานวรรณกรรมเสยีใหม่ดว้ย    

สิง่ทีน่่าสนใจคอืจติร ภูมศิกัดิ ์ม ี"ส านึก" ของนกัอกัษรศาสตรอ์ยู่เตม็เป่ียม ไม่แต่ภาษาที่
เขาใช้อย่างมภีาพพจน์เท่านัน้  หากแต่เขายงัแสดงให้เห็นถึง “ใจอนัเต็มไปด้วยความรกั” 
ในวรรณคดทีี่ไม่จ ากดัขอบเขต เขาท าให้นักอ่านได้ตระหนักว่า โลกการอ่านนี้กว้างขวางนัก
และค่าของวรรณคดกีม็ไิดม้แีต่เฉพาะทีป่รากฏอยู่ในต าราหรอืแบบเรยีนเท่านัน้ ไม่เพยีงแต่
บทความชิน้นี้เท่านัน้ หากแต่เขาไดส้รา้งสรรคง์านต่อเนื่องเพือ่แสดงใหเ้หน็ถงึการยนืยนั
ความคดิของเขา และเป็นงานที่มรีายละเอยีดลุ่มลกึและแสดงให้เหน็ถงึการค้นคว้าอย่าง
จรงิจงัของเขา อาท ิ"วรรณคดวีเิคราะห์โองการแช่งน ้า" "ลกัษณะของกาพย์กลอนแห่งชนชาติ
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ไทย-ลาว" "โคลงห้ามรดกทางวรรณคดไีทย"   นบัไดว้่าเขาเป็นคนหนึ่งทีเ่ปิดประเดน็ปลุก
กระแสใหว้รรณคดทีอ้งถิน่ไดก้า้วเขา้มามบีทบาทเป็นส่วนหน่ึงในวรรณคดขีองชาตใินระยะต่อมา 
ดงัจะเหน็ไดจ้ากความสนใจเรื่องวรรณคดทีอ้งถิน่ ทัง้จากการบรรจุเป็นหลกัสตูรในการศกึษา
ระดบัต่าง ๆ การเขยีนต าราโดยนกัวชิาการ และการใหค้วามสนใจในแงก่ารศกึษาวจิยัและท า
วทิยานิพนธข์องนกัศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาต่าง ๆ 
  ความคดิของจติร ภูมศิกัดิ ์แบบ “ศลิปเพือ่ชวีติ ศลิปเพือ่ประชาชน"2 ทีเ่ขาใชเ้ป็นแนวใน
การพจิารณาคุณค่าวรรณคด ี อาจดวู่า “แรง" จนถูกปฏเิสธจากนกัอ่านอนุรกัษ์นิยมสว่นหน่ึงได ้
เพราะมกีารสรา้งแนวความคดิใหม่ตามแนวความคดิทางการเมอืงทีม่ลีกัษณะปฎเิสธวรรณคดี
เก่า แต่บทบาทของเขาในฐานะนักอกัษรศาสตร์ผู้ “ปลุก" ให้นักอ่าน “ตื่นตา" และ   “ตื่นใจ" 
ขึ้นมามองวรรณคดจีนถงึระดบั "ตื่นปัญญา" นัน้ปฏเิสธไม่ได ้ไม่ว่าในยุคสมยัใด    
 

ชมยัภร แสงกระจ่าง : ผูว้เิคราะห์ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 เป็นความคิดท่ีมีจิตส านึกอนังดงามเพื่อประชาชน  แต่มีลกัษณะชีน้  าและเป็นเผด็จการอยู่ในตวัเองดว้ย 
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โคลงหา้…มรดกทางวรรณคดีไทย 
 

         จติร  ภูมศิกัดิ ์
ในระยะสีห่า้ปีมานี้เอง งานวรรณกรรมทางดา้นกาพยก์ลอนของไทยเรารูส้กึว่าคกึคกั

และขยายตวัขึน้มาก ม ี“นกักลอน“ ทัง้หนุ่มและสาวเกดิขึน้มากมายทัง้ทีเ่ป็นเอกชน ทัง้ทีร่วมกนั
เป็นกลุ่มเลก็ และทัง้ทีจ่ดัตัง้กนัขึน้เป็นชมรมใหญ่  หนงัสอืรวมกลอนของนกักลอนกลุ่มต่างๆ
ปรากฏออกสูต่ลาดอยู่เสมอ ปรากฏการณ์เหล่านี้กล่าวโดยทัว่ไปแลว้กเ็ป็นสิง่ทีน่่าพอใจ ปลาบ
ปลืม้ยนิดแีละน่าจะไดร้บัการสง่เสรมิใหข้ยายตวัยิง่ๆขึน้ไป 
 รปูแบบของนกักาพยก์ลอนทีน่ิยมเขยีนกนัมากในระยะนี้คอื “กลอนสุภาพ” หรอื “กลอน
แปด”  ซึง่เขยีนดว้ยลลีาแบบสุนทรภู่บา้ง แบบใหม่ๆบา้ง การเขยีน “กลอนแปด” กนัมากนัน้กด็ี
แน่เพราะเป็นรปูแบบทีผู่อ้่านเขา้ใจงา่ย  (แต่มใิช่หมายความว่าเขยีนไดง้่าย)  แต่อย่างไรกด็ ีเรา
กน่็าจะคดิเป็นห่วงกนับา้งว่า ถา้เราระดมกนัสนใจเขยีนแต่กลอนแปดกนัอยู่อย่างเดยีว นานเขา้
ความรูส้กึซ ้าซากจ าเจและเบื่อ กอ็าจเกดิขึน้แก่วงผูอ้่านและอาจท าใหว้งการกาพยก์ลอนของ
ไทยซมึเซาหรอืลม้ฟุบลงไปอกี ดงัทีเ่คยเป็นมาแลว้ระยะยาวภายหลงัทีเ่กดินวนิยายสมยัใหม่ขึน้ 
ซึง่ถา้เป็นเช่นนัน้กจ็ะเป็นทีน่่าเสยีดายยิง่นกั 
 ดว้ยความรูส้กึหวาดหวัน่ดงักล่าวนี้ ขา้พเจา้จงึใคร่ขอเชญิชวนท่านนกักลอนทัง้หลาย
ลองหนัไปใชร้ปูแบบค าประพนัธอ์ื่นดบูา้ง มรดกทางวรรณคดดีา้นกาพยก์ลอนของไทยเรานัน้มี
รปูแบบค าประพนัธท์ัง้ทีเ่ป็นโคลง กาพย ์และแมก้ลอนอื่นๆอยู่อย่างอุดมทีเดยีว และบางอย่างก็
อ่านเขา้ใจไดง้า่ย แสดงความรูส้กึนึกคดิไดก้ระชบักว่า “กลอนแปด” เสยีดว้ยซ ้า 
 รปูแบบค าประพนัธท์ีม่อียู่มากมายหลายชนิดน้ี กเ็ช่นเดยีวกนัจงัหวะของเพลงซึง่มอียู่
หลายรูปแบบ  สมมตวิ่าถ้าเราจะเปรยีบจงัหวะเพลงประเภท 4/4 เท่ากบักลอนแปด การทีน่กั
แต่งเพลงจะใชจ้งัหวะ 4/4 เพยีงรปูแบบเดยีว แสดงความรูส้กึและอารมณ์ทุกชนิดทัว่ไปหมดนัน้ 
จะเป็นทีท่ าไดด้เีด่นสมบูรณ์จรงิๆไดย้ากนี้ฉันใด การทีน่กักลอนจะใชก้ลอนแปดเพยีงรปูเดยีว
แสดงความรูส้กึและทุกอารมณ์ใหเ้หน็ไดด้เีด่นชดัเจนจรงิๆ ทุกความรูส้กึและทุกอารมณ์ทัว่ไป
หมด กย็่อมท าไดย้ากและเป็นไปไดย้ากฉันนัน้ ดว้ยเหตุนี้เราจงึสงัเกตไดว้่า นกัแต่งเพลงทีม่ี
ความเขา้ใจในลกัษณะเฉพาะเพลงแต่ละจงัหวะ  จงึใชจ้งัหวะแตกต่างกนัในการแสดงอารมณ์ที่
ต่างกนั เป็นตน้ว่าใชจ้งัหวะวอลซ ์ หรอื 3/4 เพือ่แสดงอารมณ์ร่าเรงิ ระรกิรื่น กระจุ๋มกระจิม๋ 
เพราะรปูแบบของวอลซม์ลีกัษณะเฉพาะพเิศษประจ าตวัของมนัทีจ่ะช่วยใหเ้นื้อหาทางอารมณ์
ของเพลงเพิม่ความรื่นเรงิชดัขึน้อย่างสมบูรณ์โดยท านองเดยีวกนัน้ี ถา้เราส ารวจด ู วรรณคดทีี่
แต่งดว้ยกลอนแปดในอดตี เราจะพบว่าวรรณคดนีัน้ๆไม่สามารถแสดงอารมณ์ไดด้เีด่นทุก
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อารมณ์เลย หากแสดงดเีด่นไดบ้างอารมณ์เท่านัน้ ขอใหเ้ราอ่านบทกลอนเรื่องพระอภยัมณีของ
ท่านบรมครกูลอนแปด “สุนทรภู่” โดยอ่านดว้ยทรรศนะวจิารณ์ตามแนวทางดงักล่าวขา้งตน้ เรา
จะพบว่าโดยทัว่ไปแลว้ กลอนแปดของท่านไพเราะ มสีมัผสันอก สมัผสัใน สมัผสัอกัษรครบครนั 
กลอนแต่ละวรรคมกีารวางจงัหวะของน ้าหนกัค า ใหม้ทีีห่นกั(ครุ)และเบา(ลหุ)เหมาะแก่การอ่าน
เป็นท านองเสนาะ ฟังแลว้เบา หวาน ลื่นไหล เสยีงของกลอนทีอ่่านระรื่นหวานจบัหูจบัใจคน นี่คอื
ลกัษณะพเิศษของกลอนแปดแบบสุนทรภู่ซึง่เป็นการรเิริม่ขึน้ใหม่ในวงการกาพยก์ลอนของไทย
ในสมยัยุครตันโกสนิทร ์ แต่ถา้พดูถงึด้านการแสดงอารมณ์อ่อนหวาน เช่น รกั ออดออ้น คร ่า
ครวญ ประเภทน้ีเท่านัน้ การแสดงอารมณ์เคยีดแคน้ ดุดนั อาฆาต ป่าเถื่อน และอื่นๆ สุนทรภู่
ไม่สามารถใชร้ปูแบบกลอนแปดแสดงไดด้เีด่นชดัเจนเท่าเทยีมกบัการแสดงความรูส้กึออดออ้น 
ร าพนั ตดัพอ้เลย เช่น ตอนทีอุ่ศเรนแคน้นางวาลถีงึกบัรากเลอืดตายนัน้ ถอ้ยค าในบทกลอนแต่
ละค า แต่ละวรรค และจงัหวะเสยีง หาไดแ้สดงใหผู้อ้่านเกดิอารมณ์รูส้กึว่าเคยีดแคน้อย่างแสน
สาหสัแต่อย่างใดไม่ 
 นี่ดา้นหน่ึง อาจจะเป็นเพราะสุนทรภู่ถนดัแต่การเขยีนอารมณ์หวาน แต่ความจรงิอกี
ดา้นหนึ่งกค็อื กลอนลลีาออ่นหวานระรื่นหอูย่างสุนทรภู่ ไม่สามารถทีจ่ะสะทอ้นแสดงอารมณ์ที่
หยาบกรา้นไดด้เีด่นเลยเดด็ขาด   ขา้พเจา้ดอูอกจะอาจหาญเกนิไปสกัหน่อยทีบ่งัอาจวจิารณ์
ท่านบรมคร ู   ความประสงคข์องขา้พเจา้มเีพยีงตอ้งการจะชีว้่า รปูแบบค าประพนัธเ์พยีงอย่าง
เดยีวย่อมไม่สามารถแสดงอารมณ์ไดท้ัว่ทุกอย่าง ไม่ว่ากวผีูน้ัน้จะเชีย่วชาญในรูปแบบค า
ประพนัธช์นิดนัน้เป็นพเิศษสกัเพยีงไรเท่านัน้ 
 ดว้ยความเป็นจรงิดงักล่าวมานี้ เราในสมยัปัจจุบนั… สมยัทีม่ไิดมุ่้งเขยีนกลอนเพือ่เล่า
เรื่องนิยายแบบในอดตี หากเขยีนกลอนเพือ่แสดงอารมณ์รูส้กึต่างๆใหเ้ด่นชดัและกระชบั… จงึ
น่าจะไดล้องยอ้นไปศกึษามรดกทางกาพยก์ลอนของไทยเราในอดตีและน ารปูแบบค าประพนัธท์ี่
มอียู่มากมายมาใชแ้สดงความรูส้กึและอารมณ์ทีแ่ตกต่างกนัดบูา้ง ซึง่นี่ดา้นหน่ึงอาจช่วยใหน้กั
กลอนหรอืกวปีระสบความส าเรจ็ไดต้ามทีต่นใฝ่ฝัน และอกีดา้นหน่ึงกจ็ะช่วยกอบกูว้งการ
วรรณกรรมดา้นกาพยก์ลอนของไทยไวใ้หพ้น้จากภาวะ “ซ ้าซากและมลดืชดื” ทีจ่ะต้องเกดิขึน้ใน
อนาคตอนัใกลน้ี้ (ถา้ไม่มกีารเปลีย่นแปลงหรอืไหวตวัใหม่) ไดอ้กีดว้ย 
 อนัทีจ่รงิขา้พเจา้ไม่ใช่ “นกักลอน” หรอื “กว”ี (ยกเวน้นามปากกาซึง่ออกจะคุยเขื่องไป
หน่อย) แต่ในระยะไม่นานมานี้ขา้พเจา้เกดิความรูส้กึอยากทีจ่ะระบายความคดิ ความรูส้กึ และ
อารมณ์บางประการอนัเป็นปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้จากสภาพของสงัคมเมอืงไทยยุคปัจจุบนั เมื่อจบั
ปากกาขึน้มาเขยีนแลว้กร็ูส้กึว่า ถา้ไดใ้ชก้าพยก์ลอนเป็นสือ่ทีจ่ะแสดงดจูะเหมาะเจาะดกีว่าอย่าง
อื่น จงึไดเ้ริม่เขยีนกาพยก์ลอนกบัเขาขึ้นบา้งสองสามชิ้น ดงัทีไ่ดล้งพมิพใ์นหนงัสอื
ประชาธปิไตยนี้ไปแลว้สองสามครัง้ 
 ในการเขยีนกาพยก์ลอนเหล่านี้ ขา้พเจา้มาตดิอยู่ขอ้หนึ่งตรงทีว่่าไม่รูจ้ะหารูปแบบค า
ประพนัธช์นิดใดมาแสดงบรรยากาศทีเ่คร่งขรมึ หนกัแน่น เฉียบขาด สงา่และทา้ทายได ้รปูแบบ
ทีข่า้พเจา้ตอ้งการนัน้  จะต้องกระชบั ไม่ยดืยาด ใชค้ าน้อย หว้นสัน้ แต่กนิความมาก เพือ่ใหดู้
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ทะมนึและโดดเด่นอย่างเยาะเยย้ทา้ทาย กาพยย์านีท าหน้าทีน่ี้ไม่ได ้ เพราะมสีมัผสัหรอืจงัหวะ
เสยีงหนกัเบามากเกนิไป ยานีท าไดอ้ย่างมาก (ตามความสามารถของขา้พเจา้) กเ็พยีงความ
เคยีดแคน้อาฆาต สรา้งบรรยากาศเคร่งขรมึอย่างจรงิจงัขึน้ไม่ได ้ โคลงสีสุ่ภาพกเ็ยิน่เยอ้และน่ิม
นวลเกนิไปส าหรบับรรยากาศอย่างนี้เช่นกนั ในทีสุ่ดขา้พเจา้กน็ึกถงึโคลงชนิดหนึ่งทีม่อียู่ใน
ขมุทรพัยท์างกาพยก์ลอนอนัอุดมของไทยเราขึน้ได ้นัน่กค็อื “โคลงหา้”  และจากนี้เองบทกลอน
เรื่อง “คาวกลางคนื” จงึไดข้ึน้ตน้ดว้ย “โคลงหา้” เพือ่แสดงภาพของกรุงเทพฯทีค่ลุง้ไปดว้ยคาว
กาม ใหเ้ด่นทะมนึอย่างเคร่งขรมึและเยาะเยย้ดงันี้ 
  กรุงเทพฯคลุง้ คาวหนื 
 ควนักามกลนื กลบไหม ้
 คาวกลางคนื คลุมทาบ 
 เมอืงรอ้งไห ้ เหอืดขวญั 
  น ้าฟ้าฟาด ฟองหาว 
  คอืกามฉาว ชุ่มฟ้า 
 กลิน่สาบสาว ก าซาบ 
 กามยอ้มหลา้ แหล่งสยาม 
 โคลงทัง้สองบทน้ี ถา้ท่านอ่านแลว้ไม่ไดบ้รรยากาศดงัทีข่า้พเจา้ตัง้ความปรารถนาไว ้ ก็
ขอใหโ้ปรดเขา้ใจว่านัน่เป็นเพราะขา้พเจา้มอืไม่ถงึ หาใช่รปูค าประพนัธช์นิดน้ีไม่เหมาะสมทีจ่ะ
แสดงบรรยากาศเคร่งขรมึ ทา้ทาย และเยย้หยนัไม่ 
 เมื่อ “โคลงหา้" ไดป้รากฏโฉมหน้าขึน้ในบทกลอนของขา้พเจา้แลว้สองสามครัง้ ไดย้นิ
เสยีงถามไถ่มาบ่อยๆว่าขา้พเจา้ไปขดุโคลงหา้มาจากไหน ลกัษณะและขอ้บงัคบัเป็นอย่างไร
ขา้พเจา้จงึคดิว่าน่าจะไดเ้ขยีนเฉลยค าถามเหล่านี้เสยีสกัครัง้ บางทที่านนกักลอนหรอืกวยีุคนี้
เหน็ว่าน่าสนใจกอ็าจลองน าไปใช ้ ซึง่กอ็าจมสีว่นใหว้งการกาพยก์ลอนของไทยเราไม่จดืชดื
ซ ้าซากทางรูปแบบโทรมดงัทีไ่ดห้วัน่วติกอยู่บา้งกเ็ป็นได้ 
 ทีม่คี าถามว่าขา้พเจา้ไป “ขุด” เอาโคลงหา้มาจากไหนนัน้ ผูถ้ามใชค้ าว่าขดุไดถู้กตอ้งดี
เหลอืเกนิ ขา้พเจา้ไปขดุเอามาจรงิๆ โคลงหา้นัน้ตายสนิทและหมดจากบทบาทวงการกาพย์
กลอนของไทยมานานประมาณ 400 - 500 ปีแลว้ และตอนทีผ่่านมานัน้กเ็กอืบจะหาตวัผูท้ีรู่จ้กั
ลกัษณะคณะ และขอ้บงัคบัของโคลงหา้อย่างถูกตอ้งจรงิๆไม่ได ้(ยกเวน้ทีช่ีต้วัไดไ้ม่กีค่น ซึง่จะมี
กล่าวในขา้งทา้ย) ขา้พเจา้ไดข้ดุเอามาแลว้และน าไป “พฒันา" ขึน้ใหม่ใหเ้หมาะสมกบัรสนิยม
ของหคูนไทยในยุดพฒันา และน ามาใชเ้ป็นการทดลองในบทกลอนของขา้พเจา้ดงัทีบ่างท่านได้
เหน็ผ่านตามาบา้งแลว้ แต่ก่อนทีข่า้พเจา้จะเรยีนใหท้ราบว่า 1) ขา้พเจา้ไดไ้ปขุดโคลงหา้มาจาก
ไหน 2) ลกัษณะโคลงหา้เดมิเป็นอย่างไร   และ 3) ขา้พเจา้ไดด้ดัแปลงขึน้อย่างไร ขา้พเจา้จะขอ
แสดงลกัษณะคณะ   และขอ้บงัคบัของโคลงหา้ทีข่า้พเจา้ “พฒันา" แลว้นี้เสยีก่อน เพราะจะช่วย
ท าใหเ้ขา้ใจเรื่องในประวตังิา่ยขึน้ และผูท้ีไ่ม่สนใจประวตัแิต่สนใจแบบแผนโคลงหา้ (พฒันา) ก็
จะไดไ้ม่ตอ้งเสยีเวลารอคอยและตดิตามอ่าน 
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 ลกัษณะโคลงหา้พฒันา 
 คณะ  หนึ่งบทมสีีบ่าท  หนึ่งบาทมหีา้ค า  แบ่งเป็นวรรคหน้าสามค า วรรคหลงัสองค า    
 เอกโท  หนึ่งบทมเีอกสี ่โทสี ่(ดตู าแหน่งตามแผนผงัต่อไป) 
 สมัผสั   เหมอืนโคลงสีสุ่ภาพ   
 สรอ้ย   เหมอืนสรอ้ยโคลงดัน้ 

 แผนผงัโคลงหา้พฒันา 
  O Oั่ Oั้   O O 
 O O O    Oั่ Oั้ 
 O O O    O Oั่ 
 O Oั้ Oั้    Oั่ O 

 หมายเหตุ 
 1)  เอกและโทในบาททีห่นึ่งสบัทีก่นัไดเ้หมอืนโคลงอื่นๆทัว่ไป 
 2)  โทคู่ในบาทสี ่  อาจอยู่แยกกนัไดด้งันี้ 

 Oั้ O Oั้    Oั่ O 
 เช่น  “ ฟ้าโรจน์รอ้ง ร ่าหา “    

 3) สรอ้ยของบาททีห่นึ่งและทีส่าม เหมอืนสรอ้ยโคลงทัว่ไป  แต่เฉพาะสรอ้ยของบาท ที่
สี ่  จะตอ้งเป็นสรอ้ยแบบโคลงดัน้ กล่าวคอื เป็นค าสุภาพ (ไม่มเีอกโท, ไม่เป็นค าตาย) และตอ้ง
ซ ้าพยญัชนะกบัสองค าสุดทา้ยของบาททีส่ี ่ โดยเฉพาะค าสุดทา้ยจะต้องเป็นค าเดยีวกนั ดงั
ตวัอย่าง "ฟ้าโรจน์รอ้ง  ร ่าหา  รนหา" หรอื  "กามรอ้นไล ้  ลูบเมอืง  โลมเมอืง" 
 อนึ่ง ส าหรบัท่านนกักลอนหรอืกวทีีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัการแปลงพฒันาแบบของขา้พเจา้ ก็
ย่อมมสีทิธคิดิดดัแปลงใหม่ไดจ้ากรปูแบบโคลงหา้ดัง้เดมิ ดงัทีข่า้พเจา้จะกล่าวถงึต่อไป 
 "โคลงหา้" ดเูหมอืนจะปรากฏอยู่สกัสามแห่งเท่านัน้ในบรรดาหนงัสอืวรรณคดขีองไทย
สมยัอยุธยาและรตันโกสนิทร ์  แห่งทีใ่ชเ้ป็นชิ้นเป็นอนัหนึ่งจรงิจงักค็อืใน “โองการแช่งน ้า
พระพทัธฯ”   หรอื  “ประกาศโองการแช่งน ้าโคลงหา้”  ซึง่ในชัน้หลงัๆนี้มาเปลีย่นเรยีกว่า 
“โองการแช่งน ้าพระพิพฒันสตัยา” ดงัทีป่รากฏอยู่ทีห่นงัสอืเรยีนประวตัวิรรณคดไีทยทัว่ไป 
 น ้าพระพทัธคอืน ้าสาบาน สมยัราชาธปิไตยมกีฎหมายบงัคบัใหข้า้ราชการต้องดื่มน ้า
สาบาน เพือ่ยนืยนัความจงรกัภกัดตี่อกษตัรยิปี์ละสองครัง้ ผูข้าดพธิโีดยไม่มเีหตุผลสมควรมี
โทษฐานกบฎ ค าว่า “พทัธ” เป็นภาษาสนัสกฤต แปลว่า "ผกูมดั"  แต่ในเขมรสมยันครธมและ
ไทยสมยักรุงศรอียุธยาน ามาใชแ้ปลว่า ค าสาบานหรอืค าผูกมดั หรอืเงือ่นไขผกูมดัในศลิาจารกึที่
ปราสาทหนิเขาพระวหิารกม็คี า “พทัธ” ใชใ้นความหมายว่า ค าสาบาน เป็นตน้ ราชส านกัเขมร
ยุคนครธมกม็พีธิดีื่มน ้าสาบานเช่นน้ีเหมอืนกนั ยงัจารกึค าสาบานของพวกขา้ราชการเขมร
โบราณปรากฏเป็นตวัอย่างอยู่ทีป่ระตูปราสาทหนิพมิานอากาศในบรเิวณวงัในเมอืงนครธมจน
บดันี้ ในค าจารกึนัน้เรยีกพธิสีาบานว่า “พทัธประตชิญา” เรยีกอย่างไทยๆซึง่นิยมใชภ้าษาบาลกี็
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คอื “พทัธปฏญิญาน”   นัน่คอืปฏญิญานสาบานตนนัน่เอง ในกฎมณเฑยีรบาลสมยักรุงศรอียุธยา
เรยีกน ้าสาบานย่อๆนี้ว่า   น ้าพระพทัธฯ แต่มาภายหลงัจะรงัเกยีจค าว่าพทัธซึ่งบอกโตง้ๆ
เกนิไปว่า ผกูมดั สาบาน หรอือย่างใดอย่างหนึ่ง จงึคดิแปลงเสยีใหม่เป็น “น ้าพระพพิฒันสตัยา” 
ใหม้คีวามหมายเป็นแงค่วามสตัยอ์นัเจรญิไป 
 ในพธิดีื่มน ้าสาบาน ซึง่เรยีกว่า “ถอืน ้า” นัน้ พราหมณ์เป็นผูโ้อมอ่านเวทยม์นตค์าถาที่
สาปแช่งผูไ้ม่ซื่อสตัยจ์งรกั ค าที่พราหมณ์สาธยายนัน้เป็นคาถาทีน่่าสะพงึกลวัเพราะผูฟั้งไม่
เขา้ใจ นี่เป็นประการหน่ึง เมื่อเสรจ็จากค าสาปแช่งของพราหมณ์แลว้ อาลกัษณ์กอ็่านค า
สาปแช่งของพราหมณ์เป็นภาษาไทยฟังเขา้ใจงา่ยอกีครัง้หนึ่ง แต่โองการแช่งน ้าโคลงหา้ซึง่เป็น
ภาษาไทยนี้จดัไวใ้นประเภททีใ่หพ้ราหมณ์อ่าน จงึเรยีกว่า โองการ คอืถอืเป็นมนตรศ์กัดิส์ทิธิ ์
และเมื่อพราหมณ์อ่านนัน้กฟั็งเขา้ใจยากจรงิๆ เพราะถ้อยค าทีใ่ชใ้นโคลงลว้นเป็นภาษาเก่าแก่ครัง้
กรุงศรอียุธยาตอนตน้ หรอือาจก่อนหน้านัน้ดว้ยซ ้า อย่างน้อยโคลงนี้กใ็ชม้าตัง้แต่สมยัพระเจา้อู่
ทอง ไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างใดเลย  เพราะเหตุทีข่อ้ความในโคลงเป็นค าสาปแช่งน ้าสาบานที่
จะดื่มนี้เอง  จงึไดเ้รยีกว่า โองการแช่งน ้า และแต่งดว้ยโคลงหา้ จงึเรยีกชื่อค าประพนัธห์อ้ยทา้ย
ไวด้ว้ยว่า โองการแช่งน ้าโคลงหา้ หรอืประกาศแช่งน ้าโคลงหา้ 
 แต่ถงึจะเรยีกว่าโคลงหา้ กห็ามใีครรูจ้รงิไม่ว่า โคลงหา้เป็นอย่างไรแน่ เพราะเก่าแก่
สาบสญูไปเสยีนานหลายรอ้ยปีแลว้ ตามสมุดทีพ่ราหมณ์จดไวส้ าหรบัอ่าน กเ็ขยีนเรยีงเป็นแถว
ตดิกนัไป ไม่มลีกัษณะโคลง เช่นตวัอย่างดงันี้ 

     นานาอเนกดา้วเดมิกลัป์               จกัร า่จกัราพาฬเมือ่ไหม้ 
   กล่าวถงึตะวนัเจด็อนัพลุ่ง                           น ้ าแลง้ไขข้อดหาย 
                เจด็ปลามนัพลุ่งหลา้เป็นไฟวาบ จตัุราบายแผ่นขว ้า 

        ชกัไตรตรงึษ์เป็นเผา้              แลบล ้าสลีอง 
ดว้ยเหตุทีเ่ป็นโคลงลกึลบัเช่นน้ีเอง  จงึไดม้ผีูพ้ยายามเดาลกัษณะไปต่างๆนานา บา้งก็

ว่าเป็นโคลงดัน้กลบท บา้งกว็่าเป็นร่ายโดยตอ้งอ่านลงทลีะแถว ฯลฯ ต าราฉนัทลกัษณ์ของกรม
ต ารา   กระทรวงธรรมการ และ “ฉนัทลกัษณ์” ของพระยาอุปกติศลิปสาร ยนืยนัว่าเป็นโคลงหา้ 
เรยีกชื่ออกีอย่างว่า “มณฑกคต”ิ (แปลว่า กบเตน้) แต่กไ็ม่สามารถแสดงลกัษณะของโคลง
ออกมาใหเ้หน็แจ่มชดัไดจ้รงิจงั พดูงา่ยๆกค็อืผูแ้ต่งต าราฉนัทลกัษณ์ทัง้สองนัน้กย็งัคล าปมเงือ่น
ของโคลงหา้ทีแ่ทจ้รงิไม่พบ ค าอธบิายทีใ่หไ้วจ้งึดยูุ่งยากสบัสน (ท่านทีส่นใจจะเปิดดไูดจ้าก
หนงัสอืดงักล่าว   และควรดคูวามเหน็ของลน้เกลา้ฯ รชักาลที ่6 รวมทัง้ของพ.ณ.ประมวลมารค 
ในวารสารศลิปากรรุ่นก่อนดว้ย) 
 อนัทีจ่รงิแลว้โคลงหา้กค็อื โคลงดัน้ชนิดหนึ่ง แต่เรยีกชื่อตามค าทีม่บีาทละหา้ค า ต่างกบั
โคลงสีซ่ึง่เรยีกตามจ านวนบาททีม่บีทละสีบ่าท โคลงชนิดนี้เป็นโคลงทีน่ิยมแต่งกนัในอาณาจกัร
ลาวลา้นชา้งยุคโบราณ เช่นทีป่รากฏอยู่ในวรรณคดลีา้นชา้งเรื่อง “ทา้วฮุ่ง” หรอืที่เรยีกอกีอย่าง
หนึ่งว่า หนงัสอืเจอืงซึง่เป็นมหากาพยส์ดุดทีา้วฮุ่งหรอืขุนเจอืง วรีกษตัรยิแ์ห่งอาณาจกัรเงนิยวง
ในราวพ.ศ. 1650-1700  หนงัสอือนัทรงคุณค่าทางประวตัศิาสตรแ์ละวรรณคดเีล่มนี้แต่งเป็น
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โคลงดัน้แบบลา้นชา้งราวหา้พนับท ซึง่ยิง่ใหญ่กว่าวรรณคดปีระเภทโคลงเรื่องใดๆของไทยเรา 
ส านวนทีใ่ชเ้ป็นส านวนภาษารุ่น พ.ศ. 1800 - 1900 เป็นภาษาลาวระคนกบัภาษาไตลือ้ หนงัสอื
นี้หอสมุดแห่งชาตไิดจ้ดัพมิพข์ึน้เมื่อ  พ.ศ. 2486 โดยมนีายศลิา วรีวงศ ์ เป็นผูช้ าระ (ปัจจุบนันี้
ท่านผูน้ี้เป็นอธบิดกีรมศลิปากรแห่งราชอาณาจกัรลาว) โดยปรกตวิรรณคดขีองไทยภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือหรอืลาวรวมทัง้บทหมอล าทีผ่สมแคนกนัอยู่ทุกวนันี้ หามใีครไดต้ระหนกัว่า
เป็น "โคลงดัน้" ไม่ ผูล้ ากล็ าไปตามความเคยชนิแห่งเสยีงสงูต ่า และมวีธิแีบ่งวรรคต่างกนักบัที่
เรานิยมแบ่งกนัในภาคกลาง นายศลิา วรีวงศ ์ เป็นผูห้นึ่งในไม่กีค่นทีต่ระหนักว่าวรรณคดี
เหล่านัน้เป็นโคลง และไดจ้ดัการช าระโดยวางรูปใหเ้หน็เป็นโคลงขึน้ ซึง่ลว้นเป็นโคลงดัน้แบบ
ลาวทัง้สิน้ และในวรรณคดเีรื่องทา้วฮุ่งทีน่ายศลิา วรีวงศ ์  ช าระนัน้เอง มอียู่บทหนึ่งทีแ่ต่งเป็น
โคลงหา้ ผลงานของนายศลิา วรีวงศ ์นี้เองทีท่ าใหข้า้พเจา้เขา้ใจว่าโคลงหา้คอือะไร และสามารถ
เขา้ใจโคลงหา้แบบไทยของโองการแช่งน ้าทีเ่ป็นสิง่ลกึลบัมานานแลว้ได้ 
 ลกัษณะของโคลงหา้ของลาวลา้นชา้งโบราณนัน้ ไม่ตรงกบัของไทยทเีดยีวนกั แต่ก็
คลา้ยคลงึกนั (เช่นเดยีวกบัโคลงดัน้อื่นๆของลาวซึ่งกไ็ม่เหมอืนกนัของไทยทเีดยีว แตก่็
คลา้ยคลงึใกลเ้คยีงกนัมาก) ต่อไปนี้คอืตวัอย่างโคลงหา้ของลาวในวรรณคดเีรื่องทา้วฮุ่ง 
  ยัง่ยัง่ฟ้า หวัปี 
 ฝนฮ าดวง ดอกหญา้ 
 จกัหนีหนี บ่ได ้
 เจา้ฟ้าวัง่ เวใจ 
  ตน้ไมใ้หญ่ จอมผา 
 ปักษเีฮ ฮ่อยเตา้ 
 บนิไปจบั  จอมผา  ชมม่วน 
 เคา้เคา้อยู่ ออระแอ 
 ขา้พเจา้จะไม่กล่าวถงึลกัษณะขอ้บงัคบัของโคลงหา้ลาวใหย้ดืยาว และเป็นทีงุ่นงงกนั
โดยไม่จ าเป็น แต่ขอชีใ้หส้งัเกตไวข้อ้หนึ่งว่า โคลงหา้แบบของลาวมกีารเพิม่ค าลงขา้งหน้าบาท
ไดด้ว้ยดงัในตวัอย่างบททีส่อง ซึง่นี่เป็นลกัษณะทัว่ไปของโคลงลาวทุกชนิด และลกัษณะน้ีมอียู่
ในโคลงหา้ของไทยดว้ย 
 โคลงหา้ของลาวนี้เองทีท่ าใหข้า้พเจา้คล าปมเงือ่นของโคลงหา้ไทยไดอ้อกแจ่มแจง้   
ขา้พเจา้หนักลบัมาดโูคลงหา้ของโองการแช่งน ้า ดงัทีต่อนหน่ึงเขยีนไวด้งันี้ 

กล่าวถงึน ้าฟ้าฟาดฟองหาว ดบัเดโชฉ า่หลา้ 
ปลาดนิดาวเดอืนแอ่น   ลมกลา้ป่วนไปมา 
แลเป็นแผ่นเมอืงอนิทร์   เมอืงธาดาแรกตัง้ 
ขนุแผนแรกเอาดนิดูที ่   ทุกยัง้ฟ้าก่อคนื 

ฯ ล ฯ          ฯ ล ฯ 
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 บดันี้ ขา้พเจา้กส็ามารถเขา้ใจไดแ้ลว้ว่า ค าประพนัธน์ี้เป็นโคลงหา้ และมรีปูเขยีนใหเ้ป็น
โคลงอย่างถูกตอ้งไดด้งันี้ 
กล่าวถงึ  น ้าฟ้าฟาด ฟองหาว 
 ดบัเดโช ฉ า่หลา้ 
 ปลาดนิดาว เดอืนแอ่น 
 ลมกลา้ป่วน ไปมา 
  แลเป็นแผ่น เมอืงอนิทร ์
 เมอืงธาดา แรกตัง้ 
 ขนุแผน  แรกเอาดนิ ดทูี ่
 ทุกยัง้ฟ้า ก่อคนื 
 และเมื่อส ารวจดโูดยตลอดกป็รากฏว่าเป็นโคลงหา้แบบนี้ทัง้สิน้ เป็นแต่ตามฉบบัเดมินัน้
เขยีนตดิกนัเป็นพดื (แบบเดยีวกบัการเขยีนโคลงของลาวในใบลานโดยทัว่ไป) บางบทกม็คี าเพิม่
หน้าเกอืบทุกบาท บางบทกม็สีรอ้ย บางบทกค็ดัลอกเอามาผดิๆ โดยแบ่งวรรคตอนเอาค าของ
วรรคหลงัไปพว่งไวว้รรคหน้า บางบทกข็าดตกหายไปเสยีบาทหนึ่งบา้ง สองบาทบา้ง จงึท าให้
เรางุนงงกนัมานาน แตส่ว่นใหญ่แลว้ยงัคงสมบูรณ์เป็นโคลงหา้ชดัเจนอยู่และสามารถจดัเป็น
ลกัษณะโคลงไดต้ามขา้งบนนัน้ ขา้พเจา้จะไม่น ามาจดัใหด้ทูัง้หมด เพราะจะยดืยาวเกนิจ าเป็น 
ท่านผูส้นใจโปรดหามาศกึษาและลองจดัดเูอง คงจะไดผ้ลจรงิดงัทีข่า้พเจา้กล่าวไว้ 
 เมื่อไดจ้ดัรูปโคลงหา้ดแูลว้ กจ็บัลกัษณะไดว้่าเป็นโคลงดัน้ชนิดทีใ่ชส้มัผสัแบบโคลงดัน้
บาทกุญชร นัน่คอืบาทคีส่ง่สมัผสัใหบ้าทคี ่ บาทคู่ส่งสมัผสัใหบ้าทคู่ เป็นเช่นน้ีเกีย่วเนื่อง
ตลอดไปไม่ว่าจะมสีกักีบ่ท (บาทคีก่บับาทคู่จะไม่สง่และรบัสมัผสักนัเลย) สว่นเอกโทนัน้เป็นแต่ 
แนวทางทัว่ไปทีส่อ่ใหเ้หน็ว่ามกัจะนิยมใชอ้ย่างทีน่ ามาจดัใหด้ขูา้งบน แต่กไ็ม่บงัคบัตายตวั 
พบว่าทิง้เอกหรอืทิง้โทบ่อยๆทีเ่ป็นดงันี้เขา้ใจว่าคงจะถอืเสยีงอ่านเป็นส าคญัมากกว่าจะถอื
รปูอกัษร (แต่เสยีงภาษาไทยนัน้ในยุคกรุงศรอียุธยาตอนตน้จะเป็นอย่างไรกเ็หลอืทีจ่ะเดาได)้ 
บางแห่งใชโ้ทแทนเอกกม็ ี   (แบบเดยีวกบัโคลงหา้ของลาว) ท่านผูไ้ดส้นใจใคร่จะไดท้ราบ
ลกัษณะโคลงหา้แบบกรุงศรอียุธยาโดยละเอยีด โปรดหาโองการแช่งน ้ามาศกึษาดดูว้ยตนเอง 
ขา้พเจา้ไม่ประสงคจ์ะกล่าวถงึโดยพสิดาร ณ ทีน่ี้ เพราะจะท าใหบ้ทความสัน้ๆ อนัจ ากดัเนื้อทีน่ี้ 
กลายเป็นวทิยานิพนธท์างวรรณคดไีป 
 โคลงหา้ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้นัน้ ถา้จะน ามาใชใ้นยุคปัจจุบนัเตม็ตามเดมิทัง้ดุน้ แน่นอน  
ย่อมจะไม่เหมาะแก่รสนิยมของหคูนไทยยุคปัจจุบนั เราจ าเป็นตอ้งแกไ้ขดดัแปลงบา้ง และ
ลกัษณะทีไ่ม่แน่นอนบางอย่าง (ซึง่ในสมยัโน้นอาจมเีหตุผลทีอ่ธบิายได ้ แต่ในปัจจุบนัเราไม่
เขา้ใจ) กจ็ะตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงและพฒันากนัใหเ้หมาะสม ซึง่นี่ย่อมถอืเป็นการสบืทอดมรดก
ของบรรพบุรุษ และพฒันาแงท่ีด่งีามใหง้อกงามยิง่ขึน้ เป็นการสบืทอดดว้ยลกัษณะ
วพิากษ์วจิารณ์ ปัญหามอียู่ว่าเราจะท าอย่างไรจงึจะเหมาะสม 
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 ทรรศนะทีม่ตี่อมรดกเก่าแก่ของชาตนิัน้มอียู่สองอย่าง อย่างหนึ่งเหน็ว่ามรดกเหล่านี้เป็น
ของคร ่าคร่าลา้สมยั ไม่มอีะไรทีจ่ะน ามาใชไ้ดอ้กีแลว้ และควรทิง้มนัไปเสยีโดยสิน้เชงิ เมื่อคดิ
ดงันี้แลว้กห็นัไปแสวงหาของใหม่จากต่างประเทศทีเ่หน็ว่าทนัสมยัและเลอืกเฟ้นมาจากของชาติ
โน้นบา้ง ชาตนิี้บา้ง ตามความพอใจสว่นตวัของตน ซึง่ทีจ่รงิแลว้สิง่ทีเ่ลอืกมานัน้กค็อืศลิปะหรอื
วฒันธรรมของชาตมิหาอ านาจเพยีงไม่กีช่าตทิีม่อีทิธพิลครอบคลุมเหนือยุคสมยั เมื่อเลอืกมาได้
แลว้กถ็อืว่านัน่เป็นของ “สากล” และถอืว่าตนเป็นผูไ้ม่งมงายอยู่กบัของเก่าอนัคบัแคบ ไม่ตดิขอ้ง
อยู่กบัเรื่องชาต ิ  หากเป็นนกั “สากลนิยม” ตามทีเ่ป็นจรงิแลว้สิง่ทีเ่ขาเลอืกมาไม่ใช่ของสากล 
หากเป็นของชาตทิีม่อีทิธพิลทางเศรษฐกจิและการเมอืงเพยีงสองสามชาต ิ ดงัทีก่ล่าวมาแลว้
เท่านัน้และความคดิเช่นนี้กห็าใช่ “สากลนิยม” หากคอืความคดิแบบ “ส าส่อนชาติ” หรือ 
“สูญภาพแห่งชาติ” นัน่คอืสละละทิง้ศลิปวฒันธรรมอนัมลีกัษณะเฉพาะแห่งชาตขิองตน แลว้รบั
เอาลกัษณะเฉพาะของชาตโิน้นนิดชาตนิี้หน่อย มาจบัแพะชนแกะมะรุมมะตุ้มมาเป็นของตน 
ความคดิเช่นนี้มกัจะเกดิขึน้ตามเมอืงใหญ่ๆทีเ่ป็นแหล่งชุมทางแห่งการคา้และการเมอืงระหว่าง
ประเทศ (ภาษาฝรัง่เรยีกความคดินี้ว่า Cosmopolitanism)  
 ทรรศนะต่อมรดกเก่าแก่ของชาตอิกีอย่างหนึ่ง กค็อืมคีวามเหน็ว่าจะตอ้งน ามาสบืทอด   
แต่ในความคดิทีจ่ะน ามาสบืทอดนัน้เอง  กย็งัแบ่งออกไดเ้ป็นสองพวก   พวกหนึ่งเหน็ว่ามรดก
ของเก่านัน้มกีรอบคบัแคบน่าอดึอดั และจะตอ้งแหวกกรอบนัน้ออกมาอย่างเป็นอสิระเสร ี (แต่ยงั
ไม่ทิง้พืน้ฐานเก่าแก่ดัง้เดมิแลว้ไปรบัเอาของชาตอิื่นมา)   พวกทีม่ทีรรศนะเช่นน้ี   โดยทาง
ปฏบิตักิจ็ะน าเอามรดกของเก่ามาบดิผนัดดัแปลงเอาตามใจชอบอย่างเสรแีละกเ็ป็นการกระท าที่
เสรจีรงิๆ คอืทีเ่ขาดดัแปลงแลว้นัน้เป็นสิง่ทีห่ากฎเกณฑห์รอืระเบยีบแน่นอนไม่ไดเ้ลย เป็นการ
ดดัแปลงทีท่ าไปตามอารมณ์  ตรงน้ีนึกไดอ้ย่างนี้กท็ าไปอย่างน้ี ตรงนัน้นึกไดอ้ย่างนัน้ กท็ าไป
เช่นนัน้ คอืไม่ตอ้งใหม้“ีกฎเกณฑ”์ เพราะรุงรงัอดึอดั เป็นกรอบบบีบงัคบัและปิดกัน้การ
เคลื่อนไหวอนัเสรขีองอารมณ์   ความคดิเช่นน้ีเป็นการแสดงออกขัน้สุดขัว้ของ “ลทัธเิสรนีิยม”  
คอืเสรกีนัอย่างเตลดิเปิดเปิงและฟุ้งซ่าน การแสดงออกทางดา้นกาพยก์ลอนของผูท้ีม่คีวามคดิ
เสรปีระเภทนี้กค็อื เขยีนกลอนต่างๆ โดยไม่ตอ้งมกีฎเกณฑใ์ดๆ วรรคไหนนึกจะใสล่งไปกีค่ าก็
ใสล่งไปเท่านัน้ จะว่าเบื่อกฎเกณฑเ์ก่าแลว้พฒันาสิง่ใหม่ขึน้กไ็ม่ใช่ เพราะสิง่ใหม่ทีส่รา้งขึน้นัน้
ไม่มกีฎเกณฑแ์น่นอนทีอ่ธบิายไดห้รอืพสิจูน์ไดว้่าดกีว่าสิง่เก่าซึง่จะไดน้ับว่าเป็นการ “พฒันา” 
มรดกของชาตเิดมิ ฉะนัน้กาพยก์ลอนทีเ่ขยีนขึน้ตามแนวความคดิเสรสีุดขัว้ จงึเป็นเรื่องเขียน
ตามอารมณ์ ถอือารมณ์เป็นโคมทองน าทาง สว่นเน้ือความของกาพยก์ลอนนัน้ๆ กเ็ป็นประเภท
ทีเ่ขยีนลงไปตามความรูส้กึบนัดาลใจทีแ่ลว้แต่มนัจะพลุ่งขึน้มา บางทกีไ็ดค้วามตดิต่อกนั บางที
กม็ไีอโ้น่นนิดแลว้กก็ระโดดขา้มไปทีไ่อน้ี่หน่อย ตน้อย่าง กลางอย่าง ลงทา้ยผ่าไปอกีอย่าง 
ผูอ้่านเชญิคดิเอาเอง และใครคดิกจ็ะพลอยบา้ไปดว้ยเพราะเขาเขยีนให้อ่านด้วยอารมณ์มใิช่จะ
ใหอ้่านดว้ยความเขา้ใจหรอืเหตุผล 
 ความเรยีงสัน้ๆหรอืนวนิยายสัน้และยาวในตลาดเมอืงไทย ขณะนี้กม็ทีีเ่ขยีนในแนวทาง
นี้กนัหนาตา ในวงการจติรกรรมเราเรยีกพวกทีเ่ขยีนภาพดว้ยอารมณ์ตามแนวทางทีก่ล่าวนี้ว่า   
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พวกส านกัคดิ “อมิเพรสชัน่นิสม”์ หรอื “ควิบสิม”์ และในวงการกาพยก์ลอนดว้ยอารมณ์ตาม
รปูแบบและเนื้อหาดงักล่าว กค็อืการแสดงออกอย่างเสรขี ัน้สุดขัว้ของลทัธเิสรนีิยมอนัเป็น
แนวคดิทีค่รอบง าสงูสุดแห่งยุดปัจจุบนัโดยแน่แท้ 
 ทรรศนะในการสบืทอดมรดกเก่าแก่ของชาตอิกีแนวหนึ่งนัน้ เริม่ตน้ดว้ยการศกึษา
กฎเกณฑข์องเก่าใหเ้ขา้ใจถ่องแท ้ เมื่อไดพ้บว่ากฎเกณฑเ์หล่านัน้มตีรงไหนไม่เหมาะสมกบัชวีติ
หรอืรสนิยมแห่งชวีติในปัจจุบนัเพยีงไร ก็คดิหาทางดดัแปลงแกไ้ขดว้ยเหตุผล มใิช่ดว้ยอารมณ์
เฉพาะตวั   หากเป็นเหตุผลทีป่ระเมนิและสรุปมาจากสภาพชวีติ  ความรูส้กึนึกคดิและรสนิยม
โดยทัว่ไปของคนทัง้สงัคม จากนี้เรากจ็ะสามารถสรา้งกฎเกณฑใ์หม่ของสิง่นัน้ๆขึน้ได ้ สิง่ทีเ่ป็น
มรดกเก่าแก่ของชาตจิงึยงัคงด ารงอยู่สบืต่อไป แต่ด ารงอยู่โดยม ี “กฎเกณฑใ์หม่” อนัเหมาะสม
กบัยุคสมยั 
 กฎเกณฑใ์หม่อนัเหมาะสมนี้มนัจะไม่เป็นสิง่ทีค่บัแคบอดึอดัเลย หากจะเปิดทางใหม่อนั
กวา้งขวางเจดิจา้ยิง่กว่ามรดกเก่าแก่ของชาตนิัน้ๆในอนัทีจ่ะพฒันารุ่งเรอืงสบืไป และเมื่อ
กาลเวลาผ่านไปจนถงึสมยัทีส่ภาพความจรงิของชวีติในสงัคมไดพ้ฒันาล ้าหน้าไปอกีระดบัหนึ่ง
แลว้ ในขณะนัน้ กฎเกณฑใ์หม่ทีไ่ดส้รา้งขึน้ดงักล่าวกจ็ะเริม่ไม่เพยีงพอทีจ่ะรบัใชค้วามตอ้งการ
ของชวีติได ้   คนในยุคนัน้จะพบว่ามนัคบัแคบเกนิไป เขาจงึจะคดิดดัแปลงพฒันากฎเกณฑน์ัน้
ขึน้ใหม่อกี   กระท าอย่างนี้ต่อไปเป็นทอดๆ เรากส็ามารถสบืทอดมรดกเก่าแก่ของชาตไิวไ้ดโ้ดย
ไม่สญูเสยีลกัษณะเฉพาะแห่งชนชาตเิรา และขณะเดยีวกนักไ็ม่ท าใหก้ฎเกณฑข์องสิง่ทีเ่ป็น
มรดกนัน้เป็นอุปสรรคกดีกัน้ หรอืเป็นกรอบทีอ่ดึอดั 
 ขอ้ส าคญัอยู่ทีว่่า เมื่อเราเหน็ว่ามรดกเก่าๆนัน้มกีฎเกณฑท์ีอ่ดึอดั เรากต็อ้งพัฒนา
ปรบัปรุงกฎเกณฑน์ัน้ขึน้ใหม่มใิช่โยนทิง้ไปหมดทัง้กระบ ิ แลว้กไ็ม่ยอมถอืระเบยีบกฎเกณฑอ์กี
เลยทัง้สิน้ ชวีตินัน้จะอยู่อย่างเสรสีุดขัว้ โดยไม่ตอ้งมรีะเบยีบ กฎเกณฑอ์ะไรเลยหาไดไ้ม่ โลก
ทุกวนัน้ีมนัเป็น “โลกบา้บา้บอบอ”  กเ็พราะโรคเสร ีสุดขัว้ขึน้สมองนี้แหละ 
 ดว้ยความคดิอย่างหลงัทีข่า้พเจา้เหน็ว่าถูกนี้เอง ขา้พเจา้จงึไดท้ดลองพฒันาโคลงหา้ขึน้
โดยมกีฎเกณฑแ์น่นอน ดา้นหน่ึงขา้พเจา้รกัษาลกัษณะคณะแบบโคลงนัน้ไว ้ ก าหนดเอกโทขึน้
ใหแ้น่นอนโดยถอืเอาโคลงดัน้อื่นๆเป็นแนวเทยีบ แต่ในอกีดา้นกไ็ดเ้ปลีย่นแปลงระเบยีบสมัผสั
ใหม่   เพราะการใชส้มัผสัแบบบาทกุญชรอย่างเดมินัน้ ปัจจุบนัไม่เป็นทีน่ิยมกนัเสยีแลว้ สงัเกต
ไดจ้ากความจรงิทีว่่า   ในปัจจุบนัคนไม่นิยมเขยีนโคลงดัน้ และผูอ้่านกม็กัจะบ่นอยู่บ่อยๆว่า 
อ่านโคลงดัน้แลว้ไม่เหน็ว่าจะสมัผสักนัเลย สว่นมากในยุคนี้มกันิยมเขยีนและอ่านโคลงสีสุ่ภาพ
กนัมากกว่า    แสดงว่ากฎเกณฑท์างสมัผสัแบบโคลงดัน้ออกจะไม่เหมาะแก่หคูนยุคนี้เสยีแลว้ 
โดยเหตุนี้เองขา้พเจา้จงึไดน้ าเอาระเบยีบสมัผสัแบบโคลงสีสุ่ภาพมาใชก้บัโคลงหา้ทีพ่ฒันาขึน้
ใหม่แทนระเบยีบเดมิ และกไ็ดส้ าเรจ็เป็นโคลงหา้พฒันาขึน้ดงัทีไ่ดแ้สดงลกัษณะโดยครบถว้นไว้
แลว้ ในตอนแรกของบทความชุดนี้ 
 ขา้พเจา้ยงัไม่มัน่ใจว่า การพฒันาโคลงหา้ขึน้ใหม่นี้จะไดร้ปูแบบและกฎเกณฑท์ี่
เหมาะสมแลว้ ขา้พเจา้ยงัพอใจถอืว่าเป็นเพยีงขัน้ทดลอง และขอเชญิชวนท่านนกักลอนและกวี
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ทัง้หลายลองใชด้บูา้ง ถา้หากท่านเหน็ว่ายงัไม่เหมาะสมกอ็าจจจะคดิดดัแปลงใหม่ที่ดกีว่าของ
ขา้พเจา้ เพราะเป็นการช่วยพฒันามรดกของวรรณคดขีองชาต ิ และถา้การคดิดดัแปลงใหม่นัน้
เหมาะสมกว่า   ขา้พเจา้กจ็ะไดร้บัเอามาใชบ้า้งดว้ยความชื่นชม 
 
ทีม่า: จติร ภูมศิกัดิ.์ บทวิเคราะห์มรดกวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ : ศตวรรษ, 2523. หน้า 
135–158. 

บทวิเคราะห ์
             

จติร ภูมศิกัดิ ์ เป็นคนมคีวามสามารถหลากหลาย ไม่เพยีงแต่เป็นนกัคดิ นกัวจิารณ์
เท่านัน้ หากแต่ยงัเป็นนกัเขยีน และกวอีกีดว้ย ผลงานดา้นกวนีิพนธข์องเขาแสดงใหเ้หน็ถงึ"
ฝีมอื"ทีโ่ดดเด่นไม่เป็นรองใคร ทัง้ยงัแสดงใหป้ระจกัษ์อกีดว้ยว่า ความเป็นนกัอกัษรศาสตรท์ีเ่ขา
เรยีนรูแ้ละ สัง่สมมา ทัง้จากสถาบนัการศกึษา  และจากการเรยีนรูด้ว้ยตวัเองนัน้ เขาสามารถ
แสดงออกไดทุ้กสายทาง และดว้ยความเป็นกวเีองดว้ยน้ีเองทีท่ าใหเ้ขาวจิารณ์กวนีิพนธใ์นยุค
ปัจจุบนัไดอ้ย่างเขา้ถงึ และยงัมองเหน็ปัญหาทีช่ดัเจนอกีดว้ย การอธบิายและยกตวัอย่าง
เปรยีบเทยีบถงึเรื่องกลอนแปดและเพลงเป็นวธิกีารทีง่า่ยและงามยิง่ ในการ "เชญิชวน" ใหน้กั
อ่านหนัไปสนใจโคลงหา้…มรดกของชาตอิกีรูปแบบหนึ่ง 
      ในบท “โคลงหา้…มรดกทางวรรณคดไีทย" ในนามปากกา "กว ี ศรสียาม" เขาไม่
เพยีงแต่แสดงความลกึซึง้จากสายตา "กว"ี เท่านัน้ หากแต่ยงัใชส้ายตาของนกัอกัษรศาสตร ์
"เจาะคน้" และ "ดน้ลกึ" ลงไปในเรื่องของ "โคลงหา้" ในยุคสมยันัน้ วงการกวนีิพนธย์งัแทบไม่รูจ้กั
รปูแบบฉนัทลกัษณ์ของโคลงหา้ทีช่ดัเจน  นอกจากเรยีกตามทีป่รากฏชื่อ(หอ้ยทา้ย)ไว้
ใน  "โองการแช่งน ้าพระพพิฒัน์สตัยา" แม้แต่ต าราฉันทลกัษณ์ของกรมต ารา กระทรวงธรรม
การและ "ฉันทลักษณ์" ของพระยาอุปกติศลิปสารกไ็ม่สามารถแสดงลกัษณะของโคลงออกให้
เหน็แจ่มชดัไดจ้รงิจงั แต่จติร ภูมศิกัดิ ์ได้ "อ่าน" และ "ตแีตก" ออกมาได้  โดยอาศยัการศกึษา
เปรยีบเทยีบจากวรรณคดลีา้นช้างเรื่อง "ทา้วฮุ่ง" ดว้ยความสามารถมอง"ลกึ"เขา้ไปในมรดก
ของชาตตินเองไดอ้ย่างภาคภูมใิจเช่นนี้เอง นกัวจิารณ์เช่นจติร ภูมศิกัดิจ์งึเสนอความคดิ "ชีน้ า" 
ส าหรบักว ีโดยใหศ้กึษากฎเกณฑเ์ก่าอย่างเขา้ถงึและสรา้งกฎเกณฑใ์หม่ทีเ่ขา้กบัยุคสมยัขึน้มา
จากการศกึษานัน้ เขาบอกว่า "สิง่ทีเ่ป็นมรดกเก่าแก่ของชาตจิงึยงัด ารงอยู่สบืต่อไป แต่ด ารงอยู่
โดยม ี'กฎเกณฑใ์หม่' อนัเหมาะสมกบัยุคสมยั"   
      ความคดิเช่นนี้ของนกัวจิารณ์เป็นความคดิสรา้งสรรคย์ิง่ เพราะสว่นใหญ่คนทีค่ดิสรา้ง
สงัคมใหม่ มกัพรอ้มทีจ่ะท าลายของเก่าใหพ้นิาศไป  การทีจ่ติร ภูมศิกัดิเ์สนอใหม้กีารสรา้ง"
กฎเกณฑใ์หม่"ขึน้มาโดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานอนัแน่นแฟ้นของกฎเกณฑเ์ก่า พรอ้มกบัปฏบิตัใิหดู้
เป็นตวัอย่างดว้ยการเขยีนบทกวทีีใ่ชฉ้นัทลกัษณ์ทีป่รบัใหม่น้ีดว้ยนัน้ ตอ้งถอืว่าเป็นการ"ชี้ชวน"
ทีน่่ารบัฟังเพราะมเีหตุผลทางอกัษรศาสตรท์ีม่นี ้าหนกั  ในขณะเดยีวกนักน่็าท าตามเพราะ
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สามารถปฏบิตัไิด ้ และมลีกัษณะ "ทา้ทาย" ใหเ้กดิการ "ครุ่นคดิพนิิจนึก" โยงไปถงึเรื่องอื่นๆใน
ชวีติทีน่่าจะใชก้ฎเกณฑท์ านองเดยีวกนัน้ีดว้ย 
      ขอ้น่าสงัเกตกค็อื ในบทความชิน้นี้  จติร ภูมศิกัดิ ์ ใชท้่าททีีอ่่อนน้อมอย่างยิง่ ผดิจาก
บทวจิารณ์อกีหลายชิน้ในยุคเดยีวกนัทีม่ที่าทกีา้วรา้ว1 เขาไม่เพยีงแต่ยกบทประพนัธข์องตนเอง
อย่างถ่อมตนว่าอาจมอืไม่ถงึเท่านัน้ หากในตอนทา้ยยงัยนืยนัดว้ยว่า งานคดิคน้พฒันาโคลงหา้
ขึน้ใหม่นี้เขาพอใจถอืเป็นเพยีงขัน้ทดลอง  และว่า "ถา้หากท่านเหน็ว่ายงัไม่เหมาะสมกอ็าจจะ
คดิดดัแปลงใหม่ทีด่กีว่าของขา้พเจา้ เพราะเป็นการช่วยพฒันามรดกของวรรณคดขีองชาต ิ และ
ถา้การคดิดดัแปลงใหม่นัน้เหมาะสมกว่า ขา้พเจา้กจ็ะไดร้บัเอามาใชบ้า้งดว้ยความชื่นชม"  
      จติร  ภูมศิกัดิ ์น่าจะเขยีนเรื่องนี้ขึน้ในปี พ.ศ 2505 2 ซึ่งอยู่ในระหว่างทีเ่ขาถูกจบักุมคุม
ขงั  แต่ภายหลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ผลงานของเขาไดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่อกีครัง้  
แนวความคดิเรื่อง "ศลิปเพือ่ชวีติ ศลิปเพือ่ประชาชน" ของเขาจงึแพร่หลายออกไป  รวมทัง้บท
กวโีคลงหา้พฒันาของเขาดว้ย หลงัเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 มกีวรีุ่นใหม่บางคนใช ้ "โคลงหา้
พฒันา" ตามรอยของจติร ภูมศิกัดิ3์ ในขณะเดยีวกนั กวหีลายคนก็ยดึแนวความคดิเช่นนี้ใน
การเขยีนบทกว ี กล่าวคอื ศกึษาและคน้ควา้ของเก่าอย่างแนบแน่น ในขณะเดยีวกนักน็ ามา
ประยุกตใ์ชเ้พือ่ถ่ายสะทอ้นชวีติปัจจุบนัไดเ้ป็นอย่างด ี อาท ิคมทวน คนัธนู   

อาจกล่าวไดว้่า นบัจากวนัที ่ "กว ี ศรสียาม" เสนอความคดิเรื่อง”โคลงหา้..มรดกทาง
วรรณคดไีทย”มาจนถงึปัจจุบนันบัเป็นเวลากว่าสามสบิปี  คนรุ่นหลงัยงัสมัผสัไดถ้งึการเป็น
ตน้แบบของการ “รูล้กึ” และ “คน้จรงิ” ของจติร ภูมศิกัดิ ์นัน่หมายความว่า การเขยีนบทวจิารณ์
ชิน้น้ีของเขาสง่ผลสะเทอืนยาวไกลพอสมควร  และเชือ่ไดว้่า ใครกต็ามทีไ่ดอ้่านกจ็ะมกีาร"
ครุน่คดิพนิิจนึก"ต่อเนื่องกนัไป และยงัเป็นแนวทางส าหรบัการปรบัใชก้บังานศลิปะแขนงอื่นๆได้
อกีดว้ย 
 

                              ชมยัภร แสงกระจ่าง : ผูว้เิคราะห์ 
   
 
 

 
1 จิตร ภูมิศักด์ิ ใชน้ามปากกา "ทีปกร " และ "กวี ศรีสยาม"วิจารณ์วรรณคดี  นามปากกา"สมชาย ปรีชาเจริญ"   วิจารณ ์
ศิลปและดนตรี โดยยึดแนวศิลปเพื่อชีวิต ศิลปเพื่อประชาชน"ท่ีมีหลกัขอ้หน่ึงว่าจะตอ้งเปิดโปงตน้ตอความเลวรา้ยของ
ชีวิตในสงัคม การจะเดินตามแนวนีไ้ดก้็ตอ้งเขียนอย่างหยาบหยามและแสดงท่าทีกา้วรา้วรุนแรงต่อสิ่งที่มีอยู่เดิมที่ขดัแยง้
กบัแนวคิด 
2ไม่ปรากฏปี พ.ศ.ตีพิมพ์ครัง้แรกในต้นฉบับพิมพ์รวมเล่มท่ีน ามาใช้เป็นสรรนิพนธ์ครั้งนี ้ แต่เทียบกับงาน"วรรณคดี
วิเคราะหช์ดุโองการแช่งน า้"ซึ่งปรากฏในค าน าท่ีเขียนโดยคณุสชุาติ สวสัด์ิศรี ระบวุ่า เขียนในปี พ.ศ. 2505  
3 เท่าท่ียังตรวจสอบได้ มีคมทวน คันธนู เขียนบทกวีนิพนธ์ชุด "นิยายแผ่นดิน" มีโคลงสิบ(สุภาพ)ซึ่งเป็นโคลงคู่ผสม
ระหว่างโคลงหา้พฒันากบัโคลงสี่สภุาพ, สถาพร ศรีสจัจงั เขียน บทกวีบางชิน้ เช่น แด่ สนอง บญัชาญ ใชโ้คลงหา้พฒันา 
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บทบาททางวรรณคดีของพระมหามนตรี 

ทปีกร 
 บทวจิารณ์บทน้ีไดก้ล่าวถงึการวจิารณ์งานของพระมหามนตรไีว ้ 2 ชิ้น คอื บทละคร
เรือ่งระเด่นลนัได และเพลงยาวบตัรสนเท่ห์ ซึง่ในทีน่ี้ผูว้เิคราะหค์ดัมาเฉพาะส่วนทีก่ล่าวถงึ
ระเด่นลนัไดเท่านัน้ แต่เนือ่งดว้ยบทวจิารณ์ในช่วงนี้มคีวามยาวเกนิกว่าทีจ่ะสามารถบรรจุไวใ้น
สรรนิพนธไ์ดท้ัง้หมด  ผูว้เิคราะหจ์งึจ าเป็นตอ้งตดัขอ้ความบางสว่นออกไป  เช่น ตดัสว่นทีย่กบท
ละครเรือ่งนี้ทัง้หมดมาแสดงเพือ่ใหผู้อ้่านรูจ้กัเรือ่งทัง้หมดออกไป  ซึง่ถ้าผูอ้่านท่านใดมคีวาม
ประสงคท์ีจ่ะอ่านบทวจิารณ์บทน้ีทัง้หมดสามารถอ่านไดจ้าก บทวิเคราะห์วรรณคดีมรดกของ
ไทย และส าหรบับทวจิารณ์ทีผู่ว้เิคราะหค์งไวม้รีายละเอยีดดงันี้ 
 
1… 
 พระมหามนตร(ีทรพัย)์… นามนี้โดยแทจ้รงิแลว้คอื  นามของกวผีูค้วรแก่การสรรเสรญิ
เทดิทนูผูห้นึ่งแห่งจกัรวาลวรรณคดขีองประชาชนในสมยัรชักาลที ่ 3 แห่งกรุงรตันโกสนิทร ์ แต่
รูส้กึเสมอืนว่า  จะเป็นทีรู่จ้กักนัเป็นอย่างลางเลอืนเกนิกว่าทีค่วรในหมู่ประชาชนสมยัปัจจุบนั  
 บางท ี  อาจจะเป็นทีร่บัรูก้นักวา้งขวางว่า  ถา้จะเอ่ยถงึงานชิ้นเยีย่มของกวผีูน้ี้ขึน้มา
ก่อน  นัน่คอื “บทละครเรื่องระเด่นลนัได” ทัง้นี้เพราะระเด่นลนัไดเป็นกลอนบทละครทีต่ลก
ขบขนัเป็นอมตะ  และประชาชนรูจ้กักวา้งขวางยิง่กว่าตวัของกวผีูแ้ต่งเอง 
 จรงิอยู่ ระเด่นลนัไดเป็นเพยีงบทละครตลกขนาดสัน้ ซึง่ถา้จะเทยีบกบัความยาวของบท
ละครเรื่อง อเิหนา ของรชักาลที ่2 แลว้  ความยาวของบทละครของพระมหามนตรอีาจจะไม่ถงึ
หนึ่งในรอ้ยของอเิหนา  ถา้จะเปรยีบว่าอเิหนา คอืนวนิยายเรื่องยาวขนาดสีเ่ล่มจบ  ระเด่นลนัได
กค็อืนวนิยายประเภทเรื่องสัน้เรื่องหนึ่งเท่านัน้  แต่ภายในความสัน้น้ีแหละ  ทีไ่ดม้คีุณค่าแห่ง
การต่อสูบุ้กเบกิทางวรรณคดบีรรจุอยู่ และกค็ุณค่าอนัน้ีเองทีไ่ดห้ล่อหลอมให ้ “ระเด่นลนัได” 
ทรงความเป็นอมตะ แทนทีจ่ะถูกกลนืหายไปในท่ามกลางบทละครพระราชนิพนธช์ิ้นมโหฬารทีม่ี
อยู่อย่างมากมายในยุคนัน้ 
 …(การกล่าวถงึตวัละครและสถานทีใ่นเรือ่งอย่างคร่าวๆ และการยกกลอนบทละคร
ทัง้หมดของเรือ่งระเด่นลนัไดมาแสดงไว้ ) 
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2… 
   …(เกริน่น า ) 
 เมื่อครัง้แรกทีห่อสมุดจดัพมิพบ์ทละครเรือ่งระเด่นลนัไดนัน้ สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพไดเ้ขยีนค าอธบิายไวใ้นค าน าว่า 
 “บทละครเรือ่งระเด่นลนัได ถา้อ่านโดยไม่ทราบเคา้มลูกค็งจะเขา้ใจว่า เป็นบทแต่ง
ส าหรบัเล่นละครตลก  แต่ความจรงิไม่เป็นเช่นนัน้ หนงัสอืเรือ่งระเด่นลนัไดนี้ ทีแ่ทเ้ป็นจดหมาย
เหตุ หากผูแ้ต่งประสงคจ์ะจดใหข้บขนัสมกบัเรือ่งทีจ่รงิ จงึแกลง้แต่งเป็นบทละครส าหรบัอ่านกนั
เล่น  หาไดต้ัง้ใจจะใหใ้ชเ้ป็นบทเล่นละครไม่” 
 ทีก่ล่าวว่าเป็นจดหมายเหตุ กเ็พราะเรื่องระเด่นลนัไดนี้เป็นเรื่องจรงิทีเ่กดิขึน้จรงิในสมยั
รชักาลที ่ 3 คอืครัง้นัน้ มแีขกฮนิดคูนหนึ่งชื่อ ลนัได อาศยัอยู่ในบรเิวณเสาชงิชา้ตรงหน้าโบสถ์
พราหมณ์ เทีย่วสซีอขอทานเลีย้งอาตมา ลนัไดพดูไทยไม่ค่อยได ้ เพราะเป็นแขกเทศมาแต่นอก 
จงึหดัรอ้งเพลงขอทานเรื่องสุวรรณหงส ์ ไดเ้พยีงสองสามค าว่า “สุวรรณหงสถ์ูกหอกอย่าบอก
ใคร บอกใครกบ็อกใคร” รอ้งทวนไปมาอยู่ไดเ้พยีงเท่านี้ ในตอนนัน้มแีขกอนิเดยีอกีคนหน่ึง 
เรยีกกนัว่าแขกประดู่ ตัง้คอกเลีย้งววัอยู่ทีต่รงแถวรมิคลองหลอด ระหว่างสีแ่ยกคอกววัไปถงึเชงิ
สะพานมอญทีใ่ดทีห่นึ่ง นายประดู่นี้มเีมยีเป็นแขกมาจากเมอืงมลาย ู ชื่อนางประแดะ จนเกดิมี
เรื่องการผดิฝาผดิตวักนัขึน้อือ้ฉาว สว่นรายละเอยีดของทอ้งเรื่องนัน้ จะเป็นจรงิอยู่บา้งหรอืพระ
มหามนตรคีดิเสรมิขึน้ใหข้บขนัไม่ทราบ 
 สิง่ทีค่วรจะกล่าวเสยีในทีน่ี้คอื เรื่องชื่อของตวัละครอาจจะมหีลายคนเหน็ว่าชื่อตวัละคร 
เช่น ลนัได ประดู่ ประแดะ กระแอ เหล่านี้ฟังดพูลิกึพลิัน่ ท านองพระมหามนตรคีดิขึน้เองให้
ขบขนัมากกว่าจะมตีวัตนจรงิๆ ขอ้นี้เราตอ้งนึกถงึความจรงิขอ้หนึ่งทีว่่า ในสมยัก่อนนัน้ คนไทย
เรามชีื่อเสยีงอยู่อย่างหนึ่ง คอืชอบฟังชื่อชาวต่างประเทศใหก้ระเดยีดมาเป็นเสยีงไทยๆ หรอืจะ
พดูว่าลิน้แขง็ เรยีกชื่อชาวต่างประเทศ ตามส าเนียงเดมิไม่ค่อยชดั จงึเรยีกเพีย้นๆเสยี …
(ตวัอย่างการออกเสยีงชื่อชาวต่างประเทศใหก้ระเดยีดมาเป็นเสยีงไทยๆ)  ชื่อตวัละครชื่อ ลนัได 
ประดู่ ประแดะ เหล่านี้คงจะเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรยีกเป็นไทยๆ ให้ฟังง่ายๆทัง้นัน้ อย่างแขก
ประดู่นัน้เดมิอาจชื่อ ปฤถุ หรอื ปาณฑ ุ  อะไรท านองนี้กไ็ด ้ แต่ออกจะเรยีกยาก แปลไม่ออก 
เลยยกใหเ้ป็น พอ่ดอกประดู่ เสยีงา่ยด ีฉะนัน้ จงึพอจะพอจะวางใจไดว้่า ชื่อเสยีงตวัละครเหล่าน้ี
คงจะเป็นชื่อจรงิ มตีวัตนจรงิ มใิช่พระมหามนตรคีดิขึน้เพือ่ใหเ้หน็ขนั 
 คราวนี้มปัีญหาว่า  พระมหามนตรมีคีวามมุ่งหมายอย่างไรในการแต่งบทละครเรื่องนี้ 
ตามทีก่ล่าวกนั กไ็ดย้นิเป็นเสยีงเดยีวว่าพระมหามนตรมุ่ีงหมายทีจ่ะแต่งเรื่องข าๆ ขึน้อ่านกนั
เล่นเท่านัน้  มไิดป้รารถนาจะมคีวามหมายอะไรอย่างอื่น 
 ถา้หากเรามองดเูรื่องระเด่นลนัไดของพระมหามนตรใีนฐานะเพยีงบทตลกชิน้หน่ึง 
เรื่องราวของบทละครน้ีกห็มดลงเพยีงเท่านัน้ ไม่มอีะไรแปลกหรอืพเิศษ ไม่มคีุณค่าทางวรรณคดี
แต่อย่างได 
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 แต่ระเด่นลนัไดจะเป็นเพยีงบทละครตลกธรรมดาเท่านัน้ละหรอื ? คุณค่าของมนัมอียู่
เพยีงเป็นเรื่องชวนหวั เป็นเรื่องจ าอวดดาษๆทีผุ่ดขึน้มาในวงวรรณคดไีทยสมยัรชักาลที ่ 3 
เท่านัน้ละหรอื ? 
 ระเด่นลนัไดมใิช่บทละครตลกดาษๆ ราคาถูกๆ อย่างนัน้แน่นอน ! พระมหามนตรผีูม้ี
ความคดิเยีย่งนกัสูแ้ละนกัคดัคา้น (ดงัจะกล่าวถงึต่อไปขา้งหน้า) ย่อมจกัไม่สกัแต่ว่าเขยีนระเด่น
ลนัไดขึน้เพือ่อ่านเล่นสนุกๆ อย่างเดยีวแน่นอน! 
 ขอใหเ้ราตรวจดคูวามเป็นมาของวรรณคดไีทยเหนือสมยัของพระมหามนตรขีึน้ไป เรา
จะพบว่า วรรณคดทีีผ่กูเป็นเรื่องนิยายหรอืละคร หรอืเรื่องพงศาวดารสว่นมาก มกัจะเป็นเรื่องที่
วนเวยีนอยู่แต่ชวีติของเจา้ฟ้าเจา้แผ่นดนิ  หรอืชนชัน้สงูแทบทัง้สิน้ …(ยกตวัอย่างวรรณคดี
เหล่านัน้)  จะมลีดต ่าลงมาบา้ง กต็อ้งไม่พน้เรื่องของพวกชนชัน้ผูด้ ี เศรษฐเีจา้บา้นผ่านเมอืง 
เช่นเรื่อง ไกรทอง 
 ความวนเวยีนอยู่แค่เรื่องของชนชัน้สงูหรอืในวงสงัคมและชวีติของชนชัน้ศกัดินา ทีม่ี
พระเอกเป็นเจา้ชาย นางเอกเป็นเจา้หญงิเหล่านี้  ท าใหเ้กดิความจ าเจขึน้ในวงวรรณคดไีทย  
เกดิการลอกเลยีนแบบ และกล็อกเลยีนกนัอยู่เพยีงในวงแคบๆ อนัก่อใหเ้กดิลกัษณะ ตีกรอบ 
เกดิความอดึอดั เกดิความมลดืชดื ทีม่ลดืชดืกเ็พราะทอ้งเรื่องเป็นไปในท านองคลา้ยคลงึกนั เป็น
เรื่องเกีย่วกบัการแย่งชงินางงาม เกณฑไ์พร่พลไปตายเป็นหมื่นเป็นแสนคลา้ยกนั เป็นเรื่อง
เกีย่วกบัการแย่งชงิราชสมบตักินัเองระหว่างชนชัน้ศกัดนิาคลา้ยกนั …ลกัษณะเช่นนี้ ท าใหรู้ส้กึว่า
แนวทางแห่งวรรณคดเีป็นแนวทางทีต่บีตนัไรท้างออก ไรท้างพฒันา รสชาตขิองทอ้งเรื่องนบัวนั
จะคลายลงและคลายลง  ทางเดยีวทีจ่ะแหวกออกไปใหเ้ด่นไดก้ค็อืการแขง่ขนักนัทางดา้น
ถอ้ยค า การประดษิฐร์ูปแบบใหง้ามบรรเจดิและวจิติรซบัซอ้น เฉพาะในดา้นบทละครกม็กัจะ
แขง่ขนักนัแต่ในดา้นการแต่งบทชมนาง ชมนก ชมไม ้ ชมปราสาทราชวงั ชมรถทรง มา้ทรง 
ขบวนทพัฯลฯ  แต่ทางออกทางนี้ กเ็ป็นเพยีงการผ่อนคลายทีไ่ดผ้ลเพยีงชัว่ระยะ เท่านัน้ ใน
ทีสุ่ดกห็นัเขา้หาลกัษณะจ าเจ ลอกเลยีนเช่นเดมิต่อไป ฉะนัน้แหละ ลกัษณะตีกรอบจงึเกดิขึน้
ทัง้ดา้นเน้ือหาอนัวนเวยีนอยู่กบัชวีติของชนชัน้ศกัดนิา และทัง้ดา้นรปูแบบคอืการใชถ้อ้ยค า
ส านวน และโวหาร…ชวีติทีฉ่ายสะทอ้นอยู่ในวรรณคด ีกเ็ป็นชวีติกึง่มนุษยก์ึง่เทพเจา้  ห่างไกล
จากชวีติของสามญัมนุษยแ์ละสามญัชน  ถอ้ยค าทีใ่ช ้ ภาษาทีใ่ชส้ว่นมากกเ็ป็นภาษาทีแ่พรว
พราวสงูศกัดิห์่างไกลจากภาษาของสามญัมนุษย…์ประหนึ่งว่ากวศีกัดนิาไดย้กชะลอเอา
วรรณคด ี ขึน้ไปประดษิฐานไว ้ ณ ยอดเขาไกรลาศอนัสงูสุดเอือ้ม ราวกบัว่าทัง้กวแีละวรรณคดี
ถูกจ ากดัอยู่เพยีงภายในยอดของหอคอยงาชา้งอนัสลกัเสลาอย่างวจิติรบรรจง! 
 แน่ละ ความรูส้กึเบื่อหน่ายในความจ าเจ มลดืชดืและความอดึอดัคบัแคบจะตอ้งเกดิ
ตดิตามมาอย่างไม่มปัีญหา 
 เมื่อเกดิความรูส้กึอดึอดัเช่นนี้ขึน้  ความคดิทีจ่ะแสวงหาทางแหวกวงลอ้มหรอืทลาย
กรอบอนัเคร่งครดักเ็กดิขึน้ ซึง่ความคดิเช่นน้ีมกัจะเกดิขึน้แก่ชนชัน้กลาง หรอืสามญัชนทีม่ี
โอกาสไดถ้บีตวัขึน้เป็นผูม้ ัง่คัง่ ทีไ่ดม้ชีวีติแตะตอ้งอยู่กบัพืน้ดนิมากกว่าแตะตอ้งกบัความจรงิ ได้
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รูไ้ดแ้ลเหน็โลกกวา้งใหญ่กว่าพวกศกัดนิา ความคดิเช่นนี้อาจจะเกดิขึน้แก่ชนชัน้ศกัดนิาบา้งเอง
เหมอืนกนั แต่ทว่าเป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ไดไ้ม่บ่อยนกั ทัง้นี้เป็นเพราะพวกศกัดนิาเคยชนิ
อยู่กบัการรกัษาประเพณี  เคยชนิกบักรอบชวีติ และกรอบวรรณคดทีีบ่รรพบุรุษไดส้รา้งสมต่อ
กนัมา ความเคยชนิและโอกาสทีจ่ะไดส้มัผสักบัชวีติจรงิของประชาชนมอียู่น้อยมาก จนบางครัง้
พวกเจา้นายศกัดนิาหลายต่อหลายคนแทบจะเคลบิเคลิ้มไปว่าภายในวงันัน้เองคอืประเทศไทย
ทัง้ประเทศ ! 
 …(ยกตวัอย่างวรรณคดบีางเรือ่งทีแ่สดงใหเ้หน็ว่ากวไีม่เคยสมัผสักบัชวีติจรงิของ
ประชาชนไพร่ราบ เช่น “นิราศบางยีข่นั” ของคุณพุ่ม) 
 แต่พวกชนชัน้กลาง หรอืชนชัน้ไพร่ทีไ่ดม้โีอกาสใชช้วีติอสิระโดยไม่ตอ้งเขา้เวรรบัใช้
เจา้นายตามสงักดัตลอดชพีจะเริม่มคีวามรูส้กึอดึอดัขึน้ในความจ าเจ มลดืชดืและคร ่าเคร่ง ยิง่
การคา้ การคบหาสมาคมระหว่างเมอืงเจรญิขึน้  ความรอบรูย้ิง่มากขึน้ ความอดึอดักย็ิ่งทวขีึน้ 
ความรูส้กึทีเ่หน็ว่าควรจะมอีะไรใหม่ๆ แปลกๆ กเ็กดิขึน้ และน่ีแหละคอืจุดทีท่ าใหเ้กดิวรรณคดี
ในส านกัใหม่ขึน้  นัน่คอืส านกัทีห่นีออกมาหรอืพงัทลายออกมาจากกรอบวรรณคดอีนัสงูสง่และ
เตม็ไปดว้ยชวีติกษตัรยิข์องศกัดนิา 
 พระมหามนตร ี (ทรพัย)์ นัน้ โดยสภาพชวีติและการท ามาหากนิแลว้ (คอืกรมพระ
ต ารวจ)  กเ็ป็นศกัดนิาเตม็ตวั แต่ทว่าเป็นศกัดนิาทีอ่ดึอดัต่อกรอบทางวรรณคดขีองศกัดนิา ซึง่
นบัว่าปรากฏการณ์ทีน่บัว่าไม่เกดิขึน้บ่อยนกัดงักล่าวมาแลว้ ดว้ยเหตุนี้พระมหามนตรจีงึเป็น
ผูน้ าคนหนึ่งในการแหวกกรอบประเพณีวรรณคดเีก่าออกมาอย่างอาจหาญ แทนทีพ่ระมหา
มนตรจีะน าเรื่องของกษตัรยิ ์ ของเจา้ชาย เจา้หญงิมาแขง่ขนัฝีปากกบักวศีกัดนิาทัง้หลาย เขา
กลบักา้วลงมาจากยอดเขาไกรลาศ จากหอคอยงาชา้งอนัแพรวพราย…กา้วลงมาสู่พืน้ดนิ มา
สมัผสักบัเนื้อดนิและชวีติของชนชัน้ไพร่ทีน่อนกนิคลุกอยู่กบัมนั  ตวัละครของพระมหามนตรี
มใิช่ตวัละครในความฝันอนับรรเจดิ หากเป็นตวัจรงิและกม็ใิช่เจา้หญงิ เจา้ชาย หากเป็น ไพร่
ราบ ยาจก วณิพก ทาส  อนัเป็นชนชัน้ทีต่ ่าตอ้ยทีสุ่ดของสงัคมศกัดนิา !  
 พระเอกของเขามใิช่ “พระสุรวิงศพ์งศอ์สญัแดหวา” (1) หากมนัเป็นขอทาน และกไ็ม่ใช่
ขอทานหรอืยาจกทีเ่ป็นเจา้ชายปลอมแปลงมาเพื่อหาคู่ครองแบบในเรื่อง ทินวงศ ์ หรอืสงัข์
ทอง หากเป็นขอทานทีเ่ป็นขอทาน จรงิๆ… เป็นขอทานผูไ้รส้มบตัทิีซุ่กอยู่ในแถบเสาชงิชา้หน้า
โบสถพ์ราหมณ์ของกรุงเทพมหานคร ฯ 
 ตวัพระอกีตวัหนึ่งของพระมหามนตรกีเ็ช่นกนั แทนทีจ่ะเป็นเจา้ชายผูม้ชีวีติลอยฟ่องอยู่
โดยไม่แตะตอ้งกบัการท างาน หากเป็นสามญัชนผูท้ างานตวัเป็นเกลยีว นัน่คอืเป็นคนเลีย้งววัรดี
นมขายเป็นอาชพี 

 
(1) อสัญแดหวา คือ อสญัเทวะ หมายถึงเทวดาผูไ้ม่รูจ้ักตาย ค านีเ้ป็นค าท่ีใชเ้รียกชื่อตน้ราชวงศข์องอิเหนา (ตามค าสอน
ในโรงเรียน)  แต่ตามความจริงค าว่า อสญัญ ในท่ีนี้ก็คือ อาสัลญา ในภาษาชวา ซึ่งแปลว่า ราชวงศ ์เพราะฉะนัน้ ค าว่า 
อสญัแดหวา ก็คือ วงศเ์ทวดา 
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 ตวันางเอก แน่ละ เธอมใิช่ เจา้หญงิ มใิช่ องคห์ญงิ มใิช่นางงามพรอ้มราวกบัเทพธดิา 
หากเป็นหญงิสามญัชนทีม่รีูปร่างเยีย่งหญงิของชนผูต้อ้งท างานจนมอืหยาบกรา้นทัว่ๆไป มอียู่
ตอนหน่ึงในบทละครเรื่องนี้ ทีบ่อกใหเ้รารูไ้ดว้่านางประแดะเป็น เมยีทาส นัน่คอืเป็นทาสทีน่าย
ประดู่ซือ้มาเป็นเมยี … 
 …(อธบิายเรือ่งการซื้อทาสและกฎหมายลกัษณะทาสในยุคศกัดนิา) 
 …นางเอกของพระมหามนตรมีใิช่ องคห์ญงิประตยีะห ์ ผูส้งูศกัดิ ์ หากเป็นนางประแดะ 
ทาสเชลยทีเ่ขาซือ้เปลีย่นมอืเหมอืนผกัปลา นางประแดะ ทาสเชลยทีแ่ทบจะไม่มคี่าความเป็น 
คน ! 
 สว่นนางรอง หรอื “นางกระแอทวายขายขนม” เธอกเ็ป็นแม่คา้ขายขา้วเหนียวหน้ากุง้ที่
ท ามาหาเลีย้งตน และตอ้งสง่ดอกเบีย้ใหแ้ก่นายเงนิวนัละเฟ้ืองละไพ 
 …(อธบิายเรือ่งการผกูดอกของทาสในสมยัศกัดนิา) ตามทีพ่ระมหามนตรยีงัคงมี
ความคดิ ความรูส้กึเหน็ดเีหน็งามอยู่กบัระบบการขดูรดีแบบนายเงนิท ากบัทาสอนัมอียู่ในยุคนัน้ 
พระมหามนตรมีไิดค้ดัคา้นการมทีาส หากเออืมระอาต่อชวีติเจา้ๆ นายๆ จกัรๆ วงศ์ๆ  และหนั
มาเขยีนถงึชวีติของพวกไพร่  พวกทาสทีม่อียู่ในสงัคมเก่านัน้  ทรรศนะทางสงัคมของพระมหา
มนตรมีไิดก้า้วหน้า ทรรศนะทีก่้าวหน้ากค็อื ทรรศนะทางวรรณคดเีท่านัน้ ขอ้นี้พงึสงัเกตดใูห้
ตระหนกัชดัดว้ย แต่ขณะเดยีวกนั เรากต็อ้งขอบคุณพระมหามนตรทีีไ่ดส้ะทอ้นภาพการขดูรดี
ดอกเบีย้ชนิด “รายวนั” ไวด้ว้ยว่านางกระแอจะตอ้งสง่ดอกส่งตน้รายวนัทุกวนั… 
 สว่นตวัประกอบของเรื่องระเด่นลนัได แทนทีจ่ะเป็นพวกเสนาขา้ราชบรพิารเช่นใน
วรรณคดเีก่าๆของชนชัน้ศกัดนิา พระมหามนตรหีนัมาใชไ้พร่ราบทีจ่นกรอบและนิสยัเสยีเพราะ
เป็นนกัเลงเล่นเบี้ยเล่นหวย นัน่คอื “พวกหวัไมก้ระดกูผขีีข้า้ พอบ่อนเลกิกนิเหลา้เมากนัมา” (ค า
ว่า กระดกูผ ี ในกลอนน้ีหมายถงึลูกเต๋าทีท่ าดว้ยกระดูก …อธบิายถงึการเปิดบ่อนและการเกบ็
อากรบ่อนเบี้ย และอากรบ่อนหวย ในช่วงสมยัรชัการที ่3 - รชักาลที ่5) 
 ในทีน่ี้ควรจะย ้าใหต้ระหนกัชดัเสยีอกีครัง้หนึ่งว่า การทีพ่ระมหามนตรนี าชวีติของไพร่
ราบและทาส ตลอดจนขอทานขึน้มาฉายสะทอ้นในวรรณคดนีัน้ พระมหามนตรเีพยีงแต่สะทอ้น
ถ่ายภาพขอทาน ของทาส ของไพร่ลงไวเ้ฉยๆเท่านัน้ พระมหามนตรแีลเหน็ขอทาน กจ็บัเอา
ขอทานมาเป็นภาพปฏมิาของวรรณคด ี พระมหามนตรมีไิดมุ่้งหมายทีจ่ะโจมตสีงัคมศกัดนิาที่
ผลติขอทาน  พระมหามนตรมีไิดเ้ป็นปากเป็นเสยีงของขอทานทีร่อ้งอุทธรณ์ความอยุตธิรรมของ
สงัคม พระมหามนตรมีองเหน็ทาสและทาสลูกหนี้ผกูดอก  พระมหามนตรกีน็ ามาบรรจุลงใน
วรรณคด ี แต่มไิดเ้รยีกรอ้งความเหน็ใจใหแ้ก่ทาส มไิดค้ดัคา้นระบบทาส มไิดค้ดัคา้นการขดูรดี
ดอกเบีย้ทีน่ายเงนิกระท าต่อทาส  พระมหามนตรยีงัคงมทีรรศนะทางสงัคมเช่นเดยีวกบัชนชัน้
ศกัดนิาทัว่ไป  คอืยงัเหน็ว่า ขอทานคอืปรากฏการณ์ทีต่้องมอียู่เป็นธรรมดาของสงัคมมนุษย ์ยงั
เหน็ว่าการมทีาสเป็นสิง่ชอบธรรม และเหน็ว่าการใหผ้กูดอกเพือ่รดีเอาดอกเบีย้รายวนันัน้ เป็น
การแสดงความโปรดปรานปรานีของนายเงนิ เราจะเหน็ว่าความคดิทางสงัคมของกวผีูน้ี้ยงัคง
เป็นความคดิเยีย่งยุคสงัคมศกัดนิาอยู่เตม็ที…่พระมหามนตรกีล่าวถงึชวีติคนผูอ้าภพัเหล่านี้ มใิช่
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เพือ่จะคดัคา้นความอยุตธิรรมของระบบสงัคม หากมจุีดมุ่งเพยีงเพือ่จะแหวกกรอบวรรณคดขีอง
ศกัดนิาทีจ่ าเจอยู่กบัชวีติของชนชัน้สงูเท่านัน้ และกส็ะทอ้นชวีิตของสามญัชนออกมาตามภาพที่
เหน็ และทัง้นี้เป็นการสะทอ้นเพยีงดว้ยส านึกเยีย่งสามญัชนชัน้ศกัดนิาทัง้ปวงในยุคนัน้เท่านัน้ ! 
  พระมหามนตร ี ไดพ้งัทลายก าแพงเก่าคร ่าออกมาจรงิ  แต่เขามไิดท้ลายก าแพงการเอา
เปรยีบ และการท านาบนหลงัคนของระบบเศรษฐกจิศกัดนิา หากไดเ้พยีงแต่ทลายก าแพงอนัเก่า
คร ่าและคบัแคบของศลิปวรรณคดอีนัจ าเจของ ศกัดนิาลงเท่านัน้ !  
 แต่ถงึกระนัน้กด็ ีการท าลายกรอบก าแพงของวรรณคดศีกัดนิาทีพ่ระมหามนตร ี (ทรพัย)์ 
กระท านัน้ กต็อ้งนบัว่าเป็นการกระท าอนัองอาจและมลีกัษณะกา้วหน้าทีสุ่ดทเีดยีว ส าหรบัยุค
สมยัของศกัดนิาเช่นนัน้ 
 
3… 
 การทลายก าแพงอนัเก่าคร ่าและคบัแคบของศลิปวรรณคดอีนัจ าเจซ ้าซากจนมลดืชดืนัน้ 
พระมหามนตรไีดใ้ชว้ธิกีารพเิศษอนัน่าปรบมอืใหเ้กยีรตอิกีประการหน่ึง นัน่คอื ไดใ้ชว้ธิกีาร
ประชดประชนั  เสยีดส ีและเยาะเยย้ 
 เพยีงแต่การแหวกวงลอ้มของจกัรๆ วงศ์ๆ  ออกมาสูช่วีติสามญัชนเท่านัน้  ยงัไม่
เพยีงพอส าหรบักวผีูน้ี้  เขายงัไดก้ระท ามากไปยิง่กว่านัน้ดว้ยอกีประการหน่ึง  นัน่คอื เยาะหยนั
ก าแพงเก่าคร ่าคร่าทีเ่ขาพงัทลายลงมา 
 ในยุคสมยัของพระมหามนตรนีัน้ วงวรรณคดชีัน้สงูก าลงัอาบอิม่ไปดว้ยความสงูสง่ทรง
ศกัดิข์อง “ระเด่นมนตร”ี (อเิหนา) และกษตัรยิว์งศอ์สญัแดหวาอื่นๆ ซึง่ลว้นเป็น “ระเด่น” กนัให้
เกลื่อนไปทัง้เรื่อง  พระมหามนตรแีหวกวงลอ้มของกษตัรยิอ์อกมาพดูถงึ “ขอทาน”  และ
ขณะเดยีวกนัเขากอ็ุปโลกน์ขอทานลนัไดของเขาขึน้เป็น ระเด่นลนัได ซึง่เราไม่อาจปฏเิสธไดเ้ลย
ว่าพระมหามนตรไีดจ้งใจกระแนะกระแหน  “ระเด่นมนตร”ี ของรชักาลที ่ 2 ระเด่นลนัไดของเรา
คอื  กษตัรยิข์อทาน  ทีเ่ขาเชดิชขูึน้เพือ่เปรยีบเปรยระเด่นมนตรผีูเ้ป็น กษตัรยิว์งเทวญั ! 
 ในพระราชนิพนธบ์ทละครเรื่องอเิหนา เราจะสงัเกตเหน็ว่า ทุกตอนทีก่ล่าวถงึพวก  
ระเด่น  ผูแ้ต่งจะกล่าวถงึดว้ยถอ้ยค าอนัยกย่องเทดิทูน เช่น 
เมือ่นัน้   องคท์า้วกุเรปันนาถา 
 ขอใหส้งัเกตว่า  ค าทีต่่อทา้ยนามกุเรปันกค็อืค าว่า “นาถา”  อนัแปลว่า “ทีพ่ึง่” หรอื “ผู้
คุม้ครอง” ซึง่มคีวามว่า “เป็นทีพ่ึง่ของไพร่ฟ้าขา้แผ่นดนิ”  แต่พระมหามนตรกีล่าวถงึกษตัรยิข์อง
ทานของเขาไวว้่า 
มาจะกล่าวบทไป ถงึระเด่นลนัไดอนาถา 
 ค าว่า  อนาถา  ของพระมหามนตรมีคีวามหมายตรงกนัขา้มกบั นาถา ของบทละคร
เก่าๆ เพยีงไร คงจะเป็นทีซ่าบซมึกนัดโีดยทัว่ไป 
 …(ยกตวัอย่างใหเ้หน็ขอ้แตกต่างระหว่างการเลอืกใชค้ าของวรรณคดเีก่า และวรรณคดี
เรือ่งนี้ของพระมหามนตรใีนลกัษณะเช่นนี้อกี 3 ตวัอย่าง) 
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 ในดา้นตวัละครหญงิ  พระมหามนตรกีไ็ดเ้ยาะเยย้นางเอกทีง่ามอย่างเพอ้ฝันของ
วรรณคดเีก่าๆ  ไวอ้ย่างสุดฝีมอื  ขึน้ตน้กเ็สนอออกมาทเีดยีวว่า 
เมือ่นัน้    นางประแดะหกูลวงดวงสมร 
 หขูองนางในวรรณคดนีัน้ กวเีก่าๆของศกัดนิามกัจะเปรยีบเทยีบไวว้่าช่างงามราวกบั 
“กลบีบวั”  แต่พระนางประแดะมเหสทีา้วประดู่เป็น นางงามหกูลวง ทีว่่า หกูลวง นี้มใิช่พระมหา
มนตรแีกลง้เล่นใหเ้หน็ขนั หากเขาสะทอ้นภาพความจรงิออกมาใหต้รงกบัความเป็นจรงิ นาง
ประแดะนัน้ “หกูลวง” จรงิๆ …(อธบิายธรรมเนียมการเจาะหขูองผูห้ญงิทมฬิทีช่อบเจาะหูรโูตๆ)  
 คตกิารชมนางของวรรณคดศีกัดนิานัน้ โดยปกตกิวมีกัจะกล่าวถงึอย่างเพอ้ฝัน คอื
ประมวลเอาความงามสมบูรณ์แบบตามอุดมคตทิีไ่ดพ้บไดเ้หน็จากหญงิแต่ละคนมารวมเขา้ไวใ้น
ตวันางงามของตน… ความงามอนัสมบูรณ์แบบทีห่าจรงิๆไม่ได ้ เรยีกว่าเป็น “ความงามตาม
ความคดิฝัน” หรอื “ความงามในอุดมคต”ิ (Ideal Beauty) หญงิทีไ่ม่งามดจูะไม่มโีอกาสไดม้า
ปรากฏบทบาทเป็นตวัน าในวรรณคดเีลย 
 พระมหามนตรมีชีวีติอยู่ท่ามกลางยุคสมยัของ “ความงามในอุดมคต”ิ และกค็งรูส้กึอดึอดั
ร าคาญ และ “หมัน่ไส”้ การเทดิทูนความงามอนัเกนิจรงินัน้เตม็สตกิ าลงั เขาจงึหยบิเอา “หญงิ
สามญั” มาแสดงเป็นตวัเอก และกม็ไิดพ้รรณนาความงามใหเ้กนิความจรงิเลย หากสะทอ้นภาพ
หญงิผูน้ัน้คอืนางประแดะ ออกมาตามทีเ่ป็นอยู่จรงิ นางประแดะของพระมหามนตรจีงึ “สงูระหง
ทรงเพรยีวเรยีวรดู” และ  “พศิแต่หวัตลอดเทา้ขาวแต่ตา”  คอืตวัสงูโย่งและด าป๋ีเยีย่งหญงิที่
ท างานทัว่ไป นางประแดะนัน้คงเป็นฝีดาษหน้าเป็นปรุเป็นร ู พระมหามนตรจีงึไดส้ะทอ้นภาพไว้
ตามจรงิว่า “ทัง้สองแกม้กลัยาดงัลูกยอ” 
 …(การยกตวัอย่างว่าถา้พระมหามนตรยีดึคตเิช่นกวใีนสมยันัน้จะชมนางประแดะว่า
อย่างไรบา้ง) 
  …แต่นี้คอืภาพของนางประแดะทีพ่ระมหามนตรสีะทอ้นออกมาตามความเป็นจรงิ และ
แน่ละถอ้ยค าเปรยีบเทยีบต่างๆ ทีพ่ระมหามนตรจีงใจใชใ้นทีน่ี้ จุดประสงคก์เ็พือ่จะลอ้ หรอื 
เสยีดส ีแบบฉบบัการชมนางอนัตายตวัของวรรณคดศีกัดนิานัน้โดยแท้ 
 …(การกล่าวถงึ ลกัษณะการชมคิ้วตวัละคร ของกวเีก่าในยุคศกัดนิา) 
 ลกัษณะอนัเยาะเยย้ เสยีดส ี ลอ้เลยีนกรอบอนัเคร่งครดัของวรรณคดเีก่าเช่นนี้มอียู่
ทัว่ไปแทบทุกบรรทดัในบทละครของพระมหามนตร ี ถา้จะยอ้นไปตรวจสอบดกูลอนบทละครที่
คดัมาแสดงไวใ้นตอนตน้เรื่อง จะเหน็ไดว้่าแทบจะไม่มวีรรคใดเลยทีพ่ระมหามนตรมีไิด้
สอดแทรกการลอ้เลยีนเสยีดส ี“กรรมวธิแีบบฉบบั” ของวรรณคดศีกัดนิาไว้ 
 การลอ้เลยีนและเยาะเย้ยแบบฉบบัในการแต่งวรรณคดขีองศกัดนิาทีพ่ระมหามนตรไีด้
บรรจุลงไวใ้นบทละครของเขาน้ีเอง ทีด่งึดดูผูอ้่านใหน้ิยมกนัอย่างแพร่หลายในยุคนัน้ และสรา้ง
ความครืน้เครงเรยีกเสยีงหวัเราะจากผูอ้่านไดอ้ย่างกวา้งขวาง ผูท้ีอ่่านบทละครของพระมหา
มนตรลีว้นพงึใจในความตลกขบขนัของบทและถอ้ยค าดว้ยกนัทุกคน  แต่ความตลกขบขนันัน้อยู่
ทีพ่ระมหามนตรไีดแ้หวกวงลอ้มของกฎเก่าๆออกมา และลอ้เลยีนเยาะเยย้มนัไดอ้ย่างมชีวีติชวีา
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จะโดยส านึกหรอืไม่กต็าม ประชาชนในยุคนัน้และแมยุ้คนี้ไดน้ิยมบทละครเรื่องระเด่นลนัไดกเ็พราะ
ลกัษณะอนัลอ้เลยีน เยาะเยย้  แหวกวงลอ้มของมนันี้อย่างไม่ตอ้งสงสยั 
 ลกัษณะอกีประการหน่ึงทีท่ าใหบ้ทละครเรื่องระเด่นลนัไดตลกอย่าง “คม” และ  “ขบขนั” 
(ตอ้ง “ขบ” แลว้จงึ “ขนั”) อนัเป็นความคมและขบขนัทีต่ดิตรงึใจผูอ้่านกค็อื การใชค้ าทีต่รงกนั
ขา้มกนัและใชข้อ้ความทีต่รงกนัขา้มกนั นัน่คอื มลีกัษณะความขดัแยง้ทางถอ้ยค าและขอ้ความ 
(Contrast) วธินีี้กค็อื กล่าวถงึสิง่ทีถ่อืว่าต ่าๆ และสามญัดว้ยถอ้ยค าอนังามหรหูรา  หรอืกล่าวถงึ
สิง่ใดสิง่หนึ่งเสยีอย่างงามหรหูราและหกัความหลบลงเป็นเรื่องสามญัดาษๆทนัท ีเช่น 
บรรทมเหนือเสือ่ล าแพนแท่นมณี  ภูมซีบเซาเมากญัชา 
 ค าว่า “บรรทม” เป็นราชาศพัทท์ีถ่อืว่าเป็นค าสงูสง่ ค านี้จะสรา้งความรูส้กึอนัสงูส่งและ
โอ่อ่าขึน้ในครรลองความคดิของผูอ้่าน  แต่แลว้พระมหามนตรกีห็กัโค่นความรูส้กึเช่นนัน้ลงทนัที
ดว้ยการเสนอค าว่า “เสือ่ล าแพน” การ บรรทม นัน้มนัตอ้งคู่กบั “พระยีภู่่” หรอื “ฟูกฟ้า เขนย
แกว้”  แต่พระมหามนตรจีบัมาเขา้คู่เสยีกบั “เสือ่ล าแพน”  ทีข่อทานและสามญัชนปูนอน ซ ้ายงั
แถมทา้ยเรยีกเสือ่ล าแพนว่า “แท่นมณี” เขา้อกี ความคมคายและขบขนัจงึเกดิขึน้อย่างตรงึใจ
ผูอ้่าน ตวัอย่างเช่นน้ีมอียู่ทัว่ไปตลอดเรื่องระเด่นลนัได… 
 …(ยกตวัอย่างลกัษณะเช่นนี้ทีป่รากฏในเรือ่งอกี 3 - 4 ตวัอย่าง)  
 วธิสีรา้งความตลกขบขนัเช่นน้ี พระมหามนตรไีดใ้ชต้ลอดทัง้เรื่อง และกใ็ชไ้ดอ้ย่างคม
คายทเีดยีว  นี่คอืลกัษณะอกีประการหน่ึงทีท่ าใหผู้อ้่านรูส้กึตดิตรงึใจในความขบขนัและคมคาย
ของบทละครของพระมหามนตร ี 
 
4 … 
 ความตลกขบขนัและคมคายของเรื่องระเด่นลนัไดน้ีแหละ คอืลกัษณะเด่นทีสุ่ดทีท่ าให้
พระมหามนตรมีชีื่อเสยีงพุง่ขึน้ในระดบัสงู ถา้จะกล่าวว่า เขาคอืกวผีูเ้ดยีวทีส่รา้งความตลก
ขบขนัแบบคมคายนี้ขึน้ในวงการวรรณคดขีองไทย กค็งเป็นค ากล่าวทีไ่ม่ผดิจากความเป็นจรงิ
มากนกั กวใีนสมยัต่อมา ไดพ้ยายามทีจ่ะลอกเลยีนแบบอย่างของการสอดแทรกความตลก
ขบขนันี้อยู่เสมอ แต่ทว่าไม่เป็นผลส าเรจ็ ทัง้นี้เพราะกวรีุ่นหลงัไม่ไดต้ระหนกัว่า  ความตลก
ขบขนัทีม่อียู่ในบทละครของ  พระมหามนตรนีัน้  มใิช่บทตลกขบขนัธรรมดา แบบ “จ าอวด” ที่
เลอืกใชถ้อ้ยค าหยาบคายและแผลงๆ หากเป็นความตลกขบขนัทีเ่กดิขึน้จากการแหวกกรอบ
วรรณคดเีก่าของศกัดนิาออกมา และลอ้เลยีนเยาะเยย้แบบแผนของการแต่งวรรณคดศีกัดนิาทีต่ี
กรอบไวอ้ย่างคบัแคน้นัน้ไดอ้ย่างถงึใจประชาชน  พรอ้มกนันัน้กเ็ป็นความขบขนัอนัคมคายที่
เกดิขึน้จากการใชค้วามขดัแยง้ของถอ้ยค าและขอ้ความทีต่ดักนัทนัททีนัควนัและเด่นชดั 
 …(อธบิายและเปรยีบเทยีบบทละครเรือ่งระเด่นลนัไดกบัวรรณคดเีรือ่งอืน่ๆทีพ่ยายาม
แต่งเลยีนแบบในสมยัต่อมา อาท ิบทระบ าตลก นิราศพระมะเหลเถไถ และพระมะเหลเถไถ)   
 ความเป็นอมตะของบทตลกขบขนัของบทละครเรื่องระเด่นลนัไดน้ี ในดา้นหนึ่ง มนัได้
ท าใหป้ระชาชนนิยมและรูจ้กัอย่างแพร่หลายในยุคสมยันัน้ แต่ขณะเดยีวกนัในอกีดา้นหนึ่ง มนัก็
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ไดท้ าใหผู้อ้่านผูศ้กึษา มกัจะมองขา้มลกัษณะภายในอนัทรงคุณค่าทางวรรณคดขีองมนัไปเสยี
โดยสิน้เชงิ  นัน่คอืลกัษณะทีค่ดัคา้นกรอบประเพณีวรรณคดอีนัเก่าคร ่าเคร่งของศกัดนิา…ทีต่อ้ง
เขยีนถงึเรื่องของพวกเจา้นายศกัดนิาและดว้ยแบบวธิอีนัเป็นกฏเกณฑต์ายตวั ตลอดจนดว้ย
ถอ้ยค าอนัสงูสง่ทรงศกัดิ ์  ความตลกขบขนัอนัเป็นอมตะน้ี  ไดท้ าใหเ้ราๆมกัจะมองตดิอยู่แต่
เพยีงเปลอืกนอกของระเด่นลนัไดทีช่วนขนั และกเ็ลยลมืมองใหซ้ึง้จนทะลุไปเหน็ความเป็นจรงิ
ว่า ระเด่นลนัไดไดม้บีทบาทอนัส าคญัในทางวรรณคด ี  นัน่คอื  ไดบุ้กเบิกช่องทางออกมาจาก 
กรอบ อนัอดึอดั จ าเจ และ มลดืชดืของวรรณคดศีกัดนิาพรอ้มทัง้ไดเ้ยาะเยย้ลอ้เลยีนสิง่ทีเ่ขา
พงัทลายออกมานัน้อย่างทา้ทายและครืน้เครง ! 
 
 
ทีม่า : จติร ภูมศิกัดิ.์ บทวิเคราะห์มรดกวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ: ศยาม, 2537. หน้า 1 - 47. 
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บทวิเคราะห ์

  
จติร ภูมศิกัดิ ์ ใชน้ามปากกา"ทปีกร"เขยีนบทวจิารณ์เพือ่ยกย่องวรรณคดทีีม่ลีกัษณะ

แตกต่างไปจากวรรณคดตีามแบบฉบบั ชื่อ "บทบาททางวรรณคดขีองพระมหามนตร"ี ซึง่
เน้นหนกัไปทีก่ารวจิารณ์ บทละครเร่ืองระเด่นลนัได  บทวจิารณ์นี้ตพีมิพใ์นหนงัสอืสายธาร  
เมื่อปี พ.ศ. 2500 ซึง่เป็นช่วงเดยีวกบัทีห่นงัสอืพมิพ"์พมิพไ์ทย" ไดต้พีมิพ ์ "ศลิปเพือ่ชวีติ ศลิป
เพือ่ประชาชน" และวารสาร"นิตศิาสตร ์ 2500" ไดต้พีมิพ ์ "โฉมหน้าศกัดนิาไทย "ซึง่ได้
สัน่สะเทอืนวงการศลิปวรรณกรรมเป็นอนัมาก แต่ยงัไม่ทนัไดม้กีารสบืเนื่องความคดิใดๆมากนกั 
กเ็กดิการปฏวิตัริฐัประหาร 2501 และมกีารจบักุมคุมขงันกัคดินกัเขยีนเป็นจ านวนมาก รวมทัง้
จติร ภูมศิกัดิด์ว้ย ผลงานนี้มาปรากฏตพีมิพอ์กีครัง้หลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และไดร้บั
การขานรบัมาจนปัจจุบนั 
    ดว้ยเหตุทีจ่ติร  ภูมศิกัดิ ์ เป็นนกัอกัษรศาสตรผ์ูรู้จ้รงิ รูล้กึ และเชื่อมัน่ในแนวคดิแบบ
สงัคมนิยมอย่างแน่วแน่  ดงันัน้ การวจิารณ์ของเขาจงึมลีกัษณะแนบแน่นกบัพืน้ฐานทาง
วรรณคด ี แต่ในขณะเดยีวกนักม็จุีดยนือยู่ทีก่ารถ่ายสะทอ้นภาพ เปิดโปงสงัคมและชีท้างออกให้
สงัคม นกัอ่านโดยทัว่ไปก่อนหน้านี้รูจ้กักลอนบทละครเรื่อง "ระเด่นลนัได" ของพระมหามนตรี
(ทรพัย)์ ในฐานะเรื่องตลกที่น ามาจากเค้าเรื่องจรงิของชวีติขอทาน  ซึ่งแตกต่างไปจากกลอน
บทละครแบบฉบบัแบบอเิหนา และอาจมองเหน็คุณค่าเพยีงแค่ “หสัรส” ทีไ่ดจ้ากงานชิน้นี้
เท่านัน้  แต่ในสายตาของนกัอกัษรศาสตรผ์สานนกัสงัคมนิยม ซึง่เป็นสายตาสองมุมกลบัมไิด้
มองเหน็เพยีงแค่นัน้ หากเขามอง “ทะลุ"เขา้ไปถงึความเป็น "ระเด่นลนัได" ทีแ่ตกต่างไปจาก
วรรณคดทีีม่อียู่เดมิ ทัง้ในดา้นเน้ือหาและรูปแบบ  ในทรรศนะของนกัคดิแบบสงัคมนิยม "ทีป
กร" เห็นว่า เนื้อหาและภาษาของระเด่นลันไดนัน้เป็นเรื่อง "ไม่ไกลตวั" "สามญั" และ"ใกล้
ต่อความเป็นจรงิ" ยิง่ บทละคร "ระเด่นลนัได" จงึไม่เพยีงเป็นความแตกต่างไปจากสิง่ทีม่อียู่
อย่างดาษดื่นเท่านัน้ แต่ยงัเป็นการท าใหโ้ลกวรรณคดเีป็นโลกทีใ่กลก้บัชวีติของประชาชน
โดยทัว่ไปอกีดว้ย   

นอกจากความโดดเด่นในเรื่องของการ "แตกต่าง" จากคนอื่นในเรื่อง "เนื้อหา" แลว้ พระ
มหามนตรยีงัไดร้บัการยกย่องในเรื่องของวธิกีารในการน าเสนอ ทีเ่ป็นการใชล้ลีาโวหารแบบ
ประชดประชนั เสยีดสแีละเยาะเยย้ทีไ่ม่เหมอืนใครและท าไดอ้ย่าง "มอืถงึ" รายละเอยีดการชีช้ม
ภาษาของพระมหามนตรใีนสว่นน้ี ผูว้จิารณ์วเิคราะหไ์ดอ้ย่างชดัเจน และมรีายละเอยีดน่าสนใจ 

บงัเอญิทีท่ ัง้เนื้อหาและรปูแบบของบทละครระเด่นลนัไดสอดคลอ้งกบัแนวทางการ
พจิารณาวรรณกรรมตามแบบศลิปเพือ่ชวีติและศลิปเพือ่ประชาชน การตคีวามระเด่นลนัไดให้
เขา้กบัแนวความคดิดงักล่าวจงึเกดิขึน้ พระมหามนตรไีดร้บัการยกย่องจากจติร ภูมศิกัดิใ์นฐานะ 
"ผูน้ าคนหนึ่งในการแหวกกรอบประเพณีวรรณคดเีก่าออกมาอย่างอาจหาญ" เพราะเขาเลอืกใช้
ตวัละครทีม่ชีวีติเป็นสามญั  และเป็นสามญัถงึระดบัล่างมากๆ ทีถ่อืเป็นการเปิดโปงชวีติของผู้
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ทุกขย์ากตามกรอบความคดิของวรรณกรรมเพือ่ชวีติ   อย่างไรกต็าม ผูว้จิารณ์เองกว็เิคราะห์ไว้
ดว้ยว่า พระมหามนตรเีพยีงแต่จบัเอาขอทานมาเป็น "ภาพปฏมิา" ของวรรณคด ี มไิดต้ัง้ใจจะ
เปิดโปงเพือ่โจมตสีงัคมศกัดนิาแต่อย่างใด    การเขยีนอย่างยอมรบัความเป็นจรงิในขอ้นี้  แสดง
ใหเ้หน็ถงึความตรงไปตรงมาของนกัวจิารณ์ทีไ่ม่พยายาม"ลากเขา้ความ"เอากบัวรรณกรรมที่
ก าลงัวจิารณ์อยู่  

การทีบ่ทละครเรื่องระเด่นลนัไดมเีนื้อหาสอดคลอ้งกบัแนวความคดิเพือ่ชวีติทีเ่ป็นแนว
ในการวจิารณ์ ท าใหผู้ว้จิารณ์สามารถวจิารณ์ไดอ้ย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็นการแสดงตวัอย่างที่
ชดัเจนว่า ทฤษฎใีนการวจิารณ์เป็นเพยีงเครื่องมอืในการคน้หาคุณค่าของงานศลิปะนัน้ๆ และการ
วจิารณ์กอ็าจมไีดห้ลายทฤษฎ ี  มไิดม้เีพยีงทฤษฎเีดยีวแบบไมบ้รรทดัทีจ่ะวดัเรื่อยไป หากแต่มี
ลกัษณะยดืหยุ่น และขึน้อยู่กบังานวรรณกรรมทีจ่ะวจิารณ์มากกว่าทีจ่ะขึน้อยู่กบัทฤษฎหีรอืผูใ้ช้    
 จติร ภูมศิกัดิ ์ ไม่ไดว้จิารณ์แต่เพยีงระเด่นลนัไดเท่านัน้ หากแต่เขายงัไดว้จิารณ์ 
โองการแช่งน ้า นิราศหนองคาย อย่างเป็นเรื่องเป็นราว ไม่นบัรวมถงึการวจิารณ์วรรณคดแีบบ
ประปรายอกีหลายบท  ครัง้นี้นบัว่าเป็นการท างานต่อเนื่องของนกัคดินกัวจิารณ์สายสงัคมนิยม  
เพราะก่อนหน้านี้อศันี  พลจนัทร1 ไดเ้ขยีนบทวจิารณ์วรรณคดไีทย และเป็นผูห้นึ่งที่มอีทิธพิล
ทางความคดิต่อจติร ภูมศิกัดิ2์ ผลสะเทอืนจากการวจิารณ์แนวนี้ไดก้่อใหเ้กดิแนวความคดิเรื่อง 
"เผาวรรณคด"ี ทีม่ลีกัษณะเป็นการสือ่ภาษาแบบ "นามธรรม" และแบบ "รปูธรรม" สุดแลว้แต่ว่า
จะตคีวามแบบไหน3  แมท้า้ยสุด สถานการณ์การเปลีย่นแปลงทางการเมอืงทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศจะเป็นตวัแปรท าใหยุ้คของ"วรรณกรรมเพือ่ชวีติ"สิน้สุดลง แต่อทิธพิลทาง
ความคดิดงักล่าวกย็งัสง่ผลและสบืทอดมาจนปัจจุบนั   

การวจิารณ์บทละครเรื่องระเด่นลนัไดโดยไม่ตอ้งลากเขา้หาทฤษฎ ี "เพือ่ชวีติ เพือ่
ประชาชน" มากนกั ท าใหผู้ร้บัสารรุ่นหลงั รบัไดโ้ดยไม่ตะขดิตะขวงใจ และมองเหน็ถงึคุณค่าที่
เกดิขึน้อย่างเป็นธรรมชาต ิและอยู่นาน      
 

                              ชมยัภร แสงกระจ่าง : ผูว้เิคราะห์ 
    
 

 
1 อศันี พลจนัทร เขียนวิพากษ์วิจารณว์รรณคดีไทย จนเป็นท่ีสั่นสะเทือนวงการในนาม "อินทรายทุธ" มีหลายชิน้ อาทิ  
ลิลิตพระลอ…วรรณคดีศกัดินา, ช าเลืองดวูรรณคดีไทย,ขอ้กงัขาสามประการในวรรณคดีไทย,รามายณะคืออะไร และ
รามเกียรต์ินัน้ไฉน ท่านทัง้หลายเอ๋ย เป็นตน้ คน้รายละเอียดเพ่ิมเติมจาก รวมบทความ, นายผี : อศันี พลจนัทร, 
ส  านกัพิมพส์ามญัชน : กรุงเทพฯ  2540 
2 จากขอ้เขียนช่ือ "ชีวประวติับางตอน"ของจิตร ภมูิศกัด์ิ โดยมิตร รว่มรบ ในเล่ม ดั่งเทียนผูถ้่องแทแ้ก่คน, ส  านกัพิมพป์ยุ
ฝา้ย : กรุงเทพฯ 2523 (หนา้ 79) 
3 ค  าว่า "เผาวรรณคดี" ถกูตีความอย่างเป็นรูปธรรมว่า "เผาทิง้" ตรงตามตวั แต่ต่อมามีผูต้ีความว่า "เผา"มีความหมายทาง
นามธรรม หมายถึง "ท าลายความคิดเก่า"ทิง้ไป 
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วรรณกรรมปัจจบุนั 
 

        ม.ล. บุญเหลอื  เทพยสุวรรณ 
เมื่อกล่าวถงึชวีติคนไทยแลว้ กเ็ป็นโอกาสทีจ่ะกล่าวเลยไปถงึว่า ในสมยัน้ีเราจ าเป็น

จะตอ้งรบัว่า  หลกัวชิาของเราสว่นใหญ่ทีเ่ราอาศยัอยู่  เราอาศยัปัญญาของคนตะวนัตก  ผูเ้ขยีน
ใคร่จะไดอ้ธบิายความหมายของค าในวรรคทีแ่ลว้มาแต่เพยีงพอเป็นสงัเขปว่า ในการตัง้ชื่อ
ศลิปกรรมว่าเป็นยุคใด หรอืเขา้กบัลกัษณะใด เรามกัท าตามความนิยมของตะวนัตก กล่าวคอื  
บางกรณีกล่าวตามศกัราช เช่น วรรณคดศีตวรรษที ่ 17 ของฝรัง่เศส บางกรณีกล่าวตามสมยัของ
การปกครอง เช่น วรรณคดอีเมรกินัก่อนอสิรภาพ หรอืศลิปะทวารวด ี ศลิปะขอม พระพุทธรปู
สุโขทยั  ซึง่หมายถงึระหว่างทีก่รุงสุโขทยัยงัเป็นราชธานี หรอืยงัรุ่งเรอืงทางศลิปกรรม ทัง้หมดนี้
กระท าตามประเพณีทีน่กัโบราณคดแีละนกัประวตัศิาสตรใ์ชใ้นตะวนัตก 
 วรรณกรรมปัจจุบนัทีใ่ชใ้นบทความนี้ ใชต้ามความหมายของอาจารยว์รรณคดแีละผูส้นใจ 
วรรณคดทีีไ่ปร่วมสมัมนากนัทีเ่ชยีงใหม่ ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2514 ณ สมัมนานัน้ไดต้กลง
กนัว่า ส าหรบัวรรณกรรมปัจจุบนัของไทยนัน้ เราจะถอืเอาทีแ่ต่งในรชัสมยัสมเดจ็พระปิย
มหาราชเป็นตน้มา  ทีต่กลงใจกนัเช่นนี้  เพราะมลีกัษณะใหม่เกดิขึน้ในวงการประพนัธห์ลาย
อย่าง  ทีเ่ด่นทีสุ่ดคอื  การรบัเอารปูแบบและความคดิมาจากตะวนัตก ในรชักาลที ่5 ไดเ้กดิงาน
เขยีนงานประพนัธใ์นรูปแบบใหม่ๆขึน้มา เป็นตน้ว่า นวนิยาย เรื่องสัน้ บทละครพดู (มกีารแสดง
ละครพดู) แมล้ะครกเ็ปลีย่นขนบ (convention) ไปหลายอย่าง เช่น การแสดงบนเวท ี การแบ่ง
การแสดงเป็นฉากๆ นอกจากนี้ยงัมลีะครร าแบบใหม่ขึน้ จากละครพนัทาง ละครดกึด าบรรพ ์
ละครพดู ละครรอ้ง  ซึง่ขอกล่าวในตอนน้ีเสยีทเีดยีวเพื่อไม่ตอ้งยอ้นกลบัมากล่าวถงึอกี เพราะ
เราจะไม่ค่อยสนใจกบัการละคร  ในบทความนี้ทีจ่ะกล่าว คอื ละครดกึด าบรรพแ์ละละครพนัทาง 
ทัง้สองเป็นละครทีล่ะเมดิแบบละครร าแต่เดมิ  ไดน้ าสิง่ทีไ่ม่เคยใชแ้ต่เดมิมาใชใ้นการแสดงละคร 
2 แบบน้ี  แต่ทีแ่ตกต่างจากกนั จนไม่มผีูใ้ดยอมเรยีกชื่อเดยีวกนันัน้ กเ็พราะว่าละครดกึด า
บรรพย์งัคงใชแ้บบการร าอย่างละครใน  การแสดงกย็ดึความประณีตถอืศลิปะเป็นใหญ่  สว่น
ละครพนัทางนัน้  ทัง้ท่าร าและขนบธรรมเนียมหลายอย่างไม่ยดึถอืแบบของละครใน และมุ่งไป
ในทางสนุก เหมาะส าหรบัผูด้ทูุกชัน้มากกว่าละครดกึด าบรรพ ์ ซึ่งถงึแมว้่าจะมคีนหลายชัน้นิยม
ดกูนัดว้ยความตื่นตาตื่นใจ แต่ผูอ้ านวยการแสดง1มุ่งไปในทางศลิปะยิง่กว่าสิง่ใดทัง้สิน้ 
 อนึ่ง เหน็ควรท าความเขา้ใจในค า “ปัจจุบนั” ซึง่เราใชต้รงกบัภาษาองักฤษ “modern” 
ดว้ย  ค าภาษาองักฤษค านี้เมื่อใชใ้นวงศลิปวทิยาการ มคีวามหมายไม่ตรงกัน “ประวตัศิาสตร์

 
1 หมายถึงสมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์



ครัง้ที ่1 (03/04/45)                                                                          สรรนิพนธ ์ สาขาวรรณศลิป์ 

.  เอกสารหมายเลข  ว 3 

-128- 

ปัจจุบนั”   หมายถงึประวตัศิาสตรต์ัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่ 15 เป็นตน้มา คอื เกดิการพมิพด์ว้ย
เครื่องกลไก และมกีารแยกนิกายศาสนา มนีิกายโปรเตสแตนตเ์กดิขึน้ ซึง่ก่อนนัน้ในยุโรป
ตะวนัตก นบัถอืศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลกิ มพีระสนัตะปาปาทีก่รุงโรมเป็นมหาสงัฆ
นายก นอกจากนัน้ ศลิปวทิยาการของกรกีซึง่มผีูส้นใจศกึษาอยู่แต่ในภาคตะวนัออกของยุโรป 
ซึง่ศูนยก์ลางศาสนาและวฒันธรรมอยู่ทีก่รุงคอนแสตนตโินเปิล กก็ระจดักระจายมาทางตะวนัตก 
เขา้มาถงึอติาลแีลว้เลื่อนขึน้เหนือไปฝรัง่เศสแลว้ไปถงึเยอรมนัและองักฤษ  ศลิปวทิยาการของ
กรกีท าใหค้นในภาคตะวนัตกของยุโรปเกดิความคดิใหม่ๆขึน้หลายอย่าง จนมคี าเรยีกสมยันัน้ว่า 
สมยัปุรณชพี (renaissance) ผลทีต่ดิตามมามทีัง้รา้ยและด ีทีด่กีค็อืการคน้ควา้ทางวทิยาศาสตร ์
ผลรา้ยคอืสงครามศาสนา ซึง่บางแห่งด าเนินไปไม่สิน้สุด ถา้จะกล่าวสรุปแลว้ยุโรปตกอยู่ในยุค
โหดรา้ยดว้ยเหตุแตกแยกทางศาสนาประมาณ 200 ปี ผลหอ้ยทา้ยยงัเหน็อยู่ในกลุ่มก่อการรา้ย
ไอรชิทุกวนัน้ี 
 ในวงศลิปะ ค า modern กม็คีวามหมายไม่ตรงกนั ในทางดนตรกีบัวรรณคด ี มกัถอืเอา
สงครามโลกครัง้ที ่ 1 เป็นสมยัเริม่ดนตรปัีจจุบนัและวรรณกรรมปัจจุบนั หรอือกีนยัหน่ึงต้น
ศตวรรษที ่20 สว่นค าว่า Modern Dance  ไม่ไดห้มายถงึสมยั หากหมายถงึแบบนาฏศลิป์แบบ
หนึ่ง มหีลกัเกณฑแ์ตกต่างจากบลัเล่ตท์ีเ่ป็นแบบแผน แต่มหีลกัและเกณฑท์ีต่อ้งศกึษาและฝึก
มาก มใิช่นาฏศลิป์ทีจ่ะเรยีนไดง้า่ยๆ  มคี าในวงวทิยาการ คอื Modern Mathematics ซึง่เดมิ
หมายถงึคณิตศาสตรท์ีม่หีลกัแตกต่างไปจากคณิตศาสตรแ์ต่เดมิ ซึง่แพร่หลายหลงัสงครามโลก
ครัง้ที ่2 นี้เอง 
    มคี าอกีค าหนึ่งทีต่อ้งท าความเขา้ใจกนั คอื ค า contemporary ในภาษาองักฤษ ใน
ภาษาไทยมศีพัท์บญัญตัวิ่า “ร่วมสมยั” ค านี้ในวงศลิปะ หมายถงึลกัษณะของศลิปกรรม รวมถงึ
วรรณคด ี (หรอืวรรณกรรม)  ทีผู่ป้ระกอบมชีวีติอยู่ร่วมกบัผูอ้่าน ผูฟั้ง ผูด้ ู  แต่ “ศลิปกรรมร่วม
สมยั”  อาจมลีกัษณะและกลวธิใีหม่แท ้  ไม่เคยมแีบบอย่างมาแต่เดมิ หรอืเป็นงานทีเ่ดนิตาม
แบบโบราณกไ็ด ้  ในกรณีน้ี มกักล่าวกนัว่า ศลิปกรรม  หรอืวรรณกรรมชิน้นี้  เป็นวรรณกรรม
แบบคลาสสกิ หรอืแบบโรแมนตกิ หรอืแบบศตวรรษที ่ 19 หรอือย่างหนึ่งอย่างใดกไ็ด ้ ทัง้ทีต่วั
ศลิปินเป็นคน “ร่วมสมยั”  
 ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในวงศลิปะ มกัมสีาเหตุมาจากความเปลีย่นแปลงในสงัคม มี
พฤตกิรรมใหม่ๆเกดิขึน้ มทีรรศนะใหม่ๆเกดิขึน้ หรอืมเีทคโนโลยใีหม่ (ซึง่เพื่ออารมณ์ของ
ผูเ้ขยีนเองจะใชค้ าว่า กลการ) ตวัอย่าง การทีเ่กดิจติรกรรมใหม่ หรอืจติรกรรมปัจจุบนั มี
ลกัษณะเป็นนามธรรมเป็นส่วนใหญ่ กเ็พราะมกีารถ่ายรปูหรอืฉายาลกัษณ์ดว้ยกลการทาง
วทิยาศาสตรข์ึน้ การทีศ่ลิปะจะวาดภาพใหเ้หมอืนของจรงิ  และการประกวดฝีมอืในทางนี้  ก็
หมดความหมาย จติรกรจงึเกดิความคดิใหม่  หนัไปหาทางวาดภาพทีไ่ม่อาศยัความจรงิ  อาศยั
จนิตนาการแลว้พฒันาเป็นนามธรรมต่างๆขึน้ จนกา้วหน้ามาถงึบดันี้  และก าลงัจะกา้วไปในทาง
พสิดารขึน้ทุกวนั จนถงึน านาฬกิาเขา้มาไวใ้นภาพจติรกรรม  ตวัผูเ้ขยีนมอีารมณ์ดว้ยไม่ได ้เมื่อ
เหน็นาฬกิาอยู่ในภาพวาดกไ็ม่เหน็ฝีมอืหรอืจนิตนาการของจติรกรในเชงิศลิปะ เหน็เป็นการอวด
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ความคดินึกทีไ่รข้อบเขต ซึง่ยอมรบัเป็นศลิปะไม่ได ้ ในตอนน้ีขอเรยีนเตอืนท่านผูอ้่านบางคนว่า 
ผูเ้ขยีนเรื่องศลิปะมเีสรภีาพทีจ่ะแสดงทรรศนะของตน  โดยไม่จ าเป็นเจตนาจะใหผู้ใ้ดเชื่อตาม 
 ต่อไปนี้  จะกล่าวถงึเฉพาะวรรณกรรมปัจจุบนัของไทย 
 วรรรณกรรมปัจจุบนัของไทยเกดิขึน้เป็นผลมาจากความเปลีย่นแปลงหลายประการใน
สมยัรชักาลที ่5 มคีนหนุ่มๆไปศกึษาในทวปียุโรป และไดน้ ารปูแบบวรรณกรรมของยุโรปเขา้มา  
ทีเ่หน็เด่นชดักค็อื  การออกนิตยสาร  ซึง่ประกอบดว้ยเรื่องสัน้  นวนิยายทีล่งเป็นตอนๆ และ
บทความแสดงความคดิเหน็ ทัง้ทีเ่ป็นเรื่องเกีย่วกบัสภาพของบา้นเมอืง และในเชงิข าขนัยัว่ลอ้
บุคคล  แต่ในรชักาลที ่ 5 เรยีกว่าเป็นช่วงเริม่แรก  บรรดานกัเขยีนกด็ ี  ค่านิยมทีป่รากฏกด็ ี 
ยงัคงเป็นไปตามทรรศนะของกลุ่มชนทีป่กครองประเทศ ในราชส านกัหรอืในวดัทีม่พีระภกิษุผู้
ทรงปัญญา  วรรณกรรมในรชักาลที ่5 จงึเรยีกว่าสว่นใหญ่เปลีย่นแต่รปูแบบ  ในเชงิความคดิกม็ี
การแสดงความปรารถนาทีจ่ะไดเ้หน็บา้นเมอืงเปลีย่นไปใหค้ลา้ยคลงึเขา้กบัอารยประเทศ 
โดยเฉพาะในมาตรฐานของความรูว้ทิยาการสมยัใหม่ ซึง่นิตยสารในรชักาลที ่ 5 ทัง้ทีร่าชวงศ์
ชัน้สงูทรงอ านวยการเอง และทัง้ทีค่นสามญัเช่น เทยีนวรรณ เป็นผูอ้ านวยการและเขยีนเอง
เกอืบตลอดทัง้ฉบบั 
 และเพือ่จะใหเ้รื่องทีจ่ะกล่าวเกีย่วกบัรชัสมยัสมเดจ็พระปิยมหาราช  จงึจะกล่าวรวบรดั
ถงึงานรอ้ยกรองว่า ทีเ่ด่นในเชงิวรรณศลิป์กม็พีระราชนิพนธ์ในรชักาลนัน้เองคอื  เงาะป่า 
ลกัษณะใหม่นัน้คอื เดนิตามความจรงิเป็นสว่นใหญ่ เทยีบไดก้บัความนิยมในตะวนัตก ซึง่เริม่
นิยมวรรณกรรมทีเ่ลยีนแบบชวีติจรงิ  และไม่ค่อยนิยมชวีติพสิดารทีเ่กีย่วกบัเทพธดิา ยกัษ์ ผ ี
ปิศาจ พระราชนิพนธ ์ พระราชพิธีสิบสองเดือน  ไดร้บัความยกย่องมากในเชงิวรรณศลิป์  มผีู้
กล่าวว่าเป็นตวัอย่างทีด่ขีองบทความใหค้วามรูใ้นนิตยสาร ทัง้ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินเรื่องและการ
ใชถ้อ้ยค า ซึง่ยงัมลีกัษณะเช่นนัน้อยู่จนทุกวนัน้ี เวน้แต่ในทศวรรษนี้ จะหาบทความทีใ่หค้วามรู้
แท้ๆ  ในนิตยสารส าหรบัประชาชนไม่ค่อยได ้ เคยมนีิสติในมหาวทิยาลยัทีเ่ขา้ไปในหอสมุด
แห่งชาต ิ เพือ่ศกึษาวรรณกรรมในรชักาลที ่ 5  ออกความเหน็ว่า  หนงัสอืทีอ่อกในสมยันัน้ออกมา
เพือ่เป็นวทิยาทาน ไม่ไดอ้อกมาหาอามสิ ซึ่งผูเ้ขยีนบทความนี้เหน็ดว้ย แต่ควรสงัเกตดว้ยว่าไม่
ค่อยรงัเกยีจใชค้ า “สแลง” เดีย๋วนี้บางแห่งใช ้“ค าคะนอง” 
 จะกล่าวถงึวรรณกรรมในรชักาลที ่ 6 และ 7 ร่วมกนัเพราะเป็นช่วงสัน้รวมเวลา 22 ปี  
วรรณกรรมใน 2 รชักาลนี้  เรยีกไดว้่าพฒันามาจากการเริม่เปลีย่นแปลงในรชักาลที ่ 5  แต่มาใน
รชักาลที ่6 มกีารเปลีย่นแปลงในสงัคมคอื การศกึษาไดแ้พร่จากชนกลุ่มเลก็ ไดแ้ก่ พระราชวงศ์
และลูกหลานขา้ราชการชัน้สงู  ไปถงึชนกลุ่มใหญ่ขึน้ ไดแ้ก่ ชนกลุ่มทีอ่าจเรยีกว่าชนชัน้กลาง 
ซึง่หมายถงึคนมทีรพัยส์มบตัพิอทีจ่ะมมีรดกถงึลูกหลาน ชนชัน้กลางของไทย เช่น คหบดี
เจา้ของสวนผลไม ้ พอ่คา้คนจนีทีต่ ัง้ใจพ านกัในประเทศไทยตลอดไป ลูกหลานของคนเหล่านี้จงึ
ไดเ้ขา้โรงเรยีนของรฐับา้ง ของคณะนกัสอนศาสนาจากยุโรปและอเมรกิาบา้ง เริม่เขา้รบัราชการ  
หรอืมฉิะนัน้กเ็ป็นพอ่คา้ทีม่กีจิการกวา้งขวางขึน้กว่าแต่ก่อน จงึเกดิมนีกัเขยีนจากชนชัน้น้ีมาก
ขึน้กว่าแต่ก่อนดว้ย  รสนิยมในการอ่านกเ็ริม่เปลีย่นแปลง  มคีวามนิยมนวนิยายทีแ่ปลออกมา
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จากภาษาองักฤษอย่างแพร่หลาย เป็นวรรณกรรมของชนชัน้กลางในองักฤษ เป็นเรื่อง “พา
ฝัน” โดยมาก ตวัเอกเกอืบทุกเรื่องเป็นขุนนาง และมแีนวเรื่องเป็นแนวซนิเดอเรลลาแพร่หลาย  
นกัเขยีนนวนิยายทีเ่ป็นทีย่กย่องขององักฤษ เช่น ดคิเกนส ์(Charles  Dickens)  และต่อมาเช่น 
ฮารด์ ี(Thomas  Hardy) และต่อมาอกี กอลสเ์วอรธ์ ี(John Galsworthy) ไม่เป็นทีรู่จ้กัในหมู่นกั
อ่านไทยเลย เป็นอยู่ดงัทีว่่านัน้มาจนเขา้ช่วงพ.ศ. 2475 โดยประมาณ จงึมนีักเขยีนไทยมี
ชื่อเสยีงขึน้มาชุดหน่ึง เป็นทีรู่จ้กัยกย่องกนัจนถงึทุกวนันี้ เป็นตน้ว่า แม่อนงค ์ศรบีูรพา เวทางค ์
พวกนี้เขยีนเรื่องโดยตวัละครเป็นไทย แต่กอ็งิแนว “พาฝัน” ตามนิยายภาษาองักฤษทีไ่ดอ้่านมา 
เรื่องเหล่านี้ไม่ค่อยมคีวามส าคญันกัแลว้ในทศวรรษนี้  ยกเวน้งานบางชิน้ 
 แต่มนีกัเขยีนทีเ่ขา้ใจว่า คงจะอยู่ในความทรงจ าของนกัอ่านไทยไปอกีนาน ทีค่วร
กล่าวถงึคอืนกัเขยีนสตร ี ใชน้ามปากกา  ดอกไมส้ด  เป็นผูร้เิริม่น าสภาพการณ์จากชวีติคนไทย
ชัน้สงูมาใชใ้นนวนิยาย  จงึเป็นทีพ่อใจของนกัอ่านมาก  โดยเฉพาะทีเ่ป็นสตร ี  ดอกไมส้ดเริม่
งานประพนัธมุ่์งสอนพุทธศาสนาแก่คนรุ่นหนุ่มสาวในวยัโรงเรยีนมธัยมตอนปลาย  กลวธิใีนตอน
เริม่แรกนี้  เทยีบมาตรฐานสากลเรยีกว่าอ่อนมาก  ตามธรรมดานวนิยายในสมยัเริม่พฒันาซึง่
พบทุกประเทศ  แต่ในตอนทา้ยเมื่อจวนจะเลกิประพนัธเ์พราะเหตุเจบ็ไข ้  ดอกไมส้ดเปลีย่น
กลวธิแีละแนวการเขยีนเกอืบหมด  และกลายเป็นนกัเขยีนเรื่องจ าลองภาพชวีติ  ท าใหเ้หน็
ความทุกขแ์ละกเิลสของมนุษย ์ เช่นในเรื่อง  น่ีแหละโลก  เกอืบจะเป็นชนิดทีเ่รยีกว่า tragedy  
ในเรื่อง อบุติัเหตุ เขยีนเป็นแบบจ าลองชวีติ (realistic) มาก และใชก้ลวธิแีนบเนียนมากจนคนที่
ไม่เขา้ใจชวีติและไม่คุน้กบักลวธิกีารเขยีนแบบนัน้ไม่พอใจ ต าหนิว่าไม่น่าเป็นไปได ้ ทัง้นี้เพราะ
ในเรื่อง อบุติัเหตุ ดอกไมส้ดอธบิายเหตุผลของการกระท าของตวัละครน้อยทีสุ่ด เรยีกว่าเป็น
นกัประพนัธท์ีพ่ฒันาตนเองไปไดไ้กลมาก  ดอกไมส้ดคงจะเป็นทีส่นใจของนกัอ่านไปอกีนาน  
มใิช่เพราะ “สาร” คอื ธรรมะในพุทธศาสนาซึง่ดอกไมส้ดเจตนาจะสง่  แต่เพราะพฒันาการเชงิ
กลวธิ ี
 ในเวลาพรอ้มๆกนั มนีกัประพนัธอ์กีผูห้นึ่งปรากฏในโลกนวนิยายของไทย คอื ม.จ.
อากาศด าเกงิ  นกัประพนัธผ์ูน้ี้ไดร้บัความสนใจ  แมจ้นถงึทุกวนันี้กม็ผีูย้กย่องอยู่จ านวนมาก 
ความน่าสนใจนัน้อาศยัทีน่ าเรื่องในตระกูลชนชัน้สงูจรงิๆมาเล่าเป็นเน้ือเรื่อง อกีทัง้องคท์่านเอง
เป็นพระราชวงศ ์ เมื่อน าเรื่องในสาขาราชตระกูลมาใชจ้งึเป็นเรื่องทีต่ื่นตาตื่นใจและมกัเชื่อกนัว่า
ใกลค้วามจรงิมาก  ตวัเอกกน่็าสงสาร  จบัใจผูอ้่าน เขา้ลกัษณะนวนิยายทีเ่คยนิยมกนัมา  
นอกจากนัน้ นกัประพนัธย์งัไดใ้หต้วัเอกไปเป็นนกัเรยีนต่างประเทศ  และเล่าเรื่องชวีตินกัเรยีน
ในประเทศองักฤษใหผู้อ้่านไดม้ปีระสบการณ์ร่วมเป็นครัง้แรกในวงการหนงัสอืไทย  แต่ตรงน้ีเอง
ทีน่กัประพนัธผ์ูน้ี้แสดงความบกพร่องดงัทีม่นีกัวจิารณ์ผูห้นึ่ง ซึง่เป็นพระราชวงศอ์กีองคห์นึ่ง คอื 
พระองคเ์จา้จุลจกัรพงศไ์ดท้รงชีแ้จงไวอ้ย่างด ี น่าเสยีดายทีน่กัประพนัธไ์ม่ยอมรบัค าวจิารณ์
อย่างทีร่บัรองกนัในวงการประพนัธน์านาชาต ิ  ม.จ. อากาศด าเกงิไดก้ล่าวถงึบุคคลคนหน่ึง
ในนวนิยาย  โดยใชช้ื่อจรงิ และกล่าวในทางไม่ด ี  ซึง่ในวงการประพนัธย์่อมถอืว่าไม่สมควร  
อนึ่ง เรื่องสภาพการณ์ของนกัเรยีนในประเทศองักฤษนัน้ นกัเรยีนองักฤษทัว่ไปย่อมจะยนิยอม
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รบัว่าใกลส้ภาพความเป็นจรงิไม่ได ้ ซึง่เป็นทีน่่าเสยีดายมาก เพราะถา้หากผูป้ระพนัธม์ี
ประสบการณ์ในการประพนัธม์ากกว่าทีม่กีจ็ะใชก้ลวธิทีีง่่ายทีสุ่ด คอืแทนทีจ่ะเรยีกชื่อสถานทีจ่รงิ 
และใชช้ื่อบุคคลจรงิ กใ็ชช้ื่อสมมต ิ นกัประพนัธก์จ็ะอยู่ภายในขอบเขตสทิธขิองการประพนัธโ์ดย
ไม่มผีูใ้ดจะทว้งตงิได ้จะไดก้ล่าวถงึการวจิารณ์ในตอนทา้ยของบทความนี้ 
 ผูเ้ขยีนบทความนี้  ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสอื วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย ว่า มยีกัษ์ใหญ่ตน
หนึ่งเกดิขึน้ในวงการประพนัธไ์ทย  ภายในเสีย้วสุดทา้ยของศตวรรษทีแ่ลว้มา  นกัประพนัธผ์ูน้ี้
ไม่อยู่ในวงเขตของวรรณกรรมปัจจุบนัตามความหมายทีไ่ดใ้หไ้ว ้  กล่าวคอืไมไ่ดร้บัอทิธพิล
ตะวนัตก  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องรปูแบบหรอืในค่านิยม อกีทัง้ตนเองกเ็ป็นบุคคลทีม่กี าเนิด
เกีย่วเนื่องและเตบิโตขึน้มากบัชนชัน้สงูเสยีอกีดว้ย  แต่นกัประพนัธผ์ูน้ี้  จะเรยีกว่าเป็นนกั
ประพนัธแ์บบเดมิกไ็ม่ได ้  เรยีกว่าเป็นผูส้รา้งวรรณกรรมแบบใหม่ทีม่รีปูเก่าแต่มลีวดลายไม่ซ ้า
เดมิเลย เป็นตวัคนเดยีวในประเภทวรรณกรรมทีต่นสรา้งขึน้มา นิยายเรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ ของยา
ขอบนัน้ มรีูปแบบคลา้ย สามก๊ก หรอื ราชาธิราช  อาศยัเนื้อเรื่องชนิดเดยีวกนั  ค่านิยมต่างๆ
ในเรื่องกเ็ป็นค่านิยมของชนชัน้ปกครอง ตามแบบของวรรณกรรมเดมิ แต่ส านวนภาษาไทยไม่
เหมอืนผูใ้ด แต่กไ็ม่ทิง้แบบของ สามก๊ก หรอื ราชาธิราช เสยีทเีดยีว  แต่สารทีส่ง่มานัน้เป็น
สารใหม่  ยาขอบไดแ้สดงใหเ้หน็เด่นชดัว่า  มบีุคคลในประวตัศิาสตรข์องชาวเอเชยีอาคเนย ์ ซึง่
เป็นบุคคลทีค่นในภูมภิาคนี้ควรภูมใิจ  แมช้นชาตทิีเ่ขาเป็นศตัร ู ชนชาตทิีพ่่ายแพเ้ขา กไ็ม่น่า
ละอายใจทีพ่่ายแก่บุคคลนี้  ยาขอบเป็นยกัษ์ใหญ่ในสายตาของผูเ้ขยีนบทความนี้ ในฐานะทีเ่ขา
สามารถน าคุณลกัษณะต่างๆ อนัวรีบุรุษทางโลกยค์วรม ี มารวมอยู่ในบุคคลคนนัน้อย่างมฝีีมอื 
ท าใหเ้หน็จนิตนาการเชงิสรา้งสรรคข์องเขา  ท าใหน้ิยายรกัและรบกลายเป็นนิยายศลิปะการทตู
และมนุษยสมัพนัธไ์ปได้ 
    ทีก่ล่าวมาแลว้นี้  โดยมากมคีวามส าคญัแก่ประวตักิารพฒันาวรรณกรรมของไทย  
และสว่นมากเป็นงานประพนัธท์ีค่าดคะเนว่าจะมอีายุยนืยาวไปถงึนกัศกึษาวรรณคดชีัน้หลงัๆ 
จงึจะเวน้เสยีมไิดท้ีจ่ะกล่าวถงึนิยายรกัเรื่องหนึ่ง คอื ข้างหลงัภาพ ของศรบีูรพา งานชิน้อื่นๆ
ของนกัประพนัธผ์ูน้ี้ทีไ่ดร้บัความยกย่องมาก ดเูหมอืนจะเป็นดว้ยเหตุอื่น มใิช่เหตุเชงิวรรณศลิป์  
แต่ ข้างหลงัภาพ จะมอีายุยนืยาวต่อไป  เพราะเหตุว่าเป็นนวนิยายรกัของไทยแท ้  เป็นนิยาย
รกัทีไ่ม่ขึน้แก่กาลเวลา  เพราะความรกัเป็นสิง่สากลและไม่มกีาลสมยั  แต่ทีว่่าเป็นของไทยนัน้ ก็
เพราะว่าท่าทขีองตวัพระตวันางทีน่กัประพนัธบ์รรยายและพรรณนานัน้ เป็นท่าทขีองคนไทย 
เหมาะแก่ฐานะเหมาะแก่วยั  การจบลงของเรื่องกเ็ป็นการจบลงตามธรรมชาต ิ  และเป็นไปตาม
ลกัษณะของไทย  คอื  ไม่มผีูใ้ดตื่นตระหนกในเรื่องทีเ่งยีบอยู่ในใจ  อาจถอืว่าเป็นงานประพนัธ์
เฉพาะสมยัก่อน พ.ศ. 2475 กไ็ด ้ แต่การเปลีย่นระบอบการปกครองใน พ.ศ. 2475 ในทรรศนะ
ของผูเ้ขยีนบทความนี้ กม็ไิดเ้ปลีย่นค่านิยมของคนในสงัคมไทยไปกี่มากน้อย โดยเฉพาะใน
ความสมัพนัธร์ะหว่างชายหญงิทีต่่างวยักนั  และมคีวามผกูมดัของประเพณี  ความเปลีย่นแปลง
มาทหีลงั พ.ศ. 2475 มาก  จะกล่าวว่าภายใน 2 ทศวรรษนี้เองกค็งไม่ผดินกั 
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 มนีักเขยีนสารคดซีึง่เป็นทีรู่จ้กัดอียู่ทัว่ไป และงานเขยีนกห็าไดง้่าย คอื พระองคเ์จา้จุลจกัร
พงศ ์ เขยีนสารคดปีระวตัศิาสตร ์ กบันกัเขยีนอกีผูห้นึ่ง คอื เวทางค ์ คนหลงันี้เขยีนเรื่องสัน้ มี
ศลิปะการประกอบเรื่องด าเนินเรื่องด ี มคีวามคดิแปลกขึน้หน้าคนในสมยัเดยีวกนั แต่งาน
ประพนัธไ์ม่ปรากฏในตลาด เพราะว่าขาดการวจิารณ์ สองท่านนี้ผู้เขยีนขอเอ่ยนามท านอง
เดยีวกบัพราหมณ์กล่าวพระนามเทวะและเทวผีูท้ีพ่ราหมณ์ภกัด ี
 ขอลดัมาถงึช่วง “ร่วมสมยั” เลยทเีดยีว  นกัประพนัธแ์ละกวทีีจ่ะกล่าวถงึในทีน่ี้  ยกเวน้
คนหนึ่งหรอืสองคน  ยงัมชีวีติร่วมสมยักบัผูเ้ขยีนบทความทัง้นัน้ นกัประพนัธค์นแรกทีจ่ะ
กล่าวถงึเป็นยกัษ์อกีตนหน่ึงในโลกหนงัสอืไทย คอื คกึฤทธิ ์ ปราโมช โปรดสงัเกตว่ามไิดม้ี
ฐานันดรศกัดิน์ าหน้าชื่อ เพราะจะกล่าวถงึดา้นการประพนัธ ์ ซึง่ท่านมไิดใ้ชฐ้านันดรศกัดิข์องท่าน
ในการเขยีนงานรงัสรรค ์ (ขอไดโ้ปรดดคู าชีแ้จงค านี้ทา้ยบทความนี้2) นกัประพนัธผ์ูน้ี้มชีื่อเสยีงใน
การเขยีนหลายรปูแบบ  เกอืบทุกรปูแบบมคีุณภาพสมควรแก่ความยกย่องมใิช่ตามมาตรฐาน
ไทย แต่ตามมาตรฐานนานาชาต ิ กน็บัว่าคงเป็นทีร่บัรอง หากมใิช่เชงิวรรณศลิป์ กม็คีุณค่าเชงิ
ประวตักิารพฒันาความคดิและพฒันาวรรณกรรม 
 เมื่อเริม่เขยีนงาน คกึฤทธิ ์ ปราโมชเขยีนบทความในหนงัสอืพมิพ์สยามรฐั ตอนตน้น้ีใช้
ส านวนภาษา (ลลีาหรอืวธิเีขยีน หรอื style) อย่างทีใ่ชก้นัเป็นสามญั เพิง่มาพฒันาส านวน
ส าหรบัเขยีน “คอลมัน์” อนัเป็นลกัษณะเฉพาะเมื่อไม่กีปี่มานี้ แต่ความคดิเหน็นัน้เป็นของใหม่
แปลกตาแปลกใจ  ท าใหเ้กดิการตดิใจกนัอย่างแพร่หลาย  ต่อมาในวงวรรณกรรมกม็คีวามสนใจ
อย่างยิง่กบั นวนิยายเรื่องหนึ่งทีน่กัประพนัธ์ผูน้ี้เขยีน โดยแถลงไวใ้นการพมิพเ์ป็นเล่มครัง้แรก
ว่า  เจตนาจะใหผู้อ้่านรุ่นหลงัๆต่อไปไดแ้ลเหน็ชวีติไทยอย่างถีถ่ว้น ท านองเดยีวกบัทีค่นรุ่นเรา
ไดร้บัจากเสภาเรื่องขนุช้างขนุแผน เป็นความเขา้ใจอย่างทีป่ระวตัศิาสตรไ์ม่อาจจะท าได ้
เพราะประวตัศิาสตรไ์ม่บนัทกึอารมณ์ของคนสมยัหน่ึงๆดว้ย หนงัสอืเรื่องนี้เป็นทีรู่จ้กัแพร่หลาย 
จะไม่กล่าวถงึมากนกั นอกจากจะแสดงทรรศนะของผูเ้ขยีนบทความ  ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสอื 
วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย ไวพ้อสมควรแลว้ แตใ่คร่จะเพิม่เตมิว่า นวนิยายเรื่องนี้ไดร้บั
ความส าเรจ็จากเนื้อเรื่องและตวัละคร ซึง่ผู้ประพนัธท์ าใหผู้อ้่านรูส้กึเสมอืนว่าเป็นคนทีผู่อ้่านรูจ้กั 
และควรแก่การชมเชยเป็นพเิศษเมื่อค านึงถงึว่า ตวัทีผู่อ้า่นตดิใจคอืตวัเอกของเรื่อง คอื พลอย 
นัน้ เป็นคนดจีรงิๆ การเขยีนใหผู้อ้่านตดิใจคนดไีดน้ักประพนัธส์ว่นใหญ่คงจะยอมรบัดว้ยกนั
เกอืบทุกคนว่าไม่ใช่งานทีจ่ะประสบความส าเรจ็งา่ยๆ ตวัละครทีผู่อ้่านตดิใจ  มกัเป็นคนทีจ่ะ
เกลยีดกไ็ม่ลง  จะรกักไ็ม่ค่อยจะปลงใจได ้ เช่น  อเิหนา ขนุแผน หรอืพระสงัข ์  กม็อีารมณ์ขนั
น าหน้า แต่ว่า พลอย ใน ส่ีแผ่นดิน ตอ้งใชส้ านวนคะนองว่า “เอาแต่ดลีูกเดยีว” แต่ถา้จะ
พจิารณาจากเจตนาของผูเ้ขยีนว่าจะใหเ้ป็นหนงัสอืสบืทอดจาก ขนุช้างขนุแผน  กเ็หน็จะตอ้ง
ว่าไม่ส าเรจ็ตามประสงค ์  เพราะบงัเอญิ ขนุช้างขนุแผน นัน้ มสีว่นบกพร่องในเชงิวรรณศลิป์
น้อยเหลอืเกนิ สว่น ส่ีแผ่นดิน ขาดคุณลกัษณะส าคญัทีสุ่ดของงานศลิปะ คอื ส านวนภาษาที่

 
2 ไม่ปรากฎค าชีแ้จงในตอนทา้ยในการรวมเล่ม ‘แว่นวรรณกรรม’ น่าจะปรากฎในการตีพิมพค์รัง้แรก แต่สืบคน้ไม่ได ้
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ประณีต เป็นงานท าอย่างคล่องรวดเรว็ เพราะเริม่ลงในหนงัสอืพมิพป์ระจ าวนั จงึตอ้งแขง่กบั
เวลา เป็น “ลลีา” ของสือ่มวลชนโดยหลกีเลีย่งไม่พน้ 

 แต่มคีุณสมบตัขิองความปรชีาของคกึฤทธิ ์ ปราโมชอย่างหนึ่ง ทีค่นโดยมากมองขา้มไป  
ในทรรศนะของผูเ้ขยีนบทความนี้ นกัประพนัธผ์ูน้ี้เป็นนกัแต่งเรื่องสัน้ทีม่ฝีีมอืยอดยิง่คนหนึ่ง  
ท่านทัง้หลายคงทราบแลว้ว่า เรื่องสัน้ ตามทฤษฎแีบ่งออกเป็น 2 พวก พวกหนึ่งเป็นพวกทีม่ี
เนื้อเรื่อง  มตีวัละครทีม่ลีกัษณะน่าสนใจ เปรยีบไดก้บันวนิยายน้อยๆ และตอ้งมปีมทีค่ลีค่ลาย
อย่างน่าระทกึใจ  ซึง่ผูแ้ต่งใคร่จะใชค้ าภาษาองักฤษมากกว่า คอื dramatic ซึง่ในบรรดานกั
ประพนัธอ์งักฤษ ซอเมอร ์   เซต็ มอหม์ (W. Somerset  Maugham) มชีื่อเสยีงว่ามฝีีมอืเยีย่ม  
เรื่องสัน้อกีพวกหนึ่ง  ไม่ค่อยเอาใจใสก่บัเนื้อเรื่อง อาศยัเป็นทีแ่สดงสิง่ทีใ่นภาษาองักฤษเรยีกว่า 
“หว้งธารความคดิ” (stream of consciousness) ซึง่ เวอรจ์เินีย วลูฟ์ (Verginia Woolf) เป็น
นกัเขยีนมชีื่อเสยีงเด่นอยู่ คกึฤทธิเ์ขยีนเรื่องสัน้ทัง้ 2 พวก มทีีด่เีด่นทัง้ 2 พวก  และทีค่วรยก
ย่องกค็อื เรื่องสัน้ของคกึฤทธิ ์ ปราโมชนัน้ มหีว้งความนึกคดิเป็นไทย อารมณ์ขนัเป็นไทย 
สภาพการณ์ทีก่ล่าวถงึเป็นไทย เช่น เรื่อง “นี่ไงขุนนาง” เรื่อง “ท่านเลก็” เรื่อง “มาณวกิาร าลกึ
ชาต”ิ เป็นพวกทีม่เีนื้อเรื่องและมปีมของเรื่อง แต่เรื่อง “ฆาตกรรมจากก้นครวั” เป็นเรื่องถ่ายฉาก
ชวีติมามุมหนึ่ง ซึง่เป็นเรื่องไทยแท ้ ถา้มผีูแ้ปลเป็นภาษาองักฤษ  หรอืภาษาใดกต็าม  คงจะ
ล าบากมาก  แต่เป็นเรื่องทีม่คี่านิยมเป็นสากลดว้ย ซึง่มปีรชัญาทีม่แีนวแปลก  ผูอ้่านหลายคน
ออกความเหน็ว่าคกึฤทธิ ์  ปราโมชมกัจะน าเคา้เรื่องมาจากหนงัสอื “ฝรัง่”  แต่ถา้หากว่าไดเ้คา้
เรื่องหรอืไดข้อ้คดิมาจากเทศ หว้งความคดิกเ็ป็นแนวพุทธซึง่ผูท้ีไ่ม่คุน้กบัครสิตศ์าสนาและพุทธ
ศาสนาคงจะรบัสารยาก  อาทเิรื่อง “นรกทีส่วรรคล์มื” กแ็สดงปรชัญาทัง้ 2 ศาสนา สรุปแลว้กค็อื 
ในทรรศนะของผูเ้ขยีนบทความนี้  คกึฤทธิ ์ปราโมชเป็นยกัษ์อกีตนหน่ึงในโลกการประพนัธ ์ แต่
ผดิกบัยาขอบซึง่เป็นยกัษ์ในโลกการประพนัธเ์พือ่มหาชน (กล่าวเฉพาะผู้ชนะสิบทิศ ซึง่เป็น
อนุสรณ์ของยาขอบ)  คกึฤทธิ ์ ปราโมช เป็นยกัษ์ในโลกของนกัอ่านวรรณคดทีีเ่จนจดักบัโลก
อย่างทีใ่นภาษาองักฤษใชค้ า  sophisticated 
 อย่างไรกด็ ี ค าว่ายกัษ์ทีใ่ชไ้ปนัน้  ขอเตอืนว่า เป็นยกัษ์ไทย หาใช่จะยกไปเปรยีบกบั
ยกัษ์ของชุมชนภาษาทีเ่คยมอีาณาจกัรทีพ่ระอาทติยไ์ม่รูต้ก ซึง่อาจลดความส าคญัทางการเมอืง
ลงไป แต่ในทางวรรณกรรม ดูเหมอืนจะยิง่แผ่ขยายอาณาเขตกวา้งไกลและลกึลงไปอกีในระยะ 
2 ทศวรรษนี้  (เหน็ไดจ้ากนักประพนัธจ์ะเขยีนเป็นภาษาองักฤษกนัหลายคน) 
 นกัเขยีนนวนิยายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่ 2 มาจนถงึเวลานี้  มจี านวนมากมาย เหลอืที่
จะกล่าวใหค้รบและเหมาะสมแก่คุณค่าของท่านทัง้ปวง  แต่เพือ่อุเบกขาเหน็จะตอ้งกล่าวว่า  
นกัเขยีนของไทยทีพ่อใจจะเป็นนกัเขยีนของมหาชนโดยไม่มุ่งแสดงฝีมอือย่างยาขอบนัน้มี
อตัราสว่นใหญ่มากพอด ู และกล่าวดว้ยความจ าเป็นทีจ่ะรบัความจรงิ นกัเขยีนของไทยทีม่ี
ชื่อเสยีงมคีนนิยมในเวลานี้ ขาดความรอบรู ้บางทกีเ็ป็นทีน่่าเสยีดาย เพราะเป็นเรื่องทีจ่ะไต่ถาม
ไดง้า่ยๆ สว่นในเชงิกลศลิป์  อาท ิการผกูเรื่อง การด าเนินเรื่อง การสรา้งและการคลีค่ลายปมนัน้ 
บางคนมฝีีมอืน่าภูมใิจจรงิๆ  แต่มเีรื่องทีค่วรภูมใิจอย่างมากทีค่วรระลกึ  ซึง่จะขอกล่าวต่อไป 
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 ในเวลานี้  มคีวามจรงิทีพ่สิูจน์ไดแ้น่แลว้ว่า สงัคมไทยเราเขา้ถงึขัน้ “สุก” พอสมควร คอื 
ในโลกวรรณกรรมเรามนีกัเขยีนมาจากทุกชนชัน้ ไม่จ ากดัอยู่ในราชส านกัหรอืผูใ้กลช้ดิราชส านกั  
เรามนีกัประพนัธช์ื่อดงัทีม่าจากชนบท  ทีรู่จ้กัชวีติชนบทเป็นสิง่แท ้  ไม่รูจ้กัเป็นแบบสิง่เทยีม  
ชาวชนบททีเ่ป็นตวัละครในเรื่องมลีกัษณะตามสภาพจรงิ  ไม่ใช่ตามสภาพทีน่กัเขยีนจนิตนาการ  
โดยอาศยัประสบการณ์ของผูท้ีย่งัอ่อนต่อโลก ดงัจะเหน็จากการใหช้าวชนบทรอบกรุงเทพฯพดู 
แลว้นกัเขยีนกส็ะกดค าพดูของชนบทว่า “เคา้” แทน “เขา” “ชัน้” แทน “ฉนั”  แสดงถงึความไม่
เดยีงสาในดา้นชวีติและในดา้นภาษา  ดว้ยเหตุว่าผูท้ีอ่อกเสยีง “เขา” เป็นคลา้ยๆ “เคา้”  หรอื 
“ฉนั” เป็นคลา้ยๆ “ชัน้” นัน้  มแีต่ชาวเมอืงกรุงเทพฯกบัชาวเมอืงอยุธยาเท่านัน้ คนรอบ
กรุงเทพฯใชภ้าษาถิน่ของเขา ซึง่เขายงัออกเสยีงค าทัง้สองนัน้อย่างชดัเจนตามตวัหนงัสอืมาจน
ตราบเท่าทุกวนันี้  
 นกัเขยีนชาวชนบทคนหน่ึงเพิง่จะล่วงลบัไป อนัเป็นทีน่่าเสยีดายยิง่นัน้ คอื นิมติร ภูมิ
ถาวร นกัประพนัธผ์ูน้ี้เป็นผูร้กัศลิปะภาษา เกอืบจะเรยีกไดว้่าเป็นกวทีางรอ้ยแกว้  นิมติร ภูมิ
ถาวรแสดงว่าเป็นคนรกัศลิปะออกมาจากวญิญาณ เรื่องของเขาเท่าทีป่รากฏท าใหค้ดิว่า ถา้เขา
ไม่ด่วนจากเราไปเสยีแต่ยงัหนุ่มอยู่3 เราอาจจะไดย้กัษ์ในโลกการประพนัธอ์กีตนหน่ึง   
 นอกจากชาวชนบทแลว้ ไทยเรามนีกัประพนัธ์ซึง่เป็นพวกทีเ่จา้พระยาธรรมศกัดิม์นตรี
ท่านเรยีกว่า “พนัธุเ์จรญิ” คอืพวกเลอืดเนื้อเชือ้สายจนีทีม่าพึง่พระบรมโพธสิมภาร
พระมหากษตัรยิไ์ทย มอียู่ 2 คนทีม่คีวามเด่น คนหน่ึงเป็นนกัเขยีนเรื่องสัน้และนวนิยายซึง่ยงัไม่
มปีรมิาณมากนกั  แต่ใชภ้าษาละเมยีดละไม อกีทัง้มคีวามสงัเกตละเอยีดเป็นพเิศษ ซึง่เป็นเรื่อง
ทีน่กัเขยีนทัว่ไปไม่ค่อยสนใจ  ทีก่ล่าวถงึนี้กค็อื หยก บูรพา ถา้เขารกัษาศลิปะการประพนัธ์
ระดบัทีม่ใีนเวลานี้ไวไ้ด ้  กค็งจะเป็นนกัประพนัธท์ีน่่าภูมใิจ  อกีคนหน่ึง โบตัน๋ เป็นนกัประพนัธ์
สตรซีึง่เพือ่นร่วมเพศมคีวามภาคภูมใิจอยู่แลว้ในเวลานี้ ถ้าหากว่านักประพนัธ์ผูน้ี้รกัการ
ประพนัธ์จรงิ ไม่ทอดทิ้งไปท าอื่น เรากค็งจะมนีักเขยีน นวนิยายทีเ่ขา้ระดบันานาชาตไิดแ้น่ 
เท่าทีเ่ขยีนมาแลว้แสดงถงึสมรรถภาพการสงัเกต ความสะเทอืนไหวในจติใจและความเอาใจใส่
กบัภาษาไทยอย่างทีค่วรจะหวงัไดท้เีดยีวว่าจะเป็นนกัเขยีนนวนิยายฝีมอืด ี  และมคีวามนึกคดิดี
ดว้ยอกีคนหน่ึง   
 บดันี้ เพือ่รกัษากตกิาของผูข้อรอ้งใหเ้ขยีนบทความนี้ กจ็ะตอ้งรวบรดัไปถงึการกวขีอง
สมยัรตันโกสนิทรใ์นเสีย้วปลายของศตวรรษนี้ ในเวลานี้กวรี่วมสมยัทีอ่่านกวนีิพนธค์งจะเหน็
พอ้งกนัโดยมากว่า เด่นขึน้มาจากคนอื่นกค็งเป็นองัคาร กลัยาณพงศ ์ และเนาวรตัน์ พงษ์
ไพบูลย ์ สองคนนี้เป็นกวแีท ้ไม่เพยีงแต่เป็นนกัแต่งโคลงฉนัทก์าพยก์ลอน คอืมญีาณอย่างหนึ่ง
ทีน่กัจติวทิยาเรยีกว่า “สญัชาตญาณ” คอื สมรรถภาพทีจ่ะเหน็ ไดย้นิ ไดก้ลิน่ เรว็กว่า ประณีต
กว่าคนอื่น  แลว้กม็สีมรรถภาพทีจ่ะแสดงความสงัเกตนัน้ออกเป็นภาษาทีป่ระทบัใจคนอ่านดว้ย 
องัคาร กลัยาณพงศม์คีวามคดิใหม่ขึน้มาในสมยัทีค่นสว่นมากไม่ค านึงถงึความเหลวแหลกใน
สงัคม และใชถ้อ้ยค ารุนแรงจนผูอ้่านบางคนหวาดกลวั เพราะไม่คุน้เคยกบัความคดิและถอ้ยค า 

 
3 นิมิตร  ภมูิถาวร  ถึงแก่กรรมเมื่อวนัท่ี  2  มิถนุายน พ.ศ. 2524 - บก. 
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นอกจากนัน้ยงันิยมใชถ้อ้ยค าอย่างไม่สนใจกบัระเบยีบของฉนัทลกัษณ์ทีใ่ชก้นัทัว่ไป ดว้ยมุ่งให้
เกดิความสะเทอืนใจมากกว่า  เนาวรตัน์  พงษ์ไพบูลยเ์ป็นชายหนุ่มวยัเยาวก์ว่าองัคาร กลัยาณ
พงศ ์ กวใีหม่ผูน้ี้นิยมไปในทางความละเมยีดละไม แมจ้ะมคีวามแคน้ความอยุตธิรรมกก็ล่าวอย่าง
ไม่รุนแรงนกั และรกัษาฉนัทลกัษณ์อย่างกวดขนั กล่าวถงึสารของกวไีทยแลว้กเ็หน็จะตอ้งว่าไม่
หนีพุทธปรชัญา เพราะพอวยัล่วงไป กจ็ าเป็นเหน็ความจรงิของพุทธธรรม เพยีงแต่ใชก้ลวธิผีดิ
กนั มผีูต้ ัง้ขอ้สงัเกตว่า นกัปราชญ์ของไทยทีต่ ัง้ทฤษฎคีวามคดิใหม่ขึน้ไม่ม ี กเ็หน็จะจรงิ  เพราะ
เท่าทีเ่หน็ฝรัง่ตัง้ขึน้พมิพไ์ดห้ลายหมื่นยก กม็าลงกนัทีค่วามไม่เทีย่ง การคดิเอาอะไรแน่ไม่ได ้
ไม่เป็นตวัเป็นตน กเ็ท่านัน้เอง  กวหีนุ่มๆของไทย และกวสีาวๆบางคนมคีวามคดิไปในทางใหม่
บา้ง มสีญัชาตญาณน่าสนใจ มสีารหนกัไปในทางสงัคม  มเีป็นจ านวนมากขึน้ทุกท ีแต่โดยมากก็
เขยีนไดเ้ป็นบทสัน้ๆ และทีพ่มิพล์งในนิตยสารต่างๆ นานเขา้จงึรวบรวมเป็นเล่ม ขายราคาถูก 
ตรงกนัขา้มกบัในประเทศตะวนัตก ซึง่บทกวมีกัพมิพเ์ป็นเล่มมรีาคาแพง แสดงใหเ้หน็ว่า
สงัคมไทยเรามผีูน้ิยมการกวใีนหมู่คนมทีรพัยน้์อย เป็นนกัศกึษาและครอูาจารยเ์ป็นสว่นใหญ่ 
และคนในอาชพีอื่นบา้ง แต่กไ็ม่ถงึกบัจะสละทรพัยซ์ือ้หนงัสอืกวนีิพนธร์าคาแพง 
 กล่าวโดยสรุป  ในดา้นวรรณศลิป์กวไีทยขึน้หน้านักเขยีนนวนิยาย  มาตรฐาน
เทยีบเทยีมกวตี่างประเทศได ้  แต่แปลออกไปใหโ้ลกรูจ้กัยาก  เพราะความไพเราะของบทกวี
ไทยอยู่ทีเ่สยีงในภาษาเป็นส่วนใหญ่  และอยู่ทีเ่สยีงวรรณยุกตเ์ป็นสว่นมาก  แต่ภาษาอื่น  เช่น
ภาษาองักฤษ ซึง่คนกร็ูอ้ยู่เป็นจ านวนมากอยู่แลว้  อาศยัความไพเราะอยู่ทีจ่งัหวะและการอุปมา  
ซึง่มคีนไทยบางคนวติกกงัวล  แต่ผูเ้ขยีนบทความนี้  ไม่แลเหน็ว่าควรวติกอย่างไร  การมี
วรรณคด ี หรอืศลิปะใดๆ ไม่ไดม้ไีวอ้วด ทีอ่วดไดก้อ็วด ทีอ่วดไม่ไดก้ม็คีนสนใจมาศกึษา เรามี
ศลิปะไวจ้รรโลงใจเราและลูกหลานเหลนโหลนต่อไป  เป็นการสบืสายสมัพนัธค์ุณค่าของชวีติ
ของเรากนัต่อไปเท่านัน้ 
 มสีิง่ใหม่เกดิขึน้ในวงวรรณกรรมปัจจุบนั ซึง่จะเวน้กล่าวเสยีไม่ไดก้ค็อื การวจิารณ์
วรรณคด ี การวจิารณ์วรรณคดเีป็นวชิาของชาวตะวนัตก นิยมยกย่องกนัมาเป็นเวลาหลายพนัปี 
จงึมตี าราและหลกัเกณฑม์าก ในประเทศตะวนัตกปัจจุบนันี้มคีวามเหน็แตกต่างกนัในหมู่ครู
อาจารยแ์ละนกัวจิารณ์อาชพี  ซึง่ท างานวจิารณ์ในนิตยสาร  หรอืบางคนเหน็ว่า  ไม่ควรยดึต ารา
ทีม่มีาตัง้แต่ครัง้กรกี  บางคนมทีฤษฎใีหม่ขึน้มา อาจารยบ์างคนฝึกหดัใหศ้ษิยใ์ชห้ลกัจติวทิยา
เป็นใหญ่ แต่โดยมากแลว้ ดเูหมอืนจะนิยมหลกัการจติวทิยาสงัคม (social psychology) ซึง่
ผูเ้ขยีนบทความนี้กโ็อนเอยีงไปเช่นนัน้  ในประเทศไทยผูท้ีส่นใจวจิารณ์นวนิยายหรอืเรื่องสัน้
ชอบใชห้ลกัสงัคม ซึง่ตนเองยงัไม่ค่อยรูม้ากนกั  และจติวทิยายงัรูน้้อยมาก  มกัจะชอบดงึ
วรรณกรรมเขา้ไปกบัการปรบัปรุงสงัคม  และมกัต าหนินักประพนัธท์ีแ่ต่งในแนวอื่นว่าเป็นผูน้ิยม
ศกัดนิาหรอืระบบนายทุน  แต่การประพนัธไ์ม่ใช่การแต่งต าราเศรษฐกจิหรอืการเมอืง 
วรรณกรรมเป็นเรื่องทีแ่สดงความรูส้กึสว่นลกึของมนุษย ์  เราจะตดัสนิคุณค่าของวรรณกรรมจาก
ศลิปะทีแ่สดงใหป้รากฏในวรรณกรรม ไม่ใช่ประเมนิค่าวรรณกรรมจากความคดิเหน็ของ
ผูป้ระพนัธว์่ามคีวามโน้มเอยีงไปเป็นฝ่ายไหน ซึง่เป็นการสกดักัน้เสรภีาพในการแสดงออกของ
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ศลิปิน  เสรภีาพนี้กค็ลา้ยกบัสิง่อื่นๆของมนุษย ์ เราเรยีกรอ้งใหต้วัเราเองมาก  แต่ถา้ผูอ้ื่นใชเ้รา
มกัจะทกึทกัเอาว่าเขาเป็นฝ่ายปรปักษ์  
 ขอยอ้นกล่าวอกีครัง้หนึ่งถงึวรรณกรรมร่วมสมยั ถา้จะเทยีบมาตรฐานกบัประเทศอื่น  
วรรณกรรมของไทยกา้วหน้าในการกวแีละเรื่องสัน้  จะเหน็จากเรื่องของอศัศริ ิธรรมโชต ิซึง่เพิง่
ไดร้บัรางวลัซไีรต ์ เป็นต้น เขาเขยีนแบบแสดงสายธารของความรูส้กึเป็นสว่นใหญ่ แต่นวนิยาย
ยงัลา้หลงัเพือ่นบา้นอกีมาก  นอกจากนัน้  วรรณกรรมประเภทอื่น  เช่น  ชวีประวตั ิ
อตัชวีประวตั ิ และบทความแสดงความรูส้กึนึกคดิมเีป็นสว่นน้อยเทยีบกบัชาตอิื่น ทีเ่ป็นเช่นน้ีคง
จะเป็นเพราะการสอนวรรณคดแีละวธิกีารอ่านหนงัสอืในโรงเรยีนเป็นสว่นใหญ่ แตเ่รากต็อ้งไม่
ทอ้ถอย ตอ้งพยายามใหม้คีวามกา้วหน้าในเรื่องหนงัสอืทุกชนิด ทัง้การแต่ง การอ่าน การพมิพ ์
การจ าหน่ายต่อๆไป ความทอ้ถอยไม่ก่อประโยชน์อย่างไร นอกจากความเจรญิทีจ่ะอยู่กบัที ่ ซึง่
กค็อืความลา้หลงันัน่เอง      
  
 
ทีม่า : บุญเหลอื เทพยสุวรรณ. แว่นวรรณกรรม. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพอ์่านไทย, 2529. หน้า 
364 – 389.    
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บทวิเคราะห ์
     
  ม.ล.บุญเหลอื เทพยสุวรรณ เป็นนกัเขยีน นกัวจิารณ์ นกัวชิาการทางวรรณกรรม นกั
การศกึษา และอาจารยม์หาวทิยาลยั  จบการศกึษาอกัษรศาสตรบณัฑติ จากจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และปรญิญาโททางการศกึษาจากสหรฐัอเมรกิา เคยด ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วย
ศกึษานิเทศก ์ กรมวสิามญัศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร  และคณบดี คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร มผีลงานเขยีนทีเ่ป็นนวนิยาย เรื่องสัน้ และบทละครอยู่จ านวนหน่ึง      
นวนิยายเรื่อง ทุติยะวิเศษ และ สุรนาร ีเป็นทีรู่จ้กัดขีองนกัอ่าน แต่ผลงานทีไ่ดร้บัยกย่องอย่าง
สงูคอื งานดา้นการศกึษาและการวจิารณ์ ผลงานวชิาการดา้นวรรณกรรมที่กลายเป็นต าราและใช้
อา้งองิอย่างกวา้งขวางในหมู่นกัวชิาการไดแ้ก่ หวัเล้ียววรรณคดีไทย (2515) และวิเคราะห์ 
รสวรรณคดีไทย (2517) และ แว่นวรรณกรรม (2529)  ม.ล.บุญเหลอื เทพยสุวรรณ ถงึแก่
กรรมเมื่อ พ.ศ. 2525 
  บทความเรื่อง "วรรณกรรมปัจจุบนั" เป็นบทความสัน้ๆมคีวามยาวเพยีงไม่กีห่น้า แต่ก็
จดัได้ว่าเป็นสิง่มหศัจรรย์ของวรรณคดวีจิารณ์ที่ผู้เขยีนได้แสดงความคดิอนัลกึซึ้งไว้มากมาย 
แม้ ม.ล.บุญเหลอืจะยอมรบัว่าเรายงัไม่มแีบบแผนในการเขยีนประวตัวิรรณคดทีีเ่ป็นของเราเอง
อย่างเตม็รูปแบบและยงัจ าเป็นจะตอ้งองิวธิกีารของตะวนัตกในการก าหนดยุคสมยัอยู่บา้ง ท่านก็
สามารถทีจ่ะใหอ้รรถาธบิายไดอ้ย่างชดัเจนว่าเหตุใดนกัวรรณคดขีองไทยจงึเหน็พอ้งตอ้งกนัใน
การก าหนดว่า"วรรณกรรมปัจจุบนั"ของไทยเริม่ตน้ทีร่ชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้
เจา้อยู่หวั  ท่านท าหน้าทีน่ักวรรณคดเีชงิประวตั ิ (literary historian) ไดอ้ย่างด ี โดยชีใ้หเ้หน็
ความเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมและสงัคมอนัน าไปสูก่ารสรา้งสรรคใ์หม่ แมว้่าอาจารยบ์ุญเหลอื
จะเขยีนงานวจิารณ์ของท่านดว้ยความมัน่ใจ ท่านกม็ไิดเ้รยีกรอ้งใหทุ้กคนเชื่อตามท่าน วรรณคดี
ศกึษาแบบของ ม.ล.บุญเหลอื มใิช่คมัภรีท์างวชิาการทีเ่ราท่านแตะไม่ได ้ อาจารยบ์ุญเหลอืไม่
ปฏเิสธลกัษณะอนัเป็นอตัวสิยัของการศกึษาวรรณคด ี ท่านกล่าวไวว้่า "ผูเ้ขยีนเรือ่งศลิปะมี
เสรภีาพทีจ่ะแสดงทรรศนะของตนโดยไม่จ าเป็นเจตนาใหผู้อ้ืน่เชือ่ตาม" และท่านกก็ลา้ทีจ่ะท า
ตามความเชื่อทีท่่านประกาศไว ้ จะขอยกตวัอย่างทรรศนะของท่านทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธ์
ระหว่างความเปลีย่นแปลงทางการเมอืง กบัววิฒันาการของวรรณกรรม ท่านกล่าวเป็นเชงิทา้
ทายไวว้่า "การเปลีย่นแปลงระบบการปกครองใน พ.ศ.2475 ในทรรศนะของผูเ้ขยีนบทความนี้ก็
มไิดเ้ปลีย่นค่านิยมของคนในสงัคมไทยไปไดก้ีม่ากน้อย โดยเฉพาะในความสมัพนัธข์องชาย
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หญงิทีต่่างวยั และมคีวามผกูมดัของประเพณี" ในฐานะนกัวจิารณ์ท่านพรอ้มทีจ่ะประเมนิคุณค่า
ตวัวรรณกรรมและนกัเขยีน ท่านต ิ ส่ีแผ่นดิน อย่างตรงไปตรงมาว่า "ขาดคุณลกัษณะทีส่ าคญั
ทีสุ่ดของงานศลิปะคอืส านวนภาษาทีป่ระณีต" ท่านไม่รรีอทีจ่ะกล่าวเตอืนนกัเขยีนร่วมสมยับาง
คน(โดยไม่เอ่ยชื่อ)ว่า"นกัเขยีนของไทยทีม่ชีือ่เสยีงมคีนนิยมในเวลานี้ขาดความรอบรู้  บางทกี็
เป็นทีน่่าเสยีดาย เพราะเป็นเรือ่งทีจ่ะไต่ถามไดง้่ายๆ" ท่านกลา้ทีจ่ะใหข้อ้คดิเชงิประเมนิคุณค่า
ในประเดน็ทีส่ าคญัๆ เช่น การประเมนิคุณค่าเปรยีบเทยีบระหว่างประเภทของวรรณกรรมในยุค
ปัจจุบนั "กล่าวโดยสรุปในดา้นวรรณศลิป์ กวไีทยขึน้หน้านกัเขยีนนวนิยาย มมีาตรฐานพอจะ
เทยีบเทยีมกวตี่างประเทศได"้ 
  แนวทางการวจิารณ์ทีน่่าสนใจเป็นพเิศษคอืการวเิคราะหบ์รบิททางสงัคมควบคู่ไปกบัตวั
วรรณกรรม ท่านมองสงัคมไทยไดอ้ย่างแจ่มชดั และไม่ตดิอยู่กบัค่านิยมเก่าๆที่อาจบบีบงัคบัให้
นกัวจิารณ์ตอ้งบดิเบอืนความจรงิ ท่านพรอ้มทีจ่ะยอมรบัว่าวงการประพนัธข์องไทยก าลงัก้าว
ล่วงสูส่ภาวะแห่งประชาธปิไตยทางวรรณศลิป์แลว้  "ในเวลานี้มคีวามจรงิทีพ่สิจูน์ไดแ้น่แลว้ว่า 
สงัคมไทยเขา้ถงึขัน้"สุก"พอสมควร คอืในโลกวรรณกรรม เรามนีกัเขยีนมาจากชนทุกชัน้ ไม่
จ ากดัอยู่ในราชส านกั เรามนีกัประพนัธช์ือ่ดงัมาจากชนบททีรู่จ้กัชนบทเป็นสิง่แท ้ ไม่ใช่รูจ้กัเป็น
แบบสิง่เทยีม" ในแงก่ารศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างวรรณกรรมกบัสงัคมนัน้ อาจารยบ์ุญเหลอื
มไิดส้ะดุดหยุดอยู่ที'่สงัคมวทิยาแห่งวรรณคด'ี (Sociology of Literature) เท่านัน้ ท่านล ้าหน้าไป
ถงึ 'เศรษฐศาสตรแ์ห่งวรรณคด'ี (Economics of Literature) เสยีดว้ยซ ้าไป อาจารยบ์ุญเหลอืให้
ขอ้สงัเกตไวว้่า ในสงัคมไทยร่วมสมยั กวหีนุ่มสาวสรา้งงานทีม่คีุณค่าไวม้าก แมว้่าจะเขยีน “เป็น
บทสัน้ๆและตพีมิพล์งในนิตยสารต่างๆ นานเขา้จงึรวบรวมเป็นเล่มขายราคาถูก  ตรงขา้มกบัใน
ประเทศตะวนัตก  ซึง่บทกวมีกัพมิพเ์ป็นเล่ม มรีาคาแพง แสดงใหเ้หน็ว่าสงัคมไทยเรามผีูน้ิยม
การกวใีนหมู่คนมทีรพัยน้์อย" ในเมื่อท่านยกย่องงานดา้นกวนีิพนธว์่าก้าวหน้าไปไกลกว่านว
นิยาย เรากค็งจะสรุปไดว้่ามหาชนสว่นใหญ่ รวมทัง้มหาชนทีจ่นทรพัย์รูซ้ึง้ถงึงานทีท่รงคุณภาพ 
ในแงน่ี้ ม.ล.บุญเหลอืเป็นนกัประชาธปิไตยทีเ่ขา้ถงึวญิญาณทีแ่ทจ้รงิของประชาธปิไตยแห่ง
วรรณศลิป์ ท่านพูดเรื่องประชาธปิไตยโดยไม่ตอ้งเอ่ยค านี้ ท่านยงัท าลายระบบ 'ชนชัน้' ใน
วรรณศลิป์ลงไดโ้ดยไม่ตอ้งเอ่ยค านี้อกีเช่นกนั 
  ถา้จะกล่าวในแงข่องวชิาการ อาจารยบ์ุญเหลอืไดพ้ยายามทีจ่ะประสานความรูค้วามคดิ
ทางมนุษยศาสตรก์บัทางสงัคมศาสตรใ์หเ้ขา้กนัไดเ้ป็นอย่างด ี  ท่านเขา้ใจในศกัยภาพและ
ขอ้จ ากดัของศาสตรท์ัง้สองแขนงไดด้อีกีเช่นกนั ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบับทบาทของวรรณคดใีน
การสะทอ้นภาพหรอืฉายภาพสงัคมนัน้ ท่านสามารถน าหลกัของมนุษยศาสตรม์าใชไ้ดอ้ย่าง
น่าสนใจ งานประพนัธเ์ช่น ขนุช้างขนุแผน หรอื ส่ีแผ่นดิน ใหภ้าพชวีติไทย "อย่างที ่
ประวตัศิาสตรไ์ม่อาจท าได ้ เพราะประวตัศิาสตรไ์ม่บนัทกึอารมณ์ของคนในสมยัหนึง่ๆดว้ย" 
อาจารยบ์ุญเหลอืไม่เคยปฏเิสธบทบาทของอารมณ์ความรูส้กึทีแ่ฝงอยู่ในงานและกไ็ม่เคยปฏเิสธ
บทบาทของวชิาการทีจ่ะสรา้งวธิกีารอนัเหมาะสมขึน้มาเพือ่วเิคราะหอ์ารมณ์ความรูส้กึดงักล่าว 
แต่การทีจ่ะใชว้ธิกีารใดกบัวรรณกรรมใดในวาระใดเป็นเรื่องทีน่กัวจิารณ์ตอ้งพจิารณาอย่าง
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รอบคอบ ท่านกล่าวเตอืนนักวจิารณ์รุ่นใหม่เอาไวว้่า ถา้หมกมุ่นอยู่กบัหลกัวชิาหรอืทฤษฎทีาง
สงัคมศาสตรอ์ย่างตายตวัจนเกนิไปกอ็าจจะหลงทางได ้ "ในประเทศไทย ผูท้ีส่นใจนวนิยายหรอื
เรือ่งสัน้ชอบใชห้ลกัสงัคม  ซึง่ตนเองไม่ค่อยรูม้ากนกัและจติวทิยายงัรูน้้อยมาก…การประพนัธ์
ไม่ใช่การแต่งต าราเศรษฐกจิหรอืการเมอืง วรรณกรรมเป็นทีแ่สดงความรู้สกึสว่นลกึของมนุษย ์
เราจะตดัสนิคุณค่าของวรรณกรรมจากศลิปะทีแ่สดงใหป้รากฏในวรรณกรรม ไม่ใช่ประเมนิค่า
วรรณกรรมจากความคดิเหน็ของผูป้ระพนัธ์ว่าโน้มเอยีงไปเป็นฝ่ายไหน ซึง่เป็นการสกดักัน้
เสรภีาพในการแสดงออกของศลิปิน" อาจารยบ์ุญเหลอืเขา้ใจดวี่าการน าเอาวชิาการไปผกูไวก้บั
คตนิิยมอย่างตายตวัจนเกนิไปเป็นทางตนัของวชิาการ ท่านเองนัน้ระมดัระวงัในเรื่องนี้อยู่มาก 
  โดยทัว่ไป บทความเรื่อง"วรรณกรรมปัจจุบนั" ดจูะใหค้วามหวงัแก่ผูศ้ลิปินผูส้รา้งสรรค์
ไวม้าก ม.ล.บุญเหลอืพรอ้มทีจ่ะวนิิจฉัยว่ากวรี่วมสมยับางคนสามารถสรา้งงานทีลุ่่มลกึในเชงิ
ปรชัญา "กล่าวถงึสารของกวไีทยแลว้กเ็หน็ว่าไม่หนีพุทธปรชัญา เพราะพอวยัล่วงไปกจ็ าเป็น
เหน็ความจรงิของพุทธธรรม" ท่านกล่าวเลยไปถงึนกัคดิตะวนัตกว่าทีเ่ขยีนงานดา้นปรชัญาไว้
มากมายนัน้ ในทา้ยทีสุ่ด "กม็าลงเอยกนัทีค่วามไม่เทีย่งแท ้ การคดิเอาอะไรแน่ไม่ได ้ ไม่เป็นตวั
เป็นตนกเ็ท่านัน้เอง" เป็นอนัว่านกัเขยีนและกวไีทยกไ็ม่เหน็จะดอ้ยกว่านกัประพนัธต์่างประเทศ
ในดา้นความคดิ แต่อาจารยบ์ุญเหลอืกย็อมรบัอย่างตรงไปตรงมาว่า งานกวนีิพนธไ์ทยร่วมสมยั
ของไทยทีท่่านคดิว่าอยู่ในมาตรฐานนานาชาตนิัน้ "แปลออกใหโ้ลกรูจ้กัยาก….ซึง่มคีนไทยบาง
คนวติกกงัวล  แต่ผูเ้ขยีนบทความนี้ (ม.ล.บุญเหลอื)ไม่แลเหน็ว่าควรวติกอย่างไร การมวีรรณคดี
หรอืศลิปะใดๆไม่ไดม้ไีวอ้วด ทีอ่วดไดก้อ็วด ทีอ่วดไม่ไดก้ม็คีนมาสนใจศกึษา เรามศีลิปะไว้
จรรโลงใจเราและลูกหลานเหลนโหลนต่อไป เป็นการสบืสายสมัพนัธค์ุณค่าของชวีติของเรากนั
ต่อไปเท่านัน้" การสรา้งสรรคท์างวรรณศลิป์จงึมไิดห้ยุดนิ่ง แต่ละยุคสมยักส็รา้งสรรคง์านของตน
สบืต่อเสรมิต่องานทีม่อียู่แลว้ อาจารยบ์ุญเหลอืส านึกดถีงึคุณค่าของงานจากอดตี งานในปัจจุบนั
และกพ็รอ้มทีจ่ะชี้ทางไปสูอ่นาคต เราคงจะหานกัวจิารณ์ทีม่คีวามมัน่ใจในตนเองพอทีจ่ะสร้าง
ความมัน่ใจใหว้งวรรณศลิป์เช่นนี้ไดย้าก ท่านไดใ้หค้วามมัน่ใจขัน้พืน้ฐานไวแ้ลว้ว่า ยุคปัจจุบนั
มใิช่ยุคทีแ่ลง้วรรณศลิป์ และในฐานะทีเ่ป็นครแูละเป็นนกัการศกึษา ท่านกไ็ดร้ณรงคใ์ห้
วรรณกรรมร่วมสมยัไดเ้ขา้มาเป็นสว่นหนึ่งของหลกัสตูรการศกึษาในหลายๆระดบั ท่านกล่าวไว้
ในบทความ "วชิาวรรณกรรมศกึษา:สิง่ทีส่อนและวธิกีารสอน” ว่า "การน าเอาวรรณกรรมปัจจุบนั
มาใหน้กัเรยีนศกึษา มปีระโยชน์ในดา้นทีว่่านกัเรยีนรูส้กึมัน่ใจทีจ่ะออกความคดิเหน็" ม.ล.บุญ
เหลอืไดแ้สดงใหเ้หน็ประจกัษ์ในบทความ             "วรรณกรรมปัจจุบนั" ว่าขมุทรพัยท์าง
วฒันธรรมทีเ่ราจะน ามาศกึษาวเิคราะหอ์ย่างลกึซึง้ไดค้อืสิง่ทีอ่ยู่ใกลต้วัเรานัน่เอง 

 
        เจตนา นาควชัระ : ผูว้เิคราะห ์
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ที่มา: เจตนา นาควชัระ. "บทน าว่าดว้ยวรรณคดวีจิารณ์ของ ม.ล.บุญเหลอื เทพยสุวรรณ.” 
แว่นวรรณกรรม. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพอ์่านไทย,พ.ศ.2529. หน้า 20-26. 

 
 
 
 
 

พระพทุธเลิศหล้าฯไม่เหน็ได้ท าอะไร 
 
        ม.ล. บุญเหลอื  เทพยสุวรรณ 
 
 ประมาณ 10 ปีมาแลว้ ผูท้รงคุณวุฒคินหนึ่งออกขอ้สอบ ถามผูส้มคัรสอบวชิาชุด
ประวตัศิาสตรส์ าหรบัครชูัน้ประถมว่า “พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้ฯไดท้ าคุณประโยชน์
อะไรแก่ประเทศชาตบิา้ง” ผูส้มคัรคนหนึ่งซึง่อย่างน้อยถงึจะไม่เป็นคร ู กต็อ้งเป็นผูจ้ านงจะเป็น
คร ูตอบว่า  “พระพุทธเลศิหลา้ฯไม่เหน็ไดท้ าอะไร แต่งหนงัสอืกเ็รือ่งทีเ่ราเคยอ่านแลว้ทัง้นัน้ เช่น
เรือ่ง สงัขท์อง [ขอ้ความจากนี้เป็นการแสดงความเหน็เกีย่วกบัการใหค้ าตอบของผูส้มคัรสอบผู้
นี้ ตลอดจนความเหน็ของผูเ้ขยีนบทความว่า การทีบ่ทประพนัธช์ัน้ดกีลายเป็นของน่าเบือ่ เป็น
เพราะไดร้บัการเลอืกเป็นหนงัสอืเรยีน ไม่เฉพาะของไทย แมแ้ต่งานประพนัธข์องเชคสเปียรแ์ละ
จอหน์ สไตน์เบค็ กจ็ะประสบผลเช่นเดยีวกนั] 
 เหตุใดนกัเรยีนจงึไม่ชอบสงัขท์อง  คงมเีหตุผลมากมายหลายประการ  แต่ประการหนึ่ง
คงจะเป็นเพราะครูจ านวนมากเขา้ไม่ถงึพระราชนิพนธเ์รื่องนี้ พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้ฯ
เป็นผูท้ีไ่ม่มคี าในภาษาไทยพรรณนาลกัษณะไดอ้ย่างเหมาะใจขา้พเจา้ จะกล่าวว่าท่านทรงพระ
ปรชีาญาณลกึซึง้  คนทีล่กึซึง้กว่าท่านกม็ ี  จะกล่าวว่าท่านเป็นรตันกว ี  กม็กีวชีัน้เยีย่มๆใน
ประเทศไทยทีไ่ม่มลีกัษณะอนัน้ี  ค าทีเ่หมาะแก่ท่านเป็นค าในภาษาองักฤษ คอื sophisticated 
ค านี้จะแปลเป็นภาษาไทยกย็ิง่ยาก อาจใชว้่า “แก่โลก” “แก่ชวีติ” กใ็กลเ้คยีง แต่กไ็ม่ได้
หมายความทัง้หมด ไดท้ราบว่าค านี้ไม่มแีมใ้นภาษาเยอรมนัหรอืฝรัง่เศส ความหมายทัง้หมด
ของค านี้คอื มคีวามรูจ้กัชวีติ  มคีวามเขา้ใจในธรรมชาตขิองมนุษย ์มคีวามรูท้นัสงัคม รูท้นัโลก 
อกีทัง้เขา้ใจดว้ยว่า ควรมองดโูลกอย่างไม่เอาจรงิเอาจงัเกนิไป คน sophisticated ย่อมจะมี
อารมณ์ขนัไปดว้ยในตวั ซึง่กเ็ป็นค าแปลมาจากภาษาองักฤษ sense of humour อกีนัน่เอง แต่
ว่าคน “แก่โลก” หรอื “เจนโลก” อย่างทีว่่านี้ ถงึแมจ้ะมอีารมณ์ขนั และไม่ถอืจรงิถอืจงักบัชวีตินกั 
แต่มกัจะถอืหน้าทีข่องตนว่าส าคญั รวมแลว้มทีศันะว่า  โลกนี้เตม็ไปดว้ยคนรอ้ยสพีนัอย่าง  อย่า
ไปยดึเอาจรงิเอาจงันกั  ท าหน้าทีข่องเราไปใหด้ทีีสุ่ด นัน่แหละคอืชวีติ  เพราะฉะนัน้ ค านี้จะ
แปลเป็นภาษาไทยว่า “แก่ชวีติ” หรอื “เจนโลก” กพ็อไปได ้แต่กย็งัมคีวามหมายทีค่ าภาษาไทย
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ครอบคลุมไปไม่ถงึอยู่อกี โดยเฉพาะค านี้มกัใชแ้ก่ผูไ้ดร้บัการศกึษาค่อนขา้งสงูส าหรบัสมยัของ
ตน ไม่มคีวามขมขืน่ ค่อนไปขา้งจะมอีุเบกขาอกีดว้ย 
 ในพระราชนิพนธ์ สงัขท์อง ความเจนโลกแสดงใหป้รากฏหลายแห่ง ทัง้ทีเ่นื้อเรื่องของ
สงัขท์อง ไดม้าจากนิยายชาวบา้น ทีจ่รงิไม่ว่าพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้ฯจะทรงพระราช
นิพนธเ์รื่องใด  ความรูจ้กัโลกนี้ท่านใชท้ัง้สิน้ เพราะคนทีรู่จ้กัชวีติจะแกลง้ท าเป็นไม่รูจ้กัไม่ได ้นี่
เป็นเหตุหนึ่งทีก่วชีัน้เยีย่มของชาตติ่างๆ ถา้แต่งบทกวหีรอืบทเพลงใหเ้ดก็  มกัจะกลายเป็นบท
กวขีองผูใ้หญ่ไปดว้ย และนักกลอนชัน้ดาดๆนัน้ ถ้าแต่งอะไรใหเ้ดก็อ่านหรอืฟัง กจ็ะมเีดก็อ่าน
หรอืฟังอยู่ระยะเดยีว เพราะความไม่รูจ้กัโลกจะแสดงตนออกใหเ้หน็ แลว้คนรุ่นหลงักจ็ะเลกินิยม
ไป ตวัอย่างทีด่ขีองวรรณกรรมส าหรบัเดก็ ซึ่งผูใ้หญ่พลอยอ่านไปดว้ยอย่างนิยมชมชื่นกค็อืเรื่อง 
อลิซในแดนมหศัจรรย ์(Alice in Wonderland) ของลุวสิ แครร์อล  (Lewis Carroll) 
 พระราชนิพนธ ์ สงัขท์อง นัน้ คนทีไ่ม่ค่อยสงัเกตจะคดิว่าเป็นเรื่องน่าเอน็ดู 
กระจุ๋มกระจิม๋  เรยีกน ้าตา เรยีกอารมณ์ธรรมดาๆ ของชาวบา้นชาวเมอืงทัว่ๆไป เป็นเรื่องทีม่ี
แนวคดิเก่าๆ เรื่องเมยีหลวงเมยีน้อย เรื่องแม่เลีย้งกบัลูกเลีย้ง เรื่องพระเอกปลอมตวั นางเอกรกั
คนชัน้ต ่า เสยีสละทุกอย่างเพือ่ความรกั ครัน้แลว้เรื่องกจ็บลงดว้ยด ี คอื พระเอกกลายเป็นคน
ชัน้สงู พอ่ตาแม่ยายไดพ้ึง่ฝีมอื แลว้มหิน าซ ้ายงัปรากฏว่าเป็นคนรูปสวยอย่างผดิปกตธิรรมดา
อกีเล่า 
 แต่ในพระราชนิพนธ ์ สิง่ทีผู่อ้่านจะพบนัน้มใิช่เพยีงเท่านัน้ ในรายละเอยีดของเรื่อง เรา
จะพบสิง่ทีแ่สดงความจดัเจนชวีติ และแมต้อนก่อนทีจ่ะเป็นพระราชนิพนธ ์ กม็ทีีค่วรกล่าวไวส้กั
เลก็น้อย อาท ิ [ขอ้ความจากนี้ ผูว้จิารณ์เล่าเรือ่งราวพรอ้มยกตวัอย่างค ากลอน ตอน พระยานาค
สง่พระสงัขไ์ปเป็นลูกบุญธรรมนางพนัธุรตั เมือ่นางพนัธุรตัไดร้บัพระสงัขพ์รอ้มสารจากเพือ่นรกั 
กป็รกึษาอ ามาตยผ์ูใ้หญ่  โหรท านายว่าเพราะมนุษยก์บัยกัษ์ยากจะอยู่กนัได ้ จะเกิดเหตุรา้ย
เหมอืนเช่นทีเ่ป็นมาในอดตี จงึไม่ควรรบัเดก็ไว ้ อาจมอีนัตรายถงึแก่ชวีติ นางยกัษ์โกรธกริ้ว หา
ว่าโหรสบประมาท]  
 โหรยกัษ์เหล่านี้ เหน็จะเหมอืนพวกนกัวชิาการสว่นมาก คอืพะวงดว้ยหลกัวชิาของตวั  
เพราะโหรสมยัโบราณกค็อืนักสถตินิัน่เอง ลมืไปเรื่องธรรมชาตขิองจิตใจของคน (หรอืยกัษ ์
เทวดา ฯลฯ ซึง่ยงัขอ้งอยู่ในกเิลส) ขอ้ทีห่นึ่งกค็อื เจา้นายก าลงัยนิดกีบัความอารขีองพระสหาย 
กท็ลูคดัคา้นขึน้ไปว่าไม่ควรรบัความอารนีัน้ ไม่สงัเกต (หรอืไม่สบืเสยีก่อนว่า)  

 อ่านจบแจง้ในสารศร ี   คดิถวลิยนิดเีป็นหนกัหนา 
 เอกสารทนูเกลา้ไวม้ไิดช้า้  ขอบใจนกัหนาทา้วนาคี(1) 

 นอกจากนัน้ ยงัหาทางเปรยีบเทยีบใหฟั้งเป็นการหมิน่ประมาท หาว่าจะหลงมนุษย์
อย่างนางเมรดีว้ย ถา้หากโหรจะฉลาดกว่านัน้ รูจ้กัวธิกีารทตูผสมกบัวชิาโหร ทลูเป็นท านองว่า  
ควรรบัไวเ้ลีย้งด ูแต่น่าจะพนิิจพจิารณานิสยัใจคอใหแ้น่นอน เพราะไม่ใช่เลอืดเนื้อของพระสหาย

 
(1) พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั, บทละครนอกเรื่องสงัขท์อง (พิมพพ์ระราชทานในงานศพหม่อมเจา้ไขศรี  
ปราโมช), 2497, หนา้ 67. 
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แท้ๆ  เมื่อแน่นอนว่าจะมจีติใจเหมอืนพวกเรายกัษ์แลว้ จงึค่อยชุบเลีย้งใหเ้ตม็ที ่ แต่ถา้โหรทลู
เช่นนัน้ นางพนัธุรตักไ็ม่ไดแ้สดงนิสยัของนาง ซึ่งเป็นทางน าเรื่องพระสงัขใ์หด้ าเนินไปตามทางที่
จะตอ้งเป็น 
 เรื่องของนางพนัธุรตักบัพระสงัขจ์บลงเป็นเรื่องสลดใจเพยีงใด ไม่จ าเป็นตอ้งกล่าวในทีน่ี้
เป็นทีท่ราบกนัอยู่ทัว่ไปแลว้ แต่สิง่ทีไ่ม่ค่อยสงัเกตกนักค็อื ความรกัระหว่างนางพนัธุรตักบัพระ
สงัขน์ัน้ลกึซึง้เพยีงใด และอะไรเป็นทีม่าของความสลาย ขอ้ทีห่นึ่งนัน้ นางพนัธุรตัรกัพระสงัข์
อย่างคนทีป่ล่อยใจเตม็ที ่ ความรกัลูกกร็ุนแรง แต่ความเคยชนิกด็ดัแปลงปรบัปรุงไม่ได ้ จงึใชว้ธิี
ทีผู่ใ้หญ่ทีไ่ม่รูจ้กัเลีย้งเดก็ใชก้นัโดยมาก คอืใชว้ธิหีลอก เมื่อเดก็นัน้เขา้วยัหนุ่มสาว ย่อมจะอยาก
รูอ้ยากเหน็  โดยเฉพาะสิง่ทีผู่ใ้หญ่หวงหา้มโดยไม่มเีหตุผลทีฟั่งเหมาะสม จงึเมื่อพระสงัขเ์ริม่
เป็นหนุ่ม พระสงัขก์อ็อกส ารวจสถานทีท่ีน่างพนัธุรตัหา้มไป เมื่อเหน็ว่าเป็นของแปลกประหลาด 
เช่นมบี่อเงนิ บ่อทอง  กย็่อมจะอยากรูเ้รื่องอื่น ครัน้ไปพบของวเิศษ คอืรปูเงาะและเกอืกวเิศษ ก็
ย่อมจะมคีวามรูส้กึว่าแม่เลีย้งเลีย้งดว้ยความไม่ไวว้างใจ หวงของดีๆ บางอย่าง ไม่ยอมใหรู้้ให้
เหน็ ไม่ไดค้ดิไปถงึว่า ทีห่วงนัน้กเ็พราะกลวัจะใชเ้ป็นเครื่องพาหนี นางพนัธุรตันัน้กเ็หมอืน
ผูใ้หญ่ทีเ่บาปัญญาทัง้หลาย มแีต่ความรกั และความรกันัน้กบ็งัหบูงัตา ไม่ใชว้จิารณญาณว่า 
การหา้มเดก็นัน้หา้มไดจ้รงิหรอืไม่ ถา้ไม่สามารถหา้มไดจ้รงิ การพดูจาดว้ยเหตุผลจะดกีวา่
หรอืไม่ 
 พระสงัขเ์ริม่มคีวามสงสยัในนางพนัธุรตั ซึง่คงจะไดม้มีานานแลว้ เพราะรูว้่าเป็นยกัษ ์
แต่นางพนัธุรตัไม่ยอมใหพ้ระสงัขเ์หน็ตวัจรงิ ใชว้ธิปีลอมแปลงแอบซ่อน ครัน้พระสงัขไ์ปเหน็ว่า
นางพนัธุรตัเป็นยกัษ์ธรรมดา กนิสตัวใ์หญ่ มคีวามตะกลามเหมอืนยกัษ์ทัว่ๆไป จงึตดัสนิใจหนี
โดยขโมยรูปเงาะ เกอืก และไมเ้ทา้วเิศษไปดว้ย 
 การหนีของพระสงัขแ์ละการตดิตามของนางพนัธุรตัเป็นตอนทีจ่บัใจทัง้ผูฟั้งและผูอ้่าน
พระราชนิพนธ ์  เรื่องชนิดนี้ในภาษาองักฤษใชค้ าว่าม ี drama สูง หรอืว่า dramatic มาก พระราช
นิพนธเ์ริม่ตอนน้ี แลเหน็ลกัษณะของกลอนไดช้ดัเจนว่าเป็นคนละส านวนกบัตอนก่อนๆ แต่ควร
สงัเกตว่า  พระราชนิพนธน์ัน้เป็นบทละคร การแต่งสมัพนัธก์บัการแสดง ไม่ใช่เป็นการแต่งเพือ่
อ่าน ความกระชบัของกลอนเพือ่ทีจ่ะใหล้ะครแสดงไดไ้ม่ยดืเยือ้ อาจท าใหเ้รื่องด าเนินรวดเรว็
เกนิไปส าหรบัผูท้ีเ่คยอ่านเท่านัน้ ไม่มปีระสบการณ์ในเรื่องการแสดงละคร แต่แมก้ระนัน้ ดว้ย
เหตุทีก่ารแสดงละครของสมยันัน้ มวีธิกีารทีผู่ป้ระพนัธบ์ทจะใชว้ธิกีารกวไีดง้า่ยกว่ากลวธิขีอง
ละครในปัจจุบนันี้ เราจงึมโีชคดไีดอ้่านพระราชนิพนธ ์ อนัทรงไวซ้ึง่กวพีจน์ โดยไม่จ าเป็นตอ้งดู
การแสดงละคร 
 บทละคร สงัขท์อง นี้เป็นบทละครนอก ทรงพระราชนิพนธส์ าหรบัการแสดงใหท้นัใจผูด้ ู 
จงึมกีารด าเนินไปตามเรื่องอย่างเรว็ แต่ความจบัใจในความรกัระหว่างนางพนัธุรตักบัพระสงัข์
นัน้  ไม่ตอ้งอาศยักววีจัน์นัก ดว้ยเหตุว่ามคีุณค่าทาง ดรามา สงูดว้ยตวัของตวัเอง แต่ทีค่วร
สงัเกตว่าเป็นพระปรชีาสามารถของพระองคผ์ูท้รงพระราชนิพนธเ์ป็นพเิศษนัน้คอื ถอ้ยค าทีใ่ชใ้น
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บทโตต้อบระหว่างนางพนัธุรตักบัพระสงัข ์  ซึง่ทัง้ทีด่ าเนินไปรวดเรว็  แต่ไม่ขาดสาระทีส่ าคญั
เลย  เช่น 

  เมือ่นัน้    พระสงัขฟั์งค ายกัษ ี  
  ยิง่พะวงสงสารแสนทว ี   แต่รรีอทอ้ฤทยัรนัทด 
  จะลงไปกใ็หเ้กรงกริง่   เกลอืกว่าไม่จรงิจะแกลง้ปด(2) 

นี่เอง มลูเหตุทีค่วามรกัระหว่างคนต่างชาตติ่างพวก จบลงดว้ยความเศรา้ คอืความ
ระแวงไม่ไวใ้จกนั และหลอกลวงกนั คนทีห่ลอกกนัครัง้หนึ่งแลว้จะหลอกกนัอกีกีค่รัง้กไ็ด ้ 
อย่างไรกต็าม  นางพนัธุรตัไดพ้สิจูน์ความรกัอนัยิง่ใหญ่ดว้ยการเขยีนมนตรไ์วใ้หพ้ระสงัขท์ีแ่ผ่น
หนิ ถงึแมว้่าคนทีต่นไดห้ลงรกั เขาจะหมดความเชื่อถอื เขากลวัจนเรยีกไม่ยอมมาหา แต่ความ
รกัจะไดล้ดหย่อนลงไปกห็าไม่ เมื่อชวีติจะหาไม่แลว้ สิง่ทีม่คีุณค่าทีสุ่ดกบ็รจิาคใหแ้ก่ผูท้ีไ่ดม้อบ
ความรกัใหน้ัน่เอง พอเหน็นางพนัธุรตัตายลงไปด้วยความเสยีใจต่อหน้าเช่นนัน้ พระสงัขก์ล็มื
ความกลวัทัง้สิน้ ไม่ไดค้ดิถงึว่าพวกยกัษ์ทีต่ดิตามมาอาจท ารา้ย  ลงมากอดศพรอ้งไห ้และแสดง
ความเสยีใจอย่างสุดซึง้ 
 พอเลยเรื่องสลดใจมาแลว้ พระราชนิพนธเ์รื่อง สงัขท์อง กเ็ริม่แสดงอารมณ์ขนัของ
ผูป้ระพนัธอ์ย่างเหน็ไดช้ดัว่า  เป็นสิง่ใหค้วามบนัเทงิแก่ผูป้ระพนัธเ์องอย่างยิง่ พระสงัขส์วมรูป
เงาะแลว้กแ็สดงบทเงาะอย่างสนิท และอย่างสนุกกบัการแสดงของตน พระสงัขไ์ม่เคยเหน็เงาะ 
ไม่รูว้่าเงาะนัน้มคีวามประพฤตปิรกตเิป็นอย่างไร แต่ครัน้เดก็ชาวเมอืงสามนต ์ (เมื่อขา้พเจา้เป็น
เดก็อยู่  เคยเหน็สะกด สามล)  เอาดอกไมแ้ดงมาล่อ พระสงัขก์ฉ็วยโอกาส แลเหน็วธิทีีจ่ะไดรู้้
เรื่องเมอืงสามนตโ์ดยชาวสามนตไ์ม่รูเ้รื่องของตนทนัท ี พระสงัขท์ าตนเป็นเพือ่นของเดก็ๆ ซึง่
เป็นพลเมอืงทีจ่ะไวว้างใจไดด้ทีีสุ่ดในบรรดาพลเมอืงทัง้มวล 
 เรื่องทีอ่าจกล่าวในพระราชนิพนธ ์สงัขท์อง มอียู่มาก แต่จะขอกล่าวเพยีงสองสามตอน
ทีน่่าเอาใจใสแ่ละทีแ่สดงถงึความเจนจดักบัโลก รูท้นัชวีติของผูน้ิพนธค์อื ตอนรจนาเลอืกเจา้
เงาะ  นางมณฑาเหน็ทา้วสามนตก์ริว้มากกไ็ปปลอบถาม ค าตอบของนางรจนาเป็นค าตอบของ
ผูท้ีเ่ชื่อมัน่ในการกระท าของตนว่าเป็นการกระท าถูก ไม่โกรธผูท้ี่รูไ้ม่ถงึตน ยนิดทีีจ่ะอดทนต่อ
ความทุกขย์ากเพือ่ความเชื่อถอืของตน [ตวัอย่างบทกลอน] 
 อารมณ์ขนัของพระสงัขน์ัน้เป็นทีป่รากฏอยู่แลว้ แต่ทีต่ดิใจผูเ้ขยีนบทความนี้ ทีใ่คร่
อยากจะชีก้ค็อื ตอนทีพ่ระสงัขต์ื่นขึน้มาพบรจนาก าลงัเอารปูเงาะเผาไฟ เมื่อยือ้แย่งกนัไปมาจน
พระสงัขย์ดึไปไดแ้ลว้ 
  ชงิรปูเงาะไดส้วมใสอ่งค์   ท ากม้ลงหลอกกลอกหน้า 
  ตบมอืเยย้หยนักลัยา   แลว้คนืเขา้เคหาหอ้งนอน(3) 
 นางรจนานัน้กส็มเป็นเมยีพระสงัข ์ มอีารมณ์ขนัพอทีจ่ะอยู่ดว้ยกนัได้ 

 
(2) เรือ่งเดียวกนั, หนา้ 86. 
 
(3) เรือ่งเดียวกนั, หนา้ 132. 
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   เมือ่นัน้    นวลนางรจนาดวงสมร 
  จงึตามมางอนงอ้ขอโทษกร  วงิวอนสามพีริี้พไิร 
  ………………….. 
  ยืน่มอืมาจี้สขีา้ง    จะหย่ารา้งกนัจรงิเจยีวฤาเจา้ 
  เอนองิพงิทบัลงกบัเพลา   ถอนหนวดถอนเคราใหเ้จา้เงาะ(4) 
 ตอนหาเนื้อหาปลา และตคีล ีเป็นตอนทีรู่จ้กักนัมาก เพราะมอียู่ในหนงัสอืเรยีน แต่ตอน
ทีไ่ม่ค่อยเป็นทีรู่จ้กักค็อื ตอนทา้วยศวมิลตามพระสงัข์ มตีอนทีแ่สดงอารมณ์ขนัซึง่ไดม้าจาก
ความเจนจดัชวีติหลายตอน ทีช่อบใจผูเ้ขยีนบทความนี้มากกม็ตีอนทีพ่ระอนิทรม์าขูท่า้วยศวมิล 
[ยกตวัอย่างบทกลอน]  
 พระราชนิพนธส์งัขท์องนี้ ดว้ยเหตุทีถู่กใชเ้ป็นหนงัสอืเรยีนมาสามชัว่อายุคนแลว้ จงึ
กลายเป็นวรรณกรรมทีไ่ม่มคี่าส าหรบัคนไทยโดยมาก นอกจากถูกใชเ้ป็นหนงัสอืเรยีน ยงัถูกใช้
เป็นบทละครใหน้กัเรยีนแสดง  และมกัแสดงซ ้าๆกนั คอื ตอนรจนาเสีย่งพวงมาลยั ยงัแลไม่เหน็
ว่าเหตุใดจงึตอ้งเนื้อตอ้งใจตรงกนัไปทัง้ประเทศ  ไม่ว่าจะมลีะครโรงเรยีนใด  กจ็ะมกีารแสดง
ตอนน้ีโดยมาก  อาจเป็นเพราะว่าไดเ้คยฝึกซอ้มกนัมา เลยสอนต่อๆไป เพราะไม่รูจ้ะไปเลอืก
ตอนไหนแสดงใหส้ัน้ๆ นี่เป็นการชีใ้หเ้หน็อย่างหนึ่งว่า การศกึษาของเราขาดในเรื่องศลิปะส าคญั
ของชาตอิย่างน่าอนาถ โรงเรยีนในประเทศต่างๆ จะมคีรทูีช่ านาญในการจดัละครโรงเรยีนอย่าง
น้อยหน่ึงคน และช านาญขนาดไม่ท าใหว้รรณคดเีสยี  หรอืนาฏศลิป์เสยีไป  แต่พระบาทสมเดจ็
พระพุทธเลศิหลา้ฯออกจะอาภพัในประเทศของท่านเองในรุ่นลูกหลานเหลนของท่านมากอยู่ 
 แต่มสีิง่ทีน่่าภูมใิจส าหรบัผูท้ีเ่ขา้ใจเรื่องศลิปะการละครและคงจะเป็นทีภ่าคภูมพิระราช
หฤทยัของพระองคท์่านกค็อื บทละครพระราชนิพนธข์องท่านนัน้ ได้ใชเ้ป็นบทละครตามศลิปะ
ของการแสดงละครจรงิๆ คอืเมื่อสมควรจะตดักต็ดั เมื่อจะดดัแปลงใหส้มกาละและเทศะอย่างใด
กท็ าได ้  พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้ฯเป็นพระมหากษตัรยิ ์  แต่ไดร้บัการเคารพอย่าง
ศลิปิน  ไม่ถูกคดัออกนอกวงศลิปินดว้ยเหตุเพราะราชอสิรยิยศ เมื่อจะมใีครอญัเชญิหรอืใชพ้ระ
ราชนิพนธข์องท่านไปท าอะไร ไปเล่นละคร หรอืตดัตอนไปท าบทระบ า หรอืจะท าอะไรกต็ามใน
งานศลิปะ กไ็ม่มพีธิอีะไรพเิศษ ยงัผลใหพ้ระราชนิพนธ์คงเป็นสิง่ทีไ่พเราะงดงาม ถงึจะถูกพวก
นกัเรยีนหรอืครูทีเ่ขา้ไม่ถงึ  มคีวามเบื่อหน่าย จนกล่าวหาว่า “ไม่เหน็ไดท้ าอะไร” แต่ในวงของผู้
ทีเ่ขา้ใจศลิปะ ถงึจะเขา้ไม่ถงึแก่นอย่างแทจ้รงิ  เพราะใครเล่าจะเขา้ถงึแก่นของบทกวขีองกวคีน
ใดได ้ พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้ฯ หรอืทีพ่วกเราเรยีกกนัอย่างงา่ยๆดว้ยความรกัเทดิทูน
ว่า รชักาลที ่2 ท่านกค็งอยู่ในหวัใจผูท้ีร่กัวรรณคด ีรกังานละคร และคงจะอยู่ไปจนกว่าละครไทย
จะสญูสลายหายไปจากประเทศของเรา [ขอ้ความตอนต่อจากนี้จนจบเป็นการวจิารณ์บทละคร
เรือ่ง อเิหนา]  
 
 

 
(4) เรือ่งเดียวกนั, หนา้ 133. 
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ทีม่า: บุญเหลอื เทพยสุวรรณ. “พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้ฯไม่เหน็ท าอะไร”. แว่น
วรรณกรรม. กรุงเทพฯ: อ่านไทย, 2529. หน้า  393 - 409. 

