บทที่ 3
ชีวิตของคนชายขอบและการวิพากษวิจารณวัฒนธรรม
ดังไดกลาวแลวในบทนําและในบทที่ 2 วา แนวคิดทางปรัชญาและการวิพากษ
วิจ ารณวัฒ นธรรมเปน ลักษณะเดน ของวรรณกรรมแหง ความสํานึกเชิงสัง คมในชว งเวลารว ม 3
ทศวรรษที่ผานมานี้ ชีวิต ของคนชายขอบยัง เปน ประเด็น เดน ในเนื้อความที่เ ชื่อมโยงกับการ
วิพากษวิจารณวัฒนธรรม แตเปนการวิพากษวิจารณซึ่งมุงคนหาความซับซอนของระบบความคิด
ความเชื่อของสังคมมากกวาการตอสูทางชนชั้น ในบทนี้มีประเด็นในการศึกษา 5 สวนคือ (1) คุณคา
ในชีวิตของคนชายขอบ (2) อํานาจและความโลภกับคําถามตอคุณคาแทของชีวิต (3) ศาสนาและ
ความเชื่อ : การตั้งคําถามตอสถาบันหลัก (4) ทัศนคติทางเพศ : ความหมายและคุณคาของหญิงและ
ชาย และ (5) ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตซึ่งกระทบตอคุณคาของวัฒนธรรมเดิม

คุณคาในชีวิตของคนชายขอบ
เมื่อยอนกลับไปพิจารณา คุณูปการที่สําคัญของวรรณกรรมเพื่อชีวิต เห็นจะไมใช
การปลุกเราให “ผูถูกกดขี”่ ลุกขึ้นลมลางระบบสังคมที่ไมเปนธรรม ซึ่งเอื้อตออภิสิทธิ์ชน ดังไดยิน
ไดฟงกันในชวง 2516-2519 แตเปนการสรางความสํานึกวายังมีความไมเทาเทียมกันในสังคม และ
ผูถูกเอารัดเอาเปรียบจําตองทุกขทนทั้งๆที่ไมไดมีความผิด ดังเห็นไดในชวงตนทศวรรษ 2500 ที่
งานในแนวอัตถนิยมที่เดนที่สุดชุดหนึ่งคือเรื่องสั้นในชุด ฟาบกั้น มีจุดมุงหมายจะสื่อสารกับคนสอง
กลุมคือ “เจตนาจะเรียกขานมโนธรรมของชาวเมืองและนายเงินที่มั่งคั่ง” กับ “จงใจที่จะเสนอปญหา
...กับพวกปญญาชน” ซึ่ง“เปนกลุมที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงสูง ” ใหหันมาสนใจผูคนที่อยู
รวมสังคมเดียวกันแตถูกทอดทิ้งใหเผชิญชะตากรรมไปตามลําพัง (ลาว คําหอม,2533 : 28) ในแงที่
ฟาบกั้น เปนวรรณกรรมที่มุงสะทอนความทุกขยากของคนชนบทชาวไรชาวนา โดยคาดหวังวาหากมี
ความเห็นอกเห็นใจแลว คนที่อยูสุขสบายและคนที่สามารถใชปญญาแกไขปญหาของสังคม คงจะกอ
ความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นไดบาง ก็แสดงวาได ฝากความหวังไวกับพลังของการสื่อสารที่จะเรา
จิตสํานึก แตเนื้อหาเชนนี้ผูยึดแนวทางอัตถนิยมสังคมเห็นวายังอยูในขั้นอัตถนิยมที่ไมไดชี้ทางออก
(วิทยากร เชียงกูล, 2533 :235)
อาจเปนเพราะความกระชับของเรื่องสั้นซึ่งสามารถรวมศูนยที่ป ญหาเฉพาะอยาง
เดนชัด ความทุกขของคนจนในงานชุดนี้จึงเปนเนื้อหาหลัก สวนสมุฏฐานของความทุกขและแนว
ทางแกไขปญหาก็ดูพราไป สวนที่นาพิจารณาก็คือ คนจนเหลานี้อับจนหนทางที่จะตอสูเพราะขาด
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ความรูความเขาใจตอความเปลี่ยนแปลง (เชนเรื่อง “คนพันธุ”) และมีระบบความคิดซึ่งยึดมั่นใน
คุณคาที่ตางจากคนเมือง เชนเรื่อง “แขมคํา” แตไมไดหมายความวาจําเปนตองสลัดทิ้งคุณคาเดิม
เพื่ อ ให เ ข า กั บ ความเปลี่ ย นแปลง ผู อ า นอย า งมี วิ จ ารณญาณอาจคิ ด ไปอี ก แง ห นึ่ ง ว า ความ
เปลี่ยนแปลงอยางไรบางที่ทําลายคุณคาของชีวิต
ในนวนิยายเพื่อชีวิตที่อาจเรียกวา วรรณกรรมอัตถนิยมสังคม (Socialist Realism)
ชิ้นแรกๆของสังคมไทย ผูมีบทบาทในการตอสูเพื่อคนจน ก็ไมใชคนระดับลางแตเปนคนชั้นกลาง
ถึงแมเปนผูถือกําเนิดในครอบครัวคนชั้นลางอยางชาวนา ก็เปนผูมีการศึกษาและประกอบอาชีพใน
เมือง เชน สาย สีมา ตัวเอกใน ปศาจ ของเสนีย เสาวพงศ (2496) ซึ่งอุทิศตัวแกการตอสูกับฝาย
ปฏิ ปก ษข องชาวบ าน ต องเสี่ ยงกับ การถู กประณามว า อกตั ญ ู ตอ ผูมี คุณ พรอ มกั น นั้ น สายก็
กลายเปน “ปศาจ” หลอกหลอนบิดาของคนรัก ซึ่งเปนตัวแทนของขุนนางเกาผูยึดมั่นคุณคาแหงการ
ถือชั้นวรรณะในโลกเกา
เมื่อผานพนยุคสมัยที่มีการปะทะทางความคิด เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
นักเขียนจํานวนหนึ่งยังตระหนักวาความทุกขยากของผูคนไมไดสูญหายไป ในขณะที่ยังไมปกใจวา
ควรใชแนวทางใดแกปญหา ผูสรางงานก็ยังเพงพินิจชีวิตของคนดอยโอกาสหรือที่เรียกวาคนชาย
ขอบและเห็นวานอกเหนือจากความทุกขมีบางสิ่งแฝงอยู ในการแสดงชีวิตคนจนอยางละเอียดลออ
ผูแตงไดเผยคุณคาในชีวิตของคนเหลานี้ไวใหรูสึกชื่นชมไดดวย นวนิยายเรื่องที่เดนในตนทศวรรษ
2520 ก็คือ ผีเสื้อและดอกไม (2521) ของนิพพานฯ ที่เสนอภาพของเด็กยากจนกลุมหนึ่ งแถบ
จังหวัดชายแดนภาคใตในชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลาม สิ่งที่นาชื่นชมในการตอสูของเด็กเหลานี้ก็
คือ ความรักหรือมิตรภาพระหวางเพื่อนและความยึดมั่นในความดีง าม แมจําเปนตองกระทําผิด
กฎหมาย (จะไดอภิปรายภายหลัง) การสะทอนชีวิตทุกขยากของเด็กเหลานี้แฝงการตั้งคําถาม และ
ชี้แนะวิธีมองความหมายชีวิตอยางไมยึดสูตรสําเร็จ ดังกลาวไวในคํานําฉบับพิมพครั้งแรกวา
หมูบานเล็กๆ ในอําเภอเล็ก ๆซึ่งอยูหางไกลไปจากความเจริญ ยอมเปนที่อยู
ของชีวิตเล็ก ๆที่อาจจะไมมีความหมายอะไรสําหรับคุณ หรือใครก็ตามที่ตอง
ตอสูกับเรื่องราวใหญโต
แตความหมายของชีวิต วัดกันดวยถิ่นที่พ วกเขาถือกํา เนิด การ
ไดรับการศึกษา การยกยองจากสังคมอยางนั้นหรือ?
นี่ อ าจจะเป น เรื่ อ งที่ พ อจะสะท อ นชี วิ ต ของคนกลุ ม เล็ ก ๆซึ่ ง บั ง เอิ ญ
เกี่ยวพั น อยูกับ ศาสนาหนึ่ง ในแผน ดิน กวางใหญนี้ แตมีค วามจริ ง อยูอี ก
ประการหนึ่งที่อยากกลาวไว ณ ที่นี้วา ไมวาจะเปนศาสนาใดในโลกนี้ ทั้ง
คนดีและคนเลวก็มีอยูในนั้นไดเสมอ (นิพพานฯ, 2546 : “ความนําในการ
พิมพครั้งแรก”) (เนนโดยผูวิจัย)
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กอนที่ชาติ กอบจิตติ จะเขียน คําพิพากษา (2524) นวนิยายชิ้นเอกซึ่งไดรับความ
ชื่นชมวามีสํานึกทางปรัชญาอยางโดดเดน เขาไดเขียน จนตรอก (2523) แฝงการวิพากษความอับจน
ของวิธีคิดแบบชาวบาน มิใชเพื่อซ้ําเติมคนจน แตเพื่อแสดงภาวะทุกขโศกเมื่อไมสามารถดิ้นรนให
พนจากความจน แมมีความรักและผูกพันกัน ก็ไมอาจคนหาทางออกได การเดินทางไปสูความจน
ตรอกของครอบครัวบุญมาเปนปญหาที่สืบเนื่องมาจากระบบสังคมที่เอื้อใหผูมีอํานาจเงินขมเหงคน
สิ้นไร ยิ่งดิ้นรนบุญมาและคนในครอบครัวก็ยิ่งพบทางตันจนพังพินาศ แมมีความเห็นวาในนวนิยาย
เรื่องนี้ดูจะมองไมเห็นตัวผูกระทํา ดังที่เจตนา นาควัชระ (2547ข : 349) กลาววา “ชาติวาดภาพ
ของความยากไร วาดภาพของ‘ผู ถูก กระทํ า ’ได อย า งชั ด เจนเสี ย จนลื มให ค วามสนใจต อกลุ ม
‘ผูกระทํา’ ภาพของศัตรูของประชาชนจึงเปนภาพที่จางเสียจนมองแทบไมเห็น” แตในแงหนึ่งการ
ที่ผูแตงไมใหผูกระทําออกมาปรากฏตัวอยางโจงแจง ก็นาจะเปนเจตนาที่จะแหวกขนบวรรณกรรม
เพื่ อชีวิต ซึ่ง มักมองปญ หาดวยสูตรสําเร็จ เรื่องการตอสู ทางชนชั้น โดยเฉพาะนายทุน กับชนชั้น
แรงงาน กลาวไดวาในสังคมอันซับซอนการเอารัดเอาเปรียบเปนเพียงปลายเหตุ ความจนตรอก
ของครอบครัวบุญมานั้นดูจะฟองความบกพรองในโครงสรางสังคมที่เปดโอกาสใหคนจนถูกทําราย
ในระบบที่คนจนยอมเสียเปรียบอยูแลวในทุกกรณี แตระบบหรือกลไกสังคมมีที่มาอยางไร ไมใชสิ่ง
ที่ตัวละครผูถูกกระทําจะบอกได
ในบทสุดทายของ จนตรอก ผูเลาเนนความสําคัญของการตีแผเรื่องราวที่เกิดขึ้น
จริงมาชานานจนอาจจะไมมีใครเห็นความหมายของมัน ดังความในตอนทายเรื่อง1 วา
โดยที่ ขาพเจา เปน เพื่อ นบานของครอบครั ว นี้ม าตลอด จึ ง อยากให
เรื่องราวของครอบครัวนี้ ผานสายตาของผูที่ไมเคยพบเห็นไดมีโอกาสอาน
กันบาง สําหรับผูที่เคยอานขาวนี้แลว ขาพเจาก็ทําหนาที่เพียงเพื่อตอกย้ํา
ความทรงจําเกาๆ ใหลึกลงไปในความรูสึกของทานนานเทานาน...
และขาพเจาเชื่อวาเรื่องทํานองนี้ไมใชเรื่องใหมเ ลย แตเปนเรื่องเกาที่
เกิด ขึ้นอยางสม่ําเสมอ ครั้ง แลวครั้ง เลาตราบเทาที่ ยัง มีสลัม และความ
ยากจนอยูในประเทศของเรา... (ชาติ กอบจิตติ, 2523 :162-163)
ความประจั กษว าความทุก ขโศกของชีวิต เชน นี้ ไ มอาจมองขามไปได เป น สิ่ง ที่
เกี่ยวเนื่องกับประสบการณการรับรูของผูแตง ดังที่เสนีย เสาวพงศ ใหความเห็นไวในคํานําวาแงมุม
ชีวิตในเรื่องนี้ “เปนแงมุมของชีวิตที่วรรณกรรมมักจะละเลยเสียเปนสวนมาก เพราะเปน ...ชีวิตที่
เงียบเหงาออนโรย ไรคา...”

1

ในฉบับพิมพครั้งที่ 20 ปพ.ศ. 2547 ไมปรากฏบทที่10 ซึ่งเปนบทสุดทายของฉบับพิมพครั้งแรก
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การนําเสนอเรื่องราวชีวิตของคนที่ยากไร ผูตองเผชิญกับชะตากรรมที่
บางอยางเขาตอสูไมไหว เอาชนะไมได ถามองลึกลงไปถึงในใจของคน
เขียน พอจะคาดหมายไดวา เขามีความสะเทือนใจในชีวิตความเปนอยู
ของบุคคลจํานวนหนึ่งที่อยูชายขอบของสังคม เผชิญชะตากรรมไปอยาง
เงียบๆ ดิ้นรนอยูในตาขายที่ครอบคลุมชีวิตของพวกเขาอยางไมมีทางจะหลุด
รอดออกไปได และนั่ น คื อ ความเป น จริ ง ที่ น า จะได รั บ รู กั น ไว . .. (ชาติ
กอบจิตติ, 2547ข : 6-7) (เนนโดยผูวิจัย)
การใหความสนใจตอชีวิตของคนชายขอบหรือคนเล็กคนนอยที่ตองเผชิญ ปญหา
อันกวางใหญและซับซอน ไดนํามาสูการวิเคราะหตัวตนภายในของปจเจกบุคคลผูเผชิญปญหา ดังที่
ทศวรรษ 2520 มี ผีเสื้อและดอกไม และ จนตรอก ทศวรรษ 2530 ก็มี ปกความฝน ของนิพพานฯ
ซึ่งชีว้ าปญหาทางเศรษฐกิจดูจะไมสําคัญเทาปญหาทางจิตใจ เมื่อจําตองรับวาความสมปรารถนาไม
อาจดํารงอยูไดในโลกแหงความจริง เมื่อถึงชวงทศวรรษ 2540 ตัวแปรของชะตากรรมของบุคคล
อาจจะไมใชอํานาจของสังคมอยางเปนสูตรตายตัวเสมอไป นวนิยายของประชาคม ลุนาชัย อยาง
ดอกไมกลางเมือง (2545) ก็แสดงวาความสุขความทุกขผูกโยงกับคุณคาทางจิตใจที่แตละบุคคลจะ
คนหาดวยตัวเอง ในคํานําของ ดอกไมกลางเมือง เขากลาวถึงไมดอกกลางรอยแตกที่เชิงสะพาน
ขามคลองแหงหนึ่ง โดยเนนคุณสมบัติของชีวิตทามกลางขอจํากัดวา
ไมดอกตนนี้ไมมีมือที่จงใจปลูก ไมมีมือที่คอยรดน้ํา ไมมีสายตาคอย
ดูแลเอาใจใส กําเนิดบนซอกแคบๆ หยั่งรากลึกลงในดินที่ขาดความอุด ม
สมบูรณ มันเติบโตขึ้นอยางทรหดอดทน แตกใบสัมผัสเปลวแดดและสาย
ฝน ผานวันเวลามาจนผลิดอกอวดโลก
ดอกไมยังคงเปนดอกไม ผลิบานและสงกลิ่นหอม ราวกับจะพยายาม
อวดความเปนชีวิตตอสายตาผูคน
ผมมองเห็น อหังการของมัน สัมผัสถึงความเขมแข็ง ความอาภัพ
และความเจ็บปวด
ชะตากรรมของดอกไมตนหนึ่ง ผมอดไมไดที่จ ะนํามาแทนคากับชีวิต
ผูคน
ชีวิตที่กําเนิดขึ้น บนผืนดิน ยากไร มีดอกแหงความหวังผลิบานอยูใน
หัวใจ หยั่งรากลึกลงไปในหวงทุกขทน เสีย ดยอดสูงสูหวงฟา ทอด
เสนทางปรารถนาไกลออกไป... (ประชาคม ลุนาชัย, 2545 : 8) (เนนโดย
ผูวิจัย)
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นวนิยายจึงเปน การสื่อสารผลของการเรียนรูชีวิต ในประสบการณจริง อันเขมขน
ภายหลังที่สั่งสมไวแลวคอยๆคิดใครครวญอยางตอเนื่อง ดังคํานําของ กลางทะเลลึก (2546) กลาว
วา “คําถามของเพื่อนคนเขียนหนังสือ ผมใชเวลาคิดอยูนานหลายปกวาจะหาคําตอบไดวา หากผม
ออกทะเลอีกครั้งก็คงออกไปพรอมสายตาคูใหม ดวยมุมมองใหม ดวยความเขาใจโลกและ
ชีวิตมากขึ้น” (ประชาคม ลุนาชัย, 2546 : 9-12) (เนนโดยผูวิจัย)
ผลงานเหลานี้บงบอกความพยายามจะสื่อประสบการณที่ใหความเขาใจแกผูแตง
เพื่อสรางความเขาใจแกผูอื่น ถึง คุณคาของชีวิต มากกวาจะมุงสะทอนปญ หาเพื่อหวัง ผลในทาง
ปฏิบัติที่อาจนําไปสูการแกปญ หาอยางวรรณกรรมแห ง ความทุกขยากกอ นทศวรรษ 2520 หรือ
ในชวงความเติบโตของวรรณกรรมเพื่อชีวิต การศึกษาที่จะกลาวตอไป จัดเปน 2 หัวขอคือ ความจน
: ขอจํากัดและแรงผลักดัน และคุณคากับวิธีคิด
1. ความจน : ขอจํากัดและแรงผลักดัน
โดยทั่วไปความยากจนเปนขอจํากัดของชีวิต แตผูแตงไดแสดงวาในทางกลับกัน
อาจเปนบริบทที่บมเพาะคุณธรรมในเงื่อนไขที่บุคคลพยายามรักษาศักดิ์ศรีของตนและครอบครัวไว
ดังเห็นไดในนวนิยายเรื่อง ผีเสื้อและดอกไม (พิมพครั้งแรก 2521)1 ปุนจาพาลูกเมียรอนเรมาถึง
สถานีรถไฟเล็กๆแหงหนึ่งในจังหวัดทางภาคใตตอนลาง แมนับถือศาสนาอิสลามก็ยังอาศัยที่ดินวัด
ปลูกกระตอบดวยเงินที่รับจางเปนกรรมกรแบกหามที่สถานีรถไฟ เขาเลือกจะไมขอทานเพื่อรักษา
เกียรติยศไว หลังจากเมียตายเมื่อคลอดลูกคนเล็ก ปุนจาเปนทั้งพอและแมของลูก นี่คือเหตุผลที่
ฮูยันลูกชายคนโตไดเรียนรูความเสียสละของพอที่ไมมีเมียใหม พอปลูกฝงใหเขาอดทนเพื่อ “ใหมี
ชีวิตรอดอยางมีเกียรติยศ” ดังคําบรรยายวา
ฮูยันยังไมไดเรียนหนังสือจนกระทั่งอายุ 10 ขวบ ตลอดเวลากอนที่จะไดไป
โรงเรียนนั้น เขาตองทําทุกสิ่งที่แมของเขาเคยทํา ความจําเปนและพอของเขา
สอนทุกสิ่งทุกอยางให การเรียนของเขาจึงไมไดเริ่มจาก ก. ไก ก. กา หากแต
บทแรกคือความอดทน เชนเดียวกับที่พอของเขามี มันชวยใหชีวิตอยูรอด
อยางมีเกียรติยศ โรงเรียนเปนเพียงสถานที่ซึ่งเขาไดพบกับครู กับหนังสือ ได
อานออกเขียนได และพบกับเพื่อนๆที่สวนใหญออนวัยกวา มันทําใหเขาตองมี
ความอดทนมากขึ้น มิใชเพื่อตัวเอง เพื่อนอง หรือพอของเขา แตเพื่อที่จะมี
1

งานวิจัยนี้ใชฉบับตีพิมพครั้งที่ 4 ปพ.ศ. 2523
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ชีวิตอยูในทามกลางคนที่เขารูจัก โดยที่คนเหลานั้นไมหัวเราะเยาะ (21)
(เนนโดยผูวิจัย)
นาสนใจที่นิพพานฯใหความสําคัญ ตอ “บทเรียน” ของชีวิตที่จะผดุง ความภูมิใจ
ของคนจน เปนบทเรียนที่เรียนรูดวยการเห็นแบบอยางที่ควรประพฤติจากครอบครัวนั่นเอง ฮูยัน
เติบโตขึ้น มาดว ยความรักความเอาใจใสแมข าดแคลน ขณะพอสวมเสื้อผาเกา ฮูยันตองไดสวม
เครื่องแบบพรอมรองเทาถุงเทาและมีเ งิน ไปโรงเรียนเหมือนเด็กคนอื่น ฮูยัน ไดรับรูปญหาของ
ครอบครัวมากกวานองอาจเปนเพราะเปนลูกคนโต เขารูวาอาชีพของพอเริ่มฝดเคืองเนื่องจากความ
เจริญของถนนหนทางและพาหนะยานยนตทําใหพวกพอคาแมคาเปลี่ยนมานิยมการขนถายสินคา
ดวยรถยนต ฮูยันขอลาออกจากโรงเรียนขณะอายุ 13 ป เพื่อนองเล็กๆอีก 2 คนจะไดเขาโรงเรียน
บาง ในวันสอบไลกอนจบชั้นประถมปที่ 4 เขาเริ่มตนงานคาขายชวยครอบครัว ดวยการรับไอศกรีม
แทงมาขายเพื่อนนักเรียนที่โรงเรียน ฮูยันไดเรียนรูการยืดหยุน กฎระเบียบเมื่อไปขอลาออกจาก
โรงเรียน แลวครูประจําชั้นขอใหสอบใหเสร็จ พรอมทั้งอนุญาตใหขายไอศกรีมไปดวย โดยครูจะ
ชวยเก็บกระติกไอศกรีมไวใหระหวางเวลาสอบ แตฮูยันก็ตัดสินใจลาออกหลังสอบเสร็จเพราะเขา
ละอายใจที่จะทําผิดกฎของโรงเรียน (66) การยอมรับการตัดสินใจของเขา แสดงการใหเกียรติที่พอ
มีใหแกลูก ดัง ขอความวา “... สองพอลูกออกจากบาน เดิน เคียงขางกัน ไป ... ปุนจาเดิน เลี่ยง
ออกมาบนพื้นหญา ราวกับวาเขากําลังยอมพายแพแกลูกชายและใหเกียรติอยางสูงในเสนทางของ
ฮูยัน ที่เด็กนอยไดตัดสินใจและเลือกเดินดวยตัวเอง ...” (39)
หลั ง จากพอ ถู กรถไฟชน ฮู ยัน ยอมทํา ตามที่ มิ มป แนะนํ า โดยเปลี่ ยนจากขาย
ไอศกรีมที่ตลาดนัดเปนการขนขาวสารหนีภาษีไปขายที่ชายแดนโดยซุกซอนไปกับขบวนรถไฟกับ
กลุมเพื่อนใหม พวกเขาตองเสี่ยงตออันตรายและการถูกจับกุม แตละคนมีเหตุผลตางๆกันแตทุก
คนเปนคนจน ฮูยันพบมิมปเพื่อนเกาตอนขายไอศกรีมที่สถานีรถไฟ เธอลาออกจากโรงเรียนไปชวย
แมทําการคาและยายบานไปอยูชายแดน เขาไดพบเธอเสมอๆ แตสุดทายเมื่อผานไปรวมป ความ
ตายของนาฆาที่คาของอยูดวยกันทําใหไดคิดทบทวนถึงความถูกผิดและความไมคุมคากับการเสี่ยง
ชีวิตจึงตัดสินใจเลิกอาชีพนี้ พรอมกับที่มิมปคิดจะเลิกเปนแมคารถไฟเพราะไมอยากใหใครมองวา
“เปนผูหญิงไมดี” (256) ตอมาเรื่องก็จบลงดวยความฝนรวมกัน ของคนทั้งคูที่คิดทําสวนดอกไม
โดยที่ฝายชายจะเปนคนปลูกและฝายหญิงเปนคนขาย
ความคิดชวยเหลือครอบครัวเริ่มตนที่ความรักพอและนอง ฮูยันตัดสินใจออกจาก
โรงเรียนมาชวยพอเมื่อสินคาที่มาทางรถไฟลดนอยลงมากจนรายไดลดลงไปดวย ความคิดแรกของ
เขาคือสํานึกทีว่ า “ไมเปนการยุติธรรมที่จะปลอยใหพอของเขาแกปญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้คนเดียว”
(24) ในเมื่อเด็กอายุ 13 อยางเขานั้นคนอื่นบางคนชวยพอแมขายขาวแกงอยูที่สถานีหรือชวยพอแม
เลี้ยงวัว ซึ่งเขาคิดวาไมนาอับอายอะไรเลย ความรูจักคิดของฮูยันทําใหเขานึกแยงเมื่อครูเสียดสีเด็ก
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ทีเ่ กียจครานวาจะไมพนออกไปเลี้ยงวัว เขาคิดวา “คงไมใชความผิดหรอก... ที่ใครคนหนึ่งตองเลี้ยง
วัวเพราะพอแมของคนคนนั้นบังเอิญมีวัวอยู มีนาตองทํา และคนที่เลี้ยงวัวก็คงไมใชคนโงเสมอ
ไป” (25) สถานการณเฉพาะ ทําใหฮูยันเลิกคิดที่จะเรียนใหสูงเพื่อจะไดทํางานดีๆ แมจะรักการเรียน
ยิ่งเปรียบเทียบกับพอและนองเขาก็ยิ่งเห็นความจําเปนที่จะตองทําอะไรสักอยางหนึ่ง นั่นคือการคา
ขายไอศกรีมโดยยอมไมเรียนตอ
ทําไมเขาตองมาเสียเวลาเดินไปโรงเรียนพรอมกับถุง หนังสือหรือดินสอ
ยางลบ และไมบรรทัดเหมือนวันนี้ ในเมื่อพอของเขาและนองอีกสองคนกําลัง
ตองตกอยูในภาวะอดอยาก แมมันจะไมมาถึงในวัน-สองวันนี้ แตก็สักวันหนึ่ง
ทําไมเขาไมรีบทําเสียเดี๋ยวนี้เลย (26)
ในตอนตอมา เมื่อตัดสินใจคาขาวสารหนีภาษี ทั้งๆทีร่ ูวาผิดกฎหมาย แตฮูยันเพิ่ง
เผชิญความตื่นเตนกับโลกใหมที่กวางใหญ “เขาเปนเหมือนกับเขียดนอยๆซึ่งกระโดดออกมาจากบึง
เล็กๆ แลวโลดแลนไปในที่ตางๆ ซึ่งลวนแตแปลกประหลาดไปเสียหมด” (136) ในโลกกวางใหญ
กฎเกณฑความดีความชั่วดูไมแนนอน “อะไรๆก็ผิดไปหมดจากความเชื่อที่เขาเคยมีอยูตั้งแตแรก”
(147) แตเขายังไมลืมวาเคยเจ็บปวดที่แตกตางจากเด็กที่มีพรอม (157) และเขาไมอยากใหนองทั้ง
สองตองประสบความรูสึ กอยางเขาที่โรงเรียน การฉุด ดึง ครอบครัวใหขึ้นมาจากภาวะของความ
ลําบากยากแคน สําหรับเขาแลวเปนภาระหนาที่ที่ยิ่งใหญ เหมือนอยางที่บรรพบุรุษในประวัติศาสตร
เคยตอสูมาเพื่อใหคนขางหลังไดอยูสุขสบายกันเลยทีเ ดียว รายไดจากการขนขาวสารซึ่งมากกวา
รายไดจากการขายไอศกรีมหลายเทาตัว ไมเพียงแตจะทําใหเขาไมตองงอเด็กๆที่เปนลูกคาแลว
... ที่สําคัญก็คือ นองๆของเขา และพอของเขาจะมีค วามเปนอยูดีขึ้นกวานี้
อาหารและเสื้อผาจะไมเหมือนแตกอน ดุนญาและอาเครญาจะไมตองอดขาว
กลางวันที่โรงเรียน มีสมุดเขียนหนังสือทําดวยกระดาษสีขาว ไมใชชนิดที่เขียน
ไมคอยติดเหมือนอยางที่เขาเคยมี เรื่องราวเกาๆที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเขานั้น จะ
กลายเปนความหลัง ซึ่งจะไมเกิดขึ้นกับนองทั้งสองคนของเขา ฮูยันรูดีวาเปน
ความเจ็บปวดเพียงไร เมื่อนึกเปรียบเทียบกับเด็กอื่นซึ่งมีทุกอยางพรั่งพรอม
สวนตัวเองไมมีอะไรเลย เขาไมอยากใหดุนญาและอาเครญาตองรูสึกเชนนั้น
มัน ควรจะหมดสิ้น กัน เพียงนี้ เหมือนในหนังสือประวัติศาสตร ที่ค รูบอกวา
บรรพบุรุษไดตอสูมาอยางมาก เพื่อผูที่อยูขางหลังจะไดอยูกันอยางสุขสบาย
บางทีเขาอาจจะเปนคนสําคัญอยางนั้นขึ้นมาบางก็ได (157)
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แรงผลักดันนี้นาจะเปนเหตุใหฮูยันพอจะคลอยตามคําหวานลอมของเพื่อนใหม ที่ วาความผิดของ
เด็กยากจนอยางพวกเขาที่ยึดอาชีพนี้เพราะความจําเปนบังคับนั้น เทียบไมไดกับการคาของหนีภาษี
ทีเ่ จาหนาที่รวมทํากันอยางเปนล่ําเปนสันกับพวกพอคาแตก็ไมมีใครจับ (171)
ถึงกระนั้นก็ตามสิ่งผลักดันที่สําคัญที่สุดก็คือภาวะวิกฤตที่พ อของเขาถูกรถไฟชน
จนบาดเจ็บ ความปติของพอเมื่อรูวาลูกจะเขาแบกรับภาระแทน แมกระทําผิดกฎหมายสรางความ
มั่นใจแกฮูยันไมนอย
ในโลกใหมแหงการผจญภัยฮูยันไดเรียนรูวา ผูทําผิดกฎหมายอยางเดียวกัน ก็ยัง
จําแนกไดวาใครเปนคนดี ใครเปนคนไมดี เขาจึงรูสึกเสียใจที่นาฆาซึ่งเปนคนดีคนหนึ่ง ผิดใจกับเขา
ดวยเรื่องมิมป แตฮูยันก็ตัดสินใจที่จะ “พูดกันใหรูเรื่อง” (226) นาฆาตกลงที่จะไมแกลงมิมป “พูด
กันดีๆเพราะเราก็เพื่อนกัน ” (228) ฮูยันไดเรียนรูสิ่งสําคัญสําหรับลูกผูชายอยางที่พอของเขาเคย
สอน และพัฒ นาเป น การยื น หยั ด ด ว ยตนเอง ในขณะที่เ ขายั ง รัก ษาความจริ ง ใจเป ด เผยและ
ตรงไปตรงมาไวได เรื่องที่ดูจะยากจึงกลับเปนงาย ตอมาเมื่อนาฆาตกรถไฟเสียชีวิตไปตอหนาตอ
ตา ภายในไมกี่อึดใจทีป่ รารภกับฮูยันวาจะทํางานนี้เปนวันสุดทาย ความตายของเพื่อนทําใหฮูยันได
ตระหนักถึงคาของชีวิตและความไมคุมคาตอการเสี่ยง และไดคิดทบทวนถึงประเด็นความถูกผิดอีก
ครั้ง จึงตัดสินใจเลิกอาชีพนี้ในที่สุด
ทามกลางชีวิตที่ผันผวน สิ่งที่มีคาในชีวิตของฮูยันก็คือมิตรภาพระหวางเพื่อนและ
การชวยเหลือเกื้อกูลกัน หลายครั้งฮูยันไดเห็นทางออกที่ดีจากคําแนะนํา ของมิมป ไมวาจะเปนใน
การชักชวนใหคาขาวสาร หรือในตอนที่เขาคิดจะเลิก มิมปก็เสนอทางออกวาทั้งเขาและเธอนาจะ
เปลี่ยนไปทําสวนดอกไม นอกจากนี้ในตอนเริ่มขนขาวสารเขาก็ไดรับการชวยเหลือจากอาเดลเพื่อน
ของมิมปที่ทํามากอน แลวไดเปนเพื่อนกัน สวนนาฆานั้นเคยขัดแยงกับฮูยัน พอปรับความเขาใจกัน
ไดก็กลายมาเปน เพื่อน นาฆาเตือนสติใหฮูยัน ไดคิด ดวยคําพูด สั้น ๆวา “ประเทศชาติไ มเ จริญ ก็
เพราะมีคน...คดโกงเงินหลวง” (245) การจบชีวิตลงอยางเปนปริศนาของนาฆาไมวาเปนอุบัติเหตุ
หรือฆาตัวตายมีสวนทําใหฮูยันยุติอาชีพผิดกฎหมาย
เหตุการณในโครงเรื่องของนวนิยายเรื่องนี้ ยังไดแสดงวาความเกื้อกูลกันระหวาง
ผูทุกขยากซึ่งไมไดถูกกํากับดวยผลประโยชน ก็คือคุณคาสําคัญอันอาจจะหาไดยากจากคนมีฐานะ
ดังที่เพื่อนกรรมกรและเพื่อนบานของปุนจาพากันชวยเหลือในคราวที่ถูกรถไฟชน ปุนจาจึงบอกลูก
ที่มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลวา “นี่แหละจําไวเถอะลูก เพื่อนกันจริงมันก็เห็นกันตอนตกระกําลําบาก
คนอื่นเขาไมมาชวยเราหรอก เพราะเราทํางานใหเขาแลกกับเงินของเขา เมื่อเสร็จแลวก็หมดกัน
ไป” แมจะรูสึกนอยใจอยูบางเมื่อคนที่เคยวาจางไมไดสนใจความทุกขของตน ปุนจาก็ยังบอกเพื่อน
กรรมกรที่รูสึกรวมกันวา “แตถึงยังไงมึงตองกลับไปทําอีก อยาไปวาเขาเลย กูก็พูดไปยังงั้นเอง
ไมไดนึกโกรธนึกอะไรกับเขาหรอก แตบอกใหเด็กมันรูไว คนจนๆมันก็ตองเลือกคบเอาแตพวก
จนๆดวยกันเทานั้นเพราะไมเห็นเงินเห็นทองอะไรกัน”... (188-189)
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นิพพานฯจบ ผีเสื้อและดอกไม อยางคนมองโลกในแงดี ความดีความชั่วขึ้นอยูกับ
จิตสํานึกของบุคคล หากเงินทองเปนสิ่งบั่นทอนความเห็น อกเห็นใจและยั่วยุใหโลภมาก สังคมที่
พัฒ นาไปสูค วามมั่ง คั่ง โดยทอดทิ้งคุณธรรมคงไมใช สัง คมแหงความสุข อยางทั่ว ถึง ผูแตง ไดสื่อ
ความหมายเชิงสัญลักษณไวในฉากงานฮารีรายอ ซึ่ง ฮูยันไดประทับใจกับผีเ สื้อที่จับอยูบนดอกไม
ขนาดใหญในขบวนแห มิมปบอกเขาวาเธอชอบผีเสื้อ เพราะเธอฝนจะเที่ยวไปใหไกลๆไดพบสิ่ง
สวยงาม เหมือนผีเสื้อที่บินไปไหนก็ ไ ด ไดพบดอกไมสวยงามมากมาย เธอเห็นวาการไดพบของ
สวยๆนั้นนับวาเปนโชคดี (240) แกนเรื่องที่วาทางแหงความฝนอาจจะเปนจริงได หากเรายังมีความ
ศรัทธาในความดีงาม จึงปรากฏผานโครงเรื่องและการเลือกของตัวละคร
ใน จนตรอก (2523) ของชาติ กอบจิตติ ครอบครัวของบุญมาไมสามารถใชความ
มานะบากบั่นนําพาใหรอดพนจากปญหา ถึงแมเกื้อกูลกันและมีความฝนไมนอยไปกวาตัวละครใน
ผีเสื้อและดอกไม ปญหาของคนจนในเมืองหลวงดูหนักหนวงกวา แมปญหาในนวนิยายสองเรื่องนี้
จะมีที่มาจากความยากจนขนแคน แตก็ตางระดับกันมาก นั่นคือความตางระหวางภาวะบีบคั้นทาง
เศรษฐกิจในสังคมเมืองกับชนบท ในแงนี้ไมไดหมายความวาพวกเขาตองตอสูอยางโดดเดี่ยวใน
สังคมแบบตัวใครตัวมัน คนยากใน จนตรอก ยังหวงใยกันไมตางจากใน ผีเสื้อและดอกไม แตใน
เมื่อตางคนตางย่ําแยก็ไมอาจจะประคับประคองกันไปไดตลอดรอดฝง ดังคําบรรยายวาไมตาง
อะไรกับ “สภาพของคนวายน้ําไมเปนชวยคนวายน้ําไมเปนดวยกัน” (49)
ที่สําคัญกวานั้นปญหาของครอบครัวบุญมานั้นมีตนตอมาจากความยากจนโดยตรง
และที่ไมใช ความอดอยากยากแคนเพราะภัยธรรมชาติบีบคั้นพวกเขาใหตองเขามาจนตรอกอยูใน
แหลงสลัมของเมืองหลวง แตพวกเขาคงจะยังอยูกันตอไปไดหากบุญมาไมพาตัวเองเขาสูวังวนของ
ภาวะหนี้สินที่ไมมีทางออก ตั้งแตเขาอยากมีบาน
... บุญ มาอยากเรียกวันคืน เกาๆใหหวนกลับมา แมวาจะอยูกันในหองเชา
แคบๆ เหมือนรูหนูอยางเดิม แตมันไมมีทางเปนไปได เพราะความอยากมี
บาน! บาน! บาน! มัน ถึง มีเ รื่องอัปรียจัญ ไรเกิด ขึ้น เปนเพราะความ
ทะเยอทะยาน อยากอยูเปนสัดสวนสุขสบายตามประสาครอบครัว เรื่องมันถึง
บานปลายออกมาเชนนี้ (118)
การอยากมีบานเปนของตัวเองคือความฝนของเขาซึ่งไมไดผิดแปลกจากคนทั่วไปอยางใด แตนา
เศราที่นอกจากเขาจะไมสมหวังแลว ก็กลับเปนจุดหักเหของเรื่องที่ทําใหชีวิตที่หมนมัวอยูแลวตอง
มืดมนหนักเขาไปอีก การกูเงินเถาแกที่เขาทํางานอยูดวยมาสรางบาน ทําใหเขาจําตองไปเปน
ลูกเรือประมงเมื่อหนี้สินของเขาถูกโอนไปใหเถาแกเรือ โดยที่เขาไมมีสวนแมแตนอยในการเลือก
และการที่เขาตองออกเรือทําใหเขาตองหางบานจนกอตัวเปนปญหาอื่นตามมา โดยเฉพาะปญหา
ครอบครัว
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ความยากจนในนวนิยายเรื่องนี้ไมไดมีความหมายแค อดหรืออิ่ม มีหรือไมมีอยาง
ทัดเทียมกับคนอื่นเทานั้น หากแตเปนเหมือนโรคภูมิคุมกันบกพรองที่อาจนําไปสูปญหาอื่นไดงาย
ความบีบคั้นทางเศรษฐกิจเปนตัวบอนทําลายความสัมพันธ ที่นําความพินาศมาสูครอบครัว ดัง ที่
บุญมาประสบเมื่อตองออกจากบานไปทํางานคราวละเกือบเดือน
... ทุ กครั้ง ที่ กลับ มาเขามี เ พียงร างกายที่ซูบเกรียมลงเรื่อยๆ มาพรอมกั บ
อารมณหงุดหงิด บางครั้งก็ทะเลาะเบาะแวงกับเมียหรือพานเอ็ดเอากับลูกๆ
โดยเฉพาะสีดาซึ่งเปนพี่คนโต บางคืน... บุญมาไมยอมนอน เอาแตเดินไป
เดิ น มาในบ า นแล ว บน งึ ม งํ าอยู ค นเดี ย ว จนค อ นคื น จึ ง เขา นอน ทั้ ง ที่
เมื่อกอนไมเคยมีทาทางอยางนี้ใหเห็นเลย (49)
......................................................................................................
นานเดือนตอมา ความสนิทชิดเชื้อในครอบครัวเริ่มมีนอยลง ทุกคนกลับมา
บานดวยความเหนื่อยออน ตางคนตางหลับไหล ไมมีเวลามาหยอกลอกัน
เลนเหมือนครั้งกอนๆ ไมมีใครสังเกตใครมากนัก... (51)
ความหางเหินเปนชนวนสําคัญของปญหาที่หนักหนวงถึงขั้น “บานแตก” เมื่อเมียของบุญมาตอง
ออกหางานทํานอกบานอีกคน และตอมาก็ปรากฏวาเธอตั้งทองทั้งที่นับแตลูกคนเล็กคลอดออกมา
บุญมาไมเคยยุงเกี่ยวกับเมียอีกเลยเพราะกลัวจะมีภาระเพิ่มขึ้นอีก เหตุการณนี้นําไปสูการทะเลาะ
เบาะแวงกันครั้งใหญ สุดทายเมียของเขาก็หนีออกจากบานไป สถานการณที่เลวรายอยูแลวก็ถึงขั้น
วิกฤติ ไมเพียงแตรายไดของครอบครัวตองลดลงและกําลังหลักที่จะคอยดูแลบานตองขาดหายไป
เทานั้น นับแตเหตุการณครั้งนั้นสีดาซึ่งไมรูตนสายปลายเหตุวาเหตุใดพอของเธอจึงตองทํารายแม
ก็กลายเปนคนที่เกลียดพอ เธอหันไปหาความอบอุนจากเพื่อนชายถึงขั้นมีสัมพันธลึกซึ้ง และเมื่อ
บุญมาจับไดเธอก็จากบานไปอีกคน
นาสังเกตวาในนวนิยายเรื่องนี้ไมปรากฏมุมมองภายในของตัวละครหญิงอยางเมีย
ของบุญมาและสีดาเหมือนอยางตัวละครอื่นที่เปนชาย ผูแตงสรางตัวละครเหลานี้ขึ้นมาเพียงเพื่อ
แสดงวาผูรับปญ หาจะมีสว นเพิ่มปญ หา ดัง ที่ เ มียของบุญ มาตองดิ้น รนออกไปเปน โสเภณีเ พื่อ
แกปญหาปากทองเมื่อสามีหา งหายไปจากบาน แตบุญมาก็ไมพยายามเขาใจ การผูกเรื่องเชน นี้
ตีความไดวา ความอดทนและการใหอภัยภายในครอบครัว เมื่อหมดสิ้นไป ความจนตรอกของชีวิต
ก็ตามมา ยอมไมมีสิ่งใดโศกสลดไปกวาคนที่รักตองมาทํารายกัน
หลังขาดแมและพี่สาว ภาระของครอบครัวก็ตกอยูกับออดเด็ก ชายวัย 12 เพียง
คนเดียว เมื่อบุญมากลับมาบานอีกครั้งหลังตองติดคุกที่ฝงพมาถึง 6 เดือนเพราะเรือประมงลําที่
เขาอยูล้ํานานน้ําเขาไป ก็พบแตเพียงบานที่วางเปลา ลูกชายเขาติดคุกเพราะจะหาเงินมารักษาปู
สวนพอของเขาฆาตัว ตายเพราะคิด วาตัวเองคือตนเหตุที่ ทําใหหลานชายตองติดคุก บุญมาจึง
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ตัดสินใจยุติชีวิตรันทดของตัวเองและดําลูกชายคนเล็กที่เหลืออยูเพียงคนเดียวดว ยยาเบื่อ แต
อาจจะเปนเรื่องโชครายที่ชีวิตคนยากอยางเขาแมจะเลือกหนีปญหาดวยความตายก็ ยังไมสมหวัง
ลูกชายเขาตายแตตัวเขารอดเพราะหมอชวยไวได จึงตองมีชีวิตที่เหลืออยางทุกขทรมานอยูในคุก
อยางไรก็ตามการตอสูกอนจะพายแพของพวกเขาก็แสดงคุณความดีซึ่งภายหลังไม
อาจรักษาไวได กอนทีจ่ ะถูกปญหาเศรษฐกิจกระหน่ําจนมาถึงขั้นบานแตก พวกเขาพยายามกันคน
ละไมคนละมือเพื่อใหอยูรอดได นอกจากบุญมามีอาชีพใชแรงงาน เมียของเขาพับถุงกระดาษขาย
ยามวางจากดูแลลูก สีดารับจางเช็ดกระจกรถตามสี่แยกไฟแดง ในชวงปดภาคเรียนออดซึ่งยังเรียน
อยูชั้นป.2 ก็ชวยครอบครัวดวยการเรขายหนังสือพิมพ และตอมาอาชีพนี้ก็กลายเปนงานหลักของ
เขาไป เมื่อครอบครัวประสบปญหาหนักเขา เขาจึงไมไดเรียนตอ สวนพอของบุญมาซึ่งเพิ่งเดินทาง
มาจากบานนอกก็ออกเรรับจางลับมีดตามตรอกซอกซอย แมตอมาจะถูก มิจฉาชีพทํารายจนเดิน
ไมไดก็ไมไดนิ่งดูดาย ยังชวยลูกสะใภพับถุงอยูกับบาน
ในตอนที่ออดตองรับภาระทั้งหมดในบาน หลังจากที่ทั้งแมและพี่ส าวจากไปแลว
และพอของเขาติด คุกพมาโดยไมมีใครรู ความรักความผูกพันของตัว ละครและคุณ ธรรมในดาน
ความเสียสละและความอดทนนั้นปรากฏอยางโดดเดน รายไดของครอบครัวในชวงนี้มาจากแหลง
เดียวก็คือ การขายหนัง สือพิมพข องออด เด็กชายตองประหยัด ทุกวิถีทางเพื่อใหมีคาใชจายใน
ครอบครัว หลังจากตองยืน วิ่ง เดินตามสี่แยกไฟแดงอยูตลอดทั้งวันเพื่อจะขายหนังสือพิมพจนแขง
ขาเมื่อยลา เมื่อกลับบานในตอนเย็นเขาก็ยังเลือกที่จะเดินเขาซอยแทนที่จะนั่งรถสองแถว เหตุผล
ของเขาก็คือ “เสียดายเงิน” (15) ดวยความรักที่มีตอปูและนอง แมจะแบกรับภาระหนักอึ้งถึงเพียงนี้
ก็ไมเคยยอทอ เขายังคิดหวงคนอื่นและพยายามสรางความสุขใหคนในบานเทาที่พอจะทําได หาก
คืนไหนไมงวงหรือในคืนที่ดํารองไหหาพอแมและพี่สาว ออดจะเลนหนังดวยเงามือของเขาที่มาจาก
แสงตะเกียง ซึ่งเปน “สิ่งเพลิดเพลินอยางเดียวภายในบานที่ยังพอมีหลงเหลืออยู” ใหนองของเขาได
ดูอยูเสมอ(21)
สวนปูก็พยายามจะแบงเบาภาระของหลานชายเทาที่จะทําได แมจะเจ็บแขงปวดเขา
จากการถูกทํารายครั้งนั้นจนลุกเดินไมได ก็ยังถดยันกายไปหุงขาวหุงปลาไวรอกอนที่หลานชายจะ
กลับถึงบาน แมออดจะหามปรามอยูบอยครั้งเพราะกลัววาจะไดรับอันตรายจากฟนไฟก็ตาม วันใด
มีกับขาวกับปลาแกก็พยายามกินแตนอยเพื่อจะใหหลานสองคนไดกินอิ่ม ในยามที่อาการเจ็บปวย
กําเริบขึ้นมาก็รักษาตัวเองไปตามมีตามเกิดดวยยาหมองและการประคบดวยผาหม เพื่อที่วาจะไดไม
ตองสรางภาระใหหลานเพิ่มขึ้นอีก
ความดีง ามเหลานี้ เปน ความดีงามของคนธรรมดาสามัญ แตอาจหาไดนอยกวา
หรือหาไดยากนักในชีวิตของคนซึ่งดํารงอยูในสถานะสูงสง เมื่อเทียบความดีงามของคนเหลานี้กับสิ่ง
ที่เรียกวาชะตากรรมของเขา คงอานสารไดวาผูแตงสะกิดใจเราใหหาทางลดทอนแรงบีบคั้นที่ทําลาย
ความดีงามโดยสรางความตระหนักวามันไมไดเพียงแตทําลายชีวิตทั้งที่ลาโลกไปอยางนาเศรา และ
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คงอยูอยางตายทั้งเปน ในสภาวะที่ “จนตรอก” นั้นมีคนอีกสักเทาใดที่ไมอาจโตตอบอยางใดเลยกับ
ชะตากรรมซึ่งดูราวกับถูกกําหนดมาแลว
2. คุณคากับวิธีคิด
2.1 การเลือกคิดกับการจัดการปญหาในชีวิต
ใน ผีเสื้อและดอกไม นิพพานฯไดแสดงวาทามกลางขอจํากัดของความขัด สน
การดํารงชีวิตอยางมีเ กียรติยศ เปน สิ่ง ที่เกิดขึ้น ได ดว ยการอบรมสั่งสอน หรือการปลูกฝงดาน
จริยธรรมจากสถาบันครอบครัวและโรงเรียน แรงผลักดันของความยากจนจึงเปนแรงผลักดันที่ไม
ทําใหฮูยัน เตลิด ไปสูความชั่ว นอกจากนี้การเรียนรูในทามกลางความสัมพันธกับผูอื่น ในโลกที่
กวางขวางออกไป บนพื้นฐานของวิธีคิดทางคุณคาที่มั่นคง ก็เอื้อใหฮูยันปฏิบัติตัวไดเหมาะสม เรื่อง
จบลงโดยไมไดแสดงวาเขาจะตองเผชิญปญหาอยางไรตอไปในอาชีพใหมที่จะเริ่มตนดวยความฝนที่
จะทองไปในแดนดอกไมอยางผีเสื้อ ผูแตงคงอยากจะบอกแตเพียงวา บุคคลตองการพื้นฐานความ
สํานึกดีเปนอันดับแรกกอนที่จะโลดแลนตอไป
เมื่อเขียน ปกความฝน (ตีพิมพครั้งแรก 2534)1 นิพพานฯไดแสดงปญหาในแงมุม
ที่ซับซอนมากขึ้น โดยสื่อผานตัวละครสําคัญ 3 ตัวคือ หญิงเสียสติกับทวนลูกชายวัย 7 ขวบของนาง
และชายชราที่เปนโรคเรื้อน เริ่มเรื่องเมื่อแมพาทวนออกจากบานในชุมชนแออัดเพื่อจะตามหาพอ
จนไดมาอาศัยอยูกับชายชราและคนโรคเรื้อนอื่นๆที่หลบซอนอยูในตูรถไฟปลดระวางที่เรียกกันวา
“สุสานรถไฟ” แตปญหาสําคัญของทวนก็คือตองทนเจ็บปวดกับพฤติกรรมอันเนื่องมาจากความไม
สมประกอบทางจิตของแมโดยเฉพาะความอยากมีชื่อเสียง ที่กอปญหาแกทวนและบรรดาคนโรค
เรื้อนครั้งแลวครั้งเลา จนในที่สุดทวนไมอาจหาทางออกใหกับความขัดแยงระหวางความใฝดีของ
เขากับการถูกแมปฏิเสธได ก็กลายเปนคนวิกลจริตตามแมไปดวย
ในสวนของกลุมคนโรคเรื้อน ความไมหวั่นไหววาพวกตนเปนที่รังเกียจของคนอื่น
แสดงคุณคาของวิธีคิดซึ่งกํากับการเลือกของมนุษย หลังจากที่ ผีเสื้อและดอกไม บอกกับผูอานวา
คนเราเลือกทําได นวนิยายเรื่องหลังนี้ไดแสดงใหเห็นวา แมบางครั้งมนุษยตองเผชิญกับ ปญหาที่
ไมไดเลือก แตก็ยังมีทางใหเลือกเสมอ ดังที่ชายชราบอกกับทวนวา “เราตองรูจักเลือกคิด” (252)
สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับการเผชิญปญหาและทําใหชีวิตที่เหลือดํารงอยูอยางมีคุณคาก็คือการยอมรับ
ความจริงอันเปนชะตากรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเอง (124) แตก็ยังมีแงมุมในความจริงที่ยังเปนประโยชน
ใหคิดได ในทัศนะนี้สิ่งที่ผูประสบเคราะหกรรมยังเลือกไดและสามารถสรางคุณคาแก “ชีวิตที่เหลือ”
ไดเสมอ ก็คือการเลือกที่จะมีชีวิตอยูเพื่อผูอื่น เชนการตัดสินใจของชายชราที่แกเลาใหทวนฟงวา

