บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปและอภิปรายผล
ในชวงทศวรรษ 2520 นักประพันธไทยที่ยังไมคลายความใสใจในความสํานึกเชิง
สังคมไดสรางงานที่หันเหจากแนวทางของวรรณกรรมเพื่อชีวิต ที่มีสูตรสําเร็จวาวรรณกรรมจะตอง
ชี้นําสัง คมไปสูความผาสุกอัน ปราศจากความอยุติ ธรรมเพราะความไมเ สมอภาคทางชนชั้น ใน
ตอนตนถึงคอนทศวรรษ นักประพันธที่ไดรับอิทธิพลจากการตั้งคําถามในยุคแสวงหา (2505-2516)
และบางคนก็ไดเริ่มสรางงานมาแลวในยุคนั้น โดยเฉพาะนิคม รายยวา ซึ่งหยุดเขียนในชวงเพื่อชีวิต
ดูจะไดรับแรงกระตุนใหครุนคิดถึงความซับซ อนของปญหา ที่ผูกโยงกับวิธีคิดอันเปนปญหาหรือ
สรางปญหา ดังเห็นไดจากนวนิยายที่นําเสนอขอควรพิจารณาตอพฤติกรรมของบุคคลและสังคมใน
แงมุมที่หลากหลายและลุมลึกขึ้น รวมทั้งขยายขอบเขตของเนื้อหาที่สัมพันธกับชีวิตในแงมุมอื่น โดย
ไมจํากัดกรอบอยูเฉพาะปญหาความเหลื่อมล้ําต่ําสูงทางชนชั้นและการตอสูทางการเมือง ซึ่งไดสราง
บาดแผลแก ค นหนุม สาวและสัง คมมาตั้ง แตค รั้ ง การนองเลือ ดในป พ.ศ.2516และ2519 อาทิ
ประสบการณของเสกสรรค ประเสริฐกุล วัฒน วรรลยางกูร และศิลา โคมฉาย หลังกลับจากปาคืน
เมือง ที่นําไปสูการทบทวนจุดออนของการสร างงานแนวเพื่อชีวิตและความใสใจตอการเพงพินิจ
ตัวตนภายในของมนุษย นักประพันธอื่นที่แมไมไดมีประสบการณตรงเชนชาติ กอบจิตติ วิมล
ไทรนิ่มนวล เปนตน ก็ไดแปรความฉงนตอความโหดรายและขอกังขาตอพฤติกรรมของคนในสังคม
ใหเปนเนื้อหาของงานชิ้นเอกที่มีพลังกระตุนความคิด วรรณกรรมแหงความสํานึกเชิงสังคมในชวงนี้
จึงมีความโดดเดนทั้งในแงการวิพากษวิจารณวัฒนธรรมและแนวคิดทางปรัชญา กลาวไดวามีความ
เติบโตที่สําคัญอีกครั้งหนึ่งของวรรณกรรมไทย
ในแงที่ไมไดตัดขาดจากงานในยุคกอนดังที่อาจพิจารณายอนไปถึงระยะที่เรียกวา
ยุคแสวงหาดัง กลาวขางตน การใครค รวญโดยตั้งขอสงสัยตอความหมายของชีวิต และความเปน
มนุษย ซึ่งเปนประเด็นทางปรัชญานั้น ไดพัฒนาชัดขึ้นโดยมีความพยายามใหคําตอบดวยความรู
ความเขาใจในรากฐานทางภูมิปญ ญา 2 ประการคือวัฒ นธรรมชนบทและพุทธปรัชญา สวนการ
วิพากษวิจ ารณวัฒ นธรรมซึ่งเปนประเด็นสําคัญของทั้งวรรณกรรมยุค แสวงหาและงานประพัน ธ
ในชวงความเติบโตของวรรณกรรมเพื่อชีวิตชวง 14 ตุลาคม 2516 ถึง 6 ตุลาคม 2519 มาถึงระยะนี้
ไดเปลี่ยนจากการโจมตีระบบสัง คม เศรษฐกิจ และชนชั้น มาเปนการวิจารณสถาบันสําคัญ เชน
ความฉอฉลขององคกรทางศาสนาซึ่ง มี วิธีคิด อัน ไขวเ ขวของผู ค นเปน ตัว แปร ทั้ง นี้ เ นื้อหาของ
นวนิยายมิไ ดลมลางหลักปรัชญาของพุทธศาสนาในการอธิบายปญหาในธรรมชาติมนุษย หากชี้
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ความลมเหลวขององคกรทางศาสนาและชาวบาน ที่หลงลืมละเลยหลักธรรมไปอยางนาเสียดาย จึง
กลาวไดวามีการวิพากษความคิดของพุทธศาสนาแบบชาวบานซึ่งบั่นทอนสังคม
นวนิยายแหงความสํานึกเชิงสังคมตั้งแตตน ทศวรรษ 2520 จนถึงกลางทศวรรษ
2540 หันมาวิพากษวิจารณวัฒนธรรมและวิเคราะหปญหาดวยวิธีการที่เปนปรัชญา ถึงแมวาประเด็น
ความอยุติธรรมในสังคมก็ยังเปนสิ่งที่นักประพันธไมอาจมองขามไปได แตก็เห็นไดวาความยากจน
ไมใชสมุฏฐานหลักเพียงอยางเดียวของปญหา ที่สําคัญความงามในชีวิตของคนยากจนผูอยูริมชาย
ขอบของสังคม อีกทั้งคุณธรรมของชาวบาน และพฤติกรรมดานที่ทําลายคุณคา ก็คือเนื้อหาหลักที่
ผูแตงนําเสนอผานการคนพบของตัวเอก ซึ่งเปนตัวแทนของบุคคลธรรมดาสามัญ เชนหนุมชาวบาน
ควาญชาง หรือเด็ก วัยรุนที่เลือกลาออกจากโรงเรียนกลางคัน ในแงวิธีการนําเสนอก็เ ปลี่ยนจาก
วิภาษวิธีอันแสดงขอขัด แยงระหวางชนชั้นเปน การคนหาคุณคา พรอมๆกับการวิพากษจุดออนที่
บุคคลมีรวมกัน ไมวาจะเปนในเมืองหรือชนบท นอกจากนี้เมื่อสังคมเผชิญความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจครั้งใหญในทศวรรษ2530จนกวาครึ่งทศวรรษ2540 การวิพากษวิจารณวัฒ นธรรมและ
แนวคิดทางปรัชญาในนวนิยายประเภทนี้ ก็เนน คุณคาทางจริยธรรม ซึ่งจําเปนตองกอบกูกลับมา
ถึงแมอาจตองสวนกระแสความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนการโฆษณา
ที่มีอิทธิพลตอการประกอบสรางสิ่งที่เรียกวา “ความจริง” ก็ตาม
ในการศึกษานวนิยายที่เรียกวานวนิยายแหงความสํานึกเชิงสังคมในชวงทศวรรษ
2520 – 2547 นี้ผูวิจัยไดคัดเลือกบทประพันธ 19 เรื่อง และจําแนกการศึกษาออกเปน 2 หัวขอหลัก
คือ (1) ชีวิตของคนชายขอบและการวิพากษวิจารณวัฒนธรรม และ (2) สํานึกทางสังคมกับแนวคิด
ทางปรัชญา
1. ชีวิตของคนชายขอบและการวิพากษวิจารณวัฒนธรรม
1.1 คุณคาในชีวิตของคนชายขอบ
คุณคาหลักในชีวิตของคนชายขอบ ซึ่ง เปนลักษณะเดนในนวนิยายกลุมนี้ ไดแ ก
การรักษาเกียรติยศของชีวิต ความอดทนและเสียสละ ดังเห็นไดในนวนิยายเรื่อง ผีเสื้อและดอกไม
(2521) ของนิพพานฯ ความยากจนเปนทั้งขอจํากัดและแรงผลักดัน ความรักเกียรติยศของฮูยันใน
ผีเสื้อและดอกไม เปน สิ่ง ที่ ไ ด รับการปลู กฝง จากการปฏิบัติต นของพอในครอบครั ว ที่ข าดแม
พื้นฐานของความสํานึกดีที่ปลูกฝงตั้งแตครอบครัวและโรงเรียนเอื้อใหการเรียนรูในโลกภายนอก
ของฮูยันดําเนินผานความขัดแยงที่แกไขไดดวยความจริงใจและมิตรภาพ ในเมื่อเกียรติยศเปนสิ่งที่
ตองรักษาไว การกระทําสิ่งผิดยอมไมใชทางเลือกอยางยั่งยืนโดยเฉพาะฮูยันผูรูดีวาพอ“ใหเกียรติ”
การตัดสินใจและการเลือกทางเดินของตนมาตั้งแตแรก
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ใน จนตรอก (2523) ของชาติ กอบจิตติ การเสียสละซึ่งมีพื้นฐานมาจากความรักใน