 
 
 
 
 

 

บทวิเคราะห ์
 
 ม.ล. บุญเหลอื  เทพยสุวรรณ  เขยีนบทวจิารณ์นี้โดยมแีรงกระตุน้จากค าตอบของ
ผูส้มคัรสอบเป็นครผููห้นึ่งว่า  “พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้ฯไม่เหน็ไดท้ าอะไร แต่งหนงัสอืก็
เรือ่งทีเ่ราเคยอ่านแลว้ทัง้นัน้  เช่น  เรือ่งสงัขท์อง”  ค าตอบน้ีสะทอ้นความ  “รากขาด”  กล่าวคอื
ความไม่มรีากฐานทางศลิปะวฒันธรรมของชาต ิ  อนัดเูหมอืนว่าจะขาดตอนไปจากจติส านึกและ
ความรบัรูข้องคนรุ่นใหม่เสยีโดยสิน้เชงิ   จะเป็นเพราะเหตุผลใดนัน้  เป็นสิง่ทีส่ามารถวเิคราะห์
กนัไดห้ลายแงห่ลายมุม   แต่สาเหตุประการหนึ่งนัน้  ผูว้จิารณ์ไดก้ล่าวไวใ้นบทวจิารณ์ชดัเจนว่า
เป็นเพราะความลม้เหลงทางการศกึษา   การทีก่ระทรวงศกึษาธกิารเลอืกน าไปใชเ้ป็นแบบเรยีน  
ดงักล่าวว่า  “พระราชนิพนธเ์รื่อง สงัขท์อง นี้  ดว้ยเหตุถูกใชเ้ป็นหนงัสอืเรยีนมาสามชัว่อายุคน
แลว้  จงึกลายเป็นวรรณกรรมทีไ่ม่มคี่าส าหรบัคนไทยโดยมาก”   ดงันัน้  แมจ้ะมผีูรู้้จกัวรรณคดี
เรื่องสงัขท์อง อย่างแพร่หลาย   แต่ความลม้เหลวทางการศกึษาทีค่รแูละนกัเรยีนต่างเขา้ไม่ถงึ
พระราชนิพนธเ์รื่องนี้  ผูเ้รยีนผูส้อนจงึเบื่อหน่าย  และมองไม่เหน็  “อะไร”  ในวรรณคดพีระราช
นิพนธร์ชักาลที ่2  อนัถอืเป็น “ดวงมณีในคลงัวรรณรตันะของไทย” 
 ม.ล.บุญเหลอื  เทพยสุวรรณ  กล่าวถงึประเดน็เรื่องขอ้ผดิพลาดของการสอนวรรณคดี
ไทยไวใ้นบทความหลายเรื่อง   เพราะท่านเป็นผูบุ้กเบกิต่อสูเ้พือ่วางรากฐานการสอนวรรณคดี
ไทยทัง้เก่าและใหม่ในหลกัสูตรภาษาไทยระดบัมธัยมศกึษาและอุดมศกึษา   ท่านมคีวามรูท้าง
วรรณศลิป์และนาฎศลิป์โดยไดร้บัซมึซบัจากสิง่แวดลอ้มดว้ยวธิกีารทีเ่ป็นธรรมชาต ิ   เพราะ
ก าเนิดในตระกูลศลิปินทีก่ารพดูคุยเรื่องวรรณคดแีละการแสดงละครเป็นเรื่องสามญัใน
ชวีติประจ าวนั  นอกจากนี้การศกึษาดา้นครุศาสตรท์ัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ  ท าให้
ท่านมวีสิยัเป็น  “คร”ู ทีอ่ดจะสัง่สอน ว่ากล่าว ทว้งตงิ บคุคลในแวดวงการศกึษาใหเ้หน็มองเหน็
ขอ้บกพร่องของตนในการสบืสานมรดกทางภาษาและวรรณคดไีทยไม่ได ้  ทัง้นี้ทัง้นัน้เป็นเพราะ
ท่านมคีวามรกัในศลิปะ วรรณคด ี   อกีทัง้ความรกัของท่านมใิช่เป็นความรกัอย่างลุ่มหลงแบบ
ชาตนิิยมหรอือนุรกัษ์นิยม ดงันัน้ ท่านจงึไม่ลงัเลทีจ่ะตติงิหรอืบ่งชีจุ้ดอ่อนหรอืขอ้บกพร่องของ
งานศลิปะนัน้ เช่นเดยีวกบัท่านสามารถวเิคราะหว์จิารณ์จุดเด่นลกึซึง้ในวรรณคดวีรรณกรรมที่
คนทัว่ไปเขา้ไม่ถงึหรอืไม่เขา้ใจไดอ้ย่างลุ่มลกึ   
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 บทวจิารณ์บทน้ี  กล่าวถงึพระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั  2  
เรื่องคอืสงัขท์อง และอิเหนา แต่ผูว้เิคราะหเ์ลอืกตดัตอนบทวจิารณ์นี้เฉพาะตอนทีก่ล่าวถงึ 
วรรณคดเีรื่องสงัขท์อง  เพราะบทละครเรื่องอิเหนานัน้  ผูว้จิารณ์ไดก้ล่าวถงึอย่างละเอยีดไวใ้น
บทความอื่น  (อ่านไดจ้ากบทความชื่อ “แนวทางวจิารณ์วรรณคดปีระเภทรอ้ยกรอง”)   บท
วจิารณ์   วรรณคดเีรื่องสงัขท์อง  ทีต่ดัตอนมานี้  เป็นตวัอย่างทีด่อีนัแสดงใหเ้หน็ว่าผูว้จิารณ์มี
ความจดัเจนในอ่านวรรณคด ี   มองเหน็มติลิกึทีผู่ป้ระพนัธน์ าเสนอไวใ้นผลงานศลิปะของเขา   
โดยเฉพาะอย่างยิง่วรรณคดไีทยโบราณทีม่ชี่องว่างระหว่างคนเขยีนและคนอ่านมากขึน้ทุกท ี
 ผูว้จิารณ์สามารถชีคุ้ณค่าเด่นของบทละครเรื่องสงัขท์องอย่างชดัเจน ผูว้จิารณ์ใชค้ าว่า  
“ความเจนโลก” โดยอธบิายใหท้ราบว่าหมายถงึความรูจ้กัชวีติ  เขา้ใจชวีติ  ความรูเ้ท่าทนัโลก
เขา้ใจความเป็นธรรมดาธรรมชาตขิองโลก   หรอือย่างทีเ่รามสี านวนไทยว่า  “แก่โลก”  ผูว้ ิจารณ์
ชีใ้หเ้หน็ว่าพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั ทรงใช ้ “ความเจนโลก” ของพระองคใ์นพระ
ราชนิพนธท์ุกเรื่อง   ดงันัน้  พระราชนิพนธเ์รื่องสงัขท์อง  จงึมใิช่มคีุณค่าแค่เป็นวรรณคดี
บนัเทงิอารมณ์ดว้ยเนื้อหาเรื่องราวรกัโศกทีจ่บลงดว้ยด ี  แต่ผูอ้่านจะพบสิง่ทีแ่สดงความจดัเจน
ชวีติในรายละเอยีดของเรื่องหลายตอน   ผูว้จิารณ์ยกตวัอย่างบางตอนจากเรื่องสงัขท์องเพือ่ย ้า
แนวคดินี้ใหม้นี ้าหนกั   ถา้ใชว้ชิาการสมยัใหม่มาอธบิาย  กอ็าจกล่าวไดว้่า  อาจารยบ์ุญเหลอื  
ก าลงัวเิคราะหค์วามคดิและพฤตกิรรมของตวัละครในแนวจติวทิยา แต่อาจารยบ์ุญเหลอืสามารถ
วเิคราะหว์จิารณ์ใหเ้ขา้ใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาตขิองคน โดยไม่ตอ้งพดูถงึทฤษฎกีารวจิารณ์  
เช่น  พวกโหร(นกัวชิาการ) กม็กัพะวงดว้ยหลกัวชิา  นางพนัธุรตั(แม่เลีย้ง) โกหกพระสงัขเ์พราะ
กลวัสญูเสยีลูกรกั  พระสงัขก์อ็ยากรูอ้ยากเหน็ตามประสาเดก็วยัรุ่น  และตอ้งการเหตุผลจาก
ผูใ้หญ่   เป็นตน้  ประหนึ่งว่าผูว้จิารณ์คงอยากบอกเราว่า   หากอ่านอย่างนี้  ผูอ้่านกจ็ะพบว่า
ตวัละครมมีติลิกึ  แสดงความเป็นมนุษยต์ามธรรมชาต ิ ตามสถานภาพ  และสถานการณ์ของตน   
ผูอ้่านกจ็ะเขา้ถงึพระราชอจัฉรยิะขององคผ์ูป้ระพนัธไ์ปดว้ย 
 ประเดน็ส าคญัอกีอย่างหนึ่งในบทวจิารณ์นี้  คอื  อาจารยบ์ุญเหลอืแสดงใหเ้หน็ชดัเจน
ว่า  “ศลิปะย่อมสอ่งทางแก่กนั” ดงัไดก้ล่าวไวต้อนตน้แลว้ว่า ผูว้จิารณ์เป็นผูร้อบรูแ้ละรบัรูศ้ลิปะ
ดา้นวรรณศลิป์และนาฏศลิป์จากสิง่แวดลอ้มในครอบครวั คอื วงัเทเวศรอ์นัเป็นต านานของละคร
ดกึด าบรรพ ์  วงมโหรป่ีีพาทย ์ และสรรพวทิยาดา้นละคร  ดนตร ี และวรรณคดตี่าง ๆ  อนัท่าน
เจา้พระยาเทเวศรว์งศว์วิฒัน์  ตน้สกุล  กุญชร ณ อยุธยา  เป็นผูว้างรากฐานไวอ้ย่างแน่นหนา   
ดงันัน้  ในบทวจิารณ์นี้  อาจารยบ์ุญเหลอืจงึชีใ้หเ้หน็ว่าบทพระราชนิพนธเ์รื่องสงัขท์องเป็นบท
ละคร  “การแต่งจงึสมัพนัธ์กบัการแสดง  ไม่ใช่เป็นการแต่งส าหรบัอ่าน”   ความบางตอนจงึ
ด าเนินเรื่องอย่างกระชบัเพือ่ใหแ้สดงละครไดไ้ม่ยดืเยือ้ ทนัอกทนัใจผูด้ ู ในขณะทีอ่าจจะรวดเรว็
ไปส าหรบัความรูส้กึของผูอ้่าน ในการเขา้ถงึวรรณคด ี  ผูอ้่านวรรณคดจีงึจ าเป็นตอ้งเขา้ใจ
รปูแบบและการน าเสนอของวรรณคดดีว้ย   ในประเดน็ดา้นความเป็นบทละคร  ผูว้จิารณ์ยกย่อง
พระราชนิพนธเ์รื่องนี้ในฐานะเป็นบทละครอย่างสงู  ว่าเป็นบทละครทีพ่รอ้มใชไ้ดทุ้กสถานการณ์  
นัน่คอื  “เมื่อสมควรจะตดักต็ดั  เมื่อจะดดัแปลงใหส้มแก่กาละและเทศะอย่างใดกท็ าได”้  ดงันัน้  
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แมจ้ะมผีู ้ “เขา้ไม่ถงึ”  เพราะ“การศกึษาของเราขาดในเรื่องศลิปะส าคญัของชาตอิย่างน่าอนาถ 
โรงเรยีนในประเทศต่าง ๆ จะมคีรทูีช่ านาญในการจดัละครโรงเรยีนอย่างน้อยหนึ่งคน  และ
ช านาญขนาดทีไ่ม่ท าใหว้รรณคดเีสยี หรอืนาฏศลิป์เสยีไป” แต่ในแวดวงของผูท้ีร่กัและเขา้ใจ
ศลิปะการละครอย่างแทจ้รงิแลว้   พระราชนิพนธเ์รื่องนี้ย่อมอยู่ในหวัใจตลอดกาลนาน 
 ผูว้จิารณ์ไม่เพยีงประเมนิคุณค่าความยอดเยีย่มของศลิปะการแสดงอนัเป็นรูปแบบของ
พระราชนิพนธเ์รื่องนี้เท่านัน้   แต่ยงัมองเหน็คุณค่าของศลิปะการแสดงทีอ่ยู่ในเนื้อเรื่องดว้ย  
ดงัทีผู่ว้จิารณ์ยกตวัอย่างตอนนางพนัธุรตัตาย โดยประเมนิคุณค่าว่าเป็นตอนทีม่คีวามเป็นนาฎ
การ  (dramatic)  หรอื  “ดรามา” สงูมาก เพราะความจบัใจในความรกัระหว่างนางพนัธุรตักบั
พระสงัขย์่อมกระทบอารมณ์ผูอ้่านผูช้มใหส้ะเทอืนไหว ผูว้จิารณ์วเิคราะหใ์หเ้หน็ว่าความต่าง
พวกต่างพนัธุท์ าใหเ้กดิความระแวง แต่ในทีสุ่ดความรกัทีย่ิง่ใหญ่กท็ าใหแ้มช้วีติกไ็รค้วามส าคญั 
นางพนัธุรตัยอมตายโดยทิง้สิง่ทีม่คี่าทีสุ่ดใหผู้ท้ีต่นรกั ฝ่ายพระสงัขเ์องกห็มดความกลวัถูกท า
รา้ย กลบัเหน็ใจและเขา้ใจความยิง่ใหญ่ของความรกักเ็มื่อเผชญิหน้ากบัความตายของคนทีร่กั
ตนอย่างเหลอืเกนิ   
 นอกจากบทโศกทีก่นิใจ  ผูว้จิารณ์ยงัยกตวัอย่างตอนทีแ่สดงอารมณ์ขนัหลายตอน  เพือ่
ชีใ้หเ้หน็ว่า  “ความเจนโลก” นัน้คอืการรูเ้ท่าทนัโลกและชวีติ มองเหน็ความเป็นธรรมดา
ธรรมชาต ิจนไม่เอาจรงิเอาจงักบัโลกและชวีติจนเกนิไป ผูท้ี ่“แก่โลก” หรอื “เจนโลก” จงึมกัเป็น
ผูม้อีารมณ์ขนั  เพราะมองโลกในแงมุ่มทีด่ ีสิง่ทีผู่ว้จิารณ์อาจจะไม่ไดก้ล่าวชดัเจนในบทวจิารณ์ก็
คอื   อารมณ์ขนัในวรรณคดปีระเภทบทละคร  เป็นกลศลิป์ในการปรบัเปลีย่นอารมณ์ของผูดู้
ผูช้มไม่ใหต้งึเครยีดกบัชะตากรรมของตวัละครจนเกนิไป   นอกจากนี้  อารมณ์ขนัในวรรณคดี
สรา้งขึน้จากการทีผู่แ้ต่งน าธรรมชาตขิองมนุษยม์าลอ้เลยีนนัน่เอง  จงึสมัผสัใจสมัผสัอารมณ์ของ
ผูเ้สพวรรณคดไีดโ้ดยง่าย   

ผูว้จิารณ์ท าใหผู้อ้่านเหน็ว่า  องคผ์ูป้ระพนัธไ์ม่ไดท้รงมองขา้มรายละเอยีดเลก็ ๆ ของ
อารมณ์ความรูส้กึของมนุษยเ์ลย  ทรงมคีวามเขา้ใจลุ่มลกึ  และมพีระทยัละเอยีดอ่อนต่อ
พฤตกิรรมและความรูส้กึของคน  จงึทรงแสดงออกเป็นงานวรรณศลิป์ทีง่ดงาม   การอ่าน
วรรณคดอีย่างมองเหน็รายละเอยีดของชวีติเช่นทีอ่าจารยบ์ุญเหลอืชีท้างไว ้  จงึท าใหว้รรณคดี
เป็นเรื่องสนุก  ชวนอ่าน  ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ  หรอื  “ไม่เหน็มอีะไร” อย่างทีค่นจ านวนหน่ึงพดูกนั  
น ้าเสยีงทีแ่สดงความสงัเวชใจในความ “ดอ้ยปัญญา” และ “อารมณ์หยาบตืน้เขนิ” ของผูท้ีม่ ี
บทบาทในการอุปถมัภค์ ้าชวูรรณคดแีห่งชาต ิ อนัไดแ้ก่  คร ู  นกัเรยีนนกัศกึษา  รวมทัง้ระบบ
การศกึษาน่าจะเป็นสว่นส าคญัทีช่่วยกระตุ้นใหผู้เ้กีย่วขอ้งช่วยกนัหาทางแกไ้ขปัญหา ก่อนที่
มหาชนจะพลอยคดิตาม ๆ กนัไปว่าวรรณคดไีทย  “ไม่เหน็จะมอีะไร”   กวไีทย  “ไม่เหน็จะท า
อะไร” 
 
 

                                                                รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ ์: ผูว้เิคราะห์ 
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วิจารณ์  “จดหมายจากเมืองไทย”  ของ โบตัน๋ 

             ม.ล. บุญเหลอื  เทพยสุวรรณ  

 
ดว้ยเหตุทีไ่ดย้นิมาว่า มหาวทิยาลยับางแห่งและวทิยาลยัครูโดยมาก เกดิสนใจในเรื่อง

วรรณคดวีจิารณ์   และดว้ยเหตุว่าขา้พเจา้สนใจกบันวนิยายเรื่อง  จดหมายจากเมืองไทย นี้ 
เหน็ว่าม ี เนื้อหาความคดินึก ซึง่ไดท้ าใหรู้ส้กึว่ามแีสงร าไรของยุคใหม่ของวรรณคดไีทยขึน้แลว้ 
ขา้พเจา้จงึเลอืกนวนิยายเรื่องนี้ขึน้วจิารณ์จากดา้นวรรณศลิป์ ซึง่ผดิไปจากเชงิทีใ่ชใ้นการเขยีน
บทความเรื่อง  “ขอ้คดิจากจดหมายจากเมอืงไทย” ซึง่ลงในนิตยสาร สยามรฐัสปัดาหวจิารณ์ 
 ในบทความทีว่่า ขา้พเจา้ไดเ้ขยีนขอ้คดิทางสงัคมไวม้ากแลว้ ในการวจิารณ์นี้ จงึจะไม่
กล่าวในดา้นสงัคมมากนกันอกจากจ าเป็นทีจ่ะเทา้ความ เพราะนวนิยายนี้เป็นประเภทเอกสาร
สงัคม   ทีจ่ะละเสยีไม่เทา้ไปถงึปัญหาสงัคมเลยย่อมไม่ได้ 
 ก่อนอื่น ขา้พเจา้ใคร่จะกล่าวถงึขอ้ขอ้งใจของบุคคลบางคนว่า วรรณกรรมประเภท  
นวนิยายนี้จะมโีอกาสไดเ้ป็นวรรณคดไีทยดว้ยหรอืเปล่า  ขา้พเจา้เขา้ใจว่า ทีม่ผีูข้อ้งใจดงันี้ ก็
เพราะคนไทยจ านวนมากยงัเคยชนิกบัวรรณคดปีระเภทรอ้ยกรอง (กาพยก์ลอนโคลงฉนัท)์ และ
ยดึเหนี่ยวเอาความไพเราะของกาพยก์ลอนเป็นมาตรฐานของความดงีามของวรรณกรรมชิน้
หนึ่งๆ ซึง่กเ็ป็นหลกัการทีถู่ก ไดม้ศีาสตราจารยท์างวรรณคดขีองอเมรกินั 2 คน ถกเถยีงกนัยดื
ยาวในนิตยสาร  College English ซึง่เป็นหนงัสอืรายคาบ ออกเพือ่ประโยชน์แก่นกัศกึษาและ
อาจารยม์หาวทิยาลยัโดยเฉพาะ ศาสตราจารยค์นหนึ่งมคีวามเหน็ว่า  ในสมยัใกล้ๆ นี้ มอีาจารย์
และนกัศกึษาสนใจกบัหนงัสอืทีม่เีนื้อเรื่องกระทบอารมณ์และชวนคดิเกีย่วกบัปัญหาสงัคม 
จนกระทัง่หลงไปว่าหนงัสอืเหล่านี้เป็นวรรณคดทีีค่วรศกึษาในมหาวทิยาลยั แต่หนงัสอืเหล่านี้
เป็นหนงัสอืทีเ่ขยีนโดยขาดความประณีตทางภาษา ไม่สมควรทีจ่ะเขา้มาในรัว้ของมหาวทิยาลยั  
การทีจ่ะเขยีนหนงัสอืใหเ้กดิความตื่นเตน้ทางการเมอืงหรอืทางสงัคม เป็นงานทีน่กัเขยีนพวก
หนึ่งท าไดอ้ย่างง่ายดาย แต่การเขยีนหนงัสอืดว้ยถอ้ยค าทีเ่ลอืกเฟ้นอย่างละเมยีดละไมนัน้เป็น
งานยาก เป็นวรรณศลิป์ควรแก่ความยกย่อง ไม่ควรไปหลงหนงัสอืทีม่คีุณค่าทางสงัคมหรอื
การเมอืง และน ามาใหน้กัศกึษาในมหาวทิยาลยัพนิิจพเิคราะห์ 
 อาจารยอ์กีผูห้นึ่งกล่าวแกว้่า หนงัสอืทีเ่ขยีนดว้ยภาษาทีไ่พเราะ ทีม่สี านวนทีเ่ลอืกเฟ้น
แลว้เป็นอย่างด ี ถา้ขาดเนื้อหาทีเ่ป็นสาระแก่ชวีติเสยีแลว้กไ็ม่มคีุณค่ามากนกั และหนงัสอืทีม่ขีอ้
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ชวนคดิในเชงิการเมอืงและสงัคม ถงึแมจ้ะไม่ไดเ้ขยีนดว้ยความประณีตสงูเยีย่ม แต่นักศกึษาก็
ควรเรยีนเพือ่จะไดเ้ปรยีบเทยีบวรรณกรรมอนัมคี่าทัง้ทางภาษาและทางเนื้อหา กบัวรรณกรรมที่
มคี่าแต่ในเนื้อหา 
 ขา้พเจา้ตอ้งขออภยัผูอ้่านบางท่าน ทีจ่ะตอ้งยอ้นกล่าวซ ้าเรื่องทีไ่ดเ้คยกล่าวหลายครัง้
หลายโอกาสว่า ขา้พเจา้ถอืว่าวรรณกรรมเป็นศลิปกรรมประเภทหน่ึง มถีอ้ยค าในภาษาเป็นวสัดุ   
เปรยีบไดก้บัเสน้และสขีองภาพเขยีน และเสยีงของเพลงหรอืท านองดนตร ี ความคดินึกทีผู่ส้รา้ง
ศลิปกรรมมเีป็นเน้ือหาของศลิปกรรมทุกประเภท วรรณกรรมกต็กอยู่ในขา่ยเดยีวกนั คอืตอ้งมี
ความคดินึก ผูป้ระพนัธท์ านองเพลงหรอืดนตร ี ใชจ้งัหวะ ใชเ้สยีงสงูเสยีงต ่าสลบักนัห่างถีเ่ป็น
กลวธิใีนการทีจ่ะเสนอท านอง  ผูป้ระพนัธห์นงัสอืกใ็ชเ้นื้อเรื่อง ลกัษณะนิสยัของตวัในเรื่อง การ
ด าเนินเรื่องรวดเรว็หรอืชกัชา้ เป็นกลวธิขีองตน ขา้พเจา้มคีวามเหน็เหมอืนอาจารยอ์เมรกินัคน
ทีส่อง ว่าผูส้นใจในวรรณคดคีวรสนใจกบัวรรณกรรมหลายประเภทและหลายขนาดมาตรฐาน
ส าหรบัจะไดเ้ปรยีบเทยีบกนั ถา้ไม่เคยพบของเลว ไดพ้บแต่ของด ี กไ็ม่แลเหน็คุณค่าอนัแทจ้รงิ
ของของด ี และมกัเกดิความพยายามจะลอกแบบของด ี โดยรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ว่าแบบของผูท้ีเ่ป็น
เยีย่มนัน้ ผูล้อกแบบทีไ่ม่เยีย่มจะตอ้งดเูกอ้เขนิ หรอืถงึขัน้ถูกเยาะเยย้ มอืต่างชัน้กนัจะเอาเยีย่ง
กนัไม่ไดเ้ป็นธรรมดา เปรยีบเหมอืนหนุ่มคนหนึ่ง รวยรปูทรพัยฐ์านะสงูไปเกีย้วผูห้ญงิดว้ย
วธิกีารอย่างหนึ่ง   หนุ่มอกีคนหนึ่ง จนรปูจนทรพัย ์เขา้ไปใชว้ธิกีารอย่างเดยีวกนัย่อมจะตอ้งเกอ้
กลบัไป ฉนัใดกฉ็นันัน้ 
 เราจงึควรพจิารณาวรรณกรรมทีถ่งึขัน้พจิารณาไดทุ้กชิ้นทีเ่รามเีวลา มแีรงกายแรงใจ
พอทีจ่ะท าได ้  ขา้พเจา้จงึขอเสนอความคดิเหน็วพิากษ์วจิารณ์หนงัสอื จดหมายจากเมืองไทย 
โดยนยันี้   หวงัว่าท่านผูอ้่านบางคนจะไม่ด่วนเขา้ใจว่าวรรณกรรมทีไ่ดร้บัรางวลัขององคก์าร ส.
ป.อ.ย่อมจะถอืเป็นวรรณคด ีหรอือกีนยัหน่ึง ถา้วรรณกรรมนัน้ยงัไม่เยีย่มยิง่แลว้ กไ็ม่สมควรให้
ความสนใจ ควรลมืทิง้ไปเสยีเลย โดยถอืว่าเราอยู่เหนือแลว้ดว้ยประการทัง้ปวง 
 ตามความเหน็ของขา้พเจา้ หนงัสอื จดหมายจากเมืองไทย เป็นวรรณกรรมเอกชิน้
หนึ่งของวรรณกรรมไทยในยุคนี้ ขา้พเจา้ภาคภูมใิจมากทีม่นีกัแต่งหนังสอืไทยทีม่อีายุอยู่ใน
ปฐมวยั มคีวามสามารถและความนึกคดิอย่างทีป่รากฏในหนงัสอืเรื่องนี้ หนงัสอืเรื่องนี้ใชก้ลวธิ ี
ซึง่ถงึแมจ้ะไม่ใหม่เอีย่ม  กอ็ยู่ในเกณฑใ์หม่ คอืใชก้ลวธิใีหต้วัเอกในเรื่องเขยีนจดหมายถงึแม่ 
เล่าถงึความรูส้กึและเหตุการณ์ทีเ่กดิแก่ตนเป็นขัน้ๆบอกกล่าวสภาพต่างๆทีต่นมาพบในประเทศ
ทีต่นเขา้มาอาศยั ว่าแตกต่างไปจากประเทศเดมิของตนอย่างไร ความคดินึกของตนค่อยๆ 
เปลีย่นไปตามวยัและประสบการณ์ของตนอย่างไร จดหมายทัง้หมดนี้ ผูป้ระพนัธ์แจง้ไวแ้ต่ตน้
เรื่องว่ามจี านวน 100 ฉบบั ภายในจดหมายจ านวนน้ีผูป้ระพนัธก์ส็ามารถจบเรื่องราวของตวัเอก 
ชื่อ ตนัสว่งอู๋ ลงไดอ้ย่างเรยีบรอ้ย เริม่ตัง้แต่ตนัสว่งอู๋ออกเดนิทางโดยเรอืเดนิสมุทรล าหนึ่งจาก
ประเทศจนีมาถงึประเทศไทย ไดร้บัประสบการณ์ต่างๆ ตัง้หลกัฐาน มคีรอบครวั ลูกเมยีของ
ตนัสว่งอู๋น าความสุขความทุกขม์าสูต่นัสว่งอู๋อย่างไรบา้ง และในทีสุ่ดตนัสว่งอู๋สรุปปัญหาชวีติ
ของคนจนีทีเ่ขา้มาพึง่พระบรมโพธสิมภารอย่างไร 
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 การทีน่กัประพนัธเ์ริม่เรื่องว่า ไดม้ผีูพ้บจดหมายของคนจนีคนหนึ่งทีเ่ขา้มาพึง่พระบรม
โพธ-ิสมภารในประเทศไทยเป็นจ านวน 100 ฉบบั และผูพ้บนัน้ ซึง่เป็นคนจนีอกีคนหน่ึงได้
เดนิทางตามตนัสว่งอู๋เขา้มาในประเทศไทยบา้ง เป็นกลวธิทีีห่ลอกผูอ้่านบางคนไดด้ ี จนกระทัง่
ถามไปถงึบรรณาธกิารนิตยสารทีน่ าเรื่องลงแต่แรกว่า เป็นเรื่องจรงิหรอืเปล่า 
 หนงัสอืเรื่องนี้ มผีูต้ดิใจถามว่า จะถอืเป็นนวนิยายไดห้รอืไม่ ทีจ่รงิค าถามนี้ไม่น่าม ี  
เพราะนวนิยายเป็นวรรณกรรมประเภทใหม่ขึน้จากนิยายอย่างเก่า กโ็ดยนวนิยายเป็น
วรรณกรรมประเภททีใ่ชก้ลวธิโีดยไม่มขีอบเขตจ ากดั นวนิยายภาษาองักฤษเล่มหนึ่งใชก้ลวธิี
ด าเนินเรื่องดว้ยการใหต้วัละคร 2 ตวัเขยีนบนัทกึสัน้ๆส่งถงึกนัและกนั ภายในโรงเรยีนทีค่นทัง้
สองเป็นครอูยู่ดว้ยกนัแต่อยู่คนละแผนก และใชค้ ารอ้งของนกัเรยีนในโรงเรยีนนัน้ทีใ่สห่บีค ารอ้ง
ทีค่รตูัง้ไวเ้พือ่ฟังความคดิเหน็ของนกัเรยีนเป็นกลวธิปีระกอบ หนงัสอืทีเ่ขยีนขึน้ จะเป็นนว
นิยายหรอืไม่ ขึน้อยู่กบัว่า มเีนื้อเรื่องทีป่ระดษิฐ์ขึน้หรอืไม่ มตีวัละครในเรื่องทีม่ลีกัษณะนิสยัที่
เป็นเชือ้ใหเ้กดิเนื้อเรื่องหรอืไม่ และมกีลวธิอีื่นๆ เช่น ค าพดูโตต้อบ การแสดงลกัษณะทที่าของ
ตวัละคร ซึง่ท าใหผู้อ้่านวาดตวัละครเหล่านัน้ไดเ้ป็นภาพชดัแจง้แก่จนิตนาการของผูอ้่าน 
 ดงัทีท่่านย่อมทราบอยู่แลว้ นวนิยายอาจแบ่งออกไดเ้ป็นหลายชนิด ชนิดทีอ่งิ
ประวตัศิาสตร ์ ซึง่ในยุคนี้กม็ผีูแ้ต่งกนัมาก (ต่างจากแบบนิยาย เช่น ผู้ชนะสิบทิศ  ซึง่ใชก้ลวธิี
ของนิยายแบบเดมิเท่านัน้) ชนิดพาฝัน คอืแต่งใหเ้รื่องมบีุคคลและสิง่แวดลอ้มสวยสดงดงามเกนิ
ความจรงิในชวีติชนิดทีแ่สดงลกัษณะนิสยัของบุคคลภายในขอบเขตจ ากดัเช่นในครอบครวั และ
ชนิดทีแ่สดงชวีติในสงัคม ไม่จ ากดัอยู่ในวงครอบครวั และมชีนิดทีมุ่่งแสดงแต่สิง่ทีน่่าสลดใจใน
ชวีติ สิง่ทีส่ดชื่นไม่แสดง และมอีกีหลายชนิด แต่ในทีน่ี้ไม่ตอ้งกล่าว เพราะไม่ใช่ต าราวรรณคดี
วจิารณ์ 
 ในเรื่อง จดหมายจากเมืองไทย ผูอ้่านจะไดพ้บชวีติภายในครอบครวัของตนัสว่งอู๋ และ
พบบุคคลไม่กีค่น แต่บุคคลเหล่านี้เป็นเสมอืนตวัแบบของคนจ าพวกต่างๆทีป่ระกอบกนัขึน้เป็น
สงัคมของชาวจนีทีเ่ขา้มาท ามาหากนิในประเทศไทย  ทีค่วรชมผูป้ระพนัธก์ค็อื ทัง้ทีต่วัละคร
เหล่านี้เป็นตวัแบบ แต่ผูป้ระพนัธส์ามารถท าใหบุ้คคลในเรื่องเป็นมนุษยท์ีม่ชีวีติ ไม่เป็นหุ่น ไม่
เป็นตุ๊กตา ท าใหค้นอ่านเช่นขา้พเจา้มคีวามรูส้กึนึกรกั นึกหมัน่ไส ้ นึกสงสาร นึกขบขนั นึกนับ
ถอื นึกเอน็ด ู  และก่อเชือ้ใหม้คีวามคดิอื่นเกี่ยวกบัสงัคมไทยจนตามมาอกีหลายขอ้หลายกระทง 
 ตวัละครใน จดหมายจากเมืองไทย เป็นบุคคลทีม่บีุคลกิลกัษณะอนัอาจอธบิายไดด้ว้ย
วชิาจติวทิยา  เป็นตวัแบบทีจ่ะพบในหมู่ชนทีอ่พยพจากประเทศทีม่วีฒันธรรมเดมิแน่นแฟ้นเป็น
รากฐาน   เขา้ไปอยู่ในประเทศหนึ่งทีม่วีฒันธรรมของตนเอง และเป็นอกีแบบหนึ่งต่างจากทีต่น
เคยชนิมา   แทท้ีจ่รงินัน้ วฒันธรรมหรอืระบบชวีติของมนุษยไ์ม่มซี ้าแบบกนัเลย คนทีเ่คยอยู่ใน
พระนคร ยา้ยไปอยู่ต่างจงัหวดัภายในประเทศไทยอนัเดยีวกนัน้ีเองกจ็ะพบว่าตวัตอ้งปรบัวถิี
ชวีติ ระบบและระเบยีบต่างๆเป็นอนัมาก คนทีป่รบัไดก้ม็ชีวีติต่อไปดว้ยความสุข คนทีป่รบัตน
ไม่ได ้ ตอ้งยา้ยกลบัเขา้พระนคร หรอืยา้ยไปอยู่จงัหวดัอื่นต่อไป มนุษยบ์างคนปรบัตนเขา้กบั
ระบบชวีติใดไม่ไดเ้ลยกม็ ี   จ าพวกนี้แมอ้ยู่ในครอบครวัของตนเองกไ็ม่มคีวามสุข  แต่ใน
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จดหมายจากเมืองไทย ผูป้ระพนัธมุ่์งแสดงถงึความยากล าบากของคนจนีทีเ่ขา้มาใหม่ 
เปรยีบเทยีบกบัคนจนีทีเ่กดิในเมอืงไทย และมุ่งจะแสดงถงึความนึกคดิของคน 2 พวกนี้เท่านัน้ 
ไม่ไดแ้สดงฝ่ายสงัคมไทย ว่ามปีฏกิริยิาถูกผดิประการใดต่อคนหมู่นี้   ทีน่่าชมผูป้ระพนัธก์ค็อื  
ทัง้ทีต่วัละครในเรื่องเป็นตวัแบบ แต่ดว้ยเหตุทีผู่ป้ระพนัธม์คีวามจรงิใจ และไดเ้ขยีนจาก
ประสบการณ์ของตนเอง ไม่ไดล้อกเยีย่งเอาอย่างใคร ตวัละครเหล่านัน้ จงึเป็นคนจนีทีม่า
เมอืงไทย แตกต่างไปจากคนจนีทีไ่ปอยู่อเมรกิาหรอืมาเลเชยี   เดก็และหนุ่มสาวจนีทีม่สีญัชาติ
ไทย เป็นมนุษยต์่างหากอกีแบบหนึ่ง ไม่ใช่มนุษยท์ีไ่ปประสบเหตุการณ์เป็นอย่างอื่น  แต่เป็น
เหตุการณ์ทีค่นจนีประสบในประเทศไทยเท่านัน้ 
 ผูป้ระพนัธไ์ดท้ าใหเ้กดิเชือ้ความคดิแก่คนไทยทีอ่่านหนังสอืนี้หลายอย่างดงัไดก้ล่าว
มาแลว้ ถา้มคีนจนีอ่านหนงัสอืนี้บา้ง คงจะไดร้บัเชือ้ความคดิเช่นเดยีวกบัคนไทย นี่คอืลกัษณะ
ของนวนิยายชนิดทีเ่ป็นเอกสารสงัคม คอืเป็นภาพวาดใหเ้หน็ชวีติของคนหมู่ใหญ่ในสงัคม ไม่
เฉพาะคนหมู่หนึ่งหมู่ใด ทีไ่ม่อาจถอืเป็นตวัแบบของบุคคลเป็นหมู่เป็นคณะได ้ เช่นนวนิยายที่
เขยีนกนัเตม็ตลาดหนงัสอืในปัจจุบนัน้ี  จะวาดภาพนายคนนัน้ คุณคนนี้ไดป้ระสบกบัเหตุการณ์
อย่างนัน้อย่างนี้ โดยไม่แสดงไปถงึชวีติในสงัคมของไทย เป็นชวีติทีอ่าจเกดิไดใ้นประเทศ
องักฤษ   หรอือเมรกิาหรอืญีปุ่่ น ถา้เปลีย่นชื่อตวัละครเสยี เปลีย่นชื่อสถานทีแ่ลว้ ผูอ้่านกจ็ะ
บอกไม่ไดเ้ลยว่า   เหตุการณ์ในเรื่องเกดิขึน้ในระบบชวีติใด รูแ้ต่ว่าเป็นเรื่องเกดิในสมยัทีม่ี
รถยนตน์ัง่ มไีฟฟ้าใช ้มบีาร ์มไีนตค์ลบั มทีีต่ากอากาศชายทะเล และสิง่ประกอบชวีติในปัจจุบนั
อื่นๆ ไม่มลีกัษณะของทอ้งที ่ ไม่มสีสีนัของชวีติแบบใด แต่ใน จดหมายจากเมอืงไทย ลกัษณะ
ของทอ้งทีแ่ละสสีนัของระบบชวีติไทยจนีทีม่ทีรพัย ์  ผูป้ระพนัธไ์ดร้ะบายไวอ้ย่างสดชื่น มทีี่
กระทบอารมณ์และผกูใจผูอ้่านเช่นขา้พเจา้มาก 
 ความเป็นเอกของวรรณกรรมชิน้นี้อยู่ทีต่วัละคร ค าพรรณนานัน้ไม่มทีีส่ะดุดใจ การใช้
ภาษาเรยีกว่าอยู่ในเกณฑด์ ี ไม่มกีารปะปนภาษาทีค่วรใชเ้วลาทีต่วัละครพดู  กบัภาษาทีค่วรใช้
ในค าบรรยายของนกัประพนัธม์ากนกั เช่นทีพ่บมากในหนงัสอืในยุดนี้ เป็นตน้ว่า “เวลาปลาย
สปัดาหเ์ขากจ็ะขลุกอยู่กบัเมยีรกัและลูกผูเ้ป็นทีพ่ศิวาส” หรอื “เจา้หล่อนกน็ัง่แปะลงบนพรมอนัมี
เนื้อหนาประดุจก ามะหยี”่ 
 เกีย่วกบัโครงเรื่อง อาจกล่าวไดว้่า ถา้อยากกล่าวว่าตนัสว่งอู๋ออกจะเป็นคนโชคดมีากไป
หน่อยในตอนตน้ และไม่มเีหตุจ าเป็นตอ้งใหต้นัสว่งอู๋เป็นคนรูห้นงัสอืโดยไม่เขา้โรงเรยีน แต่ใน
เมื่อหนงัสอืนี้ จุดประสงคข์องผูป้ระพนัธอ์ยู่ทีจ่ะแสดงถงึความแตกต่างระหว่างคนจนีทีเ่ขา้มา
ประเทศไทยเมื่อโตแลว้ กบัคนจนีทีเ่กดิในประเทศไทย จงึจ าเป็นรบีรวบรดัเรื่อง ใหต้นัสว่งอู๋มี
ฐานะทีจ่ะประสบกบัความแตกต่างเหล่านัน้โดยเรว็ ถา้จะใหต้นัสว่งอู๋ค่อยๆสรา้งฐานะเช่นกมิ ก็
จะตอ้งยดืเรื่องออกไปมาก และไม่มโีอกาสใหต้นัสว่งอู๋ไดร้บัความตระหนกทางวฒันธรรม ซึง่
เป็นสาระส าคญัของนวนิยายน้ี เริม่ดว้ยความนิยมในประกาศนียบตัรมากกว่าความรูท้ีแ่ทจ้รงิ 
จนกระทัง่ตอ้งปิดเป็นความลบัว่าไดเ้รยีนหนงัสอืมาจากแม่ ซึง่เคยเป็นคนใชใ้นบา้นคนทีม่ี
การศกึษา ผูป้ระพนัธท์ าใหค้น 3 คนทีเ่ดนิทางเขา้มาในเมอืงไทยพรอ้มกนั คอืตนัสว่งอู๋ กมิ และ
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แตเ้สง็ มชีวีติกนัไปคนละอย่าง  แต่ท าใหต้นัสว่งอู๋เป็นผูไ้ดร้บัความตระหนกเป็นระยะๆ และไม่
กล่าวถงึอกี 2 คน ทัง้นี้เป็นเพราะกลวธิบีงัคบัใหเ้ป็นเช่นนัน้ ถา้ไม่ไดใ้ชก้ลวธิเีขยีนจดหมาย ซึง่
เปรยีบไดก้บัการบนัทกึอนุทนิ กอ็าจกล่าวถงึปฏกิริยิาของเพือ่นอกี 2 คนไดม้ากกว่านี้ แต่จะยก
ขอ้นี้มาถอืเป็นขอ้บกพร่องนัน้ไม่ได ้ เพราะผูป้ระพนัธย์่อมเลอืกกลวธิเีอาได ้ ผูอ้่านจะเลอืกรูเ้รื่อง
คนจนีทุกคนย่อมไม่ได ้แต่การที่ผู้อ่านเกิดความสนใจอยากรู้ว่า  อีก 2 คนไม่มคีวามตระหนก 
ตกใจทางวฒันธรรมเช่นตนัส่วงอู๋บา้งหรอื  นัน่เองเป็นขอ้พสิจูน์ว่า  ผูป้ระพนัธไ์ด้รบั
ความส าเรจ็  เพราะนวนิยายท าไดแ้ค่นัน้เอง คอืเรยีกความสนใจแก่ปัญหาสงัคมปัญหาหนึ่งขึน้ 
ถา้นวนิยายเล่มใด มุ่งบรรยายหรอืพรรณนาทุกดา้นทุกมุมของปัญหา นวนิยายนัน้กร็กัษา
ลกัษณะของศลิปกรรมไวไ้ม่ได ้ขอ้นี้อาจเปรยีบกบัคนถ่ายภาพ ถา้ถ่ายเพือ่แสดงศลิปะการถ่ายก็
จะเลอืกมุมหนึ่ง เช่นสว่นหนึ่งของบา้น  และถ่ายเพื่อใหแ้ลเหน็แสงขาวสลบักบัสดี าและสเีทา
อย่างไร หาใช่ไปถ่ายเสยีหมดทุกสว่นทุกมุมของบา้น ถา้ท าเช่นนัน้กก็ลายเป็นสมุดภาพบนัทกึ
ประวตัหิรอืการก่อสรา้งบา้น ไม่ใช่ภาพศลิปะ ทัง้นี้กต็อ้งรบีชีแ้จงอกีว่า ถา้ถ่ายภาพเรยีงกนัเป็น
เรื่องของบา้นหนึ่ง หรอืสถานทีใ่ดแลว้ ใช่จะท าใหม้ศีลิปะไม่ได ้  แต่กต็อ้งเป็นศลิปะชุดหน่ึง เช่น 
เรื่องคนจนีของเพริล์ บัค๊  กต็อ้งแต่งนวนิยายเป็นสบิเรื่องขึน้ไป แมก้ระนัน้กย็งัแสดงชวีติคนจนี
ไม่หมด ฉันใด  คนจนีในเมอืงไทยกฉ็นันัน้ ถา้โบตัน๋อยากจะแสดงชวีติจนีในเมอืงไทยทัง้หมด ก็
จะตอ้งแต่งนวนิยายอกีสบิกว่าเล่มเป็นแน่ ส าหรบัเรื่อง  จดหมายจากเมืองไทย  จงึควรชมว่า 
ถา้เป็นคนถ่ายภาพกไ็ดเ้ลอืกมุมถ่ายด ี สว่นทีต่นัสว่งอู๋ออกจะมโีชคดมีากไปหน่อยนัน้ กม็คีวาม
ขดัแยง้และความผดิหวงัของตนัสว่งอู๋ในตอนหลงั ท าใหเ้รื่องไดส้มดุลดอียู่ ไม่ถงึกบัท าใหเ้สน้
โคง้ของเรื่องเสยีไป หรอืท าใหไ้ม่แลเหน็ปมของเรื่องแลว้ไม่แลเหน็ความคลีค่ลายดว้ย 
 ขา้พเจา้จ าเป็นตอ้งขออภยัอกีครัง้หนึ่ง ในการทีจ่ะตอ้งชี้แจงค าใหม่ทีเ่พิง่ใชไ้ป ถา้ผูอ้่าน
บทความนี้ท่านใด  ไม่เขา้ใจความหมายแลว้  บทความนี้กจ็ะไม่เป็นแก่นสารเลย   และนวนิยาย
ทีก่ล่าวถงึอยู่นี้กจ็ะไม่มแีก่นสารไปดว้ย ค านี้เป็นค าใหม่ ภาษาองักฤษใชว้่า Culture Shock เป็น
ค าทีเ่กดิใหม่ในภาษาองักฤษเหมอืนกนั เป็นศพัท์ของนกัสงัคมวทิยา เป็นค าใหม่เพราะ
พฤตกิรรมมนุษยอ์นันี้ นกัสงัคมวทิยาเพิง่ส านึกและเขา้ใจขึน้มา ความตระหนกทาง
วฒันธรรมนี้เป็นความรูส้กึตกใจและพศิวง และมคีวามคดิทีจ่ะต้านทานรวมๆกนัไป ความ
ตระหนกน้ีมกัท าใหค้นประพฤตกินัไปต่างๆ บา้งกป็ระพฤตอิย่างน่าเกลยีด บา้งกเ็ปลีย่นความ
นึกคดิตามสิง่ทีพ่บเหน็ใหม่โดยไม่มเีหตุผล ทัง้ทีใ่นใจยงัไม่เขา้ใจเลย นวนิยายน้ีไดพ้ยายามพา
เรื่องเขา้หาความตระหนกนี้โดยเรว็ทีสุ่ด และจบลงโดยตวัเอกของเรื่องคลายความตระหนกและ
เริม่จะท าใจยอมรบัสภาวะของชวีติอกีอนัหน่ึงคอื  วฒันธรรมของชาตทิัง้หลายนัน้ต่างกนั  มสีิง่ดี
และสิง่เลวต่างๆกนั และผูท้ีใ่คร่จะครองชวีติโดยราบรื่นพอสมควร จะตอ้งยอมรบัสภาวะชวีติอนั
นี้และปรบัตวัเขา้ไปได ้พอถงึตอนน้ี    นกัประพนัธก์จ็บเรื่อง ซึง่เรยีกว่าเป็นการจบลงด ี เพราะ
ถา้เขยีนต่อไป นวนิยายกจ็ะขาดลกัษณะของศลิปกรรม กลายเป็นบนัทกึชวีติของจนีใหม่คนหนึ่ง
ไป 
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 เพือ่ความเขา้ใจของผูส้นใจศกึษาวรรณกรรมประเภทนวนิยาย เหน็จะตอ้งจบัเอาความ
ตระหนกของตนัสว่งอู๋มาเรยีงล าดบักนัเขา้   ความตระหนกครัง้แรกไดแ้ก่การนิยม
ประกาศนียบตัรดงักล่าวมาแลว้ ตอ่ไปกถ็งึการกนิอยู่ในบา้นทีต่นไปอาศยัในฐานะลูกจา้ง 
ต่อจากนัน้คอืกลวธิกีารคา้ขายซึง่ตนัสว่งอู๋เขา้ใจโดยรวดเรว็ตามธรรมดาของคนฉลาดพลดัถิน่ 
ทัง้ทีต่วัเป็นกสกิรชนบทมาก่อน ความตระหนกทีแ่รงขึน้มาเกดิแก่ตนัสว่งอู๋ภายหลงัทีพ่อ่อุปถมัภ์
ซึง่เป็นคนรูจ้กัโลกสิน้ชวีติไปแลว้ คอืความคดิขดัแยง้ระหว่างลูกชายกบัตน ตนัสว่งอู่เป็นคนขาด
บดิา แต่ยดึประเพณีจนีเหนียวแน่นว่า ลูกชายคอืผูส้บืเนื่องของบดิา ดว้ยเหตุทีเ่ป็นคนชนบท 
ตนัสว่งอู๋จงึไม่รูว้่า แมใ้นประเทศจนีภาวะนี้กเ็สือ่มคลายไปแลว้ ซึง่เป็นคุณสมบตัหิรอืโทษสมบตัิ
กต็ามทขีองคนจนีในประเทศไทย   เพราะโดยมากเป็นคนทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิไม่สงูนกัมาแต่
เดมิ  เขา้มาเมอืงไทยโดยความคบัแคน้ในประเทศของตน ไม่มคีวามคดิใดอื่น นอกจากจะสะสม
ทรพัยเ์พือ่สง่ไปใหญ้าตใินประเทศจนี   และดว้ยความหวงัว่าตนกอ็าจกลบัไปดว้ยเกอืบทัง้สิน้ 
แต่กด็ว้ยธรรมดาของคนอพยพต่างถิน่     ตนัสว่งอู๋ตอ้งตนัสนิใจกระท าสิง่หนึ่งสิง่ใดใหท้นักาล
เสมอ ตนัสว่งอู ๋ ตดัสนิใจใหลู้กชายออกจากโรงเรยีน  ตดัสนิใจใหลู้กชายสูก้บัลูกจา้งดว้ยวธิี
แนบเนียนคอืใหลู้กชายเป็นคนจ่ายเงนิเดอืน ตดัสนิใจรบัลูกสะใภท้ีค่รอบครวัไม่ปรารถนาเขา้มา
อยู่ในบา้น ตดัสนิใจใหลู้กสาว 2 คนแต่งงานโดยไม่ไดค้ดิวางแผนไวใ้หง้ดงาม ตดัสนิใจเลกิท า
กจิการดว้ยความโทมนสั แลว้เมื่อความผดิหวงัทัง้หลายระดมกนัเขา้มาสูด่วงใจทลีะน้อยจนเกดิ
ความทุกข ์ ตนัสว่งอู๋กต็ดัสนิใจว่าจะเปลีย่นทศันคต ิ หรอืปรชัญาชวีติของตนใหเ้ขา้กบัสภาพที่
จ าตอ้งทน เพราะลูกๆของตนัสว่งอู๋เขาเป็นคนไทยโดยกฎหมาย ซึง่ตนัสว่งอู๋ไม่มคีวามรูม้าก่อน 
ไม่ไดน้ึกฝันเลยว่าลูกพอ่อาจเป็นคนละชาตกินัได ้  ในทีสุ่ด ตนัสว่งอู๋ตดัสนิใจรบัขอ้เสนอของลูก
สาวคนเลก็ ซึง่แทจ้รงิมอีุปนิสยัเหมอืนตนัสว่งอู๋ทีสุ่ด คอืตดัสนิใจของตนเองโดยมชัฌมิาอยู่เสมอ
และปลงใจจะขอแต่งงานกบัน้องเมยี ซึง่ก่อนหน้านี้ตนัสว่งอู๋มองดดูว้ยความนบัถอืเป็นบางครัง้ 
ดว้ยความรงัเกยีจเป็นบางคราว เพราะน้องเมยี ถงึแมจ้ะเป็นคนเชือ้ชาตเิดยีวกบัตนัสว่งอู๋     แต่
แทจ้รงิเป็นคนมชีวีติในระบบวฒันธรรมคนละระบบ ตนัสว่งอู่หลงว่าเชือ้ชาตเิป็นสภาวะส าคญั  
แต่ไดเ้ริม่ตระหนกัรางๆว่า เชือ้ชาตแิละระบบชวีติเป็นของ 2 สิง่ต่างหากจากกนั 
 เรื่องทีจ่ะกล่าวเกีย่วกบันวนิยายนี้ มอียู่เป็นอเนกประการแต่เกรงว่าบทความจะยาว
เกนิไป   แต่ในเมื่อนวนิยายน้ีขึน้อยู่กบัอุปนิสยัของตวัละคร จงึเหน็ควรหยบิยกตวัละครทีส่ าคญั
บางตวัมากล่าวถงึบา้ง  ทีน่่าชมนกัประพนัธน์ัน้กค็อื ตวัเว่งคมิลูกชาย กบัเม่งจลููกสาวคนเลก็ซึง่
พอ่ปล่อยใหเ้ตบิโตไปโดยไม่รบกวน จงึเป็นคนของระบบชวีติลูกจนีเกดิเมอืงไทยอย่างเตม็ที ่
และอาศยัทีเ่ป็นลูกรกัของแม่ จงึมนีิสยัท าอะไรตามใจ  แต่ดว้ยเหตุทีม่พีลงัใจแกร่งโดยก าเนิด จงึ
เป็นคนทีช่อบเอาชนะชวีติ และไม่ชอบงอ้งอนคนอื่น แมท้ีเ่ป็นญาตผิูใ้หญ่ของตวั และดว้ยความ
บงัเอญิ ไม่รกัผูช้ายทีพ่อ่จะไม่รบัรองดว้ย  เม่งจจูงึตอ้งพสิจูน์ตวัเองใหเ้หน็ว่ายนือยู่บนขาของ
ตนได ้ ผูป้ระพนัธไ์ม่ไดท้ าใหเ้ม่งจมูบีทในเรื่องมากนัก นอกจากแสดงใหเ้หน็ความแตกต่าง
ระหว่างพีช่ายและน้องสาว   ประการทีห่นึ่ง  ลูกชาย  ซึง่คนจนียกย่องนกัหนานัน้  อาจเป็นคน
อ่อนแอ  ทนต่อภาวะการเป็นคนอยู่ระหว่างแอ่งของวฒันธรรม 2 ชนิดไม่ได ้ เว่งคมิไดร้อ้ง
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ออกมาใหไ้ดย้นิเป็นถอ้ยค าว่า “ไม่รูจ้ะท าตวัอย่างไรถูก” แลว้ไดอ้ธบิายอุปนิสยัของน้องสาวคน
เลก็ว่าเป็นคนเขม้แขง็อย่างยิง่ สามารถรบัการทา้ทายของชวีติ 2 ระบบได ้  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ
เม่งจเูป็นเดก็ผูห้ญงิ ไม่รูส้กึรบัผดิชอบแรงกลา้ต่อความหวงัของบดิาเช่นทีเ่ว่งคมิตอ้งม ี เว่งคมิรู้
ว่าพอ่มคีวามหวงัในตวัอย่างไร แต่กไ็ม่สามารถปรบัตวัใหส้มความหวงันัน้ได ้ เพราะระบบชวีติ
หรอืวฒันธรรมของลูกจนีเกดิเมอืงไทยหาใช่ระบบชวีติหรอืวฒันธรรมของจนีในประเทศจนีไม่ 
แทจ้รงิคนทีศ่กึษาสงัคมวทิยากจ็ะไม่แปลกใจอะไรเลย สภาวะของครอบครวัตนัสว่งอู๋นัน้เกดิขึ้น
ทุกประเทศทีม่คีนอพยพเขา้ไปอาศยั แต่ดว้ยเหตุว่า นวนิยายน้ีเป็นเรื่องแรกทีใ่ชแ้นวคดินี้เป็น
เนื้อหา จงึก่อใหเ้กดิความสนใจมาก ถา้มเีรื่องชนิดนี้ซ ้าออกมาอกี  และไม่เปลีย่นมุม เปลีย่น
ดา้นเสยีใหม่  อย่างทีไ่ดเ้ปรยีบเทยีบเอาไว ้ หนงัสอืเล่มต่อๆไปนัน้กจ็ะไม่เรยีกร้องความสนใจ
มากนกั 
 อัง้บ๊วยเป็นตวัผูห้ญงิทีน่่าสนใจส าหรบัคนไทยมากคนหนึ่ง ผูห้ญงิจนีชนิดน้ี จะพบใน
ประเทศไทยมากทีสุ่ดเพราะเป็นประเทศทีผู่ห้ญงิเป็นนกัธุรกจิ น่าขอบใจนกัประพนัธท์ีท่ าใหเ้หน็
ว่าอัง้อ๊วยรกัพีเ่ขยมาตลอดเวลา แต่พีเ่ขยไม่เลอืกอัง้บ๊วยเพราะขาดความสวยแบบจนี และขาด
คุณลกัษณะของหญงิจนีทัง้สิน้ ความรกันี้อัง้บ๊วยเองอาจไม่รูต้วักไ็ด ้และคงไม่ยอมรบัแก่ตวัเอง 
แต่เม่งจซูึง่เป็นเดก็ฉลาดเลง็เหน็ จงึแน่ใจตลอดมาว่า ตนจะจดัการพดูจาใหน้้าแต่งงานกบัพอ่ได ้
เม่งจเูขา้ใจน้าด ี และนบัถอืน้า แต่ดว้ยความเขม้แขง็ของเม่งจเูอง เม่งจไูม่อจิฉาความร ่ารวยของ
น้า และไม่ปรารถนาความสุขจากความร ่ารวย ผูอ้่านบางคนอาจเหน็ว่า เม่งจเูป็นตวัในเรื่องทีม่ี
ความดเีกนิไป แต่ถา้เทยีบว่าเป็นลูกสาวของตนัสว่งอู๋ และชวีติไดผ้่านพบประสบเหตุการณ์ที่
เกดิแก่พีช่ายแลว้  กไ็ม่เกนิเชื่อแต่ประการใด  แทท้ีจ่รงิ ผูห้ญงิอย่างเม่งจแูละอัง้บ๊วยนัน้มอียู่
มาก และเป็นโครงอนัแขง็แรงของสงัคมเกอืบทุกสงัคม  แตเ่ป็นธรรมดาของมนุษยเ์ราจะไม่ทนั
สงัเกตโครงของสิง่ใด จะชมเชยเครื่องประกอบเครื่องประดบัมากกว่า 
 สิง่ทีน่่าชมนวนิยายเรื่องนี้อยู่ทีก่ลวธิแีสดงลกัษณะนิสยัของตวัละครดว้ย นกัประพนัธไ์ม่
อธบิายตวัละครเลย ปล่อยใหผู้อ้่าน ซึง่นกัประพนัธ์ยกย่องว่าคงจะเป็นผูใ้หญ่วนิิจฉยัเอาเอง ว่า
ตวัละครไหนท าอะไรเพราะเหตุใด ผูอ้่านรูถ้งึความรูส้กึของตนัส่วงอู๋ผูเ้ขยีนจดหมายคนเดยีว รู้
ว่าตนัส่วงอู๋เป็นคนมอีารมณ์ประณีต เกดิความสะเทอืนอารมณ์งา่ยและจติใจหวัน่ไหวไปตาม
อารมณ์   แต่สามารถบงัคบัจติใจไดซ้ึ่งท าใหค้วามเหน็ใจของผูอ้่านไปตกอยู่แก่ตนัส่วงอู๋ ซึง่ถ้าไม่
ใชก้ลวธิเีช่นนี้ คนอ่านซึ่งเป็นคนไทย คงจะใหค้วามเหน็ใจไม่ได ้ทีเ่หน็ใจและมคีวามรูส้กึร่วมไป
กบัตนัส่วงอู๋ได ้ ก็เพราะมโีอกาสไดร้บัรูถ้งึความโทมนัสของตนัสว่งอู๋ รวมกบัความตระหนกทุก
ระยะ และมผีูอ้่านผูห้นึ่งชมเชยนกัประพนัธม์าก ว่ารูจ้กัจบจดหมายอย่างน่าสนใจเกอืบทุกฉบบั
ซึง่เป็นกลวธิทีีใ่หม่ในวงวรรณกรรมไทย และเท่าทีค่วามรูข้องขา้พเจา้จะบอกได ้ กไ็ม่ไดเ้คยเหน็
ในหนงัสอืภาษาองักฤษ   นกัประพนัธอ์าจไดแ้บบอย่างมาจากนวนิยายจนีกไ็ด ้แต่กท็ าไดด้ ี ไม่
เกอ้เขนิ ไม่แลเหน็ลกัษณะคนลอกแบบ ดกูลมกลนืเขา้กนัไดด้ี 
 กลวธิขีองเรื่องนี้ตลอดเรื่องเป็นกลวธิขีองนกัเขยีนทีเ่ป็นผูใ้หญ่ เขยีนใหผู้ใ้หญ่อ่าน ไม่ดู
หมิน่ผูอ้่านว่าจะไม่เขา้ใจตรงนัน้ตรงนี้ ปล่อยใหผู้อ้่านตคีวามเอาเองเท่าทีผู่อ้่านจะเขา้ถงึได ้ ซึง่
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เป็นสิง่ทีน่กัเขยีนบางคนท าไม่ค่อยได ้   มกัจะตัง้ตวัเป็นนกัเทศน์  และพยายามจะสอนคนอ่าน
อยู่เสมอ   ซึง่กไ็ม่ใช่ความผดิรา้ยแรงถา้ไม่ท ามากเกนิไปจนคนอ่านบางชนิดทนไม่ได ้ คนอ่าน
บางประเภททีช่อบกลวธินีัน้กม็ ี การอ่านการเขยีนเป็นงานทีไ่ม่มกีฎเกณฑต์ายตวั เช่นเดยีวกบั
ศลิปะทัว่ไป  แลว้แต่จติใจของคนดคูนแสดง คนดูมเีสรภีาพเลอืกไปชมภาพยนตรต์่างประเทศ
ฉนัใด ผูอ้่านนวนิยายกฉ็นันัน้ ในกรณีผูป้ระพนัธค์นนี้  มนีกัอ่านทีม่อีายุล่วงครึง่ศตวรรษแลว้
หลายคน แปลกใจมากเมื่อทราบว่า ผูเ้ขยีนเป็นคนทีย่งัไม่ล่วงเขา้มชัฌมิวยั 
 สว่นขอ้บกพร่องของนวนิยายนี้กย็่อมมเีป็นธรรมดา งานทีป่ราศจากขอ้บกพร่องนัน้
ย่อมจะหาไดย้าก ขอ้บกพร่องส าคญัทีสุ่ดของนวนิยายนี้คอืค าแถลงการณ์ของผูป้ระพนัธต์อนจบ
เรื่อง   เป็นการท าลายความรูส้กึของผูอ้่านทีรู่ส้กึว่าไดร้บัความยกย่องจากบทประพนัธท์ีไ่ดก้ล่าว
ไวใ้นตอนบนเสยีสิน้ และค าน าเมื่อพมิพอ์อกเป็นเล่มนัน้  ผูป้ระพนัธไ์ม่น่าเขยีนเองเลย ภายใน
ตวัเรื่องนัน้ กม็ภีาษาทีใ่ชใ้นจดหมายฉบบัตน้ๆออกจะเป็นส านวนหนงัสอืต ารามากเกนิไป แต่มี
ผูแ้กใ้หว้่า   ไดเ้คยใหค้นจนีทีรู่ห้นงัสอืเรยีบเรยีงเรื่องจนีเป็นภาษาไทยให ้ ส านวนเป็นแบบที่
ปรากฏนัน้ แต่ตวัขา้พเจา้เหน็ว่า ในตอนหลงัผูป้ระพนัธแ์กไ้ขใหด้ขีึน้ได ้ และไดท้ราบว่ามกีาร
แกไ้ขบางอย่างในการพมิพค์รัง้ที ่ 2 สว่นความสนุกตื่นเตน้นัน้จะหวงัเอาไม่ไดจ้ากนวนิยาย
ประเภทนี้ ซึง่เป็นประเภทเอกสารสงัคมดงัไดก้ล่าวไวแ้ลว้   มผีูข้อ้งใจในขอ้นี้ว่า  ในปีที่ตนัสว่งอู๋
เขา้มาในประเทศไทยนัน้  มเีหตุการณ์รุนแรงเกดิขึน้ระหว่างคนไทยกบัคนจนี ซึง่น่าจะมกีล่าวไว้
ทีใ่ดบา้ง นกัประพนัธซ์ึง่เป็นคนในปฐมวยัอาจไม่รูเ้รื่องนี้ ขา้พเจา้ไม่ค่อยตดิใจนกั เพราะนว
นิยายไม่ใช่บนัทกึเหตุการณ์ในสงัคม แต่ถา้มกีล่าวไวบ้า้ง เช่นใหพ้อ่อุปถมัภบ์อกกล่าวแก่ตนัส่
วงอู๋ไว ้ อาจท าใหน้วนิยายสมบูรณ์ขึน้ แต่นกัประพนัธอ์าจคดิว่าเป็นเรื่องรุนแรง  จงึเวน้เสยีไม่
กล่าวถงึกไ็ด ้ มผีูต้ดิใจเรื่องรถลาก ว่าหมดไปแลว้ก่อนสงคราม   ในเรื่องนี้มผีูย้นืยนัว่า  เลกิ
สงครามแลว้ยงัมอียู่บา้งไม่มากคนันกัในพระนคร นี่กแ็สดงว่านกัประพนัธไ์ดร้บัความส าเรจ็
นัน่เอง เพราะถา้คนอ่านไม่สนใจกจ็ะไม่พยายามไปคน้หลกัฐาน นกัประพนัธถ์า้พลาดพลัง้ใน
เรื่องเช่นน้ี ไม่จ าเป็นตอ้งชีแ้จงแกข้อ้หาแต่ประการใด   ความผดิพลาดย่อมมไีดเ้สมอ หรอืผูอ้่าน
อาจเป็นฝ่ายผดิกไ็ด ้ คุณสมบตัสิ าคญัของนวนิยายอยู่ทีแ่สดงว่า นกัประพนัธเ์ป็นคนมจีติใจ มี
สมอง มฝีีมอืสรา้งมนุษยใ์นมโนภาพขึน้เป็นตวับุคคลทีเ่กอืบจะเป็นมนุษยจ์รงิไดห้รอืไม่   เรื่อง
ปลกีย่อยถา้ถูกตอ้งทุกอย่างไปกด็ ี แต่ถา้มผีดิพลาดบา้ง กเ็ป็นขอ้เลก็น้อย ใหผู้อ้่านไดต้ิ
อะไรบา้ง จงึเป็นช่องทางใหเ้ขาแสดงความสนใจ ไม่จ าเป็นตอ้งสะดุง้สะเทอืนจนเกนิไป แต่นกั
ประพนัธเ์ช่นเดยีวกบัผูป้ระกอบศลิปกรรมทัง้หลาย ควรยดึหลกัทีส่มเดจ็เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิฯ 
องคศ์ลิปินเยีย่มยิง่ของไทยไดต้รสัไวแ้ก่ผูร้่วมงานกบัพระองคท์่านว่า   ช่างควรเดาน้อยทีสุ่ด  
(สมยัของสมเดจ็เจา้ฟ้าฯยงัไม่นิยมใชค้ าว่า ‘ศลิปิน’) 
 บทวจิารณ์อนันี้ ท่านทีส่งัเกตคงจบัไดว้่า เขยีนเป็นแบบครเูขยีนใหน้กัเรยีนหรอื
นกัศกึษา   วรรณกรรมวจิารณ์หรอืวรรณคดวีจิารณ์นัน้ ยงัไม่เป็นศลิปะในตวัของตวัเองใน
ประเทศไทย ทีท่ านี้เพือ่การศกึษาวรรณกรรมแบบใหม่แบบหนึ่งของไทย จงึตอ้งกล่าวต่อไปสกั
เลก็น้อย ซึง่นกัวจิารณ์อย่างในต่างประเทศอาจไม่กล่าวถงึ ขอ้นัน้คอืวธิกีารตดัสนิใจของตนัส่
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วงอู๋ ซึง่เกดิมาจากไดเ้หน็ใจญาตมิติรของลูกเขยคนไทย ตนัสว่งอู๋น่าจะไดพ้บเหน็คนไทย
มากกว่าตวัลูกเขยและญาตมิติร 2-3 คนของลูกเขย แต่กไ็ดก้ล่าวแลว้ว่า นวนิยายเรื่องนี้ นกั
ประพนัธไ์ดว้างกรอบใหต้วัเองใหด้ าเนินเรื่องภายในจดหมาย 100 ฉบบั ถ้าจะใหจ้ านวน
จดหมายไม่เป็นตวัเลขเรยีบรอ้ย   อย่างทีฝ่รัง่เรยีกว่า ตวัเลขกลม กจ็ะท าใหม้โีอกาสขยายเรื่อง
ไดด้ขีึน้ แต่การวางกรอบเช่นนัน้กเ็ป็นกลวธิทีีเ่รยีกรอ้งความสนใจด ีและกไ็ม่ถงึแก่ท าใหเ้รื่องผดิ
จากความสมจรงิไปมากนกั เพราะคนเขยีนจดหมายไม่จ าเป็นตอ้งเขยีนความในใจครบครนัไป
ทุกสิง่ทุกอย่าง เราอาจอธบิายช่วยนกัประพนัธไ์ดว้่า   ตนัสว่งอู๋อยากเปลีย่นใจอยู่แลว้ เพราะ
ความเปล่าเปลีย่ว ความผดิหวงัต่างๆบงัคบัไปในทางออ้ม   อย่างไรกต็าม  ส าหรบัผูอ้่านหลาย
คนทีข่า้พเจา้ไดต้ดิตามถามความเหน็ กไ็ดใ้หค้วามเหน็ใจแก่ตนัสว่งอู๋มากพอสมควร และตาม
ปรกตขิองนวนิยายทีส่าระของเรื่องเป็นปัญหาสงัคม ผูอ้่านมกัไปเอาใจใส่กบัปัญหานัน้เสยี
มากกว่าจะพจิารณาตวันวนิยาย จงึขอจบลงว่า เป็นทีน่่ายนิดทีีม่นีวนิยายเช่น   จดหมายจาก
เมืองไทย เขา้มาสูบ่รรณโลกไทยและหวงัว่า จะมนีักประพนัธท์ีส่นใจกบัปัญหาสงัคมไทยใน
แงมุ่มอื่นๆ แสดงฝีมอืตนใหป้ระจกัษ์กนัขึน้มากกว่าทีไ่ดม้อียู่แลว้ 
 

ทีม่า: บุญเหลอื เทพยสุวรรณ, ม.ล. แว่นวรรณกรรม. กรุงเทพฯ : อ่านไทย, 2529. หน้า 501–
524. 
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บทวิเคราะห ์
  
บทบาทของ ม.ล.บุญเหลอื เทพยสุวรรณ เป็นทีป่ระจกัษ์แจง้ในวงวรรณคดศีกึษาและ

วรรณคดวีจิารณ์ พืน้ฐานครอบครวัทีฝั่งใจในเรื่องศลิปวฒันธรรมไทย พืน้ฐานการศกึษาทีไ่ดร้บั
ความรูเ้รื่องวฒันธรรมตะวนัตกอย่างเตม็ที ่ และพืน้ฐานความเป็นครูทัง้ไดร้บัการศกึษาและดว้ย
จติใจพรอ้มเป็นครู(1) ท าให ้ม.ล.บุญเหลอื เป็นนกัวจิารณ์ทีม่ลีกัษณะ “ทนัสมยั" แต่ไม่ขาด “ราก
ไทย" และในขณะเดยีวกนักม็คีวามพรอ้มแบบครแูทค้อื มจีติใจเสยีสละ เมตตา และเฉียบขาด
ตามควร งานวจิารณ์ “จดหมายจากเมืองไทย" ทีค่ดัสรรมานี้ เป็นผลงานทีต่พีมิพค์รัง้แรกใน
นิตยสาร       วทิยาสารปรทิศัน์ เมื่อ 20 กนัยายน 2513 ซึง่เป็นระยะเวลาหลงัจากทีน่วนิยาย 
"จดหมายจากเมืองไทย"ของ “โบตัน๋" ไดร้บัรางวลัส.ป.อ.ไดป้ระมาณหนึ่งปี  และก าลงัอยู่ใน
กระแสวพิากษ์วจิารณ์ดว้ยเหตุทีส่มยันัน้ นวนิยายสะทอ้นภาพสงัคมยงัเป็นอยู่ระหว่างการ 
“พนิิจพจิารณา"รบัเขา้ไวใ้นอนัดบัหนงัสอืควรอ่าน(2)  ดงันัน้ การที ่ ม.ล.บุญเหลอืกา้วออกมา
วจิารณ์ชื่นชม"จดหมายจากเมอืงไทย"จงึเป็นความกลา้ทีเ่ป็น “ตราประกนั" ชัน้ดใีหน้วนิยาย
เล่มนี้ และในขณะเดยีวกนักก็ลายเป็นการ “บุกเบกิ"เสน้ทางการวจิารณ์ทีส่ าคญัใหน้วนิยาย
สายสะทอ้นภาพสงัคม(อกีครัง้)ดว้ย และส าหรบันักวรรณคดศีกึษาและนกัวจิารณ์วรรณกรรม 
กา้วนี้ของม.ล.บุญเหลอื ไดก้ลายเป็น “ตวัอย่าง" ใหเ้หน็ว่า การวจิารณ์หนงัสอืควรจะเริม่จาก
จติใจกวา้งขวางทีย่อมรบัใหไ้ดก้่อนว่า วรรณกรรมส าหรบัใชใ้นหอ้งเรยีนมไิดม้แีต่เพยีงวรรณคดี
ทีต่ ัง้อยู่บนหิง้สงูเท่านัน้  
 ในดา้นการประเมนิคุณค่า ม.ล.บุญเหลอื ไดแ้สดงใหเ้หน็ตวัอย่างการวจิารณ์ทีท่ าได้
อย่างรอบดา้น นบัตัง้แต่เนื้อหาของเรื่อง(3) กลวธิ ี ตวัละคร  ภาษา ตลอดจนขอ้ด ี ขอ้บกพร่อง

 
(1) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม "บทน าว่าดว้ยวรรณคดีวิจารณ์ ของ ม.ล.บุญเหลือ  เทพยสวุรรณ" โดยเจตนา นาควชัระ ใน
เล่ม แว่นวรรณกรรม ส านกัพิมพอ์่านไทย 2529 หนา้ 16-17 
(2) นกัวิชาการทางวรรณกรรมและนกัอ่านเห็นว่า พ.ศ.2512 อยู่ในยคุของการแสวงหา ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการถกูปิด
กัน้เรื่องการอ่านการเขียนยาวนานมานับแต่ปฏิวตัิรฐัประหารสมยัจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์พ.ศ.2501 ผูค้นในยุคนีย้งั 
"เกรง" เรื่อง "การเมืองและสงัคม" มากอยู่ เพราะ"พ.ร.บ.ป้องกนัการกระท าอนัเป็นคอมมิวนิสต”์ ก็ส่งผลกระทบรุนแรง 
(3) อ่านเพิ่มเติมบทความของนักวิจารณ์คนเดียวกันเรื่อง"ขอ้คิดจาก"จดหมายจากเมืองไทย"วิจารณ์เฉพาะเนือ้หาและ
แนวคิดของเรื่อง ตีพิมพ์ในนิตยสารสยามรฐัสัปดาหว์ิจารณ์ 3 ฉบับต่อเน่ืองกัน ในเดือนสิงหาคม 2513 ก่อนหน้างาน
วิจารณช์ิน้นีป้ระมาณ 1 เดือน  รวมอยู่ในเล่ม"แว่นวรรณกรรม"ส านกัพิมพอ์่านไทย 2529 หนา้ 476-500 
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ของเรื่อง  โดยในประเดน็ทีไ่ดว้จิารณ์ประเมนิค่าเหล่านัน้ ผูว้จิารณ์ไดเ้สรมิเพิม่ความ “รูร้อบ" 
และ “รูล้กึ" ในวชิาวรรณกรรมวจิารณ์ใหผู้อ้่านไปพรอ้มกนัดว้ย โดยไม่ท าใหผู้อ้่านรูส้กึว่าก าลงั
ถูกสอน  เช่น การเล่าว่ามคีนตัง้ค าถามขึน้มาแลว้ผูว้จิารณ์กต็อบค าถามนัน้ เช่น การยนืยนัว่า  
“นวนิยายเป็นวรรณกรรมประเภททีใ่ชก้ลวธิโีดยไม่มขีอบเขต" หรอืการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการ
สรา้งองคป์ระกอบทางศลิปะว่า “ถา้นวนิยายเล่มใดมุ่งบรรยายหรอืพรรณนาทุกดา้นทุกมุมของ
ปัญหา นวนิยายนัน้กร็กัษาลกัษณะของศลิปกรรมไวไ้ม่ได"้หรอืชีเ้สรมิใหเ้หน็ว่า กลวธิขีองเรื่องนี้
เป็นของนกัเขยีนทีเ่ป็นผูใ้หญ่ เขยีนใหผู้ใ้หญ่อ่าน “ปล่อยใหผู้อ้่านตคีวามเอาเองเท่าทีผู่อ้่านจะ
เขา้ถงึได"้ ซึง่เป็นวธิทีีด่วีธิหีนึ่ง และยงัยนืยนัเสมอว่า “การอ่านการเขยีนเป็นงานทีไ่ม่มี
กฎเกณฑต์ายตวั เช่นเดยีวกบัศลิปะทัว่ไป" 
 ความใหม่อกีประการหนึ่งในการตคีวามงานวรรณกรรมทีม่.ล.บุญเหลอืไดน้ ามาใชใ้น
การวจิารณ์ครัง้นี้คอื การน าศาสตรอ์ื่นๆมาตคีวามงานวรรณกรรมพรอ้มใหข้อ้คดิ เช่น น าเรื่อง
จติวทิยา มาอธบิายลกัษณะนิสยัตวัละคร : ซึง่มาจากต่างวฒันธรรม  น าเรื่องสงัคมวทิยา มา
อธบิายสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัตวัละคร เช่น การกล่าวถงึเรื่อง ความตระหนกทางวฒันธรรม (Culture 
Shock) ทีเ่กดิขึน้กบัตวัละครเอกทีเ่ป็นจนี เพราะมาพบกบัวฒันธรรมไทย  และหรอืการกล่าวถงึ
ความแขง็แกร่งของตวัละครหญงิในเรื่องทีม่รีากฐานมาจากความจรงิทีว่่าผูห้ญงิแบบนี้ “เป็น
โครงอนัแขง็แรงของสงัคมเกอืบทุกสงัคม" และย ้าว่า “แต่เป็นธรรมดามนุษยเ์ราจะไม่สงัเกตโครง
ของสิง่ใด จะชมเชยเครือ่งประกอบเครือ่งประดบัมากกว่า" 
 นอกจากนี้ ผูว้จิารณ์ยงัแสดงใหเ้หน็ถงึท่าทใีนการวจิารณ์ทีเ่ตม็ไปดว้ยความเขา้ใจ
ผูเ้ขยีน ซึง่อายุยงัน้อย และเขยีนเรื่องซึง่ไดร้บัการวพิากษ์วจิารณ์ต่าง ๆกนัไป และมสีว่นหน่ึงไม่
ค่อยจะพอใจนกั  ม.ล.บุญเหลอื ซึง่มองเหน็ “ค่า" ของเนื้องาน และผูส้รา้ง จงึ “ภาคภูมใิจมากทีม่ี
นกัแต่งหนงัสอืไทยทีม่อีายุอยู่ในปฐมวยั มคีวามสามารถและมคีวามนึกคดิอย่างทีป่รากฏยู่ใน
หนงัสอืเรือ่งนี้" จนถงึขนาดชีบ้อกผูอ้่านว่า “ไดท้ าใหรู้ส้กึว่ามแีสงร าไรของยุคใหม่ของวรรณคดี
ไทยขึน้แลว้" ซ ้ายงัชีช้ดัอกีดว้ยว่า ขอ้บกพร่องเกีย่วกบัขอ้มลูทีผ่ดิพลาดนัน้ เป็นขอ้เลก็น้อย 
เพราะความผดิพลาดย่อมมไีดเ้สมอทัง้ฝ่ายผูเ้ขยีนและผูอ้่าน และย ้าดว้ยการยนืยนัแทน
นักเขยีนว่า “คุณสมบตัสิ าคญัของนวนิยายอยู่ทีแ่สดงว่า นกัประพนัธเ์ป็นคนมจีติใจ มสีมอง มี
ฝีมอืสรา้งมนุษยใ์นมโนภาพขึน้เป็นตวับุคคลทีเ่กอืบเป็นมนุษยจ์รงิไดห้รอืไม่" และปลอบขวญั
นกัเขยีนว่า “ไม่จ าเป็นตอ้งสะดุง้สะเทอืนจนเกนิไป" พรอ้มปรามปิดทา้ยตามแบบครวู่า “ช่างควร
เดาน้อยทีสุ่ด" เหน็ไดว้่า ท่าทขีองผูว้จิารณ์ครัง้นี้ น่าจะเป็นตวัอย่างทีด่ขีองการประสานช่องว่าง
ระหว่างนกัเขยีนและนกัวจิารณ์ได ้ ทัง้นี้ สว่นหน่ึงอาจเป็นเพราะนกัวจิารณ์เองกม็บีทบาทเป็น
นกัเขยีนอยู่ดว้ย 
 บทวจิารณ์จดหมายจากเมอืงไทยชิ้นน้ี ไม่เพยีงแต่เป็นตวัอย่างการวจิารณ์ส าหรบั
นกัเรยีน นิสตินกัศกึษาครูอาจารยใ์นสถาบนัการศกึษาเท่านัน้ หากยงัเป็นตวัอย่างการวจิารณ์
ส าหรบันกัอ่านและนกัเขยีน เพือ่การเรยีนรูใ้นสิง่ทีน่กัวจิารณ์ผูม้ดีวงตา “เฉียบคม" และมดีวงใจ 
“อ่อนโยน" บรรจุไวอ้ย่างเตม็เป่ียม แมท้่วงท านองการเขยีนบางจงัหวะอาจดเูหมอืนแสดงความ
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คดิเหน็ไปเรื่อยๆ แต่แทจ้รงิแลว้ในความเรื่อยๆเหล่านัน้ ผูว้จิารณ์ม ี “แสงสว่าง" แห่งความรูส้อ่ง
ประกายเรอืงไรอยู่ในถอ้ยภาษา และม ี “นยั" แห่งความคดิซ่อนไวร้ะหว่างบรรทดั ซึง่เป็นหน้าที่
ของผูอ้่านทีจ่ะรบัและปรบัมาครุ่นคดิพนิิจนึกต่อไป    

ดว้ยวยัวุฒ ิ คุณวุฒ ิ และความมุ่งมัน่สรา้งสรรคโ์ลกของการวจิารณ์ของ ม.ล.บุญเหลอื 
เทพยสุวรรณ ท าใหก้ารวจิารณ์งานวรรณกรรมของท่านไม่เพยีงแต่ชิน้นี้ หากแต่อกีหลายๆชิน้ มี
ลกัษณะ “น ากระแส" และ “สง่ปัญญา" สูน่กัอ่านทีช่ดัเจน จนเกดิเป็นพลงัทางปัญญาต่อเนื่องจาก
ยุคสมยัหนึ่งไปสูอ่กียุคสมยัหนึ่งได ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเสน้ทางของวรรณคดวีจิารณ์และ 
วรรณคดศีกึษา 
 

       ชมยัภร  แสงกระจ่าง : ผูว้เิคราะห์ 
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จดหมายถึงหลาน 
 

รญัจวน  อนิทรก าแหง 
           

  ท่ีบ้าน 
29  กนัยายน  2515 
หลานรกัของป้า 
 
 ดใีจทีไ่ดร้บัขา่วจากหลาน และดใีจทีห่ลานสนใจการอ่านหนงัสอืถงึกบัยอมรบัว่าเป็นงาน
อดเิรกอย่างหนึ่ง  ทีห่ลานจะว่างเวน้มไิด ้  ในจดหมายของหลานเล่าถงึความคดิเหน็เกีย่วกบั
เรื่อง  จนั ดารา  ทีห่ลานเพิง่อ่านจบ  หลานว่ายงัไม่ค่อยเขา้ใจเรื่องดนีกั  แต่อ่านแลว้กท็ าให้
หลานรูส้กึตื่นเตน้คกึคกัเป็นอนัมาก ป้าเหน็ดว้ยและเชื่อว่าหลานคงไม่ซบึซาบในเน้ือเรื่องทเีดยีว
นกั คงจะไดแ้ต่ความรูส้กึทีว่บูวาบตื่นเตน้ เพราะบทรกัทีเ่ปิดเผยและซบัซอ้นของนายจนั ดารา
กบัผูห้ญงิของเขา อนัทีจ่รงิผูแ้ต่งคอื  ‘อุษณา เพลงิธรรม’  กไ็ดเ้ขยีนไวใ้นค าบอกกล่าวว่า “ไม่ใช่
หนงัสอือ่านเล่นส าหรบัเดก็”  แต่ใครเล่าจะมาหา้มไม่ใหเ้ดก็อ่าน เพราะสทิธใินการอ่านนัน้ เป็น
เสรภีาพของทุกคน  การเลอืกอ่านกเ็ป็นสทิธิข์องแต่ละคน ฉะนัน้การทีห่ลานหรอืเพือ่นๆ หรอืผู้
ทีอ่ยู่ในวยัเดยีวกบัหลานจะอ่านเรื่อง จนั ดารา กย็่อมอ่านได ้
 ป้าไม่ใช่คนสมยัใหม่นกั แต่กไ็ม่ใช่สมยัเก่าจนเกนิไป ทีพ่ดูเช่นน้ีไม่ใช่จะสนับสนุน แต่
เพราะป้ารูว้่าไม่มสีทิธิห์า้ม ถา้ยิง่หา้มกเ็หมอืนยิง่ยุ ถา้จะหา้มกจ็ะตอ้งหาเรื่องอื่นๆมาทดแทนให ้ 
ซึง่ในขณะนี้กย็งัไม่มหีนงัสอืทีท่ดแทนเพยีงพอ หรอืเกอืบไม่มเีลย  ป้าจงึเหน็ใจหลานและ
เพือ่นๆ ทีม่คีวามกระหายในการอ่าน  ป้าเองกเ็คยเป็นเดก็ที ่ “หวิ” หนงัสอือยู่เสมอ  จ าไดว้่า
หยบิอะไรไดก้อ็่านทัง้นัน้  แต่โชคดทีีใ่นสมยัทีป้่าเป็นเดก็ ยงัไม่มหีนงัสอือย่าง จนั ดารา มาก
นกั ขนาดเรื่อง เจ้าแม่อยู่หวัศรีสุดาจนัทร ์ หรอื ขนุวรวงษาธิราช ทีพ่มิพล์งในหนงัสอืพมิพ ์
สยามราษฎร ์ สมยันัน้  บรรดาผูใ้หญ่ในสมยัของป้ากต็ื่นเตน้ตกใจกนันกัแลว้ และเป็นทุกขเ์ป็น
รอ้นอย่างยิง่ทีเ่หน็ป้าอ่าน  แต่ท่านกไ็ม่เคยใชอ้ านาจเผดจ็การหา้มป้า เป็นแต่เพยีงและเลม็ชวน
ป้าคุยเรื่องนี้ แลว้กค็่อยๆ อธบิายแนะน าไปทลีะน้อย ผสมกบัการเล่าเรื่องพงศาวดารอยุธยาสมยั
นัน้ใหป้้าฟังดว้ย ป้ากเ็ลยฟังเพลนิ เพราะท่านมศีลิปะในการเล่า จนท าใหป้้าหนัไปอ่านหนงัสอื
พงศาวดาร และประวตัศิาสตรอ์ยุธยาตอนนัน้ดว้ยความใสใ่จ และผลกค็อื ท าใหป้้ารกัวชิา
ประวตัศิาสตรม์ากขึน้ 
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 หนัมาพดูเรื่อง จนั ดารา ของ ‘อุษณา เพลงิธรรม’ กนัใหม่ ป้าอ่านอย่างผูใ้หญ่ อ่าน
อย่างบรรณารกัษ์ทีจ่ะตอ้งอ่านหนงัสอืทุกอย่างและอ่านใหม้ากทีสุ่ดทีจ่ะมากได ้ อ่านเพือ่
เปรยีบเทยีบและอ่านเพือ่วจิารณ์ ฉะนัน้ป้าจงึอ่านและพจิารณาจนั ดารา  ในแงน่ี้ เมื่อตอนทีเ่ขา
พมิพเ์ป็นตอนๆ ลงใน สยามรฐัสปัดาหวจิารณ์ ป้าไม่ไดอ้่านเพราะป้ามนีิสยัไม่ดทีีเ่ป็นคนใจรอ้น 
ไม่ทนัใจทีต่อ้งคอยเป็นอาทติย ์ ป้ามาอ่านเมื่อเขาพมิพ์เป็นเล่ม และอ่านรวดเดยีวจบ ป้า
ยอมรบัว่า ‘อุษณา เพลงิธรรม’ มวีธิเีขยีนทีเ่ดนิเรื่องไดร้วดเรว็ทนัอกทนัใจคนอ่าน ตวัละครของ
เขาไม่ว่าจะเป็นจนัดารา หรอืคุณบุญเลื่อง คุณแกว้ คุณหลวง น้าวาด ฯลฯ ต่างมชีวีติ 
บุคลกิลกัษณะ ความคดิ ความรูส้กึของแต่ละคน เป็นภาพพจน์ทีช่ดัเจน  ท าใหป้้าไดเ้ขา้ใจใน 
“ปม” ทีซ่บัซอ้นซ่อนเงือ่นอยู่ในหวัใจ และในชวีติของเขาแต่ละคน ทีท่ าใหเ้ขาตอ้งแสดงบทบาท
ของชวีติไปเช่นนัน้ น่าละอายในสายตาของคนอื่น และกอ็าจน่าละอายในสายตาและความรูส้กึ
ของเขาเองดว้ย แต่เขาช่วยไม่ได ้   หา้มตวัเองทีจ่ะไม่ใหก้ระท าเช่นนัน้ไม่ได ้ เพราะเขาอ่อนแอ
เกนิไปทีจ่ะสลดัตนเองใหอ้อกไปจากบ่วงเวรกรรมของเขา เขาจงึพากนัปล่อยชวีติให ้ “เน่า” 
ต่อไปจนกว่าจะสิน้อายุขยั ซึง่น่าอนาถจรงิๆ  
 หลานรูส้กึสงสารและสมเพช จนั ดารา บา้งหรอืเปล่า ในระหว่างทีอ่่านชวีติของเขา ป้า
ว่าหลานคงจะรูส้กึบา้งไม่มากกน้็อย  ป้าสงสารชวีติของเขาเมื่อตอนแรกเกดิและเมื่อเป็นเดก็  
มนัเป็นเวรกรรมจรงิๆทีเ่ขาตอ้งเกดิมาในสภาพเช่นนัน้ และเป็น “เวร” ทีด่ ามดืเหลอืเกนิทีต่อ้ง
เกดิมาอยู่ในก ามอืของพอ่เลีย้งอุบาทวอ์ย่าง “คุณหลวง”คนนัน้ พอ่เลีย้งทีพ่ยายามจะใสค่วาม
โสมมทุกอย่างทีเ่ขาสามารถจะบนัดาลไดล้งไปในหวัใจของเดก็น้อยจนั ดารา จนกระทัง่มนั
ค่อยๆผลผิลออกมาอย่างทีเ่ขาตอ้งการ ถา้ จนั ดารา เกดิมาในครอบครวัทีม่พีอ่แม่ปกตเิช่นเดก็
อื่นๆสว่นมากทัง้หลาย  เขากค็งจะเป็นคนปกตเิหมอืนอย่างหลาน เหมอืนอย่างเดก็ทีเ่ราเชยชม
กนัว่าน่ารกันี่แหละ เรื่องบา้นน่ีแหละ  เป็นเรื่องทีค่า้งอยู่ในใจของป้าตลอดเวลา  “บา้น” มี
อทิธพิลมากเหลอืเกนิ  จะบนัดาลใหเ้ดก็เป็นมนุษยก์ไ็ด ้เป็นเทวดากไ็ด ้หรอืเป็นเปรตอสุรกายก็
ได ้ ป้าจงึดใีจนกัทีห่ลานของป้าโชคด ี มบีา้นทีอ่บอุ่นเป็นสุขพรอ้มพอ่แม่พีน้่องทีร่กัใคร่กลม
เกลยีวและเสยีสละใหก้นั ป้าสวดมนต์ภาวนาขอใหห้ลานม ี“บา้น” ทีอ่บอุ่นเป็นสุขเช่นนี้ตลอดไป 
เพือ่หลานจะไดม้รีากฐานของชวีติทีม่ ัน่คงและมอีนาคตทีใ่สสว่างเป็นสงา่ 
 เพราะ จนั ดาราถูกหลอมชวีติดว้ยภาพ ดว้ยเสยีง ดว้ยการกระท าของพอ่เลีย้งอุบาทว์
อยู่ทุกเมื่อเชื่อวนั  มเีพือ่นทีเ่ชีย่วชาญอย่าง “เคน” แลว้ยงัไดพ้บผูห้ญงิทีม่กัมากอย่าง “คุณบุญ
เลื่อง” พบเดก็ผูห้ญงิทีว่ติถารอย่าง “คุณแกว้” ชวีติของ จนั ดารา กเ็ลยไปกนัใหญ่ กลายเป็นคน
ทีห่มกมุ่นมวัเมาอยู่แต่เรื่องกามโลกยีเ์รื่องเดยีว ชวีติของคนอนัเป็นชวีติทีส่มบูรณ์เป็นสุขจะตอ้ง
ประกอบไปดว้ยหลายอย่าง เริม่ตัง้แต่เรยีน  ท างาน รกั แต่งงาน แลว้กช็่วยกนัสรา้งครอบครวั
หลกัฐานเพือ่ตวัเองเพือ่สงัคมและเพื่อชาตบิา้นเมอืง ไม่ใช่ปล่อยชวีติใหม้วัเมาอยู่กบัสิง่ทีบ่ัน่
ทอนลดิรอนอนาคต  ของตวัเองอย่างทีจ่นั ดารากระท าอยู่ เพราะรงัแต่จะเป็นทีน่่าสมเพชดแูคลน
ของคนทัว่ไป ยิง่กว่านัน้ ชวีติกจ็ะจมดิง่ลงไปสูก่้นเหวทีด่ ามดื เพราะหมอกควนัของโลกยี ์แลว้ใน
ทีสุ่ดของชวีตินัน้กจ็ะเหลอืแต่ซากทีเ่ดนิได ้แต่ใยชวีตินัน้ขาดเสยีแลว้ 
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 หลานคงจะคดิเหมอืนป้าว่า ชวีติของคนเรานัน้ อาจแบ่งอย่างง่ายๆออกเป็นสองตอน  
ตอนหน่ึง คอื เมื่ออยู่ในวยัเดก็ทีอ่ยู่ในระหว่างเรยีน  ศกึษาเพือ่ตัง้ตวั อกีตอนหน่ึง คอื เมื่อเป็น
ผูใ้หญ่ ชวีติในวยัเดก็นัน้สว่นใหญ่อยู่ในความประคบัประคองแนะน าสัง่สอนของพอ่-แม่ ครู
อาจารยแ์ละญาตพิีน้่องแลว้กอ็ยู่ทีต่วัเองว่าจะรูจ้กัรบัและเตม็ใจรบัมากน้อยแค่ไหน ซึง่ส าหรบั
หลานป้าชื่นใจทีจ่ะพดูว่าหลานของป้าฉลาดทีรู่จ้กัรบั แลว้น ามาปรบัปรุงใหเ้กดิประโยชน์แก่
ตวัเอง  ป้ากไ็ดแ้ต่ภูมใิจและหวงัว่าหลานจะใชว้จิารณญาณทีด่ใีนการรูจ้กัรบัเช่นน้ีตลอดไป เพือ่
ความเจรญิแก่ชวีติของหลานเอง สว่นตอนทีเ่ป็นผูใ้หญ่นัน้ตอนน้ีแหละต่างกก็ าชวีติของตนเอง
ไวเ้ตม็ที ่ถา้ชวีติเปรยีบเหมอืนเรอื เจา้ของชวีติกเ็ป็นทัง้กปัตนัและนายทา้ยเรอื ตลอดจนเขม็ทศิ 
ซึง่ไม่ชา้แลว้หลานกจ็ะไดกุ้มชะตาชวีติของหลานเองอย่างเตม็ที ่ ในตอนนี้ป้าคดิว่า นอกจากพืน้
ฐานความรูแ้ละการศกึษาอบรมทีไ่ดร้บัจากวยัเดก็เป็นตน้ทุนแลว้ ความมใีจเขม้แขง็เดด็เดีย่วที่
มุ่งมัน่จะประกอบการทีช่อบทีค่วร  มนี ้าหนกัและความส าคญัอยู่เป็นอนัมากทเีดยีว 
 ป้าเหน็ใจชวีติของ จนั ดารา ในวยัเดก็ เหน็ใจเพราะสิง่แวดลอ้มของเขาไม่เอือ้ใหเ้ขาได้
มมุีมสว่างในชวีติเสยีบา้งเลย  แต่ป้ากห็วงัว่า  เมื่อเขาโตขึน้เมื่อเขา้สูว่ยัผูใ้หญ่ทีเ่ขามอีสิระเสรี
ท าทุกสิง่ไดอ้ย่างใจของเขาแลว้  เขาจะหามุมสว่างใหแ้ก่ชวีติของตนเองบา้ง  แต่ป้ากผ็ดิหวงั
อย่างทีห่ลานกม็องเหน็แลว้  ป้าผดิหวงัแลว้กเ็สยีใจแทนเขา  ทีเ่ขากลบัยิง่ดิง่ลงไปสู่ความมวัเมา  
เขาไม่สามารถจะเรยีกสตสิมัปชญัญะกลบัคนืมาสูห่วัใจของเขาได ้ เพราะจติใจของเขาอ่อน
ปวกเปียกจนเกนิไป  เขาจงึไม่มทีางขึน้พน้จากเหวแห่งโลกยีไ์ด ้ นอกจากปล่อยตวัใหส้ าลกัจน
แทบขาดใจอยู่ในเหวนัน้เอง 
 ถ้าเราจะอ่านจนั ดาราอย่างนวนิยายก็สนุกสนานตื่นเต้นด ี เพราะ ‘อุษณา เพลงิ
ธรรม’ มฝีีมอืในการเขยีนอย่างน่าชมทเีดยีว นอกจากเดนิเรื่องรวดเรว็ทนัใจและตวัละครมชีวีติ
อย่างทีพ่ดูขา้งตน้แลว้ ป้าว่า 'อุษณา เพลงิธรรม' มฝีีมอืในการบรรยายเรื่องโลกยีเ์ช่นน้ีได้
แนบเนียนพอด ู  ไม่โจ่งแจง้โลดโผนจนน่าเกลยีดเกนิไปและจบเรื่องอย่างที่ชวีติอย่างนี้ควรจะ
เป็น แต่ถ้าจะอ่านจนั ดารา เหมอืนกบัอ่านชวีติของคน เพราะเขาว่านวนิยายเป็นภาพสะทอ้น
ของชวีติ เรื่องของนวนิยายกค็อืเรื่องของชวีติ ถา้นวนิยายเรื่องไหน “สมจรงิ” กอ็ยู่คงทน ถา้นว
นิยายเรื่องไหน “หลอก” กนัเกนิไป กอ็ายุสัน้ ถา้เราจะอ่านอย่างสงัเกตพจิารณาชวีติคน เรากจ็ะ
ไดพ้บชวีติของผูช้ายทีถู่กสาปคนหน่ึง ทีท่ ัง้ชวีติดจูะมดืมน และวนเวยีนมวัเมาอยู่กบัสิง่เดยีว 
เป็นชวีติทีน่่าสมเพชเท่าๆกบัน่าศกึษาว่า ท าไมจงึเป็นเช่นนัน้ 
 ป้าเชื่อว่าหลานกค็งมองเหน็สาเหตุทีบ่นัดาลใหช้วีติของ จนั ดารา ตอ้งเป็นอย่างทีเ่ขา
เป็นอยู่แลว้ เขาตอ้งเกดิมาทัง้ๆทีไ่ม่มใีครอยากใหเ้ขาเกดิ แม่ทีพ่อจะใหค้วามเมตตาสงสารได้
บา้งกม็าชงิตายเสยีก่อน พอ่เลีย้งคนทีค่วรไดใ้หค้วามกรุณาบา้งในฐานะมนุษยก์ก็ลบัมใีจ
โหดรา้ยเยีย่งสตัว ์  “คุณบุญเลื่อง”หญงิสงูวยัเจา้เสน่หก์ก็ลบัยดึ จนั ดารา เป็นเหยื่อส าหรบัปรน
ปรอืความสุขใหแ้ก่ตน  อาศยัความรกัใคร่เอน็ดขูอง “น้าวาด” ทีแ่มจ้ะกระท่อนกระแท่น แต่กย็งั
เป็นน ้าทพิยช์ใูจให ้จนัดารา  พอมเีวลาชื่นบานไดบ้า้ง เขาจงึยงัไม่เหน็โลกนี้เป็นสดี าเสยีทเีดยีว 
ถา้เพยีงแต่เขาจะมใีจเขม้แขง็อกีสกันิด เขม้แขง็พอทีจ่ะบงัคบั “ความอยาก” ใหอ้ยู่ในขอบเขต
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ของความพอด ี เขากค็งจะไม่ตอ้งมชีวีติอย่างหมดอาลยัตายอยากและขอรอ้งใหค้นทัง้หลายได้
ช่วยใหค้วามเมตตาแก่เขาบา้ง 
 ศกัดิศ์รขีองมนุษยอ์ยู่ทีก่ารไดร้บัคารวะจากมนุษยด์ว้ยกนั ถา้มวัแต่ขอรอ้งความเมตตา
เหน็ใจอยู่แลว้ จะหวงัความเคารพยกย่องดว้ยนัน้อย่าหมาย 

ชวีติของ จนั ดารา ไม่ใช่ชวีติทีน่่าอจิฉาหรอืน่าพสิมยัเลยสกันิด  แต่เป็นชวีติทีน่่าศกึษา  
และน่าช่วยกนัคดิว่า  ควรจะท าอย่างไรดจีงึจะใหจ้ านวนของ จนั ดารา ลดลงเหลอืน้อยทีสุ่ด 
เพือ่ทีเ่ราจะไม่ตอ้งสงัเวชใจกนัมากนกั 
 ป้าขอโทษทีพ่ดูยาวไปหน่อย หวงัว่าหลานจะยงัไม่ทนัเบื่อเสยีก่อน และหวงัว่าหลานจะ
อ่านหนงัสอืต่อไปอกีมากๆ อ่านใหทุ้กอย่าง และอ่านดว้ยวจิารณญาณจนหลานรูส้กึว่า หลาน
เป็นผูเ้ลอืกหนงัสอือ่านเพือ่ใหไ้ดป้ระโยชน์ตามทีห่ลานต้องการ หนังสอืเป็นเพยีงอุปกรณ์ใหแ้ก่
หลานเท่านัน้ ไม่ใช่เขม็ทศิทีจ่ะมาน าทางชวีติของหลาน ถ้าหลานฝึกการอ่านจนหลานเกดิ
ความรูส้กึเช่นว่านี้ไดแ้ลว้ หลานกจ็ะไดอุ้ปกรณ์อนัมคี่าไวคู้่ใจส าหรบัไวเ้ลอืกใชป้ระโยชน์ได้
ทนัท่วงทตีามตอ้งการ และเมื่อนัน้  ป้าเชื่อว่า  หลานจะกา้วต่อไปขา้งหน้าดว้ยความอุ่นใจและ
มัน่ใจทเีดยีว 
 เขยีนมาถงึป้าอกีนะจ๊ะเมื่อหลานมเีวลา ป้าชอบฟังความเหน็ของหลานเกีย่วกบัหนังสอื
ทีห่ลานอ่าน ป้ารูส้กึตวัว่าก าลงัแก่ไปทุกท ี ถา้ไดฟั้งความเหน็ของหลานและเดก็ๆรุ่นหลาน ก็
ชวนใหค้วามคดิเหน็ของป้าพลอยใสแจ่มไปดว้ย 
 
         ดว้ยความรกั 
                จากป้า 
 
 
ทีม่า: รญัจวน อนิทรก าแหง. ภาพชีวิตจากนวนิยาย. พมิพค์รัง้ที ่ 3. กรุงเทพฯ : ตน้ออ้    
แกรมมี ่จ ากดั, 2539. หน้า 441 – 448.  
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บทวิเคราะห ์
      

คุณรญัจวน อนิทรก าแหง ขา้ราชการเกษยีณอายุ นกัเขยีน นกัพดู นกัวชิาการ
วรรณกรรม และนกับวช เคยรบัราชการในกระทรวงศกึษาธกิาร ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการกอง
ต่างประเทศ ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ต่อมา เมื่อมกีารจดัตัง้มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
กไ็ดย้า้ยมาเป็นอาจารยท์ีค่ณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัแห่งนี้ สอนทัง้ดา้นวรรณกรรมวจิารณ์ 
และดา้นบรรณารกัษศาสตร ์ เกษยีณอายุตนเองก่อนเกษยีณจรงิเพือ่เขา้สูโ่ลกทางธรรมเมื่อปี 
พ.ศ.2524 โดยโกนผมและนุ่งด าห่มขาว เป็นอุบาสกิาคุณรญัจวน อนิทรก าแหง เริม่ปฏบิตัธิรรม
กบัท่านอาจารยช์า สุภทัโท แห่งวดัหนองป่าพง เมื่อท่านอาจารยช์าอาพาธ จงึไดป้ฏบิตัธิรรมที่
สวนโมกข-พลาราม และศกึษาปฏบิตัธิรรมกบัท่านอาจารยพ์ุทธทาสอนิทปัญโญ ปัจจุบนั
อุบาสกิาคุณรญัจวน  อนิทรก าแหง ศกึษาปฏบิตัธิรรมอยู่ทีว่ดัแห่งหนึ่งในภาคอสีาน 
      คุณรญัจวน อนิทรก าแหงมผีลงานวรรณกรรมวจิารณ์ปรากฏตพีมิพอ์ย่างจรงิจงัในช่วงปี 
พ.ศ. 2513 - 2520 โดยมคีอลมัน์"วรรณกรรมวจิารณ์"ในนิตยสารลลนา รายปักษ์  และเขยีนบท
วจิารณ์ตพีมิพใ์นนิตยสาร วารสารต่าง ๆหลายเล่ม รวมทัง้การอภปิรายในเวทวีรรณกรรมอกี
หลายครัง้ มผีลงานรวมเล่มการวจิารณ์วรรณกรรม 4 เล่มคอื วรรณกรรมวิจารณ์ตอนท่ี 1 ,2 
และ 3 กบั ภาพชีวิตจากนวนิยาย นอกจากนี้ยงัเขยีนต าราวรรณกรรมส าหรบัเดก็และ
วยัรุ่น (2513)ไวอ้กีดว้ย      
      คุณรญัจวน อนิทรก าแหงเขยีน “จดหมายถงึหลาน” ตัง้แต่ปี 2515 เป็นบทวจิารณ์ในรปู
จดหมาย จากป้าคนหนึ่งซึ่งเป็นนกัอ่านเขยีนถงึหลานทีก่ าลงัสนใจการอ่าน โดยผูว้จิารณ์เลอืก
วจิารณ์นวนิยายเรื่อง จนั ดารา  ของ อุษณา เพลงิธรรม ซึง่มเีนื้อหาเกี่ยวกบัเรื่องกามโลกยี ์
และเป็นทีก่ล่าวขวญัถงึกนัอย่างเกรยีวกราวมากใน พ.ศ.นัน้            
      ประเดน็ทีน่่าสนใจกค็อื เพราะเหตุใดคุณรญัจวน อนิทรก าแหง ซึง่เป็นผูใ้หค้วามใส่ใจใน
เรื่องของเดก็และเยาวชน และเป็นผูท้ีม่ภีาพของนักการศกึษาจากกระทรวงศกึษาธกิาร จงึ 
“กลา้"เลอืกนวนิยายเรื่องนี้ ซึง่มเีนื้อหาล่อแหลมต่อการ “เอาอย่าง" ของเดก็และเยาวชนเป็น
อย่างยิง่ มาเป็น “เครื่องมอื" ในการสง่สารความคดิเกีย่วกบั “โทษภยัของการหมกมุ่นในกาม
โลกยีจ์นเกนิพอด"ี ทัง้ยงัตกอยู่ในความเสีย่งกบัภาวะ “ดาบสองคม" ว่า ถา้หากตวัผูว้จิารณ์เอง 
“สือ่" ไม่ชดัเจนแจ่มแจง้ ผลทีไ่ดอ้าจจะเป็นตรงกนัขา้ม ค าตอบทีน่่าจะเป็นไปไดก้ค็อื ผูว้จิารณ์
ตดัสนิใจเลอืกนวนิยายเรื่องนี้เพราะประสงคจ์ะใชว้ธิ ี “พษิถอนพษิ" เพราะเหน็แลว้ว่าความเป็น 
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“เป้าเด่น" และ “ความ" “สมัผสัใจไดง้า่ย" ของเรื่องจะท าใหผู้อ้่าน “สะดุดใจ" และพรอ้มจะ “เดนิ
ตาม" การวจิารณ์  
      การเลอืกใชว้ธิวีจิารณ์ในรปูของจดหมายจากป้าถงึหลาน เป็นกลวธิทีีเ่หมาะสม และสือ่
ไดต้รงกลุ่มเป้าหมายทีสุ่ด ทัง้ยงัเป็นวธิทีีท่ าใหผู้ร้บัสารซึง่เป็นเดก็และเยาวชนรูส้กึเป็นกนัเอง 
อยากอ่านและยอมอ่าน ทัง้ทีโ่ดยแทจ้รงิแลว้กค็อืการวจิารณ์เชงิสอน แต่เป็นการสอนทีแ่ยบยล
และมกีลวธิทีางวรรณศลิป์ โดยการใหเ้หตุผล และล าดบัเรื่องอย่างนกัการศกึษาทีม่สี านึกเรื่อง
จติวทิยาเดก็อยู่เตม็เป่ียม การกล่าวว่า จนั ดารา ไม่ใช่หนงัสอือ่านเล่นส าหรบัเดก็ แต่ใครเล่าจะ
มาหา้มไม่ใหเ้ดก็อ่าน เพราะสทิธใินการอ่านนัน้เป็นเสรภีาพของทุกคน และการเลอืกอ่านกเ็ป็น
สทิธิข์องแต่ละคน เป็นประโยคทีแ่สดงจุดยนือยู่ขา้งเดก็และเยาวชนเตม็รอ้ย   ในขณะเดยีวกนัก็
แสดงความเขา้ใจเดก็และเยาวชนเป็นอย่างดวี่า คนในวยัน้ี “ยิง่หา้มกเ็หมอืนยิง่ยุ" ดงันัน้ สิง่ใดที่
เป็นของ “ตอ้งหา้ม" และอาจท าใหเ้ขาตอ้ง “ลกัลอบ" เสพแบบผดิ ๆ กค็วรใหเ้ขาเสพอย่างถูกวธิี
จะดกีว่า  ผูว้จิารณ์จงึสรุปว่า “ฉะนัน้ การทีห่ลานหรอืเพือ่น ๆ จะอ่านเรือ่ง จนั ดารา กย็่อมอ่าน
ได"้ ทัง้ยงัรูด้ว้ยว่า ในสมยันัน้ (ซึง่ยงัรวมถงึสมยัน้ีอยู่ หลงัจากผ่านไปเกอืบสามสบิปี) ในแวด
วงการอ่านของสงัคมไทยไม่ม ี “หนงัสอืทดแทน" หรอืไม่มเีลยส าหรบัการหา้มอ่านหนงัสอืเล่มใด
เล่มหนึ่ง 
      สิง่ทีไ่ม่น่าเชื่อแต่ปรากฏแลว้ในงานชิ้นน้ีกค็อื ผูว้จิารณ์ใชช้วีติของ “จนั ดารา” ตวัละคร
ทีไ่รศ้ลีธรรม เป็นตวัสอนศลีธรรม โดยการวเิคราะหล์กัษณะชวีติของตวัละครเอก “จนั ดารา" 
แบบตแีตก ผูว้จิารณ์ไม่เพยีงมอง “จนั ดารา" จากแง่มุมของมนุษยท์ีใ่ชช้วีติหมกมุ่นอยู่ในกาม
โลกยีจ์นเกนิพอดจีนเป็นโทษเท่านัน้ หากแต่ยงัมองลกึลงไปถงึกระบวนการของการ “ใช”้ ชวีติ
ของตวัละคร ทีข่าดความ “พอด"ี เพราะไม่สามารถยกใจของตนเองขึน้มาต่อสูก้บัสิง่ทีเ่กดิขึน้ใน
ชวีติได ้  เหน็ไดว้่าคุณรญัจวน อนิทรก าแหง ซึง่ในสมยัทีเ่ขยีนวจิารณ์นัน้ (2514)ยงัมไิดล้ะชวีติ
ทางโลกยอ์ย่างชดัเจน แต่ไดศ้กึษาและสนใจในเรื่องธรรมะจนสามารถทีจ่ะน ามาปรบัใชใ้นการ
วจิารณ์ไดเ้ป็นอย่างด ี แมบ้างครัง้จะดู “อคต"ิ ต่อการวเิคราะหเ์พือ่ความเขา้ใจในตวัละครบางตวั 
เช่น คุณบุญเลื่อง ไปบา้งกต็าม   
      คุณรญัจวน อนิทรก าแหงไม่ไดเ้ลอืกวจิารณ์ชวีติของมนุษยท์ีเ่ป็นตวัอย่างเพือ่ใหผู้อ้่าน
เหน็ตามหรอืคลอ้ยตาม แต่กลบัเลอืกวจิารณ์ชวีติของมนุษยท์ีเ่ป็นไปในดา้นตรงกนัขา้ม เพือ่ให้
เป็นกรณีศกึษาแบบ “ไม่น่าพสิมยัหรอืไม่น่าอจิฉา" ผูว้จิารณ์แสดงความสมเพชบ่อยครัง้โดย
ยนืยนัว่า ใครกต็ามทีม่ชีวีติทีน่่าสมเพชเช่นน้ีตอ้งลุกขึน้ “แก"้ ดว้ยตนเอง ดงันัน้ เมื่อตวัละคร
อย่างจนั ดารารอ้งขอความเหน็ใจ ผูว้จิารณ์จงึยนืยนัว่า   "ศกัดิศ์รขีองมนุษยอ์ยู่ทีก่ารไดร้บั
ความคารวะจากมนุษยด์ว้ยกนั ถา้มวัแต่รอ้งขอความเมตตาเหน็ใจอยู่แลว้ จะหวงัความเคารพ
ยกย่องดว้ยนัน้อย่าหมาย"  ซึง่นับว่า เป็นการกระตุน้ใหผู้อ้่านตระหนกัในความเป็นมนุษยท์ีม่ี
ศกัดิศ์รแีละมคีวามเป็นตวัของตวัเองไดเ้ป็นอย่างดยีิง่ 
      บทวจิารณ์ชิ้นน้ีของคุณรญัจวน อนิทรก าแหง ไม่เพยีงท าให้ผูอ้่านตระหนกัในความเป็น
มนุษยท์ีน่่าสมเพช และไม่น่าเอาอย่างเท่านัน้ หากแต่ยงัแอบแฝงการสัง่สอนและโน้มน้าวใจของ



ครัง้ที ่1 (03/04/45)                                                                          สรรนิพนธ ์ สาขาวรรณศลิป์ 

.  เอกสารหมายเลข  ว 3 

-166- 

ผูร้บัสารทัง้ที่เป็นเดก็และเยาวชน และเป็นคนอ่านโดยทัว่ไปให้เหน็ความส าคญัของ “บ้าน" 
และ “หนงัสอื" ผูใ้หญ่ทีอ่่านบทวจิารณ์ชิ้นน้ีกไ็ดร้บัค า “ชีแ้นะ" เรื่องการสอนการอ่านใหเ้ดก็ไปใน
ตวั และในขณะเดยีวกนักแ็ทรกค าสอนเรื่องบา้นทีอ่บอุ่นเพือ่สงัคมทีด่งีามไวด้ว้ย     ใครกต็ามที่
เคยอ่านแบบ “สนุก" กบังานแบบ จนั ดารา หากไดอ้่านบทวจิารณ์ชิ้นน้ีคงอดไม่ไดท้ีจ่ะสะดุง้ใจ
กบัการมองทะลุเรื่องและมองทะลุโลกยข์องผูว้จิารณ์ และคงอดไม่ไดท้ีจ่ะ “ครุ่นคดิพนิิจนึก" 
ต่อเนื่องว่า แทจ้รงิแลว้งานวรรณกรรมบางเรื่องทีล่อืเลื่องเกรยีวกราวจนถงึระดบั “อือ้ฉาว" โดย
เนื้อแทแ้ลว้อาจมอีกีดา้นหนึ่งใหพ้ลกิมาพจิารณาได ้   ไม่เพยีงแต่เล่มนี้เท่านัน้ หากแต่หมายถงึ
เล่มอื่นๆอกีดว้ย   
      การวจิารณ์หนงัสอืเล่มทีเ่ป็นตวัอย่างชวีติในทางทีไ่ม่ถูกตอ้ง เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจชวีติ
ทีถู่กตอ้งเช่นน้ี เป็นเรื่องท าไดย้าก ยิง่วจิารณ์เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนเขา้ใจชวีติใหถู้กตอ้งกย็ิง่
ยากขึน้ไปใหญ่ แต่คุณรญัจวน อนิทรก าแหงกส็ามารถท าไดด้ ี มวีรรณศลิป์ ยิง่อ่านกย็ิง่มพีลงั
เกดิความคดิทีจ่ะท าความเขา้ใจชวีติโดยไม่ยดึอยู่กบัความเขา้ใจเดมิๆ ทัง้ยงัอ่านซ ้าไดห้ลายครัง้
โดยไม่"ลา้สมยั" และไม่ “ลา้ปัญญา" 
 
                                       ชมยัภร แสงกระจ่าง : ผูว้เิคราะห์ 
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พลอย  ผู้มีความเป็นไท-อย่างไทย 
                 รญัจวน   อนิทรก าแหง 
 
 พลอย แห่งเรื่อง ส่ีแผ่นดิน เป็นตวัละครทีส่ามารถจบัใจผูอ้่านไวไ้ดม้ากทีสุ่ด พลอย
ชวนใจผูอ้่านใหร้กั นิยม สงสาร เหน็ใจ และใคร่ทีจ่ะร่วมทุกขร์่วมสุขดว้ย เพราะพลอยเป็นคน
เสงีย่ม นุ่มนวล ละมุนละไม ใจด ีหนกัแน่น มคีวามเหน็ใจ เขา้ใจ และใหอ้ภยัแก่ผูอ้ื่นเสมอ 
 พลอยเป็นคนสุภาพอ่อนโยน พลอยไม่เคย ใหญ่ ทัง้ ๆ ทีพ่ลอยมสีทิธิท์ีจ่ะ ใหญ่ ได้
อย่างเตม็ภาคภูม ิ แต่พลอยกลบัรกัษาความเป็น ธรรมดา ไวไ้ดอ้ย่างสม ่าเสมอ จนชวนใหผู้อ้่าน
ส่ีแผ่นดิน รูส้กึลกึซึง้อยู่ในใจว่า “นีแ่หละ!พวกเราละ…พวกเราคนไทยเป็นอย่างนี้แหละ” 
 เรา เป็นอย่างนี้แหละ! เพราะอะไร เพราะเราเป็นคนไทยทีเ่ป็น ไท ความเป็นไททีม่อียู่
ในใจนัน้ มนัเป็นความอสิระทีไ่ม่ม ี ใหญ่ ไม่ม ี เลก็ มแีต่ความ ธรรมดา อยู่ในตวัของมนัเองที่
พรอ้มทีจ่ะน าออกมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างเหมาะสมแก่กรณีและบุคคล 
 ชวีติของพลอยไดโ้ยนขึน้โยนลงอยู่ตลอดเวลา ท าใหผู้อ้า่นพลอยขอ่น ๆ ไปดว้ย แต่กไ็ม่
นาน เพราะพลอยสามารถควบคุมสตอิารมณ์แห่งจติของตนไวไ้ดด้ว้ยสตทิีเ่กดิจากการฝึกบงัคบั
ตวัเองมาแต่เดก็ พลอยจงึไม่พลุ่งพล่านเมื่อถูกพอ่เนื่องหกัอก ไม่คร ่าครวญเนิ่นนานเมื่อถูกแม่
ทิง้ไวใ้นวงั ไม่โวยวายเมื่อถูกคุณอุ่นบรภิาษดว้ยความจงเกลยีดจงชงั ไม่เอะอะเมื่อสะใภแ้หม่ม
โผล่มาอย่างไม่ทนัรูเ้นื้อรูต้วั ไม่สิน้สตเิมื่อรูว้่าคุณเปรมต้องสิน้ชวีติดว้ยอุบตัเิหตุอย่างทนัด่วน ไม่
ตระหนกอย่างอกสัน่ขวญัแขวนเมื่อเหตุการณ์บา้นเมอืงแปรผนัไปอย่างไม่คาดคดิ แลว้ยงั
กระทบมาถงึความสงบกลมเกลยีวกนัในครอบครวัของพลอยทีต่อ้งแปรเปลีย่นไปอย่างตรงขา้ม 
แมเ้มื่ออ๊อดลูกรกัตอ้งจากไปก่อนวยัอนัควร พลอยกก็ดัฟันกล ้ากลนืความทุกขด์ว้ยความอดทน 
 พลอยมองเหตุการณ์พลกิผนัเหล่านัน้อย่างผูย้อมรบัความจรงิว่า มนัไดเ้กดิขึน้แลว้…
และจะแกไ้ขผ่อนผนัอย่างไรด ีจงึจะไม่ใหม้นัทรุดลงไปกว่าทีม่นัเป็นอยู่แลว้ 
 พลอยแกไ้ขดว้ยสตปัิญญาของตนเท่าทีม่ ี เมื่อถูกพอ่เนื่องหกัอกอย่างไม่นึกฝัน พลอย
ปิดผนึกพอ่เนื่องดว้ยการเกบ็ของทีช่วนใหร้ะลกึถงึพอ่เนื่องไวก้น้หบี เป็นการตดัเหตุขา้งนอก
เพือ่ไม่ใหเ้ป็นสายใยโยงไปถงึขา้งใน แลว้พลอยกค็่อย ๆ เขีย่พอ่เนื่องออกไปใหพ้น้จากหอ้ง
หวัใจไดอ้ย่างไม่ชอกช ้าจนเกนิไป 
 เมื่อคุณเปรมสิน้ชวีติอย่างกระทนัหนั พลอยกเ็กบ็ง าความทุกขไ์วอ้ย่างเงยีบ ๆ รบัฟังค า
ปลอบประโลมจากเพือ่นดว้ยความใคร่ครวญ เพือ่ใหเ้กดิก าลงัใจทีจ่ะด ารงชวีติต่อไปดว้ยความมี
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สตสิมัปชญัญะ แมเ้มื่อคราวอน้ตอ้งตดิคุก อนัเป็นเหตุทีก่ระทบใจพลอยอย่างรุนแรง พลอยก็
พยายามบรรเทาความทุกขข์องตนดว้ยการมองดผููอ้ื่นทีต่กอยู่ในความทุกขท์ านองเดยีวกบัตน 
แลว้ใจพลอยกค็่อย ๆ ผอ่นคลายความเจบ็ปวดขมขื่นเพราะความทุกขน์ัน้ 
 พลอยรอดจากการลม้ทีลุ่กไม่ขึน้ดว้ยสตทิุกครัง้ ดว้ยสตกิ ากบัใจพลอยจงึเกดิปัญญาที่
สามารถแกเ้หตุหนกัใหเ้ป็นเบา ดว้ยการปรบัใจของตนเองใหม้องเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้นัน้เป็นเรื่อง 
ธรรมดา ทีม่นุษยท์ุกคนตอ้งประสบ เพยีงแต่ต่างสถานที ่ต่างบุคคล ต่างวาระ มากบา้ง น้อยบา้ง 
เรว็บา้ง ชา้บา้ง เท่านัน้เอง 
 ดว้ยสตแิละปัญญา พลอยจงึสามารถควบคุมตนเองให ้ ปกต ิ อยู่ไดอ้ย่างภาคภูมแิก่การ
เป็นมนุษย ์
 พลอยสุภาพอ่อนโยนถ่อมตน แต่ในความสุภาพอ่อนโยนนัน้ พลอยกม็คีวามเป็นตวัของ
ตวัเอง รูค้วามตอ้งการของตน รูค้วามถูกตอ้งทีค่วรท า การแต่งงานระหว่างพลอยกบัคุณเปรม
มองดเูหมอืนเป็นเรื่องของผูใ้หญ่ แต่ความจรงิในเนื้อเรื่องเป็นเรื่องของพลอยและของคุณเปรม
ดว้ย แมภ้ายนอกดเูหมอืนพลอยไม่ใสใ่จคุณเปรม แต่ภายในหวัใจพลอยรูแ้ก่ใจของตนว่า พลอย
ไม่รงัเกยีจคุณเปรมเพราะคุณเปรมเป็นผูท้ีท่ าใหพ้ลอยรูส้กึตวัว่าตนเป็นคนทีม่คีุณค่า เป็นที่
ปรารถนาของผูช้ายอย่างคุณเปรม ซึ่งเป็นผูท้ีจ่ะหาหญงิแต่งงานดว้ยโดยไม่ยากเยน็เลย แต่คุณ
เปรมกห็มายมัน่อยู่แต่เฉพาะพลอยผูเ้ดยีวเท่านัน้ ดงันัน้ เมื่อพลอยตอบเจา้คุณพ่อว่า ลูกไม่ขดั 
นัน้ จงึเป็นค าตอบจากหวัใจของพลอยดว้ย 
 คุณเปรมเขา้รบัราชการในราชส านกั คุณเปรมจงึปรารถนาใหพ้ลอยไปเขา้เฝ้าถวายตวั
ต่อฝ่ายในเหมอืนอย่างภรรยาราชส านกัอื่น ๆ บา้งแต่พลอยกลบัไม่เหน็ดว้ยและตอบคุณเปรมว่า 
 “ฉนัไม่ชอบคนหวัประจบ เมือ่ไม่ชอบแลว้กไ็ม่อยากท าเอง คนทีว่ ิง่เขา้ประจบคนทีม่บีุญ
วาสนานัน้ ฉันเคยเหน็มาแลว้หนกัต่อหนกั แต่ฉนัรูว้่าไม่มคีวามจรงิใจอะไร เวลามบีุญเขากเ็ขา้
หา หมดบุญกห็ายหน้าไปตาม ๆ กนั”  
 พลอยสามารถด ารงความเป็นตวัของตวัเองไวไ้ดอ้ย่างมัน่คง เมื่อพลอยไดว้นิิจฉยัแลว้ว่า
สิง่ทีส่มควรคอือย่างใด 
 ผูอ้่านจงึนิยมน ้าใจของพลอยทีไ่ม่ตื่นไปตามโลกธรรม 
 ตัง้แต่วยัเยาวจ์นย่างเขา้สูว่ยัชรา สิง่หนึ่งทีพ่ลอยไดป้ฏบิตัอิย่างมไิดข้าดตกบกพร่อง คอื 
การท าหน้าทีข่องตนใหด้ทีีสุ่ดอย่างสุดความสามารถ ไม่ว่าพลอยจะอยู่ในฐานะลูก ขา้หลวงเสดจ็ 
เมยี น้อง เพือ่น ฯลฯ กต็าม เจา้คุณพอ่ของพลอยมลีูกหลายคน แต่ผูท้ีน่ าความชื่นใจ ความ
ภูมใิจมาใหแ้ก่เจา้คุณพอ่คอืพลอย 
 เสดจ็ทรงมขีา้หลวงมากมายหลายรุ่นหลายคน แต่กท็รงเมตตารบัสัง่กบัพลอยว่า 
 “ขา้อยากจะบอกกะเจา้ว่า เจา้อยู่กบัขา้มาหลายปี จนเตบิโตออกไปมเีหยา้มเีรอืนในวนัน้ี 
เจา้ท าใหข้า้พอใจตลอดมา เพราะเจา้เป็นคนว่านอนสอนงา่ย มคีวามอดทน มคีวามเพยีรไม่เกยีจ
ครา้น และเจา้ไดท้ าตวัใหข้า้เหน็ว่า เจา้เป็นคนด ี มกีตญัญ ู สมกบัทีเ่กดิมามสีกุลและไดอ้บรม
มาแลว้อย่างด ีขา้พอใจในตวัเจา้มาก และขา้ขอบใจทีเ่จา้รกัขา้ กตญัญตู่อขา้” 
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 ในหน้าทีข่องภรรยานัน้ พลอยไดป้ฏบิตัติามทีเ่สดจ็ทรงสอนไวอ้ย่างจบัใจว่า 
 “เจา้จะไดผ้วัเป็นราชการ เจา้จงึตอ้งถอืว่า ต่อไปเจา้เป็นคนในราชการเหมอืนกนั เจา้
ตอ้งคอยดแูลรกัษาหน้าทีภ่รรยาทีด่ ีปรนนิบตัลิูกผวัใหม้คีวามสุข คอยดแูลเอาใจใสใ่หเ้ขารุ่งเรอืง
ต่อไป อย่าใหเ้สยีราชการ สิง่ใดควรหา้มควรเตอืนกต็อ้งเตอืน สิง่ใดควรหนุนกต็อ้งหนุน ส าหรบั
ตวัเจา้เองกต็อ้งรกัษาตวัเจา้เองใหด้ ี ตอ้งอดออมทัง้กายและใจ จงประพฤตเิฉพาะสิง่ทีค่วร สิง่ใด
ทีค่วรเวน้กต็อ้งเวน้ จงคดิถงึผวัและฐานะวงศต์ระกูลของเขาก่อนความสุขสบายของตวั” 
 นี่แหละ! พวกเราละ! พวกเราคนไทยทีเ่คยประพฤตปิฏบิตักินัมาแต่เก่าก่อน-รกัเกยีรติ
ยิง่กว่าเงนิ ยิง่กว่าชวีติ! 
 คุณอุ่นพีส่าวพลอยนัน้เป็นบุคคลทีน่่าสะพรงึกลวัอย่างยิง่ส าหรบัพลอย แต่พลอยกย็งั
รกัษาหน้าทีข่องน้องทีด่อีย่างเคร่งครดั เมื่อไรทีพ่ลอยออกจากวงัไปเยีย่มเจา้คุณพอ่ทีบ่า้น 
พลอยตอ้งเขา้ไปท าความเคารพคุณอุ่นทุกครัง้ แมทุ้กครัง้กย็งัไดร้บัฟังวาจาเสยีดสปีระชด
ประชนัเป็นการตอบแทนเพยีงใดกต็าม 
 แมเ้มื่อคุณอุ่นไปหาพลอยทีบ่า้นเพือ่ขอความช่วยเหลอืเพราะถูกคุณชติน้องชายหวัแกว้
หวัแหวนผลาญทรพัยส์นิเงนิทองจนแทบสิน้เน้ือประดาตวัแลว้ยงัคอยอาละวาดรงัควานให้
เดอืดรอ้นไม่เป็นปกตสิุข พลอยกร็บีใหค้วามช่วยเหลอือย่างเตม็ใจ แลว้ยงัชวนใหคุ้ณอุ่นไปอยู่
กบัตนทีบ่า้นเพือ่ใหพ้น้การรบกวนของคุณชติ ทัง้ทีต่ลอดชวีติทีผ่่านมาสิง่ทีพ่ลอยเคยไดร้บัจาก
คุณอุ่นกค็อืการเหยยีบย ่าท าลายน ้าใจใหช้อกช ้าอยู่เนืองนิจแต่พลอยคงด ารงตนเป็นน้องทีด่อียู่
ไม่ขาด แลว้ยงัสามารถบ าเพญ็อภยัทานอนัเป็นทานสงูสุดไดอ้กีดว้ย 
 ผูอ้่านอดทีจ่ะรกัและยกย่องในน ้าใจของพลอยเสยีมไิด ้ ทีส่ามารถกระท าในสิง่ทีแ่สนยาก
ไดเ้ช่นน้ี 
 พลอยไม่เคยมคีวามรูว้่า ประชาธปิไตยคอือะไร แต่พลอยกเ็ลีย้งดลููกอย่างแม่
ประชาธปิไตยโดยแท ้ พลอยใหค้วามรกัเอาใจใสต่่อลูกทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นลูก
ตวั อย่างอัน้ อ๊อด ประไพ หรอืลูกเลีย้งอย่างอน้ ใหค้วามอสิระเสรแีก่ลูกในการตดัสนิใจเกีย่วกบั
ชวีติของเขาเอง  พลอยเพยีงแต่แนะน าตกัเตอืนตามหน้าทีข่องแม่จะพงึท า แต่การตดัสนิใจเป็น
ของลูก 
 เมื่อประไพตดัสนิใจเลอืกนายเสว ีผูช้ายทีไ่ม่เหน็ชอบดว้ยเป็นคู่ครอง พลอยกไ็ม่คดัคา้น 
แต่เมื่อประไพมที่าทจีะแตกแยกกบันายเสว ี พลอยกไ็ม่สนบัสนุน แต่อธบิายถงึหน้าทีข่องภรรยา
ทีด่วี่าควรปฏบิตัตินอย่างไรจงึจะถูกจะควร 
 เมื่ออัน้ไปมเีมยีมลีูกแอบซุกซ่อนไวโ้ดยไม่คดิจะยกย่องใหเ้หมาะสมกบัความเป็นเมยี
และเป็นแม่ของลูก พอพลอยไดท้ราบและไดพ้บสมใจ เมยีของอัน้ทีแ่มจ้ะยากจน แต่กเ็ป็นหญงิที่
มคีุณสมบตัทิีจ่ะเป็นเมยีและแม่ทีด่ไีด ้ พลอยกย็นืมอืเขา้ไปจดัการแนะน าใหอ้ัน้จดัการเรื่องเสยี
ใหถู้กตอ้ง เพือ่ใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูห้ญงิทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นทัง้เมยีและแม่ของลูกของตน 
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 อัน้ประกาศตนเองอยู่เสมอว่าเป็นนกัประชาธปิไตย แต่กไ็ม่เคยน าประชาธปิไตยมาใช้
กบัชวีติในบา้น สว่นพลอยไม่เคยเรยีนรูเ้รื่องประชาธปิไตยเลย แต่กม็คีวามเป็นประชาธปิไตยอยู่
ในเลอืดเนื้อของตนเอง 
 เพือ่นสนิทของพลอยคอื ‘ชอ้ย’ ผูม้อีารมณ์ขนั ร่าเรงิ สนุกสนานอยู่เป็นนิจ แมบ้างครัง้
ภายในหวัใจแหง้ ชอ้ยเป็นผูม้ปีฏภิาณไหวพรบิเฉียบคม เป็นผูม้บีุคลกิลกัษณะแตกต่างจาก
พลอย ในขณะทีพ่ลอยเป็นคนสงบเสงีย่ม อ่อนโยน ชอ้ยเป็นคนโลดโผน ปึงปัง พลอยชอบฟัง 
ชอ้ยชอบพดู พลอยไม่มปีฏภิาณไหวพรบิฉบัไวเท่าชอ้ย แต่พลอยกพ็ดูจาไดเ้รื่องราวเหมาะสม
แก่กรณีและบุคคล ชอ้ยเป็นผูม้คีวามสามารถท าภาวะคบัขนัใหก้ลายเป็นความขบขนัทีช่่วยให้
ความผ่อนคลายไดด้อีย่างยิง่ 
 ท าไมคนสองคนทีม่บีุคลกิต่างกนั จงึมาเป็นเพือ่นรกัสนิทกนัไดต้ัง้แต่เยาว ์ จวบเขา้วยั
ชรา เป็นเพือ่นทีม่คีวามห่วงหาอาทรต่อกนั เมื่อวเิคราะหด์กูเ็หน็ไดโ้ดยงา่ยว่า แมบุ้คลกิ
ภายนอกจะแตกต่างกนัแต่พืน้ฐานในธาตุแทข้องตวัพลอยและชอ้ยนัน้ไม่แตกต่างกนัเลย ทัง้สอง
คนมคีวามหนกัแน่นมัน่คงในนิสยั มคีวามใจด ีเมตตากรุณา ยนิดเีสยีสละเพือ่ผูอ้ื่นเหมอืน ๆ กนั 
มคีวามรูส้กึทีเ่ป็น ไท ทีเ่ป็นอสิระเหมอืนกนั และมคีวาม ธรรมดา กเ็หมอืน ๆ กนั 
 ทัง้พลอยและชอ้ยไม่เคยแสดงตนเป็นคนธมัมะธมัโม แต่ทัง้สองคนมคีวามเป็นพุทธ
บรษิทัอยู่ในเนื้อในตวั ทัง้พลอยและชอ้ยมหีริโิอตปัปะเป็นคุณธรรมประจ าใจ ฉะนัน้ ความชัว่ 
ความคดิเหน็แก่ตวั ความคดิเอาเปรยีบผูอ้ื่นไม่มหีนทางแทรกซมึเขา้ไปในหวัใจของชอ้ยและ
พลอยได ้เพราะในหวัใจนัน้มแีต่ความอยากจะ ให ้เสยีมากกว่า พลอยมมีากกใ็หม้าก ชอ้ยมน้ีอย
กใ็หน้้อย แต่คุณค่าของการใหค้งมนี ้าหนกัเท่ากนัเพราะเป็นการใหท้ีอ่อกมาจากหวัใจ 
 คุณลกัษณะเช่นนี้ เป็นคุณลกัษณะของคนไทยมาแต่โบราณ เราอยู่กนัดว้ยความมหีริิ
โอตปัปะ เราอยู่กนัดว้ยการใหม้ากกว่าอยู่ดว้ยการแย่งชงิเบยีดเบยีน ผูอ้่านส่ีแผ่นดินจงึจบัใจใน
คุณธรรม ไทย เช่นน้ี จนอดทีจ่ะอาลยัอาวรณ์ถงึมนัเสยีมไิด้ 
 พลอยและชอ้ยเป็นบุคคลทีไ่ม่มปัีญหาต่อใคร เพราะไดพ้ยายามท าหน้าทีข่องตนใหด้ี
ทีสุ่ดอยู่เสมอ ไม่ว่าจะในยามเจรญิหรอืยามเสือ่ม ในยามเดก็หรอืยามชรา พรอ้ม ๆ กบัยอมรบั
ความเปลีย่นแปลงอนัเป็นสภาพความจรงิตามธรรมชาต ิ เมื่อพลอยมองเหน็ผมหงอกบนศรีษะ
เป็นครัง้แรกนัน้ กม็ไิดห้วาดผวาหาทางปิดบงัซ่อนเรน้ แต่มองดมูนัอย่างเตอืนสตมิใิหป้ระมาท
ต่อชวีติ 
 จรงิสนิะ! ทัง้ชอ้ยและพลอยต่างท าหน้าทีข่องตนใหด้ทีีสุ่ดอยู่เสมอ ทัง้สองคนจงึเป็น
ความอบอุ่นความผาสุกแก่ผูท้ีอ่ยู่ใกลช้ดิ ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย พลอยและชอ้ยท าหน้าทีข่องตนเอง
ดว้ยความเตม็ใจและพงึพอใจทีจ่ะท าเพราะมองดชูวีติแลว้เหน็แต่ความไหลเรื่อยอยู่เป็นธรรมดา 
แลว้จะตอ้งตะเกยีกตะกายอะไรนกัหนาใหเ้ป็นทีเ่บยีดเบยีนเดอืดรอ้นแก่เพือ่นมนุษย ์ เพยีงแต่
ท าหน้าทีข่องตนในแต่ละขัน้ตอนของชวีติใหถู้กตอ้งสมบรูณ์กเ็พยีงพอแก่ความเป็นมนุษยแ์ลว้ 
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 ผูอ้่าน ส่ีแผ่นดิน มคีวามรูส้กึสนิทใจในพลอยและชอ้ยเหมอืนหน่ึงเพือ่นเหมอืนหนึ่ง
ญาต ิ เพราะเรามธีาตุแทท้ีใ่กลเ้คยีงกนัอยู่ในเนื้อในตวั เราจงึมคีวามเขา้ใจและเหน็ใจพลอยและ
ชอ้ยทัง้ในยามทุกขแ์ละยามสุข 
 ความเป็นชอ้ย และ ความเป็นพลอย นัน้กค็อืความเป็นไทย ๆ นี่เองเป็นไทยทีค่งความ
เป็น ไท เมื่อความทุกข์มากล ้ากราย กท็ุกข ์แต่ไม่ลม้ฟุบจนสิน้สต ิหากทว่ายอมรบัความทุกขน์ัน้
ดว้ยอาการอนัสงบ พอตัง้ตวัไดก้เ็ดนิหน้าต่อไปอย่างไม่หวัน่เกรง เดนิหน้าสูช้วีติ เผชญิความ
เป็นจรงิ ความรกัสงบเยอืกเยน็เช่นนี้เป็นความรกัสงบทีเ่ป็นเฉกเช่นคนไทยทัง้ปวง เป็นความ
สงบทีพ่รอ้มจะฟันฝ่าอุปสรรคทีเ่ผชญิหน้าทัง้มวล 
 พลอยมลีกัษณะของคนไทยทีอ่่อนโยน นุ่มนวล แต่เขม้แขง็ ไม่ย่อทอ้ ไม่ถอยหลงั นี่เป็น
คุณสมบตัทิีไ่ดร้บัสบืทอดกนัมาแต่ยุคสมยัที ่น ้ าใจ ยงัไม่เปลีย่นเป็น น ้าเงนิ 
 กอ็าจจะจรงิ เพราะพลอยโงเ่สมอต่อความอยาก ความหวิกระหายเยีย่งเปรตทัง้หลาย 
พลอยเชยต่อการวิง่ตามไม่ทนัความเจรญิทางวตัถุทีก่ าลงัเปลีย่นแปลงมนุษยใ์หก้ลายเป็น
หุ่นยนตท์ีถู่กชกักระตุกดว้ยความทะยานอยาก ทีเ่ป็นศตัรอูนัรา้ยกาจของความเป็นมนุษย ์
เพราะมนัเป็นศตัรทูีแ่ฝงอยู่ในความมดื หลบเรน้ไม่ใหเ้หน็ตวั แต่พรอ้มทีจ่ะจกิหวัทาสของมนัให้
สัน่ระรวัอย่างน่าสงัเวชใจ พลอยเซ่อต่อการแก่งแย่งชงิดทีุกชนิดทุกกรณี 
 แต่แลว้ผูอ้่านกย็ิง่นิยมในพลอยทีถู่กมองว่าเป็นคนโง ่ คนเชย คนเซ่อ เพราะคนไทยรุ่น
ปู่ ย่าตาทวดของเรากเ็ป็นมาอย่างนี้ เราจงึยิง่รูส้กึเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกบัพลอยในความเป็นผูม้ี
ขนัตธิรรม มคีวามสนัโดษตามพุทธวถิ ี
 พลอย ดงั เพราะความเป็น ธรรมดา ทีอ่ยู่ในตวัพลอย จนผูอ้่านสามารถสมัผสัได ้ สิง่ที่
เป็นคุณธรรมทีเ่ป็นประหนึ่งเป็นแม่เหลก็ดงึดูดใหค้นทัง้หลายอยากเขา้ใกลด้ว้ยความนิยมยนิด ี
ดว้ยความรูส้กึถงึความเยอืกเยน็ผ่องใสทีไ่หลรนิมาจากใจทีเ่ตม็ไปดว้ยความสุภาพอ่อนโยน
อย่างบรสิุทธิ ์
 ดงันัน้ ไม่ว่าพลอยจะถูกมองในแงมุ่มใด ผูอ้่านส่ีแผ่นดินกย็งัคงมองพลอยดว้ย
ความรูส้กึในใจว่า “ นีแ่หละ! พวกเราละ…พวกเราคนไทยเป็นอย่างนี้แหละ! ” 
              
 
ทีม่า: รญัจวน  อนิทรก าแหง. “พลอย ผูม้คีวามเป็นไท-อย่างไทย”. ภาพชีวิตจากนวนิยาย. 
กรุงเทพฯ : อตมัมโย. 2534, หน้า 315-322.   
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บทวิเคราะห ์

          
 ตวัละครทีน่กัเขยีนสรา้งขึน้เป็นองคป์ระกอบส าคญัอย่างหนึ่งทีท่ าใหน้กัอ่านประทบัใจ  
นกัเขยีนทีส่ามารถถอดแบบชวีติของมนุษยอ์อกมาไดอ้ย่างรอบดา้นและสมจรงิย่อมท าใหน้กั
อ่านรูส้กึราวกบัว่าตวัละครเหล่านัน้มชีวีติอยู่จรงิในสงัคม ตวัละครเอกหลายตวัของนกัเขยีนอยู่
ในความทรงจ าของนกัอ่านเสยียิง่กว่าตวัผูส้รา้งเองเสยีอกี  และหลายครัง้คุณสมบตัขิองตวัละคร
เหล่านัน้กต็อ้งการการตคีวามเช่นเดยีวกบัมนุษยโ์ดยทัว่ไป และผูท้ีจ่ะท าใหน้กัอ่านเขา้ใจตวั
ละครของนกัเขยีนไดอ้ย่างกระจ่างชดักค็อื นกัวจิารณ์  ผูเ้ฝ้ามองตวัละครและเฝ้ามองชวีติมนุษย์
ดว้ยความรูส้กึละเอยีดอ่อนนัน่เอง 

รวมบทวจิารณ์ชุด “ภาพชวีติจากนวนิยาย" ของคุณรญัจวน อนิทรก าแหง เป็นการหยบิ
เอาชวีติตวัละครในนวนิยายหลากหลายเรื่องจากนกัเขยีนหลากหลายคนมา “ตคีวาม" ชวีติดว้ย
สายตาของนกัอ่านทีม่มุีมมองของธรรมะสอ่งสว่างอยู่ในใจ บทวจิารณ์ตคีวามชวีติตวัละครมี
ทัง้หมด 44 บท ม ี42 บททีเ่ป็นการวเิคราะหต์วัละครตวัละครเอก อาท ิ “วสิตูร ผูป้ลงตก" จาก 
ละครแห่งชีวิต  ของม.จ.อากาศด าเกงิ รพพีฒัน์  หรอื “วชิยั  ผูช้นะ" จาก หน่ึงในร้อย ของ
ดอกไมส้ด    “พลอย ผูม้คีวามเป็นไท-อย่างไทย" จาก ส่ีแผ่นดิน ของม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ ปราโมช 
และมเีพยีง 2 บททีเ่ขยีนถงึตวัละครประกอบ  คอื “แช่ม ผูค้ดิสัน้" จากเรื่อง ส่ีแผ่นดิน ของม.ร.ว.
คกึฤทธิ ์ปราโมช และ “ป้าแคลว้ ผูร้กัประชาธปิไตย" จากเรื่อง ทุ่งมหาราช  ของเรยีมเอง   
 บททีค่ดัสรรมาน้ีเป็นบทชื่อ “พลอยผูม้คีวามเป็นไท-อย่างไทย” พลอยเป็นตวัละครจาก
เรื่องส่ีแผ่นดินของ ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ ปราโมช นกัอ่านรูจ้กัพลอย รกัพลอยและมอีารมณ์ความรูส้กึ
ร่วมกบัพลอยมาตัง้แต่พลอยยงัโลดแล่นเป็นตอน  ๆในหนงัสอืพมิพ ์  จนถงึขนาดมนีกัอ่านบาง
คนสง่ของมะม่วงดบิมาใหพ้ลอยเมื่อถงึตอนทีพ่ลอยแพท้อ้งดว้ย 1 การทีคุ่ณรญัจวนเลอืกตวั
ละครทีม่นีกัอ่านรูจ้กัและผกูพนัมากขนาดนี้ เป็นผลใหก้าร “รบั” สาระในการวเิคราะหต์วัละคร

 
1 ผูท่ี้ส่งมะม่วงดิบมาใหค้ือเจา้จอมอาบในรชักาลที่ 5 ซึ่งเป็นคนในสกลุบนุนาค  อ่านรายละเอียดไดจ้าก “แม่พลอยมีตัว
จริง?” ของ ม.ร.ว.คกึฤทธิ์  ปราโมช  ในเล่ม พิเคราะหค์กึฤทธ์ิ  พินิจส่ีแผ่นดนิ ส  านกัพิมพด์อกหญา้ 2534 หนา้ 8–10 
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ปรากฏชดั  คนอ่านสามารถเขา้ใจและเขา้ถงึประเดน็ต่าง ๆในการวเิคราะหไ์ดเ้ป็นอย่างด ีเพราะ
มพีืน้ฐานการรบัรูท้ีก่วา้งขวางและลกึพอ 
 คุณรญัจวนใชห้ลกัธรรมะเขา้จบัในการวเิคราะหต์วัละครตวันี้เช่นเดยีวกบัตวัอื่น ๆ โดย
ยกตวัอย่างชวีติของพลอยพรอ้มกบัเสนอประเดน็ธรรมะทีม่าจากการปฏบิตัติวัของพลอย โดยชี้
ขอ้ธรรมใหเ้หน็ชดัเจนว่า ทุกครัง้ทีเ่กดิเหตุการณ์เปลีย่นแปลงขึน้ในชวีติ พลอยจะเอาสตเิขา้จบั 
อดทนและยอมรบั  ตามมาดว้ยการแกไ้ขดว้ยปัญญา รวมทัง้อธบิายลกัษณะนิสยัของพลอยที่
เป็นไปตามขอ้ธรรมอยู่แลว้ เช่น เป็นคนอ่อนโยน สุภาพ กตญัญ ูมนี ้าใจและไม่ตื่นโลกธรรม การ
แจกแจงรายละเอยีดเช่นน้ีคอืการท าใหน้กัอ่านทีรู่จ้กัพลอยอยู่แลว้ไดเ้หน็พลอยชดัเจนขึน้  หาก
การอ่านดว้ยตนเองคอืการสมัผสัภายนอก คอืเหมอืนเหน็ดว้ยตา สมัผสัดว้ยมอื และไดพ้ดูคุย
ดว้ยปาก การอ่านบทวเิคราะหข์องคุณรญัจวนกค็อืการไดม้องทะลุเขา้ไปในตวัตนของพลอยดว้ย
สายตาพเิศษของนกัวจิารณ์ ไดรู้จ้กัลกึเขา้ไปถงึในใจ และสามารถตดัสนิไดว้่า คนคนนี้โดยเนื้อ
แทแ้ลว้เขาเป็นเช่นไร  คนทีไ่ม่ไดรู้จ้กัพลอยกจ็ะไดรู้จ้กัชดัเจนถ่องแทข้ึน้   
 หวัใจส าคญัของการวเิคราะหค์รัง้นี้คอืการชีว้่า ความเป็นพลอย(รวมทัง้ความเป็นชอ้ย)
ดว้ยนัน้คอืความเป็นไทยทีค่งความเป็น “ไท”  

คอืเมือ่ความทุกขม์ากล ้ากรายกท็ุกขแ์ต่ไม่ล้มฟุบจนสิ้นสต ิ หากยอมรบัความทุกขน์ัน้
ดว้ยอาการอนัสงบ พอตัง้ตวัไดก้เ็ดนิหน้าต่อไปอย่างไม่หวัน่เกรง เดนิหน้าสูช้วีติ เผชญิกบัความ
เป็นจรงิ  

ความสามารถในการวเิคราะหต์วัละครอย่างละเอยีดลกึซึ้งไม่ไดเ้กดิเพยีงเพราะความ
เป็นนกัอ่าน และความเป็นคนไทยทีเ่ขา้ใจชวีติไทยเท่านัน้  หากแต่ยงัเกดิขึน้เพราะผูว้จิารณ์เป็น
คนสนใจธรรมะและเขา้ใจ เขา้ถงึชวีติอนัจรงิแท ้ จงึสามารถน าเอาความรูค้วามเขา้ใจนัน้มา
วเิคราะหค์ุณสมบตัขิองตวัละครได ้ ดงันัน้ คุณรญัจวนจงึไม่เพยีงใหค้วามเขา้ใจชวีติผ่านการ
วเิคราะหต์วัละครเท่านัน้  แต่ยงัยกเป็นตวัอย่างการแกไ้ขปัญหาชวีติส าหรบัผูเ้ผชญิทุกขอ์กีดว้ย 
 ค าวเิคราะหข์องคุณรญัจวนท าใหก้ารอ่าน ส่ีแผ่นดิน มรีสชาตมิากขึน้  ภาพของพลอย
ไม่ใช่เพยีงภาพของตวัละครตวัหนึ่งในนวนิยายเท่านัน้ หากแต่กลายเป็นตวัแทนของคนไทย 
คุณลกัษณะของความเป็นพลอยทีอ่าจถูกมองว่าเป็นความโงเ่ซ่อ เชยและเป็นทาส ซึง่รวมแลว้
คอืความเป็นคนไทยทัง้มวลนัน้ แทจ้รงิจากมุมมองของผูเ้ขา้ใจชวีติ พลอยคอืคนทีม่ขีนัตธิรรม 
และมคีวามสนัโดษตามพุทธวธิ ี อนัเป็นวถิชีวีติแบบคนตะวนัออกทีค่นตะวนัตกหรอืผูท้ีศ่กึษามา
ในแนวทางตะวนัตกสว่นใหญ่ไม่อาจเขา้ใจได ้  ในขณะทีคุ่ณรญัจวนเขยีนบทวจิารณ์นี้เป็นช่วง
กระแส  “ตื่นตะวนัตก” และกระแส “เชดิชตูะวนัออก” ของตวัเองยงัไม่ปรากฏ  การเขยีนเช่นน้ีจงึ
เป็นการมองแบบ “ล ้าหน้า”  ครัน้มาถงึปัจจุบนันี้  การมองพลอยแบบทีคุ่ณรญัจวนมองน่าจะเป็น
การมองที ่“ทนัสมยั” และเป็นการเสรมิกระแสความเขา้ใจตนและสงัคมของตนไดม้ากทเีดยีว  
 มตีวัละครเป็นจ านวนไม่มากนกัทีป่รากฎชวีติโลดแล่นอยู่ในวรรณกรรม โดยมคีนอ่าน
เป็นจ านวนมาก และในจ านวนคนมากๆ เหล่านัน้ มคีนจ านวนไม่มากนกัเขา้ใจถงึชวีติของตวั
ละครอย่างลกึซึง้  พลอยเป็นตวัอย่างของตวัละครในจ านวนไม่มากเหล่านัน้ทีม่คีนอ่านมาก  และ
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คุณรญัจวน อนิทรก าแหงคอืตวัอย่างของคนอ่านในจ านวนไม่มากนกัทีส่ามารถเขา้ถงึตวัละครได้
อย่างลกึซึง้  และเมื่อเขา้ถงึลกึซึง้แลว้ยงัสามารถอธบิายใหค้นอื่นไดเ้หน็และเขา้ใจอย่างลกึซึ้ง
ตามไดด้ว้ย 
 การอธบิายเช่นนี้ไม่เพยีงแต่เป็นการเพิม่ “ปัญญา” ในการอ่านเท่านัน้  แต่ยงัถอืว่าเป็น
การเพิม่ความเขา้ใจชวีติใหผู้อ้่านจนถงึระดบัสามารถน าไปเปรยีบใชก้บัชวีติได ้  และทีเ่หนืออื่น
ใดกค็อื การวเิคราะหข์องคุณรญัจวนเป็นการมองกลบัเขา้ไปในความเป็นตวัเองของคน
ตะวนัออกอย่างภาคภูมใิจอกีดว้ย 

                   ชมยัภร แสงกระจ่าง: ผูว้เิคราะห ์

“พทัยำ” นวนิยำยกำรเมืองเรื่องแรกของไทย1 
               เจอื   สตะเวทนิ 
 
 นกันวนิยายไทยเรานัน้ดเูหมอืนจะไม่พยายามแตะตอ้งการเมอืงไดเ้ท่าใดเป็นดเีท่านัน้  
เพิง่มเีมื่อหลงัเปลีย่นแปลงการปกครองเลก็น้อย คอืไดก้ าเนิดนวนิยายการเมอืงเรื่องแรกขึน้เรื่อง
หนึ่งเมื่อ 30 กว่าปีมาแลว้ 
 ขา้พเจา้เป็นนกัศกึษาประวตัวิรรณคดไีทยจ าเป็นตอ้งส ารวจตดิตามความเคลื่อนไหว
ของหนงัสอืไทยตลอดมา  และกม็มีตสิว่นตวัของขา้พเจา้เองว่า นวนิยายการเมอืงเรื่องแรกของ
ไทยเราคอืเรื่องพทัยา โดยผูใ้ชน้ามปากกาว่า “ดาวหาง” 
 นวนิยายเรื่องนี้แหวกแนวทีสุ่ด เมื่อครัง้ลงพมิพใ์นหนงัสอืพมิพร์ายวนัฉบบัหนึ่งนาน
มาแลว้  ผูอ้่านตื่นเตน้กนัมาก ต่อมาพมิพเ์ป็นเล่มโดยบรษิทัประชาช่างเมื่อ พ.ศ. 2495 รวม 2 
เล่มดว้ยกนั ขนาด 16 หน้ายก รวมจ านวน 1191 หน้า ขา้พเจา้เคยอา้งเรื่องนี้แก่นกัเรยีน
หลกัการประพนัธข์องขา้พเจา้เสมอมาว่าเรื่อง พทัยา คอืต าราการเขยีนนวนิยายการเมอืง ควร
หามาศกึษาใหไ้ด ้
 ผูแ้ต่งเรื่อง พทัยา ใชน้ามปากกาว่า “ดาวหาง” เขา้ใจกนัว่าเป็นนักการทตูของไทยคน
หนึ่ง ทีม่คีวามรอบรูม้าก รูท้ ัง้โลกภายนอกอนักวา้งใหญ่ไพศาล และรูท้ ัง้ชนบทของไทยดงัทีท่่าน
ไดย้กเอาเรื่อง “พทัยา” มาเป็นแบบเมื่อ พ.ศ. 2495  
 “ดาวหาง” เป็นนกัเขยีนนวนิยายทีค่วรถอืเป็นแบบไดใ้นขอ้ทีค่น้ควา้มาก คน้ควา้ทัง้
วทิยาการสมยัใหม่ของโลก และคน้ควา้ทัง้ขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมไทย ใชเ้วลาแต่งนว
นิยายเรื่องนี้ถงึ 3 ปี และตรวจแกอ้ยู่นานถงึ 10 กว่าปี  จงึน าเสนอประชาชน 
  ตวัละครส าคญัชื่อ “พระไมตรรีาชรกัษา” นามบรรดาศกัดิก์บ็อกอยู่แจง้ชดัว่าเป็นนักการ
ทตู  อาจเป็นนวนิยายอตัชวีประวตัขิองผูเ้ขยีนเองกไ็ด ้เพราะพอเปิดเรื่องกบ็อกว่าพระไมตรรีาช
รกัษาก าลงัเดนิทางกลบัประเทศไทย เพราะพน้จากต าแหน่งเอกอคัรราชทตูประจ าโตเกยีว มี
น้องสาวชื่อ “นางสาวหนู  ไมตรจีติ” ผูม้นีิวาสสถานอยู่ทีห่อแกว้พทัยา  ชลบุร ี

 
1 พิมพค์รัง้แรกในนิตยสารบางกอกไดเจสต ์ (มกราคม 2516) 
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 การเดนิทางกลบัเมอืงไทยของพระไมตรรีาชรกัษาสนุกมาก เพราะเล่าเรื่องทีผ่่านพบ 
โดยน ามาเทยีบกบัเรื่องของเมอืงไทย  ตอนส าคญัคอืไปพบ“อวงเจง็ยี”่ นกัการทตูจนี น้องชายวงั
จงิไว นายกรฐัมนตรจีนีสมยัหน่ึง อวงเจง็ยีต่กอบัถงึขนาดตอ้งมาเป็นกรรมกรอยู่ในรสัเซยี พระ
ไมตรรีาชรกัษาเคยเป็นเพือ่นกบัอวงเจง็ยีม่าก่อน เขามลีูกสาวชื่อ “อวงเจง็ทอ้” ผูม้ลีกัษณะเป็น
เทพธดิาผสมกบัผเีสือ้ สวย ดือ้ และร่าเรงิ พระไมตรรีาชรกัษาขอนางสาวจนีผูน้ี้มาเลีย้งที่
เมอืงไทย โดยตัง้ชื่อใหใ้หม่ว่า “มารศร”ี (หรอื “มาล”ี ในภายหลงั) มอบใหน้างสาวหนู น้องสาว
อบรมสัง่สอนโดยมัน่ใจว่าหลวงพีอู่๋เจา้อธกิารวดัพทัยาจะเป็นทีป่รกึษาของนางสาวหนูในกรอบ
การอบรม “มารศร”ี ได้ 
 “ดาวหาง” ไดส้รา้งตวัละครทัง้พระ ทัง้คฤหสัถใ์หอ้ภปิรายเรื่องรอ้ยแปด ตัง้แต่การเมอืง
จนกระทัง่ศาสนาใหค้นหวัเก่ากบัคนหวัใหม่มาทะเลาะกนัอย่างสนุกสนาน อภปิรายตัง้แต่เพลง
ไทย เพลงสากลจนกระทัง่เพลงขายถัว่มนัๆ ของสนิท เกษธนงั 
 เนื้อแทข้องเรื่อง พทัยา อยู่ที ่ 3 พีน้่อง (คอืหลวงพีอู่๋ พระไมตรรีาชรกัษา กบันางสาว
หนู) ผูเ้ป็นชาวพทัยา วางโครงการปฏริปูต าบลพทัยาใหเ้จรญิในทุกแงทุ่กมุม “ดาวหาง” กล่าวไว้
ในค าน าตอนหน่ึงว่า “ดุสติธานีเป็นเมอืงก ามะลอของพระมหาธรีราชมงกุฎเกลา้เช่นใด พทัยาก็
เป็นต าบลในฝันของดาวหางเช่นกนั…” 
 นวนิยายเรื่อง พทัยา ของ “ดาวหาง” เขยีนขึน้ภายหลงัการปฏวิตั ิพ.ศ. 2475 (คอืเริม่
เขยีนเมื่อ พ.ศ. 2477 และเขยีนจบเมื่อปี 2480) นบัว่าเป็นการเบกิทางการเขยีนนวนิยายในแนว
ใหม่ ใหค้วามคดิเหน็ในแง่ปฏริปูสงัคมไทยใหม่  ก่อนหน้านี้ขา้พเจา้ไม่เคยเหน็นวนิยายไทยเรื่อง
ใดแตะตอ้งการเมอืง ขา้พเจา้เหน็ว่าพทัยา เป็นนวนิยายการเมอืงเรื่องแรกของเมอืงไทยที่
ตอ้นรบัเสรภีาพในทางการเมอืงซึง่ระบอบใหม่คอืระบอบประชาธปิไตยหยบิยื่นให้ 
 “ดาวหาง” พาสาวจนีแสนสวย อวงเจง็ทอ้-มารศรหีรอืมาล ีใหช้ายหลายคนดว้ยกนัรุมรกั
เธอ คนเหล่านัน้มฐีานะต่างกนั คอื ร.ท.ชาล ี  กลา้สงคราม นกับนิผูผ้ ึง่ผาย  นายเยน็  
ประภากรณ์ นายอ าเภอหนุ่ม นายโกญจนา  อรชุนเทวะ พอ่คา้มเีงนิ  เจ้าเมฆ  ลูกตาไหม  ผู้
หลงใหลถงึขนาดนัง่เทยีนท าน ้ามนัพราย ใสฟั่นทอง  ลงสารกิา และ พระมหากลงึ  กมิสกุล แต่
มาลกีย็งัไม่รกัใครจรงิจงั “ดาวหาง” อา้งว่า “จรงิอยู่ การสมรสเป็นไปตามกฎหมายจารตีประเพณี  
แต่ท่านเอย การสบืพนัธุเ์ป็นไปตามธรรมชาตโิลก  ตราบใดทีม่าลยีงัไม่เป็นเมยีใคร ชายทุกคนมี
สทิธริกัมาล ี เกีย้วมาล ี อย่างฐานมาลเีป็นลูกสาวพระไมตรรีาชรกัษาเท่ากนัทัง้นัน้ ศาลานารวีถิี
คงคาเป็นสาธารณะพราหมณ์ว่าดงันี้ แต่ฝรัง่ว่า There is no justice in love or war.” 
 ตอนต่อไป “ดาวหาง” ไดก้ล่าวถงึความเปลีย่นแปลงของอวงเจง็ยีค่อื เขาหอบสมบตัิ
มหาศาล คอือญัมณีออกมาจากรสัเซยี ว่ายน ้าไปฮ่องกงไปถูกจบัทีน่ัน่ เจา้หญงินกัประพนัธไ์ทย
องคห์นึ่งพระนาม “ดารากร  นราดล” รบัฝากทรพัยจ์ะส่งมาให ้“มาล”ี ทีพ่ทัยา แต่เจา้หญงิไปถูก
กกัองคอ์ยู่ทีญ่ีปุ่่ นเสยีก่อน อวงเจง็ยีม่จีดหมายมาถงึลูกสาวคอืมาล ี  มาลพีดูจนพระไมตรรีาช
รกัษาตกลงไปญีปุ่่ นเพือ่น าทรพัยม์หาศาลนัน้กลบัมาใหม้าลใีหไ้ด ้ พอไปถงึญีปุ่่ นเจา้คุณศรวีาที
วมิลเอกอคัรราชทตูผูส้บืแทนพระไมตรรีาชรกัษากจ็ดัใหพ้ระไมตรรีาชรกัษาไดพ้บกบัหม่อมเจา้
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หญงิ ดารากร นราดล  ไดเ้จรจากนัจนเจา้หญงิจะทรงมอบสมบตัริบัฝากนัน้ให ้ ทายาทของอวง
เจง็ยีเ่ลยเดนิทางร่วมกบัพระไมตรรีาชรกัษาเสดจ็ไปพทัยา เพือ่มอบสมบตัแิก่มาลจีนเสรจ็
เรยีบรอ้ย ทัง้ยงัทรงเตอืนใหเ้กบ็เพชรล ้าค่าเหล่านี้ใหป้ลอดภยัในตูเ้ซฟ แต่ไม่ไดท้ าเช่นนัน้ วนั
หนึ่งจงึถูกคนรา้ยพยายามขโมยเพชร  แต่ถูกยงิตาย ปรากฏว่า  คนรา้ยตามท่านหญงิมาจาก
โตเกยีว 
 คนทีร่บักรรมเพราะเหตุการณ์นี้คอื มหากลงึ กมิสกุล ผูบ้ าเพญ็ตนเป็นพระทีเ่ทศนา 
“ลทัธโิซเซยีลสิม”์ และใหอุ้ปการะพวกนี้ คนรา้ยทีถู่กจบักม็าอาศยัพวกนี้ มหากลงึเองไม่
ทราบกโลบาย  แต่กถ็ูกชาวบา้นตเิตยีน 
 ความจรงิ มหากลงึหลงรกัมาลแีต่แรกพบ และครัง้หลงัสุดขอความรกัจากมาล ี มาลไีม่
ตอบเอออวย ครัน้สกึออกมา ปรากฏว่ามาลไีม่เล่นดว้ย มหากลงึอบัอายขายหน้าอยู่พทัยาอกี
ต่อไปไม่ได ้
 “ดาวหาง” จบเรื่อง พทัยา โดยปล่อยใหต้วัละครทุกตวัคงเป็นโสด รวมทัง้ตวัพระไมตรี
ราชรกัษาดว้ย 
 ท่วงท านองการเขยีนของ “ดาวหาง” นัน้เหน็ไดช้ดัว่า เป็นท่วงท านองงา่ย พดู
ตรงไปตรงมา ใชภ้าษาแบบผูค้งแก่เรยีน และซาบซึง้ในความไพเราะของส านวนโวหารไทย บาง
แห่งอา้งสุนทรภู่เทยีบเชคสเปียร ์  แต่โดยทัว่ๆ ไปใชส้ านวนไทยอย่างตดิปาก เช่น “กนินอกกนิ
ใน” “ดสูาวใหด้หูน้ารอ้น” “ตตีนไปก่อนไข”้ “แกว่งเทา้หาเสีย้น” ฯลฯ ตลอดเรื่อง “ดาวหาง” 
แทรกอารมณ์ขนัไวด้าษดื่นทเีดยีว ทีน่่าสะดุดตาสะดุดใจยิง่กค็อื  “ดาวหาง” ชอบยกคตไิทยๆ 
เขา้ปรบักบัสถานการณ์ตามทอ้งเรื่อง เช่น ตอนมารศรเีขา้ใกลช้ายหนุ่ม ‘ดาวหาง’ ไดป้รารภว่า 
“เขาว่าอารมณ์สาวแรกจะรูร้สเสน่หากามารมณ์นัน้ เพชรพญาธรเป็นผูล้กัลอบสอนให”้ 
 เมื่อพดูถงึว่าน “ดาวหาง” มคีวามรูว้่า “สรรพคุณว่านทีก่นิอยู่ยงคงกระพนักม็ ี เช่น ว่าน
คางคก ยิง่ตยีิง่คนั ไม่แตกไม่เจบ็” 
 เมื่อกล่าวถงึลกัษณะดาวกวางตุง้ คอื เจง็ทอ้ “ดาวหาง” กล่าวว่า “เบญจกลัยาณีงาม 5  
ประการ สว่นเจง็ทอ้บางทจีะเกนิ 5 ประการกลายเป็น 10 ประการกไ็ด ้ ดาวกวางตุง้นี้สวยกว่า
เจยีวเฮงหย ีคุณหญงิอุณหติเทเวศรเ์ป็นกอง แกม้แดงเป็นดอกทอ้ ตาหวานฉ า่เป็นน ้ าผึ้ง คมกรบิ
เป็นมดีโกน ปากเป็นธนูกามเทวะ ผมด าเป็นเงาของกาน ้า ฟันขาวราวไข่มุก เสยีงกงัวานไพเราะ
เป็นระฆงัเงนิ…” 
 “ดาวหาง” พดูทุกอย่างในชวีติของคนไทย ไม่ว่าเรื่องของผูใ้หญ่หรอืเรื่องของเดก็ เช่น 
ยกปัญหาเรื่องอะไรเอ่ยของเดก็มาอภปิราย  คอื 
 “อะไรเอ่ย ตน้เท่าแขน  ใบแล่นเสี้ยว” (ออ้ย) 
 “อะไรเอ่ย  ตน้เท่าขา ใบวาเดยีว” (กลว้ย) 
 “อะไรเอ่ย  ลงิกไ็ม่ใช่ลงิ ค่างกไ็ม่ใช่ค่าง มหีางบนหวั?” (เจ๊กหรอืแขก) 
 ว่าถงึการสรา้งโครงเรื่องของ “ดาวหาง” นบัว่าเป็นโครงเรื่องแบบหลวมๆ เป็นเรื่องทีไ่ม่
ประสงคจ์ะใหส้ลบัซบัซอ้นแบบเรื่องตื่นเตน้ทัง้ปวง  ทัง้นี้เพราะผูเ้ขยีนมเีจตนาอนัแรงกลา้เพยีง
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อย่างเดยีวทีจ่ะท าให ้ “ความใหม่” เกดิขึน้ในวงการนวนิยายไทย ความใหม่นัน้คอืตอ้งการ
ทอ้งเรื่องหลวมๆ นัน้เป็นเวทอีภปิรายลทัธแิละปัญหาต่างๆ ในสงัคมอย่างกวา้งขวาง เพราะเมื่อ
แรกเปลีย่นแปลงการปกครองนัน้  ผูอ้่านคอืสงัคม ขณะนัน้ยงัอ่อนความรูเ้รื่องเศรษฐกจิ ปรชัญา  
ตลอดจนอุดมคตแิห่งความกา้วหน้าของระบอบประชาธปิไตยต่างๆ “ดาวหาง” เป็นนกัคดิและ
เป็นคนสงูอายุจงึกลา้ท าในสิง่ทีน่กัเขยีนนวนิยายอื่นยงัไม่ไดท้ า คอื เขยีนนวนิยายการเมอืงใน
รปูทีเ่ป็น “นวนิยายแสดงความคดิเหน็และความรูร้อบดา้น” 
 ผูอ้่านมองเรื่องนี้ว่าไม่มขีอ้ขดัแยง้ (Conflict) กร็บัว่าจรงิ คอื ไม่มขีอ้ขดัแยง้ทางตรีนัฟัน
แทง แต่เตม็พรอ้มทางขอ้ขดัแยง้ทางความคดิ คอื Conflict of Ideas ซึง่เขยีนไดย้าก หากไม่มี
ภูมปัิญญา 
 การเขยีนเรื่อง พทัยา ของ “ดาวหาง” นี้ ตรงกบัสตูรการเขยีนเรื่องสมมต ิ(Fiction) ของ
สากลบางสตูร 
 การน ามหากลงึ  กมิสกุล นกัเทศน์กา้วหน้ามาพบมาล ีอวงเจง็ทอ้ สาวจนีผูม้กีารศกึษา
สมยัใหม่ กต็รงกบัสตูร “ชายพบหญงิ” (A Boy Meets a Girl Formula) ซึ่งถอืกนัว่าเป็นสตูรทีใ่ห้
ความสนุกสตูรหนึ่ง เพราะธรรมดาชายพบหญงิจะตอ้ง “เกดิเรื่อง” ไม่ดกีร็า้ย ไม่รกักช็งั 
 สว่นพระไมตรรีาชรกัษา มอีุดมคตจิะสถาปนา “พทัยา” ใหเ้ป็นต าบลตวัอย่าง แลว้
พยายามทุกประการ มกีารตัง้โรงเรยีนพทัยาสงเคราะห ์ การตัง้กองหมดี าขึน้มาลว้นเป็นการ
เดนิเรื่องทีจ่ะน าไปสูผ่ลส าเรจ็ตามอุดมคตทิัง้สิน้ จะส าเรจ็หรอืไม่ส าเรจ็กต็าม พฤตกิารณ์กเ็ขา้
ท านองสตูรการเขยีนสากลทีเ่รยีกว่าสตูร Success Formula  
 สว่นทีพ่ระไมตรรีาชรกัษาไปขดุเอาเดก็หญงิอวงเจง็ทอ้ ลูกกรรมกรขดุดนิในประเทศรสัเซยี  
มาขดัสฉีววีรรณดว้ยวฒันธรรมไทย จนเป็นสาวงามมารศรหีรอืมาล ี  อนัเป็นทีห่มายปองของ
ชาย 5-6 คนนัน้ กต็รงกบัสูตรการเขยีนคอืสตูร “ซนิเดอเรลลา” (Cinderella  Formula) นัน่เอง 
 การทีพ่ีน้่องทัง้ 3 หลวงพีอู่๋ พระไมตรรีาชรกัษากบันางสาวหนู ร่วมกบัมาลแีละมหากลงึ
ปฏริูปพทัยาใหห้วัน่ไหวไปต่างๆนัน้ กต็รงกบัสตูรการเขยีนชื่อว่า “สตูรชุมชน” (Community 
Formula)  
 รวมความแลว้นวนิยายเรื่อง พทัยา อาศยัสตูรต่างๆ ผสมกนัเขา้จนกลายเป็นเรื่องที่
สนุกไดท้ัง้ความเพลดิเพลนิ และความรูค้วามคดิใน พทัยา ท าหน้าทีน่วนิยายสมภาคภูม ิ คอื 
ปรนปรอืผูอ้่านทัง้ความบนัเทงิและความรู้ 
 นวนิยายเรื่อง พทัยา ของ “ดาวหาง” จงึเป็นแบบทีน่ักเขยีนใหม่ควรศกึษา  นกัเขยีน
ใหม่ควรเลกิการเขยีนประเภทรกัๆ ใคร่ๆ  ตรีนัฟันแทง แม่ผวัลูกสะใภซ้ ้าๆ ซากๆ เหมอืนพาย
เรอืในอ่าง ไม่มลีกัษณะใหส้ตปัิญญาแก่สงัคมประชาธปิไตยเท่าทีค่วร พงึเริม่ตน้เขยีนนวนิยาย
โดยสะสมรวบรวมความรูค้วามคดิมาบ ารุงสตปัิญญาผูอ้่านกนับา้ง จะเป็นการยกระดบัสงัคมให้
สงูขึน้ไดอ้ย่างไม่ตอ้งสงสยั  อารมณ์กบัปากกายงัไม่พอส าหรบันวนิยายทีด่ ี เขยีนอย่างไม่มี
เจตนาใหค้วามรูค้วามคดินัน้ไม่พน้หลกั “พายเรอืในอ่าง”  เมื่อไรนวนิยายไทยไดเ้ป็นทีพ่ึง่ทาง
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ปัญญาแก่ผูอ้่านไดบ้า้ง  เมื่อนัน้สงัคมจะดขีึน้ ฉลาดขึน้ ยุตกิารเขยีนแบบ “พายเรอืในอ่าง” มา
เป็น “พายเรอืชมโลก” ตามแบบ ดาวหาง กนับา้ง 

ไม่ชา้นวนิยายไทยกต็อ้งทนัโลกเป็นแน่…     
 
ทีม่า: เจอื   สตะเวทนิ. “ ‘พทัยา’ นวนิยายการเมอืงเรื่องแรกของไทย”.   โลกหนังสือ. ปีที ่6 
ฉบบัที ่3 (ธนัวาคม 2525),หน้า 36-39. 

บทวิเคราะห ์
 

 เจอื  สตะเวทนิ  (2453 - 2521  รวมอายุ 68 ปี )  จบปรญิญาอกัษรศาสตรบณัฑติ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัรุ่นแรก  พ.ศ. 2478   เป็นอาจารยใ์หญ่โรงเรยีนบพติรพมุิข ตัง้แตปี่ 
พ.ศ. 2496 - 2509  และเป็นอาจารยพ์เิศษสอนภาษาและวรรณคด ี ในสถาบนัอุดมศกึษาหลาย
แห่ง  ไดแ้ก ่  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  มหาวทิยาลยัมหดิล  มหา
มกุฎราชวทิยาลยั  เป็นตน้  เป็นนายกสมาคมภาษาและหนงัสอืแห่งประเทศไทย ฯ  คนที ่ 4  
ในช่วงเวลา  6 ตุลา 2517 - 31 ตุลา 2519   เจอื สตะเวทนิเป็นอาจารยภ์าษาไทยรุ่นอาวุโส  ที่
เขยีนแบบเรยีนและต าราต่าง ๆ ไวจ้ านวนมากถงึ 75  เล่ม  ไดแ้ก่ วรรณคดีพทุธศาสนา  ซึ่ง
ไดร้บัรางวลัหนงัสอืแต่งดขีองยเูนสโก  ประวติัวรรณคดีไทย  ชัน้มธัยมศกึษาปลาย  ประวติั
นวนิยายไทย  วรรณคดีวิจารณ์  ศิลปะการประพนัธ ์  เรื่องสัน้ตวัอย่าง  นอกจากนี้มี
แบบเรยีนหลกัภาษา  การใชภ้าษา  การประพนัธ ์  ประวตัวิรรณคดไีทย  บทเรยีนวรรณคด ี 
ส าหรบัชัน้ประถมศกึษาและมธัยมศกึษาทุกชัน้ปี   คู่มอืการอ่านวรรณคดสี าหรบัคร ู  เช่น ขนุ
ชา้งขุนแผน  พระอภยัมณี  ลลิติพระลอ ฯลฯ  มนีามปากกาถงึ  37  นามปากกา   แบบเรยีน
และต าราของอาจารยเ์จอื สตะเวทนิเป็นต าราตน้แบบแก่ผูส้อนและผูเ้รยีนวรรณคดไีทยต่อมาอกี
หลายยุคสมยั  ในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  อาจารยเ์จอื
ไดร้บัพระราชทานปรญิญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑติกติตมิศกัดิ ์  เมื่อวนัที ่  26 มนีาคม 2510  
บทวจิารณ์ “พทัยา :  นวนิยายการเมอืงเรื่องแรกของไทย”  ทีค่ดัเลอืกมาเป็นสรรนิพนธน์ี้ตพีมิพ์
ครัง้แรกในนิตยสาร บางกอกไดเจสต ์ ฉบบัเดอืนมกราคม 2516 
 เมื่อพจิารณาจากช่วงระยะทีบ่ทวจิารณ์นี้ตพีมิพเ์ป็นครัง้แรก  คอื พ.ศ. 2516  อนัเป็น
ช่วงทีม่คีวามคุกรุ่นทางการเมอืง  อนัจะน าไปสูก่ารรวมพลงันกัศกึษาประชาชนลม้ลา้งระบบ
เผดจ็การในเหตุการณ์ 14 ตุลา  2516  กเ็ขา้ใจไดว้่าเหตุใดผูว้จิารณ์จงึเลอืกน านวนิยายเรื่อง 
พทัยา มาวจิารณ์ ทัง้นี้เพราะบรรยากาศของความสนใจทางการเมอืงแผ่คลุมไปถงึความสนใจใน
วรรณกรรม  โดยเฉพาะอย่างยิง่ความสนใจในประเดน็ความสมัพนัธร์ะหว่างวรรณกรรมกบั
สงัคมและการเมอืง   ก่อนหน้านี้เพยีง 2 ปี  อาจารยเ์จอื  สตะเวทนิ  นกัวชิาการวรรณคดอีาวุโส
ไดส้รา้งความสัน่สะเทอืนใหแ้ก่วงการวรรณกรรมมาครัง้หนึ่งแลว้  โดยการเริม่ใชค้ าว่า 
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“วรรณกรรมน ้าเน่า” ในเวทอีภปิรายเรื่องวรรณกรรมไทยร่วมสมยั  กระทัง่กลายเป็นค าเรยีกที่
เกรยีวกราวมากแห่งยุค1  
 การน านวนิยายทีต่พีมิพใ์นยุคตน้ของประวตันิวนิยายไทยมาวจิารณ์  นับเป็นการต่อ
อายุของวรรณกรรม  เพราะนวนิยายเรื่อง พทัยา  เขยีนขึน้ในระหว่าง พ.ศ. 2477 - 24802 และ
ตพีมิพเ์ป็นเล่มครัง้แรก  พ.ศ. 2495   จงึมไิดแ้พร่หลายเป็นทีรู่จ้กัส าหรบันกัอ่านในช่วง พ.ศ. 
2516 และปัจจุบนัมากนกั  คนอ่านสว่นมากไม่ทราบดว้ยซ ้าว่าในช่วงยุคตน้ของนวนิยายไทย  
เรามนีวนิยายการเมอืงเหมอืนกนั  ผูว้จิารณ์จงึประเมนิคุณค่าของนวนิยายเรื่องนี้อย่างชดัเจนว่า
เป็น “นวนิยายการเมอืงเรื่องแรกของไทย”  แต่น่าเสยีดายว่า  จนบดันี้เรากไ็ม่อาจทราบไดว้่า  
“ดาวหาง”  เป็นนามปากกาของใคร  แมผู้ว้จิารณ์กใ็หข้อ้มลูเพยีงว่า “เขา้ใจกนัว่าเป็นนกัการทตู
ของไทยคนหนึ่ง  ทีม่คีวามรอบรูม้าก”   
 หลกัการวจิารณ์ทีเ่จอื  สตะเวทนิน ามาใชเ้ป็นหลกัการวจิารณ์ทีน่ิยมใชก้นัอยู่มากใน
ระยะเริม่แรกทีก่ารวจิารณ์นวนิยายไทย  นัน่คอื  การวจิารณ์องคป์ระกอบของนวนิยาย ไดแ้ก่ 
โครงเรื่อง  ตวัละคร  แก่นเรื่อง  ฉาก  ท่วงท านองการเขยีน  ภาษา  เป็นต้น   แมว้่าปัจจุบนั  
การวจิารณ์ของไทยจะก้าวหน้าไปสูก่ารน าทฤษฎแีละศาสตรต์่าง ๆ มาช่วยในการวเิคราะห์
ตคีวาม  แต่การพจิารณาองคป์ระกอบของงานประพนัธ์กย็งัเป็นสิง่ทีจ่ าเป็น   ผูว้จิารณ์กล่าวถงึ
จุดเด่นจุดดอ้ยและความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบต่าง ๆ   นอกจากนี้  ผูว้จิารณ์ไดว้เิคราะหน์ว
นิยายเรื่องนี้ว่ามลีกัษณะตรงกบัสตูรการเขยีนนวนิยายของสากลแบบต่าง ๆ อกีดว้ย  นบัว่าผู้
วจิารณ์พจิารณากระบวนการสรา้งสรรคข์องนวนิยายเรื่องพทัยาอย่างรอบดา้น 
 นอกจากนี้  ผูว้จิารณ์ยงัเน้นใหเ้หน็ว่าจุดเด่นของนวนิยายเรื่องพทัยาอยู่ทีผู่เ้ขยีนมี
เจตนาแรงกลา้ทีจ่ะใหน้วนิยายเรื่องนี้เป็นเวทอีภปิรายลทัธกิารเมอืงและปัญหาสงัคมการเมอืง    
รวมทัง้ใหค้วามรูท้างเศรษฐกจิ  ปรชัญา  อุดมคตขิองระบอบการเมอืงต่าง ๆ อกีดว้ย  ดงัทีผู่้
วจิารณ์กล่าวสรุปว่า  พทัยาเป็นนวนิยายการเมอืงในรปู  “นวนิยายแสดงความคดิและความรู้
รอบดา้น”   ในประเดน็นี้ผูว้จิารณ์พจิารณาว่าพทัยาท าหน้าทีข่องนวนิยายอย่างครบถว้น  คอื  
ใหค้วามบนัเทงิและความรูแ้ก่ผูอ้่าน 
 หากพจิารณาความส าคญัของบทวจิารณ์ของนกัวจิารณ์อาวุโสท่านนี้  จะเหน็ว่าเป็นบท
วจิารณ์ทีบุ่กเบกิความคดิเรื่องวรรณกรรมตอ้งเป็นทีพ่ึง่ทางปัญญาใหแ้ก่ผูอ้่าน  ความโดดเด่น
ทีสุ่ดของบทวจิารณ์นี้อยู่ทีบ่ทสรุปในย่อหน้าสุดทา้ย   ผูว้จิารณ์กลา้เสนอทศิทางของการ
สรา้งสรรค ์นวนิยายไทยแก่นกัเขยีนอย่างตรงไปตรงมา  พรอ้มทัง้ชีใ้หเ้หน็พลงัของนกัเขยีนและ
วรรณกรรมในการเปลีย่นแปลงสงัคม   การมุ่งมองอนาคตของนวนิยายไทยทีจ่ะมพีฒันาการ

 
1 เสถียร  จนัทิมาธร, สายธารวรรณกรรมเพื่อชีวิตของไทย, กรุงเทพฯ :  ส  านกัพิมพเ์จา้พระยา, 2525, หนา้  360. 
2 ค  าน าในเล่ม  จะกล่าวว่า  “ขอใหผู้อ้่านคิดว่าผูเ้ขียนเขียนขึน้ในระหว่างปี พ.ศ. 2477 - 2486“  แต่ท่ีจริง 
นวนิยายเรื่องนีน่้าจะแต่งในช่วง พ.ศ. 2481 - 2487  อนัเป็นช่วงเวลาท่ีจอมพล ป. พิบลูสงครามเป็นนายกรฐัมนตรีครัง้
แรก  ทัง้นี ้ เพราะผูแ้ต่งวิจารณน์โยบายรฐันิยมของจอมพล ป. ในนวนิยายเรื่องนี ้   จึงระบเุวลาแต่งว่าเขียนก่อนสมยัรฐั
นิยมเพื่อความปลอดภยั 
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กา้วหน้าทนัความเคลื่อนไหวเปลีย่นแปลงของโลก  นบัเป็นการแสดงวสิยัทศัน์และความ
ปรารถนาของผูว้จิารณ์ทีจ่ะยกระดบังานประพนัธข์องไทยสูส่ากล   การทีผู่ว้จิารณ์มุ่งหวงัอย่าง
จรงิใจใหน้กัเขยีนเป็นผูน้ าทางปัญญาของสงัคม   ท าใหบ้ทวจิารณ์นี้เป็นพลงัทางปัญญาแก่
ประชาคมวรรณกรรมทัง้นกัเขยีนและนกัอ่านไปพรอ้มกนั 

       รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ ์: ผูว้เิคราะห์ 

วิจารณ์  สวรรยา1 
 
 ในจ านวนเรื่องสัน้ทัง้สิน้ของ  “ลาวค าหอม” ทีต่พีมิพร์วมไวใ้น ฟ้าบ่กัน้ (หนงัสอืรวม
เรื่องสัน้ของนกัเขยีนไทยคนแรกทีไ่ดร้บัการแปลและพมิพเ์ผยแพร่  โดยส านกัพมิพท์ีม่ชีื่อเสยีง
ของต่างประเทศตลอดทัง้เล่ม)  เรื่อง  สวรรยา  ดเูหมอืนจะเป็นเรื่องสัน้ทีม่ลีกัษณะแปลก  
แตกต่างจากเรื่องอื่นๆในเล่มเดยีวกนัทัง้ในดา้นเคา้โครงเรื่อง เนื้อเรื่อง แก่นเรื่อง ลกัษณะตวั
ละคร  และกลวธิกีารประพนัธ ์หากผูอ้่านอ่านผ่านๆไปอย่างผวิเผนิในชัน้แรก แทนทีค่วามแปลก
ดงักล่าว จะท าใหเ้รื่องนี้มคีวามเด่นเหนือเรื่องอื่นๆ กลบัถูกเรื่องอื่นๆ ซึง่มลีกัษณะเฉพาะร่วมกนั
ดดูกลนืหายไป เพราะดเูหมอืนกบัว่าเรื่องอื่นๆ มลีกัษณะเป็นเรื่องสัน้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่เรื่อง
สวรรยา เป็นเพยีงนิทานเรื่องสัน้ๆ ทีผู่แ้ต่งเคยแต่งไวเ้ล่นๆ เมื่อมกีารพมิพห์นงัสอืรวมเรื่องสัน้ 
กน็ าเอามาตพีมิพไ์วด้ว้ยกนัเพือ่เป็นการรวมผลงานเขยีนไวใ้นทีเ่ดยีวกนัใหค้รบถว้นเท่านัน้เอง 
มไิดเ้ป็นเรื่องทีม่คีวามส าคญัแต่ประการใด แต่ถา้พจิารณางานเขยีนชิน้น้ีใหล้ะเอยีด ใหเ้วลาใน
การอ่านทบทวนมากพอสมควร ขณะเดยีวกนักค็ดิใคร่ครวญไตร่ตรองไปดว้ย เราจะพบว่าคุณค่า
ของเรื่องนี้ค่อยๆ ผุดขึน้มาทลีะน้อยๆ จนในทีสุ่ดผู้อ่านบางคนกอ็าจจะถงึกบัประเมนิค่าว่า 
สวรรยา  เด่นเหนือเรื่องสัน้เรื่องอื่นๆในเล่มเดยีวกนั 
 ผูแ้ต่งวางเคา้โครงเรื่อง สวรรยา โดยเจตนาใหม้ทีัง้ภาคสวรรคแ์ละภาคพืน้ดนิ ตวัละคร
ซึง่ประกอบดว้ยทวยเทพ องคอ์นิทร ์และบรวิาร ในภาคสวรรค ์มบีุคลกิทีม่องเผนิๆกด็สูงูสง่สง่า  
และมคีวามสุขส าราญสมกบัทีไ่ดอ้ยู่ในดนิแดนทีส่วยงาม  มสีภาพแวดลอ้มทุกสิง่เป็นทพิย ์  และ
มกีลิน่หอมตระหลบอบอวล ภาษาทีใ่ชก้ค็่อนขา้งหรหูรา เป็นทางการ ขดัแยง้เป็นอย่างมากเมื่อ
เทยีบกบัภาษาแบบชาวบา้นของชายแก่ในเมอืงดนิ ผูอ้่านสว่นใหญ่อาจจะมคีวามรูส้กึลกึๆอยู่ใน
ใจว่าภาคสวรรค ์กบัเมอืงดนิ คงจะมคีวามสมัพนัธก์นัเป็นอย่างมาก บางคนอาจจะมนียัประหวดั
ไปถงึวรรณคดเีรื่องกามนิตวาสฏิฐ ี แลว้กพ็ลอยนึกเลยเถดิไปว่า ผูแ้ต่งจงใจเขยีนเลยีนแบบ    
วรรณคดเีรื่องนี้ แต่ความสามารถในการใชภ้าษายงัไม่ถงึขัน้ รสของเรื่องโดยเฉพาะดา้นพรรณนา
โวหารจงึเทยีบไม่ไดเ้ลยกบัฝีมอืทางการประพนัธข์องเสฐยีรโกเศศและนาคะประทปี 
 แต่เมื่ออ่านละเอยีด  ใหค้วามสนใจค่าของค าทุกค า  พรอ้มกบันึกวาดภาพไปดว้ย  เราก็
จะพบว่าแทจ้รงิแลว้มใิช่เป็นการแต่งเลยีนแบบ หากเป็นการ “ลอ้” วรรณคดโีบราณทัง้หลายที่
มกัจะกล่าวถงึพระอนิทร ์  เทพยดา  สวรรค ์  นรก  อย่าง “สนุกเขา้ขัน้ทีสุ่ด” เพราะผูแ้ต่งได้

 
1 จากหนงัสือรวมเรื่องสัน้  ฟ้าบ่กัน้  ของ  “ลาวค าหอม” 
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น าเอาภาพทีส่วยทีสุ่ดในอุดมคตพิรอ้มทัง้การใชภ้าษาทีส่งูสง่  มาเป็นสญัลกัษณ์แทนสิง่ทีต่ ่า
และน่าขยะแขยงทีสุ่ดในสายตาหรอืความรูส้กึนึกคดิของคนทัว่ไป  กล่าวคอื  แทท้ีจ่รงิแลว้  เคา้
โครงเรื่องท านองสวรรค ์ นรก พระอนิทร ์ เทวดา ไดถู้กสมมตใิหเ้ป็นสญัลกัษณ์แทนสภาพความ
เป็นจรงิบางประการในมนุษยโลก โดยทีผู่แ้ต่งไดใ้หกุ้ญแจไขสญัลกัษณ์ไวม้ากมาย เช่น 
สญัลกัษณ์ทีช่ดัเจนทีสุ่ดคอืองคอ์นิทรน์ัน้ ค าบรรยายทีเ่ป็นกุญแจไดแ้ก่ “ร่างสเีขยีวแวววาว, ผวิ
กายอนัเรอืงรอง, ท่าททีีอ่งอาจ” และกริยิา “แหวกม่านฟ้า, ลอยเลื่อน” ท าใหเ้ราท าความเขา้ใจได้
ว่าองคอ์นิทรเ์ป็นสญัลกัษณ์ของสิง่มชีวีติทีบ่นิได ้  สเีขยีว  มฐีานะเป็นหวัหน้า  และเมื่อชายแก่
พดูว่า “มไีอห้วัเขยีวลอดขึน้มาไดต้วัเดยีว….” เรากค็งจะฉุกใจคดิไดว้่าเป็นแมลงวนัหวัเขยีว  
ประกอบกบัมคี าบรรยายตอนหน่ึงว่า  “ผูท้รงศกัดิพ์ดูพลางถูมอืไปมา”  เรากย็่อมจะลงความเหน็
ไดอ้ย่างแน่ใจว่าองคอ์นิทรค์อืแมลงวนัหวัเขยีว เพราะอาการถูมอืไปมาเป็นอาการของแมลงวนั
ขณะทีบ่นิๆแลว้หยุดถูมอือย่างแน่นอน 
 การตคีวามสญัลกัษณ์ องคอ์นิทร ์ ได ้ นบัเป็นบนัไดขัน้ตน้ทีจ่ะน าไปสูก่ารตคีวาม
สญัลกัษณ์อื่นๆได ้ การท าลายสิง่มชีวีติบางอย่างดว้ยยาพษิ  โดยชายแก่ในคหูาน้อยปลายสวน  
แต่มอีงคอ์นิทรห์นีรอดไปไดแ้สดงว่า ทพิยนคร หรอืหบัหอ้งสทีอง นัน้ แทท้ีจ่รงิคอืสว้มหลุม 
กุญแจไขสญัลกัษณ์นี้มมีากมายตัง้แต่ตน้เรื่องจนกระทัง่จบเรื่อง  กล่าวคอื  ผูแ้ต่งใชค้ าว่า  
“ภายใตเ้งาฟ้า” บ่งความหมายโดยนยัว่า อยู่ในระดบัต ่ากว่าพืน้ดนิ “หบัหอ้ง” แสดงว่าเป็น
สถานทีค่่อนขา้งเลก็และสถานทีน่ี้เป็นสทีอง อบอวลดว้ยกลิน่สุคนธรส ในตอนกลางของเรื่อง 
องคอ์นิทรก์ไ็ดบ้รรยายความเป็นมาของทพิยสถานน้ีว่ามอีายุไล่เลีย่กบัอายุของโลกมนุษย ์ 
แสดงว่า  เกดิขึน้ในระยะใกลเ้คยีงกบัก าเนิดของมนุษย ์ สว่นต าแหน่งทีต่ ัง้นัน้  ผูแ้ต่งกร็ะบุไว้
ชดัเจนว่า “ลกึลงไปในพืน้ดนิราวสองศอกถงึสองวา” การพรรณาถงึแสงอาทติยว์่าเป็น  “ล าแสงสี
รุง้อ่อน” กเ็ป็นการเน้นใหเ้หน็ว่า สถานทีน่ี้มลีกัษณะเป็นหลุมเลก็ๆ กุญแจไขสญัลกัษณ์ทีช่ดัเจน
ทีสุ่ดกค็อื ตอนทีบ่รรยายว่า “เมื่อหวิกจ็ะมอีาหารอนัเอมโอชลิว่ลอยลงมาจากนภากาศ” และใน
ตอนทา้ย เมื่อบรรยายถงึเมอืงดนิ  ผูแ้ต่งกต็อกตะปยู ้าอกีครัง้หนึ่งอย่างชดัแจง้  โดยใชค้ าว่า  
“คหูาน้อยปลายสวน” 
 การไขสญัลกัษณ์ออกมาไดท้ลีะขัน้นี้ ผูอ้่านก็เริม่จะส าเหนียกไดว้่า ตวัละครอื่นๆกค็งจะ
เป็นสญัลกัษณ์แทนสภาพความเป็นจรงิอื่นๆดว้ย “เหล่าบรวิารในแพรพรรณสวยสด” เป็นค า
บรรยายทีซ่่อนเงือ่นไวอ้ย่างแยบคายว่า หมายถงึหมู่แมลงวนัทีม่ปีีกบางใส เหน็เป็นลายเสน้
สะทอ้นแสงออกมาเป็นสสีนัสวยสด  “เสยีงสงัคตี, ดนตรเีสนาะ, การแซ่ขานบรรเลงดนตรทีพิย,์  
และเสยีงเห่กล่อมประเลงเพลงกอ้งกกึ” เหล่านี้เป็นสญัลกัษณ์ทีห่รหูราของเสยีงแมลงวนัทีบ่นิหวู่
หวีม่าเป็นฝงูใหญ่ และทา้ยทีสุ่ดเรากส็ านึกไดว้่า ตวัละครอกีชุดหนึ่งม ี“หลายชวีติ” ทีเ่รยีกตวัเอง
ว่าเป็น “ทวยเทพ” และมกีริยิา “เคลื่อน” และ “ทอดตวัลงฟอนฟาน” นัน้ แทท้ีจ่รงิกค็อืบรรดา
หนอน ทีอุ่บตัขิึน้ในสิง่ปฏกิูล ซึง่ในทีน่ี้ไดแ้ก่หนอนในสว้มหลุมนัน่เอง 
 การตคีวามสญัลกัษณ์ต่างๆไดใ้นขัน้แรกน้ี ท าใหเ้ราเจาะเคา้โครงเรื่องเขา้ไปถงึเนื้อเรื่อง
ไดว้่า  ผูแ้ต่งบรรยายถงึสภาพหนอน แมลงวนั ซึง่สนทนากนั ท าความเขา้ใจสถานะของตนเอง 
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และด ารงชวีติอย่างมคีวามสุขในสว้มหลุม  แต่แลว้วนัหน่ึง ชายแก่เจา้ของสว้มหลุมกเ็อายาพษิ
มาราด ท าใหทุ้กชวีตินอกจากแมลงวนัหวัเขยีวผูว้างตวัเป็นหวัหน้า ถงึแก่ความตายในทีสุ่ด 
 เรื่องสัน้เรื่องนี้ เป็นตวัอย่างทีด่ ี ทีช่ีใ้หเ้หน็ว่างานเขยีนชิ้นหน่ึงๆมคีวามหมายหลาย
ระดบั การเขา้ถงึความหมายตัง้แต่ระดบัตืน้ไปจนถงึระดบัลกึไดน้ัน้ ขึน้อยู่กบัความสามารถใน
เชงิการอ่านของผูอ้่านแต่ละคนซึง่มไีม่เท่ากนั  ถา้ใหเ้ดก็ระดบัประถมหรอืมธัยมต้นๆ อ่าน เดก็ก็
คงจะเพลดิเพลนิไปกบัฉากทีส่วยงาม และค าสนทนาทีส่นุกสนานพอสมควรระหว่างองคอ์นิทร์
กบัทวยเทพ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายบางคนอาจจะมองเหน็ภาพสว้มหลุม ตคีวาม
สญัลกัษณ์ได ้ แต่ยงัไม่เขา้ใจความหมาย  นิสตินกัศกึษาควรมคีวามสามารถในเชงิการอ่านถงึ
ขัน้ตคีวามสญัลกัษณ์ และเขา้ถงึความหมายไดท้ัง้ระดบัตืน้และระดบัลกึ กล่าวคอื เมื่อสามารถ
ตคีวามสญัลกัษณ์เจาะเคา้โครงเรื่องเขา้ไปถงึเนื้อเรื่องไดแ้ลว้ กค็วรจะวเิคราะหเ์นื้อเรื่องเพือ่ท า
ความเขา้ใจต่อไปว่า แก่นส าคญัของเรื่องคอือะไร ผูแ้ตง่แสดงทศันคตอิย่างไร และทา้ยทีสุ่ดใน
สว่นตวัของผูอ้่าน เราควรจะประเมนิไดว้่าเรามทีศันคตติ่อเรื่องนี้อย่างไร 
 แก่นเรื่องย่อยๆซึง่มกัจะเหน็กนัไดช้ดั เช่น การทีผู่แ้ต่งเสนอแนวความคดิผ่านบท
สนทนาของตวัละครว่า “อะหา…ใครกนัทีบ่งัอาจเรยีกเราว่าน้อง”  แสดงว่าสิง่มชีวีติมกัจะเหน็ว่า
ตวัเองยิง่ใหญ่วเิศษกว่าผูอ้ื่น  ไม่ยอมเป็นรองใคร  แนวความคดินี้ปรากฏเป็นระยะสม ่าเสมอทัง้
ในตอนตน้เรื่องดงักล่าว  ในตอนกลางเรื่อง  ไดแ้ก่ ตอนทีห่นอนรบัรูว้่าตนเองเป็นเทพ ทนัใดนัน้
กถ็ามองคอ์นิทรว์่าเป็นใครดว้ยน ้าเสยีงทีก่ระดา้งขึน้อย่างฉบัพลนั และในตอนทา้ยเรื่อง ค าสบถ
ว่า  “อา้ยฉิบหาย” ของชายแก่กแ็สดงภาวะจติใตส้ านึกของมนุษยท์ีเ่หน็ตนเองยิง่ใหญ่และเหน็
ผูอ้ื่นเลวต ่าชา้อย่างเหน็ไดช้ดั แก่นเรื่องย่อยอกีแก่นหนึ่งทีม่คีวามส าคญัรองลงมาคอืการทีผู่แ้ต่ง
เสนอภาพของเทพทีค่่อนขา้งงมงาย เชื่อคนง่าย นับเป็นการแทรกแนวความคดิว่า สิง่มชีวีติซึง่
อาจจะหมายถงึคนในสงัคม มกัจะเชื่อคนงา่ย และถูกหลอกไดอ้ย่างงา่ยดายโดยผูท้ี่ฉลาดกว่า
เช่นองคอ์นิทรใ์นเรื่องนี้เป็นตน้ 
 สว่นแก่นส าคญัของเรื่องนี้นัน้ หากพจิารณาเนื้อเรื่องโดยตลอด เราจะเหน็ไดว้่า 
แนวความคดิส าคญัทีผู่แ้ต่งเพยีรจะชีใ้หเ้หน็กค็อื  สภาวะต่างๆ เช่น  สุข-ทุกข ์  หอม-เหมน็ 
สวย-น่าเกลยีด รอ้น-หนาว สงู-ต ่า จะเป็นทีน่่าพงึพอใจหรอืไม่ขึน้อยู่กบัผูท้ีอ่ยู่ในสภาวะนัน้ๆจะ
ท าความเขา้ใจกบัตนเอง และลงความเหน็ใหต้วัเองอย่างไร แนวความคดินี้ถูกสือ่ออกมาผ่าน
สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของเรื่องในชัน้แรก  คอื  สว้มเป็นสวรรคข์องหนอนและแมลงวนั  อุจจาระจงึ
เป็นอาหารทพิยข์องสตัวเ์หล่านี้ และกลิน่ของมนักห็อมประดุจกลิน่ดอกไม ้แต่สภาวะเหล่านี้เป็น
สภาวะทีม่นุษยม์คีวามเขา้ใจหรอืความเหน็ในทางตรงกนัขา้มเลยทเีดยีว จงึอาจสรุปไดว้่า  
สภาวะต่างๆของสตัวโ์ลกจะถูกก าหนดค่าไวอ้ย่างไรนัน้ ย่อมขึน้อยู่กบัภูมหิลงั ประสบการณ์และ
กาละเทศะทีแ่ตกต่างกนั แนวความคดินี้น่าจะถอืไดว้่าเป็นแก่นส าคญัทีสุ่ดของเรื่องสวรรยานี้ 
 อนัทีจ่รงิ การใชส้ญัลกัษณ์มใิช่สิง่แปลกใหม่ในวงวรรณกรรมไทย กวไีทยรูจ้กัใช้
สญัลกัษณ์มาตัง้แต่ในสมยัโบราณ เช่น บทอศัจรรยใ์นเรื่องต่างๆ พระลอตอนเสีย่งน ้า  หรอื
รจนาตอนเสีย่งมาลยั  การที ่ “ลาว ค าหอม”  แต่งเรื่อง  สวรรยา  โดยใชส้ญัลกัษณ์ทีแ่นบเนียน  
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ขณะเดยีวกนักไ็ดใ้หกุ้ญแจไวไ้ขอย่างแยบคายพอสมควร  จงึไม่ใช่เรื่องทีน่่าตื่นเตน้เท่าใดนกั  
แต่ถา้พจิารณาดว้ยใจเป็นธรรม  เราคงจะยอมรบัว่า  สญัลกัษณ์ในเรื่อง  สวรรยา   มไิดม้เีพยีง
ชัน้เดยีว  การตคีวามว่า  ทวยเทพ  องคอ์นิทร ์ และทพิยสถาน  เป็น  หนอน  แมลงวนัหวัเขยีว  
และสว้มหลุม  เป็นเพยีงบนัไดพืน้ฐานทีจ่ะพาไปสูส่ญัลกัษณ์อกีขัน้หน่ึงซึง่สามารถน าไปตคีวาม
ไดต้่อไป  กล่าวคอื  ผูแ้ต่งมไิดป้ระสงคจ์ะใหห้นอนเป็นเพยีงแค่หนอนหรอืแมลงวนัเป็นเพยีงแค่
แมลงวนั  แต่ลาว ค าหอมตอ้งการอะไรมากไปกว่านัน้  ค าว่า  “อะไร”  ในทีน่ี้จ าเป็นตอ้งใชค้ านี้  
กเ็พราะไม่สามารถจะหาค าอื่นมาทดแทนใหล้งตวัได ้  หมายความว่า  เมื่อถงึการตคีวาม
สญัลกัษณ์ชัน้ทีส่องนี้แลว้ ผูแ้ต่งอนุญาตใหผู้อ้่านตคีวามไดอ้ย่างอสิระเตม็ที ่ ถา้สามารถท าใหล้ง
ตวัได ้  เช่น  เราอาจจะตคีวามว่า  หนอนเป็นนิสตินกัศกึษาผูห้ลงตวั โอหงั แต่กง็มงาย เชื่อค า
ชกัจงูยุยงของผูอ้ื่นไดง้่าย ฟุ้งเฟ้อในความสุขส าราญโดยไม่สนใจปัญหาอื่นๆ  หรอืในเวลา
เดยีวกนั  เราอาจจะตคีวามว่า  หนอนคอืคนไทยทัว่ไป  ในสงัคมไทย  ทีเ่ชื่อในกรรม  เพราะมผีู้
มาท าใหเ้ชื่อว่าเป็น  “ผูส้บืผลบุญ”  จงึไม่มคีวามทะเยอทะยาน ไม่ดิน้รน  พอใจในสภาพของตน  
เหน็ว่ามคีวามสุขดอียู่แลว้  ในท านองเดยีวกนั  แมลงวนัหวัเขยีว  กอ็าจจะเป็นหวัโจกทีฉ่ลาด
แกมโกงในหมู่นิสตินกัศกึษา เป็นผูน้ าหรอืชกัจงูโน้มน้าวใหห้ลงผดิในความเชื่อถอืบางอย่างหรอื
อาจจะเป็นผูน้ าทีไ่ม่สูฉ้ลาด แต่กส็ามารถพาเฉพาะตนเองใหร้อดพน้อนัตรายได ้ หรอือาจจะเป็น
ผูใ้หค้ าสัง่สอนในเรื่องกรรมเรื่องบาปบุญ  หรอืการเวยีนว่ายตายเกดิ  อนัเป็นเหตุใหค้นในสงัคม
เฉื่อยชาไม่มคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะท าประโยชน์ใหส้งัคม การตคีวามดา้นสญัลกัษณ์ตวัละคร
แสดงใหเ้หน็ว่า ทพิยนครมไิดม้คีวามหมายเพยีงแต่สว้มหลุม แต่อาจจะหมายถงึมหาวทิยาลยั  
สงัคมไทย หรอืแมแ้ต่สงัคมโลกกอ็าจจะเป็นไปไดด้ว้ยซ ้าไป ตามนยัความหมายนี้  เราย่อมรูส้กึ
ถงึทศันคตขิองผูแ้ต่งทีม่ตี่อโลกและสงัคมว่า เน่า เหมน็ ไม่ผดิอะไรกบัสงัคมของหนอนแมลงวนั
ท่ามกลางกองอุจจาระนัน่เอง 
 เมื่อไดเ้จาะเคา้โครงเรื่อง  ผา่นไปถงึเนื้อเรื่อง  และไดว้เิคราะหเ์นื้อเรื่องเพือ่พจิารณาหา
แก่นเรื่องมาจนถงึขัน้น้ี  เรากน่็าจะมาถงึปัญหาทีว่่า  ผูแ้ต่ง คอื ลาว ค าหอม มจุีดประสงคอ์ย่างไร  
จงึแต่งเรื่องท านองนี้ขึน้  ดว้ยวธิกีารเช่นนี้  จากบทสนทนาของตวัละครในเรื่อง เราจะ
สงัเกตเหน็ไดว้่า ผูแ้ต่งมนี ้าเสยีง ทที่า หรอืนยัหน่ึงมทีศันคต ิ  เหมอืนกบัก าลงัลอ้เลยีนอะไร
บางอย่างอยู่ตลอดเวลาอย่างสนุกสนาน การใชค้ าและสญัลกัษณ์ทีส่งูสุดแทนสิง่ทีต่ ่าสุด นบัเป็น
การลอ้เลยีนทีน่บัว่าแรงพอสมควรอยู่แลว้  แต่ถา้วเิคราะหใ์หล้กึซึง้ไปอกีโดยเฉพาะในดา้น
น ้าเสยีงของตวัละครในบทสนทนาทุกตอนทุกตวัอกัษร เราจะพบว่าลาว ค าหอมไดล้อ้เลยีนอะไร
บางอย่างทีแ่รงไปกว่านัน้ แต่ในขณะเดยีวกนั ลาว ค าหอมกม็ทีที่ายอมรบัสิง่ทีต่นลอ้โดยปรยิาย
เช่นเดยีวกนั  กล่าวคอื เราคงจะเหน็พอ้งตอ้งกนัว่า ความเชื่อเรื่องเทพ เรื่องพระอนิทร ์ เรื่อง
สวรรค ์  เรื่องนรก  แมจ้ะไม่ใช่ความเชื่อทีเ่ป็นแก่นแทข้องพุทธศาสนาโดยตรง  แต่พุทธศาสนิก
สว่นใหญ่กเ็ชื่อเรื่องท านองนี้  และผูแ้ต่งกไ็ดแ้ต่งลอ้เลยีนเอาไวใ้นสญัลกัษณ์ชัน้แรก  แต่ลาว ค า
หอมมไิดห้ยุดเพยีงเท่านี้ หากไดล้อ้ต่อไปถงึเรื่องกฎแห่งกรรมและปัญหาต่างๆด้านพุทธปรชัญา
โดยตรง  จะเหน็ไดว้่าลาว ค าหอมเริม่ขึน้ตน้เรื่องดว้ยการเกดิของหนอน ต่อดว้ยความหลง
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ตวัเองเมื่อมผีสัสะดา้นกลิน่  จากนัน้กถ็งึการยดึครองแสดงความเป็นเจา้ของภพนัน้  ซึง่หมายถงึ
ความโลภ  ต่อมาเมื่อมกีารขดัแยง้กนัทางวาจาและความคดิกแ็สดงอาการขึง้โกรธ  ทัง้หมดน้ี
จดัเป็นพืน้ฐานเบือ้งตน้ของพุทธปรชัญาทัง้สิน้  นอกจากนี้ค าสนทนาสัน้ๆทีว่่า  “พบแลว้ยงั,  ไม่
พบ,  ไม่เหน็,  ไม่ม”ี กเ็ป็นประจกัษ์พยานทีช่ดัแจง้ว่า ลาว ค าหอมประสงคจ์ะเสนอแนวความคดิ
ดา้นพุทธปรชัญา  และในตอนกลางเรื่องทีอ่งคอ์นิทรอ์ธบิายว่า  “ทุกท่านเป็นผู้สบืจากผลแห่ง
บุญ”  กเ็ป็นการตอกย ้าความคดิดา้นพุทธศาสนาใหแ้น่นหนายิง่ขึน้ แมก้ระทัง่ในจุดจบของเรื่อง
ทีล่งเอยดว้ยความตายของทวยเทพกบับรวิารขององคอ์นิทร ์  และภาพของชายแก่  กเ็ป็นการ
ขมวดปมทีย่นืยนัหลกัพุทธปรชัญา โดยเฉพาะอย่างยิง่การหนีรอดไปไดข้ององคอ์นิทร์-
สญัลกัษณ์ของการสบืพชืพนัธุไ์ดต้่อไป กแ็สดงใหเ้หน็อย่างแน่ชดัว่า  ในขณะทีล่าว ค าหอม
ลอ้เลยีนและเสยีดสอีย่างเบาๆอยู่ในทวี่า บางหลกัของพุทธปรชัญากม็ผีลทางลบต่อสงัคมไดน้ัน้ 
ลาว ค าหอมมทีศันคตติ่อพุทธปรชัญาในเชงิยอมรบัวฏัจกัรแห่งกรรมอย่างศโิรราบดว้ย มขีอ้น่า
สงัเกตว่า แก่นเรื่องทีไ่ดเ้สนอใหพ้จิารณาในตอนตน้ ทัง้ทีเ่ป็นแก่นเรื่องย่อยและแก่นเรื่องส าคญั
กล็ว้นแลว้แต่มแีกนพืน้ฐานทีส่บืเนื่องมาจากแนวความคดิทางพุทธปรชัญาทัง้สิน้ ขอ้พจิารณาว่า
ลาว ค าหอมคงจะมจุีดประสงคท์ีจ่ะชีใ้หเ้หน็แนวความคดิทางดา้นพุทธปรชัญาในแง่มุมต่างๆ ทัง้
ทีเ่ป็นแก่นแท ้  ทัง้ทีเ่ป็นความเชื่อทีบ่ดิเบอืน  และทัง้ทีเ่ป็นทศันคตสิว่นตวัของลาว ค าหอมเอง 
จงึไม่น่าจะผดิไปจากความจรงิเท่าใดนกั 
 เป็นการยากทีจ่ะชีห้รอืยนืยนัใหแ้น่ชดัว่า กวหีรอืนกัเขยีน แต่งงานประพนัธช์ิน้หนึ่งๆ  
ขึน้ดว้ยจุดประสงคใ์ด   Cleanth  Brooks  นกัวจิารณ์ผูม้ชีื่อเสยีงคนหนึ่งเคยแสดงความเหน็ไว้
ว่า  ไม่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะมานัง่เสยีเวลาถกเถยีงกนัว่า  กวมีจุีดมุ่งหมายอย่างไร  เพราะกวี
เท่านัน้ทีพ่อจะใหค้ าตอบไดแ้น่ชดัหรอือย่างน้อยกใ็กลเ้คยีงความจรงิ และมหิน าซ ้ากวบีางคนก็
ไม่อาจจะใหค้ าตอบทีแ่น่ชดัลงไปไดเ้ลย หน้าทีข่องนกัอ่านกค็อื พยายามเขา้ใหถ้งึรสดา้นต่างๆ
ของงานเขยีน  และพยายามท าความเขา้ใจว่า  กวไีดส้ือ่ “สาร” อะไรออกมา  และกวไีดท้ าใหเ้รา
เขา้ใจ  “สาร”  นัน้  ไดอ้ย่างไร  เท่าทีไ่ดว้จิารณ์ไปทัง้สิน้เป็นการทดลองชีใ้หเ้หน็ “สาร” ทีค่ดิและ
รูส้กึว่าผูแ้ต่งไดเ้สนอไวแ้ละมคีวามเหน็สว่นตวัเพิม่เตมิว่า  ผูแ้ต่งเสนอสารทีค่่อนขา้งลกึซึง้ได้
อย่างซบัซอ้น รดักุม กระชบั มเีอกภาพ  รายละเอยีดทุกสว่นทัง้ทีเ่ป็น ภาพ ทศันคต ิ และ
จุดมุ่งหมาย  เหลื่อมซอ้นและเกาะเกีย่วกนัไดอ้ย่างแน่นหนาและแนบเนียน และในเวลาเดยีวกนั
กม็เีอกลกัษณ์ทางดา้นกลวธิกีารประพนัธแ์ละการเสนอแนวความคดิอนัควรแก่การยกย่องไม่
น้อย  สวรรยาจงึมไิดเ้ป็นเพยีงแต่เรื่องสัน้ธรรมดาๆ และมไิดเ้ป็นเพยีงนิทานเปรยีบเทยีบ
สนุกๆ   หากจดัไดว้่าเป็นวรรณกรรมทีม่กีารเจยีรไนอย่างประณีตพอสมควรทเีดยีวทัง้ทางดา้น
ความคดิและกลวธิกีารประพนัธ์ 
 
 
ทีม่า: ชลธริา สตัยาวฒันา.  “วจิารณ์สวรรยา ของ ลาว ค าหอม” เบิกฟ้าวรรณกรรม. 
กรุงเทพฯ ส านกัพมิพน์วลจนัทร,์ 2522. หน้า 199 – 212. 
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หมายเหตุ: พมิพค์รัง้แรก สยามพากย ์กนัยายน 2517 
     พมิพค์รัง้ที ่2 วารสารโลกหนงัสอื มนีาคม 2522 
 
 

บทวิเคราะห ์
 

 ชลธริา สตัยาวฒันา อกัษรศาสตรบ์ณัฑติ และมหาบณัฑติ เมื่อปี 2511 และ 2513 จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ท าวทิยานิพนธ์ปรญิญาโทเรื่อง "การน าวรรณคดวีจิารณ์แผนใหม่แบบ
ตะวนัตกเขา้มาใชใ้นวรรณคดไีทย" ซึง่ก่อใหเ้กดิความเกรยีวกราวในวงการวรรณกรรม เนื่องจาก
เป็นครัง้แรกทีม่กีารน าเอาทฤษฎจีติวทิยาของ ซกิมนัด ์ฟรอยด ์มาใชใ้นการวจิารณ์วรรณคดไีทย
1 หลงัจากจบการศกึษาอกัษรมหาบณัฑติ ชลธริาไดเ้ป็นอาจารยป์ระจ าภาคภาษาไทย คณะอกัษร
ศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2514 ชลธริามบีทบาทส าคญัในการ
จดัท านิตยสาร "อกัษรศาสตรพ์จิารณ์" และหลงัเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ชลธริาไดห้ลบหนีเขา้
ป่าไปร่วมกบัพรรคคอมมวินิสตแ์ห่งประเทศไทย หลงัจากออกจากป่าถูกจบักุมคุมขงัอยู่ระยะหน่ึง 
และไดร้บัการปล่อยตวัในเวลาต่อมา จากนัน้จงึเดนิทางไปศกึษาต่อจนจบปรญิญาเอกที่ประเทศ
ออสเตรเลยี ปัจจุบนัเป็นอาจารยป์ระจ าทีม่หาวทิยาลยัรงัสิต 

 บทวจิารณ์ "สวรรยา" ทีค่ดัสรรมานี้ ชลธริาเขยีนขึน้เมื่อ พ.ศ. 2517 อนัเป็นช่วงทีเ่พิง่
สอนในคณะอกัษรศาสตรไ์ดไ้ม่นานนกั เรื่องสัน้ของลาว ค าหอมเรื่องนี้ อาจารยภ์าควชิา
ภาษาไทยในสมยันัน้ใชเ้ป็นตวัอย่างในการสอนวชิาวรรณกรรมวจิารณ์ บทวจิารณ์ของชลธริาเป็น
การบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึคุณภาพทีเ่ป็นทีป่ระจกัษ์แก่ใจของชาวอกัษรศาสตรอ์ย่างเป็น
ทางการ 

 "ลาว ค าหอม" ผูเ้ขยีนสวรรยาจงใจ "ลอ้เลยีน" สงัคมไทยโดยใชต้วัละครเชงิสญัลกัษณ์
หรอืภาพเชงิอุดมคตทิีม่พีืน้ฐานมาจากวรรณคดไีทย เช่น เทวดา พระอนิทร ์สวรรคน์รก มาสรา้ง
เป็นเรื่องในสงัคมปัจจุบนัทีต่กต ่าทีสุ่ดและน่าขยะแขยงทีสุ่ด หากผูอ้่าน "แกะปม" ทีผู่เ้ขยีนซ่อน
ไวไ้ด ้ กจ็ะสามารถเขา้ถงึเนื้อหาทีผู่เ้ขยีนตัง้ใจเสนอได ้ แต่ดว้ยเหตุที ่ สวรรยา ปรากฏขึน้ในยุค
แรกๆของวรรณกรรมเชงิสญัลกัษณ์ การวพิากษ์วจิารณ์ตคีวามงานชิน้นี้จงึเป็นเรื่อง "แปลกใหม่" 
และ "ทา้ทาย" ยิง่ 

 ชลธริา สตัยาวฒันา เขยีนบทวจิารณ์สวรรยาขึน้อย่างนกัอ่านช่างสงัเกตที"่สนุก"กบัการ   
"แกะรอย" โดยใชก้ารอ่านละเอยีดมองทะลุถงึ "ร่องรอยเชงิสญัลกัษณ์" ทีล่าว ค าหอม ไดซ้่อน

 
1 เป็นการน าเอาทฤษฎีจิตวิเคราะหม์าศกึษาบคุลิกภาพ และพฤติกรรมของตวัละคร ตวัอย่างเช่น วิเคราะหต์อนขนุแผนผ่า
ทอ้งนางบวัคลี่ว่า ขณะนัน้ขุนแผนมีสภาพจิตท่ีไม่ปกติ เพราะคบัขอ้งใจท่ีนางบวัคลี่ไม่ซื่อต่อขนุแผนจึงพยายามหาทางลด
หรือระบายความเครียด แต่ความเครียดครัง้นีม้อีิทธิพลต่อขนุแผนมาก จึงออกมาเป็นความรุนแรงถึงชีวิต 
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เอาไวอ้ย่างสนุกไม่แพก้นั ชลธริาอาศยัพืน้ฐานทางวรรณคดแีละทางสงัคมศกึษา แสดงความกลา้
หาญในการเปิดร่องรอยต่างๆเหล่านัน้ออกมาอย่างชดัเจน แจ่มแจง้ ค่อนขา้งมัน่อกมัน่ใจ และ
ภาคภูมใิจดว้ยว่า สามารถเดนิไปไดอ้ย่างถูกตอ้ง ทัง้นี้ ไดแ้สดงใหเ้หน็การแกะรอยอย่างนกัอ่าน
ทีจ่รงิแทโ้ดยใหเ้ริม่ทนัททีีส่ะดุดหรอืสงสยั ส าหรบัสวรรยา ผูเ้ขยีนซ่อนไดแ้นบเนียนมาโดย
ตลอด จนกระทัง่ถงึปมสุดทา้ยของเรื่องคอื ลกัษณะของเทพทีต่วัเป็นสเีขยีว  และแสดงอาการถู
มอืไปมา ซึง่ท าใหน้กัอ่านสะดุดใจมากทีสุ่ด จนสามารถยอ้นกลบัไปคน้พบ "สญัลกัษณ์" อื่นๆที่
ผูเ้ขยีนซ่อนไวอ้กีหลายแห่งดว้ยกนั 

 การแสดงการแกะรอยอย่างแจง้ชดันี้เป็นการชีใ้หเ้หน็ว่า นกัวจิารณ์จะตอ้งมคีวามช่าง
สงัเกตและละเอยีดลออตอ่ทุกถอ้ยค าของนกัเขยีน การตคีวามอย่างต่อเนื่องทีต่ามมาท าใหเ้หน็
กระบวนการของการแกะปมทางวรรณศลิป์ทีค่่อยๆเกดิขึน้อย่างเป็นขัน้เป็นตอน และเหน็ไดว้่า
แยกกลวธิกีารประพนัธแ์ละเนื้อหาออกจากกนัไม่ได ้ เพราะในทนัททีีป่ระจกัษ์แจง้ในกลวธิี
บางอย่าง กจ็ะกระจ่างชดัใน "สาร" ทีผู่เ้ขยีนสือ่ไปพรอ้มกนั 

 นอกจากนี้งานวจิารณ์ของชลธริาชิน้นี้ยงัแสดงใหเ้หน็อกีว่า เมื่อสามารถแกะรอยทาง
วรรณศลิป์ไดอ้ย่างแจง้ชดัแลว้ ความเขา้ใจเรื่องเนื้อหาหรอืสารทีผู่เ้ขยีนตอ้งการจะสือ่ถงึนกัอ่าน
กจ็ะตามมา ในขณะเดยีวกนั นกัวจิารณ์กจ็ะตอ้งมคีวามรอบรูแ้ละความเขา้ใจชวีติมากพอทีจ่ะโยง
ใยหาเหตุผลต่อเนื่องจากการตคีวามได ้  ชลธริาไดแ้สดงใหเ้หน็ตวัอย่างของการใชเ้หตุผลในการ
ตคีวามของนกัวจิารณ์ ทีต่อ้งอาศยัความรูด้า้นอื่นประกอบ การทีผู่เ้ขยีนวจิารณ์มคีวามรูเ้รื่อง
พุทธปรชัญาทีเ่ป็นพืน้ฐานเบือ้งตน้ ท าใหส้ามารถอธบิายความเขา้ใจทีม่ตี่อเนื้อหาของ สวรรยา 
ไดช้ดัเจน 

 การเขา้ถงึ "รสทางวรรณศลิป์" อย่างสมบูรณ์ของชลธริา ท าให ้ สวรรยา คลายความ
ลกึลบัลง และเด่นกระจ่างขึน้อกีเป็นทวคีณู ผูว้จิารณ์ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า การจะประจกัษ์แจง้ใน 
"ปัญญา" ของนกัเขยีนไดน้ัน้ ไม่เพยีงแต่อ่าน "เอาเรื่อง" เท่านัน้ หากแต่ตอ้งผ่านดา้นการอ่าน 
"เอารส" ใหไ้ดด้ว้ย และผูท้ าใหต้วัอย่างการฝ่าด่านพลงัของรสวรรณศลิป์ไปสูด่่านปัญญาปรากฏ
เป็นจรงิขึน้ครัง้นี้กค็อืกระบวนการของการวจิารณ์นัน่เอง 

 
      ชมยัภร  แสงกระจ่าง : ผูว้เิคราะห์ 
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ปณิธานกวี 
ความเคล่ือนไหวในความหยดุน่ิง1 

 
                   ชลธริา  สตัยาวฒันา 
 
 ในท่ามกลางกระแสส าเนียงสรรเสรญิยอเกยีรตทิ่านองัคาร  กลัยาณพงศ ์ ในปี 2529 ที่
ท่านไดร้บัยกย่องเป็น “กวซีไีรต”์ หรอืนยัหน่ึงไดร้บัรางวลัวรรณกรรมสร้างสรรคย์อดเยีย่มของ
อาเซยีน  ประเภทกวนีิพนธ ์จากรวมงานกวนีิพนธช์ุด  ปณิธานกวี  นัน้…ดูจะไม่ใช่เรื่องงา่ยนกั  
ทีจ่ะเขยีนบทวจิารณ์สกับทหนึ่ง  เพือ่ชีใ้หเ้หน็  “ตวัตน”  ทีแ่ทจ้รงิของ  ปณิธานกวี 
 ลุถงึปี พ.ศ. ปัจจุบนั  ความเป็น  “กว”ี  ของท่านองัคาร  ไม่มใีครกงัขา 
 ทว่า…อาทติยก์ย็งัมจุีดดบั  ไฉนเลยองัคารจะไรจุ้ดดอ้ย 
 แต่ก่อนทีจ่ะถงึจุดดอ้ย  เรามาดื่มด ่ากบัสว่นทีเ่ด่นของ  ปณิธานกวี  กนัสกันิด 
 จากพืน้ฐานความเป็นกวนีกันิยมธรรมชาต ิ  บวกกบัความใกลช้ดิ  “ศลิปวรรณคด”ี  
แบบไทย ๆ มาแต่ออ้นแต่ออก  ผูอ้่านจะไม่รูส้กึผดิหวงัเลยกบับทกวชีมธรรมชาตขิององัคาร  
กลัยาณพงศ ์  เพราะองัคารสามารถเกบ็รายละเอยีดของธรรมชาตมิาพรรณนาใหไ้ดท้ัง้แงง่าม
และความลกึซึง้  บทกวชีมธรรมชาตขิององัคารจงึมใิช่บทชมอย่างดาด ๆ เพยีงเฟ้นค ามา
สะทอ้นภาพใหส้วยงามไพเราะ  หากใหแ้งค่ดิทีง่ดงามควบคู่กบัไปกบัท่วงท านองทีอ่่อนหวาน
ปานจะหยด  แมจ้ากการสมัภาษณ์  เราจะไดร้บัรูจ้ากปากท่านองัคารเองว่า  ท่านชื่นชอบและ
น่าจะไดร้บัอทิธพิลจากผลงานของเจา้ฟ้ากุง้  แต่บางบทของท่านองัคารนัน้  มใิช่เป็นการกล่าว
เกนิเลย  หากจะแสดงความชื่นชมว่าท่านท าไดเ้หนือกว่า  เพราะท่านสอดแทรกแงค่ดิลงไปได้
อย่างเหมาะเจาะ  ผูอ้่านจะได ้ “อรรถรส”  โดยไม่รูส้กึขื่นคอหรอืแขง็ขนืแต่อย่างใด 
 

      “งามบุหรงแรกรกัไมม้ารงั 
 รอ้งสัง่ป่าจะสิ้นสุรยีศ์ร ี
 งามผกายเงนิทองตอ้งวาร ี
 ระรกิระรี้รีไ่หลในแสงดาว ฯ 
      สวยสะอาดหาดทรายใตแ้สงจนัทร์ 

 
1 ตีพิมพค์รัง้แรกใน “คือถอ้ยรอ้ยริน” นิตยสาร เพ่ือนนกัอ่าน ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 6 (ก.ย.2529) 
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 นวลทรายนัน้ละเอยีดอ่อนเหน็บหนาว 
 สวยสายน ้ าคา้งพร่างไพรพราว 
 วาวขจายดัง่สายดวงชวี ีฯ 
      งามส าเภาเดอืนทองสอ่งหลา้ 
 โลช้ะเลดาราร่วงรุง้รศัม ี
 งามเงื้อมชะโงกโตรกผาม ี
 ยวงเมฆสฝ้ีายสลายตวัลง ฯ 

      สวยโสรจสรงภูผาป่าวจิติร 
 ดัง่ปรศินาเสน่หาลุ่มหลง 
 สวยเสน่หเ์ล่หฟ้์ากะดนิมัน่คง 
 ตรงองคห์ยนิกะหยางทางจนี ฯ 
      งามธรรมชาตสิะอาดบรสิุทธิ ์
 มนุษยค์วรเพง่คตคิดินิจศลี 
 งามละอุปาทานเทา้กะฝ่าตนี 
 ป่ายปีนพุทธธรรมน าชวี ีฯ 
 (ตดัตอนจาก  “สุนทรยีแ์ห่งชวีติมนุษย”์  น. 43) 

 
 บทกวทีีย่กมาขา้งตน้  เป็นบทชมเดอืนชมดาวชมป่าชมฟ้าชมดนิ  ทีก่วที าตนเป็น
บุคคลภายนอกเพง่มองธรรมชาต ิ  เป็นกลวธิกีารประพนัธท์ีก่วไีทยนิยมใชก้นัมาแต่โบราณ  ซึง่
องัคารกท็ าไดท้ดัเทยีม  กระทัง่เหนือกว่า  เราจะรูส้กึถงึบรรยากาศทีล่กึซึง้เงยีบสงบ  แต่กม็ี
เสยีง  “รอ้งสัง่ป่า”  ซึง่จะไดย้นิกเ็มื่ออยู่ในบรรยากาศนี้เท่านัน้  เป็นยามค ่าคนืทีม่ปีระกายพราว
ของทัง้ดาวและเดอืน  อกีทัง้น ้าคา้งทีพ่ร่างไพร  “ส าเภาเดอืนทอง”  ทีก่ าลงัโล ้  “ชะเลดารา”  
เป็นจนิตนาการอนังดงามทีก่วบีรรจงวงวาดดว้ยภาพพจน์ทีซ่บัซอ้น  เปรยีบเดอืนเหมอืนส าเภา
ก าลงัโตค้ลื่นอยู่ในทะเลดารา  ทอ้งฟ้ากลบักลายเป็นทะเลทีม่แีสงรศัมรี่วงรุง้  ความงดงาม
สะอาดบรสิุทธิเ์หล่านี้เมื่อพจิารณารวม ๆ แลว้กจ็ าแนกไดเ้ป็นธาตุคู่  คอื  ฟ้ากบัดนิ  หรอื  หยนิ
กบัหยาง  สจัจะจากธรรมชาตน้ิอมน าใหเ้พง่คตถิงึ  “พทุธธรรม”  ซึง่องัคารไม่ลงัเลเลยทีจ่ะใช้
เทา้กบัฝ่าตนีเป็นบุคลาธษิฐานว่า มนุษยต์อ้งใชค้วามพยายามป่ายปีนใหเ้ขา้ถึงพุทธธรรม  เป็น
ทีน่่าสงัเกตว่า  การใชค้ าสวยภาพสวยแทรกดว้ยค าทีเ่หมอืนกบัมคีวามหมายหยาบหรอืต ่าใน
ความรูส้กึของบางคนไดก้ลายเป็นความจงใจทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ขององัคารไปเสยีแลว้ 
 ในอกีภาวะหนึ่ง  องัคารอาจสมมตตินเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกบัธรรมชาต ิ รูส้กึนึกคดิและ
พดูแทนธรรมชาตดิว้ยอารมณ์ทีเ่ขา้ถงึธรรมชาตไิดอ้ย่างลกึซึง้  อ่อนหวาน  เช่นใน  “อารมณ์
ของน ้าคา้ง”  น ้าคา้งนามองัคารฉะออ้นปลอบ  “นางอุษา”  (เทพแีห่งอรุณรุ่ง)  ว่า 

 “ดรูาอุษาโยคอย่าโศกเศรา้  เร่งเรา้ใหรุ้่งรางสว่างไสว 
            ฉนัจะเรงิระบ าร าอวยชยั   ในล าน าหนาวอะครา้วปฐพฯี 



ครัง้ที ่1 (03/04/45)                                                                          สรรนิพนธ ์ สาขาวรรณศลิป์ 

.  เอกสารหมายเลข  ว 3 

-189- 

จากนัน้  องัคารยงัสะทอ้น  “จติใจเสยีสละ” ของน ้าคา้งออกมาในรปูลกัษณ์ต่าง ๆ เช่น 
  “เพือ่หย่อมหญา้พฤกษาลดาชาต ิ งามสะอาดเขยีวชอุ่มพุม่สดศร ี

  โอยทานธาตุน ้ าทุกชวี ี    นาทเีกษมสมยักลางใจกลัป์ ฯ 
 ค า  “โอยทาน”  ซึง่เป็นค าในศลิาจารกึโบราณ  องัคารเลอืกสรรมาใชใ้นทีน่ี้  ให้
ความรูส้กึทีด่งีามแบบพุทธมามกะ  ทีม่คีวามสุขความปีตอิิม่เอบิกบัการใหท้านไดอ้ย่าง
เหมาะเจาะ  ไม่เพยีงยงัประโยชน์ใหพ้ชืพนัธุไ์มเ้ท่านัน้  องัคารสรา้งจนิตนาการทีง่ดงามโดย
สกดัจากความเป็นจรงิแห่งธรรมชาตวิ่า  หยาดน ้าคา้ง “โอยทาน”  ใหท้ัง้นกหกแม่พระธรณี  จน
อ่อนแรงระโหยระเหยเป็นสายรุง้ 

“ฉนัเคยหลบัไหลในกลบีบุหงา  ลอยธารานาวาวเิศษศลิป์ 
       เคยใหน้กน้อยพลอยอาบกนิ   เป็นแรงบนิร่อนรอ้งคะนองไพรฯ 

     ฉนัยอ้ยหยาดวาดลายสไบทอง            ของแม่ธรณีศรศีุภสมยั 
                แต่งแตม้ลายขจายทรายดนิไป   ในป่าชฏัชา้น่าอศัจรรยฯ์ 
      พอพน้อรุโณทยัใสแสง  ฉนัอ่อนแรงระโหยระเหยสวรรค ์

      ออ้มเมฆเอาแรงฟ้าวลิาวลัย ์   ฉนัคอืสายรุง้รุ่งเรอืงรองฯ” 
    (ตดัตอนจาก  “อารมณ์ของน ้าคา้ง”  น.58) 
 มคีวามเป็นไปไดอ้ย่างยิง่ว่า  องัคารรูด้วี่า  “ฝีปากกว”ี  ของตนอยู่ในระดบัใด  
ความรูส้กึภาคภูมใิจในความสามารถของตน  มกัจะแสดงออกผ่านบทกว ี  บา้งเปิดเผย  บา้ง
ซ่อนเรน้  แต่กอ็่านออกไดไ้ม่ยาก  ตวัอย่างเช่นในบท  “ดนิทราย  ชวีติ  และอมตะศลิป์”  องัคาร
เปรยีบตนจากดนิทรายกลายเป็นขุนผาทีห่าญกลา้ทา้เดอืนดาว  ดงันี้ 
  “ดนิทรายเคยอยู่ใต ้   มหาสมุทร 

กปัป์หนึง่ขุนผาผุด    ใหญ่กลา้ 
เสยีดเมฆลิว่มารุด    มกุฎโลก 
ทรายต า่กลบัสงูทา้    ฝัง่ฟ้าเดอืนดาว” 

  (ตดัตอนจาก  “ดนิทราย  ชวีติ  และอมตะศลิป์  น.2) 
 อย่างไรกต็าม  ส าหรบัผูท้ีไ่ดเ้คยอ่านงานกวนีิพนธข์ององัคารมาแลว้อย่างทะลุปรุโปร่ง
ตัง้แต่ร่วมยีส่บิปีทีผ่่านมา  คงเหน็พอ้งกนัประการหน่ึงว่า  กวนีิพนธข์ององัคารชนะใจคนสมยั
นัน้  โดยเฉพาะปัญญาชนรุ่นใหม่ดว้ยโวหารกวทีีก่รา้ว  เฉียบ  รุนแรง  มพีลงั  เหมอืนดาวที่
โคจรผ่านเขา้มาในวถิโีคจรของโลกดว้ยสมรรถนะสงู  อกีทัง้มจีนิตนาการทีแ่หวกแนวลกึล ้าไม่ซ ้า
แบบใคร  ความส าเรจ็ขององัคารในระยะนัน้จงึน่าจะไดม้าจากความแปลกใหม่ในมาดทีข่รมึขลงั  
ความรุนแรงกราดเกรีย้วในท่ามกลางความละมุน  ซึง่ในการน าเสนอทัง้หมดทีว่่ามานี้กลมกลนื
สอดคลอ้งกนัทัง้  ภาษา  เนื้อหา  และศลิปการประพนัธ์ 
 เป็นทีน่่าเสยีดายว่า  ปณิธานกว ี  รวมบทกวนีิพนธ์เล่มล่าสุดทีไ่ดร้บัรางวลัซไีรต์ของ
องัคาร  ไม่อาจสรา้งความประทบัใจใหผู้อ้่านดว้ยคุณสมบตัเิดมิได ้  สิง่ทีผู่อ้่านไดร้บักค็อื  ทัง้
ภาษา  เนื้อหา  และศลิปการประพนัธ ์  ทีย่งัเป็น “แบบเดมิ”  เพยีงแต่โวหารทีก่รา้วเสยีดสี
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ประชดประชนัน้อยลง  เป็นงานทีส่ะทอ้นความเป็นองัคาร ที่สุขุมคมัภรีภาพมากขึน้  งานชุดใหม่
จงึมคี่าในแง่มอบสิง่สุนทรยีแ์บบองัคาร ใหผู้อ้่านไดด้ื่มด ่า  ความทา้ทายแบบอหงัการแมจ้ะยงัมี
อยู่   แต่โดยเหตุทีน่ าเสนอในเงือ่นไขเวลาใหม่  ความเฉียบคมของงานจงึลดบทบาทลงเป็น
อย่างมาก 
 ขอตัง้ขอ้สงัเกตจาก  “ศพัท”์  กล่าวในเงือ่นไขเมื่อสบิกว่ายีส่บิปีก่อน  องัคารเป็นกวทีีใ่ช้
ศพัทแ์หวกจากคลงัศพัทข์องกวรี่วมสมยั  มกีลิน่อายแบบกวโีบราณ  แต่กแ็หวกจากขนบกวี
โบราณ  ค าว่า  “รุง้  ทพิย ์  ดนิ  ทราย  ป่าชา้  หนอน  ไสเ้ดอืน  อาจม  ฟอสซลิ  จกัรวาล  
ฯลฯ”  ชุดค าเหล่านี้ถอืไดว้่าอยู่ใน  “คลงัศพัท”์  ขององัคาร  พบทีไ่หนกร็ูโ้ดยไม่ตอ้งดชูื่อผูแ้ต่ง  
เพราะเป็นเอกลกัษณ์ขององัคาร ใครน าไปใชบ้า้งกด็ยูากทีจ่ะเลีย่งความรบัผดิชอบเรื่องการ  
“เลยีนแบบ”  หรอื  “รบัอทิธพิล”  ท่านองัคาร  ดงันัน้  ต่อผูท้ีอ่่านงานองัคารมาอย่างซาบซึง้ดื่ม
ด ่าแต่กาลก่อนจนแทบว่าจะท่องออกมาเป็นบท ๆ ได ้ ย่อมผดิหวงัอยู่เองทีพ่บว่า  ศพัทเ์หล่านี้ก็
ยงัหลุดออกมาเป็นชุด  หรอืบางบทกแ็ทบจะกล่าวไดว้่าทัง้กระบ ิ รวมทัง้ศพัทท์ีป่รากฏอยู่ในโคลง
กระทู ้ “ทะ  ลุ่ม  ปุ่ ม  ป ู ทุ  สุ  มุ  ดุ  …”  แมว้่าจะอยู่ในรปูของกวนีิพนธบ์ทใหม่  แต่งขึน้ใหม่
อย่างแทจ้รงิกต็าม 
 อนัทีจ่รงิ  การใชศ้พัทซ์ ้านัน้ใช่ว่าจะเป็นสิง่ทีท่ าไม่ได ้  อาจมผีูต้ ัง้ขอ้กงัขาว่า  จะมเิป็น
การเรยีกรอ้งกวสีงูเกนิไปหรอื  ทีจ่ะตอ้งหลกีเลีย่งการใชศ้พัทซ์ ้า  แงค่ดิของดฉินัมวี่า  โดย
หน้าทีแ่ละวญิญาณของกว ี  จกัตอ้งเป็นผูท้ีส่ะสมคลงัศพัทไ์วจ้ านวนมหาศาลทีจ่ะหยบิจบัมาใช้
อย่างอตัโนมตัแิละอย่างเป็นนายของภาษา  คุณสมบตัเิช่นน้ีกล่าวในเชงิวภิาษวธิ ี  คงตอ้งชีว้่า  
แทท้ีจ่รงิ  องัคารมอียู่พรัง่พรอ้ม  และสามารถใชศ้พัทช์ุดหนึ่งไดอ้ย่างเป็นนายของมนัจรงิ ๆ แต่
มาบดันี้ศพัทช์ุดนี้ไดก้ลายเป็น  “นาย”  ขององัคารไปเสยีแลว้  พรรณนาใหเ้หน็จรงิเหน็จงักค็อื  
องัคารไดต้กเป็น  “ทาส”  ของศพัทช์ุดน้ี  และตลอดระยะเวลา 10-20 ปีทีผ่่านไป  จากความเป็น
ผูส้นัทดัในการเลอืกหยบิใชศ้พัทช์ุดน้ีซึ่งองัคารสกดัออกจากคลงัศพัท์จ านวนมากของตน   มา
บดันี้องัคารไดต้กอยู่ในวงัวนของคลงัศพัทจ์ านวนจ ากดัเท่าทีต่นเคยสนัทดัและไดใ้ชศ้พัทเ์หล่านี้
ตามความเคยชนิของตนทีไ่ดเ้คยใชม้า  จงึไม่อาจสรา้งความตื่นเตน้เรา้รงึใจใหม่ใหก้บัผูท้ีเ่คยคุน้
ประทบัใจมาแต่เดมิได้ 
 ปัญหาการใชศ้พัทใ์นคลงัศพัทอ์นัจ ากดัเฉพาะตวัของกว ี  ยงัอาจพจิารณาโยงไปถงึ
เนื้อหาไดด้ว้ย 
 แทท้ีจ่รงิ  เนื้อหาทีก่วา้งขวางจะมสีว่นช่วยขยายมติขิองการใชศ้พัทใ์หห้ลากหลาย  อาทิ
เช่น  “ไสเ้ดอืน  กิง้กอื”  ในงานประเภทแสดงความรนัทดอนัเน่ืองมาจากความผดิหวงัในความ
รกั  เช่น  ใน  “เสยีเจา้”  และ “โอม”  มคีวามหมายอย่างหนึ่งทีม่ลีกัษณะเฉพาะ  มนียัเนื่องกบั
ความน้อยอกน้อยใจในความรกั  ขณะเดยีวกนักม็คีวามหมายร่วมกบั  “ไสเ้ดอืน  กิง้กอื”  ใน ”
มนุษยอ์มตะ”  หรอื “ป่าชา้กระสนั”  ซึง่กม็คีวามหมายเฉพาะ  มนียัเนื่องกบัปัญหาของสงัคม   
มใิช่ของปัจเจกชน  โดยนัยดงักล่าวนี้  การใชค้ า “ไสเ้ดอืน  กิง้กอื”  ทัง้ในความหมายร่วม  และ
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ความหมายเฉพาะ  จะเป็นค าทีด่งึดดูความสนใจของผูอ้่านอยู่ตลอดเวลาใหต้คีวามขบคดิ
ใคร่ครวญไปทุกระยะว่ามนัจะมคีวามหมายพลกิผนัไปอย่างไรบา้งในเจตนารมณ์ของกว ี
 แต่ถา้หากว่า  เนื้อหาของกวนีิพนธค์่อนขา้งจ ากดั  เช่น  ว่าดว้ย  “พุทธธรรม”  ไม่ว่าใน  
“พุทธารมณ์”  “อตัตา  ตณัหา  และหลกัประหาร”  “โลก  ดาราจกัร  และพระพุทธเจา้”  “กราบ
พระบรมคร”ู  ฯลฯ  กจ็ะมคี าอยู่ชุดนี้  วนเวยีนใชอ้ยู่ในความหมายหนึ่ง  เพือ่เสนอเนื้อหาทีโ่ดย
แก่นแทแ้ลว้กซ็ ้าอยู่ตลอดเวลา  การอ่าน  ปณิธานกวี  จงึไม่ชวนตดิตาม  เพราะทัง้ศพัทแ์ละ
เนื้อหากว็นเวยีนซ ้าซากอยู่แค่นัน้  ความรูส้กึน่าเบื่อหน่ายจงึเกดิขึน้ 
 อย่างไรกต็าม  ใคร่ขอท าความเขา้ใจว่า  ใช่ว่าเนื้อหาว่าดว้ย “พุทธธรรม”  เป็นสิง่น่า
เบื่อหน่าย  แทท้ีจ่รงิ  พุทธธรรม  นัน้  ส าคญัอยู่ทีว่ธิเีสนอ  สูตรของเว่ยหล่าง  เป็นตวัอย่างที่
ดสี าหรบังานแปล  และกวนีิพนธบ์างบทของเนาวรตัน์  พงษ์ไพบูลย ์  กจ็ดัว่ามวีธิเีสนอที่
น่าสนใจ  กระตุน้ใหผู้อ้่านขบคดิใคร่ครวญก่อนทีจ่ะรูแ้จง้เหน็จรงิ  งานทีว่่าดว้ย  “พุทธธรรม” 
ของท่านองัคารสว่นใหญ่เป็นงานทีส่ะทอ้น  “ศรทัธา”  ของท่านผูร้จนา  ซึง่ควรค่าแก่การคารวะ  
มคีวามหมายปรชัญาในงานของท่าน  แต่กม็ใิช่มติทิีห่ลากหลายหรอืลกึซึง้มากนกั 
 พจิารณาจากแง่มุมหนึ่ง  ไม่ผดิถา้จะกล่าวว่า  ปณิธานกวี  เป็นผลงานทีต่กผลกึแลว้
ของท่านองัคาร  นัน่กค็อืทัง้หมดของชวีติของท่าน  ท่านบรรลุถงึจุดนี้แลว้  เป็นจุดทีท่่านพอใจ  
ท่านซาบซึง้  ท่านเลง็เหน็ถงึคุณค่า 
 ขณะเดยีวกนั  กอ็าจมองจากอกีแงมุ่มหนึ่งไดว้่า  ตลอดระยะเวลา 10-20 ปีทีผ่่านมา  
ประสบการณ์ชวีติของท่านมจี ากดัมาก  ในน้ียงัสะทอ้นโลกทศัน์  แงค่ดิ  และมุมมองของท่าน  
ว่ากม็ลีกัษณะค่อนขา้งจ ากดัเช่นกนั  เพราะกล่าวโดยแก่นความคดิและวธินี าเสนองานแลว้  
ท่านยงัไม่ไดใ้หส้ิง่ทีเ่รยีกไดว้่า  เป็นการรเิริม่สรา้งสรรคอ์ะไรใหม่ขึน้มาเลย  เมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ผลงานทีรุ่่งเรอืงในอดตีของท่าน 
 ส าหรบัท่านทีไ่ดอ้่าน  “มนุษยอ์มตะ”  ขององัคาร ขอใหล้องอ่านเปรยีบเทยีบกบั  
“เปลอืยป่าชา้  ร่าระบ าร า”  ทีป่รากฏใน  ปณิธานกวี  กนัดบูา้ง 
  “สุเมรุเอนจากหลกัโลก   เริม่คลอนโยกเป็นตมเลน 

ตมสงูเตรยีมลม้ระเนน    วนิาศเน่าเบา้กว่าอาจมฯ 
  กิ้งก่าผวาหาหลกัฟ้า   ซ่าสอพลอสิง่ซึง่ลม้ 

อึง่อ่างหมอบปลอบตม    อมเหรยีญตราบา้ยศจดัฯ 
  หมากิ้งกอืเลื้อยไปมา   สุเมรุหลงว่าทกัษณิาวฎัฎ์ 

สตัวเ์คารพท่านถนดั    บดัซบชะงดัอย่างมหศัจรรยฯ์ 
  สตัวต์ า่เลื้อยสอสอ   ประจบสอพลอจา้ละหวัน่ 

สุขตมเอกอเนกอนนัต ์    สรรเสรญิจนเจรญิสรรพภยัฯ 
  ผอีุบาทวห์วิแดนดนิ   ถวลิจะมว้นทวปีน้อยใหญ่ 

เซง็ลี้จนีแดงไป     แบ่งไผทก าไรทัง้กปัป์กลัป์ฯ 
  แบ่งเหนือค านับแมว้   กราบแกวดว้ยอศีานสวรรค์ 
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เพือ่สกุลถ่อยทัง้นัน้    กะลาปัน่ป่วนจวนแตกตายฯ 
  หมามุ่ยถุยรดฟ้า    อนาถาจะแกโ้รคโศกหาย 

ทุกขแ์น่นแผ่นดนิทราย    ร า่ไหจ้นไรเ้ลอืดตาฯ 
  สลดัผยองคะนองสมุทร   อุตลุดคลัง่บา้ฆา่ฆา่ 

ทุกสตัวข์วางทางคา้    อุบาทวบ์า้อปัรยีจ์ญัไรฯ 
  ภาวะเน่าคลุกเคลา้อากาศ  กมัปนาทนิวตรอนสมยัใหม่ 

นิวเคลยีรส์หายรกัจบัใจ    ใหญ่คลัง่สัง่หลา้อนาจารฯ 
  เปลอืยป่าชา้ร่าระบ า   ท าท่าวปิรติสนุกสนาน 

เสมอจกัรวาลมงีาน    ก่อนอวสานสิ้นใจตายฯ” 
      (ปณิธานกวี  น.91-92) 
 จะเหน็ไดว้่าวธินี าเสนอความคดิแก่น องัคารยงัคงใชค้ าสองชุดทีม่นียัขดัแยง้กนัเป็นคู่ๆ  
กิง้ก่ากิง้กอืยงัคงเป็นศพัทใ์นคลงัศพัทช์ุดเดมิทีใ่ชส้ือ่ความหมายแบบเดมิ   โดยม ี  หมา    อึง่
อ่าง  เพิม่เขา้มา  ปลาอนนตห์ายไป  แต่มสีุเมรุแสดงบทบาทหลกัแทน  อนัมคีวามหมาย
ครอบคลุมสิง่สงูสง่ทัง้มวลทีม่สีภาพกลบัตาลปัตร  ภาวะวปิรติต่างๆ ทีเ่ดมิ(ใน “มนุษยอ์มตะ”) มี
ลกัษณะนามธรรม  ถูกแทนทีด่ว้ยรูปธรรม  เช่น อมเหรยีญตรา  บา้ยศ  เซง็ลีจ้นีแดง  แบ่ง
เหนือค านบัแมว้ กราบแกวดว้ยอศีาน นิวเคลยีร ์ฯลฯ  ความหมายทีม่ลีกัษณะสากลอนัเป็นแก่น
ความคดิหลกัของบทกวนีิพนธถ์ูกท าใหต้ืน้เขนิดว้ยตวัอย่างทีไ่ม่จ าเป็นเหล่านี้  อารมณ์ในกวี
นิพนธล์ดลงเหลอืแต่เพยีงภาวะชุลมุนวุ่นวาย  การเสนอภาพพจน์ซ ้า ค าซ ้า  ความซ ้า  ท าใหบ้ท
กวนีี้ขาดแรงดงึดดู  ไม่ชวนใหอ้่านตคีวามเท่า “มนุษยอ์มตะ” เปรยีบเทยีบกนัอย่างลกึซึง้แลว้ 
“เปลอืยป่าชา้ ร่าระบ าร า” อาจดเูหมอืนดกีว่าตรงเขา้ใจงา่ยขึน้ แต่ในแงค่วามหมายและค่าทาง
วรรณศลิป์แลว้ดอ้ยกว่า  “มนุษยอ์มตะ”  หลายช่วงตวัทเีดยีว 
 การเปรยีบเทยีบ  “มนุษยอ์มตะ”  (งานเก่า)  กบั  “เปลอืยป่าชา้  ร่าระบ าร า”  (งานใหม่)  
เป็นอุทาหรณ์ทีช่ดัแจง้ว่า  องัคารเพยีงแต่  “เคลื่อนไหว”  ในความ  “หยุดนิ่ง”  การหยุดนิ่งของ
องัคารสะทอ้นออกอย่างประจกัษ์ชดัแจง้ทางคลงัศพัทท์ีจ่ ากดั  การเสนอภาพพจน์ทีซ่ ้าซาก  
การสรา้งจนิตนาการในลอ้มกรอบแห่งจนิตนาการเดมิและแนวความคดิทีแ่มจ้ะด ี น่าสนใจ  เป็น
สากล  แต่กเ็ป็นความคดิทีต่กผลกึ  ลงตวั  หยุดน่ิงมานานแลว้ขององัคาร  วรรณศลิป์ทีด่ ี  คอื  
การถอดรปูธรรมใหเ้หน็เป็นนามธรรมดว้ยกลวธิทีางศลิปะทีต่ราตรงึ  องัคาร(ในงานใหม่) กลบั
เอารปูธรรมไปสอดใสล่งในนามธรรมทีไ่ดเ้คยสรา้งสรรคไ์วแ้ลว้อย่างตราตรงึ (งานเก่า)  ผลกค็อื
คุณค่าของชิน้งานกลบัลดลง 
 แมจ้ะมพีุทธวจนะทีค่มคายลกึซึง้ว่า  “เราหยุดแลว้  แต่ท่านยงัไม่หยุด” 
 แต่ท่านองัคารกน่็าจะค านึงถงึ  “ปฏจิจสมุปบาท”  ดว้ยว่า  โลกยงัคงหมุน  จกัรวาล
ยงัคงเคลื่อนตวัไปขา้งหน้า  คนยงัตอ้งหมุนตวั  หมุนความคดิกา้วตามใหท้นัโลก  ปัจเจกชนมี
สทิธพิงึพอใจกบั  “อตัตา”  ของตนเอง  แต่สงัคมดจูะเรยีกรอ้ง  “กว”ี  สงูกว่านัน้  กวเีป็นทีร่กั  
ชื่นชอบ ของผูค้นในสงัคม  เพราะกวเีปิดใหเ้ขาเหน็โลกกวา้งได ้  ป่าวรอ้งสจัธรรมแทนเขาได ้ 



ครัง้ที ่1 (03/04/45)                                                                          สรรนิพนธ ์ สาขาวรรณศลิป์ 

.  เอกสารหมายเลข  ว 3 

-193- 

พดูความในใจเลก็น้อยแต่มคีวามหมายยิง่ใหญ่ส าหรบัเขาได ้  ออกแขกออกเหรื่อแทนเขาได ้ 
เป็นทีเ่ชดิหน้าชตูาของเขาได ้  และอกีสารพดัสารพนั  จงึเป็นธรรมดาอยู่เองทีก่วมีกัจะถูก
เรยีกรอ้งในเงือ่นไขทีค่่อนขา้งสงู   
 200 ปี  รตันโกสนิทรล์่วงเลย  เราอาจมกีวรีตันโกสนิทรจ์ านวนเพิม่ขึน้  แต่ทัง้กวแีละ
ผูอ้่านกย็งัไม่ควรหลงใหลไดป้ลืม้กบัค าว่า  “ฤากวรีูแ้ลง้แหล่งสยาม”  กวรี่วมสมยัพงึมอง
ยอ้นกลบัไปอดตีอนัระงมดว้ย  “ดุรยิศพัทส์งัคตีดดีส”ี  แลว้ถามตวัเองว่า  รตันโกสนิทรศ์กผนั
ผ่านไปกว่า 200ปีแลว้  เรามผีลงานกวนีิพนธ ์  ถงึขัน้  ท้าวฮุ่ง  ยวนพ่าย  พระลอ  ขนุช้าง
ขนุแผน  พระอภยัมณี  ปฐมสมโพธิกถา  และ ตะเลงพ่าย  แลว้หรอืยงั? 
 อย่างไรกต็าม  กวนีิพนธห์ลายบทของท่านองัคาร  เป็นบททีส่มควร  “จารกึไวใ้นไผท
สยาม”  ไดอ้ย่างภาคภูม ิ  บางบทเหมาะทีจ่ะจดจ าร าลึกไวท้บทวนตรวจสอบตนเอง  เพือ่บรรลุ
ซึง่ความเป็นอารยชนทัง้เราๆท่านๆ  รวมทัง้ท่านองัคาร  ผูร้จนาดว้ย… 
         “หนึง่ฝึกศกึษาสิ้นศลิปศาสตร ์
   สามารถซึ้งมติขิวญัวรรณศลิป์ 
   มธุรสวาจารูค้่าฟ้าดนิ 
   ถวลิวญิญาณอมตะอนนัตกาลฯ 
         สองชวีติสถติค่าบูชาโลก 
   ลบโศกมนุษยชาตอิย่างอาจหาญ 
   อ่อนน้อมถ่อมตนจนวายปราณ 
   ปณิธานประหารอมนุษยอ์ยุตธิรรมฯ 
         สามงามรสนิยมคมเฉียบสุนทรยี ์
   มมีโนคตปิระเสรฐิเลศิล ้า 
   วจิารณ์แก่นสารยุคบุกเบกิน า 
   นฤมติกรรมก านลัจกัรวาลฯ 
         สีสุ่ขมุคมัภรีภาพซาบซึ้ง 
   ถงึค่าอจัฉรยิะปัญญากลา้หาญ 
   แจง้อดตีอนาคตปัจจุบนักาล 
   ญาณโลกทศัน์ปฏบิตัยิิง่ยงฯ 
         หา้รู ้ สุ  จ ิ ปุ  ล ิ ตรติรอง 
   ถ่องแทอ้ทิธบิาทจบเสรจ็ประสงค ์
   มรคามหาบุรุษลดัตดัตรง 
   เลกิหลงวนวงอวชิชาสามญัฯ 
        หกยกระดบัมนุษยท์ุกชวีติ 
   นฤมติค่าหลา้เหนือค่าสวรรค ์
   อุดมคตวิสิุทธิย์ุตธิรรมส าคญั 
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   หมายมัน่สนัตสิุขสูยุ่คทองฯ” 
 (ตดัตอนจาก  “หลกัอารยะชน”  น.52-53) 
 
ทีม่า : ชลธริา  สตัยาวฒันา. “ปณิธานกว ี ความเคลื่อนไหวในความหยุดนิ่ง”. ผจงถ้อยร้อย
เรียง. กรุงเทพฯ. 2530, หน้า 159-167.  

 
บทวิเคราะห ์

 
เป็นทีป่ระจกัษ์กนัดใีนแวดวงวรรณกรรมว่า ชลธริา สตัยาวฒันา เป็นนกัวจิารณ์ทีใ่ห้

ความสนใจในงานวรรณกรรมประเภทกวนีิพนธ ์ เมื่อปี 2515 เคยเขยีนบทความชื่อ “กวนีิพนธ์
กบับทรอ้ยกรอง”  โดยระบุอย่างชดัแจง้ว่า กวนีิพนธน์ัน้มลีกัษณะแตกต่างจากบทรอ้ยกรอง 
ตรงที ่ “กวนีิพนธท์ีม่คีวามหมายลกึซึง้และกวา้งขวาง” (Poetry is rich) ท าใหง้านประพนัธ์
ประเภทนี้ชวนอ่าน ชวนวจิารณ์ ไม่รูจ้กัเบื่อหน่าย หรอืทีเ่รยีกกนัว่า “เป็นอมตะ”1  และในปี
เดยีวกนัน้ี ชลธริากไ็ดห้ยบิเอาโคลงบางบทขององัคาร กลัยาณพงศ ์มามองในมุมทีเ่ป็นเซอเรยีล
ลสิม ์ โดยวเิคราะหก์ารใชค้ าสรา้งจนิตนาการขององัคารออกมาอย่างละเอยีด ถอืเป็นการให้
แนวคดิในการศกึษาและวเิคราะหก์วนีิพนธท์ีน่่าสนใจ และในระยะเวลาต่อๆ มากม็ผีูว้เิคราะห์
วจิารณ์ชีใ้หเ้หน็ความโดดเด่นในงานกวนีิพนธข์ององัคาร กลัยาณพงศ ์ ในแง่มุมต่างๆ มากขึน้ 
จนกระทัง่ ในปี 2529 องัคาร กลัยาณพงศ ์ ไดร้บัรางวลัวรรณกรรมสรา้งสรรคย์อดเยีย่มแห่ง
อาเซยีน (ซไีรต)์ จากผลงานรวมเล่มกวนีิพนธท์ีช่ื่อ ปณิธานกวี 

งานวจิารณ์ปณิธานกวี ขององัคาร กลัยาณพงศ ์ โดย ชลธริา สตัยาวฒันา  ตพีมิพ์
ครัง้แรกในนิตยสาร “นกัอ่าน”  ฉบบัเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2529  แสดงใหเ้หน็ว่า เขยีนขึน้ทนัที
หลงัจากปณิธานกวไีดร้บัรางวลั และเป็นการเขยีนขึน้ห่างจากทีเ่คยเขยีนวจิารณ์ผลงานของ
ผูเ้ขยีนคนเดยีวกนัน้ีถงึ 14 ปี และเป็นการเขยีนภายหลงัจากทีผู่ว้จิารณ์เองไดม้ลีกัษณะของการ
ปรบัเปลีย่นความคดิในการมองโลกและชวีติมาพอสมควร2 ต่อมาผูเ้ขยีนไดร้วมบทวจิารณ์
ผลงานของ องัคาร กลัยาณพงศ ์เป็นชุดเดยีวกนัโดยน าเอาบทวจิารณ์ในปี 2515 ทีช่ื่อ “องัคาร กลั
ยาณพงศ ์ : เซอเรยีลลสิท์” มาเป็นบทที ่ 1 และเขยีนเพิม่เตมิในบทที ่ 2 เพือ่วเิคราะห์
ลกัษณะเฉพาะในบทกวขีององัคาร กลัยาณพงศ ์ในชื่อ “เอกลกัษณ์ในกวนีิพนธ”์  และในบทที ่3  

 
1 ชลธิรา สตัยาวฒันา  ผจงถอ้ยรอ้ยเรียง กรุงเทพฯ  2530, หนา้ 8. 
2 หลงัเหตกุารณ ์14 ตลุาคม 2516 ชลธิรา สตัยาวฒันา ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงการวิจารณท่ี์เนน้ไปในทางแนวมารก์ซิสต ์ดงัที่
ปรากฏในบทวิจารณบ์างชิน้ในเล่ม “เบิกฟ้าวรรณกรรม” และส่วนใหญ่ในเล่ม “วรรณคดีปวงชน”  ในปี 2519 หลงั
เหตกุารณ ์6   ตลุาคม 2519 ชลธิราหนีเขา้ป่าไปรว่มกบัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย หลงัจากออกจากป่า ไปศึกษา
ต่อท่ีออสเตรเลียจนจบปริญญาเอก และกลบัมาเขียนบทวิจารณอ์ีกครัง้ในปี 2529 
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เป็นการวจิารณ์ ปณิธานกวี เล่มทีไ่ดร้บัรางวลัซไีรต ์ ในชื่อว่า “ปณิธานกว ีความเคลื่อนไหวใน
ความหยุดนิ่ง” 

สิง่ทีม่องเหน็ไดใ้นการวจิารณ์ปณิธานกวีกค็อื  ความฉบัไวทางอารมณ์ทีช่ลธริายงัมี
ต่องานกวนีิพนธ ์ การวจิารณ์งานปณิธานกวีออกมาในทนัททีีผ่ลงานชิน้นี้ไดร้บัรางวลั แสดงให้
เหน็ว่า ใจของผูว้จิารณ์มคีวามผกูพนักบังานกวนีิพนธม์ากอยู่  และเมื่อยิง่อ่านเน้ือในบทวจิารณ์
กย็ิง่เหน็ว่า  หวัใจของความเป็นนกัวจิารณ์ใน พ.ศ. 2529 กบั พ.ศ. 2515 นัน้แทบไม่ต่างกนัเลย 
คอื หวัใจของผูม้คีวามพรอ้มทีจ่ะก้าวเขา้ไปแสดงความคดิเหน็เชงิวพิากษ์วจิารณ์ต่องาน
วรรณกรรมเพือ่สือ่ถงึคนทีม่ใีจร่วมกนั รวมถงึคนเขยีนดว้ย 

 ชลธริายงัชื่นชมและเหน็คุณค่าความงามในกวนีิพนธข์ององัคาร กลัยาณพงศอ์ยู่ แต่
ส าหรบัปณิธานกวี ทีเ่ป็นก้าวล่าสุดใน พ.ศ. 2529  และเป็นงานที่ได้รบัการประกาศเกยีรติ
คุณนัน้ ชลธริากลบัเหน็เป็นจุดดอ้ย และกลา้ทีจ่ะลุกขึ้นบอกกบันกัอ่านทัง้มวลอย่าง
ตรงไปตรงมา ดว้ยความทีผู่เ้ขยีนบทวจิารณ์มคีวามใส่ใจในงานกวนีิพนธข์ององัคาร กลัยาณ
พงศ ์ มาก่อน ดงันัน้ การเทา้ความกลบัไปชีใ้หเ้หน็ถงึจุดเด่นทีท่ าใหอ้งัคาร กลัยาณพงศ ์ เป็นที่
รูจ้กัของนกัอ่าน นกัวจิารณ์และนกัวรรณคดศีกึษา จงึท าไดก้ระชบั ชดัเจน ตรงไปตรงมาและ
กลา้หาญ ชลธริา กลา้ยนืยนัแมก้ระทัง่ว่า องัคาร กลัยาณพงศ ์ ไดร้บัอทิธพิลจากเจา้ฟ้ากุง้ และ
บางบทองัคารท าไดเ้หนือกว่า เพราะสามารถสอดแทรกแงค่ดิลงไปไดอ้ย่างเหมาะเจาะ ชลธริา
สรุปชดัเจนแจ่มแจง้ว่า “กวนีิพนธข์ององัคารชนะใจคนสมยันัน้  โดยเฉพาะปัญญาชนคนรุ่นใหม่
ดว้ยโวหารกวทีีก่รา้ว เฉียบ รุนแรง มพีลงัเหมอืนดาวทีโ่คจรผ่านเขา้มาในวถิโีคจรของโลกดว้ย
สมรรถนะสงู อกีทัง้ยงัมจีนิตนาการทีแ่หวกแนวลกึล ้าไม่ซ ้าแบบใคร ความส าเรจ็ขององัคารใน
ระยะนัน้จงึน่าจะไดม้าจากความแปลกใหม่ในมาดทีข่รมึขลงั ความกราดเกรี้ยวในท่ามกลาง
ความละมุน ซึง่ในการน าเสนอทัง้หมดทีว่่ามานี ่ สอดคลอ้งกนัทัง้ภาษา เนื้อหา และศลิปะการ
ประพนัธ”์ 
 การตอกย ้าคุณภาพของ องัคาร กลัยาณพงศ ์ นัน้เพือ่น ามาสูก่ารยนืยนัว่า บดันี้ กวคีน
เก่งไม่เหมอืนเดมิเสยีแลว้  ผูว้จิารณ์ชีช้ดัว่า  ปณิธานกวี “ไม่อาจสรา้งความประทบัใจใหผู้อ้่าน
ดว้ยคุณสมบตัเิดมิได”้  ไม่ใช่เพราะกวเีขยีนไม่เหมอืนเดมิ แต่เป็นเพราะกวยีงัเขยีน “แบบเดมิ” 
มากจนเกนิไป  ความเฉียบคมจบัใจจงึไม่อาจท าได้ 
 การชีว้่า กวที างานดอ้ยลงดว้ยเหตุทีย่งัท าไดใ้นระดบัเดมิ เพราะคลงัค าของกวเีป็นชุด
เดมิไม่เปลีย่นแปลง เป็นประเดน็ทีเ่ป็นประโยชน์ยิง่ต่อคนอ่าน รวมถงึคนเขยีน เพราะอาจเป็น
สิง่ทีเ่กดิขึน้ไดโ้ดยกวไีม่รูต้วั  และผูอ้่านกไ็ม่รูต้วัดว้ย หากทัง้กวแีละผูอ้่านตกอยู่ในสภาพ
เดยีวกนัที ่ ชลธริา สตัยาวฒันา ใชค้ าว่า เป็น “นาย” และเป็น “ทาส” กล่าวคอื ในยุคแรกเมื่อ 
องัคาร กลัยาณพงศ ์ สะสมศพัทไ์วชุ้ดหน่ึง และสามารถหยบิมาใชไ้ดอ้ย่างเป็น “นาย”  แต่เมื่อ
เวลาผ่านไปเกอืบ 20 ปี กวกีย็งัใชค้ าชุดเดมิ (ทีค่นอ่านเริม่คุน้และเบื่อ) ผลกค็อื  กวไีด้
กลายเป็น “ทาส” ค าเหล่านัน้ไปเสยีแลว้  และดว้ยความสมัพนัธท์ีไ่ม่อาจแยกภาษาออกจาก
เนื้อหาไดน้ัน่เอง  บทกวขีององัคารในชุดปณิธานกวจีงึไม่มอีะไรใหม่ใหป้ระทบัใจ ผูว้จิารณ์กล่าว
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ว่า องัคาร กลัยาณพงศ ์ นัน้มคีวามคดิทีต่กผลกึ ลงตวั หยุดน่ิงมานานแลว้  และกลา้ชีบ้อกอกี
ดว้ยว่า  กวไีม่ควรหยุดตวัเอง 

ผูว้จิารณ์ยนืยนั  “ความหมาย” ของกวทีีม่ตี่อสงัคม  กวสีามารถเปิดโลกและป่าวรอ้งสจั
ธรรมแทนมหาชน ดงันัน้ กวจีงึถูกเรยีกรอ้งใหก้วพีจิารณาตวัเองใหก้า้วตามใหท้นัโลก  ชลธริา 
ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึหน้าทีข่องนกัวจิารณ์ทีน่อกจากจะวเิคราะหว์จิารณ์วรรณกรรมแลว้  ยงัเขยีน
เพือ่ผลกัดนั และสง่เสรมิใหเ้กดิการเคลื่อนไหวของการสรา้งสรรคง์านไปในทศิทางทีถู่กต้องดว้ย 

บทวจิารณ์ของชลธริา สตัยาวฒันา ไม่เพยีงแต่วพิากษ์วจิารณ์กว ีหากยงัชี้ชดัอกีดว้ยว่า 
ภาษาทีน่กัวจิารณ์ใชก้ต็อ้งมคีวามเท่าเทยีมกบันกัเขยีน เพือ่ใหก้ารวจิารณ์เป็นไปอย่างมพีลงั  
บรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมาย กวรีตันโกสนิทรจ์งึถูกตัง้ค าถามดว้ยภาษากวจีากนักวิจารณ์ว่า 

“กวรี่วมสมยัพงึมองยอ้นกลบัไปในอดตีอนัระงมดว้ย “ดุรยิศพัทส์งัคตีดดีส”ี  แลว้ถาม
ตวัเองว่า รตันโกสนิทรศ์กผนัผ่านไป 200 ปีแลว้   เรามกีวนีิพนธถ์งึขัน้ “ท้าวฮุ่ง”   “ยวนพ่าย”  
“พระลอ” “ขนุช้างขนุแผน”  “พระอภยัมณี”  ปฐมสมโพธิกถา” และ  “เตลงพ่าย” แลว้หรอื
ยงั 

การตัง้ค าถามของนกัวจิารณ์ ไม่เพยีงแต่จะสะดุดใจกวผีูส้รา้งสรรคง์านเท่านัน้ นกัอ่านก็
คงจะสะดุด สงสยัและตัง้ค าถามเอากบังานกวนีิพนธร์่วมสมยัทีไ่ดอ้่านเช่นกนั และการสะดุดเพือ่
คดิและการตัง้ค าถามเอากบัสิง่ทีไ่ดอ้่าน คอืการพฒันาปัญญาของผูอ้่าน และในขณะเดยีวกันก็
เป็นการพฒันาวงการวรรณกรรมไปพรอ้มกนั 

 
 

      ชมยัภร  แสงกระจ่าง : ผูว้เิคราะห์ 
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นิยายวิทยาศาสตร ์: จินตนาการเสรีท่ีไร้จดุหมาย 
สุวรรณา  เกรยีงไกรเพช็ร ์

 

 งานแปลนิยายวทิยาศาสตร ์ แมจ้ะก้าวไปชา้ ๆ แต่กเ็หน็ว่ามัน่คงพอสมควร จากการที่
ผูจ้ดัท ากลุ่มเก่า ๆ ยงัคงตวัอยู่ พรอ้มกบัมกีลุ่มใหม่แตกแขนงออกมา ในขณะเดยีวกบัที ่ “นกั
ฉวยโอกาส” กเ็ริม่ท างานโดยการแปลเรื่องของนกัเขยีนเด่น ๆ บางคนอย่างรบีรอ้นและลวกจน
ไม่รูเ้รื่อง แต่กอ็าจจะเป็นเพราะกลุ่มนกัอ่านเรื่องประเภทน้ียงัไม่ขยายตวักวา้งขวางพอ การฉวย
โอกาสดงักล่าวจงึมอียู่ในอตัราทีน่บัว่าน้อยมากเมื่อเทยีบกบัเรื่องประเภทอื่น ท าใหผู้ท้ีต่ ัง้อก
ตัง้ใจจะยดึเสน้ทางนี้จรงิ ๆ ไดม้เีวลาพอทีจ่ะตรวจตรางานของตนใหค้งคุณภาพไวไ้ด้
พอประมาณ 
 ในระหว่างช่วงเวลานี้ การวจิารณ์นิยายวทิยาศาสตรก์เ็ริม่ปรากฏออกมาประปราย ใน
ลกัษณะของการกล่าวถงึเนื้อหาหลกัของนิยายวทิยาศาสตร ์ และผลต่อสงัคม และกเ็ช่นเดยีวกนั
กบัวรรณกรรมประเภทอื่น ๆ เกณฑก์ารประเมนิคุณค่าขอ้ทีว่่าดว้ยการรบัใชป้ระชาชน ไดถู้ก
น ามาใชก้บันิยายวทิยาศาสตร ์ และตามมาดว้ยขอ้สรุปว่า แมน้ิยายวทิยาศาสตรจ์ะมภีาษอียู่
หน่อยในแงท่ีใ่ชจ้นิตนาการเพอ้ฝันบนรากฐานเหตุผลความเป็นจรงิทางวทิยาศาสตรแ์ละมสีว่น
ในการเสรมิความคดิสรา้งสรรค ์แต่นิยายวทิยาศาสตรก์ย็งัอยู่ห่างไกลจากการ “รบัใชป้ระชาชนผู้
ทุกขย์าก”1  เพราะนิยายเหล่านี้กล่าวถงึอวกาศอนัไกลโพน้ การเดนิทางสู่มติใิหม่ของกาลเวลา 
โลกในอนาคต หุ่นยนตแ์ละสิง่ประดษิฐแ์ปลก ๆ ทีค่นธรรมดา ๆ ในโลกปัจจุบนั นึกภาพไม่ออก 
ดงันัน้ นิยายวทิยาศาสตร ์ กไ็ม่ดไีปกว่าวรรณกรรมมอมเมาทีท่ าใหค้นอ่านตดิอยู่กบัความเพอ้
ฝันทีไ่รจุ้ดหมาย เพยีงแต่ช่วยใหช้วีติช่วงหนึ่งหลกีออกมาจากความเป็นจรงิทีข่มขืน่ ซ ้าซาก

 
1 ผูท่ี้สนใจควรอ่านเพิ่มเติมจาก “บทวิเคราะห…์นิยายวิทยาศาสตร”์ ของทวีชยั มหาชน ใน และแลว้จะถึงวนันัน้ หนงัสือ
ตอ้งหา้มในงานวิทยาศาสตรส์มัพนัธค์รัง้ที่ 10 ซึ่งมีจ าหน่ายทั่วไป 
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จ าเจ หรอืสิน้หวงั โดยพาเขา้ไปสูโ่ลกทีน่่าตื่นเตน้ แปลกใหม่ ความฝันทีม่เีหตุผลอธบิายอย่าง
น่าเชื่อถอืว่าจะเกดิขึน้ไดอ้ย่างไร  
 ขอ้สรุปดงักล่าวนี้ คงจะไดร้บัการคดัคา้นจากผูท้ีช่ื่นชอบนิยายวทิยาศาสตรบ์า้ง
เหมอืนกนั ในท านองเดยีวกบัทีม่ขีอ้แกต้วัใหก้บัวรรณกรรมประเภทนวนิยายเพอ้ฝัน ว่าได้
สะทอ้นสงัคมออกมาแลว้ ตามสายตาและจนิตนาการของผูเ้ขยีน ผูอ้่านมหีน้าทีต่อ้งแยกแยะและ
เลอืกเอาสว่นทีม่ปีระโยชน์เอาเองจากงานเขยีนทีมุ่่งจะเสนอความเพลดิเพลนิสอดคลอ้งไปกบั
ความคดิเหล่านัน้ 
 ในบทความนี้ ผูเ้ขยีนจะเวน้ไม่กล่าวถงึประเดน็ความรบัผดิชอบ และหน้าทีข่องนกัเขียน
และนกัอ่าน แต่จะมุ่งถงึนิยายวทิยาศาสตรท์ีม่ผีูแ้ปลเป็นภาษาไทยใหไ้ดอ้่านกนัในปัจจุบนัว่า ได้
เสนออะไรใหก้บัผูอ้่านบา้งในแงท่ีเ่กีย่วกบัชวีติความเป็นอยู่ ในสงัคมปัจจุบนัและสงัคมใน
จนิตนาการ โดยจะจ ากดัขอบเขตไวเ้ฉพาะเรื่องสัน้ ในฐานะนกัอ่านธรรมดาทีม่คีวามรูท้าง  
วทิยาศาสตรอ์ย่างจ ากดัทีไ่ม่สามารถถกเถยีงในเรื่องทฤษฎ ีหรอืความถูกผดิทางวทิยาศาสตรไ์ด้ 
โลกอนาคต :    น่าสยดสยองและทอดอาลยั 
 ไดม้ผีูร้วบรวมไวว้่า เรื่องสัน้วทิยาศาสตรท์ีต่พีมิพอ์อกมา  อาจจะแยกประเภทได ้ 4 
ประเภท2คอื 
 เรื่องเกีย่วกบัอวกาศ การเดนิทางระหว่างดาว มนุษยต์่างดาว 
 เรื่องเกีย่วกบัมติขิองเวลา การเดนิทางไปสูอ่นาคต หรอืกลบัเขา้ไปสูอ่ดตี 
 เรื่องของโลกในอนาคต ทัง้ในดา้นสภาพของโลกและของมนุษย์ 
 เรื่องเกีย่วกบัหุ่นยนตแ์ละคอมพวิเตอร์ 
 ประเภทที ่ 2 และ 3 นัน้ มกัจะมคีวามสมัพนัธเ์กีย่วเนื่องกนัอย่างใกลช้ดิ อนัทีจ่รงิเรื่อง
วทิยาศาสตร ์มกัจะอา้งถงึเวลาในอนาคตเพือ่ใชท้ฤษฎ ีหรอืกฏเกณฑท์างวทิยาศาสตรต์ลอดจน
ขอ้มลูทีย่งัไม่ไดร้บัการพสิูจน์ในปัจจุบนั มาเป็นเหตุผลในการด าเนินเรื่องแต่เมื่อเรากล่าวถงึ
นิยายวทิยาศาสตร ์ ทีอ่ยู่ในประเภทเรื่องของโลกอนาคต เราจะหมายถงึการใชจ้นิตนาการสรา้ง
สภาพของโลก และสถานการณ์ต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในระยะอกีนบัรอ้ยปีขา้งหน้า หรอือาจถงึ
พนัลา้นปีกไ็ด ้ การคาดคะเนความเป็นไปของโลกและมนุษยชาต ิ โดยอาศยัแนวทาง
วทิยาศาสตรน์ี้ อาจจะนบัไดว้่า น่าสนใจและเป็นทีต่ดิเนื้อตอ้งใจของทัง้ฝ่ายผูเ้ขยีนและผูอ้่าน 
มากกว่าเรื่องประเภทอื่น ๆ  
 สภาพของโลก และมนุษยใ์นอนาคตจะเป็นอย่างไร ในจตินาการของนกัเขยีนนิยาย
วทิยาศาสตร ์
 “……..โลกซึง่พลโลกเตม็ไปดว้ยความหวาดกลวัต่อการถูกท าลาย อาวุธทีค่าดฝันไม่ถงึ
ซึง่สามารถท าลายระบบสุรยิจกัรวาลทัง้หมดใหก้ลายเป็นจุลได ้ทุก ๆ ชวีติอยู่อย่างหวาดผวา…”  
(เพือ่นบา้นผูส้นใจ, ไดเมนชัน่ 3) 

 
2 บทน าเรื่อง  “นิยายวิทยาศาสตร”์  ไดเมนชั่น 1 คอลเลจ  บคุส ์ 2418 



ครัง้ที ่1 (03/04/45)                                                                          สรรนิพนธ ์ สาขาวรรณศลิป์ 

.  เอกสารหมายเลข  ว 3 

-199- 

  ….”ชวีติจะอยู่อย่างไรค้วามหมาย ทุกคนตอ้งท างานหนกัถงึสบิสีช่ ัว่โมงต่อวนั รายได้
สว่นใหญ่จะกลายเป็นภาษ ี และทีเ่หลอืจะหมดไปกบัสนิคา้บรโิภคต่าง ๆ ทีแ่พงลบิลิว่เนือ่งจาก
สงคราม ทุกอย่างขาดแคลน….และเหนือสิง่อืน่ใด กค็อืความแน่นอนของความตายและการถูก
ท าลาย….โลกแห่งอนาคตทีแ่สนระย า  มนัไม่ใช่โลกทีม่นุษยค์วรจะอาศยัอยู่เลย …” (เพือ่นบา้น
ผูน่้าสนใจ, ไดเมนชัน่ 3)   

“เมือ่หนึง่รอ้ยลา้นปีก่อน  โลกหยุดหมุน ดวงอาทติยเ์ริม่หมดประสทิธภิาพ  เนือ่งจาก
เวลาดงันัน้ เราจงึหนัหาดวงอาทติยต์ลอดเวลาโลกจงึแหง้แลง้และพื้นกลายเป็นสแีดง
เปรยีบเสมอืนโลกทีต่ายไปแลว้  เป็นเพยีงละอองของจกัรวาล  ฝุ่ นละอองทีเ่ก่าแก่…” (การปฏวิตัิ
ครัง้สุดทา้ย, นวนิยายวิทยาศาสตร ์เล่ม 4)   

“เขาก าลงัมองดเูชงิตะกอนของโลกทัง้โลก มองดซูากกมัมนัตรงัสหีลงัการยุทธ  แมจ้ะ
มองผ่านอวกาศอนัว่างเปล่าถงึหนึง่ในสีข่องลา้นไมล ์  แสงเรอืงของปรมาณูทีก่ าลงัสลายตวัก็
ยงัคงเหน็ได ้  ใหเ้ป็นเครือ่งเตอืนใจไปตลอดกาลนาน  ถงึความพนิาศของอดตี…”  (โอโลก  ถา้
ฉนัลมืเจา้, ไดเมนชัน่ 2) 

สงครามปรมาณู  เป็นฉากเอกฉากหนึ่งของโลกอนาคต  ความพนิาศทีน่่าสยดสยองของ
มนุษยชาต ิ เป็นจุดเด่นในการคาดคะเนอนาคตของโลก  ทีพ่บบ่อยครัง้ในนวนิยายวทิยาศาสตร ์ 
และไม่เพยีงแต่ความพนิาศในรปูแบบน้ีเท่านัน้  จ านวนประชากรทีล่น้โลกเป็นอกีรูปแบบหน่ึงที่
ท าใหม้นุษยส์ิน้หวงั  อาหารขาดแคลน สทิธสิว่นตวัถูกลดิรอนโดยสิน้เชงิ  เมื่อจ านวนพลโลก
เพิม่ขึน้เพราะประสทิธภิาพในการรกัษาโรค  การเปลีย่นอวยัวะทีช่ ารุดจนไปถงึขัน้การคน้พบตวั
ยาอายุวฒันะ  แทนทีม่นุษยจ์ะมคีวามสุข  กลบัเปลีย่นสภาพไปเป็นเครื่องจกัรทีม่อีะไหล่มาจาก
ทีต่่างๆ กนั  การคุมการเกดิเป็นเรื่องธรรมดา สิง่ทีจ่ าเป็นกว่าคอื  การควบคุมการตายในอตัราที่
สมดุล  ในเรื่อง “ใครลขิติชวีตินี้” (ไดเมนชัน่ 1)  ผูม้อีาชพีต่างๆ จะถูกควบคุมในอตัราที่
พอเหมาะ ถา้เกดิมจี านวนมากไปสว่นหน่ึงกจ็ะถูกก าจดัเสยีอย่างเงยีบๆ และรดักุมเพือ่รกัษา 
“ระบบเศรษฐกจิทีม่กีารควบคุมอย่างสมบูรณ์”  
 ครอบครวัสจ๊วต ในเรื่อง “พรุ่งน้ี  พรุ่งน้ี  พรุ่งน้ี” (ไดเมนชัน่ 1) อยู่กนัแออดัในบา้นหลงั
เดยีว 11 ครอบครวั ตัง้แต่ชัน้ปู่ ทวดอายุ 172  จนถงึเหลนของเหลนเพราะประสทิธภิาพของยา
อายุวฒันะทีท่ าให ้ “… โลกเรามปีระชากรกว่าหนึง่หมืน่สองพนัลา้นคนแลว้ อาหารทีผ่ลติไดม้นั
ไม่พอ เราจงึตอ้งกนิแต่น ้ าตม้ถัว่ น ้าต้มกระดกู และสาหร่ายทะเล….” ยิง่ไปกว่านัน้เมือ่วทิยาการ
กา้วหน้า มนุษยก์ส็งัเคราะหอ์าหารขึน้มาไดจ้ากสิง่ต่าง ๆ นานา แต่อาหารทีถู่กปากทีสุ่ด
สงัเคราะหม์าจาก เนื้อมนุษย”์ (อาหารเทวดา) 
 สภาพของโลกในอนาคต ทีน่่าสยดสยองเหล่านี้ปรากฏครัง้แลว้ครัง้เล่า จนดเูหมอืนว่า
การว่าตามแนวทางคาดคะเนชะตากรรมของมนุษยชาตอิย่างมเีหตุผลดว้ยทฤษฎวีทิยาศาสตร ์
สิง่ทีร่ออยู่เบือ้งหน้าคอื ความพนิาศในรปูลกัษณ์ต่าง ๆ กนั 
 
ความก้าวหน้าทางวิทยาการ : ตวัเร่งความพินาศ 
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 มนุษยย์ิง่กา้วหน้าทางวทิยาการและเทคโนโลยมีากเท่าไร ความพนิาศกใ็กลจ้รงิเขา้มา
มากเท่านัน้ สงครามปรมาณู อาวุธท าลาย…ไม่ใช่เพยีงแค่เมอืง …แต่เป็นทวปีทัง้ทวปีหรอืทัง้
โลก วทิยาการทางการแพทยท์ าใหม้นุษยเ์ป็นเครื่องจกัรทีซ่่อมแซมและเปลีย่นชิน้สว่นไดต้ามใจ 
ชอบ 
 “เขาไม่ไดฆ้่าปีเตอร ์ฮอลเลนดอรฟ์ เขาจะฆ่าสิง่ทีห่ยุดการมชีวีติมาเป็นเวลาอนัยาวนาน
แลว้ไดอ้ย่างไร สว่นประกอบของสิง่พวกนัน้จะมอียู่สกักีเ่ปอรเ์ซน็ต ์ 25 …50…หรอืว่า 75 
เปอรเ์ซน็ต ์ จ านวนเปอรเ์ซน็ตข์องสิง่ทีเ่ป็นเครือ่งจกัร น ้ามนัเครือ่ง น ้ามนัปัม๊ และสว่นประกอบ
อืน่ ๆ ทีท่ ามาจากโรงงาน… คุณจะรูไ้ดอ้ย่างไรว่า เมือ่ไหร่ทีคุ่ณไดเ้ปลีย่นจากมนุษยท์ีม่ี
สว่นประกอบของมนุษย…์”  (ราตรนีรก, ไดเมนชัน่ 3) 
 

สิง่ทีม่นุษยค์ดิคน้ สรา้งขึน้ เพือ่สนองความตอ้งการสะดวกสบาย ไดก้ลายไปเป็นสิง่
ท าลายคุณค่าของความเป็นมนุษยท์ัง้ในทางร่างกายและจติใจ “…มนัเกดิความเบือ่หน่ายเมือ่คุณ
ไดทุ้กอย่างโดยไม่ตอ้งท าอะไร ชวีติจงึดรูาบเรยีบอย่างรา้ยกาจ หลงัจากมชีวีติอยู่นานนบั
ศตวรรษ……..” (เสอืกระดาษ, อณู 401) 

แมหุ้่นยนตท์ีส่รา้งขึน้เพือ่รบัใชม้นุษยท์ุกสิง่ทุกอย่าง กอ็าจจะกลายเป็นตวัปัญหาส าคญั 
เมื่อมนัเขา้มาแทนทีม่นุษย ์ มคีุณสมบตัเิหนือกว่ามนุษย ์ และแย่งเอางานทุกอย่างไปท า เพือ่ให ้
‘นายมนุษย’์ มคีวามสะดวกสบายพรอ้ม ในทีสุ่ด มนุษยก์ไ็ม่ตอ้งเหนื่อย แมแ้ต่จะคดิ 

“…ไม่มอีะไรเหลอืใหเ้ขาท าอกีแลว้ พวกเขาเป็นนกัโทษทีไ่ดก้นิอย่างอิม่หน าทีสุ่ด ถูกขงั
อยู่ในคุกทีม่ปีระสทิธภิาพสงู บางทเีขาพยายามทีจ่ะหาอะไรเล่น แต่ไม่มอีะไรเหลอืมคี่าพอทีเ่ขา
จะเล่นอกีต่อไป” (ความฝันอนัสงูสุด, สเปคตรมั 3) 
 ผูส้รา้งไดต้ดิอยู่ในกบัดกัทีเ่ขาสรา้งขึน้เอง ในสถานการณ์ทีห่มดหวงัโดยสิน้เชงิเพราะ
กบัดกัทีเ่ขาสรา้งนัน้สมบูรณ์จนไม่มทีางแกไ้ขเปลีย่นแปลง และเขาถูกกลนืหายเขา้ไปในสิง่นัน้
อย่างเงยีบเชยีบ มนุษยค์อืเครื่องจกัร และ เครื่องจกัรกค็อืมนุษย์ 
                                            
 อดีตคือความใฝ่ฝันของอนาคตท่ีว่างเปล่า 
 ในท านองเดยีวกบัภาพความพนิาศทีถู่กวาดขึน้ซ ้าซาก ความหวงัของมนุษยท์ีจ่ะรกัษา
สิง่ทีจ่ะยงัอาจจะยงัพอเหลอือยู่ ปรากฏออกมาในรูปของการทีม่นุษยห์รอืเชือ้สายของมนุษยใ์น
อนาคตเดนิทางกลบัเขา้มาในอดตีก่อนทีจ่ะเกดิความพนิาศ เพือ่เกบ็ตวัอย่างสมบตัขิองโลก
เอาไว ้ มติขิองเวลาเขา้มาเกี่ยวขอ้งในตอนนี้เอง ไม่ว่าจะเป็นพวกโซไลท์ทายาทในช่วงหมื่นหา้พนั
ปี(สุดเอือ้ม, สเปคตรมั 3) โจ บเีจด ทายาทช่วงหา้รอ้ยลา้นปี(การปฏวิตัคิรัง้สุดทา้ย,นิยาย
วิทยาศาสตรเ์ล่ม 4 ) หรอื สุภาพสตรนีายจา้งของโรเบริต์(ชัว่ฟ้าดนิสลาย,สเปคตรมั 1 ) ลว้น
เดนิทางจากอนาคตกลบัเขา้มาสูอ่ดตีเพือ่ช่วยรกัษาสมบตับิางอย่างของมนุษยไ์ว ้ แทนมนุษยผ์ู้
ซึง่นอกจากจะไม่ตระหนกัแลว้ ยงัเป็นตวัเร่งการท าลาย 
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 ประเดน็ทีน่่าพศิวงคอื ในจนิตนาการของนกัเขยีนเรื่องวทิยาศาสตรท์ัง้หลาย ดจูะ
ยอมรบัสถานการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต โดยไม่อาจหาทางแกไ้ข พรอ้ม ๆ กบัทีพ่รรณนาว่า 
ยุคทีเ่ป็นอยู่ปัจจุบนั คอืยุคสุดทา้ยแห่งความสงบสุข และยุคเริม่ตน้ของความพนิาศ เทด็และ
แอนน์   เฮเลนแบคส ์เพือ่นบา้นผูน่้าสนใจ (ไดเมนชัน่ 3 ) เดนิทางมาจากอนาคตเพือ่มาตัง้หลกั
แหล่งอยู่ในอดตีทีเ่ขายนืยนัว่าสงบสุขทีสุ่ด ในช่วงอายุทัง้หมดของโลก 
 ถา้เราจะสรุปจากทศันคตทิีป่รากฏในนิยายวทิยาศาสตรเ์หล่านี้ กน่็าจะไดอ้อกมาว่า 
นกัเขยีนเรื่องวทิยาศาสตรท์ัง้หลายไม่ว่าจะเป็น นกัชวีเคมอีย่างอาซมิอฟ, นกัดาราศาสตรอ์ย่าง
คลา้รค์, ล ี นกัอะตอมมคิฟิสกิส ์ หรอื เฟรด นกัเอกภพวทิยา ลว้นมจีนิตนาการไพศาลส าหรบั
ความพนิาศของโลกและมนุษย ์ประกอบดว้ยขอ้มลู ทฤษฎแีละเหตุผลอนัน่าทึง่ทางวทิยาศาสตร์
แต่ไม่มจีนิตนาการส าหรบัการแกไ้ขสถานการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ สิง่เดยีวทีม่กัจะถูกน ามาใชค้อื 
“ความบงัเอญิ” ทีท่ าใหค้วามหวงัด ารงอยู่ได ้ และสถานการณ์เปลีย่นแปลงไป ดเูหมอืนกบัว่า 
ผลสรุปคอื ความพนิาศเกดิจากความกา้วหน้าของวทิยาการทัง้ในทางตรงและทางออ้ม แต่ความ
อยู่รอด เกดิจากความบงัเอญิ 
 ในลกัษณะเช่นนี้ นกัเขยีนนิยายวทิยาศาสตรก์ไ็ม่ต่างไปจากนกัเขยีนนิยายเพอ้ฝันทีอ่า้ง
ว่า ไดส้ะทอ้นสงัคมออกมาแลว้ตามทีม่นัเป็นอยู่ สุดแต่ผูอ้่านจะแยกแยะและแสวงหาปรชัญาใน
การด าเนินชวีติเอาเองตามใจและสตปัิญญาของผูน้ัน้  
 สงัคมทีเ่ขาสะทอ้นออกมา คอื ความเหลวแหลกอนัเกดิจากความเหน็แก่ตวั ความ
ละโมบทะเยอะทะยาน ความโหดเหีย้ม ทัง้หลายทัง้ปวงของมนุษย ์ รวมทัง้ความผดิพลาดครัง้
แลว้ครัง้เล่าทีไ่ม่ปรารถนาจะแกไ้ข หรอืแมแ้ต่ทบทวน 
 
พลงัท่ีไร้จดุหมาย 
 นิยายวทิยาศาสตร ์ มไิดม้แีต่เพยีงเรื่องของโลกอนาคต หุ่นยนตร ์ การเดนิทางในเวลา
แต่ยงัมอีวกาศ ดวงดาว การคน้พบใหม่ ๆ การฆาตกรรม การครองโลก ฯลฯ แน่นอนทีว่่าเรื่อง
เหล่านี้มสีว่นในการสรา้งความคดิรเิริม่และจนิตนาการสรา้งสรรคแ์ก่ผูอ้่าน แต่จะมสีกักี่
เปอรเ์ซน็ตข์องผูอ้่านทีไ่ดร้บัการกระตุน้ใหเ้กดิความคดิทางวทิยาศาสตรอ์ย่างจรงิจงั หรอืเกดิผล
กระทบจากปัญหาสงัคมทีแ่ฝงอยู่ในนิยายเหล่านี้ พลงัทีเ่กดิจากการใชเ้หตุผล สตปัิญญาและ
ระบบความคดิทีเ่ป็นวทิยาศาสตรใ์นการสรา้งและด าเนินเรื่อง สามารถชกัจงูผูอ้่านใหใ้ชส้มองขบ
คดิ หาเหตุผล เพือ่ท าความเขา้ใจปัญหาความขดัแยง้, ทฤษฎตี่าง ๆ ทัง้ทีไ่ดร้บัการพสิูจน์แลว้
และทีเ่อ่ยอา้งถงึ แลว้พลงันัน้กส็ลายไปอย่างน่าเสยีดาย 
 การเรยีกรอ้งใหส้ง่เสรมิการอ่านนิยายวทิยาศาสตร ์ โดยอา้งว่า นิยายวทิยาศาสตรไ์ม่ได้
มอมเมาความคดิ แต่ก่อใหเ้กดิความสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์ และประเทศทีเ่จรญิมากทาง
วทิยาการ มนีิยายวทิยาศาสตรใ์หป้ระชาชนของเขาอ่านนบัพนันับหมื่นเรื่อง1 จงึเป็นการ

 
1 บทน าเรื่อง  “นิยายวิทยาศาสตร”์  ไดเมนชั่น 1 คอลเลจ  บคุส ์ 2418 
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เรยีกรอ้งทีไ่ม่สมเหตุสมผล ไม่เป็นวทิยาศาสตร ์ จนกว่าจะสามารถรวบรวมจนิตนาการอนัเสรทีี่
ไรจุ้ดหมายเหล่านัน้ ใหเ้ขา้มาอยู่ในแนวทางทีถู่กตอ้ง ทีส่ามารถน าพลงัความคดิไปกระตุน้
ความคดิต่อเนื่องทีม่คีุณค่าต่อสงัคมอย่างแทจ้รงิ 
 และในขัน้ทีน่ิยายวทิยาศาสตรใ์นสงัคมของเรายงัตอ้งอาศยัการแปลมาจากของคนอื่นก็
น่าจะตอ้งเริม่กนัจากการเลอืกงานทีจ่ะแปล เราอาจจะไดน้ิยายวทิยาศาสตรท์ีม่คีุณค่าเขม้ขน้
ท านองเดยีวกบัการแปลเรื่องสัน้ของนกัเขยีนนานาชาต ิ ทีก่ าลงัมพีลงัความหมายต่อสงัคม ต่อ
ประชาชน มากขึน้เป็นล าดบั  
 
ทีม่า: สุวรรณา   เกรยีงไกรเพช็ร.์  “นิยายวทิยาศาสตร ์ : จนิตนาการเสรทีีไ่รจุ้ดหมาย”.  
อกัษรศาสตรพิ์จารณ์. ปีที ่3 ฉบบัที ่9-10 (กุมภาพนัธ์-มนีาคม 2519), หน้า 147-153.  

