บทที่ 4
สํานึกทางสังคมกับแนวคิดทางปรัชญา
ดังเห็นไดวา ตั้งแตทศวรรษ 2520 ซึ่งความคิดทางปรัชญากลายเปนทางเลือกในการให
คําอธิบายปญหาและมูลเหตุของปญหา โดยไมมองขามบทบาทของปจเจกชน วรรณกรรมที่ยังใสใจ
ตอปญหาทางสังคม (ซึ่งแนนอนวากระทบตอบุคคล)ไดหันเหจากคําอธิบายเชิงวิภาษวิธี โดยเฉพาะ
การตอสูทางชนชั้น มาเปนการวิจารณความคิดความเชื่อ หรือรวมเรียกวาวิธีคิดหรือโลกทัศนของ
บุคคลและสังคม อันเปนสวนสําคัญในวัฒนธรรมนั่นเอง วรรณกรรมแหงความสํานึกเชิงสังคมก็มี
พัฒนาการจากการเขียน“คํารองทุกข”แทนผูดอยโอกาส มาเปน“การวิเคราะหปญหาดวยวิธีการที่
เปนปรัชญา” ซึ่ง ก็เปนสิ่ง จําเปน ที่สอดคลองกับแนวโนมดัง กลาว วิธีการที่เปน ปรัชญาในที่นี้
หมายถึง การคิดคนหาคําตอบในระดับที่ลึกกวาการสะทอนสัง คม โดยวิเคราะหลักษณะรวมของ
มนุษย ทั้งสวนดีและสวนดอย มนุษยอาจจะยังตองตอสูกับสิ่งที่ใหญโตกวางขวาง เชนปญหาสังคม
แตพรอมกัน นั้น หรือสําคัญกวาก็คือการทําความเขาใจตนเอง และตอสูกับความออนดอยทาง
ปญญาของตนเอง ทางออกของปญหาจึงมิใชการแบง ฝาย และโคนลมอํานาจภายนอก แตเปน
การจัดการปญหาดวยการคนหาคุณคา ดังไดวิเคราะหนวนิยายในลักษณะนี้ไปแลวในบทที่ 3
ในอีกดานหนึ่งนวนิยายบางเรื่องไมไดมุงที่ปญหาสังคมเปนประเด็นหลัก แตมุงแสดง
ความหมายของชีวิตและปญหาของมนุษยในระดับอภิปรัชญา การศึกษาในบทนี้จึงจะอภิปรายเปน 2
ประเด็นคือ ทัศนะตอมนุษยในฐานะมูลเหตุแหงปญหาและผูใหทางออก กับความหมายของชีวิต
และคุณคาแหงความเปนมนุษย

ทัศนะตอมนุษยในฐานะมูลเหตุแหงปญหาและผูใหทางออก
1. คําพิพากษา
ผลงานที่จําเปนตองกลาวถึงเปนอันดับแรกในแงนี้คือ คําพิพากษา (2524)1 ของ
ชาติ กอบจิตติ ในฐานะนวนิยายเรื่องแรกที่กระตุนใหคิดวาความสํานึกทางสังคมกับความสํานึกทาง
ปรัชญาเปนสิ่งที่สัมพันธกัน ดังที่เจตนา นาควัชระ กลาววา คําพิพากษา คือ “กาวที่สําคัญ” ของ
งานประเภทวรรณกรรมแหงความสํานึกเชิงสังคมในชวงทศวรรษ 2520 ดวยเหตุผลวาผูแตงใชความ
พายแพของตัวเอก กระตุนสํานึกขบถตอความไขวเขวของสังคม (เจตนา นาควัชระ, 2547ข : 351)
1

งานวิจัยนี้ใชฉบับพิมพครั้งที่ 39 ปพ.ศ. 2547
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นอกจากนี้ยังคาดหมายวา นวนิยายเรื่องนี้ “อาจทําหนาที่ฉุดกระชากนวนิยายไทยใหหลุดพนจาก
ปลักน้ําเนา” และ “เบิกทางใหมแกนักเขียนรวมสมัย” (เจตนา นาควัชระ, 2547ก : 202)
ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่สรางความสําเร็จแก คําพิพากษา ก็คือการเสนอปญหา
ทีซ่ ับซอนขึ้น แมประเด็นหลักของเรื่องจะยังอยูในกรอบแหงการถูกกระทําอยางไมเปนธรรมของ
คนชั้น ลาง แตก็หนีหางจากความเป น สูตรสําเร็จมาไกล มูลเหตุข องปญ หาไมไ ดมาจากความ
บกพรองของระบบเศรษฐกิจ ที่เอื้อใหค นบางกลุมเอารัด เอาเปรียบคนบางกลุมอย างเปน เรื่อง
ธรรมดา สํานึกทางจริยธรรมขัน้ พื้นฐานไมสามารถใชอธิบายชะตากรรมของมนุษยหรือกลาวโทษ
“ผูราย”ในสังคม บรรดาผูที่คิดวาตนเปน “คนดีมีศีลธรรม”ก็อาจกลายเปนผูทํารายหรือเปนผูรวม
สรางหายนะแกผูอื่น ไปไดงายๆโดยไมรูตัว หากขาดความรูความเขาใจอยางแทจริง อํานาจแหง
ความลวงหรือมายาคติก็สามารถบดบังความเมตตากรุณาที่มนุษยพึงมีตอกันไปเสียแทบหมดสิ้น
ผูกระทําในนวนิยายเรื่องนี้จําเปนตองแบงเปน 2 กลุม คือครูใหญกับชาวบาน สําหรับครูใหญเรา
อาจเรียกตัวละครตัวนี้ไดอยางเต็มปากเต็มคําวา“คนชั่ว” แตสําหรับชาวบานอยาง ตาแปน ปาเชื้อ
ปาลําไย หนุมเกลียว ฯลฯ หรือบรรดาครูในโรงเรียนที่ฟกทํางานเปนภารโรง รวมทั้งหลวงพอและ
พระสงฆอีกหลายรูป เราจะจัดใหเขาอยูขางไหน จะตัดสินพวกเขาวาเปนคนชั่วหรือคนดี ก็คงจะไม
สนิทใจนัก แตในที่สุดคนเหลานี้ก็กลายเปน“คนใจดําอํามหิต”เหมือนๆกัน การจําแนกระดับของ
ความสูงต่ําของคนดวยคําวา คนชั่ว-คนดี ตามบทบัญญัติทางศีลธรรมขั้นตน ไมสามารถใชไ ด
ในนวนิยายเรื่องนี้
หากกลาววา เมื่อเทียบกับ จนตรอก ซึ่งแตงกอนเพียง 1 ป คําพิพากษา บงชี้วา
ผูแตงมีความกาวหนา ที่สามารถนําความคิดทางปรัชญามาชวยอธิบายความหมายของเคราะหกรรม
ตางจากความคิดในปรัชญาชาวบาน ที่เนนเรื่องกรรมเกา ความตางของปรัชญา 2 ระบบนี้ อยูที่
ปรัชญาที่นําเขาไดแสดงความสัมพันธระหวางบุคคล และการตอสูระหว างบุค คลกับสัง คมหรือ
สิ่งแวดลอมในปจจุบัน ดังวาทะที่วา“นรกคือคนอื่น” อยางไรก็ตามที่วานรกคือคนอื่นนั้น ก็เปนการ
ซัดทอดของคนที่พายแพโดยสิ้นเชิง ตรงกันขามนรกยอมไมเกิดขึ้นหากบุคคลสามารถคนพบคุณคา
ของตน และไมปลอยใหสิ่งแวดลอมมาทําลายความเชื่อมั่นของตนได แตในกรณีของฟก ความทุกข
ของเขาอยูในความรับผิดชอบของเขาเอง ในแงที่เขาวิตกวิจารณตอการไมยอมรับของสังคมมาก
เกิน ไป ความขัด แยง ของฟกกับสัง คม ไมไ ดอยูที่ฟกยืน ยัน วาความสัมพัน ธกับแมเ ลี้ยงไมผิ ด
ที่เลวรายคือเขาถูกกลาวหาโดยไมไดกระทํา
นักวรรณคดีศึกษาที่ประเมินนวนิยายเรื่องนี้ดวยคุณคาทางปรัชญาเปนคนแรก เห็น
จะเปนเจตนา นาควัชระ ซึ่งเห็นความสําคัญของ“บทบาทของศัตรูของประชาชนที่แจมชัดขึ้นบาง”
กวาผลงานกอนคือ จนตรอก คนอื่นที่นําความพินาศมาสูตัวเอก ไมวาครูใหญ หรือแมแตพระสงฆ
ก็เปนที่มาของขอสรุปวา“นรกคือคนอื่น” นี่คือการเสนอ“สํานึกขบถ” ซึ่งเทากับ“การปลดแอกทาง
ความคิด” ที่ครอบงําสังคม (เจตนา นาควัชระ, 2547ข : 350-351)
การที่ครูใหญซึ่งเปนคนชั่วในคราบนักบุญไดรับการสรรเสริญ ในขณะที่คนดีอยาง
ฟกกลับถูกผลักไสใหลงนรก ถือเปนการคัดคานคําพิพากษาอยางมืดบอดของชาวบาน หรือถึงขั้น
เรียกวา “การฟองกลับ” (เจตนา นาควัชระ, 2547ก : 193) ในแงนี้บทบาทของครูใหญคือการเนน
ความเดนชัดของปญหาและความเขมขนทางอารมณที่ฟกถูกกระทําอยางไมเปนธรรม แตอยางไรก็
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ตามนาสังเกตวาในนวนิยายเรื่องนี้ ถึงแมไมมีคนชั่วอยางครูใหญ ฟกก็คงตองประสบความหายนะ
อยูดี หากอยูทามกลาง“สิ่งแวดลอม” ที่เปน ความหลงผิดของผูคนเชนนี้ นี่เปนสว นหนึ่งของ
เนื้อหาที่ทําใหเจตนา นาควัชระ (2547ข : 359) กลาววา “ศัตรูที่แทจริงของประชาชนอาจไมใชศัตรู
ในคราบของบุคคลหรือกลุมบุคคล แตเปนคานิยมหรือความเชื่อที่ครอบงําประชาชนมาชานานเสีย
จนมองไมเห็นวา แกนแทของความเปนมนุษยอยูที่ใด” คําพิพากษา เปนเรื่องที่นาพิจารณาในแงนี้
การกระทําตอกันของคนในสังคมใน คําพิพากษา เปนปญหาที่ซับซอนเกินกวาจะ
เอาทฤษฎีมารกซิสมในเรื่องการเอารัดเอาเปรียบกันของคนตางชนชั้นเพียงโดด ๆ มาอธิบายได แม
ตองยอมรับวาความเปนคน “หัวแถว” ของครูใหญ กับความเปนคน “ปลายแถว” ของฟก เปน
ปจจัยของปญหาอยูดวยก็ตาม ความขัดแยงสําคัญของเรื่องคือความขัดแยงระหวางฟกกับชาวบาน
ฟกถูกตัดสินอยางอยุติธรรมวาเปนคนเลว และถูกขับออกจากสัง คมใหอยูอยางโดดเดี่ยว เพราะ
ชาวบานเขาใจวาฟกประพฤติตนเสื่อมเสียทางจริยธรรมอยางรายแรง นั่นคือมีความสัมพันธฉัน ชู
สาวกับภรรยาหมายของบิดา ขอกลาวหานี้เริ่มตนจากขาวเลาลือในเดือน 12 เมื่อมีงานทําบุญแซยิด
หลวงพอ ตั้งแตที่หมายสมทรงประกาศขึ้นทามกลางผูคนวาฟกเปนผัวของนาง ดวยความหึงหวง
สาวละมัยแมคาถั่วตม “คืนนี้เองจึงเปนคืนประกาศวา ลูกเลี้ยงกับแมเลี้ยงไดกลายเปนผัวเมียกัน
แลว...” (ชาติ กอบจิตติ, 2547 : 11) เหตุการณหลังจากนั้นคือ
... คนในตําบลตางพากันวิพากษวิจารณ ซึ่งแลวแตวา : ใครผูนั้นจะมีความ
ในใจอยางไรกับกามพิเรนเรื่องนี้ ...
เขาลือกันวาไอฟกไดแมเลี้ยงเปนเมียเสียแลว หลังจากที่พอมันตายไดไมถึง
เดือน บางเสียงยังเสริมเติมวา ทั้งคูรวมกันสวมเขาใหตาฟูกอนที่แกยังไมไดลง
นอนในโลงเสียอีก ... ดูอีสมทรงมันสิ บึ้บบั้บขึ้นเปนกอง ไอฟกนะผอมแหงยัง
กะผีตายซาก ฯลฯ (9)
มูลเหตุของปญหาในเบื้องตน พิจารณาไดวาอยูที่ความเมามันในสังคม การติฉินนินทา การพูดเรื่อง
ของคนอื่นในทางเสื่อมเสียจึงกลายเปนสิ่ง บันเทิงไมตางจากมหรสพ นั่นแสดงวา ชาวบานไมมี
ความเห็นอกเห็นใจใหแกผูที่ตกอยูในขาย “กระทําผิด” จึงรูสึกสนุกปากที่จะกลาวถึงเรื่องเลวราย
ของผูอื่นจากปากตอปากไปเรื่อยๆ ผูแตงสรางองคประกอบของเรื่องที่ชวนใหคิดในแงนี้อยูหลาย
ตอน เชน ตอนหนึ่งบรรยายวา “งานวัดเลิกราหลายวันแลว มหรสพทางตาเลิกไปพรอมกัน แต
มหรสพทางปากเพิ่งเริ่มตน และดูเหมือนจะสนุกสนานมากขึ้นทุกวัน ไมมีทาทีวาจะจบลงงาย ๆ”
(11)
การทีค่ วามดีทฟี่ กสั่งสมมากลับพังครืนลง วิเคราะหไดเปน 2 ทาง ทางแรกการเปน
ชูกับเมียพอเปน เรื่องรายแรงในบรรทัดฐานของชาวบาน เพราะทําลายคุณธรรมขอความกตัญ ู
ดังคําเหน็บแนมวา ฟกรับมรดกอาชีพภารโรงจากพอ และ “มันเลยเหมามรดกของพอมัน หมด
รวมทั้งเมียพอมันดวย” ภูมิหลังของฟกก็ไมชวยใหรอดพนจากการปรักปรํา บางคนก็บนวา “เสีย
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แรงบวชเรียนมาตั้งนาน” (12) มิหนําซ้ําชาวบานบางคนยังปกใจเกินเลยไปไกลวา ความเสื่อมเสียนี้
เกิดขึ้นตั้งแตพอยังมีชีวิต อยู (9) ทางที่สองความรังเกียจฟ กอาจจะไมไ ดเ ริ่มตน ที่ค วามมุงราย
เพียงแตความลับเรื่องทางเพศเปนสิ่งนาขุดคุย ยิ่งสามารถ“ลวงรู”แมเพียงเลาๆ ก็ไดอยูในขบวนผู
ตัดสินคุณคาซึ่งอยูเหนือกวาจําเลย
นาคิดวาในสวนลึกชาวบานเห็นฟกต่ํากวาเพราะเขากับพอก็เรรอนมาสูหมูบาน
และอาศัยที่วัดอยู แทบจะเรียกไดวาเปนคนไรสมบัติ ฟกจึงไดแตนอยใจ
-อยากจะรูนัก ถากูมีวงศตระกูลมีโกศกระดูกอยางคนอื่น หรือวามีหนามีตามี
ฐานะอยางครูใหญ อยางกํานันยอม ชาวบานจะกลาหาวากูเอาเมียพอหรือเปลา
เขาคงจะมองกูวาเปนคนใจบุญ เปนคนดีมีเมตตาที่ยอมรับเลี้ยงเมียของพ อ
เอาไวทั้ง ๆ ที่ไมใชญาติพี่นอง คงจะมีแตคนนับถือกู (76-77)
จึงกลาวไดวาผูแตงกําลังกระตุนการวิพากษวิจารณคานิยมของสังคม(ไทย) วายึดติดอยูในมายาคติ
แหงสถานะ คานิยมที่วัดคุณคาคนดวยสถานะทางสังคม ได กลายเปนเกราะปองกันครูใหญจาก
ขอกลาวหา ในเวลาเดียวกับที่ทําใหฟกตองเควง ควางโดดเดี่ยว ดัง ที่ปรากฏอยางเดน ชัด ใน
ตอนทายเรื่องเมื่อฟกถูกครูใหญโกงเงิน เขาพยายามโพนทะนากับใครตอใครเพื่อดึงครูใหญใหลง
มารับคําพิพากษา แตไมมีใครยอมเชื่อ
พวกเขาพากันวิพากษวิจารณเรื่องราวยอนหลังกันอีกวา ครูใหญโกงเงินไอ
ฟก จะเปนไปไดอยางไร ในเมื่อครูใหญออกมีฐานะอยางนั้น แลวแกเองเปน
คนดี ไมเคยมีเรื่องราวดางพรอยทางนี้มาเลย มิหนําซ้ําเปนถึงครูบาอาจารย มี
เกียรติ มีคนเคารพนับถือ แกจะเอาชื่อเสียงมาแลกกับเงินเพียงเทานี้ทําไม ผิด
กับไอฟกซึ่ง ไมมีอะไรเลย แมแ ตที่ซุกหัวนอนก็ยัง ตองอาศัย ที่ข องวัดอยู
ขาวปลาก็อาศัยวัดกิน สมบัติสักชิ้นไมเห็นมีอะไรมีคา มันเองนั่นแหละที่
เปนคนมักได เอาแมกระทั่งเมียของพอตัวเอง แลวยังกินเหลาเมาหยําเป คน
อยางนี้นะหรือที่ควรจะเชื่อถือได ... (282) (เนนโดยผูวิจัย)
ระหวางความดีแตหนหลังกับสถานะทางสังคม อยางหลังมีน้ําหนักมากกวา ความประพฤติดีชั่วใน
อดีตดูจะเปนเรื่องรองลงไป เพราะครูใหญเปนคนมีเกียรติมีฐานะ ความเปนคนดีที่ไมเคยมีเรื่องดาง
พรอยจึงถูกยกขึ้นมาเปนหลักฐานเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ ตรงกันขามกับฟกในคราวที่ถูกกลาวหาวา
ทํา บัด สี กัน กลางวัน แสก ๆ ในสวนของตาแป น ในวงสนทนาที่คุ ย กัน เรื่ อ งนี้ มี ผูตั้ ง ขอ สั ง เกต
เหมือนกันวา “ไอฟกนี่ตอนบวชไมเห็นแวววามันจะมาทางนี้เลยเนอะ” แตก็เปนเพียงขอสังเกตที่
ผานเลยไป มีเพียงคําอนุมานอยางคลุมๆไปวา “ของอยางนี้วาไดที่ไหนเลา” (58) สําหรับคนไมมี
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ฐานะอยางฟกไมมีใครยกเอาความประพฤติดีครั้งที่เขาเคยเปนหนุมตัวอยางของตําบลขึ้นมาเปน
เหตุเปนผลเพื่อแกตางขอกลาวหาให
นอกจากนี้ความยึดมั่นในศีลธรรมอันดี แตปราศจากเมตตากรุณา ก็เปนสิ่งที่ควร
ถูกวิพากษวิจ ารณดว ยเหมือนกัน การที่ฟกติด เหลา ขนาดเมาหยําเป ไมมีใครคิด วาเปน เพียง
ปลายเหตุ เขาจึงถูกซ้ําเติมดวยขอกลาวหา “โกหกพระ” เมื่อรับปากกับหลวงพอวาจะเลิกเหลาแลว
ทําไมได สวนหลวงพอนั้นทานไมเคยเรียกฟกมาเตือนอีกเลย กลับถือเอากรณีของฟกเปนตัวอยาง
ของโทษแหงสุราใหคนอื่น ๆ ฟงอยูเสมอ เราอาจจะกลาวไดวาเหลานี้คือขอบงชี้ข องความเปน
สังคมฉาบฉวยนั่นเอง
ขอวิพากษวิจารณที่แฝงอยูเชนนี้อาจไมใชของใหมนักแตประจักษไดวา ผูแตงโนม
นาวผูอานดวยเนื้อหาทางอารมณใหตระหนักถึงความนาหวาดหวั่นของการสูญเสียความเที่ยงธรรม
เมื่อตกอยูในมายาคติ หากนี่คือศัตรูตัวจริงของประชาชนก็ตองยอมรับวาเปนศัตรูที่นากลัวเปนอยาง
ยิ่ง เพราะมัน อาจแอบแฝงอยูในตัวของทุก ๆ คนอยูแลวโดยที่เราไมรูตัว การมองปญ หาเชน นี้
นาสนใจวาพองกับ ตะกวดกับคบผุ (2526) ทีน่ ิคม รายยวา แสดงดวยภาพคนที่ตางก็มีตะกวดอยู
ในทองมากบางนอยบางตางกันไป ที่สําคัญมายาคติแหงสถานะอัน นําความพินาศมาสูฟกนั้นไมได
อยูแตในความคิดของเหลาชาวบานซึ่งเปนผูกระทําเทานั้น มันซอนอยูในจิตใจของคนในสังคมเกือบ
ทุกคน ไมเวนแมแตผูถูกกระทําอยางฟก มิตรแทอยางสัปเหรอไข หรื อแมแตพระสงฆ ทุกคนตาง
ตกเปนจําเลยกันถวนหนา (จะมีแตคนบาอยางสมทรงเพียงคนเดียวกระมังที่เปนขอยกเวน) ดังเชนที่
ผูแตงไดแสดงถึงความรังเกียจที่ฟกมีตอสัปเหรอไขไววา
รุงขึ้นอีกวันเปนวันบังสุกุลกระดูก...
วัน นี้ฟกมาชวยที่วัด ดว ย มีสัปเหรอไขคอยจัด แจงทุกอยางในงาน เปน
หนาที่ของแกโดยตรง แตฟกก็เอาแรงเขารวมกับสัปเหรอ แมวาในสวนลึกจะ
รังเกียจแกอยูก็ตาม เขาคิดวานี่คืองานของสว นรวม ชวยสว นรวม มิใชชว ย
สัปเหรอ ... (69)
ในอีกตอนหนึ่งก็บรรยายวา
หวนนึกถึงเมื่อครั้ง ยังบวชเณรอยู ไมเคยคิ ด อยากวิสาสะกับสัปเหรอไข
ดวยซ้ําไปทั้งที่แกก็ไมเคยแสดงกิริยาที่นารังเกียจ หรือทําอะไรใหตองเจ็บช้ํา
น้ําใจ ตอนที่เขาบวชอยูนั้น ไมมีพระเณร หรือเด็กวัดกินกับขาวที่แกใสบาตร
มา ไมวาจะเปนตมแกง หรือผัดอะไรก็ตาม แมแตไขทอดก็ยังไมมีใครยอมกิน
เด็กวัดจะเปนคนจดจํามาบอกวา วันนี้สัปเหรอไขใสกับขาวอะไร จากนั้นเมื่อ
เวลาแบงกับขาวไปตามวงพระฉัน กับขาวของแกก็จะไมมีใครตักชิม ฟกเองก็
ไมเ คยกิน จากอาชีพสัปเหรอมัน แสนสกปรก คลุกคลีกับคนตาย กลิ่น เนา
เหม็นของศพ คราบเหนียวเหนอะหนะของน้ําเหลือง เขา -ออกโกดังเก็บศพที่
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เหม็น อับชื้น หนู หนอนไชศพ สิ่งเหลานี้นารังเกียจแตแกกลับคลุกคลีอยูกับ
มันได พลอยใหนึกคลื่นเหียน สิ่งเหลานี้คงอบร่ําใหแกกลายเปน คนสกปรก
และกับขาวที่แกใสบาตรคงตองติดเชื้อแหง ความสกปรกนั้น มาอยางไมตอง
สงสัย อีกทั้ง เสื้อผาที่แกสวมใสอยูนั้ น ก็เ คยเปน ของคนตายเกือบทั้ง สิ้น นี่
กระมังที่ทําใหฟกมองเห็นสัปเหรอเปนคนตอยต่ํา ไมเพียงแตฟกเทานั้น คน
ทั่ว ๆ ไปก็ไมมีใครชอบจะวิสาสะกับแก นอกจากถึงคราวจําเปน (งานศพ) ที่
ตองใชคนอยางแกทํา… (116-117)
ในสวนลึกเมื่อตองการความเปนธรรม ฟกก็โหยหาการตัดสินคุณคา ที่ตัวตนที่แท
ดวยเหตุนั้นเขาจึงยินดีในตอนที่สัปเหรอไขบอกวา “ขาเชื่อเอ็ง” เมื่อฟกบอกวาเขาไมเคยมีอะไรกับ
แมเลี้ยง แตมายาคติแหงสถานะที่เขาไมอาจปลดเปลื้องไดก็ลดทอนความเชื่อของฟกจนเหลือศูนย
และเปลี่ยนเปนความไมเชื่อ จนเหลือขอสรุปเพียงวา “ไอเฒาเจาเลหมันหลอกมึงและในสวนลึกนั้น
รันทดทวี” (123)
เราจะเห็นไดวาความระแวงของฟกมาจากความยากจนของสัปเหรอที่ชวนใหนึกวา
คนเชนนั้นอาจพูดเพื่อผลตอบแทน ดังความขัดแยงของฟกกับตนเองตอไปนี้
-ทําไมเขาเชื่อมึงงายนักวะ? คําถามนี้เองทําใหความสุขที่มีมาตลอดเย็น
ตองชะงักลง
-เขาเชื่อมึงเรอะ
-เขาเชื่อมึงรึเปลา?
-เขาหลอกมึงมั้ง. ความสุขที่กําลังลอยขึ้นสูงสุดกําลังคอย ๆ รวงลงมาดวย
คําถามและเหตุผลที่ฟกหาคําตอบใหตัวเอง -เขาจะหลอกกูทําไมวะ -ก็มึงมี
งานใหเขาทํานี่ -ถึงเขาไมเชื่อ กูก็ตองใหเขาทําอยูแลว -เขากลัวมึงจะใหเงิน
นอยเลยตองเอาใจมึงไวกอน -ไมจริงหรอก เขาเชื่อกูตางหาก -มึงรูใจเขาได
ไง -เขาบอกกู -ปากกับใจเขาตรงกันเรอะ มึงเพิ่งเคยคุยกับเขาเปนวันแรก
มึงดูเมียเขาสิ ตอนกลับจากทารถนะ มึงเห็นสายตาเมียเขามั้ยที่มองมึงนะ นั่นมันเมียเขา ไมใชตัวเขา -นั่นแหละผัวเมียกัน อยูกันมาตั้งนาน เขาตอง
เขาใจอะไรคลายกันบางละ -เมียเขายังชวนกูกินขาวดวย -อาว ก็เขาจะเอา
เงินมึงนี่ ก็ตองเอาใจไวกอนนะสิ มึงนะโดนหลอกแลวรูมั้ย -ไมจริง! ไมจริง
เขาเชื่อกู -ทําไมเขาเชื่อมึงงายนักละ คนอื่นมึงพยายามเทาไหร ยังไมมีใคร
ยอมเชื่อ นี่มึงพูดคําเดียววา“จริง” เขาก็เชื่อมึงเลย มันงายไป มันเปนไอเฒา
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เจาเลห หวังจะเลนเงินมึงเยอะ ๆ ตางหาก มันไมไดจริงใจอะไรกับมึงหรอก
(122)
หากลองตั้งคําถามถามกันวาถาหากคําวา “ขาเชื่อเอ็ง” ที่วานี้ออกจากปากของคนที่
มีฐานะอยางกํานันยอมหรือครูใหญ ไมใชจากคนที่ฟกเห็นวาต่ําตอยอยางสัปเหรอไข ฟกจะยังคิ ด
เหมือนอยางที่คิดกับสัปเหรอไขหรือไม ฟกไมเคยไดยินคํานี้จากปากใครเลยนอกจากสัปเหรอไข
ก็เพราะสิ่งที่เรียกวา “มายาคติแหงสถานะ” นั่นเอง นาสนใจวาสัปเหรอไข หลุดรอดจากอํานาจ
มายาคตินี้ไดอยางไร (คําตอบนี้จะวิเคราะหภายหลัง)
ดวยมายาคติดังกลาวนั้ นเอง ฟกมักจะตีความพฤติกรรมของคนที่มีฐานะอยาง
กํานันยอมหรือครูใหญ ไปในทางบวกเสมอ เชน ในตอนที่ค รูใหญตามฟกใหไ ปตอครัว หลัง บาน
ในชวงปดเทอมโดยไมใหคาจางคาแรงอะไร ทั้ง ๆ ที่ครูใหญเอาเปรียบฟกโดยใชอํานาจหนาที่ แต
นอกจากการเอาเปรียบนี้เ ปนสิ่งชอบธรรมในความคิด ของคนทั่วไป ในสถานการณที่ฟกหมดคา
หมดความหมาย การไหววานของครูใหญทําใหเขารูสึกวาตัวเองมีความดีหลงเหลืออยู และครูใหญ
ยังกรุณาที่ไมรังเกียจ ดังที่ฟกมองพฤติกรรมนี้วา
...จะเรียกรองอะไรใหมากกวานี้อีกเลา ในเมื่อคนบางคนที่เคยสนิทสนมกันยัง
ไมยอมพูดจาทักทายดวยเลย แตนี่เปนถึงครูใหญ ใคร ๆ ในตําบลตางนับถือ
แกยัง ลดตัว มาใชงานเขา ฟกคิด วา ที่จ ริง แลว ครูใหญตางหากที่เ ปน ฝายมี
บุญคุณกับเขา (53-54)
ในคราวที่กํานันยอมปฏิเสธไมไปรวมงานศพพอของฟกเพราะอางติดประชุมที่จังหวัด ฟกก็คิดไปใน
ทางบวกวา “เอาเถอะ แมวากํานันจะไปงานศพไมได แตก็ตบหลังตบไหลกู ยังใหความสนิทสนม
เอ็นดูเหมือนกอน แคนี้ก็นับวาดีแลว” (115) พฤติกรรมทางลบของคนมีฐานะก็มองเปนพฤติกรรม
ทางบวกได จึงเห็นไดวาฟกเองก็ตกอยูในมายาคติแหงสถานะเขาจึงตัดสินคนอื่นอยางผิดพลาดได
เชนเดียวกับคนอื่น ๆ
แมแตสัปเหรอไขที่ดูจะเปนคนเขาใจโลกเขาใจชีวิตมากกวาตัวละครอื่นในนวนิยาย
เรื่องนี้ก็เฉียด ๆ จะรับบทผูพิพากษาดวยอคติแหงสถานะกับเขาดวยเหมือนกัน แกติงหลวงพอใน
ตอนที่ตาฟูมาขออาศัยวัดวา “จะไวใจไดหรือครับหลวงพอ เราไมรูจักหัวนอนปลายตีนเขา” (142)
ในตอนที่ฟกบอกวาถูกครูใหญโกงเงิน สัปเหรอไขก็ไมไดเชื่อฟกเสียทีเดียววาจะเปน เชนนั้นได
เหตุผลที่มีก็คือ “เขาจะโกงเอ็งทําไมวะ เขารวยอยูแลว” (264) เปนอันวาเหตุผลของฟกกับสัปเหรอ
ไขก็เปนอยางเดียวกัน สัปเหรอไขคิดวาไมนาจะเปนไปไดที่คนมีฐานะจะทําเชนนั้น ฟกเองก็คิดวามี
ความเปนไปไดที่คนไมมีฐานะอยางสัปเหรอไขจะบอกวา “ขาเชื่อเอ็ง” ก็เพราะ “หวังจะไดเงินจาก
เขามาก ๆ” (123)
อยางไรก็ตามความผิดแผกของสัปเหรอไขกับคนอื่น ๆ ที่ทําใหแกถอยหางมาจาก
มายาคติไดมากกวาทุกคนนาจะอยูที่อาชีพของแกซึ่งพาใหใกลชิดกับสัจธรรม ทั้งนี้คงไมใชสูต ร
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สําเร็จ บางทีผูแตงอาจจะแฝงความหมายวา อาชีพนี้เปดโอกาสใหไดเรียนรูความจริงนอกเหนือ
การสมมุติ ดังตอนที่ฟกเปดโลงศพพอ
สัปเหรอไขมองอาการฟกอยู แกไมลวงรูวาฟกกําลังคิดอะไร แตคนที่มี
อาการเชนนี้แกไดเคยเห็นมากอนในทุกครั้งที่เปดโลงดูหนาศพ นอยครั้งนัก
จะไมมีใครรองไห แกไมรูวาคนเหลานี้กําลังคิดอะไร เขาคงเสียใจ -ไอฟกก็
คงเหมือนกัน
“คนเรามันก็แคนี้เอง ... นี่ไงดูเอาเถอะ ตายแลวก็หมดกัน ไมเดือดรอน
อะไร ใครจะวายังไงก็ไมไดยิน ใครจะทํารายก็ไมเจ็บ พอเอ็งนะเขาสบายไป
แลว เหลือแตคนอยูเทานั้นที่ลําบาก” สัปเหรอไขพูดเสียงเนิบ ๆ น้ําเสียง
กังวานชวนฟง (139)
นาประหลาดวาสัปเหรอที่ถูกมองวาต่ําตอย นําฟกมาสูบรรยากาศแหงความสงบได
ฟกคิด คลอยตามคําพูด ของสัปเหรอ ครูหนึ่ง เขารูสึกจิ ตใจสงบลงอยาง
ประหลาด ความรูสึกสงบเชนนี้เคยเกิดขึ้นกับเขาครั้งหนึ่งนานมาแลว ตอนเชา
มืด ของวั น ที่ สึ ก จากเณร ช ว งที่ยื น เปลื้ อ งจี ว รแล ว สวมกางเกงเข า ใต ส บง
ปลดผาเหลืองออกจากตัวสวมใสชุดฆราวาส ตอนนั้นเขายืนอยูที่ระเบียงดาน
นอกของหอสวดมนต ชั้น บน ซึ่ง มองเห็น ทิ ว ทัศนเ บื้อ งลางโดยตลอด ดวง
อาทิตยกําลังขึ้นพอดี แสงสีชางสวยงามจนทําให ลืมไปวา ตัวเองนั้นเปนใคร
กําลังยืนอยูที่ไหน แตจิตใจกลับสงบเยือกไมคิดถึงอะไรเลย และนี่เปนอีกครั้ง
หนึ่งที่มีความสงบเชนนี้ตอหนาศพของพอ แวบหนึ่งก็เลือนหายไป เขาตะลึง
อยูชั่วครู (139-140)
วันเผาศพพอกลาวไดวาเปนชวงเวลาแหงความโศกเศราที่นาสลดหดหูสําหรับฟก ไมใชเพราะนี่เปน
วันสุด ทายที่ยังจะไดเห็น หนาพอเทานั้น สิ่ง ที่เจ็บปวดสําหรับเขาคือ การไดประจักษวาไมมีใคร
มารวมพิธี ซึ่งตางจากที่เคยคิดหวังไวกอนหนานี้วาอยากใหเหมือนกับที่ชาวบานมารวมงานศพพอ
ของกํานันยอม การที่ฟกยอนรําลึกไปถึงความสงบใจในวันลาสิกขาในเนื้อเรื่องตอนนี้ นับเปนการ
เนนย้ําถึงทางออกจากความทุกขอันเกิดจากการใหความสําคัญกับสถานะและการยอมรับจากผูอื่น
ความสงบใจที่เกิดขึ้นขณะเขาปลดผาเหลืองออกจากตัวนั้นสื่อความวา เปนความสงบใจที่เกิดจาก
การปลดเปลื้องการใหความสําคัญกับสถานะ เพราะสําหรับฟกแลวการบวชก็คือทางที่เขาจะไดรับ
การยอมรับจากผูอื่น แตความรักพอซึ่งมีมากกวาทําใหเขาตองลาสิกขา เมื่อเรื่องกลับกลายเปนวา
งานเผาศพพอของเขาเปนอยางที่สัปเหรอไขคิดคือ “อยางกับไมใชงานเผาศพคน” (148) ความหอ
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เหี่ยวกับสภาพงานศพของพอ ผนวกกับการไดประจักษชัดถึง ทาทีรังเกียจของชาวบาน ที่แม แต
โอกาสเชนนี้ก็ไมมีการแยกแยะ ยอมสรางความโศกสลดชนิดทบเทาทวีคูณแกฟก และมีพลังพอจะ
ทําใหเขาหันเขาหาเหลา ซึ่งเปนจุดหักเหของเรื่องที่ทําใหเขาแปรเปลี่ยนเปนคนละคนในเนื้อเรื่อง
ชวงตอมาที่มีชื่อตอนวา “สูอิสรภาพ”
ผูอานอาจจะนึกเสียดาย เมื่ออานมาถึงการยอนระลึกของฟกในชวงนี้ หากฟก
ปลดปลอยตนจากความยึดมั่นถือมั่นที่จะไดรับการยอมรับไดอยางที่ทําใจชั่วขณะนั้น ใครๆก็คงไม
สามารถเปนนรกใหแกเขาได และที่แทนั้นคําวา “ผูอื่น” ก็ยังรวมเอาฟกเขาไวดวย ในฐานะที่เปนอื่น
ตอตัวเอง แตเขาก็มองขามไป ฟกแนใจวา หายนะของเขาไมไดเกิดจากผลกรรมของเขาเองหากแต
เกิดจากการปรักปรําของผูอื่น สอดคลองกับวาทะที่วา “นรกคือผูอื่น” เมื่อคํานึงวาแนวคิดของ
ปรัชญาเอกซิสเทนเชียลิสมที่ผูแตงนํามาใชวิเคราะหปญหาในนวนิย ายเรื่องนี้ เปนระบบปรัชญาที่
เนนเสรีภาพของปจเจกบุคคล (วิทย วิศทเวทย, 2523 : 76 , อางถึงใน คํารพ ทันศรี, 2541 : 63) การ
ที่ลัทธิปรัชญานี้เปนที่นิยมของปญญาชนไทยในชวงหนึ่งและเปนที่ยอมรับของนักประพันธไทยกอน
ชาติ กอบจิตติ เชน สุชาติ สวัสดิ์ศรี เปนตน ก็นาจะเปนเพราะวา การขาดความเคารพตอสิทธิ
เสรีภาพของผูอื่นนั้นเปนจุดบอดอยางหนึ่งของสังคมไทย ดังที่กลาวไดวา สิ่งแวดลอมของสุชาติ คือ
สังคมที่สับสนเรื่องคุณคา ประกอบกับระบบการเมืองไมเอื้อใหตระหนักในสิทธิของบุคคล แตสราง
มายาภาพดวยอุดมการณในประเพณีเกา (ธีรา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา, 2547 : 82) ทั้ง ๆ ที่พุทธ
ศาสนาไมไดจํากัดเสรีภาพ แตเนนความสามารถของปจเจกบุคคลที่จะพบทางรอดดวยตนเอง โดย
ใชเหตุผลและขอพินิจ ดังหลักในกาลามสูตร หากเทียบหลักพุทธศาสนากับการปฏิบัติจริงในวิถี
ชีวิตของชาวบาน คงตองกลาววาหลักธรรมในระดับปรัชญามีผลนอยมากในทางปฏิบัติ อาจเปน
เพราะมีความซับซอนและถูกกลบดวยความคิดงายๆที่ตอบสนองความตองการสูตรสําเร็จ เชนเรื่อง
เวร กรรม บุญ ทาน ในระดับผิวเผิน ซึ่งยังเสริมความยึดมั่นในตัวตนมากกวาการปลอยวางจาก
อุปาทาน
การเนนเสรีภาพที่บุคคลจะคนพบความหมายดวยตนเองตามแนวปรัชญาตะวันตก
ในแงนี้ เหมาะที่จะตอตานการครอบงําทางวัฒนธรรม อันนําไปสูความผิดพลาดของการปฏิบัติ
ตอกัน มากกวามุงเนนการวิพากษปรัชญาแทของพุทธศาสนา ไมไดมีเพียงชาติ กอบจิตติเทานั้นที่
มองปญหาสังคมไทยในแงมุมนี้ นักประพันธรวมสมัยอยางวิมล ไทรนิ่มนวล ก็แสดงไวในนวนิยาย
เรื่อง คนทรงเจา ความแตกตางทางความเชื่อไมจําเปนตองนําไปสูความขัดแยงและการทํารายกัน
เสมอไป แตบุคคลยอมตองมีความเคารพในเสรีภาพของผูอื่นที่จะคิดตาง ขามไมเชื่อเจาพอพระไทร
เขาคิดตางออกไปจากชาวบานซึ่งเปนคนสวนใหญ การกระทําของเขาเชนการพยายามบรรเทาความ
เดือ ดร อนโดยการนํา สัต วเ ลี้ย งหนีน้ํ าหลาก ไปไว ที่โ คกพระไทรซึ่ง อยู ในที่ดิ น ของเขาเอง จึ ง
กลายเปนพฤติกรรมที่ถือวาเบี่ยงเบนออกไปจากบรรทัดฐานของสังคมในความคิดของชาวบาน เขา
จึงถูกประณามหยามเหยียดเชนเดียวกับฟก จุดเริ่มตนของปญหาของทั้งขามและฟกนับวามีมูลเหตุ
มาจากสิ่งเดียวกัน คือการขาดความเคารพตอสิทธิเสรีภาพของผูอื่น
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ปรั ช ญาพุ ท ธแบบชาวบ า นโดยเฉพาะแนวคิ ด เรื่ อ งเวรกรรมอาจยั บ ยั้ ง การ
ประทุษรายกันทางกายภาพไดบาง เพราะความเกรงกลัววิบากกรรม แตความเลวรายเกิดขึ้นเพราะ
ชาวบานไมไดคิดวากําลังสรางอกุศลกรรม ความปกใจวาฟกเปนคนชั่ว จึงสมควรถูกลงทัณฑเปน
ที่มาของการดวน“พิพากษา” อยางไรก็ตามชาติไมไดนําปรัชญาตะวันตกมาใชอยางฉาบฉวย ใน
ปรัชญาตนตํารับเห็นไดวา “นรกคือผูอื่น” เกิดขึ้นเมื่อบุคคลไมยอมยืนหยัดที่จะพิทักษเสรีภาพของ
ตน (กรรณิกา จรรยแสง, 2523 : 57 อางถึงใน คํารพ ทันศรี, 2541 : 65) แตในกรณีของฟกนั้น
ตรงกันขาม ความยืนหยัดของฟกลมเหลวเพราะความหลงผิดของสังคมอันใหญโตเกินแกไข ที่
สําคัญฟกอยูในความหลงผิดนั้นดวย การนําปรัชญาเอกซิสเทนเชียลิสมประเด็นนรกคือผูอื่น มา
กระตุน ความรับผิดชอบตอการประทุษรายผูอื่น อยางมีอคติ ก็นับเปน การสรางความสํานึกทาง
ปรัชญาโดยผานวิธีการทางศิลปะที่นับวาลงตัว ความโศกสลดตอหายนะของฟกอันเปนปฏิกิริยาทาง
อารมณที่เกิดขึ้นในขณะรับสารจากวรรณกรรมเรื่องนี้ คงไมใชความโศกที่เกิดขึ้นแลวสูญเปลา ปฏิกิริยา
ทางอารมณเชนนี้อาจกระตุนใหเราระมัดระวังที่จะไมหลงผิดอยูในมายาคติของอะไรก็แลวแตจน
กลายเปนนรกของผูอื่นและของตัวเอง นี่คือการกระตุนความสํานึกทางสังคมควบคูกับความสํานึก
ทางปรัชญาอันเปนความสําเร็จของงานชิ้นเอกของชาติเรื่องนี้
2. ตะกวดกับคบผุ
ในแงที่ปญหามีที่มาอันซับซอน ความพยายามหาเหตุแหงปญหา ดูจะยากเกินกวา
จะกระทําได แทนที่จะเพงเล็งไปที่ตนตอของความยุงยากโดยรวม นิคม รายยวา ไดใช ตะกวดกับ
คบผุ (2526)1 ชี้แสดงความเหมาะควรในการเผชิญหนากับปญหาที่กระทบตอจิตใจของผูคน ซึ่งตก
อยูในภาวะอึมครึมคลายสิ้นหวังกันทั้งสังคม ขณะที่มีปญหาใหญโตกวางขวาง การดิ้นรนตอสูโดย
ไมเห็นศัตรูที่แทจริง ดูจะเปลาประโยชน ผูแตงเลือกใชวิธีการทางปรัชญาตั้งคําถามวา พฤติกรรมที่
เปนปฏิปกษตอชีวิตมิใชเพียงการเอารัดเอาเปรียบไปจนถึงการเขนฆา แตเปนจิตใจอันหวั่นไหว จน
เกินจะตั้งสติได หากจะรับมือกับปญหา จําเปนตองตั้งตนมองที่ตนเอง ใหเห็นสภาวะทางจิตใจที่มี
รวมกับผูอื่น มิฉะนั้นแลวก็ยังจะมีการใชความรุนแรงจัดการปญหาและตอบโตกัน ซึ่งเปนเพียง “จุด
ระเบิดของปลายเหตุที่ไมรูวา ตนตอมัน สะสมกันมาตั้งแตเมื่อไหร” (นิคม รายยวา, 2547ก : 234)
ดังกรณีที่ประวิงบันดาลโทสะ ลงโทษคนงานที่ ไ มยอมทําตามคําสั่ง ขนาดที่ชักปนออกมาตบหนา
หลายทีจนเย็บ 11 เข็ม ทั้งๆที่ไมมีเรื่องผิดใจกันมากอน (233)
ผูแตงอาศัยฉากภาคใต ชวงกลางทศวรรษ 2520 ซึ่งมีความขัดแยงทางผลประโยชน
จนคลายเปนบานปาเมืองเถื่อน สิ่งที่นาสนใจก็คือ ประวิงในฐานะเจาของสวนปาลม เปนคนมาจาก
กรุงเทพฯ ไมไดตระหนกตอบรรยากาศการฆากัน เขารูวามันมีทุกแหง แม แตที่เมืองหลวง ดังเขา
กลาววา “ที่นั่น เขาฆากันอยูทุกวัน แตเ ขาทําไดหมดจด แนบเนียน นุมนวล มีมารยาท แลว ก็มี
วัฒนธรรม” (59)
1