ครอบครัวของบุญมา เมื่อตองเผชิญกับภาวะปญหาใหญโตเกินแกไขดวยความพิการของระบบ ไม
อาจชวยใหลวงพนจากปญหา แมความเกื้อกูลกันในหมูค นยากยังเปนสิ่งที่พอหาได ปจจัยที่แตกตาง
ก็คือภาวะขัดสนของคนจนในเมืองใหญที่หนักหนวงกวา ซ้ําไมไดเปนแคภาวะขัดสนทางเศรษฐกิจ
แตเปนเหมือนโรคภูมิคุมกันบกพรองที่นําไปสูปญหาอื่นไดงาย โดยเฉพาะความหวาดระแวงที่เปน
ตัวบอนทําลายความรักและการใหอภัย
ใน ผีเสื้อและดอกไม นอกจากพลังความรักและความอดทนอันเปนคุณสมบัติที่
จรรโลงคุณธรรม ตัวละครก็ฉุดดึงตนเองจากความผิดพลาดและดําเนินชีวิตไปสูความดีงามไดดวย
ความฝน อยางไรก็ตามการจะแปรความฝนเปนคุณคาไดก็จําตองยืนอยูบนพื้นฐานของความจริง
ทัศนะนี้ปรากฏชัดในนวนิยายเรื่องตอมาในชวงทศวรรษ 2530 และ 2540 คือปกความฝน (2534)
ของนิพพานฯ และดอกไมกลางเมือง (2545) ของประชาคม ลุนาชัย ขอจํากัดทางเศรษฐกิจ ไมได
เปนปญหาเทาขอบกพรองของจิตใจ ความฝนแมอาจปลอบประโลมใจจากความทุกขได แต การ
เรียนรูความจริงและยอมรับอยางเขาใจก็คือที่มาของความแข็งแกรงของจิตใจและจริยธรรม ขณะที่
ปกความฝน ไดแสดงวาทามกลางขอจํากัดของชีวิตนั้นคนเรายังมีทางเลือกเสมอ นั่น คือการเลือก
คิด และคุณคาสําคัญของบุคคลก็อยูที่การเลือกจะมีชีวิตอยูเพื่อผูอื่น การดํารงอยูอยางมีคุณคาซึ่ง
กําหนดไดดวยวิธีคิดของบุคคลก็เปนแนวคิดเดนของ ดอกไมกลางเมือง ซึ่งนําเสนอเนื้อหานี้ดวย
ความผิดแผกของตัวละครหญิงโสเภณีคือพิกุลกับเกด อันนําไปสูผลที่แตกตาง
การเติบโตมาในแหลงสลัมที่เ ต็มไปดว ยอาชีพผิดกฎหมายแม สงผลใหเ กดมอง
อาชีพนี้ตางจากพิกุลซึ่งมีพื้นเพเปนคนชนบท แตคุณสมบัติสําคัญที่ทําใหเกดมีความเขมแข็งพอที่จะ
สูกับความขัดแยงก็คือการฉุกคิดดวยตนเอง เธอสามารถดํารงอยูอยางมีคุณคาไดก็ดวยความสํานึก
ในคุณคาภายในที่เธอเองเปนผูกําหนดบนพื้นฐานของการยอมรับความจริง ไมใชคุณคาฉาบฉวย
จากเปลือกนอกที่สังคมกําหนด คุณสมบัติเชนนี้ไดถายทอดมาสูหวันผูเปนลูกชาย จึงไมถูกกระทบ
ดวยมลภาวะของสังคม ตางจากดาริกาบุตรสาวของพิกุล แมเธอไมเคยขัดสนสิ่งปรนเปรอเพราะการ
เสียสละของแม แต พิกุลก็ไ ดปลูกถายความออนแอที่สืบเนื่องจากการผูกโยงคุณ คา คนกับวัต ถุ
ภายนอกแกลูกโดยไมรูตัว ในที่สุดพิกุลจึงลมเหลวจนถึงวาระสุดทาย ทิ้งใหดาริกายึดอาชีพโสเภณี
เหมือนแมโดยไมไดเรียนรูสิ่งใด
1.2 อํานาจและความโลภกับคําถามตอคุณคาแทของชีวิต
เมื่อเขียน ดอกไมกลางเมือง ประชาคม ลุนาชัย ไดแสดงวา การที่พิกุลลมเหลวใน
การเลี้ยงลูกทั้งที่เธอรักและทุมเททุกอยางเพื่อลูกนั้น เปนเพราะขอบกพรองของวิธีคิดที่บมเพาะมา
จากวัฒนธรรมทางความคิดของสังคม โดยเฉพาะเมื่อเธอไมสามารถสกัดเอาสวนที่เปนคุณคาและ
สลัดทิ้งมายาคติออกไปดวยการพินิจของตนเอง ในนวนิยายเรื่องตอมาคือ กลางทะเลลึก (2546)
ซึ่งเขียนขึ้นหลังจากที่ประเทศไทยเพิ่งถอนตัวจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ ประเด็นเรื่องคุณคาของความ
เปนมนุษยซึ่งกํากับดวยวิธีคิดของบุคคลยังเปนจุดเดน โดยเนนที่ปญหาความโลภและการแยงชิง
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อํานาจ ความโลภเปนมูลเหตุระดับลึกที่ทําใหคนแกงแยงเขนฆาทํารายกันจนหายนะ แมมีโอกาส
รอดก็ไมมีใครฉุกคิดวาทรัพย สินเงินทองเปนแคสิ่งสมมุติ มีประโยชนตรงที่นําไปแลกเปนปจจัย
สําหรับดํารงชีวิต ผูแตงสามารถผูกเรื่องอยางอุปมานิทัศน (allegory) ใหครุนคิดวา ความนากลัวของ
ทรัพยอยูที่เสนหเยายวนของมัน ความโดดเดนของนวนิยายเรื่องนี้ก็คือการแสดงความเชื่อมโยง
ของความโลภกับอํานาจ มูลเหตุของความโลภคือความตองการอํานาจ ทั้งอํานาจเหนือผูอื่น แมมี
ความตองการจะหลุดพนจากอํานาจของผูอื่น ก็ไมสํานึกถึงความเลวรายของการแสวงหาอํานาจ
ความโลภซึ่งแฝงดวยราคะหรือมีอํานาจครอบงําอยางราคะจึงกํากับวิธีคิดของบุคคล นาสังเกตวา
ตัวละครเอกคือปลิวคิดตางจากตัวละครอื่น เมื่อเขามองความสัมพันธระหวางมนุษยในแนวระนาบ
ไมใชความสัมพันธเชิงอํานาจในแนวดิ่ง จิตใจเขาซึ่งไมไดตกอยูในอํานาจของความโลภจึงยังเหลือที่
วางสําหรับการแบงปน ถึงแมเขาก็ตองประสบหายนะในเคราะหกรรมรวมหมูที่พากันพินาศทั้งลํา
เรือก็ตาม ในแงนี้ทางออกของปญหาจึงไมไดตางจากใน ปกความฝน และ ดอกไมกลางเมือง คือ
อยูทกี่ ารใครครวญอยางมีสติ เพื่อจะแยกแยะคุณคาที่จริงแทออกจากสิ่งสมมุติ จนเห็นความจริงวา
ที่แทแลวชีวิตอยูไดดวยความตองการที่พอเพียง มิใชการครอบครองอยางลนเกิน
1.3 ศาสนาและความเชื่อ : การตั้งคําถามตอสถาบันหลัก
ความเชื่อเรื่องเวรกรรม บุญ ทาน แมมีคุณูปการตอสัง คมไทยมาเนิ่ น นานแตก็มี
จุดออน โดยเฉพาะเมื่อผสานกับการตีความที่ขาดความเขาใจในระดับลึก ในบริบทที่สังคมมีความ
ซับซอนยิ่งขึ้น และคนเล็กคนนอยไรอํานาจตอรอง ดัง ที่ปรากฏใน จนตรอก และ คํา พิพากษา
(2524) ของชาติ กอบจิตติ และ งู (2527) ของวิมล ไทรนิ่มนวล การคิดโทษเวรกรรมของบุญมาใน
ตอนทายเรื่องของนวนิยายเรื่อง จนตรอก กระตุนใหคิดวาแมอาจชวยลดทอนความทุรนทุรายขณะ
เผชิญปญหา แตในแงหนึ่งก็กลับเปนที่มาของการยอมจํานนตอปญหา ทั้งยังคิดตอไปไดวาการยก
ความรับผิดชอบใหกรรมแตปางหลังของผูถูกกระทํา เปนที่มาของการปลอยปละละเลยใหเพื่อน
มนุษยตองเผชิญเคราะหกรรมไปตามลําพังอยางโหดเหี้ยม ดวยขออางอยางปราศจากเมตตาวานั่น
เปนผลกรรมของเขาเอง
ในเรื่อง งู แนวคิดของพุทธศาสนาจะมีคุณคาผดุงสังคมก็ตอเมื่อเปนที่เขาใจอยาง