บทวิเคราะห ์
    
 สุวรรณา  เกรยีงไกรเพช็ร ์  นกัวชิาการวรรณกรรมอสิระ จบอกัษรศาสตรบณัฑติและ
มหาบณัฑติ จากคณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จบปรญิญาเอกทางดา้นมนุษยวทิยา 
จากมหาวทิยาลยัคอรแ์นล สหรฐัอเมรกิา เป็นอาจารยป์ระจ าภาควชิาภาษาไทย ใน คณะอกัษร
ศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ประมาณ 30 ปี (2514-2544) ปัจจุบนัเป็นอาจารยส์อน
ภาษาไทยทีม่หาวทิยาลยัโอซากา (ไกได) ประเทศญีปุ่่ น มผีลงานวชิาการวรรณกรรมทีเ่ป็นที่
รูจ้กักนัดคีอื วทิยานิพนธท์ีว่เิคราะหว์รรณคดเีรื่องพระอภยัมณี ของสุนทรภู่ในมุมมองใหม่ ใน
หวัขอ้ พระอภยัมณี:การศกึษาในเชงิวรรณคดวีจิารณ์ (2514) ผลงานการวจิยั ในหวัขอ้ Value 
Conflict in Thai Society : The Agonies of Change as Seen through Short Stories ซึง่เป็น
งานวจิยัเกีย่วกบัภาพสงัคมไทยโดยมองผ่านเรื่องสัน้ไทย  และผลงานวจิยัในโครงการวจิยัภาษา
และวฒันธรรมของชนเผ่าในแขวงเซกอง สปป. ลาว (สกว.) (2544) 
 ในปี พ.ศ. 2518–2519 สุวรรณา เกรยีงไกรเพช็ร ์ เขยีนบทวจิารณ์วรรณกรรมประเภท
นิยายวทิยาศาสตร ์ 2  ชิน้ ทีอ่าจกล่าวไดว้่า มคีวามสบืเนื่องกนัอยู่บา้ง  ชิน้แรกเป็นการแสดง
ความสนใจในงานวรรณกรรมประเภทน้ีอย่างจรงิจงั ในชื่อบทว่า นิยายวทิยาศาสตร ์ : โลกทีว่ ิง่
ไปขา้งหน้า1 ซึ่งเป็นทีช่ื่นชอบของนกัอ่านนิยายวทิยาศาสตรเ์ป็นอนัมาก และต่อมาอกีหกเดอืน 
สุวรรณากไ็ดเ้ขยีนบทวจิารณ์นิยายวทิยาศาสตรช์ิน้ใหม่ทีช่ื่อ นิยายวทิยาศาสตร:์ จนิตนาการเสรี
ทีไ่รจุ้ดหมาย ซึง่มลีกัษณะตัง้ค าถามแรงๆเอากบันิยายวทิยาศาสตร ์ นกัอ่านนิยายวทิยาศาสตร์
จงึมปีฏกิริยิากนัพอสมควร  ทัง้สองชิน้ตพีมิพใ์นนิตยสารอกัษรศาสตรพ์จิารณ์  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 
1 ตีพิมพใ์นวารสารอกัษรศาสตรพ์ิจารณฉ์บบัท่ี 2 ปีท่ี 3 ประจ าเดือน กรกฎาคม 2518  มีเนือ้ความกล่าวถึงนิยาย
วิทยาศาสตรท่ี์มีผูแ้ปลขึน้และจดัพิมพข์ึน้ในสมยันัน้  โดยชีใ้หเ้ห็นเป็นกลุ่ม ๆว่ามีอะไรบา้ง  และตัง้ขอ้สงัเกตว่านกัเขียน
ไทยไม่ค่อยเขียนนิยายวิทยาศาสตรก์นัเท่าไหร่นกั 
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   บทวจิารณ์ชิ้นน้ี เขยีนขึน้ในช่วงทีก่ระแสวรรณกรรมเพือ่ชวีติครัง้ทีส่องก าลงัคกึคกั
หรอืทีน่กัวรรณกรรมเรยีกกนัว่า ยุคดอกไมบ้านรอ้ยดอก คอื 14 ตุลาคม 2516 ถงึ 6 ตุลาคม 
2519  นิตยสาร อกัษรศาสตรพ์จิารณ์ ของคณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในสมยันัน้
กม็แีนวทางการตพีมิพผ์ลงานทีมุ่่งสนบัสนุนวรรณกรรมเพือ่ชวีติดว้ย แต่ถงึกระนัน้ สุวรรณากไ็ด้
แสดงใหเ้หน็ถงึความเป็นตวัของตวัเองของนกัวจิารณ์อย่างชดัเจน  เมื่อเอ่ยถงึนิยาย
วทิยาศาสตรท์ีม่ผีูว้เิคราะหโ์ดยเอาเกณฑก์ารประเมนิค่าแบบวรรณกรรมเพือ่ชวีติเขา้จบั  เธอ
ไม่ไดแ้สดงว่า เธอเหน็ดว้ยหรอืคดัคา้นแต่อย่างใด  หากแต่เธอมองอย่างกลาง ๆ ทีด่เูหมอืนว่า
สิง่ทีก่ าลงัเป็นอยู่ในช่วงนัน้เป็นเพยีงปรากฏการณ์ทีย่งัรอค าตอบมากกว่า 
 แมน้ิยายวทิยาศาสตรท์ีสุ่วรรณาหยบิยกขึน้มาวเิคราะหว์จิารณ์จะเป็นเพยีงเรื่องสัน้ที่
แปลตพีมิพใ์นนิตยสารเพือ่นิยายวทิยาศาสตรท์ีจ่ดัท าขึน้ในยุคสมยัหน่ึง  แต่เนื้อหาสาระในเรื่อง
สัน้เหล่านัน้กส็ามารถเป็นตวัแทนของนิยายวทิยาศาสตรโ์ดยรวมไดแ้มจ้นในยุคปัจจุบนั  ทัง้นี้
พจิารณาจากค าสรุปรวมประเภทของนิยายวทิยาศาสตรท์ีป่รากฏในบทวจิารณ์ซึง่ไม่ต่างไปจาก
ปัจจุบนัมากนกั  

 สุวรรณาวเิคราะหส์รุปใหเ้หน็ว่า  นิยายวทิยาศาสตรเ์ท่าทีป่รากฏ “ลว้นมจีนิตนาการ
ไพศาลส าหรบัความพนิาศของโลกมนุษยแ์ละมนุษย ์  แต่ไม่มจีนิตนาการส าหรบัการแกไ้ข
สถานการณ์ทีเ่กดิขึ้น และสิง่เดยีวทีม่กัถูกน ามาใชค้อื “ความบงัเอญิ” ทีท่ าใหค้วามหวงัด ารงอยู่
ได”้ แมว้่านิยายวทิยาศาสตรท์ัง้ทีแ่ปลและทีย่งัไม่ไดแ้ปลเป็นภาษาไทยทัง้หมดจะไม่ไดเ้ป็นอย่าง
ทีสุ่วรรณาสรุปเตม็รอ้ย  แต่แน่นอนว่างานสว่นหนึ่งเป็นอย่างทีเ่ธอวเิคราะหจ์รงิ ๆ ประเดน็ทีเ่ธอ
ตัง้ขึน้มา แมจ้ะเป็นการตัง้ขึน้ต่อผลงานสว่นหน่ึงทีป่รากฏในสงัคมวรรณกรรมสมยันัน้ กลบัเป็น 
ประโยชน์อย่างยิง่ต่อทัง้นกัเขยีนและนกัอ่าน เพราะส าหรบันกัเขยีน นัน่คอืการตัง้ค าถามไปที่
เนื้อหาสาระและจุดมุ่งหมายของการสรา้งสรรคง์าน 

“ในลกัษณะเช่นนี้นกัเขยีนนิยายวทิยาศาสตร ์ กไ็ม่ต่างไปจากนกัเขยีนนวนิยายเพอ้ฝันที ่
อา้งว่าไดส้ะทอ้นสงัคมออกมาแลว้ตามทีม่นัเป็นอยู่ สุดแลว้แต่ผูอ้่านจะแยกแยะและแสวงหา
ปรชัญาในการด าเนินชวีติเอาเองตามใจและสตปัิญญาของผูน้ัน้” 

ในขณะทีส่ าหรบันกัอ่าน นัน่คอืการตัง้ค าถามไปทีผ่ลทีไ่ดจ้ากการอ่าน 
“จะมสีกักีเ่ปอรเ์ซน็ตข์องผูอ้่านทีไ่ดร้บัการกระตุน้ใหเ้กดิความคดิในทางวทิยาศาสตร์

อย่างจรงิจงั หรอืเกดิผลกระทบจากปัญหาสงัคมทีแ่ฝงอยู่ในนิยายเหล่านี้” 
 ไม่เพยีงแต่สรุปอย่างแขง็กรา้วเพือ่ใหน้กัเขยีนนิยายวทิยาศาสตร(์ทีไ่ม่สนใจว่าจะเป็น
คนชาตใิด)ไดห้นัไปทบทวนการท างานของตวัเอง และใหน้กัอ่านสะดุง้ตกใจต่อสิง่ทีไ่ดเ้ลอืกอ่าน
เท่านัน้  หากแต่สุวรรณายงัตัง้ค าถามเลยไปถงึผูจ้ดัพมิพแ์ละนกัวชิาการทีเ่รยีกรอ้งใหส้ง่เสรมิ
การอ่านนิยายวทิยาศาสตร ์ ว่าสิง่ทีก่ าลงัเรยีกรอ้งนัน้ไม่เหมาะสมอย่างไร  ในขณะเดยีวกนักใ็ห้
ค าตอบอกีดว้ยว่า ถา้หากการสรา้งสรรคน์ิยายวทิยาศาสตรใ์นบา้นเรายงัตอ้งอาศยัการแปลมา
จากของคนอื่น กข็อใหเ้ลอืกสรรงานทีจ่ะแปลใหม้คีุณค่าเขม้ขน้ มพีลงัและมคีวามหมายต่อสงัคม 
ต่อประชาชนดว้ย 
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 การตัง้ค าถามของสุวรรณาชี้ใหเ้หน็ถงึความเป็นอสิระและความกลา้ของนกัวจิารณ์ แมดู้
ผวิเผนิคลา้ยกบัว่าการเรยีกรอ้งนัน้เกดิขึน้ตามกระแสแนวโน้มของวรรณกรรมทีเ่น้นเรื่องการ
สรา้งสรรคง์านวรรณกรรมเพือ่ชวีติในยุคนัน้  แต่เมือ่อ่านบทวจิารณ์ชิน้นี้เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว
เกนิกว่ายีส่บิปี นกัอ่านจะพบว่า ค าถามในบทวจิารณ์ชิ้นน้ียงัทรงพลงัอยู่ นกัอ่านยงัสงสยัอยู่ว่า 
นกัเขยีนไดส้รา้งสรรคง์านนิยายวทิยาศาสตรท์ีม่คีุณค่าในเชงิกระตุน้ความคดิทางวทิยาศาสตร์
หรอืความคดิทางก่อผลกระทบต่อสงัคมแลว้หรอืยงั   
 ค าถามของสุวรรณาจะมผีลต่อนกัเขยีนหรอืไม่ ไม่มใีครประเมนิออกมาเป็นสถติไิด ้  แต่
ทีแ่น่นอนกค็อื มนีกัเขยีนนิยายวทิยาศาสตรเ์พิม่มากขึน้นบัแต่ปี 2519 เป็นตน้มา ทัง้นี้ โดย
พจิารณาจากการที ่  ในปี 2544 นี้ ดร.ชยัวฒัน์ คุประตกุลและคณะ ไดท้ างานวจิยัโครงการ
หนงัสอืดวีทิยาศาสตร ์ 100 เล่ม ซึง่คดัสรรหนังสอืดวีทิยาศาสตรอ์อกมาได ้ 88 เล่ม ในจ านวน
นัน้เป็นนิยายวทิยาศาสตร(์บนัเทงิคด)ีเพยีง  29  เลม่  และในนิยายวทิยาศาสตรเ์หล่านี้ มี
จ านวนถงึ 24 เล่มทีเ่ขยีนขึน้ในปี 2520–2536  และมเีพยีง 5 เล่ม ทีเ่ขยีนขึน้ในระหว่างปี 
2473–2515  แมจ้ะยงัไม่มใีครวเิคราะหอ์อกมาชดัเจนว่า นิยายวทิยาศาสตรข์องไทยจ านวน  29  
เล่ม ทีค่ดัยอ้นขึน้ไปนบัรอ้ยปีนัน้  มลีกัษณะเป็นจนิตนาการเสรทีีไ่รจุ้ดหมายหรอืไม่  แต่จาก
เอกสารของโครงการการวจิยัดงักล่าว  สะทอ้นใหเ้หน็ว่า นิยายวทิยาศาสตรข์องไทยยงัไม่
กา้วหน้าไปเท่าใดนกั  หากเทยีบกบันิยายวทิยาศาสตรข์องชาตอิื่น ๆ และเรื่องทีไ่ดร้บัคดัสรร
จ านวน 88 เรื่องนัน้ หลายเรื่องกย็งัไม่ม ี “พลงั” มากพอส าหรบัการเป็นนิยายวทิยาศาสตรท์ีด่ ี
แต่ถา้หากเปรยีบเทยีบจ านวนเรื่องทีเ่พิม่มากขึน้ในช่วงปีหลงัการวจิารณ์ของสุวรรณา หรอืหลงั
ยุควรรณกรรมเพือ่ชวีติแลว้ วงการวรรณกรรมไทยมนีิยายวทิยาศาสตรเ์พิม่มากขึน้หลายเท่า  

การเพิม่ขึน้ของนิยายวทิยาศาสตรด์งักล่าวจะเป็นผลมาจากการวจิารณ์ของสุวรรณา
หรอืไม่  ไม่ใช่ประเดน็ส าคญั  ประเดน็ส าคญัอยู่ทีว่่า บทวจิารณ์นิยายวทิยาศาสตร:์จนิตนาการ
เสรทีีไ่รจุ้ดหมาย  เป็นการตัง้ค าถามครัง้ส าคญัส าหรบันกัเขยีน  และมผีลล่วงเลยไปถงึนกัอ่าน
ดว้ย  การตัง้ค าถามเช่นน้ีจากนกัวจิารณ์คอืสิง่ทีว่งการวรรณกรรมตอ้งการ  เพือ่การปรบัปรุงตวั
มนัเองทัง้กระบวน  ซึง่สุวรรณา เกรยีงไกรเพช็ร ์สามารถท าไดส้ าเรจ็ในระดบัทีน่่าพอใจยิง่ 
 

      ชมยัภร  แสงกระจ่าง : ผูว้เิคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ครัง้ที ่1 (03/04/45)                                                                          สรรนิพนธ ์ สาขาวรรณศลิป์ 

.  เอกสารหมายเลข  ว 3 

-205- 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ศตัรแูท้จริงของนักเขียน 
 
              สุชาต ิ  สวสัดิศ์ร ี

ถา้มคี าถามขึน้มาว่า  ศตัรขูองนกัเขยีนคอืใคร ในความรูส้กึทัว่ไปของนกัเขยีนสว่นใหญ่  
จะตอบออกมาโดยไม่ค่อยลงัเลนกัว่า  ศตัรขูองนกัเขยีน คอืนกัวจิารณ์ 
 ปัญหาทีจ่ะตอ้งถามต่อไป กค็อื นกัวจิารณ์เป็นศตัรกูบันักเขยีนจรงิหรอื  นกัวจิารณ์อาจ
มปัีญหาของตวัเองอยู่บา้งในฐานะเป็นมนุษย ์  เช่น  อาจขาดความรูล้กึซึง้รอบดา้น  อาจ
พจิารณาโดยเอามาตรฐานของตวัเองเขา้วดั  อาจถูกความคดิร่วมสมยัเขา้ครอบง า  อาจด่วน
ตดัสนิโดยขาดการพจิารณาเงือ่นไขทางเวลา  อาจมองปัญหาคนละมุม  หรอืมหีลกัเกณฑค์นละ
วธิ ี  อาจตอ้งท างานสง่ตน้ฉบบัอย่างเร่งรบี ฯลฯ ซึง่ปัญหาต่างๆ เหล่านี้กเ็กดิขึน้กบัผูเ้ป็น
นกัเขยีนนกัประพนัธใ์นท านองเดยีวกนัดว้ย 
 เมื่อนกัวจิารณ์กบันกัเขยีน  หรอืนกัประพนัธม์สีภาพไม่แตกต่างจากกนัมากนกั  ใน
ฐานะผูป้ระกอบการทางศลิปะทีม่ฐีานะเป็นมนุษยม์าพรอ้มกนั  ทัง้นกัเขยีนและนกัวจิารณ์จงึตก
เป็น จ าเลย ของยุคสมยัร่วมกนั  โดยไม่จ าตอ้งเป็นศตัรตู่อกนั 
 มติรภาพในฉบัพลนัของนกัเขยีนอาจเกดิขึน้เพราะมนีกัวจิารณ์มาวจิารณ์ยกย่องชมเชย
ผลงานของตนฉนัใด ศตัรูในฉบัพลนัของนกัเขยีนกอ็าจเกดิขึน้ไดใ้นทนัท ี  เมื่อมนีกัวจิารณ์
บงัอาจมาวจิารณ์ผลงานของตนไปในทางทีเ่สยีหายฉันนัน้  
 ฉะนัน้ ใครเล่าทีเ่ป็น “มติรภาพถาวร” และใครเล่าทีเ่ป็น “ศตัรถูาวร” ของทัง้นกัเขยีน 
และ นกัวจิารณ์  บนถนนวรรณกรรมสายน้ี 
 ค าตอบทีม่อียู่แลว้ กค็อื นักอ่าน  ของเขานัน่เองทีจ่ะแปรสภาพเป็นไดท้ัง้มติรและศตัร ู 
และจะด ารงสภาพดงักล่าวอยู่ชัว่กาลนานทัง้ในดา้น “ชัว่คราว” และ “ถาวร” 
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 นบัเป็นเรื่องแปลกเอาการอยู่ที ่ นักอ่าน หรอื คนอ่าน จะกลายเป็นศตัรขูองคนเขยีน
หนงัสอื  อย่างไรกต็าม ถา้หากพจิารณาเงือ่นง าใหล้กึซึง้ลงไปแลว้  เราจะมองเหน็เหตุผลทีน่กั
อ่านกลายเป็นศตัรขูองนกัเขยีน และนกัวจิารณ์ไดไ้ม่ยากนกั 
 ในกรณีน้ี  เราจะพดูเฉพาะทีเ่กีย่วกบัผลงานของฝ่ายนักเขยีนหรอืนกัประพนัธ์ 
 กล่าวโดยสิง่ทีม่องเหน็แต่ภายนอก เรามกัจะเขา้ใจกนัเอาเองว่า นกัอ่านคอืมติรของ
นกัเขยีน เพราะนกัอ่านคอยซือ้คอยอุปการะ และคอยใหก้ าลงัใจ นกัเขยีนบางคน (รวมทัง้
ส านกัพมิพ ์ หรอืนิตยสารบางฉบบั)  และบางครัง้อาจเขา้ใจเลยเถดิไปถงึขนาดว่า  จ านวนนกั
อ่านทีซ่ือ้หนงัสอืของตนคอื  ชยัชนะแห่งมติรภาพทีไ่ดม้าของนกัเขยีน 
 แต่ทีจ่รงิ…มใิช่เช่นนัน้… 
 ดงันัน้  ปัญหาทีน่่าจะพจิารณาต่อไป กค็อื สภาพอย่างไรเล่าทีน่กัอ่านจะกลายมาเป็น
ศตัรขูองนกัเขยีน 
 ตามความจรงิ หนงัสอืทีเ่กดิขึน้เล่มหน่ึง ย่อมแสดงลกัษณะการเป็นศตัรูระหว่างนกัเขยีน
กบันกัอ่าน  โดยมสีภาพเป็นนามธรรมออกมาในทนัททีีม่กีารซือ้และขายหนงัสอืเล่มนัน้  เมื่อนกั
อ่านเปิดหนงัสอืเล่มหนึ่งขึน้มาอ่าน  เขาจะเป็นตวัแทนของผูค้นทีม่คีวามมุ่งหวงัซบัซอ้นหลาย
ประการ  หรอืไม่กอ็าจมุ่งหวงัเพยีงแค่ความบนัเทงิเรงิรมยอ์ย่างงา่ยๆ  เช่น สนุก หรอืไม่สนุก  
นกัอ่านประเภทแรกน้ีเป็นศตัรทูีไ่ม่ยากนกัต่อการโน้มน้าวใหก้ลายมาเป็นมติร  แต่การเป็นมติร
นัน้กเ็ป็นเพยีง “มติรภาพฉับพลนั” ทีเ่กดิขึน้ตามวาระ  แลว้กห็มดไปในฉบัพลนัเหมอืนหนงัสอืที่
นกัเขยีนเขยีนขึน้มาเพือ่กอบโกยเงนิทอง  เพือ่มชีื่อเสยีงชัว่คราว  แลว้กส็ญูหายจากไป  โดยไม่
ทิง้หรอืเหลอือะไรไวใ้นความทรงจ าของคนอ่านมากนกั  นกัเขยีนประเภทนี้มจี านวนมาก  นกั
อ่านประเภทน้ีกม็จี านวนมากเช่นกนั  แต่หากมติรภาพในมุมกลบันัน้มเีพยีง “ชัว่คราว” 
 หนัมาดนูกัอ่านอกีประเภทหนึ่ง  ซึง่มอียู่ทุกยุคทุกสมยั แมจ้ะมจี านวนน้อย  แต่นับวนัก็
จะเป็นจ านวนน้อยทีเ่พิม่มากขึน้  แมจ้ านวนจะสูน้กัอ่านประเภทแรกดงักล่าวไม่ได ้  แต่ความ
เป็นศตัรขูองเขา  กบันกัเขยีนต่างๆ นัน้รา้ยกาจนกั  เนื่องจากเขาไม่ไดอ้่านหนงัสอืเพยีงเพือ่เอา
ความสนุกอย่างเดยีว  หากแต่ยงัหวงัเอาความคดิ  ศลิปะการประพนัธห์รอือะไรสกัอย่างตดิ
กลบัไปไวใ้นความทรงจ าดว้ย 
 นกัอ่านซึง่เป็นศตัรูของนกัเขยีนทัง้สองประเภทนี้  ประเภทแรก มจี านวนมาก แต่
อ่อนแอ และหลอกงา่ย มติรภาพทีน่กัเขยีนมตี่อศตัรปูระเภทนี้  เป็นเพยีง “มติรภาพชัว่คราว”  
สว่นประเภทหลงั มจี านวนน้อย แต่หลอกยาก มกี าลงักลา้แขง็  และมปีฏกิริยิารุนแรงต่อ
นกัเขยีนไดทุ้กกาลเวลา  มติรภาพทีน่กัเขยีนจะมตี่อศตัรปูระเภทนี้หากเกดิขึน้มาไดส้ าเรจ็กจ็ะ
กลายเป็น “มติรภาพถาวร”  ไม่เปลีย่นแปลง 
 ดงันัน้  ระหว่างนกัอ่านกบันกัเขยีนโดยหน้าทีแ่ละขอ้ทีค่วรจะเป็น  จงึเป็นทัง้มติรและ
ศตัร ู  เพราะแต่ละฝ่ายต่างแขง่ขนัซึง่กนัและกนัตลอดเวลาและตลอดกาลนาน ถา้ตราบใด
นกัเขยีนนกัประพนัธย์งัเป็นฝ่ายน านกัอ่าน  ผลงานของเขากจ็ะรอการเป็นมติรทีม่องไม่เหน็จาก
ผูอ้่านอยู่เสมอ แม้ยุคสมยั หรอืกาลเวลา  หรอืนกัวจิารณ์จะฟาดฟันใหด้บัดิ้นไปอย่างไรกต็าม  
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ตรงกนัขา้ม  ถา้ตราบใดทีน่ักเขยีนกลายมาเป็นฝ่ายตามนกัอ่าน ปล่อยใหน้กัอ่านวิง่น าหน้า  นกั
อ่านผูน้ัน้กจ็ะทิง้นกัเขยีนไวเ้บือ้งหลงั  ต่อใหยุ้คสมยั หรอืกาลเวลา  หรอืนกัวจิารณ์จะชื่นชม
ยนิดไีวม้ากประการใด ผลงานของนกัเขยีนผูน้ัน้ย่อมไม่อาจหนีพน้จากการเป็น “ศตัรถูาวร”  
ของนกัอ่านประเภทนี้ไปได้ 
 และน่ีเอง…  จงึเหน็ไดว้่า นกัอ่านคอื นามธรรม ทีไ่ม่มวีนัหมด  นกัเขยีนต่างมาและ
จากไปเหมอืนผูป้กครองทีต่่างมาแลว้สาปสญู แต่นกัอ่านจะเป็นประชาชนทีย่งัคงอยู่ทุกยุคสมยั 
นกัอ่านทีม่ ัน่คงจะคดัเลอืกผลงานของนกัเขยีนทีม่ ัน่คง  และนกัวจิารณ์กเ็ป็นเพยีง หน่วยหน่ึง 
ของนกัอ่าน  การวจิารณ์เป็นเพยีงกระจกสอ่งผลงานของนกัเขยีน  ถงึกระจกจะขดัใหข้ึน้เงาแวว
วาวเพยีงใด  ถา้หากเจา้ของเรอืนร่างหน้าตาอปัลกัษณ์  รปูร่างทีส่ะทอ้นออกมาก็ย่อมอปัลกัษณ์  
ไม่มวีนัหลอกลวงใครได ้ตรงกนัขา้ม แมก้ระจกจะอปัลกัษณ์  บดิเบีย้ว หากแต่เจา้ของเรอืนร่าง
มหีน้าตางดงาม มบีุคลกิด ี แมไ้ปทีไ่หน เวลาใด กจ็ะงดงามไม่เปลีย่นแปลง…กระจกทีไ่หนกไ็ม่
อาจกลา้มาบดิเบอืนได้ 
 นกัวจิารณ์จงึมใิช่ศตัรขูองนักเขยีน นกัวจิารณ์เป็นเพยีงกระจกสอ่งระยะสัน้ของนกัเขยีน  
แต่นกัอ่านทีเ่อาจรงิเอาจงัต่างหากคอืกระจกสอ่งระยะไกล  นกัอ่านทีเ่อาจรงิเอาจงัคอืกระจกสอ่ง
สภาพสงัคมทัง้มวล นกัอ่านทีเ่อาจรงิเอาจงัคอือนาคตของประเทศ นกัอ่านทีเ่อาจรงิเอาจงัคอื  
นามธรรมทางกาลเวลาทีเ่ป็นศตัรอูนัแทจ้รงิของนกัเขยีน แต่หาใช่นกัวจิารณ์อย่างใดไม่   
 
 
ทีม่า: สุชาต ิ สวสัดศิร.ี “ศตัรแูทจ้รงิของนกัเขยีน” โลกหนังสือ ปีที ่3 ฉบบัที ่2 พฤศจกิายน 
2522, หน้า 5. 
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บทวิเคราะห ์

 
 สุชาต ิ สวสัดิศ์ร ี นกัเขยีน กว ี และบรรณาธกิาร เกดิเมื่อ 24 มถิุนายน 2488 ทีอ่ าเภอ
ท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา จบการศกึษาศลิปศาสตรบณัฑติจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
เป็นนกัคดินกัเขยีนโดดเด่นในยุคแสวงหา (พ.ศ. 2510-2515) คู่กบัวทิยากร เชยีงกูล โดย
ปรากฏบทบาทบรรณาธกิารนิตยสารสงัคมศาสตรป์รทิศัน์ควบคู่กนัไปดว้ย และหลงัจากเกดิ
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516  บทบาทบรรณาธกิารยิง่ปรากฏเด่นขึน้ แต่หลงัเหตุการณ์ 6 
ตุลาคม 2519 นิตยสารสงัคมศาสตรป์รทิศัน์ลม้เลกิไป แต่ในฐานะผูส้นใจวรรณกรรมและรกัทีจ่ะ
พฒันาวงการวรรณกรรม พ.ศ. 2520 สุชาตไิดเ้ริม่เป็นบรรณาธกิารอกีครัง้ในนิตยสาร โลก
หนงัสอื และมบีทบาทในฐานะบรรณาธกิารเรื่อยมา ทัง้นิตยสาร บานไม่รูโ้รย และนิตยสาร ช่อ
การะเกด  (ทัง้สองสมยัคอื สมยัแรกปรากฏในรูปเล่มของ โลกหนงัสอื ฉบบัเรื่องสัน้ เมื่อ พ.ศ. 
2521-2523 และสมยัทีส่องปรากฏอกีครัง้เมื่อปี 2532-2542) รวมทัง้เขยีนบทความ บทวจิารณ์
และตอบปัญหาวรรณกรรมในนามปากกา "สกีนั บา้นทุ่ง" และ "สงิห ์ สนามหลวง" ในนิตยสาร
หลายเล่ม อาท ิโลกหนงัสอื ถนนหนงัสอื ช่อการะเกด และเนชัน่สุดสปัดาห ์ ทัง้นี้ บทบาทส าคญั
ทีค่วบคู่กนัไปกบัการเป็นบรรณาธกิารนิตยสารต่างๆกค็อื การผลกัดนัใหม้หีนังสอืรวมเล่ม
ประเภทรวมเรื่องคดัสรร หรอืทีบ่างคนเรยีกว่า วรรณมาลยั (ANTHOLOGY)  อาท ิรวมเรื่องสัน้
ชุด แล้งเขญ็ บนถนนแห่งความตาย กบัการก่อตัง้รางวลัทางวรรณกรรมขึน้ อาท ิ รางวลัช่อ
การะเกด ทัง้สองสมยั 
 สุชาต ิ เป็นบรรณาธกิารผูส้ง่เสรมิและสนบัสนุนงานวรรณกรรมทีม่ที ัง้คุณภาพและปรมิาณ 
เขาไม่เพยีงแต่ท าใหเ้กดิความเคลื่อนไหวในวงการวรรณกรรมอย่างมทีศิทางเท่านัน้ หากแต่ยงั
เป็นผูท้ีม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์ ทนัสมยั และมคีวามจรงิใจดว้ย ในยุคทีน่ิตยสาร โลกหนงัสอื ก่อ
เกดิขึน้ในวงวรรณกรรม เป็นช่วงสองสามปีหลงัจากสงัคมวรรณกรรมไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรง



ครัง้ที ่1 (03/04/45)                                                                          สรรนิพนธ ์ สาขาวรรณศลิป์ 

.  เอกสารหมายเลข  ว 3 

-209- 

จากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 นกัเขยีนและนกัคดิสว่นหน่ึงถูกกดดนัใหเ้ขา้ป่า หรอืเดนิ
ทางออกนอกประเทศ การทีสุ่ชาต ิ สวสัดิศ์รลีุกขึน้มาท า โลกหนงัสอื จงึเป็นเสมอืนการจุด
ประกายไฟขึน้ในความมดื แมจ้ะเป็นเพยีงนิตยสารเล่มหนึ่งทีม่ยีอดขายจ านวนไม่มากนกั แต่
นิตยสารเล่มนี้กไ็ดก้ลายเป็นขมุทรพัยท์างปัญญาของนกัอ่านในพ.ศ.นัน้ไปทนัท ี ไม่เพยีงแต่การ
จดัสดัสว่นของเนื้อหาสาระทีไ่ด ้ "ปัญญา" และ "น่าสนใจ" เท่านัน้ ในหน้าบทน าทีเ่ขยีนโดย
บรรณาธกิาร สุชาต ิ สวสัดิศ์ร ี ยงัไดเ้สนอความคดิใหม่ๆในแวดวงวรรณกรรมใหน้กัเขยีน นกั
วจิารณ์และนกัอ่านได ้"ครุ่นคดิพนิิจนึก" กนัอยู่เสมอ 
 บทน าชื่อ ศตัรแูทจ้รงิของนักเขยีน เสนอแนวคดิใหม่ทีน่่าสนใจในหลายประเดน็ดว้ยกนั 
 หนึ่ง ผูเ้ขยีนไดพ้ลกิความคดิของนกัเขยีนทีเ่ชื่อกนัหรอืไดย้นิไดฟั้งมาโดยตลอดว่า นกั
วจิารณ์คอืศตัรขูองนกัเขยีน ใหต้ระหนกัแน่ชดัว่า ศตัรทูีแ่ทจ้รงิทีน่กัเขยีนกลวันักกลวัหนานัน้
อาจจะเป็นนกัอ่าน คนทีน่ักเขยีนเชื่อมัน่มาโดยตลอดว่าเป็นมติรแทน้ัน่เอง โดยเขาไดอ้ธบิาย
อย่างชดัเจนว่า นกัอ่านนัน้อาจแปรสภาพเป็นทัง้ "มติร" และทัง้ "ศตัร"ู ของนกัเขยีนได ้ และ
เป็นไปในรปูแบบทีท่ ัง้ "ชัว่คราว" หรอื "ถาวร" สุดแลว้แต่ผลงานของนกัเขยีน 
 สอง ผูเ้ขยีนบอกทัง้นกัเขยีนและนกัวจิารณ์ว่า ทัง้สองต่างด ารงสถานะเดยีวกนัคอื เป็น 
"จ าเลย" ของยุคสมยัร่วมกนั เพราะทัง้สองต่างกเ็ป็น "ผูป้ระกอบการศลิปะ" ทีม่ฐีานะเป็นมนุษย์
เท่าเทยีมกนั  ดงันัน้ ความภาคภูมใิจว่าใครจะเป็นผูอ้ยู่เหนือใครนัน้ตดัทิง้ไปไดท้นัท ี เพราะต่าง
กม็ศีตัรทูีเ่ป็นคนอื่น (อนัหมายถงึคนอ่าน) ดว้ยกนัทัง้คู่  ดงันัน้ จงึไม่จ าเป็นตอ้งเป็นศตัรกูนั 
 สาม ผูเ้ขยีนชี้ชดัว่า บนเสน้ทางวรรณกรรมนี้ "นกัอ่าน" ส าคญัทีสุ่ด แต่ไม่ใช่ "จ านวน" 
หรอื "ปรมิาณ" ของนกัอ่าน ทีจ่ะเป็นตวัตดัสนิคุณค่าของผลงานวรรณกรรม แมน้กัอ่านจะแบ่ง
ออกเป็นสองประเภทคอื นกัอ่านเอาสนุก และนกัอ่านเอาสาระ นกัอ่านประเภทแรกเป็นพวกมติร
ชัว่คราว และประเภทหลงัเป็นมติรถาวร 
 สี ่ ผูเ้ขยีนเสนอว่า "กระจกเงา" ทีเ่ป็นภาพสะทอ้นผลงานของนกัเขยีน หาใช่นกัวจิารณ์
อย่างทีเ่คยเขา้ใจกนัมาไม่ เพราะนกัวจิารณ์เป็นเพยีงหน่วยหน่ึงของนกัอ่าน เป็นไดเ้พยีงกระจก
ทีเ่ป็นปัจเจกชน หากแต่นกัอ่านคุณภาพคอืกระจกสอ่งระยะไกลทีส่อ่งไดภ้าพทีจ่รงิแท ้(ทัง้สงัคม)  
 การน าเสนอความคดิทัง้สีป่ระเดน็ของสุชาต ิสวสัดิศ์ร ี เป็นการหกัลา้งความคดิทีม่อียู่เดมิ 
หรอืทีเ่คยเชื่ออยู่เดมิ ทัง้เรื่องของบทบาทของนกัวจิารณ์ และบทบาทของนกัเขยีน เขาลดทอน
ความส าคญัของนกัเขยีนและนกัวจิารณ์ลง ทัง้ยงัชีอ้กีดว้ยว่า คนทีส่ าคญัเหนือคนทัง้สองกค็อืนกั
อ่าน 
 ดคูลา้ยกบัว่า สุชาต ิ สวสัดิศ์ร ี ใหค้วามส าคญักบันกัอ่านเหนืออื่นใด แต่โปรดสงัเกตว่า
นกัอ่านของเขาในบทน านี้แตกต่างไปจากนกัเขยีน และนกัวจิารณ์ นกัเขยีนและนักวจิารณ์เป็น
บุคคลทีเ่ป็นรูปธรรม มตีวัตนเป็นผูส้รา้งสรรคง์านเขยีน อาจยกตวัอย่างระบุตวับุคคลไดด้ว้ยซ ้า
ไป แต่นกัอ่านทีเ่ขายกย่องสงูสุดและเอ่ยถงึกลบัเป็นนามธรรม ไม่มตีวัตน ไม่สามารถระบุชื่อได ้ 
ด้วยเหตุนี้เอง หากมองลกึลงไปก็จะพบว่า เป้าหมายที่แท้จรงิของการเขยีนบทน านี้คอื การ
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มุ่งหมายใหน้กัเขยีนพฒันาคุณภาพของงานเขยีน ซึง่เป็นผลงานในรูปแบบทีใ่ห ้"ความคดิ" หรอื 
"ศลิปะการประพนัธ"์ หรอื "อะไรบางอย่าง" แก่นกัอ่าน 
 แนวคดินี้สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมทางวรรณศลิป์ในอดตี ทีไ่ม่เน้นตวับุคคลผูส้รา้งสรรค์
งานศลิปะว่าเป็นใคร ไม่มกีารลงชื่อศลิปินผูส้รา้ง หากเน้นทีก่ารสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะสมบูรณ์
เพือ่เป็นศาสนบูชาหรอืถวายผูท้ีเ่หนือกว่า ในขณะเดยีวกนักพ็อ้งกบักระแสตะวนัตกทีเ่น้นเรื่อง
การรบั (reception) และบทบาททีส่ าคญัของผูอ้่าน จนถงึขัน้ทีท่ าใหเ้กดิการลดรูปกระบวนการ
ทางการศกึษาวรรณคดใีนระดบั “ไตรภูมแิห่งวรรณคด"ี ซึง่ประกอบดว้ยผูแ้ต่ง ตวัวรรณกรรม 
และผูอ้่าน มาเป็นระดบั “ทวภิูม"ิ ซึง่ประกอบดว้ยตวัวรรณกรรมและผูอ้่าน อนัเป็นปรากฏการณ์
ทีท่ าใหผู้แ้ต่งไรค้วามหมาย จนบางครัง้บางสงัคมวรรณกรรม เช่น สกุลโครงสรา้งนิยมของ
ฝรัง่เศสถงึระดบัทีเ่กดิม ี  แนวความคดิเรื่อง “มรณกรรมของผูแ้ต่ง1” 
 สุชาต ิ สวสัดิศ์ร ี คงไม่ประสงคจ์ะเสนอความคดิเหน็ของเขาจนถงึระดบัทีท่ าใหว้รรณคดี
ศกึษาเหลอืรปูแค่ "ทวภิูม"ิ จรงิๆ  แต่เขาไดท้ าหน้าทีข่องบรรณาธกิารนกัอ่านทีม่คีุณภาพ โดย
การเสนอแบบชดัเจนและตรงไปตรงมา และดวู่าค่อนขา้งรุนแรงกา้วรา้ว ทัง้นี้ เพือ่ท าใหน้กัเขยีน
หรอืนกัวจิารณ์โกรธ ตกใจ หรอืไม่พอใจ ซึง่เหน็ไดว้่า เป็นความประสงคอ์ย่างหนึ่งของผูเ้ขยีนที่
จะท าใหบุ้คคลเหล่านัน้ "ฉุกใจไดค้ดิ" และมองเหน็ "ความจรงิแท"้ ทีผู่เ้ขยีนมุ่งเสนอได ้ และใน
ขณะเดยีวกนันกัอ่านโดยทัว่ไปอาจภูมใิจและไดค้ดิกบัความส าคญัทีเ่ขาไดร้บัจากบทน าชิน้นี้ แต่
เมื่อพนิิจลงไปอย่างลกึซึง้แลว้กจ็ะพบว่า ตวับุคคลหาไดม้คีวามส าคญัไม่ หากแต่งานส าคญัยิง่
กว่า สุชาต ิสวสัดิศ์ร ีไดซ้่อนนยัของเขาไวด้งันี้ 
 

ชมยัภร แสงกระจ่าง : ผูว้เิคราะห์ 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
1 อ่านเพิ่มเติม "บทบาทของผูอ้่าน" ใน : แนวทางการประเมินคณุคา่วรรณคดีในวรรณคดีวิจารณ ์เยอรมนั ฝรั่งเศสและ
องักฤษ-อเมรกินั ในศตวรรษท่ี 20, กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร,์ 2539. หนา้ 166-189. 
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จาก Gothic fiction ถึง “เงาอบุาทว”์ 
 
                        สุชาต ิ สวสัดิศ์ร ี
 
 … (เกริน่น าถงึประสบการณ์การอ่านในวยัเดก็ของคุณสุชาต ิ สวสัดิศ์ร)ี 
 
 เรื่องสัน้ เงาอุบาทว ์ ของปกรณ์  ป่ินเฉลยีว ทีค่ดัมาเป็น “เรื่องสัน้เกยีรตยิศ” ในฐานะที่
เขาคอืนกัเขยีนช่อการะเกดเกยีรตยิศ  ประจ าปี 2539 ของส านกัช่างวรรณกรรม  และไดข้อ
อนุญาตน ามาใหน้กัอ่านเรื่องสัน้รุ่นหลงัไดอ้่านกนัในภาคพเิศษ  ซึง่นบัแต่นี้ต่อไปจะถอืเป็นภาค
สว่นวรรณกรรมทีไ่ม่เกีย่วกบัเรื่องสัน้ช่อการะเกด  ท่านผูอ้่านจะถอืว่าภาคสว่นวรรณกรรมเป็น 
“โบนสัพเิศษ” แถมมาพรอ้มกบัเรื่องสัน้ช่อการะเกดกย็่อมได ้  เนื้อหาอนัเป็น “โบนสัพเิศษ” นี้จะ
มตีัง้แต่ บทความเขยีน บทความแปล บทสมัภาษณ์ บทวจิารณ์ผลงานรวมเล่มของนกัเขยีนเรื่อง
สัน้ช่อการะเกด  บทร าลกึยอ้นหลงัของนกัเขยีนเรื่องสัน้ช่อการะเกดในอดตี  ตลอดจน “เรื่องสัน้
เกยีรตยิศ” ของบรรดามอืกระบีเ่รื่องสัน้มชีื่อทัง้ในฐานะทีเ่ป็นเรื่องสัน้เก่าและเรื่องสัน้เขยีนใหม่ 
 ส าหรบั “เรื่องสัน้เกยีรตยิศ” ทีเ่ป็นเรื่องสัน้ยุคเก่ากจ็ะมกีาร “เกริน่น า” ใหม้องเหน็
ความส าคญัของเรื่องสัน้นัน้โดยวธิกีารต่างๆ ทัง้ในมุมมองของความทรงจ าและมุมมองของการ
วพิากษ์วจิารณ์  ทัง้นี้กเ็พื่อความประสงคอ์ยากใหน้กัอ่าน นกัเขยีนรุ่นใหม่ๆ ไดศ้กึษารปูแบบ
และเนื้อหาของเรื่องสัน้นัน้ๆ เพือ่รบัรู ้“รากเหงา้” ของเรื่องสัน้ในอดตีทีม่มีาก่อนหน้ารุ่นตน  เพือ่
คารวะและน้อมน าใจทีจ่ะเชื่อมต่อ “อดตี” เขา้กบั “ปัจจุบนั” เพือ่แสดงใหเ้หน็เสน้ธารวรรณศลิป์
อนัเดยีวกนัทีม่ทีีม่าทีไ่ป และเพือ่แสวงหา “ความหมายร่วมกนั” ทัง้ในบรบิททางศลิปะและบรบิท
ทางสงัคม ทัง้ใน “รากเหงา้” ของเราเองและในความเป็นมาเชงิสากล 
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 การรบัรูแ้ละเรยีนรู ้ “ความหมายใหม่ๆ” ของชัน้เชงิวรรณศลิป์ทีม่อียู่หลากหลายทัง้อดตี
และปัจจุบนัน่าจะเป็นหนทางที่ท าใหม้าตรฐานของเรื่องสัน้ไทยเขยบิสงูขึน้  พวกเราทัง้หลายใน
รุ่นนี้และรุ่นต่อไปลว้นถอืว่าเป็นผูส้บืต่อ และทัง้หมดลว้นเตบิกลา้งอกงามขึน้มาจาก “รากเหงา้” 
ทีบ่รรพบุรุษเรื่องสัน้ไดห้ว่านเพาะไวใ้นอดตีกาล  ดงันัน้ขอเรา จงอย่าลืม และเมื่อไม่ลมืกข็อจง
ท าใหม้ัน่คงและกา้วเดนิไปขา้งหน้า เพือ่คน้หา เพือ่คน้พบ เพือ่การรงัสรรคค์วามคดิรเิริม่และ
กระบวนการใหม่ๆ ทางภาษาวรรณศลิป์ ใหม้ชีัน้เชงิและความหมายแปลกลกึมากยิง่ขึน้ 
 เรื่องสัน้ เงาอุบาทว ์ ของปกรณ์  ป่ินเฉลยีวเรื่องนี้  รากเหงา้ของรปูแบบและเนื้อหาถอื
ไดว้่าอยู่ในเบา้หลอมอนัเดยีวกบัทีศ่พัทว์รรณกรรมของฝรัง่เรยีกว่า Gothic fiction และบางครัง้มี
ค าขยายทีใ่ชใ้นความหมายกวา้งๆ เรยีกว่า supernatural story ในเน้ือหาของวรรณคดโีบราณ 
เรื่องราวชาดก เรื่องจกัรๆ วงศ์ๆ  กม็สีว่นสะทอ้นใหเ้ราเหน็ลกัษณะทีเ่ป็น supernatural story 
ในชุมชนสงัคมไทยแต่เดมิไม่มากกน้็อย การจดัการเกีย่วกบัชวีติตัง้แต่เกดิจนตายลว้นยงั
เกีย่วขอ้งอยู่กบั “พธิกีรรม” ทีม่รีูปลกัษณ์เกีย่วกบัการรบัความเชื่อในเรื่อง supernatural  ต่างๆ 
ไม่ว่าจะเรยีกในชื่อใด รปูลกัษณ์ของเรื่องราวทีป่รากฏเช่นเรื่องไสยศาสตร ์ เรื่องผ ี เรื่องวญิญาณ 
เรื่องเวทมนตรค์าถา เรื่องอ านาจจติ เรื่องกลบัชาตมิาเกดิ ฯลฯ เนื้อหาต่างๆ อนัชวนก่อใหเ้กดิ
ความระทกึเหล่านี้ลว้นมตีวัอย่างเป็นรายละเอยีดอยู่ในทุกสงัคมทัง้อดตีและปัจจุบนั  อย่างไรก็
ตาม ภาพรวมของ “เบา้หลอม” ทีจ่ะใชเ้รยีกเป็นศพัทว์รรณกรรมของเรายงัไม่มกีารศกึษาให้เป็น
ระบบมากพอ สว่นใหญ่แลว้มกัจะหยบิยมืเอาค าของฝรัง่มาใชเ้ป็นเรื่องๆ เช่น เรื่องผ ี (Ghost 
story) เรื่องไสยศาสตร ์ (Superstitious story) เรื่องลกึลบั (Mysterious story) เรื่องระทกึขวญั
(Chilling story) เรื่องสยองขวญั (Horror story) เรื่องสะเทอืนขวญั (Sensational story) เรื่อง
วปิรติ (Macabre story) เรื่องโหดเหีย้มรุนแรง (Cruelty and Violent story) เรื่องพศิดารไร้
เหตุผล (Irrational story) เรื่องจติวปิลาส (Perverse impulse story) เรื่องฝันรา้ย (Nightmarish 
story) เรื่องตื่นเตน้ผจญภยั (Adventurous story) เรื่องผดีบิ (Vampire and Zombie story) 
เรื่องสตัวป์ระหลาด (Monster story) ฯลฯ 
 เรื่องราวของเนื้อหาทีเ่อ่ยปรากฏไม่ว่าจะมสีว่นปลกีย่อยดงัทีย่กค าฝรัง่มาไวอ้ย่างกวา้ง
ทีสุ่ดนี้ ไม่ว่ามนัจะคลีค่ลายไปทางใด…จะเน้นไปทางการต่อสูผ้จญภยั การแย่งชงิทรพัยส์มบตั ิ
การแย่งผวัแย่งเมยี หรอืจะเน้นไปทางก่อใหเ้กดิความสยอง ระทกึขวญั สะเทอืนใจ ฯลฯ โดย
ทางศพัทว์รรณกรรมตะวนัตกถอืเป็นเรื่องทีเ่ขา้ใจกนัว่า  เรื่องราวของเนื้อหาประเภทน้ีมคี าเรยีก
อนัเป็น บ่อเกิดใหญ่ อยู่เพยีงค าเดยีวเท่านัน้ นัน่คอืค าว่า Romance (เรื่องท านอง “ฉนัรกัผวั
เขา” หรอืประเภท “Love story” ทัง้หลายถอืเป็นเพยีงกระผกีย่อยสว่นหนึ่ง) ถา้หากเรื่องราว
เนื้อหานัน้ๆ เน้นมาทาง horror ฝรัง่เขาจะแยกศพัทอ์อกมาเป็นค าว่า Gothic หรอืบางทจีะใช้
รวมกนัไปว่า Gothic Romance 
 เรื่องรกั เรื่องผจญภยั เรื่องลกึลบั เรื่องสยองขวญั…ทีม่มุีมมองไปในแงอ่ารมณ์ตื่นเตน้
เกนิพอด-ีหรอืทีเ่รยีกว่า Melodrama เหล่านัน้แหละลว้นไดร้บัการแปลการแต่งกนัมาตัง้แต่ครัง้ 
“นกัเรยีนนอก” รุ่นแรกของไทยกลบัมาจากองักฤษในช่วงรชักาลที ่5 ต่อกบัช่วงรชักาลที ่6 และ
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ระยะนัน้เรื่องทีแ่ต่งหรอืแปล (สว่นใหญ่มกัจะแปลง) ประเภทชวนตื่นเตน้ สยดสยอง ขนลุกขน
พอง เหน็เลอืดแลว้เป็นลม…อะไรต่อมอิะไรเหล่านี้ลว้นมตีวัอย่างใหเ้หน็กนัมาตัง้แต่ ความ
พยาบาท ของแมรี ่  คอเรลลี ่ ที ่ “แม่วนั” แปล (และแปลงบา้งเลก็น้อย) ระยะนัน้เคยมผีูค้ดิไปว่า
เรื่องท านองลกึลบัตื่นเตน้ปนระทกึขวญั ชงิรกัหกัสวาท ฟันดาบแย่งราชบลัลงัก ์ คุกมดื นกัโทษ
หวัขาด ฯลฯ อะไรเหล่านี้คอืลกัษณะรปูแบบทีฝ่รัง่เรยีกว่า tragedy ดงันัน้จงึมผีูค้ดิแปลค าว่า 
tragedy ว่าเป็นเรื่องประเภท อนาถวตัถุ ความจรงิลกัษณะแบบ tragedy อนัเป็นความเศรา้
ความตาย กถ็อืเป็นสว่นส าคญัของเรื่องประเภท Romance  เช่นกนั แต่ทว่าการแต่งการแปล
ของเราในช่วงบุกเบกิทะลุทะลวงเขา้ไปไม่ถงึ tragedy อนัเป็นตน้แบบของกรกี อย่างมากทีพ่อ
เหน็อทิธพิลเรื่อง อนาถวตัถุ  แบบไทยไทยนัน้ดูจะไดเ้คา้มาจากเบา้เดยีวเท่านัน้ นัน่คอืเบา้ 
Romance และเบา้ Gothic ซึง่ถา้ตรวจสอบกนัอย่างเป็นระบบแลว้อทิธพิลของวรรณกรรม
ตะวนัตกที ่ “หลุด” เขา้มาสู่สงัคมและกลายเป็น Mainstream ของวรรณกรรมไทยทัง้ในอดตีและ
ปัจจุบนักจ็ะมอียู่แค่เบา้ Romance และเบา้ Gothic นี้เท่านัน้ ไม่ว่าจะพจิารณาตัง้แต่ครัง้ ความ
พยาบาท ของแมรี ่  คอเรลลี ่ เรื่อยมา จนถงึงานประเภททีผ่มตดิใจนกัทัง้ เหยี่ยวราตรี อินทรี
แดง ทัง้ “พนมเทยีน” “ทมยนัต”ี “กฤษณา  อโศกสนิ” “แกว้เกา้” หรอืล่าสุดทีต่อ้งนบัเอา “กิง่
ฉตัร”  และอ าพรางอ ายวน เขา้ไปในกระแสเบา้เดยีวกนัน้ี     
 นัน่คอื “กระแสหลกั Romance” และ “กระแสย่อย Gothic” ทีถ่อืเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีว ดงั
จะกล่าวต่อไปว่ามคีวามเป็นมาประการใด 
 ศพัทว์รรณกรรมตะวนัตก ไม่ว่าจะเรยีก Gothic fiction, Gothic story หรอื Gothic 
novel ไม่ว่าจะมเีนื้อหาหรอืรปูแบบแยกย่อยออกไปจนท าใหเ้หน็ว่าไอแซค็  อาซมิอฟแตกต่าง
จากสตเีฟน  คงิ Rebecca ของดฟัฟ่ี  ด ู เมอรร์เิอรแ์ตกต่างจาก บ้านทรายทอง ของ ก.
สุรางคนางค ์Wuthering Heights ของอมิลิลี ่ บรอนเต้ แตกต่างจาก อวสานสวนกหุลาบ ของ 
ร.  จนัทพมิพะ หรอื  Jane Eyre ของชารล์อ็ทท ์ บรอนเต ้แตกต่างจาก ผู้ดี ของ “ดอกไมส้ด” 
ฯลฯ สว่นอนัเป็นรายละเอยีดและแงมุ่มเชงิสงัคม-วฒันธรรมนัน้ย่อมเป็นเรื่องของใครของมนัอยู่
แลว้ ไม่มผีูใ้ดสงสยั  แต่ทว่า ทาง ทีมุ่่งหมายนัน้ต่างหาก เมื่อพจิารณา “เสน้ทาง” อนัเป็นมาของ
การเกดิก่อน-หลงั บรรยากาศและตวัละครทีโ่ลดแล่นออกมาทัง้หมด ผมว่ามนัอยู่บน ทาง เสน้
เดยีวกนั และเบา้ใหญ่อนัเป็นรากเหงา้มาแต่เดมิของวรรณกรรมองักฤษในยุค “วกิตอเรยีน” สมยั
ศตวรรษที ่18 นัน้กค็อือทิธพิลของเรื่องราวแบบ Gothic ไม่ทางตรงกท็างออ้ม 
 และเมื่อสบืลกึลงไป เรื่องราวประเภท Gothic ทัง้หลายทัง้ปวง ไม่ว่าจะอยู่ในเน้ือหาแบบ
อ่อน (เรื่องรกั เรื่องผจญภยั เรื่องลกึลบั) หรอือยู่ในเนื้อหาแบบแก่ (เรื่องสยองขวญั เรื่องระทกึ
ขวญั เรื่องสะเทอืนขวญั) ศพัท์วรรณกรรมของตะวนัตกไดใ้หค้วามเขา้ใจขยายความไวว้่า มนัก็
คอืชนิดหนึง่ของเรือ่งประเภทโรแมนซ์ (A type of romance) นัน่เอง 
 แต่ดัง้แต่เดมิ ค าว่า “Gothic” หมายถงึชนเผ่าโกธ (Goths) ซึง่เป็น “เผ่าเยอรมนิก” อนั
เป็นเผ่าพนัธุอ์นารยะของยุโรปกลางและยุโรปเหนือทีม่กี าลงักลา้แขง็ขึน้มาในยุค“มธัยสมยั” 
(medieval) ช่วงประมาณครสิตศ์ตวรรษที ่ 12 ถงึครสิตศ์ตวรรษที ่ 16 จนสามารถแขง็ขอ้ไม่
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ยอมรบัความเชื่อ “อารยธรรมแบบกรกี-โรมนั” อกีต่อไป ดงัจะเหน็ชดัจากการสรา้งอารยธรรมใน
แงส่ถาปัตยกรรมของตนขึ้นเรยีกว่า สถาปัตยกรรมกอธกิ อนัมรีูปแบบเฉพาะในแนวทางของ
สถาปัตยกรรมยุคมธัยสมยั โดยมกีารใช ้ “ซุ้มประตูโคง้” (arch) และหลงัคาโคง้ยอดแหลม 
(vault) ท าใหล้กัษณะของสถาปัตยกรรมทีย่ดึถอืตามระบบระเบยีบแบบ คลาสสกิ ของกรกีและ
โรมนัไดร้บัการทา้ทาย สถาปัตยกรรมแบบกอธกิไดแ้พร่กระจายไปทัว่ทวปียุโรปตะวนัตก  
ลกัษณะของรปูแบบอนัโดดเด่นทีป่ระกอบไปดว้ยซุ้มประตูโคง้และหลงัคาโคง้ยอดแหลมได้
ก่อใหเ้กดิบรรยากาศใหม่ทางพืน้ที ่ กล่าวคอืเป็นสถาปัตยกรรมทีใ่หบ้รรยากาศทมึทบึไม่สดใส
เหมอืนลกัษณะของสถาปัตยกรรมแบบคลาสสคิทีเ่น้นเอาความโปร่งโล่งและความมเีอกภาพลง
ตวัเป็นหลกั  ถา้คลาสสคิเป็นแสงสว่าง กอธกิกจ็ะเป็นแสงมดื ลกัษณะสถาปัตยกรรมกอธกิ
ก่อใหเ้กดิแสงเงาทีม่คีวามสลบัซบัซอ้น เสน้โคง้ของหลงัคาและซุม้ประตูไม่ว่าจะเป็น ปราสาท 
หรอื คฤหาสน์  จะก่อใหเ้กดิความรูส้กึเรน้ลบัเตม็ไปดว้ยเหลีย่มมุมทีเ่ยน็เยอืก มทีางเดนิใตด้นิ 
มปีระตูเลื่อน มชี่องกลในการอ าพรางตวั มหีลุมพรางทีเ่ตรยีมไวด้กัศตัร ู ลกัษณะของปราสาท
หรอืโบสถว์หิารไดร้บัอทิธพิลของสถาปัตยกรรมแบบน้ีจงึเตม็ไปดว้ยความทบึทมึ เหมอืนสงสยั
การมอียู่ของ “พระเจา้” เหมอืนเหน็ว่าชวีตินัน้ไม่ใช่เรื่องของเหตุผล เหลีย่มมุมทบึทมึและความ
สลวัเลอืนในช่วงฤดหูนาวอนัยาวนานของยุโรปเหนือไดเ้รา้ใหเ้กดิจนิตนาการเกีย่วกบัภูตผปีีศาจ 
ความวปิรติบา้คลัง่ การฆา่ลา้งเผ่าลา้งตระกูล ความอาฆาตพยาบาท การหายตวัอย่างลกึลบั 
การปรากฏตวัดว้ยเวทมนตรค์าถา ฯลฯ พดูงา่ยๆ กค็อื ลกัษณะของสถาปัตยกรรม “แบบกอธกิ”  
จะมลีกัษณะตรงกนัขา้มทุกประการกบัลกัษณะของสถาปัตยกรรม “แบบคลาสสคิ”  อนัมตีน้ก าเนิด
ทีถ่อืเป็นแบบแผนและมรีะเบยีบเคร่งครดัตกทอดมาจากอทิธพิลของอารยธรรมกรกีและโรมนั 
(อย่างไรกต็ามสถาปัตยกรรมแบบ “หลกัสีพ่ลาซ่า” จะเป็นอทิธพิลมาจากแบบ “คลาสสคิ” หรอื
แบบ “กอธกิ” ผมกจ็นปัญญาจะตอบเหมอืนกนั…มนัเหมอืนวรรณกรรมไทยปัจจุบนัทีย่งัไม่รู้
เหมอืนกนัว่าจะเอาแดร๊กคลู่า หรอื แม่นาคพระโขนง) 
 เนื่องจากสถาปัตยกรรมกอธกิเกีย่วขอ้งกบัยุคสมยักลางของยุโรป  เรื่องราวอนัเป็นการ
ผจญภยั การเดนิทางแสวงหา การคน้หา (เรื่อง) และการคน้พบ (เรื่อง) ของคตคิวามเชื่อแบบ
อศัวนิ หรอืทีเ่รยีกว่าคตแิบบ “chivalry” ซึง่ถอืเป็นภาระหน้าทีอ่นัสงูสง่และสง่างามจงึเกดิขึน้ ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องความรกั ความแคน้ ความเสยีสละ การปกป้องผูท้ีอ่่อนแอกว่า การเดนิทางไป
ปฏบิตัภิารกจิประเภท “เสีย่งตาย” ตลอดจนการกูเ้กยีรตแิละการท า “หน้าทีเ่ยีย่งอศัวนิ” อนัมอบ
ใหแ้ก่ “นางผูเ้ป็นทีร่กั” (Lady love) ฯลฯ การกระท าและพฤตกิรรมเยีย่งอศัวนิในยุคมธัยสมยั
นี่เองทีก่ลายเป็นเบา้ใหญ่อนัก่อใหเ้กดิทีม่าของค าว่า Romance ในฐานะทีเ่ป็นรากเหงา้ดัง้เดมิที่
จะเป็นบ่อเกดิพฤตกิารณ์อกีหลายรูปแบบและเนื้อหาตัง้แต่เซอรล์านสลอ็ต, โรบนิฮูด้, อนิเดยีน่า 
โจนส,์ เสอืใบ-เสอืด า, ชพี ชชูยั, ระพนิทร ์ ไพรวลัย ์และ Die Hard ทัง้ 3 ภาค    
 ดว้ยประการนี้ ค าว่า “กอธกิ” ในศพัทว์รรณกรรมตะวนัตกแต่เดมิจงึมรีากเหงา้ลงลกึไป
ในอดตีความเป็นมาของชุมชนยุโรปสมยักลาง และสามารถให ้“องิ” ไปไดใ้นเรื่องราวหลายระดบั 
กล่าวคอื  
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1. หมายถงึ “ชนเผ่าโกธ” อนัเป็นเชือ้สายเยอรมนิก เป็นนยัะคลา้ยกบัจะองิถงึความ
โหดรา้ย ป่าเถื่อนในฐานะของ “ผูค้นอนารยะ” ทีจ่ะแสดงพลงัชัว่รา้ยดา้นมดืที่
เรยีกว่า “barbaric” ออกมา 

2. หมายถงึสถาปัตยกรรมแบบกอธกิ อนับ่งถงึ “สถานที”่ ทีจ่ะเป็นบรรยากาศและเป็น
ฉากว่าดว้ยปราสาท โบสถ์วหิาร หรอืคฤหาสน์ทีม่เีหลีย่มมุมของ “ซุม้ประตูโคง้” 
และ “หลงัคาโคง้ยอดแหลม” ก่อใหเ้กดิภาวะทมึทบึ สลดหดหู่ ผุผงั มแีต่ความลกึลบั
และเป็นทีส่งิสูข่องเรื่องราวและการกระท าอนัลีล้บัต่างๆ  

3. หมายถงึการผจญภยัและการกระท าเยีย่งอศัวนิในมธัยสมยั นี่เป็นดา้นตรงขา้ม เป็น
ดา้นสว่างทีส่งา่งามเยีย่งอศัวนิ-chivalry กล่าวคอื อดทน กลา้หาญ ซื่อสตัย ์ไม่เหน็
แก่ตวั ช่วยเหลอืผูอ้ื่น ฯลฯ นี่คอืสว่นหน่ึงของลกัษณะแบบ Romance ทีเ่ราจะเหน็
ตวัอย่างไดร้อ้ยแปดในวรรณกรรมแทบทุกชาต ิ  ดงันัน้ไม่ว่าเขาหรอืหล่อนจะออก
เดนิทางผจญภยั เขา้ไปในบรรยากาศของความลกึลบัและความลกึลบั ไม่ว่าอะไรจะ
ขวางหน้ากต็อ้ง “ฝ่าขา้มไป” ไม่ว่าจะพบภูตผปีีศาจ มงักรรา้ย มนุษยก์นิคน หรอื 
“นงัอจิฉา” ในจอทวี ี  พระเอกและนางเอกกจ็ะตอ้งต่อสูใ้หส้ าเรจ็ลงดว้ยการกระท า
อนัมเีกยีรต ิ ไม่ว่าจะอยู่ใน Wuthering Heights หรอืใน บ้านทรายทอง ไม่ว่าจะ
เป็นความชัว่รา้ยใน The Fall of the House of Usher  ของเอด็การ ์ อลัเลน  โป 
หรอืความน่ารกั   อโีรตกิของ แม่เบีย้ ในเรอืนไทยโบราณ ของวาณิช  จรุงกจิ
อนนัต ์ไม่ว่าจะเป็น “เสาตกน ้ามนั” ในเรื่อง ผาติกรรม หรอื “เสารัว้ลวดหนามตน้ที ่
สาม” ในเรื่อง เงาอบุาทว ์ ทัง้หมดลว้นอยู่ในกระแสโรแมนซ ์ อนัเป็น Gothic 
romance ทีน่่าสนใจยิง่ 

ในวงวรรณกรรมตะวนัตก  หากไม่นบัเรื่องราวประเภทโรแมนซท์ีป่รากฏอยู่ในล าน าเชงิ
กวนีิพนธแ์ละนาฏกรรมเชงิบทละครทีม่กีระจดักระจายอยู่มากมายในฐานะ “วรรณกรรมมธัย
สมยั” เรื่องราวโรแมนซร์อ้ยแกว้เล่มแรกๆ มผีูก้ล่าวถงึ อาหรบัราตรี, เดคาเมรอน และ นิทาน
กริมม ์สว่นในทางตะวนัออกนัน้หลายคนอาจนึกไปถงึ Tales of Genji ของ”เลดีมู้ราซาก”ิ แห่ง
ญีปุ่่ น และอาจนึกไปถงึ สามก๊ก ไซอ๋ิว ของจนี รามายณะ ของอนิเดยี ฯลฯ 

อย่างไรกด็ ี วรรณกรรมรอ้ยแกว้สมยัใหม่ถอืกนัว่าเป็น Gothic fiction เล่มแรกในฐานะ 
“นิยาย” ทีส่รา้ง “แบบอย่างการประพนัธ”์ เรื่องราวประเภท Gothic romance ขึน้มากค็อืผลงาน 
Harace Walpole เรื่อง  Castle of Otranto, a Gothic story ตพีมิพค์รัง้แรกเมื่อ ค.ศ. 1764 ที่
นิยายเล่มน้ีถูกยกขึน้เป็นแบบอย่าง สว่นหน่ึงกเ็พราะเนื้อหาภายในเล่มกล่าวถงึปราสาทมดืแห่ง
หนึ่งในมธัยสมยั  เรื่องราวลีล้บัชวนระทกึใจเกดิขึน้ในสถานทีท่ีเ่ป็นบรรยากาศของ
สถาปัตยกรรมแบบกอธกิ และแมแ้ต่ชื่อปกกม็คี าว่า “a Gothic story” ระบุประเภทงานไวช้ดัเจน 
ท าใหผ้ลงานการประพนัธใ์นรปูแบบเนื้อหาท านองนี้ไดร้บัการเรยีกเป็นยีห่อ้ว่า “Gothic story” 
“Gothic romance” มาตัง้แต่บดันัน้ 
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 นิยายเชงิระทกึขวญัทีเ่อ่ยถงึแนวเรื่องประเภท a house full of horrors ยงัมผีูย้กย่อง
เอ่ยไวเ้ป็นตวัอย่างอกีหลายเรื่อง สว่นใหญ่เป็นงานประพนัธท์ีเ่กดิขึน้ในช่วงกลางครสิตศ์ตวรรษ
ที ่ 18 และสบืเนื่องมาจนถงึปลายครสิตศ์ตวรรษที ่ 19 ตวัอย่างเรื่องเด่นๆ ทีอ่ยากขอเอ่ยไวเ้ป็น
ความรู ้ณ ทีน่ี้กม็เีช่น เรื่อง Vathek ของ William Beckford พมิพค์รัง้แรกเมื่อ ค.ศ. 1786 ใช้
ฉากประเทศทีม่บีรรยากาศแบบตะวนัออก โดยมชีื่อรองว่า “an Arabian Tale” แต่เรื่องทีเ่กดิขึน้
ในยุคมธัยสมยัอนัเตม็ไปดว้ยแงมุ่มทางเพศและความรุนแรงแบบเดยีวกบังานเขยีนของ 
Marquis de Sade ซึง่จดัเป็น Gothic erotic อนัมรีายละเอยีดต่างหากออกไป (เรื่องนี้เราจะคุย
กนัอกีกไ็ดใ้นวาระอื่น) 
 นิยาย “กอธกิ” รุ่นบุกเบกิทีไ่ดร้บัการยกย่องเชงิวรรณศลิป์ค่อนขา้งมากในช่วยระยะ 
“ร่วมสมยั” เดยีวกนัยงัมตีามมาอกีหลายเล่ม เช่นเรื่อง The Mysteries of Udolpho ของ Ann 
Radcliffe พมิพค์รัง้แรกเมื่อ ค.ศ. 1794 เรื่อง The Monk ของ Matthew Gregory Lewis พมิพ์
ครัง้แรกเมื่อ ค.ศ. 1797 ทัง้สองเรื่องนี้ยงัใชฉ้ากและบรรยากาศแบบ “กอธกิ” ในสมยักลาง
เช่นเดยีวกนั เนื้อหาเน้นไปทีค่วามสยดสยองและเรื่อง “เหนือธรรมชาต”ิ  
 หลงัจากนี้เป็นตน้มา นิยาย “กอธกิ” ไดค้ลีค่ลายขยายขอบเขตออกไปโดยไม่ไดย้ดึว่า
ตอ้งใชฉ้ากมธัยมสมยัอกีต่อไป  แต่ยงัคงบรรยากาศน่ากลวัและเหตุการณ์อนัระทกึขวญัไว้
เหมอืนเดมิ  บางเรื่องเพิม่ความลกึดา้นตวัละครมากขึน้และม ี “มุมมองเชงิจติวทิยา” มากขึน้ 
สว่นใหญ่มกัจะอา้งองิถงึความปวดรา้วที ่ “เกนิกว่าจะรกัษาใหห้ายขาด” ความพกิารอนั
เนื่องมาจากอุบตัเิหตุที ่“ปรารถนาด”ี หรอืไม่กก็ล่าวถงึสภาวะจติใจทีว่ปิลาสไปเพราะ “อ านาจชัว่
รา้ยบางอย่าง” และความบา้คลัง่อนัเน่ืองมาจาก “สญูเสยีนางอนัเป็นทีร่กั” ความทะเยอทะยาน
และความ “บา้วชิา” ทีน่ าไปสู ่ “อ านาจเรน้ลบั” และการทา้ทายพระเจา้  นอกจากนัน้ลกัษณะ 
“ความรุนแรงทางเพศ” กไ็ดเ้ขยีนถงึในแง่มุมทีม่รีายละเอยีดร่วมสมยัมากขึน้ นิยาย “กอธกิ” ที่
ไม่ไดใ้ชฉ้ากและเรื่องในสมยักลางอกีต่อไปกม็ ี เช่น เรื่อง Caleb William ของ William Godwin 
พมิพค์รัง้แรกเมื่อ ค.ศ. 1794 นิยาย “กอธกิ” ทีไ่ดร้บัการยกย่องอย่างมากและยงัถอืเสมอืนหนึ่งเป็น
งานเขยีน “ไซ-ไฟ” สมยัใหม่เล่มแรกๆ ของวงการ “นิยายวทิยาศาสตร”์ ในยุโรปตะวนัตกกค็อื
เรื่อง Frankenstein ของ Mary Shelley พมิพค์รัง้แรกเมื่อ ค.ศ. 1817  

นอกจากนี้ “กอธกิ” ประเภทผดีบิดดูเลอืดทีส่รา้งความสยองขวญัใหผู้ค้นจดจ าได ้แมแ้ต่
ตวัละครในเรื่อง “เงาอุบาทว”์ กย็งัอา้งถงึ นัน่คอืเรื่อง แดรก็ควิล่า ของบราม สโตกเกอร ์
นกัเขยีนในยุค “วกิตอเรยีน” ขององักฤษหลายคนไดพ้ฒันาแนวเรื่อง “กอธกิ” ใหม้นีัยะร่วมสมยั
มากขึน้ ความไม่สมหวงัเกี่ยวกบัความรกัและเรื่องความไม่เท่าเทยีมกนัเกีย่วกบั “ชาตติระกูล” 
ถูกน ามาใชม้ากขึน้ ดงัปรากฏในงานประพนัธข์อง “พีน้่องตระกูลบรอนเต”้ ซึง่อาจจะถอืเป็น
แม่บทของ Gothic romance เกีย่วกบัความรกัและชวีติครอบครวั เช่น Wuthering Heights 
ของ Emily Bronte พมิพค์รัง้แรกเมื่อ ค.ศ. 1847 และ Jane Eyre ของ Charlotte Bronte พมิพ์
ครัง้แรกเมื่อ ค.ศ. 1857 ดเูหมอืนจะไดร้บัการเอ่ยถงึมากทีสุ่ด และทีบ่า้นเรากร็ูจ้กักนัดมีากทีสุ่ด 
ทัง้ทีอ่ยู่ในรุ่น “ปลายแถว” ของนกัเขยีนองักฤษยุคนัน้กค็อื แมรี ่ คอเรลลี ่
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เรื่องแนวโรแมนซ์ทีย่งัองิบรรยากาศลีล้บัแบบ “กอธกิ” ในรุ่นถดัมาดเูหมอืนจะคลีค่ลาย
ไปหาเรื่องการผจญภยั อาท ิงานเรื่อง สาวสองพนัปี ของเซอร ์ไรเดอร ์ แฮกการด์ ซึง่กลายเป็น
ตน้แบบของเรื่องผจญภยัในดนิแดนลีล้บัต่างๆ แบบเรื่อง ราชินีบอด ของสุวฒัน์  วรดลิก, ล่อง
ไพร ของน้อย  อนิทนนท ์และ เพชรพระอุมา ของ “พนมเทยีน” เกาะมหาสมบติั ของรอเบริต์ 
หลุยส ์สตเีวนสนั กอ็อกไปทางการผจญภยั งานชุดเชอรล์อ็ก โฮลม์ ของเซอร ์อาเธอร ์ โคแนน 
ดอยส ์ เป็นเรื่องแนวโรแมนซท์ีค่ลีค่ลายออกมาเป็นต้นแบบของเรื่องนกัสบื งานโรแมนซใ์น
ลกัษณะเรื่อง Time Machine ของ เฮช. จ.ี เวลล ์กค็ลีค่ลายออกไปกลายเป็นแม่แบบใหก้บังาน
เขยีนประเภท Fantasy และ Sciencefiction ซึง่ปัจจุบนัเปลีย่นรปูโฉมจนมรีายละเอยีดกา้วหน้า
เป็นของตนเอง แต่โดยหลกัแลว้เบ้าหลอมใหญ่ของมนัก็คอื เบ้า Romance  นัน่เอง ดงันัน้เมื่อ
ท่านได้ยนิค าว่า โรแมนซ ์ ท่านควรจะตอ้งเขา้ใจศพัทว์รรณกรรมไปใหห้ลากหลายกวา้งขวาง
มากกว่าเรื่องรกัหวานจ๋อยหรอืนิยายจุ๋มกบัจิม๋ประเภท “หวานมนัฉนัคอืเธอ”  
 ทัง้นี้เพราะเบา้หลกัของค าว่า Romance นัน้ โครงเรื่องหลกัอนัเป็นมาตรฐาน ไม่ว่าจะ
คลีค่ลายเนื้อหาไปในแนวใดกค็อื คตวิ่าดว้ยการแสวงหา (quest) นัน่เอง ซึง่ทัง้หมดแห่งคติ
ดงักล่าวย่อมไดแ้ก่พฤตกิรรมต่างๆ อนัว่าดว้ยความรกั ความเกลยีด ความโลภ ความหลง ความ
กลวั ความหวงัและความตาย 
 นอกจากงานนิยาย “กอธกิ โรแมนซ”์ ของนกัเขยีนองักฤษในยุคกลางศตวรรษที ่ 18 
และศตวรรษที ่19 แลว้  งานเรื่องสัน้ของนักเขยีนเยอรมนัชื่อ E.J.A. Hoffmann กไ็ดร้บัการยก
ย่องมาก แต่เราไม่ค่อยรูจ้กัเขามากนกั ผดิกบัชื่อเสยีงของเอด็การ ์ อลัเลน โป  นกัเขยีนอเมรกินั
รุ่นบุกเบกิทีเ่รื่องสัน้หลายเรื่องเคยไดร้บัการแปลเป็นภาษาไทย และงานในแนว “กอธกิ” ของโป 
นัน้แจ่มชดัในแงเ่รา้อารมณ์ “ระทกึขวญั” และ “สยองขวญั” (chilling terror) ไดโ้ดดเด่น อกีทัง้มี
เรื่องราวลีล้บัเหนือธรรมชาตเิขา้มาเกีย่วขอ้ง จนสามารถกล่าวไดว้่าเรื่องสัน้แทบทุกเรื่องของเขา
นัน้ “--เปิดเรื่องเขา้สูอ่าณาจกัรทีเ่หตุผลไม่ไดเ้ป็นใหญ่ (irrational) แสดงภาวะทางจติใจทีว่ปิลาส 
(perverse impulses) และสะทอ้นความกลวัทีเ่ป็นฝันรา้ยอนันอนสงบน่ิงอยู่ภายใตพ้ืน้ผวิของ
จติใจทีเ่ป็นอารยะ” (นกัวจิารณ์อเมรกินัชื่อ M.H Abrams เขาเขยีนประโยคทีผ่มแปลไปแลว้นี้ว่า 
“the nightmarish terrors that lie beneath the orderly surface of the  civilized mind”   
 ทีย่กถอ้ยค าอนัเอ่ยกล่าวถงึเอด็การ ์ อลัเลน โป มาใหท้่านอ่านกเ็พือ่เป็นการสรุป 
“ภาพรวม” ว่าเรื่องสัน้หรอืนิยายประเภท “กอธกิ” รุ่นใหม่ๆ นัน้ มแีงมุ่มทีเ่ป็น “เชงิจติวทิยา” 
มากขึน้ และไม่จ าเป็นตอ้งพึง่ สถานที ่ประเภท “ซุ้มประตูโคง้” และ “หลงัคาโคง้ยอดแหลม” อกี
ต่อไป แต่กระนัน้การเดนิทางเขา้สู่จติใจของมนุษยอ์นัเตม็ไปดว้ยความหวงัและความกลวั
ดงักล่าวกย็งัคงมอียู่ต่อไปในลกัษณะที ่ “ร่วมสมยั” มากขึน้ ตวัละครม ี “ดา้นลกึ” และมคีวาม
สลบัซบัซอ้นขึน้ สถานทีอ่าจจะเป็นทีใ่ดกไ็ด ้ ตราบใดถา้หากมนุษยย์งัมสีถานะไม่มัน่คง ตราบ
นัน้สถานการณ์แบบ Gothic story ของมนุษยก์จ็ะเกดิขึน้ เหมอืนดงัเช่นภาพรวม 3 ประการ 
เกีย่วกบัเรื่องสัน้ของเอด็การ อลัเลน โป ทีย่กมาไวใ้นวงเลบ็ภาษาองักฤษขา้งตน้    
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 นิยายร่วมสมยัในยุคตน้และยุคกลางศตวรรษที ่ 20 ทีใ่หบ้รรยากาศระทกึขวญัและ
น าเสนอกน้บึง้ดา้นมดืของมนุษยอ์อกมาไดอ้ย่างน่าตื่นตระหนก มตีวัอย่างอยู่หลายเล่มดว้ยกนั 
เช่น The Picture of Dorian Gray ของออสการ ์ไวลด์ An Occurrence at Owl Creek Bridge 
ของแอม บรอซ เบยีรซ์ The Turn of the Screw ของเฮนรี ่เจมส ์Sanctuary และ Absalom, 
Absalom ของวลิเลยีม โฟลก์เนอร ์ In Cold Blood ของทรแูมน  คาโพท และเรื่อง Beloved 
ของโทน่ี มอรสินั  นกัเขยีนสตรชีาวอเมรกินัทีไ่ดร้บัรางวลัโนเบลสาขาวรรณกรรมเมื่อ ค.ศ. 
1993 กน่็าจะจดัเป็นงานในแนว “Modern Gothic” ไดใ้นระดบัเดยีวกนักบังานของวลิเลยีม 
โฟลก์เนอร ์  นอกจากนี้ยงัมงีานร่วมสมยัของอกีหลายคนทัง้ทีเ่ป็นเรื่องสัน้และเรื่องยาว  เช่น 
งานของ เอช. พ.ี เลฟิคราฟท์, เชอรล์ี ่  แจค็สนั, แอนเจล่า  คารเ์ตอร,์  โรอลัด ์ดาหล์, รอเบริท์  
บลอซ, เรย ์     แบรดบวิรี ่  และถา้ใครจะเอ่ยชื่อสตเีฟน คงิ รวมเขา้ไปดว้ย  ผมกไ็ม่ขดัขอ้งแต่
ประการใด   
 หนัมาด ู“เรื่องเล่า” ทัง้รอ้ยแกว้รอ้ยกรองและวรรณกรรมไทยแนวใหม่ในแงรู่ปแบบทีเ่ป็น
เรื่องสัน้และนวนิยายไทยทัง้อดตีและปัจจุบนั น่าเสยีดายทีเ่ราไม่มกีารจดั “ระบบเรื่องแต่ง” และ
ศกึษาวธิกีารแต่งทัง้ขอ้มลูเกี่ยวกบัวรรณกรรมโบราณและวรรณกรรมปัจจุบนัอย่างเป็นระบบ
มากพอ  แมแ้ต่ขอ้มลูอนัว่าถงึเรื่องแต่งเรื่องแปล “แนวใหม่” ทีเ่ราแปลงเราเขยีนขึน้มาจาก
อทิธพิลของวรรณกรรมตะวนัตก เบา้กระแสโรแมนซ ์และกระแสกอธกิ  ซึง่น่าจะถอืเป็นอทิธพิล 
“กระแสหลกั” หรอืทีเ่รยีกว่าเป็น “mainstream” ของวรรณกรรมไทยรุ่นบุกเบกิและถอืสบืเนื่อง
มาเป็นงานแต่งประเภท “รกัโศกสะเทอืนใจ”  “ชงิรกัหกัสวาท” “โลดโผนผจญภยั” “ลกึลบัสยอง
ขวญั” ทีจ่ดัเป็นรปูแบบของ pulp fiction ทัง้หลายทีย่งัคงครองตลาด “รสนิยมกระแสหลกั” ใน
วงการวรรณกรรมไทยร่วมสมยัมาไดต้ลอดทุกยุคสมยั  ตัง้แต่สมยัทีผ่มเป็นเดก็ เป็นวยัรุ่น และ
จนกระทัง่หนวดหงอกแลว้ กย็งัเหน็รสนิยมว่าดว้ยเรื่องราวประเภทโรแมนซ ์ และโรแมนซก์อธกิ
ครองตลาดวรรณกรรม (ปัจจุบนัขยายวงไปถงึบทละครโทรทศัน์) อยู่อย่างเหนียวแน่นและไม่
ค่อย “เขยบิคุณภาพ” ไปทางไหนมากนกั- ยงัไม่ค่อยพน้ไปจากเสน้รอบวงของแมรี ่คอเรลลี ่และ
เซอรไ์รเดอร ์  แฮกการด์ เท่าใดนกั กระนัน้ แมว้่าจะเป็นกระแสโรแมนซ ์ และ โรแมนซ ์ กอธกิ  
แต่เอาเขา้จรงิเมื่อด ู “คุณภาพ” กนัแลว้ เรากร็บัเอาของเขามาแค่อทิธพิลจากงานรุ่นปลายแถว 
สว่นรุ่นหวัแถวทีผ่มเอ่ยชื่อมาบา้ง เราไม่ค่อยไดเ้อามาเท่าใด ไม่ว่าจะเป็นงานของโฮเรซ  วลัโปล
, แอนน์  แรด คลฟิฟ์, วลิเลยีม  เบคฟอรด์, แมททวิ  เกรกอร ีเลวสิ หรอืแมแ้ต่โรแมนซ ์“ระดบั
คุณภาพ” อย่างเอช. จ.ี เวลล์, ทอมสั  ฮารด์ี,้ ชารล์ส ์  ดกิเกนส,์ เอด็การด์  อลัเลน  โป และ
นาธาเนียล  ฮอรธ์อรน์ เรากไ็ม่ค่อยไดรู้จ้กัในแงง่านแปลหลกัๆ ของเขามากนกั             
 นอกจากนัน้ ขอ้มลูในแง ่ “รากเหงา้” ทีเ่ป็นเรื่องเล่ามุขปาฐะ พงศาวดาร ต านาน นิทาน 
ชาดก ต าราสมุนไพร เพลงกล่อมเดก็ อกีทัง้เรื่องประเภท “จกัรๆ วงศ์ๆ ” ทัง้หลายทัง้ปวง เรายงั
ไม่รูจ้กัอย่างเป็นระบบอกีมาก ทัง้นกัเรยีนนอกในรุ่น “รอ้ยแกว้แนวใหม่” อย่างเช่นกลุ่มพวก ลกั
วทิยา ยงัค่อนขา้งดถููก “นิทานค ากลอน” ประเภทจกัรๆ วงศ์ๆ  ทีถ่อืเป็นเสมอืน pulp fiction 
ของชาวบา้นทัว่ไป โดยหาว่ามแีต่เรื่องยกัษ์ เรื่องปีศาจ เรื่องเหาะเหนิเดนิอากาศ เรื่องล่องหน
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หายตวั ลว้นไม่เป็นสาระ ไม่ประเทอืงปัญญาเหมอืนแนวใหม่ปลายแถวของฝรัง่อย่างแมรี ่     
คอเรลลี ่ หรอืไม่ โรแมนซ์ เหมอืนเรื่องรกัลกึลบัของชารล์ส ์ กาวสิ ทัง้ทีต่วัเรื่องและขอ้มลูแต่
โบราณอนัเป็นรากเหงา้ดัง้เดมิของเราทีฝั่งตวัอยู่ในพธิกีรรมและคตคิวามเชื่อทัง้พุทธ  ทัง้
พราหมณ์ ทัง้ผ ีมรีอพรอ้มใหห้ยบิฉวยมาไดอ้ยู่แลว้  แต่เราไม่พฒันา วธิกีาร และ กลวธิ ี ในเชงิ 
magical ใหม้แีง่มุม “ทนัสมยั” ขึน้มามากนกั ความแปลกมหศัจรรยข์อง ทา้วพนัตา ทีถู่กสาบให้
ม ี “อวยัวะเพศหญงิ” ทัว่ทัง้ตวัถอืเป็น “แฟนตาซ”ี ทีม่หศัจรรยย์ิง่นกั โยนีปีศาจ ทีล่่องลอยไป
ตามน ้าเพือ่ตามหาสาม ีอนัเป็นเรื่องเล่าเกีย่วกบัสมุนไพรชนิดหนึ่ง หรอืแมแ้ต่ “สถานทีล่กึลบัน่า
กลวั” ทีฝ่รัง่ถอืเป็น a house full of horror ของเรากม็อียู่มากมายในเรื่องราวการเล่าแบบ 
“จกัรๆ วงศ์ๆ ” และคตพิืน้บา้นพืน้เมอืงแต่ดัง้เดมิ.. ลองจนิตนาการถงึโครงกระดกูมนุษยแ์ละ
ความสยดสยองใน “หอ้งลบั” ทีพ่ระสงัขไ์ปคน้พบและรูค้วามจรงิว่าแม่ของตนเป็นยกัษ์ นี่แหละ
ครบัแงมุ่มทีฝ่รัง่เรยีกว่า “กอธกิ” น่าสยองขวญันกั แตเ่ราไม่พฒันาความกลวัหรอืความน่ากลวั
แบบฝรัง่ เราพฒันาเสยีงหวัเราะและอารมณ์ขนัขึน้มาแบบ “ไทยรกัสนุก” แมจ้ะเรื่องน่ากลวัแบบ
แม่นาคพระโขนง  เอาเขา้จรงิแลว้กด็เูหมอืนจะไดย้นิเสยีงหวัเราะตอน  “แม่นาค” ถูกเรยีกตวัลง
หมอ้เอาไปถ่วงน ้าดงัลอดอออกมา คลา้ยกบัเหน็หน้า “ลอ้ต๊อก” อย่างไรกอ็ย่างนัน้ ผมหวัเราะ
ทุกครัง้เวลาทีด่หูนงัผไีทยเมื่อวยัเดก็  เรื่อง “กอธกิ” แบบไทย ถา้จะมกีารพฒันาในแงมุ่มมองก็
เหน็จะเป็นมุมมองว่าดว้ย “ความกลวันัน้สามารถหวัเราะได”้  สว่นเรื่อง “กอธกิ” แบบฝรัง่ขนาน
แท ้ มุมมองของเขาตามความเขา้ใจของผมจะอยู่ที ่“ความกลวัคอืความกลวัในตวัของมนัเอง”    
 เรื่องสัน้ “เงาอุบาทว ์ ของปกรณ์  ป่ินเฉลยีว จดัอยู่ในขนบของเรื่องเล่าทีฝ่รัง่เรยีกว่า 
“Gothic story” อย่างไม่ตอ้งสงสยั หรอืถา้หากไม่ยอมรบัในศพัทว์รรณกรรมดงักล่าวขอใหเ้ขา้ใจ
ว่าหมายถงึเรื่องประเภท ”เหนือธรรมชาต”ิ หรอืเรื่อง “ระทกึขวญั” ในระดบัใดระดบัหนึ่งกไ็ด ้
งานเรื่องสัน้ของไทยในอดตีทีใ่ชแ้นวเรน้ลบัเตม็ไปดว้ยบรรยากาศ “น่าหวัน่กลวั” มสีสีนัของ
แนวทาง “หอ้งลบั” “ตกึลบั” “หอ้งตอ้งหา้ม” ทีฝ่รัง่เรยีกว่า “the locked room” หรอื “the black 
room” หรอืบางครัง้อาจจะเป็นบา้นเก่า ตกึเก่า คฤหาสน์เก่า หรอืในป่าอาถรรพณ์ทีเ่ตม็ไปดว้ย
ความสยดสยอง และม ี“สิง่ลกึลบัชัว่รา้ย” แอบแฝง  เหลา่นี้นกัอ่านเรื่องสัน้และนวนิยายของไทย
ในอดตีคงจะไดเ้คยอ่านเรื่องท านองนี้ผ่านตามาบ้างไม่มากก็น้อย เช่น ในงานประพนัธ์บาง
เรื่องบางเล่มของ น้อย  อนิทนนท,์ น้อย อภริุม, สนัต์ เทวรกัษ์, มนสั  จรรยงค,์ เทพ มหาเปา
รยะ, “พนมเทยีน”, ชาล ี เอีย่มกระแสสนิธุ์, นิธ  เพยีงไพร, ตร ี อภริุม, “จนิตวรี ์ ววิธัน์”, ณรงค ์ 
จนัทรเ์รอืง ฯลฯ       
 ถา้จะใหจ้ดัขนบของเรื่องสัน้แนว “กอธกิ” แบบไทย-ไทย ผมมเีรื่องสัน้ในลกัษณะขนบ
แบบน้ีเป็นตวัอย่างอยู่ไม่น้อย เท่าทีจ่ าไดใ้นเวลาจ ากดักเ็ช่น “จ าปูน” ของเทพ  มหาเปารยะ 
“ท่อนแขนนางร า”, “ซงึผ”ี, ครแูก ของมนสั  จรรยงค ์ (โดยเฉพาะเรื่องสัน้ทีม่นสั จรรยงคใ์ชต้วั
ละครชื่อ “ประดษิฐ”์ เป็นตวัเดนิเรื่อง) “ตกึกรอสส”์ ของ อ. อุดากร “ดาหวนั” ของ “อมราวด”ี “แม่
หยา” ของอุษณา  เพลงิธรรม “ไฟแดง” ของ อดุล  ราชวงัอนิทร ์ “ลูกโป่งสแีดง” และ “ทางกลบั
จากถ ้าคา้งคาว” ของพชิยั  ภูรพิงษ์ “ลูกโป่งสขีาว” และ “ความหวงัวนัองัคาร” ของ นิพนธ ์  
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จติรกรรม “ผาตกิรรม” และ “กา” ของวาณิช  จรุงกจิอนนัต ์ รวมทัง้เรื่องสัน้บางเรื่องของปกรณ์  
ป่ินเฉลยีว อาท ิตุ๊กแกนรก และ “เงาอุบาทว”์ ซึง่เรื่องหลงันี้ไดห้ยบิยกขึน้มาคารวะในฐานะทีเ่ป็น 
“เรื่องสัน้เกยีรตยิศ” ครัง้นี้ 
 ลกัษณะ mystic ในแงค่วามระทกึใจเรน้ลบัของ “เงาอุบาทว”์ ไม่ไดอ้ยู่ทีค่วามลกึของตวั
ละคร หากแต่อยู่ทีก่ารเดนิเรื่องอย่างฉบัไว และการอา้งว่า “เรื่องทีจ่ะเล่าต่อไปขา้งล่างนี้ ขา้พเจา้
ไดป้ระสบมาดว้ยตนเอง มนัเป็นความจรงิแททุ้กประการ มไิดแ้ต่งเตมิเสรมิขึน้เลยแมแ้ต่อกัษร
เดยีว” และไดก้ล่าวต่อไปเหมอืนเป็นการย ้าอกีครัง้ว่า “…มไิดเ้นือ่งมาจากภาพมายา ความ
แปรปรวนทางจติใจหรอือาการหลอนของประสาทอย่างใดอย่างหนึง่…” นอกจากนัน้  แมต้วั
ละครทัง้ “ขา้พเจา้” และ “บุร ี  บุศราคมม”์ จะเป็นชายโสดประเภท “คอทองแดง” แต่ทว่าในคนื
เดอืนหงายทีร่ ัว้บา้นขา้งโรงปอ ณ จงัหวดัชยัภูม ิทีเ่ขาแวะไปเยีย่มเยอืนบา้นญาตติามค าเชญินัน้  
เขาทัง้สองไม่ไดแ้ตะตอ้งเหลา้เลยแมแ้ต่หยดเดยีว สตสิมัปชญัญะจงึสมบูรณ์เมื่อไดพ้บ
เหตุการณ์ทีช่วนให ้ “ขนหวัลุกเกรยีว” กล่าวคอื ทีเ่สารัว้โรงปอตน้ทีส่าม เขาทัง้สองไดเ้หน็ “…
เงาของมนัเป็นรปูผูห้ญงิก าลงัเงยหน้าขึ้นมองทอ้งฟ้า…เป็นผูห้ญงิจรงิๆ ไม่ใช่คลา้ยหรอืเหมอืน 
ยนืเตม็ตวั ผมประบ่า ห่มสไบเฉียง และนุ่งโจงกระเบนผา้ลาย” ก่อนหน้าทีเ่หตุการณ์ระทกึขวญั
จะไดเ้กดิขึน้…จนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึน้มาภายหลงันัน้ ตวัละครทีช่ื่อ “บุร ี บุศราคมม”์ ก็
เพยีงแค่บอกกบัผูอ้่านไวเ้ลก็ๆ น้อยๆ ว่า “…จ าตอนอัว๊ชี้ใหล้ื้อดไูอเ้งานรกนัน่ไดไ้หม มนัหนัมา
เหน็พอด ีนัน่แหละ อัว๊เริม่ปวดตัง้แต่ตอนนัน้” 
 “มนัหนัมาเหน็พอด…ี” ปกรณ์  ป่ินเฉลยีวไม่ไดใ้หร้ายละเอยีดเกีย่วกบัเหตุการณ์ของ 
ฉาก มากนกั  แต่เขาเดนิเรื่องอย่างรวดเรว็แทนโดยใช ้ “บนัทกึประจ าวนั” บ่งบอกถงึเรื่องทีไ่ด้
เกดิขึน้ต่อมา ความสยดสยองระทกึขวญัได้เริม่ขึน้ที ่ “มอื” ของบุร ี บุศราคมม ์นับแต่เริม่ออกรถ
จากชยัภูมกิลบักรุงเทพฯ และตอ้งแวะเอาเพือ่นเขา้โรงพยาบาลภูมพิล เพือ่ใหห้มอตรวจดอูาการ
ปวดที ่ “มอื” เหตุการณ์ระทกึขวญัตัง้แต่วนัที ่12 มถิุนายน 2503 จนกระทัง่ถงึวนัที ่1 กรกฎคม 
2503 แมป้กรณ์  ป่ินเฉลยีว จะไม่ไดใ้ส ่“ความลกึ” ใหต้วัละคร  และไม่ไดบ้รรยายรายละเอยีดที่
เกีย่วขอ้งกนัมากนกั ผูอ้่านกส็ามารถรบัรูไ้ดท้นัทวี่ามเีหตุการณ์ระทกึขวญั อะไร และ อย่างไร 
เกดิขึน้ในหอ้งคนไขท้ีต่กึโรงพยาบาลภูมพิล โดยปกรณ์  ป่ินเฉลยีว ไดจ้บเรื่องสัน้ของเขาใน
ลกัษณะ “สตูร” แบบเดยีวกบัเรื่อง The Black Cat และ Metzengerstein ของเอด็การ ์ อลัเลน 
โป และไม่ไดอ้ธบิายถงึรายละเอยีดว่า ท าไม ในแงเ่หตุผลใดๆ ทัง้สิน้ เขาจบเรื่องสัน้ “เงา
อุบาทว”์ โดยใหต้วัละครยนืยนักบัผูอ้่านไวอ้ย่างหนกัแน่นว่า “…ขา้พเจา้ขอย ้าดว้ยเกยีรตยิศอกี
ครัง้ว่า ทัง้หมดมนัเป็นความจรงิ เรือ่งจรงิ!”  
 ในฐานะ “เรื่องแต่ง” ทุกสิง่ทุกอย่างควรจะจบลงตรงนัน้เพราะเป็น climax ของเรื่องสัน้
ประเภทนี้ทีผู่อ้่านไม่ไดต้ดิใจจะเอาเหตุผลอะไรนกั  เนื่องดว้ยสิง่ทีเ่ป็น  supernatural นัน้ลว้น
มกัถอืกนัว่าเอาเหตุผลมาอธบิายล าบาก  ดงันัน้นกัเขยีนงานประเภท “กอธกิ“ ทัง้หลาย – แมแ้ต่
ของฝรัง่เอง - จงึมกัเน้นไปทีผ่ลกระทบอย่างใดอย่างหนึ่งทีเ่ป็น  climax อนัน่าตื่นเตน้ของเรื่อง 
แลว้กจ็บเรื่องของเขาไวแ้ค่นัน้ ผูอ้่านกพ็อใจ เพราะความตื่นเตน้ลีล้บัระทกึขวญั สยองขวญั 
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สะเทอืนขวญั ไดผ้่านพน้จบสิน้ลงแลว้ เรื่องสัน้ระทกึขวญัของเอด็การ ์อลัเลน โป, เอช. พ.ี เลฟิ
คราฟท ์และสตเีฟน คงิ กด็จูะเป็นเช่นนี้ 
 แต่ทว่า “เงาอุบาทว”์ ของปกรณ์  ป่ินเฉลยีวกลบัมผีูเ้ขยีน anti-climax ให ้ ซึง่นบัเป็น 
anti-climax ทีย่อดเยีย่มทีสุ่ดในประวตัเิรื่องสัน้ไทย ถา้หากผูใ้ดจะเอาเรื่องสัน้ “เงาอุบาทว”์ ไป
ตพีมิพใ์หม่อกีกีค่รัง้กต็าม  anti-climax ทีม่าจากจดหมายชีแ้จงอย่างเป็นทางการของ 
“นายแพทยใ์หญ่ทหารอากาศ กรมการแพทยท์หารอากาศ โรงพยาบาลภูมพิล” จะตอ้งถูกน าไป
ตพีมิพเ์ป็นตอนจบอย่างสมบูรณ์ของเรื่องสัน้เรื่องนี้ในทุกครัง้ดว้ย  ความลงตวัของเรื่องสัน้ “เงา
อุบาทว”์ นัน้ ถา้จะว่าไปแลว้เกดิจากการทีผู่ป้ระพนัธไ์ดย้นืยนัครัง้แลว้ครัง้เล่ากบัผูอ้่านว่า มนั
เป็นเรือ่งจรงิ! และมนักค็วรจะเป็นเช่นนัน้ ในฐานะทีผ่มเคยอา้งท านองว่า “creative writing is 
an art of lying” แต่ทว่าเรื่อง “เงาอุบาทว”์ กลบัไดร้บัการตอบสนองทีท่ าให ้ความจรงิ กบั ความ
ลวง มาพบกนัอย่างไม่ตัง้ใจ จงึนบัเป็นเกยีรตแิก่ผูป้ระพนัธแ์ละผูท้ีไ่ดอ้่านโดยแท้ 
 การใช ้ anti-climax ในกลวธิกีารเขยีนเรื่องสัน้ถอืเป็นเรื่องทีท่ าให ้ “ลงตวั” ไดย้ากมาก 
และมตีวัอย่างอยู่ในโลกนี้เพยีงไม่กีเ่รื่อง เรื่องสัน้ “เงาอุบาทว”์ ของปกรณ์  ป่ินเฉลยีว ถอืเป็น
หนึ่งในจ านวนนัน้ทีส่ามารถท าให ้“ลงตวั” ไดโ้ดยผูป้ระพนัธเ์รื่องไม่ไดเ้ป็นผูเ้ขยีน! 
 นี่คอื Gothic story แบบไทย – ไทยทีล่งทา้ยก ็ขายหวัเราะ อกีตามเคย ประเทศนี้ช่าง
เป็นประเทศการต์ูนโดยแท…้บรื๊อส…์ส…ส…! 
 
 
ทีม่า : สุชาต ิ   สวสัดิศ์ร.ี “จาก Gothic fiction ถงึ “เงาอุบาทว”์“. ช่อการะเกด 25. (มกราคม-
กุมภาพนัธ ์2539). หน้า 171-189.  
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บทวิเคราะห ์
 
 สุชาต ิ สวสัดิศ์ร ี นอกจากจะเป็นบรรณาธกิารทีเ่ขม้ดว้ยคุณภาพแลว้ ยงัไดช้ื่อว่าเป็นนกั
อ่านชัน้เยีย่มถงึระดบัเป็นตูว้รรณกรรมเคลื่อนที ่และในการเขยีนบทบรรณาธกิาร ไม่ว่าจะเป็นใน
หน้านิตยสารทีร่บัผดิชอบ หรอืในหนงัสอืรวมเล่ม เขาไดช้ื่อว่าเป็นนักวจิารณ์ทีม่วีจิารณาญาณ
ยิง่ และนาน ๆครัง้เขาจงึจะเขยีนบทความหรอืบทวจิารณ์วรรณกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 ในปี 2532 เขาไดห้วนกลบัมาท าหน้าที่บรรณาธกิารอกีครัง้โดยการรือ้ฟ้ืนรางวลัช่อ
การะเกด ทีเ่คยเป็นหนงัสอืรวมเรื่องสัน้ในยุคโลกหนงัสอืขึน้มาอกีครัง้หนึ่ง โดยใหช้ื่อหนงัสอืว่า 
ช่อการะเกด และมชีื่อของแต่ละเล่มก ากบัอกีครัง้  ท าต่อเนื่องเรื่อยมา จากรายปี เป็นรายสาม
เดอืนในปี 2535  จนถงึ ปี 2542 จงึไดห้ยุดชะงกัลง ในการมอบรางวลัช่อการะเกดแต่ละปี เขา
ไดม้ปีระกาศเกยีรต”ินกัเขยีนช่อการะเกดเกยีรตยิศ”ใหน้กัเขยีนเรื่องสัน้ทีท่ างานมานานดว้ย   
ในปี 2539 นกัเขยีนทีไ่ดร้บัการประกาศเกยีรตคิอื ปกรณ์ ป่ินเฉลยีว และในวาระนี้เองสุชาต ิได้
เขยีนบทวเิคราะหว์จิารณ์เรื่องสัน้เรื่องเอกชื่อ เงาอุบาทว ์ ของปกรณ์ ป่ินเฉลยีว ในชื่อว่า “จาก
Gothic fiction ถงึ”เงาอุบาทว”์  
 เพราะดว้ยเหตุทีสุ่ชาตเิป็นนักอ่าน นกัวจิารณ์และเป็นบรรณาธกิารมายาวนานหลาย
สมยั ไม่เพยีงท าใหเ้ขาวเิคราะหเ์รื่อง”เงาอุบาทว”์ไดฐ้านะเป็น Gothic fiction เรื่องหนึ่งของไทย
เท่านัน้ หากแต่เขายงัสามารถโยงวเิคราะหไ์ปถงึประวตัทิีม่าของ Gothic fiction ของไทย และ
เปรยีบเทยีบกบัของฝรัง่ อนัเป็นการใหค้วามรูแ้ก่นกัอ่าน ในขณะเดยีวกนักท็ าใหน้กัอ่านเกดิ
ความเขา้ใจรากทางวฒันธรรมของตนเองชดัเจนขึน้   
 “พวกเราทัง้หลายในรุ่นน้ีและรุ่นต่อไปลว้นถอืเป็นผูส้บืต่อ และทัง้หมดลว้นเตบิกลา้งอก 
งามขึ้นมาจาก”รากเหงา้”ทีบ่รรพบุรุษเรือ่งสัน้ไดห้ว่านเพาะไวใ้นอดตีกาล” 
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 การกล่าวเช่นน้ี เป็นการชีใ้หเ้หน็ตวัตนและเสน้ทางทีค่นวรรณกรรมก าลงัด าเนินอยู่ การ
มอบภาระทางวรรณกรรมไวใ้ห ้  นอกจากเป็นการสรา้งความภูมใิจให้คนรุ่นใหม่แลว้ ยงัเป็นการ
ยัว่ยุใหเ้กดิความรูส้กึรบัผดิชอบต่ออนาคตอกีดว้ย  
 นอกจากนี้ เขายงัเสนอมุมมองใหม่ ๆในนิทานค ากลอนและเรื่องไทยทัง้หลาย  รวมไป
ถงึเรื่อง“ไทยรกัสนุก” ซึง่อาจท าใหใ้ครหลายคนนึกดูแคลนมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ีไ่ป
ศกึษาและไดร้บัอทิธพิลมาจากโลกตะวนัตก แต่การวเิคราะหข์องสุชาตอิย่างพงึใจในตวัเอง เหน็
แก่นแทข้องตวัเองของสุชาต ิ กลบัเปิดตานกัอ่านไทยขึน้มาใหม่ ไม่เพยีงตื่นเตน้ว่าบรรพบุรุษ
ทางวฒันธรรมของเรามลีกัษณะเฉพาะในทางการเล่าเรื่อง Gothic เท่านัน้ หากยงัท าใหเ้กดิ
ความภาคภูมใิจในรากเหงา้นัน้ขึน้มาในระดบัทีน่่าพอใจทเีดยีว  ซ ้าสุชาตยิงัชีท้างออกไวใ้หด้ว้ย
ว่า มรดกทางเรื่องระทกึขวญันัน้ เรามพีืน้ฐานเพยีงพอทีส่ามารถพฒันาแตกขยายได ้เพยีงแต่ไม่
พฒันาวธิกีารและกลวธิใีหท้นัสมยัเท่านัน้   การแสดงความคดิเหน็พรอ้มแนะน าทางออกอย่าง
เป็นรูปธรรมเช่นน้ี เชื่อไดว้่า จะเป็นแรงวบนัดาลใจใหน้กัเขยีนเรื่องในแนวระทกึขวญันี้อกีเป็น
จ านวนไม่น้อย 
 ความเป็นนกัอ่านนกัวจิารณ์ทีถ่งึทัง้คุณภาพและปรมิาณ ท าใหสุ้ชาตสิามารถชีป้ระเดน็
ความเป็นเรื่อง”ระทกึขวญั”(Gothic story)อย่างสมบูรณ์ของ”เงาอุบาทว”์ไดช้ดัเจน งดงาม มกีาร
เปรยีบเทยีบวรรณกรรมตะวนัตกใหเ้ขา้ใจไดล้กึซึง้ขึน้ จากนัน้จงึชี้ประเดน็การใหข้อ้มลูเรื่อง”
จดหมายโตต้อบ”จากนายแทพยใ์หญ่ทหารอากาศ  กรมการแพทยท์หารอากาศ โรงพยาบาลภูมิ
พล” (ซึง่ยนืยนัว่า เหตุการณ์ตามเรื่องสัน้นัน้มไิดเ้กดิขึน้ทีโ่รงพยาบาลภูมพิล) โดยสุชาตอิธบิาย
ดว้ยประโยคสัน้ ๆ แบบประชดนิด ๆ ว่า  

“แต่ทว่า“เงาอุบาทว”์กลบัไดร้บัการตอบสนองทีท่ าใหค้วามจรงิกบัความลวงมาพบกนัได้
อย่างไม่ตัง้ใจ  จงึนบัเป็นเกยีรตแิก่ผูป้ระพนัธแ์ละผูท้ีไ่ดอ้่านโดยแท”้  

ภาคสรุปของบทวจิารณ์ชิ้นนี้ เป็นการสรา้ง”ความฉงน”ทีน่ าไปสู”่ปัญญา”ใหผู้อ้่านบท
วจิารณ์  เพราะนอกจากตอ้งท าความเขา้ใจในเรื่องของจดหมายจากโรงพยาบาลภูมพิลแลว้ ยงั
ตอ้งใฝ่หาความรูเ้พิม่เตมิในเรื่องของความจรงิความลวงทางวรรณคดอีกีดว้ย1 
 อาจกล่าวไดว้่า ใครกต็ามทีไ่ดอ้่านบทวจิารณ์ชิ้นน้ีแลว้  นอกจากไดค้วามรอบรูท้ีม่าจาก
การอ่านและการคน้ควา้ของผูว้จิารณ์แลว้  ยงัเกดิการเรยีนรูข้ ึน้ในระหว่างการอ่าน  และเกดิการ
ตามไปเรยีนรูห้ลงัการอ่านอกีดว้ย 
 

    ชมยัภร  แสงกระจ่าง : ผูว้เิคราะห ์  
 
 
 

 
1 อ่าน “บทท่ี 5 ความจริง ความสมจริงและความลวงในวรรณคดี “ ในเล่ม ทฤษฎีเบือ้งตน้แหง่วรรณคดี โดยเจตนา นาค
วชัระ ส านกัพิมพส์ยาม 2542 (หนา้ 35–42) 



ครัง้ที ่1 (03/04/45)                                                                          สรรนิพนธ ์ สาขาวรรณศลิป์ 

.  เอกสารหมายเลข  ว 3 

-224- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิจารณ์รวมเรื่องสัน้ ชุด 
“ขนุทอง…เจ้าจะกลบัเมื่อฟ้าสาง” ของอศัศิริ ธรรมโชติ 

            เจตนา   นาควชัระ 
 

 เรื่องสัน้รวมเล่มชื่อ ขนุทอง…เจ้าจะกลบัเม่ือฟ้าสาง ของอศัศริ ิ ธรรมโชต ิ เป็นรวม
เรื่องสัน้ทีไ่ดร้บัรางวลั SEA–WRITE ประจ าปี ค.ศ. 1981 เรื่องสัน้ทีต่พีมิพร์วมเล่มอยู่ในชุดน้ีมี
ทัง้หมด 13 เรื่อง เรื่องสุดทา้ยมชีื่อว่า “ขนุทอง…เจ้าจะกลบัเมื่อฟ้าสาง” ซึง่ผูแ้ต่งไดใ้ชเ้ป็น
ชื่อของหนงัสอืรวมเรื่องสัน้ชุดนี้ดว้ย หนงัสอืชุดนี้ไดร้บัการตพีมิพค์รัง้แรกเมื่อปี พ.ศ. 2521 
(ขา้พเจา้จะอา้งถงึฉบบัตพีมิพค์รัง้แรกในบทความนี้) เรื่องทีเ่ก่าทีสุ่ดในชุดน้ี คอื ดอกไมท้ีเ่ธอถอื
มา ตพีมิพค์รัง้แรกในวารสาร นิสตินกัศกึษา เมื่อเดอืนธนัวาคม 2516 เรื่องทีต่พีมิพล์่าสุด คอื 
เชา้วนัตน้ฤดฝูน พมิพค์รัง้แรกในนิตยสาร หนุ่มสาว เมื่อเดอืนมถิุนายน 2521 ทีข่า้พเจา้ไดใ้ห้
ขอ้มลูเกีย่วกบัการตพีมิพค์รัง้แรกของแต่ละเรื่องมาดงันี้ กใ็ช่แต่เพยีงประสงคจ์ะแนะน าว่า ใน
การวจิารณ์นัน้เราควรจะใหค้วามสนใจว่าวรรณกรรมเรื่องใดถอืก าเนิดขึน้มาเมื่อใด ซึง่อาจจะ
เรยีกว่าเป็นการศกึษาเชงิประวตั ิแต่อนัทีจ่รงิแลว้ขา้พเจา้มเีหตุจงูใจอย่างอื่น เมื่อไดอ้่านเรื่องสัน้
ชุดน้ีของอศัศริ ิธรรมโชตแิลว้  ขา้พเจา้พบว่า อศัศริ ิแต่งเรื่องทีม่คีวามผกูพนักบัสงัคมร่วมสมยั  
และเรื่องสัน้บางเรื่องกม็รีากฐานมาจากเหตุการณ์ส าคญัทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย อาทเิช่นเรื่อง 
ดอกไม…้ทีเ่ธอถอืมา ทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  เป็นเรื่องทีผู่อ้่านทุกคนจะเหน็ไดท้นัทวี่า  ไดแ้รง
กระตุน้มาจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และเรื่อง ขนุทอง…เจา้จะกลบัเมือ่ฟ้าสาง ซึง่ตพีมิพ์
ครัง้แรกเมื่อเดอืนกนัยายน 2520 ในหนังสอืพมิพ ์สยามรฐั นัน้ กไ็ดร้บัแรงกระตุน้จากเหตุการณ์ 
6 ตุลาคม 2519 แต่คงเขยีนขึน้หลงัจากเหตุการณ์นานพอสมควร  คอืในช่วงทีม่กีารประกาศ
เรยีกรอ้งใหผู้ท้ีห่ลบหนีเขา้ป่าไปกลบัมารายงานตวัไดแ้ลว้ ทัง้นี้มไิดห้มายความว่าเรื่องสัน้
เหล่านี้เป็นเรื่องของชวีติจรงิ เรื่องสัน้เป็นงานสรา้งสรรคท์างวรรณศลิป์ทีน่กัประพนัธแ์ต่งขึน้ 
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โดยอาจจะไดร้บัแรงกระตุน้จากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ  ในเรื่องของ “ความจรงิ-ความลวง-ความ
สมจรงิ” ในวรรณกรรมนัน้ ขา้พเจา้ไดใ้หอ้รรถาธบิายไวโ้ดยพศิดารแลว้ในหนงัสอื ทฤษฎี
เบื้องตน้แห่งวรรณคด ี สิง่ทีข่า้พเจา้ตอ้งการจะเน้นในทีน่ี้กค็อื  การทีเ่ราส านึกในเรื่องของภูมิ
หลงัในทางประวตัศิาสตร ์และในทางสงัคมของวรรณกรรมบางเรื่อง  จะท าใหเ้ขา้ใจ เขา้ถงึ และ
ซาบซึง้ในวรรณกรรมดงักล่าวไดด้ยีิง่ขึน้ ทัง้นี้มไิดห้มายความว่าวรรณกรรมเหล่านัน้จะมคีุณค่า
แต่เฉพาะในสงัคมทีต่วัวรรณกรรมถอืก าเนิดขึน้มากห็าไม่ 
 ผูท้ีอ่่านเรื่องสัน้ชุด ขนุทอง…เจ้าจะกลบัเมื่อฟ้าสาง บางคนอาจจะคดิเอาว่า อศัศริ ิ
ธรรมโชต ิ  เขยีนวรรณกรรมตามแบบแผนของกลุ่มนกัประพนัธ์ทีเ่รารูจ้กักนัในนามว่ากลุ่ม 
“วรรณกรรมเพือ่ชวีติ” ถา้จะพจิารณากนัในแงเ่นื้อหาแลว้ เรื่องสัน้สว่นใหญ่ในชุดนี้มแีนวทีเ่บนไป
ในทาง “วรรณกรรมเพือ่ชวีติ” อยู่ไม่น้อย  เราจะพบเรื่องทีเ่กีย่วกบัความกดดนัและความขดัแยง้
ทางการเมอืงในหลายเรื่อง เช่น “เธอยงัมชีวีติอยู่ อย่างน้อยกใ็นใจฉนั” หรอื “ดอกไมท้ีเ่ธอถอืมา” 
เรื่องทีเ่กีย่วกบัความอยุตธิรรมในสงัคม และความแตกต่างระหว่างคนรวยกบัคนจน  เช่นในเรื่อง 
“เมื่อเยน็ย ่าของวนัอนัรา้ย” เรื่องของความยากล าบากของคนชนบทใน “เสยีแลว้เสยีไป” เรื่อง
ของชวีติสลมัในเมอืงหลวง ใน “ถงึคราจะหนีไกลไปจากล าคลองสายนัน้” เรื่องของโสเภณีที่
จ าเป็นตอ้งขายตวัไปเลีย้งครอบครวั ใน “รถไฟครัง้ทีห่า้” แต่ถา้เราอ่านเรื่องสัน้ของอศัศริดิว้ย
ความพนิิจพเิคราะหแ์ลว้ เราจะพบว่าเขาเป็นนกัเขยีนทีม่คีวามสามารถในเชงิสรา้งสรรคอ์ยู่ใน
ขัน้ทีน่่าทึง่  เรื่อง “ถงึคราจะหนีไกลไปจากล าคลองสายนัน้” กช็ีใ้หเ้หน็แลว้ว่า เขาเป็นนกั
ประพนัธท์ีต่ปัีญหาสงัคมได้อย่างลกึซึง้  มนัเป็นเรื่องของแม่หมา้ยยากจนทีอ่าศยัซุกหวันอนอยู่
ใตส้ะพานขา้มคลองแห่งหนึ่งในเมอืงหลวง เธอกบัลูกหากนิดว้ยการขอทานและเกบ็เศษอาหาร
มากนิ คลองสายนัน้เป็นถิน่คา้ประเวณีแบบล่องเรอืไปตามล าคลอง เพือ่นบา้นของเธอกค็อื
โสเภณีนัน่เอง โสเภณีเหล่านี้แสดงความเป็นมติรกบัลูกของเธอ  เป็นมติรจนถงึขนาดทีลู่กสาวผู้
ไรเ้ดยีงสาของเธอเริม่ตัง้ความหวงัไวว้่าจะมอีนาคตเช่นพี่ๆ ผูน่้ารกัเหล่านี้บา้ง เมื่อสิง่แวดลอ้ม
ไม่ไดเ้ป็นพษิเฉพาะแต่ในเชงิกายภาพเสยีแลว้ แต่มลภาวะทีเ่กดิขึน้เป็นเรื่องทีเ่ป็นพษิต่อจติใจ
ของลูกเธอ  เธอจงึจ าต้องตดัสนิใจหลกีหนีสิง่แวดลอ้มนัน้ไปเสยี  ผูแ้ต่งไม่ไดบ้อกว่าเธอหนีไป
ไหน  เขาเพยีงแต่ชีใ้หเ้หน็ว่า  คนจนนัน้ใช่ว่าจะถูกก าหนดดว้ยสิง่แวดลอ้มจนเป็นทาสของวตัถุ
ไปอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้  คนจนยงัมคีวามเป็นมนุษย ์  คนจนยงัมทีางเลอืกทีจ่ะเป็นอสิระเป็นไท
แก่ตวัเอง  แมว้่าทางเลอืกนัน้กค็อืการเปลีย่นสภาพ เปลีย่นถิน่ฐาน จากความจนชนิดหนึ่งไปสู่
ความจนอกีแบบหนึ่งนัน่เอง อศัศริบิรรยายภาพของแม่ลูกครอบครวันี้ไวอ้ย่างน่าประทบัใจ  
ดว้ยถอ้ยค าส านวนทีเ่ป็นวรรณศลิป์อย่างแทจ้รงิ 

“ความคดิฉบัพลนัผ่านเขา้มาในสมอง หวัใจตระหนกหวัน่หวาดนัน้ท าให้
หล่อนผวาเขา้มุง้และดงึเอาลูกสาวก าลงัหลบันัน้มากอดนอนแนบอก เสยีงลูก
รอ้งครางเบาๆ ขณะสะพานไหวสัน่ และกระท่อมรมิน ้ าสะเทอืนสง่เสยีงดงั 
พรอ้มดว้ยเสยีงรถแล่นผ่านไปดว้ยความเรว็ 

  ฉนัจะตอ้งไปจากทีน่ี ่ พาลูกไปใหไ้กลจากสิง่นี้…” (หน้า 37) 
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 แต่นัน่กเ็ป็นเรื่องการมองโลกในทศันะหนึ่ง  ในกรณีอื่น อศัศริจิะตปัีญหาเรื่องความ
ยากจนในอกีรูปแบบหนึ่ง เช่นในเรื่อง “บนทอ้งน ้าเมื่อยามค ่า” ซึง่เป็นเรื่องทีอ่ศัศริแิสดงฝีมอืใน
การวาดภาพแบบทีเ่รยีกไดว้่าเป็นลกัษณะ “ธรรมชาตนิิยม” (Naturalistic) อย่างเตม็ที ่  คอื
พยายามใหร้ายละเอยีดในการพรรณนาเพือ่ใหเ้กดิความรูส้กึทีรุ่นแรง รุนแรงจนถงึขัน้ขยะแขยง  
แต่เขากม็ทีางแกด้ว้ยการสรา้งอารมณ์ชดเชยทีท่ าใหเ้รายงัใหค้วามชื่นชมต่อภาพทีน่่าขยะแขยง
ได ้ เรื่องของชาวสวนผูย้ากจนตอ้งพายเรอืบรรทุกแตงโมไปขาย ไดเ้งนิมาแทบไม่พอเลีย้ง
ครอบครวั แต่ ”โชคด”ี ไปพบศพเดก็ลอยน ้ามา ศพนัน้เน่าจนอดื สง่กลิน่เหมน็จนกลัน้อาเจยีนไว้
ไม่อยู่ แต่หนูน้อยผูน้ัน้สวมสรอ้ยทองทีข่อ้มอื เขาตดัสนิใจกรดีเอาสายสรอ้ยเสน้นัน้มาจากศพ 
ทางเลอืกของเขาเป็นไปคนละแบบกบัผูห้ญงิหมา้ยผูย้ากจนในเรื่อง “ถงึคราจะหนีไกลไปจากล า
คลองสายนัน้” แต่มนักเ็ป็นทางเลอืกอกีทางหนึ่ง ทางเลอืกของคนจนทีพ่ยายามจะหาเหตุผลมา
โตแ้ยง้กบัตวัเองว่าเขาไม่ไดท้ าอะไรผดิ 

“เขาเป็นเสมอืนคนแรกทีม่าถงึทีซุ่กซ่อนสมบตั ิ ต้องอยู่กบัความ
หวาดกลวั ผจญกลิน่อนัรา้ยแรงอยู่โดยล าพงัเดยีวดาย สมบตันิี้ไม่มากกจ็รงิอยู่ 
แต่มนัมากเกนิกว่าแตงโมทัง้ล าเรอืของเขา  ซ ้าลอยมาเองตามล าน ้าตาม
ธรรมชาตขิองโชคชะตาทีไ่ม่มใีครอาจหลกีเลีย่งได…้”  

 ในตอนสุดทา้ยของเรื่อง  ผูแ้ต่งบรรยายความคดิของตวัละครตวัเดยีวของเรื่องนี้ไวว้่า 
“เขาไม่มเีวลาจะคดิว่าศพของเดก็น้อยผูน้ี้ลอยมาจากไหนแน่ จะมใีคร

ทีเ่ป็นพอ่เป็นแม่จะมโีอกาสรูห้รอืเปล่า ภายในสว่นลกึของเขาเพยีงแต่รูส้กึ
สลดและเสยีใจใหก้บัโชคชะตาของเพือ่นมนุษยบ์า้งเลก็น้อยเท่านัน้” (หน้า 98) 

 เราคงจะตอ้งถามตวัเราในฐานะผูอ้่านว่า เราขยะแขยงกบัเรื่องนี้จนถงึขนาดทีเ่รา “รบั
ไม่ได”้ หรอืไม่ ขา้พเจา้เองมคีวามรูส้กึว่า  ผูแ้ต่งกลบอารมณ์อนัรุนแรงของผูอ้่านไดด้ว้ยวธิกีารที่
แนบเนียน  นัน่กค็อืเอาเรื่องของการใชเ้หตุผลมากลบเรื่องของอารมณ์ เราตดิตามการใชเ้หตุผล
เขา้ขา้งตวัเองของชาวสวนผูน้ี้และในทีสุ่ดเราซึง่เป็นผูอ้่านกต็อ้งใชเ้หตุผลพเิคราะหต์่อไปว่าการ
กระท าของเขาเป็นเรื่องทีเ่หมาะสม  หรอืถูกตอ้งตามท านองคลองธรรมหรอืไม่  ผูแ้ต่งราวกบัจะ
เจาะจงใหเ้ราใชค้วามคดิต่อไปดว้ยตวัของเราเอง แมว้่าเรื่องจะจบไปแลว้ จากเรื่องของซากศพที่
ชวนอาเจยีน เขาไปแปลงสาสน์ใหเ้ป็นปรศินาในเชงิจรยิธรรมไปเสยีแลว้ นัน่คอืความสามารถในแง่
หนึ่งของผูแ้ต่ง สิง่ทีข่า้พเจา้ตอ้งการจะชีใ้หเ้หน็ในทีน่ี้กค็อื ในฐานะผูอ้่านเราจะต้องเฝ้าสงัเกต
ปฏกิริยิาของเราเอง  พยายามทีจ่ะวเิคราะหป์ฏกิริยิานัน้  และเขยีนวจิารณ์ออกมาดว้ยวธิกีารที่
เราคดิว่าผูอ้ื่นจะเขา้ใจไดด้ว้ย  ในสว่นทีเ่ป็นทฤษฎวีรรณคดทีีเ่กี่ยวกบัอารมณ์ชดเชยนัน้  
ขา้พเจา้ไดใ้หอ้รรถาธบิายไวแ้ลว้ในหนังสอื ทฤษฎีเบือ้งต้นแห่งวรรณคดี  ในบททีเ่กีย่วกบั 
“อารมณ์โศก” 
 ประเดน็ทีเ่ราควรจะน ามาพจิารณาดว้ยในทีน่ี้กค็อื อศัศริมิไิดเ้ขยีนเรื่องแบบเดยีว แมแ้ต่
ทางออกของคนจนกม็หีลายแบบ อนัทีจ่รงิแลว้ หนงัสอืรวมเรื่องสัน้เล่มนี้ชีใ้หเ้หน็ถงึความ
หลากหลายทัง้ของสิง่ทีเ่ป็นเรื่องของประสบการณ์มนุษย ์  และสิง่ทีเ่ป็นเรื่องของเทคนิคการ
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ประพนัธ ์  ผูอ้่านจะตอ้งปรบัจนิตนาการของตนใหเ้ขา้กบัเรื่องทีเ่ปลีย่นแนวไปอยู่ตลอดเวลา ใน
เรื่อง “แลว้หญา้แพรกกแ็หลกลาญ” ผูอ้่านจะตอ้งพยายามเขา้ใจความคดิแบบประเพณีของไทย
ในเรื่องของความผกูพนัและความสตัยซ์ื่อของบ่าวทีม่ตี่อนาย ซึ่งเป็นเรื่องเกนิเลยเหตุผลและเกนิ
เลยปทสัฐานในทางศลีธรรม เมื่อมาถงึเรื่องในแบบของ “เธอยงัมชีวีติอยู่อย่างน้อยกใ็นใจฉนั” 
เรากจ็ะตอ้งพยายามเขา้ใจโลกแห่งความรูส้กึนึกคดิของหนุ่มสาวในเรื่องของอุดมการณ์ทาง
การเมอืง และยิง่อศัศริพิยายามเอาภาษาของความรกัมาใชก้บัความดื่มด ่าทีม่ตี่ออุดมการณ์อนั
ค่อนขา้งจะเป็นนามธรรมดว้ยแลว้ การทีจ่ะหวงัใหผู้อ้่านทุกคนเขา้ถงึปรชัญาอนัเป็นแก่นแทข้อง
เรื่องไดก้อ็าจจะเป็นสิง่ทีห่วงัไดย้าก  เรื่องทีย่ากทีสุ่ดในหนงัสอืเล่มนี้อาจจะไดแ้ก่ “บนเสน้ทาง
ของหมาบา้”  ซึง่ใชว้ธิเีขยีนทีอ่าจจะเรยีกเป็นภาษาสากลไดว้่า surrealistic คอืเป็นเรื่องที่
บรรยายอารมณ์ทีอ่ยู่กึง่ทางระหว่างความจรงิกบัความฝัน  เมื่อถงึจุดหนึ่งมนุษยเ์รากม็อีารมณ์
ความรูส้กึแสดงออกมาเป็นพฤตกิรรมทีอ่ธบิายไม่ไดด้ว้ยวธิกีารทีเ่ป็นเหตุผล มนัเป็นพฤตกิรรม
ทีเ่ทยีบไดก้บัหมาบา้ แต่อศัศริไิม่ไดใ้ชค้วามเปรยีบในเชงิวรรณศลิป์ในการวาดภาพของสภาพ
จติใจทีใ่กลส้ตัวข์องตวัพอ่ในเรื่อง เขาใชว้ธิกีารทีเ่ป็นรปูธรรม คอื ก าหนดใหค้นกบัหมาบา้วิง่ไป
บนทางทีข่นานกนั เขาจบเรื่องนี้ดว้ยภาพทีข่า้พเจา้อยากจะเรยีกว่าเป็นวรรณศลิป์ทีแ่ฝงอยู่ใน
รปูของจติรกรรม 

“ตะวนัลบัลงหลงัทวิเขา ค่อยๆกลบตนีฟ้าแดงเลอืนหาย ทิ้งสิง่สรรพ์
สารพนัใหเ้ป็นเงาด าอยู่ท่ามกลางความมดื ทัง้หมา-คน และถนนลูกรงัเสน้นัน้
กถ็ูกกลบเลอืนเกลือ่นหายไปดว้ยสายสมัพนัธแ์ห่งกาลเวลา…”  (หน้า 102)    

  อกีครัง้หนึ่งทีอ่ศัศริกิลบความรูส้กึทีน่่าขยะแขยงของหมาบา้และคนบา้ดว้ยภาพ
ธรรมชาตทิีก่ าหนดดว้ยมติขิองจกัรวาล 
 สิง่ทีข่า้พเจา้จะเน้นในทีน่ี้กค็อืว่า นกัเขยีนทีม่คีวามสามารถย่อมจะไม่ผกูตดิอยู่กบั
เนื้อหาหรอืรูปแบบใดทีต่ายตวั เขาตอ้งสรา้งฐานประสบการณ์ทัง้ทีลุ่่มลกึและกวา้งไกลและเขา
อาจจะตอ้งหาวธิเีขยีนทีต่่างแนวออกไปอยู่เสมอ  หน้าทีข่องผูอ้่านคอืการปรบัอารมณ์และ
ความคดิใหเ้ขา้แนวกบังานประพนัธใ์หไ้ด ้ซึง่กห็มายความว่าผูอ้่านจะตอ้งเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์
ในทางอารมณ์ทีลุ่่มลกึและกวา้งไกลเช่นกนั ผูอ้่านทีจ่ะท าหน้าทีเ่ป็นนกัวจิารณ์ดว้ยจะตอ้ง
สามารถทีจ่ะถอยห่างจากตนเอง  และตัง้ตวัอยู่ในทีท่ีจ่ะสามารถวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธท์างอารมณ์
ทีม่ตี่อวรรณกรรมไดด้ว้ยวธิทีีเ่ป็นเหตุเป็นผล  ผูอ้่านทีด่จีะตอ้งเคลิม้กบัวรรณกรรม  แต่กจ็ะตอ้ง
สามารถตื่นจากภวงัคน์ัน้ใหไ้ดเ้พือ่จะท าหน้าทีข่องนกัวจิารณ์ 
 ถา้จะว่ากนัในดา้นของเทคนิคการประพนัธแ์ล้ว  เรื่องสัน้ชุด ขนุทอง…เจ้าจะกลบัมา
เม่ือฟ้าสาง ชีใ้หเ้หน็ความสามารถของผูแ้ต่งทีจ่ะแหวกแนวมาจาก  “เรื่องสัน้”  แบบประเพณีที่
จ าเป็นจะตอ้ง “เล่าเรื่อง” ทีน่่าสนใจ เรามนีกัเขยีนเรื่องสัน้ทีม่คีวามสามารถในการ “เล่าเรื่อง” ได้
อย่างดเียีย่มอยู่หลายคน  เช่น อาจนิต ์ปัญจพรรค ์แต่อศัศริมิไิดเ้ขยีนเรื่องสัน้ในลกัษณะนัน้  ถา้
จะว่ากนัอย่างตรงไปตรงมาแลว้  เรื่องสัน้ของเขาบางเรื่อง “ไม่เป็นเรื่อง” คอืไม่ม ี “เรื่อง” จะ 
“เล่า”  เราอดรูส้กึไม่ไดว้่า “ดอกไมท้ีเ่ธอถอืมา” เป็นกวนีิพนธม์ากกว่าเป็นเรื่องเล่า เป็น “lyric 
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poetry” มากกว่าเป็น “story” หรอื “narrative” แต่เรากค็งจะตอ้งเรยีกว่าเป็น  “กวนีิพนธท์ีเ่ขยีน
ดว้ยรอ้ยแกว้”  ดงัทีม่ตีวัอย่างมาแลว้ในวรรณคดฝีรัง่เศสนบัตัง้แต่ศตวรรษที ่ 19 เป็นตน้มาดงัที่
มเีรยีกกนัว่า “poésie en prose” คอืเป็นการบอกความ หรอืสง่สาสน์ทีม่อิาจเล่าเป็นเรื่องทีเ่ป็น
การล าดบัเวลาก่อนหลงั  แต่เป็นการสือ่ความรูส้กึภายในออกมาดว้ยภาษา ขา้พเจา้มคีวามคดิ
ว่าอศัศริมิไิดพ้ะวงในเรื่องการจ าแนกประเภทของวรรณคดเีลย บางทเีราอาจจะกล่าวไดว้่าเขา
เอา “สารคด”ี เขา้มาปะปนกบั “เรื่องสัน้” ตวัละครของเขา  โดยเฉพาะในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการเมอืง
พดูภาษาทีเ่ป็นความเรยีง  เช่น  ตวัเอกในเรื่อง “เธอยงัมชีวีติอยู่ อย่างน้อยกใ็นใจของฉนั” ใช้
ค าพดูทีผู่แ้ต่งตอ้งการจะชีใ้หเ้หน็ว่าเป็นคตพิจน์ 

“ในประเทศของเรานัน้เราจะตอ้งช่วยกนัสรา้งความถูกตอ้งและเป็นธรรม”  
(หน้า 16,17) 

 นัน่คอืสงัคมศาสตรท์ีย่งัไม่ไดผ้่านการกลัน่กรอง วรีชนหลายคนจบชวีติลงในเหตุการณ์
วนัที ่6 ตุลาคม 2519 อาจจะใชค้ าพดูแบบน้ีในชวีติจรงิในรปูของการประกาศอุดมการณ์  แต่ใน
บรบิทของเรื่อง ซึง่เป็นวรรณกรรมทีจ่ะตอ้งอยู่ไดด้ว้ย “ความสมจรงิ” ค าพดูดงักล่าวเป็นบท
สนทนาระหว่างคน 2 คน และในแงข่องผูอ้่าน  ค าพดูดงักล่าวอาจจะมใิช่ “ค าพดูอนัแสนจะ
ธรรมดา” (หน้า 16,17) ดงัทีผู่แ้ต่งกล่าวไวถ้งึ 2 ครัง้ในเรื่องนี้กไ็ด ้ ประเดน็เชงิทฤษฎทีีจ่ะตอ้ง
พจิารณาในทีน่ี้  เป็นประเดน็ทีข่า้พเจา้ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหนงัสอื ทฤษฎีเบือ้งต้นแห่งวรรณคดี  
นัน่กค็อืว่า  นกัประพนัธท์ุกคนจะตอ้งหยบิยมื “ภาษากลาง”  อนัเป็นสมบตัริ่วมของคนในชาติ
นัน้  มาหลอมเสยีใหม่ใหเ้ป็นภาษาวรรณศลิป์ทีเ่หมาะสมกบับรบิทของวรรณกรรม อศัศริยิงัมี
ขอ้บกพร่องอยู่เลก็ๆน้อยๆ ในเรื่องการใชภ้าษาทีย่งัไม่เขา้กบับรบิทอยู่บา้ง ตวัอย่างอกีตอน
หนึ่งทีเ่หน็ไดช้ดักค็อื เรือ่ง “ขนุทอง   เจา้จะกลบัเมือ่ฟ้าสาง” เรื่องนี้เป็นเรื่องของคนบา้นนอก 
และอศัศริกิใ็ชภ้าษาทีเ่ป็นธรรมดากระเดยีดไปทางชาวบา้นบรรยายความรูส้กึของแม่ของขนุทอง
มาตลอด ค าว่า “แม่” ในเรื่องนี้ เรายิง่ฟังเรายิง่ซึง้ เพราะเราเหน็อกเหน็ใจเธอเพิม่ขึน้ทุกท ี แต่
ตอนใกลจ้ะจบ อศัศริกิลบัใชภ้าษาทีท่ าลายอรรถรสของบรบิทไปอย่างน่าเสยีดาย 

“ขนุทองมนัหายลบัเขา้ป่าไปนบัตัง้แต่ปลายพรรษาก่อน…ปล่อยความ
ทุกขเ์ขา้ครองเรอืงครองหวัใจของแม่มนัมาแลว้กน็านนกัหนา…ณ บดันี้ถงึ
อย่างไรแม่กย็งัปลงใจเชือ่ว่า มนัจะตอ้งหวนกลบัมาสูค่วามสุขแห่งครอบครวั
และความรกัความอบอุ่นอนัเป็นของมารดาทีเ่ทีย่งแทแ้น่นอน” (หน้า 126) 

 อศัศริเิป็นนกัประพนัธท์ีย่งัก้าวไปไดอ้กีไกล  ถา้เขาจะพรอ้มใชค้วามพนิิจพเิคราะหใ์น
การเขยีนเรื่องมากกว่านี้  ซึง่ทัง้นี้มไิดห้มายความว่าเขาไม่สนใจในเรื่องความพถิพีถินัในการใช้
ภาษา  ในทางตรงกนัขา้ม  เราอาจจะรูส้กึเสยีดายดว้ยซ ้าว่าเขาตัง้ใจจะเขยีนรอ้ยแกว้ทีเ่ลอืก
เฟ้นถอ้ยค าทีม่จีงัหวะจะโคนราวกบัจะเป็นร่ายเสยีดว้ยซ ้า แต่โดยสรุปแลว้ เรากย็งัจะตอ้ง
ยอมรบัว่าเขาสามารถแสดงออกซึง่อารมณ์ความรูส้กึนึกคดิของหนุ่มสาวทีไ่ดฝ่้าทะเลเลอืดแห่ง
ประวตัศิาสตรย์ุคใหม่ของชาตไิทยมาแลว้ ในช่วงระยะเวลาเพยีงไม่กี่ปี เขามาถงึระดบัทีจ่ะเขยีน
วรรณกรรมทีเ่ป็นการแสดงออกซึง่อารมณ์ร่วมของคนเป็นจ านวนมากไดอ้ย่างดยีิง่ งานขัน้ต่อไป
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ของเขากค็อื เขาจะตอ้งชี้ทางออกใหแ้ก่เพือ่นร่วมสมยัของเขา หาทางทีจ่ะพฒันาบทบาทของ
วรรณกรรมร่วมสมยัทีจ่ะให ้ “แสงสว่าง” เป็นเครื่องน าทางใหแ้ก่สงัคมใหม้ากกว่านี้  ขา้พเจา้
อยากจะคดิว่าขา้พเจา้ไดเ้หน็วีแ่ววบางประการแลว้  แมจ้ะยงัเป็นแสงรบิหรีอ่ยู่บา้ง  แต่กอ็าจจะ
เป็นทางทีเ่ขาจะพฒันาศลิปะของเขาใหส้งูยิง่ขึน้ได ้ เขาเขยีนเรื่อง “แลว้หญา้แพรกกแ็หลกลาญ” 
โดยพยายามทีจ่ะใหเ้ราเขา้ใจแนวคดิประเพณีในเรื่องบ่าวกบันาย เพือ่นรกัทัง้สองคอื เหนิกบั
นาค ตอ้งฆา่กนัตายเพือ่พทิกัษ์ค่านิยมเก่าทีไ่ม่อาจจะเปลีย่นแปลงได ้แต่ผูแ้ต่งกไ็ดช้ีใ้หเ้หน็แลว้
ว่า ทางของอนาคตจะเป็นทางทีแ่จ่มใสกว่านี้ ค่านิยมทีม่าจากนิทานโบราณในเรื่องของความ
จงรกัภกัดอีย่างไรส้ตทิีบ่่าวจะตอ้งมตี่อนายจบสิน้ลงดว้ยชัว่อายุของคนรุ่นเหนิกบันาค  นาคเป็น
ผูท้ีต่ ื่นขึน้รบัแสงสว่าง  จากบทเรยีนทีเ่ขาตอ้งชดใชด้ว้ยชวีติ  เขากล่าวไวก้่อนตายว่า 

“แม่…นิทานของแม่ถูกแลว้  แต่ฉนักค็ดิว่าโชคดทีีไ่ม่เล่านิทานเหล่านี้
ใหลู้กๆของฉนัฟัง…” (หน้า 89) 
คนรุ่นลูกคงจะเป็นคนทีด่ ารงชวีติดว้ยสตปัิญญา  มใิช่เชื่องมงายในค่านิยมอนัสบืทอด

กนัมาโดยไม่มใีครกงัขา  นัน่คอืทางออกของอนาคต ขอใหเ้รามวีรรณกรรมทีช่ี้ทางไปขา้งหน้า
บา้งเถดิ 

 

ทีม่า : เจตนา นาควชัระ. ทางอนัไม่รู้จบของวฒันธรรมแห่งการวิจารณ์. กรุงเทพฯ: เทยีน
วรรณ, 2530. หน้า 107 – 119. 
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บทวิเคราะห ์
 
   บทวจิารณ์นี้เป็นตวัอย่างทีด่ขีองการศกึษาผลงานเรื่องสัน้รวมเล่มของนกัเขยีนร่วม
สมยั   เพราะผูว้จิารณ์สามารถสรุปภาพรวมของเนื้อหา  แนวคดิ  และกลวธิกีารเขยีนเรื่องสัน้
ของนกัเขยีนซไีรตผ์ูน้ี้ไดอ้ย่างชดัเจน   และสามารถชี้ใหเ้หน็คุณค่าของวรรณกรรมร่วมสมยัได้
อย่างลุ่มลกึ 
 การรวมเรื่องสัน้เป็นเล่ม  นอกจากจะมจุีดประสงคเ์พือ่รวมผลงานของนกัเขยีนผูน้ัน้ให้
อยู่ในหนงัสอืเล่มเดยีวกนัแลว้   ยงัอาจจะช่วยท าใหผู้อ้่านมองเหน็พฒันาการของนกัเขยีนตาม
วนัเวลาทีผ่่านไปอกีดว้ย   ขอ้มลูเกีย่วกบัระยะเวลาของการสรา้งงานจงึเป็นประโยชน์ต่อ
การศกึษาวรรณกรรมเชงิประวตั ิ   แต่ผูว้จิารณ์กเ็น้นว่าคุณประโยชน์จากขอ้มลูยงัท าใหผู้อ้่าน
รบัทราบบรบิททางสงัคมและภูมหิลงัทางประวตัศิาสตรข์องวรรณกรรม  ทีม่าของงานเขยีนอนั
เกดิจากแรงกดดนัจากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ  อนัท าใหผู้อ้่านเขา้ใจ  เขา้ถงึ  และซาบซึง้ใน
วรรณกรรมไดด้ยีิง่ขึน้   รวมทัง้กระตุน้ใหเ้กดิจติส านึกทางสงัคมอย่างสงู  ทศันะของผูว้จิารณ์ใน
ประเดน็น้ีจงึเป็นประโยชน์ในการพจิารณาวรรณกรรมในฐานะผลผลติของสงัคม  เพราะ
วรรณกรรมย่อมมคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัสงัคมไม่ทางใดกท็างหนึ่ง  ไม่มากกน้็อย  ทัง้นี้  ผู้
วจิารณ์ไม่ลมืย ้าทฤษฎเีรื่องความจรงิ-ความลวง-ความสมจรงิในวรรณกรรม  เพือ่มใิหผู้อ้่านหลง
ทางคดิใชว้รรณกรรมเป็นขอ้มลูพสิจูน์ความจรงิเทจ็ของสงัคม   ทศันะของผูว้จิารณ์ในเรื่องนี้จงึ
แฝงความคดิเรื่องการยนืยนัคุณค่าของวรรณกรรมในฐานะงานสรา้งสรรคท์างวรรณศลิป์  มใิช่
ขอ้มลูทางสงัคมศาสตร์ 
 ผูว้จิารณ์สามารถวเิคราะหค์วามลุ่มลกึของผูเ้ขยีนในการ  “ตปัีญหาสงัคม”  ไดล้กึซึง้กว่า
วรรณกรรมเพือ่ชวีติโดยทัว่ไป   ดงัทีไ่ดว้เิคราะหเ์รื่องสัน้เรื่อง “ถงึคราจะหนีไกลไปจากล าคลอง
สายนัน้”  ว่าผูเ้ขยีนสามารถแสดงใหเ้หน็ว่าคนจนกม็คีวามเป็นมนุษย ์  มคีวามกลา้หาญทีจ่ะ
เลอืกความเป็นอสิระใหแ้ก่ตนเอง   นอกจากนี้  ผูว้จิารณ์ยงัวเิคราะหเ์รื่อง  “บนทอ้งน ้าเมือ่ยาม
ค า่”ใหเ้หน็ฝีมอืของผูเ้ขยีนทีม่ชี ัน้เชงิในการท าใหผู้อ้่านยอมรบัเหตุผลของตวัละครจนกลบ
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อารมณ์รุนแรงต่อภาพน่าขยะแขยงทีผู่เ้ขยีนสรา้งขึน้   และเรื่อง  “บนเสน้ทางของหมาบา้”  ซึง่
ผูเ้ขยีนพรรณนาภาพธรรมชาตงิดงามเพือ่กลบความรูส้กึน่าขยะแขยงของคนบา้และหมาบา้   ผู้
วจิารณ์ชีท้างใหเ้หน็ว่าการใชเ้หตุผลกลบอารมณ์รุนแรงอย่างแนบเนียนเช่นนี้  เป็นทฤษฎี
วรรณคดเีรื่องอารมณ์ชดเชย  เพือ่รกัษาสุนทรยีารมณ์ของผูเ้สพวรรณคด ี   แนวคดินี้แสดงให้
เหน็คุณค่าของวรรณคดใีนการสะทอ้นประสบการณ์ทางอารมณ์ของมนุษย ์  ศลิปะของวรรณคดี
อยู่ทีค่วามสามารถกระทบอารมณ์ผูเ้สพ   ผูว้จิารณ์จงึเชญิชวนใหผู้อ้่านเฝ้าสงัเกตปฏกิริยิาของ
ตนเองในระหว่างการอ่าน  และพยายามวเิคราะหป์ฏกิริยิานัน้เพือ่ถ่ายทอดใหผู้อ้ื่นรบัทราบได้
ต่อไป  นอกจากนี้  ผูว้จิารณ์ยงัชีใ้หเ้หน็ว่าเรื่องสัน้เรื่องนี้เหมาะแก่การใชค้วามคดิต่อเนื่อง  แม้
เรื่องจะจบไปแลว้   เพราะในเน้ือหาของความอุจาดน่าขยะแขยง  มปีระเดน็เรื่องของจรยิธรรมที่
น่าคดิใคร่ครวญแฝงไวอ้ย่างจงใจ 
 ความโดดเด่นของบทวจิารณ์นี้ในฐานะเป็นพลงัทางปัญญาใหแ้ก่สงัคมร่วมสมยัอกี
ประเดน็หน่ึงคอื บทวจิารณ์สามารถวเิคราะหฝี์มอืของผูเ้ขยีนในการสรา้งสรรคเ์รื่องสัน้หลาย
เนื้อหา  หลากแนวคดิ  และต่างแนววธิกีารแต่ง   ท าใหผู้อ้่านมองเหน็ว่านกัเขียนผูน้ี้พฒันาฝีมอื
ของตนเองตลอดเวลา  ไม่วา่จะเป็นการใชล้กัษณะธรรมชาตนิิยม  (Naturalism)  ในเรือ่ง “บน
ทอ้งน ้าเมือ่ยามค า่”  ลกัษณะเซอเรยีลลสิม์  (Surrealism)  ในเรื่อง  “บนเสน้ทางของหมาบา้”  
ลกัษณะกวนีิพนธ ์  (lyric  poetry)  ในเรื่อง “ดอกไมท้ีเ่ธอถอืมา”   ลกัษณะสารคดปีนเรื่องสัน้  
ในเรื่อง  “เธอยงัมชีวีติอยู่  อย่างน้อยกใ็นใจของฉนั”  เป็นตน้   ผูว้จิารณ์ยงัชีว้่าเรื่องสัน้บางเรื่อง
ของอศัศริไิม่ใชก้ารเล่าเรื่อง บางเรื่องขา้มเสน้แบ่งเขตระหว่างสารคดกีบับนัเทงิคดโีดยไม่ใสใ่จ
ประเภทของวรรณกรรม   ทศันะของผูว้จิารณ์ที่มองเหน็ความกวา้งขวางหลากหลายในการ
สรา้งสรรคเ์รื่องสัน้ของอศัศริ ิ   น่าจะกระตุน้ใหน้กัเขยีนอื่น ๆ ค านึงถงึการเพิม่พูนศกัยภาพของ
ตนเองโดยไม่ผกูตดิอยู่กบัเนื้อหาหรอืรูปแบบใดตายตวั  กลา้แหวกแนวจากสญันิยมทาง
วรรณกรรมไปสูก่ารแสวงหารปูแบบใหม่  เนื้อหาใหม่  แนวคดิใหม่    ผูว้จิารณ์ชีใ้หเ้หน็ว่า  อศัศริ ิ 
ธรรมโชต ิ เป็นนกัเขยีนทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มนกัเขยีนวรรณกรรมเพือ่ชวีติ   แต่อศัศริสิามารถกา้วเดนิ
ไปไกลกว่าจุดเริม่ตน้มากนัก   
 แมจ้ะเหน็ไดช้ดัว่าผูว้จิารณ์ชื่นชมกบัผลงานเรื่องสัน้ชุดนี้ของอศัศริมิาก  แต่กก็ล่าวไดว้่า  
ผูอ้่านรูส้กึไดต้ลอดเวลาว่าก าลงัอ่านบทวจิารณ์ทีแ่สดงทศันะเชงิวชิาการทีม่คีวามเป็นปรนยั  
ไม่ใช่ขอ้เขยีนเชงิอตัวสิยั  ผูว้จิารณ์ชีแ้นะใหผู้อ้่านเฝ้าสงัเกตปฏกิริยิาของตนเอง  และวเิคราะห์
ปฏกิริยิานัน้  ก่อนทีจ่ะเขยีนวจิารณ์ใหค้นอื่นเขา้ใจได ้  ดงัที ่ René Wellek 1 เรยีกว่า  
intersubjective  นอกจากนี้ผูว้จิารณ์สามารถเชื่อมโยงจุดเด่นของตวับทวรรณกรรมกบัทฤษฎี
ทางวรรณกรรมไดอ้ย่างน่าสนใจ  และไม่ท าใหผู้อ้่านหมกมุ่นอยู่กบัตวัทฤษฎจีนตดิตามความ
คดิเหน็ของผูว้จิารณ์ไม่ต่อเนื่อง  ผูว้จิารณ์จงึเพยีงชี้บอกแหล่งคน้ควา้ทีผู่ว้จิารณ์ไดอ้รรถาธบิาย
เรื่องนัน้ ๆ ไวโ้ดยพสิดารแลว้ในเอกสารทางวชิาการเล่มอื่น ๆ  ลกัษณะของการเขยีนเช่นนี้ชีช้ดั

 
1 Rene Wellek  เป็นนักทฤษฎีวรรณคดีและวรรณคดีวิจารณท่ี์มีชื่อเสียง  ผูเ้ขียนต าราไวห้ลายเล่ม  ไดแ้ก่  Theory of 
Literature , Concepts of Criticism  เป็นตน้ 
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ความเป็นครขูองนกัวจิารณ์  ทีมุ่่งหมายใหผู้อ้่านตดิตามคน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา 
 แมจ้ะรูส้กึว่าเป็นบทวจิารณ์ทีแ่สดงความชื่นชมและใหก้ าลงัใจนกัเขยีน  แต่ผูว้จิารณ์ก็
ไม่ลงัเลทีจ่ะชีข้อ้บกพร่องของนกัเขยีนในดา้นการใชภ้าษาทีไ่ม่เขา้กบับรบิท  ขอ้วจิารณ์ตรงน้ี
เนียนงามจนผูอ้่านเกอืบไม่แน่ใจว่าผูว้จิารณ์ชมหรอืต ิ  แต่กส็ามารถจบัความไดว้่า  แมน้กัเขยีน
จะเรยีงรอ้ยถอ้ยภาษาอย่างมวีรรณศลิป์   แต่ความงดงามของภาษากบัความสอดคลอ้ง
กลมกลนืกบับรบิทในตวังานเป็นคนละเรื่องกนั   การบ่งชีจุ้ดอ่อนของนักเขยีนอนัเป็นเรื่องง่าย ๆ 
แต่ท าไดย้ากนี้   เป็นทศันะในเชงิสรา้งสรรคท์ีน่กัเขยีนควรตอ้งรบัฟัง  และน าไปปฏบิตัิ 

อกีสิง่หนึ่งทีท่ าใหบ้ทวจิารณ์นี้เป็นพลงัทางปัญญาใหแ้ก่สงัคมร่วมสมยัคอืการทีผู่ว้จิารณ์
เรยีกรอ้งใหผู้เ้ขยีนกา้วสูข่ ัน้ต่อไปของการสรา้งสรรคว์รรณกรรม  นัน่คอื  การพฒันาบทบาทของ
วรรณกรรมร่วมสมยัใหช้ีท้างออกแก่สงัคม   ผูว้จิารณ์ไดว้จิารณ์เรื่องสัน้เรื่องหนึ่งของอศัศริ ิ 
ธรรมโชตเิป็นตวัอย่างเพือ่แสดงความเชื่อมัน่ในศกัยภาพของผูเ้ขยีนว่า  สามารถจะพฒันา
ศลิปกรรมของตนใหส้งูสง่ขึน้ได ้   เพราะ  “ขา้พเจา้ไดเ้หน็วีแ่ววบางประการแลว้  แมจ้ะยงัเป็น
แสงรบิหรีอ่ยู่บา้ง”    การเรยีกรอ้งใหน้กัเขยีนท าหน้าทีเ่ป็นผูช้ี้น าสงัคม  การผลกัดนัให้
วรรณกรรมเป็น  “แสงสว่าง”  สอ่งทางใหแ้ก่อนาคต   ไม่ใช่เป็นขอ้เรยีกรอ้งทีเ่กนิเลยไปนกั  
เพราะนกัวจิารณ์ย่อมเป็นผูม้องเหน็อดตี  ปัจจุบนั  และอนาคตของวรรณกรรมอย่างเชื่อมโยง
กนั  นกัวจิารณ์เป็นผูว้เิคราะหเ์จาะลกึศกัยภาพของนักเขยีน  และมองเหน็พลงัอ านาจของ
วรรณกรรมทีม่ตี่อผูร้บัและสงัคม  นกัวจิารณ์เป็นผูส้งัเกตการณ์ความเป็นไปของสงัคม
เช่นเดยีวกบันกัเขยีน   และอนัทีจ่รงิ  จะกล่าวว่านกัวจิารณ์ควรจะกา้วไปขา้งหน้านกัเขยีนสกั
กา้วหรอืครึง่กา้วกค็งไม่ผดินกั   ดงันัน้  การแสดงความเชื่อมัน่ในพลงัของนกัเขยีนบางคนว่า
สามารถสรา้งสรรคว์รรณกรรมก้าวน าสงัคมได ้   จงึไม่ใช่การพยากรณ์ทีไ่รค้วามน่าเชื่อถอื  แต่
เป็นการจุดประกายความหวงัใหท้ัง้นกัเขยีนและวงวรรณกรรม   
 สงัเกตไดว้่าผูเ้ขยีนบทวจิารณ์นี้ไม่เพยีงวเิคราะหแ์ละประเมนิคุณค่าเรื่องสัน้ของ
นกัเขยีน  แต่พยายาม “สรา้ง”  นกัวจิารณ์วรรณกรรมดว้ย   โดยแฝงขอ้คดิค าสอนว่านกัอ่านที่
จะท าหน้าทีเ่ป็นนกัวจิารณ์ควรเป็นผูม้ปีระสบการณ์ทางอารมณ์ทีลุ่่มลกึและกวา้งไกล
เช่นเดยีวกบัผูเ้ขยีน  ควรใสใ่จกบัความรูเ้รื่องทฤษฎกีารวจิารณ์   หมัน่จบัสงัเกตปฏกิริยิาทาง
อารมณ์ของตนเอง  สามารถถ่ายทอดความคดิเหน็เป็นบทวจิารณ์ทีผู่อ้ ื่นสามารถเขา้ใจได ้  และ
ตอ้งรูจ้กัถอยห่างจากตนเองจนสามารถวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธท์างอารมณ์ทีม่ตี่อตวับทดว้ยวธิกีาร
ทีเ่ป็นเหตุเป็นผล  ดงัทีผู่ว้จิารณ์  สรุปเป็นขอ้ความสัน้กระชบัว่า  “ผูอ้่านทีด่คีวรจะเคลิ้มกบั
วรรณกรรม  แต่กต็อ้งสามารถตืน่จากภวงัคน์ัน้ใหไ้ดเ้พือ่จะท าหน้าทีข่องนกัวจิารณ์”  ความ
คดิเหน็และขอ้แนะน านี้เป็นคุณูปการอย่างยิง่ต่อการวจิารณ์และนกัวจิารณ์   เพราะยากจะหาได้
จากต าราใด ๆ   อกีทัง้จะเหน็ไดว้่าบทวจิารณ์นี้เป็นแบบอย่างทีพ่สิูจน์และยนืยนัคุณสมบตัขิอง
นกัวจิารณ์ทีด่ตีามทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ทุกประการ 
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             รืน่ฤทยั   สจัจพนัธุ ์ :  ผูว้เิคราะห ์
 

 
 
 
 

ศตัรท่ีูล่ืนไหล : แง่มุมหน่ึงของวรรณกรรมไทยร่วมสมยั 
 

       เจตนา  นาควชัระ 
 การบรรยายครัง้นี้เป็นการแสดงทศันะเกีย่วกบัวรรณกรรมร่วมสมยัของไทย…ผูบ้รรยาย
ใคร่ขออนุญาตหยบิยกวรรณกรรมร่วมสมยับางชิน้ขึน้มาพจิารณาโดยไม่ไดจ้ ากดัวงอยู่แต่ใน
ประเภทของนวนิยาย ในขณะเดยีวกนักไ็ม่ไดป้ระสงคท์ีจ่ะใหภ้าพรวมของวรรณกรรมไทยร่วม
สมยัทีค่รอบคลุมงานสรา้งสรรคท์างวรรณศลิป์ยุคใหม่ในทุกแงทุ่กมุม วรรณกรรมส่วนใหญ่ทีอ่า้ง
ถงึ  อาจจดัอยู่ในประเภททีส่มาคมภาษาและหนงัสอืเรยีกว่า “วรรณกรรมแห่งความส านึกเชงิ
สงัคม” (ดงัปรากฏในหนังสอืรวมวรรณกรรมแปลเป็นภาษาองักฤษทีช่ื่อ “Thai P.E.N. 
Anthology : Short Stories and Poems of Social Consciousness” (1984) 
 เป็นทีท่ราบกนัดอียู่ว่าวรรณกรรมในแนวทีก่ล่าวมานี้ อาจจะมใิช่งานเขยีนทีม่ผีูอ้่านมาก
นกั จงึเป็นการยากทีน่กัวรรณคดศีกึษาจะเสนอประเดน็ขึน้มาใหพ้จิารณาว่า “วรรณกรรมแห่ง
ความส านึกเชงิสงัคม” สามารถกระตุน้ใหผู้อ้่านเกดิความส านึกทางสงัคมทีเ่ขม้ขน้ในวงกวา้งได้
หรอืไม่เพยีงใด หรอืว่าวรรณกรรมมบีทบาทในการเปลีย่นแปลงสงัคมไดม้ากน้อยเพยีงใด 
ผูเ้ขยีนมไิดต้ัง้ความหวงัทางวชิาการไวส้งูถงึเพยีงนัน้ สิง่ทีน่ ามาอภปิรายในทีน่ี้ จงึเป็นเพยีงการ
ตคีวามวรรณกรรมบนรากฐานของตวับท 
 ในขา้งตน้นี้ จะขอตัง้ขอ้สงัเกตบางประการเกีย่วกบัตวัผูป้ระพนัธ ์ เจา้ของงานเขยีนที่
น ามาพจิารณาในทีน่ี้ สว่นใหญ่เป็นนกัเขยีนรุ่นหนุ่มสาว อายุอยู่ในช่วง 20–30 ปีเศษ จะว่า
นกัเขยีนรุ่นนี้ไดเ้ปรยีบหรอืเสยีเปรยีบนกัประพนัธร์ุ่นก่อน กค็งกล่าวไดย้าก แต่ประเดน็ทีเ่ราจะ
มองขา้มไม่ไดก้ค็อืว่า นักเขยีนเหล่านี้ไดร้บัประสบการณ์อนัเขม้ขน้ของประวตัศิาสตรไ์ทยยุค
ใหม่มาแลว้ เขาเป็นสว่นหนึ่งของประวตัศิาสตรไ์ทยช่วงปี 2516–2519 ไม่ว่าจะในฐานะผูร้่วม
สรา้งประวตัศิาสตร ์หรอืผูเ้ฝ้ามองประวตัศิาสตร์ 
 แมว้่างานสว่นมากทีน่ ามาอภปิรายจะเขยีนขึน้ในช่วงหลงั พ.ศ. 2519 เรากค็งจะปฏเิสธ
ไดย้ากว่า ประสบการณ์อนัเขม้ขน้ของยุคทีเ่พิง่ผ่านพน้ไป มไิดท้ิง้มรดกทัง้ปัญญาและอารมณ์
ความรูส้กึใดๆ ไวใ้หแ้ก่พวกเขาเลย มผีูต้ ัง้ขอ้สงัเกตว่านักประพนัธร์ุ่นหนุ่มสาวบางคน สรา้งงาน
ทีโ่ดดเด่นขึน้มาไดเ้ล่มเดยีว ในลกัษณะทีเ่รยีกไดว้่าเป็นงานทีโ่ลดแล่นดว้ยพลงั (tour de force) 
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และกด็จูะอ่อนระโหยโรยแรงไปหลงัจากนัน้ ราวกบัว่าถ่ายใจออกสอดใสใ่นงานวรรณกรรมจน
หมดสิน้แลว้ และ “หมดทุน” ทีจ่ะสรา้งงานทีท่รงความหมายและคุณค่าออกมาสู่มหาชนอกี 
 การบรรยายครัง้นี้พยายามจะใหค้ าอธบิายในแนวทีว่่า ปรากฏการณ์ดงักล่าวอาจจะมใิช่
เป็นเรื่องของการ “หมดลม” หรอื “หมดไฟ” ในทางสรา้งสรรค ์ แต่อาจจะเป็นช่วงหนึ่งของ
เสน้ทางแห่งการแสวงหาของนกัประพนัธแ์ต่ละคน ซึง่ในแงห่นึ่งอาจจะเป็นทางทีน่ าไปสูวุ่ฒิ
ภาวะทางปัญญา และในอกีแงห่นึ่งอาจน าไปสูท่างตนัของวรรณศลิป์กไ็ด ้ ในค าน าของ P.E.N. 
Anthology ทีอ่า้งถงึ นิตยา  มาศะวสิุทธิไ์ดช้ีแ้จงใหเ้หน็ถงึกระแสความคดิทีต่่อเนื่อง ในสว่นที่
เกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องวรรณกรรม ในการสรา้งความส านึกเรื่องความยุตธิรรมในสงัคมซึง่
ความผนัผวนและเหตุการณ์ทางการเมอืงไม่อาจหยุดยัง้ได ้ 1  ผูเ้ขยีนมคีวามเหน็คลอ้ยตาม
นิตยาในแง่นี้  
 ประเดน็ทีเ่กีย่วกบัความยุตธิรรมหรอืความอยุตธิรรมในสงัคม ซึง่นิตยา  มาศะวสิุทธิ ์
เน้นว่า เป็นแก่นของวรรณกรรมแห่งความส านึกเชงิสงัคมนัน้ จดัไดว้่าเป็นปัญหาทีส่มาชกิใน
สงัคมสรา้งขึน้เอง กล่าวในเชงิปรชัญากเ็รยีกไดว้่า มนุษยเ์ป็นตวัก่อใหเ้กดิปัญหาเหล่านัน้ 
วรรณกรรมยุคใหม่เพง่ความสนใจไปสูปั่ญหาดงักล่าว โดยมุ่งวเิคราะหก์ลไกของสงัคม และ
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล กลุ่มบุคคลและสถาบนั นิตยาตัง้ขอ้สงัเกตว่า ตวัละครเอกใน
วรรณกรรมยุคใหมค่อื ประชาชนผูไ้รฐ้านันดร คนธรรมดาสามญัอยู่ในฐานะทีถู่กเอารดัเอา
เปรยีบเป็น ผูถู้กกระท า ใครคอืศตัรขูองประชาชน 
  ประเดน็นี้คอืประเดน็ทีเ่ป็นปัญหาของวรรณกรรมร่วมสมยั เพราะดูประหนึ่งว่ายงัขาด
ความชดัเจนอยู่มาก ศตัรูของประชาชนไม่ปรากฏตวัอย่างแจ่มชดั จบัใหม้ัน่คัน้ใหต้ายไม่ได ้
เรยีกไดว้่าเป็นศตัรทูีล่ ืน่ไหลอยู่ตลอดเวลา ปัญหาทีว่่านี้คงจะมใิช่ปัญหาของความไร้
ความสามารถของนกัเขยีนรุ่นใหม่ทีจ่ะวเิคราะหเ์จาะลกึลงไปใหถ้งึแก่นพยาธสิภาพของสงัคม 
ในแงห่นึ่งนกัประพนัธต์อ้งเผชญิปัญหาทีเ่ป็นประเดน็ของการสรา้งสรรค ์ ปัญหาของโลกปัจจุบนั
และของสงัคมไทยร่วมสมยั ซบัซอ้นเกนิกว่าทีจ่ะตแีผ่ออกมาเป็นภาพขาว-ด า วภิาษวธิรีะหว่าง
ผูด้-ีผูร้า้ย อาจจะเป็นแนวการเขยีนทีล่า้สมยัไปเสยีแลว้ 
 ในหลายกรณี เสน่หข์องวรรณกรรมร่วมสมยัอยู่ในความไม่ชดัเจนของความหมายหรอื
อยู่ทีค่วามหมายซ่อนเรน้ ผูป้ระพนัธไ์ม่ประสงคท์ีจ่ะยดัเยยีดสาสน์ทางความคดิใหแ้ก่ผูอ้่าน แต่
ตอ้งการใหผู้อ้่านหยุดคดิ ฉุกคดิ คดิไดเ้อง หรอืคดิต่อดว้ยตนเอง ภาพของศตัรขูองประชาชนจงึ
เป็นภาพทีเ่ลอืนราง โดยนักเขยีนอาจจะหวงัว่า ผูอ้่านในสงัคมประชาธปิไตย มสีตปัิญญาอยู่ใน
ระดบัทีจ่ะปรบัภาพนัน้ใหช้ดัขึน้ดว้ยตนเอง 
 จะขอยกตวัอย่างทีเ่ป็นรปูธรรม นิคม  รายยวา จดัไดว้่าเป็นนกัเขยีนทีส่รา้งงานซึง่ชวน
อ่านเป็นอย่างยิง่ เพราะวรรณกรรมของเขาไม่บอกความอย่างตรงไปตรงมา แต่จะสือ่ความดว้ย
สญัลกัษณ์ ซึง่กระตุน้ใหผู้อ้่านตคีวามวรรณกรรมอยู่ตลอดเวลา แมแ้ต่ชื่อเรื่องกเ็ป็นสญัญะทีท่้า

 
1 Thai P.E.N. Anthology : Short Stories and Poems of Social Consciousness, 1984, “Introduction”,pp.(11)-
(12). 
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ทายการตคีวามอยู่แลว้ เช่น ตะกวดกบัคบผ ุ(2526) ถงึอ่านเรื่องจบแลว้ เรากค็งจะใหค้ าตอบที่
ตายตวัไม่ไดว้่า ตะกวดเป็นสญัลกัษณ์ของอะไร และคบผุเป็นตวัแทนของสิง่ใด ตะกวดปรากฏ
ตวัในตอนเริม่เรื่อง แลว้กม็าปรากฏตวัอกีครัง้ในตอนทา้ยเรื่อง ฉากทีส่มคดิไล่จบัตะกวด
ในตอนน้ี จดัไดว้่าเป็นการเขยีนทีน่่าตื่นเตน้ ตื่นเตน้กว่าต ารวจขบัรถไล่ตามผูร้า้ยในภาพยนตร์
นกัสบืทีสุ่ดแสนจะจ าเจ 
 เรื่องทัง้เรื่องบรรยายถงึสภาพสงัคมทีไ่รก้ฎหมาย กลุ่มผูม้อีทิธพิลขม่เหงประชาชนผู้
ประกอบสมัมาอาชวีะ แมว้่าภาพของ “ศตัรขูองประชาชน” จะไม่ชดัเจนนกัในตวัวรรณกรรม แต่
ผูอ้่านกค็งจะน าประสบการณ์ของตนจากแหล่งอื่นมาเสรมิภาพนี้ได ้ ถา้จะมองกนัในระดบั
ชาวบา้นเรากค็งจะตคีวามไดว้่า ผูเ้ขยีนคงจะตอ้งการบรภิาษศตัรขูองประชาชน ว่าเป็น
สตัวเ์ลือ้ยคลานประเภทหน่ึง (โดยทีย่งัรกัษาความสุภาพไว ้ และไม่เอ่ยถงึสตัวเ์ลือ้ยคลานทีช่อบ
กนิศพ ซึง่เราท่านรูจ้กักนัด ีเช่นเดยีวกบัในกรณีซึง่กวเีอกร่วมสมยั องัคาร  กลัยาณพงศบ์รภิาษ
สงัคมไทย ดว้ยสมญัญา “ไทยแลน” โดยตดั “ด”์ ออกเสยี) 
 แต่กเ็หตุใดเล่า ผูเ้ขยีนจงึสรา้งฉากสุดทา้ยใหส้มคดิ ซึ่งหล่นจากคบไมท้ีห่กัลงมา แลว้
โหนตวัไวก้บัหางตะกวด รอดเจบ็ตวัไปได ้ “เกดิความรูส้กึเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกบัตะกวด คลา้ย
ใกลช้ดิสนิทสนมกนัมานาน”(หน้า 357) และกเ็หตุใดเลา่ สมคดิจงึพยายามหา้มไม่ใหป้ระวงิยงิ
ตะกวดตวันัน้ และเมื่อหา้มไม่ทนัแลว้ กอ็ดทีจ่ะพมึพ าออกมาไม่ไดว้่า “มนัไม่ไดอ้ยู่ทีต่รงนัน้” 
(หน้า 359)  การก าจดัตะกวดดว้ยการยงิทิง้จงึไม่ไดผ้ลกระนัน้หรอื ผูอ้่านคงจะฉงนสนเท่หไ์ม่
น้อยกว่าตวัละครตวัอื่นในเรื่อง ดงับทสนทนาระหว่างสนองกบัประวงิ “เขาพดูว่าอะไรนะ ทีว่่ามนั
ไม่ไดอ้ยู่ตรงนัน้” (หน้า 360) เมื่อคนกบัตะกวดไดส้มัผสักนั และคนเกดิความรูส้กึว่าเป็นอนัหน่ึง
อนัเดยีวกบัตะกวด ประชาชน กบัศตัรขูองประชาชน กเ็ผ่าพนัธุเ์ดยีวกนัอกีนัน่แหละ  
 วรรณกรรมแห่งความส านึกเชงิสงัคม เป็นวรรณกรรมเรื่องเดยีวกบัวรรณกรรมแห่ง
ความส านึกเชงิปรชัญา เราจะจบัตวัผูร้า้ยทีไ่หนมาลงทณัฑ ์ ในเมื่อเขากบัเรากก็ าพดืเดยีวกนั 
วรรณกรรมดูจะท าหน้าทีแ่ต่เพยีงชีปั้ญหา แต่มไิด้ใหแ้นวทางทีช่ดัเจนในการแกปั้ญหา 
ยิง่กว่านัน้ ในเมื่อแกป้มปัญหาสงัคมทีม่นุษยส์รา้งขึน้มาเองไม่ตก ผูแ้ต่งกฉ็ายภาพของ
ธรรมชาตเิขา้มาแทรกเป็นระยะๆ เป็นกลวธิกีารเขยีนทีน่่าสนใจ เพราะภาพ “ภูเขาสงู” และ 
“สายน ้ าตกสขีาวทีพุ่ง่ลงมาเป็นฟองฝอย” (หน้า 327,348,364) ดูจะไม่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนิน
เรื่องโดยตรง 
 ในแงห่นึ่ง ตะกวดกบัคบผ ุ เป็นวรรณกรรมทีส่อ่ใหเ้หน็ถงึความทะเยอทะยาน ในการ
สรา้งสรรคท์างศลิป์อยู่มาก บางครัง้ผูแ้ต่งกแ็สดงความปรารถนานี้ออกมา เช่น บึง้พดูกบัลุงเท่ง
ถงึภาพทีส่มคดิโหนตวัอยู่กบัหางตะกวดว่า “ภาพนี้แหละลุงทีผ่มอยากวาด ภาพตะกี้นี้” (หน้า 
358) เป็นอนัว่าวรรณกรรมทีว่่าดว้ยเรื่องศตัรทูีล่ ื่นไหลไดก้ลายเป็นงานวรรณศลิป์ทีท่รงความ
งามทางจติรกรรมไปเสยีแลว้ 
 แต่เราคงจะไม่ด่วนสรุปว่า สาสน์ในทางสงัคมของนวนิยายเรื่องนี้ ไดถู้กกลบไปดว้ย
ความหมกมุ่นอยู่กบัปรชัญา และอลงัการทางศลิปะไปจนหมดสิน้ เราจะตอ้งไม่ลมืว่าวรรณกรรม
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มใิช่การสัง่สอนโดยตรง มใิช่การโฆษณาชวนเชื่อ การปลุกความส านึกเชงิสงัคมอาจจะท าไดด้ี
ทีสุ่ดดว้ยวธิกีารของศลิปะกไ็ด ้ เพราะการจะเปลีย่นใจมนุษยน์ัน้ คงจะไม่มวีธิใีดดกีว่าจบัใจเขา
เสยีก่อน ดว้ยสุนทรยีอารมณ์ 
 ทางแสวงหาความหมายของชวีติ ในงานเขยีนของนิคม  รายยวาดจูะไม่หยุดอยู่กบัที ่
เรื่องสัน้ชุดคนบนต้นไม้ (2527) ยงัใชว้ธิกีารของสญัลกัษณ์ ทีจ่ะกระตุ้นใหผู้อ้่านแสวงหา
ความหมายต่อไป แต่วรรณกรรมทีช่ีใ้หเ้หน็แนวการเขยีนทีเ่ปลีย่นไปอย่างเหน็ไดช้ดัคอื ตล่ิงสูง  
ซุงหนัก(ธนัวาคม 2527) ซึง่มคีวามเรยีบงา่ยในการด าเนินเรื่อง แมว้่าจะมกีารปรบัเทคนิคใน
การเล่าเรื่อง โดยการสลบัล าดบัก่อนหลงัของเหตุการณ์อยู่บา้ง ถา้เทยีบกบัตะกวดกบัคบผแุลว้ 
วรรณกรรมเรื่องล่าสุดของนิคม มไิดมุ่้งทีจ่ะเรา้ใจผูอ้่านดว้ยเหตุการณ์ภายนอก การเขยีนเป็นไป
ในลกัษณะของการร าพงึกบัตวัเอง อย่างทีเ่รยีกว่า (monologue intérieur) โลกภายนอกดจูะอยู่
คงที ่ แต่มนุษยส์เิป็นตวัสรา้งความเปลีย่นแปลง สถานะของ “ประชาชน” กย็งัไม่มอีะไรดขีึน้และ
ภาพของ “ศตัรขูองประชาชน” กด็จูะเลอืนลางเตม็ที ่จะเหมาเอาว่าพอ่เลีย้งทีไ่ดก้ าไรจากการเอา
ชา้งจรงิมาแลกชา้งไมว้่าเป็นตวัแทนของกลุ่มศตัรทูีล่ ื่นไหลกค็งจะไม่ยุตธิรรมนกั ความพนิาศ
ของค างายกบัครอบครวั มไิดเ้ป็นผลของความอยุตธิรรมในสงัคมทีเ่หน็ไดช้ดัแจง้ ความรูส้กึของ
ค างายว่าเขา “เป็นสว่นหนึง่ของชา้ง และชา้งเป็นสว่นหนึง่ของเขา” (หน้า 165) แตกต่างจาก
ความรูส้กึเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัระหว่างสมคดิกบัตะกวดอย่างแน่นอน จรงิอยู่ปัญหาทางสงัคม
มไิดถู้กมองขา้มไปเสยีหมด แต่ตล่ิงสูง ซุงหนัก ไดแ้ปรปัญหาสงัคม ใหก้ลายเป็นประเดน็เชงิ
อภปิรชัญาไปเสยี 
 “เราทุกคนมกีารเกดิและการตายอย่างละหนึง่หนเท่ากนั แต่สิง่ทีอ่ยู่ระหว่างกลางนัน้ เรา
ตอ้งหาเอาเอง 
 ความจรงิสว่นแบ่งตอ้งเฉลีย่ ไม่ว่าความทุกข ์ความสุข ความด ีความเลว ความหวิ ความ
อิม่ แต่ละคนมกัจะแก่งแย่งกนั จะรบัดา้นดใีหม้ากกว่าสว่นแบ่ง และพยายามหลบหลกี ไม่ยอมรบั
สว่นไม่ดตีามสว่นแบ่ง” (หน้า 166) 
 ส านวนการเขยีนใน ตล่ิงสูง ซุงหนัก กด็จูะเปลีย่นไปดว้ย บางครัง้มลีกัษณะเป็นกวี
นิพนธม์ากกว่าเป็นการเล่าเรื่อง บางครัง้กม็ลีกัษณะคลา้ยหนังสอืปรชัญา หรอืการเทศน์สัง่สอน 
ในฐานะทีเ่ป็นเรื่องเล่า ผูอ้่านคงจะอดรูส้กึไม่ไดว้่า ไม่สนุกเท่า ตะกวดกบัคบผ ุ และการใช้
สญัลกัษณ์ทีด่จูะเขม้ขน้ยิง่ขึน้ทุกท ี จนอาจจะท าใหผู้อ้่านจ านวนหนึ่งเกดิความเบื่อหน่ายได ้ ใน
แงข่องการสรา้งความส านึกเชงิสงัคม เราคงจะตอ้งยอมรบัว่า การยกวรรณกรรมขึน้สู่ระดบั
อภปิรชัญา กค็อืการปล่อยใหศ้ตัรขูองประชาชน ลื่นไหลหลุดไปจากเงือ้มมอืของประชาชน
นัน่เอง เพราะอภปิรชัญาย่อมจะมองโลกและมนุษยจ์ากทีส่งูสง่จนไม่อาจแบ่งแยกไดว้่า  สว่นใด
ขาวและสว่นใดด า  
 ทีผู่เ้ขยีนไดน้ าตวัอย่างงานของนิคม  รายยวามาอธบิายโดยพศิดารพอสมควรในทีน่ี้  ก็
เพือ่ทีจ่ะชีใ้หเ้หน็ว่าวรรณกรรมแห่งความส านึกเชงิสงัคมมไิดห้ยุดอยู่กบัทีใ่นช่วงหลงั พ.ศ. 2519 
แต่ในแงห่นึ่ง มวีวิฒันาการทีอ่าจจะดูจากภายนอกว่า “นิ่ง”ขึน้ทุกท ี คอื เป็นการน าเอาปัญหา
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สงัคมมาวเิคราะห ์ ดว้ยวธิกีารทีเ่ป็นปรชัญา ความโหดเหีย้มของชวีติ การทีค่นในสงัคม
ประทุษรา้ยซึง่กนัและกนั ยงัเป็นประเดน็ทีน่กัเขยีนน ามาเป็นแก่นของเรื่อง แต่วรรณศลิป์ได้
เปลีย่นแปรความรุนแรงเหล่านี้ใหก้ลายเป็น ความโหดเหี้ยมทางปรชัญาไปเสยีแลว้ 
 เสน้ทางของนิคม  รายยวาอาจจะสวนกบัแนวทางการสรา้งสรรคข์องชาต ิ กอบจติต ิซึง่
อาจจะสรา้งงานทีช่ดัเจนกว่า เนื้อหาแน่นกว่า โดยไม่พะวงกบัการใชค้วามหมายซ่อนเรน้มากนกั 
เขาท าหน้าทีเ่ป็นผูร้ะบายความกดดนัทางอารมณ์ของคนรุ่นใหม่ไดอ้ย่างด ีผูอ้่านเป็นจ านวนมาก
คงอาจจะมปีฏกิริยิาทางอารมณ์ทีค่ลา้ยคลงึกนั เมื่อไดส้มัผสักบัวรรณกรรมของเขา คอื “สะใจ” 
ในกรอบของการศกึษาเรื่อง “วรรณกรรมแห่งความส านึกเชงิสงัคม” ชาต ิ กอบจติตยิ่อมจะตอ้งมี
บทบาทอนัโดดเด่นทีน่กัวรรณคดศีกึษาจะมองขา้มเสยีมไิด ้ เสนีย ์  เสาวพงศไ์ดแ้สดงทศันะ
เกีย่วกบังานของชาตไิว ้ในค าน าเรื่องจนตรอก (2523) ดงันี้ 
 “…เขามคีวามสะเทอืนใจในชวีติความเป็นอยู่ของบุคคลจ านวนหนึง่ ทีอ่ยู่ชายขอบของ
สงัคม เผชญิชะตากรรมไปอย่างเงยีบๆ ดิ้นรนอยู่ในตาขา่ยทีค่รอบคลุมชวีติของพวกเขา อย่าง
ไม่ทางทีจ่ะหลุดรอดได ้ และนัน่คอืความเป็นจรงิทีน่่าจะไดร้บัรูก้นัไวแ้มม้นัจะเป็นเรือ่งทีห่่างไกล
ตวัของคนทีอ่ยู่ในฐานะอืน่อกีมากมายกต็าม และคงจะไม่ใช่ความตัง้ใจ หรอืเจตนาทีจ่ะแหวก
ออกไปจากแนวทีม่กีารแสดงออกกนัอยู่มากแลว้ในนวนิยายปัจจุบนั แต่เป็นเพราะความสะเทอืน
ใจและจติส านึกทางสงัคม ทีท่ าใหผู้เ้ขยีนเลอืกเนื้อหาจากชวีติทีถู่กละเลย และดเูลก็กระจอ้ยร่อย
เหลอืเกนิ ใหอ้อกมาเตน้เร่าๆ อยู่ในหน้ากระดาษ เหมอืนอย่างทีม่นัไดข้ยุม้ประสาทของเขาใหต้งึ
เขมง็ ในทุกหยดหมกึทีเ่ขาเขยีนออกมา”(หน้า 11)  
 ทีผู่เ้ขยีนจ าเป็นตอ้งอา้งขอ้เขยีนของนกัเขยีนอาวุโสมาโดยพสิดารในทีน่ี้กเ็ป็นเพราะ
ตอ้งการจะชีใ้หเ้หน็สถานะพเิศษของชาต ิ ในววิฒันาการของวรรณกรรมรุ่นใหม่ของไทย เรื่อง
ชวีติอนัล าเคญ็ทีน่กัเขยีนน ามาพรรณนาในวรรณกรรมนัน้มใิช่ของใหม่ ป.บูรณปกรณ์ไดบุ้กเบกิ
ในดา้นนี้ไวแ้ลว้เมื่อ 30–40 ปีก่อน งานของ “ลาว ค าหอม” เช่น ฟ้าบ่กัน้ (2515) กไ็ดร้บัการ
ยอมรบันบัถอืในวงกวา้ง แต่นกัเขยีนทีก่ล่าวมานี้มไิดส้รา้งแรงกระทบทางอารมณ์ความรูส้กึได้
เท่างานของชาต ิ กอบจติต ิทัง้นี้ทัง้นัน้ กค็งเป็นผลสบืเนื่องมาจากสิง่แวดลอ้มทางสงัคม รวมไป
ถงึอารมณ์ร่วมของมหาชนผูร้กัวรรณกรรมซึง่พรอ้มทีจ่ะตอบสนองแรงกระตุน้ทีม่าจาก
วรรณกรรมแห่งความยากไรน้ี้ได ้ เสนีย ์  เสาวพงศด์จูะเน้นความสามารถของชาตทิีจ่ะฉายภาพ
จากชวีติจรงิมากกว่าความเจนจดัในทางศลิปะ ในแงน่ี้คุณค่าของวรรณกรรมแห่งความส านึกเชงิ
สงัคม (documentary value) ไปดว้ย ตวันกัประพนัธเ์องกด็จูะมองบทบาทของตน ในฐานะ
ผูเ้ขยีนพงศาวดารสงัคม เขากล่าวเป็นเชงิสรุปว่า “…และขา้พเจา้เชือ่ว่า เรือ่งท านองนี้มใิช่เรือ่ง
ใหม่เลย แต่เป็นเรือ่งเก่าทีเ่กดิขึน้อย่างสม า่เสมอครัง้แลว้ครัง้เล่า ตราบเท่าทีย่งัมสีลมั และความ
ยากจนอยู่ในประเทศของเรา…” (หน้า 163) 
 การสรา้งความประทบัใจดว้ยความรุนแรงของเนื้อหา จงึกลายเป็นแนวทางหลกัของการ
สรา้งวรรณกรรมไป ชาตวิาดภาพของความยากไร ้ วาดภาพของ “ผูถู้กกระท า” ไดอ้ย่างชดัเจน 
เขาสนใจทีจ่ะมุ่งมองสงัคมในแงน่ี้เสยีจนใหค้วามสนใจต่อกลุ่ม “ผูถู้กกระท า” ภาพของศตัรขูอง
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ประชาชน จงึเป็นภาพทีจ่างเสยีจนมองแทบไม่เหน็ เมื่อการวเิคราะหส์าเหตุของความพกิารของ
สงัคมเจาะไดไ้ม่ลกึถงึแก่น กจ็ าเป็นตอ้งพึง่การอธบิายดว้ยปรชัญาของชาวบา้น 
 “บุญมาคดิโทษแต่ตวัเอง บุญมาคดิโกรธแต่ตวัเองทีเ่กดิมาจน เขาไม่รูห้รอกว่าท าไมชวีติ
คนจนๆ อย่างเขา ถงึตอ้งประสบเคราะหก์รรมอยู่เสมอมา เขารูเ้พยีงว่าชวีตินี้เป็นเรือ่งของเวร
กรรม เกดิมาเพือ่ชดใชเ้วรกรรมเก่าใหห้มดไป” (หน้า 152)    
 เรื่องของความเชื่อในกฎแห่งกรรมซึง่ไดเ้คยถูกใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการก าหนดวรรณะ
ในชมพูทวปี ดจูะถ่ายแบบมาสูสุ่วรรณภูมยิุคใหม่ไดอ้ย่างเหมาะเหมง็ จะโดยจงใจหรอืไม่กต็าม 
การ “จนตรอก” ในทีน่ี้ จงึเป็นการจนตรอกเชงิปรชัญาไปในตวั นกัคดินกัเขยีนรุ่นใหม่ของเรา ยงั
มองไม่เหน็ทางทีจ่ะหลกัปรชัญามาชี้ทางปลดปล่อยประชาชนผูย้ากไรจ้ากทางตนัในทางสงัคม
ได ้ ประชาชนจงึเป็นผูท้ีจ่นตรอกอยู่ต่อไป ในขณะทีศ่ตัรขูองประชาชนไดล้ื่นไหลออกไปทางหวั
ตรอก ทีเ่ปิดกวา้งไปสูท่างสายใหญ่ โดยปราศจากสิง่กดีขวาง 
 เป็นทีส่งัเกตไดว้่า ชาต ิ  กอบจติตกิค็งจะตระหนกัในจุดบอดนี้ ในนวนิยายเรื่องเอกของ
เขา คอื ค าพิพากษา (2524) เขาจงึใหบ้ทบาทของศตัรขูองประชาชนทีแ่จ่มชดัขึน้บา้ง ครใูหญ่
รบับทเป็น “ตวัโกง”  ในความหมายทีต่รงไปตรงมาทีสุ่ดของค านี้ ดงัทีผู่เ้ขยีนไดเ้คยใหข้้อ
วจิารณ์ไวแ้ลว้ 2 วรรณกรรมเรื่องนี้แสดงทศันะทีเ่หน็พอ้งกบัแนวคดิของนกัเขยีนและนกัปรชัญา
ฝรัง่เศส ฌอง ปอล ซารต์ร(์Jean-Paul Sartre) ในขอ้ทีว่่า “นรกคอืคนอื่น” (L’ enfer, c’est les 
autres!)  
 เราคงเขา้ใจไดไ้ม่ยากนกัว่า เหตุใดค าพิพากษา จงึเป็นวรรณกรรมหนกัสมอง แต่ไดร้บั
ความนิยมสงู ทัง้ๆ ทีม่ขีอ้บกพร่องในดา้นของกลวธิกีารแต่งอยู่มาก ทัง้นี้และทัง้นัน้กเ็พราะผู้
แต่งมองปัญหาไดก้วา้งขึน้ คอืใหภ้าพของทัง้ผูถู้กกระท าและผูก้ระท า เรื่องของเวรกรรมทีบุ่ญมา
ยอมรบัโดยดุษฎใีนจนตรอก ไดร้บัค าพเิคราะหจ์ากมติใิหม่ในค าพิพากษา เรยีกไดว้่าปรชัญา
แห่งลุ่มแม่น ้าเจา้พระยาไดร้บัแรงเสรมิจากลุ่มแม่น ้าแซนเขา้แลว้  
 มนัเป็นกรรมเป็นเวร…เคยท าเวรกรรมไวเ้มือ่ใดเล่า ชวีตินี้เกดิมา ปลาสกัตวัไม่เคยฆา่ 
เงนิสกัเฟ้ืองไม่เคยลกัขโมยใคร ลูกเมยีใครไม่เคยเสพสม พดูจาหลอกลวงไม่เคยเอ่ย สุรายาเมา
นัน้อย่าว่าแต่กนิเลย มองยงัไม่อยากมอง ศลีหา้ขอ้นี้ประพฤตมิาตลอด แลว้ท าไมจงึตอ้งรบัเวร
รบักรรม หรอืว่าเป็นมาแต่ปางก่อน เขาไม่อยากเชือ่เลย เชือ่แน่เพยีงอย่างเดยีวว่า เคราะหก์รรม
ทีป่ระสบอยู่นี้มาจากคนอืน่โดยแท…้ (หน้า 52) 
 นัน่คอืการปลดแอกทางความคดิของชาวบา้นมลีกัษณะเป็นส านึกขบถขึน้บา้งแลว้ สิง่ที่
น่าสงัเกตกค็อื ในกระบวนการแสวงหาศตัรขูองประชาชน   แมแ้ต่พระสงฆอ์งคเ์จา้กต็อ้งค า
พพิากษาไปดว้ย แมแ้ต่หลวงพอ่กเ็ป็นทีพ่ึง่ไม่ไดใ้นยามยาก ผูอ้ื่นจงึมใิช่ผูย้ ิง่ใหญ่ทีป่ระชาชน
จะตอ้งสยบใหอ้กีต่อไปถา้จ าเป็นตอ้งยอมสยบในโลกนี้ดว้ยเหตุผลทางสงัคม ศาลฎกีาในปรโลก
กย็งัม ีฟักฝากความหวงัไวก้บัความเสมอภาคของคนบาป 

 
2 “วิจารณค์ าพิพากษาของชาติ  กอบจิตติ” ใน โลกหนงัสือ ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 12 : กนัยายน 2525. 



ครัง้ที ่1 (03/04/45)                                                                          สรรนิพนธ ์ สาขาวรรณศลิป์ 

.  เอกสารหมายเลข  ว 3 

-239- 

 นึกถงึเวรทีไ่ดก้่อไวใ้นชวีติทีไ่ดผ้่านมานี้ เขามบีาปตดิตวัอยู่ 3 อย่าง : ฆ่าหมา โกหก
หลวงพอ่ ดืม่สุรา ถา้ตายไปเขาคงตกนรกเพราะบาปกรรมอนันี้ แต่ทคีนอืน่ไดก้่อกรรมไวก้บัเขา
เล่า มนัมากมายกว่าทีเ่ขาไดท้ าไวเ้สยีอกี และถา้เป็นจรงิ เขาคงจะไดเ้จอกบัคนทีรู่จ้กัอกีมากมาย
ในนรก…และเขาจะคอย (หน้า 278)  
 เราอาจจะสรุปไดว้่า ค าพิพากษาเป็นก้าวทีส่ าคญั บนเสน้ทางของวรรณกรรมแห่ง
ความส านึกเชงิสงัคม เพราะถงึแมฟั้กจะตอ้งพา่ยแพ ้ แต่ศตัรผููล้ ื่นไหลกห็าไดเ้ลด็ลอดไปโดย
ปราศจากความบอบช ้าไม่ ถงึอย่างไรกต็ามผูอ้่านคงจะยงัไม่ไดค้ าตอบทีช่ดัเจนนกัว่ามลูเหตุที่
แทจ้รงิของความพกิารของสงัคมอยู่ทีใ่ด เพราะจะอธบิายดว้ยบุญกรรมแต่ปางก่อนกไ็ม่ไดเ้สยี
แลว้ ยิง่ไปกว่านัน้  การปลุกความส านึกดว้ยความรุนแรง การใชว้ธิกีารเยาะเยย้ถากถาง เช่น 
ตอนท าบุญกระดกู และตอนใชศ้พของฟักทดลองเตาเผาใหม่ อาจจะเป็นการเชอืดเนื้อประชาชน
เพือ่ประชดศตัรขูองประชาชนโดยไม่ก่อใหเ้กดิมรรคผลอนัใด 
 ในแงน่ี้ทางจากค าพิพากษา ไปสูม่ีดประจ าตวั(2527) จงึเรยีกไดว้่าเป็นทางตรง และผู้
ทีช่ื่นชอบค าพิพากษา กอ็าจจะเริม่ตัง้ขอ้สงสยัเสยีแลว้ว่า ชาต ิ  กอบจติตกิ าลงัจะหลงทาง
หรอืไม่ ในทีน่ี้จะกล่าวถงึแต่เฉพาะตวัเรื่องสัน้ “มดีประจ าตวั” (ซึง่ใชเ้ป็นชื่อหนงัสอืรวมเรื่องสัน้
ดว้ย) ความรุนแรงทีเ่ริม่มาแลว้ในจนตรอก ทีแ่สดงออกอย่างเป็นระบบใน ค าพิพากษา ไดร้บั
การพฒันาไปจนถงึขัน้สุดยอดแลว้ในมีดประจ าตวั ผูแ้ต่งอาจจะเกดิความสบัสน ระหว่างความ
โหดเหีย้มทางปรชัญา กบัความโหดเหีย้มทางกายภาพ การจะปลุกส านึกในเรื่องของความ
ยุตธิรรมโดยใชว้รรณกรรมเป็นสือ่นัน้มหีลายวธิ ี และวธิทีีไ่ดผ้ลทีสุ่ดไม่จ าเป็นจะตอ้งเป็นวธิทีี่
รุนแรงทีสุ่ด การจะกล่าวว่า “คนกนิคน” ใหส้ะใจผูอ้่านนัน้ อาจจะไม่จ าเป็นตอ้งวาดภาพคนกนิ
คนจรงิๆ วรรณกรรมเป็นศลิปะทีใ่ชภ้าษาเป็นสือ่และทางของวรรณศลิป์กค็อืการสือ่เนื้อความที่
รุนแรง โดยทีย่งัรกัษาอารมณ์สุนทรยีไ์วไ้ด ้ จะจบัประชาชนมา “ขึน้เขยีง” เช่นน้ีหาไดท้ าใหศ้ตัรู
ของประชาชนส านึกผดิไดไ้ม่ พวกเขากค็งรกัษาสถานภาพอนัมัน่คงไดต้่อไป เพราะในกรณีทีว่่า
นี้ วรรณกรรมแห่งความส านึกเชงิสงัคมไดก้ระท าอตัวนิิบาตกรรมไปแลว้  
 ประเดน็ทีผู่ศ้กึษาวรรณกรรมไม่น่าจะละเลยกค็อื คุณค่าทางศลิปะของงานวรรณกรรม
เพราะดงัทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ วรรณกรรมทีจ่บัใจผูอ้่านไดอ้าจจะมผีลในการกระตุน้ปัญญาความคดิ
ไดย้นืยาวกว่าวรรณกรรมทีส่รา้งความตื่นเตน้เพยีงชัว่ครู่ชัว่ยาม ในแงน่ี้ ครบู้านนอก 
(2521)ของค าหมาน คนไค ถอืไดว้่าเป็นงานทีว่เิคราะหปั์ญหาสงัคมไดอ้ย่างเฉียบคม 
 อนัทีจ่รงินวนิยายเป็นประเภทของวรรณกรรมทีเ่อือ้ต่อการพจิารณาปัญหาทีว่่านี้  
เพราะผูป้ระพนัธม์เีสรภีาพในทางรปูแบบทีจ่ะสรา้งเรื่อง สรา้งตวัละคร สรา้งเหตุการณ์ขึน้มาใน
ลกัษณะทีด่งึดดูความสนใจของผูอ้่านไดด้ว้ยความสมจรงิ  ภาพของศตัรขูองประชาชนในนว
นิยายเรื่องนี้ค่อนขา้งจะชดัเจน  และการต่อสูร้ะหว่างประชาชนกบัศตัรขูองประชาชนกด็ าเนินไป
อย่างเรา้ใจ  ดว้ยกลวธิกีารแต่งทีม่ศีลิปะราวกบัจะเป็นโศกนาฎกรรมในความหมายสากล  ความ
พา่ยแพข้องฝ่าย “ผูถู้กกระท า” มไิดเ้ป็นไปอย่างหมดประตูสูเ้สยีทเีดยีว  ผูแ้ต่งมไิดห้าทางออก
ดว้ยการร าพงึถงึบุญบาป  หรอืกระทบกระแทกเสยีดสฝ่ีาย “ผูก้ระท า” แต่มุ่งเน้นความสงา่งาม
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ของผูแ้พ ้  ความโหดเหีย้มเชงิสงัคมจงึถูกกลนืเขา้ไปในอารมณ์ชดเชย ทีม่าจากการฉายภาพ
ความยิง่ใหญ่ของปัจเจกบุคคล3 จรงิอยู่ศตัรขูองประชาชนกล็ื่นไหลหลุดมอืไปไดอ้กี แต่ความสงา่
งามของการต่อสูจ้ากฝ่ายประชาชน ดเูป็นสิง่ทีป่ลุกมโนส านึก และกระตุน้สญัชาตญาณใฝ่ดไีม่
น้อยเลย 
 กระบวนการแสวงหาศตัรขูองประชาชน เป็นไปไดใ้นหลายรูปแบบ และเราตอ้งยอมรบั
ว่า กวนีิพนธร์่วมสมยัมบีทบาททีส่ าคญัอยู่ การทีง่านของคมทวน  คนัธนู เช่น ส านึกขบถ 
(2523) นาฏกรรมบนลานกว้าง (2525) ไดร้บัความนิยมในหมู่ผูอ้่าน และไม่ไดร้บัการขดัขวาง
ในดา้นการพมิพเ์ผยแพร่จากเจา้หน้าทีข่องรฐั เป็นนิมติทีด่ใีนเรื่องของความตื่นตวัทางปัญญา
ของวงวรรณกรรมไทย และความใจกวา้งของผูท้ีม่หีน้าทีป่กครองบา้นเมอืง 
 คมทวนไม่ลงัเลทีจ่ะชีช้ดัลงไปว่า ศตัรขูองประชาชนคอืใคร ดงัเช่นในกวนีิพนธช์ื่อ “ตุลา
เลอืดตุลาชยั” (ส านึกขบถ หน้า 139) หรอืไม่กป็ระณามแกะด าในสถาบนัอนัเป็นทีเ่คารพ อย่าง
ตรงไปตรงมา ดงัเช่นในบทกว ี “ส านึกขบถ (2) ทากเหลอืง” (ส านึกขบถ หน้า 153–155) 
ผูป้ระพนัธพ์รอ้มทีจ่ะเสนอตวั เป็นผูเ้ตอืนสตผิูร้่วมอาชพี เช่นในบทกว ี “แด่เพือ่นหนงัสอืพมิพ”์ 
ซึง่มขีอ้ความตอนหน่ึงว่า 
แอ่นอกท าอวดอา้ง 
พอเงนิงา้งกเ็งนโงน 
 เหน็ปืนในมอืโจร 
 ยิง่อ ้าอึ้งตะลงึเออ! 
(นาฏกรรมบนลานกว้าง หน้า 31) 
 อย่างไรกต็าม ผูอ้่านอาจจะอดรูส้กึไม่ไดว้่า คมทวนมองปัญหาเป็นวภิาษวธิเีกนิไป เช่น 
เขามกัจะมองเหน็แต่ความโสมมของเมอืงกรุง และความบรสิุทธิผ์ุดผ่องของชนบท บทกว ี
“นาฏกรรมบนลานกวา้ง” (ใน นาฏกรรมบนลานกว้าง หน้า 65–77) เป็นไปในแนวทีว่่า “ทุก
ถนนหนทางในบางกอก ฝงูจิง้จอกจอ้งขยีค้นอสีาน” (หน้า 67) ถงึกระนัน้กด็ ี วรรณกรรมแห่ง
ความส านึกเชงิสงัคม ตามแบบของคมทวน  คนัธนูกม็ลีกัษณะเฉพาะ เขาอาจจะใชว้ธิ ี“บรภิาษ”
สงัคม ตามแบบขององัคาร  กลัยาณพงศอ์ยู่มาก แต่เขามองเหน็ความหลากหลายของปัญหา
สงัคมไดอ้ย่างชดัแจง้ เขาอาจจะใชท้ัง้เนื้อหา และถอ้ยค าทีรุ่นแรงในบางครัง้ แต่ความสามารถ
ในการแต่งค าประพนัธข์องเขา ท าให ้“บรภิาษวธิ”ีของเขา เป็นงานศลิปะทีท่รงความงามไป 
 สิง่ทีน่่าทึง่ในงานของเขากค็อื ความสตัยซ์ื่อทางปัญญาของเขา ทีย่อมรบัว่าศตัรูกค็อื
พวกเรา หรอืเพือ่นเรานัน่เอง ดงัทีเ่ราเหน็มาแลว้ใน “แด่เพือ่นหนงัสอืพมิพ”์ เช่นเดยีวกบั
นกัเขยีนร่วมสมยัอื่นๆ เขาไม่อยู่ในฐานะทีจ่ะประกาศชยัชนะของประชาชนในขณะน้ีได ้
วรรณกรรมของเขาจงึจ าตอ้งท าหน้าทีใ่นการประกาศอุดมการณ์ เช่น บทกว ี“ค าประกาศของคน
ถอืปากกา” (นาฏกรรมบนลานกว้าง หน้า 24–25) หรอืวรรณกรรมทีป่ระกาศศรทัธาในอนาคต 

 
3 ด ู: เจตนา   นาควชัระ : ทฤษฎีเบือ้งตน้แห่งวรรณคดี บทท่ี 9 “อารมณโ์ศกในวรรณคดี” 
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สรา้ง วญิญาณสู ้ กลา้หาญ 
ต า รวจทหารพาล อย่ากลวั 
นาน วนัความชัว่ จกัเผย 
ผอง พวกมนัเคย ขีก่ด 
เฮา ตอ้งขบถ คนทราม 
เอย นีค่อืความ งามด ี

(นาฏกรรมบนลานกว้าง หน้า 75–76) 
 เป็นอนัว่าถงึศตัรจูะลื่นไหลไปไดใ้นขณะนี้ แต่ในระยะยาวพวกเขาจะชนะไปไม่ได ้
เพราะประชาชนพรอ้มทีจ่ะอดทนต่อไปอกี “นานวนั” และกใ็ฝ่ทีจ่ะใชว้จิารณญาณแยกแยะ
ออกมา ว่าใครคอื “คนทราม” เมื่อใดทีน่กัเขยีนปลอดอคต ิและมองเหน็แจง้อย่างไม่เหมารวม ว่า
ใครคอืศตัรทูีแ่ทจ้รงิของประชาชน เมื่อนัน้วรรณกรรมแห่งความส านึก จะท าหน้าทีเ่ป็นแสงสว่าง
ทางปัญญาใหแ้ก่สงัคมนี้ได ้ 
 การมองปัญหาสงัคมปัจจุบนัในวรรณกรรมทีเ่ราไดพ้จิารณามาแลว้นัน้เป็นการมุ่งมอง
ปรากฏการณ์เสยีเป็นสว่นใหญ่ โดยยงัมไิดพ้จิารณาถงึมลูเหตุอย่างจรงิจงั  เราจะเรยีกรอ้งใหน้กั
ประพนัธท์ าหน้าทีเ่ป็นผูว้เิคราะหส์งัคมอย่างเป็นหลกัเป็นเกณฑเ์ยีย่งผูเ้ชีย่วชาญทาง
สงัคมศาสตรค์งไม่ได ้นกัเขยีนชอบทีจ่ะท าหน้าทีเ่ป็นผูก้ระตุน้ความคดิมากกว่า เรื่องของมลูเหตุ
เป็นสิง่ทีจ่บัใหม้ัน่ไดย้าก ในทีน่ี้จะน าตวัอย่างจากวรรณกรรมบางเรื่องมาอภปิรายในประเดน็ที่
เกีย่วกบัปฐมเหตุของปัญหาทางสงัคม 
 วรรณกรรมแห่งความส านึกเชงิสงัคมมกัจะน าปัญหาของความยากจนมาเป็นแก่นของ
เรื่อง และในบางครัง้เรากอ็าจจะไม่แน่ใจนกัว่า ความยากจนเป็นเหตุหรอืเป็นผลของปัญหาสงัคม 
ในแงน่ี้เรื่องสัน้เรื่อง “อ่อน” (2523) ของ “วรางค”ี (ซึง่ไดร้บัรางวลัของสมาคมภาษาและหนงัสอื 
และไดร้บัการน ามาเผยแพร่เป็นภาษาองักฤษดว้ย ใน Thai P.E.N. Anthology) จดัไดว้่าเป็น
เรื่องทีช่วนคดิอย่างยิง่ เรื่องของการตดัสนิใจของเดก็สาวชื่ออ่อน ซึง่ยอมรบัเงนิค่าท าขวญั แทน
การยนิยอมใหน้ าตวัต ารวจทีข่ม่ขนืเธอขึน้ศาล เพือ่รบัอาญาของบา้นเมอืง เป็นประเดน็ของการ
ตดัสนิใจทีเ่ราคงจะอภปิรายไดไ้ม่รูจ้บสิน้  แมว้่าผูแ้ต่งจะพยายามชีแ้นะว่า ความยากจนเป็นตวั
ก าหนดการตดัสนิใจของเธอ ในแงห่นึ่งความยากจนเป็นผลของความพกิารของสงัคม เพราะจน
เธอจงึทนอบัอายและยอมสยบต่อ “ศตัรขูองประชาชน” ดว้ยการรบัการประนีประนอม แต่การ
กระท าของเธอกเ็ป็นเหตุทีส่นบัสนุนใหส้งัคมของเธอพกิารต่อไป เพราะผูก้ระท าผดิไม่ตอ้งรบั
โทษ ในทา้ยทีสุ่ดแลว้ ใครคอืศตัรขูองประชาชนกนัแน่ ต ารวจเลวๆ เพยีงคนเดยีวหรอื ถา้ความ
ยากจนเป็นศตัรขูองประชาชน ความยากจนกเ็ป็นสิง่เกดิขึน้ดว้ยน ้ามอืมนุษยท์ีก่ระท าต่อมนุษย์
ดว้ยกนั แลว้มนุษยต์นนัน้อยู่ทีไ่หน วรรณกรรมเรื่องนี้เป็นวรรณกรรมทีต่ ัง้ค าถามมากกว่าทีจ่ะ
ใหค้ าตอบ ศตัรทูีล่ ื่นไหลกอ็นัตรธานไปอกี 
 ค าถามในท านองเดยีวกนัมอียู่ในเรื่องสัน้ “บนทอ้งน ้าเมือ่ยามค า่” (2521) ของอศัศริ ิ 
ธรรมโชต ิ ซึง่ตพีมิพร์วมเล่มไวใ้น ขนุทอง เจ้าจะกลบัเมื่อฟ้าสาง (2521) ประเดน็ของการ
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ตดัสนิใจกระท าสิง่ทีผ่ดิประเพณีอนัดงีาม (คอืการลกัของมคี่าจากคนตาย) กบัเรื่องของความ
ยากจน ไดร้บัการน ามาเชื่อมโยงกนัอกี ผูแ้ต่งวาดภาพทีน่่าขยะแขยงของศพทีล่อยน ้า และการที่ 
“เขา” กรดีเอาสายสรอ้ยออกมาจากมอืของศพทีบ่วมฉุ เพือ่จะตอกย ้าประเดน็ของการตดัสนิใจ
ใหเ้ด่นชดัขึน้อกี ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของความโลภแบบสามญัธรรมดา 
 …สมบตันิี้ไม่มากกจ็รงิอยู่ แต่มนักม็ากเกนิกว่าแตงโมทัง้ล าเรอืของเขา… ภาพเสื้อ
ลูกไมท้ีแ่ขวนอยู่ตามรา้นรวงในตลาดลอยมาใหเ้มยีเขาสวมใส ่และอาจจะไดผ้า้ถุงสสีวยจากเมอืง
เหนืออกีสกัผนื เสื้อผา้ชุดใหม่ส าหรบัเขาและลูก กอ็าจจะจบัจ่ายซื้อกนัไดอ้ย่างไม่เสยีดายคราว
นี้… 
 …ใบหน้าอนัเบกิบานของเมยี และแววตาอนัตืน่เตน้ของลูก แมเ้ป็นความสุขชัว่แล่น มนั
กม็คีวามหมายต่อชวีติ ชวีติอนัเตม็ไปดว้ยความแหง้แลง้ ไม่ผดิทุ่งนารา้งฝน (หน้า 97) 
 เป็นอนัว่าเศรษฐศาสตรแ์ห่งความหวิโหย มคีวามถูกตอ้งเหนือกว่าจรยิธรรม และ
ประเพณีอนัดงีามกระนัน้หรอื ผูแ้ต่งมไิดใ้หค้ าตอบทีช่ดัเจน ถา้ความยากจนเป็นศตัรขูอง
ประชาชน มนักเ็ป็นศตัรทูีป่ระชาชนคงเอาชนะไดย้าก ในทา้ยทีสุ่ดแลว้เรากค็งจะอดถามไม่ไดว้่า
ศตัรทูีแ่ทจ้รงิอยู่ทีใ่ด “เขาไม่มเีวลาจะคดิว่าศพของเดก็น้อยผูน้ี้ลอยมาจากไหนแน่ จะมใีครทีเ่ป็น
พอ่เป็นแม่จะมโีอกาสรูห้รอืเปล่า ภายในสว่นลกึของเขาเพยีงแต่รูส้กึสลด และเสยีใจใหก้บั
โชคชะตาของเพือ่นมนุษยบ์า้งเลก็น้อยเท่านัน้” (หน้า 98) การทีเ่ขายงัรูส้กึเสยีใจ กย็งัเป็น
เครื่องหมายชีใ้หเ้หน็ว่ามนุษยธรรมไม่ไดเ้หอืดหายไปจนหมดสิน้ แต่การทีเ่ขาเสยีใจ “ไมเ่พยีง
เลก็น้อยเท่านัน้” กเ็ป็นลางรา้ยบ่งบอกสิง่ทีน่่าวติกว่า ศตัรขูองประชาชนไดบุ้กรุกเขา้มา
ครอบครองจติใจของประชาชนไปบา้งแลว้ และศตัรทูีอ่ยู่ในใจคนกค็งจะเป็นศตัรทูีน่่าเกรงขาม
เป็นอย่างยิง่ 
 เราคงจะปฏเิสธไม่ไดว้่า วรรณกรรมทีไ่ดน้ ามาพจิารณาขา้งต้นน้ี เป็นงานที่ผูแ้ต่งตัง้
ทศิทางในเชงิความคดิเอาไว ้โดยทีป่ระสงคจ์ะใหผู้อ้่านคดิตาม หรอืคลอ้ยตามไปทางใดทางหนึ่ง 
จะโดยโจ่งแจง้หรอืไม่กต็าม การทีจ่ะสรา้งวรรณกรรมแห่งความส านึกเชงิสงัคมขึน้มาใหม้ี
ลกัษณะเป็นภววสิยัอยู่เตม็รูปนัน้เป็นสิง่ทีย่ากยิง่ เรื่องสัน้บางเรื่อง (แต่ไม่ใช่ทุกเรื่อง) ในชุดฟ้าบ่
กัน้ ของ  “ลาวค าหอม” จดัไดว้่าเป็นงานบุกเบกิในดา้นน้ี โดยทีส่ภาพยากไรข้องชวีติชนบท
ไดร้บัการตแีผ่ออกมาอย่างตรงไปตรงมา สามารถเรยีกรอ้งความสนใจจากผูอ้่านได ้ โดยทีเ่ราไม่
รูส้กึว่าผูแ้ต่งพยายามจะเขา้มาชี้น า แต่วรรณกรรมทีจ่ดัไดว้่าเป็นตวัอย่างทีน่่าทึง่ทีสุ่ดของวธิกีาร
แห่งภววสิยั กเ็หน็จะไดแ้ก่ ลูกอีสาน (2518–2519) ของค าพนู  บุญทว ี
 เป็นทีน่่าสงัเกตว่า ผูแ้ต่งคงจะไดก้ าหนดระเบยีบวนิยัใหแ้ก่ตนเอง ว่าจะบรรยายสภาพ
ชวีติทีแ่รน้แคน้ของชาวอสีานโดยไม่ตัง้ประเดน็ว่า ใครเป็นผูก้ระท าหรอืใครเป็นผูถู้กกระท า ฉาก
ทีด่จูะท าหน้าทีเ่ป็นค าประกาศลทัธขิองผูป้ระพนัธค์อื ฉากทีห่ลวงพอ่ถามคนูว่า “เกลยีดใคร 
เกลยีดอะไรมากทีสุ่ด” และไดร้บัค าตอบจากเดก็ว่า “เกลยีดฟ้าครบั” ซึง่กท็ าใหห้ลวงพอ่ตอ้ง
ก าราบเจา้หนูไปดว้ยไมเ้รยีว 1 ท ีแลว้ส าทบัว่า “จ าไวใ้หด้ ีจะบอกให ้ต่อไปอย่าเกลยีดฟ้า ฟ้าไม่
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เคยลงโทษใคร จ าไดไ้หม?” พรอ้มทัง้ใหโ้อวาทเพิม่เตมิอกีว่า “จ าไวใ้หด้ ี สิง่ทีใ่หโ้ทษคนเฮาคอื
คน” (ฉบบัพมิพ ์พ.ศ. 2523 หน้า 53–55) 
 เมื่อตัง้กรอบไวเ้ช่นน้ีแลว้ ประชาชนจงึไม่จ าเป็นตอ้งโทษฟ้าโทษดนิอกีต่อไป และเมื่อ
ไดข้อ้สรุปเชงิอภปิรชัญาไวแ้ลว้ว่า “มนุสโสส”ิ กไ็ม่มคีวามจ าเป็นอนัใดทีจ่ะตอ้งไปแจกแจงว่าใคร
ใหโ้ทษแก่ใคร ลูกอีสานจงึด าเนินเรื่องไปในลกัษณะของต าราอาหารอสีานอนัไม่รูจ้บส าหรบัโรง
ครวัของคนยาก 
 อนัทีจ่รงิแลว้ความยากจนขน้แคน้ทีแ่สดงออกมาในรปูของการตัง้ตน้หาอาหารมาประทงั
ชวีติ เป็นขอ้มลูทีม่ศีกัยภาพพอทีจ่ะน าไปสรา้งเป็นวรรณกรรมทีว่จิารณ์สงัคมอย่างเผด็รอ้นได ้
แต่ผูแ้ต่งรกัษาระเบยีบวนิยัทีต่นเองเป็นผูส้รา้งขึน้อย่างเคร่งครดั วรรณกรรมทีอ่าจจะเรยีกไดว้่า
เป็น odyssey แห่งความยากไร ้ จงึก่อตวัขึน้มาเป็นผลงานทางวรรณศลิป์ทีห่าทีเ่ปรยีบไดย้าก 
เป็นการกล่าวความระดบัต ่ากว่าความเป็นจรงิ (understatement) ทีห่าไดย้ากในวรรณกรรมไทย
ร่วมสมยั เป็นอนุสาวรยีแ์ห่งภววสิยัทางวรรณศลิป์ทีน่่าทึง่ ถ้าจะกล่าวดว้ยส านวนของประวตัิ
วรรณคดสีากล กค็งจะเป็นว่า ลูกอีสาน เป็นนวนิยายแบบที ่ Gustave Flaubert อยากเขยีน  
แต่เขยีนไม่ได3้       
 ในบรบิททางวรรณศลิป์ทีก่ล่าวมานี้ ศตัรขูองประชาชนหมดโอกาสทีจ่ะเผยโฉมหน้า
ออกมาใหป้รากฏ  แต่ในทา้ยทีสุ่ดแลว้กค็งจะมแีต่ผูอ้่านทีข่าดความอ่อนไหวทางอารมณ์
ความรูส้กึเท่านัน้ ทีจ่ะไม่ใหค้วามเหน็ใจต่อพอ่ครวัแม่ครวัผูห้วิโหยเหล่านี้ ถา้ผูอ้่านจะไปสรา้ง
ภาพของศตัรขูองประชาชนขึน้มาในจนิตนาการของตน ผูป้ระพนัธก์ค็งจะตอ้งกล่าวว่าผูอ้่านคดิ
มากไปเอง 
 แนวทางของค าพูน บุญทว ี อาจจะเป็นเสน้ทางทีเ่พือ่นนกัประพนัธไ์ม่ถนัดทีจ่ะเดนิร่วม
ทางไปดว้ยเท่าใดนกั เพราะการสรา้งความเป็นกลางในทางวรรณกรรมในลกัษณะนี้ อาจจะเป็น
การยัว่ยุใหศ้ตัรเูหมิเกรมิขึน้มาอกี เพราะเขา้ใจว่าประชาชนไดย้อมสยบโดยดุษฎไีปแลว้ ความ
ส านึกเชงิสงัคมของคนใบท้างวรรณศลิป์ คงจะสรา้งผลกระทบไปในทางทีท่ าใหส้งัคมดขีึน้ไดย้าก 
 กล่าวโดยทัว่ไปว่า นกัประพนัธร์่วมสมยัของเราสว่นใหญ่ มทีัง้วฒันธรรมแห่งการ
วจิารณ์ทีห่นกัแน่น และมทีัง้ฝีปากทีค่มคาย ขบวนการเสาะแสวงหาศตัรขูองประชาชนดว้ย
เครื่องมอืทางวรรณศลิป์จงึด าเนินต่อไป ทุกขเ์ขญ็ของประชาชนในเมอืงหลวงกใ็ช่จะยิง่หย่อน
กว่าเพือ่นร่วมทุกขใ์นชนบท ดงัทีสุ่จติต ์  วงษ์เทศไดช้ีใ้หเ้หน็ใน เสภาน ้าท่วมหาบเร่ (2526) 
ซึง่เรยีกไดว้่าเป็นกวนีิพนธ์บนัทกึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ มคีุณค่าเชงิหลกัฐานในท านองเดยีวกบั 
ลูกอีสาน และตามประสาของ “ไพร่” ทีไ่ดเ้จรญิวยัทางปัญญาขึน้มาในยุคประชาธปิไตย ผูแ้ต่ง

 
3 Gustave  Flaubert  นักเขียนนวนิยายชาวฝรั่งเศส ในช่วงหลงัศตวรรษท่ี 19 เสนอความคิดว่านกัประพนัธค์วรจะสรา้ง
งานท่ีมีลกัษณะเป็นภววิสยัใหม้ากท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได ้ โดยท่ีตวัผูป้ระพนัธส์รา้งเรื่องที่ด  าเนินไปไดเ้องดว้ยตรรกวิธีภายใน
เรื่อง  ผูป้ระพนัธต์อ้งไม่เขียนงานท่ีท าใหผู้อ้่านเกิดความรูส้กึว่าตวัผูแ้ต่งเขา้มามีบทบาทเชิง “ก ากบัการแสดง” หรือชกัน า
ในทางความคิด (ด ู : ทศันีย ์  นาควชัระ : ชีวิตและผลงานของกลุสตาฟ  โฟลแบรต ์กรุงเทพฯ : ส  านกัพิมพจ์ฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 2529 หนา้ 327–334   
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จงึมไิดม้องน ้าท่วมเป็นแคป่รากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ และในแงน่ี้ชื่อเรื่องว่า เสภาน ้าท่วมหาบ
เร่ กบ็่งบอกอยู่แลว้ว่า หาบเร่จ่อมจมลงไปกบักระแสน ้าโสโครกของเมอืงหลวง น ้าท่วมเป็น
กรอบโครงทีเ่อือ้อ านวยใหเ้ราเหน็ปัญหาของสงัคมไดเ้ด่นชดัยิง่ขึน้อกี 

 ทัง้น ้ากามน ้ าซูเปอรโ์กโนเรยี 
 น ้าเสยีจากส านึกมนุสสา 
 น ้ากรดน ้ าด่างน ้ากลางสภา 
 และน ้าตาคนร่อนเร่เสภาเอย (หน้า 17) 

  
ความในวรรคสุดทา้ยกบ็อกไวอ้ย่างชดัแจง้ว่า ผูแ้ต่งไม่ไดต้อ้งการจะสรา้งวรรณกรรม

แห่งภววสิยั ดงัเช่นทีเ่ราไดเ้หน็ในกรณีของค าพนู  บุญทว ี เสภาน ้าท่วมหาบเร่ มลีกัษณะเป็น
เรื่องเล่าไปดว้ยในตวั คอืมตีวัละครหลกัเป็นผวัเมยี จ่าต ารวจ แม่คา้หาบเร่ ซึง่ตอ้งววิาทกัน
เพราะอาชพีบบีบงัคบัใหต้อ้งเดนิทางสวนกนั แต่เช่นเดยีวกบัวรรณกรรมร่วมสมยัอกีมาก หลาย
ช่องทางทีป่ระชาชนจะตอ้งต่อสูก้บัศตัรขูองประชาชนได ้เป็นเพยีง “บรภิาษวธิ”ี    

 ไอค้นโกงคนคดในกรมกอง 
 เอาเงนิทองประเทศชาตศิาสนา 
 ท าไมไม่ไปจบัเอามนัมา 
 รงัแกคนขายคา้เร่ท าไม 
 ……………………………………………….. 
 กเ็จา้นายในกระทรวงทบวงกรม 
 ลา้นเสพสมสุขสมกนัสุดสอย 
 จะขีเ้ยีย่วมขีี้ขา้ประคองคอย 
 น้อยหรอืเขาจะรูถ้งึลูกเรา  (หน้า 79–80) 

  
ท่ามกลางความทุกขย์ากทีแ่กไ้ม่ไดแ้ละไม่มผีูใ้ดช่วยแก้ ชาวบา้นกห็าทางผ่อนคลาย

ดว้ยการจดัแขง่เรอื กวเีขยีนค าประพนัธ์ตอนน้ีไดย้อดเยีย่ม จดัไดว้่าเป็นงานเขยีนทีแ่สดงฝีมอื
ขัน้สุดยอด  ทัง้ในดา้นเนื้อหา ทัง้ในดา้นการใชภ้าษา ในดา้นความมชีวีติชวีาของจงัหวะ และ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในดา้ยการวจิารณ์สงัคมและการเมอืงดว้ยความหมายกึง่ซ่อนเรน้ (หน้า 49–
52) และทีเ่ช่นเดยีวกบัเพื่อนนกัประพนัธ์ร่วมสมยัอกีหลายคน การน าเรื่องของการเล่นเขา้มา
แทรก เป็นไปเพือ่สือ่ความหมายเชงิปรชัญา 

เหล่าโหราจงึมขีอ้ขยาย 
ว่าแขง่เรอืครัง้นี้มที านาย 
คนเกดิมาแลว้ตอ้งตายไปตามกรรม 
…………………………………………….. 
ทีเ่รอืรัว่แลว้ล่มจงึจมลง 
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เป็นกฎตามพุทธองคอ์ย่าสงสยั 
ชวีติทีบ่กพร่องตอ้งมภียั 
ยงัไม่ถงึเสน้ชยักต็ายแลว้  (หน้า 52–53) 

 
น ้าท่วมครัง้นี้จงึเป็นบทเรยีนใหแ้ก่คนทุกระดบั ตัง้แต่ผูน้ า (ซึง่ชาวบา้นยมืชื่อมาใหก้บั

เรอืแขง่) ไปจนราษฎรผูย้ากไร ้ เมื่อมองโลกเช่นนี้แลว้ ความขดัแยง้ระหว่างประชาชนกบัผูท้ีอ่ยู่
เหนือประชาชนกด็ูจะเลอืนลางไป ความตายของแม่คา้หาบเร่จงึมไิดเ้ป็นสิง่ทีก่ระตุ้นความส านึก 
ว่าเธอเป็นผูก้ระท าเท่าใดนกั ในแงข่องวรรณศลิป์ ความตายของมณีเกดิขึน้อย่างไม่คาดฝัน จงึ
เป็นการจบทีส่ ัน้ทีสุ่ด แต่ “เลอืดสแีดง” ที ่ “กระจายในท่อธาร” นัน้ (หน้า 86) อาจจะชวนใหเ้รา
ปลงสงัขาร มากกว่าทีจ่ะกระตุน้ใหเ้กดิความส านึกทีจ่ะแกไ้ขสงัคม ศตัรผููล้ ื่นไหลไดอ้นัตรธานไป
อกีค ารบหนึ่งแลว้ 

เป็นไปไดห้รอืไม่ว่า ศตัรทูีแ่ทจ้รงิของประชาชน อาจไม่ใช่ศตัรใูนคราบของบุคคลหรอื
กลุ่มบุคคล แต่เป็นค่านิยมหรอืความเชื่อทีค่รอบง าประชาชนมาชา้นานเสยีจนมองไม่เหน็ว่า 
แก่นแทข้องความเป็นมนุษยอ์ยู่ทีใ่ด ลกัษณะของความเชื่อถอืโชคลางทีม่ผีลกระทบทางสงัคมที่
กล่าวมานี้ “ลาว ค าหอม” ไดช้ีใ้หเ้หน็ไวแ้ลว้ในเรื่องสัน้บางเรื่องในชุด ฟ้าบ่กัน้ 

ในทศันะสว่นตวัของผูเ้ขยีนวรรณกรรมทีเ่จาะลกึถงึแก่นของปัญหาทีว่่านี้ เหน็จะไดแ้ก่
เรื่องสัน้ชื่อ “แลว้หญา้แพรกกแ็หลกลาญ” ของอศัศริ ิ ธรรมโชตซิึง่ตพีมิพร์วมไวใ้นเรื่องสัน้ชุด 
ขนุทอง  เจ้าจะกลบัเมื่อฟ้าสาง เพือ่นทีร่กักนัอย่างแนบสนิท เหนิกบันาคตอ้งห ้าหัน่กนัจนตาย
ตกตามกนัไปทัง้สองคน กด็ว้ยเหตุที ่“นาย” ซึง่เป็นพีน้่องกนัแท ้ๆ กลายมาเป็นศตัรกูนัดว้ยเหตุ
แย่งสมบตั ิ ความตายของเหนิกบันาค จงึเป็นการปลดแอกจากความเป็นทาสของประเพณี ที่
มไิดต้ัง้อยู่บนรากฐานของมนุษยธรรม ความสวามภิกัดิต์่อเจา้นายอย่างไรเ้หตุผล กลายเป็น
จรรยาบรรณของโจรทีค่นรุ่นใหม่ตอ้งปฏเิสธ เหนิกบันาคทีพ่รอ้มจะเอาความตายเขา้แลกความ
เป็นไทใหก้บัคนรุ่นลูกของเขา 

ศตัรูในรูปของความเชื่อที่งมงาย เป็นศตัรูที่มพีลงัยิง่ไปกว่าศตัรูที่เป็นบุคคลมากนัก 
อศัศริ ิ ธรรมโชต ิไดช้ีท้างไปสูอ่นาคตใหเ้พือ่นร่วมสมยัของเขาแลว้ การเอาชนะศตัรทูีไ่ม่ใช่เรื่อง
ของการต่อสูใ้นระดบับุคคลหรอืระดบัสงัคม แต่เป็นการใชปั้ญญามนุษยเ์อาชนะความโงง่มของ
มนุษยเ์อง หน้าทีข่องเราคอื การกล่อมเกลาคนรุ่นลูกมใิหท้ าความผดิของคนรุ่นพอ่ซ ้าอกี 

ในทา้ยทีสุ่ดแลว้ การวิง่ไล่ตามศตัรทูีล่ ื่นไหลในวรรณกรรมแห่งความส านึกเชงิสงัคมของ
ไทยในปัจจุบนั จงึเป็นประดุจการวิง่ทนทีไ่ม่มกีารก าหนดระยะทาง จะว่าเป็นความลม้เหลวของ
วรรณกรรมยุคใหมก่เ็หน็จะไม่ยุตธิรรมนกั เพราะคุณค่าของวรรณกรรม เป็นคนละเรื่องกบัความ
ลกึซึง้และแม่นย าของสงัคมศาสตร ์ วรรณกรรมทีจ่บัใจคนอาจจะไม่สามารถสง่ผลเชงิปฏบิตัทิี่
เหน็ผลทนัตาได ้ วรรณกรรมทีป่ระเมนิสถานการณ์ทางสงัคมทีใ่กลต้วัผดิพลาดอาจจะเป็น
วรรณกรรมทีท่รงคุณค่าทางวรรณศลิป์กไ็ด ้ จะขอยกตวัอย่างกวนีิพนธช์ื่อ “เพลงกล่อมเพือ่น” 
(2518) ของเนาวรตัน์  พงษ์ไพบูลย ์
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  ทางยงัมดืยดืยาว 
เราจะกา้วฝ่าไป 
เป็นแสงเทยีนสอ่งไทย 
พรอ้มเผาไหมต้วัเอง 
เราจะคลอ้งแขนมัน่ 
เขา้ประจญัไม่หวัน่เกรง 
ฆอ้งระฆงัจะวงัเวง 
มาอยู่เยอืนกบัเพือ่นยา 
พอเสยีงปืนดงัเปรี้ยง 
เราจะเรยีงดาหน้า 
ไปสบืทอดเจตนา 
ประกาศชยัประชาชน   (เพียงความเคลื่อนไหว หน้า 51) 

  
 เราคงจะตอ้งท าความเขา้ใจกบัตวัเองว่า หน้าทีท่างสงัคมของวรรณกรรม อาจจะมใิช่
การแกปั้ญหาสงัคมในเชงิปฏบิตั ิ หรอืการเปลีย่นพฤตกิรรมของมนุษยใ์นระยะสัน้ แต่เป็นหน้าที่
ของการใหแ้สงสว่างทางปัญญา ดว้ยการสรา้งความประทบัใจ ในแง่นี้การจบัเอาศตัรขูอง
ประชาชนมาขึน้ศาลประชาชนใหไ้ด ้จงึมใิช่หน้าทีโ่ดยตรงของงานสรา้งสรรคท์างวรรณศลิป์ 
 วรรณกรรมร่วมสมยัของไทย ไดท้ าหน้าทีใ่นการปลุกมโนส านึกในเรื่องของความถูกตอ้ง
และความผดิพลาดเชงิสงัคมไดอ้ย่างดมีาตลอด ซึง่เป็นสิง่ทีเ่ราในฐานะผูอ้่านน่าจะพงึพอใจ การ
ตัง้ประเดน็เกี่ยวกบั “ศตัรทูีล่ ื่นไหล” ขึน้มาอภปิรายในครัง้นี้ กเ็พือ่ทีจ่ะชกัชวนใหเ้รามาร่วมกนั
พจิารณาว่า วรรณกรรมของไทยเรามทีศิทางทีเ่ป็นไปในท านองวภิาษวธิรีะหว่างมติรกบัศตัร ู
ระหว่างผูก้ระท ากบัผูถู้กกระท า ระหว่างประชาชนกบัศตัรขูองประชาชน มากน้อยเพยีงใด 
 ค าตอบทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหว์รรณกรรมแห่งความส านึกเชงิสงัคม  เป็นไปในทางทีว่่า
เราไม่อาจเหน็วภิาษวธิทีีว่่านี้ไดอ้ย่างชดัเจนนกั ถา้จะยอ้นกลบัไปพจิารณาวรรณกรรมจากอดตี
บา้ง เราอาจจะไดค้ าตอบทีแ่น่ชดัยิง่ขึน้กไ็ด้ ถา้เราถามตวัเองว่า เรามคีวามรูส้กึชงิชงัต่อพระ
มหาอุปราชาใน ลิลิตตะเลงพ่าย   ในฐานะอรริาชศตัรหูรอืไม่ ค าตอบกค็งจะเป็นว่าไม่ ในทาง
ตรงกนัขา้ม เราใหค้วามเหน็อกเหน็ใจต่อตวัละครน้ีอย่างแน่นอน 
 เหตุใดองคพ์ระผูป้ระพนัธจ์งึสรา้งงานทีก่ระตุน้ความรูส้กึของเราไปในทางนี้ ในท านองที่
คลา้ยคลงึกนั รามายณะฉบบัดัง้เดมิของอนิเดยีโบราณ เป็นเรื่องของการต่อสูร้ะหว่างตวัแทน
ของธรรมะกบัอธรรม แต่ในรามเกียรต์ิของไทย ทศกณัฑไ์ดเ้บยีดพระรามตกเวทแีห่งศลิปะไป
ตัง้แต่ไหนแต่ไรมาแลว้ ระบบความคดิของไทยตัง้แต่ดัง้เดมิมาไม่เอือ้ต่อการมองปัญหาของโลก
และสงัคมดว้ยวภิาษวธิใีช่หรอืไม่ ทีว่่ากนัว่าพุทธศาสนากล่อมเกลาจติใจของเราใหเ้ป็นเช่นนี้ 
เป็นสิง่ทีพ่สิูจน์ใหเ้หน็เป็นรปูธรรมไดล้ะหรอื ปัญหาโลกแตกเหล่านี้มคีุณอนันตใ์นการช่วยใหเ้รา
อ่านหนงัสอืให ้“แตก” ยิง่ขึน้กว่าเดมิ 
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 ศตัรทูีล่ ื่นไหลจากเราไปนัน้คงจะไม่หายไปไหนไกลนกั เพราะมนัอาจจะเขา้ไปแอบแฝง
อยู่ในตวัเราเองกเ็ป็นได ้ คนกบัตะกวดจงึม ี “ความรูส้กึเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั” ดงัทีผู่แ้ต่ง
ตะกวดกบัคบผไุดก้ล่าวไว ้
 
 
ทีม่า : เจตนา   นาควชัระ. “ศตัรทูีล่ ื่นไหล:..แงมุ่มหนึ่งของวรรณกรรมไทยร่วมสมยั”. ทางอนัไม่
รู้จบของวฒันธรรมแห่งการวิจารณ์. เทยีนวรรณ. 2530, หน้า 3-33.   
 

บทวิเคราะห ์
 
 บทวจิารณ์นี้เป็นเอกสารวชิาการทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุมทางวชิาการเรื่อง “100 ปี นว
นิยายไทย” วนัที ่ 30  กรกฎาคม – 1 สงิหาคม  2528  ณ หอประชุมมหาวทิยาลยัศลิปากร และ
ตพีมิพค์รัง้แรกใน ถนนหนงัสอื สงิหาคม 2529 บทวจิารณ์นี้ก่อพลงัทางปัญญาแก่วงวรรณกรรม
ในช่วงนัน้มาก และยงัมพีลงัต่อเนื่องสูน่กัเขยีนและนกัวจิารณ์รุ่นใหม่อยู่จนทุกวนัน้ี (ดงัปรากฏ
ในบทสมัภาษณ์นกัเขยีน นกัวจิารณ์ และนกัวชิาการของคณะวจิยัสาขาวรรณศลิป์) บทวจิารณ์นี้
เป็นการวเิคราะหว์รรณกรรมร่วมสมยัหลายเรื่องหลายรูปแบบในเชงิเปรยีบเทยีบ ทัง้นวนิยาย 
เรื่องสัน้ กวนีิพนธเ์พือ่น ามาหาขอ้สรุปรวมเชงิทฤษฎี 
 วรรณกรรมไทยร่วมสมยัทีผู่ว้จิารณ์น ามาวเิคราะหเ์ป็นงานเขยีนประเภท “วรรณกรรม
แห่งความส านึกเชงิสงัคม” ซึง่เขยีนโดยนกัเขยีนรุ่นหนุ่มสาวทีร่บัประสบการณ์เขม้ขน้จาก
เหตุการณ์ในประวตัศิาสตรก์ารเมอืงไทย  ตัง้แต่ช่วง  “ฉนัจงึมาหาความหมาย”  มาจนถงึช่วง  
14 ตุลา 16 – 6 ตุลา 19  ผลงานสว่นใหญ่ทีน่ ามากล่าวถงึจงึเขยีนขึน้หลงั พ.ศ. 2519 ผลงานที่
น ามาวจิารณ์ ไดแ้ก่  ตะกวดกบัคบผ ุ  รวมเรื่องสัน้ชุด คนบนต้นไม ้  และ ตล่ิงสูง ซุงหนัก 
ของนิคม รายยวา จนตรอก  ค าพิพากษา  และรวมเรื่องสัน้ชุด มีดประจ าตวั ของชาต ิกอบ
จติต ิ ครบู้านนอก ของ  ค าหมาน คนไค  ส านึกขบถ และนาฏกรรมบนลานกว้าง  ของคม
ทวน คนัธนู รวมเรื่องสัน้ชุด  ขนุทอง เจ้าจะกลบัเมื่อฟ้าสาง  ของอศัศริ ิธรรมโชต ิ ลูกอีสาน 
ของค าพนู บุญทว ีและเสภาน ้าท่วมหาบเร ่ของสุจติต ์วงษ์เทศ ผลงานทีน่ ามาวจิารณ์ลว้นเป็น
งานทีม่พีลงัเขม้ขน้ทางความคดิ และมคีวามโดดเด่นในวงวรรณกรรมร่วมสมยั ทัง้นี้ผูว้เิคราะห์
ตดัตอนบทความนี้มาเป็นตวัอย่างเฉพาะสว่นทีว่จิารณ์ผลงานของนิคม รายยวา   

ผูว้จิารณ์ใหข้อ้สรุปชดัเจนว่า วรรณกรรมแห่งความส านึกเชงิสงัคม มแีก่นเรื่องแสดง
ความ อยุตธิรรมในสงัคม ซึ่งผูเ้ขยีนสามารถท าใหผู้อ้่านเกดิความรนัทดสลดใจในชะตากรรมของ
ประชาชนผูย้ากไรว้่าเป็นผูถู้กเอารดัเอาเปรยีบ เป็นผูถู้กกดขี ่แต่นกัเขยีนร่วมสมยัไม่ไดช้ีใ้หเ้หน็
ชดัเจนว่า ใครเล่าคอืศตัรขูองประชาชน ผูว้จิารณ์ใชค้ าว่า “ศตัรทูีล่ ื่นไหล” เป็นวลเีปรยีบเทยีบให้
เหน็ภาพและเกดิความรูส้กึ ในความหมายว่าวรรณกรรมร่วมสมยัไม่ไดช้ี้ชดัว่าศตัรขูอง
ประชาชนคอืใคร  และไดร้บัการต่อตา้นอย่างไร ผูว้จิารณ์ไม่ไดใ้ชข้อ้สรุปน้ีประเมนิคุณค่าทางลบ
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ต่อวรรณกรรมร่วมสมยั แต่กลบัน าขอ้สรุปน้ีไปสูก่ารกล่าวถงึทฤษฎทีางวรรณกรรมทีว่่าดว้ย
เรื่องของ “ความไม่ชดัเจนของความหมาย” และ “ความหมายซ่อนเร้น”  โดยพรรณนาให้
เหน็ว่ามใิช่นกัเขยีนไรค้วามสามารถในการน าเสนอ แต่ความซบัซอ้นของปัญหาในสงัคมร่วม
สมยัท าใหก้ารสรา้งคนรา้ย-คนดใีหเ้ป็นภาพด า-ขาวชดัเจนเป็นกลวธิกีารเขยีนทีล่า้สมยัไปแลว้ 
นกัเขยีนรุ่นใหม่ไม่ประสงคจ์ะยดัเยยีดสารทางความคดิแก่ผูอ้่าน แต่ตอ้งการใหผู้อ้่านหยุดคดิ  
ฉุกคดิ  คดิเอง  หรอืคดิต่อ ดงันัน้ ผูอ้่านจะเป็นผูป้รบัภาพศตัรขูองประชาชนทีเ่ลอืนรางให้
ชดัเจนดว้ยสตปัิญญาของตนเอง ตรงประเดน็นี้เท่ากบัว่าผูว้จิารณ์ชีใ้หเ้หน็ว่า สตปัิญญาของผูร้บั
สารมคีวามส าคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่าสตปัิญญาของผูส้ง่สาร แมว้่าวรรณกรรมแห่งความส านึก
เชงิสงัคมจะมวีงผูอ้่านไม่มากนกั แต่หากพลงัปัญญาของผูเ้ขยีนและผูอ้่านมคีลื่นความคดิตรงกนั 
วรรณกรรมนัน้กน่็าจะมผีลกระทบในการสรา้งพลงัแห่งสงัคมไดไ้ม่น้อย ขอ้คดิเหน็ของผูว้จิารณ์
ในประเดน็น้ีน าไปสูท่ฤษฎวีรรณคดใีนเรื่อง สุนทรียศาสตรข์องผู้รบั (Aesthetics of 
Reception) ซึง่ผูว้จิารณ์ไดพ้รรณนาไวอ้ย่างพสิดารแลว้ในบทความและเอกสารทางวชิาการ
หลายชิ้น เมื่อน าทฤษฎนีี้มาใชอ้ธบิายผลงานของนกัเขยีนรุ่นใหม่ของไทย กอ็าจกล่าวโดยสรุป
ไดว้่า  ผูว้จิารณ์เหน็ว่านกัเขยีนบางคนจงใจทิง้ “ช่องว่าง” ทางความคดิไวใ้หผู้อ้่านเตมิเตม็ดว้ย
ตนเอง ความสนุกในการอ่านวรรณกรรมร่วมสมยัเหล่านี้จงึอยู่ทีผู่อ้่านใชจ้นิตนาการและ
ประสบการณ์เดมิของตนต่อเตมิจนิตนาการของผูเ้ขยีนใหเ้ตม็รปู หรอืหากจะคดิไกลไปกว่าที่
ผูเ้ขยีนคดิ  กไ็ม่ใช่สิง่ทีผ่ดิแต่ประการใด    
 นอกจากนี้ ผูว้จิารณ์ยงัประเมนิคุณค่าของวรรณกรรมร่วมสมยัว่าไดย้กระดบัจาก
วรรณกรรมแห่งความส านึกทางสงัคมไปสูว่รรณกรรมแห่งปรชัญาและอภปิรชัญา เพราะเมื่อ
ผูเ้ขยีนมองโลกและชวีติดว้ยความเขา้ใจและยอมรบัในธรรมชาตขิองสรรพสิง่ว่าลว้นมทีุกข-์สุข ด-ี
เลว ถูก-ผดิ ฯลฯ การประกาศชดัแจง้ว่าสิง่ใดหรอือะไรคอืศตัรขูองประชาชนกไ็ม่อาจท าไดอ้ย่าง
โจ่งแจง้ แต่การไม่ชีช้ดักลบัท าใหผู้อ้่านตระหนกยิง่กว่า เมื่อตระหนกัว่าศตัรขูองเราไม่ใช่คนอื่น
คนไกลทีไ่หน  แต่เป็นคนธรรมดาอย่างเราๆนี่เอง อย่างเช่นผูว้จิารณ์ยกตวัอย่างเรื่องตะกวดกบั
คบผ ุ  โดยชีใ้หเ้หน็ว่า “เมือ่คนกบัตะกวดไดส้มัผสักนั และคนเกดิความรูส้กึว่าเป็นอนัหนึง่อนั
เดยีวกบัตะกวด ประชาชนกบัศตัรขูองประชาชนกเ็ผ่าพนัธุเ์ดยีวกนัอกีนัน่แหละ…เราจะจบัผูร้า้ย
ทีไ่หนมาลงทณัฑ ์ ในเมือ่เขากบัเรากก็ าพดืเดยีวกนั” หรอืตระหนกัว่าศตัรูของประชาชนอาจอยู่
ในใจของเรานี่เอง อย่างในเรื่องสัน้ "บนทอ้งน ้าเมื่อยามค ่า" และ "แลว้หญา้แพรกกแ็หลกลาญ" 
ของอศัศริ ิ  ธรรมโชต ิ ทีช่ีใ้หเ้หน็ศตัรใูนรูปของความโลภและความหลงงมงายไดอ้ย่างงดงาม 
การเป็นวรรณกรรมแห่งส านึกเชงิปรชัญากท็ าใหศ้ตัรขูองประชาชนลื่นไหลไป 
 บทวจิารณ์นี้ยงัเสนอใหเ้หน็ว่าบทบาทของวรรณกรรมเป็นอย่างไร ผูว้จิารณ์ไม่ได้
คาดหวงัใหว้รรณกรรมมบีทบาทในการเปลีย่นแปลงสงัคม อกีทัง้ไม่ไดเ้รยีกรอ้งใหน้กัเขยีน
สามารถวเิคราะหส์งัคมอย่างมหีลกัเกณฑ ์ และไม่ไดค้าดคัน้ว่าวรรณกรรมจะตอ้งใหค้ าตอบอนั
เป็นทางออกแก่สงัคม ผูว้จิารณ์มองบทบาทของวรรณกรรมในระดบักระตุน้ความคดิ และสรา้ง
จติส านึก เป็นงานเขยีนทีต่ ัง้ค าถามเพือ่ยัว่ยุใหค้ดิ มากกว่าจะเป็นการใหค้ าตอบ สัง่สอน หรอื
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ตดัสนิถูกผดิ ดงัทีผู่ว้จิารณ์กล่าวไวต้อนหน่ึงว่า “หน้าทีท่างสงัคมของวรรณกรรมอาจจะมใิช่การ
แกปั้ญหาสงัคมในเชงิปฏบิตั ิ  หรอืการเปลีย่นพฤตกิรรมของมนุษยใ์นระยะสัน้  แต่เป็นหน้าที ่
ของการใหแ้สงสว่างทางปัญญาดว้ยการสรา้งความประทบัใจ” ดงันัน้ การทีว่รรณกรรมร่วมสมยั
ปล่อยใหศ้ตัรลูื่นไหลไปอย่างลอยนวล จงึไม่ใช่ความลม้เหลว เพราะในฐานะงานสร้างสรรคท์าง
วรรณศลิป์ วรรณกรรมทีท่ าหน้าทีป่ลุกจติส านึกทางสงัคมกส็รา้งความพงึพอใจแก่ผูอ้่านไม่น้อย
แลว้ 

ประเดน็ส าคญัอกีอย่างหนึ่งทีผู่ว้จิารณ์แสดงไวช้ดัเจนในบทวจิารณ์นี้คอื การทีผู่เ้ขยีน
ตอ้งไม่ละเลยคุณค่าทางศลิปะของงานวรรณกรรม วรรณกรรมอาจมเีนื้อหารุนแรง ผูแ้ต่งบางคน
อาจใชล้กัษณะ “บรภิาษวธิ”ี หรอืวรรณกรรมบางเรื่องอาจมคีุณค่าในฐานะเป็นหลกัฐานขอ้มลูทาง
สงัคมศาสตร ์ แต่วรรณกรรมไม่ควรขาดอารมณ์สุนทรยีท์างวรรณศลิป์ เพราะวรรณกรรมทีจ่บัใจ
ผูอ้่านในเบือ้งตน้ย่อมน าไปสูก่ารจบัความคดิ และอาจพฒันาไปสูก่ารปลุกมโนส านึกในเรื่อง
ความถูกตอ้งและความผดิพลาดเชงิสงัคม ตลอดจนแปรไปเป็นภาคปฏบิตัใินเวลาต่อไป   

ประเดน็สุดทา้ยทีน่กัวจิารณ์เสนอไวใ้นบทความนี้คอืชีใ้หเ้หน็ว่าการทีน่กัเขยีนรุ่นใหม่
ไม่ไดน้ าเสนอวรรณกรรมแห่งความส านึกทางสงัคมดว้ยวภิาษวธิอีย่างชดัเจน ไม่ใช่สิง่แปลกใหม่  
หากแต่เป็น “สญันิยมทางวรรณกรรม” ทีม่อียู่แลว้ในวรรณคดไีทยแต่โบราณ ตวัละครฝ่ายรา้ยใน
วรรณคดไีทย เช่น ขนุชา้ง พระมหาอุปราชา ทศกณัฐ ์  ฯลฯ จงึไดร้บัความสงสารเหน็ใจจาก
ผูอ้่านผูด้ไูม่น้อยไปกว่าความชื่นชมในคุณงามความดขีองตวัละครฝ่ายด ี ผูว้จิารณ์ไดท้ิง้ค าถาม
ไวว้่าระบบความคดิของไทยแต่ดัง้เดมิ ไม่เอือ้ต่อการมองปัญหาของโลกและสงัคมดว้ยวภิาษวธิี
ใช่หรอืไม่ เป็นอทิธพิลของพุทธศาสนาจรงิหรอื ผูว้จิารณ์อาจไม่ไดต้อ้งการค าตอบนกั แต่กช็ีว้่า 
การพยายามขบปัญหาใหอ้อกจะช่วยท าใหอ้่านหนงัสอืแตก และท าใหเ้ราเขา้ใจสารเน้ือหาและ
ความคดิของวรรณกรรมไดท้ะลุปรุโปร่งขึน้  ทศันะต่างๆของผูว้จิารณ์ทีแ่สดงไวใ้นบทวจิารณ์นี้ 
แมจ้ะดเูหมอืนชีข้อ้บกพร่องของวรรณกรรมร่วมสมยั  ในดา้นทีป่ล่อยใหศ้ตัรขูองประชาชนลื่น
ไหลหลุดมอื  และวรรณกรรมหลายเรื่องมจุีดอ่อนในดา้นกลวธินี าเสนอบา้ง ในดา้นแนวคดิเชงิ
จรยิธรรมบา้ง แต่ในภาพรวมแลว้ บทวจิารณ์นี้ช่วยเปิดโลกทศัน์ของผูอ้่านและใหก้ าลงัใจ
นกัเขยีนรุ่นใหม่ไม่น้อย  ดว้ยการเชื่อมโยงขอ้สรุปเขา้กบัทฤษฎทีางวรรณกรรมอย่างไม่จงใจให้
เป็นวชิาการเกนิไป นอกจากนี้ ผูว้จิารณ์ยงัแกต้่างใหก้บัขอ้บกพร่องบางประการของวรรณกรรม
ร่วมสมยั โดยเฉพาะประเดน็ “ศตัรทูีล่ ื่นไหล” ไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื    

บทวจิารณ์นี้ต่างไปจากบทวจิารณ์โดยทัว่ไป คอื เป็นการวจิารณ์วรรณกรรมร่วมสมยั
จ านวนหน่ึงแทนจะวจิารณ์วรรณกรรมเพยีงเรื่องเดยีว ท าใหท้ศันะวจิารณ์ทีแ่สดงไวเ้ป็นทศันะ
จากมุมมองทีก่วา้งขวาง ผูว้จิารณ์สามารถสรุปประเดน็ไดอ้ย่างมัน่ใจดว้ยตวัอย่างวรรณกรรมทีม่ี
น ้าหนกั ขอ้สรุปของผูว้จิารณ์จงึมพีลงัหนกัแน่น แต่กใ็ช่ว่าผูว้จิารณ์จะปิดโอกาสส าหรบัการ
แสดงทศันะทีก่วา้งขวางออกไป การเปิดประเดน็ “ศตัรทูีล่ ื่นไหล” ในการวจิารณ์วรรณกรรมร่วม
สมยัจงึจุดประกายความคดิในการท างานของนกัเขยีนและนกัวจิารณ์ร่วมสมยัต่อมาอกียาวนาน 
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       รืน่ฤทยั สจัจพนัธุ ์: ผูว้เิคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 

ความคิดว่าด้วย “ทิศทางของวรรณกรรม” และ “ทิศทางของการวิจารณ์” 
 
                 กอบกุล   องิคุทานนท์ 
1.    
 จาก “จตุรสัความคดิ” ที ่โลกหนงัสอื นดัพบวสิา  คญัทพั และวฒัน์  วรรลยางกูร นัน้ มี
ปัญหาทีโ่ลกหนงัสอื ตัง้ค าถามอยู่ประการหนึ่ง คอื ทศิทางของวรรณกรรมควรจะเป็นอย่างไร 
 ถา้ค าว่า “ทศิทาง” ในทีน่ี้ ตอ้งการหมายถงึ “การก าหนดใหว้รรณกรรมมุ่งไปสู่ทศิทางใด
ทศิทางหนึ่งซึง่เป็นแนวทางเดยีวกนั เช่น มุ่งไปสูว่รรณกรรมเพือ่สงัคม เพือ่ก่อใหเ้กดิความ
ยุตธิรรมขึน้ในสงัคม  หรอืวรรณกรรมการเมอืง หรอืวรรณกรรมประเภทปลุกใหร้กัชาต ิ ศาสน์ 
กษตัรยิ ์ หรอือะไรกแ็ลว้แต่ ตามความเหน็สว่นตวั ดฉินัไม่เหน็ดว้ยเพราะเราไม่ควรก าหนด
ทศิทางของวรรณกรรมใหต้ายตวั แต่ทว่าควรเปิดใหก้วา้งไว ้ เนื่องจากแนวทางของวรรณกรรม
ไม่ใช่ “สตูรส าเรจ็รูป” ทีจ่ะต้องลงเอยไปสูจุ่ดนัน้ วรรณกรรมย่อมขึน้อยู่กบัแนวทางของนกัเขยีน
แต่ละคนทีจ่ะสรา้งสรรค ์ คน้ควา้หารูปแบบเนื้อหาออกมาเอง และทัง้สองประการน้ีขึน้อยู่กบั
จนิตนาการสรา้งสรรคข์องนักเขยีนเอง  ไม่ว่าจะเป็นความรูส้กึ อารมณ์ หรอืทศันะของเขากต็าม 
และแนวทางของนกัเขยีนแต่ละคนจะงอกเงยไปเรื่อยๆ โดยไม่จ าเป็นจะตอ้งตายตวัว่า จะตอ้งมุ่ง
ไปแนวทางนัน้ แนวทางนี้ตลอดไป นกัเขยีนมเีสรภีาพทีจ่ะพฒันาตนเองใหก้า้วหน้า หรอืเปลีย่น
ความคดิใหถ้ดถอยลง ย่อมเป็นไปไดท้ัง้นัน้  เช่น เมื่อก่อนเขาอาจสนใจแนวปรชัญาวตัถุนิยม 
ต่อมาอาจเปลีย่นเป็นแนวจตินิยม หรอืนยักลบักนั ในท านองเดยีวกนั นกัเขยีนคนหนึ่งอาจเขยีน
ไดห้ลายแนวตามทีจ่นิตนาการของเขาจะพาไป ท าไมเราจะตอ้งไปจ ากดัเสรภีาพของนกัเขยีน 
ในเมื่อนกัอ่าน นกัวจิารณ์ นกัคดิ กย็งัมอีสิระทีจ่ะแสดงปฏกิริยิาตอบสนอง หรอืคดัคา้นงาน
เขยีนใดๆ และน่ีกเ็ป็นแนวทางในการศกึษาวรรณกรรมดว้ยมใิช่หรอื  
 อนัคุณค่าแห่งวรรณกรรมนัน้ มใิช่จะตอ้งขึน้อยู่กบัทศิทางทีถู่กก าหนดกฎเกณฑ ์ (ตาม
ค าจ ากดัความขา้งตน้) ทว่าขึน้อยู่กบัผลงานแต่ละชิ้นว่ามบีางสิง่บางอย่างยกระดบัปัญญาแห่ง
มนุษย ์ความเป็นมนุษยท์ีแ่ทจ้รงิมคีุณค่าสากลซึง่วรรณกรรมทีด่คีวรพงึม ีไม่ว่าวรรณกรรมนัน้จะ
เขยีนในแนวใด -เพือ่ชวีติหรอืเพือ่ศลิปะ- ตามทีน่กัวจิารณ์จดักลุ่ม ดงันัน้การก าหนดให้วรรณกรรม
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ผกูตดิอยู่กบัทศิทางใดกต็ามโดยละเลยจากการคน้ควา้ มองหาแนวทางหลากหลายอื่นๆ ย่อม
เท่ากบัเป็นการจ ากดัระดบัปัญญาแห่งมนุษย ์ซึง่ยกยอตนเองว่าเป็น “สตัวป์ระเสรฐิ” (intelligent 
life) ถา้ว่าไปแลว้อาจนบัไดว้่า วรรณกรรมคอืความรูแ้ขนงหนึ่ง ทว่ามใิช่ความรูป้ระเภทจกัรกล 
(mechanical knowledge) ทีม่ผีลออกไปรบัใชส้ิง่ใดตายตวั เช่น วชิาชพีต่างๆ แต่วรรณกรรม
เป็นความรูป้ระเภทเสร ี(liberal knowledge) ซึง่ครอบคลุมคุณค่าในดา้นกวา้ง รบัใชใ้นทางกวา้ง
ซึง่อาจมผีลในแงป่รชัญา อารมณ์ สงัคม ฯลฯ ถา้จะมกีารก าหนดทศิทางในแนวการเขยีนแลว้ละ
ก ็ ดฉินัใคร่ขอเสนอว่า วรรณกรรมมทีศิทางของมนัเองอยู่ในตวัแลว้โดยไม่ตอ้งไปตัง้กฎเกณฑ์
ขึน้ใหม่ เราจะยอมรบักนัหรอืเปล่าว่าไม่ว่าวรรณกรรมจะออกมาในแนวใด (จตินิยม วตัถุนิยม 
หรอืจะซอยย่อยออกเป็นอตัถนิยม สญัลกัขณ์นิยม สจัจะสงัคม หรอืวรรณกรรมบาดแผลอะไรนัน่
กต็าม) เราจะปฏเิสธไดห้รอืว่า ไม่มวีรรณกรรมใดสกัชิน้ในแต่ละแนวทีไ่ม่มคี่า ใครจะปฏเิสธ
ผลงานของบลัซคั เมลวลิ  ดคิเกนส ์ ฯลฯ ทัง้นี้กย็่อมแลว้แต่อยู่ในแนวการเขยีน และความคดิ
ของแต่ละคนทีแ่ตกต่างกนัไป แต่ทว่าคุณค่าแห่งมนันัน่คอื ทศิทางทีว่รรณกรรมควรจะตอ้งเป็น 
เพราะวรรณกรรมทีด่คีอื วรรณคด ี ซึง่มเีนื้อหาของ “…ชวีติมนุษยท์ีก่วบีรรจงสรา้งขึน้มาใน
รปูแบบของงานศลิปะ การรูว้รรณคดอีย่างลกึซึง้คอืการรูจ้กัชวีติมนุษย ์ ชวีติมนุษยท์ีก่วีได้
กลัน่กรองแลว้และสรา้งขึน้มาเป็นอกีโลกหนึ่ง คอืโลกของศลิปะ จะว่าเป็นมายากต็ามท ีโลกของ
วรรณคดเีป็นโลกทีต่วัเราไม่ไดเ้ขา้ไปพวัพนัโดยตรง เราสามารถพนิิจพเิคราะหโ์ลกนัน้ไดจ้าก
ภายนอก แต่ขณะเดยีวกนั เรากม็ไิดว้างตวัอยู่ห่างจากโลกสมมตจินเกนิไป โลกทีม่คีวามสมจริง
เพยีงพอทีจ่ะท าใหเ้ราเกดิอารมณ์คลอ้ยตามไปกบัวรรณกรรมแต่ละชิน้ได…้ การศกึษาวรรณคดี
เป็นการฝึกปัญญาไดอ้ย่างดเีลศิ… นกัวรรณคดมีสีทิธิท์ีจ่ะแสดงทศันะเกี่ยวกบัมนุษยชาตไิด้
อย่างเตม็ภาคภูม”ิ (หน้า 49 จากหนงัสอื ทางไปสู่วฒันธรรมแห่งการวิจารณ์ ของเจตนา  
นาควชัระ)    
 นี่แหละคอืทศิทางของวรรณกรรมซึง่ก าหนดดว้ยตวัของมนัเอง จนิตนาการอนั
สรา้งสรรค ์ และความรบัผดิชอบของนกัเขยีนย่อมน าไปสู่จุดทีว่รรณคดยีนืหยดัอยู่ดว้ยแนว
ทางการเขยีนของเขาซึง่อาจแตกต่างกนัและเกดิขึน้เรื่อยๆ ดว้ย นกัอ่าน นกัวจิารณ์ นกัคดิ  จะ
เป็นผูว้นิิจฉัยและประเมนิคุณค่าแห่งวรรณกรรมนัน้ๆ ถ้าแนวใดดกี็จะเป็นที่ยอมรบัในหมู่ผู้
ใฝ่ใจใน   วรรณคด ี และแลว้มนักจ็ะเจรญิก้าวหน้าไป เพราะตวัของมนั ดว้ยตวัของมนั ผล
พลอยไดก้ค็อื จะท าใหเ้รารูถ้งึปัญญาของคนในสงัคมว่า กา้วหน้าหรอืถอยหลงัลงในระดบัใด 
และจะก่อใหเ้กดิการวพิากษ์วจิารณ์เพือ่พฒันาความคดิของคนใหเ้ขา้รูปเขา้รอยดว้ยแนวทาง
แห่งวทิยาการแขนงอื่นๆ ประกอบ 
 ขอย ้าอกีครัง้ว่า เมื่อไรทีม่กีารยดัเยยีดความคดิหรอืแนวทางใหน้กัเขยีนเป็น “สตูร
ส าเรจ็รปู” ละก ็ ผลงานทีอ่อกมาจะแขง็กระดา้ง และกลายเป็นวรรณกรรมกดาษ ไปอย่างทีว่ง
วรรณกรรมบา้นเราก าลงัประสบอยู่ในปัจจุบนั ค าพดูของวสิา  คญัทพัทีบ่อกว่า  “ปัจจุบนัทศิทาง
ของวรรณกรรมค่อนขา้งจะโน้มเอยีงไปในทางเดยีวกนั คอื เสนอปัญหาค่อนขา้งซ ้าซาก ไม่
หลากหลายหรอืไม่ค่อยมแีง่มุมการเขยีนทีก่วา้งขวาง” นัน้ ชวนใหน่้าคดิว่า ถา้มกีารก าหนด
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ทศิทางของวรรณกรรมเขา้แลว้จรงิๆละก ็ ผลลพัธเ์ช่นทีคุ่ณว่าย่อมเกดิขึน้อย่างไม่มปัีญหา และ
ถา้จะมผีูร้อ้งขอว่าสมควรก าหนดแนวทางของวรรณกรรมเป็นแนวใหญ่ๆ เพือ่ใหเ้อือ้ต่อการ
พฒันาสงัคม ดงัเช่นคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวของเรา ซึง่เป็นคนมอีุดมการณ์และหวงัจะใหว้ง
วรรณกรรมไทยตตีวัออกไปในแนวทาง “วรรณกรรมเพื่อชวีติ” หรอื “แนวปรชัญาวตัถุนิยมแบบ
มากซ”์ โดยหวงัว่าวรรณกรรมแนวนี้จะช่วยปลุกสตแิละสรา้งความตื่นตวัของสงัคมใหม่ทีด่กีว่า
ปัจจุบนั โดยนยัเช่นนี้ ดฉินัไม่เหน็ดว้ยเพราะอยากขอรอ้งใหม้แีนวทางของวรรณกรรมทัง้สอง
แนวใหญ่ๆ ทัง้ในแนวปรชัญาจตินิยมและวตัถุนิยม หรอืจะเรยีกอีกนยัว่าแนว “ศลิปะเพือ่ศลิปะ” 
หรอื “ศลิปะเพือ่ชวีติ” กไ็ด ้ ดฉินัตอ้งการใหว้งวรรณกรรมมคีวามหลากหลายแห่งกระบวน
ความคดิ และใหโ้อกาสแก่ผูอ้่านทีจ่ะเสพไดท้ัง้สองแนว เพราะผูเ้ขยีนเชื่อว่าทัง้สองแนวนัน้มี
คุณค่าไม่มากน้อยกว่ากนั มนุษยเ์รานัน้แสวงหาเสรภีาพมาตลอด แต่เสรภีาพอนัสมบูรณ์ไม่เคย
มจีรงิ จะมอียู่กแ็ต่สภาพแห่งความเป็นทาสและวงจ ากดัอนัเบาบางเท่านัน้ ดฉินัจงึใคร่ขอใหว้ง
วรรณกรรมม ี“บรรยากาศแห่งเสร”ี เท่าทีจ่ะเป็นไปได ้เพือ่มนุษยเ์ราผูร้อ้งขอเสรภีาพตลอดเวลา 
อนึ่งดฉินัไม่ตอ้งการใหว้งวรรณกรรมเป็นเครื่องมอืผกูขาดของสิง่ใด ไม่ตอ้งการใหถู้กก าหนด 
หรอืควบคุมโดยสิง่ใด นอกจากความคดิของมนุษย ์ ซึง่อาจไดร้บัอทิธพิลจากประสบการณ์
ภายนอกแลว้บนัดาลใหเ้ขาเกดิส านึกบางอย่าง เช่น สงัคม ศาสนา การเมอืง ปรชัญา ฯลฯ ก่อน
กลัน่กรองออกมาเป็นวรรณกรรม และการวจิารณ์ 
 
2. 
 และเมื่อพดูถงึ “ทศิทางของวรรณกรรม” แลว้ กอ็ดไมไ่ดท้ีจ่ะกล่าวไปถงึ “ทศิทางของ
การวจิารณ์” ดว้ย เพราะมคีวามรูส้กึว่า ความเอนเอยีงเรื่องการวจิารณ์ในบา้นเรายงัมอียู่ใน
ขณะน้ี ทัง้นี้อาจเป็นเพราะไดร้บัอทิธพิลมาจากวรรณกรรมตามสมยันิยมกเ็ป็นได้ 
   ปัจจุบนั วรรณกรรมในแนวเพือ่ชวีติก าลงัเป็นทีน่ิยมในหมู่นกัอ่าน ถา้ใครไม่อ่าน
วรรณกรรมแนวนี้หรอืนกัเขยีนไม่ใสใ่จทีจ่ะผลติออกมา กจ็ะกลายเป็นว่า “ไม่ทนัสมยั” และ “ไม่
กา้วหน้า” ฉะนัน้ปัญหาทีต่ามมากค็อื ความจริงใจ และ ความไม่จริงใจ ของนกัเขยีนอย่างที่
ก าลงัถกกนัอยู่ เมื่อหวนพจิารณาดวูงการวจิารณ์บา้ง กจ็ะปรากฏว่า แนวการวจิารณ์ตาม
ปรชัญาวตัถุนิยมแบบมากซ์ (Marxist Approach) จงึพลอยเฟ่ืองไปดว้ย จนกระทัง่ผูใ้ฝ่ใจในการ
วจิารณ์พากนัยดึถอืเป็นสรณะ และใชจ้บัวรรณกรรมทัง้หลาย ถา้วรรณกรรมใดไม่เขา้ตามหลกั
ทฤษฎลีทัธมิากซก์พ็ากนัเหมาเอาว่า วรรณกรรมเล่มนัน้เล่มน้ีไม่มคีุณค่า ดิฉนัเมื่อไดย้นิไดฟั้ง
และไดอ้่าน กร็ูส้กึว่า ความเอนเอยีงเช่นนี้ออกจะเป็นอนัตรายใหญ่หลวง เพราะดฉินัไม่เคยคดิว่า
จะมทีฤษฎใีดตายตวัและควรยดึถอืเป็นสรณะ นอกเหนือไปจากหลกัเกณฑบ์างประการทีม่ี
ร่วมกนั นัน่กค็อืความสมับูรณ์ (Sublimity) ทางรูปแบบและเนื้อหาแห่งวรรณกรรมนัน้ๆ เป็น
หลกั ดฉินัคดิว่า ส าหรบันกัวจิารณ์แลว้ควรจกัตอ้งมคีวามรูท้างทฤษฎกีารวจิารณ์หลายหลาก 
ไม่ตดิตนกบัทฤษฎใีดทฤษฎหีนึ่ง หากควรศกึษาทฤษฎตี่างๆ เพือ่น ามาเลอืกใชห้รอืประยุกตใ์น
การจบัวรรณกรรม  แมแ้ต่มารก์ซเ์องกย็งัไม่ยอมใชก้ระบวนวธิกีารของสงัคมวทิยาแบบทีด่ิ้น
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ไม่ได ้ ทัง้ๆ ทีเ่ขาใหค้วามส าคญักบัการคน้ควา้เกีย่วกบัพนัธะทีว่รรณคดมีอียู่กบัสงัคม และ
ประวตัศิาสตร ์ มากซย์งัยอมรบัว่า คุณค่าของศลิปะนัน้อยู่เหนือความผกูพนักบัสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก และยอมรบัในเรื่องความเป็นสากลของศลิปกรรม (หน้า 90 จากบทความเรื่อง “วธิกีาร
เชงิอตันยัและปรนยัในวรรณคดวีจิารณ์” ในหนงัสอื ทางไปสู่วฒันธรรมแห่งการวิจารณ์ ของ
เจตนา  นาควชัระ)    
 เจตนา   นาควชัระไดใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัทฤษฎกีารวจิารณ์แบบมากซด์ว้ยว่า  
วรรณคดศีกึษาเชงิปรนัยทีเ่กีย่วกบัสงัคมและประวตัศิาสตรเ์ป็นบทบาททีม่ขีอ้จ ากดั การที่
วรรณคดโีบราณยงัเป็นทีน่ิยมและยงัเป็นสิง่ทีม่ผีูย้ดึถอืเป็นแบบฉบบั ดงัทีม่ากซเ์องกเ็คยกล่าว
ไว ้ นบัเป็นปัญหาทีเ่รายงัไม่สามารถอธบิายไดด้ว้ยทฤษฎทีางสงัคมวทิยาแห่งวรรณคด ี
(Sociology of Literature) และยงัมรีะเบยีบวธิกีาร “อนัตายตวั” ซึง่เป็นทีย่อมรบัทัว่ไป (หน้า 91 
จากบทความเรื่องเดยีวกนั) 
 ดฉินัคดิว่า  ถา้จะน าวรรณคดศีกึษาแบบมากซ์มาใชก้บัวรรณกรรมในแนว “สจัจะสงัคม” 
กไ็ม่แปลกอะไร และไม่ผดิดว้ย แต่ถา้น ามาใชจ้บัวรรณกรรมแบบอื่นเล่าจะยุตธิรรมหรอื อาจ
เป็นไปไดว้่า ขอ้ผดิพลาดเช่นนี้ในหมู่ผูใ้ฝ่ใจการวจิารณ์วรรณกรรมบา้นเรายงัมอียู่เพราะยงัไม่มี
ผูรู้ช้่วยเผยแพร่ทฤษฎอีนัหลากหลายต่างๆ ใหเ้รารบัทราบ ทัง้ๆ ทีแ่นวการวจิารณ์ในปัจจุบนัที่
ส าคญัต่างๆ กม็มีากหลาย  ไม่ว่าจะเป็น New Criticism, Neo-Aristotalianism, Freudianism 
และ Marxism  หรอือาจจะมแีตกแขนงออกไปมากกว่านัน้ ดฉินัจงึหวงัว่านกัวชิาการในดา้นการ
วจิารณ์ทัง้หลาย (โดยเฉพาะในหมู่คณาจารยด์า้นวรรณกรรม) คงจะลงมาจาก “หอคอยงาชา้ง” 
เพือ่ช่วยเผยแพร่ทฤษฎตี่างๆ และใหค้วามรูใ้นทางกวา้ง และลกึ(ถ้าเป็นไปได)้ เพือ่ประโยชน์แห่ง 
วงการวจิารณ์บา้นเรา 
 เท่าทีก่ล่าวมานี้ มใิช่ว่าจะตดิตนเองกบัทฤษฎ ี แต่ดฉิันเชื่อว่า นกัวจิารณ์ทีด่คีวรจะมี
ความรูก้วา้ง (แมจ้ะไม่ลกึ) เพราะการวจิารณ์และการประเมนิคุณค่า ควรจะเป็นเรื่องของการ
ถ่ายทอดความคดิ และความรูส้กึสว่นตนออกมาดว้ยวธิกีารทีเ่ป็นเหตุเป็นผล (หน้า 70 จาก
บทความเรื่อง “บทบาทของศลิปิน นกัวจิารณ์และประชาชน” ในหนังสอื ทางไปสู่วฒันธรรม
แห่งการวิจารณ์ ของเจตนา  นาควชัระ)    
 ความรูอ้นัหลากหลายจะช่วยใหน้กัวจิารณ์กลัน่กรองความคดิและการตคีวามของตน
ออกมาไดอ้ย่างมหีลกัเกณฑ ์ และสามารถชีแ้นะใหน้กัเขยีนพฒันางานของตนไดอ้ย่างมอีตัวสิยั
น้อยทีสุ่ด การวจิารณ์ทีเ่ป็นภยัคอืการวจิารณ์ทีข่าดดุลยภาพ และถา้การวจิารณ์ทีผู่ว้จิารณ์เขา้ใจ
ความหมายของวรรณกรรมโดยตคีวามไปในครรลองทีถู่กทฤษฎใีดทฤษฎหีนึ่งครอบง า กเ็ป็นสิง่
ทีล่่อแหลมต่ออนัตรายอนัใหญ่หลวงเช่นกนั เพราะคุณค่านัน้หาไดม้เีพยีงอย่างเดยีวไม่ เช่น 
คุณค่าของจตินิยมและวตัถุนิยมย่อมแตกต่างกนั การน าทฤษฎแีนววตัถุนิยมไปจบัวรรณกรรม
จตินิยม หรอืโดยนยักลบักนั ย่อมเป็นภยัอย่างมหนัตต์่อวงวรรณกรรมและวงการวจิารณ์บา้นเรา 
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ทีม่า : กอบกุล   องิคุทานนท.์ “ความคดิว่าดว้ย‘ทศิทางของวรรณกรรม’และ‘ทศิทางของการ
วจิารณ์’”. โลกหนังสือ. ปีที ่5 ฉบบัที ่3 (ธนัวาคม 2524), หน้า 84-87. 
 