งานวิจัยนี้ใชฉบับพิมพครั้งที่ 2 ปพ.ศ. 2547
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ปญหาของประวิงเมื่อคุมงาน อยูที่ความพายแพตอความรูสึกวา ตนถูกทาทายถูกดู
หมิ่น ถึง แมเ ขาพยายามควบคุมตนเอง และคิด วา “ทุกคนก็น าเห็น ใจทั้ง นั้น ” (235) การที่เ รา
สามารถเห็นใจ“คนอื่น”โดยไมแบงแยกนีม้ าจากมโนธรรมของคนเราทุกคนเปนคําที่แสดงวา ไมมี
ใครแตกตาง แตสิ่งที่ทําลายความเห็นใจตอคนอื่นก็คือความพะวงกับตัวตนของเราเอง ความพะวงนี้
เปนธรรมชาติอีกสวนหนึ่งของมนุษย ซึ่งอาจจะมาจากสัญชาตญาณปองกันตัวเอง ความสมดุลของ
การปองกันตนเองกับความเห็นใจผูอื่นอาจไมงายนัก ในสถานการณที่“ตางคนตางไมไวใจกัน ตาง
คนตางสงสัยกัน” สมคิดเพื่อนสนิทของประวิง ที่ทักทวงเขาวาบางทีทํารุนแรงเกินไป ก็จนตอคําถาม
ของประวิงวา “ถาคุณเปนผม คุณจะทําอยางไร” (235)
ในสภาวะที่เรียกไดวาเปนบานปาเมืองเถื่อน ปญหาความเดือดรอนในเรื่องนี้มี 2
สวน สวนแรกคือการเรียกคาคุมครองที่ผูมีอิทธิพลเหนือกฎหมายกระทําตอผูประกอบกิจการสวน
ยางและสวนปาลม และพวกในปาที่ยังตั้งตนเปนปฏิปกษตอรัฐ สวนที่ 2 คือการประทุษรายกัน
เพราะความบาดหมางกัน เองของชาวบาน ปญ หาสว นแรกนั้น คลา ยกับ มี“ผูอื่น ”เปน ผูกระทํ า
หากพวกนอกกฎหมายอยูนอกขอบเขตของ“ทุกคน”ที่นาเห็นใจ ก็หมายความวาเขามีธรรมชาติของ
มนุษยที่ผิดแผกจากคนทั่วไป แตอาจจะแบงแยกเด็ดขาดไดยาก ดังที่ชาวบานก็ทํารายกันเองดวย
สวนตํารวจหรือผูรักษากฎหมายก็นาเห็นใจ เพราะแมแตสถานีตํารวจก็ถูกพวกในปายิงถลม แทบจะ
เรียกไดวาไมมีที่ใดเปนที่ปลอดภัย ดังที่เถาวพูดกับคุยวา จะออกไปจากที่คุมขังบน“โรงพัก” แต“อยู
ในนี้ก็โดนอยูขางนอกก็โดน” (225) ตลอดเรื่องที่มีเหตุการณราย ๆ เกิดขึ้น อาทิ สวนของเถาวถูก
เผา ชดถูกฆา ประวิงถูกเรียกคาคุมครองและถูกจับตัวเรียกคาไถ ผูที่ตกอยูในขายนาสงสัยคือ
สมานทุงจั่น แตเขาก็มีปญหาไมนอยกวาคนอื่นๆ จนแลวจนรอดผูแตงก็ไมไดแสดงใหเห็นวาใครกัน
แนที่เปนตัวการ นี่ไมใชการละเลยหรือหลงลื ม หากแตเปนความจงใจที่จ ะเนน ความอึมครึม
แทนที่จะแบงแยก ผูแตงไดแสดงวาทุกคนมีลักษณะรวมทางจิตใจ ตราบที่มีคนอยู ก็ไมมีใครดีหรือ
เลวกวากันอยางแทจริง ดังการเทียบเคียงกรุงเทพฯกับ “ที่นี่” ถึง แมวาคนทั่วไปมองตรงกันขาม
ฉากของเรื่องถูกมองวาเปนสะพานเชื่อมปากับเมือง แตก็ผุเหมือนกัน (243)
อาจมีคําถามวานิค ม รายยวา ฝากคําตอบไวที่ระบบหรือไม เขามองระบบหรือ
กฎเกณฑอยางไร ในสายตาของประวิงซึ่งเปนคนที่มาจากเมือง เขาเห็นวา ระบบบางทีก็มีประโยชน
แตก็อันตรายเพราะ“บางทีมันก็ฆาคนไดเหมือนกัน” (244)
แกนสารของนวนิยายเรื่องนี้จึงเปนการแสดงสํานึกทางสังคมผานขอถกเถียงทาง
จริยศาสตร อะไรเลาคือความดี ความชั่ว มันจริงแทแนนอนและมีเสนแบงตายตัวเพียงใด ภาพ
ของเมืองที่ดูเจริญกวาบานปา เปนภาพลวงตา เพราะอันตรายไมนอยกวา พอประวิงพูดสมคิดชาว
ถิ่นก็แยงวาเขา“พูดจาเลอะเทอะ ไมเปนความจริง” ประวิงยืนยันวา “ทําไมจะไมจริง คนงานใน
โรงงานถูกเครื่องจักรตัดแขน ตัดขา คุณไมเคยไดขาวเลยหรือ ที่ตายเพราะรังสีกับสารพิษก็มาก นี่
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ยังไมนับคนถูกรถชนตาย กินเหลาเมาทะเลาะกันแลวฆากัน หักหลังกัน รวนกัน เขาฆากันตายอยู
เรื่อยๆแหละ” (241-242)
สําหรับประวิง “ที่นี่มันมีบางอยางอิสระไรขอบเขต แมในสิ่งตรงกันขาม ก็เห็นเปน
สิ่งเดียวกันได ไมวาจะเปนเรื่องความดีความชั่วความถูกความผิด ” กอนนั้นเขาคิดวาเขาใจมัน แต
มาถึงปจจุบันเขา“ชักไมแนใจ อะไรก็มีทางเปนไปไดทั้งนั้น เหมือนฝนที่นี่ มันสามารถตกลงมาไดทุก
เวลา โดยไมมีเมฆตั้งเคาใหเห็นลวงหนากอน ปุบปบแสงอาทิตยก็หายไป แลวฝนก็ตกลงมา” (242)
คําพูดนี้วิเคราะหไดวา เรื่องความดีความชั่วนั้นเปนประเด็นที่ซับซอน ยากเกินจะชี้ชัด โดยแบงแยก
จากกันอยางเด็ดขาด การวินิจฉัยก็ผัน แปรไปตามขอบเขตประสบการณของบุค คล สวนความ
มั่ น ใจว า สามารถเข า ใจความดี ค วามชั่ ว ได อ ย า งถ อ งแท ก ลั บ เป น ความมั่ น ใจของคนที่ อ อ น
ประสบการณนั่นเอง
สิ่งสําคัญก็คือทุกคนตองอยูดวยความเชื่อของตน ตองสรางพลังจิตใหกลาแข็ง
เชื่อใจกัน ดังกรณีของประวิงกับสนอง การที่สนองกลาทาใหประวิงยิงขวดบนหัวแมเสี่ยงตออันตราย
นั้น มาจากความเชื่อมั่นในความแมนของประวิงและเชื่อวาประวิงจะไมฉวยโอกาสฆาตน สวนประวิง
ก็ตองเชื่อมือตัวเองจึงกลาทําเชนนั้น อาจวิเคราะหไดวา ในสถานการณทเี่ สี่ยงตอความไมปลอดภัย
ในสังคมที่เปนบานปาเมืองเถื่อนเชนนั้น สิ่งสําคัญที่จําเปนตองรักษาไวก็คือความไวใจในความดีใน
ธรรมชาติของมนุษย การที่ประวิงรับสนองซึ่งมีประวัติเปนมือปนเขาทํางานก็คือสถานการณที่ตอง
แลกระหวางความเสี่ยงกับความเชื่อมั่นในตัวตนสวนดี ซึ่งก็เปนการเสี่ยงที่คุมคา การใหโอกาสของ
ประวิง ทํา ใหอดีตมือปนอยางสนองไดกลับตัว เปน คนดี และกลายเปน คนขยันเมื่อมีลูกเมียตอง
รับผิดชอบ (265-266)
หากตีความในแงสัญลักษณก็นาคิดวา การกําจัดความชั่วรายดวยการตามลาตาม
ลางเอาชีวิตตะกวดเปนวิธีการที่ไรสาระ ในเมื่อความดีก็มีอยูในที่เดียวกันกับความชั่ ว ดังที่สมคิด
ถามประวิงวา ทําไมจึงมีแตเรื่องเลวรายและ “มันเกิดไดยังไง” มูลเหตุอยูที่ไหนหรือวา “มันอยูในตัว
ตะกวด” ประวิงตอบวา “อยูในทุกสิ่งทุกอยาง” อยูในที่เดียวกับความดี (267) เมื่อสมคิดพูดประชด
วา อยูในตัวของประวิงดวยใชหรือไม ประวิงก็กลาวยอนสมคิดวา “ก็คุณพูดออกมาจนหมดแลวนี่”
นิคม รายยวา ใหเนื้อที่กับบทโตตอบนี้พอสมควร เปนคําถามคําตอบที่ชวนคิดดังนี้
“ผมอยากรู มันเกิดไดยังไง มันอยูที่ไหน”
“จะอยูที่ไหนก็ชางปะไร” ประวิงเสียงกระดาง
“มันอยูในตัวตะกวดใชไหม”
“อยูในทุกสิ่งทุกอยาง”
“เปนอยางไรรึ”
“อยูทุกหนทุกแหง อยูในทุกสิ่งทุกอยาง”
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“คุณลองพูดใหมอีกทีซ”ิ
“ลืมมันเสียเถอะ”
“ผมไมเขาใจ”
“เลิกพูดเสียที เวลาเมาทีไรคุณชอบพูดเลอะเทอะอยางนี้เรื่อย”
“ลอเลนใชไหม” สมคิดเสียงสั่น หนาบึ้งตึง
“ชางมันเถอะ อยาพูดถึงมันเลย ผมไมอยากฟง”
“ทุกสิ่งทุกอยางอยูในตะกวด หรือตะกวดอยูในทุกสิ่งทุกอยาง”
“คุณนารําคาญ”
“มันอยูในตัวคุณดวยรึเปลา”
ประวิงนิ่งเฉย สมคิดเสียงดัง
“มันอยูในตัวคุณใชไหม แลวหนาตามันเปนอยางไร หือ พูดออกมาซิ”
“จะใหผมพูดอะไรอีกละ” ประวิงเอยขึ้นเบาๆ “ก็คุณพูดออกมาจนหมดแลวนี”่
“หนาตามันเหมือนคุณใชไหม” สมคิดยังเสียงดังอยูอยางเดิม
“ใช” ประวิงพูดชาๆ “เหมือนคุณดวย” (267-268)
ในเมื่อความดีความชั่วอยูในตะกวดและตะกวดก็อยูในทุกสิ่งทุกอยาง รวมทั้งในตัวคนทุกคน เมื่อ
สมคิด ถามวาแลว “หนาตามันเปน อยางไร” เหมือนประวิง ใชไ หม ประวิงก็รับคําและวาเหมือน
สมคิดดวย (268) นี่คือคําตอบวาที่มาของปญหานั้นอยูในที่เดียวกันคือที่ตัวคน ซึ่งมีสวนผสมของทั้ง
ความดีความเลวอยูในตัวเอง แตละคนจึงไมผิดแผกกัน
พรอม ๆ กับที่โตแยงการซัดทอดมูลเหตุภายนอกหรือ“ผูอื่น” นวนิยายเรื่องนี้ไดนํา
เราไปสูการมองหามูลเหตุที่อยูภายในตัวตนของทุกคน ดัง ภาพที่บึ้งวาด แตละคนมีตะกวดใน
ทองมากบางนอยบาง หมายความวา หากตะกวดคือสิ่งชั่วรายดังที่สมคิดเกลียดชัง มันก็อยูในตัว
คนหรืออยูที่ตัวเราไมนอยกวาคนอื่น แตที่รายไปกวานั้นก็คือคนเรามักมองเห็นแตปญหาที่อยู
ภายนอก โดยเฉพาะที่ผูอื่นหรือสิ่งสําเร็จรูป ภาพคนที่มีตะกวดในตัววิ่งไลตะกวดบนพื้นดิน บางก็
กําลังใชมือขางหนึ่งปดทองที่เต็มไปดวยตะกวดไวแลวชี้ไปที่ตะกวดที่อยูบนดิน หรือบางก็กําลังไลตี
ตะกวดที่กําลังวิ่งหนี เปนภาพแทนวิธีคิดของบึ้ง ซึ่งผานประสบการณการเขนฆากันมาแลวในเมือง
หลวง
บึ้งซึ่งวาดรูปเหลานี้เปนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ กลาวกันวาเขาหนี
เขาปามาหลังเหตุการณนองเลือดทางการเมืองที่นักศึกษาจํานวนมากถูกฆาตาย บึ้งมองการฆากัน
ทํารายกันในทองที่แหงนี้อยางเชื่อมโยงกับประสบการณเดิมที่ไดผานพบการเขนฆาทํารายกัน ดวย
การแบ ง ฝายอยางอคติ ใ นเมือ งหลวง อัน หมายถึง เหตุการณน องเลือด 6 ตุล าคม 2519 จึง สื่ อ
ความคิดออกมาอยางภาพที่เขาวาด ซึ่งแสดงใหเห็นวาการทํารายกันไมวาจะในถิ่นที่เจริญอยางเมือง
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หลวงหรือชนบทบานปาอยางทองที่นี้ ก็มีมูลเหตุ ที่ไมตางกัน แตที่แตกตางก็คือ ในสัง คมที่ดอย
ความเจริญทางวัตถุ ความซับซอนของระบบสังคมและวัฒนธรรมซึ่งอาจอําพรางความเลวรายนั้นมี
นอยกวา เขาเห็นวา“ที่นี่ ”มีสิ่งงายๆใหดูหลายอยาง ตางจากกรุงเทพที่ “ดูยาก มองไมเห็นตัวจริง
เปลือกหนา” (154)
ดวยภาพวาดของบึ้งผูแตงไดแสดงวาปญหาแกไมไดดวยการมุงกําจัดความเลวทีอ่ ยู
ภายนอกดว ยการประหัต ประหารกัน หากแต อยูที่การกําจัด “ตัว ตะกวด” ที่ อยูภ ายในซึ่ง ใน
เบื้องตนอาจตองเริ่มตนที่การพินิจพิเคราะหมูลเหตุของปญหาที่อยูในตัวเรา และถอนมันออกมาให
ไดกอนเปนอันดับแรก ก็เหมือนดังภาพอีกภาพหนึ่ง ของบึ้ง เราจะชวยกันเข็นรถขึ้นมาจากหลม
โคลนไดอยางไร หากคนที่ชวยเข็นลงไปอยูในหลมจนโคลนมิดทวมหัวกันหมด นอกเสียจากวาจะ
ขึ้นมาจากหลมโคลนนั่นใหไดเสียกอนเปนอันดับแรก
การตีความสัญลักษณในนวนิยายเรื่องนี้ ตองเชื่อมโยงกั บการวิเคราะหตัว ละคร
สมคิด กับประวิง เปน ตัว ละครคูขนาน เขาถกเถียงกันเรื่องความดีค วามชั่ว อยูที่ใดดัง กลาวแลว
ประวิ ง ซึ่ ง มีป ระสบการณ มากกว าจากเมือ ง ช ว ยชี้ว าความเจริ ญ ฉาบฉวยซอ นความชั่ ว ร ายไว
แนบเนียน ลักษณะนิสัยของสมคิดก็เปนดังที่ประวิงกลาววา “โกรธงาย เกลียดงาย รักงาย บทจะ
เชื่ออะไรก็ไมเคยคิดหาเหตุผลเลย” ขณะที่เขาไมชอบคนเลว เขายัง“ไมเขาใจเรื่อง ความดี ความ
ชั่ว” (249-250)
พัฒนาการของสมคิดเปนสิ่งสําคัญที่ตองพิจารณา และเปนเหตุผลที่นาจะจัดใหเขา
เปนตัวเอก ถึงแมยังไมเขาใจวา ความดี ความชั่ว ที่แทเปนอยางไร ขณะออกติดตามประวิงที่ถูกจับ
ตัวเรียกคาไถไปถึงทุงจั่น ไดพบสมาน สมคิดใชจิตใจเผื่อแผของตนชวยปลอบใจสมานในยามคับ
ขัน เมื่อเมียกําลังจะคลอดลูก ตองเขาอําเภอ สมานเกรงอันตรายจากพวกชาวบานตามเสน ทาง
สมคิดกลาวถึงพวกชาวบานวา “เขาไมไดเกลียดตัวเอ็งจริงๆหรอก เขาเกลียดเฉพาะเรื่องที่ไดยิน
เกี่ยวกับตัวเอ็งเทานั้น” (335) แลวสมคิดก็ใหสนองคนของประวิงเขาไปรับสมานกับเมียไปอําเภอ
ความชวยเหลือของชาวบานตามทางเมื่อรถติดหลมขณะฝนตกหนัก แมรูวาสมานเดินทางมา เปน
องคประกอบเรื่องที่นิคม รายยวาจงใจใชสื่อสารวา ความปกใจเกลียดชังไมมีอํานาจมากไปกวา
ความเห็นอกเห็นใจกัน และเปน“กรณีตัวอยาง”ที่วา ความดีและความชั่วอยูในที่เดียวกัน
เรื่องยังคงเนนที่ความเกลียดของสมคิด สมคิดเกลียดตัวตะกวดอยางชนิดที่เห็นที่
ไหนไมไดเปนตองฆาเสีย ในทางรูปธรรมการฆาเปนความรุนแรงอยางหนึ่ง การฆาสิ่งที่ยังไมเขาใจ
อยางแทจ ริง ก็ยอมสรางปญ หามากขึ้น กอนหนานี้ ภ าพของตะกวดที่กลมกลืน เปน อัน หนึ่ง อัน
เดียวกับธรรมชาติ เปนภาพในสายตาของผูเลา
... ตะกวดคอยๆคลานออกจากพุมไมเขาไปใตรมตนกาหยี แลวเลาะขนานรอง
หิน ตัวมันยาวราวๆสามฟุตกวา พื้นหนังสีน้ําตาลอมเทา เกล็ดสีเหลืองเห็น
เปนจุดเล็กๆกระจัดกระจายสดใส ใตคางมีเม็ดทรายติดอยูบางๆ พอมันคลาน
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พนขอบเงาไมออกไปกลางแดด เกล็ดสีเหลืองสะทอนแสงวับๆ เหมือนมีแปง
ขาวติดอยูประปราย ลําตัวบดทับใบไมแหงเสียงกรอบแกรบ เขาจองดูมันคื บ
คลานไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงหาดทรายสีขาวที่กําลังเตนยิบๆกลางโลงแจง ใน
เวลาเชน นี้ตัว ของมัน มีความกลมกลืน และประสานกับทุกสิ่ง ทุกอยาง เปน
อันหนึ่งอันเดียวกันกับพื้นทราย สายลม ผืนน้ํา แสงแดด และทองฟา ตางอยู
ในกรอบเดียวกัน มีความหมายรวมกัน (4)
แตสมคิดไมไดมองเห็นเชนนั้น เขาเห็นแตตัวตะกวด การเรียนรูของสมคิดคอยๆ
เกิดขึ้นเมื่อเขาไปรับรูความจริง เมื่อเรียนรูเขาลดละการดวนตัดสินดวยความเขาใจและความเห็นใจ
ตางจากตอนแรก เพียงแครูขาววาเถาวซึ่งเปนเพื่อนกันมาอยูลําปะชีเพราะหนีคดีฆาผิน สมคิดเห็น
วาเถาวสมควรถูกตามลา จนเถาวกลาวพอวา“มึงไมเห็นใจกูเลย” แตพอไดฟงรายละเอียดที่เถาว
เลาวากลับบานพบบรรยากาศเศราโศก จนพบวานองสาวถูกผินฆาขมขืน สมคิดก็เปลี่ยนไปตรงกัน
ขาม เขาพูดวา“อยางนี้ก็เอาไวไมไดซิ” สิ่งสําคัญก็คือนิคม รายยวา ใหเนื้อที่กับคําบรรยายของเถาว
มาก (อาจจะมากเกิ น ไป) ทั้ ง ๆที่ ใ นส ว นอื่ น ๆบทสนทนามั ก เป น ข อ ความสั้ น ๆแทบทั้ ง หมด
คําบรรยายในคําพูดของเถาวที่เลาใหสมคิดและประวิงฟง ดังตอไปนี้เปนองคประกอบที่เสนอให
สมคิด ประวิง และผูอาน รว มกันพิจารณาในฐานะขอมูลประกอบคําชี้แจง ที่เถาวกลาววาเขาไม
เจตนาฆา
... “ผมเดินขึ้นกระไดบานมัน แลวตะโกน “อายผินมึงอยูที่ไหน”1 ผมเห็น
มันนอนกายตีนบนเขาอยูกลางบาน พอแมมันไมอยู เขาคงออกไปเก็บเงาะที่
สวนกันหมด อายผินทะลึ่งตัวลุกขึ้นนั่ง หันมองมาทางผม มือมันกุมดามปนอยู
บนตัก ชายผาขาวมาที่คาดเอวหอยลงปดปากกระบอกไว ผมเดินเขาไปแลวชี้
หนา “มึงฆานองกูรึ อายลูกหมา” พี่อูดเขามาดึงแขนผมออกไป ผมสลัดมือ
“คนอยางมึงไมนาเกิดมาเลย” ผมตะคอกใสอายผิน มันนั่งจองผมนิ่ง “กูไมรู”
มันวา “กูไมเห็น” “โกหก” ผมแผดเสียง “ไมเชื่อก็ไปบอกตํารวจซิ” มันวา
“รีบออกไปจากบานกูเสียไป อยามาใหกูเห็นหนา” มันตะโกน หนาแดง “กูไม
ไปมึงจะทําไม” แลวผมก็กระโดดเตะมันจนกลิ้งอยูบนพื้น พี่อูดฉุด แขนผม
กระชากถอยออกมา ผมสะบัด เต็มแรง พอดีไ ดยิน เสียงปนดังลั่น รูสึกเสียว
แปลบที่ขา จนตองเอามือกุมเขาไว แลวตัวออนพับลงกลางบาน พี่อูดคูเขาลง
ประคองผม อายผินเดินเขามาจอปนใสหนาผม พี่อูดเงยขึ้นมอง รองเสียงหลง
“อยา อยาอายผิน” แลวกระโดดเขากอดอายผินจนลมตึง ปนกระเด็นไปอยูขาง
1

พิมพตามตนฉบับ ตามหลักอัญประกาศที่ซอนในอัญประกาศควรเปนอัญประกาศเดี่ยว ‘ ’
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โองน้ํา พี่อูดปล้ํากับมันอยูตั้งนาน ผมเหลียวดู เห็นพี่อูดฟาดมือลงไปบนหนา
มันหลายที แลวบิดมือไพลหลังมันทั้งสองขาง มันคูเขาดิ้นใหญ พี่อูดเอื้อมไป
ควาเชี่ยนหมากที่วางอยูขางเสาฟาดลงบนกบาลทีนึงมันเลยหยุดดิ้น พี่อูดหัน
มองไปมาแลวดึงผาขาวมาที่ลุยออกจากเอวมัน มามัดขอมือสองขางของอาย
ผินที่ไพลหลังอยูใหติดกัน”
“พี่อูดกําคอเสื้อมันไวแลวกระชากใหลุกขึ้น ลากไปทางกระได “เดี๋ยวขามา
รับเอ็ง” พี่อูดหันมาบอกผม แลวตะคอกใสอายผินกอนที่จะลากคอลงไปจาก
บาน “ไป ไปหาตํารวจ”
“ผมนอนตัวงออยูสักพักหนึ่ง พยายามทนเจ็บ พอเห็นปนที่หลน อยูขาง
โองน้ํา ผมก็รอนวูบขึ้นมาอีก กระเถิบเขาไปหยิบมากําไว แข็งใจลุกขึ้น คอยๆ
เดินลากขาลงกระไดตามพี่อูดไป”
“ผมเห็นพี่อูดลากคอมันไปตามถนน อายผินดิ้นสะบัดตลอดทาง แตพี่อูด
ก็ยังไมวางมือ จนใกลจะถึงตนโพธิ์ขางโรงเรียน ถาจะไปหาตํารวจที่โรงพักตอง
ลัดสนาม ออมไปทางสวนเงาะ อายผินมันดิ้นใหญ ไมยอมเดินไปกับพี่อูด มั น
สะบัดจนหลุด แลวจะวิ่งหนี พี่อูดใชตีนขัดขามันลมอยูตนโพธิ์ มันพยายามจะ
ลุกขึ้นแตก็ลมลงอีก ผมเดินกะเผลกเขาไปถึง ยกปนเล็งไปที่ตัวมัน พี่อูดหันมา
รองลั่น “อยา อายเถาว อยานะ” แลว กระโจนมาปด ปน ในมือ เปน จัง หวะ
เดียวกับที่ผม เหนี่ยวไกพอดี” (215-218)
คําบอกเลานี้ตีความไดวา เถาวไมไดตั้งใจฆาผิน แตโทสะที่ผินฆานองสาวของเขา
แลวปฏิเสธไมรูไมเห็นและทํารายเขาจนบาดเจ็บ ชักนําใหเขากระทําตอบ อีกสาเหตุก็คือไมมีใคร
เชื่อวากฎหมายจะใหความเปนธรรม ผินไมยอมรับความผิด ซ้ํายังทาใหเถาวไปแจงตํารวจ ก็เพราะ
รูอยูว าไมมีหลักฐานและฝายตัวเองยังมีพยานยืนยันใหพนผิด (215) ในสถานการณเชนนี้เถาวก็เปน
เหมือนชาวบานคนอื่นๆในถิ่นนี้ ที่ตองเรียกหาความเปนธรรมและปองกันตัวดวยตัว เขาเอง ใน
สถานการณเชนนี้เมื่ออาวุธกลายเปนสิ่งที่อยูใกลมือ ปญหาการทํารายกันไมวาจะโดยตั้งใจหรือไมก็
ตามก็กลายเปนความพลาดพลั้งที่เกิดขึ้นไดอยางไมยากเย็น ดังในบทสนทนาที่กลาววาเมื่อเห็นปน
อารมณที่พอสงบลงแลวของเถาวก็รอนวูบขึ้นมาอีก
ปญหาการโตตอบกันแบบตาตอตาฟนตอฟนนั้นยังมีอยูตอไป ตราบใดหวังพึ่งพา
กฎหมายบานเมืองไมได อีกทั้งผูคนขาดความเขาใจและความเห็นใจกัน ซ้ํารายยังตัดสินบนพื้นฐาน
ของความไมรูความจริง ในเมื่อเต็มไปดวยความหวาดระแวง การแกแคนเอาคืนอยางที่คนทุงจั่นกับ
คนเขาเหล็กลอบทํารายกันก็ยอมจะเกิดขึ้น เพราะ “เพียงแตสงสัยวา” คนหมูบานหนึ่งขโมยวัวและ
อีกหมูบานหนึ่ง ก็ “สงสัยวา ” อีกฝายขโมยรถ นอกจากกรณีข องคนทุง จั่น กับคนเขาเหล็กดัง ที่
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กลาวถึงขางตนแลว ในระดับรองลงไปเห็นไดจากความขัดแยงระหวางสมคิดกับถวิลพอของสาว
เพราะตางกลาวหากัน เริ่มตนเมื่อถวิลปดทางเขาออกสวนดานติดถนนหลังจากไฟไหมสวนเพราะ
กนบุหรีข่ องคนที่ผานไปมา แตสมคิดคิดเอาเองวาถวิลกลั่นแกลง สมคิดตองออกจากสวนดานที่ติด
แมน้ํา เขาปดทางขางสวนของตนจนถวิลลงแมน้ําไมได
สมคิดเกลียดชัง ตะกวดเพราะเห็น วาเปนอยางเดียวกับเหี้ยและเปนตัว ซวยนั้น
สอดคลองกับความเชื่อถือโชคลางประการหนึ่งของสังคมไทย ความหมายเชิงสัญลักษณจึงเขาใจ
ได ในอีกดานหนึ่งผูเลากลับแสดงวา มันเปนสวนหนึ่งในธรรมชาติที่กลมกลืนกับสิ่งอื่นๆดังกลาว
แลว สอดคลองกับขอเท็จจริงวา สัตวประเภทนี้พบมากในพื้นที่แถบรอนชื้น เปนสัตวเลื้อยคลาน
ชนิดหนึ่ง ความหมายของตะกวดไมไดอยูที่มันไมใชความชั่วราย แตอยูที่การคนพบของสมคิด เมื่อ
เผชิญภาวะวิกฤตที่ทําใหเขามองความชั่วรายที่แทนดวยตะกวดวาเปนสิ่งที่จําเปนตองมีอยูในสังคมที่
แทนดวยคบผุ
อั น ที่ จ ริ ง ทั้ ง ประวิ ง และสมคิ ด พฤติ ก รรมของพวกเขาต า งเป น สั ญ ลั ก ษณ ที่ มี
ความหมายเชื่อมโยงกับปญหาโดยตรง แมแตชื่อของเขาก็เปนสัญลักษณทมี่ ีความหมายสอดคลอง
กับพฤติกรรม สมคิดเปนคนใจรอนวูวาม คิดอะไรตองทําใหไดอยางที่คิดในตอนนั้นให “สมคิด”
ของตน สมคิดเปนตัวแทนของชาวบาน ดังที่เขาบอกกับประวิงวา “ผมนี่แหละชาวบาน” (ปรากฏใน
ฉบับพิมพครั้งที่ 1) จุดเดนของสมคิดก็เปนดังที่ประวิงวาคือ “โกรธงาย เกลียดงาย รักงาย บทจะ
เชื่ออะไรก็ไมเคยคิดหาเหตุผลเลย... บางทีเปนคนชางคิด... แตบางทีก็ไมรูเรื่องอะไรเลย...” (249)
สวนประวิงเปนคนใจเย็น มีปญหาขึ้นมาก็คอย ๆ คิดคอย ๆ แก เรียกไดวาเปนการ “ประวิง”
เวลาเอาไวกอน ในทางหนึ่ง พฤติกรรมของตัวละครเหลานี้หมายถึง วิธีการแกปญหา วิธีการ
แกปญหาที่ใชอารมณแบบสมคิดแมมุงมั่นในความดีก็ “แกปญหาไมได” (250) ประวิงอาจดูดีกวา
แต การเอาแตประวิง เวลาก็ไ มใชทางออก วิธีการอยางประวิง ที่ต ามจางใครตอใครที่ เ รียกคา
คุมครองเขานั้น เรียกไดวาเปนวิธีการแบบเลี้ยงตัวปญหาไวซึ่งตรงขามกับการมุงทําลายแบบสมคิด
แม “ทําใหเรื่องราย ๆ มันเกิดขึ้นชาลง” ก็จริงอยู แตก็เปนเพียง “การซอนปญหา” (134) ในที่สุด
ก็เปนอันวาทั้งสองวิธีนี้ตางก็ใชไมไดผล ถาเชนนั้นทางออกสมควรอยูที่ใด
ในแงนี้ นาสนใจวา คนที่ เ ดิ น มาถึ ง จุด ที่ เ ขาใจปญ หาของสัง คมนี้ในระดับลึ ก
มากกวาคนอื่นในที่สุดแลวไมใชประวิงแตกลับเปนสมคิด เมื่อเขาผานประสบการณบางอยาง ได
เรียนรูและครุนคิด บางทีทางออกอาจอยูที่ตัวเขา ในตอนตนเรื่องขณะที่สมคิดยังมองอะไรอยาง
เหมารวม ยังแยกไมออกระหวางความแตกตางของเหี้ยกับตะกวด สําหรับเขาตัวไหน ๆ มันก็
“เหี้ยทั้งนั้น” เหี้ยเหมือนกันหมดนั่นแหละ (238) คนที่เขาใจอะไรที่ซับซอนไดมากกวาคือ “คนกรุง”
อยางประวิงและบึ้ง สมคิดเองก็ดูจะไดเรียนรูโลกทัศนบางอยางที่ตางออกไปจากสองคนนี้ แตทั้งนี้
คงไมไดหมายความวา คนบานนอกอยางสมคิดจะคิดอะไรที่ซับซอนไมไดจนถึงขั้นตองใหคนเมือง
หลวงมาชี้ทาง การที่สมคิดมองไมเห็นปญหาในตอนตนนั้นไมใชเขาอับจนปญญา แตเปนเพราะ
ความเปน “คนพื้น ที่” ทําใหเ ขาเคยชิน จนไมรูสึกแปลกเพราะเขาเองก็ “เปน สว นหนึ่งของมัน ”
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(242) แตก็ไมยอมรับ หรือในทางสัญลักษณก็คือเขามองไมเห็นตัวตะกวดในตัวของเขาเองจึงไม
เขาใจวา “ตัวของมันมีความกลมกลืนและประสานกับทุกสิ่ง ” (4) การมุงกําจัดแตตะกวดจึงไรผ ล
ในแงหนึ่งยอมจะหมายความวา ไมวาจะเปนสังคมไหนก็แลวแตการเรียนรูประสบการณจากคนอื่น
ที่ตางไปจากเรานั้นเปนสิ่งที่มีประโยชน โดยเฉพาะประโยชนในแงการทําลายความเคยชินที่ทําให
เรามองไมเห็นปญหา ดังที่ประวิงกลาววา “ไมออกไปที่อื่นเสียบาง เราก็จะไมเห็นอะไรที่เปนจริง
ไมเขาใจอะไรอีกหลายอยาง” (245) แตสิ่งสําคัญอยูที่ประสบการณที่แตกตางนั้นมีสวนรวมกันอยู
มาก ในที่สุดคนที่จะเขาใจปญหาของสังคมไดแจมแจง ก็ยอมจะเปน “คนใน” ที่เผชิญปญหาและ
เปดรับประสบการณอยางสมคิดนั่นเอง
สมคิดก็เปนเชนเดียวกับคนอื่นคือเปน“สวนผสมของหลายอยาง” แมใจรอนวูวาม
แตสวนผสมอีกดานหนึ่งของเขาที่พัฒนาขึ้นมาไดก็คือความเปนคน“รูจักคิด” เขาพยายามทําความ
เขาใจกับปญหาที่เขาเองก็เปนสวนหนึ่ง สัญลักษณสําคัญอีกประการหนึ่งของนวนิยายเรื่องนี้ซึ่งมี
ความหมายบางอยางที่เชื่อมโยงอยูกับการพยายามเขาใจปญหาของสมคิดก็คือน้ําตกซึ่งพุงลงมาจาก
ยอดเขาสูง สมคิด แหงนมองไปที่น้ําตกบนยอดเขานี้หลายครั้งหลายคราเหมือนจะขบคิด อะไร
บางอยางแตก็ดูเหมือนจะยังคิดไมออก จนกระทั่งในคราวที่เขาตัดสินใจชวยสมาน ดังในเนื้อ
เรื่องซึ่งบางสวนไดยกมาเปนตัวอยางแลวกอนหนานี้
“ไปเถอะ” สมคิดพูด “คงไมเปนไร เขาไมไดเกลียดตัวเอ็งจริงหรอก
เขาเกลียดเฉพาะเรื่องที่ไดยินเกี่ยวกับเอ็งเทานั้น”
สมคิดเหมอมองไปทางภูเขาสูง เห็นสายน้ําตกสีขาวพุงลงมาเปนฟองฝอย
สายลมแรง พายุกําลังตั้งเคาดําทะมึน ลมเย็นพัดวูบ เขายิ้มนอย ๆ นัยนตา
เปนประกาย
สมคิดรีบลงบันไดไปขางลาง เดินอยางรวดเร็วฝาหญาสูงที่ระเทาเขาใน
แมกไมที่รมครึ้ม มุงตรงไปยังทางสีน้ําตาลที่เต็มไปดวยหลุมบอ
เขายืนรออยูกลางถนนตรงจุดที่เปนปากทางแยกเขาหมูบานทุงจั่น ชะเงอ
มองไปทางเขาเหล็ก เดินวนไปวนมา สายตาจองมองไกล ไมวาจะหันไป
ทางไหนก็เห็นแตประกายระยับของน้ํา ตกที่พุง ลงมาเปนสายบนภูเขาสูง
ใบหนาเขาสดใส (335) (เนนโดยผูวิจัย)
ครั้ง นี้ดูเหมือนวาเขาพอใจที่บางสิ่ง บางอยางซึ่งพยายามขบคิดมานานนั้นแจงขึ้นในใจ การจะ
ตีความความหมายของ “น้ําตก” ที่ “พุง ลงมาเปนสาย” ในที่นี้คงตองเชื่อมโยงกับประสบการณที่เขา
เพิ่ง ผานพบมาหยก ๆ กอนหนานั้น นั่นคือการแปรเปลี่ยนความตั้ง ใจจากเดิมที่มุงจะเอาชีวิต
สมาน เพราะเขาใจวาเปนผูรายเรียกคาไถจับตัวประวิงไป แตตองเปลี่ยนเปนชวยเขาเมื่อพบวา
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ภรรยาของสมานเจ็บทองใกลจะคลอด หากเชื่อมโยงกับแนวคิดทางปรัชญาวาดวยความหมายสอง
สวนที่ตัวมนุษยซึ่งไดกลาวถึงมากอนหนานี้ ตัวตนของสมานที่อยูในใจของสมคิดกอนหนานี้มีเพียง
อยางเดียวนั่นคือ “คนชั่ว” เปนตัวปญหาที่สมควรแกการกําจัดเสียสถานเดียวเทานั้น ไมตางอะไร
กับตัวตะกวด ดังในตอนที่สมคิดไปเอาปนเพื่อจะไปยิงสมานแลวสนองถามวาเอาไปยิงอะไร เขา
ตอบวาเอาไป “ยิงเหี้ย” (313) แตเมื่อมาพบวาเมียของสมานอาการหนัก สมคิดไดเรียนรูวาไมวา
สมานจะเปนตัวรายหรือเปนคนเลวอะไรก็ตาม แตเขาก็ยัง “เปนคน” และยังคงมี “ความเปนเพื่อน
มนุษย” เพราะเขาก็มีความทุกขความหวาดกลัวไมตางจากคนอื่น ทั้งนี้ไมไดหมายความวาเขา
กําลังนึกถึงหลักทางจริยธรรมที่ใครไดบัญญัติไวแตครั้งไหนวาในสถานการณเชนนี้เขาควรจะคิด
อยางนี้ หากแตเปนการเรียนรูจาก “ความรูสึก” เพราะ “สายสัมพันธ” ระหวางมนุษยนั้นเปนสิ่งที่
สื่อถึงกันได โดยเฉพาะในสถานการณเชนนี้ ในชวงเวลาแหงความเปนความตายที่ไมมีใครจะ
ชวยเหลือ “เขา” ไดทันกาลนอกจาก “เรา” แมแตคนที่เคยบาดหมางกันอยางชนิดที่เกือบจะฆากัน
ตายในยามปกติ ก็ค งจะตอ งละภาพลักษณ ที่ต นยึด ถือ ไปเสียชั่ ว คราว แล ว หัน มาใส ใจกั บ
ความหมายอีกทางหนึ่งคือ “ความเปนเพื่อนมนุษย” แทน ดังนั้นสมคิดจึงบอกกับสมานวาชาวบาน
ไมไดรังเกียจตัวเขาจริงๆ หรอก เพียงแตรังเกียจเรื่องที่ไดยินเกี่ยวกับตัวเขาเทานั้น เพราะสมคิด
คิดวาชาวบานคนอื่นก็คงเปนอยางตัว เขาเอง คือไมมีใครที่จะรังเกียจความเปนคนของสมานได
จริงๆ จนถึงขั้นแมแตในสถานการณเชนนี้ก็ยังปลอยใหเขาทนทุกขไปตามลําพัง เพราะมองไมเห็น
วาเขาก็คือเพื่อนมนุษยคนหนึ่งที่มีความทุกขความหวาดกลัวเมื่อตองเผชิญกับภาวะคับขัน ไมตาง
จากคนอื่น ในเวลาเชนนี้เขาจึงควรคาแกความเห็นใจมากกวาจะตองถูกแกแคนทดแทน
กลับมาที่สัญลักษณน้ําตกบนเขาอีกครั้ง ศัพทที่ผูแตงใชขยายลักษณะของน้ําตก
บอยครั้งในที่นี้ก็คือ น้ําตกที่พุงลงมาเปน “สาย” และโดยเฉพาะหากเชื่อมโยงกับประสบการณ
ของสมคิดขางตน น้ําตกในที่นี้ก็นาจะหมายถึง “สายสัมพันธระหวางมนุษย” ที่ทําใหมนุษยรับรูถึง
ความทุกขความหวาดกลัวของเพื่อนมนุษยดวยกันได เพราะประสบการณที่ผานมานั้นทําใหสมคิด
หยั่งเห็นถึงสิ่งนี้ ความตระหนักในสายสัมพันธในฐานะเพื่อนมนุษยดวยกันทําใหมนุษยตองหยิบ
ยื่น “น้ําใจ” ใหกันในยามทุกขยาก ในแงนี้ความหมายของน้ําตกก็อาจเชื่อมโยงไปสูความหมายอีก
ความหมายหนึ่งที่สัมพันธกัน “น้ําตก” ก็คือ “น้ําใจ” หรือสิ่งประโลมใจที่มีอยูในธรรมชาติ (มนุษยก็
เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ) เพราะมีสายสัมพันธที่สื่อถึงกันไดมนุษยจึงตองหยิบยื่นน้ําใจใหกัน
แตอยางไรก็ตามประสบการณนี้ของสมคิดดูจะนําเขาไปสูความเขาใจความจริงที่
เกี่ยวกับมนุษยในระดับหนึ่งเทานั้น ประเด็นสําคัญคือการไดเรียนรูวาที่ตัวคนคนหนึ่งนั้น แมจะ
ไดชื่อวาเปน “คนเลว” ก็ยังคงความหมายอีกสวนหนึ่งวา “เปนคน” ความเขาใจนี้ไดทําลายบางสวน
ของความเชื่อมั่นในมนุษยทัศนแบบขาวดําที่เคยมีอยูแตเดิม สงผลใหเขาใหอภัยผูอื่นไดมากขึ้น
โดยไมจําเปนวาจะตองเลือกเฉพาะคนที่มีสวนผสมที่เปนความดีอยูมากเทานั้น แตในแงประเด็น
สายสัมพันธระหวางมนุษยดูเหมือนเขาจะยังสัมผัสและเขาใจไดเพียงครึ่ง ๆ กลาง ๆ ดังเห็นไดวา

165

หลังผานประสบการณนี้ไปเขาก็ยังลังเลที่จะเปนผูเริ่มตนเปดทางระหวางสวนของเขากับสวนของ
ถวิล ยังคงถอนตะปูที่ตอกแผนไมซึ่งกั้นทางผานนี้ไมสําเร็จ ดังคําบรรยายวา
เขายืนนิ่งอยางครุนคิด แลวเดินตรงไปที่รั้วนั้น ใชทอนไมงัด กระดาน
แผนหนึ่งใหเ ผยอออก เสียงตะปูถอนจากเนื้อไมลั่นดังเอี๊ยด เขาขยมอยู
หลายหน จึง วางทอนไม แลวเอื้อมมือไปเหนี่ยวปลายกระดาน เพื่อให
หลุด ออกมา แตแ ลว เขาหยุ ด ชะงัก ครุ น คิด ลัง เลพลางปลอ ยมือ ทิ้ง ให
กระดานอาคางอยูอยางนั้น ยืนรีรอหันไปมา แลวจึงผละไปทางริมสวนอีก
ดานหนึ่ง ... (356-357)
อันที่จริงกอนหนานี้สมคิดเคยผานประสบการณทํานองนี้มาแลวครั้งหนึ่ง ในตอน
ที่ชาวบานไปขุดขี้กางที่โรงสีของเขา สมคิดพยายามหามปรามแตก็ไมมีใครฟง จนเขาเกือบจะ
แกปญหาดวยปนอยูแลว แตก็ยั้งใจไวไ ดทัน เพราะสายตาของชาวบานที่มี“แววซื่อ ๆ” (167)
นั้นทําใหเขาเกิดความเห็นใจ ครั้งนั้นสมคิดไมไดเรียนรูอะไรมากมาย เพราะการเห็นความเปน
เพื่อนมนุษยในตัวชาวบานซึ่งไมไดเปนคนชั่ว ไมใช “ตัวตะกวด” นั้น มีอยูแลว ประสบการณนี้
ไมไดกอทัศนะใหม เมื่อมองไปที่น้ําตกบนยอดเขาสมคิดจึงไมพบความหมายอะไร ดังนั้นเมื่อ
ผานสวนของถวิลเขาลองเขยาไมกระดานที่กั้นทางนั้นดู และพบวาปลายดานหนึ่งเผยอออกมา จึง
หยิบกอนหินขึ้นย้ําหัวตะปูใหแนนเขาไปอีก ครั้งนี้ความคิดที่จะถอดไมแผนนี้ออกไมไดเกิดขึ้นใน
ใจเขา ครั้งที่ 2 หลังชวยสมาน สภาวะความขัดแยงในใจของสมคิดผอนคลายลงบาง เขาเริ่มคิดจะ
ถอดแผนไมที่กั้นการเขาออก แตก็ยังลังเลและสุดทายก็ทําไมสําเร็จ ประสบการณครั้งที่ 2 ของเขา
ในครั้งที่ชวยสมานนั้นตางจากประสบการณเมื่อเขาไมเอาเรื่องชาวบาน ครั้งนี้เขาเกิ ดความเขาใจ
ความหมายแหงความเปนคนกวางกวาเดิม ทั้งคนที่ถูกเรียกวา “คนดี” หรือ “คนชั่ว” ยอมมีความ
เปนคนไมตางกัน
อยางไรก็ตามสมคิดก็ยัง ไมสามารถปลอยวางความหมายดานภาพลักษณ อยาง
สิ้นเชิง หลังประสบการณครั้งที่ 2 นี้ผานพนไป เขาก็ยังไมวายคิดกําจัดตะกวดทุกตัวที่พบอยู
เชนเดิม แสดงวาเขายังฝงใจกับความหมายภายนอก ยกเวนในสถานการณที่ทําใหเขาตองหันมา
สนใจความหมายระดับลึกอยางในคราวที่ชวยสมาน แตในภาวะปกติเขายังติดของอยูกับความคิด
แบบ “สุดโตง” ไม “เหมารวม” ก็ “แยกสวน” สําหรับคนที่เขาเห็นสวนดีก็จัดให “เปนคนดี” คนที่
เห็นสวนไมดีก็บอกวา “เปนคนไมดี” เขาแยกสวนให “ความดี” อยูทางหนึ่ง “ความชั่ว” อยูอีก
ทางหนึ่ง “คน” อยูทางหนึ่ง “ตะกวด” ก็อยูอีกทางหนึ่ง ยังไมไดเรียนรูในขั้นที่ลึกไปกวานี้วา ที่
แทแลวทุกสิ่งนั้นอยูในที่เดียวกัน มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีสายสัมพันธที่แนบแนน
เกิ น กว า แยกออกมาทํ า ลายเฉพาะส ว นหรื อ จะเหมารวมก็ ไ ม ไ ด อี ก เช น กั น จนกระทั่ ง ใน
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ประสบการณครั้งที่ 3 ซึ่งเกิดขึ้นในตอนทายเรื่องเมื่อเขาไลตะกวดขึ้นไปบนตนไมแลวคบไมผุ ๆ กิ่ง
ที่เขายืนอยูไดหักพังลงมา แตเขารอดเจ็บตัวไปไดโดยการโหนตัวกับหางตะกวด เขาจึงไดเขาใจ
วาความชั่วเปนสิ่งที่จําเปนตองมีอยูในสถานการณเชนนั้น
ประสบการณในเหตุการณนี้ หากเทียบกับเหตุการณในคราวที่เขาชวยสมาน ก็มี
ความหมายในทางกลับกัน คือเขารอดพนจากปญหาไปไดก็เพราะ“ตัวตะกวด” ที่เขาเกลียดนัก
เกลียดหนาและพยายามกําจัดเสียนั่นเอง ในทางหนึ่งก็อาจจะหมายถึงการเผชิญปญหารวมกัน
ครั้งที่ชวยสมานสถานะของเขาคือคนที่ชวยคนอื่น เขายืนอยูแคริมขอบของความรูสึกของสมาน
รับรูและสัมผัสความรูสึกวิตกหวาดกลัวของสมานไดดวยจินตนาการที่เชื่อมโยงความรูสึกในฐานะ
เปนคนที่มีเลือดเนื้อดวยกัน และอาจเคยผานประสบการณที่พอจะเทียบเคียงกันได แตครั้งนี้
เปนประสบการณตรงที่เขาไมเพียงยืนอยูริมขอบของปญหา หากแตอยูภายในปญหา รับรูและสัมผัส
ทุกสิ่ง ทุกอยางดว ยตัว เอง โดยเฉพาะการตองพึ่ง พิ ง ตะกวด ขณะที่ค บผุไ ดหักครืน ลง ไมมี
ทางเลือกอื่นที่จะชวยใหไมหลนลงมานอกจากจะจับหางตะกวดไวใหมั่น นั่นคือชวงเวลาแหงการ
ถายทอดความรูสึกจากกันถึงกันระหวางเขากับตะกวด จนเกิดความเขาใจในความรูสึกรวมที่เปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ดังคําบรรยายวา
มือที่ค วาหางตะกวดกระตุกอยางแรง กําไวแนน จนคลายจะเปน เนื้อ
เดียวกัน รางเขาหอยโตงเตงอยูบนตนไมสูง ... ตะกวดจิกเล็บตีนทั้งสี่ขางเขา
กับเนื้อไม ขาหนาเกร็งจนงอ หลังโกงนูน ตัวสั่น ขาหลังที่ยาวใหญดวย
กลามเนื้อยัน รับลําตัว ขืน น้ําหนักที่ถว งอยูข างลาง หางอวบแนน ตึง เขม็ ง
เสียงขอตอกระดูกเลื่อนลั่นแลนจากหางสูมือ กลามเนื้อทุกสวนในตัวมันเกร็ง
สั่นระริก
... รางที่หอยอยูหมุนเควงควางในอากาศ เทาสองขางกวัดแกวงหาฐานยืน
ซึ่งสูญสลาย เขาอยูตรงกลางระหวางตะกวดกับคบผุที่วางเปลา นอกจากสิ่งที่
กําลังยึดอยูแลว ไมมีสิ่งอื่นใดเหลือสําหรับใหเขาเลือกอีกเลย... ขณะที่รางหอย
แกวงไกว มีเพียงสิ่งที่เขากําลังเกาะกําอยูอยางเหนียวแนนเทานั้นที่เปน
ของจริง ที่มั่นคงแข็ง แรงและผูกพันกันอยูตลอดเวลา เกิดความรูสึก
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับตะกวด คลายกับใกลชิดสนิทสนมมานมนาน
มีจุดประสงคอันเดียวกัน เดินอยูบ นหนทางรวมกัน เผชิญชะตากรรม
อันเดียวกัน ความรูสึกทุกสวนสงทอดถึงกัน จากหางสูมือ จากมือสูหาง
จนสามารถสํานึกไดถึงความหวาดกลัว และตื่นตระหนกของกันและกัน(366368) (เนนโดยผูวิจัย)
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การใชสัญลักษณดังกลาวนี้โดยเฉพาะที่สมคิดตองจับหางตะกวดไวใหมั่นจึงจะไม
หลนลงมานั้น ชวนใหตีความวาทางรอดอยูที่การยอมรับความเลว ในฐานะสิ่งที่มีอยูจริง และรวม
ชะตากรรมอยางเดียวกัน การมุงจะทําลายลางความชั่วโดยไมพิจารณาเหตุผลและความเปนจริง
ของความชั่ว ยอมไมชวยใหรอดพนจากปญหา โดยเฉพาะในกรณีที่สังคมเต็มไปดวยความเสื่อม
โทรม ตัว ตะกวดที่สมคิดหอยโตงเตงอยูนั้น อาจเปนบุคคลหรือพฤติกรรมที่นารังเกียจ หรือถูก
พิพากษาวาเลวรายตามบรรทัดฐานของสังคมนั่นเอง แตอาจจะเปนสิ่งที่ มีสวนผสมทั้งความชั่ว
ความดี ในความเปนจริงหากทุกคนตางเปนสวนผสมของหลายอยาง มีทั้งสวนดีและไมดีปะปน
กันอยู แลวใครละจะไมมตี ัวตะกวดอยูในตัว ในที่สุดตะกวดตัวนี้ก็หมายถึงเพื่อนมนุษยที่อยูรวม
โลกรว มสัง คมเดียวกัน เผชิญปญ หาอยางเดียวกัน แมมีจุดหมายปลายทางที่อาจตางกัน ใน
รายละเอียด แตกเ็ ปนจุดหมายเดียวกัน คือหวังจะนําพาตัวเองใหรอดพนจากความทุกขเพื่อจะมี
ชีวิตอยูไ ดและอยูดี ตางก็มีความหวาดกลัวเหมือน ๆ กัน จึงมีสายสัมพันธที่สื่อถึงกันได ซ้ํายัง
เปนสายสัมพันธที่แนบแนน ก็ที่เห็น ๆ กันอยูคบกันอยูแ ละตางเคยชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
ก็พวกเดียวกันทั้งนั้น คือทุกคนมีตะกวดอยูในทอง ในภาวะที่สัง คมเปน เพียงคบไมผุ ๆ รับ
น้ําหนักใครไมคอยจะไหวเชนนี้ จะไปหวังพึ่งใครได นอกจากจะถอยทีถอยอาศัยกันและตอง
ยอมรับในความเปนสวนผสมของหลายอยางของทั้งอีกฝายและของตัวเราเอง เพื่อจะใหอภัยใน
ความผิดพลาดของผูอื่นและมองเห็นความชั่วรายของตนแลวกําจัดมันเสีย แทนที่จะมุงแตกําจัด
ปญหาที่อยูที่ผูอนื่ สมคิดไดเรียนรูและเขาใจสิ่งนี้
นาสนใจวาสุดทายประวิงนั่นเองเปนผูยิงตะกวดตัวนั้น เขาถูกปลอยตัวตามที่เขาใจ
ไดวามีการจายคาไถแลว ขณะที่สมคิดฟุบอยูกับดิน ภายหลังที่โยนตัวจนเกาะลําตนของตนไมนั้นไว
ไดแลวคอยรูดตัวลงมา เขาเห็นประวิงประทับปนกับไหลจะยิงตะกวด จึง “แผดรองลั่น” หามประวิง
แตไมทัน สมคิดพึมพําออกมาวา “มันไมไดอยูที่ตรงนั้น” (369) นี่คือประโยคเดียวกับที่ประวิงเคย
กลาวกับเขา เมื่อถกเถียงกันมากอนในบทที่ 18 เมื่อสมคิดบอกเขาวาตะกวดเปนตัวซวย มีความไม
ดีอยูในตัว ประวิงบอกวา “มันไมไดอยูที่ตรงนั้น” และ “มันไมไดอยูที่ตัวตะกวด มันไมไดอยูที่ตรง
นั้น” (239) ครั้งหลังดูคลายประวิงเปลี่ยนไป เขากลายเปนผูพิฆาตตะกวดแทนสมคิด ดวยเหตุผลที่
ทิ้งไวใหคิดเอง
บทบาทของน้ํ า ตกปรากฏชัด เจนขึ้น มาอี ก ครั้ ง หลั ง เหตุ ก ารณ นี้ เมื่ อ สมคิ ด
มองเห็นทางออกที่มาพรอมกับความเขาใจมนุษย เขาถอดแผนไมที่กั้นทางระหวางสวนของเขากับ
ถวิลออกเพื่อ “เปดทางโลงใหทะลุผานถึงกันได” (372) และไดคุยกับสาวลูกสาวของถวิล ทั้งสอง
คนสัญญากันวาจะไปที่น้ําตกบนยอดเขาสูงนั่นกันสักครั้ง ดังในบทสนทนามีวา
“เขาวาบนยอดโนนสวยมาก” สาวพูด “มีลานหินกวางเหมือนลานแกว
เปน ที่ราบโลง มี ตน ไมลําตรงตั้ง อยู สี่หาตน ตรงกลางเป น สระ น้ําใส
เหมือนกระจก ปลาวายอยูเยอะแยะ เอามือลงไปจับไดเลย”
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“จริงหรือ” เขาตื่นเตน
“นกก็เหมือนกัน มันเชื่องมาก คงไมเคยมีใครไปยิงมัน พวกคางชะนี
นี่วิ่งกันเกรียวตามตนไม อากาศดีไมมียุงสักตัว ไมมีขี้โคลนเหมือนขางลาง
นี้”
“ตองดีกวาที่นี่แนนอน” สมคิดพึมพํา
“มีดอกไมมากดวย เปนทุงกวางลิบตา พอดอกบานมีสีลานตาเต็มไป
หมดเหมือนพรมนุม ๆ”
“มันคงสวยมาก” (374-475)
น้ําตกในนวนิยายเรื่องนี้หากหมายถึงสภาวะแหงสันติสุขที่ผูคนตางหยิบยื่นไมตรีให
กัน คือสายสัมพันธระหวางมนุษยและการมีน้ําใจใหกัน สิ่งนี้นั่นเองคือที่มาของสังคมที่สงบสันติ
หากมีสังคมเชนนี้เรายอมมองเห็นอะไรที่เปนจริง ดังที่ย้ําไวในบทสนทนาตอนสุดทายวา
“บนนั้นมีแทนหินที่นั่งมองไปไดไกลถึงทะเล เห็นเรือแลนอยูตามเกาะ
มองลงมาขางลางนี้จะเห็นหมดเลย”
“เห็นหมดจริง ๆ หรือ เห็นทุกสิ่งทุกอยางหมดเลยหรือ”
“เห็นหมดเลย เห็นทุกสิ่งทุกอยาง”
“ผมจะตองไปใหได”
“ฉันก็อยากจะไป” (475) (เนนโดยผูวิจัย)
3. หมาเนาลอยน้ํา
การ “ฆากัน” ของคนเมืองอยางที่ประวิงเรียกวา มีมารยาท และมีวัฒนธรรม ทั้งยัง
หมดจดและแนบเนียน จนแมกระทั่งผูถูกกระทําเองก็อาจไมรูตัว (นิคม รายยวา, 2547ก : 59)
ปรากฏใน หมาเนาลอยน้ํา (2530)1 ของชาติ กอบจิตติ
อันที่จริงการเอารัดเอาเปรียบกันของคนในสังคมนับเปนเนื้อหาหลักในวรรณกรรม
แหงความสํานึกเชิงสังคมของไทย แตการผลิตซ้ําความคิดเรื่องตนตอของปญหา วาเปนการกดขี่ขูด
รีดของอภิสิทธิ์ชนเทานั้น ก็อาจทําใหสิ่งซับซอนถูกมองผิดจากความจริง นาสนใจวาวัฒนธรรมอยาง
ใดเปนวัฒนธรรมที่เอื้อตอการ “ฆากัน” อยางแนบเนียน ผูที่ดํารงอยูในวิถีชีวิตเชนนี้ไดโดยไมตั้ง
คําถาม นาจะมีสวนรับผิดชอบตอปญหาไมยิ่งหยอนกวาผูกระทํา และถึงแมมีการตั้งคําถามก็ใชวาจะ
1