ลุมลึก แตเมื่อชาวบานรวมทั้งพระภิกษุเห็น ศาสนาเปนแคตลาดบุญ และเปนที่พึ่งแกคนยากไดก็
เพียงเศษทานพอประทังชีวิต ซ้ําความผิดเพี้ยนของการทําหนาที่เพื่อหวังผลตอบแทนก็กลับเปน
ชองทางสําหรับหาผลประโยชนของภิกษุทุศีล การที่ศาสนาไมอาจเปนที่พึ่งทางใจไดอยางแทจริงนั้น
ไมไดมาจากความบกพรองทางจริยธรรมเฉพาะบุคคล หากแตเปนปญหาระดับสังคมที่ทั้งพระและ
ฆราวาสตางมีสวนตองรับผิดชอบ ความออนแอทางจริยธรรมของหลวงพอเนียนในนวนิยายเรื่อง งู
มาจากความหลงผิดที่หลอหลอมมาจากสังคมสงฆที่เติบโตมา สวนชาวบานแมจะอยูในฐานะผูถูก
ฉกฉวยผลประโยชนก็จําตองสํานึกวา สิ่งใดคือคุณ คาที่แทข องศาสนา แนวทางการมองปญหาที่
กระตุนความรับผิดชอบตอปญ หาในระดับลึก วา ขอบกพรองทางวัฒ นธรรมที่สมาชิกของสัง คม
จําตองรับผิดชอบรวมกันโดยไมอาจซัดทอดไปที่ฝายหนึ่งฝายใดไดเชนนี้ ดูจะชัดเจนขึ้นในนวนิยาย

246

เรื่องตอมาของนักประพัน ธค นเดียวกัน คือ คนทรงเจา (2531) ซึ่ง ไดชี้วา ความเชื่อและความ
ศักดิ์สิทธิ์ของเจาพอพระไทรเปนสิ่งที่ชาวบานนั่นเองคอยๆประกอบสรางขึ้น อีกทั้งยังสรางขามใน
ฐานะรางทรงของเจาพอขึ้นมาใหมีอํานาจฉกฉวยผลประโยชนโดยที่พวกเขาเองก็ไมรูตัว
เมื่อพิจารณาเชื่อมโยงกับ คําพิพากษา แนวคิดเรื่องเวรกรรมเปนขออางสําคัญที่ทํา
ใหชาวบานปกใจวาการกระทําตอฟกนั้นเปนความชอบธรรม ซ้ํายังชวยผดุงความดีไว คนทรงเจา
เปนอีกเรื่องที่ไดแสดงใหเห็นวา การอางถึงวัฒนธรรมของคนสวนใหญอยางขาดการตรวจสอบและ
ขาดความสํานึกในสิทธิเสรีภาพของผูอื่น ก็คือที่มาของการสรางความอยุติธรรมโดยทึกทักวา เปน
ความชอบธรรมอยางนาสลด และตราบใดที่ยังไมสามารถใชปญญาแยกแยะวาความจริงแทอยูที่ใดก็
จําตองตกอยูในอํานาจของความลวงกันตอไป
1.4 ทัศนคติทางเพศ : ความหมายและคุณคาของหญิงและชาย
การวิพากษวิจารณวัฒนธรรมทางความคิดที่เพศหญิงมีบทบาทเปนสิ่งสนองความ
ตองการทางเพศ เปนเนื้อหาสําคัญในนวนิยายเรื่อง คําพิพากษา หลังเที่ยงคืน (2528) คนทรงเจา
และ ดอกไมกลางเมือง (2545) ตัวละครหญิงในนวนิยายโดยเฉพาะ นงพะงา พเยีย และกาหลง ใน
คนทรงเจา และกําไลใน หลังเที่ยงคืน มีบทบาทผูรองรับอํานาจของชาย เชื่อมโยงกับการเนนสิ่ง
ดึงดูดทางเพศ นงพะงาอาจดูมีคาที่เปนที่หมายปองของทั้งขามและเมฆ รวมทั้งหนุมนอยหนุมใหญ
ไปจนถึงคนที่บกพรองทางสติปญญาอยางบึ้ก แตคาของเธออยูที่ความสาวและเสนหทางเพศ ซึ่ง
ไมใชคุณคาที่จะผูกใจใครไวไดนาน พเยียก็เคยเปนที่หมายปองของทั้งขามและเมฆเพราะสิ่งนี้ เธอ
อยูกินกับเมฆไมนานก็ไดประจักษวาเมื่อความสวยสาวที่เคยมีทรุดโทรมลงตามวัย เธอกลายเปนสิ่ง
นาเบื่อและถูกละเลยอยางไรคา สวนกาหลงเองนับแตอยูกินกับขามก็ไมไดมีบทบาทเปนคูครองที่มี
ศักดิ์ศรีพอจะออกความเห็นใดๆ ในการกําหนดทิศทางชีวิต สวนกําไลนั้นความตกต่ําของเธอถึงขั้น
ที่เรียกไดวาขาดศักดิ์ศรีความเปนคน เธอตกอยูในฐานะเปนสมบัติของสามีเมื่อไดผานความสัมพันธ
ทางเพศเทานั้น
ความอยุติธรรมที่กําไลไดรับนั้นไมไดขึ้นอยูกับ ความเหนือกวาทางกายภาพของ
เพศชาย แตเปนเพราะวัฒนธรรมทางความคิดที่บกพรอง โดยเฉพาะทัศนคติทางเพศที่วา ผูเปน
สามีก็คือผูเปนนายที่มีสิทธิอันชอบธรรมเหนือรางกายและจิตใจของภรรยาในทุกกรณี สวนเพศหญิง
เปนเพศที่ดอยทั้งความสามารถและคุณคา คุณสมบัติเดียวที่เธอมีอยูก็คือการสนองความตองการ
ทางเพศ เมื่อสังคมมองเพศหญิงเชนนี้ กําไลจึงถูกกําหนดคุณคาที่พรหมจรรย กําไลคิดวาเมื่อเธอ
เสีย ตัว ใหโปรยและเสริ ฐ ที่ข มขืน เธอ สิ่ ง ที่พ อจะคุมค า กั บความสู ญ เสี ย ก็คื อต องใหเ ขาเลี้ ยงดู
ทัศนคติทางเพศที่กําหนดคุณคาของเพศหญิงดวยการครอบครองของชาย ก็เปนตนเหตุสําคัญของ
การเขาสูอาชีพโสเภณีของพิกุลในนวนิยายเรื่อง ดอกไมกลางเมือง เมื่อพิกุลเสียตัวใหกับคุณผูชาย
ที่เธอไปเปนคนใชและคนอื่นๆในบานที่เธอเขาไปทํางานครั้งแลวครั้งเลา เธอคิดเชื่อตามคําชักชวน
ของเพื่อนวาไมมีสิ่ง ใดตองสูญเสียอีก โดยลืมคิด ไปวาเธอยัง มีคาของความเป น คนใหภูมิใจใน
ศักดิ์ศรี
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มายาคติทางเพศมีอํานาจครอบงําสังคมไมเวนแมแตเมื่อตัดสินคุณคาของหญิงบา
ซึ่งไมนําพาตอกฎเกณฑอยางสมทรง สมทรงถูกตัดสิน อยางอยุติธรรมเชน เดียวกับฟก ชาวบาน
ตัดสินเธอจากพฤติกรรมภายนอกและขอมูลที่ไดรับ วาเปนหญิงบาที่มีความตองการทางเพศสูง
จึงไมมีใครเขาถึงความดีที่ซอนอยูในความบา แมแตผูอานเองก็อาจหลงกับการใหขอมูล ระดับผิว
ของผูแตง จนมองไมเห็นความหมายที่วา ความเปนหญิงบาทําใหเธอไมไดถูกวัฒนธรรมฉาบฉวย
ของสังคมครอบงํา สมทรงจึงแทบจะเปนคนเดียว (ยกเวนสัปเหรอไข) ที่มองเห็นความเปนคนของ
ฟก
อยางไรก็ตามนักประพันธก็ไดแสดงความหวังวาการปลดเปลื้องทัศนคติเชนนี้แมมี
อํานาจครอบงํา ก็สามารถกระทําไดดวยการสรางความแข็งแกรงของวิธีคิดที่หยั่งเห็นคุณคาจริงแท
ซึ่งชวยใหแยกแยะความลวงตามขอกําหนดของสังคม ดังกรณีของเกดใน ดอกไมกลางเมือง ที่ได
อภิปรายกอนหนานี้ สวน หลังเที่ยงคืน ก็ไดแสดงวาชวงเวลาของการเผชิญความทุกขหนักหนวง
ที่สุดก็เปนเวลาใกลจะลวงพนจากปญหามากที่สุด เมื่อโปรยตองพบความอับอายหลังแยกทางกัน
และกําไลยึดอาชีพเปนโสเภณี โปรยก็ไดมีโอกาสกลับมาทําหนาที่ของพอ และเขาไดคนพบคุณคา
แทจริงทีเ่ คยหลงลืมไปเพราะการบดบังของทัศนคติทางเพศ คุณคาของเขาไมไดอยูที่การเปนนาย
เหนือภรรยาและครอบครัว แตคือคุณคาของความเปนพอ การคนพบนี้ทําใหโปรยกลายเปนคน