 
 
 
 
 

 
บทวิเคราะห ์

 
กอบกุล   องิคุทานนท์ จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(ภาษาองักฤษ) และปรญิญาโท 

(วรรณคดเีปรยีบเทยีบ) จากคณะอกัษรศาสตร ์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และเคยเป็นอาจารย์
ประจ าภาควชิาภาษาองักฤษและนาฏยสงัคตี ทีค่ณะอกัษรศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศลิปากร ทัง้ยงั
เป็นนกัวจิารณ์ผูค้ร ่าหวอดอยู่ในวงวรรณกรรมมาไม่ต ่ากว่า 20 ปี  กอบกุลมผีลงานเกีย่วกบัการ
วจิารณ์วรรณกรรมทัง้ทีเ่ป็นบทวจิารณ์รวมเล่ม อาท ิจาก “ตล่ิงสูงซุงหนัก” ถึงวิญญาณญ่ีปุ่ น, 
จากใบไม้ท่ีหายไป ถึงโรแมนติคของเวิรด์เวิรธ์ และ จากเร่ืองสัน้คึกฤทธ์ิ ถึงความวุ่นวาย
ของวรรณกรรมรางวลัโนเบล.   และบทวจิารณ์ตามนิตยสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โลกหนงัสอื 
สยามรฐัสปัดาหวจิารณ์  และไฮคลาส ส าหรบั ไฮคลาส นัน้เธอมผีลงานวจิารณ์วรรณกรรมลง
พมิพอ์ย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี พ.ศ. 2530 จนกระทัง่เธอเลกิเขยีนไปเมื่อปี 2540 ผลงานวจิารณ์ชิน้
ต่างๆ ของเธอมไิดจ้ ากดัวงแค่เฉพาะการวจิารณ์วรรณกรรมไทยเท่านัน้  แต่ยงัขยายขอบเขต
กวา้งขวางออกไปโดยครอบคลุมถงึการวจิารณ์วรรณกรรมต่างประเทศและมบีทวจิารณ์บางบทที่
แสดงทศันะเกีย่วกบัความเปลีย่นแปลงและความเคลื่อนไหวทัง้ของวงการวรรณกรรมและของ
วงการวจิารณ์วรรณกรรมของไทยดว้ย 
 บทวจิารณ์ชื่อ “ความคดิว่าดว้ย “ทศิทางของวรรณกรรม” และ “ทศิทางของการวจิารณ์” ” 
นบัเป็นบทวจิารณ์วรรณกรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ทศันะของนักวจิารณ์ต่อประเดน็ความคดิทีป่รากฏ
ในคอลมัน์ “จตัุรสัความคดิ” ในนิตยสาร โลกหนงัสอื ซึง่แสดงใหผู้อ้่านเหน็ทศันะของผูว้จิารณ์ทีม่ี
ต่อทัง้วงวรรณกรรมและวงการวจิารณ์วรรณกรรมของไทยในช่วงทศวรรษที ่ 20 ไดเ้ป็นอย่างด ี
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลกัษณะของงานวรรณกรรมทีเ่กอืบจะกลายเป็น “วรรณกรรมส าเรจ็รปู” ที่
น าเสนอแต่เพยีงเฉพาะแนวคดิเดมิๆ หรอืมุมมองซ ้าๆ รวมทัง้ยงัเสนอความจรงิและปัญหาที่
เกดิขึน้ในการวจิารณ์วรรณกรรมในช่วงเวลานี้ว่า นักวจิารณ์สว่นใหญ่ยดึเอาแนววจิารณ์ตาม
ปรชัญาวตัถุนิยมแบบบมากซ ์(Marxist Approach) เป็นแนวหลกัในการวจิารณ์งานวรรณกรรม 
 ในบทวจิารณ์บทน้ี ผูว้จิารณ์ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตและแสดงความคดิเหน็ของตน โดยชีใ้ห้
ผูอ้่านมองเหน็และเขา้ใจถงึสภาพความเป็นจรงิของทศิทางของวรรณกรรมและทศิทางของการ
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วจิารณ์ทีป่รากฏและก าลงัด าเนินไปในสงัคมในช่วงเวลานัน้ ยิง่ไปกว่านัน้ ผูว้จิารณ์ยงัมไิดท้ า
หน้าทีเ่พยีงเฉพาะชีใ้หผู้อ้่านเหน็ถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้เท่านัน้ แต่ไดเ้สนอทางออก แนวทาง
แกปั้ญหารวมไปถงึแนวทางการพฒันาทัง้ต่อการเขยีนงานวรรณกรรม และการวจิารณ์งาน
วรรณกรรมของไทยไวด้ว้ย ทัง้นี้ ทศิทางของการแกไ้ขและการพฒันาทีน่ าเสนอไวน้ัน้ ผูว้จิารณ์
ชีใ้หเ้หน็อย่างชดัเจนว่าตอ้งอาศยัความร่วมมอืจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นจากนกัเขยีน นกัอ่าน 
นกัวชิาการและนกัวจิารณ์ ซึง่การน าเสนอทศิทางเหล่านี้ของผูว้จิารณ์ไดเ้น้นย ้าใหเ้ราเหน็ถงึ
ความเป็นผูร้อบรู ้ ความมทีศันวสิยัทีก่วา้งไกล รวมไปถงึการมใีจทีเ่ปิดกวา้งพรอ้มรบัสิง่แปลก
ใหม่ของผูว้จิารณ์ไดเ้ป็นอย่างด ี
   ส าหรบัขัน้ตอนแรกของการแกไ้ขและพฒันาทีผู่ว้จิารณ์เสนอไวค้อื  การเปิดโอกาสให้
นดัเขยีนสรา้งสรรคง์านอย่างเสรแีละเป็นอสิระโดยไม่จ าเป็นตอ้งจ ากดัรปูแบบหรอืกรอบ
ความคดิใดๆ เพือ่ใหง้านวรรณกรรมทีน่ าเสนอออกมามลีกัษณะทีห่ลากหลายทัง้ในสว่นของ
แนวคดิและรปูแบบ ซึง่ความหลากหลายในการสรา้งสรรคง์านวรรณกรรม นอกจากจะช่วยให้
ผูอ้่านมโีอกาสทีจ่ะเลอืกอ่านงานวรรณกรรมทีเ่หมาะสมกบัความสนใจของตนแลว้ ยงัช่วย
กระตุน้และก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงและการพฒันางานเขยีนต่างๆ และช่วยกระตุน้ปัญญาของ
คนในสงัคมเพือ่ก่อใหเ้กดิการวพิากษ์วจิารณ์และพฒันาความคดิของตนอกีดว้ย นบัเป็นอกี
วถิทีางหนึ่งทีอ่าจจะช่วยกระตุน้และก่อใหเ้กดิวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ใหเ้กดิขึน้ในสงัคมไทย 
 ขัน้ตอนทีส่องซึง่นบัเป็นขัน้ตอนทีผู่ว้จิารณ์ใหค้วามส าคญัมากคอื การวจิารณ์ ทัง้นี้
เพราะผูว้จิารณ์เชื่อในศกัยภาพและอ านาจของการวจิารณ์ว่าเป็นวธิกีารทีด่ทีีสุ่ดและเทีย่งธรรม
ทีสุ่ดในการตรวจสอบ ประเมนิคุณค่า และคดัสรรงานวรรณกรรมอนัหลากหลายทีผู่้เขยีน
น าเสนออย่างมอีสิระ เพือ่คดัเลอืกรปูแบบงานวรรณกรรมทีด่ไีวแ้ละพฒันารปูแบบของงาน
วรรณกรรมทีผ่่านการคดัสรรน้ีใหก้า้วหน้าต่อไป 
 อย่างไรกด็ ี ผูว้จิารณ์ไดเ้สนอคุณสมบตัขิองนกัวจิารณ์ทีด่เีอาไวด้ว้ยคอื นกัวจิารณ์ทีด่ี
ควรมคีวามรูใ้นแนวคดิและทฤษฎกีารวจิารณ์หลากหลายแนว เพือ่น ามาปรบัใชก้บัการวจิารณ์
วรรณกรรมไดถู้กตอ้งและเหมาะสม มใิช่ยดึตดิกบัทฤษฎหีนึ่งทฤษฎใีดเพยีงทฤษฎเีดยีว อกีทัง้
นกัวจิารณ์ควรมกีารกลัน่กรองความคดิและการตคีวามของตนใหด้เีสยีก่อน และน าเสนอ
ความคดิดงักล่าวอย่างมหีลกัเกณฑ ์ซึง่ขอ้วจิารณ์ของนักวจิารณ์ควรมอีตัวสิยัใหน้้อยทีสุ่ด  
 ทัง้นี้ ผูว้จิารณ์ยงัแสดงความเหน็ไวอ้ย่างชดัเจนว่า การวจิารณ์ตอ้งอาศยัความ
ช่วยเหลอืจากนกัวชิาการทางวรรณกรรมอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่องของการเผยแพร่
ทฤษฎแีละความรูต้่างๆ เพือ่เปนประโยชน์ต่อการอ่านและการวจิารณ์วรรรกรรมเพือ่ให้เกดิมติิ
การวจิารณ์ทีก่วา้งขวางและลุ่มลกึมากขึน้ 
 ขอ้เสนอแนะและขอ้เรยีกรอ้งของผูว้จิารณ์ทีเ่สนอไวใ้นบทความบทน้ี แมว้่าจะเขยีนไว้
นานเกอืบสองทศวรรษมาแลว้ แต่นบัว่าเป็นทศันะทีย่งัทนัสมยัและเป็นประโยชน์ไม่เพยีงแต่การ
พฒันาทัง้ต่อวงวรรณกรรม วงการวจิารณ์ วงวชิาการทางวรรณกรรมเท่านัน้ แต่ยงัช่วยกระตุน้
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และก่อใหเ้กดิการพฒันาศกัยภาพทางปัญญาและความคดิแก่นกัเขยีน นกัอ่าน นักวชิาการและ
นกัวจิารณ์ในสงัคมไทยอกีดว้ย 
 
 
                อรพนิท ์  ค าสอน : ผูว้เิคราะห์ 
  
  
 

 
ความเหมือนในความต่างของทางเสือ 

 
             กอบกุล   องิคุทานนท์ 
 

เรื่องของผูล้่าและผูถู้กล่านัน้เป็นหลกัความคดิทีค่่อนขา้งอยู่ในความนิยมของนกั
ประพนัธท์ัว่ไปมใิช่น้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของ ตาเฒ่ากบัทะเล(The Old Man and the 
Sea) ของเฮมงิเวยซ์ึง่ตาเฒ่าไล่ล่าปลากระโทงเทง หรอื The Power and the Glory ของ      
แกรแฮม กรนี ซึง่ถูกไล่ล่าโดยนายทหาร หรอื The Emperor Jones ของยูจนี โอ’นีล  ซึง่โจนส์
ถูกไล่ล่าโดยคนของเขากต็าม แต่กระนัน้กด็ ี นกัเขยีนแต่ละคนกม็แีนวคดิของตนแตกต่างกนั
ออกไปตามพลงัสรา้งสรรคข์องตวั  ทางเสือ ของศลิา โคมฉายกใ็ชแ้ก่นของผูล้่าและถูกล่า
เช่นกนั ซึง่ถ้าดอูย่างฉาบฉวยแลว้กอ็าจท าใหน้ักนิยมเฮมงิเวยค์ดิเลยเรื่อยไปว่าเขาก าลงั
เลยีนแบบเฮมงิเวยใ์นเรื่อง ตาเฒ่ากบัทะเล เพราะเป็นเรื่องการล่าระหว่างคนกบัสตัว ์ การ
ด าเนินเรื่องกใ็ชล้ลีาการเขยีนทีค่ลา้ยคลงึกนั มกีารบรรยายธรรมชาต ิ เหตุการณ์ทีด่ าเนินไป
ระหว่างคนกบัสตัว ์ ชนิดตวัต่อตวั ความคดิไหลหลัง่กเ็ป็นของตวัละครเอกตวัเดยีว ไม่มตีวัละคร
อื่นใดทีโ่ดดเด่น หรอืเขา้มาขดัจงัหวะระหว่างคนกบัสตัวใ์นช่วงเหตุการณ์นัน้ 
 แต่ถา้มองพจิารณาใหด้ ี  ทางเสือ  ของศลิา โฉมฉายอาจจะ ‘คลา้ย’ แต่ ‘ไม่เหมอืน’ 
หรอืมคีวามเหมอืนทีแ่ตกต่างอยู่ นวนิยายของศลิามเีอกลกัษณ์ของตวัเอง ถา้จะเลยีนแบบก็
เลยีนแบบอย่างเก่งกาจ ท าใหฉ้ีกแนวออกไปอกีแบบ ซึง่นัน่ตอ้งถอืว่าเขามคีวามสามารถท าให้
เนื้อเรื่องมคีวามเป็นตวัของตวัเอง…ท าไมจงึกลา้กล่าวออกมาเช่นนี้…คุณอาจสงสยั ! 
 ลองดลูกัษณะตวัละครของเขาก่อน ขณะทีเ่รานึกถงึตาเฒา่ที่เป็นนายพรานทะเลผูม้ี
ประสบการณ์ช ่าชอง แต่ ‘ชายหนุ่ม’ ตวัเอกใน ทางเสือ กลบัเป็นพรานไล่ล่าผูไ้รป้ระสบการณ์ 
ขาดความอดทน มคีวามลงัเล เปลีย่นใจงา่ย หุนหนัพลนัแล่น ไม่มคีวามสงบ สมาธ ิ ความ
ระแวดระวงั ขาดสต ิ ดวงตาช่างสงัเกต และความจดจ าของการเดนิป่าจงึถูกละเลย มแีต่ความ
เชื่อว่าตอ้งไดแ้ละเหน็แต่ทางไดเ้ท่านัน้ ความประมาทเช่นนี้จงึท าใหเ้ป็นผลเสยีแก่ตวัเขา 
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 ค านิยามของ ‘ชายหนุ่ม’ นี้เราจะดไูดจ้ากเหตุการณ์ในตอนตน้ๆของนวนิยายก่อนทีเ่ขา
จะพบกบัเสอื ไม่ว่าการขาดความอดทนทีจ่ะรอเหยื่อเคลื่อนเขา้มาในทางของตวั หรอืความโลเล
ทีจ่ะเลอืกเหยื่ออยู่เสมอ ดงัเช่นตอนทีว่่า 
 “เป้าสงบลงเกาะเรยีวไผ่ผงกหวัไปมา เหกระบอกปืนเขา้หาเจา้ตวักระรอกหางเป็นพวงพู ่
ลอยเด่นอยู่เหนือศูนย ์ ชัว่กลบัใจและเริม่เหนีย่วไก เสยีงนกมุมรอ้งทึด่…ทึด่…ดงัก้องมาจากหุบ
เขาดา้นขวา สมาธแิตกกระจาย  
 กระบอกปืนเลง็จบัเป้า แววตากลบัเปลีย่นแปลง กระรอกทัง้เนื้อทัง้ตวัมแีต่กระดกู ถา้จะ
กนิใหล้ืน่ปากตอ้งสบัป่นมนัใหแ้หลกละเอยีด นกมุมตวัน้องๆไก่เริม่หนุ่ม เนื้อตรงแผงอกเป็นปลี
คลา้ยมดักลา้ม รสชาตติ่างจากกระรอกจนไม่อาจเทยีบ…แต่พอเหน็เกง้กเ็ปลีย่นใจอกีและมุ่งมัน่
จะฆ่ามนัใหไ้ด ้ จนลมืจดจ าทางเดนิกลบั ลมืมองหาทีห่มายจดจ าการหกัเลี้ยวจุดไต่ขึน้ตดัลงเสยี
สนิท หลงระเรงิในความฮกึเหมิ” 
 และถา้ค านิยามของฝ่ายล่าคอืผูก้ าหนดความเป็นไป การไดเ้ปรยีบในการตระเตรยีม
ย่อมท าใหเ้หนือกว่า ทัง้อาวุธ ภูมปิระเทศปราศจากความตงึเครยีดเขมง็ ใจเป่ียมหวงัรอเหยื่อ
เคลื่อนเขา้มาในทางปืนแลว้ ‘ชายหนุ่ม’ ของเรากลบัไม่มคีุณสมบตัเิหล่านี้อยู่พรอ้มสรรพ 
 ทว่าถา้ตวัละครเอกของศลิาจบลงดว้ยค่าของเขาเพยีงแค่นี้ละกน็วนิยายเรื่องนี้กจ็ะไม่
น่าสนใจ แต่ผูเ้ขยีนไดพ้ฒันาตวัละครเอกใหเ้ขาเรยีนรูค้วามเป็นเสอืแห่งการเป็น… “พรานทลีะ
เลก็ละน้อย และเขา้ใจวญิญาณของการต่อสูอ้ย่างแทจ้รงิในชวีติ ซึง่สามารถเอาไปใชใ้นการด ารง
อยู่ไดทุ้กดา้น นัน่คอืเมือ่เขาเผชญิกบัเสอืผูย้ิง่ใหญ่ของป่าเขาล าเนาไพรซึง่เป็นทัง้ผูล้่าทีน่่าเกรง
ขาม และเป็นเหยื่อทีย่ากแก่การถูกล่า ความคดิของ  ‘ชายหนุ่ม’  ไดพ้ฒันาเหตุการณ์ระหว่าง
เขากบัเสอื ท าใหเ้ขาเขา้ใจว่าการเป็นผูล้่าทีแ่ทจ้รงินัน้คอือะไร และไดเ้ขา้ถงึความรูส้กึของการ
ถูกล่าว่าเป็นเช่นไร เพราะเขาไดก้ลายสภาพเป็นเพยีงเหยื่อตวัหนึ่งซึง่กลวัเสอืจะขม ้าตวั ดงัตอน
ทีก่ล่าวว่า 
 “กงัวานสะทอ้นค่อยๆขาดหาย ทุกอย่างเงยีบ กอ้นสะอื้นแล่นมาอุดตนัล าคอถงึแก่นจน
เนื้อตวัสัน่เทา ไอส้ตัวน์ัน้เอาเปรยีบมุดหวัอยู่ในความมดืทบึ คอยจบัจอ้งวางแนวใหด้ิ้นทุรนทุราย
แอบซุ่มและรอโอกาสสงัหาร…มนัชัว่รา้ย ใชร้่องรอย เสยีงและสรา้งบรรยากาศเขา้ขม่ขูใ่หก้ลวั
จนอกใจแทบระเบดิ” 
 ในขณะทีเ่รื่องตาเฒ่ากบัทะเลของเฮมงิเวยไ์ดท้ีใ่นจุดระหว่างศกัดิศ์รแีละความสามารถ
ของพรานทะเลกบัเหยื่อทีม่ศีกัดิศ์รพีอกนั แต่ผูเ้ขยีน  ทางเสือ  กลบัใหเ้สอืเป็นผูม้ศีกัดิศ์รกีว่า 
และใหต้วัละครเอกไดเ้รยีนรูจ้ากเสอืผูม้ศีกัดิศ์ร ี ท าใหเ้ขาเขา้ใจว่า การทีจ่ะเป็นผูล้่าทีท่รงพลงั
หรอืเป็นผูถู้กล่าทีย่ากแก่การขบเคีย้วนัน้ จะตอ้งเป็นอย่างเสอื อยู่อย่างเสอื ยากแก่การลบลาย 
และมนักเ็ท่ากบัวญิญาณของการเป็นมนุษย ์ ค่าของมนุษยเ์ช่นกนั เสอืไดก้ลายเป็นครขูองเขา 
สอนใหรู้ค้ดิและเกดิปัญญา ดงัที ่‘ชายหนุ่ม’ บอกว่า 
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 “มนั  (เสอื)  เป็นความยิง่ใหญ่เป็นตวัตนใหเ้กดิการคน้หาเรยีนรู…้เขาไดร้บัเอาบางสิง่ที ่
เป็นสะทอ้นของเสอื และผ่านการเปลีย่นกลายเป็นของตนเอง สถานะจงึแปรเปลีย่นไป การยนืนิง่
จงึไม่ต่างจากเสอื” 
 
สิง่ทีเ่ขาไดเ้รยีนรูจ้ากเสอืคอือะไร 
 จากท่วงลลีาลกัษณะของเสอื เขาไดเ้รยีนรูท้ลีะเลก็ทลีะน้อยจนถงึจุดสงูสุด เสยีงกงัวาน
ของเสอืตลอดจนท่วงท่าและแววตา แสดงใหรู้ว้่าเสอืมคีวามอยู่เหนือ ทรงอ านาจ และเป่ียมพลงั
สงูสุด สะกดใหทุ้กสิง่ทุกอย่างสยบอยู่แทบพืน้ แต่ก่อนทีเ่สอืจะมลีกัษณะเช่นน้ีได ้ กต็อ้งมคีวาม
กลา้หาญ ปราศจากความกลวั ความวติกใดๆ มัน่ใจในตวัเอง จติใจเยอืกเยน็ โดยเฉพาะจติที่
ควบคุมดว้ยความสงบนิ่ง และประโยคที ่‘ชายหนุ่ม’ พดูกบัตนเองเมื่อเหน็เสอืกนิเหยื่อของมนัไม่
หมดว่า   “เสอืมนัอิม่มนัพอ” นัน้แสดงใหเ้หน็ถงึความพอดขีองมนั ซึง่คุณลกัษณะเหล่านี้ของเสอื
ไดส้อนเขาทางนามธรรมดว้ยว่า เมื่อจติสงบนิ่งกเิลสกถ็ูกสยบ ไรค้วามโลภ โกรธ หลง และ
วางตวัอยู่เหนือสรรพสิง่ดว้ยความมัน่ใจ และในขณะเดยีวกนักส็ยบสรรพชวีติรอบขา้งไดด้ว้ย
บารมขีองตนเอง 
 
วเิคราะหร์ูปทรงและเรอืนร่างของเสอื 
 ขอ้ความในหนังเสอืซึง่เป็นเสมอืนปรศินาธรรมซึง่  ‘ชายหนุ่ม’  ไดเ้รยีนรู ้ เกดิปัญญา
ดว้ยตนเองโดยใชค้วามสงบนิ่งทีเ่รยีนรูแ้ละดดูซมึจากเสอื และนัน่เท่ากบัการพฒันาของเขาที่
หลุดพน้จากความโลภ โทสะ และโมหะจากผูอ้ื่นและจากตนเอง ท าใหเ้ขา้ใจว่าสิง่เหล่านี้คอื
อนุภาคของชวีติ และหลายอนุภาคมารวมกนัเป็นหนึ่ง เป็นเอกภาพของชวีติหนึ่ง และการมชีวีติ
อยู่ คอืการอยู่อย่างเหนือกระแสชวีติทีว่่ายวน ดิน้ทุรน ต่อสู ้ รูท้นัแห่งมนั เพือ่คุม้ครองชวีติของ
ตนใหอ้ยู่อย่างสงบสุข 
 “หากรปูร่างแห่งเรอืนร่างทีป่รากฏ ทุกสว่นประกอบกนัเป็นขอบเขตของชวีติและ
ความหวงั ระหว่างสองชวีติอาจทดแทนกนัไดด้ว้ยภาพเปรยีบเทยีบ สนี ้าตาลด าลายริ้วพาดทาบ
คงตอ้งเป็นการถูกไล่ล่าออกจากหนองน ้า ก านนัผู้วางอ านาจปะทะเผชญิกบัเขาดว้ยความเกลยีด 
ความตายของพอ่บบีเคน้ใหก้ระเดน็ออกมาจากหอ้งเรยีน…สขีาวแซมแทรกเป็นดนตรทีีเ่คย
สมัผสัความฝัน ความรกัหวงหงึทุ่มเทใหก้บัลูกๆ…แผงอกแกร่งพละก าลงัมหาศาลเหมอืนการท า
มาหากนิกบัไร่สวน…คมเขี้ยวกรงเลบ็เป็นเช่นการล่าไล่ นิ้วทีก่ระดกิไกปืน ทุกสิง่ประกอบกนั
เป็นเอกภาพแห่งชวีติหนึง่เดยีว 
 แต่สแีผ่นพื้น ริ้วสพีาดทาบ พละก าลงั คมเขีย้วและกรงเลบ็ในรปูทรงแห่งเสอืทีม่องเหน็
ตรงหน้าไม่อาจเป็นเสอื…เสอืคอืความนิง่” 
 สงัเกตดจูะเหน็ไดว้่า แก่นของการไล่ล่าและถูกไล่ล่ามกีารพฒันาขยายออกเป็นจุดกวา้ง
เพราะมนัไม่ใช่การล่าและถูกล่าระหว่างคนกบัสตัว ์ หรอืสตัวก์บัคน แต่มนัเลยเรื่อยไปถงึคนกบั
คนดว้ย เหตุการณ์ปัจจุบนัท าให ้‘ชายหนุ่ม’ หวนคดิไปถงึเหตุการณ์ในอดตี ซึง่เขากเ็คยถูกไล่ล่า
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จากผูท้รงอทิธพิลมาแลว้และเขาเองกเ็ป็นเหยื่อทีไ่รท้างต่อสู ้ การพา่ยแพแ้ละเพลีย่งพล ้าในอดตี 
(ซึง่เขาตอ้งหลบหลกีและละทิง้อนาคตทีเ่คยหวงั) ต่อเนื่องมาถงึเหตุการณ์ปัจจุบนัทีเ่ขาก าลงั
พา่ยแพแ้ละเพลีย่งพล ้าเสอื ท าใหเ้ขาเกดิฮดึสูท้ีจ่ะเผชญิปัญหา หาทางทีจ่ะมชีวีติอยู่รอดโดยท า
ความเขา้ใจกบัสิง่ทีเ่หน็และเป็นอยู่ ไม่ว่าเหตุการณ์ทีห่ลบหลกีเสอืหรอืตอ้งเผชญิหน้าเมื่อสิน้
หนทางหลบหนี  
 ถา้พจิารณาเหตุการณ์ในอดตีและปัจจุบนัของ ‘ชายหนุ่ม’ นี้ จะเหน็การเสยีดสตีดัพอ้อยู่
ไม่น้อย เพราะคนซึง่ถอืเป็นสตัวป์ระเสรฐิกลบัมคีวามโลภโกรธหลงมากกว่าสตัว ์ เช่น เสอืคนที่
โลภหวงัเอาแต่ไดเ้ช่นนายบุญเลีย้งกบัเสอืทีล่่าเหยื่อเพือ่มชีวีติอยู่รอดเพราะ “เมื่ออิม่ มนัพอ” 
ศลิาเลอืกใชท้่วงท านองการเขยีนผกูเรื่องแบบยัว่ลอ้ความคดิเชงิเสยีดส ี ซึง่นบัว่าเป็นศลิปะอย่าง
หนึ่งทีม่ดัใจคนอ่านใหฝึ้กคดิ ไม่ว่าการ ‘เล่น’ กบัตวัละครเอกใหเ้ล่นบทในฐานะผูล้่าและผูถู้กล่า 
ตามเหตุการณ์ผนัแปร หรอืแมแ้ต่การกระท าของเขา เช่น ใชค้วามรกัเป็นเหยื่อล่อสตัว ์ เพราะ 
“จะมอีะไรหลอกใหห้ลงงมงายตายใจเท่ากบัใชค้วามรกั ความอาทรเป็นเหยือ่ล่อ เนื้อของมนัใคร
กร็ูแ้ละเชือ่ว่าเป็นสิง่ดงีามสายใยถกัทอถูกรอ้ยรดัถงึกนัอุ่นซ่านละมุน ช่วงเช่นนัน้การ
หวาดระแวง กระทัง่ระวงัตามสญัชาตญาณกถ็ูกละทิ้ง” แต่ในทีสุ่ดตวัเองกก็ลายเป็นผูล้่า ตกเป็น
เหยื่อความรกัเหมอืนกนัเพราะลูกเมยี 
 หนงัสอืเรื่องนี้คงจะน่าเบื่อดว้ยเป็นการบรรยายกระแสส านึกของตวัละครเพยีงตวัเดยีว 
การเล่นกบัความคดิของตวัละครตวัเดยีวนี้จะไรซ้ึง่ศลิปะถา้ภาษาของผูเ้ขยีน ไม่ว่าการใชห้รอื
การเรยีงรอ้ยถอ้ยค าไม่ด ี แต่ภาพของศลิามชีวีติเพราะเขารูจ้กัการเลอืกค าในการบรรยาย 
โดยเฉพาะค าขยายซึง่บอกความรูส้กึและท าใหเ้หน็ภาพพจน์ไดช้ดัเจน เช่น ยามเชา้ตรู่ยงัคงขุน่
มวัอมึครมึ หยดเลอืดสดๆเป้ือนหนืดเหนียว ใบไมก้ิง่ก้านใบของหลงัคาใบไม ้
 อนึ่ง การบรรยายความงามตามธรรมชาตใินป่าเป็นระยะๆช่วยลดความเครยีดคนอ่าน
ลงไม่ใหพุ้ง่จนสุดโต่งเกนิไป ในขณะทีเ่หตุการณ์เขา้ขัน้ตงึเครยีดท าใหอ้ดไม่ไดท้ีจ่ะนึกถงึ
โศกนาฏกรรมของเชคสเปียร ์ซึง่จะมฉีากตวัตลกออกมาทีเ่รยีกว่า  comic relief scene เพือ่ช่วย
บรรเทาความเครยีดของคนดสูลบัฉาก แลว้จงึจะกลบัไปสูค่วามเขม้ขน้ตงึเครยีดใหม่ ลองดู
ส านวนของเขาสกัหน่อยเป็นไร 
 “คาคบทีย่ดึตดิแน่นเป็นตน้เปลอืยสงูเพรยีว ผวิเปลอืกขรุขระเป็นแผ่นสะเกด็ลืน่เปราะ 
เหยยีดเหนือพุ่มไผ่ตน้ก่อและมะไฟป่าทีอ่ยู่เหนือคอืยางใหญ่ ดา้นหน้าต า่ลงเป็นหุบลกึ ม่านใบไม้
เขยีวทบึหนา ฝ้าหมอกขาวนวลเคลือ่นตวัระเรีย่ต า่หนีกระไอแดดฟากโน้นเป็นลาดไหล่ สงูขึน้ไป
มวัสลวัอยู่ในม่านกระไอขาวบาง” 
 ในนวนิยายเรื่องนี้มทีีส่ะดุดใจอยู่ 2 แห่ง คอืหนึ่งการเอาพระมาเปรยีบเทยีบกบัเสอืย ้าให้
เหน็ถงึความเหมอืนในความต่างของทัง้สอง ความต่างนัน้คอื พระเป็นอรยิบุคคล สว่นเสอืเป็น
สตัวเ์ดรจัฉาน และความเหมอืนนัน้คอืคุณลกัษณะของทัง้สองซึง่มคีวามสงบนิ่ง เยอืกเยน็ อนั
น าไปสูต่บะเดชะทีน่่าเกรงขาม หะแรกทเีดยีวผูอ้่านจะรูส้กึขดัเขนิทีน่ าพระสงฆอ์งคเ์จา้มาเปรยีบ
กบัสตัว ์ แต่ถา้ท าใจใหก้วา้งและเป็นกลางจะเหน็ว่าไม่ผดิและยอมรบัได ้ เพราะปรชัญาของนว
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นิยายเรื่องนี้ตอ้งการทีจ่ะเสนอพุทธปรญัญาเรื่องปัญญา ความสงบนิ่งในจติ และศรทัธาเป็น
ส าคญั การน าเอาพระกบัสตัวม์าเปรยีบเทยีบกนัน้ีเป็นของธรรมดาทีพ่บไดใ้นพุทธศาสนา เพราะ
แมพ้ระพุทธองคก์เ็คยทรงแสดงอุปมา โดยตรสัเรยีกพระองคเ์องว่าทรงเป็นลูกไก่ตวัพีท่ีเ่จาะ
ท าลายเปลอืกไขค่อือวชิชาออกมาได ้ (วนิยัปิฎก) และพระโสดาบนักเ็หมอืนแม่โคทัง้กนิหญา้
และดแูลลูก (มชัฌมินิกายมลูปณ ณาสก) ยิง่กว่านัน้จะทรงเปรยีบปัญญาเป็นยอดโพธปัิกขยิ
ธรรม ดงัสหีราชเป็นยอดของเดยีรจัฉาน ดงัจะยกพระวจนะมาใหเ้หน็ดงันี้ 
 “ภกิษุทัง้หลาย สตัวเ์ดรจัฉานเหล่าหนึง่เหล่าใดกต็ามบรรดามพีญาสหีมฤคราชชาวโลก
กล่าวว่า เป็นยอดแห่งสตัวเ์หล่านัน้โดยความแขง็แรง โดยความรวดเรว็ โดยความกลา้หาญฉนั
ใด โพธปัิกขยิธรรม (ธรรมทีเ่ขา้ขา้งหรอืช่วยอุดหนุนการตรสัรู)้เหล่าหนึง่เหล่าใดบรรดาม ี
ปัญญณิทรยีเ์รยีกว่า เป็นยอดของธรรมเหล่านัน้ ในขอ้ทีเ่ป็นไปเพือ่ความตรสัรูฉ้ันนัน้”  (สยีุตต
นิกายมหาวารวคุค) 
 การเปรยีบเทยีบความเหมอืนในความต่างเช่นนี้ช่วยท าใหเ้ขา้ใจมากขึน้ และท าใหผู้อ้่าน
ตอ้งขบคดิ จุดประสงคข์องผูเ้ขยีนทีน่ าของทัง้สองทีต่่างกนัโดยชาตกิ าเนิดใหก้ระจ่างดว้ย 
 สว่นประการทีส่องทีอ่าจสะดุดใจกค็อื ศรทัธา ที ่ ‘ชายหนุ่ม’ นึกถงึพระธุดงคซ์ึง่กล่าว
สอนว่า “ศรทัธาไง นีแ่หละของด”ี  ในตอนแรกเขามไิดเ้ขา้ใจ หากมาเขา้ใจเมื่อเผชญิหน้ากบัเสอื
ดงัตอนทีว่่า 
 “ศรทัธา…ไม่รูว้่ามนัเกดิขึ้นคุม้ครองชวีติหรอืไม่ แต่จติใจถูกกระท าเหมอืนผ่านการ
ทดสอบอย่างหนกัหน่วง สมัผสัแยกแยะและตอบโตเ้อาบางสิง่ทีเ่ป็นเงาสะทอ้นของเสอืและผ่าน
การเปลืย่นแปลงกายของตนเอง สถานะจงึแปรเปลีย่นไป การยนืนิง่จงึไม่ต่างจากเสอื” 
 ค าว่า ‘ศรทัธา’ ในทีน่ี้ไม่น่าจะหมายถงึความเชื่อในตวับุคคล หากหมายถงึความมัน่ใจใน
ความจรงิ…กฎเกณฑแ์ห่งเหตุและผลทีม่อียู่ตามธรรมดาของธรรมชาต ิ ซึง่มนุษย์สามารถทีจ่ะ
เขา้ถงึและหยัง่รูค้วามจรงิ ความดงีาม และกฎธรรมชาตนิัน้ไดถ้้ามปัีญญาแก่กลา้พอ รูแ้ละได้
ประจกัษ์กบัตน เมื่อรูจ้รงิกส็ามารถแกปั้ญหาดบัทุกข ์หลุดพน้เป็นอสิระไดจ้รงิ ดงัเช่นทีช่ายหนุ่ม
ไดเ้รยีนรูเ้กดิปัญญาขบคดิคน้หาเหตุและผลทีเ่กดิขึน้กบัตวั ทัง้เหตุการณ์ปัจจุบนัและเลย
เรื่อยไปในอดตีจนสามารถหลุดพน้จากกเิลสและกองทุกข ์ท าใหจ้ติว่างโปร่ง ดงัทีผู่เ้ขยีนบรรยาย
ไวว้่า 
 “หว้งเวลาอนัยิง่ใหญ่ไดผ้่านเขา้มาในชวีติแลว้ สิง่ทีซ่่านก าซาบอยู่ในความรูส้กึ คอืความ
ปีตอินัไรข้อบเขต แผ่ซ่านอยู่ในแสงสว่างเรอืงเป็นประกายงดงาม 
 การเผชญิหน้ากนั คลา้ยไดพ้บเหน็ตวัตนอกีดา้นหนึ่งของตวัเองทีไ่ม่เคยรูจ้กั เมื่อตวัตน
เก่าๆกลบัคนืมา จงึเริม่ออกเดนิไปขา้งหน้า ตวัเบาโหวงหววิ 
 ถา้จะใหป้ระเมนิคุณค่าหนงัสอืเล่มนี้ของศลิา โคมฉายว่าดหีรอืไม่ บอกไดแ้ต่เพยีงว่ามี
คุณค่าน่าอ่าน และสามารถตคีวามไดห้ลากหลาย ตามประสบการณ์สัง่สมของผูอ้่านหนงัสอืทีด่ี
นัน้ ไม่จ าเป็นตอ้งเขยีนไดบ้รรลุแค่จุดประสงคค์วามตัง้ใจของผูเ้ขยีนเท่านัน้ หากหนงัสอืดี
จะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่แีก่นกวา้ง เป็นลกัษณะสากล และต่อยอดความคดิของผูอ้่านใหก้วา้งไกล
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ไดห้ลายแงห่ลายมุม โดยใชพ้ืน้ฐานของหนังสอืเล่มนัน้รองรบัความคดิ ดงัทีเ่ราจะเหน็จาก
หนงัสอืคลาสสกิของฝรัง่ทีค่งทนต่อกาลเวลา และยัว่ยุใหน้กัวจิารณ์ตคีวามออกมาหลากแนว
หลายความคดิและถา้คุณอยากจะรูว้่า ทางเสือ ดจีรงิหรอืไม่ กล็องอ่านด ู เผลอๆคณุอาจร าพงึ
ร าพนักบัตวัเองว่า มนัน่าจะตดิเขา้รบัรางวลัซไีรตเ์สยีดว้ยนา ! 
 
 
ทีม่า : กอบกุล   องิคุทานนท.์ “ความเหมอืนในความต่างของทางเสอื”. จากใบไม้ท่ีหายไป ถึง
โรแมนติคของเวิรด์เวิรธ์. กรุงเทพฯ : แสวงหา, 2533. หน้า 35-49. 
 
 

 
บทวิเคราะห ์

 
 กอบกุล   องิคุทานนท ์ จบปรญิญาโท สาขาวรรณคดเีปรยีบเทยีบจากจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั อดตีอาจารยภ์าควชิาภาษาองักฤษ และภาควชิาศลิปะการละคร มหาวทิยาลยั
ศลิปากร (ทบัแกว้) นักวชิาการและนกัวจิารณ์วรรณกรรมทีเ่ป็นทีรู่จ้กัและมผีลงานวจิารณ์
ต่อเนื่องและเป็นทีรู่จ้กัจากผูอ้่านในวงกวา้ง  ส าหรบับทความเรื่อง “ทางเสอื” นบัเป็นการแสดง
ความสามารถและความเชีย่วชาญทัง้ในวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศของผู้
วจิารณ์ใหเ้ป็นทีป่รากฏ     อกีทัง้ผูว้จิารณ์ยงัเป็นผูม้ปีระสบการณ์  มคีวามรอบรูแ้ละมคีวาม
เขา้ใจเกีย่วกบัวรรณคดเีปรยีบเทยีบเป็นอย่างด ี ดว้ยเหตุนี้  จงึท าใหบ้ทวจิารณ์ชิ้นน้ีมคีวามโดด
เด่นและน่าสนใจในเชงิเปรยีบเทยีบแนวคดิหลกัหรอืแก่นเรื่อง(theme)ระหว่างวรรณกรรมเรื่อง
ทางเสือกบัวรรณกรรมอนัลอืชื่อของต่างประเทศอกีหลายเรื่อง ซึง่ผูว้จิารณ์เน้นน ้าหนกัการ
เปรยีบเทยีบไปทีเ่รื่อง ตาเฒ่ากบัทะเล (The Old Man and the Sea) ของเฮมงิเวย ์มากเป็น
พเิศษ ทัง้ในประเดน็ความเหมอืนและความต่าง ขอ้วเิคราะหว์จิารณ์ทีป่รากฏช่วยชี้ใหผู้อ้่านเหน็
ความสามารถอนัน่าทึง่ในการแต่งวรรณกรรมใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์  ดงันัน้ ผูว้จิารณ์และผลงาน
วจิารณ์ชิน้นี้ของผูว้จิารณ์จงึเป็นเสมอืนทนายและขอ้ซกัคา้นของทนายทีต่แีผ่ความเป็นจรงิให้
ผูอ้่านรบัทราบ รบัรูแ้ละเขา้ใจถงึแนวคดิในการสรา้งเรื่องทีผู่แ้ต่งใชใ้นแงมุ่มทีถู่กตอ้งและชดัเจน  
เพือ่ไขขอ้กงัขาทีม่บีางคนสงสยัว่า ศลิาเลยีนแบบการแต่งเรื่องมาจากเฮมงิเวย์ 
 นอกจาก  การแสดงทศันะวจิารณ์ในเชงิเปรยีบเทยีบแลว้ ผูว้จิารณ์ยงัแสดงอรรถาธบิาย
และวเิคราะหใ์นประเดน็พุทธปรชัญาทัง้ในเรื่อง “ปัญญา” และ”ศรทัธา” ทีผู่แ้ตง่สอดแทรกไว้
ตลอดเรื่องของเขาอย่างละเอยีด และการทีผู่ว้จิารณ์ใหค้วามส าคญัและเน้นย ้าประเดน็เหล่านี้
อย่างมาก  นับว่าเป็นสิง่ส าคญัทีช่่วยใหผู้อ้่านเขา้ใจและกระจ่างทางความคดิ ทีม่ไิดต้ดิอยู่แต่
เฉพาะในกรอบทีผู่แ้ต่งถ่ายทอดผ่านพฒันาการทางความคดิและการเตบิโตทางปัญญาของตวั
ละครเอกเท่านัน้  แต่การตแีผ่และวเิคราะหใ์นทุกแงมุ่มของผูว้จิารณ์ยงัช่วยกระตุน้ใหผู้อ้่าน
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ตระหนกัและเตบิโตทางความคดิและปัญญาไปพรอ้มๆ กบัตวัละครเอกไดเ้ช่นกนั  ซึง่ลกัษณะ
การอธบิายขยายความปรศินาธรรมทีส่อดแทรกไวเ้ช่นนี้นับเป็นเสน่หข์องบทวจิารณ์บทน้ีที ่    
เพราะแนวคดิเหล่านี้ไดช้่วยสรา้งและกระตุน้ใหผู้อ้่านกระจ่างทางความคดิและพฒันาทางปัญญา
เท่านัน้ ทัง้ยงัอาจเป็นเหมอืนแนวทางส าคญัทีช่กัน าใหผู้อ้่านหนักลบัไปทบทวนการด าเนินชวีติ
ทีผ่่านมา ทัง้ยงัช่วยสรา้งความรูค้ดิและความเท่าทนัชวีติส าหรบัเป็นแนวทางการด ารงชวีติต่อไป 
 ผูว้จิารณ์มไิดแ้สดงทศันะวจิารณ์เพยีงเฉพาะในเรื่องของแนวคดิหลกัและเนื้อหาที่
ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้เท่านัน้  แต่ไดช้ีใ้หผู้อ้่านเหน็ถงึความสามารถและเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัในทางภาษาและแนวทางการเขยีนของผูแ้ต่งดว้ย  โดยเฉพาะอย่างยิง่การใชถ้อ้ยค า
เพือ่สรา้งภาพพจน์และขยายความรูส้กึ ทัง้นี้เพราะสิง่เหล่านี้นบัเป็นองคป์ระกอบส าคญัทาง
วรรณศลิป์ทีผู่ว้จิารณ์เน้นย ้าใหเ้หน็ว่ามชี่วยส่งเสรมิใหว้รรณกรรมเรื่องนี้มคีวามน่าสนใจและ
กลายเป็นวรรณกรรมทีค่วรค่าแก่การอ่านอกีเล่มหนึ่ง 
 ปัจจุบนับทวจิารณ์ทีป่รากฏในสงัคมไทยมจี านวนไม่น้อย  แต่หากจะหาบทวจิารณ์ที่
แสดงและกระตุน้ใหผู้อ้่านตระหนกั ตื่นตวัและกระตุน้ปัญญาของผูอ้่านไปพรอ้มๆกบัการสรา้ง
ความเขา้ใจและรบัรูถ้งึความลุ่มลกึทางความคดิและความเป็นสากลของงานเขยีนเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งนัน้นบัเป็นสิง่ทีห่ากยากมาก  ดว้ยเหตุนี้  ถา้หากนกัวจิารณ์ในสงัคมไทยช่วยกนัสรา้งงาน
วจิารณ์วรรณกรรมในลกัษณะน้ีมากขึน้ นอกจากจะช่วยพฒันาศกัยภาพทางการอ่านใหผู้อ้่าน
เขา้ใจและเท่าทนังานวรรณกรรมต่างๆ แลว้  ความลุ่มลกึทางการวจิารณ์เหล่ายงัอาจเป็นฐาน
ส าคญัทีก่่อใหเ้กดิการสรา้งการพนิิจ การกระตุน้การคุ่นคดิรวมทัง้การพฒันาปัญญาของผูอ้่านต่อ
การพจิารณาและวเิคราะหส์ิง่ต่างๆ ทีผ่่านเขา้มาในชวีติพวกเขาไดด้ว้ย  
 
 
               อรพนิท ์  ค าสอน : ผูว้เิคราะห์ 
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มาลยั   ชูพินิจ เหตผุลของความรกักบันวนิยายไทย 
 
             นิธ ิ  เอยีวศรวีงศ ์
 ขา้พเจา้เพิง่ไดร้บัการบอกเล่าจากเพือ่นผูห้นึ่งว่า  นกัวจิารณ์วรรณกรรมอาวุโสท่านหนึ่ง
มคีวามเหน็เกีย่วกบังานชิ้นส าคญัสองชิน้ของมาลยั  ชูพนิิจ - แผ่นดินของเรา และ ทุ่งมหาราช 
โดยกล่าวว่า เธอโปรดปรานเรื่องแรกมากกว่าเรื่องหลงั เพราะเรื่องแรกเป็นเรื่องที่มปัีญหา ซึง่ทา้
ทายและน่าตื่นเตน้แก่คนไทย ในขณะทีเ่รื่องหลงัออกจะมที่วงท านองตะวนัตก และน่าจะจบัใจ
ฝรัง่มากกว่าไทย 
 ขา้พเจา้พยายามจะเขา้ใจและคลอ้ยตามความเหน็ของนักวจิารณ์อาวุโสนัน้  แต่กส็ุด
ปัญญา เพราะไม่สูเ้ขา้ใจมาตรฐานของเธอนกั และออกจะไม่เหน็ดว้ยกบัการทีว่่า ทุ่งมหาราช มี
ท่วงท านองตะวนัตก แมว้่าไดห้ยบิทุ่งมหาราชมาอ่านอกีครัง้หนึ่ง เพือ่แสวงหาท่วงท านอง
ตะวนัตกกต็าม 
 นอกจากอกีหลายสิง่หลายอย่างที่ มาลยั ชูพนิิจ เสนอไว้อย่างงดงามและน่าสนใจใน
ทุ่งมหาราชแลว้ กค็งปฏเิสธไม่ไดว้่าทุ่งมหาราชคอืนวนิยายของความรกั อย่างน้อย “ความรกั” 
กเ็ป็นหน่ึงในปัจจยัหลายปัจจยัทีท่ าใหเ้รื่องด าเนินไป ทีท่ าใหต้วัละครประกอบพฤตกิรรมและก่อ
อารมณ์ของนวนิยายเรื่องนัน้ และการพดูเช่นนี้คงใชไ้ดก้บันวนิยายจ านวนมากต่อมาก รวม
ทัง้นวนิยายของตะวนัตกดว้ย 
 ถา้เช่นนัน้มอีะไรเด่นเกี่ยวกบั “ความรกั” ใน ทุ่งมหาราช นกัหรอื? 
 ใครๆ ทีช่อบ ทุ่งมหาราช กม็กัจะตดิใจภูมภิาพทีแ่จ่มชดัจากปลายปากกาของมาลยั   ชู
พนิิจ ตดิใจบรรยากาศของชนบทไทยเมื่อกลางศตวรรษทีแ่ลว้ ซึง่บรรยายโดยผูเ้ขยีนทีไ่ดเ้คย
สมัผสัชวีติเช่นนัน้มาเอง ตดิใจเรื่องราวการต่อสูข้องลูกผูช้ายทีท่ ัง้เขม้แขง็และอ่อนแอในกลิน่
อายของความเป็นจรงิซึง่ไดว้ญิญาณและเลอืดเนื้อของความเป็นชาต ิ  ยิง่กว่าทีล่วดลายบนหน้า
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บนัอาคารใดๆ จะจรรโลงขึน้ได ้ แต่ทอ้งเรื่อง “ความรกั” ของ ทุ่งมหาราช… มแีละส าคญันกั
หรอื… นัน่คงเป็นค าถามทีผู่ช้ื่นชมทุ่งมหาราชหลายคนสงสยั 
 ขา้พเจา้คดิว่าม ีและมคีวามส าคญัเอามากๆ ดว้ย เพราะ 1. จะหานวนิยายไทยทีเ่ขา้ถงึ
ความรกั…อนัเป็นความรูส้กึทีเ่กดิขึน้จากฐานะของชนชัน้ทางสงัคม… 2. ลกัษณะอย่างลกึซึง้
และสามารถตแีผ่ความรูส้กึนี้อย่างงดงามโดยไม่ขดัเขนิใหด้เีท่าทุ่งมหาราชไดย้าก หรอือาจไม่มี
เลยดว้ยซ ้า  
 นกัอ่านทีช่ื่นชม ทุ่งมหาราช ทุกคนคงจ าค าฝากรกัของรื่นต่อสุดใจไดด้ ี เพราะ “แปลก” 
ส าหรบันวนิยายไทยทัว่ไป รื่นพดูว่า “…ผูห้ญงิสวยอย่างเอง็ ผูช้ายเปิดเผยอย่างขา้ ขา้วปลา
อาหารบรบิูรณ์ เสยีอย่างเดยีวแต่ขาดหวัหน้า ขา้นี่แหละเทวดาสง่มาส าหรบัเป็นนาย”  การชม
ผูห้ญงิทีจ่บีอยู่ว่าสวย การยกย่องตนเอง ดเูป็นเรื่องปกตธิรรมดาของพระเอกทีก่ าลงัฝากรกั 
เพยีงแต่รื่นพดูตรงไปตรงมาอย่างชาวชนบทมากกว่าพระเอกอื่นเท่านัน้ แต่ท าไมตอ้งเกีย่ว
กบัขา้วปลาอาหารของต าบลปากคลองซึ่งบรบิูรณ์ดว้ย ประโยคทีด่เูหมอืนไม่เกี่ยวแต่เกีย่วอย่างยิง่
นี้ มาลยั ชพูนิิจ ไดว้างไวแ้ต่ต้นเรื่องใหผู้อ้่านส านึกเสยีแต่แรกว่า ก าลงัจะตอ้งเผชญิกบัความรกั
อกีแบบหนึ่งซึง่ไม่มปีรากฏบ่อยนกัในนวนิยายไทย 
 หลายคนรวมทัง้ตวัขา้พเจา้เองเคยคดิว่า ความรกัทีเ่ป็นธรรมชาตขิองมนุษยท์ุกผูทุ้ก
นามนัน้มคีุณลกัษณะเหมอืนกนั เป็นความรูส้กึจากจติใจของเอกบุคคล ไม่สมัพนัธอ์นัใดเลยกบั
ฐานะทางเศรษฐกจิ สงัคมหรอืการเมอืง ฯลฯ ของเขา คนทีร่กัอย่างนี้ไม่เป็นจงึเป็นคนที ่ “ผดิ
ธรรมชาต”ิ และเป็นไดเ้พยีงตวัผูร้า้ยในนวนิยาย  หญงิหรอืชายทีร่กัใครเพยีงเพราะเงนิของเขา 
เกยีรตยิศของเขา  หรอืหน้าตาท่าทางของเขา คอื “ตวัโกง” หรอื “นางผูร้า้ย” ในนวนิยาย มนีว
นิยายหลายเรื่องดว้ยกนัทีท่ ัง้ผูอ้่านและนกัเขยีนช่วยกนัแช่งชกัหกักระดกู “คนประเภทน้ี” โดย
ปราศจากความพยายามทีจ่ะเขา้ใจและเหน็ใจ 
 แต่ความจรงิแลว้ความรกัหาไดม้ลีกัษณะเพยีงหน่ึงอย่างนี้ แมว้่ามนัจะชื่อเดยีวกนักต็าม 
เมื่อขา้พเจา้ศกึษาประวตัศิาสตรข์องตน้รตันโกสนิทรโ์ดยอาศยัวรรณกรรมเป็นหลกัฐาน ความ
เขา้ใจในความหลากหลายของความรูส้กึทีเ่รยีกว่า “ความรกั” กไ็ดเ้ริม่อุบตัแิก่ตนเอง ความรูส้กึ
ของตวัละครในวรรณกรรมทีเ่ราเรยีกว่า “ความรกั” นัน้ หาไดเ้หมอืนกนัระหว่างวรรณกรรมต่าง
ยุคสมยักนัไม่ ในวรรณกรรมตวัเขยีนของอยุธยาซึง่ขา้พเจา้เรยีกว่า “วรรณกรรมศกัดนิา” นัน้ 
ตวัละครหาไดม้คีวามรูส้กึทีเ่ราอาจเขา้ใจว่าเป็นความรกัของ “พระเอก” ไม่ แต่เป็นความรูส้กึ
ทีน่วนิยายสว่นใหญ่มอบใหแ้ก่ “ตวัโกง” มากกว่า พระเอกและนางเอกของวรรณกรรมอยุธยา 
(ยกเวน้พระลอ) นัน้ รกัและอยู่กนิกนัในที่สุด กเ็พราะต่างมคีวามเหมาะสมกนัดว้ยเหตุผลของ
สถานะทางการเมอืง เศรษฐกจิหรอืคู่ควรกนัเพราะร่วมในกระแสอนัซบัซอ้นของสายธารแห่ง 
“กรรม” หรอื “เทพลขิติ” เดยีวกนัมา พระรามตอ้งรกันางสดีา เพราะต่างถูกก าหนดใหอ้วตารมา
ปราบยุคเขญ็ดว้ยกนั มคีวามคู่ควรทีส่อดคลอ้งกบัแกนของจกัรวาล ซึง่ก าหนดว่าทัง้คู่ตอ้ง “รกั” 
กนั และไม่ใช่เอกบุคคลสองคนประสานหวัใจของตนขึน้มาเป็นความรูส้กึทีเ่หนือโลก 
เช่นเดยีวกบัทีส่มุทรโฆษตอ้งรกันางพนิทุมด ี เพราะสายธารแห่ง “กรรม” ก าหนดใหค้นทัง้สอง
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ตอ้งรกักนัและอยู่กนิกนัทุกชาตอิยู่แลว้ ขา้พเจา้อดคดิไม่ไดเ้สมอว่าเมื่อกวไีทยฝากรกัหญงิ ว่า
ตนและหญงิผูน้ัน้คู่ควรกนัเหมอืนพระจนัทรแ์ละพระอาทติย ์ กลางคนืและกลางวนั ขนุเขาและ
ธารน ้า ฯลฯ นัน้ เขาทัง้สองมคีวามคดิเกี่ยวกบัพลงัก าหนดของจกัรวาลหรอืกระแสกรรมแฝงซุก
อยู่เบือ้งหลงัลกึๆ ลงไปดว้ย 
    ความรกัในฐานะทีเ่ป็นความรูส้กึของเอกบุคคลมาปรากฏใหเ้หน็เด่นชดัในวรรณกรรม
ตวัเขยีนของไทยกต็่อเมื่อตน้รตันโกสนิทรน์ี้เอง และเพือ่ย ้าความรูส้กึเช่นนี้ วรรณกรรมตน้
รตันโกสนิทร ์ จงึเตม็ไปดว้ยเรื่องของความรกัทีถู่กขวางกัน้ดว้ยอุปสรรคของความไม่คู่ควร 
อเิหนารกันางจนิตะหราซึง่ไม่ใช่คู่ตุนาหงนั ขนุแผนรกัวนัทองซึง่ตกเป็นเมยีขนุชา้งไปแลว้ นาง
รจนารกัเจา้เงาะทีรู่ปชัว่ตวัด า ฯลฯ ทัง้นี้เพราะตวัเอกของวรรณกรรมตน้รตันโกสนิทรก์ลายเป็น
เอกบุคคลมากขึน้ ทัง้ผูเ้ขยีนและผูอ้่านกลายตนเองเป็นกระฎุมพยีิง่ขึน้ จงึเกดิความเขา้ใจและ
ความรูส้กึรกัแบบกระฎุมพเีป็น กลุ่มคนทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิดพีอจะใชเ้วลาว่างของตนไป
ในทางทีไ่ม่เกีย่วกบัการหาเลีย้งชพีโดยตรงได ้ ใชท้รพัยท์ีต่นมเีพือ่หาชื่อเสยีงเกยีรตยิศและ
อ านาจทางการเมอืง และใชอ้ านาจทางการเมอืงของตนเพือ่เพิม่พนูโภคทรพัยข์องตน ความรกั
และการแต่งงานผกูพนักบัการสรา้งพนัธมติรทางการเมอืงน้อยลง ทัง้โอกาสทีห่ญงิชายไดพ้บกนั
อย่างอสิระกเ็พิม่มากขึน้ ในตลาดเน้นความเสมอภาคของผูซ้ือ้ (มนุษยเ์กดิมาเท่าเทยีมกนัต่อ
หน้าพระเจา้และพอ่คา้) 
 ทอ้งเรื่องเกีย่วกบัความรกัทีข่าดความคู่ควรของตน้รตันโกสนิทรไ์ดใ้หค้วามบนัดาลใจที่
ส าคญัแก่ทอ้งเรื่องของนวนิยายไทยรุ่นแรกๆ กระต่ายน้อยทีข่บัรถใหเ้จา้คุณไปหลงเดอืนทีส่าด
จากใบหน้าของธดิาคนเดยีวประจ าเคหาสน์นัน้ หรอืทายาทของกองมรดกเจา้ราชนิกุลมอบ
ดวงใจแก่แม่คา้ขายขนม หรอืชายกลางอธบิดทีีห่นุ่มทีสุ่ดเกดิประทบัใจเดก็กระโปโลทีจ่ดัจา้น
ดว้ยคู่มอืบนัทกึปกสนี ้าเงนิของตระกูลพนิิตนนัท์  
 ความรกัทัง้หลายในนวนิยายเหล่านี้คอืความรูส้กึของเอกบุคคลทีม่ตี่อกนั โดยไม่
ค านึงถงึความเหมาะสมคู่ควร ไม่ว่าจะในทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม เป็นความรูส้กึไม่สมัพนัธอ์ย่าง
ใดกบัการผลติทางเศรษฐกจิซึง่เป็นอาชพีของตวัเอกเลย นวนิยายซึง่ผลติและเสพโดยกระฎุมพี
ทีก่ าลงัขยายตวัไปอย่างรวดเรว็ สบืทอดความรูส้กึใหม่ของวฒันธรรมกระฎุมพรุ่ีนแรกๆ ของ
วรรณกรรมไทย 
 แต่เมื่อรื่นพบสุดใจในทุ่งมหาราช เขายงัไม่ถูกวฒันธรรมกระฎุมพคีรอบง ามากนกั แม้
ไดท้่องเทีย่วคา้ขายมาหลายแห่ง แต่กจิกรรมของเขากย็งัแวดลอ้มอยู่กบัประชาชนผูผ้ลติเพือ่พอ
ยงัชพีตามทอ้งไร่ทอ้งนา ความรกัของเขาจงึสมัพนัธก์บัวถิกีารผลติทางเศรษฐกจิ แต่นัน่ไม่ได้
หมายความว่ารื่นเป็นมนุษยท์ีข่าดหวัใจส าหรบัรกัคนโดยไม่เกีย่วกบั“ประโยชน์” ซึ่งเป็นลกัษณะ
ของตวัโกงในนวนิยายสว่นใหญ่ แทจ้รงิแลว้ “ประโยชน์” และความรูส้กึรกัของคนในฐานะอย่าง
รื่นเป็นสิง่ทีแ่ยกจากกนัไม่ได ้ พวกกระฎุมพตี่างหากทีม่องเหน็ทีส่ามารถรูส้กึถงึความรกัทีเ่ป็น
อสิระจากการผลติโดยสิน้เชงิได ้ เพราะฉะนัน้ปากคลองของรื่นจงึมสีิง่ประทบัใจปนๆ กนัอยู่
หลายอย่าง สุดใจกเ็ป็นหนึ่ง “ป่าไม ้ ขา้ว ไต ้ น ้ามนัยาง สเีสยีด ยาสบูและหนงัสตัว”์ กเ็ป็นอกี
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อย่างหนึ่งทีแ่ยกออกจากสุดใจไม่ได ้ ดงันัน้จงึไม่ประหลาดใจอนัใดที ่ “เกอืบจะทนัททีีช่วีติ
ครอบครวัของเขาเริม่ตน้ เมื่อการแต่งงานผ่านพน้ไป ความคดิของรื่นกจ็ดจ่ออยู่แต่งาน
ขา้งหน้า…” และฉากหวานชื่นทีส่มัผสักบัชวีติจรงิระหว่างสุดใจ และรื่นจงึมเีพยีงสัน้นิดเดยีว 
(แมจ้ะใหค้วามประทบัใจมากสกัเพยีงใดกต็าม) 
 ความรูส้กึเช่นน้ีกระฎุมพอีาจจะเหยยีดว่าเป็น “ความรกัทีไ่ม่บรสิุทธิ”์ หรอือย่างน้อยก็
ขาดความอ่อนหวานหรอืรสรกัพงึประทาน แต่ในบรรดาผูค้นฐานะอย่างรื่นและสุดใจนัน้เป็น
ความรูส้กึเดยีวทีรู่จ้กักนัว่าความรกั ความเขา้ใจเช่นนี้จะท าใหเ้ขา้ถงึการตดัสนิใจของสุดใจใน
ภายหลงั เมื่อไดพ้บว่ารื่นและจ าปามคีวามสมัพนัธส์วาทกนั แมจ้ะชอกช ้าขมขืน่ แต่
ความสมัพนัธน์ัน้หาไดก้ระทบถงึวถิกีารผลติของครอบครวัอย่างแทจ้รงิไม่ และสุดใจกร็ูว้่าใน
ทีสุ่ดความขมขื่นและชอกช ้านัน้จะสิน้ไป หากความรกัไม่ใช่เรื่องของหวัใจของเอกบุคคลสองคน
ทีส่มคัรจะผกูพนักนัโดยอสิระแลว้ การนอกใจในเรื่องของกามารมณ์กเ็ป็นสิง่ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้
เพราะกามารมณ์เป็นรากฐานส าคญัสว่นหน่ึงของความรกัของกรรมาชน อย่างทีม่าลยั  ชพูนิิจได้
บรรยายถงึสุดใจในคราวแรกพบรื่นว่า รื่น “นิ่งพจิารณาดรู่างทีอ่วบอดัอยู่ในเสือ้ผา้ทีเ่ปียก ผมที่
ยาวสลวยประบ่า…” และดว้ยเหตุดงันัน้ “การนอกใจ” ในลกัษณะทีร่ื่นไดก้ระท าไม่ถอืเป็นการหกั
หลงัล่วงปรามาสสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีเ่รยีกว่าความรกั อนัอาจพบไดว้่าเป็นปัญหาส าคญัของนวนิยายที่
บรรยายความรกัของกระฎุมพเีสมอ  
 อย่างไรกต็าม ชวีติของรื่นไม่ไดห้ยุดอยู่เพยีงกจิกรรมทีข่ยายขนาดขึน้ทีป่ากคลอง
เท่านัน้ การคา้ขายของเขาท ารื่นเขยบิฐานทางเศรษฐกจิขึน้ตามล าดบั แมสุ้ดใจจะร่วมไปใน
ขบวนล่องแพดว้ย   แต่สุดใจมไิดเ้กีย่วขอ้งกบัการคา้โดยตรง ไม่เป็นผูต้ดัสนิใจ ไม่ร่วมในการ
เจรจาต่อรองและไม่ใช่ผูว้างแผนการคา้ สุดใจเป็นเมยีซึง่เป็นสว่นส าคญัของขบวนการผลติ
เหมอืนเมยีของกรรมาชนทัว่ไป แต่โอกาสทีจ่ะแปรโลกทศัน์ไปตามฐานะเศรษฐกจิทีด่ขีึน้ของ
สุดใจนัน้มน้ีอยหรอืเกอืบจะไม่มเีลยเมื่อเทยีบกบัรื่น เพราะฉะนัน้ในขณะทีร่ื่นเริม่เรยีนรู้
ความรูส้กึรกัแบบกระฎุมพ ีสุดใจจงึยงัคงมชีวีติในโลกของความรกัแบบเก่า 
 ในโลกของกระฎุมพ ี รื่นสมัผสัความรกัแบบใหม่ของตนกบัคุณละเมยีดซึง่ในทางสงัคมก็
เป็นเมยีคนอื่น โดยทางเศรษฐกจิกเ็ป็นคู่คา้ทีม่ฐีานะเหนือรื่นเอง  ไม่มอีะไรคู่ควรกนัโดยสิน้เชงิ 
และถงึแมจ้ะมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างไรกไ็ม่เกีย่วขอ้งกบัวถิกีารผลติในชวีติของรื่น หากจะเกีย่ว
อยู่บา้งกร็งัแต่จะก่อใหเ้กดิผลเสยี น่ีแหละ “ความรกัอนับรสิุทธิ”์ ทีก่ระฎุมพยีกไวเ้ป็นระบบอย่าง
ในอุดมคต ิ ค าพดูของรื่นต่อคุณละเมยีดบนเกาะรา้งนัน้จงึเป็นการประกาศกติตคิุณความรกัแบบ
กระฎุมพ ี
 “ผมไม่เคยรูอ้ะไรทัง้นัน้…นอกจากว่าตัง้แต่พบคุณละเมยีดทีล่านดอกไม ้ ไดเ้หน็หน้า ได้
ยนิเสยีงพดู ผมไม่มวีนัจะลมืคุณละเมยีดได ้ ผมไม่กลา้ถงึจะไปหวงัอะไรจากคุณละเมยีด  รูด้วี่า
อยู่คนละโลก เกดิมาคนละชัน้ ถงึงัน้ผมกอ็ดใจไม่ได…้”     
 แต่รากฐานของรื่นในฐานะกรรมาชนกย็งัไม่หายไปไหน ความคงอยู่นัน้แสดงใหเ้หน็ดว้ย
ชวีติครอบครวัทีม่ ัน่คง ซึง่เขาด าเนินคู่เคยีงไปกบัสุดใจ ความรกัแบบกระฎุมพทีีสุ่ดใจไม่มวีนัจะ
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เขา้ถงึนัน้รื่นมอบใหคุ้ณละเมยีด และความรกัของกรรมาชนทีคุ่ณละเมยีดไม่มวีนัเขา้ถงึ (ดงัที่
คุณละเมยีดเองเคยประณามความรกัของคนในชนชัน้รื่นไวว้่า “ผูช้ายอย่างรื่นและผู้หญงิของรื่น 
ควรจะคดิว่ามนัเป็นอย่างเดยีวกบัความตอ้งการทางกาย”) นัน้  รื่นกม็อีย่างไม่เสือ่มคลายไปจาก
สุดใจ ซึง่เป็นคู่ขาของการผลติของเขา ดงันัน้เมื่อเขากล่าวแก่สุดใจว่า “ในโลกนี้เมยีขา้มคีนเดยีว
คอื เอง็ สุดใจ ผูห้ญงิอื่นๆ นอกนัน้เพยีงแต่ผ่านเขา้มาในชวีติข้าแลว้กผ็่านไป บา้งเหมอืนฝันด ี
บา้งเหมอืนฝันรา้ย…” จงึเป็นความจรงิในเงือ่นความรูส้กึรกัแบบกรรมาชน 
 ทุ่งมหาราช คอืนวนิยายไทย หากอ่านดว้ยอนุสสตขิองนวนิยายอเมรกินัเกีย่วกบัการ
บุกเบกิภาคตะวนัตกและอารมณ์ดบิของมนุษย ์ ทุ่งมหาราชกด็เูป็นการเลยีนแบบนวนิยาย
ตะวนัตกในบรรยากาศแบบไทยๆ เท่านัน้ แต่มาลยั  ชพูนิิจ ไม่ไดแ้ฉโพยอารมณ์ดบิของมนุษย์
ทุกคน เพยีงแต่ตแีผ่ “อารมณ์สุก” (สุกเพราะถูกปรุงแต่งดว้ยเงือ่นไขภววสิยัทีแ่วดลอ้มคนอย่าง
เดยีวกบัอารมณ์ของสตัวส์งัคมตวัอื่น) ของคนทีช่ื่อรื่น ผูช้ายไทยทีม่ลีกัษณะผูน้ า ซึง่ได้
สรา้งสรรคส์งัคมไทยทัง้ดว้ยกเิลสและความเสยีสละของตน แต่เผอญิรื่นมชีวีติอยู่ในช่วงสมยัที่
ความเปลีย่นแปลงทางสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศก าลงัขยายเขา้ไปกระทบคนในระดบัของ
เขามากขึน้ และท าใหค้นทีอ่ยู่ในแนวหน้าอย่างเขามคีวามรูส้กึทีซ่บัซอ้นขึน้จากการเผชญิกนั
ของวถิกีารผลติทีต่่างกนัสองอย่าง ในแงข่องความรูส้กึทีซ่บัซอ้น (และชวนสบัสน) นี้ นอกจาก
รื่นทีก่ าแพงเพชรแลว้ คงมรีื่นอื่นๆ ซึง่เราไดพ้บเหน็อยู่บ่อยครัง้… รื่นทีเ่ป็นหมอนวด รื่นทีเ่ป็น
เซลลแ์มนพรอ้มปูมหลงัจากทอ้งนา รื่นทีเ่ป็นเพือ่นของขา้พเจา้จากอสีาน ซึง่เมื่อรกัสาวหวัปัก
หวัป าแลว้ยงัมแีก่ใจทีจ่ะนับหมทูีส่าวเลีย้งไวท้ีบ่า้นเพือ่ค านวณรายไดข้องครอบครวัในอนาคต 
 การบรรยายถงึความเปลีย่นแปลงและวถิชีวีติในชนบทของมาลยั ชพูนิิจใน ทุ่งมหาราช 
กท็ าใหต้ื่นตาตื่นใจอยู่พอแรงแลว้ แต่การเขา้ถงึการเปลีย่นแปลงทีก่ระทบความรูส้กึคนอย่าง
ลกึๆ เช่นน้ี ท าให ้ทุ่งมหาราช เป็นนวนิยายทีย่ิง่ใหญ่ไม่แพ ้แผ่นดินของเรา ไปไดเ้ลย 
 ขา้พเจา้เขา้ใจว่าความส านึกต่อความรกัทีม่าจากเงือ่นไขทางภววสิยัทีผ่ดิแผกจากวถิี
ชวีติของกระฎุมพทีีเ่ราเคยชนิทัง้จากชวีติและจากนวนิยายสว่นใหญ่นัน้ ไดช่้วยใหไ้ดร้สใหม่ใน
การอ่านงานเขยีนอื่นๆ นอกจากทุ่งมหาราช  ขา้พเจา้หยบิ ฟ้าบ่กัน้ ของ “ลาว ค าหอม” ออก
อ่านอกีครัง้หนึ่ง และคดิว่าไดเ้ขา้ใจฉากทีน่่ารกัยิง่ฉากหนึ่งในวรรณกรรมไทยในรสใหม่อย่างที่
ไม่เคยมองเหน็มาก่อนเลย 
 “รกัฉนัไหมเล่า ฉนัมเีงนินะ” 
 เหมอืนตืน่จากภวงัค ์ ใบหน้างามเอยีงนิดๆ อย่างจะตัง้ใจฟังใหถ้นดั หนัมาจอ้งและมอง
เหมอืนกบัว่าเพิง่จะเหน็เขาเป็นครัง้แรก ชายหนุ่มยิ้มเจือ่น มอืของเขาสัน่ขณะยกขึน้ลูบลาย
วงกลมเขยีวเหลอืงและแดงทีไ่ขวก้นับนอกเสื้อยดื 
 “ฉนัมจีรงิๆ นะ เออ้” พดูกระท่อนกระแท่นไม่เตม็เสยีง 
 “มเีท่าไหร่” รมิฝีปากอิม่เอบิเผยอน้อยๆ  
 เขายนืตะลงึเหมอืนยงัไม่เชือ่หขูองตวัเอง เมือ่ไดส้ตจิงึหนักลบัมาทางขา้พเจา้…” 
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ความรกัของบวัค าทีม่ตี่ออนิถาจากเรื่อง ไพร่ฟ้า ของ “ลาว ค าหอม” นัน้เป็นความรกั
ของกรรมาชน ซึง่ผกูพนัอย่างแนบแน่นกบัวถิกีารผลติของคนทัง้สอง เพราะเงนิจงึท าให้
ความรูส้กึนัน้เกดิขึน้และตัง้อยู่ได ้ แต่กเ็ป็น “ความรกัอนับรสิุทธิ”์ เช่นเดยีวกนั หากแต่ว่าจะรบัรู้
ความบรสิุทธิเ์ช่นนัน้ไดต้อ้งสะกดความเคยชนิของความรกัแบบกระฎุมพอีอกเสยีก่อนเท่านัน้ 
 ขา้พเจา้พยายามมองหานวนิยายเรื่องอื่นทีพู่ดถงึความรกัของกรรมาชนในเชงิทีผ่กูพนั
กบัเงือ่นไขของการผลติเช่นนี้มาอ่านอกี หากไดพ้บแต่เรื่องเกีย่วกบัความรกัของกรรมาชนที่
จ าลองเอาความรูส้กึของกระฎุมพไีปสวมไว ้แต่สว่นทีพ่ยายามมองหานัน้ ยงัหาไม่ได ้
 
 
ทีม่า : นิธ ิ   เอยีวศรวีงศ.์ “มาลยั  ชพูนิิจ เหตุผลของความรกัในนวนิยายไทย”. โลกหนังสือ. 
ปีที ่6 ฉบบัที ่12 (กนัยายน 2526), หน้า 18-23.    

บทวิเคราะห ์
 
 นิธ ิ  เอยีวศรวีงศ ์จบปรญิญาตรแีละโทจากคณะอกัษรศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และจบปรญิญาเอกจากมหาวทิยาลยัมชิแิกน สหรฐัอเมรกิา อดตีอาจารยม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
เป็นนกัคดิ นกัประวตัศิาสตรช์ัน้หนึ่งของประเทศ  เขามขีอ้คดิ ขอ้เขยีนจากการคน้ควา้ การ
ตคีวามอนัแหลมคมทีส่ดใหม่อยู่เสมอ โดยเฉพาะในดา้นประวตัศิาสตร ์ การเมอืงและพฒันาการ
ของสงัคมไทย  ปัจจุบนั(2544)เป็นคอลมันิสต ์มผีลงานในนิตยสารชัน้น าและหนงัสอืพมิพห์ลาย
เล่ม อาท ิ  มตชิน มตชินสุดสปัดาห ์  แพรว มผีลงานรวมเล่มดา้นสงัคมและประวตัศิาสตร์
มากมาย อาท ิ ปากไก่และใบเรือ การเมืองไทยสมยัพระเจ้ากรงุธนบุรีรฐัธรรมนูญแบบ
วฒันธรรมไทย การเมืองไทยสมยัพระนารายณ์ หมายเหตุวฒันธรรมร่วมสมยั กรงุแตก 
พระเจ้าตากและประวติัศาสตรไ์ทย นอกจากนี้ยงัเป็นหน่ึงในกลุ่มผู”้ทวนกระแส” (สงัคมเสือ่ม
ทราม)ของชมรมหญา้แพรก  มลูนิธภิูมปัิญญา และเป็นอธกิารบดขีองมหาวทิยาลยัหลงัเทีย่งคนื
อกีดว้ย ปี 2542 ไดร้บัรางวลัวฒันธรรมเอเชยีฟูกูโอกะ จากประเทศญีปุ่่ น และรางวลันกัวจิยั
ดเีด่น สาขาประวตัศิาสตร ์ จากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ และปี 2545 ไดร้บัรางวลั
ศรบีูรพา จากกองทุนศรบีูรพา 
 “มาลยั ชพูนิิจ เหตุผลของความรกักบันวนิยายไทย”  เป็นบทวเิคราะหว์จิารณ์เกีย่วกบั
เรื่องของความรกัในนวนิยายเรื่อง ทุ่งมหาราช ของเรยีมเอง หรอื มาลยั ชพูนิิจ ทีน่ิธ ิ เอยีวศรี
วงศ ์ ไดใ้ชมุ้มมองของนกัสงัคมมานุษยวทิยาเขา้จบัเรื่องความรกัของรื่นกบัผูห้ญงิสองคน สุดใจ 
กบัคุณละเมยีด  โดยแบ่งออกเป็นสองสว่น คอืเมื่อรื่นยงัมฐีานะเป็นชนชัน้กรรมาชน(ชนชัน้ผูใ้ช้
แรงงาน ประกอบอาชพีล่องเรอืคา้ของป่า)รกักบัสุดใจ และเมื่อรื่นมฐีานะเป็นกระฏุมพ(ีนายทุน
ชนชัน้กลาง)รกักบัคุณละเมยีด  แมจ้ะพจิารณาโดยผวิเผนิคลา้ยกบัว่ารื่นรกัคุณละเมยีดโดย
บรสิุทธิใ์จแบบกระฎุมพทีีเ่ขาไดร้บัการเลื่อนฐานะอยู่กลาย ๆ  แต่เมื่อตอ้งเลอืกรื่นกเ็ลอืกสุดใจ 
เพราะรื่นยงัเป็นกรรมาชน  นิธ ิ เอยีวศรวีงศ ์ ไม่ไดม้องว่ารื่นเป็นตวัละครตวัหนึ่งในนวนิยาย
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เท่านัน้  หากแต่มองว่ารื่นคอืภาพแทนของชายไทยชัน้กรรมาชน ในยุคสมยัทีส่ภาพทางสงัคม
และเศรษฐกจิของประเทศก าลงัขยายตวั และไดร้บัผลสะเทอืนจากการขยายตวันัน้จนกลายเป็น
ชายไทยทีม่คีวามคดิและอารมณ์ความรูส้กึแบบชนชัน้กระฏุมพอียู่เป็นครัง้คราว 
 การหยบิมุมมองเรื่อง “ความรกั” เป็นเรื่องกระทบใจคนในสงัคม  ยิง่โยงกลบัไปหาเรื่อง 
แผ่นดินของเรา ซึง่ถอืว่าเป็นนวนิยายรกัของ “แม่อนงค”์ ทีก่นิใจคนทัง้เมอืง ยิง่ท าใหค้นอ่าน 
สนใจ และถูกดงึเขา้สูก่ระบวนการอ่าน ทุ่งมหาราช โดยไม่รูต้วั การวเิคราะหค์วามรกัของรื่น
ออกมาอย่างไม่แยกออกจากสภาพแวดลอ้มหรอืความเปลีย่นแปลงทางสงัคมและความเป็นไปใน
ชวีติทีด่ าเนินไปในตอนนัน้ ท าใหผู้อ้่านไดเ้หน็มุมมองใหม่ๆ ทีต่่างไปจากความรกัแบบเมยีหลวง
กบัชูล้บั  ท าใหค้นอ่านเกดิความเขา้ใจชวีติชายไทยคนหนึ่งทีแ่ทนชายไทยสว่นหน่ึงไดด้มีากขึน้ 
ในขณะเดยีวกนักม็องเหน็ภาพรวมทัง้หมดไปพรอ้มกนัดว้ย  การวเิคราะหว์จิารณ์แบบเอา
แนวคดิเชงิสงัคมมานุษยวทิยาเขา้จบันี้ นอกจากจะท าใหน้กัอ่านไดมุ้มมองใหม่แลว้  ยงัเป็นการ
สรา้งเหตุผลในการวเิคราะหว์จิารณ์แบบใหม่ทีไ่ม่ยดึเพยีงสิง่ใดสิง่หนึ่งโดด ๆ หากแต่มองสรรพ
สิง่อย่างมเีหตุผลสมัพนัธก์นั ซึง่อาจจะสอดคลอ้งไดท้ัง้ทฤษฎมีารก์ซสิต ์ หรอืเขา้แนวทางอิ
ทปัปัจจยตาของพุทธธรรมกไ็ด ้ ซึง่ไม่ว่าจะเขา้ในแนวทางใด กน็บัว่า เป็นการสอ่งมุมมองใหม่ๆ 
ใหก้บัการวพิากษ์วจิารณ์ทัง้สิน้ 
 นอกจากนี้  นิธยิงัชีใ้หเ้หน็ถงึผลสบืเนื่องจากการคดิวพิากษ์วจิารณ์ของเขาเอง “ความ
ส านึกต่อความรกัทีม่าจากเงือ่นไขทางภววสิยัทีผ่ดิแผกจากวถิชีวีติของกระฎุมพทีีเ่ราเคยชนิ ทัง้
จากชวีติจรงิและนวนิยายไทยสว่นใหญ่นัน้ ไดช้่วยใหร้สใหม่ๆ ในการอ่านงานเขยีนอืน่ ๆ 
นอกจาก “ทุ่งมหาราช” เขาอ่านฟ้าบ่กัน้ และเหน็มุมมองผสมใหม่ในความรกัของกรรมาชนในเรื่อง 
“ไพร่ฟ้า” ของ ลาว ค าหอม ซึง่แน่นอนทีสุ่ดว่า นกัอ่านเองกม็สีทิธิท์ีจ่ะหารสใหม่ๆ เช่นเดยีวกบั
เขา  
 การยกตวัอย่างการใชมุ้มมองใหม่ๆ ในการเสพยว์รรณกรรมเป็นการกระตุน้ใหน้ักอ่าน
เกดิความรูส้กึอยากทดลองท าตามกบัวรรณกรรมเรื่องไหนกไ็ด ้  โดยไม่จ าเป็นตอ้งเป็นเรื่อง
เดยีวกบัตวัอย่าง  ในขณะเดยีวกนัเป็นการเปิดโลกของนกัอ่านใหก้วา้งขึน้  ท าใหน้ักอ่านเหน็ว่า 
แมแ้ต่ตวัของเขาเองกม็สีทิธคิน้หามุมมองใหม่ๆ ในการเสพยว์รรณกรรมไดเ้สมอ เป็นการ
สนบัสนุนใหน้กัอ่านเป็นตวัของตวัเองในการอ่าน และเป็นการเปิดโลกการอ่านใหม้หีลากหลาย
มุมมอง  ซึง่เป็นผลดอีย่างยิง่ต่อการ “คดิต่อ” 

การกระตุน้ใหค้นอื่นมองเหน็มุมมองใหม่ๆ ในการอ่านชวีติเป็นเรื่องที่นิธทิ าอยู่เป็น
ประจ าอยู่แลว้ในการเขยีนบทความเชงิสงัคมมานุษยวทิยาของเขา  แต่การกระตุน้ใหค้นมองเหน็
มุมมองใหม่ๆ ในการอ่านวรรณกรรม โดยทีม่คีนอื่นกระตุน้ไวอ้ยู่เดมิ หรอืครอบง าความคดิใน
การอ่านอยู่แลว้เป็นเรื่องท าไดย้าก แต่เขากส็ามารถท าไดด้ ี  และก่อผลสะเทอืนไม่ต่อ
วรรณกรรมเพยีงเล่มเดยีวเท่านัน้  หากแต่ต่อวรรณกรรมเล่มอื่นๆ อกีดว้ย  ถา้คนอ่านจะ “คดิ
ต่อ” และทดลองปฏบิตัติามทีเ่ขาเสนอ 
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   ชมยัภร แสงกระจ่าง: ผูว้เิคราะห์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อะไรคือการวิจารณ์เชิงสนุทรียภาพ 
 
                      แจ่มใจ   จริจนัทร 
 
 ไพฑรูย ์  ธญัญา นกัเขยีนซไีรตค์นล่าสุดใหส้มัภาษณ์ถนนหนงัสอืฉบบัเดอืนกนัยายน 
2530 นี้ เกีย่วกบันกัวจิารณ์และการวจิารณ์ มขีอ้ความตอนหน่ึงทีน่่าสนใจดงันี้ 
 “คุณเหน็ดว้ยมัย้ทีว่่ากนัว่า นกัสหวทิยาการจะท างานวจิารณ์ไดด้กีว่าผูท้ีเ่รยีนทางดา้น
ภาษาไทยโดยตรง” 
 “ผมว่ามนัมสีว่นในดา้นของการมมุีมมองทีห่ลากหลาย เพราะว่าการวจิารณ์ไม่
จ าเป็นตอ้งยดึตดิเรื่องรูปแบบหรอืเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่งตายตวั องคป์ระกอบทางวรรณศลิป์
ภาษา พวกนี้กโ็อเค ตอ้งพดูถงึบา้ง แต่ถา้มทีศันะอย่างอื่นกจ็ะดมีากขึน้” 
 “สายตาของนักวชิาการทางภาษาทีม่าจากอกัษรศาสตร ์ สว่นมากกม็กัจะมองในเชงิ
สุนทรกีนัมากกว่า แต่ถา้มาจากสาขาอื่น การมองกจ็ะแตกต่างออกไป ซึง่มนัท าใหเ้กดิความ
แปลกใหม่” 
 ขอ้ความดงักล่าวพอจะสรุปไดว้่า ไพฑรูย ์  ธญัญาเหน็ว่ามนีกัวชิาการทางภาษา (ไทย) 
(น่าจะเรยีกว่านกัวชิาการทางวรรณคดมีากกว่า) ทีม่าจากอกัษรศาสตร ์ (คงจะหมายถงึ คณะ
อกัษรศาสตรใ์นสองมหาวทิยาลยั หรอืจะหมายถงึสาขาวชิาอกัษรศาสตรซ์ึง่มคีวามหมาย
ครอบคลุมถงึศลิปศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ ในหลายมหาวทิยาลยั) มกัจะมองงานเขยีนในเชงิ 
“สุนทร”ี แต่อย่างเดยีว โดยไม่มทีศันะอย่างอื่น ซึง่ถ้ามกีจ็ะท าใหเ้กดิความแปลกใหม่ (ดงันัน้ใน
เมื่อไม่ม ีกจ็งึเป็นความไม่แปลกใหม่ นัน่คอืเป็นเรื่องซ ้าซากกระมงั) 
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 น่าคดิว่าอะไรคอืการมองในเชิงสุนทรใีนทศันะของไพฑูรย์  ธญัญา หรอืธญัญา  
สงัขพนัธานนท ์มหาบณัฑติในสาขาวชิาภาษาไทยผูน้ี้ 
 หวงัว่าขอ้เขยีนต่อไปนี้ จะเป็นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัในหมู่ผูร้กัวรรณกรรม
และเหน็ค่าของการวจิารณ์ การพดูถงึสิง่ซึง่ดเูหมอืนเป็น “พืน้ฐาน”มากๆ กเ็พราะรูส้กึฉงนว่า 
ความเขา้ใจไม่ตรงกนัอาจมอียู่ตัง้แต่เบือ้งแรกของความคดิเกีย่วกบัสิง่เหล่านี้ดอกกระมงั 
 ยอ้นกลบัไปดกูารใหส้มัภาษณ์ขา้งตน้ ดเูหมอืนไพฑรูยจ์ะเขา้ใจว่า การมองเชงิสุนทร ี
(น่าจะหมายถงึเชงิสุนทรยีภาพ) กค็อืการมองเฉพาะองคป์ระกอบทางวรรณศลิป์และภาษา
เท่านัน้ และเนื่องจากเขาคดิว่า “การวจิารณ์ไม่จ าเป็นตอ้งยดึตดิเรื่องรปูแบบหรอืเนื้อหาอย่างใด
อย่างหนึ่งตายตวั” ดงันัน้การวจิารณ์เชงิสุนทรยีภาพในทศันะของไพฑูรยด์ูจะเป็นการยดึตดิ
ดงักล่าว จงึไม่มมุีมมองทีห่ลากหลาย 
 ขา้พเจา้ตดัสนิใจเขยีนบทความนี้ภายหลงัทีค่ดิทบทวนอยู่ขณะหนึ่ง เหตุผลส าคญัมใิช่
เพราะตวัเองเป็นนกัวจิารณ์ “ทีม่าจากอกัษรศาสตร”์ แต่เพราะเหน็ว่าทศันะดงักล่าวมานี้มใิช่เป็น
ของไพฑรูย ์  ธญัญาแต่เพยีงผูเ้ดยีว  แต่เป็นทศันะทีไ่ดย้นิหนาหูอยู่ เช่น บางครัง้กไ็ดย้นิว่านกั
วจิารณ์พวกอกัษรศาสตรม์กัเน้นอารมณ์ความรูส้กึเหนือความคดิหรอืปฏเิสธความส าคญัของ
ความคดิ ขอ้สรุปดงักล่าวจะมาจากการศกึษางานวจิารณ์อย่างละเอยีดหรอืไม่กต็าม กด็ยูงั
คลาดเคลื่อนอยู่ อย่างไรกต็าม ความคดิเหน็ทีจ่ะกล่าวต่อไปนี้มไิดถ้อืเป็นขอ้ยุตแิต่ประการใด 
 
1. สุนทรียภาพคือเน้ือหาหรือรปูแบบกนัแน่ 
 จะขอเริม่ตน้ทีป่ระเดน็ว่า การวจิารณ์เชงิสุนทรยีภาพนัน้คอืการยดึตดิทีจ่ะเพ่งเลง็แต่
องคป์ระกอบทางวรรณศลิป์และภาษาเท่านัน้จรงิๆ หรอื 
 โดยปกตกิารวจิารณ์สามารถแบ่งเป็นขัน้ตอนส าคญัไดส้องขัน้คอื ตคีวามและประเมนิค่า 
(ดวูรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์ ของดร. วทิย ์  ศวิะศรยิานนท)์ จะขอกล่าวถงึเฉพาะการ
ตคีวามเท่านัน้ 
 ท าไมจงึจะตอ้งมกีารตคีวาม ค าตอบทีส่ ัน้ทีสุ่ดคอื วรรณคดหีรอืวรรณกรรมเป็นการ
สือ่สารทีม่กัจะซบัซอ้นกว่าการสือ่สารโดยปกต ิไม่ว่าผูส้ ือ่จะรูต้วัหรอืตัง้ใจหรอืไม่กต็าม 
 เหตุใดเล่าการสือ่สารทีเ่รยีกว่าวรรณคดจีงึซบัซอ้น  ตอบไดว้่าวรรณคดเีป็นศลิปะทีใ่ช้
ภาษาเป็นสือ่เช่นเดยีวกบัศลิปะแขนงอื่นทีใ่ชส้ือ่อื่น เช่น จติรกรรม ประตมิากรรม ดุรยิางคศลิป์ 
ฯลฯ ย่อมมจุีดมุ่งหมายหลกัอยู่ทีค่วามตอ้งการทีจ่ะแสดงออกซึง่สมัผสัทางอารมณ์อนัไหว
สะเทอืนในตวัผูส้ ือ่ออกมาใหผู้อ้ื่นรบัรูใ้หไ้ดผ้ลมากทีสุ่ด คงไม่มใีครปฏเิสธว่าสมัผสัทางอารมณ์
ของมนุษยน์ัน้ซบัซอ้น เช่น อาจเป็นสุขเจอืเศรา้ อาจขมขืน่คบัแคน้แต่ยงัมหีวงั หรอืละลา้ละลงั
อาวรณ์อาลยัแต่กต็อ้งตดัใจ ฯลฯ นอกจากนี้ในการแสดงสมัผสัทางอารมณ์นัน้กย็่อมมคีวาม
คดิเหน็หรอืทศันะต่อเหตุการณ์ ผูค้นและชวีติรวมอยู่ดว้ย ความประสานของอารมณ์อนั
หลากหลาย(ซึ่งขดัแยง้กนัอย่างกลมกลนื)กบัความคดิของผูส้ ือ่ เป็นสิง่ทีจ่ะต้องลงตวัอย่าง
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เหมาะเจาะ และจะตอ้งแสดงออกมาโดยตวัสือ่และกลวธิทีีเ่หมาะสมดว้ย สิง่ทีจ่ะวดัความ
เหมาะสมนัน้กค็อื พลงัของการสือ่สารทีส่ง่มายงัผูร้บันัน่เอง   
 ตอลสตอยไดก้ล่าวว่า “กจิกรรมทางศลิปะมรีากฐานอยู่ทีค่วามจรงิทีว่่า มนุษยค์นหนึ่งซึง่
รบัรูโ้ดยสมัผสัแห่งการไดย้นิไดเ้หน็ถงึอารมณ์ความรูส้กึอนัผูอ้ื่นไดแ้สดงออกมานัน้ จะสามารถ
สมัผสัอารมณ์ทีส่รา้งความสะเทอืนใจแก่คนทีแ่สดงมนัออกมาได”้ และ “ศลิปะเริม่ตน้ขึน้เมื่อคน
คนหนึ่ง ดว้ยเป้าหมายเพือ่รวมคนอกีคนหนึ่งหรอืหลายคนเขา้กบัตวัเขาเองในอารมณ์ความรูส้กึ
อนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ไดแ้สดงอารมณ์ความรูส้กึอนันัน้ออกมาดว้ยสิง่ชีบ้อกภายนอก” (ศิลปะคือ
อะไร สทิธชิยั  แสงกระจ่าง แปล, 2528, หน้า 211,213) 
 เนื่องจากความเชื่อมัน่ว่าศลิปะเป็น “วถิทีางอนัหนึ่งของการรวมมนุษยเ์ขา้เป็นอนัหนึ่ง
อนัเดยีวกนั ดว้ยการเชื่อมโยงพวกเขาเขา้ไวด้ว้ยกนัในอารมณ์ความรูส้กึอย่างเดยีวกนัและเป็น
ความจ าเป็นสงูสุดส าหรบัชวีติและการกา้วไปสูก่ารมชีวีติทีด่ขีองปัจเจกบุคคลและมนุษยชาติ
(ศิลปะคืออะไร,หน้า 216) ศลิปะสว่นหน่ึงจงึเป็นกจิกรรมทีถู่กใชเ้ป็นเครื่องมอืของการปลูกฝัง
ทศันคต ิ ความคดิ ความเชื่อ ความใฝ่ฝัน อุดมคต ิ และอุดมการณ์ในสงัคมต่างๆ ของชุมชน
มนุษยม์าชา้นานแลว้ไม่ว่าในลกัษณะสบืทอด ต่อตา้น หรอืสรา้งขึน้ใหม่ ดงัเหน็ไดจ้ากบทบาท
ของ โองการแช่งน ้า, ไตรภมิูกถา, เวสสนัดรชาดก ตลอดจนรามายณะ, คีตาญชลี, แม่ หรอื 
สงครามและสนัติภาพ, แลไปข้างหน้า, 1984, ปีศาจ, ส่ีแผ่นดิน หรอื คนนอก ฯลฯ 
 พลงัของศลิปวรรณคดใีนการเรา้อารมณ์และสรา้งความดื่มลกึทางอารมณ์ มคีุณูปการต่อ
การปลูกฝังความคดิดงัทีเ่หน็กนัมานี้ 
 สิง่ทีเ่รยีกว่า พลงัทางศลิปะ หรอืผลต่อสมัผสัทางอารมณ์ของผูร้บัสารน้ีเองทีเ่รยีกว่า 
สุนทรยีภาพ อาจกล่าวไดว้่า ศลิปะทีม่อีทิธพิลย่อมเป็นศลิปะทีท่รงพลงัทางสุนทรยีภาพนัน่เอง 
 ดว้ยเหตุนี้ การศกึษาวจิารณ์ศลิปะย่อมหลกีเลีย่งมไิดท้ีจ่ะตอ้งวเิคราะหแ์ยกแยะพลงัทาง
สุนทรยีภาพนัน้ใหป้ระจกัษ์ 
 ดงันัน้ การศกึษาเชงิสุนทรยีภาพกค็อื  การศกึษาพลงัหรอืประสทิธผิลของการสือ่สาร 
ทัง้นี้มใิช่หมายถงึการศกึษารปูแบบหรอืกลวธิแีต่เพยีงล าพงั แต่เป็นการศกึษาความหมาย
ทัง้หมดของบทประพนัธ์ (หรอืศลิปะ) ว่าเป็นผลมาจากสว่นประกอบย่อยอย่างไรบา้ง กล่าวอกี
อย่างหนึ่ง ทุกสิง่ทุกอย่างทีป่ระกอบกนัขึน้เป็นบทประพนัธน์ัน้ลว้นแลว้แต่มคีวามหมาย หรอื
น าไปสูค่วามหมายหลกัของบทประพนัธท์ัง้สิน้ การศกึษาสุนทรยีภาพจงึเป็นกจิกรรมทีก่ระตุน้
ทัง้อารมณ์และปัญญาของผูอ้่าน (ด ูสุนทรียภาพในภาษาไทย ของดวงมน  จติรจ์ านงค,์ 2527) 
 ดงันัน้  การศกึษาสุนทรยีภาพทีไ่ม่ค านึงถงึความหมายและบทบาทของการสือ่สาร จงึ
ไม่อาจนบัไดว้่าเป็นการศกึษาสุนทรยีภาพ เพราะไม่อาจชีสุ้นทรยีะอนัใดออกมาได้ 
 กอ็ะไรเล่าคอื ความหมายของบทประพนัธ ์ ตอบใหส้ัน้ทีสุ่ดว่าคอืสารทีผู่ป้ระพนัธห์รอืผู้
ประกอบศลิปะตอ้งการสือ่ และอะไรคอืสาร นัน้เล่า  หากมใิช่อารมณ์และความคดิ ทัง้สองอย่างนี้
เองทีร่วมตวักนัเป็นเนื้อหาของบทประพนัธห์รอืมใิช่ การศกึษาสุนทรยีภาพจงึมใิช่การศกึษา
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เฉพาะภาษาซึง่หมายเอาเพยีงถอ้ยค าเท่านัน้ แต่หมายถงึการศกึษากระบวนการแสดงออก
ทัง้หมดซึง่รวมทัง้วธิคีดิดว้ย 
 การศกึษาสุนทรยีภาพจงึเป็นหวัใจส าคญัของการตคีวาม เพราะเป็นการพเิคราะห์
พจิารณาหยัง่ลกึลงในความหมาย หาใช่การยดึสตูรส าเรจ็ตายตวัอย่างคบัแคบ เช่น โคลงตอ้งมี
เอก 7 โท 4 ภาษาตอ้งเป็น “ภาษากวนีิพนธ”์ ฯลฯ แต่อย่างใดไม่ 
 จงึน่าจะกล่าวไดว้่า การศกึษาและการวจิารณ์เชงิสุนทรยีภาพเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัการ
วจิารณ์ และเป็นสิง่ทีน่กัวจิารณ์จะตอ้งกระท าใหลุ้ล่วงเป็นอนัดบัแรก ในเวลาเดยีวกนักเ็ป็น
สว่นประกอบส าคญัสว่นหน่ึงซึง่จะน าไปสูก่ารประเมนิค่า 
 
2. สุนทรียภาพกบัการศึกษาศาสตรอ่ื์นๆ  
 ดงักล่าวแลว้ว่า ศลิปะเป็นการสือ่สารอารมณ์และความคดิระหว่างมนุษย ์ ศลิปะเป็นสิง่
ซบัซอ้นกเ็นื่องจากอารมณ์และความคดิของมนุษยน์ัน้ซบัซอ้น ชวีติและสงัคมของมนุษยน์ัน้
ซบัซอ้น การแปรความรูส้กึนึกคดิของมนุษยอ์อกมาในรูปสือ่คอืภาษา ซึง่เป็นสิง่สมมุตขิึน้แทน
ความหมาย กเ็ป็นสิง่ซบัซอ้นดว้ย สิง่อนัเป็นปัจจยัส าคญัทีก่่อรปูใหแ้ก่อารมณ์และความคดิของ
มนุษยก์ค็อื ปัจจยัทางธรรมชาต ิ (ไดแ้ก่ สญัชาตญาณต่างๆ เป็นตน้ว่า ความกลวั ความรกั 
ความโดดเดีย่ว) และปัจจยัทางวฒันธรรมหรอืสงัคม (เช่น  ความกตญัญ ูความยุตธิรรม) ความ
พยายามทีจ่ะเขา้ถงึความหมายทีส่ ือ่ออกมาเป็นภาษา  ท าใหเ้ราตอ้งเขา้ใจมลูเหตุหรอืปัจจยัแห่ง
ความหมายนัน้ดว้ย ถงึตรงนี้ นกัวจิารณ์อาจตอ้งหาความรูจ้ากศาสตรอ์ื่นเป็นสว่นประกอบการ
ตคีวาม  เช่น จติวทิยา  ศาสนา ปรชัญา ศลิปะประเภทอื่น การเมอืงการปกครอง ประวตัศิาสตร ์
ภาษาศาสตร ์ฯลฯ หรอือาจเรยีกว่าศาสตรอ์นัเกีย่วแก่มนุษยน์ัน่เอง 
 ดว้ยเหตุนี้ เราจงึอาจอธบิายไดใ้นระดบัทีไ่ม่ใช่ผวิเผนิว่า ลิลิตพระลอแสดงปรชัญาอนั
ลุ่มลกึของชวีติในลกัษณะโศกนาฏกรรมไดอ้ย่างไร เพราะเหตุใดผูป้ระพนัธ์ทวาทศมาสจงึ
ผกูพนักบัธรรมชาตแิละแสดงความกลมกลนืระหว่างอ านาจของปรากฏการณ์ธรรมชาตกิบัเทพ
เจา้ในเวลาทุกขร์อ้นทรมานเพราะความรกั และชวีประวตัขิองสุนทรภู่มนียัส าคญัต่อการสรา้งตวั
ละครในพระอภยัมณีซึง่แสดงปัญหาทางจติวทิยาอย่างไร หรอืเรื่องค าพิพากษามกีารสรา้ง
บรรยากาศของภาพจติรกรรมอย่างไร เหล่านี้เป็นตน้ 
 ลกัษณะเช่นนี้กระมงัทีอ่าจเรยีกไดว้่า “สหวทิยาการ” ทัง้นี้ตอ้งไม่ลมืว่าการมจุีดมุ่งหมาย
ทีจ่ะศกึษาความหมายของงานประพนัธใ์หล้ะเอยีดลออ มใิช่เพือ่น างานประพนัธไ์ปเป็นขอ้มลู
ส าหรบัการศกึษาศาสตรอ์ื่นอย่างฉาบฉวย เช่น ใชพ้ฤตกิรรมของตวัละครเป็นเครื่องยนืยนั
ทฤษฎทีางจติวทิยาหรอืตคีวามตวัละครเพือ่สนบัสนุนความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่
พจิารณาตวับทอย่างถีถ่ว้น เพราะไม่ค านึงว่างานประพนัธน์ัน้ตอ้งผ่านการตคีวามของผูแ้ต่ง
มาแลว้ ย่อมสะทอ้นทศันะของผูแ้ต่ง และหรอือทิธพิลตอ่ทศันะนัน้ จงึไดแ้ต่วจิารณ์จากเคา้เรื่อง
หรอืเรื่องย่อหรอืสว่นประกอบสว่นใดสว่นหน่ึงของเรื่อง แลว้ดว่นสรุปใหเ้ขา้กับศาสตรข์องตน 
(ถา้จะท าเช่นนัน้ น่าจะแต่งเรื่องขึน้ใหม่เสยีเลย) 
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 นกัวชิาการทีส่รา้งงานวจิารณ์โดยใชค้วามเขา้ใจทัง้ศาสตรท์ีเ่กีย่วกบัวรรณคดโีดยตรง
และศาสตรอ์ื่นเป็นสว่นประกอบกพ็อมอียู่ นบัแต่ ม.ล. บุญเหลอื เทพยสุวรรณ (ดู วิเคราะห์ รส
วรรณคดีไทย) เป็นตน้มา (คงไม่จ าเป็นตอ้งพจิารณากระมงัว่า เขามาจากส านกัใด) 
 สว่นนกัวจิารณ์ทีเ่น้นแต่แนวสุนทรยีศาสตร(์แต่ถ่ายเดยีว) โดยไม่พึง่พาศาสตรอ์ื่นใดที่
ท าได ้ “ถงึ” จรงิๆ นัน้กม็ใิช่ว่ามอียู่ดาษดื่น งานทีน่่าสนใจล่าสุดเหน็จะไดแ้ก่ “กวนีิพนธข์อง
องัคาร  กลัยาณพงศ ์ : ศาสนาแห่งสุนทรยี์” ของ สุจติรา  จงสถติยว์ฒันา (ปาจารยสาร 
มกราคม-กุมภาพนัธ,์ 2530) ซึง่วเิคราะหว์่า องัคารใชศ้พัทส์ านวนเฉพาะตวัสมัพนัธก์บัความคดิ
หลกัและเจตนารมณ์ของเขาอย่างไร 
 ขอ้ทีค่วรระวงัอกีอย่างหนึ่งกค็อื นกัวจิารณ์อาจมวัแต่พะวงกบัขอ้มลูภายนอกของบท
ประพนัธ ์ เช่น หาขอ้มลูเกีย่วกบัประวตัชิวีติของผูป้ระพนัธ ์โดยลมืไปว่าจะน ามาใชใ้นการเขา้ถงึ
งานของผูป้ระพนัธไ์ดอ้ย่างไรหรอืไม่ (ถนนหนงัสอื ฉบบักนัยายนนี้กด็ูจะเขา้ลกัษณะน้ี เพราะลง
ประวตันิกัเขยีนซไีรตเ์สยีก่ายกอง แต่ไม่มบีทวจิารณ์งานของเขาเลยแมแ้ต่บทเดยีว ยกเวน้แต่
ความเหน็ของ ประมวล  มณีโรจน์ อนัน่าปรบมอืใหใ้นความจรงิใจและกลา้หาญ) 
 การเรยีนการสอนในโรงเรยีนหรอืสถาบนัการศกึษากเ็ช่นเดยีวกนั ผูเ้รยีนตอ้งวิง่หา
ประวตัขิองนกัประพนัธม์าส่งโดยไม่รูว้่าจะน าไปใชท้ าอะไร ทัง้ๆ ทีห่ากถามว่า นกัประพนัธผ์ูน้ัน้
ผูน้ี้เขยีนเรื่องมคีวามหมายละเอยีดลกึซึง้อย่างไร ผูศ้กึษาชอบตรงไหน เพราะอะไร ทีว่่าสะทอ้น
สงัคมนัน้สะทอ้นในประเดน็ใด ฯลฯ กม็กัจะตอบดว้ยตนเองไม่ได ้ เหล่านี้ย่อมตอ้งการการ
วเิคราะหเ์บือ้งตน้ในลกัษณะการอ่านละเอยีดทัง้สิน้ แต่กป็รากฏว่าในการเรยีนการสอนทัว่ๆไป
นัน้มกัจะละเลยกนัเสยี นี่ยงัไม่ไดพ้ดูว่าใชส้หวทิยาการหรอืไม่ 
 ตอ้งขอบอกกล่าวว่า ขา้พเจา้มไิดต้อ้งการโตแ้ยง้ว่าการวจิารณ์แนวใดเหมาะสมกว่าแนว
ใด ควรใชศ้าสตรใ์ดเป็นหลกั ทัง้นี้เนื่องจากว่า สิง่ทีจ่ะตดัสนิไดว้่าเราควรใชเ้ครื่องมอืใดในการ
วจิารณ์กค็อืตวัเนื้อหาหรอืความหมายของการประพนัธ์นัน่เอง แต่หากจะค านึงถงึลกัษณะเฉพาะ
ของการสือ่สารทีเ่รยีกว่าวรรณคดหีรอืวรรณกรรมแลว้ การศกึษาเชงิสุนทรยีภาพกน่็าจะเป็นสิง่ที่
จะขาดไปเสยีมไิด ้ เช่นเดยีวกบัการวจิารณ์จติรกรรม ประตมิากรรมหรอืดนตร ีฯลฯ ทีส่ าคญันัน้ 
เราแน่ใจกนัแลว้หรอืว่า เราไดศ้กึษาสุนทรยีภาพกนัแลว้อย่างปรุโปร่ง เราสามารถอธบิายการสบื
สานของกวนีิพนธเ์ก่ากบัใหม่ไดแ้จ่มชดัแลว้หรอื เราบอกไดห้รอืยงัว่าวรรณกรรมเรื่องใดดกีว่า
เรื่องใด เพราะเหตุใด หรอืเพยีงแต่บอกว่าชอบหรอืไม่ชอบ หรอืมฉิะนัน้กต็อบโดยใชเ้กณฑ์
กวา้งๆ แบบครอบจกัรวาลไวก้่อนว่า ค าด ีความด ีเนื้อหาเป็นสากล ภาษาไพเราะ ฯลฯ หากเรา
ยงัตอบค าถามเหล่านี้ไม่ได ้เราจะละเลยการศกึษาเชงิสุนทรยีภาพไดห้รอื 
 ความจรงิมอียู่ว่า   ปัจจุบนัเราขาดแคลนนกัวจิารณ์ ทัง้นี้กเ็หน็จะเป็นดว้ยการวจิารณ์
นัน้เป็นงานอนัหนกัหนาและตอ้งอาศยัการเพง่พนิิจพจิารณาใหถ้ว้นถีด่ว้ยความรูร้อบ รู้ลกึ ดว้ย
วจิารณญาณและดว้ยความปราศจากอคตพิอๆ กบัความกลา้หาญ การวจิารณ์เป็นกจิกรรมหนึ่ง
ซึง่ตอ้งอาศยัความช ่าชองของประสบการณ์หลายดา้น รวมทัง้ประสบการณ์ชวีติอนัน ามาซึง่
ความเขา้ถงึสมัผสัทางอารมณ์และความคดิทัง้ลกึและกวา้ง งานวจิารณ์เป็นงานอุตสาหะ
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พากเพยีรทีต่อ้งไม่สุกเอาเผากนิไม่น้อยไปกว่างานวรรณกรรม การจะคาดหวงัใหผู้ใ้ดเป็นนกั
วจิารณ์เตม็ตวัหรอืนกัวจิารณ์อาชพีอย่างนกัเขยีนนัน้ดเูลื่อนลอยนกัส าหรบับา้นเมอืงอย่างของ
เรา  ทุกวนัน้ีมขีอ้สงัเกตว่า เรามกัจะแบ่งนกัวจิารณ์ออกจากวรรณคดศีกึษา ทัง้ๆทีห่ากนกั
วจิารณ์ขาดความรูใ้นวรรณคดศีกึษา (อาจไม่จ าเป็นต้องเป็นวชิาการในระบบกไ็ด)้ กย็ากทีเ่ขา
จะเป็นนกัวจิารณ์ทีด่ไีด ้ ทัง้นี้มไิดป้ระสงคจ์ะใหม้กีารผกูขาดงานวจิารณ์ไวเ้ฉพาะคนกลุ่มใด และ
ในภาวะอนัขดัสนนี้ เรากเ็หน็จะตอ้งท าใจว่า ขอ้เขยีนทีแ่สดงทศันะต่อวรรณกรรม ไม่ว่าใน
ลกัษณะใด ย่อมน าไปสูห่นทางทีด่ขีึ้น ไม่ว่าในเชงิคุณภาพหรอืปรมิาณ 
 
 
ทีม่า : แจ่มใจ   จริจนัทร. “อะไรคอืการวจิารณ์เชงิสุนทรยีภาพ”. ถนนหนังสือ. (พฤศจกิายน 
2530), หน้า 77-79.  
  

   
  

บทวิเคราะห ์
 

แจ่มใจ  จริจนัทร  เป็นนามปากกาของดวงมน  จติรจ์ านงค ์  นกัวจิารณ์ทีม่ชีื่อเสยีง
นามปากกานี้ปรากฏในบทวจิารณ์ทีต่พีมิพใ์นนิตยสารถนนหนังสอื  ดวงมน  จติรจ์ านงค ์  มี
ชื่อเสยีงโดดเด่นมาตัง้แต่ยงัเป็นนิสติคณะอกัษรศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  เพราะเธอเขา้
ร่วมกจิกรรมทางปัญญาทีจ่ดัโดยสงัคมศาสตรป์รทิศัน์  ในยุคทีสุ่ลกัษณ์  ศวิรกัษ์   เป็น
บรรณาธกิาร  เธอไดท้ าหน้าทีเ่ป็นบรรณาธกิารสงัคมศาสตรป์รทิศัน์  ฉบบันิสตินกัศกึษา  
เช่นเดยีวกบัวทิยากร  เชยีงกูล  และสุชาต ิ สวสัดิศ์ร ี หลงัจากจบปรญิญาตร ี เธอเขา้ศกึษาต่อ
ระดบัปรญิญาโท  และปรญิญาเอกทีค่ณะอกัษรศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  วทิยานิพนธ์
ระดบัปรญิญาเอก  ชื่อ  คณุค่าและลกัษณะเด่นของวรรณคดีไทยสมยัรตันโกสินทร์
ตอนต้น  ไดร้บัรางวลัมลูนิธโิตโยตา้  ประเทศไทย ( TTF AWARD)   เมื่อ พ.ศ. 2538  ดวงมน 
เขยีนบทความวชิาการและบทวจิารณ์วรรณกรรมต่อเนื่องมาโดยตลอด ผลงานระยะแรก ๆ ของ
เธอตพีมิพใ์นนิตยสารโลกหนงัสอื   เธอเคยมคีอลมัน์ประจ าในปาจารยสาร  ไฮ-คลาส (เขยีน
สลบักบันฤมติร  สอดศุข)   และเนชัน่สุดสปัดาห ์ (เขยีนสลบักบัชศูกัดิ ์ ภทัรกุลวณิชย ์ นพพร  
ประชากุล  และธเนศร ์  เวศรภ์าดา)   ดวงมน  จติรจ์ านงค ์  ไดร้บัรางวลันกัวจิารณ์ดเีด่น จาก
กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลอื  เทพยสุวรรณ  ประจ าปี พ.ศ. 2540   ปัจจุบนั  ดวงมน  จติร์
จ านงค ์  เป็นหวัหน้าภาควชิาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์  วทิยาเขตปัตตานี   ผลงานทีต่พีมิพร์วมเล่มแลว้ไดแ้ก่  
สุนทรียภาพในภาษาไทย  หลงัม่านวรรณศิลป์  ทอไหมในสายน ้า  (เขยีนร่วมกบั ชลดา  
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เรอืงรกัษ์ลขิติ  และรื่นฤทยั  สจัจพนัธุ์)  และคุณค่าและลกัษณะเด่นของวรรณคดีไทย
สมยัรตันโกสินทรต์อนต้น 

บทวจิารณ์นี้เป็นการแสดงทศันะวจิารณ์ต่อค าใหส้มัภาษณ์ของไพฑรูย ์  ธญัญา  
นกัเขยีนซไีรต ์  ประจ าปี 2530  จากรวมเรื่องสัน้ ก่อกองทราย   ประเดน็ทีไ่พฑรูย ์  ธญัญา 
แสดงไวใ้นบทสมัภาษณ์คอืนกัวจิารณ์สายอกัษรศาสตรม์กัจะวจิารณ์ในเชงิสุนทรยีภาพ  โดย
พจิารณาองคป์ระกอบทางวรรณศลิป์และภาษา  โดยไม่มทีศันะ  ท าให้คบัแคบและไม่แปลก
ใหม่   แจ่มใจ  จิรจนัทร  จงึอภปิรายประเดน็น้ีโดยใหเ้หตุผลว่า  มไิดร้อ้นตวัเพราะเป็นนกั
วจิารณ์สายอกัษรศาสตรค์นหนึ่ง  หรอืต้องการตอบโตท้ศันะของไพฑูรย ์  ธญัญาเพยีงคนเดยีว  
แต่ตอ้งการท าความเขา้ใจแก่ผูค้นอกีจ านวนไม่น้อยทีม่ทีศันะท านองเดยีวกนั 
 แจ่มใจ  จริจนัทร  แบ่งประเดน็ในการแสดงความคดิเป็น 2 ประการ คอื  ตอนแรก
อธบิายลกัษณะการวจิารณ์เชงิสุนทรศีาสตรท์ีแ่ทจ้รงิ  และตอนทีส่องเป็นเรื่องของความสมัพนัธ์
ของสุนทรยีภาพกบัศาสตรอ์ื่น ๆ    ส าหรบัประเดน็แรก  ผูว้จิารณ์อธบิายใหผู้อ้่านรบัรูช้ดัเจนว่า
สุนทรยีภาพคอือะไร  การอา้งองิแหล่งขอ้มลูและการขยายความเพิม่เตมิท าใหค้ าอธบิายมี
น ้าหนกั  และกระตุน้ใหผู้อ้่านครุ่นคดิจนรูส้กึไดว้่าพลงัทางศลิปะทีส่มัผสัอารมณ์ผูเ้สพมี
ความส าคญัอย่างยิง่ จากนัน้ผูเ้ขยีนจงึบ่งชี้ชดัเจนว่า  การศกึษาเชงิสุนทรยีภาพมไิดม้ี
ความหมายแคบ ๆ เพยีงเรื่องของความงาม  ความไพเราะ  แต่เป็นการศกึษาความหมาย
ทัง้หมดของบทประพนัธ ์ ทัง้สารทางอารมณ์และสารทางความคดิ  การศกึษาเชงิสุนทรยีภาพจงึ
ไมใ่ช่การศกึษาเฉพาะตวัภาษา  แต่ศกึษากระบวนการแสดงออกและวธิคีดิของผูป้ระพนัธท์ีใ่ช้
ภาษาเป็นเครื่องมอืในการสือ่สาร  การศกึษาเชงิสุนทรยีภาพจงึสมัพนัธก์บัการตคีวามหมายเป็น
อย่างยิง่  นกัวจิารณ์จะหลกีเลีย่งการวจิารณ์เชงิสุนทรยีภาพไดย้าก  และเป็นประตูบานแรกทีจ่ะ
เปิดไปสูก่ารท าความเขา้ใจวรรณกรรมในประเดน็อื่นๆ   อนัทีจ่รงิ  เรื่องของสุนทรยีภาพ  ผู้
วจิารณ์ไดอ้รรถาธบิายไวอ้ย่างพสิดารแลว้ในหนงัสอืชื่อ สุนทรียภาพในภาษาไทย1  ผูอ้่านที่
สนใจเรื่องนี้สามารถศกึษารายละเอยีดไดจ้ากหนงัสอืดงักล่าว 
 สว่นประเดน็เรื่องความสมัพนัธข์องสุนทรยีภาพกบัศาสตรอ์ื่น ๆ  ผูว้จิารณ์ชีว้่าการ
วจิารณ์เชงิสุนทรยีศาสตรอ์าจพึง่พาความรูท้ีเ่ป็นสหวทิยาการเช่นกนั  เพือ่ช่วยในการ
ตคีวามหมายของตวับทไดร้อบดา้น  และลุ่มลกึ  นกัวจิารณ์จงึควรมคีวามรอบรูว้ทิยาการต่าง ๆ 
โดยเฉพาะศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นมนุษย ์   ดงันัน้  นกัวจิารณ์จงึควรเป็นนกัวรรณคดี
ศกึษาดว้ย อย่างไรกต็ามผูว้จิารณ์เตอืนใหต้ระหนกัว่าผูท้ีใ่ชศ้าสตรอ์ื่น ๆ มาวจิารณ์วรรณกรรม
ตอ้งไม่ลมืว่าจุดมุ่งหมายอยู่ทีก่ารตคีวามหมายของตวับทใหล้ะเอยีดลุ่มลกึ  มใิช่เพือ่น า
วรรณกรรมไปเป็นขอ้มลูยนืยนัทฤษฎขีองศาสตรเ์หล่านัน้  ดงัทีเ่ราจะเหน็ว่าม ี “นกัสห
วทิยาการ” ผูห้ลงประเดน็ท านองนี้อยู่ไม่น้อย   

 
1 ดวงมน  จิตรจ์ านงค,์ สุนทรียภาพในภาษาไทย, พิมพค์รัง้ที่ 3, พระนคร : ส  านกัพิมพศ์ยาม, 2541. 
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 ผูว้จิารณ์มนี ้าเสยีงแสดงความห่วงใยว่านกัอ่านและนกัวจิารณ์สว่นใหญ่ยงัขาดความรู้
ความเขา้ใจเรื่องการศกึษาเชงิสุนทรยีภาพอยู่มาก  เอาเขา้จรงิเราไม่สามารถอธบิายผลกระทบ
ทางอารมณ์ทีเ่รารบัอย่างแจ่มชดัและมหีลกัการ   จงึมกัจะใชค้ าตอบแสดงความชื่นชมอย่าง
กวา้ง ๆ แบบครอบจกัรวาล   ดงันัน้ การละเลยการศกึษาเชงิสุนทรยีภาพ  ทัง้ ๆ ทีเ่ป็นขัน้ตอน
แรกของการวจิารณ์ศลิปะจงึเป็นเรื่องทีไ่ม่ถูกตอ้ง  ผูว้จิารณ์กล่าวไกลไปถงึความลม้เหลวของ
ระบบการศกึษาทีไ่ม่ไดใ้สใ่จสอนเรื่องสุนทรยีภาพของงานศลิปะอย่างจรงิจงัดว้ย 
 อย่างไรกต็าม  เหน็ไดช้ดัว่าผูว้จิารณ์เหน็ใจผูท้ีท่ างานวจิารณ์ศลิปะ  และตระหนกัดวี่า
นกัวจิารณ์ตอ้งรอบรู ้ ทุ่มเท  ท างานหนกั  มวีริยิะ  มวีจิารณญาณ  และความกลา้หาญ  พอ ๆ 
กบัศลิปินผูส้รา้งงาน   ดว้ยเหตุเช่นน้ีกระมงัทีท่ าใหส้งัคมไทยยงัขาดแคลนนกัวจิารณ์ทีท่ างาน
เตม็ตวัอกีมาก   สว่นใหญ่จงึเป็นนกัวจิารณ์ทีเ่ป็นนักวชิาการ  และมกัจะมาจากสายอกัษร
ศาสตร ์  น่าสงัเกตว่า  ในทางกลบักนั  สิง่ทีผู่ว้จิารณ์กล่าวไวจ้ะช่วยใหผู้อ้่านและนักเขยีนเขา้ใจ
และเหน็ใจการท างานของนักวจิารณ์ดว้ย   ดงันัน้  ในตอนทา้ยของบทความ  ผูว้จิารณ์ไดแ้สดง
ความปรารถนาดแีละใหข้อ้คดิอย่างผูเ้ขา้ใจสภาวะขดัสนนกัวจิารณ์วรรณกรรมในสงัคมไทยว่า  
งานเขยีนทีแ่สดงทศันะวจิารณ์ไม่ว่าลกัษณะใดย่อมทรงคุณค่า   และสามารถพฒันาใหด้ขีึน้ได้
ทัง้สิน้  

       รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ ์: ผูว้เิคราะห ์

ดัง่ผีเสื้อเถื่อน : การวเนจรมิรู้จบของชายคนหน่ึง 
 
                                ดวงมน   จติรจ์ านงค ์
 ความขดัแยง้ระหว่างนกัวจิารณ์และนกัเขยีน แมไ้ม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ แต่กเ็ป็นสิง่ชวน
ฉงนไดร้ ่าไป เพราะเจตนาทีด่กีบัปฏกิริยิาทีน่กัวจิารณ์ไดร้บั(จากนกัเขยีน) นัน้ดจูะไม่สอดคลอ้ง
ตอ้งกนัเอาเสยีเลย เวน้เสยีแต่ว่านกัวจิารณ์จะมบีารมมีากพอหรอืมอีนิทรยีแ์ก่กลา้เพยีงพอทีจ่ะ
ไวว้างใจใหผู้อ้่านเป็นผูใ้ชว้จิารณญาณต่อ 
 อย่างไรกต็าม มผีูพ้ยายามหาเหตุผลของปรากฏการณ์นี้ และไดแ้ยกแยะการท างานของ
นกัวจิารณ์อย่างคร่าวๆ เป็น 2 ลกัษณะ คอื วจิารณ์ “ตามเนื้อผา้” โดยไม่ “พยายามศกึษาและ
ท าความเขา้ใจสภาพอนัเป็นลกัษณะจ าเพาะของนกัเขยีนและสภาพในทางสงัคมระยะกาลนัน้
ประกอบดว้ย”  หรอือาจเรยีกไดว้่าแยกเป็นวจิารณ์โดยปราศจากมติปิระวตัศิาสตรล์กัษณะหนึ่ง 
กบัวจิารณ์โดยองิมติปิระวตัศิาสตรล์กัษณะหนึ่ง  (เสถยีร  จนัทมิาธร, “การไม่เป็นเอกภาพ
ระหว่างเจตนาทีด่กีบัผลแห่งการวจิารณ์”, มตชิน 9 เมษายน 2531) 
 คุณเสถยีรเสนอความคดิทีน่่าสนใจว่า จะโทษว่าคนไทยไม่คุน้กบัวฒันธรรมแห่งการ
วจิารณ์อย่างเดยีวกน่็าจะยงัไม่พอ (กจ็นป่านน้ี กน่็าจะเริม่คุน้กนัไดม้ากแลว้) คุณเสถยีรบอกว่า 
ควรค านึงว่าความตัง้ใจดอีย่างเดยีว (ของนกัวจิารณ์) นัน้ ไม่อาจรบัประกนัผลดขีองการวจิารณ์ 
โดยเฉพาะในกรณีทีไ่ปเรยีกรอ้งในสิง่ทีน่กัเขยีนเขาไม่พรอ้มจะท า จงึดเูหมอืนว่านกัวจิารณ์ใน
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พวกหลงันี้ (ซึง่คงจะมอียู่มากโขและกระท าใหเ้กดิความขดัแยง้อยู่ไดเ้นืองๆ ) ดจูะยงักระท าสิง่ที ่
“น่าสลดใจ” อยู่ คอืฝังตวัอยูใ่นความไม่รู ้โดยไม่ยอมเรยีนรูจ้ากกรณีทีผ่่านๆ มากนับา้งเลย 
 ขอ้ทว้งตงินี้ฟังดเูขา้ทอียู่มาก แมว้่าจะคลา้ยเป็นการสรุปรวมๆ เพยีงผ่านๆ  โดยขาด
การวเิคราะหเ์ป็นกรณีๆ ไป ซึง่น่าจะมรีายละเอยีดจ าเพาะแตกต่างกนัอยู่ แต่เมื่อพเิคราะหด์แูลว้
ผูเ้ขยีนเกรงว่าการใชม้ติปิระวตัศิาสตรใ์นการวจิารณ์โดยยดึเอา “ความพรอ้ม” ของนกัเขยีนเป็น
บรรทดัฐานในการประเมนิค่านัน้ (ยงัไม่ตอ้งไปไกลถงึขอ้เสนอแนะ) ออกจะเป็นการละเลยหน้าที่
ของนกัวจิารณ์มากไปหน่อย  นี่ยงัไม่ไดพ้ดูถงึขัน้อุดมคตนิะคะ 
 เมื่อค านึงถงึค าว่า “ความพรอ้ม” โดยโยงกบัตวัอย่างทีคุ่ณเสถยีรยกมาว่า “อย่างในกรณี
ของนกัเขยีนอาชพีทีต่อ้งอาศยัการรดีเลอืดจากสมองออกมาเป็นงานเขยีน เพือ่แลกเป็นเงนิมา
ซือ้หาอาหารและความจ าเป็นของการมชีวีติอยู่” ผูเ้ขยีนกร็ูส้กึว่าตวัอย่างนี้ออกจะลา้สมยัมากไป
หน่อย เพราะหมดยุคนกัเขยีนไสแ้หง้เหมอืนช่วงไม ้ เมอืงเดมิ มานานแลว้ และค าว่า “ความ
พรอ้ม” นัน้ กอ็อกจะเป็นอตัวสิยั เหมอืนทีผู่ส้รา้งภาพยนตรไ์ทยมกัยกมาอา้งอยู่เสมอ แมจ้ะชวน
ใหเ้หน็ใจอยู่บา้งกไ็ม่ท าใหคุ้ณค่าของงานเพิม่ขึน้แต่อย่างใด 
 ยิง่กว่านัน้ หากเราจะใช ้ “ความพรอ้ม” เป็นขอ้อา้งว่าจะเกดิขึน้ไดก้ต็่อเมื่อพอมพีอกนิ
แลว้ กจ็ าตอ้งระลกึไวว้่าความพอมพีอกนิหรอืมอีนัจะกนิของแต่ละคนนัน้ อาจจะไม่อยู่ใน
มาตรฐานเดยีวกนั และการใชเ้กณฑน์ี้เป็นหลกัในการประเมนิค่าผลงานทัว่ๆ ไปในกจิกรรมอื่น  
เช่น ในวงการขา้ราชการ ไม่ว่าจะเป็นต ารวจ ทหาร ครู อาจารย ์หรอื ป่าไม ้ตุลาการ ฯลฯ กค็ง
จะมคีนชอบกนัอกี “เยอะ” เลย แต่จะสมเหตุผลหรอืไม่เป็นอกีเรื่องหนึ่ง 
 ผูเ้ขยีนกลบัเหน็ว่า นกัวจิารณ์นัน้สมควรจะตัง้ “ขอ้เรยีกรอ้งทีม่ลีกัษณะทัว่ไป” โดยไม่
จ าเป็นตอ้ง “จ าแนก” ถา้หากจะถอืว่าการจ าแนกนัน้จะเกดิขึน้ไดก้ต็่อเมื่อไดท้ าความรูจ้กั
นกัเขยีนและภาวะแวดลอ้มของเขาเป็นรายบุคคลเสยีก่อน แต่การจ าแนกทีเ่ป็นประโยชน์ของนกั
วจิารณ์ ซึง่ย่อมตอ้งมอียู่แน่นอน กค็อืการจ าแนกแยกแยะวเิคราะหต์วังานอย่างเป็นระบบ ใน
ฐานะงานศลิปะ อย่างทีคุ่ณเสถยีรเรยีกว่าวจิารณ์ตามเนื้อผา้นัน่เอง เพราะสามารถทีจ่ะหลกีเลีย่ง
จากอคตทิัง้สีไ่ด ้ไม่ว่าจะเกดิเพราะหลงเพราะโกรธเพราะรกัเพราะกลวั 
 ส าหรบันกัเขยีนผูย้งัชพีดว้ยงานเขยีนนัน้ ยิง่ตอ้งเอาใจใสต่่อคุณภาพของงานเขยีนของ
ตนเป็นพเิศษ เพราะไดร้บัผลตอบแทนจากสิง่นัน้โดยตรง มใิช่เขยีนเป็นวทิยาทานแต่ประการใด 
 แม่ครวัผูป้ระกอบอาหารอาจออกตวัว่าอาหารไม่สุกดเีพราะฟืนไม่พอหรอืไฟฟ้าดบั แก๊ส
หมด เวลาปรุงไม่พอ ลูกคา้มาก ฯลฯ ผูบ้รโิภคอาจเหน็ใจ แต่มสีทิธเิลีย่งออกจากรา้นและบอก
กบัตวัเองหรอืคนอื่นว่า อาหารไม่อร่อยโดยที่อาจจะอร่อยได ้  ถา้แกไ้ขบกพร่องทีส่าเหตุ สว่นที่
จะบอกว่าอร่อยนัน้ ดูจะไม่เป็นการทรยศต่อตวัเองมากไปหน่อยหรอื 
 ความอร่อยของอาหารกบัความงามของงานศลิปะนัน้อาจไม่เหมอืนกนัทเีดยีว อย่างแรก
อาจจะขึน้กบัรสนิยมสว่นตวัเสยีมาก แต่ทัง้สองอย่างย่อมตอ้งบอกเล่าเป็นเหตุผลได ้ จ าแนกได้
แยกแยะได ้  โดยทีเ่ป้าแห่งการวจิารณ์นัน้แมจ้ะหลกีเลีย่งผูป้รุงไดย้าก แต่น่าทีจ่ะมุ่งเพง่เลง็ทีต่วั
งานมากทีสุ่ด มฉิะนัน้จะกลายเป็นว่า ผูว้จิารณ์เน้นความสนใจทีผู่ผ้ลติและภาวะแวดลอ้มของเขา
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จนกลบความสนใจต่อตวังาน และลมืคดิไปว่าจะน าขอ้มลูเกีย่วกบัผูผ้ลติมาใชเ้ป็นประโยชน์ต่อ
การวเิคราะหง์านไม่ไดท้ัง้หมด 
 แทท้ีจ่รงิความสมัพนัธข์องขอ้จ ากดัและภาวะแวดลอ้มของผูเ้ขยีนกบัสมัฤทธผิลของตวั
งาน มใิช่สิง่ตายตวัทีจ่ะบอกเล่ากนัเป็นสตูรได ้มใีครรูป้ระวตัขิองมหากวเีชคสเปียร ์พอทีจ่ะบอก
ไดว้่างานทีด่ทีีสุ่ดนัน้เกดิในช่วงใดของชวีติ หรอืสุนทรภู่มไิดเ้ขยีนนิราศภูเขาทองอนัเป็นนิราศที่
ดทีีสุ่ดในยามทีม่องเหน็ตวัเองว่า “เหมอืนเน้ือเบือ้บา้เลอะดเูซอะซะ” ดอกหรอื 
 จงึออกจะเป็นสิง่ทีเ่ปลอืงเปล่าทีน่กัวจิารณ์จะตอ้ง “รูจ้กั” นกัเขยีนเสยีก่อนจงึจะวจิารณ์
งานของเขาได ้ซ ้ารา้ยการวจิารณ์งานของคนรูจ้กั อาจท าใหเ้กดิภาวะ “ลูบหน้าปะจมกู” ไดง้า่ยๆ 
หรอืมฉิะนัน้กอ็าจจะถูกมองว่าอจิฉารษิยา “เพือ่นพอ้ง” หรอืไม่ก ็“ไม่ถนอมน ้าใจกนัเสยีเลย”  
 ในขณะทีบ่างคนมองนกัวจิารณ์เป็น “หมาเฝ้าสวน” หรอืกจิกรรมการเขยีนและการ
วจิารณ์เป็น “ผลดักนัเขยีน เวยีนกนัอ่าน วานกนัชม” ทัง้มเีสยีงบ่นว่างานวจิารณ์ยงัเป็นแค่งาน 
“แนะน าหนงัสอื” หรอื “ชวนอ่าน” (คงเพราะนกัวจิารณ์เกรงว่าจะ “สรา้งความอดึอดัและเจบ็ปวด
เป็นอย่างสงู” แก่นกัเขยีนอย่างทีคุ่ณเสถยีรว่ากระมงั) การแกปั้ญหากค็งจะไม่ใช่การทะนุถนอม
กล่อมเกลีย้งอย่างไรว้นิัยและเกณฑท์ีเ่หมาะสม ทัง้นกัเขยีนและนกัวจิารณ์ต่างกต็อ้งท างานหนกั 
แน่นอนว่ามคีวามตัง้ใจดเีพยีงอย่างเดยีวนัน้ไม่เป็นการเพยีงพอ หากจะตอ้งมคีวามรู้
ความสามารถ แมไ้ม่ถงึขัน้รอบรูแ้ต่อย่างน้อยมโนทศัน์พืน้ฐานทีแ่จ่มชดัหนกัแน่นนัน้เป็นสิง่
ส าคญัมากกว่าทฤษฎ ี  ไม่ว่าพน้สมยัหรอืล ้าสมยัทีย่กมาอา้งตามๆกนัเสยีอกี และทีส่ าคญัไม่แพ้
กนักค็อื การพนิิจพจิารณาอย่างถีถ่ว้นต่องานเขยีน 
 มโนทศัน์พืน้ฐานทีส่ าคญัอย่างแรกน่าจะไดแ้ก่ความเขา้ใจในธรรมชาตแิละบทบาท
หน้าทีห่รอืกจิกรรมของงานเขยีนในฐานะงานศลิปะ มโนทศัน์ประการต่อมากค็อื ความสมัพนัธ์
ของสมัฤทธผิลของการสือ่สารโดยงานศลิปะ กบัความเหมาะเจาะลงตวัของโครงสรา้ง กบัเนื้อ
สารซึง่ประกอบดว้ยวตัถุแห่งการสือ่สารนัน้ 
 เรอเน่  เวลเลค และออสตนิ  วอรเ์รน ใน ทฤษฎีแห่งวรรณคดี (Theory of Literature) 
กล่าวว่าวสัดุแห่งการสือ่สารนัน้มหีลายระดบั นบัตัง้แต่ถอ้ยค า ประสบการณ์เกีย่วกบัพฤตกิรรม
ของมนุษย ์ไปจนถงึความคดิและทศันคตขิองมนุษย ์การวเิคราะหง์านเขยีนทีห่ยุดอยู่เพยีงระดบั
ใดระดบัหนึ่งบางระดบัจงึไม่อาจใหค้วามเขา้ใจทีแ่ทจ้รงิต่อตวังานได ้ ในงานศลิปะทีป่ระสบ
ความส าเรจ็ วสัดุของงานกจ็ะซมึซาบกลมกลนืไปกบัรปูแบบหรอืโครงสรา้ง พลงัของความมุ่ง
หมายเชงิสุนทรยีะจะดงึสองสว่นน้ีใหป้ระสานกนั   
 อาจกล่าวไดว้่า ไม่มเีสยีงหรอืถอ้ยค าใดมคีวามงาม หรอืมคีุณค่าเฉพาะตวัโดยไม่มี
ความสมัพนัธก์บัความหมายทัง้หมดของบทประพนัธ ์ความงามทางศลิปะของสว่นประกอบใดใน
ตวังานจงึขึน้อยู่กบับทบาทหน้าทีใ่นการสือ่สารเป็นส าคญั 
 ดัง่ผีเสื้อเถ่ือน เป็นงานล่าสุดของพนม  นนัทพฤกษ์ ผูป้ระสบความส าเรจ็ในงานเรื่อง
สัน้ และกวนีิพนธม์าแลว้ จากเรื่องสัน้ชื่อ “คลื่นหวัเดิง่” และ รวมบทกวนีิพนธ ์นกท่ีว่ายเว้ิงฟ้า 
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 งานของนกัเขยีนทีป่ระสบความส าเรจ็ทัง้รอ้ยแกว้และรอ้ยกรองเช่นน้ีซึง่มกัจะทิง้
ช่วงเวลา ไม่ผลติโดยผลผีลามย่อมจะเป็นทีน่่าสนใจของนกัอ่าน ค าว่า นวนิยายเชงิกวนีิพนธ ์ที่
ปรากฏบนปก อกีทัง้ชื่อรองคอื ชายพเนจร ป่าภู ทุ่งราบและเวิ้งทะเล ดจูะชวนใหพ้จิารณาเป็น
เรื่องแรก ก่อนหน้านี้พนม นนัทพฤกษ์ไดเ้อาใจใสต่่อฉากธรรมชาตอินักลมกลนืกบัประสบการณ์
ของมนุษยม์าใชเ้ป็นวสัดุของการสือ่สารอย่างมพีลงั  สารทีส่ ื่อโดยค าของเขาจงึมจุีดหมาย
ปลายทางแจ่มชดั และสรา้งความเขา้ใจต่อแก่นเรื่อง เป็นถอ้ยค าทีม่นี ้าหนกัตอนตน้และตอนจบ
ของเรื่อง “คลื่นหวัเดิง่” ทีข่ดั-รบักนั แสดงถงึความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัตวัเอก อนัหล่อ
หลอมขึน้กบัตวัเอก อนัหล่อหลอมขึน้จากการเผชญิชวีติทีส่ ัง่สมมา (พมิพค์รัง้แรก 2522) 
 “เพลงรองเงง็จากงานบ่าวสาวในหมู่บา้นดงัแว่วมาเป็นช่วงๆ ลมดกึหอบทรายทา้ยหาด
ลงทะเลอย่างหวหูวตูะบูนด าและพงักาทีห่วัคุง้ทอดตวัเป็นหย่อมๆ ดคูุ่มๆ ด าเป็นป้ืนกบัคนืเดอืน
มดื มนักค็งเหลอือยู่ทีห่วัคุง้นัน่หย่อมเดยีวกระมงั อน้คดิ พรอ้มกบัถอนหายใจและสบูมวนใบจาก
จนไฟแดงวาบ กโ็รงงานป่นปลา มนัตัง้ราคาไมฟื้นป่าเนื้อแขง็ไวต้ัง้ควิละหกเจด็สบิบาท ป่ามนัจะ
เหลอือะไร…” 
 “เพลงรองเงง็จากงานบ่าวสาวเงยีบไปแลว้ น ้าก าลงัทะลกัขึน้ฝัง่อย่างรวดเรว็ อน้ทอดตา 
มองออกไปปากอ่าวเหน็ระลอกคลืน่หวัเดิง่ขาวโพลน โถมไล่เขา้มาลูกแลว้ลูกเล่า เขาคดิถงึ
เหตุการณ์ทีต่อ้งผจญ “คลืน่หวัเดิง่” นีห่ลายครัง้หลายหนเมือ่ครัง้ทีย่งัเป็นนายทา้ยเรอือยู่ เขารูด้ี
ว่าเขาจะเอาชนะเจา้ “คลืน่หวัเดิง่” ทีรุ่นแรงใหญ่โตนัน้ไดอ้ย่างไร อย่าหลกีเรอืหลบมนั หนัหวัเขา้
หา เร่งเครือ่งเดนิหน้าใหเ้ตม็เหยยีด พุ่งชนฝ่ามนัเขา้ไป…” 
 ดนู่าฉงนทีใ่น ดัง่ผีเสื้อเถื่อน เหน็ชดัว่าผูป้ระพนัธเ์ปลีย่นแปลงลลีาเดมิไปมาก การใช้
ค าของเขาแปรจากค าๆ เดยีวทีเ่รยีบกระชบัมาเป็นการใชค้ าซอ้นโดยพยายามจดัค าทีค่ดิว่ามี
ความหมายใกลเ้คยีงและเสรมิรบักนัมาเคยีงคู่กนัอยู่ตลอดเรื่อง แต่ดกูลบัท าให้น ้าหนกัค าถูก
แทนทีด่ว้ยความเยิน่เยอ้ 
 -เมื่อเพง่ตาจอ้งมอง ไปยงัหมู่ไมซ้ึง่เคยเหน็เป็นเพยีงแนวตะคุ่มๆ กพ็ลนัพบเหน็ว่า…
(หน้า 5) 
 น่าจะใชเ้พง่หรอืเพง่ตาหรอืจอ้งมอง อย่างใดอย่างหนึ่ง และพลนัพบจะใหค้วามฉบัไวใน
ทนัใดไดม้ากกว่าพลนัพบเหน็ และยงัไม่ซ ้ากบั เหน็ ทีอ่ยู่ในประโยคหน้าดว้ย 

-พลนัชายหนุ่มกร็ูส้กึว่า เผอืกป่าตม้กบัเกลอืทะเลทีเ่ป็นอาหารเชา้นัน้ก าลงัเพาะสรา้ง
พลงังานขึ้นในร่างกาย อย่างเชือ่งชา้ เขาจงึลงมอืจดัถุงสมัภาระขึน้คลอ้งหลงัไหล่ (หน้า 29) 
 น่าจะใช ้ ก าลงัสรา้งพลงัแก่ร่างกาย อย่างเชือ่งชา้  นัน้ใหค้วามรูส้กึว่าไม่น่าพงึพอใจ 
สว่นประโยคหลงัน่าจะเป็น เขาจงึจดัเกบ็สมัภาระ สว่นจะหยบิขึน้คลอ้งไหล่ (หรอืสะพายหลงั ถา้
เป็นถุงขนาดใหญ่) หรอืไม่นัน้ไม่น่าจะจ าเป็นตอ้งบอกอยู่บ่อยๆ โดยไม่มคีวามหมายใดเป็น
พเิศษ ดงัเหน็ไดเ้ป็นระยะๆ ตัง้แต่เริม่ตน้จนจบเรื่อง  
 -มชีายพเนจรแปลกถิน่กบัสมัภาระบนหลงัไหล่ ก าลงัสาวเทา้อยู่อย่างเอื่อยชา้ (หน้า 3) 
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 -หลงัทรุดนัง่ลงใตซุ้้มตน้จากใหญ่ทีก่ าลงับานใบคลีร่บักระอายแดดในตอนสางสาย ก็
ปลดสมัภาระบนหลงัไหล่ลงวาง (หน้า 4) 
 -เมื่อลุคนืค ่าจงึจุดไฟขึน้, หาฟืนสุมขบัไล่ลิน้ยุง, เอนกายลงผ่อนพกัในถุงผา้สงัเคราะห ์
อนัตดิตวัอยู่ในห่อสมัภาระบนหลงัไหล่-รุ่งสางสายจงึสาวเทา้มุ่งหน้าต่อ (หน้า 79) 

-หรอืจะเป็นดงัเช่นหนงัสอืเล่มน้อยในห่อสมัภาระบนหลงัไหล่ของเขาบอกไว(้หน้า 85)   
 -ชายพเนจรพรอ้มสมัภาระทีส่อดคลอ้งไวเ้รยีบรอ้ยบนหลงัไหล่ ยนือยู่กบัเดก็สาว…
(หน้า 129) 
 จรงิอยู่ คนเดนิทางกบัถุงสมัภาระจะอยู่คู่กนัเสมอ  และผูแ้ต่งดจูะตัง้ใจใหผู้อ้่านสมัผสั
กบัตวัละครในทุกอากปักริยิา แต่โดยเนื้อแทแ้ลว้กค็งจะท าไม่ไดถ้ว้นทัว่ และตอ้งเลอืกเฟ้นแต่ละ
ภาพและพฤตกิรรมทีม่คีวามหมายจรงิๆ  
 การใชค้ าซอ้นในนวนิยายเรื่องนี้ บางครัง้เป็นค าซอ้น 2 ค าซอ้นกนัแมบ้างครัง้เชื่อมโยง
ดว้ยความคลอ้งจองของเสยีงเหมอืนค าซอ้นโดยปกตใินภาษาไทย เช่น อิม่หมพีลมีนั ตอีกชกหวั 
ดเีนื้อดใีจ ค าซอ้นคู่ของพนม  นนัทพฤกษ์ มกัไม่มนี ้าหนกัทัง้ดา้นภาพและความรูส้กึดงัเช่น 
 -…ครัง้นี้ชายเจา้ของกระท่อมทีเ่ขามาอยู่ร่วมพ านกั ชกัชวนน าพา บุตรสาวของตนร่วม
ทางดว้ย (หน้า 107) 
 -หรอืนัน่เป็นญาณทศันะทีโ่ดยแทแ้ลว้ มนุษยท์ุกผูน้ามลว้นด ารง หากภายหลงัถกู
เบีย่งเบนเรน้สญู เพราะพฒันาการอนัคลา้ยพลาดผดิของมนุษยเ์อง (หน้า 102) 
 ความส าเรจ็ในการสือ่สารเน่ืองในการ “เรยีงค า” ในรอ้ยกรองของพนม  นนัทพฤกษ์ ดจูะ
ปรากฏเด่นชดักว่าภาษาความเรยีงในนวนิยายเรื่องนี้ของเขา อาจจะเป็นเพราะอสิระของการใช้
ค าถูกจ ากดัลงดว้ยความตระหนกัในความประสานของเสยีงและความหมายในกรอบของฉนัท
ลกัษณ์ ดงัขอ้ความว่า 

  เป็นฤดลูมโหมพนา 
 เปรีย๊ะเปรีย๊ะแลว้ปรา 
 กฏเพลงิพลุ่งพรายโดยพลนัฯ 
  หมอกน ้า, เหมยฟ้า-หมอกควนั 
 ลามลอ้มฤดอูนั 
 หนาวแลง้ซึง่ไลโ้ลมลง (หน้า 33–34) 

 ทัง้นี้มไิดห้มายความว่าภาษากวนีิพนธต์อ้งอยู่ในรูปโครงแห่งฉนัทลกัษณ์เท่านัน้ เพราะ
แมแ้ต่งเป็นรอ้ยกรอง แต่หากมไิดส้ือ่ความและสมัผสัอนัเขม้ซึง้ กม็อิาจนบัว่าเป็นกวนีิพนธไ์ด ้
นอกจากนี้ งานรอ้ยแกว้ชิ้นก่อนๆ ของพนม  นันทพฤกษ์เองกแ็สดงฝีมอืประพนัธ์อนัเจนจดัดว้ย
การใชถ้อ้ยค าทีส่นองความมุ่งหมายทางสุนทรยีะอยู่แลว้ จะเป็นดว้ยความพะวงต่อค าว่า “กวี
นิพนธ”์ หรอือย่างไรกแ็ลว้แต่ พนม  นนัทพฤกษ์ในงานชิน้หลงันี้ไดห้นัมาเอาใจใส่ปรุงแต่งการ
ใชถ้อ้ยค าของตนในแงโ่ครงสรา้งเพื่อสรา้งความแปลกใหม่ แต่ดจูะเป็นการเปลอืงแรงเกนิจ าเป็น 
และเป็นสิง่ตรงขา้มกบัค าว่าอลงัการ ซึง่หมายถงึการกระท าใหเ้พยีงพอ 
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 เป็นตน้ว่า การใชบุ้พบทและค าเชื่อมประโยคอย่างรุงรงัในทีซ่ึง่ไม่ตอ้งการบุพบท 
 -เงยหน้าขึน้เพง่สูท่วิภูเขาเบื้องหน้าอยู่อกีนิ่งนาน (หน้า 4) 
 -เมื่อรูจ้กั-ความกงัวลต่อกย็่อมน้อยลง,… (หน้า 9) 
 -ก่อนฟ้าฟากตะวนัออกจะสาดประกายแสงเรื่อกระทบดวงตาทัง้คู่-ชายพเนจรตื่นขึน้
ก่อนแลว้ (หน้า 13) 
 -เพือ่ไดรู้ช้ดัในการก าหนดคุณค่าเกีย่วแก่ทีพ่ านกัต่อตน (หน้า 103) 
 -หนทางสูเ่มอืงใหญ่ทีเ่ธอตอ้งการหวนคนืไปสู่จะไดห้ดสัน้เขา้ (หน้า 128) 
 ดเูหมอืนว่าความพยายามจะใหร้ายละเอยีดของความเคลื่อนไหวอาจไม่ประสบ
ความส าเรจ็หากการใชค้ าไม่ถีถ่ว้นพอ ดงัเช่น 
 -เมื่อเดนิทางไปถงึกองสมัภาระจงึคลีก่างสมุดบนัทกึเล่มน้อยออก พรอ้มกบัเขยีนค าลง
ไปว่า : (หน้า 57) 
 ผูแ้ต่งคงลมืคดิไปว่าไม่มใีครคลีส่มุด (เหตุใดจงึไม่ใชเ้ปิด) แลว้ใครเล่าจะเปิดสมุดออก
พรอ้มกบัเขยีนอะไรลงไปในนัน้ได้ 
 ในหลายทีเ่ขาพะวงกบัรายละเอยีดทีไ่ม่จ าเป็น 
 -พลนัชายพเนจรกค็ดิถงึการบนัทกึ จงึลว้งมอืลงไปในห่อสมัภาระ และ ฉวยควา้สมุดเล่ม
น้อยเล่มหนึ่งขึน้มากาง 
 สว่นหน้าของสมุดมลีายมอืเป็นเสน้สายจดลงไปแลว้-เขาคน้หาจนถงึหน้าว่าง,และเริม่
เขยีนค า : (หน้า 9) 
 ถา้ไมล่ว้งมอืและจะลว้งอะไร และท าไมตอ้งฉวยควา้ เพราะฉวย มกัใชเ้มื่อตอ้งการแสดง
ความเรว็ ไม่ประณีต เช่น ฉกฉวย, หยบิฉวย สว่นควา้นัน้  มกัใชใ้นกรณีทีต่อ้งใชค้วามพยายาม 
เช่นในค าซอ้นทีว่่า ไขว่ควา้ เอื้อมควา้ และอาจจะใชค้วามเรว็และจงัหวะทีเ่หมาะ เช่น ขณะจะ
หล่นจากหน้าผา เขาควา้รากไมใ้หญ่ไวไ้ด ้
 ความพยายามหลกีเลีย่งการใชถ้อ้ยค าส านวนอย่างซ ้าซากทีเ่รยีกว่า cliché นัน้ มไิด้
หมายความว่าจะใชค้ าอย่างไรกไ็ด ้การใชส้าง ซอ้นกบัสาย และตรู่ เป็นสางสาย หรอืตรู่สาง ใน
หลายๆ แห่งนัน้ ท าใหรู้ส้กึว่าเวลาสองช่วงนี้ไม่ต่างกนั แต่สาง ไม่น่าจะมคีวามหมายเพยีงแค่ 
สว่าง เท่านัน้ เพราะคนทัว่ไปจะใช ้ สาง ในขณะทีฟ้่าเริม่แจง้ในตอนขึน้ตน้วนัใหม่มากกว่าเวลา
ช่วงทีแ่ดดจา้จดัแลว้ 
 บางครัง้การใชค้ าทีบ่่งบอกเพยีงอาการกริยิา อาจจะใหค้วามหมายทีค่รอบคลุม
พฤตกิรรมของตวัละครกไ็ด ้  ดงัในหน้า 106 “ชายเจา้ของกระท่อมเหมอืนรูว้่าการสนทนาสิน้สุด
ลงแลว้ จงึหยบิหนงัสอืทีอ่่านคา้งไวข้ึน้จอ้งมองอกีครัง้” จอ้งมอง หนงัสอื กบั อ่าน หนงัสอืนัน้ 
ไม่น่าจะใชแ้ทนกนัไดใ้นทีน่ี้ 
 น่าสงัเกตว่าผูแ้ต่งมวัพะวงกบัการประดษิฐถ์อ้ยค า จนลมืนึกถงึความหมายตามปกตขิอง
ค า ดงัเช่น  
 “มกีลุ่มควนัสเีทาอ่อนลอยเป็นสายขึน้ทาบฟ้าเทาทีเ่ริม่หม่นริว้เพราะจวนพลบ 
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 แนวตะบูนด า, แสมและล าพทูีเ่หน็อยู่ลบิๆ ฉายภาพชดัว่าควนัไฟนัน้ตอ้งเกดิจาก
บา้นเรอืนผูค้นรมิป่าน ้ าเคม็” (หน้า 80) 
 แนวตะบูนด า ฯลฯ นัน้ไม่น่าจะฉายภาพได ้ และประโยคทีต่ามหลงัว่ามานัน้ กม็ใิช่ภาพ 
แต่เป็นความคาดคะเนอย่างมัน่อกมัน่ใจ  
 ในหน้าเดยีวกนัเขากล่าวว่า “จากทุ่งโล่งทีพ่บทางเทา้-แมเ้ป็นร่องรอยทางเจอืจางคลา้ย
มคิ่อยมผีูค้นใชส้ญัจร แต่กเ็ป็นทางเทา้”   
 แทนทีค่ าว่า เจอืจาง เหตุใดหนอจงึไม่ใช ้ เลอืนราง หรอืรกเรื้อ อนัมคีวามหมายบ่งบอก
สภาพทีต่ารบัรูไ้ด ้ สมัพนัธก์บัความทีป่รากฏชดัของเสน้ทางนัน้ สว่นเจอืจาง เป็นค าทีร่ะบุถงึ ส ี
หรอืภาวะความเขม้ ของสารทีล่ดหย่อนลงเพราะสารชนิดอื่นเขา้มาเจอืปนมากกว่า 
 จรงิอยู่ เราอาจใชค้ าทีบ่่งลกัษณะของสิง่หนึ่ง อธบิายลกัษณะของอกีสิง่หนึ่งโดยอุปมาได้
เสมอ ดงัเช่น รุ่มรอ้น เยอืกเยน็ ซึง่มคีวามหมายบอกอุณหภูมใินชัน้แรก สามารถทีจ่ะบอก
สภาวะทางอารมณ์ได ้ แต่ทัง้นี้กม็เีงือ่นไขว่า ผูส้ง่-รบัสารสามารถมองเหน็แนวเทยีบของสภาวะ
ทัง้สองนัน้ได ้มฉิะนัน้แลว้อาจก่อความสนเท่หไ์ดอ้ย่างผดิเป้าหมายเช่นในอกีตอนหน่ึง 
 “พอผ่านซุ้มดงไผ่หนาทบึมา คนแปลกถิน่กต็อ้งชะงกัเทา้ หยุดนิ่งสนิทเหมอืนมกีบัดกั
บางชนิดผกูตรงึแน่น, รูส้กึเหมอืนถูกรงัสเีหลอืงนวลชอนไชเขา้สูเ่บา้วงตา 
 … 
 มนัทอประกายมาจากทุ่งบวัตองทีก่ าลงัอร่ามดอกชกูา้นกอขึน้รบัแดดอุ่นเมื่อยามสาง
สาย” (หน้า 17) 
 ค ากริยิาของรงัส ี ท าไมไม่เป็นแผ่สรา้น หรอืสาดกระทบ สว่นชอนไชนัน้ท าใหน้ึกถงึตวั
หนอนมากกว่า 
 ความสะดุดทีเ่กดิขึน้จากถอ้ยค าดงักล่าวในลลีาทีแ่ปลกแปลงไป เหมอืนจะบอกว่าผูแ้ต่ง
ใชอ้สิรภาพในการเฟ้นค าอย่างเกนิพอดนีี้ ไม่ไดเ้ชื่อมโยงกบัความหมายในระดบัลกึของบท
ประพนัธแ์ต่อย่างใด ภาพธรรมชาตเิป็นเพยีงฉากทีผู่ป้ระพนัธใ์ชเ้ป็นค าน าสูก่ารสรุปหรอืให้
ขอ้คดิดว้ยส านวนภาษาทีอ่่านเขา้ใจไดย้ากเยน็ยิง่ขึน้ เมื่อชายพเนจรนัน้พบเหน็สิง่ใดกระทบ
ระหว่างเดนิทางความกระทบใจจากประสบการณ์จะท าใหห้วนคดิถงึถอ้ยค าใน “หนังสอืเล่มน้อย
ในถุงสมัภาระบนหลงัไหล่” ซึง่มโีครงสรา้งภาษาทีซ่บัซ้อนเป็นพเิศษอยู่ตลอดเรื่อง 
 น่าประหลาดทีค่วามเอาใจใสต่่อการใหร้ายละเอยีดของภาพธรรมชาตใินช่วงทา้ย ซึง่
น าไปสู่ขอ้สรุปทีพ่งึใจผูพ้เนจรนัน้ ดรูวบรดัเสยีนกั กลายเป็นเพยีง “ค าบอกเล่า” เพยีงผ่านๆ 
ของผูป้ระพนัธ ์ดงัขอ้ความต่อไปนี้ 
 “ในช่วงทีอ่ากาศแจ่มใส ทะเลเรยีบน่ิงสวยงาม ใบเรอืถูกกางขึน้เพือ่น าชายต่างวยัคู่หนึ่ง
ออกเดนิทางไปดว้ยกนั 
 ไปลอยเบด็, ไปสอ่งแทงหมกึเมื่อยามค ่าและไปพบเหน็สรรพสิง่ 
 เริม่ตัง้แต่ครัง้แรกทีช่ายหนุ่มไม่ไดพ้บเหน็ใดอื่นนอกจากไดร้บัรูถ้งึการตอ้นรบัของทะเล
ดว้ยการหยบิยื่นความปัน่ป่วนคลื่นเหยีนอย่างรุนแรงให้ 
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 … 
 กระทัง่นานครัง้พน้ผ่าน, ปรมิาณความคุน้ชนิและการปรบัเปลีย่นภายในร่างชวีติกบัสิง่
สง่กระทบภายนอกจงึเคลื่อนเขา้สูคุ่ณภาพใหม่-เขา้สู่ภาวะดุลยภาพสามารถครองสตไิดแ้ละเริม่
เกบ็รบัเรยีนรูก้ระทัง่สงัเคราะห์ปรากฏการณ์และสิง่ตกกระทบทัง้มวล 
 ความห่างไกลของเสน้ขอบฟ้า, ความเวิง้วา้งคลา้ยไรจุ้ดสิน้สุดของแผ่นน ้าแผ่นฟ้า-ได้
ตอบค าถามถงึความเป็นอณูน้อยขององคร์่างตน และ แผ่นไมล้อยน ้ าทีเ่รยีก “เรอื” ไดอ้ย่างแจ่ม
ชดั  
 ขณะทีเ่ขาไม่สามารถคงร่างชวีติไวไ้ด ้ หากหลุดพลดัออกจากแผ่นไมล้อยน ้ านัน้-แต่นก
นางนวลและนางแอ่นทะเลทีโ่ฉบฉิว บนิท่องอย่างอสิระ เรงิร่าอยู่เหนือริว้คลื่นกลบัสามารถ  
 กระทัง่ปปูลากุง้หอยและสิง่มชีวีติในทอ้งน ้าถว้นมวล กย็งัสามารถด ารงอยู่ใน “ภาวะ” 
แห่ง “อาณาเขต” ทีเ่ขาไม่สามารถด ารงนัน้ 
 บดันัน้ เขาจงึคลา้ยไดข้อ้สรุปว่า-โดยแท ้“อาณาเขต” อนัเป็น “ทีพ่ านกั” ของตนและของ
มนุษยถ์ว้นมวลอยู่ทีใ่ด (หน้า 107–108) 
 แม ้ ดัง่ผีเสื้อเถ่ือน จะมใิช่งานแนวอตัถนิยม อย่างทีผู่แ้ต่งประสบความส าเรจ็มาแลว้ 
แต่ลกัษณะเชงิกวนีิพนธท์ีเ่ขาจดัเจนอยู่ กไ็ม่น่าจะพาใหห้ลงไปว่างานเช่นนี้จะตอ้งใชถ้อ้ยค าที่
ห่างไกลจากชวีติทัว่ไปของคนสามญั  ความกลมกลนืของการใชถ้อ้ยค าอย่างพสิดารในการ
พรรณนาความรูส้กึนึกคดิของชายพเนจร ผูเ้ป็นตวัเอก กบัขอ้ความในหนงัสอืทีเ่ขาจดจ าไดด้ัง่
คมัภรี ์ และวาจาของชาวประมง “ลกึลบั” เป็นความกลมกลนืทีจ่ะจงใจเกนิไปจนดเูหมอืนว่าทุก
อย่างตกอยู่ในการฉุดดงึโดยผูแ้ต่งทีแ่สดงตวัก าหนดและก ากบัทุกอย่างไป คมัภรีเ์ล่มน้อยทีช่าย
พเนจรเจนใจไม่จ าเป็นตอ้งเป็นสิง่ทีผู่อ้่านทัว่ไปจะคุน้เคยไปดว้ย สว่นชายประมงผูล้กึลบันัน้ มี
หน้าทีเ่พยีงแต่จะเร่งใหช้ายพเนจรเขา้ใจใน “สจัธรรม” ทีเ่ขาไดอ้่านมาแลว้หลายเทีย่วแลว้จนขึ้น
ใจดอกกระมงั แมผู้แ้ต่งจะบอกว่าเขาไดพ้ากนัออกทะเลไปแลว้ร่วมสีส่บิเจด็ครัง้กต็าม ยิง่
บุตรสาวของเขาดว้ยแลว้ กเ็พยีงแต่จะมบีทบาทเพยีงเชื่อมโยงความคดิของผูอ้่านไปยงั
ความสมัพนัธข์องผเีสือ้ในทุ่งดอกบวัตองกบัชายชราซึง่เป็นดัง่ผเีสือ้เถื่อนนัน้ เราคงจะอดคดิ
ไม่ไดเ้สยีแลว้ว่า ถา้เช่นนัน้หญงิสาวกเ็ป็นดัง่ดอกไม ้ ไม่ว่าจะเป็นดอกบวัตอง ดอกผกับุง้ทะเล 
หรอืดอกปดทีบ่านรอรบัผเีสือ้หรอืผึง้ภู่กระมงั ราวกบัว่าชายและหญงินัน้เป็นสตัวโ์ลกต่าง
เผ่าพนัธุก์นักระนัน้  
 หากเป็นเพยีงน้ี คงไม่ตอ้งเปลอืงแรงเขยีนนวนิยายเรื่องนี้ขึน้มา และถอ้ยค าทีพ่ยายาม
ชกัจงูไปสูค่ าถามเกีย่วกบัความรูเ้รื่องตวัตนของมนุษย ์กค็งจะเขา้กนักบัเรื่องมไิด้ 
 มาพจิารณาความคดิหลกัของเรื่องนี้อย่างถีถ่ว้นสกัหน่อย ชายพเนจรผูผ้กูพนักบั
หนงัสอืเล่มเดยีว เดนิทางโดดเดีย่วไปในธรรมชาต ิ ขึน้เขาลงหว้ยสู่ทุ่งราบ แลว้ไปยงัทะเล
ตะวนัตก เพือ่รูจ้กัอาณาเขตและหน้าทีข่องมนุษย ์ เขาพบว่าประสบการณ์ทีไ่ดส้มัผสักบั
ธรรมชาต ิ การใคร่ครวญถาม-ตอบ และการไดพ้บปะกบัคนทีรู่ล้กึในปรชัญาของจกัรวาลในช่วง
ทา้ย ท าใหเ้ขาไดค้ าตอบทีแ่จ่มชดั ตรงกบัหนงัสอืเล่มเดยีวทีพ่กมาและจ าขอ้ความได ้ แต่ไม่
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เขา้ใจอยู่นาน ค าตอบนัน้เราอาจสรุปสัน้ๆ ไดว้่า “มนุษยจ์ าเป็นตอ้งรูค้วามสมัพนัธข์องสรรพสิง่
ในธรรมชาต ิโดยญาณทศันะ(มใิช่โดยเหตุผล) เพือ่ “การปลดปล่อย” ตวัเองใหไ้ด ้“เขา้สู”่ ทีพ่ านกั 
“ทีแ่ทจ้รงิของตน” (หน้า 110) ทีพ่ านกัทีแ่ทจ้รงิของมนุษย ์กค็อืตวัตนของเขา หาใช่เวิ้งทะเล หุบ
เขา ทีร่าบ มนุษยค์วรกลบัเขา้สูธ่รรมชาตเิดมิแทข้องตน โดยสลดัจากบ่วงแรว้ของอารยธรรมที ่
สรา้งขึ้นมาจากขอ้จ ากดัแห่งความไม่รู ้ อนัท าใหต้อ้ง “ตดิอยู่ในวงัวนแห่งความรูแ้บบแยกสว่น” 
(หน้า 126)    
 ค าตอบเหล่านี้ยงัไม่ลงตวัเสยีทเีดยีว อาจเป็นเพราะพนม  นนัทพฤกษ์ยงัไม่ “แจ่มใจ” 
ในค าตอบของตวัเองดนีกัระหว่างความหมายเชงินามธรรมกบัรปูธรรม ดงัเขาตัง้ค าถามเพือ่โยง
ไปสูค่ าตอบถงึหน้าทีข่องมนุษยแ์ละผเีสือ้ทีเ่ป็นดุจเดยีวกนัว่า 
 “หรอืโดยแทแ้ลว้ เผ่าพนัธุผ์เีสือ้ลว้นมกีารโฉบท่องบนิเทีย่วไปผสมเกสรไมด้อก, ไปแต่ง
แตม้สสีนัใหโ้ลกไดส้ดงาม และไปแสดงความเคลื่อนไหวแห่งโลกใหป้ระจกัษ์ 
 หรอืทีพ่ านกัแห่งมนั กค็อื ตวัตนแห่งมนั 
 หาใช่เพงิผา, ดงดอกไม ้หรอืทุ่งหญา้แห่งใดไม่ 
 และ/หรอื-มนุษยก์ล็ว้นเป็นเช่นดัง่ผเีสือ้เถื่อนเหล่านี้โดยธรรมชาตเิดมิแท”้ (หน้า 119–
120) 
 เพราะเหตุนี้ดว้ยหรอื ชายพเนจรจงึตอ้งคงสภาพความเป็นชายพเนจรโดยรปูธรรม เหตุ
ใดผูป้ระพนัธจ์งึใหเ้ขาหวนคนืสูเ่มอืงใหญ่ทีห่ลกีเรน้มาเป็นเพราะรูส้กึว่าตนไดป้ลดปล่อยจาก
บ่วงของอารยธรรมส าเรจ็แลว้ เพราะเชื่อว่าตนกม็ ี “แววตาเดมิแทข้องมนุษย”์ ที ่ “ไม่มแีววกงัวล
และประหม่า-รวมทัง้แววหวาดกลวัและหวาดระแวงภยัเร้นแฝงอยู่สกัเพยีงน้อย” เช่นของ
บุตรสาวชาวประมงลกึลบั ซึง่ “มเีพยีงความสะอาดใสโดยธรรมชาตอินัมถิูกปรุงแต่งโดย
ความสมัพนัธแ์ห่งมนุษยด์ว้ยกนั” เช่นนัน้หรอื 
 ไม่ว่าการเรยีนรูข้องมนุษยใ์นแก่นแทข้องชวีติจะมาดว้ยระบบเหตุผลหรอืญาณทศันะก็
ตาม พนม  นันทพฤกษ์กไ็ดแ้สดงค าอธบิายดว้ยเหตุผลอยู่เป็นสว่นมาก แมว้่าเขาจะไดพ้ยายาม
สรา้งความรูส้กึว่าผลทีไ่ดม้านัน้เกดิจากญาณทศันะจากการทีไ่ดเ้ฝ้าสงัเกตธรรมชาตมิาหลายปีก็
ตาม 
 ดเูหมอืนนวนิยายเรื่องนี้จะมไิดป้ระสบความส าเรจ็ในฐานะงานศลิปะ และในฐานะความ
เรยีงเรื่องปรชัญากย็งัทิง้ขอ้ค าถามไวห้ลายประการ หรอืจะเป็นดงัเช่นชายเลีย้งววัทีว่หิารรา้งผูดู้
เป็นธรรมชาตทิีสุ่ดในเรื่องนี้กล่าวถงึ “ความไม่สิน้สุดในความสิน้สุด” กระมงั 
 อุปสรรคแห่งความส าเรจ็ของหนงัสอืเล่มนี้กค็อื เมื่อผูเ้ขยีนเลอืกเขยีนในรปูของนวนิยาย 
กไ็ม่ไดใ้หค้วามเขา้ใจในพฤตกิรรมของตวัละครมากพอ ทัง้พฤตกิรรมของตวัละครกเ็ตม็ไปดว้ย
รายละเอยีดทีไ่ม่ช่วยสรา้งความเขา้ใจในมโนทศัน์ของเรื่องเท่าทีค่วร การเขา้ถงึสิง่ทีเ่รยีกว่า
ความจรงิของชวีติจงึเสนอดว้ยค าอธบิายใน “หนงัสอื” และบทสนทนาดว้ยภาษาทีน่่าจะเรยีกว่า 
ภาษาวชิาการของคนรุ่นใหม่กระมงั ดงัเช่น 
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 “…แต่แทท้ีจ่รงิสิง่ธรรมชาตถิว้นมวล-รวมทัง้มนุษย,์ ลว้นด ารงอยู่ในกฎแห่งความเคลื่อน
ไป-เคลื่อนเปลีย่นไปสูคุ่ณภาพใหม่ แรงกระท าทีม่นุษยม์อียู่ถูกตอกตรงึไวด้ว้ยสิง่ทีเ่รยีกว่า 
“ขอ้จ ากดัทางประวตัศิาสตร”์ จงึท าไดเ้พยีงการปลดปล่อยความไม่รูไ้ดท้ลีะสว่นทลีะสิง่ไดต้าม
ความจ าเป็นทีด่ ารงเผชญิหน้า ในช่วงเวลาหนึ่งๆ … แต่ในทา้ยสุด มนุษยย์่อมสามารถรวมศูนย์
การปลดปล่อยได ้ –นัน่คอื, การรูท้นัอย่างต่อเนือ่งต่อการเคลือ่นเปลีย่นของภาพองคร์วม…” 
(หน้า 126) 
 การถ่ายทอดทศันะหรอืความรูอ้นัลกึซึง้ในแงมุ่มของชวีติ โดยใชพ้ฤตกิรรมและ
ประสบการณ์ของตวัละครดว้ยภาษาเชงิกวนีิพนธ ์ ทีป่ระสบความส าเรจ็นัน้ มใิช่ของใหม่อย่าง
น้อย ตลิง่สงู ซุงหนกั ของนิคม รายยวา กเ็ป็นพยานอยู่ ความเรยีงทีล่ะเมยีดละไม กระชบัแต่
ชวนคดิเช่นของ พจนา  จนัทรสนัต ิกอ็าจประสบความส าเรจ็ดว้ยการน าถอ้ยค าธรรมดามาเรยีบ
เรยีงอย่างมพีลงัดงัตอนหน่ึงของ “วาบอารมณ์” ทีม่ชีื่อว่า “นกัเดนิทาง” ในลลนา (ปักษ์หลงั 
มนีาคม 2531 หน้า 155) 
 “มนุษยเ์ป็นนกัเดนิทางเช่นเดยีวกบันกัเดนิทางทัง้หลายในธรรมชาต ิ เช่นเดยีวกบัน ้า 
แดด ลมและเมฆ เช่นเดยีวกบัสตัว ์ใบไมใ้บหญา้และพชืพนัธุอ์ืน่ มนุษยเ์ป็นผูส้ญัจรผ่านกาลเวลา 
เดนิทางไปในชวีติของตน ผ่านความทุกขแ์ละความสุข เดนิทางไปในความรกัและความชงั ความ
เบกิบานและความห่อเหีย่ว ความสงูสง่และความตอ้ยต า่ เดนิทางผ่านความเกดิและความตาย
ของตนเอง 
 นกัเดนิทางบางครัง้กโ็ดดเดีย่วอา้งวา้ง ถวลิหาแผ่นดนิถิน่เกดิอยู่ลกึๆ ใฝ่หาบา้นเกดิใน
จติวญิญาณของตนเอง  บางครัง้ยงัคลา้ยกบัว่านกัเดนิทางนัน้เป็นผูท้ีโ่ดดเดีย่วเหงาหงอยทีสุ่ด
และเจบ็ปวดอา้งวา้งทีสุ่ด แต่เขากไ็ม่อาจหยุดยัง้การเดนิทางลงได ้ เขาเกดิมาเพือ่การเดนิทาง 
เพือ่ผจญภยัไปในชวีติ เพือ่พบเหน็สิง่ใหม่และเสพรบัความปีตเิบกิบาน อนัเป็นมนตข์ลงัของการ
พเนจร ในบางครัง้จงึดเูหมอืนว่านกัเดนิทางนัน้เป็นผูเ้บกิบานมสีุขทีสุ่ดเช่นกนั” 
 ทัง้นกัเขยีนและนกัวจิารณ์มใิช่คนทีม่อิาจรูพ้ลัง้ ขอ้จ ากดัของนกัเขยีนแต่ละคนในงานแต่
ละชิน้ เป็นสิง่ทีน่กัวจิารณ์ไม่จ าเป็นตอ้งเคน้ถาม เป็นหน้าทีข่องนกัเขยีนเองทีจ่ าเป็นตอ้งคน้ให้
พบและพงัทลายมนัเสยี เพือ่พฒันาการของการสรา้งงานต่อๆ ไปของตน หากใยดี 
 
 
ทีม่า : ดวงมน   จติรจ์ านงค.์ “ดัง่ผเีสือ้เถื่อน :การวเนจรมริูจ้บของชายคนหน่ึง”. ปาจารยสาร. 
ปีที ่19 ฉบบัที ่2 (มนีาคม-เมษายน 2531), หน้า 133-139.          
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บทวิเคราะห ์
 
 บทความวจิารณ์สว่นหน่ึงของดวงมน  จติรจ์ านงค ์ เป็นบทวจิารณ์ซอ้นวจิารณ์  และบท
วจิารณ์โตว้จิารณ์  อย่างเช่น  “ว่าดว้ยความรูท้างภาษาของนกัวจิารณ์”1 โตค้ าวจิารณ์ของกอบ
กุล  องิคุทานนท ์  และยุรฉตัร  บุญสนิท,  “แยง้ – ยุรฉตัร  บุญสนิท  การคน้หาความเป็นตวั
ของตวัเองในนวนิยายร่วมสมยั”2  และ  “ขอ้ขดัแยง้ต่อวาณิช  จรุงกจิอนนัต ์ กรณีอญัมณีแห่ง
ชวีติ”3  เป็นตน้  ในการวจิารณ์โตแ้ยง้ค าวจิารณ์ของนักวจิารณ์คนอื่นนัน้  ดวงมนจะใชเ้หตุผล
และมุมมองทีก่วา้งขวาง  มกีารอา้งองิหลกัวชิา  ท าใหข้อ้วจิารณ์มนี ้าหนกัน่ารบัฟัง  สว่นจะ

 
1 อ่าน  ดวงมน  จิตรจ์ านงค,์ “ว่าดว้ยความรูท้างภาษาของนกัวิจารณ”์  คอลมันป์ากกาขนนก  สยามรฐัสปัดาหวิจารณ ์  
ปีท่ี 35 ฉบบัท่ี 45  หนา้  44 - 45. 
2 อ่าน  ดวงมน  จิตรจ์ านงค,์ “แยง้ – ยรุฉตัร  บญุสนิท   การคน้หาความเป็นตวัของตวัเองในนวนิยายร่วมสมยั”  คอลมัน์
สะดดุตวัหนงัสือ ,สยามรฐั ,  22 มกราคม 2532 , 
3 อ่าน  ดวงมน  จิตรจ์ านงค,์ “ขอ้ขดัแยง้ต่อวาณิช  จรุงกิจอนนัต ์ กรณีอญัมณีแห่งชีวิต” คอลมันว์รรณกรรมพินิจ  
สยามรฐัสปัดาหวิจารณ ์ ปีท่ี 37  ฉบบัท่ี 23  หนา้ 38 - 39  และ ฉบบัท่ี 24  หนา้ 38 - 39. 
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คลอ้ยตามบทวจิารณ์ของฝ่ายใด  ผูอ้่านจะตอ้งใชว้จิารณญาณในการใคร่ครวญหรอืพจิารณา
เปรยีบเทยีบดว้ยตนเอง   อาจกล่าวไดว้่าดวงมนเป็นนกัวจิารณ์ทีก่ระตุน้ใหเ้กดิวฒันธรรมแห่ง
การวจิารณ์อย่างต่อเนื่อง  ความแม่นย าในทฤษฎวีรรณคด ี  ทฤษฎกีารวจิารณ์  ตลลอดจน
ประสบการณ์ในการอ่านละเอยีดรวมทัง้การมทีศันะวจิารณ์ต่อสิง่ทีอ่่านอยู่เสมอและหลายแง่
หลายมุม  ท าใหบ้ทวจิารณ์ของดวงมนเป็นทีเ่ชื่อถอืในวงวรรณกรรมค่อนขา้งสงู 
 “ดัง่ผเีสื้อเถือ่น :  การวเนจรมริูจ้บของชายคนหนึง่”  เป็นบทวจิารณ์ทีอ่าจแบ่งไดเ้ป็น 2 
สว่น  สว่นแรกเป็นการแสดงทศันะวจิารณ์ของดวงมนต่อบทความของเสถยีร  จนัทมิาธร เรื่อง 
“ความไม่เป็นเอกภาพระหว่างเจตนาทีด่กีบัผลแห่งการวจิารณ์”  ตพีมิพใ์นมตชิน ฉบบั 9 
เมษายน 2531  สว่นหลงัเป็นการวจิารณ์นวนิยายเรื่อง ดัง่ผีเสื้อเถ่ือน ของ พนม  นนัทพฤกษ์  
หรอืสถาพร  ศรสีจัจงั   

ประเดน็ส าคญัในสว่นแรกของบทวจิารณ์   คอืการแสดงความคดิเหน็เรื่องความขดัแยง้ 
ระหว่างนกัเขยีนและนกัวจิารณ์  อนัเป็นปัญหาทีต่่อเนื่องมายาวนาน  รอเพยีงโอกาสเหมาะและ
ปัจจยัทีเ่สมอืนเป็นเชือ้ไฟเร่งใหป้ะทุขึน้เป็นววิาทะระหว่างนกัเขยีนและนกัวจิารณ์ผ่านสือ่
สิง่พมิพช์ัว่ระยะหนึ่ง  สรรนิพนธ์บทนี้เป็นตวัอย่างของการวจิารณ์โตว้จิารณ์ระหว่างนกัวจิารณ์
ดว้ยกนัเอง  ดวงมนยนืยนัว่านกัวจิารณ์มเีจตนาดตี่อนักเขยีน  แต่ “เจตนาทีด่กีบัปฏกิริยิาทีน่กั
วจิารณ์ไดร้บั (จากนกัเขยีน) นัน้ดจูะไม่สอดคลอ้งตอ้งกนัเอาเสยีเลย”    ในขณะทีเ่สถยีร  จนัทิ
มาธร  เหน็ว่า  “ความตัง้ใจดอีย่างเดยีว (ของนกัวจิารณ์) นัน้  ไม่อาจรบัประกนัผลดขีองการ
วจิารณ์ได ้  โดยเฉพาะกรณีทีไ่ปเรยีกรอ้งในสิง่ทีน่กัเขยีนเขาไม่พรอ้มจะท า”   ประเดน็เรื่อง  
“ความพรอ้ม”  ของนกัเขยีน  จงึเป็นประเดน็ทีด่วงมนแสดงความคดิเหน็อย่างยดืยาว  และ
ยกตวัอย่างเปรยีบเทยีบอย่างมนี ้าหนกั  ดวงมนชี้ชดัว่าการวจิารณ์  “น่าจะมุ่งเพง่เลง็ทีต่วังาน
มากทีสุ่ด”  ไม่ใช่เน้นความสนใจทีต่วันกัเขยีนและภาวะแวดลอ้มของเขา  แมด้วงมนจะไม่ไดอ้า้ง
ถงึทฤษฎโีด่งดงัของโรงลอ็งค ์ บารธ์ส ์4   อนัว่าดว้ย “มรณะกรรมของผูแ้ต่ง”  โดยตรง  แต่สิง่ที่
ผูว้จิารณ์เจตนากล่าวถงึคงไม่ไกลไปจากแนวคดิของทฤษฎนีี้นกั 

  ประเดน็เรื่องนกัวจิารณ์จ าเป็นตอ้งตระหนกัถงึ “ความพรอ้ม” ของนกัเขยีนในการสรา้ง 
งานหรอืไม่  จงึโยงต่อไปสูป่ระเดน็ทีว่่า  การทีน่กัวจิารณ์ “รูจ้กั”  นกัเขยีนเสยีก่อน  เป็นผลดี
หรอืผลเสยีต่อการวจิารณ์   ส าหรบัดวงมนแลว้  เธอมคีวามเหน็ว่าน่าจะเป็นขอ้เสยีมากกว่าขอ้ด ี 
เพราะหากแสดงความชื่นชมกอ็าจจะเหมอืนเชยีรก์นัเอง  หากต าหนิตเิตยีนกอ็าจจะถูกกล่าวหา
ว่าอจิฉาหรอืไม่เหน็แก่หน้าเพือ่นฝงู   ทศันะของดวงมนจงึชวนใหค้ดิต่อถงึ  สถานะและการ
วางตวัของนกัวจิารณ์ในประชาคมวรรณกรรมไทย  เพราะวงวรรณกรรมไทยค่อนขา้งแคบ   นกั
วจิารณ์มไีม่กีค่น  นกัเขยีนกบันกัวจิารณ์จ านวนไม่น้อยเป็นเพือ่นฝงูกลุ่มเดยีวกนั   นกัวจิารณ์
บางคนกเ็ป็นนกัเขยีนดว้ย  ดงันัน้สภาพ “ลูบหน้าปะจมูก”  อย่างทีด่วงมนกล่าวไวจ้งึอาจเกดิขึน้

 
4 อ่านบทความเรื่อง “มรณกรรมของผูแ้ต่ง”  ของโรลองด ์ บารธ์ส ์ แปลโดย ดร. ธีรา  สขุสวสัด์ิ ณ อยธุยา ซึ่งคดัเลือกมา
เป็นสรรนิพนธบ์ทวิจารณ ์ และบทวิเคราะหโ์ดย ศ. ดร. เจตนา  นาควชัระ 



ครัง้ที ่1 (03/04/45)                                                                          สรรนิพนธ ์ สาขาวรรณศลิป์ 

.  เอกสารหมายเลข  ว 3 

-289- 

ได ้    สิง่นี้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหก้ารวจิารณ์วรรณกรรมไทยไม่พฒันา  ยงัเป็นแค่เป็น
กจิกรรมของการ   
“ ผลดักนัเขยีน  เวยีนกนัอ่าน   วานกนัชม”  และบทวจิารณ์จ านวนมากมลีกัษณะเป็นเพยีงการ 
ปฏทิศัน์หนงัสอื   แมว้่าดวงมนจะกล่าวตรงและแรง  แต่ขอ้วนิิจฉยัของดวงมนกม็เีหตุผลจน
ปฏเิสธไดย้าก  และน่าชื่นชมในจุดยนืและความกลา้หาญของเธอ 
 ผูว้จิารณ์ยนืยนัว่าการแก้ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างนักเขยีนและนกัวจิารณ์  ไม่ใช่ดว้ย
วธิกีารประนีประนอมถนอมใจกนั   แต่นกัวจิารณ์และนกัเขยีนต่างตอ้งท างานหนกัเพือ่ผล
สมัฤทธขิองตน  ผูว้จิารณ์ชี้ว่านกัวจิารณ์จ าเป็นตอ้งมมีโนทศัน์พืน้ฐาน  2 ประการ นัน่คอืเขา้ใจ
ธรรมชาตแิละพนัธกจิของวรรณกรรมในฐานะงานศลิปะ  และเขา้ใจว่าสมัฤทธผิลของการสือ่สาร
โดยงานศลิปะมคีวามสมัพนัธก์บัโครงสรา้งและเนื้อสารของงานศลิปะนัน้   นอกจากนี้ยงัเน้นว่า
การมมีโนทศัน์พืน้ฐานทีแ่จ่มชดั  และการพนิิจพจิารณาตวับทอย่างถีถ่ว้นมคีวามส าคญัต่อนกั
วจิารณ์เสยียิง่กว่าการอา้งองิทฤษฎแีบบอา้งตาม ๆ กนัเสยีอกี    

ประเดน็ส าคญัทีผู่ว้จิารณ์พยายามจะบอกกล่าวผ่านบทวจิารณ์นี้  คอื  การชี้ใหท้ัง้
นกัเขยีนและนกัวจิารณ์ตระหนกัว่าคุณค่าและความงดงามของงานศลิปะอยู่ทีก่ารประสานกนั
อย่างกลมกลนืของโครงสรา้ง  เนื้อสาร  และวสัดุซึง่ประกอบเป็นเน้ือสารนัน้  ดงันัน้  งานศลิปะ
ทีท่รงคุณค่าจงึมใิช่งานศลิปะทีส่ ือ่ความงามอย่างไรค้วามหมาย  หรอืสือ่ความหมายโดย
ปราศจากความงาม 

สว่นทีส่องของบทวจิารณ์นี้  ดวงมนวพิากษ์วจิารณ์นวนิยายเรื่องดัง่ผีเสื้อเถ่ือนของ
สถาพร  ศรสีจัจงั  ราวกบัจะใชเ้ป็นตวัอย่างเสรมิรบัทศันะทีม่ตี่อการประกอบสรา้งงานศลิปะ
ดงักล่าวในตอนตน้   ผูว้จิารณ์ยกตวัอย่างจ านวนมากเพือ่ชีใ้หเ้หน็อย่างตรงไปตรงมาว่าการใช้
ภาษาซึง่เป็นวสัดุประกอบสรา้งงานศลิปะชิน้นี้ประสบความลม้เหลว  เมื่อเทยีบกบัผลงานชิ้น
อื่นๆ ของนกัเขยีนผูน้ี้   เพราะภาษาเรยีบกระชบัมพีลงัถูกแทนทีด่ว้ยค าซอ้นทีเ่ยิน่เยอ้   ค าบุพ
บทและค าเชื่อมประโยคทีรุ่งรงั  ค าทีผ่ดิความหมายหรอืก ากวม  ท าใหไ้ม่มนี ้าหนกัทัง้ในการ
สรา้งภาพและสือ่ความรูส้กึ  ความพยายามทีจ่ะสรา้ง  “นวนิยายเชงิกวนีิพนธ”์  ทีใ่ชภ้าษา
ไพเราะสวยงามจงึเปลอืงเปล่าเมื่อไม่สามารถเชื่อมโยงกบัความหมายระดบัลกึของตวับทได ้ 
นอกจากนี้เมื่อพจิารณาความคดิหลกัซึง่ผูเ้ขยีนตอ้งการน าเสนอทศันะเชงิปรชัญาแห่งการคน้หา
ตวัตนของมนุษย ์  ผูว้จิารณ์สรุปไดว้่า  “ดเูหมอืนนวนิยายเรื่องนี้จะมไิดป้ระสบความส าเรจ็ใน
ฐานะงานศลิปะ  และในฐานะความเรยีงเรื่องปรชัญากย็งัทิง้ขอ้ค าถามไวห้ลายประการ”   ผู้
วจิารณ์ชีว้่าความลม้เหลวของนวนิยายเรื่องนี้เกดิจากความไม่ประสานกนัของโครงสรา้ง  เนื้อ
สาร  และวสัดุ  การวจิารณ์อย่างตรงไปตรงมา  และสามารถอธบิายไดอ้ย่างมเีหตุผลน่าจะเป็น
การยัว่ยุใหน้กัเขยีนคดิต่อในประเดน็ทีผู่ว้จิารณ์เสนอไว ้

กล่าวไดว้่า  ในบทวจิารณ์นี้ดวงมนสือ่ทศันะไปยงับุคคล 2 กลุ่ม คอื นกัเขยีนและนกั
วจิารณ์ซึง่มคีวามสมัพนัธเ์กี่ยวเนื่องกนัอยู่เสมอ  ดวงมนไม่ตอ้งการใหน้กัวจิารณ์ตอ้งลดระดบั
คุณค่างานวจิารณ์ของตนเพราะเหน็แก่ขอ้จ ากดัของตวันักเขยีน  ขณะเดยีวกนัผูว้จิารณ์เหน็ว่า
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นกัเขยีนควรตระหนกัในขอ้จ ากดัของตนในการสรา้งงานแต่ละชิน้  คน้ใหพ้บแลว้ท าลายใหส้ิน้  
เพือ่พฒันาศกัยภาพในการสรา้งงานศลิปะของตนต่อไป   สิง่นี้เป็นการชีใ้หเ้หน็บทบาทของนกั
วจิารณ์ทีม่คีวามรบัผดิชอบสงูต่อประชาคมวรรณกรรม  มคีวามกลา้หาญทางจรยิธรรม  และมี
ความปรารถนาดตี่อศลิปินผูส้รา้งงานและต่อนกัวจิารณ์ใหย้นือยู่บนเวทวีรรณกรรมไดอ้ย่างสงา่
งามทัง้สองฝ่าย 
 

      รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ ์: ผูว้เิคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสียงเต้นของหวัใจ 
ส านึกแห่งความเป็นมนุษยแ์ละความแขง็แกร่งทางวฒันธรรม 

 
         ดวงมน   จติรจ์ านงค ์
 ความคดิทีค่าดหวงัว่าจะเหน็การสะทอ้นสงัคมในวรรณกรรมนัน้แพร่หลายมาก  แต่
น่าจะเป็นความเขา้ใจผดิอย่างหนึ่งหากคดิว่าเป็นการสะทอ้นอย่างปรนัยเหมอืนกระจกเงา  เรา
ลองเริม่ตน้พจิารณาว่า  วรรณกรรมไม่อาจละเวน้ทีจ่ะแสดงอารมณ์ความรูส้กึ  จนิตนาการและ
ทศันะของผูแ้ต่ง  วรรณกรรมสะทอ้นสงัคมผ่านสิง่เหล่านี้  แลว้แต่ว่าผูแ้ต่งมองเหน็สงัคมและ
โลกเป็นอย่างไร  ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูแ้ต่งกบัสงัคม  ในกรณีน้ีกค็อื สงัคมสรา้งกรอบการมอง
โลกแก่ผูแ้ต่ง  และผูแ้ต่งอาจมสีว่นเสรมิกรอบนัน้  หรอืตรงกนัขา้มเบีย่งเบนหรอืต่อตา้นวธิคีดิ
นัน้ 
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 ค าถามมวี่า  หากวรรณกรรมเป็นเพยีงทศันะของผูแ้ต่ง  เราจะศกึษาสงัคมจาก
วรรณกรรมไดอ้ย่างไร  เพลง "สมศร ี1992" ไม่ไดใ้หข้อ้มลูเรื่องการอพยพยา้ยถิน่ของชาวชนบท
และอาชพีหญงิบรกิารไดด้เีท่ารายงานขา่วหรอืบทความทางสงัคมศาสตร ์  แต่น่าจะสนใจกนัว่า
ความรกัของหนุ่มผูร้อ้งทีส่มมุตเิป็นคนรกัของสมศร ี  เป็นความรกัทีบ่อกความส านึกในคุณค่า
ของความเป็นมนุษยแ์ละความตระหนกัในคุณค่าทางจติใจ  มใิช่พรหมจรรย ์  ความเหน็อกเหน็
ใจกนัท่ามกลางความเปลีย่นแปลงของสงัคมทีฟั่งดเูป็นอุดมคต ิ อาจแสดงว่าเป็นความพยายาม
เยยีวยาบาดแผลของคนทุกขย์ากต ่าตอ้ยดว้ยกนั  ความรูส้กึอนัลกึซึง้เช่นนี้ย่อมมพีืน้ฐานของ
การกล่อมเกลาทางสงัคมรองรบัอยู่ 
 ตวัอย่างนี้ท าใหเ้ราเหน็ต่อไปว่า  รากทางวฒันธรรมยงัมบีทบาท สงัคมทีเ่จรญิทาง
วฒันธรรมอย่างลกึซึง้อาจไม่ใช่สงัคมทีร่ ่ารวยทางวตัถุและลา้งผลาญทรพัยากรอย่างไม่หยุด
หย่อน  และย่อมไม่ใช่สงัคมทีเ่มนิเฉยต่อคุณค่าของความเป็นมนุษยอ์ย่างแน่นอน 
 วฒัน์  วรรลยางกูร  เมื่อเขยีน เสียงเต้นของหวัใจ เป็นบนัทกึและความเรยีง (ใน
หนงัสอืพมิพ ์ผูจ้ดัการ ก่อนพมิพเ์ป็นเล่มเมื่อเดอืนเมษายน 2537)  ไดช้ื่อนี้มาจากชื่อความเรยีง
บทหน่ึงของรมย ์  รตวินั  ซึง่แสดงความหวงัว่า " …แมม้นุษยจ์ะเคยสิ้นหวงัครัง้แลว้ครัง้เล่า แต่
มนุษยไ์ม่เคยหมดหวงั…” (ถอ้ยแถลง “จากผูเ้ขยีน”) วฒัน์ปรารภถงึเสยีงบ่นว่าวรรณกรรมไทย
ซบเซา  เหมอืนจะบอกว่าไม่น่าเป็นห่วง  ในเมื่อความใฝ่ฝันของมนุษยไ์ม่มวีนัดบัสูญ  ตราบใดที่
มนุษยไ์ม่เคยหมดความหวงั  วรรณกรรมก็ยงัคงเกดิขึน้และด ารงอยู่  ดงันัน้ เราอาจกล่าวเสรมิ
ว่า  วรรณกรรมนัน้ไม่ใช่เอกสารสงัคมทีบ่อกขอ้เทจ็จรงิ  แต่เป็นงานศลิปะทีเ่ชื่อมต่อความฝัน
และความหวงัของคนกบัความเป็นจรงิ  ความสมัพนัธข์องวรรณกรรมกบัสงัคมกค็อื ความ
เชื่อมโยงของหวัใจคนกบับรบิทแห่งชวีติของตน 
 ส าหรบัวฒัน์  เสยีงเตน้ของหวัใจคอืสิง่ “ทีจ่ะบอกเตอืนใหค้นไม่หลงลมืความเป็นมนุษย์
ของตนเองและของเพือ่นมนุษย”์ (หน้า 19) นัน่คอื ชวีติทีป่ราศจากการส าเหนียกในขอ้นี้ย่อม
ไม่ใช่ชวีติทีแ่ท ้ น่าวติกว่าโลกทุกวนัน้ีดจูะมสีิง่ทีท่ ารา้ยคนทัง้ครอบครวัทีอ่ยู่บนรถมอรเ์ตอร์ไซค์
เสยี “แหลกเหลวในพรบิตา” ดว้ยเหตุผลเพยีงว่าบรรทุกหนกัและเร่งรบีจนหยุดไม่ทนั  วฒัน์ชีว้่า
วตัถุอาจท าใหค้นหลงลมืความเป็นมนุษย ์  ทัง้ๆ ทีค่วามเป็นมนุษยค์อืสิง่ทีจ่ะควบคุมวตัถุได ้ 
ความหลงลมืนี้ไม่ไดเ้พยีงเกดิขึน้ในยุคสมยัเครื่องจกัรกล ดงัทีเ่ขาไดก้ล่าวถงึรถมา้ที ่ “ต่อแขง้ขา
จอมจกัรพรรด”ิ ไป “เหยยีบขยี้ต่างอาณาจกัรจนแหลกราญ” [หน้า 19, บท “เสยีงเตน้ของหวัใจ” 
(1)”]   
 ในบทเดยีวกนันี้  ประโยคแรกมคี าถามว่า 
 “ ‘ชวีติ’ เป็นชะตากรรมทีถู่กก าหนด เป็นการเลอืกดว้ยตนเอง” (หน้า 14) ค าถามทาง
ปรชัญาขา้งตน้ทา้ทายสตปัิญญามาหลายพนัปีแลว้  วฒัน์เหน็ว่าชวีติเป็นทัง้สองอย่างประหนึ่ง
ว่าชะตากรรมและการเลอืกเป็นสิง่เดยีวกนั “อยู่ทีว่่าจะพลกิดา้นใดขึ้นมาด”ู (หน้า 14) วฒัน์คง
ตอ้งคดิต่อไปว่า คนเราจะเลอืกก าหนดชะตากรรมดว้ยความรูท้ีถ่่องแทไ้ดเ้พยีงใดในโลกทีก่ าลงั
เปลีย่นแปลงนี้  
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 จะว่า “ชะตากรรม…พลกิไป” หรอืเป็นการเลอืกออกจากเมอืงหลวงไปสูทุ่่งนาป่าเขาที่
คุน้เคยมากกว่ากต็าม  “มนัย่อมต่อเนือ่งจากสิง่ทีเ่รยีกว่า “ล่มสลายพ่ายแพ”้ หลงัยุค 6 ตุลา 19 
และความเปลีย่นแปลงของสงัคมทีม่ากระทบจนไม่สามารถประสานความตอ้งการสว่นตวัทาง
วตัถุเขา้กบัความตอ้งการเพือ่สว่นรวมอย่างกลมกลนื  นีค่อืทีม่าของความขดัแยง้ในใจและความ
หงอยเหงา (หน้า 102) การเลอืกจงึแสดง “จติส านึก” ทีจ่ะไม่ยอมพ่ายแพต้่อความขดัแยง้ในใจ
ของตวัเอง 
 การเลอืกงานขบัรถบรรทุกไปมาระหว่างตวัเมอืงกบัชนบท  แมห้นกัและน่าเบื่อหน่าย  
แต่กท็ าใหเ้ขาไดพ้บผูค้นทีม่คีวามหวงั  คนทีพ่บความส าเรจ็ คนทีพ่า่ยแพ ้รถบรรทุกของเขายงั
เป็น “รถบรรทุกความหวงั” ไปใหผู้ค้น และ “กระบะความจ า” ของเขากไ็ม่เคยขาดเรื่องราว 
รถบรรทุกนัน้ยงับรรทุกความหวงัของเขาไดด้ว้ย  เป็นความหวงัทีผ่กูพนักบัความลบัของชวีติ 
ความหวงัทีจ่ะ “เขา้ถงึความลบัของชวีติ” และการงานกค็อือุปกรณ์ทีจ่ะใชส้ าหรบัภารกจินี้ 
 บนัทกึและความเรยีงชุดนี้ หลายบทแสดงการยอ้นร าลกึอดตีเทยีบเคยีงกบัปัจจุบนัได้
อย่างแยบคาย  กระบวนการคดิของคนหนุ่มใหญ่ใกลว้ยักลางคนผูม้พีืน้เพชนบทผูน้ี้  แสดง
ความฝังใจในวถิชีวีติอนังดงามของคนบา้นนอก กล่าวถงึปู่ และย่าผูเ้ป็นเสมอืนดาวชวีติ  ปู่ เป็น
ดาวทีใ่หแ้สง “ความภูมใิจแห่งชวีติ” เป็นช่างพืน้บา้นผูป้ระกอบการงานดว้ยความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่
และความรกั  สว่นย่าผูแ้ขง็แกร่งในการงานจวบจนอายุขยั  แมด้เูหมอืนดาวมอมแมมขรุขระ ก็
สอ่งแสง “สว่างพรายและเตน้ไหวระรกิ… เมือ่มองผ่านหยาดน ้าในดวงตา  อยู่ในฟ้าชวีติอนัโศก
สวย” (หน้า 77) 
 เมื่อค านึงว่าวรรณศลิป์เป็นปัจจยัส าคญัของคุณค่าทางสุนทรยีะ  ปัจจยัส าคญัของ
วรรณศลิป์คอืความรูจ้กัชวีติย่อมไม่ใช่สิง่ทีเ่ราจะละเลยได ้  ความมดืมนของชวีติมแีสงแห่งความ
ดงีาม ชวีติอนั “โศก” จงึ “สวย” แมจ้ะมองผ่านหยาดน ้าตาแห่งความทุกข ์ ความรบัรูอ้นัละเมยีด
ละไมของผูแ้ต่งสรา้งผสัสะใหต้ื่นตาตื่นใจ เช่น ในบท “ฤดผูกัหวานผล”ิ ทีม่แีดดเดอืนกุมภาพนัธ์
ถงึมนีาคม  ใบไมร้่วงในเขตป่าเบญจพรรณ  แลว้ตน้ไมก้ผ็ลดิอกออกใบอ่อนพรอ้มๆ กนั “เป็น
ฤดกูาลทีก่ลิน่ดอกไมป่้าหอมกรุ่นละแวกเงาไมช้ายเขา… กลิน่ดอกไมป่้าผูไ้ม่ประสงคจ์ะออกนาม  
แต่ประสงคอ์ุทศิกลิน่เกสรแต่ราวป่า” (หน้า 38) 
 ความหวงัทีเ่ป็นเครื่องหล่อเลีย้งความงามของการสรา้งสรรคท์างศลิปะ  อาจเป็น
ความหวงัทีจ่ะพบคุณค่าของชวีติ  ธรรมชาตอินังามมเีปลวแดดรอ้นแรง  แต่ชวีติกด็ ารงอยู่  มี
ผกัหวานใหค้น “พากนับุกป่าฝ่าแดดปีนเขาขึน้มาเกบ็ไปท าอาหารหรอืน าไปขายทีต่ลาด” 
 ผกัหวานแตกผลขิึน้มาในความรอ้นแลง้ เมื่อ “เสยีงกระดิง่จากคอววัควาย…สง่เสยีง
อ่อนหวานกรุ๋งกริ๋ง…แทนสญัญาณเรยีกหากนั” ของหนุ่มสาวชาวบา้น  นัน่คอืความสอดรอ้ยของ 
“ฤดกูาล-การท ามาหากนิ-ความรกั” (หน้า 41) มนตเ์สยีงกระดิง่ในหน้าเกบ็ผกัหวานของฤดใูบไม้
ร่วงนี้  คอืทีม่าของเพลง  “มนตร์กัเสยีงกระดิง่” ทีจ่ติร ภูมศิกัดิ ์แต่งขึน้ในคุก เป็น “แรงใจเผชญิ
ชวีติ” ดุจดงั “ยอดผกัหวานทีแ่ตกงอกงามมาจากชวีติอนัแหง้แลง้ไรอ้สิรภาพ” นัน่เอง (หน้า 42)  
นี่คอืตวัอย่างอนัชดัเจนของการเรยีนรูจ้ากธรรมชาตแิละชวีติ 
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 คุณค่าของความเป็นมนุษยเ์ป็นหวัใจของความเรยีงชุดน้ี ลุงผูเ้ป็นนกัเลงเก่าแห่งทอ้งถิน่
ผูเ้คยขดัแยง้ทาง “อุดมการณ์” กบัคนหนุ่ม ยงัม ี “ไฟชวีติอนัเรงิโรจน์” ตดักบัวยัทีก่ าลงัร่วงโรย
อย่างน่าทึง่  จงึยงัต่อสูแ้ขง็ขนักบัปัญหาสายน ้าทีเ่สือ่มโทรมลงเพราะ “ความเจรญิ” นยัน์ตาทีส่อ่
แววคดิฝันของคนเถื่อนบางคน  แมถู้กจบัขงัคอกเช่นววัควาย (เมื่อลกัลอบเขา้เมอืง) กย็งับอก
ความเป็นคน  ผูแ้ต่งน าผูอ้่านใหต้ัง้ค าถามว่า  เมื่อตระหนกัในความไรส้าระและความเป็นมายา
ของชวีติ (ผ่านประสบการณ์ทีห่นกัหน่วง เช่น ความลม้เหลวของอุดมการณ์) เราควรปล่อยให้
ความรูน้ัน้ท าลายความรื่นรมยใ์หส้ิน้ไป  หรอืควรใหส้ิง่นัน้กระตุน้การแสวงหาสิง่จรีงัและแก่น
สารของชวีติดว้ยความรื่นรมย ์[“งานวดัย่อมมวีนัเลกิรา (2)” หน้า 111-120] 
 ในเกมการต่อสูซ้ึง่ชีว้ดัหวัใจทีแ่ท ้  ไม่ว่าผลจะแพห้รอืชนะกต็าม ประสบการณ์ในการ
ต่อสูย้่อมเป็นช่วงเวลาอนัเจดิจ ารสั [“งานวดัย่อมมวีนัเลกิรา (3)” หน้า 128] ประสบการณ์ในการ
ต่อสูย้่อมส าคญักว่าผลของการต่อสู ้  หมายความว่าประสบการณ์ของชวีติจะใหผ้ลของ
ประสบการณ์เป็นความเตบิโตของชวีติยิง่ๆ ขึน้ไป 
 การไม่มองสิง่ใดเพยีงดา้นเดยีว  แสดงวุฒภิาวะของผูแ้ต่งทีท่ าใหเ้ราคาดหมายไดว้่า  
ความฝันจะไม่ท าใหเ้ราเตลดิไกลจากความจรงิและความจรงิไม่น่าจะกลบฝังความฝันของเขาได ้
เขาเชื่อว่าความคดิฝันท าใหม้นุษยต์่างจากสตัว ์แต่เราจ าเป็นตอ้งแขง็แกร่งเพราะความคดิฝันมกั
เป็นคนละดา้นกบัความจรงิ และทีส่ าคญั  ความจรงิและความฝันมกั “เยาะเยย้กนัเสมอ” ถงึจะรู้
ว่า “ความเป็นจรงิใหก้ารเตบิโต” กต็าม เรากอ็ดหวงัไม่ไดว้่า ไม่ว่า “…ความเป็นจรงิจะ
เหี้ยมโหดเพยีงใด มนัไม่ควรเยาะเยย้ความคดิฝัน” ( “สายน ้าแห่งความตาย” หน้า 153-158 ) 
 เราอาจสนทนากบัผูแ้ต่งว่า การออ้นวอนขอความปรานีจากความจรงิอาจไม่มผีลนัก  
ความฝันทีแ่ทย้่อมทนทานต่อการเยย้หยนั  หากความฝันจะเป็นฝ่ายเยย้หยนัความจรงิอนั
จอมปลอมได ้ นัน่คอืความแขง็แกร่งของชวีติ      
 ดเูหมอืนว่าความสามารถทีจ่ะประสานความจรงิกบัความฝันเขา้ดว้ยกนัยงัทา้ทายเราอยู่
ตลอดชวีติ  วฒัน์บอกในบทสุดทา้ย “สายใยชวีติ” ว่า ความตระหนกัในคุณค่าของความรกัใคร่
ระหว่างหนุ่มสาวเตอืนศรทัธาแห่งการมชีวีติ ท่ามกลางสงคราม การเข่นฆา่และความตายนัน้  
ความรกักค็อืสายใยแห่งชวีติทีส่รา้งศรทัธาของการมชีวีติ “รกัความเป็นชวีติและด ารงเผ่าพนัธุ์
ชวีติ” (หน้า 167)  นี่คอืดา้นความงามของความเป็นปุถุชน 
 เสียงเต้นของหวัใจ บอกคุณสมบตัขิองความเป็นมนุษย ์ความคดิฝัน ความหวงั ความ
รกั ความศรทัธา ความแขง็แกร่งหนกัแน่น ความละเมยีดละไม อ่อนไหว ความชื่นชมต่อความดี
ความงาม และความสะทกสะเทอืนต่อความเลวรา้ย  ชวีติอาจเป็นทัง้ชะตากรรมทีถู่กก าหนดและ
การเลอืกเอา  สิง่ส าคญัทีเ่ราน่าจะเลอืกก าหนดความรูต้วัและมุ่งมัน่กค็อื  การสรา้งสรรคแ์ละการ
ด ารงไวซ้ึง่คุณสมบตัขิองความเป็นมนุษย์ 
 หากจะถามว่านี่เป็นการสะทอ้นสงัคมอย่างไร  กน่็าจะตอบไดว้่าสะทอ้นความมุ่งหวงัต่อ
ความแขง็แกร่งทางวฒันธรรมในความหมายลกึ คอื “การผดุงคุณค่าของชวีติ” ผ่านการเรยีนรู้
ของปัจเจกชนทีเ่ป็นผลติผลของสงัคม เราอาจเป็นทัง้ผลติผลและเป็นผูส้รา้งสงัคมไดท้ัง้สองอย่าง 
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 การสือ่สารทางวรรณศลิป์บอกทัง้สองอย่างนี้ 
 
 
 
 
 
ทีม่า : ดวงมน   จติรจ์ านงค.์ “เสยีงเตน้ของหวัใจ ส านึกแห่งความเป็นมนุษยแ์ละความ
แขง็แกร่งทางวฒันธรรม”. ไรเตอร ์ แมกกาซีน. ปีที ่6 ฉบบัที ่6 (มถิุนายน 2540), หน้า 102-
105.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทวิเคราะห ์
 
 ดวงมน  จติรจ์ านงค ์ เป็นนกัวชิาการและนกัวจิารณ์ทีม่ผีลงานวจิารณ์คุณภาพจ านวน
มาก  ผลงานวจิารณ์ของดวงมน มกัไม่ไดน้ ากรอบทฤษฎเีขา้จบัอย่างชดัเจนเหมอืนเช่นนกั
วจิารณ์บางคน  แต่บทวจิารณ์ของดวงมนท าใหผู้อ้่านส าเหนียกว่ามคีวามจ าเป็นเพยีงใดทีน่กั
วจิารณ์ตอ้งเรยีนรูแ้ละเขา้ใจวรรณคดศีกึษาและทฤษฎวีรรณคดี 
 ในบทวจิารณ์ เสียงเต้นของหวัใจ บนัทกึและความเรยีงซึง่เป็นผลงานประพนัธ์
ของวฒัน์  วรรลยางกูร ดวงมนได้ชีใ้หเ้หน็ว่าแน่นอนทีว่รรณกรรมมบีทบาทในการสะทอ้นสงัคม  
แต่วรรณกรรมไม่ไดส้ะทอ้นสงัคมอย่างปรนยั  หากแต่สะทอ้นภาพอารมณ์ความรูส้กึนึกคดิ 
จนิตนาการและทศันะของผูแ้ต่ง นัน่คอื วรรณกรรมสะทอ้นอตัวสิยัของผูป้ระพนัธอ์ย่างหลกีเลีย่ง
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ไม่ได ้  ความคดิเช่นน้ีแลว้ชวนใหเ้ราคดิต่อไปว่าทฤษฎวี่าดว้ยมรณกรรมของผูแ้ต่ง1 เหน็จะใช้
ไม่ไดก้บัวรรณกรรมในทุกกรณี  เพราะวรรณกรรมไม่ไดเ้กดิขึน้อย่างเดีย่วโดด โดยขาด
ความสมัพนัธร์่วมกบัตวัผูแ้ต่งและสงัคมวฒันธรรมของแวดวงวรรณกรรมนัน้  ปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างผูแ้ต่งกบัวรรณกรรมจงึเป็นปฏกิริยิาทีต่อบสนองกนัและกนั  ดงัเช่นที ่ บรรจง  บรรเจดิ
ศลิป์กล่าวไวว้่า “ดสูงัคมจากวรรณคด ี ดวูรรณคดจีากสงัคม”2 วรรณกรรมจงึไม่ไดส้ะทอ้นสงัคม
อย่างรายงานข่าวหนงัสอืพมิพห์รอืบทความทางสงัคมศาสตร ์  แต่วรรณกรรมเป็นภาพสะทอ้น
ชวีติอย่างมเีลอืดเนื้อ จติใจ และภาพสะทอ้นสงัคมทีม่คีวามเคลื่อนไหวอย่างมชีวีติชวีา  หรอืดงัที่
ผูว้จิารณ์กล่าวว่า “วรรณกรรมนัน้ไม่ใช่เอกสารสงัคมทีบ่อกขอ้เทจ็จรงิ แต่เป็นงานศลิปะที ่
เชือ่มต่อความฝันและความหวงัของคนกบัความเป็นจรงิ  ความสมัพนัธข์องวรรณกรรมกบัสงัคม
กค็อืความเชือ่มโยงของหวัใจคนกบับรบิทแห่งชวีติตน” 
 ผูว้จิารณ์ชีใ้หเ้หน็ว่าแก่นความคดิของความเรยีงชุดนี้คอื คุณค่าของความเป็นมนุษย์
และความเขง็แกร่งทางวฒันธรรมซึง่ตอ้งยอ้นคนืไปร าลกึถงึชวีติอนังดงามในอดตีและในชนบท  
แก่นความคดินี้ถ่ายทอดผ่านตวัหนงัสอืทีโ่ลดเตน้ในบทต่างๆ ราวเสยีงเตน้ของหวัใจทีย่ ้าเตอืน 
“ใหค้นไม่หลงลมืความเป็นมนุษยข์องตนเองและของเพือ่นมนุษย”์ ผูว้จิารณ์ชีใ้หเ้หน็ว่าในความ
เรยีงเรื่องนี้ผูเ้ขยีนเสนอใหเ้หน็  ความล่อลวงของวตัถใุนโลกแห่งจกัรกล ชวีติทีถู่กก าหนดโดย
ชะตากรรมและตวัมนุษยเ์อง  ตลอดจนความขดัแยง้ในใจเมื่อมนุษยไ์ดร้บัผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงของสงัคม ฯลฯ แต่มนุษยไ์ม่เคยสิน้ไรค้วามหวงั และความฝัน  ตลอดจนศรทัธาทีม่ี
ต่อชวีติ ความหวงั ความฝัน และความศรทัธาเป็นสิง่หล่อเลีย้งใหช้วีติด ารงอยู่ และเป็นสิง่หล่อ
เลีย่งใหเ้กดิการสรา้งสรรคท์างศลิปะดว้ยเช่นกนั  สุนทรยีะของงานศลิปะจงึไม่ใช่เกดิจากความ
งดงามของภาพทีผู่เ้ขยีนพรรณนาใหเ้หน็และรูส้กึ  หากแต่เกดิจากการถ่ายสะทอ้นภาพนัน้ดว้ย
ความรบัรูอ้นัละเมยีดละไมในคุณค่าของความงาม  ความส านึกในคุณค่าของความงามและความ
ส าเหนียกในคุณค่าแห่งความจรงิ  ยิง่ท าใหรู้จ้กัและเขา้ใจความเกือ้กูลกนัระหว่างชวีติและ
ธรรมชาตยิิง่ขึน้ “ธรรมชาตอินังามมเีปลวแดดรอ้นแรง   แต่ชวีติกด็ ารงอยู่” รวมทัง้การสอดรอ้ย
ของ “ฤดกูาล-การท ามาหากนิ-ความรกั” กเ็ป็นเครื่องชี้ใหเ้หน็ความเกือ้กูลระหว่างธรรมชาตกิบั
ชวีติอย่างกลมกลนื 
 ผูว้จิารณ์ชีใ้หเ้หน็ว่ามนุษยเ์ผชญิหน้ากบัความขดัแยง้ระหว่างความฝันกบัความจรงิอยู่
เสมอ ความสามารถในการประสานความจรงิและความฝันเขา้ดว้ยกนัจงึยงัเป็นสิง่ทา้ทายมนุษย์
อย่างเราๆ อยู่ตลอดชวีติ  วฒัน์  วรรลยางกูรกต็ระหนักในสิง่นี้เช่นกนั เขาจงึบอกเราว่า ความ
ฝันและความจรงิมกัจะเยาะเยย้กนัอยู่เสมอ  แต่วุฒภิาวะของผูเ้ขยีนทีผ่่านรอ้นฝนปนหนาวมายาว  
นานในการต่อสูท้ ัง้ทางการเมอืง สงัคมและชวีติ  ท าใหผู้ว้จิารณ์เหน็ว่าผูเ้ขยีนแขง็แกร่งกบัชวีติ

 
1 อ่านบทแปล บทวิจารณเ์รื่องมรณกรรมของผูแ้ตง่ ของ โรลองด ์ บารธ์ส ์แปลโดย ธีรา สขุสวสัด์ิ ณ อยธุยา พรอ้มบท
วิเคราะห ์โดย เจตนา  นาควชัระ ในสรรนิพนธบ์ทวิจารณ์หนา้414 
2 อ่านบทความบรรจง  บรรเจิดศิลป์, “ดสูงัคมจากวรรณคดี  ดวูรรณคดีจากสงัคม”, ศิลปวรรณคดีกบัชีวิต. พระนคร : 
ส  านกัพิมพส์ายทิพย,์ 2524, หนา้ 48-96. 
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และไม่ทิง้ความฝัน  ทัง้สองสิง่นี้เป็นคุณค่าของความเป็นมนุษยท์ีผู่เ้ขยีนสง่ทอดสูผู่อ้่านผ่านการ
สือ่สารทางวรรณศลิป์ 
 เหน็ไดช้ดัเจนว่า บทวจิารณ์นี้แสดงใหเ้ราเหน็ว่าบทบาทหน้าที่ของวรรณศลิป์ไม่พงึหยดุ
อยู่แค่การสะทอ้นภาพสงัคม แต่ตอ้งสามารถปลุกส านึกใหม้นุษยต์ื่นขึน้ชื่นชมชวีติดว้ยความ
รูเ้ท่าทนั มองเหน็คุณค่าของชวีติ และเขา้ใจธรรมชาตขิองมนุษย ์ บทวจิารณ์นี้จงึชีใ้หเ้หน็
ศกัยภาพของงานเขยีนทีส่ง่ผลใหผู้อ้่านตระหนกัว่าการกล่าวว่า วรรณกรรมคอืชวีติ และ
วรรณกรรมกบัชวีติมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างแนบแน่น นัน้มคีวามหมายและความส าคญัอย่างไร 
 
 
               รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ ์: ผูว้เิคราะห ์ 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบูรณาการรปูแบบนวนิยายเชิงกวีนิพนธเ์รื่องเจ้าจนัทผ์มหอม 
 

สุพรรณ   ทองคลอ้ย 
 
 เมื่อตน้เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2529 ขา้พเจา้ไดเ้ขยีนบทความชิ้นหน่ึงลงตพีมิพใ์นถนน
หนงัสอื ฉบบั “ขนุเขา สายหมอก และมาลา” บทความชิน้นัน้ชื่อ ความเป็นกวีและมรดกกวี
ของมาลา  ค าจนัทร ์  เจตนาในการเขยีนกเ็พือ่ตอ้งการแสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถในการ
เขยีนบทกวขีองมาลา  พรอ้มกบัตอ้งการวเิคราะหบ์ทกวขีองเขา  ซึง่สว่นใหญ่เป็นตน้ฉบบั
ตวัเขยีน และยงัไม่เคยพมิพเ์ผยแพร่   โดยหวงัว่าจะท าใหผู้อ้่านรูจ้กัมาลาในมติอิกัษรอกีมติหินึ่ง 
 หลงัจากทีไ่ดอ้่านบทกวจี านวนหน่ึงเท่าทีพ่อสบืหาไดใ้นขณะนัน้ ขา้พเจา้กพ็บ “ความ
เป็นกว”ี ทีแ่อบองิอยู่ใน “มรดกกว”ี ของเขาอย่างชดัเจน  ไดเ้หน็ความคลีค่ลายในการเขยีนซึ่ง
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สอ่แววว่าจะรุ่งโรจน์ในดา้นนี้ไดด้หีากเขาไม่วางมอืไปเสยีก่อน  อย่างไรกต็าม  แมทุ้กคนจะรูจ้กั
มาลาในฐานะนกัเขยีนเชงิคตชินลา้นนา  ไม่ว่าจะจากเรื่องสัน้ หรอืนวนิยาย  แต ่“ความเป็นกว”ี 
กม็ไิดด้บัหายไปไหน  หากไดส้อดรอ้ยอยู่ในงานเรื่องสัน้ หรอืนวนิยายของเขาเรื่องต่อเรื่องเสมอ
มา 
 โดยเฉพาะเมื่อมาลาเขยีน เจ้าจนัท์ผมหอม  นิราศพระธาตุอินทรแ์ขวนออกมา  
ขา้พเจา้กไ็ม่ไดค้ดิว่าเขาเปลีย่นรูปแบบการเขยีนไปอย่างสิน้เชงิ  เพราะขา้พเจา้คดิว่าเสน้ทาง
อนัน าไปสู่นวนิยายเรื่องนี้ มาลาไดเ้คยเบกิร่องรอยมาก่อน เพยีงแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่มงีานชิน้ใด
ทีฉ่ายเงา “ความเป็นกว”ี ของเขาออกมาอย่างสมบูรณ์เบด็เสรจ็เหมอืนกบัเล่มนี้เท่านัน้ 
 ดว้ยความพเิศษของรปูแบบนวนิยายเรื่องนี้ ขา้พเจา้จงึจะขอกล่าวถงึลกัษณะเด่นอนั
เป็นการบูรณาการรปูแบบการเขยีนของมาลาอย่างเป็นพเิศษไวใ้นทีน่ี้ดว้ย 
 นวนิยายเรื่องนี้มลีกัษณะเด่นทางรปูแบบทีพ่ออภปิรายไวอ้ย่างน้อย 2 ประการคอื 
 
หน่ึง ถ้อยค าส านวนโวหาร    
 ความจรงิ  งานเขยีนสว่นใหญ่ของมาลามเีนื้อหาองิอยู่กบัพืน้ถิน่ลา้นนา  การใชถ้อ้ยค า
ส านวนจงึมภีาษาลา้นนา หรอื “ค าเมอืง” ปะปนอยู่เสมออย่างไม่อาจหลกีเลีย่งได ้ ทัง้นี้เพราะ
ภาษาลา้นนาเหล่านัน้จะช่วยสรา้งบรรยากาศ หรอืค าสนทนาของตวัละครใหด้สูมจรงิสมจงั 
กลมกลนืเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกบัเนื้อหาของเรื่อง 
 ว่าทีจ่รงิ  กรณีน้ีเกี่ยวขอ้งกบัพืน้ภูมขิองผูเ้ขยีนโดยตรง  มาลาเป็นคนลา้นนาโดยก าเนิด  
ย่อมซมึซบัภาษาลา้นนาไวเ้ป็นทุนในการเขยีนอยู่แลว้ เมื่อจะถ่ายทอดภาษาทีเ่ขาคุน้ชนิ  จงึ
ไม่ใช่เรื่องยากแต่ประการใด 
 ส าหรบัในเจ้าจนัท์ผมหอม  นิราศพระธาตุอินทรแ์ขวน นี้ แมจ้ะมภีาษาลา้นนาอยู่ใน
เรื่องเหมอืนอกีหลายเรื่องของมาลา  ทว่ามขีอ้ต่างอนัพงึสงัเกตได ้  กล่าวคอื ในเรื่องอื่นๆไม่ว่า
จะเป็นหมู่บ้านอาบจนัทร ์  เดก็บ้านดอย ลูกป่า หรอื เข้ียวเสือไฟ กต็าม  มาลาจะใชภ้าษา
ลา้นนาอย่างระมดัระวงั  จะใชม้ากเกนิไปกเ็กรงผูอ้่านทีไ่ม่ไดร้่วมวฒันธรรมภาษาลา้นนาจะมี
อุปสรรคในการเขา้ถงึ ครัน้จะใชใ้หน้้อย  กเ็กรงว่าบรรยากาศของเรื่องจะขาดความสมบูรณ์ไป  แต่
กบันวนิยายเรื่องนี้ ดเูหมอืนมาลาจะไม่ตอ้งระมดัระวงัเหมอืนเรื่องอื่นๆ เขาใชภ้าษาลา้นนาได้
อย่างสะดวกใจ  จงึปรากฏว่า ไม่ว่าจะเป็นบทบรรยาย  บทพรรณนา หรอืบทสนทนา มาลาจะให้
ความส าคญัต่อการใชภ้าษาลา้นนาโดยสม ่าเสมอ 
 นอกจากนัน้ ภาษาลา้นนาทีม่าลาน ามาใช ้ บางค าบางส านวนกเ็ป็นภาษาทีไ่ม่ใช่ไทย
ยวน  เช่น ภาษาลือ้ ดงัจะพบในค าขบัลงักาสิบหวั ซึง่สอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่องเป็นระยะๆ  
 แมว้่าถอ้ยค าส านวนโวหารในงานนวนิยายเรื่องนี้  จะดมูสีสีนัของพืน้ถิน่ลา้นนาอยู่
มากมาย  แต่กใ็ช่ว่าจะเป็นปราการสกดักัน้การเขา้ถงึเนื้อหาสาระของเรื่อง  ทัง้นี้เพราะมาลาได้
น าภาษาลา้นนามาปรบัปรนเขา้กบัภาษาไทยกลางอย่างพอเหมาะพอควร จนกล่าวไดว้่า นว
นิยายเรื่องนี้ไม่ไดใ้ชภ้าษาลา้นนาอย่างเตม็รูป  แต่กไ็ม่ไดใ้ชภ้าษากลางอย่างเตม็ทีเ่ช่นกนั  
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 ในค าน า ตอนหน่ึง มาลากล่าวว่า เรือ่งนี้ใชภ้าษาค่อนขา้งเก่ากว่าทุกเรือ่งทีเ่คยเขยีน จงึ
หากว่า การทีด่เูหมอืนมาลาไม่ตอ้งระมดัระวงัการใชภ้าษาลา้นนาในความหมายหน่ึง กลบัท าให้
มาลาตอ้งระมดัระวงัในอกีความหมายหนึ่ง นัน่คอื ระวงัการใชภ้าษาให ้ “ค่อนขา้งเก่า” ให้
สอดคลอ้งกบัเนื้อเรื่อง ซึง่วางไวว้่าเกดิระหว่าง พ.ศ. 2441–2461 ในแง่นี้พอจะสงัเกตไดว้่ามาลา
พยายามทีจ่ะใชภ้าษาใหเ้ก่าในโครงสรา้งประโยคทีเ่ก่าไม่ชนิตาเหมอืนงานเรื่องอื่นๆ ของเขา
ดว้ย 
  
สอง  ลีลาการเขียน 
 ในการน าเสนอเรื่องนี้ มาลาใชว้ธิกีารทีแ่ผกไปจากนวนิยายเรื่องอื่นๆ ของเขา  ความ
เด่นแปลก นบัไดจ้ากการน าเสนอเรื่องดว้ยลลีาของรอ้ยแกว้กึง่รอ้ยกรอง  ภาษาของมาลาใน
เรื่องนี้มลีลีาแพรวพราว  แต่แน่นอนว่าไม่ใช่รอ้ยกรอง ขณะเดยีวกนักไ็ม่ใช่รอ้ยแก้วธรรมดา จดั
ไดว้่าเป็นภาษารอ้ยแกว้กึง่รอ้ยกรอง ดว้ยเหตุผลทีว่่า  มกีารสรรค า ประดบัประดาถอ้ยค าใหม้ี
ลกัษณะอลงัการ ดงัตวัอย่างเช่น 
 หมอกมุงมวัห่อลอ้ม ไฟพรางหมอกเป็นเงาลุกไหว เทยีนหอมตัง้หลงัหบีหวาย สง่กลิน่
หอมอ่อน ลอ้มรอบดวงไฟเป็นรุง้ละเลือ่มละลายพรายพร่าง  ไสเ้ทยีนคลุกเกสรดอกไม ้ ล าเทยีน
เป็นขีผ้ ึ้งหอมหุงกรองบรสิุทธิ…์ (หน้า 7) 
 ทีช่ดัเจนกค็อื หลายต่อหลายช่วงของเรื่อง  มาลากรองค าสมัผสัรอ้ยต่อกนัไปอย่างจงใจ 
มลีกัษณะคลา้ยๆ ร่ายอยู่ในท ีดงัตวัอย่างเช่น 
 แดดร าไรลบัล่อสอ่งลอดหลบืไมเ้ป็นล ารศัม ี  รงัสแีสงแรงกลา้สอ่งฝ่าฝอยน ้ า เกดิเป็นรุง้
งามล ้าเลือ่มพราวพรบิพรอ้ยลอยพร่างสว่างในหุบ  สองฟากหว้ยเป็นผาชนัตัง้ดิง่ สองฟากหว้ยมี
ผกับุง้ป่าทอดเถาบาน ดอกดกม่วง หอ้ยยอ้ย ลอยร่วงลงมาระเล่นกบัธารน ้า ถดัไกลสงูขึน้ไปยงัมี
ดอกอกีหนาหน า (หน้า 47) 
 วธิกีารเขยีนแบบน้ี มสีว่นละมา้ยคลา้ยกบัพระปฐมสมโพธิกถา  พระนิพนธข์องสมเดจ็
พระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชติชโินรส หรอืไม่กก็ามนิตของเสฐยีรโกเศศ-นาคะประทปี 
อยู่ไม่น้อย   
 ความเด่นแปลกแบบทีส่อง ซึง่น่าพจิารณาเป็นพเิศษกค็อื การใชร้อ้ยกรองแทรกลงไป
ในเรื่อง  กรณีน้ีไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึเจตนาของมาลาทีจ่ะรอ้ยรอ้ยแกว้เอาไวด้ว้ยรอ้ยกรอง  ใน
ปรมิาณทีม่ากกว่า 50 แห่งตลอดทัง้เรื่อง 
 รอ้ยกรองหลกัทีม่าลาใชก้ค็อืขบัลื้อหรอืค าขบัลงักาสิบหวั ซึง่มปีรากฏอยู่ถงึ 13 แหง่ 
ค าขบัเหล่านี้จะมนียัเกีย่วเนื่องอยู่กบัความคดิ  หรอืพฤตกิรรมของเจา้จนัทแ์ทบทัง้สิน้ เช่น ขณะ
เจา้จนัทแ์ต่งตวั ช่างขบัลือ้จะขบัตอนสดีาแต่งองคท์รงเครื่อง  ขณะเจา้จนัทเ์หน็ศพข่าวา้มากมาย  
ช่างขบัลือ้กจ็ะขบัตอนสดีาเหน็ศพยกัษ์มากมายมาตายเพราะนาง หรอืขณะเจา้จนัท์จะเดนิขึน้ไป
ปผูมลอดพระธาตุ  ช่างขบัลือ้กจ็ะขบัตอนสดีาจะลุยไฟ  เป็นตน้ ค าขบัจงึมสีว่นเสรมิใหอ้ารมณ์
ความคดิ หรอืพฤตกิรรมของตวัละครโดยเฉพาะเจา้จนัทเ์ด่นขึน้ 
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 ถา้จะถามว่า ท าไม่มาลาจงึเอาขบัลือ้มาใช ้ ขา้พเจา้กข็อตอบว่า อาจเพราะมาลาเคย
ศกึษาค าขบัลงักาสบิหวัของลื้ออย่างละเอยีดมาก่อน  เมื่อเหน็ว่าค าขบัจะเกือ้หนุนใหน้วนิยาย
เด่นขึน้ได ้ เขาจงึน ามาใช ้ ทีไ่ม่อาจทราบไดก้ค็อืว่า เขาแต่งค าขบันัน้เองหรอืปรบัปรุงมาจากค า
ขบัของเก่า ขา้พเจา้ตรวจพบเพยีงบทเดยีว คอืค าขบัในหน้า 73 กล่าวถงึสดีาเดนิป่าตอนถูกขบั  
ค าขบัตอนนี้มาลาน ามาจากตน้ฉบบัค าขบัลือ้ทัง้บท (ด ูเจรญิ  มาลาโรจน์.  วิเคราะห์วรรณกรรม
ไทยล้ือเร่ืองค าขบัลงักาสิบหวั วทิยานิพนธศ์ลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาจารกึภาษาไทย 
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร 2529, หน้า 240.) อาจเป็นเพราะค าขบับทน้ีมคีวาม
เปรยีบลกึซึง้กนิใจ ซึง่ยากจะแต่งใหม่ได ้ เช่น ผา้เสื้อหลา้นางน้อยเป็นหมากหนิผา  หมอนหวั
แกว้สดีาเป็นรากไมกุ้่ม  ผา้ห่มหลา้แม่น้อยเป็นเหมยสะถาบมุงเมอืง  เป็นต้น 
 อนึ่ง  น่าสงัเกตว่าค าขบัเหล่านี้ไดถู้กมาลาบูรณาการไวแ้ลว้ กล่าวคอื  ถา้เป็นค าขบัลือ้
จรงิ “พรหมจกัร” ตอ้งใชว้่า “ภุมมะจกั” “ราม” หรอื “รามา” ตอ้งใชค้ าว่า “ล ามา” ในกรณีน้ี มาลา
ไดใ้หร้ายละเอยีดเกีย่วกบัช่างขบัลือ้  ซึง่เป็นตวัแทนในการบูรณาการขอ้มลูค าขบัไวว้่า …พอ่แม่
หากเป็นไตโยนชนชาวเชยีงใหม่เรานี้  มนัร า่เรยีนเพยีรดเีคยเป็นเสมยีนเขยีนจาร ชอบขบัชอบ
อ่านชาดกนิยายธรรมมาแต่เมือ่เป็นเณรน้อย  ต่อมาตกคลอ้ยหลบหนีราชภยัชาวใต ้ ซดัเซไปสบิ
สองพนันาเมอืงหมอกนอกฟ้าเหงินานซาวปี  มนัหนีกลบัมาคนกน็ึกว่ามนัเป็นไตลื้อ…มนัขบัร า่
ไดห้ลายอย่าง  ชอบอวดอา้งขบัลื้อลงักาสบิหวั  ขบัขา้มตวัขา้มตอนบางทกีข็บัผดิ… (หน้า 30) 
ดงันัน้ การผสมผสานค าศพัทจ์งึเกดิขึน้ไดภ้ายใตเ้งือ่นไขของช่างขบัลือ้ดงักล่าวนี้ 
 นอกเหนือจากรอ้ยกรองค าขบัแลว้  ยงัมรีอ้ยกรองอกีสว่นหน่ึง ซึง่ทราบไดแ้น่ๆ ว่า
มาลาน ามาจากวรรณกรรมลา้นนาบางเรื่อง  เช่น โคลงนิราศหริภญุไชย  โคลงมงัทรารบ
เชียงใหม่  หรอื โคลงอมรา เป็นต้น  
 รอ้ยกรองสว่นสุดทา้ย เป็นรอ้ยกรองทีเ่กดิจาก “ความเป็นกว”ี และ “ความสามารถทาง
กว”ี  ของมาลาเอง เพือ่รวบรดั  ขา้พเจา้จะขอยกตวัอย่างสกัตอนหน่ึงดงันี้ ในตอนทีพ่อ่เลีย้ง
ปลงชา้งหนทีส่องบรเิวณน ้าตกแห่งหนึ่ง  ขณะคนหาบหามของพอ่เลีย้งบางคนวกัน ้าลูบหน้านัน้  
กม็เีสยีงขบัพระลอเสีย่งน ้าดงัขึน้  โคลงบททีส่องของช่วงนี้มาลาเคยแต่งไวใ้น นิราศพระลอ 
ตามตน้ฉบบัระบุว่าแต่งระหว่างปี พ.ศ. 2514–2517 ความในบทสุดทา้ยอาจจะเคลื่อนจากในนว
นิยายบา้ง  โคลงดงักล่าวในตน้ฉบบัตวัเขยีนเป็นบทที ่99 มใีจความดงันี้ 

  พลนัน ้าไหลต่อหน้า  เวยีนวน 
  ลอราชระทดทน    ท่าวไห ้

 น ้าเอยดัง่ระคน    โลหติ   ไสรฮ้า 
 ลอราชเผอืดพกัตรไ์ด้   แต่อึ้งองคเ์ดยีว 

 ความกลมกลนืในการใชร้อ้ยกรองแทรกในเรื่อง  สว่นหน่ึงเกดิจากทีม่าลาก าหนดใหเ้จา้
หลา้อนิทะและเจา้จนัท ์ ต่างกม็คีวามสามารถในการแต่งค าประพนัธด์ว้ยกนัทัง้คู่  เจา้หลา้อนิทะ
นัน้สนใจกวนีิพนธ์มาก  สงัเกตได้จากการที่เขารู้จกัพญาโลมวสิยั  ผู้แต่ง โคลงหงส์ผาด า 
เจา้สุรยิวงษ์ ผูแ้ต่ง ค่าวหงส์หิน และ พญาพรหม ผูแ้ต่ง ค่าวส่ีบท ในดา้นการแต่งนัน้ เจา้หลา้อนิ
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ทะ …เจา้เก่งแท ้ ค่าวโคลงแลกาพยร์่าย  สุดแต่กลอนแปดชาวใตเ้จา้กแ็ต่งได…้ (หน้า 26)   และ
เขาไดแ้ต่งนิราศเจ้าหล้าอินทะ ไวด้ว้ย ขณะทีไ่ปเป็นเสมยีนป่าไมใ้นเขา บทกวทีีเ่ขาแต่งนี้เอง
ทีย่อกแสลงส านึกของเจา้จนัทห์ลายครัง้หลายครา  นบัว่ามาลาฉลาดทีว่าดลกัษณะนิสยัตวัละคร
ใหฝั้กใฝ่ในงานรอ้ยกรอง เพราะท าใหก้ารสอดรอ้ยรอ้ยกรองเขา้มาในเรื่อง ดมูเีหตุผลอยู่ในตวั  
 ความเด่นแปลกแบบทีส่องดงัทีก่ล่าวมานี้  มขีอ้น่าพจิารณาว่า ถา้ตดับทรอ้ยกรองทีส่อด
รอ้ยไวน้ัน้ออกเสยีจะไดไ้หม  ค าตอบกค็งเป็นว่า บางแห่งกค็งได ้ แต่มหีลายแห่งตัดออกไม่ได้
เลย  เพราะบทรอ้ยกรองนัน้  คอืพาหะน าขอ้มลู น าอารมณ์ของตวัละครตวัหนึ่งมายงัอกีตวัหนึ่ง 
ซึง่ช่วยใหเ้รื่องเขม้ขน้ มรีสชาตขิึน้ 
 หากร าลกึได ้ คงไม่ลมืกนัว่า วธิกีารเขยีนแบบสลบัรอ้ยกรองกบัรอ้ยแกว้นี้มมีานานแลว้  
ต านานเล่าขานความเป็นมาของเสภาขนุช้างขนุแผนคงจะเป็นประจกัษ์พยานไดด้ ี  เพยีงแต่ว่า
เรื่องนี้ในชัน้หลงัไดก้ลนืความเป็นรอ้ยแกว้หายไปในรอ้ยกรองเสยีสิน้  ประจกัษ์พยานทีใ่หม่กว่า
นี้กค็งจะเป็นเรื่อง ทศมนตรี ของเสฐยีรโกเศศ-นาคะประทปี  แมจ้ะแตกต่างกนัดว้ยยุคสมยั  
เจตนารมณ์ หรอืรายละเอยีดอื่นใดกต็าม  แต่กร็่วมรปูแบบกนัโดยกวา้งๆ อย่างพอจะส าเหนียก
ได ้
  ทา้ยทีสุ่ดของลลีาการเขยีนทีข่า้พเจา้ตอ้งการจะกล่าวถงึกค็อื  ขนบนิราศในนวนิยาย
เรื่องนี้ มาลาใหช้ื่อทีส่องของนวนิยายเรื่องนี้ว่า นิราศพระธาตุอินทรแ์ขวน ดงันัน้จุดใหญ่ของ
เรื่องจงึเน้นทีก่ารเดนิทางไปยงัสถานทีน่ี้ ใน 14 วนัแรกของการเดนิทางมาลาละทีจ่ะกล่าวถงึ  
กล่าวเฉพาะวนัสุดทา้ยคอืวนัที ่15 เรื่องนี้จงึด าเนินเรื่องไปแค่วนัเดยีวจบ 
 ความเป็นนิราศในงานนวนิยายเรื่องนี้ มไิดเ้ป็นนิราศแบบฝากสถานที ่ หรอืใหข้อ้มลูภูมิ
สถานรายทางอย่างทีป่รากฏในนิราศสว่นใหญ่ หากเป็นนิราศอารมณ์ ท านองเพลงยาวลกัษณา
การหวนร าลกึของเจา้จนัท์จงึไม่ไดเ้กดิขึน้จากเหน็ชื่อสถานทีห่นึ่ง  กน็ึกนยัประหวดัไปถงึคนรกั
ทีน่างจากมา  แต่กระแสส านึกของเจา้จนัทเ์องต่างหากทีเ่ป็นตวัการส าคญัท าใหเ้กดินยัประหวดั
ขึน้  และเป็นสว่นทีใ่หร้ายละเอยีดเกีย่วกบัตวัละคร  ท าใหผู้อ้่านเหน็ความเป็นมา เหน็ขอ้ขดัแยง้
ต่างๆ ทีน้่อมน ามาสูอ่ารมณ์ระทมทุกขข์องเจา้จนัท์ 
 มาลาเจตนาทีจ่ะเล่าถงึสภาพแวดลอ้มรายทางทีต่วัละครผ่านไปเป็นจุดใหญ่ เขาจงึ
พรรณนาภาพหมอกเหมยป่าเขาล าเนาไมอ้ย่างละเอยีดและวจิติรบรรจง  จนดเูหมอืนว่าเรื่องจะ
เคลื่อนไหวชา้มาก โดยเฉพาะในเชา้ของวนัที ่ 15 นัน้  แต่เรากค็งไม่ปฏเิสธว่า ถอ้ยภาษา
เหล่านัน้ใหจ้นิตภาพไดเ้ตม็ที ่ และเป็นสว่นหน่ึงของนิราศอย่างแน่นอน 
 ทีน่่าสนใจกค็อื นิราศเรื่องนี้ผ่านการบอกเล่าของผูห้ญงิ เป็นผูห้ญงิในประวตัศิาสตร ์ ที ่
เราไม่มทีางจะทราบความรูส้กึนึกคดิของเขาเลย (ค าน า) และเพราะผูห้ญงิคอืตวัเดนิเรื่อง คอืผู้
เดนิทาง  จงึไม่อาจเดนิทางคนเดยีวได ้ กอปรกบัความเป็นนวนิยาย  มาลาเลยก าหนดใหเ้จา้
จนัทเ์ดนิทางไปกบัชายทีม่ารกัตน ซึง่แมจ้ะร ่ารวยแต่ตนไม่รกัตอบ นิราศของเจา้จนัทจ์งึเกดิการ
เดนิทางไปไหวพ้ระธาตุอนิทรแ์ขวนกบัชายทีต่นไม่รกั  ทิง้ชายคนรกัทีก่ าลงัเจบ็หนกัไว้
เบือ้งหลงั  ในระหว่างเดนิทาง รายละเอยีดของ “ผูห้ญงิในประวตัศิาสตร”์ กค็่อยๆ เผยค่อยๆ 
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เผยค่อยๆแยม้คู่ขนานไปกบัอารมณ์ห่วงหาอาวรณ์ อารมณ์ทุกข ์ อารมณ์ชงัอนัผลดัเปลีย่นเวยีน
หมุนประดงักนัเขา้มา 
 จรงิอยู่  แมน้วนิยายเรื่องนี้มาลาจะตอ้งการใหผู้ห้ญงิเล่าความเป็นไปอนัเป็นผลกระทบ
มาจากค่านิยมของสงัคม ความเปลีย่นแปลงของสงัคม แต่ไม่ยิง่ใหญ่ถงึกบัจะเปรยีบส่ีแผ่นดิน 
ของ ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์  ปราโมช เพราะมาลาก าหนดระยะเวลาในเรื่องไวส้ัน้ๆ รวมทัง้ใชก้ลศลิป์ที่
ซบัซอ้น โดยการบูรณาการขนบนิราศเขา้กบัรปูแบบของนวนิยาย นิราศแบบนี้จงึไม่เคยมใีนสาย
ธารนิราศมาก่อน  เฉพาะการใหผู้ถ้่ายทอดนิราศเดนิทางไปกบัคนทีต่นชงัดว้ยแลว้ยิง่ไม่เคย
ปรากฏ  นับไดว้่ามาลาผสมผสานความเป็นนิราศเขา้กบัความเป็นนวนิยายไดอ้ย่างเหน็ความคดิ
สรา้งสรรค ์และเหน็ความลงตวัอนัประณีตงดงาม 
 การทีม่าลาเคยแต่งบทกวมีาก่อน ย่อมแสดงว่าเขาจะต้องสนใจงานประเภทน้ีอยู่ไม่น้อย 
ถงึในระยะหลงัเขาไม่ไดเ้ขยีนบทกวเีป็นชิน้เป็นอนันกั  แต่กม็ไิดห้มายความว่าอารมณ์กวใีน
ความเป็นกวขีองเขาจะเลอืนหายไป  การประกอบรูปของเจ้าจนัท์ผมหอม  นิราศพระธาตุ
อินทรแ์ขวน เรื่องนี้เป็นหลกัฐานไดเ้ป็นอย่างด ี  นับแต่การผกูโครงส าหรบัการด าเนินความ
แบบนิราศ  การสอดรอ้ยบทกวหีลายประเภทไวใ้นตวัเรื่อง รวมไปถงึการใชภ้าษากวอีนังดงาม
อลงัการนัน้  ช่วยท าใหน้วนิยายเรื่องนี้มลีกัษณะเป็นนวนิยายเชงิกวนีิพนธท์ีน่่าสนใจไม่น้อย 
 ถา้เชื่อกนัว่า ไม่มใีครทีจ่ะสรา้งงานเขยีนขึน้มาจากความว่างเปล่า หรอืความเป็นศูนย์
องศา  กระบวนการบูรณาการรูปแบบของนวนิยายเรื่องนี้ของมาลา กจ็ะเป็นตวัยนืยนัค ากล่าว
นัน้ไดเ้ป็นอย่างด ี
ทีม่า : สุพรรณ   ทองคลอ้ย.  “การบูรณาการรปูแบบนวนิยายเชงิกวนีิพนธเ์รื่องเจา้จนัทผ์ม
หอม”. ประชุมควำมคิด เจ้ำจนัท์ผมหอม นิรำศพระธำตุอินทรแ์ขวน. กรุงเทพ ฯ : บรษิทั
ธรรมสาร จ ากดั, 2535, หน้า 51-57. 