งานวิจัยนี้ใชฉบับพิมพครั้งที่ 13 ปพ.ศ. 2546
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แกไขระบบชีวิตที่ตั้งมั่นอยูกอ นไดงายๆ ใน หมาเนาลอยน้ํา ผูแตงชี้วาจําเปนตองทําความเขาใจ
ใหกระจาง ใหเห็นภาพรวมของทั้งระบบในลักษณะ “ปจยาการ” กลาวคือมองทะลุความเปนเหตุ
ปจจัยระหวางเหตุและผลของพฤติกรรมของผูค นซึ่งสงผลตอเนื่องจนเวียนกลับสูทุกคนไมแตกตาง
กัน กลายเปนวงจรของปญหาที่ไมอาจบอกไดวาตั้งตนที่จุดใด หรือใครเปนผูเริ่มตนกระทํากันแน
บทประพันธที่นําเสนอปญหาในลักษณะนี้มี “แกนเรื่องแบบงูกินหาง” (ชาติ กอบจิตติ,2538 : 69)
พฤติกรรมของผูคนก็จัดเปน “ทฤษฎีวงกลม” (ชาติ กอบจิตติ, 2546 :110) ดังที่ตัวเอกของเรื่องคิด
วา
... สิ่งที่คนในสังคมกระทําตอกันนั้นไมวาจะเปนใครทําอะไรก็ตาม จะมีผลตอ
กันเสมอ กระทบตอกันไป แลวทายสุดก็จะเวียนมาถึงผูกระทํา ถาเขายิ่งเอา
เปรียบคนอื่นมากขึ้น คนที่ถูกเอาเปรียบเมื่อมีโอกาสก็จะเอาเปรียบคนตอไป
ตอ ๆ กันไป จนเมื่อครบขบวนการแลว ทายที่สุดสังคมที่เขาอยูก็จะกลายเปน
สังคมที่จองแตจะเอาเปรียบกัน ... (92)
ดังนั้นการแกไขจึงตองเริ่มตนที่จิตสํานึกที่จะตัดตอนวงจรของการเอาเปรียบคนอื่นเพื่อจะสรางผล
สะเทือนตอเนื่องไปในทางตรงขาม กลายเปนวงจรของการกระทําอีกอยางหนึ่ง คือการเกื้อกูลไม
เบียดเบียนกัน จึงกลาวไดวา
... ถาเขาเริ่ม ตน ดว ยการไมเ อาเปรียบคนอื่น ผลก็จ ะกระทบออกไปใน
ทางตรงขาม มันเปนผลสะเทือนตอเนื่องกัน ดังเชน “เสนรอบวงกลม” ซึ่ง
ไมมีจุดเริ่มตนและจุดจบ มันจะหมุนเวียนอยูตลอดเวลา (93)
สิ่งที่ตัวเอกและเพื่อนคนอื่นที่เชื่อในทฤษฎีนี้พยายามจะทําก็คือ การหยิบยื่นสิ่งที่
ดีใหแกสังคมในชองทางของงานโฆษณาซึ่งเปนอาชีพของพวกเขา ตัวละครเหลานี้คิดวา หาก
เริ่มตนดวยการลดคาโฆษณาใหถูกลง ตนทุนการผลิตของผูประกอบการต่ําลง ราคาสินคาก็จะ
ถูกลง ผลดีก็จะตกแกประชาชนสวนใหญซึ่งเปนผูบริโภค หรือหากไมเปนไปตามนี้อยางนอยก็
อาจทําใหผูผ ลิตรายยอยมีโอกาสที่จะแขง ขันกับบริษัท ใหญ ๆ ได การผูกขาดสิน คาก็ จะลดลง
สงผลใหราคาสินคาต่ําลงไดในที่สุด พวกเขาเริ่มตนดวยการแยกตัวออกมาตั้งสํานักงานใหม และ
ดําเนินกิจการตามแนวคิดนี้เรื่อยมา เมื่อมีอุปสรรคก็ชวยกันแกไข จนในที่สุดบริษัทนี้ก็เติบโตขึ้น
และอยูไดอยางมั่นคง
ความขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อความคาดหวังจะใหสังคมดีขึ้นดวยการสวนกระแสคานิยม
ยังยากจะเปนจริง ซ้ํารายการดําเนินงานตามอุดมการณของพวกเขา ก็กลับเปนแคการลดตนทุนและ
เพิ่มผลกําไรแกผูประกอบการเทานั้น ราคาสินคาไมไดถูกลง ประชาชนผูบริโภคก็ไมไดประโยชน
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อยางใด ความตั้งใจจะไมทํางานรับใชบริษัทที่ผลิตสินคาฟุมเฟอยก็ไมได ใหผลในทางที่จะชวยให
สังคมดีขึ้น เพราะแมพวกเขาไมทําก็มีบริษัทโฆษณาอีกมากมายพรอมจะรับงาน ตัวเอกและกลุม
เพื่อนเปนเหมือนคนหนุมสาวอีกไมนอยในสังคม คือเปนนักอุดมการณที่สําเร็จการศึกษามาพรอม
กับความเชื่อมั่น ในพลัง สรางสรรค และคิดวาโลกภายนอกนั้นสดใสสวยงามเหมือนเมื่อครั้ง ทํา
กิจกรรมในมหาวิทยาลัย (87) แตนานไปเมื่อตองเผชิญกับปญหาในโลกของความเปนจริง ความคิด
ฝนจะอุทิศตนเพื่อสังคมก็คอยๆถูกกัดกรอนไป (90) นั่นแสดงวามีความขัดแยงเมื่อพยายามสวน
ทางกับสังคม ความเขาใจขอเท็จจริงและมูลเหตุปญหาที่ซอนอยูในธรรมชาติอันซับซอนของมนุษย
นาจะเปนประโยชนในการยืนหยัด แตยิ่งนานไปพวกเขายิ่งตองตอสูอยางโดดเดี่ยวเพราะคนอื่นตาง
มุงแสวงหากําไรและจองแตจะเอาผลประโยชน ไมมีใครยอมเปนคนขาดทุน และแมพวกเขาจะยอม
เปนจุดเริ่มตนของการไมเอารัดเอาเปรียบเสียเองก็ไมไดกอผลสะเทือนใดๆ เพื่อนคนหนึ่งซึ่งเริ่มจะ
หมดความเชื่อมั่นในเรื่องผลตอเนื่องของการไมเอาเปรียบกันในเสนรอบวง ขอถอนตัวเพราะ“ไมรู
จะทนทําตอไปทําไม” ในเมื่อคนอื่นๆในสังคม “ไมไยดีจะทํา” ผลกระทบใด ๆ ที่เคยคาดหวังก็ “ยัง
ไมเห็นกับตาสักที ตรงขามกลับทรุดหนักลง” ยิ่งอานขาวในหนาหนังสือพิมพ ที่เสมียนบริษัทคน
หนึ่งประสบอุบัติเหตุขาหัก และเงินที่เขากําลังนําไปเขาบริษัทกระจายเกลื่อนอยูบนทองถนน ถูก
ผูค นกรูกันเขาแยง ชิง เพื่อนของตัว เอกคนนี้ จึง ตัด สินใจไดและบอกเพื่อนคนอื่นวา “ควรเลิก
ความคิดดั้งเดิมเสียที แลวหันเขาไปฟาดฟนกันเชนคนอื่น ๆ บาง” (101-102)
ตัว เอกตองตัด สิน ใจครั้ง สําคัญ เมื่อ เพื่อนรว มอุด มการณ ถอนศรัทธา บริษัทมี
หนี้สิน และเขาถูกเรียกรองคาชดใชอยางเอารัดเอาเปรียบในกรณีอุบัติเหตุที่เขาขับรถไปชนกับรถ
คันอื่น ทั้งคาเสียหาย คารักษาพยาบาล คาซอมรถ ไมตางอะไรกับการเปนสัตวเคราะหรายที่
ตกเปนเหยื่อใหนักลารุมทึ้ง จนเขาตองคิดทบทวนวา เมื่อเปนเชนนี้เขาจะเลือกเปนอยางไหน
ระหวาง “อีกา” ซึ่งหมายถึงผูลา หรือจะเปน “หมาเนา” ซึ่งหมายถึงเหยื่อ ดังในตอนจบของเรื่อง
ที่บรรยายความคิดโตตอบกับตนเองของเขาวา
ในระหวางทางนั่งรถกลับกรุงเทพฯ ภาพของหมาเนาและอีกาเมื่อวันวาน
ผุดขึ้นในหวงคิดของคุณเกือบตลอดเวลา วนเวียนเคลาเขากับเหตุการณที่
คุณประสบเหตุ เคลาเขากันจนเหมือนเปนเหตุการณเดียวกัน
บางขณะคุณลูบคลําเงินในกระเปากางเกงอยางนึกเสียดาย ชวงเวลานี้มี
คําถามหนึ่งแทงถามคุณขึ้นมา เมื่อนึกถึงหนี้สินสวนตัวของคุณ และเรื่อง
ของเพื่อนคุณ คนที่เ ปนอารตไดเร็คเตอร เปน คําถามที่คุณยังไมกลาตอบ
ในตอนนี้...แตเริ่มกลาที่จะคิดถามตัวเองวา
คุณจะเลือกเปนอีกา หรือหมาเนา?
คุณจะเลือกเปนอีกา หรือหมาเนา? ( 143)
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นาสัง เกตวาความกลาที่จ ะถามและตอบขางตน นี้ เปน สิ่ง ทาทายทางจริยธรรม
ความกลาที่จะตั้งคําถามเชนนี้แสดงวา เขากลาที่จะเผชิญกับความลมเหลว กลาที่จะเจ็บปวดขณะ
เกิดความละอายใจที่จะหันหลังใหอุดมการณ มิฉะนั้นก็กลาที่จะรับวาถาตนเองยังเปนหมาเนาก็คง
ตองถูกทึ้งตอไป อยางไรก็ตามหากคิด ตามทฤษฎีวงกลม ทุกคนก็เปน ทั้งอีกาและหมาเนาอยูใน
ตัวเอง หากจะยอมเปนหมาเนาอยางเดียวจะเปลี่ยนใจอีกาใหเ ลิกเสพหมาเนาไดหรือไม ดูจะไร
หนทาง คําถามนี้ตัวละครยังไมกลาตอบ นั่นแสดงวาไมกลายอมรับความสิ้นหวัง แตผูอานอาจ
คิดไดวา การลดทอนปญหาสังคมจําเปนตองเริ่มตนที่ความอดทนตอความทุกขหรือแมแตความ
สิ้นหวัง หากหวังจะใหสังคมดีขึ้นก็คงจะไมมีทางเลือกอื่น นอกจากจะลดการเอาเปรียบกันโดยตอง
เริ่มตนที่ตัวเราเองกอนเปนอันดับแรก ตราบใดที่เรายังอางการถูกเอาเปรียบจากผู อื่นเพื่อสราง
ความชอบธรรมในการเอาเปรียบคนอื่นใหตัวเอง ก็คงจะไมมีอะไรดีขึ้น
เมื่อเทียบกั บตัว เอก การถอนตัว จาก“ขบวนการ”สวนกระแส ที่เ พื่อนของเขา
ตัดสินใจไดเด็ดขาด มาจากสถานการณที่ตางกันคือเพื่อนของเขามีครอบครัวและกําลังจะมีลูก จึง
ตองการสรางหลักประกันใหครอบครัว ขณะที่คนโสดอยางตัวเอกแมเสียดายทรัพยสินเงินทอง ก็
อาจจะยังยืนหยัดอยูไดดวยการปลอบประโลมตัวเองวา “เราเริ่มมาจากศูนย” (87) ความแตกตาง
ขางตนนี้ดูจะเปนการผูกเรื่องที่ทาทายใหขบคิดไมนอยในประเด็น “ครอบครัว” และ “อุดมการณ”
แตทั้งนี้ก็คงไมไดหมายความวาอุดมคติทางสังคมจะมีอยูแตในโลกเฉพาะของผูไมมีพันธะเทานั้น
นวนิยายเรื่องนี้อาจไมไ ดมุง กระตุน สํานึกของคนที่เ อาเปรี ยบคนอื่น อยูแลว แตมุงสรา งความ
แข็งแกรงทางจริยธรรมแกผูรับผิดชอบตอสังคม แนวคิดที่ควบคุมการสรางเรื่องของนวนิยายเรื่องนี้
อาจมีวา การที่สังคมมีแตปญหาและเต็มไปดวยคนที่จองแตจะเอาเปรียบกัน ไมไดเปนเพราะ
ธาตุแทของมนุษยนั้นมีแตความชั่วราย ความใฝดีของมนุษยนั้นมีอยูจริง มีคนมากมายที่พยายาม
จะเปนคนดี แตเปนเรื่องนาเศราที่พวกเขาไมอาจตานทานกระแสแหง“วัฒนธรรม”ดานมืดของ
ความเห็นแกตัวของสังคม หรือหากใชศัพทเฉพาะของเรื่องก็คงตองกลาววา ไมอาจตานทานผล
สะเทือนตอเนื่องของการเอาเปรียบกัน จนไมอาจลดละการเอาเปรียบคนอื่น ได ถึงแมวาตาม
แนวคิดนี้ ทุกคนอาจผลัดกันเปนทั้งอีกาและหมาเนา หรือบางคนอาจจะเชี่ยวชาญพอที่จะเปนแต
อีกา อยางไรก็ตามทางเลือกอยางขาวดําเชนนี้แสดงวาผูแตงยังไมสามารถหาทางออกที่เหมาะสมได
แมเลือกเปนหมาเนาก็คงไมสามารถสรางวงจรใหม ยิ่งเลือกเปนอีกาก็เทากับเลือกสรางความยั่งยืน
แกวงจรเลวรายมากขึ้นไปอีก
ดังนั้นเมื่อตัวละครไมกลาตอบคําถาม นวนิยายเรื่องนี้จึงเปนเพียงการแสดงมูลเหตุ
ของปญหาที่มีความเปนไปไดอยางมากวาจะทําใหคนมีอุดมการณไมสามารถดํารงอยูในแนวทางของ
ตนได สาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหเพื่อนของตัวเอกหันหลังใหอุดมการณก็คือความรักและความ
รับผิ ด ชอบตอ ครอบครัว อั น เป น หนาที่ ส ว นตน เขากําลั ง จะมีลู กจึ ง เกิด เปน หว งอนาคตของ
ครอบครัว นี่เปนมูลเหตุประการหนึ่งที่ทําใหนักอุดมคติเลิกลมอุดมการณแลวหันมาหมกมุน กับ
การสรางความเติบโตของครอบครัวกันมานักตอนักแลว แตคงไมมีใครนึกตําหนิผูพายแพไดเต็มที่
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นัก เพราะความพะวงกับตัวตนก็เปน ธรรมชาติอยางหนึ่งของมนุษย ทันทีที่ มีครอบครัว และ
โดยเฉพาะเมื่อกําลังจะมีลูก ชีวิตของนักอุดมคติยอมไมไดเปนของเขาคนเดียวเสียแลว ผูแตงเองก็
คงประสงคจะใหเห็นใจเขามากกวาตําหนิ ดังที่สื่อผานความคิดของตัวเอกวา คงไมมีใครเขาใจ
ความรูสึกของคนที่กําลังจะมีลูกของเขาไดจริง ๆ หรอก เพราะคนอื่นตางก็ “ไมไดรูสึกเอง” (100)
(ตัวละครที่เปนกลุมเพื่อนของตัวเอกตางก็ไมเคยผานประสบการณนี้มากอน) ตัวเอกยังกลาวกับ
ตนเองตอมาอีกวา
คุณขอรองใหเขาคิดดูใหดีกอนตัดสินใจ เพราะนาจะมีทางออกทางอื่นที่
ดีกวานี้ คุณพูดกับเขาวา ถึงที่สุดแลว เมื่อเขายังยืนกรานความคิดนี้อยู
คุณก็ไมสามารถคัดคานได ในขณะเดียวกันคุณก็จะไมโกรธเขาเลย เขาได
ทําหนาที่นี้มานาน อาจจะเหนื่อยลา เชน เดียวกับคนอีกหลายคนที่เ คย
กระทําผานมา อยางนอยถาเพื่อนคุณอยากพักผอน ก็สมควรจะไดพัก เขา
ยังดีกวาคนที่ไมเคยทําอะไรเพื่อคนอื่นเลย และถาถึงวันนี้เขาตัดสินใจแยก
ทางออกไป คุณและเขาก็ยังคงเปนเพื่อนกันอยูไมเปลี่ยนแปลง (104)
แตผูแตงไมลืมที่จะเตือนวาการตัดสินใจเลิกลมอุดมการณเพราะความรักลูก เปน
การเล็ง ผลระยะสั้น หรือเฉพาะหนา เพราะเปนเพียงการเตรียมสิ่งที่ดีใหอนุชนเติบโตขึ้น ในที่ที่
เลวราย ดังที่สื่อผานความคิดของตัวเอกวา
... ถูกละการสรางหลักฐานทรัพยสมบัติใหลูกนั้นเปนสิ่งที่พอแมทุกคนอยาก
กระทํา แตขณะเดียวกันเราจะไมสรางสรรคสังคมที่ดีเตรียมไวใหลูกเราดวย
หรือ? หรือวาเราจะใหเขาเติบโตขึ้นมาดวยการเปนอยูที่ดีทามกลางสังคมที่
เลวราย?
การเลี้ยงลูกนั้นควรเลี้ยงคนรุนลูกเราดวย มิใชมุงแตจะเลี้ยงเฉพาะลูก
เราคนเดียว (103)
สาเหตุอีกประการหนึ่งของการเลิกลมอุดมการณนั้นมาจากการไมรูแจงแทงตลอด
ในปญหาอันซับซอน พวกเขามองเห็นวงจรที่เปนผลสะเทือนตอเนื่องของการเอาเปรียบกันอยาง
ชัดเจน แตทางออกของปญหากลับไมไดงายอยางเล็งผลเลิศ เพราะลืมคิดไปวาเพียงแตไมเอา
เปรียบคนอื่นก็ทําไดยากเสียแลว ในขณะที่วงจรของการเอาเปรียบกันชางไหลเร็วแรงและเชี่ยว
กราก และในโลกของความเปนจริงวงจรที่วานี้คงจะมีอีกหลายวงที่ซอนทับกันอยู หรือหากกลาวใน
แงของผลสะเทือนตอเนื่องก็คือ คน ๆ หนึ่งอาจไดรับผลกระทบมาจากหลายทิศหลายทางและผล
สะเทือนของการเอาเปรียบกันก็มีมากกวาการเกื้อกูล ในที่สุดแลวก็คงตองขึ้นอยูกับวาเขาจะกลา
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ผัน ตัว เองไปสูเ สนรอบวงของวงไหนโดยตองกลาที่จ ะเจ็บปวดดว ย ประเด็น เหลานี้เ ห็น ไดใน
พฤติกรรมของตัวละครในเรื่อง โดยเฉพาะตัวเอก ดังจะไดกลาวถึงตอไป
นวนิยายเรื่องนี้มีวิธีการจบเรื่องที่มีพลัง ในการกระตุนการครุน คิดเปน อยางยิ่ง
ในทางหนึ่งการไมมีคําตอบของตัวเอกขณะสนทนากับตนเองเชนนี้ ก็คือการทิ้งคําถามไวใหผูอาน
วา หากตัวละครตัว นี้เปน “ตัวคุณ” และไดผานประสบการณมาอยา งเดียวกับตัวละครในเรื่อง
“คุณ” จะตัดสินใจอยางไร ดวยมโนสํานึกที่พอจะมีอยูเราคงไมอยากเปนอีกา แตขณะเดียวกัน
การจะเลือกเปนหมาเนาใหใครเอาเปรียบก็คงจะเปนสภาวะที่อดทนไดยากและนาเวทนาเกินไป อีก
ทั้งยังจําเปนตองอาศัยความเสียสละและความแข็งแกรงทางจริยธรรมชนิด ยิ่งยวด ผูอานบางคน
อาจจะเลี่ยงไปตอบวา ฉันจะเลือก “ไมเปนอีกา” แตในขณะเดียวกันก็ “ไมขอเปนหมาเนา” ดวยจะ
ไดไหม? แตดูเหมือนนวนิยายเรื่องนี้จะไมเหลือที่วางไวสําหรับคําตอบที่ไมเลือกเปนขางใดขาง
หนึ่งในสถานการณเชนนี้ การเปนอีกาคือมูลเหตุของปญหาอันนี้เปนที่รูกันอยู แตอยางไรก็ตาม
ไมไดหมายความวา เพียงแตไมเลือกเปนอีกาแลวจะรอดพนจากการเปนตนเหตุของปญหา หรือ
หากจะกลาวอยางตรงไปตรงมาก็คือ การเอาเปรียบคนอื่นนั้นนําไปสูปญหา แตไมไดหมายความ
วา การไมยอมเปนผูเสียเปรียบจะไมเปนมูลเหตุของปญหา
ในที่สุดนวนิยายเรื่องนี้ก็นําเราไปสูการวิเคราะหมูลเหตุดวยวิธีการทางปรัชญา ที่
ดิ่งลึกลงสูตัวตนของมนุษยและเรงเราการตรวจสอบตัวเอง เพราะมูลเหตุของปญหานี้ก็มีอยูแมแต
ในคนดีมีอุดมการณอยา งตัว เอก ดังปฏิกิริยาของเขาที่มีตอคนขับรถแท็กซี่ ซึ่ง เปน ผูเ สียหาย
สังเกตไดวาเขาไมไดเกี่ยงงอนที่จะชดใชคาเสียหาย คารักษาพยาบาล คาซอมรถ ใหตัวละคร
อื่นคือชายสูงอายุผูเปนพอคาจักรเย็บผา รวมทั้งลูกอีกสองคนและหลานสาวของแก ตอรองบางก็ตก
ลงกันได แตคาซอมรถของแท็กซี่คนนี้กลับเปนปญหาสําหรับเขา เดิมแท็กซี่เรียกสองหมื่นบาท
ตอมาลดลงเหลือหมื่นหา แตตัวเอกจะใหอูที่ตํารวจเจาของคดี จัดใหรับซอมในราคาหนึ่งหมื่น
สังเกตไดวาเขาจัดตัวเองเปนฝายตํารวจจึงเรียกอูนั้นวา “อูฉัน” ฝายแท็กซี่ไมไวใจจึงขอเอาไปทํา
เองในราคาเทากัน แตขออีกหารอยเปนคายกรถ แตตัวเอกไมยอม แมสุดทายแท็กซี่ตัดใจไม
เรียกคายกรถ ขอคาซอมเทาเดิม แตจะเอาไปทําเองเขาก็ยังไมยอมทั้งๆ ที่ไมวาจะใหฝายไหนทําเขา
ก็ตองจายในราคาที่เทากัน ในการนี้ผูแตงไมลืมที่จะกระตุนใหผูอานคิดดวยวิธีการที่ใชไดผลเสมอ
ในบทประพันธของเขา นั่นคือการกระตุนใหคิดดวยขอสงสัยหรือการตั้งคําถามของตัวละคร
“พี่ ผมขออีกหารอยแลวกันนา คายกรถ” เขากระซิบ
คุณ เริ่ มหงุด หงิ ด กั บ การต อรองที่ไ ม ยอมเลิก รานี้ คิ ด ทบทวนตั้ง แต
เริ่มแรก เขาเรียกสองหมื่น แลวลดลงมาเหลือหมื่นหา ครั้นตอรองลงมา
เหลือหนึ่งหมื่น เขาก็ลดเปนหมื่นสอง เมื่อคุณไมยอมจริง ๆ เขาก็กลับเปน
ฝายยอม แตมีขอแมจะขอเพิ่มอีกหารอยเปนคายกรถ ถาอยางนั้นในตอน
แรกพวกเขาก็หมายที่จะเลนเงินคุณฟรี-หนึ่งหมื่น
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-มันเกินไป. คุณคิด
“ฉันเอาแบบที่ตกลงกันไวดีกวา ใหทางอูฉันทํา หมดเรื่องกัน ” คุณ
บอกดวยน้ําเสียงเบา ๆ แตเด็ดขาด
คนขับแท็กซี่เงียบกริบ เขาลุกเดินออกไปนอกหอง นายตํารวจเงยหนา
ขึ้นมองแลวกมลงเขียนตอ
คุณไมเขาใจตัวเองเหมือนกันวาทําไมจึงไมยอมเขาไป เงินอีกแคหา
รอยเทานั้นเอง จะไดหมดเรื่องหมดราวจากพวกเขาเสียที แตบอกตัวเองได
วา ยังไง ๆ ก็ไมยอม ลดลงมาเหลือรอยนึงก็ไมยอม คุณรูสึกเชนนั้น
คนขับแท็กซี่กลับมานั่งขางคุณอีก
“หมื่นนึงก็ได ตกลง” เขากระซิบกระซาบ
“ไมเอาแลว ฉันจะใหทางนี้ทํา” คุณตัดสินใจเด็ดขาด ไมเขาใจตัวเอง
อีกเหมือนกันวาทําไมถึงไมยอม ( 57) (เนนโดยผูวิจัย)
เมื่อตัวละครหาคําตอบใหตัวเองไดไมลุลวง ก็เปนการเปดโอกาสใหผูอาน (ซึ่ง
โดยมากมักรูอะไรมากกวาตัวละคร) ไดคิดคนหาคําตอบ และในกรณีนี้เนื้อเรื่องนั้นก็ชวนใหผูอาน
ตั้งขอสงสัยไวกอนในเบื้องตนวา แท็กซี่คนนี้อาจไมไดตั้งใจเอาเปรียบตัวเอกจริง ๆ อยางที่เขา
เขาใจ เพียงแตประสงคจะเรียกรองและปกปองสิทธิที่พึงมีพึงไดของเขาเทานั้น สาเหตุที่ทําให
รูสึกเชนนี้มีไดหลายประการ ประการแรกมีหลายครั้งที่ผูเลากลาวถึงแท็กซี่ดวยคําบรรยายที่ชวน
ใหเห็นใจมากกวาจะแสดงวาเขาเปนคนประเภทมีเลหเหลี่ยม ดังเชน “คนขับแท็กซี่นั่งอยูเกาอี้
หลังสุด ตัวเขาคอนขางเล็ก สีหนาเขาอมทุกขเหมือนวาแบกของหนักอยูตลอดเวลา” (4) หรือใน
ตอนที่เขาหมดหวังกับการตอรองกับตัวเอก ผูเลาก็บรรยายวา “สิ้นคําตอบของคุณ ดูเหมือนวา
เขาจะระงับความผิดหวังเอาไวไมอยู มัน จึงเล็ดลอดออกมาทางสีหนา นั่ง กมหนาไมพูด อะไร
ออกมาสักคํา” (58 )
ประการที่สอง คนขับแท็กซีด่ ูจะสนใจเฉพาะแตคาซอมรถอันเปนเครื่องมือทํามา
หากินของเขาเพื่อใหมันกลับมาใชการไดดังเดิมเทานั้น ในสวนของคาชดใชอื่นเขาไมไดเปนคนตน
คิดใหตัวเอกตองจายอะไรมากไปกวาที่สมควรจะตองจาย จะมีก็แตคลอยตามตัวละครอื่น เชนเมื่อ
ชายสูง อายุ ซึ่ ง เปน พ อคา เหลี่ ยมจัด รวมทั้ง ลู กๆและหลานสาวซึ่ ง เป น ผูเ สียหายในอุ บัติเ หตุ นี้
เรียกรองคาทําขวัญหรือคาเสียหายที่นอกเหนือจากคารักษาพยาบาล เขาก็ขอดวย โดยอางวาเปน
คาชดเชยที่บาดเจ็บวิ่งรถไมไดอยางนอยก็สองถึงสามวัน อาจจะเปนเพราะคิดขึ้นมาไดวาเมื่อคน
อื่นสมควรไดเขาก็สมควรจะไดดวย แตก็เรียกแคพอเหมาะพอควร ขณะที่คุณลุงเรียกสองพันเขา
ขอแคหนึ่งพัน ครั้นเมื่อตัวเอกตอรองลงมาเหลือคนละครึ่ง เขาก็ไมไดตอรองอะไรอีก ตางกับ
คุณลุงเมื่อยอมแลวก็ยังไมวายแสดงใหคนอื่นเห็นวาตนมีน้ําใจ ดวยการทวงบุญคุณที่ไมไดคิดคา
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ยาคาทําแผลเล็ก ๆ นอย ๆ ที่เปนการปฐมพยาบาลเบื้องตน ดวยประโยคที่วา “คายา คาทําแผล
เมื่อคืนนี้ก็ไมไดคิดกับคุณนะนี่” (63) ครั้นเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจรางกายคุณลุงก็ยังไมวายที่จะ
แสดงความมี มิ ต รภาพ ด ว ยการเสนอขึ้ น มาว า “ควรจะไปรั บประทานอาหารร ว มกั น สัก มื้ อ ”
(ที่ตัวเอกตองเปนคนจาย) เพราะ “ไมรูเมื่อไหรจะไดเจอกันอีก” (77)
ประการที่สาม การวินิจฉัยวาใครเอาเปรียบหรือไมอาจจะวางอยูบนความเขาใจที่
ไมถองแท สําหรับคนที่เคยอาน คําพิพากษา มากอน นวนิยายเรื่องหลังนี้ชวนใหคิดไปถึงกรณี
ของฟกในคราวที่เขาตัดสินผูอื่นอยางคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะระหวางคนชั่วอยางครูใหญที่ฟกเห็น
วาดี กับสัปเหรอไขมิตรแทที่ฟกเคยคิดวาเปนไอเฒาเจาเลห ใน หมาเนาลอยน้ํา หมวดหนุม
และเจาของอูเ ปนคนที่ตัวเอกเห็นวา “ไมเคยคิดเอาเปรียบใคร ไมกระหน่ําซ้ําเติมคนที่พลั้งพลาด”
และชวยยืนยันความเชื่อที่วา “ในสังคมยังมีคนดีอยูอีกมากมาย” และทําใหเขา “มีกําลังใจที่จะ
ทําเพื่อคนอื่น ๆ ตอไป” (ชาติ กอบจิตติ, 2546 : 123-124) แตกน็ าสงสัยวา ความเขาใจของเราอาจ
ผิดพลาด ในทางกลับกันคนที่ตัวเอกเห็นวาเอาเปรียบเขากวาใครอยางคนขับแท็กซี่ก็อาจเปนเพียง
คนที่กลัวการถูกเอาเปรียบเทานั้น
สุดทายหมวดหนุมเจาของคดีกับเจาของอูก็เปนอยางที่คาด พวกเขาจองจะหา
ผลประโยชนจากเหยื่อที่พลัดหลงเขามาในชองทางของหนาที่การงานจนอาจจะเรียกไดวาทําเปน
อาชีพ สวนในกรณีของแท็กซี่แมไมมีคําเฉลยอยางชัดแจงวา สุดทายแลวพฤติกรรมของเขานั้น
เปนการหากําไรหรือวาเปนเพียงแคการเรียกรองคาชดใชตามที่ควรจะได แตผูแตงก็มีวิธีกระตุน
ใหผูอานเห็นใจ ดังคําบรรยายอากัปกริยาดังที่ไดยกตัวอยางมาขางตนแลว ในตอนทายเรื่องเมื่อ
เสร็จสิ้นกระบวนการชดใชปรากฏวารถเขาใชงานไมไดดังเกา เพราะตัวเอกไดยกหนาที่ใหอูไปแลว
ทั้งตํารวจก็ไมใหความยุติธรรมเพราะรูกันกับอู คําผรุสวาทอยางเดือดดาลของคนขับแท็กซี่วา “ไอ
เหี้ย ขอใหมึงฉิบหาย ฉิบหาย” (128) นั้น ดูจะเปนการระบายอารมณกดดันของคนที่ถูกเอา
เปรียบ มากกวาจะเปนปฏิกิริยาของคนที่จะเอาเปรียบคนอื่นแลวไมไดดังใจ ในการนี้ผูแตงก็ไมลืม
ที่จะเรงเราใหคิดดวยคําถามของตัวเอกอีกครั้งวา “มันเปนความผิดของกูหรือ?” (128)
การที่ค นขับ แท็ก ซี่ ซึ่ง ตกเป น เบี้ ย ลา งไม ไ ดรั บ ความยุติ ธ รรมก็ย อ มเป น ความ
ผิดพลาดของตัวเอก เพราะตัวเอกคือคนที่ใหอํานาจในการจัดการครั้งนี้แกเจาของอูโดยไมตั้งใจ
เขาไดกลายเปนผูเปดโอกาสใหพวกที่จองจะใชอาชีพเอาเปรียบคนอื่นอยูแลว กระทํากับคนทํามา
หากินอยางชนิดที่กฎหมายก็เขามาใหความเปนธรรมไมได มูลเหตุของความผิดพลาดครั้งนี้มาจาก
“การไมยอมเสียเปรียบ” หรือ “การไมยอมตกเปนเหยื่อ” เพราะนี่คือคําตอบที่ผูอานอาจคิดไดจาก
ขอสงสัยของตัวเอกที่วา ทําไมเขาจึงไมยอมในคราวที่แท็กซี่ขอคายกรถแคหารอยบาทหรือสุดทาย
เขาขอแคนํารถไปซอมเองแลว จบเรื่องกัน ไป ในเนื้อเรื่องตอนนี้เ ห็นไดวาสิ่งที่ตัว เอกพยายาม
ปกปองนั้นไมใชจํานวนเงินที่เขาอาจตองจายเพิ่มเสียแลว เพราะไมวาเขาใหขางไหนทําก็ตองจาย
เทากัน สิ่งที่เขาประสงคจะไดคือความรูสึกวาตัวเองมีโอกาสไดโตตอบ เพราะการไดโตตอบทําให
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เขารูสึกวาสถานะความเปนเหยื่อของเขานั้นลดลง พฤติกรรมนี้ไมตางจากตอนที่เขาขอใบเสร็จจาก
คลินิ กทั้ง ที่ไ ม รูว าจะเอาไปทําอะไร แต ข อมาเพราะคิด เพีย งวา “อยางนอยสถานที่ นี้ค วรจะ
สิ้นเปลืองกระดาษอีกสักแผนหนึ่ง กอนที่คุณจะควักกระดาษอีกหลายแผนใหเขา” (76)
อาจเปนเรื่องนาฉงนเมื่อกลาววาการไมยอมเสียเปรียบหรือการไมยอมตกเปน
เหยื่อคือมูลเหตุสวนหนึ่งของปญหา จึงกลาวไดวาความตั้งใจจะแกปญหาโดยไมเอาเปรียบใครยัง
ไมพอ จิตสํานึกของความเห็นอกเห็นใจกันยังเปนสิ่งจําเปนไมนอยหรือยิ่งกวา เห็นไดวานวนิยาย
เรื่อ งนี้ ไ มไ ดเ สนอปญ หาการเอารัด เอาเปรียบอย างร ายแรง ดั ง ที่ป รากฏในนวนิ ย ายเพื่อ ชีวิ ต
หากแตเ สนอปญ หาการเอารัดเอาเปรียบกันในชีวิตประจําวัน ที่เ กิดขึ้นไดตลอดเวลาในแงที่เปน
“ปจยาการ” เพราะคนหนึ่งถูกเอาเปรียบเขาจึงเอาเปรียบคนอื่นตอไป แต “หลักการ” ทีเ่ ริ่มตนที่
การไมเ อาเปรียบเพื่อสง ผลกระทบไปในทางตรงขาม ตองเริ่มตนดวยความเมตตาอยางแทจ ริง
อนึ่งผูรวม “ขบวนการ” ยอมตองเพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณดวยจึงจะเปนพลังสังคม นี่คือเหตุผลของ
การสรางงานนี้ของผูแตง ดูเหมือนวาชาติ กอบจิตติ ขณะเห็นความยากลําบากในการแกไขความ
เลวรายของสังคมเพราะความเห็นแกตัวถูกสังคมกระตุนมากขึ้น เขายังเห็นวาความเมตตาตอกันยัง
หลงเหลือในจิตใจของคนยุคนี้ ดังกรณีของตัวเอก เมื่อเกิดอุบัติเหตุเขาถูกตัวละครอื่นอีกมากมาย
เอาเปรียบ แตในเหตุการณนี้เขาก็ไดพบกับคนที่ไมคิดเอาเปรียบใครจริง ๆอยางนอยคนหนึ่ง ก็
คือแท็กซี่คนที่ไ ปสง เขาที่แฟลต เมื่อเขาไดกลายเปน ผูเ ปด โอกาสใหตัว ละครอีกตัวซึ่งมีอาชีพ
เดียวกันกับคนที่มีน้ําใจกับเขาถูกตัวละครอื่นเอาเปรียบ ผูอานก็อาจตั้งคําถามขึ้นมาวา ตัวเอกได
บั่นทอนพลังแหงการไมเอาเปรียบกันอยางรูเทาไมถึงการณไปแลวหรือ
ประเด็นขางตนนี้คือการแสดงใหเห็นวาทฤษฎีวงกลมดังกลาวนี้แมเปนไปไดในแง
ของหลักการ แตปญหาในเชิงปฏิบัติก็คือคนเรามักแปรตัวเองไปสูวงของการเอาเปรียบกันมากกวา
เมื่อเปนเชนนี้ก็ยอมจะหมายความวาความแข็งแกรงทางจริยธรรมเปนสิ่งจําเปนตอการแกปญหา
และคุณธรรมสําคัญที่จําเปนอยางยิ่งในแงนี้ก็คือการเสียสละโดยไมคิดวาตนเปนคนดี(กวา)ผูอื่น
ปญหาอยูทธี่ รรมชาติดานลบของมนุษยและสัญชาตญาณของความเปนสัตวโลกที่พะวงกับตัวตนของ
ตนมากเกินไป กลาวคือมนุษยมักคิดวาคุณคาของตัวเองยังมีอยูเมื่อสามารถปองกันตัวเองจาก
การตกเปนเหยื่อของผูอื่นได และในทางกลับกันมักคิด วาการไมสามารถพาตัวเองใหรอดจาก
การรุกรานของผูอื่นนั่นคือภาวะอันตรายจึงพยายามรุกรานกอน
การเผยสัญชาตญาณแหงการเอาตัวรอด ซึ่งลดทอนความแข็งแกรงทางจริยธรรม
เชนนี้ ทาทายใหคิดวาในฐานะที่เปนมนุษยเราจะยอมตกอยูในอํานาจสัญชาตญาณเอาตัวรอดอยาง
สัตวแตเพียงอยางเดียวเชนนั้นหรือ หากมโนธรรมรูค ิดรูผิดชอบชั่วดีทําใหมนุษยตางจากสัตวโลก
ชนิดอื่น คุณคาของความเปนมนุษยที่แทจริงยอมไมใชคุณคาที่มาจากสัญชาตญาณดิบ แตเปน
ความสามารถในการตานทานอํานาจของสัญชาตญาณนั้น การยอมเปนผูเสียเปรียบดวยอุดมการณ
จึงไมใชภาวะไรคุณคา ในทางกลับกันนี่คือคุณคาที่แทจริงของความเปนมนุษย
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เมื่ อ การไม ยอมรั บ สถานะความเป น หมาเน า อาจนํ า ไปสู ก ารเลื อกเป น “อี ก า”
การยึดมั่นในหลักการโดยยอมเปน“หมาเนา”ผูเสียเปรียบตามมนุษยทัศนนี้ จึงยอมตองพึ่งพาความ
แข็งแกรงทางจริยธรรมซึ่งเรียกอีกอยางหนึ่งวามโนธรรมหรือมนุษยธรรม เพื่อที่ผูมีอุดมการณจะ
เพิ่มจํานวนจึงสามารถสรางวงจรใหมไดอยางเขมแข็ง
4. ทางเสือ
ความสําคัญและความจําเปนของการตอสูภายในจิตใจของบุคคลเปนความคิด
หลักของ ทางเสือ (2532)1 ของศิลา โคมฉาย นวนิยายเรื่องนี้ตางจากเรื่องอื่นในกลุมนี้ตรงที่ไมได
มุงวิเคราะหการกระทําตอกันของคนในสังคม แตนําเสนอสิ่งที่อาจจะเรียกไดวาปญหาภายในของ
มนุ ษย ที่ ผู อื่ น ไม ไ ด มี สว นรว มไม วา จะในฐานะผู กอ หรือ ผูแ ก ทั้ง กระบวนการก อ เกิ ด ปญ หา
จนกระทั่ง การบรรลุถึง ทางออกตางเปน กระบวนการภายในเฉพาะตนที่ทําแทนกัน ไม ไ ด และ
อาจจะดวยความตางของเนื้อหาดังกลาวนี้ วิธีการทางศิลปะจึงตางออกไปดวยเชนกัน จุดเดนของ
เรื่องนั้นไมไดอยูที่ความซับซอนของโครงเรื่องอยางนวนิยายเรื่องอื่น แตอยูในสวนของการแสดง
กระบวนการภายในของตัวละครทั้งความคิดและความรูสึกอันเปนที่มาที่ไปของพฤติกรรม ทั้งใน
แงของการพาตัวเองเขาสูปญหาและการคนพบทางออก
ความขัดแยงภายนอกที่ปรากฏเปนรูปธรรมเกิดขึ้นเมื่อ พรานคนหนึ่งติดตามเหยื่อ
เขาปาลึกจนเผชิญหนากับเสือรายขณะหลงปา แตในที่สุดก็สามารถกลับบานไดอยางปลอดภัย เมื่อ
เชื่อมโยงกับที่ผูแตงกลาวไววา ในทางเสือนั้นเขา “นําเรื่องหนึ่ง ไปอธิบายอีกเรื่องหนึ่ง ” และ
นวนิยายเรื่องนี้เขียนขึ้นเมื่อเขาผสมผสานประสบการณตรงในปากับพุทธปรัชญา (ศิลา โคมฉาย,
2536ข : 50-51) ความขัดแยงขางตนนี้กลาวไดวามีเนื้อหาที่เปนตัวอยางของการหลงพาตัวเองเขาสู
ปมและการคนหาทางออกดวยตนเอง จึงควรจะไดวิเคราะหเนื้อหาทางปรัชญาที่แฝงอยู
จุ ด พลิ ก ผั น เริ่ ม ต น เมื่ อ ตั ว เอกติ ด ตามอี เ ก ง บาดเจ็ บ เข า ป า อย า งลํ า พองใจ
ความอยากไดทําใหเ ขาขาดสติจ น “ดวงตาชางสังเกตจดจําของคนเดิน ปาถูกละเลยไป” (ศิลา
โคมฉาย, 2537 : 25) มูลเหตุของความยุงยากในเบื้องตนตีความไดวา คือความโลภนั่นเอง ถึงแม
ผูแตงเลือกกําหนดใหตัวเอกเปนชายชาวบานที่ทําไรอยางสมถะ ในชีวิตเคยลาเกงไดเพียงตัวเดียว
แตความสําเร็จนั้นก็สรางความภูมิใจใหแกเขามาก การลาสัตวไดยังหมายถึงอาหารของลูกชายผูเปน
ที่รักซึ่งกําลังจะเติบโต ดังที่เขาคิดวา “คิดถึงเจาตัวเล็กๆ เลือดเนื้อเชื้อไขสองคน เปนความหวัง
ความสดใสไรราคี ชวนใหโอบรัดเลนหัวหยอกเอิน เพลินจนลืมทุกขทอเหนื่อยเหน็ด มันกําลังโต
กินขาวกับผักหญาราวกับวัวควายมาหลายวันเต็มที คอยพอสักหนอยเถิดหนูเอย...” (19)
1