1

งานวิจัยนี้ใชฉบับตีพิมพครั้งที่ 4 ปพ.ศ. 2539
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“วันหนึ่ง---เมื่อลุงออกจากโรงพยาบาล ไมรูจะไปอยูที่ไหนจะกลับไป
หาพี่นองก็ไมกลา ไมใชกลัวหรอกนะลุงเกรงใจมากกวา ญาติพี่นองของลุง
อาจจะอับอายหรือไมก็นึกรังเกียจ ลุงจึงเดินไปตามถนนอยางไมมีจุดหมาย
ปลายทาง พบเพื่อนโรคเรื้อนบางคนที่สิ้นหวัง ก็พูดกับเขา ปรับทุกขกั น
บางคนกินเหลาเมาเพื่อใหลืมความทุกข ---แตลุงวาไมใชหรอกคนที่หาทาง
ออกอยางนั้นเปนพวกขี้ขลาดมากกวา ไมยอมตอสูแลวยังหลอกตัวเอง มัน
แยน ะที่ ค นเราทํา ลายตัว เอง---ลุง ก็ไ ดค วามคิด วา ชีวิต ที่เ หลื อนี่น าจะทํ า
ประโยชนอะไรไดมั่ง การขอทานไมใชเรื่องเลวรายเสียทีเดียวหรอก ลุงคิด
เขาขางตัวเองวา ชวยเปนสะพานใหคนอื่นๆ เขาจะเดินขา มหรือไมก็ได
ลุงเพียงแตนั่งเฉยๆไมขอ ใครใหก็ขอบคุณ ---ใครไมใหก็ไมวาอะไร แต
คนที่ใหเขาคงดีใจที่ไดชวยเหลือ ความจริงมันเปนยังงั้นเพราะลุงนําเงินที่ได
ไปชวยเหลือพวกที่ลําบากมากอีกตอหนึ่ง เอาไปใหลูกๆของคนโรคเรื้อนที่
เรียนหนังสืออยู- --” (129-130) (เนนโดยผูวิจัย)
นี่คือเหตุผลที่ชายชราชวยเหลือเกื้อกูลแมกับทวนอยางไมคิดถึงผลตอบแทน ทั้งไม
ถือสาเมื่อถูกเขาใจผิดและกาวราวลวงเกิน จึงเห็นไดวาชายชราและเพื่อนคนขอทานไมไดนารังเกียจ
อยางในสายตาของสังคม นาพิจารณาตอไปวาแมของทวนนั้นรูจักเลือกคิดหรือไม หากไมกลาวถึง
ความวิกลจริตซึ่งนาจะเปนปลายเหตุ แมของทวนมีลักษณะนิสัยเปนคนชางฝน เราไมรูวากอนมีชีวิต
ในชุมชนแออัดเธอมีความเปนมาอยางไร แตสามารถปะติดปะตอจากการพร่ํา (เพอ) บอกของเธอ
เชนพูดกับหมอดูวาตน “เปนคนมีเชื้อมีแถว” (62) และคําบอกเลาของเพื่อนบานในชุมชนวา เธอ
เคยเปน “ลูกผูดีมีสกุล” ที่หนีออกจากบานมาเพราะขัดแยงกับทางบานดวยเรื่องที่เธอประสงคจะ
ประกวดนางงาม ตอมาไดชอบพอกับผูชายคนหนึ่งและไดเสียกัน แตก็ถูกเขาปอกลอกจนหมดตัว
และทอดทิ้งใหตกระกําลําบาก จนในที่สุดก็มาอยูในที่ชุมชนแหงนี้ (325) ไมมีใครรูแนชัดวาเธอเลี้ยง
ชีวิต ตัวเองและลูกชายดวยการประกอบอาชีพใด แตก็ซุบซิบกันวาเธอเปน “ผูหญิงหากิน” ดว ย
ขอสังเกตที่วาเธอ “ออกจากบานไปทุกวัน แลวก็มเี งินใช” (328)
ความคับแคนใจซึ่งเปนที่มาสวนหนึ่งของความวิกลจริตนั้นเกิดขึ้นจากความตาง
ระหวาง“ความจริงที่โหดราย” กับ“ความฝนที่งดงาม” เมื่อฝนอยากมีชื่อเสียงก็ขัดแยงกับครอบครัว
ความรักกลับกลายเปนการปอกลอกหลอกลวง และสุดทายตองทนอยูทามกลางสังคมที่ไมเปนมิตร
ทั้ง “คอยซ้ําเติม” และ “เห็นความทุกขของคนอื่นเปนเรื่องสนุกปาก” (329) ไมเพียงแตแมของทวน
เทานั้นที่ขมขื่น ทวนเองก็ทั้งถูกเด็กที่โตกวารังแก และถูกลอใหไดรับความเจ็บช้ําอยูเสมอ วาเปน
“ไอเด็กไมมีพอ” (18) และ “ไอลูกผูหญิงหากิน” (21)
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ปญหาของแมของทวนอาจแกได สองทาง คือยอมเผชิญความจริงอยางกลาหาญ
หรือไมก็ถดถอยเขาสูโลกแหงความฝน แมของทวนเลือกวิธีที่สอง วิธีการแกปญหาของแมของทวน
จึงแตกตางกับชายชรา การที่เธอพาทวนออกจากบานในชุมชนแออัดนั้น เปนการเลือกแกปญหา
ดวยการหลีกหนี ซึ่งก็ใชวาจะเปนวิธีการที่นาตําหนิเสมอไปหากยังสามารถหวนกลับสูความจริงได
แมของทวนไมไดสรางความแข็งแกรงใหตัวเองดวยการคิดสรางคุณคา เธอเลือกอยูในความฝนเพื่อ
จะหลีกหนีความจริง ซึ่งเปนโลกที่เธอไมอาจยอมรับได ทั้งนี้เปนเพราะเธอหมกมุนกับตัวเองเกินไป
ความหมกมุนนี้ขยายเปนความเห็นแกตัว จนมองขามความทุกขรอนของเด็กตัวเล็กๆที่เปนลูกของ
ตน
นิพพานฯเนนความฝนของตัวละครนี้ตั้งแตในตอนที่เธอกําลังพาทวนออกจากบาน
สัญลักษณสําคัญก็คือ“ตะเกียงกระปอง”ใบเกา ที่“เกิดรอยรั่วจนไมสามารเก็บน้ํามันกาดไวไดอีก
ตอไป” มีคําบรรยายผานความคิดของทวนวา “มันเคยอยูกับแมและทวนมานาน คอยเปนเพื่อนใน
ยามค่ํามืด ทําใหรูสึกอบอุนใจวา จะชวยใหแลเห็นสิ่งผิดแปลก หรือใครก็ตามที่จะพังประตูเขามาทํา
รายแม” (23) ความฝนมีคาเพราะใหแสงสวางทามกลางความทุกขความอับจนอันมืดมน และชวยให
แกปญหาไดในระดับหนึ่ง ตะเกียงจึงก้ํากึ่งระหวางความปรารถนาที่จะมองเห็นปญหาเพื่อจะแกไข
กับความหวังที่จะหลุดพนจากความทุกข อยางไรก็ตามความฝนในโลกเกาดูคร่ําครึไมเขายุคสมัย
ของความเจริญทางวัตถุ เมื่อมาถึงปลายสะพาน แมดับตะเกียงกระปองแลว วางไวบนหัวสะพาน
ทวนถามแมวาจะทิ้งมันหรือ แมของทวนตอบวา “เราไมตองใชมันอีกแลว พอพนจากที่นี่ก็มีไฟฟา--กลางคืนเหมือนกลางวัน ไมมีเวลามืดค่ํา--- ” (24)
สัญลักษณนแี้ สดงความหมายวา เธอกําลังจะพาทวนไปสูโลกใหมซึ่งตางจากเดิมที่
เพียงมีแสงสวางเล็กนอยก็ทนอยูไดกับความมืด ความจริงที่วาโลกมีทั้งมืดและสวางไมมีอยูในโลก
ใหม ในแงนี้ตะเกียงกระปองจึงเปนสัญลักษณที่หมายถึงสติสัมปชัญญะของคนปกติที่ยังอยูในโลก
ของความเปนจริง ที่กอนหนานั้นแมของทวนยังพอมีเหลืออยูบางเหมือนน้ํามันที่เหลือติดไสตะเกียง
อันที่จริงเธอคงจะเคยพยายามรักษามันไวใหคงอยู แตความบอบช้ําของชีวิตที่รุมเราครั้งแลวครั้งเลา
ทําใหชี วิต เธอเหมือ นกั บตะเกี ยงที่มีร อยรั่ว รอยแล ว รอยเลา จนไม อาจเก็ บน้ํ ามั น ไว ไ ด ทวนก็
เชนเดียวกันสติสัมปชัญญะในโลกของคนปกติที่มีอยูนั้นเปนเหมือนแสงสวางที่จะชวยใหเขาเติบโต
ขึ้น และดํารงอยูอยางเขาใจความจริงของโลกวามีมืด มีสวางมีทุกขสุข ทั้ง เปน สิ่ง ที่จะชว ยใหเ ขา
สามารถปกปองคุมครองแมหากเติบโตขึ้นโดยที่ยังรักษามันไวได แตนาเศราที่เรื่องไมไดดําเนินไป
อยางนั้น อยางไรก็ตามนาสังเกตวาทวนยังไมคลอยตามความฝนของแมในทันทีที่แมออกจากโลก
เดิม กอนที่จะเดินตามแมไปทวนก็ตัดสินใจหยิบตะเกียงกระปองใสถุงกระดาษไปดวย
สถานที่ที่แมพาทวนไปก็คืองานฉลองกรุง 200 ป (พ.ศ.2525) ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณ
ทองสนามหลวง และปรากฏวา ณ ที่นี้สิ่งที่ทวนไดเห็นอยางตื่นตาตื่นใจก็คือไฟประดับหลากสี ที่สื่อ
ความหมายเนนย้ําถึงการเขาสูโลกของความฝนหรือมายาภาพ สอดคลองกับคําบรรยายในตอนเปด
เรื่องวาไฟประดับเหลานั้นถูก“จัดแตงใหเปนรูปเปนรางตางๆ” บางครั้ง“ทําใหเห็นไปวาคือแพรไหม
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ปกเหลือบดิ้นเงินดิ้นทองพราว กําลัง สะบัดพะเยิบดวยแรงลม” บางครั้ง ก็ “ดูคลายจะวิ่งไลเล น
ยอนกลับไปกลับมา” แสงแวบวับวิบวามบางทีก็ดู“ประดุจหิ่งหอยฝูงใหญมาชุมนุมเกาะกลุมขยับ
ปกลอยตัวนิ่ง พลางเปลงประกายแสง รอใหผูคนซึ่งเดินผานไดชื่นชม” บางที่แกวงไกวโยกเอนอยู
บนตนไม ก็“ราวกับเทวดานางฟาประดับเพชรพลอยกําลังเริงราระบํา” (15-16) เปนตน คุณคาของ
ภาพมายาเหลานี้ก็คงกลาวไดวาคือการชดเชยความสุขที่ขาดหายไปในชีวิต
เมื่อเทียบแมของทวนกับชายชรา เหตุที่ตัวละครทั้งสองเลือกแกปญหาดวยวิธกี ารที่
ตางกัน สวนหนึ่งก็อาจจะเปนความตางของวุฒิภาวะอันเนื่องมาจากวัย แตที่นาพิจารณาไมแพกันก็
คือความแตกตางของพื้นฐานวิธีคิด ซึ่งเปนปจจัยเกื้อหนุนตอการดํารงอยูอยางมีคุณคาของบุ คคล
ตัวละครทั้งสองนี้เปนตัวแทนของคูตรงขามของคนที่มีชีวิตเพื่อ ตนเองกับเพื่อผูอื่นและคนที่วิ่งหา
ความฝนกับคนที่กลาเผชิญความจริง
ในประเด็นนี้หากยอนกลับไปพิจารณา ผีเสื้อและดอกไม พอของฮูยันไมยอมหา
เลี้ยงชีวิตดวยการขอทาน ก็เพื่อจะรักษาความมีเกียรติยศของตนเองไว คุณคาของบุคคลในเรื่องนี้
อยูที่ความสามารถจะรักษาเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตนเองไวได แตใน ปกความฝน ชายโรคเรื้อน
เห็นวา “การขอทานไมใชเรื่องเลวรายเสียทีเดียว” (129) เนื่องจากสถานการณไมเอื้อใหแกประกอบ
อาชีพรวมกับคนอื่นได แตก็ไมใชวาชีวิตจะไรคา แมเกียรติยศที่พึ่งตนเองไดบกพรองไป ก็ยังชดเชย
ไดดวยการดํารงอยูอยางมีคุณคาตอผูอื่น ชายชรากําหนดคุณคาของตนดวยวิธีคิดและการเลือกมอง
ความจริง หลายระดับ ในตอนที่ชายชราพาทวนกับแมมาที่ “บานรถไฟ” ชายชราเรียกตูรถไฟวา
“บาน” แตแมของทวนเถียงวา “มันเปนตูรถไฟนะ ไมใชบาน” (95) ในแงรูปทรงของวัตถุ สิ่งที่เห็น
นั้นยอมจะเปนตูรถไฟไมใชบาน แตชายชราเลือกจะมองความจริงในแงประโยชนใชสอยของมัน มัน
เปนบานก็เพราะมันเปนที่อยูอาศัย มีประโยชนปองกันความรอนหนาวและเปนที่หลบแดดลมฝน
ดังที่หญิงสูงอายุซึ่งอยูในที่แหงนี้เชนเดียวกันกลาววา
“ถึงไมใชบานจริงๆก็อยูไดสบาย ปดกวาดเช็ดถูใหสะอาด ปูเสื่อกางมุงเขา
ที่ชองมานั่งตรงไหนสักแหง ก็กลายเปนที่นอน---ฝนตกไมรั่ว แดดออกไม
รอน---” (94)
ประโยชนในความคิดนี้ยอมเปนประโยชนทางใจดวย การทดแทนความขาดดวยจินตนาการก็ทําให
อยูกับความจริงไดเปนสุข เชนที่ชายชรากลาววา
“เราก็สมมุติวามันเปนบานสิ---นี่เ ปนประตูหนาบาน มานั่งตรงนี้คือ
หองรับแขก ถัดไปนั่นเปนหองนั่งเลน แลวก็หองนอนอยูฝงทางโนน --หองติดประตูหลังใชเปนหองครัว มีที่ใหทําครัวจริงๆดวยนะ---” (95)
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แตบานในความหมายของแมของทวนไมไดหมายถึงที่อยูอาศัยเทานั้น แตจะตองมี “สิ่งประดับ
ประดา” ที่สวยงาม หลังจากปฏิเสธคําเชิญชวนของชายชราใหมาอยูด วยกัน เธอก็กลับมาใหมแลว
บอกวา “ฉันจะทําที่นี่ใหสวยงาม สวยกวาหมูบานจัดสรรเสียอีกนะ จะมีสวนหยอม ปลูกตนไม
รอบๆตูรถไฟ แลวก็มีทางเดิน...” (133) ทุกครั้งที่พูดถึงบานแมมักหมายถึงคฤหาสนใหญๆโตๆ
ซึ่งเธอยึดมั่นฝงใจและไมยอมเปลี่ยน ดังในตอนหนึ่งที่ทวนบอกแมใหกลับไปที่ตูรถไฟ แมของ
ทวนบอกวา “บานของฉันไมใชตูรถไฟนะ แกไมเห็นหรือวาตกแตงสวยงามกวาของคนอื่น ที่นั่น
เขาเรียกคฤหาสน” (284)
แมชายชราเห็นวาการเรียกตูรถไฟวาบานนั้นเปนการสมมุติ แตการสมมุตินี้คือการ
เลือกคิดที่มีความจริงในระดับหนึ่งรองรับ และชวยใหพวกเขาอยูในที่แหงนี้ไดอยา งพอใจราวกับตู
รถไฟเหลานี้เปนบานของพวกเขาจริงๆ ชายชราจึงกลาววา “เมื่อเขามาอยูที่นี่ก็รูสึกวามันเปนของ
เรา” (95) แตค วามฝนอยางแมข องทวนนั้นเปน ความฝน ที่ปราศจากความจริง อัน เปนที่มาของ
ปญหาของเธอที่กระทบตอผูอื่น ตั้งแตเมื่อแมของทวนเขามาที่บานรถไฟและเธอกลายเปนผูนําของ
พวกคนโรคเรื้อนดวยความคิดฝนแบบเธอนั้น เธอไดนําปญหาวุนวายมาสูพวกเขารวมทั้งทวนครั้ง
แลวครั้งเลา เริ่มจากเมื่อชายชราชักชวนใหแมและทวนอยูดวยกัน แตแมของทวนปฏิเสธเพราะเห็น
วา “ที่แบบนี้ไมมีอนาคต” (97) เธออยากจะไปงานฉลองที่เธอกับลูกไปเห็นมาเมื่อคืน เพราะที่นั่นมี
พวกแมวมองที่จะทําใหเธอกลายเปนคนมีชื่อเสียง (98-99) เมื่อมุดรั้วออกไปแมของทวนก็เกือบทํา
ใหพวกคนโรคเรื้อนตองไรที่อยู ครั้นเธอกลับมาอีกครั้งก็พยายามจัดงานเลี้ยงฉลองเพื่อใหตัวเอง
กลายเปนคนสําคัญโดยที่เงินที่ใชจายไปนั้นก็ไดมาจากการขโมยเงินของพวกคนโรคเรื้อนนั่นเอง
สว นทวน เมื่อ ชายชราออกปากชัก ชวนให อยูดว ยกัน ทวนชอบบานรถไฟและ
อยากจะอยูกับชายชราและบรรดาคนโรคเรื้อน ทั้งนี้เพราะไดรับความอบอุนใจจากการใหเกียรติและ
ความเปนมิตรของพวกเขา ทวนคิดวาคนเหลานี้ใจดีและการไดพบกับพวกเขาก็นับเปนสิ่งดีๆที่ไม
อาจหาไดบอยนักในชีวิต แต “ความรูสึกดีๆ” เมื่อประสบความจริงอยูตรงหนา ไมใชในความฝน
ตอนเผลอหลับเชนนี้ (97) ก็สูญ หายไปเมื่อแมข องทวนปฏิเ สธ นี่เปนครั้งแรกที่จิตใจเกิด ความ
ขัดแยงอยางรุน แรง หลังตามแมออกจากบานในชุมชนแออัดออกมาสูโลกภายนอก ใจหนึ่ง ก็ยัง
อาลัยอาวรณกับบานรถไฟและชายชรา แตอีกใจหนึ่งของเด็กความรักที่มีตอแมผูใหกําเนิดและเลี้ยง
ดูตนมานั้นยอมอยูเหนือสิ่งอื่นใด ผูแตงบรรยายความรูสึกของทวนในเนื้อเรื่องตอนนี้ไวอยางนาเห็น
ใจเมื่อแมยืนกรานใหทวนเลือกระหวางอยูกับพวกคนโรคเรื้อนกับเลือกตามแมไป ซึ่งทําใหเ ขา
เจ็บปวดจนรูสึกวา “สิ่งดีๆในใจของทวนดูเหมือนจะลองลอยออกไปทางหนาตางหมดแลว อาจไม
เหลือเทาละอองฝุน มีแตความคิดสับสนเหมือนกองขยะเขามาแทนที่” (99)
ทวนตัดสินใจตามแมไปในที่สุด ถึงแมคิดวาถาหากตามแมไปก็คงไมไดกลับมา
อีก ทวนอาลัยตูรถไฟกับชายชราแตเขาคิดวาถึงแมหลวงจะยกตูรถไฟทั้งหมดนี้ใหทวนหาก “ไมมี
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แมอยูดวย ทวนก็จะไมยอมอยูเปนอันขาด” (101) ความขัดแยงสับสนเชนนี้เกิดขึ้นในใจทวนครั้ง
แลวครั้งเลา ยิ่งเมื่อแมนําแตความเดือดรอนมาใหชายชราและบรรดาคนโรคเรื้อน ทั้งที่รูวาพวกเขา
มีแตจะใหความชวยเหลือ และยิ่งไดรับรูถึงความเห็นผิดเปนชอบของแม ที่ยิ่งถลําลึกลงเพราะความ
อยากมีชื่อเสียงโดงดัง ทวนก็ยิ่งสับสนและปวดราวใจ แตก็นาสังเกตวาแมจะเจ็บช้ําใจอยางหนักหนา
สาหัสแคไหนทวนก็ยังทนได ทั้งนี้เพราะเขามีความรักตอแม และความรูสึกที่วาตนยังเปนที่รักของ
แม ไ ดเ ปนสิ่ง ยึด เหนี่ยวจิต ใจมาตั้งแตตน จนกระทั่ง ในครั้ง ที่แมไ ปนอนกับหัว หนาคณะบัน เทิง
เริงรมยชมชื่นรื่นฤทัยโดยคิดวา เมื่อไดเปนเมียหัวหนาคณะก็จะไดเปนคนสําคัญและจะไดมีชื่อเสียง
ทวนรูวาแมถูกหลอกจึงพยายามทัดทานและขอรองใหแมเลิก แตแมไมยอมซ้ํายังหาวาทวนคือตัว
ถวงความเจริญและดาทออยางเกรี้ยวกราดวา “แกมันเด็กไมมีพอ แคอาศัยมดลูกฉันเกิดเทานั้น ”
(235) ความขัดแยงครั้งนี้เปนเหตุใหทวนสะเทือนใจอยางถึงที่สุดจนถึงขั้นเห็นชีวิตมีแตความสิ้นหวัง
ดังคําบรรยายความรูสึกของเขาวา
ทวนทรุดตัวลงเอนหลังพิงลังไมอยางเหนื่อยออน รูสึกหมดเรี่ยวหมดแรง
หัวใจเหมือนแหลกละเอียดไมมีชิ้นดี อางวางราวกับถูกปลอยใหอยูตามลําพัง
ในโลกมืด ในสมองพลุงพลานยิ่ งกวาน้ําสกปรกโสโครกเหม็นหึ่งที่ถูกสูบพน
ออกมาจากทอขางถนนสูคลอง---ชีวิตนี้ไมมีความหมายอะไรอีกแลว มันชาง
เลวรายไมตางไปจากลูกหมาขี้เรื้อนที่ถูกแมปลอยทิ้งไวในกองขยะ ทองไสก็
ปนปวนจนอยากอาเจียน ไมใชเพราะความหิว แตรูสึกสะอิดสะเอียนคําพูดของ
แมทเี่ ห็นผิดเปนชอบ... (235)
ความสับสนและขมขื่นของทวนเปนการตอสูกันระหวางความรูสึกผิดชอบชั่วดีกับ
ความละอายใจตอพฤติกรรมของแม และความตองการความรักกับความกลัวจะสูญเสียความรักที่
แมเคยมีใหตนอันเปนสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิต เมื่อสิ่งนี้หมดสิ้น ไปทวนถึงกับสูญเสียความศรัทธาตอ
ความดีง ามของชีวิตและความดีง ามของมนุษยไปดวย ฉับพลัน ที่ทวนไรสิ่ง ยึดเหนี่ยวในโลกของ
ความเปน จริงเห็นไดวาทวนเริ่มหวาดระแวงไมไวใจใคร และในที่สุด ทวนก็เ ลือกแกปญหาดว ย
วิธีการเดียวกับแมของเขา นั่นคือผละจากโลกของความเปนจริงที่โหดรายไปสูโลกของความฝน
ทายที่สุดตะเกียงของทวนซึ่งเดิมหมายถึงเปนความมีสติสัมปชัญญะอยางคนปกติ ก็ถูกชักนําใหแปร
เปลี่ยนไป กลายเปนสวนหนึ่งของความเพอฝนถึงความมีชื่อเสียงโดงดังไมตางจากพลุเฉลิมฉลองที่
จะดับลงในไมชา ดังการจบเรื่อง
ทวนนั่งลงบนทางเทา ดึงตะเกียงกระปองออกมาจากถุงกระดาษใบเกา
ควานหาไมขีดมาจุดตะเกียง
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แสงวาบเปนประกาย แลวเปลวไฟจากตะเกียงก็สองแสงแหงชื่อเสียงโดง
ดังของทวนโชติชวง ขณะที่ประกายหลากสีจากพลุเฉลิมฉลองชื่อเสียงโดงดัง
ของแมสวางบนทองฟา (365 )
นั่นคือสติสัมปชัญญะในโลกของคนปกติไดถูกทําลายลงอยางสิ้นเชิงแลว ทวนกลายเปนคนเสียสติที่
ติดปกโบยบินไปในโลกของความฝนตามผูเปนแมอยางนาเศราใจ
2.2 อํานาจของสิ่งแวดลอมหรือการฉุกคิดดวยตนเอง
การดํารงอยูอยางมีคุณคาซึ่งกําหนดไดดวยวิธีคิดของบุคคล ยังปรากฏเดนชัดใน
งานของประชาคม ลุนาชัย คือนวนิยายเรื่อง ดอกไมกลางเมือง (2545) ซึ่งใชฉากเวลาระหวางป
พ.ศ. 2516-2535 นั่นคือชวงแรกใกลเคียงกับ ผีเสื้อและดอกไม สวนชวงตอมามีสวนรวมกับเวลาใน
ปกความฝน ความหมายสําคัญของนวนิยายเรื่องนี้ถูกนําเสนอผานประสบการณของตัวละครสาม
ตัวคือพิกุล เกดและเข็มแดง ทั้งสามเปนโสเภณีในแหลงคากามเดียวกันคือโรงน้ําชาสาวนอย จะขอ
กลาวถึงพิกุลและเกดกอน เกดเติบโตขึ้นมาในแหลงสลัมของเมืองหลวง แตพิกุลเปนเด็กสาวจาก
ชนบทหางไกล การเขาสูอาชีพหญิงขายบริการของเกดและพิกุลมีที่มาจากความยากจน กลาวไดวา
ทั้งสองคนเลือกอาชีพนี้ดวยความสมัครใจ เพราะขาดการศึกษาและขาดชองทางที่จะนําตนไปสู
ความสํ า เร็ จ อย า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี ไ ด เกดกํ า พร า พ อ และมี แ ม ที่ ติ ด การพนั น เป น หนี้ สิ น และอยู ใ น
สิ่งแวดลอมแหงการคาประเวณี สวนพิกุลนั้นมาหางานทําในกรุงเทพฯ เธอจากบานเกิดตอนอายุสิบ
สี่มาเปนคนใชในบานคนรวย ที่นาสลดคือ เธอตกเปนเหยื่อทางเพศของนายจางเจาของบาน ลูก
ชายของเขา และแมแตคนรถ ยิ่งกวานั้นไมวาจะยายไปทํางานในบานใหญอีกกี่แหง เหตุการณแบบ
นี้ก็เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําอีก
อาชีพคนใชเ ปน เหตุใหถูกย่ํายีอยางไมอาจโตต อบได สิ่งที่ดีกวานั้นเปนอยางที่
เพื่อนสนิทคนหนึ่งของเธอชักชวนวา “หาเงินมันเลย ดีกวาใหพวกนั้นเอาฟรีๆ” และ “กลัวอะไรอีก
ละ เสียไปหมดแลวนี่”(26-27) การใหคุณคากับพรหมจรรยของผูหญิง เปนเหตุผลของการเขาสู
อาชีพโสเภณีของเด็กสาวจํานวนมากในโลกของความเปนจริงในยุคปจจุบัน ดังที่สมพงษ จิตระดับ
สุอังควาทิน (อางถึงในอรสม สุทธิสาคร, 2544 : 165) ไดตั้งขอสังเกตกรณีนักศึกษาขายตัวที่แฝงอยู
ตามสถาบั น ต า งๆ ว า สาเหตุ ป ระการหนึ่ ง คื อ เงื่ อ นไขทางเพศที่ “เด็ ก ผู ห ญิ ง คิ ด ว า การมี
เพศสัมพันธแลว มันลดคุณคาในตัวเองลง ในเมื่อคุณคาในตัวเองหมดแลวก็ขายเสียเลย ไดทั้ง
เงินทั้งวัตถุ...”
เรื่องราวของพิกุลนั้นบอกเราวาการถูกพราพรหมจรรยนั้น ยังไมใชจุดต่ําสุดของ
ชีวิตลูกผูหญิง ทั้งๆที่คิดวาไมมีอะไรตองเสียอีก แตเมื่อขายตัวสิ่งสําคัญที่พวกเธอตองสูญเสีย
ตอไปอีกก็คือคุณคาและศักดิ์ศรีในฐานะที่เปนมนุษยทั้งในความรูสึกของตัวเองและในสายตาของ
ผูอื่น เพราะนับจากนั้นไปพวกเธอจะกลายเปนแค “สิน คา” ใหผูอื่นได “เลือกซื้อ ” ดังผูแตง
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บรรยายผานมุมมองของพิกุลไวตอนหนึ่งขณะกาวเขาสูโรงน้ําชาสาวนอยเพื่อกลับมาขายตัวอีกครั้ง
หลัง เลิกราไปนานปวา “ในนั้นคือตลาดสด ผูหญิงที่เดินเขาไปคือสินคา วางรอผูซื้อเลือกไป
ปูยี่ปูยํา ชีวิตคนเรามีอะไรตกต่ํานาสังเวชกวานี้อีกเลา” (20) สําหรับพิกุลไมเพียงแตเฉพาะในแง
ความรูสึกนับถือตัวเองเทานั้น แมแตสิทธิที่จะอยูรวมสังคมกับผูอื่นก็เปนสิ่ งที่เธอตองสูญเสียไป
ดวย หลังจากเธอกลับบานนอกและสถานะที่แทจริงถูกเปดเผย เธอกลายเปนคน“พลัดตกลงเหว
ลึก” ที่ “ไมมีทางปนปายขึ้นมาสูโลกที่คนอื่นอยูกันไดอีก” (30) แมเลิกอาชีพนี้ไปนาน แตก็ยังเปน
“กะหรี่ตลอดกาล” ในความทรงจําของชาวบาน (40) กลับไปอี กครั้งไมมีใครคบหา ไมมีใคร
ทักทาย และไมมีใครนับญาติ บานเกิด เปน เหมือน “ดิน แดนแสนไกลที่ถูกขวางกั้น ไวดว ย
เทือกเขาและมหาสมุทร” และกลายเปน “แผนดินแหงความหลังชั่วกาลนิรันดร” (30) สําหรับคน
บานนอกคนหนึ่งที่เดียวดายในเมืองใหญและยังโหยหาถิ่นเกิดนี่ยอมนับเปนความทุกขเศราใหญ
หลวงที่ไมรูจะแกไขอยางไรได
ในสวนของตัวเธอเองแมเมื่อเลิกอาชีพนี้ไปแลวก็คอยแตจะหวาดระแวงวาจะมีใคร
จําเธอได ดังในตอนที่เธอเริ่มตนชีวิตแมคากลวยทอดกับเกด (260-261) แลวตอมาพิกุลกับเกดได
รูจักกับทองตอซึ่งพวกเธอคลับคลายคลับคลาวาเคยเห็นที่ไหน พิกุลถึงกับนอนไมหลับทั้งคืน (277)
ความทุกขใหญหลวงที่พิกุลไดรับหลังเขาสูการขายเนื้อตัวมาจากทัศนะที่ผิดพลาด
พิกุลวัดคุณคาของตนดวยสิ่งปรุงแตงภายนอกที่ทําใหรูสึกวาตัวเองอยูในสถานะที่เหนือกวาและทํา
ใหผูอื่นยอมรับไดตามคานิยมของสังคมเมือง ดังเชนในตอนที่เธอพาลูกสาวเขาศูนยการคาและราน
เพชรพลอย
... พิกุลรูสึกเหมือนวาหลอนกาวไปบนโลกใบใหม หลอนมีทุกสิ่งทุกอยางที่
คนอื่น มี ลูกสาว ครอบครัว เงินทองจับจายซื้อขาวของ แมคาพอคายิ้มและ
กลาวขอบคุณตอหลอนอยางนอบนอม บริกรในรานอาหารโคงใหหลอนและ
ลูกสาวอยางงดงาม
หลอนยิ้มอยางเปดเผย กาวอยางทระนง เชิดหนา โอบกอดลูกสาว
ด ว ยวงแขนของความมั่ น ใจ บางคราวหล อ นจู ง แขนลู ก สาวผ า นร า น
เครื่องประดับเพชรทองแวววาวอยูในตู หลอนชี้ชวนใหดาริกาดูดวยทาทีของ
แมที่รักลูก เปดโอกาสใหลูกสาวไดเลือกทุกอยาง และหลอนพรอมจะควักเงิน
จายแมวาเครื่องประดับชิ้นนั้นจะแพงแคไหนก็ตาม หางตาเหลือบมองคนอื่นๆ
ที่เดินผานไปมา และยืด อกขึ้นรับรอยยิ้มเชิญ ชวนของคนในรานซึ่งพรอม
กุลีกุจอเขาหาและถูกหลอนกดหัวดวยเงินจํานวนหนึ่ง (171)
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จึงไมแปลกที่เธอมองตาแชมคนเฝาแฟลตวา “นี่คือเพื่อนบานที่หลอนไวใจมากที่สุด แตไมพอใจนัก
ที่เห็นดาริกาสนิทสนมกับหลานตาแชม เชนเดียวกับนึกรังเกียจสภาพยากจนของแก หลอนทําตน
อยางผูอยูเหนือกวา” (172) ดังนั้นเงินจึงกลายเปนสิ่งสําคัญเพราะมันซื้อไดทุกสิ่งทุกอยางแมกระทั่ง
ความมีคุณคา การเอาตัวเขาแลกเงินจึงดูเหมือนคุมคาในสังคมที่เงินเปนใหญ และสถานะที่ตกต่ํา
ลงอีกก็ไมมีความหมายอันใดอีก หากสามารถปดบังไวไดหรือไมมีใครลวงรูไดในเมื่อตางคนก็ตาง
อยูอยางตัวใครตัวมัน แตในความเปนจริงเงินที่เธอเคยคิดวาจะยกระดับเธอทัดเทียมหรือเหนือกวา
คนอื่น นับวันยิ่งพาเธอหางไกลจากความสุขที่แทจริงออกไปทุกที ความสุข ดานที่อยูตรงขามกับ
การหาเงินซึ่งเธอเคยมีมากอน ดังบทบรรยายตอนหนึ่ง เมื่อพิกุลมองเพื่อนรวมงานที่เปนหญิง
บริการใชเวลาวางถักผาพันคอวา
... มันคือความสุขซึ่งไดหวานลงบนหัวใจของพวกเธอแลว มีแตงอกงาม
ไพบูลย
มองแลวพิกุลนึกถึงวัยเยาวของตน ยามวางจับกลุมรองเพลงกับเพื่อนๆ
เสียงเพลงออกจากปากเปนเสมือนสายลมพัดพาความเศราลอยหางออกไป
เสียงที่เปลงออกมาคือใจที่ถูกปลดปลอย คราบเปอนและกลิ่นคาวทั้ งปวง
คลายถูกลบเลือนไปดวยบทเพลงที่รวมกันรอง แลวความสุขไมรูที่มาก็โอบ
กอดใจทั้งดวงเอาไว ลืมโลกรายเบื้องหนา สิ้นกังวลตอภารกิจทุกอยาง
ในหว งเวลานั้น หลอนกับเพื่อนๆทุกคนไมใชผูหญิง ไมใชค นขายตัว
ไมใชเจาของความทุกขเศรา แตทุกคนกําลังรองเพลง เปนหนึ่งเดียวกับบท
เพลงที่ลอยไกลไปในโลกเฉพาะของมัน... (93)
เมื่อเปรียบเทียบพิกุลกับเกด ความหมายหนึ่งของนวนิยายเรื่องนี้ที่ปรากฏอยาง
เดนชัดก็คือการแสดงวาเงินอาจจําเปนสําหรับการมีชีวิตอยูแตมันไมใชแกนสารของชีวิต เงินจึงไมใช
รากแตเปนสิง่ ภายนอก “ราก” ที่ทําใหชีวิตคนๆหนึ่งเติบโตงอกงามเปนคุณสมบัติภายในอันคงทน
ดังที่ผูแตงกลาวเปรียบไวในคํานําวา
คนเรายามมองดอกไม มักชื่นชมกลีบดอกและกลิ่นหอม ลืมนึกถึงราก
ที่ฝงอยูในดิน
รากซึ่งดูดซับอาหารไปหลอเลี้ยงลําตน กิ่ง กาน ใบ และทุกชอดอก ราก
ยังคงทําหนาที่ตอไป แมดอกบานเต็มที่นั้นจะปลิดโปรยไปกี่ครั้ง และรากนี้
เองที่ทําใหไมดอกตนนั้นยังออกดอกไดอีก... ครั้งแลวครั้งเลา (7-8) (เนนโดย
ผูวิจัย)
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ในแงทดี่ อกไมในนวนิยายเรื่องนี้หมายถึงความหวัง รากก็คือความแข็งแกรงในจิตใจที่ทําใหชีวิตผลิ
ดอกแหงความหวังขึ้นอยางงดงามในทามกลางความยากแคนลําเค็ญ เชน ดอกไมชอหนึ่งที่เสียด
ผลิขึ้นระหวางรอยแยกของเชิงสะพาน (8) และอาหารที่หลอเลี้ยงชีวิตก็คือความรักใน ความดีงาม
พิกุลและเกดตางยึดลูกเปนสัญลักษณของความดีที่ตนตองรักษาดูแล เธอมีความรักอันสูงสงที่จะไม
ยอมใหลูกตกต่ําเชนตนเอง
เกดเขาสูอาชีพโสเภณีดวยความเต็มใจเพราะตองการเงิน พิกุลตองการเงินเพื่อ
สถานะทีเ่ หนือกวาและการยอมรับของสังคมเพราะเธอเคยถูกเหยียดหยามมามากแลว แตเงินใน
ความหมายของเกดหมายถึงปจจัยยังชีพ ดังที่คิดวาการเปนโสเภณีไมตางจากงานอื่นที่ “ทําแลก
เงินเหมือนกัน” เพื่อจะได “จับจายซื้อขาวของอันเปนปจจัยเลี้ยงชีวิต ” (78-79) สําหรับเธอโสเภณี
เปน “สัมมาอาชีพ” (78) เพราะ “ไมเคยสรางความเดือดรอนใหใคร ไมเคยบังคับใครมาเที่ยวและ
ไมเคยเอาปนจี้หัวใครใหตองจาย” (79) ในชวงแรกเธอไมเคยคิดวาอาชีพนี้เลวราย (80) ซ้ํายังคิดวา
มีสิทธิ์จะภูมิใจและรักงานที่ตนทําอยูไมตางจากงานอื่นๆ (78)
ทัศนะของเกดอาจเปนสิ่งที่คนสวนใหญไมคอยคุนเคย แตกม็ ีที่มาที่ไป เธอเติบโต
ขึ้นมาในแหลงสลัมทามกลางผูป ระกอบอาชีพผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ทั้งหัวขโมย นักพนัน พวกคา
ยา และที่สําคัญคือเธอคุนเคยกับบรรดาหญิงงามเมืองหลายคนในที่แหงนี้มาแตเล็กแตนอย (55)
พอโตขึ้น มาหน อยแค หาหกขวบเธอรับจ างทํ างานหลายอย างนั บแต ชว ยแมคา ขายกลว ยทอด
รับจางซื้อของในบอนไพ และสุดทายเมื่อปากระดังงาเจาของ “เรือสําราญ” ชอบใจในความเปน
เด็กคลองแคลวก็ชวนเธอไปเปนเด็กรับใชในเรือ ณ ที่นี้เองที่เธอไดเห็นชีวิตที่สวยงามของบรรดา
พี่ๆ แลวเด็กหญิงก็ยึดพวกเธอเปน “ตนแบบ” นับแตนั้นมา สําหรับเธอ หญิงเหลานี้ “แตงตัวสวย
ราวกับนางฟา” เธอได “ชวยพวกหลอนหยิบดินสอเขียนคิ้ว ลิปสติก แปงรองพื้น ตอนนั้นเธอ
อยากโตเปนสาวเร็วๆ จะไดแตงตัวสวยๆเปนที่สนใจของหนุมๆและมีเงินมีทองเหมือนพวกพี่ๆ”
(57)
อยางไรก็ตามดูเหมือนผูแตงจะอาศัยทัศนะนี้ยอนวิจารณเมืองอันเต็มไปดวยความ
ฉอฉล และการตัดสินกันอยางฉาบฉวย ดังที่เกดคิดวา
เธองุนงงตอความเปนจริง บางคราวเก็บมาครุนคิดอยางนอยเนื้อต่ําใจ
ครั้นนานเขาก็พอจะเขมแข็งยิ้มเยาะเรื่องราวนาขบขันเหลานี้
ใชละ เรื่องบางเรื่องชวนหัวเราะเยาะเหลือเกิน ไมรูวาโสเภณีอยางเธอ
เบาปญญา ไมมีความรู ไมเขาใจปรากฏการณที่เปนอยู หรือวาความ
เปนจริงในเมืองนี้โงเขลากันแน จะอยางไรก็ต ามที แมค นอื่นรูสึกหรือมี
ความเห็นเปนเชนไร แตเธอขอหัวเราะเยาะไวกอน เยาะทั้งเมืองที่โงเขลา
และความเบาปญญาของเธอเอง (79) (เนนโดยผูวิจัย)
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นาคิดวาสิ่งที่ปลุกปลอบใจหญิงที่ถูกผลักออกเปนคนชายขอบเหล านี้ ก็คือความ
เปนคนดีของตนเอง ซึ่งในที่สุดแลวมักจะถูกทําลายลงเรื่อยๆ แตก็เปนสิ่งเดียวที่ตองรักษาไว โดย
อาศัยความปรารถนาดีตอกันระหวางมิตรในหมูคนชายขอบดวยกันเปนสิ่งเสริม ดังที่เข็มแดงเพื่อน
รุนนองของเกดพูดกับหวันลูกชายของเธอ เมื่อหวันคิดจะมีรานตัดเสื้อของตนเอง วา “มันตองเปน
จริงสักวันหนึ่ง เชื่อพี่ส.ิ ..หวันเปนคนดีเหลือเกิน...” (223)
เข็มแดงไดรูจักกับเกดในวันที่เธอสิ้นไรจนถึงขั้นตองประทังชีวิตดวยเศษอาหารจาก
ถังขยะ เดิมทีนั้นเธอขายตัวอยูในโรงแรมแหงหนึ่ง เคยเปน ดาวประจําโรงแรมที่ผูจัดการตองคอย
เอาใจ แตเมื่อแขกลดนอยลง และหมดตัวกับการพนัน ไมมีแมกระทั่งเงินจายคาหอง ก็ถูกผลักไสให
ไปเปนโสเภณีขางถนน ความเจ็บช้ําครั้งแลวครั้งเลาของเข็มแดง เริ่มดวยความลมเหลวในชีวิตคู
เมื่อหนุมคูรักที่ชักชวนเธอเลิกอาชีพโสเภณีชอบทุบตีแลวเลิกราไป ตอมาเมื่อกลับสูอาชีพนี้อีกครั้ง
เหตุการณก็เกือบจะซ้ํารอยเดิม เธอถูกแขกขาประจําคนหนึ่งหลอกไปขายตัวใชหนี้ที่ตัวเองไมไดกอ
หลังจากหนีซมซานมาถึงบริเวณทองสนามหลวง เธอถูกผูชายกลุมหนึ่งพาไปรุมโทรมจนสลบ ตอมา
ก็โดนผูหญิงขายตัวเจาถิ่นรุมทําราย ครั้งนี้เองที่เธอไดรูจักกับเกดที่ยื่นมือเขาชวยเหลือ โดยนําเธอ
ไปพักรักษาตัวที่บาน
ประสบการณของเข็มแดงเปนแงมุมหนึ่งที่โหดรายของชีวิตโสเภณี ขณะที่สถานะ
เชนนี้คือความตกต่ําอยูแลว ผูกระทําย่ํายียังมองไมเห็นวาผูหญิงขายตัวก็เปนคน มีความรูสึกและมี
ความฝนที่งดงามไมตางจากผูคนทั่วไป เคราะหกรรมของเธออาจจะอธิบายไดอยางที่เธอคิดวาไมได
เปนเพราะโลกนี้เต็มไปดวยคนชั่ว คนดียังพอจะมีอยู แตเธอ“ไมมีโชค”ที่จะพบกับคนเหลานั้นซึ่ง
คงเหลืออยูนอยตอนอยนัก (106) ดวยคําอธิบายเชนนี้เกดกับหวันลูกชายก็คือคนดีที่เธอบังเอิญได
พบอยางที่ไมเคยคาดหวัง เกดและหวันคือคนดีที่ปลุกปลอบใหเธอรูสึกถึงคุณคาของการมีชีวิตอีก
ครั้ง หลังจากไดรับความบอบช้ําจนตัวเธอเองมองไมเห็นวาจะมีชีวิตอยูเพื่ออะไรก็เปลี่ยนมาคิดวา
แมจะมองไมเห็นอนาคตตัวเองเธอก็หวังจะมีชีวิตอยูตอไปเพื่อตอบแทนเกดและหวัน ที่พาเธอ“มา
สัมผัสโลกอบอุนและสายใยที่มีตอกันและกัน” (125) มิตรภาพที่ไดรับจากสองแมลูกนั้นทําใหเธอ
รูสึกวา “นี่คือครอบครัว ที่ยิ่ง ใหญ”ของตน (230) ทําใหเธอไดรูจักกับความสุขในฐานะที่“ไดเปน
ผูให” (218) แตนาเสียดายที่ความมีโชคของเข็มแดงไมไดอยูกับเธอนานนัก เข็มแดงไดรูตอมาวา
ตัวเองติดเชื้อเอดส เธอไมตองการใหตัวเองกลายเปนภาระ กอนเดินทางลงใตไปฆาตัวตาย ก็ไดซุก
ซอนเงินและทองที่เก็บหามาไดไวในกระปุกออมสินของหวัน ซึ่งหวันก็ไดใชเปนทุนเปดรานตัดเสื้อที่
เขาใหชื่อวา “เข็มแดง” เหมือนจะจารึกถึงน้ําใจที่ยิ่งใหญของเธอในเวลาตอมา
ในกรณีของเกดเมื่อเริ่มอาชีพโสเภณีนั้นเธออาจโชคดีกวาพิกุลตรงที่เธอไมมีความ
ขัดแยงทีต่ องปะทะกับทัศนคติของคนในถิ่นเกิด สลัมเต็มไปดวยพวกมิจฉาชีพ เกือบครึ่งหนึ่งของ
คนทั้งหมดเปนหัวขโมยและยังมีอาชีพผิดกฎหมายอื่นๆอีกจิปาถะ ในเงื่อนไขที่ความอยูรอดเปนสิ่ง
สําคัญ เกดจึงมองวามันเปนสัมมาอาชีพอยางหนึ่งไมตางจากอาชีพอื่นที่กฎหมายรองรับ แมจะผิด
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กฎหมายแตอยางนอยงานของเธอก็ไมไดสรางความเดือดรอนใหใครเหมือนพวกปลนจี้ หัวขโมย
หรือพวกคายา เมื่อแรกเขาสูอาชีพนี้เธอจึงไมมีความขัดแยงหรือความลังเลใดๆ ในทางตรงขาม
ภาพที่เธอเห็นและเรื่องเลาเกี่ยวกับโสเภณีที่เ ธอไดฟงกลับเปนชีวิตที่ชวนฝน ในสายตาของเธอ
“นางฟาหลายคนจากไป เกดไมรูวาพวกพี่เหลานี้หายหนาไปไหน ความเขาใจตอนนั้นคือพวก
หลอนร่ํารวยแลว เก็บเงินไดกอนใหญและจากไปสูอาชีพอื่น พวกหลอนอาจไดแตงงานกับหนุม
รูปงามใจดีซึ่งมีความรักลนใจ” (59) เกดถูกชักชวนขณะอายุยางสิบหา เธอจึงไมลังเล
สวนพิกุลนวนิยายเรื่องนี้ไดแสดงใหเห็นวา ความขัดแยงของเธอนั้นมาจากการ
ปะทะกันระหวางความเปนคน“บานนอก” กับวิธีคิดแบบ“เมือง” ตอนที่เธอริขายตัวใหมๆพิกุล
“ไมกลานึกถึงเหตุการณขางหนา มันโหดรายเกินไปสําหรับผูหญิงบานนอกซึ่งถูกพอแมสอนมาให
รักนวลสงวนตัว รักศักดิศ์ รีลูกผูหญิง”(26) ความเห็นแกเงินอันเปนโลกทัศนของสังคมแบบใหมทํา
ใหเธอฝาความละอายไปได เทากับเมืองไดเปลี่ยนวิธีคิดตั้งแตเธออายุยาง 17 ป เมื่อ“กาวสูเงามืด
และจมลงกับมันชาๆ ในที่สุดก็มองไมเห็นหัวใจตัวเอง” สําหรับพิกุล“เงินคือแสงสวางที่จะสาดทอ
จุดหมายปลายชัยที่...อยากจะเห็น” (27)
ประเด็ น ที่ น า สนใจในแง นี้ ก็ คื อ ความหมายของคํ า ว า “วิ ธี คิ ด แบบเมื อ ง” ใน
อรรถาธิบายของผูแ ตงขางตนนั้น หมายสิ่งใดกันแน คงไมไดหมายถึงแค “ความตองการเงิน ”
หรือการให ค วามสําคั ญ กับความมีเ กียรติแ ละศักดิ์ศรี ในฐานะที่ เ ปน ผูค รอบครองเงิ น ดัง ใน
ความคิดของพิกุลที่ไดกลาวถึงกอนหนานี้ เพราะแนวคิดเชนนี้ไมไดเปนแตทัศนะเฉพาะของเมือง
คนบานนอกก็ไมตางไปจากนี้ ดังเห็นไดในตอนที่พิกุลกลับไปบานอยางคนร่ํารวย ทุกคนตางให
เกียรติและยกยอง
หลอนพูดกับญาติพี่นอง วาขอเวลาอีกไมเกินสามปหลอนจะกลับมาอยู
บาน ปลูกบานใหม เปด รานขายของชํา ซื้อรถกระบะและมอเตอรไซค
อยางละคัน
เพื่อนบานยกยองชมเชยหลอนเปนเสียงเดียววาหาเงินเกง ขยัน รูจัก
คิดสรางอนาคต พอแมภูมิใจในลูกสาวคนนี้ นองๆตางมีความสุขที่หลอน
กลับบานมาพรอมความหวังอันยิ่งใหญ (28)
ในแงหนึ่งจึงกลาวไดวาทัศนะของเธอที่ใหความสําคัญกับความมั่งมีทางวัตถุ รวมทั้ง
ทัศนะที่วาความมั่งมีคือที่มาของการยอมรับนั้น ไมไดถูกบมเพาะมาจากที่อื่น เธอเรียนรูจากคน
บานนอกที่แวดลอมเธออยูนั่นเอง ความตางระหวางเมืองกับบานนอกจึงไมไดอยูที่ตรงนี้ ความตาง
อยางสําคัญนาจะอยูที่ความยึดมั่นในจารีตอันโยงกับกรอบทางจริยธรรม แมคนบานนอกจะไมได
รังเกียจเงินและยกยองคนมีเงินไมตางจากคนเมือง แตเงินอาจไมใชสิ่งสําคัญที่สุดที่ใชวัดคุณคา
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และอยูเหนือทุกสิ่งทุกอยาง ความยึดมั่นในจารีตนั้นทําใหบานนอกยังพอมีที่ทางสําหรับสิ่งที่เห็น
วาดีและงามในกรอบความคิดเดิมที่สืบทอดกันมา วิธีคิดแบบซื้อไดขายไดจึงไมอาจใชไดกับทุกสิ่ง
ญาติพี่นองของพิกุลและชาวบานจึงไมอาจยอมรับพิกุลไดและเปลี่ยนทาทีตอเธอโดยฉับพลันเมื่อรู
วาความร่ํารวยของเธอนั้นไดมาจากการขายตัว แมพวกเขาจะใหคากับการมีฐานะ แตความรัก
นวลสงวนตัวอันเปนคุณคาในกรอบความคิดที่สืบทอดกันมาก็เหนือกวา แตพิกุลคิดวาทุกสิ่งนั้นซื้อ
ไดดวยเงิน เธอเอาคุณคาของคนไปผูกโยงกับฐานะที่ขึ้นอยูกับวาเปน “ผูซื้อ” หรือ “ผูถูกซื้อ ”
นี่เองคือวิธีคิดแบบเมืองในความหมายนี้ เมืองคือ “ปาที่เต็มไปดวยชีวิตและเครื่องมือประทุษราย
ซึ่งกันและกัน และเปนตลาดกวางใหญ ทุกอยางเปนสินคาไดหมด” (69)
อยางไรก็ตามความยึดมั่นในจารีตของคนบานนอกที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องนี้ก็มี
ผลทั้งสองดาน ดานหนึ่งนั้นทําใหบานนอกยังพอมีที่ทางสําหรับความดีงาม แตอีกดานหนึ่งก็อาจ
ทําใหไ มมีที่ยืน สําหรับผูหลงผิด ดังที่กลาวแลววาบานนอกไมเคยใหโอกาสคนพลาดพลั้งอยาง
พิกุลไดแกตัวใหม เธอเลิกอาชีพนี้ไปแลวแตก็ยังเปน “กะหรี่ตลอดกาล” ในสายตาของชาวบาน
บานนอกในนวนิยายเรื่องนี้จึง ไมไ ดมีแตความบริสุทธิ์ง ดงามแตเ พียงสถานเดียว แตยังมีความ
อัปลักษณรวมอยูดวย แมแตพิกุลเองก็ไมไดตกเปนเหยื่อของเมืองเทานั้น เธอยังตกเปนเหยื่อ
ของบานนอกดวย เธอถูกบมเพาะคานิยมที่ยกยองคนรวยมาจากบานนอก และเมื่อเธอคิดเลย
เถิดไปวาเงินซื้อไดทุกอยางตามวิธีคิดแบบเมือง เธอก็ถูกบานนอกปฏิเสธโดยสิ้นเชิง ความบอบ
ช้ําของชีวิตเธอนั้น มาจากการปะทะกับสังคม และขัด แยงกับตนเองโดยเฉพาะเมื่อเธอเปนคนไม
เขมแข็ง นอกจากนี้พิกุลยังเปนคนออนไหวงาย ถึงแมวาจุดตั้งตนของการไปทํางานในเมืองก็คือ
ความปรารถนาอยางเด็กสาวทั่วๆไปเทานั้น
ครั้นถูกบานนอกปฏิเสธมาเธอก็คิดประเมินคาตัวเองตามนั้นวา “ไมมีอะไรเหลือ
แลว” เธอ “คือคนที่ตายแลว” กลายเปน “ซากชีวิต” จนตองประชดชีวิตดวยเหลาและผลาญเงินที่
หามาได “อยางยากลําบาก” ดวยการพนัน (30) หลังจากนั้นก็มีผูอื่นฉุดเธอขึ้นมา เมื่อเธอไดพบรัก
และอยูกินกับถวิลครั้นสามารถเริ่มตนใหมไดอีกครั้ง ก็กลับตองพลัดพรากกันดวยความตาย เมื่อมี
ลูกและคิดจะเลี้ยงใหดีที่สุด หญิงตัวคนเดียวในเมืองใหญจึงตองหวนสูอาชีพเดิม
ดูเหมือนวาพิกุลโชครายที่ไมอาจกําหนดชีวิตของตนได ถึงแมเธอมีความเชื่อมั่นวา
คนเราอาจสัมผัสสิ่งที่เปนคุณคาที่แทจริงไดดวยตัวเอง เธอรูสึกไดถึงความสุขที่แทจริงของเธอวา
เปนดานที่อยูตรงขามกับเงิน ดังที่ไดอภิปรายไปแลว “หลายปในเมืองใหญหลอนโหยหาโอกาส”
อยางในวัยเยาว
ตอนนั้ น หล อ นอายุ สิ บ สองป ไล ต อ นไอ ทุ ย ไปท า มกลางเปลวแดด
กลางเดือนเมษา แดดแผดจาราวกับเพลิงรอนที่พรอมจะเผาผลาญทุ กอยาง
หล อ นเพิ่ ง ออกจากโรงเรี ย น ยั ง สดใสร า เริ ง มองโลกเบื้ อ งหน า อย า งมี
ความหวัง สูแดดสูลมดวยรางกายที่รอวันผลิบาน
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หลอนปลอ ยเจา ทุยลงไปนอนฝ ง ตัว ในปลักโคลน นํ าปลายเชื อกสน
ตะพายอีกดานหนึ่งมัดไวกับหลัก นั่งลงใตโคนประดู คอยๆเอนตัวลงนอน
รับลมรอนซึ่ง โชยผานความเวิ้งวางของทองทุง หลอนเผลอหลับไปงีบหนึ่ง
เพียงงีบเดียวเทานั้น พอรูสึกตัวตื่นก็เปนเวลาใกลค่ําแลว ตื่นขึ้นมาพรอม
ความรูสึกสดชื่น ใบหนาอิ่มเอิบ ดวงตาแจมใส รูสึกเปนสุขอยางไมเคยมี
มากอน (43)
ความผิด พลาดที่สําคัญของพิกุ ลก็คือ การหวนกลับมาสูอาชีพ โสเภณี หลังจากสามีเ สียชีวิตและ
ตัว เองไมมี ใครอี กเพราะถูก ตัด ขาดจากบา นเกิ ด ไปแลว เมื่ อ กลั บมาทํ าอาชี พเดิม อีก ครั้ ง เธอ
แกปญหาเรื่องการเลี้ยงดูลูกโดยนําไปฝากเลี้ยงที่บานครูปรานี ในชวงแรกๆเธอรับลูกกลับบานหลัง
เลิกงาน แตเมื่อเห็นวาไมสะดวกเพราะกวาโรงน้ําชาจะปดก็ดึกดื่นจึงเปลี่ยนเปนฝากเลี้ยงประจํา
หยุดงานจึงไปรับลูกมาอยูบาน นี่ดูเหมือนเปนตนเหตุที่ทําใหดาริกาไมคอยผูกพันกับแม นานไป
กลับกลายเปนวาบานครูปรานีซึ่งมีเครื่องอํานวยความสะดวกและของเลนเพียบพรอมทั้งยังมีเด็กรุน
ราวคราวเดียวกันมากมายเปนเพื่อนเลนนั้น ทําใหดาริกากลายเปนเด็กติดเพื่อนและไมอยากกลับมา
อยูบานที่เงียบเหงากับแม พิกุลพยายามยื้อแยงลูกดวยการทุมเทเงินทองซื้อขาวของมาปรนเปรอ
เปนการ “ผูกมัดใจ” ลูกสาวตั้งแตยังเล็ก(129) ดาริกาจึงกลายเปนเด็กที่เอาแตใจและหาความสุข
จากการบริโภควัตถุเมื่อโตขึ้น สวนพิกุลก็ยิ่งมีชีวิตตกต่ําลงไปอีก เธอจําเปนตองสนองความประสงค
ของผูซื้อบริการแมดวยวิธีการทีไ่ มเคยคิดวาจะตองทํา ขณะที่ไดเงินมากขึ้นนั้นสิ่งที่ลดลงอยางสวน
ทางกันก็คือความรูสึกวาตนเองยังมีศักดิ์ศรี และคุณคาความเปนคนพอใหนับถือตัวเองได ความ
ผิดพลาดของพิกุล เปนเพราะเธอคิดจะหนีความทุกขและคิดวาเงินชวยได เธอจึงยอมรับสภาวะที่
ความเปนคนที่เหลือนอยจะลดลงอีกหรือหมดสิ้น ไป (184) แมตอมาจะรูสึกผิดแตเธอก็มีวิธีกลบ
ความละอายไวไดดวยความคิดเดียวกับที่เธอบอกกับตัวเองในตอนเริ่มขายตัวใหมๆ คือ ไมมีใครรู
เห็น และเธอคิดวาแมวิธีการจะสกปรกแต “เงินไมไดเปอนอุจจาระ ไมไดสกปรก” และ “มันพรอม
จะรับใชหลอน” (185)
พิกุลเลีย้ งดูดาริกาโดยไมเฉลียวใจวาความหลงในความสุขจากการบริโภคที่ซื้อได
ดวยเงินเชนนี้จนเติบใหญ ได บมเพาะความคิด ที่ผิดพลาดใหเจริญ เติบโตขึ้นในจิตใจของลูกสาว
โชคของพิกุลที่พอมีอยูบางก็คือการไดรูจักกับเกด เธอเลิกอาชีพโสเภณีในเวลาตอมาและเปลี่ยนมา
เปนแมคาขายกลวยทอดตามคําชักชวนของเกด ความสุขและความภูมิใจในตัวเองกลับคืนมาอีกครั้ง
ดังคําบรรยายวา “หลอนมีความสุข บอกกับลูกสาวและคนรูจักในแฟลตอยางภูมิใจกับอาชีพใหมวา
หลอนเปนแมคา...” (261-262) แตพิกุลเปนเหมือนคนอาภัพ เธอเสียชีวิตดวยโรคร ายหลังจากนั้น
ไมนานอยางนาเวทนา ในเชาวันที่รูตัววาอาการกําเริบหนักนั้น เธอออกจากบานเดินซมซานไปให
ไกลที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อวาลูกสาวจะไดไมพบกับความตายอันนาอนาถของแม เธอเสียชีวิตอยาง
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เดียวดายขางเสาตอมอริมทางดวน แตความหวังสุดทายก็ไมบรรลุผล ดาริกาตามมาพบศพแม แต
เธอก็มิไดเรียนรูสิ่งใด
ในสวนของเกด เมื่อรูวาภาพชีวิตที่งดงามของบรรดาพี่ๆนางฟาที่เคยไดยิน ไดฟง
มานั้นเปนเพียงเรื่องแตง เกดไดเรียนรูความจริงวาสังคมคิดกับอาชีพนี้อยางไร แตเธอมีคุณสมบัติ
สําคัญคือการยอมรับความจริงและรับผิดชอบตอการตัดสินใจของตัวเอง จึงคิดวา“เมื่อเธอเปนคน
ผิดก็พรอมเดินหนาเผชิญกับทุกปญหาดวยความเขมแข็ง ” (80) คุณสมบัติอีกอยางที่ตางจากพิกุล
คือ ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิด ดังเชนในตอนที่เธอพลาด เกิดตั้งทองขึ้นมาทั้งที่สําหรับอาชีพนี้
“เปนเรื่องไมควรเกิดขึ้นอยางเด็ดขาด” (80) เธอก็ไมไดตีโพยตีพายและไมไดคิดกัง วลอยางคนอื่น
คิดในประเด็นวาเด็กที่เกิดมาไมมีพอและมีแมเปนโสเภณีจะเปนเด็กมีปญหา
สิ่งที่เธอเตรียมการสําหรับหวัน ลูกชายของเธอก็คือความแข็ง แกรง ที่มาจากการ
ยอมรับความจริง และตัดสินสิ่งตางๆไดดวยความจริงที่เห็นไมใชตามที่คนอื่นบอกใหคิด ดัง ที่
เกดเจตนาพาหวันมาโรงน้ําชาตั้งแตเด็ก เธอคิดอยางมั่นใจวา
ไมมีประโยชนที่จะปกปด หากมันเปนความนอยเนื้อต่ําใจก็ใหเขาสูกับ
มันซึ่งๆหนา สลัดออกใหพน ดวยความเขมแข็งทั้ง หมด และกลืน กินมัน
อยางเยอหยิ่ง เขาคือลูกชายของโสเภณี แมของเขาเติบโตมากับเรือสําราญ
ไมเคยประกอบอาชีพอื่นจนกระทั่งมีเขา
แมของเขาจะชั่วหรือดีไมไดอยูที่อาชีพ และหากเขาเห็นวามันเปนความ
มืด นั่นก็คืออดีต เขาควรเก็บไวเปนบทเรียน เปนพลังที่จะกาวไปสูแสง
สวางแหงอนาคต
หวันเคยนั่งอยูบนเกาอี้ในรานกาแฟ มองชายนักเที่ยวที่หายขึ้นลิฟตไป
คนแลวคนเลา ไมไดมองหาเคาหนาที่เหมือนตัวเอง แตเขาแปลกใจวาคน
พวกนี้มาทําอะไร
เกดลงมาฉุดมือเขาลุกขึ้น “แมพาเอ็งมารูจักที่นี่ไว โตขึ้นจะไดไมอยาก
มาอีก” (87)
เกดพรอมจะยอมรับความผิดพลาดหากมันไมเปนไปอยางที่คิด เพราะสิ่งสําคัญ
อาจไมไดอยูที่ผล แตอยูที่ไดทําตามที่ตัวเองคิด ในตอนหนึ่งเมื่อตัวละครอื่นแยงความคิดนี้เธอ
ตอบวา “ฉันก็ทําตามที่คิด วันขางหนาเปนยังไงชางมัน” (99) ดวยเหตุนี้บุคลิกของเธอจึงตางจาก
พิกุลโดยสิ้นเชิง เธอมีแววตาแจมใส ใบหนาอิ่มเอิบ ประการสําคัญคือแมจะมีชีวิตอยูในมุมมืด
เหมือนกัน แตเธอไมไดทุกขรอนเหมือนอยู ในทะเลเพลิงเชนพิกุล เกดจึงเปนไมดอกที่เติบโตขึ้น
อยางทรหดอดทนในซอกแคบๆระหวางรอยแตกของพื้นคอนกรีตที่ขาดทั้งความอุดมสมบูรณและ
มือที่ค อยรดน้ํา แต “แตกใบสัมผัสเปลวแดดและสายฝนผานวัน เวลามาจนผลิด อกอวดโลก”
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ขึ้นมาไดเองโดยแท ไมเพียงเทานั้นเธอยังปลูกสิ่งเหลานี้ขึ้นในตัวลูกชายของเธอดวยเชนกัน ตางจาก
พิกุลทีล่ มเหลวในการ “เลี้ยงชีวิต” ของดาริกาใหเติบโตขึ้นอยางสวยงามอยางที่เคยหวัง ดาริกาเปน
ดั่งตนไมที่เติบโตขึ้น ในดินอุดม มีมือที่บ รรจงปลูกและคอยรดน้ําพรวนดิน พิกุลหาทุกสิ่งทุก
อยางที่ควรจะมีอยางทัด เทียมคนอื่นใหแกลูก ดาริกากลายเปนเด็กหยิ่งยโสและขาดความเห็นใจ
ผูอื่นแมแตแมของตน ไมเคยใสใจตอความยากลําบากของแม และไมเคยจะคิดหาคําตอบวาเงินที่
แมหามาบํารุงเลี้ยงเธอนั้นไดมาจากการประกอบอาชีพใด ดาริกานาจะหางไกลจากอาชีพนี้ แม
พิกุลจะเสียชีวิตลงกอนเธอเรียนจบอีกปกวาๆ สิ่งสําคัญคือเธอไมไดถูกเลี้ยงใหเติบโตขึ้นมาอยาง
เขมแข็งดว ยการเผชิญ ปญหาในโลกของความเปนจริง นอกเหนือจากมีทัศนะผิด ๆตามที่ถูก
ปลูกฝงมา
เรื่องจบลงตรงที่ดาริกากลายเปนโสเภณีทั้งๆที่เห็นกับตาวาแมจบชีวิตลงอยางไร
แต ในยุค บริโภคนิยมซึ่ งตางจากรุน แมของเธอ ปญ หาปากทองไมไดเ ปน เหตุผ ลสําคัญ ของการ
ประกอบอาชีพนี้ ฐานะทางเศรษฐกิจของดาริกาหลังเธอยุติการเรียนและออกหางานทําไมไดอยู ใน
ขั้นขัดสน เพียงแตไมพอตอการ “อนุญาตใหเธอฟุมเฟอยตามอําเภอใจ” (333) ความฝนของดาริกา
ก็ตางจากแม เงินที่จะไดมาไมใชทุนเพื่อเปดกิจการคาและสรางชีวิตใหม สิ่งที่อยูในความคิดความ
ตองการของเธอคือคอนโดมิเนี่ยมกลางเมือง รถหรูหนึ่งคัน และ “พรุงนี้เธอคงมีแรงพอจะไปเดิน
ทอมๆในหางสรรพสินคา เลือกสินคายี่หอดังๆจากยุโรปใหรางวัลตัวเอง เปนความสุขที่พอควา
ติดมือไวไดในวันอันวางเปลา” (334)