 
บทวิเคราะห ์

สุพรรณ   ทองคลอ้ย จบการศกึษาทางดา้นภาษาไทยทัง้ในระดบัปรญิญาตรแีละโท จาก
คณะอกัษรศาสตร ์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปัจจุบนัเป็นอาจารยป์ระจ าภาควชิาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร ์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ นอกจากนี้เขายงัเป็นนกัเขยีนโดยใชน้ามปากกาว่า  
“แรค า  ประโดยค า”  ซึง่มผีลงานเป็นทีรู่จ้กักนัในหมู่นักอ่านสว่นใหญ่ อาท ิ ดินน ้าลมไฟ น ้าพุ
รุ้ง และ ในเวลา ซึง่ในเวลา ไดร้บัรางวลัวรรณกรรมสรา้งสรรคย์อดเยีย่มแห่งอาเซยีน (รางวลัซี
ไรต)์ ในปี 2541และเป็นนกัวจิารณ์ทางวรรณกรรม ซึง่เคยมผีลงานวจิารณ์ลงพมิพต์่อเนื่องในนิต
สาร G.M. อยู่ระยะหนึ่งในช่วง ปี พ.ศ.2536 ซึ่งการวจิารณ์ในนิตยสารฉบบัน้ี เขากใ็ช้
นามปากกาว่า “แรค า  ประโดยค า” เช่นกนั   

 เป็นทีน่่าสงัเกตว่าวรรณกรรมเรื่อง เจ้าจนัท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทรแ์ขวน นี้
ก่อใหเ้กดิกระแสการวพิากษ์วจิารณ์อย่างมาก  นบัตัง้แต่วรรณกรรมเรื่องนี้ไดร้บัรางวลั
วรรณกรรมสรา้งสรรคย์อดเยีย่มแห่งอาเซยีน (รางวลัซไีรต)์ ประจ าปี 2534  บทวจิารณ์ทีป่รากฏ
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แสดงขอ้วจิารณ์ในวงกวา้งและหลากหลายแง่มุม  เนื่องจากทศันะวจิารณ์เหล่านัน้มไิดม้าจาก
นกัวชิาการทางภาษาและวรรณคดแีต่เพยีงถ่ายเดยีว หากแต่มาจากนกัประวตัศิาสตร ์ นกัสงัคม
วทิยาและนกัเศรษฐศาสตรด์ว้ย อาท ิชาญวทิย ์  เกษตรศริ,ิ สรสัวด ี  อ๋องสกุล, สมพงษ์  วทิย
ศกัดิพ์นัธุ ์และกนกวรรณ  ฤทธิไ์พโรจน์  ดว้ยเหตุนี้  บทวจิารณ์ทีป่รากฏในช่วงเวลานัน้จงึช่วย
สรา้งความเขา้ใจและเปิดมุมมองใหก้บัผูอ้่านอย่างรอบดา้นและหลายแง่มุม  ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ภาษาถิน่ลา้นนาในงานวรรณกรรมเรื่องนี้  ซึง่มนีกัวจิารณ์หลายท่านแสดงความคดิทีน่่าสนใจใน
ประเดน็น้ีไว ้เช่น ประเสรฐิ ณ นคร, สุพรรณ  ทองคลอ้ย, ประคอง  นิมมานเหมนิทร ์และชลธริา  
สตัยาวฒันา เป็นตน้ นอกจากนี้ ยงัมกีารกล่าวถงึการวเิคราะหภ์าษาและการใชข้นบนิราศของผู้
แต่งโดยรื่นฤทยั  สจัจพนัธุ์, ไพลนิ  รุง้รตัน์, อศริยุทธนาท และนิตยา  มาศะวสิุทธิ ์  อกีทัง้ยงั
พบว่ามนีกัวจิารณ์อกีหลายท่านทีว่จิารณ์วรรณกรรมเรื่องนี้มากกว่าหนึ่งครัง้ในประเดน็ทีต่่างกนั
ออกไป ไม่ว่าจะเป็นชศูกัดิ ์ ภทัรกุลวณิชย์, ดวงมน  จติรจ์ านงค ์ หรอืแมแ้ต่กุสุมา  รกัษมณี ที่
กล่าวมาทัง้หมดนี้เพือ่เป็นเครื่องยนืยนัความส าคญัของการวจิารณ์ว่า วรรณกรรมเรื่องหนึ่งๆ 
สามารถพจิารณาและวพิากษ์วจิารณ์ไดใ้นหลายครัง้และหลายแงมุ่ม ซึง่ปรากฏการณ์เช่นน้ีเป็น
ประโยชน์อย่างมากทัง้ต่อนักอ่านและวงวรรณกรรม หรอืแมแ้ต่วงการวจิารณ์เอง เนื่องจาก
มุมมองทีห่ลากหลายและววิาทะทางปัญญาอนัเกดิจากทศันะวจิารณ์ทีน่กัวจิารณ์แต่ละท่านแสดง
ออกมานัน้ไดช้่วยกระตุน้ปัญญา สรา้งความคดิ ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจและสรา้งความกระจ่างให้
ผูอ้่านอย่างมาก ทัง้ยงัมสี่วนช่วยเน้นย ้าใหผู้อ้่านตระหนกัถงึความส าคญัของบทวจิารณ์และนกั
วจิารณ์อกีดว้ย ดงันัน้ หากเราสามารถกระตุน้ใหเ้กดิปรากฏการณ์วจิารณ์อนัหลากหลายเช่นนี้
กบัวรรณกรรมทุกๆ เรื่อง วฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ในสงัคมกค็งเกดิขึน้ พฒันาและเตบิโตได้
อย่างไม่ยากนกั 

บทวจิารณ์ชื่อ “การบูรณาการรูปแบบนวนิยายเชงิกวนีิพนธเ์รือ่งเจา้จนัทผ์มหอม” ของ
สุพรรณ  ทองคลอ้ย ในครัง้นี้ไดช้ีแ้ละวเิคราะหใ์หผู้อ้่านเหน็ลกัษณะของการบูรณาการทีผู่แ้ต่ง
น ามาใชใ้นการสรา้งงานวรรณกรรมเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ มคีวามละเอยีดและชดัเจนทัง้ในการ
ใหค้ าอธบิายและการยกตวัอย่างประกอบ โดยใหน้ ้าหนกัการวจิารณ์ไปทีเ่รื่องถอ้ยค าส านวน 
และลลีาการเขยีน  ทัง้นี้เราจะพบว่า ขอ้คดิเหน็และทศันะวจิารณ์ทีเ่ฉียบคม ลุ่มลกึและมนี ้าหนกั 
ประกอบกบัความชดัเจนของขอ้สรุปทีป่รากฏน้ีเกดิมาจากความเชีย่วชาญ ความช านาญและ
ความจดัเจนในทางภาษาไทยของผูว้จิารณ์อย่างแทจ้รงิ  จนก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูอ้่านอย่าง
มากโดยเฉพาะการสรา้งความเขา้ใจและเขา้ถงึวรรณกรรมเรื่องนี้ทัง้กบัผูอ้่านทีอ่่อนดอ้ยและขาด
ประสบการณ์ในการอ่านและผูอ้่านทีข่าดความจดัเจนในเชงิภาษา 

จากการทีผู่ว้จิารณ์เป็นผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นวรรณคดไีทย  ทัง้ยงัมโีอกาสไดอ้่าน
วทิยานิพนธข์องผูแ้ต่งขณะทีศ่กึษาต่อในระดบัปรญิญาโท ทีค่ณะโบราณคดมีหาวทิยาลยั
ศลิปากร  อกีทัง้ยงัเป็นผูท้ีต่ดิตามผลงานของนกัเขยีนท่านน้ีมาอย่างต่อเนื่อง (มกีารกล่าวอา้งองิ
ไปถงึบทความทีเ่คยเขยีนถงึมาลา  ค าจนัทร ์ ทีล่งพมิพใ์นถนนหนงัสอื)  จนท าใหส้ามารถ
มองเหน็พฒันาการทางการเขยีน ความจดัเจนและความเชีย่วชาญช านาญพเิศษทางภาษาของ
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คนเขยีน (โดยเฉพาะอย่างยิง่ “จติวญิญาณแห่งความเป็นกว”ี และ”มรดกกว”ี ทีแ่ฝงเรน้อยู่ในตวั
ผูแ้ต่ง) ซึง่สิง่เหล่านี้นบัเป็นฐานอนัส าคญัยิง่ทีท่ าใหผู้ว้จิารณ์เท่าทนัและสามารถมองเหน็และจบั
มโนทศัน์หลกัทีผู่แ้ต่งน ามาใชใ้นการบูรณาการไดเ้ป็นอย่างด ี  ทัง้ในแงก่ารตดัตอนและ
ปรบัเปลีย่นบทประพนัธห์รอืการใชเ้ทคนิคการประพนัธบ์างอย่างของวรรณคดเีก่าบางเรื่องหรอื
บางตอนมาสอดแทรกไวใ้นงานวรรณกรรมของตน  รวมไปถงึการน าภาษาลา้นนามาใชใ้น
วรรณกรรมเรื่องนี้อย่างลงตวัและเหมาะสม   นอกจากนี้ ผูว้จิารณ์ยงัชีใ้หเ้หน็ถงึการทีผู่แ้ต่งน า
ลกัษณะนิราศมาใชโ้ดยแหวกขนบการแต่งนิราศแบบเดมิ นบัเป็นนวตักรรมใหม่ในการแต่งงาน
วรรณกรรมทีผู่แ้ต่งรงัสรรคข์ึน้เองจากจนิตนาการและความจดัเจนสว่นตวั ดว้ยเหตุนี้ มุมมองทีผู่้
วจิารณ์น าเสนอไวไ้ดช้่วยเปิดโลกทศัน์ใหผู้อ้่านรบัรูแ้ละเขา้ถงึผลงานอนัวจิติรทีส่รา้งขึน้จากพลงั
ความคดิของผูแ้ต่งทีก่่อตวัมาจากความรกั ความเขา้ใจและการสรา้งสรรคจ์นสรา้งงาน
วรรณกรรมชิน้ใหม่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการบูรณาการไดอ้ย่างสมบูรณ์   สิง่นี้เองคอืศกัยภาพอนั
แฝงเรน้ของผูแ้ต่งทีผู่ว้จิารณ์สามารถน ามาเผยแสดงใหป้รากฏชดัเป็นทีป่ระจกัษ์ ณ ทีน่ี้  

บทวจิารณ์บทน้ีนบัเป็นบทวจิารณ์ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความกวา้งขวางทางความรูข้องผู้
วจิารณ์ ความสามารถทางการวจิารณ์และการถ่ายทอดทศันะวจิารณ์ต่างๆ ไปยงัผูอ้่านไดอ้ย่าง
ครบถว้น ชดัเจนและลุ่มลกึ  เนื่องจากความจดัเจนและความเชีย่วชาญในทางภาษาและ
วรรณคดขีองผูว้จิารณ์ในครัง้นี้ นบัเป็นประโยชน์และทรงความส าคญัอย่างยิง่ เพราะช่วยท าให้
ผูอ้่านมองเหน็ความสามารถอนัโดดเด่น ความจดัเจนในทางภาษาและความเชีย่วชาญทาง
วรรณคดขีองผูแ้ต่งทีช่่วยสรา้งภาพและสรา้งเรื่องราวอนัวจิติร กอปรกบัแงง่ามทางภาษาทีผู่แ้ต่ง
บรรจงประพนัธข์ึน้มา ทัง้ยงัวเิคราะหใ์หผู้อ้่านเขา้ลกึในส านึกและมองทะลุไปถงึแก่นความคดิ 
พลงัสรา้งสรรคแ์ละศกัยภาพของผูแ้ต่งทีแ่ฝงไวใ้นงานวรรณกรรมไดอ้ย่างครบถว้นและชดัเจน   
 
                อรพนิท ์  ค าสอน : ผูว้เิคราะห์ 

เงินและผู้ยากไร้กบัภาพลกัษณ์ด้านรา้ยของจ าลอง 
 
         ล าเพา   เพง่วรรณ 
 นบัตัง้แต่แนวคดิกา้วหน้าดา้นวรรณกรรมแพร่หลายเขา้มาในเมอืงไทย สิง่ทีเ่กดิควบคู่
กบัการเขยีนวรรณกรรมกา้วหน้ากค็อื การสรา้งตวัละครเอกเป็นผูย้ากไร ้ หรอืมผีูย้ากไรเ้ป็น
ศูนยก์ลางของเรื่อง แก่นของเรื่องจ านวนมากจะชีใ้หเ้หน็ถงึการต่อสู ้ การเอาชนะอธรรม และ
พลงัยิง่ใหญ่ของมวลชนผูย้ากไร ้ ภาพของผูย้ากไรม้รีายละเอยีดผดิแผกกนัไปตามสภาพของ
สงัคม วรรณกรรมแต่ละยุค และตามลกัษณะของนกัเขยีน แต่ภาพโดยสว่นรวมแลว้ ผูย้ากไรม้กั
เป็นคนทีถู่กเอารดัเอาเปรยีบ มคีุณธรรม และพยายามเอาชนะความชัว่รา้ย จนกระทัง่ถูกโจมตี
ว่าเป็นสตูรส าเรจ็เป็นกลไก ขาดลกัษณะของความเป็นมนุษยท์ีแ่ทจ้รงิ 
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 ผูย้ากไรใ้นงานเขยีนของจ าลอง  ฝัง่ชลจติร มภีาพทีต่่างไปจากของนกัเขยีนท่านอื่น 
จ าลองพยายามแสดงใหเ้หน็ภาพของผูย้ากไรใ้นฐานะทีเ่ป็นองคป์ระกอบของความด ี ความชัว่ 
ภาวะทุกข ์หลอมรวมกนัอยู่ตามทีม่นุษยพ์งึเป็นในสภาพการณ์หนึ่งๆ    
 แต่หากพจิารณาดแูลว้ งานเขยีนในระยะหลงัคอื “หลงัเทีย่งคนื” และ “นายกรฐัมนตรไีป
ธนาคาร” ใหภ้าพผูย้ากไรใ้นดา้น “รา้ย” มากจนดเูหมอืนกบัจ าลองเอาผูย้ากไรม้า “เล่น”  จนเกดิ
ค าถามต่อเนื่องไปถงึเจตนาในการสรา้งตวัละคร และ “สารลกึ” ทีซ่่อนอยู่ภายใต ้“ภาพรา้ย” ของ
ตวัละครนัน้ว่ามหีรอืไม่ อย่างไร 
 ผูว้จิารณ์ประสงคจ์ะพดูถงึผูย้ากไรข้องจ าลองในรวมเรื่องสัน้เลอืกสรรในรอบ 5 ปีในชุด 
นายกรฐัมนตรีไปธนาคาร ซึง่มอียู่ดว้ยกนั 5 เรื่อง คอื “คนตาบอด”, “เพือ่นบา้น”, “สองเกลอ”, 
“สิง่ซึง่เหลอืจากพอ่” “ไทยพนัธุแ์ท”้ และจะใชเ้รื่อง “สุภาพบุรุษไฟแชก็” มาศกึษาประกอบ 
 
ภาพลกัษณ์ของผู้ยากไร้ 
 ผูย้ากไรข้องจ าลองในรวมเรื่องสัน้ชุดนี้มทีัง้ขอทานตาบอด ขอทานขาดว้น ตาบอด
ขายลอ็ตเตอรีแ่ละหมากฝรัง่ ชายทีย่ากจนจนถูกตดัขาดจากสงัคมหมู่บา้น และชาวประมง ซึง่
ลว้นเป็นชวีติเลก็ๆ ในสงัคมใหญ่ ตวัละครเหล่าน้ีเมื่ออ่านจบจะใหค้วามรูส้กึสมเพช สงสาร 
หมัน่ไส ้น่าเหน็ใจ และเกลยีดชงั ตามประสบการณ์ของผูอ้่านแต่ละบุคคล 
 ถา้หากท าใจใหก้วา้งและยอมรบั “ความเป็นไปได”้ ของมนุษยแ์ลว้ ตวัละครของจ าลองมี
เสน่หพ์อสมควร เพราะไม่ใหค้วามรูส้กึแขง็กระดา้งเหมอืนตวัละครสตูรส าเรจ็ แต่ใหค้วามรูส้กึ
หนึ่งทีแ่ทรกเขา้มาในระหว่างการอ่าน(ของผูว้จิารณ์) กค็อืจ าลองสรา้งภาพใหต้วัละครมชีวีติดา้น
รา้ยเกนิความจ าเป็น ซึง่ปรากฏผ่านการใชภ้าษาและหางเสยีงของจ าลอง จนบางครัง้รูส้กึว่า
จ าลองก าลงัยดัเยยีดภาพดงักล่าวใหแ้ก่ผูอ้่าน    
 ลองพจิารณาเฉพาะภาพพืน้ผวิของตวัละคร โดยยงัไม่ตอ้งวเิคราะห์ จ าลองกล่าวถงึ
ขอทานขาดว้นในเรื่อง “สองเกลอ” ว่า  
 …ก่อนหน้านัน้เคยขอทานบนขบวนรถไฟ ความทีข่าของเขาดว้นเพยีงขา้งเดยีว เขาจงึ
เอาดทีางดา้นนี้ไม่ได ้จงึเดนิทางเขา้มาอยู่ในเมอืงหลวง… 
 สว่นขอทานตาบอด  จ าลองกล่าว่า 
 บา้นเดมิอยู่ขอนแก่น หนทางส าหรบัท ามาหากนิส าหรบัคนตาบอดทีบ่า้นนอกอตัคตัขดั
สนนกั จงึเดนิทางสูเ่มอืงหลวงพรอ้มกบัเมยีตาดเีมือ่หา้ปีก่อน การขอทานของเขาค่อนขา้งจะ
ประสบความส าเรจ็น่าพอใจ… 
 ภาษาเหล่านี้เป็นหางเสยีงทีเ่สยีดเยย้และเพิม่ความชงัตวัละครใหแ้ก่ผูอ้่านโดยไม่รูต้วั 
 บทสนทนาของสองผวัเมยีตาบอดในเรื่องคนตาบอดเพิม่ความชงัและย ้าภาพรา้ยของตวั
ละครเช่นกนั 
 “เฮย้…เรว็ๆ หน่อยโวย้” คนขบัรถเมลต์บเกยีรโ์ครมพรอ้มตวาดเร่งขอทาน 
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 “เดีย๋วก่อนแซ่ลูกพี ่ อย่าใจรอ้นนกัซี ่ ใหค้นตาบอดท ามาหากนิมัง่ไม่ไดร้ไึง” ชายตาบอด
สวนค าออกไป 
 ชายตาบอดงมทางกลบัมาทีเ่มยีของเขา 
 “ไดเ้ท่าไหร่?” เมยีถาม 
 “ไม่รุ คงหลายบาทเหมอืนกนั ลองนบัดซู”ิ เมยีของเขางมมอืลงในขนั 
 “หา้บาทสองสลงึ แค่เนี้ย” 
 “เออ…ช่างมนัเถอะ ไม่เหน็ตอ้งลงทุนอะไร” เขาตดัร าคาญ 
 ตอนทีผ่วัเมยีตาบอดคดิเงนิรวบรวมผลก าไรแลว้สัง่ไก่ทอดมากนิ ผลก าไรทีม่ากมายนัน้
ถงึกบั”ท าไมไม่มใีครสรา้งเครื่องคดิเลขส าหรบัคนอย่างเราบา้ง” แต่พอเขาทัง้สองซือ้ผกัจากหญงิ
ชรา เขากลบัเรยีกรอ้งความเมตตาว่า “น่าป้า จะใจไมไ้สร้ะก าไปถงึไหน สองบาทกพ็อ นึกว่า
เอน็ดคูนตาบอดอย่างฉันเหมอืนใครๆ เขา” 
 ในเรื่อง “สองเกลอ” นี้อาจจะเป็นเพราะจ าลองตอ้งการสรา้ง “ลกัษณะขดัแยง้” ระหว่าง
คนตาบอดกบัหญงิชรา ตวัละครทัง้สองฝ่ายจงึตรงกนัขา้มกนัเป็นขาวกบัด า กลายเป็นการย ้า
ภาพรา้ยจนเกนิไป 
 สว่นเรื่อง “สิง่ซึง่เหลอืจากพอ่” ตวัละครชาวบา้นกลายเป็นคนเหน็แก่กนิ และแสวงหา
ผลประโยชน์จากงานศพทัง้สิน้  ภาษาของจ าลองไดส้รา้งภาพความน่าเกลยีดใหก้บัตวัละครมาก
ขึน้ เมื่อกล่าวถงึแม่คา้สาวๆ สีค่น  เขากล่าวว่า 
 เมือ่เทีย่งวนัวานหลงัพอ่เสยีไปหนึง่ชัว่โมงเหน็จะได ้ พวกเธอเหล่านี้ต่างรบีรอ้นมายนื
เมยีงมองอยู่ขา้งรัว้หลงับา้น เพือ่ยนืยนักบัตวัเองว่าพอ่ตายแน่ๆ ไม่มโีอกาสลุกขึน้มาหายใจ
อกี… 
 เมื่อเอ่ยถงึคนทีม่าช่วยงาน จ าลองกล่าวว่า  “คนคุน้ๆ หน้าบางคน ฉาบใบหน้าทีแ่ทจ้รงิ
ของพวกเขาดว้ยความเศรา้” และ “ผมเหน็พวกนี้แทบทุกงานจนอยากเรยีกว่า พวกเปรตกนิศพ” 
ครัน้พอถงึตอนหามศพไปวดัซึง่เป็นพธิกีาร คนกลบัหายหมด จน “ผม” ตอ้งประกาศว่า “ใคร
หามศพพอ่ใหบ้่าละรอ้ย”  จ าลองไดย้ ้าความชงิชงัในความเหน็แก่ได้ของผูย้ากไรว้่า 
 …คนทีเ่มางวัเงยีเสยีศูนยเ์มือ่ครู่หายเมาเป็นปลดิทิ้ง ทีข่าปัดขาเป๋กลบัเดนิตรงทาง คน
ฉลาดหน่อยท าท่าเซมาทีค่านหาม  
 “ขอกูรอ้ยดว้ย” เขากล่าวเบาๆ  
 กระบวนแห่ศพเคลือ่นออกจากบา้นเหมอืนบรรทุกรถยนตจ์นพระทีเ่ดนิปักหลวิเบกิทาง
แทบไม่ทนั พวกหามศพเหยยีบน่องกนับา้ง สะดุดกนับา้ง บางคนเอามอืจบัคานหามเบาๆ …   
 สุดทา้ยภาพทีจ่ าลองใหแ้ก่ “ผม” กค็อื “ผมมกี าไรจากงานศพพอ่ครัง้นี้” 
 ลกัษณะการเหน็แก่กนิ  เหน็แก่ไดข้องผูย้ากไรย้งัปรากฏในเรื่องเพือ่นบา้นอกี  สว่น
เรื่องไทยพนัธุแ์ทน้ัน้ใหค้วามรูส้กึสะใจมากกว่าชงิชงัเหมอืนเรื่องอื่น 
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 ภาพรา้ยของตวัละครเหล่าน้ีคลา้ยกบัจ าลองเจตนาสือ่ออกมาโดยผ่านภาษา แต่การ
พจิารณาภาพระดบัพืน้ผวิ ปราศจากการวเิคราะห ์ ดูจะเป็นการไม่ยุตธิรรมแก่จ าลอง  น่าคดิว่า
ภาพรา้ยเหล่านี้จะเป็นกุญแจไปสูก่ารตคีวามสารและทศันะของจ าลองอย่างไร 
 
เงิน  :  ปัจจยัท่ีแปรเปล่ียนความสมัพนัธ์ 
 เรื่องสัน้เกีย่วกบัผูย้ากไรท้ัง้ 5 เรื่อง ของจ าลอง มเีรื่องสัน้ 4 เรื่องเสนอปัญหา “เงนิ” คอื
เรื่อง “สองเกลอ” “คนตาบอด” “เพือ่นบา้น” และ “สิง่ซึง่เหลอืจากพอ่” จ าลองสามารถโยงใยชวีติ
ของผูย้ากไรก้บัปัญหาเรื่องเงนิไดอ้น่างน่าสนใจ อย่างน้อยเงนิกเ็ป็นตวัอธบิาย “พฤตกิรรม” ของ
ผูย้ากไรไ้ดใ้นระดบัหนึ่ง 
 จ าลองชีใ้หเ้หน็ว่าเงนิเป็นปัจจยัเพือ่การยงัชพีทีส่ าคญัทีสุ่ดในสงัคมปัจจุบนั  ผูย้ากไรท้ี่
มปัีญหาเรื่องเงนิจงึตอ้งพยายามหามาดว้ยวธิตี่างๆ การทีข่อทานขาดว้นและขอทานตาบอดเขา้
มาขอทานในกรุงเทพกเ็พราะสามารถหาเงนิไดค้ล่องกว่าในชนบท ขอทานสองคนในเรื่อง “สอง
เกลอ” นี้มวีธิกีารหาเงนิดว้ยการเกบ็เศษสตางคท์ีจ่ะมมีากในขนั(“สบิกว่ามัง้ แกเกบ็เสยีท”ี) 
เพือ่ใหเ้หน็ว่าในขนัว่างเปล่า เรยีกรอ้งความน่าสงสารจากผูค้นทีผ่่านไปผ่านมา ชายตาบอดใน
เรื่อง  ”คนตาบอด” กม็วีธิหีาเงนิดว้ยการถอืขนัรอ้งเพลงขา้งรถเมลท์ีป้่ายรถประจ าทาง เป็นงาน
ประเภท “ไม่เหน็ตอ้งลงทุนอะไร” ดว้ยตาทีบ่อดของทัง้สองผวัเมยีท าให ้ “หาเงนิไดค้ล่องจนคดิ
แทบไม่ทนั”  ทัง้นี้เพราะประชาชนทัว่ไปจะ “ตคี่าแขนดว้นๆ ตาบอดๆ”  ซึง่เท่ากบัสองผวัเมยีน้ี 
“ขายความพกิลพกิาร” ของเขา ในขณะทีห่ญงิชราขายผกัขา้งๆ คนตาบอดนัน้ขายผกัไม่ได ้ หา
เงนิไม่คล่องเท่าสองผวัเมยีตาบอด  หลายครัง้ทเีดยีวทีน่าง “อดตื่นใจกบัตวัเลขทีส่องผวัเมยีคุย
กนัไม่ได”้ สาเหตุเพยีงเพราะนางปกตไิม่พกิลพกิาร นางจงึเพยีงแต่ “ขายผกั” มใิช่ “ขายความ
สงสาร” ดว้ย   แนวคดินี้ยงัปรากฏในเรื่อง “สองเกลอ” ประเทอืง-ชายขาดว้นกห็าเงนิไม่คล่อง
เท่าค าพา – ชายตาบอด (ซึ่งมเีมยีเป็นคนตาดทีัง้สองขา้ง) เงนิจากค่าชัง่น ้าหนกัของเขาในแต่ละ
วนั “ท าเงนิไม่เท่าหนึ่งในสบิของขนัสสีม้ตรงหน้าตกัของค าพา” เพราะถ้าเทยีบ “ความน่าสงสาร” 
แลว้  ค าพามมีากกว่าประเทอืง 
 จ าลองชีใ้หเ้หน็ว่าเงนิยงัเป็นมาตรวดัความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นอกี คนทีข่าดเงนิจงึไม่ไดร้บั
การยอมรบัจากสงัคม แมก้ระทัง่ในชนบททีห่่างไกลความเจรญิ ดงัทีป่รากฏในเรื่อง “เพือ่นบา้น”  
ครอบครวัของเขือ่มและหนูขนิ “มกัจะถูกนิทาว่ารา้ยจากคนในหมู่บา้นเสมอมา ดว้ยเป็น
ครอบครวัทีย่ากจน” ประกอบกบัเขือ่มเป็นคน “เยอืกเยน็ เกรงใจ  และเกรงกลวัคน”  สว่นหนูขนิ
นัน้ “เคยเป็นอดตีนางร าวง มกัถูกถากถางบ่อยๆ ยิง่หล่อนพดูน้อย ขีก้ลวั จงึถูกส าทบัและดู
หมิน่บ่อยๆ” เพือ่นบา้นจะเหน็ความส าคญัของเขือ่มและหนูขนิกต็่อเมื่อมเีรื่องตอ้งเรยีกใชแ้ละขอ
เรีย่วแรง ซึง่ “สองผวัเมยีมเีท่าไรกห็ลัง่ให ้ เพือ่ความเป็นเบี้ยล่างของคนในหมู่บา้นอาจลดน้อย
ถอยลงไปบา้ง” 
 แต่ถา้มเีงนิ ความสมัพนัธท์ีห่่างเหนิและไม่เตม็ใจกเ็ปลีย่นเป็นตรงกนัขา้ม จ าลองไดเ้ยย้
หยนัมนุษยท์ีเ่หน็แก่เงนิไวอ้ย่างสะใจ ในเรื่องเพือ่นบา้นเช่นกนั เมื่อเขือ่มถูกหวย ครอบครวัของ
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เขือ่มและหนูขนิกลายเป็นคนส าคญัขึน้มาทนัท ี ถงึขนาด “แม่คา้ขายขนมทีเ่คยหาบสาแหรกหนี
เดก็ๆ กลบัมาหยบิขนมจนีใหก้นิถงึใตถุ้นบา้น”  และ “คนทีเ่คยนินทากลบัมายกย่องอย่างน่า
แปลกใจ” เขือ่มเองกเ็ชื่อในอ านาจเงนิถงึกบับอกเมยีตวัเองว่า  “เหน็มัย้ๆ หนูขนิ ต่อไปเราคงเขา้
หน้าใครต่อใครเขาได”้ จ าลองเขยีนถงึเพือ่นบา้นแต่ละคนทีเ่ขา้มาหลอกกนิเหลา้และขอยมืเงนิ
ดว้ยวธิตี่างๆ  ภาพรา้ยของเพือ่นบา้นทีไ่รม้นุษยธรรมเหล่านี้ท าใหเ้ขือ่มตอ้งมพีฤตกิรรมทีน่่า
สงสารดว้นการซดน ้าแกงรสจดืชดื แลว้สัง่เมยีว่า “พรุ่งนี้มงึแอบบนเรอืนใหม้ดิ  สัง่ลูกว่าไม่อยู่ 
สว่นกูจะไปแอบในป่าสาคขูา้งหลงั แลว้มงึอย่าใหใ้ครขึน้เรอืนเทยีวล่ะ” 
 ในเรื่อง “สองเกลอ” “เงนิ” กก็ลายเป็นสิง่สานมติรภาพระหว่างชายขาดว้นกบัชายตา
บอดใหย้นืยาวต่อไป  เรื่องนี้จ าลองน าธาตุแทข้องมนุษยม์าสมัพนัธก์บัเงนิไดอ้ย่างน่าสนใจ 
ชายตาบอดสามารถหาเงนิไดค้ล่องกว่าชายขาดว้น เขามเีมยีตาดทีัง้สองขา้ง สิง่ทีค่ าพาขาดจงึ
ไม่ใช่ “เงนิ”  และความสุขในครอบครวัอย่างผูย้ากไรอ้ื่นๆ  ค าพาจงึไม่ไดต้อ้งการเพยีงแค่ “มี
ขา้วกนิกน่็าจะพอแลว้” เหมอืนประเทอืง  สิง่ทีค่ าพาขาดคอื ความงดงามทีจ่ะมาปรากฏแก่
สายตา โดยเฉพาะความงามของผูห้ญงิทีจ่ะกระทบอายตนะภายในจนเกดิความรูส้กึนึกคดิทาง
เพศรสได ้  ค าพาไดแ้ต่อาศยัการสมัผสัทางเสยีงผ่านโสตประสาท จ าลองบรรยายว่า “หญงิสาว
ร่างอวบ สวมรองเทา้สน้สงูเดนิมาจากทางดา้นเหนือ ค าพาเอยีงหฟัูงอย่างตัง้ใจ เขายิม้กริม่ก่อน
ตหีน้าน่าสงสารแก่คนพบเหน็ เหรยีญบาทอนัหน่ึงหล่นลงในขนั  เขาพรรณนาค าขอบคุณ”  
ความพงึพอใจจะเกดิขึน้แก่ค าพาทนัทหีากรูว้่า “คนสวยๆ ใหเ้งนิ” 
 ในขณะทีป่ระเทอืงขาดเงนิ และยงัฝังใจว่า “น ้าหน้าอย่างเรา ยงัจะมคีวามสุขกนัถงึไหน” 
ความขาดของคนทัง้สองจงึตรงขา้มกนั  ความตอ้งการของค าพาทีใ่หป้ระเทอืงบรรยายรปูร่าง
ลกัษณะของผูห้ญงิไปในเรื่องเพศ ท าใหป้ระเทอืงร าคาญและทนไม่ได ้ แต่ “เงนิ” กท็ าให้
ความสมัพนัธข์องคนทัง้สองยนืยาวต่อไป เมื่อค าพาได ้ “จา้ง” ใหป้ระเทอืงบรรยายชนิดธรรมดา 
1 บาท และพเิศษผา้น้อยๆ 2 บาท เงนิกท็ าใหป้ระเทอืงสามารถเล่าเรื่องทีเ่ขาคดิว่า “สกปรก
ปาก” และเปลีย่นแปรความคดิทีว่่า “กนัไม่ไดเ้ป็นทาสแกนะ” ไปสิน้ เงนิท าใหม้ติรภาพแห่งการ
เป็นเพือ่นเปลีย่นแปรไปสูม่ติรภาพของการจา้งแบบนายจา้ง-ลูกจา้ง 
 มขีอ้น่าคดิว่า ความสมัพนัธอ์นัดขีองเพือ่นบา้นกบัครอบครวัของเขือ่มจะจบสิน้ลงเมื่อ
เขือ่มกลบัไปสูค่วามยากจนอกีครัง้ เพราะเขื่อมก าลงัเผชญิหน้าอยู่กบัความสมัพนัธท์ี่
วางรากฐานอยู่บนพืน้ฐานของสงัคมทีห่ลอกลวง  แตค่วามสมัพนัธข์องสองเกลอขอทานจะยนื
ยาวต่อไปอกีนาน เพราะทัง้สองก าลงัเล่มเกมบนเวทธีาตุแทด้บิๆ ของมนุษย ์ โดยมเีงนิเป็นเดมิ
พนั แน่นอนว่า หากเงนิไดก้า้วเขา้มาเป็นปัจจยัในการเปลีย่นแปรความสมัพนัธข์องมนุษยม์าก
เท่าไร  คุณธรรมของมนุษยจ์ะเหอืดหายไปเท่านัน้ 
 
เงินกบัวฒันธรรม  :  คณุธรรม  ก าไร  และรสนิยม      
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 หากพจิารณาวฒันธรรมในแงว่ถิชีวีติแลว้ เงนิจะเขา้มาเกีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติของคนใน
สงัคมเสมอ โดยเฉพาะผูย้ากไร ้  ดงัทีก่ล่าวไปแลว้ว่าเงนิมสีว่นก าหนดความสมัพนัธข์องคนใน
สงัคม เงนิจงึเกีย่วพนักบัวฒันธรรมอย่างเลีย่งไม่ได้ 
 ในแง่ของคุณธรรม  ในเรื่อง “เพือ่นบา้น” เงนิเป็นตวัแปรทีก่ าหนดการนับหน้าถอืตา เพื่อน
บา้นทีเ่หน็เงนิกต็่างท าตวัเป็นคนมคีุณธรรม  ดงักรณีทเีพือ่นบ้านเขา้มาบอกกบัหนูขนิว่าเป็ดเขา้
ไปกนิขา้วในนา และเดอืดรอ้นแทนเมื่อมคีนนินทาหนูขนิ สว่นเรื่องทีใ่ชฉ้ากในเมอืงคอื “สอง
เกลอ” กบั “คนตาบอด” ประเดน็เรื่อง “เงนิกบัคุณธรรม” นบัว่าน่าสนใจมาก ในเรื่อง “สองเกลอ”
อ านาจเงนิสามารถเปลีย่นแปลงคุณธรรมได ้  ดงักรณีของประเทอืงทีย่อมพดูเรื่อง “สกปรกปาก” 
ทัง้ๆ ทีต่วัเองเคยปรามค าพาว่า “แกควรจะละอายตวัเองบา้ง” และคุณธรรมของคนโดยทัว่ไปยงั
แสดงออกโดยการ “ซือ้ความสงสาร” ของผูย้ากไร ้ ดงัจะเหน็ว่าค าพาสามารถขายความพกิล
พกิารไดม้ากกว่าประเทอืง  ความคดินี้แจ่มชดัในเรื่อง “คนตาบอด”  นกัศกึษาสาวช่วยซือ้หมาก
ฝรัง่จากคนตาบอด  แลว้รบีเดนิหนีไปโดยไม่รบัเงนิทอน การซือ้หมากฝรัง่แสดงถงึความมี
คุณธรรม ช่วยเหลอืคนพกิาร   แต่การไม่รบัเงนิทอนนัน้เป็นเพราะกระดาก  มใิช่ความมเีมตตา
อย่างทีใ่ครๆ เขา้ใจ  ออกเป็นเรื่องอธบิายยากว่าท าไมเมื่อท าความดแีลว้ตอ้งกระดาก  แต่กรณี
นี้มเีรื่องทีต่อ้งขบคดิต่อไปอกีมาก  หรอืกรณีหญงิวยักลางคนร่างอว้นฉุไม่ยอมซื้อผกัจากหญงิ
ชราเพราะเหน็ว่าแพง นางจงึใหเ้งนิแก่ผวัเมยีตาบอด  “ดว้ยหน้าระรื่น” แลว้พมึพ าว่า “ให้
ขอทานซะยงัมคีวามสุขกว่า” โดยทีน่างไม่เคยรูเ้ลยว่าหญงิชราขายผกันัน้ยากไรย้ิง่กว่ผวัเมยีตา
บอดหลายเท่านกั 
 ความกระดากทีช่่วยซือ้หมากฝรัง่ การใหเ้งนิของทานเพือ่ซือ้ความสงสารแลว้แลกกบั
ความรูส้กึว่าตนไดก้ระท าความด ี  หรอือยากใหผู้อ้ื่นเหน็ว่าตนเป็นผูม้คีุณธรรม หรอืการแสดง
คุณธรรมต่อคนมเีงนิ ลว้นแสดงถงึอ านาจเงนิทีม่สีว่นก าหนดคุณธรรมจอมปลอมของคนในสงัคม
ไดร้ะดบัหนึ่ง 
 ในเรื่อง “สิง่ซึง่เหลอืจากพ่อ” เงนิมสีว่นก าหนดวฒันธรรมอกีดว้ย ในงานศพของพอ่ 
“ผม” แม่คา้สาวๆ สามสีค่นเขา้มาขายของหาผลประโยชน์จากการจดังานศพ งานคนืแรกกร่อย
จนแม่คา้บ่นอุบอบิ เงนิช่วยงานคนืแรกยงัไม่พอกบัราคาหมูทีเ่ขา “ลม้” ไป จะสงัเกตว่าเมื่อเริม่
จดังาน “ผม” ท าทุกสิง่ทุกอย่างเพือ่ “เหน็แก่หวัใจของแม่ซึง่บอบบาง”  การมางานศพเป็นเรื่อง
ของก าไร-ขาดทุน ผมจงึท าสิง่ทีข่ดักบัวฒันธรรมอนัดงีามดว้ยการลม้ววัอกีหลายตวัจนกระทัง่ 
“บา้นผมเริม่กลายเป็นโรงฆ่าสตัวเ์ขา้ไปทุกท ี  กลิน่คาวเนื้อและไขมนัโชยคลุง้” ในงานจงึเตม็ไป
ดว้ย “พวกเปรตกนิศพ” มกีารตัง้วงโปปัน่ชนิด “แทบไม่มชี่องทาง” และ “เหมอืนตลาดนดั เล่น
โปปัน่หามรุ่งหามค ่ากนัทเีดยีว”  นัน่หมายถงึค่าต๋งจ านวนมหาศาลที ่ “ผม” จะไดร้บั เจา้มอืโป
ปัน่จงึท าใหเ้ขาหลุดพน้จากบญัชหีนี้สนิ และมกี าไรจากการจดังานศพพอ่ ดงันัน้ “ท าไมจะตอ้ง
รบีเผาศพพอ่ล่ะ” ญาติๆ  หลายคนเดนิทางกลบัเพราะไม่รูว้นัเผาทีแ่น่นอน เงนิผลก าไรจากงาน
ศพพอ่ท าให ้ “ผม” เลือ่นวนัเผาออกไปอกีสองวนั  ครัง้เมื่อถงึวนัเผา พธิกีรรมอนัศกัดิส์ทิธิก์ไ็ม่มี
ความหมาย เมื่อ “ผม” ใชเ้งนิจา้งคนหามศพซึง่มผีูเ้หน็แก่เงนิจ านวนมาก ชนิด “เหยยีบน่องกนั
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บา้ง สะดุดกนับา้ง บางคนเอามอืจบัหานหามเบาๆ” ดแีต่ว่าเขาไม่ไดจ้า้งคนเผาเท่านัน้ สุดทา้ย 
“ผมมกี าไรจากงานศพพอ่ครัง้นี้”   
 เงนิจงึเป็นสิง่ทีท่ าลายพธิกีรรมอนัศกัดิส์ทิธิ ์  ท าลายคุณธรรมทีค่วรมใีนหวัใจมนุษยไ์ป
สิน้ แต่ในสงัคมปัจจุบนั เงนิเป็นปัจจยัทีเ่ราปฏเิสธไม่ไดห้ากระบบทุนนิยมยงังอกงามอยู่เช่นน้ี 
ทุนนิยมสนบัสนุนใหค้นแสวงหาผลประโยชน์ใสต่วัเอง และฉาบใบหน้าอนัแทจ้รงิของตนไว ้ ใน
สงัคมของผูย้ากไรก้ารแสวงหาเงนิดว้ยวธิตี่างๆ เป็นไปเพือ่ความอยู่รอดของตนเอง แต่ในสงัคม
คนชัน้กลางแลว้  เงนิเป็นตวัก าหนดรสนิยมของแต่ละคนดว้ย แมบ้างครัง้จะดเูป็นสิง่ไรส้าระ แต่
ทุกคนกย็นิดรีบัไว ้ ในเรื่อง “ไทยพนัธุแ์ท”้ คนมเีงนิมรีสนิยมใชส้นิคา้จากญีปุ่่ น และ “เกสรลิน้
เปลีย่นทศิ” ตอ้งกนิอาหารต่างประทศ เบือ้งหลงัหาแสวงหาอาหารแปลกรสแปลกลิน้กค็อื การ
ไดร้บัยกย่องว่ามรีสนิยมวไิลและเป็นคนทีม่เีงนินัน่เอง ระบบทุนนิยมยงัท าใหเ้กดิวถิชีวีติแบบ
ใหม่ๆ กบัยุคสมยัใหม่  ดงัใน “วฒันธรรมการใชไ้ฟแชก็ในสงัคมศวิไิลซ”์  ซึง่จะน าไปสูก่าร “ลง
ร่องอารมณ์” ของกนัและกนั  แน่นอนว่าคนทีซ่าบซึง้ในกตกิาของการใชไ้ฟแชก็ในสงัคมทนัสมยั
กค็อืคนทีม่เีงนิพอทีจ่ะไปกนิกาแฟถว้ยละหลายสบิบาทได ้ และป่วยการทีจ่ะไปตัง้ค าถามว่า 
“เปลวไฟวบูเดยีวกบัไมข้ดีตราพญานาคหนึ่งก้านค่าอะไรมนัสงูกว่ากนั”  หากแลไม่เหน็ความ
เกีย่วกนัระหว่างเงนิ รสนิยม และวฒันธรรม   
 มาถงึจุดนี้อาจจะไดค้ าตอบในระดบัหนึ่งว่าท าไมผูย้ากไรข้องจ าลองจงึมแีต่ “ภาพรา้ย” 
และค่อนขา้งไรคุ้ณธรรม  ภาพอย่างนี้อาจจะยงัคงมตี่อไปอกีนานถ้า “เงนิ” ยงัมอี านาจในการ
ก าหนดชวีติดา้นต่างๆ ของมนุษย ์  และผูย้ากไรจ้ะตอ้งพยายามทุกวถิทีางทีจ่ะใหไ้ดเ้งนิมา
พฒันา(รสนิยม)ตนเองเพือ่ไปอยู่ในสงัคมจอมปลอมอย่างไม่รูส้กึแปลกแยกอกีต่อไป 
 หากอ่านเรื่องสัน้ของจ าลอง   ฝัง่ชลจติรอย่างละเอยีดแลว้ จะพบว่าความคดิของเขาลุ่ม
ลกึ กวา้งไกล น่าเสยีดายว่าจ าลองชอบใชภ้าษายดัเยยีดภาพรา้ยของผูย้ากไรจ้นเกนิไป ทัง้ๆ ที่
ไม่จ าเป็นเลยเพราะเนื้อเรื่องบอกอะไรต่อมอิะไรมากพอแลว้ 
 หาจ าลองปล่อยใหผู้อ้่านแสวงหานยัทีซ่่อนลกึอยู่ในเนื้อหาเองแลว้ เรื่องสัน้ของจ าลองจะ
มเีสน่หข์ึน้อกีมาก ความงามทางวรรณศลิป์และเนื้อหานัน้จะท าใหผู้อ้่านหนงัสอืไม่ตอ้งเสยีเวลา
ในการตะเวนหาผูอ้่านของมนันานเกนิไป 
 
ทีม่า : ล าเพา   เพง่วรรณ. “เงนิและผูย้ากไรก้บัภาพลกัษณ์ดา้นรา้ยของจ าลอง”. ถนน
หนังสือ. ปีที ่4 ฉบบัที ่5 (พฤศจกิายน 2529), หน้า 86-90.  

บทวิเคราะห ์
 
 นอกจากนามจรงิแลว้  ภญิโญ  กองทอง  ยงัใชน้ามปากกา  “ล าเพา  เพง่วรรณ”  ใน
การเขยีนบทวจิารณ์อกีดว้ย   ผูว้จิารณ์มกัใชน้ามปากกานี้ในช่วงทีต่พีมิพบ์ทวจิารณ์ในนิตยสาร
ถนนหนงัสอื  เพือ่แยกจากบทความเชงิวเิคราะหว์รรณกรรมซึ่งใชน้ามจรงิ   ภญิโญ  กองทอง  
จบการศกึษาระดบัมหาบณัฑติสาขาภาษาไทย  จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว์โิรฒ  ประสาน
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มติร  ปัจจุบนัเป็นอาจารยป์ระจ าภาควชิาภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร  คณะมนุษยศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  เขาเป็นนกัวชิาการผูม้คีวามสามารถหลายดา้น  นอกจากสอน
หนงัสอื  เขยีนบทความวชิาการทางดา้นวรรณกรรมศกึษา  เขายงัเป็นนกัเขยีนบทละคร
โทรทศัน์  และเป็นนกัวจิารณ์วรรณกรรมอกีดว้ย    

บทวจิารณ์ “เงนิและผูย้ากไรก้บัภาพลกัษณ์ดา้นรา้ยของจ าลอง”  เป็นบทความซึง่ผู้
วจิารณ์มปีระเดน็ชดัเจนทีช่ีใ้หเ้หน็ว่าขอ้ดอ้ยของงานเขยีนอาจเกดิจากการทีน่กัเขยีนวาดภาพ
ตวัละครในดา้นรา้ยเกนิความจ าเป็น  ดงัทีผู่ว้จิารณ์ตดัสนิว่า  “จ าลองชอบใชภ้าษายดัเยยีดภาพ
รา้ยของผูย้ากไรจ้นเกนิไป  ทัง้ ๆ ทีไ่ม่จ าเป็นในเมือ่เนื้อเรือ่งไดบ้อกอะไรต่อมอิะไรมากพอแลว้”   
เมื่อเป็นเช่นนัน้จงึท าใหผู้แ้ต่งจงึพลอยกลายเป็น  “ผูม้ภีาพลกัษณ์ดา้นรา้ย” ในสายตาของนกั
อ่านไปดว้ย  ดงัทีผู่ว้จิารณ์ระบุไวใ้นชื่อของบทวจิารณ์  ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าผูว้จิารณ์ไม่ไดมุ่้ง
เจตนาเพยีงจะวเิคราะหต์วังาน  หากแต่ตอ้งการชีใ้หเ้หน็ว่าภาพจากตวังานสะทอ้นกลบัไปสรา้ง
ภาพลกัษณ์ของตวัผูเ้ขยีนดว้ย 
 การวพิากษ์งานเขยีนของจ าลอง  ฝัง่ชลจติร  มไิดเ้กดิจากอคตขิองผูว้จิารณ์  แต่เป็นบท
วพิากษ์ทีเ่กดิจากการตดิตามผลงานเขยีนของนกัเขยีนผูน้ี้อย่างต่อเนื่อง  ดงัทีผู่เ้ขยีนกล่าวไว้
ชดัเจนว่าผลงานของจ าลองโดดเด่นขึน้มาจากกลุ่มวรรณกรรมกา้วหน้าแบบสตูรส าเรจ็  เพราะ
ในขณะวรรณกรรมก้าวหน้าแบบสตูรส าเรจ็โดยทัว่ไป   สะทอ้นภาพของผูย้ากไรใ้นฐานะมวลชน
ทีเ่ป็นคนดมีคีุณธรรม  แตถู่กเอารดัเอาเปรยีบจากผูท้ีเ่หนือกว่า  จ าลองกลบัใหภ้าพตวัละครผู้
ยากไรใ้นฐานะมนุษยท์ีม่เีลอืดเนื้อ  มกีเิลสตณัหา  ความดคีวามชัว่  ทีห่ลอมรวมเป็น
องคป์ระกอบของมนุษยอ์ย่างทีพ่งึจะเป็น   แต่จากการตดิตามศกึษาพฒันาการของผลงานของ
นกัเขยีนผูน้ี้  ผูว้จิารณ์มคีวามเหน็ว่างานเขยีนยุคหลงั ๆ ของจ าลองใหภ้าพตวัละครผูย้ากไรใ้น
ดา้นรา้ยจนผูว้จิารณ์คดิว่าผูแ้ต่งน่าจะเจตนาซ่อนนยัส าคญัไว ้ เพือ่สง่ “สารลกึ”  มาสูผู่อ้่าน  บท
วจิารณ์บทน้ีจงึไดศ้กึษาผลงานเรื่องสัน้ชุด นายกรฐัมนตรีไปธนาคาร  โดยเลอืกวเิคราะหเ์รื่อง
สัน้เพยีง 6  เรื่อง 

ผูว้จิารณ์ตดัสนิประเมนิค่าว่าผูแ้ต่งใหภ้าพตวัละครผูย้ากไรใ้นดา้น “รา้ย” เกนิความ
จ าเป็น  เพราะภาพของผูย้ากไรใ้นเรื่องสัน้ชุดนี้  ไม่ว่าจะเป็นขอทานตาบอด  ขอทานขาดว้น  
คนตาบอดขายล๊อตตารี ่  ชาวบา้นผูย้ากจน  ลว้นแลว้แต่เป็นคนละโมบ  เหน็แก่ตวั  เหน็แก่กนิ
เหน็แก่ได ้   มกัมากในกามารมณ์  แลง้น ้าใจ  ไรคุ้ณธรรมจรยิธรรม  ฯลฯ  ผูว้จิารณ์พจิารณา
ละเอยีดถงึการใชภ้าษาและน ้าเสยีงของผูแ้ต่งทีบ่รรยายตวัละครผูย้ากไรอ้ย่างเสยีดเยย้  อนัท า
ใหผู้อ้่านชงิชงัคนเหล่านัน้ไปดว้ย   
 ผูว้จิารณ์ไม่ไดว้เิคราะหเ์พยีงแค่  “ภาพ”  อนัเกดิจากตวัอกัษร  แต่ยงัตคีวามต่อไปอกี
ว่า ผูเ้ขยีนมเีจตนาจะสง่ “สาร”  ทีล่กึซึง้อย่างไร   ดว้ยเหตุนี้  ผูว้จิารณ์จงึตอ้งใชมุ้มมองทาง
สงัคมและเศรษฐกจิวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัละครผูย้ากไรเ้หล่านี้  โดยแสดงใหเ้หน็ว่า
ในหมู่ของผูย้ากไรย้งัมกีารแบ่ง “ชนชัน้”  และเป็นเรื่องน่าขนัทีว่่าปัจจยัในการแบ่งชนชัน้ของผู้
ยากไรเ้หล่านี้กค็อื “เงนิ”  เพราะในหมู่ของผูย้ากจน  คนทีจ่นกว่าจะไดร้บัการดหูมิน่  และเป็น
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เบีย้ล่างของคนทีม่ ัง่มกีว่า  ดงันัน้จงึเป็นเรื่อง  “ตลกรา้ย”  ทีค่นพกิารมสีถานะการเงนิดกีว่าคน
จนทัว่ไป  เพราะ “ขายความน่าสงสาร”  ไดม้ากกว่า   และในหมู่คนพกิารดว้ยกนัเอง  คนตา
บอดกไ็ดเ้งนิท าทานมากกว่าคนขาดว้น  เพราะ “ดนู่าสงสารกว่า”   สงัคมคนยากไรเ้ป็นภาพ
จ าลองของสงัคมทัว่ไป  ทีค่นทีม่อี านาจมากกว่าเอาเปรยีบคนทีม่อี านาจน้อยกว่า  เมื่อ “เงนิ” 
เป็นตวัแทนของอ านาจ  คนตาบอดทีม่เีงนิจงึใชเ้งนิซื้อบรกิารจากคนขาดว้นเพือ่สนองตณัหา
ของตนเอง  และใชอ้ านาจนี้กดขีค่นทีย่ากไรก้ว่า  เงนิจงึเป็นตวัเชื่อมความสมัพนัธข์องคนใน
สงัคม  และเป็นตวัแปรในการเปลีย่นความสมัพนัธน์ัน้เช่นกนั  นอกจากนี้  ผูว้จิารณ์ยงัชีใ้หเ้หน็
ประเดน็เรื่องวฒันธรรมว่า  อ านาจเงนิท าใหคุ้ณธรรมไรค้วามส าคญั  พธิกีรรมไรค้วามศกัดิส์ทิธิ ์ 
และการท าบุญท าทานเป็นเพยีงการหวงัผลเพือ่สนองตนเอง 
  บทวจิารณ์นี้จงึเปิดใหเ้หน็มติทิางสงัคมและวฒันธรรมทีผู่แ้ต่งซ่อนนยัไวใ้นงานเขยีน  
สงัคมของผูย้ากไรท้ีผู่เ้ขยีนจ าลองไวใ้นเรื่องสัน้แต่ละเรื่องเป็นภาพแทจ้รงิของสงัคมทีส่ะทอ้นให้
เหน็ว่าอ านาจทุนมอีทิธพิลต่อมวลชนทุกระดบัชัน้   อ านาจทุนท าใหเ้กดิความสมัพนัธป์ลอม ๆ 
ของคนในสงัคม  เช่นเดยีวกบัเกดิคุณธรรมปลอม ๆ  และรสนิยมปลอม ๆ   บทวจิารณ์จงึ
ชีใ้หเ้หน็คุณค่าของผลงานรวมเรื่องสัน้ของจ าลอง ฝัง่ชลจติรชุดนี้ว่ามคีวามลุ่มลกึ  อนัเป็นผลมา
จากการทีผู่เ้ขยีนเขา้ใจความซบัซอ้นของสงัคมและความซบัซอ้นของมนุษยเ์ป็นอย่างดี 
 ในบทวจิารณ์  ผูว้จิารณ์กล่าวย ้าขอ้บกพร่องของผูแ้ต่งในการสรา้งภาพดา้นรา้ยแก่ตัว
ละครผูย้ากไรจ้นเกนิไปถงึสองครัง้  ขอ้ต าหนิน้ีเป็นสิง่ทีผู่แ้ต่งน่าจะรบัฟัง  เพือ่พจิารณา
ใคร่ครวญว่า  การใชน้ ้าเสยีงและอคตติ่อตวัละครมากไปจนผูอ้่านจบัได ้  อาจท าลายรสทาง
วรรณศลิป์และท าใหก้ารสือ่สารความหมายลุ่มลกึของตวับทอ่อนพลงัลงไปอย่างน่าเสยีดาย  ขอ้
วจิารณ์นี้จะช่วยชีท้างใหผู้เ้ขยีนมองเหน็ปัญหาอนัจะเป็นประโยชน์ในการสรา้งสรรคต์่อไป 
 
 

รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ ์: ผูว้เิคราะห์ 
 

 
 
 

ญ่า   นิทานร้อยแก้วแห่งพทุธศตวรรษท่ี 25 
 
                    ธเนศ   เวศรภ์าดา 

งานรอ้ยแกว้ขององัคาร กลัยาณพงศ ์ ดจูะอาภพันกั ในเมื่องานกวนีิพนธข์องเขาโดด
เด่นครองใจผูเ้สพวรรณศลิป์ไปเสยีหมดแลว้ แต่เมื่อลองหยบิงานรอ้ยแกว้เรื่อง ญ่า มาพเิคราะห์
ในดา้นลลีา (style) ผูเ้ขยีนไดพ้บลกัษณะเฉพาะของลลีารอ้ยแกว้ทีอ่งัคารใช ้อกีทัง้พบว่าองัคาร
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เป็นนกัเล่านิทานดว้ยภาษากวทีีน่่าสนใจแห่งพุทธศตวรรษนี้ ทีส่ าคญันิทานเรื่อง ญ่า เกดิจาก
จนิตนาการอนัพสิุทธิแ์ละความส านึกในคุณค่าแห่งโลกธรรมชาตขิององัคารเองโดยแท้ 
 กิง่แกว้ อตัถากร ใหข้อ้สงัเกตเกีย่วกบั  “นิทาน” ว่าตามความหมายทัว่ๆไป “นกัเขยีนใช้
ค านี้เพือ่บ่งชี้ลกัษณะของลลีาโวหารเป็นสว่นใหญ่ ลลีาดงัทีป่รากฏนัน้เป็นลลีาแบบกันเอง 
ท านองการเล่าดว้ยวาจา ผูเ้ล่าถอืโอกาสสอดแทรกอารมณ์ และความคดิเหน็ลงไปอย่างไม่
ล าบากใจ” และไดข้ยายแง่มุมของนิทานในเชงิคตชินวทิยาว่านิทานมหีลายรูปแบบ เช่น  เทพ
นิยาย นิทานวรีบุรุษ นิยายประจ าถิน่ นิทานเรื่องสตัว ์ เป็นตน้ ญ่า อาจจดัเป็นนิทานชวีติได้
อย่างเหมาะเจาะ  เพราะนิทานชวีติจะ “ด าเนินเรือ่งในโลกทีเ่ป็นจรงิ บ่งสถานทีแ่ละเวลาชดัเจน 
และถงึแมจ้ะมคีวามมหศัจรรยป์รากฏในเรือ่ง กเ็ป็นไปในลกัษณะทีท่ ัง้ผูเ้ล่าและผูฟั้งคุน้เคยอยู่ใน
ประสบการณ์” 
 เรื่อง ญ่า เปิดเรื่องขึน้ดว้ยการบ่งเวลาและสถานทีว่่า เกดิขึน้ใน “สายณัหห์นึง่ในวสนัตฤ
ด”ู และ “เบื้องหลงัภูเขาสงู…เป็นชนบทเปล่าเปลีย่วห่างไกลจากตวัเมอืง” องัคารสรา้งตวัละคร
หญงิชราอายุแปดสบิเศษเป็นตวัด าเนินเรื่อง โดยใหม้คีวามสมัพนัธก์บัเหล่าพฤกษาลดามาลย์
อย่างลกึซึง้ โครงเรื่องไม่ซบัซอ้น เพราะองัคารไดจ้ดัวางโครงเรื่องเรยีงล าดบัเหตุการณ์อย่าง
ชดัเจน เริม่ตัง้แต่หญงิชราเพิง่หายไข ้ อยากจะกนิขา้วกะแกงเลยีงยอดผกัหญา้ จงึออกจาก
กระท่อมเพือ่เกบ็ผกั ช่วงนี้เป็นช่วงทีน่างมโีอกาสพดูคุยกบัตน้ไมใ้บหญ้า จากความพศิวงแต่
แรก กเ็ปลีย่นมาสูค่วามตืน้ตนัใจในความดงีามของเหล่าพฤกษาลดามาลย ์ หลงัจากนัน้นางกล็ม้
เจบ็ ละเมอหลงใหล ลงเกบ็ผกับุง้ในช่วงวนัทีอ่มึครมึ และนางกเ็คราะหร์า้ยถูกงฉูกตาย เหล่า
พฤกษาลดามาลยพ์ากนัเศรา้ใจ หลัง่น ้าตาอาลยัแก่หญงิชราผูจ้ากไปอย่างเดยีวดาย 
 โครงเรื่องไม่ซบัซ่อนนี้ไดเ้สนอดว้ยลลีาภาษาทีต่รงไปตรงมาเช่น 
 “อยู่มาวนัหนึง่ (ญ่า) เพิง่หายไขอ้ยากจะกนิขา้งกะแกงเลยีงยอดผกัหญา้”  
 “หลงัจากนัน้ ผกับุง้ในสระกท็อดยอดงดงาม หญงิชราเกบ็ไปขายทีต่ลาดพอไดเ้งนิซื้อ
ขา้วซื้อกบักนิ” 
 “ขณะน้ีหญงิชราลม้เจบ็ป่วย เป็นมาเลเรยีมาหลายวนัแลว้”  
 “บงัเอญิ ถงึคราวเคราะหร์า้ย (ญ่า) เหยยีบปลายหางงเูห่าฉกรรจ ์งตูกใจฉกกัดเอาเตม็ที”่ 
 ค าบ่งสถานการณ์ว่า “อยู่มาวนัหน่ึง หลงัจากวนันัน้ ขณะน้ีบงัเอญิ” ช่วยใหโ้ครงเรื่องที่
เรยีงตามล าดบัดงักล่าวถูกน าเสนออย่างกระชบัขึน้ ผูอ้่านไดร้บัรูส้ถานการณ์อย่างรวดเรว็ และ  
มพิกัตอ้งสงสยัตัง้ค าถามสงสยั เช่น ท าไมญ่าตอ้งเฉพาะเหยยีบหางงเูห่าเขา้ ทุกอย่างมคี าตอบ
เรยีบรอ้ยแลว้คอื “ความบงัเอญิ” 
 การเดนิเรื่องดว้ยภาพพจน์แบบบุคลาธษิฐานทัง้เรื่อง กย็ิง่เสรมิใหเ้รื่อง ญ่า มลีกัษณะ
ของนิทานมากขึน้ นิทานทัว่ๆไปมกัเปิดโอกาสใหส้ิง่ไม่มชีวีติหรอืมชีวีติ แต่ไม่ใช่มนุษย ์ พดูจา
กนัได ้จะแปลกอะไร หากพฤกษาลดามาลยจ์ะสนทนาปราศรยัอย่างมไีมตรกีบัหญงิชราในเรื่องนี้ 
เพราะ “เทพเจา้” ไดป้ระทานดวงวญิญาณอนัน่ามหศัจรรยแ์ก่สิง่เหล่านี้ ผูอ้่านจงึสามารถตดั
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ปัญหาความไม่สมจรงิทัง้ปวงออกไป เหมอืนนัง่ฟังนิทานสนุกๆเรื่องหนึ่ง เพราะการฟังนิทาน 
เราจะไม่ตดิขอ้งอยู่กบัเปลอืกกระพีเ้หล่านี้ หากฟังเอาแก่นสารทีแ่ฝงอยู่ 
 ตวัละครเอกเรื่องนี้ไม่ไดโ้ลดแล่นอย่างอสิระนกั เพราะองัคารไดแ้สดงน ้าเสยีงปรากฏ
แทรกเป็นเงาอยู่ตลอดเวลา พจิารณาไดจ้ากการบรรยายความรูส้กึของหญงิชรา ในแต่ละช่วง
เหตุการณ์ เช่น 
 “นางให ้พิศวงงงงวย เป็นทีสุ่ด แต่ก ็แขง็ใจ ตอบไปว่า…” 
 “หญงิชรา ต้ืนตนัใจ จนน ้าตาพร่าพรายลงอาบแก้ม” 
 “นางฟ้ืนขึน้แลว้ พษิไขก้ลบัยอ้นซ ้าอกี อนิจจา ละเมอเพ้อส้ินสติหลงใหลลงเกบ็
ผกับุง้”  
 “มนิานนกัฤทธิอ์ืน่รา้ยแรงของอสรพษิ กท็วนกระแสโลหติใหว้ยัชราอนัมีก าลงั
ต้านทานน้อยเหลือเกิน” 
 “หญงิชราสิ้นลม แต่ตานัน้ลมืโพลงราวจะเป็นห่วงถงึผกัหญ้าพฤกษาลดามาลย”์ 
 กลุ่มค ากรยิาเช่น พิศวงงงงวย ต้ืนตนัใจ ละเมอเพ้อส้ินสติหลงใหล เป็นการบรรยาย
เชงิอตัวสิยั (subjective description) ของนกัเขยีนทัง้สิน้ เพราะองัคารไดก้รองภาพหรอือริยิาบถ
ของหญงิชรามาน าเสนอดว้ยมุมมองของตนอกีชัน้หน่ึง พรอ้มทัง้ได้มุ่งบรรยายความรูส้กึของ
นางดว้ยความหยัง่รู ้ ตวัอย่างของประโยคขยายว่า “อนัมกี าลงัตา้นทานน้อยเหลอืเกนิ” จรงิอยู่
เป็นการบรรยายตามความเป็นจรงิดา้นกายภาพ วยัชราย่อมมกี าลงัตา้นทานพษิงไูดน้้อยกว่าวยั
ฉกรรจ ์ แต่การเลอืกทีจ่ะเตมิสว่ยขยายและบรรยายเน้นย ้าว่า “น้อยเหลือเกนิ” เป็นความจงใจ
ของผูเ้ล่า อนัแสดงถงึอารมณ์หวัน่ไหวคลอ้ยตามตวัละครไป ตวัอย่างทีช่ีช้ดัหนกัแน่นยิง่ขึน้ คอื
อุทานว่า “อนิจจา” และอุปมาว่า “ราวจะเป็นห่วงถงึผกัหญา้พฤกษาลดามาลย”์ เป็นเสยีงของ
องัคารอย่างแน่นอน 
 แมใ้นการพรรณนาสภาพธรรมชาต ิองัคารไดส้รา้งภาพให้ดเูกนิจรงิ เช่น “กระแสลมเริม่
พดั จนรุนแรงจดัขึน้เป็นพายุกลา้หวัน่ไหวไกวเมือง” “สายฟ้าแลบแปลบปลาบ แลว้ฟาดเปรีย้ง 
สนัน่ลัน่โลก” หรอืเปรยีบเทยีบการเคลื่อนไหวของหมู่ไมว้่า “เสมอืนชงิชา้กลางสายฝน”  ลว้น
แสดงถงึอารมณ์ไหวสะทา้นขององัคารทีม่ตี่อธรรมชาตขิณะทีห่ญงิชราอยู่ในภาวะลม้เจบ็ดว้ย
โรคมาเลเรยี และเมื่อหญงิชราถงึแก่กรรม องัคารพรรณนาสภาพธรรมชาตวิ่า 
 “อากาศสงบยะเยอืกเยน็ลง จนวเิวกวงัเวง น ้าคา้งเผาะเผาะใบไม้เหลือแต่ดาวดวง
หน่ึงระยบัระย้าอยู่ในห้วงสวรรคอ์นับริสุทธ์ิ” แสดงความเชื่อของผูเ้ล่าว่าเมื่อคนดไีดจ้ากไป 
ดวงวญิญาณจะไปเกดิเป็นดวงดาวบนทอ้งฟ้าและทีส่งิสถติแห่งดวงจติหญงิชราในเรื่องนี้  เป็น 
ห้วงสวรรคอ์นับริสุทธ์ิ ยิง่แสดงใหเ้หน็ทศันะการประเมนิค่าตวัละครตวันี้ของผูเ้ล่าอย่างถ่องแท้
ทเีดยีว 
 นอกจากนี้ การใชบุ้คลาธษิฐานดงักล่าว กเ็ป็นวธิหีนึ่งทีอ่าจบ่งชีว้่ามเีสยีงของผู้เล่า
ปรากฏอยู่ เพราะในการสมมตใิหเ้หล่าพฤกษชาตพิดูคุยไดเ้หมอืนมนุษยน์ัน้ ผูเ้ล่าจะตอ้งใส่
ความรูส้กึนึกคดิและอารมณ์ลงไป ตวัอย่างทีเ่หน็ไดช้ดั เช่น 
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 “เหน็ยอดต าลงึไหวๆ ฉะอ้อน กระแสลม” 
 “มะละกอสุกงอมเหลอืงอร่าม รอ้งบอกเสยีง สัน่เครือ ว่า” 
 “ขาดค าร าพงึร าพนั เถาต าลงึกซ็ ้าร า่ให ้สะอึกสะอ้ืน” 
 “…หยดหยาดระรนิลง ราวกบักระแสทุกขโ์ศกาดรู” 
 ทีส่ าคญั เมื่อหญงิชราไดส้ิน้ใจไปแลว้นัน้ องัคารยงัใหเ้หล่าพฤกษชาตมิลีกัษณาการดงันี้ 
 “ถา้แมใ้ครมหีทูพิย ์กจ็ะไดย้นิเสยีงสะอกึสะอื้นจากพฤกษาลดามาลยใ์นไร่นัน้ ยอดผกับุง้ 
มะละกอ กระถนิ และเถาต าลงึกค็รวญคร า่ร า่ไห”้    
 การทีธ่รรมชาตคิรวญคร ่าร าไหใ้นการจากไปของตวัเอกเช่นน้ีนยัหนึ่งเป็นการแสดง
น ้าเสยีงโศกเศรา้ของผูเ้ล่าเรื่อง อกีในหน่ึงอาจนับเป็นขนบทีใ่ชม้าแต่เดมิในวรรณคดโีบราณ เช่น 
ในมหาเวสสนัดรชาดก เทพเจา้ต่างหวดีหวาดไม่เวน้องค ์ เมื่อชชูกเฆีย่นตสีองกุมาร หรอืใน
กามนิต ธรรมชาตติ่างเงยีบสงดัเพือ่แสดงความอาลยัต่อการเสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานแห่งองค์
สมัมาสมัพุทธเจา้ โดยนัยน้ี องัคารกไ็ดส้บืสายขนบโบราณเพือ่แฝงเรน้น ้าเสยีงของตนได้
สอดคลอ้งและน่าชื่นชมยิง่ 
 แมว้่าลกัษณะการแทรกเสยีงของผูเ้ล่า ไม่ใช่กลวธิขีองการเล่านิทานเพยีงประเภทเดยีว 
เพราะอาจเป็นวธิขีองนวนิยาย เรื่องสัน้สมยัใหม่กไ็ด ้ แต่เมื่อประมวลปัจจยัทีก่ล่าวมาขา้งตน้
ทัง้หมด คอืโครงเรื่องทีไ่ม่ซบัซอ้น การใชบุ้คลาธษิฐานทัง้เรื่อง และเสยีงของผูเ้ล่าเรื่องกส็ามารถ
บ่งชีว้่าเรื่อง ญ่า สามารถจดัเขา้ลกัษณะนิทานชวีติ ไดอ้ย่างไม่ขดัเขนิ 
 โดยทัว่ไป นิทานลายลกัษณ์มกัมกีระแสธารสบืเนื่องจากนิทานมุขปาฐะอนัเล่าสบืต่อกนั
มาชา้นาน เช่น ขนุช้างขนุแผน นิทานทรงเครื่องเลื่องชื่อของไทยเรื่องหนึ่ง เป็นต้น แต่นิทาน
เรื่อง ญ่า กลบัเป็นนิทานทีเ่กดิจากความนึกคดิขององัคารเอง นิทานเรื่องนี้จงึไม่มตีน้ตอจาก
นิทานมุขปาฐะเรื่องใดอนัไดเ้ล่าขานกนัมาก่อน 
 เป็นทีท่ราบกนัดวี่า แก่นเรื่องส าคญัประเดน็หนึ่งทีอ่งัคารมกัเสนอในงานกวนีิพนธข์อง
เขาคอื การตระหนกัในคุณค่าแห่งโลกธรรมชาต ิไม่ว่าจะเป็นสิง่ใหญ่โต เช่น ขนุเขา สายน ้า ดวง
จนัทร ์ดวงดาวในมหาจกัรวาล หรอืสิง่ทีต่ ่าตอ้ยกระจริดิ เช่น ตน้ไม ้ ใบหญา้ กรวดหนิดนิทราย 
ในเรื่อง ญ่า เขากไ็ดเ้สนอสารดงักล่าวอย่างแขง็ขนัเช่นกนั 
 จุดเด่นประการแรกสุด คอืการจงใจทีจ่ะสะกดค าว่า “ย่า” ซึง่เป็นค าเรยีกหญงิชรา ให้
เป็น “ญ่า” ชวนใหน้ึกประหวดัเทยีบกบัค าว่า “หญา้” ซึง่หมายถงึพชืทีเ่กดิตามพืน้ดนิพวกหนึ่ง 
และมกัมคีวามหมายแฝงถงึสิง่ตอ้ยต ่าไรค้่า ดงันัน้ การสะกดค าว่า “ญ่า” เช่นนี้ เป็นไปไดอ้ย่าง
ยิง่ทีอ่งัคารจะมุ่งแสดงสารตัถะไวใ้นเบือ้งแรกคอืหญงิชราผูน้ี้มฐีานะเท่าพชืหญ้า ซึง่ขาดการดแูล
เอาใจใส ่และถูกตดัขาดจากสงัคมมนุษย ์แต่ทว่าสิง่ทีด่ไูรค้่าไม่ว่าจะเป็น “ญ่า” หรอื“หญา้” ต่างมี
คุณความงามดอีนัประมาณค่ามไิด้ 
 องัคารไดแ้สดงธาตุความอ่อนโยนแห่งพฤกษชาตทิัง้มวลไวอ้ย่างละเมยีดละไมยิง่ 
นบัตัง้แต่กลุ่มค านามว่า พฤกษาลดามาลย ์ผกัหญ้าพฤกษชาติ สุมทุมพุ่มไม้ แมกไม้ยูงยาง 
ไปจนถงึกลุ่มค าขยาย เช่น เขียวชอุ่มลออสดใส (มะละกอ) สุกงอมเหลืองอร่าม การใชค้ า
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ซอ้นลกัษณะน้ี พอจะเหน็ไดว้่า องัคารตัง้ใจยกคุณค่าของธรรมชาตใิหส้งูสง่ เพราะเสยีงของค า
ลว้นเป็นเสยีงทอดยาวและเมื่อพนิิจดูบทสนทนาทีเ่หล่าพฤกษชาตกิล่าวแก่หญงิชรากล็ว้นเป็น
ค าทีส่รรมาอย่างด ีเช่น 
 “แรงโอสถ บางอย่างจะลา้งล าไสข้องญ่าใหส้ะอาด” 
 “(ญ่าจะได)้ รืน่อารมณ์ชมชืน่ ในแสงรุง้ตะวนัเจด็ส”ี 
 “(ญ่าจะได)้ หายใจอากาศสดบรสิุทธิ ์ไวต้อ้นรบัอุษาเทพเจา้อ่อนไท้จะประทานประกาย
ปีติทิพย ์มาใหญ้่า” 
 หรอืแมแ้ต่เมื่อเหล่าพฤกษชาตจิะคุยกนัถงึ “ญ่า” ซึง่จากไปแลว้ พวกเธอกก็ล่าวดว้ย
วาจาอนัไพเราะว่า  
 “ไม่กีว่นั อสุภซาก นัน้จะเน่าพอง..” 
 โดยเฉพาะค าลงทา้ย “เถอะ” ทีผ่กัหญา้ต่างๆ ใชเ้รยีกรอ้งใหน้างเกบ็ผลผลติของตนใน
ประโยคว่า “ญ่าเกบ็ฉนัก่อนเถอะ” ถงึประมาณ 5 ครัง้ในเรื่อง ต่างช่วยแสดงถงึความอ่อนน้อม
และเป่ียมเมตาของเหล่าพฤกษชาตทิัง้สิน้  
 ดงันัน้ เมื่อหญงิชราไดม้โีอกาส “สนทนาปราศรยั” กบัพวกเธอเหล่านัน้ นางจงึผูกพนั
ยิง่นกั ถงึขนาด “กล่าวขอบอกขอบใจ” ในพชืพนัธุ ์ และกล่าวชื่นชมว่าพวกเธอ “ดู
เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ มเีมตตาธรรม กว้างขวางนักหนา” จนกระทัง่ “ตืน้ตนัใจ” ออกปากว่า “ญ่าให้
รูส้กึ เกรงอกเกรงใจ เตม็ท”ี ทีจ่ะเกบ็พชืเหล่านี้มายงัชวีติ ค าทีใ่ชต้วัหนากล็ว้นเป็นกลุ่มค าซอ้น 
4 ค า ซึง่พอจะเหน็เป็นแนวโน้มกวา้งๆในดา้นลลีาว่า องัคารตัง้ใจเลอืกสรรค าขยายซอ้นๆกนั
เพือ่สือ่ความหมายดงักล่าวโดยแท้ 
 เมื่อทัง้สองฝ่ายต่างผกูพนักนัอย่างลกึซึง้ ผกับุง้ในสระหลงักระท่อมจงึฝากฝังหญงิชรา
ให ้    “ช่วย ตีฆ้องร้องป่าว ไปดว้ยว่าผกับุง้เป็นโอสถวเิศษ กนิแลว้ช่วยให ้ สายตาดี ขึ้นมา
ดว้ย” ขอ้ความนี้ฟังดเูหมอืนเป็นเรื่องสามญั เพราะทราบกนัดวี่า ผกับุง้มแีร่ธาตุช่วยเสรมิ
สมรรถภาพแก่สายตา แต่เมื่อพนิิจในเชงิวรรณศลิป์ เราจะพบว่า องัคารไดบ้รรยายดวงตาไวอ้กี 
2 ครัง้คอื ครัง้ทีบ่รรยายลกัษณะกายภาพของหญงิชราไวใ้นตอนตน้เรื่องว่า “เวน้แต่ แววตายงั
วาวแต่กร็าวกะเวลาโพลเ้พล”้ และตอนสุดทา้ยว่า “ฝงูมดคนัไฟก าลงัรุมแทะกนิ ลูกตาด าๆ 
ของญ่า” ดงันัน้ เราจงึไม่อาจละเลยขอ้มลูดงักล่าวไปได ้ สายตา ถอืเป็นประสาทด่านส าคญัของ
การรบัรูห้รอืตระหนกัในสิง่ต่างๆ แมว้่าหญงิชราผูน้ี้จะแก่หงอ่มมากแลว้เพราะสายตานาง “ราว
กะเวลาโพลเ้พล”้ คอืฝ้าฟาง แต่ในความเป็นจรงิ นางเป็นผูท้ีเ่หน็แจง้ในสิง่ทีผู่อ้ ื่นไม่อาจเหน็ได ้
ดงันัน้ผกัหญ้าทัง้มวลจงึเลอืกทีจ่ะพดูคุยกบันาง และเลอืกนางเป็นตวัแทนในการ “ตฆีอ้งรอ้ง
ป่าว” คอืแพร่กระจายสรรพคุณความดขีองธรรมชาตมินุษยจ์ะไดเ้หน็แจง้เลกิหลงมวัเมาในโลก
วตัถ ุ หนัมาใกลช้ดิธรรมชาตมิากขึน้ แต่ท่ามกลางความจรงิอนัโหดรา้ย มนุษยก์ย็งัหลงในกเิลส
ตณัหา เปรยีบเหมอืน “งรูา้ยก าลงัร่านคู่ประสมพนัธุก์นั” ไม่อาจเขา้ใจสิง่ทีห่ญงิชราจกัเพยีรป่าว
ประกาศ นางจงึถูกท ารา้ยถงึแก่ชวีติความสิน้หวงัจบลงที ่ “ลูกตาด าๆ” ของนางถูกรุมแทะกนิ 
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ธรรมชาตจิงึถงึกาลวโิยค เพราะสิน้บุคคลทีจ่ะตระหนกัถงึคุณค่าของโลกธรรมชาตอิย่าง “ญ่า” 
เสยีแลว้  
 อาจกล่าวไดว้่าตวัละครเอกในเรื่อง กค็อื ตวัแทนองัคารนัน่เองเพราะสารทีมุ่่งเสนอนัน้ ก็
เป็นสิง่ทีอ่งัคารกล่าวย ้ามาตลอดทัง้ในกวนีิพนธแ์ละค าสมัภาษณ์ตามทีต่่างๆ ธรรมชาตเิป็น
แม่บททีจ่ะใหพ้ลงัแก่มวลมนุษย ์และเมื่อมนุษยไ์ม่รูค้่า อกีทัง้ยงัปองรา้ยธรรมชาตอิย่างทีเ่ป็นอยู่
ทุกวนัน้ี องัคารกจ็ะใชค้วามเป็นกวบีรภิาษอย่างไม่ปรานี 
 ประเดน็สุดทา้ยคอืลลีารอ้ยแกว้ทีอ่งัคารใช ้ผูเ้ขยีนไดล้องศกึษาพอสงัเขป พบว่า องัคาร
มลีลีาการเขยีนรอ้ยแกว้ต่างไปจากนกัเขยีนคนอื่นๆในปัจจุบนั ขณะทีน่กัเรยีนปัจจุบนันิยมเขยีน
เรื่องสัน้นวนิยายตามแนวทางของตะวนัตก องัคารกลบัเขยีนงานรอ้ยแกว้ทีม่ลีลีาคลา้ยร่ายยาว
กลายๆไม่มเีครื่องหมายค าพดูในบทสนทนาและในบางแห่งตัง้ใจสรรใชภ้าษาใหต้่างไปจาก
ภาษาเขยีนหรอืภาษาพดูทีใ่ชต้ามปกตใินชวีติประจ าวนั 
 ความถีจ่ากระบบค าทีพ่บในเรื่อง ญ่า คอืการใชค้ าซอ้น 4 ค า ทัง้ประเภทมเีสยีงสมัผสั 
ไม่มเีสยีงสมัผสั และการสรา้งวลซีอ้นกนัยาวๆเพือ่ขยายความซ ้าๆกนั ตวัอย่างเช่น 
1. ค าซอ้น 4 ค า ประเภทมเีสยีงสมัผสั 

สุมทุมพุ่มไม ้ แมกไมยู้งยาง ไรญ้าตขิาดมติร เกบ็ผกัหกัฟืน สนทนาปราศรยั ล่วงสามยาม
ปลาย พศิวงงงงวย รื่นอารมณ์ชมชื่น เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ ก าลงัวงัชา สมเพชเวทนา ระทมขมขืน่ 
หวัน่ไหวไกวเมอืง ตฆีอ้งรอ้งป่าว ละเมอเพอ้เจอ้ โประดกนกหก พฤกษาลดามาลย ์ อุปนิสยัใจ
คอ  
2. ค าซอ้น 4 ค า ประเภทไม่มเีสยีงสมัผสั 

สุกงอมเหลอืงอร่าม ลีล้บัลกึซึง้ แปรปรวนอบอา้ว วเิวกวงัเวง 
3. ค าซอ้น 4 ค า ประเภทมคี าซ ้าอยู่คู่หน้าหรอืคู่หลงัของค า 

อดมือ้กนิมือ้ ขอบอกขอบใจ ดอีกดใีจ ซือ้ขา้วซือ้กบั แสงเงนิแสงทอง 
4. วลทีีซ่อ้นกนัยาวๆ 

ประกายปีตทิพิย ์ คบัแคบตระหนี่ถีเ่หนียว ละเมอเพอ้สิน้สตหิลงใหล กระแสทุกข์
โศกาดรู(เราไม่เอาอย่าง) จรติ มารยา สาไถยของมนุษย ์ เรีย่รายกลิง้กระจายกลางทรายดนิ น ้า
พระหฤทยัประเสรฐิเลศิล ้า ระงมไปดว้ยเสยีงครวญคร ่าบาดเจบ็สาหสั 
 ลกัษณะดงักล่าวอาจถอืเป็นการประดบัประดาภาษาใหด้อูลงัการ โดยเฉพาะกลุ่มค าทีม่ี
เสยีงสมัผสัคลอ้งจองนัน้ ช่วยใหเ้กดิการเชื่อมต่อของเสยีง ฟังระรื่นในจงัหวะจะโคน และวลทีี่
ซอ้นค าซ ้าๆเขา้ไปใหย้าวขึน้ เป็นลกัษณะทีม่กัปรากฏในภาษาร่ายยาว เช่น มหาเวสสนัดร
ชาดก ดงัตวัอย่างทีรู่จ้กักนัดวี่า 
 “ครัง้แสงพระสุรยิะสอ่งระดมใหด้เูด่นดัง่ดวงดาววาวแวววะวาบๆ ทีเ่วิ้งวุง้วจิติรจ ารสั
จ ารญูรุ่งเป็นสรีุง้พุง่พน้เพยีงคคันมัพรพื้นนภากาศ” 

นอกจากนี้ ภาษาในบทสนทนากฟั็งดแูปลกหไูปจากภาษาทีพ่งึใชใ้นชวีติประจ าวนั เช่น 
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- แน่แทห้รอกเจา้ ผูค้นทัง้แผ่นดนินัน้มพีรุ่งนี้ แต่เฉพาะญ่าแลว้ วนัน้ีเป็นวนัสุดทา้ย
เสมอ 

- เวน้จากญ่าแลว้เรากม็พิดูดว้ย เราเหน็ญ่าถูกทอดทิ้ง ขาดน ้ าใจจากสงัคมมนุษยจ์งึ
สุดทีจ่ะสมเพชเวทนา อดวาจาไวไ้ม่ได้ 

- แต่เรารกัจะเป็นใบ ้ถงึจะมภีาษากเ็สมอืนหามไีม่ 
- หรอืชะรอยเจา้จะมนี ้ าใจ ซ่อนเรน้อยู่อย่างลี้ลบัลกึซึ้ง 
- ญ่าจะมวีนัพรุ่งน้ีสบืเนือ่งไปตามแรงปรารถนาของหวัใจ 
ดเูหมอืนองัคารจงใจสรา้งภาษาบทสนทนาดงักล่าวใหผ้ดิไปจากความน่าจะเป็น แมว้่า

เรื่องนี้จะมบีุคคล สถานที ่ เวลา อยู่ในแดนชวีติจรงิ สาเหตุหนึ่งอาจอาจเป็นเพราะการเดนิเรื่อง
ดว้ยบุคลาธษิฐาน ไดช้่วยเอือ้ใหน้กัเขยีนไม่ตอ้งพะวงถงึความสมจรงิอยู่แลว้ แต่สาเหตุส าคญั 
น่าจะเป็นเพราะองัคารตัง้ใจจะแสดงใหเ้หน็ว่า เรื่องราวทีเ่กดิขึน้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาทีจ่ะพบได้
ทัว่ๆไป ความสมัพนัธร์ะหว่างญ่ากบัพฤกษชาตเิป็นเรื่องพเิศษอนัควรจารจ ากล่าวขานสบืไป
ดว้ยความยกย่อง 

หากจะพนิิจลงไปอกีขัน้หนึ่ง อาจกล่าวไดว้่าองัคารเขยีนรอ้ยแกว้ดว้ยภาษากว ี ดงัทีเ่ขา
ไดก้ล่าวไวว้่า “ตวัรอ้ยแกว้เองกต็อ้งรอ้ยกรอง” การสรรค าทีเ่ป็นค าท าเนียบกว ี เช่นค าว่า แรง
โอสถ อสุภซาก ปีตทิพิย ์ แพรวพราว เสี้ยวจนัทรเ์จา้ ระยบัยอ้ย เป็นต้น หรอืการใชค้ าซอ้นมี
เสยีงสมัผสั การสรา้งวลซี้อนกนัยาวๆตลอดจนถงึภาษาในบทสนทนาดงักล่าวขา้งตน้ ลว้นบ่ง
ชีใ้หเ้หน็ว่า องัคารไดส้บืสายงานรอ้ยแกว้ทีมุ่่งเน้นพรรณนาภาพและความรูส้กึอย่างละเอยีดลออ 
จากวรรณคดเีก่าแก่นบัตัง้แต่เตภมิูกถา เป็นตน้มาใหป้รากฏอยู่ในวงวรรณอกีครัง้หนึ่ง 

การ “อ่าน” รอ้ยแกว้เรื่อง ญ่า ในครัง้นี้ ท าใหพ้บว่าเรามวีรรณคดนีิทานเป็นลายลกัษณ์
เกดิขึน้ใหม่ในพุทธศตวรรษนี้ และเป็นวรรณคดนีิทานทีป่ระดษิฐเ์รยีงรอ้ยดว้ยภาษาวจิติร ความ
ดเีด่นเชงิภาษาและสาระทีก่ลมกลนืกนัของเรื่องนี้ กเ็ป็นเหตุผลเพยีงพอแลว้ทีน่่าจะไดน้ าไปเป็น
แบบเรยีนวรรณคดแีก่อนุชนรุ่นหลงั เพือ่สรา้งความตระหนกัรูใ้นคุณค่าแห่งโลกธรรมชาต ิ และ
ใหส้มัผสัอนัประณีตในงานวรรณศลิป์ทีแ่สดงอจัฉรยิลกัษณ์แห่งภาษาไทย 

 
ทีม่า: ธเนศ เวศรภ์าดา. “ญ่า นิทานรอ้ยแกว้แห่งพุทธศตวรรษที ่ 25).  ดินสอขอเขียน. 
กรุงเทพ ฯ : ส านกัพมิพป์าปิรสั, หน้า 65-75. 

 
 
 

 
บทวิเคราะห ์
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ธเนศ  เวศรภ์าดา  จบการศกึษาอกัษรศาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2)       
อกัษรศาสตรมหาบณัฑติ และอกัษรศาสตรดุษฎบีณัฑติ จากคณะอกัษรศาสตร ์  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  เมื่อ พ.ศ. 2526  ธเนศเริม่เขยีนบทวจิารณ์วรรณกรรมเมื่อปลายปี 2529  ลง
พมิพใ์นถนนหนงัสอืและสยามรฐัสปัดาหวจิารณ์  ช่วงปี พ.ศ. 2530–31   เขยีนบทวจิารณ์
ประจ าในคอลมัน์ “สะดุดตวัหนงัสอื” สยามรฐัรายวนั ฉบบัวนัอาทติย ์ โดยใชน้ามปากกา “อาศริ
ยุทธนาท” และยงัเขยีนลงวารสารนิตยสารอื่น ๆ  เช่น  สตรสีาร  ไฮ-คลาส  เปรยีว  สสีนั  โดยใช้
นามจรงิ   นบัเป็นนกัวจิารณ์รุ่นใหม่ทีม่มุีมมองการวเิคราะหอ์ย่างมหีลกัวชิา  และมผีลงาน
เผยแพร่สม ่าเสมอ  ธเนศเป็นกรรมการตดัสนิการประกวดวรรณกรรมหลายรางวลัและหลายครัง้  
ไดแ้ก่ รางวลัรวโีดมพระจนัทร ์ประเภทกวนีิพนธ ์  รางวลัวรรณกรรมสรา้งสรรคแ์ห่งอาเซยีน (ซี
ไรต)์  ธเนศไดร้บัรางวลันักวจิารณ์ดเีด่น จากกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลอื  เทพยสุวรรณ ปี 
พ.ศ. 2535   ปีเดยีวกบัชศูกัดิ ์  ภทัรกุลวณิชย ์   และรางวลับทความดเีด่นของกองทุน ม.ร.ว. 
อายุมงคล  โสณกุล ปี พ.ศ. 2536  ช่วงปี พ.ศ. 2538 - ปัจจุบนั  ธเนศเขยีนบทความและบท
วจิารณ์วรรณกรรมเป็นประจ าในนิตยสารหลายฉบบั  ไดแ้ก่  ซตีี้ไลฟ์  สสีนั  เนชัน่สุดสปัดาห ์ 
วฎัจกัร  ฐานสุดสปัดาห ์ เป็นตน้  มผีลงานตพีมิพแ์ลว้ คอื ดินสอขอเขียน   ทะเลปัญญำ  และ
เป็นบรรณาธกิารหนงัสอืประชุมควำมคิด เจ้ำจนัทน์ผมหอม นิรำศพระธำตุอินทรแ์ขวน   
ปัจจุบนัธเนศจบการศกึษาปรญิญาเอก จากคณะอกัษรศาสตร ์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  และ
เป็นผูช้่วยศาสตราจารย ์ ประจ าภาควชิาภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

บทวจิารณ์ “ญ่า  นิทานรอ้ยแกว้แห่งพุทธศตวรรษที ่25” นบัเป็นบทวจิารณ์ทีน่่ากล่าวถงึ
ชิน้หน่ึง เนื่องจากบทวจิารณ์ชิน้นี้ชีใ้หผู้อ้่านเหน็และเขา้ถงึงานวรรณกรรมรูปแบบใหม่ของ
องัคารไดเ้ป็นอย่างด ี  ทัง้นี้เพราะผูอ้่านสว่นใหญ่รูจ้กัผลงานขององัคารในรูปแบบของกวนีิพนธ ์ 
ส าหรบัการวจิารณ์ครัง้นี้ ผูว้จิารณ์เน้นไปทีก่ารวเิคราะหล์กัษณะของลลีาภาษารอ้ยแกว้ทีผู่เ้ขยีน
ใช ้  จากการทีผู่ว้จิารณ์เป็นผูม้คีวามรูแ้ละมคีวามจดัเจนทางภาษาไทย จงึท าใหส้ามารถ
วเิคราะห ์ วจิารณ์นิทานรอ้ยแกว้เรื่องนี้ไดอ้ย่างลุ่มลกึและชดัเจน ผูว้จิารณ์สามารถแจกแจงและ
อธบิายใหผู้อ้่านมองเหน็และเขา้ถงึลกัษณะและวธิกีารเขยีนขององัคารทีส่บืขนบการแต่งมาจาก
งานวรรณคดโีบราณของไทย  พรอ้มทัง้แสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถของผูแ้ต่งในการผสานและ
บูรณาการระหว่างขนบการแต่งแบบเก่าเขา้กบัการสรา้งงานแบบใหม่ในทศิทางและรปูแบบของ
ผูแ้ต่งเอง จนท าใหเ้กดิลกัษณะนิทานรอ้ยแกว้ในรูปแบบใหม่เช่นนี้ขึน้ 

ดว้ยความช่วยเหลอืของนกัวจิารณ์ทีว่เิคราะห ์ วจิารณ์งานอย่างละเอยีด โดยพจิารณา
ในทุกองคป์ระกอบของงานวรรณกรรมไม่ว่าจะเป็น โครงเรื่อง ลลีาการเขยีน ภาษา บรรยากาศ 
ฉาก และองคป์ระกอบทางวรรณศลิป์อื่นๆ ของผูว้จิารณ์เช่นน้ี ช่วยใหผู้อ้่าน(ทีด่อ้ยประสบการณ์
และขาดความช านาญและจดัเจนในภาษาไทย) เขา้ถงึ มองเหน็ พรอ้มทัง้ยอมรบัในอจัรยิภาพ
ของผูแ้ต่ง และอจัรยิลกัษณ์อนัโดดเด่นของภาษาไทยทีน่ าเสนอและสือ่อารมณ์ ความคดิของ
เรื่องไดอ้ย่างคมคาย ประณีต และงดงาม โดยแฝงนัยไวอ้ย่างลุ่มลกึและชวนคน้หา       
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การวเิคราะหอ์ย่างละเอยีด พนิิจในทุกค า ทุกประโยคของผูว้จิารณ์  เป็นเสมอืนแนวทาง
และบทเรยีนใหผู้อ้่านน าแนวทางนี้ไปประยุกตใ์ชใ้นการอ่านงานวรรณกรรมเรื่องต่อไปของตนได ้ 
เนื่องจากการวจิารณ์ในลกัษณะน้ีช่วยกระตุน้ใหผู้อ้่านตระหนกัว่า  การอ่านงานวรรณกรรม
เพือ่ใหเ้ขา้ถงึอรรถรส รบัรูถ้งึอารมณ์และความคดิทีผู่แ้ต่งสง่ผ่านตวังานมายงัผูอ้่านนัน้ ไม่
สามารถรบัรูห้รอืเขา้ถงึโดยผ่านการอ่านอย่างฉาบฉวยและผ่านเลยไปอย่างรวดเรว็ แต่ตอ้งอ่าน
อย่างตัง้ใจ พนิิจและพเิคราะหใ์นทุกสิง่ทีอ่่านผ่านเพือ่จะซมึซบั ซาบซึง้และดื่มด ่าในความงามทัง้
ในเชงิภาษาและความคดิทีแ่ฝงเรน้ในตวังานวรรณกรรม ดงัทีผู่ว้จิารณ์กระท าใหดู้เป็นตวัอย่าง
แลว้ในบทวจิารณ์บทนี้  

นอกจากการวเิคราะหภ์าษาและองคป์ระกอบทางวรรณศลิป์ทีป่รากฏในเรื่องแลว้ ผู้
วจิารณ์ยงัชีใ้หผู้อ้่านเหน็ถงึความคดิแฝงอนัส าคญัทีผู่แ้ต่งตัง้ใจจะสง่ผ่านมายงัผูอ้่าน นัน่กค็อื 
การชีใ้หผู้อ้่านตระหนกัถงึความยิง่ใหญ่และความส าคญัของธรรมชาต ิทัง้นี้ ผูว้จิารณ์มไิดอ้ธบิาย
ขยายความและชีใ้หเ้หน็คุณค่าของธรรมชาตทิีผู่แ้ต่งแสดงไวเ้ฉพาะในงานวรรณกรรมเรื่องนี้
เท่านัน้ แต่ผูว้จิารณ์ยงัเน้นย ้าใหผู้อ้่านรบัรูว้่าแนวคดิหรอืแก่นความคดิเกี่ยวกบัเรื่องธรรมชาติ
นัน้ นบัเป็นแนวคดิหลกัทีป่รากฏและสอดแทรกอยู่ในงานประพนัธข์องผูแ้ต่งอยู่เสมอ  ดว้ยเหตุ
นี้ การวจิารณ์ทีผู่ว้จิารณ์มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจต่อพฒันาการ รวมถงึตดิตามอ่านงาน
วรรณกรรมของนกัเขยีนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกบัมคีวามรู ้ ความเชีย่วชาญและความสามารถ
ในการวเิคราะหว์จิารณ์งานแบบเจาะลกึนัน้ นบัว่ามสีว่นอย่างมากทีจ่ะช่วยใหผู้อ้่านมองทะลุและ
เขา้ถงึงานวรรณกรรมชิ้นนัน้ไดอ้ย่างลุ่มลกึและแจ่มชดัมากขึน้  

จากบทวจิารณ์ชิ้นน้ีแสดงใหเ้หน็ว่า ธเนศ  เวศรภ์าดา เป็นนกัวจิารณ์ทีแ่สดงศกัยภาพ
ทางการวจิารณ์และปฏบิตัพินัธกจิของนกัวจิารณ์ทีม่ตี่อผูอ้่านไดเ้ป็นอย่างด ี  เนื่องจากผูว้จิารณ์
มไิดช้่วยใหผู้อ้่านมองเหน็และเขา้ใจเฉพาะความคดิ ความงาม และคุณค่าของงานวรรณกรรม
เรื่องนี้เท่านัน้ แต่ยงัขยายมุมมองและปรบัเปลีย่นทศันะทางความคดิของคนสว่นใหญ่ทีม่ตี่อ
ภาษาไทยดว้ยความเขา้ใจทีผ่ดิๆ ไดห้นัมาตระหนกั มองเหน็ เขา้ถงึและซาบซึง้ในอจัรยิลกัษณ์
อนัโดดเด่นของภาษาไทย  ซึง่นบัว่าเป็นเป็นแนวทางอกีแนวหนึ่งทีจ่ะช่วยกระตุ้นใหค้นไทย 
(โดยเฉพาะคนไทยรุ่นใหม่) รูคุ้ณค่า สบืสาน และธ ารงรกัษาลกัษณะอนัโดดเด่นงดงามของ
ภาษาไทย อนัเป็นมรดกทางปัญญาของบรรพบุรุษไทยใหค้งอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน    

 
 
              อรพนิท ์  ค าสอน :  ผูว้เิคราะห์ 

 
 

 
ภาษากวีในนวนิยาย 
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                  ธเนศ   เวศรภ์าดา 
 “ก่อกองทราย เป็นงานทีม่ลีกัษณะแสดงถงึชวีติและธรรมชาตขิองมนุษยท์ีเ่ป็นสากล 
ดงัเช่นทีม่นุษยท์ัว่ไปในโลกจะพงึเป็นและในขณะเดยีวกนักม็สีสีนัของทอ้งถิน่และความเป็นไทย
ทัง้ในดา้นถอ้ยค าและการใชฉ้ากอนัเป็นทอ้งเรือ่ง ภาษาของ “ไพฑรูย ์  ธญัญา” มลีกัษณะกว ี
ประณีตรืน่ห ูกะทดัรดั ไม่ซบัซอ้น อุดมดว้ยถอ้ยค าทีใ่หจ้นิตภาพประทบัใจดว้ยส ีแสงและเสยีง” 
 ขอ้ความขา้งต้นเป็นค าประกาศยกย่องรวมเรื่องสัน้ชุด ก่อกองทราย ของ ไพฑรูย ์ 
ธญัญา ใหเ้ป็นวรรณกรรมสรา้งสรรคแ์ห่งอาเซยีนของประเทศไทย ประจ าปี 2530 จากมตเิอก
ฉนัทข์องคณะกรรมการผูต้ดัสนิ  

ผูเ้ขยีนตัง้ใจเลอืกคดัเฉพาะสว่นทีเ่กีย่วกบัภาษาใน ก่อกองทราย มาพจิารณาอย่าง
ละเอยีดเพราะเหน็ว่ามปีระเดน็น่าสนใจทีอ่าจแลกเปลีย่นความคดิร่วมกนัได้ 
 ประเดน็ทีผู่เ้ขยีนคดิว่าน่าสนใจนัน้ มสีามประเดน็ดว้ยกนัคอื  

1. ในงานชุดก่อกองทราย มสีสีนัของทอ้งถิน่และความเป็นไทยทัง้ในดา้นถอ้ยค าและ
การใชฉ้ากอนัเป็นทอ้งเรื่อง 

2. ภาษาของไพฑรูย ์ ธญัญา มลีกัษณะกว ี
3. ภาษาของไพฑรูย ์  ธญัญา อุดมดว้ยถอ้ยค าทีใ่หจ้นิตภาพ ประทบัใจดว้ยส ี แสง

และเสยีง 
เมื่ออ่านค าประกาศขา้งตน้แลว้ผูเ้ขยีนยอมรบัว่าอดไม่ไดท้ีจ่ะคดิเปรยีบเทยีบกบั

วรรณกรรมเขา้รอบสุดทา้ยอกี 2 เล่ม คอื ลมเหนือและป่าหนาว ของมาลา  ค าจนัทร ์และลูก
พ่อคนหน่ึง (ถากไม้เหมือนหมาเลีย) ของวฒัน์  วรรลยางกูร เพราะผูเ้ขยีนมสีมมตฐิานในใจ 
ว่างานของมาลา  ค าจนัทร ์ และวฒัน์  วรรลยางกูร มคีวามเด่นในดา้นลลีาภาษาตามประเดน็
ขา้งตน้ทุกประการ และออกจะโดดเด่นกว่างานของไพฑูรย ์ธญัญาเสยีดว้ย 

ดเูหมอืนว่าการตดัสนิรางวลัในครัง้นี้ดุเดอืด เขม้ขน้ไม่แพปี้ทีผ่่านๆ มา ดว้ยวรรณกรรม
ทีเ่ขา้รอบสุดทา้ยต่างกเ็ป็น “หวักะท”ิ ทีผ่่านการกรองการร่อนจากตะแกรงอนัถีย่บิของ
คณะกรรมการผูต้ดัสนิแลว้ หากจะเปรยีบกบัคู่มวยเอก ต่างฝ่ายต่างมลีลีาโดดเด่นเฉพาะตวั ต่าง
ฝ่ายต่างกแ็สดงกลเมด็อนัสัง่สมมาชา้นานอย่างเตม็ที่ 

ลองพจิารณาดตูวัอย่างต่อไปนี้ 
“ตะวนัดวงโต สุกปลัง่ผุดโผล่ขึน้จากทอ้งทะเล สาดแสงอาบพื้นน ้ าเป็นประกายวามวาว  

ระรอกคลืน่ริ้วเลก็มว้นตวัเขา้หาฝัง่ลูกแลว้ลูกเล่า ยามเมือ่ตอ้งแดดเชา้ยิง่วบูวาบแวววาวเหมอืน
เกลด็ปลา กลิน่อายของทะเลแผ่สรา้นไปทัว่หมู่บา้น กลิน่อายและเสยีงครวญครางของทอ้งทะเล 
ช่างทา้ทายและเยา้ยวนอยู่ในความรูส้กึของเฒ่าหมดียิง่นกั” (เรอืปลา…เทีย่วสุดทา้ย หน้า 112) 

ไพฑรูย ์  ธญัญา สามารถพรรณนาฉากทอ้งทะเลไดห้มดจดนึกเหน็ภาพตามไดช้ดัเจน 
เป็นภาพทะเลทีเ่รยีบๆ ไม่บรรเจดิยิง่ใหญ่ แต่เหมาะงามสอดคลอ้งกนัดกีบัทอ้งเรื่อง ซึง่มเีฒ่า 
หมดี ชายชราคนธรรมดาๆ เป็นตวัละครเอก 
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“ความแลง้ทิ้งร่องรอยไวท้ีส่ขีา้งหมา แผ่นดนิแตกผงและตน้ไมอ้ตัคตัใบ นบัแต่ขนขา้ว
ออกนาเป็นตน้มากระทัง่หลงัสงกรานตร์อ้นจดั ฝนห่าหนึง่ยงัไม่ยอมตกลงสกัครัง้ ฝุ่ นดนิคลุง้ขึน้
เมือ่เทา้เหยยีบ ไผ่รวกเหีย่วเหลอืงเหมอืนกบัโดนไฟลวก หลงัคาตองตงึตากแดดกรอบเกรยีม
เป็นสซีดีแหง้ ไก่เจ่าเหงา งวัและควายกเ็งือ่งหงอยมแีต่แมงหวีด่ าบนิตอมขีต้า” (เจา้พอ่ หน้า 87) 

มาลา  ค าจนัทร ์ พรรณนาความแหง้แลง้ไดถ้งึอารมณ์นกั เขาบรรจงเกบ็รายละเอยีด
ของบรรยากาศมาแต่งแตม้ดว้ยถอ้ยค าทีก่ระชบั เพือ่สอดรบัภาพแลง้ทีแ่หง้โหย เขาสามารถ
โน้มอารมณ์ผูอ้่านดว้ยการฉายภาพเคลื่อนไหวทีเ่ชื่องชา้ และการระบายสซีดีแหง้ใหป้ระจกัษ์ชดั
ในจนิตภาพ 

“มะยมออกผลเป็นพวงเขยีวอ่อนใสตดิกิง่ขรุขระ ใกลต้น้มะยม เดก็ชายกบัเดก็หญงิงว่น
อยู่กบักองหมอ้ขา้วหมอ้แกง ซึง่อนัทีจ่รงิกค็อืถาดถว้ยและกระป๋อง เครือ่งส าหรบัท าขนมหรอืหุง
ตม้อาหารของเขาทัง้สองมทีัง้ดอกเฟือ่งฟ้าขาวและแดงพวงใหญ่  ฝุ่ นดนิทรายทีถู่กกรองอย่าง
ละเอยีดสเีหลอืงนวลปราศจากสิง่ปะปน บรรจุอยู่ในกระป๋องนมสฟ้ีาห่อใบตองสดกลดัไมเ้ป็น
รปูทรงเรยีบรอ้ยวางเรยีงไวใ้นถาด ซึง่เก่าจนลายดอกไมล้บเลอืนด าหม่น” (นกปีกหกั หน้า 21) 

วฒัน์  วรรลยางกูร เปิดฉากเรื่อง “นกปีกหกั” ดว้ยภาพทีส่ดใส ผลมะยมเขยีว ดอก
เฟ่ืองฟ้าขาวและแดง ฝุ่ นดนิทรายเหลอืงนวล กระป๋องนมสฟ้ีา และใบตองสดสเีขยีว เขาเขา้ใจ
จดัวางภาพใหเ้จดิจา้ ดรู่าเรงิ ขณะเดยีวกนัผูอ้่านกซ็มึซบับรรยากาศการละเล่นของเดก็ไทยที่
กลมกลนืเป็นสว่นเดยีวกบัธรรมชาต ิ

จะเหน็ไดว้่าสสีนัของทอ้งถิน่และความเป็นไทย ปรากฏชดัเจนทัง้สามตวัอย่าง เพยีงแต่
เป็นคนละภูมภิาค  เพราะฉะนัน้ประเดน็น้ีจงึเป็นเรื่องทีพ่จิารณาไดย้ากเหลอืเกนิว่างานของใคร
เด่นกว่ากนั 

ต่อไป พจิารณาตวัอย่างทีใ่กลเ้คยีงกนั ดงันี้ 
1.   “วนัแลง้ รอ้นอย่างรา้ยกาจ แผ่นดนิระยบิระยบัดว้ยเปลวแดด สวนยางพาราสลดัใบ

ร่วงโปร่งโล่ง เปลอืยกิง่ก้านอาบแดดอยู่เคร่งขรมึเงยีบเหงาลมสงดั ใบไมใ้บหญา้ไม่ไหวตงิ 
มะพรา้วยอดดว้นยนืตายสงบงนัอยู่เหนือฝัง่ สรรพสิง่เหมอืนยอมสยบต่อฤทธิร์า้ยของตะวนักลา้
ในยามเทีย่ง” (ก่อกองทราย หน้า 165 ไพฑรูย ์ ธญัญา) 
     2.   “เมือ่ลมแลง้ผ่านมา ป่าทัง้ป่าเหมอืนจะโปรยใบไมล้งหมดตน้ ภูดอยขมุกขมวัไม่เป็น
สคีรามเหมอืนป่าฝน ทอ้งฟ้ากห็ม่นมวัดว้ยฝุ่ นดนิทีล่อยขึน้ไปเป้ือนฟ้า” (ใบไมส้เีหลอืง หน้า 120 
มาลา  ค าจนัทร)์ 

3.   “ยาขืน่มวนยาวคาบอยู่ในปาก ย่านางผละจากบา้นหลงันัน้แลว้ลงทุ่ง แดดเผาหวั 
แต่ย่านางมงีอบแลว้เลยไม่หวัน่แดด หน้านี้เดอืนแปดแดดเตน้เป็นตวั มนัเผาน ้ าในปลกัควาย
เหอืดแหง้เผาน ้าในตวัเป็นเหงือ่ชุ่มเสื้อ บ่ายสองบ่ายสามใบไมห้ลบั สองตนีสีต่นีหดหวัเขา้ร่มไป
หมด ทุ่งแหง้แดดแรงมแีต่ย่าเฒ่า” (คนแก่ หน้า 58 มาลา  ค าจนัทร)์ 

4.   “ดูราวโลกนี้มแีต่ยามแลง้ โล่งลิว่ ไรร้่มเงา ร่างผอมแกร่งโรยลา้จากภูเขาสูพ่ื้นราบ 
รอ้นอบผวิผา้และรอ้นลวกไหล่ขวาทีเ่สื้อเปือ่ยขาด สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยกอ้นหนิใหญ่น้อยสี
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เทาและน ้ าตาลทีต่ะปุ่ มตะป ่า ซึง่บดันี้ดคูลา้ยกอ้นถ่านไฟในเตาก าลงัสง่เปลวระยบิ เขาเอยีงแกม้
เชด็เหงือ่กบัไหล่ซา้ย เงยมองฟ้า มแีต่แดดจา้จนตอ้งหยตีา” (แดดกรรม หน้า 9 วฒัน์  วรรลยาง
กูร) 
 เราคงจะพจิารณาไดส้ะดวกใจขึน้สกัหน่อย เพราะตวัอย่างทัง้สีต่่างเป็นภาพของอากาศ
แลง้ ผูเ้ขยีนไม่ปฏเิสธว่า ภาษาของไพฑรูย ์  ธญัญา “ประณีตรืน่ห ู กะทดัรดั ไม่ซบัซอ้น”  ใน
ตวัอย่างทีห่นึ่ง ไพฑรูยย์ ้าเน้นความรอ้นดว้ยความเปรยีบในประโยคสุดทา้ยว่า “สรรพสิง่เหมอืน
ยอมสยบต่อฤทธริา้ยตะวนักลา้ในยามเทีย่ง” ดจูะเป็นการย ้าเน้นทีจ่งใจและตรงไปตรงมา 
กลุ่มค า “ฤทธริา้ยตะวนักลา้” ไม่สอดคลอ้งกบัปรบิททีใ่ชค้ าระดบัธรรมดาและฟังระรื่น ไดจ้งัหวะ 
“ลงตวั” ดอียู่แลว้ 
 ขณะทีต่วัอย่างทีส่องและสาม มาลา  ใชถ้อ้ยค างา่ยๆ มารอ้ยภาพใหเ้กดิอลงัการงดงาม 
จนิตภาพของ “ฝุ่ นดนิทีล่อยขึน้ไปเป้ือนฟ้า” มพีลงัช่วยเน้นใหเ้หน็ “ทอ้งฟ้าหม่นมวั” ชดัขึน้ใน
ความรูส้กึ 
 “แดดเผาหวั” “แดดเตน้เป็นตวั” จน “สองตนีสีต่นีหดหวัเขา้ทีร่่ม” ท าใหผู้อ้่านเหน็ความ
เคลื่อนไหว เป็นการดิน้รน ไม่เหน็ภาพหยุดน่ิงเพยีงภาพถ่าย 
 ทีส่ าคญั ภาษาเรยีบๆ ของมาลา แฝงความงามของเสยีงสมัผสัคลอ้งจอง เช่น สคีราม
เหมอืนป่าฝน ทอ้งฟ้ากห็ม่นมวัดว้ยฝุ่ นดนิ ทุ่งแห้งแดดแรงมแีต่ย่าเฒ่า 
 สว่นตวัอย่างสุดทา้ย ผูอ้่านจะสมัผสัความรุนแรงของอากาศแลง้ไดจ้ากการจดัฉากที ่
“โล่งลิว่” อาณาเขตกวา้งไกลเช่นน้ีช่วยเน้นใหรู้ส้กึว่าอานุภาพของความรอ้นแผ่รศัมไีปทัว่ แมแ้ต่
กอ้นหนิใหญ่น้อยขา้งทางยงัคลา้ย “กอ้นถ่านไฟในเตา”  
 “ร้อนอบ ผวิผา้และ ร้อนลวก ไหล่ขวาทีเ่สื้อเปือ่ยขาด” เป็นประโยคทีแ่สดงถงึความ
ประณีตในการจดัวางต าแหน่งค าและการสรรค า วฒัน์ตัง้ใจขึน้ตน้ประโยคใหม่ดว้ยค าวเิศษณ์ 
“รอ้น” ไวส้องแห่งตดิๆ กนั และเลอืกค า “อบ” กบั“ลวก” ซึง่เป็นค าตายลงเสยีงหนกัทา้ยพยางค ์
มาช่วยเน้นความรุนแรงทีก่ระชากกระชัน้ 
 ภาพของความรอ้นแลง้ในตวัอย่างนี้ยงัสมัพนัธแ์ละมอีทิธพิลต่อตวัละครในเรื่องไม่ใช่การ
พรรณนาฉากเปิดเรื่องอย่างธรรมดาๆ หรอือย่างขาดเสยีไม่ได ้การสรุปภาพความรอ้นไวท้า้ยสุด
ว่า “มแีต่แดดจา้จนตอ้งหยตีา” แมจ้ะเป็นภาพปกตทิัว่ๆ ไป แต่เมื่อตวัละคร “เขา” พดูกบัหญงิ
ชราในช่วงถดัไปว่า 
 “รอ้นนะแม่เฒ่า เมือ่ไหร่มนัจะจบสิ้น”  
 หญงิชรามองไปยงัแดดอนักราดเกรี้ยวรูว้่าชายหนุ่มและหญงิสาวต่างยงัตอ้งเดนิไกลไป
ในทศิทางตรงขา้มตามจุดมุ่งหมายของแต่ละคน นางกไ็ดแ้ต่พมึพ าว่า-เวรกรรม (แดดกรรม  
หน้า 10 วฒัน์  วรรลยางกูร) 
 “แดด” ในทีน่ี้น่าจะเป็นสญัลกัษณ์ของสิง่ทีม่อีานุภาพบางอย่าง ซึง่ตวัละครในเรื่อง
พยายามดิน้รนต่อสู ้



ครัง้ที ่1 (03/04/45)                                                                          สรรนิพนธ ์ สาขาวรรณศลิป์ 

.  เอกสารหมายเลข  ว 3 

-323- 

 การเปรยีบเทยีบภาพทีใ่กลเ้คยีงกนัทัง้สีต่วัอย่างขา้งตน้ คงพอจะชีใ้หเ้หน็ชัน้เชงิการใช้
ภาษาของมาลาและวฒัน์ว่า ม ี“สสีนั” ทิง้ห่างภาษาของไพฑรูยห์ลายช่วงตวัอยู่ไม่น้อย 
 ภาษาของ ไพฑรูย ์เป็นภาษาเรยีบๆ ตรงไปตรงมา ไม่มลีูกเล่นพริง้พราย ฉากพรรณนา
สวยงามมสีมีแีสง แต่ไม่ถงึขัน้ “อุดม” จนชวนตื่นตาและประทบัใจ นอกจากนี้การพรรณนาฉาก
เป็นเพยีงการเสรมิบรรยากาศแห่งทอ้งเรื่อง ไม่มนียัลกึซึง้ซ่อนแฝง ชวนใหต้คีวามเพือ่เชื่อมโยง
สูแ่ก่นเรื่อง เช่น 
 “บ่ายนัน้ฟ้าจางเป็นสจีดื แดดอ่อนรอนแรงและลมทุ่งยงัโชยล่องไล่ว่าวควายของเดก็ๆ 
ใหข้ึน้สงู ทุ่งโล่งเยน็ระรืน่ กระนัน้แผงหลงัและหวัไหล่เปลอืยดา้นของแคลว้ยงัชุ่มเหงือ่เป็นมนั
ปลาบ…” (บา้นใกลเ้รอืนเคยีง หน้า 179) 
 “แดงดอกทองกวาวสาดบานไปทัง้ทุ่ง ลมหนาวยงัไม่รา้งลาจากหมู่บา้น มะม่วงพุ่มหนา
เริม่แตกช่อดอกสขีาวหม่นขึ้นคลุมตน้  ฟ้าตน้เดอืนสามผ่องแผว้เขยบิขึน้สงูเป็นสคีราม ทุกสิง่ทุก
อย่างช่างสวยงามและดดูไีปหมด…” (นกเขาไฟ หน้า 142) 
 ภาษาของ มาลา เป็นภาษาเรยีบๆ ตรงไปตรงมา แต่แฝงอลงัการเชงิกวคีอืมลีกัษณะล า
น าแห่งเสยีงสมัผสั วางจงัหวะประโยคสัน้ยาวสลบัพอเหมาะพองาม ใชค้ าทีอุ่ดมดว้ยจนิตภาพ
แห่งส ีแสง เสยีง และรสสมัผสัอย่างแทจ้รงิ 
 “เพชรน ้ าคา้งวบูหล่นจากปลายหญา้เป็นประกายสุก เทา้เปล่าสองคู่ย า่สวบๆ บนใบไม้
เยน็เฉียบ เชา้อยู่นกั หมอกลอยออ้ยอิง่แตะตนีเขาไกลออกไป ไกลออกไป ยอดดอยผลุบโผล่พน้
หมอกแลเลอืนๆ ไม่ว่าหน้าปีหน้าเดอืนใดหมอกเหมยไม่เคยจางจากแผ่นดนิบนดอยสงู
เหมอืนว่าเป็นของคู่กนั คู่วนัคู่เดอืนคู่ปี” (ร่วงแลว้ทีร่าวป่า หน้า 128) 
 เพชรน ้าคา้ง เป็นค าท าเนียบกวทีี ่มาลา เลอืกใชไ้ด้อย่างเหมาะสม ในทีน่ี้ช่วยบ่งใหเ้หน็
แสงเลื่อมประกายวาวของหยาดน ้าคา้ง อากปักริยิา “วบูหล่น” จากปลายหญ้า แมจ้ะรูส้กึรวดเรว็ 
แต่กส็อดคลอ้งกบัเสยีงย ้าเทา้ “สวบๆ” ฟังดเูหมอืนรบีเร่งปานกนั พฤตกิารณ์อนัรวดเรว็และ
รบีเร่งดงักล่าว ดจูะตดักบัภาพหมอกทีล่อย “ออ้ยอิง่” และการแล “ไกลออกไปไกลออกไป” เพือ่
เหน็ยอดดอยพน้หมอกอยู่เลอืนๆ บรรยากาศเหมอืนก าลงัเล่นลอ้กบัความเร่งรบีและการดิ้นรน
ต่อสูก้บัชวีติของกะเหรีย่งผวัเมยีตวัละครในเรื่องนี้   
 นอกจากนี้ การเล่นค าเช่น “ไม่ว่าหน้าปีหน้าเดอืนใด” หรอื “เหมอืนว่าเป็นของคู่กนั คู่วนั
คู่เดอืนคู่ปี” ท าใหเ้กดิเสยีงกงัวาน ทอดจงัหวะและย ้าจนิตภาพของหมอกทีไ่ม่เคยจางจาก
แผ่นดนิใหห้นกัแน่นขึน้ 
 ภาษาของวฒัน์ เป็นภาษาเรยีบๆ แต่ไม่ตรงไปตรงมา ฉากในงานของวฒัน์แมจ้ะไม่
อลงัการเท่ากบัฉากในงานของมาลา แต่กลบัมนียัแฝงเรน้ทีช่วนใหผู้อ้่านตคีวามเพือ่เชื่อมโยงสู่
แก่นเรื่อง 
 “แดดอนักราดเกรีย้ว” ในเรื่อง “แดดกรรม” “เนื้อเนียนแดด” ของ “เขา” ในเรื่อง “ฝันใน
ฤดเูกบ็เกีย่ว” “ตน้ไมข้าดแสงแดด” ในเรื่อง ”ไมเ้มา” และ “แสงแดดกลา้ทีส่าดตรงแทงหยัง่ลกึลง
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เวิง้น ้า” ในเรื่อง “ลูกพอ่คนหนึง่ฯ” ลว้นเป็นสญัลกัษณ์ทัง้ระดบัลกึและกวา้งที่จะเป็นกุญแจไปสู่
ความเขา้ใจในพฤตกิารณ์ของตวัละครและแก่นเรื่อง 
 แมแ้ต่ฉากบนยอดมะขามในเรื่อง “บนยอดไม”้ วฒัน์พรรณนาทวิทศัน์อย่างละเอยีดลออ 
โดยผ่านสายตาของ “เดก็ทีไ่ม่ชอบนุ่งผา้”  ตัง้แต่ภาพหมู่บา้นซึง่ดสูวยงามอบอุ่น ภาพศาลาการ
เปรยีญและปล่องเมรุสงูชะลูด ภาพสะพานคนบาปทีม่กีารยงิกนัตายระหว่างพอ่กบัลูก ภาพบา้น
ใหม่ใหญ่โตเพราะเจา้ของบา้นถูกหวย และภาพคนกบัความกร าแดดท างานในไร่ในนา วฒัน์สรุป
ภาพทัง้หมดอกีครัง้อย่างกระชบัว่า 
 “ทัง้หมดนี้ เดก็กวาดตามองแวบ้เดยีว ไดเ้หน็ทัง้เมรุเผาศพ สะพานคนบาป แม่น ้าล า
คลอง บา้นคนถูกหวย”  
 และทัง้หมดนี้คงไม่ใช่การจดัวางต าแหน่งภาพใหถู้กทีถู่กทางดว้ยปลายปากกาอย่าง
ฉาบฉวย แต่ลกึลงไปคอืการมองเหน็ความตาย การฆ่าฟัน การด ารงชวีติ และความหลงงมงาย 
ซึง่เวยีนวนซ ้าซากอยู่ในหมู่บา้นสวยงามอบอุ่นแห่งนี้ 
 ภาพของเดก็ทีไ่ม่ชอบนุ่งผา้ปืนป่ายขึน้บนยอดมะขาม และเพ่งมองวฒันธรรมของ
มนุษยน์ี้ นบัเป็นภาพทีก่ระทบใจ ชวนใหผู้อ้่านกระชากมโนส านึกของตน มองยอ้นและพนิิจชวีติ
ทีห่ลงแนบแน่นอยู่กบักลไกของสงัคมมาชา้นานอกีครัง้ 
 ขณะทีเ่รื่อง “เพือ่นบุณย”์ ของไพฑูรย ์ เขาไม่รรีอทีจ่ะตคีวามบทเปรยีบเทยีบแทนผูอ้่าน 
ดงันี้ 
 “ลมฤดแูลง้พดัใบไมเ้หลอืงร่วงพร ู ร่วงลงมาทบัถมลานทรายเป็นชัน้หนา ใบไมร้่วงหนกั
ดว้ยเป็นคราวผลดัใบ ลานวดัทีเ่คยเตยีนโล่ง กลบัรกเรื้อดว้ยใบไมแ้หง้ ใบไมร้่วงทุกวนั หลวงพอ่
กก็วาดทุกวนั แต่ตน้ไมห้ลายตน้คนกวาดกลบัมคีนเดยีว จงึกวาดเท่าไรๆ กไ็ม่รูห้มด หาก
กระนัน้หลวงพอ่กไ็ม่เคยละเวน้กจิวตัรขอ้นี้ไปไดส้กัวนัเดยีว” 
 หลวงพอ่กวาดขยะทุกครัง้ต้องนึกไปถงึค าสอนของท่านอุปัชฌายว์่า 
 “จติใจของคนเราเหมอืนลานดนินัน่แหละ กเิลสตณัหาอนัท าใหจ้ติใจเศรา้หมองเปรยีบได้
ดงัขยะ ซึง่ชอบแต่จะหล่นร่วงลงมาทบัลานดนิ หากเราไม่พยายามกวาดออกไปเสยีบา้งจะท าให้
จติใจรกรุงรงัดว้ยขยะกเิลส เพราะเรานัน้มไีมก้วาดอยู่ในมอื แลว้หลกัธรรมวนิัยคอืไมก้วาดอนั
วเิศษ…” 
 และ ไพฑรูยย์งัเน้นย ้าบทเปรยีบเทยีบใหแ้น่นหนายิง่ขึน้ว่า 
 “ท่านอุปัชฌายก์ล่าวเปรยีบไวเ้ช่นน้ีท่านอาจลมืคดิไปกระมงัว่า ขยะบนลาดวดันัน้ไม่
ยากทีจ่ะปัดกวาด แต่ขยะในลานใจของคนนีส่ยิากเยน็เหลอืเกนิทีจ่ะก าจดัใหห้มดสิ้นไป” 
 ช่างเยิน่เยอ้และเกนิความจ าเป็น การเผยรหสัเปลอืยความเช่นนี้ท าใหเ้สยีอรรถรสเชงิ
วรรณศลิป์อย่างน่าเสยีดาย 
 ลลีาภาษาเป็นเรื่องของความละเอยีดอ่อน แลว้แต่ว่าใครจะมองเหน็ความงามในแงใ่ดมุม
ใด แต่เมื่อถงึคราวตอ้งยกย่องวรรณกรรมเล่มหนึ่งๆ กค็งตอ้งพจิารณา “ความเด่น” ทีโ่ดดเด่น
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จรงิๆ และ “ความเด่น” นัน้มคีวามสอดประสานหรอืสมัพนัธภาพอย่างงดงามกบัแก่นเรื่อง ตวั
ละครและองคป์ระกอบเชงิวรรณศลิป์ทุกสว่น 
 
ทีม่า : ธเนศ   เวศรภ์าดา. “ภาษากวใีนนวนิยาย”. ดินสอขอเขียน. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพ ์ 
ปาปิรสั, หน้า 47-56.     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทวิเครำะห ์
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 บทความเรื่อง “ภาษากวใีนนวนิยาย”  ของธเนศ เวศรภ์าดา เป็นบทวจิารณ์เปรยีบเทยีบ
นวนิยายเขา้รอบสุดทา้ยของการประกวดวรรณกรรมยอดเยีย่มแห่งอาเซยีน  ประจ าปี 2530  
จ านวน  3  เรื่อง  คอื ก่อกองทราย ของ ไพฑรูย ์ ธญัญา  ซึง่ไดร้บัรางวลัซไีรต ์ ลมเหนือและ
ป่าหนาว ของ มาลา  ค าจนัทร ์ และลูกพ่อคนหน่ึง (ถากไม้เหมือนหมาเลีย)  ของวฒัน์  วรร
ลยางกูร ผูว้จิารณ์เริม่บทความดว้ยขอ้ความตอนหนึ่งในค าประกาศยกย่องของคณะกรรมการ
ตดัสนิวรรณกรรมซไีรต ์  ซึง่ชมเชยการใชภ้าษาและถอ้ยค าในนวนิยายเรื่องก่อกองทรายเป็น
อย่างยิง่ เพือ่จะชีว้่านวนิยายอกีสองเรื่องซึง่พลาดรางวลัมคีุณสมบตัติรงตามค าประกาศทุก
ประการ  อกีทัง้มคีวามดเีด่นเหนือกว่าวรรณกรรมทีไ่ดร้บัรางวลัเสยีอกี    ผูว้จิารณ์ยกตวัอย่าง
ขอ้ความพรรณนาจากนวนิยายทัง้สามเรื่องมาเปรยีบเทยีบกนัเพือ่ยนืยนัความคดิของตนและ
เพือ่ใหผู้อ้่านมองเหน็ชดัเจนว่า  สสีนัของทอ้งถิน่และความเป็นไทยในนวนิยายทัง้สามเรื่องเป็น
จุดโดดเด่นพอกนั  ต่างกนัเพยีงคนละภูมภิาค  อกีทัง้เมื่อพจิารณาลกึลงไปถงึการใชถ้อ้ยค า
ภาษาในงานแต่ละเรื่อง  ผูว้จิารณ์สามารถตดัสนิวพิากษ์ไดว้่า  ในขณะทีภ่าษาในก่อกองทราย  
“เรยีบๆ  ตรงไปตรงมา  ไม่มลีูกเล่นพริ้งพราย ฉากพรรณนาสวยงามมสีมีแีสง  แต่ไม่ถงึขัน้ 
“อุดม” จนชวนตืน่ตาและประทบัใจ  นอกจากนี้การพรรณนาฉากเป็นเพยีงการเสรมิบรรยากาศ
แห่งแก่นเรือ่ง”  ภาษาในลมเหนือและป่าหนาว  เป็น “ภาษาเรยีบ ๆ  ตรงไปตรงมา  แต่แฝง
อลงัการเชงิกวคีอืมลีกัษณะล าน าแห่งเสยีงสมัผสั  วางจงัหวะประโยคสัน้ยาวพอเหมาะพองาม  
ใชค้ าทีอุ่ดมดว้ยจนิตภาพแห่งส ีแสง เสยีง และรสสมัผสัอย่างแทจ้รงิ”  ถอ้ยค างา่ย ๆ ทีร่อ้ยเรยีง
ใหเ้กดิอลงัการ จนิตภาพ มพีลงั  และมเีสยีงสมัผสัคลอ้งจอง  สว่นภาษาในลูกพ่อคนหน่ึง 
(ถากไม้เหมือนหมาเลีย)  “เป็นภาษาเรยีบ ๆ  แต่ไม่ตรงไปตรงมา ฉากในงานของวฒัน์แมไ้ม่
อลงัการเท่ากบัฉากในงานของมาลา  แต่กลบัมนียัแฝงเรน้ทีช่วนใหผู้อ้่านตคีวามเพือ่เชือ่มโยงสู่
แก่นเรือ่ง”   
 การหาขอ้สรุปของทศันะวจิารณ์จนสามารถประเมนิคุณค่าไดเ้ช่นนี้  ย่อมมาจากการ
พนิิจพเิคราะหต์วับทวรรณกรรมโดยละเอยีด   ผูว้จิารณ์วเิคราะหภ์าษาในตวัอย่างต่าง ๆ ทีย่ก
มาอย่างพสิดาร  ใหเ้หตุผลในการวนิิจฉยัเปรยีบเทยีบอย่างหนกัแน่น  แมส้ว่นทีต่ติงิกม็ที่าที
น ้าเสยีงทีนุ่่มนวล  ท าใหผู้อ้่านประจกัษ์ว่า  ภาษาในงานประพนัธม์คีวามส าคญัต่อการสือ่ “สาร
ความหมาย” ของตวับท  และมบีทบาทหน้าทีใ่นการสรา้ง  “พลงั” ใหแ้ก่ตวับท  เพือ่ใหก้าร
สือ่สารนัน้สมัฤทธผิลดงัเจตนาและความมุ่งหมายของผูป้ระพนัธไ์ดม้ากหรอืน้อยแตกต่างกนั
อย่างไร   การใชภ้าษาพรรณนาอย่างมจีตินภาพ  มคีวามเคลื่อนไหว  และมเีสยีง  ย่อมเป็นการ
ใชภ้าษาทีม่ชี ัน้เชงิต่างระดบัไปจากการใชภ้าษาพรรณนาใหเ้หน็ภาพอย่างตรงไปตรงมา  
ชดัเจน   การเลอืกสรรค า  การวางต าแหน่งของค า  การหลากค า  และการใชค้ าในเชงิ
สญัลกัษณ์  นอกจากเป็น  “สสีนั” ของบทประพนัธแ์ลว้   ยงัท าใหภ้าษามบีทบาทหน้าทีใ่นการ
สือ่  “ความ”  เกนิกว่า “ค า”  ดงัจะเหน็ไดจ้ากภาษาในนวนิยายเรื่องลูกพ่อคนหน่ึง (ถากไม้
เหมือนหมาเลีย)  ตามทีผู่ว้จิารณ์ยกมา 
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 แมผู้ว้จิารณ์จะเลอืกวจิารณ์นวนิยายทัง้สามเรื่องเฉพาะประเดน็เรื่องภาษา  แต่ผูว้จิารณ์
กช็ีใ้หเ้หน็ว่าภาษาไม่ใช่สิง่ทีเ่ป็นเครื่องประดบัประดาตวับท  หรอืเป็นเพยีงเครื่องมอืในการ
พรรณนาหรอืบรรยายเรื่องราว แต่ภาษาตอ้ง “มคีวามสอดประสานหรอืสมัพนัธภาพอย่างงดงาม
กบัแก่นเรือ่ง  ตวัละครและองคป์ระกอบเชงิวรรณศลิป์ทุกสว่น”  
 บทวจิารณ์นี้แสดงใหเ้หน็พลงัของภาษาและความร ่ารวยของภาษาไทย1  บทวจิารณ์นี้
จงึสง่สารความคดิไปยงันกัเขยีนว่า  หากนกัเขยีนมคีวามรอบรูลุ้่มลกึในภาษาย่อมสามารถน า
ภาษามาเป็นอุปกรณ์ในการสรา้งสรรคผ์ลงานของตนไดอ้ย่างมพีลงัและมคีวามอลงัการ บทวจิารณ์
นี้ยงัสง่สารไปยงัผูอ้่าน  ท าใหผู้อ้่านตระหนกัว่าการเขา้ถงึความลุ่มลกึของความหมายของเนื้อ
สารและความประทบัใจในภาษาศลิป์ ย่อมไม่ไดเ้กดิจากการอ่านวรรณกรรมผ่าน ๆ เพยีงผวิเผนิ  
เพราะในขณะทีน่กัเขยีนบรรจงเลอืกสรรถอ้ยค าเพือ่สือ่ความคดิและความรูส้กึอย่างพถิพีถินั  นกั
อ่านกน่็าจะใชค้วามระมดัระวงัตัง้ใจในการอ่านเช่นกนั 
 น่าสนใจว่าในระยะหลงั  มนีกัวจิารณ์ตัง้ขอ้สงัเกตกบัค าประกาศยกย่องวรรณกรรมที่
ไดร้บัรางวลัซไีรตม์ากขึน้  ค าประกาศแมจ้ะเป็น “ค านิยม”  แต่กแ็สดงทศันะวจิารณ์อยู่ในท ี ค า
ประกาศจงึกระตุน้ใหเ้กดิการวจิารณ์ซอ้นวจิารณ์ขึน้  เป็นปฎกิริยิาทางความคดิอนัน าไปสูก่าร
คน้หาพลงัปัญญาในตวังาน  และนกัวจิารณ์ท าหน้าทีข่องตนโดยสมบูรณ์ดว้ยการถ่ายทอด
ความรูแ้ละพลงัปัญญานัน้ไปสูน่กัอ่านและนกัเขยีนอกีทหีนึ่ง 
 
 

      รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ ์: ผูว้เิคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทวิจารณ์เพลงน ้า  ระบ าเมฆ ของเสกสรรค ์ ประเสริฐกลุ 

 

 
1 ยงัมีบทวิจารณอ์ื่นท่ีเนน้การวิจารณป์ระเด็นความคิด  กลวิธีการน าเสนอแนวคิด  และการตีความหมายชีวิตใน 
นวนิยายทัง้สามเรื่อง   อ่านบทวิจารณข์อง  ดวงมน  จิตรจ์ านงค,์ “ก่อกองทราย  ลมเหนือและป่าหนาว และลกูพ่อคนหน่ึง 
(ถากไมเ้หมือนหมาเลีย)”, ภาษาและหนงัสือ ฉบบั 15 ปีซีไรต,์ ปีท่ี 25 ฉบบั 1-2 (เมษายน 2535 - มีนาคม 2536), หนา้ 
99 - 107. 
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         ชยัสริ ิ  สมุทวณิช 
 ประดาผูถ้วลิหาค าตอบจากทะเลและทอ้งทุ่งไพรวนานัน้  มนีกัเขยีน 2 คน ทีก่ระท างาน
วรรณกรรมอย่างมัน่คง คอื อศัศิริ  ธรรมโชติ กบั เสกสรรค ์  ประเสริฐกลุ ทัง้สองคนมี
ประสบการณ์ล ้าลกึ 
 เพลงน ้า ระบ าเมฆ ผลงานชิน้ล่าสุดของเสกสรรค ์  ประเสรฐิกุล ก าลงัก่อความฮอืฮา
ระทกึใจไปในหมู่นกัอ่าน นกัวจิารณ์ 
 รวมเรื่องสัน้ทัง้ 9 เรื่องนี้ เป็นผลแห่งศลิปการแสดงออกทีว่จิติร ยากทีใ่ครจะท าไดเ้สมอ
เหมอืน 
 ในบางกอกโพสตฉ์บบัวนัที ่12 มถิุนายน 2531 คอลมัน์ BOOKMAKER ของ “แก๊ป” ได้
น าเสนองานวจิารณ์รวมเรื่องสัน้ชุด เพลงน ้า  ระบ าเมฆ ดว้ยวริยิะทีง่ามไม่แพห้นงัสอืทีเ่ธอ
วจิารณ์ 
 ผูเ้ขยีนจะยกขึน้มาพอสงัเขป งานวจิารณ์ชิ้นน้ีเกดิขึน้ท่ามกลางการอ่านจรงิจงัในเรื่อง
สัน้ชุดต่างๆ ทีต่่อเนื่องและรอบคอบ  วจิารณ์สมบูรณ์ในประเดน็การ “รวมหมู่” เรื่องทัง้หมดว่า
เป็น “โศกนาฏกรรม” ซึง่เป็นการชีถ้งึประเภทของเนื้อหา เมื่อไดจ้ดัหมู่เรื่องว่าเป็น tragedy แลว้ 
นกัวจิารณ์จงึไดด้สูาระว่า จุดทีส่รา้งเนื้อหาเหล่านี้มทีีม่าอย่างไร? ผูว้จิารณ์ไดท้ าหน้าที ่ มใิช่ผู้
บอกเล่า หรอืเอาเรื่องของนักเขยีนมาเล่าอย่างแน่นอน แต่ไดน้ าวตัถุประสงคข์องนักเขยีน และ
ความหมายลกึซึง้ซึง่เป็นกลความคดิออกมา หากคดิกนัอย่างกลศาสตรก์ค็อื ไดแ้กะตุ๊กตาที่
เคลื่อนไหว ออกมาใหเ้หน็ว่า ชิน้สว่นทีส่รา้งกลนัน้  คอือะไร มสีว่นประกอบทีส่ าคญัอย่างไร? 
 ผูว้จิารณ์ไดพ้บว่า แทจ้รงิแลว้ กลนัน้ลกึกว่าชิน้สว่น ไม่มชีิ้นสว่นแบบกลไกอยู่เลยใน
เรื่องสัน้  แต่มสีิง่ทีเ่หนือกวา่ สิง่นัน้คอื  ระบบความคดิใหญ่ ประกอบภายในของระบบนี้ คอืคู่
ขดัแยง้ และคู่ขดัแยง้ในความคดิใหญ่นี้ไดป้ะทะกนั โดยนกัเขยีนไดเ้ป็นเหยื่อทีด่ิ้นรนต่อสู ้ และ
ไม่ยอมแพม้นั อกีทัง้ยงัย ้าสือ่ถงึผูอ้่านทีร่่วมชะตาเดยีวกนัใหเ้หน็ว่า บาดแผลทีเ่กดิขึน้นัน้ 
บางครัง้เป็นเรื่องทีส่ามารถเกดิร่วมกนัฉันผูเ้ขา้ใจโลกเช่นเดยีวกบัผูเ้ขยีนได้ 
 งานของเสกสรรคน์ัน้เป็นงานที ่ ผูส้รา้งสรรค ์ ไดห้ยบิประสบการณ์สว่นตวั สมัพนัธเ์ป็น
เอกภาพกบัประสบการณ์ในสงัคมทีเ่กดิขึน้ และพาผูอ้่านยกระดบัไปสูค่วามขดัแยง้ทีใ่หญ่กว่าใน
ชะตากรรมของ “ความเป็นมนุษย”์  
 ผูว้จิารณ์ไดร้บัรองว่า  งานนี้เป็น งานสร้างสรรค ์โดยไม่ตอ้งระบุค าว่า “ซไีรต”์ หรอืค า
ใดๆ ทีแ่สดงถงึการวนิิจฉัยคุณค่าทางวรรณกรรมทีม่อิาจเทยีมเทยีบไดอ้ยู่แลว้ 
 กระนัน้กต็าม ผูว้จิารณ์ไดก้ล่าวว่า งานนี้เป็นงาน “แบบฉบบัขนานแท”้ ไม่ใช่แต่เนื้อหา
เท่านัน้ ทัง้รูปแบบและการสรรหาค าทีใ่ชอ้ย่างไดค้วามงามทีเ่รยีกว่า สุนทรยีศลิปโดยแท้ 
 ผูว้จิารณ์  ในบางกอกโพสตช์ีว้่า การอ่านงานของเสกสรรคน์ัน้ น าพาผูอ้่านไปรูจ้กักบั
ความเศรา้อาดรูในชวีติทางสงัคมโดยแทจ้รงิ 
 กล่าวสัน้ๆ อกีอย่างกค็อื คนอ่านทีต่อ้งการรูจ้กัชวีติ หรอืผูม้แีผลทีต่อ้งช าระ งานของ
เสกสรรคเ์ป็นทีพ่ึง่ได ้ ใหก้ าลงัใจต่อการลุกขึน้มาสูไ้ด้อย่างทระนงองอาจ ผูค้ดิเช่นน้ีกจ็ะพบกบั
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สิง่ทีต่นคาดหวงัไดจ้ากการอ่านเรื่องสัน้ชุดนี้ ถงึทีสุ่ดแลว้ ผูว้จิารณ์ก าลงักล่าวถงึ ผูอ้่านทีจ่ะมี
คุณภาพระดบัหนึ่ง และเป็นผูอ้่านทีต่อ้งมสี านึกอกีอย่างหนึ่ง กลุ่มผูอ้่านเหล่านัน้จะตวงตกัรสวร
รณศลิป์ไดเ้ตม็อิม่  ซึง่ผูว้จิารณ์ชีว้่า มคีวามล ้าลกึ มจุีดสะเทอืนใจ (ซึง่เป็นฐานรองรบัประเภท
วรรณกรรมทีเ่รยีกว่า tragedy ทีพ่รรณนาไดส้วยงามยิง่  โดยมลีกัษณะใหม่ เป็นแบบของ
ผูเ้ขยีนเรื่องสัน้  และไม่มกีลิน่อายจากตะวนัตก ในฐานะผูเ้ขยีนซึ่งไดป้รญิญาเอกจาก
มหาวทิยาลยัคอรเ์นล 
 แน่นอน  ผูว้จิารณ์ไดช้ื่นชมกบันกัเขยีนถงึจุดสุดยอด เราเหน็ไดจ้าก ค าสัน้เพยีงค า
เดยีวคอื ค าว่า original  เป็นค าทีม่นี ้าหนกักว่า “สรา้งสรรค”์ หลายเท่าตวัทเีดยีว เพราะการ
สรา้งสรรคน์ัน้ คุณอาจยกเทคนิคตะวนัตกมาประยุกตก์บัตะวนัออก หรอืขอยมืเครื่องมอื
วรรณกรรมจากผูอ้ื่นมาใชใ้นงานของคุณไดบ้า้ง แต่ค าว่า original คอืการสรา้งสรรคต์น้แบบ 
โดยนยัแท้ๆ  แลว้กค็อืค าว่าผูเ้ขยีนเรื่องสัน้ชุดน้ี ไดส้รา้งตน้แบบทางวรรณกรรมขึน้มาไดส้ าเรจ็ 
และส าเรจ็ดว้ยความสมบูรณ์ทัง้ทางสุนทรยีศลิปดว้ยกลวธิทีางการเดนิเรื่องและดว้ยเป้าหมายที่
มนุษยชาตเิขา้ใจหวัอกเดยีวกนั ตอ้งเผชญิอยู่ ทา้ทายอยู่ และร่วมหาทางเดยีวกนัต่อไปอกีโดย
ไม่ตอ้งมขีอ้จ ากดัแห่งกาลเวลา 
 ส าหรบัผูเ้ขยีนบทความชิน้นี้ หากจะวจิารณ์ซอ้นลงไป ดว้ยการอาศยัแนวทาง 
Humanistic Approach กย็่อมท าได ้ อาท ิ กลบัไปด ู ความซื่อสตัยจ์รงิใจทีผู่เ้ขยีนแสดงออกต่อ
มนุษยห์วัอกเดยีวกนั เรากอ็าจใชเ้ครื่องมอืทางคุณธรรมและศลีธรรมมาประยุกตอ์ย่างไดผ้ล 
ตามแนวทฤษฎ ีHumanist 
 ฉากทีเ่ปิดเผยธาตุแทข้องผูเ้ขยีน ว่าเขาเขา้ใจต่อชวีติอย่างไร มหีลายฉาก ไม่ว่าฉากแม่
ปันนมใหลู้กคนอื่นๆ โดยสญัลกัษณ์ทีเ่ทยีบเคยีงคอื การเกดิใหม่ กบัความตาย การต่อสายเลอืด
ทีก่ลัน่ออกมาจากน ้านมมารดาในความคดิครสิเตยีน นี่กค็อืการใหดุ้จ “ผูป้ระทาน” เชื่อมต่อกบั
ความหมายทีว่่าดนิแดนไกลแห่งศรอีารยะทีม่นุษยชาตใิฝ่ฝันถงึ คอืแผ่นดนินมและน ้าผึง้ 
 “แด่หยาดน ้าตาบนแผ่นแกม้ของกาลเวลา” จงใจชีค้วามหมาย original โดยผูเ้ขยีนนัน้
เขยีนเรื่องการถ่ายเลอืดทีบ่รสิุทธิ ์ (แมจ้ะอตัคดัเพราะแม่กนิแต่ผกัหญา้ขาดโปรตนีบา้ง ซึง่เป็น
เจตนาของผูเ้ขยีน) แน่นอน “แม่”  มคีวามหมายสองชัน้ทเีดยีว คอืแม่ทีเ่ป็นตวัตน กบั 
Motherhood ซึ่งหมายถงึทัง้แผ่นดนิแม่และชวีติทีร่ากงอกเงยจากแผ่นดนิอนัรนัทดนัน้นัน่เอง นี่
เป็นลกัษณะเคยีงคู่กนัของ Motherhood กบั Motherland แน่นอน ในกลความคดิทีว่างไว ้หาก
เราใชว้ธิกีารวจิารณ์ในสกุล Humanist ไปมองกจ็ะพบกบัความโอฬารในฉากสรา้ง “สะพานไผ่
เหนือสายน ้าเชีย่ว” ในชื่อเรื่องสัน้เดยีวกนัทีเ่สกสรรค ์ ประเสรฐิกุลบรรยายสถานการณ์จรงิ 
ประทบัใจยิง่ต่อความคดิของผูอ้่าน เป็น dramatic action ทีรุ่นแรงแฝงดว้ยความสงบเยอืกเยน็
และมกีารดิน้รนต่อสูร้ะหว่างชวีติกบัความตายทีแ่ขวนแกว่งอยู่ใตต้วัตนมนุษยท์ุกคน 
 “น ้าหนกัของเราสองคนท าใหล้ าไมไ้ผ่โคง้ลงแตะผวิน ้า  หรอืกระทัง่จมลงเลก็น้อยในบาง
ช่วงมนัสัน่สะทา้นตามแรงน ้ าพดัผ่าน ผมรูส้กึว่าแรงสัน่สะเทอืนถูกสง่ผ่านมาตามฝ่าเทา้ ท่อนขา
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และในทีสุ่ดกถ็งึหวัใจ ถา้พลาดเราคงจะตอ้งตายดว้ยกนั ทว่าในนาทเีช่นนี้เราจะแยกกนัเดนิได ้
อย่างไร” (เพลงน ้า ระบ าเมฆ-น.13)” 
 ถา้เราไดอ้่าน การร่วมแรงแบ่งกนัสรา้งสะพานและฉากแบ่งปันน ้านม ภาพทีค่นดกี าลงั
เขา้ไปช่วยและถูกคนดอีกีกลุ่มทีต่อ้งการสรา้งสิง่งดงามใหม่ในสงัคมฆ่ากนั โดยตวัละครหวัเราะ
เป็นเรื่องธรรมดาทีเ่คยชนิแลว้ เรื่องสัน้น้ี กม็กีารชีถ้งึการต่อสูร้่วมกนัของมนุษยใ์นทางปรชัญา 
ไดแ้นบเนียนยิง่กว่าว่าคาถาและบทสวดสอนหวัใจมนุษยใ์ดๆ ไดด้แีละสมบูรณ์เรื่องหนึ่งทเีดยีว 
 แน่นอน ถา้เราจบัความคดิตน้แบบทางพุทธศาสนามาใช ้ เรากม็องเหน็ค าว่า สะพานใน
พุทธศาสนาชดัมาก ในทางพุทธศาสนานัน้  สะพาน คอื ทางแห่งทุกข ์มอีุปสรรค บางคนขา้มไม่
พน้ การ “ขา้มสะพาน” คอื สญัลกัษณ์เขา้ไปสูก่ารหลุดพน้อย่างหนึ่ง คุณอาจจะหาอ่านไดจ้าก
พงศาวดารเมอืงเหนือ นิทานปรมัปราดกึด าบรรพข์องคนในยูนาน หรอืในต ารามลูศาสนา หรอื
ในบทประสทิธิป์ระสาททางศาสนาอื่นๆ แต่ทัง้หมดฝากไวใ้นเรื่องสัน้เรื่องเดยีวทีม่คี่ามากกว่า
การจงูใจ แต่เราก าลงัถูกผูเ้ขยีนร่วมกนัสรา้งสะพานเดยีวกนั เพือ่ขา้มไปสู ่มติแิห่งกาลเวลา  จุด
จบเรื่อง กเ็ป็นจุดจบทีถ่ามสัน้ๆ ว่า มนุษยผ์ูทุ้กขเ์หล่านี้ ทุรนดว้ยความขดัแยง้ ตายไปโดยไม่รู้
เหตุผลท าไม? และแน่นอนพวกเขาถูกกระแสน ้าพดักลนืไปอยู่ในสงัสารวฏั ไม่ไดผุ้ดไดเ้กดินี้ 
เพราะอะไร? หรอืพวกเขาเป็นเพยีงหยาดน ้าตาบนใบหน้าแห่งกาลเวลาเท่านัน้ 
 ตวัอย่างเหล่านี้ เป็นการชีใ้หเ้หน็ว่า การวจิารณ์วรรณกรรมนัน้ หากกระท าจรงิจงัตอ้ง
เปิดเผยใหเ้หน็กลวธิขีองผูเ้ขยีน น าชีค้วามเป็นจรงิทางสงัคมทีผู่เ้ขยีนก าลงัสรา้งสรรค ์ท าใหง้าน
วจิารณ์นัน้มพีลงัหรอืงานทีม่พีลงัอยู่แลว้ ประหน่ึงเป็นขอนสุมไฟใหลุ้กโชตชิ่วง สว่างไสวขึน้ใน
หวัใจอนัรนัทดของเราในฐานะผูอ้่านดว้ยกนั 
 แน่นอนว่า ผูอ้่านซึง่ขาดประสบการณ์ความขมขื่น จากแผลทางสงัคม เช่น ผูอ้่านทีเ่ยาว์
อยู่ อาจจะมองเพยีงการบนัทกึผลงานในเชงิเผชญิภยัตามเนื้อเรื่องทีผู่เ้ขยีนพาเดนิไป แมว้่านกั
อ่านทัว่ๆไปจะพบจุดสะเทอืนใจจากการสรา้งสรรคโ์ครงเรื่องและบทส านึกพรรณนาทีพ่รัง่พรู
ออกมา ในระดบันี้ อาจจะเหน็ว่า เรื่องสัน้ชุดนี้คอื เรื่องราวแปลกใหม่ เป็นผจญภยัในป่าลกึอะไร
ท านองนัน้ ต่อมาเมื่อผูเ้ยาวผ์่านบาดแผลมาในรูปการณ์ต่างๆ กบัและกลบัมายกระดบัการอ่าน
ขึน้ไป เขากอ็าจจะเป็นผูร้่วมเดนิทางไปพรอ้มกบัเสกสรรค ์ดว้ยก็ไดเ้ช่นกนั 
 เราจะใชแ้นวทางจติวทิยา และการสงัเคราะหใ์นแง่จติวทิยามาใชใ้นเรื่องนี้ไดอ้กี เรา
อาจจะพดูถงึ original sin เราอาจจะพดูถงึบาปของเสกสรรคท์ีข่โมยเงนิแม่ เพือ่ไปเสีย่งภยั หา
เงนิเขา้บา้นเพือ่มาเลีย้งครอบครวัของเขา และพดูถงึบาปนี้ กบัคุณธรรมและความตัง้ใจดวี่า 
ขดัแยง้กนัโดยเปรยีบเปรยกนั การขยายออกในความขดัแยง้ทีห่มายถงึ ความหวงั 
ความกา้วหน้าในค่านิยมทางสงัคมจติวทิยาของแม่ผูเ้ขยีนทีต่อ้งการใหลู้กไปไถ่ความทุกขอ์นั
ยิง่ใหญ่ของความจน ดว้ยคาดเพยีงว่า ลูกจะเรยีนไปเป็นเจา้คนนายคนเยีย่งสงิหแ์ดงทัว่ๆไป  
และความผดิหวงัทีแ่ม่รอคอยลูกแต่ไม่มคี าตอบ กระทัง่ลูกเขา้ป่า กเ็ป็นการขโมยชวีติและ
ความหวงัอนัใหญ่ของครอบครวั ขณะทีลู่กเพยีงเพือ่ไปเสีย่งชวีติกูช้าตแิละหวงักลบัมาใหค้วาม
ยุตธิรรมในระบบทีเ่ป็นอุดมคต ิ
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 เราอาจจะวเิคราะห ์ความส านึกผดิในเชงิ guilty complex แต่ในสิง่ทีว่เิคราะหน์ัน้ เราก็
จะเหน็ ความยิง่ใหญ่ของการส านึกผดินี้ ไม่ใช่เรื่องสว่นตวั แต่เป็นเรื่องส านึกผดิทางประชาชาต ิ
อนัเป็นเรื่องของความปวดรา้วทีห่นกัหน่วงกว่าการขโมยเงนิหรอืขายชวีติปฏเิสธระบบเจา้คน
นายคนหลายเท่าตวั 
 
 
ทีม่า : ชยัสริ ิ  สมุทวณิช. “เพลงน ้า  ระบ าเมฆ ของเสกสรรค ์ ประเสรฐิกุล”. สยามรฐั (จนัทร์
ที ่ 27 มถิุนายน 2531.) 
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บำดแผลท่ีไม่มีวนัได้รบักำรเยียวยำ 
        

GAP 
 
 เขาเป็นชายผูโ้ศกเศรา้ไม่ลาลด  ความรูส้กึเศรา้หมองอนัเป็นลกัษณะถาวรของชวีติถูก 
สะสมอย่างแสนสาหสัมานานนบัเป็นปี ๆ   มนัเป็น “ฝันรา้ยทีซ่่อนอยู่ใตห้มอนทุกคนื”  เป็น
บาดแผลทีส่ง่อทิธพิลต่อชวีติของเขาอย่างสาหสัสากรรจจ์นไม่อาจไดร้บัการเยยีวยาอย่างแทจ้รงิ
ตลอดเวลาทีผ่่านไป 
 เขาอ่านทะเล  เขาเรยีนรูท้อ้งฟ้า  “ในทะเลชวีติ เราทุกคนต่างตอ้งแสวงหาทีห่มายของ
ตนเอง  ตอ้งฝ่าคลื่นฝืนลม  อ่านน ้าจ าฟ้าเพือ่ใหไ้ดพ้บจุดทีต่อ้งการ  แต่ก่อนจะถงึจุดนัน้  มนั
เป็นการเดนิทางทีเ่งยีบเหงาและเสีย่งต่อการอบัปาง…ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเป็นนายทา้ยทีด่”ี  
ขอ้ความนี้ เสกสรรค ์  ประเสรฐิกุลเขยีนไวใ้น เพลงน ้ำระบ ำเมฆ รวมวรรณนิพนธ์เพือ่ชวีติเล่ม
ล่าสุดของเขา 
 ทะเลและหมู่เมฆ  ส าหรบัอดตีผูน้ านกัศกึษา  ไม่เพยีงแต่ถูกใชเ้ป็นอุปลกัษณ์เพือ่ใหง้าน
นิพนธข์องเขาเป็นสมัผสัวจิติรแห่งความงามเท่านัน้  แต่ยงัใชเ้พือ่ประกาศความจรงิดว้ย  
ส าหรบัผูเ้ขยีน  สองสิง่นี้เป็นสิง่ทีเ่ขารูจ้กัเป็นอย่างด ีราวกบัลายมอืของตวัเอง  เพราะมนัเป็นทัง้
เพือ่นและศตัรนูบัตัง้แต่เกดิจนอายุใกลจ้ะถงึ 40 ปี ในปัจจุบนั  มนัเป็นสว่นเตม็ ๆ ของชวีติเขา  
ซึง่เริม่ต้นอย่างเงยีบ ๆ ทีบ่างปะกงในฐานะลูกชายของคนหาปลาและแม่คา้ขายผลไมท้ีท่่า
รถเมล ์ พออายุ 25 เขากลายเป็นผูน้ านกัศกึษาในเหตุการณ์  14 ตุลา 2516  และต่อมาไดเ้ขา้
ร่วมกบัพรรคคอมมวินิสตแ์ห่งประเทศไทย (พคท.)  ซึง่ปัจจุบนัไดล้่มสลายไปแลว้ 
 ในผลงานเขยีนทีง่ดงามเล่มนี้  เสกสรรคส์ะทอ้นความหลงัของเขา  แต่นอกเหนือจาก
การเป็นภาพสะทอ้นอดตี  เพลงน ้ำระบ ำเมฆมคีุณค่าทางประวตัศิาสตรอ์ย่างมหาศาล  ตราบ
เท่าทีต่วัผูเ้ขยีนมคีวามพวัพนัเกีย่วขอ้งกบัประวตัศิาสตรท์ีเ่พิง่ผ่านไปไม่นานของประเทศนี้   
 หนงัสอืเล่มนี้แบ่งออกเป็น 9 บท  ทุกเรื่องเคยตพีมิพใ์นนิตยสารต่าง ๆ มาแลว้  ซึง่
อธบิายไดว้่าเหตุการณ์ต่างๆ ในชวีติของเขาไม่ไดเ้รยีงล าดบัก่อนหลงัตามทีม่นัปรากฏใน
หนงัสอืเล่มนี้  แต่จุดนี้กไ็ม่ไดล้ดทอนคุณภาพอนัน่าประทบัใจอกีมากหลายของหนงัสอืเล่มนี้  
เป็นตน้ว่าช่วงขณะทีน่่าใจหายใจคว ่าเมื่อเขาพยายามขา้มสายน ้าเชีย่วกบัภรรยา (จริะนันท ์ 
พติรปรชีา  อดตีนกักจิกรรมการเมอืง)  ซึง่ว่ายน ้าไม่เป็น  พรอ้มสหายอกีคนหน่ึง  ขณะทีพ่วก
เขาออกจากป่าเพือ่มอบตวักบัทางการ   (“สะพานไผ่เหนือสายน ้าเชีย่ว”) 
 เช่นเดยีวกบัเมื่อเขามดัลูกชายวยั 3 เดอืนเกาะตดิหลงัขณะทีพ่วกเขาเดนิทางเร่งรบีอยู่
ในป่า  สถานการณ์ล่อแหลมน่ากลวัเช่นน้ีถูกบรรยายไวใ้น “เพยีงหน่ึงฤดรูอ้น”  ทารกน้อยซึง่ให้
ความร่วมมอืมากทีสุ่ดเกอืบตลอดการเดนิทาง พลนัไดส้ง่เสยีงรอ้งจา้ออกมาตรงจุดทีพ่วกเขา
ตอ้งวิง่ไปหาทีพ่กัพงิ  แน่นอน เดก็น้อยมเีหตุผลทีจ่ะสง่เสยีงรอ้ง –กิง่ไมแ้หง้ทีม่หีนามเกี่ยว
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หน้าผากของหนูน้อย  และเมื่อพอ่ของเขาตอ้งวิง่ต่อไป กิง่หนามทัง้อนักห็กัตดิและฝังลกึลงไปใน
เนื้อ 
 “คนืแห่งชะตากรรม” เป็นการยอ้นร าลกึถงึโศกนาฏกรรมของเหตุการณ์ 14 ตุลา และ
ช่วงขณะทีเ่ขาเขา้ไปเกีย่วขอ้ง เช่น การพยายามรกัษาวนิยัของกลุ่มคนจ านวนนบัแสนทีชุ่มนุม
กนัมาเป็นเวลาสองวนัแลว้  ในขณะทีน่กัศกึษาอกี 13 คน  น าโดยธรียุทธ  บุญมกี าลงัต่อรองกบั
รฐับาลเรื่องรฐัธรรมนูญ  ผูเ้ขยีนไม่ไดแ้สดงความรูส้กึเลวร้ายต่อผูใ้ด  เรื่องราวถูกยอ้นร าลกึ
อย่างตรงไปตรงมา  บางทคีวามเขา้ใจผดิทีม่ตี่อตวัผูเ้ขยีน  ไม่ว่าจะเป็นดว้ยความบรสิุทธิใ์จไร้
เดยีงสาหรอืดว้ยอคตธิรรมดา  กค็วรจะไดร้บัการคลีค่ลายเสยีที 
 บาดแผลทีม่สีาเหตุมาจากสถานการณ์เช่นนัน้ทิง้รอยแผลเป็นไวท้ีผู่เ้ขยีนทัง้ทางดา้น
อารมณ์และจติใจอย่างมหาศาล  มชี่วงเวลาทีเ่ขาไม่พดูเป็นวนั ๆ  เอาแต่จอ้งมองไปในความว่าง
เปล่าเบือ้งหน้า  เขาหลบลีไ้ปอยู่กบัความวเิวกของธรรมชาตเิพือ่ตกปลาซึง่ถงึตอนน้ีกน็บัว่าเขา
เป็นมอือาชพี  ทีม่หาวทิยาลยัคอรเ์นลลซ์ึง่เขาและภรรยาก าลงัศกึษาต่อในระดบัปรญิญาเอก  
เขาพบสิง่ปลอบทุกขจ์ากธรรมชาต ิ ดงัทีเ่ขาพรรณนาไวอ้ย่างลกึซึง้ใน “เพยีงหน่ึงฤดรูอ้น”  ว่า 
  “หมอกละมุนโรยเรีย่แผ่นน ้ าสเีขยีว  ชวนใหน้ึกถงึผวิฟักแฟงทีถู่กทิ้งจนฝ้าจบั
กลางไร่รา้ง  ลมเชา้พาระลอกน ้าพลิ้วเขา้หาฝัง่เป็นรูปเดอืนเสี้ยว  ผมรบีก้าวเทา้ลงไปยนือยู่ขา้ง
กอสาหร่ายรมิตลิง่…รูส้กึเหมอืนก าลงัไดร้บัการโอบกอดจากออ้มแขนของใครสกัคน” 
 คงจะปฏเิสธไม่ไดว้่า  เสกสรรคม์พีรสวรรคท์างวรรณศลิป์เป็นพเิศษ  ความพเิศษเกดิ
จากภาษาของเขาเป็นความรเิริม่ของแท ้  ซึง่ไม่อาจหาอ่านไดจ้ากทีไ่หน  ความคดิของเขาและ
ทศันะเชงิปรชัญากเ็ป็นของแทแ้ละเป็นอสิระจากนกัคดิตะวนัตกซึง่ครัง้หนึ่งอาจจะมอีทิธพิลต่อ
เขา   เขายกขอ้ความตอนหนึ่งทีต่ดัตอนมาจากค ากล่าวของยกูโิอะ  มชิมิา  ว่า “ชวีติทีผ่่านไป
แต่ละวนั  เหมอืนกบัการเปลีย่นผา้พนัแผลในหวัใจ”   แต่เราจะไม่พบร่องรอยของความคดิแบบ
ตะวนัตกอื่นใดในงานของเขาเลย 
 เสกสรรคเ์ป็นนกัเขยีนทีเ่ฉียบแหลม  ลลีาภาษาของเขาสละสลวย   เขามกัพูดว่า
นกัเขยีนควรจะทิง้ความคดิเชงิสญัลกัษณ์บางอย่างใหผู้อ้่านไดค้รุ่นคดิพนิิจนึกบา้ง  “น ้าตาคน
กลา้คอืรนัทดของแผ่นดนิ”   นัน่เป็นค าพดูทีเ่ขาสรุปเรื่องราวของชาวกระเหรีย่งซึง่ช่วยเขาออก
จากป่า  ในการพรรณนาถงึหนุ่มกระเหรีย่งผูส้ะอืน้ไหห้ลงัจากทราบว่าเขาก าลงัจะจากไป  เขา
เขยีนไวว้่า  “ผมต า่ตอ้ยและอ่อนแอเกนิไปทีจ่ะเชด็น ้ าตาใหเ้ขาได ้  นีม่นัไม่ใช่น ้าตาของลูกผูช้าย
ธรรมดา ๆ คนหนึง่เท่านัน้  หากเป็นน ้าตาของชนชาตทิีถู่กหยามเหยยีดมานานนับศตวรรษ…” 
 เหตุผลทีก่ลุ่มนกัศกึษาผูห้นีเขา้ป่า (ทัง้หลงัเหตุการณ์  14 ตุลา 16  และ 6 ตุลา 19) มกั
ใชอ้ธบิายว่าเหตุใดเขาจงึผละจากมาในทีสุ่ดกค็อื “มายาภาพ” ทีม่ตี่อ พคท.  งานเขยีนของ
เสกสรรคก์ย็นืยนัเช่นนัน้    

“….ดกึสงดัของคนืวนันัน้  ผมนอนลมืตาโพลงอยู่ในมุง้ทีค่นงานผูอ้ารทีัง้หลายจดัหามา
ให ้  ภาพของเจา้ลูกหมไูขว่ควา้หน้าอกเป้ือนเลอืดของแม่มนัปรากฏขึน้ชา้ ๆ  ตามมาดว้ยภาพ
ของเจา้หมีเ่อ๋อรอ้งโหยหวนอยู่ทีก่น้เหวหน้าถ ้าผาจ ิ….. 
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  “ชวีติคอือะไร…ผมเฝ้าถามตวัเองซ ้าแลว้ซ ้าเล่า  ท าไมเราจงึเป็นเสมอืนเครือ่ง
เล่นเครือ่งทดลองของบางสิง่บางอย่างทีไ่ม่อาจสมัผสัได ้ ท าไมหลายคนจงึตอ้งเกดิมาและจากไป
อย่างไรเ้หตุผล  มนัเป็นเช่นนี้มานานและดเูหมอืนจะไม่มที่าทสีิ้นสุดลง… 
  หรอืว่านีค่อืหยาดน ้ าตาบนแผ่นแกม้ของกาลเวลา”  เป็นค าถามของผูเ้ขยีน  
 เมื่ออ่านเพลงน ้ำระบ ำเมฆของเสกสรรค ์ ประเสรฐิกุล  จะท าใหเ้ขา้ใจว่าความปวดรา้ว
คอือะไร  ใน “ทะเลชวีติ” ทีก่วา้งใหญ่นี้  ผูเ้ขยีนแสดงความช ่าชองของเขาอย่างเตม็ทีท่ีจ่ะคดั
ทา้ยเรอืออกไปจากกระแสน ้าเชีย่ว  ทัง้ ๆ ทีเ่ขากพ็ศิวงสงสยัว่า  “ผมคงตอ้งดิ้นรนสรา้งสะพาน
อยู่โดยล าพงั”  ค าพดูนี้เขาวางไวเ้ป็นนยัเชงิสญัลกัษณ์ทีส่ว่นแรกของหนังสอืซึง่ระบุว่าพมิพค์รัง้
ทีห่า้   หนงัสอืเล่มนี้เป็นเหตุแห่งความชื่นชมยนิด ีอย่างไม่มขีอ้กงัขาเลย 
 
 
                    รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ์ : ผูแ้ปล 
 
ทีม่า : Gap. “Wounds that will never be healed”. Bangkok Post. (Sunday June 12, 
1988.)  
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บทวิเคราะห ์
 

 บทวจิารณ์ทีย่กมา 2 บทนี้  แสดงใหเ้หน็ว่าการวจิารณ์เป็นปฏกิริยิาทางความคดิ  
ความรูส้กึทีส่ามารถเป็นพลงัทางปัญญาแก่ประชาคมวรรณกรรม   ดงันัน้ บทวจิารณ์หนึ่งอาจ
เป็นแรงกระตุน้ใหเ้กดิปฏกิริยิาทางความคดิต่อเนื่องเป็นลูกโซ่   กลายเป็นการวจิารณ์ซอ้น
วจิารณ์ได ้ บทวจิารณ์ชิน้แรกเป็นงานเขยีนของ GAP  ซึง่เป็นนกัวจิารณ์วรรณกรรมทีม่คีอลมัน์
ประจ าชื่อ BOOKMAKER  ในหนงัสอืพมิพ ์ BANGKOK POST  ฉบบัวนัอาทติยช์่วงปี พ.ศ. 
2527 - 2531   สว่นบทวจิารณ์ที ่2  เป็นของชยัสริ ิ สมุทวณิช  อดตีพนกังานบรษิทัการบนิไทย 
จ ากดั  เป็นผูส้นใจคน้ควา้วเิคราะหว์รรณกรรม  ผลงานของเขาเรื่อง วรรณกรรมการเมืองไทย 
14 ตุลา 16 - 6 ตุลา 19  เป็นหนงัสอืทีใ่หช้ีใ้หเ้หน็ความสมัพนัธข์องวรรณกรรมกบัการเมอืง
ในช่วงนี้อย่างชดัเจน  ชยัสริเิป็นผูห้นึ่งทีม่บีทบาทในช่วงแรกเริม่ของการประกวดวรรณกรรม
ยอดเยีย่มแห่งอาเซยีน (ซไีรต)์  นอกจากนี้ชยัสริยิงัเป็นนกัวจิารณ์ทีม่ผีลงานตพีมิพอ์ยู่บา้ง
ประปรายในสยามรฐัรายวนัและสยามรฐัสปัดาหวจิารณ์ในช่วง พ.ศ. 2531 - 2532   บทวจิารณ์
ของ GAP วเิคราะหง์านเขยีนของเสกสรรค ์ ประเสรฐิกุล ชุด เพลงน ้า ระบ าเมฆ  โดยชีใ้หเ้หน็
คุณลกัษณะเด่นในงานของเสกสรรค ์   จงึท าใหช้ยัสรินิ าบทวจิารณ์ของ GAP ซึง่ตพีมิพเ์ป็น
ภาษาองักฤษ  มากล่าวถงึโดยสรุปอกีครัง้ในบทความของตน  พรอ้มทัง้แสดงทศันะวจิารณ์
เพิม่เตมิ 
 ชยัสริแิสดงความชื่นชมว่า GAP จบัประเดน็วจิารณ์ผลงานของเสกสรรคช์ุดน้ีไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง  เธอชีใ้หเ้หน็จุดเด่นในงานของเสกสรรคว์่างานของเขาทุกเรื่องแฝงนยัแห่งความ
ปวดรา้วและเศรา้หมองอนัสะสมจนกลายเป็นเลอืดเนื้อของเขา  ซึง่ชยัสริใิชค้ าว่า “โศก
นาฎกรรม” อนัเป็นรปูแบบวรรณกรรมตะวนัตกทีไ่ดร้บัการยกย่องอย่างสงูว่าสามารถช าระจติใจ
ผูอ้่าน ปลุกส านึกและสรา้งความเขา้ใจชวีติ  ชยัสริชิมเชยว่า GAP เขา้ใจวตัถุประสงคข์อง
ผูเ้ขยีนและ  “ถอดกล” ความหมายลกึในงานเขยีนออกมาได ้   นอกจากนี้ผูว้จิารณ์ยงัเหน็ดว้ย
กบั GAP  ในประเดน็ว่างานเขยีนของเสกสรรคเ์ป็นงานสรา้งสรรคท์ีแ่สดงความคดิรเิริม่ของ
ผูเ้ขยีนอย่างแทจ้รงิ  งดงามและลุ่มลกึ   ทัง้เนื้อหา  รปูแบบ  การสรรค า และไรก้ลิน่อายของ
ตะวนัตก     ผูว้จิารณ์ชีใ้หเ้หน็ว่า GAP เลอืกใชค้ าว่า  “Original”  ซึง่ผูว้จิารณ์เหน็ว่ามนี ้าหนกั
มากกว่าค าว่า  “สรา้งสรรค”์  เขาจงึใชค้ าภาษาไทยว่า “ การสรา้งสรรคต์น้แบบ” เป็นการ
ประเมนิคุณค่าผลงานชิน้นี้   อกีประเดน็หนึ่งทีผู่ว้จิารณ์เหน็ดว้ยกบั GAP  คอื  ความสมัพนัธ์
อย่างมเีอกภาพระหว่างประสบการณ์สว่นตวัของผูเ้ขยีนกบัประสบการณ์สงัคม  โดยผูว้จิารณ์มี
ทศันะไกลไปกว่า GAP ว่าผลงานของเสกสรรค ์ “ยกระดบั” ผูอ้่านใหเ้ขา้ใจความขดัแยง้ระหว่าง
มนุษยก์บัชะตากรรมอกีดว้ย   
 มปีระเดน็หนึ่งที ่GAP ไม่ไดอ้ธบิายไวช้ดัเจนนกั  เพยีงแต่กล่าวว่าผลงานของเสกสรรค์
ท าใหผู้อ้่านเขา้ใจว่าความปวดรา้วอาดรูเป็นอย่างไร   ผูว้จิารณ์ขยายความใหเ้ขา้ใจว่า ผลงาน
ของเสกสรรคจ์ะใหก้ าลงัใจแก่ผูต้อ้งการรูจ้กัชวีติหรอืผูม้บีาดแผลชวีติใหย้นืหยดัลุกขึน้ไดอ้กี
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อย่างทระนง  ผูว้จิารณ์บ่งชีว้่าผูอ้่านงานของเสกสรรคต์อ้งเป็นผูอ้่านทีม่คีุณภาพและมจีติส านึก
จงึจะ“ตวงตกัรสวรรณศลิป์ไดเ้ตม็อิม่”  การขยายความค าวจิารณ์ของ GAP จงึเป็นการประเมนิ
คุณค่าวรรณกรรมเล่มนี้ในระดบัสงูขึน้ไปอกี 
 นอกจากขยายความและกล่าวเสรมิค าวจิารณ์ของ GAP  แลว้ชยัสริยิงัชีใ้หเ้หน็ว่าเรา
อาจวจิารณ์หนงัสอืเล่มนี้ดว้ยทฤษฎอีื่น ๆ  ไดอ้กี  เช่น  ทฤษฎมีนุษยนิยม  ทฤษฎจีติวทิยา  
ฯลฯ  เช่น  ชยัสริวิจิารณ์วรรณกรรมชุดนี้โดยใชท้ฤษฎมีนุษยนิยม  เพือ่ชีใ้หเ้หน็ว่าผูเ้ขยีนแสดง
ความคดิในดา้นศลีธรรมและมนุษยธรรมไวร้ะหว่างบรรทดั   ผู้เขยีนชีใ้หเ้หน็คุณค่าของความ
เป็นมนุษยแ์ละมองเหน็การทีม่นุษยช์่วยเหลอืเกือ้กูลกนัเป็นความงดงามของชวีติ   ผูว้จิารณ์ยงั
ตคีวามหมายลุ่มลกึของตวับท  โดยยกตวัอย่างใหเ้หน็ว่าฉากหลายฉากในตวัเรื่องเป็นสญัลกัษณ์
ทีแ่สดงความจรงิแห่งชวีติมนุษย ์  ผูเ้ขยีนใชแ้นวคดิทางศาสนาครสิตแ์ละศาสนาพุทธตคีวามค า
บางค า  เช่น สะพาน,  แม่  ฯลฯ  ในเชงิสญัลกัษณ์เพือ่ชีใ้หเ้หน็ว่าผูอ้่านสามารถเจาะลกึเขา้ไป
ในความหมายทีผู่เ้ขยีนเคลอืบแฝงไวอ้ย่างแยบยลไดอ้ย่างไร   
 ประเดน็ทีน่่าสนใจอกีประเดน็หน่ึงคอืผูว้จิารณ์ยกย่องว่างานเขยีนทีด่จีะมคีุณค่าทาง
ปรชัญาเทยีบเท่าคมัภรีศ์าสนาเลยทเีดยีว   แนวคดินี้แสดงความเชื่อมัน่ในพลงัของวรรณศลิป์ที่
มตี่อผูเ้สพ  ผูว้จิารณ์ชีว้่างานเขยีนของเสกสรรค ์  ประเสรฐิกุลเล่มนี้สนองความปรารถนาของ
ผูอ้่านหลายวยั  ตัง้แต่วยัเยาวท์ีป่ระทบัใจกบัเนื้อหาทีเ่กีย่วกบัการผจญภยัในชวีติ  จนถงึวยั
ผูใ้หญ่ทีเ่ริม่ตัง้ค าถามกบัชวีติ  และครุ่นคดิหาค าตอบ  วรรณกรรมเล่มนี้จะยกระดบัการอ่าน  ซึง่
หมายความถงึยกระดบัจติใจและปัญญาของผูอ้่านไดด้ว้ย 
           อนัทีจ่รงิ  บทวจิารณ์ของชยัสริน่ิาจะเป็นแรงกระตุน้ทีท่า้ทายใหเ้กดิปฏกิริยิาทาง
ความคดิต่อเนื่องไปอกีประเดน็หน่ึง  นัน่คอื  ชยัสริปิระเมนิว่าวรรณกรรมเล่มนี้เป็นเรื่องสัน้  
ในขณะที ่GAP ไม่กล่าวถงึ  และนกัอ่านอื่นบางคนเหน็ว่าเป็นสารคดเีชงิอตัชวีประวตั ิ  ประเดน็
เรื่องรปูแบบของวรรณกรรมเล่มนี้จงึน่าจะมกีารอภปิรายใหก้วา้งขวางต่อไป  แต่ผูว้เิคราะหไ์ม่
พบบทวจิารณ์ทีข่ดัแยง้หรอืสนบัสนุนชยัสริใินประเดน็น้ี 
 บทวจิารณ์ทัง้สองชิ้นไม่ไดแ้สดงความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนัจนอกีฝ่ายตอ้งโตแ้ยง้  เป็น
บทความทีม่คีวามเหน็คลอ้ยตามกนัไปมากกว่า  แต่บทความทัง้สองชิ้นแสดงใหเ้หน็ว่าการ
วจิารณ์เป็นกจิกรรมทางปัญญา  ทีส่ามารถกระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูร้่วมกนั  และทา้ทายใหเ้กดิ
การครุ่นคดิใคร่ครวญต่อไป   บทวจิารณ์ทัง้สองชิ้นไม่เพยีงวเิคราะหค์วามลุ่มลกึและงดงามของ
ตวับท  แต่ยงัชีใ้หเ้หน็ว่าวรรณกรรมท าหน้าทีเ่ปิดเผยความเป็นจรงิของชวีติและสงัคมดว้ย  บท
วจิารณ์ทีแ่สดงบทบาทถงึจุดนี้  ย่อมเป็นบทวจิารณ์ที่เป็นพลงัทางปัญญาของสงัคม  หรอืเป็น
ดงัทีผู่ว้จิารณ์กล่าวไวว้่า  “ประหนึ่งเป็นขอนสุมไฟใหลุ้กโชตชิ่วง  สว่างไสวขึน้ในหวัใจอนัรนัทด
ของเราผูอ้่านดว้ยกนั” 
 

รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ ์: ผูว้เิคราะห์ 
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มือนัน้สีขาว กวีนิพนธซี์ไรต ์ปี 2535 

                         ชศูกัดิ ์  ภทัรกุลวณิชย ์
 
 ขอ้น่าสงัเกตประการหน่ึงเกี่ยวกบัรางวลัซไีรตใ์นช่วง 2 ปีทีผ่่านมากค็อื งานทีไ่ดร้บั 
รางวลัซไีรตก์่อใหเ้กดิการวพิากษ์วจิารณ์ตามหลงัมาอย่างชนิดทีห่าขอ้ยุตไิม่ได ้ ขอ้ถกเถยีงหน่ึง
ทีเ่กดิขึน้กค็อืการกลบัไปพจิารณาความหมายและค าจ ากดัความของประเภทงานวรรณกรรม
ใหม ่
 เมื่อกรรมการซไีรตป์ระกาศให ้ อญัมณีแห่งชีวิต ไดร้บัรางวลัซไีรตป์ระเภทเรื่องสัน้
ประจ าปี พ.ศ. 2533 มกีารตัง้ค าถามว่า “เรื่องสัน้” ของอญัชนัถอืว่าเป็นเรื่องสัน้ไดห้รอืไม่  เมื่อ
เจ้าจนัท์ผมหอมไดร้บัรางวลัซไีรตป์ระเภทนวนิยายประจ าปี พ.ศ. 2534 ค าถามท านอง
เดยีวกนักเ็กดิขึน้อกีว่า งานของมาลา ค าจนัทรเ์ป็นนวนิยายหรอืเป็นบทกวกีนัแน่ และในปี พ.ศ. 
2535 เมื่อกรรมการประกาศให ้มือนัน้สีขาว ของ ศกัดิส์ริ ิ มสีมสบื เป็นกวนีิพนธ์ซไีรต ์ค าถาม
ทีห่ลายคนอดถามไม่ไดก้ค็อื งานเขยีนของศกัดิส์ริถิอืเป็นกวนีิพนธด์ว้ยหรือ? 
 และส าหรบัคนทีไ่ดอ้่านงานของศกัดิส์ริเิล่มนี้แลว้ ความสงสยัในขอ้นี้ดจูะยิง่รุนแรง
มากกว่ากรณีของ อญัมณีแห่งชีวิต หรอืเจ้าจนัท์ผมหอมหลายเท่าตวัทเีดยีว 
 เมื่อแรกอ่าน มือนัน้สีขาว หนงัสอื “รวมบทกว”ี พรอ้มภาพประกอบขนาดบางเล่มนี้ 
ตอ้งยอมรบัว่างุนงงกบังานของศกัดิส์ริเิป็นอนัมาก และเพือ่ความแน่ใจในความรูส้กึของตวัเอง 
จงึไดล้องสอบถามความรูส้กึของคนรอบขา้ง ต่างกพ็ดูเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า งานของศกัดิส์ริิ
แปลกชนิดบอกไม่ถูกว่าแปลกตรงไหน 
 ความแปลกในงานของศกัดิส์ริกิค็อื บทกวขีองเขาไม่ใช่กลอนเปล่าทีเ่ราเหน็กนัทัว่ไป
ตามหน้านิตยสาร (โดยเฉพาะนิตยสารผูห้ญงิ) เพราะงานแต่ละชิ้นของเขา ดเูหมือนจะมฉีันท
ลกัษณ์ แต่ในขณะเดยีวกนัฉนัทลกัษณ์ในงานของเขากด็ไูม่เหมอืนกบัฉนัทลกัษณ์ทีเ่ราคุน้เคย
กนัดใีนกลอนแปด โคลงสีสุ่ภาพ และบทกวอีื่นๆ  มลีกัษณะผดิฝาผดิตวัชอบกลอยู่ เป็นตน้ว่า 
บทกวชีื่อ ถอดหน้ากาก หรอืบทสุดทา้ยทีไ่ม่มชีื่อ ดเูผนิๆ กม็ลีกัษณะเป็นโคลงสีสุ่ภาพ แต่เมื่อ
พจิารณาการก าหนดสมัผสัแลว้จะพบว่าคลา้ยๆ กาพยย์านีเสยีมากกว่า หลายคนทีพ่ยายามอ่าน
ออกเสยีง “กลอนแปด” หลายๆ ชิน้ของศกัดิส์ริจิะพบว่าจงัหวะของแต่ละวรรคไม่เป็นไปตาม
จงัหวะทีเ่ราคุน้เคยในกลอนแปดทัว่ไป มลีกัษณะขาดๆเกนิๆอยู่ในท ี ทว่าส าหรบัคนทีไ่ปฟัง
รายการพบนกัเขยีนซไีรตท์ีจ่ดัโดยสมาคมภาษาและหนังสอืแห่งประเทศไทยทีเ่อ.ย.ูเอ เมื่อวนัที ่
29 สงิหาคม ไดฟั้งการอ่านท านองเสนาะบทกวขีองศกัดิส์ริอินัไพเราะเพราะพริง้โดยตวัของเขา
เอง จะพบว่ากลอนของเขามจีงัหวะ เพยีงแต่ว่าจงัหวะนัน้แปลกไปจากความคุน้เคยทีเ่รามตี่อ
กลอนแปดทัว่ๆ ไป 
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 ความแปลกในบทกวขีองศกัดิส์ริจิงึมใิช่การปฏเิสธฉันทลกัษณ์โดยสิน้เชงิเหมอืนกบับทกว ี
กลอนเปล่า หรอืการกลบัไปเอาฉนัทลกัษณ์โบราณมาใชแ้ลว้ใสเ่นื้อหาร่วมสมยัลงไป (คมทวน 
คนัธนู ดจูะเป็นตวัอย่างทีช่ดัเจนมากในกรณีนี้) ความแปลกในงานของศกัดิส์ริคิอืการจงใจเล่น
กบัความคุน้เคยทีผู่อ้่านมตี่อฉนัทลกัษณ์ของบทกว ี
 สิง่ทีศ่กัดิส์ริพิยายามจะท าในบทกวขีองเขาคอื สิง่ทีน่กัวจิารณ์ชาวรสัเซยี Viktor 
Shklovsky เรยีกในภาษารสัเซยีว่า Ostranenie หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนภาษาองักฤษว่า 
Defamilliarization นัน้ คอืการท าสิง่ทีคุ่น้เคยใหไ้ม่คุน้เคย ในกรณีของศกัดิส์ริกิค็อืการเอาฉนัท
ลกัษณ์ทีผู่อ้่านคุน้เคยมาท าใหม่ใหเ้กดิความรูส้กึไม่คุน้เคย ผ่านการเปลีย่นจงัหวะของวรรค 
สลบัต าแหน่งของค าทีต่อ้งสมัผสั เพิม่จ านวนค าของวรรค หรอืกระทัง่เพิ่มวรรคหรอืตดัวรรคออก 
ผลทีไ่ดก้ค็อืการท าให ้“บทกว”ี ของเขาเป็นบทกวอีย่างแทจ้รงิ 
 ทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะ ศตัรตูวัรา้ยในงานสรา้งสรรคท์ัง้หลายทัง้ปวงไม่ว่าจะเป็นภาพเขยีน 
ดนตร ี หรอืวรรณกรรม กค็อื ความคุน้เคย พดูอกีนยัหน่ึง งานสรา้งสรรคจ์ะเป็นงานสรา้งสรรค์
ได ้เพราะงานนัน้เสนอมุมมองใหม่ๆ ใหแ้ก่สิง่ทีเ่ราคุน้เคยอยู่นัน่เอง 
 ครัง้หนึ่งเรารูส้กึว่าฉนัทลกัษณ์กลอนแปดท าใหง้านเขยีนนัน้เป็นบทกวเีพราะเมื่ออ่าน
เรารูส้กึไดว้่ามนัแปลกไปจากภาษาพดูทัว่ไป แต่ในปัจจุบนัเราต่างคุน้เคยกบักลอนแปดจนทุก
คนแทบจะพดูออกมาเป็นกลอนแปดไดถ้า้ตอ้งการ เมื่อเราอ่านงานกลอนแปดทีไ่ม่ดจีรงิๆ ใน
ดา้นการใชภ้าษาหรอืภาพลกัษณ์ เราแทบจะไม่รูส้กึถงึความเป็นกวนีิพนธใ์นกลอนแปดทีเ่รา
อ่านเลย ในบางกรณีเราแทบจะเดาออกไดด้ว้ยซ ้าไปว่าผูเ้ขยีนจะใชค้ าไหนมาสมัผสัในวรรค
ต่อไป ปฏกิริยิาของเราต่องานมลีกัษณะเป็นอตัโนมตัไิปหมด  เพราะมนัสอดคลอ้งกบั
ความคุน้เคยของเรา 
 บทกวขีองศกัดิส์ริน่ิาสนใจกต็รงทีเ่ขาเล่นกบัความคุน้เคยของคนอ่านทีม่ตี่อฉนัทลกัษณ์  
แมจ้ะดคูลบัคลา้ยคลบัคลาว่าเป็นกลอนแปดหรอืโคลงสีสุ่ภาพ แต่เราไม่สามารถอ่านงานของ
ศกัดิส์ริเิหมอืนนกแกว้นกขุนทองท่องอาขยานได ้ เราตอ้งอ่านงานของเขาอย่างตระหนกัในฉนัท
ลกัษณ์ อ่านอย่างชา้ๆ มากขึน้ ซมึซบัค าแต่ละค า จงัหวะของเสยีงแต่ละเสยีง สลดัความคุน้เคย
เก่าๆ ทีม่อีอก เพือ่คน้หาจงัหวะของเสยีงและความลกึซึ้งของค าทีน่ าเสนอในบทกวี 
 การสรา้งความไม่คุน้เคยในสิง่ทีคุ่น้เคยผ่านฉนัทลกัษณ์ใน มือนัน้สีขาว ในทา้ยทีสุ่ด
แลว้คอืการกระตุน้ใหผู้อ้่านตอ้งหนัมาตรวจสอบความคุน้เคยในการเขยีนและอ่านบทกวตีาม
ฉนัทลกัษณ์อย่างไม่ลมืหลูมืตา จนกระทัง่คุณค่าทีแ่ทจ้รงิของฉนัทลกัษณ์สญูหายไป 
 ในท านองเดยีวกนั การน าเสนอเรื่องราวผ่านมุมมองไรเ้ดยีงสาแบบเดก็ กค็อืระบบการ
สรา้งความไม่คุน้เคยในสิง่ทีคุ่น้เคย เพือ่กระตุน้ใหเ้ราหนัมาตรวจสอบความเขา้ใจทีเ่รามตี่อชวีติ
มนุษย ์ธรรมชาตแิละโลก 

บทกวหีลายชิ้นใน มือนัน้สีขาว เป็นการน าเสนอเรื่องราวผ่านสายตาแบบเดก็ๆ 
ภาพลกัษณ์และการเปรยีบเทยีบมลีกัษณะซื่อๆ แบบทีเ่ดก็มอง เป็นตน้ว่างานชื่อ เมลด็พนัธุ ์
บรรยายการแบ่งกนักนิ 
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มะม่วงของเดก็ 
มะม่วงสุกลูกใหญ่ 
แกม้ซ้ายแหว่งก่อน 
แกม้ขวาแหว่งตาม 
 หรอืใน ขา้วเกรยีบ เดก็จนิตนาการว่าดวงจนัทรค์อืขา้วเกรยีบทีส่ามารถเอามาป้ิงกนิได ้
ภาพของเดก็ก าลงักนิขา้วเกรยีบดวงจนัทร ์ เป็นการน าภาพของดวงจนัทรข์า้งขึน้ขา้งแรมมา
เปรยีบเทยีบอย่างน่าเอน็ดวู่า 
    บิน่บิน่จากขอบขา้ง 
ลามลามแต่จนัทรเ์ตม็ 
เลม็เลม็จนจนัทรแ์รม 
 นอกจากนี้   ในงานหลายชิน้ ศกัดิศ์ริจิะน าเสนอภาพทีข่ดักนัระหว่างวธิกีารมองแบบ
ผูใ้หญ่กบัวธิกีารมองแบบเดก็ ใน ขา้วเกรยีบ เมื่อเดก็น้อยเอาเงนิใบไมไ้ปขอซื้อขา้วเกรยีบ 
แม่คา้บอกกบัเธอว่า หนูเกบ็เงนิใบไมไ้วซ้ือ้ขนมดนิขนมทรายเถดินะหนู จะเหน็ว่า ในขณะทีเ่ดก็
ไม่สามารถจ าแนกขา้วเกรยีบดวงจนัทรแ์ละขา้วเกรยีบจรงิ หรอืระหว่างเงนิจรงิกบัเงนิใบไม ้
ผูใ้หญ่อย่างแม่คา้ขายขา้วเกรยีบจะสามารถจ าแนกความแตกต่างนี้ได ้ และทีข่มขื่นกว่านัน้คอื
ค าตอบของแม่คา้ขา้งตน้ ชีใ้หเ้หน็ความแลง้น ้าใจและการเล่นตลกกบัความไรเ้ดยีงสาของเดก็
อย่างค่อนขา้งจะโหดรา้ยของแม่คา้ ในบทสุดทา้ยของงานน้ีจงึมเีสยีงของกวสีรุปไวว้่า “ยงัมขีา้ว
เกรยีบดวงจนัทร/์ทีไ่ม่ตอ้งซื้อขายกนัดอกนะเจา้ทรามเชย” 
 ความขดัแยง้ระหว่าง “จรงิ” และ “เล่น” จากมุมมองทีต่่างกนัระหว่างเดก็และผูใ้หญ่ยิง่
ซบัซอ้นซ่อนเงือ่นในงานชื่อ เปลีย่น 
กอ้นดนิกร็ะเบดิได้ 
      ขวา้งไปแตกเปรี้ยงเสยีงกอ้ง 
หงายทอ้งลม้ตายต่อหน้า 
แลว้เสกคาถาใหก้ลบัฟ้ืน 

   ปืนไมก้ฆ็า่ได ้
               เหน็เป็นปืนจรงิใช่ปืนไม้ 

ปลดิชวีติคนไดเ้ป็นผกัปลา 
 และขยี้ใบไมท้าใหก้ลบัฟ้ืน 

 ในสายตาของเดก็ทีเ่ล่นสูก้นั กอ้นหนิ ปืนไม ้ เป็นของจรงิทีใ่ชฆ้่าฟันได ้ แต่โลกของเดก็
การท าลายลา้งเข่นฆา่ ความตาย ไม่ใช่ความสญูเสยีทีไ่ม่อาจเรยีกกลบัคนืมาไดเ้ช่นทีรู่ส้กึในโลก
ของผูใ้หญ่ เมื่อตายกส็ามารถเสกใหฟ้ื้นได ้ ส าหรบัเดก็แลว้ทัง้หมดเป็นเพยีงการ “เล่น” แต่
ผูใ้หญ่ในกลอนชิน้น้ีแมจ้ะรูว้่าปืนไม ้  ไม่ใช่ปืนจรงิ แต่เมื่อลูกมาฟ้องว่าถูกเพือ่นแกลง้ เขาถงึกบั 
“เขา้รวับอ้งหเูจา้ตวัแกลง้ / แลว้แย่งหกัปืนไมท้ีเ่ดก็ยงิ” จะเหน็ว่าผูใ้หญ่กลบัไม่เหน็การเล่นเป็น
เรื่องเล่นดงัเช่นทีเ่ดก็เขา้ใจ ผูใ้หญ่ต่างหากทีเ่หน็ปืนไมเ้ป็นปืนจรงิถงึขนาดตอ้งหกัทิง้ สว่นเดก็
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นัน้ปืนไมก้ค็อืปืนไม ้เพราะแมว้่าจะฆา่ไดแ้ต่ตายแลว้กฟ้ื็นได ้ในทีน่ี้ เดก็คอืคนทีส่ามารถจ าแนก
ความแตกต่างระหว่าง “เล่น” และ “จรงิ” ไดใ้นขณะทีผู่ใ้หญ่จะน า 2 สิง่นี้มาปะปนกนัจนเดก็
สบัสน 
 เป็นทีน่่าสงัเกตว่างานชื่อ เปลีย่น ชิ้นน้ีจบลงดว้ยเสยีงของกวเีช่นเดยีวกบั ขา้วเกรยีบ 
ในลกัษณะเตอืนสตผิูใ้หญ่ว่า “แคน้เคอืงทีคุ่ณปลูกไว/้ไดเ้ปลีย่นปืนไมท้ีเ่ขาถอื” งานชิ้นอื่นที่
เสนอภาพขดัแยง้ระหว่างวธิมีองแบบสายตาเดก็และแบบสายตาผูใ้หญ่กจ็ะมลีกัษณะเช่นนี้ คอื
จบลงดว้ยการเสนอมุมมองที ่3 คอื มุมมองของกวทีีม่กัจะมลีกัษณะเตอืนสต ิไม่ว่าจะเป็น “เมลด็
พนัธุ”์ “จม” “ถุงมอื” “หาบน ้า” “สาวน้อยในสวน” หรอื “แกว่งสารสม้”  
 ใน แกว่งสารสม้ เราจะเหน็ว่า ขณะทีศ่กัดิส์ริบิรรยายภาพเดก็ดใีจทีส่ามารถแกว่งสารสม้
จนน ้าในตุ่มใสสะอาด แต่กจ็บลงดว้ยเสยีงกวทีีว่่า “แต่เออหนาอย่ากระทบกระทัง่/เดีย๋วขุน่ขน้จะ
กลบัคลัง่ขึน้มาได”้ ดงันัน้การทีจ่ะด่วนสรุปว่า โลกของเดก็ทีน่ าเสนอใน มือนัน้สีขาว คอืโลกที่
บรสิุทธิไ์รเ้ดยีงสา ทีส่ามารถจะท าใหน้ ้าในตุ่มใสสะอาดหมดจด เหมอืนเดก็แกว่งสารสม้จนน ้าใน
ตุ่มใสสะอาด ออกจะเป็นความเชื่อทีไ่รเ้ดยีงสาแบบเดก็ๆ เพราะในทา้ยทีสุ่ดแลว้ ความขุน่ขอ้ง
ของโลกผูใ้หญ่หาไดห้ายไปจากโลกนี้ไม่ เพยีงแต่ตกตะกอนและพรอ้มทีจ่ะ”คลัง่” ขึน้มาใหม่ได้ 
 เราจงึพอจะกล่าวไดว้่า เสยีงของกวทีีส่อดแทรกเขา้มาในงานเหล่านี้ท าหน้าทีก่ระตุก
อารมณ์คนอ่านมใิหค้ลอ้ยตามไปกบัมุมมองบรสิุทธิแ์บบเดก็ๆ หรอืมุมมองแบบผูใ้หญ่ทีน่ าเสนอ
ในงาน เพือ่ใหค้นอ่านหนัมาตรวจสอบมุมมองทัง้แบบเดก็ๆ และแบบผูใ้หญ่ และทีส่ าคญัคอืของ
ตวัผูอ้่านเองซึง่จะว่าไปแลว้ มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัการเล่นกบัฉันทลกัษณ์แบบเก่าและฉนัท
ลกัษณ์ทีไ่รฉ้นัทลกัษณ์และทีส่ าคญัคอืฉันทลกัษณ์ในงานของศกัดิส์ริ ิ
 มือนัน้สีขาว เป็นงานทีซ่่อนความสลบัซบัซอ้นไวอ้ย่างน่าอศัจรรยไ์ม่ว่าจะเป็นในดา้น
การเล่นกบัฉันทลกัษณ์หรอืการเล่นกบัมุมมองแบบเดก็ๆ แมว้่าโดยผวิเผนิ มือนัน้สีขาว จะดู
เหมอืนเป็นกวนีิพนธไ์รฉ้ันทลกัษณ์ทีน่ าเสนอโลกไรเ้ดยีงสาของเดก็ แต่ในทา้ยทีสุ่ดแลว้ มือนัน้
สีขาวเป็นงานทีต่่อตา้นและขดัขนืการหาขอ้สรุปงา่ยๆ ใหแ้ก่หนงัสอืเล่มนี้ ในท านองเป็นกวี
นิพนธแ์บบมฉีนัทลกัษณ์ หรอืแบบไรฉ้นัทลกัษณ์เป็นการน าเสนอโลกบรสิุทธิข์องเดก็ และโลก
ประสบการณ์ของผูใ้หญ่ เพราะทีสุ่ดของทีสุ่ดแลว้ เราจะรูว้่า มือนัน้สีขาว กเ็พราะรูว้่าสดี าเป็น
อย่างไร  
 
ทีม่า : ชศูกัดิ ์  ภทัรกุลวณิชย.์ “มอืนัน้สขีาว กวนีิพนธซ์ไีรต ์ ปี 2535”. สารคดี ปีที ่8 ฉบบัที ่
92 (ตุลาคม 2535). 
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บทวิเคราะห ์
 

ผูเ้ขยีนบทวจิารณ์นี้คอื ชศูกัดิ ์  ภทัรกุลวณิชย ์  อาจารยภ์าควชิาภาษาองักฤษ  คณะ
ศลิปศาสตร ์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  เป็นนกัวจิารณ์ทีม่ผีลงานตพีมิพเ์ป็นประจ าในหนงัสอื
สารคดรีายเดอืนและเนชัน่สุดสปัดาห ์   ไดร้บัรางวลันักวจิารณ์ดเีด่น  กองทุนหม่อมหลวงบุญ
เหลอื  เทพยสุวรรณ  ประจ าปี พ.ศ. 2535  และมผีลงานวจิารณ์รวมเล่มชื่อ  คนกบัหนังสือ   ชู
ศกัดิเ์ป็นนกัวจิารณ์ทีม่กัน าทฤษฎวีรรณคดวีจิารณ์ของตะวนัตกมาเป็นฐานในการอ่าน
วรรณกรรมไทยดงันัน้  เมื่อเขาเขยีนบทวจิารณ์  บทวจิารณ์ของเขาจงึดหูนกัแน่น  มมุีมมองที่
แปลกใหม่  และมคีวามเป็นวชิาการสงู  อนัท าใหเ้ขาเป็นหน่ึงในนกัวจิารณ์ไม่กีค่นทีน่กัเขยีนรุ่น
ใหม่ใหก้ารยอมรบั 
 เมื่อ มือนัน้สีขาว ของศกัดิส์ริ ิ  มสีมสบื  ไดร้บัรางวลัซไีรตใ์น ปี พ.ศ. 2535  วง
วรรณกรรมและสือ่มวลชนกล่าวขวญัถงึอย่างมาก   บา้งกค็่อนขอดว่าแต่งไม่ถูกฉนัทลกัษณ์  
กรรมการตดัสนิยกย่องว่าเป็นกวนีิพนธไ์ดอ้ย่างไร   บา้งกช็ื่นชมว่าคณะกรรมการใจกวา้งมาก 
ทีใ่หโ้อกาส “กลอนเปล่า”  ไดร้บัรางวลัในระดบัชาต ิ  ค าประกาศตอนหนึ่งของคณะกรรมการ
ตดัสนิรางวลัซไีรตก์ย็กย่องความดเีด่นดา้นวรรณศลิป์ของ มือนัน้สีขาว ไวว้่า 

“ศกัดิส์ริ ิ  มสีมสบื  สรรสรา้งฉันทลกัษณ์อสิระขึ้นมาใหม่จากความรุ่มรวยของฉนัท
ลกัษณ์ไทยแต่เดมิ  มรีปูแบบเป็นธรรมชาตสิอดคลอ้งกบัเนื้อหา  ค าทีส่รรใชเ้ป็นค างา่ย  เรยีง
รอ้ยอย่างมลีลีาจงัหวะ  สรา้งล าน าอนัทรงพลงั  ใหจ้นิตภาพเด่นชดั  สือ่ความคดิของกว ี กระทบ
อารมณ์และเรา้ความคดิผูอ้่าน” 
 หลงัไดร้บัรางวลัซไีรต ์  มผีูว้จิารณ์  มือนัน้สีขาว  ไวห้ลายคน1   นกัวจิารณ์ทุกคน
กล่าวถงึจุดเด่นของหนงัสอืเล่มนี้ตรงกนั  2  ประเดน็  คอื  ความแปลกใหม่ของฉนัทลกัษณ์  
และ  การใชมุ้มมองของเดก็ถ่ายทอดเนื้อหาแสดงความจรงิของชวีติและสงัคม  บทวจิารณ์ของชู
ศกัดิ ์ ภทัรกุลวณิชยก์ก็ล่าวถงึผลงานของศกัดิส์ริ ิ มสีมสบื  ในประเดน็เดยีวกบับทวจิารณ์อื่น ๆ  
ผูว้จิารณ์ยอมรบัอย่างเปิดเผยว่า  เมื่อแรกอ่าน มือนัน้สีขาว  ก ็ “งุนงงกบังานของศกัดิส์ริเิป็น
อนัมาก”  และเมื่อตรวจสอบความรูส้กึนี้กบัคนอื่น ๆ กพ็บว่าไม่แตกต่างกนั   การไม่ซ่อนเรน้
ความรูส้กึของตนเองเช่นน้ีดงึคนอ่านใหเ้ป็นแนวร่วมในการพนิิจคุณค่าของบทกวขีองศกัดิส์ริิได้
อย่างน่าสนใจ  และชวนใหต้ดิตามการวเิคราะหข์องนกัวจิารณ์ผูน้ี้ต่อไป  ดงัผูอ้่านจะพบว่าใน
ขณะทีค่วามรูส้กึของนกัอ่านทัว่ไปบอกว่า “รูส้กึแปลก  ไม่ไพเราะสละสลวย  แต่น่าสนใจ”  หรอื  

 
1 นอกจากบทวิจารณข์องชศูกัด์ิ  ภทัรกลุวณิชยท่ี์คดัสรรมานี ้ ยงัมีบทวิจารณข์องนกัวิจารณค์นอื่นอีก  ไดแ้ก่    
   กสุมุา รกัษมณี, “มีอะไรในกวีนิพนธ ์:  ค าตอบจากมือนั้นสีขาว  ผลงานรางวลัซีไรตปี์นี”้   
  ธเนศ  เวศรภ์าดา, “มือนัน้สีขาว -- โลกนีก้็สีขาว”   และ  “มือนัน้สีขาว  กวีนิพนธข์องคนรุน่ใหม่” 
  รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ,์ “มือนัน้สีขาว   แหวกแนวแต่ไรแ้นว”   เป็นตน้ 
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“แปลกชนิดบอกไม่ถูกว่าแปลกตรงไหน”  หรอื  “แปลกแหวกแนวด”ี  บทวจิารณ์ของชศูกัดิ ์ 
สามารถบ่งชีไ้ดช้ดัเจนว่า   “ความแปลกในงานของศกัดิส์ริคิอืการจงใจเล่นกบัความคุน้เคยของ
ผูอ้่านทีม่ตี่อฉนัทลกัษณ์ของบทกว”ี  ชศูกัดิท์ าใหข้อ้สงัเกตของเขาหนกัแน่นขึน้  โดยอา้ง
แนวคดิเรื่อง  Defamilliarization  ของนกัวจิารณ์แนวรปูแบบนิยมชาวรสัเซยีชื่อ  Viktor  
Shklovsky  และอธบิายขยายความว่า หมายถงึ  “การท าสิง่ทีคุ่น้เคยใหไ้ม่คุน้เคย   ในกรณีของ
ศกัดิส์ริกิค็อืการเอาฉนัทลกัษณ์ทีผู่อ้่านคุน้เคยมาท าใหม่ใหเ้กดิความรูส้กึไม่คุน้เคย  ผ่านการ
เปลีย่นจงัหวะของวรรค  สลบัต าแหน่งของค าทีต่อ้งสมัผสั  เพิม่จ านวนค าของวรรค  หรอืกระทัง่
เพิม่วรรคหรอืตดัวรรคออก  ผลทีไ่ดค้อืการท าให ้  “บทกว”ี  ของเขาเป็นบทกวอีย่างแทจ้รงิ”   
ค าอธบิายตรงนี้แสดงลกัษณะการสรา้งสรรคบ์ทกวขีองศกัดิส์ริอิย่างชดัเจน  แต่น่าเสยีดายทีผู่้
วจิารณ์ไม่ไดย้กตวัอย่างบทกว ี   มาแสดงเพื่อท าใหผู้อ้่านเหน็จรงิมากยิง่ขึน้ว่าศกัดิส์ริิ
เปลีย่นแปลงฉนัทลกัษณ์ทีผู่อ้่านคุน้เคยใหก้ลายเป็นฉันทลกัษณ์เฉพาะในบทกวขีองเขาได้
อย่างไร    
 อย่างไรกต็าม  คุณค่าของบทวจิารณ์นี้อยู่ทีป่ระเดน็ทีช่ศูกัดิน์ าเสนอเป็นการกระตุน้
เตอืนใหผู้อ้่านตระหนกัถงึคุณค่าและความหมายทีแ่ทจ้รงิของฉนัทลกัษณ์ในงานกวนีิพนธว์่า  
ควรเป็นกลไกทางวรรณศลิป์ทีเ่กือ้หนุนการสรา้งจงัหวะ  และลลีาของเสยีงอย่างมพีลงั  กระตุน้
ใหผู้อ้่านมปีฏกิริยิาทางอารมณ์โดยอสิระมากกว่าเป็นกรอบตายตวัทีท่ าใหผู้อ้่านรูส้กึไปเองโดย
อตัโนมตั ิ

นอกจากบ่งชีไ้ดว้่าความแปลกของบทกวขีองศกัดิส์ริเิกดิจากสิง่ใด   ผูว้จิารณ์ยงับอก
ผูอ้่านว่าควรจะอ่านงานเขยีนของศกัดิส์ริดิว้ยวธิใีด  ดงักล่าวว่า  “เราตอ้งอ่านงานของเขาโดย
ตระหนกัในฉันทลกัษณ์  อา่นอย่างชา้ ๆ มากขึน้  ซมึซบัค าแต่ละค า  จงัหวะของเสยีงแต่ละ
เสยีง  สลดัความคุน้เคยเก่า ๆ ทีม่อีอก  เพือ่คน้หาจงัหวะของเสยีงและความลกึซึง้ของค าที่
น าเสนอในบทกว”ี  ผูว้จิารณ์สรุปว่า  “การสรา้งความไม่คุน้เคยในสิง่ทีคุ่น้เคยผ่านฉนัทลกัษณ์ใน 
มือนัน้สีขาว  ในทา้ยทีสุ่ดแลว้คอืการกระตุน้ใหผู้อ้่านตอ้งหนัมาตรวจสอบความคุน้เคยในการ
เขยีนและการอ่านบทกวตีามฉนัทลกัษณ์อย่างไม่ลมืหลูมืตา  จนกระทัง่คุณค่าทีแ่ทจ้รงิของฉนัท
ลกัษณ์สญูหายไป”  กล่าวไดว้่า  ขอ้สรุปของผูว้จิารณ์ชีใ้หเ้หน็ว่าฉนัทลกัษณ์ยงัคงเป็น
คุณลกัษณะเด่นของกวนีิพนธ ์   เป็นหวัใจส าคญัของความเป็น  “บทกว”ี  แต่ฉนัทลกัษณ์ย่อม
ตอ้งมใิช่กรงขงัของถอ้ยค าภาษาหรอืลลีาจงัหวะเสยีง   ความเคร่งครดัต่อฉนัทลักษณ์แบบแผน
อย่างไม่ลมืหลูมืตาสามารถท าลายความเป็น “บทกว”ี  ไดพ้อ ๆ กบัการละทิง้ฉนัทลกัษณ์อย่าง
ไม่ใยด ี  เพราะไม่เขา้ถงึและไม่เขา้ใจ   กล่าวไดว้่าบทวจิารณ์บทน้ีบ่งชีบ้ทบาทของผูอ้่านกวี
นิพนธร์่วมสมยัโดยตรง  ว่าจ าเป็นตอ้งเปิดใจกวา้ง  และ  “ว่าง”  เพือ่รบัรสของบทกวนีัน้  พรอ้ม
ทัง้ “ตื่นตวั” และ “ตดิตาม”  ตรวจสอบปฏกิริยิาทางอารมณ์ของตนอย่างจรงิจงั  โดยไม่ใหถู้ก
ครอบง าดว้ยความคุน้ชนิเก่า ๆ    

นอกจากประเดน็ดา้นฉนัทลกัษณ์แลว้  ผูว้จิารณ์ดจูะหนัไปใหค้วามส าคญักบัแก่น
ความคดิทีผู่เ้ขยีนน าเสนอดว้ยความแตกต่างของมุมมองไรเ้ดยีงสาแบบเดก็  และมุมมองที่
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จรงิจงัของผูใ้หญ่ การทีศ่กัดิส์ริใิชค้วามคดิแบบซื่อ ๆ ของเดก็  และภาพขดักนัระหว่างวธิกีาร
มองโลกดว้ยประสบการณ์ของผูใ้หญ่กบัวธิกีารมองโลกดว้ยจติใจบรสิุทธิข์องเดก็ลว้นเป็นเป็น
การน าเสนอเรื่องราวที ่  “กระตุน้ใหเ้ราตอ้งหนัมาตรวจสอบความเข้าใจทีเ่รามตี่อชวีติมนุษย ์ 
ธรรมชาตแิละโลก”  และท าใหผู้อ้่านตระหนกัว่าการมองโลกและชวีติดว้ยมุมมองเพยีงดา้นเดยีว
ย่อมไม่ท าใหเ้หน็ภาพรวมทีแ่ทจ้รงิ 

ชศูกัดิย์งัตัง้ขอ้สงัเกตเรื่อง  “เสยีงของกว”ี  โดยกล่าวว่าเป็น  “มุมมองที ่3”    เสยีงของ
กวทีีป่รากฏในบทกวมีกัมลีกัษณะเตอืนสต ิ  อาจเตอืนสตผิูใ้หญ่มใิหท้ ารา้ยโลกและชวีติโดย
รูเ้ท่าไม่ถงึการณ์   ขณะเดยีวกนักเ็ตอืนสตผิูอ้่านมใิหเ้คลิม้คลอ้ยไปกบัมุมมองใสสะอาดบรสิุทธิ ์
ของเดก็เกนิไปจนลมืความจรงิของโลกและชวีติ    ผูว้จิารณ์สรุปว่า  เสยีงของกวทีีส่อดแทรกเขา้
มาในบทกวที าหน้าทีก่ระตุกอารมณ์ผูอ้่าน  ไม่ใหค้ลอ้ยตามไปกบัมุมมองบรสิุทธิข์องเดก็หรอื
ความคดิของผูใ้หญ่   แต่ใหส้ ารวจตรวจสอบทัง้สองแง่มุม  เพราะต่างเป็นภาพสะทอ้นของกนั
และกนั   

บทวจิารณ์ของชศูกัดิ ์  ภทัรกุลวณิชย ์  จงึชีใ้หเ้หน็ความมเีอกภาพและการน าเสนอบท
กวขีองศกัดิส์ริ ิ  มสีมสบือย่างเป็นระบบ  ท าใหผู้อ้่านมองเหน็ความซบัซอ้นน่าอศัจรรยข์องบท
กวขีองนกัเขยีนซไีรตผ์ูน้ี้   ซึง่  “เล่น”  กบัฉนัทลกัษณ์และ  “เล่น”  กบัมุมมองของการน าเสนอ
เนื้อหาสาระอย่างลกึซึง้  ท าใหผู้ท้ีอ่่านและ “ด”ู  บทกวขีองศกัดิส์ริอิย่างผวิเผนิแลว้ด่วนสรุปว่า  
“ไม่ใชบ่ทกว”ี  จ าตอ้งทบทวนความรูแ้ละความรูส้กึของตนเองใหม่อย่างจรงิจงัอกีครัง้ 
 การทีผ่ลงานกวนีิพนธเ์ชงิกลอนเปล่าเล่มน้ีไดร้บัรางวลัซไีรตเ์ป็นครัง้แรก  น่าจะ
สัน่คลอนมาตรฐานของการพจิารณากวนีิพนธโ์ดยทัว่ไป  ทีเ่น้นความไพเราะตามกระบวนฉนัท
ลกัษณ์  และขนบวรรณศลิป์อย่างเดมิ   บทวจิารณ์ของชศูกัดิจ์งึชี้ชดัว่าหนงัสอืเล่มนี้ต่อตา้นขดั
ขนืการอ่านทีด่่วนสรุปงา่ย ๆ   ผูว้จิารณ์ควรวางใจเป็นกลาง  ละทิง้ความเคยชนิของตน  และ
พเิคราะหผ์ลงานเล่มนี้อย่างเปิดใจ      ผูว้จิารณ์วเิคราะหใ์หเ้หน็ว่าการใชฉ้นัทลกัษณ์งา่ย  
ถอ้ยค าทีไ่ม่ไดอ้ลงัการ   และความคดิความเชื่อตรงไปตรงมาแบบเดก็ ๆ  แทท้ีจ่รงิแลว้เป็นการ
แฝงเรน้การสอน  (didactic)  อย่างแนบเนียนใหผู้อ้่านตรวจสอบความเขา้ใจของตนทีม่ตี่อมนุษย ์ 
โลก และธรรมชาต ิ   สว่นการละเล่นสนุกสนานและความเขา้ใจโลกอย่างบรสิุทธิข์องเดก็ ๆ ที่
ผูเ้ขยีนกล่าวถงึในบทกว ี  แทท้ีจ่รงิแลว้เป็นการเตอืนสตผิูใ้หญ่ในพจิารณาความจรงิ  ความลวง  
ของโลกและชวีติอย่างระมดัระวงั    
 บทวจิารณ์นี้เป็นตวัอย่างหนึ่งทีช่ีใ้หเ้หน็ว่าผูว้จิารณ์ไม่จ าเป็นตอ้งใชท้ฤษฎใีดทฤษฎี
หนึ่งโดยเฉพาะในการวจิารณ์งานศลิปะ  โดยอาจประสานกนัระหว่างทฤษฎทีีเ่น้นเรื่องภาษา  
ตวับท  และแก่นความคดิ  เพือ่ใหผู้อ้่านเขา้ถงึคุณค่าของวรรณกรรมหลายแงห่ลากมุมขึน้ 
 
 

รืน่ฤทยั   สจัจพนัธุ ์ :  ผูว้เิคราะห์ 
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ตลุาคม  ทศวรรษใหม่ของไพฑูรย ์ ธญัญา 
 
                  ชศูกัดิ ์  ภทัรกุลวณิชย ์
 
 จากรวมเรื่องสัน้ ก่อกองทราย (2528) ทีไ่ดร้บัรางวลัซไีรตป์ระจ าปี 2530 จวบจนถงึ
ผลงานเล่มล่าสุดของเขา ตุลาคม หากวดัจากช่วงเวลา งานทัง้สองเล่มนี้ห่างกนัเพยีงแค่สบิปี 
ทว่าเมื่อเพง่พนิิจลงไปในเนื้องานแลว้ อาจกล่าวไดว้่า ตุลาคม คอืจุดเริม่ตน้ทศวรรษใหม่แห่ง
เสน้ทางการประพนัธข์องนกัเขยีนหนุ่มเมอืงใตค้นน้ี 
 เมื่อสบิปีทีแ่ลว้ใน “ความในใจของเดก็ก่อกองทราย” ไพฑรูย ์  ธญัญา ประกาศ
จุดมุ่งหมายการเขยีนหนงัสอืของเขาไวอ้ย่างชดัเจนดว้ยท่าทถี่อมตวัว่า 
 “ขา้พเจา้มกัพอใจและรูส้กึสนุกทุกครัง้ทีไ่ดเ้ขยีนถงึเรือ่งราวของผูค้นในทอ้งถิน่น้ี มนั
คล้ายกบัว่าข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือร้องทุกขเ์รือ่งราวทีเ่กิดขึ้นกบัพวกเขาออกสู่โลก
ภายนอก…ขา้พเจา้ไม่อาจคดิว่านีเ่ป็นการสบืต่อภารกจิของนกัเขยีนรุ่นเก่าๆ หรอืการ
รบัผดิชอบต่อพนัธกจิทางวรรณกรรม กล่าวเช่นนัน้อาจสงูสง่และยิง่ใหญ่เกนิไปส าหรบันกัเขยีน
หน้าใหม่คนหนึง่ (ก่อกองทราย ฉบบัพมิพค์รัง้ที ่20, 2536 หน้า 20–21 ตวัเน้นเป็นของผมเอง)  

 ก่อกองทราย เป็นอกีหนึ่งความพยายามของนกัเขยีนรุ่นใหม่ ยุคหลงั 6 ตุลาคม 2519 
ทีต่อ้งการผสานเน้ือหาแนวเพือ่ชวีติ ใหก้ลมกลนืเป็นเน้ือเดยีวกบัความงดงามทางวรรณศลิป์ รุ่ม
รวยดว้ยรายละเอยีดทางอารมณ์ ความรูส้กึนึกคดิ และภาพชวีติของผูย้ากไร ้ แพรวพราวดว้ย
สสีนัของภาษา บรรยากาศและจนิตภาพ สามารถฉายภาพชวีติขมุกขมวัของผูค้นทีถู่กผลกัให้
อยู่ตามซอกหลบืของสงัคมไดอ้ย่างกระจ่างแจง้ หลายเรื่องมกีารใชส้ญัลกัษณ์เพือ่สือ่ความได้
อย่างแนบเนียน  แต่บางเรื่องกอ็อกจะโจ่งแจง้ ลลีาและน ้าเสยีงแมจ้ะดเูนิบนาบจนเกอืบ
ราบเรยีบ  แต่บ่อยครัง้แฝงความลุ่มลกึอยู่ในท ี และบางครัง้ออกจะอย่างจงใจ 
 จะอย่างไรกต็าม เราไม่อาจปฏเิสธไดว้่า ก่อกองทราย คอืเสาหนิอนัหนกัแน่น มัน่คง
และสงา่งามหลกัหนึ่งของงานเขยีนสกุลสจันิยมในบา้นเรา 

เรื่องสัน้หลายชิน้ใน ตุลาคม ยงัคงกลิน่อายของวรรณกรรมสจันิยมเช่นใน ก่อกอง
ทราย อยู่ค่อนขา้งมาก ผูอ้่านสามารถรบัรูไ้ดถ้งึความเป็นห่วงเป็นใยของไพฑรูยต์่อปัญหาสงัคม 
และความเหน็อกเหน็ใจต่อชะตาชวีติของผูด้อ้ยโอกาสและเสยีเปรยีบ ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอ
ความโหดเหีย้มของสงครามทีค่ร่าชวีติลูกชายของแม่เฒ่าบวัลาใน “แนวรบดา้นตะวนัตก : 
เหตุการณ์ไม่ตื่นเตน้” ความโหดรา้ยของความหวิโหยทีท่ าใหเ้พือ่นตอ้งฆา่เพือ่น เพยีงเพือ่แย่ง
เหด็โคนบนโพนปลวก ใน “แผ่นดนิของเรา” ความทุกขร์ะทมของความยากไรท้ีก่ดักร่อนและดงึ
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ทึง้ชวีติครอบครวันรศิจนยบัเยนิใน “ตุ๊กตาแขนขาด” และความกราดเกรีย้วของการเหยยีดผวิอนั
น าไปสูโ่ศกนาฏกรรมของฟาตมีะใน “ลูกชายคนชวา” 

แต่ทีน่่าสนใจคอืเรื่องสัน้บางเรื่องใน ตุลาคม ไพฑรูยส์ามารถกะเทาะเปลอืกของ “สงัคม
เชงิมหรสพ” (Society of Spectacles) ไดอ้ย่างถงึแก่น โดยเฉพาะในประเดน็การที่
สือ่สารมวลชน ไม่ว่าจะเป็นหนงัสอืพมิพ ์วทิยุ โทรทศัน์ ไดท้ าใหทุ้กเรื่องราวในชวีติ ไม่ว่าจะเป็น
การฆ่าตวัตายเพือ่ประทว้งรฐับาล สงครามระหว่างเชือ้ชาต ิและอุบตัภิยัอย่างตกึถล่ม กลายเป็น
เพยีงมหรสพอนัน่าตื่นตาตื่นใจ เพือ่ตอบสนองตณัหาคนดเูท่านัน้ 

นกัศกึษาปรญิญาโทใน “ความตายในเดอืนตุลาคม” ตดิตามขา่วการฆ่าตวัตายของ
นกัศกึษา ถงึขัน้ลงทุนเกบ็รวบรวมภาพนกัศกึษาเชอืดคอตายไดเ้ป็นสมุดภาพเล่มโต ทัง้นี้มใิช่
เพราะเขาสนใจปัญหาบา้นเมอืง หากเพราะเขา “ก าลงัสนุกกบักจิกรรมอย่างใหม่” ของเขา ใน
ท านองเดยีวกนั นกัทศันาจรชาวกรุงเทพ ฯ ซือ้ทวัรไ์ปชายแดนพม่าใน “แนวรบดา้นตะวนัตก ฯ” 
รูส้กึว่าพวกเขาขาดทุน เมื่อไม่มภีาพการสูร้บระหว่างทหารพม่าและชาวกระเหรีย่งใหพ้วกเขาได้
ด ู และใน “ในทีส่าธารณะและถูกตอ้งตามกฎหมาย” พธิกีรรายการโทรทศัน์สนใจแต่ว่าเกดิอะไร 
“มดิมีริา้ย” หรอืไม่ เมื่อหญงิสาวผูร้อดตายจากตกึถล่มตอ้งนอนตดิอยู่ใตซ้ากตกึกบัหนุ่มแปลก
หน้าถงึ 4 วนั 

ในเรื่องสัน้ทัง้สาม เสน้แบ่งระหว่างการเสนอหรอืตามขา่วเพือ่รบัรูข้อ้เทจ็จรงิและเพือ่
สนองตณัหาทัง้ของคนท าข่าวและของคนตามขา่วนัน้  ช่างพร่าเลอืนจนยากจะแยกแยะได ้
ดงัเช่นทีต่วัละครนกัเขยีนใน “ความตายฯ” ระบายใสเ่พือ่นของเขาและนกัศกึษาปรญิญาโทว่า 
การตดิตามขา่วการฆ่าตวัตายประทว้งรฐับาลของนกัศกึษานัน้ “มนักเ็หมอืนกบัการดกูฬีาสกั
อย่างหนึง่นัน่แหละ…ไม่ว่าจะดจูากรายการสดหรอืดจูากเทปโทรทศัน์  คนทีด่กูม็คีวามรูส้กึ
เดยีวกนั พวกนายตืน่เตน้และสนุกมากใช่มัย้…สาบานไดเ้ลยว่า พวกนายจะตอ้งถงึจุดสุดยอด
กนัทุกๆ คน” สว่นเหตุผลการเสนอขา่วเพือ่ “กระตุน้เตอืนใหเ้กดิความตื่นตวัและส านึก
รบัผดิชอบในหมู่ผูเ้กีย่วขอ้งทัง้หลาย”  เช่นทีผู่จ้ดัรายการโทรทศัน์พดูใน “ในทีส่าธารณะฯ” 
แทจ้รงิแลว้เป็นเพยีงการเอาเรื่องคุณธรรมมาแอบอา้ง เมื่อการสมัภาษณ์หญงิสาวผูร้อดตายนัน้ 
คอืการขงึพดืเธอในทีส่าธารณะ โดยมพีธิกีร “ก าลงัช่วยกนัเปลื้องผา้ของเธอออกทลีะชิ้น ดว้ย
วธิกีารอนัฉลาดและช านิช านาญต่อหน้าผูค้นทีน่ัง่ดกูนัอย่างเรยีงรายดว้ยใจจดใจจ่อ ต่อหน้า
กลอ้งบนัทกึภาพทีค่อยกวาดสา่ยเหมอืนดวงตาของปีศาจ พวกเขาทัง้หมดก าลงัจอ้งดเูธออย่าง
ห่ามกระหาย” 

หากการน าเสนอเรื่องราวความตาย หายนะของสงคราม หรอืภยัพบิตัจิากความเหน็แก่
ตวัของมนุษย ์ เป็นเพยีงการขายข่าวของบรรดาสือ่มวลชน เพือ่สนองตณัหาคนดแูละคนอ่าน 
ดงัเช่นทีไ่พฑูรยพ์ยายามสะทอ้นออกมาในเรื่องสัน้ทัง้สามแลว้ไซร ้ เราคงอดถามต่อไม่ไดว้่า 
แลว้การบอกเล่าความทุกขย์ากของผูเ้สยีเปรยีบดอ้ยโอกาสทีน่กัเขยีนแนวเพือ่ชวีติท ากนัอยู่นัน้ 
แตกต่างอย่างไรกบัพฤตกิรรมขา้งตน้ของสือ่มวลชน อะไรคอืเสน้แบ่งระหว่างการน าเสนอปัญหา



ครัง้ที ่1 (03/04/45)                                                                          สรรนิพนธ ์ สาขาวรรณศลิป์ 

.  เอกสารหมายเลข  ว 3 

-346- 

เพือ่ปลุกส านึก และเพือ่ขายความสนุกสนานตื่นเตน้ และทีส่ าคญัยิง่กว่าคอือะไรคอืเสน้แบ่ง
ระหว่างความจรงิและเรื่องเล่า 

ใน “ตุลาคม” ไพฑรูยเ์องดจูะตระหนกัดถีงึความพร่าเลอืนของเสน้แบ่งดงักล่าว ซึง่น า
เขาไปสูค่วามสงสยัต่อบทบาทของนกัเขยีนแนวเพือ่ชวีติ ใน “จาก “อาคนัตุกะยามค ่าคนื” ถงึนกั
เล่าเรื่องบนหน้ากระดาษ : ค าน าว่าดว้ยความรูส้กึและเรื่องสว่นตวัของผูเ้ขยีน” เราไดเ้หน็ถงึ
ความรูส้กึทีเ่ปลีย่นไปค่อนขา้งมากจากสมยัทีเ่ขาเขยีนค าน าใน “ก่อกองทราย” เมื่อสบิปีทีแ่ลว้ 
จากนกัเขยีนหนุ่มไฟแรงผูมุ่้งมัน่จะท าตวัเป็นปากเสยีงแทนผูย้ากไรใ้นสงัคม มาเป็นนกัเขยีน
หนุ่มใหญ่ผูใ้คร่ครวญต่อบทบาทความเป็นนกัเขยีนของตวัเองอย่างวพิากษ์วจิารณ์มากขึน้  

“ในรอบสบิปีทีผ่่านมา ขา้พเจา้เพยีรพยายามสรา้งเรือ่งเล่าบนหน้ากระดาษขึน้มาหลาย
สบิเรือ่ง แต่เหมอืนว่ายิง่เล่า ยิง่ยาก ยากทัง้การคดิสรา้งเรือ่ง ยากทัง้การเสนอแนวคดิลงในเรือ่ง 
แต่ยิง่ยากกว่าใดๆ ทัง้หมด กค็อืการคน้หาวธิกีารเล่าเรือ่งทีด่ ี การเล่าทีด่นีัน้เป็นอย่างไร…และ
อะไรเล่าคือบทบาททีแ่ท้จริงของนักเล่าเรือ่งบนหน้ากระดาษ…” (ตวัเน้นเป็นของผม) 

จุดเปลีย่นแปลงอนัอาจถอืว่าเป็นจุดเริม่ตน้ทศวรรษใหม่บนเสน้ทางการเขยีนหนงัสอื
ของไพฑรูย ์  คอืการตัง้ค าถามกบัสถานะและบทบาทของนกัเขยีนทีม่ตี่องานเขยีน และที่
น่าสนใจยิง่ขึน้คอื การตัง้ค าถามกบัความสมัพนัธร์ะหว่างเรื่องเล่ากบัความจรงิ 

เรื่องสัน้โดยสว่นใหญ่ใน “ก่อกองทราย” นัน้ ไพฑรูยจ์ะใชว้ธิกีารเล่าเรื่องแบบบุคคลที่
สาม มผีูเ้ล่าเรื่องเป็นสพัพญัญผููรู้แ้จง้แทงตลอดในทุกเรื่อง สามารถเขา้ไปนัง่ในหวัใจตวัละครทุก
ตวั ถ่ายทอดความคดิความค านึงของตวัละครใหผู้้อ่านไดร้บัรูอ้ย่างกระจ่างแจง้ ทัง้น ้าเสยีงและ
วธิกีารเล่าเรื่องกเ็ตม็ไปดว้ยความมัน่อกมัน่ใจในสิง่ทีต่นน าเสนอ เพือ่ใหผู้อ้่านเกดิความเชื่อมัน่
ในตวัผูเ้ล่าเรื่อง ทัง้หมดน้ีเป็นไปตามขนบการเล่าเรื่องของวรรณกรรมแนวสจันิยม  ทีพ่ยายาม
ลดช่องว่างระหว่างชวีติจรงิกบัเรื่องเล่า โดยท าใหค้วามเป็นเรื่องเล่านัน้โปร่งใสมองไม่เหน็จน
ผูอ้่านเกดิความรูส้กึว่าเขาก าลงัมองเหน็ชวีติจรงิๆ โลดแล่นอยู่บนหน้ากระดาษ หาใช่ก าลงัอ่าน
เรื่องเล่าของนกัเขยีนคนหนึ่งอยู่ 

ในทางกลบักนั เรื่องสัน้หลายเรื่องใน “ตุลาคม” พยายามถ่างช่องว่างระหว่างชวีติจรงิกบั
เรื่องเล่า ทัง้ในระดบัของเนื้อหา และในระดบัของการเล่าเรื่อง เพือ่เตอืนสตผิูอ้่านอยู่ตลอดเวลา
ว่า สิง่ทีก่ าลงัอ่านอยู่นี้คอืเรื่องเล่ามใิช่เรื่องจรงิ 

วธิทีีง่า่ยทีสุ่ดคอืเปลีย่นจากการเล่าเรื่องแบบบุรุษทีส่ามมาเป็นแบบบุรุษทีห่นึ่ง เรื่องสัน้
ทัง้หมด 11 เรื่องในหนงัสอืเล่มนี้ จงึมเีรื่องสัน้ทีเ่ล่าเรื่องแบบบุรุษทีห่นึ่งถงึ 8 เรื่อง แน่นอน การ
เล่าเรื่องดว้ยบุรุษทีห่นึ่งแต่ประการเดยีวหาใช่เครื่องยนืยนัว่า นกัเขยีนผูน้ัน้ก าลงัตัง้ค าถามกบั
บทบาทและสถานะของผูเ้ล่าเรื่อง มเีรื่องสัน้และนวนิยายมากมายทีเ่มื่อใชก้ารเล่าเรื่องแบบบุรุษ
ทีห่นึ่งแลว้ ยิง่ท าใหผู้อ้่านรูส้กึว่าตนเองก าลงัอ่านชวีติจรงิของตวัละครอยู่ แมใ้น “ตลุาคม” เรื่อง
สัน้อย่าง “ปลาตะเพยีน” และ “คนบา้บนภูเขา” ทีเ่ล่าเรื่องแบบบุรุษทีห่นึ่ง กม็ไิดท้ าใหผู้อ้่านตัง้
ขอ้สงสยัใดๆ กบัปัญหาช่องว่างระหว่างชวีติจรงิและเรื่องทีเ่ขาเล่าไม่ 
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ทว่าในเรื่องสัน้บางเรื่อง หลายครัง้ไพฑูรยจ์ะขยบิตาสง่สญัญาณบอกผูอ้่านของเขาอยู่
ตลอดเวลาว่า ทีคุ่ณก าลงัอ่านอยู่นี้เป็นเพยีงเรื่องเล่าเท่านัน้  ดว้ยกระบวนการทีเ่รยีกในวงการ
วรรณกรรมวจิารณ์ว่า “การเปิดเผยกลวธิกีารเล่าเรื่อง” (bearing the devices) นัน้คอืแทนทีจ่ะ
พยายามแสรง้ท าว่างานเขยีนทีผู่อ้่านอ่านอยู่เป็นชวีติจรงิ นกัเขยีนจะเปิดเผยใหผู้อ้่านรูว้่าสิง่ที่
เขาอ่านอยู่คอืเรื่องเล่า 

เป็นตน้ว่า “แนวรบดา้นตะวนัตกฯ” ผูเ้ล่าเรื่องออกตวัเรื่องค าพดูของมะขิน่ ช่วงเล่าชวีติ
แม่เฒ่าบวัลาว่า “เขาไม่ไดเ้ป็นนกัประพนัธ ์ ภาษาของมะขิน่เรยีบง่าย ตรงไปตรงมา แต่ขา้พเจา้
กล่าวเสยีใหม่เพือ่ใหด้ดูขีึน้” หรอืในกรณีของ “ความตายในเดอืนตุลาคม” แมว้่าผูเ้ล่าจะพยายาม
ย ้าเตอืนผูอ้่านอยู่ตลอดเวลาว่า  เรื่องทีเ่ขาเล่าเป็นเรื่องจรงิ ท านอง “ผมยนืยนัไดว้่าไม่ไดแ้ต่ง
เรือ่งนี้ขึน้มาหลอกคุณ”  แต่นี้ยิง่ท าใหผู้อ้่านอดสงสยัไม่ไดใ้นอาการรอ้นตวัจนเกนิควรของผูเ้ล่า
เรื่อง 

ทีส่ าคญัคอื ในเรื่องสัน้ทัง้สอง ผูเ้ล่าเรื่องต่างพวัพนัอยู่กบัเรื่องราวทีเ่ขาเล่า จนท าใหเ้รา
ผูอ้่านไม่อาจจะเชื่อถอืในค าพดูของผูเ้ล่าเรื่องไดท้ัง้หมด เช่นทีเ่ราถูกท าใหเ้กิดความเชื่อมัน่ใน
ค าพดูของผูเ้ล่าเรื่องแบบสพัพญัญใูน “ก่อกองทราย” ว่าตอ้งเป็น “ความจรงิ” 

นอกจากนี้ ไพฑรูยจ์งใจอย่างมากในการสรา้งความขดัแยง้ระหว่างพฤตกิรรมของผูเ้ล่า
เรื่องกบัสิง่ทีเ่ขาเล่าเพือ่ตอกย ้าความไม่น่าเชื่อถอืของตวัผูเ้ล่าเรื่องใหเ้ด่นชดัยิง่ขึน้  ในขณะทีผู่้
เล่าเรื่องใน “แนวรบดา้นตะวนัตกฯ” พดูเชงิต าหนิบรรดานกัท่องเทีย่วชาวกรุงเทพฯ ทีม่องเหน็
หายนะกรรมของชาวกระเหรีย่งเป็นเพยีงเรื่องน่าตื่นตาตื่นใจจนยอมจ่ายเงนิค่าทวัรร์าคาแพงลบิ
ลิว่  ทว่าผูเ้ล่าเองกเ็ป็นสว่นหน่ึงของคณะทวัรช์ุดนี้ เขาเองกย็อมจ่ายเงนิซือ้ทวัร ์ เช่ากลอ้งสอ่ง
ทางไกลของมะขิน่ และใชก้ลอ้งนัน้จอ้งมองผลงานของสงครามและการท าลายลา้งเช่นเดยีวกบั
คนทีเ่ขาต าหนิเช่นกนั  

ในกรณีของ “ความตายในเดอืนตุลาคม” กเ็ช่นกนั แมว้่าผูเ้ล่าเรื่องจะพยายามท าตวั
เสมอืนหน่ึงคนกลางผูอ้ยู่เหนือความขดัแยง้ระหว่างเพือ่นร่วมหอ้งกบันกัศกึษาปรญิญาโทเพือ่น
ร่วมหอพกั  แต่ผูเ้ล่าเรื่องเองกต็ื่นตาตื่นใจไปกบัภาพนกัศกึษาเชอืดคอตวัเอง ไม่น้อยไปกว่า
นกัศกึษาปรญิญาโท และถงึแมเ้ขาจะพยายามลอยตวัอยู่เหนือปัญหาทางการเมอืง เมื่อลูกศษิย์
ของเขาซกัไซใ้หเ้ขาแสดงความเหน็ต่อกรณีการฆ่าตวัตายประทว้งรฐับาลของนกัศกึษา แต่เรา
ไดเ้รยีนรูจ้ากปากค าของเขาเองว่า “ผมเอาตวัรอดมาไดด้ว้ยค าพดูทีฟั่งเป็นกลางๆ” 

เราคงปฏเิสธไม่ไดว้่ารายการโทรทศัน์ประเภท “ฝันทีเ่ป็นจรงิ” หรอื “กระจกสงัคม” ใน
สงัคมเชงิมหรสพไดแ้ปรภาพความจน ความทุกขย์าก ใหก้ลายเป็นมหรสพบนจอโทรทศัน์ทีม่ผีู้
อุปถมัภร์ายการวิง่เขา้มาอย่างไม่ขาดสาย มผีลอย่างมากทีท่ าใหน้กัเขยีนแนวสจันิยมตอ้งหนัมา
ตัง้ค าถามกบัสถานะและบทบาทของวรรณกรรมแนวนี้อย่างจรงิจงัมากขึน้ ดว้ยว่าเสน้แบ่ง
ระหว่าง “ความจนจรงิๆ” และ “ความจนในฐานะมหรสพ” นบัวนัจะพร่าเลอืนมากขึน้ทุกท ี การ
น าเสนอเรื่องราวความทุกขย์ากของผูค้นในสงัคมหาไดเ้ป็นเครื่องแสดงถงึคุณค่าของงานและ
ความรบัผดิชอบของนกัเขยีนอกีต่อไปแลว้ เพราะแมแ้ต่ “ความทุกขย์าก” กถ็ูกแปรใหม้มีลูค่า
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ทางการตลาดไปเสยีแลว้ การหนัมาตัง้ค าถามกบัสถานะของผูเ้ล่าเรื่องและกบัความจรงิของเรื่อง
ทีเ่ขาเล่า เช่นทีไ่พฑรูยท์ าในเรื่องสัน้บางเรื่องใน ตุลาคม เป็นหน่ึงในทศิทางของวรรณกรรม 
“ยุคหลงัสมยัใหม่” แนวเรื่องแต่งทีพ่ดูถงึเรื่องแต่ง (Metafiction) ทีต่อ้งการจะสวนกระแสสงัคม
เชงิมหรสพในปัจจุบนั 
 สว่นว่าใครจะซือ้ตัว๋ร่วมไปกบัรถไฟขบวนนี้ หรอืจะรอจบัขบวน Magic Realism ถอืเสยี
ว่าเป็นเรื่องของรสนิยมของแต่ละคนกแ็ลว้กนั 
 
 
ทีม่า : ชศูกัดิ ์   ภทัรกุลวณิชย.์ “ตุลาคม ทศวรรษใหม่ของไพฑรูย ์ ธญัญา”. สารคดี. ปีที ่10 
ฉบบัที1่17 (พฤศจกิายน 2537) หน้า 192-194.  
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บทวิเครำะห ์
 

 บทวจิารณ์นี้กล่าวถงึหนงัสอืรวมเรื่องสัน้ของไพฑรูย ์  ธญัญา  2  เล่ม  คอื  ก่อกอง
ทรำย  ซึง่ตพีมิพ ์พ.ศ. 2528  ไดร้บัรางวลัซไีรต ์ประจ าปี 2530  และตุลำคม  ซึง่ตพีมิพ ์พ.ศ. 
2537   ชศูกัดิเ์ริม่บทวจิารณ์นี้ดว้ยขอ้ความจาก “ความในใจของเดก็ก่อกองทราย”  ซึง่ไพฑรูย์
ประกาศพนัธกจิความเป็นนักเขยีนของเขาว่าเขาท าหน้าทีเ่สมอืนช่วยรอ้งทุกขเ์รื่องราวทีเ่กดิขึน้
แก่ผูทุ้กขย์ากใหโ้ลกภายนอกไดร้บัรู ้   อนัเป็นการยนืยนัว่าไพฑรูยม์จีติส านึกในการสรา้งงาน
เขยีนเพือ่ประโยชน์ของสงัคม   ผูว้จิารณ์กล่าวว่าก่อกองทรำยว่าเป็นวรรณกรรมทีผ่สานเน้ือหา
แนวเพือ่ชวีติเขา้กบัความงดงามทางวรรณศลิป์อย่างกลมกลนืเป็นเน้ือเดยีว  และชื่นชมว่า  “ก่อ
กองทรำยคอืเสาหนิอนัหนักแน่น  มัน่คง และสง่างามหลกัหนึ่งของงานเขยีนสกุลสจันิยมใน
บา้นเรา”   จากนัน้ผูว้จิารณ์ชีใ้หเ้หน็ว่าในช่วงระยะเวลา  10  ปี  ไพฑรูย ์ ธญัญามพีฒันาการใน
การเขยีนเรื่องสัน้อย่างน่าชื่นชม  ผูว้จิารณ์ยกย่องว่า  ตุลำคม  คอืจุดเริม่ตน้แห่งทศวรรษใหม่
ของเสน้ทางการประพนัธข์องไพฑรูย ์  ธญัญา    โดยชีใ้หเ้หน็ว่าเรื่องสัน้หลายเรื่องของไพฑรูย์
คงรกัษาความหนกัแน่นของเรื่องสัน้แนวสจันิยมทีส่ะทอ้นปัญหาสงัคมอย่างถงึแก่น  และแสดง
ความขมขืน่ใจต่อชะตากรรมของผูด้อ้ยโอกาสและผูเ้สยีเปรยีบไดอ้ย่างสะเทอืนอารมณ์   แต่ใน
ขณะเดยีวกนัเรื่องสัน้หลายเรื่องกา้วล ้าหน้าไปสูก่ารวพิากษ์วจิารณ์สงัคมปัจจุบนัอย่างรุนแรง  
ความแปลกใหม่ในงานของไพฑรูยอ์กีประการหนึ่งทีผู่ว้จิารณ์กล่าวถงึ  คอืการปรบัเปลีย่นกลวธิี
การเล่าเรื่องจากการพยายามใหผู้อ้่านเชื่อว่าเป็นเรื่องจรงิไปสูก่ารเตอืนสตผิูอ้่านตลอดเวลาว่าสิง่
ทีก่ าลงัอ่านอยู่เป็นเรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องจรงิ 
 ผูว้จิารณ์ใชค้ าว่า  “สงัคมเชงิมหรสพ”  โดยวเิคราะหใ์หเ้หน็ว่าไพฑรูย ์ ธญัญา  วพิากษ์
สือ่มวลชน  ทัง้หนงัสอืพมิพ ์  วทิยุ  และโทรทศัน์  ตลอดจนมนุษยร์่วมสงัคมไวใ้นเรื่องสัน้บาง
เรื่องของเขาว่า   สือ่มวลชนและมนุษยใ์นสงัคมข่าวสารและเทคโนโลยมีจีติใจทีแ่ขง็กระดา้ง  
สนใจแต่ผลประโยชน์และความบนัเทงิเป็นเรื่องใหญ่   ความทุกขร์อ้นแสนสาหสัของเพือ่นร่วม
สงัคมจงึเป็นเพยีงมหกรรมบนัเทงิทีเ่รา้ใจ  เรา้อารมณ์  แต่ไม่เรา้จติส านึกอนัดงีาม  ดงัทีผู่้
วจิารณ์กล่าวไวว้่า  “ไม่ว่าจะเป็นหนงัสอืพมิพ ์วทิยุ โทรทศัน์ ไดท้ าใหทุ้กเรื่องราวในชวีติ  ไม่ว่า
จะเป็นการฆา่ตวัตายเพือ่ประทว้งรฐับาล  สงครามระหว่างเชือ้ชาต ิ  และอุบตัภิยัอย่างตกึถล่ม  
กลายเป็นเพยีงมหรสพอนัน่าตื่นตาตื่นใจ  เพือ่ตอบสนองตณัหาคนดเูท่านัน้”    
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ผูว้จิารณ์เชื่อมโยงการทีไ่พฑรูยว์พิากษ์สือ่มวลชนในปัจจุบนัทีข่ายความสนุกตื่นเตน้
มากกว่าน าเสนอปัญหาเพือ่สรา้งจติส านึก  ไปสูก่ารตัง้ขอ้สงสยักบับทบาทของนกัเขยีน
วรรณกรรมแนวเพือ่ชวีติ   ผูว้จิารณ์ชีใ้หเ้หน็ว่าจุดเด่นของเรื่องสัน้ของไพฑรูยบ์างเรื่องอยู่ทีเ่ขา
กลา้วจิารณ์เพือ่นร่วมอาชพีของเขาเอง   เสมอืนเป็นการเตอืนสตวิ่าการบอกเล่าความทุกขย์าก
ของชวีติผูย้ากไรเ้ช่นทีน่กัเขยีนวรรณกรรมเพือ่ชวีติกระท าอยู่นัน้   อาจเป็นเพยีงการ “แสดง
มรหสพแห่งความยากจน”  ทีอ่าจสรา้งความรนัทดหดหู่อย่างสะเทอืนใจ   แต่ไรพ้ลงัในการ
เปลีย่นแปลงสงัคมหรอืแมก้ระทัง่ไม่อาจปลุกสรา้งส านึกใหแ้ก่ผูใ้ด     หนงัสอืรวมเรื่องสัน้
ตุลำคมของไพฑรูย ์  ธญัญาตพีมิพใ์นช่วง “ร าลกึ 20 ปี  14 ตุลา”  ซึง่เป็นช่วงทีม่กีารทบทวน
บทบาทของวรรณกรรมเพือ่ชวีติอกีครัง้หนึ่ง  การใคร่ครวญต่อบทบาทหน้าทีค่วามเป็นนกัเขยีน
ของตนเอง   ตลอดจนการเลอืกกลวธิอีย่างใหม่ในการน าเสนอ ”สารความคดิ”    อย่างเช่นการ
ใชล้กัษณะของ  “เรื่องเล่าทีเ่ล่าถงึตวัมนัเอง” ( metafiction)1 จงึเป็นความเปลีย่นแปลงทีส่ง่ผลให้
ไพฑรูยเ์ป็นนกัเขยีนร่วมสมยัทีเ่อาจรงิเอาจงัต่อการสรา้งสรรคผ์ลงาน  และค านึงถงึผลกระทบ
ของวรรณกรรมต่อผูอ้่านอย่างยิง่   ดงัทีบ่ทวจิารณ์นี้แสดงใหเ้หน็ไวอ้ย่างชดัเจน   

บทวจิารณ์นี้ชีป้ระเดน็ส าคญัทีท่ าใหผู้อ้่านไดป้ระจกัษ์ว่าไพฑรูย ์ ธญัญา   เป็นนกัเขยีน
ร่วมสมยัทีไ่ม่ย ่าอยู่กบัที ่ ไม่ตดิยดึอยู่กบัการท าหน้าทีเ่ป็นปากเป็นเสยีงแทนผูถู้กกดขีเ่ท่านัน้  ผู้
วจิารณ์ยกขอ้ความบางตอนจากเรื่องสัน้เรื่อง “จาก  “อาคนัตุกะยามค ่าคนื”  ถงึ “นกัเล่าเรื่องบน
หน้ากระดาษ” : ค าน าว่าดว้ยเรื่องความรูส้กึและเรื่องสว่นตวัของผูเ้ขยีน”  เพือ่ชีใ้หเ้หน็ว่า
ไพฑรูยต์ัง้ค าถามกบับทบาทของนกัเขยีนหรอืที่เขาเรยีกว่า  “นกัเล่าเรื่องบนหน้ากระดาษ”  
อย่างพนิิจใคร่ครวญ  ท าใหเ้รื่องสัน้บางเรื่องของเขาในตุลำคมเป็นสว่นหนึ่งของทศิทาง
วรรณกรรม “หลงัยุคสมยัใหม่” (Post-Modernism) ของไทย 

ผูว้จิารณ์ชีใ้หเ้หน็ว่า  สิง่ทีน่่าสนใจยิง่ขึน้ในงานของไพฑรูยค์อื  เขาตัง้ขอ้สงสยัเรื่อง
ความสมัพนัธร์ะหว่างเรื่องเล่ากบัความจรงิของเรื่องทีเ่ขาเล่าอย่างจรงิจงั   ผูว้จิารณ์พยายาม
อธบิายจุดเด่นประเดน็น้ีในงานเขยีนของไพฑูรย ์   ดว้ยการชีใ้หเ้หน็ว่าเรื่องสัน้บางเรื่องของ
ไพฑรูยแ์สดงความสมัพนัธร์ะหว่างเรื่องเล่ากบัเรื่องจรงิ   ผูว้จิารณ์เปรยีบเทยีบวธิกีารเล่าเรื่อง
ของเรื่องสัน้ในก่อกองทรำย  กบัตุลำคม   โดยวเิคราะหใ์หเ้หน็ว่าในก่อกองทรำย  ผูเ้ขยีน
พยายามใหผู้อ้่านเชื่อว่าเรื่องราวต่าง ๆ ทีป่รากฏในเรื่องสัน้เป็นเรื่องจรงิ   แต่เรื่องสัน้ใน
ตุลำคม   ผูเ้ขยีนกลบัใชก้ลวธิทีางวรรณศลิป์แบบใหม่   เพือ่พยายามเตอืนสตผิูอ้่านอยู่เสมอว่า
สิง่ทีก่ าลงัอ่านเป็นเรื่องเล่า  หาใช่เรื่องจรงิไม่    ผูว้จิารณ์เรยีกขานกระบวนการน้ีดว้ยศพัทท์าง
วรรณคดวีจิารณ์ว่า  “การเผยกลวธิกีารเล่าเรื่อง”  ซึง่หมายถงึการทีผู่เ้ล่าเรื่องซึง่อาจเป็นตวั
ละครหรอืเป็นผูแ้ต่งเองกล่าวย ้าเตอืนผูอ้่านไม่ใหห้ลงอยู่กบัมายาของถอ้ยค าและเหตุการณ์ที่

 
1 มีผูใ้ชค้  าภาษาไทย ส าหรบัค าว่า  metafiction หลายค า  เช่น  เรื่องเล่าท่ีว่าดว้ยเรื่องเล่า, เรื่องแต่งที่ว่าดว้ยเรื่องแต่ง, 
เรื่องแต่งที่พดูถึงเรื่องแต่ง ฯลฯ  ในงานวิจยันี ้   ผูวิ้จยัเลือกใชค้  าว่า  “เรื่องเล่าท่ีเล่าถึงตวัมนัเอง”    ผูอ้่านสามารถอ่าน
ลกัษณะของ metafiction เพิ่มเติมไดจ้ากสรรนิพนธบ์ทวิจารณ ์ เรื่อง “สินในน า้ฝน กบัการเล่าเรื่องเรื่องเลา่” โดย  นพพร  
ประชากลุ  หนา้ 282 - 286. 
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ผูเ้ขยีนสรา้งขึน้  ผูว้จิารณ์ยงัย ้าว่าผูเ้ขยีนจงใจสรา้งความขดัแยง้ระหว่างพฤตกิรรมของผูเ้ล่า
เรื่องกบัสิง่ทีเ่ขาเล่าเพือ่ตอกย ้าความไม่น่าเชื่อถอืในตวัผูเ้ล่าเรื่องใหเ้ด่นขึน้    

ผูว้จิารณ์ไม่ไดช้ี้ชดัว่าการใชก้ลวธิ ี “การเผยวธิกีารเล่าเรื่อง” ทีไ่พฑูรยน์ ามาใชก้่อ
ประโยชน์อย่างไร  นอกเหนือจากเป็นการพฒันาฝีมอืการเขยีน   เราจงึอาจวเิคราะหต์่อไดว้่า 
กลวธิเีช่นน้ีนบัว่าเป็นความพยายามดงึผูอ้่านใหถ้อยห่างจากมายาคตขิองวรรณกรรม   และท า
ใหผู้อ้่านตระหนกัถงึความจรงิ-ความลวงในวรรณกรรมใหม้ากขึน้   เมื่อเรายอ้นกลบัไปอ่าน “ค า
น า"ของผูเ้ขยีน  โดยเฉพาะขอ้ความทีผู่ว้จิารณ์ท าตวัเน้นไว ้   เราจะเขา้ใจดยีิง่ขึน้ว่าไพฑูรย์
พยายามใชบ้ทบาทของผูเ้ล่าเรื่อง “ดงึ” คนอ่านใหถ้อยห่างจากงานเขยีน  เพือ่จะไดม้โีอกาส
ใคร่ครวญถงึความจรงิทีซ่่อนนยัอยู่ในเรื่องแต่งของเขา    
 แมบ้ทวจิารณ์จะเน้นการวนิิจฉยัและประเมนิคุณค่าผลงานของไพฑูรย ์  ธญัญา  ใน
ลกัษณะทีช่ีใ้หเ้หน็พฒันาการของนกัเขยีนแนวสจันิยมคนหน่ึง  แต่จะเหน็ไดว้่าชศูกัดิใ์ชบ้ท
วจิารณ์นี้ “วพิากษ์” เรื่องอื่นพรอ้มกนัไปดว้ย  อนัไดแ้ก่  วพิากษ์บทบาทของสื่อมวลชนทีถู่ก
สงัคมบรโิภคนิยมครอบง าจนละเลยจรรยาบรรณและจรยิธรรม  นอกจากนี้ผูว้จิารณ์ยงับอกกล่าว
ไปถงึนกัเขยีนสจันิยมแนวเพือ่ชวีติอกีดว้ย  เพราะวรรณกรรมแนวนี้นับเป็นกระแสหลกัของ
นกัเขยีนหนุ่มสาวร่วมสมยั  แต่ดเูหมอืนว่าการมุ่งสะทอ้นความทุกขย์ากในสงัคมไม่เขม้ขน้
เพยีงพอในการปลุกส านึกของผูค้นในสงัคมปัจจุบนัเสยีแลว้2   อกีทัง้ในสงัคมเชงิมหรสพเช่นน้ี  
ยงัมสีือ่มวลชนอื่น ๆ แปรความทุกขย์ากใหม้มีลูค่าทางการตลาดอกีดว้ย  นกัเขยีนจงึตอ้งปรบั
บทบาทและยุทธศาสตรท์างวรรณศลิป์ของตนเพือ่สวนกระแสสงัคมบรโิภคนิยมใหไ้ด ้  ดงันัน้  
บทวจิารณ์บทน้ีจงึไม่เพยีงเป็นประโยชน์ต่อมหาชนนกัอ่านเท่านัน้  แต่ยงั “พูดตรง” ไปยงั
ผูเ้ขยีน  โดยชี้แนะและเตอืนสตศิลิปินผูส้รา้งสรรคว์รรณกรรมไทยแนวสจันิยมอย่าง
ตรงไปตรงมาอกีดว้ย 
 

       รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ ์: ผูว้เิคราะห์ 
 

 
 