งานวิจัยนี้ใชฉบับพิมพครั้งที่ 4 ปพ.ศ. 2537
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ขอขัดแยงโดยทั่วไปอยูที่หากขาดความรู มนุษยก็ยากจะครอบครองธรรมชาติได
(แมเพียงบางสวน) เริ่มจากความรูเพื่อการ “หากิน” ดังที่ตัวเอกรูวาปาในแตละจุดตางกันอยางไร
สัตวที่จะลามีนิสัยอยางไร ตองใชกระสุนแบบใด ชายชาวบานผูเปนพรานในยามวาง ตองแกปญหา
ความไมแนนอนวาจะพบสัตวชนิดใด ตองปรับเปลี่ยนการใชกระสุน เขาจําเปนตองพึ่งสิ่งที่เรียกวา
“โชค” ความยากลําบากเปนแรงกระตุนอยางหนึ่งใหเขาเปลี่ยนเปาหมายเพราะเล็งผลที่มากกวา
แตในระดับที่ลึกลงไปโครงเรื่องนี้เอื้อตอการแสดงแนวคิด ทางปรัชญาที่วาการ
ควบคุมสิ่งภายนอกไมสําคัญเทาการควบคุมจิตใจของตน มนุษยนั่นเองตองรูขอจํากัดภายในของ
ตน เนื้อเรื่องตรงนี้แสดงถึงการพาตัวเองเขาสูปญหาของมนุษยดวยความรูอันจํากัด ดังที่เห็นจาก
ชื่อบทที่ 1 วา “สูมานพราง” หากเชื่อมโยงกับพุทธปรัชญา การสรางความหมายใหสรรพสิ่งดวย
“ความคิดปรุงแตง” นี่เ องเปน ปจจัยใหมนุษยเกิดความยึดมั่ นถือมั่น ผูแตง ไดแสดงใหเห็ นวา
มูลเหตุดังกลาวนี้เชื่อมโยงอยูกับลักษณะพิเศษบางประการที่มนุษยมีอยูมากกวา สัตวอื่นและทําให
มนุษยตางจากสัตวอื่นดวย นั่นคือความสามารถในการคิด เพียงแตวาเมื่อคิดแลว จะคนพบความ
จริงหรือความลวง ดังที่ตัวเอกกลาวถึงสิ่งที่เขามีอยูเหนือกวาเสือ สัตวที่เต็มไปดวยพลังอํานาจที่
ใคร ๆ ตางยอมหลีกทางใหวา “มันอาจจะไมเคยเห็นหรือเขาใจตอมนุษย แตเขารูจักมันรวมไปถึง
การไดรูจักตัวเอง” (79) หากในแงหนึ่งเสือในที่นี้เปนสัญลักษณที่หมายถึงภัยของชีวิต มนุษยก็
จําเปนตองอาศัยความคิดที่จะทําใหมนุษยมองเห็นความจริงของความยุงยากและหาทางออกใหแก
ตัวเองได อยางไรก็ตาม นวนิยายเรื่องนี้แสดงใหเห็นวาความคิดมีผลสองดาน คือชวยใหมนุษย
แกปญหาที่เกิดขึ้นกับเผาพันธุของตัวเองได และก็เปนสิ่งที่ทําใหมนุษยพาตัวเองเขาสูปญหาไดไมรู
จบ
ความสามารถในการคิดอยางจํากัดทําใหสัตวไมอาจสรางสรรคสิ่งใดไดมากไปกวา
เทาที่เปนมาในสายพันธุ แตขณะเดียวกันก็มีสวนดีตรงที่ทําใหพวกมันมีความตองการที่ไมซับซอน
และมีขอบเขตของความตองการเทาที่เพียงพอตอการดํารงชีพเทานั้น มันจึงไมไดสรางปญหาให
ตัวเองและเบียดเบียนผูอื่นไดมากไปกวาเทาที่เปนมาแตบรรพบุรุษดวยเชนกัน สัตวอาจไมรูจักคํา
วาความควรไมควรหรือความยับยั้งชั่งใจใด ๆ สัตวลาเหยื่อเพียงเพื่อใหทองอิ่มเทานั้นเปนใชได
แตสิ่งสําคัญที่สัตวมีก็คือการรูจักคําวา “พอ” ดังที่ปรากฏในตอนทายเรื่องวาการที่เสือไมทํารายตัว
เอกทั้งที่คอยมาทั้งคืนก็เพราะมันไดเหยื่อใหมเปนอีเกงตัวหนึ่ง และมันอิ่มแลวมันจึงพอ ไมตอง
ฆาอีก
ตรงขามกับสัตว มนุษยไมมีเขี้ยวเล็บ แตมีความสามารถในการคิดปรุงแตง ให
ประณีตขึ้นละเอียดขึ้นเพื่อสนองความตองการของตัวเองไดไมสิ้นสุด จึงไมงายที่มนุษยจะรูจักพอ
ดวยเหตุนี้เองมนุษยจึงมักพาตัวเองเขาสูความขัดแยง ดังกรณีของตัวเอก เมื่อพลาดจากเกงใน
ครั้งแรก เขาเล็งกระรอก การทีเ่ ปาหมายเปลี่ยนจากกระรอกเปนนกมุมแลวก็เปลี่ยนเปนอีเกง จน
ตองตามอีเกงเขาปาไปในที่สุด ก็แสดงถึงความทะเยอทะยาน ซึ่งเขายังไมรูเทาทัน ดังที่ในชวงแรกที่
หวังจะไดเกง ผูแตงบรรยายถึง “พลังลึกลับ” เมื่อเขานึกถึงลูก
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พลังลึกลับผุดพรายอยูกลางอก ผลักใหลุกขึน้ ควาปน ไตตามรองน้ําเล็กๆ
ดานซายลงไปสูหวยน้ําลํานอยในหุบลึก ฝาดงกอใบโตเหมื อนใบตาลหนาม
แหลมคม หลบหลีกพุงขึ้นสันเนินเตี้ย ดานหนึ่งปาครึ้มหมนเหมือนยามพลบ
อากาศเย็นเฉียบนาประหวั่น ตนมะกอกปาอยูตรงนั้น
เลือกเอาซุมไผเปนที่กําบังมิดทึบ ลมสงัดนิ่ง โคนและลานรอบตนมะกอก
กระจางชัดอยูในสายตา ไมเห็นความผิดปกติใดๆ เคลื่อนไหว การคอยอยาง
ใจเย็นเปนหนาที่ของพราน ฝายลาคือผูกําหนดความเปนไป การไดเปรียบใน
การตระเตรี ย มย อ มทํ า ให เ หนื อ กว า ทั้ ง อาวุ ธ ภู มิ ป ระเทศ ปราศจาก
ความเครียดเขม็ง ใจเป ยมหวัง ฮึก เหิมสนุกสนาน รอเหยื่อเคลื่อนเขามา
ในทางปน (19-20)
ความผันผวนของเหตุการณที่ค วบคุมไมไ ด ปรากฏในคําบรรยายสภาวะจิต ใจของตัว เอกที่ถูก
“ความอยาก” กระทบ ดังเมื่อเขาคิดจะยิงกระรอกหลังผิดหวังจากเกง
โชคดีเปนของเขา การบรรจุกระสุนแบบลูกปราย เหมาะสําหรับเปาเล็ก
การกระจายของมันทําใหแนววิถีกวาง หากเปนลูกโดดกระสุนจะฉีกกระชาก
เนื้อหนังเหยื่อเล็ก ๆ หายไปกวาครึ่ง เนื้อหนังกระดูกแมวาจะมีนอยนิด แต
ดีกวากลับมือเปลา กลิ่นรสหวานคาวเมื่อตมแกงผสมฟกแฟง เด็ก ๆ คง
ซดคลองคอ ซัดขาวจนพุงกาง (21) (เนนโดยผูวิจัย)
แตเมื่อไดยินเสียงของนกมุม ความ “อยากได” กระรอกกลับถูกแทนที่ดวยสวนทีด่ ีกวาของนกมุม
กระบอกปนจับเล็งเปา แววตากลับเปลี่ยนแปลง กระรอกทั้งเนื้อทั้งตัว
มีแตกระดูก ถาจะกินใหลื่นปาก ตองสับปนใหมันแหลกละเอียด นกมุม
ตัวนอง ๆ ไกเริ่มหนุม เนื้อตรงแผนอกเปนปลีคลายมัดกลาม รสชาติตาง
จากกระรอกจนไมอาจเทียบ ผัดใหหนักเผ็ดหนักเค็มกับขาวสวยรอน ๆ ...
หรือจะจัดการทางนี้กอน เสียงปนคงปลุกใหปาตื่นสัตวแตกหนีกระเจิง
“โชคอยูกับเอ็ง” พึมพยักเพยิดใหกระรอก กระบอกปนลดลง ผละ
จากตนไมยอตัวต่ํา คอย ๆ วางเทาเอียงใหดานนอกรับน้ําหนักตัว ยองตาม
เสียงทึ่ด ... ทึ่ด ... ไป
ดูเหมือนจะไมใชนกเพียงตัวเดียว เมื่อนิ่งฟงเสียงและแยกแยะตองสอง
... คิดถึงคําพังเพยวากระสุนนัดเดียวไดนกสองตัวอยางเพอเจอ เพียงแตคิด
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และหวังวา มันจะเพลินนั่งแนบชิดเคลียเคลา จมอยูในหว งรักเผลอไผล
กระสุนแบบลูกปรายสาดเขาใสเปนวงกวาง สยบเหยื่อรวงผล็อย ตัวหนึ่งผัด
เผ็ด ... อีกตัวลาบ ... ตาลุกโพลงและใจพองโตคับอก(21-22)
ครั้นไดยินเสียงอีเกงสวนดีสวนเสียของนกมุมก็ไมมีความหมายใด ๆ หลงเหลืออยูอีก
นิ่ง ฟง พอจับทิศทางไดวามัน อยูบนสัน สูง ตรงหนา ยิ้มพรายความ
ลิงโลดฉุด ใหกระโจนสวบเขาหาโคนไทร แนวกําบัง ที่พรางตัวไดสนิทกวา
อกใจระทึกพองลอยละลิ่ว เลือดแหงความปติฉีดผาวรอนใบหู ตกอยูใน
ภาวะตองเลือก จะยองขึ้นไปหา หรือลอใหมันเขามาสูทางปน ... นกมุมตี
ปกพึ่บพั่บตื่นแตกหนีไปแลว ลืมมันเสียสนิท เนื้อไมเทาแมครึ่งของขาอีเกง
ขางเดียว (22)
มาถึงตอนนี้เขาก็กลับมากังวลกับกระสุนแบบลูกปรายเม็ดเล็กอีกครั้ง “พิษสงพอจะลมเจาของเนื้อ
รสเลิศพวงพีอยางนี้ไดไหมหนอ” (23)
เห็นไดวาความหมายของอะไร ๆ ก็ชางไมคงที่ แรกทีเดียวการเผลอใสกระสุน
แบบลูกปรายแทนลูกโดดกลายเปนเรื่อง “บาระยํา” เมื่อนึกขึ้นไดวาเขาตั้งใจมาซุมยิงเกง แตเมื่อ
เปลี่ยนใจมายิงกระรอกกลับกลายเปนเรื่อง “โชคดี” ไป เมื่อพบเกงอีกการใสกระสุนแบบลูกปราย
ก็เปลี่ยนไปอีกครั้ง กลายเปนสิ่งนากังวลในที่สุด ความคิดที่มีตอเหยื่อก็เปลี่ยนไปทุกครั้งเมื่อเกิด
การเปรียบเทียบระหวางเปาหมายเกากับเปาหมายใหม และในกรณีนี้ก็มีจุดที่นาสังเกตอยูประการ
หนึ่งวา ในการเปลี่ยนความคิดของเขาจากเปาหมายหนึ่งไปสูอีกเปาหมายหนึ่ งนั้น เขาไมไดคิด
เฉพาะขนาดที่โตกวาหรือมีเนื้อมากกวาแตเพียงอยางเดียว หากแตคิดควบคูไปกับเรื่องของรสชาติ
และการปรุง อาทิ กระรอกตมแกงผสมฟกแฟง นกมุมผัดใหหนักเผ็ดหนักเค็ม และหากได
สองตัวตัวหนึ่งผัดเผ็ด อีกตัวลาบ เปนตน รสชาติอาหารซึ่งจะไดลิ้มรสนี้ประกอบเขากับความ
ผูกพันกับผูเปนที่รัก
การที่ความหมายของแตละสิ่งลวนไมอยูคงที่ แปรเปลี่ยนไปตามเหตุผลของเขา
ซึ่ ง ก็ ขึ้ น อยู กั บ ว า เขามองความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสิ่ ง นั้ น กั บ สิ่ ง อื่ น ตรงส ว นไหน หรื อ นํ า ไป
เปรียบเทียบกับอะไรดังกลาวนี้ เมื่อเชื่อมโยงกับความคิดในการ “ปรุง” ขางตนก็คงจะไมเปนการ
ไรเหตุผลจนเกินไป หากจะยกความหมายของเรื่องเขาสูแ นวคิดทางปรัชญาในอีกระดับหนึ่งวา
นี่เปนสัญลักษณที่หมายถึง “ความคิดปรุงแตง” ที่ทางพุทธศาสนาถือวาเปนเหตุสําคัญที่นํามนุษย
ไปสูการ “หลงติดของ” อยูในอารมณซึ่งเปนเหตุใหเกิดทุกข จนเกิดความประมาทซึ่งมีรากศัพท
เดียวกับความมัวเมานั่นเอง
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การตีความในประเด็นนี้จะตรงกันทีเดียวกับจุด มุงหมายของผูแตงหรือไมก็ตาม
อาจจะไมสําคัญเทาความหมายที่สัมพันธกันกับความหมายสวนอื่นของบทประพันธนี้ เมื่อพราน
สมัครเลนยิงถูกเกงบาดเจ็บ ความเสียดายทําใหเขาติด ตามไป สิ่งที่ทําใหเขามาดหมายคือความ
เขาใจอยางอุปาทานวาเขาเปนเจาของมัน ดังตอนตนบทที่ 2 “อยางระเริง” วา
เมื่อจุดเริ่มตนอยูตรงวาเขาคือเจาของซึ่งควรจะไดครอบครอง หลังจาก
ผานการลงแรงทุมเทไปแลว ความมุงมาดปรารถนาก็พุงเปนเสนตรง ไมมีจุด
หักเหถึง สิ่ ง ตอ งการแลว เหนี่ ยวรั้ง มัน ไวในสถานการณเ ป น ตอ ดว ยความ
เหนือกวาอยา งไมอาจเทียบ สัต วนั้ น บาดเจ็บ การเตลิด หนีอยูใ นลักษณะ
ซมซาน มันไรซึ่งเขี้ยวเล็บ ความประเปรียวอยางเดียว ธรรมชาติมอบใหเพื่อ
เอาตัวรอดถูกลดทอนใหชาลง รองรอยแหงการหนีตาย ทิ้งอยูบนรอยแหลก
ยับของใบไมอยางเปดเผย
จะมีความยับยั้งชั่งใจคิดใครครวญใดๆหลงเหลืออยูอีกเลา สติตองตั้งมั่น
ดวงตาชางสังเกตจดจําของคนเดินปาถูกละเลยไปแลว เขาสาวเทายาวๆแกะ
รอยตามอยางเรงรีบ (25)
ความระเริง ของเขา อยูที่ความคิด วา เขาเปน เจาของ (มีสิทธิค รอบครอง) กับ
“ความเชื่อวาตองไดและเห็นแตทางไดเปนความหวังสูงสุด” ซึ่ง “ชะลางความเหนื่อยลาละลายหาย
เหมือนน้ําฝนกระชากผิวดิน” (27) กวาจะคิดไดวานั่นเปนความเชื่อก็หลงไปในภูมิประเทศที่ไมรูจัก
เมื่อความหวังกลายเปนสิ้นหวัง เขาเอาแตโทษโชคชะตา “ชางเปนวันซวยแทๆ...” (30) เมื่อเริ่ม
หลงปา ซ้ําพบรอยเสือ จะไปทางไหนก็เจอแตรอยมันทุกทิศทาง เขาคิดวา “หรือวาเคราะหกรรม
ตามมาทัน” (42) เมื่อความกลัวตายเขามาครอบงํา เมียรักและลูกนอยกลายเปนตนเหตุ เมียคือ
ตนเหตุที่ทําใหเขาตองออกจากหมูบานมาบุกเบิกที่ทํากินใหม สวนลูกคือสาเหตุของการตองเขาปา
ครั้ง นี้ ทั้ง เมียและลู กคือตน เหตุที่ทําใหเ ขาตองมาเปน เชน นี้ ดัง คําบรรยายของผูเ ลาที่ลว งรู
ความคิดของเขาในบทที่ 3 “เปดเปงตื่น”
ลูก...เหมือนความรักความอาทรของเขาก็เปนเพียงเหยื่อลอเชนกันและทํา
ใหหลงตายใจสนิท กาวออกจากบานเพราะเด็กสองคนนั่น เหตุผลแคมัน
เปนเลือดเนื้อเชื้อไขตองเลี้ยงดู หญิง อีกคนเคยเปน คนอื่น อยูหมูบานอื่น
มาผูกมัด ร ว มเสพสมเกิด ผลพวงตองรับผิด ชอบเอาใจใส เพราะผูหญิง ที่
เรียกวาเมียทีเดียว ผลักดันตองใหออกจากหมูบ าน มันอยูถึงบานนาเหรง
หางกันเกือบสิบกิโลฯ พบในงานบุญ ตองตาตองใจพยายามติด ตอผาน
เพื่อนหนุมในหมูบานนั้น กระทั่งไดมาเปนเมีย วันที่ควายในหมูบานของเขา
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หาย กลุมเพื่อนหนุมบานนาเหรงถูกจับพรอมของกลาง เขาถูกคุมตัวไป
สอบสวนเพราะเคยติ ด ต อ สั ม พัน ธ แม จ ะไม มี ห ลั กฐานโยงมาถึ ง แต
ชาวบ า นไม น อ ยฝ ง ใจว า ต อ งมี ส ว นร ว ม ไม ย อมรั บ และเข า ใจอี ก เลย
ผูใหญบานขึ้นบัญชีเปนพวกหัวไม ทั้งที่ไมเคยลงมือลงไมกับใคร บวชเรียน
ก็เคย ไมใชคนดิบคนดาน รูดีรูชั่ว แมจะหางพระหางเจาไปบาง จะมีก็แต
ปากคอน้ําคําหวนกระดางและสิ่งที่ถูกเรียกวาหัวหมอ... เปนเปาสายตาของ
ใครตอใคร จนเกินจะทนความรูสึกไมไววางใจของผูคนได (43)
เขายังคิดแคนถึงความหลังที่ “ถูกตอนขับ ไมมีแมแผนดินจะเหยียบ” ตั้งแตกรณีที่
พิพาทกับเศรษฐีเจาของที่ดิน จนถึงขัดแยงกับกํานัน “คนพวกนั้นสุมหัวกันไลสง ไลตอนใหระเห็จ
ออกมา เปนเพราะพวกมันทีเดียวตองพลัดที่นาคาที่อยู กระทั่งไมมีแผนดินจะเหยียบในขณะนี้ ...
มันตองชดใช” (45) ตอมาในบทที่ 4 “เงาหลังขื่น” เขายอนรําลึกถึงความพลิกผัน เมื่อตองหยุด
เรียนกลางคัน กลับมาเปนชาวนา บทที่ 5 “คืนสู” เมื่อหนีเสือขึ้นไปอยูบนตนไม เปนบทที่เขาคิดถึง
จุดจบ ตอเนื่องจากความสูญเสียที่ผานมา หลังจากไดยินเสือฟาดหางกับพื้นดิน “ขณะมันเฝาคอย
เพื่อปรามเหยื่อใหรูวาอยาไดคิดหลบหนี” เขาถึงกับสิ้นหวัง
“นี่จะเอาไปหมดเลยหรือ” ครวญครางพร่ําเพอ
“บานก็อยูไมได นาไมตองทํา” เสียงแหบสั่นเราอยางสิ้นหวัง
“แลวจะเอาอะไรอีกเลา ชีวิตกูหรือ เอาเลย ... เอาซิวะไอเห” (55)
ในที่สุด “เมื่อคนพบความคิดไมหลงพลานตามไป” ฟงเสียงหยาดน้ําคางพรมใบไม
ใจสงบลง แลวทําใจไดวา “ถึงที่สุดก็แคนั้น” และยอมรับวา
... บางทีความเปนไปก็คือการหักลาง, เขาคิด... ดวงตะวันยามเชาขจัดความ
มืดของกลางคืน ฝนกระหน่ําผิวดินพงหญายับเยิน ลมแลง กระชากใบไมแก
หลุดรวง พายุหักรานกิ่งกาน ไฟปาฮือโหมทําลายปา มนุษยและสัตวออกไลลา
กระทั่งแมในความคิดของเขาก็มีการหักลางกันอยูตลอดเวลา และมีสิ่งใหมอัน
อยูเหนือความคิดคํานึงเกิดขึ้นไมขาดสาย (61)
เมื่อปญหาเริ่มคลี่คลาย เสือรายหายไปและเขาปนลงมาขางลางได ในบทที่ 7 “กลางลําสะทอน”
หลังนอนอยูบนตนไมทั้งคืน ความคิดเขาก็แปรไปอีกอยาง รูสึกอายที่กลาวโทษเมีย ระลึกไดถึง
ความรักในอดีต และกําลังใจที่ไดรับจากเธอจนสรางตัวตนมาได (74)
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ความคิดที่แตกตางในแตละสถานการณแสดงใหเห็นวา ความหมายอันไมคงที่
เพราะแปรเปลี่ยนไปตามสภาวะภายในของผูตีความ คือจิตอันปรุงแตง จึงเห็นไดวาศิลา โคมฉาย
อาศัยโครงเรื่องของนวนิยายเรื่องนี้ เปนโอกาสใหตัวเอกไดเดินทางไปในโลกแหงความคิด และได
ยอนทวนประสบการณของตนจนเกิดความรูเทาทันวา ความหมายของแตละสิ่งยอมแปรเปลี่ยนไป
ตามสถานการณของผูตีความ ความหมายของสรรพสิ่งลวนเปนสิ่งที่ตัวเรานั่นเองเปนผูสรางและ
ปรุงแตงขึ้น
ผานความสํานึกของตัวเอก ผูอานไดติดตามกระบวนการปรุงแตง และเขาใจไดวานี่
คือสิ่งที่สรางปญหาแกมนุษย และในทางกลับกันการรูเทาทันจนสามารถถอนตัวจากสิ่งที่เราสราง
ขึ้นนี้ไดก็คือทางออก ก็อยางตัวเอก เมื่อตองหนีตายขึ้นไปอยูบนตนไม ขณะเสือรออยูขางลาง
และเขาติดอยูขางบน ผานความอกสั่นขวัญแขวนและความกลัวที่กดดัน สลับกับการดาทอเกรี้ยว
กราดเพื่อผอนระบาย ลวงเลยไปถึงยามค่ําคืน จนเมื่อถึงดึกดื่นเงียบสงัดก็เริ่มไดคิด วา เสนทาง
ของตนกับเสือที่มาเกี่ยวพันกัน นาจะเปนความบังเอิญ (56) ถึงแมไมวายตื่นตกใจเมื่อไดยินเสียง
คํารามและฟาดหางขมขู แตเมื่อคิดไดหัน ไปสนใจตอสิ่งอื่นรอบตัว เพื่อระงับความพลุ งพลาน
เมื่อจิตใจสงบลงไปบางก็เริ่มเห็นความจริง เขาไมไดตกเปนผูถูกลาที่มีแตความเสียเปรียบแตฝาย
เดียว ทั้งเสือและตัวเขาตางมีจุดไดเปรียบเสียเปรี ยบไมตางกัน นี่ก็ยอมจะหมายความวาการที่
ปญหานั้นดูจะขยายใหญโตขึ้นเกินกวาความเปนจริงจนดูเหมือนไมมีทางออกใด ๆ หลงเหลืออยูนั้น
เกิดจากความคิดที่สรางดวยภาวะทางอารมณที่กําลังเตลิดเปดเปงของเขาเอง ปญหาของมนุษย
อาจไมไดมีที่มาจากที่อื่นนอกจากการหลงติดอยูในสิ่งสมมุติที่เราเองเปนผูสรางขึ้นดังไดเนนย้ําผาน
ความคิดของตัวเอกในตอนที่เขาหันไปสนใจหมูดาวเพื่อสยบความกลัวที่เกิดขึ้นในใจ
เสียงคํารามและฟาดหางขมขูยังคงเกิดขึ้นในบางชวงตอน ถึงขณะนี้เขา
คนพบความคิด ไมหลงพลานตามไปอีก สงบปากคํามองสูงขึ้นไปสูดวงดาว
พยายามคิด ถึง รูปทรงตามตําแหนง จัด วางดาวไถ ดาวจระเข ดาวลูกไก
เปนเพียงแสงเรืองกระจัดกระจาย ผูคนเล็งมองและลากเสนวาดภาพเอาจน
เปนรูปราง นาชื่นชมหรือชวนเสียวสยอง และอีกมากมายบนฐานการสมมุติ
(59)
การเขาใจความจริงขอนี้ทําใหเขาสามารถมองเห็นปญหาอยางที่เปนจริงและพอจะมีสติเพื่อคนหา
ทางออกได ผูแตง ไดแสดงใหเ ห็น วา การที่เ ขาเริ่มจะมองเห็น ปญ หาอยางที่เ ปน จริง ดัง กลาวนี้
มีจุดเริ่มตนจากใจที่เปนสมาธิ ซึ่งเขาพบเขาโดยบังเอิญขณะเดียวดายอยูบนยอดไม ดังที่บรรยาย
วา
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น้ําคางหยาดเม็ดพรางพรมลงกระทบใบไมดัง เปาะ... เปาะ... บางเม็ด
พลัดหลงกระทบลําแขน ความชื้นเย็นชําแรกลึกเขาไปในเนื้อซานลงไปใน
ความรูสึก นิ่ง ฟงเสียงตกตองอยางรอคอย มันหยาดมาจากหวงอางวาง
ปะทะแลวเลือนหาย การปรากฏอยูคือความชุมเย็นใบไมใบหญาตองการมัน
หลอเลี้ยงใหสดชื่นเขียวงาม ในชีวิตไมเคยคิดถึงเลย แตความรูสึกคลายมัน
ผานเขามาเปนเพื่อน ในยามเชนนี้เหมือนหยาดน้ําไดหลอเลี้ยงความแหง
ผากใหพลิกฟนเชนกัน (55-56)
หลังจากนั้นมาเมื่อใจจดจอกับน้ําคางแตละหยดจิตใจก็สงบลงและสติก็กลับฟนคืน
... นิ่งฟงการปรากฏตัวของหยาดน้ํา ปากคลายจะขมุบขมิบนับตาม จิตใจ
จากหลายเศษที่แตกกระเจิงถูกรวมเขาเปนหนึ่งเดียวจดจอจมดิ่งลงสูความสงบ
นิ่งนาน
สภาวะแหงปกติหวนคืน ลมเย็นและน้ําคางไลความเหน็บหนาวบนเนื้อ
หนัง ปลุกเราบอกถึงความมีอยูแหงตัวตน ทุกสวนยังครบถวนปลอดภัยอยู
บนนี้สิ่งสูญเสียไปคือบางสวนของชีวิตทะนง (56)
ใจที่เปนสมาธิไมเพียงทําใหเขาแยกปญหาที่เปนจริงออกจากปญหาสวนที่เขาสราง
ขึ้นจากความคิดของตัวเองไดเทานั้น แตยังปลุกใหพินิจความเปนไปของธรรมชาติรอบตัวจนหยั่ง
เห็นความเปนจริงบางประการ เริ่มตนที่การพินิจความเปนไปของหยาดน้ําคาง แลวเชื่อมโยงไปสู
วงจรแหงความคิดของตัวเอง ทุกสิ่งตางก็มีจุดเริ่มตน การดําเนินไป และจุดสิ้นสุด แลวถูก
แทนที่ดว ยจุดเริ่มตน ของวงจรใหมตอไป จากนั้นความคิดของเขาไดข ยายขอบเขตไปสูความ
เปนไปของธรรมชาติในวงจรอื่นที่ตางก็มีวิถีอิสระ แตหากจะมีผลกระทบถึงกันไดก็เปนเพียงความ
บังเอิญ เขาคิดถึงน้ําคาง
... ชวงถี่หางหยาดลงเหมือนการละทิ้ง ไมมีมายาซับซอน เปนไปตามวิถี
ของตนเองอยางอิสระ
ใจเย็นเยือกสงบลง การตกตองไรจังหวะควบคุม กังวานอยูในความ
เงียบของค่ําคืน มันรวมตัวกันตรงไหนหนอกลางความอางวาง ตองใชความ
กลาหาญหรือเปลาขณะทิ้งตัวลง เขาพยายามคิดและมองใหเห็นจุดเริ่มตน
การดําเนิน ไป กระทั่ง สีสัน ...ลมเย็น ทวีค วามหนาวคลายไดปด กวาดเอา
ความคิดนั้นกระจายไป และเริ่มตนใหมเปนอีกอยาง ตามความจริง มัน
เปน ธรรมชาติที่มีอยูหมุน วนอยูในวงจรของตัว เอง ไมมีสว นยิน ดียิน ราย
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สั่นสะเทือนกับความเปนไปของวงจรอื่น ความเกี่ยวเนื่องถึงกันที่อาจมีเ ปน
เพียงผลพวงไมไดคาดหวัง (59)
ความเขาใจกฎธรรมชาติที่มีความเคลื่อนไหวเปนวงจร เปนเหตุใหมีการปลอย
วาง ลดการปรุงแตง หากเชื่อมโยงกับตอนที่เขาเริ่มสนใจตอหยาดน้ําคางที่หยดลงมากระทบกายใน
ตอนแรกทีก่ ลาววา “การปรากฏอยูคือความชุมเย็น ใบไมใบหญาตองการมันหลอเลี้ยงใหสดชื่น
เขียวงาม” (56) ก็แสดงความสัมพันธของน้ําคางกับชีวิตพืชพรรณในสายตาของคนทั่วไป แตการที่
หยาดน้ําคางเริ่มกอตัวขึ้นกลางหาว แลวหยดลงสูพื้นเบื้องลาง เปนเพียงการดําเนินไปในวงจร
ของธรรมชาติของตัวมันเอง โดยไมมีจุดมุงหมายวาจะตองดําเนินไปเพื่อสิ่งใด แตผลกระทบตอ
วงจรอื่นที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญก็คือกอความชุมชื้นแกรากไมใบหญา ซึ่งเปนอีกวงจรหนึ่งที่ดํารงอยู
ในธรรมชาติ อันที่จริงผลกระทบเชนนี้มีทั้งที่เปนการเสริมสรางและการหักลาง หรือไมก็เปนทั้ง
สองอยางในคราวเดียวกัน ดังกรณีของหยาดน้ําคางขางตน การสรางความชุมเย็นแกใบไมใบ
หญานับเปนผลในทางเสริมสราง แตก็มีผลในทางหักลางอยูดวยเชนกัน เพราะการกอความชุม
เย็นในแงหนึ่งก็คือการหักลางความแหงผาก อยางไรก็ตามในความคิดของตัวเอกนั้นเขามองไปที่
ผลประการหลัง ที่เ ปนเชน นี้ก็เพราะสถานการณที่เขากําลัง เผชิญ อยู เมื่อเขามองปญ หาตาม
แนวคิดขางตนวา “เสือเปนนักลาโดยธรรมชาติ มีว งจรของตัวมันเอง เชนเดียวกับเขาที่เปน
ชาวไร เปน พราน มีวิถีทางสว นตน การเผชิญ หนาเปน ผลพวง ถูกกําหนดแลว และควร
ยอมรับ” (60) ผลกระทบระหวางวงจรของเสือกับวงจรของเขาที่อาจมีขึ้นก็คงจะเปนไปในแงของการ
เสริมสรางไมได การมองปญ หาเชน นี้ทําใหเขาลดทอนความทุรนทุรายขณะเผชิญปญหาลงได
เมื่อคิดวาการที่เขากับเสือมาพบกันเปนเพียงการดําเนินไปของวงจรสองวง ที่โคจรมาพบกันโดย
บังเอิญไมตางอะไรกับความเกี่ยวเนื่องโดยบังเอิญของวงจรอื่นในธรรมชาติ ก็ไมจําเปนต องตั้ง
คําถามที่ไมมีคําตอบวาทําไมถึงตองเปนเชนนี้ เปนเพราะเคราะหกรรมหรือเปนเพราะใครอีกตอไป
เพราะผลในทางหักลางที่หากจะมีคงเปนอยางเดียวกับฝนที่กระหน่ําผิวดิน ลมแลงกระชากใบไม
รวง พายุหักรานกิ่งกานของใบไม ฯลฯ ที่หาคําตอบไมไดวาเปนเพราะเคราะหกรรมของผิวดิน
ใบไม กิ่งไม หรือเปนเพราะใคร นอกจากจะยกใหเปนเรื่องของธรรมชาติ เพราะความเปนไป
ของธรรมชาติเปนอยางนี้
การตีความนวนิยายเรื่องนี้จําเปนตองระมัดระวังเปนอยางยิ่งเมื่อตองเชื่อมโยงกัน
ระหวางโลกของความเปนจริงกับแนวคิดทางปรัชญา นวนิยายเรื่องนี้คงไมไดมุงหมายจะบอกเราวา
เมื่อตองเจอเสืออยางตัวเอกตองคิดตองทําอยางไร การเผชิญหนากับเสือในที่นี้อาจไมไดหมายถึง
เสือจริง ๆ แตเปนสัญลักษณที่หมายถึงปญหาทั้งหมดทั้งมวลของมนุษย เมื่อใดที่เราเผชิญกับ
ปญหาแลวมัวแตตั้งคําถามดวยอารมณพลุงพลานทุรนทุรายวาทําไมถึงเปนเชนนี้หรือคิดโทษใคร
นั่นก็คือการเพิ่มความเดือดดาลใหตัวเองจนหลงติดอยูในอารมณที่ขุนมัวและปดประตูทางออกของ
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ตัว เองไปโดยปริยาย ทางหนึ่งที่จะทําใหค วามเปน เดือดเปน แคนตอโชคชะตาสงบระงับลงได
ก็คือยอมรับวาธรรมชาติของชีวิตมันเปนเชนนี้ แลวคอยคิดหาทางออกกันตอไป
อย า งไรก็ ต ามการแสดงแนวคิ ด ทางปรั ช ญาของผู แ ต ง ก็ ไ ม ไ ด ห ยุ ด อยู แ ค นั้ น
แนวคิดทางปรัชญาขางตนนี้คือการอธิบายในเบื้องตน เพื่อจะนําไปสูแนวคิดทางปรัชญาอีกระดับ
หนึ่งในบทที่ 7 “กลางลําสะทอน” และบทสุดทาย “ทางยอนคืน” เมื่อเสือหายไป ตัวเอกลงมาสู
พื้นเบื้องลาง มุงหนากลับบาน แตตองมาเจอเสือตัวเดิมเขาระหวางทางในระยะประชิดชนิดไม
ทันไดตั้งตัว ทุกสวนประสาทแข็งคางหมดทางหนีโดยสิ้นเชิง คิดจะเหนี่ยวไกก็ไมแนใจวาปนจะมี
พิษสงหรือกระสุนจะดานกลายเปนแคทอนไมหรือไม ก็ไดแตยืนจองประสานสายตากับเสืออยู
เชนนั้นเนิ่นนาน เขาพบวา
ในดวงตาของมั น ไม มี แ ววแห ง ความสะทกสะท า นกระหายเลื อ ด
ตะกละตะกลาม ชั่วรายหรือออนโยน วางโหวง มีสิ่งแซมแทรกอยูนิดเดียว เปน
ความฉงน สวนประกอบในดวงตาสีเขียวเรืองและสะทอนอยูในตาดําเรียวเล็ก
นิ่งเรียบ
“เหมือนกับพระ” ใจพลันคิดถึงรางหลวงพอผอมบาง สิ่งเหมือนกันไมใช
ทาเดิน ความมั่นใจ หรือความกลา แตเปนความนิ่ง
ความเหมือนในความตาง เฉกเชนจุดบนปลายสุดของปกนก ซาย-ขวาเทา
เทียมและสมดุล
สิ่งปรากฏสะทอนออกมาสูตัวเขา เปนความมั่นคงที่ไมมีสิ่งใดโยกคลอน
เขารูวามีแตเงาสะทอนเชนนี้เทานั้น ที่เปนอาวุธพอจะสูรบตบมือ (79)
ในสถานการณคับขันที่ตองเผชิญหนากับอันตรายถึง ชีวิต เชนนั้น การพินิจ “เงา
สะทอน” จากคุณลักษณะของเสือ ทําใหเขาเขาใจไดวาความนาเกรงขามของเสือนั้นมาจากคุณสมบัติ
เดียวกับที่พระภิกษุชรามี นั่นคือความนิ่ง จึงพบทางสวางวา วิธีที่จะชวยใหอยูรอดกลับไมใชการดิ้น
รนอยางพลุงพลานคิดโทษสิ่งใดๆอยางที่เขามักกระทํากอนหนานี้ รวมทั้งไมใชความกลา หากแต
เปนความนิ่งหรือการเผชิญหนาอยางไมหวั่นไหว หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือความพรอมจะยอมรับ
อยางปลอยวาง ดังคําบรรยายวา
สงครามการประสานสายตาจอง โดยอาศัยความนิ่งเปนฐานดําเนินไป
ยาวนาน มันอาจจะไมเคยเห็นหรือเขาใจตอมนุษย แตเขารูจักมันรวมไปถึง
การไดรูจักตัวเอง ในชวงผานมาเกือบสองวันในปาเขา ความฮึกเหิม ความกลัว
ความตาย และการเกิด ผลัดเปลี่ยนเวียนกันเขามาสูครั้งแลวครั้งเลาจนคุนเคย
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ราวกับเพื่อนสนิท การแสดงออกโตต อบความรูสึก ถูกถายเทออกไปซ้ําซาก
บอยครั้ง ตามความผันผวน จนเกือบนําไปสูภาวะตายดาน
สิ่งผลักดันใหกาวมาสูการเผชิญหนา ไมใชความกลา เปนอยางอื่น...ไม
อาจบอกได ค ล า ยจะเป น ความแปรเปลี่ ย นฉั บ พลั น ของชี วิ ต ในระยะสั้ น
ความหวั ง ไม อ าจหวั ง ได และความสิ้ น หวั ง ที่ อ าจยั ง มี ห วั ง ตกอยู ใ นห ว ง
ประหลาดเหมือนไมมีตัวตน ลอยเควงควางในความวางเปลาไมอาจยึดเหนี่ยว
สิ่งใดไดเลย ประกอบกับบางสวนแหงความคิดลาเหนื่อยเกินจะดิ้นรนไดอีก
ตองการจุดจบสิ้น (79-80)
ภาวะดังกลาวนี้ไมใชการยอมจํานนตอชะตากรรม อยางที่มักกลาวกันวาปลอยไป
ตามเวรตามกรรม แตที่จริงนี่คือการอธิบายถึงภาวะของ “ความวาง” ที่เกิดจาก “การปลอยวาง”
ความตางนั้นอยูที่การยอมจํานนตอชะตากรรม เปนการยอมรับอยางจําใจเพราะไมอาจทําอะไรได
มากกวานั้น การไมดนิ้ รนขัดขืนในแงนี้ไมใชความสงบ เพราะความยึดมั่นวาเปนตัวเปนตนยังมีอยู
ความทุกขจึงยังมีอยู ในอีกทางหนึ่งการยอมจํานนตอชะตากรรมไมไดเกิดจากความเขาใจสภาวะที่
แทจริง แตการปลอยวางเกิดจากความเขาใจความจริงในแงความสัมพันธของคูตรงขามคือ “ความ
ฮึกเหิม ความกลัว ความตาย และการเกิด” ประสบการณครั้งแลวครั้งเลาในชวงเวลาอันสั้น ไดนํา
เขาไปสูภาวะที่เกือบตายดานและลาเหนื่อยจนไมอยากดิ้นรนอีก นี่คือความออนแรงที่จะเวียนวาย
อยูในอารมณเหลานี้
อันที่จริงความหมายของการเกิดในทางพุทธศาสนาอยางที่กลาววาการเกิดเปนทุกข
นั้น หมายถึงการเกิดความยึดมั่นถือมั่นวาเปนตัวเราของเรา การเกิดของอารมณ เชน ความฮึกเหิม
ความลําพอง ความกลัว การมีหวังหมดหวังเปนตน ก็เชื่อมโยงกับอุปาทานวามีตัวตน เมื่อหมด
ความอยากเขาก็คลายความยึดมั่นในความเปนตัวตน เมื่อตัวตนหายไปก็กลายเปน “ความวาง”
และความทุกขก็หายไปเพราะเขาไมไดเปนผูที่กําลังเผชิญหนากับเสือ อาจมีคําถามวาแลวผูที่กําลัง
จะถูกเสือขย้ํานั้นเปนใคร คําตอบอาจมีวาเปนวงจรของธรรมชาติที่กําลังจะไดรับผลกระทบจากอีก
วงจรหนึ่งที่มีอยูในธรรมชาติดวยเชนกัน เขาจึงไมจําเปนตองทุกขเพราะผูรับผลกระทบไมใชเขา
เสียแลว แตเปนเรื่องระหวางธรรมชาติกับธรรมชาติ ดังที่กลาววา “การไมมีตัวตน ชะตากรรม
จึงไมไดเปนของเขา มันเปนของธรรมชาติ ” (81-82) ตอจากนั้นไปจึงเปนแคเพียงการ “เฝามอง
ชะตากรรมที่ดําเนินไป โดยไมโดดลงวายดิ้นทุรน”
นวนิยายเรื่องนี้แสดงทางออกของปญหาดวยพุทธปรัชญาที่ลึกซึ้ง จนบางครั้งดู
ประหนึ่งวาทางออกนั้นอยูไกลเกินไปกวาที่ปุถุชนอยางเราๆ จะเดินทางไปถึง โดยเฉพาะเมื่อตอง
คิดวาทางแกปญหาทั้งหมดทั้งมวลนั้นอยูที่การทําลายความยึดมั่นในตัวตนและความยึดมั่นในความ
เปน นั่น เปน นี่ข องสิ่งรอบขาง จนในจิตเหลือเพียงความวางเปลาหมดกิเ ลสตัณหาอยางสิ้น เชิง
เพราะนั่นหมายถึงความเปนอริยบุคคลอันเปนเปาหมายสูงสุดทางศาสนา อยางไรก็ตามผูแตงก็
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ไมไดมุงใหเราตั้งเปาไปใหถึงในระดับที่เปนโลกุตระเชนนั้น ประสบการณของตัวเอกครั้งนี้ไมใช
การ “บรรลุธรรม” หรือการหลุด พนจากกิเ ลสอยางที่มักกลาวกัน ดัง ที่ไ ดแสดงใหเห็น วาหลัง
จากนั้นเขาก็ยังมีภาวะทางอารมณและความรูสึกเมื่ออายตนะภายใน (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) สัมผัส
กับอายตนะภายนอก (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ธรรมารมณ) ไมตางจากคนทั่วไป ในตอนที่เห็น
ซากอี เ กง ที่ เ สือกิ น อิ่มแลว เหลือทิ้ ง ไว ดัง ที่บรรยายว าเขาเห็น แลว ก็ “เบือ นหนา เบหนี ค วาม
สยดสยอง” (85) ที่จริงประสบการณของตัวเอกครั้งนี้เปนเพียงการไดสัมผัสกับภาวะของ “ความ
วาง” ที่เกิดจากการปลอยวาง ซึ่งเปน ภาวะอีกดานหนึ่งที่มีอยูในตัวเราทุกคนและเกิดขึ้นกับเรา
บางขณะแตเราไมรูตัวหรืออาจอธิบายไมไดวาคืออะไร ดังที่บรรยายวา “การเผชิญหนากัน คลาย
ไดพบเห็นตัวตนอีกดานหนึ่งของตัวเองที่ไมเคยรูจัก” (85) แตภาวะนี้ไมไดอยูกับเขาตลอดไป เขา
ไมไดกลายเปนคนใหม แตยังเปนคนเดิม เมื่อจุดนี้ผานพนไปเขาก็กลับสูภาวะปกติเหมือนที่เคย
เปนมากอนหนานี้ ดังที่บรรยายวา “เมื่อตัวตนเกาๆกลับคืนมา จึงเริ่มออกเดินไปขางหนา ตัว
เบาโหวงหวิว” (85) ความเปนคนใหมหากจะมีอยูก็เปนเพียงการเปนคนใหมที่ไดพบวายังมีภาวะ
อีกดานหนึ่ง เชน นี้อยูในตัว เรา ประเด็น ดัง กลาวนี้ไ มได เ ปน การคิดเอาเองคนเดียวของผูแตง
หากแตเปนการอธิบายตามหลักของพุทธศาสนา พุทธศาสนาไมไดถือวาความรูสึกวาเปนตัวเรา
ของเราที่ทําใหเกิดทุกขนั้นจะเกิดกับตัวเราอยูตลอดเวลาอยางที่มักเขาใจกัน หากแตเกิดขึ้นเพียง
บางคราวเทานั้น
ในอีกทางหนึ่ ง ปญ หาของมนุษยมีห ลายระดับ ความสงบอาจนํา ไปสูก ารเข า
ใจความจริงในระดับสูงอยางที่เปนเปาหมายทางศาสนาก็ได หรือในระดับที่รองลงไปความสงบคือ
บอเกิดของปญญาที่จะทําใหมองเห็นปญหาอย างที่เปนจริงเพื่อจะคนพบทางแกไข เมื่อไดเสนอ
ทางออกในระดับพุทธปรัชญา ผูแตง ก็กลับมาปด ทายเรื่ องดวยความเรียบงายของวิถีชีวิต ดว ย
ความเขาใจธรรมชาติ เมื่อสถานการณแหงความเปนความตายคลายลง โดยที่เสือผละจากไปเอง
เพราะมันอิ่มแลว ในใจของตัวเอกก็เหลือเพียงความสงบ ขณะมุงหนากลับบานนั่นเองก็คิดขึ้นได
ทางออกของคนหลงปามันงายนิดเดียวก็แคเดินเลียบไปตามสายน้ํา ดังคําบรรยายวา
สายน้ําเคลื่อนตัวริก...ริก... มุงไปขางหนา เพิ่งคิดออกในวินาทีนั้น หวย
เล็กยอมไหลลงหวยใหญ หวยใหญมุงสูลําน้ําตามสายน้ําลองลงไป ไมตอง
ปนภูไตผาหรือเสี่ยงตัด ปาอีก น้ําใสสะอาดในลําธารยอมพาเขาหาทุ ง ราบ
พบผู ค น และคืน สูเ รื อนฟาก กา วเคลื่อ นต่ํา ลงไปสู ค วามชุ มเย็น อยา ง
เชื่องชา ใจโลงโปรงเปนสุข งายดายเหลือเกิน (86)
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ความหมายของชีวิตและคุณคาแหงความเปนมนุษย
1. ตลิ่งสูง ซุงหนัก
ภายหลังที่นิคม รายยวา ไดชี้แนะใน ตะกวดกับคบผุ ตั้งแตป2 526 วาความเกลียด
ชังความชั่วและมุงแตกําจัด ออกไปยังไมใชหนทางรอดของสัง คม หากไมไ ดสํานึกในภาวการณที่
แทจริงและลักษณะรวมของมนุษย ซึ่งไมอาจจะแยกออกไดเด็ดขาดวาใครเปนฝายดีและใครเปน
ฝายชั่ว ในปถัด มาคือ2527 เขาเขียนนวนิยายอีกเรื่องหนึ่ง คือ ตลิ่ง สูง ซุงหนัก1 ตั้ง คําถามตอ
ความหมายและคุณคาที่แทของชีวิต นวนิยายเรื่องนี้อาจไมใชเรื่องเดียวที่แสดงความหมายในแงนี้
แตนาจะเปนนวนิยายไทยเพียงเรื่องเดียวที่เสนอเนื้อหานี้เปนความคิด หลัก ตลิ่งสูง ซุงหนัก จึง
เปนนวนิยายที่แสดงความหมายของชีวิตไดในแงมุมที่หลากหลายที่สุดและซับซอนที่สุดเทาที่เคยมี
มา จนยากเกินกวาจะนิยามอยางสั้นๆวาชีวิตคืออะไรกันแน สารอยางหนึ่งที่นิคมเสนอไวก็คือ
ชีวิตเปน “ภาระ” (ดวงมน จิตรจํานงค, 2547 : 337) ที่จําเปนตองลากเข็นทามกลางกรอบจํากัด
ชื่อเรื่องก็แสดงความหมายในแงนี้อยูแลววาตลิ่งก็สูง และซุงก็หนัก แตชีวิตก็ไมไดมีดานเดียว
หรื อ หากจะหยิ บ ยื ม มโนทั ศ น ข อง ตะกวดกั บ คบผุ มาใช ก็ ค งต อ งกล า วว า ชี วิ ต ก็ เ ป น
เชนเดียวกับมนุษย คือเปนสวนผสมของหลายอยาง มีทั้งดานที่งดงามและความอัปลักษณ และ
บางทีทั้งความงามและความอัปลักษณกอ็ ยูในที่เดียวกัน(นิคม รายยวา, 2547ก : 267-268)
ในแงหนึ่งชีวิตดํารงอยูและเคลื่อนที่อยูใ นเสนทางอันมีขอบเขตจํากัด ที่ไมมีใคร
จะหลีกหนีไปพน เปนเชนเดียวกับสายน้ําที่ไหลไปตามรองดิน แมออกนอกเสนทางไปบา ง แต
สุดทายก็กลับสูตลิ่งเดิม (นิคม รายยวา, 2547ข : 55) ทุกชีวิตตางมี “ตลิ่ง” เปนขอบเขต แตบางทีก็
อาจมองไมเห็น ดังที่คํางายตัวเอกคิดเปรียบเทียบตลิ่งของแมน้ําที่เขาทํามาหากินกับขอบเขตชีวิต
ของปลาและนก
ปลาก็เหมือนกัน เขาคิด อยูในรองดินแตกรวมกับน้ํา ‘เหมือนชีวิตของ
ฉันดวย’ เขาบอกตัวเอง พอเลาใหฟงวา ฉันเกิดในกระตอบคนแจวเรือจาง
ขณะเดินทางลองไปใต พอฉันเกิด พอจึงเปลี่ยนใจ ปกหลักหากิน อยูที่
หมูบานนั้น ฉันโตที่นั่น จับปลาในแมน้ํา ปลูกผักบนตลิ่ง มีชีวิตหากินใน
รองดินสายนี้ โดยมีตลิ่งสูงชันเปนขอบกั้นอยูสองดาน ฉันอยูในนี้ เขาคิด
อาจออกนอกขอบไปบาง ไมนานก็กลับมาอีก แตคนที่ไมกลับ ก็ไปอยูใน
ตลิ่งของแมน้ําสายอื่น
1