อํานาจและความโลภกับคําถามตอคุณคาแทของชีวิต
นวนิยายที่นําเสนอปญ หาความโลภและอํานาจคือ กลางทะเลลึก (2546) ของ
ประชาคม ลุนาชัย ซึ่งเลาเรื่องหายนะของชาวเรือประมงลําหนึ่งทั้งหมด 20 ชีวิต ที่ออกไปจับปลาถึง
นานน้ําอินโดนีเซีย พวกเขาบังเอิญไดครอบครองทองคําและสินคาเถื่อนมูลคามหาศาลในเรือขน
ของเถื่อนกลางทะเล เพราะคนบนเรือลํานั้นฆากันเองตายหมด ความโลภและการแกงแยงชิงดีเมื่อมี
อุบัติเหตุดวยลมพายุ หลังการตัดสินใจของไตเรือที่ทิ้ง อุปกรณจับปลาไปหมด ทิ้ง ปลาที่จับไดไ ป
เกือบหมด เพื่อใหมีที่สําหรับบรรทุกสมบัติกลับไปไดทุกสิ่งอัน เปนเหตุใหสุดทายก็ไมมีใครนําสิ่งใด
กลับไปไดแมแตชีวิตของตน
การจบชีวิตพรอมกับจุดจบของความฝนที่จะเปลีย่ นแปลงชีวิตดวยเงินที่ไดมาอยาง
บังเอิญแตไมชอบธรรม ฟองหายนภัยของระบบคิดของสังคม อุบัติเหตุกับเรือประมงลํานี้ เปนเพียง
การเปดโอกาสใหผูอานเห็นโทษของความประมาทมัว เมาและความหลงกับสิ่งลวง รวมทั้งอํานาจ
เหนือผูอื่นดวย หยีนายทายไมมีความรูพอที่จะนําเรือกลับเขานานน้ําไทยได สวนมิตรซึ่งเปนผูชวย
นายทายมานานมีประสบการณมากกวา ก็ไมยอมชวยแนะนํา นอกจากขัดเคืองที่ไมไดรับตําแหนง
นายทายเพราะเปนคนอื่นไมใชญาติของไตเรือ ยังคิดจะใชความรูที่เหนือกวาแสดงสถานะของผูนํา
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เมื่อหยีผิดพลาด กวาจะสํานึกวาตองเผชิญภาวะวิกฤตรวมกันอยางไมมีใครมีสิทธิไดรับการยกเวน
หยีก็นําเรือไปผิดทางจนเรือหมดน้ํามันตองลอยลําอยูกลางทะเล ซ้ําเมื่อไมมีน้ํามันเครื่องสูบน้ําก็ใช
การไมได เมื่อเสบียงที่เหลืออยูห มดลง คนเรือที่ทั้งหิวโหยออนแรง ยังตองเผชิญกับปญหาน้ําที่ไหล
ซึมเขาสูลําเรือ จึงไดพบวาพวกตนโงเขลาที่เห็นแกทรัพยสมบัติจนยอมทิ้งอาหารซึ่งจําเปนแกชีวิต
และเอาแตเห็นแกตัว แตก็มาคิดไดเอาเมื่อสายเกินกวาจะกลับไปแกไขสิ่งใดได
ไมวาผูแตงจะตั้งใจหรือไมก็ตาม ดูเหมือนชะตากรรมของคนเหลานี้อธิบายไดดวย
หลักอิทัปปจจยตา ที่วาเพราะมีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้ เบื้องหลังแหงความพินาศที่แทจริงก็คือความหลงผิด
รวมหมูของคนเหลานี้ ขณะทีเ่ รือขนสมบัติหนักอึ้งหันกลับไดไมทันขามคืน ตกค่ําวันนั้นพวกเขาจัด
เลี้ยงฉลองดื่มกินกันดวยเหลานอกราคาแพงที่เก็บมาจากเรือขนของเถื่อน และบริโภคกุงปลาชนิด
ดีๆที่จับหามาไดเปนกับแกลมอยางดี ความเมาทําให ลูกเรือที่ทําหนาที่เปลี่ยนกะถือทายหลับใหล
ไมไดสติ กระทั่งเรือตกลมและออกนอกเสนทาง ทองคําหลายหีบที่เรียงซอนกันอยูในหองไตกงหลน
ลงมาทับเจาของหองซึ่งกําลังหลับสนิทเสียชีวิตทันที ความตายของไตกง (ซึ่งมีสมยาวาไตทึ่ม) มา
จากอุบัติเหตุอาจจะหลีกเลี่ยงไดถาแกรูเทาถึงการณ เหมือนจะเนนย้ําถึงตนตอของปญหาที่มนุษยไม
พยายามจะรูเทาทัน พวกเขาลวนพาตัวเองเขาสูปญหาเพราะความอยากไดโดยรูเทาไมถึงการณวาจะ
มีอะไรที่คาดไมถึงตามมาบาง การดื่มกินจนเมามายก็แสดงวาความตื่นเตนยินดีเกินขอบเขตเปดทาง
ใหเกิดการสูญเสียสติสัมปชัญญะกันอยางถวนทั่ว
อาจตั้งคําถามตอเนื่องไดวาคนเหลานี้ถูกลงทัณฑอยางสมควรหรือไม เขาไดกระทํา
สิ่งที่ผิดพลาดรายแรงเพียงใด จึงถึงขั้นตองจบชีวิตลงอยางอนาถ คําตอบที่ประมวลไดก็นาจะเปนวา
สวนหนึ่งผูแตงก็สรางความนาเห็นใจแกตัวละครวาลวนแลวแตมีปญหาทางเศรษฐกิจ ยกเวนอภิชาติ
ลูกเถาแกเ รือทรัพยสมุทรซึ่ง เป น เพียงผูข ออาศัยโดยสารเรือมาดว ย ลูกเรือที่เหลือลวนมีฐ านะ
ยากจน ไตกงเองแมจะเปนผูมั่งคั่งที่สุดในเรือ แตเมื่อเทียบกับไตคนอื่นแกก็เปนเพียงไตกงคนยาก
ที่ยัง ตองทนลําบากตรากตรําอยูกลางทองทะเลกับเรือโบร่ําโบราณที่ข าดทั้งเครื่องไมเครื่องมือที่
ทันสมัย และขาดเครื่องอํานวยความสะดวกผิดกับไตเรือลําอื่น แกไดชื่อวาไตทึ่มก็เพราะพอหวงวา
ลูกชายจะไมฉลาด ทํามาหากินไมทันคนอื่น ไมอาจเอาตัวรอด จึงตั้งใจจะตั้งชื่อใหลูกชายไดเตือนสติ
กอนตัดสินใจทําสิ่งใดๆ (16) แตเราก็จะเห็นวา ถึงจะมีประสบการณเจนจัดเพียงใด แกก็ยั ง “โง
เหมือนชื่อ” อยางที่พอหวั่นเกรง เพราะรูไมเทาทันความโลภหลงของตัวเอง ในภาพรวมความโลภ
ของคนเหลานี้เปนความโลภที่มาจากความดิ้นรนหนีความยากลําบาก อยางไรก็ตามในระดับปุถุชน
ความอยากไดก็เ ปน สิ่ ง จําเปน เพื่ อความอยู รอดในสัง คมบริ โภคนิ ยม มนุษย ไ มไ ด ตองการแค
ปจจัยพื้นฐานที่เพียงพอตอความอยูรอดเทานั้น หากแตยังตองการความสะดวกสบาย ความมีหนามี
ตา การไดรับการยอมรับจากผูอื่น และความมั่นคงเปนตน สิ่งที่ตองคํานึงถึงก็คือ มีสิ่งใดกํากับให
เกิดความพอใจ ไมใหขยายเปนการเบียดเบียนผูอื่น หรือแมแตการเบียดเบียนความเปนคนของ
ตัวเอง ทั้งนี้ยังไมไดกลาวถึงการดํารงอยูของชีวิตในฐานะที่เกี่ยวพันกับผูอื่นหรือสังคมอีกดวย
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ปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นเมื่อไตทึ่มจบชีวิตลงก็คือ ไมวาจะวาดวยความเกี่ยวพันทาง
สายเลือดหรือตําแหนงสําคัญที่รองลงมา สิทธิและอํานาจสั่งการในฐานะไตจําเปนก็ตกเปนของผูนํา
ที่ ข าดประสบการณ อ ย า งหยี หยี เ ป น นายท า ยซึ่ ง เป น ตํ า แหน ง สํ า คั ญ รองจากไต ทั้ ง ๆที่ ด ว ย
ประสบการณและความเหมาะสมตําแหนงนี้ควรเปนของมิตร ใครๆตางคิดวาเขาจะไดเลื่อนตําแหนง
จากผูชวยนายทายเปนนายทายใหญ ในคราวที่นายทายเกาปลดระวาง แตไตทึ่มกลับทําในสิ่งที่ไมมี
ใครคาดคิด ไตทึ่มเลื่อนหยีหลานของตัวเองขึ้นเปนนายทายใหญทั้งที่เพิ่งทํางานมาไมนาน ทั้งนี้ก็
เพื่อรักษาอํานาจของตน ซึ่งดํารงอยูทามกลางความหวาดระแวงในความสัมพันธที่ไวใจใครไมได ดัง
ความคิดคํานึงของไตทึ่ม
หยีเปนหลานแทๆของแก ไตทึ่มเคยยกเหตุผลนี้มาปลอบตัวเองเมื่อความ
รับผิด ชอบชั่วดีทุบตีสํานึกขางใน แกไมใชคนใจหิน ที่ไ มรูสึกรูสาตอแววตา
ปวดราวของมิตร ยิ่งเขากลายเปนขี้เมาดักดานกูไมกลับ คลายกับวาแกมีสวน
ทํารายเขา ใครบางไมสนับสนุนญาติของตน แกชูเหตุผลนี้ขึ้นเหนือหัว ใคร
บา งไม ผ ลั ก ดั น คนที่ ต นไว ใ จที่ สุ ด มาทํ า งานเคี ย งข า ง หยี ไ ม เ พี ย งเป น
นายทาย แตเขาจะเปนเกราะเหล็กปองกันแกจากคนอวนหัวขบถ คนพวกนี้
อาจกอการรายในเรือขึ้นเมื่อไหรก็ได ใครเลาจะเสี่ยงชีวิตปกปองแก ...
ตัวอยางราย ๆ มีใหเห็นทุกป ไตทึ่มไมเคยลืม ไตกงเจาของเรือหลายราย
ถูกคนอวนมัดกับสมอโยนทิ้งน้ํา กลายเปนผีเฝาทะเลเพราะความประมาท
(113) (เนนโดยผูวิจัย)
หากความไมประมาทเปนเกราะปองกันอันตราย สิ่งที่ไตทึ่มกระทําเพราะคิดวาตน
ปองกันอันตรายอยางรอบคอบแลว ยังเปนดาบสองคมที่แสดงวาแกไมไดลวงรูถึงคุณคาที่แทจริงซึ่ง
มนุษยจําเปนตองรู การกระทําของไตทึ่มจึงสรางความผิดหวังชอกช้ําและความขัดเคืองใจแกมิตร
เขากับหยีจึงไมลงรอยกัน เมื่อหยีตองรับหนาที่เปนไตจําเปน แมรูตัววาขาดความชํานาญ แตความ
เปนคูอริทําใหเขามีทิฐิเกินกวาจะพึ่งพาประสบการณของมิตร สวนมิตรก็ตองการเอาชนะ แมรูวาหยี
พาเรือไปผิดทางก็ไมไดทวงติง เพราะคอยโอกาสที่หยีตองจนแลวยอมจํานนตอความเหนือกวาของ
ตน ความไมไววางใจกัน ความไมสามัค คี และการแกงแยง ชิงดีเพื่อจะไปยืนอยูในตําแหนงแหง
อํานาจนี่เองเปนสาเหตุที่ทําใหเรือลํานี้ตองลมจม คนเหลานี้ลืมคิดไปวาตน “ลงเรือลําเดียวกัน”
เมื่อยอนไปคิดถึงความผิดพลาดของไตทึ่ม ความพะวงกับการปกปองชีวิตของตน
ก็คือมูลเหตุแหงการหวงแหนอํานาจ จะวาเขาไมเขาใจจิตใจคนก็ไมเชิง เขาสอนหยีวา “... ตองรูจัก
ใชคนใหถูกกับงาน รูวิธีปกครองคน อยาใชแตอํานาจบีบบังคับ...” และ “เอาชนะใจลูกนอง” จึงจะ
ไมมีปญหา (112) แตคลายกับผูแตงจะบอกวา หลักการกับการปฏิบัติมีความซับซอนตางกัน แทนที่
ไตจะเอาชนะใจมิตรผูมีความรูและความสามารถเหมาะสม ก็ใหหยีขามหนาเขาไป ขอสําคัญหยีที่ไต
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หวังจะใหเสี่ยงชีวิตปกปองแก ก็ไมใชคนที่เกงพอจะรักษาอํานาจไวได หากหยีสามารถใชเครื่องมือ
ทันสมัยบรรดามีที่อยูในเรือทั้งวิทยุสื่อสาร ซาวนเดอร และเรดาร เขาอาจพาเรือไปถูกทางไดโดย
ไมตองพึ่งพาประสบการณของมิต ร แตไ ตทึ่มไมไดถายทอดความรู ดานนี้แกเ ขา ไมใชค วาม
กระชั้นของเวลาหรือเหตุผลอื่นใด หากแตเปนความจงใจของไตทึ่มที่จะสงวนความรูสวนนี้เอาไว
เพื่อใหตัวเองยังคงมีอํานาจ
ไตทึ่มจากไปแลว และหยีไมมีวันรูวา เปนเจตนาของไตทึ่มเองที่ไมสอนสิ่ง
นี้ใหแกเขา มันเปนอีกไมตายหนึ่งที่แกสงวนไว แกสอนหยีถือทาย เทียบเรือ
ถายทอดความรู เพื่อใหหยีเ ปนนายทายที่ดี รับใชแกเสมือนแขนอีกขางหนึ่ง
ถ า หากแกบอกสอนทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย า ง และหยี เ ก ง กาจขึ้ น มาเท า เที ย มแก
ตําแหนงไตกง จะมีประโยชนอะไร ไวปตอไปหรือในปที่แกตั้ง ใจปลดระวาง
ตัวเองจากทะเล เมื่อนั้นแหละที่หยีจะไดเรียนรูทุกอยาง (166)
หยีและมิตรก็ไมตา งจากไตทึ่มในแงของความเปนคนใฝอํานาจ ดังที่ผูแตงกลาวถึง
หยี ผ า นสายตาของไต ทึ่ ม ว า “ลึ ก ลงไปแกเห็ น ความหิ ว ตํ า แหน ง กระหายในอํ า นาจและ
ความกาวหนา” (112) สวนมิตรเขามีความสุ ขถึงขั้น ผูกพันลึกซึ้งกับการได“บัง คับ”เรือใหแลนฝา
คลื่น ไปในทิศทางที่ตองการ ซ้ํายังนิยมความนับหนาถือตา ในตอนยังไมสิ้นหวังกับตําแหนง
นายทายใหญ เขาคิดวาเมื่อไดรับโอกาส “เกาะกุมเครื่องมือแหงอํานาจเขาก็จะกลายเปนแมทัพใหญ
ซึ่งทุกคนในเรือตองเชื่อฟง” (71)
ในแงที่เรือลํานี้ เปนเหมือนสังคมใหญ คนเรือแตละคนก็ ปดความรับผิดชอบใน
ฐานะผูรวมกอปญหาไปไมพน ตัวละครประกอบลวนแตใฝฝนถึงอํานาจ เจมสเปนพอครัวหรือที่
ตําแหนง ในเรือเรียกจุมโพ บทบาทของเขามีค วามหมายที่ เกี่ยวโยงกับอํานาจอยางซับซอนใน
รูปแบบที่ตางจากคนอื่น คือไมใชอํานาจในทางการบริหารที่ขึ้นอยูกับความสูงต่ําของตําแหนง
หากแตเปนอํานาจในรูปแบบของความรูเฉพาะดาน เจมสชอบทําอาหาร เขาคิดวาตัวเองมีอํานาจ
ยิ่ง ใหญในฐานะพอครัว ผูกุมชะตากรรมแหง ปากท องของผู อื่น “และเขาเปน ผูอยู เ บื้องหลัง ที่
ขับเคลื่อนทุกอยาง” (23-24)
เจมสไมเพียงเปนตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ชมชอบความมีอํานาจเทานั้น เขายังเปน
ตัวแทนของผูสยบยอมตออํานาจและชางประจบสอพลอ ตอนไตทึ่มยังมีชีวิตอยู หนาที่อยางหนึ่ง
ของเจมสก็คือตองจัดสํารับพิเศษสําหรับไตทึ่ม เพื่อเอาใจผูเปนนายเขาจะบรรจงปรุงอาหารแตละ
มื้ออยางสุดฝมือและจะยกไปใหไตทึ่มในหองไตกงดวยตัวเอง เมื่อไตทึ่มเสียชีวิตและหยีขึ้นครอง
ตําแหนง เจมส ก็ยกสํารับไปใหเขา สว นนาคตําแหนง ของเขาอยูในระดับกลางๆ นาคเปน
หัวหนาคนอวน เขาเปนคนประเภทใหความสําคัญกับ“ความมั่นคง” คลายกับพวกนิยมอาชีพรับ
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ราชการ ภาพลักษณของเขาคือคนประเภทถือความภักดีที่ตัวบุคคลเปนเรื่องใหญมากกวาจะวากัน
ดวยเหตุผลและความถูกตองที่แท เขาจึงคิด“ยืนหยัดอยูขางหยี” ดวยการเชื่อมโยงกับไตทึ่ม
ผูอานจะประจักษไดวาปญหาของคนเปนสิ่งซับซอน ซึ่งตองอาศัยปญญาแยกแยะ
อํานาจดูเหมือนจะเปนสิ่งที่อยูก้ํากึ่งกันระหวางสิ่งที่เปนคุณคากับสิ่งที่เปนโทษภัย ในแงหนึ่งอํานาจก็
เปนสิ่งจําเปนสําหรับการอยูรวมสังคม อยางเรือสินชัย ๑ ที่จําเปนตองมีไตกงเปนศูนยรวมอํานาจ
กิจการงานของกลุมคนที่อยูในเรือจึงจะดําเนินไปได ผูแตงไดแฝงทัศนะวาอํานาจจะมีคาก็ตอเมื่อ
ประกอบดวยคุณ ธรรม ดังเหตุการณในตอนที่แปนซึ่งเปน คนอวนเมาแลวพลัด ตกน้ํา หยีคิดจะ
ปลอยใหเขาตาย แตตองยอมจํานนตอคําตําหนิของปลิวและนาคที่วาไตกงจะปลอยใหลูกนองตก
น้ําตายไปตอหนาตอตาไมได คุณธรรมเบื้องตนของผูเปนไตกงก็คือตองสํานึกถึงคุณคาของชีวิตของ
ผูอยูใตปกครองอยางเสมอหนา ไมวาลูกเรือจะอยูในสถานะใดตําแหนงใด ก็เปนหนึ่งชีวิตที่ “ไมควร
ถูกปลอยใหตายกลางทะเล หรือแมแตตายไปแลวก็ควรนําศพกลับไปใหญาติพี่นองจัดพิธีเผาหรือ
ฝงตามความเชื่อทางศาสนา” (192)
อีกแง ที่สําคัญ สําหรับ ผูมีอํานาจก็ คือตองรูจักทั้ง การครอบครองและปลอยวาง
ไตทึ่มเองเปนตัวละครที่มีลักษณะนิสัยหลายดาน ขณะที่ใฝอํานาจแกอาศัยความขยันหมั่นเพียรและ
ความอดทนเปนคุณคาที่ผูอานอดจะชื่นชมไมได ความอัปลักษณปรากฏเมื่อแกครองอํานาจอยางไม
รูจักปลอยวาง ดังที่ไมไดสอนวิธีใชเครื่องไมเครื่องมือทันสมัยใหแกหยี ทัง้ นี้เพราะหลงในอํานาจจน
ลืมคิดไปวา ความมีอํานาจไมใชคุณคาเพียงอยางเดียวที่มีอยูและการหมดอํานาจก็ไมไดแปลวาหมด
สิ้นคุณคา แมไมไดอยูในฐานะผูกุมอํานาจสูงสุด ของเรือ แตไตกงมากประสบการณอยางแกก็อยู
อยางมีคุณคาไดดวยประสบการณที่จะถายทอดใหผูอื่นเมื่อถึงเวลา ปญหาอยูที่ไมมีใครบอกไดวา
เวลานั้นคือเมื่อใด
สวนตัวละครอีกตัว อภิชาติตางจากคนอื่นในเรือลํานี้ อภิชาติไมใชคนเรือหากแต
เปนแขกพิเศษที่อยูในอีกสถานะหนึ่งตางหาก เขาเปนลูกเถาแกเรือทรัพยสมุทร มีเรื่องขัดใจกับ
ญาติๆและพี่ชายจึงหนีออกมาพักผอนกลางทองทะเล เมื่อพอรูและเรียกตัวกลับจึง โดยสารมา
พรอมกับเรือสินชัย ๑ อภิชาติคือตัวแทนของคนจําพวก “พอคา” ที่อาศัยความฉลาดหลักแหลม
แสวงหากําไรจากการเขาจัดการโดยไมตองลงแรง เขามีแผนอยูแลววาจะทํากําไรจากสินคาเถื่อน
และทองคําที่ไตทึ่มและลูกเรือพบเขานี้อยางไร และเขาฉลาดพอที่จะทําตัวเหมือนคนอยูวงนอกที่
ไมไดมีสวนไดสวนเสียกับทรัพยสมบัติเหลานี้ขณะเรือยั งไมถึงฝง แตอภิชาตก็ติดกับตัวเอง เขา
เปนคนมีความรู แตแผนกันตัวเองใหอยูวงนอกกอนเพื่อคอยโอกาสจะไดรับมากกวาผูอื่น ทําให
ความรูความสามารถของเขากลายเปน สิ่ง ไรประโยชน ครั้น รูตัว อีกทีวาคิด ผิดก็ทําอะไรไมไ ด
สุดทายตองเผชิญปญหาอันเลวรายไมนอยไปกวาคนอื่น
ลูกเรือคนอื่นนอกจากปลิวชางเครื่อง นุยรองหัวหนา ที่เหลือเปนคนอวน คนอวน
แตกเปนสองกลุมคือฝายของนาคประกอบดวยลูกนองอีกสามคนและปนนองชายของนุย อีกกลุม
เปนอินทรีและลูกนองอีกหกคน สวนคนอวนที่เหลืออีกหนึ่งคือจิ้งจก เขาเปนคนรักอิสระไมสังกัด
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กลุม ลูกเรือระดับลางเหลานี้มีความขัดแยงกันไมตางจากคนในตําแหนงระดับสูงขึ้นไป อินทรี
เปนคนอวนเชนเดียวกับคนอื่น เขาไมไดมีตําแหนงอยางเปนทางการ แตเปนคนประเภทนิยมการ
มีขุมกําลังและอิทธิพล เขาจึงมีลูกนอง อินทรีขัดแย งกับนุยเพราะหมายตําแหนงรองหัวหนาคน
อวน สวนโผนลูกนองของอินทรีก็ไมลงรอยกับตอมผูชวยนายทายอีกคน ดวยเหตุผลเดียวกับที่
มิตรไมลงรอยกับหยี
ทั้งหมดนี้คือสวนของปญหาความโลภ ความตองการอํานาจ และการแกงแยงชิงดี
นาสนใจวาวิธีการคลี่คลายปญหาอาจเห็นไดที่ตัวละครสองตัวคือจิ้งจกกับปลิวซึ่งดูไรความสําคัญใน
เรือ ในสวนของจิ้งจกเขาคือคนประเภทไมหิวทั้งเงินและอํานาจ ในมุมมองของไตทึ่ม “... แกไม
เคยเห็ น สายตาลูก น อ งคนไหนเป น แบบนี้ ไม สอ แววหิว เงิ น หรือ ลุก ลี้ลุ กลน” (124) นี่ ยอ ม
หมายความวาในแงหนึ่งความสัมพันธเชิงอํานาจนั้นเกิดขึ้นจากการยอมตกอยูในอํานาจของบางสิ่ง
รวมกันเชนทรัพยสิน เงินทอง ฐานะ เกียรติยศ เปนตน ดังนั้นการไมตกอยูในความลุ มหลงในสิ่ง
อันสังคมยึดถือก็คือทางที่จะหลุดพนจากอํานาจ เมื่อแตละคนตางหิวเงิน ไตทึ่มจึง“ไลตอน กดขี่
ขมเหงตามใจชอบ” แตสําหรับจิ้งจกเมื่อเขาไมสนใจไยดีตอสิ่งนี้ อํานาจของไตทึ่มในฐานะผูบันดาล
ก็กลายเปน สิ่ ง ไร ค วามหมาย หากทางออกอยูที่ การทํา ใหสิ่ ง ที่สั ง คมใหคุ ณ ค า กลายเปน สิ่ ง ไร
ความหมายเพื่อจะไดหลุดพนจากอํานาจของมัน ก็ดูเหมือนยังอยูไกลเกินไป นาเสียดายที่ทางออก
ประเภทนี้จะเปนไปไดก็เฉพาะคนที่อยูในสถานะเดียวกับจิ้งจก ประการแรกคือตัวคนเดียว เขาไมมี
บานและภาระตองหวงอยางคนอื่น ประการที่สองไมอยูในโลกของความเปนจริง จิ้งจกเปนสิงหขี้เมา
อันดับหนึ่งในเรือ เขาจมจอมอยูกับเหลาเพราะมันทําให “ลืมทุกสิ่งทุกอยางในโลกของความเปน
จริง ” (128) เทากับวาผูแตง ทาทายใหผูอานรว มคิด ว า หรือคนเราจะตองเปน ทาสของสิ่ง ลวง
ตลอดไป
สวนปลิวตางกับจิ้งจกอยางตรงกันขามประการหนึ่ง ขณะที่จิ้งจกเปนสิงหขี้เมา
อันดับหนึ่งในเรือ ปลิว กลับเปนคนเดียวที่ไมดื่มเหลา เมื่อเปรียบเทียบกับจิ้งจกในแงนี้ก็ยอม
หมายความวา ปลิวอยูในแดนตรงกันขาม เขาอยูในโลกของความจริง เขาไมปฏิเสธเงินเพราะเปน
ปจจัยใหมี “ที่ทางทํากิน เปนบาน และคาสินสอดทองหมั้น” คาใชจายในการรักษาแม คาเลาเรียน
ของนองๆ และหลานชายสองคนที่เปนคนเรือ (ในเรือลําอื่น) นาสนใจวาปลิวคิดถึงการทําบุญ หรือ
การแบงเงิน “ทําอะไรสักอยาง ใหกับชุมชนบานเกิด” (142-143)ปลิวรูวา เงินคือสิ่งจําเปนสําหรับชีวิต
เขาไมไดคิดถึงการครอบครองอํานาจ หากแตคิดถึงการแบงปนดวยความรักมากกวา
วิธีคิดของปลิวก็คือวิธีคิดที่จะควบคุมความโลภ ปลิวถูกกําหนดใหเปนผูมองคนอื่น
ในนาทีสําคัญเมื่อพบทองคํา ในบท “งานเลี้ยง” ปลิวรับหนาที่เฝาหองเครื่อง เขาเปนคนเดียวในเรือ
ที่ไมชอบดื่มเหลา แตก็ยอมดื่ม และในขณะทีก่ ําลังจะงีบ
ปลิว เอนหลัง และหลับตาลง ฤทธิ์เ หลาแกวเดียวทําใหสิ่ง รอบกายหมุน
ควาง พลันแสงแวบวับของทองคําก็ปลุกใจเขาตื่น เขาเห็นไตทึ่มรับทองคําแทง
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หนึ่งมาถือไว แดดจาสองกระทบ เกิดประกายเจิดจาราวกับเปลวเพลิง มันเปน
แสงแหงอํานาจ แสงแหงความมั่งคั่งและร่ํารวย ปลิวยืนมองอยูอีกดานหนึ่ง ไม
เพียงลําแสงแหงทองคํา แตเขาเห็นดวงตาลุกวาวของไตทึ่ม ทาทางตื่นตลึงของ
พวกคนอวน
ประกายแหงทองคําสาดจับดวงตาแทบทุกคู และทอดเงาลึกลงไป
มันจะเปลี่ยนเปนเงินนับรอยลาน และจะตกมาสูมือเขาสวนหนึ่ง ปลิวไม
อาจขมตาหลับ ใจเขาเตนแรง แสงแหงทองคําพาเขาหวนกลับไปยังบานหลัง
เล็กที่แวดลอมดวยเรือกสวน ใบหนางดงามของอดีตคนรักผุดขึ้นมา (142)
เมื่อเทียบกับตัว ละครอื่น ที่กระหายในอํานาจอยางไตทึ่ม มิต ร และเจมส ฯลฯ
ขณะที่ตัวละครเหลานี้มองความสัมพันธระหวางมนุษยในแนวตั้ง ซึ่ งเปนความสัมพันธเชิงอํานาจ
ระหวางผูมีอํานาจกับผูอยูใตอํานาจ ปลิวเนนที่จะมองความสัมพันธระหวางมนุษยในแนวระนาบซึ่ง
ควรจะเทาเทียมกัน ดังนั้นเขาจึงคิดวาเมื่อไดรับสวนแบงก็สมควรเผื่อแผไปยังผูอื่น สวนตัวละคร
ที่ใหความสําคัญกับอํานาจ ยอมไมรูจักคําวาพอ ทั้ง นี้เพราะเงินทองจํานวนมากที่กําลังจะไดเปน
เจาของนั้นไมใชอะไรอื่นหากแตเปนทางไปสูอํานาจ ทั้งความมีอํานาจเหนือผูอื่นและเปนทางที่จะ
สลัด พนจากอํานาจของผูอื่น ดัง ในตอนหลังจากขนทองคําและทรัพยสมบัติลงเรือเสร็จสิ้น แลว
ไตทึ่มคิดวานับจากนี้ไปแกไมจําเปนตองกังวลกับคาหนวยกิตของลูกชายลูกสาวที่ยังเรียนไมจบ และ
หนี้สินซึ่ง พันธนาการชีวิต แกมายาวนาน รวมทั้งดอกเบี้ยธนาคารซึ่งเบงบานขึ้นทุกวิ นาทีอีกแลว
(105) มิตรนึกถึงดาหวันผูหญิงที่เขาเคยพลาดหวังในคราวพลาดตําแหนงนายทายแลวคิดวา “เขา
อาจหวนกลับปตตานีอีกครั้งพรอมรถเกงคันโต คราวนี้เขาจะยื่นคําขาดใหดาหวันเลือก แนนอน...
น้ําเสียงและทาทีของเขาตองเต็มไปดวยอํานาจ” (125) อินทรีคิดวา “หากเขามีเงินมากขนาดนั้นก็ไม
จําเปนตองออกทะเล ไมตองดิ้นรนปากกัดตีนถีบ ไมตองทนตากคลื่นลมเสี่ยงชีวิตกับความผันแปร
เหนือหวงน้ํา...ไมตองเปนลูกไลของใครอีกตอไป” อํานาจความร่ํารวยของเขาจะ “สยายปกออกไป
และเขาจะเปนยิ่งกวาพญาอินทรี” (129) สวนเจมสก็คิดวาไฟฝนที่จะเปดรานอาหารโกหรูซึ่งเคยมอด
ดับไปแลวจะคุขึ้นมาอีกครั้ง1 เขาจะมีค วามสุข ดวยเหตุผลที่วา โลกแหง “ขาวปลาอาหาร” เปน
“โลกทั้งหมดที่กําหนดชีวิตของผูคน” เจมสยังฝนถึงความร่ํารวยซึ่งทําใหเขามี“โลกใหม” “บางทีคู
ควงของเขาอาจเปนนักแสดงสาวชื่อดัง ” “เขาอาจไดสัมผัสนวลเนื้อ”ดารานางเอกละครโทรทัศน
แทนที่จะคิดฝนเอา (131-132)
มิ ต ร อิ น ทรี และเจมส เ ห็ น ว า อํ า นาจเป น ป จ จั ย ของความสุ ข ในกามารมณ
ความตองการในราคะนั้นจัดเปนความโลภของปุถุชน เนื้อหานี้มีความหมายเชื่อมโยงกับสัญลักษณ
1

บทประพันธมีขอความวา “เขาไมสนใจสิ่งอื่น นอกจากไฟฝน ซึ่งดับไปนานไดฟนตื่น” (131) คําที่เนน ไมเขาชุดกับดับซึ่งเปนกริยา
ของไฟ
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สําคัญของเรื่อง คือรูปปนผูหญิงสีเขียวเหมือนหยกเปลือยครึ่งตัว ที่อภิชาติพบในเรือขนของเถื่อน
แลวไตทึ่มนํามาเก็บไวในหองไตกง ซึ่งอาจตีความไดหลายแงมุม ในแงหนึ่งรูปปนผูหญิงเปลือยนี้
หมายถึงแรงกระตุนตัณหาทางเพศ ในอีกแงหนึ่งรูปปนที่มาพรอมกับทรัพยสมบัติและทองคํานี้ ก็
สื่อความหมายถึงความปรารถนาอยางหลากหลายของคนในเรือลํานี้ ซึ่งเขาใจวาทรัพยสมบัติที่เขา
ยึด ครองก็ คือ สิ่ง ที่จ ะนํ าเขาบรรลุ ค วามปรารถนา แต คุ ณ ค าของทรั พย สมบัติ ก็เ ปลี่ ยนไปตาม
สถานการณและความคิดของบุคคล ดังเห็นไดวารูปปนนี้บางครั้งก็ดูเหมือนหลับตา บางครั้งกลับสง
สายตามาได สวนรอยยิ้มก็มองไดวายินดี ยั่วยวน หรือเยาะหยัน
ในระยะแรกทีไ่ ดครอบครองทองคํา รูปปนในสายตาไตทึ่มคลายกับจะสงยิ้มมาให
ตาที่หลับพริม้ สีผมสีผิวลวนดูสวยงามชวนเคลิบเคลิ้มหลงใหล แตรอยยิ้มนั้นแกดูไมออกวา ยิ้มหยัน
หรือรวมยินดี (115) การอานรูปปนไมออกอาจจะหมายความวาเราไมรูเทาทันสิ่งเยายวน คนเหลานี้
หวังเต็มที่วา เมื่อเรือถึงฝงทองคําและทรัพยสมบัติเหลานั้นจะนําตนไปสูช ีวิตใหม เมื่อไตทึ่มตายลง
ปญหาเริ่มปรากฏใหเห็นวาความหวังดังกลาวไมอาจบรรลุผลไดงายดายอยางที่คิด หยีตองรับภาระ
ที่หนักหนวงซึ่งตัวเขาเองก็ไมแนใจวาจะนําพาลูกเรือคืนฝงไดหรือไม ในสถานการณเชนนี้ความฝน
ไมไดดูสวยงามเหมือนตอนไตทึ่มยังอยู ทรัพยสมบัติมีค ามหาศาลที่จะนําพาทุกคนไปสูชีวิตใหมที่
นาใฝฝนถึง แตขณะเดียวกันมูลคามหาศาลของมันก็ทาทายตอความสามารถและประสบการณทาง
ทะเลที่นอยนิด ของไตจําเปนผูนี้เ ชน เดียวกัน เมื่อไตกงตายหยีไ ดเ ขาไปในหองของแก เขาเห็น
นัยนตาสีฟาสดใสของรูปปน ใบหนาสงบ ปากเมม “จองมองมาขางหนาเหมือนเยยหยันทุกสิ่งทุก
อยาง” (165)
ในบท “สายใยแหงชีวิต” จนถึงตอนที่เสบียงหมดลง ทุกคนอยูในสถานการณทตี่ อง
เผชิญกับความอดอยากหิวโหยและกระหาย หยีเหลือบเห็นรูปปนอีกครั้งในตอนที่เขากระหายน้ํา
เต็มที่และไดดื่มเหลาที่พบอยางบังเอิญ เขาเห็นรูปปนยิ้มเหมือนยั่วยวน “ปลายถันสองขางเปนสี
ชมพูระเรื่อ” (259-260) นั่นแปลวาตัณหายังมีพลังในจิตใจ แตในบท “เสนแบงระหวางความเปน
ความตาย” กอนที่จะสิ้นใจลงเพราะความหิวโหย ขณะกําลังเสาะหาของที่กินไดในเรือ อภิชาติเขาไป
ในหองไตกง สิ่งที่เขาเห็นก็คือ “นัยนตาสีเลือดของรูปปน... ผิวเหี่ยวยนเหมือนลูกบวบแกๆ ถันสอง
ขางหอยยอย” (269) ตัณหาราคะคงชวยใหชีวิตรอดไมได อภิชาตรูสึกวาสายใยชีวิตกําลัง “ลองลอย
ออกไป และตัวเขาก็เล็กลีบลง ผิวหนังเหี่ยวยนเหมือนลูกบวบแกๆ นัยนตาสองขางแดงฉานด วย
เลือด” (269) อยางเดียวกับภาพรูปปนในสายตาของตน ในบท “เสนแบงระหวางความเปนความ
ตาย” นาคคิดหาทางรอดดวยการนําโฟมหุมกลองตูเย็นผูกเปนแพลอยน้ํา นาคนาจะรอดถาเขาไม
หยิบทองไปถึง 15 แทงจนถวงน้ําหนักจมลง ความโลภอันนาขันของเขาเห็นไดจากเมื่อหยิบทองไป
15 แทงแลว ยังคิดจะเอาไปอีก 5 แทงแตแลวก็วางลง ขณะวางทองคํา 5 แทงนี้เองเขาเห็นรูปปนนี้
ยิ้ม (274) ตอนที่มิตรจะจบชีวิตเขาเขาไปในหองไตกงขณะเหนื่อยและหิว พบทองคําในหีบ เขาคิด
วา “มันเปนสมบัติแหงความตาย” (283) และ “ประกายแหงทองคําไมตางจากแววตายั่วยวนของ