ใหมที่มีศรัทธาตอชีวิต กําไลก็เชนกัน เมื่อโปรยเสียชีวิตและลูกๆไมเหลือใคร สํานึกของความเปน
แมก็นาจะชวยใหเธอสลัดมายาคติทางเพศที่ฝงในระบบคิดและคนพบทางสวางไดเชนเดียวกับโปรย
1.5 ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตซึ่งกระทบตอคุณคาของวัฒนธรรมเดิม
ในชวงเวลารวม 3 ทศวรรษนี้แมการวิพากษวิจารณขอบกพรองทางวัฒนธรรมจะ
เปนเนื้อหาเดน แตนักประพันธก็พยายามจะชี้วา ในสังคมของเราก็มีคุณคาบางอยางที่ดํารงอยูใน
ระบบชีวิตมานานแลว และเปนคุณคาสําคัญที่จะผดุงสังคมใหอยูรอดตอไปได ความสะทกสะทอนใจ
ตอการตองสูญเสียคุณคาเชนนี้ไปเพราะความเปลี่ยนแปลงของชีวิต และการแสดงความหวังวาอาจ
ยังไมสายที่จะกอบกูกลับคืนมาจึงเปนเนื้อหาเดนอีกดานของนวนิยายแหงความสํานึกเชิงสังคม ดัง
ปรากฏในเรื่ อ ง ทะเลและกาลเวลา (2528) ของอัศ ศิ ริ ธรรมโชติ ปลายนาฟ า เขี ย ว (2532)
สิงหสาโท (2543) ของวัฒน วรรลยางกูร และ ในลึก (2543) ของจําลอง ฝงชลจิตร เมื่อความเจริญ
ทางวัตถุและความกาวหนาของวิทยาการสมัยใหมรุกล้ําเขามา ใน ทะเลและกาลเวลา ชาวเรือรุน
ใหมไดปลอยใหการดํารงอยูอยางสอดคลองกับธรรมชาติ ซึ่งเปนคุณธรรมอันเสริมสรางวุฒิภาวะ
และความแข็ง แกรงของจิต ใจสูญ หายไปจากวิถีชีวิ ต ของตน ในเรื่อง ปลายนาฟา เขีย ว ผูแตง
นําเสนอปญ หาที่กระทบตอการประนีประนอมของผูใฝหาวิถีอิสระ วานอกจากตองวางเฉยตอ
กฎเกณฑคับแคบของสังคม ยังตองเผชิญความเปลี่ยนแปลงเพราะการพัฒนาซึ่งดึงเอาความเจริญ
เขาสูหมูบาน ประเพณีแขงควายสงกรานตที่เคยเปนการเลนสนุกเพื่อเชื่อมสามัคคี ไดกลายมาเปน
การพนัน ขัน ตอที่ตองเอาชนะกัน ด ว ยเลหกลจนเกิด ความเคลือ บแคลงใจกัน แตก็ดูเ หมือนวา
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ชาวบานอยางเถื่อนจะสามารถปรับตัวไดดวยความเชื่อมั่นในอํานาจของความฝน ความรัก และ
ความเขาใจในการสรางงาน
ในเรื่อง สิงหสาโท คุณคาของภูมิปญญาชนบทปรากฏดวยการนําไปใชของตัวเอก
ขณะที่คนพบตัวตนของตนเอง เมื่อสิงหลาออกจากงานในเมืองหลวงแลวตัดสินใจเลือกชนบทในหุบ
เขาหัวสิงหเปนที่พํานัก เขาเปลี่ยนจากเปาหมายการเขียนรูปเพื่อเปนศิลปน มาเปนการทํางานเคียง
บาเคียงไหลกับชาวบาน ขณะที่มี การขยายตัวธุรกิจ อสังหาริมทรัพยเ ขามาสูหมูบาน ไดรว มกัน
ตอต านความฉอ ฉลของกํา นัน จนไดเ ป น กํ านั น คนใหม สว นเรื่อ ง ในลึก เมื่ อเดน พงศไ ดรั บ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา เขากลับบานเกิดและคิดจะเปลี่ยนอาชีพเปนชาวสวน การไดใช
เวลาระหวางนั้นลงเบ็ดในทุงใกลบานทําใหเขาไดเห็นวา วิถีชีวิตของชาวบานแถบนี้ไดเปลี่ยนแปลง
ไป จากเดิมที่การลงเบ็ดหาปลาในทองทุงถือเปนถิ่นเสรีไรการจับจอง เพราะคนหาปลาถิ่นนี้ตางก็
เปนคนถิ่นเดียวกัน แตเมื่อการหาปลาเพื่อการยังชีพแปรมาเปนการคา และนักหาปลาตางถิ่นเขามา
เพราะความเจริญของถนนหนทาง หนองน้ําในลึกก็กลายเปนที่หมายของการแกงแยงไมตางจาก
การแกงแยงตําแหนงงานในเมืองใหญที่จากมา ผูเปนเจาของที่บางก็หวงหามการหาปลาในที่ของตน
และสิ่งที่ตามมาก็คือการลักขโมยปลา รวมทั้งความบาดหมาง คุณธรรมที่เคยถือปฏิบัติกันในกลุม
นักหาปลารุนเกาอยางยึดมั่นวา นักหาปลาจะตองไมลักขโมยปลาของใครอีกทั้งจะตองชวยมัดปาก
ปลาไวใหเจาของ สิ่งเหลานี้ลวนแตเลือนหายไปสิ้นแลว
งานประพันธหลายเรื่องไดสื่อความคิดวาความสูญเสียคุณคาในวิถีเดิมเหลานี้ เปน
ผลสืบเนื่องจากบทบาทของรัฐ ที่เรงรัดการแขงขันในระบบทุนนิยม และยิ่งการแขงขัน ในระบบนี้
เติบโตขึ้นเทาใดก็ยิ่งขยายความเดือดรอนสูชาวบานอยางทั่วถึง ไมเวนพื้นที่แถบชายฝงทะเล ทอง
ทุง หรือปาเขา ดังใน ทะเลและกาลเวลา เมื่อการประมงเปลี่ยนมาใชวิทยาการและเทคโนโลยี
สมัยใหมโดยการสนับสนุนของรัฐ ขณะที่ผลประโยชนตกอยูกับพวกนายทุนที่มีกําลังทรัพย ความ
เดือดรอนนานัปการกลับตกอยูกับชาวบาน เมื่อการประมงชายฝงในวิถีและเทคโนโลยีดั้งเดิมที่เอื้อ
ตอการฟนตัวของธรรมชาติไ มพอเลี้ยงปากทองเพราะถูกกวาดตอนไปโดยเครื่องไมเครื่องมือที่
ทันสมัยของพวกนายทุน ชาวบานจึงจําตองหาทางออกดวยวิธกี ารผิดกฎหมายและทําลายธรรมชาติ
เชนการระเบิดปลา ซึ่งก็นับเปนการทําลายตัวเองโดยไมมีทางเลือก ใน สิงหสาโท ก็เห็นไดวา เมื่อ
ที่ดินราคาแพงขึ้น ผูมีอิทธิพลก็ใชอํานาจในหนาที่หาผลประโยชนและเบียดบังเอาที่สาธารณะมา
เปนของตัว นอกจากนี้การผลิตเหลาพื้ นบานที่ถูกทําใหผิดกฎหมายดวยการผูกขาดของรัฐ ก็เปน
ความอยุติธรรมที่รัฐกระทําตอชาวบานมาเนิ่นนาน
นักประพันธไมเพียงแตกระตุนใหตระหนักวาคุณคาบางอยางในวิถีเดิมถูกบั่นทอน
ลงในบริบทของความเปลี่ยนแปลงเทานั้น ยังเห็นพองกันวาคุณคาวัฒนธรรมจากระบบชีวิตเดิมยัง
เปนสิ่งที่อาจบรรเทาปญหาในวิถีชีวิตใหม ดังที่ ปลายนาฟาเขียว ไดกระตุนใหคิดวา ทามกลางการ
ไหลบาเขามาของความเจริญทางวัตถุที่ทําใหชนบทตองเปลี่ยนแปลงเชนนี้ ทําอยางไรชนบทจึงจะยัง
รักษาคุณคาในตัวตนไวได ทางออกยอมไมใชการปดกั้นแตอยูที่การประสานสวนดีของแตละวิถีเขา
ดวยกัน เชนเดียวกับการประสานความรักในวิถีอิสระของบุคคลที่ไมจําเปนตองตัดขาดจากชุมชน
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แมธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลงจะตองมีการสูญเสีย แตสิ่งที่ตองรักษาไวใหคงอยูก็คือศรัทธาใน
วิถีของตัวเองและความรักตอญาติมิตร สิงหสาโท ก็ไดแสดงผานการคนพบของตัวเอก วาความ
แข็งแกรงในจิตวิญญาณของชนบทคือความรักสงบ และการเปนนักตอสูบุกเบิกก็คือคุณคาสําคัญที่