งานวิจัยนี้ใชฉบับปพ.ศ. 2547 (ไมปรากฏครั้งที่พิมพ)
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แลวนกละ เขาแหงนขึ้นฟา มีขอบตลิ่งกั้น เหมือนสายน้ํา เหมือนปลา
เหมือนตัว ฉัน ไหม ดูมัน มีอิสระกวา บิน ไปบนอากาศทุ กหนทุกแหง แต
นกเปดน้ําฝูงที่ผานบานฉัน มันบินอยูเสนทางเดียว เชาไปเย็นกลับ มันคงมี
ขอบตลิ่ง เปนทางของมันเหมือนกัน แตตลิ่งของมันมองไมเห็น (56)
สัญ ลั กษณที่เ สนอผ านกระแสความคิ ด ของคํ างาย ซึ่ ง ผู แตง ใช ต ลอดทั้ ง เรื่อ ง
สอดคลองกับประสบการณของชายชาวบานผูใชชีวิตทามกลางธรรมชาติ แตสามารถสื่อสารเนื้อหา
อันเปนนามธรรมซับซอน และอันที่จริงก็ใชวาผูอานจะหมดหนาที่ไปแลวโดยสิ้นเชิง อยางใน
ประเด็นนี้สิ่งที่ผูแตงไมไดบอกและผูอานจําตองเชื่อมโยงไปสูประสบการณของตนกันเอาเองก็คือ
อะไรคือตลิ่งที่กั้นคนไว ความหมายนี้ก็อาจเปนไดหลายอยาง หากคิดเพียงวาตลิ่งคือความผูกพัน
กับถิ่นเกิดหรือความเคยชิน ที่ทําใหเราดํารงกิจวัตรอยูในเสนทางเดิมซ้ําซากทุกวี่วัน เชาไปและ
เย็นกลับเหมือนนกเปดน้ําในเรื่อง ก็อาจไมใช เพราะเมื่อออกจากตลิ่งนี้ไป “ก็ไปอยูในตลิ่งของ
แมน้ําสายอื่น” หากคิดวาถามีตลิ่งก็ตองมีแมน้ํา คงตองอาศัยแมน้ําดํารงชีวิต ตลิ่งก็คือสิ่งที่ใหชีวิต
และเอื้อใหชีวิตดํารงอยูได เราคงปฏิเสธจะอยูในตลิ่งไมไดถายังตองการจะมีชีวิต จึงกลาวไดวาตลิ่ง
คือกฎเกณฑ ที่ทําใหคนเราตองดําเนินชีวิตไปในทางเดียวกันตามๆกันไป หรือที่เรียกวา “แนวทาง”
สิ่งที่จะเปนทางไดยอมมีขอบเขต ล้ําเกินออกไปไมได ทางหรือกฎเกณฑชีวิตนี้ไมจําเปนตองมองเห็น
กฎเกณฑ ที่ เ อื้ อ ให ชี วิ ต ดํ า รงอยู อาจมี ทั้ ง กฎเกณฑ ธ รรมชาติ แ ละกฎเกณฑ
วัฒนธรรม ทั้งวัตถุและระบบสังคม อีกทั้งความเชื่ อและคุณคาที่คนกําหนดขึ้น ทั้งสอดคลองและ
ขัดแยงตอสูกัน
ที่นาคิดตอก็คือ ยิ่งเราอยูในสังคมที่เจริญดวยวัตถุที่เงินยิ่งมีความหมายมากขึ้น
เทาใด ตลิ่งที่มองไมเห็นคือการใหคุณคาดวยวัตถุและการแบงแยกดวยสถานะทางเศรษฐกิจ ก็ยิ่ง
มั่นคงแข็งแรง ยิ่งขังเราใหอยูในพื้นที่จํากัดและควบคุมใหเราเดินตามๆกันไปอยางไมกลาออก
นอกเสนทางไดมากขึ้นเทานั้น ดังที่ปรากฏในเรื่อง ทั้งคํางายและบุญฮามเพื่อนของเขาตลอดจน
คนงานอื่นในโรงแกะสลักของพอเลี้ยง ตางตองสาละวนอยูกับงานที่เ รงรีบกันทั้งวันจนไมมีเวลา
หยุด พัก เพื่อจะไดเ อาไปขายขณะคนซื้อกําลังนิยมและใหราคาดี (11) หรือในคราวที่มะจัน
ตัดสินใจลาออกจากรานขายซากสตัฟฟในศูนยการคาของเมืองใหญ ซึ่งเปนสถานที่ที่ทั้งสนุกและ
สบายมีคนพลุกพลานและติดเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ํา เพื่อมาอยูกินกับคํางายในที่ซึ่งเงียบเหงา
การที่เพื่อนๆของเธอตางทัดทานเพราะเห็นวา “ขางนอกนั้นมันลําบาก” (139) นี่ก็นับเปนขอบตลิ่งที่
ควบคุมไมใหค นออกนอกเสน ทางไดเ หมือนกัน แมสุดทายมะจัน จะออกมาจนได แตไมไ ด
หมายความวาเธอจะหนีแนวกั้นของขอบตลิ่ง อื่นไปพน เธอเพียงแตออกจากขอบเขตจํากัดของ
เส น ทางสายหนึ่ ง เพื่ อ จะไปอยู ใ นขอบเขตจํ า กัด ของอี กสายทางหนึ่ ง ร ว มกับ คํ า งาย นี่ อ าจ
หมายความวาบางทีอิสรภาพที่มนุษยยังพอมีอยูก็เปนเพียงการเลือกวา จะอยูในขอบเขตจํากัดของ
ตลิ่งในรูปใดและของทางสายไหนเทานั้นเอง
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เสน ทางของมะจันก็เ ชน เดียวกับคํางาย ไมใชเ ฉพาะแตภาวะบีบรัด อัน ไมพึง
ปรารถนาหรือความกลัวเทานั้นที่เปนตลิ่งที่มองไมเห็น แมแตความตองการและความพอใจของ
ชีวิตซึ่งอาจอธิบายในแงมุมของคุณคาก็เปนตลิ่งได คํางายรักและผูกพันกับพลายสุดชางที่พอซื้อ
มาเลี้ยงไวแตยังเล็กและเติบโตมาดวยกัน เขาอยากเปน ควาญชาง โดยเฉพาะเปนควาญของ
พลายสุด คํางายรูสึกวาตัวเอง “เปนควาญพลายสุดมาตั้งแตเกิด ” และ “งานที่แทจริงของเขาคือ
ลากซุง” (71) ยิ่งโตขึ้นพลายสุดก็ยิ่งเปนสวนหนึ่งและเปนทุกสิ่งทุกอยาง ดังกลาวไวตอนหนึ่ง
“ชางเปนทุกสิ่งทุกอยางของคํางาย มันทําใหเขามีกิน มีใช ทุกครั้งที่อยูบนคอชาง เขาจะรูสึก
มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย” (39) เมื่อพลายสุดถูกขาย คํางายตองไปทําอยางอื่น แตเขาไมมี
ความสุข กับงานอื่น สุด ทายความตองการก็เ รียกรองใหกลับมาเปน ควาญของพลายสุดจนได
เพราะนี่คือทางของเขา จึงตองกลับมาอยูในตลิ่งของทางสายนี้
หากตีความวาชีวิตคือการเดินทาง มันก็คือการเดินทางระหวางปลายสุดอีกดาน
หนึ่ง คือ “การเกิด ” เพื่อจะไปสูปลายสุด อีกดานหนึ่งคือ “ความตาย” ในแงนี้ปลายสุดสองดาน
ดัง กลาวก็คือตลิ่ง ที่สูง ที่สุด ที่ไ มมีชีวิต ใดจะกาวพน ไปได และการมีชีวิต ก็คือการดิ้น รนอยูใน
ขอบเขตจํากัดระหวางปลายสุดสองดานนี้ ดังในตอนที่พลายสุดตกมัน คํางายอยูบนคอของพลาย
สุดเขารับรูถึงความ “มีชีวิต” ของมัน ขณะพลายสุด “ดิ้นรนและวิ่งพลาน ฟดเหวี่ยงอยูกับแองที่
หาทางออกไมได” มันพยายามปนขึ้นตลิ่งตรงหนา ครั้นเมื่อลื่นลมก็วิ่งกลับไปหาตลิ่งอีกดานหนึ่ง
“มันวิ่งพลานเหมือนชางตาบอด ขามแมน้ํากลับไปกลับมาอยางไรผล” (116) (เนนโดยผูวิจัย) ชีวิต
เป น อย างนี้ แ ละบางที ค นเราก็เ ป น เหมื อ นช างตกมั น ที่ อ ยู ใ นภาวะ “ตาบอด” อย า งพลายสุ ด
พยายามจะวิ่งไปสูทางที่คิดวาเปนทางออก เพียงเพื่อจะพบวาไมวาทางออกไหนก็เปนแคตลิ่งสูงที่
ปนขึ้นไปไมไดทั้งนั้น
ขางตน นี้คือการบอกวาการดิ้น รนของชีวิต ก็เ ปน เพียง “สภาวะไรค วามหมาย”
หรือหากจะเปนการเดินทางก็เปนเพียงการเดินทางที่ไรความหมาย ไมมีเหตุผลอันใดที่คนเราตอง
เกิดมาเพื่อจะเดินทางไปสูความตาย แตไมวาจะชอบใจตอความจริงขอนี้หรือไมก็ตามชีวิตของทุก
คนก็เปนอยางนี้ ซ้ําการเดินทางไปสูจุดปลายของชีวิตก็ไมไดเปนเหมือนการเดินทางทองเที่ยวที่นา
อภิรมยแตประการใด หากแต “เต็มไปดวยความเสี่ยงและอันตราย” (84) คํางายเรียนรูความจริง
ขอนี้ดวยความเขาใจชีวิตของปลาที่ตองวายทวนสายน้ําขึ้นไป เพื่อจะ “ไปที่ไหนสักแหง” โดยที่ตัว
มันเองก็อาจไมรู และกวาจะถึงจุดหมายก็ไมรูตองผานแกงกี่แกง ชอนจับปลากี่คัน และแหอวน
อีกกี่หลัง (155) แตนี่คือความจริงที่ตองยอมรับ เพราะชีวิตเปนอยางนี้ และไมมีใครจะเลือก
ไมใหเปนอยางนี้ได เพราะไมมีแมน้ําสายไหนที่ไมมีแกงและแหอวน (156) คํางายยังคิดวา คนก็
เชนกันกับปลา เขาเคยติดอยูในแห เขาคิดวา “มันเปนหนาที่ของฉันที่จะตองออกมาจากแหนั่น ใคร
ชวยไมทัน ฉันตองออกมาเอง” (155)
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ไมเพียงแตคนเรามีหนาที่เอาชีวิตใหรอดเทานั้น ขณะเดินทางไปสูจุดหมายของ
ชีวิตเรายังตองแบกภาระอันหนักอึ้ง เหมือนตองลาก “ซุง” อยูขางหลัง ซุงในที่นี้มีไดหลายอยาง
อยางแรกคือภาวะทางอารมณในสัญชาตญาณ ที่เปนภาระใหรักษาไว เพื่อใหชีวิตรอด ดังที่คํางาย
ระบุถึงความหิวและความกลัว เมื่อเขาคิดไปถึงเด็กนอยหนาตามอมแมมทีถ่ ูกทิ้งใหมีชีวิตอยูตาม
ลําพัง
‘แกคงลําบากมาก’ คํางายพูดกับตัวเองในวันรุงขึ้น ขณะที่เขากําลังผูกโซ
กับขอน เด็กตัวนิด เดียว เขาคิด ไมมีใครรูจักแก ถูกทิ้งใหอยูคนเดี ยว
ตองซอกซอนอยูกับความหิวและความกลัว คงหนักกับแกมาก เหมือนฉัน
ลากซุง ฉันมีความหิวและความกลัวบังคับ ตองลากซุงอยูทั้งวัน ไมกลา
ทิ้งมัน (171) (เนนโดยผูวิจัย)
ตอนตอมาความคิดที่เขาพยายามสื่อกับบุญฮาม ก็แสดงวาซุงเปนภาวะที่ซอนเรนในชีวิต หากไมใส
ใจก็ไมรูเทาทัน
“แกก็ลากซุงเหมือนกัน ทุกคนกําลังลากซุงอยูทั้งนั้น” คํางายเสียงดัง “แต
เปนซุงที่มองไมเห็น”
เขาอยากบอกวาทุกคนตางมีตาขอบังคับอยูบนหัว มีโซผูกโยงอยูขางหลัง
แตพอเห็นสีหนางงงันของบุญฮาม เขาจึงเปลี่ยนใจไมพูดอะไรอีก (173)
การเปรียบชีวิตเปนสิ่งที่ถูกกํากับดวยตาขอหรือสิ่งที่ควบคุมใหอยูในกรอบ (ตลิ่ง)
โดยมีโซตรวนที่ผูกโยงกับภาระ เห็นไดจากสัญลักษณชางถูกควบคุมดวยตาขอ ผิดกันแคมนุษย
ตองใชตาขอควบคุมตนเอง ในขณะที่ชางตองมีควาญ ดังนั้นมนุษยจึงเหมือนชางและควาญไปพรอม
กัน หรือมิฉะนั้นตาขออาจแทนอํานาจผูอื่นหรือสิ่งอื่น สื่อสารวาความทุกขในชีวิต ผลักดันใหเรา
กระทําสิ่งที่จําตองกระทํา ภาระหนักที่ตองลากดวยแรงของเรายังนาสลดที่มันเปนเพียงซาก ซ้ําเปน
ซากของชีวิตอื่นๆที่ถูกทําลาย (ดวยความโลภหรือกิเลสอื่นๆ) ดังที่คํางายบอกกับพลายสุด ขณะที่
พลายสุดกําลัง ลากซุงทอนใหญเพื่อจะใหเขานําไปแกะเปนรูปชางใหญ “ ‘แกกําลังลากตัว แกนะ
พลายสุด ทนเอาหนอย แกไมใชอะไรอื่น แตกําลังลากซากของแกเอง’ ” (183) แทจริงแลวนี่คือซาก
ของตนไม แตคนมักคิดเอาดวยความหลงผิดระหวางสภาวะที่แทกับรูปลักษณ ซากของตนไมจึง
กลายเปนชางใหญดวยอุปาทาน
ยิ่งขาดความรูความเขาใจชีวิตก็เปนสิ่งไรความหมายโดยสิ้นเชิง แตนวนิยายเรื่อง
นี้ไมไดสื่อใหเราเขาใจแตขอจํากัดวาเราไมมีทางเลือก ผูแตงยังกระตุนใหคิดวา ขณะมีชีวิต ความ
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เปนชีวิตมีคามาก ดังตอนหนึ่งซึ่งเปนที่จดจํากันในนวนิยายเรื่องนี้ ที่วา “เราทุกคนมีเกิดและตาย
อยางละหนึ่งหนเทากัน แตสิ่งที่อยูระหวางกลางนั้น เปนชีวิต เราตองแสวงหาเอาเอง” (184)
นาสนใจวาในเมื่อทุกคนมีชีวิต อยูแลว เหตุใดจึง ตองแสวงหาชีวิต เอาเอง คําตอบคือเราตอ ง
แสวงหาความหมายของชีวิตใหพบ ชีวิตที่ปราศจากความหมายไมดีกวาไมมีชีวิต นี่หมายความวา
หากมองดานมายาคติ ชีวิต อาจจะไรคา เชนมักวัดกันดว ยมูลคา โดยไมเ ห็นคุณคา พยายามจะ
รักษาหรือเก็บชีวิตไว แตกลับ “เก็บ” ดวยการทําลาย สิ่งที่เก็บไดก็เปนเพียงซากเทานั้น แตเราเอง
ตอ งเป น ผู ค น หาความหมายชี วิ ต หน า ที่ ข องคนเราคือ การสร า งความหมายขึ้ น ในภาวะไร
ความหมาย ดวยการเรียนรูความจริงของชีวิต เพื่อจะไดเห็นซุงและตาขอของตัวเองและ “สราง
ความเปนไทในภาวะทาส” ขึ้นมาใหได (ดวงมน จิตรจํานงค, 2547ค : 337)
ในแงนี้ การคนหาสัจธรรมเปนสิ่ง ที่หลีกเลี่ยงไดยาก แตก็กระทําไดดวยการทํา
ความเขาใจตัวเองเปนอันดับแรก ความยุงยากและความผิดพลาดนาจะเกิดกับ “คนที่ไมรู และไม
รูตัววาไมรู” (73) คนไมรูจักชีวิต ยิ่ง อยูในกรอบจํากัด ก็ยิ่ง ลํา บาก คนจึง จําเปน ตองรูวาตนอยู
ทามกลางสิ่งใด ดังที่คํางายเคยคิดเมื่อหลงปา เขาตองปนตนไมสูงดูไปไกลๆเพราะคิดวา “กอนอื่น
ตองรูวาตัวของเราอยูที่ไหน” (92) ภายหลังที่จําตองขายพลายสุด เมื่อไดกลับมาเปนควาญของมัน
ความมีชีวิตของคํางายก็กลับคืนมา ผูแตงไดย้ําหลายครั้งถึงความเปนเหมือนชีวิตเดียวกันของ
คํางายกับพลายสุด ชีวิตเขาก็มีความหมายขึ้นมาได แตคํางายก็ยังเขาใจความจริงคลาดเคลื่อน
เขาปกใจกับสภาพเหมือนของชางแกะสลัก และเขาใจวามันคือชีวิต ในตอนที่เขาแกะ “ชางใหญ”
เพื่อแลกกับพลายสุด การที่เขาจมอยูกับมันอยางลืมวันลืมคืนและพบกับภาวะของการทํา งานที่
ภาระและความจําเปนตองทํากลายเปนสิ่งที่อยากทํา จนดูประหนึ่งวาเขาไมไดทําอะไร “ชางมัน
งอกขึ้นมาเอง” นั้น
เขาหมกตัวอยูในเพิงมากขึ้นเรื่อยๆ จิตใจจมเขากับชางไม ไมสนใจวันคืน
บางครั้งจุดตะเกียงทําทามกลางความมืด มองเห็นที่มาที่ไป รูจังหวะหนักเบา
บางที่เขารูสึกเหมือนไมไดกําลังแกะสลัก
“ชางเกิดของมันเอง” เขาพูดดังๆขณะเพงดูสวนที่แกะไปแลว “ตัวมันงอก
ออกมาทีละนิด”
เขาติดพันกับงานจนไมอยากหยุด รูสึกเวลาผานไปเร็วมาก ถาฉันมีเวลา
มากกวานี้ก็ดี เขาคิด จะไดทําอยางสบาย ไมตองหยุดกินขาวหรือหยุดนอน
...
มันพอหรือยัง เขาคิด ขณะถอยออกมาดูหางๆ ยังขาดอะไรอีก คนจะ
วาไงนะ ถาบอกเขาวาฉันใสอะไรเขาไปในตัวชางบาง ฉันใสเวลาหลายป ใส
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กําลังใจ ใสค วามอดทน มีความสุข ความทุกข ความกลัว ความกลา
และอะไรอีกเยอะแยะรวมกันอยูในนั้น ...
กี่ปแลว นะนี่ เขาคิด ฉัน อยูในนี้นานมากทีเ ดียว เขาจําไดวัน แรกที่
เตรียมคอนกับสิ่วเขาในเพิง แอยังเลนกระโดดอยูกับชางกานกลวย แตเดี๋ยวนี้
แกโตมาก วิ่งขึ้นลงตลิ่งไปตกปลาแทบทุกวัน
หลังจากผานมาถึงวันนี้ เขารูสึกคลายโลงอกที่ไดขจัดอะไรบางอยางในใจ
ชางไมตั้งอยูในเพิงมุงหญาคา ไมวาใครจะชอบหรือไมชอบ มันก็อยูตรงนั้น
มีค วามหมายเฉพาะของมัน เขาไมเ คยนึกถึ ง เรื่องนี้มากอน มีแตรูสึกว า
จะตองทํา เขาไมรูตัว มันเปนภาระ เปนหนาที่ เปนความรับผิดชอบอะไร
สักอยาง ที่มีแรงกระตุนลึกๆขางในใหเขาพยายามจับสิ่วขึ้นตอก
ในใจเขามีบางอยางซอนเงียบๆ เขาคิดถึงพลายสุด เปนอารมณแวบเดียว
มันไมเกี่ยวกับใคร ไมวาพอเลี้ยง มะจัน หรือแอ พอถึงวันนี้ชางนั้นไมใช
อะไรอื่น เขาเห็นเปนเพียงเครื่องหมายบอกระยะทาง ที่เขาผานเขาไปจนถึงมัน
เวลายาวนานที่จมอยูกับมัน จนผมสีดํามีหงอกขาวแซม ( 103-105)
การแกะชางของคํางายมีความหมายเปนสัญลักษณ ดังที่กลาวไวตอนหนึ่งวา “ทุก
คนมีชางเปนของตัวเอง ของใครของมัน ตางคนตางแกะ ทําแทนกันไมได” (106) “ชาง” ใน
ที่นี้อาจหมายถึงความฝนของแตละคน การแกะชางก็หมายถึงการไดทําในสิ่งฝนหรือสรางฝนของ
ตัวเองใหเปนจริงขึ้นมา การไดใชชีวิตอยูในทางของตัวเอง ที่ไมใชเพียงแตเดินไปในทางของผูอื่น
หรือเดินตามๆกันไปอยางตายซากเชนนี้ ก็คือทางที่จะทําใหชีวิตของบุคคล “มีชีวิต” อยางแทจริง
แตชีวิตยอมอยูกับคํางายนั่นเองไมใชสิ่งที่เขาสราง ถึงแมคํางายไดใสสวนประกอบของชีวิต ลงไปใน
ตัวชางไมนั้น เชน กําลังใจ ความอดทน ความสุข ความทุกข ความกลัว ความกลา
ไมวาชางจะถูกเอาไปทําอะไร จะซื้อหรือขายกีค่ รั้งกี่หนก็ตาม ไมมีใครเอา
มันไปไดจริง การตอกสิ่วครั้งแรกจนถึงครั้งหลังสุด การอยูในเพิงตั้งแตกาว
เขาไปจนกระทั่งกลับออกมาอีกครั้ง นี่ตางหากที่เปนมันจริงๆ เปนความสุข
ความทุกข ดีใจ เสียใจ เปนกลางวัน เปนกลางคืน ที่เขาไดใชไป แลว
มันไดสะทอนกลับมาอัดแนนในตัวเขา (106)
สิ่งที่มีคาไมนอยกวาการสรางฝนใหเปนจริงคือการคนพบของคํางายวา การทําซาก
ใหมีชีวิตไมงายหรือยิ่งกวานั้นเปนไปไมไดเอาเสียเลย ความอิ่มเอมของคํางายเมื่อเขาแกะชางไม
ใกลเสร็จนั้น เปนเพียงประสบการณชวงหนึ่ง แตกวาจะมาถึงจุดนี้เขาตองผานอะไรหลายอยาง
แคเริ่มตนก็ทั้งหวั่นไหวและทดทอจนเกือบจะเลิกลมความตั้งใจหลายครั้งหลายครา เมื่อตองผจญ
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กับ “ขอบเขตจํากัด” ของตัวเอง ที่สําคัญก็คือ “ความไมรู” ใครก็ตามที่คิดจะแกะ “ชางใหญ”
ของตัวเองก็อาจตองเผชิญกับสิ่งนี้กันทุกคน เอาเขาจริงเราอาจไมไดรูจักสิ่งที่เราจะ “แกะ” ดีพอ
ทั้งที่เคยคิดวาเรารูจักมันดี และที่สําคัญกวานั้นบางทีเราอาจไมรูวาเราไมรู (73) การสําคัญตนผิด
เมื่อยังไมไดเผชิญกับความจริงเปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหคนเราไมรูจักตัวเอง แตอยางไรก็ตาม
ไมไดหมายความวาตองยอมจํานนกับความไมรูตลอดไป ทางที่จะเอาชนะก็เหมือนเด็กที่จะฝกวาย
น้ํา “เพียงโดดลงไป และใชค วามแข็ง แรง อดทน กระเสือกกระสนไปขางหนา ” (75) เมื่อ
กระโจนลงไปและไดรูวาอะไรคือสิ่งที่เราไมรูนั่นก็คือที่มาของความรู และการไดรูจักตัวเอง ดังที่
กลาววาเมื่อคํางายไดพบวาตัว เขาเล็กนิด เดียว และมีข อบเขตจํากัด เกินกวาจะใสความฝน ที่
ใหญโตไรขอบเขตเขาไปได ก็เหมือนหลุดจากปารกชัฏ “มาพบกับแมน้ําที่ใสสะอาด จนมองเห็น
ตัวเองไดชัดเจน” (176)
ทางไปสูความหมายของชีวิตในแงนี้เปนทางเฉพาะของปจเจกบุคคลเปนอยางยิ่ง
และความหมายชนิดนี้ก็เปนความหมายเฉพาะ ดังในความตอนหนึ่งที่กลาวถึงความคิดของคํางาย
ในคราวอิ่มเอมอยูกับความรูสึกขณะแกะชางไมใกลเสร็จวา “ชางไมตั้งอยูในเพิงมุงหญาคา ไมวา
ใครจะชอบหรือไมชอบ มัน ก็อ ยูต รงนั้น มีความหมายเฉพาะของมัน ” และ “ในใจเขามี
บางอยางซอนเงียบๆ เขาคิดถึงพลายสุด เปนอารมณแวบเดียว มันไมเกี่ยวกับใคร ไมวา
พอเลี้ยง มะจัน หรือแอ” (105) (เนนโดยผูวิจัย) ดังไดกลาวแลวกอนหนานี้วา นี่เปนเพียง
ระดับตนสุดของการแสวงหาความหมายของชีวิต อาจตองเริ่มตนที่ตรงนี้ แตเราจะหมกมุนอยู
แตเฉพาะการบรรลุตามความฝนเทานั้นไมได
คํางายอิ่มเอมกับความรูสึกในการแกะชางไมอยูไ มน านก็ไ ดพบวา ชางไมที่ดู
เหมือนชางเปนๆตัวนี้ยังขาดอะไรไปบางอยาง เขาไดพบสิ่งนี้ในตอนตอมาขณะอยูบนคอพลายสุด
ซึ่งกําลังตกมัน บางอยางที่ชางไมไมมีก็คืออารมณและเลือดเนื้อแหงความมีชีวิต
คํางายควบคุมใจใหปกติ พอนั่งไดกระชับ เขาก็รูสึกถึงสัมผัสบางอยาง
จากคอชาง สิ่งนี้เองที่ชางไมขาดไป เขาตื่นเตนจนลืมความนากลัวเมื่อชั่วครู
กลับยึด แนนบนคอมัน สิ่งนี้เองที่ฉันอยากรู เขาคิด ขณะความอุนและออน
ละมุนจากตัวชางแลนซานใตรางเขา มันมีอารมณ มีเลือดเนื้อ มีชีวิต และ
วิญญาณ เขาสัมผัสไดถึงความมุทะลุ รุนแรงที่กําลังทะยานไปขางหนา
เขารูสึกถึงความหวาดกลัวและหวั่นไหวชั่วขณะของชาง ความเศรา ความ
เจ็บปวด และความตกใจ ขณะดิ้นรนและวิ่งพลาน ฟดเหวี่ยงอยูกับแอง ที่
หาทางออกไมได (115-116)
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ประสบการณครั้งนี้ทําใหคํางายไดเรียนรู เมื่อรับรูไดถึงความมีอารมณและชีวิต
เลือดเนื้อซึ่ง “ไมตางกันเลยระหวางเขากับพลายสุด ” ตางตองวิ่งวนอยูกับ “แองที่หาทางออก
ไมได” รวมกัน เหมือนเปนสวนหนึ่งของกันและกัน จึงไดคิดตอมาวา (ในเมื่อตางก็วิ่งวนอยูกับ
แองที่หาทางออกไมไดรวมกัน) แตละชีวิตจึงไมไดมาพบกันเพื่อจะเอาจากกัน แตมาเพื่อใหแกกัน
(117) หลังคํางายไดเผชิญกับความมีชีวิตของพลายสุด ความภูมิใจที่สามารถแกะชางไมไดเหมือน
ชางเปนก็กลายเปนสิ่งไรความหมายโดยสิ้นเชิง เขาทั้งทอแทและเศราใจเมื่อนึกถึงคืนวันที่ใชไป
แลวรูสึกวาเหมือนไมไดทําอะไรเลย (118) นี่ก็คือการบอกเราวา ตราบใดที่ยังไมตระหนักรูถึง
ความมีชีวิตของผูอื่นและความสัมพันธระหวางชีวิตของตัวเองกับผูอื่น รวมทั้งตระหนักรูในความ
จริงของชีวติ ก็จะยังคนหาความหมายที่แทของชีวิตไมได
ดูเ หมือนนิคม รายยวา ใหค วามสําคัญกับการคน พบมาก ถึงแมอาจมีผูเห็น วา
ทุกคนก็ตางมีความหมายของชีวิตในแงมุมของตัวเอง คนอยางพอเลี้ยงและลูกคาที่ชอบชางไมตัว
ใหญเพราะ “มันทําใหรูสึกถึงความแข็งแรง มีอํานาจ” (119) พวกเขาคิดวาการอยูเหนือผูอื่นและ
รวมทั้งการไมตองลงมาเผชิญกับทุกสิ่งดวยตัวเองก็คือสิ่งสําคัญของชีวิต พอเลี้ยงจึงตางจากคํางาย
ที่ใสใจกับชีวิต ไมใชแคชางไมที่เปนซากของชีวิต (ตนไม) เขาผูกพันกับพลายสุดเพราะมันมีพลัง
ของชีวิต “ทุกครั้งที่อยูบนคอชาง เขาจะรูสึกมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย” แตเมื่อพลายสุดถูกขาย
“ความมั่นใจบนคอชางสูญหาย เขาหลุดลงมาอยูขางลาง” และตอง “เผชิญกับทุกอยางบนพื้นดิน
ดวยตัวเอง” (36) หากจะกลาวอยางตรงไปตรงมาก็คือคํางายก็กําลังเอาประโยชนจากพลายสุด
แตพฤติกรรมของเขานาตําหนินอยกวาเพราะมันอธิบายไดในกรอบของ “ความจําเปน” ตอง
ยอมรับกันอยางหนึ่งวาอันที่จริงการเอาประโยชนจากกันเพื่อความอยูรอดนั้นเปนธรรมชาติอยาง
หนึ่งของชีวิต เชนที่บางตอนกลาวถึงเหยื่อและผูลาที่กินกันเปนทอดๆ อยางในตอนทายเรื่อง
ขณะคํางายกําลังลากซุงทอนสุดทายของชีวิตเขาเหลือบไปเห็น “แมวตัวหนึ่งหมอบอยูกับพื้น ตาจอง
นกกระจอกที่กําลังจิกหนอน” (174) และตอมาก็เห็นนกกระเต็นกําลังโฉบปลามาเปนอาหาร (179)
การลาเพื่อจะมีชีวิตรอดรวมทั้งสัญชาตญาณแหง การเอาตัวรอดในทัศนะของนวนิยายเรื่องนี้เปน
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองและมีอยูประจําชีวิต ดังตอนหนึ่งที่กลาวถึงแอ
บางวัน ขณะคํางายยืนอยูขอบตลิ่ง มองขามไปฝงขางโนน เห็นแออยู
กลางแดด ฟุบตัวตามรองผัก เขารูสึกขํา แกมีทาหมอบแบบเสือ ไปหัดมา
จากไหนนะ เขาคิด ใครสอนแก หรือวาของอยางนี้เกิดขึ้นเอง ฉันไมเขาใจ
เลย อยางกับสัตวที่ซุมดักเหยื่อ มันรูจักวิธีแฝงตัวมาตั้งแตเกิด ไมวาตัวลา
หรือตัวถูกลา ตอนมันหมอบนิ่งกับพื้น ตอนมันแอบในหญา ลวนเปนการ
ทําตัวไมใหใครเห็น ทั้งสองใชวิธีเดียวกัน ... ( 77-78)
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เชนเดียวกับที่แอ คํางาย หรือใครๆจับปลาหรือลาสัตวอื่นมาเปน อาหารนั้นเปน “ของปกติ
ธรรมดา” เพราะมันเปนสิ่งจําเปนสําหรับเลี้ยงปากทอง แตการตัดไมมาทําชางใหญหรือฆาสัตวมา
ทําสตัฟฟนั้นเปนสิ่งเกินเลยจากกรอบของความจําเปนไปแลว
เขานึกถึงแอ ตอนแกลางปลาในแมน้ําจนสะอาด ดึงไสออกทิ้งแลวรอย
เปนพวง หิ้วกลับบาน แกทําไดคลอง เปนของปกติธรรมดา ไมมีใครสอน
มันเปนอาหาร ใครๆก็ทํากันอยางนี้ ไมเห็น แปลกตรงไหน แตบางทีมัน
ไมไ ด เ ปน อาหาร เขาคิ ด ขณะมองซากสตัฟ ฟ ไม มีใครเอาเนื้ อมัน มากิ น
ไมใชสําหรับเลี้ยงปากทอง (134)
ขณะคํางายคร่ําเครงอยูกับการแกะชางไมเพื่อจะทําใหมันเหมือนชางเปน เขายัง
คิดไมตางจากพวกนิยมซากสตัฟฟอยางพอเลี้ยงและลูกคาของพอเลี้ยง พวกเขาหลงคิดไปวาความ
เหมือนมีชีวิตนั้นคือชีวิตจริงๆ แตประสบการณที่ทําใหเขาตองเผชิญความจริงและความมีชีวิต
จริงๆรวมกับพลายสุดทําใหเขาไดคิด และตั้งคําถามอยางฉงนตอพฤติกรรมของคนที่มักหลงผิด
ไปใหความสําคัญกับความเหมือนจริงมากกวาสิ่ง ที่เปนจริง และใหความสําคัญกับซากมากกวา
ชีวิต ดังในความคิดเขาตอนหนึ่ง
ทําไมตองเอาไมใหญมาทําชางนะ คํางายคิด คนเรานี่แปลกจริงๆ ไม
ใหญมันก็ใหญของมันอยูแลว คนไมไดทําใหชางใหญ แตทอนไมมันใหญของ
มันเอง ตัวมันจริงๆคือตนไม แตคนกลับไมเห็นความสวยและมีคาของมัน
ตอนมีรมเงามีชีวิต คนเรากลับโคนมันลง ลิดกิ่งลิดใบใหเปนซากไม แลว
เอามาแกะใหเปนซากชาง ชื่นชมมันมากกวาไดเห็นชางจริงหรือตนไมจริงที่มี
ชีวิตเสียอีก ทําไปทํามาก็จะไมมีของจริงเลยสักอยาง ไมวาชางหรือตนไม(120)
ยิ่งตอมาเมื่อแอลูกชายคนเดียวจมน้ําและเสียชีวิต คํางายไดสัมผัสกับรางที่เปนเพียงซากไรชีวิต
ของลูกชายดวยตัวเอง ก็ยิ่งตระหนักถึงความตางระหวางซากกับชีวิต และยิ่งครุนคิด
สัตวสตัฟฟพวกนี้เคยมีชีวิตมาแลวทั้งนั้น เขาคิด มีเลือดเนื้อ มีจิตใจ
คนยิงมันตาย แลวก็จะเอาซากมันมาทําใหดูคลายมีชีวิต
คนเรานี่แปลก คํางายคิด เขาฆาสัตวใหตาย ควักไสพุงมันออก ปลิด
หัวใจมันทิ้ง แลวมองหาชีวิตจากซากของมัน (134)
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อันที่จริงความตางระหวางซากกับชีวิตในทางกายภาพนั้น ไมไดเหมือนกันจนยาก
ที่จะแยกออกวาอันไหนเปนอันไหน แตที่ทําใหคนมักหลงผิดไปใหความสําคัญกับซากนั้นเปนการ
หลงผิดทางปรัชญา หรืออาจจะเรียกวาเปนการหลงผิดทางคุณคาทางจริยธรรม หรืออาจเรียกวาเปน
ความหมายทางจริยปรัชญา ซึ่งในที่นี้ก็คือความโลภที่เกินเลยไปจากกรอบของความจําเปน เชนที่
พอเลี้ยงคิดวาชางไมตัวใหญทําใหรูสึกวาแข็งแรงและมีอํานาจ หรือที่ภูมิอกภูมิใจกับบานไมสักหลัง
ใหญโต มีเสาเกือบรอยตน และเครื่องเรือนทุกชิ้นตางแกะสลักดวยไมสักอยางสวยงาม (180) ก็
เปนการหลงผิดอยูในความหมายชนิดนี้ หากเทียบกับประเด็นการลาและการถูกลาอยางที่กลาวถึง
ขางตน การที่ชีวติ หนึ่งตองทําลายอีกชีวิตหนึ่งเพื่อจะเอาซากอินทรียที่เคยมีชีวิตสรางอํานาจใหตัวเอง
ดูเลวรายกวาการยังชีพดวยชีวิตอื่นตามสัญชาตญาณสัตวกินเนื้อ
คํางายก็เปนอีกคนหนึ่งที่เคยเปนผูหลงผิดทางจริยธรรม แตในลักษณะที่ตางจาก
พอเลี้ยง คุณสมบัติของเขาคือความรักที่จะใครครวญตอความจริงที่อยูตรงหนาและประสบการณ
ที่ผานพบนั้น เปนคุณสมบัติสําคัญที่จะทําใหบุคคลหยั่งเห็นความจริงอันซับซอนของชีวิต แตบาง
ทีความคิด ที่เ ปนปรัชญาซับซอนที่พยายามจะสรางความหมายใหญๆโตๆใหชีวิต ก็บดบัง การ
เขาถึ ง ความจริ ง ไดเ หมือนกัน ชีวิ ต แมเ ปน สิ่ ง ซับซ อนแต ก็อยู ต รงหนาเรานี่เ อง และบางที
ความหมายสําคัญก็อยูในสิ่งเล็กนอยที่เรามองขาม ซึ่งบางครั้งก็เขาถึงไดดวยความรูสึกมากกวาจะ
ดวยความคิดใหญๆโตๆ ตัวละครสองตัวคือแอและมะจันซึ่งผิดแผกกับคํางายในบางแงมุม ชวย
ใหเราเห็นความจริงขอนี้ ดังที่ปรากฏวาขณะที่คํางาย “มัวแตคร่ําเครงแกะชาง จะทําสิ่งใหญโต”
(148) จนมองขามชีวิตที่เล็กนอย ลูกชายเขากลับไดรูจักคาที่แทจริงของชีวิตมากอนในคราวที่ลูก
เปดของแกตาย ขณะที่แอพยายามชวยใหมันฟนดวยวิธีการตางๆนานา คํางายมีเพียงคําแนะนํา
ใหลูกชายอยางไมเขาใจวา “มันตายแลวนี่” “เอามาไวตรงนี้ทําไม” และ “เอาไปทิ้งไป” “มันไมฟน
หรอก เดี๋ยวก็เนาแลว” จนมะจันตองทวงติงตอความไมรูสึกของเขา ดังในเรื่อง
แอควาลูกเปดไวในมือ ไมหันมองใคร แกกมหนาลงบันไดอยางรวดเร็ว
มือขาสัน่ พยายามกลั้นสะอื้นและขมน้ําตาที่กําลังไหล
มะจันจองคํางายดวยใบหนาเยือกเย็น “ไมรูสึกอะไรบางเลยรึ” เสียงเธอ
ราบเรียบ ขณะมองลูกชายที่เพิ่งหายลับไปขางลาง “แตแอรูแลวละ” (91)
สวนมะจันแมเธอไมใชคนชางครุนคิดอยางคํางาย แตไมไดหมายความวาเธอจะ
ไมเ ขาใจชีวิต มะจัน อาจเปนคนประเภทเขาใจชีวิต ดว ยความรูสึกแตอธิบายไมได ดัง เชนใน
ตัวอยางขางตนและอีกตอนที่ตัดสินใจทิ้งความสะดวกสบายมาอยูกินกับคํางายในที่ลําบาก สิ่งที่นํา
ทางเธอไปก็อาจจะเปนความรักอยางเดียวเทานั้น แมตองปรับตัวหลายอยาง แตสุดทายเธอก็
แปลกใจตัวเองที่อยูมาได แลวก็มีขอสรุปใหตัว เองวา “บางทีคนเราก็ทําอะไรไดมากกวาที่คิด
และเปนอะไรไดมากกวาที่เห็นจริงๆ” (140) ซึ่งตางจากประสบการณของคํางายที่เมื่อพบกับ
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ขีดจํากัดของตัวเองในคราวแกะชางไมแลวไดพบวา ตัวเขาเล็กนิดเดียวและไมมีทางจะใสความฝน
ใหญโตเกินขอบเขตเขาไปได (176) สวนดีของเธอก็คือการไมยึดติดกับความหมาย เธอจะเปน
ผูนําคํางายออกจากปญหาเชนนี้เสมอ เชนในตอนที่คํางายทอแทกับการแกะชางไม เขาไมอยาก
ทําตอไปหลังเผชิญกับความมีชีวิตของพลายสุด มะจันใหคําตอบที่งายๆตรงไปตรงมาแตก็เปน
ทางออกที่ดีที่สุดในขณะนั้นวา “ทําเถอะ ทําตอใหเสร็จ” “แลวเอาไปขายใหพอเลี้ยง” (119)หรือใน
ตอนที่แอตาย ขณะที่คํางายจมอยูกับความคิดและไมอยากทําอะไรจนตองเผชิญหนากับภาวะที่
เวลากลายเปนสิ่งไรความหมายอยูนั้น มะจันหาทางออกดวยการทํางานไมหยุดหยอน ดังตอนที่
คํางายเรียกแตเธอไมไดยินเพราะพยายามจะจดจออยูกับงานตรงหนาวา
...เธอไมสนใจเสียงเรียก แตกลับงวนอยูกับการทอผา แทบไมเงยหนาขึ้น
มองใคร เธอจะนั่งอยูที่นั่น พุง เรือกระสวยลอดกลางแผงดาย ขณะเทา
เหยียบคันไมไผ กระตุกสายสลับดายขึ้นลง พรอมอัดหวีทอ เสียงดังเปน
จังหวะ ...
เธอพยายามทํางานจนไมวาง นอกจากทอผาก็หาหมูเลี้ยงเพิ่มอีก ทุกเชา
เย็นจะกมๆเงยๆอยูตามไหลตลิ่ง รดน้ํา พรวนดิน และเก็บผักใสตะกราใบ
เล็ก (138)
และเธอก็พยายามจะฉุดคํางายขึ้นมาจากปลักแหงความทุกขดวยวิธีการเดียวกันนี้
คนที่เดินผานหนาบานคํางายตอนเชา มักจะมองเห็น เขานั่งเหมออยูบน
ขั้นบันได ศอกยันเขา มือเทาคาง ขางตัวเขามีเถาพลูใบเขียวเขมเปนมัน
เลื่อม ซอนกันแนนเปนพุมทึบ หอเสาที่มันเกาะไวขางใน น้ําคางเกาะเปน
หยดกลมใสแวววาว คํางายจะอยูในทานั้น จนกวาจะไดยินเสียงมะจันจากขาง
หลัง “ชวยหิ้วรําหนอยซิ” หรือ “ชวยไปรดผักที” เขาจึงจะขยับตัวลุกจากที่
ตรงนั้น (151-152)
อยางไรก็ตามคนอยางคํางายก็ออกจากทุกขดว ยวิธีการของมะจันไมไ ด เพราะ
ตัวตนของเขาตางกับมะจัน ในเรื่องก็เห็นหลายครั้งวาเขามักแปรงานที่อยูตรงหนาใหเปนความคิด
เสมอ คํางายจึงไมใชประเภทจะออกจากทุกขดวยการลืมโดยหันไปสนใจกับงาน เขาเปนคนชอบ
คิด จะออกจากความทุกขไดก็ตองคิดใหลุลวง ในแงนี้การเปนคนชอบคิดของคํางายจึงเปนไดทั้ง
ทางไปสูความเขาใจและสิ่งที่พันธนาการตัวเขาไว ตลอดทั้งเรื่องการเปนคนชอบคิดมักทําใหเขามี
ปญหาที่เปนปญหาเฉพาะของเขา แตประเด็นเดียวกันนี้กลับไมไดเปนปญหาสําหรับคนอื่นที่มีนิสัย
ตางออกไป การเปนคนชอบคิดจึงเปนรางแหเฉพาะตัวที่พันธนาการตัวเขาไว (เชนเดียวกับที่เถา
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พลูหอเสาไวขา งในอยางในตัวอยางขางตน) ดังเห็นไดวาผูแตงไดนําเอาประสบการณที่เขาตกอยูใน
แหอวนมาเลาแทรกในเนื้อเรื่องตอนนี้
วันหนึ่ง ขณะคํางายถือสวิงกระโดดขามไปบนโขดหินในแมน้ํา เขาเหยียบ
หินพลาด และเสียหลักหลนลงน้ํา “จับเชือกไว” เพื่อนเขาตะโกนลั่น แทบ
จะเวลาเดียวกับที่คํางายลื่นจากโขดหิน สวิงหลุดจากมือ รางเขากระเด็นไปชน
คันชอนดักปลา กระดอนเขาในตาขาย สายน้ําซัดทวมถึงหนา เขาควารางแห
ไวแนน ขาสะบัดไปขางหลัง โครงชอนดักปลาเปนลําไผใหญ มีรางแหพอง
เปนกระพุง แรงน้ําจะซัดทุกอยางเขาไปอัดแนนในนั้น แมแตปลาก็ไมอาจวาย
ทวนขึ้นมาได เมื่อยกชอนขึ้นมา จึงมักพบแตปลาที่ตายแลว
คํางายเหนี่ยวรางแหตรงปากชอน ดึงตัวเองขืนกับแรงปะทะของน้ํา เขา
พยายามกระดิบสวนขึ้นมา เสียงระงมของน้ํากระแทกโขดหิน กลบเสียงอื่น
หมด ตัวเขาเย็นเฉียบ รูสึกจมอยูใตน้ํานานมาก นานเหมือนจะไมไดกลับ
ขึ้นมาอีก เขาพยายามกลั้นหายใจ ไมไดยินอะไร ไมเห็นอะไร มุงแตจะดัน
ตัวเองฝาสายน้ําที่ทุมเขาใสออกมาใหได เกิดแรงกระตุนรุนแรง หัวใจเตน
คลายเสียงกลองอยูในอก ชาแลวคอยๆเร็วขึ้น เขาหันหนาทวนน้ํา ยื่นจมูก
และปากไปขางหนาเพื่อคนหาอากาศ แลวทะลึ่งรางสวนขึ้นควาหลักชอน ดัน
ตัวเองออกจากปากแห (153 -154)
และเขาก็ไดขอสรุปตอประสบการณนี้วา “มันเปนหนาที่ของฉันที่ตองออกมาจากแหนั่น ใครชวย
ไมทัน ฉันตองออกมาเอง” (155) รางแหของความคิดอยางที่กลาวถึงขางตนก็เชนเดียวกัน เขา
ตองออกมาดวยตัวเอง
สุดทายความคิดใครครวญในประเด็นซากกับชีวิต ซึ่งเริ่มตนมาตั้งแตสัมผัสกับ
รางไรชีวิตนั่นเองที่นําพาตัวเขาออกจากปญหา เริ่มตนที่เมื่อไดเผชิญ กับชวงชีวิตแหงความวา ง
เปลาก็ไดคิดวา ที่แทแลวชีวิตก็ไมไดโหดรายจนเกินไป ไมใชเพียงแตความสุขที่เราอยากจะเก็บ
ไวเทานั้นที่เก็บไวไมได แมแตความทุกขของชีวิตก็เก็บไวไมไดเชนกัน สุดทายมันก็ผานพนไป
เหมือนกับอยางอื่น จนตอมาความคิดเขาไดเดินทางมาถึงประเด็นที่วาเราจะเก็บชีวิตไวอยางไร
“ฉันอยากสตัฟฟมันจริงๆอายวันกับคืนนี่” เขาบอกมะจัน “มันจะไดไม
โหวงเหวงยังงี้” แลวเขาก็หันหลังลงจากเรือน ปลอยใหมะจันมองตามอยาง
งงงวย แตใครจะไปหยุดมันได เขาคิด ความวางเปลา ความซ้ําซากนาเบื่อ
หนาย ชางมันเถอะ มันคงอยูไมไดนานหรอก มันตองผานไปเหมือนชีวิต
จะเก็บไวไ มได เขาคิดถึงแอ คิดถึงความแจมใสราเริง ของแก มันหายไป
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หมด เขายังนึกถึงศพแกที่เย็นชืด เปนซากที่ไมมีความหมาย ของอะไรที่เก็บ
ไวได ลวนเปนซากทั้งนั้น
ทําไมชีวิตจึงเก็บไวไมไดนะ เขาคิด มันคงจะเก็บไวได เพียงแตเราทําไม
ถูกวิธี อยากรูจังวา ถาสตัฟฟชีวิต จะตองทําอยางไร จะเริ่มตนตรงไหนนะ
“ก็เริ่มตนตรงที่ อยาฆามันนะซิ” เขาพูดออกมาดังๆ แลวสะดุงกับเสียง
ของตัวเอง เขาเหลียวมองรอบตัวเพื่อดูวามีใครแอบมาไดยินไหม เมื่อไมเห็น
มีใครอยูใกลๆ เขาจึงออกเดินเลาะตลิ่งตอ
งายนิด เดียวจริง ๆ เขาคิด ถาอยากเก็บชีวิต ไว ก็ตองเลี้ยงมันรักมัน
ถนอมมัน แบบนี้งายกวาทําสตัฟฟซากตั้งเยอะ (151)
การเขาใจความจริงขอนี้ทําใหเขาไดขอสรุปวา ที่ผานมา “ฉันเพียงแตรักษาซากที่ไมมีชีวิต ” แต
“ไมเคยรักษาชีวิตที่อยูในซากเลย” (170-171) จึงตัดสินใจนําเด็กมอมแมมที่บุญฮามกลาววาแก
เหมือนซากสตัฟฟมาอยูดวยในเวลาตอมา กลาวไดวาความจริงหรือความหมายทางจริยปรัชญา เปน
ปจจัยของความสัมพันธระหวางมนุษย เนื้อหานี้เทากับการใหทางออกของการแกไขปญหาสังคม ไม
อาจจะแยกออกจากความคิดทางปรัชญา ผูแตงไดขยายความคิดจาก ตะกวดกับคบผุ ที่บุคคลมี
ลักษณะรวมกันทั้งดีชั่ว มาสูการใหและรับสวนแบงดวยความสํานึกคาของชีวิต
กอนที่พลายสุดจะตกตลิ่ง คํางายรูสึกวาตนและชางเปนสว นหนึ่งของกันและกัน
เชนเดียวกับเขา แอ และมะจัน กลาวไดวาเมื่อโยงใยดวยความรัก ชีวิตก็เปนหนึ่งเดียวกัน “คนทุก
คนลวนเกี่ยวเนื่องถึงกันและกัน ตางมีสายโยงใยที่มองไมเห็น ฉันไมใชฉัน เขาไมใชเขา มีฉัน
ในตัวเขา และเขาในตัวฉัน ” คํางายไดบรรลุถึง ทางออกของการสรางความสุขแกสังคมบนราก
ความคิดทางปรัชญานี่เอง
ที่จริง ชีวิตก็คือการรับสวนแบง เหมือนกับที่ฉันทํางานใหพอเลี้ยง เขา
คิด ฉันรับสวนแบงเปนคาจาง และรับการลากซุงเปนสวนแบงของงานที่ตอง
ทํา ความจริงสวนแบงตองเฉลี่ย ไมวาทุกขหรือสุ ข หิวหรืออิ่ม หนักหรือ
เบา แตคนมักแกงแยงกัน จะรับดานเบาใหมากกวาสวนแบง และพยายาม
หลบหลีก ไมยอมรับดานหนักตามสวนแบง (184)
คํา งายเสี ย ชีวิ ต ในเวลาต อ มาพร อ มกั บ พลายสุ ด ขณะจะลากซุ ง ทอ นใหญ ที่
พอเลี้ยงจะนําไปแกะชางใหญ แมจะหนักเกินแรงแตพลายสุดตองลากซุงใหเคลื่อนไปขางหนาดวย
ความหวาดกลัวตอความเจ็บปวดที่ลูกนองของพอเลี้ยงถือเหล็กแหลมคอยทิ่มแทงอยูขางหลัง
สุดทายอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยางไมมีใครคาดคิด พื้นตลิ่งขางหนาออนนุมและแตกปริเกินกวาจะรับ
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น้ําหนัก ทั้งซุง ชาง และคนกลิ้งทับกันไปมาสูรองน้ําเบื้องลาง ในเนื้อเรื่องตอนนี้ความตอนหนึ่งที่
ดูจะเปนที่จดจํากันก็คือ ตอนที่บรรยายความคิดของคํางายขณะกําลังเผชิญหนากับความตายที่วา
ขณะที่ซุงเกยขอบตลิ่งและหมุนกระดกนั้นเปนเวลาที่ชาเกินไปแลวสําหรับทุก
สิ่งทุกอยาง ไมมีเวลาที่จะแกไขอะไร ไมมีประโยชนที่จะขอรองหรือปฏิเสธ
ไมมีเวลาสําหรับอะไรสักอยาง แมแตความหวาดกลัว
มันเปนแวบของความจริงแวบหนึ่งในชีวิตของคํางาย มันเกิดขึ้นกลางโลง
แจง ไมมีความมืดหรือมุมสําหรับซอนเรน มันหมดจดและสะอาด ไมมีดี
ไมมีชั่ว ไมมีถูก ไมมีผิด แคชั่วเฮือกหนึ่งของลมหายใจ สิ่งตางๆที่ประสบ
มาตลอดชีวิตของคํางายปรากฏแวบขึ้นพรอมๆกัน ไมมีวันเวลา และความ
แตกตาง ทุกอยางหลอมละลายเขาดวยกัน ผสมกลมกลืนและคลองจองขยาย
กลีบผลิบานออกมาไมหยุดยั้ง เปลงประกายเปนดอกสีเหลืองสะพรั่งเต็ มตน
สวางโพลงไปทั่ว คํางายเห็นดอกสีเหลืองเต็มตา รูสึกขึ้นฉับพลันวา ชวงที่
มันบานแลวโรยนั้น ไมสั้นเลย มันเหมาะสมและเพียงพอทีเดียว (187-188)
ความตอนนี้สื่อความหมายของชีวิตในระดับที่เปนปรมัตถ ซึ่งเปนความหมายที่
สูงที่สุดและมีคาที่สุดเทาที่มนุษยคนหนึ่งจะพึงไปถึง ชีวิตจริงๆของคนเราก็คือความรูสึกหนึ่งขณะ
จิตที่เรารับรูความมีอยูของสิ่งที่เรียกวาตนเองและสิ่งอื่น ดังคําในตัวอยางขางตนที่วามันเปน “แวบ
หนึ่งของความจริง” “เฮือกหนึ่งของลมหายใจ” และ “ปรากฏแวบขึ้นพรอมกัน ” ชีวิตจริงๆเปน
อยางนี้ สวนอยางอื่นที่เปนสองดานอยางดีชั่ว มืดสวาง ฯลฯ นั้นเปนเพียงความหมายที่เรา
สรางขึ้น ในแงหนึ่งสิ่งเหลานี้ก็เปนตลิ่งที่เราดิ้นรนอยูภายใน ชีวิตคนเราลวนแตเปนการดิ้นรนอยู
ระหวางความหมายสองอยางเชนนี้ทั้งสิ้น เชนระหวางดีกับชั่ว สวยกับขี้เหร รักกับชัง รวยกับ
จน ฉลาดกับโงเขลา เปนตน และไมวาจะปนไปทางไหนก็ลวนแตไมมีทางออกทั้งนั้น ทาง
เดียวที่จะหยุดการดิ้นรนก็คือทําตลิ่งเหลานี้ใหหมดไปเสีย คือทําชีวิตใหเหลือเพียงความรูสึกหนึ่ง
ขณะจิตที่รับรูความมีอยูและหนาที่ที่มีอยูในความสัมพันธระหวางสิ่งที่เรียกวาตัวเราและสิ่งแวดลอม
ภายนอกเทานั้น หรือหากจะใชศัพทที่นาจะรูจักกันมากกวาก็คือที่เรียกกันวา “ความวาง” นั่นเอง
เพราะภาวะจิตที่มีแตความรูสึกชั่วขณะ ซึ่งปราศจากคตินิยมที่มีสองดานเชนนี้ก็มีแตจิตวางเทานั้น
แนวคิ ด ทางปรั ชญาดัง กล า วนี้ แ มเ ปน ปรมั ต ถสั จ จะแต ก็ มีค วามหมายที่ เ ชื่ อ มโยงกั บสํ า นึก ใน
ความสัมพันธระหวางมนุษย เพราะหากชีวิตที่แทเปนเพียงความรูสึกหนึ่งขณะจิต ชีวิตของเรา
กับชีวิตของผูอื่นหรือของใครๆก็มีคุณสมบัติที่เหมือนๆกันและเปนอันเดียวกัน เหมือนดังที่กลาว
ไวตอนหนึ่งวา“คนทุกคนลวนเกี่ยวเนื่องถึงกันและกัน ตางมีสายโยงใยที่มองไมเห็น ฉันไมใชฉัน
เขาไมใชเขา มีฉันในตัวเขา และเขาในตัวฉัน ” (184) นี่ก็คือการขยายขอบเขตจากความหมาย
ของประสบการณสวนบุคคลไปสูความสัมพันธระหวางมนุษยในความหมายระดับที่เปนปรมัตถ
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แตที่นาสังเกตก็คือเรื่องไมไดจบลงตรงที่ความหมายในระดับที่เปนความจริงสูงสุด
เชนนี้ เรื่องจบลงตรงที่หลังจากนั้นคนของพอเลี้ยงมาเอาชางไมซึ่งพอเลี้ยงแลกกับพลายสุดไวกอน
หนานั้น และมะจันก็จูงเด็กมอมแมมถือตะกราขึ้นเนินแทรกตัวเขาไปในสายหมอก ดังในเรื่อง
ในตอนเชามีหมอกลง มะจันถือตะกราและจูงเด็กมอมแมมลงบันได ราง
คลายสตัฟฟของแกมีชีวิต ทั้งสองระหญาเปยกขึ้นบนเนิน แทรกตัวเขาไปใน
กลุมหมอกที่เย็นชื้น สายรุงปรากฏขึ้นเบื้องหนา ขณะที่ความอบอุนของแดด
คอยๆแผซานไปทั่วบรรยากาศ (190)
นี่อาจจะถือวาเปนการสรางอารมณชดเชยก็ได แตเมื่อเรื่องมาจบลงตรงนี้มันมีความหมายวา เรา
จะเขาถึงความหมายของชีวิตในระดับที่เปนปรมัตถหรือไมก็ตาม แตสิ่งสําคัญไมนอยกวายอมเปน
ความใสใจตอความมีชีวิต โดยเฉพาะชีวิตของผูอื่น เพราะเราจะสรางชีวิตของเราใหมีชีวิตจริงๆ
ขึ้นมาไมไดหากปราศจากความรักชีวิตแมไมใชชีวิตที่เราเปนเจาของ นี่ก็คือการเนนย้ําอีกครั้งวา
ในเมื่อความสุขที่แทจริงลวนแตเก็บไวไมได เพราะสิ่งที่เก็บไวไดก็ลวนแตเปนเพียงซากเทานั้น
ทางที่จะสรางความหมายใหชีวิตยอมไมใชการรักษาซากที่มีชีวิต แตเปนการรักษาชีวิตที่อยูในซาก
2. เวลา
หลังความสําเร็จของคําพิพากษา ชาติ กอบจิตติ ดูเหมือนจะมั่นใจในการประพันธ
ของเขามากขึ้น การสรางงานในชวงถัดมามีความโดดเดนมากในแงความแปลกใหมของวิธีการทาง
ศิลปะในการเลาเรื่อง ขณะเดียวกันก็ไดลดระดับความเขมขนทางอารมณลง การเอารัดเอาเปรียบ
กัน ของคนในสังคมใน หมาเนา ลอยน้ํา ไมไ ดอยูในระดับรุนแรงอยางใหญหลวงเมื่อเทียบกับ
คําพิพากษา หรือ จนตรอก แตอยางไรก็ตามเห็นไดวานวนิยายเรื่องนี้ก็ไมไดตางจาก คําพิพากษา
ในแงการแสดงถึงความสิ้นหวังตอมนุษยที่ปลอยตัวตามกระแส ในโลกทัศนของผูแตง มนุษยใน
ฐานะปจเจกบุคคลยังไมอาจเอาชนะผูอื่นและระบบที่สงเสริมการเอารัดเอาเปรียบตอกันซึ่งทั้งตัวเรา
และผูอื่น รว มกัน สถาปนาขึ้นมาได มนุษยทัศนในลักษณะเช นนี้เ ริ่มที่จะแปรเปลี่ยนไปบางใน
นวนิยายเรื่อง พันธุหมาบา ซึ่งเปนเรื่องราวของผองเพื่อนกลุมหนึ่งที่เรียกตัวเองวาเปนพวกพันธุ
เดียวกัน ตัวละครสวนใหญอยูในชวงอายุประมาณวัยรุนตอนปลาย ที่กําลังจะยางเขาสูความเปน
ผูใหญ ความรักอิสระและชีวติ ที่สนุกทําใหพวกเขาจากครอบครัวมาอยูรวมกัน เพื่อ กิน เที่ยว ดื่ม
และลองเลนกับสารเสพติด แตสุดทายพวกเขาก็หลุดพนหายนะและยุติความขัดแยงกับครอบครัว
กลายเปน ผูใหญที่มีค วามรับผิด ชอบในที่สุด ผูแตง ไดแสดงใหเ ห็นวา มิตรภาพ ความรัก และ
กําลังใจจากผูอื่น ทั้ง ผองเพื่อนและคนในครอบครัวคือยาวิเศษที่จ ะเยียวยาบาดแผลของมนุษย
ในนวนิยายเรื่องนี้ความกดดันทางอารมณชนิดเขมขน อยางใน คําพิพากษา ไดเหือดหายไปเกือบ
หมดสิ้ น แลว แตคํ าว าเพื่อ นรว มโลก เพื่อ นมนุษ ย ที่เ คยเหือ ดหายไปจากศั พทานุ กรมของ
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คําพิพากษา กลับมาเดนชัดอยูในนวนิยายเรื่องนี้ เปนอันวาในโลกแหงมิตรภาพดังที่ปรากฏใน
พันธุหมาบา ผูอื่นนอกจากจะไมใชนรกแลวยังชวยกันคนพบทางออกจากความจนตรอก มนุษยทัศน
ในเชิงบวกบนเสนทางวรรณกรรมของชาติเริ่มตนขึ้นที่นวนิยายเรื่องนี้
ชาติ กอบจิ ต ติ ก็ ค งจะคล า ยกั บ ตั ว ละครของเขาใน พั น ธุ ห มาบ า ในแง ที่
ประสบการณและการผานวัยไดกอความงอกงามทางความคิด โลกทัศนที่มองเห็นแตการทําราย
กันของมนุษยดังที่ปรากฏใน คําพิพากษา คอย ๆ ผอนคลายลงในงานชวงหลัง เมื่อมาถึงงานชิ้น
สําคัญเรื่องที่ 2 คือนวนิยายเรื่อง เวลา1 (2536) ปญหาสังคมแมจะเปนสิ่งที่เขาไมคลายความสนใจ
แตดูเหมือนเปาหมายหลักของเขาจะอยูที่ปญหาของมนุษยในระดับอภิปรัชญามากกวา เขานําเอา
ปญหาของมนุษยและปญหาสัง คมมาวิเ คราะหดวยวิธีการที่เ ปน ปรัชญาเหมือนเมื่อครั้งที่เคยทํา
สําเร็จมาแลวใน คําพิพากษา ตางกันแตครั้งนี้เขาหวนกลับมาที่ปรัชญาพุทธศาสนา ซึ่งเห็นไดวา
มีความเชื่อมโยงกับกรอบโครงความคิดที่ควบคุมการสรางเรื่อง นั่นคือความคิดที่วา ความเขาใจ
ตอโลกและชีวิตเปนทางออกของสรรพปญ หาของมนุษย นับแตระดับปญ หาสังคม เชน ความ
ขัดแยง การเอารัดเอาเปรียบ และการกระทําตอกัน ไปจนถึงปญหาในระดับอภิปรัชญาอยาง
การเวียนวายอยูในหวงทุกข อันที่จริงแนวคิดดังกลาวนี้ตั้งเคามากอนแลวใน คําพิพากษา ดังที่ได
กลาวถึงความเขาใจชีวิตของสัปเหรอไข เพียงแตในคําพิพากษา ผูแตงไมไดใสใจตอทางออกเทากับ
การมุงแสดงสภาพและที่มาของการทํารายกันดวยมายาคติ ชาติดูจะไดเดินทางมาถึงจุดที่คนพบวา
จะสลายมายาคติไดดวยอะไรในงานชิ้นที่ใหชื่อวา เวลา
สําหรับชาวพุทธ พุทธปรัชญายอมไมใชสิ่งใหม แตก็ไมอาจกลาววาเปนที่เขาใจกัน
อยางลึกซึ้ง ความเปนอนิจจังและความเปนอนัตตาซึ่งเปนปรัชญาสําคัญของเรื่องนาจะบงบอกวิธี
คิดที่พัฒนาขึ้นของผูแตง ถึงแมอาจไมกอความตื่นเตนไดเทา “นรกคือผูอื่น” ใน คําพิพากษา
นอกจากนี้เรื่องราวของคนชราซึ่งเปนวัสดุสําคัญทีผ่ ูแตงเลือกใชในการเสนอสารทางความคิด ก็ทํา
ใหนาสนใจไดยากหากเลาเรื่องดวยวิธกี ารปรกติ อาจจะดวยเหตุนี้นวนิยายเรื่อง เวลา จึงตองใช
กลวิธีเ ลาเรื่องที่แปลกใหมตางไปจากการเลาเรื่องในขนบเดิมที่คุนเคยกันมาโดยสิ้น เชิง ความ
แปลกใหมที่ฉีกแนวออกไปจากความคุนชิน เปน ขอเรียกรองอยางหนึ่ง ของผูเสพและเปนคุณคา
อยางหนึ่งที่นวนิยายเรื่องนี้มีอยู
อยางไรก็ตามคุณคาทางกลวิธีของ เวลา ก็ไมไดอยูทคี่ วามแปลกใหมอยางโดดๆ ที่
แยกออกจากเนื้อหา หากแตเปนความแปลกใหมที่เ ชื่อมโยงและเปนพลังตอการเสนอสารทาง
อารมณและความคิด จะโดยจงใจหรือไมก็ตามการเลาเรื่องของนวนิยายเรื่องนี้ดูจะนําวิธีการทาง
ศิลปะของละครเวทีสมัยใหมมาใชอยูมาก นอกจากจะใชละครเวทีเปนรูปแบบหนึ่งของกลวิธีใน
การเลาเรื่องแลว ผูแตงดูเหมือนจะไมไดมุงใหผูรับตกอยูในหวง “มายาอันสมบูรณ” หรือฝกปรือ
ความสามารถที่จะตรึงตราผูอานใหจมจอมกับจินตนาการจนไมไดครุนคิด แตพยายามใหผูอาน
พิเคราะหความหมายดวยการเลาในกระบวนการสรางงานหลายแบบ การเลาเรื่องโดยใชกลวิธีแบบ
3 ประสาน คือผสมผสานกันระหวางวิธีการของนวนิยาย บทละครเวที และบทภาพยนตร อาจ
1
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เปนประโยชนในแงการทดแทนขอจํากัดของการเลาเรื่องในวิธีการหนึ่งดวยจุดเดนของอีกวิธีการ
หนึ่ง แตการใชกลวิธีเชนนี้โดยเฉพาะการแทรกบทภาพยนตรและบทละครลงในนวนิยาย ไมได
ทําให เวลา เปนแคนวนิยายที่แปลกใหมเทานั้น หากแตยังกลายเปนนวนิยายที่อานดวยวิธีการ
อยางนวนิยายทั่วไปไมได ในอีกแงหนึ่งจะโดยจงใจหรือไมก็ตามการเลาเรื่ องดวยวิธีเชนนี้ ได
กลายเปนวิธีการทําสิ่งที่คุนชินใหแปลกออกไป (defamiliarization)
การเลาเรื่องโดยใชทั้งวิธีของนวนิยาย บทภาพยนตร และบทละครเวที คือความ
พยายามจะทดแทนขอจํากัดของการเลาเรื่องแตละชนิด นวนิยายไดเปรียบในการสื่อความคิดอัน
เปนนามธรรมที่ซับซอน สามารถสื่ออารมณและความคิดภายในของตัวละครไดผานผูเลาเรื่อง แต
ผูรับสารตองใชจินตนาการควบคูไปกับการอาน ในเรื่อง เวลา นี้ ชาติ กอบจิตติใชผูเลาเรื่องสองคน
คือผูเลาเรื่องที่เปนตัวละครกับผูเลาเรื่องที่ไมใชตัวละคร (จะกลาวภายหลัง) ใน คําพิพากษา เมื่อ
เผยความขัดแยงภายใน ผูแตงอาศัยผูเลาเรื่องที่เขาใจจิตใจอันซับซอนของฟกตัวเอก ใหเราเขา ใจ
ถึงความขัดแยง ภายใน เชน ดีใจที่มีสัปเหรอเขาใจ แลว ก็ลัง เลเคลือบแคลง คําบรรยายและบท
สนทนาในนวนิยายถามีพลังก็จะโนมนาวและสรางปฏิกิริยาทางอารมณแกผูรับสารได เมื่อเทียบกับ
บทละครเวทีซึ่งเกือบทั้งหมดเปนบทสนทนา ความเคลื่อนไหวบนเวที สีหนาทาทางของตัวละคร
เป น สิ่ ง ที่ แสดงเพื่อ ให ค นดู ค อยเฝา พิ จ ารณาตี ค วาม นา สนใจว าในนวนิย าย เวลา นี้ ผูแ ต ง
กําหนดใหตัวละครผูเลาเรื่องที่แทนตัวเองวาผม เปนผูรับสารจากบทละครเมื่อไปดูการแสดงดวย
ตนเอง การเลาเรื่องของเขาจึงเปนการถายทอดสิ่งที่เขาไดเห็น ไดฟง ไดกลิ่น แลวถายทอดปฏิกิริยา
ของเขาตอประสบการณการรับสารดังกลาว ประสบการณที่ผูเลาเรื่องนําเขามาทาบกับการดูละคร
ครั้งนี้เปนประสบการณของตัวละครที่มีอาชีพเปนผูสร างภาพยนตร ในสวนหนึ่งในฐานะผูรับสาร
ทั่วไปเขาตั้งคําถามตอสิ่งที่ประสบ แตในฐานะผูสรางภาพยนตรอยางคร่ําหวอด เขาสรางงานซอน
ขึ้ น มาว า หากเป น บทภาพยนตร จ ะเป น เช น ไร ในเวลาเดี ย วกั น เราได พ บการย อ นระลึ ก ถึ ง
ประสบการณสวนตัวของผูเลา ซึ่งเปนประสบการณรวมบางอย าง เชนการนึกถึงความตายของลูก
สาว เมื่อดูละครมาถึงตอนที่ตัวละครพูดถึงอาการของยายอยู คนชราในเรือนพักซึ่งเปนฉากหลักของ
เรื่อง
นวนิยายเรื่องนี้เปดเรื่องที่ฉากแรกของละครเวทีซึ่งแสดงสภาพชีวิตของคนชราใน
เรือนพยาบาลของบานพักคนชราแหงหนึ่ง ในตอนละครเปดมานเมื่อลําแสงไฟเล็กๆฉายลงมาบน
เวทีทามกลางความมืด สิ่งที่ผูชมไดเห็นเปนอยางแรกก็คือนาฬิกาทรงโบราณที่แขวนไวกับเสากลาง
หองของเรือนพักคนชราบอกเวลาตีสี่ สี่สิบหานาที ตอมาแสงไฟก็เ ลื่อนลงมาฉายให เ ห็น ฉาก
บางสว น มีมุง กางอยูสองขางทางเดินกลางหอง เห็น ไดเ พียงเงารางๆของคนที่น อนอยูภายใน
ดานซายสุดติดเวทีเปน หองอาบน้ําและหองสุขา ดานหัวเตียงแถวขวามีทางเดินเล็กๆคั่นเตียงกับ
หองขนาดเล็กหลายหองที่มีลูกกรงคลายหองขัง ผูชมไดแตนั่งมองเวที ฟงเสียงนาฬิกาโบราณ ฟง
เสียงตะโกน “ไมมีอะไร ไมมีอะไรจริงๆ” ดังมาจากหองใดหองหนึ่งที่มีลูกกรง เปนเชนนี้ถึงสิบหา
นาที มิหนําซ้ํายังตองทนกับกลิ่นอับชื้นและกลิ่นฉุนปสสาวะจางๆซึ่งไมแนใจวามาจากหองน้ําของโรง
ละครหรือถูกปลอยออกมาจากเรือนพักบนเวทีโดยความจงใจของผูสราง
พรอมกับการบรรยายฉากบนเวทีและปฏิกิริยาของผูเลา ในเนื้อเรื่องตอนนี้ผูอาน
จะไดพบการตั้งคําถามของตัวละครผูเลาเรื่อง
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ตรงดานซายสุดเวทีเปนอางน้ํา ยาวลึกเขาไปในเวที ไมมีฝากั้น มีเ พียง
กรอบประตูตั้งไว แสดงทางเขาออก ในหองอาบน้ํามีอางซีเมนตสี่เหลี่ยมสูง
ระดับเอวยาวตลอดหอง ในหองนี้มีหองสุขารวมอยูดวย ผมไมแ นใจวากลิ่น
ปสสาวะที่ลอยอวลอยูนี้จะมาจากหองนี้หรือไม
ติ๊ก-ต็อก ติ๊ก-ต็อก
ติ๊ก-ต็อก ติ๊ก-ต็อก
เวลาเดินไป เดินไปอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย
เสียงคนนั่งขางผมถอนหายใจ
ถ า คนทํ า ละครเรื่ อ งนี้ ไ ด นั่ ง รวมอยู ด ว ย เสี ย งถอนหายใจ เสี ย งนั่ ง
กระสับกระสายของคนดู คงเปนคําตอบใหเขาไดวา สิ่งที่เขาตองการนั้นประสบ
ผลหรือไม
-ผมไมรูวาเขาตองการอะไร?
เขาตองการใหคนดูของเขาอึดอัด หรือวาตองการใหคนดูของเขาเบื่อกับ
ภาพที่เห็น?
แตสําหรับสวนตัวผมแลว ผมไมตองการใหคนดูหนังของผมรูสึกเบื่อกับ
ภาพที่เห็น (ชาติ กอบจิตติ, 2548 : 14-15)
คณะผูสร างละคร (ซึ่ง ผู อานได ทราบผา นผูเ ลา ตอมาว าพวกเขาเปน เพียงเด็ก วัยหนุม สาวอายุ
ประมาณยี่สิบกวาๆ) ประสงคสิ่งใดแนจึงใหปลอยใหผูชมตองเผชิญกับสถานการณนาเบื่อขางตน
เพียงแคตอนเริ่มเรื่องนวนิยายเรื่องนี้ก็ซอนรหัสที่ชวนใหตีความไว มากมาย ผูสรางละครจงใจให
ผูชมสนใจกับเวลาเปนอับดับแรก ตอมาตองเฝารอการแสดงดวยความเบื่อหนา ยผสมกับการตอง
ทนสูดดมกลิ่นไมพึงประสงค นี่อาจกระตุนใหคิดถึงความรูสึกภายในของคนชราที่คนปกติซึ่งไมได
อยูในวัยนี้อาจไมเคยนึกถึงมากอน เวลาของคนชรากับเวลาของคนที่ซึ่งอยูในวัยที่ยังแข็งแรงแมจะ
เปนเวลาเดียวกันระยะเทากันก็ตางกัน เวลาของคนชราเมื่อเทียบกับคนหนุมซึ่งเปนชวงเบงบาน
กลาวไดวานี่คือชวงชีวิตของความรวงโรยหรือเวลาของความทุกข เวลาของความทุกขยอมชวนให
รูสึกวาเปนชวงเวลาที่ยาวนานกวาเวลาของคนที่กําลังมีความสุข ดังที่นวนิยายเรื่องนี้กระตุนใหคิด
ผานความคิดของผูเลาในเนื้อเรื่องตอนตอมา
ถาละครเรื่องนี้กําลังแสดงอยูในบทที่นาสนุก ผมเชื่อวาเวลาสิบนาทีที่ผาน
ไปนี้ คงไมมีใครนึกถึงมัน หรือถาจะมีอยูบางก็คงคิดในแงที่วา
-มันชางผานไปเร็วเหลือเกิน
แตค งไมใชสําหรับตอนนี้ ตอนที่ทุกคนตองนั่งมองนาฬิกาเดิน นั่ง อยูดู
ความเชื่องชา
ทั้งๆที่เปนเวลาสิบนาทีเทาๆกัน (17)
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ผูชมละครถูกกําหนดใหตกอยูในสถานการณการรอคอยและตองสูดดมกลิ่นของบานพักเพียงไมกี่
นาทีหลายคนก็ออกอาการกระสับกระสาย แตนี่คงเทียบไมไดกับชวงเวลาแหงความทุกขที่ไมรูวาจะ
จบลงเมื่อไรของคนชราที่บานพักแหงนี้ ซึ่งลวนตกอยูในสภาพที่อาจจะเรียกไดวาสิ้นไรความหวัง
ใดๆในชีวิต ทั้งนี้คงไมตองพูดถึงตัวละครคนชราที่ไมอาจชวยเหลือตัวเองได วาจะทุกขหนักหนา
สาหัสกวาที่เราคาดคะเนสักเพียงใด
หากกลา ววา นี่เ ปน ความจริง ของชีวิ ต ก็ เ ป น ความจริ ง ที่ ค นในวั ยหนุ มสาวมั ก
มองข ามไปหรือ หยั่ ง ไปไม ถึง จึ ง เป น ที่ มาของการขาดความเห็น อกเห็น ใจ และเปน ที่ม าของ
การปฏิบัติอยางนาอนาถตอคนชราซึ่งเปนบุพการีอยางที่ปรากฏในละคร มูลเหตุสวนหนึ่งของความ
ไมเขาใจดังกลาวมาจากการไมเคยผานประสบการณ ขณะที่คนชราเคยเปนหนุมเปนสาวมากอน คน
หนุมสาวยังไมไดผานความทุกขยากในวัยชรา แตที่สําคัญกวาที่นวนิยายเรื่องนี้บอกเราก็คือ ในวัย
ของคนหนุมสาวพวกเขามักเลือกจะเลี่ยงการเผชิญหนากับความจริงอันเปนดานอัปลักษณของชีวิต
แลวหันไปหมกมุนกับความสุขเฉพาะหนา หรือปจจัยที่จะชวยใหเสพความสุขไดยาวนาน โดยลืม
คิดถึงสภาวะที่เปนอนิจจัง
หากพิจ ารณาบทภาพยนตร จะเห็นวาผูเ ลาสรางขึ้นในตอนที่เ ขาเบื่อ และอยาก
นําเสนอใหกระชับขึ้น หรือไมก็อยากจะเพิ่มพลังการสื่อสารดวยมุมกลองที่การใชภาพตางระยะเชน
ใกล ใกลมาก ดังตอนคนชราที่มีสถานะเปนคนปวยรับถาดอาหารและกินมื้อเชา
(จากมุมบน) เห็นตนหอม ผักชี กระเทียมเจียว กระจายอยู
เหนือน้ํา ไอน้ําเกาะอยูรอบภายในหมอ มือดํากํายํากําทัพพี
ลงคนเคลาจนทั่ว ทัพพีตักขาวตมขึ้นใสหลุม เห็นขาวตมและ
ชิ้นหมูเต็มหลุม ภาพคอยๆจางออกไป...
ภาพใกลมาก (จากมุมบน) ภาพคอยซอนจางเขามา เห็นริมฝปากเหี่ยวๆ
ของยายอยูกําลังอา ภายในไมมีฟนหลงเหลือแลว แลเห็นลิ้น
สีชมพูออนกระดิกไดเล็กนอย มือของอุบลยื่นชอนขาวตมเขา
มาปอนในปาก คอยๆเทลง ใชเวลาเนิ่นนานกวาขาวจะหมด
ชอน ชอนหลุดภาพออกไปเหลือแตปากที่มีเหงือกเปนเครื่อง
บดเคี้ ยว เชื่ องชา -ให รู สึก วา ประสาทการรับ รู รสชาติไ ม มี
เหลืออยูแลว
เสียง (อุบล) “อรอยไหม?” /ตัดไป
ภาพใกล
(จ า ก มุ มบ น ) เ ห็ น ถ า ด หลุ มเ ต็ มภ า พ สั ก ค รู มี ก ลี บ
สมเขียวหวานรวงลงมาบนขาวตม โปรยลงมาอีกสี่หากลีบ จน
กลีบสมนั้นกลบเนื้อขาวตม มือเหี่ยวๆจับชอนยื่น ลงมาคน
กลีบสมใหเขากันกับขาวตม แลวตักขึ้น /ตัดไป
ภาพใกล
ที่ยายสอน ตักกลีบสมกับขาวตมขึ้นเคี้ยว /ตัดไป
ภาพใกลมาก ใบหนายายสอนแสดงถึงความพอใจในรสชาติแปลกใหมที่
ไดรับ เคี้ยวกลืนลงไปแลว... (51-52)
ภาพใกลมาก
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ตอนที่เดนกวานี้คือตอนที่ยายสอน ยายบุญเรือน ยายเอิบ ยายจันทร สนทนากัน แตตอนตอจากนั้น
เมื่อลูกชายสติไมสมประกอบของยายทับทิมกลับมาหาแมของเขาจนถึงตอนที่ลูกชายของยายทับทิม
เลาถึงสิ่งที่เขาพบเห็นมาคือเรื่องบัวสีขาวในบึงใหญและเงาในน้ําสีเงินที่ผูคนตางแยงชิงจนตองเขน
ฆากัน ซึ่งเปนชวงอารมณละเอียดออนชวนคิด ผูแตงกลับใชผูเลาแบบผูรูซึ่งไมใชตัวละคร ดังจะตัด
ตอนมาตอไปนี้
“เล็กมานี่มา มาหาแม มากินน้ําสม” ยายทับทิมยังเรียกลูก เหมือนหลอก
ลอใหขนมลูก เมื่อมันยังเล็ก
ลูกชายคอยกลาเดินขึ้นบนพื้น กระนั้นดวงตาเขาก็ยังสายเลิ่กลั่กอยูตลอด
แมยิ้มใหกับลูก ลูกมิไดยิ้มตอบ
แมเรียกลูกอยูภายในใจ ดึงสายใยที่มีอยูใหสั้นเขามา สั้นเขามา ลูกชาย
เดิน เขามา ทีละกาว ทีละกาว ดว ยสายใยนั้น หดสั้นลงทุกระยะที่แม สาวดึง
จนกระทั่งมือของแมจับมือดําสกปรกของลูกขึ้นรับขวดน้ําสมในมือ
“กินซะลูก ชื่นใจ”
อุบลมองดูภาพนั้น ในขณะวนเช็ดพื้นอยูบริเวณปลายเตียงยายทับทิม ใน
มือกําดามไมถูพื้นแนน
“นั่ง นั่ง” มือของแมยังคงจับมือลูก ออนโยนบางเบาในขณะทรุดตัวลงนั่ง
“มาเหนื่อยๆ นั่งซะเถอะลูก” เสียงนี้แมใครฟงไมออกถึงความหมาย ก็รูวา
มันนุมนวลออกมาจากใจแม
รางของคนทั้งสองคอยลงนั่งเกือบพรอมกัน แมนั่งอยูบนพื้นกระดานเรือน
ลูกชายนั่งอยูบนพื้นหินขัด มีประตูทางเขากั้นไวระหวางกัน
“กินซะลูก” มือเหี่ยวของแมคะยั้นคะยอ จนหลอดน้ําสมจอเขาปากลูก
ปากนั้นดูดน้ําในหลอดดวยกระหายโหย
ตานั้นดูปากลูกอยางเปนสุข น้ําตาพานไหลออกตา
บัดนี้มันกลับมาแลว มาใหแมไดเห็น มาใหแมไดชื่นใจ
-แมก็เหลือเพียงเอ็งเทานั้นแหละลูกเอย ที่แมหวง
นางคอยยกมือขึ้นลูบหลังลูก แตะตองตัวลูก ทายสุดก็สุดยั้ง โผเขากอดลูก
รองไหโฮออกมา น้ําตาของนางไหลลงเปอนบาลูก
กลิ่นเหม็นสาบเหม็นสางที่คนอื่นรังเกียจ แตแมกลับสูดดมมันดวยความ
ชื่นใจ ประหนึ่งกลิ่นนั้นคือกลิ่นหอมของทารกเกิดใหม ในวันแรกที่แมไดชื่นใจ
(201-202)
อยางไรก็ตามเนื่องจากละครเวทีและภาพยนตรที่เอยถึง ไมใชภาพยนตรจริงๆและ
ไมใชละครจริง ๆ เปน เพียงละครและภาพยนตรที่ถูกเลาบนหนากระดาษ ซอนทับการเลาเรื่อง
ของนวนิยาย การระบุมุมกลองวาเปนภาพใกล ภาพปานกลาง ก็ตองอาศัยจินตนาการของผูอาน
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อยางการอานโดยทั่วไป เนื่องจากผูเลาไมไดนําเสนอภาพ แตนําเสนอคําบรรยายภาพ เมื่อนําเสนอ
ความครุนคิดภายใน วิธีการของนวนิยายจึงมีประสิทธิผลมากกวาวิธีอื่น ดังเชนตอนที่ยายอยูครุนคิด
วาเมื่อไดยินเสียงนาฬิกาตอนหาโมงเย็น นางอยากลุกขึ้นไปดูแตก็ทําไมได กระแสสํานึกของนางก็
ยอนไปถึงวัยเด็ก
ในระยะหลังนี้ นางฝนถึงบานเกิดบอยครั้ง ฝนถึงตัวเองกลับไปเปนเด็กวิ่ง
เลนซุกซนไดอีก นางไมเขาใจนักวาทําไมจึงฝนเห็นแตบานเกิด แตก็มีความสุข
ที่ไดกลับไปเห็นบานเกิดอันอบอุนของนาง ไมเพียงแตในความคิด แตนางได
สัมผัสมัน จับตองมันดั่งความจริง นางเคยฝนวานอนหลับอยูที่บานเกิดของ
ตัวเอง ในหลับนั้นนางฝนเห็นเพื่อนรวมรุนมารวมเลนวิ่งไลสนุกสนาน และนาง
ฝน วาพายเรือไปกับพี่สาว เรือลมลง นางตกใจตื่น หลงคิด วานางเองเป น
เด็กหญิงตัวเล็กๆที่ตกใจตื่นขึ้นมากลางดึก หลงเรียกพอแมใหมาชวยปลอบ
ขวัญกับฝนราย หลงเรียกอยูนาน แตก็ไมมีใครมาหา ตอเมื่อสติกลับมา นางจึง
เขาใจวานางตื่นขึ้นมากับรางกายที่เดินไมได ตื่นขึ้นมากับความจริงวา นางนอน
อยูในเรือนพยาบาลแหงนี้ (231-232)
ตัวละครคนชราในบานพักแหงนี้ ที่มีบทบาทโดดเดน มีทั้ง หมด 8 คน คือ ยาย
จันทร ยายนวล ยายบุญเรือน ยายเอิบ ยายทับทิม ยายสอน ยายอยู และชายชราไมระบุชื่อในหอง
ลูกกรงที่สงเสียงตะโกนออกมาเปนระยะวา “ไมมีอะไร ไมมีอะไรจริง ๆ” ตางคนแสดงบทบาทที่ตาง
ออกไป ความหลงลืมของยายจันทรเปนตนเหตุของความขัดแยง นางลืมเงินไวในมุงแตเขาใจวาถูก
ขโมย เหตุการณนี้นําไปสูความขัดแยงกับยายบุญเรือนซึ่ง อยูเตียงติดกัน ยายบุญเรือนมีภูมิหลัง
เปนลูกผูดีเกา บทบาทของนางแสดงถึงการยึดติดกับยศศักดิ์และชาติตระกูล นางมั กโอใหใครฟง
ดวยความภาคภูมิใจเสมอถึงความเปนคนมีชาติตระกูลและทรัพยสินเงินทองที่นางเคยมี จนคน
อื่นๆพากันเอือมระอาและเขาใจกันวานางกุเรื่องขึ้น การยึดติดกับความเปนคนมีชาติตระกูลเปน
ตนเหตุใหนางตองเปนทุกขเพราะทนรับสภาพใหมอันแตกตางโดยสิ้นเชิงไมได กอนหนานี้นางเฝา
แตภาวนาวา อยาใหใครที่รูจักเขามาเจอนางในที่แหงนี้เลย (149) แมสุดทายสิ่งทีน่ างไมอยากใหเกิด
ก็เกิดขึ้นและไมไดสงผลทีเ่ ลวรายอยางที่คิด ในทางตรงขามการที่ในตอนตอมาเมื่อมีผูใจบุญเขามา
เลี้ยงอาหารในบานพักคนชรา แลว ปรากฏวาคนผู นี้ เปน บริวารเกาของนาง กลับทําใหใครๆได
ประจักษวานางพูดจริง แตก็เห็นไดวาสิ่งนี้ไมไดชวยใหนางเหนือกวาคนอื่นแตอยางใด ดังในตอน
ที่ยายบุญเรือนพยายามเดินกระยองกระแยงไปหายายจันทรซึ่งไดยายไปอยูเตียงที่ไกลออกไปนับแต
ทะเลาะกันเรื่องเงินหาย เพื่อแกหนาที่เคยถูกสบประมาท มีบทสนทนาในรูปแบบนวนิยายวา
“คราวนี้เราเชื่อฉันหรือยังละ วาเรื่องที่ฉันพูดกับเรานะเปนความจริง ?”
ยายบุญเรือนถามชา ๆ ดวยวายังไมหายเหนื่อย
อิฉันไมไดวาแมเอาไปนะ สีหนายายจันทรหงุดหงิด
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“เงินทองของเรานะฉันไมอยากไดหรอก แตที่มาเนี่ยจะมาบอกเราวา ที่
ฉันพูดนะ มันเปนเรื่องจริงทั้งนั้น เห็นไหมละ เงินที่ไดวันนี้ คนที่ใหแมก็
เคยเปนขี้ขาในเรือนฉันมากอน... ”
“แลวมันยังไงละจะแมบุญเรือน?” ยายนวลถามแทรกขึ้น
“ไมเ ปน ยัง ไงหรอก อยากจะมาบอกวา ฉัน นะ ไม ใช ขี้ค รอกขี้ ขา ใคร
เหมือนอยางเรา”
“ออ เหรอแม แลวแมจะมาบอกฉันทําไม แมรูแมก็เก็บเอาไวเถอะ ฉันไม
อยากรูประวัติใครหรอก”
“ก็พูดใหรูกันไว” เสียงยายบุญเรือนเขมขึ้น แตกําลังขาของตัวเองออนลง
แกคอยๆเดินมาทรุดตัวลงนั่งที่พื้นระหวางเตียง
ทั้งสามคนจึงนั่งเสมอราบกับพื้นเทากัน
“มันก็เหมือนกันละคะ แมบุญเรือน” ยายนวลวา “ไมตองมาแสดงประวัติ
กันหรอก ถาแนกันจริงก็ไมตองมาอยูที่นี่กันหรอก”
“แตดิฉันมันคนมีชาติตระกูล มีทาสบริวาร”
“แลวตอนนี้อยูที่ไหนละ ทาสบริวารของแมนะ อยูที่ไหน?” ยายนวลสวน
ยอน
ยายบุญเรือนอึ้ง นึกถึงความจริง คนเหลานั้นไดหมดไปนานแลว มันเพียง
เหลืออยูในความทรงจํา ความภูมิใจในอดีตอันรุงโรจนของนางเทานั้นเอง
“อยูไหนละคะแม?” ยายนวลย้ําถาม
“ก็ที่เขามาแจกเงินเราวันนี้ไง ไมเห็นเหรอ นั่นแหละขี้ขาฉัน” ยายบุญเรือน
ยืดตัวตรงอีกครั้ง
“แลวแมบุญเรือนไมนึกละอายเขาเหรอ แมเองเปนนายเปนเจาเขา ไหงแม
มาแบมือรับเงินจากขี้ขาละ?” (150-151)
ความสุขที่ใครๆไดประจักษแจงในความจริงวานางเปนคนมีเชื้อมีแถว แปรเปลี่ยนเปนความหดหู
อยางฉับพลันเมื่อนางสํานึกไดวา สิ่งที่นางยึดติดนั้นเปนเพียงอดีต และบัดนี้นางคือคนชราสิ้นไรจน
ตองรับเงินจากขี้ขา
-จริงอยางที่เขาพูด กูรับเงินจากขี้ขา นางคิด
นางไมเหลืออะไรอีกแลว บาวไพรคนใชไมมีเหลือ ไมเหลือแมชาติตระกูล
ชาติตระกูลอันสูงสง ชาติตระกูลที่นางหลงรักษามา มาหมดสิ้นลงในวันนี้ วันที่
นางรับเงินจากขี้ขา
เริ่มเขาใจตัวเองวา สิ่งที่เคยยึดติด สิ่งที่หลงติดตลอดมานั้น มันไมไดติด
กับนาง แตนางไปติดกับมันเอง
รูตัวแลววาตัวเองเปนคนธรรมดา ธรรมดาเทากับทุกๆคนบนเตียงในเรือน
นี้
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นางคอยๆลมกายลงนอนบนเตียง นอนตะแคง หัน หนาไปทางยายอยู
ซอนน้ําตาไวไมใหใครเห็น... (152)
ยายเอิบยึดเอาความหวังเล็กๆนอยๆจากลอตเตอรี่เปนเครื่องหลอเลี้ยงจิตใจ ดัง
ในตอนที่ยายสอนถามวาหากถูกรางวัลที่หนึ่งจะเอาเงินไปทําอะไร นางคิดฝนและบอกเพื่อนๆอยาง
มีความสุขวา “ซื้อบาน ตามหาลูกใหมันมาอยูดวยกัน ” ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลดีๆ ทําบุญ ฝาก
ธนาคารกินดอก เอามาแจกเพื่อนๆในที่แหงนี้บางตามสมควร นางบอกกับเพื่อนๆวา “ถาลูกหลาน
อิฉันมีเวลาวาง อิฉันก็จะใหมันพามาเยี่ยมพวกแม” แลวนางก็เคลิ้มไปกับจินตนาการของตัวเอง
... ยามเชาเมื่อนางตื่นจากที่นอน จะมีคนคอยหุงหาอาหารไวใหนางใส
บาตร มือของลูกหลานคอยประคองชวยมือของนางถือทัพพีขาว ตักขาวขึ้น
จากขันใสลงในบาตรพระ ถวยกับขาวคาวหวานที่นางวางลงถวายบนฝาบาตร
พระ ตามด ว ยกํ าดอกไมธูป เที ยน นางนึก ถึง ภาพตัว เองที่มีลู กหลานคอย
ประคองเขากมลงกราบพระแกวมรกตในพระอุโบสถ (196-197)
นี่เปนภาพฝนงดงามที่อุดมไปดวยสายสัมพันธและความเอื้ออาทรระหวางบุพการีและผูสืบเชื้อสาย
แตสายสัมพันธแมในจินตนาการเชนนี้ก็ถูกยึดโยงใยกันเขาดวยเงิน ผูแตงไมไดใหภูมิหลั งตัวละคร
ตัวนี้อยางชัดแจง วาเหตุใดยายเอิบจึงตองมาอยูในที่แหงนี้ และเหตุใดลูกหลานของนางจึงตองแตก
สานซานเซ็นกันไป แตที่เห็นไดคือนางไมขุนเคืองและซัดทอดปญหาไปที่ความอกตัญูของลูกๆ
นางคงยอมรับไดกลายๆวานี่เปนความจําเปน ผูอานคงพออนุมานเอาไดวาเป นเพราะความยากจน
แตก็คงอดจะคิดไมไดวาถาอยางนั้นความสัมพันธที่งดงามเชนนี้จะมีขึ้นไดก็ดวยแรงยึดเหนี่ยวของ
เงิน และความเอื้ออาทรตอกันก็จําเปนตองเริ่มตนที่การมีกินมีใชเสียกอนอยางนั้นหรือ ก็ลวนเปน
คําถามที่นาคิด
ยายนวลและยายทับทิมไมไดสนใจเงินหรือแมกระทั่งทุกขสุขของตัวเอง ยายนวลมี
ภูมิหลังที่นาเห็นใจ นางเลือกมาอยูในบานพักนี้เองดวยความเสียสละ เพราะตองการลดภาระจาก
แรงบีบคั้นทางเศรษฐกิจของครอบครัว เดิมทีนางอาศัยอยูกับลูกชายซึ่งเปนชางไมอยูในโรงเรียน
แหงหนึ่ง ทั้งลูกชายและลูกสะใภตองทํางานตัวเปนเกลียวเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งนอกจากนางแลว
ก็ยังมีลูกๆอีก ตอมาเขาประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากนั่งรานตองเปนอัมพาต แมโรงเรียนจะจายคา
เลี้ยงดูแตก็เปนเงินเพียงเล็กนอยไมพอคาหยูกยาและรายจายของครอบครัว ครั้งแรกนางหาทางลด
ภาระของพวกเขาดวยการไปบวชชีที่วัดใกลบาน ยามวางจากงานวัดก็นําอาหารแหงและเครื่องใช
จิปาถะที่เก็บไวเมื่อคนมาทําบุญกลับไปใหพวกเขา นางไมไดใสใจถึงบาปบุญคิดแตเพียงวา “นาง
เปนแม แมที่จะตองเลี้ยงดูลูกเทาที่นางชวยได” (177) แตการดังนี้ก็กลายเปนที่ติเตียนของคนในวัด
หนักเขานางก็ตัดสินใจลาสิกขาและมาอยูบานพักแหงนี้ แตก็ไมเคยละสิ่งที่คิดวาเปนหนาที่ของแม
นางยังคงเก็บเงิน และของกินของใชอื่นๆที่มีผูบริจาคไวใหเพื่อหลานๆนํากลับไปบาน นางเฝาแต
คิดถึงลูก คนทั้งคูแมยังอยูก็เหมือนตายจาก ลูกที่เปนอัมพาตกับแมในเรือนคนปวยไมมีใครไปเยี่ยม
ใครได
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สวนยายทับทิมแมมีลูกชายลูกสาวที่ไมพิกลพิการก็ไมอาจพึ่งพิง ชีวิตของนางเปน
เหมือนลูกตะกรอที่โดนเตะไปเตะมา (93) ไมวาจะอยูกับลูกชายหรือลูกสาวก็กลายเปนผูกอความ
รําคาญใหครอบครัวเขา ตางผลักภาระใหนางไปอยู กับอีกฝาย จนในที่สุดนางก็ตัดสินใจมาอยูที่
บานพักแหงนี้ แรกทีเดียวลูกๆก็แวะมาเยี่ยมเยียนบาง แตตอมาวันหนึ่งมีงานเลี้ยงใหญที่นี่และนาง
ไดออกทีวี นางใหสัมภาษณไปดวยความซื่อถึงชื่อแซทั้งของตัวเองและลูกๆ พวกเขาโกรธที่นางทํา
ใหตองอับอาย หลังจากนั้นทั้งลูกชายลูกสาวก็ไมมีใครมาเยี่ยมนางเลย นางไมไดอยากมีชีวิตอยู แต
ที่ตองทนขมขื่นกับชีวิตก็เพราะความเปนหวงลูกชายคนเล็กซึ่งสติไมสมประกอบ แรกทีเดียวพวก
พี่ๆก็ชว ยกัน หลอกลูกชายคนเล็กของนางใหไ ปอยูโรงพยาบาล นางคิด วาหมดหว งจึง มาอยูที่
บานพักคนชราแหงนี้ แตไมนานเขาก็หนีกลับไปอยูกับพี่ แตเมื่อทั้งพี่ชายและพี่สาวตางก็ผลักไสให
อยูกับอีกฝาย ไมนานเขาก็หายไป วันแลววันเลานางจึงเฝาแตรอคอยดวยความเปนหวง
ตอนที่ลูกชายสติไมสมประกอบของยายทับทิมกลับมาหาแมของเขานั้นกลาวไดวา
เปนตอนที่งดงามที่สุดตอนหนึ่งของเรื่อง ผูเลาเรื่องอยางผูรูที่ไมใชตัวละครบรรยายอยางมีศิลปะวา
ที่เรือนคนปวยแหงนี้เปนเหมือนหมูบาน และเขาก็เปนเหมือนลูกหลานคนเดียวของหมูบานแหงนี้
“ลูกฉันมาแลว! ลูกฉันมาแลว!” ยายทับทิมหันมาตะโกนตอบหนาตาตื่น
ยายบุญเรือนลงจากเตียง กาวลงจากเรือน เดินตามยายนวลไป
ยายอยูไดแตมองตาม ไมสามารถลุกจากเตียงได
“ไมมีอะไร! ไมมีอะไร!” เสียงตะโกนจากหองลูกกรงโหวกเหวกขึ้น
เสียงตะโกนถามไถรับกันเปนทอดๆ ดังไปทั่วหมูบาน
หมูบานเล็กๆของพวกเขา
หมูบานอันแปลกประหลาด ที่มีแตคนแกและเสียงรองไห
หมูบานอันแปลกประหลาด ที่มีเตียงคนไขเปนเหยาเรือน
บัดนี้ รับรูกันทั่วทั้งหมูบานแลว วาลูกชายของยายทับทิมกําลังมา
ครั้งเมื่อลูกชายยายทับทิมเคยมาเยี่ยมอยูมิขาด วันนั้น พวกเขาก็ไมไดนึก
ถึง มิไดสนใจ จะมีบางก็เพียงวามองดูแมลูกคูนี้ดวยความสังเวช
สังเวชตัวเองที่ไมเคยมีลูกมาเยี่ยม
แตเ มื่อลูกชายยายทับทิมหายไป เห็นยายทับทิมนั่ง เฝาคอยอยูบนเตียง
นานเปนวัน วันแลว วันผาน รางของยายทับทิมยังคงนั่งเฝาประตูอยูทุกวัน
พวกเขาตางแวะเวียนมาเยี่ยม เวียนมาเยียน ดวยเปนหวง ที่บานใกลก็มา
บอย ที่บานไกลก็ม าปลอบ นานวัน เข าพวกเขาก็รว มเฝ า รว มคอยลูกยาย
ทับทิมดวยโดยไมรูตัว
รอคอยอยูนานเปนเดือน
ครั้นบัดนี้ มีเสียงตะโกนแวววา ลูกของยายทับทิมกลับมาแลว ทุกคนที่ได
ยิน ไมมีใครจะไมดีใจ เพียงแตวาไมสามารถจะวัดกันไดวามากนอยเพียงใด
(198-199)
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สิ่ง ผิ ด ปกติ ก็ คื อ ลู ก ชายของยายทั บ ทิ ม กลั บ มาครั้ ง นี้ ด ว ยท า ที เ หมื อ นตื่ น กลั ว
บางอยางไมยิ้มหัวกับคนที่นี่เหมือนกอน จนแมกระทั่งอุบลซึ่งเปนแมบานเมื่อสังเกตเห็นทาทีไมเปน
มิต รของเขา ถึง กับ ตองไลทุกคนใหถอยหางและถือไมถูพื้น เตรียมพรอมหากจะมีอัน ตรายใดๆ
เกิดขึ้น แตสุดทายสายใยรักของผูเปนแมนั่นเองที่ดึงรั้งใหเขากลับมาเปนคนเดิม
นางคอยยกมือขึ้นลูบหัวลูก แตะตองตัวลูก ทายที่สุดก็สุดยั้ง โผเขากอดลูก
รองไหโฮออกมา น้ําตาลงไหลลงเปอนที่บาลูก
กลิ่นเหม็นสาบเหม็นสางที่คนอื่นรังเกียจ แตแมกลับสูดดมมันดวยความ
ชื่นใจ ประหนึ่งกลิ่นนั้นคือกลิ่นหอมของทารกเกิดใหม ในวันแรกที่แมไดชื่นใจ
นางรองไหออกมาไมอับอาย แลเสียงรองไหของนางนั้นมันเรียกรองน้ําตา
ของยายเอิบ ยายจันทร ซึ่งนั่งมองอยูบนเตียงออกมาดวย แมอุบลเองก็ตอง
เบือนหนาออก เช็ดถูพื้นกลบเกลื่อนความรูสึกของตัวเอง ในมือที่กําดามไมถู
พื้น ขณะนี้ออนเปลี้ย
ภาพที่เธอเบือนหนาออกมานั้น มันทําใหเธออยากรองไหออกมา เธอได
เห็นความรักที่แมมีตอลูก ไดเห็นความผูกพันที่ลูกมีตอแม ไมมีสิ่งใดมากาง
กั้นเอาไวได แมแตความบาที่มาฉาบทาไว ก็ไมสามารถกันมิใหคนทั้งสองแนบ
ชิดติดกัน
เธอเองวิตกวาความบาในตัวเขาที่ไมสามารถติดตอพูดคุยกันรูเรื่อง จะเปน
ตัวการใหเขาทํารายใครตอใคร แมแตแมของตัวเอง
แตผูเปนแมนั้นมิไดหวาดกลัวความบาของลูกดั่งที่เธอกลัว ตรงขาม นาง
กลับพยายามเขาหา เหมือนวาความบานั้นมิไดมีอยูติดตัวลูกเลย
“เล็กเอย ใครโกนหัวใหเอ็ง?”
อุบลหัน กลับไปดูภ าพนั้น อีกครั้ง เห็น ยายทับทิมเอื้อมมือขึ้น ลูบไลบน
หัวโลนเกลี้ยงของลูก ขณะที่แกลูบหัวลูกอยูเบาๆนั้น ริมฝปากของลูกก็คอย
เผยอยิ้มออกมา ยิ้มออกมา ยิ้มออกจนเต็มยิ้ม เปนยิ้มที่ไรเดียงสาของเด็กซื่อ
เปนรอยยิ้มอันเดียวกันที่เขาเคยมีติดตัวทุกครั้ง
บัดนี้รอยยิ้มนั้นกลับมาแลว
กลับมาดวยมือของแมนั่นเอง
อุบลมองรอยยิ้มนั้นจนแนใจวามันเปนรอยยิ้มเดิมที่เขาเคยมีมาฝากแม
หมดภาระจําเปนแลวสําหรับดามไมถูพื้นที่เธอถืออยูในมือ เธอหันหลัง
กลับ เดินนํามันไปเก็บวางในที่ของมัน (202-203)
เมื่อดามไมถูพื้นของอุบลหมดความจําเปนตองใช เพื่อนบานใกลเรือนเคียงก็คอยๆลุกจากเตียง
กระยองกระแยงเขามา “ที่ชะโงกแงมอยูแคประตูบาน ก็คอยกลากาวขยับลงขึ้นบันได บางที่นั่งหอย
ขาคาบันได ก็คอยกลากาวลงบนดิน ขยับเดิน” (203) ตางเขาลอมหนาลอมหลังและถือของกินของ
หวานที่ตนพอมีเก็บไวหยิบยื่นใหลูกชายยายทับทิม ที่เคยบาดหมางกันอยางยายทับทิมกับยายจันทร
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ในเวลานี้ก็ลืมกันไปเสียสิ้น ความเปรียบวาที่นี่เปนหมูบานและคําบรรยายพฤติกรรมของตัวละคร
นับวาเปนวิธีการทางศิลปะที่ใหความรูสึกอบอุนและนาประทับใจกับบทบาทของตัวละคร นาสนใจ
วาผูแตงเลือกจัดวางใหเหตุการณนี้เกิดขึ้นอยางตอเนื่องหลังภาพฝนสมมุติที่สวยงามมีลูกหลานลอม
หนาหลังของยายเอิบ ผูอานคงอดเทียบเคียงไมไดถึงความตางระหวางสายสัมพันธเอื้ออาทรที่มา
จากแรงเหนี่ยวรั้งของเงินกับสายสัมพันธของความรัก
ยายอยูเปนตัวละครที่ชวยเหลือตัวเองไมได นางมีภูมิหลังที่เจ็บปวดและนาหดหู
ลูกหลานลวงใหนางมาอยูบานพักแหงนี้โดยวาจางใหรถแท็กซี่นํามาสง โดยที่นางเขาใจวาเขากําลัง
นํานางกลับบาน ยายอยูไมสามารถพูดคุยกับใครได สิ่งที่นางพอทําไดบางก็เพียงสงเสียงอูอี้สั้น ๆ
เพื่อสือ่ ความตองการเล็กๆนอยๆกับแมบาน ชีวิตของนางในยามตื่นจึงมีเพียงตาที่แขวนคางอยูกับ
เพดานเรือน และเพดานมุงในค่ําคืนที่นอนไมหลับ ความสุขที่มีบางก็เพียงในความฝน นางจึงไม
อยากตื่นมาพบกับความจริงที่ตองทุกขทน ชีวิตของนางที่เหลืออยูก็วนเวียนอยูแคระหวางมืดกั บ
สวาง หลับกับตื่น เสียงคุยของคนรอบขางที่นางไดแตฟง และเสียงติ๊กต็อกของนาฬิกาเปนเพื่อน
ยามที่เรือนพักไรเสียงพูดคุย (230-235) สิ่งที่ยายอยูรอคอยจึงมีเพียงสิ่งเดียวเทานั้นคือวาระสุดทาย
ที่จะไดพนไปจากชีวิตที่เหลือแตเพียงความทุกขเชนนี้เสียที
สวนยายสอนอาจกลาวไดวาเปนตัวละครที่ผูแตงจงใจใชแสดงการสั่งสอน ชื่อของ
ตัวละครก็สื่อใหคิดเชนนั้น ตัวละครตัวนี้ไมปรากฏภูมิหลังที่ชัดเจน แตสิ่งที่นาสนใจก็คือการคนพบ
ทางออกที่เ กิดจากการโนมนําคําสอนของพุทธศาสนามาพิจ ารณาประสบการณชีวิต ยายสอนดู
เหมือนจะเปนตัวละครคูตรงขามกับยายบุญเรือน ขณะที่ยายบุญเรือนยึดติดกับหลายสิ่งหลายอยาง
ในชีวิตซึ่งกอใหเกิดความทุกข อาทิความรุงโรจนในอดีต ยายสอนกลับใชชีวิตตามหลักคําสอนของ
พุทธศาสนาคือการมีสติอยูกับปจจุบันและการใครครวญถึงความเปนอนิจจัง ดังเห็นไดในตอนทีย่ าย
บุญเรือนทะเลาะกับยายจันทรจนคุณแมบานจําตองแกปญ หาดวยการแยกคนทั้งคูไมใหอยูเตียง
ติดกัน ยายบุญเรือนกลัวการตองจากเตียงที่เคยนั่งเคยนอนไปถึงกับตองขอรองวิงวอนคุณแมบาน
(71) จนในที่สุดแมบานจําตองขอใหยายจันทรแลกเตียงกับยายสอน เนื้อเรื่องตอนนี้เปนอีกตอน
หนึ่งที่เห็นไดชัดเจนถึงความผิดแผกระหวางยายสอนกับยายบุญเรือน ดังมีบทบรรยายความคิดของ
ยายสอนวา
ยายสอนยืนมองตูใบใหมเขาขยับทับรองรอยตูเกาของนาง แมภาพนั้นจะ
ไมคมชัดในสายตา แตความรูสึกนั้นก็บอกแกไดวา ถึงเวลาอีกแลว ถึงเวลาที่
ตองยายออกจากที่เกาไปสูท ี่ใหม นางไมไดเสียใจในการยายถิ่นฐานครั้งนี้ จะมี
บางก็เพียงรูสึกอาลัยกับเตียงที่เคยนอนเคยนั่ง
-มันก็เทานั้นเอง
มันเปนเชนนี้มาตลอดชีวิตของนาง มันเปนมาจนนางปกใจเชื่อแลววา ชีวิต
ของนางไมมีอะไรมากไปกวาการเคลื่อนไป-ไหลไป
แมรางกายก็เถอะ มันเองก็ตอ งเคลื่อนไป-ไหลไป
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ทุกวันนี้นางไมไดขัดขืนมันอีกแลว เพราะรูวามันเปนธรรมชาติของมันที่
ตองไหลไป เพียงแตนางอยากใหชีวิตของนางไหลเร็วกวานี้ เคลื่อนเร็วกวานี้จะ
ไดสิ้นสุดกันเสียที เปนดังเชนสายน้ําที่ไหลจากภูเขาสูงมาสุดสูทะเล... (76-77)
การปลอยวางดวยความเขาใจธรรมชาติที่ไมเที่ยงแทของชีวิตสงผลใหยายสอนไม
เปนทุกขและพรอมสําหรับการสละดังเห็นไดในตอนที่ยายบุญเรือนแนะใหยายสอนใสกุญแจตูเพื่อ
ปองกันเงินหาย นางกลาววา“ไมเอาหรอกจะ ในตูฉันมันไมมีสมบัติอะไรหรอก ถึงจะมีบาง ถาใคร
เขาจะเอาไปบางก็ชางเขา ฉันไมคิดอะไรหรอก คิดวามันคงจําเปนสําหรับเขา เปนประโยชนสําหรับ
เขา ฉัน ก็ยินดียกใหเขา มัน ก็เ ทานั้น ของบนโลกนี้ก็ไมใชของเราอยูแลว ...ไมใชเ หรอ?” (83)
อยางไรก็ตามผูแตงไดแสดงใหเห็นวา หลักธรรมของพุทธศาสนาจะเปนแสงสวางใหคนพบความ
จริงไดก็ตอเมื่อบุคคลเกิดการเรียนรู และสิ่งสําคัญที่จะขาดเสียไมไดสําหรับผูที่จะคนพบทางออก
ดวยตัวเองก็คืออุปนิสัยของการคิดใครค รวญ ดังเห็นไดวายายสอนเปน ตัวละครตัวเดียวที่สนใจ
ความหมายของเสียงตะโกนอันเปนปริศนาของชายชราในหองลูกกรง และปรารถนาจะรูวาในนั้นมี
อะไร ตรงขามกับยายบุญเรือนที่แมเตียงของนางอยูใกลหองนี้มากกวาใครนางก็ไมไดใสใจนอกจาก
คิดวา “ไมมีสาระอะไรหรอก” (38) ไมแปลกที่หลายๆครั้งยายสอนนําหลักธรรมมาเตือนสตินางก็
ปฏิเสธทุกครั้งไป
สารสําคัญ ของนวนิยายเรื่องนี้ คือความตระหนักตอการดํารงอยูข องชีวิต ใน
สภาวะที่เปนเพียงมายา ไมมีตัวตนที่เที่ยงแทถาวร ทุกชีวิตลวนแตเดินทางไปสูความเสื่อมโทรม
ลงตามกาลเวลาและถึงความแตกดับในที่สุด สิ่งที่พบในวาระสุดทายของชีวิตก็คือความวางเปลาไม
มีอะไรที่เปนของเราและที่เปนตัวตนของเราอยางแทจริง แตบางคนก็สามารถเห็นภาวะนี้ไดเร็วกวา
นั้น ดังที่ชายชราในหองลูกกรงตะโกนออกมาเปนระยะตลอดเรื่องวา “ไมมีอะไร ไมมีอะไรจริง ๆ”
เสียงตะโกนอันเปนปริศนาชวนใหตีความที่วานี้ นาจะลงรอยเดียวกันกับความคิดของยายสอน
ในบทสนทนาของยายสอนกับยายบุญเรือน
“ฉันก็ไดฟงเอาจากพระที่มาเทศนทุกวันพระนั่นแหละจะแม ทานวาเรา
มาแตตัว ก็ไ ปแตตัว เอาอะไรไปไมไ ด ไมมีอะไรเปนของเราจริง ๆ
หรอก”
“แตตอนเรายังมีชีวิตอยูนี่สิคะคุณแม เราจะอยูแตตัวไมได เราตองมี
อะไรเปนของเรา ... มันเปนของเรา เราตองระวังรักษา”
“ก็อยาไปยึดมั่นมันมาก มันเปนของเราแคชั่วครูเทานั้นแหละ แลวมันก็
เคลื่อนไปเปนของคนอื่น” ยายสอนบอกเพื่อนใหมเสียงเนิบ (83-84) (เนน
โดยผูวิจัย)
ขอโตแยงนี้แสดงใหเห็นวาแมการปลอยวางความเปนตัวเราของเราอยางสิ้นเชิงอาจเปนเรื่องยาก
สําหรับปุถุชน แตสิ่งที่อาจทดแทนไดก็คือการพินิจวาก็เปนตัวตนชั่วครั้งคราวเทานั้นเอง
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ในปริศนาสําคัญอีกตอนหนึ่ง เมื่อเกิดการถกเถียงกัน ระหวางชายชราในหอง
ลูกกรงกับลูกชายสติไมดีของยายทับทิม ที่ชายชรากลาววาไมมีอะไรจริงๆ แตลูกชายยายวา “มีเงา
ดอกบัว” (214) นาพิจารณาวามีขอตางของสิ่งที่มีโดยสมมุติและโดยสัจธรรม
ในตอนที่ลูกชายของยายทับทิมกลับมาหาแมของเขา การที่เขาพยายามเลาใหใครๆ
ฟงวาสิ่งที่เขาไดพบเจอมาก็คือ ทีบ่ ึงใหญในเมือง มีบัวสีขาวดอกใหญและเงาในน้ําสีเงินซึ่งทั้งสัตวบา
คนบา ตางรุมกันแยงชิงเงาในน้ํา และกัดกันฆากันตายจนเลือดเต็มบึงนั้น กลาวไดวาเปนสัญลักษณ
ที่สําคัญของเรื่อง “บัวสีขาวดอกใหญ” กับ “เงาในน้ําสีเงิน” หากเชื่อมโยงกับมโนทัศนของพุทธ
ศาสนา ก็อาจตีความไดวาบัวสีขาวก็คือความเบงบาน ความตื่น อันเปนสัญลักษณของความรูแจง
ชาวพุทธถือวาเปนสิ่งที่มีคาจริงแท สวน “เงาสีเงิน” อาจพิจารณาวา ก็คือสิ่งที่ไมมีอยูจริงหรือเปน
เพียงมายา อันไดแก ทรัพยสมบัติ เกียรติยศ ชื่อเสียง เงินทอง เปนตน ที่มนุษยตางแกงแยงเพื่อ
จะครอบครองจนตองเบียดเบียนกัน การถกเถียงกันระหวางชายชราในหองลูกกรงกับลูกชายของ
ยายทับทิมคื อการกระตุนใหคิดวาสิ่งเหลานี้มีอยูจริงหรือไม คนที่มีสติสมบูรณดีอยางเราๆ จะ
เลือกเชื่อใครระหวางคนบากับคนหลง อันที่จริงทั้งชายชรากับลูกชายยายทับทิมตางถูกทั้งคู หาก
คําตะโกนของชายชรามีค วามหมายดัง ที่ไ ดกลาวถึง ไปแลว ที่ลูกชายยายทับทิมเถียงวา “มีเ งา
ดอกบัว” ก็มีความหมายไปในทางเดียวกันวา สิ่งเหลานี้มีอยูจริงแตอยูในสภาพของเงา ไมมีใคร
สามารถครอบครองมัน ไดอยางแทจริง ลูกชายยายทับทิมจึงกลาววา “มันเปนแคเงา” ที่ “กิน
ไมได”
“ฉันเห็นมากับตา เห็นมันทุกวัน ฉันถึงไดมาบอกใหระวังกันเอาไว...”
ยายสอนคอยกลาเงยหนาขึ้นมอง ใหนึกประหลาดใจที่ดวงตาของเขา บัดนี้
มีแตความออนโยน และริมฝปากของเขาก็มีรอยยิ้มประดับอยู
จะมีใครสังเกตหรือไมก็ตาม แตยายสอนสังเกตวาเขาเริ่มจะตอบคําถาม
ของนางได แมเรื่องราวที่เขาเลามานั้นนางไมเคยไดยินไดฟงมากอน และไม
เชื่อวามันจะเปนความจริง แตเมื่อนางถามเขาวา ‘เอ็งเห็นมากับตาหรือ?’
เขาก็ตอบนางตรงกับคําถาม
“เอ็งบอกขาสิวา ไอเงาดอกบัวคืออะไร?” นางถามออกมาอีกครั้ง
“ก็เงา มันเปนแคเงา กินไมได” เขาตอบ
“ไมมีอะไร! ไมมีอะไร! ไมมีอะไรจริงๆ!” เสียงตะโกนจากหองลูกกรงดัง
โหวกเหวกขึ้น
ยายสอนเหลียวไปมองทางตนเสียง นางไมแนใจวาชายในหองนั้นฟงเรื่อง
นี้อยูหรือเปลา หรือวาแกตะโกนขึ้นมาลอยๆ
“มีเงาดอกบัว!” ลูกชายยายทับทิมตะโกนเถียง
ยายสอนหันกลับมองลูกชายยายทับทิม นางใหรูสึกถึงการนั่งอยูกึ่งกลาง
ระหวางชายสองคนคุยกัน
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ทุกคนที่ไดยินชายสติไมดีสองคนตะโกนตอลอกัน ตางเห็นเปนเรื่องขบขัน
พวกเขาหัวเราะออกมา แมแตยายทับทิมเองก็อดขําไมได นางยกมือลูบหัวลูก
ชายดวยเอ็นดู
-เจาเด็กเจาเลหเอย เจาเอาอะไรมาเลานะลูก
“หมดแลว ไมมีอะไร!” เสียงจากหองลูกกรงตะโกนมาอีก
“มีเงาดอกบัว!” ลูกชายยายทับทิมหัวเราะ
“ไมมีอะไร ไมมีอะไรจริงๆ!” เสียงตะโกนจากหองลูกกรงไมลดละ
“มีเงาดอกบัว” ลูกชายยายทับทิมไมยินยอม (213-214)
ในบทสนทนานี้อาจตีความไดวาสิ่งทีล่ ูกชายยายทับทิมเลาคือ การที่คนตางกระโจนลงในบึงเพื่อแยง
ชิงเงาดอกบัวนั้น นาจะหมายถึงพฤติกรรมของผูคนในสังคมที่เขาไดพบเห็นคือการแยงชิงทรัพยสิน
เงินทองอันมีสภาวะเปนเพียงเงา จนตองทํารายกัน แตในที่สุดจึงไมมีใครจะเปนผูครอบครองมันได
การตอสูของคนทั้งหลายจึงเปนความสูญเปลา หากมิใชการตอสูเพื่ออยูเหนือภาพมายา ความสําคัญ
ของความรูวา สิ่งที่มีเปนเพียงเงาก็เปนอีกดานหนึ่งของวาทะวา “ไมมีอะไรจริงๆ” นั่นเอง
การเขาใจความเปนอนิจจังและความเปนอนัตตาของชีวิต ไมไดเปนแคแสงสวาง
เฉพาะในแงทชี่ วยใหเขาใจวาอะไรคือคุณคาแทจริงของชีวิตเทานั้น ในอีกแงหนึ่งความประจักษ
แจงตอความจริงของชีวิตเชนนี้นั่นเอง คือสิ่งที่จะนําพามนุษยใหหลุดพนไปจากการเวียนวายอยูใน
หวงทุกข และในระดับรองลงมาก็อาจลดทอนความเรารอนทุรนทุรายในขณะเผชิญปญหาของชีวิต
ดังกรณีของยายสอนนั้นเปนตัวอยาง นอกจากนี้ในระดับปญหาสังคม การคลายความยึดมั่นถือ
มั่นในความเปนตัวเราของเรา นั่นคือทางที่จะลดทอนการแกงแยงเบีย ดเบียนและการทํารายกัน
ทางออกแหงปญ หาของมนุษยในระดับอภิปรัชญากับทางออกของปญหาสังคมในที่สุดก็เปนทาง
เดียวกัน ในแงนี้คุณคาทางจิตใจก็เหมือนกับดอกบัวที่คนในสังคมใหความสนใจกันนอยลงจน
ละเลยหลงลืม กั น ไป การพิจ ารณาความจริ ง ของชีวิ ต จนนํ า ไปสู ค วามเข าใจและกลั บมาให
ความสําคัญกับคุณคาทางจิตใจอันเปนคุณคาที่แทจริงของชีวิต ก็คือทางที่จะบรรเทาพฤติกรรมอัน
เปนปญหาสังคมอยางการทอดทิ้งบุพการีหรือการมุงความสําเร็จในหนาที่การงาน จนละเลยความ
ใสใจตอความสัมพันธในครอบครัว เชนทีป่ รากฏในพฤติกรรมผิดพลาดของตัวละครผูเ ลาเรื่อง
ในชวงชีวิตที่หนาที่การงานในฐานะผูกํากับภาพยนตรกําลังรุงโรจน ตัวละครผูเลา
เรื่องเปนที่ตองการของบรรดานายทุนที่หวังจะใหเขารับเปนผูกํากับหนังให ความหลงระเริงกับ
เกียรติยศ ชื่อเสียงและทรัพยสินเงินทองทําใหเขาถอยหางจากคนอื่นแมกับคนในครอบครัว เขา
ทํางานคนเดียวดวยไมเชื่อความสามารถของใครนอกจากตัวเอง สวนหนาที่เลี้ยงดูลูกสาวคนเดียวก็
ยกใหเปนของภรรยาสวนเขามีหนาที่สําคัญคือหาเงิน โดยลืมคิดไปถึงความอบอุน ผลที่ตามมาก็
คือเขากับลูกสาวกลายเปน เหมือนคนแปลกหนา เธอจะร องไหทุกครั้งเมื่อพออุ ม แตเ ขาก็ไ มไ ด
เฉลียวใจ ดวยไมมีเวลาครุนคิดสิ่งอื่นนอกจากงานและเงิน จนกระทั่งเมื่อยุครุงโรจนของเขาคอย
หมดลงพรอมกับที่ลูกสาวเขาโตขึ้นจึงไดกลับมาคิด แตดูเหมือนจะสายเกินไป ดวยเหตุที่ไมเคยคลุก
คลีกันมากอนตางคนตางก็ยังเปนพอลูกที่หางเหิน แมมีเวลาอยูดวยกันก็ไมรูจะคุยอะไรกัน จึงได
เรี ย นรู ว า ชื่ อ เสี ย งเงิ น ทองที่ เ คยเป น เป า หมายนั้ น เป น แค สิ่ ง เหลวไหล สิ่ ง มี ค า ที่ สํ า คั ญ ก็ คื อ
ความสัมพันธของคนในครอบครัว เขามีโอกาสไดคิดแตโชครายที่ไมนานลูกสาวก็ประสบอุบัติเหตุ
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ตกน้ําเสียชีวิต โดยที่ตัวเขาเองไมมีโอกาสแมจะจัดการงานศพใหลูก เพราะติดพันเรื่องงาน ซ้ําราย
ภรรยาของเขาก็เริ่มปวยกระเสาะกระแสะเพราะความเศราโศกเสียใจกับการตองสูญเสียลูกสาวคน
เดียว แลวตอมาเธอก็เสียชีวิตไปอีกคน ตัวละครผูเลาเรื่องจึงตกอยูในสภาพที่เรียกไดวาไมเหลือสิ่ง
ใดๆอีกเลยในชีวิต (182-185) ความเสียใจทําใหเขาตองหันไปพึ่งเหลาและเบื่อหนายกับชีวิตจนถึง
ขั้นตั้งคําถามกับตัวเองวาจะเลือกอยูหรือตาย โชคยังมีอยูที่เขาเลือกอยูและไดมีโอกาสถามตัวเองวา
“ถาจะอยู จะอยูกับอะไร จะยึดกับอะไร” สุดทายคําตอบของเขาคืองาน เขาเริ่มกลับมาทํางาน แต
คราวนี้ค วามหมายของมัน กลับไมใชชองทางของชื่อเสียงเงิน ทอง หากแตเ ปน เครื่องหลอเลี้ยง
วิญญาณ (95)
ในทัศนะของผูแตงการหันกลับมาใหความสําคัญกับคุณคาของจิตใจ ไมเพียงแต
จะเปนทางที่ชวยลดทอนการแกงแยงเบียดเบียนอันเปนบอเกิดของปญหาสังคมเทานั้น ผูแตงได
แสดงความเชื่อมั่น วาสิ่งนี้นั่น เองจะเปน แสงสวางแกมนุษยในทุ กๆ ปญ หา แมโลกจะไมนาอยู
เพราะผูคนแกงแยงชิงดีขาดเมตตากรุณา แตเขาก็ยังศรัทธาตอความดีงามในจิตใจมนุษย ยัง
เชื่อมั่นวามนุษยนั่นเองจะเปนผูเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางที่ดีขึ้นได ดวยการกระทําของแตละคน
ดังในสุนทรพจนเนื่องในพิธีพระราชทานรางวัล ในคราวที่ เวลา ไดรับรางวัลซีไรต ชาติกลาววา
เมื่อครั้งที่ขาพเจายังอยูในวัยหนุม ขาพเจาเคยคิดวา ... โลกนี้ไมสวยงาม –
ไมนาอยู และขาพเจามิปรารถนาที่จะอยู
แตวันนี้ ขาพเจาเริ่มไดคิดวามีคนฆาตัวตายหลายตอหลายคน พวกเขา
เหลานั้นตางละทิ้งโลกนี้ไปดวยเหตุผลเดียวกันคือ โลกนีไ้ มนาอยู และพวกเขา
มิปรารถนาที่จะอยู
แตโลกนี้ยังคงอยู โลกอยูใหพวกเราทุกคนไดอยูรวมกัน-โลกรักเรา
แนนอนละ เราไมอาจคาดคะเนไดวาโลกจะอยูอีกนานเทาใด
แตในหวงเวลาแหงนี้ เวลาในปจจุบันนี้ ทําไม-ทําไมเราไมชวยกันทําใหโลกนี้
นาอยู อยางนอยก็เพื่อมารวมกันขอบคุณโลก ที่โลกกรุณาชวยใหเราทุกคนมี
ชีวิตอยูบนโลก-ไมวาเราจะอยูในวัยใดก็ตาม (7-8)
ใน เวลา เขาก็ไดแสดงใหเห็นวา แม ความทุกขอัน เกิดจากโรคภัยและชราภาพอยางที่เ กิด กับ
คนชราในสถานสงเคราะหจะเปนความทุกขของชีวิตที่มนุษยไมอาจหลีกเลี่ยง แตผูที่ใครครวญอยูถึง
ความเป น อนิ จ จัง และอนั ต ตา ก็ย อ มเข า ใจและยอมรั บ ได ว า นี่เ ป น ธรรมชาติข องชี วิ ต จึ ง ไม
จําเปนตองเพิ่มความทุกขโทมนัสใหตัวเองยิ่งขึ้นไปอีก ในอีกแงมุมหนึ่งของการชวยเหลือเกื้อกูล
กัน เพื่อ ช ว ยให สัง คมดี ขึ้ น ก็ เ ห็ น ได วา ขณะที่ ที่ม าของความทุก ข ข องผู ที่ถู ก ทอดทิ้ ง เหลา นี้ คื อ
ความเห็นแกตัวและการละเลยคุณคาของมนุษยแมเปนบุพการี เพราะหลงกับสิ่งที่เปนมายาชั่วครั้ง
คราวอยางทรัพยสินเงินทอง ทางที่จะบรรเทาลงไดก็คือความมีเมตตาและมองเห็นคาของความเปน
มนุษยมากกวาจะมุงไปที่การเปนผูครอบครองเงินทอง ซึ่งผูแตงไดแสดงใหเห็นวาตองเริ่มที่การเขา
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ใจความจริง ของชีวิ ต และธรรมชาติข องมนุษ ย ดัง เห็น ไดใ นกรณีข องอุบ ลและอาจจะรวมทั้ ง
เจาหนาที่คนอื่นๆ ในสถานสงเคราะห เธอทํางานดวยใจของผูใหที่ไมไดคิดเพียงวา นี่เปนหนาที่
หรือเปนอาชีพที่ตองจําใจทําเพื่อใหไดเงิน อันที่จริงเธอก็เคยคิดเหมือนคนอื่น ๆ ที่มาทําหนาที่นี้
เพราะคิ ด ว า ดีก ว าเป น คนวา งงาน จนกระทั่ ง เมื่ อ เวลาผ า นไปความคิ ด ความรู สึ กของเธอก็
เปลี่ยนแปลงไป ความเขาใจตอมูลเหตุแหงพฤติกรรมของคนชราเหลานั้น ทําใหเธอทําใจให
ยอมรับได รูจักอภัยและกลายเปนผูใหในที่สุด
ระหวางที่รองาน ความรูสึกของเธอเริ่มแปรเปลี่ยน คอยมองเห็นวาการ
กระทําของแตละรางนั้น ลว นแลว มาแตค วามคิด อัน ไมสมประกอบ รา ง
เหลานั้นทําไปตามอารมณโดยไมรูวาควรหรือไม ผิดหรือถูก เพียงแตเรียกรอง
ใหคนสนใจมาคอยดูแลเอาใจใส ในหวงเวลาสุดทายของชีวิต
แลวเธอจะคิดโกรธพวกเขาไดอยางไร
เธอเริ่มใหอภัย เริ่มระงับอารมณของตัวเอง และเริ่มกลายเปนผูให เริ่ม
คิดวาคนเหลานั้นเปนปูยาตายายของตัวเอง
เธอปฏิบัติตอทุกคนเหมือนกับเขาเหลานั้นเปนผูมีพระคุณกับเธอมากอน
จนกระทั่งทุกวันนี้ ความรูสึกตอพวกเขาที่เธอมีนั้น ไมไดเกิดขึ้นจากการ
กระทําในหนาที่การงานอีกตอไปแลว มันเกิดขึ้นเพราะเธออยากทําใหพวกเขา
ไดพบกับสิ่งดีๆ ในชีวิตกอนจะลาโลกนีไ้ ป (159)
ในแงนี้อุบลก็คือดอกบัวที่พนน้ําและปลักโสโครกของสังคม และหากเชื่อมโยงกับปริศนาของเรื่อง
ความดีง ามในจิต ใจของคนอยางอุบลก็นาจะเปน อีกความหมายหนึ่ง ของ “บัวสีข าวดอกใหญ ”
เพราะสิ่งนี้นั่นเองคือคุณคาที่แทจริงของความเปนมนุษยที่จะเปนแสงสวางแกโลกและสังคม
นวนิยายเรื่องนี้จบลงตรงที่การคนพบของยายสอนภายหลังความตายของยายอยู
ซึ่งมีชื่อเปนการแฝงนัย (irony) ภาพใบหนาที่ยิ้มเปนสุขของยายอยูในคําบรรยายของนวนิยาย(249250) สอดคลองกับที่นางไดมาถึงจุดที่ไมตองตื่นขึ้นมาพบความจริง ที่นางเรียกอยางตรงกั นขามวา
“โลกแหงความฝน” เพราะความจริงนั้นเหมือน “ฝนรายที่ทุกขทรมานทุกโมงยาม” (232) ความตาย
ของนางจึง เปน ความสุข ที่ ไดหลุด พน ไปจากความทุกข เมื่อขาวนี้กระจายออกไป ผูเ ลาที่ไ มใช
ตัวละครเลือกใชการบรรยายเปรียบเทียบเรือนพักแหงนีว้ าเปนหมูบานอีกครั้ง ดังที่บรรยายวา “...
ขาวรายนี้กระจายไปทั่วหมูบาน” (249) มีคําบรรยายภาพในบทภาพยนตรวา
ภาพใกล