 
 
 

 
2 ประเด็นเรื่อง วรรณกรรมสจันิยมไม่สามารถปลกุส านึกของคนในสงัคมท่ีชศูกัด์ิ  ภทัรกลุวณิชย ์เสนอไว ้ สอดคลอ้งกบั
ความคิดของนพพร  ประชากลุ  ดงัที่ปรากฏในสรรนิพนธเ์รื่อง “ ท าไมวรรณกรรมสะทอ้นสงัคมจึงแกปั้ญหาสงัคมไม่ได”้  
หนา้  310-313. 
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ผู้หญิงของเฮมิงเวย ์ใน “แมวกลางฝน” 
 

ชศูกัดิ ์ภทัรกุลวณิชย์ 
ดงัทีรู่ก้นัอยู่โดยทัว่ไปว่า เออรเ์นสต ์   เฮมงิเวย ์ เจา้ของรางวลัโนเบลสาขาวรรณกรรม

ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นยกัษ์ใหญ่ในวงการวรรกรรมอเมรกินัมาชา้นาน   อย่างไรกต็ามในช่วง
สบิกว่าปีทีผ่่านมานี้ชื่อเสยีงและเกยีรตภิูมขิองเขาไดต้กต ่าลงอย่างน่าใจหาย ทัง้นี้เป็นผลสบื
เนื่องมาจากกระแสตรวจสอบวรรณกรรมชิน้เอกทีด่ าเนินมาอย่างต่อเนื่อง  หนกัหน่วง  และ
เขม้ขน้ในแวดวงวรรณกรรมศกึษาของโลกตะวนัตก  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในแวดวงนกัวชิาการ
สาย เฟมนิิสตแ์ลว้ผลงานของเฮมงิเวยต์ดิอนัดบัตน้ๆ ของวรรณกรรมชายผวิขาวทีแ่สดงทศันะ
เหยยีดหยามผูห้ญงิอย่างโจ่งแจง้  และกลายเป็นแบบฉบบัของงานเขยีนทีแ่สดงทศันะแบบผูช้าย
ทีเ่กลยีด/ รงัเกยีจผูห้ญงิ 
 นี่นบัเป็นขอ้กล่าวทีร่า้ยแรงอย่างยิง่  กระนัน้กด็แีมแ้ต่ผูเ้ทดิทนูเฮมงิเวยท์ีม่ใีจเป็นกลาง
และไม่ไดเ้หน็ดว้ยกบัจุดยนืของพวกเฟมนิิสตแ์ต่อย่างใด ยงัจ าตอ้งยอมรบัว่าขอ้กล่าวหา
ดงักล่าวมมีลูความจรงิอยู่ค่อนขา้งมาก   ใครเล่าจะปฏเิสธไดว้่าในงานชิ้นเอกของเฮมงิเวย ์     
ผูห้ญงิอย่าง เจดยี ์เบรตต ์ใน  The Sun Also Rises และ มารก์อต ใน “The Short Happy Life 
of Francis Macomber”  ไม่ใช่ “นงัแพศยา” ทีเ่ป็นตวัการท าลายสายสมัพนัธ์ระหว่างชาย และ
ลา้งผลาญชวีติตลอดจนจติวญิญาณของชายอย่างเลอืดเยน็ หลายคนมองว่าหนงัสอืรวมเรื่องสัน้
ชุดหน่ึงของเฮมงิเวย ์Men without Women สรุปรวบยอดความหวาดระแวงผูห้ญงิซึง่หยัง่ราก
ลกึอยู่ในจติใจของเฮมงิเวย์ 
 หนี่งในความพยายามทีจ่ะกอบกูช้ื่อเสยีงและเกยีรตภิูมขิองเฮมงิเวย ์ คอื การชีใ้หเ้หน็ว่า
งานหลายชิ้นของเฮมงิเวยไ์ดแ้สดงทศันะวพิากษ์วจิารณ์ผูช้าย และเหน็อกเหน็ใจปัญหาทีผู่ห้ญงิ
ตอ้งประสบโดยเฉพาะปัญหาอนัเป็นผลมาจากการหลงตวัเองและความเหน็แก่ตวัอย่างรา้ยกาจ
ของผูช้าย เรื่องสัน้อย่าง “Hills Like White Elephant” และ “ Cat in the Rain” ของเฮมงิเวย ์เป็น
งานทีเ่ป็นตวัอย่างพสิูจน์จุดยนืดงักล่าวของเฮมงิเวย์ 
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 กล่าวเฉพาะเรื่องสัน้ชื่อ “แมวกลางฝน”1 แลว้ เมื่อพจิารณาจากเนื้อเรื่องก็จะเหน็ไดไ้ม่
ยากว่า เป็นเรื่องทีเ่อือ้อย่างยิง่ทีจ่ะน ามาใชเ้ป็นตวัอย่างแสดงถงึจุดยนืของเฮมงิเวยท์ีเ่หน็ใจและ
เขา้ใจความทุกขข์องผูห้ญงิ “แมวกลางฝน” เป็นเรื่องเกี่ยวกบัความสมัพนัธอ์นัระหองระแหงของ
คู่สามภีรรยาชาวอเมรกินั ขณะทีพ่กัอยู่ในโรงแรมรมิชายทะเลแห่งหนึ่งในประเทศอติาล ี เฮมงิ
เวยส์ือ่โดยนยัถงึความรา้วฉานในชวีติสมรสของคนคู่นี้ผ่านเหตุการณ์เลก็ๆ ในเรื่อง เมื่อหญงิ
สาวตอ้งการจะช่วยลูกแมวทีต่ดิฝนอยู่ขา้งนอก จอรจ์ผูเ้ป็นสามแีมจ้ะเอ่ยปากว่าจะออกไปจบัลูก
แมวให ้ แต่เขากลบันอนอ่านหนงัสอืต่อเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึน้ ในทางตรงกนัขา้ม ตวัละครชาย
อกีคนหน่ึงไดแ้ก่ชายสงูอายุเจา้ของโรงแรมดจูะเอาใจใส่และรูใ้จหญิงสาวเป็นอย่างด ี เขาสัง่ให้
สาวใชอ้อกไปขา้งนอกกบัเธอช่วยกางร่มกนัมใิหเ้ธอตอ้งเปียกฝนทัง้ ๆ ทีเ่ธอมไิดเ้อ่ยปากขอแต่
อย่างใด 
 ตอนทา้ยเรื่องหญงิสาวผดิหวงัทีต่ามหาแมวไม่เจอ สว่นจอรจ์นัน้ไม่สนใจไยดกีบัเรื่อง
แมว ไม่ใสใ่จในอารมณ์ความรูส้กึและความตอ้งการของภรรยาแต่อย่างใด สิง่เดยีวทีเ่ขาท าตลอด
ทัง้เรื่องคอืนอนเอกเขนกอ่านหนงัสอือยู่บนเตยีงนอนในหอ้งพกั จนในทีสุ่ดหญงิสาวไดร้ะบาย
ความอดัอัน้ตนัใจในชวีติสมรสโดยการพร ่าพดูว่า “ฉนัอยาก…ฉนัอยาก…ฉนัอยาก…” และมา
จบลงตรงค าพดูทีว่่า “ฉนัอยากไดแ้มว ฉนัอยากไดแ้มวเดีย๋วนี้ ถา้ฉนัไวผ้มยาว หรอืหาความ
สนุกสนานไม่ได ้ฉนัน่าจะมแีมวได”้ ในจงัหวะเดยีวกนันัน่เอง เจา้ของโรงแรมสง่สาวใชใ้หน้ าแมว
สกีระมามอบกบัหญงิสาวอเมรกินัผูน้ี้ 
 นอกเหนือจากการถ่ายทอดปัญหาของผูห้ญงิดว้ยความเขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจแลว้ 
เรื่องสัน้เรื่องนี้ยงัน าเสนอภาพลกัษณ์ของผูช้ายสองประเภทไดแ้ก่จอรจ์สามชีาวอเมรกินัผูเ้หน็แก่
ตวัและหยาบกระดา้ง กบัเจา้ของโรงแรมชาวอติาลผีูล้ะเอยีดอ่อน เอือ้อาทรต่อผูห้ญงิ เป็นแบบ
ฉบบัของวรีบุรุษแบบเฮมงิเวยท์ีพ่บเหน็ไดจ้ากตวัละครเอกในนวนิยายหลายเรื่องของเขา 
 ปัญหาหนึ่งของการตคีวามดงักล่าวขา้งตน้กค็อื ในทา้ยที่สุด เรื่องสัน้เรื่องนี้ของเฮมงิเวย ์
(หรอือย่างน้อยกข็องผูต้คีวามในแนวนี้) อดไม่ไดท้ีจ่ะหวนกลบัไปเทดิทูนศกัดิศ์รขีองความเป็น
ลูกผูช้ายอนัเป็นแกนกลางของงานเขยีนเฮมงิเวย ์ ปัญหาผูห้ญงิกลายเป็นเพยีงเหตุชกัจงูทีจ่ะท า
ใหผู้ช้ายในแบบฉบบัเฮมงิเวยไ์ดแ้สดงความเป็น “สุภาพบุรุษ” ใหป้ระจกัษ์เท่านัน้ ทีส่ าคญักว่า
การกลบัไปเทดิทูนผูช้าย การตคีวามบทบาทของชายสองคนในเรื่องนี้ดงักล่าวดูจะเน้นทีค่วาม
แตกต่างของชายทัง้สองอย่างค่อนขา้งจะผวิเผนิและมองขา้มองคป์ระกอบหลายๆอย่างทีป่รากฏ
อยู่ในเรื่อง โดยเฉพาะองคป์ระกอบเรื่องทวลิกัษณ์ และบทบาทของพืน้ทีใ่นการก ากบั
ความหมายและสถานะของเพศชายและหญงิในเรื่อง 

 
1 เรื่องสัน้ “Cat in the Rain” เรื่องนีไ้ดร้บัการแปลเป็นภาษาไทยแลว้สองส านวนดว้ยกัน ส านวนแรกแปลโดย อาษา ขอ
จิตตเ์มตต ์รวมเล่มอยู่ในชดุ พ่อของขา้พเจา้ (ส  านกัพิมพแ์สงดาว, 2540โดยแปลชื่อเรื่องว่า “แมวตากฝน” อีกส านวนหน่ีง
เป็นของ ณรงค ์ จนัทรเ์พ็ญ รวมเล่มอยู่ในชดุ หิมะแหง่คลิิแมนแจโร (ส  านกัพิมพส์มิต, 2539) แปลชื่อเรื่องว่า “แมวตาก
ฝน” เช่นกนั ในการอา้งอิงขอ้ความจากเรื่องสัน้เรื่องนี ้ ผูเ้ขียนบทความเลือกแปลจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษของเฮมิงเวย์
โดยตรง 
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 จากเนื้อเรื่องจะเหน็ไดช้ดัเจนว่าทวลิกัษณ์ (duality) ถอืเป็นองคป์ระกอบอนัโดดเด่น
อย่างยิง่ ปรากฏอยู่ในหลายรปูหลายลกัษณะตลอดเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นตวัละครสองคู่ สองเชือ้ชาต ิ
ทีส่มัพนัธก์นัในสองลกัษณะ (สาม-ีภรรยาชาวอเมรกินัและนายจา้งชาย-ลูกจา้งหญงิชาวอติาล)ี 
แมวสองตวั (ลูกแมวตวัเมยีกลางสายฝนและแมวสกีระตวัผูใ้นโรงแรม) ชายสองแบบในอริยิาบถ
สองแบบ (สามทีีเ่อาแต่นอนอ่านหนงัสอื และเจา้ของโรงแรมทีย่นืเด่นอยู่หลงัเคาน์เตอร)์ สถานที ่
2 ประเภท (ขา้งในโรงแรมทีแ่หง้และขา้งนอกโรงแรมทีเ่ปียกแฉะ) วตัถุสองลกัษณะ วตัถุแนวตัง้ 
เช่น ตน้ปาล์ม อนุสาวรยี ์และขาหยัง่ วตัถุแนวนอน เช่น มา้นัง่ ชายหาด ทะเล 
 ทีส่ าคญัคอืเมื่อพจิารณาจากการสรา้งความหมายผ่านพืน้ทีข่า้งในและขา้งนอกโรงแรม
เป็นแกน เราจะพบว่าองคป์ระกอบเหล่านี้เกี่ยวขอ้งสมัพนัธก์นัอย่างมแีบบแผนและมนียัยะ
ส าคญัในเชงิโครงเรื่อง การสลบัฉากระหว่างพืน้ทีข่า้งในกบัขา้งนอกโรงแรมมคีวามสมดุลลง
ตวัอย่างน่าทึง่ เรื่องเปิดดว้ยการบรรยายฉากนอกโรงแรม โดยมภีาพลกัษณ์เด่นทีก่ ากบัอยู่สาม
ประเภทคอื น ้า (น ้าฝน น ้าทะเล) วตัถุแนวตัง้ (ตน้ปาลม์ อนุสาวรยี ์ขาหยัง่) และวตัถุแนวนอน 
(มา้นัง่ ทะเล ชายหาด) ตดัมาทีห่อ้งพกัของสองสามภีรรยาชาวอเมรกินั สามนีอน ภรรยามอง
ออกไปนอกหน้าต่าง ตามดว้ยบรเิวณลอ็บบี ้ (เจา้ของโรงแรมยนื ภรรยาชาวอเมรกินัก าลงัเดนิ
ออกไปขา้งนอก) และออกไปสูน่อกโรงแรม (สาวใชก้างร่มไม่ใหเ้ปียก หาแมวไม่เจอ) จากนัน้ก็
ยอ้นกลบัมาเป็นฉากในลอ็บบี ้(เจา้ของโรงแรมยนืโคง้ใหส้าวชาวอเมรกินั) ก่อนจะจบดว้ยฉากใน
หอ้งพกั (สามยีงัคงนอนตามเดมิ ภรรยากลบัไปยนืมองออกไปนอกหน้าต่างตามเดมิ) การล าดบั 
ฉากดงักล่าวท าใหพ้ืน้ทีน่อกโรงแรมเป็นเสมอืนศูนยก์ลางของเรื่อง โดยมพีืน้ทีบ่ริเวณลอ็บบีแ้ละ
ในหอ้งพกัประกบหน้าหลงั (ดผูงัประกอบ) 
ผงัแสดงความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบต่างๆ ในเร่ือง “แมวกลางฝน” 
โดยพจิารณาประกอบกบัการสือ่ความหมายผ่านพืน้ทีข่า้งในและขา้งนอก 

 
เปิดเร่ือง        ข้างใน       ข้างใน       ข้างนอก        ข้างใน    ข้างใน 
บรรยายฉาก             ในหอ้งพกั                   ลอ็บบีโ้รงแรม          สวนดอกไม ้            ลอ็บบีโ้รงแรม     ในหอ้งพกั  
นอกโรงแรม   สาม ี                         เจา้ของโรงแรม        นอกโรงแรม             เจ้าของโรงแรม   สามยีงั 
วตัถุในแนวนอน          นอนอ่านหนังสอื              ยนือยู่                    หญิงสาวกบัสาวใช ้      ยนืโคง้ค านับ       นอนอ่าน
หนังสอื                      
มา้นัง่  ทะเล             ภรรยา                       ภรรยาพดูกบั           เดนิหาแมว              เดก็สาวรูส้กึ       เธออยาก…         
ชายหาด                  ยนืรมิหน้าต่าง              เจา้ของโรงแรม        แมวหายไปแลว้        เกรง็ทอ้งน้อย      อยาก..อยาก.  
และวตัถุในแนวตัง้      มองออกไป                 เธอก าลงัเดนิ           เปลีย่นค าเรยีกจาก                           สาวใชเ้อาแมว 
เช่น ตน้ปาลม์           ขา้งนอก                    ออกไปขา้งนอก         “ภรรยา” มาเป็น                              สกีระมาให ้       
อนุสาวรยี ์ ขาหยัง่                                                                “เดก็สาว” 
 
 

เมื่อพจิารณาพืน้ทีเ่หล่านี้เขา้กบัตวัละครและภาพลกัษณ์ต่างๆทีป่รากฎในแต่ละฉาก เรา
จะเหน็ว่าพืน้ทีท่ ัง้สามสือ่ความหมายและสถานะของตวัละครไดอ้ย่างน่าสนใจ ทีเ่ด่นชดัทีสุ่ดคอื
พืน้ทีข่า้งนอกโรงแรม จะเป็นพืน้ทีข่องเพศหญงิ(มแีต่ตวัละครสาวชาวอเมรกินั สาวใชอ้ติาล ีและ
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ลูกแมวตวัเมยีเท่านัน้ทีอ่ยู่ขา้งนอก) สว่นพืน้ทีข่า้งในนัน้เป็นพืน้ทีข่องเพศชาย โดยแบ่งย่อย
ออกเป็นพืน้ทีล่อ็บบีโ้รงแรมเป็นพืน้ทีข่องชายชาวอติาล ี สว่นพืน้ทีใ่นหอ้งพกัเป็นของชายชาว
อเมรกินั (ความแตกต่างของพืน้ทีท่ ัง้สองจะขยายความโดยละเอยีดในภายหลงั) จรงิอยู่สาวชาว
อเมรกินันัน้กอ็ยู่ในหอ้งพกัและบรเิวณลอ็บบีเ้ช่นกนั แต่ในขณะทีอ่ยู่ในพืน้ทีเ่หล่านี้ เธอมไิดอ้ยู่
ในสถานะของผูค้รอบครองพืน้ที ่ แต่อยู่ในสภาวะทีต่อ้งการ/ก าลงัออกไปขา้งนอก เช่น ใน
หอ้งพกั เธอจะยนือยู่รมิหน้าต่างมองออกไปขา้งนอก ในบรเิวณลอ็บบี ้ เธอก าลงัเดนิออกไปขา้ง
นอก 

ความหมายของพืน้ทีใ่นและนอก ชายและหญงิ จะถูกตอกย ้าใหห้นกัแน่นยิง่ขึน้ เมื่อน า
ภาพลกัษณ์เรื่อง แหง้และเปียก มาพจิารณาประกอบ ขณะทีห่ญงิสาวตอ้งการออกไปขา้งนอกที่
เปียกแฉะเพราะฝนก าลงัตกพร า ผูช้ายจะเตอืนและปกป้องมใิหเ้ธอเปียก โดยออกมาในรปูของ
ค าเตอืนของสามวี่า “Don’t get wet” และจากการทีช่ายเจา้ของโรงแรมสัง่ใหส้าวใชก้างร่ม
ออกไปขา้งนอกกบัเธอ การจงใจเล่นกบัความหมายสองแงข่องค าว่า “get well” เอือ้ให้
ตคีวามหมายว่าขา้งนอกที ่“เปียกแฉะ” นัน้สือ่ความหมายถงึพืน้ทีข่องผูห้ญงิ 

และเมื่อน าการเปลีย่นสรรพนามเรยีกหญงิสาวชาวอเมรกินัผูน้ี้มาพจิารณาประกอบ เรา
จะยิง่เหน็ชดัเจนว่า พืน้ทีข่า้งนอกทีเ่ปียกแฉะมนีัยยะสือ่ถงึความเป็นเพศหญงิอย่างแน่นอน 
กล่าวคอืก่อนเธอจะออกไปขา้งนอก ค าบรรยายในตน้ฉบบัภาษาองักฤษจะเรยีกเธอว่า “ภรรยา
ชาวอเมรกินั” (the American wife) แต่เมื่อเธอออกไปตามหาแมวขา้งนอก ค าทีใ่ชเ้รยีกเธอจะ
เปลีย่นมาเป็นเดก็สาวชาวอเมรกินั (the American girl) เมื่อเธอกลบัเขา้มาในโรงแรมอกีครัง้เธอ
ยงัคงความเป็น “เดก็สาว” ขณะทีอ่ยู่บรเิวณลอ็บบี ้ แต่เมื่อกลบัเขา้ไปในหอ้งพกั เธอกก็ลบัไป
เป็น ”ภรรยาของเขา” ตามเดมิ 

เมื่อพจิารณาจากบรบิทขา้งตน้ ค าถามของสาวใชช้าวอติาลขีณะทีท่ ัง้สองอยู่ขา้งนอกว่า 
“คุณผูห้ญงิท าอะไรหายหรอืคะ” (“Ha perduto quelque cosa, Signora?”) บอกเราอย่างชดัเจน 
ว่า การทีห่ญงิสาวชาวอเมรกินัออกมาหาแมวกลางสายฝนคอืการแสวงหาความเป็นหญงิทีเ่ธอ
สญูเสยีไป ลูกแมวตวัเมยีทีต่ดิฝนอยู่ขา้งนอกกค็อืตวัแทนของความเป็นหญงิทีเ่ธออยากไดค้นืมา 

หากการออกไปขา้งนอกแทจ้รงิแลว้เป็นมากกว่าการออกไปหาลูกแมว การพร ่าพดูใน
ตอนทา้ยเรื่องว่า เธออยากไดน้ัน่อยากไดน้ี่ ไม่ว่าจะเป็น อยากไวผ้มยาว อยากท าผมมวย “ฉนั
อยากกนิบนโต๊ะอาหารพรอ้มชุดเครื่องเงนิของฉนัเองและฉนัอยากไดเ้ทยีน และฉนัอยากให้
ตอนน้ีเป็นฤดใูบไมผ้ล ิฉนัอยากหวผีมอยู่หน้ากระจก ฉนัอยากไดลู้กแมว และฉนัอยากไดเ้สือ้ผา้
ใหม่ๆ” กน่็าจะเป็นมากกว่าความอยากมชีวีติสมรสทีม่ ัน่คงลงหลกัปักฐาน ไม่ตอ้งเดนิทางไป
เรื่อยๆ เช่นทีเ่ป็นอยู่ สิง่ทีจ่ะตอ้งไม่มองขา้มคอืค าทีเ่ธอพดูซ ้าๆอยู่ตลอดเวลาว่า “ฉนัอยาก ฉนั
อยาก ฉนัอยาก” นัน้มคีวามหมายหนกัแน่นมากกว่าวตัถุสิง่ของต่างๆทีเ่ธอเอ่ยถงึ เพราะสิง่ที่
ส าคญัทีสุ่ดคอื “เธออยาก”นัน่เอง 

เมื่อยอ้นกลบัไปพจิารณาสถานะของสามชีาวอเมรกินัและเจา้ของโรงแรมชาวอติาลใีน
บรบิทของพืน้ที ่ จะเหน็ว่าทัง้คู่ครอบครองพืน้ทีใ่นโรงแรมอนัเป็นพืน้ทีข่องความเป็นชาย แต่เมื่อ
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เราน าอริยิาบถประจ าตวัของชายทัง้สองมาพจิารณาประกอบกบัภาพลกัษณ์ของวตัถุทีบ่รรยาย
ไวใ้นตน้เรื่องและประเดน็เรื่องเพศสภาพ เราจะเหน็ไดไ้ม่ยากว่า การทีจ่อรจ์อยู่ในท่านอนตลอด
เรื่องแสดงถงึความเป็นชายผูไ้รส้มรรถภาพ ขณะทีเ่จา้ของโรงแรมซึง่อยู่ในท่ายนืตลอดเวลา บ่ง
บอกถงึความเป็นชายผูเ้ป่ียมดว้ยสมรรถภาพ อย่างไรกต็าม แมว้่าคนหนึ่งจะเป็น “ชายเขม้แขง็” 
คนหนึ่งจะเป็น “ชายอ่อนเแอ” แต่ทัง้สองต่างกพ็ยายามขดัขวางมใิหห้ญงิสาวไดค้น้พบความเป็น
ผูห้ญงิของเธอ ทัง้คู่ต่างปกป้องมใิหเ้ธอตอ้ง “เปียก” ดว้ยวธิทีีต่่างกนั จอรจ์ใชว้ธิสี ัง่มใิหเ้ธอ 
“เปียก” และ “นอนยนั” ใหเ้ธอไวผ้มสัน้เหมอืนเดก็ชาย สว่นชายเจา้ของโรงแรมสัง่สาวใชใ้หก้าง
ร่มออกไปขา้งนอกกบัเธอ และสง่แมวสกีระตวัผูม้าใหท้ีห่อ้ง 

แมว้่าเรื่อง “แมวกลางฝน” จะไดร้บัการกล่าวขวญัว่าเป็นเรื่องทีน่ าเสนอภาพของผูห้ญงิ
ในเชงิเหน็อกเหน็ใจ แต่เมื่อวเิคราะหล์งไปในรายละเอยีดต่างๆ เรายงัพบร่องรอยของความ
หวาดระแวง “ความเป็นหญงิ” ทีฝั่งรากลกึอยู่ในงานชิ้นนี้ของเฮมงิเวย์ 

 
 

ทีม่า : ชศูกัดิ ์ ภทัรกุลวณิชย.์ “ผูห้ญงิของเฮมงิเวย ์ใน ‘แมวกลางฝน’ ”. สารคดี. ปีที ่14. ฉบบั
ที ่168 (กุมภาพนัธ ์2542).  
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บทวิเคราะห ์
 
 ชศูกัดิ ์ ภทัรกุลวณิชย ์ เขยีนบทวจิารณ์ตพีมิพใ์นคอลมัน์ “คนกบัหนงัสอื”  ในนิตยสาร 
สารคด ีสลบักบันพพร  ประชากุล  ต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน  โดยวจิารณ์ทัง้วรรณกรรมไทย
และวรรณกรรมต่างประเทศ   ในสว่นของการวจิารณ์วรรณกรรมต่างประเทศ   บทวจิารณ์เรื่อง
สัน้ เรือ่ง  “แมวกลางฝน”  (Cat in the Rain)  ของเออรเ์นสต ์  เฮมงิเวย ์  นกัเขยีนอเมรกินัผู้
ยิง่ใหญ่ เจา้ของรางวลัโนเบลสาขาวรรณกรรม เป็นบทวจิารณ์ทีส่ามารถชี้ใหเ้หน็ว่าผลงาน
วรรณกรรมชิน้หนึ่งทีส่รา้งสรรคอ์ย่างลกึซึ้งอาจเอือ้ต่อการตคีวามอย่างหลากหลาย 
 ชศูกัดิเ์ริม่ตน้บทวจิารณ์โดยบอกกล่าวใหท้ราบว่าในซกีโลกตะวนัตก  แมเ้ฮมงิเวยจ์ะ
เป็นนกัเขยีนผูย้ิง่ใหญ่และไดร้บัความนิยมยกย่องจากทัว่โลกมากคนหนึ่ง   แต่กไ็ม่พน้การถูก
ตรวจสอบจากนกัวชิาการวรรณคดศีกึษาอย่างเอาจรงิเอาจงั  โดยเฉพาะอย่างยิง่นกัวชิาการ
สายเฟมนิิสตซ์ึง่โจมตวี่าผลงานของเฮมงิเวยแ์สดงทศันะของผูช้ายทีช่งิชงั  รงัเกยีจ และเหยยีด
หยามผูห้ญงิอย่างรุนแรง   ในกรณีเช่นน้ีมฝ่ีายนิยมเฮมงิเวยพ์ยายามกอบกู้ชื่อเสยีงของนกัเขยีน
ผูน้ี้  โดยชีใ้หเ้หน็ว่ามงีานเขยีนของเฮมงิเวยบ์างเรื่องที่แสดงความเหน็อกเหน็ใจผูห้ญงิ  และ
ชีใ้หเ้หน็ว่าผูช้ายรา้ยกาจและเหน็แก่ตวั  หนึ่งในงานเขยีนทีแ่สดงทศันคตขิองเฮมงิเวยใ์นดา้นนี้ 
คอื เรื่อง “แมวกลางฝน”  นัน่เป็นเหตุใหผู้ว้จิารณ์น าเรื่องสัน้เรื่องนี้มาวเิคราะหอ์ย่างลกึซึง้โดยองิ
กบัโครงสรา้งของการประกอบตวับทเรื่องสัน้เรื่องนี้  ซึ่งเน้นองคป์ระกอบส าคญั  2  ประการที่
ผูอ้่านอื่น ๆ อาจมองขา้มไป  นัน่คอื  ทวลิกัษณ์  และพืน้ที ่   พรอ้มกนันัน้  ชศูกัดิย์งั
วพิากษ์วจิารณ์ว่า  แทท้ีจ่รงิแลว้  เรื่องสัน้เรื่องนี้กย็งัสะทอ้นทศันะอนัแสดงความ  “ความ
หวาดระแวง “ความเป็นหญงิ” ทีฝั่งรากลกึอยู่ในจติใจของเฮมงิเวย”์   
 ในการวเิคราะหเ์รื่องสัน้เรื่องนี้  ผูว้จิารณ์ชีใ้หเ้หน็ว่าเมื่อพจิารณาในระดบัพืน้ผวิ  
ความหมายทีส่ง่ผ่านมาจากเนื้อเรื่องดเูหมอืนจะแสดงความสงสารเหน็ใจความทุกขข์องผูห้ญงิ   
แต่เมื่อพจิารณาลกึลงไปถงึระดบัโครงสรา้ง  เรื่องสัน้เรื่องนี้กย็งัมแีนวคดิเทดิทูนความเป็นผูช้าย
อยู่นัน่เอง  ผูว้จิารณ์ใชข้อ้พสิจูน์ความคดินี้  โดยมุ่งไปทีอ่งคป์ระกอบส าคญัทีเ่รยีกว่า  ทวิ
ลกัษณ์  (duality)โดยเปรยีบเทยีบตวัละครชาย 2 คนในเรื่อง  คอืสามผีูเ้หน็แก่ตวัและหยาบ
กระดา้ง  กบัชายเจา้ของโรงแรมทีล่ะเอยีดอ่อนและเอือ้อาทร   และชีใ้หเ้หน็ว่าปัญหาของผูห้ญงิ
กเ็ป็นเพยีงเหตุจงูใจใหผู้ช้ายแสดงความเป็น “สุภาพบุรุษ” ของตน  บุคลกิของชายเจา้ของ
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โรงแรมดงัทีก่ล่าวไวใ้นเรื่องนี้ดจูะเป็นแบบฉบบัของ “สุภาพบุรุษ” ทีเ่ฮมงิเวยส์ะทอ้นไวใ้นงาน
เขยีนอกีหลายเรื่องของเขา     
          เพือ่ใหท้ศันะวจิารณ์นี้ชดัเจนและแหลมคมยิง่ขึน้  ผูว้จิารณ์ไดถ้อดรหสัความหมายของ 
เรื่องสัน้น้ีเพือ่ใหเ้หน็สารความหมายระดบัลกึทีผู่เ้ขยีนสื่อไวอ้ย่างแอบแฝงโดยจงใจ  ซึง่เมื่อ
พจิารณาไปตามการชีแ้นะของผูว้จิารณ์  ผูอ้่านจะเหน็ว่าความเป็นเอกภาพขององคป์ระกอบ
ตลอดทัง้เรื่องนี้วางรากฐานอยู่บนเรื่องของทวลิกัษณ์  ทีป่รากฏอย่างโดดเด่นในหลายรูปหลาย
ลกัษณะ  เป็นทีน่่าเสยีดายว่าผูว้จิารณ์ไม่ไดอ้ธบิายว่าทวลิกัษณ์ทีป่รากฏน้ีมคีวามหมายอย่างไร
ต่อตวัเรื่อง  แต่กน็บัว่าเป็นการกระตุน้ใหผู้อ้่านมองเหน็ความจงใจในการประกอบสรา้ง
รายละเอยีดต่าง ๆ ในงานประพนัธท์ีเ่สรมิเรื่องทวลิกัษณ์  และท าใหผู้อ้่านตระหนักถงึการแฝง
ความหมายเรื่อง “ความเป็นชาย”  และ “ความเป็นหญงิ”  ไวใ้นเรื่องสัน้น้ีอย่างน่าใคร่ครวญ 

ความหมายระดบัลกึเรื่อง “ความเป็นชาย”  และ  “ความเป็นหญงิ”  จะเหน็ไดช้ดัมากขึน้
ในบทบาทของพืน้ที ่  ซึง่เป็นประเดน็ทีส่องทีผู่ว้จิารณ์ชีแ้นะใหพ้จิารณาการสรา้งความหมาย
ผ่านพืน้ทีภ่ายนอกและภายในโรงแรมอนัเป็นฉากของเรื่องสัน้   ฉาก (setting)  เป็น
องคป์ระกอบหนึ่งของเรื่องเล่า  ซึง่อาจจะมบีทบาทหลายระดบั  ตัง้แต่เป็นสิง่ก าหนดสถานที ่ 
สภาพแวดลอ้มของเหตุการณ์ในเรื่อง  ไปจนถงึเป็นสิง่ทีม่บีทบาทในการด าเนินเรื่อง  ผูท้ีอ่่าน
งานเขยีนของเฮมงิเวยจ์ะพบว่านกัเขยีนผูน้ี้ใหค้วามส าคญักบัฉากมาก  ในบางเรื่องเช่น เฒ่า
ทะเล  (The Old Man and the Sea)  ทะเลไม่ใช่เป็นเพยีงสถานทีใ่นทอ้งเรื่อง  แต่มบีทบาท
ราวกบัเป็นตวัละครทีข่บัเคีย่วต่อสูก้บัชายชราตวัเอกของเรื่องตลอดทัง้เรื่อง    

ในเรื่องสัน้เรื่อง “แมวกลางฝน” กเ็ช่นกนั  โรงแรมชายทะเลแห่งหนึ่งในประเทศอติาล ี ที ่
สองสามภีรรยาชาวอเมรกินัมาพ านกัเพือ่พกัผ่อน  มบีทบาทในการสือ่ความหมายระดบัลกึอย่าง
น่ายกย่อง  ดงัที ่ ผูว้จิารณ์กล่าวชื่นชมว่า  “องคป์ระกอบเหล่านี้เกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นัอย่างมแีบบ
แผนและมนียัยะส าคญัในเชงิโครงเรื่อง  การสลบัฉากระหว่างพืน้ทีข่า้งในและขา้งนอกโรงแรมมี
ความสมดุลลงตวัอย่างน่าทึง่”  ผูว้จิารณ์ใชผ้งัแสดงฉากของเรื่องสัน้เรื่องนี้เพือ่ใหผู้อ้่านเหน็ได้
ชดัเจนว่าผูเ้ขยีนล าดบัฉากอย่างจงใจใหม้สีมดุลและมเีอกภาพ    จากนัน้ผูว้จิารณ์ตคีวามว่า
พืน้ทีข่า้งนอกโรงแรมเป็นพืน้ทีข่องเพศหญงิ  สว่นพืน้ทีข่า้งในโรงแรมเป็นพืน้ทีข่องเพศชาย  
การทีห่ญงิสาวออกไปหาแมวกลางสายฝนจงึหมายถงึการออกไปหาความเป็นหญงิทีส่ญูหายไป
เพราะการก าหนดกดขีข่องเพศชายนัน่เอง   ขอ้สรุปนี้มาจากการตคีวามหมายทีอ่งิทฤษฎี
โครงสรา้งนิยม (Structuralism)  และศาสตรแ์ห่งการเล่าเรื่อง (Narratology) ซึง่ใหค้วามส าคญั
แก่ภาษาและวสัดุต่าง ๆ ทีผู่เ้ขยีนน าเสนอไวใ้นเชงิสญัลกัษณ์  พรอ้มกนัน้ีผูว้จิารณ์ยงัใชห้ลกัจติ
วเิคราะหข์องฟรอยดแ์ละยงัอาศยัความรูใ้นเชงิสงัคมวทิยาวฒันธรรมประกอบการแสดงทศันะ
ของตนอกีดว้ย 
 จากบทวจิารณ์นี้  จะเหน็ไดว้่า  ผูว้จิารณ์ใชร้ายละเอยีดจากภาษา  แสดงความสมัพนัธ์
ในเชงิโครงสรา้ง  และน าไปสูก่ารตคีวามหมายของตวับท   การถอดรหสัจากการประกอบสรา้ง
ตวับททีผู่ป้ระพนัธจ์ดัวางรายละเอยีดไวอ้ย่างประณีตและจงใจเช่นนี้  ท าใหก้ารอ่านวเิคราะหต์วั
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บทในระดบัลกึสามารถชีใ้หผู้อ้่านมองเหน็ความสมัพนัธ์อย่างมเีอกภาพขององคป์ระกอบต่าง ๆ 
ของเรื่องสัน้  และจากหลกัเกณฑข์องศาสตรแ์ห่งการเล่าเรื่องท าใหเ้หน็ว่าไม่มสีิง่ใดก าหนดขึน้
โดยไรค้วามหมายต่อตวับท   บทวจิารณ์นี้จงึแสดงใหเ้หน็ศกัยภาพของนกัเขยีนและคุณภาพ
ของงานเขยีนทีไ่ดร้บัยกย่องกนัในระดบัสากล  บทวจิารณ์ทีแ่สดงพลงัปัญญาเช่นนี้จงึน่าจะเป็น
ประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาวงการสรา้งสรรคว์รรณกรรมประเภทเรื่องสัน้ของ
ไทยต่อไป 
 นอกจากนี้  อกีประเดน็ทีผู่ว้จิารณ์ใหค้วามสนใจ  คอืแนวคดิเรื่องเพศ (gender)  อนัเป็น
กระแสนิยมหนึ่งในการสรา้งสรรคแ์ละการวจิารณ์วรรณกรรม  บทวจิารณ์นี้แสดงใหเ้หน็ว่าการ
วเิคราะหต์คีวามทศันะเรื่องเพศทีแ่ฝงไวใ้นงานประพนัธ ์  ตอ้งพจิารณาใคร่ครวญอย่างพนิิจ
รอบคอบก่อนทีจ่ะวพิากษ์ตดัสนิว่านกัเขยีนคนใดมทีศันะเรื่องเพศอย่างไร  เพราะทศันคติ
ดงักล่าวเป็นปมลกึในจติใจ  ซึง่มทีัง้ความซบัซอ้นและสบัสน   ผูเ้ขยีนอาจเผยทศันคตขิองตน
ออกมาทัง้โดยจงใจหรอืไม่จงใจ  ผูว้จิารณ์จงึมบีทบาทส าคญัในการวเิคราะหต์คีวามหน่วย
ความหมายต่าง ๆ ทีผู่ป้ระพนัธน์ ามาประกอบสรา้งในงานของเขาว่ามคีวามหมายเชื่อมโยงกบั
ความรูส้กึนึกคดิของผูเ้ขยีนและบรบิททางสงัคมและวฒันธรรมอย่างไร   บทวจิารณ์นี้แมจ้ะเป็น
บทวจิารณ์วรรณกรรมต่างประเทศ  แต่กเ็ป็นบทวจิารณ์ทีน่ าประสบการณ์ขา้มวฒันธรรมมาให้
แนวทางทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการสรา้งสรรคแ์ละการวจิารณ์ของไทยไดอ้ย่างมพีลงั 
 

 
             รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ ์  :   ผูว้เิคราะห์ 
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ปริศนำ ข้ำงหลงัภำพ ของศรีบูรพำ 
 

ชศูกัดิ ์ ภทัรกุลวณิชย์ 
 
 ขา้งหลงัภาพ อาจจะไม่ใช่นวนิยายทีด่ทีีสุ่ดของศรบีูรพา  แต่กเ็ป็นนวนิยายทีไ่ดร้บั
ความนิยมจากผูอ้่านทุกยุคทุกสมยัมากกว่านวนิยายเล่มอื่นๆของศรบีูรพา  ทัง้ยงัเป็นนวนิยาย
เล่มเดยีวของท่านทีม่กัถูกน ามาดดัแปลงสรา้งเป็นภาพยนตร ์  แมจ้ะไม่ถีแ่ละบ่อยครัง้เท่านว
นิยายรกัอย่าง บา้นทรายทอง คู่กรรม หรอื ดาวพระศุกร ์กต็ามท ี
 แต่สิง่ทีท่ าให ้ ขา้งหลงัภาพ พเิศษกว่านวนิยายเล่มอื่นๆของท่าน และแตกต่างจากนว
นิยายรกัเรื่องอื่นๆ กค็อื ขา้งหลงัภาพ เป็นงานทีน่กัวจิารณ์ส านกัต่างๆนิยมน ามาวเิคราะห์
คน้หาความหมายทีซ่่อนอยู่ “ขา้งหลงัภาพ” โดยตลอดมา 
 ขา้งหลงัภาพ ตพีมิพค์รัง้แรกเป็นตอนๆในหนงัสอืพมิพ ์ประชาชาตริายวนั เมื่อ ปี 2480 
มเีนื้อเรื่องเกีย่วกบัชวีติรกัทีไ่ม่สมหวงัของม.ร.ว. กรีต ิ กุลสตรผีูเ้พยีบพรอ้มแต่กลบัหาคนรกัมา
แต่งงานดว้ยไม่ได ้  เมื่ออายุล่วงเลยมาถงึ 35 ปี เธอจงึจ าตอ้งแต่งงานกบัพอ่ม่ายวยั 50 หลงั
แต่งงานทัง้คู่เดนิทางไปฮนันีมูนทีโ่ตเกยีว  ทีน่ัน่เธอไดรู้จ้กักบันพพรนกัเรยีนนอกวยั 22 ทัง้คู่
สนิทสนมกนัจนกลายเป็นความรกั  โดยนพพรไดส้ารภาพรกักบัม.ร.ว. กรีต ิ คราวเมื่อทัง้คู่ไดไ้ป
เทีย่วธารน ้าตกทีม่ติาเกะ  สว่นม.ร.ว.กรีต ิ แมจ้ะรกันพพร  แต่เธอกลบัไม่ยอมบอกความในใจ 
 หลงัจากทีม่.ร.ว.กรีตแิละสามเีดนิทางกลบัเมอืงไทย  ในช่วงแรกนพพรไดเ้ขยีนจดหมาย
ถงึม.ร.ว.กรีต ิ พร ่าร าพนัถงึความรกัของเขา  แต่นานวนัเขา้ความรูส้กึหลงใหลนี้กเ็จอืจางไป  
เมื่อศกึษาทีญ่ีปุ่่ นจนส าเรจ็  นพพรเดนิทางกลบัประเทศไทยและแต่งงานกบัคู่หมัน้ทีค่รอบครวั
จดัหาให ้  หลงัจากนัน้ไม่นานม.ร.ว.กรีตไิดล้ม้ป่วยจนถงึขัน้เสยีชวีติ  ก่อนตายเธอไดม้อบ
ภาพวาด รมิล าธารทีม่ติาเกะ  และค าสารภาพรกัทีไ่ดก้ลายเป็นประโยคอมตะกนิใจผูอ้่านรุ่นแลว้
รุ่นเล่า “ฉนัตายโดยปราศจากคนทีร่กัฉนั แต่ฉนักอ็ิม่ใจว่า ฉนัมคีนทีฉ่นัรกั”  
 อาจจะเป็นเพราะอมตะวาจานี้นี่เองทีท่ าใหเ้มื่อมกีารพูดถงึนวนิยายเล่มนี้ ประเดน็ทีม่กั
หยบิยกมาพดูกนัอยู่เสมอๆ คอื เรื่องการยดึมัน่ในคุณธรรมจรยิธรรมเหนือความรกัของ ม.ร.ว.
กรีต ิ  ในท านองว่าแมจ้ะรกันพพร “ใจจะขาด” แต่เธอกไ็ม่ยอมตอบนับรกัของนพพร  เพราะเธอ
รกัเกยีรตแิละศกัดิศ์รกีุลสตรทีีไ่ม่อาจจะประพฤตผิดิต่อสามไีด ้ การตคีวามปรศินา ขา้งหลงัภาพ 
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ในท านองนี้ยงัคงมปีรากฏใหเ้หน็อยู่ประปรายในปัจจุบนั  และคงจะมสีบืต่อไปในอนาคตโดยไม่
ตอ้งสงสยั 
 แต่สิง่ทีอ่ยู่ ขา้งหลงัภาพ  มเีพยีงเท่านี้เองหรอื? 
 ศรบีูรพาไดพ้ยายามน าเสนอนยัของนวนิยายเล่มนี้ผ่านค าพดูนพพรในบทเกริน่น าเรื่อง
ไวว้่า 
  
 ขา้งหลงัภาพนัน้มชีวีติ และเป็นชวีติทีต่รงึตราอยู่บนดวงใจของ 
 ขา้พเจา้. ส าหรบัคนอื่น ขา้งหลงัภาพนัน้ กค็อืกระดาษแขง็แผ่น 
 หนึ่งและต่อไปกค็อืผนงั  ฉะนัน้เขาจะมองเหน็ภาพนัน้เป็นอย่างอื่น 
 นอกจากทีเ่ป็นแต่เพยีงภาพธรรมดาสามญัภาพหนึ่งอย่างไรได้ 
 
 ค าพดูดงักล่าวเตอืนสตผิูอ้่านและนกัวจิารณ์ใหต้ระหนกัว่าการตคีวามมสีองประเภท  
นัน่คอืการตคีวามตามความหมายตรงตวั  กบัการตคีวามตามนัยประหวดั และแน่นอนว่าในทีน่ี้
ศรบีูรพาคงมไิดพ้ดูถงึเฉพาะการตคีวาม “ขา้งหลงัภาพ” ของม.ร.ว.กรีตเิท่านัน้  แต่น่าจะหมาย
รวมถงึการตคีวามนวนิยาย ขา้งหลงัภาพ ของท่าน  และยงัครอบคลุมไปถงึการตคีวาม
วรรณกรรมโดยทัว่ไปอกีโสดหนึ่งดว้ย 
 หากเรายดึเอาขอ้พงึสงัวรดงักล่าวเป็นจุดเริม่ต้นของการวเิคราะห ์  เราจะพบว่าการ
ตคีวาม ขา้งหลงัภาพ ใหเ้ป็นเรื่องการเสยีสละความรกัเพีอ่รกัษาศลีธรรมและอื่นๆในแนวนี้ ดจูะ
ไม่ต่างไปจากการมองว่า “ขา้งหลงัภาพ” คอื “กระดาษแขง็แผ่นหนึ่งและต่อไปกค็อืผนงั” เพราะ
การวเิคราะหแ์นวนี้เป็นการตคีวามตามความหมายตรงตวัมากเกนิไป จนมองไม่เหน็ความ
ยอกยอ้นทีซ่่อนอยู่ในงาน 
 ทีผ่่านมามนีกัวจิารณ์หลากรุ่นหลายส านกัไดต้ระหนกัดวี่า “ขา้งหลงัภาพ” นี้มมีากกว่า
กระดาษแขง็และผนงั  นกัวจิารณ์เหล่านี้ไดพ้ยายามตคีวามนยัประหวดัที่ซ่อนอยู่ใน ขา้งหลงั
ภาพ เป็นต้นว่า  นกัวจิารณ์วรรณกรรมแนวมารก์ซสิตล์ายครามอย่าง บรรจง  บรรเจดิศลิป์ ได้
วเิคราะหน์วนิยายเล่มนี้โดยมุ่งเชื่อมโยงความสมัพนัธข์องตวัละครเอกทัง้สอง  เขา้กบัสภาพของ
สงัคมไทยยุคหลงัเปลีย่นแปลงการปกครอง อนัเป็นช่วงทีช่นชัน้สงูเริม่สูญเสยีอ านาจใหก้บัชน
ชัน้นายทุน 
 บรรจงชีว้่า ม.ร.ว.กรีตเิป็นตวัแทนชนชัน้ศกัดนิาทีก่ าลงัร่วงโรยไปตามกาลเวลา    ส่วน
นพพรเป็นตวัแทนของชนชัน้นายทุนนายหน้าทีก่ าลงักา้วขึน้มามบีทบาทในสงัคมขณะนัน้  
ความรกัของม.ร.ว.กรีตทิีต่อ้งจบลงดว้ยความตาย  จงึมใิช่เรื่องของการยดึมัน่ในความซื่อสตัยต์่อ
สามแีต่อย่างใด  แต่เป็นผลมาจากความแตกต่างทางชนชัน้เป็นส าคญั 
 บรรจงสรุปว่านพพรปฏเิสธทีจ่ะแต่งงานกบัม.ร.ว.กรีต ิ เพราะว่า “ชนชัน้นายทุน
นายหน้าผูซ้ึง่ขึน้ครองต าแหน่งแทนชนชัน้ผูด้ใีนสงัคมนัน้…ย่อมไม่สามารถจะรบัเอาระบบศกัดิ
นาอนัเก่าคร ่าครมึาเป็นระบบคู่ครองของตนได”้ (“ดวูรรณคดจีากสงัคม ดสูงัคมจากวรรณคด”ี ใน 
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ชีวิตกบัควำมใฝ่ฝัน ฉบบัพมิพปี์ 2521, หน้า 113) ในสายตาของบรรจง ค าสารภาพรกัอนัสุด
แสนซาบซึง้กนิใจของม.ร.ว.กรีตนิัน้เป็นแต่เพยีงค าปลอบประโลมใจต่อความล่มสลายของชนชัน้
ตนเท่านัน้เอง 
 สว่น ม.ล. บุญเหลอื เทพยสุวรรณ เสนอว่าปัญหาความรกัของม.ร.ว. กรีตแิละนพพร 
เป็นปัญหาช่องว่าระหว่างวยั มากกว่าจะเป็นเรื่องช่องว่างระหว่างชนชัน้ โดยไดต้ัง้ขอ้สงัเกตว่า 
“หม่อมราชวงศก์รีตนิัน้เป็นคนทีม่อีุปทานยดึอยู่กบัวยั มคีวามรูส้กึถงึความแตกต่างระหว่างวยั
ของตนกบัสามมีากเป็นพเิศษกว่าคนอื่นๆ แลว้กเ็กดิภาคภูมใิจว่า วยัระหว่างตนเองกบันพพร
นัน้หาไดเ้ป็นอุปสรรคทีจ่ะท าใหน้พพรรกัตนเองไม่” (วิเครำะห์รสวรรณคดีไทย ฉบบัพมิพ ์
ครัง้ที ่3, ปี 2543, หน้า 190) 

ทว่า ตรศีลิป์บุญขจร มไิดม้องกรีตเิป็นเหยื่อของอุปทานทีย่ดึอยู่กบัวยัดงัที ่ ม.ล.บุญ
เหลอืเสนอ แต่ชีว้่ากรีตเิป็นผูห้ญงิทีต่กอยู่ในกรอบอนัเขม้งวดของจารตีประเพณีของสงัคมชัน้สงู 
ความตายของกรีตจิงึเป็น “ความตายของ ‘เหยื่อ’ ชิน้หน่ึงของกรอบจารตีใน ‘โลกเก่า’ ทีเ่มื่ออยู่
ในสงัคมนัน้กต็อ้งมชีวีติอนัขมขืน่ เมื่อออกมาเผชญิโลกภายนอกกไ็ม่อาจสมหวงั” (นวนิยำยกบั
สงัคมไทย, 2523 หน้า 125-126) 

การวเิคราะหท์ัง้สามแนวขา้งตน้แมข้า้งตน้จะมขีอ้สรุปต่างกนั แต่ตัง้อยู่บนสมมตฐิานที่
คลา้ยคลงึกนั นัน่คอืเป็นการมองวรรณกรรมในฐานะทีเ่ป็นภาพสะทอ้นชวีติและสงัคม ตวัละคร
คอืตวัแทนของบุคคลประเภทต่างๆทีส่ามารถพบเหน็ไดใ้นสงัคม โดยบรรจงเลอืกมองตวัละคร
ในฐานะทีเ่ป็นตวัแทนของชนชัน้ในสงัคม ขณะที ่ ม.ล.บุญเหลอืมองตวัละครในฐานะทีเ่ป็น
ตวัแทนของปัจเจกชนทีย่ดึตดิอยู่กบัอุปทานบางอย่าง  และตรศีลิป์มองตวัละครในฐานะทีเ่ป็น
ผลผลติของกรอบความคดิและอุดมการณ์ในสงัคม 

วธิกีารวเิคราะหด์งักล่าวพยายามจะบอกเราว่า ศลิปะนันจ าลองมาจากชวีติ แต่ผมคดิว่า
ในนวนิยายเรื่อง ขา้งหลงัภาพ ชวีติต่างหากทีจ่ าลองศลิปะโศกนาฏกรรมของม.ร.ว.กรีตคิอื
โศกนาฏกรรมของผูใ้ชช้วีติเลยีนแบบวรรณกรรมความรกัตอ้งหา้ม และความตายของเธอคอื
ความตายของวรรณกรรมทีต่กไปอยู่ในมอืของคนอ่านหนงัสอืไม่แตก 

 
อ่ำนตำมตวัอกัษร VS อ่ำนระหว่ำงบรรทดั 

ในขณะทีน่กัวจิารณ์หลายท่านมองว่าปัญหาความรกัระหว่างกรีตแิละนพพรเป็นปัญหา
ของช่องว่างระหว่างวยั ทศันคต ิ อุดมการณ์ และชนชัน้  แต่ผมมองว่างช่องว่างระหว่างค าพดู 
ความหมาย และการตคีวามคอืหวัใจส าคญัของ ขา้งหลงัภาพ (ชื่อของนวนิยายเล่มนี้บอกโดยนยั
ถงึความส าคญัของปัญหาเรื่องความหมายและการตคีวามดงัไดก้ล่าวมาแลว้) 

ม.ล. บุญเหลอืไดต้ัง้ขอ้สงัเกตเกีย่วกบั ขา้งหลงัภาพ ไวว้่า “พฤตกิรรมทางกายมน้ีอย มี
แต่วจกีรรม กบัความนึกคดิของนพพรเป็นสว่นใหญ่” หน้า 177) นี่คอืลกัษณะพเิศษของนวนิยาย
เล่มนี้ทีไ่ม่ควรมองขา้มอย่างยิง่ ความรกัระหว่างนพพรกบัม.ร.ว.กรีตเิป็นความรกัทีแ่สดงออก
ผ่านการพดูลว้นๆ ตลอดทัง้เรื่อง จะมขีอ้ยกเวน้อยู่เพยีงครัง้เดยีว คราวทีท่ ัง้คู่ไปเทีย่วธารน ้าตก
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ทีม่ติาเกะเมื่อนพพรจบูทีแ่ขนของม.ร.ว.กรีต ิ ค าพดูและการตคีวามค าพดูจงึมบีทบาทอย่างมาก
ในนวนิยายเรื่องนี้  เพราะค าพดูมไิดเ้พยีงเผยอารมณ์ ความรูส้กึนึกคดิของตวัละครเท่านัน้ แต่
ค าพดูหรอื “วจกีรรม” ยงัคอืการกระท าทีส่ าคญัทีสุ่ด ส าคญักว่าพฤตกิรรมทางกายใดๆ ทัง้สิน้
ดว้ยซ ้าไป 

นพพรแสดงความรกัของคนกด็ว้ยการพดูเป็นส าคญั และคาดคัน้ให ้ ม.ร.ว.กรีตแิสดง
ความรกัของเธอดว้ยการพดูเช่นกนั “มปัีญหาขอ้หนึ่งตามรบกวนขา้พเจา้แมไ้ดห้ลบัตาลงแลว้ 
ตามทีข่า้พเจา้ไดเ้ขา้ใจเอาว่าขา้พเจา้ไดช้นะความรกั ไดช้นะดวงใจของหม่อมราชวงศก์รีตนิัน้ 
เป็นความเขา้ใจทีถู่กตอ้งแลว้หรอื? หม่อมราชวงศก์รีตไิดบ้อกขา้พเจา้ดงันัน้หรอื? ขา้พเจา้ระลกึ
ขึน้ไดใ้นบดันัน้ว่า หม่อมรำชวงศกี์รติยงัมิได้ให้ถ้อยค ำแก่ข้ำพเจ้ำเลย.” (การเน้นขอ้ความ
เป็นของผูเ้ขยีนบทความ) ในทีน่ี้จะเหน็ว่า นพพรจะมัน่ใจว่า ม.ร.ว.กรีตริกัเขา กต็่อเมื่อเธอบอก
กบัเขาว่า “ฉนัรกัเธอ” เท่านัน้ ดงันัน้ไม่ว่า ม.ร.ว.กรีตจิะแสดงออกดว้ยวธิกีารใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสี
หน้า แววตา ท่าทาง หรอืแมก้ระทัง่ภาพวาด กไ็ม่สามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บันพพรได ้
ส าหรบันพพร การบอกว่า “รกั” จงึมคี่าเทยีบเท่า “การกระท า” ทีจ่ะผกูมดัเขาและเธอเขา้ดว้ยกนั
ไดแ้น่นแฟ้นกว่าการกระท าใดๆ 

ปัญหาความสมัพนัธร์ะหว่างม.ร.ว.กรีตแิละนพพร จงึมใิช่ปัญหาความแตกต่างระหว่าง
วยั หรอืชนชัน้ หรอืโลกทศัน์ แต่เป็นปัญหาของการตคีวามโดยเฉพาะการตคีวามค าพดูทีต่่างกนั
ของคนทัง้สอง กล่าวคอืนพพรมแีนวโน้มทีจ่ะตคีวามค าพดูหรอืพฤตกิรรมของม.ร.ว.กรีตติาม
ความหมายตรงตวั (literal meaning) ในขณะทีม่.ร.ว.กรีตนิัน้จะสือ่ความรูส้กึในใจโดยองิอยู่กบั
ความหมายเชงิโวหาร (rhetorical meaning) 

โศกนาฏกรรมของม.ร.ว.กรีตจิงึมไิดอ้ยู่ทีไ่ม่มคีนรกัเธอ แต่อยู่ทีค่นทีเ่ธอรกัมุ่งตคีวาม
ตามตวัอกัษร และไม่สามารถจะตคีวามตามนัยของโวหารทีเ่ธอใชไ้ด ้ดงัจะเหน็ไดว้่าทุกครัง้ทีน่พ
พรรบเรา้ถามเธอว่ารกัเขาหรอืไม่ ม.ร.ว.กรีตจิะตอบโดยใชโ้วหารการพดูออ้ม (periphrasis) 
เป็นสว่นใหญ่ 

เช่นในฉากรมิล าธารทีม่ติาเกะอนัเป็นทีม่าของภาพวาดส าคญัในเรื่องเมื่อนพพรถามว่า
เกลยีดเขาหรอืไม่ ม.ร.ว.กรีตติอบแต่เพยีงว่า “ฉนัจะรูส้กึเธอเป็นนพพรคนเก่า และคนเดยีว
ตลอดชัว่ชวีติของฉนั” 

หรอืวนัทีเ่ธอเดนิทางกลบักรุงเทพฯ เมื่อนพพรคาดคัน้ใหบ้อกว่ารกั เธอไดแ้ต่บอกว่า 
“รบีไปเสยี ฉนัแทบใจจะขาด” 

หรอืในจดหมาย เธอเขยีนว่า “เราคงจะจ ากนัได ้ เพราะว่าเรามบีางสิง่ทีจ่ะจ ากนัไดไ้ม่รู้
ลมื” และในอกีท่อนหน่ึงว่า “เดีย๋วนี้ฉนัไม่มอีะไรทีจ่ะแนะน าสัง่สอนเธออีกแลว้ เพราะว่าเธอเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาของตวัเธอเองไดแ้ลว้ และดเูหมอืนว่าจะเป็นไดด้เีสยียิง่กว่าฉนัอกี” และทา้ยทีสุ่ด
คอืภาพรมิล าธารดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 

ทว่า นพพรกลบัไม่สามารถตคีวามความหมายเชงิโวหารทีซ่่อนอยู่ในค าพดูของม.ร.ว.
กรีตไิด ้ ตราบใดทีเ่ธอยงัไม่ “ใหถ้อ้ยค า” แก่เขา ทีส่ าคญัไม่ว่าเธอจะ “ใหถ้อ้ยค า” มากมาย
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เพยีงใด แต่หากเธอยงัมมิอบค าว่า “รกั” ใหก้บัเขา นพพรกย็งัไม่อาจมัน่ใจไดว้่าเธอรกัเขา และ
ความเคลอืบแคลงใจน้ีนี่เองทีท่ าใหค้วามรกัของนพพรต่อเธอเสือ่มคลายจนหมดสิน้ในทา้ยทีสุ่ด 

และกว่านพพรจะเรยีนรูถ้งึวธิกีารตคีวามนยัประหวดัของค าพดู กต็่อเมื่อทุกอย่างสาย
เกนิไป เขาไดม้าเรยีนรูว้่าสิง่ทีอ่ยู่ “ขา้งหลงัภาพ” มมีากกว่ากระดาษและฝาผนงั ดงัทีเ่ขากล่าว
ไวใ้น “บทเกริน่น า” ของนวนิยายเล่มน้ี กต็่อเมื่อเจา้ของผลงานภาพชิ้นน้ีไดส้ิน้ชวีติไปแลว้ 

เราจะเหน็ว่าความสมัพนัธร์ะหว่างนพพรและม.ร.ว.กรีต ิ แทจ้รงิแลว้เป็นปัญหา
ความสมัพนัธร์ะหว่างนกัอ่านและวรรณกรรม นพพรคอืนกัรกั/นกัอ่านอ่อนหดัทีไ่ม่ส าเหนียกใน
ความแยบยลยอกยอ้นของวรรณกรรมทีไ่ม่พูดอะไรอย่างตรงไปตรงมา 

 
ชีวิตเลียนแบบวรรณกรรม 

ในขณะทีน่กัวจิารณ์หลายส านกัพยายามจะวเิคราะหม์.ร.ว.กรีตใินฐานะทีเ่ป็นภาพ
สะทอ้นชวีติหรอืตวัแทนของชนชัน้ในสงัคม แต่ผมใคร่เสนอว่า ม.ร.ว.กรีตดิ าเนินชวีติโดยจ าลอง
แบบมาจากนิยายรกั คลา้ยๆกบัทีม่าดามโบวารใีนนวนิยายอมตะของโฟลแบรตใ์ชช้วีติ
เลยีนแบบนิยายพาฝันทีเ่ธออ่านในวยัสาว 

แมเ้ราจะไม่รูว้่า “หนงัสอืภาษาองักฤษดีๆ ” ทีค่รแูหม่มน ามาใหม้.ร.ว.กรีตอิ่านสมยัยงั
สาวคอืหนงัสอือะไรบา้ง แต่พฤตกิรรมความรกัของเธอทีม่กีบันพพรนัน้ปฏเิสธไม่ไดว้่าคลา้ยคลงึ
กบัแบบฉบบัวรรณกรรมโรมานซใ์นยุคกลางของโลกตะวนัตกทีเ่รยีกว่า courtly love romance 
อนัเป็นเรื่องราวความรกัตอ้งหา้มระหว่างหญงิสงูศกัดิ ์ (lady) ผูม้เีจา้ของแลว้ กบัชายหนุ่มผูบู้ชา
ความรกัยิง่ชวีติ แบบแผนอนัส าคญัของวรรณกรรมประเภทนี้คอื ตวัละครฝ่ายหญงิจะตอ้ง
พยายามบ่ายเบีย่งหลกีเลีย่งทีจ่ะตกปากรบัค าหรอืหล่อยตวัปล่อยใจใหช้าย โดยมกัจะหยบิยก
ประเดน็ทางศลีธรรมขึน้มาเป็นขอ้อา้ง ขณะทีต่วัละครฝ่ายชายจะพร ่าร าพันของความเหน็ใจ 
และคร ่าครวญถงึความทุกขร์ะทมอนัเกดิจากความรกัทีม่ตี่อนาง ตวัอย่างวรรณกรรมแนวนี้ทีรู่จ้กั
กนัโดยทัว่ไป คอืเรื่องราวความรกัตอ้งหา้มระหว่างอศัวนิลานซะลอ็ตกบัราชนิีกวนิเนอเวยีร ์
มเหสขีองกษตัรยิอ์าเธอร์ 

ม.ร.ว.กรีตบิ่ายเบีย่งทีจ่ะบอกความในใจ ไม่ใช่เพราะว่าเธอยดึมัน่ในศลีธรรมหรอืจารตี
ของ “โลกเก่า” แตอ่ย่างใด แต่เป็นเพราะก าลงัเล่นบทหญงิสงูศกัดิต์ามแบบฉบบัของ courtly 
love romance ทีจ่ะตอ้งทัง้ยัว่ยุและยบัยัง้ชายหนุ่มทีม่าหลงใหลตนเอง ดงัจะเหน็จาก
ความสมัพนัธข์องเธอกบันพพรในโตเกยีวนัน้ แมเ้ธอจะเตอืนสตนิพพรอยู่เสมอๆ ว่าเธอแต่งงาน
แลว้แต่ขณะเดยีวกนัเธอกย็ ้าอยู่ตลอดเวลาว่าเธอโหยหาความรกัจาชายในฝัน อกีทัง้เธอไม่เคย
ปิดโอกาสทีจ่ะสนิทสนมใกลช้ดิกบันพพร 

ทีส่ าคญั บ่อยครัง้เธอจะเป็นฝ่ายพดูจายัว่ยวนใหน้พพรแสดงออกถงึความรกัทีม่ตี่อเธอ 
เช่นในครัง้ทีท่ ัง้สองปลกีตวัมาคุยกนัแต่ล าพงัในสวนของโรงแรม ม.ร.ว.กรีตติอ้งการจะหยัง่เชงิ
ความรูส้กึของนพพร จงึเปรยขึน้ว่า เจา้คุณอธกิารบดยีนิดทีีท่ ัง้สองคน “สนิทสนมรกัใคร่กนัด”ี 
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“ท่านแสดงความยนิดดีว้ยน ้าใสใจจรงิโดยแทห้รอื? ท่านไม่       
รงัเกยีจในความสนิทระหว่างคุณหญงิและผมจรงิหรอื?” 

“เพราะเหตุใดเล่าเธอจงึถามเช่นน้ี.” เธอกลบัยอ้นถาม 
“มอีะไรในความสนิทสนมของเราทีจ่ะน่ารงัเกยีจ และดว้ย       

เหตุผลอะไรทีท่ าใหเ้ธอสงสยัน ้าใสใจจรงิของเจา้คุณ.” 
ขา้พเจา้งงไปครหูนึ่ง. 
 

ในทีน่ี้เราจะเหน็ว่า ม.ร.ว.กรีตเิป็นฝ่ายเริม่เปิดประเดน็เรื่องความสมัพนัธข์องเธอกบันพ
พร และใชว้ธิถีามน าเช่น “มอีะไรในความสนิทสนมของเราทีจ่ะน่ารงัเกยีจ” เพือ่ชกัจงูความรูส้กึ
ของนพพรใหเ้หน็คลอ้ยตามไปว่าทัง้สองมอีะไรมากกว่าความเป็นเพือ่นสนิท ซึง่กน็บัว่าไดผ้ล 
ค าถามของเธอท าใหน้พพพร “งงไปครู่หนึ่ง” เพราะนพพรไม่เคยคดิมาก่อนว่าเขาและเธอจะเป็น
อะไรมากกว่าเพือ่น 

จากนัน้ม.ร.ว.กรีตไิดเ้ปิดฉากรุกนพพรหนกัขึน้ไปอกี โดยถามอย่างตรงๆ ว่า “เธอกลวั
ว่าเจา้คุณท่านจะหงึเธอใช่ไหม?” ซึง่ท าใหน้พพรถงึกบั “สะดุง้” อกีครัง้หนึ่งทีเ่ราเหน็ว่าม.ร.ว. 
กรีตทิ าตวัเป็นผูช้ีโ้พรงใหก้ระรอก โดยเปิดประเดน็เรื่องหงึขึน้มา เพือ่โน้มน้าวนพพรใหเ้กดิ
ความรูส้กึว่าความสมัพนัธฉ์ันเพือ่นกบัเธอแทจ้รงิคอืความรกั อกีทัง้ยงัเป็น “ความรกัตอ้งหา้ม” 
ทีต่อ้งคอยหวาดระแวงว่าจะถูกสามเีธอจบัไดอ้กีดว้ย 

จากบทสนทนาทีย่กมานี้ จะพบว่านพพรไม่เคยคดิหรอืรูส้กึว่าตนเองรกัม.ร.ว.กรีตมิาก
ไปกว่าความเป็นเพือ่น แต่ม.ร.ว.กรีตเิป็นฝ่ายถามน าอย่างเป็นขัน้เป็นตอน เพือ่ใหน้พพรคดิและ
รูส้กึไปเองว่าเขารกัเธอฉนัชูส้าว ซึง่กไ็ดผ้ลเรว็ทนัตาเหน็ เมื่อนพพรออกปากขึน้ว่า “คุณหญงิ
เป็นคลา้ยๆ พวกแม่มด” ทีส่ามารถล่วงรูจ้ติใจของเขา ทัง้ๆทีใ่นความเป็นจรงิแลว้ ความรูส้กึ
ทัง้หมดนี้ม.ร.ว.กรีตคิ่อยๆ เพาะหว่านลงไปในจติใจนพพร 

แต่ปัญหาส าคญัของม.ร.ว.กรีตกิค็อื นพพรไม่คุน้เคยกบัขนบและแบบแผนของนิยายรกั
ตอ้งหา้ม เขาจงึไม่ไดเ้ล่นตามบททีเ่ธอคาดหวงั ขณะเดยีวกนักม็คีวามคาดหวงัผดิๆในตวัม.ร.ว.
กรีต ิ  การทีเ่ขาเรยีกรอ้งใหม้.ร.ว.กรีตติอ้งเปล่งค าว่า “ฉนัรกัเธอ” จงึเป็นเสมอืนการเรยีกรอ้งให้
เธอฆา่ตวัตายนัน่เอง  เพราะแบบแผนวรรณกรรมความรกัตอ้งหา้มทีม่.ร.ว.กรีตถิอืเป็นสรณะ
แห่งชวีตินัน้  หากหญงิผูส้งูศกัดิย์อมเผยความในใจออกมาเสยีแลว้  ความรกัดงัว่ากไ็ม่อาจจะ
ด าเนินในสภาพเดมิต่อไปไดอ้กี  แต่ตอ้งแปรเปลีย่นไปสูค่วามรกัในรปูแบบอื่น เช่น ความรกั
แบบชูส้าว เป็นต้น 

หากนพพรเป็นนกัอ่านอ่อนหดัดงัไดเ้สนอมาขา้งต้น  ม.ร.ว.กรีตกิค็อืวรรณกรรมหรอืตวั
บท (text) ทีร่อการตคีวาม  ตราบใดทีต่วับทยงัคงเป็นปรศินากระตุ้นใหผู้อ้่านกระหายใคร่รู ้  ตวั
บทนัน้ยงัคงม ี“ชวีติ” อยู่ แต่ถา้ตวับทสญูเสยีความรูส้กึอนัยัว่ยวนใจผูอ้่าน  ตวับทนัน้กม็าถงึจุด
จบและสญูเสยีเหตุผลในการด ารงอยู่ของตนเอง ดงันัน้ ทนัททีีเ่ธอเขยีนขอ้ความ “ฉนัตายโดย
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ปราศจากคนทีร่กัฉัน  แต่ฉนักอ็ิม่ใจว่า ฉนัยงัมคีนทีฉ่นัรกั” ม.ร.ว.กรีตใินฐานะหญงิสงูศกัดิต์าม
แบบฉบบั  “วรรณกรรมรกัตอ้งหา้ม” จงึตอ้งจบสิน้ลง 

ในระดบัของเนื้อเรื่องแลว้ ประโยคสารภาพรกัอนัเป็น“อมตะวาจา”ทีท่ าใหต้วัละครอย่าง 
ม.ร.ว.กรีต ิด ารงอยู่ในความทรงจ าของนักอ่านไทยรุ่นแลว้รุ่นเล่านัน้ แทจ้รงิแลว้คอื “เพชฌฆาต
วาจา” ทีพ่รากลมหายใจสุดทา้ยของเธอและนวนิยายเรื่องนี้ (นวนิยายเล่มนี้จบลงดว้ยค า
สารภาพรกัของม.ร.ว.กรีต)ิ หรอือาจกล่าวอกีนัยหน่ึงไดว้่า เพราะม.ร.ว.กรีตเิผยความลบัในใจนี้
ออกมาเธอจงึตอ้งตาย  มใิช่เพราะเธอก าลงัจะตาย  เธอจงึยอมเผยความลบัในใจนี้ 

ความตายของม.ร.ว.กรีตจิงึเป็นความตายของวรรณกรรมความรกัทีต่กไปอยู่ในมอืของ
นกัอ่านอ่อนหดั 

ภาพวาด “รมิล าธาร” และ “อมตะ/เพชฌฆาตวาจา” ของม.ร.ว.กรีต ิไดช้่วยเปลีย่นแปลง
นพพรจาก “นกัอ่านสมคัรเล่น” ไปเป็น “นกัอ่านอาชพี” เพราะภายหลงัการตายของม.ร.ว.กรีต ิ
นพพรไดต้ระหนกัว่าขา้งหลงัภาพมไิดเ้ป็นเพยีงกระดาษและฝาผนงั  แต่มชีวีติอยู่ดว้ย 

แต่ถา้นพพรตอ้งการจะเป็นนกัวจิารณ์วรรณกรรม  นพพรคงจะตอ้งมองใหล้กึลงไปอกี
ไดด้ว้ยว่า  ชวีติหลงัภาพนัน้มไิดก้่อรปูขึน้จากเลอืดและเนื้อ  แต่ประกอบสรา้งขึน้ดว้ยโวหาร
ทางภาษาและขนบทางวรรณกรรมลว้นๆ 

 
 
ทีม่า : ชศูกัดิ ์ ภทัรกุลวณิชย.์ “ปรศินา ขา้งหลงัภาพ ของศรบีูรพา”. เนชัน่สุดสปัดำห์. (23-29 
เมษายน 2544), หน้า 95-105. (ปรบัปรุงจาก“ปรศินาความรกัของกรีตใิน ขา้งหลงัภาพ” ตพีมิพ์
ครัง้แรกในนิตยสาร สำรคดี ปีที ่13 ฉบบัที ่151 เดอืนกนัยาน พ.ศ. 2540, หน้า 156-158) 
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บทวิเครำะห ์
 
 บทวจิารณ์เรื่อง “ปรศินา ขา้งหลงัภาพ ของศรบีูรพา”  ของ ชศูกัดิ ์ ภทัรกุลวณิชย ์ เป็น
ตวัอย่างของการวจิารณ์ตคีวามใหม่จากตวับทเดมิทีม่ผีูว้จิารณ์ไวห้ลายคน  ซึง่มมุีมมองการ
วจิารณ์ต่างกนัไป   ผูท้ีเ่หน็ว่าข้ำงหลงัภำพเป็นนวนิยายโรแมนตกิจะเทดิทนูความรกัอุดมคติ
ของนางเอกทีไ่ม่ยอมท าผดิศลีธรรมตามทีผู่เ้ขยีนพรรณนาไวอ้ย่างสง่างาม   สว่นผูเ้หน็ว่านว
นิยายเรื่องนี้เป็นนวนิยายเพื่อสงัคม  กจ็ะวเิคราะหว์่าปัญหาความรกัผดิหวงัของตวัเอกเกดิจาก
ความแตกต่างทางชนชัน้  และตกอยู่ในกรอบของจารตีประเพณีของสงัคมยุคเก่า    

บทวจิารณ์ของชศูกัดิแ์สดงทศันะทีต่่างออกไป  ทศันะของผูว้จิารณ์เป็นไปตามแนวคิด
ของยุคหลงัสมยัใหม่ (Post-modernism)  ทีเ่หน็ว่าวรรณกรรมมไิดเ้ป็นภาพสะทอ้นของชวีติและ
สงัคม 
หากแต่วรรณกรรมเป็นวาทกรรมทางภาษา  ซึง่ประกอบดว้ยสญันิยมต่าง ๆ ทางวรรณกรรม  ผู้
วจิารณ์จงึใหค้วามส าคญักบักระบวนการสือ่ความหมายจากโครงสรา้งของตวับท  โดยมุ่งดู
เฉพาะความหมายทีเ่กดิจากโครงสรา้งความสมัพนัธข์องหน่วยความหมายต่าง ๆ ในตวังาน  
นัน่หมายความว่า   ผูว้จิารณ์ใหค้วามสนใจกบัรายละเอยีดต่าง ๆ ในตวับท  โดยพจิารณาเหน็ว่า
เป็นเงือ่นปมทีผู่เ้ขยีนก าหนดไวเ้พือ่สือ่ความหมายของตวับทอย่างมชีัน้เชงิ  
 ผูว้จิารณ์แสดงทศันะต่อนวนิยายเรื่องนี้  2 ประเดน็  ประเดน็หน่ึง  เป็นเรื่องการตคีวาม
ภาษา  อกีประเดน็หน่ึงเป็นเรื่อง  ชวีติเลยีนแบบวรรณกรรม 
 ในประเดน็แรก  บทวจิารณ์นี้สามารถประเมนิคุณค่าของข้ำงหลงัภำพว่าเป็นผลงานที่
ใชโ้วหารทางภาษาเพือ่สือ่ “สาร” ของตวับทอย่างสรา้งสรรค ์   ผูว้จิารณ์ชีใ้หเ้หน็ว่าปมปัญหา
ความรกัระหว่าง ม.ร.ว. กรีตกิบันพพร  ไม่ใช่ปัญหาความแตกต่างระหว่างวยั  หรอืชนชัน้  หรอื
โลกทศัน์ของตวัละคร  แต่เป็นปัญหาของการตคีวามภาษาโดยตรง   ผูว้จิารณ์กล่าวว่านพพร
ตคีวามหมายค าพูดหรอืพฤตกิรรมของ ม.ร.ว. กรีตติามความหมายตรงตวั (literal meaning)   
ในขณะที ่ม.ร.ว. กรีตใิชภ้าษาสือ่ความหมายเชงิโวหาร  (rhetorical meaning) ตลอดเวลา   ผู้
วจิารณ์ยกตวัอย่างใหเ้หน็ว่า  ม.ร.ว. กรีตใิชโ้วหาร หรอืค าพดูออ้ม ๆ ( periphrasis) แทนการ
พดูตรงทุกครัง้เมื่อเธอแสดงความในใจกบันพพร  อนัเป็นเหตุใหน้พพรไม่เขา้ใจ  เพราะ
ตคีวามหมายค าพูดเชงิโวหารเหล่านัน้ไม่ออก  ม.ร.ว.กรีตใิชภ้าษาสือ่ความหมายตรงตวัเพยีง
ครัง้เดยีว  คอืเมื่อเธอสารภาพรกัอย่างตรงไปตรงมา  เป็นครัง้แรก  ดว้ยขอ้ความทีก่ล่าวก่อน
สิน้ใจว่า “ ฉนัตายโดยปราศจากคนทีร่กัฉัน  แต่ฉนักอ็ิม่ใจ  ว่าฉนัมคีนทีฉ่ันรกั”  ขอ้ความนี้ เป็น
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อมตะวาจาทีก่นิใจผูอ้่านทุกยุคสมยั  แต่ผูว้จิารณ์กลบัชีใ้หเ้หน็ว่าแทท้ีจ่รงิแลว้ขอ้ความนี้เป็น
เพชฌฆาตวาจาทีท่ าใหเ้ธอสิน้ใจ  เพราะหมดมนต์ขลงัของภาษาเชงิโวหารทีต่อ้งตคีวามอกี
ต่อไป 
 ผูว้จิารณ์เชื่อมโยงการวเิคราะหป์ระเดน็ภาษาไปสูปั่ญหาความสมัพนัธร์ะหว่าง
วรรณกรรมกบัผูอ้่าน  ผูว้จิารณ์ตคีวามเปรยีบเทยีบว่าความรกัของ ม.ร.ว. กรีตคิอืตวับททีร่อ
การตคีวาม  สว่นนพพรคอืผูอ้่าน  แต่เป็นผูอ้่าน “อ่อนหดั”  ทีไ่ม่อาจเขา้ใจสารอนัซบัซอ้นแยบ
ยลของวรรณกรรมได ้  จนตอ้งหมดความสนใจไปในทีสุ่ด  ผูว้จิารณ์จงึเหน็ว่าความตายของ 
ม.ร.ว. กรีตผิูพ้่ายรกั เปรยีบเสมอืน  “ความตายของวรรณกรรมทีต่กไปอยู่ในมอืของคนอ่าน
หนงัสอืไม่แตก” 
 ทศันะวจิารณ์ในประเดน็นี้  กระตุน้ใหเ้ราตระหนกัว่า วรรณกรรมเป็นมหรสพทางปัญญา 
ทีผู่ส้รา้งและผูร้บัรูเ้ท่าทนักนั   ความหฤหรรษ์ของการอ่านอยู่ทีผู่อ้่านสามารถตคีวามหมายอัน
แยบยลยอกยอ้นของตวับทได ้  แมไ้ม่ทัง้หมด  แต่กม็ากพอทีจ่ะท าใหเ้ขา้ใจความซบัซอ้นของ
ชวีติ 
นอกจากนี้  ตราบใดทีต่วับทยงัเป็นปรศินาชวนใหค้น้หา  ตวับทกย็งัม ี “ชวีติ”  แตเ่มื่อใดตวับท
สญูสิน้ความลกึลบัอนัยัว่ยวนใจเสยีแลว้  ตวับทกถ็งึจุดจบ  ไรค้วามหมายของการด ารงอยู่อกี
ต่อไป   เมื่อพจิารณาจากระดบัโครงสรา้งทางตรรกะของเรื่องเล่า  นพพรพยายามแสวงหา
ความหมายจากถอ้ยค าของ ม.ร.ว. กรีต ิ  อยู่ตลอดเวลา  ดงันัน้  การกล่าวสารภาพรกัอย่าง
ตรงไปตรงมาของ ม.ร.ว. กรีตจิงึท าใหป้รศินาแห่งโวหารไรคุ้ณค่า  การด ารงอยู่ของเธอจงึไร้
ประโยชน์ 
 ในประเดน็ทีส่อง  ผูว้จิารณ์แสดงทศันะว่าความรกัระหว่าง ม.ร.ว. กรีตแิละนพพรด าเนิน
ไปตามสญันิยมของวรรณกรรมโรมานซข์องตะวนัตกในยุคกลาง  ซึง่เป็นเรื่องราวความรกั
ตอ้งหา้ม  ระหว่างหญงิสงูศกัดิผ์ูแ้ต่งงานแลว้กบัชายหนุ่มผูบู้ชาความรกัยิง่สิง่ใด   ฝ่ายชายจะ
พยายามรุกเรา้ขอความรกั  ในขณะทีฝ่่ายหญงิจะทัง้ยัว่ยุและยบัยัง้บ่ายเบีย่งไปพรอ้มกนั   
เนื่องจากนพพรรูจ้กัแต่การตคีวามภาษาของความรกัดว้ยถอ้ยค าทีแ่สดงความหมายตรงตวั  
ความไม่เขา้ใจของนพพรจงึเรยีกรอ้งให ้ม.ร.ว. กรีตติอ้งออกปากบอกรกัตรงๆ   ดงันัน้  ความ
รกัตอ้งหา้มระหว่าง ม.ร.ว. กรีตแิละนพพรจงึตอ้งจบสิน้ลง   เพราะตามแบบแผนของ
วรรณกรรมความรกัตอ้งหา้ม  เมื่อฝ่ายหญงิเผยความในใจเสยีแลว้  สถานภาพของความรกัก็
จ าตอ้งเปลีย่นแปลงไป   
 ชศูกัดิร์ะบุว่าทศันะวจิารณ์ประเดน็นี้เกดิจากการทีผู่ว้จิารณ์ไม่เหน็ดว้ยกบัความคดิว่า
วรรณกรรมจ าลองชวีติจรงิ  จงึพยายามจะชีใ้หเ้หน็ว่าชวีติจ าลองวรรณกรรม   แต่ในฐานะที ่ 
ม.ร.ว. กรีตเิป็นตวัละครทีถู่กสรา้งขึน้ในนวนิยาย  การกล่าวว่า ม.ร.ว. กรีตใิชช้วีติเลยีนแบบชวีติ
ของเจา้หญงิสงูศกัดิใ์นวรรณกรรมความรกัตอ้งหา้ม  จงึเป็นเพยีงการยนืยนัว่านกัเขยีนอาจ
น าสญันิยมของวรรณกรรมประเภทหนึ่งมาดดัแปลงใชใ้หม่  หากผูว้จิารณ์มคีวามเชื่อว่า ม.ร.ว. 
กรีต ิ
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มคีวามสมจรงิราวกบัเป็นบุคคลจรงิ  ย่อมเป็นการสนบัสนุนแนวคดิทีว่่าวรรณกรรมสามารถถ่าย
สะทอ้นชวีติจรงิไดน้ัน่เอง   
 ในตอนทา้ยของบทวจิารณ์   ผูว้จิารณ์วเิคราะหใ์หเ้หน็ว่าความตายของ ม.ร.ว. กรีต ิ 
มใิช่ไรค้วามหมายหรอืคุณประโยชน์เสยีทเีดยีว  อย่างน้อยความตายของเธอและค าพดูซึง่ผู้
วจิารณ์กล่าวว่าเป็น “อมตะ/เพชฌฆาตวาจา”  ของเธอไดป้ลุกใหน้พพรตื่นจากความไรเ้ดยีงสา
ไปสูค่วามมวีุฒภิาวะทางปัญญา  เกดิความรูส้กึละเอยีดอ่อนและความเขา้ใจความซบัซอ้นของ
ชวีติดขีึน้กว่าเดมิ   หลงัความตายของ ม.ร.ว. กรีต ิ นพพรจงึพบว่าภาพ “รมิล าธาร”  มใิช่เพยีง 
“กระดาษแขง็แผ่นหน่ึง  และต่อไปกค็อืผนงั”  แต่มชีวีติอยู่เบือ้งหลงัภาพนัน้ 
 บทวจิารณ์นี้ยงัวเิคราะหบ์ุคลกิภาพของตวัละครเอกอย่าง ม.ร.ว. กรีตใินแงมุ่มทีไ่ม่มี
ผูอ้ื่นกล่าวถงึมาก่อน   ผูว้จิารณ์เหน็ว่า ม.ร.ว. กรีต ิ  มไิดย้ดึมัน่ในศลีธรรมและจารตีของ “โลก
เก่า”  ทีผู่ห้ญงิไม่อาจแสดงความรูส้กึหรอือารมณ์ของตนไดโ้ดยเปิดเผย  โดยเฉพาะความรูส้กึ
เรื่องความรกั  แต่แทท้ีจ่รงิแลว้  ม.ร.ว. กรีต ิ “ล่อ”  “หลอก”  “ยัว่ยุ”   “เยา้ยวน”  “รุกเรา้”  และ  
“หยัง่เชงิ”  ให ้
นพพรคลัง่ไคลแ้ละแสดงความรกัต่อเธอ   ไปพรอ้มกบั  “เตอืนสต”ิ  “บ่ายเบีย่ง”  และ  “ยบัยัง้”  
นพพรจากการแสดงอารมณ์ดงักล่าว   ไม่ว่าผูอ้่านข้างหลงัภาพจะเคยมองคุณหญงิกรีตใิน
แงมุ่มนี้มาก่อนหรอืไม่กต็าม  แตต่วัอย่างทีผู่ว้จิารณ์คดัเลอืกมาน าเสนอแสดงบุคลกิภาพและ
อารมณ์ของตวัละครน้ีไดช้ดัเจน   จากลกัษณะความขดัแยง้ในตวัเอง (paradox)  เช่นน้ี  ผู้
วจิารณ์จงึท าใหเ้ราเหน็ว่าผูแ้ต่งสามารถสรา้งตวัละครหญงิผูน้ี้ใหม้คีวามซบัซอ้นทางอารมณ์และ
พฤตกิรรมอย่างน่าชื่นชม 
 จะเหน็ไดว้่า  บทวจิารณ์ของชศูกัดิก์า้วขา้มการวจิารณ์วรรณกรรมเรื่องหนึ่งดว้ยมุมมอง
ทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ ๆ  ไปสูก่ารชีใ้หเ้หน็ตรรกะของเรื่องเล่า  ทีผู่เ้ขยีนก าหนดเหตุและผลของ
การด าเนินเรื่อง  การกระท า  และความนึกคดิของตวัละครไวอ้ย่างรอบคอบ  นอกจากนี้ผูแ้ต่งยงั
ซ่อนนยัความหมายไวใ้นโวหารทางภาษาและสญันิยมทางวรรณกรรมอย่างแนบเนียน  บท
วจิารณ์นี้จงึชีช้วนใหเ้ราเหน็ว่าการวจิารณ์โดยมุ่งเน้นองคป์ระกอบภายในของตวับท   ใหคุ้ณค่า
กบัวรรณกรรมในฐานะศลิปกรรมแห่งภาษา  กส็ามารถท าใหผู้อ้่านเขา้ถงึความหมายและคุณค่า
ความงามทางวรรณศลิป์ของงานเขยีนนัน้ได ้  ไม่ยิง่หย่อนไปกว่าการตคีวามทางสงัคมหรอื
การเมอืง  ซึง่ตอ้งผกูพนัอยู่กบับรบิททางสงัคม 
 บทวจิารณ์บทน้ีทา้ทายและใหค้วามคดิแก่ผูอ้่านว่า  ผูอ้่านวรรณกรรมควรใหค้วามสนใจ
ทีภ่าษาและสญันิยมทางวรรณกรรมของงานชิ้นนัน้ ๆ ก่อนจะสรุปความหมายของตวับท  
ประโยคทิง้ทา้ยของผูว้จิารณ์ทีก่ล่าวแบบ “ทุบโต๊ะ”  อาจจะท าใหน้กัเขยีนและนกัอ่านบางคนมี
ขอ้โตแ้ยง้อยู่บา้ง  ดว้ยเหน็ว่าประสบการณ์และตวัตนของผูแ้ต่งกม็สีว่นส าคญัในการสรา้งสรรค์
ตวับทไม่น้อยไปกว่าภาษาและสญันิยมทางวรรณกรรม  การวจิารณ์วรรณกรรมบทน้ีองิกบั
แนวคดิของทฤษฎโีครงสรา้งนิยม  ซึง่เป็นทฤษฎกีารอ่านการวจิารณ์วรรณกรรมแบบหนึ่งทีน่ิยม
กนัมากในยุคหลงัสมยัใหม่   พลงัทางปัญญาของบทวจิารณ์นี้จงึอยู่ทีส่ามารถกระตุน้ใหผู้อ้่านหนั
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กลบัไปพจิารณาตวับทอกีครัง้หนึ่ง  และอาจจะพบแง่มุมอื่น ๆ ทีผู่อ้่านไม่เคยสนใจมาก่อนกไ็ด ้ 
ดงันัน้  การตคีวามวรรณกรรม  ดว้ยมุมมองใหม่ ๆ หรอืทฤษฎีใดกต็ามซ ้าแลว้ซ ้าอกีจงึชีใ้หเ้หน็
ศกัยภาพของวรรณกรรมทีท่า้ทายนกัอ่านขา้มกาลเวลาและวฒันธรรม   
 
 

       รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ ์: ผูว้เิคราะห ์
  

มีอะไรในลูกอีสาน 

            นพพร   ประชากุล 
 ขอ้สงัเกตประการแรกทีเ่กีย่วกบั  ลูกอีสาน  ของค าพนู  บุญทว ี กค็อืนวนิยายรางวลั 
ซไีรตข์องไทยเรื่องแรกนี้  มไิดแ้ฝงปรชัญาอนัลุ่มลกึชวนตื่นตะลงึ  มไิดส้าธติวรรณศลิป์อนัวจิติร
ตระการตา มไิดแ้มแ้ต่ตแีผ่ปัญหาสงัคมเพือ่ปลุกเรา้จติส านึกใดๆ  หากผลงานของค าพนู บุญทว ี
เล่มนี้เล่าถงึชวีติชนบทอนัเรยีบงา่ยดว้ยวธิเีล่าทีแ่ลดโูปร่งใส  ตรงไปตรงมา  ซึง่ถา้จะกล่าวตาม
ส านวนนกัวจิารณ์ฝรัง่สมยัใหม่ กต็อ้งว่า ”งานชิน้น้ีเฉียดใกลศู้นยอ์งศาแห่งการประพนัธ์
วรรณกรรม”  เอาเลยทเีดยีว 
 ความดเูหมอืนโปร่งใสของลูกอีสาน นัน้ควบคู่ไปกบัลกัษณะเหลื่อมล ้าก ้ากึง่ระหว่าง
นิยาย (ในความหมายของเรื่องเล่าทีม่ปีมเรื่อง)  กบัสารคดเีชงิมานุษยวทิยา  (ในฐานะเป็นการ
ถ่ายทอดรายละเอยีดวฒันธรรมทอ้งถิน่)  ดเูหมอืนดว้ยซ ้าไปว่าลกัษณะสารคดจีะเป็นสว่นทีโ่ดด
เด่นและดงึดดูความสนใจจากผูอ้่านมากกว่าความเป็นนิยายในแงน่ี้ คงตอ้งยอมรบัว่าค าพนู  บุญ
ทว ี   มไิด ้ “หวง”  ขอ้มลูทางธรรมชาตวิทิยา   และวฒันธรรมทีใ่ชเ้ป็นวตัถุดบิส าหรบันวนิยาย
เรื่องนี้เลยแมแ้ต่น้อย  ไม่ว่าจะเป็นสตูรการปรุงอาหาร   การล่าสตัว ์  เทคนิคงานช่าง ฝีมอื  
ธรรมเนียมประเพณี  คตคิวามเชื่อพืน้บา้น ฯลฯ  หวัขอ้เหล่านี้  บรรจุรายละเอยีดมากมาย
ซบัซอ้น  จนอาจกล่าวไดว้่าหลายครัง้มสีถานภาพเป็นพยานหลกัฐานเชงิชาตพินัธุว์รรณนาใน
ตวัของมนัเอง  มากกว่าจะเป็นองคป์ระกอบของการเดนิเรื่อง  กระนัน้รายละเอยีดเหล่านี้เอง
กลบัเป็นสิง่ทีผู่อ้่านชื่นชอบในนวนิยายเล่มนี้  โดยเฉพาะในแงท่ีต่อบสนองต่อความอยากรูอ้ยาก
เหน็ทางวฒันธรรมของชนชัน้กลางชาวเมอืง     ซึง่นิยม “อ่านอะไรแลว้ไดส้าระความรู”้   ยิง่ค า
พนูใชค้วามเป็นลูกอสีานแทม้าประกนัความเทีย่งตรงถูกตอ้งของพยานหลกัฐานทีน่ าเสนอ  
(แบบทีฝ่รัง่เรยีกว่า  มานุษยวทิยาโดยคนใน  หรอื  endo – anthropology)  ดว้ยแลว้  กย็ิง่เพิม่
ความน่าเชื่อถอื  และความน่าสนใจ  ยิง่ขึน้ไปอกี  ซึง่กเ็ท่ากบัเป็นการตอกย ้าภาพลวงตาแห่ง
ความโปร่งใสนัน่เอง 
 อย่างไรกต็าม มติเิชงิสารคดดีงักล่าวกไ็ม่ควรมาบดบงัขอ้เทจ็จรงิทีว่่า ก่อนอื่นลูกอีสาน
เป็นนวนิยายและมอีงคป์ระกอบซึง่ปรุงแต่งขึน้ตามขนบของวรรณกรรมประเภทนี้  หากนิยายคอื
การจ าลองโลกขึน้มาเพือ่สือ่ถงึความหมายบางอย่างของชวีติ โลกในลูกอีสาน กป็ระกอบไป
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ดว้ยฟ้า  อนัเป็นทีส่ถติของพญาแถน  และพืน้ดนิ  ซึง่เป็นทีอ่ยู่ของพชื  สตัว ์ และมนุษย ์ ฝนไม่
ค่อยตกจากฟ้า ผนืดนิจงึแหง้แลง้ หากผูค้นกด็ิน้รนและอยู่รอดท่ามกลางความขดัแยง้ ความ
ร่วมมอืร่วมใจ และไม่ว่าอย่างไร คนกต็อ้งไม่โทษฟ้า เพราะฟ้ากระตุน้ใหค้นไดท้ดสอบศกัดิศ์รี
ของตน นี่คอืความหมายของความเป็นอสีาน ซึ่งเดก็น้อยคนูจะค่อยๆเรยีนรูจ้นเขา้ใจในทีสุ่ด ลูก
อีสาน ทีแ่ทแ้ลว้จงึเป็นการน าเอากระบวนการเรยีนรูช้วีติและโลก (ในบรบิทวฒันธรรมอสีาน)  
มาประกอบสรา้งขึน้เป็นเรื่องเล่า 
 คุณลกัษณะของนิยายแห่งการเรยีนรูป้รากฏใหเ้หน็ไดใ้นองคป์ระกอบของการเล่าเรื่องที่
ส าคญั  นัน่คอืการใชมุ้มมอง  ลูกอีสาน  เป็นการเล่าเรื่องผ่านสายตาและความนึกคดิของตวั
ละครเอกคอืเดก็ชายคนู  สายตาของเดก็ผูก้ระหายใคร่เรยีนรู ้  มคีุณสมบตัขิยายทุกสิง่ทุกอย่าง
ใหใ้หญ่ไปหมด  เป็นสายตาแห่งการคน้พบทีจ่บัเกบ็รายละเอยีดเลก็ๆน้อยๆ  และท าใหส้ิง่
เหล่านี้กลายเป็นสิง่ส าคญัขึน้มาในความนึกคดิ อาจกล่าวไดว้่าสายตาของเดก็เป็นเครื่องมอืสรา้ง
ความชอบธรรมเชงิการเล่าเรื่อง (narrative legitimacy) ใหก้บัรายละเอยีดทางวฒันธรรม
พืน้บา้นทีบ่รรยายอย่างยดืยาวพศิดาร รายละเอยีดเหล่านี้ยงัอยู่ในกรอบความสมจรงิของการ
เล่าเรื่องกด็ว้ยเหตุทีส่มัพนัธ์กบัมุมมองของเดก็โดยจ าเพาะเท่านัน้ 
 น่าสงัเกตอกีดว้ยว่าสายตาของคนูมใิช่เพยีงสายตาแห่งการคน้พบหากยงัเป็นสายตา
แห่งการคน้หา  เดก็น้อยของเราเป็นนกัแอบดตูวัฉกาจคนหนึ่ง ตัง้แต่ยงัเลก็ในฉากผปีอบเขา้กนิ
ตบัปู่  ”คนูขึน้ไปแอบดอูยู่ไกลๆ อยากดกูอ็ยากด ู กลวักก็ลวั” (หน้า 4)  พอโตขึน้มาหน่อย กไ็ป
แอบดทูดิจุ่นพลอดรกักบัค ากอง  (บทที ่5) และไปแอบดลููกสาวญวน (บทที ่10) การแอบด ูคอื
ความพยายามของเดก็ทีจ่ะเรยีนรูด้ว้ยตาตนเอง ในเรื่องทีผู่ใ้หญ่ปิดบงัซ่อนเรน้ และในแงข่อง
การเล่าเรื่อง การแอบดกูม็สีว่นสรา้งลกัษณะแบบดรามา คอืปลุกเรา้ความน่าสนใจ ความน่า
ตื่นเตน้ใหก้บัองคป์ระกอบอนัราบเรยีบของชวีติประจ าวนั 
 หากจะวเิคราะหใ์หถ้งึทีสุ่ด เราคงตอ้งนบัเอาการฟังเขา้มาเป็นสว่นหนึ่งของมุมมองดว้ย  
เพราะในหลายๆ ฉากการเรยีนรูด้ว้ยสายตาด าเนินควบคู่ไปกบัการเรยีนรูด้ว้ยห ู คนูเป็นผูร้บัฟัง
ค าอธบิายต่างๆ รวมไปถงึรายละเอยีดของต านาน  และการสัง่สอนค่านิยม วาทะของผูใ้หญ่มี
บทบาทสรา้งความเชื่อมโยง ความหมายคุณค่าใหก้บัสิง่ทีต่าเดก็เหน็  หรอืแมใ้นกรณีของการ
แอบด ู เช่น ในฉากทดิจุ่นพลอดรกักบัค ากอง  การแอบไดย้นิค าพดูของหนุ่มสาวกช็่วยใหค้นูได้
เรยีนรูว้่าการสมัผสักนัทางร่างกายยงัมคีวามหมายในอกีมติหินึ่ง  นัน่คอืความรกั  (หน้า 34) 
 เราไดเ้หน็แลว้ว่าตวัละครเอกค่อยๆซมึซบัประสบการณ์โดยใชส้ายตาและการฟังเป็น
เครื่องมอืในการเรยีนรู ้  แต่คนูไดเ้รยีนรูอ้ะไรทีส่ าคญัจากการดพูอ่ฆ่านกตกปลา  ดูแม่ท าอาหาร  
ฯลฯ ไปวนัๆ หนึ่ง การจะตอบค าถามนี้  จงึตอ้งหนัมาพจิารณาโครงสรา้งของประเดน็ความคดิ  
(thematic  structure)  ทีป่รากฏอยู่ในนวนิยายเรื่องนี้  กล่าวคอื ในแงข่องประเดน็ความคดิ เรา
จะพบว่าการต่อสูข้องมนุษยก์บัความล าบากยากแคน้เป็นประเดน็ทีด่โูดดเด่นทีสุ่ด ประเดน็
ดงักล่าวเชื่อมโยงกบัอกีประเดน็หน่ึง นัน่คอืความผกูพนักบัถิน่ก าเนิด (ทัง้ๆทีถ่ิน่ก าเนิดนัน่เอง 
คอืแหล่งทีม่าของความล าบากยากแคน้) ประเดน็เหล่านี้ไดร้บัการจดัสมัพนัธก์นัเขา้เป็น
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โครงสรา้งของเรื่องซึง่มรีูปลกัษณะเป็นโครงสรา้งของการแสวงหาตามทฤษฎขีองเกรมาส 
(Greimas) โครงสรา้งในลกัษณะน้ีประกอบดว้ยผูแ้สวงหา (subject) สิง่ทีแ่สวงหา (object) 
ปัจจยัเกือ้หนุน (helper)  อุปสรรค (opponent) ดงัแสดงเป็นแผนผงัส าหรบัลูกอีสาน ไดด้งันี้ 
 

opponent helper

ความแหง้แลง้ ความมุ่งมัน่  อดทน  สมถะ

ความล าบากยากแคน้ รูจ้กัเอาตวัรอด  ความยดึมัน่

จากธรรมชาติ ในจารตี

subject

ครอบครวัของคนู

object

การคงอยู่ในถิน่ก าเนิด  
 
 
 ตัง้แต่เริม่เรื่อง (ในบทแรกซึง่ชื่อ “หมู่บา้นเริม่รา้ง”) เราจะพบว่าครอบครวัของคนูถูก
ยัว่ยวนจากตวัอย่างของครอบครวัอื่นๆ ซึง่พากนัอพยพไปจากหมู่บา้นเพราะทนความแหง้แลง้
ไม่ไหว  ตวัละคร  พอ่คอืผูย้ดึมัน่อย่างเดด็เดีย่วทีสุ่ดกบัความคดิทีจ่ะไม่ยา้ยไปไหน  (ในช่วง
ตน้ๆ  ตวัละคร แม่ แสดงความคดิเหน็แยง้กบัพอ่ในเรื่องนี้ แต่กย็อมแพแ้ละคลอ้ยตามพอ่ไปใน
ทีสุ่ด)  เหตุผลของพอ่  คอืบรรพบุรุษไดอ้ยู่ทีห่มู่บา้นนี้มาโดยตลอด ดงัทีพ่อ่อธบิายใหค้นูฟังว่า 
“ปู่ ของลูกสัง่ว่าไม่ตอ้งยา้ยไปไหนนะ ลูก” (หน้า 5)  ในขัน้น้ีคูนซึง่ยงัไม่ไดเ้รยีนรูค้วามหมายเชงิ
สญัลกัษณ์ของขอ้หา้มนี้จงึแยง้ดว้ยขอ้มลูเชงิ “ภววสิยั” ว่า “ปู่ เราตายแลว้ ปู่ ไม่ด่าหรอก” (หน้า
เดยีวกนั)  ในอกีสองบทถดัมา  เมื่อคนูถูกแม่ยุใหร้ือ้ฟ้ืนเรื่องการยา้ยถิน่ขึน้มาใหม่อกีโดยอา้ง
เหตุผลว่าหมู่บา้นอื่นม ี “ดนิด าน ้าชุ่ม”  พอ่ถงึจ าเป็นตอ้งยนืยนัอย่างดือ้ดงึถงึรากถงึโคนว่า  “ฉนั
ไม่ไปเดด็ขาด…  ถงึจะตาย  ฉนักข็อพาลูกตายอยู่ทีน่ี่”  (หน้า 16)  นับแต่นี้ไปจะไม่มใีครใน
ครอบครวัล่วงละเมดิความศกัดิส์ทิธิข์องขอ้หา้มซึง่สบืทอดกนัมาจากปู่ ย่าตายาย  แมก้าร
เดนิทางไปจบัปลายงัแม่น ้าช ี ซึง่กนิเน้ือทีต่ลอดครึง่หลงัของเรื่องกเ็ป็นเพยีงการไปเยีย่มเยอืน
และหาเสบยีงจากทีอ่ื่นชัว่ครัง้ชัว่คราวเพือ่กลบัมาอยู่ยงั “บา้นเรา” ต่อไป  ในตอนทา้ยเรื่องนี้เอง  
คนูจงึไดเ้ขา้ใจความหมายของขอ้หา้มเรื่องการยา้ยถิน่ 
 คุณค่าของถิน่ก าเนิดยงัไม่ใช่สิง่ส าคญัทีสุ่ดทีคู่นจะไดเ้รยีนรู ้ หากยงัมปัีจจยัทีย่ิง่ใหญ่
กว่านัน้เพราะเป็นคุณค่าทีอ่ยู่ในระดบั  “จกัรวาลทศัน์”  เลยทเีดยีว  ในท่ามกลางการไหลไป
อย่างเฉื่อยๆของกาลเวลาในลูกอีสาน  เราจะพบฉากดรามาตคิอยู่ไม่กีฉ่าก หนึ่งในฉากเหล่านี้  
และอาจกล่าวไดว้่าเป็นฉากทีน่่าตระหนกคอื ฉากทีค่นูถูกหลวงพอ่เคนต ี เพราะไปกล่าวโทษฟ้า  
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(หน้า 54)  ตัง้แต่เริม่เรื่อง  คนูมกัจะคดิหรอืกล่าวโทษฟ้าว่าเป็นตน้เหตุของความล าบาก
ยากแคน้ทีค่รอบครวัของเขาตอ้งประสบ ส าหรบัคนูแลว้ ฟ้ากเ็ป็นเพยีงองคป์ระกอบทาง
ภูมศิาสตร ์  การประเมนิคุณค่าฟ้าของคนูจงึเป็นไปตาม  “ภววสิยั”  โดยคนูหารูไ้ม่ว่าฟ้าอันเป็น
ทีส่ถติของพญาแถนมคีวามหมายเชงิสญัลกัษณ์อนัยิง่ใหญ่ในฐานะผูป้ระศาสน์ความเป็นอสีาน  
ดงันัน้การกล่าวโทษจงึท าใหค้นูถูกหลวงพอ่เคน (ผูเ้ป็นตวัแทนของระเบยีบกฎเกณฑ)์ ลงโทษ
อย่างรุนแรงเสมอืนเป็นอาชญากรรม  คนูยอมรบัโทษแต่โดยดทีัง้ๆทีย่งัไม่รูเ้ขา้ใจอะไรนกั เมื่อ
ถงึตอนจบของเรื่องคนูจงึไดค้น้พบความหมายของค าสอนของหลวงพอ่ 
 การทีค่ าพนู  บุญทว ี  ใชข้นบของนิยายแห่งการเรยีนรูท้ าให้ลูกอีสาน  เสนอ
ภาพลกัษณ์ของอสีานทีแ่ตกต่างจากนวนิยายสจันิยมเพื่อชวีติทีว่่าดว้ยทอ้งถิน่น้ีอย่างสิน้เชงิ  
ทัง้ๆ ทีน่วนิยายทัง้สองแนวกใ็ชว้ตัถุดบิเดยีวกนัคอื  ความล าบากยากแคน้  แตเ่มื่อน ามาจดัฉาก
และผกูเรื่องไม่เหมอืนกนั  กท็ าใหส้ือ่ความไม่เหมอืนกนั  กล่าวคอืในลูกอีสาน คุณค่าของความ
เป็นอสีานอยู่ทีก่ารเรยีนรูท้ีจ่ะ “อยู่” กบัความยากล าบาก ความสามารถทีจ่ะต่อสูก้บัมนัอย่างมี
ศกัดิศ์ร ี   สรุปแลว้คอื  ความเป็นอสีานอยู่ไดด้ว้ยตวัของมนัเอง  ไม่ตอ้งใหใ้ครอื่นมาสงสาร  
เพราะความสงสารมกัควบคู่ไปกบัการดถููกแบบลกึๆ นัน่เอง 
 
 
ทีม่า : นพพร  ประชากุล. “มอีะไรในลูกอสีาน”. ภาษาและหนังสือ 15 ปีซีไรต์. ปีที ่25 ฉบบัที ่
1-2 (เมษายน 2535 – มนีาคม 2536) หน้า 17-21. 
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บทวิเคราะห ์
 
 บทวจิารณ์ “มอีะไรในลูกอสีาน”  เขยีนโดย  นพพร  ประชากุล  อาจารยส์อนวชิาภาษา
และวรรณคดฝีรัง่เศส  คณะศลิปศาสตร ์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  เป็นนกัวจิารณ์ทีม่ผีลงาน
ต่อเนื่องสม ่าเสมอในนิตยสารสารคด ี  
 นวนิยายเรื่อง ลูกอีสาน ของ ค าพนู  บุญทว ี เป็นวรรณกรรมทีไ่ดร้บัรางวลัซไีรตเ์รื่อง
แรก  เมื่อ พ.ศ. 2522  ในโอกาสทีน่วนิยายเล่มนี้มอีายุ  20  ปีนบัจากไดร้บัรางวลัซไีรต ์ ค าพนู  
บุญทว ี  จดัพมิพข์ึน้ใหม่ดว้ยทุนทรพัยข์องตนเอง  และเพิม่ภาคผนวกเป็นบทอธบิายเพิม่เตมิ
และรปูประกอบสสีวยงาม   นวนิยายเรื่องลูกอีสานไดร้บัผลส าเรจ็ทางวรรณกรรมไม่น้อย  
เพราะหลงัจากไดร้บัรางวลัซไีรตเ์ป็นเรื่องแรกแลว้  ไดถู้กน าไปสรา้งเป็นภาพยนตร ์ ไดร้บัเลอืก
ใหเ้ป็นหนงัสอือ่านนอกเวลาส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมปลายจนบดันี้  ไดร้บัการแปลเป็น
ภาษาองักฤษ  ฝรัง่เศส  ญีปุ่่ น  และไดร้บัคดัเลอืกเป็น 1 ใน 100  เล่มหนงัสอืดทีีค่นไทยควร
อ่าน   นอกจากนี้ยงัเป็นผลงานเขยีนทีท่ าใหค้ าพูน  บุญทว ี  เป็นนกัเขยีนทีเ่ดนิบนถนน
วรรณกรรมอย่างภาคภูมใิจ  และเป็นผลงานชิ้นส าคญัทีท่ าใหค้ าพูน  บุญทว ี ไดร้บัยกย่องเป็น
ศลิปินแห่งชาต ิ สาขาวรรณศลิป์  ประจ าปี พ.ศ. 2544  แต่ทัง้ ๆ ทีป่ระสบความส าเรจ็อย่างสงู
เช่นน้ี  บทวจิารณ์นวนิยายเรื่องนี้กลบัมไีม่มากนกั  บทวจิารณ์ของนพพร  ประชากุล  เขยีนขึน้
ในโอกาสจดัพมิพห์นงัสอื 15 ปี ซีไรต์  ของสมาคมภาษาและหนงัสอืแห่งประเทศไทย  ในพระ
บรมราชปูถมัภ ์  และเป็นบทวจิารณ์ทีส่ามารถชีคุ้ณค่าและความงามของลูกอสีานใหโ้ดดเด่นจรสั
แสงไดไ้ม่น้อย 
 นพพร  เริม่ตน้บทวจิารณ์ดว้ยการยอมรบัโดยดุษณีว่า  ลูกอีสานไม่ไดเ้ป็นนวนิยายที่
เสนอปรชัญาลุ่มลกึ  แสดงวรรณศลิป์แพรวพราว  หรอืปลุกเรา้จติส านึกทางสงัคมเขม้ขน้แต่
อย่างใด  ลูกอีสานเป็นนวนิยายทีน่พพรอยากใชค้ าว่า  “เฉียดใกลศู้นยอ์งศาแห่งการประพนัธ์
วรรณกรรม”  ตามส านวนนักวจิารณ์ตะวนัตกเสยีดว้ยซ ้า  เพราะลูกอสีานมลีกัษณะเป็นสารคดี
มากกว่านวนิยาย  แต่ความโดดเด่นและสิง่ทีเ่รา้ความสนใจผูอ้่านมากทีสุ่ดกอ็ยู่ทีล่กัษณะความ
เป็นสารคดเีชงิมานุษยวทิยาทีใ่หร้ายละเอยีดมากมายซบัซอ้นเกีย่วกบัชวีติ  ธรรมชาต ิ  และ
วฒันธรรม  ของชาวอสีานอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ  จุดเด่นของลูกอสีานในแง่นี้เป็นทีย่อมรบักนั
โดยทัว่ไป  แมฉ้บบัทีพ่มิพใ์หม่ครัง้ล่าสุดทีล่ขิสทิธิก์ลบัคนืมาเป็นของผูเ้ขยีน  ค าพนูกไ็ดเ้พิม่
ขอ้มลูทางสงัคมวทิยา-มานุษยวทิยาเขา้ไปอกีทัง้ในภาคผนวกและเชงิอรรถ  อนัท าใหม้ติทิาง
สงัคมวทิยาของลูกอสีานเขม้ขลงัขึน้อกีมาก 
 หลงัจากแสดงความชื่นชมมติทิางสงัคมวทิยา-มานุษยวทิยาของนวนิยายเรื่องนี้แลว้   
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นพพรเตอืนผูอ้่านว่าความโดดเด่นดงักล่าวไม่ควรมาบดบงัขอ้เทจ็จรงิทีว่่าลูกอีสานเป็นนว
นิยายไม่ใช่หนงัสอืสารคด ี   นพพรกล่าวถงึมติทิางนวนิยายของลูกอีสาน   โดยชี้ใหเ้หน็ว่านว
นิยายเรื่องนี้ใชข้นบของนวนิยายแห่งการเรยีนรู ้  อนัเป็นทฤษฎขีองเกรมาส  (Greimas)  ซึง่
น าเสนอความคดิทีใ่กลเ้คยีงกบัทฤษฎรีปูแบบนิยมของรสัเซยี (Russian Formalism)   นพพรชี้
ว่าโครงสรา้งของการแสวงหาท าใหลู้กอีสานต่างไปจากนวนิยายสจันิยมเพือ่ชวีติทีว่่าดว้ย
ทอ้งถิน่อสีานเรื่องอื่น ๆ ทัง้ ๆ ทีใ่ชว้ตัถุดบิอย่างเดยีวกนั  คอืความล าบากยากแคน้  เพราะลูก
อีสานชีว้่าคุณค่าของลูกอสีานคอืเรยีนรูท้ีจ่ะอยู่กบัความยากล าบากนัน้อย่างมศีกัดิศ์รี 

ผูว้จิารณ์ยงัชีใ้หเ้หน็ว่าความส าเรจ็ของการใชข้นบนวนิยายแห่งการเรยีนรูอ้ยู่ทีผู่เ้ขยีน
เล่าเรื่องจากมุมมองของเดก็  การใชส้ายตาและความรูส้กึนึกคดิของเดก็ผูก้ระหายใคร่เรยีนรูเ้ล่า
เรื่องจากสิง่ทีม่องเหน็   สิง่ทีแ่อบด ู  และสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟั้ง  สมัพนัธก์บัการคน้หา เรยีนรู ้  และ
คน้พบเรื่องราวต่าง ๆ ในชวีติและโลก  การเรยีนรูข้อง ด.ช. คนูมตีัง้แต่เรื่องในชวีติประจ าวนั  
อย่างเรื่องยงินกตกปลา  ท าอาหาร  เรื่องเพศ  ไปจนเรื่องใหญ่ ๆ อย่างเรื่องการท ามาหากนิ  
และเรื่องใหญ่ระดบั  “จกัรวาลทศัน์”  นัน่คอื เรื่องของฟ้าหรอืพญาแถน  หรอือ านาจสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
ทีม่นุษยไ์ม่ควรบงัอาจแตะต้อง   ผูว้จิารณ์อธบิายใหเ้หน็ว่าเรื่องใหญ่ ๆ อย่างนี้  ตวัละครผูเ้ล่า
เรื่อง คอื ด.ช. คนู  รบัรูแ้ต่ไม่เขา้ใจในทนัท ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ขอ้หา้มศกัดิส์ทิธิข์องครอบครวั
เรื่องการยา้ยถิน่  และเรื่องการเคารพฟ้า  อนัเป็นทีส่ถติของพญาแถน  และการไม่กล่าวโทษฟ้า
แมช้วีติจะแรน้แคน้ยากล าบากเพยีงใด  ความรูเ้ช่นนี้ ด.ช. คนูจะเขา้ใจและยอมรบัไดเ้มื่อเขา
เตบิโตขึน้  อนัเป็นตอนจบเรื่อง   กระบวนการเรยีนรูข้อง ด.ช. คนูจงึค่อยเป็นค่อยไปเป็นไป
อย่างสมจรงิ  ขณะเดยีวกนัผูอ้่านกต็กอยู่ในกระบวนการเรยีนรูโ้ลกและชวีติตามบริบท
วฒันธรรมของอสีานไปพรอ้มกบัตวัละครดว้ย 
 ผูว้จิารณ์ยงัชีใ้หเ้หน็แก่นความคดิของนวนิยายเรื่องนี้  อนัประกอบเป็นโครงสรา้งของ
เรื่องอย่างสมัพนัธส์อดคลอ้งกนั  นัน่คอื  การต่อสูข้องมนุษยก์บัความยากล าบากและความ
ผกูพนักบัถิน่ก าเนิดของตน  อนัเป็นตน้เหตุแห่งความยากล าบากนัน้เอง   ผูว้จิารณ์น าทฤษฎี
ของเกรมาส  (Greimas)  มาอธบิายโครงสรา้งแก่นความคดิของลูกอสีานเพือ่ใหเ้ขา้ใจแจ่มชดั
ขึน้   ผูว้จิารณ์ชีใ้หเ้หน็ว่า  แม้ลูกอีสานจะมเีนื้อหารายละเอยีดมากมาย   แต่เนื้อหาเหล่านี้จะ
สมัพนัธก์นั  ซึง่ท าใหน้วนิยายเรื่องนี้มเีอกภาพในระดบัโครงสรา้ง  และท าใหเ้รื่องนี้สามารถ
ด าเนินไปอย่างเด่นชดัตัง้แต่ตน้จนจบเรื่อง 
 เหน็ไดว้่าบทวจิารณ์นี้แนะใหเ้หน็จุดเด่นของลูกอีสานทัง้ดา้นมติทิางสงัคมวทิยาและมติิ
แห่งความเป็นนิยาย  ซึง่จ าลองโลกขึน้เพือ่สือ่ความหมายถงึคุณค่าบางอย่างของชวีติ  พลงัทาง
ปัญญาของบทวจิารณ์อยู่ทีผู่ว้จิารณ์ตดัสนิประเมนิค่าคุณค่าทางวรรณศลิป์และคุณค่าทางสงัคม
ของนวนิยายเรื่องลูกอีสานอย่างชดัเจนและมเีหตุผล   ท าใหผู้ท้ีค่ดิว่าลูกอีสานเป็นเพยีงสาร
คดอี่านสนุก  ตอ้งพจิารณาความสอดรอ้ยลงตวัของรายละเอยีดต่าง ๆ ในลูกอีสานในฐานะนว
นิยายดว้ย  นอกจากนี้  ผูว้จิารณ์ยงัสามารถชีใ้หผู้อ้่านเหน็ว่าการที่ลูกอีสานเป็นนวนิยายทีเ่รา้
ใจผูอ้่านไดเ้ขม้ขน้  เป็นเพราะนวนิยายเรื่องนี้แสดงคุณค่าแห่งความเป็นมนุษยไ์ดห้มดจด  ทัง้
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ความกลา้หาญ  ความมานะอดทน  และความรกัในศกัดิศ์รขีองตน  ดงัทีผู่ว้จิารณ์สามารถสรุป
จุดเด่นของลูกอีสานไดว้่า  นวนิยายเล่มนี้แสดงชดัเจนถงึ  “คุณค่าของความเป็นอสีานอยู่ทีก่าร
เรยีนรูท้ีจ่ะ  “อยู่”  กบัความยากล าบาก    ความสามารถทีจ่ะต่อสูก้บัมนัอย่างมศีกัดิศ์ร”ี   อนั
เป็นการชีใ้หเ้หน็ว่า  นวนิยายเรื่องนี้น าเสนอคุณสมบตัคิวามอดทน  เดด็เดีย่ว  รกัถิน่  และมี
วฒันธรรมของคนอสีานไดอ้ย่างงดงาม  ขอ้สรุปลงทา้ยทีผู่ว้จิารณ์กล่าวว่า  “ความเป็นอสีานอยู่
ไดด้ว้ยตนเอง  ไม่ตอ้งใหใ้ครอื่นมาสงสาร  เพราะความสงสารมกัควบคู่ไปกบัการดูถูกแบบลกึ ๆ 
นัน่เอง”  นบัเป็นขอ้สรุปทีก่า้วพน้จากประเดน็การวจิารณ์วรรณคดไีปสูป่ระเดน็ทางสงัคมวิทยา
และจติวทิยา   ซึง่ปลุกเรา้ความรูส้กึภาคภูมใิจและทระนงในความเป็นอสีานไดอ้ย่างมพีลงั
ทเีดยีว 
 
 
               รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ ์: ผูว้เิคราะห์ 
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“สินในน ้าฝน” 
กบัการเล่าเรื่องเรื่องเล่า 

            นพพร   ประชากุล 
 
 ในรวมเรื่องสัน้ชุด  ผู้แลเหน็ลม  ของ  “อญัชนั”  (ส านกัพมิพภ์ูผา,  2539)  มเีรื่องสัน้ที่
น่าสนใจเป็นพเิศษอยู่เรื่องหนึ่งชื่อว่า “สนิในน ้าฝน” (พมิพค์รัง้แรก พ.ศ. 2533) ทีก่ล่าวว่าน่าสนใจ
กเ็พราะเรื่องสัน้น้ีเป็นหน่ึงในวรรณกรรมไทยไม่กีช่ิ้นทีใ่ชว้ธิกีารน าเสนอในลกัษณะของ “เรื่องเล่า
ทีเ่ล่าถงึตวัมนัเอง” หรอืทีใ่นภาษาองักฤษเรยีกว่า  metafiction  และทีว่่าน่าสนใจเป็นพเิศษกค็อื  
วธิกีารดงักล่าวในเรื่องสัน้นี้มไิดใ้ชเ้พยีงเพือ่ส าแดงฝีมอืการประพนัธ ์ หากแต่มบีทบาทส าคญัยิง่
ต่อความหมายทีเ่รื่องสัน้นี้สื่อออกมาในขัน้สุดทา้ย 
 อนัว่า metafiction นัน้ไดช้ื่อว่าแต่งยากเอาการ  เพราะเรื่องเล่าทีน่ าเอา “เบือ้งหลงัการ
ถ่ายท า”  ของตวัมนัเองมาเป็นเน้ือหาย่อมก่อใหเ้กดิเป็นระบบปิด สง่ผลใหอ้งคป์ระกอบถูกขงัอยู่
ในแวดวงค่อนขา้งแคบ เสีย่งต่อการตัง้ค าถามจากผูอ้่านว่า “วรรณกรรมไม่มอีะไรท าแลว้หรอื จงึ
มาพดูถงึตวัเอง” แต่ในขณะเดยีวกนั หากสามารถจดัสรรความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบไดล้งตวั  
ลกัษณะความซอ้นกนัของการเล่าเรื่องจะกระตุน้ใหผู้อ้่านเกดิความรูส้กึพศิวงซึง่ชกัน าไปสูค่วาม
ใคร่รูเ้กีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างวรรณกรรมกบัโลกไดอ้ย่างแนบเนียน 
 ในกรณีของ “สนิในน ้ าฝน” นี้อาจกล่าวไดว้่าจุดเด่นของการใชก้ลวธิแีบบ  metafiction  
อยู่ตรงทีว่่า  วธิกีารเล่าเรื่อง (narrative  device)  ชนิดนี้ท าหน้าทีพ่ลกิความหมายทีส่ ือ่ในระดบั
เนื้อเรื่อง (story)  ใหก้ลบักลายเป็นตรงกนัขา้มเลยทเีดยีว 
 เนื้อเรื่องของ  “สนิในน ้าฝน”  นัน้มอียู่ว่า  นกัเขยีนผูห้นึ่ง  (ขา้พเจา้)  ซึง่เร่งรบีกลบับา้น
เพือ่ไปเขยีนเรื่องใหท้นัก าหนดสง่  ตอ้งมาตดิฝนอยู่ในศาลาแห่งหนึ่ง  พรอ้มกบัผูค้นมากหน้า
หลายตา  ซึง่ท าใหน้กัเขยีนเกดิความสนใจทีจ่ะใชค้นเหล่านี้เป็นตวัละครในเรื่องสัน้  ในจ านวน
นัน้  มแีม่คา้ขนมจนีผูก้ าลงัเป็นทุกข์อย่างยิง่ว่าจะตอ้งขาดรายไดข้องวนันัน้ไป  แต่แลว้บรรดาผู้
หลบฝนอยู่ในศาลา  (รวมทัง้ตวัละครนกัเขยีน)  กพ็ากนัอุดหนุนสนิคา้ของแกจนเกอืบหมด  เมื่อ
ฝนซาลง  ผูค้นพากนัแยกยา้ยไปตามทางของตน  ทนัใดนัน้  เจา้หน้าทีเ่ทศกจิกป็รากฏตวัขึน้
บนอานมอเตอรไ์ซค ์  นกัเขยีนคาดคดิว่าคงจะเป็นคราวเคราะหข์องแม่คา้เป็นแน่แท ้  แต่การณ์
กลบักลายเป็นว่าเขามาอุดหนุนขนมจนีของแกเป็นคนสุดทา้ย  ท าใหน้กัเขยีนนึกเปรยีบว่ามมีอื
ทีม่องไม่เหน็มาแย่งเอาตอนจบของเรื่องไปเขยีน  ในทา้ยทีสุ่ด  นกัเขยีนนึกขอบใจแม่คา้ที ่ “มา
เป็นตวัละครชัน้ดใีห”้  และขอบใจฝน  “ส าหรบัหน้ากระดาษว่างเปล่าทีไ่ดเ้ตม็ขึน้”  (เมื่ออ่านจบ
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ลง  ผูอ้่านจงึอนุมานไดว้่า  เรื่องสัน้ทีเ่พิง่อ่านจบลงนี้  คงจะเป็นเรื่องเดยีวกบัทีต่วัละครนกัเขยีน
เขยีนสง่บรรณาธกิารนัน่เอง) 
 หากพจิารณาความหมายส าคญัทีส่ ือ่จากเนื้อเรื่อง  จะเหน็ไดว้่าแนวความคดิหลกัของ  
“สนิในน ้าฝน”  นัน้ว่าดว้ยกระบวนการสรา้งเรื่องสัน้เรื่องหนึ่ง  โดยเสนอเสมอืนว่า  โลกแห่ง
ความเป็นจรงิ (reality)  ซึง่อยู่นอกเหนือเจตจ านง  อ านาจควบคุม  และความคาดหมายของนกั
ประพนัธ ์  เป็นตวัก าหนดความเป็นไปในงานเขยีน  กล่าวอกีอย่างหนึ่งคอื  ชวีติจรงิเขยีนเรื่อง
ใหน้กัประพนัธ ์ และเขยีนไดด้กีว่า 
 เริม่ตน้ดว้ย “ฝน” ทีต่อนแรกดเูหมอืนจะเป็นอุปสรรคขดัขวางมใิหต้วัละครนกัเขยีนเขยีน
เรื่องสง่บรรณาธกิารไดท้นัเวลา  กลบักลายเป็น  “ทีม่า”  และ  “แรงบนัดาลใจ”  ใหเ้ขาสามารถ
เปิดเรื่องดว้ยการกล่าวถงึความแปรปรวนของดนิฟ้าอากาศ  และยงัช่วยชกัน าใหเ้ขาไดพ้บฉาก
และตวัละครโดยไม่ไดต้ัง้ใจอกีดว้ย 
 “กฝ็นนีแ่หละเป็นตวัตอ้นใหม้าปะเอาฉากของเรือ่งเขา้ ซึง่มนักเ็ป็นแค่ศาลาทีพ่กัรมิถนน
แสนจะธรรมดา” (น. 42) และ “ตอนน้ีเริม่มคีนใหม่ๆ หนีฝน วิง่มาเขา้ฉากใหข้า้พเจา้อกี” (น. 43) 
 เหตุการณ์ในทอ้งเรื่องดเูหมอืนจะด าเนินไปตามครรลองของชวีติจรงิ นกัเขยีนท าตวัเป็น
แต่เพยีงผูส้งัเกตการณ์คนหนึ่งทีค่อย  “ถ่ายทอด” พฤตกิรรม ค าพดู และความเป็นไปของผูค้นที่
ตนพบเหน็ในศาลา  โดยปราศจากอ านาจของความหยัง่รู ้เช่น 
 “หนุ่มใหญ่ในเครือ่งแบบพนักงานสวนสตัว ์ เริม่ทุรนทุรายบ่นเป็นห่วงลูกทีโ่รงเรยีนไม่
ขาดปาก ว่าจะกลบับา้นเองไดย้งัไง แลว้ไม่ชา้เขากป็ระกาศตวัเป็นไทต่อฝนเป็นรายแรก” (น. 
45) 
 ความรูส้กึว่านี่คอืการถ่ายทอดชวีติจรงิยงัถูกเสรมิใหเ้ด่นชดัขึน้ดว้ยการทีต่วัละคร
นกัเขยีนร่วมอยู่ในสถานการณ์เดยีวกบัตวัละครอื่นๆ ในฐานะเดยีวกนั  มอีารมณ์ความรูส้กึและ
สว่นไดส้ว่นเสยีเหมอืนกนั มไิดม้คีวามเหนือกว่าแต่ประการใด “ขา้พเจา้ชกัอดึอดัเตม็ทน ไม่ใช่
คนอืน่ๆอย่างเดยีวหรอก ขา้พเจา้เองกต็อ้งมาเสยีประโยชน์เพราะมาตดิฝนเวรกรรมนีด่ว้ย
เหมอืนกนั”(น. 45) เขาเขา้ไปมสีว่นร่วมในชะตากรรมของตวัละครในเรื่องถงึขนาดไปต่อควิ
รบัประทานขนมจนีเหมอืนคนอื่นๆและยงัออกความเหน็ในเรื่องรสชาตเิพือ่ตอกย ้าความรูส้กึ
เหมอืนจรงิอกีต่างหาก  “ขา้พเจา้อุดหนุนแกดว้ยจานหนึง่  ของแกท าไดร้สเขม้ขน้ด”ี  (น. 47) 
 การยนืยนัว่าวรรณกรรมถูกก าหนดโดยชวีติตามความเป็นจรงิ มใิช่โดยเจตจ านงของนกั
ประพนัธ ์  เป็นไปอย่างหนักแน่นถงึทีสุ่ดในฉากจบของเหตุการณ์ในศาลา  หลงัจากทีม่กีารพลกิ
ผนัสถานการณ์ระหว่างเจา้หน้าทีเ่ทศกจิกบัแม่คา้ขนมจนี  (เจา้หน้าทีม่าเป็นลูกคา้  ไม่ใช่มา
จบักุมหรอืรดีไถ) 
 “ขา้พเจา้ในฐานะนกัเขยีนตวัจรงิ ไดแ้ต่ยนืท าตาปรบิๆระหว่างทีม่องตามมอเตอรไ์ซคค์นั
นัน้ไปจนลบัตา ขา้พเจา้ถูกมอือนัยิง่ใหญ่ทีม่องไม่เหน็ตวัตน แย่งเอาตอนทา้ยสุดของเรือ่งไปแต่ง  
ซ ้ายงัหกัมุมจบพลกิความคาดหมายใหเ้สยีอกีดว้ย”  (น.49)  
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 ตวับทก าลงับอกเราดงัๆว่า ชวีติจรงิเขยีนนิยายไดด้กีว่านกัเขยีน นกัเขยีนตอ้งยอมหลกี
ทางใหแ้ก่พลงัอ านาจอนัยิง่ใหญ่ของ “ชวีติจรงิ” ทีม่าก าหนดความลงตวัใหแ้ก่การเดนิเรื่องดุจดงั
พระผูเ้ป็นเจา้  นี่มใิช่หรอืคอืชยัชนะอนัสวยงามของลทัธสิจันิยม (realism) ทางวรรณกรรม  ซึง่
ถอืว่าวรรณกรรมคอืการถ่ายสะทอ้นความเป็นจรงิอย่างทีม่นัเป็นอยู่ตามธรรมชาต ิ โดยนกัเขยีน
เขา้ไปแทรกแซงใหน้้อยทีสุ่ด  น่าสงัเกตอกีดว้ยว่า  “มอือนัยิง่ใหญ่ทีม่องไม่เหน็ตวัตน”  เป็นอุป
ลกัษณ์ทีรู่จ้กักนัดแีละหยบิยมืมาจากอดมั  สมทิ  บดิาแห่งลทัธเิศรษฐกจิทุนนิยมเสร ี  Invisible  
Hand  นี้คอืกลไกของธรรมชาตทิีเ่ชื่อกนัว่าจะคอยจดัสรรอุปสงค์–อุปทานใหเ้กดิผลลพัธอ์นัเป็น
ประโยชน์สงูสุด  ผ่านกระบวนการแขง่ขนัเสรทีีป่ลอดจากการแทรกแซงของรฐั  หากมองในแงน่ี้  
กอ็าจกล่าวไดว้่า  ตรรกะว่าดว้ยก าไร–ขาดทุน  และการไดป้ระโยชน์–เสยีประโยชน์ซึง่ถูกจดัวาง
เอาไวต้ลอดเรื่อง  (ในค าพร ่าบ่นของตวัละครนกัเขยีนและในการเทยีบขนานสถานการณ์ของ
นกัเขยีนกบัสถานการณ์ของแม่คา้) เป็นการปพูืน้เพือ่รองรบัการเบ่งบานของภาพอุปลกัษณ์ทาง 
“เศรษฐกจิวรรณกรรม” นี้เอง และเราคงไม่แปลกใจทีใ่นประวตัวิรรณกรรมสากล  เป็นทีท่ราบกนั
ดวี่า  วรรณกรรมสจันิยมพฒันาขึน้ในช่วงทีช่นชัน้กระฎุมพ ี (ทุนนิยมเสร)ี กา้วขึน้สูค่วามเป็น
ใหญ่ในสงัคม… 
 อย่างไรกต็าม  ไม่ว่าจะเป็นทีน่่ายนิดหีรอืน่าเสยีดาย  เรากไ็ม่อาจปฏเิสธไดว้่าภาพแห่ง
ชยัชนะอนัสวยงามของชวีติจรงิ ซึง่ยนืยนัโดยเนื้อเรื่องตามทีว่เิคราะหม์าค่อยๆ ถูกบ่อนเซาะ
อย่างแนบเนียนดว้ยกระบวนการเล่าเรื่องทีใ่ชต้วับทเดยีวกนัตัง้แต่ตน้จนจบ กล่าวคอื การใช้วธิี
แบบ metafiction จะชีช้วนใหเ้กดิความตระหนกัว่า วรรณกรรมเป็น “เรื่องแต่ง” ความรูส้กึ
เหมอืนจรงิใดๆทีพ่งึเกดิขึน้เป็นเพยีงผลจากการประกอบสรา้งภาพลวงตา ซึง่ห่างไกลจากการ
ถ่ายสะทอ้นความเป็นจรงิๆอย่างสุดกู่ 
 ก่อนอื่นใดวธิกีารจดักรอบใหเ้รื่องสัน้ทีเ่ขยีนโดยตวัละครนกัเขยีนเป็นเรื่องเดยีวกบัเรื่อง
สัน้ทีเ่ราอ่านอยู่คอื “สนิในน ้ าฝน” (“ระหว่างทีย่นืคอยใหฝ้นซานีแ่หละ ขา้พเจา้กร็อิ่านแต่งเรือ่ง
สัน้เรือ่งนี้ขึ้นมา” น. 42) มผีลท าใหต้วับทมสีถานะทีข่ดัแยง้ในตวัมนัเอง (paradox) และคา้นกบั
ตรรกะของชวีติจรงิอย่างน่าวติก (ผลผลติอนัไดแ้ก่เรื่องสัน้เรื่องหนึ่งจะเป็นสิง่เดยีวกบั
กระบวนการผลติคอืขัน้ตอนการเขยีนเรื่องสัน้เรื่องนัน้ไดอ้ย่างไร) ยิง่ไปกว่านัน้ สถานะอนั
ขดัแยง้ของตวับทน้ีสง่ผลโดยอตัโนมตัใิหส้ิง่ทีต่กลงกนัว่าคอื “ความเป็นจรงิ” ทีถู่กสะทอ้นในตวั
บท ไม่ว่าจะเป็นฝน ศาลา แม่คา้ เจา้หน้าทีเ่ทศกจิ (และรวมถงึตวัละครนกัเขยีนเอง) ตกอยู่ใน
สภาวะทีก่ ากวมไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลา กล่าวคอืเมื่อเทยีบกบัเรื่องเล่าของตวัละครนกัเขยีนที่
เล่าถงึกระบวนการเขยีน อาจถอืไดว้่ามนัเป็น “ความเป็นจรงิจรงิๆ” ส าหรบัเรื่องเล่านัน้ แต่ใน
ทา้ยทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัเรื่องสัน้ทีเ่ราอ่าน ซึง่เป็น “ผลผลติ” ของเรื่องแรก สิง่เหล่านัน้ย่อมเปลีย่น
สถานะเป็น “ความเป็นจรงิทีผ่่านการเขยีนไวช้ัน้หน่ึงแลว้” หรอือกีนยัหน่ึง “วรรณกรรม” ไป
ในทนัท ี ความก ากวมของความเป็นจรงินี้ถูกหว่านเพาะไวต้ลอดเรื่อง ไดแ้ก่ มกีารกล่าวอา้งถงึ 
“บุคคล” ในเรื่องเหมอืนเป็นคนจรงิๆ บา้ง เหมอืนเป็นตวัละครบา้ง (เช่น “ตอนน้ีมแีม่กระเตงลูก
วยัเกนิอุม้ไปหน่อยคาดสะเอววิง่ตือ๋เขา้มา” แต่ต่อมา “ตวัยายสวมบทผูช้่วยดว้ยการแย่งตวั
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หลานเขา้มาหลบมอืแม่”) การสลบัไปมาระหว่างภาษาส าหรบั “โลกของเรื่องจรงิ” กบัภาษา
ส าหรบั “โลกของเรื่องแต่ง” จะกระตุน้ใหผู้อ้่านตัง้ค าถามเกีย่วกบัสถานะของความเป็นจรงิโดย
ผูเ้ขยีนไม่ตอ้งกา้วเขา้มาบอกแต่อย่างใด 
 ไม่ว่าความเป็นจรงินี้จะมสีถานะอย่างไรกต็าม การน าเสนอแบบ metafiction ซึง่เล่าถงึ
เบือ้งหลงัการถ่ายท าย่อมตอ้งเปิดเผยใหเ้หน็กระบวนการคดัเลอืก จดัสรร แต่งเตมิ ตคีวาม 
ตลอดจนการใสส่ไตลแ์ละโวหารใหแ้ก่ความเป็นจรงิดงักล่าว นัน่หมายความว่า หากแมน้ว่าจะมี
ความเป็นจรงิใดๆ เป็นจุดเริม่ตน้ของงานเขยีน มนัย่อมไม่อาจหลกีพน้ทีจ่ะถูกแปรรูปเป็นหน่วย
สือ่ความหมายในตวับทซึง่ถูกควบคุมดว้ยกฎแห่งวรรณกรรมแต่เพยีงโสดเดยีว ดงัตวัอย่าง
ต่อไปนี้ซึง่สาธติใหเ้หน็ “อ านาจจดัการ” ของนกัเขยีนและความรูใ้นตวัอ านาจนัน้ 
 “ขา้พเจา้เริม่นึกไปเรือ่ยเปือ่ยหาพลอ็ตใสใ่หแ้ม่คา้แก แกน่าจะเป็นคนๆเดยีวทีต่อ้งหา
เลี้ยงครอบครวัอยู่ ผวัน่าจะเป็นคนงานก่อสรา้ง แต่ตกตกึลงมางอ่ยพกิารอยู่กบับา้น และบางที
พรุ่งน้ีอาจจะเป็นเสน้ตายขดีใหแ้กตอ้งรบีหาเงนิจ่ายค่าเทอมลูก…” (น.43) ส านวน “ใสพ่ลอ็ตให”้ 
กรยิาช่วย “น่าจะ” “อาจเป็น” รวมถงึกรยิาวเิศษณ์ “บางท”ี ท าหน้าทีฉ่ายใหเ้หน็อสิรภาพแห่ง
ประพนัธกรรมอย่างเด่นชดัและเมื่อตวัละครนกัเขยีนตดัสนิใจยกเลกิพลอ็ตนี้ไป กเ็ป็นดว้ย
เหตุผลทางรสนิยมวรรณกรรมลว้นๆ นัน่คอื เพราะเป็น “พลอ็ต” “วรรณกรรมเพือ่ชวีติ” ประเภท
ซ ้าซาก” (หน้าเดยีวกนั) 
 สว่นในการใสส่ไตลแ์ละโวหาร เพยีงตวัอย่างการสรา้งภาพของ “ฝนฟ้า” ในตอนเปิด
เรื่องกแ็สดงใหเ้หน็ไดช้ดัเจน “มลพษิกรุงทีม่นั (ฟ้า) ดดูกลนืขึน้ไป คงจะเล่นงานเอาจนฟ้าจบัไข้ 
มนัไอรดลงมาก่อน เสยีงครนื ครนื จากนัน้จงึแผดเสยีงจามดงัเปรี้ยง เปรี้ยง ไล่มาตดิๆ (น. 41) 
บุคลาธษิฐานทีใ่ชน้ี้มผีลท าให ้“ฝนฟ้า” ในทอ้งเรื่องมลีกัษณะห่างไกลจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ
หลายขุมทเีดยีว 
 นอกจากนี้ การใช ้metafiction ยงัมบีทบาทในการ “เปลอืย” ใหเ้หน็รหสัทางวฒันธรรมที่
วรรณกรรมใชเ้ป็นเครื่องพยุงในการเขยีน/อ่าน และใชเ้ป็นเครื่องมอืสรา้งความรูส้กึสมจรงิ เช่น 
“อกีคนคงเป็นตวัยายวิง่ตามเขา้มาดว้ยตดิๆ สองมอืหอบหิ้วกระเป๋าหวายและถุงพะรุงพะรงั บอก
ยีห่อ้ว่าเป็นคนมาจากต่างจงัหวดั”(น. 43) ตามปกตแิลว้ วรรณกรรมจะปิดบงัรหสัทีค่าดหวงัให้
ผูอ้่านใชใ้นการถอดความหมายเอาไวอ้ย่างมดิชดิ เช่น เพยีงบอกว่า “สองมอืหอบหิว้กระเป๋า
หวายและถุงพะรุงพะรงั” กพ็อแลว้ทีผู่อ้่านจะถอดรหสัว่า “ตวัละครเป็นคนมาจากต่างจงัหวดั” 
(โดยผูอ้่านกไ็ม่รูส้กึตวัว่าใชร้หสั) แต่ในทีน่ี้ การจงใจน าเอารหสัทีใ่ช้สรา้งความสมจรงิมาเปิดเผย
อย่างโจ่งแจง้ ท าใหผู้อ้่านส านึกไดว้่า วรรณกรรมมไิดอ้งิกบัความเป็นจรงิโดยตรง หากแต่ผกูขึน้
จากคต ิความเชื่อ อุปทานทีเ่ราท่านทัง้หลายมตี่อมนุษย ์ชวีติ และโลกต่างหาก 
 ทีก่ล่าวมาทัง้หมดนี้ชี้ชวนใหเ้ราหวนกลบัไปพจิารณาฉากสุดยอดของเรื่อง (ซึ่งดเูหมอืน
ยนืยนัถงึชยัชนะของชวีติจรงิเหนือเรื่องแต่ง) ดว้ยสายตาอกีแบบหนึ่ง ในทีน่ี้จะขออา้งขอ้ความ
ซึง่ต่อจากสว่นทีอ่า้งไวแ้ลว้เกีย่วกบัมอืทีม่องไม่เหน็  
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 “…พลกิความคาดหมายใหเ้สยีดว้ย เมือ่ผูซ้ึง่ปรากฏตวัแบบดาวรา้ยกลบัพลกิบทบาทมา
เป็นพระเอกขีม่า้เหลก็ไปไดห้น้าตาเฉย แถมมเีสยีงฝนพร าๆ ลงมาเป็นแบค็กราวน์ใหแ้ทนเสยีง
เป่าปากตบมอือกีพกัย่อยๆ ต่อ” (น. 49) 
 ชยัชนะของชวีติจรงิถูกสรา้งขึน้ในกรอบก าหนดของเรื่องแต่งอย่างจงใจใหรู้ส้กึได ้ ดว้ย
การใชค้ าบอกต าแหน่งหน้าทีใ่นเชงิละครกบัเจา้หน้าทีเ่ทศกจิ (“ดาวรา้ย”, “พระเอก”)  การใชค้ า
ว่า “พลกิบทบาท” และการเปรยีบเสยีงฝนเป็นเสยีงแสดงความพอใจของคนด ูเหล่านี้คอื เทคนิค
แบบ metafiction ทีส่ือ่ความหมายออกมาว่า ชยัชนะของชวีติจรงิเป็นเพยีงภาพมายาของละคร
ฉากหนึ่งซึ่งสอดคลอ้งกบัขนบทางวรรณกรรมอนัถอืกนัว่าดาษดื่นทีสุ่ด กล่าวอกีอย่างหนึ่งคอื 
ตวัละครนกัเขยีนคาดคดิว่าจะจบเรื่องแบบ “เพือ่ชวีติ” (ซึง่กเ็ป็นขนบทีซ่ ้าซากแบบหนึ่งในทศันะ
ของนกัเขยีนอยู่แลว้) แตม่อืทีม่องไม่เหน็กลบัแย่งเอาตอนจบของเรื่องไปแต่งใหก้ลายเป็นแบบ 
“น ้าเน่า” เลยทเีดยีว 
 ส าหรบัค าขอบใจทีน่กัเขยีนมใีหแ้ก่แม่คา้และฝนในตอนปิดเรื่อง (ซึง่ไดย้กมาอา้งแลว้ใน
ทา้ยเนื้อเรื่องย่อ) คงไม่ตอ้งการค าอธบิายใดๆ อกี 
 วรรณกรรมแนวสจันิยมมไิดม้อีะไรเสยีหายในตวัของมนัเอง เพราะมนักเ็ป็นวรรณกรรม
แนวหนึ่งเช่นเดยีวกบัวรรณกรรมแนวโรแมนตกิ แนวมหศัจรรย ์ แนวสญัลกัษณ์นิยม ฯลฯ ซึง่
ต่างกม็กีลวธิกีารประพนัธต์ามแบบฉบบัของตนทัง้สิน้ แต่การหลงคดิหรอืแสรง้คดิว่าสจันิยม
ซื่อตรงต่อความเป็นจรงิอย่างทีเ่ป็นอยู่ในชวีติและสงัคม (และจงึเป็นทีพ่งึปรารถนา) กว่า
วรรณกรรมแนวอื่นใดนัน้ ดเูหมอืนจะเป็นมายาคตจิ าเพาะของชนชัน้กระฎุมพ ี ทีนิ่ยมกลบ
เกลื่อนวฒันธรรมของตนใหด้มูโีฉมหน้าเป็นธรรมชาตเิพือ่ “ซือ้จติส านึกดีๆ ” ใหต้นเอง 
 ต่อมายาคตเิช่นน้ี metafiction สกัรอ้ยพนักค็งเป็นไดแ้ต่เพยีงแสงหิง่หอ้ยในรตัตกิาล   
 
 
ทีม่า : นพพร ประชากุล. “ “สนิในน ้าฝน” กบัการเล่าเรื่องเรื่องเล่า”. สารคดี. ปีที ่ 12 ฉบบัที ่
139 (กนัยายน 2539) หน้า 166-168.  
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บทวิเคราะห ์
 
 นกัวจิารณ์ไทยทีใ่ชท้ฤษฎใีหม่ ๆ ของตะวนัตกมาวเิคราะหว์รรณกรรมอย่างจรงิจงัมอียู่
ไม่กีค่น   นพพร  ประชากุล  นบัเป็นคนหนึ่งในจ านวนน้อยนัน้  ทฤษฎหีนึ่งทีน่พพรน ามาใชใ้น
บทวจิารณ์หลายบท  คอื  การวเิคราะหก์ารเล่าเรื่องในลกัษณะ  “เรื่องเล่าทีว่่าดว้ยเรื่องเล่า”  
หรอื  “เรื่องเล่าทีเ่ล่าถงึตวัของมนัเอง”  (metafiction)  ซึง่เป็นแนวคดิทีน่ิยมกนัอย่างมากในซกี
โลกตะวนัตกตัง้แต่ครึง่หลงัศตวรรษที ่ 20   สว่นนกัเขยีนไทยเพิง่นิยมน าแนวคดินี้มาใชใ้นการ
สรา้งสรรคผ์ลงานของตนในช่วงไม่ถงึสบิปีมานี้   แนวคดิทีว่่าดว้ย  “เรื่องเล่าทีเ่ล่าถงึตวัมนัเอง”  
นี้  ใหค้วามส าคญักบับทบาทของผูอ้่านอย่างสงู  เพราะผูอ้่านจะตอ้งผกูเรื่องขึน้ใหม่  มใิช่ปล่อย
จนิตนาการไปตามแรงชกัจงูของผูป้ระพนัธแ์ต่อย่างเดยีว  ผูอ้่านจะไดรู้ว้่าวธิกีารผกูเรื่องคอือ่าน
ใหม่  และตระหนกัว่าชวีติจรงิกบัเรื่องแต่งไม่ใช่สิง่เดยีวกนั 

บทวจิารณ์เรื่องสัน้ “สนิในน ้าฝน”  จากหนงัสอืรวมเรื่องสัน้ชุด ผู้แลเหน็ลม  ของ 
“อญัชนั”  เป็นบทวจิารณ์ทีผู่ว้จิารณ์เน้นถงึกลวธินี าเสนอในลกัษณะดงักล่าว  เพือ่ชีใ้หเ้หน็ว่า
ผูเ้ขยีนไม่ไดใ้ชว้ธิกีารดงักล่าวเพือ่อวดฝีมอืการประพนัธ ์  แต่เพือ่สื่อความหมายขัน้สุดทา้ยของ
ตวัเรื่องไดอ้ย่างมพีลงั 
 ก่อนอื่นผูว้จิารณ์อธบิายใหท้ราบว่ากลวธิแีบบเรื่องเล่าทีเ่ล่าถงึตวัมนัเอง  (metafiction)  
เป็นเรื่องยาก  เพราะการน าเบือ้งหลงัการแต่งมาใชเ้ป็นเน้ือเรื่องดว้ยท าใหอ้งคป์ระกอบของเรื่อง
ถูกปิดกัน้ใหอ้ยู่ในวงแคบ  และแทนทีต่วับทจะเป็นเน้ือเดยีวกนั  กลบัเปิดเผยใหเ้หน็ความหมาย
ทีท่บัซอ้นกนัอยู่สลบัไปสลบัมา  ดงันัน้  หากผูแ้ต่งสามารถจดัสรรความสมัพนัธข์อง
องคป์ระกอบใหล้งตวั  ผูอ้่านจะเกดิความรูส้กึพศิวงในความซบัซอ้นของเรื่องเล่าและน าไปสู่
ความใคร่รูค้วามสมัพนัธร์ะหว่างวรรณกรรมกบัโลกและชวีติจรงิไดอ้ย่างแนบเนียน 
 บทวจิารณ์นี้ประเมนิคุณค่าเรื่องสัน้  “สนิในน ้าฝน”  ว่าสามารถใชก้ลวธิเีล่าเรื่องแบบ 
metafiction  ใหเ้กดิผลซบัซอ้นเป็นสองชัน้  กล่าวคอื  ในชัน้แรก  ผูแ้ต่งสามารถท าใหผู้อ้่าน
เขา้ใจไดว้่า โลกแห่งความจรงิอยู่เหนือโลกของวรรณกรรม  นัน่คอื แทท้ีจ่รงิแลว้นักเขยีนไม่ได้
เขยีนเรื่องสัน้   แต่ชวีติจรงิแต่งเรื่องใหน้กัเขยีน  และแต่งไดด้กีว่านกัเขยีนเสยีอกี   ผูว้จิารณ์
อธบิายพรอ้มยกตวัอย่างใหเ้หน็จรงิว่าผูแ้ต่งสามารถเขยีนใหเ้รื่องราวด าเนินไปตามครรลองของ
เหตุการณ์จรงิ  โดยทีผู่แ้ต่งเป็นเพยีงตวัละครหน่ึงทีอ่ยู่ร่วมสถานการณ์เดยีวกบัตวัละครอื่น  ผู้
แต่งแสดงพลงัยิง่ใหญ่ของชวีติจรงิในการสรา้งเรื่องสัน้เรื่องนี้ไดอ้ย่างกลมกลนืสอดคลอ้งตัง้แต่ให ้
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“ฝน”  เป็นแรงบนัดาลใจของการเปิดเรื่อง  ไปจนใหค้วามสมัพนัธท์ีพ่ลกิผนัระหว่างเจา้หน้าที่
เทศกจิกบัแม่คา้เป็นฉากจบทีผู่แ้ต่งไม่ไดต้ัง้ใจ   ผูว้จิารณ์จงึย ้าว่าตวับทของเรื่องสัน้น้ีแสดงชยั
ชนะของวรรณกรรมแนวสจันิยมทีเ่ชื่อมัน่ว่าวรรณกรรมตอ้งถ่ายสะทอ้นความเป็นจรงิตาม
ธรรมชาต ิ   ผูว้จิารณ์ยงัอธบิายว่าความหมายเชงิอุปลกัษณ์ของส านวนทีผู่เ้ขยีนใชว้่า  “มอือนั
ยิง่ใหญ่ทีม่องไม่เหน็ตวัตน”  ว่ามนียัทางเศรษฐศาสตรส์งัคมของทุนเสรนีิยมอนัรองรบัความ
เตบิโตของวรรณกรรมสกุลสจันิยมนัน่เอง 
อนัแสดงว่าผูว้จิารณ์ไดเ้ชื่อมโยงรายละเอยีดของตวับทไปสูก่รอบวธิคีดิเชงิสงัคมนิยมไปพรอ้ม
กนัดว้ย 
 ดงันัน้  ในเบือ้งตน้  ผูว้จิารณ์ประเมนิค่าว่ากลวธิีแบบ  metafiction  ทีผู่เ้ขยีนเลอืกใช ้ 
สง่ผลใหเ้หน็ลกัษณะของวรรณกรรมแนวสจันิยมเด่นชดัขึน้   แต่แลว้ผูว้จิารณ์กลบัชีใ้หเ้หน็
ความซบัซอ้นชัน้ทีส่องของกลวธิ ี metafiction  ทีผู่เ้ขยีนใช ้  ซึง่สง่ผลแตกต่างจากชัน้แรกเป็น
ตรงกนัขา้ม  คอื  ในขณะทีต่วับทยนืยนัอ านาจของโลกแห่งความจรงิ  ตวับทเดยีวกนักช็ีช้วนให้
ตระหนกัตัง้แต่ตน้จนจบว่า  วรรณกรรมเป็นเรื่องแต่ง  โลกแห่งวรรณกรรมเป็นมายา   เป็นภาพ
ลวงตาทีถู่กสรา้งขึน้เพือ่ใหเ้กดิความรูส้กึเสมอืนจรงิ  ผูว้จิารณ์ชีใ้หเ้หน็สถานะทีข่ดัแยง้ในตวัเอง  
(paradox)   ของตวับท  โดยทีผู่แ้ต่ง “หว่านเพาะ”  ความก ากวมของความเป็นจรงิไวท้ัง้เรื่อง  
อกีทัง้การใช ้ “อ านาจจดัการ”  ดว้ยการ  “คดัเลอืก  จดัสรร  แต่งเตมิ  ตคีวาม  ตลอดจนการใส่
สไตลแ์ละโวหารใหแ้ก่ความเป็นจรงิ”  เป็นกลวธิกีระตุน้ใหผู้อ้่านตัง้ขอ้สงสยัต่อสถานะของความ
เป็นจรงิและตระหนกัในความเป็นวรรณกรรมอยู่ตลอดเวลาเช่นกนั   
 บทวจิารณ์บทน้ีจงึประเมนิผลสองดา้นของการใชก้ลวธิ ี “เรื่องเล่าทีเ่ล่าถงึตวัมนัเอง”  ใน
งานประพนัธ ์  อนัเป็นกลวธิทีีน่กัเขยีนร่วมสมยัของไทยบางคนนิยมใชเ้พือ่สือ่ความหมายและ
ความสมัพนัธซ์บัซอ้นระหว่างโลกของวรรณกรรมกบัโลกของความเป็นจรงิ  บทวจิารณ์นี้ช่วย
ชีใ้หเ้หน็ว่าการใชก้ลวธิกีารประพนัธอ์ย่างซบัซอ้น  มใิช่เป็นการอวดฝีมอืทางวรรณศลิป์แต่
ถ่ายเดยีว  หากแต่ความส าคญัอยู่ทีว่่ากลวธิซีบัซอ้นสามารถสือ่สารความหมายซบัซอ้นของตวั
บทตามทีผู่แ้ต่งตอ้งการไดห้รอืไม่   ผูแ้ต่งสามารถใชไ้ดก้ลมกลนืเพยีงใด  และหากใชไ้ด้
แนบเนียนจะสง่ผลอย่างไร  ในตอนทา้ยบทวจิารณ์  ผูว้จิารณ์ยงัเน้นย ้าว่าวรรณกรรมแนวสจั
นิยมมขีนบการแต่งตามแบบฉบบัของตนเช่นเดยีวกบัวรรณกรรมสกุลอื่น ๆ   กลวธิแีบบ 
metafiction  จงึอาจช่วยขจดัความหลงผดิหรอืการแสรง้คดิว่าวรรณกรรมสกุลสจันิยมซื่อตรงต่อ
ความจรงิกว่าวรรณกรรมสกุลอื่นลงไปได1้ 
 จะเหน็ไดว้่าสิง่ทีน่่าสนใจเป็นพเิศษของบทวจิารณ์นี้  คอื  การปลุกผูอ้่านดว้ยมโนทศัน์
เรื่องความจรงิหรอืความเป็นจรงิ  แลว้ใชค้วามเปรยีบว่า  “ชวีติจรงิเขยีนเรื่องใหน้กัประพนัธ”์   

 
1 ประเด็นความคิดเก่ียวกับเรื่องวรรณกรรมเป็นเรื่องแต่งไม่ใช่ชีวิตจริง  ดงันัน้วรรณกรรมแนวสจันิยมจึงไม่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสงัคม  นพพรน ามากล่าวถึงโดยตรงอีกครัง้ในบทวิจารณท่ี์ไดค้ดัมาเป็นสรรนิพนธ ์  ชื่อ “ท าไม 
วรรณกรรมสะทอ้นสงัคมจึงแกปั้ญหาสงัคมไม่ได”้ หนา้ 306-309  ผูส้นใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได ้ เพื่อติดตามความคิด
ต่อเนื่องของผูวิ้จารณ ์
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ผูอ้่านจะตคีวามตามตวัอกัษรไม่ได ้  หากแต่จะตอ้งฉุกคดิว่าแลว้นกัประพนัธก์ าลงัท าอะไร   
ประเดน็เช่นนี้เป็นการสรา้งเงือ่นไขทางการวจิารณ์ทีแ่ผ่ขยายวงเขา้ไปผกูมดัผูอ้่านบทวจิารณ์
ดว้ย  เพราะในแงข่องปรากฏการณ์วทิยา  (phenomenology)  ตวัวสัดุทีเ่ป็นหนงัสอืกย็งัเป็น
งานเขยีนของผูแ้ต่งอยู่นัน่เอง  ทศันะเช่นนี้จงึเป็นการขยายความจากมโนทศัน์ของ  Roland  
Barthes  เรื่อง  “มรณะกรรมของผูแ้ต่ง”   บทวจิารณ์นี้ชีช้วนใหผู้อ้่านเหน็เสน่หข์องงานเขยีน
ท านองนี้ว่าท าใหผู้อ้่านตระหนกัในบทบาทของตนเองว่ามคีวามส าคญั  ผูอ้่านจะหลุดจากมติขิอง
การอ่านที ่ “อนิ” กบัตวับท  หรอืหลุดเขา้ไปอยู่ในโลกจนิตนาการของนกัเขยีนโดยสิน้เชงิ  ไป
เป็นการอ่านโดยตอ้งใชค้วามคดิมากขึน้  และมสีว่นร่วมในการสรา้งสรรคโ์ดยตอ้งผกูเรื่องขึน้เอง
ดว้ย   
 เรื่องสัน้เรื่อง “สนิในน ้าฝน” ของอญัชนันบัเป็นเรื่องสัน้ในแนวทดลองทีน่ าเอาวธิกีารเลา่
เรื่องมาใชใ้หบ้งัเกดิผลในการสือ่ความหมายของตวัเรื่องอย่างซบัซอ้นแยบยล  ดงันัน้  การทีผู่้
วจิารณ์เลอืกทฤษฎวีจิารณ์ใหเ้หมาะกบัเรื่องทีว่จิารณ์จงึมผีลท าใหผู้อ้่านมองเหน็พลงัของการ
สรา้งสรรคว์รรณกรรมไดแ้จ่มชดัยิง่ขึน้ 
 
      

  รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ ์: ผูว้เิคราะห์ 
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ท าไมวรรณกรรมสะท้อนสงัคมจึงแก้ปัญหาสงัคมไม่ได้ 
 

         นพพร   ประชากุล 
 เป็นเวลาร่วมสองทศวรรษมาแลว้ทีก่ลุ่มคนซึ่งเรยีกว่า “ชนชัน้กลาง” (อนัประกอบดว้ย
นกัธุรกจิ พอ่คา้ แพทย ์วศิวกร นกัสือ่สารมวลชน นกัวชิาการ ฯลฯ)  ไดก้า้วขึน้มาเป็นชนชัน้น า
ในสงัคมไทยดว้ยอาศยัผลพวงจากการต่อสูข้องขบวนการนกัศกึษาในครึง่หลงัของทศวรรษ 
2510 
 ในช่วงเวลาเดยีวกนัน้ีเอง วรรณกรรมแนวสจันิยมหรอืเหมอืนจรงิกก็ลายมาเป็นที่
ยอมรบัอย่างสง่าผ่าเผย  โดยสถาบนัต่างๆ ในสงัคมไทย ดงัเหน็ไดจ้ากรายชื่อนวนิยายและเรื่อง
สัน้ทีไ่ดร้บัรางวลัระดบัชาตแิละทีไ่ดร้บัคดัเลอืกเป็นหนงัสอือ่านในโรงเรยีนตามหลกัสตูรของ
กระทรวงศกึษาธกิารตัง้แต่ตน้ทศวรรษ 2520 เป็นตน้มา  จนอาจกล่าวไดว้่า  บดันี้วรรณกรรม
ในแนวดงักล่าวไดก้า้วขึน้มาเป็นกระแสหลกัหลงัจากทีไ่ดย้นืหยดัต่อสูก้บัอ านาจกดขีอ่ยู่บนเวที
ประวตัศิาสตรม์าชา้นาน 
 แนวสจันิยม (realism)  เสนอใหว้รรณกรรมท าหน้าทีเ่ป็นกระจกสอ่งสะทอ้นสภาพความ
เป็นไปของมนุษยแ์ละสงัคมอย่างเทีย่งตรงตามความเป็นจรงิ  ไม่ปรุงแต่งสสีนัใหส้วยงามเพือ่
กระตุน้อารมณ์เพอ้ฝัน  ยิง่ในกรณวีรรณกรรมสจันิยมในสายทีจ่ าเพาะเจาะจงลงไปอกีว่าเป็น 
“วรรณกรรมเพือ่ชวีติ”  แลว้ เรากย็ิง่ตระหนกัชดัในกุศลเจตนาว่าตอ้งการตแีผ่ใหเ้หน็ความ
เลวรา้ยในสงัคมเพือ่เสรมิสรา้งจติส านึกทีด่แีก่ผูอ้่าน  โดยหวงัว่าวรรณกรรมจะสามารถเป็น
เครื่องมอืเปลีย่นแปลงสงัคม หรอือย่างน้อยกช็่วยแกไ้ขปัญหาสารพนัทีรุ่มเรา้ยุคสมยัของเรานี้ได้
บา้ง 
 ความบนัเทงิแบบ “มเีนื้อหาสาระ” ทีต่อ้งองิพืน้ฐานอยู่กบัการ “สะทอ้นความเป็นจรงิ” 
และใหผ้ลพลอยไดใ้นรปู “จติส านึกทางสงัคม”  นบัว่าสอดรบักบัค่านิยมในการแสดงออกทาง
วฒันธรรมของชนชัน้กลางซึ่งชอบอวดอา้งคตใินเรื่องหลกัการ เหตุผล อรรถประโยชน์ และ
ความกา้วหน้า  จงึมใิช่เรื่องแปลกประหลาดทีช่นชัน้น าใหม่ของไทย  โดยเฉพาะในซกีทีเ่รยีกกนั
ว่าปัญญาชนจะอา้แขนตอ้นรบัวรรณกรรมสะทอ้นสงัคมอย่างเตม็อกเตม็ใจ  ยกย่องใหเ้ป็น 
“วรรณกรรมสรา้งสรรค”์ และทยอยมอบรางวลัใหแ้ก่นกัเขยีนในแนวเพือ่ชวีติ (ทีไ่ดเ้คยหลงผดิ
คดิรา้ยต่อนายทุน และทีน่ายทุนกไ็ดเ้คยหลงผดิคดิปราบปราม)  หากเหลยีวมามองวงการศกึษา
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และวจิารณ์วรรณกรรมกจ็ะเหน็การตอบสนองทีด่ยีิง่ไม่แพก้นั  นกัวจิารณ์ต่างหนัไปให้
ความส าคญักบัเนื้อหา แก่นเรื่อง แนวความคดิ ปัญหาสงัคมทีส่ะทอ้นออกมา และแมแ้ต่
ขอ้เทจ็จรงิทีป่รากฏในตวังาน ราวกบัจะหลงลมืไปว่าขอ้เขยีนทีว่จิารณ์หรอืวเิคราะห์อยู่นัน้เป็น
งานวรรณกรรมหรอืเรื่องแต่ง 
 กใ็นเมื่อมผีูเ้ขยีน พมิพ ์อ่าน ตดัสนิและศกึษาวจิารณ์วรรณกรรมสจันิยมกนัอย่างเป็นล ่า
เป็นสนัถงึเพยีงนี้ เหตุไฉนเล่าปัญหาครอบครวั การเอารดัเอาเปรยีบ ปัญหาโสเภณี ปัญหา
ศาสนา วตัถุนิยม ยาเสพตดิ ชนบทถูกทอดทิง้ สิง่แวดลอ้มเสื่อมโทรม ฯลฯ  ทีส่อ่งสะทอ้นอยู่ใน
หน้าหนงัสอืเหล่านี้มานานถงึ 20 ปีจงึยงัคงมใีหเ้หน็อยู่เกลื่อนกลาดในสงัคมไทย  เสมอืนเป็น
พยานยนืยนัว่าธารน ้าหมกึทีห่ลัง่ไหลออกมาจากจติส านึกสูจ่ติส านึกอย่างไม่ขาดสายนัน้  มอิาจ
ช่วยอะไรใหด้ขีึน้ไดเ้ลย 
 ค าตอบทีต่รงประเดน็ทีสุ่ดต่อค าถามนี้คอื  วรรณกรรมสะทอ้นสงัคมไม่อาจเปลีย่นแปลง
สงัคมหรอืแกปั้ญหาใดๆได ้ กเ็พราะมนัเป็นวรรณกรรม และขึน้ชื่อว่าวรรณกรรมแลว้ ธรรมชาติ
ของมนัย่อมประกอบสรา้งขึน้ดว้ย “สญันิยม” ต่างๆ นานาทัง้สิน้ 
 สญันิยม (convention)  หมายถงึกตกิาขอ้ตกลงทีผู่เ้ขยีนและผูอ้่านยอมรบัร่วมกนั
โดยนยัในอนัทีจ่ะสือ่และรบัรูค้วามหมายในงานวรรณกรรม เพือ่ใหก้าร “สือ่สาร” ทางวรรณกรรม
นัน้ด าเนินไปอย่างราบรื่น  ยกตวัอย่างเช่น กตกิาขอ้ตกลงขอ้หนึ่งในนิยายจกัรๆ วงศ์ๆ  คอื  ทุก
คนยอมรบัว่าตวัละครเอกสามารถเหาะเหนิเดนิอากาศได ้ หรอืในนวนิยายเพือ่ชวีติมขีอ้ตกลง
โดยนยัว่า  บรรดาตกึสงูเสยีดฟ้าบนถนนในกรุงเทพ ฯ มไิดห้มายถงึความเจรญิรุ่งเรอืงอนั
น่าชื่นชม  แต่เป็นตวัแทนของความคลัง่ไคลใ้นวตัถุ  ความแหง้แลง้น ้าใจต่อกนั ฯลฯ หากผูอ้่าน
ไม่ยอมรบัสญันิยมเหล่านี้เสยีก่อน  กจ็ะมปัีญหาในการอ่านวรรณกรรมนัน้ๆ สญันิยมเป็นกรอบ
ควบคุมการท างานของวรรณกรรมในทุกๆ ระดบัของการสือ่ความหมาย  ตัง้แต่การก าหนด
ทศันคตใินการอ่านโดยรวมไปจนถงึการเขา้ใจรายละเอยีดในทุกซอกทุกมุม 
 หากลองพจิารณาสญันิยมทีเ่กีย่วขอ้งกบัทศันคตอินัจะพงึมใีนการอ่านงานวรรณกรรม
โดยทัว่ไป กจ็ะเหน็ไดใ้นทนัทวี่า ธรรมชาตขิองความเป็นวรรณกรรมนัน้เป็นอุปสรรคบัน่ทอน
การถ่ายสะทอ้นความเป็นจรงิ  และขดัขวางการเกดิจติส านึกทางสงัคมทีจ่รงิจงัอย่างไร  
กล่าวคอื  ในการเขยีน/อ่านวรรณกรรมนัน้ ผูเ้ขยีน/ผูอ้่านมกีตกิาขอ้ตกลงกนัตัง้แต่ตน้แลว้ว่า 
ขอ้เขยีนนัน้ๆ มไิดแ้สดงขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้หรอืมอียู่จรงิในโลก  แตเ่ป็นเรื่องทีส่มมุตขิึน้จาก
จนิตนาการ  ซึง่ท าใหว้รรณกรรมไม่อาจหลกีพน้ไปจากฐานะ “เรื่องอ่านเล่น” ไปได ้   ต่างจาก
ขอ้เขยีนประเภทข่าวสาร สารคดหีรอืงานวชิาการซึง่มกีตกิาขอ้ตกลงในการรบัรูเ้รื่องราวอกีแบบ
หนึ่ง  ผลสบืเนื่องต่อมา คอื ในเมื่อไม่มขีอ้เท็จจรงิจากภายนอกมาก าหนดความเป็นไปในตวับท
วรรณกรรม  อสิระจงึตกแก่การใชภ้าษาอย่างเตม็ที ่ นกัประพนัธส์ว่นใหญ่ทราบดวี่า อาศยั
เงือ่นไขการปลอดจากขอ้บงัคบัแห่งโลกของความเป็นจรงินี้เอง  พวกเขาจงึสามารถเลอืกใช้
ถอ้ยค าไดอ้ย่างรุ่มรวยหลากหลายกว่าในขอ้เขยีนประเภทอื่น  สามารถแสดงจรติทางภาษา
ออกมาไดอ้ย่างเตม็ที ่ และระดมเอาคุณสมบตัขิองถอ้ยค ามาใชเ้พือ่สอ่นยั สรา้งรสชาต ิ ปลุกเรา้ 
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โน้มน้าวใจไปตามเงือ่นไขทีส่รา้งขึน้ในโลกสมมุต ิ ซึง่เป็นคนละสิง่กบัตรรกะในโลกของความเป็น
จรงิ 
 ครัง้เมื่อลงไปในระดบัทีต่อ้งแยกแยะวรรณกรรมออกเป็น “แนว” (genre) ต่างๆ  เรากจ็ะ
พบอกีว่าแต่ละแนววรรณกรรมลว้นมสีญันิยมอนัเป็นขอ้ก าหนดตรรกะภายใน วธิกีารเดนิเรื่อง  
การน าเสนอตวัละคร ฯลฯ ตามแบบฉบบัเฉพาะของแนวนัน้ๆ ทัง้สิน้ เช่น ในนวนิยายแนวรกัพา
ฝัน ชวีติมกัจะเป็นในแบบอุดมคตทิีส่วยสดงดงาม (แมจ้ะมอีุปสรรคมาคอยทดสอบบา้ง) ในนว
นิยายแนวผจญภยั ทุกสิง่ทุกอย่างตอ้งตื่นเตน้เรา้ใจ เกดิเหตุการณ์ผนัผวนมากมายในช่วงเวลา
อนัสัน้ หรอืในนวนิยายแนวสจันิยม ชวีติจะถูกก าหนดดว้ยปัจจยัทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง 
และชวีติไม่ใช่สิง่โสภา  แต่เตม็ไปดว้ยการต่อสูด้ิน้รน ผูอ้่อนแอดอ้ยโอกาสตอ้งพา่ยแพต้่อผูม้ี
ก าลงัอ านาจเหนือกว่า ฯลฯ  สิง่เหล่านี้ผูอ้่านสว่นใหญ่ย่อมรูแ้ละยอมรบักนัอยู่แลว้เป็นอย่างด ี
มใิช่เพิง่มาคน้พบเอาจากการอ่าน สิง่ทีผู่อ้่านสว่นใหญ่ไดร้บัจากการอ่านนวนิยายสะทอ้นสงัคม
เป็นเพยีงความพงึพอใจทีไ่ดร้บัรูซ้ ้าถงึปัญหาสงัคมทีคุ่น้เคยมาแลว้จากวาทกรรมอื่นๆ แตใ่น
วรรณกรรมมนัถูกน าเสนอได ้“สนุก” กว่าในงานวชิาการทีเ่อาจรงิเอาจงักบัปัญหาเหล่านี้  จรงิอยู่ 
ผูอ้่านอาจเกดิอารมณ์โกรธแคน้ขึน้ชัว่วบู เมื่อเหน็ตวัละครตกเป็นเหยื่อสงัคมอนัโหดรา้ย แต่ไม่
นานอามรณ์นัน้กจ็ะดบัมอดไป  ไม่ทิง้ร่องรอยของจติส านึกอนัถาวรใดๆ ไวเ้ลย 
 ยิง่ไปกว่านัน้ เมื่อพจิารณาลงไปถงึการสือ่ความหมายในรายละเอยีดต่างๆทีน่ าเสนอ 
เช่น ลกัษณะกายภาพของตวัละคร วธิคีดิ พฤตกิรรม สภาพแวดลอ้มทางวตัถุ ฯลฯ จะเหน็ไดว้่า
ภาพลวงตาทีเ่กดิขึน้ในการอ่านเสมอืนว่าสิง่เหล่านี้มอียู่จรงิ  กล็ว้นเกดิจากการใชค้ต ิ ความเชื่อ 
ค่านิยมทีผู่อ้่านมเีกี่ยวกบัสิง่ต่างๆ เป็นทุนเดมิอยู่แลว้มาเป็นตวัค ้าจุนอกีเช่นกนั (ดงัทีเ่รยีกว่า  
“สญันิยมทางวฒันธรรม”)  ท าไมนักประพนัธ์จงึมกัวาดให้ตวัละครที่เป็นศลิปินในนวนิยาย
เป็นคนมอีารมณ์รุนแรงผดิจากคนทัว่ไป กเ็พราะมนัตรงกบัความเชื่อทีไ่หลเวยีนอยู่ในสงัคมและ
เราไดย้นิไดฟั้งกนัเกี่ยวกบัศลิปินมานบัรอ้ยนบัพนัครัง้โดยอาจไม่เคยรูจ้กัศลิปินเลยแมแ้ต่คน
เดยีว  ท าไมชนบทในนวนิยายจงึตอ้งบรสิุทธิผ์ุดผ่องเสมอ  กเ็พราะมนัตอบสนองต่อมายาคติ
ของผูอ้่านชนชัน้กลางในเมอืงทีเ่บื่อหน่ายสิง่แวดลอ้มอนัจ าเจของตน จงึเหน็ไดว้่า โดยตรรกะ
แลว้วรรณกรรมสจันิยมย่อมไม่อาจสรา้งจติส านึกของการเปลีย่นแปลงหรอืการแกไ้ขปัญหาใดๆ 
ได ้ เพราะทีแ่ทแ้ลว้มนัองิอยู่กบัสญันิยมซึง่เป็นอนัเดยีวกนักบัค่านิยมทีก่่อใหเ้กดิปัญหาเหล่านัน้
ขึน้มานัน่เอง 
 เราไม่อาจปฏเิสธเจตนาดขีองนกัประพนัธว์รรณกรรมสะทอ้นสงัคมทีป่รารถนาจะมสีว่น
ช่วยท าใหส้งัคมทีเ่ราอยู่นี้ดขีึน้  แต่เรากจ็ าเป็นตอ้งตระหนกัเช่นกนัว่า  เจตนานัน้ฝืนธรรมชาติ
ความเป็นจรงิของวรรณกรรม ท าใหไ้ม่อาจบรรลุเป้าหมายได ้ดงัทีก่าลเวลา 20 ปี ไดพ้สิจูน์แลว้ 
การยดึมัน่อยู่กบั “ความหลงผดิคดิว่าวรรณกรรมสะทอ้นความเป็นจรงิ” (referential fallacy) นี้  
รงัแต่จะฉุดรัง้วรรณกรรมใหต้กอยู่ในภาวะ “ย ่าอยู่กบัที”่  ดงัทีเ่ริม่มเีสยีงบ่นๆ กนัอยู่  มหิน าซ ้า
ยงัสง่ผลต่อการศกึษาและวจิารณ์วรรณกรรม  ท าใหล้ะเลยทีจ่ะท าความเขา้ใจถงึคุณสมบตัทิี่
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แทจ้รงิของตวังานและหนัไปใหค้วามส าคญักบัปัจจยัภายนอกแทน  ซึง่กท็ าใหว้งการตอ้ง “ย ่าอยู่
กบัที”่ อกีเช่นกนั 
 ในเมื่อสารตัถะของวรรณกรรมนัน้คอืสญันิยม  มใิช่การถ่ายสะทอ้นความเป็นจรงิซึง่เป็น
เพยีงภาพลวงตา  การทีจ่ะก้าวออกไปจากสภาวะหยุดน่ิงเพือ่ทีจ่ะใหว้รรณกรรมพอทีจ่ะมผีล
สรา้งสรรคต์่อสงัคมไดบ้า้ง จงึน่าจะเป็นการ “เล่น” กบัสญันิยมนัน่เอง อาจจะดว้ยการกดดนั บดิ
ผนั ดดัแปลง สญันิยมทีใ่ชอ้ยู่เป็นประจ า อาจจะหนัไปรือ้ฟ้ืนเอาสญันิยมเก่าๆ มาขดัเงาให้
วาววบั หรอือาจจะแหวกจุดอบัออกไปดว้ยการแสวงหาสญันิยมใหม่ๆ มาทดลองใช ้  ทัง้นี้เพือ่
เป็นการเขย่าสัน่คลอนคตคิ่านิยมอนัเป็นสิง่ค ้าจุนสญันิยมต่างๆในวรรณกรรมอกีทหีนึ่ง แต่ไม่ว่า
จะท าอย่างไรกต็าม ผูเ้ขยีนและผูอ้่านต่างตอ้งรูเ้ท่าทนัธรรมชาตขิองวรรณกรรม ดงัทีอ่ติาโล  กลั
วโิน (Italo  Calvino) นกัประพนัธแ์ละนกัวจิารณ์ร่วมสมยันามอุโฆษเคยกล่าวไวว้่า :  
 “แต่ก่อนนี้เราเคยมองว่าวรรณกรรมเป็นกระจกสะทอ้นโลก หรอืเป็นการถ่ายทอด
ความรูส้กึจากภายใน  มาบดันี้เราปฏเิสธอกีต่อไปไม่ไดแ้ลว้ว่าวรรณกรรมทัง้หลายสรา้งขึน้ดว้ย
ถอ้ยค าและกลวธิ ี และเราจะแสรง้ลมือกีต่อไปไม่ไดเ้ช่นกนัว่า วรรณกรรมสือ่อะไรหลายอย่างที่
ผูเ้ขยีนกไ็ม่รูต้วั  และยงัสือ่ต่างไปจากเจตนาของเขา (…)  ความตระหนกัในสิง่เหล่านี้เป็นคุณ
มใิช่แก่เฉพาะวรรณกรรม  แต่ยงัใชไ้ดก้บัการเมอืงอกีดว้ย  เพราะว่าการเมอืงและวรรณกรรม
ต่างกเ็ป็นการประกอบสรา้งดว้ยถอ้ยค าและมายา ก่อนอื่นใด  ทัง้การเมอืงและวรรณกรรมจงึ
ตอ้งรูจ้กัตนเอง และอย่าไวใ้จตนเองเป็นอนัขาด” (แปลจาก La Machine Littérature -
เครือ่งจกัรวรรณกรรม ค.ศ. 1984) 
 
 
ทีม่า : นพพร  ประชากุล. “ท าไมวรรณกรรมสะทอ้นสงัคม จงึแกปั้ญหาสงัคมไม่ได”้. สารคดี 
ฉบบัที ่162 (สงิหาคม 2541) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ครัง้ที ่1 (03/04/45)                                                                          สรรนิพนธ ์ สาขาวรรณศลิป์ 

.  เอกสารหมายเลข  ว 3 

-389- 

 
 
 
 
 
 
 
 

สืบเน่ืองจากค าถาม “ท าไมวรรณกรรมสะท้อนสงัคม 
จึงแก้ปัญหาสงัคมไมไ่ด้” 

         ดวงมน   จติรจ์ านงค์ 
 
 ค าถามและขอ้เขยีนตามประเดน็ค าถามขา้งตน้ในบทความของนพพร  ประชากุล  (สาร
คดี สงิหาคม 2541) นบัเป็นงานเชงิทฤษฎทีีย่ ัว่ยุใหท้บทวนเกณฑแ์ละแนวทางประเมนิคุณค่า
วรรณกรรมไดด้มีาก และนิตยสาร ช่อการะเกด ยงัน ามาตพีมิพซ์ ้าในฉบบักนัยายน-ตุลาคม ปี
เดยีวกนั โดยเชญิชวนใหช้่วยกนัอ่านใหร้อบคอบ 
 ประเดน็ส าคญัของบทความนี้กค็อื เพราะเหตุใดงานเขยีนทีข่นานนามกนัว่าวรรณกรรม
สะทอ้นสงัคม หรอื วรรณกรรมสจันิยม วรรณกรรมเพือ่ชวีติ วรรณกรรมสรา้งสรรค ์จงึลม้เหลวที่
จะสง่ผลใหเ้กดิการแกปั้ญหาสงัคม ทัง้ๆ ทีไ่ดร้บัการประเมนิค่าเป็นอย่างสงูทัง้ในหมู่ผูแ้ต่ง ผู้
พมิพ ์และ ผูศ้กึษาวจิารณ์กนัถว้นทัว่ 
 นพพร  ประชากุล ไม่ไดก้ล่าวรวบรดั (อย่างคนสว่นใหญ่ทีก่ล่าวถงึงานประเภทนี้) ว่า
การสะทอ้น เท่ากบั การแกปั้ญหาสงัคม แต่ไดช้ีว้่า วรรณกรรมสะทอ้นสงัคมของเรา 
(โดยเฉพาะตัง้แต่สองทศวรรษมาแลว้) ไม่สามารถปลุกหรอืแมแ้ต่เสรมิสรา้งจติส านึกของสงัคม
ได ้นัน่หมายความว่า จติส านึก (ทีด่งีามหรอืสรา้งสรรค)์ ย่อมเป็นปัจจยัส าคญัของการแกปั้ญหา
สงัคม (แต่กพ็งึไม่ลมืว่า จติส านึกก ็ ไม่เท่า กบัการแก้ปัญหาสงัคมอยู่นัน่เอง) หากค านึงว่าผูร้บั
สาร ซึง่เป็นชนชัน้กลาง น่าจะมบีทบาทมากกว่าชนชัน้อื่นแลว้ อาจตัง้ขอ้สงสยัต่อสิง่ทีเ่รยีกกนั
ว่า “อ านาจของวรรณกรรม” ไม่น้อยกว่าตัง้ขอ้สงสยัต่อผูร้บั (ซึง่คาดกนัว่า “อ่าน” วรรณกรรม ?) 
 อาจารยน์พพรมุ่งเสนอใหพ้นิิจ “ธรรมชาตขิองความเป็นวรรณกรรม” เป็นหลกั โดย
กล่าวว่า “ธรรมชาตขิองความเป็นวรรณกรรมนัน้เป็นอุปสรรคบัน่ทอนการถ่ายสะทอ้นความเป็น
จรงิและขดัขวางการเกดิจติส านึกทางสงัคมทีจ่รงิจงั” อกีทัง้ขยายความว่า วรรณกรรม “เป็นเรื่อง
ทีส่มมตขิึน้จากจนิตนาการ” จงึ “ไม่อาจหลกีพน้ไปจากฐานะ “เรื่องอ่านเล่น” ได”้  
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 อาจตัง้ขอ้สงัเกตในชัน้ตน้ว่า ในทศันะนี้ การสะทอ้นความจรงิมคี่าเท่ากบัหรอืสง่ผลต่อ
การสรา้งจติส านึกอย่างแนบแน่น ดงันัน้ เมื่อไม่อาจสะทอ้นความจรงิกป็ลุกจติส านึกไม่ได้ 
 ค าถามกค็อื หากคนทัว่ไปเขา้ใจความจรงิผ่านงานประเภทอื่น เช่น ขา่วสาร หรอืต ารา 
อกีทัง้บทความขอ้เขยีนทางวชิาการทัง้หลายทัง้ปวงแลว้ และเกดิจติส านึกทีเ่หมาะสม (ต่อการ
แกปั้ญหาสงัคม) อยู่แลว้ กเ็หน็จะไม่ตอ้งมวีรรณกรรม คอืว่าความเขา้ใจว่าวรรณกรรมมหีน้าที่
สะทอ้นสงัคม (เหมอืนกระจกเงาอย่างปรนัย) นัน้ เป็นวธิคีดิทีไ่ขวเ้ขวเสยีตัง้แต่ตน้ คอืว่าแม้
วรรณกรรมจะมขีอ้เทจ็จรงิเป็นสว่นประกอบอยู่ดว้ย แต่กเ็ป็นความจรงิซึง่ ไม่เท่ากบั ขอ้เทจ็จรงิ 
รวมทัง้จนิตนาการซึง่อาจเรยีกไดว้่าเป็นความลวง 
 บทบาทของจนิตนาการในการสรา้ง-รบังานประพนัธเ์ป็นสิง่ทีไ่ม่มใีครปฏเิสธได ้แตไ่ม่ว่า
เราจะโยงจนิตนาการกบัสถานะสงูต ่าของความเป็น “เรื่องอ่านเล่น” หรอืไม่ กไ็ม่ควร “เหมา” เอา
ว่าวรรณกรรมประกอบดว้ยจนิตนาการกบัขอ้เทจ็จรงิเท่านัน้ นกัวรรณคดศีกึษาสว่นใหญ่ได้
กล่าวพอ้งกนัว่า สิง่ทีคุ่มการเลอืกและประกอบวสัดุของงานเขยีนกค็อืโลกทศัน์หรอืวธิคีดิของผู้
แต่ง และหากจะตัง้ขอ้ค าถามว่าจนิตนาการปลุกจติส านึกไดห้รอืไม่ กอ็าจจะมาลองคดิกนัว่า 
การสือ่สารทนัใจในยุคนี้ ไดท้ าลายจนิตนาการของผูค้นจนลดทอนความอ่อนไหวทางอารมณ์ให้
หลงลมืความเหน็อกเหน็ใจกนัต่างจากคนในยุคก่อนอย่างไร 
 ดเูหมอืนอาจารยน์พพรกม็องเหน็ว่า วรรณกรรมสะทอ้นสงัคมมสีญันิยม (convention – 
หรอืทีบ่างท่านเรยีกว่า “ขนบ”) ทีเ่ป็นแก่นร่วมกบัวรรณกรรมประเภทอื่น หากปฏเิสธจนิตนาการ
ในการเสรมิสรา้งจติส านึก (ไม่เน้นแต่เฉพาะการเปลีย่นแปลงหรอืปฏวิตัเิท่านัน้) กต็้องตัง้ค าถาม
ว่า นกัวจิารณ์วรรณกรรมและสงัคมในระยะหนึ่งทีพ่ยายาม “เผาวรรณคด”ี (ดว้ยการวจิารณ์) นัน้ 
คงจะเขา้ใจผดิกนัมามากต่อมาก 
 การทีว่รรณกรรมสรา้งขึน้ดว้ยจนิตนาการ ท าใหเ้ราตอ้งพจิารณากระบวนการทาง
ปัญญาและอารมณ์ของผูแ้ต่งทีจ่ะหลอมรวมความคดิฝันหรอือุดมคตเิขา้กบัความเขา้ใจชวีติและ
ปัญหาของมนุษย ์(ไม่เฉพาะแต่ของสงัคม) ทีอ่ยู่บนพืน้ฐานของความรูล้กึในขอ้เทจ็จรงิและความ
จรงิ ดงัทีศ่รบีูรพากล่าวไวว้่า 
 “ความส าเรจ็ในการประพนัธ์ อาศยัความเพง่พนิิจอนัลกึซึ้งแห่งจนิตภาพเป็นขอ้ใหญ่” 
และ “…การประพนัธเ์รือ่งอ่านเล่นนัน้ เมือ่ตอ้งเขยีนถงึชวีติของบุคลในวงสงัคมต่างๆ ผูเ้ขยีนก็
จ าตอ้งเรยีนรูค้วามเป็นอยู่ตามทีเ่ป็นจรงิแห่งสงัคมนัน้ๆ ก่อน และการทีจ่ะหยบิยกเอามาเขยีน
ใหเ้ป็นที ่ ดดูดืม่จบัใจ อยู่ไดน้ัน้ กจ็ะตอ้งเป็นผูช้่างสงัเกตและมคีวามสามารถในการ
วพิากษ์วจิารณ์…” (บรรณพภิพของเรา” ใน ช่อการะเกด ฉบบัที ่19 2537, หน้า 14) 
 ดว้ยเหตุนี้ สิง่ทีอ่าจารยน์พพรไม่ไดก้ล่าวถงึ (หรอืเหน็ว่าไม่น่าสนใจพอ) แต่น่าจะมี
บทบาทอย่างสงูยิง่ในการเสรมิสรา้งปลุกเรา้ หรอืเปลีย่นแปลงจติส านึกกค็อื ความรู้ความ
เข้าใจในโลกและชีวิตท่ีหลอมขึ้นจากประสบการณ์ของผู้แต่ง การตคีวามชวีติหรอื
วพิากษ์วจิารณ์ชวีติ (และสงัคม) ดว้ยทศันะอนัแหลมคม (หรอืตืน้เขนิ) ของผูแ้ต่ง เป็นสิง่ทีน่กั
วรรณคดศีกึษาทีเ่ขา้ใจธรรมชาตขิองวรรณคดไีม่เคยละเลย และน่าจะพจิารณาว่าเป็นปัจจยัของ



ครัง้ที ่1 (03/04/45)                                                                          สรรนิพนธ ์ สาขาวรรณศลิป์ 

.  เอกสารหมายเลข  ว 3 

-391- 

พลงัปัญญาทีเ่สรมิสรา้งส านึก หรอืทีน่กัวรรณคดบีางท่านเรยีกว่า การปลุกสญัชาตญาณใฝ่ดี 
ดงัทีเ่รื่องสัน้ “ถงึคราจะหนีไกลไปจากล าคลองสายนัน้” ของอศัศริ ิ  ธรรมโชต ิ ไดช้ี้ว่า มนุษยไ์ม่
เคยอบัจนทีจ่ะต่อสูใ้หห้ลุดรอดจากความชัว่รา้ยแมข้ดัสนเพยีงใด 
 ประเดน็ทีอ่าจารยน์พพรชีว้่า วรรณกรรมมธีรรมชาตติ่างจากวาทกรรมประเภทอื่นตรงที่
ไม่จ าเป็นจะตอ้งองิกบับรบิทเสมอไปนัน้ นบัว่าน่าจะเป็นประโยชน์มาก แต่กไ็ม่น่าจะกล่าวอย่าง
สุดโต่งว่า “ปลอดจากขอ้บงัคบัแห่งโลกของความจรงิ” โดยสิน้เชงิ อย่างน้อยกไ็ม่อาจตดัขาดจาก
การคน้หาธรรมชาตขิองความเป็นมนุษย ์(ไม่ว่าจะมอียู่หรอืไม่)  
 การทีก่ล่าวไดว้่า ผูแ้ต่งสามารถใชป้ระโยชน์จากคุณสมบตัขิองถอ้ยค าในการปลุกเรา้
และโน้มน้าวใจผูร้บั “ตามเงือ่นไขทีส่รา้งขึน้ในโลกสมมต ิ ซึง่เป็นคนละสิง่กบัตรรกะในโลกของ
ความเป็นจรงิ” นัน้ ควรถอืว่าเป็นขอ้เด่นของวรรณกรรม มากกว่าเป็นขอ้ดอ้ยทีข่ดัขวางการเกดิ
จติส านึกทางสงัคมทีจ่รงิจงั และควรทบทวนว่าตรรกะในโลกทัง้สองนัน้แตกต่างกนัโดยสิน้เชงิ
เสมอไปหรอื 
 สิง่ส าคญัน่าจะอยู่ทีว่่าผูแ้ต่งใชธ้รรมชาตขิองความเป็นวรรณคด ี ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการ
สือ่สารไดม้ากน้อยเพยีงไร ดว้ยความรูค้วามเขา้ใจและความรูส้กึทีลุ่่มลกึเพยีงใด ความไขวเ้ขว
จงึน่าจะอยู่ทีค่วามเขา้ใจว่าวรรณกรรมบางประเภทเหนือกว่าวรรณกรรมประเภทอื่นตรงที่
สะทอ้นความจรงิไดม้ากทีสุ่ด (กพ็อแลว้) อาจารยน์พพรจงึกล่าวไวอ้ย่างหนกัแน่นว่า ตน้ตอของ
ความดอ้ยคุณภาพของงานเพือ่ชวีติ (ทีม่อียู่) กค็อื “ความหลงผดิว่า วรรณกรรม (ตอ้ง) สะทอ้น
ความจรงิ” ซึง่มกัอยู่ในระดบัขอ้เทจ็จรงิเท่านัน้ (referential fallacy) 
 ขอ้เสนอแนะใหผู้ส้รา้งงานหนัไป “เล่น” กบัสญันิยมโดยสรา้งใหม่ ปรบัเปลีย่นหรอื
น ามาใชใ้นความหมายใหม่นัน้อาจเป็นประโยชน์ถา้มคีวามเขา้ใจพืน้ฐานว่าประเภท รปูแบบ 
หรอืขนบนิยมทีเ่กีย่วกบัวรรณกรรมใช่สิง่ตายตวั เพราะปรบัเปลีย่นและสรา้งใหม่ไดเ้สมอ 
รวมทัง้ควรทบทวนการประเมนิค่าทีย่ดึเพยีงแต่ค าถามว่า “วรรณกรรมเพือ่อะไร” 
 สิง่ทีอ่าจารยน์พพรชีว้่า สญันิยมของงานสจันิยม (ในประเทศไทย) องิอยู่กบั หรอืเป็น
อนัหน่ึงอนัเดยีวกบั “ค่านิยมทีก่่อใหเ้กดิปัญหา” สงัคมนัน้ ควรจะไดศ้กึษาวเิคราะหก์นัใหช้ดัเจน
ยิง่ขึน้ เพราะนี่คอืขอ้กล่าวหาทีฟ้่องถงึคุณภาพของความคดิของผูส้รา้งงานในวงวรรณกรรม
ปัจจุบนั ขอ้ส าคญั นกัเขยีนคงตอ้งถามตนเองว่า ไดท้ างานเกนิกว่าสะทอ้นความจรงิทีต่นเห็น 
(แต่ไม่เขา้ใจ) และผลติซ ้าแต่ความคดิและค่านิยมเดมิๆ ทีไ่รพ้ลงัอยู่นัน่เองจรงิหรอืไม่เพยีงไร 
 ผูเ้ขยีนขอเสนอว่า แทนทีเ่ราจะกล่าวว่าวรรณกรรมสะทอ้นสงัคม กค็วรจะกล่าวว่า 
วรรณกรรมสะทอ้นทศันะต่อสงัคมของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล (ไม่ว่าผูส้รา้งงาน ผูพ้มิพ ์ หรอื
แมแ้ต่ผูร้บัในความคาดคะเนของผูส้รา้ง) คุณภาพของการปลุกและเสรมิสรา้งจติส านึก 
ย่อมขึน้อยู่กบัคุณภาพของวธิคีดิของบุคคล ไม่เวน้คุณภาพทางปัญญาของผูร้บั ซึง่รวมถงึผู้
วจิารณ์ดว้ย นี่ยงัไม่ไดก้ล่าวถงึความลม้เหลวหรอืความส าเรจ็ในการแกปั้ญหาสงัคม ซึง่เป็นอกี
มติหินึ่งต่างหาก  
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ทีม่า : ดวงมน  จติรจ์ านงค.์ “สบืเนื่องจากค าถาม “ท าไมวรรณกรรมสะทอ้นสงัคม จงึแก้ปัญหา
สงัคมไม่ได”้ เนชัน่สุดสปัดาห์. ปีที ่8 ฉบบัที ่366 (10 – 16 มถิุนายน 2542.) หน้า 44–45 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทวิเคราะห ์

 

 บทวจิารณ์สองบทนี้1  เป็นตวัอย่างหนึ่งทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าบทวจิารณ์ทีก่ระตุน้ใหค้ดิต่อ  
คดิตาม  หรอืคดิแยง้   มพีลงัทางปัญญาสามารถเรา้ใจใหเ้กดิการวจิารณ์ซอ้นขึน้ได ้   บท
วจิารณ์บทแรกเขยีนโดยนพพร  ประชากุล  อาจารยส์อนวชิาภาษาและวรรณคดฝีรัง่เศส  คณะ
ศลิปศาสตร ์   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์   บทความนี้ตพีมิพค์รัง้แรกในสารคด ี ฉบบัเดอืน
สงิหาคม 2541  ต่อมาสุชาต ิ  สวสัดิศ์รนี าไปตพีมิพซ์ ้าในช่อการะเกด ฉบบัเดอืนกนัยายน – 
ตุลาคม ปีเดยีวกนั  สว่นผูเ้ขยีนบทวจิารณ์ซอ้น  คอื  ดวงมน  จติรจ์ านงค ์  อาจารยส์อนวชิา
ภาษาและวรรณคดไีทย   คณะมนุษยศาสตร ์  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ ปัตตานี   เป็นนกั
วจิารณ์คุณภาพทีม่ผีลงานมายาวนาน  และไดร้บัรางวลักองทุนหม่อมหลวงบุญเหลอื  เทพย
สุวรรณ  ประจ าปี พ.ศ. 2540   บทความของดวงมนตพีมิพใ์นเนชัน่สุดสปัดาห ์ เดอืนมถิุนายน 
2542 
 ประเดน็ส าคญัทีน่พพร  ประชากุล  น าเสนอในบทความของเขา  คอื  ท าไมวรรณกรรม 
สจันิยม  หรอืทีเ่รยีกกนัว่า  วรรณกรรมสะทอ้นสงัคม  วรรณกรรมเพือ่ชวีติ  วรรณกรรม
สรา้งสรรค ์  จงึไม่สามารถแกไ้ขปัญหาสงัคมได ้  ทัง้ ๆ ทีว่รรณกรรมประเภทนี้เป็นกระแสหลกั
ของวงวรรณกรรมทีม่ผีูเ้ขยีน  พมิพ ์  อ่าน  ตดัสนิ  ศกึษา  วเิคราะหว์จิารณ์  กนัอย่างจรงิจงั   
และต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลาร่วมสองทศวรรษ   เหตใุดปัญหาต่าง ๆ ในสงัคมทีส่่องสะทอ้นอยู่

 
1 บทความของนพพร  ประชากลุ  ตีพิมพใ์นสารคดี ฉบบัเดือนสิงหาคม  2541    ต่อมาสชุาติ  สวสัด์ิศรี  น าไปตีพิมพซ์ า้
ในช่อการะเกด ฉบบัเดือนกนัยายน-ตลุาคม   ปีเดียวกัน   ส่วนบทความของดวงมน  จิตรจ์ านงค ์   ตีพิมพใ์นเนชั่นสดุ
สปัดาห ์ ปีท่ี 8  ฉบบั 366  วนัท่ี 10 - 16  มิถนุายน 2542 
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ในวรรณกรรมจงึด ารงคงอยู่และนบัวนัจะเลวรา้ยขึน้เรื่อย ๆ   สิง่นี้เป็นพยานยนืยนัความ
ลม้เหลวของวรรณกรรมในการท าหน้าที“่สรา้งจติส านึกทีด่”ี  ใหส้งัคมใช่หรอืไม่ 
 ผูว้จิารณ์ค่อนขา้งมนี ้าเสยีงเยย้หยนัปัจจยัต่าง ๆ ในสงัคมอนัไดแ้ก่ ค่านิยมของคนชัน้
กลาง  วงการศกึษา  และวงการวจิารณ์  ทีห่นุนใหว้รรณกรรมสจันิยม เป็นความบนัเทงิทีม่ ี
“เนื้อหาสาระ” ซึง่องิพืน้ฐานกบั “การสะทอ้นความเป็นจรงิ” และก่อใหเ้กดิ “จติส านึกทางสงัคม”   
ความคดิเหล่านัน้ท าใหผู้อ้่านหลงลมืความเป็นเรื่องแต่ง (Fiction) ของวรรณกรรม  ประเดน็การ
วพิากษ์ผูเ้สพวรรณกรรมสจันิยมอย่างแรงดงักล่าวนี้อาจจะตอ้งมกีารอภปิรายใหล้กึซึง้กนัต่อไป 
 หลงัจากผูว้จิารณ์กระตุน้ความสนใจของผูส้รา้งผูเ้สพวรรณกรรมดว้ยการตัง้ค าถาม   ผู้
วจิารณ์กใ็หค้ าตอบว่า  เพราะธรรมชาตขิองความเป็นวรรณกรรมนัน่เอง  ที ่ “เป็นอุปสรรคบัน่
ทอนการถ่ายสะทอ้นความเป็นจรงิ  และขดัขวางการเกดิจติส านึกทางสงัคม”   เพราะมนัองิอยู่
กบัสญันิยมหรอืขนบทางวรรณกรรม  และสญันิยมในการสรา้งเสพวรรณกรรมกส็มัพนัธก์บั
ค่านิยมทีผู่เ้ขยีนผูอ้่านคุน้ชนิอยู่แลว้    นัน่คอื  ผูเ้ขยีนและผูอ้่านมขีอ้ตกลงเบือ้งตน้ร่วมกนัแลว้
ว่า   “ขอ้เขยีนนัน้ ๆ  มไิดแ้สดงขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้หรอืมอียู่จรงิในโลก  แต่เป็นเรื่องทีส่มมตขิึน้
จากจนิตนาการ”   ผูอ้่านจงึไม่จรงิจงักบัสิง่ทีอ่่าน   หรอือาจจะรูส้กึจรงิจงัในขณะทีอ่่าน  แต่ก็
ไม่ใช่จติส านึกถาวร    อาจสรุปไดว้่านพพรพยายามชีใ้หเ้หน็ว่า   ภาษาในวรรณกรรมไม่ไดถ้่าย
สะทอ้นโลกจรงิ  แต่สะทอ้นโลกของวรรณกรรม  องคป์ระกอบต่าง ๆ ในวรรณกรรมจะสรา้ง
ความหมายในตวัของมนัเอง  ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัโลกภายนอก  ดงันัน้ ในเมื่อวรรณกรรมไม่ใช่
ขอ้เขยีนทีแ่สดงขอ้เทจ็จรงิของสงัคม   วรรณกรรมจงึไม่อาจแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงสงัคมได ้  
วรรณกรรมมสีถานะเป็นเพยีง  “หนงัสอือ่านเล่น”   เป็นเพยีงวาทะกรรมทีอ่่านสนุกกว่าเอกสาร
วชิาการทีเ่อาจรงิเอาจงักบัปัญหาเหล่านี้เท่านัน้   นพพรยงักระชากนกัอุดมคตใิหต้ื่นจากความ
ฝันทีจ่ะใชว้รรณกรรมเป็นอาวุธทางปัญญาในการแกไ้ขปัญหาสงัคม  โดยการชีช้ดัว่า  การตดิยดึ
อยู่กบั  “ความหลงผดิคดิว่าวรรณกรรมสะทอ้นความเป็นจรงิ”  (referential  fallacy)   รงัแต่จะ
ฉุดรัง้ใหว้รรณกรรม  “ย ่าอยู่กบัที”่  และสง่ผลต่อการศกึษาและการวจิารณ์วรรณกรรมดว้ย   ท า
ใหล้ะเลยทีจ่ะท าความเขา้ใจถงึคุณสมบตัแิทจ้รงิของตวังาน  แต่หนัไปใหค้วามสนใจกบัปัจจยั
ภายนอกแทน”     
  ดว้ยพืน้ฐานความคดิทีอ่งิกบัแนวคดิโครงสรา้งนิยม  นพพรจงึเสนอใหเ้ขา้ใจธรรมชาติ
ของวรรณกรรม   และใสใ่จกบัสญันิยมในวรรณกรรมซึง่ถูกค ้าจุนดว้ยค่านิยมต่าง ๆ ในสงัคม   
นพพรจงึเสนอทางออกทีว่รรณกรรมจะก้าวออกไปจากสภาวะ  “ย ่าอยู่กบัที”่  โดยการทีน่กัเขยีน
ตอ้ง  “เล่น”  กบัสญันิยม  โดยการปรบัเปลีย่น  น าของเก่ามาใชใ้นความหมายใหม่   หรอื
ทดลองสรา้งใหม่   โดยผูส้รา้งและผูเ้สพตอ้งรูเ้ท่าทนัธรรมชาตขิองวรรณกรรม  นัน่คอื  ศลิปะ
และมายาแห่งถอ้ยค า 

ทศันะของนพพร ประชากุล ต่อบทบาทของวรรณกรรมสะทอ้นสงัคมค่อนขา้งจะใชต้รรกะ
ตรงไปตรงมาราวสตูรทางคณิตศาสตร ์  นัน่คอื  วรรณกรรมเป็นเรื่องสมมตจิากจนิตนาการ    
วรรณกรรมจงึไม่ไดส้ะทอ้นความจรงิ   เมื่อวรรณกรรมไม่ไดส้ะทอ้นความจรงิ   วรรณกรรมจงึ
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ไม่ไดส้รา้งจติส านึกทางสงัคม    เมื่อวรรณกรรมไม่ไดส้รา้งจติส านึก  วรรณกรรมจงึแกปั้ญหา
สงัคมไม่ได ้   หากพจิารณาดว้ยตรรกะเช่นนี้   เราคงตอ้งมคี าถามต่อไปว่าแลว้ท าไมงานเขยีน
ประเภทอื่น  เช่น  บทความวชิาการทีแ่สดงขอ้เทจ็จรงิทางสงัคมกไ็ม่สามารถแกปั้ญหาทาง
สงัคมไดเ้ช่นเดยีวกนั   อย่างไรกต็าม  เหน็ไดช้ดัว่าทศันะความคดิของนพพรลม้ลา้งความเชื่อ
เรื่องอ านาจของวรรณกรรมอย่างทีเ่คยกนัมาอย่างหนกัแน่นในช่วงหนึ่งโดยสิน้เชงิ   
 ดวงมน  จติรจ์ านงค ์  ไม่เหน็พอ้งกบัความคดิของนพพร  ประชากุลหลายประเดน็   
โดยเฉพาะประเดน็  “จนิตนาการไม่อาจสรา้งจติส านึก”   ดวงมนชีว้่าจนิตนาการในวรรณกรรม
ไม่ไดเ้กดิขึน้ลอย ๆ  โดยไรท้ีม่าทีไ่ป   เราจงึตอ้งพจิารณา   “กระบวนการทางปัญญาและ
อารมณ์ของผูแ้ต่งทีห่ลอมรวมความคดิฝันและอุดมคตเิขา้กบัความเขา้ใจชวีติและปัญหาของ
มนุษย ์ ทีอ่ยู่บนพื้นฐานของความรูส้กึในขอ้เทจ็จรงิและความจรงิ”    ดงันัน้  ความรูค้วามเขา้ใจ
โลกและชวีติทีห่ลอมจากประสบการณ์ของผูแ้ต่ง  และการตคีวามชวีติและวพิากษ์วจิารณ์ชวีติ
ดว้ยทศันะอนัแหลมคมจงึน่าจะเป็นปัจจยัของพลงัปัญญาทีอ่าจน าไปสูก่ารเสรมิสรา้งจติส านึก  
หรอื  “สญัชาตญาณใฝ่ด”ี  แก่ผูอ้่าน 
 ดวงมนยงัเสนอแนะว่าทศันะบางประเดน็ควรมกีารศกึษาวเิคราะหใ์หช้ดัเจนยิง่ขึน้   
อย่างประเดน็ทีน่พพรชีช้ดัว่า  “วรรณกรรมสจันิยมย่อมไม่อาจสรา้งจติส านึกของการ
เปลีย่นแปลงหรอืการแกปั้ญหาใด ๆ ได ้  เพราะทีแ่ทแ้ลว้มนัองิอยู่กบัสญันิยมซึง่เป็นอนัหนึง่อนั
เดยีวกบัค่านิยมทีก่่อใหเ้กดิปัญหาเหล่านัน้ขึ้นมานัน่เอง”   ดวงมนชีว้่าขอ้ความนี้เป็นขอ้กล่าวหา
ทีฟ้่องคุณภาพของความคดิของผูส้รา้งงานในวงวรรณกรรมปัจจุบนั   และน่าจะกระตุน้ให้
นกัเขยีนถามตนเองว่า  ไดท้ างานหนกัเกนิกว่าสะทอ้นความจรงิทีต่นเหน็  (แต่ไม่เขา้ใจ)  และ
ผลติซ ้าแต่ความคดิและค่านิยมเดมิ ๆ ทีไ่รพ้ลงัอยู่นัน่เอง  จรงิหรอืไม่เพียงใด   เพราะถ้า
เพยีงแต่นกัเขยีนมบีทบาทในการสะทอ้นภาพความจรงิ  วรรณกรรมจะต่างอะไรไปจากข่าว  
และยงัไม่สามารถแขง่ขนักบัความรวดเรว็ของข่าวไดด้ว้ยซ ้าไป   ในประเดน็นี้   ดเูหมอืนว่าดวง
มนช่วยตัง้ค าถามต่อจากขอ้กล่าวหาของนพพร   และเป็นค าถามทีต่อ้งการค าตอบจากนกัเขยีน
อย่างยิง่ 
 อย่างไรกต็าม  ดวงมน  กเ็หน็ดว้ยกบัทศันะของนพพรหลายประเดน็  แมจ้ะไม่เหน็ดว้ย
ทัง้หมด   เป็นตน้ว่า  เหน็ดว้ยกบัการทีต่วับทวรรณกรรมไม่ไดถู้กก าหนดจากขอ้เทจ็จรงิ
ภายนอก  แต่กเ็หน็ว่าวรรณกรรมไม่ไดป้ลอดจาก “ขอ้บงัคบัแห่งโลกของความจรงิ” โดยสิน้เชงิ   
ดวงมนเหน็ดว้ยกบัความคดิทีว่่านกัเขยีนมอีสิระในการใชคุ้ณประโยชน์จากถอ้ยค าภาษาอย่าง
เตม็ที ่  แต่ถอืเป็นขอ้เด่นมใิช่ขอ้ดอ้ยทีข่ดัขวางการสรา้งจติส านึกทางสงัคม   อกีทัง้ยงัเน้นย ้าว่า
สิง่ส าคญัอยู่ทีน่กัเขยีนจะสามารถใชธ้รรมชาตขิองวรรณกรรมใหเ้ป็นประโยชน์ในการสือ่สาร
ไดม้ากน้อยเพยีงใด  ดว้ยความรูค้วามเขา้ใจและความรูส้กึทีลุ่่มลกึเพยีงใด   สว่นขอ้เสนอแนะ
ของนพพรทีใ่หผู้แ้ต่งหนัไป “เล่น” กบัสญันิยมนัน้  ดวงมนเหน็ว่ามปีระโยชน์  เพราะประเภท  
รปูแบบ  และสญันิยมไม่ใช่สิง่ตายตวั  สามารถปรบัเปลีย่นและสรา้งใหม่ไดเ้สมอ 
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 ในขณะทีน่พพรปิดประตูตายส าหรบัความเชื่อเรื่องอ านาจของวรรณกรรมในการแก้ไข
ปัญหาสงัคม  (ทัง้ ๆ ทีล่กึ ๆ  น่าจะเชื่อว่าเป็นคนละเรื่องกนั)   ดวงมนเชื่อมัน่ว่าคุณภาพของ
วรรณกรรมในการปลุกและเสรมิสรา้งจติส านึกขึน้อยู่กบัคุณภาพของวธิคีดิของนกัเขยีน   
รวมทัง้คุณภาพทางปัญญาของผูร้บั  ซึง่รวมถงึนกัวจิารณ์ดว้ย   สว่นเรื่องการแกไ้ขปัญหาสงัคม
เป็นอกีมติหินึ่งทีน่อกเหนือจากวรรณกรรม 
 ไม่มขีอ้สรุปว่าขอ้เสนอในบทวจิารณ์ทัง้ 2 บทน้ี  ฝ่ายใดถูก  ฝ่ายใดผดิ  ซึง่ไม่
จ าเป็นตอ้งไปสูข่อ้สรุปว่าถูกหรอืผดิอย่างใดอย่างหนึ่งเพยีงอย่างเดยีว  เพราะทศันะจากบท
วจิารณ์ทัง้สองบทลว้นเป็นมุมมองทีน่่าสนใจเท่า ๆ กนั   คุณค่าส าคญัของบทวจิารณ์ทัง้สองบท
นี้อยู่ทีก่ารทา้ทายอย่างหนกัแน่นแต่นุ่มนวลของนกัวจิารณ์ต่อผูส้รา้งและผูเ้สพ    ใหท้บทวน
ความคดิเพือ่น าไปสูค่วามเขา้ใจเรื่องธรรมชาตขิองวรรณกรรม   กระบวนการสรา้งเสพ
วรรณกรรม   การไม่ตดิยดึกบัสญันิยมของวรรณกรรม    บทบาทของวรรณกรรมต่อสงัคม   
ตลอดจนปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูส้รา้ง  ผูเ้สพ  และสงัคม    บทวจิารณ์ทัง้สองบทแสดงใหเ้หน็การ
วจิารณ์อย่างมหีลกัการ  และการโตแ้ยง้อย่างมเีหตุผล  อนัเป็นการสรา้งวฒันธรรมแห่งการ
วจิารณ์   ท าใหเ้กดิการเรยีนรูร้่วมกนั   และสรา้งประโยชน์แก่วงวรรณกรรม    
 

       รืน่ฤทยั   สจัจพนัธุ ์:  ผูว้เิคราะห์ 
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จดุอ่อนการคดัสรรวรรณคดีไทย 
 
                 พทิยา   ว่องกุล 
 
 การศกึษาวรรณกรรมโดยวธิคีดัสรร  ก าหนดงานชิน้เอกหรอืชิน้ส าคญั  รวมทัง้ประเพณี
การสอนแบบเก่า ซึง่ครอูาจารย ์ สถาบนั  แมก้ระทัง่กระทรวงศกึษาธกิารเอง  ไดย้อมรบัและ
เลอืกสรรวรรณกรรมชิน้เอกหรอืชิน้ทีย่กย่องกนัว่าเป็นวรรณคดใีนยุคสมยัต่างๆ แลว้ก าหนด
เป็นแบบเรยีนใหศ้กึษากนัอยู่ในปัจจุบนั  ประเพณีการศกึษาเช่นน้ีมทีัง้ผลดแีละท าลายมรดก
วรรณกรรมของชาต ิ
 การเสนอทศันะเช่นน้ี  ไม่มเีจตนาคดัคา้นความส าคญัของการศกึษาวรรณกรรมชิ้นเอก  
หรอืชิน้ทีไ่ดร้บัการคดัสรรจากผูท้รงคุณวุฒ ิ  เพยีงแต่ประสงคใ์หบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการสอน
วรรณกรรมหนัมาทบทวนถงึผลดแีละผลเสยีจากระบบการศกึษาวรรณกรรมแบบคดัสรรว่าควร
แก่การน ามาใชใ้นทุกระดบัชัน้หรอืไม่ 
 ความรูส้กึนึกคดิดงักล่าว  เกดิขึน้ในวนัหนึ่ง  เมื่อหยบิวรรณคดเีก่าๆมาอ่าน  และบทกวี
ย่อยของชติ  บุรทตัอยู่ใกลม้อืทีสุ่ด จงึมโีอกาสพลกิอ่านไปเรื่อยๆ  ต่อมากเ็กดิอาการแวบใน
ความคดิว่า สามคัคีเภทค าฉันท์ กวนีิพนธช์ิน้เอกซึ่งไดร้บัการยกย่องกนัมาก  จนถอืเป็น
แบบเรยีนส าหรบัสอนนกัเรยีนมาตัง้แต่อดตีนัน้  ไม่ใช่กวนีิพนธท์ีร่วมลกัษณะเด่นๆ และ
ความสามารถเชงิชัน้กวขีองชติ  บุรทตั ไวอ้ย่างเฉียบครบ 
 ช่องโหว่ของการศกึษาเฉพาะวรรณกรรมชิน้เอกกค็อื  การละเลยความดเีด่นดา้นอื่นๆ 
อนัเป็นภูมปัิญญาของนกัประพนัธแ์ละกวแีต่ละคนไป  จะเรยีกว่าดว้ยความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์หรอื
ถูกครอบง าจากระบบทีเ่น้นความเด่นดงัมากกว่าความรอบดา้นกเ็ป็นไดท้ัง้สองประการ 
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 ทัง้ทีไ่ม่มเีรื่องเอกเรื่องดเียีย่มของนกัประพนัธแ์ละกวคีนใดสะทอ้นถงึความสามารถ  
ความรูส้กึนึกคดิ ประสบการณ์ชวีติ วธิกีารประพนัธ ์และภูมปัิญญาของเขาออกมาไดห้มดสิน้   
 เช่นเดยีวกนั  วรรณกรรมดเีด่นไม่กีส่บิชิน้  หรอืจะสะทอ้นถงึเนื้อหารูปแบบของยุคสมยั
ออกมาไดอ้ย่างรอบดา้น  ภูมปัิญญาของบรรพบุรุษไทยหลายท่านตกหล่นหายไป  เพราะระบบ
การคดัสรรใหศ้กึษาจากงานชิน้เอกชิน้ดเียีย่มเพยีงไม่กี่ชิน้  ท าใหค้นรุ่นหลงัเชื่อว่าผลงานทาง
วฒันธรรมและภาพรวมทางภูมปัิญญาของบรรพบุรุษมเีท่านัน้ 
 ปัญหาทีค่วรพจิารณาเกีย่วกบัการคดัสรรอกีประเดน็หน่ึง  ไดแ้ก่ การเน้นความสมบูรณ์
และเนื้อหาจบทัง้เรื่อง  สว่นวรรณกรรมทีไ่ม่จบเนื่องจากตน้ฉบบัขาดหายไปในอดตีกาล  อาจ
เป็นเพราะเหตุการณ์ทางการเมอืงภายใน  สงครามหรอืผ่านช่วงเวลาอนัยาวนานทาง
ประวตัศิาสตร ์ น่าเสยีดายเป็นอย่างยิง่  นกัวรรณกรรมเหล่านี้ไม่ไดน้ ามากล่าวถงึ  ทัง้ทีบ่างชิน้
มเีนื้อหาไพเราะ  บางชิ้นสรา้งสรรคใ์นรูปแบบใหม่ๆ ซึง่จะเป็นฐานใหค้นรุ่นหลงัศกึษาพฒันา
ต่อไป  พลนัถูกลมืไปเสยีสิน้ 
 ใครๆ กย็อมรบักนัว่า  ในกระบวนโคลง ดา้นความไพเราะตอ้งยกย่องใหโ้คลงใน ลิลิต
พระลอ นิราศนรินทร ์ ก าสรวลศรีปราชญ ์ ฯลฯ และวรรณคดทีีก่ล่าวนามมานี้ลว้นมตีน้ฉบบั
ครบ  แต่วรรณคดเีอกอกีเรื่องหนึ่งซึง่ในเชงิโคลงสีแ่ลว้เป็นเพชรเมด็หนึ่งทีป่ระกายพราวหากมี
น้อยคนนกัทีไ่ดอ้่านวรรณคด ี นิราศนครสวรรค ์ ของ หลวงนา  สนันิษฐานว่าแต่งในตอนตน้   
รตันโกสนิทร ์ สาเหตุส าคญัเพราะนิราศนครสวรรค ์ ตน้ฉบบัขาดหายไปสว่นหน่ึง   การพมิพ์
เผยแพร่และยกย่องอย่างแพร่หลายจงึพลอยชะงกังนัไปดว้ย  ทัง้ๆ ทีบ่รรดานกัปราชญ์สมยั
รชักาลที ่ 5 ต่างชมเชย  และประกาศหาต้นฉบบัสมุดไทยสว่นทีห่ายไปทางหน้าหนงัสอืพมิพ์
ดว้ยความอยากไดค้รบทัง้เล่ม 
 แมก้ระทัง่จุดยนืและทศันะแคบกวา้งของผูค้ดัสรรกเ็ป็นปัญหา  อทิธพิลทางความคดิที่
มองวรรณคดเีพยีงแง่มุมใดแงมุ่มหนึ่ง  มสีว่นท าใหผู้ค้ดัสรรปฏเิสธงานวรรณกรรมอื่นๆ ซึง่ไม่
ตอ้งตาตอ้งใจตนออกไป  พรอ้มๆ กบัทิง้คุณค่าทีด่ขีองวรรณกรรมชิน้นัน้ไปดว้ย  ตวัอย่างเช่น 
 ประวตัศิาสตรไ์ทยระบุไวว้่า  ในสงัคมมหีลายชนชัน้ ทัง้เจา้ ขุนนาง ไพร่และทาส  จะ
เหน็ว่าวรรณกรรมทีเ่กีย่วกบัทาสแทบจะไม่มผีูก้ล่าวถงึกนัเลย  คนในยุครตันโกสนิทร ์ รศ. 200 
อายุราว 30 ปี  คงไม่คุน้เคยกบั ทุคคตะสอนบุตร ของกวจีนัทน์  เนื้อหาเป็นการสอนใหไ้ทหรอื
ทาสเป็นทาสทีด่ขีองมลูนาย  ค ากลอนสอนทาสนี้สนันิษฐานว่าเขยีนขึน้ในรชักาลที ่ 3 หรอื
รชักาลที ่ 4 ยุคสมยัทีค่ ากลอนสอนหญงิ  ค ากลอนสอนน้อง เพลงยาวถวายโอวาท  วรรณคดี
ประเภทสุภาษติสอนใจเฟ่ืองฟู  ท าไมความอุดมดา้นค ากลอนต่างๆ จงึขาด “ค ากลอนสอนทาส” 
นี้ไปเล่า  ถงึแมว้่าความไพเราะดา้นกลกานท์จะลดหย่อนไปบา้ง  แต่คุณค่าดา้นเน้ือหาจกัช่วย
เสรมิใหส้ามารถเหน็ความแตกต่างระหว่างชัน้ชนในสงัคมกระจ่างขึน้ 
 การคดัสรรใหศ้กึษาวรรณกรรมชิน้เอกของบุคคลและยุคสมยันัน้เป็นสิง่ดแีละจ าเป็น  
ส าหรบัจุดประสงคท์ีมุ่่งจะแนะน าวรรณกรรมชิ้นเอกของชาตโิดยทัว่ไป  และส าหรบัสอนใหเ้ดก็
ชัน้ประถมชัน้มธัยมรบัรูล้กัษณะทีย่กย่องว่าเป็นวรรณกรรมชัน้ด ี  แต่ในระดบัอุดมศกึษาอนัเป็น
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ขัน้การสอนใหใ้ชส้ตปัิญญา  พจิารณาแยกแยะดว้ยเหตุผล  น่าจะสอนวรรณกรรมทีม่ลีกัษณะ
รอบดา้น  ทัง้การศกึษาวรรณกรรมเฉพาะบุคคลหรอืเฉพาะยุค  ซึ่งประกอบด้วยผลงาน
หลากหลาย  หรอืมฉิะนัน้กใ็หศ้กึษาวรรณกรรมชิ้นเอกประกอบกบัทศันะเกี่ยวกบัผูแ้ต่งหลายๆ 
ดา้น ตลอดจนสภาพความเป็นไปของสงัคมยุคนัน้ 
 สิง่ทีน่่าเป็นห่วงส าหรบัคนรุ่นใหม่ในอนาคต  คอืช่วงต่อระหว่างภูมปัิญญาของบรรพ
บุรุษ  กบัภูมปัิญญาของคนรุ่นใหม่  การไม่รูว้่ามมีรดกทางปัญญาอะไรบา้งหรอืการไม่ไดศ้กึษา
คน้ควา้อดตี  จะท าใหเ้กดิช่องว่างระหว่างยุค ขอ้เขยีนและทศันะต่างๆ จงึไม่อุดมสมบูรณ์ ขาด
ขอ้สรุปทีไ่ดจ้ากรปูแบบ  เนื้อหา  และการพยายามคน้ควา้ทดลองมาแลว้ของกวแีละนกัเขยีนใน
อดตี 
 ดงัเช่น  งานดา้นต ารารอ้ยกรองหรอืการสอนใหเ้ขยีนบทรอ้ยกรองในปัจจุบนัน้ี  
สว่นมากทีสุ่ดขาดขอ้สรุปทีห่ลากหลายหรอืบทเรยีนของกวหีรอืนกัเขยีนรุ่นก่อน  เพือ่ใช้
ปรบัปรุงและพฒันาปัจจุบนัใหก้า้วไปยิง่ๆ ขึน้ 
 ดา้นต ารารอ้ยกรอง  ผูท้ีเ่คยอ่านหนังสอื ประชุมล าน า อนัเป็นประมวลต ารากลอน 
กานท ์ โคลงฉนัท ์ ของรองอ ามาตยเ์อก หลวงธรรมาภมิณฑ์, ชุมนุมต ารากลอนฉบบัหอพระ
สมุดวชิรญาณ  หนงัสอืพระนิพนธข์องพระเจา้บรมวงศ์เธอ  กรมหมื่นไกรสรวชิติ  ซึง่พระองค์
ทรงนิพนธเ์องและรวบรวมจากกวอีื่นเกีย่วกบักลโคลงและกลกลอนโบราณ  หรอื “ต าราฉนัท์
วรรณพฤต ิ มาตราพฤต ิต าราเพลงยาวกลบทและกลอกัษร” ใน  ประชุมจารึกวดัพระเชตุพน 
(หนงัสอืเหล่านี้มบีางสว่นทีเ่นื้อหาซ ้ากนั)  จะเหน็ว่าในดา้นรอ้ยกรองแลว้  เรามบีทเรยีนและ
ตวัอย่างอุดมสมบูรณ์  มรีากเหงา้ทางภูมปัิญญาในอดตีล ้าลกึ  พลกิแพลงและเลอืกใชไ้ดต้าม
ถนดั  กวโีบราณสามารถแต่งค าประพนัธแ์ละเล่นกลอกัษรไดม้ากมาย  ต ารบัต าราทีเ่ขยีนขึน้ใน
ยุคหลงัเพือ่สอนใหค้นเขยีนรอ้ยกรองเป็นนัน้  หาไดห้ยัง่ลกึสูภู่มปัิญญาในอดตีอย่างถงึรากเหงา้
จรงิๆ ไม่ 
 นบัวนัต าราทีเ่ขยีนขึน้จากประสบการณ์ของบุคคล  โดยไม่มพีืน้ฐานจากภูมปัิญญาดา้น
งานรอ้ยกรองในอดตีและการเน้นศกึษาแต่งานชิ้นเอก  ชิน้เด่นดงัเป็นจุดหลกั  สิง่เหล่านี้จะ
สง่ผลกระทบต่อภูมปัิญญาของนกัคดินกัเขยีนในอนาคตรุ่นต่อไปอย่างน่าเป็นห่วง 
 กรณีการศกึษาผลงานของกวเีอก ชติ บุรทตั  เป็นตวัอย่างอนัด ี ผลงานชิน้เอกของท่าน
คอื สามคัคีเภทค าฉันท์ เป็นแบบเรยีนทีศ่กึษากนักวา้งขวาง  ใครๆ กย็กย่องและสอนสบืต่อ
กนัมาเป็นประเพณี  ถา้ใหย้กตวัอย่างฉนัทท์ีเ่ขยีนดทีีสุ่ดในเรื่องออกมา  เกอืบรอ้ยเปอรเ์ซน็ตก์็
ตอ้งยกเอาบททีว่่า 
  “บงเนื้อกเ็นื้อเตน้  พศิเสน้สรรีร์วั 
 ทัว่ร่างและทัง้ตวั    กร็ะรกิระรวิไหว 
  แลหลงัละลามโล   หติโอเ้ลอะหลัง่ไป 
 เพง่ผาดอนาถใจ    ระกะร่อยเพราะรอยหวาย 
  เนือ่งนบัอเนกแนว  ระยะแถวตลอดลาย 



ครัง้ที ่1 (03/04/45)                                                                          สรรนิพนธ ์ สาขาวรรณศลิป์ 

.  เอกสารหมายเลข  ว 3 

-399- 

 เฆีย่นครบสยบกาย   สริพบัพะกบัคา” 
 ขณะเดยีวกนัคนทัว่ไปแทบไม่รูเ้ลยว่าฉันทท์ีแ่ต่งดชีิน้อื่นๆ ของ ชติ  บุรทตั  แตกต่าง
จากกวอีื่นๆ อย่างไร  โดยเฉพาะอย่างยิง่ความเป็นนักธรรมชาตนิิยมของท่านแทบจะไม่มใีคร
กล่าวถงึ  ศลิปะการสะทอ้นการเคลื่อนไหวของสิง่ต่างๆ  ในธรรมชาตซิึง่สายตากวเีอกสงัเกต
อย่างละเอยีดและเขยีนไดอ้ย่างลอองาม  ผลงานชิ้นย่อยๆ ของชติ  บุรทตัเหล่านี้มมีากมาย  แต่
ไม่ไดก้ าหนดใหศ้กึษาอย่างจรงิจงั 
 ลองหนัมาพจิารณาเปรยีบเทยีบผลงานชิ้นย่อยๆ เกีย่วกบัธรรมชาตขิองชติ  บุรทตั  กบั
กวทีัง้เก่าและใหม่ด ู จากบทกวขีา้งล่างนี้ 
  “หยมิหยมิยะยอ้ยหยด  หมิะสดสะอาดยล 
 พราวพราวสะพรัง่บน   ตณิะพฤกษะแพรวพรอย 
  หยาดหยาดยะเยอืกเยน็  ชละเป็นละอองฝอย 
 ลิว่ลิว่ละลอ่งลอย   นภะแหล่งแสดงโดย”  

(จาก  เหมนัตฤด ู– แต่งดว้ย  อนิทรวเิชยีรฉันท ์11) 
 
  “พระพายฮอืกระพอืหวล   ประมวลมว้นสมุทรเกลยีว 
 ระดมพดั ณ บดัเดีย๋ว    ขยายแยกและแตกฉาน 
  อุบตัเิป็นละลอกลูก   สะทอ้นถูกสะเทื้อนธาร 
 คะนองศพัทะกงัวาน    สนัน่พดักระจายฟอง 
  กระทัง่หาดผะผาดผงั   กระทบฝัง่ประนงันอง 
 กระฉอกเนือ่งเฉนียรมอง    ระเมยีรซ่านกระเซน็สาย 
  ประปรอยโรยประโปรยฝอย  กเ็หน็หอยและกรวดทราย 
 ประดุจรตัน์จรสัราย    สกาวก่องประกอบกาญจน์ 
      (จาก ข้าพเจ้านัง่อยู่ชายทะเล-แต่งดว้ย  ภุชงคประยาตรฉนัท ์12) 
  
 บางครัง้  การเลอืกศกึษาเฉพาะชิ้นเด่นๆ ท าใหผ้ลงานบางชิ้นทีเ่ป็นการสรา้งสรรค์
ใหม่ๆ ถูกละเลย  นานเขา้กห็ายสาบสญูไป  การเขยีนบทกว ี 2 ชัน้ ของชติ  บุรทตั  เป็นงาน
สรา้งสรรคใ์หม่ทีม่รีปูแบบเนื้อหาพเิศษ  นอกเหนือจากโบราณกวลีขิติ  แต่ไม่มใีครสนใจความ
เพยีรพยายามทีย่ากเขญ็นี้  อาจจะเป็นเพราะว่า  ท่านเขยีนเป็นบทกวสีัน้ๆ นัน่เอง 
 บทกว ี 2 ชัน้ของชติ  บุรทตั เกดิจากการแต่งเนื้อความเดยีวอ่านได ้ 2 รปูแบบ  เช่น
เขยีนเป็นรอ้ยแกว้  สามารถอ่านเป็นฉันทห์รอืกาพยก์ไ็ด ้ “ชาติปียานุสรณ์” บทกวชีิน้ส าคญัที่
แต่งไดอ้ย่างไพเราะ  โดยครัง้แรกแต่งเนื้อหาดว้ยรูปแบบของวชิชุมมาลาฉนัทก์่อน  แลว้น า
วชิชุมมาลาฉันท์มาแต่งเป็นโคลงกระทูอ้กีครัง้หนึ่ง  บทกวชีิน้น้ีเป็นงานทีแ่ต่งยากมาก  หลงัจาก
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัฯทอดพระเนตรแลว้ กร็บัสัง่ใหก้วเีอกชติขอนามสกุล 
และพระราชทานนามสกุล “บุรทตั” ใหเ้มื่อท่านเขยีนประวตัสิกุลขึน้ทลูเกลา้ฯ  ในเวลาไม่นานนกั 
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 วชิชุมมาลาฉันทใ์นบทกว ี“ชาตปีิยานุสรณ์” บางตอน มดีงันี้ 
  “เกดิเป็นคนไทย   ทัง้ใจและนาม 
 พรอ้มสองปองความ   หมายคงตรงกนั 
 เมื่อกวชีติ  บุรทตัน ามาแต่งเป็นกวสีองชัน้  วรรคแรกของวชิชุมมาลาฉันทก์เ็ป็นโคลง
กระทูท้ีว่่า 
  “เกิด  กานสายชนกพื้น   ภูมสิยาม 
 เป็น  เอกอสิระภาพนาม    แว่นแควน้ 
 คน  ผูอ้ยู่ในความ    เจรญิรอย  แลว้แฮ 
 ไทย  เทศผวิะเทยีบแมน้    ดัง่ดา้วแดนสรวง 
  ทัง้  ปวงเราอุบตัไิด ้   โดยศริ ิ สวสัดิฮ์า 
 ใจ  จะควรปีต ิ     ไม่น้อย 
 แล  ตัง้กมลตร ิ     ตรองนึก  ดนูอ 

นาม  ชาตไิทยใช่ตอ้ย    ต า่ดว้ยประการใด” 
ภูมปัิญญาในการเขยีนบทกว ี2 ชัน้ ดา้นรปูแบบฉนัทลกัษณ์จกัไม่ปรากฏอยู่ใน สามคัคี

เภทค าฉันท์  ดงันัน้ผูท้ีศ่กึษางานของกวชีติ  บุรทตั  เฉพาะงานชิ้นส าคญัอย่างเดยีว  จงึไม่มี
โอกาสไดช้ื่นชมกบัภูมปัิญญาของท่าน  ซึง่กา้วล ้าหน้ากว่ากวอีื่นๆ ในยุคก่อนและปัจจุบนัน้ี 

การเขยีนบทกวโีดยอาศยัรูปแบบฉนัทลกัษณ์ 2 ประเภท  แต่งใหอ้่านได ้2 ท านอง  กวี
ชติเขยีนไวไ้ม่กี่ชิน้  เท่าทีพ่บไดแ้ก่บทกว ี “เบือ้งหน้าชีวิตมนุษย”์  เขยีนเป็นรอ้ยแกว้และ
สามารถอ่านเป็นกาพยส์ุรางคนางคไ์ดด้ว้ย “ชาติปียานุสรณ์” เป็นโคลงกระทูว้ชิชุมมาลาฉันท์  
“เออ ! ท่านจกัอ่านในวิธีไหนกต็ามที” เป็นไดท้ัง้รอ้ยแกว้และสาลนิีฉนัท ์ “เลิกความคิด
ชนิดเขลาลงเสีย” เป็นไดท้ัง้รอ้ยแกว้และกาพยส์ุรางคนางค์ 

เพยีงอ่านส านวนการเขยีนฉันทแ์ละชื่อทีเ่ขยีนทา้ยบทกเ็ชื่อไดว้่าเป็นผลงานของชติ  
บุรทตัจรงิ  โดยเฉพาะอย่างยิง่บทกวเีรื่อง “เครื่องป้องกนัยุทธภยั” เป็นผลงานทีย่นืยนัได้
กระจ่างชดัทีสุ่ด  ในบรรดากวทีัง้หลาย มชีติ  บุรทตัท่านเดยีวเท่านัน้  ซึง่เขยีนบทกว ี 2 ชัน้ 
อ่านได ้ 2 รูปแบบฉนัทลกัษณ์  เนื้อหาเครื่องป้องกนัยุทธภยัคมคายใหค้วามคดิลกึซึง้และช่าง
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การเมอืงของประเทศในขณะน้ี 

ในสถานการณ์การเมอืงปัจจุบนั  การแก่งแย่งชงิอ านาจเป็นไปอย่างสลบัซบัซอ้น  วาง
เกมการเมอืงการทหารกนัหลายกลหลายเล่ห ์ ค าว่า “ชาต”ิ ทีผู่ม้อี านาจน ามาอา้งเพือ่หาเหตุผล
ในการเปลีย่นแปลงและรกัษาผลประโยชน์ทางการเมอืงของตนนัน้  แก่นแทแ้ลว้เป็นภยัอนัใหญ่
หลวงทีแ่ฝงเรน้อยู่  มนัคอยกดักร่อนและท าลาย “ชาต-ิประชาชน” อยู่ตลอดเวลา  การขดัแยง้
ระลอกเลก็ระลอกน้อยทางการทหารปรากฏออกมาแต่ละครัง้  สอ่ใหเ้หน็ว่าการใชก้ าลงัหรอืใช้
อ านาจท าลายประชาธปิไตยยงัมไิดห้มดเชือ้ไปทเีดยีว 
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กวชีติ  บุรทตัจีล้งไปถงึใจว่า  อสิรภาพของ “กู” อยู่เหนือผูอ้ื่นหรอืกลุ่มบุคคลอื่น  เป็น
ใหญ่กว่าใครๆ นัน่แหละเป็นตน้เหตุแห่งการขม่เหง  กดขี ่ฯลฯ จากทีทุ่กสถาน  และบนัดาลภยั
ใหบ้งัเกดิแก่ชาตอินัรา้ยแรงกว่าภยัจากภายนอก 

ขณะทีส่ถานการณ์ทางการเมอืงยงัคุกรุ่นดว้ยพลงัแฝงแห่งการใชอ้ านาจ  บางทกีาร
อญัเชญิบทกวเีครื่องป้องกนัยุทธภยัของชติ  บุรทตัมาลงไวท้ัง้หมด  อาจจะเป็นเครื่องเตอืนใจ
เวไนยสตัวใ์หเ้ขา้ใจและปฏบิตัไิด ้  สว่นผูท้ีส่นใจดา้นกวนีิพนธก์จ็ะเหน็ความสามารถเชงิรอ้ย
กรองและภูมปัิญญาของกวเีอกรตันโกสนิทร ์ เมื่อ 50 ปีทีผ่่านมา 

เครื่องป้องกนัยุทธภยั 
เครื่องป้องกนัยุทธภยั-กล่าวตามนัยทีด่โีดยวถิทีางศาสนา  กค็อื “สามคัคี” มคีวาม

พรอ้มเพรยีงกนัเป็นเอกฉนัทแ์ทจ้รงิ  การชงิชงั, แก่งแย่ง, แขง่ด,ี แตกรา้วกนัเป็นตน้  อนัเราจ า
จะตอ้งค านึงนึกรูส้กึเป็นนิตยไ์วว้่า  อย่าใหม้มีาปรากฏขึน้ทุกอย่างในระหว่างพวกเรา  และเอาใจ
จดจ่อต่อหลกัทีจ่กัยดึ  ทัง้ประพฤตทิ าตามความมุ่งหมายเดยีวกนัเป็นส าคญั  คอืตอ้งเหน็พอ้ง
อย่างซมึทราบใน “อิสรภาพแห่งชาติ” เราพงึคาดคดิว่า  เป็นใหญ่กว่าเอกชนแมค้นหนึ่งคนใด  
หรอืหมู่ไหนโดยเฉพาะ  และเพราะเหตุนี้เองการข่มเหง  กดขี ่ ฯลฯ จากทีทุ่กสถานไม่เป็นการ
ถูกตอ้งพอ้งพาน  บนัดาลภยัมามใีนชาตเิรา นัน่,  นับเอาเป็นเอกเป็นอดเิรกลาภแท ้  ถงึแมต้วั
เราตอ้งขดัขอ้งดว้ยยากเขญ็เดอืดรอ้นเป็นบางสมยั เราขม่ใจอดกลัน้ในเหตุนัน้  ดกีว่าทีจ่ะฝ่าฝืน
ใฝ่หาเรื่อง ใคร่ปรารถนาใหเ้สือ่มสามคัคมีคีวามระแวงระวงั, เกดิชงิชงั, แก่งแย่ง, แขง่ด,ี 
แตกรา้วกนั,  บา้นเมอืงอนัควรสงบกป็ระสบยุ่งยากล าบากโดยใช่ที ่  นี่แหละ, คอืเป็นภยัจาก
ภายใน  นบัว่ารา้ยกว่าภยัภายนอก  ออกความเหน็สัน้สัน้ว่า หากใครเป็นฉะนัน้ น่าใหอ้ภยั
หรอื? 

(หมายเหตุ-บทประพนัธข์า้งบนน้ีอ่านเป็นความเรยีงแบบรอ้ยแกว้  แต่ถา้จะอ่านเป็นกวี
นิพนธแ์บบร่ายสุภาพ กไ็ดอ้กีวธิหีนึ่ง ดงัถอดไวต้อ่ไปขา้งล่างนัน้ – ผูป้ระพนัธ)์ 

ร่ายสุภาพ 
เครื่องป้องกนัยุทธภยั กล่าวตามนัยทีด่ ี โดยวถิทีางศาสนา  กค็อื “สามคัคี” มคีวาม

พรอ้มเพรยีงกนั  เป็นเอกฉนัทแ์ทจ้รงิ  การชงิชงัแก่งแย่ง  แขง่ดแีตกรา้วกนั  เป็นตน้อนัเราจ า  
จะตอ้งค านึงนึก  รูส้กึเป็นนิตยไ์ว ้ ว่าอย่าใหม้มีา  ปรากฏขึน้ทุกอย่าง  ในระหว่างพวกเรา  และ
เอาใจจดจ่อ  ตอ่หลกัทีจ่กัยดึ  ทัง้ประพฤตทิ าตาม  ความมุ่งหมายเดยีวกนั  เป็นส าคญัคอืตอ้ง  
เหน็พอ้งอย่างซมึทราบ  ใน  “อิสรภาพแห่งชาติ”   เราพงึคาดคดิว่า  เป็นใหญ่กว่าเอกชน  แม้
คนหนึ่งคนใด  หรอืหมู่ไหนโดยเฉพาะ  และเพราะเหตุนี้เอง  การขม่เหงกดขี ่ ฯลฯ จากทีทุ่ก
สถาน   ไม่เป็นการถูกตอ้ง  พอ้งพานบนัดาลภยั  มามใีนชาตเิรา   นัน่นบัเอาเป็นเอก เป็น
อดเิรกลาภแท ้  ถงึแมต้วัเราตอ้ง   ขดัขอ้งดว้ยยากเขญ็  เดอืดรอ้นเป็นบางสมยั เราขม่ใจอด
กลัน้  ในเหตุนัน้ดกีว่า  ทีจ่ะฝ่าฝืนใฝ่  หาเรื่องใคร่ปรารถนา  ใหเ้สือ่มสามคัค ี  มคีวามระแวง
ระวงั เกดิชงิชงัแก่งแย่ง แข่งดแีตกรา้วกนั  บา้นเมอืงอนัควรสงบ  กป็ระสบยุ่งยาก ล าบากโดย
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ใช่ที ่ นี่แหละคอืเป็นภยั  จากภายในนบัว่า  รา้ยกว่าภยัภายนอก  ออกความเห็นสัน้สัน้ ว่าหาก
ใครเป็นฉะนัน้  น่าใหอ้ภยัหรอื? 

บทกว ี2 ชัน้เรื่องเครื่องป้องกนัยุทธภยั  เป็นบทกว ี2 ชัน้บทสุดทา้ยทีเ่พิง่พบและยงั
ไม่เคยตพีมิพม์าก่อน  เท่าทีผู่เ้ขยีนศกึษาคน้ควา้  กล่าวไดว้่าเป็นบทกว ี2 ชัน้ชิ้นที ่5 จากฝีมอื
กวเีอกชติ  บุรทตั และเป็นชิน้เดยีวเท่านัน้ทีเ่ขยีนเป็นรอ้ยแกว้และร่ายสุภาพ  ขอ้พงึสงัเกตคอื 
บทกวนีี้มเีนื้อหาด ี  แต่เมื่อถอดเป็นร่ายแลว้ความไพเราะจะดอ้ยกว่างานชิน้ทีไ่ม่ไดเ้ขยีนใหอ้่าน
ได ้2 รปูแบบบทอื่นๆ  

สว่นบทกวเีรื่อง “กองทพักบันายทหารของประเทศ” ท่านประพนัธจ์ากเคา้ความใน
โอวาทของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมแสดงแก่นกัเรยีนนายรอ้ยฯ ณ งานพธิปีฏญิาณตน
ต่อธงชยัเฉลมิพล วนัที ่6 กนัยายน พ.ศ. 2478 บทกวชีิ้นน้ีไม่ไดอ้อกมาจากความบนัดาลใจหรอื
ความรูส้กึนึกคดิแทจ้รงิของกว ีสนันิษฐานว่าเป็นการเขยีนอย่างขอไปท ี เนื้อหาจงึไม่มอีะไรใหม่  
ซึง่กล่าวถงึภาระหน้าที ่ เกยีรต ิ  ของนายทหารต่อชาต ิ  การประพฤตปิฏบิตัติน  และลกัษณะ
การเป็นผูน้ า  อย่างไรกต็าม ในบทสุดทา้ย  กวชีติ  บุรทตัใชค้ าไดอ้ย่างมนี ้าหนัก  เดด็ขาด  
และใหค้วามรูส้กึจรงิๆ สอดคลอ้งกบัภาพของทหาร ดงันี้ 

“เราท า!-รวมท า!-ท าพลนั  ท าเทอญ  เชิญทนั-ทีเทียว! ทุกท่าน-ท า!--ท า!!” 
จะเหน็ไดว้่า  การศกึษาผลงานของกวอีย่างรอบดา้น  ไม่เลอืกเอาแต่เฉพาะงานชิ้นเอก

หรอืชิน้ส าคญั  ท าใหเ้ราสามารถมองเหน็ดา้นต่างๆ ของนกัเขยีนและกวไีดห้ลายมุม  มชีวีติชวีา  
และรบัรูท้ศันะอนัอุดมหลากหลาย  ในทางตรงกนัขา้ม  การรูจ้กัเปรยีบเทยีบ  แยกแยะความ
แตกต่างของวรรณกรรมแต่ละชิน้  จะช่วยยกระดบัความคดิและความสามารถในการใช้
วจิารณญาณทีล่ะเอยีดลออ  โดยเฉพาะอย่างยิง่  การเรยีนรูม้รดกทางภูมปัิญญาของบรรพบุรุษ
อย่างรอบดา้น และหยัง่ลกึลงทลีะขัน้สู่รากเหงา้ของวทิยาการไทยโบราณ    
 
 
ทีม่า : พทิยา  ว่องกุล. “จุดอ่อนการคดัสรรวรรณคดไีทย”.พลานุภาพแห่งวรรณกรรม. 
กรุงเทพฯ : ดอกหญา้, 2540,หน้า 133-144. 
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บทวิเคราะห ์
     
 พทิยา  ว่องกุล  นกัเขยีน นกัวชิาการทางวรรณกรรม  จบการศกึษาจากคณะนิเทศ
ศาสตร ์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ท างานข่าวและงานหนงัสอืพมิพอ์ยู่ระยะหน่ึง  เมื่อเกดิ
เหตุการณ์นองเลอืด 6 ตลุาคม 2519 ไดห้ลบหนีเขา้ป่าร่วมต่อสูก้บัพรรคคอมมวินิสตแ์ห่ง
ประเทศไทย  ครัน้กลบัออกมาจากป่าตามนโยบายคนืสูเ่หยา้ของรฐับาลพลเอกเปรม ตณิสลูา
นนท ์ นายกรฐัมนตรใีนสมยันัน้  (ตามค าสัง่ 66/2523)  เขาใหค้วามสนใจเกีย่วกบัการท างาน
ดา้นวชิาการทางวรรณกรรมมากขึน้ โดยมผีลงานวชิาการทางดา้นวฒันธรรมทีเ่ป็นการคน้ควา้
หาขอ้มลูลกึลงไปในอดตีมากขึน้   ในขณะทีแ่นวความคดิในเชงิก้าวหน้าและความคดิเชงิอุดม
คตกิย็งัคงด ารงอยู่  ผลงานของเขาจงึมกัเป็นการวเิคราะหเ์จาะลกึอดตีทางวรรณกรรมหรอืให้
แนวคดิในการท างานวรรณกรรมทีน่่าสนใจ  มผีลงานทางวชิาการวรรณกรรม 2 เล่มคอื อญัมณี
แห่งวรรณกรรมไทย และ พลานุภาพแห่งวรรณกรรม  และมผีลงานรวมเรื่องสัน้ 1 เล่มคอื พราย
ทะเล 
 “จุดอ่อนการคดัสรรวรรณคดไีทย” เป็นบทความทีแ่สดงทศันะวจิารณ์การคดัสรร
วรรณกรรมชิน้เอกของกระทรวงศกึษาธกิารอย่างตรงไปตรงมา  โดยชีใ้หเ้หน็ว่าหน่วยราชการที่
ท าหน้าทีร่บัผดิชอบเรื่องการคดัสรรวรรณกรรมชิน้เด่นๆ ใหน้กัเรยีนอ่านนัน้  ไดท้ าหน้าที่
ผดิพลาดในหลายประเดน็  อาท ิ    คดัสรรงานวรรณกรรมทีไ่ม่ใช่ชิน้ทีเ่ด่นทีสุ่ดของนกัเขยีนผู้
นัน้ ๆไปใหเ้ดก็นกัเรยีนเรยีน ท าใหเ้ดก็ขาดโอกาสทีจ่ะไดศ้กึษางานทีด่ทีีสุ่ด และใน
ขณะเดยีวกนักท็ าใหเ้ดก็ไม่ซาบซึง้อนัน าไปสูค่วามไม่ชอบหรอืเบื่อหน่ายในทีสุ่ด  หรอืกรณี
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วรรณกรรมไม่ครบสมบูรณ์ทัง้เรื่อง  แมม้คีวามไพเราะกไ็ม่คดัสรรใหเ้รยีน ทัง้ทีส่ามารถอธบิาย
ได ้ เพือ่เดก็นกัเรยีนจะไดศ้กึษาผลงานทีย่อดเยีย่มจรงิๆ  หรอืผูค้ดัสรรคบัแคบ ใชค้วามคดิของ
ตนเองก าหนดการคดัสรร  ตวัอย่างทีช่ดัเจนในการตัง้ค าถามต่อการคดัสรรนี้คอื ผลงานของชติ 
บุรทตั  โดยไดย้กตวัอย่างงานของชติ บุรทตั และวเิคราะหใ์หเ้หน็ว่า ผลงานทีท่าง
กระทรวงศกึษาธกิารไม่ไดเ้อ่ยถงึเลยแมแ้ต่น้อยอนัเป็นผลใหบ้รรดาครไูม่รูไ้ปดว้ยนัน้เป็นเช่นไร  
ในขณะเดยีวกนัเขากไ็ดเ้ขยีนบทความอกีชิน้หนึ่งชื่อ “กวสีองชัน้ของชติ บุรทตั” 1 เพือ่ย ้าและ
อธบิายความโดดเด่นในฝีมอืกวขีองชติ บุรทตัใหเ้หน็ชดัเจนยิง่ขึน้ 
 การตัง้ค าถามของพทิยา ต่อการคดัสรรงานของชติ บุรทตั  มใิช่การตัง้ค าถามเพราะ
ความหลงใหลชื่นชมในผลงานของชติ บุรทตัอย่างเป็นการสว่นตวั  แต่เป็นการตัง้ค าถามที่
เกดิขึน้ภายหลงัจากการไดศ้กึษาคน้พบขอ้มลู  และค าถามนี้ไม่ไดเ้กดิขึน้ต่อกรณีชติ บุรทตั
เพยีงกรณีเดยีว  หากกลายเป็นค าถามต่อเนื่องว่า แลว้วรรณคดทีีค่ดัสรรมาใหน้กัเรยีนอ่านบท
อื่น ๆ เล่าจะเป็นไปในท านองเดยีวกบัผลงานของชติ บุรทตัหรอืไม่ ในขณะเดยีวกนักเ็กดิค าถาม
ซบัซอ้นสงสยัมากขึน้ไปอกีว่า แลว้เรื่องอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคดัสรรโดยบุคคลทีอ่าจ
พจิารณาไม่รอบดา้นเล่า มอีกีมากน้อยเท่าใด และอยู่ในกรณีใดบา้ง  และในทีสุ่ดค าถามเหล่านี้ก็
จะเลยไปถงึระบบการศกึษาของชาต ิ ไปจนถงึนโยบายของรฐับาลและความใส่ใจในเรื่องของ
การศกึษาของประชาชนทัง้ประเทศ 
 บทวจิารณ์ทีค่ดัสรรมาชิน้นี้เป็นตวัอย่างทีด่แีก่ผูอ้ยู่ในแวดวงวฒันธรรมเพราะผูเ้ขยีนได้
แสดงใหเ้หน็ชดัเจนว่า ระบบการศกึษาของสงัคมไทยยงัใหค้วามสนใจเรื่องมรดกทางปัญญาใน
อดตีน้อยเกนิไป เขายกตวัอย่างใหเ้หน็ชดัเจนดว้ยว่า รากเหงา้ภูมปัิญญาไทยนัน้มแีน่นอน  
การเอ่ยชื่อมรดกทางวฒันธรรมไทยทัง้ทีเ่ป็นต ารา และทีเ่ป็นวรรณคดทีีโ่ดดเด่นแต่หาตน้ฉบบั
สมบูรณ์ไม่ไดเ้หล่านัน้ ลว้นเป็นการชีใ้หเ้หน็ถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิต่อมรดกทางวฒันธรรมของไทย 
และเป็นการจุดประกายทางความคดิใหค้นรุ่นหลงั ใหพ้นิิจทัง้ของเก่าและของใหม่อย่างถีถ่ว้น
ต่อไป 
 การชี้จุดอ่อนในการคดัสรรวรรณคดไีทยของพทิยา ว่องกุล ครัง้นี้ตอ้งถอืเป็นการแสดง
ความกลา้หาญ  เพราะเป็นการชีป้ระเดน็ใหญ่ทีป่ฏบิตัสิบืเนื่องมายาวนาน โดยไม่มใีครทว้งตงิ 
และยงัเป็นการแสดงใหเ้หน็ว่า การศกึษา การเรยีนรูแ้ละการคน้ควา้หาขอ้มลูอย่างไม่มทีีส่ ิน้สุด
นัน้เป็นบ่อเกดิของการตัง้ค าถาม เพือ่การพฒันา “คน” และพฒันาสงัคมแน่นอน 
 ค าถามของพทิยา ว่องกุล จงึถอืว่าเป็นค าถามทีส่บืต่อ “ปัญญา” และพฒันาสงัคม
วรรณกรรมทีด่ยีิง่ 

 
1 ตีพิมพค์รัง้แรกใน 100 ปีชิต บรุทตั อาจิณ จนัทรมัพร และช่วย พลูเพิ่ม บรรณาธิการ ส านกัพิมพด์อกหญา้ 2535 และ
ตีพิมพซ์  า้อีกครัง้ใน พลานภุาพแหง่วรรณกรรม  โดย พิทยา ว่องกลุ ส  านกัพิมพด์อกหญา้ 2540 
มีเนือ้ความเนน้ใหเ้ห็นว่า ชิต บรุทตั เป็นกวีท่ีมีความสามารถเป็นสองชัน้คือเนือ้หามีความลุ่มลกึตีความไดม้ากกว่าหน่ึง 
และรูปแบบวิธีน าเสนอเป็นสองชัน้คือในบทหน่ึงมีลกัษณะเป็นฉันทลกัษณไ์ดส้องแบบ เช่น อาจเป็นไดท้ัง้ฉนัทแ์ละรอ้ย
แกว้ แมจ้ะไม่ปรากฏในทุกบท แต่ก็ไดส้รา้งผลงานท านองนีไ้วห้ลายชิน้และดีทีเดียว 
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      ชมยัภร แสงกระจ่าง :  ผูว้เิคราะห์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชาติ   กอบจิตติ : นักทดลองทางรปูแบบท่ีไม่เคยหยดุน่ิง 
 

           ดอกไมด้ า 
 หากจะมใีครสกัคนมาถามผมว่านกัเขยีนนวนิยายไทยในรอบทศวรรษทีผ่่านมาน้ีใครคอื
คนทีผ่มชื่นชมในฝีมอื และใหค้วามหมายในฐานะผูผ้ลติงานทีท่รงคุณค่าในระดบัหนึ่งไว ้ ผมไม่
ลงัเลเลยว่า จะเอ่ยนามยกย่องใหแ้ก่ชาต ิ  กอบจติติ ถามว่าท าไม? ค าตอบกค็อื ชาตไิม่ไดเ้ป็น
เพยีงแค่นกัเขยีนหนงัสอืเท่านัน้ เขาเป็นนกัคดิ เป็นศลิปินแห่งวรรณกรรมโดยตวัของเขาเอง 
 แมว้่านวนิยายของนกัเขยีนบางคน อาทเิช่น นิคม  รายยวา หรอืแมก้ระทัง่ของ วมิล  
ไทรน่ิมนวล จะกระทบใจผมอยู่มากกต็าม แต่เหตุผลทีต่ามมาในการสอบทานตวัของผมเอง  มกั
มองว่าในความลุ่มลกึทีแ่ฝงสญัลกัษณ์อนัคมคายของนิคม รายยวา นัน้เป็นแบบฉบบัเกนิไปและ
ตดิตวัเองจนขาดการทดลองใหม่ๆ ในดา้นของการแสดงออกตดิตรงึอยู่กบัทีไ่ม่มคีวาม
เคลื่อนไหวใดๆ  ส าหรบัวมิล  ไทรน่ิมนวล แมว้่านวนิยายของเขาหลายต่อหลายเรื่องจะมสีว่น
สมัพนัธก์บัสภาพชวีติร่วมสมยัอยู่มใิช่น้อย และมกัจะน าเสนออย่างหนกัแน่นในสาระทีใ่หผ้ล
สนองรบักบัสภาพชวีติของสงัคมใหม่อย่างเขม้ขน้ยิง่ แต่ในแงข่องลวดลายหรอืชัน้เชงิการ
น าเสนอ  วมิล  ไทรน่ิมนวลกย็งัคงซ ้าย ้าอยู่กบัรปูแบบอนัสามญัยิง่ของการเล่าเรื่องตามหนทาง
ของความสมจรงิทีธ่รรมดา และไม่ชวนใหผู้อ้่านไดส้นุกกบัการไต่อารมณ์และความคดิไปสู่
ระนาบทีก่วา้งกว่าในมติขิองเรื่องราวหรอืแสวงหาความหมายใหม่ๆ ในทางปรชัญาของชวีติได้
ดว้ยความแหลมคมทางศลิปะ 
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 ผมมองว่าวรรณกรรมไทยโดยภาพรวมทัว่ไป ไม่ว่าจะเป็นการเขยีนในรปูแบบใดกต็าม 
มคีวามซมึเซาอยู่กบัที ่ ความชะงกังนัในดา้นรปูแบบน้ีมสีว่นมาจากคตนิิยมในความเรยีบงา่ย
เป็นส าคญั  คุณค่าของงานเขยีนในทรรศนะของคนเขยีนหนงัสอืจ านวนมากคอื การน าเสนอเนื้อ
เรื่องในการอ่านโดยมจุีดเริม่ตน้ทีจ่ะท าใหผู้อ้่านรูส้กึสนุกสนาน และไดส้าระตามมาในสว่นหลงั 
เพราะฉะนัน้การเขยีนของนักเขยีนนัน้แลว้จงึยดึมัน่อยู่กบัวถิทีางเพือ่เป้าหมายของเนื้อหา
เรื่องราวมากกว่าทีจ่ะมาส านึกกนัถงึวธิกีาร 
 ผลงานดา้นนวนิยายของคนเขยีนหนงัสอืรุ่นใหม่จงึวนเวยีนอยู่กบัการหวนกลบัไป
กลบัมา ไม่ลุล่วงไปขา้งหน้า นกัเขยีนมุ่งตรงแน่วทีเ่รื่องราวและแก่นของการแต่งเป็นจุดสุดยอด 
คดิ รูส้กึ และเขยีนออกมาดว้ยท่วงทขีองการสาธยายไปตามจุดมุ่งหมาย 
 ดว้ยประการฉะน้ี นกัเขยีนไทยสมยัใหม่ โดยเฉพาะผูเ้ขยีนอย่างสรา้งสรรค ์ จงึด ารงอยู่
ภายใตค้วามเชื่อทางดา้นสารตัถะของเนื้อหามากกว่าเลง็เหน็ความส าคญัของรปูแบบ จรงิอยู่
ทีว่่า การเขยีนนัน้ความส าคญัน่าจะอยู่ทีส่าระของเรื่องราวทีต่อ้งการสือ่สารกบัผูอ้่านนัน่แน่นอน
ทีสุ่ด แต่ในการสือ่สารต่อผูอ้่านนัน้ น่าจะมคีวามหลากหลายใหป้รากฏ เราจ าเป็นหรอืไม่ทีจ่ะให้
การเขยีนของเราเอนลู่ไปในทางเดยีวกนัหมด เตม็ไปดว้ยความน่าเบื่อหน่าย สามญั และไม่มี
การเคลื่อนไหวทีเ่รา้ใจ แน่ละอาจจะมผีูอ้่านบางคนใหอ้รรถาธบิายว่า งานเขยีนคอืธรรมชาตขิอง
ตวัผูเ้ขยีน ดว้ยการเรยีกรอ้งเช่นน้ี จะไม่ถอืเอาว่าเป็นการเรยีกรอ้งทีค่ดิเขา้ขา้งตวัเองไปหรอื? 
 ผมตอบว่า–ผมเขา้ขา้งตวัเอง ทีผ่มเขา้ขา้งตวัเองกเ็พราะผมอยากเหน็ว่าวงวรรณกรรม
ไทยสมควรจะมแีนวโน้มทีด่กีว่านี้ 
 เราอาจจะพดูว่า ตอ้งใหเ้วลากบัมนับา้ง ธรรมเนียมการเขยีน โดยเฉพาะนวนิยายเพิง่จะ
เป็นแบบแผนใหม่ในสงัคมไทยทีห่ากน าไปเปรยีบกบัฝรัง่ต่างชาตแิลว้เรายงัตามหลงัอยู่นับเป็น
รอ้ยปี 
 ครบั—ผมไม่เถยีง แต่ในวนัน้ี เวลานี้ เป็นยุคของอะไร? เราเรยีกปัจจุบนัว่า “โลกานุ
วตัน์” โลกทัง้โลกหดแคบเขา้มาเหลอืเกนิ ผลเสยีมอียู่มากมายแลว้ไยเล่าเราจงึไม่ดงึมาใชใ้ห้
เกดิผลด ี เมื่อความกา้วหน้าและความเจรญิทางดา้นต่างๆ มไิดปิ้ดกัน้อยู่ทีใ่ดทีห่นึ่ง ทุกสิง่ทุก
อย่างไหลหลัง่พรัง่พรไูปสูทุ่กทีท่าง เทคนิคทางวทิยาศาสตรต์ามกนัทนัหมดแลว้ แต่ท าไมศลิปะ
แห่งวรรณกรรมจงึตามใหท้นักนัไม่ได้ 
 วฒันธรรมการอ่านของบา้นเรา ใครจะว่าอย่างไรกต็าม ผมยงัมองเหน็ว่ามนัมี
ความกา้วหน้า มกีารแขง่ขนัในดา้นของรูปลกัษณ์ในการจดัพมิพ์อย่างมากมาย คนอ่านหนงัสอื
เพิม่ขึน้ เพยีงแต่ว่าแตกแขนงในการอ่านออกไปในลกัษณะการทีห่ลากหลายกว่าแต่ก่อน คน
อ่านหนงัสอืในทุกวนัน้ีมไิดจ้อ้งจดไปทีก่ารอ่านเฉพาะเรื่องแต่งเท่านัน้ หากการอ่านไดข้ยาย
อาณาเขตไปยงัหนงัสอืต่างๆ ทีน่อกเหนือจากวรรณกรรมเรื่องแต่ง ผมว่าเป็นนิมติหมายทีไ่ม่เลว
ทเีดยีว ผมอยากใหค้นอ่านหนงัสอืเยอะๆ  ไม่แต่เฉพาะว่าจะมาอ่านแต่วรรณกรรมเท่านัน้ และ
ยิง่วรรณกรรมไทยโดยตวัของมนัเองมกัจะไม่ค่อยมวีฒันาการทางรูปแบบดว้ยแลว้ยิง่ยากจะให้
เกดิความเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ได ้ตวัอย่างงา่ยๆ ทีเ่หน็ๆ กนัอยู่ นกัเขยีนรุ่นใหม่หลายคนมี
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ความคมคายในมุมมองของเนื้อหา แต่ผลส าเรจ็ของเขากบ็รรลุเป้าหมายเชื่องชา้อย่างยิง่ 
เพราะว่าการน าเสนอของเขาเป็นไปในดา้นทีไ่ม่มคีวามแปลกใหม่ 
 พดูเช่นน้ีเท่ากบัว่า  ในสงัคมการเขยีนการอ่านบา้นเราปรารถนาแต่เพยีงความแปลก
ใหม่เท่านัน้หรอื? 
 ผมอยากอธบิายว่า ทัง้ใช่และทัง้ไม่ใช่ 
 ใช่-ตรงทีค่วามแปลกใหม่คอืเงือ่นไขของการทดลอง และคอืการเล่นกบัสตปัิญญา 
 ไม่ใช-่ตรงทีค่วามแปลกใหม่ไม่ใช่สิง่ทีใ่ครตอ้งการ หากว่าเนื้อในนัน้มนักลวงเปล่า      
 ชาต ิ กอบจติต ิเป็นนกัเขยีนนวนิยายทีไ่ม่หยุดน่ิงอยู่กบัที ่หากผูอ้่านไดต้ิดตามงานของ
เขามาทุกเล่มตัง้แต่ ทางชนะ จนกระทัง่ถงึเรื่องล่าสุด เวลา หากสงัเกตใหด้จีะเหน็ว่าแต่ละเล่ม
ของเขาจะพลกิผนัในการเล่าเรื่องไปอย่างไม่มคีวามตายตวั ไม่ว่าจะเป็นหนงัสอืเล่มแรกในชวีติ
ทางการประพนัธข์องเขา คอื ทางชนะ จะเหน็ไดว้่ามนัคอืการรอ้ยเรยีงเรื่องสัน้ใหม้าอยู่ในความ
เป็นนวนิยาย หรอื ค าพิพากษา นวนิยายเรื่องส าคญัทีส่รา้งชื่อใหก้บัเขาอย่างมากกใ็ชว้ธิกีาร
แสดงออกทางความรูส้กึภายในของตวัละครอย่างชนิดผูอ้่านเขา้อกเขา้ใจตวัตนของ “นายฟัก” 
ตวัเอกของเรื่องอย่างถงึทีสุ่ด ก่อนหน้านัน้เขายงัสรา้งเทคนิคการตดัฉากและเดินเรื่องรวดเรว็ไม่
เป็นไปตามเขม็นาฬกิา หากแต่ในเรื่องสลบัเวลาและสรา้งแรงกดดนัใหผู้อ้่านเจบ็ปวดเพือ่ทีจ่ะ
เชื่อถอืว่า คนเราจะฆ่าตวัตายไดอ้ย่างไร? นัน่คอืนวนิยายเรื่อง จนตรอก มาถงึเรื่อง เร่ือง
ธรรมดา        นวนิยายขนาดสัน้ทีใ่ครต่อใครมกักล่าวกนัว่าเป็นการเขยีนทีส่มบูรณ์ทีสุ่ดของ
เขา ใชก้ารเล่าเรื่องดว้ยตวั‘ผม’และเตม็ไปดว้ยวงเลบ็ ซึ่งชาตไิดเ้คยพดูว่า มนัคอืวธิกีารแบบลเิก
ป้องปากพดูกบัคนด ู เขาใส่วงเลบ็เพือ่ใหต้วัละครพดูกบัผูอ้่าน พนัธุห์มาบ้า นัน้เขากแ็สดงให้
ใครต่อใครเหน็ว่าเขาสามารถเขยีนหนงัสอืไดส้นุก และเขยีนหนงัสอืลงเป็นตอนๆ ในนิตยสารได ้
ทัง้ยงัเขยีนไดด้แีละมคีุณภาพ หนงัสอืเล่มล่าสุดของเขาคอื เวลา ใชเ้ทคนิคอย่างมากมายเพือ่
สรา้งความซบัซอ้นมารบัใชส้ารทีเ่ขาตอ้งการสือ่ออกมา ทีจ่ะว่าง่ายกง็่าย จะว่ายากกย็าก คอื
ปัญหาว่าดว้ยคนแก่และชวีติทีว่่างเปล่า 

ชาต ิกอบจติต ิคอืตวัอย่างส าคญัส าหรบัคนเขยีนหนังสอืทุกคนว่านกัเขยีนนัน้ใช่แต่ว่ามี
ปากกาแลว้จะเขยีนๆ ไปเพยีงอย่างเดยีว ขณะทีเ่ขาเขยีน หรอืก่อนทีจ่ะลงมอืเขยีนจ าเป็นตอ้ง
คดิใคร่ครวญเสยีก่อน นกัเขยีนจะนิ่งอยู่กบัทีไ่ม่ได ้ นักเขยีนจะตอ้งพุง่ไปขา้งหน้า เรยีนรูช้วีติ 
และเรยีนรูใ้นศลิปะดว้ย นกัเขยีนจะเป็นผูแ้สดงฉากใหม่ๆ ของวถิชีวีติและเป็นผูท้ีใ่ชค้วามหมาย
ของศลิปะใหเ้ป็นประโยชน์ 

การเขยีนเป็นการละเล่นทางปัญญาและการอ่านคอืเกมทางความคดิ ฉะนัน้แลว้ผูท้ี่
สรา้งสรรคจ์ าเป็นตอ้งมคีวามสว่างไสวในวสิยัทศัน์เพือ่โน้มน้าวโลกของการปรุงแต่งใหเ้กดิมโน
ภาพอนัแจ่มจรสั ส าหรบัเตมิแต่งและเร่งเรา้กระตุน้โลกภายในของผูอ้่านและตวัตนของเขาเองให้
ชดัเจนและก่อก าเนิดส านึกทีด่งีามยิง่ขึน้ 

การเขยีนหนงัสอืคอืการประกอบการทางศลิปกรรมอย่างหนึ่ง นกัเขยีนมคีวามผูกพนั
กบัสงัคมทัง้ในดา้นของวถิชีวีติและวถิขีองวธิกีาร เมื่อนักเขยีนแยกตวัเองไม่ออกจากผูค้น เขาก็
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แยกตวัเองไม่ออกจากวฒันธรรมดว้ย ศลิปะคอืวฒันธรรม และวฒันธรรมคอืกระบวนการของ
การใชช้วีติใหห้ลอมรวมร่วมกนัไปในแก่นแทข้องความเป็นจรงิในทุกๆ ดา้นของกาลเวลา ใน
สงัคมทีเ่ขาถอืก าเนิด ด ารงอยู่ และเฝ้ามอง 

วรรณกรรมเป็นสือ่ทางศลิปะทีใ่กลช้ดิกบัประชาชนทีสุ่ดในยุคสมยัปัจจุบนั ความเป็นไป
ในตวัของมนัเองกค็อืการแสดงความหมายของคุณค่าเพื่อสตปัิญญาและเพือ่ความเขา้ใจในองค์
รวมของความรู ้ ในแงมุ่มของการใชช้วีติ ผมตระหนกัแน่ว่า เราไม่สามารถแยกเอาวรรณกรรม
ออกจากชวีติได ้ และเรากไ็ม่สามารถบอกไดว้่าวรรณกรรมเป็นแค่การเล่าเรื่องราวของชวีติ
เท่านัน้ แต่โดยตวัของมนัคอืศกัยภาพของศลิปะดว้ย 

ส าหรบัผมแล้ว ในฐานะวรรณกรรมมนัไม่ใช่แค่วรรณศลิป์ที่จะบ่งบอกว่ามนัมคีุณค่า
ทางศลิปะหรอืไม่ แต่ทัง้กระบวนการของการแสดงออกต่างหากคอืขอ้มูลอนัจ าเป็นอย่างยิง่
ที่เราจะน ามาวนิิจฉัยความมคีุณค่าของวรรณกรรมชิ้นนัน้ๆ และรูปแบบของวรรณกรรม คอื
วญิญาณที่แท้ของการสร้างสรรค์ 
 
ทีม่า : ดอกไมด้ า.   “ชาต ิ กอบจติต ิ : นกัทดลองทางรูปแบบทีไ่ม่เคยหยุดนิ่ง”. สยามรฐัสปัดา
หวิจารณ์. ปีที ่42 ฉบบัที ่4 (25 มถิุนายน-1 กรกฎาคม 2538),หน้า 66-67.    