ชวยใหพวกเขารวมพลังกันแกไขปญหา เมื่อชาวบานคิดรวมตัวกันตอสู สิงหจึงตัดสินใจรวมตอสู
กับชาวบานในฐานะผูนํา ความตั้งใจเดิมที่จะสรางงานเพื่อสนองความตองการในโลกสวนตัวก็แปร
มาเปนคุณคาของงานที่สัมพันธกับเงื่อนไขของความจริงและชุมชน ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือการกลับคืนสู
คุณคาในรากเหงาของตัวเอง สวนเรื่อง ในลึก ก็ฝากความหวังไววา แมวิถีชีวิ ตใหมจะรุกล้ําเขาสู
ชนบท แตอาวุธที่จะสูกับปญหานัน้ มีอยูในวัฒนธรรมเดิม ดังที่ตัวเอกแมบาดเจ็บก็ยังมีใจชวยเหลือ
คนอื่นที่รองขอทั้งๆที่เปนคนที่เขามาขโมยปลา และจบเรื่องดวยฉากอบอุนของประเพณีใหทานไฟ
เหมือนจะชี้วานี่คือคุณคาสําคัญในรากทางวัฒนธรรมของเราที่อาจจะยังไมไดสูญหายไปเสียทีเดียว
และคงยังไมสายหากจะกอบกูคืนมาเพื่อผดุงสังคมใหรอดพนจากหายนะ
2. สํานึกทางสังคมกับแนวคิดทางปรัชญา
2.1 ทัศนะตอมนุษยในฐานะมูลเหตุแหงปญหาและผูใหทางออก
ปฏิกิริยาตอการมองปญหาอยางเปนสูตรสําเร็จโดยพุงเปาไปที่อํานาจทางชนชั้น ซึ่ง
อาจพิจารณาวาเปนการมองมูลเหตุอยางแบงฝกแบงฝายตามแนวทางการสรางงานของวรรณกรรม
เพื่อชีวิตแตเดิม ประกอบกับบทเรียนครั้งสําคัญเมื่อผานเหตุการณนองเลือด 6 ตุลาคม 2519 ที่
ประชาชนตองมาเขนฆากันเอง แตกลับเปนความโหดเหี้ยมที่ชอบธรรมในสายตาของคนบางกลุม
กลาวไดวาเปนปจจัยสําคัญที่ทํา ใหนักประพันธตองพิจารณาปญหาอยางลุมลึก และเปนที่มาของ
แนวคิ ด ในการมองปญ หาเชิง ปรัช ญาที่ พินิ จ มูล เหตุ วา อยูที่ ตัว มนุษ ย และมี ค วามเกี่ ยวโยงกั บ
วัฒนธรรมที่มนุษยนั่นเองเปนผูสรางขึ้น จึงไมอาจกลาวโทษไปที่ฝายหนึ่งฝายใดได ขณะเดียวกัน
มนุษยเองก็คือผูใหทางออกดวยปญญาของตัวเอง แนวทางการมองปญหาเชนนี้เห็นไดชัดเจนใน
คํา พิพ ากษา หมาเนา ลอยน้ํา (2530) ของชาติ กอบจิต ติ ตะกวดกับ คบผุ (2526) ของนิค ม
รายยวา และ ทางเสือ (2532) ของศิลา โคมฉาย มูลเหตุของปญหาใน คําพิพากษา คือมายาคติ
แหงสถานะไมไดมีอยูเฉพาะในชาวบานซึ่งเปนผูกระทําเทานั้น หากแตมีอยูในตัวของฟกดวย เขาจึง
มีโอกาสตัดสินคนอื่นอยางผิดพลาดไดเชนเดียวกับคนอื่น การมองปญหาเชนนี้พองกับภาพวาดคน
ที่มีตะกวดในทองอันเปนสัญลักษณสําคัญใน ตะกวดกับคบผุ ที่กระตุนใหคิดวาปญหานั้นอยูที่ตัว
เรา แตเรามักมองกลาวโทษสิ่งอื่นและมุงกําจัดความชั่วรายเฉพาะที่อยูที่ผูอื่น
หากกลาววา คํา พิพากษา มุงกระตุนสํานึกรับผิดชอบดวยการตรวจสอบตนเอง
เพื่อจะไมรวมกันสรางปญหา หมาเนาลอยน้ํา เปลี่ยนประเด็นมาที่ทําอยางไรผูมีอุดมการณจึงจะยัง
รักษาความดีในตนไวได บทประพันธนี้มีฐานคิดวาที่สังคมเต็มไปดวยปญหาไมไดเปนเพราะธาตุแท
ของมนุษยนั้นเห็นแกตัวและชั่วราย มนุษยมีความใฝดีอยูในตัวเอง มีคนมากมายพยายามคิดทําเพื่อ
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สังคม แตพวกเขามักพายแพตอสัญชาตญาณฝายต่ําในตัวเอง สาเหตุก็มาจากความตั้งใจดีที่ขาด
ความเขาใจมนุษยและโลกของความจริงซึ่งตางก็เปนสิ่งซับซอน และยังหวาดระแวงคนอื่นกับเกรง
กลัวความเสียเปรียบจนเกินไป
ทั้งชาวบานใน คําพิพากษา และตัวเอกใน ตะกวดกับคบผุ คือสมคิด ตางมีวิธีคิด
อยางเดียวกันคือ มองปญหาไปที่ผูอื่น และมีวิธีคิดแบบขาวดําที่วาคนชั่วสมควรแกการถูกลงโทษ
การทีช่ าวบานเองกระทําตอฟกก็นาพิจารณาวา แมเปน ความโหดเหี้ยมก็ไมไดมาจากพื้นฐานของ
จิตใจที่โหดเหี้ยม แตเปนเพราะความหลงผิดที่ตัดสินคนดีวาเปนคนชั่วและคนชั่วเปนคนดี ชาวบาน
เชื่ออยางจริงจังวาการลงโทษฟกก็คือการผดุงความดี ความโหดเหี้ยมเชนนี้จึงเปนความโหดเหี้ยม
ทางปรัชญา ที่สําคัญคือความหลงผิดเชนนี้เปนสิ่งที่พวกเขานั่นเองสรางขึ้นมาครอบคนอื่นอยางขาด
ความรับผิดชอบ ผูอานอาจเชื่อมโยงความอยุติธรรมเชนนี้ไปสูประสบการณของตนไดหากมองวา
มูลเหตุของปญหานั้นซอนลึกอยูในตัวคนเกินกวาจะซัดทอดไปที่ฝายใดฝายหนึ่ง เราตางเคยตัดสิน
ผูอื่นอยางผิดพลาดและตางเคยถูกตัดสินอยางผิดพลาดกันมาแลวทั้งนั้น นวนิยายเรื่องนี้จึงกระตุน
สํานึกรับผิดชอบในระดับลึกที่ทุกผูทุกนามจําเปนตองมี
สมคิดแมเขาเกลียดความเลว แตการมุงทําลายโดยไมเขาใจก็คือตนตอของการทํา
รายกัน ในที่นี้ความเขาใจสําคัญที่จะนําไปสูการอยูรวมอยางสันติก็คือความเขาใจธรรมชาติซับซอน
ของมนุษย ทุกคนตางมีสวนผสมของทั้งความดีและความเลว ไมวาใครจะถูกจัดใหอยูในจําพวกคน
ดีหรือ คนเลว ทุก คนต างก็มี ค วามหมายวาเปน เพื่ อนมนุ ษย ตางดํ ารงอยูรว มอยา งมีจุด หมาย
ปลายทางเดียวกันเพื่อใหอยูรอด ทั้งอยูไดและอยูดี และในเมื่อที่อยูรวมกันและเคยพึ่งพากันตางก็
เปนพวกเดียวกันทั้งนั้นคือเปนผูที่มีตะกวดอยูในทอง จึงสมควรแกการเกื้อกูลกันมากกวาจะห้ําหั่น
ใหตายกันไปขางหนึ่ง
ขณะที่ ตะกวดกับ คบผุ ไดชี้ทางออกวาหากจะกําจัด ปญหาเพื่อผดุงสัง คมใหอยู
รอดก็ค งต องกํ าจั ด ความเลวที่ อยูใ นตั ว เรา และสิ่ ง ที่ต องทํา ลายลงเป น อัน ดับ แรกในที่นี้ ก็คื อ
มนุษยทัศนแบบขาวดําที่มองความดีและความเลวแบบแยกสวน แนวคิดเรื่องความสําคัญของความ
เขาใจความซับซอนของปจจัยขับเคลื่อนสังคมก็เปนประเด็นเดนเชนกันใน หมาเนาลอยน้ํา เมื่อ
อุดมการณตามทฤษฎีไมปรากฏผลอยางงายดายในโลกที่ซับซอน ก็กลายเปนที่มาของความท อแท
ดังที่เพื่อนของตัวเอกคิดเลิกลมอุดมการณเมื่อไมเห็นวาความพยายามสงผลสะเทือนตอเนื่องของ
เสนรอบวงโดยเริ่มที่การไมเอาเปรียบจะกอผลใดๆอยางที่คิด พวกเขาอาจลืมคิ ดไปวาในโลกของ
ความจริงคนเราตางรับผลจากเสนรอบวงของการเอาเปรียบและไมเอาเปรียบซึ่งไมไดมีอยางละหนึ่ง