(แพนชาๆ) ที่ใบหนายายเอิบ สักครูภาพคอยๆกวาดไปชาๆไปที่
ใบหนาของแตละคน เห็นใบหนายายทับทิม ยายนวล ยายจันทร
ยายบุญ เรือน ยายสอน ใบหนาของพวกเขามองศพดวยอาลัยที่
สูญเสียเพื่อน ... (250-251)
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ภาพศิลปะนี้เนนย้ําถึงสายสัมพันธระหวางมนุษยที่ตางก็เปนเพื่อน คือเปนเพื่อนทุกขที่ลวนตองเจ็บ
ตองตายดวยกันทั้งสิ้น ทุกคนตางอาลัยกับการจากไปของยายอยู แตจะมีก็เพียงยายสอนคนเดียวที่
ไดพิจารณาแยกแยะเห็นความจริงวา ยายอยูที่เปนเพื่อนนั้นไมอยูแลวที่เห็นอยูนั้นเปน เพียงศพ
สุดทายรางกายคนก็เปนเพียงศพ นางจึงนึกขันที่ทั้งนางและเพื่อนตางก็เปนแคศพที่ยืนมุงศพอยูเทา
นั้น เอง (252) เพราะไดเ ห็น ความจริงขอนี้น างจึงไดต ระหนักชัดวา เมื่อคนเราเดิน ทางมาถึง จุด
สุดทายชีวิตก็เปนเพียงความวางเปลาที่ไมอาจยึดถือสิ่งใดเปนแกนสารได ในฉากตอนที่ขบวนแบก
โลงศพของยายอยูคอยๆเคลื่อนผานประตูหองพยาบาลออกไปทีละคน แลวเสียงชายชราตะโกนขึ้น
อีกครั้งวา “ไมมีอะไร! ไมมีอะไรจริงๆ!” ยายสอนจึงหันกลับมามองทางหองลูกกรงอีกครั้ง และนาง
ก็ “ยิ้มขึ้นอยางเปนสุข...เหมือนกับนางไดพบของมีคาบางอยาง หลังจากที่เพียรพยายามคนหามัน
มาตลอดชีวิต” (255) ของมีคานั้นก็คือความเขาใจคําพูดปริศนานั้นนั่นเอง
หลังจากนั้นก็เปนฉากสุดทายของละครที่เนนย้ําความวางเปลาที่ไรสิ่งนายึดมั่นอีก
ครั้ง หองลูกกรงถูกเปดออกแตไมมีใครอยูในนั้น ซ้ําเปนเพียงหองวางๆที่ไมปรากฏรองรอยใดๆวา
มีใครเคยอยูในนั้นจริงๆ ภาพความวางเปลานี้ก็คือสัญลักษณวา ความวางเปลาไรตัวตนนี่แหละที่จะ
สื่อสารใหผูคนเขาใจความจริงแทได เมื่อใดที่เราสดับฟงเสียงแหงความวางเปลาเขาใจ เราก็ยิ้มอยาง
เปนสุขเหนือโลกธรรมอัน ผันแปร ไมวาเวลาจะลว งผานไปสักเทาใด ดังเห็นไดวาในฉากจบของ
ละคร กอนที่มานคอยโรยตัวปดลง สิ่งสุดทายที่ปรากฏก็คือนาฬิกาและเสียงติ๊ก-ต็อกของมัน (256)
3. อมตะ
อมตะ1 (2543) เปน นวนิยายที่จินตนาการไปถึงปญหาในโลกอนาคต ในยุค ที่
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเจริญกาวหนาไปมาก แตจิตใจคนกลับยิ่งตกต่ําลง ถึงขั้นมีการทํา
โคลนนิ่งมนุษย เพื่อใชอวัยวะเปลี่ยนถายเปน “อะไหล” สําหรับคนตนแบบซึ่งเปนผูมีอํานาจทาง
เศรษฐกิจและขยายเขาครอบงําการเมืองดวย แมจะกลาวถึงปญหาที่ยังไมเกิดขึ้นจริง แตงาน
ประเภทนี้ก็คืองานแนวสัจนิยมที่เสนอปญหาสัง คมปจจุบัน นั่นคือนอกจากตองมีความสมจริง
พอที่จะสรางทั้งแรงกระทบทางอารมณและกระตุนความคิดแกผูอาน ที่แตกตางนาจะอยูที่ ผูแตง
ตองเผยใหเห็นวาโลกอนาคตนั้นวางอยูบนฐานความจริงในปจจุบันอยางไร มีปญหาใดบางที่เราไม
ใส ใ จ แตมี แ นวโน มว า จะขยายเปน ความเสีย หายร า ยแรงได อมตะสามารถเตื อ นสติ ให เ รา
ระแวดระวั ง ภั ย ที่ มี จุ ด เริ่ ม ในป จ จุ บั น ซึ่ ง เป น เหรี ย ญอี ก ด า นหนึ่ ง ของความเป น ไปได ใ น
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เชนการเปลี่ยนถายอวัยวะบางอยางเพื่อรักษาโรค อยางไรก็ตาม
สิ่ ง ที่ ค วรคํ า นึ ง ถึ ง มากกว า ก็ คื อ ความจริ ง ทางสั ง คมที่ ค วามรู ก ลายเป น เครื่ อ งมื อ แสวงหา
ผลประโยชนและการชวงชิงอํานาจในโลกาภิวัตน ดวยแรงเสริมของ“กิเลส”หรือสัญชาตญาณดาน
ลบที่ไ มเคยหมดไปจากชีวิต ผูคนแมเวลาเปลี่ยนไปเพียงใด ผูแตงสรางโลกสมมุติขึ้นมาเพื่อสื่อ
1