 
บทวิเคราะห ์

 
 ดอกไมด้ า เป็นนามปากกาของสมพงษ์ ทว’ี (สมพงษ์  แซ่ซงึ) นกัวจิารณ์รุ่นใหม่ ทีจ่บ
การศกึษาพืน้ฐานประกาศนียบตัรประโยควชิาชพี จากโรงเรยีนพาณิชยการแห่งหนึ่ง แต่กลบั
สนใจเรื่องงานศลิปะ ทัง้วรรณศลิป์ และทศันศลิป์จนถงึระดบัวจิารณ์ได ้  เขาศกึษาและเรยีนรู้
การวจิารณ์งานวรรณกรรม(รวมทัง้ทศันศลิป์)โดยการอ่าน(และการด)ู และทดลองปฏบิตัคิอืคดิ
และเขยีนวจิารณ์โดยไม่ผ่านการศกึษาจากส านกัใด เริม่ท างานวจิารณ์วรรณกรรมโดยมผีลงาน
ตพีมิพใ์นสยามรฐัสปัดาหวจิารณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2528  จากนัน้ กเ็ขยีนบทวจิารณ์เรื่อยมา ปัจจุบนั
เป็นนกัวจิารณ์อสิระ  นอกจากนี้ เขายงัสรา้งสรรคง์านเขยีนประเภทเรื่องสัน้และบทกวอีกีดว้ย 
ในนามปากกาว่า “สมพงษ์ ทว”ี 
 บทวจิารณ์ “ชาต ิกอบจติต ิ:นกัทดลองทางรปูแบบทีไ่ม่เคยหยุดนิง่” ของ ดอกไมด้ า แม้
จะดเูหมอืนการวพิากษ์วจิารณ์งานของชาต ิ กอบจติต ิ ในฐานะนกัเขยีนผูใ้หค้วามส าคญัในเรื่อง
ของรปูแบบการน าเสนอโดยเนื้อหามคีวามเขม้ขน้ไม่แพก้นั แต่หากพจิารณาโดยภาพทัง้
หมดแลว้ ดอกไมด้ า ตอ้งการจะวพิากษ์วจิารณ์การเขยีนนวนิยายของนกัเขยีนรุ่นใหม่มากกว่า 
โดยมเีรื่องของชาต ิกอบจติต ิเป็นตวัอย่างของผูป้ระสบความส าเรจ็   
 การวพิากษ์วจิารณ์ของดอกไมด้ า เป็นไปในลกัษณะของการชีข้อ้ดแีละขอ้เสยีอย่าง
ตรงไปตรงมา และสรุปภาพรวมชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรบันวนิยายแนวสรา้งสรรคว์่า  
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นวนิยายไทยยงั “ด ารงอยู่ภายใตค้วามเชือ่ดา้นสารตัถะของเนื้อหามากกว่าจะเลง็เหน็
ความส าคญัของรูปแบบ” เขาแสดงตวัตนและความเชื่อของเขาอย่างกลา้หาญ จนอาจมลีกัษณะ
ใกลเ้คยีงกบัการม ี “อตัตา” อย่างแรงกลา้ในการวพิากษ์วจิารณ์  แต่เขากย็นืยนัว่า เขาแสดง
ทรรศนะนัน้เพือ่ภาพรวมของวงวรรณกรรมไทย 
 การชี้ประเดน็เรื่องความส าคญัของรปูแบบและกลวธิกีารน าเสนอนี้เป็นการทวนกระแส 
”เพือ่ชวีติ”ทีย่งัตกคา้งอยู่ ซึง่มกัเน้นใหผู้ส้รา้งสรรคใ์หค้วามส าคญัต่อเนื้อหา1 แต่ในขณะเดยีวกนั
ดอกไมด้ ากไ็ม่ไดล้ดความส าคญัของเนื้อหาลง  หากแต่ยกระดบัความส าคญัของรปูแบบและ
กลวธิขีึน้มาพจิารณาในกรณีทีเ่นื้อหาไดร้บัการพจิารณาเลอืกแลว้จากผูเ้ขยีน  การน าเสนอของ
ดอกไมด้ าผูอ้่านมสีทิธิท์ีจ่ะไม่เหน็ดว้ย และอาจเกดิความคดิโตแ้ยง้ไดใ้นหลายประเดน็ เพราะ
เขาเลอืกใชว้ธิแีสดงความคดิเหน็ทีเ่ป็นไปในลกัษณะของการโตก้ลบัไปกลบัมา มกีารยกตวัอย่าง
ความคดิเหน็ของคนอื่นทีค่ดิไม่ตรงกบัเขา จากนัน้จงึยกความเหน็ของตวัเขาเองขึน้มาโตก้ลบั  
วธิกีารวจิารณ์เช่นนี้ช่วยใหค้นอ่านสนุกกบัการแสดงความคดิเหน็ จนถงึระดบัเขา้ไปร่วมโตแ้ยง้
ดว้ย  และในทีสุ่ดคนอ่านกจ็ะเหน็ว่า การวจิารณ์กค็อืการหาเหตุผลในการโตแ้ยง้ใหเ้หมาะสม
ทีสุ่ด เป็นเหตุเป็นผลทีสุ่ดนัน่เอง 
 ในขณะทีน่กัวจิารณ์สว่นใหญ่เลอืกท างานวจิารณ์ในเชงิวชิาการทีม่คีวามประณีตและมี
เหตุมผีลตามขนบการวจิารณ์ทีป่ฏบิตักินัมา เพือ่มใิห”้เปลอืงตวั” 2และเพือ่งานวชิาการทีส่มบูรณ์
แบบ แต่ดอกไมด้ ากลบัเลอืกการวจิารณ์ทีเ่อาตวัเองออกไปยนืเด่นเป็นเป้า  โดยการแสดงความ
คดิเหน็ทีเ่ป็น “ผม” อย่างชดัเจน การกล่าวว่า “ผมสอบทานตวัผมเอง” หรอื “ผมเขา้ขา้งตวัเอง” 
เป็นการแสดง “จุดยนื” ทีช่ดัเจนในขณะเดยีวกนักเ็ป็นการแสดงความคดิเหน็เชงิอตัวสิยัอย่าง
กลา้หาญ  และการวจิารณ์ของเขาแทบทุกชิน้กม็กัปรากฏตวัของเขาเอง “ยนืเด่น” ในลกัษณะยัว่
ยุและทา้ตทีา้ต่อยกบันกัเขยีนแบบนี้เสมอ ซึง่ท าใหเ้ขาไดร้บัการปฏเิสธจากนักอ่าน(ซึง่รวม
นกัเขยีน)จ านวนหนึ่ง  แต่นักอ่านเหล่านัน้กค็งปฏเิสธไม่ไดว้่า ความอาจหาญของเขาในบางครัง้
มผีลท าใหท้ัง้ผูส้รา้งและผูเ้สพยต์อ้งหนัมาทบทวนการอ่านของตวัเองอย่างละเอยีดถีถ่ว้นอกีครัง้
ดว้ย  
 การวจิารณ์งานเขยีนของนกัเขยีนรุ่นใหม่ในบทคดัสรรนี้ ดอกไมด้ าเลอืกวธิตีัง้ค าถามให้
สงสยัว่าจรงิหรอื ยัว่ยุอารมณ์ใหข้ดัเคอืงใจว่าไปว่าเขาเช่นนัน้ท าไม จากนัน้จงึใหเ้หตุผลแบบมี
ช่องใหค้นอ่านใสเ่หตุผลของตวัเองตามไปดว้ย จากนัน้จงึยกตวัอย่างงานทีเ่ขาเองพอใจ ซึง่เป็น

 
1 แทจ้ริงนกัวิชาการวรรณกรรมเห็นว่า เนือ้หาและรูปแบบของวรรณกรรมไม่อาจแยกออกจากกันได ้ แมน้ักวิจารณใ์นฝ่าย
วรรณกรรมเพื่อชีวิตก็เห็นเช่นนัน้ เช่น ศรีอินทรายุทธ เขียนรูปการและเนือ้หา (จากศิลปาการแหง่กาพยก์ลอน  ทพัหนา้
ราม 2518)หรือเสถียร จนัทิมาธร เขียน”ขอ้สงัเกตบางประการต่อปัญหา”รูปแบบ”และ”เนือ้หา”(จากเล่ม คนอ่านหนงัสือ 
ส านกัพิมพด์อกหญา้ 2525) 
2 วฒันธรรมการวิจารณใ์นประเทศไทยเป็นของใหม่   นกัวิจารณท่ี์กา้วออกมาท างานจึงมกัถกูต่อตา้นทัง้โดยนักอ่านและ
นกัเขียน  ท าใหถ้กูโตก้ลบัหรืออาจรุนแรงถึงถกูต าหนิใหเ้สียหายได ้ กลายเป็นการ ”เปลืองตวั” นกัวิชาการซึ่งคิดว่าสอน
หนงัสืออย่างเดียวจะดีกว่าจึงระมดัระวงัไม่ลงมาเขียนบทวิจารณใ์ห ้“เปลืองตวั” 
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การแสดงใหเ้หน็ว่า เขาไม่ไดใ้ชว้ธิ ี “เหมารวม” ทัง้ยงักลา้เสนอแนวความคดิทีว่่า “รปูแบบของ
วรรณกรรมคอืวญิญาณทีแ่ทข้องการสรา้งสรรค”์ ใหเ้ป็นประเดน็ทีต่อ้งถกเถยีงกนัต่อไป 
 บนถนนนกัวจิารณ์ มนีกัวจิารณ์หลากหลายแบบ ดอกไมด้ า เป็นแบบหน่ึงของการ
วจิารณ์ คอืจงใจยัว่ยุและเรา้ใหค้นอ่านเกดิปฏกิริยิาตอบโตโ้ดยพลนั  ไม่ว่าคนอ่านคนนัน้จะเป็น
นกัเขยีนหรอืไม่กต็าม  การยัว่ยุให้เกดิการวพิากษ์วจิารณ์กถ็อืว่าเป็นการท าใหเ้กดิการพฒันา 
“ปัญญา”ในการวจิารณ์อย่างแน่นอน แมว้่าบทวจิารณ์ทีย่ ัว่ยุนัน้อาจจะท าใหค้นอ่านหงุดหงดิ
หรอืไม่พอใจไประยะหน่ึง แต่หลงัจากผ่านพน้อารมณ์นัน้ไปไดแ้ลว้ เขาจะคน้พบว่า ปัญญาทีเ่กดิ
มาจากการตอ้งออกแรงใชปั้ญญากบัคนอื่นนัน้ เป็นปัญญาของตนโดยแท้ 
 
 

      ชมยัภร  แสงกระจ่าง: ผูว้เิคราะห์ 
 

 
 
 

บริโภคนิยม ความตายและอตัตา 
 
             นฤมติร   สอดศุข 
 
 การประกาศผลเรื่องสัน้รางวลัช่อการะเกดประจ าปี 2538 ของส านกัช่างวรรณกรรมได้
ผ่านพน้ไปแลว้ โดยมเีรื่อง “การหนีของราษ โลกสามใบของราษฎร ์ เอกเทศ” ของวนิทร ์  เลยีว
วารณิไดร้บัรางวลัยอดนิยม และเรื่อง “การเดนิเรอืของผม” ของกว ี  อมรพฒันา ไดร้บัรางวลั
ยอดเยีย่ม ผลรางวลัช่อการะเกดปีนี้นบัว่าน่าสนใจตรงทีเ่รื่องสัน้ซึง่ไดร้บัการลงคะแนนคดัเลอืก
จากผูอ้่านทีเ่ป็นสมาชกิใหเ้ป็นเรื่องสัน้ยอดนิยมนัน้กลบัไม่ไดร้บัเลอืกจากบรรณาธกิาร 
แมก้ระทัง่ใหเ้ป็น 1 ใน 5 ของเรื่องทีไ่ดร้บัประดบัช่อการะเกด 
 หลงัการอ่านเรื่องสัน้ทัง้ทีไ่ดร้บัประดบัช่อ  ไดร้บัรางวลัยอดนิยม และไดร้บัรางวลัยอด
เยีย่มแลว้ ผูว้จิารณ์พบว่ามแีงมุ่มชวนใหว้พิากษ์วจิารณ์โดยรวมทัง้ในแง่รปูแบบและเนื้อหา ทัง้นี้
จะขอแยกน าเสนอเรื่องทีไ่ดร้บัประดบัช่อไวก้ลุ่มหนึ่งและจะวเิคราะหว์จิารณ์เรื่องทีไ่ดร้บัรางวลั
ยอดเยีย่มและยอดนิยมไวอ้กีกลุ่มหนึ่ง  

หากมุ่งเน้นพจิารณาดา้นเนื้อหาเป็นหลกัและรปูแบบเป็นรองแลว้ ในกลุ่มทีไ่ดร้บัประดบั
ช่อการะเกดจากบรรณาธกิารยงัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มย่อยดว้ยกนัคอื กลุ่มแรกเป็น
กลุ่มท่ใหค้วามส าคญักบัประเดน็การวพิากษ์วจิารณ์ลทัธบิรโิภคนิยมของระบบทุน และอกีกลุ่ม
หนึ่งเป็นการน าเสนอประเดน็ทีว่่าดว้ยชวีติและความตายในลกัษณะทีส่มัพนัธก์บัหลกัคดิทาง
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พุทธศาสนา อนัแสดงสจัธรรมของชวีติขอ้ทีว่่า “การพลดัพรากจากสิง่ทีร่กัเป็นทุกข”์ เพือ่เป็น
มรณานุสต ิในกลุ่มเรื่องแรกกม็เีรื่อง “บ่วง” ของชาครติ โภชะเรอืง และ “เพลงิรกั ลานแคน้” ของ
ปรทิรรศ หุตางกูร ในกลุ่มหลงัมเีรื่อง “ใหฉ้นัไปจากเธอ” ของเอือ้  อญัชล ี “การเดนิเรอืของผม” 
ของกว ีอมรพฒันา และ “บุรุษไปรษณียผ์ูห้ลงลมืเลขทีบ่า้นของตน” ของเรวตัร ์ พนัธุพ์พิฒัน์ 
 เมื่อพจิารณาจากแงมุ่มของเนื้อเรื่องเป็นหลกัแลว้ ดเูหมอืนว่าบรรณาธกิารจะใหคุ้ณค่า
สาระไปทีก่ารวพิากษ์วจิารณ์ลทัธบิรโิภคนิยมตามระบบทุนทีก่ าลงัแผ่อทิธพิลครอบง าสงัคมไทย
อยู่อย่างลกึซึง้ในปัจจุบนัเป็นหลกั พรอ้มๆไปกบัการใหน้ ้าหนกักบัประเดน็เรื่องราวการด าเนิน
ชวีติตามวฏัจกัรของมนุษยท์ีต่อ้งพบเผชญิกบัชวีติ ความรกัและความตาย อนัเป็นสจัธรรมของ
ชวีติในหลากหลายรปูแบบ หากจะเปรยีบเทยีบเรื่องในกลุ่มแนววพิากษ์วจิารณ์ลทัธบิรโิภคนิยม
ของระบบทุนดว้ยกนัแลว้ ลกัษณะร่วมของเรื่อง “บ่วง” และ “เพลงิรกั ลานแคน้” อยู่ทีก่ารเปิด
โปงถงึเล่หเ์หลีย่มกลโกงในแวดวงสือ่มวลชน โดยเฉพาะวงการโฆษณาในยุคนิกสแ์ละ
โลกาภวิฒัน์ทีโ่ลกเรา ก าลงักา้วพฒันาไปอย่างไรพ้รมแดนมากขึน้นี้ ดเูหมอืนว่าแวดวงโฆษณา
จะเป็นหน่ึงในบรรดาธุรกจิชัน้แนวหน้าทีเ่ป็นเสมอืนสญัลกัษณ์แห่งยุคสมยั การน าเสนอประเดน็
นี้ของเรื่องสัน้ทัง้สองช่วยใหเ้หน็ภาพตวัแทนชวีติของผูค้นยุคนี้ไดเ้ด่นชดัซึ่งในทีสุ่ดแลว้ปัจเจก
ชนกม็แีนวโน้มทีต่อ้งสยบยอมต่อพลงัของลทัธบิรโิภคกระทัง่ยอมละทิง้คุณค่าของจรยิธรรม
ดัง้เดมิไป 
 เรื่อง “เพลงิรกั ลานแคน้” เด่นกว่าเรื่อง “บ่วง”อย่างชดัเจน ในแงท่ีผู่ป้ระพนัธส์ามารถผกู
เรื่องใหช้วนตดิตามตัง้แต่ตน้จนจบดว้ยการใชเ้ทคนิคหกัมุมไดอ้ย่างมลีลีา ผูแ้ต่งใชว้ธิกีารนี้ต่าง
ไปจากนกัเขยีนคนอื่นทีม่กันิยมใชใ้นตอนจบเรื่อง แต่เรื่องนี้ใชต้ัง้แต่ราวๆกลางเรื่องและจบลงใน
ลกัษณะไม่เชงิหกัมุมเสยีทเีดยีวเนื่องจากเป็นสิง่ทีผู่อ้่านคาดเดาไดอ้ยู่แลว้ 
 ปรทิรรศ  หุตางกูรเขยีนเรื่องนี้ไดร้สทัง้ในแงค่วามรูส้กึฉงนฉงายและใหค้วามรูส้กึเสยีดสี
วจิารณ์สงัคมทุนนิยมไปพรอ้มๆ กนั  ขณะเดยีวกนักผ็กูเรื่องใหจ้บลงในลกัษณะทีต่อ้งการแสดง
ภาพการยอมจ านนของปัจเจกชนต่อลทัธบิรโิภคนิยมอย่างทีเ่รยีกไดว้่าตกเป็นทาสน ้าเงนิกว็่าได ้
แงมุ่มทีผู่เ้ขยีนน ามาตแีผ่ประจานน้ีดมูนี ้าหนกัทา้ทายค่านิยมความเชื่อของคนในสงัคมปัจจุบนัที่
คุณค่ากบัเงนิมากกว่าเกยีรตยิศศกัดิศ์รอีย่างใหค้วามรูส้กึร่วมกบัผูอ้่านมากทเีดยีว 
 แม ้ “เพลงิรกั  ลานแคน้” จะด าเนินเรื่องไปในท านองเรื่องแต่งทีผู่อ้่านรูส้กึว่ายากจะเกดิ
เป็นจรงิไดก้ต็าม แต่เรื่องนี้ประสบความส าเรจ็ในแงข่องการตัง้ค าถามทีเ่หมอืนไม่มอีะไรใหม่ได้
อย่างแหลมคม ผูแ้ต่งชีใ้หเ้หน็ถงึการมุ่งใชเ้ทคนิคโฆษณาชนิดแยบยลของระบบทุนเพือ่หวงัผล
ก าไร อนัเป็นเป้าหมายสงูสุดเป็นสรณะ ดว้ยการใหไ้พชยนตต์วัเอกของเรื่องยอมพา่ยแพต้่อ
จติส านึกของตวัเอง หนัไปยอมรบัเงนิสองแสนบาทเป็นขอ้แลกเปลีย่น ทัง้ๆ ทีเ่บือ้งลกึแลว้เขา
ยงัรูส้กึต่อตา้นอยู่ในใจ แต่เขากย็อมรบัเงนิกอ้นดงักล่าวจากค่ายโฆษณาเพือ่เป็นค่าท าขวญัแลก
กบัความรูส้กึตกใจสุดขดีทีต่้องกลายเป็นดาราจ าเป็นประกอบการแสดงปลน้เทยีมทีจ่ดัฉากขึน้ 
สิง่ทีบ่รษิทัโฆษณาตอ้งการกค็อืภาพแสดงอาการตกใจสุดขดีเป็นธรรมชาตเิพือ่เอาไปประกอบ
ภาพโฆษณาบา้นจดัสรรภายใตข้อ้ความโฆษณาทีว่่า “อมตภริมยส์รา้งรปูธรรมแห่งความสุข” 
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 อนัทีจ่รงิแลว้ในตอนแรกเขาไดร้บัปากกบัชายสงูอายุคนหนึ่งทีเ่ผชญิเหตุการณ์ร่วมกบั
เขาว่า จะตอ้งเอาเรื่องฟ้องรอ้งบรษิทัดงักล่าวใหไ้ดโ้ทษฐานละเมดิใหเ้กดิอาการตกใจกลวัสุดขดี
จนเสยีขวญั แลว้ในทีสุ่ดเขาตอ้งพา่ยแพต้่ออ านาจเงนิเช่นเดยีวกบัเหยื่อของเหตุการณ์อกีสอง
คนคอืหญงิสาวและเดก็วยัรุ่น ทัง้นี้โดยเขาไดย้กเอาเรื่องราวทีม่าทราบภายหลงัว่าชายชราผูน้ัน้
เป็นเศรษฐมีาหกัลา้ง ในอกีแงห่นึ่งคุณค่าของเรื่องนี้อยู่ทีก่ารช าแหละใหเ้หน็กลยุทธข์องวงการ
โฆษณาทีมุ่่งใชเ้ทคนิคของจติวทิยาการโฆษณาเพือ่ปลุกเรา้กเิลสความตอ้งการวตัถุของมนุษย ์
ซึง่จะน าไปสูผ่ลก าไรของทุนในบัน้ปลายนัน่เอง 
 สว่นเรื่อง “บ่วง” ของชาครติ  โภชะเรอืงไดช้ีใ้หเ้หน็เล่หเ์ลีย่มกลโกงอย่างไรศ้ลีธรรมใน
วงการโฆษณา ดว้ยการใหปั้จเจกชนเช่นธงชยัใชเ้ล่หห์ลอกล่อใหง้าน “ผม” ซึง่เป็นผูเ้ล่าเรื่อง ให้
ถ่ายท าสารคดแีละภาพยนตรโ์ฆษณา ในทีสุ่ดเขากโ็กงเอาเงนิรายไดท้ีค่วรจะจ่ายเป็นค่าจา้งให ้
“ผม” ไปวางมดัจ ารถยนตค์นัใหม่เสยีหมด ธงชยัเป็นเสมอืนตวัแทนของผูค้นในสงัคมทุนนิยมที่
ต่างกด็ิน้รนไขวค้วา้หาความสะดวกสบายจากการครอบครองวตัถุตามค่านิยมแห่งยุค โดย
ยนิยอมแลกมาดว้ยคุณค่าเชงิจรยิธรรมแห่งความสตัยซ์ื่อจรงิใจทีส่งัคมไทยเคยยดึมัน่กนัมา 
ชาครติใชว้ธิกีารน าเสนอค่อนขา้งตรงไปตรงมาโดยให ้ “ผม” เป็นผูเ้ล่าเรื่องในลกัษณะซ่อนเงือ่น
และไปเปิดโปงกลโกงในตอนจบ แต่เนื่องจากเป็นการหกัมุมชนิดไม่ค่อยผดิความคาดหมายของ
ผูอ้่านมากนกั และเนื้อเรื่องดจูะยงัไม่ค่อยเรา้ใจผูอ้่านเท่าทีค่วร ท าใหเ้รื่องนี้ไม่เด่นนกัเมื่อเทยีบ
กบั “เพลงิรกั  ลานแคน้”  
 เรื่องในอกีกลุ่มหนึ่งทีไ่ดร้บัการประดบัช่อการะเกดจากบรรณาธกิาร จดัอยู่ในกลุ่มทีพ่ดู
ถงึสจัธรรมของชวีติมนุษยท์ีเ่กีย่วกบัความรกัและความตาย สมดงัพุทธศาสนาสุภาษติทีว่่า “ทีใ่ด
มรีกัทีน่ัน่มทีุกข”์ หรอื “การพลดัพรากจากสิง่ทีร่กัเป็นทุกข”์ ในกลุ่มนี้นับว่าเรื่อง “การเดนิเรอื
ของผม” โดดเด่นกว่าเรื่อง “บุรุษไปรษณียผ์ูห้ลงลมืเลขทีบ่า้นตนเอง” และเรื่อง “ใหฉ้นัไปจาก
เธอ” ตามล าดบั 
 กว ี อมรพฒันาสามารถแต่งเรื่อง “การเดนิเรอืของผม”” ไดน่้าสนใจมากทเีดยีว เขาสรา้ง
เรื่องทีผู่อ้่านรูส้กึประทบัใจชนิดด าดิง่ไปตามเนื้อหาดว้ยเทคนิคการบรรยายอย่างเป็นธรรมชาติ
จากกระแสส านึกของอารมณ์ภายใน บรรณาธกิาร นิตยสาร ช่อการะเกด ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตต่อเรื่อง
สัน้เรื่องนี้ไวใ้นแงด่วี่า “เนื้อเรื่องเรยีบเรื่อยด าเนินไปดว้ยภาษาง่ายๆ แต่งดงามและมพีลงั การใช ้
“ผม” คนหนึ่งเล่าเรื่องของ “ผม” อกีคนหนึ่ง ตลอดจนการบรรยายบทสนทนาแทนการใช้
อญัประกาศ ท าใหเ้กดิ “ระยะห่าง” ทีเ่ป็นความสมจรงิทางภววสิยั ขณะทีก่ารสนทนาและการววิา
ทะกบัตวัเอง (monologue and dialogue interior) กท็ าใหต้วัละครทีเ่ล่าเรื่องมอีตัลกัษณ์” 
 หากพจิารณาในแงเ่นื้อหาแลว้ตอ้งนบัว่า “การเดนิเรอืของผม” เป็นเรื่องชวีติพืน้ๆของ
ชายคนหน่ึงกบัครอบครวัของเขาเท่านัน้ แต่สาเหตุทีเ่รื่องนี้เด่นขึน้มาไดก้ด็ว้ยความสามารถใน
การน าเสนอ ซึ่งช่วยใหเ้รื่องเกีย่วกบัการเกดิแก่เจบ็ตายทีม่นุษยท์ุกคนตอ้งประสบพบเจอกลบัมี
คุณค่าสสีนัขึน้มาไดอ้กีครัง้  ในเรื่องนี้ชายอาวุโสเพือ่นบา้นขา้งเคยีงผูส้ญูเสยีเมยีรกัไปเป็นผูเ้ล่า
เรื่องชวีติแต่หนหลงัให ้“ผม” ในฐานะผูเ้ล่าเรื่องฟังถงึความรูส้กึของการพลดัพรากจากสิง่ทีร่กัอนั
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เป็นทุกข ์  แมเ้นื้อหาของชวีติชายผูน้ัน้จะด าเนินไปอย่างเรยีบเรื่อย แต่ดว้ยความสามารถของ
ผูป้ระพนัธท์ีซ่่อนคมอยู่จงึท าใหผู้อ้่านรูส้กึสะเทอืนใจไปกบัชะตากรรมของชายผูส้ญูเสยีเมยีรกั
ไปดว้ยโรคมะเรง็ในล าไส ้กระทัง่ถงึขัน้ซมึซบัความรูส้กึหดหู่ดงักล่าวมาเป็นมรณานุสตใินทีสุ่ด 
 ผูเ้ขยีนใชว้ธิกีารใหช้ายผูน้ัน้วพิากษ์ตวัเองว่า ไดป้ล่อยใหช้วีติทีผ่่านมาด าเนินไปอย่าง
ประมาทและหมกมุ่นอยู่เพยีงกบัเรื่องราวความเป็นไปของครอบครวัตวัเองเป็นส าคญั มไิดใ้ห้
ความสนใจผูค้นและสงัคมรอบขา้งอย่างจรงิจงั จนกระทัง่เมื่อเมยีรกัของเขาจากไปจงึท าใหไ้ดส้ติ
ถงึชวีติทีผ่่านไปซึง่เขาเองกเ็คยรูส้กึในบางครัง้ว่าว่างเปล่าไรแ้ก่นสาร เรื่องจบลงเมื่อเขาหนัหน้า
เขา้หาวดัไปสนใจหลกัธรรมของพุทธศาสนาในเรื่องความไม่เทีย่งของสงัขารอนัมคีวามตายเป็น
เบือ้งหน้า ในตอนทา้ยผูเ้ขยีนใชเ้ทคนิคปิดเรื่องเล่าดว้ยการดงึเรื่องกลบัไปสู ่ “ผม” ในฐานะผูเ้ล่า
เรื่องอกีครัง้หนึ่งไดอ้ย่างน่าสมใจ 
 เมื่อเทยีบกบั “บุรุษไปรษณียผ์ูห้ลงลมืเลขทีบ่า้นของตน”แลว้ แมเ้รื่อง “การเดนิเรอืของ
ผม” จะมคีวามสลบัซบัซอ้นเรา้ใจน้อยกว่า แต่กลบัประสบความส าเรจ็สงูกว่าในการสรา้งอารมณ์
ดื่มด ่าประทบัใจในชะตากรรมของมนุษย ์ เรวตัร ์  พนัธุ์พพิฒัน์สรา้งตวัละครเอกของเรื่อง “บุรุษ
ไปรษณียผ์ูห้ลงลมืเลขทีบ่า้นของตน” ใหเ้ป็นชายค่อนขา้งสงูอายุทีต่อ้งวนเวยีนอยู่ในบ่วงกรรม
แห่งความรกัอนัก่อทัง้สุขและทุกขเ์ป็นเสมอืนรสชาตขิองชวีติเคลา้ปนกนัไป เขาตอ้งประสบกบั
ความไม่เทีย่งของความรกั ทัง้จากการถูกคนรกัเก่าทอดทิง้ กบัการอยู่กนิทีไ่ม่ค่อยลงตวักบัเดก็
สาวคราวลูก และกบัการหลงรกัสาวตาบอดทีไ่ม่สมหวงั กระทัง่ตอ้งพลดัพรากกนัเมื่อสาวเจา้
ตดัสนิใจฆา่ตวัตายหนีรกัทีไ่ม่สมหวงักบัชายอื่นไป 
 ว่าไปแลว้ในเรื่อง “บุรุษไปรษณียผ์ูห้ลงลมืเลขทีบ่า้นของตน” ผูแ้ต่งมคีวามสามารถใน
การผกูเรื่องและการบรรยายอย่างไดบ้รรยากาศน่าสนใจ  โดยเฉพาะในการซ่อนเงื่อนง าใหช้วน
ตดิตามในเรื่องจดหมายทีส่าวตาบอดเฝ้ารอคอยอย่างจดจ่อบุรุษไปรษณีย ์ แต่เมื่อเทยีบกบัเรื่อง 
“การเดนิเรอืของผม” แลว้  จุดเด่นของเรื่องนี้จะดอ้ยกว่าในแงท่ีไ่ม่สามารถสรา้งความประทบัใจ
อย่างเขา้ถงึก้นบึง้ในสจัธรรมของชวีติเกีย่วกบัความไม่เทีย่งของความรกัและความเทีย่งแทข้อง
ความตายไดด้กีว่า 
 สว่นเรื่อง “ใหฉ้นัไปจากเธอ” นัน้ เอือ้  อญัชลนี าเสนอตามลกัษณะทีสุ่ชาต ิ  สวสัดิศ์รี
บรรณาธกิารเรยีกตามภาษาจติวทิยาว่า necrophile ทีเ่ป็นการสะทอ้นความรูส้กึทัง้รกัทัง้ชงัของ
คู่สามภีรรยา  กระทัง่น าไปสูโ่ศกนาฏกรรมถงึขัน้ทีภ่รรยาท ารา้ยตวัเองจนตายหลงัจากพบว่าจะ
ถูกสามทีอดทิง้ เรื่องกึง่แนวจติวญิญาณเรื่องนี้เป็นอกีเรื่องหนึ่งซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ทุกขอ์นัเกดิจาก
รกัไม่สมหวงั แต่กไ็ม่โดดเด่นเท่ากบัสองเรื่องแรก 
 การทีสุ่ชาต ิ  สวสัดิศ์รตีดัสนิใหเ้รื่อง “การเดนิเรอืของผม” ของกว ี  อมรพฒันาไดร้บั
รางวลัช่อการะเกดยอดเยีย่มนัน้มเีหตุมผีลรองรบัดอียู่ ทัง้ในแงก่ารใชก้ลวธิแีต่งทีม่คีวามแปลก
ใหม่พอควร ขณะทีม่เีนื้อหากนิใจใหส้ตชิวนคดิถงึสจัธรรมของชวีติอย่างแทเ้ทีย่ง อย่างไรกต็าม 
เรื่องทีน่บัว่ามคีวามโดดเด่นไม่แพก้นัอกีเรื่องคอื “เพลงิรกั ลานแคน้”  ของ   ปรทิรรศ  หุตางกูร 
ทีผ่กูเรื่องอย่างมเีทคนิคชวนใหค้ดิถงึเงือ้มมอืของระบบทุนนิยมอนัใหญ่โตทีแ่ผ่อทิธพิลครอบง า
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ปัจเจกชนอย่างไม่รูต้วั หรอืแมจ้ะรูต้วักด็เูหมอืนต่างกย็อมจ านนต่อระบบอนัทรงอานุภาพนี้โดย
ดุษฎ ี อย่างไรกด็ ี นบัไดว้่าเรื่องทัง้สองลว้นมคีวามโดดเด่นในแงต่แีผ่ใหเ้หน็เรื่องราวของมนุษย์  
ทัง้ในมติขิองชวีติและสงัคมร่วมสมยั 
 อนัทีจ่รงิถา้พจิารณาทศันะของสุชาต ิ  จากการสมัภาษณ์หนงัสอืพมิพ ์ ผูจ้ดัการรายวนั 
(6 กุมภาพนัธ ์2539, หน้า 10)  ก่อนหน้าจะมกีารประกาศผลรางวลัยอดเยีย่มจากการตดัสนิของ
บรรณาธกิารเองแล้ว คงไม่ยากที่จะคาดเดาว่าเรื่องใดใน 5 เรื่องจะได้รบัรางวลัยอดเยี่ยมไป  
สุชาตไิดพ้ดูถงึเรื่องสัน้ทีด่ตีามความเหน็สว่นตวัไวต้อนหน่ึงเหมอืนเป็นการบอกใบว้่า “ผมว่าถา้
เรื่องสัน้ไม่สามารถความสะเทอืนใจหรอืกระทบใจได ้ มนักเ็ป็นเพยีงโมเดลหรอืหุ่นทีไ่ม่มชีวีติ 
ส าหรบัผม ผมยงัสนใจการเขยีนเรื่องงา่ยๆ แต่มคีวามลกึในสถานการณ์และความลกึของตวั
ละครทีป่รากฏอยู่ในสถานการณ์นัน้ๆ อย่างนกัเขยีนในอดตี ไม่ว่าจะเป็นมนสั  จรรยงค์, ลาว ค า
หอม หรอื อาจนิต ์ ปัญจพรรค ์งานเขยีนของนกัเขยีนรุ่นเก่าเหล่านี้แมว้่าจะไม่มเีทคนิคมากมาย 
แต่กม็คีวามกนิใจทางอารมณ์”     
 คราวนี้ลองหนัมาพจิารณาเรื่องทีไ่ดร้บัรางวลัยอดนิยมกนับา้ง วนิทร ์  เลยีววารณิผูเ้คย
ไดร้บัการประดบัช่อการะเกดพรอ้มทัง้ไดร้บัรางวลัช่อการะเกดยอดนิยมมาก่อนแลว้เมื่อปี พ.ศ. 
2535 ในปีนี้ เรื่อง “การหนีของราษ โลกสามใบของราษฎร ์  เอกเทศ” กท็ าใหเ้ขากลบัมารบั
รางวลัยอดนิยมจากการลงคะแนนเสยีงของสมาชกิช่อการะเกดอกีครัง้หนึ่ง การทีเ่รื่องของเขา
ไม่ไดร้บัการประดบัช่อการะเกดและไม่ไดร้บัรางวลัยอดเยีย่มจากการตดัสนิของบรรณาธกิาร
นบัเป็นประเดน็น่าวเิคราะหท์เีดยีวว่ามาจากเหตุผลตน้ปลายประการใด 
 ต่อประเดน็น้ี สุชาตมิไิดเ้คยพดูวพิากษ์วจิารณ์งานเขยีนเรื่องสัน้ของวนิทรไ์วโ้ดยตรง 
นอกจากเคยพูดถงึผลงานบางชิน้เท่านัน้ว่ามกีารเล่นรูปแบบคลา้ยกบัของฝรัง่ อย่างไรกต็าม 
ทศันะของสุชาตทิีม่ตี่อลกัษณะของเรื่องสัน้ทีด่ดีงัทีอ่า้งถงึไปแลว้นัน้ย่อมถอืเป็นเสมอืนมุมมอง
ของสุชาตติ่อแนวเรื่องสัน้ของวนิทรไ์ดเ้ด่นชดัพอสมควร ประกอบเขา้กบัเหตุผลทีสุ่ชาตเิคยพดู
ถงึเสมอว่า เรื่องทีจ่ะไดร้บัการประดบัช่อการะเกดจะตอ้งแสดงถงึพฒันาการจากผลงานชิ้นเดมิๆ 
ท าใหว้เิคราะหไ์ปไดว้่าผลงานของวนิทรน่์าจะเขา้ข่ายไปในท านองทีม่พีฒันาการดา้นเทคนิคใน
การน าเสนอเรื่องเป็นหลกั แต่ยงัขาดความลกึซึง้ถงึแก่นชวนกระทบใจ 
 มุมมองของสุชาตจิากถอ้ยค าต่อไปนี้ ดจูะชีช้ดัทศันะดงักล่าวไดเ้ป็นอย่างด ี ดงัทีว่่า 
“นกัเขยีนปัจจุบนัไม่ไดม้คีวามลกึซึง้ในงานเขยีนมากกว่าการพยายามสรา้งโมเดลขึน้มา หรอื
พยายามใชเ้ทคนิคในการน าเสนอใหม่ๆ อาจจะเป็นเพราะในปัจจุบนัการเรยีนรูเ้พือ่ทีจ่ะสรา้งงาน
เขยีนไดเ้ปลีย่นรูปแบบออกไปตามความทนัสมยัของเทคโนโลยดีา้นขอ้มลูข่าวสาร ขณะที่
นกัเขยีนรุ่นเก่าสามารถสรา้งงานเขยีนไดล้กึซึ้งและกระทบใจคนอ่านเพราะสรา้งงานขึน้มาจาก
ประสบการณ์หรอืความรูท้ีไ่ดร้บัมาโดยตรง จงึท าใหน้กัเขยีนรุ่นใหม่สะทอ้นเรื่องราวความ
เป็นไปของสงัคมออกมาไดแ้ค่เปลอืก ไม่ถงึแก่นทีต่อ้งการน าเสนอ และไม่ไดร้สชาตเิทยีบเท่า”  
 เมื่อหนัมาพจิารณาแนวทางการเขยีนเรื่องสัน้ในแนวทดลองของวนิทร ์  เลยีนวารณิกจ็ะ
พบว่ามกีารใชเ้ทคนิคกลวธิอีย่างโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการตดัต่อ การใชก้ระแสส านึก
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ยอ้นกลบัไปกลบัมาโดยไม่องิกบัเวลา รปูแบบการเล่าเรื่องทีต่วัละครร าพงึกบัตวัเองตามแนวที่
นิยมใชก้นั รวมทัง้รปูแบบใหม่ๆ ทีค่ดิคน้ขึน้มา วนิทรเ์คยพดูถงึวธิกีารท างานเขยีนของเขา
เอาไวใ้นหนงัสอืพมิพก์รุงเทพธุรกจิ (11 กุมภาพนัธ ์2539, หน้า 6) ว่า เขาเพง่เลง็ใหค้วามสนใจ
ทัง้รปูแบบและเนื้อหาไปพร้อมๆ กนั ทัง้นี้โดยเขาไดค้ดิคน้หาองคป์ระกอบ (element) ต่างๆ 
สะสมไวเ้ป็นเสบยีงล่วงหน้าดว้ยซ ้าไป จงึช่วยใหเ้ขาสามารถมวีตัถุดบิอนัหลากหลายในการ
ประกอบแต่งเป็นงานเขยีนได ้
 วนิทรพ์ดูถงึวธิกีารเขยีนของเขาไวอ้กีดว้ยว่า สะทอ้นถงึลกัษณะเฉพาะตวัของเขาที่
เรยีนมาทางสถาปัตยกรรมศาสตรท์ีส่อนใหค้ดิหาเหตุผลรองรบัทุกองคป์ระกอบต่างๆ ทีใ่ช ้  ใน
แงน่ี้ถา้หากพจิารณาจากมุมมองของสุชาตแิลว้อาจเรยีกว่าเป็นการ “ใชส้มองมากกว่าหวัใจ” ก็
คงจะไม่ผดินกั ส าหรบังานวรรณศลิป์แลว้ ความเป็นศลิป์น่าจะมบีทบาทหนกัแน่นกว่าความเป็น
ศาสตร ์หรอืศลิป์ตอ้งน าศาสตรน์ัน่เอง 
  วธิเีตรยีมการของเขาเป็นระบบมากทเีดยีว นอกจากการปเูคา้โครงเรื่องดา้นเนื้อหาแลว้ 
จุดเด่นของเขาอยู่ทีก่ารคดิคน้กลวธิแีปลกใหม่ตุนเอาไวเ้ป็นเสบยีงจ านวนมาก งานเขยีนของเขา
จงึดจูะมคีวามเป็นศาสตรอ์ยู่ไม่น้อย ดงัทีเ่ขาไดย้กตวัอย่างถงึการเขยีนเรื่องสัน้ทีช่ื่อ “เกม” 
(ตพีมิพค์รัง้แรกใน ช่อการะเกด15) ว่า นอกจากจะใชก้ารวางแนวเรื่องหรอืแก่นเรื่องแลว้กจ็ะคดิ
หาองคป์ระกอบของเรื่องโดยใชก้ารคน้ออกมาอย่างต่อเนื่อง แก่นของเรื่องนี้คอืความรุนแรง 
จากนัน้เขากค็ดิองคป์ระกอบต่างๆ อย่างละเอยีด เช่น ความรุนแรง การล่าสตัว ์เสอืล าบาก การ
ฆา่สตัว ์โรงฆา่สตัว ์หมทูีถู่กเชอืด ววัทีถู่กฆา่ การเชอืดไก่” ฯลฯ 
 อนัทีจ่รงิกไ็ม่ใช่เรื่องผดิปกตอินัใด หากพจิารณาในแงก่ารเตรยีมเนื้อหา แต่ในกลวธิแีลว้
ดเูขาจะมุ่งมัน่แสวงหาความแปลกใหม่อย่างเอาจรงิเอาจงั กระทัง่เกดิปัญหาว่าอาจมขีอ้คดิคน้
ของเขาบางสว่นไปซอ้นซ ้าเขา้กบัสิง่ทีค่นอื่นๆ ท ามาก่อนแลว้ ตวัอย่างทีว่นิทรย์กมาใหด้เูพือ่
โตแ้ยง้ว่าเขามไิดล้อกเลยีนกลวธิแีต่งของคนอื่นนบัว่าไดช้่วยพสิจูน์ใหเ้หน็ถงึการมุ่งมัน่พฒันา
เทคนิคกลวธิขีองเขาอย่างเด่นชดัทเีดยีว กระทัง่กลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเขาไปแล้ว
จรงิๆ  
 ตวัอย่างกลวธิกีารเขยีนตามทีว่นิทรเ์ปิดเผยว่าคดิคน้ขึน้มาเองทัง้ทีน่ าไปใชใ้นการเขยีน
แลว้และทีย่งัไม่ไดน้ าไปใชก้ม็เีช่น การใชก้ราฟฟิก (เช่นตวัหนงัสอืแถบ  เสน้ขดี เสน้แบ่ง เสน้
คาด วงเลบ็ เครื่องหมาย + - และ… ฯลฯ) ไปจนถงึทีไ่ม่ใชก้ราฟฟิก เช่น การใชภ้าษาองักฤษใน
บางสว่นของเรื่อง (ใชแ้ลว้) การใชร้ปูแบบของหนงัสอืพมิพ ์ (ใชแ้ลว้) รปูแบบของบทสมัภาษณ์ 
(ใชแ้ลว้) การใชร้ปูแบบบทวจิารณ์ของนกัวจิารณ์มาเดนิเรื่องโดยทีค่นเขยีนไม่ตอ้งเล่าเรื่องนัน้
โดยตรง (ยงัไม่ไดล้งมอืเขยีน) รปูแบบของบทความทางวชิาการ (ยงัไม่ไดล้งมอืเขยีน) การเล่น
ปรศินาอกัษรไขว ้ (ยงัไม่ไดล้งมอืเขยีน)  รปูแบบของการถาม-ตอบ (ยงัไม่ไดล้งมอืเขยีน)    
รปูแบบของจดหมายลูกโซ่ (ยงัไม่ไดล้งมอืเขยีน)   รปูแบบของขอ้สอบ(ยงัไม่ไดล้งมอืเขยีน) เป็น
ตน้ 
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 จากแง่มุมดงักล่าวอาจวเิคราะหไ์ดว้่างานเขยีนของวนิทรค์่อนขา้งใชเ้ทคนิคน าเป็น
ลกัษณะเด่น ในขณะทีอ่าจขาดการเกบ็เกีย่วสาระจากประสบการณ์ชวีติอนัหลากหลายมากพอ 
ไม่ว่าประสบการณ์ตรงหรอืโดยออ้มกแ็ลว้แต่ ทีจ่ะช่วยใหเ้ขาสามารถสรา้งใหเ้กดิอารมณ์ตกผลกึ
จากภายในจนสามารถสะทอ้นออกมาไดอ้ย่างถงึก้นบึง้ชวนสะเทอืนอารมณ์  ประกอบเขา้กบั
ปรมิาณทีผ่ลติออกมาค่อนขา้งสม ่าเสมอในระยะหลงั อาจท าใหผ้ลงานของเขามลีกัษณะประดษิฐ์
ตกแต่งมากขึน้จนท าใหข้าดความดเีด่นในดา้นทีจ่ะสรา้งความประทบัใจทีด่ิง่ลกึได้ 
   ในเรื่อง “การหนีของราษ โลกสามใบของราษฎ์  เอกเทศ”  ทไีดร้บัรางวลัช่อการะเกด
ยอดนิยมของวนิทรเ์รื่องนี้กเ็ช่นกนั จุดเด่นของเรื่องอยู่ทีก่ารโชวเ์ทคนิคไดอ้ย่างสลบัซบัซอ้น
ชวนตดิตาม เขาเขยีนโดยใชว้ธิขีดีฆา่ตวัอกัษรเพือ่แสดงใหเ้หน็ถงึอารมณ์ความรูส้กึต่อตวัละคร
ทีต่่อสูก้บัตวัเอง ในลกัษณะทีค่ดิจะท าการอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป แต่แลว้กไ็ม่กลา้ เพราะตอ้ง
พา่ยแพต้่อจติใจของตนเอง หลงัจากทีไ่ดค้ดิค านวณถงึผลไดผ้ลเสยีทีจ่ะบงัเกดิขึน้กบัตนแลว้ 
หรอืบางครัง้กข็ดีฆ่าสิง่ทีเ่กดิขึน้ตรงกนัขา้มกบัความเป็นจรงิของเหตุการณ์ 
 ในเรื่องทีเ่ขาเขยีนถงึราษฎร ์  เอกเทศใน 3 สถานภาพ คอืในฐานะทีเ่ป็นจติรกร ทหาร
และแมงดา โดยการน าเสนอใน 3 สว่นแยกออกจากกนั แต่เขากก็ าหนดเรื่องใหบ้ทบาททัง้ 3 นัน้
ด าเนินไปในลกัษณะผกูโยงคู่ขนานกนัไปคลา้ยเป็นเน้ือเดยีวกนั 
 จุดมุ่งหมายของผูแ้ต่งอยู่ทีก่ารแสดงใหเ้หน็ถงึจุดยนืของคน 3 อาชพีในสถานการณ์
เดยีวกนัว่าย่อมแสดงออกแตกต่างกนัไปตามสภาพภูมหิลงั  ในสถานะของจติรกรทีเ่ป็น
นกัศกึษาอดตีลูกโสเภณีไม่มพีอ่ ท าใหเ้ขามจีติส านึกทีค่ดิจะช่วยโสเภณีทีถู่กทารุณ แต่กต็อ้ง
ยอมรบัว่าเขาอ่อนแอเกนิกว่าจะท าอะไรได ้ ขณะเดยีวกนัเขากต็อ้งยอมรบัความพ่ายแพต้่อการ
เรยีกรอ้งประชาธปิไตยจากการปราบปรามของฝ่ายทหาร ในทางตรงกนัขา้ม ราษฎร ์  เอกเทศ
ในสถานะของทหารกลบัไม่มจีติส านึกใดๆ ทีจ่ะช่วยโสเภณีใหพ้น้ไปจากซ่อง และย่อมเป็น
ธรรมดาทีเ่ขาจะแสดงบทโหดปราบปรามนิสตินกัศกึษาทีจ่ะเรยีกหาประชาธปิไตย สว่นราษฎร ์ 
เอกเทศในบทบาทแมงดาโหดย่อมจะลงไมล้งมอืกบัโสเภณีทีจ่ะคดิหนี แต่เขากถ็ูกทหารที่
ปราบปรามประชาชนในเหตุการณ์เรยีกรอ้งประชาธปิไตยท ารา้ยเอาจนพกิาร 
 เรื่องสัน้ขนาดยาวเรื่องนี้จบดว้ยประเดน็ “อตัตาทีแ่ท”้ ดว้ยการใหร้าษฎรเ์อกเทศทัง้ 3 
สถานะมาพบกนั บทสรุปทีทุ่กคนไดร้บัร่วมกนัอยู่ทีก่ารยอมรบัว่ามนุษยเ์รามกัจะด าเนินชวีติไป
ตามบทบาทของแต่ละคนบนพืน้ฐานของความกลวัทัง้หลายทัง้ปวง ทางออกในลกัษณะที่เป็น
ขอ้เสนอเพือ่สนัตขิองเรื่องจงึอยู่ทีก่ารใหอ้ภยัซึ่งกนัและกนัในฐานะทีต่่างกล็ว้นเป็นเพือ่นร่วมเกดิ
แก่เจบ็ตายดว้ยกนัทัง้หมดทัง้สิน้ ตามความเชื่อทีว่่ามนุษยเ์รามอีตัตาแห่งความดงีามและความ
รกัซ่อนอยู่ในตวัดว้ยกนัทุกคน การใหอ้ภยัแก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นจงึเป็นความรกัอย่างหนึ่งนัน่เอง 
 การทีสุ่ชาตเิลอืกเรื่อง “การเดนิเรอืของผม” ไม่เลอืกเรื่อง “การหนีของราษ โลกสามใบ
ของราษฎร ์  เอกเทศ” นัน้เป็นเสมอืนสญัญาณเตอืนจากบรรณาธกิารอาวุโสต่อทศิทางของเรื่อง
สัน้ไทยว่า พงึจะด าเนินไปบนพืน้ฐานของการพฒันาทัง้ในแงร่ปูแบบและเนื้อหาทีไ่ดดุ้ลยภาพกนั 
ไม่ใช่มุ่งพฒันาไปแต่ในทางหนึ่งทางใดมากเกนิไป ไม่ว่าจะเป็นเทคนิครปูแบบหรอืการมุ่งเสนอ
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แต่เนื้อหาสาระทีอ่่านแลว้แหง้แลง้ขาดความแปลกใหม่เรา้ใจ สุชาต ิ  สวสัดิศ์รไีดพ้ดูถงึทศิทาง
ของเรื่องสัน้ไทยในอนาคตไวเ้ป็นขอ้คดิชวนฟังว่า “ในอนาคตงานเขยีนเรื่องสัน้จะมุ่งไปทีค่วาม
จรงิลวง และมุ่งเทคนิคในการน าเสนอมากกว่าเนื้อหาทีม่าจากประสบการณ์ตรง ขณะทีเ่รื่องสัน้
ทีจ่ะไดร้บัการจบัตามองกค็อืเรื่องสัน้ทีส่ามารถผสมผสานเน้ือหาทีม่คีวามลกึซึง้ควบคู่ไปกบั
เทคนิคในการน าเสนอและภาษาทีใ่ชก้ลมกลนืกนั” 
 หวงัว่านิตยสารและรางวลัช่อการะเกดจะแสดงบทบาทในฐานะทีเ่ป็นเวทสีง่เสรมิ
ยกระดบัคุณภาพเรื่องสัน้ไทยไปอกียาวนาน โดยไดร้บัการยอมรบัในแงข่องมาตรฐานความเทีย่ง
ธรรมทีจ่ะเป็นมาตรวดัและประเมนิคุณค่าเรื่องสัน้แนวสรา้งสรรคข์องไทยสบืไป เป้าหมายส าคญั
ของงานวรรณกรรมเพือ่ยกระดบัจติใจมนุษยแ์ละจรรโลงสงัคมไทยจงึอาจมแีสงแห่งความหวงั
มากขึน้ได ้
 
 
ทีม่า : นฤมติร   สอดศุข. “บรโิภคนิยม ความตายและอตัตา”. ช่อการะเกด. ฉบบัที ่ 26 
(มนีาคม-เมษายน 2539), หน้า 187-197.      
 

บทวิเคราะห ์
 
 นฤมติร  สอดศุข  ปัจจุบนัเป็นอาจารยป์ระจ าภาควชิาสงัคมศาสตร ์ คณะอกัษรศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร อกีทัง้เขายงัเป็นนกัวชิาการทางดา้นสงัคมศาสตรท์ีม่คีวามสนใจในทาง
วรรณกรรมเป็นอย่างมาก   จนกลายมาเป็นนกัวจิารณ์วรรณกรรมทีม่ผีลงานวจิารณ์ลงพมิพใ์น
วารสาร  นิตยสารและหนงัสอืพมิพต์่างๆ มากมาย อาท ิ ช่อการะเกด, ผู้จดัการ และ ไรเตอร ์    
แมกกาซีน นอกจากนี้  เขายงัเคยจดัรายการวจิารณ์วรรณกรรมทางวทิยุอยู่ในระยะหน่ึงดว้ย 
การวจิารณ์ของเขามลีกัษณะโดดเด่นและมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั ทัง้นี้เพราะเขามกัจะใชค้วามรู ้
ความช านาญในทางสงัคมศาสตรม์าเป็นแนวหลกัในการวจิารณ์วรรณกรรม ซึง่แนวการวจิารณ์
ในลกัษณะน้ีของเขาช่วยสรา้งมุมมองและขยายโลกทศัน์ในการพจิารณาวรรณกรรมใหแ้ก่ผูอ้่าน
ในแงมุ่มทีแ่ตกต่างและหลากหลายออกไปจากนกัวจิารณ์ท่านอื่น ความสามารถทางการวจิารณ์
ของเขาเป็นทีป่ระจกัษ์ชดั  จนเขาไดร้บัรางวลันกัวจิารณ์วรรณกรรมยอดเยีย่มจากกองทุน
หม่อมหลวงบุญเหลอื  เทพยสุวรรณ เมื่อปี 2538  
 บทวจิารณ์ชื่อ “บรโิภคนิยม  ความตายและอตัตา” นบัเป็นหน่ึงในบทวจิารณ์จ านวนมาก
ของผูว้จิารณ์ทีน่ าแนวคดิทางสงัคมมาเป็นแนวหลกัในการวจิารณ์ ในตอนตน้ผูว้จิารณ์ไดแ้สดง
เหตุผลประกอบขอ้วเิคราะหข์องตนต่อเกณฑก์ารตดัสนิและผลการตดัสนิเรื่องสัน้ทีไ่ดร้บัรางวลั
ช่อการะเกด  ประจ าปี 2538 ไวอ้ย่างละเอยีดและชดัเจน ซึง่การวเิคราะหข์องผูว้จิารณ์ในครัง้นี้
ช่วยสรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่ผูอ้่านเกีย่วกบัเกณฑก์ารตดัสนิใหร้างวลัของคุณสุชาต ิ  สวสัดิศ์ร ี
(บรรณาธกิารและผูต้ดัสนิการใหร้างวลัครัง้นี้) ไดช้ดัเจนขึน้ 
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 อกีทัง้ ผูว้จิารณ์กล่าวไวอ้ย่างชดัเจนว่า เขาเน้นการวเิคราะหว์จิารณ์งานวรรณกรรมใน 
2 ลกัษณะ คอื เนื้อหาและรปูแบบ ในสว่นของเนื้อหานัน้ผูว้จิารณ์ชีใ้หผู้อ้่านเหน็ถงึเกณฑก์าร
พจิารณาและตดัสนิของผูต้ดัสนิไวอ้ย่างชดัเจนทีใ่หค้วามส าคญัใน 2  แนวทางคอื  ประเดน็การ
วจิารณ์ลทัธบิรโิภคนิยมของระบบทุนและประเดน็ชวีติและความตายในลกัษณะทีส่มัพนัธก์บั
พุทธศาสนา  ตลอดเวลาผูว้จิารณ์ไม่เพยีงแต่วเิคราะหแ์ละอธบิายโดยชีใ้หผู้อ้่านเหน็เฉพาะ
แนวคดิส าคญัในทศันะของผูต้ดัสนิใน 2 ประเดน็เท่านัน้ แต่เขายงัชีใ้หเ้หน็ถงึประเดน็ย่อยอนั
น่าสนใจทีผู่เ้ขยีนแฝงไวใ้นเรื่องสัน้ของเขาไวด้ว้ย อาท ิ ทศันะในเชงิวพิากษ์วจิารณ์ความฟอน
เฟะของสงัคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใหค้วามส าคญักบัเงนิจนละเลยศลีธรรมและละทิง้ศกัดิศ์รขีอง
ตน หรอื กลวธิกีารโกงของธุรกจิโฆษณา แนวคดิต่างๆเหล่านี้ผูว้จิารณ์ไม่ไดป้รารถนาทีจ่ะให้
ผูอ้่านตระหนกั เขา้ใจและคดิว่ามนัเป็นเพยีงปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัตวัละครในเรื่องเท่านัน้  แต่เขา
มุ่งใหผู้อ้่านตระหนกัและหนักลบัมามองสงัคมทีต่นด ารงอยู่ดว้ย เพราะปัญหาเหล่านี้กก็ าลงั
เกดิขึน้ในสงัคมของผูอ้่านดว้ยเช่นกนั 
 นอกจากนี้ ผูว้จิารณ์ยงัใหค้วามส าคญัในการวเิคราะหแ์ละแสดงใหผู้อ้่านเหน็
ความสามารถทางการเขยีนอนัโดดเด่นทีน่กัเขยีนแต่ละท่านเลอืกใชก้ลวธิทีางวรรณศลิป์
บางอย่างทีช่่วยสง่เสรมิใหผ้ลงานของพวกเขาน่าสนใจและสามารถสือ่ความคดิและขอ้มลู
บางอย่างไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลและกระทบอารมณ์ของผูอ้่านไดอ้ย่างด ี  ซึง่ในสว่นรปูแบบนัน้ผู้
วจิารณ์ใหน้ ้าหนกัในการวจิารณ์ไปทีเ่ทคนิคการเขยีนแนวทดลองในงานของวนิทร ์  เลยีววารณิ 
อย่างละเอยีด ซึง่การกระท าในครัง้นี้ของผูว้จิารณ์นบัว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู่อ่าน 
เนื่องจากช่วยท าใหเ้ขา้ใจแนวทางการเขยีนอนัแปลกใหม่ทีป่รากฏในงานเขยีน  เนื่องจากการ
เขยีนแนวทดลองเช่นน้ีนบัเป็นสิง่ทีแ่ปลกใหม่และอยู่นอกเหนือความคุน้ชนิของผูอ้่าน  และ
นบัวนัเทคนิคการเขยีนแนวทดลองทีแ่ปลกใหม่กม็เีพิม่มากขึน้ทุกท ี  โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
ผลงานการเขยีนของนกัเขยีนรุ่นใหม่  ดว้ยเหตุนี้  บทวจิารณ์บทนี้จงึท าหน้าทีเ่หมอืนสะพาน
เชื่อม สง่ต่อและถ่ายทอดความคดิ ความเขา้ใจซึ่งกนัและกนัระหว่างผูเ้ขยีนและผูอ้่านมากขึน้
กว่าทีเ่ป็นอยู่ ซึง่นบัว่าเป็นคุณูปการทีน่กัวจิารณ์สรา้งขึน้ในสงัคมการอ่านวรรณกรรมในสงัคม
เรา 
 ผูว้จิารณ์มไิดว้เิคราะหว์จิารณ์เพยีงเฉพาะเนื้อหาและรูปแบบทีป่รากฏในผลงานเรื่องสัน้
รางวลัช่อการะเกดเท่านัน้  แต่เขายงัมองทะลุและตแีผ่ความคดิของคุณสุชาต ิ  สวสัดิศ์ร ี โดย
ชีใ้หเ้หน็ความคดิและทศันะวจิารณ์กวา้งไกล โดยวเิคราะหใ์หเ้หน็ทศิทางและการเขยีนงานของ
นกัเขยีนรุ่นใหม่ ซึง่ชีใ้หเ้หน็ทัง้จุดอ่อน จุดแขง็ จุดทีค่วรพฒันาและแกไ้ขในงานเขยีนเพือ่
สง่เสรมิใหง้านวรรณกรรมของไทยมคีุณภาพมากขึน้  ขอ้สงัเกตและกระทูถ้ามทีผู่ว้จิารณ์
น าเสนอในงานวจิารณ์ชิน้นี้เป็นสารโดยตรงทีผู่ว้จิารณ์ต้องการสือ่และสง่ตรงไปยงันักเขยีน 
เพือ่ใหพ้วกเขาหนักลบัมาพจิารณา  ทบทวนหรอืปรบัปรุงแกไ้ขงานของตน 
 บทวจิารณ์บทน้ี ไดเ้น้นย ้าใหผู้อ้่านเขา้ใจและตระหนกัหน้าทีอ่นัส าคญัยิง่ของนกัวจิารณ์ 
เนื่องจากนกัวจิารณ์ทีด่ไีม่เพยีงจะช่วยสรา้งความเขา้ใจและชีใ้หผู้อ้่านเหน็เฉพาะลกัษณะอนัโดด
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เด่นและส าคญัของผูแ้ต่งทีป่รากฏในเน้ือหาและรปูแบบของงานวรรณกรรม หรอืช่วยไขขอ้ขอ้ง
ใจทีเ่กดิขึน้ในใจของผูอ้่านขณะอ่านงานวจิารณ์ต่างๆเท่านัน้ แต่ความเท่าทนันกัเขยีนและงาน
วรรณกรรมของผูอ้่านกส็ าคญัและจะเกดิขึน้ไดก้ด็ว้ยความช่วยเหลอืของนกัวจิารณ์ 
ขณะเดยีวกนัการพฒันาการสรา้งงานวรรณกรรมของนกัเขยีน กเ็ป็นอกีหน้าทีห่นึ่งทีผู่ว้จิารณ์ไม่
ควรละเลย  เนื่องจากสว่นหน่ึงของหน้าทีข่องนกัวจิารณ์กค็วรทีจ่ะชีข้อ้บกพร่อง  พรอ้มทัง้
แนวทางในการแกไ้ข ปรบัปรุงและพฒันางานเขยีนของนกัเขยีนดว้ย  เพือ่ช่วยใหก้ารอ่าน การ
เขยีน และการวจิารณ์วรรณกรรมด าเนินไปอย่างพรอ้มเพรยีงกนั  ดว้ยเหตุนี้ เราจงึควรจะสรา้ง
และพฒันางาน     วจิารณ์ลกัษณะเช่นนี้ใหม้เีพิม่มากขึน้ในสงัคม 
 
 
                         อรพนิท ์  ค าสอน : ผูว้เิคราะห์ 
 
 
 

 
 

“ระหว่างรอยมดี” เรื่องสัน้คลาสสิคของมาโนช   พรหมสิงห ์
 

                นงนภสั   ตาปสนนัทน์ 
 

 “ความจ าเจ ความเหงา ความโดดเดีย่ว ความอา้งวา้ง” ลว้นเป็นสภาวะทีไ่ม่น่าอภริมย์
อย่างยิง่  เป็นอนัตรายต่อบุคลกิภาพของปัจเจกบุคคลทีอ่าจจะทนต่อสภาวะอารมณ์นัน้ๆ ไม่ได ้ 
หากตอ้งอยู่กบัสภาพชวีติดงักล่าวไปเรื่อยๆ และวนัใดวนัหน่ึงอาจเสยีสมดุลในการด าเนินชวีติ
ไป  มาโนช  พรหมสงิห ์สรา้งตวัละครหญงิในเรื่อง “ระหว่างรอยมดี” นี้ใหอ้ยู่ในวงัวนของชวีติที่
ทีห่อ้มลอ้มดว้ยสภาวะอารมณ์ดงักล่าว  แมเ้รื่องไม่ไดจ้บลงดว้ยโศกนาฏกรรม แต่การปล่อยให้
เธอผูน้ัน้ หรอืปัจเจกบุคคลคนนัน้  คงด าเนินชวีติต่อไปในสภาพทีซ่ ้าซากเช่นเดมิ  ผูเ้ขยีนอาจ
ท าใหผู้อ้่านจนิตนาการต่อไดว้่า เธอกค็ง…“แขง็กระดา้ง ไรแ้งง่าม ในการด าเนินชวีติ…” (หน้า 
63) ต่อไปจนตาย หรอืวนัใดวนัหน่ึงเธออาจทอ้แท ้ พ่ายแพอ้ารมณ์หดหู่ของตนเองจนอาจสรา้ง
โศกนาฏกรรมขึน้มากไ็ด ้

แก่นเรื่องหรอืสารตัถะของเรื่องท านองนี้ดไูม่ชวนอ่านเลย และเป็นแก่นเรื่องอมตะ
ประเภทปัญหาของปัจเจกบุคคลทีเ่ป็นเงือ่นปมในชวีติใหต้วัละครโลดแล่นไป ซึง่บา้งกค็ลายปม
ออกไปได ้ แต่บา้งกอ็าจจะผูกปมใหยุ้่งเหยงิขึน้ไปอกี  ผูอ้่านเองกอ็าจเคยประสบพบเหน็ปัญหา
ดงักล่าวหรอืปัญหาทีห่นกักว่าซึง่เกดิขึน้กบับุคคลรอบขา้ง  หรอืบางครัง้ตนเองกอ็าจตกอยู่ใน
ภาวะนัน้เช่นกนั  ดงันัน้ เมื่ออ่านจบแลว้กค็งไดแ้ต่ “เขา้ใจ” ตวัละคร หรอืหากมอีารมณ์สะเทอืน
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ใจสงู กอ็าจจะรูส้กึหดหู่ไปกบัตวัละครดว้ย แต่คงไม่ไดค้วามรื่นเรงิบนัเทงิใจมาผ่อนคลาย
อารมณ์นกั หนกัยิง่กว่านัน้กค็อื  หากเสยีรูแ้ลว้ว่าเป็นเรื่องแนวนี้ (ซึง่น่าจะรูไ้ด ้ เพราะเป็นเรื่อง
สัน้ในชุดช่อการะเกดชื่อ ดิน น ้า ลม ไฟ ทีม่บีรรณาธกิารชื่อ สุชาต ิ สวสัดิศ์ร)ี กข็อไม่อ่านดกีว่า 
เพราะชวีติจรงิกต็อ้งพบกบัสภาวะ “จ าเจ เหงา อา้งวา้ง โดดเดีย่ว” กนัมากบา้งน้อยบา้งอยู่แลว้ 

ชวีติของผูห้ญงิคนนี้มใีหอ้่าน 8 บทสัน้ๆ บทแรกมแีค่ประมาณ 7 บรรทดั ซึง่เมื่ออ่านจบ
แลว้ จงึเขา้ใจว่าเป็น 7 บรรทดัทีส่ าคญัทีสุ่ดเพราะนัน่คอืสรุปชวีติทัง้ชวีติของหญงิผูน้ี้  นับเป็น
ความแยบยลของผูเ้ขยีนทีใ่หต้วัละครใชก้ระแสส านึกคดิหาความหมายจากความฝัน ซึง่ “ปะตดิ 
ปะต่อภาพไดเ้พยีงครึง่ๆกลางๆ ว่า  เธอตระหนกัถงึความโดดเดีย่วของชวีติขณะกดใบมดีผ่าตดั
ลงไปในความมดื  แมเ้ธอจะมจีติใจจดจ่อและรูส้กึผ่อนคลายอย่างมสีุข แต่ในหว้งนัน้กลบัยุ่งเหยงิ
ไปดว้ยภาพของการตดักรวยกลมตนัดว้ยระนาบ และดวงตาคู่หนึง่ซึง่บอดสนิท”  (หน้า 62) เป็น
การเปิดเรื่องทีม่บีรรยากาศของ “ความโดดเดีย่ว” กจ็รงิ  แต่ชวนใหต้ดิตามเพราะกระตุน้ให้
ผูอ้่านอยากรูว้่าเธอกดใบมดีผ่าตดัอะไร แลว้ไปเกีย่วอะไรกบัการตดักรวยกลมตนัดว้ยระนาบซึง่
เป็นเรื่องของการทดลองทางคณิตศาสตร ์และยงัมคีนตาบอดเขา้มาเกี่ยวขอ้งอกี 

ผูอ้่านรบัรูว้่าขอ้ความขา้งบนนัน่คอื ความฝัน กจ็ากย่อหน้าต่อมาว่า “ฝันยงัเด่นชดัอยู่ใน
ภาพเพยีงแค่นี้  หลงัจากผวาตืน่ขึน้กลางดกึหนาวเยน็ นัง่สงบสตอิารมณ์สกัครู่ ก่อนจะลม้ตวัลง
นอนบนเตยีงและเหลอืบมองไปยงัพื้นทีว่่างเปล่าขา้งๆ ตวั” (หน้า 62) ผูอ้่านมัน่ใจในตอนน้ีได้
เลยว่า ก าลงัพบกบัตวัละครทีโ่ดดเดีย่ว อา้งวา้ง เพราะเธอโหยหาอดตีทีเ่คยม…ีหรอื…เธอเหงา 
จนคดิอยากมใีครสกัคนมาอยู่เคยีงขา้ง… 
 เรื่องด าเนินไปในบทที ่ 2 โดยไม่มอีะไรเกีย่วขอ้งกบับทที ่ 1 นอกจากตวัละครหญงิคน
เดมิกบักจิวตัรประจ าวนัในอาชพีครขูองเธอ  ผูเ้ขยีนเริม่ใหผู้อ้่านเขา้ถงึ “ปมลกึในจติใจ” ของตวั
ละคร อนัไดแ้ก่ บาดแผลครัง้แรกในวยั 2 ขวบทีเ่กดิจากคมมดี  จนสรา้งปมดอ้ยใหเ้ธอตอ้งซ่อน
เรน้ “ขอ้บนสุดของนิ้วกลางบดิไปอย่างผดิปกต”ิ (หน้า 63) และ “…มนัท าใหโ้ดดเดีย่ว เปลีย่ว
เหงา…” (หน้า 63) 
 ผูอ้่านตดิตามกจิวตัรของเธอหลงัโรงเรยีนเลกิต่อไปในบทที ่ 3  เธอขีจ่กัรยานกลบับา้น
คนเดยีวไปยงั “บา้นทีเ่งยีบเชยีบ มดืมดิ เตม็ไปดว้ยฝุ่ นผง ซึง่ลมหนาวหอบเขา้มาอย่างไม่ขาด
สาย…” (หน้า 64) จากกระแสส านึกของตวัละคร ท าใหผู้อ้่านรูร้ายละเอยีดเกีย่วกบัชวีติของเธอ
เพิม่ขึน้ว่า สามขีองเธอตายจากไปร่วม 3 ปีแลว้ และจติใจของเธอยงัตดิขอ้งวนเวยีนในชะตา
กรรมทีม่าพรากสามเีธอไปครัง้นัน้ว่า ท าไมสามเีธอตอ้งถูกฆา่ตาย ท าให ้ “…เธอประจกัษ์ถงึ
อ านาจและร่องรอยของการตดัของใบมดีคมกรบิอกีครัง้  ใบมดีทีพ่รากทุกสิง่ไปจากชวีติเธอ 
ขณะเดยีวกนักพ็รากเธอจากสิง่รายรอบ ผลกัไสไวก้บัดา้นในแห่งชวีติตนเพยีงล าพงั…” (หน้า 
65) ความคดิของผูอ้่านทีเ่ลื่อนไหลไปตามกระแสส านึกของตวัละครสะดุดลงตรงน้ีดว้ย  ผูเ้ขยีน
พยายามสะทอ้นภาพซ ้าซากของความอยุตธิรรมในสงัคมไทย…คนดทีีซ่ื่อสตัยแ์ละยนืหยดั
ปกป้องการฉ้อราษฎรบ์งัหลวงทัง้ปวง…มกัตอ้งสงัเวยชวีติอย่างสญูเปล่าใหก้บัอุดมการณ์  โดย
ไม่มใีครเหลยีวแล  ดงัเช่นสามขีองครสูาวใหญ่วยัเกอืบ 40 ปีในเรื่องนี้  ซึง่มภีูมหิลงัเคย “…ผ่าน
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เหตุการณ์นองเลอืดเดอืนตุลาคมสองครัง้สองครา…” (หน้า 65) การใหภ้าพของอดตีตวัละครตรง
นี้ผูเ้ขยีนใช ้ “สือ่” ทีพ่บบ่อยในวรรณกรรมคอืกระจก “…หากกระจกสามารถสะทอ้นใหเ้หน็ภาพ
อดตีได ้  จะเหน็ชวีติของเธอซึง่ประจกัษ์ถงึอ านาจการตดัอนัลกึล ้ามหาศาลของใบมดีคมถงึ 3 
ครัง้…” (หน้า 64) ออกจะเป็นจุดอ่อนในกลวธิกีารเขยีนอยู่บา้ง เพราะผูอ้่านจะรูส้กึว่าผูเ้ขยีน
แทรกเขา้มาเล่าเรื่องโดยตรงเพือ่ใหเ้รื่องการเมอืงในอดตีไดแ้ทรกเป็นยาด าอย่างน้อยคอยสะกดิ
สะเกาความทรงจ าของผูค้น (หรอืเพราะสง่มาลง ช่อการะเกด) 
 ผูเ้ขยีนใชค้วามฝันมาเป็นสื่อใหต้วัละครไดว้พิากษ์วจิารณ์ตนเองในบทที ่ 4 “เธอมกั
ฝัน…ว่าช่วยเหลอืใครต่อใครเหมอืนเป็นผูว้เิศษ  ท่องไปทัว่ในหว้งแห่งจติใตส้ านึก  เมือ่ผวาตืน่ 
สงบใจนึกทบทวนถงึฝัน ภาพทีจ่ดจ าไดต้ดิตรงึใจคอืการเดนิทางคนเดยีวกลางถนนยาวไกล…” 
(หน้า 66) ท าใหผู้อ้่านมองเหน็ปัญหาเกบ็กดในตวัเธอเพิม่ขึน้ นัน่คอื ความโดดเดีย่ว ความรูส้กึ
แปลกแยก แมเ้ธอจะพยายามสรา้งน ้าใจไมตรกีบัคนรอบขา้งเพยีงใด แต่เธอกร็ูส้กึว่า มนัยงัคง
เป็นความสมัพนัธอ์นัผวิเผนิ ม ี“…บางสิง่บางอย่างทีค่อยตดัสายใยเชือ่มโยงคนเหล่านัน้กบัเธอมิ
ใหเ้กีย่วรอ้ยสนิทแนบแน่นกนัไดเ้ลย เหมอืนมรี่องรอยของการตดัแบ่งทีต่ายตวัไวแ้ลว้…” (หน้า 
65-66) 
 จากอารมณ์เนือยๆ เรื่อยตามความรูส้กึนึกคดิของตวัละคร ความรูส้กึของผูอ้่านจะถูก
ปลุกเรา้โดยฉบัพลนัในตอนตน้ของบทที ่ 5 จากค าอธบิายของครสูาวใหญ่ว่า “เมือ่วางกรวยตนั
ยอดแหลม ฐานเป็นวงกลมลงบนพื้นราบ ใชม้ดีหรอืระนาบตดัเป็นแนวขนานกบัฐาน รอยตดัที ่
ปรากฏจะเป็นรปูวงกลม หากตดัใหม่โดยเอยีงใบมดีใหข้นานกบัผวิขา้งดา้นใดดา้นหนึง่ รอยตดั
จะเป็นรปูพาราโบลา…” (หน้า 66-67) เธอเป็นครสูอนคณิตศาสตรซ์ึง่ “ตัง้แต่ชัว่โมงแรกของการ
สอน เธอวุ่นวายอยู่กบับทเรยีนเรือ่งภาคตดักรวย…” (หน้า 66) ผูอ้่านซึง่ไม่มหีวัทางคณิตศาสตร ์
และไม่เคยเหน็ค าอธบิายพรอ้มการทดลองเช่นนี้ (อย่างผูว้จิารณ์ เป็นต้น) จะรูส้กึ “ซู่ซ่า” ขึน้มา
ไดบ้า้ง และพยายามนึกภาพตาม “…ภาพของการตดักรวยกลมตนัดว้ยระนาบ…” (จากภาพ
ความฝันของเธอใบบทที ่ 1) หลงัเสรจ็ภาระการสอน เธอกลบัมาหอ้งพกั พบเพือ่นครกู าลงัให้
ความสนใจกบัตน้อาฟรกินั ไวโอเลท็ซึง่น ามาใหเ้ดก็นกัเรยีนท างานสง่ประกวดวนัวทิยาศาสตร ์
เธอสะดุดตาเมื่อ “เพือ่นครจูากหมวดวทิยาศาสตร…์หยบิโลหะอย่างหนึง่ขึน้ดูอย่างตัง้ใจ…” 
(หน้า 67) และเมื่อ “…เพือ่น…วางโลหะนัน่ลงในกล่องกระดาษ เธอจงึมองเหน็ใบมดีสเีงนิ…
เพยีงแวบเดยีว ประการโลหะวาววบั…” (หน้า 68) เธอก าลงันึกอยากปลูกดอกไมพ้อดหีรอืเป็น
เพราะ “…เมือ่คนืน้ีตอนใกลรุ้่ง เธอฝันเหน็สาม ีฝันว่าเขาช่วยตดักิง่ไมช้นิดหนึง่ ไม่ว่าจะกดใบมดี
ตดักีค่รัง้ ไม่ว่าจะเคลือ่นสว่นตดัห่างกนัยาวไกลเพยีงใด กจ็ะมดีอกไมส้วยผุดขึ้นมาไม่สิ้นสุด” 
(หน้า 67) เยน็นัน้ หลงัโรงเรยีนเลกินานแลว้ เธอจงึกลบับา้น และเผลองบีหลบัฟุบอยู่กบัโต๊ะ 
และ “…งวัเงยีตืน่ขึน้ แว่วเสยีงดุด่า ตามมาดว้ยเสยีงเดก็รอ้งไห ้ นกัการภารโรงอว้นเตี้ยจงู
เดก็ผูช้ายคนหนึง่ผ่านมา…ตอ้งเป็นคนเดยีวกบัคนทีเ่คยเหน็ยนืเหม่อตรงระเบยีงวนันัน้แน่ๆ 
เธอคดิ  แต่มอืทีค่ล าเปะปะก่อนจะเกาะระเบยีงนัน้ราวกบัอาการของคนตาบอด เดก็น้อยตาบอด
หรอื…” (หน้า 68) ก่อนทีจ่ะตื่นขึน้มานี้ เธอฝันอกีแลว้ “…เป็นฝันดยีิง่นกั ลูกขีอ่ยู่บนหลงัสาม ี
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เขาเดนิเขา้ไปหาเธอในหอ้งนัน้ ทัง้สองยิ้มอ่อนโยนและมเีลศนยัอะไรบางอย่างทีรู่ก้นัโดยไม่ได้
บอกเธอ” (หน้า 68) 
 จากสรุปย่อชวีติทีก่ ากวมของตวัละครในบทที ่ 1 จะมาเฉลยในบทที ่ 6 นี้เอง ว่าเธอใช้
ใบมดีเพือ่ผ่าตดัเพือ่ปลูกตน้อาฟรกินั ไวโอเลท็ดว้ยวธิปัีกช า  เธอคน้พบความจรงิว่าเดก็ชายวยั 
10 กว่าขวบคนนัน้ตาบอดมาตัง้แต่ก าเนิด “…และก าพรา้แม่ตัง้แต่แบเบาะ คงเพราะเหตุนี้ 
ดวงตาคู่นัน้ยิง่โดดเดีย่วอา้งวา้งยิง่นกั ยิง่กว่าคนตาบอดทัว่ไป” (หน้า 70) แต่ถงึแมจ้ะตาบอด  
เดก็น้อยผูน้ี้ดูจะสือ่ความรูส้กึกบัเธอไดอ้ย่างลกึซึง้ โดยเฉพาะความเจบ็ปวดของเธอทีเ่กดิจาก
คมมดีครัง้ที ่2 เมื่อหมอตอ้งผ่าทอ้งเธอเพือ่เอาลูกคนแรกและคนเดยีวของเธอออกจากครรภ ์แต่
ลูกของเธอไม่แขง็แรงนกั จงึอยู่ไดไ้ม่นาน และเธอกไ็ม่ไดต้ัง้ครรภอ์กีเลย จนกระทัง่สามตีายจาก
ไปดว้ยคมมดีทีก่รดีรอยชวีติเธอเป็นครัง้ที ่3  
 ชวีติของเธอดจูะมคีวามหมายขึน้ในบทที ่7 จากการรอคอยผลการปักช าตน้อาฟรกินั ไว
โอเลท็ ซึง่ดเูหมอืนว่า “มนัก าลงัจะตาย” (หน้า 72) กต็าม  แต่เธอมเีดก็น้อยตาบอดมาร่วม
กจิกรรมดว้ยจนท าใหเ้ธอ “…รอเดก็น้อยอยู่ดว้ยความห่วงใย ชะเงอ้มองหาหลายครัง้หลาย
ครา…” (หน้า 72) เธอเริม่ผกูพนักบัเดก็ชายตาบอด มคีวามรูส้กึเสมอืนหนึ่งเดก็น้อยคอื “ลูก” 
เธอ “รัง้ร่างนัน้มาโอบไว ้ ถ่ายทอดความรกัอนัอบอุ่นใหโ้ดยไม่รูต้วัว่าสายใยแห่งความรกันัน้ก่อ
ตวัขึน้อย่างไร วนัไหนหนอทีเ่ธอเริม่มคีวามรูส้กึเช่นน้ี…รูส้กึถงึการมเีพือ่น มคีวามงดงามสถติ
แน่นกบัดา้นในแห่งชวีติ  ท่ามกลางความโดดเดีย่วอา้งวา้งและฝันรา้ยยามค า่คนื” (หน้า 72)       

  คมมดีจากน ้ามอืเธอใหก้ าเนิดสิง่มชีวีติในบทที ่ 8 เพราะ “เดอืนถดัมาปุ่ มปมสเีขยีว
เลก็ๆ ผุดขึน้ตรงโคนก้านใบของใบแรก เธอแทบไม่เชือ่สายตาตวัเองว่า ใบไมท้ีถู่กตดัจากตน้จะ
ใหก้ าเนิดตน้ใหม่ ซึง่พรอ้มจะงดงามดว้ยใบและดอกในอนาคตอนัใกลน้ี้…” (หน้า 74) และถงึแม้
เดก็ตาบอดไดไ้ปจากชวีติเธอแลว้ “เธอ”(ก)็ยงัจดจ าความสุขทอฉายออกมาจาก(ดวง)ตาคู่นัน้
ของเดก็น้อยขณะบอกเล่าถงึความใฝ่ฝันทีจ่ะปลูกดอกไมไ้ด”้ (หน้า 74) ดเูหมอืนว่าเธอจะมี
ความสุขขึน้เพราะ…เธอไม่ไดฝั้นเหน็วงกลมทีม่รีศัมยีาวสุดขอบฟ้าอกีเลย (หน้า 74) แต่ชวีติ
ของเธอไดด้ าเนินต่อไปในวงัวนเช่นเดมิ มคีวามคดิหมกมุ่นเหมอืนเดมิอยู่กบั “ใบมดี” ที่เธอเกรง
ว่าอาจจะใหท้ัง้ชวีติ และท าลายชวีติ  

การวางโครงเรื่อง เพือ่จะรองรบัความสมจรงิ โดยสรา้งอดตีของตวัละครใหผ้สานกบัชวีติ
ในปัจจุบนัทีก่ าลงัประสบอยู่และใหส้อดคลอ้งกบัการตัง้ชื่อเรื่องว่า “ระหว่างรอยมดี” ทีก่รดีซ ้า
แลว้ซ ้าอกีบนชวีติของผูห้ญงิคนหนึ่ง ดอูอกจะเป็นการวางโครงเรื่องอย่างจงใจ แต่กพ็อยอมรบั
ไดใ้นความบงัเอญิเหล่านัน้ว่าเป็นจุดเด่นของการแสดงความพยายามของผูเ้ขยีนในการคดิหา
โครงเรื่อง ขณะเดยีวกนักเ็ป็นจุดดอ้ยทีท่ าใหเ้รื่องมลีกัษณะเป็น“เรื่องแต่ง” เกนิไป  สิง่ทีจ่ะมา
เสรมิคุณค่าของเรื่องสัน้เรื่องนี้คอื การใชก้ลวธิเีลื่อนไหลของ “กระแสส านึก” ในตวัละครมาเล่า
เรื่อง จงึท าใหผู้อ้่านตดิตาม “ความจ าเจ ความสงบ ความอา้งวา้ง ความโดดเดีย่ว” ของตวัละคร
ไดอ้ย่างแนบสนิท จนอาจแกะเธอไม่ออกจากมโนภาพกไ็ด ้และขอ้ส าคญั การใช ้ “กระแสส านึก” 



ครัง้ที ่1 (03/04/45)                                                                          สรรนิพนธ ์ สาขาวรรณศลิป์ 

.  เอกสารหมายเลข  ว 3 

-423- 

เป็นกลวธิทีีเ่หมาะกบัตวัละคร ซึง่มบีุคลกิ “เกบ็กด”  เช่นในเรื่อง ดงันัน้ เรื่องสัน้เรื่องนี้จงึมคี่า
มากขึน้หากมองหาความหมายในแง่ของจติวเิคราะห์ 

ตวัละครตวัเอกในเรื่องสะทอ้นพฤตกิรรมของหญงิวยักลางคน (อาจจะอยู่ในช่วงเลอืดจะ
ไปลมจะมาดว้ยกไ็ด)้ ทีม่บีุคลกิเกบ็กด “ความกลวัอนัเกดิจากการสญูเสยีสภาวะของความเป็น
หญงิ” สิง่ซึง่แสดงสภาวะของความเป็นหญงิไดส้มบูรณ์สุด คอื อวยัวะเพศ ในทางกายภาพ เธอ
ยงัมคีรบกจ็รงิ แต่ตามทอ้งเรื่องแลว้ จะเหน็ไดว้่า เธอหมดโอกาสจะไดใ้ชม้นัใหเ้กดิประโยชน์
สงูสุด เช่นการใหก้ าเนิดบุตรอกีครัง้กท็ าไม่ไดเ้พราะสามตีายแลว้ 

ความกลวัเช่นน้ีตามทฤษฎีจติวเิคราะห ์ มศีพัทเ์รยีกเป็นภาษาองักฤษว่า ‘Genital 
Injury’ หมายถงึการที ่ “…เดก็ผูห้ญงิ(…)กลวัอนัตรายทีเ่กดิขึ้นจากอวยัวะเพศถูกท าลาย” 
(ปราโมช เชาวศ์ลิป์ คู่มือทฤษฎีจิตวิเคราะห์ กรุงเทพฯ: สหประชาพาณิชย ์ 2526 หน้า 41) 
ความกลวัท านองนี้จะพบในเดก็สองขวบครึง่หรอืสามขวบขึน้ไป ซึง่ตามขัน้ตอนของการพฒันา
ทางจติใจมนุษยแ์ลว้นบัเป็นหนึ่งของสภาวะอนัตรายทีส่ าคญัในชวีติ ก่อใหเ้กดิความกงัวลใจ 
ความรูส้กึไม่สบาย และ “… ความทรงจ าเกีย่วกบัสภาวะอนัตราย(…)นี้ จะยงัคงฝังแน่นตดิตวัเรา
ไปจนตลอดชวีติ แต่ว่าสว่นมากแลว้จะอยู่ในระดบัจติไร้ส านึก” (ปราโมช เชาวศ์ลิป์ เล่มเดยีวกนั 
หน้าเดยีวกนั)  

ตวัละครหญงิในเรื่องมอีดตีในวยัเดก็ทีเ่ธอเจตนาเกบ็กดไว ้ เพราะเธอไม่เคยลมืว่าบุคคล
ทีก่รดีรอยมดีโดยไม่ตัง้ใจบนชวีติของเธอครัง้แรกนัน้คอืบดิาของเธอเอง “พอ่แย่งมดีท าครวัไป
จากอุง้มอืเลก็ๆ ขณะเธอฉวยมาถอืเล่นตามประสาเดก็ (…) มนักลายเป็นปมดอ้ยทีถู่กเพือ่น
ลอ้เลยีน ความหวาดวติกค่อยไต่ระดบัขึ้นสงูเมือ่แตกเนื้อสาว (…) ยิง่ซ่อนยิง่มคีนเหน็มนัยิง่เพิม่
ความน่ากลวัทวคีวามผดิแผก จนร า่ไหเ้พราะมนัเสมอมา…” (หน้า63) นัน่คอืความทรงจ าใน
ระดบัจติรูส้ านึกหรอืการรบัรูข้อ้เทจ็จรงิของตวัละคร ซึง่มนัไดก้ลายเป็น “ปมลกึในจติใจ” ของ
ความกลวัอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้จากอวยัวะเพศถูกท าลายไดห้รอืไม่ตามทฤษฎจีติวเิคราะห ์ ไม่มี
ขอ้มลูตรงไหนบ่งว่าบดิาของเธอเป็นคนเช่นไร แต่การทีใ่หค้นเป็นพอ่ใชว้ธิแีย่งมดี (อาจดว้ย
ความตกใจ) จากลูกวยั 2 ขวบจน “ยงัผลใหข้อ้บนสุดของนิ้วกลางบดิไปอย่างผดิปกต…ิ” (อา้ง
แลว้) นัน้อาจจะเป็นภาพทีห่วาดเสยีวอยู่ซึง่ผูใ้หญ่ทีม่สีตดิไีม่พงึกระท า อย่างไรกต็าม บาดแผล
จากรอยมดีครัง้แรกนี้คอืสิง่ทีท่ าใหเ้ธอกงัวลใจไม่สบายใจอย่างมหนัต ์ ตอ้งรอ้งไหเ้พราะสิง่นี้ก็
บ่อยครัง้ สรา้งความรูส้กึโดดเดีย่ว เปลีย่วเหงาใหเ้ธอดว้ย ยิง่ไปกว่านัน้ “…แมส้ามผีูจ้ากไปชัว่
ชวีติกไ็ม่มโีอกาสล่วงรูค้วามเป็นจรงิ เขาอาจจะเหน็  แต่เขาไม่เคยซกัถาม เพราะหยัง่รูว้่ามนัเป็น
สิง่ทีค่อยเชอืดเฉือนคอยท ารา้ยเธอ” (หน้า 65) น่าสะดุดใจหรอืไม่ว่าเธอแต่งงานอยู่กนิกบัสามี
มาเกอืบ 10 ปี โดยไม่เคยเล่าสาเหตุของ “บาดแผลทีเ่กดิจากรอยมดีครัง้แรกในชวีติ” ใหแ้กค่น
ใกลช้ดิทีสุ่ดฟัง และแน่นอนว่าเธอไม่เคยเปิดเผยมนัแก่ผูใ้ดกต็าม  ผูอ้่านล่วงรูส้ ิง่นี้ไดไ้ม่ใช่จาก
การบอกเล่าแต่จากกระแสส านึกของเธอ นัน่หมายความว่าเธอเกบ็สิง่นี้ไวเ้ป็นความลบัแต่เพยีงผู้
เดยีว อะไร คอื “ความลบั”ทีเ่กดิขึน้ “ระหว่างรอยมดี”ครัง้แรกซึง่เธอเกบ็กดไวจ้นมผีลต่อ
บุคลกิภาพท าใหเ้ธอเตบิโตมาอย่างเป็นคนโดดเดีย่ว เปลีย่วเหงา 
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ตามทฤษฎจีติวเิคราะหข์องทางตะวนัตก สิง่ทีม่ลีกัษณะแหลม เช่น จมกู ถอืเป็น
สญัลกัษณ์แทนอวยัวะเพศชายได ้ ในเรื่องนี้พอ่คอืผู้ท ารา้ยลูก(โดยไม่เจตนา?) โดยใชม้ดีท าครวั 
(ตอ้งมคีวามแหลมแน่นอน) ผูอ้่านทราบเรื่องนี้จากกระแสส านึกของตวัละครในขณะทีเ่ธอ “เหลา
ดนิสอชา้ๆ สงบสตอิารมณ์ ไรส้รรพเสยีงใดๆ เงยีบสงดัเหมอืนอยู่เพยีงคนเดยีวบนโลก (…) ตู้
เหลก็ทบึสเีทาเยน็เฉียบเมือ่ลุกขึน้จบัลูกปิดหมุนประตูเปิดประตู พลนัเจบ็แปลบทีอุ่ง้มอื(…) และ
เธอกไ็ดเ้หน็น้ิวมอืทีเ่กดิจากอ านาจการตดัของมดี ซึง่เป็นปมดอ้ยของเธอมายาวนาน” (หน้า 62-
63)  ความทรงจ าของเธอในเรื่องนี้หวนกลบัมาย ้าอกีครัง้ขณะทีเ่ธอนัง่อยู่หน้ากระจก “อาบน ้าจน
แช่มชืน่ น ้ าเยน็เฉียบเนื้อตวัสัน่สะทา้นมานัง่เชด็และแปรงผมทีโ่ต๊ะเครือ่งแป้ง กระจกบานใหญ่
สะทอ้นใหเ้หน็หญงิอายุเกอืบ 40 ปี ผมยาว ใบหน้าซูบมเีคา้แห่งความงามหลงเหลอือยู่บา้ง น่า
แปลกทีไ่ม่มคีวามรูส้กึใดๆ ฉายออกมาเลยจากแววตาภายใตค้ิ้วเรยีวซึง่ขมวดเขา้หากนัเป็นนิจ 
หากกระจกสามารถสะทอ้นใหเ้หน็ภาพในอดตีได ้ จะเหน็ชวีติของเธอ…ในวยัเดก็มนัสรา้งปม
ดอ้ยทีเ่ธอพยายามซ่อนไวด้ว้ยความหวัน่หวาด…” (หน้า64–65) 

ผูอ้่านทราบลกัษณะทางกายภาพของตวัละครไรน้ามคนนี้จากค าบรรยาย 2-3 ประโยค
ขา้งบนนัน้ ซึง่เหน็ไดว้่า เธอมลีกัษณะเยน็ชา หมกมุ่นครุ่นคดิ เป็นไปไดห้รอืไม่ว่าในวยัเดก็เธอ
ถูกบดิาล่วงเกนิทางเพศ ท าใหเ้ธอเกดิความกลวั ฝังใจเป็นปมลกึจนเป็นพฤตกิรรมเป็นคนซ่อน
อารมณ์   เงยีบเฉย ซึง่ทางจติวเิคราะหแ์ลว้พฤตกิรรมท านองนี้เป็นกลไกหนึ่งของจติใจมนุษยท์ี่
พยายามเกบ็กดแรงกระตุน้จาก “ปมลกึ” นัน้ๆ มศีพัท์ทางวชิาการเรยีกกลไกของจติใจประเภทนี้
ว่า ‘…Isolation…พบมากในคนไขป้ระเภทย ้าคดิย ้าท า ความหมายแรกของกลไกอนัน้ี ฟรอยด์
ไดอ้ธบิายว่าเป็นการแยกอารมณ์หรอืการเกบ็กดอารมณ์ออกจากความคดิ ความปรารถนา 
ความจ า ประสบการณ์ เมื่อแยกอารมณ์ออกไปแลว้ ความคดิ ความจ า ความปรารถนา และ
สามารถโผล่ขึน้มาในระดบัทีรู่ต้วัไดค้อื Conscious แต่อารมณ์สว่นมากไดแ้ก่ อารมณ์ทีท่ าให้
เจบ็ปวดไม่สบาย จะถูกเกบ็กดในระดบัทีไ่ม่รูต้วัคอื Unconscious คนไขป้ระเภทย ้าคดิย ้าท านี้
มกัจะเป็นคนซ่อนอารมณ์ในทุกเรื่องไดด้กีว่าคนธรรมดา ในการเกบ็กดอารมณ์นี้ สามารถจะลบ
ลา้งความเจบ็ปวด ความตกใจ ความหวาดกลวัไม่ใหโ้ผล่ขึน้มาในระดบัทีรู่ต้วั…แต่…อาจจะท า
ใหบุ้คคลนัน้เป็นคนทีม่อีารมณ์เยน็ชาเกนิไปกไ็ด”้ (ปราโมช เชาวศ์ลิป์ เล่มเดยีวกนั หน้า 47-48)         

จากขอ้สงัเกตของ “เพือ่นร่วมหอ้งซึง่ชอบบอกเธอว่าเธอนัน้แขง็กระดา้ง ไรแ้งง่ามในการ
ด าเนินชวีติ ท าทุกอย่างเหมอืนมทีฤษฎคีอยรองรบั มกีระบวนการตายตวัเหมอืนวชิาทีเ่ธอ
สอน…”(หน้า 63) แน่นอนทีสุ่ด  เธอมลีกัษณะทีเ่ยน็ชาและย ้าคดิย ้าท าดว้ย เพราะดเูหมอืนว่าแม้
เธอตอ้งสอนบทเรยีนเรื่องภาคตดักรวยซ ้าแลว้ซ ้าอกี… “เหน็ดเหนือ่ยกบัการถ่ายทอด
จนิตนาการซ ้าไปมาครัง้แลว้ครัง้เล่า” (หน้า 66) แต่เธอทนได ้และดเูหมอืนพอใจอยู่ลกึๆ 

“ขณะที…่อธบิายพรอ้มกบัแสดงอุปกรณ์ท าดว้ยพลาสตกิแขง็ใสเหมอืนแกว้สเีหลอืง ยก
ชิ้นสว่นทีป่ระกบกนัไวต้ามลกัษณะการตดั ทลีะสว่นๆออกเป็นรปูวงกลม พาราโบลา และไฮเปอร์
โบลา นกัเรยีนทัว่ทัง้หอ้งเหมอืนตกอยู่ในภวงัค ์หอ้งเงยีบกรบิไดย้นิเพยีงเสยีงลมหนาวครางแผ่ว
อยู่ขา้งนอก  ไม่มใีครคาดคดิว่ามติแิห่งความสวยงามจะเกดิขึน้ในชัว่โมงเรยีนอนัน่าเบือ่หน่าย
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ดว้ยการค านวณโดยครผููห้ญงิผมยาวผูม้แีววตาไรค้วามรูส้กึใดๆ และคิ้วขมวดยุ่งอยู่เป็นนิจ เธอ
เองกค็ลา้ยกบัไดด้ืม่ด า่ยาวนานอยู่กบัอ านาจการตดัเช่นกนั…” (หน้า 67) 

สภาวะแห่งความหวาดกลวัการสญูเสยีความเป็นหญงิ ซึง่เป็น “ปมลกึในจติใจ” ของเธอ
ตัง้แต่วยัเดก็ จนท าใหเ้ธอมพีฤตกิรรมโดดเดีย่ว แปลกแยก ถูกตอกย ้าเพิม่ขึน้จากประสบการณ์
ชวีติ ต่อมาเธอตอ้งสญูเสยีลูกและสามไีปในทีสุ่ด ซึง่บุคคลทัง้สองทีจ่ากเธอไปต่างกม็ใีบมดีเขา้
มาเกีย่วขอ้ง เธอคลอดลูกโดยหมอตอ้งผ่าทอ้งเอาเดก็ออก แต่กไ็ม่รอด สว่นสามเีธอนัน้ถูกแทง
ดว้ยมดีจนตาย แต่เหตุไฉนเธอยงัคงดมูคีวามสุข “…ดื่มด ่ายาวนานอยู่กบัอ านาจในการตดั…” 
ซ ้าแลว้ซ ้าอกี รวมทัง้การทีเ่ธอใชใ้บมดีผ่าตดัเพือ่ปักช าตน้อาฟรกินั ไวโอเลท็ดว้ย เธอน่าจะ
เกลยีดกลวัใบมดีจนไม่อยากแตะตอ้ง แต่ตรงกนัขา้ม เป็นไปไดว้่าเพือ่ควบคุมใหช้วีติของเธอ
ด าเนินไปไดต้ามปกต ิจติใจของเธอจงึใชก้ลไกอกีอย่างหนึ่งเขา้มาจดัการใหเ้ธอแสดงออกในทาง
ตรงกนัขา้มกบัความหวาดกลวัทีม่อียู่ลกึในจติใจ ซึง่ทางภาษาจติวเิคราะหเ์รยีกว่า ‘Reaction 
Formation’ คอืการกระท าในสิง่ทีต่รงกนัขา้ม ตวัอย่างเช่น ความเกลยีดกบัความรกั เป็นตน้ 
“ความเกลยีดชงันี้จะถูกเกบ็กดไวใ้นจติไรส้ านึกและไม่รูส้กึตวั สว่นการกระท าจะแสดงออกในรปู
ของความรกั…” (ปราโมช เชาวศ์ลิป์ เล่มเดยีวกนั หน้า 45-46) เธอหวาดกลวัเพราะสภาพความ
เป็นผูห้ญงิของเธอนัน้สญูสิน้แลว้ แต่เธอแสดงออกในทางตรงกนัขา้มว่าเธอไม่ไดห้วาดหวัน่ต่อ
สภาพทีเ่ธอเป็นอยู่ เธอมชีวีติอยู่ต่อไปอย่างโดดเดีย่ว เยน็ชา (เพราะจรงิๆ แลว้เธอเป็นเช่นนัน้ 
จาก “ปมลกึในจติใจ” จากวยัเดก็) เธอพอใจกบัการ “ตดั” ดว้ยตวัของเธอเอง ในทางจติวเิคราะห์
แลว้ “การตดั” ของเธอเปรยีบไดก้บั “การตอน”  หรอืศพัทท์างวชิาการว่า ‘Castration’ 

นัน่คอื เธอแสดงออกว่าเธอไม่ตอ้งการมเีพศสมัพนัธ ์ (อาจเนื่องจากความหวาดกลวัจาก
วยัเดก็ รวมทัง้การกลวัทีจ่ะตอ้งสญูเสยีอกี จากประสบการณ์ทีเ่สยีสามแีละลูก) แต่ดงัทีก่ล่าว
แลว้ว่าการแสดงออกอาจเป็นสิง่ตรงกนัขา้มกบัสิง่ทีเ่ธอเกบ็กดในใจ นัน้คอื เธอโหยหาและ
หวาดหวัน่ต่อสิง่ทีเ่ธอเผชญิอยู่คอื การสญูเสยีสภาวะของการเป็นหญงิหรอืการขาดเพศสมัพนัธ ์
พฤตกิรรมภายนอกของเธอจงึเป็นคนเยน็ชา จ าเจ โดดเดีย่ว แปลกแยก และท าใหเ้ธออยู่กบั
ความอา้งวา้งตลอดไป 

อย่างไรกต็าม จากวยั ประสบการณ์ หรอือาชพีครูของตวัละครหญงิผูน้ี้ดว้ยกไ็ดท้ีท่ าให้
เธอใชส้ว่นของจติใจทีเ่ป็น “Ego” อนัหมายถงึส่วนทีท่ าหน้าทีป่รบัตวัหรอืผสมผสานความ
ตอ้งการของแรงผลกัดนัในระดบัลกึของจติทีท่างจติวเิคราะหใ์ชค้ าว่า ‘Id’ กบัสิง่แวดลอ้ม
ภายนอกไดส้ าเรจ็พอควร เพราะ “…หน้าทีส่ าคญัทีสุ่ดของ Ego คอืพยายามหาทางใหไ้ดร้บัการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของ Id ใหม้ากทีสุ่ดโดยไม่ขดัแยง้กบัสิง่แวดลอ้มภายนอก…” 
(ปราโมช เชาวศ์ลิป์ เล่มเดยีวกนั หน้า 51) โดยเธอใชก้ลไกของจติใจอกีอนัหน่ึง “ซึง่ฟรอยด์
เรยีกว่า Sublimation ซึง่ถอืว่าใชไ้ดโ้ดยไม่เกดิโทษหรอืเกดิอนัตรายขึ้นเลย ในปัจจุบนัเราถอืว่า 
Sublimation เป็นคุณลกัษณะอนัหนึง่ของ “Normal Ego Functioning…” (ปราโมช เชาวศ์ลิป์ 
เล่มเดยีวกนั หน้า 51) ‘Sublimation’ หรอืการ “ทดเทดิ” ของเธอนี้จะเหน็ไดจ้ากการทีแ่มเ้ธอไม่
สามารถ “ผลติ”ดอกออกผลได ้ และเธอกไ็ม่สามารถมเีดก็ชายตาบอดออกมาทดแทนเป็นลูกของ
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เธอไดเ้ช่นกนั แต่เธอสามารถใชใ้บมดีตดัช าเพาะปลูกตน้ไมไ้ดส้ าเรจ็ในทีสุ่ด และนัน้เป็นค า
สญัญาทีเ่ธอใหก้บัเดก็น้อยตาบอดว่า “ครจูะปลูกใสก่ระถางใหเ้ธอเอง” (หน้า 73) และ “…เธอยงั
ระลกึถงึค าสญัญาซึง่ใหก้บัเดก็น้อยอยู่เสมอ” (หน้า 74) 

ดงัทีก่ล่าวไวต้ัง้แต่เริม่ว่าผูเ้ขยีนสรา้งตวัละครใหอ้ยู่ในสภาวะแวดลอ้มของความเหงา 
ความจ าเจ ความโดดเดีย่ว อา้งวา้ง จนน่าวติกว่าหากวนัใดทีเ่ธอสญูเสยีความสมดุลของอารมณ์
ไป เธออาจสรา้งโศกนาฏกรรมไดห้รอืไม่ เมื่อใชท้ฤษฎจีติวเิคราะหเ์ขา้มา “จบั” วรรณกรรมชิน้นี้
แลว้ จะท าใหค้าดเดาในทางบวกมากขึน้ว่าเธอคงสามารถด าเนินชวีติในครรลองเช่นนัน้ไปไดด้ี
พอควร เพราะเธอมกีลไกทางจติหรอืภาษาจติวเิคราะหท์ีเ่รยีกว่า Defense Mechanism ทีเ่ขา้
มาจดัการกบัตวั Id ทีเ่ธอเกบ็กดไวต้ัง้แต่ตน้เรื่องเมื่อผูอ้า่นเริม่รูจ้กัตวัละคร นัน่คอื ความฝัน 

“ทฤษฎจีติวเิคราะหเ์กี่ยวกบัเรื่องความฝัน” อาจกล่าวไดโ้ดยย่อดงันี้ ในขณะทีค่นเรา
ก าลงันอนหลบันัน้ภายในจติไรส้ านึกของเราไม่ไดม้กีารหยุดน่ิงเฉย ยงัคงมคีวามพยายามทีจ่ะ
โผล่ขึน้มาในระดบัทีรู่ส้กึตวัอยู่ การท างานของความคดิ และความปรารถนาของ Id ในระดบัจติ
ไรส้ านกึนี้จะคุกคามหรอืเป็นอนัตรายต่อการนอนหลบั  เมื่อเป็นเช่นนัน้ Ego กย็อมใหเ้กดิ “การ
ฝัน” ต่างๆ ขึน้มาแทน…” (ปราโมช เชาวศ์ลิป์ เล่มเดยีวกนั หน้า 86-87) จะเหน็ว่าตวัละครหญงิ
ในเรื่องนี้ฝันอยู่บ่อยครัง้ ดงัตวัอย่างทีย่กมาขา้งตน้ผูเ้ขยีนจะบงัเอญิหรอืตัง้ใจไม่ทราบไดท้ีใ่หต้วั
ละครช่างฝันน้ีเป็นตวัละครทีม่ลีกัษณะ “เกบ็กด”  ซึง่เป็นบุคลกิทีเ่หมาะแก่การใชท้ฤษฎจีติ
วเิคราะหม์าพยายามท าความเขา้ใจพฤตกิรรมของคนๆ นัน้ ผูเ้ขยีนอาจตอ้งการใช ้ “ความฝัน” 
ของตวัละครเพือ่สือ่ความหมายบางอย่าง เช่น ลกัษณะ”เกบ็กด”นี้เป็นไปไดห้รอืไม่ 

มาโนช   พรหมสงิห ์ผูเ้ขยีนเรื่อง “ระหว่างรอยมดี” จะคดิอย่างเดยีวกบัผูว้จิารณ์ ขณะที่
เขยีนเรื่องนี้หรอืไม่นัน้ ไม่เป็นเรื่องส าคญัประการใดเพราะนกัเขยีนมหีน้าทีเ่ขยีน นกัวจิารณ์มี
หน้าทีว่เิคราะหต์ามมาตรฐาน จรรยาบรรณทางวชิาการ เพือ่คน้หาหรอืท าให ้ “คุณภาพ” ของ
เรื่องนัน้ๆ เด่นขึน้มาโดยเฉพาะเมื่อตอ้งเทยีบกบัอกีหลายๆ เรื่อง หากบทวเิคราะหน์ี้จะช่วยท า
ใหผู้อ้่านหรอืนกัวจิารณ์ท่านอื่นๆ อยากอ่านเรื่อง “ระหว่างรอยมดี” ซึง่ไดร้บัรางวลัดเีด่นประจ า 
พ.ศ. 2538 ของสมาคมภาษาและหนงัสอืแห่งประเทศไทย ขึน้มาบา้ง นัน่ต่างหากคอืสิง่ส าคญั
และเป็นหวัใจของศาสตรน์ี้โดยแท ้ (ขอ้ความจากเรื่องสัน้ “ระหว่างรอยมดี” ทีย่กมาอา้งองิ มา
จากรวมเรื่องสัน้ ช่อการะเกด ชุด ดนิ น ้า ลม ไฟ มกราคม-มนีาคม 2538) 
 
 
ทีม่า : นงนภสั   ตาปสนนัทน์. “ ‘ระหว่างรอยมดี’ เรื่องสัน้คลาสสคิของมาโนช   พรหมสงิห”์. 
กรงุเทพธรุกิจ (จดุประกายวรรณกรรม). ปีที ่ 10 ฉบบัที ่ 3029-3010 (5 และ 12 มกราคม 
2540.     
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บทวิเคราะห ์
 

 นงนภสั  ตาปสนนัทน์  จบปรญิญาตรจีากคณะอกัษรศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และจบปรญิญาเอกสาขาวรรณคดฝีรัง่เศส  จากมหาวทิยาลยัปารสี 7 (Paris VII) ในประเทศ
ฝรัง่เศส   ปัจจุบนัเป็นอาจารยส์อนภาษาฝรัง่เศส  คณะมนุษยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง   
เธอเป็นนกัวชิาการทีส่นใจเรื่องของวรรณคดแีละการวจิารณ์วรรณคด ี  นอกเหนือจากงานสอน
แลว้  เธอจงึเขา้ร่วมท ากจิกรรมชมรมเรื่องสัน้  (Club Nouvelle) ของส านกัทตูวฒันธรรม
ฝรัง่เศส  ซึง่ต่อมาไดจ้ดัท าหนงัสอืสร้างสรรคจ์ากเรื่องสัน้ออกเผยแพร่   นงนภสัเป็นกรรมการ
ตดัสนิเรื่องสัน้ของสมาคมภาษาและหนงัสอืแห่งประเทศไทยฯตดิต่อกนันานหลายปี  จากจุดนี้
ท าใหเ้ธอเริม่เขยีนบทวจิารณ์วรรณกรรมไทยอย่างจรงิจงั  ตพีมิพใ์นจุดประกาย  กรุงเทพธุรกจิ   
เธอเป็นนกัวจิารณ์ทีม่ผีลงานเผยแพร่อยู่บา้ง  แต่ไม่สม ่าเสมอ  เพราะเป็นนกัวจิารณ์ประเภท  
“เพราะรกัจงึสมคัรเขา้มาเล่น”  แต่ความเป็นนกัวชิาการวรรณกรรมท าใหบ้ทวจิารณ์ของนงนภสั
มมุีมมองทีล่กึซึง้   ประสบการณ์จากวรรณกรรมต่างประเทศท าใหม้แีงค่ดิที่กวา้งขวาง  และบท
วจิารณ์ของเธอมหีลกัการดว้ยการใชท้ฤษฎกีารวจิารณ์จากต่างประเทศเขา้มาช่วยในการตคีวาม 
 ส าหรบับทวจิารณ์ “ระหว่างรอยมดี”  ทีค่ดัสรรมาขา้งตน้  ผูว้จิารณ์เริม่ตน้ดว้ยการ
ประเมนิคุณค่าเรื่องสัน้น้ีว่าไม่ชวนอ่าน  หากอ่านจบกค็งมอีารมณ์หดหู่ไปตามตวัละคร  โดย
ผูอ้่านไม่ไดร้บัความบนัเทงิใจหรอืผ่อนคลายอารมณ์เลย  และทีห่นกัไปกว่านัน้  ผูว้จิารณ์
คาดหมายไวล้่วงหน้าว่า  ผูอ้่านอาจจะเลอืกไม่อ่านเลย  ถา้รูเ้สยีก่อนว่าเป็นเรื่องแนวนี้   นัน่คอื
เรื่องทีผู่ว้จิารณ์สรุปว่าเป็น  “ความจ าเจ  ความเหงา  ความโดดเดีย่ว  ความอา้งวา้ง” ของผูห้ญงิ
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คนหนึ่ง  จากนัน้ผูว้จิารณ์จงึ  “ย่อย”  ใหฟั้งว่าเรื่องราวแต่ละบทของเรื่องสัน้เรื่องนี้ด าเนินไป
อย่างไร  ผูเ้ขยีนใชก้ลวธิอีย่างไรในการเปิดเผยใหผู้อ้่านเขา้ใจเรื่องราวของหญงิสาวไรน้ามผูน้ี้
ทัง้ชวีติปัจจุบนั  และปมลกึฝังใจจากอดตี  ผูเ้ขยีนมวีธิสีรา้งความก ากวมของเรื่องราวแลว้ค่อย
คลีค่ลายทลีะน้อยอย่างไร  ในขณะเดยีวกนัผูว้จิารณ์กว็พิากษ์จุดดแีละขอ้ดอ้ยของการใชก้ลวธิี
ต่าง ๆ เพือ่ด าเนินเรื่องไปพรอ้มกนั 
 หลงัจากสรุปเรื่องราวใหผู้อ้่านทีย่งัไม่เคยอ่านเรื่องสัน้นี้เขา้ใจพอสมควรแลว้   ผูว้จิารณ์
เริม่บทบาทของการตคีวามเรื่องสัน้ของมาโนช  พรหมสงิหอ์ย่างเขม้ขน้  ผูว้จิารณ์เลอืกใช้
ทฤษฎจีติวเิคราะหข์องซกิมุนด ์  ฟรอยดใ์นการตคีวามพฤตกิรรม  ความคดิ  และความฝันของ
ตวัละครอย่างเป็นระบบ   ท าใหค้วามก ากวมและความกระจดักระจายของเรื่องราวทีด่เูหมอืนไม่
เชื่อมต่อกนั  เริม่กระจ่างชดัและต่อเนื่องเชื่อมโยงอย่างมเีอกภาพ   นอกจากนี้ยงัเป็นค าตอบ
ของขอ้สงสยัหลายประการของผูอ้่าน  ทีส่ าหรบับางคนอาจจะถงึขัน้  “อ่านไม่รูเ้รื่อง”  เอาทเีดยีว  
การอา้งองิต าราทางจติวทิยาท าใหท้ศันะวจิารณ์ลุ่มลกึและมนี ้าหนกั  และก่อประโยชน์ทีท่ าให้
ผูอ้่านเกดิความเขา้ใจวรรณกรรมเรื่องนี้  และไดร้บัความรูค้วามกระจ่างในศาสตรท์างจติวทิยา
ไปพรอ้มกนั 
 การน าทฤษฎจีติวทิยามาใชใ้นการวจิารณ์วรรณกรรมเพิง่เริม่ตน้ไม่นานนกั  และไม่ค่อย
มผีูน้ ามาใช ้  ทัง้นี้  ไม่ใช่ว่าขาดผูรู้ผู้เ้ขา้ใจในเรื่องจติวทิยา  หากแต่วรรณกรรมทีเ่หมาะส าหรบั
การน าทฤษฎจีติวทิยาไปใชว้จิารณ์มไีม่มากนกั   นอกจากนี้  นกัเขยีนสว่นมากสรา้งสรรค์
ผลงานเขยีนจากประสบการณ์และจนิตนาการมากกว่าจากขอ้มลูเชงิวชิาการ  ดงันัน้  การ
วเิคราะหว์จิารณ์วรรณกรรมดว้ยศาสตรอ์นัเป็นวชิาการ  ท าใหบ้างครัง้เกดิค าถามว่านกัวจิารณ์
คดิมากเกนิไป คดิไกลเกนิไปกว่านกัเขยีนหรอืไม่    การวเิคราะหเ์รื่องสัน้ “ระหว่างรอยมดี”  ก็
เช่นกนั  ผูว้จิารณ์สามารถใชศ้าสตรท์างจติวทิยาเจาะลกึลงไปถงึกน้บึง้แห่งจติใจของหญงิสาวผู้
เป็นตวัละคร  และเปิดเผย  “ความลบั”  “ความเกบ็กด”  ตลอดจน “ปมอนัยุ่งเหยงิ”  ในจติใจของ
เธอ  อนัเน่ืองมาจากกลไกทางจติอนัซบัซอ้น   ในประเดน็น้ี   ผูว้จิารณ์ไดก้ล่าวไวช้ดัเจนว่า  
ผูเ้ขยีนเรื่องสัน้เรื่องนี้จะคดิอย่างเดยีวกบัผูว้จิารณ์หรอืไม่นัน้   ไม่เป็นเรื่องส าคญั  เพราะ
นกัเขยีนและนกัวจิารณ์ต่างมหีน้าทีค่นละอย่าง   ความจรงิไม่จ าเป็นทีผู่ว้จิารณ์จะต้องออกตวัไว้
ในบทวจิารณ์  เพราะวรรณกรรมเมื่อถูกสรา้งขึน้และเผยแพร่แลว้กเ็ป็นสมบตัขิองประชาคม
วรรณกรรม  ไม่ใช่สมบตัสิว่นตวัของผูเ้ขยีนอกีต่อไป  ผูอ้่านมสีทิธแิละเสรภีาพในการตคีวาม
อย่างกวา้งขวาง1  “ดว้ยมาตรฐาน จรรยาบรรณทางวชิาการเพือ่คน้หาหรอืท าให ้“คุณภาพ” ของ
เรื่องนัน้ ๆ เด่นขึน้มา”  ดงันัน้   ในกรณีนี้  ผูว้จิารณ์ไดท้ าหน้าทีส่มบูรณ์ในฐานะเป็น “สือ่กลาง”  
ทีเ่ชื่อมโยง “สาร” จากตวัวรรณกรรมไปสูผู่อ้่าน   ท าใหผู้อ้่านทัว่ไปไดเ้หน็พลงัและศกัยภาพของ
ผูเ้ขยีน  ในการประกอบสรา้งงานวรรณศลิป์ทีม่คีวามลุ่มลกึและวจิติรบรรจง   พลงัทางปัญญา
อนัเกดิขึน้จากบทวจิารณ์นี้คอืท าใหผู้อ้่านคนอื่น ๆ คดิตาม  คดิต่อ คดิแยง้  หรอืเกดิความอยาก

 
1 อ่าน เจตนา  นาควชัระ, ทฤษฎีเบือ้งตน้แหง่วรรณคดี, กรุงเทพมหานคร : ส  านกัพิมพศ์ยาม, 2542,   
หนา้ 9 – 16. 
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อ่านเรื่อง “ระหว่างรอยมดี”  ซึง่แสดงว่ากจิกรรมทางปัญญาในประชาคมวรรณกรรมของเราได้
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
 
 

      รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ ์: ผูว้เิคราะห ์
 
 
 
 
 
  
 

 
เพราะ “เธอเกิดเป็นมนุษย…์เธอจึงพบกบัส่ิงน้ี" 

 
                             สกุล   บุณยทตั 
 

โดยเนื้อแทแ้ห่งธรรมชาตขิองการเป็นมนุษย ์ มนุษยถ์อืเป็นสตัวท์ีม่อีสิรภาพแต่มนุษย์
กลบัตอ้งสญูเสยีสภาวะดงักล่าวนี้…ไปเพราะพลงัแห่งความกดดนัต่างๆของสงัคม  โดยเฉพาะ
พลงัแห่งความสิน้หวงัของสงัคมภายในสว่นตวัอนัเน่ืองมาจากวกิฤตการณ์ทีร่อ้นรา้ยของ
ครอบครวั และอารมณ์ 
 ว่ากนัว่า “อสิรภาพ” เป็นศกัดิศ์รอีนัยิง่ใหญ่ของมนุษยท์ุกคน คนทีม่คีวามเคารพใน
ตนเองคอื  คนทีถ่อืไดว้่าเป็นผูเ้คารพในอสิรภาพของตนทัง้นี้ใตเ้งือ่นไขทีว่่า  “อสิรภาพทีส่งูสุด
ของชวีติ” คอื “อสิรภาพทางวญิญาณ”  
 การทีม่นุษยท์ุกคนตอ้งเกดิมาและตอ้งอยู่ภายใตก้ารจ าจองอย่างจ ายอมของ
สญัชาตญาณ  กรรมพนัธุ ์ และสิง่แวดลอ้มรอบตวั  เป็นสถานะการด ารงอยู่แบบตดิตวั” 
(Ascribed Status) อย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้ เหตุนี้ท าใหบ้ทพสิจูน์ในเชงิ “อสิรภาพทางวญิญาณ” 
กลายเป็นเครื่องชีว้ดัอนัส าคญัแห่งตวัตนของมนุษยท์ีว่่า 
 “ผูท้ีส่ามารถอดทนความทุกขย์ากของชวีติในทุกๆ รปูแบบไดไ้ม่ว่าจะสาหสัเพยีงใดคอืผู้
ทีย่ ิง่ใหญ่แทจ้รงิ” เป็นทีย่อมรบัว่า มนุษยแ์ต่ละคนลว้นแตกต่างกนั ไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลอนันบั
เนื่องมาจากประสบการณ์ลว้นๆ ของชวีติ นอกจากนี้หว้งเวลาทีแ่ปรเหลีย่นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวนักย็งั
สามารถท าใหค้นคนเดยีวกนันัน้แตกต่างกนัไปตามกาลเวลาอกีดว้ย 
 ขอ้สรุปของความเชื่อหนึ่งจงึมวี่า ลลีาชวีติของแต่ละคนนัน้จะไม่ซ ้ากนั ความสุขหรอื
ความทุกขข์องแต่ละคนกไ็ม่เหมอืนกนั 
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 คนแต่ละคนมแีนวทางในการเสพยช์วีติตามเงือ่นไขและความเป็นไปของพลงั
ปรารถนา…บา้งนิยมชมชอบกบัการเสพยค์วามสุขสมบูรณ์โดยลมืสญัชาตญาณดัง้เดมิของตน  
แต่บางคนกลบันิยมชมชอบทีจ่ะเสพยค์วามทุกขย์ากจนลมืแรงกดทบัอนัโหดรา้ยทีโ่หมกระหน ่า
เขา้ใสต่นเองอยู่ครัง้แลว้ครัง้เล่า 
 หากจะถามว่าตลอดมามนุษยม์ชีวีติอยู่กบัโลกในลกัษณะไหน? กค็งพอใหค้ าตอบได้
ว่า…มนุษยม์ชีวีติอยู่อย่างลกึซึง้ในโลก 3 แบบ นัน่กค็อื โลกแห่งชวีภาพลว้นๆ ในโลก
ความสมัพนัธก์บัสงัคมใหญ่หรอืบุคคลอื่นๆ  และสุดทา้ยคอื โลกอนัเป็นของตนเอง (self identity 
or being itself) 
 แต่ในภาวะแห่งความสบัสนคลุมเครอื (Ambiguity) ของโลกในวนัน้ี  มนุษยแ์ต่ละคน
แทบแยกสญัชาตญาณความรูส้กึของตนเองไดไ้ม่ถูกว่า…เราอยู่ในโลกแบบไหนกนัแน่หรอือยู่
อย่างปนเปสะเปะสะปะไรค้วามหมายภายใตร้่างกายของมนุษย ์  แต่ทว่าจติใจดา้นในอนัเป็นเนื้อ
แทแ้ห่งวญิญาณกลบัไดต้ายจากไปเนิ่นนานแลว้ 
 “ความคดิต่างๆ ประดงัเขา้มาในสมองทีเ่ตม็ไปดว้ยความรูส้กึอยากหายไปจากความเป็น
ตวัเอง  ฉนัอยากตายเสยีเหลอืเกนิหากว่าความตายมนัเป็นการสิ้นสุดของสภาวะจติหรอืว่าความ
ตาย มนัเหมอืนกบัความฝัน  หากฉันตายแลว้มนัเป็นอย่างทีฉ่ันฝันนัน่คงจะหมายความว่าฉัน
ตอ้งตายแลว้ตายอกี”  
 ท่ามกลางความสบัสนในการมชีวีติอยู่กบัโลกกบัสถานะตดิตวัทีด่ิน้ไม่หลุด  มนุษย์
เกอืบจะทุกคนมกัจะคร ่าครวญหวนไหอ้ย่างเจบ็ปวดเมื่อถามตวัเองว่า “แทจ้รงิชวีติมนุษยเ์กดิมา
จากสิง่ใดกนัแน่?”…เกดิจากอ านาจอนัสงูสง่ของพระผูเ้ป็นเจา้ เกดิจากอนุภาพของความรกั 
หรอื… 
 “หนูคดิว่าชวีติของคนเราคอื  ผลพลอยไดจ้ากกามารมณ์จรงิๆ นะ  กค็นเราร่วมเพศกนั
แลว้กเ็กดิความผดิพลาดในการคุมก าเนิดจงึไดเ้กดิชวีติขึน้มา…คนเราคอืมารหวัขน” 
 “การล่มสลายของสถาบนัครอบครวัท่ีความรกัไม่อาจเยียวยา” นวนิยายเชงิจติ
วเิคราะหม์นุษยใ์นสถานการณ์ทีต่บีตนัของ อรุณวด ี  อรุณมาศ ถอืเป็นแบบตวัอย่างใน
กรณีศกึษาถงึสงัคมโลกอนัเรน้ลบัและเจบ็ปวดในชวีติมนุษย ์  สงัคมโลกทีส่ถานการณ์ของชวีติ
ทุกชวีติตอ้งเผชญิกบัความกลุม้กงัวลและความรูส้กึส านึกผดิโดยไม่มผีูใ้ดจะหลกีพน้ดว้ยเหตุผล  
อนัเป็นแก่นแทว้่า 
 “เพราะตอ้งเกดิเป็นมนุษยจ์งึตอ้งพบกบัสิง่เหล่านี้”  
 อรุณวด ี เลอืกวธิกีารในการด าเนินเรื่องราวแห่งชวีติของเธอผ่านกระบวนการความคดิ
เชงิ Expressionism อนัหมายถงึ การมปีฏกิริยิาตอบสนองพลงัต่างๆ แห่งสงัคมยุคใหม่ ซึง่ใน
ทีน่ี้เธอหมายถงึ “สงัคมครอบครวั” ทีเ่ป็นของเธอเอง  การตอบสนองพลงัต่างๆ นัน้จะตอ้งผ่าน
เงือ่นไขแห่งอารมณ์ความรูส้กึไปถงึสว่นลกึภายในจติใจของมนุษย…์ผ่านปรากฏการณ์แห่งฝัน
รา้ยหรอืการท าใหบ้ดิเบอืนและขยายทุกสิง่ทุกอย่างใหเ้กนิจรงิ…เหนือการควบคุมใดๆ  
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 “เมือ่คนืฉนัฝันรา้ยอกีแลว้  ภาพในฝันมนัตดิอยู่ในความทรงจ าชดัเจนจนสามารถล าดบั
ความรูส้กึต่างๆ ได ้ รูส้กึเหมอืนว่าตวัเองก าลงัยนือยู่ในทีโ่ล่งแจง้  เมือ่กวาดสายตาไปรอบๆ ทุก
อย่างกเ็ริม่เปลีย่นแปลงตวัของมนัเอง  ภาพตรงหน้ากลายเป็นป่ารกทีม่ตีน้ไมส้งูใหญ่หลายตน้
โผล่ล าตน้ขึน้มาจากกอ้นหนิใหญ่ขนาดซุม้อุโมงคโ์บราณ.. เมือ่เดนิเขา้ไปดใูกล้ๆ  จงึเหน็ว่ามนั
ไม่ไดเ้ป็นกอ้นหนิ  แต่กลบัเป็นหวักะโหลกของคนเรยีงรายระเกะระกะไปทัว่…บา้งก าลงัอา้
ปากกวา้ง…บา้งซบอยู่กบัพื้นดนิ  บา้งหวัตะแคงหงาย สิง่ทีเ่หมอืนกนัคอืหวักระโหลกทุกหวันัน้มี
ตน้ไมห้ยัง่รากแทงทะลุช่องตา-ช่องจมกู รากไมเ้หล่านัน้มชีวีติเหมอืนดัง่ตวัหนอนขนาดยกัษ์
ก าลงัชอนไชกดักนิเน้ือสมองจนเปล่ากลวง  เกดิน ้าเมอืกน ้าเหลอืงไหลเฟะซมึออกมาจาก
ช่องว่างซึง่มเีพยีงเลก็น้อยเป็นทางยาว  น ้าสกปรกเหล่านัน้เริม่เอ่อทน้ไปทัว่บรเิวณซึง่ฉนัก าลงั
ยนือยู่… ขาทัง้สองขา้งของฉนัถูกตรงึไวด้ว้ยน ้าเมอืกขุน่เหนียวจนไม่สามารถกา้วขาหนี  หรอื
แมแ้ต่จะกระดกิเทา้” 
 การเริม่ตน้เรื่องดว้ยฝันรา้ยในแบบ “ฝันสยอง” (night terror) ถอืเป็นการบอกกล่าวถงึ
ภาวะของตวัละครทีจ่มปลกัอยู่กบัปัญหา…ความไม่สบายใจ  รวมทัง้ความกลวัและความวติก
กงัวล เชื่อกนัว่าฝันรา้ยในแบบ “ฝันสยอง” นี้เกดิขึน้ในขณะทีค่ลื่นสมองมคีวามถีต่ ่าและเชื่อกนั
ต่อไปอกีว่า  หากใครกต็ามนอนหลบัแบบดิง่ลกึจนสูห่ว้งภวงัคโ์ดยเฉพาะจากฤทธิย์ากล่อม
ประสาทประเภทต่างๆ กจ็ะยิง่กลวัฝันสยองของตวัเองมากขึน้เท่านัน้และจนป่านนี้กย็งัไม่มใีคร
คน้พบวธิกีารหลกีเลีย่งฝันสยองไดเ้ลย  เพราะฉะนัน้  หากฝันมากกย็ิง่จะถูกกดดนัดว้ยความ
กลวัมาก หากฝันมากกย็ิง่ยิง่จะสะทอ้นความไม่สบายใจของบุคคลนัน้ออกมามากเป็นทวคีณู  
หากแต่ดเูหมอืนว่าอรุณวดจีะมคีวามสุขกบัความฝันในลกัษณะต่างๆ ของเธอ   ความฝันซึง่ผกู
โยงกบัชวีติจรงิจนบางขณะแทบจะแยกไม่ออกว่าสถานการณ์ใดคอืฝันอนัแทจ้รงิของเธอกนัแน่         
    “ในภาพนัน้มศีพของฉนันอนอยู่ในโลงแกว้ บรรยากาศภายในงานเตม็ไปดว้ยคนทีฉ่นั
รูจ้กั แต่งตวัในชุดขาวบา้งด าบา้งเพือ่ใหเ้กยีรตแิก่ฉนั  เพือ่นๆ ซึง่สนิทกนัน ้ าตาซมึแสดงความดี
ใจทีฉ่นัสามารถฆ่าตวัตายไดส้ าเรจ็” 
 หรอื “เลอืดของฉนันีไ่งเล่า มนัก าลงัไหลทลีะน้อยๆ ลงมารวมกนัอยู่ในขนั  ไม่นานนกั
มนักแ็ผ่กระจายเป็นวงแดงเตม็กน้ขนั  ปรมิาณมนัเพิม่จนสงัเกตไม่ออก  ฉนัใชเ้วลาตดัสนิใจไม่
นานก่อนทีจ่ะยกขนัเลอืดจรดรมิฝีปาก  ยิ้มใหก้บัความคดิความกลา้หาญของตวัเอง มนัไม่มี
ค าสัง่ใดว่าตอ้งกนิ…มเีพยีงเสยีงสง่เสรมิยัว่ยุ  ฉนัท าถูกแลว้” 
 ขอ้เปรยีบเทยีบอนัเนื่องมาแต่พฤตกิรรมของความฝัน  ซึง่ถอืเป็นปรากฏการณ์ที่
ซบัซอ้นดงักล่าวนัน้อาจสือ่นับถงึเจตจ านงของ “ฉนั” ตวัละครตวัเอกของนวนิยายเรื่องนี้ ในการ
ทีจ่ะปลดเปลือ้งภาระอารมณ์ทีก่ดดนั (Repression)  ดา้นในใหห้ลุดพน้จากการครอบครองของ
จติส านึก  เพราะโดยความเป็นจรงิ ความฝันนับเป็นส่วนหน่ึงของการปลดเปลือ้งโดยธรรมชาติ
ของอารมณ์เป็นวธิรีะบายความในใจทีซ่่อนเรน้ เป็นวธิผี่อนคลาย ความคบัขอ้งใจ ความรูส้กึ
ขดัแยง้และความรูส้กึกดดนัของมนุษย ์ใหล้ดลงในระดบัทีส่มดุล เชื่อกนัว่าความฝันโดยทัว่ไปมกั
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ปรากฏในรปูสญัลกัษณ์หรอืตวัแทนอะไรสกัอย่าง  วธิเีดยีวทีจ่ะล่วงรูไ้ดก้ค็อื การถอดรหสั
ความหมายทีแ่ทจ้รงิซึง่ซ่อนเรน้อยู่ออกมาใหไ้ดเ้ท่านัน้ 
 จากประเดน็ตรงนี้จงึอาจจะมคี าถามต่อผูอ้่านอกีหลายๆ ค าถามผ่านบทบาทการด าเนิน
ชวีติของ “ฉนั”  ผูค้ดิและเชือ่ว่าชวีติของคนเราคอื ผลพลอยได้ของกามารมณ์ และตวัเธอเองคอื
มารหวัขนของใครๆ โดยเฉพาะกบัแม่ผูใ้หก้ าเนิดและพ่อผูไ้ม่ยอมรบัในการก าเนิดของเธอตัง้แต่
ตน้จนตายจากกนั… 

 อะไรคอื   สิง่ทีอ่ยู่ระหว่างความมคีวามเป็นกบัความไม่มไีม่เป็น 
 อะไรคอื   มดีทีอ่ยู่ใตห้มอนของแม่ในยามหนึ่ง 
 อะไรคอื   ค าตอบของการผลกัใหลู้ก…ออกไปจากอกของแม่ในยามทีต่อ้งการ

ความอบอุ่น 
 อะไรคอื   ค าเหยยีดเยย้จากศพในความฝันทีม่ตี่อผูย้นิดดีว้ยกบัการฆา่ตวัตายของ

เธอ 
 อะไรคอื   ดอกบวั 4 ดอกทีเ่ธอชอบฝันถงึ 
 อะไรคอื   นยัแห่งกบทีถู่กหกัขาแมจ้ะปล่อยใหเ้ป็นอสิระแต่กไ็ปไหนไม่รอด 
 อะไรคอื   ความหมายของลูกไก่ทีถู่กช่วยแกะใหพ้น้ออกมาจากไข่  แต่กลบัถูกแม่

จกิกนิทลีะตวั 
 อะไรคอื   ลูกหนูหลายๆ ตวัทีต่กเป็นเหยื่อของนกในกรงขงั 
 อะไรคอื   ขอ้เทจ็จรงิของการฆ่าสตัวก์บัหลกัประหาร  พรอ้มกบัการดื่มเลอืดสดๆ 

อย่างหื่นกระหายของผูฆ้่าและผูร้่วมฆา่ต่อเหยื่อตวันัน้ 
 อะไรคอื   บทสรุปของการรกัษาของจติแพทยผ์ูไ้ม่เคยเจบ็ปวด 
 อะไรคอื   การดื่มเลอืดสดๆ ของตนเอง ของเธอผูป้รารถนาความรกัความอบอุ่นใน

ชวีติทีไ่ม่เคยไดม้า 
 และอะไรคอื   ความจรงิแห่งสถานะตดิตวัอนัขมขืน่ทีม่นุษยต์อ้งเผชญิหน้าอย่าง

เจบ็ปวดเคยีดแคน้ทุกผูทุ้กคน 
“อรุณวด ี อรุณมาศ” สรา้งปรศินาแห่งชวีติทัง้หมดนี้ใหก้บัตวัละครตวัเอกของเธอ…ผ่าน

ค าตอบต่างๆทีด่เูป็นปรศินามากยิง่กว่า...อย่างเช่น 
 อยู่คนเดยีวเหมอืนถูกทอดทิ้ง  บางทกีน้็อยใจ บางทกีด็ใีจทีม่โีลกสว่นตวั หนูมโีครงการ
ว่าจะสบูกญัชาใหเ้มาหวัทิม่โลกไปเลย พอสร่างกโ็ลกใบเดมิ…” 
 หรอื “แม่ไม่ยอมพูดกบัหนูเลย เงยีบดนีะ แต่อดึอดัพกิล เหงาจงัเลยประเทศชาต ิ แม่ให้
หนูไดต้ัง้หลายอย่าง แต่อสิระแค่นี้แม่ไม่ให…้รกัแม่ทีสุ่ด” 
 อาจถอืไดว้่า “อสิรภาพและความรกั” ดเูหมอืนจะเป็นค าตอบ เป็นความปรารถนาทีม่ี
ความหมายอนัยิง่ใหญ่ทัง้ขา้งนอกและขา้งในความเป็นโลกของเธอผูน้ัน้มากทีสุ่ด 
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 สถานภาพทีต่ดิตวัทีเ่กดิมาเป็นลูกทีพ่อ่ไม่ยอมรบัและอยู่ในสถานะคาบเกี่ยวของความ
ไม่แน่ใจว่า “เธอคอืลูก” ความเกลยีดชงัทัง้หมดทีเ่ธอไดร้บัจากพอ่ผสมผสานกบัความแกว่งไกว
ในอารมณ์ของผูเ้ป็นแม่  ท าใหเ้ธอตอ้งตดิบ่วงแหแห่งความขมขื่นของชวีติอยู่เกือบตลอดเวลา 
   การแต่งงานหลายๆ ครัง้ของแม่ทัง้หลงัจากทีเ่ลกิกบัพ่อไปในช่วงหนึ่งและหลงัจากทีพ่อ่
ตายดว้ยเหตุผลซ ้าๆ กนัว่า  

“ถา้ไม่มผีวัใหม่กไ็ม่รูจ้ะเอาปัญญาทีไ่หนหาเงนิมาเลี้ยงลูก”  
 “ถา้ไม่มผีวัใหม่ แกจะหาเงนิมาใหแ้ม่ใชห้รอื…แม่ท าเพือ่ลูกนะ” 
 สิง่ทีแ่ม่ท าขึน้ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ถูกแปรเจตนาเป็นการกระท าทีย่ ่ายคีวามรกัที ่ “เธอมตี่อ
แม่และแม่มตี่อเธอ” เป็นการสรา้งกรอบจ ากดัอสิรภาพของชวีติและการด ารงอยู่ดว้ยมุมมองและ
แรงฝังใจแห่งอารมณ์ของเธอ 
 “ฉนัไม่สามารถกอดแม่ทีฉ่ันรกัไดอ้กีต่อไป  ความรูส้กึมกักระดากนกั  แม่คงไม่ใช่ของ
ฉนัอกีต่อไปแลว้” 
 ประเดน็ส าคญัทีถ่อืเป็นจุดหกัเหของชวีติของ “ฉนั” คอืการถูกสัง่ถูกกระท าใหเ้ป็นไป
ตามอ านาจปรารถนาของผูใ้หก้ าเนิด…ถูกบงัคบัใหต้อ้งจ ายอมทัง้ทีอ่ยากจะขดัขนืต่อตา้น…ทัง้ที่
อยากปฏเิสธแต่ไม่กลา้ 
 “มงึเป็นลูกกู  มงึตอ้งท าตามความคดิกู  คอืความถูกต้องทีสุ่ด” ดว้ยบรบิทดงักล่าวนี้ จงึ
ไม่ว่าเธอจะสบูบุหรี ่สบูกญัชา กลนืกนิยาเมด็หรอืปักเขม็ทิม่แทงและดดูเลอืดออกมาจากตวัเอง 
เพือ่ดื่มกนิ  ทัง้หมดลว้นถูกกระท าขึน้เพือ่หลกีหนีความเจบ็ปวดและรอยบาดเจบ็ของจติใจ  ดว้ย
เงือ่นไขของการเอาร่างกายเขา้แลกอย่างบอบช ้า  ยอมใหร้่างกายเจบ็ปวดเพือ่รกัษาไวใ้หค้งอยู ่
เป็นการกระท าทีเ่ปรยีบเทยีบใหเ้หน็ถงึวถิแีห่งความคดิในการด าเนินชวีติทียุ่่งยากซบัซอ้น  แต่
กลบัมจุีดมุ่งหมายอนัคา้งคาใจอยู่เสมอ 
 “ฉนัไม่เสยีใจอย่างนี้เลยหากฉนัไดเ้ลอืกทางเดนิใหก้บัตวัเองแลว้ผดิพลาด”  
 อย่างไรกต็าม…ดว้ยเหตุทีว่่ามขีดีจ ากดัในชวีติอยู่หลายแงมุ่มซึง่มนุษยไ์ม่สามารถ
ประกอบการในสว่นของการตดัสนิใจมหีรอืตดัสนิใจเป็นไดต้ามทีใ่จของตนปรารถนา โดยเฉพาะ
กบัระบบของสงัคม  เมื่อใครกต็ามตอ้งเผชญิหน้ากบัสภาวการณ์ดงักล่าวนี้เขาจ าต้องปรบัตวัให้
เขา้กบัความแปรเปลีย่น  และกระบวนการปรบัตวันี้เองทีท่ าใหม้นุษยผ์ูน้ัน้ตอ้งเกดิความกลุม้
กงัวล  ความรูส้กึผดิ ความสิน้หวงัและความตงึเครยีดอนัเป็นทีสุ่ด 
 “หากความตายเหมอืนกบัการหลบัไปเฉยๆ คนืน้ีฉนัจะกนิยาเขา้ไปเป็นสองเท่า  แต่กว่า
ฉนัจะกนิยาพวกนัน้เขา้ไปกเ็กอืบสว่างเขา้ไปแลว้ เพราะตอ้งนัง่เขยีนบนัทกึลาตายใหเ้ป็นเรือ่ง
เป็นราว  ในบนัทกึนัน้มใีจความส าคญัอยู่แค่ขอโทษทีท่ าใหแ้ม่เสยีใจ  ฉันอยากใหเ้ขาเหน็การ
จากไปของฉนัมากกว่าทีฉ่ันจะเหน็สิง่ทีฉ่นัหาไม่ไดอ้กีแลว้ในโลกนี้” 
 ท่ามกลางสถานการณ์ตบีตนัแห่งการล่มสลายของสถาบนัครอบครวัที ่อรุณวด ีอรุณมาศ 
ไดส้รา้งขึน้ 
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 ผมไดข้อ้สรุปทีห่ลัง่ไหลออกมาเป็นความรกั  เป็นความปรารถนาทีจ่ะถูกรกั และเป็น   
อสิรภาพของการทีจ่ะอยู่ร่วมหรอืจากกนัดว้ยความรกัของใครคนหนึ่งโดยแท ้  ใครคนนัน้อาจ
เป็นตวัละครเอกเอง เป็นตวัของผูเ้ขยีนเอง หรอือาจเป็นตวัของคน ทุกคนมองมนุษยท์ุกแห่งหน
ทีป่รารถนาและรอคอยความรกั  เพือ่เป็นอสิรภาพแห่งความสุขและความดงีามของตนเอง 
 “ฉนัเป็นคนดมีาตลอดมใิช่หรอื ฉนัอดทนต่อทุกอย่าง ฉนัถูกท ารา้ยจติใจ พอ่ฉนัไม่รกั  
แม่ฉนัยงัไม่รกัอกีคน  แลว้ชวีติไม่มคีวามรกัมนัจะอยู่ไดอ้ย่างไร  อยู่ไดส้…ิอยู่โดยไม่ตอ้งรกัใคร
ดว้ยเหมอืนกนั  ต่อไปนี้ฉนัจะไม่รกัแมแ้ต่ตนเอง” 
 ขณะทีปั่ญหาการแตกแยกของครอบครวัก าลงัเป็นปัญหาใหญ่ในดา้นจรยิธรรมของโลก
วนัน้ี การล่มสลายของสถาบนัครอบครวัท่ีความรกัไม่อาจเยียวยา นบัเป็นนวนิยายที่
งดงามในเชงิสรา้งสรรคใ์นทศันะความคดิของผม มนัเป็นงานเชงิประสบการณ์ทีเ่ล่นเจา้ล่อเจา้
เถดิกบัสงัคม ความลกึลบัภายในตวัมนุษยผ์่านเงือ่นง าทีซ่บัซอ้นของ “ฝันรา้ย” ผ่านความน่า
สะพรงึกลวัของการกระท าทีน่ าไปสูค่วามตาย  ตดัสลบักบัสสีนัของความรกัทีเ่ป็นนัยแห่ง
อสิรภาพบนร่องรอยของความคลุมเครอือนัเน่ืองจากฤทธิย์ากล่อมประสาท 
  การทิม่แทงท ารา้ยตนเองและความเขา้ใจในระดบัทีล่กึเรน้ของสงัคมแห่งการมชีวีติอยู่  
แมจ้ะดว้ยมุมมองทีย่ดึเอาตวัเองเป็นศูนยก์ลางหลกั (self-center) แต่กส็ามารถบ่งบอกไดถ้งึ
อาการแห่งสงัคม โดยเฉพาะกบัสถาบนัครอบครวัของวนัน้ี โดยผ่านจากเลอืดทีถู่กดดูออกมา
จากร่างกายและจติใจแมเ้พยีงแค่หยดหนึ่ง ขณะเดยีวกนัความฝันในครัง้หนึ่งๆ ทีเ่กดิขึน้ไม่ว่าจะ
เป็นความฝันอนังดงาม  หรอืความฝันทีเ่กี่ยวเนื่องอย่างโหดรา้ยดว้ยความตายกส็ามารถทีจ่ะ
แปลความไดว้่า “ทัง้หมดนัน้คอื  การคดิค านึงและการคดิค านึงถงึความตายแทจ้รงิจะท าใหก้าร
ด ารงชวีติอยู่ในโลกนี้มคีวามสมจรงิสมจงัได ้ คลา้ยๆ กบัการส านึกรูว้่าเราตอ้งเขา้ไปหลงัฉากใน
โรงละครหรอืลงเวทไีป  หลงัจากจบการแสดงละครแลว้  เหตุนี้เองทีจ่ะท าใหเ้รามคีวามส านึกรูว้่า
ก าลงัเล่นละครอยู่…”  มนุษยท์ีม่เีสรตีอ้งกลา้เผชญิกบัความตายอย่างกลา้หาญ  รูส้กึเป็น
อสิระเสร ี  ปราศจากสิง่ผกูมดัและรอ้ยรดัทางอารมณ์และจติใจ…เมื่อถงึคราวทีต่นตอ้งตายจรงิๆ 
หรอืเมื่อผูท้ีต่นรกัตอ้งจากไป 
 มขีอ้บกพร่องอยู่ไม่น้อยในการด าเนินเรื่องของนวนิยายเรื่องนี้ซึง่หลายคนอาจมองขา้ม
ไป  ทัง้นี้เพราะเนื้อหาในเชงิบบีคัน้และเรา้อารมณ์การอ่านทีผู่เ้ขยีนสรา้งขึน้สามารถดงึประจุ
อารมณ์ทีเ่รน้ลกึของผูอ้่านใหเ้ตลดิไปตามหนทางทีเ่ธอวางเอาไวไ้ด ้  ประการส าคญัทีสุ่ดคอืว่า
ผูเ้ขยีนดเูหมอืนจะรูแ้จง้แทงตลอดกบัเรื่องทัง้หมด  รูเ้รื่องราวรูเ้วลานาทขีองเหตุการณ์เป็นการ
เฉพาะตวัจนไม่เหลอืความเขา้ใจหรอืเหตุผลแห่งการกระท าใดๆ ไวใ้หผู้อ้่านไดส้มัผสับา้ง  
เอกภาพทางดา้นเวลาและสถานทีใ่นหลายๆ ช่วงตอน  ในหลายๆ สถานการณ์ของนวนิยาย
เรื่องนี้จงึถอืเป็นจุดอ่อนทีเ่ป็นไดช้ดั เป็นจุดอ่อนในการเชื่อมต่อการเล่าเรื่องทีเ่กดิขึน้เพราะ
ผูเ้ขยีนดดู าดิง่กบัภาวการณ์ทัง้หมดทีน่ าเสนอ  เป็นผูท้ีเ่ขา้ใจมองเหน็และรูเ้รื่องทีต่นเองเขียนอยู่
มากจนเกนิไป มากจนบางขณะถงึกบัมคีวามรูส้กึว่าก าลงัอ่านสารคดเีชงิชวีประวตัขิองใครบาง
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คนมากกว่าก าลงัอ่านนวนิยายทีถู่กสรา้งสรรคป์รุงแต่งขึน้มาดว้ยจนิตนาการและความคดิอนั
แยบยล 
 กบิเบริท์ คธี เชสเตอรท์นั เคยกล่าวเอาไวว้่า “นวนิยายทีด่บีอกความจรงิแก่เราเกีย่วกบั
ตวัเอกของเรื่อง แต่ทว่านวนิยายทีเ่ลวจะบอกความจรงิแก่เราเกีย่วกบัผูป้ระพนัธเ์รื่องนัน้” 
 ขอ้ความดงักล่าวนี้อาจไม่มคีวามส าคญัอะไรเลย  หากเรื่องราวทัง้หมดทีเ่ขยีนขึน้จะเกดิ
จากความจรงิใจทีห่มดจดเพราะสิง่ใดกต็ามทีถู่กแสดงออกมาไดอ้ย่างหมดจดแลว้  ย่อมนบัว่า
เป็นงานเขยีนทีด่ ี
 และภายใตเ้งือ่นไขความคดิที ่ “อรุณวด ี  อรุณมาศ” มอียู่และเป็นอยู่นัน้  ผมรูส้กึไดว้่า
เธอไดก้า้วไปไกลอย่างน่ายกย่องกา้วไปอย่างหมดจด  กา้วไปไกลสูส่ านึกขนบทีร่ ่ารอ้งและซ่อน
ตวัอยู่ในโลกส่วนตวัดา้นในทีล่กึลบั  ปกปิด ทัง้นี้ไม่ว่าเธอจะคดิว่าเธอเป็นเทพธดิาหรอืมารหวัขนก็
ตาม 
 ทุกสิง่ทีเ่ธอเขยีนนัน้  คอื  ความหมายของชวีติ และความหมายของชวีติหนึ่งนัน้ถอืเป็น 
“ศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย”์ เป็นอสิรภาพแห่งจติวญิญาณทีห่าญกลา้ 
 ทุกสิง่ทีเ่กดิขึน้และเป็นไปในชวีติของนวนิยายเรื่องนี้ลว้นเนื่องเพราะเธอเกดิเป็นมนุษย์
เธอจงึตอ้งพบกบัสิง่เหล่านี้ 
 “ท่ามกลางความมดื ฉันพาดแขนขา้งหนึง่วางไวบ้นอกแม่  บอกใหแ้ม่ช่วยกอด 
ฉนัทเีถอะ  ตลอดมาพอ่ไม่เคยกอดฉนัเลยสกัครัง้” 
 
ทีม่า: สกุล   บุณยทตั.  “เพราะ “เธอเกดิเป็นมนุษย…์เธอจงึพบสิง่นี้””.   การล่มสลายของ
สถาบนัครอบครวัท่ีความรกัไม่อาจเยียวยา”.  พมิพค์รัง้ที ่ 4. กรุงเทพฯ :ส านกัพมิพด์อก
หญา้. ตุลาคม 2540, หน้า 197-208.  
หมายเหตุ: ตพีมิพค์รัง้แรก “จุดประกายวรรณกรรม” 20 กรกฎาคม 2540 
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บทวิเคราะห ์
 
 สกุล  บุณยทตั  จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยัศลิปากร  ปัจจุบนัเป็น
อาจารยป์ระจ าภาควชิานาฏยสงัคตี  คณะอกัษรศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตสนาม
จนัทร ์ จงัหวดันครปฐม  สกุลเป็นนกัวชิาการผูม้คีวามสามารถหลายดา้น  เป็นทัง้อาจารยผ์ูส้อน
วชิาการละคร  ผูก้ ากบัละครและภาพยนตร ์ นกัเขยีนเรื่องสัน้  บทกว ี และนกัวจิารณ์ทัง้วจิารณ์
วรรณกรรมและวจิารณ์ภาพยนตรแ์ละดนตร ี   ในบทบาทของนกัเขยีน  สกุลมผีลงานรวมเล่ม 
ไดแ้ก่ บทภาพยนตรเ์รื่อง คือฉัน  รวมเรื่องสัน้จตุรพากษ์ชุด แบบแผนฆาตกรรม  และรวม
เรื่องสัน้ชุด ขณะหน่ึง ขณะนัน้  และนวนิยายเรื่องโจรปล้นฟ้า   ในบทบาทของนกัวจิารณ์
วรรณกรรม  สกุล  บุณยทตั  มบีทวจิารณ์ตพีมิพเ์ป็นประจ าในจุดประกายวรรณกรรม  กรุงเทพ
ธุรกจิ ฉบบัวนัเสาร ์  และเป็นนกัวจิารณ์ทีไ่ดร้บัรางวลัจากกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลอื  เทพย
สุวรรณ  ปี พ.ศ. 2540   สกุล  บุณยทตั  มผีลงานวจิารณ์รวมเล่มแลว้  3  เล่ม  คอื วิถีแห่ง
สจัจะ  คือพนัธะวรรณกรรม  และ ผู้กระท าชีวิต   
 บทวจิารณ์ทีค่ดัสรรมานี้  เป็นบทวจิารณ์นวนิยายเรื่องความล่มสลายของสถาบนั
ครอบครวัท่ีความรกัมิอาจเยียวยา   ของอรุณวด ี อรุณมาศ  นกัเขยีนหญงิรุ่นใหม่  ซึง่สรา้ง
ความฮอืฮาใหว้งวรรณกรรมดว้ยการทีน่วนิยายเล่มแรกของเธอตดิรอบสุดทา้ยของการประกวด
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รางวลัซไีรต ์   และเป็นนวนิยายทีไ่ดรับัการตอ้นรบัจากมหาชนนกัอ่านทีเ่ป็นคนหนุ่มสาวอย่าง
มากมาย  เพราะนวนิยายของเธอตแีผใ่หเ้หน็ว่าครอบครวัแตกแยกไดส้รา้งผลกระทบต่อสมาชกิ
ในครอบครวัโดยเฉพาะลูกอย่างรุนแรงจนแทบจะท าใหช้วีติของเขาและเธอเหล่านัน้พงัยบัเยนิ 
 เหน็ไดว้่าผูว้จิารณ์พจิารณานวนิยายเรื่องนี้ดว้ยอารมณ์ประทบัใจ  แต่ผูว้จิารณ์กม็ไิดใ้ช้
เพยีง “อตัวสิยั” ลว้นๆ   ผูว้จิารณ์สามารถแปรความรูส้กึทีเ่ป็นอตันยัไปสูค่วามเป็นปรนยัโดยใช้
ทศันะทางปรชัญามาอธบิายเพือ่ใหผู้อ้่านเขา้ใจปรชัญาความหมายของการมชีวีติอยู่   การ
กล่าวถงึอสิรภาพสงูสุดในชวีติมนุษยค์อือสิรภาพทางวญิญาณ  และการชีใ้หเ้หน็ว่ามนุษยม์ี
ความสบัสนในการมชีวีติอยู่ในสงัคมโลก  ท าใหม้นุษยเ์กดิความทุกข ์ ความปวดรา้ว  และความ
สิน้หวงั  นบัเป็นการปพูืน้ใหผู้อ้่านเขา้ใจพฤตกิรรมการแสดงออกทีรุ่นแรงของตวัละคร   
นอกจากนี้  ผูว้จิารณ์ยงัใชค้วามรูท้างจติวทิยาพืน้ฐานอธบิายการปลดเปลือ้งความเกบ็กดของ
ตวัละครในรปูของความฝันอนัน่าสยดสยอง   การทิม่แทงท ารา้ยตวัเองซ ้าแลว้ซ ้าเล่า   และการ
ใชอ้สิรภาพในม่านหมอกอนัคลุมเครอืของยากล่อมประสาท 
 เนื่องจาก  นวนิยายเรื่องนี้ทิง้ค าถามซึง่ไม่มคี าตอบไวม้ากมาย   ดงัทีผู่ว้จิารณ์ยกมา
กล่าวไวใ้หเ้หน็เป็นตวัอย่างเตม็หน้ากระดาษ   บางค าถามผูเ้ขยีนมคี าตอบให ้ แต่เป็นค าตอบที่
เป็นปรศินาอนัยากแก่การเขา้ใจมากขึน้ไปอกี   ดงันัน้  ผูว้จิารณ์จงึช่วยเชื่อมต่อความเขา้ใจของ
ผูอ้่านดว้ยการสรุปแก่นความคดิทีผู่เ้ขยีนตอ้งการสือ่ผ่านนวนิยายเรื่องนี้   ดงัทีก่ล่าวว่า  
“อสิรภาพและความรกั  ดเูหมอืนจะเป็นค าตอบ  เป็นความปรารถนาทีม่คีวามหมายอนัยิง่ใหญ่
ทัง้ขา้งนอกและขา้งในความเป็นโลกของเธอผูน้ัน้มากทีสุ่ด”   
 ผูว้จิารณ์มไิดเ้พยีงแต่ปรารถนาใหผู้อ้่านเขา้ใจปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัตวัละคร  และเขา้ถงึ
ความซบัซอ้นในความเป็นมนุษยเ์ท่านัน้  แต่ผูว้จิารณ์ต้องการใหผู้อ้่านตระหนกัว่าปัญหาน้ีก าลงั
ปะทุอยู่ในสงัคมโลกของเรา  เพราะความล่มสลายของสถาบนัครอบครวัก่อใหเ้กดิปัญหาทาง
สงัคม  วฒันธรรม  และจรยิธรรมอย่างรุนแรง   นวนิยายเรื่องนี้เป็นภาพสะทอ้นความพกิลพกิาร
ของสถาบนัครอบครวัทีล่ม้เหลวไดเ้ด่นชดั  และถ่ายสะทอ้นโลกภายในอนัซบัซอ้น  สบัสน  และ
ยบัเยนิของมนุษยผ์ูต้กอยู่ในสถานการณ์บบีคัน้ดงักล่าวไดอ้ย่างสะเทอืนอารมณ์  ความซาบซึง้
สะเทอืนใจต่อนวนิยายเพยีงอย่างเดยีวเป็นแค่ผลกระทบต่อปัจเจก  แต่ผูว้จิารณ์ปรารถนาใหผ้ล
สะเทอืนขยายวงกวา้งออกไปสูก่ารเพง่พนิิจปัญหาทีเ่กดิขึน้ และท าความเขา้ใจปัญหาอนั
ละเอยีดอ่อนนัน้อย่างถ่องแท ้    ผูว้จิารณ์พยายามชี้ว่าความหาญกลา้ของนกัเขยีนทีถ่่ายทอด 
“ส านึกขบถทีร่ ่ารอ้งและซ่อนตวัอยู่ในโลกสว่นตวัดา้นในทีล่กึลบั ปกปิด”  ไม่น่าจะเปลอืงเปล่า  
หากควรมพีลงักระตุน้ใหเ้กดิ “สต”ิ  และ “ปัญญา”  แก่สงัคมในการรบัมอืกบัปัญหาสถาบนั
ครอบครวัอย่างรอบคอบต่อไป 
 ผูว้จิารณ์มไิดเ้พยีงท าหน้าทีเ่ป็นสือ่กลางระหว่างนกัเขยีนและนกัอ่านดว้ยการช่วย
ตคีวามหมายและวเิคราะหน์ัยทีแ่ฝงเรน้เท่านัน้   ผูว้จิารณ์ยงัชีแ้นะขอ้บกพร่องที่ท าใหน้วนิยาย
เรื่องนี้มจุีดอ่อนอยู่มาก  พรอ้มกบัใหก้ าลงัใจนกัเขยีนรุ่นใหม่ในการสรา้งผลงานต่อไป   บทบาท
ดา้นนี้เป็นบทบาททีน่กัวจิารณ์ไม่ควรละเลย  เพราะเป็นการสง่เสรมิการสรา้งสรรคว์รรณกรรม  
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และสนบัสนุนพฒันาการของนกัเขยีน  ดงันัน้  การอ่าน  การเขยีน  และการวิจารณ์จงึเป็น
กระบวนการทีค่วรกา้วเดนิไปพรอ้ม ๆ กนั 
 
 
 

      รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ ์ :  ผูว้เิคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อนัเป็นเรื่องสัน้ 
 
              อญัชล ี  ววิธันชยั 
 
 สิง่ทีแ่บ่งแยกการเขยีนเรื่องสัน้สรา้งสรรค ์(Creative  Writing) ภายใตร้ปูแบบของ เรือ่ง
สัน้ ออกจากงานเขยีนในลกัษณะทัว่ไปนัน้  คงจะไดแ้ก่การทีเ่รื่องสัน้ม ี กรอบเหลก็ ของความ
เป็นศลิปะเฉพาะตวัอยู่หลายชัน้  ทีบ่งัคบัมใิหผู้แ้ต่งมอีสิระถ่ายทอดความคดิทีต่้องการจะบอก
กล่าว  ใหผ้่านเรื่องออกมาไดอ้ย่างโจ่งแจง้  เป็นทีเ่ขา้ใจไดโ้ดยทนัท ี  ตรงกนัขา้มชนิดขาวเป็น
ด ากบังานในรปู บทความ (Essay) ทีค่วามกระชบัชดัเจน  ไดใ้จความตรงไปตรงมา  และเขา้ถงึ
จุดมุ่งหมายโดยไม่ออ้มคอ้ม   คอืหลกัเกณฑใ์หญ่สุดทีใ่ชว้ดัตดัสนิ คุณภาพ ของบทความนัน้ๆ  
 หากส าหรบัผูท้ีเ่ขยีนเรื่องสัน้แลว้  ความลม้เหลวอย่างอุกฉกรรจเ์ท่าทีผู่เ้ขยีนเรื่องสัน้คน
หนึ่งๆ พงึไดร้บังานจากการเขยีนของตนคงจะอยู่ตรงทีผ่ลงานชิ้นนัน้ของเขาไดร้บัการกล่าวถงึ 
(แมว้่าจะเป็นไปในแงข่องการชมเชยกต็าม) ว่า  สามารถบรรยายถ่ายทอดความคดิทีต่นตอ้งการ
ใหอ้อกมาเป็นทีเ่ขา้ใจไดอ้ย่างทะลุปรุโปร่งโดยไม่ทิง้ความคลุมเครอืใดๆ คา้งไวใ้นจติใจของ
ผูอ้่านใหข้บคดิเล่น  ส าหรบัผูเ้ขยีนเรื่องสัน้แลว้ ค าชมเชยเชงินี้น่าจะถอืเป็นค าสบประมาทหรอื
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ลบหลู่ฝีมอืเสยีมากกว่า  เนื่องจากว่าเป็นค าชมเชยทีม่อบใหอ้ย่าง ‘ผดิฝาผดิตวั’ ทัง้นี้กเ็พราะใน
ทรรศนะของผูเ้ขยีนเรื่องสัน้นัน้  แมว้่างานทีถู่กเรยีกว่า ‘เรื่องสัน้’ ชิน้ใดชิน้หนึ่งจะบรรจุเนื้อหา
สาระ  หรอืแสดงถงึฝีมอืดา้นวรรณศลิป์ออกมาไดอ้ย่างเป่ียมไปดว้ยคุณภาพสกัปานใด  งานชิน้
นัน้กย็งัไม่อาจยกระดบัตวัของมนัขึน้ไปเป็นงานซึง่สามารถประดบัชื่อใหอ้ย่างเตม็ภาคภูมวิ่า 
เรือ่งสัน้ ไดอ้ยู่ด ี  หากยงัขาดคุณสมบตัขิอ้ส าคญัยิง่ยวดขอ้หนึ่งทีก่ ากบัความเป็นเรื่องสัน้ไปเสยี  
งานชิ้นดงักล่าวนัน้กอ็าจไดช้ื่อเพยีงแต่ว่า เป็น ‘เรยีงความ’ ทีด่ ี เป็น ‘บทความ’ ทีด่ ี หรอือย่าง
มากกเ็ป็นแค่ “สารคด”ี ทีด่เีท่านัน้ 
 คุณสมบตัขิอ้ส าคญัดงักล่าวไดแ้ก่ ศลิปะของการสรา้งความคลุมเครอืทีจ่ะปิดโอกาสมใิห้
งาน ‘เรื่องสัน้’ มชี่องว่างใหผู้อ้่าน ‘เจาะ’ เขา้ไปท าความเขา้ใจไดโ้ดยสะดวกและงา่ยดาย  โดยมิ
ผ่าน ‘เกราะเหลก็’ หลายชัน้ทีค่รอบไวอ้ยู่เสยีก่อน 
 การเขยีนเรื่องสัน้จนออกมาส าเรจ็จงึถอืเป็นการประกอบ ‘วรีกรรม’ อย่างหนึ่งในสนาม
วรรณกรรม  ผูท้ีเ่ขา้ไปประลองยุทธก์บัเรื่องสัน้ไดร้บัอนุญาตใหพ้ก ‘อาวุธ’ ตดิตวัอย่างจ ากดั
เพยีงเท่าทีก่รอบกตกิาของเรื่องสัน้จะอ านวย  อาจจะเปรยีบใหเ้หน็ภาพไดว้่า การเขยีนเรื่องสัน้
ใหอ้อกมาเป็นเรือ่งสัน้ (โดยไม่กลายเป็นเรยีงความไปเสยีก่อน)  มคีวามล าบากยากเขญ็พอๆ 
กบัการพยายามเล่าเรื่องโดยผูเ้ล่ามผีา้ผกูปากไวจ้นแน่น  มใิหม้คี าพดูเลด็ลอดออกมาได ้  ใชไ้ด้
แค่มอืไม ้ สายตา และกริยิาท่าทาง เพือ่ ‘บอกใบ’้ ใหค้นดคูนฟังจบัเอาเองว่าคนเล่าพยายามจะ
บอกกล่าวอะไร 
 เช่นเดยีวกบัทีน่กัเขยีนเรื่องสัน้จ าเป็นจะตอ้งพึง่ปฏภิาณไหวพรบิของตนเอง ตลอดทัง้
พึง่พากลวธิแีละรปูแบบศลิปะอื่นๆอกีหลายอย่าง เพือ่พลกิแพลงหาวธิทีีจ่ะใหค้นอ่านเขา้ใจ
จุดมุ่งหมายของตนทีบ่รรจุอยู่ โดยมขีอ้แมห้นกัหน่วงทีถู่กถอือย่างเคร่งครดัว่า จะไม่แหกกรอบ
ท าลายความคลุมเครอืทีผ่กูมดัปาก(กา)ออกไป เครื่องมอืเท่าทีผู่เ้ขยีนจะน ามาช่วย ไดแ้ก่ กล
วธิกีารใชส้ญัลกัษณ์ อุปมาอุปไมย อุปลกัษณ์ การใชบุ้คลาธษิฐาน ตลอดทัง้เทคนิคตดัต่อเรื่อง 
ซอ้นเรื่อง โปะปะเรื่อง และรปูแบบต่างๆอกีหลายอย่างทีจ่ะใชเ้สรมิประกอบ เพือ่‘บอกใบ’้และ
แสดงนยัจนกระทัง่ผูอ้่านเขา้ใจขึน้มาไดด้ว้ยตนเองแทนการถ่ายทอดโดยตรง และแน่นอนว่า 
การกระท าเช่นนี้คนอ่านจะตอ้งอาศยัการขบคดิดว้ยตนเองอย่างหนกัหน่วง กว่าทีจ่ะ
ตคีวามหมายออกมาไดต้รงตามทีผู่เ้ขยีนตอ้งการสือ่ 
   ขอยกตวัอย่างเรื่องสัน้ 2 เรื่องจากนิตยสาร ช่อการะเกด ทีต่พีมิพภ์ายในปี 2539 และ
ทีผู่เ้ขยีนบทความนี้เหน็ว่าสมควรจดัเป็น เรือ่งสัน้ตวัอย่าง (ทีม่ใิช่ ‘เรยีงความ’ ทีแ่อบอา้งมาใน
ชื่อ ‘เรื่องสัน้’ แบบทีเ่หน็อยู่ทัว่ไปตามหน้านิตยสาร) ดว้ยมคีุณสมบตัติรงตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 
 เรื่องหนึ่งไดแ้ก่เรื่องสัน้ชื่อ “ทุกขห์ฤหรรษ์” (ช่อการะเกด 9) ของเดอืนวาด  พมิวนา  
นกัเขยีนเรื่องสัน้สตรรีุ่นใหม่ผูเ้พยีบไปดว้ยฝีมอืและอกีเรื่องไดแ้ก่เรื่องสัน้ชื่อ “น้องของผม” (ช่อ
การะเกด 29) ของกนกพงศ์  สงสมพนัธุ ์ นกัเขยีนรางวลัซไีรตว์รรณกรรมเรื่องสัน้ในปีทีผ่่านมา 
 เรื่องแรกทีข่อกล่าวถงึเพือ่เราจะไดช้่วยกนัออกแรงเจาะ เกราะเหลก็  ทีหุ่ม้เรื่องนี้อยู่ให้
ทะลุกค็อื  “ทุกขห์ฤหรรษ์”  เรื่องทีเ่ปิดฉากขึน้ท าใหผู้อ้่านทราบว่าไม่ไดเ้ป็นเรื่องทีเ่ล่าผ่าน
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เจา้ของเรื่องโดยตรง  แต่เลา่ผ่านตวัละครผูใ้ชบุ้รุษสรรพนามว่า ‘ผม’ แทน  ผมไดเ้ล่าพฤตกิรรม
ของตวัละครอกีตวัผูเ้ป็น เพือ่นผม ทีห่มกมุ่นเขยีนบทกวขีึน้มากว่ารอ้ยบท  ถงึหญงิสาวทีต่น
แอบหลงใหลใฝ่ฝันอย่างรุนแรง  ทัง้ทีไ่ม่เคยมโีอกาสรู้จกัพดูดว้ย  นอกจากเหน็หน้ากนั และเมื่อ
โอกาสเปิดใหเ้ขาสามารถมคีวามสมัพนัธก์บัเธอไดโ้ดยเปิดเผย หรอือกีนยัหน่ึง เมื่อ ‘ความฝัน’ 
ของเขากลายเป็น ‘ความเป็นจรงิ’ ขึน้มาได ้  ‘เพือ่นผม’ กลบัเป็นฝ่ายถอนตวัออกมาจากผูเ้ป็น 
‘นางในฝัน’ ของเขาอย่างดือ้ๆ ไม่ยอมเอาตวัเขา้ไปหาความสมัพนัธด์งักล่าว  ‘เพือ่นผม’ เริม่จะ
เขา้ใจ พรอ้มๆ ทัง้ตกใจและเจบ็ปวดไปกบัความเขา้ใจดงักล่าวดว้ยว่า  เขาไม่มคีวามตอ้งการ
เอาตวัเองไปเกีย่วขอ้งกบัตวัตนจรงิๆ ของเธอ  สิง่ทีเ่ขาตอ้งการโดยแทจ้รงินัน้ไม่ใช่ตวัเธอ  แต่
เป็นสภาวะของอารมณ์ความรูส้กึในระหว่างตกอยู่ในหว้งรกั ทีบ่งัเอญิหญงิสาวผูน้ี้ช่วยบนัดาลให้
เกดิ  ครัน้เมื่อ ‘เพือ่นผม’ รูร้สทีด่าลความรูส้กึ “ทุกขห์ฤหรรษ์” จากความรกัใหก้บัเขาแลว้  หญงิ
สาวกห็มดความส าคญัลงเหมอืนไมข้ดีไฟทีไ่รป้ระโยชน์หลงัจากถูกจุดใหไ้ฟลุกวาบขึน้  และไฟ
อารมณ์ทีคุ่ขึน้นัน้ต่างหากที ่ ‘เพือ่นผม’ เอามาใชป้ระโยชน์ดว้ยการจบัมาระบายถ่ายทอดลงเป็น
การขดีๆ เขยีนๆ ทีอ่ยู่ในรูปบทกว ี  ซึง่จรงิๆ แลว้  สิง่นี้เท่านัน้เองทีเ่ป็น ‘ความรกั’ อนัดื่มด ่า
แทจ้รงิของชวีติเขา  และเมื่อมองลงไปลกึอกีระดบัจะพบว่า ‘ความรกั’ ที ่ ‘เพือ่นผม’ มตี่อการ
เขยีนกวนีิพนธอ์ย่างลุ่มหลงถงึบึง้จติวญิญาณกม็ใิช่สิง่ใดเลย  นอกจากรปูหนึ่งของ ‘ความรกั
ตวัเอง’ ทีถู่กบดิแปรไปอยู่ในรปูอื่น  แทจ้รงิแลว้หญงิสาวผูน้ัน้กค็อื ‘เหยื่อ’ ทีเ่ขาน ามาใชฟู้มฟัก
ตวั ‘อตัตา’ แห่งความภาคภูมใิจทีไ่ดม้ชีื่อว่าเป็นกวขีองตวัเขาเองใหเ้บ่งบานยิง่ๆ ขึน้ 
 ผูแ้ต่งได ้ ‘วางหมาก’ ไวซ้บัซอ้นหลายชัน้เกี่ยวกบัการหลอกลวงกนั  ไม่มผีูใ้ดเลยที่
เกีย่วขอ้งกบัเรื่องสัน้เรื่องนี้จะรอดพน้จากการตกเป็น เหยือ่ ของการหลอกไปได ้‘เหยื่อ’ ทีผู่อ้่าน
สามารถชีบ้อกไดท้นัททีีอ่่านเรื่องนี้จบกค็อื ตวัละคร ‘หญงิสาว’ ผูถู้ก ‘เพือ่นผม’ หลอกเอาตัง้แต่
ตน้เรื่องว่าเขามคีวามรกัต่อเธอ  เป็นผลใหเ้ธอตอ้งตกเป็น ‘เหยื่อ’ ซ ้าสองของความบอบช ้า
ยบัเยนิของ ‘อตัตา’ ทีเ่คยพองโตเมื่อรูว้่ามคีนต่างเพศมาแสดงความคลัง่ไคลใ้หลหลง  หากแลว้
กก็ลบัถูกท าลายไปเมื่อมารูว้่า ‘เพือ่นผม’ ตอ้งการเพยีง ยมื ภาพรูปร่างหน้าตาของเธอชัว่คราว  
ไปสรา้งเสรมิเตมิต่อจนิตนาการภายในโลกศลิปินของเขาทีเ่ธอไม่มสีว่นเขา้ไปเกี่ยวขอ้งดว้ยเลย 
ผลทีไ่ดร้บัจากการกลายเป็น ‘เหยื่อ’ ของอตัตาของหญงิสาวผูน้ี้กค็อื  เธอไดพ้ยายามหนีตวัเอง
ดว้ยการหนีหน้าไปจากเขาแทนเมื่อสูห้น้ากบัความจรงิตรงหน้าไม่ได้ 
 ‘เหยื่อ’ ชิ้นต่อไปทีอ่าจมบีางคนนึกไปไม่ถงึ  เพราะเรื่องนี้เพิม่ความคลุมเครอืขึน้มา
เรื่อยๆ นัน้กค็อืตวัละคร ‘เพือ่นผม’ ผูต้กเป็นเหยื่อของจติใจอนัซบัซอ้นกว่ารอ้ยพนัเงือ่นจาก
ธรรมชาตคิวามเป็นมนุษยข์องตนเอง  ‘เพือ่นผม’ หลอกลวงตวัเองจนส าเรจ็ว่า ความรกัใคร่ซึง่
ส าแดงขึน้ครัง้นี้มขีึน้เพือ่คนอื่น (คอืตวัละครหญงิสาว) กว่าจะเริม่ตน้พบว่าเขาถูกความรกัตวัเอง
เล่นตลกใหห้ลอกตวัเองกใ็นตอนทีเ่ขาเริม่งงงนัสบัสนกบัความตอ้งการทีจ่บัออกมาไม่ไดช้ดัเจน
ของตน  และกลบัโล่งอกขึน้เมื่อตดัสนิใจปฏเิสธความสมัพนัธซ์ึง่แกล่ใกลจ้ะกา้วขา้มเสน้สมมุตสิู่
ความเป็นจรงิอยู่รอมร่อ 
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 เพยีงแค่ยกมานี้  ผูแ้ต่งกส็รา้งเรื่องใหย้อกยอ้นซ่อนเงือ่นเตม็ทแีลว้ แต่กระนัน้ เธอกย็งั
ใชอ้ารมณ์ขนัอนัรา้ยลกึของเธอสรา้งตวัเองใหก้ลายเป็นนกัล่อลวงทีเ่หนือชัน้กว่าตวัละครทีเ่ธอ
สรา้งขึน้มาเสยีอกี  ผูท้ีต่กเป็น  ‘เหยื่อ’ ของการหลอกรายส าคญันัน้มใิช่ตวัละครในเรื่อง หากแต่
ขา้มเขตของหน้ากระดาษออกไปสูโ่ลกขา้งนอกอย่างทา้ทาย  ระหว่างทีผู่อ้่านตดิตามเรื่องราวที่
มใีครต่อใครหลอกกนัไปมาดว้ยความรูส้กึตามปกตวิ่าตนไม่มสีว่นเขา้ไปเกีย่วขอ้งอะไรดว้ยนัน้ 
จู่ๆ คงจะแปลกใจไม่น้อยเมื่อพบว่าพวกเรากเ็ป็นรายหนึ่งดว้ยทีถู่กผูแ้ต่งดงึเขา้ไป ‘ตม้ตุ๋น’ จน
เกอืบสุกโดยไม่รูต้วั  เมื่อผูแ้ต่งเปลีย่น ‘มุมมอง’ (Point of View) ใหก้บัตวัละครในเรื่องขึน้มา
กลางคนั 
 หลงัจากทีเ่รื่องสัน้รอ้ยกลเรื่องนี้ถูก ‘ผม’ ด าเนินเรื่องเล่ามาไดร้ะยะหนึ่ง อยู่ๆ โดยไม่
คาดคดิ ‘ผม’ กลบัเปิดเผยความจรงิกบัผูอ้่านขึน้มากลางเรื่องว่า แทท้ีจ่รงิแลว้เรื่องทีเ่ล่ามานี้เป็น
เรื่องที ่ ‘ผม’ กุขึน้มาเอง  ตวัละครบุรุษที ่ 3 ผูเ้ป็น ‘เพื่อนผม’ นัน้ไม่มตีวัตน หากแต่เป็นบุคคล
เดยีวกบัผูท้ีใ่ชส้รรพนานามว่า ‘ผม’ นัน่เอง  ดงันัน้ ‘ผม’ เองจงึเป็นเจา้ของพฤตกิรรมทีต่นเอง
เล่ามาทัง้หมดนัน่ดว้ย  หากบดิเบอืนไปใชน้ามของผูอ้ื่นบงัหน้า  การหลอกตวัเองของ ‘ผม’ เป็น
ตน้ตอทีโ่ยงเป็นทอดๆ ไปสูก่ารหลอกลวงหญงิสาว  แลว้ยงัโยงใยต่อออกไปหลอกลวงคนอ่าน
ขา้งนอกเรื่องอกีตลบ  ตน้ตอแทจ้รงิทีท่ าให ้ ‘ผม’ ลวงตวัเอง (ว่ารกันี้มใีหก้บัผูอ้ื่น) จนเป็นวง
สะทอ้นออกไปเกดิจากที ่ ‘ผม’ เพยีงแต่ขีข้ลาดตาขาวเกนิกว่าจะกลา้รบัรูธ้าตุแทจ้รงิในสว่นลกึ
ของตน ทีย่งัแน่นหนาไปดว้ยความรกัตวัเองจนหมดทีว่่างใหผู้อ้ื่นแทรกเขา้มา  ซ ้าความรกั
ตวัเองดงักล่าวยงัมอี านาจรุนแรงสะทอ้นต่อไป  ถงึขนาดผลกัดนัให ้ ‘ผม’ ลงทุนท าแมก้ระทัง่
หลอกผูอ้่านนอกเรื่อง (ซึง่จะมอี านาจเขา้ไปท าอะไรกบัชวีติภายในเรื่องของ ‘ผม’ กไ็ม่ไดอ้ยู่ด ี
เพราะมหีน้าทีอ่่านอย่างเดยีว) แต่ทัง้นี้กด็ว้ยความที ่ ‘ผม’ รกัตวัเองอย่างมหาศาลเกนิกว่าทีจ่ะ
ยอมปล่อยใหภ้าพตวัเองในสายตาผูอ้่านจะตอ้งเสยีหายลงแมแ้ต่น้อยนิดกต็าม  หากเปิดโอกาส
ใหผู้อ้่านล่วงรูถ้งึความรกัตวัเองทีบ่งัคบัควบคุมให ้‘ผม’ หลอกไดทุ้กรปูแบบทุกกรณี  ไม่ว่าผูน้ัน้
จะเป็นใครในโลกกต็าม 
 สมมุตวิ่าถา้เรื่องสัน้เรื่องนี้ถูกเขยีนขึน้มาในรปูบทความเชงิจติวทิยาแทนรปูเรื่องสัน้  
เจา้ของบทความคงไม่รรีอทีจ่ะสรุปในตอนทา้ยใหโ้ดยไม่อมพะน าว่า  จุดมุ่งหมายของบทความนี้
ตอ้งการชีเ้สนอใหผู้อ้่านตระหนกัว่า ตน้ตอปัญหาทีค่นเราก่อใหต้วัเอง และก่อใหแ้ก่กนันัน้
เกดิขึน้จากความไม่พยายามรูจ้กัตนเอง  ปัญหาเลก็น้อยจงึอาจบานปลายขึน้ไดโ้ดยใช่เหตุ 
 แต่เมื่อเรื่องเดยีวกนัน้ีตกอยู่ใตก้รอบเหลก็ของเรื่องสัน้  ผูแ้ต่งจงึตอ้งยกัยา้ยถ่ายเท
วธิกีารบอกเล่าเสยีใหม่  ในทีน่ี้ผูแ้ต่งไดเ้ลอืกกลวธิขีองเรือ่งซอ้นเรือ่ง (Metafiction หรอืการเล่า
เรื่องทีเ่ล่าถงึขบวนการสรา้งตวัของมนัอกีท)ี เพือ่แสดงนยัว่า กลไกซบัซอ้นของการเดนิเรื่องวธินีี้ 
คอืกระจกทีผู่แ้ต่งใชส้อ่งสะทอ้นให้ผูอ้่านมองผ่านดว้ยตวัเองเขา้ไปเหน็ความยอกยอ้นซบัซอ้น
แบบเดยีวกนัทีป่รากฏอยู่ใต้ความเป็นมนุษยผ์ูอ้ าพรางความตอ้งการอนัแทจ้รงิของตนไวไ้ด้
หลายชัน้  จากสายตาของผูอ้ื่นและจากสายตาของตนเอง  และแน่นอนว่า เธอผูแ้ต่งเรื่องสัน้เรื่อง
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นี้คงจะไม่ยอม ‘เปิดไฟเขยีว’ ใหผู้อ้่านทัง้หลายผ่านตลอดโดยไม่ผ่านขัน้ตอนการขบคดิจน
สะบกัสะบอมเสยีก่อน      
 เรื่องสัน้ทีจ่ะขอกล่าวเป็นเรื่องที ่2 กค็อื ‘น้องของผม’ ของกนกพงศ ์ สงสมพนัธุ ์ 
 เรื่องทัง้หมดเล่าผ่านตวัละคร ผม เช่นกนั โดยเล่าถงึเรื่องน้องชายตวัเลก็ๆ ผูม้คีวามฝัน
ว่าอยากเป็น ‘สุนขั’ ท่ามกลางความรูส้กึขบขนัของคนในครอบครวั  จนกระทัง่ไม่ชา้ตวัน้องชาย
กเ็ริม่ท าตวัทีถ่อดแบบมาจากสุนขัทุกอริยิาบถไปจรงิๆ เป็นตน้ว่าสง่เสยีงเห่า งบัขา้วกนิจากจาน 
คาบถุงเทา้ไปแทะ และไล่กดัเพือ่นๆ และครทูีโ่รงเรยีนจนปัน่ป่วนไปหมด  ท่ามกลางความวติก
และความไม่เขา้ใจของผูใ้หญ่ผูพ้ยายามจะดงึใหเ้ดก็ชายกลบัออกมาสูโ่ลกปกตดิงัเดมิ เรื่องนี้จบ
ลงดว้ยการทีน้่องชายผูม้ชีวีติจติใจทีก่ลบักลายเป็น ‘สุนัข’ ไปแลว้อย่างสมบูรณ์หนีออกจากบา้น
ของตวัเพือ่จะไดไ้ปใชช้วีติในโลกของสุนขัอย่างเสร ี  ท่ามกลางความอลเวงตกตื่นของสมาชกิ
ครอบครวัผูไ้ม่เขา้ใจว่าเหตุการณ์อนัพสิดารถงึขนาดนัน้จะเป็นเรื่องทีเ่ป็นไปได ้ แมว้่ามนัไดเ้กดิ
ขึน้มาจรงิๆ ต่อหน้าต่อตาของทุกคนกต็าม 
 ‘น้องของผม’ มจุีดประสงคท์ีจ่ะเล่นกบัการ หลอก คนอ่าน เช่นเดยีวกบั “ทุกขห์ฤหรรษ์”   
แต่จุดทีน่่าสนใจยิง่อยู่ทีว่่าเรื่องหลงัเป็นการ ‘หลอก’ ในลกัษณะตรงขา้มกนัโดยสิน้เชงิกบัเรื่อง
แรก  เรื่องแรกนัน้ผูแ้ต่งจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะท าใหผู้อ้่านไม่รูส้กึตวัขณะทีถู่กผูแ้ต่งหลอกใหเ้ชื่อ
ตามค าเล่า  จนกว่าฝ่ายผูแ้ต่งจะยอมเปิดเผยขึน้เอง  ความส าเรจ็ของเรื่องนี้สว่นหนึ่งจงึอยู่ตรงที่
ผูแ้ต่งจะใชค้วามสามารถล่อลวงใหผู้อ้่านตายใจไดส้นิทแค่ไหน  ขณะทีเ่รื่องหลงักลบัจ าเป็น
อย่างยิง่ทีผู่แ้ต่งจะตอ้งปล่อยใหผู้อ้่านรูต้วัตลอดเวลาว่าก าลงัถูกผูแ้ต่งหลอกใหเ้ชื่อ  หาก
ความส าเรจ็ของเรื่องกอ็ยู่ตรงที ่  แต่ถงึเช่นนัน้ผูแ้ต่งกส็ามารถโน้มน้าวใหผู้อ้่านยอมตวัลงเชื่อ
ตามค าบอกเล่าของตนจนส าเรจ็  แมจ้ะรูเ้ตม็อกว่าเรื่องทีเ่ชื่อนัน้เป็นจรงิไปไม่ไดต้ามหลกัเหตุผล
ในทุกกรณี 
 ‘เกม’ พชิติใจผูอ้่านใหอ้ยู่ในก ามอืดว้ยเดมิพนัทีเ่สีย่งต่อความลม้เหลวถงึขนาดนี้มใิช่
เรื่องทีท่ าไดง้่ายๆ เลย  ถา้ผูแ้ต่งไม่พลกิแพลงไปอาศยักลวธิเีขยีนในรปูแบบ อตัถนิยมมายา 
(Magical realism) เป็นอาวุธต่อสู ้‘อตัถนิยมมายา’ คอื กลวธิเีขยีนส าหรบับรรยายถ่ายทอดเรื่อง
ทีเ่ตม็ไปดว้ยเหตุการณ์เหลอืเชื่อเหนือความจรงิ (Fantasy) ซึง่ผูแ้ต่งแสดงออกสูผู่อ้่านผ่าน
รปูแบบการเขยีนทีส่มจรงิ (Realism) ใหน้ ้าเสยีงของการเล่าถ่ายทอดเรื่องดงักล่าวเป็นไปอย่าง
ปกตธิรรมดาทีสุ่ด  ทัง้นี้เพือ่โน้มเหนี่ยวผูอ้่านใหเ้กดิความรูส้กึเสมอืนกบัว่าเรื่องพสิดารน่า
มหศัจรรยเ์หล่านัน้เป็นเรื่องธรรมดาทีเ่กดิอยู่ทุกวีทุ่กวนัไดจ้รงิๆ อย่างไรข้อ้กงัขาใดๆ  
 แน่นอนทีสุ่ดว่า ถา้ดตูามเหตุผลแลว้การทีอ่ยู่ๆเดก็ธรรมดาคนหนึ่งจะท าตวัเป็น ‘หมา’ 
ถงึขนาดเทีย่วไล่กดัใครต่อใครใหก้ระเจงินัน้จะตอ้งเป็น ‘เรื่องโกหก’ เพราะขดัแยง้กบัเหตุผลใน
ความรูส้กึของผูอ้่านไม่ว่าจะอยู่ในระดบัภูมปัิญญามากน้อยต่างกนัแค่ไหน  แต่เรากจ็ะปฏเิสธ
ไม่ไดว้่าตลอดเวลาทีอ่่านเรื่องนี้ไปเรื่อยๆ จติใจทีย่งัมคีวามรูส้กึต่อตา้นอยู่ของผูอ้่านซึง่ยงัยดึ
เหตุผลอยู่อย่างแน่นเหนียวนัน้จะค่อยๆ ถูกผูแ้ต่ง ‘เป่า’ ใหห้นัเหตามไปทลีะน้อย ดว้ยวธิี
สอดแทรกรายละเอยีดกระจุกกระจกิอนัชวนใหเ้ชื่อทีผู่แ้ต่งพยายามใชฝี้ไมล้ายมอืแตะแตม้ใสไ่ว้
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ตามจุดต่างๆ ของเรื่อง  ล่อหลอกใหผู้อ้่านตามอ่านไปเรื่อยๆ จนกระทัง่ความตัง้ใจทีจ่ะแขง็ขนื
ของผูอ้่านลดหายไปจนถงึจุดทีเ่ผลอใหต้นเองแกว่งขา้มเสน้เหตุผลเขา้มาสูโ่ลกสมมุตอิกีโลก
หนึ่งทีก่ฎธรรมชาตทิุกกฎซึ่งยดึไวก้บัความเป็นเหตุเป็นผลถูกกวาดออกไปกลายเป็นโมฆะ  และ
ทีท่ีค่วามเป็นไปไม่ไดข้องของโลกภายนอกกลบัสามารถปรากฏขึน้ไดภ้ายในโลกแห่งนี้ ทีซ่ึง่ผู้
แต่งไดใ้ชจ้นิตนาการสว่นตวับนัดาลใหเ้กดิเพือ่ทา้ทายใหผู้อ้่านเขา้มาสมัผสัถงึความเป็นไปไดท้ี่
เยย้เหตุผลอย่างรุนแรงของมนั 
 ขอยกตวัอย่างชัน้ดขีองการเตมิ ‘รายละเอยีด’ สอดแทรกเขา้ไปตามหลงัปรากฏการณ์ที่
ขดักบัความจรงิเพือ่สรา้ง ‘ความเชื่อ’ ให้เกดิขึน้แก่ผูอ้่าน  ดงัต่อไปนี้  
 “…แต่กม็บีางคนนึกอยากเป็นในสิง่ซึง่น่าเศรา้ยิง่กว่า อย่างพวกรองเทา้หรอืผา้ขี้ริ้ว มคีน
หนึง่บอกว่าอยากเป็นดนิสอ น่าสงสารทีเ่ขาคงต้องโดนเหลาทุกวนั มอีกีคนอยากเป็นไอตมิ 
เขาเป็นเดก็อว้นจอมตะกละและไม่ค่อยมสีตางค ์ น่าเศรา้ทีเ่ขาช่างไม่เฉลยีวใจเอาเสยีเลยว่า 
ทนัททีีเ่ขากลายเป็นไอตมิ พวกเราตอ้งรุมกนัแย่งกนิเขา” (ช่อการะเกด 29 หน้า 30) 
 ขณะทีเ่ดอืนวาด  พมิวนาใชค้วามซบัซอ้นของเรื่องทีซ่่อนอยู่หลายชัน้ในเรื่องเดยีวกนัใน
รปู ‘พาราฟิกชัน่’ แทนการอธบิายอย่างตรงไปตรงมาถงึความซบัซอ้นในเชงิจิตวทิยาของความ
เป็นคน ทีซ่่อนอยู่ ‘หลายคน’ ภายในคนคนเดยีวกนั กนกพงศ ์  สงสมพนัธุกใ็ชก้ารสรา้ง โลก
หลอกๆ ทีแ่สดงออกดว้ยวธิกีารเขยีนทีส่มจรงิของ ‘อตัถนิยมมายา’ มาสะทอ้นแงค่ดิในเชงิ
อภปิรชัญาว่าใครเล่าจะวดัตดัสนิออกมาไดว้่า ระหว่าง ความจรงิ ตามพืน้ฐานของเหตุผล 
(Logic) ทีส่ากลโลกพรอ้มใจกนัยดึอยู่ กบั ความจรงิ ทีม่คีนเพยีงคนเดยีว (ในทีน่ี้คอืผูแ้ต่ง) สรา้ง
มนัขึน้มาเอง (Imaginary) หากกม็อี านาจดงึใหผู้ท้ีเ่ขา้ไปสมัผสั (ในทีน่ี้คอืผูอ้่าน) หนัเหมาเชื่อได้
นัน้ ‘ความจรงิ’ ไหนควรไดช้ื่อว่าเป็น ‘ความจรงิ’ ยิง่กว่ากนั   
 ในทีน่ี้อยากจะเชื่อว่า  ผูแ้ต่งคงจะพยายามตรวจสอบผูอ้่านผ่านเรื่องเรื่องนี้  ถงึความ
เชื่อของผูอ้่านทีม่ตี่ออ านาจของจนิตนาการ  หรอืถา้จะใชค้ าใหต้รงจุดทีสุ่ดกค็อื ผูแ้ต่งตอ้งการ
ทดลองใชเ้รื่องสัน้เรื่องนี้เป็นเครื่องตรวจวดัความเชื่อของผูอ้่านทีม่ตี่ออ านาจของวรรณกรรมอนั
เป็นแขนงหนึ่งของงานศลิปะทีต่อ้งอาศยัจนิตนาการเป็นพืน้ฐานส าคญัในการสรา้งมนัขึน้มา  
เป็นทีน่่ายนิดวี่า ไดม้เีสยีงสะทอ้นสง่กลบัมาใหรู้ว้่า ‘อ านาจวรรณกรรม’ นัน้มอียู่จรงิ อย่างน้อยก็
มอียู่ในงานเรื่องสัน้เรื่องนี้ทีแ่สดงว่าผูอ้่านยอมรบัใน ‘อ านาจ’ ของมนั  โดยตรวจวดัจากผลที่
เรื่องสัน้ “น้องของผม” ไดร้บัคะแนน ‘ช่อการะเกดยอดนิยม’ จากบรรดาผูอ้่านเป็นอนัดบัที ่3 ใน
จ านวนเรื่องสน้ทัง้หมด 50 เรื่องทีต่พีมิพใ์น ช่อการะเกด ภายในปี 2539 สว่นเรื่องสัน้ “ทุกข์
หฤหรรษ์” นัน้อาจมปัีญหาบา้งกต็รงที ่ ‘ความยาก’ ของมนัท าใหผู้้อ่านยกธงขาวเสยีก่อนทีจ่ะ
เจาะเกราะเหลก็ทีท่ะลุเขา้ไปเหน็ ‘รปูทอง’ ทีซ่่อนอยู่ชัน้ในกเ็ป็นได ้(เรื่องสัน้ “ทุกขห์ฤหรรษ์” ได้
คะแนนยอดนิยมเป็นอนัดบัที ่11 ซึง่ยงัถอืเป็นการสนองตอบทีด่อียู่-บรรณาธกิาร)   
 จากตวัอย่างทีย่กมาทัง้ 2 เรื่อง ดงักล่าวคงไม่ตอ้งกลา่วให้มากกว่านี้แลว้ถงึความเป็น
เรื่องสัน้ที ่ ‘แทจ้รงิ’ ขณะทีน่ักอ่านจ านวนหนึ่ง อย่างน้อยกเ็ป็นผูท้ีต่ดิตามอ่าน ช่อการะเกด เป็น
ประจ า พงึพอใจกบั ‘ความยาก’ ในลกัษณะน้ีเพราะถอืว่าเป็นเสน่หเ์ฉพาะตวัของเรื่องสัน้ทีไ่ม่มี
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ปรากฏในงานเขยีนรปูแบบอื่น  และโดยเฉพาะอย่างยิง่ผูอ้่านไดม้โีอกาสทดสอบภูมปัิญญาของ
ตนเองไปดว้ยว่า ‘เท่าทนั’ กบัผูเ้ขยีนหรอืไม่  แต่กม็ผีูอ้่านอกีมากซึง่แน่นอนว่าย่อมจะมอียู่
มากมายกว่าพวกแรก  ทีเ่หน็ว่าความยุ่งยากในการเสพเรื่องสัน้ก่อความหนกัสมองและ
สิน้เปลอืงเวลาโดยใช่เหตุ  เมื่ออ่านไปไดไ้ม่กีบ่รรทดัแลว้ไม่รูเ้รื่อง ความร าคาญและเบื่อหน่ายก็
ตอ้งตามมาอย่างช่วยไม่ได ้  เชื่อว่านกัเขยีนเรื่องสัน้หลายคนคงจะเคยไดร้บัเสยีงบ่นผ่านหู
ท านองนี้มาไม่น้อย 
 เมื่อถงึจุดนี้หลายคนอาจสงสยัว่า  ถา้เช่นนัน้เรามคีวามจ าเป็นตอ้งอ่านเรื่องสัน้ไปเพือ่
ประโยชน์อนัใด  หากว่าตอ้งคอยผจญกบัความก ากวมคลุมเครอื ทีซ่ ้ากลบัถอืเสยีอกีว่าเป็น
คุณภาพหนึ่งของเรื่องสัน้  ไม่เป็นการดกีว่าหรอืถา้เราจะอ่านบทความในเนื้อหาสาระเดยีวกนัที่
เขา้ใจปรุโปร่งไดท้นัท ี  เพราะผูแ้ต่งไม่มามวัเสยีเวลา ‘เล่น’ กบัถอ้ยค า ความคดิและรปูแบบอนั
พสิดารอย่างไม่รูจ้บ  
 ค าตอบนัน้กไ็ดแ้ก่ : ยิง่ปิดโอกาสของนกัเขยีนใหม้อีสิระถ่ายทอดความคดิของตน
ออกมาอย่างยากล าบากเพยีงใด กเ็ท่ากบัว่ายิง่เปิดโอกาสใหฝ่้ายนกัอ่านมอีสิระทีจ่ะใชค้วามคดิ
ของตนเองระหว่างทีอ่่านอย่างมอีสิระมากขึน้เพยีงนัน้  โดยไม่มนีกัเขยีนมาคอยแทรกแซงแย่ง
คดิใหเ้สยีหมด  มฉิะนัน้แลว้กน็กัเขยีนนัน่เองทีก่ลายเป็นผูปิ้ดกัน้มใิหน้กัอ่านมโีอกาสใช้
ความคดิควบไปดว้ยในระหว่างทีอ่่าน  เรื่องสัน้ทีเ่ขา้ใจยากบงัคบัใหผู้อ้่านตอ้งท าหน้าที ่
‘นกัเขยีน’ ไปในตวั  ความคลุมเครอืนัน่เองทีจ่ะผลกัดนัใหผู้อ้่านรูจ้กัคดิเสรมิเตมิแต่งไปดว้ย
ระหว่างอ่าน  เพือ่เพยีรพยายามท าความเขา้ใจดว้ยตนเองจนส าเรจ็  จะเป็นทีน่่ายนิดไีม่น้อย
หากความคดิของผูอ้่านผดิแผกแตกหน่อออกมาจากความคดิตน้แบบของผูเ้ขยีน  ดว้ยมนัจะ
เป็นเครื่องยนืยนัไดด้ว้ยว่านักเขยีนมไิดผ้กูขาดหรอืจบัจองการคดิการเขยีนไวแ้ต่ฝ่ายเดยีว  แต่
ยงัช่วยเรา้ใหผู้อ้่านขณะทีล่งมอือ่านกลายเป็นนกัเขยีนและนกัคดิพรอ้มๆ กนัไปดว้ยโดยปรยิาย 
 งานเขยีนซึง่อาศยัการบรรยายออกมาอย่างหมดจดทุกซอกมุม  แมว้่าเป็นสิง่ทีด่ใีนแงท่ี่
ผูอ้่านจะไดรีบัความรูค้วามเขา้ใจเตม็เมด็เตม็หน่วยจนไรข้อ้กงัวลใดๆ   แตค่วามแจ่มแจง้
ประเภทนัน้กท็ าใหผู้ร้บัหมดความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งคดิและเลกิคดิไปโดยปรยิาย  เนื่องจากผูอ้่าน
ขาดเชือ้แห่งความสงสยัขอ้งใจมาคอยกระพอืจุดใหไ้ฟความคดิตดิและลุกช่วงโชตติ่อไปเรื่อยๆ 
งานดงักล่าวจงึไม่ผดิกบัน ้าทีเ่ขา้มาดบัไฟใหม้อด การอ่านทีท่ าใหผู้อ้่านเอาแต่จดจ าและสัง่สม
เอาความรูถ้่ายเดยีว หากไม่เคยช่วยใหผู้อ้่านสรา้งความคดิเป็น การอ่านลกัษณะนัน้ย่อมไม่ผดิ
อะไรกบัการสรา้งใหผู้อ้่านกลายเป็นตูป้ทานุกรมทีเ่ดนิไดส้กัตูห้นึ่งเท่านัน้ 
 นอกจากเรื่องสัน้จะเป็นงานทีอ่่านยากทีสุ่ดส าหรบันกัอ่านแลว้ กย็งักล่าวกนัว่าเป็นงาน
ซึง่เขยีนยากทีสุ่ดส าหรบันกัเขยีนเองอกีดว้ย  นกัเขยีนเรื่องสัน้ตอ้งทุ่มเททัง้ประสบการณ์ทัง้
พลงัสมองและสองมอื และสิง่ส าคญัทีสุ่ดกค็อื ‘หวัใจ’ ลงไปดว้ยอย่างสุดฝีมอื เพือ่ใหไ้ดเ้รื่องซึง่มี
ความยาวเพยีงไม่กีห่น้ากระดาษออกมา  อย่างยากนกัทีจ่ะคุม้กบัเรื่องของเศรษฐกจิ และรางวลั
ตอบแทนทีแ่ทจ้รงิกเ็ป็นเพยีงความปีตภิาคภูมอิย่างเงยีบๆ เป็นการสว่นตวั ทีเ่หน็เรื่องสัน้ของ
ตนส าเรจ็ออกมาดว้ยแรงอุตสาหะของตนเอง  แต่กด็เูหมอืนว่าสิง่นี้กลบัเป็นเครื่องทา้ทายให้
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บุคคลในวงการเขยีนหนงัสอืของทุกยุคทุกสมยัตอ้งการฝากฝีมอืไวก้บับรรณพภิพในรปูของเรื่อง
สัน้ อย่างน้อยกส็กัเรื่องหนึ่ง ไม่ว่าเขาจะช ่าชองกบังานประเภทใดมาก่อน  แต่กม็ไีม่น้อยทีต่อ้ง
ทอ้ถอยและเลกิราไปเสยีก่อนจากสารพดัปัญหาทีน่กัเขยีนเรื่องสัน้ตอ้งประสบอยู่โดยเฉพาะ 
  ปัญหาขอ้ใหญ่สุดของการเขยีนงานเรื่องสัน้กค็อื : เรื่องสัน้มสีถานะเป็น ‘ดาบสองคม’ 
อยู่ในตวัของมนัเอง เมื่อคมดาบดา้นหน่ึงช่วยลบัใหค้วามคดิของผูอ้่านแหลมคมขึน้ คมอกีดา้น
หนึ่งกห็นัมาเฉือนตวัมนัเองในขณะเดยีวกนั  ความยาก ความหนกั และความคลุมเครอืของเรื่อง
สัน้เป็นเหตุผลทีก่่อใหเ้รื่องสัน้ลดถอยความนิยมลงไปเรื่อยๆ ผดิกบัเรื่องอ่านเล่นเพือ่ความสนุก
เพลดิเพลนิทีเ่รยีกกนัว่า เรือ่งเบาสมอง ซึง่ยงัสามารถครองความนิยมในหมู่มหาชนไดอ้ย่าง
เหนียวแน่น  ความหนักสมองของเรื่องสัน้คอืปัญหาปกตขิองผูอ้่านโดยทัว่ไปอยู่แลว้ หาก
มหิน าซ ้าทุกวนันี้เรื่องสัน้ยงัตอ้งเผชญิกบัปัญหาประจ ายุคในสงัคมแห่งการ บรโิภคด่วน หนกัขึน้
ไปอกี คนอ่านสว่นใหญ่ไม่มเีวลาในชวีติประจ าวนัเหลอืพอที่จะ ‘ละเลยีด’ เรื่องสัน้ไปทลีะ
บรรทดัอย่างตัง้อกตัง้ใจที่จะค้นหา ‘ของด’ี ซึง่ผูแ้ต่งบรรจงซ่อนไวใ้ตถ้อ้ยค าอนัคลุมเครอื  ทัง้ๆ 
ทีส่ ิง่นี้คอืศลิปะของการอ่านเรื่องสัน้ซึง่ถูกตอ้งทีสุ่ด 
 ความยากของเรื่องสัน้จงึกลายเป็นก าแพงสงูมหมึาปิดกัน้มใิหน้กัเขยีนและนกัอ่าน  
โดยเฉพาะในยุคนี้สือ่สารความคดิถงึกนัไดส้ะดวก  นอกเสยีจากนักอ่านผูน้ัน้จะต้องมใีจรกั มี
พืน้ฐานทางการอ่านทีแ่น่นและลุ่มลกึ  แน่นอนทีสุ่ดว่าในจ านวนนกัอ่านผูม้คีุณสมบตัดิงักล่าว
จะตอ้งรวมผูท้ีเ่ป็นนกัวจิารณ์วรรณกรรมเขา้ไปดว้ย 
 ในภาวะทีเ่รื่องสัน้อยู่ในสภาวะที ่ ‘ร่อแร่’ เช่นนี้ คุณูปการจากนกัวจิารณ์เป็นสิง่จ าเป็นยิง่
กว่าครัง้ใดๆ  เหตุผลประการแรกนัน้ นกัวจิารณ์สามารถทอดตวัเป็นสะพานเชื่อมต่อช่องว่าง
ระหว่างนกัเขยีนเรื่องสัน้และผูอ้่านทีน่บัวนัจะห่างจากกนัทุกท ี นกัวจิารณ์คอืเอตะทคัคะทางการ
อ่านทีม่วีุฒภิาวะเหนือกว่าคนอ่านระดบัทัว่ไป  จงึมสีมรรถภาพทางการอ่านที ่ ‘ไว’ จนสามารถ
จบัประเดน็ความคดิของนกัเขยีนออกมาไดอ้ย่างรวดเรว็เฉกเช่นแผ่นฟิลมซ์ึง่ฉบัไวต่อการรบัแสง 
และเหตุผลประการทีส่องซึง่ส าคญัยิง่กว่ากค็อื งานวจิารณ์วรรณกรรมเป็นงานในรูป ‘บทความ’ 
จงึสามารถอธบิายถ่ายทอดความคดิและจุดมุ่งหมายของการเขยีนใหผู้อ้่านบงัเกดิความเขา้ใจได้
ทนัทเีพราะไม่จ าเป็นตอ้งยดึกรอบหรอืกตกิาบงัคบัใดๆ ในแบบทีเ่รื่องสัน้ตอ้งม ี  ขณะทีข่อ้
ไดเ้ปรยีบของงานวจิารณ์อยู่ทีอ่สิระในการแสดงออกโดยกระจ่างชดั ขอ้เสยีเปรยีบของเรื่องสัน้
อยู่ทีค่วามจ าเป็นทีต่อ้งแสดงออกโดยไม่ชดัเจน แต่กเ็พือ่อาศยัความไม่ชดัเจนนัน้เองมาตคีวาม
เพือ่สรา้งความคดิใหก้บัผูอ้่าน ซึง่ในขณะเดยีวกนักก็่อปัญหาใหผู้อ้่านอกีเป็นจ านวนมากเขา้ไม่
ถงึความคดิของผูแ้ต่งทีแ่ฝงอยู่  ขอ้ไดเ้ปรยีบจุดนี้เองทีน่กัวจิารณ์ผูอ้าศยัความคล่องตวัของ
รปูแบบการเขยีนของตนสามารถยื่นมอืเขา้มาท าหน้าทีเ่ป็น พีเ่ลี้ยง คอยประคบัประคองผูอ้่านผู้
มปัีญหา  ใหเ้หน็ช่องทางทีจ่ะเขา้ถงึความคดิของผูแ้ต่งเรื่องสัน้  ขณะเดยีวกนักย็งัช่วยท าหน้าที่
เป็น ‘สือ่กลาง’ ใหก้บันกัเขยีนผูไ้ม่มโีอกาสอธบิายความคดิของตนออกมาได้ดว้ยวธิี
ตรงไปตรงมาในแบบทีน่กัวจิารณ์มอีสิระท าได้ 
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 นกัวจิารณ์สามารถใชข้อ้ไดเ้ปรยีบบนหน้ากระดาษช่วยย่อยเรื่องสัน้ผ่านกระบวนการ
วเิคราะหแ์ยกแยะและประเมนิคุณค่าออกมา  เพือ่สง่เสรมิและโน้มน้าวใหผู้อ้่านสว่นใหญ่ ซึง่ยงัมี
ปัญหากบัการอ่านเรื่องสัน้ไดเ้ขา้ใจดว้ยตนเอง ไดห้นัมาใหค้วามสนใจกบังานประเภทน้ีกนัมาก
ขึน้ ขอ้ทีน่กัวจิารณ์จะช่วยไดม้ากทีสุ่ดกค็อื  หากผูว้จิารณ์พยายามเลอืกหยบิยกเฉพาะเรื่องที่
ประเมนิค่าล่วงหน้าไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ว่ามคีุณค่าควรแก่การเขยีนถงึในเชงิบวก และพยายามละ
เวน้ทีจ่ะหยบิยกถงึเรื่องทีม่คีวามเหน็ในทางสว่นตวัแลว้วา่ยงัไม่มคีุณภาพพอ ทัง้นี้กเ็พือ่จะ
หลกีเลีย่งการเขยีนถงึดว้ยปฏกิริยิาเชงิลบซึง่อาจจะก่อผลเสยีหายต่อภาพพจน์เรื่องสัน้โดย
สว่นรวม มใิช่ แต่เฉพาะลดิรอนก าลงัใจของผูเ้ขยีนเรื่องสัน้ผูใ้ดผูห้นึ่งเพยีงอย่างเดยีว 
 การเขยีนยกย่องถงึงานที ่ ‘ด’ี เพือ่ใหผ้่านสายตาสาธารณชนทัว่ไป ย่อมมสีว่นอย่างยิง่
ต่อการสรา้งเสรมิและกระตุ้นความนิยมของผูร้กัการอ่านเรื่องสัน้ในวงแคบใหเ้พิม่พูนและกระจาย
ออกไปสูว่งทีก่วา้งขึน้  ขณะทีก่ารมุ่งแต่ประณามงานซึง่ไรคุ้ณภาพจนกลายเป็นนโยบายหลกั
ของการวจิารณ์ย่อมบัน่ทอนและแมแ้ต่ท าลายความรู้สกึสนใจใคร่อ่านไปโดยปรยิายจากคนอ่าน
อกีนบัไม่ถว้น ผูไ้ม่เคยสนใจอ่านเรื่องสัน้ หรอืมอีคตเิป็นทุนอยู่แลว้ต่อการอ่านเรื่องสัน้ ลองนึก
ภาพดวู่าหากงานวจิารณ์เรื่องสัน้ทีผ่่านสายตาประชาชนอยู่ตามหน้านิตยสารต่างๆ มแีต่เรื่องที่
ตอ้งใหว้จิารณ์และตเิตยีนร ่าไปว่าไม่มคีุณค่าควรแก่การลองหยบิขึน้มาอ่านไปเสยีทุกๆเรื่องแลว้  
น่าทีป่ระชาชนทัว่ไปผูเ้ป็นตวัก าหนดเสถยีรภาพและความอยู่รอดโดยแทจ้รงิใหแ้ก่โลก
วรรณกรรมจะเพิม่ความคลางแคลงขึน้มาอกีเท่าใด  ต่อคุณค่าและภาพพจน์โดยรวมของ
วรรณกรรมไทยในรปูเรื่องสัน้ปัจจุบนั 
 งานเรื่องสัน้เปรยีบเสมอืนรูปสลกัประตมิากรรม  ทีแ่มจ้ะงดงามบรบิูรณ์ทุกสดัสว่นสกั
เท่าใด  แต่กต็ัง้แอบอยู่ในมุมมดืสลวั  มอิาจขยบัเขยือ้นเคลื่อนไหวไดด้ว้ยตวัมนัเอง  ผูว้จิารณ์
ย่อมเปรยีบเสมอืนมณัฑนากรนกัตกแต่งผูค้อยช่วยยกเคลื่อนรปูประตมิากรรมออกมาจากมุมมดื
และประคบัประคองขึน้มาจดัวางใหต้ัง้เด่นอยู่ในมุมทีร่บัแสงเงาตกกระทบไดเ้หมาะสมทีสุ่ด เพือ่
เสนอใหผู้เ้ขา้มาชมพนิิจรายละเอยีดของความงามนัน้ไดเ้ตม็ที ่ และเพือ่เป็นศรสีงา่แก่ศลิปสถาน
แห่งนัน้ในสายตามหาชนผูเ้ป็นเจา้ของร่วมกนั 
 แต่หากว่า มณัฑนากรกลบัท าตวัเป็น เพชฌฆาต คอยเฝ้าก าจดัแต่สว่นบกพร่องดว้ยวธิี
ทีมุ่่งแต่จะใช้ขวานทุ่มสบัลงตรงส่วนนัน้ให้ย่อยยบั โดยไม่ค านึกว่าผลของมนัคอืการท าลาย
ประตมิากรรมลงไปทัง้อนัใหแ้ตกหกั  เหลอืแต่เศษแหลกละเอยีดลงกลาดเกลื่อนเตม็พืน้ สรา้ง
ความรงัเกยีจใหแ้ก่ผูค้นผูเ้ขา้มาเยอืนสถานทีน่ัน้แลว้ กเ็หน็ทวี่าปฏมิากรรมพเิศษในรปู
วรรณกรรมเรื่องสัน้ซึง่ผูส้รา้งสรรคพ์ากเพยีรสลกัเสลาทุกสว่นขึน้เพือ่สง่เสรมิภูมปัิญญาแก่ผูอ้่าน  
อาจจะตอ้งดบัลงไดท้ัง้วงวรรณจากผลแห่งการกระท าซึ่งเป็นไปในลกัษณะตรงขา้มกบัค าว่า “ภูมิ
ปัญญา” เยีย่งนี้กเ็ป็นได้ 
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ทีม่า : อญัชล ี  ววิธันชยั. “อนัเป็นเรื่องสัน้”. ช่อการะเกด. (กรกฎาคม – สงิหาคม 2540),หน้า 
161-173.         
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทวิเคราะห ์
 
 อญัชล ี ววิธัชยั นกัเขยีนในนามปากกา “อญัชนั” เจา้ของรางวลัวรรณกรรมสรา้งสรรค์
ยอดเยีย่มแห่งอาเซยีน(ซไีรต)์ ประจ าปี 2533 จากรวมเรื่องสัน้ชื่อ อญัมณีแห่งชีวิต มผีลงาน
วรรณกรรมรวมเล่มเป็นเรื่องสัน้อกี 2 เล่มคอื ผู้แลเหน็ลม และ มือท่ีมองไม่เหน็ 
 อญัชลจีบการศกึษาจากคณะอกัษรศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เมื่อปี 2518 
จากนัน้จงึไปใชช้วีติอยู่ในสหรฐัอเมรกิา แต่งงานกบัคนไทยและสรา้งครอบครวัทีน่ัน่ จากนัน้จงึ
เขยีนเรื่องสัน้ส่งกลบัมาตพีมิพใ์นนิตยสารในประเทศไทย รวมเล่มและไดร้บัรางวลัเมื่อปี 2533 
ชื่อเสยีงของ “อญัชนั” จงึเป็นทีรู่จ้กักนั ดงันัน้ อญัชลจีงึเป็นนกัอ่านทีม่พีืน้ฐานการอ่าน
ผสมผสานกนัระหว่าง “เรื่องไทย” กบั “เรื่องฝรัง่” การสบืต่อการอ่านเรื่องไทยของเธอมนีิตยสาร
ช่อการะเกด ของสุชาต ิ  สวสัดิศ์รเีป็นหลกั การเขยีนบทวจิารณ์ “อนัเป็นเรื่องสัน้” เพือ่เสนอ
แนวทศันะเกีย่วกบัการเขยีนเรื่องสัน้และการวพิากษ์วจิารณ์เรื่องสัน้ไทยครัง้นี้เกดิจากการอ่าน
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เรื่องสัน้รางวลัช่อการะเกด อนัถอืเป็นตวัแทนเรื่องสัน้ไทยไดใ้นระดบัหนึ่ง ก่อนหน้านี้ อญัชลีเคย
มผีลงานวชิาการทีน่่าสนใจคอื การเสนอค าบรรยายในหวัขอ้ “Asian Literature in the Modern 
World : The Response to Modernity” หรอืทีเ่ธอแปลเป็นภาษาไทยเองว่า “กระแสเสยีงของ
ความขบถ จากวรรณกรรมเรื่องสัน้สมยัใหม่1” ชีใ้หเ้หน็ถงึลกัษณะทัง้เนื้อหาและกลวธิกีารเขยีน
ของนกัเขยีนไทยร่วมสมยัทีม่ลีกัษณะ“ขบถ”โดยทัง้หมดมุ่งสะทอ้นวกิฤตจรยิธรรมในสงัคม 
 ดว้ยเหตุทีไ่ดเ้สพยแ์ละศกึษาแนวทางของเรื่องสัน้ตะวนัตกมาไม่น้อย อญัชลจีงึเหน็
ความแตกต่างของวงการเรื่องสัน้ไทยกบัตะวนัตก เธออาจเหน็ความ “งา่ย” เกนิไปของการเขยีน
เรื่องสัน้ไทยจงึเสนอเรื่อง “กรอบเหลก็” และ “ศลิปะการสรา้งความคลุมเครอื” ซึง่ในทศันะของ
เธอถอืเป็นคุณสมบตัสิ าคญัของเรื่องสัน้ทีแ่ทจ้รงิ2 ทีน่ักเขยีนจะตอ้งเขยีนในลกัษณะ “ประกอบ
วรีกรรม” จนส าเรจ็ ทศันะของอญัชลถีอืเป็นทศันะทีน่่าสนใจ ไม่ใช่ในฐานะนกัอ่าน นกัวจิารณ์แต่
ในฐานะทีเ่ธอเป็นนกัเขยีนเอง ไม่ไดห้มายความว่าเรื่องสัน้ทีด่จีะตอ้งมคีุณสมบตัติามทีอ่ญัชลี
เสนอเสมอไป แต่การทีเ่ธอยกประเดน็ขึน้มาพรอ้มทัง้มคี าอธบิาย และมกีารวจิารณ์ตวัอย่างเรื่อง
สัน้ไทยสองเรื่องอย่างละเอยีด ท าใหค้นอ่านคลอ้ยตาม ในการนี้ อญัชลแีสดงถงึคุณสมบตัขิอง
นกัอ่านทีด่ ี ทีส่ามารถ “เขา้ถงึ” ขึน้ตอนการสรา้งงานของนกัเขยีนไดท้ัง้ยงัแสดง “ภูมริู”้ ของนกั
วจิารณ์ไดอ้ย่างลกึซึง้ รวมทัง้การใชศ้พัทาธบิายแบบตะวนัตกดว้ย ท าใหก้ารเสนอความคดิของ
เธอยิง่มนี ้าหนกัมากขึน้(แมภ้าษาจะเยิน่เยอ้ไปสกัหน่อย) ท าใหเ้ชื่อว่าคุณสมบตัขิองเรื่องสัน้
ตามทีเ่ธอเสนอนัน้น่าสนใจ และหากท าไดก้น่็าจะเป็น“แบบ”ของการเขยีนเรื่องสัน้ทีด่ทีเีดยีว 
 อญัชลไีดแ้สดงเหตุผลทีส่นบัสนุนเรื่องสัน้ประเภทมกีรอบและศลิปะการสรา้งความ
คลุมเครอืไวว้่า เป็นไปเพือ่คนทัง้สองกลุ่มคอื ทัง้ผูส้รา้งและผูเ้สพย ์ ผูส้รา้งยิง่ถูกปิดโอกาสทีจ่ะ
ถ่ายทอดอย่างอสิระมากเท่าใด ผูเ้สพยก์ไ็ดร้บัโอกาสทีจ่ะเปิดกวา้งมากขึน้ในการคดิและตคีวาม 
กลายเป็นว่า ทัง้สองฝ่ายตอ้งท างานยากขึน้ ฝ่ายเขยีนกเ็ขยีนยาก ในขณะทีฝ่่ายอ่านกอ็่านยาก
ขึน้ แต่ผลลพัธท์ีไ่ดน้ัน้คุม้ค่าส าหรบัชวีติที“่คดิเป็น”ทัง้ในการเขยีนและการอ่าน  
 ความยากทีอ่ญัชลไีดต้ัง้ขึน้เป็นโจทยส์ าหรบัทัง้ผูเ้ขยีนและผูอ้่านท าใหเ้กดิความจ าเป็นที่
จะตอ้งมนีกัวจิารณ์เป็นคนกลางขึน้ เธอเรยีกรอ้งใหน้กัวจิารณ์วจิารณ์แต่งานดีๆ  เพือ่เป็น
ก าลงัใจแก่นกัเขยีน แมท้ศันะการขอก าลงัใจนี้จะไม่เหมาะสกัเท่าไร แต่อญัชลกีแ็สดงใหเ้หน็ว่า
วงการเรื่องสัน้ไทยนัน้ยงัไม่เขม้แขง็พอทีจ่ะผงาดขึน้ดว้ยตวัเองได ้ จงึจะตอ้งอาศยัการช่วยกนั
ประคบัประคอง ความยากจงึตอ้งการการตคีวามสนบัสนุนและสง่เสรมิจากผูรู้ ้ เพื่อการพฒันา
วงการเรื่องสัน้ไทยสบืไป 
 บทวจิารณ์ของอญัชล“ีเปิดตา”นกัเขยีนเรื่องสัน้ไทยใหม้องไปใน“ตวัเอง”ว่า “ก าลงัสรา้ง”
เรื่องสัน้อะไร ดว้ยวธิอีย่างไร พรอ้มเสนอวธิทีีเ่ธอคดิว่า“ด”ีให ้ ในขณะเดยีวกนัก“็เปิดใจ”ของนกั

 
1 ถอดความโดยผูเ้ขียนเอง และตีพิมพใ์นนิตยสารไรเตอร ์ฉบบัท่ี 8 (สิงหาคม 2540) 
2 คณุสมบตัิพืน้ฐานโดยทั่วไปของเรื่องสัน้คือมีขนาดสัน้ เขม้ขน้ดว้ยความคิดเดียว พฒันาความคิดเดียว มีจดุส าคญัจดุ
เดียวดว้ยพลงัเดียวท่ีหนักหน่วงประหน่ึงหมดัเด็ดและถ่ายทอดผลประทบัใจเดียว (การเขียนเรื่องสัน้โดยจินดา ดวงจินดา 
กรุงเทพฯ : ส  านกัพิมพป์าณยา,2526) 



ครัง้ที ่1 (03/04/45)                                                                          สรรนิพนธ ์ สาขาวรรณศลิป์ 

.  เอกสารหมายเลข  ว 3 

-449- 

อ่านใหเ้หน็คุณค่าของตวัเองและมองเขา้ไปในกระบวนการของการ“เสพยง์านวงวรรณกรรม” 
พรอ้มกนันัน้ ก“็เปิดโลก”ของนกัวจิารณ์ใหก้วา้งขึน้ เหน็บทบาทหน้าทีข่องนักวจิารณ์ชดัเจนขึน้ 
แมส้ิง่ทีเ่ธอตอ้งการใหน้กัวจิารณ์ท าอาจจะเป็นสิง่ทีน่กัวจิารณ์ไม่เหน็ดว้ย แต่กไ็ม่เป็นไร 
 
   
           ชมยัภร   แสงกระจ่าง : ผูว้เิคราะห ์    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลอยเรือวรรณกรรมในทะเลประวติัศาสตร ์
 
               จรญูพร   ปรปักษ์ประลยั 
 
 ไม่งา่ยเลยทีจ่ะเขยีนนวนิยายประวตัศิาสตรใ์หค้นยอมรบัสกัเรื่อง ประโยคขา้งตน้นี้คงไม่
มใีครยนืยนัไดด้ไีปกว่า วนิทร ์  เลยีววารณิ นักเขยีนรางวลัซไีรตค์นล่าสุด ทีห่นงัสอื 
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน ของเขาก าลงัเป็นหวัขอ้ส าคญัในการวพิากษ์วจิารณ์เกี่ยวกบั
เสน้แบ่งระหว่างวรรณกรรมกบัประวตัศิาสตร ์ว่าอะไรควรอยู่ฟากฝัง่ไหน อะไรสามารถกา้วขา้ม
เขา้มาหากนัไดบ้า้ง 
 ก่อนหน้านี้ภาพยนตรเ์รื่อง 2499 อนัธพาลครองเมอืง ทีด่ดัแปลงมาจากหนงัสอื 
เส้นทางมาเฟีย ของสุรยินั ศกัดิไ์ธสง กเ็คยถูกบุคคลซึง่ภาพยนตรห์ยบิยกขึน้มาเป็นตวัละคร
และคนใกลช้ดิออกมาปฏเิสธ และกล่าวหาว่าภาพยนตรบ์ดิเบอืนความจรงิ ท าใหพ้วกเขาตอ้ง
เสือ่มเสยีชื่อเสยีง 
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 ในครัง้นัน้ สุรยินั  ศกัดิไ์ธสง ออกมากล่าวขอโทษ และขจดัปัญหาดว้ยการระบุในงาน
เขยีนชิ้นต่อมาของเขาอย่างชดัเจนว่านี่คอื “เรือ่งแต่ง” โดยเริม่จากเรื่อง หวัใจหุ้มเหลก็ ทีก่ าลงั
เขม้ขน้อยู่ใน มตชินสุดสปัดาห ์ขณะน้ี 
 ทว่า ในกรณีของวนิทร ์  เลยีววารณิ กลบัไม่งา่ยอย่างนัน้ เพราะแมว้่าเขาจะบอกไว้
อย่างชดัเจนว่างานเขยีนของเขาเป็นนวนิยาย แต่มนักม็คี าว่า “ประวตัศิาสตร”์ พ่วงตามมาดว้ย
ทุกครัง้ ความผดิพลาดหลายๆ อย่างในงานชิ้นน้ีท าใหเ้ขาถูกกล่าวโทษอย่างรุนแรงว่าเป็น 
“อาชญากรประวตัศิาสตร”์ สพุจน์  ด่านตระกูล ซึง่ออกมากล่าวค าๆ นี้ถงึกบัเขยีนหนงัสอือกีเล่ม
หนึ่งขึน้มาเฉพาะ เพือ่ตอบโตแ้ละชีแ้จงใหบ้รรดาผูอ้่านอย่างเราๆ ท่านๆ ไดเ้หน็ว่า ในหนังสอื
เล่มนี้มอีะไรบา้งทีไ่ม่ถูกตอ้งในแงข่องประวตัศิาสตร์ 
 ไม่เพยีงแต่ สุพจน์  ด่านตระกูล เท่านัน้ทีอ่อกมาพดูเรื่องนี้ กว—ีนกัเขยีนอย่าง คมทวน  
คนัธนู นกัหนงัสอืพมิพอ์าวุโสอย่าง สมบูรณ์  วรพงษ์ หรอืเพือ่นนกัประวตัศิาสตรอ์ย่าง 
นครนิทร ์  เมฆไตรรตัน์ และชาญวทิย ์  เกษตรศริ ิ รวมทัง้ผูรู้อ้กีมากหน้าหลายตากไ็ดก้า้วเขา้
มาร่วมขบวนวพิากษ์วจิารณ์ ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน กนัอย่างคกึคกัดว้ย 
 ตัง้แต่เริม่กระแสวพิากษ์วจิารณ์ ผมตดิตามดเูรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง แต่นานวนัผ่านไป 
กด็เูหมอืนยงัไม่มอีะไรเป็นขอ้สรุปใหต้ดัสนิไดว้่าขอบเขตระหว่างประวตัศิาสตรก์บัการ
สรา้งสรรคว์รรณกรรมควรอยู่ตรงไหน การทีน่กัเขยีนอย่าง วนิทร ์  เลยีววารณิ ใชจ้นิตนาการ
ของเขาเตมิช่องว่างทีแ่มแ้ต่นกัประวตัศิาสตรก์ย็งัไม่อาจยนืยนัความจรงิ สรา้งสรรคง์าน
วรรณกรรมออกมาเป็นสิง่ทีส่ามารถท าได ้ หรอืเป็นความเลวรา้ย เช่นทีน่กัประวตัศิาสตร์
กล่าวหา 
 สมยัเดก็ๆ ผมจ าไดว้่าเคยดภูาพยนตรช์ุดทางโทรทศัน์ของต่างประเทศเรื่อง Voyager 
เป็นเรื่องของต ารวจกาลเวลาทีเ่ดนิทางดว้ยไทมแ์มชนี เขา้ไปในช่วงเวลาต่างๆ ของ
ประวตัศิาสตร ์ เพือ่พบกบับุคคลทีม่คีวามส าคญัในช่วงเวลานัน้ๆ และท าทุกวถิทีางเพือ่ช่วยคน
เหล่านัน้ไม่ใหต้ดัสนิใจผดิพลาด และสามารถเอาชนะอุปสรรคทีฉุ่ดรัง้พวกเขาไว ้ จนไม่อาจท า
ตามสิง่ทีค่วรจะเป็นในบนัทกึประวตัศิาสตร ์ เพราะหากปล่อยใหเ้ป็นเช่นนัน้ จะเกดิความ
เปลีย่นแปลงกบัอนาคตทีต่ามมาอย่างมากมาย 
 ภาพยนตรช์ุดนี้น่าตดิตามในแงข่องการเป็นเรื่องผจญภยัทีทุ่กเสีย้ววนิาทลีว้นมี
ความส าคญั นอกจากความสนุกสนานแลว้ สิง่ทีแ่ฝงมาอย่างเหน็ไดช้ดัคอืความรูเ้กี่ยวกบัประวตัิ
ศาตรท์ัง้สว่นทีเ่ป็นน ้าเป็นเน้ือและสว่นทีเ่ป็นเกรด็เลก็เกรด็น้อย ใหผู้ช้มไดซ้มึซบัเขา้ไปตลอดทัง้
เรื่อง 
 เมื่อนึกยอ้นกลบัไป ผมตัง้ค าถามขึน้มาในใจว่า ภาพยนตรช์ุดทีพ่ดูถงึความไม่แน่นอน
ของประวตัศิาสตร ์ และตวัละครซึ่งเป็นบุคคลส าคญัทีห่ลายครัง้กท็อ้แท ้ ลงัเล หรอืตดัสนิใจ
ผดิพลาดเช่นนี้ เป็นการน าประวตัศิาสตรม์าปู้ยีปู้้ย าหรอืไม่ 
 เช่นเดยีวกบัภาพยนตรย์อดฮทิอย่าง Forest Gump ทีอ่นุญาตใหต้วัละครไอควิต ่าอย่าง
กมัพ ์ไปท าอะไรเป่ินๆ กบับุคคลส าคญัของชาตโิดยเฉพาะผูน้ าระดบัประธานาธบิด ี
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 หรอืภาพยนตรแ์บบ Contact ทีป่รากฏภาพประธานาธบิด ี บลิล ์  คลนิตนั ใหเ้หน็อยู่
บ่อยครัง้ว่ามสีว่นในโครงการส าคญัของเรื่อง ทัง้ๆ ทีภ่าพยนตรเ์รื่องนี้สรา้งขึน้จากนวนิยายใน
ยุคทีส่หรฐัอเมรกิายงัไม่มปีระธานาธบิดชีื่อ บลิล ์ คลนิตนั เลยดว้ยซ ้าไป 
 เราจะกล่าวไดไ้หมว่าผูส้รา้งงานเหล่านี้บดิเบอืน และเป็นอาชญากรประวตัศิาสตร์? 
 หรอืขอ้กล่าวหาน้ีใชก้นัแต่เฉพาะในบา้นเราเพยีงประเทศเดยีวเท่านัน้? 
 ผมขอตัง้สมมุตฐิานไวส้องขอ้กค็อื หนึ่งปัญหาทีเ่กดิขึน้ อาจเป็นเพราะเสน้แบ่งทีไ่ม่
ชดัเจนมากพอระหว่างขอ้เทจ็จรงิในประวตัศิาสตรก์บัจนิตนาการของผูแ้ต่งทีห่ลอมรวมเขา้
ดว้ยกนั ท าใหเ้กดิความสบัสนในใจผูอ้่านว่า อนัไหนชวัรอ์นัไหนมัว่นิ่มกนัแน่ และอกีขอ้หนึ่ง 
ปัญหาน้ีเกดิเพราะคนไทยยงัขาดการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัประวตัศิาสตรเ์พยีงพอทีจ่ะแบ่งแยกดว้ย
ตวัเองในขณะทีอ่่านไดว้่า ส่วนไหนบา้งทีจ่รงิตามหน้าประวตัศิาสตร ์และสว่นไหนทีผู่เ้ขยีนสรา้ง
ขึน้เพือ่ความสนุกสนานเพลดิเพลนิ 
 โดยสว่นตวั ผมเชื่อตามสมมุตฐิานขอ้หลงั 
 ผมเชื่อโดยดูจากตวัเอง สมยัทีผ่มเรยีนปีสุดทา้ยทีธ่รรมศาสตร ์ ผมไดม้โีอกาสไดเ้รยีน
วชิาประวตัศิาสตรก์ารเมอืงยุคใหม่ทีน่บักนัตัง้แต่ปี 2475 สมยัทีบ่า้นเมอืงเราเกดิการ
เปลีย่นแปลงการปกครอง ซึง่ตรงกบัช่วงเวลาที ่วนิทร ์ เลยีววารณิหยบิยกมาเขยีนพอด ีสิง่ทีผ่ม
เรยีนรูม้าในชัน้เรยีน ท าใหผ้มอ่าน ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน ไดด้ว้ยความสนุกสนาน ไม่
งุนงงสงสยัหรอืมปัีญหาขอ้งใจกบัขอ้เทจ็จรงิในหนงัสอืเล่มนี้ แมแ้ต่ขอ้มูลบางอย่างในเรื่องของ
วนัเวลา หรอืบรบิทต่างๆ ทีไ่ม่ตรงตามยุคสมยั เช่น การใชโ้ทรศพัทใ์นเวลานัน้ ฯลฯ ผมก็
สามารถปล่อยผ่านไปได ้ ส าหรบัหนงัสอืเล่มนี้เป็นแค่นวนิยายทีใ่ชเ้กรด็ประวตัศิาสตรม์าเสรมิ
เพือ่ความน่าเชื่อถอื และแทรกความรูใ้หผู้อ้่านไดฉ้ลาดขึน้บา้งเท่านัน้ ขอ้ผดิพลาดต่างๆ จงึ
ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเกนิกว่าจะแกไ้ขได ้
 ผมคดิว่าทีน่กัประวตัศิาสตรอ์อกมาชีแ้จงกนัอย่างเคร่งเครยีดเช่นน้ี เป็นเพราะพวกเขา
ยงัเชื่อว่าคนไทยไม่ฉลาดหรอืมคีวามรูเ้พยีงพอทีจ่ะวนิิจฉยัไดด้ว้ยตวัเองว่าประวตัศิาสตรท์ี่
แทจ้รงิอยู่ตรงไหนกนัแน่ 
 หากไม่ใช่ดว้ยความห่วงใยเช่นนี้ ผมกไ็ม่เหน็เหตุผลทีจ่ะตอ้งกล่าวหา ประชาธิปไตย
บนเส้นขนาน มากขนาดนี้ เพราะถา้มองยอ้นกลบัไป ไม่เคยมนีวนิยายประวตัศิาสตรเ์รื่องใดที่
เขยีนขึน้มาจากขอ้เทจ็จรงิรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ เพราะถ้าเป็นเช่นนัน้ มนัคงถูกเรยีกว่าสารคดี
ประวตัศิาสตรห์รอืต าราประวตัศิาสตร ์มากกว่านวนิยายประวตัศิาสตร ์   
 มคี ากล่าวอกีค าหนึ่งของนครนิทร ์ เมฆไตรรตัน์ ซึง่น่ารบัฟังคอื นวนิยายเรื่อง 
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน ไม่ใหค้วามเป็นธรรมกบับุคคลในประวตัศิาสตร์ 
 เขายกตวัอย่างตอนทีจ่อมพล ป. พบิูลสงคราม หลบหนี จอมพลสฤษดิ ์  ธนะรชัตอ์อก
จากประเทศ ซึง่วนิทร ์  เลยีววารณิ ผกูเรื่องใหจ้อมพลป.ใชต้วัปลอมเพือ่หลอกล่อใหฝ่้ายจอม
พลสฤษดิ ์หลงเชื่อและตดิตามไป ซึง่ความเป็นจรงิตามประวตัศิาสตรแ์ลว้ จอมพลสฤษดิ ์ ไม่ได้
ตามจบัจอมพล ป. แต่ประการใด ทว่ากลบัปล่อยใหเ้ขาหนีไปอย่างสงบดว้ยซ ้า 
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 ผมลองถามเล่นๆว่า นครนิทร ์ เมฆไตรรตัน์ กลา้ยนืยนัไดอ้ย่างไรว่า ความจรงิตาม
ประวตัศิาสตร ์ซึง่เป็นความจรงิตามแบบทีเ่ขาเชื่อนัน้ คอืความจรงิทีแ่ทจ้รงิ 
 ความจรงิทางประวตัศิาสตรห์ลายๆอย่าง เกดิจากสมมุตฐิานซึ่งนกัประวตัศิาสตร์
วเิคราะหข์ึน้จากหลกัฐาน และค าพดูของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเท่านัน้ มนัยงัไม่ใช่ขอ้สรุป และตราบ
ใดทีย่งัไม่มใีครสามารถสรุปได ้ กน่็าจะเป็นสทิธขิองนกัเขยีนทีจ่ะตัง้สมมุตฐิานของตวัเอง ดว้ย
ขอ้มลูและความเชื่อทีเ่ขายนือยู่ เช่นเดยีวกบัทีน่กัประวตัศิาสตรท์ า 
 เมื่อเรว็ๆ นี้ มนีวนิยายประวตัศิาสตรอ์กีเรื่องหนึ่งตพีมิพอ์อกมา เป็นงานแปลทีผู่เ้ขยีน
เป็นคนไทย แต่เขยีนโดยใชภ้าษาองักฤษ หนงัสอืเลม่นี้ชื่อว่า โจรสลดัแห่งตะรเุตา (The 
Pirates of Tarutao) เขยีนโดย Paul  Adirex หรอื ทีเ่รารูจ้กักนัดใีนนาม ปองพล  อดเิรกสาร 
 โจรสลดัแห่งตะรเุตา เขยีนขึน้จากเรื่องราวเสีย้วหนึ่งในประวตัศิาสตรช์่วงสงครามโลก
ครัง้ที ่2 โดยจบัประเดน็เกีย่วกบัโจรสลดัทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลานัน้เป็นจุดหลกัของเรื่อง 
 ในการเขยีนนวนิยายเรื่องนี้ ปองพลไดเ้พิม่รายละเอยีดต่างๆ เขา้ไปมากมาย ทีเ่หน็ได้
ชดัทีสุ่ดคอืการสรา้งตวัละครทีไ่ม่มตีวัตนอยู่จรงิ โดยอา้งว่าตวัละครเหล่าน้ีไม่ไดถู้กบนัทกึไวใ้น
หน้าประวตัศิาสตร ์  รวมทัง้การระบายสสีนัทีฉู่ดฉาดรอ้นแรงใหก้บัพฤตกิรรมของตวัละครใน
เรื่อง โดยเฉพาะบรรดาผูคุ้ม และนกัโทษทีก่ลายมาเป็นโจรสลดั พวกเขามกัจดัการกบัเหยื่อของ
พวกเขาอย่างโหดเหีย้ม และไรม้นุษยธรรม เช่น มดัตดิไวก้บัเรอื และโยนลงทะเลทัง้ๆทีย่งัมชีวีติ
อยู่ ฯลฯ 
 ผมทราบมาว่านวนิยายเรื่องนี้สรา้งความไม่สบายใจใหก้บัลูกหลานของผูท้ีถู่กกล่าวถงึ
ในฐานะอาชญากรไม่น้อย โดยเฉพาะ ขุนอภพิฒัน์สุรทณัฑ ์  ผูอ้ านวยการนิคมพฒันาอาชพีตะรุ
เตาในเวลานัน้ ซึง่เป็นผูต้ดัสนิใจซือ้ความอยู่รอดใหก้บัคนในความดแูลของเขาหลายพนัคนบน
เกาะตะรุเตา ในช่วงเวลาทีไ่ม่สามารถยื่นมอืของความช่วยเหลอืจากใครได ้ ดว้ยการดกัปลน้เรอื
สนิคา้ทีแ่ล่นผ่านเกาะ 
 ภาพทีห่นงัสอืเล่มนี้สรา้งขึน้ ท าให ้ ขนุอภพิฒัน์ฯ ดเูป็นคนทีช่ ัว่รา้ย โหดเหีย้ม และ
ละโมบอย่างทีสุ่ด แมว้่า ปองพล จะพยายามใหน้ ้าหนักกบัเหตุผลทีเ่ขาตอ้งท าเช่นนี้ว่าเริม่จาก
ความจ าเป็นกต็าม 
 ถา้เทยีบกบั ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน แลว้ โจรสลดัแห่งตะรเุตา น่าจะถูกพูดถงึ
ในแงข่องการไม่ใหค้วามเป็นธรรมกบับุคคลในประวตัศิาสตรม์ากกว่า เพราะในขณะที่ 
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน ใชบุ้คคลในประวตัศิาสตรเ์ป็นเพยีงสว่นเสรมิ เรื่อง โจรสลดัแห่ง
ตะรเุตา กลบัไม่ใช่ ขุนอภพิฒัน์ฯ เป็นตวัละครหลกัตวัหนึ่งทเีดยีว และการเขยีนถงึบุคคลผูน้ี้ 
ปองพลกไ็ม่ไดใ้ชน้ ้าเสยีงทีเ่ป็นกลาง แต่เขยีนตดัสนิ ซึ่งเท่ากบัเขาไดข้า้มเขา้ไปในขอบเขตของ
ประวตัศิาสตรซ์ึง่เกนิกว่าความรบัผดิชอบของนกัเขยีนไปแลว้ 
 น่าแปลกทีไ่ม่มนีกัประวตัศิาสตรค์นใดลุกขึน้มาชีแ้จงความจรงิเกี่ยวกบัเรื่องนี้ ตวัละคร
ในประวตัศิาสตรท์ีป่รากฏในนวนิยายเรื่องนี้เป็นคนทีไ่ม่มคีวามสลกัส าคญัมากพอ หรอืเพราะ
หนงัสอืเล่มนี้ยงัไม่เคยไดร้บัรางวลัใหญ่อย่างซไีรตก์นัแน่ จงึไม่มใีครสนใจพดูถงึ 
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 เช่นเดยีวกบัทีน่กัประวตัศิาสตรพ์ดูนัน่เองว่า ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน ไม่ใหค้วาม
เป็นธรรมกบับุคคลในประวตัศิาสตร ์ ผมว่านกัประวตัศิาสตรเ์องกก็ าลงัท าสิง่ทีไ่ม่ต่างกนั นัน่คอื 
ไม่ไดใ้หค้วามเป็นธรรมกบังานวรรณกรรมอย่าง ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน เลยแมแ้ต่น้อย
เช่นกนั 1 
 
 
ทีม่า : จรญูพร ปรปักษ์ประลยั. “ลอยเรอืวรรณกรรมในทะเลประวตัศิาสตร”์. สีสนั. ปีที ่ 10 
ฉบบัที ่109 (มกราคม 2541), หน้า 87-89. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
บทวิเคราะห ์

   จรญูพร ปรปักษ์ประลยั เป็นนกัวจิารณ์รุ่นใหม่ จบการศกึษาจากคณะวารสารศาสตร์
ธรรมศาสตร ์เมื่อปี พ.ศ.2535  สนใจการเขยีนบทวจิารณ์มาตัง้แต่ยงัเรยีนหนงัสอือยู่ และเริม่สง่
บทวจิารณ์หนังสอืไปลงในนิตยสาร สสีนั ตัง้แต่ยงัเรยีนอยู่ชัน้ปีที ่4 และนบัแต่นัน้มากม็คีอลมัน์
วจิารณ์หนงัสอืในนิตยสารดงักล่าวเรื่อยมาจนปัจจุบนั รวมเวลาไดน้บัสบิปี  ทัง้ยงัมคีอลมัน์
วจิารณ์หนงัสอืเพิม่ขึน้ในนิตยสารอื่นๆ อกีดว้ย  เคยไดร้บัรางวลันกัวจิารณ์ดเีด่น ของ กองทุน
หม่อมหลวงบุญเหลอื เทพยสุวรรณ เมื่อปี 2538 บทวจิารณ์ดเีด่นในช่วงทีไ่ดร้บัรางวลั อาท ิ
“ภาพระหว่างบรรทดัของนกัเขยีนหญงิคนใหม่” (วจิารณ์ หนังสือเล่มสอง ของ เดอืนวาด พมิ
วนา) 
 “ลอยเรอืวรรณกรรมในทะเลประวตัศิาสตร”์ เป็นบทวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากทีน่ว
นิยายเรื่อง ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน ของวนิทร ์เลยีววารณิ ไดร้บัรางวลัซไีรตเ์มื่อปี 2540 ผู้
วจิารณ์เองกไ็ดเ้ขยีนบทวจิารณ์นวนิยายเรื่องนี้ไวด้ว้ยในระยะนัน้ ต่อมาไดเ้กดิมปีฏกิริยิาตอบโต้

 
1 ขอขอบคณุอาจารยธ์เนศ  เวศรภ์าดา และเพื่อนๆ กลุ่ม “บ่อนวรรณกรรมแสงตะวนั” ท่ีมีส่วนใหข้อ้คิดท่ีเป็นประโยชน ์
และปลกุไฟใหผ้มเขียนบทความชิน้นี ้
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จากนกัประวตัศิาสตรม์ากมาย1 จนผูว้จิารณ์ซึ่งเป็นเสมอืนผู ้ “เฝ้ามอง” โลกวรรณศลิป์มาโดย
ตลอดรูส้กึกระทบกระเทอืน จงึเสนอบทความแสดงทศันะต่อเนื่อง 
 ผูว้จิารณ์ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า การวพิากษ์วจิารณ์ของเขานัน้เป็นการท าหน้าทีร่่วมกบัเพือ่น 
ๆ นกัวจิารณ์กลุ่มบ่อนวรรณกรรมแสงตะวนั2 นอกจากแสดงถงึความสตัยซ์ื่อในการท างาน
วจิารณ์ทีไ่ม่ขโมยความคดิคนอื่นมาเป็นความคดิของตวัเองทัง้หมดแลว้ ยงัแสดงใหเ้หน็ว่า การ
รวมกลุ่มกนัแสดงความคดิเหน็เชงิวจิารณ์นัน้เป็นสิง่ด ี เพราะท าใหค้วามคดิหลากหลาย และผู้
วจิารณ์ไม่ยดึตดิกบัความคดิหนึ่งความคดิใดจนเกนิไปจนกลายเป็น “อตัตา” ของนักวจิารณ์ 
 ผูว้จิารณ์เขยีนเป็นปฏกิริยิาในเชงิวจิารณ์ซอ้นวจิารณ์ดว้ยท่าทรีบัฟัง วเิคราะหโ์ตแ้ยง้
อย่างสบายๆแต่มเีหตุผลเพยีงพอ  เขาตัง้ค าถามยอ้นกลบัสูน่กัประวตัศิาสตร ์ โดยการ
เปรยีบเทยีบกบัภาพยนตรต์่างประเทศ หรอืนวนิยายประวตัศิาสตรเ์รื่องอื่นของไทย โดยใช้
ค าถามแรงๆ เป็นการ  “กระตุกหวัใจของคนอ่าน” ใหส้ะดุดคดิ เพือ่จะไดค้รุ่นคดิพนิิจนึก ให้
ลกึซึง้ขึน้ไปอกี    
 เราจะกล่าวไดไ้หมว่า ผูส้รา้งงานเหล่านี้บดิเบอืนและเป็นอาชญากรทางประวตัศิาสตร์ 
 หรอืขอ้กล่าวหาน้ีใชก้นัแต่เฉพาะในบา้นเราเพยีงประเทศเดยีวเท่านัน้ 
 ผูว้จิารณ์ไม่เพยีงท าหน้าทีข่องนกัวจิารณ์ทีว่จิารณ์ซอ้นวจิารณ์เท่านัน้ หากแต่ยงัท า
หน้าทีข่องนกัวจิารณ์ทีม่ใีจเป็นธรรมต่อนกัเขยีนทัว่หน้า  และยงัชีใ้หเ้หน็อกีดว้ยว่า การท า
หน้าทีข่องนกัวจิารณ์นัน้ไม่ไดจ้บลงเบด็เสรจ็สมบูรณ์ในหนงัสอืเล่มเดยีว หากแต่นกัวจิารณ์นัน้
จะตอ้งมองไปทีภ่าพโดยรวมของแวดวงวรรณกรรมหรอืหนงัสอืเล่มอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั
ดว้ย  
 ขอ้น่าสนใจของบทวจิารณ์ชิ้นน้ีกค็อื การไม่ตดัสนิโดยเดด็ขาด แต่กลบัตัง้ค าถามให้
ผูอ้่านไดค้ดิคน้ค าตอบเอาเอง การตัง้ค าถามเรื่องสมมุตฐิานทางประวตัศิาสตรก์บัสมมุตฐิานทาง
วรรณศลิป์ ซึง่ไม่มใีครรูค้วามจรงิทีแ่น่นอน ผูว้จิารณ์ชีว้่าทัง้สองฝ่ายต่างยนือยู่บนสมมุตฐิานของ
ตนเอง และต่างพยายามจะกา้วล ้าเขา้ไปในโลกของอกีฝ่ายหน่ึง  ทัง้นี้ ผูว้จิารณ์ยงัชีช้ดัดว้ยว่า 
การพยายามกา้วล ้าเขา้ไปในโลกของคนอื่นน้ีจะไม่เกดิขึน้ ถา้ทัง้สองฝ่ายต่างยอมรบัว่า โลกของ
แต่ละฝ่ายมเีงือ่นไขเฉพาะ   ความเหน็ในเรื่องนี้ตรงกบัความเหน็ของ ดร.สุวรรณา เกรยีงไกร
เพช็ร ์ ทีไ่ดช้ี้ชดัเจนขึน้ไปอกีในการอภปิรายเรื่อง บูรพา นวนิยายรกัในกาลเวลาประวตัศิาสตร์
ของ ว.วนิิจฉยักุล โดยย ้าว่า นวนิยายมเีอกสทิธิท์ีจ่ะมคีวามสมจรงิในตวัเอง3  

 
1 มีบทความและบทสมัภาษณเ์ชิงปฏิกิริยาในช่วงนัน้เกินกว่าสิบชิน้   
2 กลุ่มบ่อนวรรณกรรมแสงตะวนั เป็นการรวมตวักันของนกัอ่านนักวิจารณรุ์น่ใหม่ ประกอบดว้ย ธเนศ เวศรภ์าดา จรูญพร 
ปรปักษ์ประลยั อรรคภาค  เลา้จินตนาศรี  สรุสม จฑูะกฤษณะ และจิตติ  หนสูขุ 
3 อ่าน”บรูพา…จารกึรกัหวานในกาลเวลาประวตัิศาสตร”์1-2 โดยไพลิน รุง้รตัน ์ ในนิตยสารสกลุไทยฉบบั 2419–2420 
ประจ าวนัองัคารที่ 27 กมุภาพนัธ ์และองัคารที่  6 มีนาคม 2544 
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ความขดัแยง้ระหว่างนกัประวตัศิาสตรแ์ละนกัวรรณกรรมทีเ่กดิขึน้ แสดงใหเ้หน็ว่า
วฒันธรรมการอ่านของสงัคมไทยยงัไม่แขง็แรงพอ  นกัอ่านสว่นใหญ่ไม่เขา้ใจเรื่องของความจรงิ 
ความสมจรงิและความลวงในวรรณกรรม และไม่สามารถแยกโลกจรงิกบัโลกวรรณศลิป์ได้4 
 นอกจากนี้ ผูว้จิารณ์ยงัชีไ้ปถงึปัจจยัของสงัคมทีม่สีว่นก าหนดงานวจิารณ์  และอาจเลย
ไปถงึก าหนดทศิทางวรรณกรรม การทีส่งัคมไทยมผีูอ้่านทีข่าดความรูเ้รื่องทางประวตัศิาสตร ์  
การทีป่ระวตัศิาสตรไ์ทยตัง้อยู่บนสมมุตฐิานของนกัประวตัศิาสตรท์ีไ่ม่มหีลกัฐานขอ้มูลทีย่นืยนั
ได ้ การทีน่กัเขยีนแบ่งแยกสทิธขิองตวัเองในการเขยีนเรื่องประวตัศิาสตรไ์ม่ถูก  สิง่ต่างๆ 
เหล่านี้คอืปัญหาทีท่ าใหเ้กดิการวจิารณ์นวนิยายประวตัศิาสตรแ์บบไม่เป็นธรรมดงัทีเ่หน็อยู่ 
 ความคดิของผูว้จิารณ์มสีว่นสบืเนื่องจากความคดิของ นิธ ิ เอยีวศรวีงศ ์ ทีม่ปีฏกิริยิา
ตอบโตท้นัททีีเ่หน็การตอบโตก้นัของนกัวรรณกรรมและนกัประวตัศิาสตร ์  นิธมิคีวามเหน็ว่า
กระแสการวพิากษ์วจิารณ์ทีก่ าลงัเกดิขึน้นัน้เป็นเรื่องของ “ดอ้ยองิเดีย้ง” คอืทัง้สองฝ่ายต่างกม็ี
จุดอ่อนในสาขางานของตนเองดว้ยกนัทัง้คู่5 ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ว่า ภาพของความขดัแยง้ในวนัน้ีมี
เหตุมาจากพืน้ฐานทางวฒันธรรมทีม่อียู่ในสงัคมนัน่เอง 
 บทวจิารณ์ของจรญูพร ปรปักษ์ประลยั สือ่สารถงึทัง้นกัอ่านและนกัเขยีน และมปีระเดน็
ชวนให ้ “ครุ่นคดิพนิิจนึก” ต่อเนื่องไดห้ลายแงมุ่ม ในขณะเดยีวกนักท็ าใหเ้หน็ภาพสงัคมไทยทีม่ี
สว่นสมัพนัธก์บัสงัคมวรรณกรรมไดช้ดัเจน   
 บทวจิารณ์ “ลอยเรอืวรรณกรรมในทะเลประวตัศิาสตร”์ ท าใหน้กัอ่านตระหนกัว่าเขาตอ้ง
อ่านละเอยีดกว่านี้ ท าใหน้ักประวตัศิาสตรต์อ้งอ่านและท าความเขา้ใจโลกวรรณศลิป์ใหม้ากขึน้  
และท าใหน้กัเขยีนตระหนกัว่า การเขยีนไม่ใช่เรื่องเล่นๆ 
 

ชมยัภร  แสงกระจ่าง : ผูว้เิคราะห์ 
“เล่หแ์ห่งเวลา” ในกวีนิพนธซี์ไรต ์’ 41 

              กุสุมา   รกัษมณี 
 “เล่หแ์ห่งเวลา” เป็นขอ้ความตอนหน่ึงในบทประพนัธช์ื่อ “ดาล”  ซึง่เป็นบทเปิดเรื่องของ
กวนีิพนธเ์รื่อง ในเวลา ของแรค า  ประโดยค า ผูไ้ดร้บัรางวลัวรรณกรรมซไีรตป์ระจ าปี 2541  
แรค าตัง้ชื่อหนงัสอืของเขาดว้ยวลงีา่ยๆ ซึง่น่าจะเขา้ใจความหมายไดท้นัท ี  แต่ในความงา่ยนัน้
กลบัเป็นปรศินาและ  “แฝงอยู่ในเล่ห”์  ใหต้อ้งอ่านอย่างพนิิจ  ดว้ยเชื่อว่าค าตอบจากกวนีิพนธ์
เรื่องนี้คงไม่ใช่เพยีงใหรู้ว้่าในเวลาอะไร  หรอืมอีะไรในเวลา 
 เรามกัจะเขา้ใจกนัว่าหนงัสอืรวมกวนีิพนธค์อืการน าบทประพนัธท์ี่แต่งต่างวาระ  และ
ต่างเนื้อหามารวมไวใ้นเล่มเดยีวกนั  เพือ่ใหผู้อ้่านเลอืกอ่านไดอ้ย่างสะดวก  อ่านบทหนึ่งกไ็ด้

 
4 อ่าน”ความจริง ความสมจริงและความลวงในวรรณคดี” จากเล่ม ทฤษฎีเบือ้งตน้แหง่วรรณคดี ของ เจตนา นาควชัระ  บทท่ี 
5 
5 อ่าน”ดอ้ยอิงเดีย้ง”ของนิธิ เอียวศรีวงศ ์ในนิยสารมตชินสดุสปัดาห ์ปีท่ี 17  ฉบบัท่ี 894  (7 ตลุาคม 2540), หนา้ 47. 
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อารมณ์ไดค้วามคดิอย่างหนึ่ง  เมื่ออ่านอกีบทหนึ่งกอ็าจเปลีย่นแปรไป  ไม่จ าเป็นตอ้งต่อเนื่อง
หรอืรอ้ยรดัเขา้ดว้ยกนั  ความคดินี้น่าจะเป็นเพราะการเพง่เลง็จุดเด่นของกวนีิพนธว์่าอยู่ทีภ่าษา
วรรณศลิป์ทีไ่พเราะเสนาะโสตและโวหารคมคาย  ความสัน้ยาวหรอืความต่อเนื่องของเนื้อหาจงึ
ส าคญัรองลงไป  แต่อนัทีจ่รงิภาษาวรรณศลิป์น่าจะเป็นลกัษณะเด่นเพยีงอย่างหนึ่งของกวี
นิพนธ ์ ซึง่เป็นขอ้ไดเ้ปรยีบกว่างานวรรณกรรมประเภทอื่น  เพราะภาษาทีเ่สนาะโสตดว้ยการใช้
จงัหวะของค าและน ้าหนกัของเสยีงอาจช่วยสรา้งบรรยากาศและสือ่ความไดล้กึซึง้มากขึน้  สว่น
โวหารทีค่มคายกเ็ป็นภาษาเรน้ความทีท่ าใหต้อ้งอ่านอย่างพนิิจและตคีวาม   นบัเป็นเสน่หอ์ย่าง
หนึ่งของกวนีิพนธท์ีจ่ะจบัจงูผูอ้่านไปสูอ่ารมณ์และความคดิทีล่ ้าลึกอนัเป็นเป้าหมายของงาน
วรรณกรรม  แต่การไปถงึจุดหมายนัน้จะง่ายขึน้หากอารมณ์และความคดิมคีวามต่อเนื่องกนัไป
ตลอดเวลาทีอ่่าน  หนงัสอืกวนีิพนธท์ีม่แีนวคดิหลกัเกาะกุมบทประพนัธต์่างๆ เขา้ไวด้ว้ยและมี
การด าเนินเรื่องอย่างชวนตดิตาม  เช่น ในเวลา ของแรค า  ประโดยค า  จงึเป็นวรรณกรรมที่
น่าจะพดูถงึ 
 ในเวลา เริม่ตน้ในเวลาค ่า ตามมาดว้ยเวลาดกึ เชา้ สาย บ่าย เยน็ แลว้จบลงดว้ยเวลา
พลบค ่าอกีครัง้หนึ่ง  ฉากทีเ่สมอืนวนัหนึ่งนี้น่าจะเปรยีบไดก้บัช่วงชวีติของคนคนหนึ่งทัง้ทีผ่่าน
วยัต่างๆ และผ่านรอ้นผ่านหนาวเช่นเดยีวกบัดวงอาทติยซ์ึง่เริม่ตัง้แต่รุ่งอรุณ “ผ่านเชา้หนาว
เสน่หเ์หมนัต”์ “เทีย่งคมิหนัตเ์สกสรรคร์อ้น” และ “ผ่านบ่ายบ่มเรงิกลา้” จนถงึเวลาเยน็แลว้จงึ 
“ดบัแลว้ดบัลาสารพดั” ในเวลาค ่า (“ดล”- ชื่อในวงเลบ็เช่นนี้เป็นชื่อบทประพนัธท์ีอ่า้งถงึ) 
 ในเวลา  เป็นหนงัสอืรวมกวนีิพนธ ์ 28 เรื่อง  เนื้อหาในแต่ละเรื่อง (ซึง่ต่อไปนี้จะ
เรยีกว่าบท)  สว่นใหญ่เป็นอสิระจากกนัและไม่มกีารรอ้ยสมัผสัระหว่างบทเขา้ดว้ยกนั  ยกเวน้
บางบททีเ่นื้อหาเกี่ยวเนื่องกนัเท่านัน้  เช่น บท “ดาล” ซึง่กล่าวถงึความลีล้บั ความน่าพรัน่พรงึ
ของค ่าคนืขา้งแรมในเวลาดกึ และบท “อารมณ์อรุณ” ซึ่งหลงัจาก “มดืมนมานานผ่านสมยั” แลว้
กเ็ป็นเวลา “ร าไรอุษา” แต่ค าประพนัธบ์ทต่างๆ ทีด่เูหมอืนจะเป็นอสิระจากกนันัน้กลบัรอ้ยเรยีง
เขา้กนัไดด้ว้ย “เล่หข์องเวลา”  การจดัฉากเวลามใิช่การจงใจจะวางเรื่องไปตามล าดบัเหตุการณ์
โดยตรง  แต่เป็นการวางจงัหวะใหแ้นวคดิหลกัของกวนีิพนธเ์รื่องนี้เกาะกุมบทประพนัธแ์ต่ละบท
เขา้ไวด้ว้ยกนัไดอ้ย่างมเีอกภาพ           
 ในเวลา มแีนวคดิหลกัว่าดว้ยการมองโลกและการพนิิจชวีติเพือ่ใหเ้ขา้ใจตวัตนของ
มนุษยไ์ดช้ดัเจนมากขึน้  โดยแก่นของเรื่องอยู่ทีม่นุษยใ์นฐานะปัจเจก สงัคมและคนรอบขา้งเป็น
เพยีงฉากและตวัประกอบทีท่ าใหเ้หน็ชดัว่าเมื่อมนุษยผ์ูห้นึ่งหลงเขา้ไปในนัน้   เขาอยู่ตรงไหน 
เขามองตวัเองอย่างไร มุมมองของผูแ้สวงหาค าตอบน้ีบางครัง้กเ็ป็นผูส้งัเกตอยู่ห่างๆ เช่น ในบท 
“ลานชวีติ” เขาเหน็ความหลากหลายและความสบัสนวุ่นวายของผูค้นในสงัคมซึง่ลว้นตอ้งต่อสู้
ดิน้รน “เหน็ดเหนื่อยเมื่อยทน  สูผ้จญวิง่ไป ต่างหมายก าชยั ดว้ยชัน้เชงิชาญ”  หรอืในบท “มหา
มหรสพ” เป็นฉากอาคารใหญ่ใจกลางเมอืง  เป็นอาคารที ่ “หยดัสงูปานเยีย่มเมฆ”  ภายใน
ตกแต่งวจิติรงดงามเหมอืนโรงมหรสพโรงใหญ่  ผูค้นในอาคารทีเ่คลื่อนไหวอย่างแคล่วคล่อง
ว่องไวขณะปฏบิตัหิน้าที ่  เหมอืนก าลงัแสดงละครอยู่กลางเวท ี  ต่อเมื่อถงึเวลาพกั “เวท”ี ว่าง
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เปล่าแลว้ “ผูด้”ู  จงึคลายความสบัสน  ท าให ้ “เหน็ทุกอย่างไดถ้นดั เหน็คนชดัในคะนึง เหน็ไป
ถงึตนเอง”  ในอกีบทหนึ่งเปลีย่นจากมุมมองของผูด้มูาเป็นผูแ้สดงบทบาทเสยีเอง  เมื่อตอ้งเดนิ
แทรกไปในหมู่ผูค้นและก้าวแซงขึน้บนัไดดว้ยความ “ใฝ่เฟ่ืองถงึเบือ้งบน  ทีสุ่ดขัน้บนัไดเดนิ”  
แต่เพราะรบีรอ้นและฮกึเหมิใจเกนิไปจงึพลาดลม้ลง  ไดแ้ต่สมเพชตวัเองเมื่อ “หมายทีม่าดมาพงั
ภนิท ์ ไดเ้พยีงธุลดีนิ เป้ือนสองมอืคอืรางวลั” (“เป็นทีสุ่ดปองสม”)  ในทีน่ี้ไม่ปรากฏแนวคดิทีจ่ะ
ก่นโทษคนรอบขา้งว่าเป็นสาเหตุของความลม้เหลวของตน เพราะรูต้วัว่าไม่ไดสุ้ขุมรอบคอบมาก
พอ  ทัง้ๆ ทีต่ระหนกัอยู่แลว้ถงึความสบัสนชุลมุนของสงัคม  การไม่โทษผูอ้ื่น ท าใหห้นัมาส ารวจ
ตนเอง  จงึเขา้ใจว่าทีฮ่กึเหมิจนตอ้งพลาดพลัง้นัน้กเ็พราะ  “เกดิแต่ใจ  มโนมยัพสิดาร”  และ 
“เกนิควบคุมอาชากมล” (“เป็นทีสุ่ดปองสม”) 
 ในกวนีิพนธเ์รื่อง ในเวลา  ความคดิเรื่องพลงัใจค่อนขา้งโดดเด่น  แรค า  ประโดยค า  ดู
เหมอืนจะจงใจใชค้ า “มโนมยั” ซ ้าๆ ในหลายบทและใชอ้ย่างเล่นความหมาย  “มโนมยั”  แปล
ตามศพัทว์่า  ส าเรจ็ดว้ยใจ  หมายถงึมา้ทีว่ ิง่เรว็ทนัใจกไ็ด้  หมายถงึอ านาจของใจกไ็ด ้ค าศพัท์
แวดลอ้มทีเ่กีย่วกบัมา้ เช่น ควบ คอก เผ่นโผน เปรยีว พยศ ฯลฯ ช่วยท าใหค้ าว่ามา้มโนมยัเป็น
คู่เปรยีบของพลงัใจทีเ่ป็นมโนมยัไดช้ดัเจนมากขึน้  ดงัตวัอย่างในบท  “แสนศริวิเิศษ”  ทีว่่า  
“ขยบัขาถบีเตะเปะปะไป  ดุจขดัใจโดนกกัอยู่ดกัดาน  เหน็สงัคมแค่คอกยอกแสลง ก าลงัเปรยีว
ก าลงัแกร่งก าแหงหาญ  ควรหรอืคอกกกักัน้นิรนัดรก์าล  ถิน่สะทา้นสงัคมคอกแหกออกพลนั  
ไดเ้ผ่นโผนลลีาอาชาชาต ิ ควบปราดปราดว่องไวไม่ไหวหวัน่”   เป็นภาพของมา้หนุ่มทีก่ าลงัคกึ
คะนองและดงึดนัทีจ่ะออกไปจากคอกทีก่กัขงั  ในทา้ยบทจบดว้ยคู่เปรยีบว่า  “เปลีย่วพยศหยิง่
ผยองตอ้งดใูจ    คอืควบมา้มโนมยัในใจตน”  อกีแห่งหนึ่งในบท  “ดุษณีสงัเวย” ตอนลาทุกขถวลิ  
เมื่อคดิจะลุกขึน้เผชญิปัญหาต่างๆ ดว้ยความพยายาม  “ฟ้ืนใจทัง้ดวง” กไ็ด ้ “เรยีกมโนมยั  คนื
ครองควบวยั  มุ่งไปสูง่าน”   การใชศ้พัท ์“อาชา” (มา้) และ “กมล” (ใจ) ในค าว่า “อาชากมล”(ใจ
ทีเ่ปรยีบเหมอืนมา้)  ดงัปรากฏในบท “เป็นทีสุ่ดปองสม” กเ็ป็นวธิเีปรยีบท านองเดยีวกนั  ในทีน่ี้
ใจเป็นสาระ (tenor)  หรอืเนื้อหาส าคญัทีต่อ้งกล่าวถงึ  สว่นมา้เป็นสือ่เปรยีบ (vehicle)  เพือ่ให้
เหน็ความเหมอืนกนัคอืพลงั  ความรวดเรว็  ความไม่อยู่นิ่ง  และความดงึดนัทีจ่ะหลุดจากการ
ควบคุม 
 เพราะความส าคญัของใจทีเ่ป็นแรงผลกัดนัใหค้ดิในสิง่ต่างๆ นัน้เอง  การรูจ้กัใจและการ
ก ากบัใจตนเองได ้  จงึท าใหรู้จ้กัตวัเองและรูเ้ท่าทนัชวีติ  การครุ่นคดิและไตร่ตรองถงึอารมณ์
และความคดิของตนเองปรากฏในค าประพนัธห์ลายบทในกวนีิพนธ ์ ในเวลา แต่ดว้ยน ้าเสยีงที่
ต่างกนัไปตามวยัเวลา เช่น กระตอืรอืรน้และประหลาดใจในวยัต้น หม่นหมองทอ้แทใ้นวยัปลาย  
เป็นต้น 
 ดงัไดก้ล่าวในตอนตน้ว่า  ในเวลา  ใชฉ้ากเวลาเป็นการวางจงัหวะใหแ้นวคดิหลกัเรื่อง
การมองโลกและการเพง่พนิิจชวีติเกาะกุมบทประพนัธแ์ต่ละบทเขา้ไวด้ว้ยกนั หลงัจากความลี้
ลบัของความมดืในคนืขา้งแรมทีท่ าใหเ้กดิความพรัน่พรงึและความฉงนแลว้ กเ็ป็นการเริม่วนัใหม่
ในเวลาเชา้ตรู่  ค าอธษิฐานของผูท้ีก่ าลงัจะเป็นแม่ทีข่อพรพระขอใหค้ลอดงา่ย  และให ้“บุญกุศล
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บุญปลูกไดลู้กด”ี (“อารมณ์อรุณ”) เป็นการเตรยีมทางใหแ้ก่ชวีติใหม่ทีก่ าลงัจะถอืก าเนิด  ความ
ชื่นชม  ความปลืม้ปีต ิ  ความห่วงใย ฯลฯ  เป็นความรูส้กึของแม่ทีม่ตี่อลูกในบท  “สขุมุสุคนธชาต”ิ  
การทรงตวั  การกา้วเดนิ  และการหาทีย่ดึเกาะของเดก็น้อยในบท  “ยดึพยุง” ในการก้าวไปสู่
ประสบการณ์ มกีาร“สลบัเวยีนขึน้ลงไม่คงที”่ และการพลัง้พลาดอยู่ในบท “บลัลงักไ์กว”         
 ฉากยามสายเป็นช่วงชวีติทีอ่อกไปสูโ่ลกกวา้งใน “สายชวีติ”  มกีารเรยีนรูว้ชิาการต่างๆ 
จนรูส้กึกระหยิม่ใจว่า “”เหน็โลกแลว้” (“ประสาทโสมนสั”)  มกีาร “สรา้งเงือ่นเวลามาผกูใจ ผกูทุก
สิง่ไวใ้นนาฬกิา” (“ผกูพนัมัน่คง”) การเพง่พนิิจ “เสน้บญัชา”  ในลายมอืของตนเอง (“นายแห่ง
ปรศินา”) การส ารวจและท าความสะอาด “หอ้งใจ” (“ฟอกขวญัเกษม”) ความเป็นอสิระตาม 
“มโนมยัในใจตน” (“แสนศริวิเิศษ”) อารมณ์ต่างๆ ของชวีติในช่วงวยัหนุ่มสาว (“อดเิรกมโนรมย”์)  
การเตอืนสตตินเอง (“ดุษณีสงัเวย”) และการตระหนกัถงึ “เปลวไฟในอก” ทีท่ าใหเ้กดิอารมณ์
ต่างๆ (“สมรภูม”ิ) เป็นตน้ 
 ในเวลา  “บ่ายฟ้าลาเทีย่ง” เป็นช่วงเวลาที ่ “บ่ายเทา้บ่ายหนี”  จากความสบัสนวุ่นวาย  
เพือ่อยู่  “เยีย่งผูสุ้ขมุ” (“พนัลกึพนัลอื”)  เป็นช่วงเวลาทีเ่ริม่หวนคดิถงึอดตี  (“เฉลมิจรรโลงโมลี” 
, “พลิาปพไิลครวญ” , “เสยีแรงบ ารุงรกั”)  และถอยห่างออกมามองโลกอย่างพนิิจราวกบัว่าก าลงั
มองลูกโลกจ าลองทีห่มุนแลว้หยุดไดต้ามแรงมอื (“เพยีงจ าเพาะเจาะจง”) 
 ในยามเยน็ เป็นช่วงเวลาสุดทา้ยของชวีติ  มบีทบูชาพระพุทธปฏมิา ขอความสงบศานติ
ในใจตน (“บูชติ”) การกล่าวถงึความหม่นหมองใน “วยัสนธยา” (“อาดรูโดย”) และบรรยากาศของ
ความเศรา้สลด (“โศกาลยั”)  ก่อนทีด่วงอาทติยจ์ะอ่อนแสงและดบัลบัไปในบทสุดทา้ย (“ดล”) 
 การจดัวางจงัหวะของเวลาแห่งวนัใหผ้สานกบัเวลาของชวีติมนุษยใ์นลกัษณะดงักล่าวนี้  
นอกจากจะท าใหเ้รื่องรอ้ยเรยีงเขา้ดว้ยกนัอย่างมเีอกภาพแลว้ ยงัเป็นการแฝงนัยใหผู้อ้่านคดิ
ตาม  เพือ่ใหเ้หน็และเขา้ใจชวีติไดด้ว้ย  นบัเป็นกลวธินี าเสนอที ่ “แฝงอยู่ในเล่หแ์ห่งเวลา” ได้
อย่างแยบยลทเีดยีว   

ทีม่า : กุสุมา รกัษมณี.  “เล่หแ์ห่งเวลา”  ในกวนีิพนธซ์ไีรต ์ ’ 41”.  ขวญัเรือน. เล่มที ่ 645 
ปักษ์แรกเดอืนตุลาคม, 2541. หน้า 260-262. 