วงเทานั้น ผลสะเทือนตอเนื่องจึงขึ้นอยูกับวาเราจะผันตัวเองไปสูวงไหน และปจจัยที่เปนตัวกําหนด
ในกรณีนี้ก็คือธรรมชาติภายในที่ซับซอนของมนุษย จนแมบางครั้งผูมีอุดมการณเองก็อาจผันตัวเอง
ไปสูวงของการเอาเปรียบโดยไมรูตัวอยางกรณีของตัวเอก อุด มการณข องตัวเอกและเพื่อนเปน
อุดมการณของคนหนุมที่ยังไมเจนจัดตอโลกจึงอาจพังทลายลงไดงาย คําถามในตอนทายเรื่องที่วา
เขาจะเลือกเปนอีกาหรือหมาเนาก็ยังเปนคําถามในโลกทัศนแบบขาวดําซึ่งไมเหลือที่วางพอสําหรับ
คําตอบอื่นที่ซับซอนพอจะจัดการกับปญหาทีซ่ ับซอน
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การมองมูลเหตุปญ หาของมนุษยยิ่ง ดิ่ง ลึกลงใน ทางเสือ ซึ่ง วิเ คราะหปญ หาที่
กระบวนการภายในของมนุษยตามแนวพุทธปรัชญา การพาตัวเองเขาสูความยุงยากของตัวเอกเมื่อ
ติดตามเกงเขาสูปาลึกนั้น เริ่มตนจากความโลภที่มีความคิดปรุงแตงเปนมูลเหตุ เมื่อหลงปา จนพบ
เสือและสถานการณเปลี่ยนไปกลายเปนผูถูกลา เขาตีโพยตีพายและคิดโทษสิ่งอื่นจึงยังมองไมเห็น
ทางออก เพราะยังหลงติดกับความคิดปรุงแตง จนกระทั่งเมื่อใจสงบลงจึงไดพิจารณาความจริงตาม
ธรรมชาติที่ไมใชความหมายอันเกิดจากความคิดที่เขาสรางขึ้น ทั้งเสือและเขาตางเปนสวนหนึ่งใน
วงจรของธรรมชาติที่บังเอิญโคจรมาพบกันตามวิถี หากเขาถูกเสือทํารายก็เปนเพียงผลที่สืบเนื่อง
จากการพบกันในวงโคจรของธรรมชาติ ไมใชเคราะหกรรมของเขาหรือของใคร เมื่อลงจากยอดไม
แลวตองเผชิญหนากับเสือในระยะประชิดเขาไดเรียนรูอีกระดับหนึ่งจากความเหมือนในรูปลักษณที่
แตกตางของพระกับเสือวา ทางที่จะออกจากปญหาไมใชการตอสูดิ้นรน หากแตเปนความนิ่งที่เกิด
จากการปลอยวาง เมื่อเสือผละจากไปเขาจึงไมเพียงแตรอดชีวิต แตไดพบตัวตนอีกดานที่ปลอดจาก
ความยึด มั่น ซึ่งในแงหนึ่ง ก็คือการสื่อความหมายตามหลักพุทธปรัชญาที่วา ทั้งความยึดมั่น และ
ความวางจากตัวตนนั้น ตางเปนภาวะสองดานที่มีอยูในตัวเรา
2.2 ความหมายของชีวิตและความเปนมนุษย
นวนิยายแหงความสํานึกเชิงปรัชญาบางเรื่องอาจไมไดมุงวิเคราะหปญหาสังคมเปน
ประเด็ น หลั ก เท า กั บ จุ ด เน น ของเรื่ อ งที่ มุ ง แสดงความหมายของชี วิ ต และความเป น มนุ ษ ย
งานประพันธที่สื่อเนื้อหานี้อยางโดดเดนคือนวนิยายเรื่อง ตลิ่งสูงซุงหนัก (2527) ของนิคม รายยวา
เวลา (2536) ของชาติ กอบจิตติ และ อมตะ (2543) ของวิมล ไทรนิ่มนวล นวนิยายสองเรื่องแรก
แสดงความหมายของชีวิตอยางพองกัน ขณะที่ เวลา ตีความชีวิตตามแนวพุทธปรัชญาที่วา ชีวิตเปน
อนิจจังคือความไมเที่ยงแทแนนอน จําตองเคลื่อนไปไหลไปตามกาลเวลา และเปนอนัตตาคือไม
เปน สิ่ง มีแกนสารพอจะยึดมั่นเปนตัวตน ตลิ่ง สูงซุงหนัก ก็แสดงใหเห็นวาชีวิตคือสภาวะที่ ตอง
ดําเนินไป โดยมีแรงผลักดันของความหวาดกลัวเปนตาขอคอยควบคุมบังคับใหตองลากภาระหนัก
อึ้งของชีวิตไปในเสนทางอันประกอบดวยกฎเกณฑธรรมชาติและสังคมของตลิ่งสองดาน เพื่อจะ
เดินทางจากจุดหนึ่งคือการเกิดไปสูอีกจุดหนึ่งคือความตาย
ชีวิตในนวนิยายสองเรื่องนี้ตางแสดงใหเห็นวาชีวิตเปนสภาวะที่เปนภาระ การมี
ชีวิตอยูในความหมายของนวนิยายเรื่อง เวลา ก็คือการทํากิจกรรมของทาสในระหวางติดคุกของ
สังขาร ทุกคนตางตกเปนทาสของสังขารและสิ่งที่ยึดติด โดยมีนายใหญคือเวลาเปนผูควบคุม หรือ
หากตีค วามใหครบตามกฎไตรลักษณก็คือชีวิตเปนทุกข ชีวิต ในสภาวะที่เปน ภาระจะเปน สิ่ง มี
ความหมายขึ้นมาไดก็ตอเมื่อบุคคลรูจักชีวิตและรูคาของชีวิต ในแงนี้ ตลิ่งสูงซุงหนัก ก็กระตุนให
คิดวาคนเรามักหลงผิดทางปรัชญาระหวางซากกับชีวิต ผูไมรูคาจึงทําลายชีวิตเพื่อจะครอบครองซาก
ความหลงผิดเชนนี้ก็ไมตางจากที่ปรากฏใน เวลา ความทุกขจากความไมเที่ยงของสังขารที่คนเรา
ตองเกิด แก เจ็บ ตายเปนสิ่งมีอยูประจําชีวิตที่ไมมีใครอาจหลีกเลี่ยง แตยิ่งไปกวานั้นคนเรายังเพิ่ม

252

ความทุกขใหตนเองดวยการติดยึดกับบางสิ่งที่เขาใจวาจะนําความสุขมาสูชีวิต โดยเฉพาะสิ่งสมมุติ
คือทรัพยสินเงินทอง ซ้ํายังสรางความเดือดรอนใหกันดวยการแกงแยงอยางนาเวทนา
อมตะ ก็เ ป น นวนิยายอีกเรื่องที่ ชี้ให เ ห็น ถึ ง การทําร ายกั น เพราะความหลงผิ ด
นวนิยายเรื่องนี้ไดแสดงใหเห็นวามนุษยมีสิ่งที่แตกตางจากสัตวโลกชนิดอื่น คือมีความสามารถใน
การคิด แตก็มีผล 2 ทาง ทางหนึ่งการมีความสามารถในการคิดทําใหมนุษยสามารถคิดไดในสิ่งที่
เปนนามธรรมซับซอน จึงมีมิติอื่นที่นอกเหนือจากโลกของวัตถุ อาทิระบบคิดเชิงคุณคาในศาสนา
มนุษยจึงสามารถพัฒนาตัวเองไปสูความดีงามที่สูงขึ้นได แตในอีกทางหนึ่งความสามารถในการคิด
ก็ทําใหมนุษยสามารถประดิษฐคิดสรางสิ่งตางๆเพื่อสนองความตองการตัวเองไดมากกวาสัตวชนิด
อื่น จึงไมไดเบียดเบียนผูอื่นเพื่อความอยูรอดเทานั้น หากแตเพื่อการเสพ สัมผัส ที่เกินจากความ
จําเปน ความสามารถในการคิดจึงทําใหมนุษยกลายเปนสัตวที่ไมรูจักพอ รวมทั้งสรางปญหาใหผูอื่น
และตนเองอยางไมรูจักจบสิ้น
ชีวิตแมเปนสิ่งซับซอนก็ไมเกินสติปญญาของมนุษยจะแยกคุณคาที่จริงแทออกจาก
ความยึดมั่นในสิ่งลวง แตในแงนี้บุคคลจะตองรูจักคิดใครครวญ ในแงนี้นักประพันธก็เห็นพองกัน
วาในสัง คมของเราก็มีค วามรูที่เ ปน คุ ณ คาสําคัญ อยูแลว คือหลักธรรมของพุ ทธศาสนา ขณะที่
ชี้ใหเห็นหายนะจากความลุมหลงในวิทยาศาสตร อมตะ ก็ชี้วาพุทธศาสนาคือทางออก ยิ่งในโลกที่
วิทยาศาสตรเจริญกาวหนาจนหลงผิดไปวาไมมีอุปสรรคใดที่เกินความสามารถของมนุษย โอกาสใน