82

ดาหวัน ในยามหิวสุดขีดทั้งสองสิ่งไมมีความหมาย..” (284) มีความขัดแยงที่แสดงอํานาจแหงราคะ
ที่ปะทะกับความรักชีวิต ในขณะนั้น มิตรไดสัมผัสเคลน คลึง รูปปน ในหองไตกง เขาเคลิบเคลิ้ม
หลงใหลคิดไปวาเปนเรือนรางของดาหวันจริงๆ แตเมื่อรูตัวเขาก็คิดวา “มันเปนเพียงรูปปน” พรอม
กับผลักออกไปอยางไมไยดีและ “กลับมาหาขวดเหลา” (284) ซึ่งในตอนนั้นเปนเพียงสิ่งเดียวที่กิน
ไดดื่มไดจริงๆ
ในบท “ในทายที่สุด” เชนเดียวกัน ปลิว เปน คนสุด ทายในเรือลํานี้ที่เ ห็นรูปปน
(288) หากรูปปนเปนสัญลักษณของตัณหาอันเยายวน มันก็ไมใชสิ่งเยายวนปลิวไดงายนัก เพราะเขา
เปนคนครุนคิด และมีความรักที่สะทกสะเทือนตอความเศรา เมื่อตัวละครอื่นเห็นรูปปนคนเหลานั้น
ถูกดึง ดูดดวยทรวงอกอันสะดุด ตา และเคลิบเคลิ้มกับการสัมผัสเคลาคลึง แต สิ่งที่ปลิวเห็นก็คือ
ใบหนาที่เฉยเมยและนัยนตาสีฟาที่เฉยชา เมื่อสบตารูปปนเขานึกไปถึงอดีตตอนที่เขายังเล็กตอนที่
ชาวบานสวนนําผลพุทราไปเททิ้งเมื่อราคาตกต่ําสุดขีดในรอบหลายป เพื่อประชดพอคาคนกลางที่
กดราคา
ในเนื้อเรื่องหลายตอนผูแตงบรรยายถึงปลิวโดยแทนตัวเขาดวยถอยคําที่วา “ชาง
เครื่องนัยนตาเศรา” เมื่อสบตารูปปนเขานึกถึงกองพุทราเนาสูงเปนภูเขา เขาจําไดวา “คืนนั้นเขา
นอนฝน เห็นหยาดน้ําตาชาวสวน หยาดน้ําตาแหงความขื่นแคนไหลรวมกันเปน บึงกวาง... กวาง
ออกไปเรื่อ ยๆ” (288-289)และในตอนสุด ท ายก อนที่ เ ขาจะสิ้ น ใจผูแ ต ง บรรยายว า “ในภวั ง ค
ความรูสึกครึ่งหลับครึ่งตื่น นัยนตาสีฟาของหญิงครึ่ง ตัวคลายกําลังจองเขาอยูจากที่ไกลแสนไกล”
(292) ชวนใหคิดไปถึงความรักของเขาซึ่งเปนรักบริสุทธิ์ที่มีใหกับกิ่งหญิงสาวผูมีจิตใจงดงาม ปลิวมี
แผลใจกับพี่สาวของเธอดวยสาเหตุที่มาจากความจน ดูเหมือนชางเครื่องนัยนตาเศราผูนี้จะผจญกับ
ความทุกขเศราที่มาจากความจนยากมาตลอดชีวิต ปลิวไมใชคนโลภจนเกินจําเปน ทองคําสําหรับ
เขาไมใชสิ่งที่จะนําไปสูความมีอํานาจเหมือนคนอื่น เพียงแตเปนสิ่งที่จะทําใหเขาพนไปจากความ
ทุกขยากและสมหวังกับความปรารถนาที่สวยงามเทานั้น
รูปปนนี้ ในแงหนึ่งจึงสื่อถึงความปรารถนาในหลายๆดานของมนุษย ที่แตละคน
เลือกกําหนดขึ้น ทั้งความตองการทางเพศ ความตองการจะมีอํานาจเหนือผูอื่น ความฝนจะพนไป
จากความทุกขยากลําบาก และความปรารถนาถึง ความสุขที่งดงาม ที่ มนุษยพยายามจะไปใหถึง
ทรัพยสิน เงิน ทองจึง เปน สิ่งที่ทุกคนปรารถนา แตขณะเดียวกันก็เปน เหมือนสิ่งที่มนุษยปน แตง
ขึ้นมาจนติดกับดักสิ่งที่สรางขึ้นนี้อยางหาทางออกไมได จุดจบของตัวละครในนวนิยายเรื่องนี้เหมือน
จะเตือนสติผูอานว า ตราบใดที่ค นเรายัง หลงใหลกับสิ่ ง สมมุตินี้จ นหลงลืม ไปวาที่แ ทแลว ชีวิ ต
ตองการอะไรและดํารงอยูไดดวยสิ่งใด ก็อาจประสบกับหายนะที่ไมมีทางออกและพากันไปสูความ
ลมจมเชนเดียวกับเรือนี้
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ศาสนาและความเชื่อ : การตั้งคําถามตอสถาบันหลัก
งานที่วิพากษวิจารณวัฒนธรรมทางศาสนาและความเชื่อในแนวคิดหลักของเรื่อง ก็
คือนวนิยายเรื่อง งู (2527) และ คนทรงเจา (2531) ของวิมล ไทรนิ่มนวล ขอนาสังเกตประการหนึ่ง
ก็คือ มีสวนพองกันหลายประการกับงานในชวงตนของชาติ กอบจิตติ อยาง จนตรอก (2523) และ
โดยเฉพาะ คําพิพากษา (2524) นวนิยายเหลานี้ตางมีประเด็นในการวิพากษวิจารณวัฒนธรรมทาง
ศาสนาและความเชื่อ อีกทั้งตางก็ใสใจตอปญหาการกระทําตอกันของมนุษย โดยมีมูลเหตุที่ผูกโยง
กับวัฒนธรรมและการใหความสําคัญกับความมั่งมีทางวัตถุ
ใน จนตรอก ผูแตงไมเพียงไมระบุชัดวาปญหาอยูที่ใดกันแน ดังที่ไดกลาวไปแลว
เทานั้น สุดทายยังใหตัวละครของเขาซัดทอดไปที่เรื่องของเวรกรรมอยางอับจนความคิด ซึ่งก็ดู
คลายกับวาเมื่อผูแตงวิเคราะหปญหาไปไดไ มลุลว ง ก็หันไปหาคติเกาแกที่มีอยูในสังคมมาเปน
คําอธิบาย ดังที่บุญมาถกปญหากับตัวเอง
‘มันเปนเพราะใครกันแนวะนี่ ?’ บุญมานึกถามตัวเอง
‘เพราะมึงนั่นแหละ’ อีกความคิดหนึ่งตะโกนแวบสวนขึ้นมา
‘ถามึงไมชวนพอมากรุงเทพฯ!’
‘ถามึงไมอยากมีบา น!’
‘ถามึงไมเสือกกูเงินเถาแกเขามา!’
‘ถามึงไมเตะเมียในวันนั้น!’
‘ถามึงไมไลสีดาออกจากบาน!’
‘ถามึงไมเสือกไปเรือ!’
‘ถามึงไมโดนจับ!’
‘และถามึงอยูบานทํางานไปกลับเหมือนเชนคนอื่น ๆ เรื่องมันก็คงไมลง
เอยแบบที่เห็นนี่หรอก ...’
บุญมาไมไดคิดโทษใครที่ไหนเลย บุญมาไมคิดโกรธใครดวยซ้ํา ที่ทําให
ชีวิตครอบครัวของเขาตองหันเหเปนเชนนี้
บุญมาคิดโทษแตตัวเอง บุญมาคิดโกรธแตตัวเองที่เกิดมาเปนคนจน เขา
ไมรูหรอกวาทําไมชีวิตคนจน ๆ อยางเขาจึงตองประสบเคราะหกรรมอยูเสมอ
มา เขารูเพียงวาชีวิตนี้เปนเรื่องของเวรกรรม เกิดมาเพื่อชดใชกรรมเกาให
หมด ๆ ไป (119 -120)
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ถึง กระนั้น ก็ต ามในประเด็น ขางตน เราไมจําเปน ตองคิด วา ความจนตรอกของ
ตัวละครเปนความจนตรอกของผูแตงไปดวย การมองปญหาของตัวละครไมจําเปนตองเปนอยาง
เดียวกับผูแตง บุญมาคิดโทษเวรกรรม แตเราจะเชื่อตามตัวละครไดอยางนั้นหรือวาการประสบ
ชะตากรรมของเขาเปนเรื่องของเวรกรรม และจะปกใจไดหรือวาที่ผูแตงผูกเรื่องมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อ
จะใหเราเชื่อวาเปนเรื่องของเวรกรรม แนนอนวาการ “มองไมเห็นทางที่จะใชหลักปรัชญานี้มาชี้ทาง
ปลดปลอยประชาชนผูยากไรจ ากทางตั นในทางสังคม” นั้น นับเปน “การจนตรอกทางปรัชญา”
(เจตนา นาควัชระ, 2547ข : 350) ไมวาผูแตงจะจนตรอกจริงหรือไมก็ตาม สิ่งที่เขาทําไดสําเร็จก็คือ
การยั่วยุใหเราไดคิดวา การมองหายนะของใครก็ต าม แลว ซัด ทอดใหเปนเรื่องเวรกรรมนั้น คือ
ความจนตรอกทางปรัชญาในวิธีคิดแบบไทย เพราะวิธีคิดนั้นทําใหเราตองยุติการคนหามูลเหตุแหง
ความพิการของสังคม ในเมื่อเรามีคําตอบสําเร็จรูปที่ทําใหยอมรับโดยดุษณีวาวิบากกรรมเปนสิ่งที่
บุคคลผูถูกกระทํานั้นนั่นเองกอขึ้นและเขาเองคือคนที่ตองรับผิดชอบ ถึงแมวาวิธีคิดเชนนี้อาจชวย
ลดความทุรนทุรายลงไปได แตก็ตองยอมรับวาวิธีคิดเชนนี้นั่นเอง ที่ทําใหศัตรูของประชาชนหลุด
รอดไปครั้ ง แลว ครั้ ง เล า เพราะไดป ด ความรับ ผิ ด ชอบของทุก คนออกไปยกเว น ผูถู กกระทํ า
การวิพากษวิธีคิดของบุคคลและสังคมเชนนี้กลาวไดวาเปนพื้นฐานที่จะนําเสนอคําตอบที่เหมาะสม
กวาในงานชิ้นตอไป คือนวนิยายเรื่อง คําพิพากษา
กรอบโครงความคิดที่ควบคุมการสรางเรื่องใน คําพิพากษา อาจกลาวไดวา เปน
หนทางแหงการแสวงหาแนวคิดทางปรัชญาที่กระตุนใหเกิดความสํานึกตอความสัมพันธกับผูอื่นและ
ความสํานึกในความเปนมนุษยของผูอื่น โดยแฝงการวิพากษแนวคิดเรื่องเวรกรรมในพุทธปรัชญา
แบบชาวบาน ดังที่ผูแตงไดใหตัวละครของเขาทั้งตั้งคําถามและใหคําตอบอยางชนิดที่เราปฏิเสธจะ
ไมคิดตามเขาไมได เชนคําถามของฟกในตอนตนเรื่อง
มันเปนกรรมเปนเวร
เคยทําเวรกรรมไวเมื่อใดกันเลา ชีวิตนี้เกิดมาปลาสักตัวไมเคยฆา เงินสักเฟอง
ไมเคยลักขโมยใคร ลูกเมียใครก็ไมเคยไปเสพสม พูดจาหลอกลวงไมเคยเอย
สุรายาเมานั้นอยาวาแตกินเลย มองยังไมอยากมอง ศีลหาขอนี้ถือประพฤติมา
ตลอด แลวทําไมถึงตองรับเวรรับกรรม หรือวาเปนมาแตปางกอน (59-60)
และในตอนทายเรื่อง
...มีคําถามหนึ่ง ถามเขาวา –นี่นะหรือเรื่องหนาวรอนในโลกมนุษย ทุกข
ทรมาน ที่ไดรับตลอดมานี่นะหรือเปนเรื่องหนาวรอน ก็แลวกูไดกอกรรมทํา
เข็ญไวกับใครบางละ
ฟกหัวเราะเบา ๆ เมื่อคิดประชดขึ้นมาวา – มึงเอาแมเลี้ยงไงละ
แทนที่จะโทษเวรกรรม เขากลับนึกโทษคนอื่น คนอื่นนี่เองที่ทําใหเขาตอง
ตกต่ําลง ทําใหวิถีชีวิตของเขาตองเปลี่ยนแปลงไป ... (278)
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นอกจากนี้ผูแตงยังใหตัวละครอื่นวิพากษวิจารณหายนะของฟกโดยยกเปนอุทาหรณในเรื่องวิบาก
กรรมอีกหลายครั้ง ซึ่งเราปฏิเ สธไมไดอีกเชนกันที่จะไมคิดแยง เชนตอนที่ฟกกลายเปนไอขี้เมา
หยําเปหลังงานศพพอ “บางคนเลาวาเคยเห็นตอนมันเมาแลวเดินสวดมนตน้ําตาไหลพราก ‘ขาวา
มันบา’ บางเสียงเลาอางถึงกฎแหงกรรม” (174) ในตอนที่รางกายของฟกเริ่มผิดปรกติอันเปนผลมา
จากพิษสุรา ก็วากัน วา “รางกายของมันที่เ ปลี่ยนไปคลายผูหญิงนี้ ก็เ พราะวามันเอาเมียพอมั น
นั่นเอง กรรม กรรมมันตามทันตาเห็น” (245) หลวงพอเองก็ยังเคยยกตัวอยางของฟกใหคนอื่น ๆ
ฟงอยูเสมอในโทษของสุรา
...เปน ตัวอยางที่มีผ ลเห็นอยางชัดแจง ในคําสั่ง สอนของพระบรมศาสดา
และ หลวงพอทานไดสรุปเปนความวา :
ในกรรมของแตละบุคคลนั้นเปนเรื่องของแตละบุคคล ทานวา เราเองเปน
ผูชี้ใหเห็นแสงสวางไดก็เฉพาะคนที่ตาดีเทานั้น สวนคนตาบอด แมวาจะจูงมา
ยืนอยูกลางแสงจาก็จะมองไมเห็นอะไรเลย (205)
ไมวาเราจะเห็นดวยกับผูแตงหรือไมก็ตาม แตคงตองยอมรับวา ความเคยชินแต
เดิมมาเมื่อ มองหายนะของผูอื่น แลว ซั ด ทอดใหเ ป น เรื่อ งของเวรกรรมนั้น ไดถูก คํา พิพ ากษา
สั่นคลอนเสียแลว แนวคิดเรื่องเวรกรรมอันเปนพุทธปรัชญาแบบชาวบานในกรอบความคิดของ
นวนิยายเรื่องนี้ ผูแตงไดแสดงใหเห็นวานั่นก็คือ “การจนตรอกทางปรัชญา” ที่ผลักใหชาวบานตก
อยูในจุดบอดทางปญญา จนเชื่ออยางแนนแฟนวาหายนะที่เกิดกับฟกนั้นเปนวิบากที่ทันตาเห็นของ
เขาเอง ความเชื่อนี้เปนเหตุใหเขาถูกกระทําตามกฎที่วาคนชั่วตองรับผลกรรม การกระทําตอเขาจึง
กลายเปน เรื่องชอบธรรมไป เพราะชาวบานทึกทักเอาวาฟกสมควรแกค วามพิน าศ พวกเขาจึง
กลายเปนนรกสําหรับฟกแตฟกก็เชื่อแนวาผูตกนรกในโลกหนาไมไดมีแตเขาคนเดียว
เสียงกลองระฆังยังดังอยู หมายังคงหอนรับโหยหวนไมขาด เขานึกถึงหมา
ที่ไดตีตายไปในวันนั้น นึกถึงเวรกรรมที่ไดกอไว ในชั่วชีวิตที่ไดผานมานี้ เขามี
บาปติดตัวอยู 3 อยาง : ฆาหมา โกหกหลวงพอ ดื่มสุรา ถาตายไปเขาคงตก
นรกเพราะบาปกรรมอันนี้ แตที่คนอื่นไดกอกรรมไวกับเขาเลา มันมากมายกวา
ที่เขาไดทําไวเสียอีก และถาเปน จริงเขาจะไดเจอกับคนที่รูจักอีกมากมายใน
นรก ...และเขาจะคอย (303)
แนวคิดเรื่องเวรกรรมดังที่กลาวมานี้ ผูแตงไดแสดงใหเห็นวา มีความเชื่อมโยงกับ
การปฏิบัติระดับประเพณีและพิธีกรรมโดยไมลงลึกถึงแกนแทของหลักศาสนา จึงไมสามารถเกื้อกูล
ความสัมพันธระหวางมนุษยได ตัวละครในนวนิยายเรื่องนี้ดูเหมือนตางก็มีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยูกับ
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ศาสนาแตสวนมากก็มิไดเขาถึงหลักธรรม ฟกเองอยากจะบวชแตดูเหมือนวาเขาก็ไมไดซาบซึ้งในรส
พระธรรมหรือตองการความหลุดพนแตอยางใด เขาอยากบวชเพราะตองการเปนที่ยอมรับของคน
อื่น ในแงนี้ศาสนาไดกลายเปนชองทางในการสรางสถานะทางสังคมไปเสียแลว ในที่สุดแลวฟกเองก็
ใหความสําคัญกับสถานะทางสังคมไมแพตัวละครอื่น ผูแตงไดแสดงใหเห็นวาการบวชของฟกนั้น
เปนเพียงทางที่จะบรรลุความตองการทางสังคม คือความตองการการยอมรับจากผูอื่น ในแงที่ความ
ตองการการยอมรับจากผูอื่นเชื่อมโยงกับความยึดมั่นในตัวตน การบวชของเขาจึงเปนไปเพื่อพอก
พูนความยึดมั่นในความเปนตัวเรา ไมใชทางแหงความสงบที่แทจริง ดังนั้ นจึงอธิบายไดวาในวันที่
เขาลาสิกขาเพื่อมาดูแลพอ เขาจึงรูสึกวาจิตใจสงบลงเพราะไมไดพะวงกับตัวตน เชนเดียวกับใน
ตอนที่ฟงคําพูดของสัปเหรอไขในตอนเผาศพพอที่วา “ตายแลวก็หมดกัน”
ฟกคิด คลอยตามคําพูด ของสัป เหรอ ครูหนึ่ ง เขารู สึกจิต ใจสงบลงอยาง
ประหลาดความรูสึกสงบเชนนี้เคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งกับเขานานมาแลว ตอนเชา
มืดของวันที่สึกจากเณร ชวงที่ยืนเปลื้องจีวรแลวสวมกางเกงเขาใตสบง
ปลดผาเหลืองออกจากตัวสวมใสชุดฆราวาส ตอนนั้นเขายืนอยูที่ระเบียงดาน
นอกของหอสวดมนต ชั้น บน ซึ่ง มองเห็น ทิ ว ทัศนเ บื้อ งลางโดยตลอด ดวง
อาทิตยกําลังขึ้นพอดี แสงสีชางสวยงามจนทําใหลืมไปวา ตัวเองนั้นเปนใคร
กํ า ลั ง ยื น อยู ที่ ไ ห น แ ต จิ ตใ จกลั บ ส ง บ เ ยื อกไ ม คิ ดถึ ง อะไ ร เ ล ย
และนี่เปนอีกครั้งหนึ่งที่มีความสงบเชนนี้ตอหนาศพของพอ แวบหนึ่งก็เลือน
หายไป เขาตะลึงอยูชั่วครู (139-140) (เนนโดยผูวิจัย)
จิตใจที่เยือกเย็นสงบนิ่งที่เกิดขึ้นกับฟกทั้ง 2 ครั้งนี้ ครั้งหลังเมื่อฟงคําของสัปเหรอไขนั้นเปนเรื่องที่
เขาใจไดงาย เพราะคําพูดนั้นทําใหเขาปลอยวางจากพอที่เปนรูปกาย แตความสงบใจครั้งแรกซึ่ง
เกิดขึ้นขณะเขาลาสิกขากําลังเปลี่ยนเพศจากบรรพชิตเขาสูฆราวาส นี่สิเปนประเด็นที่ตองตีความ
การลาสิกขาเกี่ยวอะไรกับความสงบใจ เนื้อเรื่องตอนนี้มีสัญลักษณที่ตองตีความอยูมาก ความสงบ
ใจทําไมตองมาจําเพาะเกิดขึ้นเอาตอน “ปลดผาเหลืองออกจากตัว” สําหรับฟกแลวการลาสิกขาก็คือ
การยอมตัดทางสรางเสริมสถานะทางสังคมเพื่อใหผูอื่นยอมรับ อันเปนสิ่งที่เขาใหความสําคัญมาก
ที่สุดอยางหนึ่งในชีวิต ซึ่งอาจจะเปนเพราะความที่เปนคนต่ําตอยมาตั้งแตจําความได ความกตัญู
ตอพอเปนเหตุผ ลของการลาสิกขา นับเปนการทําเพื่อผูอื่นพรอม ๆ กับทําลายความใฝฝนของ
ตัวเองลงไป ก็เทากับวาเขาใหความสําคัญกับผูอื่นมากกวาตนเอง การ “ปลดผาเหลืองออกจาก
ตัว” อีกนัยหนึ่งจึงหมายถึงการคลายความยึดมั่นในตนเองลงไป ดวยการปลดเปลื้องตัวเองออก
จากความยึดมั่นถือมั่นในเพศบรรพชิตอันเปนสถานะทางสังคม การที่เขาสามารถทําลายความยึด
มัน่ ในตัวตนตรงนี้ลงไปไดจึงทําใหจิตใจเขาสงบลง ดังสัญลักษณในความคิดของฟกวา “ดวงอาทิตย
กําลังขึ้นพอดี แสงสีชางสวยงามจนทําใหลืมไปวา ตัวเองนั้น เปนใครกําลังยืนอยูที่ไหน แตจิตใจ
กลับสงบเยือกไมคิดถึงอะไรเลย”
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ตัวละครอื่นก็ไมตางจากฟกเลยในแงของการเขาไมถึงแกนแทของศาสนา แมแต
สมภารเจาวัด ไมตองกลาวถึงชาวบานผูเปนอุบาสกอุบาสิกา ในกรณีของหลวงพอ คุณธรรมที่เดน
สุดของหลวงพอรวมทั้งพระบางรูปอยางหลวงตาผอนก็คือความมีเมตตา แตความมีเมตตาก็ไมได
เปนเรื่องเดียวกับการเขาใจปญหา หลวงพอไมใชคนที่เขาใจชีวิตหรือรูซึ้งถึงหลักธรรมในระดับลึก
ความมีเมตตาของหลวงพอก็ยัง วางอยูบนบรรทัดฐานที่เคยชิน คือคนผิดศีลเปนคนชั่ว โดยไม
พิจารณาสาเหตุ หลวงพอจึงไมเขาใจปญหาของฟก ซ้ําคนมีเมตตาอยางหลวงพอก็กลับเปนแรง
หนุนที่ตอกย้ําความเชื่อเรื่องวิบากกรรมอยางเลื่อนลอยของชาวบาน คนมีเมตตาอยางหลวงพอจึง
กลายเปนผูรวมกระทําตอฟกไปโดยไมรูตัว ฝายชาวบานก็นับถือศาสนากันเพียงในระดับพิธีกรรม
ศาสนาดูเหมือนจะเปนแคตลาดบุญสําหรับชาวบาน พวกเขาเขาวัดทําบุญก็เพียงเพื่อ “มีหลักประกัน
วา เกิดชาติหนาภพหนาจะไดสุขสบาย” (68) หรือไมก็สงสวนกุศลไปใหบรรพบุรุษในปรโลกเพื่อ
แสดงความกตัญ ูกตเวที บุญ ทานจึง กลายเปน เรื่ องหลักของศาสนาในระดับนี้ไ ป ฟก ก็ไ ดรับ
ประโยชนจากกิจกรรมนี้ คือไดรับอาหารที่เหลือจากการทําบุญทีว่ ัดมาตอชีวิต
บางวันมีเลี้ยงเพลตรงกับวันหยุดของฟก เขาก็ขึ้นไปชวยงานที่วัด ลางถวยลาง
ชามปูเสื่อปูผายาง เทกระโถน ยกโนนหยิบนี่ ตามแตจะรับใชได เหมือนเปน
หนาที่ของตัว มื้อกลางวันมื้อเย็น ก็ไดอาหารที่เหลือมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองเขา
และนาง
การณนี้กลับไมมีใครวาอะไร นอกจากพูดจากันไปทํานองวา
“ของเหลือจากทําบุญแลว ก็ถือวาทําทานไป” (111-112)
อยางไรก็ตามการวิพากษวิจารณศาสนาใน คําพิพากษา ไมไดหมายความวา ผูแตง
ปฏิเสธคุณคาของศาสนาโดยสิ้นเชิง เราจึงเห็นไดวาคุณคาของธรรมะในการพินิจประสบการณชีวิต
อยูทคี่ วามเขาใจความจริงอันจะบรรเทาความลุมหลงมัวเมาได สัปเหรอไขคือตัวละครที่อยูใกลชิด
วัด เพีย งคนเดียวที่ เ ปน ผูเ ขาถึง ธรรมะและเปน ผูเ ขาใจความจริง ของชีวิต มากกว าตัว ละครอื่ น
แมกระทั่งหลวงพอ ความแตกตางระหวางสัปเหรอไขกับหลวงพออยูที่สัปเหรอไขมีประสบการณที่
นําไปสูความเขาใจชีวิตและเขาใจปญหาในระดับลึกของผูอนื่ ในสถานะของสัปเหรอซึ่งเปนคนปลาย
แถวเปน ที่รัง เกียจของผูอื่น ในลักษณะเดียวกับฟกทําใหสัปเหรอไขเ ขาใจฟก และการงานของ
สัปเหรอซึ่งพบเห็นจุดสุดทายของชีวิตมนุษยมามากทําใหคลายความยึดมั่นถือมั่น ตอตัวตน แต
ความเขาใจชีวิตของสัปเหรอไขคงไมไ ดเกิด จากประสบการณชีวิตเพียงอยางเดียว เราเห็น ไดวา
คําพูดของสัปเหรอไขในหลายตอน อยางเชนตอนที่กลาวถึงชีวิตมนุษยกับ ความตาย เพื่อปลอบใจ
ฟกที่กลาวถึงไปแลวนั้น ก็ไมใชอะไรอื่นนอกจากหลักธรรมของพุทธศาสนา แมไมไดอางพุทธวจนะ
อยางหลวงพอหรือธรรมบทขอใดเลยก็ตาม แตก็สามารถยังความสงบใจแกฟกได ทั้งนี้ก็เพราะเปน
คําพูดที่กลั่นออกมาจากความเขาใจอยางแทจริง ตางกับที่หลวงพอใหฟกรับศีล 5 ไปปฏิบัติ โดยที่
หลวงพอเองก็ไมไดทําความเขาใจวา ทําไมคนที่ไมเคยแตะตองสุราเมรัยมาแตเล็กคุมใหญอยางฟก
จึงตองหันเขาหาเหลา อะไรคือปญหาของเขาและอะไรคือมูลเหตุ
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สวนนวนิยายเรื่อง งู (2527) เนนการวิพากษวิจารณระบบคิดทางศาสนาของทั้งพระ
และฆราวาส ซึ่งตางก็ยึดติดอยูกับวัตถุและความเชื่อ ที่ผิดเพี้ยนเสียจนไมอาจเขาถึงหลักธรรม
ปญหาเริ่มตนขึ้นเมื่อหลวงพอเนียนภิกษุวัยสามสิบจากวัดในตัวอําเภอมารับตําแหนงเจาอาวาสวัด
โคกพระนางแทนเจาอาวาสที่มรณภาพลง เมื่อมาเห็น ความชํารุด ทรุด โทรมของวัด ทานก็ตั้ง
ปณิธานที่จะพลิกฟนใหเกิดความเจริญใหจงได (25-26)
การที่ตัวละครตัวนี้ข าดความซับซอนทางจิตใจจนไมอาจใหค วามกระจางถึงที่มา
ของพฤติกรรมเลวราย ก็นับวาเปนขอบกพรองของนวนิยายเรื่องนี้ หลวงพอเนียนจึงเปน “ผูราย”
เต็มรูป แตไมไดใหความเขาใจชีวิตที่ควร (สุพรพงศ สุวรรณรัตน, 2536 : 274-275) อยางไรก็ตาม
คงตองยอมรับวาการสรางตัวละครตัวนี้มีขอเดน ที่สอดคลองกับแกนเรื่องในแงการวิพากษสังคม
หลวงพอเนียนนั้นมีบุคลิกภาพที่เปนสวนผสมของสองอยาง คือวิธีคิดแบบฆราวาสในโลกวัตถุนิยม
กับการแสดงออกอยางภิกษุ แตดํารงอยูในแนวทางที่สะทอนความคาดหวัง ของสัง คมที่ลุมหลง
นั่น เอง ถึงแมมีค วามพยายามจะใชหลักธรรมแกปญ หาอยูบางก็ไมใชหลักยึดของชีวิต เชนเมื่อ
ตื่นเตนกับตําแหนงใหมหลวงพอไมอาจขมตาหลับลงได ก็พยายามกําหนดลมหายใจพรอมกับ
ภาวนาพุท-โธ เพื่อระงับความฟุงซาน(25-26) อีกตอนหนึ่งเมื่อเผชิญหนากับงูเหาของหลวงตาเต
ทานก็พยายามแกสถานการณดว ยการแผเมตตา (27) พฤติกรรมเหลานี้ถึงแมเปนวัตรปฏิบัติของ
บรรพชิตก็ปราศจากจุดหมายที่จะปลดเปลื้องกิเลส
นับวาผูแตงไมไดโจมตีหลักคิดในพุทธธรรม แตตอตานบุคคลที่เปนพระแตเปลือก
ตัวตนภายในซึ่งกําหนดพฤติกรรมของหลวงพอเนียนนั้นคือตัณหาและอุปาทานทั้งๆที่บวชมาแตเล็ก
แตนอย ดังในตอนตั้งปณิธานจะบูรณะวัดนั้นตนแบบที่ทานพยายามจะยึดเอาเปนอยางก็คือ “วัด
ในอําเภอ” ที่ทานเห็นวาเปน “วิมาน” ผูแตงแสดงจุดออนของการบวชเรียนที่ไมไดสงผลเปนการ
เรียนรูอยางแทจ ริง เชื่อมโยงกับภูมิหลัง ซึ่งตองอยูอยางโดดเดี่ยวและใชการบวชเปนชองทางหนี
ปญหา ผานความระลึกของหลวงพอเนียนเองตั้งแตชวงแนะนําตัวละครดังนี้
ทั้งที่รูมาเกือบเดือนแลววาจะตองเดินทางไปรับตําแหนงเจาอาวาสที่วัด
โคกพระนาง แตพอถึง วัน เดินทางจริง ๆกลับระงับอาการตื่น เตนไมไ ด ...
ความอิ่มเอมภาคภูมิยังคับอยูในอก อายุแคสามสิบก็ไดเปนถึงเจาอาวาสแลว
เปนเจาอาวาสที่หนุมที่สุดในจังหวัด ชีวิตเมื่อถึงคราจะรุงโรจนก็แทบจะปรับ
ใจรับไวไมทัน... ทานหลับตาแลวนึกถึงชีวิตในหนหลัง
หลังจากโยมแมเลิกกับโยมพอและมีสามีใหม ตัวเองก็ไปอยูกับโยมแม
แตความคับแคนและนอยใจที่โยมแมไมคอยเอาใจใสซ้ํายังโอลูกใหมทําใหทาน
ตัดสินใจไปอยูวัด โยมแมตามหาก็จริงอยู แตพอรูวาอาศัยวัดทานกลับถือ
โอกาสฝากฝง กับเจาอาวาสแลว ก็กลับไป ทานเจาอาวาสเลยจับบวชเณร
ตั้งแตนั้นทานไดศึกษาเลาเรียนกับทานเจาอาวาสเรื่อยมาจนอายุครบยี่สิบจึง
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บวชเปนพระ สําหรับทานเจาอาวาสก็ไดเลื่อนสมณศักดิ์เรื่อยมาจนเปนทาน
เจาคุณ ดํารงตําแหนงเจาคณะอําเภอ และเจาอาวาสวัดประจําอําเภออีก
ตําแหนงหนึ่ง ทานเจาอาวาสชวยสอนชวยแนะจนไดมหาเปรียญสี่เมื่ออายุ
ยี่สิบหาเทานั้น เมื่อเจาอาวาสวัดโคกพระนางมรณภาพ ทานจึงไดรับแตงตั้ง
ใหไปดํารงตําแหนงนั้นตอ (7)
ในขณะที่ ต น แบบทางวั ต ถุ ข องท า นคื อ วั ด ในอํ า เภอที่ เ คยอยู ม า ต น แบบ
ความสําเร็จก็คือยศตําแหนงอยางที่ทานเจาคุณเจาอาวาสซึ่งเปนพระอาจารยของทานไดรับนั่นเอง
ในแงนี้การเลาเรียนเขียนอานจนถึงขั้นเปนมหาเปรียญก็เปนเพียงทางไปสูสมณศักดิ์หาใช ความรู
แจงในหลักธรรมแตอยางใดอีกเชนกัน ดวยเหตุนี้ทานจึงตื่นเตนยินดีกับตําแหนงและปราศจากขอ
ธรรมลึกซึ้งใดๆที่จะใครครวญเพื่อยับยั้ง นอกจากภาวนาพุท-โธเพื่อใหขมตาหลับลงได
เนื้อเรื่องตอมาบรรยายวา “กอนจะหลับสนิททานไดยินเสียงเรือสองตอนแลนผาน
หนาวัดดวยความเร็วเรือรอบต่ําขึ้นไปทางเหนือ ทางที่จะไปวัดโคกพระนางเชาพรุงนี้” (7) เรือลํานี้
ก็คือเรือของกํานันฤทธิ์ผูซึ่งผูอานจะไดทราบตอมาวาเปนตัวละครฝายปฏิปกษที่ใฝหาความกาวหนา
ในตําแหนงหนาที่และก็มีบทบาทที่เ กื้อหนุน กันอยูกับหลวงพอเนียนตลอดทั้ง เรื่อง การสราง
องคประกอบเรื่องเชนนีส้ ื่อวาหลวงพอเนียนกับกํานันฤทธิ์นอกจากเปน พระและฆราวาสแลวก็ดูจะ
ไมไดตางกันที่ตรงไหน นวนิยายเรื่องนี้จึง ไมไดวิพากษวิจารณแตเฉพาะพฤติกรรมบกพรองทาง
จริยธรรมของพระภิกษุสงฆในระดับที่เปนบุคคลเพียงอยางเดียว หากแตยังพยายามเชื่อมโยงไปสู
การวิพากษวิจารณสังคมสงฆและระบบสมณศักดิ์ ความคิดอันเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของหลวง
พอเนี ยนนั้น สว นหนึ่ง ถู กหล อหลอมมาจากข อบกพรองที่มีอ ยูแลว ในสั ง คมสงฆอั น เปน บริบ ท
แวดลอมของทานนั่นเอง
ประเด็นที่เปนปญหาอยางสําคัญสําหรับหลวงพอเนียนก็คือความหลงผิด ถึงขั้นที่
คิดวาวัตถุเปนสิ่งชี้วัดความเจริญทางศาสนา ดังที่ผูแตงใหสัมภาษณนิตยสาร ไรเตอร วาตัวละครตัว
นี้เปนพระจําพวกที่ “ไมรูวาศาสนาคืออะไร” (วิมล ไทรนิ่มนวล, 2536 : 46) จึงเชื่ออยางจริงจังวา
“ศาสนาคือการสรางวัดใหมันใหญโตมโหฬาร” (วิมล ไทรนิ่มนวล, 2536 : 48) หลวงพอเชื่อวาสิ่งที่
ตัวเองทํานั้น “ก็เพื่อพระพุทธศาสนา” (252) ทานเริ่มตนบูรณะวัดตามปณิธานดวยการพยายามหา
เงินเขาวัดเพื่อสรางศาสนสถานใหม นับแตกุฏิหลังใหมแทนกุฏิไมทรุดโทรมที่มีอยูเดิม สรางเมรุ
ใหมแทนเตาเผาแบบเชิงตะกอน ไปจนถึงสรางศาลาการเปรียญหลังใหมและอุโบสถหลังใหญ
สวยงามราคานับสิบลาน ในตอนตนหลวงพอก็ใชวิธีการทั่วๆไปคือจัดงานหาเงินเขาวัด และ
พยายามดึงคนมาทําบุญทั้งดวยการชักชวนและใชกลเม็ดดึงดูดใจดวยการติดปายประกาศเกียรติคุณ
ตอมาจึงถลําลึกไปถึงขั้นสรางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาดวยกลลวงเพื่อใหสาธุชนหลั่งไหลกันมาทําบุญและ
เชาวัตถุมงคล หลวงพอประสบความสําเร็จในการบูรณะวัดใหเจริญรุงเรือง พรอมกับที่จิตใจยิ่ง
ตกต่ําลง ดังจะไดอภิปรายตอไป
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ปฏิบัติการสรางบุญครั้งนี้ของวัดสงผลกระทบตอชาวบานโดยเฉพาะยี่สุนซึ่งเปนตัว
ละครเอก ครอบครัวของเขามีฐานะที่ไมตางจากครอบครัวอื่นในตําบลโคกพระนาง สวนใหญ
ยากจนและตองประสบปญหา ทั้งนาลม ฝนแลง ผลผลิตราคาตกต่ํา ความเสีย หายของพืชผล
จากโรคภัยและนกหนูแมลง ไปจนถึงการกดขี่ขูดรีดของนายทุนหนาเลือด แตในภาวะขัดสนเชนนี้
ยายนวลก็ยังรักที่จะ “ทําบุญ” จนเกินกําลัง เพราะคิดหวังตามคําชี้ชวนของหลวงพอวาเกิดชาติ
หนาจะไมตองประสบกับความทุกขยากอีก หลายๆครั้งยี่สุนจึงขัดแยงกับแม (150-151 และ 167169) โครงเรื่องนี้เปนโอกาสที่ผแู ตงจะไดวิพากษวิจารณแนวคิดเรื่องบุญกุศลซึ่งผิดเพี้ยนไปมาก
จากหลักพุทธศาสนา โดยมีขอบงชี้ที่พฤติกรรมของภิกษุและชาวบาน มโนทัศนการทําบุญจึงแปร
จากการใหเพื่อละกิเลส กลายเปนหวังผลบุญหนุนสงใหร่ํารวยสุขสบายทั้งชาตินี้และชาติหนาอยาง
ปาฏิหาริย ตางกันมากกับที่ยี่สุนกลาวบนพื้นฐานความคิดของพุทธศาสนาที่วาบุคคลจะพนทุกขได
ดวยความเพียรพยายามของตนเอง ดังเชน “บุญกุศลที่ฉันอยากไดก็คือควายสักตัว ” (169) หรือ
“ฉันไมอยากร่ํารวยเพราะไอบุญกุศลนั่นหรอก ฉันอยากลืมตาอาปากไดดวยน้ําพักน้ําแรงของฉัน
เอง” (151)
ยายนวลแมของยี่สุนเปนตัวแทนทางความคิดของชาวบาน ชาวบานอยางยายนวล
และผูไดรับผลกระทบอยางยี่สุนรวมทั้งชาวบานที่ไมปรากฏตัวในเรื่องอีกเปนจํานวนมากก็คือผูถูก
ฉกฉวยผลประโยชนจากปฏิบัติการสรางบุญ ของวัด เมื่อชี้มูลเหตุข องปญหาวา อยูในวิธีคิดของ
ชาวบานผูถูกกระทํา ก็เห็นไดวาวิมลยังชี้ทางแกไวที่ยี่สุนซึ่งคิดสวนทางกับสังคม ถึงแมเรื่องจบที่
คลามลมเหลวของยี่สุนขณะที่ชาวบานก็ยังไมรูความเลวรายของหลวงพอเนียน ซึ่งแสดงวา “การ
ตอสูเพียงลําพังของปจเจกบุคคลยังไมเพียงพอ” และความมุงมั่นของยี่สุนยังเปนจุดเริ่มตนเทานั้น
(สุพรพงศ สุวรรณรัตน, 2536 : 106-107) ก็ยังกลาวไดวาผูอานในโลกแหงความเปนจริงอยางนอยก็
ไดรับการกระตุนวา หากจะพลิกใหสถาบันพุทธศาสนากอคุณประโยชนแกสังคมไดมากกวาทีเ่ ปนได
แค “ตลาดบุญ” คงตองทําลายมายาคติในฝายชาวบานดวยทีห่ ลงติดอยูกับศาสนาในระดับเปลือก
นอกจากแนวคิดเรื่องการทําบุญที่ผิดเพี้ยน วัฒนธรรมทีพ่ ึงพิจารณาก็คือ มโนทัศน
ในการบวช ยายนวลพยายามรบเราใหยี่สุนบวชเพื่อจะไดเกาะชายผาเหลืองลูกขึ้นสวรรคตามความ
เชื่อ อยางไรก็ตามในประเด็นนี้ผูแตงมีน้ําเสียงตําหนินอยกวาการวิพากษวิจารณการทําบุญ ทั้งนี้
อาจเปนเพราะแมความเชื่อที่วาหากบวชลูกชายพอแมจะไดขึ้นสวรรคเปนความเชื่อในระดับชาวบาน
แตอยางนอยความเชื่อที่กอใหเกิดการบวชตามประเพณีเชนนี้ก็ไดเคยสรางโอกาสใกลชิดศาสนาแก
กุลบุตรชาวพุทธรวมทั้งผูเปนพอแมมาไมนอย ทัศนะสําคัญของผูแตงในประเด็นนี้ก็คือความเห็น
ที่สื่อผานตัวเอกวาการบวชหรือไมบวชอาจไมสําคัญเทากับการเปนคนดี (208) และการบวชนานก็
ไมไดมีความหมายในทางเดียววาจะตองเปนบุญกุศลเสมอไป ตัวละครที่แสดงความหมายนี้ก็คือ
พระจันทรนองเขยของยี่สุน พระจันทรบวชตามประเพณีเพื่อทดแทนบุญคุณพอแมแตออกพรรษา
แลวก็ไมยอมสึก ตัวละครอื่นอาจเขาใจวาทานซึ้งในรสพระธรรม รวมทั้งเขาใจอยางยายนวลวาพอ
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แมทานยอมไดบุญและจะไดขึ้นสวรรค (207) แตผูอานยอมรูวาที่พระจันทรไมยอมสึกนั้นไมไดเปน
เพราะทานซึ้ง ในพระธรรมคําสอนแตอยางใด หากแต เ ปน เพราะความสะดวกสบายและเงิ น
มากมายที่ไดจากหลวงพอเนียนซึ่งเปนผูชายจําพวกเสนหาเพศเดียวกัน นี่คือการวิพากษวิจารณวา
การบวชอาจไมไดเปนบุญกุศลหากมีใจอกุศล ยิ่งไปกวานั้นการสรางหลวงพอเนียนกับพระจันทรให
มีพฤติกรรมเชนนี้ก็อาจเปนการวิพากษวิจารณคนที่ผิดปกติทางเพศบางคนซึ่งซอนตัวอยูในสถาบัน
ศาสนา ดังที่มีความเห็นวา ผูแตงใชพฤติกรรมของหลวงพอตั้งคําถามวา “การถือเพศพรหมจรรย
ในสายตาของชาวบานนั้น แทจริงเปดโอกาสใหผูหมผาเหลืองบางรูปสองเสพกับเพศเดียวกันได
สะดวกหรือเปลา” และความชื่นชมของชาวบานวาพระจันทรซาบซึ้งในรสพระธรรมก็ “พลิกกลับให
เห็นความงมงายอยางนาเจ็บปวดของชาวบาน” (ว. วินิจฉัยกุล, 2537 : 108-109)
นอกจากหลวงพอเนียนกับพระจัน ทรแลว ตัวละครพระที่สําคัญ อีกตัว หนึ่ง ก็คือ
หลวงตาเต ตัวละครตัวนี้เปนตัวแทนของพระประเภทฝกใฝไสยศาสตร หลวงตาเตสรางปลัดขิก
ใหญ าติโยมไดเ ชาบูชา ซ้ํายัง เลี้ยงงูเ หาไวที่กุฏิ เพื่อแสดงความขลัง วาตัว เองมีวิชา งูจึง ไมทํา
อันตราย พฤติกรรมของพระที่เปนเกจิอาจารยอยางหลวงตาเตเปนจุดวิพ ากษประการหนึ่งของ
เรื่อง ถึงแมดูจะไมรายแรงเทาพฤติกรรมของหลวงพอเนียน และพบเห็นไดทั่วไป แตก็อาจแยก
ออกไดงายวาไมใชเนื้อแทของศาสนา สวนคําสอนที่ผิดเพี้ยนของหลวงพอเนียนที่ฟองวาแมแต
พระเองก็ไมรูวา “ศาสนาคืออะไร” ยอมนําพาญาติโยมไปหลงทางไดมากกวา หลวงตาเตที่เหมือน
“งูเหา” ยังไมรายเทาหลวงพอเนียนซึ่งเปน “งูเหลือม” ดังเห็นจากสายตาของยี่สุนขณะเดินลงบันได
ไปวิดน้ําในเรือ
ภาพที่เห็นนั้นคืองูเหลือมขนาดขา กําลังกระดืบงูขนาดแขนเขาในลําคอ
ของมัน สวนหางงูเหาที่โผลจากปากงูเหลือมนั้นมวนตวัดไปมา พยายามจะ
ถอนลําตัวออกจากปากงูเหลือม แตงูเหลือมก็พยายามกลืนลําตัวมันเข าไป
ทุกที เขาสยองจนขนลุกเกรียวและสะทานเยือกทั้งตัว เปนครั้งแรกในชีวิตที่
เห็นงูกินงู บัดนี้เขาบอกตัวเองไดแลววาสัตวที่โหดเหี้ยมที่สุดก็คืองูเหลือม
นั่นเอง มันกินไดแมกระทั่งสัตวเผาพันธุเดียวกัน (232)
ขอเปรียบเทียบเชนนี้อาจเชื่อมโยงไปสูโลกภายนอกในประเด็นที่วา พระอยางหลวงพอเนียนนั้นทั้ง
นากลัว และนารั ง เกียจมากกวา พระอยา งหลวงตาเต นอกจากนี้การที่งูเ หลื อมกิน งูเ หาก็ อาจ
หมายถึงความโหดเหี้ยมของหลวงพอเนียนที่ฆาหลวงตาเต หลวงพอเนียนกระทําชั่วถึงขั้นฆาตกรรม
พระภิกษุดวยกัน (ดวยการแอบใสพษิ งูลงในปานน้ําชาของหลวงตาเต) ก็เนื่องมาจากวาหลวงตาเต
ไดลวงรูความลับระหวางหลวงพอเนียนและพระจันทรเขาโดยบังเอิญ ในตอนตั้งใจจะสอบถาม