บทวิเคราะห ์
 
 นกัวจิารณ์ในสงัคมไทย ไม่เพยีงจะมแีต่นกัวจิารณ์อาชพีเท่านัน้ แต่ยงัมนีกัวจิารณ์ทีเ่ป็น
นกัวชิาการทางวรรณกรรม อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัวรรณกรรมเป็นอย่างด ี
ซึง่หนึ่งในจ านวนนัน้กค็อื กุสุมา รกัษมณี ซึง่เป็นทัง้นกัวชิาการทางวรรณกรรม อาจารย์
มหาวทิยาลยั และเป็นนกัวจิารณ์ทางวรรณกรรมทีท่ างานวจิารณ์มานานและมผีลงานทีน่่าสนใจ
หลายชิ้น ปัจจุบนั กุสุมายงัมงีานวจิารณ์วรรณกรรมลงพมิพเ์ป็นประจ าในนิตยสารขวญัเรือน  
 บทวจิารณ์วรรณกรรมสว่นใหญ่ในปัจจุบนัน้ี มกัจะเป็นบทวจิารณ์ทีว่จิารณ์เรื่องสัน้
และนวนิยายเป็นหลกั สว่นบทวจิารณ์กวนีิพนธน์ัน้แทบจะไม่ปรากฏใหเ้หน็บ่อยนกั ดงันัน้ บท
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วจิารณ์วรรณกรรมเรื่อง “เล่หแ์ห่งเวลา  ในกวนีิพนธซ์ไีรต’์ 41” นี้ นบัเป็นบทวจิารณ์ทีน่่าสนใจ
ชิน้หน่ึง ทีไ่ม่เพยีงแต่จะเป็นการวจิารณ์กวนีิพนธ์ทีม่น้ีอยเท่านัน้ แต่ยงัเป็นบทวจิารณ์ทีแ่สดงให้
เหน็ถงึความรูท้ีก่วา้งขวางและลุ่มลกึของผูว้จิารณ์ในการอ่าน เขา้ใจและวเิคราะหก์วนีิพนธเ์ล่มนี้
ไดอ้ย่างลกึซึง้ชดัเจนอกีดว้ย  ทัง้ยงัสามารถถ่ายทอดใหผู้อ้่านเหน็ถงึความสามารถของผูแ้ต่ง
และความโดดเด่นของงานวรรณกรรมเล่มนี้ในหลายแง่มุม  

ก่อนทีผู่ว้จิารณ์จะเริม่วจิารณ์เนื้องานวรรณกรรม ผูว้จิารณ์ไดใ้หค้วามรู ้ ความเขา้ใจ
กวา้งๆ แก่ผูอ้่านในเรื่องของการอ่านและพจิารณากวนีิพนธ ์ เพือ่ปคูวามพรอ้มและสรา้งความ
เขา้ใจใหแ้ก่ผูอ้่าน โดยผูว้จิารณ์ชีใ้หผู้อ้่านตระหนกัตัง้แต่เริม่บทวจิารณ์เลยว่า ผู้อ่านควรทีจ่ะ
อ่านบทกวอีย่างละเอยีด พจิารณา แปลและตคีวามหมายค าต่างๆ อย่างรอบคอบและลกึซึง้ 
เพือ่ทีผู่อ้่านจะไม่หลงตดิอยู่แต่เฉพาะความง่ายและความฉาบฉวยทีผู่แ้ต่งลวงไวใ้นตอนตน้ และ
สามารถทีจ่ะทะลุผ่านปรศินาทีผู่แ้ต่งซ่อนไว ้ และกา้วล่วงไปจนบรรลุถงึความคดิอนัลุ่มลกึและ
แยบคายทีผู่แ้ต่งตอ้งการเสนอได ้

ความลุ่มลกึปัญญาและทางความคดิของผูแ้ต่งทีผู่ว้จิารณ์ชีใ้หเ้หน็ในบทวจิารณ์บทนี้นัน้ 
เกีย่วขอ้งกบัการมองโลก การพจิารณาชวีติ รวมทัง้สจัธรรมเรื่องวฏัจกัรชวีติของมนุษย ์ เพือ่ให้
ผูอ้่านเขา้ใจตวัตนของมนุษยไ์ดอ้ย่างชดัเจนขึน้ อาจกล่าวไดว้่า ผูว้จิารณ์สามารถถ่ายทอด
กระแสความคดิหลกัของเรื่องและตแีผ่ใหผู้อ้่านสามารถตดิตามและเขา้ใจผลงานชิ้นน้ีของผูเ้ขยีน
ไดอ้ย่างไม่ยากนกั  

ผูว้จิารณ์ไม่เพยีงใหค้วามส าคญัแต่เฉพาะเรื่องของแนวคดิเท่านัน้ แต่ยงัวเิคราะหใ์ห้
ผูอ้่านเหน็ถงึความโดดเด่นในการเรื่องของเทคนิคการประพนัธต์่างๆ ทีผู่แ้ต่งเลอืกใชเ้พือ่ช่วย
สง่เสรมิและสนับสนุนใหง้านชิน้น้ีมมุีมมองและความน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น การเสนอแนวคดิใน
เรื่อง “เวลา” อย่างแยบคาย โดยใชเ้วลาเป็นตวัด าเนินเรื่องและยงัใชเ้ป็นเสมอืนโซ่ทีร่อ้ยเรยีงกวี
นิพนธบ์ทต่างๆ ใหเ้ขา้กนัอย่างมเีอกภาพ โดยเรยีงล าดบัเวลาไปตัง้แต่ เชา้ สาย บ่าย เยน็ ค ่า 
ซึง่สอดคลอ้งกบัช่วงชวีติต่างๆ ของมนุษยท์ีผู่แ้ต่งน าเสนอ  ประกอบกบัผูว้จิารณ์ยงัชีใ้หผู้อ้่าน
เหน็ถงึกลวธิใีนเรื่อง “มุมมอง” ซึง่นบัว่าเป็นกลวธิสี าคญักลวธิหีนึ่งทีผู่แ้ต่งใชใ้นการน าเสนอ
แนวคดิต่างๆ ของเขา  

ทัง้นี้ งานวจิารณ์ชิ้นน้ียงัแสดงใหเ้หน็ถงึความรู ้ ความเขา้ใจทีล่กึซึง้ในทางกวนีิพนธข์อง
ผูว้จิารณ์ ทีส่ามารถตแีผ่ความคดิทีลุ่่มลกึและแยบยลทีผู่แ้ต่งไดส้อดแทรกไวโ้ดยตลอดเรื่องได้
อย่างน่าสนใจ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในแงข่องอจัฉรยิภาพของผูแ้ต่งในการสรรค าเพือ่เสนอ
ความคดิทีแ่ยบคายหรอืการใชภ้าษาเรา้ความ อาท ิ การอธบิายถงึการทีผู่แ้ต่งเลอืกใชค้ าว่า 
“มโนมยั” ทีผู่แ้ต่งใชส้ือ่ความหมายทีห่ลากหลายและแตกต่างกนัไปในบทต่างๆ ของกวนีิพนธ ์
รวมไปถงึความโดดเด่นทางวรรณศลิป์ของกวนีิพนธบ์ทนี้ ทัง้ในเรื่องของความไพเราะของภาษา
ทีเ่กดิจากการจงัหวะของค าและน ้าหนกัของเสยีง ซึง่ผูว้จิารณ์เน้นว่า ลกัษณะเด่นทางวรรณศลิป์
เหล่านี้เองทีเ่ป็นเสน่หอ์ย่างหนึ่งในกวนีิพนธเ์ล่มนี้ทีช่่วยชกัจงูผูอ้่านไปสูค่วามคดิอนัเป็น
เป้าหมายของงานไดอ้ย่างไม่ยากนกั   
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 บทวจิารณ์บทน้ีนบัเป็นหน่ึงในบทวจิารณ์ทีแ่สดงใหเ้หน็ความลกึซึง้และความกวา้ง
ขวางทางความรูข้องผูว้จิารณ์ ความสามารถทางการวจิารณ์และการถ่ายทอดทศันะวจิารณ์
ต่างๆไปยงัผูอ้่านไดอ้ย่างครบถว้น ชดัเจนและลุ่มลกึ เนื่องจากผูว้จิารณ์ไม่ไดอ้ธบิายใหผู้อ้่าน
เหน็ประจกัษ์และเขา้ใจถงึรูปแบบความงามของกวนีิพนธแ์ต่ในระดบัผวิเผนิเท่านัน้ แต่ยงั
สามารถน าผูอ้่านผ่านเขา้ไปสูค่วามลุ่มลกึทางปัญญาทีแ่ฝงไวใ้นงานดว้ย  ความรู ้ ความเท่าทนั
นกัเขยีนและความสามารถในการถ่ายทอดของนกัวจิารณ์ท่านนี้ช่วยเปิดโลกทศัน์และสรา้ง
ฐานความรูท้างการอ่านและการพจิารณางานวรรณกรรมใหก้บัผูอ้่านอย่างมาก  

 ดว้ยเหตุนี้ หากในสงัคมมงีานวจิารณ์วรรณกรรมทีส่ามารถวเิคราะห ์แยกแยะและเสนอ
ทศันะเชงิวจิารณ์ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูอ้่านงานวรรณกรรมมากเพยีงพอ อาจเป็นปัจจยัส าคญั
ประเดน็หน่ึงทีจ่ะช่วยกระตุน้ใหว้งการวจิารณ์วรรณกรรมมคีวามคกึคกัและตื่นตวัมากขึน้ ทัง้นี้
เพราะงานวจิารณ์ในลกัษณะน้ีไม่เพยีงแต่ช่วยสรา้งฐานความรู ้ ความเขา้ใจในการอ่านและ
พจิารณางานวรรณกรรมเท่านัน้ แต่ในบางครัง้อาจเป็นเสมอืนทางลดัทีช่่วยใหผู้อ้่านเขา้ใจและ
รูเ้ท่าทนังานเขยีนของผูแ้ต่งมากขึน้และชดัเจนขึน้ เมื่อเป็นเช่นน้ีแลว้ ผูอ้่านกจ็ะไม่รูส้กึว่าเขาถูก
ทอดทิง้ใหห้ลงอยู่แต่เฉพาะความงา่ยทีฉ่าบฉวยซึง่เป็นเพยีงกระพีท้ีผู่แ้ต่งล่อไวเ้พยีงล าพงั แต่
สามารถทีจ่ะมองทะลุไปจนถงึแก่นและความลุ่มลกึทางปัญญา อนัเป็นเป้าหมายของงาน
วรรณกรรมไดอ้ย่างไม่ยากนัก 

 
 

         อรพนิท ์  ค าสอน : ผูว้เิคราะห ์  
 
 
 
 
 
 

นักเขียนไทยในศตวรรษท่ี 211 
 
                        เสกสรรค ์  ประเสรฐิกุล 
 

พีน้่องและเพือ่น ๆ นกัเขยีนทัง้หลาย… ในเมื่อมาอยู่ท่ามกลางเพือ่นร่วมอาชพีและมติร
ร่วมอารมณ์เช่นน้ี ผมคงไม่ตอ้งมพีธิรีตีรองมากนกั แมผ้มจะไดร้บัเกยีรตใิหเ้ป็นผูจุ้ดประเดน็เป็น

 
1 เนื่องในงานเสวนาวรรณกรรม โดยสโมสรนกัเขียนภาคตะวนัออก ณ สวนฐานประเสริฐ อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวนัท่ี 19 
กมุภาพนัธ ์2543 พิมพค์รัง้แรก : เนชั่นสดุสปัดาห,์ ปีท่ี 8, ฉบบัวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์– 12 มีนาคม 2543 
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คนแรกในหวัขอ้ “นกัเขยีนไทยในศตวรรษที ่ 21” ผมกม็อิาจยกตนเป็นผูรู้ใ้นเรื่องดงักล่าว
มากกว่าคนอื่น ๆ เนื่องจากมนัเป็นเรื่องของพวกเราทุกคน อกีทัง้ยงัเป็นเรื่องของชวีติและทาง
วฒันธรรมของสงัคมทีพ่วกเราสงักดั ซึง่ยงัมคีนอกีเป็นจ านวนมากถอืสงักดัร่วมกบัเรา 
 เรื่อง ๆ ขนาดนี้ กค็งมแีต่ตอ้งช่วยกนัคดิ จงึจะเกดิความกระจ่างชดัขึน้มา 
 พดูถงึอาชพีนกัเขยีน ก่อนอื่นเราคงตอ้งยอมรบัว่ามนัเป็นสว่นหน่ึงของชวีติสมยัใหม่ ซึง่
เกดิขึน้พรอ้ม ๆ กบัอาชพีอกีอื่นหลายอย่าง เมื่อประเทศไทยเรากา้วสูยุ่คทีเ่รยีกกนัว่าสมยัใหม่ 
เช่น อาชพีสถาปนิก, แพทยแ์ผนปัจจุบนั, วศิวกร, คร,ู ทนายความ, นกัวชิาการหรอืแมแ้ต่
นกัการเมอืง 
 แน่ละ กล่าวเช่นน้ีแลว้มไิดห้มายความว่าคนไทยเราพึง่จะคดิเขยีนหนงัสอืเอาหลงั
สนธสิญัญาเบาวร์ิง่ทีส่ยามลงนามกบัองักฤษเมื่อ พ.ศ.2398 แต่หมายถงึว่า การเขยีนหนงัสอื
จนถงึขัน้หาเลีย้งชพีไดแ้ละการอ่านหนงัสอือย่างเอาจรงิเอาจงัของคนในสงัคมไทย ตลอดจนถอื
การอ่านเป็นสว่นหน่ึงของชวีติทางวฒันธรรม จะว่าไปแลว้กเ็ป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ไม่นานมาน้ีเอง มนั
เป็นสิง่ทีเ่ตบิโตมาพรอ้มกบัระบบการศกึษาแบบตะวนัตก ซึง่เมื่อน ามาใชใ้นประเทศไทยแลว้กม็ี
จุดอ่อนขอ้บกพร่องสารพดั เพราะฉะนัน้อาชพีนักเขยีนและวฒันธรรมในการอ่านตัง้แต่เมื่อ
เกดิขึน้และเตบิโตมาในสิง่แวดลอ้มแบบไทย ๆ ก ็ประสบขอ้เสยีเปรยีบอยู่บางประการ 
 เพือ่ใหเ้ขา้ใจงา่ยในกรอบคดิของปัจจุบนั สมมุตวิ่าเรามองงานเขยีนเป็นสนิคา้ชนิดหนึ่ง 
และนกัเขยีนเป็นผูผ้ลติสนิคา้ประเภทหนึ่ง ความอาภพัของนกัเขยีนไทยกค็อืการเตบิโตของ
จ านวนผูอ้่านของเราขึน้ต่อระบบการเตบิโตทางวฒันธรรมของพวกเขาเป็นอย่างยิง่ ในขณะที่
การบรโิภคสนิคา้สมยัใหม่อื่น ๆ ไม่ไดเ้รยีกรอ้งการเตบิโตความคดิจติวญิญาณ หรอืรสนิยมที่
ละเอยีดอ่อนอะไรมากนกั  
 คนไทยทีม่กี าลงัเงนิก าลงัทรพัยม์ากพอ สามารถเป็นลูกคา้ของแพทย์แผนปัจจุบนัได้
โดยไม่ตอ้งมคีวามรูท้างดา้นการแพทยแ์มแ้ต่น้อย การปลูกบา้นสรา้งเรอืนทีไ่ดร้บัการออกแบบ
จากสถาปนิกสมยัใหม่ กไ็ม่ไดเ้รยีกรอ้งใหเ้จา้ของบา้นมกีารศกึษาระดบัสงู การใชร้ถยนตร์าคา
แพงหรอืนาฬกิาขอ้มอืราคาเรอืนลา้นกไ็ม่ไดเ้รยีกรอ้งคุณสมบตัขิองผูใ้ชม้ากไปกว่าการบงัคบัรถ
เป็น หรอือ่านตวัเลขเวลาออก การดื่มเหลา้ฝรัง่ตลอดจนการบรโิภคสนิคา้และบรกิารต่าง ๆ ที่
สงัคมไทยไม่เคยมมีาแต่เดมิ ลว้นแลว้แต่ขยายตวัไปมากมาย โดยมขีอ้เรยีกรอ้งจากผูบ้รโิภค
เพยีงอย่างเดยีว คอื ตอ้งมกี าลงัซือ้ 
 ในทางตรงกนัขา้ม การผลติงานเขยีน และการขายงานเขยีนกลบัไม่เป็นเช่นนัน้ โดย
พืน้ฐานแลว้ ผูบ้รโิภคสนิคา้ทีท่ าจากตวัอกัษรเหล่าน้ี ล าพงัแต่มเีงนิซือ้หนังสอืยงัไม่พอ หากตอ้ง
มพีลงัทางปัญญาพอทีจ่ะบรโิภคหนงัสอืไดอ้กีต่างหาก พดูอกีแบบหนึ่งกค็อืกลุ่มลูกคา้ของพวก
เรา ถา้ไม่ใชเ้ป็นผูใ้ฝ่รูแ้ละต้องการหาความรู้จากการอ่าน กจ็ะตอ้งเหน็การอ่านเป็นความรื่มรมย์
ของชวีติ เหน็ว่ามนัเป็นสว่นหนึ่งของรสนิยมทางศลิปะ และเป็นสว่นหน่ึงของการสนองปรารถนา
ทางจติวญิญาณของตนเอง 
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 จากเงือ่นไขดงักล่าว ผมไม่ตอ้งย ้ากค็งเหน็ชดักนัอยู่แลว้ว่าจ านวนคนอ่านหนงัสอืใน
ประเทศไทยคงมอียู่ไม่มากนกั โดยตวัของมนัเอง หนงัสอืกเ็ป็นอาหารทีย่่อยยากอยู่แลว้ ยิง่เมื่อ
พดูถงึกรณีของประเทศไทยกย็ิง่เป็นสนิคา้ทีข่ายยากหนักเขา้ไปอกี พมิพห์นงัสอืครัง้ละสองสาม
พนัเล่มในประเทศทีม่ปีระชากรมากกว่าหกสบิลา้นคน ใชเ้วลาขายเป็นแรมปี ยงัไม่มหีลกัประกนั
ว่าจะขายหมด เช่นนี้แลว้อาชพีนกัเขยีนจงึไม่ใช่อาชพีทีม่ ัน่คงอะไรนกั และตลาดหนงัสอืที่หยุด
นิ่งตายตวักไ็ม่สามารถรองรบันกัเขยีนหน้าใหม่ไดโ้ดยง่าย นกัเขยีนทีอ่ยู่รอดดว้ยการเขยีน
หนงัสอือย่างเดยีวมจี านวนนบัหวัได ้ อาจบางทมีไีม่ถงึสบิหรอืยีส่บิคน ส าหรบัทีเ่หลอื การเขยีน
หนงัสอืเป็นไดแ้ค่งานอดเิรกหรอือาชพีทีส่อง หรอืไม่กเ็ป็นแค่ความฝัน ลม ๆ แลง้ ๆ ทีโ่ชยมา
จากจอกสุรา หรอืเคลา้มากบัควนับุหรี่ 
 ถามว่าท าไมสภาพถงึเป็นเช่นน้ี ผมคดิว่าค าตอบในเชงิภววสิยัอาจจะแบ่งไดเ้ป็นสอง
ประการ 
 ประการทีห่นึ่ง ถา้เรายอมรบัว่าการอ่านหนงัสอื หรอืการเสพศลิปวรรณคดทีีเ่ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เป็นสว่นหน่ึงของชวีติสมยัใหม่ทีพ่ฒันาขึน้มาในสงัคมไทยพรอ้มกบัการศกึษาแบบ
ตะวนัตก ความลม้เหลวของการศกึษาแบบตะวนัตกในประเทศไทย ย่อมสง่ผลต่อความสามารถ
และความตอ้งการอ่านในประเทศไทยอย่างเลีย่งไม่พน้ 
 ระบบการศกึษาแบบตะวนัตกนัน้ เตบิโตขึน้มาจากการปฏวิตัอิุตสาหกรรมและระบบทุน
นิยมในประเทศของพวกเขา และในหลายทีห่ลายแห่งกอ็าจกล่าวไดว้่าเตบิโตมาพรอ้มกบัการ
สถาปนาระบอบประชาธปิไตย เมื่อเป็นเช่นนี้แลว้ การศกึษาของเขาจงึแยกไม่ออกจากปรชัญา
แห่งยุคสมยั คอืเน้นความคดิรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละการสรา้งปัจเจกภาพของปัจเจกบุคคลเพือ่จะได้
เป็นสมาชกิทีท่รงศกัยภาพ ทัง้ในชุมชนการเมอืงเสรแีละตลาดการคา้เสร ี กล่าวคอื เป็นผูผ้ลติ
สนิคา้ทีม่คีุณภาพ ขณะเดยีวกนักเ็ป็นพลเมอืงทีม่คีวามสามารถในการเขา้ร่วมกจิการของ
บา้นเมอืง 
 ในเมื่อผูค้นมจีติใจแสวงหาอยู่โดยพืน้ฐาน การอ่านและการคน้ควา้ดว้ยตนเองจงึเป็น
เรื่องตามมาอย่างใกลช้ดิ ยงัไม่ตอ้งเอ่ยถงึความกลา้หาญทีค่น้หาสไตลแ์ละรสนิยมเฉพาะตวักนั 
ทัง้ผูเ้ขยีนและผูอ้่าน ยุโรปและสหรฐัอเมรกิาในหว้งศตวรรษที ่19 และครึง่แรกของศตวรรษที ่20 
กลายเป็นแหล่งก าเนิดของนักเขยีนระดบัยกัษ์ใหญ่ของโลกทีเ่ราปฏเิสธไม่ได้ 
 อนัน้ีตรงขา้มกบัสภาพของไทยเป็นอย่างยิง่ เพราะตัง้แต่แรกเริม่ปรบัปรุงประเทศใน
สมยัรชักาลที ่ 5 เรากร็บัระบบการศกึษาแบบฝรัง่เขา้มาใชใ้นคนละวญิญาณกบัตน้แบบเสยีแลว้ 
เราเรยีนหนงัสอืแบบตะวนัตก เพือ่สรา้งราชการสมยัใหม่มาท างานในระบบบรหิารราชการ
แผ่นดนิทีเ่พิง่รวมศูนยเ์ขา้สู่สว่นกลาง 
 แลว้ระบบน้ีเน้นอะไร ? 
 แน่ละ ย่อมเน้นการบงัคบับญัชาและเทคนิคการท างานมากกว่าการแสวงหาทางปัญญา
ของปัจเจกบุคคล หรอืต่อมาเมื่อเริม่ใชแ้ผนพฒันาในประเทศ กมุ่็งเน้นไปทีก่ารเรยีนรูเ้ทคโนโลยี
ฝรัง่มากกว่าจะท าความเขา้ใจจติวญิญาณทีใ่หก้ าเนิดการประดษิฐค์ดิสรา้งเหล่านี้ 
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 ดว้ยเหตุนี้ เดก็นกัเรยีนไทยโดยทัว่ไปกจ็ะอ่านหนงัสอืเฉพาะทีค่รสู ัง่ใหอ้่าน และจะไม่ได้
รบัการสนบัสนุนใหอ้่านมากไปกว่านัน้ ความคดิอสิระในหอ้งเรยีนไทยถูกรดีทิง้ทนัททีีป่ฏสินธิ
ขึน้ในปัญญาของเดก็คนใหนๆกต็าม เช่นเดยีวกบัการรเิริม่สรา้งสรรคท์ีต่่างไปจากสตูรส าเรจ็
ของครบูาอาจารย ์
 ในบรรยากาศทีเ่ป็นมาเช่นน้ีอย่างต่อเนื่อง ถงึแมว้่าจะมนีกัเขยีนไทยเกดิขึน้จ านวนหนึ่ง 
แต่จ านวนผูอ้่านของพวกเขากจ็ ากดัอย่างยิง่ ยงัไม่ตอ้งเอ่ยถงึว่า การเขยีนในสมยัแรก ๆ ที่
มกัจะมุ่งเน้นไปทีก่ารต่อสูก้บักรอบทางการเมอืงและสงัคมที่จ ากดัภูมปัิญญามากกว่าอย่างอื่น 
และงานเขยีนกลบัสรา้งวบิากกรรมใหก้บัตวัผูเ้ขยีนเสยีมากกว่าจะเป็นอาชพีอนัชวนสุขใจ…
ถงึแมว้่าเราจะชื่นชมคนอย่างศรบีูรพา, นายผ,ี อศิรา อมนัตกุล,  จติร ภูมศิกัดิ ์และอกีหลาย ๆ
ท่าน แต่เราในฐานะนกัเขยีนรุ่นปัจจุบนั กค็งไม่อยากเหน็ชะตากรรมของตวัเองเป็นเช่นนัน้…ตดิ
คุกตดิตะราง พลดับา้นพลดัเมอืง กระทัง่เสยีชวีติไปในต่างแดน 
 ประการต่อมา นอกเหนือไปจากการศกึษาทีล่ม้เหลวแลว้ ตวัแปรส าคญัอกีอย่างหนึ่งที่
ท าให้อาชพีนักเขยีนในประเทศไทยไม่เจรญิรุดหน้าเท่าที่ควร กค็อื การลดฐานะลงของศลิป
วรรณคดใีนสงัคมทุนนิยมในช่วงปลายศตวรรษที ่20 สภาพเช่นนี้จรงิ ๆ แลว้กเ็กดิขึน้ทัว่โลกแต่
อาจจะกล่าวไดว้่าหนกัหน่วงเป็นพเิศษในประเทศทีก่ารศกึษาลม้เหลวอย่างประเทศไทย 
 โดยพืน้ฐานดัง้เดมิ วฒันธรรมการอ่านของเรากน็บัว่าอ่อนแออยู่แลว้ ซึง่ความอ่อนแอนี้
ท่าจะพดูใหยุ้ตธิรรมกค็งต้องบอกว่ามนัไม่ไดเ้กดิขึน้เฉพาะในประเทศไทย ยุโรปในสมยัโบราณ
จรงิ ๆ กไ็ม่ไดม้ปีระเพณีการอ่านมากนกั แต่เนื่องจากเขามกีารก่อเกดิของสมยัใหม่ทีม่พีลงัมาก 
มนัจงึเป็นฉุดใหค้นในสงัคมของเขาเปลีย่นวถิชีวีติไดใ้นทีสุ่ด สว่นสมยัใหม่ของเรานี่มาทหีลงั ใน
เมื่อวฒันธรรมการอ่านของเราดัง้เดมิ รากมนัไม่แน่นอยู่แลว้ พอมสีือ่สมยัใหม่อย่างภาพยนตร ์
โทรทศัน์ วทิยุ และเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เขา้มาแย่งพืน้ทีใ่นการสง่ข่าวสาร หรอืใหค้วามบนัเทงิ
ในรปูแบบทีเ่รา้ใจกว่า ปรารถนาในการอ่านของคนไทยกย็ิง่ลดลงไปอกีจนน่าตกใจ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในหมู่คนไทยรุ่นหลงั  ๆ ความคดิทีว่่าไม่อ่านหนงัสอืเลยกอ็ยู่ได ้ นับวนัจะยิง่เป็น
ความคดิทีม่ฐีานะครอบง า 
 พดูกนัตามความจรงิ ปรากฏการณ์เช่นนี้เป็นปัจจยัซ ้าเตมินกัเขยีนไทยทีร่า้ยแรงทีสุ่ด 
ทัง้นี้เนื่องจากกลุ่มชนทีป่ฏเิสธการอ่านนัน้เป็นกลุ่มชนทีม่อี านาจการซือ้มากทีสุ่ด การพฒันา
ประเทศทีร่วมศูนยอ์ยู่ในสงัคมเมอืงและทอดทิง้ชนบทมาเกอืบสีส่บิปี ในดา้นหนึ่งกท็ าใหช้าว
ชนบทซึง่เดมิทกีไ็ม่มวีฒันธรรมการอ่าน ถูกกัน้ก าแพงไม่ใหเ้ขา้มาในวฒันธรรมการอ่านเสยี
ตัง้แต่ตน้ หรอืแมอ้ยากอ่านหนงัสอืแต่กไ็ม่มกี าลงัซือ้เพยีงพอ สว่นคนในเมอืงทีม่รีายไดส้งูก็
กลายเป็นผูบ้รโิภคสือ่อื่นทีไ่ม่ใช่หนงัสอืมากขึน้ทุกท ี หรอืถา้หากจะซือ้หนังสอืบา้งกไ็ม่ใช่งานศลิป       
วรรณคดมีากเท่ากบัแมก็กาซนีประเภทดหูนงัฟังเพลง และงานเขยีนประเภทเทคนิค ฮาวท ู
หมอดฮูวงจุย้ต่างๆ สารพดัอย่างทีเ่ขารูส้กึว่าเกี่ยวกบัชวีติของพวกเขามากกว่า 
 แน่ละ แมเ้ราจะยอมรบัว่าสื่อสมยัใหม่มคีุณประโยชน์ของมนัและมสีว่นยกระดบัคุณภาพ
ชวีติในบางดา้นอยู่ไม่น้อย เช่นมคีวามฉบัไวในการเสนอขา่วสาร และมขีอบเขตในการกระจาย
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ขา่วสารไดม้ากกว่าหนงัสอืมาก ซึง่มองในแงค่วามกระจายความรบัรู ้ กต็อ้งถอืว่าเขามปีระโยชน์ 
แต่ผูม้สีตปัิญญาทุกคนกร็ูด้วี่าสิง่เหล่านี้ยงัไม่สามารถเขา้มาแทนทีม่ติดิา้นลกึของหนงัสอืได ้
เพราะฉะนัน้ในสงัคมทีม่ปีระเพณีการอ่านหยัง่รากลกึอย่างในประเทศตะวนัตก หนังสอืยงัคงเป็น
สนิคา้ทีข่ายได ้ และนกัเขยีนกค็งเป็นอาชพีทีม่หีน้ามตีาและมรีายได ้ เพยีงแต่ว่างานเขยีนของ
พวกเขากจ็ะตอ้งใหส้าระหรอืความลกึของอารมณ์ทีส่ ือ่อื่นใหไ้ม่ได ้ ซึง่หมายถงึตวันักเขยีนกต็อ้ง
ยกระดบัความสามารถและกระบวนการท างานใหล้กึซึง้ขึน้ จนคนอ่านปฏเิสธไม่ได…้ 
 ดว้ยเหตุนี้ ในระยะหลงั ๆ เราจะพบว่าในโลกตะวนัตกมนีกัคดิหรอืนกัวทิยาศาสตร์
หลายคนทีห่นัมาเขยีนหนงัสอืเป็นล ่าเป็นสนั และงานเขยีนแบบสารคดหีรอื non-fiction ใน
รปูแบบ   ต่าง ๆ ทีแ่น่นดว้ยสาระและงดงามในลลีาการน าเสนอ รวมทัง้เขยีนในเชงิจติวญิญาณ
กถ็ูกผลติออกมามาก กระทัง่มากกว่าวรรณกรรมแบบดัง้เดมิ โดยไดร้บัการตอ้นรบัจากผูอ้่าน
เป็นอย่างด…ี 
 ในทางกลบักนั สภาพทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย นอกเหนือไปกว่าการปฏเิสธการอ่านโดย
คนชัน้กลางแลว้ เราคงตอ้งยอมรบัว่านกัเขยีนไทยสว่นใหญ่ยงัมเีงือ่นไขมากนกัในการผลติงานที่
มคีุณภาพและงดงามลุ่มลกึพอทีจ่ะชวนผูอ้่านกลบัมาจากสือ่อื่น ๆ หรอืเอาชนะขอ้เสยีเปรยีบ
ทัง้หลายบรรดาม…ีกระทัง่หลายคนยงัไม่ตระหนกัดว้ยซ ้าว่ามคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้ง
ยกระดบัคุณภาพเพือ่เอาชนะขอ้เสยีเปรยีบเหล่านี้ 
 ค าถามทีส่ าคญัทีสุ่ดคอื แลว้อาชพีเขยีนหนงัสอืในประเทศไทยจะไปรอดหรอืไม่ ขณะที่
โลกก าลงัเปลีย่นรุดหน้าไปเรื่อย ๆ กระทัง่มาถงึปีสุดทา้ยของศตวรรษที ่20 แลว้ พดูตรง ๆ ผม
ไม่แน่ใจว่าผมจะตอบค าถามนี้ไดห้รอืไม่ แต่ผมคดิว่ามนัคงช่วยไดพ้อสมควร ถา้เราท าความ
เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะศลิปวรรณคดกีบัยุคสมยัทีผ่่านมา และก าลงัจะมาถงึ 
 ในสมยัโบราณหรอืทีฝ่รัง่เรยีกว่า premodern times จติวญิาณของสงัคมเป็นจติ
วญิญาณทีเ่น้นความเป็นองคร์วมและความเกี่ยวโยงสมัพนัธก์นัของสรรพสิง่ ในครัง้กระนัน้ ไม่
ว่าในโลกตะวนัตกหรอืโลกตะวนัออก รฐักบัสงัคมไม่ไดแ้ยกจากกนั อ านาจทางโลกกบัอ านาจ
ทางธรรมกโ็ยงใยกนัอย่างแน่นแฟ้น ผูค้นในสงัคมมสีงักดัชดัเจน มทีีท่างตายตวัในความสมัพนัธ์
กบัผูอ้ื่น ถงึแมค้วามสมัพนัธท์างสงัคมจะไม่มคีวามเสมอภาค แต่มนักเ็ป็นความเหลื่อมล ่าทีเ่ตม็
ไปดว้ยสายใยผกูพนั ทุกฝ่ายมพีนัธะหน้าทีต่่อผูอ้ื่นชดัเจน ใครเป็นไพร่ ใครเป็นผูด้ ี ใครเป็น
เศรษฐ ี ใครเป็นคนจน มนัมหีน้าทีต่่อกนัอยู่และไม่ใช่การด ารงอยู่ทีแ่ยกออกมาต่างหากอย่างที่
เราเหน็ในปัจจุบนั  
 ในยคุสมยัเช่นนี้… ศลิปวรรณคดกีม็ฐีานะของมนัอย่างตายตวัคอืมกัเกีย่วโยงกบัศาสนา 
กระทัง่เกีย่วโยงกบัผูม้อี านาจการเมอืง ดงัเราเหน็ไดว้่าการเขยีนหรอืบทกวโีบราณสว่นใหญ่ถา้
ไม่สอนธรรมะหรอืเกีย่วโยงกบัพธิกีรรม กต็อ้งเป็นการสดุดวีรีกรรม หรอืวตัรปฏบิตัขิอง
ผูป้กครอง เช่นในกรณีของคนไทยเองกม็ตีัง้แต่โองการแช่งน ้า รามเกียรต์ิมาจนถงึลิลิต
ตะเลงพ่ายหรอืกาพยเ์ห่เรือ สว่นภาพเขยีนกเ็ป็นจติกรรมฝาผนงั ซึง่สว่นใหญ่เป็นพุทธประวตั ิ
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ในสมยัโบราณ การทีศ่ลิปวรรณคดจีะแยกสาขามาโตเอง เขยีนตามใจชอบ จดันิทรรศการแสดง
งาน หรอืหากลุ่มผูอ้่านเอาเองนัน้ เป็นไปไม่ได ้
 เมื่อโลกเปลีย่นเป็นสมยัใหม่หรอืทีฝ่รัง่เรยีกว่า modernity ในเวลาต่อมา จติวญิญาณ
ของสงัคมทีเ่คยเน้นยดึเหนี่ยวกนัเป็นองคร์วมราวกบัว่าสงัคมเป็นองคาพยพชนิดหนึ่ง ไดถู้ก
ปฏเิสธหกัลา้งลงดว้ยปรชัญาใหม่ซึ่งเน้นในการแยกตวัเป็นอสิระขององคป์ระกอบต่าง ๆ ของ
สงัคม นบัตัง้แต่สถาบนัการเมอืงลงมาถงึระดบัปัจเจกบุคคล อาณาจกัรแยกตวัออกจากศาสน
จกัร รฐัแยกตวัออกจากสงัคม กระทัง่บุคคลกม็สีทิธทิีจ่ะแยกออกจากชุมชนมาเป็น free agent 
ไดใ้นยุคนี้ คุณค่าทีส่ าคญัทีสุ่ดกค็อืเสรภีาพและความเสมอภาพ… ซึง่ท าใหก้ารแสวงหาทาง
ปัญญาไม่ว่าจะเป็นวทิยาศาสตรห์รอืรปูแบบเนื้อหาทางศลิปวรรณคด ี กพ็ลอยไดร้บัอนุมตัใิห้
เตบิโตอย่างเสรไีปดว้ย 
 ในขณะทีว่งการวทิยาศาสตรส์ามารถคน้ควา้ศกึษาเรื่องใดกไ็ดโ้ดยไม่ตอ้งกลวัขดัแยง้กบั
ศาสนา วงการศลิปวรรณคดกีม็ทีศิทางการเตบิโตทีแ่ยกจากศาสนาและอ านาจรฐัไดเ้ช่นกนั 
นบัเป็นยุคทีรุ่่งเรอืงมากของศลิปิน เพราะว่าพวกเขาไม่ตอ้งเขยีนรูปพระเจา้สรา้งโลกอกีต่อไป 
หากสามารถเขยีนไดต้ัง้แต่รปูเดก็ คนแก่ หญงิเปลอืย ชายเปลอืย ไปจนถงึทวิทศัน์ หรอืแม้แต่
รปูขบวนปฏวิตัทิีข่ดัแยง้กบัผูกุ้มอ านาจ ในดา้นรูปแบบ จติรกรกพ็ฒันารูปแบบใหม่ ๆ ขึน้มาได้
อกีหลายอย่าง เกดิส านึกสกุลการเขยีนรูปมากขึน้ตัง้แต่ impressionism, expressionism มา
จนถงึรูปบดิๆเบี้ยวๆ อย่างงานของปิกสัโซ 
 ในท านองเดยีวกนั ศลิปินทีใ่ชต้วัอกัษรเป็นสือ่ กส็ามารถสรา้งงานเขยีนทีย่ิง่ใหญ่ขึน้มา
ไดม้ากมาย ทัง้ในแงท่ีเ่ป็นงานอาชพีและเป็นอาวุธทางปัญญาทีห่กัลา้งโลกเก่าทีค่บัแคบและกด
ทบั เรื่องสัน้และนิยายกลายเป็นรปูแบบวรรณกรรมทีเ่ฟ่ืองฟูมาก และกลายเป็นสนิคา้คุณภาพ
ในโลกยุคทีย่งัไม่มภีาพยนตร,์ วทิยุ, โทรทศัน์ อย่าว่าแต่จะมอีนิเทอรเ์น็ต นกัเขยีนที่เราถอืเป็น
ตน้แบบในการท างานวรรณกรรมทัง้หลาย ตัง้แต่  อูโก, บลัซคั, โซลา มาจนถงึ ตอลสตอย, ดอส
โตเยฟสกี,้ เฮมงิเวย ์และสไตน์เบค็ จะไม่มวีนัเตบิใหญ่ขึน้ในบรรณพภิพไดเ้ลย ถา้เขาเรว็ไปซกั
สองสามรอ้ยปี 
 และถา้พดูกนัตามความจรงิ ยุค modernity นี่แหละ คอืยุคทีต่ะวนัตกเริม่สง่ผลสะเทอืน
ต่อเราอย่างหนกัหน่วง ท าใหเ้ราตอ้งการเป็นอย่างเขา ไม่ว่าในทางการเมอืง เศรษฐกจิหรอื
วฒันธรรม ทุกวนันี้เรากย็งัยดืแบบแผนการท างานวรรณกรรมแบบตะวนัตกเป็นตน้แบบการ
ท างานของเรา สว่นจะท าไดม้าตราฐานหรอืไม่ หรอืตอ้งเผชญิสิง่แวดลอ้มทีต่่างกนัแค่ไหนเป็น
อกีเรื่องหนึ่ง 
 ปัญหามอียู่ว่า ในขณะทีเ่ราก าลงัดิน้รนหรอืไดพ้ยายามดิน้รนมารอ้ยกว่าปีแลว้ทีจ่ะ
เปลีย่นเป็นแบบสมยัใหม่ในทุกมติ ิ รวมทัง้ในดา้นการผลติงานเขยีนดว้ย กป็รากฏว่าโลก
ตะวนัตกไดเ้ปลีย่นแปลงรุดหน้าไปอกี โดยเฉพาะอย่างยิง่ในทางวฒันธรรม 
 ในเวลานี้ มคีนตะวนัตกจ านวนมากขึน้เรื่อย ๆ ทีไ่ดย้กระดบัลทัธปัิจเจกขนนิยมเพิม่ขึน้
อกีขัน้หน่ึง ถงึขัน้ไม่เชื่อในเรื่องผดิ-ถูก  ไม่เชื่อในพนัธะของบุคคลทีม่ตี่อสว่นรวม ไม่ว่าชาตหิรอื
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รฐั และเหน็ว่าสจัจะไม่มจีรงิในโลก ทุกอย่างเป็นเรื่องของทศันะ และการตคีวาม เพราะฉะนัน้ 
ใครจะมาเอาผดิเอาถูกผูอ้ื่น จะมาชี้น าหรอืลงโทษใครจากหลกัการไหน กไ็ม่ได้ทัง้สิน้ ในโลกนี้ไม่
มอีะไร หรอืผูใ้ดศกัดิส์ทิธิพ์อทีจ่ะมฐีานะสงูกว่าปัจเจกบุคคล                                                   
 แนวคดิเช่นน้ีเรยีกกนัว่า postmodernism คอืแนวคดิทีโ่ตขึน้มาหลงัจากโลกตะวนัตกได้
เขา้สู ่modern times จนอิม่ตวัแลว้หรอือาจจะกล่าวไดว้่า เป็นปฏกิริยิาตอบโต ้ modernity อกี
ชัน้หน่ึงหลงัจากที ่ modernity เคยเป็นปฏกิริยิาตอบโตยุ้คโบราณมาพกัใหญ่เมื่อฝรัง่ไม่รูว้่าจะ
เรยีกยุคปัจจุบนัของเขาว่าอย่างไร กเ็ลยเรยีกว่า “ยุคหลงัสมยัใหม่”  
 ถา้มองกนัในแงด่ ี กอ็าจจะถอืไดว้่าแนวคดิแบบโพสตโ์มเดริน์เป็นปฏกิริยิาตอบโตก้รอบ
ชวีติแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม กรอบการเรยีนรูข้องระบบการศกึษาทีเ่ป็นทางการและกรอบ
สงักดัแบบรฐัชาตสิมยัใหม่ ซึง่ลว้นแลว้แต่มมีติทิีก่ดขีเ่บยีดเบยีนแฝงอยู่ทัง้สิน้ 
 แต่ในสว่นทีเ่ป็นดา้นลบของมนั แนวคดิทีไ่ม่เชื่อในการด ารงอยู่ของสจัจะ และเหน็
ปัจเจกบุคคลเป็นศูนยก์ลางของจกัรวาล ย่อมตดัสายใยสมัพนัธท์ีเ่หลอือยู่ของมนุษยอ์อกไปจน
หมดสิน้ เพราะมนัน าไปสูภ่าวะทีส่ ิน้ไรบ้รรทดัฐานในเรื่องคุณธรรม ศลีธรรม จรยิธรรม ในการ
ท างานประกอบอาชพี พดูง่าย ๆ กค็อืว่า น าไปสู่ภาวะความสิน้ไรก้รอบกตกิาในการอยู่ร่วมกนั
ในสงัคม 
 แน่ละ ดา้นดขีองแนวคดิโพสตโ์มเดริน์อาจจะน าไปสูค่วามเขา้ใจมนุษยม์ากขึน้ ไม่ด่วน
ตดัสนิกนังา่ย ๆ ไม่ยดึตดิในชาตขิองตนเองเท่านัน้ ไม่ผกูมดัปัจเจกบุคคลดว้ยระบบการจดัตัง้
หรอืโครงสรา้งการท างานทีม่ากเกนิไป ตลอดจนไม่เอาคนในสงัคมมาขึน้ต่ออ านาจรฐัจนไม่มีที่
สิน้สุด ฯลฯ 
 อย่างไรกต็าม เมื่อกล่าวถงึในดา้นลบแลว้ แนวคดิโพสตโ์มเดริน์นบัเป็นสิง่ทีน่่ากลวั และ
อนัตรายอย่างยิง่ เพราะมนัสามารถใหค้วามชอบธรรมกบัพวกทุนขา้มชาตซิึง่อยากเหน็
ประชากรในประเทศต่าง ๆ ทีต่กเป็นเหยื่อของพวกเขา เป็นปัจเจกชนทีแ่ยกตวัออกจากสงัคมที่
ตนเองสงักดั และเอาผลประโยชน์ของตนเองมาเชื่อมโยงกบัทุนขา้มชาตโิดยไม่ตอ้งมคีวามภกัดี
กบัชาตกิ าเนิดของตนอกีต่อไป  ยิง่ไปกว่านัน้ ในดา้นการบรโิภคซึง่มมีติทิางวฒันธรรมปะปนอยู่
ดว้ยอย่างแยกไม่ออก ทุนขา้มชาตกิอ็ยากเหน็การเกดิขึน้ของนกับรโิภคขา้มชาตทิีเ่ลกิยดึตดิกบั
วฒันธรรมพืน้เมอืง เลกิยดึตดิกบัวฒันธรรมทีป่ระชาชาตตินสัง่สมกนัมา 
 กล่าวโดยย่อยกค็อื ลกัษณะดา้นลบของแนวคดิโพสตโ์มเดริน์ทีไ่ม่มคีวามผกูพนัทาง
ประวตัศิาสตร-์วฒันธรรมกบัผูใ้ด ไม่มมีาตรฐานถูก-ผดิ หรอืมเียื่อใยสงักดักบัอุดมคตทิางสงัคม
แบบไหน ช่างเหมาะกบัลกัษณะของกลุ่มลูกคา้ทีทุ่นขา้มชาตติอ้งการเป็นอย่างยิง่ ยิง่ถา้ประเทศ
ไหนมปีระชากรแบบนี้มากเท่าใด พวกเขากย็ิง่ทะลุทะลวงเขา้มาหาผลประโยชน์ไดง้่ายขึน้
เท่านัน้ 
 ส าหรบักรณีของประเทศไทย การเขา้มาของวฒันธรรมโพสตโ์มเดริน์อาจสง่ผลทัง้บวก
และลบ แต่เท่าทีผ่มสงัเกตมา ดา้นลบนี่ออกจะชดัเจนเพราะมนัเป็นการซ ้าเตมิอาชพีนกัเขยีนให้
ทรุดต ่าลงไปอกีเพราะลูกหลานคนชัน้กลางรุ่นใหม่ไม่เพยีงยดึตดิในสือ่อื่นๆ ทีไ่ม่ใช่หนงัสอื
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เท่านัน้ หากยงัไม่สามารถเชื่อมโยงตวัเองเขา้กบัสาระในหนงัสอืทีผ่ลติขึน้โดยนกัเขยีนไทยอกี
ต่างหาก 
 เนื้อหางานเขยีนทีเ่ป็นอยู่ในบา้นเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งหรอืเรื่องจรงิ กล่าวถงึทีสุ่ด
แลว้กย็งัเป็นความพยายามทีจ่ะพาสงัคมไทยไปสู ่ modernity เช่น ยงักล่าวถงึความทุกขย์าก
ของประชาชน ความยุตธิรรมทางสงัคม หรอืความเจบ็ปวดของบุคคลอนัเน่ืองมาจากการกดขี่
แบบ premodern เป็นตน้ สิง่เหล่านี้จะเขา้ถงึผูอ้่านได้กต็่อเมื่อผูอ้่านเองมสีว่นร่วมในค่านิยม
เดยีวกนักบัผูเ้ขยีน ถอืสงักดัเดยีวกนักบัผูเ้ขยีนเมื่อเอ่ยถงึชาตบิา้นเมอืง อกีทัง้หลาย ๆ กรณีก็
ยงัตอ้งมคีวามทรงจ าร่วมกนักบัผูเ้ขยีนในสว่นทีป่ระวตัศิาสตรข์องประเทศ หรอืบรบิททางสงัคม 
ในเมื่อผูท้ีม่กี าลงัซือ้ไม่เหน็คุณค่าผลผลติแลว้ พืน้ทีใ่นการท างานของนกัเขยีนนับวนักย็ิง่หด
แคบลงยกเวน้ว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงในฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรอืทัง้สองฝ่าย จนสามารถปรบัคลื่น
ความรบัรูเ้ขา้หากนัได ้
 สภาพทีช่วนสบัสนของนกัเขยีนไทยอกีอย่างหนึ่งกค็อื แทจ้รงิแลว้ การเคลื่อนทีไ่ปสูยุ่ค
สมยัต่าง ๆ ของสงัคมไทยนัน้ ไม่ไดเ้ป็นไปอย่างสม ่าเสมอทัว่ทัง้สงัคม หากเปลีย่นไปทนั
ตะวนัตกบางสว่น   คงทีบ่างสว่น หรอืเริม่เปลีย่นบา้งเป็นบางสว่น ซึง่หมายถงึว่า แมใ้นวนัน้ีโลก
ตะวนัตกจะอิม่ตวัแลว้กบัสมยัใหม่ของพวกเขา และเริม่ใหก้ าเนิดแนวคดิแบบโพสตโ์มเดริน์ แต่
ในสงัคมไทยเองเรายงัมอีงคป์ระกอบของหลายยุคสมยัอยู่ร่วมกาลเวลาและพืน้ทีเ่ดยีวกนั… 
 เรามจีติวญิญาณแบบ premodern แบบ modern และ postmodern ปะปนกนัอยู่ ราว
กบัว่ามหีลายประเทศอยู่ในประเทศเดยีวกนั ล าพงัถา้คดิต่างกนักค็งไม่มปัีญหาเท่าใด แต่ทีเ่ป็น
ปัญหากค็อืว่าผูค้นทีม่คีวามคดิต่างกนัอย่างสุดขัว้เหล่านี้ ถงึทีสุ่ดแลว้กย็งัตอ้งแย่งชงิกนัใช้
ทรพัยากรเดยีวกนั งบประมาณแผ่นดนิเดยีวกนั ตลอดจนแย่งกนัสง่ผลสะเทอืนต่อกลไกการ
ท างานของรฐั ซึง่มไิดแ้ยกต่างหากเป็นของใครของมนั 
 เมื่อไม่นานมานี้ มตีวัอย่างทีน่่าสนใจอนัหนึ่งซึ่งสะทอ้นความแตกต่างของยุคสมยัทีค่น
ไทยสงักดัไดเ้ป็นอย่างด ี คอืกรณีทหารกะเหรีย่งหรอืก๊อดอารม์บีุกยดึโรงพยาบาลราชบุรแีลว้ถูก
เจา้หน้าทีไ่ทยฆ่าตายหมด พวกทีย่ดึถอืในเรื่องอธปิไตยสมยัใหม่ของชาตบิอกว่าดแีลว้ทีเ่ป็น
เช่นนัน้ ขณะทีพ่วกเอน็จโีอทีถ่อืว่าโลกใหม่ไรพ้รมแดนกบ็อกว่าไรม้นุษยธรรมเกินไป ‘เขายอม
จ านนแลว้ท าไมตอ้งยงิทิง้’ สว่นพวกชาวบา้น premodern แถวราชบุรกีไ็ม่คดิอะไรมาก นอกจาก
จะเหน็ว่ามวีญิญาณใหม่มาล่องลอยแถวชุมชนของตน จงึรบีรุดกนัไปขอหวยโดยพลนั… ส าหรบั
พวกโพสตโ์มเดริน์ทีเ่จาะหยูอ้มหวัอยู่แถวสยามสแควรไ์ม่มปีฏกิริยิามาก เพราะสว่นหน่ึงเหน็ว่า
ไม่เกีย่วกบัพวกเขาแมแ้ต่น้อย อกีสว่นหน่ึงไม่รูว้่าเกดิอะไรขึน้ หรอืบางทกีค็ดิว่าก๊อดอารม์เีป็น
ชื่อวงดนตรรี๊อกทีต่นเองไม่รูจ้กัด ี
 ลองคดิดวู่า ถา้เราจะเขยีนเรื่องใหค้นไทยทุกหมู่เหล่าอ่านแลว้พอใจ เราจะเขยีนมนั
ออกมาอย่างไร คงไม่ใช่เรื่องงา่ย 
 พดูกนัตามตรรกะ ถา้หากยอมรบัว่าการเขยีนหนงัสอืแบบทีเ่ราเขยีนกนัอยู่นี้เป็นสว่น
หนึ่งของชวีติสมยัใหม่ซึง่มตี้นแบบมาจากตะวนัตก ศตวรรษที ่ 21 คงเป็นศตวรรษทีอ่นัตราย
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อย่างยิง่ส าหรบันกัเขยีนไทย เพราะไม่มลีูกคา้เพยีงพอทีจ่ะซือ้หนงัสอืของเรา แต่ถา้เรามองว่า
การผลติสือ่ดว้ยตวัอกัษรสามารถแปรรปูไปได ้ จากใชห้น้ากระดาษเป็นอย่างอื่น อาชพีนกัเขยีน
หนงัสอืคงจะยงัมอียู่  เพยีงแต่ว่าแทนทีจ่ะเขยีนกนัเป็นเล่ม กอ็าจจะเขยีนเป็นบทภาพยนตรห์รอื
บทสารคดโีทรทศัน์ กระทัง่เขยีนขายทางเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตซึง่ผมมัน่ใจเหลอืเกนิว่า คงไม่ถูก
กบัความคุน้เคยหรอืรสนิยมของหลายท่านทีน่ัง่ชุมนุมกนัในทีน่ี้ รวมทัง้ตวัผมเองดว้ย 
 อย่างไรกต็าม ถา้เราพจิารณาว่า ในประเทศไทยยงัมผีูค้นอกีจ านวนมากทีอ่ยู่ในโบราณ
สมยัและตอ้งการก้าวไปสูส่มยัใหม่ โดยยงัไม่ไดเ้กี่ยวขอ้งกบัแนวคดิแบบโพสตโ์มเดริน์สว่นที่
รงัเกยีจการอ่าน คนเหล่านี้ยงัเป็นเนื้อดนิทีเ่ราสามารถพามาสูว่ฒันธรรมการอ่านไดแ้ละถา้เรา
ระมดัระวงัใหด้ ีไม่ปล่อยใหเ้ขาหลุดไปจากวฒันธรรมนี้ ไม่ว่าจะไดส้มัผสัสือ่สมยัใหม่กีแ่บบกต็าม 
โอกาสทีน่กัเขยีนไทยจะยงัอยู่ได ้ และมวีงการทีเ่ตบิโตต่อเนื่องเหมอืนนกัเขยีนตะวนัตกยุค
ปัจจุบนักย็งัไม่หมดเสยีทเีดยีว เพยีงแต่ว่าพวกเราเองกต็อ้งยกระดบัความสามารถใหส้งูขึน้จนมี
สาระและความลกึซึง้ทางจติวญิญาณเหนือกว่าสิง่ทีม่าทางสือ่อื่น ๆ  
 ขอ้ไดเ้ปรยีบอย่างหนึ่งของนักเขยีนตะวนัตกกค็อืภาษา โดยเฉพาะภาษาสากลอย่าง
ภาษาองักฤษ เพราะมนัช่วยใหพ้ืน้ทีเ่ผยแพร่งานของเขากวา้งขึ้นชนิดทีเ่ราไม่อาจเอาตวัเองไป
เทยีบได ้ อนัน้ีกท็ าใหม้คีวามเป็นไปไดเ้หมอืนกนัในอนาคต ถา้เราอยากอยู่รอดกต็อ้งเผยแพร่
งานเป็นภาษาต่างประเทศมากขึน้…  
 ทว่าเหนือสิง่อื่นใด เราตอ้งเขา้ใจว่า การตบีตนัของวฒันธรรมการอ่านในประเทศไทยกด็ ี
การซ ้าเตมินกัเขยีนดว้ยการปฏเิสธการอ่านของพวกลูกหลานชัน้กลางกด็ ี ลว้นแลว้แต่เป็นผลมา
จากตวัแปรทีใ่หญ่โตกว่าวงการหนงัสอืทัง้สิน้ เช่นระบบเศรษฐกจิ ระบบการศกึษา และระบบ
การเมอืงทีล่ม้เหลว ซึง่ช่วยกนับ่มเพาะความเลอะเทอะทางปัญญาขึน้มาเตม็ไปหมด 
เพราะฉะนัน้ ถา้จะแกปั้ญหาการอ่านกนัจรงิ ๆ ตวันกัเขยีนเองกค็วรจะเขา้ร่วมการแกไ้ขปัญหา
อนัเป็นรอยด่างของประเทศเหล่านี้ดว้ย 
 กลบัมาเรื่องการเปลีย่นแปลงทางยุคสมยั…ผมยงัไม่มัน่ใจนกัว่าแนวคดิแบบโพสต์
โมเดริน์จะเป็นแนวโน้มทีย่บัยัง้ไม่ได ้ และยิง่ไม่เชื่อว่าประเทศไทยไม่มทีางเลอืกอื่น นอกจาก
เป็นซ่องโสเภณีสากลหรอืลานขายของของพวกทุนขา้มชาต ิ ผมคดิว่าการทีส่มยัใหม่ หรอื 
modernity เป็นสภาวะโตก้ลบัหรอื antithesis ของโบราณในสมยันัน้กช็อบดว้ยเหตุผลแลว้ และ
ท าใหเ้กดิสิง่ด ีๆ ขึน้มากมาย เพยีงแต่ว่าท าอย่างไรเราจงึจะขจดัสิง่ทีผ่กูพว่งมาในรูปของการกด
ขีแ่บบใหม่ออกไปได ้ หรอืพูดอกีแบบหนึ่งคอื ท าอย่างไรเราจงึจะใชช้วีติสมยัใหม่กนัในราคาทีถู่ก
ลงบา้ง… สิง่แวดลอ้มไม่ตอ้งเน่าเสยีขนาดนี้ไดไ้หม? คนขม่เหงกนัน้อยลงกว่านี้ไดไ้หม? 
 หน้าทีข่องมนุษยใ์นศตวรรษที ่ 21 กค็อืจะตอ้งหาทางสงัเคราะหเ์อาสิง่ด ี ๆ ทัง้จาก
สมยัใหม่และมรดกทางวฒันธรรมจากโบราณสมยัออกมาใหไ้ดเ้ป็น synthesis ของการด ารงอยู่
ในพืน้พภิพแห่งนี้ทีม่ที ัง้อสิระเสรภีาพของปัจเจกบุคคลและสายใยสมัพนัธ ์ ตลอดจนความเอือ้
อาทรทีม่นุษยพ์งึมตี่อกนั 
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 อนัน้ีเป็นเรื่องทีเ่กดิไดย้ากมาก และทีผ่่านมากม็กัไดแ้ค่อย่างใดอย่างหนึ่ง โบราณสมยัมี
เยื่อใยและความเอือ้อาทรต่อกนั แต่ไม่มคีวามเสมอภาค ไม่มเีสรภีาพ สมยัใหม่มเีสรภีาพ และ
ความเสมอภาค แต่เยื่อใยกถ็ูกตดัทอนลงไป เราจะสงัเคราะหใ์หเ้กดิสภาวะทีส่ามขึน้มาได้
อย่างไร 
 ทีผ่มพดูถงึนกัเขยีนในฐานะผู้ผลติสนิคา้ชนิดหนึ่งนัน้กเ็พือ่ใหเ้ขา้ใจงา่ยในกรอบคดิทีม่ี
อยู่ในสภาพปัจจุบนั แต่จรงิ ๆ แลว้ ผมมองว่านกัเขยีนเป็นมากกว่าคนคา้ขายหลายเท่านกั และ
เมื่อใดกต็ามทีน่กัเขยีนสามารถกา้วพน้กรอบคดิแบบผูผ้ลติสนิคา้มาได ้ พวกเขากไ็ม่ใช่อะไรอื่น 
หากคอืกลุ่มปัญญาชนกลุ่มหนึ่งซึง่ประกอบสว่นกบัปัญญาชนอื่น ๆ ขึน้มาเป็นจติวญิญาณของ
สงัคม 
 
 ในฐานะน้ี ผมกลบัคดิว่านกัเขยีนไทยมอีนาคตรุ่งโรจน์อย่างยิง่ เพราะถงึอย่างไร 
บา้นเมอืงของเรากย็งัคงตอ้งการผูม้สีตปัิญญา และสงัคมของเรากย็งัตอ้งใชเ้วลาอกีนานในการ
คน้หา synthesis ทีผ่มกล่าวถงึขา้งตน้ 
 
 
ทีม่า : เสกสรรค ์   ประเสรฐิกุล. “นกัเขยีนไทยในศตวรรษที ่ 21”.  ก่อนส้ินศตวรรษ. 
กรุงเทพฯ : สามญัชน, 2544.  หน้า 295-311.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทวิเคราะห ์
 
 เสกสรรค ์ ประเสรฐิกุล  เป็นทีรู่จ้กักนัในฐานะผูน้ านกัศกึษาในเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516  
หลงัจากออกจากป่าในช่วงปี พ.ศ. 2522  เขาเดนิทางไปเรยีนต่อจนจบปรญิญาเอกสาขา
รฐัศาสตรจ์ากมหาวทิยาลยัคอรแ์นล  สหรฐัอเมรกิา  เสกสรรค ์ ประเสรฐิกุล  เขา้รบัราชการเป็น
อาจารยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  และเคยด ารงต าแหน่งคณบดคีณะรฐัศาสตร ์  เสกสรรคม์ี
ผลงานเขยีนมาตัง้แต่ยงัเป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  และหลงัจากจบการศกึษา
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ปรญิญาเอก เดนิทางกลบัประเทศไทย  เขามงีานเขยีนตพีมิพเ์ผยแพร่อย่างต่อเนื่อง  มคีอลมัน์
ประจ าในหนงัสอืพมิพผ์ูจ้ดัการ    กรุงเทพฯ 30  เป็นตน้  ผลงานสรา้งสรรคม์ทีัง้เรื่องสัน้  นว
นิยาย  ความเรยีงเชงิอตัชวีประวตั ิ  สารคด ี  กวนีิพนธ ์  บทความวเิคราะหส์งัคม  บทความ
วจิารณ์วรรณกรรม ฯลฯ   บทบาทของเสกสรรค ์  ประเสรฐิกุลในฐานะนกัเขยีนจงึด าเนินควบคู่
ไปกบับทบาทของผูน้ าทางความคดิในการด าเนินกจิกรรมทางการเมอืงภาคประชาชน 
 ในบทความชื่อ “นกัเขยีนไทยในศตวรรษที ่ 21“  ซึง่เป็นบทปาฐกถาน าในงานเสวนา
วรรณกรรม  จดัโดยสโมสรนกัเขยีนภาคตะวนัออก *  เสกสรรคแ์สดงทศันะวจิารณ์ในประเดน็ที่
มกีารอภปิรายกนัมานาน  นัน่คอื  ความอ่อนแอของวฒันธรรมการอ่านในสงัคมไทย  อนัมผีล
ต่อเนื่องไปสูค่วามไม่มัน่คงของอาชพีนกัเขยีน  ทัง้ๆ ทีม่นีกัเขยีนหน้าใหม่เกดิขึน้มากมาย  และ
ความกระจุกตวัของตลาดหนงัสอื  เพราะจ านวนผูอ้่านมจี ากดั  ทัง้ ๆ ทีป่ระชากรไทยมมีากกว่า
หกสบิลา้นคน  แต่ยอดพมิพห์นงัสอืครัง้ละ 2–3000 เล่มกใ็ชเ้วลานานมากกว่าจะขายหมด   แม้
เสกสรรคจ์ะกล่าวถงึประเดน็ทีม่กีารอภปิรายกนัมาแลว้  แต่เขาไดช้ีช้ดัลงไปว่าสาเหตุแห่ง
ปัญหาเกดิจากความลม้เหลวของการศกึษาแบบตะวนัตกในประเทศไทย  แมเ้ขาจะไม่ไดก้ล่าว
รายละเอยีด  แต่กเ็ขา้ใจไดว้่าเสกสรรคม์องเหน็จุดอ่อนของการรบัระบบการศกึษาแบบตะวนัตก
มาใชแ้ต่เปลอืก  โดยไม่ไดร้บัเอาแก่นแทข้องปรชัญาการศกึษามาดว้ย   นัน่คอื  มุ่งเน้นทีจ่ะ
เรยีนรูเ้ทคโนโลยขีองฝรัง่  โดยไม่ใสใ่จกบั “ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละการสรา้งปัจเจกภาพ
ของปัจเจกบุคคล”  ผลทีเ่กดิขึน้กค็อื  เดก็ไทยจงึไม่ไดร้บัการสง่เสรมิใหอ้่านหนงัสอืนอก
หลกัสตูร  หรอืแสดงความคดิทีแ่ตกต่างไปจากผูส้อน   วงการศกึษาจงึลม้เหลวในสรา้งนกัอ่านที่
มคีุณภาพและศกัยภาพใหเ้พิม่ขึน้    สาเหตุอกีประการหน่ึงทีเ่ขากล่าวไวค้อื  ในสงัคมทุนนิยม
เช่นน้ี   สือ่เทคโนโลยสีมยัใหม่  ไดแ้ก่ ภาพยนตร ์ โทรทศัน์  วทิยุ  อนิเตอรเ์น็ท  เป็นคู่แขง่ทีม่ี
ความฉบัไว  กวา้งขวางในเครอืขา่ยการสือ่สารและมแีสง ส ี เสยีง  ภาพ  ทีเ่รา้อารมณ์กว่า
หนงัสอื  ดงันัน้  ในสงัคมไทยทีม่รีากฐานวฒันธรรมการอ่านอ่อนแอมาแต่เดมิ  ผูเ้สพจงึพรอ้มจะ
รบัวฒันธรรมตาดหูฟัูงไดง้่ายกว่า 
--------------------------------------------- 

* งานเสวนาวรรณกรรมในหวัขอ้  “นกัเขียนไทยในศตวรรษท่ี 21“  จดัโดยสโมสรนกั 
เขียนภาคตะวนัออก ณ สวนฐานประเสริฐ อ. เมือง จ. ระยอง  วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2543 

ตีพิมพค์รัง้แรกใน เนชั่นสดุสปัดาห ์ปีท่ี 8 ฉบบัวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์– 12 มีนาคม 2543 
 เขาชีใ้หเ้หน็ว่าการไหลบ่าอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยใีนยุคโลกดจิติอล  ท าให้
สงัคมไทยก าลงัตระหนกในบทบาทของสือ่สมยัใหม่อย่างยิง่  กระแสหนึ่งเกดิความกงัวลว่าสือ่
สมยัใหม่จะลดปรมิาณหนงัสอืใหน้้อยลง   อนัจะมผีลต่อการผลติ  การจ าหน่าย  และทีส่ าคญัต่อ
วฒันธรรมของการอ่านหนงัสอื   อกีกระแสหนึ่งยงัมคีวามเชื่อในอานุภาพของหนงัสอื  ว่ามเีสน่ห์
และมพีลงัทีผู่อ้่านไม่อาจสมัผสัไดก้ารอ่านผ่านสือ่อเีลก็โทรนิค   เสกสรรค ์  ประเสรฐิกุล  
ชีใ้หเ้หน็ว่าสงัคมตะวนัตกเผชญิหน้ากบัปัญหานี้เช่นกนั  เขาใชป้ระสบการณ์ต่างประเทศ
เปรยีบเทยีบกบัสภาวะทีเ่ป็นอยู่ในสงัคมไทย  โดยกล่าวว่าในสงัคมทีป่ระเพณีการอ่านหยัง่ราก
ลกึอย่างตะวนัตก  สือ่สมยัใหม่ยงัไม่อาจแทนทีห่นงัสอืได ้  แต่ส าหรบัสถานการณ์ของวง
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วรรณกรรมในสงัคมทีม่วีฒันธรรมการอ่านอ่อนแอเช่นประเทศไทย  นกัเขยีนต้องเผชญิกบั
จ านวนผูอ้่านทีล่ดลง  และเผชญิกบัเงือ่นไขต่าง ๆ ทีท่ าใหไ้ม่สามารถผลติงานคุณภาพทีม่คีวาม
ลุ่มลกึและงดงามจนเอาชนะสือ่อื่น ๆ  แมเ้ขาจะไม่ไดร้ะบุไดว้่าอาชพีเขยีนหนงัสอืในประเทศ
ไทยจะไปรอดหรอืไม่  แต่กไ็ดช้ีแ้นะทางออกไวว้่าในสถานการณ์ทีส่งัคมก าลงัเปลีย่นแปลงไป
เรื่อย ๆ  ในยุคของเทคโนโลยเีช่นน้ี   นกัเขยีนจ าตอ้งตระหนกัว่าการยกระดบัคุณภาพของงาน
เขยีนเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิง่ 
 สิง่หนึ่งทีเ่สกสรรคก์ล่าวไวช้ดัเจนในบทความนี้  อนัเป็นประเดน็ทีส่ าคญัอย่างยิง่  คอื   
คุณภาพของผูอ้่าน  ซึง่ตอ้งม ี“พลงัปัญญา”  ม ี“ความเตบิโตทางความคดิจติวญิญาณ”  และ 
“รสนิยมทีล่ะเอยีดอ่อน”  ดงัทีผู่เ้ขยีนขยายความว่า  “ถา้ไม่ใช่เป็นผูใ้ฝ่รูแ้ละตอ้งการหาความรู้
จากการอ่าน  กจ็ะตอ้งเหน็การอ่านเป็นความรื่นรมยข์องชวีติ  เหน็ว่ามนัเป็นสว่นหน่ึงของ
รสนิยมทางศลิปะ  และเป็นสว่นหน่ึงของการสนองปรารถนาทางจติวญิญาณของตนเอง”  การสัง่
สมตน้ทุนทางปัญญา  จติส านึก  และรสนิยม  ดงักล่าวมใิช่สิง่ทีจ่ะท าไดง้่ายและรวดเรว็เลย   
เพยีงระบบการศกึษากม็อิาจช่วยไดอ้ย่างเตม็ที ่ ยิง่ระบบการศกึษาลม้เหลวดว้ยแลว้  กเ็ป็นเรื่อง
น่ากลวัว่าการพฒันาคุณภาพผูอ้่านจะท าไดอ้ย่างไร  อย่างไรกต็าม  ทศันะของเสกสรรคแ์สดง
ชดัเจนว่าวฒันธรรมการอ่านเกดิจากคุณภาพของผูอ้่านและคุณภาพของงานเขยีนประกอบกนั 
 ผูเ้ขยีนพรรณนาการก่อเกดิและปรชัญาของแนวคดิสมยัใหม่ทีต่่อตา้นแนวคดิแบบ
โบราณ  และต่อมาเกดิแนวคดิหลงัสมยัใหม่หรอืโพสตโ์มเดริน์เป็นปฏกิริยิาตอบโตแ้นวคิด
สมยัใหม่อกีทหีนึ่ง   ผูเ้ขยีนชีว้่ากระแสแนวคดิแบบโพสตโ์มเดริน์ซึง่เริม่แพร่เขา้สูส่งัคมไทยก่อ
ทัง้ผลดแีละผลเสยี   แต่การทีส่งัคมไทยขบัเคลื่อนไปชา้กว่าสงัคมตะวนัตก  ท าใหแ้นวคดิต่าง ๆ 
ดงักล่าวเหลื่อมซอ้นกนัอยู่ในสงัคม    สภาวะเช่นน้ีจงึเป็นโอกาสเปิดส าหรบันักเขยีนไทยทีจ่ะเร่ง
สรา้งวฒันธรรมการอ่านใหเ้ขม้แขง็ขึน้  หากเป็นเช่นนัน้ได ้  ทางรอดของอาชพีนักเขยีนกไ็ม่ตบี
ตนัเสยีทเีดยีว 

ดงันัน้  บทความนี้จงึแสดงความคดิของผูว้จิารณ์ทีต่ติงิ  ยัว่ยุ และกระตุน้เตอืนให้
นกัเขยีนตระหนกัว่าโลกก าลงัเปลีย่นแปลง  นกัเขยีนจะตอ้งรบัมอืกบัสถานการณ์ส าคญั 2 อย่าง  
อย่างแรกคอื  ความเตบิโตและทนัสมยัของเทคโนโลยซีึง่เขา้มาแย่งพืน้ทีข่องวรรณกรรมและ
จ านวนนกัอ่าน  อย่างทีส่องคอืแนวคดิสมยัใหม่ในการสรา้งสรรคว์รรณกรรม  นักเขยีนจะตอ้ง
ปรบัตวัหมุนตามความเปลีย่นแปลงของสงัคมอย่างรูเ้ท่าทนั   การทีบ่ทวิจารณ์นี้ชีใ้หเ้หน็ว่า
นกัเขยีนไทยจะตอ้งเผชญิหน้ากบัสิง่ใดในอนาคตอนัใกล ้  เพือ่พรอ้มรบัปัญหาและหาทางแกไ้ข  
นบัว่าเป็นพลงัทางปัญญาแก่สงัคมร่วมสมยัอย่างยิง่ 

 
 

      รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ ์: ผูว้เิคราะห์ 
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“ความน่าจะเป็น” เรื่องเล่า เรื่องเล่น เรื่องไม่เป็นเรื่อง 
 

        พเิชฐ   แสงทอง 
 
 จนแลว้จนรอดเรากไ็ม่รูว้่า ตะกอน ในเรื่องสัน้ “บรรยากาศเป็นกนัเอง” เขา้ไปอยู่ในหอ้ง
มดือบักบัชายตดิอ่างนัน้ไดอ้ย่างไร ดว้ยเหตุผลอะไร แมต้ะกอนจะพยายามถาม แต่เรื่องเล่าของ
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ชายตดิอ่างทีว่่า เขาถูกจบัตวัมาเพือ่การทดลองทางวทิยาศาสตร ์ กจ็ะดเูป็นวรรณกรรม (นว
นิยายวทิยาศาสตร)์ หรอืหนังสอืฮอลลวีูด้เกนิไป 
 ท านองเดยีวกนั  สุดทา้ยเรากไ็ม่มสีทิธไิดค้ าตอบว่าท าไม นางสาววนัด ี ในเรื่อง นักเวน้
วรรค ถงึไดเ้ขยีนหนงัสอืเวน้วรรคห่างผดิปกตจินเรยีกไดว้่าเป็นช่องไฟขนาดพสิดารเมื่อเทยีบ
กบัช่องไฟของคนทัว่ไป ในเรื่อง “ดว้ยตาเปล่า” กเ็ช่นเดยีวกนั เราไม่อาจรูไ้ดเ้ลยว่า ไอป้ลง หรอื 
คุณปลง สามารถอ่านคนไดล้กึเช่นน้ีได ้เพราะเขามคีวามวเิศษทางญาณสมัผสัอะไรหรอืไม่ 
 เรื่องสัน้ในเล่ม ความน่าจะเป็น แทบทุกเรื่อง มกัจะสรา้งอารมณ์คา้งคาเช่นนี้ไวใ้ห้
ผูอ้่าน การสรา้งอารมณ์เช่นนี้ถอืเป็นความสามารถธรรมดาๆ ของการจบเรื่องแบบเปิด เหมอืน 
ปราบดา หยุ่น ตอ้งการจะบอกว่า สาเหตุ และ เหตุผล ส าหรบัโลกทุกวนัน้ี  ไม่สามารถใชอ้ธบิาย
อะไรไดไ้ปเสยีหมดทุกอย่างเหมอืนทีโ่ลกยุคสมยัใหม่เคยเชื่อมัน่ ยุคแห่งการใชเ้หตุผลแสวงหา
ความจรงินัน้ไดถ้งึกาลสิน้สุดลงแลว้ 
 โลกในงานเขยีนของปราบดา  หยุ่น เล่มนี้จงึเป็นโลกทีป่ราศจากเหตุผล  
 แต่นี่กค็อืเหตุผลทีโ่ดยตวัของเรื่องสัน้ทัง้เล่มนี้ ใชอ้ธบิายว่าท าไมเรื่องสัน้หลายเรื่องใน
เล่ม ความน่าจะเป็น ถงึไดก้ลายเป็นการเปิดพืน้ทีใ่หก้บั “เรื่องไม่เป็นเรื่อง” ทีว่รรณกรรมในยุค
สมยัใหม่ มองเมนิมาโดยตลอด 
 ในเชงิสงัคม งานเหล่านี้แสดงท่าทใีหม่ต่อเรื่องเลก็ๆ องคป์ระกอบเลก็ๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิใน
สงัคม แต่ถูกแนวความคดิของยุคสมยัใหม่เมนิเฉย 
 ในเรื่อง “อุปกรณ์ประกอบฉาก” การด าเนินเรื่องยงัคงโฟกสัไปทีพ่ระเอกกบันางเอก โดย
มดีาราตวัประกอบว่ายน ้าไปมาเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากอยู่ในสระน ้า อย่างไรกด็ ี  การโฟกสั
เหล่านี้ไม่ใช่เพือ่แสดงความส าคญัของพระเอกนางเอกต่อเรื่องราวในภาพยนตร ์ ดงัขนบของ
วรรณกรรมพาฝันทัว่ไป  แต่เป็นโฟกสัเพือ่ขบัเน้นใหด้าราประกอบซึง่เป็นเดก็เลก็ๆ สองสามคน 
เด่นชดัขึน้ ท่าทใีหม่ต่อองคป์ระกอบเลก็ๆ ในภาพยนตรเ์รื่องสัน้เรื่องนี้ ท าใหเ้รารูส้กึว่า แทท้ีจ่รงิ
แลว้ ตวัประกอบเหล่านี้มบีทสนทนามากกว่าพระเอกนางเอกหลายเท่านกั เพยีงแต่บทสนทนา
ของเขาไม่ไดด้งักอ้งโสตประสาทของผูอ้่าน การทีต่วัประกอบเดก็หญงิคนหนึ่งพดูขึน้มาในตอน
ใกลจ้บเรื่องว่า “หนูหวิขา้ว หนูหวิขา้ว” นัน้ ดเูหมอืนจะเป็นเสยีงพูดทีม่พีลงับอกต่อผูอ้่านว่า 
เสยีงพดูซึง่ผูเ้ขยีนบทภาพยนตรไ์ม่มใีหต้วัประกอบนัน้ แทจ้รงิแลว้เป็นเพยีงภาวะเสมอืนไม่มี
เสยีงพดูเท่านัน้ ขณะทีเ่สยีงพดูซึง่พระเอกและนางเอกมตี่อกนัตลอดเรื่อง (กนิเน้ือทีเ่กอืบจะรอ้ย
เปอรเ์ซน็ต)์ นัน้ ไม่ไดม้คีวามหมายต่อแก่นของเรื่องแต่อย่างใดเลย มนัเป็นเพยีงภาวะเสมอืนมี
เสยีงพดูเท่านัน้  
 เรื่องสัน้เรื่องนี้เหมอืนจะบอกกบัผูอ้่านว่า แทท้ีจ่รงิแลว้ช่องว่างระหว่างพระเอกนางเอก 
อนัเป็นผลผลติของวฒันธรรมวรีบุรุษวรีสตร ี หรอืวฒันธรรมผูน้ าของแนวความคดิยุคสมยัใหม่
กบัตวัประกอบ ผูต้าม หรอืบุคคลธรรมดาสามญั (ความเป็นอื่นของวรีบุรุษวรีสตร ีหรอืผูน้ า) นัน้ 
ไม่มอียู่จรงิ ซ ้ารา้ยสิง่ทีเ่ขา้มาลบเลอืนช่องว่าง หรอือกีนยัหน่ึงคอืเขา้มาท าใหเ้สน้แบ่งของสอง
ขัว้นี้คลุมเครอืพร่ามวันัน้ กไ็ม่ใช่ความคดิว่าดว้ยศกัดิศ์รแีห่งความเป็นมนุษยอ์ย่างทีน่กัมนุษย



ครัง้ที ่1 (03/04/45)                                                                          สรรนิพนธ ์ สาขาวรรณศลิป์ 

.  เอกสารหมายเลข  ว 3 

-474- 

นิยมเชื่อมัน่ หากแต่เป็นความคดิในเรื่องของการอยู่ร่วมกนัอย่างหลากหลาย อนัเป็นอารมณ์
ของโลกหลงัสมยัใหม่ 
 รากฐานของโลกสมยัใหม่นัน้ คอืรากฐานของความเชื่อมัน่ว่าตะวนัตกเหนือกว่า
ตะวนัออก ความมอีารยธรรมเหนือกว่าความหยาบงา่ย วรรณศลิป์เหนือกว่าความเรยีบงา่ย การ
ขดัเกลาเหนือกว่าการปะทุพวยพุง่ มสีตเิหนือกว่าบา้ แขง็แรงเหนือกว่าเจบ็ป่วย ผูช้ายเหนือกว่า
ผูห้ญงิ ผูใ้หญ่เหนือกว่าเดก็ ผูน้ าเหนือกว่าผูต้าม พระเอกนางเอกเหนือกว่าตวัประกอบ ฯลฯ 
 ความเชื่อมัน่เหล่านี้ถูกแนวคดิหลงัสมยัใหม่ตัง้ค าถาม ไม่มคีวามเชื่อมัน่เหลอือยู่อกีว่า
แบบแผนหรอืแนวทางต่างๆของศลิปะทีเ่ป็นบ่อเกดิของศลิปะทีแ่ทจ้รงิจะมอียู่จรงิ ไม่มคีวาม
เชื่อมัน่ว่าจะมกีฎเกณฑท์างภววสิยัใดๆ สามารถตดัสนิใหเ้กดิมศีลิปะชัน้ยอดกบัศลิปะชัน้เลวได ้
โลกหลงัสมยัใหม่จงึไม่มวีรรณกรรมขยะ ไม่มขียะวรรณกรรม ไม่มวีรรณกรรมทีด่เีลศิ ไม่มี
วรรณกรรมคลาสสคิ มแีต่วรรณกรรมทีเ่ท่าเทยีมกนับนพืน้ทีท่ีเ่ปิดกวา้งใหก้บัความแตกต่าง
หลากหลาย 
 ดว้ยเหตุนี้ในเรื่องสัน้ ความน่าจะเป็น เราจงึเหน็แดรก็กูล่าฟ้ืนคนืชพีขึน้มาอกีครัง้ใน
ภาพยนตรโ์ฆษณาเมด็อมดบักลิน่ปาก มไีวโอลนิคอนแชร์โตหมายเลข 5 กบัซมิโฟนีหมายเลข 
41ของโมซารท์ คลอประกอบอยู่เบาๆ จนแทบไม่ไดย้นิ ในฐานะศลิปะ นี่คอืความไม่เขา้กนัที่
รสนิยมยุคสมยัใหม่อาจดแูคลน แต่โดยบรรยากาศทางอารมณ์ของโลกหลงัสมยัใหม่ นี่คอืการลด
ช่องว่างระหว่างศลิปะคลาสสคิกบัศลิปะตลาด ท าใหเ้สน้แบ่งระหว่างศลิปะต่างระดบักนั
คลุมเครอื และกลายมาอยู่ในพืน้ทีเ่ดยีวกนัในรปูของความทรงจ าและเรื่องเล่า 
 ตวัละครในเรื่อง ความน่าจะเป็น พาผูอ้่านยอ้นกลบัไปในอดตีของเขาเพยีงเพราะ
ขอ้ความ     ปฎญิาณตวัวา่ “ฉนัจะไม่มวีนัเปลีย่นแปลง” ทีเ่ขยีนไวใ้นสมุดสมยัเป็นนกัเรยีนชัน้
มธัยมหนึ่ง แมว้่าเขาจะงุนงงว่าทีว่่าจะไม่มวีนัเปลีย่นแปลงนัน้ ไม่มวีนัเปลีย่นแปลงจากอะไร 
และการพาผูอ้่านยอ้นอดตีไปกม็ที่าทวี่าจะพยายามหาทีม่าของค าปฏญิาณ แต่เรื่องเล่าเกีย่วกบั
อดตีของเขากไ็ม่ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าเขากระตอืรอืรน้ และไม่มเีหตุผลแสดงว่าตลอดช่วงแห่งการ
เตบิโตของชวีติเขาจะตอ้งเจอกบัอะไรทีส่ลกัส าคญัถงึขนาดทีต่อ้งปฏญิาณ หากเป็นเพยีงเรื่อง
เล่าในเชงิอตัชวีประวตัทิัว่ๆ ไป ซึง่เล่าดว้ยภาษา ท่าทแีละจุดยนืของปัจจุบนั (ในทอ้งเรื่อง) ทีไ่ม่
มคีวามยีห่ระใดๆ เหลอือยู่อกีแลว้ 
 ดงันัน้ ภาพอดตีของตวัละครจงึถูกขยาย หรอืตคีวามดว้ยแนวคดิทีข่ดัแยง้กบัแนวคดิ
แบบแผนของสงัคมทัว่ไป เช่น การปฏเิสธโครงเรื่อง “เดก็ก าพรา้พอ่แม่ ไม่ใกลช้ดิกบัคนใน
ครอบครวั จะเป็นเดก็มปัีญหา” อนัเป็นวาทกรรมของวชิาการสงัคมสงเคราะห ์ และงาน
วรรณกรรมเชงิจติวทิยา (เช่น นวนิยายหลายเรื่องของโบตัน๋, ดอกไมส้ด หรอืเรื่อง “การล่มสลาย
ของสถาบนัครอบครวัทีค่วามรกัไม่อาจเยยีวยา” ของอรุณวด ีอรุณมาศ  “เวลาในขวดแกว้” ของ
ประภสัสร  เสวกิุล) 
 หลงัพอ่แม่ประสบอุบตัเิหตุเสยีชวีติ “เพือ่นๆ ต่างเกรงว่าฉนัจะกลายเป็นเดก็มปัีญหา...
แต่เปล่าเลย  ถงึฉนัจะเสยีใจทีไ่ม่มพีอ่กบัแม่อยู่ใกล้ๆ  อกีต่อไปแล้ว แต่ฉนักเ็ป็นคนทีม่โีลก
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สว่นตวัทีก่วา้งใหญ่ไพศาลพอสมควร โลกทีม่พีอ่มแีม่มเีพือ่นนัน้ ถอืว่าเป็นโลกภายนอก จะขาด
ไปคนสองคนไม่ไดท้ าใหโ้ลกของฉนัสะทกสะทา้น  เมือ่ตอ้งกลบัไปในโลกภายในกม็เีหงามเีศรา้
บา้งเป็นเรือ่งธรรมดา ไม่ถงึกบัเป็นปัญหาใหญ่โตใหต้อ้งไปพึง่ยาเสพย์ตดิ ไม่ถงึกบัตอ้งคดิดบั
ชวีติตวัเองตามใครไป...” (หน้า 14) 
 แลว้เล่าเรื่องดว้ยโครงเรื่องใหม่ “เดก็ก าพรา้พอ่แม่อย่าง “ฉนั” ใกลช้ดิกบัย่าและปู่ น้อย
มาก แต่สามารถมชีวีติอยู่ในสงัคมบรโิภคไดอ้ย่างสมบูรณ์พรอ้มเหมอืนกบัคนทีม่คีรอบครวั
พรอ้มหน้าพรอ้มตาคนอืน่”  
 ดว้ยภาษาและท่าท ี ตลอดจนแนวคดิปัจจุบนั  อดตีของตวัละคร ฉนั จงึห่างกบัปัจจุบนั
เพยีงแค่เวลาและสถานทีเ่ท่านัน้  ขณะทีค่วามหมายดเูหมอืนจะเป็นเนื้อเดยีวกนั 
 จะว่าไปแลว้ นี่คอืความสามารถของวรรณกรรมในฐานะเรื่องเล่า  เรื่องเล่าไม่ว่าในยุค
ไหนๆ ต่างกม็กีลไกในการกระท ากบัเวลาทัง้ในอดตี ปัจจุบนั และอนาคต ท านองเดยีวกนั  จะ
ต่างกนักแ็ต่ว่าเรื่องเล่าประเภทหนึ่งมกัจะพยายามชกัจูงผูอ้่านยอ้นกลบัไปสูก่าละเทศะทีป่รากฏ
ในทอ้งเรื่องจรงิๆ อย่างเช่นวรรณกรรมองิประวตัศิาสตร ์ กม็กัจะระดมชุดวาทกรรม
ประวตัศิาสตรเ์ขา้มาเพือ่สรา้งอารมณ์และบรรยากาศใหเ้หน็ว่าเป็นอดตี เรื่องเล่าทีห่วงัผลแบบน้ี
คอืงานประเภททีม่ ัน่ใจว่าความส าเรจ็ของตวับทเกดิจากความสามารถในการสรา้งความสมจรงิ
ใหม้ศีกัยภาพชกัจงูโน้มน้าวผูอ้่านใหเ้กดิอารมณ์ความรูส้กึร่วมได ้ งานประเภทนี้มกัจะชี้ชวนให้
ผูอ้่านเคลบิเคลิม้ไปว่าเรื่องเล่านี้คอืการถอดแบบเรื่องทีเ่กดิขึน้จรงิๆ หรอือย่างน้อยกม็โีอกาส
เป็นจรงิ  
 แต่เรื่องเล่าใน ความน่าจะเป็น ดเูหมอืนจะกระตุน้เตอืนใหผู้อ้่านรูส้กึตวัอยู่ตลอดเวลา
ว่านี่คอื เรือ่งเล่า ประการแรก เราจะเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนจากเสยีงเล่าทีแ่ทบทุกเรื่องจะเป็นเสยีง
เล่าของผูรู้แ้จง้ ซึง่ถอยห่างออกมาจากเรื่องราว ตลอดจนอารมณ์ของเรื่อง  การใชเ้สยีงเล่าและ
ท่าทแีบบถอยห่างนี้ ท าใหเ้ราพบว่า แมเ้รื่องสัน้จะก าลงัเล่าถงึความกดดนัอย่างหนกัของตวั
ละคร อย่างเช่น อาการหวาดกลวั วติกกงัวลของ ตะกอน ในเรื่อง “บรรยากาศเป็นกนัเอง” แต่
ผูอ้่านจะไม่รูส้กึวติกกงัวลหรอืกดดนัไปดว้ยเลย หรอืเมื่อเล่าถงึอาการของ เดก็หญงิตอ้งใจ ใน
เรื่อง “ตามตาตอ้งใจ” ทีต่อ้งต่อสูอ้ยู่กบัแบบแผนและมาตรฐานสงัคมโดยล าพงัเรากไ็ม่รูส้กึว่าเธอ
จะตอ้งเหนื่อยยากล าบากกายาอะไรนอกจากมแีต่ความงุนงงสงสยัต่อค าตอบของสงัคมในเวลาที่
เธอไปสมัพนัธด์ว้ย ซึง่สุดทา้ยเธอกย็งัยนืยนัมัน่คงในวธิคีดิและมุมมองของตวัเอง 
 อาการเปิดเผยต่อผูอ้่านว่าก าลงัอ่านเรื่องเล่าของรวมเรื่องสัน้ ความน่าจะเป็น อกี
ประการหนึ่งกค็อื การอธบิายขยายความ หรอืการแทรกความลงในวงเลบ็หลายขอ้ความกม็ี
ลกัษณะชวนหวั  อนัเป็นการตอกย ้าใหเ้หน็ว่าไม่มคีวามจรงิจงัแต่อย่างใดทัง้สิน้  ขณะทีบ่างเรื่อง
กจ็บเรื่องดว้ยเชงิอรรถ อธบิายขยายความตามแบบงานวชิาการแต่ดว้ยท่าททีีแ่ปลกออกไป 
 มายาคตขิองวรรณกรรมสรา้งสรรค ์ แต่ไหนแต่ไรมามกัจะใหค้่ากบัการมุ่งมัน่เอาจรงิเอา
จงั เราอาจพดูไดว้่า กฎเกณฑ ์ แบบแผนตลอดจนไวยากรณ์ต่างๆ อนัถอืเป็นวาทกรรมของ
วรรณกรรมนัน้เกดิขึน้มาภายใตม้ายาคตแิห่งความมุ่งมัน่เอาจรงิเอาจงันี้ แมแ้ต่วรรณกรรมชวน
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หวัซึง่ดจูะเป็นอกีขัว้หนึ่งของวรรณกรรมสรา้งสรรค ์ และมที่าททีีไ่ม่น่าจะเอือ้ใหก้บัการเอาจรงิ
เอาจงัมากนกักย็งัมกีฏเกณฑแ์ละขอ้ตกลงทีท่ ัง้ผูเ้ขยีนและผูอ้่าน "รูก้นั" อยู่แลว้อย่างชดัเจน
ส าหรบัแยกจดัประเภท 
 แต่ในเล่มนี้เรากลบัเหน็ปราบดาเกบ็เกีย่วเอาขนบของวรรณกรรมต่างขนบมาผสมปนเป
กนัจนไม่มชี่องว่างใหเ้ราจ าแนกงานของเขาได ้ (เราจงึไดย้นิว่ามกีารพดูถงึงานของเขาในหลาย
แบบดว้ยกนั เช่น บอกว่าการเล่าเหมอืนกบั 'รงค ์  วงษ์สวรรค ์ ส านวนการเขยีนเหมอืนกบั
นกัเขยีนกลุ่มไปยาลใหญ่ สว่นวธิคีดิเป็นเอกลกัษณ์ของเขาเองฯ) 
 อย่างเช่นในเรื่อง “ตื้น-ลกึ-หนา-บาง” ทีป่ระสานขนบแบบวรรณกรรมวทิยาศาสตรเ์ขา้
กบัขนบวรรณกรรมสรา้งสรรค ์ โดยใหน้กันิยมไพรผูม้ทีศันะแบบโรแมนตกิบงัเอญิพบกบัวตัถุที่
เรยีกว่าความลบัขนาดเท่านิ้วโป้ง พลดัตกลงมาจากนอกโลก หรอืในเรื่อง “บรรยากาศเป็น
กนัเอง” ทีใ่หช้ายตดิอ่างเล่าเรื่องการทดลองทางวทิยาศาสตรแ์บบนวนิยายวทิยาศาสตร ์ หรอื
เรื่อง “อะไรในอากาศ” ทีป่ระสมประสานระหว่างวรรณกรรมอโีรตกิ วรรณกรรมสจันิยม
มหศัจรรยแ์บบลาตนิ ใชภ้าษาพดูแบบพเีรยีด ภาษาบรรยายตามขนบของวรรณคดไีทย และ
ภาษาหยาบกระดา้งทีน่ิยมใชก้นัในหนงัสอืปกขาว เรื่อง “อุปกรณ์ประกอบฉาก” ทีใ่ชว้รรณกรรม
พาฝันฉาบหน้าแลว้ซ่อนประเดน็ส าคญัเอาไวใ้นฉากหลงัทีเ่ปิดโอกาสใหผู้อ้่านไดใ้ชข้นบการอ่าน
ตคีวามแบบวรรณกรรมสรา้งสรรค ์หรอือย่างเรื่อง “นกัเวน้วรรค” และ “คนนอนคม” ทีเ่อาขนบใน
การวเิคราะห ์ตัง้สมมุตฐิาน และหาค าตอบของงานวชิาการและนกัวชิาการขึน้มาใช้ 
 ในแงน่ี้เราจงึเหน็ว่านอกจากรวมเรื่องสัน้เล่มนี้จะท าใหเ้สน้แบ่งของสองขัว้ หรอืระบบทวิ
ลกัษณ์ทีแ่นวคดิของสมยัใหม่นิยมเชื่อถอืความคลุมเครอืพร่าเลอืนดงัทีก่ล่าวถงึขา้งตน้แลว้ 
ปราบดายงัพยายามท าใหเ้สน้แบ่งเชงิประเภทของวรรณกรรมคลุมเครอืพร่าเลอืนไปดว้ย 
 แมก้ระทัง่ระหว่างนกัเขยีนกบัตวัละคร  ทีแ่นวคดิสมยัใหม่เชื่อว่า  นกัเขยีนย่อมตอ้ง
สามารถใชอ้ านาจก ากบัตวัละครของเขาใหไ้ดอ้ย่างอยู่มอื  วรรณกรรมถงึจะสมบูรณ์เป็น
เอกภาพ ปราบดายงัตัง้ขอ้สงสยัถงึความยอกยอ้นของมายาคตนิี้  โดยใหต้วัละครในเรื่อง “มารุต
มองทะเล” ออกมาแฉโพยปราบดา หยุ่น ผูเ้ป็นนกัเขยีนใหผู้อ้่านฟังอย่างสาดเสยีเทเสยี เรื่องสัน้
เรื่องนี้ยงัคงใหน้กัเขยีนมอี านาจตามแนวคดิเดมิอยู่บา้ง  เช่น ขอ้ความทีต่วัละครแสดงความวติก
ว่าถา้ปราบดามาแลว้เขาจะหมดโอกาสอนังาม แต่อย่างน้อยในเรื่องสัน้ทัง้หมด 13 เรื่อง เรื่องนี้
หนึ่งเรื่องเตม็ๆ ทีต่วัละครมอี านาจเหนือนกัเขยีนอย่างเตม็ที่ 
 ดว้ยเหตุนี้จงึไม่เป็นเรื่องทีเ่กนิความคาดหมายนกัถา้ปราบดาจะไปไกลถงึระดบัของการ
วพิากษ์ ความเป็นวรรณกรรม ในเรื่องสัน้ “เหตุการณ์กรรมซ ้าเล่า” ในเรื่องสัน้เรื่องนี้ปราบดาให้
ตวัละครแต่ละตวัในเรื่องมคีวามสมัพนัธก์นัหมด ตวัละครแต่ละตวัเล่าเรื่องของตวัเองในมุมมอง
ของตวัเอง แลว้เรื่องกม็าจบลงตรงทีเ่ริม่ตน้นัน่เอง  
 เรื่องสัน้เรื่องนี้เปิดเผยใหเ้หน็ว่าปราบดาเชื่อว่าวรรณกรรมนัน้เป็นระบบปิดที่
องคป์ระกอบภายในต่างกอ็า้งองิและสมัพนัธก์นัเองโดยไม่เกีย่วพนักบัความจรงิภายนอกเลย 
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 ทัง้หมดนี้ไม่เกนิเลยทีจ่ะท าใหเ้รารูส้กึว่า หลงัจากเงยหน้าขึน้จากรวมเรื่องสัน้เล่มนี้แล้วจะ 
"…รูส้กึเหมอืนไดก้นิอาหารรสชาตแิปลกๆ…" (ดวงดาว  ค าพุท : หน้า "จากบรรณาธกิารแพรว
สุดสปัดาห"์) เพราะในประวตัศิาสตรเ์รื่องสัน้บา้นเรา  เราไม่ค่อยจะไดย้นิเสยีงใครตัง้ค าถามถงึ
ลกัษณะแบบแผนของสิง่ต่างๆ ในสงัคมซึง่ห่อหุม้เรามานานและลกึซึง้เสยีจนเราคดิว่ามนัเป็น
ธรรมชาต ิ
 โดยเฉพาะในวงการวรรณกรรมไม่เคยมนีกัเขยีนในอดตีตัง้ค าถามและแสดงอาการไม่
ไวว้างใจตวัของวรรณกรรมเองมาก่อน การพฒันาการของวรรณกรรมทีเ่ป็นมาอย่างเขม้ขน้โดย
ตลอด จนแตกแขนงออกไปเป็นวรรณกรรมประเภทต่างๆ มากมายนัน้ โดยมากแลว้เป็น
พฒันาการทีต่ ัง้อยู่บนพืน้ฐานทีเ่ชื่อว่าวรรณกรรมจะตอ้งสะทอ้นออกถงึความจรงิไดท้ัง้สิน้  ทุก
แนววรรณกรรมต่างกย็นืยนัเชื่อมัน่ในระดบัความจรงิทีจ่รงิเหนือกว่าแนวนิยมอื่นซึง่แนวนิยม
ของตนคน้พบ 
 ในความเหน็ของผม หลงัจากรวมเรื่องสัน้ นักกู่ตะโกน (สนพ. ประพนัธส์าสน์ : 2528) 
ของ ศกัดิช์ยั ลคันาวเิชยีร แลว้ ดเูหมอืนรวมเรื่องสัน้ ความน่าจะเป็น นี่เองทีเ่ป็นเสยีงกอ้งของ
ยุคสมยัปัจจุบนัทีว่่ากนัว่าเป็นยุคสมยัแห่งการสิน้สุดของความเชื่อมัน่ในแบบแผนต่างๆ ทีส่งัคม
ยุคสมยัใหม่สรา้งขึน้มา 
 แมว้่าจะพดูอย่างนี้  แต่ผมเองใช่ว่าจะเชื่อมัน่นกั! 
 
 
ทีม่า : พเิชฐ   แสงทอง.  " "ความน่าจะเป็น" เรื่องเล่า เรื่องเล่น  เรื่องไม่เป็นเรื่อง". เนชัน่สุด
สปัดาห์. ปีที ่12 ฉบบัที ่437 (16-22 ตุลาคม 2543), หน้า 54-55.     
  
 
   
   
 
 
 
 

บทวิเครำะห ์
 

พเิชษฐ ์ แสงทอง  จบการศกึษารฐัศาสตรบ์ณัฑติจากมหาวทิยาลยัรามค าแหง  ปัจจุบนั
ก าลงัศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท  สาขาไทยศกึษา  ทีส่ถาบนัเดยีวกนั  พเิชษฐเ์ริม่เขียนบท
วจิารณ์จรงิจงัตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2536  มผีลงานตพีมิพใ์นสยามรฐัสปัดาหวจิารณ์ ไรเตอร ์กรุงเทพ
ธุรกจิ (จุดประกาย)  ฯลฯ โดยใชน้ามปากกา  สายพณิ  ปฐมาบรรณ  บทวจิารณ์ “กวนีิพนธม์า้



ครัง้ที ่1 (03/04/45)                                                                          สรรนิพนธ ์ สาขาวรรณศลิป์ 

.  เอกสารหมายเลข  ว 3 

-478- 

กา้นกลว้ย ของไพวรนิทร ์  ขาวงาม”   ไดร้บัการตพีมิพร์วมเล่มในหนงัสอื ร ำปำกกำ ชกั “ม้ำ
ก้ำนกล้วย” ร่วมกบับทวจิารณ์ของวาณิช  จรุงกจิอนนัต ์ ชศูกัดิ ์ ภทัรกุลวณิชย ์ และ แดง  ใบ
เล่  ปัจจุบนัพเิชษฐ์มบีทวจิารณ์ตพีมิพใ์นเนชัน่สุดสปัดาห ์ ในบางครัง้บางคราว  และมคีอลมัน์
ประจ าเกี่ยวกบัวรรณกรรมที่กรุงเทพธุรกจิ (จุดประกาย ) ฉบบัวนัเสาร ์  นอกจากนี้ยงัเป็น
บรรณาธกิารนิตยสาร VAIN  Comment  ซึง่เป็นนิตยสารท ามอืเน้นเรื่องวรรณกรรมและการ
วจิารณ์อกีดว้ย   
 ส าหรบับทวจิารณ์ทีเ่ลอืกสรรมาน้ี  พเิชษฐว์จิารณ์ผลงานรวมเรื่องสัน้เล่มแรกของปราบ
ดา หยุ่น ชื่อ ควำมน่ำจะเป็น   ปราบดา หยุ่น  เป็นนกัเขยีนคลื่นลูกใหม่ทีส่รา้งความ
สัน่สะเทอืนแก่วงวรรณกรรมดว้ยเรื่องสัน้ทีม่ลีกัษณะแปลกใหม่ทา้ทาย “ขนบ” ของการแต่งเรื่อง
สัน้ทัว่ไป  ผลงานของปราบดา หยุ่นจงึสรา้งความคกึคกัแก่การวจิารณ์วรรณกรรม  มนีกัวจิารณ์
หลายคนใหค้วามสนใจน าผลงานมาวเิคราะหว์พิากษ์1  นบัว่าเป็นผลงานร่วมสมยัทีก่ระตุน้ความ
สนใจของนกัอ่านและนกัวจิารณ์อย่างกวา้งขวาง 
 นกัวจิารณ์หลายคนมองเหน็ตรงกนัว่าเรื่องสัน้ของปราบดา หยุ่น  เป็นภาพสะทอ้นของ
เรื่องสัน้หลงัยุคสมยัใหม่ (Post-Modernism)2 ทีช่ดัเจนทีสุ่ด  แต่บทวจิารณ์ชิ้นน้ีจบัประเดน็
วจิารณ์โดยกล่าวตรงไปตรงมาว่าตามหลกัการของวรรณกรรมของยุคสมยัใหม่  เรื่องสัน้ของ
ปราบดาย่อมไดร้บัการวพิากษ์ว่าเป็น “เรื่องไม่เป็นเรื่อง”  ผูว้จิารณ์สามารถชีใ้หเ้หน็ไดช้ดัเจนว่า  
ในขณะทีเ่รื่องสัน้ในชุดควำมน่ำจะเป็น ดเูหมอืนว่า “อ่านไม่รูเ้รื่อง” และสรา้ง “อารมณ์คา้ง” นัน้  
ไดท้า้ทายขนบของการสรา้งสรรคว์รรณกรรมประเภทเรื่องเล่าในดา้นต่าง ๆ อย่างไร   เช่น ใน
ดา้นตรรกะของการเล่าเรื่อง  เหตุการณ์ต่าง ๆ ในเรื่องกไ็ม่ไดเ้ป็นเหตุเป็นผลต่อกนัเหมอืนอย่าง
เรื่องเล่าทัว่ไป   เรื่องสัน้บางเรื่องไม่มตีอนตน้เรื่องและตอนจบเรื่อง  เพราะตอนจบของเรื่องกค็อื
ตอนตน้ของเรื่องนัน่เอง  ราวกบัเรื่องวนเป็นวงกลม   รวมทัง้การเล่าเรื่องทีใ่ชล้กัษณะ  “เรื่องเล่า
ทีเ่ล่าถงึตวัมนัเอง”     ผูว้จิารณ์ชีใ้หเ้หน็ว่าจากเรื่องสัน้หลายเรื่องผูเ้ขยีนก าลงับอกผูอ้่านว่าสิง่
เลก็ๆ น้อย ๆ ทีด่ไูม่สลกัส าคญักลบัมบีทบาทและมคีวามหมายต่อตวัเรื่อง ขณะเดยีวกนัสิง่ที่ดู
เหมอืนเป็นเรื่องส าคญัหรอืเป็นเรื่องหลกักไ็รค้วามส าคญั  นอกจากนี้  ผูเ้ขยีนยงัเสนอแนวคดิที่
ขดัแยง้กบัความคดิและค่านิยมทางสงัคมตามแบบแผนทัว่ไปอกีดว้ย   ในดา้นขนบของ

 
1 ตวัอย่างเช่น     รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ,์ “ความน่าจะเป็น :  คลื่นลกูใหม่ของนกัเขียนเรื่องสัน้ไทย”,  เนชั่นสดุสปัดาห ์ ปีท่ี 9 
ฉบบั 437 16 - 22 ตลุาคม 2543  หนา้ 70 - 71. 
             ลดาวลัย ์  รตันดิลกชัย, “ความน่าจะเป็นของปราบดา หยุ่น (1) และ (2), มติชนสุดสปัดาห ์ ปีท่ี 21 
ฉบบัท่ี 1052  (16 ตลุาคม 2543)  และ ฉบบัท่ี 1053 (23 ตลุาคม 2543) หนา้67. 
            อริาวดี  ไตลงัคะ,  “ความน่าจะเป็นอะไร” , มตชินสดุสปัดาห,์  ปีท่ี 21  ฉบบัท่ี 1058 (27 พฤศจิกายน 
2543), หนา้ 70 - 72. 
2 อ่านเรื่องของแนวคิดแบบหลงัยุคสมยัใหม่ไดจ้ากบทสมัภาษณช์ศูกัด์ิ  ภทัรกลุวณิชย ์ และนพพร ประชากลุ  
มองหลากมมุ “โพสตโ์มเดิรน์”  ในสารคดี ปีท่ี 17  ฉบบัท่ี  193  (มีนาคม, 2544 ) หนา้ 138 - 150. 
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วรรณกรรม  ผูว้จิารณ์อธบิายใหเ้หน็ว่าปราบดาผสมปนเปขนบวรรณกรรมต่างแบบในเรื่อง
เดยีวกนั  อนัท าใหเ้สน้แบ่งประเภทวรรณกรรมทีเ่คยยดึถอืกนัมาพร่าเลอืนยิง่ขึน้ 
 ผูว้จิารณ์ชีใ้หเ้หน็ว่า  เรื่องสัน้ของปราบดา หยุ่น ทีด่ ู“แปลก”  และ  “อ่านไม่รูเ้รื่อง”  นี้ 
ซ่อนความคดิว่าผูเ้ขยีนก าลงัวจิารณ์โลกและชวีติดว้ยสายตาของคนในสงัคมยุคหลงัสมยัใหม่ 
(Post-Modernism)  ผูเ้ขยีนเหน็ว่าโลกไรส้าระ  การยกเหตุผลมาอา้งไม่ไดม้คีวามหมายจรงิจงั
เสมอไป  เป็นโลกแห่งความแตกต่างหลากหลาย  ไรพ้รมแดนแห่งการแบ่งแยก  เพราะไม่เชื่อว่า
กฎเกณฑท์ีเ่ชื่อถอืไดม้อียู่จรงิ  แต่กลบัเชื่อมัน่ในเรื่องการอยู่ร่วมกนัของสรรพสิง่  และการ
ยอมรบัความแตกต่างหลากหลาย  ในสว่นของวรรณกรรม   ผูว้จิารณ์ใชมุ้มมองของแนวคดิ
โครงสรา้งนิยมทีเ่หน็ว่าว่าวรรณกรรมเป็นเพยีงวาทกรรมทีม่กีลวธิ ี ขนบ  และถอ้ยค า ซึง่อา้งองิ
และสมัพนัธก์นั โดยไม่เกีย่วกบัโลกภายนอก   ผูว้จิารณ์จงึวเิคราะหใ์หเ้หน็ว่าผูเ้ขยีนเน้นย ้าดว้ย
ท่าทลีอ้เลยีนเสยีดว้ยซ ้าว่าวรรณกรรมเป็นเรื่องเล่ามใิช่เรื่องจรงิ  และดงึผูอ้่านใหถ้อยห่าง
ออกมาจากเรื่องราวดว้ยกลวธิตี่าง ๆ  เช่น ดว้ยวธิเีลา่เรื่อง  ดว้ยถอ้ยค าภาษาทีต่่างระดบักนั  
ดว้ยการใหต้วัละครวพิากษ์วจิารณ์ผูเ้ขยีน  เป็นตน้   
 ประเดน็ส าคญัของบทวจิารณ์นี้จงึอยู่ทีก่ารแสดงใหเ้หน็ว่าวรรณกรรมมคีวามสมัพนัธก์บั
สงัคมอย่างแนบแน่น  เมื่อสงัคมเปลีย่นแปลงไป  วรรณกรรมกม็พีฒันาการ  มคีวาม
เปลีย่นแปลงตามไปดว้ย  สงัคมโลกก าลงักา้วเขา้สูยุ่คใหม่ทีต่ ัง้ขอ้สงสยักบัสิง่ทีเ่คยยดึถอืมาแต่
เดมิ  กระแสความคดินี้แพร่เขา้สูส่งัคมไทย  และมอีทิธพิลต่อการสรา้งสรรคง์านศลิปะเด่นชดัขึน้
เรื่อย ๆ  วรรณกรรมไทยร่วมสมยัจ านวนหน่ึงก าลงัหมุนตามกระแสโลกและกระแสสงัคมไทย
ดว้ย  สิง่นี้นบัเป็นความเคลื่อนไหวในวงวรรณกรรมทีน่กัเขยีน นกัอ่าน และนกัวจิารณ์ต่างให้
ความสนใจ  อนัทีจ่รงิ  ในแต่ละช่วงเวลามกัมนีกัเขยีนสรา้งสรรคว์รรณกรรมทีม่คีวามแตกต่าง
จากงานสรา้งสรรคต์ามแบบแผน  หรอืมกีารสรา้ง “ขนบ” ใหม่ทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ   งานเขยีน
เหล่านี้ทา้ทายความคุน้ชนิของนกัอ่านทัว่ไป  ดงันัน้   นกัวจิารณ์จงึตอ้งเขา้มาท าหน้าทีเ่ป็น 
“สือ่กลาง”  ชีใ้หเ้หน็ว่าความแปลกต่างนัน้มทีีม่า  และมจุีดมุ่งหมายอย่างไร   มคีวามสมัพนัธก์บั
กระแสสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างไร  ในบางครัง้  วรรณกรรมบางเรื่องกา้วไกลเกนิยุคสมยัของ
ตน  นกัวจิารณ์ตอ้งเป็นผูท้ีต่อ้งรูเ้ท่าทนั  ตดิตามความเคลื่อนไหวนี้ไดท้นัท่วงท ี   บทวจิารณ์นี้
จงึเป็นแรงกระตุน้เตอืนว่านักวจิารณ์จะตอ้งไม่หยุดนิ่งอยู่กบัที ่  แมว้่าโดยทัว่ไปนกัวจิารณ์จะมา
ทหีลงันกัเขยีน   แต่อย่างน้อยทีสุ่ดตอ้งตามใหท้นั 

 
     รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ ์: ผูว้เิคราะห์ 

 
ความคิด ความเช่ือ และความส านึกเชิงปรชัญา 

โรนลัด ์พคีอ็ก 
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ปัญหาทีเ่ลีย่งไม่ไดเ้กดิขึน้อย่างแน่นอนในประเดน็ทีว่่า ในเมื่อมเีรื่องของปรชัญาทีแ่ฝง
อยู่ในตวังานเขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ยแลว้ เราจะประเมนิปรชัญาทีว่่านี้ในตวัของมนัเองไดห้รอืไม่ 
ในขณะทีเ่ราประเมนิตวักวนีิพนธซ์ึง่นบัไดว้่าเป็นพาหะของปรชัญานัน้… ในทางปฏบิตัแิลว้ 
ขา้พเจา้คดิว่าเราก าลงัประเมนิตวัความคดิไปดว้ย โดยทีเ่รายอมรบั หรอืยอมรบัเป็นบางสว่น 
หรอืปฏเิสธความคดิทีว่่านัน้ ขา้พเจา้ใคร่ขอย ้าว่าการยอมรบัแต่เพยีงบางสว่นนัน้เป็นการ
ลดทอนคุณค่าในการทีเ่ราวนิิจฉยัตวังานในฐานะทีเ่ป็นงานอนัมเีอกภาพ  การท าเช่นนัน้น าไปสู่
สิง่ทีข่า้พเจา้เรยีกว่าขอ้วนิิจฉยัแบบกลา้ๆกลวัๆ คนจ านวนไม่น้อยคิดไม่เหมอืนกบัขา้พเจา้ พวก
เขายนืยนัว่าเราสามารถทีจ่ะเปิดทางใหแ้ก่ปรชัญาทีเ่รารบัไม่ได ้ แต่เรายงัอยู่ในฐานะทีจ่ะใหข้อ้
วนิิจฉยัอนัถูกตอ้งไดใ้นเรื่องของตวักวนีิพนธ ์ จรงิอยู่ เราอาจจะตอ้งยอมรบัว่าในงานทีเ่กี่ยวกบั
ความเชื่อทีค่่อนขา้งจะตายตวั ความสมดุลเกดิขึน้ได้เพราะมกีรอบโครงในดา้นอารมณ์ความรูส้กึ
อนัเป็นฐานใหแ้ก่ความเชื่อทีแ่ตกต่างกนัไปได ้ ยกตวัอย่างเช่น เราสามารถทีจ่ะมปีฏกิริยิาตอบ
โตก้บัละครศาสนาของโกลแดล (Claudel) หรอืของเอเลยีต (Eliot) ตราบใดทีเ่รายงัหมกมุ่นอยู่
กบัประเดน็ทีว่่าดว้ยความชัว่ การส านึกบาป และการโหยหาทางแห่งความบรสิุทธิอ์นัจะ
ปลดปล่อยมนุษยจ์ากบาปได ้ แมว้่าเราอาจจะไม่ยอมรบัเงือ่นไขของศาสนาครสิตท์ีว่่าดว้ย
ประเดน็เหล่านี้… 

ประเด็นต่างๆอาจจะยงัชดัเจนอยู่ในกวนีิพนธ์ศาสนา เช่นในงานของดนัน์ (Donne) 
เฮอร์เบริต์ (Herbert) วอฮน์ (Vaughan) หรอืกวยีุคบารอ็คของเยอรมนั แต่ในวรรณกรรมสว่น
ใหญ่อนัรวมถงึนวนิยายและละคร เราไม่ไดส้มัผสักบัปรชัญาทีเ่ป็นระบบ ไม่ไดส้มัผสักบัระบบที่
ตายตวัแลว้ ไม่ว่าจะเป็นของศาสนาครสิตห์รอืความเชื่อนอกกรอบแห่งศาสนานัน้ แต่เราก าลงั
สมัผสักบัแบบแผนความคดิหรอืแบบแผนคุณค่าทีม่ลีกัษณะเฉพาะตนและเปลี่ยนแปลงไปได้
เรื่อยๆ ในบางครัง้กเ็ป็นเรื่องของการจงใจเลีย่งความเป็นระบบ ความเชื่อทีต่ายตวั หรอืค าสอนที่
คงเสน้คงวา ดว้ยเหตุนี้ขา้พเจา้จงึขอเสนอมโนทศัน์ "ความส านึกเชงิปรชัญา" ว่าเป็นคุณสมบตัทิี่
จ าเป็นตอ้งมเีพือ่ทีง่านวรรณกรรมเหล่านัน้จะมไิดก้ลายเป็นสิง่ทีไ่ร้คุณค่า ตืน้เขนิ หรอืเป็นแค่
การเล่าเรื่องหรอืแต่งกลอนดว้ยวธิทีีร่าวกบัเป็นเครื่องจกัรกล  ในวรรณกรรมทุกชิ้นทีถ่อืไดว้่ามี
ระดบั เราน่าทีจ่ะพบพลงัทางปรชัญาอนัแฝงอยู่ ความส านึกในเรื่องของคุณค่าทางปรชัญา หรอื
การหยัง่รูด้ว้ยสญัชาตญาณหรอืภูมปัิญญาทีว่่าดว้ยกจิของมนุษย ์ นี่อาจเรยีกไดว้่าเป็นทางเลอืก
ที่ไร้ระบบอนัตรงขา้มกบังานของผู้ทีเ่คร่งกบัแบบแผนของศาสนา เช่น มลิตนั (Milton) และเอ
เลยีต และโกลแดล แมว้่าค าสอนทางศาสนาจะมใิช่ตวังานกวนีิพนธเ์อง แต่กวนีิพนธก์จ็ะไม่เป็น
กวนีิพนธถ์า้ยงัจมปลกัอยู่ในระดบัทีไ่รส้าระ หรอืไรค้วามส าคญั กล่าวอกีนยัหนึ่งกค็อื เราจ า
จะตอ้งสามารถพนิิจงานวรรณกรรมลงไปใตร้ะดบัพืน้ผวิ ระหว่างบรรทดั หรอืผ่านการหลอมรวม
ของโครงเรื่องและตวัละคร ผ่านความเปรยีบทัง้หลาย เพือ่ทีจ่ะไปใหถ้งึแก่นของความคดิ ซึง่ใน
รปูแบบอื่นจดัไดว้่าเป็นเนื้อหาของคตใินเรื่องของชวีติและมวลมนุษย ์ ผูค้นสว่นมาก ยกเวน้แต่
พวกทีไ่ม่ชอบคดิและพวกปัญญาอ่อน จ าเป็นจะตอ้งเผชญิหน้ากบัชวีติ เขาถูกบบีใหค้ดิใหห้นกั
ในเรื่องของสถานะของบุคลกิภาพ ของความปรารถนา และของการกระท าของพวกเขาเอง ดว้ย
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เหตุนี้ในมนุษยท์ุกผูทุ้กนามเราจงึพบจุดก าเนิดของความคดิอนัยัง่ยนืซึ่งแสดงออกในรปูแบบอนั
เขม้ขน้ของปรชัญา ศาสนา จรยิธรรม และปรชัญาสงัคม   กว ี นกัเขยีน มกัจะคดิเป็นรูปธรรม 
เป็นภาพพจน์ และการทีเ่ขาสามารถหลอมพลงัแห่งจนิตนาการเขา้กบัความแหลมคมเชงิปรชัญา
และจรยิธรรมไดน้ัน้ กเ็ป็นสิง่ทีท่ าใหเ้ขาไดร้บัการยอมรบัในหมู่คนทีช่่างคดิและเป่ียมดว้ยปัญญา 
ผูซ้ึง่อยู่ในฐานะเป็นฝ่ายรบังานวรรณกรรมและสามารถเขา้ถงึวธิกีารแสดงออกของกวแีละ
นกัเขยีนได ้ ยิง่ไปกว่านัน้ การสรา้งงานทีเ่ป็นกวนีิพนธ ์ เช่นเดยีวกบัศลิปะทัง้หลาย เป็นการ
แสดงออกใหเ้หน็ประจกัษ์ว่า นกัเขยีนมเีครื่องมอืทีส่ามารถจะพสิจูน์ใหเ้หน็ถงึความรูใ้นบาง
สาขา ประสบการณ์ และสจัธรรมทีก่จิกรรมทางปัญญาอื่นไม่อาจท าไดเ้สมอเหมอืน จนิตนาการ 
ความคดิและกลวธิใีนการแสดงออกเดนิไปในทางเดยีวกนั  ดงันัน้ คุณสมบตัอินัเกีย่วเนื่องกบั
ความคดิ กบัปรชัญาซึง่แฝงอยู่ในตวังาน (อนัรวมถงึความเชื่อและความส านึกในคุณค่า) จงึเป็น
หนึ่งในหลกัเกณฑพ์ืน้ฐานของงานทางวรรณศลิป์ 

ประเดน็ทีว่่าความส านึกทีว่่านี้จะอยู่ในรูปแฝงเรน้หรอืเผยแสดงออกมาอย่างชดัแจง้ 
ดว้ยวาทกรรมเชงิสัง่สอนอย่างโจ่งแจง้ ขึน้อยู่กบัสภาพอารมณ์ความรูส้กึและวธิกีารเขยีนของตวั
นกัเขยีนเอง งานอนัเป็นทีช่ื่นชอบของเบอรน์าร์ด ชอว ์ (Bernard Shaw) ทีข่า้พเจา้อา้งมา
ขา้งตน้ชีใ้หเ้หน็ไดอ้ย่างดพีอสมควรว่า ทัง้ลกัษณะทีแ่ฝงเรน้และลกัษณะทีเ่ผยแสดงอยู่ร่วมกนั
ได ้ ในอกีแงห่นึ่ง กวนีิพนธเ์ชงิสญัลกัษณ์ปรบัสิง่ทีแ่ฝงเรน้ไปจนถงึระดบัของความไม่ชดัเจน แต่
เราจ าจะตอ้งตอกย ้าว่าความคดิเขา้มาเกี่ยวพนัดว้ย ณ ทีน่ี้  ไม่ใช่แต่เพยีงความรูส้กึ 
สุนทรยีศาสตรท์ีมุ่่งจะปรบัเปลีย่นความส าคญัและบทบาทหน้าทีเ่ฉพาะของกวนีิพนธใ์หเ้ป็นแต่
เพยีงเรื่องของความรูส้กึและการแสดงความรูส้กึนัน้ถอืไดว้่าไม่พอเพยีง เพราะเป็นการมองขา้ม
การหลอมรวมอนัเรน้ลบัระหว่างความคดิกบัความรู้สกึซึ่งบรรลุถงึระดบัแห่งความสมบูรณ์ใน
ภาษาเชงิสญัลกัษณ์และกววีจันะ ความคดิไดร้บัการแสดงออกในรูปของความอ่อนไหวแห่ง
อารมณ์ แฝงไวใ้นกรอบของการเล่าเรื่อง กกัขงัไวใ้นรูปของสญัลกัษณ์ ปกปิดไวบ้างสว่น  เผย
แสดงเพยีงบางสว่น… (ลองพจิารณา) ตวัอย่างจากงานของเชคอฟ (Chekhov) ละครเหล่าน้ีเตม็
ไปดว้ยการวเิคราะหเ์ชงิสงัคม แต่แสดงออกโดยทางออ้มในรปูของความเจบ็ปวดระดบับุคคล 
ความรูส้กึ ความอดัอัน้ตนัใจ และความกดดนัทีพ่วกเขาไดร้บั เชคอฟใชต้วัละครเหล่าน้ีแสดงให้
เราเหน็ถงึความปัน่ป่วนของชนทัง้ชัน้ นัน่คอืชนชัน้กลางของรสัเซยีในตอนตน้ศตวรรษที ่ 20  
ตวัอย่างทีเ่ด่นชดัอกีอย่างหนึ่งกค็อื โศกนาฏกรรมในฐานะทีเ่ป็นศลิปะประเภทหนึ่ง 
โศกนาฏกรรมทุกเรื่องเป็นค าพพิากษาชวีติมนุษยใ์นส่วนทีเ่กี่ยวกบัอ านาจทีอ่ยู่เหนือมนุษย…์ 
โศกนาฏกรรมเป็นการทา้ทายปวงเทพ เป็นขอ้กล่าวหาเชงิจรยิธรรม โศกนาฏกรรมคอื
เครื่องหมายค าถามต่อชวีติมนุษยอ์นัวา้วุ่นและสบัสน ปัญหาเหล่านี้มใิช่ปัญหาเชงิสุนทรยีแ์ต่
เพยีงอย่างเดยีว ความหมายของโศกนาฏกรรมจงึมไิดอ้ยู่ในระดบัของสุนทรยีศาสตรแ์ละ
วรรณศลิป์เท่านัน้ 

 
เจตนา นาควชัระ : ผูแ้ปล 
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ทีม่า : Ronald Peacock. "Ideas, Beliefs, and Philosophical Awareness" จากหนงัสอื 
Criticism and Personal Taste.  Oxford University Press, 1972, pp. 98-101. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทวิเคราะห ์
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โรนลัด ์พคีอ็ก (Ronald  Peacock) เป็นนกัวชิาการดา้นเยอรมนัศกึษาชาวองักฤษ  มี
ผลงานดา้นวรรณคดศีกึษาโดยเฉพาะทีเ่กี่ยวกบัวรรณคดเียอรมนัมากมาย ไดร้บัการยอมรบัใน
หมู่นกัวชิาการระดบันานาชาต ิ หนงัสอืชื่อ Criticism and Personal Taste (1972) (อาจแปล
เป็นไทยไดว้่า  "การวจิารณ์กบัรสนิยมสว่นตวั") เป็นหนังสอืทฤษฎวีรรณคดทีีจ่ดัไดว้่ามลีกัษณะ
ทา้ทายเพราะดูประหนึ่งว่า จะเป็นถ้อยแถลงของ ”คนหวัเก่า” ทีย่งัเชื่อในเรื่องของรสนิยมอนัดี
สว่นบุคคล และความสามารถของผูม้ปัีญญาทีจ่ะวนิิจฉัยคุณค่าไดเ้องโดยมติอ้งเกาะยดึกบัทฤษฎ ี 
เป็นทีน่่าสงัเกตว่า ช่วงตน้ทศวรรษ  1970 เป็นยุคที ่“การวจิารณ์แผนใหม่” ก าลงัเริม่ทีจ่ะโด่งดงั
จากจุดเริม่ตน้ในประเทศฝรัง่เศสแลว้แผ่ขยายไปสูอ่เมรกิาเหนือ จนกระทัง่กลายเป็นขบวนการ
ทางวชิาการทีม่ผีูเ้รยีกว่าเป็น critical theory  หนงัสอืของพคีอ็กนัน้ถา้อ่านอย่างผวิเผนิเรา
อาจจะเขา้ใจผดิไปไดว้่า เป็นหลกัการแห่งการวจิารณ์ทีย่ดึถอืสามญัส านึกเป็นหลกั แต่ถา้พนิิจ
ใหถ้ีถ่ว้นแลว้จะพบว่า ผูแ้ต่งพยายามจะแสวงหาทศิทางในการวจิารณ์ทีเ่ป็นรูปธรรม และไดใ้ช้
เหตุผลในการอธบิายหลกัการดงักล่าวอย่างชดัเจน โดยอา้งถงึตวังานอนัหลากหลายจาก
วรรณกรรมของชาตติะวนัตกหลายชาต ิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ องักฤษ  อเมรกินั เยอรมนั ฝรัง่เศส 
และรสัเซยี โดยทัว่ไปจุดเด่นของนกัวชิาการองักฤษกค็อืความสามารถในการตแีผ่และวเิคราะห์
ปัญหาอย่างตรงไปตรงมาและชดัเจน อนัดจูะเป็นมรดกหรอืแนวความคดิเชงิปรชัญาทีเ่รยีกว่า 
"ประสบการณ์นิยม" (Empiricism) ในขณะเดยีวกนัเมื่อไดศ้กึษาภาษา วฒันธรรม และวรรณคดขีอง
เยอรมนัอย่างลกึซึ้ง นักวชิาการเหล่านี้กม็คีวามคุน้เคยกบัการมองปัญหาเชงิปรชัญาและการ
อธบิายความเชงินามธรรม หนังสอืเล่มนี้จึงเป็นหนังสอืด้านทฤษฎีวรรณคดีที่กอปรด้วยความ
ลุ่มลกึเชิงปรชัญา และให้อรรถาธบิายไดอ้ย่างแจ่มชดัเป็นรูปธรรมไม่คลุมเครอื  

ในกรอบของวรรณคดศีกึษา วทิยาการสาขาย่อยทีน่กัวชิาการดา้นเยอรมนัศกึษาให้
ความสนใจเป็นพเิศษกค็อื “การประเมนิคุณค่า”  (ภาษาองักฤษว่า literary evaluation; 
ภาษาเยอรมนัว่า Literarische Wertung) ไดม้กีารถกเถยีงกนัต่อเนื่องมานับตัง้แต่ปลาย
ศตวรรษที ่ 19 แลว้ว่า เป็นการสมควรหรอืไม่ที่จะปรบัวชิาด้านมนุษยศาสตร์ใหม้คีวามแม่น
ตรงเทยีบได้กบัวทิยาศาสตร ์ ความคดิกระแสหนึ่งเรยีกรอ้ง (ตามสงัคมศาสตรบ์างสาขา)ให้
มนุษยศาสตรส์ลดัทิง้เสยีซึ่งลกัษณะอนัเป็นอตัวสิยั และหลกีหนีการประเมนิคุณค่า อกีกระแส
หนึ่งมุ่งเน้นใหเ้หน็ว่ามนุษยศาสตรม์เีอกลกัษณ์ของตนซึง่แตกต่างจากวทิยาศาสตร ์ และสว่น
หนึ่งของเอกลกัษณ์นัน้กค็อืความใสใ่จในเรื่องของคุณค่า ดงันัน้การประเมนิคุณค่าจงึเป็นภารกจิ
อนัส าคญัของมนุษยศาสตร ์และของวรรณคดศีกึษา 
 โรนลัด ์พคีอ็ก อยู่ในกระแสทีส่องทีก่ล่าวมาขา้งตน้นี้ เขาไม่ลงัเลทีจ่ะตอกย ้าว่าวรรณคดี
มคีวามสมัพนัธก์บัชวีติ (นกัวชิาการรุ่นใหม่มกัจะใชค้ าว่า referentiality) ในขณะทีน่กัวชิาการ
บางกลุ่มในยุคปัจจุบนัไม่ตอ้งการทีจ่ะวเิคราะหว์รรณคดใีนแงข่องความสมัพนัธก์บัโลกและชวีติ
จรงิ แต่จะมุ่งมองวรรณคดใีนฐานะทีเ่ป็นเพยีงตวับท (text) ทีอ่ยู่ไดด้ว้ยความสมัพนัธภ์ายในตัวั
บทเอง หรอืความสมัพนัธ์ระหว่างตวับท เมื่อพคีอ็กไดก้ าหนดทศิทางในการศกึษาของเขาไว้
เช่นนี้แลว้ จงึไม่เป็นทีน่่าประหลาดใจว่า เขาจะมุ่งเน้นถงึคุณค่าทีเ่กี่ยวโยงกบั ”ความส านึกเชงิ
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ปรชัญา” พคีอ็กไม่ลงัเลทีจ่ะวนิิจฉัยว่าความโดดเด่นของงานวรรณกรรมนัน้ส่วนหนึ่งขึน้อยู่กบั
เนื้อหาทีม่นีัยเชงิปรชัญา ทัง้นี้เขาพยายามที่จะแยกแยะใหเ้หน็ว่าวรรณศลิป์เป็นวาทกรรมเชงิ
ปรชัญาทีแ่ตกต่างจากงานดา้นปรชัญาเอง โดยทีน่กัประพนัธแ์ละกวมีกีลวธิทีี่จะสื่อความเชงิ
ปรชัญาในทางออ้มด้วยกววีจันะที่อาจซบัซ้อนและลุ่มลกึ ถงึอย่างไรกต็าม เขากล่าวไวอ้ย่าง
ปราศจากขอ้สงสยัใดๆว่า ผูอ้่านหรอืผูร้บัเลีย่งไม่ไดท้ีจ่ะประเมนิตวัเนื้อหาทางความคดิทีแ่ฝงอยู่
ในงานวรรณกรรม  ในอกีระดบัหนึ่ง เขาใหข้อ้สรุปทีช่ดัเจนอกีเช่นกนัว่า เราจ าเป็นจะตอ้ง
ประเมนิวรรณกรรมทัง้ในดา้นของอารมณ์ความรูส้กึควบคู่ไปกบัดา้นของแก่นทางความคดิ นัน่
คอืทางสายกลางทีช่่วยใหเ้ราไม่พลดัหลงไปสูอ่าณาจกัรโรแมนตกิอย่างสุดขัว้ หรอืไปสูว่รรณกรรม
บางประเภททีมุ่่งแต่จะสือ่ปัญญาความคดิโดยไม่ไดใ้สใ่จต่อการสรา้งสรรคท์างวรรณศลิป์ 
 ในหลายตอน พคีอ็กกลา่วถงึขอ้แตกต่างระหว่างความเชื่อทางศาสนาทีอ่าจจะแสดง
ออกมาในงานของนกัประพนัธบ์างคนซึง่ยดึตดิอยู่กบัค าสอนอย่างเคร่งครดั โดยทีน่กัประพนัธ์
เหล่านัน้พรอ้มทีจ่ะเดนิตามระบบทางความเชื่อทีถ่่ายทอดต่อเนื่องกนัมาในกรอบของศาสนา เขา
ชีใ้หเ้หน็ว่าความลุ่มลกึในทางความคดิอนัเป็นตวัประกนัคุณค่าของงานวรรณกรรมนัน้ ไม่
จ าเป็นตอ้งเป็นความคดิทีเ่ป็นระบบเช่นเดยีวกบัปรชัญาหรอืศาสนา แต่ย่อมจะตอ้งแสดงออกถงึ
ความตื่นตวัทางปัญญาทีม่ตี่อปัญหาของมนุษยชาต ิของสงัคม และของปัจเจกบุคคล ในแงน่ี้เขา
อา้งถงึผลงานบางประเภททีแ่สดงออกถงึความหมกมุ่นเชงิปรชัญา อนักอปรดว้ยวรรณศลิป์อนั
สูงส่ง เช่น โศกนาฏกรรม นอกจากนี้เขายงัอา้งผลงานของนักประพนัธ์และกวบีางคนมาเป็น
ตวัอย่าง เช่นงานของเชคอฟ (Chekhov) ทีแ่สดงออกถงึความส านึกเชงิสงัคมอนักวา้งขวางและ
ลกึซึง้โดยสือ่ความทางออ้มในรปูของชะตากรรมของปัจเจกบุคคล 
 งานวจิารณ์ของพคีอ็กชิ้นนี้แสดงใหเ้หน็ไดว้่า การสรา้งทฤษฎวีรรณคดมีใิช่เป็นกายกรรม
ทางปัญญาทีม่ลีกัษณะเป็นนามธรรม แต่เป็นขอ้สรุปรวมจากการศกึษาวรรณกรรมอนัหลากหลาย
ทัง้ในมติขิองเวลาและถิน่ที ่ ประสบการณ์เหล่านัน้กวา้งขวางและลกึพอทีจ่ะเป็นฐานใหแ้ก่การ
สรา้งทฤษฎวีรรณคดใีนบางลกัษณะ การอ่านหนงัสอืใหแ้ตกกค็อืการตปัีญหาชวีติใหแ้ตก เพราะ
วรรณกรรมมชีวีติ วรรณกรรมสะทอ้นชวีติ และวรรณกรรมคอืชวีติในรปูแบบหนึ่ง การเมนิคุณค่า
ของชวีติมนุษยแ์ละการละเลยการประเมนิคุณค่าวรรณกรรมจงึเป็นทางตนัของวรรณคดศีกึษา 
นักวชิาการด้านวรรณคดผีูน้ี้ได้ชี้ใหเ้หน็แล้วว่า วรรณคดวีจิารณ์จะเป็นพลงัทางปัญญาให้แก่
สงัคมไดก้ต็่อเมื่อการวจิารณ์นัน้ชีใ้หเ้หน็ถงึคุณค่าของทัง้วรรณกรรมและของทัง้ชวีติมนุษย ์
 
 

เจตนา  นาควชัระ : ผูว้เิคราะห ์
 

มรณกรรมของผู้แต่ง 
(La mort de l’auteur) 
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โรลองด์ บาร์ธส์ 
 
 ในเรื่องสัน้ชื่อ ซารร์าซีน1 (Sarrasine)  ขณะทีพ่ดูถงึบุรุษเพศทีถู่กตอนและแต่งตวัเป็น
ผูห้ญงิ บลัซคั (Balzac)2 ไดเ้ขยีนประโยคนี้ขึน้มา     “นี่คอืหญงิกบัความกลวัทีเ่กดิขึน้กระทนัหนั 
กบัการเปลีย่นใจงา่ยโดยไม่มเีหตุผล กบัอารมณ์ปัน่ป่วนทีเ่ป็นไปโดยสญัชาตญาณ กบัความอาจ
หาญโดยไม่รูส้าเหตุ กบัความอวดเก่งและความรูส้กึอนัละเมยีดละไม”3 ใครกนัเป็นคนพดู
ขอ้ความนี้ ตวัเอกของเรื่องสัน้ซึง่พอใจทีจ่ะท าเป็นไม่รูไ้ม่ชีเ้รื่องชายทีถู่กผ่าตดัใหเ้ป็นหญงิหรอื
ว่าตวันายบลัซคัเองทีม่ปีระสบการณ์สว่นตวัในเรื่องปรชัญาของสตรเีพศ หรอืว่าเป็นตวัผูแ้ต่งทีม่ี
นามว่าบลัซคั ทีแ่สดงขอ้คดิ “เชงิวรรณคด”ี เกีย่วกบัลกัษณะแห่งความเป็นหญงิ หรอืว่าเป็น
ความรอบรูโ้ดยทัว่ ๆ ไป หรอืว่าเป็นจติวทิยาแบบโรแมนตคิกนัแน่ ค าตอบในเรื่องนี้เป็นสิง่ทีไ่ม่
มทีางจะรูไ้ดเ้ลย ทัง้นี้กด็ว้ยเหตุผลงา่ย ๆ ว่า  ขอ้เขยีน (l’écriture) เป็นการท าลายเสยีงและตน้
ก าเนิดของงานทัง้หมด  ขอ้เขยีนคอืความเป็นกลาง ความเบีย่งเบนซึง่หวัขอ้ทีเ่ราพูดถงึสามารถ
เล็ดลอดไปได้ เป็นภาพขาว-ด าที่จะสูญเสยีอตัลกัษณ์ทุกอตัลกัษณ์ไป โดยเริม่กนัตัง้แต่ 
อตัลกัษณ์ของร่างทีท่ าการเขยีนเลยทเีดยีว 
 
 อาจจะเป็นเช่นนี้ตลอดมากเ็ป็นได ้ กล่าวคอื เมื่อเหตุการณ์หนึ่งถูกน ามาเล่า โดยมี
จุดประสงคใ์นการเล่าทีเ่น้นการไม่อา้งองิถงึโลกภายนอก4 อกีทัง้ไม่ใช่การก่อใหเ้กดิผลโดยตรง
กบัโลกแห่งความเป็นจรงิ หมายความว่า ในทีสุ่ดการเล่าจะอยู่นอกเหนือหน้าทีอ่ื่นใดทัง้มวลอนั
ไม่ใช่หน้าทีข่องการฝึกใชส้ญัญะ  การถอนตวัออกจากสิง่ทีอ่า้งองิไดน้อกจากการเล่าดงักล่าวจะ
เกดิขึน้ เสยีงกจ็ะสญูเสยีตน้ก าเนิดไป ผูแ้ต่งกจ็ะเขา้สูห่ว้งแห่งความตายอนัเป็นของตนเอง แลว้
ขอ้เขยีนกจ็ะเริม่ตน้ขึน้  อย่างไรกต็าม ความรูส้กึทีม่ตี่อปรากฏการณ์นี้จะแตกต่างกนัออกไป ใน

 
1 เป็นเรื่องสัน้ขนาดยาว ซึ่งโรลองด ์ บารธ์ส ์ ไดอ้่านบทวิจารณช์ื่อ Sarrasine ou la castration personnifiée ของ ฌอง 
เรอบลู (Jean Reboul) ตีพิมพใ์น Cahiers pour l’analyse (mars – avril 1967) มาก่อนท่ีจะเลือกเอาเรื่องสัน้เล่มนีม้า
เป็นตวับทวิจารณเ์พื่อท่ีจะสนบัสนุนความคิดของตนว่าผูแ้ต่งไม่ไดม้ีบทบาทส าคญัดงัที่เขา้ใจ และไดต้ีพิมพใ์นหนงัสือ 
S/Z (1970) ซารร์าซีนเป็นประติมากร ผูห้ลงรกัซมับิเนลล่า นักรอ้งชายเสียงโซปราโน (ซึ่งตามปกตินกัรอ้งชายเสียง
โซปราโนจะถกูตอนอวยัวะเพศ เพื่อใหค้งเสียงโซปราโนเอาไว)้ โดยท่ีไม่แน่ใจในอตัลกัษณข์องซมับิเนลล่าว่าเป็นชายหรือ
หญิง ในตอนทา้ยซารร์าซีนไดค้น้พบความจริงว่า     ซมับิเนลล่าเป็นชายจึงเสียใจมากคิดจะฆ่าซมับิเนลล่าใหต้าย แต่ถูก
ผูคุ้ม้ครองของซมับิเนลล่า      จดัการเสียก่อน 
2 ออนอเร ่เดอ บลัซคั (Honoré de Balzac) มีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ.1799 – 1850 เป็นนักเขียนแนวสจันิยม (le Realisme) 
เขียนเรื่องสัน้และนวนิยายไวม้ากมาย นวนิยายส่วนใหญ่มีความยาวขนาด 300 – 500 หนา้ มีตวัละครจากทกุชนชนใน
สงัคมกว่า 2500 ตวั 
3  เป็นขอ้ความตอนใกลจ้ะจบเรื่อง ซารร์าซีนมองซมับิเนลล่าแลว้รูส้กึว่าซมับิเนลล่าเป็นหญิง เพราะมีลกัษณะแห่งความ
เป็นหญิงแต่ก็ไม่แน่ใจ 
4 การไม่อา้งอิงถึงโลกภายนอก ก็คือการศกึษาตวับทวรรณกรรม โดยไม่สนใจปัจจยัภายนอกตวับทวรรณกรรม เช่น ผูแ้ต่ง 
บริบททางสงัคม เหตกุารณแ์วดลอ้มทางประวตัิศาสตร ์รวมทัง้แรงบนัดาลใจและอิทธิพลต่างๆ 
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สงัคมเผ่าพนัธห์ลายแห่งเรื่องเล่า(le récit) จะไม่เคยไดร้บัการมอบหมายใหอ้ยู่ในความ
รบัผดิชอบของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเลยแต่จะถูกมอบหมายให้กบัตวักลาง หมอผ ี หรอืนักเล่า
เรื่อง (récitant) ซึง่จรงิ ๆ แลว้ อย่างมากทีสุ่ด เรากอ็าจจะชื่นชมเพยีง“สมรรถนะในการเล่า”ของ
เขา  (หมายความว่า ความสามารถในการใชร้หสัแห่งการเล่า) แต่ไม่ใช่ “อจัฉรยิะ”ในการเล่าของ
เขา   ในแงท่ีว่่า ตอนปลายยุคกลาง กบัความคดิของประสบการณ์นิยม(empirisme)ในองักฤษ  
เหตุผลนิยม(rationalisme)ในฝรัง่เศส และความเชื่อสว่นบุคคลในช่วงการปฏริปู(la réforme) ผู้
แต่งเป็นเช่นตวัละครสมยัใหม่ทีถู่กสงัคมของเราสรา้งขึน้มาอย่างไม่ตอ้งสงสยั สงัคมไดค้น้พบ
เกยีรตคิุณของปัจเจกบุคคล หรอือย่างทีเ่ราพดูใหเ้ลศิหรูกค็อื  “ตวัตนของมนุษย”์  ดงันัน้ จงึเป็น
เรื่องทีม่เีหตุผลทีใ่นทางวรรณคดนีัน้ปรชัญาปฏฐิานนิยม อนัเป็นลทัธทิีเ่ป็นขอ้สรุปและผลลพัธ์
ของอุดมการณ์แห่งทุนนิยมจะไดใ้หค้วามส าคญัทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดแก่ “ตวัตน” ของผูแ้ต่ง  ผูแ้ต่งยงั
ครอบครองพืน้ทีอ่ยู่ตามหนังสอืประวตัวิรรณคด ี ชวีประวตัขิองนกัเขยีนต่าง ๆ  บทสมัภาษณ์ใน
นิตยสาร และแมแ้ต่ในจติส านึกของบรรดานกัวรรณคดเีองซึง่มวัแต่พะวงอยู่กบัการรวมตวับุคคล
และผลงานของพวกเขาเขา้ดว้ยกนั  โดยอาศยังานเขยีนประเภทอนุทนิของพวกเขา(journal  intime)  
ภาพลกัษณ์ของวรรณคดทีีเ่ราสามารถพบเหน็ไดใ้นวฒันธรรมทัว่ ๆ ไป จะมศีูนยก์ลางโดย
เดด็ขาดอยู่ทีผู่แ้ต่ง ตวัตนของเขา ประวตั ิ รสนิยม และความหลงใหล   ส่วนใหญ่แล้วการ
วจิารณ์ยงัตดิอยู่กบัการพูดว่า งานของโบดเดอแลร ์(Baudelaire)5 คอืความลม้เหลวของมนุษย์
ทีช่ื่อโบดเดอแลร ์ สว่นงานของแวนโก๊ะ (Van Gogh) นัน้กค็อือารมณ์คลุม้คลัง่ของเขา และสว่น
ของไชคอฟสกี ้ (Tchaïkowski) กค็อื ความชัว่ชา้สามานย ์ หมายความว่า "ค าอธบิาย"ผลงาน
จะตอ้งถูกคน้หาอยู่เสมอจากดา้นผูผ้ลติงาน ราวกบัว่าในทา้ยทีสุ่ดแลว้เป็นเสยีงของคนเพยีงคน
เดยีว และเป็นคน ๆ เดยีวกนั คอืผูแ้ต่งทีส่ารภาพความในใจของตนออกมาโดยผ่านทางภาพเชงิ
อุปมาอุปมยัทีค่่อนขา้งโปร่งใสของเรื่องแต่งนัน้ 
 
 แมว้่าอาณาจกัรของผูแ้ต่งจะยงัคงมพีลงัแขง็แกร่งอยู่กต็าม (บ่อยครัง้ทีก่ารวจิารณ์แนว
ใหม่กลบัเป็นตวัคอยท า[หน้าทีเ่สรมิสรา้งอยู่อย่างเดยีว]ใหอ้าณาจกัรน้ีแขง็แกร่งขึน้)  เป็น
ธรรมดาอยู่เองทีน่กัเขยีนบางคนไดพ้ยายามมานานแลว้ทีจ่ะสัน่สะเทอืนอาณาจกัรนี้  ในฝรัง่เศส 
มาลลารเ์ม่ (Mallarmé)6 เป็นคนแรกกว็่าไดท้ีเ่หน็และคาดการณ์อย่างเตม็ทีถ่งึความจ าเป็นที่

 
5 ชารล์ส ์ โบเดอแลร(์Charles Baudelaire: 1821-1867) กวีเอกของฝรั่งเศสซึ่งไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นบิดาแห่งกวีนิพนธ์
สมยัใหม่ของโลกตะวนัตก เขามีความสนใจในศิลปะหลากแขนง เขียนงานวิจารณท์ศันศิลป์ท่ีจัดไดว่้าเป็นงานบุกเบิก อีก
ทัง้ยงัเป็นผูท่ี้มีความสนใจดา้นดนตรีลกึซึง้ จดัไดว่้าในงานของเขา "ศิลปะส่องทางใหแ้ก่กนั"ซึ่งเขาเองก็เขียนกวีนิพนธท่ี์มี
นยัเชิงทฤษฎีในดา้นนีไ้วด้ว้ย 
6 สเตฟาน มาลลารเ์ม่ (1842 – 1898) เป็นกวีเอกและนักวิจารณศ์ิลปะคนส าคญัในศตวรรษท่ี 19 มีอิทธิพลทางความคิด 
และการสรา้งสรรคง์านของกลุ่มสญัลักษณ์นิยม ( le Symbolisme) และกลุ่มเซอรเ์รียลิสม ์(le Surréalisme) เขา
กล่าวว่า ผลงานท่ีบริสทุธิ์ คืองานท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นเป็นนัย ๆ ว่าไม่ไดส้ื่อแสดงค าพดูของกวี แต่เป็นงานท่ีปล่อยใหถ้อ้ย
ค าอธิบายตวัเอง  
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จะตอ้งเอาภาษาเขา้ไปแทนทีผู่ท้ีถ่อืตวัมาตลอดเวลาจนถงึขณะนัน้ว่าตวัเป็นเจา้ของภาษา 
ส าหรบัมาลลารเ์ม่กเ็ช่นเดยีวกบัเรา เป็นตวัภาษาทีเ่ป็นผูพ้ดู หาใช่ตวัผูแ้ต่ง การเขยีน (écrire) ก็
คอืการบรรลุถงึจุดทีต่วัภาษาอย่างเดยีวเท่านัน้ท าหน้าทีข่องมนั “แสดงความสามารถใหด้”ู 
(“performe”) ไม่ใช่ “ตวัฉนั” (“moi”) ทัง้นี้กโ็ดยผ่านความไม่มตีวัตนแห่งบุคคลเป็นปฐม ซึง่เราก็
ไม่อาจจะเอาไปปะปนกบัความเป็นภววสิยัทีส่รา้งสภาวะแห่งความเป็นกลางของพวกนกัเขยีน
สจันิยมได ้  วรรณศลิป์ทัง้หมดในงานประพนัธข์องมาลลารเ์ม่อยู่ทีก่ารก าจดัตวัผูแ้ต่งออกไปเพือ่
ประโยชน์ของขอ้เขยีน (ซึง่กค็อื การสง่คนืบทบาทใหแ้ก่ผูอ้่าน ดงัเราจะไดเ้หน็ต่อไป)  วาเลร ี
(Valéry)7 ซึง่รูส้กึอดึอดัใจกบัจติวทิยาในเรื่องอตัตา ไดน้ าทฤษฎขีองมาลลารเ์ม่มาท าใหเ้จอืจาง
ลง  แต่ดว้ยความทีต่ดิรสนิยมแบบคลาสสคิอยู่ เวลาทีอ่า้งบทเรยีนทีไ่ดจ้ากวาทศาสตร ์ เขากไ็ม่
เลกิทีจ่ะตัง้ขอ้กงัขาและเยาะเยย้ตวัผูแ้ต่ง เขาเน้นใหเ้หน็ถงึ ธรรมชาตขิองกจิกรรมของผูแ้ต่งอนั
เป็นธรรมชาตขิองภาษาและมลีกัษณะ“ปราศจากความจงใจ” และในหนงัสอืทีป่ระพนัธเ์ป็นรอ้ย
แกว้ทุกเรื่อง วาเลรเีรยีกรอ้งสทิธใิหก้บัเงือ่นไขของวรรณคดทีีเ่หนือสิง่อื่นใดจะเป็นเงือ่นไขใน
เรื่องภาษา ซึง่กบัเงือ่นไขขอ้นี้การทีจ่ะหนัไปอา้งองิโลกภายในของนกัเขยีนจะเป็นเรื่องทีว่าเลรี
เหน็ว่าเป็นความเชื่องมงายขนานแท ้  สว่นตวัพรสูต ์ (Proust)8 นัน้ แมว้่าสิง่ทีเ่ราเรยีกว่า การ
วเิคราะห ์ ของเขาจะมลีกัษณะทีเ่หน็ไดว้่าเป็นลกัษณะเชงิจติวทิยากต็าม เขาไดทุ้่มเทใหก้บัการ
สรา้งความสบัสนอย่างเอาเป็นเอาตายในเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างนกัเขยีนและตวัละครของตน
โดยอาศยัความแยบยลเป็นทีสุ่ด  กล่าวคอื ดว้ยการใหต้วัผูเ้ล่าเป็นผูท้ี่ก าลงัจะเขยีนหนงัสอื  แต่
ไม่ใช่เป็นผูท้ีไ่ดเ้หน็ ไดรู้ส้กึ อกีทัง้ไม่ใช่ผูท้ีก่ าลงัเขยีน (ตวัชายหนุ่มในนวนิยาย – แต่อนัทีจ่รงิ 
เขาอายุเท่าไรและเป็นใครกนั -  อยากจะเขยีนหนังสอื แต่ท าไม่ได ้ และนวนิยายจบลงตอนที่
ขอ้เขยีนกลายเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไดใ้นทีสุ่ด)  พรสูตไ์ดม้อบงานทีเ่ป็นเสมอืนมหากาพยข์องเขา
ใหก้บัข้อเขยีนสมยัใหม่ โดยใช้การพลกิผนัอย่างรุนแรง แทนที่จะเอาชวีติของตวัเองใส่เข้า
ไปในนวนิยาย ดงัเช่นทีเ่รามกัจะพดูเสมอ ๆ เขากลบัท าใหช้วีติของตนเองกลายเป็นผลงานชิน้
หนึ่ง9 ซึง่หนงัสอืเล่มทีเ่ขาเขยีนขึน้เป็นตวัแบบ ในลกัษณะทีเ่ราเหน็ไดช้ดัว่าไม่ใช่ ชารล์ูสทีใ่ช้

 
(L’ oeuvre pure, implique la disparition élocutoire du poète, qui cède l’initiative aux mots…”) 
7 ปอล วาเลรี (1871 – 1945) เป็นทายาทของแนวคิดสญัลกัษณนิ์ยม ไดร้บัอิทธิพลทางความคิดจาก ปิแยร ์ลอูิส  (Pierre 
LouŸs)  และ  ฮสุมานน ์ (Huysmans)    และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาลลารเ์ม่  วาเลรีไม่ไดส้นใจแต่กวีนิพนธ ์แต่สนใจ
ปัญหาต่างๆ ท่ีก่อเกิดการโตเ้ถียงทางภาษา วรรณคดี และศิลปะ ท่ีพดูกนัอยู่ในช่วงเวลานัน้ รวมทัง้ปัญหาการเมือง
ระหว่างชาติดว้ย 
8 มารแ์ซล พรูสต ์(1871 – 1922) เป็นนกัเขียนนวนิยายและนกัวิจารณด์ว้ย งานวิจารณท่ี์รูจ้กักนัดีคือ Contre Sainte – 
Beuve เขียนขึน้ระหว่างปี ค.ศ.1908 – 1909 แต่น ามาพิมพใ์นภายหลงัคือในปี ค.ศ.1954 พรูสตไ์ม่เห็นดว้ยกบัการท่ี
แซงต ์– เบิฟ อธิบายผลงานโดยอา้งอิงชีวประวตัิของผูแ้ต่ง 
9 คือเรื่อง A la recherche du temps perdu นวนิยายเรื่องยาวนีม้ี 7 เล่มดว้ยกัน ซึ่งเป็นเรื่องเล่าจากเหตุการณใ์นชีวิต
ของผูป้ระพนัธ ์(พรูสต)์ จากวยัเด็กสู่วยัผูใ้หญ่มาถ่ายทอดเพื่อแสวงหาความหมายอนัแทจ้ริงของกาลเวลาท่ีผ่านพน้ไป  
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ชวีติเลยีนแบบมงเตสกอิู10 แต่ว่าเป็นมงเตสกอิูทีใ่นชวีติจรงิทัง้เกรด็สว่นตวัและประวตัศิาสตร์
เป็นเพยีงชิ้นสว่นทีไ่ม่สูส้ลกัส าคญัและสบืทอดมาจากตวัชารล์ูสในทีสุ่ด เพือ่ทีจ่ะยงัคงอยู่ใน
ช่วงเวลาก่อนประวตัศิาสตรแ์ห่งความเป็นสมยัใหม่(la modernités) กม็าถงึกลุ่มเซอรเ์รยีลสิต ์
(le Surréalisme)11  ซึง่ไม่อาจทีจ่ะใหบ้ทบาทส าคญัแก่ภาษาในแงท่ีภ่าษาคอืระบบ และในแง่
ทีว่่าสิง่ทีเ่ป็นเป้าหมายของกลุ่มเซอรเ์รยีลสิต ์ คอืในลกัษณะแนวโรแมนตกิ การลม้ลา้งรหสัของ
ภาษาโดยตรง  ซึง่กเ็ป็นเรื่องเพอ้ฝัน เพราะว่ารหสัหนึ่ง ๆ ของภาษาไม่อาจท าลายลงได ้เราท า
ไดก้เ็พยีง “เล่น” กบัมนัเท่านัน้ แต่ดว้ยการแนะน าอย่างไม่หยุดหย่อนทีจ่ะใหส้รา้งความผดิหวงั
ใหเ้กดิความหมายทีร่อคอยกนัอย่างกระทนัหนั (นี่คอื “อตัโนมตัเิป็นจงัหวะ” (“saccade”)12 ทีข่ึน้
ชื่อของพวกเซอรเ์รยีลสิต)์ ดว้ยการมอบความไวว้างใจใหม้อืท าหน้าทีเ่ขยีนถงึสิง่ทีส่มองกย็งัไม่
รบัรูโ้ดยเขยีนใหเ้รว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเรว็ได ้ (กค็อื écriture automatique13)หรอืดว้ยการยอมรบั
หลกัเกณฑแ์ละประสบการณ์ของขอ้เขยีนทีม่ผีูเ้ขยีนพรอ้ม ๆ กนัหลาย ๆ คน นี่เองทีก่ลุ่มเซอร์
เรยีลสิตม์สีว่นช่วยท าลายความศกัดิส์ทิธิแ์ห่งภาพลกัษณ์ของผูแ้ต่ง ในทีสุ่ดนอกออกไปจากโลก
ของวรรณคดเีอง (อนัทีจ่รงิ การแยกความแตกต่างนี้ไม่มผีลใดๆอกีแลว้)14 ภาษาศาสตรเ์พิง่จะ
มอบเครื่องมอืวเิคราะหท์ีม่คี่าใหเ้พือ่ใชใ้นการลม้ลา้งความส าคญัของผูแ้ต่งลง โดยแสดงใหเ้หน็
ว่า การสรา้งขอ้เขยีนทัง้หมดนัน้ เป็นกระบวนการทีว่่างเปล่าซึง่สามารถจะด าเนินหน้าทีไ่ปอย่าง
สมบูรณ์โดยไรซ้ึง่ความจ าเป็นใดๆทีจ่ะตอ้งเพิม่เตมิตวัตนของผูร้่วมสนทนาเขา้ไปใน
กระบวนการนัน้  กล่าวคอืในทางภาษาศาสตร ์  ผูแ้ต่งไม่ไดเ้ป็นอะไรไดม้ากไปกว่าคนเขยีน

 
10 บารอน เดอ ชารล์สู เป็นตวัละครเอกในนวนิยายของพรูสต ์  Sodome et Gomorrhe เขียนใน ค.ศ.1921 – 1922) 
ส่วนมงเตสกิอมูีตวัตนจริง เป็นเพื่อนของผูแ้ต่ง ใชช้ีวิตอยู่ในวงสงัคมผูด้ี  ในตอนตน้ของ Du côté de chez Swann (เล่ม
ท่ี 1 ของ A la recherche du temps perdu) เขียนในปี ค.ศ.1913) ตวัละครชายหนุ่มซึ่งเป็นผูเ้ล่าเรื่อง ซึ่งก็คือตวัพรูสต์
เองอยากจะเขา้ไปสมัผสักับสงัคมของพวกผูด้ี ซึ่งมีปราสาท เดส ์แกรม์องต ์(Château des Guermantes) เป็นสญัลกัษณ์
แต่ก็เขา้ไปไม่ไดส้กัที ต่อมาใน A l’ombre des jeunes filles en fleurs (เล่มที่ 2 เขียนในปี ค.ศ.1918) ท่ีบาลเบค 
(Balbec) เขาไดม้ีโอกาสรูจ้กักับบารอน เดอ ชารล์สู (Baron de Charlus) และโรแบรต์ เดอ แซงต ์– ล ู(Robert de Saint 
– Loup) ซึ่งกลายมาเป็นเพื่อนท่ีสนิทสนมกบัตวัผูเ้ล่า ในท่ีสดุตวัละครชายหนุ่มซึ่งเป็นผูเ้ล่าเรื่องไดม้ีโอกาสเขา้ไปรูจ้ัก
สงัคมผูด้ีนี ้และถ่ายทอดความรูส้กึผิดหวงั และภาพลวงตาทัง้หลายไวใ้น Sodome et Gomorrhe 
11 เป้าหมายของกลุ่มเซอรเ์รียลิสตค์ือการแสวงหาความเป็นจริงสงูสดุและเสรีภาพ ผลงานวรรณศิลป์ของกลุ่มมีลกัษณะ
ปฏิวตัิทัง้ทางดา้นการสรา้งสรรค ์ รูปแบบและเนือ้หา กวีเซอรเ์รียลิสตใ์หค้วามส าคัญแก่ค าและภาษามากกว่าเนือ้เรื่อง
เพราะมีจดุประสงคอ์ยู่ท่ีการปลดปล่อยค าและภาษาใหเ้ป็นอิสระจากความหมายและกฎเกณฑท่ี์ตัง้ไวเ้ดิม การท าเช่นนี ้
ท าใหส้ามารถคน้พบความหมายท่ีแทจ้ริง และใชภ้าษาเป็นสื่อน าเสนอความคิดไดอ้ย่างที่ตอ้งการ 
 
12 หมายถึง l’automatisme rythmique หรืออตัโนมตัิเป็นจงัหวะ เป็นการแสดงการท างานของจิตไรส้  านึกอย่างฉบัพลนั 
และเป็นอิสระ หรืออย่างบงัเอิญ โดยท่ีศิลปินไม่สูจ้ะมีบทบาทในการสรา้งสรรคม์ากนัก 
13 กลุ่มเซอรเ์รียลิสตใ์หค้วามส าคญัแก่การแสดงออกอย่างเป็นอิสระและฉบัพลนัของจิตไรส้  านึก วิธีการนีเ้รียกว่า การ
เขียนแบบอตัโนมตัิ (l’écriture automatique) ซึ่งเป็นการน าเสนอ “ตวัตนภายในท่ีแทจ้ริง” ของผูเ้ขียนหรือศิลปิน 
14 หมายถึงการแยกระหว่างวรรณคดีและศาสตรส์าขาอื่น 
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เท่านัน้ เหมอืนอย่างที ่ ฉัน จะเป็นอื่นไปไม่ไดน้อกจากคนทีพ่ดูว่า ฉนั นัน่คอื ภาษาจะม ี
“ประธาน” แต่ไม่ใช่ “ตวับุคคล” และตวัประธานนี้ซึ่งจะว่างเปล่าเมื่ออยู่นอกออกไปจากการ
สร้างขอ้เขยีน  
(énonciation)15 ซึง่เป็นตวันิยามตวัประธานเอง  เพยีงพอแก่การทีจ่ะท าใหใ้ชภ้าษาไปจนกว่า
ภาษาจะอ่อนพลงัลง 
 การแยกผูแ้ต่งออกจากงาน (กบัแนวคดิของเบรคชท์ [Brecht] ตรงน้ีเราคงจะสามารถ
พดูถงึเรื่อง“การสรา้งระยะห่าง”ทีแ่ทจ้รงิ [le distancement]ได ้ ผูแ้ต่งมคีวามส าคญัน้อยลง
เหมอืนกบัเป็นตวัประกอบในแนวหลงัๆของฉากวรรณคด)ี ไม่ไดเ้ป็นเพยีงเหตุการณ์ทาง
ประวตัศิาสตรห์รอืขอ้เขยีนทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร กลา่วคอื การแยกผูแ้ต่งออกไปไดส้รา้งความ
เปลีย่นแปลงตวับทสมยัใหม่อย่างสิน้เชงิ (หรอื – ซึง่กเ็ป็นเรื่องเดยีวกนั - ตวับทจะถูกสรา้งและ
อ่านกนัในลกัษณะทีน่บัแต่นี้ไป ในตวับทนัน้จะไม่มตีวัผูแ้ต่งอยู่ไม่ว่าจะในระดบัไหนกต็าม) ก่อน
อื่น เรื่องของเวลากไ็ม่เหมอืนเดมิอกีเช่นกนั  หากเรายงัเชื่อในเรื่องผูแ้ต่งอยู่ ตวัผูแ้ต่งจะถูกมอง
เหมอืนกบัว่าเป็นอดตีของหนงัสอืของตวัเขาเอง หมายความว่าหนงัสอืและผูแ้ต่งจะจดัวาง
ต าแหน่งกนัเองใหอ้ยู่บนแนวเดยีวกนั จดัวางกนัไปในลกัษณะคนหนึ่งมาก่อน และคนหนึง่มาที ่
หลงั คอื ผูแ้ต่งจะถูกมองว่าเป็นคนหล่อเลี้ยงหนงัสอื หมายความว่า เขามตีวัตนมาก่อนหนงัสอื 
คดิ เจบ็ปวด อุทศิชวีติเพือ่หนงัสอืของตน ผูแ้ต่งกบัผลงานของตนมสีมัพนัธภาพดา้นล าดบัเวลา
มาก่อนเช่นเดยีวกบัความสมัพนัธท์ีบ่ดิามตี่อบุตร ในทางกลบักนั ผูเ้ขยีนบท(scripteur)สมยัใหม่
เกดิมาพรอ้ม ๆ กบัตวับท ดงันัน้ไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ผูเ้ขยีนบทสมยัใหม่จะไม่ไดม้คีุณสมบตัิ
ของความมตีวัตนทีจ่ะมาก่อน หรอืทีจ่ะไปไกลเกนิกว่าขอ้เขยีน  ผูเ้ขยีนบทสมยัใหม่จะไม่ไดม้ี
อะไรเลยทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาคประธาน ซึ่งหนงัสอืของเขาเป็นภาคขยายความ เราจะไม่ค านึงถงึ
เวลาอนัใดอื่นนอกจากเวลาทีส่รา้งขอ้เขยีนนัน้ ๆ ขึน้มา และตวับททุกตวับทจะถูกเขยีนก ็ณ ทีน่ี ่
และ เดีย๋วนี้ ตลอดชัว่นิจนิรนัดร ์ ทัง้นี้กเ็พราะว่า (หรอืผลทีต่ามมากค็อื) การเขยีนไม่อาจจะ
หมายถงึการด าเนินการบนัทกึ การยนืยนั การน าเสนอโลกแห่งความเป็นจรงิ หรอื “การเสนอ
ภาพ” [peintre] (ดงัเช่นทีพ่วกคลาสสกิว่าไว)้อกีต่อไป  แต่เป็นสิง่ทีน่กัภาษาศาสตรใ์นสาย
ปรชัญาของอ๊อกซฟ์อรด์เรยีกว่า “performatif” ซึง่เป็นค าทีไ่ม่ค่อยแพร่หลายนกั (ใชเ้ฉพาะกบั
บุรุษสรรพนามที ่ 1 และเป็นปัจจุบนักาล)  ซึง่ในรูปค าประเภทน้ีการสรา้งขอ้เขยีนจะไม่ไดม้ี
เนื้อหาอื่นใด (ไม่มขีอ้ความอื่นใด) นอกจากการกระท าทีป่ฏบิตัจิรงิเมื่อขอ้ความนัน้ถูกเปล่ง
ออกมา อย่างเช่น เมื่อกษตัรยิพ์ดูว่า ขา้พเจา้ขอประกาศ… หรอืพวกกวโีบราณพดูว่า ขา้พเจา้
ขอขบัขาน… ผูเ้ขยีนบทสมยัใหม่เมื่อไดฝั้งผูแ้ต่งไปแลว้ กไ็ม่อาจจะเชื่ออกีต่อไปตามการมองที่
เน้นความสะเทอืนใจแบบคนรุ่นเก่า ว่ามอืของเขาชา้เกนิไปต่อความคดิหรอืไฟในตวัของเขา 
และดงันัน้กไ็ม่อาจจะเชื่ออกีต่อไปว่าเมื่อสรา้งกฎเกณฑข์องความจ าเป็นขึน้ เขาจะตอ้งเน้นถงึ
ความเชื่องชา้นี้ และตอ้งพยายาม”ขดัเกลา” รปูแบบในการเขยีนอย่างไม่รูจ้บ ส าหรบัเขาแลว้

 
15 หมายถึง การผลิต การสรา้งขอ้เขียน (ประโยคต่างๆ)ในสภาวะการณห์น่ึงๆของการสื่อสาร และเป็นการสรา้งที่มีความ
เฉพาะบคุคลของตวัผูส้รา้งขอ้เขียนนัน้ๆ 
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กลบัเป็นตรงกนัขา้มเลย มอืของเขาจะถูกดงึแยกออกจากเสยีงทัง้มวล และถูกประคองดว้ย
อากปักรยิาของการจดบนัทกึแหง้ (และไม่ใช่อากปักริยิาของการแสดงออกดว้ยภาษา) จะขดี 
ขอบเขตทีไ่รท้ีม่า หรอืขอบเขตทีอ่ย่างน้อยทีสุ่ดไม่ไดม้ทีีม่าอื่นใดนอกจากตวัภาษาเอง กล่าวคอื
ตวัภาษานัน้เองทีเ่ป็นตวัตัง้ขอ้สงสยักบัตน้ก าเนิดทัง้มวลอย่างไม่รูจ้บ 
 ตอนน้ีเรารูแ้ลว้ว่าตวับทไม่ไดป้ระกอบขึน้จากบรรทดัของค า ซึง่ใหค้วามหมายเป็นหนึ่ง
เดยีว คลา้ยความหมายเชงิเทววทิยา (ซึง่อาจเป็น “สาสน์” (message) ของผูแ้ต่งในฐานะพระ
เจา้) แต่เป็นพืน้ทีท่ีม่มีติอินัหลากหลาย ทีซ่ึง่ขอ้เขยีนต่างๆ จะมารวมตวั และโตแ้ยง้กนัขึน้ โดย
ทีไ่ม่มตีวับทใดเลย ทีเ่ป็นขอ้ความตน้ก าเนิด กล่าวคอืตวับทเป็นผนืผา้แห่งการอา้งองิ ซึง่มาจาก
วฒันธรรมหลายแหล่ง เหมอืนกบั (Bouvard et Pécuchet) บูวารด์ และเปกูเช่16 สองนกัคดัลอก
ตน้ฉบบัทีอ่ยู่ยงคงกะพนั ซึ่งมลีกัษณะทัง้แสนจะเลอเลศิ และน่าหวัร่อ และความน่าขบขนัทีซ่่อน
อยู่ในตวัละครทัง้สองจะบ่งบอกความจรงิของขอ้เขยีนอย่างชดัเจน นกัเขยีนท าไดแ้ต่เพยีงเลยีน
อากปักรยิาทีม่มีาก่อนเสมอ แต่จะไม่เคยใชอ้ากปักริยิาตน้ตอ อ านาจอย่างเดยีวของเขาคอื 
ผสมผสานขอ้เขยีนต่างๆเขา้ดว้ยกนั ท าใหเ้กดิความแตกต่างขดัแยง้ซึง่กนัและกนัในระหว่าง
ขอ้เขยีนเหล่านัน้ ดว้ยวธิไีม่ยดึขอ้เขยีนใดขอ้เขยีนหนึ่งมาเป็นปทสัถาน ตวันกัเขยีนตอ้งการจะ
เสนอความคดิ (s’exprimer)ของตวัเขาหรอื อย่างน้อยเขากค็วรจะตอ้งรูว้่า “สิง่” ทีอ่ยู่ภายในซึง่
เขาอา้งว่าจะ “ถ่ายทอด” ออกมา สิง่นัน้เป็นเพยีงพจนานุกรมทีเ่รยีบเรยีงขึน้ ซึง่ค าต่างๆ จะถูก
อธบิายกโ็ดยอาศยัค าอื่นๆมาประกอบเพยีงประการเดยีว และกเ็ป็นเช่นนี้ตลอดกาล ดงัเช่น การ
ผจญภยัเกดิขึน้เป็นตวัอย่างทีเ่หน็ไดก้บัโทมสั เดอ ควนิซ ี (Thomas de Quincey)17 ในวยัหนุ่ม 
เขาเชีย่วชาญภาษากรกีดมีากถงึขัน้สามารถที่จะถ่ายทอดความคดิและภาพทีส่มยัใหม่จรงิๆลง
ในภาษาที่ไม่มใีครใช้แล้วนี้ ดงัที่โบดเดอแลรเ์ขยีนเอาไวว้่า “เขา(เดอ ควนิซ)ีไดส้รา้งพจนานุกรม
ทีพ่รอ้มใชอ้ยู่เสมอส าหรบัตวัเองขึน้ มลีกัษณะซบัซอ้น และเนื้อหาครอบคลุมในลกัษณะอื่นทีไ่ม่
เหมอืนกบัพจนานุกรมทีเ่ป็นผลมาจากความพยายามอนัดาษดื่นของขอ้คดิเชงิวรรณกรรม
ลว้นๆ” (จาก Les Paradis artificiels) ด าเนินงานสบืทอดต่อมาจากผูแ้ต่ง ผูเ้ขยีนบทสมยัใหม่
ไม่มไีฟ ไม่มอีารมณ์ ความรูส้กึ ความประทบัใจใด ๆ อยู่ในตวัเขาอีกต่อไป จะมกีแ็ต่พจนานุกรม
เล่มมหมึาทีเ่ขาตกัตวงขอ้เขยีนซึง่ไม่มวีนัหมดสิน้ ท าใหเ้หน็ว่าเมื่อเป็นดงันัน้ ชวีติกไ็ม่เคยท า
อะไรไดน้อกจากเลยีนแบบหนงัสอืและหนงัสอืเองกเ็ป็นเพยีงผนืผา้แห่งสญัญะ เป็นการลอก
เลยีนทีส่ญูหาย และถอยห่างออกไปไกลในกาลเวลา 

 
16 โฟลแบรต์ (Flaubert) รา่ง Bouvard et Pécuchet ระหว่างปี ค.ศ.1874 – 1880 แต่เขียนไม่เสรจ็ อย่างไรก็ตาม นว
นิยายเล่มนีไ้ดต้ีพิมพใ์นปี ค.ศ.1881 ตวัละครทัง้สองเป็นผูท่ี้แสวงหาความรูด้ว้ยตวัเอง ไม่เพียงแต่กระหายในความรู ้
เท่านัน้ แต่ยงัอยากจะรูว่้าท าอย่างไรดว้ย เป็นภาพสะทอ้นของตวัโฟลแบรต์ท่ีตอ้งการไปใหถ้ึงความจริง 
17 เดอ ควินซี เป็นนกัเขียนชาวองักฤษ เขียนเรื่อง Confessions of an English Opium Eater เมื่อโบดเดอแลรไ์ดท้ราบ
ข่าวมรณกรรมของควินซี่ไดเ้ขียนความเรียงชื่อ Enchantement et torture d’un mangeur d’ opium ลงในวารสาร 
Revue contemporaine ต่อมาบทความท่ีมีเนือ้หาว่าดว้ยมนตเ์สน่หข์องฝ่ินและความทรมานท่ีบงัเกิดแก่ผูเ้สพนีไ้ดร้วม
พิมพไ์วใ้นหนงัสือชื่อ  Les Paradis artificiels 
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 เมื่อผูแ้ต่งถูกแยกตวัออกไปจากงานเขยีนแลว้ การอา้งว่าจะ “ถอดรหสั” ตวับทจงึ
กลายเป็นสิง่ทีไ่ม่เกดิประโยชน์เอาเสยีเลย การมอบผูแ้ต่งใหแ้ก่ตวับทใดๆ เป็นการยดัเยยีดให้
ตวับทหยุดกลไกเคลื่อนไหวของตวับทนัน้ เป็นการมอบความหมายสุดทา้ยใหต้วับท กล่าวคอื
เป็นการปิดประตูตายใหก้บัขอ้เขยีน มโนทศัน์ในเรื่องนี้เหมาะสมกนัเหลอืเกนิกบัการวจิารณ์ที่
ตอ้งการมอบภาระส าคญัใหก้บัตนเองดว้ยการคน้หาผูแ้ต่งใหพ้บในผลงาน (หรอืคน้หาแก่นแท้ๆ  
ของแนวคดิเกีย่วกบัผูแ้ต่ง เช่น สงัคม ประวตัศิาสตร ์จติ เสรภีาพ) นัน่กค็อื พอผูแ้ต่งถูกคน้พบ 
ตวับทนัน้กจ็ะไดร้บัการอธบิาย แลว้นกัวจิารณ์กไ็ดร้บัชยัชนะไป ดงันัน้ จงึไม่มอีะไรจะน่าแปลก
ใจทีว่่า ในทางประวตัศิาสตรอ์าณาจกัรของผูแ้ต่งกค็อือาณาจกัรของนกัวจิารณ์ดว้ยเช่นกนั แต่ก็
เช่นกนัอกีว่า ไม่มอีะไรจะน่าแปลกใจทีว่่าทุกวนันี้ การวจิารณ์ (ซึง่แมจ้ะเป็นแนวใหม่กต็ามท)ี 
ไดถู้กสัน่คลอนไปพรอ้มๆ กบัผูแ้ต่ง อนัทีจ่รงิในขอ้เขยีนทีม่หีลายมติ ิ ทุกอย่างจะเป็นเรื่องของ
การแยกแยะสิง่ทีผ่สมผสานกนัอยู่ขา้งในนัน้ แต่ไม่มอีะไรทีจ่ะตอ้งถอดรหสั  โครงสรา้งอาจจะ 
“ตามรอยหลุด” (เช่นเดยีวกบัทีเ่ราพูดถงึใยตาข่ายถุงน่องทีห่ลุดขาด) ไปทุกช่วงตะเขบ็และทุก
แนว แต่จะไม่มสีิง่ทีอ่ยู่กน้บึ้ง พืน้ทีข่องขอ้เขยีนเป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งส ารวจ แต่ไม่ใช่พืน้ทีท่ีจ่ะเอาไว้
ขดุเจาะ ขอ้เขยีนสรา้งความหมายตลอดเวลา แต่กเ็พือ่ทีจ่ะท าใหค้วามหมายนัน้ระเหดิไป 
กล่าวคอืขอ้เขยีนสรา้งการยกเวน้ความหมายอย่างเป็นระบบ จากตรงนัน้เอง ในขณะทีว่รรณคด ี
(คงจะดกีว่าถ้าแต่นี้ไปจะใชค้ าว่า ขอ้เขยีนแทน ปฏเิสธทีจ่ะมอบหมาย “ความลบั” ใหแ้ก่ตวับท 
(รวมทัง้ใหแ้ก่โลกในฐานะทีเ่ป็นตวับท) ซึง่ความลบัทีว่่า หมายถงึความหมายสุดทา้ย วรรณคดี
ไดใ้หอ้สิระแก่กจิกรรมทีเ่ราอาจจะเรยีกไดม้ลีกัษณะว่า ปฏเิทวนิยม (contre – théoloique) ซึง่
เป็นแนวปฏวิตัอิย่างแทจ้รงิ เพราะการปฏเิสธทีจ่ะก าหนดความหมายใหต้ายตวั ทีสุ่ดกค็อืการ
ปฏเิสธพระเจา้ และแก่นแท ้ๆ ของพระองค ์เหตุผล ความรู ้และกฎเกณฑ์ 
 
 หวนกลบัมาพจิารณาประโยคของบลัซคัอกีท ี ประโยคนัน้ไม่มใีครเป็นผูพ้ดูเลย ใน
ความหมายว่า ไม่ม ี “ตวับุคคล” ใด ๆ ที่กล่าวประโยคนัน้ขึน้มา) หมายความว่าพืน้ทีท่ีแ่ทจ้รงิ
ของขอ้เขยีนจะไม่ใช่ตน้ก าเนิดและเสยีงของประโยคนัน้ แต่เป็นการอ่านต่างหาก ตวัอย่างที่
ชดัเจนอกีตวัอย่างหนึ่งจะช่วยไขความกระจ่างในเรื่องนี้ไดก้ค็อื การคน้ควา้เมื่อไม่นานน้ี (เจ. – 
พ.ี แวรน์องต)์         (J.-P.Vernant) ไดใ้หค้ าอธบิายธรรมชาตขิองโศกนาฎกรรมกรกี ซึง่เป็น
ธรรมชาตทิีก่ ากวมในเชงิโครงสรา้ง ตวับทถูกรอ้ยเรยีงขึน้มาดว้ยถอ้ยค าทีม่สีองนัยยะ ซึง่ตวั
ละครแต่ละตวัเขา้ใจเพยีงนัยยะเดยีว (ความเขา้ใจผดิทีซ่ ้าแลว้ซ ้าเล่าเช่นนี้เอง คอื “เรื่องเศรา้”) 
ถงึกระนัน้กต็าม ในเวลาเดยีวกนักม็ใีครคนหน่ึงทีไ่ดย้นิและเขา้ใจค าทุกค าในทัง้สองนยัยะ และ
ยิง่ไปกว่านัน้(ถา้เราสามารถพดูได)้ใครคนนัน้ยงัเขา้ใจ การไม่เขา้ใจความหมายอกีควมหมาย
หนึ่งของละครทีพู่ดอยู่ตรงหน้าเขานัน้ ในกรณีนี้ ใครคนนัน้กค็อืผูอ้่านนัน่เอง (หรอื ณ ทีน่ี้กค็อื
ผูฟั้ง) ดงันัน้ ตวัตนทีส่มบูรณ์ของขอ้เขยีนกเ็ผยออกมาใหเ้หน็ กล่าวคอื ตวับทตวับทหน่ึงถูก
สรา้งขึน้มาดว้ยขอ้เขยีนทีห่ลากหลาย อนัเป็นผลมาจากการทีว่ฒันธรรมหลายวฒันธรรมไดม้า
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วสิาสะ มาลอ้เลยีนหรอืมาโตแ้ยง้กนั แต่กย็งัมพีืน้ทีแ่ห่งหนึ่งซึง่ความหลากหลายดงักล่าวมา
หลอมรวมกนั และพืน้ทีท่ีว่่านี้กไ็ม่ใช่ตวัผูแ้ต่ง (ดงัทีเ่ราไดก้ล่าวมาจนถงึขณะน้ี) แต่เป็นตวัผูอ้่าน 
กล่าวคอืผูอ้่านเป็นพืน้ทีน่ัน้เองทีค่ าอา้งองิทัง้หมดทีใ่ชส้รา้งขอ้เขยีนขึน้มาไดถู้กน ามาจดบนัทกึ
ลงไป โดยทีไ่ม่มคี าอา้งองิใดๆ หลุดหายไปแมแ้ต่ค าเดยีว           เอกภาพของตวับทไม่ไดอ้ยู่ที่
จุดก าเนิด แต่อยู่ทีจุ่ดหมายปลายทาง แต่จุดหมายปลายทางนี้ไม่อาจจะมคีวามเป็นสว่นบุคคลได้
อกีต่อไป เพราะผูอ้่านคอืคนทีไ่ม่มภีูมหิลงั ไม่มชีวีประวตั ิ ไม่มจีติวทิยา เขาเป็นเพยีง ใครคน
หนึง่คนนัน้ ทีด่งึร่องรอยทัง้หมดทีส่รา้งงานเขยีนขึน้มาใหม้ารวมอยู่ในอาณาเขตเดยีวกนั ดงันัน้ 
จงึเป็นเรื่องน่าหวัร่อทีจ่ะไดย้นิผูค้นประนามขอ้เขยีนแนวใหม่ในนามของมนุษยนิยม ซึง่อา้งตวั
เป็นผูช้นะเลศิในการเรยีกรอ้งสทิธขิองผูอ้่านอย่างหน้าไหวห้ลงัหลอก ตวัผูอ้่านเองนัน้ การ
วจิารณ์แบบคลาสสกิไม่เคยใหค้วามสนใจกบัเขาเลยแมแ้ต่น้อย การวจิารณ์แนวนี้เหน็ว่าไม่มี
มนุษยอ์ื่นใด ในวรรณคดนีอกจากคนทีเ่ขยีน ตอนน้ีเราเริม่ต้นทีจ่ะไม่ตอ้งเสยีรูอ้กีต่อไปกบัการ
พดูในลกัษณะตรงขา้มกบัความจรงิ(antiphrases) ซึง่เป็นการพดูทีส่งัคมผูด้นี ามาใชใ้นการ
วพิากษ์วจิารณ์อย่างเผด็รอ้นเพือ่ผลประโยชน์ของสิง่ทีส่งัคมน้ีไดแ้ยกออกไวต้่างหาก ไม่ยอม
รบัรู ้ พยายามกดดนั หรอืลม้ลา้ง พวกเรารูว้่าเพือ่ทีจ่ะคนือนาคตของขอ้เขยีนใหข้อ้เขยีน ควร
จะตอ้งโค่นลม้ต านานเดมิลง กค็อื ก าเนิดของผูอ้่านตอ้งช าระดว้ยความตายของผูแ้ต่งนัน่เอง 
 
 

1968, Manteia 
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โรลองด ์ บารธ์ส ์ (1915-1980) เป็นนกัวชิาการทางมนุษยศาสตรช์าวฝรัง่เศสทีม่คีวาม

สนใจและความรอบรูใ้นระดบัทีก่วา้งขวางมาก เป็นการยากทีจ่ะจบัเขา"เขา้ช่อง" หรอืผกูเขาเขา้
กบั"ส านกั"ใดโดยเฉพาะ อาจกล่าวไดว้่าเขาเป็น"มนุษยแ์ห่งยุคฟ้ืนฟูศลิปวทิยา" ทีห่ลงเหลอือยู่
ในจ านวนไม่มากนกัในสงัคมตะวนัตก ไม่ใช่แต่เฉพาะความหลากหลายของเนื้อหาเท่านัน้ทีท่ า
ใหง้านเขยีนของเขาโดดเด่น แต่วธิกีารศกึษาที่เขาใช ้ ตลอดจนคตนิิยมทางสงัคมและการเมอืง
ของเขากม็เิคยอยู่กบัที ่ เขาเป็นคนทีม่องปรากฏการณ์ไดร้อบดา้นและก็สามารถวเิคราะห์
องค์ประกอบต่างๆ และความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบนัน้ๆได้อย่างลกึซึ้งโดยที่สามารถ
หาขอ้สรุปรวมเชงิทฤษฎทีีช่ี้ทางใหแ้ก่นกัคดิร่วมสมยัไดอ้ย่างดยีิง่ เขาสนใจทัง้วรรณกรรม 
ปรชัญา มานุษยวทิยา ดนตร ี ละคร ภาพยนตร ์ และภาพถ่าย และกจ็ดัไดว้่าเป็นหนึ่งในบรรดา
นักวชิาการที่บุกเบกิศาสตรส์าขาสญัวทิยา (Semiotics) ในฝรัง่เศส ส าหรบับทความเรื่อง
มรณกรรมของผู้แต่ง (1968) จดัไดว้่ามคีวามส าคญัยิง่ในฐานะทีเ่ป็นหลกัการเชงิทฤษฎทีี่
ชีใ้หเ้หน็ถงึลกัษณะเฉพาะและปัญหาทีแ่ฝงอยู่ในวฒันธรรมทางความคดิของโลกตะวนัตก แต่
บารธ์สเ์องนัน้มไิดห้ยุดอยู่กบัทีแ่ละงานรุ่นหลงัของเขา เช่น ความหฤหรรษ์ของตวับท (Le 
Plaisir du texte: 1973) กเ็ป็นการเสนอแนวคดิทีเ่บีย่งเบนไปจากจุดยนืของปี 1968 ไปไม่น้อย
แลว้ นักวชิาการชาวต่างประเทศจงึพงึระมดัระวงัเป็นอย่างยิง่ว่า ถา้จะสรุปความคดิของโรลองด ์
บารธ์ส ์ ออกมาเป็นแนวเดยีวกนัทัง้หมด กย็่อมจะไม่เป็นการยุตธิรรมต่อนกัคดิทีแ่สวงหา
ความคดิอย่างไม่หยุดยัง้และพรอ้มทีจ่ะเปลีย่นจุดยนืของตวัเองอยู่เสมอ ซึง่หาใช่เป็นความโลเล
เหลาะแหละในทางวชิาการไม่ 

บทความมรณกรรมของผู้แต่งมใิช่เป็นค าประกาศลทัธทิีเ่ป็นอกาลโิก แต่เป็นขอ้สรุป
จากการพนิิจประวตัคิวามเป็นมาของแนวคดิตะวนัตกในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการสรา้งสรรคท์าง
วรรณศลิป์ นกัคดินกัวจิารณ์ในศตวรรษที ่ 20 เป็นจ านวนไม่น้อยแสดงความเออืมระอาต่อ
ทศิทางของความคดิทีเ่น้นความยิง่ใหญ่ของปัจเจกศลิปินผูส้รา้งสรรค ์บารธ์สเ์องกช็ีใ้หเ้หน็ถงึจุด
ทีม่าของการยกฐานะของผูส้รา้งขึน้สูร่ะดบัเทพ (apotheosis) เขาพยายามทีจ่ะลดความส าคญั
ของผูส้รา้งลงไปอย่างเป็นระบบ โดยทีเ่ริม่ต้นดว้ยการต่อตา้นมโนทศัน์ทีว่่าดว้ยจุดก าเนิดหรอื
ทีม่าอนัรวมถงึแรงดลใจทีผ่ลกัดนัใหศ้ลิปินสรา้งสรรคง์านขึน้มา ทัง้นี้ เพราะเขาคดิว่าการยกย่อง
ต่อศลิปินมากเกนิไป ท าใหผู้ร้บัมไิดส้มัผสักบัแก่นของงานอย่างแทจ้รงิ บารธ์สก์ล่าวหาว่า
เมื่อยกย่องผูแ้ต่งไปจนสุดทางแลว้ วงการวรรณคดกีห็นัไปยกย่องนกัวจิารณ์ เท่ากบัเป็นการ
สมคบคดิกนัสรา้งแนวร่วมทีมุ่่งจะครอบผูร้บัใหอ้ยู่ในอาณตัขิองการยกย่องวรีบุรุษ บารธ์สม์ไิด้
สรา้งทฤษฎขีองเขาขึน้มาลอยๆในลกัษณะของความคดิเชงินามธรรม แต่เขาจงใจทีจ่ะเอาชนะ
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นประวตัวิรรณคด ี(ซึง่มกัจะเน้นความส าคญัของผูแ้ต่งหรอืความสมัพนัธร์ะหว่างผู้
แต่งกบัตวังาน) ทัง้นี้ดว้ยการทีเ่ขาเสนอความคดิแนวประวตัวิรรณคดทีีว่่าดว้ยการมุ่งเน้น
ความส าคญัของตวังานและการลดความส าคญัของผูแ้ต่ง เขาอา้งสุนทรยีศาสตรข์อง Mallarmé 
ซึง่โหยหาทีจ่ะใหง้านเขยีนมภีาวะเป็นอสิระจากผูเ้ขยีน จากนัน้กห็นัไปหา Proust ผูซ้ึง่ใชง้าน
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สรา้งสรรคน์ าชวีติ แลว้กแ็วะเวยีนไปหา Paul Valéry จนถงึกลุ่มนกัประพนัธเ์ซอเรยีลลสิต ์ ซึง่
พยายามจะเสนองานทีม่ใิช่เป็นการแสดงออกของอตัตา โดยทัว่ไป บารธ์สต์อ้งการจะมองผูแ้ต่ง
ว่าท าหน้าทีเ่ป็นแค่ "คนทรง" เท่านัน้ 

วธิกีารทีจ่ะลดความส าคญัของผูแ้ต่งอกีวธิหีนึ่งกค็อื  การปฏเิสธความเป็นเอกของ
ผลงานทางวรรณศลิป์ เขาพยายามชีใ้หเ้หน็ว่า ผูแ้ต่งมใิช่เป็นเจา้ของงานเสยีทัง้หมด แต่ท า
หน้าทีเ่ป็นเพยีงผูป้ระสมค าและประสมความทีด่งึมาจากขมุทรพัยร์่วมในทางวรรณศลิป์ ซึง่เขา
เรยีกว่า "พจนานุกรม" และพจนานุกรมทีว่่านี้ กห็ลอมรวมงานเขยีนจากหลากวฒันธรรมเอาไว้
เช่นกนั  ในยุคของบารธ์ส ์วงวชิาการยงัมไิดเ้น้นมโนทศัน์เรื่อง "สหวฒันธรรม" (multiculturality)  
แต่เรากเ็หน็ไดแ้ลว้ว่าโลกทศัน์ของบารธ์สน์ัน้ มใิช่ผกูอยู่กบัศูนยก์ลางของตะวนัตก 
(Eurocentrism) แต่มลีกัษณะทีใ่นปัจจุบนัเรยีกว่า multicultural (บารธ์สเ์คยไปพ านกัอยู่ใน
ประเทศญีปุ่่ น และไดว้เิคราะหว์ฒันธรรมของญีปุ่่ นไวอ้ย่างน่าสนใจเช่นเดยีวกนั)  วรรณกรรมจงึ
ตัง้อยู่บนรากฐานของความคดิเรื่องสหบท (intertext) ซึง่ในยุคต่อมาไดร้บัความสนใจในวงที่
กวา้งมาก เรยีกไดว้่า แนวคดิทัง้หลายทัง้ปวงทีใ่ชก้นัอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที ่ 20 เป็นสิง่ที่
บารธ์สไ์ดน้ ามาใชแ้ลว้ทัง้สิน้ แมว้่าเขาอาจจะมไิดใ้ชศ้พัทแ์สงอย่างทีน่กัวชิาการอื่น ๆ ไดก้ระท า
กนั 

เช่นเดยีวกบันกัคดิอกีเป็นจ านวนไม่น้อย บารธ์สไ์ม่ใสใ่จกบัเรื่องการสือ่ความหมาย 
เพราะเขาคดิว่าการมุ่งเน้นความหมายคอืการผกูความหมายไวก้บัผูแ้ต่ง เขาไม่คดิว่า
ความหมายทีแ่ทจ้รงิ หรอืความหมายสมับูรณ์ เป็นหน้าทีข่องวรรณคดศีกึษาทีจ่ะตอ้งแสวงหา  
ทัง้นี้เพราะวรรณคดศีกึษาไม่จ าเป็นตอ้งเดนิตามวถิขีองเทววทิยา ซึง่มหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งสือ่ความ
จากพระผูเ้ป็นเจา้มายงัมวลมนุษย ์ การทีล่ดความส าคญัของความหมายกเ็ท่ากบัเป็นการให้
เสรภีาพต่อตวับท ในเมื่อเขากล่าวว่า  "การเขยีนสรา้งความหมายตลอดเวลา   แต่กเ็พือ่ทีจ่ะท า
ใหค้วามหมายนัน้มะลายไป กล่าวคอืขอ้เขยีนสง่สรา้งการยกเวน้ความหมายอย่างเป็นระบบ" 
เรากค็งจะพอมองเหน็แลว้ว่า บารธ์สก์ าลงัเดนิไปสู่จุดหมายปลายทางใด เขามไิดก้ล่าวว่างาน
เขยีนไรค้วามหมาย หรอืปราศจากความหมาย แต่งานเขยีนเป็น "การยกเวน้"  (exemption) 
ความหมาย เพยีงอกีขัน้เดยีวเรากจ็ะไปถงึจุดยนืของนักคดิฝรัง่เศส ผูท้รงอทิธพิลอกีท่านหนึ่ง
คอื Jacques Derrida ทีเ่สนอความคดิเรื่อง "การผดัผ่อน" (différance [sic]) ความหมาย ซึง่
เปิดทางใหแ้ก่แนวคดิของกลุ่ม Post-Structuralists ในเรื่องของการปฏเิสธความสมัพนัธร์ะหว่าง
ตวัเองกบัโลกแห่งความเป็นจรงิ  เราคงจะตอ้งตัง้ค าถามว่า แลว้ทัง้หมดนี้เป็นกายกรรมทาง
ปัญญาเท่านัน้หรอื  อนัทีจ่รงิบารธ์สก์ม็ไิดพ้ยายามจะซ่อนเรน้ความประสงคข์องเขาทีจ่ะเบน
ความสนใจจากเรื่องของจุดก าเนิดไปสู่จุดหมายปลายทาง  โดยทีเ่ขากล่าวไวอ้ย่างหนกัแน่นว่า 
"เอกภาพของตวับทมไิดอ้ยู่ทีจุ่ดก าเนิด  แต่อยู่ทีจุ่ดหมายปลายทาง" และประโยคสุดทา้ยของ
บทความนี้กบ็่งบอกไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ว่า  ก าเนิดของผูอ้่านตอ้งช าระดว้ยความตายของผูแ้ต่ง
นัน่เอง นัน่กค็อื การเปิดทางใหว้งการวรรณคดไีดม้องเหน็ความส าคญัของผูอ้่าน เป็นทีน่่า
สงัเกตว่า แนวความคดิของบารธ์สน์ัน้ พอ้งกบัทศันะของนกัวชิาการร่วมสมยัอกีหลายคน  
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โดยเฉพาะกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญภาษาโรมานซ ์ (Romance Philologist) ของเยอรมนั  (ดงัทีผู่้
วเิคราะหไ์ดใ้หอ้รรถาธบิายไวแ้ลว้) 1 

ก่อนหน้านี้เพยีง 1 ปี นกัวชิาการชาวเยอรมนั Hans Robert Jauss กไ็ดเ้สนอแนวคดิ
เรื่อง "สุนทรยีศาสตรข์องผูอ้่าน" ขึน้มาอย่างเป็นระบบ อนัเป็นการเสนอกระบวนทศัน์ใหม่ใหแ้ก่
วงการวรรณคดศีกึษาของยุโรปและอเมรกิาเหนือ ในบทความของบารธ์ส ์ เรื่อง มรณกรรมของ
ผู้แต่ง นี้ เขาเพยีงแต่เปิดประตูออกไปสูโ่ลกอนักวา้งใหญ่ของผูอ้่าน แต่ยงัมไิดเ้สนอความคดิที่
เป็นระบบ ซึง่ระบบทีว่่านี้จะไดร้บัการพฒันาไปไกลมาก อนัรวมถงึผลงานบุกเบกิของ
ผูเ้ชีย่วชาญเยอรมนัดา้นวรรณคดอีงักฤษและอเมรกินั ชื่อ Wolfgang Iser ดว้ย 2 

ถา้จะประเมนิความส าคญัของบทความชิ้นบุกเบกิของโรลองด ์ บารธ์ส ์ ชิ้นน้ี เรากจ็ า
จะตอ้งยอมรบัว่า บารธ์สม์คีุณสมบตัอินัโดดเด่นของนักวชิาการดา้นมนุษยศาสตร ์ นัน่กค็อื เขา
ส านึกดวี่า เขามมีรดกทางวฒันธรรมตดิตวัมา และเมื่อไดว้เิคราะหอ์ย่างถ่องแทแ้ลว้ กพ็รอ้มทีจ่ะ
วนิิจฉยัลงไปว่า มรดกสว่นใดสมควรทีจ่ะถูกมองขา้มไป มรดกสว่นใดสมควรทีจ่ะรกัษาไวแ้ละ
พฒันาต่อไป    การมุ่งมองไปขา้งหน้าของบารธ์ส ์ จงึเป็นผลของการศกึษาอดตี ก่อนทีจ่ะมอง
ไปสูอ่นาคต อกีนยัหน่ึงเขามองไปขา้งหลงัก่อนจะมองไปขา้งหน้า และในขณะเดยีวกนักเ็ขา้ใจที่
จะมองไปรอบตวั โดยทีเ่ขาสามารถเชื่อมโยงกบัแนวความคดิร่วมสมยัทัง้หลายทัง้ปวงไดเ้ป็น
อย่างด ี ในหลายๆกรณีเขาเป็นผูเ้บกิทางใหแ้ก่นกัคดิร่วมสมยั เขามคีวามสามารถสูงมากในการ
เขยีนงานเชงิทฤษฎ ี เพราะนอกจากความรูอ้นักวา้งขวางแลว้ เขายงัมคีวามเจนจดัในการ
สงัเคราะหค์วามคดิอนัหลากหลายและสรา้งมโนทศัน์ทีล่กึซึง้และเฉียบคมขึน้มาไดเ้ช่นกนั ล าพงั
ชื่อบทความกท็ าใหเ้ราฉุกคดิแลว้  เมื่อไดอ้่านบทความไปจนจบ เรากอ็ดไม่ไดท้ีจ่ะตอ้งคดิต่อ 
คดิพอ้งหรอืคดิแยง้ กบัปราชญ์ฝรัง่เศสผูน้ี้  การวจิารณ์จะเป็นพลงัทางปัญญาไดก้ต็่อเมื่อ
สามารถทีจ่ะกระตุน้ใหเ้กดิการวจิารณ์ซอ้นวจิารณ์ขึน้มา ในแง่นี้ บารธ์สไ์ดย้นืยนัค าคมของนกั
วจิารณ์โรแมนตกิ ฟรดีรชิ ชเลเกล (Friedrich Schlegel) ที่ว่า การวจิารณ์ คอื "ความต่อเนื่อง
แห่งการครุ่นคดิพนิิจนึก" (Kontinuum der Reflexion) 

 
เจตนา นาควชัระ: ผูว้เิคราะห ์

 
 
 
         

เรยม์อนด ์  วิลเลียมส ์(Raymond Williams) 

 
1 เจตนา นาควชัระ.  แนวทางการประเมินคณุคา่วรรณคดี ในวรรณคดีวิจารณเ์ยอรมนั ฝรั่งเศส และองักฤษ-อเมรกินั ใน
ศตวรรษท่ี 20. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร,์ 2539 หนา้ 167-168. 
2 เรื่องเดียวกนั หนา้ 172-173. 
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การเมืองและอกัษรศาสตร ์: 

บทสมัภาษณ์โดยนิตยสาร New Left Review 
 
ถาม : อาจารยไ์ดต้ัง้ประเดน็ไวว้่า  แทนทีจ่ะเดนิตามขนบของวรรณกรรมวจิารณ์แบบ

ประเพณี วรรณคดศีกึษายุคปัจจุบนัควรจะด าเนินไปในแนวคู่ขนาน นัน่กค็อื 
พจิารณางานเขยีนในกรอบของเงือ่นไขประวตัศิาสตร ์ณ จุดก าเนิดเป็นประการ
แรก และศกึษาเงือ่นไขทางสงัคมและประวตัศิาสตรใ์นกรอบของปฏกิริยิาของ
ผูร้บัทีม่ตี่องานเป็นประการทีส่อง อาจารยก์ าลงัจะเสนอความคดิว่า ถา้เราใช้
กระบวนการแนวขนานทีว่่านี้แลว้เราจะสามารถประเมนิคุณค่าทัง้ผูเ้ขยีนและตวั 
งานไดใ้ช่หรอืไม่ 

ตอบ :    ผมคดิว่ามนัน่าจะเป็นไปได ้  แมว้่าผมจะยงัไม่แน่ใจว่า เราควรใชค้ า “ประเมนิ
คุณค่า” ในทีน่ี้  เราอาจจะยอมรบัไดว้่า  กระบวนการแรกเป็นสิง่ทีคุ่น้กนัอยู่แลว้ 
จะมเีพิม่เตมิแต่กเ็รื่องของการทีใ่หโ้อกาสผูอ้ื่นไดร้่วมตรวจสอบความถูกตอ้ง
สว่นกระบวนการทีส่องนัน้เลีย่งไม่ไดท้ีจ่ะเป็นเรื่องสว่นตวั เป็นการประกาศ
ความสนใจและกเ็ป็นสิง่ทีผ่นัผวนได ้   เพราะว่าเราแต่ละคนกอ็าจจะอยู่ใน
สถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนั แมว้่าเราไม่ควรจะมองขา้มว่าลกัษณะร่วมนัน้มอียู่
จรงิ เช่น  ในเรื่องความผกูพนัทางชนชัน้  ทัง้หมดนี้เป็นเรื่องยาก    แต่การ
แสวงหาความชดัเจนในเรื่องของสถานการณ์กเ็ป็นเรื่องทีส่ าคญัยิง่ เพราะเรา
มกัจะไปหลงลมอยู่กบัการสรา้งภาพอย่างต่อเนื่องของผูอ้่านทีจ่ดัเจนของนกั
วจิารณ์ทีร่อบรูแ้ละของสุภาพบุรุษผูเ้ป่ียมดว้ยวฒันธรรม ทีก่ล่าวมานี้ไม่จ าเป็น
จะตอ้งน าไปสูก่ารยอมรบัลกัษณะสมัพทัธ ์ (relativism) ใดๆ   เพราะการ
ประเมนิคุณค่าทีแ่ทจ้รงินัน้  ไม่จ าเป็นตอ้งสมัพนัธก์บัสถานการณ์ของแต่ละ
บุคคล ซึง่อาจจะเป็นเพยีงภูมหิลงัทางชวีประวตัขิองแต่ละคนทีผ่นัแปรไปเป็น
ความชอบและไม่ชอบ (…)  กล่าวอกีนยัหน่ึง    เราควรจะอยู่ในฐานะทีจ่ะ
แยกแยะระหว่างการประเมนิคุณค่าซึง่มคีวามส าคญัพอทีเ่ราจะสือ่ใหค้นอื่นได้
รบัรู ้  กบัความชอบและไม่ชอบทีม่ตี่อผลงานทางวรรณศลิป์ซึง่เราย่อมจะ
แสดงออกตลอดเวลา แต่ไม่ไดม้คีวามสลกัส าคญัต่อผูอ้ืน่ แมว้่าจะมคีวามหมาย
ส าหรบัตวัเราเอง กรณีหลงันี้ไม่ส าคญัพอทีจ่ะเป็นจุดศูนยก์ลางของวาทกรรม 
แมว้่าวรรณกรรมวจิารณ์บางกระแสจะพยายามท าใหม้นัส าคญัขึน้มา 1ซึง่กเ็ป็น

 
1 ในท่ีนีวิ้ลเลียมสก์ าลงั “วิจารณซ์อ้นวิจารณ”์ นั่นก็คือ เตือนใหว้งการระมดัระวงัวิธีการวิจารณท่ี์มีลกัษณะอตั วิสยัสงู 
ซึ่งมกัจะประเมินคณุค่าว่าวรรณกรรมนัน้ดีหรือเลวโดยอาศยัรสนิยมส่วนตวัเสียเป็นส่วนใหญ่ ในเรื่องนีวิ้ลเลียมสไ์ดโ้ตแ้ยง้
กบัเพื่อนรว่มงานในมหาวิทยาลยัเคมบริดจข์องเขาเอง ซึ่งถือไดว่้าเป็นเจา้ส านกัของการวิจารณว์รรณกรรมเชิงประเมิน
คณุค่า คือ F.R. Leavis 
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สิง่ทีก่ารวจิารณ์ชัน้เยีย่มพยายามทีจ่ะเลี่ยง กระแสที่ว่านี้บางครัง้ก็จงใจ
มองขา้มวรรณกรรม (บางเรื่องหรอืบางลกัษณะ) เพื่อที่จะยกสิง่ที่ตนชอบขึ้น
สู่ระดบัของขอ้วนิิจฉัยที่ดูประหนึ่งว่ามีลกัษณะภววสิยั  ในทางตรงขา้ม การ
ประเมนิคุณค่าทีแ่ทจ้รงินัน้จ าจะตอ้งสง่ผลอย่างต่อเนื่องออกไปสูว่งกวา้งในรปู
ของกระบวนการทีม่พีลวตั  การประเมนิคุณค่าในลกัษณะน้ีเป็นเรื่องของจุดยนื
ทีเ่รามตี่องานวรรณศลิป์บางลกัษณะ โดยทีก่ารวจิารณ์ท าใหเ้รามองงานชิ้นนัน้
ดว้ยทศันะทีต่่างออกไป ซึง่ไม่เพยีงแต่จะมผีลต่อปฏกิริยิาทีเ่รามตี่องานชิน้นัน้  
แต่ยิง่ไปกว่านัน้ อาจจะส่งผลต่อเราในเรื่องของการด าเนินชวีติ มรดกทาง
วฒันธรรมจากอดตีเป็นจ านวนไม่น้อยสรา้งอทิธพิลถงึขัน้ทีท่ าใหเ้ราวนิิจฉยัหรอื
ประพฤตปิฏบิตัไิปในทางใดทางหนึ่ง ทัง้นี้เพราะไดร้บัแรงดลใจใหเ้กดิการ
สรา้งสรรคจ์ากศลิปะอนัทรงพลงัซึง่ไดร้บัการยอมรบัแลว้ว่าเป็นงานอนัยิง่ใหญ่  
ดงันัน้ กระบวนการประเมนิคุณค่าทีถ่อืไดว้่าเป็นกจิกรรมร่วมและสามารถ
อธบิายใหผู้อ้ื่นเขา้ใจไดจ้งึมคีวามส าคญัอย่างยิง่ยวด (…) 

   สิง่ทีผ่มปฏเิสธกค็อื มโนทศัน์ทีว่่าดว้ยการประเมนิคุณค่าซึง่ปราศจาก
องคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหนึ่งของกระบวนการคู่ขนาน (ทีก่ล่าวมาแลว้
ขา้งตน้) และซึง่มผีูเ้หมาเอาว่าเป็นแก่นของการวจิารณ์ ในปัจจุบนัการวจิารณ์
ถูกพรากมาจากตน้แบบทางประวตัศิาสตร ์ ซึง่ครัง้หนึ่งเคยยดึถอืกนั 
ยกตวัอย่างเช่น อาศริวาทบนหลุมฝังศพจากยุคฟ้ืนฟูศลิปวทิยา 
(Renaissance) มกัจะถูกประณามโดยนักศกึษาดว้ยเหตุเพยีงว่าภาษาทีใ่ชไ้ม่
คุน้ห ู เลยกลายเป็นงานที“่ไม่เป็นธรรมชาต”ิ การวจิารณ์ในรปูแบบดงักล่าว
เท่ากบัเป็นการใหเ้สรภีาพอนัเลยเถดิกบัความไม่รูแ้ละความเกยีจครา้น เรา
อาจจะตอ้งใหค้วามยุตธิรรมกบักระแสการวจิารณ์เชงิปฏบิตั ิ (practical 
criticism)2 ว่า การวนิิจฉัยในท านองนี้ น่าจะถอืไดว้่าเป็นการแสดงทศันะต่อ
วรรณกรรมทีน่กัวจิารณ์กลุ่มนี้เองชงิชงัในยุคทีก่ระแสดงักล่าวยงัเป่ียมดว้ย
พละก าลงั แต่ถา้ใครสกัคนทีอ่ยู่ดีๆ กจ็ะยก“ปฏกิริยิาปฐมภูม”ิของตนขึน้มาเป็น
เกณฑก์ารประเมนิคุณค่าแลว้ละก ็ มนักเ็ป็นการยากทีจ่ะปฏเิสธปฏกิริยิา
ดงักล่าวไดใ้นแงข่องหลกัการ จะกล่าวไดก้แ็ต่เพยีงว่าประสบการณ์ขัน้ปฐมภูมิ
ทีว่่านัน้ ช่างเป็นปฐมภูมทิีเ่ทอะทะเสยีนี่กระไร… นี่คอืจุดเน้นของสงัคมบรโิภค 
ซึง่อยู่ดว้ยความคดิทีว่่า จุดมุ่งหมายของการผลติในสงัคมมนุษยน์ับตัง้แต่อดตี
มาจนถงึปัจจุบนันัน้  เป็นไปเพื่อทีจ่ะไดเ้สนอสนองสนิคา้ทีผ่ลติกนัมาอย่าง

 
2 กระแสการวิจารณท่ี์เรียกว่า practical criticism เริ่มตน้ท่ีมหาวิทยาลยัเคมบริดจใ์นช่วงระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 1 
และครัง้ที่ 2 โดยมี I. A. Richards เป็นผูบ้กุเบิก  วิธีการดงักล่าวเนน้การศกึษาตวับทโดยไม่พะวงกบัเงื่อนไขทาง
ประวตัิศาสตร ์ ต่อมาวิธีการท่ีว่านีไ้ดแ้ผ่ขยายไปยงัอเมริกาเหนือ กลายเป็นวิธีการเรียนการสอนท่ียอมรบักนัในวงกวา้ง 
ปัจจบุนัไดเ้สื่อมความนิยมไปมากแลว้ 
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ต่อเนื่องกบัใครสกัคนหน่ึงซึ่งมอีภสิทิธิใ์นฐานะผูบ้รโิภคทีจ่ะหยบิมนัขึน้มาชม
แลว้บอกว่าชอบหรอืไม่ชอบ กระบวนการทีว่่านี้ไดถู้กแต่งแตม้ใหเ้ราเขา้ใจว่า
เป็นกจิกรรมทางปัญญา   แน่ละ ทีผ่มกล่าวมานี้ไม่ใช่ประวตัขิองการวจิารณ์
ทัง้หมด แต่ในโลกของชนชาตทิีพ่ดูภาษาองักฤษซึง่ผมไดแ้จกแจงมาใหเ้หน็
ขา้งตน้แลว้นัน้ แนวโน้มทีว่่านี้ก าลงัจะท าใหเ้กดิวธิกีารอนัไรส้าระของการ
แสดงออกในเรื่องของความชอบหรอืไม่ชอบ หรอืไม่กท็ าใหเ้กดิการวเิคราะห์
เชงิเทคนิคทีไ่ม่เอือ้ต่อการใหข้อ้วนิิจฉยัใดๆ เพราะเป็นเพยีงแค่น าตวับทมา
เขยีนใหม่โดยเน้นลกัษณะทางเทคนิค3 

ถาม :   วรรณคดศีกึษาทีก่่อตวัขึน้มาอย่างเขม้แขง็ในศตวรรษที ่ 20 ไดท้ าใหปั้ญหา
ยุ่งยากขึ้น โดยที ่ (…) ไดเ้พิม่ปรมิาณของวรรณคดยีุคโบราณขึ้นมาเคยีงขา้ง
กบังานจากอดตีทีย่งัด ารงอยู่ไดใ้นสงัคมร่วมสมยัของเรา และในขณะเดยีวกนัก็
ช่วยใหง้านประเภทหลงันี้ รวมทัง้งานในรปูแบบอืน่ๆดว้ย ใหม้ชีวีติอยู่ไดด้ว้ย
วธิกีารทีค่่อนขา้งจะซบัซอ้น อาจารยจ์ะอธบิายปรากฏการณ์นี้อย่างไรในกรอบ
ของทฤษฎขีองอาจารยเ์องทีว่่าดว้ยการผลติงานเขยีน 

ตอบ :    จรงิอยู่  กระบวนการทีจ่ะน างานวรรณกรรมสกัชิ้นหน่ึงไปพจิารณาในกรอบของ
เงือ่นไขของการผลตินัน้อาจจะกระท ากนัมาดว้ยความคบัแคบ ผมจ าเป็นตอ้งท า
ปัญหาน้ีใหก้ระจ่างขึน้ สิง่ทีเ่ราอ่านอยู่ในขณะน้ีไม่ใช่งานตน้แบบของเชกสเปียร์
โดยตรง  แต่เราอ่านงานของเชกสเปียรท์ีม่ผีู้ช าระแลว้  และผมไม่ไดห้มายถงึ
กระบวนการทางเทคนิคในการจดัพมิพง์าน แต่ผมมุ่งมองไปถงึสาระของการน า
ตวับทขึน้มาผลติใหม่ในสภาพทางวฒันธรรมทีแ่ตกต่างออกไป แน่ละ ผมมอง
เงือ่นไขของการผลติงานของนกัประพนัธค์ลาสสกิซึ่งมผีูน้ ามาเสนอใหม่และยงั
เป็นทีน่ิยมอ่านกนัในทุกยุคทุกสมยัว่า เงือ่นไขดงักล่าวครอบคลุมถงึกระบวนการ
น ามาเสนอใหม่ดว้ย กรณีของเชกสเปียรจ์ดัไดว้่าเป็นตวัอย่างทีน่่าทึง่ เพราะเรา
อ่านงานของท่านไดห้ลายทางมาก เช่นเดยีวกบัการทีล่ะครของท่านกม็ผีูน้ าออก
แสดงดว้ยวธิกีารทีต่่างๆกนั ประวตัขิองการแสดงละครเชกสเปียรย์่อมจะ
ชีใ้หเ้หน็สิง่ที่แตกต่างออกไปจากการแสดงงานของนักเขยีนบุกเบกิผู้นี้ ณ 
จุดเริม่ต้น (…)  ในแงน่ี้ เงือ่นไขของการผลติย่อมรวมถงึเงือ่นไขทีจ่ะท าใหต้วั
บทนัน้มลีกัษณะร่วมสมยักบัยุคอื่นได ้ ถา้ลมืปัจจยัทีว่่านี้ กเ็ท่ากบัเป็นการตก
หลุมพรางของสงัคมวทิยาแบบแคบๆทีผ่กูอยู่กบัเงื่อนไขของจุดก าเนิด พลงัทุก

 
3 ตน้ฉบบัใชค้  าว่า technicism ซึ่งผูใ้หส้มัภาษณห์มายถึงกระบวนการแยกแยะตวับทออกมาโดยเนน้โครงสรา้งและ
เทคนิคการเขียน ดงัเช่นท่ีนักภาษาศาสตรแ์ละนกัวรรณคดีศกึษากลุ่มโครงสรา้งนิยมไดท้ดลองท า เช่นในกรณีของ 
Roman Jakobson ด ู :  เจตนา  นาควชัระ. แนวทางการประเมินคณุคา่วรรณคดีในวรรณคดีวิจารณ ์ เยอรมนั ฝรั่งเศส 
และองักฤษ-อเมรกินั ในศตวรรษท่ี 20. กรุงเทพฯ : ส  านกัพิมพโ์อเดียนสโตร,์ 2539. หนา้ 152-153. 
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รปูแบบทีช่่วยใหต้วับทด ารงอยู่ไดใ้นยุคต่อมาถอืไดว้่าเป็นสว่นหน่ึงของเงือ่นไข
การผลติ 

   
 
ทีม่า : Raymond Williams. Politics and Letters. Interviews with “New Left Review”.         

London: Verso Edition, 1981, pp. 341-345. 
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บทวิเคราะห ์
 
 เรยม์อนด ์วลิเลยีมส ์(1921-1988) เป็นนักวชิาการชาวเวลช ์ผูม้คีวามสามารถหลายดา้น  
งานเขยีนของเขามทีัง้ทีเ่ป็นวรรณกรรมวจิารณ์ การวจิารณ์ละคร บทวทิยุและโทรทศัน์ วรรณคดี
ศกึษา ทฤษฎีวรรณคด ี นิเทศศาสตร ์ รวมไปถงึงานเขยีนนวนิยาย เขามาจากแคว้นเวลสใ์น 
สหราชอาณาจกัร ครอบครวัมพีืน้ฐานชนชัน้กรรมาชพี เขาไม่เคยลมืถิน่ อกีทัง้ยงัมุ่งทีจ่ะ
วเิคราะหท์ศิทางอนัพงึประสงคท์ีจ่ะปรบัสงัคมใหม้คีวามยุตธิรรมต่อชนทุกสถานะ ในกรอบของ
วฒันธรรมองักฤษ ไม่เป็นทีน่่าประหลาดใจว่า เขาจะตอ้งอยู่ในกระแสการเมอืงฝ่ายสงัคมนิยม 
อนัเป็นสงัคมนิยมทีเ่รยีกไดว้่ามลีกัษณะทีเ่ป็นมนุษยธรรมนิยมสงู เช่นเดยีวกบันักวชิาการร่วม
สมยัของเขาอกีท่านหนึ่ง คอื รชิารด์ ฮอกการด์ (Richard Hoggart) ทีม่าจากภาคเหนือของ
องักฤษ ทัง้สองเป็นผูบุ้กเบกิวทิยาการสาขาใหม่ทีรู่จ้กักนัภายหลงัในนามของวฒันธรรมศึกษา 
(Cultural Studies) งานทีค่ดัมาขา้งตน้นี้ มาจากบทสมัภาษณ์ซึง่นิตยสาร New Left Review ได้
สมัภาษณ์วลิเลยีมสเ์อาไวใ้นหลายหวัขอ้ จนรวมเป็นหนังสอืไดข้นาดเล่มเขือ่ง ในบทสมัภาษณ์
ดงักล่าว วลิเลยีมสใ์หค้วามคดิเชงิทฤษฎวีรรณกรรมเอาไว ้ ทีเ่รยีกไดว้่าทรงคุณค่ายิง่ แมจ้ะองิ
แนวคดิสงัคมนิยมอยู่บา้ง แต่กเ็ป็นกระบวนความคดิเชงิทฤษฎทีีส่ามารถครอบคลุมประสบการณ์
ทางวรรณศลิป์ไดอ้ย่างกวา้งขวางมาก 
 ในยุคทีน่กัวรรณคดจี านวนไม่น้อยพยายามทีจ่ะเลีย่งการอภปิรายในเรื่องของคุณค่าของ
วรรณศลิป์และการประเมนิคุณค่าวรรณศลิป์ วลิเลยีมสก์ลบัไม่ลงัเลทีจ่ะตแีผ่ประเดน็น้ีออกมา
อย่างชดัเจน เขามไิดม้องวรรณศลิป์เพยีงแต่ในแง่ของคุณค่าทางสุนทรยีะ แต่เขาตัง้ประเดน็ที่
หนกัแน่นว่า งานศลิปะทีด่ยี่อมมอีทิธพิลต่อชวีติและสงัคม การประเมนิคุณค่าของวรรณศลิป์จงึ
ขึน้อยู่กบัขอ้พจิารณาทีว่่า วรรณศลิป์มอีทิธพิลต่อการด ารงชวีติไดห้รอืไม่เพยีงใด  จรงิอยู่ 
เช่นเดยีวกบันกัวจิารณ์สว่นใหญ่ในช่วงปลายศตวรรษที ่ 20 วลิเลยีมสเ์ลีย่งมโนทศัน์โรแมนติ
กทีว่่าดว้ยอจัฉรยิภาพของศลิปิน แต่ในขณะเดยีวกนั เขากม็ไิดป้ฏเิสธความสามารถของ
นกัเขยีน นกัประพนัธแ์ละกว ีในการสรา้งงานทีม่ลีกัษณะเป็นสากล และสามารถอยู่ยงคงกระพนั 
ขา้มยุคขา้มสมยั ขา้มถิน่ทีไ่ด ้  ประเดน็น้ีถา้พจิารณาอย่างผวิเผนิกอ็าจจะมไิดม้คีวามแปลกใหม่
แต่ประการใด เพราะไม่ว่านกัวจิารณ์ทีไ่หนกย็อมรบัในเรื่องความเป็นสากลของวรรณกรรมเอก 
หรอืในเรื่องของภาวะทีพ่น้จากขอ้ผกูพนัเรื่องกาลเวลา ซึง่เรยีกเป็นภาษาองักฤษว่า timeless 
ส าหรบัวธิกีารประเมนิคุณค่านัน้ เรากม็กัพดูกนัอยู่เป็นประจ าว่า “เวลาเป็นเครื่องตดัสนิ”  แต่วลิ
เลยีมสส์ามารถอธบิายคุณค่าอนัคงทนถาวรนัน้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่ซ ้าแบบใคร นัน่คอื กลบัไปองิ
มโนทศัน์ทีว่่าดว้ย “การผลติ”  และเงือ่นไขของการผลติ อนัเป็นแนวคดิทีน่กัวจิารณ์กลุ่มมารก์
ซสิตใ์ชก้นัอยู่เป็นประจ า เขาน ามโนทศัน์ดงักล่าวมาพจิารณาใหม่ โดยมองลกึลงไปถงึ
คุณลกัษณะบางประการในตวังานทีท่ าใหง้านแต่ละชิน้มคีวามคงทนถาวรได ้  เขาองิมโนทศัน์
“ร่วมสมยั”โดยตคีวามว่า กระบวนการผลติงาน ณ จุดเริม่ตน้ ย่อมจะตอ้งผูกอยู่กบัความคดิเรื่อง
ผูร้บัร่วมสมยักบัตวัผูผ้ลติ  แต่ในขณะเดยีวกนั เงือ่นไขของการผลตินัน้กค็รอบคลุมไปถงึ
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คุณลกัษณะบางประการทีท่ าใหผ้ลงานดงักล่าว “ร่วมสมยั”กบัคนต่างยุคต่างสมยักไ็ดเ้ช่นกนั  
นัน่คอืแนวคดิเชงิทฤษฎทีีว่่าดว้ยสองนยัแห่งสภาวะร่วมสมยั คอื ร่วมสมยักบัผู้ร่วมสมยั และ
ร่วมสมยักบัผู้ทีม่ไิด้ร่วมสมยั ไปพร้อมๆกนั ตวัอย่างของงานเชกสเปียร์ที่วลิเลยีมสอ์า้งมา
ย่อมจะท าใหเ้ราเขา้ใจไดว้่า ไม่ว่าการแสดงจะเปลีย่นรูปไปจากจุดเริม่ต้นอย่างไรก็ตาม เชกส
เปียรก์ย็งัเป็นนกัประพนัธร์่วมสมยักบัคนในศตวรรษที ่20 ได ้1 
 เป็นทีน่่าสงัเกตว่า วลิเลยีมส ์ ไม่ใชค้ าว่า สรา้งสรรค ์ (create) หรอืการสรา้งสรรค ์ 
(creativity)  หรอืลกัษณะสรา้งสรรค ์ (creative) ทัง้นี้ เพราะเขาไม่ตอ้งการจะยกสถานะของ
ศลิปินไปจนถงึระดบัของเทพ (อนัเป็นวธิกีารทีรู่จ้กักนัในนามของ apotheosis) ทัง้ๆทีเ่ขากย็งัให้
ความส าคญัต่อตวัผูผ้ลติงานและต่อจุดก าเนิดอนัรวมถงึวฒันธรรมตน้ก าเนิด เขาเน้นไวอ้ย่าง
หนกัแน่นว่า วรรณคดศีกึษาจ าเป็นตอ้งเรยีนรูบ้รบิททางประวตัศิาสตร ์ วฒันธรรมและสงัคม 
เพราะหาไม่แลว้ ผูท้ีส่มัผสักบังาน โดยเฉพาะอย่างยิง่งานในอดตี กจ็ะใหข้อ้วนิิจฉยัทีไ่รส้าระ 
เช่นในกรณีของนกัเรยีนทีป่ระณามกวนีิพนธย์ุคฟ้ืนฟูศลิปะวทิยาทีเ่ขาอา้งมา แต่วรรณคดศีกึษา
จะสะดุดหยุดอยู่กบัการพนิิจจุดก าเนิดของงานเท่านัน้มไิด ้ โดยตอ้งท าหน้าทีท่ีส่องไปพรอ้มกนั 
นัน่กค็อืจะตอ้งพจิารณาว่า งานจากอดตียงัสือ่ความกบัเรา ณ จุดปลายทางนี้ไดอ้ย่างไร  นยัของ
แนวคดิทีว่่านี้ดูจะพอ้งกบักระแสของวรรณคดศีกึษายุคใหม่ทีเ่น้นผูร้บัและการรบังาน อนัท าให้
เกดิสุนทรยีศาสตรข์องผูร้บั (aesthetics of reception)  และประวตัขิองการรบังาน (reception 
history)  กรณีหลงันี้วลิเลยีมสเ์น้นไวเ้ช่นกนัว่า เป็นหน้าทีข่องวรรณคดศีกึษาทีจ่ะต้องใสใ่จว่า
งานทีส่ าคญัๆมปีระวตัขิองการรบัอย่างไร (แมว้่าเขาจะมไิดใ้ชค้ าว่า reception กต็าม) ซึง่ก็
จ าเป็นจะตอ้งอธบิายไปพรอ้มกบับรบิททางประวตัศิาสตรแ์ละสงัคมเช่นกนั ในสว่นทีเ่กีย่วกบัตวั
ผูร้บันัน้  แนวคดิเชงิสงัคมนิยมของวลิเลยีมสย์่อมจะปฏเิสธความส าคญัของขอ้วินิจฉยัของคนๆ
เดยีว ไม่ว่าบุคคลนัน้จะมคีวามเก่งกาจเฉพาะตวัมากเพยีงใดกต็าม  เขาจงึพดูกึง่เยย้หยนัถงึ
บทบาทของ “ผูอ้่านทีจ่ดัเจน…นกัวจิารณ์ทีร่อบรูแ้ละ…สุภาพบุรุษทีเ่ป่ียมดว้ยวฒันธรรม”  นัน่
คอื  การปฏเิสธแนวคดิทีว่่าดว้ยผู้น าทางปัญญา (élite) ซึง่ในสงัคมของเขามกัจะผูกอยู่กบั
เงือ่นไขของชนชัน้ (เขาเองนัน้กพ็สิูจน์ใหโ้ลกเหน็แลว้ว่า ชนชัน้กรรมาชพีกเ็พาะตวัขึน้เป็น
ปัญญาชนแนวหน้าของโลกตะวนัตกไดเ้ช่นกนั !) 
 มโนทศัน์ทีว่ลิเลยีมสใ์หก้ารสนบัสนุน คอื การท ากจิร่วมกนัในลกัษณะทีเ่รยีกว่า collective 
(แมว้่าเขาจะไม่ใชค้ านี้กต็าม)  เขาคดิถงึประชาคมของผูอ้่าน (อนัรวมไปถงึผูว้จิารณ์) แลว้ขยาย
วงไปสูป่ระชาคมวรรณศลิป์  และโดยนยักย็่อมจะตอ้งครอบคลุมไปถงึสงัคมโดยรวมดว้ย การ
วจิารณ์ทีย่ดึความชอบ-ไม่ชอบ (เขามกัใชค้ าว่า preference) สว่นบุคคลนัน้ ไม่เพยีงพอทีจ่ะสรา้ง
วฒันธรรมการวจิารณ์ทีเ่ขม้แขง็ขึน้มาได ้ เขามองการวจิารณ์ว่าเป็นผลมาจากการทีบุ่คคลเลอืก

 
1 เป็นไปไดว่้า วิลเลียมส ์ คงจะคิดถึงงานวิจารณข์องนกัวิจารณช์าวโปแลนด ์ Jan Kott  เรื่อง Shakespeare our 
Contemporary (1961) .ด ู:เจตนา นาควชัระ .“จาก King Lear ผ่าน Woyzeck ไปสู่ Fin de partie: หรือวิวฒันาการของ 
"ความโหดเหีย้มทางปรชัญา" ในละครตะวนัตก” ทางไปสู่วฒันธรรมแหง่การวิจารณ ์  (พิมพค์รัง้ที่ 2) กรุงเทพฯ: 
ส  านกัพิมพผ์ูจ้ดัการ. 2538. หนา้ 137-154. 
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เฟ้นปฏกิริยิาสว่นตนทีม่ตี่องานวรรณกรรมเฉพาะสว่นทีม่คีวามสลกัส าคญัพอทีจ่ะแบ่งปันหรอื
สือ่ความไปยงัผูอ้ื่นไดด้ว้ย  ผูอ้่านในระดบัปัจเจกบุคคลจงึจ าตอ้งรวมตวั (หรอืรวมหวั) กบัผูอ้่าน
ผูอ้ื่น ในเมื่อศลิปะมคีวามส าคญัยิง่ต่อสงัคม การวจิารณ์ในลกัษณะทีเ่ป็นผลงานร่วม หรอืเป็น
ทววิจัน์ (“dialogue” [แมว้่าจะมไิดใ้ชค้ านี้]) หรอืววิาทะทีม่ตี่อกนัในประชาคม ย่อมจะมผีลต่อ
กระบวนการหล่อหลอมทางสงัคม ดว้ยเหตุนี้ เขาจงึต่อตา้นปัจเจกนิยมและการเน้นอตัวสิยัของ
วรรณกรรมวจิารณ์ส านัก เอฟ. อาร.์ ลวีสิ (F.R. Leavis) (ซึง่กเ็ป็นรุ่นครูของเขาเองใน
มหาวทิยาลยัเคมบรดิจ ์ และเขามไิดเ้อ่ยชื่อในทีน่ี้) และในขณะเดยีวกนักไ็ม่ยอมรบัการเน้นการ
วเิคราะหโ์ครงสรา้งหรอืลกัษณะเชงิเทคนิคของกลุ่มนกัภาษาศาสตร ์ และนกัคดิแนวโครงสรา้ง
นิยม เช่น โรมนั ยาขอบสนั  (Roman Jakobson) แมว้่าจะไม่ไดเ้อ่ยชื่อใครในบทสมัภาษณ์นี้ก็
ตาม ถา้นัน่คอืแนวคดิมารก์ซสิต ์ เรากค็งจะตอ้งยอมรบัว่า แมส้งัคมนิยมในยุโรปจะจ่อมจมไป
แลว้กต็าม แต่แนวคดิเรื่องการสรา้งประชาคมวรรณศลิป์ทีจ่ะจรรโลงสงัคมโดยองคร์วมไวไ้ด ้ ก็
ยงัเป็นความคดิทีไ่ม่ตกยุค  ในทา้ยทีสุ่ด คุณค่าของตวังานจงึมใิช่ภาวะอสิระทีอ่ยู่ในเน้ืองาน แต่
เป็นคุณค่าทีส่ง่ผลกระทบต่อสงัคมได ้ การวจิารณ์ทีเ่พยีงแต่ชีใ้หเ้หน็คุณค่าเหล่านัน้เป็นเพยีง
กจิกรรมขัน้ตน้ การวจิารณ์ในขัน้ทีส่งูขึน้กค็อื การสื่อความอนัเป่ียมดว้ยสาระ (ทีม่าจากการ 
“ครุ่นคดิพนิิจนึก”) ในเรื่องวรรณกรรมไปสูส่งัคม เป็นการสือ่ความต่อกนั เป็นการสรา้งความมัง่
คัง่ทางปัญญาใหแ้ก่สมาชกิของสงัคม การวจิารณ์จงึมใิช่เป็นเพยีงผลงานทีร่วมไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร แต่เป็นกระบวนการอนัต่อเนื่องซึง่มพีลวตัพอทีจ่ะเป็นพลงัทางปัญญาใหแ้ก่สงัคมได้ 
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