การขัดเกลาจิตใจของคนก็จะยิ่งนอยลงและความออนแอทางจริยธรรมก็ยิ่งสูงขึ้นเทานั้น อยางที่
ปรากฏวาเมื่อวิทยาศาสตรเจริญกาวหนาถึงขั้นที่คนคิดสรางวิถีอมตะ แมแตความเปนมนุษยของ
ผูอื่นก็กลายเปนสิ่งที่ถูกมองขาม ไมวาวิถีอมตะเชนนี้จะสรางขึ้นไดสําเร็จหรือไมก็ตาม นวนิยาย
เรื่องนี้ก็แสดงใหเห็นวา ผูที่เชื่อมั่นในวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดของมนุษยก็ไมไดทํา
อะไรอื่น นอกจากแกปญหาหนึ่งเพื่อจะสรางอีกปญหาหนึ่งพรอมทั้งลดทอนความเปนมนุษยของ
ตัวเองลงไปเรื่อยๆ วิถีอมตะเชนนี้จึงเปนเพียงความตองการจะมีชีวิต ยืนยาวในกลียุค ที่คนตอง
หวาดกลัวความตายและเขนฆากันเพื่อความอยูรอดยิ่งกวายุคใด ดังนั้นทางออกของปญหาจึงอยูที่
ผลของความสามารถในการคิดอีกดานคือความสามารถจะพัฒนาตัวเองสูความเปนอริยะ ซึ่งในที่นี้
หนทางที่ดีที่สุดก็คือพุทธศาสนา
ใน ตลิ่งสูง ซุงหนัก เห็นไดวาในบางแงมุมการแสวงหาความหมายของชีวิตเปน
เรื่องเฉพาะบุคคล แตละชีวิตตางมีสวนของพื้นที่อันเปนชีวิตของปจเจกบุคคลที่เขาตองสราง และมี
ปญหาเฉพาะตนที่ตองหาทางออกดวยตัวเอง ไมมีใครอาจทําแทนใครได แตในอีกดานหนึ่งชีวิตจะมี
ความหมายไมไดหากตัดขาดจากชีวิตอื่น ไมมีใครอาจทุกขหรือสุขไดเพียงลําพัง ในแงนี้ชีวิตจึงเปน
การรับสวนแบง ที่ตองเฉลี่ย นี่คือการตีค วามชีวิต ในแงมุมที่เ ชื่อมโยงกับสัง คม การแสดงความ
เชื่อมโยงของแนวคิดทางปรัชญาสํานึกทางสังคมเชนนี้ปรากฏเชนกันใน เวลา ทางออกจากปญหาใน
ระดับอภิปรัชญากับทางออกของปญหาสังคมจึงเปนทางเดียวกัน คืออยูที่การพิจารณาเห็นความไม
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เที่ยงแทเพื่อคลายความยึดมั่นและความลุมหลงในสิ่งสมมุติ แลวกลับมาใหความสําคัญกับคุณคา
ของจิตใจ อันเปนคุณคาแทจริงของความเปนมนุษย
ในตอนทายเรื่องนวนิยายเรื่อง ตลิ่งสูงซุงหนัก ก็ยงิ่ เห็นไดชัดเจนวาแมประสงคจะ
เขาใจความหมายของชีวิตในระดับอภิปรัชญาก็ไมจําเปนตองตัดขาดจากประเด็นทางสังคม เมื่อ
คํางายตกตลิ่ง ลงมาพรอมกับพลายสุด กอนเสียชีวิตเขาไดเห็น ทุกอยางที่เ คยประสบมาในชีวิต
ปรากฏแวบขึ้นพรอมกันในชั่วเฮือกหนึ่งของลมหายใจ อาจอธิบายไดวานี่เปนความหมายของชีวิตใน
ระดับปรมัตถตามความหมายของพุทธศาสนา ชีวิตจริงๆของคนเราคือความรูสึกหนึ่งขณะจิตซึ่ง
ปราศจากความหมายสองดานที่ค นเราสรางขึ้น แตละชีวิต จึง มีคุณ สมบัติที่เ หมือนกัน เปน อัน
เดียวกัน จึงกลาวไดวานวนิยายเรื่องนี้ไดขยายขอบเขตความหมายของชีวิตในระดับประสบการณ
มนุษยสวนบุคคลไปสูความสัมพันธระหวางมนุษยในความหมายระดับที่เปนปรมัตถ
นวนิยายแหงความสํานึกเชิงสังคมชวงปพ.ศ. 2520-2547 แมมีความโดดเดนในแง
ความลุมลึกในการมองปญหาดังอภิปรายมานี้ แตคุณคาสําคัญของวรรณกรรมก็ยอมไมไดอยูที่การ
บอกกลาวหรือใหขอมูลอยางตรงไปตรงมา หากแตเปนการสื่อสารความคิดควบคูกับ เนื้อหาทาง
อารมณ วิธีการสําคัญก็คือการโนมนาวผูอานดวยพลังทางสุนทรียะ ใหรวมรับรูประสบการณทาง
อารมณไปกับตัวละคร ขณะที่กระตุนความคิดดวยการตั้งคําถามของตัวละครในขณะเผชิญความ
ขัดแยง ความสมเหตุสมผลของพฤติกรรมเกิดขึ้นดวยความสอดคลองกับลักษณะนิสัยของตัวละคร
และเหตุการณในเรื่อง แตขณะเดียวกันก็ยั่วยุใหผูอานเชื่อมโยงความหมายจากองคประกอบแตละ
สวนของตัวงานและวิธีการทางศิลปะเฉพาะตัวของผูประพันธ เชนการใหตัวละครสนทนากับตัวเอง
ใน คําพิพากษา และ หมาเนาลอยน้ํา การเทียบเคียงวิธีการนําเสนอทางศิลปะตางแขนงใน เวลา
การใชบทสนทนาโตแยงระหวางตัวละครใน ตะกวดกับคบผุ และ อมตะ การใชสัญลักษณที่เอื้อตอ
การตีความใน ตะกวดกับคบผุ ผีเสื้อและดอกไม ปกความฝน และ ตลิ่งสูงซุงหนัก ตัวอยางที่
ชัดเจนคือวิธีการเฉพาะที่แตกตางในงานประพันธของชาติ กอบจิตติ และวิมล ไทรนิ่มนวล งานชวง
ตนของชาติ กอบจิตติ อยาง จนตรอก และ คํา พิพากษา เนนความเขมขน ทางอารมณในขณะ
เผชิญปญหาของตัวเอก โดยเลือกใชวิธีการเดนคือการสื่อถึงความคิดความรูสึกภายในของตัวละคร
แตวิธีการกระตุนผูอานใหขบคิดที่ใชไดผลเสมอในงานของเขาก็คือ การตั้งคําถามและใหคําตอบ
ของตัวละครเพื่อใหผูอานคิดตามและคิดแยง งานประพันธของวิมล ไทรนิ่มนวล เชน คนทรงเจา
แมมีจุดเนนที่ความเขมขนทางอารมณขณะเผชิญปญหาของตัวเอก แตก็มีวิธีการกระตุนความคิด
ดวยผูเลาเรื่องที่ไมใชตัวละคร แตเปนผูที่แสดงพฤติกรรมของตัวละครอยางรูเทาทัน
ในภาพรวม นวนิยายกลุมนี้สรางความหมายสําคัญของเรื่องและกระตุนความคิด
ผูอ านโดยใชป ระโยชน จ าการสรา งองค ประกอบของตั ว งาน อาทิ ความผิ ด แผกของตั ว ละคร
การเปรียบเทียบระหวางชวงตอนของเรื่อง ความคิดและพฤติกรรมของตัวละครกับสิ่งภายนอก
เชนสัญลักษณ และวิธีการแบบอุปมานิทัศน เปนตน พลังสําคัญในการกระตุนความคิดในประเด็น
การวิพากษวิจารณวัฒนธรรมในนวนิยายเรื่อง คําพิพากษา ที่กระตุนใหคิด วามูลเหตุของปญหา
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ไม ไ ด มี อ ยู เ ฉพาะในฝ า ยของผู ก ระทํ า หากแต มี อ ยู ใ นวิ ธี คิ ด ของผู ถู ก กระทํ า เองด ว ย ก็ คื อ
คูเ ปรียบเทียบระหวางการตัด สิน กัน อยางมีอคติที่ ปรากฏทั้ง ในพฤติกรรมของฟกและชาวบาน
วิธีการนี้ก็เปนวิธีการเดียวกับที่นิพพานฯและประชาคม ลุนาชัย สรางและสื่อความหมายสําคัญของ
เรื่องโดยใชความผิดแผกของตัวละคร ดังเห็นไดในความผิดแผกระหวางแมของทวนกับชายชราใน
ปกความฝน และ พิกุลกับเกดใน ดอกไมกลางเมือง เปนตน นวนิยายเรื่องอื่นที่ใชวิธีการนี้อยางมี
พลังทางศิลปะไดแก ทะเลและกาลเวลา และ อมตะ