92

หลวงพอเนียนถึงเรื่อง “พระกินคน” ซึ่งหลวงตาเตสงสัยวาเปนเพียงเรื่องที่หลวงพอเนียนอุปโลกน
ขึ้น (174)
อันที่จริงความตกต่ําของหลวงพอเนียนนั้นดําเนินไปอยางเปนขั้นตอน เริ่มจาก
พยายามจูงใจใหชาวบานทําบุ ญกับวัดดวยคําสอนที่ผิดเพี้ยน มีค วามสัมพันธ ทางเพศกับพระ
จันทร หลังจากนั้นก็ใชกลอุบายสรางหลวงพอกินคนขึ้นมาหลอกลวงชาวบาน ยิ่งทําผิดก็ยิ่งตอง
ปกปดจนตองฆาหลวงตาเต แตก็ยังหาประโยชนจากศพทานโดยไมละอายใจ ดวยการฉีดยาใหไม
เนาเปอย เพื่อลวงวาทานเปนพระศักดิ์สิทธิ์ ชาวบานจึงหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศเพื่อนมัสการ ทั้ง
หลวงพอกินคน หลวงพอเนียน ศพหลวงตาเตและมาเชาวัตถุมงคล พรอมกับที่นําเงินมาเขาบัญชี
เงินฝากของหลวงพอเนียนเปนสิบๆลาน ที่มาที่ไปของปญหาที่พอจะอนุมานไดก็คือ หลวงพอไม
เขาถึงธรรมเพราะหลงผิดวาการทํานุบํารุงศาสนาคือการสรางศาสนสถานใหใหญโตสวยงาม ครั้น
เมื่อทานหาเงินเขาวัดจนบูรณะใหมีความสะดวกสบายขึ้นประกอบกับเมื่อมีลาภสักการะเขามาลน
เกิน หลวงพอก็ขาดโอกาสขัดเกลาจิตใจในวิธีคิดแบบสมณะ เพราะหลงความสุขทางโลกจนไมอาจ
ถอนตัว และเมื่อไดทําผิดวินัยสงฆถึงขั้นเสพรสทางเพศความละอายใดๆก็ไมมีเหลืออยูอีก เทากับ
ตกอยูในอํานาจของโลภะและราคะ แมแตหาเงินเขาวัดดวยการสรางพระประธานกิน คนขึ้นมา
หลวงพอก็ทําได สุดทายหลวงพอก็ตองกําจัดหลวงตาเตเสียเพื่อไมให “วิมาน” ของทานและทุกสิ่ง
ทุกอยางทีม่ ตี องพังพินาศไป
การที่ยี่สุนไมอาจเปดเผยความจริงใหชาวบานเห็นไดก็แสดงวา ปญหานั้นฝงลึกอยู
ในวิ ธี คิ ด ของชาวบ า น ความเชื่ อ งมงายและความเห็ น ผิ ด นั่ น เองที่ ทํ า ให ภิ ก ษุ ทุ ศี ล ฉกฉวย
ผลประโยชนพรอมทั้งบอนทําลายศาสนาไปเรื่อยๆ แตขอบกพรองของระบบคิดในวัฒนธรรมทาง
ศาสนาก็ไมใชสิ่งเที่ยงแท กอนจะถูกจับยี่สุนถามลูกชายวา “ลูกอยากเปนนักจับงูอีกไหม” และลูก
ชายเขาก็ตอบอยางไมลังเลวา “ฉันจะเปน” (250) นี่อาจเปนการฝากความหวังที่การสืบทอดภารกิจ
เมื่อ “งู” ในนวนิยายเรื่องนี้หมายถึงภิกษุทุศีล ภารกิจในที่นี้จึงหมายถึงการตองกําจัดมิจฉาทิฐิ ไป
จากศาสนาดวย หากเราเชื่อวาพุทธศาสนาคือสิ่งที่มีคุณคาเราจะผดุงรักษาไวโดยมุงแตจะกําจัดพระ
ชั่วที่แอบอางศาสนาแสวงหาผลประโยชนแตอยางเดียวก็เห็นทีจะไมได เราจะผดุงวัฒนธรรมที่มีคา
เชนนี้ใหดํารงอยูไดอยางไรหากมุงแตกําจัดพระชั่วโดยที่ชาวบานเองก็ยังไมรูอยูนั่นเองวาศาสนาคื อ
อะไรและคุณคาสําคัญนั้นอยูที่ใด บางทีสิ่งสําคัญที่สุดก็คือความเห็นผิดที่อยูที่ตัวเรา ไมเวนวาเปน
พระหรือฆราวาส
อีก 4 ปตอมาในคนทรงเจา (2531) วิมล ไทรนิ่มนวลยังวิพากษวิจารณความเชื่อ
งมงาย โดยแสดงมูลเหตุของปญหาที่ระบบความคิดของสังคม ใหเห็นอํานาจครอบงําอยางยากจะ
ปลดปลอยได โดยเฉพาะเมื่อพะวงกับการครอบครอง ขามซึ่งเปนตัวเอกนั้นในตอนตนเรื่องเขาเปน
คนดีดวยซ้ํา ชาวบานเองก็ไมไดมีจิตใจโหดเหี้ยม แมแตตัว ละครบางตัว ในฝายปฏิปกษ อยาง
ผูใหญทองมาและเมฆก็กลายเปนเหยื่อของระบบที่ตนสรางขึ้น
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ความขัดแยงของเรื่องเริ่มตนขึ้นเมื่อขามจะนําสัตวเลี้ยงไปไวที่โคกพระไทรซึ่งอยูใน
ที่ของเขาเองแตชาวบานเชื่อวาเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ขามจึงขัดแยงกับชาวบาน เหตุการณยิ่งบาน
ปลายเมื่อผูใหญทองมาถือเปนภาระที่จะตอ งปกปองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตําบลจึงหามและตําหนิขาม
อยางวางอํานาจ ขณะขามพูดจาทาทายเจาพอนั่นเองลูกชายของเขาก็ตกน้ําตาย เหตุบังเอิญนี้ยิ่ง
ตอกย้ําความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของเจาพอและยิ่ง เพิ่มความเชื่อแกชาวบาน พรอมกับที่กอ
ความหวั่นไหวขึ้นในใจเขา แมภายหลังที่เผาศพลูกไปแลว
ศพถู ก เผาเป น เถ าถ า น เสี ย งชาวบ า นจางจากหู แต แ ปลกที่ เ สี ย ง
เหลานั้น กลับมาดัง ขรมอยูในกะโหลกของเขา แมจ นขณะนี้เ ขาก็ยัง ไม
สามารถขับไลเสียงแหงความเชื่อนั้นใหหลุดไปจากหัวเขาได
ขามถอนใจเฮือ ก สมองหนั กอึ้ ง ง ว งมึน แต ต ากลั บแข็ง คา ง เขา
อยากจะหลับ หลายคืนมาแลวเขาไมอาจขมตาหลับไดเลย ภาพลูกชายตก
น้ําขณะเขาทาทายเจาพอ เสียงโจษจัน กนดาเขา เสียงร่ําระบือถึงความ
ศักดิ์สิทธิข์ องเจาพอนั้นคอยกระตุนใหคิดเครียดอยูตลอดเวลา... (57)
ถึงหวั่นไหวแตขามก็คิดจะโคนตนไทรเพื่อพิสูจนใหใครๆเห็นวาเจาพอไมไดมีจริง
จะไดเลิกตําหนิเขาเสียที แตการณกลับเปนไปในทางตรงขามขณะจะโคนพระไทรเขาหนามืดและมี
อาการทางประสาทจนโจษขานกันวาเขาถูกเจาพอพระไทรลงโทษ อาการของขามถูกตีความวาเจา
พอเอาเขาเปนรางทรง แมเหตุบังเอิญที่เกิดขึ้นหลายครั้งซึ่งชาวบานใหคําอธิบายวาเปนอิทธิฤทธิ์
ของเจาพอจะทําใหเขาเริ่มหวาดกลัว แตก็ยัง ไมยอมจํานน จนกระทั่งตอมากาหลงเจ็บทองและ
คลอดลูกไมออก ขามจึงยอมศิโรราบตออํานาจของเจาพอ ยอมบนบานขอความชวยเหลือตามคํา
ชี้แนะของยายเมี้ยนหมอตําแย โดยจะยอมเปน รางทรงของทาน สุด ทายครอบครัวเขาก็ผาน
เหตุการณรายนี้ไปได และขามก็กลายเปนคนทรงตั้งแตนั้นมา
หลังจากขามกลายเปนคนทรงเรื่องราวก็พลิกกลับไปอีกทางหนึ่ง ครอบครัวเขามี
ฐานะดีขึ้นจนร่ํารวย เขาไดเรียนรูถึงพลังอํานาจของความเชื่อวาไมเพียงแตจะบันดาลทรัพยสินเงิน
ทองใหไดเทานั้นแตถึงขั้นทําใหเขาควบคุมคนไดทั้งตําบล ขามไดใชอํานาจซึ่งชาวบานหยิบยื่นให
นั้นทดแทนความคับแคนใจ และใชชองทางแหงความเชื่อของชาวบานแสวงหาผลประโยชนใส
ตัวอยางไมรูจักพอ ชาวบาน ผูใหญทองมา และเมฆซึ่งเปนฝายผูกระทําในตอนตนเรื่องจึง พลิก
กลับมาเปนฝายถูกกระทํา
จึงกลาวไดวาปญหาของผูถูกกระทํานั้นเปนปญหาที่พวกเขานั่นเองเปนผูสรางขึ้น
ชาวบานสรางขามใหมีอํานาจเอารัดเอาเปรียบพวกตน บนพื้นฐานของความเชื่อตอเจาพอพระไทร
ซึ่งก็เปนเพียงสิ่งที่ชาวบานนั่นเองเปนผูสรางขึ้นจากความคิดและความรู สึกของตัวเอง ดังความ
เปนมาของโคกพระไทรในบทสนทนาระหวางขามกับกาหลง เมื่อกาหลงถามวาเขาคิดวาเจาพอมีจริง
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หรือไม ขามใหคําตอบถึงที่มาของโคกอันเปนที่ตั้งของตนไทรวาไมมีอะไรพิเศษ และวา “โคกนั่นมัน
ก็เหมือนโคกอื่นๆนั่นแหละ พอกับแมขาทํามันขึ้นมากับมือ”
“ตนไทรนั่นมันก็ตนไมธรรมดาตน หนึ่ง พวกนกมันคาบลูกไทรมากิน
แลวก็คายทิ้งไวที่นั่น พอไดแดดไดฝนมันก็เจริญเติบโตไปตามเรื่องของมัน ”
... “สวนเจาพอเจาแมอะไรนั่นขาไมรูหรอกวามีจริงหรือเปลา ขาไมเคยเห็น
สักที บางทีพวกชาวบานอาจจะคิดเอาเองก็ได กอนที่พระธุดงคจะมาสึกขา
ไมเคยเห็นมีใครไปกราบไหวหรือพูด ถึงเจาพอเจาแมกันสักคน พอมีพระ
ธุดงคมาปกกลดจนจับไดวาทานเอากับอีสีน างในกลด แลวถูกจับสึกกับตน
ไทร เอาผาเหลืองหมตนไทรไวเทานั้นก็มีคนกราบไหวกันขึ้นมา แลวตอมา
ก็มีเจาพอเจาแมขึ้น ขาก็ไมรูวาทําไมถึงเปนยังงั้น แตขาไมเชื่อหรอก” (5960)
บทสนทนานี้แสดงใหเห็น วาโคกพระไทรและเจาพอนั้น เปน เพียงสิ่งที่ ชาวบานสรางขึ้นมาจาก
อุปาทาน ซ้ําที่มาของความศักดิ์สิทธิ์ยังเปนเรื่องเหลวไหลผิดจริยธรรม เมื่อพระธุดงคถูกจับสึกและ
ชาวบานนําผาเหลืองหมตนไทรไว ชาวบานก็เริ่มกราบไหวกัน แสดงใหเห็นวาจุดเริ่มตนของการ
เปลี่ยนสถานะของตนไทรธรรมดาเปนพระไทรศักดิ์สิทธิค์ ือความรูสึกของชาวบาน ผาเหลืองที่หม
ตนไทรนั่นเองที่ทําใหชาวบานรูสึกขึ้นมาวาตนไทรมีความศักดิ์สิทธิ์ ทั้งๆที่ถอดออกจากบุคคลที่
หมดความเปนพระ สิ่งสําคัญอยูทเี่ มื่อเกิดมีเจาพอขึ้นแลวความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของพระไทรก็ยิ่ง
เพิ่มขึ้น ตอกย้ําศรัทธาของชาวบานใหฝงแนนลงไปอีก จนในที่สุดก็เชื่อกันวาตนไทรนี้มีเจาสถิตอยู
จริง กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือไดเกิดมีเจาพอที่เปนรูปเปนรางเปนตัวเปนตนในความคิดของชาวบาน
ขึ้นมา เมื่อมีเหตุบังเอิญที่ไมอาจหาเหตุผลมาอธิบายไดชาวบานก็ยกใหเปนอิทธิฤทธิ์ของเจาพอ
ยิ่งมีการบนบานศาลกลาว การเลาลือกันจากปากสูป ากที่ยิ่งเลายิ่งคลาดเคลื่อนจากความจริงมากขึ้น
ทุกที ความศักดิ์สิทธิ์ก็ขยายใหญโตขึ้น ตามการเสริมแตง ถึง แมวาขอมูลของคนที่อางวาอยูใน
เหตุการณตอนเขาทรงนั้นไมใชความจริง
“ทานบอกวาเดิมนั้น หนะทานเปน เทวดาอยูบนทิพยวิมาน ตอมาพระ
พรหมสั่งใหทานลงมาสถิตที่ตนพระไทร เพื่อปกปกรักษาพวกเราชาวโคก
พระนางใหอยูเย็นเปนสุข ทานบอกวาทานอยูมานานแลว พวกเรารูดี แต
ที่ตองออกมาสําแดงอิทธิฤทธิ์ก็เพราะตองการสั่งสอนไอขามใหรูสํานึกวาทาน
ศักดิ์สิทธิ์จริง ทานบอกวาทานไมใชพวกผีไรญาติขาดมิตร หรือเปนเจาไม
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มีศาล ที่เที่ยวมาแอบอางหากินอยางที่พวกผีชั้นต่ําอื่นๆนิยมทํากันหรอกนะ”
(74-75)
นาจะไดพิจารณาความขัดแยงในใจของขามขณะถูกมองวาเจาเขาทรงเปนครั้งแรก
ขามยอมเลิกเปนขบถและดีใจทีพ่ นจากความมืดมิดมาสูภ าวะที่จําตองเปนเพราะความทุกขทรมาน
ดังนี้
... สายควั น พวยพุ ง เป น ลํ า เข ามาสู จ มู กเขาราวกั บ จะฟอกเลื อ ดเนื้ อ และ
วิญญาณของเขาใหเปนคนใหม เขาสําลัก คลื่นในทองตลบขึ้นมาจุกที่คอหอย
แลวรางก็ลุกผึงขึ้นนั่ง ขยอนจนตัวโยน น้ําตาไหลพราก น้ําลายเหนียวหนืดไหล
ยืด แตไมอวกสักที มันดันอยูที่คอหอยจนเขาหายใจไมออกเจียนจะขาดใจอยู
รอมรอ เขารองบอกตัวเองใหอดทนเขาไว “เจาพอรมควันเพื่อพิสูจนมึง มึง
ตองทนใหได ตอไปมึงจะตองมีชีวิตอยูทามกลางกลิ่นธูปควันเทียน ตองทนให
ได ...” รางของเขาโยนอีกระลอก ปากอาเพื่ อจะใหข ยะในกระเพาะทะลั ก
ออกมา เขารูสึกวาชวงเวลาแหงการลองใจนี้นานเหลือเกิน แตไมวาอยางไรเขา
ก็ตองทน เขาไมอาจถอยหลังกลับ และเขาก็ไมอยากกลับไปอีกแลว ที่นั่นมันมี
แตความมืดมิดชั่วกัปชั่วกัลป เมื่อผานภาวะนี้ไปไดทุกสิ่งก็จะดีเอง เขาปลอบ
ตัวเอง รูสึกหนาวเยือกไปทั่วราง หนาวเขาไปถึงกระดูก ทั้งที่เหงื่อโชกไปทั้งตัว
รางเขาเริ่มสั่นและเสียงครางเริ่มดัง ในที่สุดก็สั่นเราๆและทวีเปนเตนพั่บๆหู
อื้อ ตาเหลือกลานเหมือนถูกบีบคอ แลวลมกลิ้งไปดิ้นพราดๆกับพื้นดิน เขา
คิดวาตัวเองตองตายแนแลว และกัดฟนรอวินาทีสุดทายของชีวิต แตมันก็ยังมา
ไมถึงสักที เขาดิ้นกลิ้งเกลือกเสือกไส กางเกงหลุดลุย เนื้อตัวเขลอะฝุนและเศษ
หญา เขาอยากใหเนื้อตัวระเบิดอยางรุนแรงเพื่อทุกสิ่งทุกอยางจะไดจบสิ้นเสีย
ที แตค รูตอมากลับหายใจไดสะดวกขึ้น และอาการก็คอยสงบลง เขานอน
แผหลา หอบหายใจตัวโยน กวาดสายตาเพื่อสํารวจใหแนใจวาบัดนี้ตัวตนของ
เขาไดกลับมาแลว (69-70)
ขอที่นาสังเกตก็คือพวกชาวบานเคารพนับถือเจาพออยางบริสุทธิ์ใจ คนเหลานี้
ตีความวาเพราะขามไมนับถือเจาพอครอบครัวจึงตองเดือดรอน ชาวบานเชื่ออยางจริงจังวาเจาพอ
พระไทรนั้นเปนสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ที่ตองเคารพบูชา และขามทําผิดที่ไ มเคารพนับถือสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ขาม
กลายเปนรางทรงและกลายเปนคนมีอํานาจ เพราะไมแข็งแกรงพอที่จะฝนอํานาจความเชื่อของ
สังคม ชาวบานจึงตกเปนเหยื่อของความออนแอของขามเปนวงจรตอไป ในชวงตนขอนาตําหนิของ
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ชาวบานนอกจากความไรวิจารณญาณในการตรวจสอบแลว ยังมีความยึดมั่นในความเชื่อตามจารีต
จนขาดความเคารพในเสรีภาพของผูอื่นและจนไมเหลือที่วางสําหรับความคิดตาง
เมฆเปนคนหนึ่งทีส่ รางอํานาจใหขามโดยไมตั้งใจ ขามกับเมฆเคยเปนเพื่อนกันมา
กอน แตผิดใจกันและกลายเปนคูอริ เพราะหลงรักผูหญิงคนเดียวกันคือพเยียและพเยียก็เลือก
เมฆ ในคราวที่ขามไปดายหญาเพื่อจะนําสัตวเลี้ยงไปไวที่โคกพระไทร เมฆไปบนบานเจาพอขอให
สมรักกับผูหญิงคนใหมคือนงพะงาลูกสาวของผูใหญทองมา ที่เขาบอกผูใหญใหจัดการกับขามนั้น
ไมใชเพราะทนเห็นเจาพอถูกลบหลูไมไดอยางที่อางกับพเยีย (รวมทั้งตัวเองดวย) แตเพราะเขาไม
ชอบหนาขาม จึงใชอํานาจแหงความเชื่อเปนเครื่องมือของตน การ“อางถึง” สิ่งเคารพนับถือของ
คนสวนใหญและการตั้งขอหา “ลบหลูดูหมิ่น” หรือ “คิดลมลาง” แกฝายตรงขามนั้น เปนวิธีที่งาย
ที่สุดที่จะผลักใหฝายตรงขามกลายเปนศัตรูกับคนสวนใหญ นี่คืออาวุธที่ทรงประสิทธิภาพสําหรับ
การทําลายอยางชอบธรรม ดังเห็นในภายหลังอีกวาเมฆก็ถูกทําใหกลายเปนผูขัดแยงกับชาวบาน
เพราะคิดจะตอตานขาม เมื่อเขานําเรื่องขามเปนชูกับพเยียมาปรึกษาผูใหญ ผูใหญกลับอางถึง
ความศักดิ์สิทธิ์ของเจาพอ ซึ่งทําให “เมฆอึดอัดขัดใจ...เมื่อไดยิน...ทั้งที่เมื่อกอนนี้เขาพูดใสขาม
ราวกับมันเปนคาถาอเนกประสงค” (158)
การที่เมฆขานรับและอางถึงความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของเจา พอตามอยางคน
อื่น ๆไปก็คือการสร างอํา นาจใหเ จา พอพระไทร และเมื่ อขามกลายเปน ผู กุมอํา นาจนี้ เ มฆจึ ง
กลายเปนผูสรางอํานาจใหขามไปโดยปริยาย ถึงแมเขาคิดวายิ่งชาวบานเชื่อวาเจาพอศักดิ์สิทธิ์มาก
ขึ้นเทาใดขามก็ตองยิ่งเดือดรอนมากขึ้นเทานั้น เมฆจึงเปนผูหนึ่งที่โหมกระพือความศักดิ์สิทธิ์ใหเจา
พอ ตอมาเมื่อขามเปนชูกับพเยีย ความคิดความรูสึกของเมฆที่มีตอเจาพอก็แปรเปลี่ยนไป จากที่
เคยเชื่อเคยนับถือ ก็เริ่มจะสงสัยในความมีอยูจริง จนไมเชื่อและไมเคารพนับถือ เขาไมไดเปนคน
มีเหตุผลมากขึ้น แตความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของเจาพอไมไดส งผลในทางบวกแกเขาอยางเคย
ซ้ํายังเปนอุปสรรคที่จะเปดโปงขามและกลายเปนเครื่องมือที่ขามใชกระทําตอเขา วิเคราะหได วา
ความเชื่อและความหมายของสิ่งใดๆนั้นลวนเปนสิ่งที่ถูกบุคคลสรางขึ้นตามความมุงหวังเชิงผลลัพธ
ที่กํากับอยู
สวนกรณีของผูใหญทองมานั้น แกอางถึงเจาพอโดยอาศัยหนาที่ในกระบวนการใช
อํานาจในฐานะผูปกครองเพื่อรักษาสิ่งที่คนในตําบลเคารพ ดังในตอนหามขามนําสัตวเลี้ยงไปไวที่
โคกพระไทร ที่ผูใหญกลาววา “กูมาเพื่อปกปองทาน” (42) แตสิ่งที่ผูใหญตองการปกปองนั้นไมใช
เจาพอหากแตเปน “ศักดิ์ศรีของผูใหญบานและผลประโยชน” (43) ขณะที่เมฆอางถึงเจาพอและ
เชื่อมโยงไปสูคนสวนใหญเพื่อจะใหรายขาม ผูใหญทองมานั้นอางถึงการปกปองเจาพอเพื่อจะสราง
ความชอบธรรมในการผดุงอํานาจของตัวเอง
แมแตกระบวนการสรางอํานาจใหขามของผูใหญทองมาก็ตางจากเมฆและชาวบาน
เมฆและชาวบานสร างขามขึ้น มาโดยที่พวกเขาไมตั้งใจ แตกรณีข องผูใหญนั้น เปน ความจงใจ
ผูใหญทองมาสรางขามขึ้นมาเพื่อจะอาศัยการเปนคนทรงของขามเปนชองทางแสวงหาผลประโยชน
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ดังสื่อผานบทสนทนาของขามกับกาหลง หลังจากขามกลายเปนรางทรงและครอบครัวเขามีฐานะดี
ขึ้น แตกาหลงยังวิตกวาที่นาจะถูกยึดเพราะยังเก็บเงินไมพอไถคืนจากผูใหญ แตขามเห็นวาแมเขา
ไมมีเงินผูใหญก็ไมทําอยางนั้น เพราะนั่นเทากับ ทําลายผลประโยชนของตัวเอง เขาจึง บอกกับ
กาหลงวา
... “เอ็งไมเห็นหรือตั้งแตขาเปนคนทรงนี่นะ แกมีรายไดวั นหนึ่งเปนพัน ๆ
บาท ขายธูปขายเทียน ขายดอกไม ขายพวงมาลัย กระดาษเงินกระดาษ
ทอง เครื่องดื่ม เหลาบุหรี่ ขาวของสารพัด แกไมใชคนโงถึงขนาดจะตัด
ทางทํามาหากินของตัวเอง” (118-119)
ความคิดที่ขามรูทันผูใหญอยูในคําบรรยายวา “... เรื่องผูใหญจะเคารพนับถือเจาพอจริงหรือไมนั้น
ขามไมรู แตมันไมสําคัญหรอก ผูใหญใชเขาเปนเครื่องมือกอบโกยเงินทองมากเทาไหร เขาก็มี
รายไดเ พิ่ ม ขึ้ น เท า นั้น เช น กัน ” (119) ข อ บกพร อ งสํ า คั ญ ของผู ใหญ ท องมาก็ คือ ความเห็ น แก
ผลประโยชนและอํานาจ เรื่องที่ดําเนินตอมาเผยวาผูใหญไมเคยเชื่ออยางจริงจังวาเจาพอมีจริง
(212) แตที่อางถึงเจาพอและความศักดิส์ ิทธิข์ องเจาพอเหมือนกับวาตนเองเชื่ออยางสนิทใจนั้นเปน
เพียงความหวังผลเชิงอํานาจ การที่ผูใหญปกปองเจาพอและพระไทร ก็เปนเพียงการปกปอง
อํานาจและผลประโยชนของตัวเอง พฤติกรรมนี้เห็นไดชัดในตอนที่เมฆคิดจะฆาขามเพราะขาวเลา
ลือเรื่องขามกับพเยีย ผูใหญเชื่อวาเปนเรื่องจริงแตแกก็ เลือกจะชวยใหขามรอดเพราะขาม “นํา
ประโยชนโภชผลมาให...อยางเปนกอบเปนกํา” (171-172) สวนขามก็คิดวา
... ระหวางเมฆกับเจาพอชาวบานจะเชื่อใคร? ขามมีคําตอบใหตัวเองอยูแลว
คําตอบที่เขาไดมาดวยตัวเอง นั่นคือ เมฆจะตองตกที่นั่งเดียวกับเขาเมื่อ
ครั้ง “ลบหลูดูหมิ่น ” เจาพอนั่น เอง ขามเชื่อมั่น อยางยิ่ง วาความเชื่อของ
ชาวบ า นนั้ น แข็ ง แกร ง กว า กํ า แพงใดๆที่ เ มฆจะพั ง ทลายมาถึ ง ตั ว เขาได
ขณะเดียวกันความเชื่อนั้นก็เปนศาสตราวุธที่ทรงพลานุภาพยิ่งกวาอาวุธใดใน
โลกจะตานทานได มีหรือเมฆจะรอดพน นอกจากนี้ขามยังตระหนักดีวาเขา
มิไดอยูโดดเดี่ยวตามลําพัง หากแตสถานะของเขายังเกี่ยวโยงและอํานวย
ผลประโยชนแกใครหลายคน โดยเฉพาะผูใหญทองมา ... ผูใหญทองมานั่น
แหละจะเปนผูลุกขึ้นมาปกปองเขาเปนคนแรก ไมใชเพื่อตัวขามหรือเจาพอขามรู-แตเพื่อตัวผูใหญเอง เพื่อผลประโยชนของผูใหญเอง ... (175-176)
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ความตองการปกปองผลประโยชนทําใหผูใหญทองมาวางแผนกําจัดเมฆโดยใชบึ้ก
ชายสติไมสมประกอบเปนเครื่องมือ โดยลวงบึ้กวาเมฆกําลังจะฉุดนงพะงาทั้งๆที่ผูใหญกําลังจะยก
ใหแตงงานกับบึ้ก เมฆถูกบึ้กฆาตายตามแผน แตสิ่งที่ผูใหญคิดไปไมถึงก็คือเมื่อชาวบานตองการ
จะรูวาใครคือตัวการพวกเขาก็หันไปพึ่งพาเจาพอ ในที่สุดผูใหญก็ตกอยูในฐานะที่ไมอาจตอรอง
กับอํานาจของความเชื่อไมตางจากเมฆและขาม ดังคําบรรยายวา
สิ่งที่แกหนักใจอยูเงียบๆก็คือ กลัววาเจาพอจะพูดความจริงวาแกเปนผู
บงการ คนธรรมดาสักกี่รอยกี่พันคนพูดก็ไมมีน้ําหนักพอจะกระทบหูใครได
แตถาเจาพอพูดเพียงคําเดียวเทานั้น แกจะกลายเปนฆาตกรประจําตําบลใน
บัดดล แมกฎหมายจะเอาผิดแกไมได แตแกจะสูหนาใครไดตอไปอีก แค
ไอขามประกาศไมนับถือเจาพอมันยัง กลายเปนคนไรญาติขาดมิตร เปน ที่
ชิง ชั ง รัง เกีย จไปทั้ง ตํ าบล “แลว กูล ะ ? เปน ถึง ฆาตกร จะเป น อย างไร?”
หนทางเดียวที่จะขจัดปญหาใหสิ้นซากไปไดก็คือไมใหเจาพอพูด หรือถาจะ
พูดก็ใหคําพูดนั้นหยุดอยูแตในปากของขามเทานั้น ... (232-233)
ผูใหญพยายามปดปากขามดวยการถวายเงินใหเจาพอจํานวนหนึ่งพรอมกับคืนโฉนดที่ดินใหขาม
แต แ กก็ ไ ม ใ ช ผู ที่ จ ะควบคุ ม สถานการณ ไ ด อี ก ต อ ไป เมื่ อ ขามขยายความต อ งการเป น การ
ครอบครองนงพะงา ผูใหญทองมาตองหนีไปจากตําบลโคกพระนางพรอมกับมอบทรัพยสมบัติ
และลูกเมียไวใหขาม ซึ่งบอกแกในนามของเจาพอวาญาติๆของเมฆจะคิดเอาชีวิตและดวงชะตาจะ
พนฆาตไดก็ตอเมื่อออกไปใหไกลจากตําบลโคกพระนางจนกวาจะถึงเวลาที่เจาพอบอกใหกลับมา
ทั้งชาวบาน เมฆ และผูใหญทองมาตางก็มีสวนสรางอํานาจใหแกขาม และตางก็
ไดรับผลกรรม หากเปรียบเทียบชาวบานกับเมฆและผูใหญทองมา พฤติกรรมของชาวบานนั้นดูนา
ตําหนินอยกวา แตถูกครอบงําดวยมายาคติทําใหเห็นผิดเปนชอบ จนเขาใจวาความชั่วเปนความ
ดี เห็นการเอารัดเอาเปรียบเปนความชอบธรรม ผูใหญทองมาและเมฆก็มาตั้งคําถามเมื่อสายไป
ผูใ หญ ทองมานั้ น ครุน คิด ถึง ความน ากลัว ของพลัง อํา นาจแหง ความเชื่อ แต ก็ยั ง ไมเ ห็น ปญ หา
สุดทายจําเปนตองฝากครอบครัวไวกับขามอยางสํานึกบุญคุณ (237) เมฆเองก็กลับสับสนทั้งๆที่เขา
เปนสวนหนึ่งของผูสรางปญหา
บางครั้งเขาถามตัวเองวาทําไมคนทรงจะตองเปนขาม แตอารมณเขาไม
สงบพอที่จะคนหาเหตุผลใหจะแจงได บางครั้งเขาสงสัยวาเจาพอประทับราง
ของขามจริงหรือเปลา และบางครั้งถึงกับคิดสงสัยความมีอยูของเจาพอโคก
พระไทรอีกดวย แตเขาก็ไดแตคิดสงสัย แลวก็สรุปวา ถาไมมีขามเสียคน
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เดียวทุกอยางก็จบ เจาพอก็ไปประทับทรงในรางคนอื่นตอไป พเยียก็จะไม
มีขามใหไปหา (144)
ชาวบ า นไม เ คยตั้ ง คํ า ถามใดๆ ไม รู ตั ว ด ว ยซ้ํ า ว า กํ า ลั ง ถู ก ขามฉกฉวยเอา
ผลประโยชน พวกเขายอมตกอยูใตอํานาจของเจาพออยางเต็มใจศิโรราบและถวายทุกอยางที่เปน
ความประสงค และก็ไมมีทีทาวา จะถอนตัว ขึ้น มาได เรื่องจึงมาถึงจุด ที่ข ามตองการเด็กหญิง
หลานสาวของยายเมี้ยน ผูแตงบรรยายวา
... เขานึกละอายขึ้นมานิดหนึ่ง แตเมื่อคิดวาครั้งนี้ เปนการทดสอบครั้ง
สําคัญวาเขาจะควบคุมและบงการผูคนไดทั้งตําบลหรือไมเขาก็นึกสนุกขึ้นมา
ทันที ถาครั้งนี้ไมมีปฏิกิริยาจากตาผันและยายเมี้ยนก็หมายความวาแกยอม
ถวายหลานสาวใหเ จาพอแมจะยัง ไมบรรลุนิติภาวะก็ต าม สําหรับกาหลง
นางอาจจะมีความไมพอใจบาง แตเขารูดีวานางเปนคนไมกลามีปากเสียงกับ
เขามานับแตแตง งานแลว และยิ่ง เขาอางเจาพอเพียงคําเดียวนางก็ยอม
ศิโรราบทุกอยาง ซ้ําเดี๋ยวนี้นางแทบไมสนใจไยดีสิ่งใดเอาเลย เพราะมัวได
ปลื้มลืมหลงกับแกวแหวนเงินทองที่เขาบํารุงบําเรอมิไดขาด เขาคิดแลวก็ให
รูสึกสนุกกับการพิฆาตศัตรูดวยอาวุธของศัตรูเอง
ขณะเดินผาน เขาลอบมองทุกคนนิดหนึ่ง เห็นตาผันกับยายเมี้ยนนั่ง
พับเพียบกมหนานิ่ง สวนกาหลงแสรงทําเปนไมเห็น ขามอยากจะหัวเราะให
ผูคนไดยิน กัน ไปทั้ง ตําบล เขาบอกตัวเองอยางลําพองวา ในที่สุดกูก็อยู
เหนือกวาทุกคน
“กูนี่แหละเจาพอ!” (242-243)
และการณก็เปนไปดังคาด เมื่อเจาพอประทับรางของขามและบอกความประสงคตองการเด็กหญิง
เปน “บริวาร” ขณะที่ยายเมี้ยนลนลานกราบกับพื้นตาผันก็ยกมือไหวจรดหนาผากพรอมกับกลาววา
“ขาถวายเจาพอ แลวแตเจาพอเถิด... ” (244)
แตอาการเจาเขาครั้งนี้ตางจากครั้งอื่น เมื่อเจาพอออกจากรางขามไปแลว ขามรูจาก
คําบอกของกาหลงวาเจาพอประทับทรง แตสิ่งที่เขาตื่นเตนก็คือเขาพูดดวยเสียงเขาเองแทนที่จะเปน
เสียงแหบหาวของเจาพอเหมือนครั้งกอนๆ สิ่งที่ขามคนพบก็คือ “ไมมีเจาพอ” และ “เขาคือเจาพอ”
... ไมตองคิดหาเหตุผลใหเสียเวลาอีกแลว มันแจมชัดอยูแลว เขาตอบ
ตัวเองไดอยางมั่นอกมั่นใจวา แทจริงแลวมันเปนความคิดของเขาเอง ไมมี
เจาพอที่ไ หนมาเขาทรงรางของเขาหรอก ถาอาการของเขาคืออาการที่เจา
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เขาทรง เขานั่นแหละคือเจาพอ พลันก็รูสึกวาตัวเองมีพลังอํานาจเหนือสิ่ง
ทั้งหลายทั้งปวง “กูนี่แหละเจาพอ!” (245-246)
ขามปรับตัวจากการดิ้นรนหาทางรอดตามสัญชาตญาณแหงความกลัวมาเปนความ
ยินดีในผลประโยชนดวยความละโมบ ในตอนตนเรื่องนาเห็นใจที่ความกลัวในจิตใตสํานึกมีอิทธิพล
ในภาวะที่เขาสูญเสียการควบคุมตัวเองคือเปนลมหมดสติในคราวจะโคนพระไทร แตหลัง จากนั้น
เมื่อสติสัมปชัญญะกลับคืนมา เขาตองทนรับภาวะจํายอมเปนรางทรง ทั้งๆที่รังเกียจความเชื่องมงาย
แตเมื่อขามคอยๆกลายเปนคนเสพติดอํานาจ เขาก็กลับเปนตรงกันขาม ดังคําบรรยายวา “เขาโปรด
ปรานลมหายใจที่มีกลิ่นธูปควันเทียนยิ่งนัก เพราะเขาไดตระหนักชัดแลววามัน เทานั้นที่สามารถ
‘รมควัน’ ใหผูคนเมามายหนามืดตามัวและมะงุมมะงาหราอยูในโลกแหงอํานาจของเขาไดชะงัดนัก”
(243) ตางจากชวงแรกที่แทบจะสําลักควันจนจะเอาชีวิตไมรอด (68-69) ในตอนทายเรื่องนี้ การที่
ขามประจักษวาแทจริงแลวเจาพอเปนผลมาจากความคิดของเขาเอง ก็เนนย้ําประเด็นที่วาความดี
หรือความเลวนั้นคนเรานั่นเองสรางขึ้น สิ่งที่ขามสูญเสียไปก็คือความละอายใจหรือหิริโอตตัปปะ ซึ่ง
เปนหลักธรรมสําหรับปองกันความชั่ว
สุดทายนวนิยายเรื่องนี้จบลงตรงที่ขามออกจากหองมายืนที่นอกชานดวยจิตใจที่
ปลาบปลื้มกับพลังแหงอํานาจ พรอมกับที่ทุกคนเห็นรังสีสีขาวเปลงออกมาจากตัวขามขณะที่ราง
เขาคอยๆลอยสูงขึ้น
ขามออกจากหองพิธีไปยืน ที่น อกชาน รูสึกสมองสวางไสวและจิตใจก็
ปลาบปลื้มกับพลังแหงอํานาจ เขาทอดสายตาไกลออกไปเหมือนจะสํารวจ
ตรวจตราสัตวเลี้ยงใหทั่วตําบล
กาหลง เด็กหญิง ยายเมี้ยนและตาผันยืน มองทวงทาสงางามนั้นราว
ตองมนต ชุดพราหมณขาวสะอาดของเขาปลิวไสวทามกลางแสงแดดสดใส
และ ณ ที่นั้น เอง ที่พวกเขาเห็น รังสีข าวบริสุทธิ์เปลงออกมาจากกายขาม
พรอมกับรางทีล่ อยสูงขึ้น... (246)
ความรูตัวของขามจึงไมมีผลเปนการปลดปลอยความยึดมั่นของตัวเองและของชาวบาน ผูแตงคลาย
จะเตือนวาการถลําลึกไปดวยกันทั้งสังคมเปนความอับจน
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ทัศนคติทางเพศ : ความหมายและคุณคาของหญิงและชาย
นวนิยายในชว งทศวรรษ 2520 ที่แฝงขอคิด ใหต รวจสอบทัศนคติทางเพศ คือ
คําพิพากษา (2524) และ หลังเที่ยงคืน (2528) ในชวงทศวรรษ 2530 คือ คนทรงเจา (2531) และ
ทศวรรษ 2540 คือ ดอกไมกลางเมือง (2545) ในเรื่องหลังนี้ตัวเอกเปนคนชายขอบซ้ําสอง ในแงที่
เปนคนจนจากชนบท แลวยังเปนหญิงที่ถูกตราหนาวาขายตัว อีกดวย คานิยมสําเร็จรูปของสังคม
เปนแรงผลักดันสําคัญ ที่กําหนดการตัดสินใจของตัว ละคร เราจะเห็นวา ที่พิกุลตัดสินใจประกอบ
อาชีพโสเภณีกเ็ พราะเธอผูกโยงคุณคาของเพศหญิงกับการเสียพรหมจรรยโดยไมไดครองคู แตเงิน
จากการขายบริการทางเพศยัง พอชดเชยสิ่ง ที่คิด วาไมสามารถรักษาไวไ ด เขาทํานองวาถึง ไมมี
ศักดิ์ศรีก็ยัง ยืนอยูไดดวยตนเอง แตก็ไมอาจกลาววาความยากจนเปนตน ตอที่แทจริงของปญหา
ถึงแมอาจจะตองอธิบายวาอาชีพโสเภณีไมตองเสี่ยงตอความลมเหลวอยางอาชีพที่ตองแขงขันใน
โลกที่ผูคนอยูอยางตัวใครตัวมัน อาชีพนี้จึงเปนทางเลือกโดยไมตองมีเงินทุนและความรู ที่คาดไมถึง
ก็คือจะทําอยางไรเมื่อความเปนคน “เหลือนอยลง” (184) ความสํานึกไดเชนนี้ก็แสดงวา ถึงจะเปน
โสเภณีแตความนับถือตัวเองก็ยังพอมีอยู เมื่อยินยอมใหบริการแขกดวยวิธีการพิเศษที่เรียกกันวา
“ไกสองอยาง” (175) ที่ทําใหเธอรูสึกเหมือนตัวเองได “กลายเปนไกไปแลว” (184) ความเปนคนก็
แทบไมเหลือ นี่คือความตกต่ําในตอนที่เธอตองการหาเงินใหไดมากๆเพื่อซื้อความสะดวกสบาย
และความมีหนามีตาทัดเทียมกับคนอื่นในสังคมเมืองใหแกลูกสาวคนเดียว นาคิดวาการสูญเสีย
ความเปนคนคือปลายทางของการเลือกอาชีพที่ขาดอํานาจตอรอง หรือเปนเพราะพิกุลยอมตกอยูใน
สภาพที่ไมตอรองเพราะความตองการอยางเกินตัวกันแน
ใน คนทรงเจา พเยียซึ่งเปนภรรยาของเมฆก็ดูจะไมไดมีบทบาทคูครองที่รวมกัน
คิดแกปญหา เมื่อเมฆหันไปติดพันนงพะงา พเยียทีถ่ ูกทิ้งใหเหงาอยูกับบานเพียงลําพังจึงหันไปหา
ขามซึ่งเปนรางทรงของเจาพอ เพื่อใหทําเสนหให จนมีความสัมพันธกันและไดสารภาพรักตอกัน
เนื่องจากมีเยื่อใยตอกันมากอน สวนเมฆนั้นก็ยังเรียกรองใหพเยียปรนนิบัติ เมื่อไมพอใจก็ทุบตี ใน
อีกดานหนึ่ง เมฆใชความรุนแรงกระตุนกามารมณของตน พเยียหนีไป แตยอมกลับมาและหักหาม
ใจ“จะไมถลําตัว ไปกับขามใหมากขึ้น อีก ” เพราะเมฆยอมขอโทษ แตเ มฆก็กลับไปมีพฤติกรรม
แบบเดิมๆคือทอดทิ้งเธอใหอยูบานตามลําพัง เทากับตอกย้ําความจริงที่พเยียประจักษวาตนอยูใน
สถานะไมตางจากสัตวเลี้ยง (140-143) เมื่อปรากฏวาพเยียกลับสาวและสวยขึ้นทุกวันหลังจากไปหา
เจาพอ เมฆก็อดหึง หวงเธอไมไ ด เขาอางเหตุผลที่จะรูทุกเรื่องที่พเยียกระทําวา ผูหญิงเปน ฝาย
เสียหายตางจากผูชาย ทั้งๆที่เมฆไมไดใหคุณคาตอความดีของพเยียเลย เมฆเพิ่งจะเห็นพเยียสําคัญ
เมื่อระแวงความสัมพันธระหวางเธอกับขาม จนกระทั่งรูสึกวาไมอาจมีอํานาจเหนือพเยียอยางเดิม
จึงคิดจะเลิกกับเธอแลวมาแตงงานกับนงพะงา (165)
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ยิ่ง ผูหญิง มีค วามงามเธอก็ยิ่ง ถูกใชเ ปนเครื่องมือ แมแตผูใหญทองมาเมื่อหวัง
ร่ํารวยก็ไ มลังเลที่จ ะใชลูกสาวเปน “สิน คาพิเศษ” สําหรับดึง ดูดลูกคา (32) นงพะงาเองก็ยินดีรับ
บทบาทที่บิดามอบให การตอนรับขับสูลูกคาของเธอดวยน้ําเสียงและลีลายั่วยวน ทอดสายตาใหคน
นั้น ชายตาใหคนนี้นั้น ไดสรางความหวังแกลูกคาทั้งหนุมทั้งแกวาตัวเองจะสามารถพิชิตใจเธอได
อยางถวนหนา พวกเขาจึงเต็มใจจะ “เอาชีวิตมาจมปลักอยูที่รานนี้วันแลววันเลา พรอมกับเงินสดที่
ควักจายไปเรื่อยๆ” (34) แตสองพอลูกก็ไมคิดจะผูกพันกับใครอยางแทจริง ไมแปลกที่นงพะงาไม
เคยคิดวาเมฆเหมาะสมกับตน สวนเมฆนั้นก็สับสนระหวางการแกแคนขามถึงขนาดบอกจางบึ้กไป
ลอบยิงขาม แตอีกใจก็คิดจะเลิกกับพเยียมาแตงงานกับนงพะงา จึงถูกบึ้กที่หลงรักนงพะงาฆาตาย
เพราะหึงหวง และกลัวตามคํายุยงของผูใหญวาเมฆจะฆาปดปากตนเรื่องวาจาง (197) สุดทายขาม
กลับไดครอบครองนงพะงาดวยอํานาจที่ครอบงําคนทั้งตําบลรวมทั้งผูใหญ (215,236-239)
พฤติกรรมของขามในการนอกใจกาหลงก็ไมดีกวาเมฆสักเท าใด ขามแตงงานกับ
กาหลงเพื่ อประชดความผิด หวั ง ที่พ เยี ยเลือกเมฆ การไม ไ ด อยูกิ น กั น ด ว ยความรั กทํา ให ชีวิ ต
ครอบครัวของเขาไมไดมีความสุขเทาที่ควร ขามมักหงุดหงิดและอารมณเสียใสกาหลงอยูเสมอๆ แต
อยางไรก็ตามเขาก็ยังรับผิดชอบตอการกระทําของตัวเอง แมพลาดที่แตงงานกับกาหลงเพื่อประชด
พเยีย แตก็ยังขยันขันแข็งตั้งหนาตั้งตาหาเลี้ยงครอบครัวเสมอมา (128) จนกระทั่งความดีนี้ไดถูก
ทําลายลงเมื่อเขากลายเปนผูมีอํานาจ หากพิจารณาการสรางตัวละคร กาหลงเปนผูหญิงที่ปราศจาก
เสนหทางเพศ ภาพแรกของเธอในนวนิยายคือ หญิงที่มีใบหนาตอบซูบ ...เหมือนผีตายซาก” (19)
เธอแสดงบทบาทเปนผูหญิงที่ถือคติ “ชางเทาหลัง” ตลอดเรื่องนั้นเห็นไดวาเธอไมไดอยูในฐานะที่
จะแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจตอปญหาของครอบครัว มีบางครั้งที่เธออยากจะออกความเห็น
บางแตกก็ ลัววาจะทําใหขามหงุดหงิดจึงไดแตเก็บเงียบไว (22,104) กาหลงเปนเหมือนชาวบานทั่วไป
ที่เ ชื่อและเคารพนับถือเจาพอ ขณะที่ข ามถือเอาการยอมจํานนของตนเปน ทางออกของปญ หา
กาหลงกลับคิดวาสามีของเธอยอมรับนับถือเจาพออยางจริงใจ หลังจากที่ขามยอมเปนคนทรงแลว
ปรากฏวาเรื่องรายๆไดผานพนไปและครอบครัวของเธอมีฐานะดีขึ้น กาหลงก็ยิ่งปกใจวานั่นเปนผล
จากการที่ขามยอมรับนับถือเจาพอ เมื่อกาหลงไมกลามีปากเสียงกับสามี ประกอบกับหลงใหลได
ปลื้มกับแกวแหวนเงินทองทีไ่ ดมาเมื่อขามเปนรางทรง แมนางจะไมพอใจอยูบางที่ขามมีหญิงอื่น แต
เพียงแคขออางถึงความตองการของเจาพอ นางก็ยอมศิโรราบ (242)
เมฆพบจุดจบไมใชเพราะพายแพตอกามตัณหา เมฆพลั้งพลาดดวยเหตุที่ทนเสีย
ศักดิ์ศรีไมได สวนในกรณีของขาม กามารมณซึ่งเปนผลพลอยไดจากชัยชนะในเกมแหง อํานาจ
สามารถดึงดูดเขาใหเสพติดทั้งรสเสนหาและอํานาจตอไป ในตอนตนแมขามจะเปนรางทรงโดยที่
ตัวเองตระหนักดีวา เปนเพียงทางออกเมื่อถูกรังเกียจเดียดฉันท แตเขาก็ยังคิดจะเปนรางทรงที่ดี
วันพระวันโกนเขาก็ถือศีล 5 เรื่อยมาตามธรรมเนียมที่คนทรงตองปฏิบัติ (245) จนกระทั่งไดเสียกับ
พเยีย โดยที่การเปนรางทรงนั้นชวยใหเขาพนผิด หลังจากนั้นเขาก็มีความสัมพันธกับพเยียเรื่อยมา
ขามก็หมดความละอายและยิ่งหลงติดในกามารมณยิ่งขึ้น จนไดนงพะงาและขยายความตองการ
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ตอไปอยางไม สิ้น สุด ดัง ในตอนทา ยเรื่อ งที่เ มื่อ เขาแอบอางเจาพอ เพื่อจะได เ ด็กหญิง ซึ่ง เป น
หลานสาวของยายเมี้ยนมาเปนบริวาร ขามก็ยงิ่ ปลาบปลื้ม และกลายเปนคนหลงอํานาจอยางไมมีที
ทาวาจะกลับมาเปนคนดีไดอีก
ใน คําพิพากษา มีขอสัง เกตวาความอยุติธรรมที่ สมทรงไดรับเพราะอคติข อง
สังคม ถูกนักวิจารณมองขามไปดวยอคติทางเพศ โดยเนนที่ความบาของสมทรงและความบริสุทธิ์
ของฟก (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย, 2549ง : 89) “ยิ่งเรารูสึกสงสารฟกมากเทาใด เราก็ยิ่งรูสึกรังเกียจ
เดียดฉัน ทมายสมทรง” ในฐานะที่เปนตน เหตุ ใหฟกถูกตัด สินอยางมีอคติมากขึ้นเทานั้น ทั้งๆที่
สมทรงเปนคนนอกที่แทจริงเสียยิ่งกวาฟก (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย, 2549ค : 90) ในความเห็นนี้เมื่อ
มองยอนแยงตัวบทประพันธ ภาพลักษณ “ผูหญิงบาเซ็กซ” ของสมทรงถูกสรางขึ้นจากความหมาย
ซึ่งพบเห็นไดทั่วไปในวรรณกรรม เนนที่บทบาทของหญิงในลักษณะสุดขั้วสองดานในทัศนะของชาย
โดยเฉพาะบทบาททางเพศที่หญิงพึง ตอบสนองตอความตองการของชาย กลาวคือไมเปนสตรีผู
บริสุทธิเ์ พียบพรอมก็ตองเปนผูหญิง“รานสวาทเหมือนโสเภณี” สมทรงถูกสรางขึ้นตามแบบฉบับ
ของหญิงสองแบบที่หลอมรวมกัน คือ“หญิงพรหมจารี/โสเภณี” การแสดงออกวามีความตองการ
ทางเพศสูงเปนเหตุใหชาวบานสงสัยในความสัมพันธกับฟกซึ่งอาศัยอยูใตชายคาเดียวกันเพียงลําพัง
บทบาทของสมทรงจึงเปนชนวนของเรื่อง สวนความเปนหญิงบาซึ่งในแงหนึ่งก็คือภาพลักษณความ
บริสุทธิ์ไรเดียงสาตางจากหญิงรานสวาท ก็มีเพื่อใหผูอานเชื่อในความบริสุทธิ์ของฟก ตางจากที่
ชาวบานเขาใจ (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย,2549ค:89-90) สวนขอหา“ภัยสังคม” ที่ชาวบานพยายามจะใช
กําจัดเธอออกไปจากหมูบาน ก็อาจพิจารณาไดวาเปนเพียงขออาง สิ่งที่ชาวบานหวาดกลัวจริงๆไมใช
อยูทเี่ ธอจะ“เปนอันตรายตอคนดีๆ” แตเปนเพราะเธอเปนคนนอกที่ไมยึดติดกับกฎเกณฑของสังคม
การที่เธอเที่ยวซอกแซกไปทุกหนทุกแหงอยางเสรีตามแตใจตองการนั้น อาจทําใหเธอไปเห็นหรือได
ยิน“สิ่งที่ผูทําหรือผูพูดไมปรารถนาใหผูอื่นไดรับรู”(ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย,2549ง:90) การที่เธอสราง
ความหวาดกลัวแกชาวบานเชนนี้ สมทรงในฐานะ“ผีที่หลอกหลอนชาวบาน” ในทางจิตวิทยา ก็อาจ
พิจารณาไดวา “แทจริงแลวสมทรงคือตัวแทนของเพศวิถีของสตรี (female sexuality) อันมิอาจเขาใจ
และควบคุมได ดํารงอยูน อกเหนือกรอบความคิด หญิง พรหมจารี /โสเภณีที่ผูชายสรางขึ้น มา”
(ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย, 2549ง : 90)
ในความเห็นนี้ สมทรงเปนตัวละครหญิงที่สรางภาวะจิตเภทชั่วคราวแกนักอานสตรี
ซึ่ง “แมวาจะเปนผูหญิงและมีจุดยืนและมุมมองแบบผูหญิง แตตัวบทสรางเงื่อนไขที่บังคับใหเธอ
ตองมองทุกอยางดวยสายตาแบบผูชาย” (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย, 2549ค : 90) การตีความบทบาท
ของสมทรงจึงมีสองทางที่ขัดกันคือ ชะตากรรมของสมทรงเปนอยางเดียวกับชะตากรรมของฟกที่ถูก
ตัดสินดวยอคติของสังคม (เมื่อสมทรงถูกมองดวยอคติทางเพศ ฟกที่ถูกประณามวาเกี่ยวของกับ
เธออยางผิดศีลธรรมจึงเปนคนเลวไปดวย) กับอีกทางหนึ่งคือ อคติทางเพศตอสมทรงที่กําหนดดวย
ตัวบทกลับทําลายความสํานึกตอความอยุติธรรมที่ฟกตกเปนเหยื่อของสังคม (ยิ่งเห็นใจสมทรงก็ยิ่ง
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ไมเห็นใจฟก) ดวยเหตุนี้จึงอธิบายไดวาเมื่อถูกครอบงําดวยตัวบทที่กําหนดใหเห็นใจฟก ตลอด
ระยะเวลา 25 ปที่ผานมาประเด็นความอยุติธรรมของสมทรงจึงไมเปนที่สนใจของนักอานสตรี (สวน
นักอานที่เ ปน เพศชายยอมไมสนใจอยูแลว เพราะมีมุมมองแบบเพศชายอยางเดียวกับผูแตง) 1
ชูศักดิเ์ ห็นวาวิธีเดียวที่จะแกปญหาการตีความสถานะของสมทรงแบบ“ทางสองแพรง” ซึ่งเปน“ทาง
ตันที่ไรทางออก”เชนนี้ ก็คือตองอาน คําพิพากษา ใหม กลาวคือตองมองวาสมทรงเปนตัวละคร
เอกของเรื่อง และเธอคือเหยื่อที่แทจริงของอคติของชาวบาน ไมใชฟกอยางที่เคยเขาใจกัน (ชูศักดิ์
ภัทรกุลวณิชย, 2549ง : 89)
ประเด็น ที่น าพิจ ารณาต อความเห็น ขางต น นี้ก็คื อ การหาทางออกเชน นี้มีฐ าน
ความคิดวา ทัศนะของคนเรานั้นถูกกําหนดโดยเพศ จึงแบงไดเปน 2 แบบคือ ทัศนะแบบเพศชาย
และทัศนะแบบเพศหญิง ผูแตงนวนิยายเรื่อง คําพิพากษา เปนเพศชายจึงสรางนวนิยายเรื่องนี้ขึ้น
ตามทัศนะแบบเพศชาย นักอานสตรีจึงถูกชักจูงใหมองอยางเพศชายไปดวย ประเด็นที่นาตั้งคําถาม
ก็คือ เพศสถานะกําหนดใหบุค คลใชความคิด แยกจากกัน อยางเบ็ดเสร็จ เด็ด ขาดไดจ ริง หรือ มี
หรือไมทหี่ ญิงกับชายมีทัศนะรวมกัน หรือบางก็มีทัศนะตางจากเพศเดียวกันในบางเรื่อง นอกจากนี้
บุคคลก็ไดรับการกลอมเกลาทางความคิดจากบุคคลอื่นและสถาบันตางๆทางสังคม จึงไมนาเปนไป
ไดที่คนๆหนึ่งจะไดรับอิทธิพลทางความคิดแตเฉพาะจากคนเพศเดียวกัน เทานั้น ถึง แมเจาะจง
ทัศนะทางเพศหรือบทบาททางเพศก็ตาม ดูผิวเผินเกินไป เมื่ออางถึง “ภาพเสนอความเปนหญิง”
ชนิด “สุด ขั้ว ขาว/ดํ า ” ทั้ง จากวรรณกรรมไทยรว มสมั ย วรรณคดีไ ทยโบราณ และวรรณกรรม
ตะวันตกซึ่งอาจสืบยอนไปถึงโบราณเชนพระคัมภีรไบเบิล (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย, 2549ค : 89) วิธี
มองแบบสุดโตงสองดานเชนนี้ไมนาจะใชไดกับการวิเคราะหวันทอง ละเวง หรือแมแตบุษบา ซึ่งมี
ความซับซอนเกินกวาจะจํากัดจําแนกเปนฝายใดฝายหนึ่ง คือหญิงพรหมจารีหรือหญิงรานสวาท
นอกจากนี้นาจะไดทบทวนผลงานของนักประพันธสตรีในปจจุบันวา แสดงภาพของผูหญิงชนิดสุด
ขั้วอยางที่กลาวถึงนี้ดวยหรือไม หากพิจารณาเฉพาะงานที่แสดงภาพโสเภณี ในนวนิยายรวมสมัย
กลาวไดวานักเขียนทั้ งชายและหญิง ใหภาพโสเภณีที่หางไกลจากหญิงรานสวาทเปนอัน มาก ดัง
เชนนวนิยายเรื่อง ดอกไมกลางเมือง ของประชาคม ลุนาชัย ที่ไดศึกษาไปแลว หรือนวนิยายเรื่ อง
หญิงคนชั่ว ของ ก. สุรางคนางค ก็เห็นไดวาแมโสเภณีตัวเอกจะถูกสังคมตราหนาวาเปนหญิงชั่ว แต
ผูอานอาจสัมผัสไดถึงความงดงามในจิตใจของเธอและความแข็งแกรงที่จะยืนหยัดความดีไวจนวาระ
สุดทายของชีวิต (ดูการศึกษาของสมปราชญ วุฒิจันทร, จรูญ ตันสูงเนิน และมนตรี มีเนียม, 2550 :
353-364)
สวนลักษณะที่อาจจัดไดวาเปนหญิงรานสวาทนั้นปรากฏอยูไมมากนักในวรรณคดี
ไทยสมัยกอน และจํากัดอยูเฉพาะงานซึ่งมีที่ มาจากชาดกหรือวรรณกรรมคําสอนเชน กากี ที่มุง
แสดงผลรายของราคะ แตไมปรากฏในงานอื่นๆ ทั้งนี้ไมไดหมายความวาตัวเอกหญิงในงานประเภท
1
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นิยายจะปราศจากความรักใครในเพศตรงกันขาม แตกวีไดแสดงวาเปนความรักใครตามธรรมชาติ
วิสัย ในสถานการณที่สมเหตุสมผล เชนความรักของนางพินทุมดี หลังอุมสมในสมุทรโฆษคําฉันท
ตอนตน สวนลักษณะหญิงรานสวาทซึ่งมีอยูดาษดื่นในวรรณกรรมรวมสมัยอยางตายตัว เปนลักษณะ
ของตัว ละครหญิ ง ฝายปฏิปกษที่ เ รียกกัน วา “นางราย” เสียมาก และปรากฏในผลงานของนั ก
ประพันธสตรีแทบทั้งสิ้น
การวิเคราะหบทบาทของสมทรงใน คําพิพากษา หากตัดประเด็นทัศนะที่ผูกโยง
กับเพศออกไป ก็นาจะเพง เล็ง ที่การแสดงออกของสมทรงและความสัมพัน ธของสมทรงกับฟก
ประเด็นที่นาพิจารณาคือการมองวาภาพลักษณของสมทรงบงบอกทั้งความเปนหญิงพรหมจารี /
โสเภณีนั้นมีน้ําหนักเพียงใด แทนที่จะมองความเปนหญิงบาวามีความหมายเดียวกับความบริสุทธิ์ไร
เดียงสา อีกทั้งความบริสุทธิ์เมื่อถูกขับเนนจนถึงจุดสูงสุดในระดับที่เขมขนผิดปกติก็จะกลายเปน
ความบาไมเต็มเต็ง(ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย, 2549ค : 89) ก็นาจะกลาววาความเปนบาคือการเผย
ธรรมชาติที่ปราศจากการขัดเกลาทางวัฒนธรรม (กฎเกณฑหรือขนบประเพณี) ดวยเหตุนี้ ความ
บริสุทธิ์ไรเดียงสาก็ไมนาจะเปนคุณสมบัติเดียวกับการเปนหญิงพรหมจารี เนื่องจากหญิงพรหมจารี
ที่มีสํานึกปกติก็ตองตอสูกับเงื่อนไขทางวัฒนธรรม เมื่อจะเผยความตองการทางเพศ (ไมใชวาตอง
ผานประสบการณทางเพศเสียกอนจึง จะรูสึกรักหรือใคร ) หากจะพิจ ารณาที่ การเปด เผยความ
ตองการของสมทรง ตลอดทั้งเรื่องนั้นถึงแมสมทรงเปนหญิงที่ไมคํานึงถึงกฎเกณฑทางสังคม แตสม
ทรงก็มีดานที่ผูกพันกับฟกดวยใจจริง ความหวงใยของเธออยูนอกเหนือจากที่ใครจะเหมารวมวา
“รานสวาท” พวกชาวบานอาศัยเพียงแคขอมูลภายนอกและขาวเลาลือ อาทิภาพฟกปล้ําฟดกับนาง
สมทรงที่สวนตาแปน (เพื่อจะใสเสื้อผาใหเธอแตถูกมองวา ‘เลนรัก’ กัน) หรือที่เห็นเธอเปดผาเปด
ผอนใหคนอื่นดู พวกชาวบานก็มขี อสรุป (อยางที่พวกเขาอยากจะใหเปนอยูแลว) วาเธอคง“ตองการ
‘ไออยางวา’ไมหยุดหยอน” (78) ฟกเองก็สงสัยวานางอาจเปนอยางที่ชาวบานเขาวากัน (77) แตการ
ดว นสรุปวา ผูอานเองเมื่อไดขอมูลจากตัว บทเชน นี้ จ ะคิด วาเธอคือ “ผูหญิง บาเซ็กซ ” (ชูศักดิ์
ภัทรกุลวณิชย, 2549ค : 89) ก็ดูจะรวบรัดเกินไป จริงอยูผูแตงไมได เผยมุมมองภายในของสมทรง
หากมองมุมกลับ ความรูสึกนึกคิดดานอื่นของสมทรงไดแสดงผานพฤติกรรมภายนอกเหมือนกันถา
ผูอานเอาใจใส เชนภายหลังที่ฟกสิ้นชีวิตและอําลาโลกอันเลวรายไปแล ว มีคําบรรยายพฤติกรรม
ของสมทรงวา เมื่อฟกเสียชีวิตดวยความไมเขาใจและความผูกพันที่มีตอฟก สมทรงก็พยายามทุก
วิถีทางทั้งถีบกัดทุบตีสารพัดเพื่อไมใหคนอื่นเอาศพฟกไป ในเนื้อเรื่องตอนนี้ผูแตงยังใชถอยความ
บรรยายที่สื่อถึงความรักที่นางมีตอฟกซึ่งดูจะหางไกลจากความรักที่เกี่ยวของกับเรื่ องทางเพศอีก
ครั้ง ดังที่กลาววาการกระทําของนางนั้น “ราวกับสัตวตัวเมียที่ปกปองลูกออนของมัน” (314) ถอยคํา
เปรียบเทียบนี้บงบอกวาความรักที่สมทรงมีตอฟกนั้นเปนความรักอยางที่แมมตี อลูก ขณะเดียวกันก็
สื่อวาเปนความรักที่เกิดขึ้นจากสัญชาตญาณ สมทรงเปนผูหญิงไมเต็มเต็ง พฤติกรรมของเธอจึงอยู
นอกเหนือขอกําหนดทางวัฒนธรรมของสัง คม เธออาจไมรูวา สิ่ง ที่มีอยูในตัว ฟกนั้น เรียกกัน วา
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“คุณธรรม” “ความดี” “มนุษยธรรม” หรือเรียกวาอะไร แตเธอก็สัมผัสไดดวยสัญชาตญาณถึงความ
ดีที่จริงแทที่ฟกมีอยู ตางจากชาวบานที่การติดของอยูกับภาพลวงตาของขอกําหนดทางวัฒนธรรม
นั้นทําใหพวกเขาไมอาจเขาถึง คุณคาที่แทจริงของฟก การที่ผูอานบางคนรุมกันประณามสมทรง
อยางชาวบาน ก็แสดงวาผูแตงไดบรรลุความมุงหมายที่จะเนนอคติของสังคม ที่ปรากฏผานสายตา
ของชาวบานและผูอานนอกตัวบทไปดวยพรอมกัน
เมื่อยอนกลับมาพิจารณาความบาของสมทรงก็นาคิดวา เปนภาวะที่แสดงออกตาม
สัญชาตญาณโดยปราศจากการควบคุมทางวัฒนธรรม ในแงนี้ทั้งสมทรงและชาวบานตางก็มีความ
ตองการทางเพศอยางปุถุชนเหมือนกัน แตสิ่งที่ตางกันคือสมทรงไมยึดติดกับกฎเกณฑของสังคม
และแสดงออกตามใจปรารถนา สว นชาวบานตองทําใหผูอื่น เห็นวาปฏิบัติต ามกฎเกณฑ ที่ดี งาม
เพื่อใหเปนที่ยอมรับของสังคม ตัวอยางที่ชัดเจนก็คือพวกเขารังเกียจฟกเพราะคิดเลยเถิดวา ฟก
อาจจะไดแมเลี้ยงเปนเมียตั้งแตพอยังมีชีวิตอยู ความคิดเสริมเติมแตงนี้เกิดขึ้นเพื่อย้ําความแนใจวา
ฟกกระทํา ผิด กฎเกณฑ อยางนาชัง เรื่อง“กามพิเรน”เชน นี้จึง มีรสชาติมากกวาการเสพกามของ
คูผัวตัวเมียที่“ถูกตอง”ตามปกติ หรือพูดงายๆก็คือพวกเขานิยมชมชอบการเสพเรื่องพิเรนเชนนี้
เพื่อจะไดแสดงทาทีรังเกียจตอผูที่ประพฤติ และเพื่อยกตนอยูในฝายผูประพฤติตนอยูใ นวัฒนธรรม
อันดีงาม ซึ่งเปนระดับที่เหนือกวา
อยางไรก็ตามนาสังเกตวาพฤติกรรมดานอื่นของสมทรงนั้นไมไ ดเปนที่สนใจเทา
บทบาทที่ชวนใหตีความในเรื่องทางเพศอยางการที่เธอเปดผาเปดผอนใหใครๆดู บทบาทที่ชวนให
ตีความไปในเรื่องทางเพศดังกลาวนี้ปรากฏมาตั้งแตตอนตนเรื่อง แลวก็มาถึงจุดสิ้นสุดเอาตอนที่ฟก
ริดื่มเหลาหลังงานศพพอ คืนนั้นเปนคืนแรกที่สมทรงสมหวังในสิ่งที่เธอพยายามมาหลายครั้งหลาย
ครา นั่นก็คือการมุดมุงเขาไปนอนกับฟก ในเนื้อเรื่องตอนนี้สิ่งที่ผูอานจะไดเห็นก็คือการแสดงความ
รักที่เธอมีตอฟก แตที่นาสังเกตก็คือความรูสกึ นี้กลับสื่อไปในทางความหวงใยปรานีมากกวา ผูแตง
บรรยายวา “นางคอยๆเอื้อมมือลูบคลําเนื้อตัวของฟกอยางชาๆและนิ่มนวล คลายกับวาเกรงฟกจะ
ตื่น” หลังจากนั้นเสียงฮัมเพลงเบาๆของนางก็ดังขึ้น ผูแตงบรรยายถึงเสียงนี้วามันดังอยูในลําคอ
แผวแววเหมือน “เสียงกลอมเด็ก” ตอมานางก็ลมตัวลงนอนเคียงขางฟกพรอมทั้งโอบกอด เมื่อไม
เห็นฟกลุกขึ้นมาปดปองเหมือนอยางเคยเธอก็นอนอยูเชนนั้น ในตอนนี้ถอยคําที่ผูแตงใชบรรยายก็
คือเธอนอน“นิ่งสงบในทานี้อยูจนนาน” (172) หลังจากฟกกลายเปนคนติดเหลาและถูกไลออกจาก
งาน บทบาทของสมทรงก็แปรเปลี่ยนไปเปนอีกอยาง เมื่อฟกไมสนใจสิ่งอื่นนอกจากเหลาก็ไดขาว
ปลาจากวัดที่สมทรงเปนผูจัดแจงหามาเลี้ยงปากเลี้ยงทอง ดังที่ตอนหนึ่งมีคําบรรยายวา “ถึงวันนี้ ดู
ไมออกเสียแลว วาใครหาเลี้ยงใครกัน แน ” (279) เรื่องดําเนิน มาถึง ตอนที่ฟ กถูกจับและจนเขา
เสียชีวิต ก็เห็นไดชัดเจนวาบทบาทที่ชวนใหตีความในเรื่องทางเพศอยางที่ถูกขับเนนในตอนตนเรื่อง
นั้นหายไปสิ้นแลว บทบาทแทนที่ก็คือเธอเปนหญิงบาคนหนึ่งที่เปนเพื่อนแทเพื่อนตายของฟกผูถูก
คนที่มีสติสมบูรณดี กระทํา ฟกเองก็ไ ด ต ระหนักถึง ความขัด กัน ระหวางพฤติกรรมของคนดีทั้ง
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หมูบานที่เขาพยายามจะเขารวมสังคมดวย กับคนบาอยางนางสมทรงที่เขาเคยแสดงทาทีรังเกียจ
ดังคําบรรยายในตอนที่สมทรงประคองฟกกลับบานภายหลังออกจากคุก วา
ระยะทางเดิ น นั้ น เหมื อ นกั บว า มั น ยาวไกลจนสุ ด ที่ จ ะไปถึ ง ด ว ยกํ า ลั ง
ออนแอในตอนนี้ เขายังคงกระดืบคืบคลานไปทีละนอย ไดอาศัยเดินกอดคอ
นางสมทรงไปบาง หมดความรังเกียจนางอีกตอไปแลว ครั้งกระนั้นแมแตนาง
จับมือ เขาก็ยังสะบัดออก อายวาใครจะเห็นเขา แตตอนนี้เขาเปนฝายกอดคอ
นางไว และไมนึกละอายสายตาใครอีกแลว (296-297)
ประเด็นที่เห็นวาสมทรงเที่ยวไปไดอยางเสรี จึงถูกระแวงวาจะไปลวงรูความลับของ
คนอื่น และจึง ไมมีใครอยากใหอยูในหมูบาน (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย, 2549ง : 90) อีกทั้ง มีการ
ตีความสมทรงวาเปนตัวแทนเพศวิถีของสตรี ซึ่งอยูนอกเหนือความเขาใจและไมอาจควบคุมได
(ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย, 2549ง : 90)นั้น สามารถโตแยงไดวา สมทรงปฏิเสธกฎเกณฑทุกดานของ
สังคม เธอจึงแตกตางอยูเสมอ เชนไมสวมชุดดําในงานทําบุญกระดูกตอนสงกรานต (นาสงสัยขอมูล
ทางวัฒนธรรมของชาติ กอบจิตติ ในประสบการณของผูวิจัย ไมมีชาวบานในทองถิ่นใดสวมชุดดําใน
โอกาสเชนนี)้ การปรากฏตัวของสมทรงจึงไมใชสิ่งเรนลับที่ชาวบานจะไมลวงรู ที่แทแลวเปนจุดเดน
ตางหาก สวนที่วานางเปนตัวแทนของเพศวิถีของสตรีที่ชาวบานควบคุมไมได ถึงแมเปนสิ่งที่สราง
ความรังเกียจไปจนถึงขั้นหวาดกลัว ก็สะทอนการมองอยางฉาบฉวยของชาวบาน ซึ่งเทากับสนับสนุน
แกนเรื่องที่วา อคติเปนที่มาของความอยุติธรรม ไมวาผูรับผลกระทบจะเปนฟกหรือสมทรงหรือทั้ง
สองคน
อีกบทบาทหนึ่งของสมทรงที่ดูเปนที่จดจําของผูอานที่เจ็บแคนแทนฟก ก็คือการ
ถมน้ําลายรดหนาครูใหญในฉากชุลมุนที่ครูใหญ สัปเหรอไข และภารโรงใหมตองจับสมทรงมัดเมื่อ
จะทําพิธีตราสังศพของฟก สมทรงจึงตางจากผูมีวัฒนธรรมทั้งตําบล (ยกเวนสัปเหรอไข) ซึ่งตางยก
ยองและใหเกียรติคนชั่วอยางครูใหญแลวกลับลงโทษคนดีอยางฟกดวยความไมรู สมทรงหญิงบาที่
กระทําตามสัญชาตญาณซ้ํายังเปนคนนอกของสังคมกลับเห็นความดีของฟก การที่เธอถมน้ําลายรด
หนาครูใหญก็แสดงวา สมทรงไมไดติดอยูกับเปลือกนอกที่มีเกียรติอันนายกยองของครูใหญเชนคน
อื่น บทบาทนี้จึงนาจะแสดงความหมายวา ความยึดมั่นในวัฒนธรรมอยางฉาบฉวยเปนสิ่งบั่นทอน
การเขาถึงคุณคาของความดีที่แทจริง
ในสวน หลังเที่ยงคืน (2528) 1 ของจําลอง ฝงชลจิตร เห็นไดวาความยากจนของ
โปรยและกําไลคูสามีภรรยาซึ่งเปนตัวเอกของเรื่องนั้นไมไดเปนมูลเหตุสําคัญของชะตากรรมเทากับ
ทัศนคติทางเพศที่อยูในระบบคิดของสังคม
1