งานวิจัยนี้ใชฉบับพิมพครั้งที่ 5 ปพ.ศ. 2548
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ความหมายที่มาจากประสบการณในโลกของความเปนจริง แตเนนประสบการณทางความคิดและ
อารมณ เ หนือกวา ขอ เท็จ จริ ง ทางวิ ทยาศาสตร ความสมจริง ในแงที่ เ ปน ความเที่ย งตรงตาม
ขอเท็จจริงในโลกของความเปนจริงภายนอกไมสําคัญเทาความสมจริงหรือความเปนไปไดในแงของ
ตรรกะที่เผยพฤติกรรมมนุษยภายในตัวบท อันเปนที่มาของคุณคาทางจริยธรรมของบทประพันธ
การพยายามจะบอกวาเพราะมนุษยมีอวิชชาจึงตองประสบปญหาหนักหนวง ก็คือสารอันสําคัญ
ของเรื่อง ดังสุนทรพจนในคราวรับพระราชทานรางวัลซีไรต ในปพ.ศ. 2543 วิมลกลาวไวตอน
หนึ่งวา เหตุผ ลที่นักเขียนจําตอง “เขาแบกรับภารกิจ ทางดานศาสนา” ก็คือ การที่มนุษยตอง
ประสบกับหายนภัยจากสงครามกันครั้งแลวครั้งเลานั้น เปนเพราะขณะที่ “เรากนประณามสงคราม
กันอยางเกรี้ยวกราดชิงชัง และกูรองหาสันติภาพกันอยางหิว กระหาย” กันอยูนั้น “ก็ยังชวงชิง
เอารัดเอาเปรียบ และกดขี่บีฑากันตอไป” สงครามครั้งใหมจึงเกิดขึ้นเรื่อยไป การที่มนุษยตอง
ประสบโศกนาฏกรรมซ้ําซากเชนนี้เปนเพราะเรา “ไมรูจักชีวิตของตนเองอยางแทจริง วาคืออะไร
เปนอยางไร และทําไมตองเปนอยางที่เราเปนอยู ... ตราบทุกวันนี้” ซ้ํายังไมรูวามีหนทางแหงสันติ
สุข และ “วิธีที่จ ะไปสูมรรคาอันประเสริฐ นั้น ” (วิมล ไทรนิ่มนวล, 2548 : สุนทรพจน โดยวิมล
ไทรนิ่มนวล)
ป ญ หาสํ า คั ญ ของเรื่ อ งเริ่ ม ต น ขึ้ น เมื่ อ พรหมิ น ทร ธนบดิ น ทร ผู ซึ่ ง ประสบ
ความสําเร็จทางดานธุรกิจและมีฐานะในระดับมหาเศรษฐี ตองการมีชีวิตที่เปนอมตะจึง ลอบสราง
โคลนจากตนเองกอนที่จะมีกฎหมายรองรับถึง 22 ป เพื่อที่จ ะไดมีอวัยวะมาเปลี่ยนถาย หลังจาก
นั้นเขาไดทําโคลนนิ่งมนุษยขึ้นอีกจํานวนมากเพื่อบริการเปลี่ยนถายอวัยวะในลักษณะที่เปนการคา
ความเลวรายอยูที่พรหมินทรไมเคยเห็นโคลนเปนคน แมแตชีวันที่เขาเลี้ยงดูมาแตเล็ก และเขาใจวา
เขาเปนพอ ก็เพียงแตไดรับการเลี้ยงดู “เหมือนลูก” พรหมินทรคิดอยางที่เขาพูดกับภรรยาวา “ไม
วาเราจะเลี้ยงดูเขามาอยางไร เราก็ตองยอมรับความจริง ... เขาไมใชลูกเรา – ไมใชแมกระทั่งคน
อยางเราๆ เขาเปนเพียงสวนหนึ่งของตัวผม และเขาก็ถูกสรางขึ้นมาดวยจุดมุงหมายเพื่อตัวผม”
(10) และที่กลาวกับชีวันวา “...ถาเธอคิดวาชีวิต เลือดเนื้อ และวิญญาณที่เธอมีอยูนี้เปนของเธอ นั่น
เธอกําลังเขาใจผิด เธอกําลังเห็นผิดไปจากความเปนจริง ที่แทเธอคือชีวิตของฉัน เปนชีวิตของฉัน
เอง เพราะเธอคือตัวฉันที่ อวตารไปเปนเธอ” (67) ดวยวาทะนี้ เราจึงเห็นไดวา ความรูอันกาวหนา
ทางวิทยาศาสตรเ ปน อุปกรณใหมนุษยยกตนเทียบเทาเทพเจา หากแตเทพเจาในยุคใหมนี้มิใช
ผูปราบยุคเข็ญ ตรงกันขามกลับเปนผูสรางยุคเข็ญขึ้นเสียเอง
ผูแตงใชความขมขื่นของชีวันที่ศักดิศ์ รีความเปนมนุษยของเขาถูกลดทอนลงไมตาง
จากสัตวเพื่อกระตุนความสํานึกของผูอาน เมื่อไดรูความจริงวาเขาเปนคนโคลนที่ถูกสรางขึ้นและ
เลี้ยงดูมาอยางมีเปาหมายเพื่อ การเปลี่ยนถายอวัยวะ ซ้ําผูที่กําลังจะใชเขาเป น อะไหลก็คือคนที่
เขาใจวาเปนพอ(26) นี่คือความไรความหมายของโคลนที่เ กือบจะไมมีใครใชคําวาคนนําหนาใน
นวนิยายเรื่องนี้ หากจะเรียกวาคนก็เปนไดแค “คนเทียม” (14) ในการบรรยายโคลนที่ตึกเพาะเลี้ยง
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คนโคลนของพรหมินทรที่เรียกวาฟารมคนโคลน ซึ่งโปรเฟสเซอรสเปนเซอรพาอรชุนเขาชม เรา
พบวาโคลนเหลานี้ก็เปนคนตรงที่มีอารมณความรูสึก แตถูกทําใหไมมีภาษาที่จะสื่อสารความคิดของ
พวกเขาก็ไมเปนประโยชนแกใคร
โปรเฟสเซอรพาอรชุนเดินรอบบานหลังแรก โดยไมพูด อะไร เขารอให
อรชุนเปนฝายเริ่มกอน แตอรชุนก็ยังตกตะลึงไมหาย เมื่อเห็นคนโคลนถูกขัง
เดี่ยว แตละคนใสเสื้อผาหลวมๆสีน้ําตาล ซึ่งเปนเครื่องแบบของโรงพยาบาล
ดูเหมือนชุดสําหรับคนปวย แตดูดีกวามาก หนาตาแตละคนหมนหมอง บาง
ก็ เ คร ง เครี ย ดบ า งก็ เ ฉยชา แต ทุ ก คนมี นั ย น ต าเหมื อ นกั น คื อ อ า งว า ง
เดียวดาย
พอเดินวนรอบบานหลังที่ 2 แลว อรชุนจึงสามารถพูดขึ้นได “เขาไดคุยกัน
บางหรือเปลา”
“พวกเขาไม จํ า เปน ตอ งพู ด คุย กัน เพราะเราไม ตอ งการภาษาหรื อ
ความคิดของเขา”
“แลวเขาอยูมาไดอยางไรโดยไมมีเพื่อน”
“เขาไมจําเปนตองมีเพื่อน”
“คนเราจะมีชีวิตอยูไดอยางไรโดยไมมีเพื่อน หรือใครสักคน”
เขามองไปที่คนโคลนหนุมคนหนึ่ง ซึ่งเดินเขามายืนชิดผนังกระจก และ
มองมาที่เขา
“ก็ไมถึงขนาดไมมีใครเสียเลย” โปรเฟสเซอรมองไปยังบานที่อยูตรงขาม
“อยางนอยเขาก็มีเพื่อนขางบาน” เขาหัวเราะ
“โดยไมไดพูดคุยกันเลยหรือครับ”
“เขาพูดคุย... เขามีวิธีสื่อสารกัน เขามีภาษาของเขาเอง เปนภาษาทาทาง”
เขาหันมามองหนาอรชุน “ลําพังแคภาษาทาทางก็นาวิตกพออยูแลว ถาจะให
เขาไดพูดคุ ย สัง สรรคกั น คุณ คิดซิว า อะไรจะเกิดขึ้น ปลอ ยใหพ วกเขา
เครียดอยางนี้ดีกวาใหพ วกเขากอการจลาจล ถึงเราจะสามรถควบคุมได
แตถาไมมีเลยก็จะดีกวา”
อรชุนเก็บความสะทานใจไว...
เขาพาอรชุนขึ้นไปยังชั้นที่ 33 ซึ่งเปนชั้นโคลนเพศหญิง เมื่อเขาไปภายใน
อาคาร แบบแปลนและสิ่ง ของทุกอยางก็เ หมือนโคลนเพศชาย เงีย บเหงา
ซึมเศรา อางวา ง เดียวดาย แตก็มีหลายๆโคลนที่เก็บกดความกา วราวไว
และบางโคลนก็คงสําแดงมันออกมาแลว จึงดูออนปวกเปยกดวยฤทธิ์ยา
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“ผมใหคุณชมเปนตัวอยาง ที่จริงเรามีโคลนทุกเพศทุกวัย โดยแบงใหอยู
วัยละชั้น... ผมจะพาคุณไปดูชั้นพิเศษของเรา” เขายิ้ม แลวก็นําอรชุนขึ้นลิฟต
ไปยังชั้นที่ 44
ภายในอาคารมีแบบแปลนเดียวกัน ตางกันตรงที่บานแตละหลังใหญขึ้น
ซึ่งก็มีผลใหใหญตามไปดวย เครื่องใชตางๆดีขึ้น ตอนแรกอรชุนไมเห็นโคลน
ในชั้นนี้จะตางกวาโคลนในชั้นอื่น แตพอดูไปถึงบานหลังที่ 2 เขาก็รูได เพราะมี
โคลนที่เขาคุน หนาคุนตาหลายโคลน โคลนแรกที่เขาจํา ไดก็คือโคลนของ
นายกรัฐมนตรี โคลนถัดๆไปเปนของพวกรัฐมนตรี ทั้ง จากคณะปจ จุบัน
และในอดีต นอกจากนี้ยังมีพวกนักการเมืองฝายคานอีกหลายสิบคน อรชุน
ไมอยากเชื่อตาตัวเองเลย (180-183) (เนนโดยผูวิจัย)
ชีวิตที่ถูกสรางเพื่อฆา “ไมมีศักดิ์ ไมมีสิทธิ์เหมือนมนุษยทั่วไป” ราวกับสัตวเลี้ยงที่
ฆาเพื่อเปนอาหาร แตโคลน “เลี้ยงไวฆาเพื่อเปนอะไหล” (26) จะกลาววาความพยายามนี้มาจาก
แรงผลักดันของความรักตัวกลัวตายและสัญชาตญาณแหงการเอาตัวรอด อันเปนธรรมชาติมนุษย
รวมทั้งสัตวโลกชนิดอื่นเทานั้นก็ยังไมพอ ความเหี้ยมเกรียมของพรหมินทรไมใชเปนเพราะความ
อาลัยในชีวิตเทานั้น หากชีวิตของเขายังผูกโยงกับทรัพยสินจากกิจการคามูลคามหาศาลที่จะขยาย
ออกไปไดไมจบสิ้น ความโลภของพรหมินทรไดรับแรงเสริมจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
วิมล ไทรนิ่มนวล นําความคิดสองดานมาปะทะกัน สําหรับผูที่ปลาบปลื้มกับความกาวหนาเชน นี้
มนุษยสามารถสราง “วิถีอมตะ” ไดดวยอัจฉริยภาพทางความคิด โดยไมจําเปนตองใสใจกับบาป
บุญคุณโทษ
ท า นโปรเฟสเซอร ส เปนเซอร ยื น อยู ใ กล กั บ ผนั ง กระจกชั้ น ที่ 22 ของตึ ก
อํานวยการของโรงพยาบาล เขามองออกไปดานนอก ดูรถที่วิ่งขวั่กไขวอยู
เบื้องลาง ขนาดของรถเหลานั้นดูเล็กเทากับของเด็กเลน แตเขาชอบอาการที่
รถเหลานั้นวิ่งมากกวา มันเหมือนกับมดที่กําลังแสวงหาอาหารหรือกําลังหนีภัย
วิ่งๆ หยุดๆ ไปตามสัญชาตญาณแหงความกลัว สัตวโลกเหมือนกันหมดคือ
กลัวตาย แตก็ตองตายอยูดี สวนมนุษยนั้นมีพรสวรรคที่พระเจาประทานมา
ใหเปนพิเศษ นั่นก็คือ ‘ความคิด’ และความคิดนี้เองที่ชวยคนหาวิถีใหมนุษย
เปน ‘อมตะ’ เขาภูมิใจที่เปนสวนหนึ่งของผูบุกเบิก ‘วิถีอมตะ’ อันมหัศจรรยนี้
... (125)
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ความสํานึกวาวิถีอมตะนี้ทําลายลางชีวิตอื่น และชีวิตนั้นคือชีวิตมนุษย ไมพอยับยั้ง
ความอยาก เพราะความหลงในการเสพสุข มีอํานาจเหนือกวามากมายนัก ความสามารถในการคิดที่
เหนือกวาสัต วอื่น ทํ าใหมนุษยสามารถปรุง แตง หรือประดิษฐคิด สรางสิ่ง ตา งๆเพื่อสนองความ
ตองการใหมีความละเอียด ประณีต นาหลงใหลไดมากกวา มนุษยจึงมีความตองการที่มากกวา
และก็หลงติดอยูในสิ่งสนองความตองการเชนนี้ มากกวาสัตวอื่น จึงกลายเปนผูเบียดเบียนผูอื่น
มากกวาสัตวชนิดอื่นใดทั้งหมดโดยไมตะขิดตะขวงใจ ดังพรหมินทรกลาววา
“... ทําไมเราไมยอมรับความจริงกันตรงๆ วาเราก็โหดเหี้ยมไมนอยไปกวา
สัต วอื่น ใดในโลกนี้ ซ้ํายัง ชั่ว รายกวาดว ย สัต วอื่น มันฆากัน ก็เ พื่อเอาเปน
อาหารประทังชีวิต แตคนเราฆาไมใชแคนั้น เรายังฆาเพื่อเสพรสอรอยอยาง
ไมมีขีดจํากัดอีกดวย ชั่วรายยิ่งกวานั้น เรายังฆากันเพื่อความสะใจอีกตางหาก
ไมเชนนั้นเราคงไมตองมีสงครามในโลกนี้ ซากศพที่ลมตายกายกองมาทุกยุค
ทุกสมัย เราเคยไดใชประโยชนอะไรบาง เอาหนังมาทํากลองใหลูกเลนสักใบ
หรือทํารองเทาใสสักคูก็ยังไมไ ด มันไรประโยชนโดยสิ้นเชิง ... แตจุด หมาย
ปลายทางของสงครามก็เ พื่อการเสพอยางอิ่มหมีพีมัน อยางไมมีขีด จํากัด นั่น
แหละ...” (33)
ความทะนงในความสามารถที่ลมลางกฎแหงการมีชีวิตและความตายสรางความเหิมเกริม ขณะที่
โลกอยูในกระแสเดียวกัน เบื้องหลังกําแพงศีลธรรมที่เปนเพียงขออาง รัฐแอบสงเสริมกิจการตลาด
มืด ในวงจรของการคาอวัยวะ เพื่อเงินตราตางประเทศไหลเขามา ในขณะที่มี 33 ประเทศออก
กฎหมายรับรองการโคลนและการเปลี่ยนถายอวัยวะเพื่อการคา (130) ดวยเหตุนี้ “พระเจา” จึงมี
ความผิดที่สรางสัญชาตญาณสัตวโลกใหรักตัวกลัวตาย พรหมินทรเห็นวา
“พระองคจึงตองมารับโทษทัณฑจากความผิดที่ทําไว ดวยการตามมาเที่ยว
สั่งสอนใหมนุษยรูจักรักกันและกัน...จงรักเพื่อนบาน! ถาเขาตบแกมซายก็จง
ยื่นแกมขวาใหเ ขาตบอีก แตวันนี้และวันหนา มนุษยจะเชือดแกมซายเพื่อน
บา นและไม ย อมเสีย โอกาสที่ จ ะเชื อ ดแก ม ขวาติ ด มื อ ไปด ว ย...ผมไม รู ว า
พระองคจะนั่งหลั่ง น้ําตา หรือวาลุกขึ้นมาทําอะไรสักอยางหรือไม แตไ มวา
พระองคจะทําอยางไร ผมก็ไมเชื่อในฝมือการสรางสรรค โลกของพระองคอีก
แลว...” (133-134)
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ความโดดเดน ของ อมตะ นั้น อยูที่การสามารถวิพากษค วามเขาใจเชน นี้อยา ง
เชื่อมโยงกับแนวคิด อัน เปน ปญ หาของยุค นับตั้งแตแนวคิด ทุน นิยม วัต ถุนิยม บริโภคนิยม
หลังสมัยใหม ที่เสริมดวยวิทยาศาสตรนิยมที่เขามาแทนจิตนิยม เรื่องราวอนาคตจึงเตือนความ
ตระหนักตอปญหาของปจจุบัน ตลอดจนเชื่อมโยงกลับไปสูป ญหาในอดีต
ปญหาทางจริยธรรมอันเนื่องมาจากการทําโคลนคนเทียมไมวาจะเพื่อการเปลี่ยน
ถายอวัยวะหรือที่คาดหมายกันวาจะใชเปนแรงงานแทนคนแทดังที่ปรากฏในเรื่องนั้น มีมูลเหตุที่ไม
ตางจากปญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต อยางที่ศศิประภาภรรยาของพรหมินทรนึกถึง เมื่อ พวกนิโกร
ตกเปนทาสของคนขาวในยุคลาอาณานิค ม (85) ก็เ พราะการมองขามความเปน มนุษยของผูอื่น
ที่สํา คัญ คื อผูเ หนือ กวา มักหลงผิ ด อยู ในความหมายและเกณฑแ บง แยก ที่ตัว เองสรา งขึ้ น จาก
แรงจูงใจของความเห็นแกตัว เพื่อสรางความชอบธรรมใหกับตัวเอง ตางกันแตวาแตละยุคจะ
สรางความชอบธรรมใหตัวเองโดยการอางถึงสิ่งใดเทานั้น ในกรณีของปญหาอดีตขางตนสิ่งที่ถูก
อางถึงเพื่อสรางความชอบธรรมก็คือความเชื่อทางศาสนาและความเปนอารยะของเผาพั นธุต น
แตสําหรับยุค ใหมสิ่ง ที่ถูกอางถึง อาจเปนสิ่ง ที่ถูก “ประกอบสราง” ขึ้น ใหมในบริบทใหม การที่
พรหมินทรตัวละครฝายปฏิปกษและตัวละครอื่น อางวาคนโคลนไมใชคนเพราะพวกเขาถูกสราง
ขึ้นอยางมีเปาหมายนั้น ทําใหเราเห็นวาผูคิดเชนนี้ตางหากที่ขาดความเปนคนที่แทจริง ขอสําคัญ
สังคมกลายเปน สัง คมหลงผิดเพราะความเขาใจที่ขัดกับความจริง ที่วาจิตใจของสิ่ง ที่ถูกสรางขึ้น
สําคัญ นอยกวาเปาหมายในการสราง ดัง เห็นไดวาเมื่อพรหมินทรออกมาเรียกรองใหมีการออก
กฎหมายรองรับการทําโคลนมนุษย เขาสรางความสัมพันธกับฝายบริ หารและใชสื่อมวลชนเปน
ชองทาง ดวยการจัดแถลงขาวและจัดเลี้ยงคณะรัฐมนตรีทั้งคณะพรอมทั้งสื่อมวลชน ที่โรงพยาบาล
สยามศัลยเวชซึ่งเปนโรงพยาบาลของเขาเอง
เสียงคัดคานที่เคยหนักแนนในชวงแรกก็คอยเบาลง และกลายเปนเสียงสนับสนุน
ที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เพราะพรหมินทรเขาใจไดวามนุษยเปนสัตวที่ “มีเหตุผล” แตก็มักจะรองรับ
เหตุผลที่ไมขวางทางความตองการของตัวเอง ขอเพียงเขาสามารถแปรความหมายของการทําโคลน
มนุษยและการเปลี่ยนถายอวัยวะ ใหมีความหมายอีกดานหนึ่งขึ้นมาอยางหลอกๆ คนที่อยาก
เปลี่ยนถายอวัยวะแตยังติดขัดปญหาศีลธรรมก็พรอมอยูแลวที่จะรีบหยิบฉวยคําอธิบายของเขามา
เปนของตน และเขาก็สามารถ“ประกอบสราง”ความหมายที่จะกลบความรับผิดชอบทางจริยธรรม
เชนนี้ขึ้นมาได พรหมินทรใชความฉลาดทางการพูดพลิกปญหาศีลธรรมจากหนามือเปนหลังมือได
อยางไมนาเชื่อ
“... หากทานมีอุดมคติที่จะทนมีชีวิตอยูอยางปวยไข เจ็บออดๆแอดๆจนถึง
เวลาตายไปเองตามธรรมชาติ ผมก็เคารพอุดมการณชีวิตของทาน แตผมก็
อยากวิงวอนใหทานไดมีเมตตาแกคนที่เจ็บปวยสิ้นหวังบาง ใหโอกาสพวกเขา
ไดมีชีวิตที่ไมตองทนทุกขทรมานเพราะโรคภัยไขเจ็บบา งเถอะครับ” เขาเวน