การสื่ออารมณและกระตุนความคิดผานคูเปรียบเทียบระหว างชวงตอนของเรื่อง
ปรากฏใน คําพิพากษา เนื้อหาของเรื่องชวงแรกก็คอื นับแตเปดเรื่องจนถึงตอนที่ฟกเริ่มดื่มเหลาใน
วันเผาศพพอ เนื้อเรื่องชวงหลังก็คือหลังจากนั้นที่เขากลายเปนคนติดเหลา ซึ่งเห็นไดวาพฤติกรรม
และความคิดของเขาที่มีตอโลกภายนอกนั้น ตางก็มีคูเปรี ยบที่ถูกจัดวางไวชัด เจน อาทิขณะที่ใน
เนื้อเรื่องชวงแรกฟกมีความทุกขกับการติฉินนินทาและทาทีรังเกียจของชาวบาน แตสิ่งที่พอจะยัง
สรางความภาคภูมิแกเขาไดก็คือคุณคาที่มาจากการงาน เมื่อฟกดื่มเหลาความทุกขอาจลบเลือนไป
ขณะมึนเมา แตสิ่งที่ลดลงตามไปดวยก็คือความใสใจตอหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ งานที่เคยเปนสิ่ง
เดียวที่เคยสรางความสุขแกเขาก็กลายเปนสิ่งนาเบื่อหนาย ใน หลังเที่ยงคืน ก็เชนกัน จุดตัดของ
เรื่องก็คือตอนที่กําไลตัดสินใจยึดอาชีพโสภณีและเปลี่ยนชื่อเปนแอม สวนโปรยก็เปลี่ยนชื่อเปน
คราม คูเปรียบก็คือพฤติกรรมของทั้งคูกอนหนานี้และหลังจากนี้ นอกจากสองเรื่องนี้นวนิยายที่ใช
วิธีการนี้ก็คือ คนทรงเจา ชวงตอนอันเปนคูเปรียบเทียบก็คือ กอนที่ขามจะเปนรางทรงและหลังจาก
ที่เขาเปนรางทรงแลว
งานประพันธที่ใชการสื่อความหมายผานคูเปรียบเทียบระหวางพฤติกรรมและการ
ครุนคิดของตัวละครกับสัญลักษณที่ปรากฏในฉาก ก็คือ ตะกวดกับคบผุ ตลิ่งสูงซุงหนัก ของนิคม
รายยวา ปลายนาฟ า เขี ย ว ของวั ฒ น วรรลยางกู ร ทางเสื อ ของศิ ล า โคมฉาย งู ของวิ ม ล
ไทรนิ่มนวล รวมทั้ง กลางทะเลลึก ของประชาคม ลุน าชัย ที่นอกจากจะใชสัญลักษณ แลวยังใช
วิธีการแบบอุปมานิ ทัศน เปน ตน มีขอนาสังเกตวางานที่ปรับเปลี่ยนจุด เนน ของเรื่องจากความ
ขัดแยงภายนอกมาที่การครุนคิดและความขัดแยงภายในของตัวละคร อาทิงานของนิคม รายยวา
และศิลา โคมฉาย สิ่งที่นักประพันธเลือกเนนเพื่อสรางจุดเดนใหตัวงานก็คือ การเลือกเฟนถอยคํา
บรรยายและการเลาเรื่องยอนหลัง โดยสื่อผานการครุนคิดของตัวเอกแบบกระแสสํานึกในชวงตอนที่
เหมาะเจาะ ดั ง เห็ น ไดใ น ตลิ่ ง สู ง ซุ ง หนัก และ ทางเสื อ นอกจากวิธี ก ารเหล านี้ อี ก วิธี ก ารที่
นักประพันธเลือกใชก็คือการสื่อความคิดผานประสบการณและการเรียนรูของตัวละคร ดังเห็นไดใน
ผีเสื้อและดอกไม สิงหสาโท และ ในลึก เปนตน
ดังอภิปรายมานี้เห็น ไดวา นวนิยายแหง ความสํานึกเชิงสังคมในชวงเวลารวม 3
ทศวรรษนี้ แสดงออกถึง ความพยายามของนักประพัน ธที่จะกระตุน ความสํานึกทางสัง คมผาน
วรรณกรรมดวยการพินิจปญหาอยางลุมลึก และแสดงออกผานพลังทางสุนทรียะดวยวิธีการที่แสดง
ใหเห็นวาเขามีความรับผิดชอบตอสังคม และดวยความสํานึกวาปญหานั้นซับซอนเกินกวาจะซัด
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ทอดไปที่ฝายหนึ่งฝายใดได ปญ หาความทุ กขยากของคนชายขอบแม เปนสิ่ง ที่นักประพัน ธยังให
ความสนใจแตก็ไมไดมุงเฉพาะประเด็นของการเอารัด เอาเปรียบ ทั้งยัง ไดแสดงใหเห็นคุณ คาที่
นาชื่น ชมในชีวิต ของคนยากคนจน แนวทางหลักในการวิเ คราะหปญ หาก็คือการวิพากษวิจารณ
วัฒนธรรม และวิธีคิดเชิงปรัชญา ซึ่งเปนวิธีการที่เอื้อตอกัน วัฒนธรรมก็คือสิ่งที่สมาชิกของสังคม
นั่นเองสรางขึ้นและผดุง ไวใหคงอยู สมาชิกของสังคมทุกคนจึงมีสวนในการรับผิด ชอบตอปญหา
สวนวิธีการเชิงปรัชญาก็คือพินิจปญหาที่ดิ่งลึกลงสูธรรมชาติภายในของความเปนมนุษย ซึ่งไมไดมี
ความผิดแผกกันระหวางผูกระทําและผูถูกกระทํา ลักษณะเดนในการมองปญหาในนวนิยายในชวงนี้
จึงเปนการมองปญหาที่ไมแบงฝกแบงฝายวามูลเหตุจะตองมีอยูแตเฉพาะผูกระทําเพียงฝายเดียว
ในหลายกรณีบุคคลจําตองแกปญหาที่เกิดขึ้นภายในดวยตนเอง แตวิธีการเชิงปรัชญาเชนนี้เองกลาว
ไดวาสงผลใหนวนิยายเชิงสังคมในชวงนี้สามารถกระตุนความสํานึกเชิงสังคมไดในระดับลึก เพราะ
ผูอานยอมสํานึกไดดวยการเชื่อมโยงไปสูประสบการณของตน ไมวาจะแสดงปญหาดวยการผูกเรื่อง
แนวใด ก็ลวนมีแกนที่ผูอานอาจเชื่อมโยงโลกจินตนาการไปสูประสบการณของตนได ทั้ งนี้เพราะ
วัฒนธรรมก็คือระบบความคิดของสังคม เปนกรอบกติกาที่ทั้งผูเขียนและผูอานตองยึดถือรวมกัน
อีกทั้งธรรมชาติของมนุษยก็เปนธรรมชาติอยางเดียวกัน มูลเหตุของปญหาในงานประพันธจึงไมไดมี
อยูเฉพาะในตัวละครเทานั้นแตมีอยูในผูอานดวย ผูอานจึงตองสํานึกวาเราคือสวนหนึ่งของปญหา
ในแงข องการวิพากษวิจ ารณวัฒ นธรรมนาสังเกตวา ในชว งตน ของเวลารว ม 3
ทศวรรษนี้นักประพันธมีแนวโนมจะวิพากษวัฒนธรรมเดิมในแงชี้ขอบกพรอง แตตอมาก็แปรเปน
ความสํานึกในคุณคา แนวโนมเชนนี้นาพิจารณาวามีความเชื่อมโยงกับปญหาอันเนื่องมาจากความ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความเจริญทางวัตถุที่มักเปนปฏิปกษกบั คุณคาทางจิตใจและ
ความเปนมนุษยในโลกของความเปนจริง นักประพันธคงมองเห็นวาทางที่จะสูกับปญหานั้นมีอยูใน
รากทางวั ฒ นธรรมที่แข็ง แกร ง ของเราเองโดยเฉพาะภู มิปญ ญาชนบทเชน ความมีน้ํา ใจ ชีวิต ที่
กลมกลืนกับธรรมชาติ ชีวิต ที่พอเพียง อีกทั้ง ความเขาใจชีวิต ในแนวพุทธปรั ชญา จึง สมควรแก
การกอบกูกลับคืนมาเพื่อผดุงสังคมใหอยูรอดตอไป

ขอเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประเด็น สํานึกทางสัง คมและสํานึกทางปรัชญาใน
นวนิยายกับงานประพันธรูปแบบอื่นอาทิ เรื่องสั้น และกวีนิพนธ ในชวงเวลาเดียวกันนี้ เพื่อคนหา
ลักษณะรวมที่ปรากฏในงานรวมสมัย และศึกษาเปรียบเทียบวิธีการทางศิลปะที่อาจตางกันไปตาม
ประเภทของงานแตละรูปแบบ