ในงานวิจัยนี้ใชฉบับพิมพครั้งที่ 6 ปพ.ศ. 2547
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กอนทีจ่ ะใชชีวิตคู ฐานะของโปรยอยูในขั้นเปนคนหลักลอย แตเขาก็ไมไดทุกขรอน
นัก หลังพอแมเสียชีวิตเขายึดอาชีพที่เรียกวา “สามลอหลังเที่ยงคืน” ทําหนาที่รับสงและจัดหาพวก
โสเภณีสําหรับนักเที่ยว นอนในรถซึ่งเชามาขี่และจอดในวัด สวนกําไลก็ถูกพอแมทิ้งใหอยูกับยาย
แตยังเล็กที่นอกเมือง การถูกนาชายลวนลามอาจจะไมใชสิ่งผลักดันใหกําไลคิดจะมีคู กําไลพบโปรย
ในงานสวนสนุกซึ่งมีการประชันหนังตะลุง กําไลถูกโปรยหลอกลอพาขึ้นรถสามลอมาไดเสียกัน ที่
ลานวัดในคืนนั้นเอง ตั้ง แตแรกโปรยเห็นวากําไลโงมากและเมื่ออยูดว ยกัน แลว “เลี้ยงแบบไหน
หลอนก็อยูได” (40) ความอดทนของกําไลถูกตีคาเปนความโง ที่โปรยไมเห็น คาของกําไล ไมใช
เพราะเขาไดเธอมาอยางงายๆเทานั้น แตเปนเพราะโปรยไมเคยคิดจะจริงจังกับกําไล เขาเพียงแต
ฉวยโอกาส ตรงขามกับกําไลที่ถือวาการเสียเนื้อเสียตัวเปนเรื่องสําคัญ ทัศนะดูถูกเพศหญิง มีอยูใน
วิธีคิดของโปรยอยูแลว ในสถานะสามีโปรยจึงดุดาและขับไลไสสงกําไลดวยถอยคําหยาบคาย ไป
จนถึงขั้นทุบตีเมื่อกําไลเผลอคุยกับเพื่อนบานจนปลอยใหลูกสาวตกพื้นหัวแตก เมื่อกําไลหนีไปอยู
กับเสริฐไทยยามสามีคนที่สอง เหตุการณก็ซ้ํารอยเดิมอีก เธอทั้งถูกทํารายและถูกขับไลจนกําไลคิด
วาตัวเอง “ไมเหลือคาอะไรเลย” (190)
บริบทชีวิต ของโปรยคือสังคมเมืองที่เห็นคนโงกวา ผูออนแอกวาและผูมีสถานะ
ดอยกวาเปนเหยื่อและคนฉลาดมีความชอบธรรมที่จะเอาเปรียบ ในสังคมที่ความมีคุณคาของคน
ไมไดเ ปนที่ใสใจเทากับผลประโยชน คนไมถือสาและยอมเปนผูเสียเปรียบก็ถูกตีความวา โงและ
สมควรถูกเอาเปรียบ ตอยหญิงโสเภณีก็โกงเงินสวนแบงของโปรยจากการหาแขกมาขึ้นหอง โดยที่
โปรยก็ไมไดลวงรู แมจะละอายตอการกระทําของตนอยูบางแตตอยก็คิดวา “การโกงคนอยางโปรย
เปนเรื่องปกติ ความยุติธรรมไมเห็นจะสูญเสียความหมายไปสักเทาไร” (32)
แมแตคนระดับเดียวกันก็เห็นโปรยเปนเหยื่อจึงไมตองกลาวถึงคนที่มีสถานะสูงกวา
ดัง ในตอนหนึ่ง ที่เขาจําตองปนรถหาเงิน ในตอนกลางวันซึ่งปกติเขาไมทํายกเวน แตในวัน ที่ไ มมี
ขาวสารจะกรอกหมอ เขาไดลูกคารายแรกเปนคุณนายของตํารวจจราจรรายหนึ่ง เงินคาจางที่จะ
ไดจากลูกคารายนี้หมายถึงขาวแกงจานแรกของวัน เพื่อจะไดมีเรี่ยวแรงหาสวนที่เปนคาขาวปลา
อาหารของลูก แตก็หายวับไปกับตาเมื่อถึงที่หมายและกําลังจะไดรับคาตอบแทน นายตํารวจซึ่ง
ยืนรอเธออยูกอนแลวบอกวา “ไมตองจายมันหรอก เด็กพี่เอง” (62) อยางไรก็ตามนาสังเกตวาไม
เพียงจะไมไดตั้งคําถามตอการเอารัดเอาเปรียบนี้เทานั้น โปรยยังรูสึกภูมิใจที่ไดเปนเด็กของตํารวจ
จราจรอยางงายๆ วิธีคิดของเขาก็เชื่อมโยงกับการที่เขากระทําตอกําไล เขายอมรับการเปน “เด็ก
ของตํารวจจราจร” ก็เพราะคิดวาตํารวจคนนี้อยูในฐานะ “ผูเปนเจาของ” หรือ “ผูเปนนาย” ยอมมี
ความชอบธรรมที่จะกระทําตอผูที่อยูใตอํานาจ โดยผลตอบแทนที่โปรยหวังก็คือการไดพึ่งอํานาจ
ขณะเดียวกันโปรยก็มองความสัมพันธระหวางเขากับกําไลในแงมุมเดียวกันนี้วาเขาเองมีความชอบ
ธรรมที่จะปฏิบัตติ อกําไลในสถานะของผูเปนนาย เพราะเขาคือ “สามี” ของเธอ (ความหมายหนึ่ง
ของสามีคือ นาย )
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ในสังคมที่ใหความชอบธรรมแกการเอาเปรียบผูโงกวา ออนแอกวา และต่ําตอย
กวาอยางที่กลาวมาขางตน ก็เปนธรรมดาอยูเองที่โปรยคิดวากําไล“โงเอง”ที่หลงลมปากเขา (40)
กําไลเองก็คิดวาปญหาของตนมาจากการไมรูจักปกปองตนเอง ทั้งๆทีไ่ ดรับการอบรมสั่งสอนใหรูจัก
รักษาเกียรติของลูกผูหญิง ดังที่ตอมาหลังจากไดรับความเจ็บช้ําเมื่ออยูกินกับโปรย เธอไดหวนรําลึก
ถึงคําสอนของยายที่วา “ผูหญิง...ลงถาหลังถึงพื้นดินเสียแลว-ดีไมขึ้น” (134) เพศหญิงมีสถานะที่
ดอยกวาชายจนถึงขั้นที่วาดูเหมือนพวกเธอจะไมไ ดอยูในฐานะที่เปนคนอยางผูชายดวยซ้ํา เพราะ
ไมไดเปนอะไรมากไปกวา “สมบัต”ิ ในครอบครองของสามี ในทัศนะของผูชายอยางโปรยผูหญิง
คือเพศที่ดอยทั้งความสามารถและคุณคา ความสามารถเดียวที่พวกเธอมีอยูก็คือการบําบัดความ
ใคร นี่จึงพลอยเปนคุณคาสูงสุดของพวกเธอไปดวย ดังเห็นไดในคืนที่ไดเสียกับกําไล สําหรับ
โปรยความแตกตางระหวางกําไลกับโสเภณีจึงมีเพียงผูหญิงบําบัดความใครโดยไมตองซื้อหาเทา
นั้นเอง ดังในตอนเกี้ยวกําไลดวยประโยคที่วา “บาเพราะรักนอง” ผูแตงบรรยายวาเขา “รูสึกโหวง
เหวงอยูบางเหมือนกันที่พูดประโยคนี้ออกไป เพราะเรื่องพรรคนี้เขาไมเคยมากอน” (48) “เรื่อง
พรรคนี้” ที่ “ไมเคยมากอน” ในที่นี้มองอยางผิวเผินดูเหมื อนจะหมายถึงแคการเกี้ยวพาราสี แต
ความหมายลึกๆนั้น หมายถึง วิธีการที่ทําใหไ ดผูหญิ ง มาบําบัด ความใครโดยไมตองซื้อ ตางจาก
“กอนนี้มีสตางคก็ไปซื้อหาเอาตามซอง ตามโรงแรมเกาสามสี่แหง” (48) โปรยไมเคยคิดจะเลี้ยงดู
กําไล แตสุดทายตองอยูในภาวะจํายอมซึ่งมีที่มาอันผสมผสานกันระหวางสองอยาง ประการแรก
คือความหวาดกลัวตอตัวบทกฎหมาย ดังเห็นไดวาในตอนที่กําไลเรียกรองใหเขารับผิดชอบ เขา
ปฏิเสธอยาง“ปราศจากเยื่อใย”(72) แตตอมาเมื่อกําไลยกเอาตะรางกับตํารวจมาขู โปรยถึงกับ“หนา
ซีดเผือด ปากคอสั่น” (72) และเปลี่ยนทาทีมาเปน “โอดครวญ” ใหกําไลเห็นถึงความยากลําบาก
(72) กับอีกประการหนึ่งคือจิตใจที่ออนเอื้อลงเพราะการไดรับความเห็นอกเห็นใจจากกําไลเมื่อรูวา
เขาอยูในสถานะคนยากไรที่ไมมีทั้งพอแมและสมบัติพัสถานใดๆ ซึ่งเปนสิ่งที่ขาดหายไปจากชีวิต
หลังเติบโตขึ้นมาอยางโดดเดี่ยวและอยูในสังคมที่คนรอบขางมักเอาเปรียบกลั่นแกลง เนื้อเรื่อง
ตอนนี้แสดงใหเห็นวาลึกๆแลวโปรยไมถึงกับจะเปนคนจิตใจโหดเหี้ยม แตที่เขากระทําตอกําไล
อยางไมเห็น คุณคานั้นเปนเพราะภาวะเก็บกดที่ถูกคนอื่นกดขี่ขมเหง และความยึด มั่นในคติของ
สังคมที่มองวาผูหญิงคือสมบัติของสามีและความหมายของพวกเธอก็มีเพียงแคการเปนเครื่องสนอง
ความใคร แมแตตอมาเมื่อโปรยเลิกนอนบนรถในวัด อยูกินดวยกันกับกําไลจนลวงเลยมาถึง 5 ป
มีลูกดวยกันถึงสองคน เขาก็ยังเห็นความหมายของกําไลวามีเพียงเทานี้ ดังบทสนทนาในตอนที่
โปรยเมาเหลากลับบานและเขาพยายามชวนกําไลเขามุง กําไลกลาววา “แคนี้ละมึง” เขาก็ตอบวา “ก็
มึงเปนเมียกูนี่โวย จะใหสักแคไหนกัน” (18)
ขณะที่ ภ รรยาคื อ สมบั ติ ใ นครอบครองเพื่ อ การสนองความต อ งการทางเพศ
ทางดานสามี “ผูเปนเจาของ” พวกเขาก็เปน “เจาชีวิต” ที่มีความชอบธรรมในการกระทําตอพวกเธอ
ในทุกกรณี ชีวิตครอบครัวไดทําใหโปรยรูสึกในสถานะของอํานาจ เขาจึงชอบรองเพลงทอนหนึ่ง
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อยางอารมณดีเสมอ “ทุกครั้งที่ขี่รถเขาซอย” (12) เพลงนี้มีเนื้อรองวา “โอเกิดมา ไอศูรยราชาของขา
ก็ม.ี ..” (75) เนื้อเพลงทอนสั้นๆนี้มีความหมายเปนอยางยิ่ง ขอที่นาสังเกตก็คือเขามักอารมณดี
และชอบรองเพลงนี้อยางจําเพาะวาตองมารองเอาตอนเขาซอย อาจอธิบายไดวานั่นเปนเพราะ
กําลังจะเขาสูเขต “บาน” ซึ่งเปน “อาณาจักร” ของเขา เห็นไดวาโดยอาชีพนั้นเขาอยูใตบังคั บคน
อื่น ตอ งคอยรั บคํ า สั่ง และ“ค อมหั ว ให ค นอื่ น อยูเ รื่ อยๆ” (36) แม แ ต เ พื่ อ นสามลอ ด ว ยกั น ก็
เอาเปรียบรังแก แตที่บานนั้นเขาคือ “ผูเปนนาย” ที่ไมวาจะทําสิ่งใดก็ถูกตองชอบธรรมทุกอยาง
หากเชื่อมโยงกับเนื้อเพลงเขาก็เปนเหมือน “ราชา” ที่มี “ไอศูรยสมบัติ” และผูที่เปนสมบัติรวมทั้ง
เปนเหมือนขาทาสของเขาดวยในที่นี้ก็คือกําไล
แมแตผูหญิงซึ่งเปนผูถูกกระทําก็ยอมรับคตินี้เชนกัน ดังเห็นไดวาไมวากําไลหรือ
ผูหญิงคนไหนตางก็ไมไดตั้งคําถามตอความอยุติธรรมที่ตัวเองไดรับนี้ ซ้ําคติเชนนี้ยังทําใหเธอ
ยอมรับพฤติกรรมกดขี่ของสามีอีกดวย ขณะที่โปรยทํางานหนักหาเลี้ยงครอบครัว กําไลก็ตองอยู
กับภาระในบานที่ไมไดสบายไปกวา แตโปรยก็ยังมีเวลาหาความสนุกสนานใสตัว เขาจึงรูสึกวาวัน
เวลาเดินไปอยางรวดเร็ว สวนกําไลวันเวลาของเธอคืบคลานไปอยางเชื่องชา“เหมือนทากขี้เกียจ”
เพราะชีวิต ที่จ มอยูกับภาระในบาน ตองเผชิญ ความเบื่อหนาย และความสกปรกที่หมักหมมอยู
รอบตัวและทั้งในหัวใจเธอเอง (69) ไมเพียงเทานั้นยังถูกปลอยใหอดอยาก มีชีวิตอยางไรคาเหมือน
ไม ใ ช ค น ความอั ป ลั ก ษณ ข องชี วิ ต ของเธอจึ ง ดู ตั ด กั น อย า งยิ่ ง กั บ แสงสี ส วยงามของเมื อ ง
ดังคําบรรยายสํานึกของเธอเมื่อทะเลาะกับโปรยแลวออกจากบานมาวา
... หลอนไมคุนเคยกับแสงสีเทาไหร แมจะเขามาอยูในเมืองกวาหาปแลว
กําไลก็ไมเคยรูจักมันเลย หลอนอยูอยางหนูผีสกปรกตามซอกหลืบอับ ทึบ
ผอมโซ เหม็นสาบ ตะเกียกตะกายคุยหาอาหารป อนลงทองอยางไมเคยรู
อิ่ม คลายตกอยูใตฝนรายตลอดมา (127)
กําไลหนีออกจากบานหลังจากทีเ่ ธอเผลอปลอยลูกสาวหัวแตกเมื่อไปคุยกับเพื่อน
ซึ่งเปนโสเภณี จนมีปากเสียงกับโปรย ถูกเขาดูหมิ่นอยางหยาบคายวาอยากเปนโสเภณีและยังขับไล
ทุบตี แตเมื่อความโกรธคอยผอนคลายลงเธอก็คิดวา
... เขาคนเดียวหาเงินมาใชจายทุกอยาง เขาคนเดียวหลอนจึงมีชีวิตอยูได
อดอยากแตก็ไมถึงตาย เขาทํางานเลี้ยงหลอนมาหาปกวา นานเหลือเกิน
สมควรแลว หากเขาจะเมามายเสียบาง เลนไพบาง จะไดมีความสุข ...มี
กําลังใจเพื่อทํางานเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย หลอนเสียอีกที่ควรตามใจ ควรผอน
ปรนเขา แลวเรื่องลูกที่ถกเถียงกัน หลอนผิดเอง...
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กําไลตําหนิตัวเอง หลอนไมควรขึ้นเสียงกับเขาเลย ที่เขาโมโหก็เพราะ
รักลูก ประกอบกับตอนนั้นคงหิวมากทําอะไรไมถูก จึงดาหยาบคายออกมา
หลอนไมนาโมโหราย ปกติเขาก็ดาติดปากอยูแลว (129)
แมแตในประเด็นที่วาคุณ คาที่สําคัญ ของเพศหญิง คือสมบัติข องสามี กําไลก็วัด
คุณคาของตัวเองดวยความซื่อสัตยแมวาพลั้งพลาด ในตอนที่ออกจากบานมาถูกเสริฐขมขืน กําไล
ตัดสินใจแยกขาดจากโปรยเมื่อโปรยไดรับรูเรื่องนี้ การตัดสินใจของกําไลบงชี้ความคิดที่วาการรวม
ประเวณีนั้นเปนตัวกําหนดความเปนภรรยาอยางไมมีขอยกเวนใดๆทั้งสิ้น ไมวาจะดวยวิธีใดและ
จะดวยความเต็มใจของฝายหญิงหรือไมก็ตาม คุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของภรรยาคือเปนสมบัติของ
สามีเ พียงคนเดียว สอดคลองกับความคิด ของโปรยที่วาหนาที่ สําคั ญ ที่สุด ของเพศหญิง ก็คือ
บทบาทในการบําบัดความตองการทางเพศ ในเมื่อความเปนภรรยาขึ้นอยูกับการรวมประเวณี
เพียงแตเธอเสียตัวใหคนอื่นเทานั้นจะเต็มใจหรือเปนความผิดของเธอหรือไมก็ตาม สถานะที่กําไล
เปนภรรยาของโปรยก็เปนอันหมดไป เพราะมันไดถูกทําใหสั่นคลอนดวยการลวงเกินของชายอื่น
ขอนาสังเกตในประเด็นขางตนนี้ก็คือ ทั้งโปรยและกําไลตางยึดคติที่วาคุณคาของ
หญิงนั้นขึ้นอยูกับการเปนสมบัติเพื่อสนองความตองการทางเพศของสามี แตคนที่พอจะถอนตัว
จากความคิดนี้ไดกลับเปนโปรยไมใชกําไล ดังที่เมื่อกําไลบอกโปรยวาอวัยวะสวนสําคัญของความ
เปนหญิงของเธอไมไดเปนของเขาอีกตอไปแลว โปรยกลับบอกเธอวา “ยังเปนอยูนะ กูใหเปน ”
(145) อาจจะดวยคิดวาที่ผานมาเขาคือผูกําหนดชีวิตของกําไล แตเนื้อเรื่องตอนนี้กลับชวนใหคิด
ไปอีกทางวาผูกําหนดพฤติกรรมของกําไลที่แทจริงนั้นไมใชโปรย หากแตเปนคตินิยมทางเพศที่อยู
ในความยึดถือของกําไลรวมทั้งตัวเขาเองดวย มาถึงตอนนี้ผูที่เคยเปนใหญเหนือภรรยาอยางเขา ก็
ไมใชผูที่จะลบคติทใี่ ครตอใครยึดถือมานมนานไดอยางฉับพลัน จึงไมสามารถบงการใหเธอคิดวา
ยังเปนหรือไมเปนของเขาเอาตามใจชอบได กําไลซึ่งยอมโปรยมาทุกเรื่องกลับปฏิเสธยันยันอยาง
แข็งขันวา “ไมแลว” (145)
แตพรอมกับการสูญเสียอํานาจซ้ํายังตองเจ็บปวดโปรยก็ไดอีกสิ่งหนึ่งมา เขาเริ่ม
ไดคิดและเริ่มเห็นคุณคาของกําไล ดังคําบรรยายวา “เขาไมเคยคิดอะไรมากอน ไดแตปลอยปละ
ละเลยหลอน เอาเขาจริงๆก็รูสึกเจ็บปวดหวงแหนขึ้นมา เขาทําเลนกับชีวิตครอบครัวเกินไป”
(148) เขาเริ่มจะถอนตัวออกจากคติที่สรางความทุกขใหตัว เองและครอบครัว ได และเปลี่ยน
พฤติกรรมมาเปนคนรับผิดชอบ แตกําไลติดของอยูในคตินี้ยิ่งกวา จึงตัดสินใจยุติชีวิตครอบครัว
ของตนดว ยความคิด ที่วาเปน ความผิด ของเธอที่ทําใหตัว เองดางพรอยและทําใหสามีเ ปน ทุกข
ดังความคิดของเธอที่วา
กําไลนอนครุนคิด พักนี้โปรยเปลี่ยนไปมาก รับผิดชอบครอบครัวมาก
ขึ้น ลูกๆไมอดเหมือนกอน เขาเอาแตเงียบขรึม เมามายไมเปนเวลา ไม
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เอะอะโวยวายอยางที่แลวมา ใบหนาคล้ํา ไรราศี เมื่อคืนวานเมาตกจากรถ
กลางซอย หลับอยูตรงนั้นจนเกือบสวาง หลอนแทๆ เพราะหลอนเพียงคน
เดียว แมเ ขาจะกลับมาเอาใจใสดู แลหลอนกับลูกมากขึ้น เขาก็ไ มไ ด มี
ความสุข วันสองวันสัปดาหสองสัปดาหก็วนเวียนถามเรื่องเกาๆในคืนนั้นไม
วางวาย หลอนควรจะไปเสียดีกวา อยูไปก็เกลียดตัวเอง กระดากใจตัวเอง
กอดลูกก็ไมเต็มอก เพราะความดางพรอย ไปเสียได...นานๆเขาคงดีขึ้นเอง
(150)
ขอที่นาสังเกตสําหรับการที่กําไลตัดสินใจไปจากโปรยในเนื้อเรื่องตอนนี้ก็คือ เธอมีเหตุผลสําคัญอยู
สองอยาง อยางแรกเธอรักโปรยจึงไมอยากเห็นเขาตองเปนทุกข อยางที่สองคือเธอคิดวาตัวเอง
ไมดีพอสําหรับการเปนแมที่ดีของลูกเสียแลว แตอยางไรก็ตามน้ําหนักของเหตุผลก็ดูจะอยูที่ความ
ละอายใจเพราะความรักที่เธอมีตอสามีมากกวา ดังเห็นไดวาแมเธอจะอาลัยลูก แตความเปนหวง
ลูกก็ไมไดมีน้ําหนักมากพอ การเสียสละเพื่อคนที่รักนั้นโดยทั่วไปอาจชวนใหรูสึกวาเปนคุณคาที่
ยิ่งใหญ แตสําหรับนวนิยายเรื่องนี้นาสังเกตวาความรักอยางที่กําไลมีกลับไมได มีใครประจักษ
แมแตโปรยเขากลับคิดวากําไลมีใจให “ชู” ถึงขนาดปกปดกลัวเขาจะไปฆา (151)
ตน เหตุแหง ความผิด พลาดของโปรยนั้น เห็น ไดชัด วา มาจากคติที่ มองไมเ ห็ น
ความหมายอยางอื่นในตัวกําไลนอกจากการเปนสมบัติเฉพาะของตน โปรยกลัววากําไลจะมีใจใหคน
อื่น แตกรณีของกําไลดูจะมีทมี่ าที่ไปที่ซับซอน จนแมแตกําไลเองก็อธิบายเหตุผลของตัวเองไดไม
แนชัด ดังที่กําไลคิดไปถึงเหตุการณในคืนที่พบโปรยครั้งแรกวา “จนถึงบัดนี้หลอนยังตอบตัวเอง
ไมไดวาหลงลมเขาไดอยางไรกัน ” (128) หลังจากหลงลมเขาไปแลวเธอไมมีทางเลือกอื่นนอกจาก
ตองใหเขารับเลี้ยงดูในฐานะเมีย ตอจากนั้น ความรัก จึงบมเพาะขึ้นภายหลัง ความรักของเธอจึง
เริ่มตนมาจากความจําใจ แตตอมาเธอก็ตองผิดหวังเพราะ “เขากลับทําใหหิวโหย เจ็บปวด อับอาย
ขายหนาอยูเนืองๆ” จน “อยากเขี่ยเขาออกจากใจ” เมื่อกําไลถูกโปรยทุบตีที่ลูกหกลมเธอพยายาม
หักใจจากไปดว ยความคิดที่วา “ชีวิตที่ผานมานกกามันคาบไปกิน ” ก็ยัง ไมวายคิดวา “ไฟรักของ
หลอนกองโตเกินไป” จน “ยากที่จะดับลงใหมอดสนิทภายในชั่วครูชั่วยาม” (128) เธอจึงหวนกลับมา
และถูกเสริฐขมขืนภายในซอยเปลี่ยว พฤติกรรมของกําไลอยางที่กลาวถึงนี้บงชี้ความซับซอนของ
เพศหญิงที่ตางจากเพศชาย ความยึดมั่นในคุณคาของความรักของเพศหญิงนั้น บางครั้งก็ยากจะ
ตัดสินและอธิบายดวยหลักของเหตุผลที่ตัดขาดจากความเอาใจใสตออารมณและความรูสึก
การที่กําไลถูกขมขืน นั้นนับเปน “อุบัติเหตุชีวิต ” ที่เ ปนจุด เปลี่ยนความคิด และ
พฤติกรรมไปจนถึงบทบาทของตัวละครทั้งคู แมแตกําไลเองตอมาหลังตัดสินใจหนีจากโปรยเธอก็
เริ่มตั้งคําถามกับตัวเองขึ้นมาบาง ดังบรรยายถึงเหตุการณตอนนั้น หลังพนจากปากซอยแลวเธอ
ทําทาจะหันหลังกลับเพราะขางหนาคือที่ที่เธอไมเคยรูจัก แตก็แข็งใจดั้นดนไปดวยคิดวาไมมีอะไร
ตองกลัวและตองสูญเสียอีก (150) จนมาถึงสวนสนุกที่พบโปรยครั้งแรกหลอนทิ้งตัวลงนั่งใตตนสน
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ทีแรกหลอน “นึกอยากจะขดตัวเหมือนหมา” อยูที่นั่น แตตอมาก็เริ่มไดคิด “ทําไมตองปลอยให
ชะตาชักนําตัวเองอยางนี้ หลอนควรกําหนดมันบาง” (162) เชนเดียวกับในตอนตอมาเมื่อผิดหวัง
จากเสริฐสามีคนที่สอง ที่เธอคิดวา ที่ชีวิตเธอตองประสบกับปญหาจากผูชายครั้งแลวครั้งเลานั้นเปน
เพราะ “เธอไมเคยมีโอกาสไดเลือก” ดังที่เธอคิดขณะตอบโตเสริฐ
“ผูชายละก็ หมาทั้งนั้น” เมื่อพูดได หลอนก็เริ่มดาซ้ําๆทั้งที่รูวาจะถูก
มือตีนอีก เหมือนตองการดาใหหมดสิ้นกันไป ชีวิตหลอนมีผัวไมเคยเต็มใจ
ถูกขมขืนตลอด คนที่รักก็รักดวยความจําใจ รักเพราะตองผูกเอาไว รัก
เนื่องจากไมรูจะไปรักใคร โอกาสเลือกไมมีเลย ความรูสึกเปนเมียใหอะไร
กับหลอนบางเลา “ผูชายชาติหมา” (187)
ในตอนที่ตกเปนของโปรย การที่เธอยืนยันวาจะตองอยูกินกับเขานั้นดูเหมือนวาจะ
เป น การกํา หนดเลื อกของตัว เธอเอง แต ค วามหมายสํ า หรั บนวนิ ย ายเรื่ องนี้บ อกว านั่ น เป น
พฤติกรรมทีถ่ ูกกําหนดโดยคตินิยมที่ถือวาการรวมประเวณีเปนเกณฑกําหนดความเปนภรรยาอยาง
ไมมีขอยกเวนใดๆทั้งสิ้น กําไลคิดวาการเสียตัวใหโปรยนั้นไมตางกับการเสียตัวใหเสริฐในแงที่เธอ
ไมไดเต็มใจ แตในคติที่ถือการรวมประเวณีเปนตัวกําหนดความเปนภรรยาซึ่งสอดคลองกับคติที่
เห็นคุณคาสูงสุดของเพศหญิงวาอยูที่การบําบัดความใคร เธอจะถูกขมขืนหรือจะเต็มใจไมเต็มใจก็
ไมใชขอยกเวน เธอจึงจําตองอยูกินกับโปรยใหได แมจะรูอยูวาทีผ่ านมานั้นเขาเพียงแคเอาเปรียบ
อยางไมคิดจริงจัง นี่คือการบอกวาหากเธอเลือกที่จะคิดอยางเปนขบถกับคตินี้เสียตั้งแตตนก็อาจไม
ตองมีชีวิตเจ็บช้ําและอยูอยางไรคาเหมือนที่เปนอยู แตเพราะเธอปลอยใหคตินิยมเปนตัวกําหนด
จึงตองประสบชะตากรรมอยางที่ปรากฏ
อยางไรก็ต ามแม ชว งเวลาของความทุ กขสาหัสที่ผานมานั้น จะทําใหเ ธอเริ่มตั้ ง
คําถามกับความบกพรองของพฤติกรรมและวิธีคิด ของตัว เอง แตเ ธอก็เหมือนโปรย คตินิยมที่
ครอบงํามานานนั้นยากที่ใครจะถอนตัวออกมาอยางฉับพลัน ขณะที่โปรยเคยบอกกับกําไลเหมือนจะ
ปลดเปลื้องคตินิยมทางเพศลงไดดังที่บอกกําไลวาแมเธอถูกเสริฐขมขืนก็ยังเปนของเขาอยูเพราะเขา
ใหเปน แตก็ไมวายถามถึงเหตุการณในคืนนั้นซ้ําแลวซ้ําเลา กําไลเองมาถึงตอนนี้แมเธอจะเริ่มตั้ง
คําถามกับวิธีคิดของตัวเอง แตก็เลือกกําหนดชีวิตตัวเองดวยการดักรอพบเสริฐจะใหเขาเลี้ยงใน
ฐานะเมีย การกําหนดชีวิตตัวเองของกําไลครั้งนี้ก็ไมไดไปไหนไกล เธอยังกําหนดชีวิตตัวเองดวย
แรงผลักดันของคติที่วาการรวมประเวณีเปนตัวกําหนดการตกเปนเจาของอยางไมมีขอยกเวน เธอ
แกปญหาดวยการไปเปนเมียเสริฐก็เพราะความคิดที่วาเมื่อผูหญิงตกเปนสมบัติของใครแลว ผูเปน
สามี (นาย) ก็ตองตอบแทนดวยการเลี้ยงดู และเธอก็คิดวาบัดนี้สถานะความเปนเจาของตัวเธอได
ยักยายจากโปรยมาตกอยูกับเสริฐแลว จนเมื่อมาอยูกับเสริฐ แลวตองผิดหวังอีกครั้ง เธอจึงหลุด
จากระบบคิดเชนนี้ไดอีกเปลาะหนึ่ง หลังถูกเสริฐขับไลทุบตีเอาดื้อๆเพียงเพราะเขาเบื่อแลว เธอได
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คิดวาที่ตองประสบกับการถูกกระทําเชนนี้ซ้ําแลวซ้ําอีกนั้นเปนเพราะหวังพึ่งคนอื่นจึงตองตกเปน
ทาสเขา ดังคําบรรยายความคิดของเธอเมื่อเห็นเด็กขายรูปหนังและขิ่นหญิงตางดาวที่สามารถหาเงิน
ใชเอง
เด็กขายรูปหนังยังเกงกวาหลอนที่หาสตางคใชไดเอง หลอนไมเคยหาได
เลย รูแตแบมือ ไอไทยยามทําเจ็บหนัก หลอนหมดคา ไมเหลือคาอะไร
เลย ขอรอยบาทเปนคาขาวปลายังไมได หลอนรูสึกหมดแลวจริงๆ เพราะ
แบมือแทๆจึงไดกินมือกินตีนของผัว เพราะกลัวอดตายแทๆจึงยอมใหถูกขม
เหง ขิ่นมาจากพมาแทๆไมมีญาติเชื้อยังอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี หลอนเองเปน
คนแถวนี้ทําไมจะตองมาตายเอางายๆเลา หลอนเริ่มมั่นใจขึ้น คิดทบทวน
หนาหลัง อยากจะยืนอยากหากินเอง เกิดหนเดียว ตายหนเดียว ตาย
แลวไมพาอะไรไป ทําไมตองยอมอดตาย ทําไมตองแบมือเปนทาสคนอื่น
หลอนไมเอาแลว จะไมเอาปากทองไปฝากคนอื่นอีกแลว หลอนคิดไดแลว
วาจะมีชีวิตอยูอยางไร (190-191)
กําไลหาทางออกใหตัวเองดวยการเปนโสเภณีก็ดวยคิดวานี่คือทางแหงศักดิ์ศรี แต
ก็ค งไมไ ดหมายความวานวนิยายเรื่องนี้ไดชี้ทางออกแกหญิง ที่ถูกสามีกดขี่วาใหพวกเธอไปเปน
โสเภณี การที่เ ธอเลือกเปน โสเภณีนั้น มีค วามหมายที่ทับซอน ในแงหนึ่ง นี่ก็คือการหลุดพนจาก
ประเพณีทางเพศที่วาชายคือผูหาเลี้ยงและหญิงคือผูถูกเลี้ยง ซึ่งก็เชื่อมโยงกันอยางแนบแนนกับคติ
ที่มองเพศหญิงวาดอยทั้งความสามารถและคุณคา เพราะการเปนโสเภณีก็คือการปฏิเสธ “ความเปน
เมีย” หรือ “ความเปนสมบัติเฉพาะของชาย” (ไมมีใครถือวาการที่โสเภณีขึ้นหองกับแขกนัน้ คือการ
ตกเปนของเขาและไมมีใครถือวาโสเภณีจะเปนสมบัติอยางถาวรในครอบครองของชายใด) แตในอีก
ทางหนึ่งทางเลือกของเธอก็แสดงถึงความขัดแยงระหวางทางเลือกกับเปาหมายที่เธอตองการความมี
ศักดิ์ศรี การเลือกเปนโสเภณีทําใหเธอเปนอิสระจากการเปนสมบัติของสามี แตเธอกลับตกอยูใน
สภาวะต่ําสุดของความเปนหญิง
เมื่อกําไลตัดสินใจยึดอาชีพโสเภณี เธอเปลี่ยนชื่อใหมเปน “แอม” สวนโปรยกอน
หนานั้นไมนานเขาไดชื่อใหมวา “คราม” จากสาเหตุที่ขณะกําไลยังอยูกับเสริฐเขาวางแผนจะเอา
ครามยอมผาไปใสใหอวัยวะเพศของเธอเนา จนเมื่อขาวรั่วจากปากของมั่งเพื่อนสามลอที่ชวนไป
ดวยก็ถูกลอและถูกเรียกชื่อใหมวาคราม การเปลี่ยนชื่อของตัวละครทั้งสองเปนเหมือนการแสดง
วาพวกเขาไดมาถึงอีกขั้นหนึ่งของการพาตัวเองใหหลุดพ นไปจากคตินิยมทางเพศ หลังจากผาน
ชวงเวลาแหงความอับอายไป เขาเริ่มคลายจากการยึดภรรยาเปนสมบัติทางเพศ ดังเห็นไดวาตอมา
เมื่อมั่งชักนําใหเขาอยูกินกับกําไลใหมดวยเหตุผลที่วา “เมียเรานี่หวา หาทางคืนดีได ลูกเตาจะได
ดีใจ” โปรยก็ชักหวั่นไหว(183) นั่นยอมหมายความวาการที่กําไลจะตกเปนของใครนั้นไมใชสิ่งสําคัญ
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ที่จะกําหนดความเปนภรรยาเสียแลว และคุณสมบัติเพื่อการสนองความตองการทางเพศก็ไมใช
ความหมายอันเปนเอกอีกตอไป โปรยหันไปใหความสําคัญกับอีกความหมายหนึ่งของความเปน
ภรรยา นั่นคือภรรยาไมไดหมายถึงผูเปนคูเพื่อการสนองความตองการเทานั้นหากแตยังหมายถึงผู
ที่เปน “แมของลูก” อีกดวย
การที่กําไลเลือกเปนโสเภณีนั้นสรางความทุกขความอับอายที่หนักหนวงใหโปรย
แต ในขณะเดียวกัน ก็เปน ทางพาตัว ออกจากปญ หา ทัศนะของผูแตง ที่แฝงอยูในชื่อเรื่องนี้ก็คือ
ชวงเวลาที่หนักหนวงที่สุดของการผจญกับความทุกขนั้นเปนเวลาตอเนื่องกับการเขาสูความลวงพน
จากปญหา เขาทํานองวายิ่งมืดก็ยิ่งดึก เมื่อถึงจุดที่มืดที่สุด ความมืดจะลดลง หลังเที่ยงคืนคือ
เวลาที่ผานชวงที่ มืดที่สุดมาแลวและกําลัง จะใกลค วามสวางเขาไปทุกขณะ ชวงเวลาที่กําไลเปน
โสเภณีเปนชวงเวลาของความทุกขที่หนักหนาสาหัสที่สุดสําหรับโปรย ถึงขั้นทําใหคนอยางเขาคิด
หนีไปอยูที่อื่น แตความทุกขครั้งนี้กลับทําใหเขามองเห็นความผิดพลาดของตัวเองพรอมกับที่ได
คลายความยึดมั่นตอคติทางเพศไปอีกระดับหนึ่ง เขาคิดจะขอคืนดีกับกําไลโดยไมใสใจวามีชายอื่น
เคยครอบครองเธอสักกี่คนใหกลับมาเปนภรรยาเขาอีกครั้ง เพื่อลูกของเขาทั้งสอง ดังคําบรรยาย
มุมมองภายในของโปรยวา
เรื่องของกําไลโปรยแทบดําดินหนีไปใหพนเสียจากเมืองนี้ หลอนไมเคยนึก
วาเขากับลูกจะอยูที่นี่ ไมหวงเขาก็ควรหวงลูกบาง โตขึ้นมันจะคิดอยางไร
ถารูวาแมมันหากินแบบนี้ เตี้ย มั่ง แกว เสียดสีไมเคยขาด แมจะเพลาๆลง
ไปบางก็ตาม...
โปรยนึกถึง การไปจากที่นี่ แตจ ะไปไหน ทําอะไรกิน ลูกเตาก็ตอง
หอบหิ้วไป ที่อื่นเขาไมคุน เคยไมมีเ พื่อน ที่อื่น คงหากิน ยากกวานี้ ถา
ทํางานกอสรางเขาไมเอาเด็ดๆ หนักเกินไป รายไดนอย เขาเองไมถ นัด
เลย แตคิดอีกทีทําไมตองหนี ที่แลวมาใชวาตัวเองจะไมผิด อยางนอยก็มี
สวนผลักไสใหหลอนเปนเชนนี้อยูบาง เขาไมเคยเอาใจใส ไมเคยใหหลอน
อิ่มหนําสําราญ ปลอยใหเลี้ยงลูกตามยถากรรม ตัวเองเอาแตเลนไพ กิน
เหลา สนุกสนานกับเพื่อนพอง ไดเงินมือซายจายออกมือขวา
มึงเสียอีกที่รักลูกยิ่งกวากู โปรยนึก ที่แทตัวเองขี้ขลาดมาตลอด ขี้ขลาด
จะรับผิดชอบตอครอบครัว เพราะเขาเปนสามลอแทๆจึงไมเคยมั่นใจกับชีวิต
มันงอนแงนเอียงไปเอียงมา เหน็ดเหนื่อยที่สุด
เขาขี่ไอแกวนหากําไล
“มาอยูกับลูกเถอะ กูจะเริ่มใหม” เขาครวญแผวๆ (199-200)
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หลังจากวันนั้นเขาพยายามขอคืนดีกับกําไลอีกครั้ง แตเธอไมใชกําไลคนเดิม ดัง
คําบรรยายผานสายตาโปรยหลังจากที่ถูกเธอปฏิเสธวา “โปรยสายหนามองตามกําไล หลอนเดิน
เร็วปรื๋อติดไปทางกระฉับกระเฉง ไมเหมือนกําไลคนที่นุงผาถุงกระเตงลูกรอเขาอยูที่บาน” (202)
ในเวลานี้เธอคือกําไลคนที่ตัดคติที่วาหญิงคือสมบัติทางเพศของชายไดอยางสิ้น เชิงแลว เธอตัดบท
การพยายามขอคื น ดีข องโปรยด ว ยถอ ยคํา ที่ ยั น ยั น ถึ ง ความเปน โสเภณี ข องเธอซึ่ ง บ ง บอกว า
ความสัมพันธเดิมระหวางเขากับเธอในฐานะสามีภรรยานั้นไดจบสิ้นลงไปแลว ที่เหลืออยูนั้นเปน
เพียงความสัมพันธระหวางโสเภณีคนหนึ่งกับสามลอหลังเที่ยงคืนที่ทําหนาที่จัดหาโสเภณีเทานั้น
ดังที่กลาววา “เอายังงี้นะโปรย ถามีแขกมึงมาเรียกกูก็แลวกัน” (202)
สําหรับโปรยการปฏิเสธอยางไมเหลือเยื่อใยของกําไลครั้งนี้สรางความหดหูใจแก
เขาในตอนตน แตความสิ้นหวังที่จะใหกําไลกลับมาทําหนาที่แมของลูกก็ทําใหเขาไดพบแสงสวาง
ของชีวิต เริ่มตนดวยการไดคนพบคุณคาของตัวเองในฐานะพอ ซึ่งเปนมากกวาผูหาเลี้ยงอยางที่
เขาเขาใจมากอน ความสํานึกในความสําคัญของตนที่เปนพอนี้ก็ไดกอรางคุณสมบัติที่ขาดหายไป
จากชีวิตคนสามลอหลังเที่ยงคืนอยางเขา นั่นก็คือความกลาที่จะรับผิดชอบและความศรัทธาตอชีวิต
ดังบทบรรยายวา
โปรยกลับบานดวยความหดหูหัวใจ กอนตลบมุงดูลูกๆ มันนอนดวย
ทาทีทรมานเอาการ เขายกมือลูกแยกกันพอบรรจุตัวเองลงตรงกลางได เขา
เพิ่งรู ลูกๆตองการเขาไมนอยไปกวาแม ทุกครั้งที่อาบน้ําแตงตัวใหหรือพา
ไปเที่ยวสวนสัตว ลูกจะมีความสุข พูดเลนพูดหัวกันในพี่ในนอง เขาคิด
แตวาหนาที่เลี้ยงลูกเปนของเมีย สวนตัวเองเพียงแตหาคาขาวคาขนมมาโยน
ใหเทานั้นเอง
ออนเพลียทั้งรางกายและจิตใจ-โปรยหลับไปอยางงายดาย มีแตหัวใจ
เทานั้นที่ไมยอมหลับ กับกลามเนื้อนองที่คลายตัวระริก กระตุกถี่ๆ มันคง
สําลักการพักผอน ซึ่งนานๆจะไดรับสักครั้ง
โปรยตื่น ขึ้น มาเมื่อฟาสวางโร สมองปลอดโปรง โลง ประหลาด เขา
เคลื่อนไหวลําคอ ไหวตัวจะลุกขึ้น มีอะไรอุนๆซุกอยูที่หนาอก ลืมตาดูก็
เห็นอีสาวนอนมุดอยู เอามือกายแขนขา อีสาวตื่นแลวแตแกลงหลับตาพริ้ม
กอดพอ ไอกิ่งยกเทาเกยสะโพก หายใจรดสันหลังเขา ลูกตื่นกันแลวแต
ไมยอมลุก โปรยแสรงหลับตอไป อยากใหลูกไดกอด อยากมีความสุขจาก
ลูกๆ...น้ําตาชายแสนทรามอยางเขาไหลพรากลงดวยสัมผัสอันบริสุทธิ์ที่เพิ่ง
ไดรับเปนครั้งแรก
“กู เ ลี้ ย งของกู เ องก็ ไ ด ว ะ” โปรยพู ด ในลํ า คอ เขามั่ น ใจขึ้ น มาอย า ง
ประหลาด นึกถึงลุงจันทรที่ทํางานของแกอยางสบายดว ยความมั่นใจ มี
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ศรัทธาตอชีวิต ลูกแกมีเ หยามีเ รือน ทํางานเปน หลักเปน ฐานกันทุกคน
การทํางานของแกดูแลวชางมีความสุข แมจะรับแตผูโดยสารธรรมดา ไมยุง
เกี่ยวกับการหาผูหญิงเลย (202-203)
ความศรัทธาตอชีวิตในความหมายของนวนิยายเรื่องนี้คือสาระอยางเดียวกับความ
ศรัทธาต อตัว เอง วาจะสามารถเลือกพาตัว เองไปสู เ สน ทางแหง ความสุข ไดดว ยการครุน คิ ด
ใครครวญเพื่อจะแยกความยึดมั่นในคติของสังคมกับคุณคาที่จริงแทสําหรับตัวเอง ความศรัทธา
ตอชีวิตนี่เองที่เปนพลังสําคัญที่จะตานทานอํานาจครอบงําของมายาคติในสังคม ดังเห็นไดวา เมื่อ
กําไลถูกจับฐานคาประเวณี โปรยไปแจงกับเจาหนาที่วาเขาเปนสามีของเธอพรอมกับนําลูกไปเปน
หลักฐาน โปรยทําอยางทีก่ ําไลไมคาดคิด เพราะเธอเห็นวา “คนดีๆใครจะยอมรับวาเมียตัวเองเปน
กะหรี”่ (209) การที่โปรยยอมรับไดก็แสดงวา เขาสามารถปลดเปลื้องทัศนคติทางเพศซึ่งกําหนด
คุณคาของความเปนชายที่ฝงอยูในสังคม จึงสามารถเลือกที่จะกําหนดคุณคาตามวิจารณญาณของ
ตน ที่สําคัญโปรยไมไดเห็นวาคุณคาของกําไลอยูที่เรื่องทางเพศอยางที่เคยคิดในอดีต กําไลเปน
โสเภณีแตเธอก็ยังมีคาพอใหเขาตองชวยและคุณคาที่สําคัญก็คือกําไลเปนแมของลูก การนําลูกๆ
ไปยืนยันเพื่อจะนําตัวกําไลออกจากหองขังนั้นก็คือโอกาสที่ “ลูกสองคนคงจะไดแทนคุณแมของมัน
บาง” (213) โปรยยังเห็นวาความเปน “คนดีๆ ” ของเพศชายอยางเขานั้นไมไดขึ้นอยูกับการเปน
เจาของหญิงที่เปนสมบัติของชายเดียวอยางเมื่อกอน แตความเปนคนดีๆของเขานั้นขึ้นอยูกับการ
กระทําสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นวาเปนสิ่งดีและเปนสิ่งสมควรทํา หลังผานประสบการณการกําหนดคุณคา
ดวยตัวเองครั้งนี้ การกําหนดคุณคาดวยคติทางเพศจึงคอยออนแรงลง ความทุกขความอับอายกับ
เรื่องของกําไลจึงทุเลาลงแมแตคําเสียดสีลอเลียนของคนอื่นก็กลายเปนเรื่องไมมีความหมายอยางที่
เคยมา พรอมกับที่ความรูสึกที่มีตอกําไลก็แปรเปลี่ยนไปเปนอีกอยาง ดังคําบรรยายวา
โปรยสงบลงกวาเกา แมจะมีคําเสียดสีเรื่องการนําลูกไปยืนยันเพื่อเอา
กําไลออกจากตะราง เพราะเขาถือวาตนเองไดทําดีที่สุดตามความรูสึกที่อยาก
ทําแลว เขายังคงขี่สามลอหาเลี้ยงลูกตอไป คืนแลวคืนเลา ความรูสึกที่คั่ง
คางเกี่ยวกับกําไลทุเลาเบาบางลงจนดับสนิทไมเหลือรองรอยอีกแลว เหมือน
คนรูจักคนหนึ่ง บางคืนพบกับหลอนทักทาย เขาพูดเหมือนพูดกับคนอื่นๆ
บางครั้งหลอนยังถาม ‘มีแขกบางไหม’ เขาสายหนา ‘ถามีคอยบอก’ (215)
เมื่อเรื่องดําเนินตอมาพรอมกับที่ความสัมพันธระหวางโปรยกับกําไลไดแปรเปลี่ยน
มาเปนเหมือนเพื่อน จนเดินทางมาถึงจุดที่โปรยตองเรียกหากําไลดวยเงินเชื่อใหลูกคาประจําราย
หนึ่งของเขา การกําหนดคุณคาตามคติทางเพศในระบบคิดของโปรยก็จางหายไปและถู กแทนที่
ดวยความเติบโตอยางบริบูรณของศรัทธาตอชีวิต หลังจากนั้นจึงเปนเวลาที่จะพบกับคุณคาที่แทที่
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มีอ ยู ใ นชี วิ ต เขาเองแต ไ ม เ คยสั ม ผั ส ลึ ก ซึ้ ง มากอ น นั่ น ก็ คื อความสุ ข กั บ การได ทํ า หน า ที่ พ อ
ดังกลาวถึงในเนื้อเรื่องตอนตอมาซึ่งก็นาสังเกตวาขณะกําลังจะเขาซอยนั้นเขาไมไดรองเพลงโปรด
ทอนนั้นอีก มีแตเสียงกระดิ่งที่สงเปนสัญญาณใหลูกๆเทานั้น แตนาเสียดายที่โปรยมีโอกาสไดชื่น
ชมกับความสุขที่เขาเพิ่งคนพบนี้ไดไมนาน โปรยตายหลังจากนั้น เมื่อกําไลถูกเบี้ยวคาตัวและ
ขอรองใหเขาไปชวยทวงใหและถูกนักเที่ยวกลุมนี้แทงเสียชีวิต
ในแงของการสรางเรื่อง ความตายของโปรยนั้นก็คือโอกาสที่กําไลจะหลุดพน
จากการกําหนดชีวิต ตามคติทางเพศ หลัง จากโปรยตายกําไลก็กลับมาหาลูก ดังในเนื้อเรื่อง
ตอจากนั้นที่ผูแตงนํามาเลาในตอนเริ่มเรื่องและเรียกวา “เริ่มตนที่ตอนจบ” บรรยายวา
หลอนเดินโผเผไปตามถนนมืดสลัว...สายตาพราดวยน้ําตายังนองลน หลอน
รองไห แตไมไดรองไหใหกับชะตากรรมของเขา หลอนรองไหใหกับชะตา
กรรมของตัวเอง
หนูผีผอมโซเนื้อหนังสกปรกวิ่งเลียบทางเทา มันหนีงุน งานลุกลี้ลุกลน
ทาทางหวาดกลัวสายจมูกเห็นเรียวหนวดไหวไปมา หาทางลงทอระบายน้ํา
สงเสียงรองจี๊ดๆ แทนที่จะไดยินเสียงหนู หลอนกลับไดยินเสียงหวีดรอง
ดว ยความตกอกตกใจของลูกๆที่สะดุง ตื่น ขึ้นกลางดึก หัว ใจสะทานเยือก
เย็นวูบ หลอนรีบจ้ําอาว
... ปากซอยอยูไกลออกไปไมเกินรอยกาว หลอนออนระทวยจนสิ้นเรี่ยวแรง
เลือดยังชุมขากางเกง รองเทา หลังเทา ซอกนิ้วเทากับฝามือเหนียวเหนอะ
กลิ่นคาวเลือดทําเอาหลอนแทบอาเจียน
... หลอนวิ่งขามถนนดวยเรี่ยวแรงที่รวบรวมไดเปนครั้งสุดทาย ตรงดิ่งเขา
ซอย หยุดหอบตัวโยน โสตประสาทพลันแวว เสียงเพลงทอนเดียวที่โปรย
รองประจํา หลอนสายศีรษะแลวยกมือขึ้นปดหนา สะอื้นฮักๆ “ลูก...ลูก”
หลอนรําพันไดแคนั้นแลวหนามืดขึ้นทันใด ซอยทั้งซอยสายไปสายมาคลายงู
เลื้อย พรอมแววเสียงเหมือนโปรยตะโกนเรียก (7-8)
การจบเรื่องเชน นี้ ก็ตองนับวาเปน ตอนจบที่ใหค วามหวัง มากกวาความสิ้น หวัง
เพราะผูแตงบรรยายตอมาวา “กอนลมฟุบสลบลงกลางซอย หลอนไดเห็นความมืดที่มืดที่สุดของ
ชวงเวลาหลังเที่ยงคืน ซึ่งเปนชวงเวลาที่คนเฒาคนแกกลาวเอาไว-กอนสวางจะมีเวลาชวงหนึ่งที่มืด
มิดที่สุด บัดนี้ กําไลไดเห็นชวงเวลานั้นแลว...” (8) นั่นยอมหมายความวานับจากนี้ไปชีวิตของ
เธอจะเขาสูความสวาง และความสวางนี้เกิดขึ้นไดก็เพราะกําไลสามารถปลดเปลื้องคตินิยมทาง
เพศไดสําเร็จ กอนหนานี้คติที่ยังฝงอยูในระบบคิดของเธอซึ่งตางจากโปรยก็คือ การเอาเรื่องทาง
เพศเปนเครื่องวัดคุณคาของเพศหญิงจนแมกระทั่งความเปน แม ไมอาจฉุดเธอขึ้น จากความรูสึก
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ตกต่ํา ดังเห็นไดวาเหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหเธอไมยอมคืนดีกับโปรยในตอนที่เขามาขอให
เธอเลิกเปนโสเภณีแลวกลับไปอยูกับลูกก็คือเธอคิดวาตัวเองไมดีพอสําหรับลูก ดังที่เธอกลาวกับ
โปรยวา “ดีๆชั่วๆตัวกู ไมอยากไปเปอนลูก” (202) แตเมื่อโปรยตายเธอก็พยายามตะเกียกตะกาย
กลับไปหาลูก ความทุกขสาหัสของเธอนั้นมาจากความขัดแยงระหวางคตินี้กับการที่ลูกๆไมเหลือ
ใครซึ่งบังคับใหเธอตองกลับไปทําหนาที่แม ความสามารถพาตัวเองใหหลุดพนจากมายาคติทางเพศ
ก็คือปจจัยที่จะเปลี่ยนใหกําไลเปนคนที่ศรัทธาตอตัวเอง เชนเดียวกับที่ครั้งหนึ่งการผานชวงของ
ความทุกขหนักหนวงที่สุดของโปรยทําใหเขาคิดใครครวญจนสามารถกําหนดคุณคาไดดวยตัวเอง
และคนพบคุณคาที่แทซึ่งเปนแสงสวางนําทางชีวิต

ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวติ ซึ่งกระทบตอคุณคาของวัฒนธรรมเดิม
1. ความทุกขของชาวบานในวิถีชีวิตใหม
ปฏิ กิ ริ ย าต อ ความเปลี่ ย นแปลงของวิ ถี ชี วิ ต ในยุ ค ใหม ที่ บั่ น ทอนคุ ณ ค า ของ
วัฒนธรรมเดิมปรากฏในนวนิยายตั้งแตปลายทศวรรษ 2520 ดังเห็น ไดใน ทะเลและกาลเวลา
(2528)1 ของอัศศิริ ธรรมโชติ ซึ่งเนนความทุกขของตัวละครในวิถีชีวิตอันเปลี่ยนแปลงไป
ทะเลและกาลเวลา ใชวิธีผูกเรื่องเปนตอนสั้นๆ ปะติดปะตอกันในลักษณะที่หยิบ
จากภาพในหวงความทรงจํา โดยมีชีวิตของนอย ตัวเอกฝายหญิง เปนศูนยกลางของเรื่อง เลาผาน
สายตาตัวละครที่แทนตัวเองวาผม ในโอกาสที่กลับมาไหวสุสานของแม ภายหลังที่จากบานเกิดไป
อยูถิ่นอื่น ขึ้นตนและลงทายเปนคําสนทนากับแม เชื่อมโยงประสบการณในปจจุบัน ที่ชักพาใหหวน
ระลึกถึงอดีตซึง่ ผมกับแมและตัวละครอื่นๆไดมีสวนรวมในเหตุการณตางๆ โดยมีวิถีชีวิตชาวประมง
เปนฉาก แกนเรื่องคือความเลวรายเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของชาวประมงชายฝง ใชฉาก
ทองที่ที่เรียกวาบานคลองอีกึงหรือหมูบานคลองสมอเรียง ซึ่งจัดเปนภาคกลางตอนลาง เวลาในเรื่อง
ครอบคลุ ม สามระยะ ยุค “เรื อ ฉลอมติ ด ใบ” กั บ ยุค “เรื อ ตั ง เก” ซึ่ ง เปลี่ ย นมาใช เ รื อ ยนต มี
ลักษณะรวมคือการดํารงชีวิตในวิถีที่พึ่งพาธรรมชาติ ชาวเรือตองบมเพาะประสบการณโดยเฉพาะ
ประสบการณจากการเรียนรูธรรมชาติ แตเมื่อเทคโนโลยีอันทันสมัยของ “เรืออวนลาก” ในยุคที่สาม
ไดเขามาแทนที่ พวกชาวเรือรุนใหมก็ถอยหางจากธรรมชาติ ทั้งชาวประมงและเครื่องมือหาปลา
กลายเปน “สิ่งแปลกปลอมของทองทะเล” (31) และตัวเองก็แปลกปลอมตอชีวิตที่พอเพียงดวย
การฝกฝนเรียนรูและสั่ งสมประสบการณเหมือนในยุคกอนหมดความจําเปนใน
สายตาของคนรุน ใหม พร อมๆกับ ที่มี การทํา ลายชี วิต สัต ว น้ํา อย างมากมาย เพื่ อปอ นโรงงาน
อุตสาหกรรม ทั้งโรงงานปลาปน โรงหมึก และโรงทําเครื่องในปลา ผลกระทบตอชีวิตของชาวประมง
1
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ชายฝงก็คือ หาปลาไดนอย รายไดลดลงจนไมเพียงพอตอการยังชีพ บางคนจึงตองหันไปใชวิธีการ
ผิดกฎหมายและยิ่งทําลายธรรมชาติอยางการระเบิดปลา ดังเห็นไดจากกรณีของพรสามีคนแรกของ
นอย คนเล็กคนนอยในระบบทุนนิยมอันมหึมานั้นดูเหมือนจะไรทางเลือก จนตองหันมาเอาตัวรอด
ดว ยวิธีมักงายที่ยิ่ง ทําลายธรรมชาติ แตในแงหนึ่งก็หมายถึงการทําลายตัว เองอยางจํายอม การ
ทําลายธรรมชาติของคนเล็กคนนอยเชนพรนั้นดูจะเปนเพียงการผสมโรงที่กระจอยรอย เทียบกัน
ไมไดกับเครื่องไมเครื่องมืออันทันสมัยของเรืออวนลากที่กวาดตอนฝูงปลาเล็กปลานอยเหลือจะนับ
ไดจากทะเลลึกผานชายฝงน้ําตื้น “ขึ้นมากองอยูที่ตีนทาเรือทุกวันคืนแลวคืนเลา และ...ทุกฤดูกาล”
(85)
นวนิยายเรื่องนี้มองปญหาวาตั้งตนมาจากการดําเนินงานของรัฐภายใตกลไกของ
ระบบทุนนิยม จุดเริ่มของความเปลี่ยนแปลงที่ทํา ใหชาวบานสูญเสียคุณคาในวิถีชีวิตดั้งเดิมนั้น
เริ่มตนขึ้นพรอมกับการกลับมาของชาวประมงรุนใหมที่ไดรับคัดเลือกไปเรียนรูวิทยาการสมัยใหมยัง
ตางประเทศ รัฐสนับสนุนใหชาวบานเปลี่ยนมาใชเทคโนโลยีการประมงสมัยใหม ไมใชเพราะมุง
หมายจะพัฒ นาคุณ ภาพชีวิ ตของชาวบาน แตหวังผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ดัง ที่ตอมาเมื่อ
ชาวบานรองเรียนกรณีที่การประมงที่ทันสมัยของพวกเรืออวนลากไดกอความเดือดรอนนานัปการ
ตอชาวประมงพื้น บานรวมทั้ง กําลัง จะทําใหพวกเขาหมดอาชีพ ก็ไ มไ ดรับการชว ยเหลือใดๆ
รายไดจํานวนมหาศาลที่กิจการประมงของเรืออวนลากเหลานี้มีใหรัฐในแตละปนั่นเองที่สําคัญกวา
ประมงอําเภอจึงกลาวกับผูเฒาตัวแทนชาวบานวา
“ผมวายุคสมัยของประมงมันเปลี่ยนไปแลวพอแก ไมมีนักประมงคน
ไหนมาชวยลุงไดหรอก เรืออวนลอยริมฝงนับวันจะตายไป”
“อีกอยางหนึ่ง ผมวาไอพวกเรามันก็คนตัวเล็กๆทั้งนั้น ไรอํานาจวาสนา
ที่จะไปตานทานอะไรได ใครเขาจะฟงเรา”
“แลวผมก็อยากจะบอกตรงๆเสียเลยลุง พวกเรืออวนลากนะ นํารายได
มาใหรัฐ บาลมากในแต ละป เขาวามัน ทํา ใหเ ศรษฐกิจ ดีขึ้น ไมวาลุง จะ
รองเรียนยังไงก็ไมมีหวังจะเลิกเรือพวกนี้ไดหรอก” (113-114)
ในแงนี้ประมงอําเภอก็ดูเ หมือนจะไมตางจากพร พวกเขาเปน เพียง “คนตัวเล็กๆ” ที่ทั้งไมใช
ตนเหตุแทจริงของปญหาและทั้งไมใชผูที่จะจัดการกับปญหาไดเพียงลําพัง
ในประสบการณของรุนพอ ความอยูรอดปลอดภัยมาจากความกลมกลืนของชีวิต
กับธรรมชาติ ดังที่ผูเลากลาววา “ชีวิตชาวเรือเปนสว นหนึ่งของธรรมชาติคลายลมสิน คาขึ้นลอง
การเดินทางของดวงดาว สีแหงทองฟา และการกอเคาของเมฆฝน ไมมีสิ่งใดแยกออกจากกันได ถา
หลงลืมลงเมื่อใดก็หมายถึงหายนะแหงชีวิต” (29) วิถีชีวิตที่ดํารงอยูอยางพึ่งพาและสอดคลองกับ
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ธรรมชาตินนั้ เปนวิถีที่บมเพาะจิตใจใหแข็งแกรงและออนนอม การตองรอคอยจังหวะที่เหมาะสม
ตามความแปรเปลี่ยนของลมฟาอากาศ รวมทั้งการไมมีเ ครื่องไมเครื่องมืออั น ทันสมัยนั้นลว น
แลวแตเปนทีม่ าของความอดทนและวุฒิภาวะ ชาวเรือรุนพอของตัวเอกใชอวนดายซึ่งจําตองรอ
ตากใหแหง ขั้นตอนนี้ไมจําเปนสําหรับอวนไนลอนของรุนลูกอีกแลว ทุกครั้งที่ความสะดวกสบาย
เขามาสักอยาง โอกาสฝกความอดทนตอการรอคอยก็ตองลดลงไปดวยเชนกัน ยิ่งมีเทคโนโลยีที่
สรางความสะดวกสบายเขามาในชีวิตมากเทาใด ความอดทนของชาวเรือรุนใหมก็ยิ่งนอยลง และ
ยิ่งแปรเปนความเคยชินที่จะไดมาอยางทันอกทัน ใจ ซึ่งในที่สุดก็กลายเปนความมักงายมากขึ้น
เทานั้น หายนะจึงเกิดขึ้นเมื่อชาวเรือแยกชีวิตออกจากธรรมชาติดังพร เมื่อรายไดจากการออกเรือ
ลดนอยลง ก็หันไปใชวิธีระเบิดปลา ซึ่งเทากับปลดปลอยตัวเองออกจากรากวัฒนธรรมเดิมที่เชื่อกัน
มาวา การทําบาปที่รายแรงก็คือการทําลายสมบัติตามองลาย เจาพอศักดิ์สิทธิของทองทะเลแถบนี้
(54)
ชาวเรือรุนใหมในยุคเรืออวนลากแทบจะไมไดรับมรดกทางปญญาใดๆจากคนรุน
กอน ซ้ํายังมีชีวิตที่ตางกัน ผูแตงสรางตัวละครคูเปรียบเทียบ 2 คูคือแมของผูเลาเรื่องกับนอย
แมมายอายุราว 19 ปเศษ และพอของเขากับพรสามีคนแรกของนอย ใหเห็นความแตกตางนี้
นาสัง เกตวาผูเ ลาเรื่องเชื่อมโยงประสบการณข องตัวละครกับฉากอันเปนบริบทของชีวิตไดอยาง
ลุมลึก ดังที่กลาววา “ความรักของแมเมื่อครั้งทะเลยังไมเปลี่ยนไป เริ่มตนอยางงดงามตางจาก
นอยมากทีเดียว” (36) ความรักระหวางพอกับแมของผูเลาคอยๆกอตัวขึ้น อยางมั่นคงหลังจากพบ
กันครั้งแรกในคราวที่พอของเขานําเรือฉลอมหลบลมมาติดฝงริมคลองอีกึง หลังจากนั้นก็ใชเวลา
ฟูมฟกอีกนานปกวาจะถึงวันอันเปนมงคล ตางจากนอยที่รักครั้งแรกของเธอคลายๆกับ “ฝนหลง
ฤดู ที่จูๆก็ตกมาใหเนื้อตัวเธอเปยกปอน...” (39) เธอไดเสียกับพร “หนุมเพื่อนบานที่อยูนอก
สายตา” อย า งไมไ ดเ ตรี ย มตั ว เตรี ยมใจมาก อนในคื น หนึ่ง ที่นึ กเห็ น ใจเขาขึ้น มาอยา งบั ง เอิ ญ
หลังจากนั้นก็ไดแตปลอบใจตัวเองวา “ความรักคงจะเดินตามมาไลๆกับความสงสารในเร็ววันนี้ ”
(46) ความรักของนอยตางจากความรักของแมของ “ผม” ตรงที่เปนความตองการทางอารมณอยาง
ฉาบฉวยที่คลายเกิดอยางสุมเสี่ยงดวยสิ่งเราจากภายนอก ดังที่กลาวถึงความรักของเธอวา “ไมเคย
เกิดขึ้นจากหัวใจภายใน หากลอยมาจากภายนอกเหมือนกับเมฆฝนมาตกเหนือหลังคาบานซึ่งเย็น
ฉ่ําเมื่อแรก หลังจากนั้นก็รอน…” (64) ความตางของความรักสองรุน นี้เชื่อมโยงกับความตางของ
พรกับพอของ “ผม” ผูเลาเรื่อง
พอของผูเลาเรื่องถือกําเนิดในครอบครัวชางศิลป โตขึ้นเขานาจะไดประกอบอาชีพ
เปน ชางปูน ปน ลายกนกหรือไมก็ชางแกะลายไมเ ถาประดับฝาผนัง วัด อยางวงศาคณาญาติ แต
โชคชะตากลับชักพาใหไดพบกับทองทะเล ในวัยเด็กเขาติดเรือเรไปกับเรือฉลอมใบขาวลองแมน้ํา
เพชรบุรีออกปากอาวบานแหลม เริ่มตนเรียนรูตามความเหมาะสมของวัย ตั้งแต ชวยพวกผูใหญ
ลอมปลาดวยการใชไมกระทุงน้ําใหปลาแตกตื่นกอนลอมอวนดัก ชวยยอมอวน ไปจนถึงหาไมนุน
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มาทํ าทุน ลอยน้ํา ตอ มาจึง ได เ รียนรู การปะชุน ซอมแซมอวนที่ ฉีกขาด และการสัง เกตคลื่ น ลม
ดวงดาวและสีสันของทองฟา จนเจนจัดในธรรมชาติของทองทะเลและรูสึกเหมือนเปนสวนหนึ่งของ
มันพรอมทั้งเปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมอาชีพ จนกระทั่งเมื่อยางเขาสูวัยหนุมก็กาวเขาสูจุดสูงสุด
ของอาชีพในตําแหนงไตกง
พรเติบโตมาในยุคเรืออวนลาก พอแมของเขารับจางเข็นปลาที่ทาเรือ พรเริ่มตน
อาชีพในทองทะเลดวยการเปนลูกจางเรืออวนลาก ซึ่งตองผจญกับงานหนักทั้งกลางวันกลางคืน จึง
ไมมีใจรักงานในทองทะเล เขาเคยหนีไปเอาดีทางชกมวยแตไมประสบความสําเร็จ หลังจากนั้นมา
ชีวิตก็กลับมาวนเวียนอยูกับทะเลและชายฝงอีกครั้ง ในยุคของเรืออวนลาก เด็กจองปลาลังเปน
อาชีพหนึ่งที่เสี่ยงอันตราย แต“ทําเงินสูง”สําหรับกลุมเด็กวัยรุนแถวทาเรือ คนเหลานี้ไมมีโอกาสอยู
ในที่ชุมชนของชาวบานที่ชายฝงขณะเฝารอฟงเสียงเรือฉลอมเรือตังเกกลับเขาฝงในยามเชา ในยุคนี้
เรืออวนลากจะเขาเทียบทาทุกค่ําคืน ยามเรือเทียบทาพวกเขาตองกระโดดจากสะพานสูงลงไปยัง
แคมเรือใหเร็วกวาคนอื่น เพื่อจองปลาใหบรรดาแมคาผูเปนนายจาง ซึ่งประกอบอาชีพนายหนาคา
ปลา และมีอํานาจกําหนดราคาปลาไดตามชอบใจ พรเคยเปนเด็กจองปลาลัง แตตอมาเมื่อเห็น
เพื่อนพลาดพลั้งเสียชีวิตไปตอหนาตอตา อันตรายที่ดูจะไมคุมคากับการเสี่ยงทําใหเขาเลิกอาชีพนี้
พรคิดจะไปซาอุ แตหลังจากไดเสียกันในคืนนั้นความเปนหวงนอยทําใหเขาตองเปลี่ยนใจ ในชวง
ตอมาเมื่อไดอยูกินดวยกันนั้น ขณะที่นอยรับจางลางปลาอยูที่โรงปลา งานทะเลที่พรพอจะทําได
อยางรูส ึกมีศักดิ์ศรีที่สุด แมจะไมถึงกับมีใจรัก ก็คือการออกเรืออวนลอยริมฝงดวยเรือของตัวเอง
บริบทของทะเลยุคใหมนั้นดูเหมือนจะสรางนิสัยใหพรเปนคนหยิบหยงไม อดทน
และยังขาดศรัทธาในการงานที่ตนประกอบเลี้ยงชีวิต ความหมายอยางเดียวในการออกเรือก็คือ
เปนที่มาของรายได ตางจากพอของผูเลาเรื่องทีเ่ ห็นลึกลงไปวา การออกเรือก็เปนงานที่ตองอาศัย
ฝ มื อ และความประณี ต ไม ต า งกั บ งานศิ ล ป ข องช า งปู น ป น แกะลายกนกอั น เป น อาชี พ ของ
เทือกเถาเหลากอ ไตกงตองคอยสังเกตและแยกใหออกวาอันไหนคือแสงสะทอนจากฝูงปลาและ
อยางไหนคือแสงสะทอนของดวงดาว และ “หูของเขาเลาก็ตองตะแคงคอยฟงเสียงอยูเสมอ เพื่อ
วามันจะเปลี่ยนทิศไปใหเขาหมุนหางเสือตั้งใบรับไดถูก เรือจะไดไมโคลงไปมาอยางหลงทิศผิด
ทาง” (34-35)
ขอนาสังเกตประการหนึ่งก็คือ นวนิยายเรื่องนี้ไมไดแสดงถึงผลกระทบของความ
เปลี่ยนแปลงที่มีตอชาวบานคนหาเชากินค่ําเทานั้น แตยังไดแสดงถึงผลกระทบที่มีตอชนชั้นนายทุน
ผูถูกจัดใหเปนศัตรูของคนยากคนจนในวรรณกรรมเพื่อชีวิตอีกดวย โดยเฉพาะความลมสลายแหง
ยุครุง เรืองของเถาแกเรือตังเกอยา งครอบครัวของตัวเอก ซึ่งเรียกวา “นักลงทุน โบราณ” (124)1
ผูเลาหรืออีกนัยหนึ่งผูแตงใหเหตุผลวา ไมมีใครหนีพนอํานาจของกาลเวลาซึ่งไดสรางสภาพใหม
เปน“ขบวนการและระบบแข็งแรง” ทุกคนกําลังตอสูอยูกับ“กฎของความเปลี่ยนแปลง” (124) แกน
เรื่องนี้บงบอกถึงการมองปญหาของวรรณกรรมหลังการลมสลายของสังคมนิยมวาไดผานเลยจาก
1

ฉบับพิมพครั้งที่ 1 (2528 : 130) เรียกวา “นายจางชาวเรือโบราณ”
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ประเด็นการตอสูระหวางชนชั้นไปแลว ขณะเดียวกันนักประพันธก็เพงเล็งที“่ ศัตรูตัวใหม” ซึ่งกําลัง
กอปญหาหนักหนวงใหสังคมยุคปจจุบัน นั่นคือ“ระบบทุนนิยม” ของโลกไรพรมเดน แมกระนั้นนัก
ประพันธที่เคยสรางงานชิ้นเอกขึ้นดวยแรงบัลดาลใจจากผลกระทบของความสูญเสียทางการเมือง
อยางอัศศิริ ธรรมโชติ ก็ยังอดไมไดที่จะเชื่อมโยงไปสูปญหาการเมืองในสังคมไทย
ชาวบานตองประสบปญหาซ้ําอีกระลอกใหญเมื่อทางการมีโครงการ “กอสรางถนน
เลียบชายทะเลและการยายหมูบานคลองอีกึง” (147) ซึ่งไมวาจะมีขออางที่สวยหรูวาเพื่อการพัฒนา
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว หรืออยางไรก็แลวแต ก็เปนเพียง “ละครประชาธิปไตย” (148) ของ
ผูเลนที่เ ปนนักการเมืองกับนักธุรกิจ เบื้องหลังที่แทของโครงการนี้ก็คือการรวมมือกัน แสวงหา
ผลประโยชนระหวางนักการเมืองตําแหนงใหญโตในเมืองกรุงกับเจาของโรงงานปลาปนที่คิดจะ
เปลี่ยนมาทําธุรกิจโรงแรม
อยางไรก็ตาม ในประเด็นความเปลี่ยนแปลงไมวาจะตั้งใจหรือไม นวนิยายเรื่องนี้ก็
ไดแสดงใหเห็นวายุคสมัยก็มีสวนดีของมันอยูบาง ดังที่กลาววา “ทะเลยุคใหม เงินทองดูจะมาสู
มือผูหญิงมากกวาผูชาย ถาหากมีแรงและขยันตองานที่มาสู ‘ทั้งกลางวันกลางคืน ’” เพราะ “‘เรือ
อวนลาก’ นั้นพาปลาและสัตวน้ําสารพันประเภทมาขึ้นฝงอยางไมมีขอหยุดยั้งวาขางขึ้นหรือขางแรม”
นอกจากนี้ปลาหมึกที่ “เพียงแต...นั่งแลลางมันใหสะอาดทั้งวันคืนก็ทําไมทันแลว” ก็ “สรางเงินทอง
มาใหผูหญิงชาวทะเลมากเทาที่มีแรงทําและมีกําลังจะตักตวง” (64-66) แตกระนั้นผลประโยชนสวน
ใหญก็ยังคงตกอยูกับพวกนายทุนอยูนั่นเอง ประเด็นที่นาตั้งขอสงสัยในยุคสมัยแหงความฉาบฉวย
เชนนี้ก็คือเงินจะสรางความสุขที่แทไดหรือไม แมผูแตงจะไมใหคําตอบอยางชี้นํา แตก็เห็นไดใน
ขอเปรียบระหวางนอยกับแมของ“ผม” ขณะที่ความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยไดทําใหเถาแกเรือ
ตังเกนายทุนยุคโบราณคอยๆจบตํานานอันเกรียงไกรของพวกเขาไปคนแลวคนเลา ดวยวาทะเล
ยุคใหมไดดูดเอาทรัพยสินอยางทองรูปพรรณ และที่ดินที่นําไปลงทุนสูญหายไปกับทะเลจนหมด
เนื้อหมดตัว นอยกลับใสทองเต็มตัวทั้งขอมือและลําคอระหง และบานของเธอก็เต็ มไปดว ย
เครื่องอํานวยความสะดวกทั้งตูเ ย็น โทรทัศน พัดลม ซึ่งเธอคิดวาเปน “เครื่องดับทุกข” (110)
แตแมไดเปนเจาของสิ่งเหลานี้ชีวิตที่เหลืออยูก็ดูเปนเหมือนแค “ซากสมอเรือเกาจมฝงลึกอยูกับ
ทราย” (8) ความเปลี่ยนแปลงนี้ไดทําใหเธอสูญเสียหลายสิ่งหลายอยางในชีวิตไปทั้งสามีคนที่รัก
ที่สุด ความสัมพันธกับญาติพี่นอง และเพื่อนบาน
ในทางหนึ่งนั้นนอยดูเหมือนจะเปนตัวแทนของชาวทะเลผูถูกกระทํา ผลกระทบ
จากความเปลี่ยนแปลงแหงยุคสมัยไดพรากหลายสิ่งหลายอยางไปจากชีวิตของเธอ นับแตพรสามี
คนแรก สามีคนที่สองซึง่ ไมปรากฏชื่อ สมหมายสามีคนที่สาม เพื่อนพองที่ตายดวยอุบัติ เหตุ
จากเรืออวนลาก เธอขัดแยงกับชาวบานและถูกตัดขาดจากญาติพี่นองและเพื่อนบาน เนื่องจาก
เขาใจกันวาสมหมายซึ่งเปนตํารวจเปนตนเหตุใหพวกเขาถูกไลที่
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พรเสียชีวิตเมื่อเขาพาเรือออกทะเลไปในคืนที่มีพยากรณอากาศเตือนวาจะมีพายุ
ความตายของพรเกิดจากการที่เขาไมมีความรูในระบบใดอยางจริงจัง ขณะที่ตัดขาดจากการสืบทอด
ความรูในการสัง เกตคลื่น ลมจากคนรุน กอน เขาก็ไ มไ ดใสใจตอวิทยาการสมัยใหม แมวิทยุจ ะ
ประกาศวาคืนนั้นจะมีพายุ แตพรก็เหมือนกับชาวบานคนอืน่ ที่คิดวาพยากรณอากาศนั้นเชื่อถือไมได
และยังใชคําแปลกๆที่พวกเขาไมเคยรูเรื่อง (28) นอกจากนี้ในระดับที่ลึกกวานั้น สาเหตุหนึ่งที่ทํา
ใหพรตายก็คือการขาดวุฒิภาวะ เขาออกทะเลไปในคืนนั้นทั้งที่รูวาจะมีพายุก็ดวยความโกรธที่ถูก
แมยายดากระทบกระเทียบหลังจากที่เมาแลวพาลหาเรื่องทะเลาะตบตีนอย อีกหาเดือนตอมานอย
แตงงานใหม แตอยูดวยกันไมนานสามีคนที่สองก็เสียชีวิตไปอีกคน เขาถูกยิงตายขณะลักลอบ
จับปลากับเรืออวนดําในเขตนานน้ําพมา ความตายของสามีคนที่สองของเธอก็เปนผลจากความ
เปลี่ยนแปลง ชาวประมงพื้นบ านที่ไ มอาจสูกับเครื่องไมเ ครื่องมืออัน ทัน สมัย ของเรืออวนลาก
ตองดิ้นรนหาทางออกดวยการเสี่ยงตายแทนที่จะทนอยูกับการอดตาย
ความทั น สมั ย ในยุ ค เรื อ อวนลากยั ง มี อํ า นาจรุ ก ล้ํ า ความสงบสุ ข ในชี วิ ต อย า ง
กวางขวาง ที่สําคัญคือการพายแพข องชาวบาน ขณะที่ผ ลประโยชนและเงินมี อํานาจ กฎหมาย
กําหนดขนาดตาอวนและเขตลากอวนมีอยู แตไมมีการบังคับใช เจาของโรงปลาปนที่สงกลิ่นเหม็น
กลับมีอิทธิพลสรางโรงแรมสนองนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว ที่จะทําถนนเลียบชายทะเลพรอม
กับการยายหมูบานคลองอีกึงตามโครงการ “ที่สงตรงมาจากกรุงเทพ” (148)
พลตํารวจสมหมายซึ่งเปนสามีคนที่สามของนอยนั้น พื้นเพของเขาเปนคนบาน
เขาเตาที่อยูหางชายฝงออกไปราวสามสิบกิโลเมตร เมื่อแตงงานกับนอยสมหมายพานอยยายออก
จากบานคลองอีกึงมาอยูบานพักตํารวจ (137) แลวจึงปลูกบังกะโลขึ้นหลังหนึ่งที่ริมทางรถไฟทางฝง
ถนนฟากตะวันตก สมหมายมีพอเปนคนเฝาไรทับทิมและถึงแกกรรมหลังจากสมหมายเรียนจบ
โรงเรียนพลตํารวจไดสามวัน ความลําบากของพอเปนเหตุ ผลที่สมหมายคิดเปนตํารวจดวยหวังวา
“ใครๆก็กลัวตํารวจทั้งนั้น คงจะหาเงินไดไมนอย พอจะไดสบายกับเขาบาง” (14) การดิ้นรนของเขา
เกิดขึ้นพรอมๆกับวิถีชีวิตแบบใหมที่เงินเปนเปาหมายของชีวิต โดยเฉพาะเมื่อเชื่อมโยงกับการคา
ของหนีภาษียาเสพติดอันเปนขบวนการ (144)
การที่เขามีพื้นเพเปนชาวไรไมใชลูกทะเลโดยกําเนิด และการที่เขาเปนเจาหนาที่
ของรัฐนั้น ลวนแลวแตแสดงถึงความเปนอื่นของสมหมายที่มีตอชาวบานคลองอีกึง เขาเปนคน
นอกที่ไมไดเผชิญปญหาอยูในวงในรวมกับชาวบาน เมื่อหมูบานคลองอีกึงอยูในทําเลที่เปนเสนทาง
การคาของผิดกฎหมาย สมหมายตองขัดแยงกับชาวบานเพราะจับกุมญาติและเพื่อนของนอยขอหา
ขนยาเสพติด พรอมกับที่มีการชุมนุมคัดคานการยายหมูบาน โดยที่เบาะแสของการจับกุมนั้นมา
จากขาวที่พลสมหมายไดมาจากการพลั้งปากของนอย ในที่สุดพวกชาวบานตองสลายการชุมนุม
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการปลอยตัว เหตุการณนี้เปนจุดพลิกผันความสุขของนอยครั้งสําคัญทั้งๆที่
นอยรักสามีซึ่งเปนตํารวจคนนี้มาก เพราะความดีของเขาและเธอก็แนใจวาครั้งนี้คือความรักไมใช
แคความบังเอิญและความเหงาเหมือนที่ผานมา (145) แตรูปการณของพฤติกรรมของเธอนั้นชวน
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ใหชาวบานตีความไปในทางที่วาความสะดวกสบายที่สมหมายมีใหนั้นทําใหเธอลืมพวกพองที่เคย
ทุกขยากมาดวยกัน (161-162) อยางไรก็ตามนี่กด็ ูจะเปนเพียงขอสรุปจากการตีความของชาวบานที่
ผูอานอาจตองคิดแยง ทั้งนี้เพราะขาวการขนยายยาเสพติดที่รั่วออกไปนั้นเปนเพียงการหลุดปาก
อยางพลั้งเผลอของเธอ สวนสมหมายก็ไมไดตั้งใจจะเอาเรื่องเอาราวกับชาวบานกลุมนี้มาตั้งแตตน
แตเปลี่ยนใจเมื่อโกรธพันหนึง่ ในผูตองหาทีท่ าทายและทํารายรางกายเขาขณะเขาปฏิบัติหนาที่รักษา
ความสงบระหวางการชุมนุมประทวง
ชาวบ า นเองก็ มี ส ว นสํ า คั ญ ที่ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบต อ ป ญ หา หากความต อ งการ
ครอบครองวัตถุของนอยจะถือไดวาเปนสาเหตุของปญหาขนาดที่ทําใหเธอชักศึกเขาบาน ชาวบาน
คนอื่นก็ดูจะไมไดตางจากเธอ ในเมื่อครั้งหนึ่งพวกเขาก็เคยประณามหนุมพื้นบานที่คอยแตจะมี
เรื่องมีราวกับพวกเรืออวนลาก วา“เปนพวกหัวไมที่รังแตจะตัดทางทํามาหากินของคนบานเดียวกัน”
ทั้งนี้ดวยกลัววาความเลือดรอนของพวกเขาจะทําใหประโยชนโภชนผลที่มากับเรืออวนลากเหลานี้จะ
ยายไปขึ้นที่ทาเรืออื่น (73) เอาเขาจริง ปญหาดูจะซับซอนเกินกวาจะซัด ทอดไปที่ค นใดคนหนึ่ง
โดยเฉพาะ มูลเหตุสําคัญอยูที่การมองปญหาอยางแบงฝกแบงฝายแลวซัดทอดปญหาไปที่ผูอื่นจน
ลืมพิเคราะหตัวเอง ที่สุดก็มักจบลงตรงที่การมุงทําลายฝายตรงขามโดยเหมาเอาวานั่นคือการยุติ
ปญหา ความขัดแยงระหวางพันกับสมหมายซึ่งนําไปสูความพายแพของชาวบานนั้นเริ่มตนมาจาก
การที่พันมองสมหมายวาเปนเจาหนาที่รัฐผูอยูคนละฝายกับชาวบ าน เชนเดียวกับที่ชาวบานกระ
แนะกระแหนนอยอยางผลักดันใหอยูคนละพวกวาเปน “คุณนาย” ดวยความอิจฉาที่เธอสุขสบายกวา
ปญหายิ่งบานปลายเมื่อสิ่วนักเลงโตประจําหมูบานลอบยิงสมหมายดวยคิดวานี่คือการแกปญหาให
ชาวบานซึ่งเปนพี่เปนนองลุง ปา นา อา ของตนที่เคยรวมทุกขรวมสุขกันมา แตการแกปญหาของ
สิ่วซึ่งเขาใหคําอธิบายกับตัวเองวาทําเพื่อชาวบานนั้น ที่แทเปนเพียงคําอธิบายเพื่อสรางความชอบ
ธรรมแกการนิยมความรุนแรงของตัวเอง เพราะลึกๆแลวสิ่วก็ไมไดมีความรูสึกรวมกับชาวบาน
อยางจริงจัง ดัง คําบรรยายวาสิ่ว ไมไ ดมีอารมณรว มสักเทาใดกับปายประทว งของชาวบานที่มี
ใจความวา “พวกเราจะไมยอมอพยพออกจากที่นี่ ไดโปรดเถิดพวกเราอยูกัน มาชั่วลูกชั่วหลาน
แลว” ทีแรกสิ่ว เขา มานั่งในที่ชุมนุมก็เพราะเสียงรองรําทําเพลงนั้น ทําใหเขานึกสนุกขึ้นมาเทา
นั้นเอง (153-154)
ในกรณีนี้ก็เ ปน อันวามูลเหตุข องปญหานั้น อยูใกลตัว เกิน กวาจะซัด ทอดไปที่อื่น
ความตายของสามีคนสุดทายของนอย ซึ่งทําใหชีวิตที่กําลังเขารูปเขารอยของเธอตองพังทลายลงอีก
ครั้ง ไมไ ดเกิดจากคนอื่น หากแตพังทลายลงดวยน้ํามือของคนที่ใกลตัวเธอที่สุด คือสิ่วซึ่งเปน
พี่ชายของเธอเอง ขณะเดียวกันผูที่เรงใหชาวบานไปพบความพา ยแพเร็วขึ้นก็คือคนในอยางพัน
และสิ่วอีกเชนกัน อยางไรก็ตามในแงนี้ไมไดหมายความวาผูแตงไดมองขามมูลเหตุที่มาจากความ
ฉอฉลของรัฐและระบบทุนไปแลวอยางสิ้นเชิง เพียงแตแมจะมองเห็นปญหาที่ตัวระบบก็อาจไมได
มุงแสดงทางออกที่การแกปญหาตรงสวนนีเ้ ทากับที่เนนการเรียนรูปญหา
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2. วิถีอิสระของชีวิตในบริบทของความเปลี่ยนแปลง
ในชวงทศวรรษ 2530 ปลายนาฟาเขียว (2532)1 ของวัฒน วรรลยางกูร ใชความ
เปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจที่กระทบตอชนบทเปนฉาก เพื่อแสดงคุณคาของความใฝฝนถึงวิถีอิสระ
ของชีวิตซึ่งเปนแนวคิดหลัก โดยแสดงผานโครงเรื่องที่ประกอบดวยความขัดแยงระหวางตัวละครผู
ใฝหาอิสระกับสังคม โดยเฉพาะกรณีที่เถื่อนกับศิลาคูพระนางของเรื่องตองเผชิญ
เถื่อนเปนหนุมนานอกแหงตําบลปลายนา สวนศิลาเปนลูกสาวเถาแกเลี้ยงผูร่ํารวย
แหงตําบลบานไร ทั้งสองไดพบปะพูดคุยกันครั้งแรกในคราวที่เถื่อนไปซื้อถานวิทยุที่รานคาเถาแก
เลี้ยง แมศิลาจะเปนฝายเอยปากสนทนากับเถื่อนกอน แตก็หาไดเปนเพราะความพึงใจระหวางหญิง
ชาย สิ่งแวดลอมที่นานอกของเถื่อนชักนําใหเธอรูสึกรื่นรมยที่จะสนทนาถึงรายการเกษตรทางวิทยุ
ตอนเชามืด จนไดเผยความใฝฝนถึงอิสระ ดังบทสนทนาวา
“ฉันก็ชอบรายการเกษตรตอนเชามืด เธอคงเลี้ยงกลวยไมเกง”
เถื่อนนึกเกรงใจจนอยากจะกลับ ตอบพอใหแลวเรื่อง “ฉันเลี้ยงควายเกง
จะ”
ระหวางเลี้ยงควายกับเลี้ยงกลวยไม เปนภาพเปรียบเทียบแตกตางจนหญิง
สาวกลั้นหัวรอไมอยู
“ไมตองบอกก็รู แลวเห็ดฟางละเพาะเกงไหม”
“อันนั้นมันขึ้นเองที่กองฟางไมตองเพาะ”
“อยูนานอกคงอิสระดีนะ”
“อะไรหรือ”
“อิสระ”
ชายหนุมทวนคํา อิสระ ตาจองจับใบหนาขาวผุด ผาด เจาของดวงหนา
ทอดสายตาไปไกลเกินคาด ไมใสใจวากําลังอยูที่ไหน ทําอะไร ใครจองมอง นิ่ง
ในภวังค ถอยคําแปลกใหมนั้น อิสระ (27)
ดวยบทสนทนานี้ผูอานจึงไดขอมูลวา ชีวิตที่นานอกของเถื่อนก็คือวิถีชีวิตแบบที่
ศิลาใฝฝนถึง (27) ครั้งแรกเมื่อรับรูถึงความคิดฝนของหญิงสาว เถื่อนรูสึกฉงน เขามองไมออกวา
นานอกจะมีอะไรที่นาสนใจ เขาเห็นนานอกมีแตความเงียบเหงานาเบื่อหนาย สวนดีจะมีก็แตหาก
เกิด โรคระบาด นานอกเปนสถานที่ ที่ปลอดภัยสําหรับควายของเขา ตอนนั้นเถื่อนคิดวา บางที
1