226

วรรคเพื่อใหคนจับเนื้อหาที่จะพูดตอไปได และโดยไมตองแตงจริตบีบเสียงให
แหบเครือชวนสะเทือนใจ เขามองเขาไปในกลองโทรทัศน ราวกับจะประสาน
สายตากับคนทุกคนที่ดูเขาอยู พูด เนนเสียงอยางกลาวโทษวา “ทานไมเห็น
ดวยกับกฎหมายฉบับนี้ ก็ขอใหเปนเรื่องของคนที่เขาตองการไดจัดการกันเอง
เพราะมันเปนชีวิตของพวกเขา กรุณาอยาตอตานเลยครับ เพราะการตอตาน
ของทานคือการปลอยใหพวกเขาตองทนทุกขทรมานและตายเร็วขึ้น แลวตอน
นั้นทานจะพูดถึงเรื่องความเมตตากรุณาไดอยางไร ทานจะพูดถึงศีล ธรรมได
อยางไร ในเมื่อทานเองนั่น แหละ ขัด ขวางมิใหมีการบําบัด รักษาพวกเขา
และเปนตนเหตุที่ทําใหพวกเขาตองตายไป” ( 53-54) (เนนในเรื่อง)
พรหมินทรไมเพียงแตกลอมคนอื่นไดสําเร็จเทานั้น เขายังสามารถกําราบความ
สํานึกทางจริยธรรมของตนเองไดสําเร็จอยางยิ่งยวดอีกเชนกัน จึงไมไดรูสึกรูสากับพฤติกรรมชั่วที่
เขากระทําตอผูอื่น พรหมินทรใหคําอธิบายแกตัวเองวา “ ‘ธาตุแทของมนุษยนั้นเห็นแกตัวและ
ชั่ว ราย’ และ ‘ศีลธรรมความดีที่ค นเรากลาวอางกั น นั้น ที่ แทก็เ ปน เพี ยงแพ็ค เกจเพื่อสรา ง
‘มูลคาเพิ่ม’ ใหต นเองเทานั้น ’” (188) และสิ่ง นี้ก็เ ปน เพียงความเห็น แกตัว อีกรูปแบบหนึ่ง
ดังนั้นเขาจึงไมผิดเพราะไมไดตางจากคนอื่น ดังในคราวจะใชอวัยวะของชีวัน คนโคลนที่เขาเลี้ยง
มาในฐานะลูก พรหมินทรยอมรับกับภรรยาวา ตนเห็นแกตัวแตก็ไมรูสึกละอายใจแตอยางใด
พรหมินทรระบายลมหายใจ เขาไมไดทุกขเรื่อง ‘คนอื่น’ แตทุกขเพราะ
หวงความรูสึกของภรรยา “ผมรูวาคุณเสียใจ และโกรธผม แตผมก็อยากจะ
ขอใหคุณเขาใจผมบาง หรือถาเปนไปไดก็ขอใหเลิกนึกถึงมันไปเสีย ผมไม
อยากเห็นคุณเปนอยางนี้ มันบั่นทอนกําลังใจกัน ผมอยากออกจากบานไป
ดวยจิตใจที่ปลอดโปรง แจมใส ไมใชหดหูเ ศราหมอง เพราะหวงความรูสึก
ของคุณอยูอยางนี้”
“คุณ อยา มากัง วลกับความรู สึกของฉัน เลย ถึ ง อยา งไรฉัน ก็ทําใจไมไ ด
แมวาอยากจะทําแคไหนก็ตาม คุณเองก็ไมไดหวงความรูสึกของฉันจริงจังอะไร
หรอก คุณหวงความรูสึกตัวเองมากกวา คุณก็พูดชัดเจนแลววา คุณอยากมี
จิตใจที่ปลอดโปรงแจมใส”
หนาเขาตึงเมื่อถูกยอน “เอาละ ผมยอมรับวาผมเห็นแกตัว ใครๆในโลก
นี้ตางก็เห็นแกตัวกันทั้งนั้น แลวผมผิดตรงไหน ถาผมผิด คนทั้งโลกก็ผิด
เหมือนกัน แมแตคุณ ที่มานั่งทําทาโศกเศราอยูนี่ก็เพราะไมไดอยางใจตัวเอง
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มันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละ มันอยูที่วาใครจะมีเหตุผลมากกวากันเทานั้น” (1112)
การที่พรหมินทรขาดความยับยั้งและความหวั่นไหวตอความชั่วนั้นเปนเพราะเขาไม
เชื่อในความดีของมนุษย และทีเ่ ปนเชนนี้ก็เปนเพราะความหมายของความเปนมนุษยอยางที่กลาว
กันวาคือสัตวประเสริฐที่มีจิตใจสูง ซึ่งเคยเชื่อกันวาเปนความจริงที่เปนสัจจะและเปนสากล ไดถูก
แทนที่ดวย “ความจริง” อีกชุดหนึ่งที่เขา “ประกอบสรางขึ้น” เนื้อหาเชนนี้ชวนใหคิดไปถึงปรัชญา
หลังสมัยใหม (Postmodernism) ที่เชื่อกัน วาความจริง ที่เปนภววิสัย (objective) นั้น ไมไ ดมีอยูจริง
ความจริงและความรูนั้นเปนเพียงสิ่งที่มนุษยผลิตสรางขึ้น จึงมีความหลากหลายและเปนอัตนัย
(subjective) และไมไดมีความเปนสากลอยางที่เคยเชื่อกันในปรัชญาสมัยใหม (สรายุทธ ธรรมโชโต,
2547 : 674-675) หรือที่ สุภาพ พิมพชน (2547 : 618) กลาวถึงในประเด็นการอธิบายความจริงของ
กระบวนทัศนใหมซึ่ง “ยอมรับขีดจํากัดในการเขาถึงความจริงของมนุษย วาถูกตีกรอบดวยพื้นที่
และเวลาที่มีลักษณะเฉพาะ ไมไดเปนธรรมชาติสากลในทุก กรณี” จึง “หันไปใหความสําคัญกับ
‘ความจริงตามเงื่อนไข’ (relative truth) มากขึ้น ” ดังนั้นในแนวคิดนี้มนุษยจึง “ไมใชผู ‘คนพบ’
(discovery) ความจริง แตมนุษย ‘ประกอบสราง’ (construction) ความจริงขึ้นมาจากพื้นที่และเวลา
ในแตละเงื่อนไข”
ในทางหนึ่งปรัชญาเชนนี้อาจทําใหเราคลายความยึดมั่นตอสิ่งที่เคยยึดถือวาเปน
ความจริงและมีความกลาที่จะตรวจสอบ แตประเด็นที่ตองขบคิดอยางเชื่อมโยงกับเรื่องก็คือ เมื่อ
ความจริงที่เปนสัจจะไมมีจริงและที่มีอยูก็เปนเพียงความจริงที่เราประกอบสรางขึ้น ก็ไมใชเรื่อง
ยากอีกตอไปที่ใครจะสรางความจริงชุดใหมเพื่อจะสรางความชอบธรรมขึ้นมาในบริบทใหม บางที
เนื้อหาของเรื่องขางตนนั้นก็คือการบอกเราวา อยาพึงรีบดวนไวใจเหตุผลอันเปนการประกอบสราง
คําอธิบายของตัวเอง เพราะมนุษยมักหาเหตุผลมารองรับความชอบธรรมของตัว เองไดเสมอ
และบางทีการเชื่อมั่นในสิ่งใดอยางแนนแฟนก็อาจเปนเพียงการหลงอยูในมายาคติแหงคําอธิบาย
ของตัวเองเทานั้นเอง คงตองยอมรับวาในการกลาวปราศรัยเพื่อเรียกรองใหมีกฎหมายรองรับการ
ทําโคลนมนุษยของพรหมินทรในเนื้อเรื่องหลายๆตอนนั้น เขาพูดโนมนาวไดอยาง “มีเหตุผล” จน
ผูอานเองก็คงจะหวั่นใจวาหากเราเปนเหลาคนร่ํารวยที่อยูในสถานการณอันเปนบริบทของเรื่อง ซึ่ง
แสวงหาโอกาสแหงการมีชีวิต อยูอยางปลอดโรคภัยไขเจ็บเพื่อ เสพสุขไปนานๆแลว จะไมหลง
คลอยตามเขาไป ในกรณีของผูอานอาจเปนเรื่องงายที่เราจะถอนตัวออกมาอยางฉับพลัน เพราะ
เรารูและเห็นเหมือนกันหมดวาเขาเปนตัวละครฝายปฏิปกษ เปนคนชั่ว และคําอธิบายของเขาก็มี
เบื้องหลัง แตในโลกของความเปนจริงที่ไมใครคอยขีดเสนใตวาใครคือฝายปฏิปกษ ทางเดียวที่
จะถอนตัวออกมาไดก็คือตองใชวิธีการอยางอรชุนตัวละครเอก คื อตองพยายาม “จับความรูสึก ”
(83)ของเราใหไ ดวา คิด อยางไรและความคิด ของเรามีที่มาอยางไร เพราะการประกอบสรา ง
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คําอธิบายของมนุษยนั้นไมไดขึ้นอยูกับเหตุผลแตเพียงโดดๆ แตเชื่อมโยงกับความรูสึกและบางที
เหตุผลของเราก็อาจเปนเพียงการ “เลือก” อธิบายดวยแรงจูงใจของความรูสึกที่เราอยากจะใหเปน
อยางนั้นอยูแลวเทานั้นเอง
บริบทสําคัญ ของการประกอบสรางคําอธิบายเพื่อสรางความชอบธรรมขางตน
นอกจากความกาวหนาของเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทยก็คือ การเติบโตขึ้นของระบบ
ทุนนิยมขามชาติของยุคโลกาภิวัตน ซึ่งมาพรอมกับแนวคิดแบบบริโภคนิยมและวัตถุนิยม ดังที่
โปรเฟสเซอร สเปนเซอร กลาววา
... ในชวงที่เขาเปนนักศึกษานั้น บรรยากาศการตอตานการผาตัดเปลี่ยนถาย
อวัยวะจากตัวโคลนที่มีชีวิตนั้นดําเนินไปทั่วโลกโดยมี NGO เปนองคกรนํา 10 ป
ใหหลัง เสียงตอตานในหลายประเทศคอยเบาลง และมีเสียงยอมรับมากขึ้น
ดวยเหตุผลของ ‘ความจําเปน’ ที่จะใหประชากรของตนมีสุขภาพพลานามัย
หรือมีคุณ ภาพชีวิต ที่สูง ขึ้น ซึ่ง ก็แลว แตจ ะหาคําสวยหรูมากลาวอางใหเ กิด
ความชอบธรรม
เรื่องศีลธรรมจึง คอยๆ ถูกผลักออกไปจากชีวิต ผูค น พรอมกัน นั้น ก็ มี
ขออางวา การปลอยใหชีวิตลมตายไปนั้น ยิ่ง ‘ผิดศีลธรรมกวา’ ดวยเหตุนี้ใน
หลายๆประเทศจึง มีกฎหมายผอนปรนออกมา เมื่อมีประเทศหนึ่งทํา อีก
ประเทศก็ตองทําบาง เพราะเรื่องคอขาดบาดตายนั้น แทจริงแลวไมใชเรื่อง
ศี ล ธรรม แต เ ป น เรื่ อ งการช ว งชิ ง การนํ า ในด า นวิ ย าศาสตร ก ารแพทย
เชนเดียวกับในแวดวงจักรวาลศาสตร ที่ชวงชิงดวงดาวอันไกลโพนกัน และ
ดานอื่นๆ แตเหตุผลแหงเหตุผลที่แทจริงก็คือ ‘การคา’ ไมมีประเทศไหนจะ
ปลอ ยเงิน จํ านวนมหาศาลในแต ละปหลุ ด มื อไปได งา ยๆ แต พวกเขาก็ ออก
กฎหมายกันมาอยางกระมิดกระเมี้ยนทํา นองวา‘เพื่อการคนควาวิจัยในวงการ
วิทยาศาสตรการแพทย’ ซึ่งฟงดูแลวมันมีรสนิยมสมกับความเปนมนุษยตั้งเยอะ
และภายใตกฎหมายที่เขมงวดนั้น พวกเขาก็ผาตัดเปลี่ยนถายอวัยวะกันอยาง
สนุกสนานครึกครื้น ไมใชวารัฐบาลอยากเห็นประชากรในประเทศของตนมี
สุขภาพอนามัยดี หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบาย หากแตเปนเพราะ
เงินจํานวนมหาศาลจากทั่วโลกที่ไหลเขาประเทศตางหาก พวกเขาไมสามารถจะ
ลืมกฎการคาที่วา ลงมือชวงชิงกระทํากอน ยอมมีโอกาสร่ํารวยมหาศาลกอน
เพราะไมมีคูแขง จึงตั้งราคาไดสูงที่สุด และกวาคูแขงจะตั้งหลักได ผูมากอน
ก็ลงหลักปกฐานแนนหนาแลว จนยากที่ใครจะมาชวงชิง ‘ตลาด’ ไปได (129130)
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อยางไรก็ตามแมจะแสดงปญหาที่ระบบ นวนิยายเรื่องนี้ก็ไมลืมที่จะบอกวาระบบ
เชนนี้เกิดขึ้นและดํารงอยูไดดวยพฤติกรรมสนองตอบที่มาจากแรงผลักดันของสิ่งที่เรียกวา “ความ
เปนอยางนี้” ของมนุษย มนุษยเปนสัตวที่มีความตองการอันซับซอนกวาสัตวโลกชนิดอื่น เราไมได
กินเพื่ออยูแตเพียงอยางเดียว หากแตยังกินเพื่อเสพรส ยิ่งกวานั้นยังเสพความรูสึกอีกดวย เปน
อยางเดียวกับที่พรหมินทรสนทนากับอรชุนถึงเหตุผลที่วาทําไมจึงตองเปลี่ยนถายอวัยวะจากคน
โคลน ทั้งที่การเปลี่ยนถายจากอวัยวะที่เพาะเลี้ยงนั้นสามารถทําได คําอธิบายของเขาก็คือเพราะ
นั่นเปนความตองการของผูซื้อ
“ผมรูวาคุณสะเทือนใจ ที่ตองมีโคลนตายทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถายอวัยวะ
ทั้งที่หลายๆครั้งก็ไมจําเปนตองใหพวกเขาตาย แตก็อยางที่บอกคุณนั่นแหละ
วา ลูกคาของเราตองการอยางนั้น ... มันก็เหมือนกับการที่เราทําเนื้อสัตวเทียม
นั่นแหละครับ คือแทนที่เราจะเอาวัตถุดิบไปทําเปนอาหารสัตว เราก็เอามาทํา
เปนเนื้อสัตวนั้นๆเลย ประหยัดทั้งเวลาและตนทุน ซึ่งเราก็สามารถทําไดอยาง
ยอดเยี่ยม เซลลและรูปราง โดยเฉพาะรสชาตินั้นเราทําไดเ หมือนสัตวไ ม
ผิดเพี้ยน ถาไมบอกก็ไมมีใครรู ตอนแรกเราขายดีมาก ตอมาเราเปดเผยไป
วาเปนเนื้อสัตวเทียม ปรากฏวายอดขายตกทันที พวกเขาเรียกรองเนื้อสัตว
จริงๆ ทุกวันนี้เราผลิตเนื้อสัตวเทียมนอยมาก ทั้งนี้ก็เพื่อเอาใจคนใจบุญ นี่
แหละครับคน ... คนเปนอยางนี้ ” เขาไมมีน้ําเสียงเยยหยันแตเครียดขึ้น “กฎ
พื้นฐานของการคาธุรกิจก็คือ ถาไมมีผูบริโภคก็ไมมีการผลิต ถาพวกเขาไม
ตองการเราจะทําไปขายใคร ไมวาอะไรทั้งนั้น ไมยกเวนแมกระทั่งเรื่องโคลน
นิ่งและการเปลี่ยนถายอวัยวะ” (206-207)
ประเด็นนี้หากเชื่อมโยงไปสูปญหาในยุคปจจุบัน นี่ก็คือการบอกเราวาปญหาใน
ยุคทุนนิยมที่เรามักกลาวโทษผูผลิต ผูสรางหรือผูคาแตฝายเดียว ดวยขอหาผลิตแตสิ่งมอมเมา
และหวังกําไรจนขาดสํานึกรับผิดชอบนั้น ปญหาไมไดอยูที่พวกเขาแตฝายเดียว ไมเวนวาจะเปน
ปญหาใด นับแตเรื่องใหญอยางสื่อลามกอนาจารไปจนถึงเรื่องเล็กๆอยางการที่ในรายการโทรทัศน
มีแตละครน้ําเนา ทางฝายผูบริโภคเองก็มีสวนอยางสําคัญที่ตองรับผิดชอบพอกันในฐานะผูค้ําจุน
ใหปญหาดํารงอยู การที่เรามัวคิดโทษตัวระบบหรือผูผลิตในกรณีนี้ก็ไมตางจากที่วิมลกลาวไวใน
สุนทรพจนที่กลาวถึงกอนหนานี้วา ในขณะที่เรากนประณามสงครามกันอยางเกรี้ยวกราดชิงชังกัน
อยูนั่น เองก็ชว งชิ ง เอารัด เอาเปรี ยบกัน ตอ ไป ในที่สุด สงครามครั้ ง ใหมก็เ กิด ขึ้น อีก นี่ยอ ม
หมายความวาปญหาสังคมทุกๆปญหานั้นจําเปนอยางยิ่งที่ตองเริ่มตนที่การตรวจสอบมูลเหตุที่อยูที่
ตัวเราดวยความรูอยางถองแท
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นวนิยายเรื่องนี้เ ปน อีกเรื่องหนึ่ง ที่เ รียกความรับผิด ชอบตอปญ หาในระดับลึ ก
แมแตผูไมประสงคจะเปลีย่ นถายอวัยวะและชีวิตที่เปนอมตะซึ่งไมไดเปนตนเหตุของปญหาโดยตรง
ก็เลี่ยงความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของสังคมไปไมพน ตัวละครที่สมควรอภิปรายในแงนี้ก็คือ
รติรัตนซึ่งเปนลูกสาวของพรหมินทร เธอเปนเหมือนตัวแทนของหนุมสาวในยุคบริโภคนิยมที่ถูก
หลอหลอมใหไมสนใจสิ่งอื่นนอกจากความสุขจากการบริโภคและคิดไดไมไกลจากเรื่องของตนเอง
เหมือ นกับ ที่พรหมิน ทรก ลาวถึง คนรุน ใหม ที่จ ะทยอยเกิด และเติบ โตมาวา “จะขาดสํานึ กทาง
ศีลธรรมกันมากขึ้น พวกเขาจะแสวงหาและเพลิดเพลินการเสพสุขทางเนื้อหนังมังสา และมีชีวิต
อยูเหมือนเงา ลองลอยเหมือนลูกโปง ไมรูดวยซ้ําวาตัวเองเปนใคร” (133) พฤติกรรมเชนนี้ดู
ใกลเคียงกับรติรัตน ดังในบทบรรยายตอนหนึ่ง
รติรัตนเพิ่งกลับจากช็อปปงเหมือนแทบทุกวัน หิ้วถุงใสของมาเต็มทั้ง 2
มือ ทั้งที่ในหองพักก็มีถุงใสของกองอยูตามเตียง ตามโต ะ ตามโซฟาและ
พื้นหองอยูแลว แตกระนั้นก็ดูเหมือนวาเธอไมไดพอใจของที่ซื้อมาแตอยางใด
หากแตพอใจที่ไดซื้อมันมากกวา มันทําใหเธอมีความสุขที่ไดมีอํานาจซื้อ
อรชุนไมพอใจ แตเขาก็ไมปริปากพูดสักคํา มันเงินของเธอและความสุข
ของเธอ และเขาเองก็รูตัวดีอยูแลววา ไมวาเธอจะกระทําสิ่งใด ก็ไมมีวันที่จะ
ทําใหเขาเดือดรอนไปได เพราะเขาไมไดคิดอยูกินกับเธอจริงจัง ที่เขามามี
ความสัมพัน ธดว ยก็เ พราะตองการมีลูกกับเธอเทานั้ น เผื่อวาแผนของเขา
ผิดพลาดไป และชีวิตเขาตองมีอันเปนไปดวยน้ํามือของพอเธอ เขาก็จะไดทิ้ง
‘ความอัปยศที่มีชีวิต’ ไวแกแคน และประจานพอเธอตอไป เขาพยายาม
หาทางเชื่อมความสัมพันธกับเธอเมื่อฤดูรอนปที่แลวนี้เอง เธอกลับจากอังกฤษ
เพื่อพักรอนที่เมืองไทย เขาเฝาติดตามเธอแทบทุกฝกาว เมื่อเธอเดินทางไป
ทะเลทางภาคใต เขาก็เดินทางตามเธอไป และที่ชายหาดในเย็นวันหนึ่งเขาก็
เขาไปทักทายพูดคุย... หนึ่งปผานไป เธอก็สําเร็จการศึกษากลับมาเมืองไทย
ครั้งนี้เขาชวนเธอไปเที่ยวภาคใตอีก กลับมาแลวเขาก็ยังเหนี่ยวรั้งใหเธออยูกับ
เขาตอไปอีก เธอเองก็ไมอยากจากเขาไป จึงอยูกับเขามาไดเกือบ 10 วัน ใน
ระหวาง 10 วันนี้เธอไมรับรูเรื่องราวใดเลย ไมวาจะในสังคมหรือเรื่องงาน
ของเขา เธอสนใจแตตัวเขาความรูสึกรักของเขาเทานั้น... (142-143 ) (เนน
โดยผูวิจัย)
และที่เธอกลาวถึงตัวเองกับอรชุนวา “ไมมีอะไรเลยในใจฉัน มันวางเปลาเคว งควาง จะพึ่งพา
ตัวเองก็ยังไมได ไมมีอะไรใหฉันไดรูสึกวามีที่ยึดเหนี่ยว ฉันจึงตองเกาะคุณแจอยูอยางนี้” (194)
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อัน ที่จ ริง รติรัต นมีค วามฝนที่งดงาม เธอไมไดตองการความร่ํารวย (เพราะมีพออยูแลว) และ
เนื้อเรื่องบางตอนก็บอกใหรูวาเธอไมไ ดตองการเปลี่ยนถายอวัยวะและไมไดตองการชีวิตที่เปน
อมตะอยางพอ สิ่ง ที่เ ธอตองการก็คือครอบครัวที่อบอุน ดัง ที่บอกกับอรชุนวาที่เ ธอไมอยาก
ทํางานก็เพราะไมรูวาจะทําไปทําไม ทําเพื่ออะไร สิ่งที่เธอตองการก็คือ “ครอบครัวใหมของฉัน
ครอบครัวที่มีคุณและมีลูกๆของเรา” (194) แนนอนวาการที่ใครสักคนคิดหวังจะสรางครอบครัวของ
ตัว เองนั้นไมใชสิ่งผิด แตความออนแอของเธออยูที่การหมกมุน อยูแตกับเรื่องของตัวเองและ
ความสุขของตัวเองจนไมสนใจสิ่งอื่นใด แมแตเรื่องคอขาดบาดตายอยางการทําโคลนมนุษยและ
การเปลี่ยนถายอวัยวะเธอก็ไมมีค วามคิดเห็นอื่นใดนอกจากจะคลอยตามคําชักจูงของพอเธอไป
อยางเลื่อนลอย (73-75) รติรัตนก็คงเหมือนกับหนุมสาวสวนมากในยุคบริโภคนิยมของปจจุบันที่คิด
อยางอื่นไมเปน นอกจากเรื่องใหญหลวงที่สุดคือความรักและการมีคู ซึ่งคนหนุมมักยึดถือเอา
เปนสรณะวานั่นคือคุณคาหนึ่งเดียวของชีวิต สุดทายรติรัตนก็ตองรับผลกระทบ ดังหลังจากที่
พรหมิน ทรเ ปลี่ยนถายสมองของตนไปใสในรางของอรชุน และอรชุน ซึ่ง ใครๆตางคิด วาเปน
พรหมินทรออกมาแถลงขาว ผูแตงบรรยายวา
รติรัตนซึ่งนั่ง อยูแถวหนาสุดตกตะลึง จิต ใจเธอสับ สนอลหมานอยูน าน
กวาจะยอมรับความจริงไดวา คนรักของเธอคือตัวโคลนของพอ ... ความรูสึก
ขัดแยงเสียดแทงอยูในใจ เธอเจ็บปวดและสับสน... เธอจะเขาใจอยางไรดีจึงจะ
ถูกตอง วารางที่เห็นอยูนั้นควรเปนพอหรือวาคนรัก แลวตัวเธอก็แข็งชาจนไม
สามารถรับรูอะไรไดอีก ไดแตนั่งนิ่งเหมือนถูกสตัฟฟ (218)
นี่คือการพยายามจะชี้ถึงความซับซอนของปญหาที่มาจากระบบทุนซึ่งมนุษยสราง
ขึ้น และเรียกรองความสํานึกตอปญหาในฐานะสมาชิกของสังคม และในแงนี้ผูแตงก็ไมลืมจะย้ํา
เตือนวาระบบที่กําลังกอปญหาอยางมีผลสะเทือนตอสมาชิกของสังคมทุกผูทุกคนอยูนี้ เปนสิ่งที่ถูก
สรางขึ้นจากการใชความสามารถในการคิดในทางขยายความตองการจะเสพสุขอยางเกินปกติ ดังที่
สื่อผานอรชุน
เขารูดีว า มนุษยสว นมากตา งก็ลดทอนศักดิ์ศ รีต นเองเปน เพี ยงสิน ค า
เพราะเขาไมเพียงแคตองการปจจัย 4 สําหรับดํารงชีวิตเทานั้น แตพวกเขายัง
ปรารถนาจะเสพรสอรอยที่มากขึ้นดวย ดังนั้นพวกเขาจึงตอง ‘ทํา’ หลายสิ่ง
หลายอยางมากกวาปรกติ เพื่อใหมีปจจัยสําหรับเสพสุข วิธีของพวกเขาก็คือ
แลกเปลี่ยน ซื้อขาย ตางกันตรงที่ใครจะเปนผูซื้อหรือผูขาย และมากนอย
กวากันเทานั้น” (184-185)
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พรอมกับการสรางสิ่งตางๆเพื่อสนองความตองการดังกลาวขางตน อีกอยางที่
เปนผลของความสามารถในการคิดก็คือการพยายามเอาชนะอุปสรรคและปญหาของเผาพันธุ ใน
ที่นี้ ก็คือการพยายามจะเอาชนะโรคภัยไขเ จ็บและความตาย ดวยความรูทางวิ ทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยละทิ้งความรูทางจิตวิญญาณ ทั้งวิทยาศาสตรเ ทคโนโลยีที่ปราศจากความสํานึก
เศรษฐกิจระบบทุนนิยมและแนวคิดแบบบริโภคนิยม กลายเปนปจจัยของปญหาอยางหนุนเนื่องกัน
อยู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียิ่งกาวหนายิ่งทําใหมนุษยประดิษฐคิดสรางสิ่งสนองความตองการ
ไดอยางวิเศษเลอเลิศจนหลงติดอยูในการเสพสุขหนักเขา กระบวนการคาในระบบทุนนิยมก็เรงเรา
ความตองการอยูอีกทางหนึ่ง ซ้ําจิตใจคนซึ่งไมเหลือที่วางสําหรับอยางอื่นนอกจากความสุขจากการ
บริโภคอยูแลว ก็ถูกกลบทับอีกทีดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เราสรางขึ้นเพื่อแกปญหาให
ตัวเองซึ่งยิ่งนําพาใหเราหางไกลจากสัจธรรม ไมเพียงเทานั้นยังทําใหเรายิ่งหางไกลจากความเปน
มนุษยดวย เพราะการหยั่งเห็นถึงความจริงของชีวิตอยางที่ในเรื่องกลาวถึงกฎไตรลักษณนั้นทําให
เรามองผูอื่นในฐานะเพื่อนรวมชะตากรรม นั่นก็คือที่มาของการละวางและความเอื้อเฟอ ในทาง
กลับกันความหางไกลจากสัจธรรมก็คือที่มาของการกอบโกยและการเบียดเบียน ดังที่พรหมินทร
กลาวกับอรชุนตอนหนึ่ง
“ผมรูดี วามีค นที่มีคุณธรรมน้ําใจ และศีลธรรมความดีอยูจ ริง และผมก็
เคารพคนเหลานั้น แตพวกเขาเหลานี้ไมไดอยูในโลกของเรา โลกที่เราอยูมัน
ก็เปนอยางที่เราเห็นๆกันนี่แหละ และผมก็ไมเชื่อเรื่องการเวียนวายตายเกิด
ดวย แตถึงมันจะมีจริง ผมก็ไมอยากตาย เพราะกลัววาเกิดใหมแลวจะไมได
เปนอยางที่ผมเปนอยูนี้ ผมไมอยากเริ่มตนใหมที่เปนใครก็ไมรู เพราะฉะนั้น
ผมจึงตองทําอยางที่ทําอยูนี้ เพื่อวาผมจะไดเปนอมตะ...มีชีวิตอยูชั่วนิรันดร...
รวมทั้งคนอื่นๆที่เปนลูกคาของผมดวย” (207-208)
อัน ที่จ ริง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไ ม สมควรถูกประณามวา มีแต สรางปญ หา
ดังเห็นไดวายังไดกอคุณูปการมากมายแกมวลมนุษย แตที่เปนปญหาคือมนุษยมักสํานึกในความ
ยิ่งใหญของตนเองในแงนี้จนคิดเลยเถิดไปวาสามารถเอาชนะปญหาและเปนผูกําหนดทุกสิ่งทุกอยาง
ได ดัง ในตอนทายเรื่องที่อรชุน ออกมาแถลงขาวในฐานะที่ใครๆ เขาใจวาเขาคือพรหมินทรผู
ประสบความสําเร็จกับการทําชีวิตใหเปนอมตะ
“...ท านผูมี เ กี ยรติค รับ ตลอดชั่ว เวลาที่ม นุษ ย ถือ กํา เนิ ด ขึ้ น บนดาวดวงนี้
มนุษยตางก็แสวงหาหนทางที่จะมีชีวิตอยูอยางเปนนิรันดร ในยุคเริ่มแรกพวก
เขาออนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อไมบังเกิดผล พวกเขาก็เซนสังเวย – เปนการ
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แสดงความเคารพนะครับ – ไมใชติดสินบน” มีเสียงหัวเราะดังขึ้น “พวกเขาเซน
สังเวย หรือบูชายันตดวยสิ่งของที่แตกตางกันไป แตที่เรารับรูกันดีอยูแลว ก็
คือการเซนสังเวยดวยสัตวตางๆ และบางพวกบางเผาก็เอาชีวิตมนุษยดวยกันมา
เปน เครื่องเซน หรือเครื่องบูชายัน ต แตมัน ก็ยัง ไรผ ล... พรอมกันนั้น ก็มี
มนุษยบางพวกบางเผาที่มีความคิดเปนวิทยาศาสตร ไดแสวงหายาอายุวัฒนะ
จากตนไมใบหญา หรือซากสัตว หรือแมกระทั่งจากวัตถุธาตุตางๆ แตแลว
กาลเวลาก็ลวงผานไป พรอมกับพรากชีวิตพวกเขาไปดวย รุนแลวรุนเลา ยุค
แลวยุคเลา... แตกระนั้นมนุษยก็ยังไมยอมแพ จิตวิญญาณที่มุงมั่นจะเอาชนะ
ความตายยังคงสืบทอดกันตอมา จนมาถึงยุคสมัยของเรา”
เขาหายใจชาๆ พรอมกับกวาดตามองไปทั่วหองประชุมอีกครั้ง
“ยุคสมัยของเรา... เราไดคิดคนและไดพบสิ่งมหัศจรรยที่สุดเทาที่มนุษย ได
เคยพบมา เราเรียกสิ่งมหัศจรรยนี้วา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นสูงสุด –
High technology and science ครับ แตผมอยากจะยกยองสิ่งมหัศจรรยในยุคสมัย
ของเรานี้วา Top technology and science เพราะการที่มันสามารถชวยใหมนุษยมี
ชีวิตที่ยืนยาวอยางไรขีดจํากัดนั้น จะเรียกอยางอื่นก็คงใหเกียรติแกมันนอยไป
... ผมไม ไ ดห มายความวา สิ่ ง มหัศ จรรย นี้ จ ะยุติ ก ารพัฒ นา แน น อนครั บ
มนุษยจะตองพัฒนามันตอไป และตอไป เพื่อใหมันไดรับใชมนุษยชาติอยาง
ไมมีขีดจํากัดในทุกดาน ทุกเรื่อง... ทานผูมีเกียรติครับ นับแตมนุษยคนแรก
เกิดขึ้นบนดาวดวงนี้ จนกระทั่งถึงวันนี้ เปนเวลาไมนอยกวา 4 ลานปแลวครับ
เวลา 4 ลานปที่ผานไปนั้น บรรพบุรุษของเราทุมเทแรงกายและแรงใจ ความคิด
และความเชื่อของเขาลงไป นับเปนมูลคาไมได เพราะมันมากเกินกวาจะนับ
... ชีวิตของพวกเขา เสียงออนวอน เสียงสวดมนตของพวกเขา ลวนสูญสลาย
ไปกับสายลมแหง ศตวรรษที่ลว งเลย โดยไมไ ดรับผลตอบแทนแมแตนอ ย
นับวาเปนการสูญเสียที่มหาศาลเกินกวาจะคํานวณได มาถึงวันนี้ในฐานะคนรุน
ตอมา...รุน ลาสุด ไดกระทําใหความหวังของพวกเขาเปนจริงแลว ดวยสติปญญา
ของพวกเรา...ทานผูมีเกียรติครับ...นับแตนี้ไป มนุษยชาติจะกาวขามความตาย
ไปไดชั่วนิรันดร”
เขาจองมองออกไปตรงๆพูดเสียงหนักแนน
“กฎไตรลักษณที่บั่นทอนชีวิตมนุษยมาไมนอยกวา 4 ลานปนั้น บัดนี้ไดถูก
ทําลายลงแลว ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นสุด ยอดของเรา...” เขาชู
กําปนดวยทวงทาอันทรงพลัง “เราชนะมันแลว!”
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เสียงปรบมือกึกกองยาวนาน “มนุษยสามารถกําหนดชะตากรรมของตัวเอง
ไดแลวครับ”
เขาทุบโพเดียม นัยนตาสาดประกายสะใจอยางเปดเผย
“พระเจาตายแลว และถูกฝงกลบไปแลว!” เขาประกาศ
“บัดนี้มนุษยไดสถาปนาตัวเองเปนพระเจาแลว โดยมีเครื่องมือของเขา...
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนพระหัตถอันศักดิ์สิทธิ์ !” เขากําหมัด “พระ
หัตถที่จะสรางสรรคความผาสุกใหแกมวลมนุษยชาติไดอยางแทจริง... เขามอง
เขาไปในกลองโทรทัศนดวยสายตาเยยหยัน “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคือ
สัจธรรมอันไมจอมปลอมของเรา!” (219-222)
เมื่อเชื่อเสียแลววา มนุษยเปนผูสรางและกําหนดทุกสิ่ง ทุกอยางได ดวยขอบง ชี้
สําคัญคือความสําเร็จรุดหนาทางวิทยาศาสตร มนุษย ก็มุงแตจะหาทางสนองความตองการของ
ตัวเอง และยิ่งความคิดเชนนี้เติบกลามากขึ้นเทาใด ความพยายามจะขัดเกลาจิตใจเพื่อการละ
วางเพราะสํานึกในความเล็กกระจอยรอยของมนุษยที่ไมอาจเอาชนะความเปนไปตามธรรมดาโลกก็
ยิ่งนอยลงเทานั้น ดังพรหมิน ทรหรืออรชุนประกาศวา “พระเจาตายแลว และถูกฝง กลบไป
แลว!” และ “บัดนี้มนุษยไดสถาปนาตัวเองเปนพระเจาแลว โดยมีเครื่องมือของเขา...วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเปนพระหัตถอันศักดิ์สิทธิ์!” ดวยเหตุนี้ความสํานึกดั้งเดิมในอํานาจ “พระเจา” สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดอันเปนที่พึ่งทางจิตวิญญาณหรือกฎธรรมชาติอันเปนสัจธรรม ซึ่งทําใหมนุษยออน
นอมถอมตนและพยายามควบคุมตนเองอยูในครรลองของความเมตตากรุณา ไดสูญหายไปในยุค
ที่ความสําเร็จอยางลวงตาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สรางภาพใหเห็นไปวาเปนชัยชนะที่ถาวร
ทั้งที่ในความเปนจริงในหลายๆกรณีนั้นเราเพียงแตแกปญหาหนึ่งเพื่อจะสรางอีกปญหาหนึ่งขึ้นมา
ในกรณีของนวนิยายเรื่องนี้อาจจะตั้งคําถามไดวา “ความเปน ‘อมตะ’ อยางที่พรหมินทรพยายามจะ
สรางนั้น ปกปองชีวิตของเขาจากการฆาฟนอยางตรงไปตรงมาของผูอื่นไดหรือไม จากอุบัติเหตุ
หรือภัยธรรมชาติไดหรือไม” (ดวงมน จิตรจํานงค, 2547ก : 605) อวัยวะแมสําคัญเพียงใดและแม
สามารถเปลี่ยนถายไดสําเร็จ ก็ไมสามารถสรางสังคมแหง สัน ติสุข ขึ้น มาได ผูค นก็ยัง คงจะทําทุก
วิถีทางเพื่อปองกัน ความตายจากการประทุษ รายจากผูอื่น รวมทั้ง ตองกําจั ด ผูที่คิด วาจะเปน
อันตรายตอตนเสียกอน สิ่งที่จะตามมาอยางเลี่ยงไมไดในกรณีนี้ก็คือมนุษยตางก็จองแตจะฆากัน
เพื่อใหตนมีชีวิตอยู ชีวิตอมตะที่พวกเขาพยายามไขวควาก็อาจกลายเปนเพียงชีวิตแหงความทุกข
ในทามกลางกลียุคเทานั้นเอง
ดังที่กลาวมาขางตน ทั้ง หมดนี้ดูประหนึ่งวามนุษย เ ปนเพียงสัตวที่ติด กับดัก แหง
สติปญญาแหงตนเอง ความพยายามสรางสิ่งตางๆเพื่อสนองความตองการของตนกลับเปนการ
สรางปญ หาใหตัว เองไปเรื่อยๆจนในที่สุด ก็เ ดิน ทางไปสูค วามสูญ สิ้น เผาพัน ธุ อยางไรก็ต าม

235

นวนิยายเรื่องนี้ก็ไดแสดงทางออก ซ้ําทางออกก็ยังอยูในคุณสมบัติพิเศษของมนุษยคือความสามารถ
ในการคิดซึ่งเปนที่มาของปญ หา เพราะสิ่ง พิเศษสําหรับมนุษยดัง กลาวนี้นอกจากจะทําใหมนุษย
ประดิษฐคิดสรางสิ่งตางๆเพื่อสนองความตองการและทํา ใหมนุษยมีความตองการที่เกินปกติแลว
ในอีกทางหนึ่งนั้นก็เปนสิ่งที่ทําใหมนุษยตางจากสัตวโลกชนิดอื่นในแงของการมีจิตใจสูงหรือมีความ
เปนมนุษยดวยเชนกัน เพราะความสามารถในการคิด ที่สูงกวาสัตวอื่นทําใหมนุษยมีความคิด ที่
ซับซอนและคิดไดในสิ่งที่เปนนามธรรม หรือกลาวในอีกแงมุมหนึ่งความสามารถในการคิดที่สูง
กวาสัตวอื่น ทําใหมนุษยสรางความหมายแกโลกรอบตัวในอีกระดับที่ไมเปนเพียงความหมายทาง
กายภาพหรือความหมายที่ถูกสรางขึ้นตามสัญชาตญาณ นั่นคือความหมายทางนามธรรมอันเปน
ความหมายในเชิงคุณคา เชน ดี ชั่ว ถูก ผิด เหมาะ ควร เปนตน ความสํานึกในความหมายเหลานี้
ไมมีอยูในโลกของสัตวอื่น และมนุษยทุกคนก็ปรารถนาสิ่งที่ตนเขาใจวาดีมีคุณคา ปญหาอยูที่วามี
เกณฑวัด ดีชั่ว ที่ว างอยูบนฐานคิด อยางไร ในทางปฏิบัติไ มวาจะเปน อยางไรก็แลว แตทุกคนก็
อยากจะเปนคนดีในสายตาของสังคม นี่คือเหตุผลของการสรางความจริงลวงดวยการใชโฆษณา
(ชวนเชื่อ) เพื่อสรางกระแสและเปลี่ยนโลก ถึงแมยังมีความเชื่อวาธรรมชาติมนุษยนั้นก็คือการมี
ความใฝดีอยูในตัว เอง และพยายามตอสูกับกระแสดว ยความดีต ามความคิด ของตน ดังผูเ ลา
กลาวถึงอรชุนวา “เขาเคยหวังในตัวมนุษยวามีความใฝดี และความใฝดีนี้จะ ‘วิวัฒนาการ’ ตัวเอง
ไปจนขั้นเปน ‘อริยมนุษย’ ” (184) แตนาพิจารณาวาอรชุนก็ตองตอสูกับความออนแอทางจริยธรรม
ของตนดวย ดังที่กลาวกับชีวันวาตองหาวิธีตอสูแมจะเกิดความรุนแรง
“... ผมจะทํามันทุกวิธี เพื่อใหกฎหมายและสังคมยอมรับวา คนโคลนนั้นเปน
มนุษยเหมือนคนตนแบบ และจะไมยอมใหมีการผาตัดเปลี่ยนถายอวัยวะใดๆ
ทั้งสิ้น รวมทั้งจะไมยอมใหมีการทําโคลนคนตอไปดวย ถาผมตอสูดวยสันติวิธี
ไมไดผล ผมก็จะสูดวยความรุนแรง ผมจะทําโคลนคนออกมาใหมากที่สุด ใส
อุดมการณปฏิวัติเขาไปในจิตสํานึกของพวกเขา แลว สงไปตามสาขาวิชาชีพ
ตางๆ แมกระทั่งเปนนักการเมืองและนักการทหาร ผมจะสรางกองทัพโคลน
ขึ้นมา สรางใหมันมหึมา แลวย่ําไปบนหนาไอพวกสัตวในรางคนใหสิ้นซาก...
ผมสาบานไดเลยวา จะไมมีไอสัตวหนาไหนทําไดอยางผม” (200)
ขณะที่คุณธรรมโดดเดนของอรชุนคือความกลาและความเสียสละ แตขอบกพรองสําคัญของเขาก็คือ
การตกอยูในอํานาจของโทสะ การปลดปลอยคนโคลนอาจจําเปน ตองอาศัยคนกลาเชน เขา แต
อยางไรก็ตามการแกปญหาดวยความรุนแรงแมจะมีจุดมุงหมายที่ความยุติธรรมก็ไมเคยปรากฏวา
จะสรางความสงบสุขขึ้นมาได ในแงนี้เขาเองคงตองเตือนสติตัวเองวา สงครามเพื่อสันติภาพนั้นไมมี
จริง
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เมื่อพรหมินทรเปลี่ยนถายสมองในรางอรชุน ผูที่มีชีวิตรอดก็คืออรชุน สอดคลอง
กับความเชื่อของอรชุนที่วาศูนยรวมของความรูสึกนึกคิดของคนเรานั้นคือจิตไมใชสมอง(152) แตที่
เขาจําตองออกมาแถลงขาวในทํานองวาการเปลี่ยนถายครั้งนี้เปนความสําเร็จของวิทยาศาสตร และ
ผูที่ ออกมาปรากฏตั ว นั้น คื อพรหมิ น ทร ในร า งโคลนของเขาคือ อรชุ น นา จะเป น เพราะวา ใน
สถานการณนี้เขาจําตองแสดงบทบาทของพรหมินทร เพื่อดําเนินการตามแผนที่เขาวางไว อยางที่
เขาเคยกลาวกับพรมินทรวา “ผมมาที่นี่เพื่อเทคโอเวอรกิจการทั้งหมดของทาน รวมทั้งชีวิตของทาน
ดวย” (165) ความหมายก็คือหลังจากเปลี่ยนถายสมองและใครๆเขาใจวาเขาคือพรหมินทร อรชุนก็
จะมีสิทธิ์และอํานาจทุกอยางในกิจการของพรหมินทร รวมทั้งสถานะทางสัง คมที่มีบทบาททาง
การเมือง ดังนั้นสิ่งที่เขาสามารถกระทําไดในบทบาทของพรหมินทรก็คือการปลดปลอยคนโคลนใน
กิจการของพรหมินทร รวมทั้งการผลักดันใหกฎหมายยอมรับคนโคลน ตอตานการโคลนนิ่งและการ
ผาตัดเปลี่ยนถายอวัยวะ (199-200)
มีขอสงสัยพฤติกรรมของตัว ละครตัวนี้ วาการที่เขามักกลาวอางคําสอนของพุทธ
ศาสนาแตกลับแกปญหาดวยการฆานั้น ที่แทแลวเขาก็ไมตางจากคนอื่นอยางที่พรหมินทรกลาววา “
‘ธาตุแทมนุษยนั้นเห็นแกตัวและชั่วราย’ และ ‘ศีลธรรมความดีที่คนเรากลาวอางกันนั้น ที่แทแลว
เปนเพียงแพ็คเกจ เพื่อสราง ‘มูลคาเพิ่ม’ ใหตัวเองเทานั้น’ ” (188) คําตอบก็คงจะเปนอยางที่อรชุน
คิดวา เขามั่นใจวาเขาตางจากพรหมินทรเพราะ “เขาไมไดทําเพื่ออํานาจและความมั่งคั่ง หรือเพื่อ
ชีวิตอันยืนยงคงกระพัน เขาทําเพราะเปนเรื่องจําเปน ไมเชนนั้นก็จะตองมีมนุษยโคลนถูกผลิตขึ้นมา
และโดนฆาตอไปไมสิ้นสุด” ทั้งยังกลาวอีกวาความตางนั้นอยูที่เขาคือ “อรชุน” (188) เราอาจตีความ
พฤติ ก รรมของเขาอย า งเชื่ อ มโยงกั บ อรชุ น ซึ่ ง เป น ตั ว ละครใน “ภควั ต คี ต า” ขณะที่ ชื่ อ ของ
“พรหมินทร” นั้นสื่อถึงพระพรหมหรือการเปนผูสรางหรือผูกําหนด ซึ่งก็เชื่อมโยงกับความคิดของ
เขาที่เชื่อมั่นในสติปญญาความสามารถของมนุษยวาจะสามารถสรางทุกสิ่งทุกอยางเพื่อสนองความ
ตองการและแกปญหาแกตัวเองได ความเชื่อมั่นเชนนี้เปนแรงผลักดันสวนหนึ่งที่ทําใหเขาสรางคน
โคลนขึ้นมาเพื่อ “วิถีอมตะ” สวน “อรชุน” ใน “ภควัตคีตา” ก็เปนผูที่ตองทําสงครามกับวงศาคณา
ญาติข องตัว เองเพราะความจําเปน (สมภาร พรมทา, 2541 : 9) เช น เดียวกับอรชุน ที่ตองทํ า
พฤติกรรมอันเปนบาปตอมนุษยธรรมดา ซึ่งอาจถือวาเปนการทําสงครามตอมนุษยซึ่งเปนเผาพันธุ
เดียวกันเพราะความจําเปนบังคับ
เห็นชัดวาทัศนะที่วาธรรมชาติของมนุษยนั้นมีความใฝดีอยูในตัวเองเปนทัศนะของ
ผูแตง แตที่คนเรามักเบียดเบียนกันและกันอยูนั้นเปนเพราะเราพายแพตอธรรมชาติอีกดานหนึ่ง
คือความเห็นแกตัว ทางออกจึงอยูในประเด็นที่วาทําอยางไรเราจึงจะกอบกูความเปนมนุษยที่มีอยู
ในตัวเองแลวนี้กลับคืนมาใหได คําตอบของผูแตงก็คือศาสนา ดังที่กลาวไวในสุนทรพจนที่ได
อางถึงแลวกอนหนานี้วา การที่เราตองประสบกับหายนภัยของสงครามกัน ครั้ง แลวครั้งเลานั้น
“ลวนเปนผลมาจากการที่มนุษยไมมีศาสนา” “ไมรูแมกระทั่งวาเรายังมีมรรคาอันประเสริฐที่จ ะ
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ดําเนินชีวิตรวมกันอยางสันติสุข” และ “ไมรูแมกระทั่งวิธีที่จะไปสูมรรคาอันประเสริฐนั้น” ดวยเหตุนี้
จึงคิดวานักเขียนมีความจําเปนที่ตองแบกรับภารกิจทางศาสนาโดยสื่อผานในงานเขียนของเขา (วิมล
ไทรนิ่มนวล, 2548 : สุนทรพจน โดยวิมล ไทรนิ่มนวล) มรรคาอัน ประเสริฐ ในที่นี้เขาหมายถึง
หลักธรรมของพุทธศาสนา นวนิยายเรื่องนี้ไดแสดงใหเห็นวาความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักธรรม
จนนําไปสูการปฏิบัติตามแนวทางของพุทธศาสนา เปนทางรอดที่จะเอาชนะความทุกขและการ
เบียดเบียนซึ่งเปนปญหาใหญของมนุษย
พุทธศาสนากับวิทยาศาสตรแมจะมี “ทฤษฎีความรู” หรือแนวคิดในการแสวงหา
ความจริงที่คลายคลึงกัน แตก็มีหลักปฏิบัติและจุดมุงหมายที่ตางกัน กลาวคือขณะที่วิทยาศาสตรมุง
แสวงหาความรู ท างด า นวั ต ถุ พุ ท ธศาสนากลั บ มุ ง แสวงหาความรู ท างด า นจิ ต ใจ ทั ศ นะต อ
วิทยาศาสตรที่ผูแตงนําเสนอในนวนิยายเรื่องนี้ แมจะเปนทัศนะทางลบ อยางไรก็ตามผูแตง ไมได
มองวา วิทยาศาสตรจะเปนสิ่งที่ดีหรือเลวโดยตัวของมันเอง หากแตขึ้นอยูกับการนําไปใชของมนุษย
และไดแสดงใหเห็นวามนุษยมักจะนําความรูที่ไดจากวิทยาศาสตรไปใชเพื่อสนองความตองการและ
หาความสะดวกสบายใสตัวอยางไมรูจักพอ จนเกิดปญหาตางๆตามมา ดังเชนการทําโคลนมนุษย
เพื่ อ ต อ อายุ เพื่ อ ใช เ ปน แรงงาน หรื อ เพื่ อ บํ ารุ ง บํ า เรอความสุ ข จนในที่ สุ ด ก็ เ กิด ป ญ หาด า น
มนุษยธรรม และอาจลุกลามกลายเปนสงครามกลางเมืองระหวางมนุษยกับคนโคลน เหลานี้เปนตน
นวนิยายเรื่องนี้ไ ดแสดงใหเ ห็น วาแมมนุษยจะสามารถใชวิทยาศาสตรและสราง
เทคโนโลยีที่ล้ําสมัยสนองความตองการและสรางความสุขความสะดวกสบายไดมากมายเพียงใดก็
ตาม แตความสุขเหลานี้ก็เปนเพียงสิ่งที่ฉาบฉวย ความสุขที่แทจริงนั้นไมใชความสุขที่เกิดจากการ
บริโภควัตถุ หากแตเปนความสุขทางใจ ความสุขจากการบริโภคนั้นเปนความสุขที่ไมมีอิ่มมีพอ
ไดแลวก็ตองการใหม แสวงหาใหม พรอมทั้งกอความทุกขใหตนเองไปเรื่ อยๆ ตองยื้อแยงแขงขัน
จนเกิดการเอารัดเอาเปรียบและทําลายความสัมพันธในทางเกื้อกูลตอกันในสังคมมนุษยอยางไม
รูจักยั้ง คิด ตางจากความสุข ทางจิ ต ใจอัน เกิด จากการปฏิ บัติต ามหลัก ธรรม ที่น อกจากจะเป น
ความสุขที่แทจริงอันไมใชความสุขฉาบฉวยที่เจือปนดวยความทุกขแลว ยังจรรโลงการอยูรวมกัน
ของมนุษยชาติ จึงเปนแนวปฏิบัติเพื่อความอยูรอดในสังคมมนุษยอยางแทจริง
นาสังเกตวาผูแตงไมไดเผยอยางชัดเจนวาอรชุนไดครองชีวิตของพรหมินทรดวย
หัวใจของเขาหรือไม หากเปนเชนนี้อรชุนตองปรับใจของเขาอยางไร ในเมื่ออรชุนเองก็ยังมีจุดออน
ดังที่มีผูวิจารณวาเปนคนชั่วทีค่ ิดแตจะแกแคน (สัจจา ประกาศชัย, 2543 : 71) ประเด็นที่นาอภิปราย
ในที่นี้คือหากนวนิยายเรื่องนี้ยังสื่อใหคิดไดวาศาสนาคือทางออกในการสรางโลกใหมที่กลับคืนสู
สันติภาพ ศาสนาก็ยังไมใชสูต รสําเร็จที่จะนํามาใชทัน ใด ภารกิจของอรชุนซึ่ง ยังไมใช นักพรตใน
ศาสนาและไมใชอริยบุคคล เขาไมนาจะทําไดดวยลําพังตัวเอง การสวมรอยเปนพรหมินทรมีเพื่อ
เปลี่ยนใจคนอื่น ขณะที่ ณ จุดเริ่มตนเขายังใชวิธีคิดแบบพรหมินทรสื่อสารกับสังคม อยางไรก็ตาม
หากตีความอีกทางหนึ่งวาอรชุนลมเหลว พรหมินทรเจาของสมองเปนเจาของรางของอรชุนดวย นี่

238

คือหายนะอันใหญหลวงของโลก ซึ่งผูอานไมนาจะยอมปลอยใหเกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริง ไม
วาจะเมื่อใดก็ตาม

สรุป
นวนิยายแหง ความสํานึกเชิง สัง คมอัน มีสว นผสมกับ ความสํานึกเชิง ปรัชญาใน
ชวงเวลารวม 3 ทศวรรษที่นํามาศึกษานี้แสดงใหเห็นวานักประพันธมองปญหาสังคมและปญหาของ
มนุษยอยางลุมลึกและมีวิธีการสําคัญคือวิธีการเชิงปรัชญา ที่พินิจปญหาอยางเชื่อมโยงกับธรรมชาติ
ของมนุษย ดวยเหตุนี้แทนที่จะเขียนคํารองทุกขเพื่อเรียกขานมโนธรรมของฝายเหนือกวา นักเขียน
ไดโนมนาวใหพิจารณารวมกันที่ตัวตนภายในของทุกผูทุกฝาย และชี้ตรงกันวา มูลเหตุของปญหา
ไมไ ดจํากัด อยูแตเ ฉพาะผู มีอํานาจเหนือกวาเท านั้น แตมีอยูในทุกคนไมเ ว น ผูต กเปน เบี้ยลา ง
นอกจากนี้มนุษยสามารถรับแรงกระตุนใหเกิดจิตสํานึกทางมโนธรรมเพื่อคนหาคุณคา กลาวอีกนัย
หนึ่งก็คือมนุษยเปนทั้งมูลเหตุของปญหาและเปนผูใหทางออก การวิเคราะหปญหาดวยวิธีการที่เปน
ปรัชญาดังกลาวนี้ไมไดแยกออกเปนสวนหนึ่งตางหาก แตเชื่อมโยงกับประเด็นที่ไดวิเคราะหกอน
หนานี้คือการวิพากษวิจารณวัฒนธรรม อํานาจที่เหนือกวาของผูกระทําไมจําเปนตองเปนอํานาจทาง
เศรษฐกิจหรือสถานะทางสังคมเสมอไป ที่สําคัญกวาก็คืออํานาจที่มาจากการอางอิงกับคติหรือระบบ
คิดของสังคม ใน คําพิพากษา (2524) การที่ชาวบานกระทําตอฟกนั้นถูกทําใหเปนเรื่องที่ชอบธรรม
ก็โดยการอางอิงกับความเชื่อที่วาคนชั่วยอมสมควรไดรับผลกรรม ยิ่งกวานั้นฟกถูกตราหนาวาเปน
คนชั่วก็โดยการผูกโยงความหมายจากขอมูลที่ไดรับ ประเด็นสําคัญอาจไมไดอยูที่วาชาวบานขาดการ
ตรวจสอบขอเท็จ จริง แตอยูที่ไ มไ ดต รวจสอบการสรางความหมายของตัว เอง วาการที่พวกเขา
ตีความพฤติกรรมของฟกกับสมทรงไปในทางกามพิเรนระหวางแมเลี้ยงกับลูกเลี้ยง ก็เพราะพวกเขา
อยากจะใหเปนอยางนั้นอยูแลว ตรงกันขามกับในคราวที่ไดรับขอมูลจากฟกวาเขาถูกครูใหญโกง
เงิน ที่ชาวบานไมไดตีความไปในทางเสื่อมอยางเห็นเปนเรื่องสนุกปาก ก็เพราะมูลเหตุสําคัญคือ
มายาคติทางสถานะ ทั้งสถานะที่ต่ําตอยทางสังคมและจริยธรรมในสายตาสังคมของฟก ตรงขามกับ
ความเปนคนมีหนามีตาของครูใหญ นี่คือมูลเหตุสําคัญที่มีอยูในฝายผูกระทํากลุมสําคัญคือชาวบาน
แตที่นาสนใจคือมันมีอยูในตัวผูถูกกระทําอยางฟกดวย ฟกใหความสําคัญกับสถานะทางสังคมไม
แพคนอื่น เขาจึงมีโอกาสตัดสินคนอื่นอยางผิดพลาดไดเชนเดียวกัน หรือกลาวอยางสรุปคือมายาคติ
เชนนี้เปนมูลเหตุที่ฝงอยูในระบบคิดของสมาชิกของสังคมทุกคน การที่ผูแตงแสดงใหเห็นวาจะมีก็
แตคนสติไมสมประกอบที่ไมนําพากับกฎเกณฑของสังคมอยางสมทรงที่เปนขอยกเวน ก็นับเปนการ
แสดงถึงความนาตระหนกของปญหา ก็ในเมื่อมูลเหตุนั้นอยูที่ตัวเราและระบบคิดที่เราสรางขึ้นและผู
ที่จะหลุดพนไปไดก็คือคนสติไมสมประกอบเทานั้น ทางออกในแงที่วา การจะอยูรวมกันในสถานะ
ของผูมีสติสมบูรณดีที่ยังตองนําพาตอกฎเกณฑของสังคมโดยไมเปนผูสรางปญหานั้น จําเปนตอง
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อาศัยทั้งสํานึกรับผิดชอบ การตรวจสอบระบบคิดของสังคม และที่สําคั ญที่สุดก็คือการตรวจสอบ
ตัวเอง
มูลเหตุการกระทําตอกันที่มาจากการประกอบสรางความหมายก็เปนความคิดหลัก
ในนวนิยายเรื่อง ตะกวดกับคบผุ (2526) เชนเดียวกัน ผูแตงยังไดแสดงวาทางออกอยูที่ความเขาใจ
และการยอมรับวาไมวาตัวเราหรือผูอื่นก็มีทั้งดีเลวปะปนกัน การแกปญหาที่ภายนอกหรือที่ผูอื่น
โดยมองไมเห็นการมีสวนรวมในการสรางปญหาของตัวเอง ก็เหมือนความมุทะลุอยางนาขันของ
สมคิดในการไลตีไลฆาตะกวด ซึ่งถูกสรางความหมายวาเปนสิ่งชั่วรายที่ตองกําจัดเสีย นวนิยายเรื่อง
นี้จึงแสดงวาสังคมที่สุขสงบตองเริ่มตนที่ความเขาใจความจริง ขณะที่ ตะกวดกับคบผุ ไดแสดงวา
การมุงทําลายอยางปราศจากความเขาใจยังไมใชทางออก หมาเนาลอยน้ํา (2530) ก็แสดงใหเห็น
วาความตั้งใจดีเพียงอยางเดียวก็ยังไมเพียงพอสําหรับเยียวยาสังคม มีคนอีกเปนจํานวนมากที่มี
อุดมการณ แตพวกเขามักพายแพความรูสึกภายในเมื่อตองตกเปนเหยื่อ จึงจําเปนตองเอาเปรียบ
คนอื่นกอนที่จะถูกเอาเปรียบ จุดเปลี่ยนที่สําคัญนาจะอยูที่การสราง ความเข็มแข็งแกผูมุงมั่นใน
ความดี วาทําอยางไรจึงจะยังรักษาอุดมการณของตนไวได ในแงนี้ผูแตงก็ไดแสดงวาความเขาใจ
ธรรมชาติของมนุษยนั้น เปนสิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยง เมื่อตัวเอกและเพื่อนรวมอุดมการณพยายาม
สรางผลสะเทือนตอเนื่องของเสนรอบวงดวยการไมเอาเปรียบคนอื่น แต ยังไมเกิดผลกระทบใดๆ
อยางทันตาเห็น สิ่งที่จะทําใหพวกเขายังยืนหยัดสูตอไปไดก็คือความตระหนักวา ในโลกของความ
จริงไมไดมีวงจรของการเอาเปรียบและไมเอาเปรียบอยางละหนึ่งวงเทานั้น แตอาจจะมีหลายๆวง
ซอนทับกันอยู การจะเปลี่ยนแปลงสังคมอยางฉับพลันจึงไมงายเหมือนอยางแคคิดวาก็เริ่มตนที่การ
ไมเอาเปรียบคนอื่นเทานั้น เขาจําตองเขาใจวาคนเรามักเคลื่อนไปกับวงจรของการเอาเปรียบกัน
มากกวา ดวยมูลเหตุที่ซอนลึกอยูในตัวมนุษย จนแมแตผูมีอุดมการณอยางตัวเอกเองก็กลายเปนผู
ขับเคลื่อนวงจรของการเอาเปรียบกันไดหากไมเขาใจตัวเอง และความเขาใจที่สําคัญที่สุดคือ เขาใจ
วาตนมีความกลาพอที่จะเลือกหรือไม เมื่อตระหนักวาคุณคาของความเสียสละไมจําเปนตองวัดกันที่
ผลกระทบที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมอยางทันตาเห็น คนเราก็คงตองกลาเปนหมาเนาอยางรูเทาทัน
ตนเอง
ใน ทางเสือ (2532) ยิ่งเห็นไดชัดวาการพาตัวเองเขาสูความยุงยากของตัวเอกนั้น
เปนกระบวนการทางความคิด ความเห็นแกไดซึ่งมีที่มาจากความคิดปรุงแตง เปนตัวชักนําใหพราน
มือสมัครเลนติดตามเกงบาดเจ็บเขาสูปาลึกจนหลงทางและเผชิญหนากับเสือ ในตอนแรกเขาคิด
โทษแตสิ่งอื่น แตเมื่อหนีขึ้นไปอยูบนยอดไมในยามค่ําคืน การไดสัมผัสกับธรรมชาติและใครครวญ
ความเปนไปของธรรมชาติ ทําใหเขามองเห็นวาทั้งเสือและเขาเพียงแตโคจรมาพบกันในวงจรของ
ธรรมชาติ และผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้น ก็เปนเพียงความเปนไปตามธรรมชาติ ไมไดเปนเพราะ
ความโชครายหรือความผิดพลาดของใคร การปลอยวางดังนี้สงผลใหจิตใจสงบลง เมื่อลงจากยอด
ไมและตองเผชิญหนากับเสือในระยะประชิดระหวางทาง ตกอยูในภาวะที่ทั้งไมอาจต อสูขัดขืนหรือ
หลบหนี เขาไดเรียนรูวาทางที่จะเผชิญกับสถานการณวิกฤตินี้ก็คือความนิ่งอยางปลอยวาง สุดทาย
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เมื่อเสือผละจากไปเพราะมัน อิ่มแลวจึงไมตองการเขาเปน เหยื่ออีก ตัวเอกจึงปลอดภัยและเขาก็
หาทางกลับสูหมูบานไดในที่สุด การคนพบที่สําคัญของตัวเอกจึงเปนการไดพบตัวตนอีกดานซึ่งเปน
ภาวะที่วางจากความยึดมั่นในตัวตนตามหลักธรรมของพุทธศาสนา
ดว ยความสํ าคั ญ ของความรู ค วามเข า ใจตอ ธรรมชาติ ภ ายในของมนุษ ย จึ ง มี
นวนิยายแหงความสํานึกเชิงสังคมบางเรื่อง อาศัยกลวิธีการเลาเรื่องแสดงการคนพบความหมายของ
ชีวิตและคุณคาความเปนมนุษย ตลิ่งสูงซุงหนัก (2527) เปนนวนิยายที่โดดเดนในแงนี้ ก็ดวยการมุง
แสดงความหมายของชีวิตอยางเปนประเด็นหลักของเรื่อง ในบางแงมุมชีวิตก็คือภาระที่ตองลากเข็น
ไปภายในขอบเขตจํากัดของตลิ่งสองดาน ทุกชีวิตตางมีตลิ่งของตัวเองที่กั้นไวไมใหออกนอกเสนทาง
แตอาจจะเปนตลิ่งที่มองไมเห็น สภาวะการมองไมเห็นขอจํากัดหรือกฎเกณฑทั้งทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ไดสงผลอันรายแรงเปนความพยายามจะครอบครองและทําลายชีวิตโดยไมเห็นวา ชีวิต
เปนสิ่งมีคา เพื่อจะมองเห็นความจริงขอนี้แตละคนก็จําตองแสวงหาความหมายเอาเอง การคนหา
ความหมายเปนสิ่ง ที่ทําแทนกันไมได บอกเลาแกกันก็ยังไมสามารถทําใหเขาใจไดอยางถองแท
ความนาสลดอยูทคี่ นเรามักหลงผิดทางปรัชญาคือเขาใจวาซากของชีวิตก็คือชีวิต จนมัวแตเก็บรักษา
ซากและทําลายชีวิตเพื่อจะครอบครองซาก ในความหมายระดับสามัญชีวิตก็คือชวงเวลาระหวางขอบ
ตลิ่งสองดาน คือการเกิด และการตาย ซึ่ง เปน ของเฉพาะบุคคลที่มีอดีต ปจ จุบัน และอนาคตที่
แตกตาง แตอยางไรก็ตามในระดับอภิปรัชญาแตละชีวิตไมไดแตกตางคือเปนเพียงความรูสึกหนึ่ง
ขณะจิตที่รับรูความมีอยูของตัวเองและสิ่งภายนอก ทุกชีวิตจึงเปนอยางเดียวกันและมีสายสัมพันธที่
โยงใยถึงกัน ความเขาใจความหมายที่แทของชีวิต เชน นี้กลาวไดวาเปนความสํานึกทางปรัชญาที่
เชื่อมโยงไปสูสํานึกทางสังคม ก็เพราะผูที่รูคาของชีวิตเชนนี้ ยอมไมใชผูที่จะเอาเปรียบผูอื่น หรือ
ปรารถนาจะครอบครองชีวิตผูอื่นดวยความโลภ
การตีความชีวิตในนวนิยายเรื่อง เวลา (2536) ปรากฏผานการเลาเรื่อง 3 วิธีคือ
บทละคร บทภาพยนตร และนวนิยาย จึงมีความโดดเดนในแงวิธีการเลาที่หลากหลาย แตการเสนอ
ความคิ ด ที่ ลุ ม ลึ ก และอารมณ ล ะเอี ย ดอ อ นก็ เ ลื อ กใช วิ ธี ก ารของนวนิ ย าย เน น การเจาะลึ ก ที่
ประสบการณของคนวัย“ไมใกลฝง” ที่ถูกทิ้งไวในสถานสงเคราะห อาศัยหลักธรรมขอไตรลักษณของ
พุทธศาสนาสื่อสารวา ธรรมชาติของชีวิตคือความแปรเปลี่ยน ตองเคลื่อนไปไหลไปตามกาลเวลาสู
ความรวงโรยของสังขารจนถึงจุดสุดทายที่ไมเหลือสิ่งใด แตคนเรามักไมตระหนักถึงความจริงขอนี้
ขณะที่ตางตองเผชิญกับความทุกขจากความไมเที่ยงแทของสังขาร ยังตองแกงแยงเบียดเบียนกัน
เพื่อการครอบครอง เพราะหลงผิดวาสิ่งภายนอกอยางทรัพยสมบัติ เกียรติยศและชื่อเสียงเงินทอง
คือสิ่งมีคาที่จะบันดาลสุขใหชีวิต ความหลงผิดนี้เปนสาเหตุของละเลยคุณคา ทางจิตใจโดยเฉพาะ
สายสัมพันธระหวางมนุษย สงผลใหเกิดพฤติกรรมนาสลดอยางที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องนี้อาทิการ
ทอดทิ้งบุพการี ทางเดียวที่จะปลดเปลื้องความทุกข ก็คือการลดละอุปาทานหรือความยึด มั่นใน
ความมีความเปน ความเปนเจาของ หรือตอตานความไมมีตัวตนที่แทจริง การแกไขทุกขของปจเจก
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บุค คลก็เ ปน ทางเดียวกัน กับการแกไขปญ หาสัง คมอันเนื่องจากความลุมหลงทางวัต ถุ ก็คือตอง
พิจารณาใหเห็นความจริงตามหลักธรรมของพุทธศาสนา
เห็นไดวาเนื้อหาทางอภิปรัชญา ซึ่งเปนความคิดทางนามธรรมในพุทธศาสนาไดรับ
การนําเสนออยางเปนรูปธรรม ผานกระบวนการตั้งคําถามในโครงเรื่อง นักประพันธบางคนถึงกับ
ประกาศวา ถึงเวลาที่จะตองทําหนาที่นําคนเขาสูหลักธรรมทางศาสนา อมตะ (2543) เปนนวนิยายที่
เตื อนสติด ว ยสภาวะในโลกอนาคต โดยแสดงป ญ หาอย างเชื่อ มโยงกั บ มูล เหตุ ที่ทํ า ให มนุ ษ ย
เบียดเบียนกันมาทุกยุคทุกสมัย ก็คือการมองขามความเปนมนุษยของผูอื่น พฤติกรรมของตัวละคร
บอกวา มนุษยตางจากสัตวโลกชนิดอื่นตรงที่มีความสามารถในการคิด ในทางหนึ่งความสามารถคิด
ไดในสิ่งที่เปนนามธรรมซับซอนสงผลใหมนุษยมีความเปนอารยะคือมีระบบคิดเชิงคุณคา แตในทาง
หนึ่ง การมีค วามสามารถในการคิด ก็ส ง ผลใหมนุษยป ระดิษฐคิด สรางสิ่ง ตา งๆเพื่อสนองความ
ตองการของตนเองไดไมรูจักพอ และกลายเปนผูเบียดเบียนผูอื่นมากกวาสัตวชนิด ใดๆ ขณะที่
มนุษยสามารถใชวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือเพื่อสนองความตองการและแกปญหาแกเผาพันธุของ
ตัวเอง ความสําเร็จ อยางลวงตาก็อาจทําใหหลงผิด ไปวาไมมีอุปสรรคใดที่ไ มอาจเอาชนะได แต
นวนิยายเรื่องนี้ก็ไ ดแสดงวาที่แทแลวมนุษยก็คือผูที่ติด กับสติปญ ญาของตัวเอง ความคิดวาตน
สามารถอยูเหนือกฎธรรมชาติสงผลใหคนเราขาดโอกาสขัดเกลาจิตใจจึงสูญเสียความแข็งแกรงทาง
จริยธรรมลงไปทุกที การโคลนนิ่ง มนุษยเ พื่ อเปลี่ยนถายอวัยวะแมทําไดสําเร็จ ก็อาจเปน เพีย ง
ความพยายามจะมีชีวิตยืนยาวในทามกลางกลียุค ทางออกของปญหาจึงอยูที่การหวนกลับมาที่การ
ดํารงอยูอยางเขาใจความจริงและยอมรับในกฎของธรรมชาติ ซึ่งในสังคมของเรามีระบบคิดที่มีคา
อยูแลวก็คือหลักธรรมของพุทธศาสนา
กลาวไดวาลักษณะรวมของนวนิยายทั้ง 7 เรื่องที่ศึกษาในบทนี้ คือการเจาะลึกที่
ธรรมชาติอันซับซอนของมนุษย อัน เปน มูลเหตุแหงพฤติกรรมทั้ง ดานบวกและลบ ผูแตงเห็นวา
ศักยภาพทางปญญาและความละเอียดออนในจิต ใจ พึงไดรับการกระตุนปลุกเราใหมีพลังเหนือ
ความเลวรายอันเนื่องจากความเห็นแกตัวและความหลงผิด นาสนใจวาปญหาการเบียดเบียนกันใน
แตละเรื่องสามารถปรากฏไดทั้งในเมืองและชนบท นั่น แสดงวาไมวาสิ่งแวดลอมจะเปน อยางไร
ความหมายที่ตองทําความเขาใจในระดับลึกก็ไมตางกันนัก นวนิยายบางเรื่องเตือนสติวา ความรูอัน
รุดหนาที่ปราศจากการควบคุมกํากับดวยจริยธรรมสามารถสรางความเสียหายไดกวางขวางโดย
แนบเนียน ดวยอํานาจการคาในระบบโลกความฉอฉลทางการเมือง และการโฆษณาชวนเชื่อในการ
ประกอบสรางความจริงเทียม การตอสูกับสิ่งเหลานี้ไมใชสิ่งงาย ผูสวนกระแสจําเปนตองอาศัยความ
กลาหาญอยางยิ่งยวด