งานวิจัยนี้ใชฉบับพิมพครั้งที่ 5 ปพ.ศ. 2539
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ความคิดฝนของหญิงสาวอาจเปนเพียงความคิดฝนชั่วแลนจากจินตนาการ เหมือนที่เด็กๆวาดรูป
ทิวทัศนชนบทแลวแตงแตมเติมสีใหสดใสสวยงาม แลวไมนานก็จะเบื่อหนายจืดจางไปเอง (28-29)
แตเถื่อนตองเปลี่ยนความคิดเมื่อไดประจักษถึง ความใฝฝนจริง จังของหญิงสาว
ในชวงตอมาขณะที่ศิลามาเยือนนานอกครั้งแรกพรอมกับพี่สาวของเถื่อน ไมเพียงเธอไมรังเกียจชีวิต
ทามกลางโคลนตม ปารก ควายมอมแมม และตนตาลโดเด หญิงสาวยังประทับใจเรื่องราวแตหน
หลังของครอบครัวของเถื่อน ครั้งยังอยูพรอมหนา พอ แม ลูกสาว ลูกชาย จน “อยากฟนอดีตให
กลับมามีชีวิตอีกครั้ง” (29) เมื่อหญิงสาวกลับไป เถื่อนก็เริ่มมองนานอกในสายตาใหม แทนที่จะมี
ชีวิตอยูไปวันๆ ความใฝฝนเหมือนเมื่อครั้งพอแมและพี่สาวยังอยูพรอมหนา ที่เคยเปนดุจ ไมตาย
ซากก็เ ริ่มผลิหนอแตกตาอีกครั้ง (30) เขาไดกลับคืน สูค วามรูสึกวาตัว ตนของตน ยังแวดลอม
กลมกลืนอยูกับ
...นกนานาในราวทุง ปลาชุกชุมหนาทํานบ ปูนา ตั๊กแตน ผีเสื้อ ไสเดือน งู
ตุกแก กิ้งกาบนขอนไม ดอกไมสีบานเย็นบนคันนาที่ดอน ดอกไมสีมวงบนคัน
นาที่ลุม ดอกไมสีค รามในแองน้ํา รากหญาขาวฟองตรงน้ําแฉะชุม ดอกไมสี
ขาวแถบละเมาะไม กลิ่นควันฟนไมแหงเจือปนในขาวปลาอาหาร กลิ่นยาสูบ
และยาเสพยสรางอารมณรื่น กลิ่นขาวหมักเชื้อจนเปนน้ําอมฤตหอมเมา กลิ่น
คบไต โคลน ควาย มะตูม ตาลสุก ผสมผสานอยูใ นลมหายใจ เปนเลือดเนื้อ
ชีวิต เปนเพื่อน (35-36)
แตเดิมผืนนาเงียบเปลี่ยวแหงนี้เปนเพียงผืนปารกทึบ ผูบุกเบิกกนถางพลิกผืนปา
ใหเปนนาไรพรอมลงหลักปกฐานสรางครอบครัวก็คือพอทวนกับแมมะนางของเถื่อน เหตุที่ตองมา
อยูนานอกหางไกลผูคนก็เริ่มตนมาจากความขัดแยงของคนหนุมกับครอบครัว ในวัยเรียนทวนและ
พี่ชายนองชายถูกสงไปร่ําเรียนในตัวจังหวัด ตามสูตรที่วาเพื่อใหไดเปนเจาคนนายคน ไดทํางานดีมี
เงินเดือน แตขณะที่ทั้งพี่และนองตางนําความสําเร็จอันนาชื่นชมมาสูวงศตระกูล ทวนกลับทําให
ผิดหวัง ไมเพียงแตร่ําเรียนไมจบ ยังปลอยตัวประชดชีวิต หนีเตลิดจากบาน ซ้ํายังไปครองคูอยูกิน
กับสาวแหงชาติพันธุชนกลุมนอยที่ถูกดูหมิ่นดูแคลนวาเปน “พวกหลังเขา” ที่ปาเถื่อนสกปรก ถือ
เปนความผิดรายแรงเกินกวาจะกลับมาเหยียบบานไดอีก
พลัง ของความรักผนวกกับความคับขอ งกับกรอบเกณฑหวงหามของผูค น จึ ง
กลายเปน แรงผลักดัน ใหคูผัว เมี ยหนุมสาวบุกปาถางนาไรใหก ลายเปน ที่ทํากิน และปลูกสรา ง
บานเรือนอยูอาศัย จนตอมาก็กลายเปนครอบครัวที่สมบูรณเมื่อมีทายาทสืบเชื้อสายถึง 2 คน พวก
เขาตั้งชื่อใหลูกทั้งสองดวยถอยคําที่สื่อถึงความใฝฝนสูงสุดคืออิสระของชีวิต พี่สาวของเถื่อนชื่อไพร
มีที่มาจากคําวา “นกเขาไพร” ทั้งนกเขาไพรและไกเถื่อนตางเปนสัตวปารักอิสระ (133)
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แมเถื่อนจะรูจักคําวา “อิสระ” จากวิทยุ และใสใจจริงจังตอมาเมื่อไดรูจักกับศิลา
จนกระทั่งคํานี้กลายเปนสวนหนึ่งของทัศนะตอนานอก ก็ไมไดหมายความวาเขาไมเคยตองการอิสระ
เถื่อนเติบโตมาในครอบครัวและวิถีชีวิต อิสระเสรี แตหลังจากสิ้นแมไปเมื่อครั้งโจรเขาปลนควาย
แลวตอมาพอก็เสียชีวิตตามไปอีกคนอยางสงบดวยโรคลมปจจุบัน ซ้ําพี่สาวตองแยกไปสรางเหยา
เรือนเมื่อมีครอบครัว เถื่อนตองอยูกับความเปลี่ยวเหงาเพียงลําพัง จนครั้งหนึ่งเมื่อตองเผชิญกับ
ความวาเหวหนักเขา เขาเคยเตลิดเขาสูเมือง ไปทํางานใชแรงเปนลูกจางเพื่อแลกอาหารและที่ซุกหัว
นอน แตก็พบวา “เสรีชนแหงทองทุง” อยางเขายากจะทําตัวใหคุนเคยกับการจ้ําจี้บังคับในฐานะ
นายจางกับลูกจาง (20) จึงกลับคืนสูนานอกอีกครั้ง
ชีวิตโดดเดี่ยวที่นานอกทําใหเถื่อนดูเหมือนจะเดินสวนทางกับศิลา ขณะที่เธอ “หัน
หนาหนีจากตําบลสูอิสระ” เถื่อนกลับหันหนาสูตําบลเพื่อความเขาใจและความอบอุนจากผูคน (138)
เขาวิ่งควายปละครั้งในนามของชาวตําบลก็เพื่อจะไดหลอมรวมตนเขาเปนสวนหนึ่งของชุมชน (22)
ความขัดแยงในภูมิหลังทําให “อิสระ” ในความหมายของเถื่อนซับซอนกวา อิสระยังดํารงอยูไ ด
ควบคูกับความไยดีกับชุมชน ดังในตอนถูกกลาวหาวาหักหลังเพื่อนพองในคราววิ่งควายแพ เขาคิด
วา “ในยามถูกกลาวหาวาทรยศตอญาติมิตร อิสระหมายถึงไมอยากเกี่ยวของกับใคร ในเมื่อไมมีใคร
ยอมเขาใจ บางขณะอิสระหมายถึงอยากใหเขาใจ อบอุนคุนเคยดังเกา” (136)
เมื่อพิจารณาความขัดแยงสําคัญชั้นแตรุนพอลงมา พอจะวิเคราะหความคิดหลักได
วา สิ่งที่ปจเจกบุคคลจําเปนตองตอสูใหไดมา ก็คือความประสานหลักการของตน อันชี้วัดอิ สระเสรี
แหงชีวิต กับการดํารงอยูในสังคม ผูแตงจึงแฝงการวิพากษวิจารณสังคมไวดวย ตัวละครทั้งพอทวน
แมมะนางและตัวละครประกอบคือหมอเปลว ตางถูกสังคมลงโทษ ในกรณีเหลานี้บุคคลก็อาจตอง
เปน ขบถตอคานิยมและขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้ง ในรูปแบบของการปฏิบัติและ “ขนบทาง
ความคิด” ที่สืบตอกันมา ความขัดแยงของตัวละครในเรื่องมีมูลเหตุมาจากสองสวน อยางแรกคือ
การใชกรอบเกณฑของความคิดกํากับควบคุมมิใหแตกตางโดยไมเขาใจ อยางที่พอของเถือ่ นกลาววา
ไมไดเปนความถูกผิดที่บางคนยอมทนอยูใตบังคับของคนอื่นเพื่อจะไดเปนนั่นเปนนี่หรือเพื่อความ
เจริญกาวหนา แตบางคนกลับพอใจจะอยูกลางทุงกลางทาดวยพอใจในวิถีชีวิตแบบนั้น คนมีใจ และ
ตางจิตตางใจ ใจบางคนชอบอิสระ ความผิดพลาดมาจากการปดกั้นบังคับของฝายที่แข็งกราว กับ
การแกลงประชดประชันของฝายที่ออนไหว (160-161)
ในแงหนึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีก็เปนสิ่งจําเปนในฐานะ “เครื่องรักษาความ
สงบสุข” ของชุมชน (33) แตหากกลายเปนการยึดมั่นอยางเครงครัด ชนิดที่ไมอาจเคลื่อนยายและ
ไมให แตะตอง เขาทํานองที่วาใหความสําคัญกับขนบธรรมเนียมจนมองไมเห็น คน ก็กลายเปน
เครื่องพันธนาการใหไรอิสรภาพ และเปนที่ มาของความขัดแยงแตกแยกไดเ ชน กัน ดังเห็นไดใน
กรณี ที่ท วนขัด แยง กับ ครอบครัว เพราะไมประสบความสําเร็จ ตาม “ธรรมเนียม” (31) และอี ก
ตัวอยางที่เห็นไดชัดก็คือ ความขัดแยงของคนรุนเกากอน อันเปนที่มาของรอยปริราวของกอนหินสี
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ขาวซึ่ง เปนสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ประจําตําบลปลายนา ก็คือความขัดแยง ระหวางกํานัน คางกับหมอเปลว
ที่นวนิยายเรื่องนี้กลาววาเกิดจากการที่ฝายปกครองคิดแต “จะเอากรอบบังคับใหทุกคนทํา”ไปเสีย
ทุก เรื่ อง โดยไม คิ ด วา อาจมีข อ ยกเว น ได (81) สว นอี ก ฝา ยก็ เ ป น คนประเภท “ไม อ อนข อ ให
ขนบธรรมเนียม” (80) และ “ออนไหวเกินไป” (81)
แตเดิมหมอเปลวกับกํานันคางตางเปนเพื่อนรวมสาบาน หมอเปลวเกิดในตระกูล
หมอ เปนคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงและมีนิสัยมุทะลุ สวนกํานันคางก็เปนคนดื้อรั้นและชอบเอาชนะ ทั้ง
คูขัดแยงกันในคราวเกิดไขทรพิษระบาด หมอเปลวพยายามเสาะหาตัวยาเพื่อเอาชนะโรครายและทํา
ไดสําเร็จ แตสุดทายก็ติดโรครายเสียเอง กํานันคางในฐานะผูนําของชาวตําบลตองตัดสินใจเลือก
ระหวางการอพยพชาวบานหนีกับการใหหมอเปลวออกจากหมูบาน กํานันคางเลือกแกปญหาดวย
วิธีการหลัง เพราะไมเชื่อวาหมอบานปาจะคิดคนตัวยาที่ใชตอสูกับโรคที่รายแรงนี้ ไดเหมือนยาฝรั่ง
ในที่สุด หมอเปลวก็ยอมทําตาม นอนลงในเกวียนคัน เล็กๆที่มีใบตองรองรับน้ําเลือดและหนอง
พุพองเพื่อจะไปจากหมูบาน แตไมทันพนจากเขตหมูบาน หมอเปลวก็ถีบเสบียงลงจากเกวียน เปน
เหตุใหควายเทียมเกวียนตกใจ จึงวิ่งไปชนกอนหินสีขาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมูบ านจนเกิดรอยปริราว
หมอเปลวหายสาบสูญไปนับแตวันนั้น โดยไมมีใครรูแนชัดวายังมีชีวิตอยูห รือไม บางก็วาหมอเปลว
ตายแลวและวิญญาณของแกก็ยังคงวนเวียนอยูรอบๆตําบลดวยความเจ็บแคน บางก็วาแกยังมีชีวิต
อยูในดงลึกหรือไมก็ในปา หลัง เขา เรื่องราวของหมอเปลวจึงกลายเปน เรื่องลึกลับนากลัว และ
กลายเปนเรื่องตองหามที่ไมมีใครอยากเอยถึง และตอจากนั้นมาบริเวณเนินดอนกอนหินสีขาวซึ่ง
เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตําบล ก็กลายเปนสถานที่ที่มที ั้งความนาเคารพยําเกรงและลึกลับนากลัวตาม
เรื่องราวของหมอเปลวไปดวย (66-68)
มูลเหตุของความขัดแยงอยางที่สองก็คือ ขนบทางความคิดที่วัดคุณคาและความ
เหมาะสมของคนกันดวยชาติตระกูล ทรัพยสินเงินทองและความมีหนามีตา อยางกรณีที่ครอบครัว
ของทวนพากันรังเกียจสะใภหลังเขา มาถึงคนรุนลูกสิ่งเหลานี้ก็ยังเปนอุปสรรคสําคัญของความรัก
ของคูพระนาง แรงกระทบทีส่ ําคัญอีกสวนในยุคใหมก็คือ การแขงขันทางการคาในชวงที่ความเจริญ
และการพัฒนาทางวัตถุรุกคืบเขาสูตําบล เถาแกเลี้ยงรังเกียจเถื่อนดวยสาเหตุสองอยางคือ เถื่อนมี
เชื้อแถวมาจากชาติพันธุที่ถูกดูหมิ่นดูแคลนวาต่ําตอย ทั้งยังเห็นวาเปนแคคนทํานาที่ไมมีเ งินเดือน
ไมมีอนาคต เถาแกเลี้ยงเองก็เคยมีประสบการณทเี่ คยถูกดูหมิ่นดูแคลนในเรื่องชาติพันธุและความ
ยากจนมากอน จึงไมอยากใหตัวเองและบุตรสาวตองเผชิญกับสภาวะเชน นั้นอีก ขณะเดียวกัน ก็
ไดรับแรงเสริมจากความตองการเปนผูชนะทางการคาซึ่งอยูในชวงหัวเลี้ยวสําคัญ ดังในบทบรรยาย
กลาววา
... เขารูตัวดีวาตนเปนใคร มาจากไหน กําลังทําอะไร กวาจะทําใหคนเลิกเรียก
‘เจกเลี้ยง’ มาเปน ‘เถาแกเลี้ยง’ได เขาตองผานการตอสูดิ้นรนจากคนมีแตมือ
เปลากับหัวใจไมระยอ ทํางานไมเลือก ถูกโขกสับยอมทน ถูกกลั่ นแกลงยอม
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กลั้น บางครั้งถูกกีดกันก็ตองสูดวยเลหกล ความสําเร็จจากนอยถึงใหญ ไดมา
ดวยทํางานหนัก ดวยความเจ็บความปวด ความเหนื่อย ความขมขื่น เหลานี้สั่ง
สมมากพอจะรวมเปนความแข็งกราวของกําแพงปองกันตน จากความอดอยาก
ยากจนแตหนหลัง ไมยอมตกสูที่ต่ําเชนนั้นอีกเด็ดขาด
ที่สําคัญบานเมืองกําลังพัฒนา ตลาดอําเภอขยายเร็วจนผิดตา ตลาดตําบล
ก็นาจะเชนเดียวกัน การแขงขัน คาขายถึงชวงเลี้ยวสําคัญ แพไ มไดเด็ด ขาด
บุตรสาวชางไมยอมเขาใจเสียเลย การเปนผูแพจะตองถูกเยาะเยยเหยียบย่ํา
สนุกนักหรือ (58-59)
การไดบุตรเขยที่มีตําแหนงยศศักดิ์พอจะอํานวยประโยชนตอชองทางการคา อยางกรณีของเถาแก
บุญชัยซึ่งเปนคูแขง จึงกลายเปนเรื่องสําคัญยิ่งยวด ขณะเดียวกัน บางดานของจิตใจออนโยนที่ยัง
พอมีอยูก็ถูกกลบทับเลือนหายไปในสถานการณเชนนี้ ดังตอนหนึ่งผูเลาบรรยายถึงความรูสึกภายใน
ของตัวละคร เมื่อยอนรําลึกถึงนิทานพื้นบานเกาแก อันเปนเรื่องรักตางฐานะของหนุมเลี้ยงควาย
กับสาวทอผา ซึ่ง แท จ ริง เปน เทพธิด าจากสวรรค วา “ไดคืน ความทรงจํานิ ทานพื้ น บานถิ่น เกิ ด
ใจพอคาใหญ ตําบลบานไรปลอดโปรงแจมใสขึ้น มาอยางประหลาด เหมือนไดคืนสติจากมึน เมา
เรื่องราวเชนนี้มักถูกลืมเลือนไปในระหวางการขับเคี่ยวคาขาย” (59-60)
ความเจริญ และถนนหนทางที่เขาสูตําบลปลายนาและตําบลบานไร ไมเ พียงแต
กอใหเกิดการขับเคี่ยวแขงขันในทางการคาเทานั้น ผูปกครองทองถิ่นของสองตําบลคือกํานันคางกับ
กํานันสมิงก็พยายามแยงชิงความเปนผูเหนือกวาเพื่อดึงงบประมาณการพัฒนาเขาสูตําบล อีกทั้ง
ผูปกครองตําบลที่อยูในตําแหนงรองๆลงไปเชนผูใหญบาน ก็พยายามจะสรางผลงานเพื่อจะไดอยู
ในตําแหนงอํานาจสูงสุด สิ่งเหลานี้ลวนมีผลกระทบตอเถื่อน ดังเห็นไดในความขัดแยง ที่เกิดขึ้น
ในชวงแขงควายสงกรานต ดังที่เถื่อนไดคิดวา วิถีชีวิตที่คิดวาอิสระของเขานั้นยังมีบวง “มันผูกโยง
ไวกับการแขงขัน การพนัน ตําแหนงกํานัน” และ “ธุรกิจการคา” (115)
เดิมทีแขงควายสงกรานตเปนเพียงการเลนสนุกเพื่อเชื่อมความสามัคคีระหวางสอง
ตําบล และแมเดิมจะมีเรื่องการพนันขันตอปะปนอยูบางก็เปนเพียงการเลน สนุกกันเองของคนใน
พื้นที่ การแขงขันกันบํารุงเลี้ยงควายดวยวิธีการตางๆตามแตใครจะคิดคน ถือเปนเรื่องปกติ แตนาน
วันเขาเมื่อมุงหวังใหไดมาซึ่งชัยชนะอยางเอาเปนเอาตาย ตางฝายก็ใชวิธีการที่พิสดารมากขึ้น ทุกที
โดยเฉพาะฝายของตําบลบานไรที่พายแพมาหลายสงกรานต แรงหนุนที่สําคัญก็คือการขยายตัวของ
กิจกรรมการพนัน ตําบลบานไรนั้นเปนทางผาน คนถิ่นนี้นิยมการแขงขันและการพนันขันตอเปน
ทุนเดิมอยูแลว เมื่อมีถนนเขาสูตําบลและรถราไดขนเอานักพนันจากทุกสารทิศเขามา การแขงขัน
เพื่อเชื่อมสามัคคีก็แปรมาเปนการพนันไดเสียจริงจังที่ตองเอาชนะกันดวยวิธีการทุกรูปแบบ ไมเวน
แมแตการใชเลหเหลี่ยมสกปรกเพื่อทํารายฝายตรงขาม
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กํานันสมิงอยากใหฝายตําบลบานไรไดรับชัยชนะบาง ดวยเหตุผลคือตองการเรียก
คะแนนนิยมจากลูกบานและตองการชนะพนัน จึงยื่นขอเสนอใหเถื่อนยอมลมการแขงขันอยางลับๆ
โดยรับปากจะเปนผูเจรจาไกลเกลี่ยกับเถาแกเลี้ยงเรื่องความรักของเถื่อนกับศิลา เถื่อนไมยอมรับ
ขอเสนอเพราะไมตองการทรยศตอพี่นองในตําบลถิ่นเกิด แตสุดทายก็พลาดทา เมื่อควายตัวเกงของ
เขาซึ่งผูกขาดความเปนเจาสงกรานตมาหลายปกลับพลิกแพเพราะถูกวางยา เขาก็ถูกกลาวหาวา
ทรยศตอเพื่อนพอง
เมื่ อ พบความพา ยแพ อ ยา งไม ค าดคิ ด และกลายเป น คนทรยศในสายตาของ
ชาวบานโดยไมอาจแกตัวใหพนผิด เถื่อนไมมีทางเลือกอื่นนอกจากทําตามคําชี้แนะของกํานันคาง
คือรอคอยใหอารมณขุนมัวของพี่นองชาวตําบลคอยลบเลือนหายไปตามกาลเวลา ในชว งของการ
เผชิญปญหาที่ตัวเองไมไดกอเชนนี้ เถื่อนดูจะตางจากพอเมื่อครั้งขัดแยงกับครอบครัว เขาพยายาม
เตือนสติตัวเองไมใหออนไหวจนเกินไป ขณะเดียวกันแมถูกเขาใจผิดก็ไมคิดตัดเยื่อใยกับญาติมิตร
ชาวตํา บล สิ่ ง สํ าคั ญ ที่ทํ า ใหเ ขายัง มี แรงใจจะเผชิ ญ ป ญ หาในช ว งเวลาที่ รู สึก ตกต่ํา เช น นี้ ก็ คื อ
ความรูสึกวาตนไมไ ดโดดเดี่ยว มีคนรัก พี่สาวและญาติมิตรคนอื่นพรอมเขาใจ อีกทั้งยัง มีความ
ใฝฝนถึงชีวิตอิสระเปนแรงใจที่สําคัญ (127-128)
หลังงานวิ่งควายสงกรานตเสร็จสิ้น ลง ชาวตําบลบานไรตางตกอยูในความเงียบ
เหงาเพราะควายประจําตําบลที่ดูเหมือนมีพละกําลังอยางไมมวี ันรูแพ กลับพายยับเยิน หลายคนเสีย
พนันเปนเงินจํานวนมาก รวมทั้งกํานันคางที่ถึงกับตองขายควายเผือกตัวใหญที่เติบโตมาดวยกันกับ
หลานสาว แตหลังจากนั้นไมนานความนาตื่นเตนอยางใหมก็เขาสูตําบลปลายนา เมื่อ “ควายเหล็ก”
จากตําบลบานไรเริ่มเขามารับจางทําหนาที่ในทองไรทองนาแทนควายเนื้อ กํานันคางปลุกปลอบ
หลานสาวที่กําลังเสียอกเสียใจเมื่อตองสูญเสียเพื่อนที่เติบโตมาดวยกัน ดวยขาวที่นาตื่นเตนวา ถึงไม
มีอีเผือกก็ไมเปนไร ในไมชาก็จะมีควายเหล็กจากตําบลบานไรมาไถนาแทน (141) แตหลานสาวก็ยัง
ไม ค ลายความโศกเศราลงได สําหรับเด็กหญิง ความสะดวกสบายที่จ ะมาพรอมกับควายเหล็ ก
ไมอาจแทนที่ความผูกพันกับอีเผือก หรือควายสีชมพูตามจินตนาการสดใสของเธอซึ่งเติบโตมา
ดวยกันได
สวนชาวตําบล เมื่อแรกมีรถแทรกเตอรเขามา ความใหญโต ความอึกทึกครึกโครม
ความรวดเร็วรุนแรง และพละกําลังมหาศาลของมัน ซึ่งตางจากพาหนะที่มีอยูเดิมและแรงงานวัว
ควายอยางเทียบกันไมติดนั้น กอความรูสึกแปลกปลอมระคนความขลาดกลัวแกพวกเขา แตไมนาน
ความแปลกใหมก็จ ะกลายเปนความคุนชิน แลวกลายเปนสิ่งเกาที่ไ มนาตื่น เตนไปอยางรวดเร็ว
ชาวบานผูทํากินอยูกับผืนดินนาไรเห็นความหมุนเวียนเปลี่ยนผันที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอยูทุกเมื่อ
เชื่อวัน มองความเจริญและความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเหลานี้เหมือน “พืชลมลุก” หลายชนิด
“แลวแตวาปใดพืชชนิดใหมจะเจริญงอกงาม แตกใบสะพรั่ง ผลิดอกพราวออกผลพลัน แลวแหง
เหี่ยวลมตายในพริบตา” แลวก็จะมีพืชชนิดใหมเขามาแทนที่ (106) ความเขาใจ “สัจธรรม” เชนนี้
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นาจะใหความสบายใจไดในระดับหนึ่ง วาชาวบานไมนาจะถูกครอบงําดวยความเจริญสมัยใหมเสีย
จนงมงาย นี่คงเปนทัศนะมองโลกในแงดีของผูแตง
กลับมาที่ปญ หาของเถื่ อนเมื่ อความไม ตองการทรยศตอ บานเกิด เปน เหตุใ ห
ขัดแยงกับกํานันสมิงผูมีอิทธิพลของตําบลบานไร ปญหาระหวางเขากับเถาแกเลี้ยงก็ตึงเครียดขึ้น
ตามลําดับ ระยะหลังเถาแกเลี้ยงยิ่งเครงเครียด เมื่อพายแพแกเถาแกบุญชัย ซึ่งมีลูกเขยปลัดอําเภอ
เปนเสนสายสําคัญบอยครั้ง ซ้ําเถาแกเลี้ยงยังตกอยูภายใตอิทธิพลของกํานันสมิง ปญหาระหวาง
เถื่อนกับเถาแกเลี้ยงก็ดูไมมีทีทาวาจะลงเอยกันได สุดทายเถื่อนและศิลาก็หาทางออกใหดวยวิธีการ
หนีตามกันไป เมื่อผานไประยะเวลาหนึ่งทั้งคูกลับสูนานอกอีกครั้งก็พบวา นานอกที่ครั้งหนึ่งเคยเต็ม
ไปดวยความมีชีวิตชีวานั้นเหลือเพียงซากทรุดโทรม กระทอมที่ไรคนอยูเกาคร่ําเกือบทรุดพัง ขณะที่
ฝูงควายก็เห็นเพียงซากกระดูกที่ฝงลงจมดิน “เพื่อนผูมีเขา” ของเถื่อนตายยกฝูงดวยโรคระบาดที่
ติดมาจากในตําบล นานอกไมสามารถคงความบริสุทธิ์จากโรคภัยเหมือนเมื่อเกิดโรคระบาดครั้ ง
กอนๆในตอนที่ความเจริญยังเขาไปไมถึง ที่ควายนานอกฝูงเดียวอยูรอดปลอดภัย เพราะหนทาง
ระหวางนานอกกับตําบลที่เคยคดเคี้ยวห างไกลนั้น บัดนี้ถูกยนใหระยะใกลและสะดวกสบายดวย
ถนนลูกรังสายใหม ที่ตัดผานจากตําบลสูแดนนาซึ่งบัดนี้ลดความเงียบเปลี่ยวลงดวยเสียงรถยนต
และผูคนที่สัญจรผานไปมา (192)
การจบเรื่องเชนนี้สื่อความวา ทามกลางความเปลี่ยนแปลง ความเจริญและความ
ทันสมัยที่ไหลบาเขาสูชนบทอยางที่ไมมีใครอาจยับยั้ง แมทางออกจะยังมีอยูคือการประสานสวนดี
ของแต ล ะวิ ถี เ ข า ด ว ยกั น แต สิ่ ง ที่ ต ามมาอย า งไม อ าจหลี ก เลี่ ย งอั น เป น ธรรมชาติ ข องความ
เปลี่ยนแปลงก็คือการสูญเสีย ในทามกลางความเปลี่ยนแปลงเชนนี้หากชนบทไดสิ่งหนึ่งมาก็คงตอง
สูญเสียบางอยางไปเปนปกติ หลังเผชิญปญหาและความสูญเสียเถื่อนก็ไดเขาใจถึงแงมุมซับซอนของ
ชีวิต จากที่เคยไมเขาใจความซับซอนของหัวใจอิสระ (161) บัดนี้เขาไดคิดวาชีวิตอิสระนั้นไม ไดตัด
ขาดจากความรักและความเขาใจ ทั้งระหวางคนรักรวมชีวิตและหลายคนที่รวมอยูเปนชุมชน ไมวา
วิถีชีวิตจะเปลี่ยนไปอยางไร จะสูญเสียสิ่งใดไปในทามกลางความเปลี่ยนแปลงนี้ หรือแมจะเผชิญ
ปญหาอยางไร ทุกอยางก็อาจเริ่มใหมได หากความฝนยังไมตาย และความรักความเขาใจยังอยู
(197) ดังที่เขาไดคิดวา จะเปนไรไปหากตอไปตองไถนาดวยควายชนิดใหมที่ “ตีนเปนยาง ลําตัวเปน
เหล็ก ตาเปนดวงไฟ ใจเปนเงินคาจาง” เพราะไมวาจะไถดวยควายชนิดใด ก็เปน “การงานแหง
ความรัก ” ที่พรอมจะ “พลิกผืน แผนดิ นที่พอแมบุกเบิกกนถางใหเกิด ดอกออกผลงดงาม” เพื่อ
“เลี้ยงชีพตน” และ “จุนเจือญาติมิตรชาวตําบล” (194)
3. คุณคาวัฒนธรรมจากระบบชีวิตเดิมที่อาจบรรเทาปญหาในวิถีชีวิตใหม
หลัง ป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยต องเผชิญ การพลัง ทลายลงอย างฉั บพลั น ของ
เศรษฐกิจ ที่ เ ติบโตอยา งพรวดพราด แตไ รร ากฐานรองรับอยางแทจ ริ ง ผูป ระสบปญ หาความ
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เปลี่ย นแปลงในสัง คมจําเปนตองคน หาทางออกดว ยทุน ทางวัฒนธรรมของตน ในนวนิยายเรื่อง
สิงหสาโท (2543) ของวัฒน วรรลยางกูร และ ในลึก (2543) ของจําลอง ฝงชลจิตร การปรับระบบ
ชีวิตของคนที่กลับสูชนบท เปนการกลับ ไปเรียนรูคุณคาวัฒ นธรรมในวิถีเกา เพื่อเยียวยาความ
เจ็บปวดและยืนหยัดตอสูปญหา
สิงหสาโท 1 ดําเนินเรื่องในบริบทการเติบโตอยางรวดเร็วของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ที่ไหลทะลักเขาสูชนบทในชวง “เศรษฐกิจฟองสบู” (263) โดยดําเนินเรื่องผานการคนหาตัวเองของ
สิง ห ชายหนุ มอายุ 31 ป ผูใ ฝฝน จะสร างงานจิต รกรรมแบบอิมเพรสชั่ น นิสม สิง หไ มประสบ
ความสําเร็จกับงานโฆษณาซึ่งเปนอาชีพหลัก เขาลาออกจากบริษัทโฆษณา ดวยเหตุผลที่ไมสามารถ
ทนหลอกตัวเอง หลอกคนอื่น และตองแขงขันอยางไมรูจุดจบ (46) สิงหเบื่อหนายเมืองหลวงซ้ํายัง
ขัดแยงกับปฏิมาสาวคนรัก ซึ่งรอใหเขาปรับความคิดฝนเขากับความจริงมารวม 3 ป ขณะสิงหฝนจะ
สรางงานอยางแวนโกะและโกแกง เขาไมสามารถอยูรอดไดในเมือง สวนปฏิมานักวิเคราะหระบบ
คอมพิวเตอร อยูกับโลกของความจริงที่ตองคิดตองวางแผนสําหรับชีวิตครอบครัวที่เปนไปได สิงห
เลือกไปอยูท ี่จังหวัดกาญจนบุรีในตําบลหุบเขาหัวสิงหตามคําชักชวนของเพื่อนนักเขียน ความตั้งใจ
เดิมนั้นมีเพียงตองการที่สงบๆสักแหงเพื่อเขียนรูป สิงหไดซื้อที่ดินแถบปารกจากชาวบาน ขณะที่
ที่ดินราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ใชชีวิตคลุกคลีกับชาวบานมากขึ้น เขาพอใจที่พบโลกแหงความจริงที่ตรงกับ
“แดนในฝนที่อบอุนดวยมิตรภาพ” (29) แตก็ประสบปญหาที่ชาวบานถูกรังแก และยังมีขอจํากัด
เรื่องอาชีพอันเนื่องจากกฎหมาย ซึ่งผูกขาดผลประโยชนแกรัฐ โดยไมคํานึงวาเปนการเบียดบังสิทธิ
และตัดโอกาสของชุมชนที่จะพัฒนาตัวเอง เหลาพื้นบานซึ่งเคยผลิตมากอนในวิถีชีวิตแตเดิม ก็ตอง
ทํากันอยางหลบซอน สิงหจึงไดรวมตอสูโดยการเปนหัวเรี่ยวหัวแรงจัดการผลิตสาโท ขณะเดียวกัน
ชาวบานก็รวมตัวเคลื่อนไหวขับไลกํานันที่คดโกง โดยใชวิธีการลงประชามติ ประสบการณระหวางนี้
ก็ทําใหสิงหไดเรียนรูที่จะออกมาจากโลกของความคิดฝน มาสูโลกของความเปนจริงที่ความสุขของ
ชี วิ ต ก็ คื อ การได อ ยู ร ว มและเป น ส ว นหนึ่ ง ในสั ง คมจนยอมรั บ ตํ า แหน ง กํ า นั น คนใหม ความ
เปลี่ยนแปลงของเขาก็คือการแกปญหาชีวิตอยางสอดคลองกับความเปนจริง ดังถอยความนําใน
ตอนกอนเริ่มเรื่องที่วา “ประกายชีวิตศิลปนหนุม จากซอกอับสูโลกกวาง การเรียนรูรักรื่นรมย” 2
ความนาสนใจของเรื่องอยูที่การรวมตัว ของชาวบานที่รูจักปกปองสิทธิ ข องตน
หลังจากที่ถูกลิดรอนมานาน ขณะที่คนเมืองยังหลงอยูใน “ความเชื่อแบบเมือง” ที่เนนความร่ํารวย
จนลืมสิ่งที่เรียกวา “ยุทธศาสตรชีวิต” ดังในกรณีสิทธิศักดิ์เพื่อนคนหนึ่งของสิงหที่เปดรานเหลาซึ่ง
เรียกวาผับ อันตรายที่สุดของยุคนี้ก็คือ ภาพลวงตาในกระบวนการขายกับการบริโภคอยางฟุงเฟอ
ซึ่ง ในที่สุดก็นําไปสูการหลงทางเพราะสับสนระหวางสิ่ง ที่เ ปน “คุณคา ” กับสิ่ง ที่เปน เพียง “การ
บริโภคเชิงคุณคา” ในยุคนี้สิ่งที่ขายไดไมไดดํารงอยูดวยบทบาทหนาที่ที่ตอบสนองความตองการ
1
2

งานวิจัยนี้ใชฉบับพิมพครั้งที่ 3 ปพ.ศ. 2546
ไมปรากฏในฉบับพิมพครั้งที่ 1 ปพ.ศ. 2543
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ทางคุณคาอยางแทจริง เพลงเพื่อชีวิตที่สรางเพื่อปลุกความสํานึกเชิงสังคมในชวงความตื่นตัวทาง
การเมื อ ง มาถึ ง ยุ ค ทุ น นิ ย มและบริ โ ภคนิ ย มเช น นี้ ก็ ก ลายเป น เพลงแก เ หงาในสั ง คมที่ ข าด
ความสัมพันธระหวางผูคน ดังที่สิงหไดพบวา รานเหลาที่เรียกวาผับเพื่อชีวิตกําลังเปนที่นิยมโดย
ปราศจากฐานทางอุดมการณใดๆ
กอนหนานี้บรรยากาศในรานเหลาและผับ “เพื่อชีวิต” คือ “บรรยากาศของความ
ทุรนทุรายไมพอใจสภาพที่เปนอยู” (24) แตภายหลังการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การดื่มกิน ก็เปน
ทางออกของผูที่ “ร่ํารวยมีเงินขึ้นมาในพริบตา” ใชเงินซื้อความสุขและ “ลบปมดอยในชีวิต” (144)
นี่คือเหตุผลของพฤติกรรมของผูคนในผับและขอสังเกตวา บทเพลงดูจะ “ไรความหมายแหงถอย
ความ ในเมื่ออยูใตความหมายใหม” คือ “เปนสวนประกอบแหงพิธีการหาความสุขจากการกิน-ดื่ม
ชนิดปรีดิ์เปรมในราคาแพงระยับกวารานอาหารปกติ” ขณะฟงเพลงที่ร่ํารองถึงความทุกขยากลําบาก
ของคนระดับลาง คนในรานอาจสั่งกุงเผาจานละเกือบพันมาเปนแคเครื่องประดับโตะ โดยไมมีใคร
สนใจจะกิน (114-115)
มูลเหตุของพฤติกรรมของคนเมืองนาจะอยูที่ความคิดอย างที่สิทธิศักดิ์เพื่อนของ
สิงหพูดวา “คนเรานะไมเคยมีคําวาพอ...ไมพอไมหยุด” (117) เขาไดประสบดวยตัวเองวา นั่นไมใช
สิ่งที่จะตองยอมรับโดยไมคิดจะแกไข โดยเฉพาะเมื่อความไมพอนั้นเปนปญหา สิทธิศักดิ์ถูกเพื่อนที่
ลงทุนลงแรงมาดวยกันใชเลหเหลี่ยมหักหลัง จางกลุม อิทธิพลใหกอกวนในผับ เพื่อตัวเองจะไดฮุบ
กิจ การ (233) น อยเจา ของสนามกอลฟ พบว า หลัง จากเปลี่ ยนความตั้ ง ใจจะทํ า รี ส อร ต เล็ ก ๆ
ทามกลางธรรมชาติ แลวกระโจนเขาสูธ ุรกิจสนามกอลฟดวยความโลภ ก็มีแตความเครงเครียด วิตก
กังวล ซ้ําเพื่อนดีๆที่เคยคบหากันดวยใจก็เริ่มหางหาย ที่เหลืออยูก็เปนเพียงพวกที่เกี่ยวของดวย
ธุรกิจ (97-98) จึงขายไปเสีย
ภาพลวงตาของการบริโภคเชิงคุณคาดังกลาวนี้ อาจพิจารณาเชื่อมโยงไปสูความ
ขัดแยง เมื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยขยายตัวเขาสูหุบเขาหัวสิงห การที่ที่ ดินทําเลสวยๆกลางปาเขา
แถบนี้ กลายเปนที่ตองการไมวาจะเพื่อเก็งกําไรหรือครอบครอง จนราคาถีบตัวสูงขึ้น หลายเทาตัว
นั้น เปนเพราะการขยายตัวของธุรกิจบานพักตากอากาศและการสรางสนามกอลฟตามพื้นที่ราบปา
เขา เพื่อสนองความตองการอยูใกลชิดธรรมชาติอยางปลอมๆของพวกคนร่ํารวย ความตองการของ
คนเหลานี้ไมไดเกิดจากสํานึกรักธรรมชาติหรือความเขาใจถึงคุณคาของธรรมชาติแตอยางใด คน
เหลานี้เพียงแตคิดจะปลดปลอยตัวเองออกมาชั่วครั้งคราวจากความเครงเครียดนาเบื่อหนายของ
เมืองหลวง ผูแตงแฝงการวิจารณวา พฤติกรรมของพวกเขาแสดงถึงความตองการเสพสุขอยางไรสติ
ไมแพคนในผับเพื่อชีวิต การนําตนไมปาจากปาเขาที่อื่นๆมาตัดยอดใหสูงเทาๆกัน ชางเปน “ความ
เคลื่อนไหวที่ตลก” และตลบตะแลงสิ้นดีในสายตาของสิงห ผูคนเหลานี้อยากอยูใกลชิดธรรมชาติ
แตพวกเขากลับโคนปาไมเดิมจนเหี้ยนเตียน แลวไปขุดลอมไมใหญจากปาอื่นมาปลูก เพื่ อใหไ ด
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บรรยากาศของปาเขาธรรมชาติ สิงหตั้งคําถามวา “ก็เมื่ออยากใกลชิดธรรมชาติ ทําไมไมปลูกสราง
อาคารอยูในปาเดิมแท โดยไมตองโคนตองถางใหวุนวาย...” (152-153)
เมื่ อ ที่ ดิ น ราคาแพงขึ้ น ชาวบ า นก็ ถู ก ผู มี อิ ท ธิ พ ลนํ า โดยกํ า นั น เบี ย ดเบี ย นหา
ประโยชนในทางมิชอบดวยวิธีการตางๆ นับแตเรียกเก็บเงินในการติดตอราชการ ทั้งที่เปนหนาที่ที่
ตองใหบริการอยูแลว ออกเอกสารสิทธิ์แกผูขายที่ดินซึ่งไมมีสิทธิ์ครอบครองตามกฎหมาย โดยรับ
เงินสวนแบง ใชชองโหวทางกฎหมายและอํานาจในหนาที่ยึดครองที่ดินมือเปลาของชาวบาน ที่ดิน
บริจาค และที่สาธารณะ ชาวบานหลายรายที่กลายเปนเศรษฐีจากการขายที่ก็กลายเปนคนสุรุยสุราย
ใชจายอยางมือเติบ บางก็นําเงินไปหาความสุขสําราญกับพรรคพวกเพื่อนฝูงในสถานบันเทิง บางก็
นําเงินไปละลายในบอนคืนละเปนแสนอยางเห็นเปนเรื่องเล็กนอย เมื่อเทียบกับเงินมากมายที่ไ ดมา
อยางงายๆจากการขายที่ เกิดอาชญากรรมที่นาสะเทือนใจเมื่อลูกที่ติดการพนันขัดแยงกับพอผูไม
ยอมขายที่ดิน จนตองวางแผนฆาพอเพื่อนําเงินไปใชหนี้ เศรษฐีใหมบางคนก็วางแผนฆาเมียเพื่อจะ
ไดเสพสุขกับผูหญิงคนใหม การจี้ปลนที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนในหุบเขาหัวสิ งหซึ่งผูคนลวนแตรัก
ความสงบ ก็เริ่มจะมีใหเห็น
ในสวนที่ตัวเอกคนพบตัวตนดวยการใชชีวิตในวัฒนธรรมชาวบาน แตเดิมสิงหมี
แรงบันดาลใจจากสองสิ่งคือความหลงใหลในศิลปะแบบอิมเพรสชั่นนิสมกับความผูกพันกับปูเสือ
ของตน (30) ในทางสัญลักษณ ความผูกพันสองอยางนี้สื่อความหมายสองดานก็คือ ศิลปะแบบ
อิมเพรสชั่นนิสมสอื่ ถึงความหมกมุนกับตัวเอง ตามเอกลักษณที่ศิลปะแนวนี้ยึดถือการแสดงออกถึง
อารมณสวนตัวของศิลปนวาเปนสิ่งสําคัญในการสรางงาน1 สวนความผูกพันกับปูเสือก็นาจะหมายถึง
ความผูกพันกับจิตวิญญาณของชนบท สิงหไดรับสืบทอดภูมิปญญาของชนบทอีสานหลายอยางมา
จากปูเ สือ เวชศาสตรพื้นบาน ความรูดานสมุนไพรและการบีบนวดคลายเสน ไปจนถึงการหมักเหลา
สาโท และการสืบทอดคําสอนแนวคิด ในการปฏิบัติตัว ตอผูอื่น ที่แฝงมาในรูปของความเชื่อดาน
คาถาอาคม แตสามารถอธิบายดวยหลักของเหตุผล เชนพวกคาถาเมตตามหานิยมที่แฝงคําสอนให
คิดดีทําดีกับผูอื่นเหลานี้เปนตน และที่สําคัญที่สุดก็คื อสิงหสืบทอดความเปนนักบุกเบิกตอสูของ
ชนบท ซึ่งเปนอุปนิสัยสําคัญอยางเดียวกับคนในหุบเขาหัวสิงห ดังมีบทบรรยายตอนหนึ่งวา ผูคน
แถบนี้แมจะเปนคนบานปาดงแตก็รักสงบ และสวนมากก็อพยพจากถิ่นอื่นมาบุกเบิกถางที่ทํากิน
เพราะ “ไมชอบแกงแยง กับใครในเมืองใหญ” (53) ในที่สุดแทนที่สิงห จะมุง เขียนภาพตามแนว
“ศิลปะบริสุทธิ”์ ก็เขียนภาพเพื่อกิจกรรมซึ่งเปนประโยชนตอสังคม ความเปลี่ยนแปลงนี้เปนจุดเดน
ในเสนทางแหงการคนหาตัวเองของสิงห อันหมายถึงการผละจากความหมกมุนอยูกับความคิดฝน
ของตัวเอง กลับคืนสูรากเหงาของวัฒนธรรมเดิมและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชน ดังที่ใน
ตอนจบของเรื่องปฏิมาคนรักเกาของเขากลาววา การที่เขาเลิกสนใจแตความคิดฝนของตัวเอง แลว
เปนผูนําของชาวบานในการตอสูเพื่อความยุติธรรมดวยความสํานึกในความเปนสวนหนึ่งของชุมชน
นั้น นับเปนการ “ไตสะพานแวนโกะกลับมาหาปูเสือไดอยางงดงาม” (264)
1

ดูเพิ่มเติมในกอบกุล อิงคุทานนท, ม.ป.ป. : 73
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วัฒน วรรลยางกูรไดแสดงวาสิ่งสําคัญที่สุดที่จําเปนตอง “สอบผาน” ในการคนหา
ตัวเองของคนในยุค นี้ก็คือ การเรียนรูและเขาใจความจริง ในตอนที่สิ งหยัง หลงใหลอยูกับศิลปะ
แบบอิมเพรสชั่นนิสมขณะพักอยูในแฟลตชั้นหาในเมืองหลวง แมกระทั่งในตอนที่เขามาถึงหุบเขา
หัวสิงหใหมๆ ชีวิตแบบสงบสมถะที่เขาชอบก็ลองลอยอยูในจินตนาการแบบภาพสําเร็จรูป คลายกับ
จะจัดวางแสงสีเงาใหสวยงามอยางไรก็ได เมื่อไดยินเพื่อนรุนพี่ที่ไปอยูกอนเลาถึงภรรยาของเขาที่ทํา
การเกษตรเล็กๆนอยๆพอเปนคากับขาว สิงหก็นึกเคลิ้มฝน
...โอ ... เลี้ยงไกบาน ปลูกผักปลอดสารพิษ เพาะเห็ด อา...วาดรูปสีน้ํา
วาดรูปสีน้ํามัน เลนดนตรี เขียนบทกวี ขับรถไปวาดรูปที่ริมแมน้ํา โอย...อะไร
สวยสดงดงามปานนั้น กลับมาถึงกระทอมปกไมบนเนิน เขา มีหญิง สาวของ
ศิลปนหนุมชะเงอรอพรอมแกงสมผักสดรอนๆ... (29)
แตเมื่อไดเริ่มตนชีวิตเกษตรกรนองใหมดวยการเลี้ยงไกไข จึงไดรูวาแมแตเลี้ยงไกซึ่งคิดวางาย ก็
ไมไดราบรื่นอยางที่คิด ลูกไกสวนหนึ่งปวยเปนหวัดหนาบวมเนื่องจากไดรับความอบอุนไมเพียงพอ
คอยทยอยตายไปทีละตัว สองตัว ที่เ หลือรอดมาก็ ข นคอหลุด รว งคลายนกแรงเพราะสุข ภาพไม
สมบูรณ ซ้ําลูกไกไขตัวเมียที่คนขายรับรองแข็งขันวา “ตัวเมียหมด” โตขึ้นมาก็เริ่มจะมีหงอนแดงๆ
แบบไกตัวผู สิงหจึงไดคิดวา “นี่คือความเปนจริงที่ไมเหมือนภาพฝนเกี่ยวกับชีวิตจิตรกรที่ใฝฝน ”
แตเปน “ความจริงที่มีคนหวงที่ดิน ที่การเลี้ยงไกเปนอาหารหรือเพื่อขายยังชีพไมใชของงาย” (8182) เชนเดียวกับในอีกตอนหนึ่งที่สิงหสบโอกาสจะไดเปนนายหนาขายที่ดินเขาโดยบังเอิญ จากคํา
ชักชวนของลุง เลงเจาของที่ดินรายใหญ หลังฟงคําอธิบายของผูเปนเจาของวาเขาจะไดรับเงินคา
นายหนาเปนจํานวนเงินถึงหลักลาน และพอมองเห็นชองทางวาจะชักชวนใครมาซื้อ สิงหก็วางแผน
อยางเคลิบเคลิ้ มและคิด ไปวา นี่ “ชางเปน อาชีพที่งายดายอะไรเชน นี้ ” (102) แต เ มื่อเขาติด ตอ
ทาบทามเพื่อน หลายคนปฏิเสธ และแมสุดทายจะมีคนสนใจ ก็ปรากฏวาเจาของที่กลับพาไปดูที่ปา
เขาหัวไรปลายนาแทนที่แปลงสวยอยางที่เคยคุยกัน สิงหก็ไดคิดวา “เอาเขาจริงงานนายหนาขาย
ที่ดินไมงายอยางที่เคยเขาใจ” (104)
ขณะที่การเรียนรูและเขาใจความจริง เปนสิ่ง จําเปนสําหรับการคนหาตัวเองของ
สิงห เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชาวบาน ความเขาใจ“เงื่อนไขความเปนจริง” (179) ในวิถีชีวิต
พื้นบานก็เปนสิ่งจําเปนเชนกัน เนื้อหานี้นําเสนอผานนก ตัวเอกฝายหญิง เธอเปนสาวนักอนุรักษ
ผูทํางานองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) เคยเปนนักอนุรักษสุดขั้วทีพ่ ยายามจะพิทักษปาโดยปราศจาก
ความเขาใจวา ปากับคนและชุมชนตองดํารงอยูรวมกัน เธอจึงมักมีทัศนคติในแงลบตอผูที่ยังชีพ
ดวยของปาทุกชนิด ไมวาจะเปนคนหาหนอไม หรือคนตัดไมไผขาย (196) เธอพยายามจะทํางาน
ดวยวิธีการอยางสุดโตงคือ “ซื้อลวดหนามยาวหลายกิโลเพื่อลอมรั้วปา” (179) ตอมาจึงไดเขาใจวา
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หากคนยัง ไม มี ค วามตระหนัก การล อ มรั้ ว ป า ก็ไ ม ใช วิธี ก ารที่ จ ะได ผ ล การอนุ รั กษ ตอ งอาศั ย
ความเขาใจ “เงื่อนไขของความจริง” ที่วา “ไมสามารถแยกคนออกจากปาได” (179) ขอที่นาสนใจก็
คือ ผูที่ชี้ใหเธอเห็นความจริงขอนี้กลับไมไดเปนคนที่มีความรูสูงที่ไหน หากแตกลับเปน กะเหรี่ยง
หนุมคนหนึ่งที่ดูโงเซอะ แตมีคุณสมบัติสําคัญคือเปนผูที่อยูกับปาและเขาใจปาอยางถองแท
ในตอนที่ตัวละครเอกทั้งสองถกกันเรื่องวัฒนธรรมการเลนชนไกของชาวบานที่นก
เห็นวาเปน การทรมานสัต ว สิง หไดใหคําอธิบายในอีกแงมุมหนึ่งซึ่งเปน การมองที่ประกอบดว ย
เงื่อนไขของความจริงในวิถีชีวิตของชาวบานวา “มันเปนประเพณี เปนวิถีชีวิต เปนความสุขงายๆ
ของคนบานนอก” ที่เธอไมมีสิทธิ์จะ “ดูถูกหรือตัดสินเขาดวยความเชื่ออยางคนเมือง” พวกเขา
ฝกฝนพวกมั น มาจนคุน เคยและฟูม ฟกกัน มาเหมือนลูกเหมื อนหลาน แมจ ะมีการพนัน เขามา
เกี่ยวของมันก็เปนเพียงการหาความสนุกผอนคลายของชาวบาน ซึ่งก็ไมไดมีแตเฉพาะตอนเอาไก
มาตีกันเทานั้น หากแตเริ่มมาตั้งแตตอน “คอยใหขาวใหน้ํา เอาขมิ้นมาทาเนื้อทาตัว เอาน้ําลูบขน
ลูบหัวทุกวี่วัน” (183-184)
ความเขาใจขางตนนี้อาจเชื่อมโยงไปสู “เงื่อนไขของความจริง” ในกรณีการหมัก
สาโท ถาคิดวาการผลิตสุราอยางที่สิงหกับพรรคพวกกระทํานั้นเปนการสงเสริมใหคนดื่มสุรายาเมาก็
คงเปนเรื่องที่ไมนาสนับสนุน แตก็มี “เงื่อนไขของความจริง” อีกดานที่นาพิจารณาวา ไมวาสิงหจะ
ดําเนินกิจการนี้หรือไม การดื่มสุราก็มีอยูในวิถีชีวิตของชาวบานอยูกอนแลว ซ้ํายังเปนสุราผูกขาด
การผลิตที่ราคาสูงกวากันมาก ในเมื่อเปนเชนนี้การที่ชาวบานหมักเหลาซื้อขายกันเองเปน ธุรกิจ
ชุมชน ก็นับเปนการประหยัดกวา ซ้ํายังเปนการสรางงานสรางรายไดแกชาวบานเอง อยางไรก็คงจะ
ดีกวาที่จะ “ใหดอกผลจากทั้งประเทศไปตกอยูกับคนตระกูลเดียว” (257) เชนการผลิตแบบผูกขาด
ที่ถกู ตองตามกฎหมาย แตไดเบียดบังสิทธิประโยชนที่ชาวบานควรจะไดรับมาเนิ่นนาน
ภาพลักษณชนบทในสายตาคนทั่วไป มักเปนดินแดนสงบรมเย็นอยางในอุดมคติ
แตในความเปน จริง ความสุข ทุกขในชนบทเปน สิ่ง ที่ ผูกพัน กับระบบชีวิต ในวัฒ นธรรมนั่น เอง
ใน สิงหสาโท ความเปลี่ยนแปลงของยุคใหมที่สรางความทุกขแกผูคน ยังไมลุกลามเปนอันตราย
รายแรงก็เพราะความผูกพันของผูคนในชุมชนที่สงผลใหพวกเขาพรอมจะรวมกันแกปญหา ซึ่งเปน
คุณคาสําคัญที่วิถีชีวิตชนบทยังรักษาไวได นั่นหมายความวาปญหาแกไดดวยความสํานึกในคุณคา
ของวัฒนธรรมที่จะปรับตัวไดโดยไมสูญเสียความเปนตัวของตัวเอง คําสวยหรูเชนภูมิปญญาพื้นบาน
เปนสิ่งที่วัฒนพยายามแสดงอยางเปนรูปธรรมวามีอยูจริง
ในนวนิยายเรื่อง ในลึก1 เดนพงศตัวเอกของเรื่อง ซึ่งเปนนักหนังสือพิมพ ไดรับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จ ตกต่ํ า เมื่ อ ถู ก ให อ อกจากงาน ชนบทบ า นเกิ ด ที่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชก็เปนที่พักพิง ระหวางรอเวลาจะเปนชาวสวน เดนพงศก็ออกทงเบ็ด2หาปลาบริเวณ
1

งานวิจัยนี้ใชฉบับพิมพครั้งที่ 2 ปพ.ศ. 2547
ตนฉบับเขียน ธงเบ็ด นาจะเปน ทง ซึ่งหมายถึง ผูกไว ไมมีความหมายเกี่ยวกับ ธง ซึ่งหมายถึงผืนผาอันเปนเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ
2
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ทุงนาและหนองน้ําใกลบาน จึงไดพบวาความเอื้อเฟอและความสงบในวิถีชีวิตของผูคนแถบนี้ได
เปลี่ยนแปลงไป
ชาวบานหลายรายเลิกอาชีพทํานา เพราะนาลึกที่เคยทําไดถึงปละสองครั้งกลับตื้น
เขิน สาเหตุก็สืบเนื่องมาจากทางการตองการใชทุงแหงนี้เปนสนามบินแหงใหม จึงขุดลอกคูคลอง
ใหมเพื่อใหน้ําไหลเปลี่ยนทิศทาง เมื่อนาลึกกลายเปนนาตื้นชาวบานหลายรายจึงปลอยพื้นที่นาให
กลายเปน ป ากกรกรา งเปลา ประโยชน บา งก็ ปรับ เปลี่ยนดว ยการยกรอ งนาตื้น ให กลายเปน ที่
เพาะปลูกพืชสวนและไมยืนตน ชาวบานสวนหนึ่งพอขึ้นหนาแลงก็ชักชวนกันไปทํางานกอสราง จาก
ที่เคยปลูกขาวไวกินเองก็ตองกลายมาเปนคนขายแรงที่ตองซื้อขาวกิน ซ้ําพอถึงชวงเศรษฐกิจตกต่ํา
งานกอสรางที่เคยเปนทางสรางรายไดของหลายคนลดนอยลงไปทุกวัน การลักขโมยวัวควายก็กลับมี
ขึ้นอีก (30-32)
โดยทั่วไปชาวบานสามารถหาอาหารกินดวยน้ําพักน้ําแรงของตนโดยไมตองซื้อหา
เชนการจับปลาในทองที่ ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของชาวบานในการหาปลาเกิดขึ้นเมื่อ
ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพแตเดิมเปลี่ยนเปนระบบเศรษฐกิจการคา แตกอนนั้นหากจะมีการซื้อขาย
ก็เปนเพียงการซื้อขายกันเองภายในหมูบาน ซึ่งมีเรื่องน้ําจิตน้ําใจและการแบงปนระหวางหมูญาติ
มิตรเจือปนอยูดวย ในระบบเศรษฐกิจแบบนี้ปลาจึงไมใชสินคาที่ตองแกงแยงกัน บริเวณหนองน้ํา
นาลึกเดิมทีก็มีแตชาวบานยานใกลเคียงซึ่งคุนเคยกันอยูเทานั้นที่ลงเบ็ดหาปลา การแกงแยงที่ทาง
และการลักขโมยปลาจึงไมเคยมีมากอน คนหาปลาดวยกันก็ตางยึดถือวิถีของการถอยทีถอยอาศัย
ในฐานะที่เปน คนหาปลา “ทุงเดียวกัน ” หากพบเห็น ปลาติดเบ็ดของใครกําลัง จะหลุด ก็ถือเปน
หนาที่ที่จะตองมัดปลาไวใหเจาของ และการไมลักขโมยปลาของใครก็เปนกฎเกณฑทคี่ นหาปลาตอง
ถือปฏิบัติอยางเครงครัด ดังเห็นไดในคุณธรรมของคนหาปลารุนเกาที่ยังหลงเหลื ออยูบางอยางลุง
เจิม (110) แตตอมาเมื่อมี “ความเจริญ” แผเขามา แทนที่จะซื้อขายกันเองในราคาถูก ชาวบานอาจ
นําปลาไปขายในตลาดทองถิ่น อื่ น หรือไม ก็มีแมคามารับซื้อถึง บานในราคาที่สูง กว า เมื่อปลา
กลายเปนสินคามีราคา ทองทีใ่ นลึกก็กลายเปนที่หมายของทั้งคนในถิ่นที่หาปลาในยามวางจากงาน
หลักและพวกตระเวนหาปลาเปนอาชีพจากถิ่นอื่น ผลกระทบที่ตามมาก็คือ ไมคอยมีการชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน เชนการชวยมัดปากปลาไวใหผูเปนเจาของ ตามแบบคุณธรรมของนักหาปลารุนเกา ซ้ําสิ่ง
ที่เขามาแทนที่ก็คือการลักขโมย หนักเขาก็กลายเปนความขัดแยง บางรายที่ถูกขโมยปลาก็หาทางเอา
คืนดวยการดักขวากหนามเพื่อทํารายโตตอบทั้งๆที่ไมรูวาใครเปนขโมย จนเกิดความหวาดระแวงไม
ไวใจกัน เมื่อการหาปลามีจุดมุงหมายเพื่อขายใหไดเงินในระบบเศรษฐกิจการคา พวกเขาก็ทําทุก
วิถีทางและสรรหาวิธีการสารพัด ตามแตใครจะคิดสรางหรือเสาะหามาได จากที่เ คยใชเ บ็ดทงก็
เปลี่ยนมาเปนเบ็ดลามสายยาว จากเหยื่อลูกปูเปลี่ยนมาเปนเหยื่อไส เดือนและเหยื่อหอยแครงที่
คุณภาพดีกวา ตลอดจนใชวิธีการใหมๆอยางการดักไซที่เรียกกันวาไซผี คือการดักไซตามพุมหญา
ปากกที่เ พียงแตทําทางลอปลาใหหลงเขาไซเทานั้น โดยไมตองเสียเวลาหาเหยื่อใหเหนื่อยอยาง
เบ็ดทงแตกลับไดปลาคราวละมากๆ เมื่อปลาหาไดงายๆดวยวิธีการเชนนี้ จากเดิมที่แหลงหาปลาใน
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เขตทองทุงเปนถิ่นเสรีไรการจับจอง ผูเปนเจาของที่ดินบางรายก็แสดงชัดวามีเขตหวงหามเพื่อกีด
กันผูอื่น เกิดความขัดแยงและลงเอยดวยการทํารายกัน
นวนิยายเรื่องนี้แสดงใหเห็นวาการแกงแยงทรัพยากรในทองทุงเมื่อมีการขยายตัว
ของระบบทุนนิยมดังกลาวนี้ ไมไดตางกับการแกงแยงชิงดีกันในวงการธุรกิจการคาที่เกิดขึ้นในเมือง
ใหญที่ตัวเอกไดเคยผานพบ ดังในตอนที่พวกคนหาปลาตางถิ่น ประจันหนากับสมพงษ พี่ชายของ
เพื่อน เมื่อนักหาปลาตางถิ่นพยายามจะจับจองพื้นที่ใหไดมากที่สุดโดยไมสนใจวาที่ตรงไหนจะมี
ใครทงเบ็ดอยูกอนแลว ตัวเอกรูดีวาการที่สมพงษตะโกนเรียกก็เพราะตองการใหเขาตอบกลับเพื่อ
จะเอาเสียงเขาขมฝายตรงขาม และการที่เขาขานรับเสียงเรียกของสมพงษนั้นเปนเหมือนการถูกลาก
เขาไปรวมแยงชิงพื้นที่ แตเขาก็ยินดีเพราะคิดวานั่นได “สรางความอุนใจใหเพื่อนรวมหมูบาน ซึ่ง
ควรจะมี สิ ท ธิ์ ห ากิ น ในท อ งทุ ง ถิ่ น นี้ อ ย า งชอบธรรมกว า คนต า งถิ่ น ” (204) เด น พงศ ไ ด คิ ด ว า
สถานการณตอนนี้ไมตางจากตอนทํางานหนังสือพิมพ เมื่อเจาของตองจัดการกับปญหาดวยการลด
จํานวนพนักงานในกองบรรณาธิการ เขายังมีทางรอดหากเลือกจะไมขัดแยงกับผูใหญ แตสุดทายก็
เลือกจะอยูขางฝายเพื่อนๆกองบรรณาธิการอยางไมทิ้งกัน (205)
ขณะเดียวกับที่ไดชี้ใหเห็นภัยของความยั่วยุในระบบทุนนิยมและบริโภคนิยมที่มัก
กอความโลภและทําลายความเอื้อเฟอตอกัน ก็ไดชี้ทางออกวาอยู ที่คุณคาของความพอเพียงที่เคย
ดํารงอยูในวิถีเดิม การที่ตัวเอกวาดฝนวาจะกลับมาทําสวนเพื่อปลูกผักปลูกหญาและเลี้ยงเปดไกไว
กินเอง (26) ก็คือการกลับมาสูวิถีชีวิตแบบพอเพียง อยางไรก็ตามการตองเปลี่ยนจากชีวิตในสังคม
ธุรกิจที่กินอยูอยางหรูหรามีหนามีตาในสังคม มาอยูกับทองไรทองนาก็ไมใชของงาย เดนพงศตอง
หมั่น ฝกใจใหยอมรับ กับภาวะปจ จุบัน ของตัว เอง จากที่ เ คยมีบัต รเครดิต ซึ่ง ใหอํานาจซื้ออยาง
สุรุยสุราย เขาคอยทยอยใชหนี้และยกเลิกจนหมดทุกใบ (138) อีกทั้ง เมื่อตองกินตองใชดวยเงิน
เล็กนอยจากการหาปลาซึ่ง เทียบไมไดกับเงิน กอนใหญที่เ คยหาได ก็ตองเตรียมใจเพื่อเรียนรูที่
จะตองอยูใหไดในภาวะเชนนั้น ดังในตอนที่รับเงินจากการขายปลาซึ่งเปนรายไดกอนแรกหลังจาก
กลับบานมารวมหกเดือน เขาเผลอนึกไปถึงรายไดกอนใหญที่เคยไดรับ แลวไดคิดวาชั่วชีวิตนี้โอกาส
เชนนั้นคงไมมีอีกแลว นับแตนี้ไปเขาจะตอง “รูจักหาเงินสิบเงินรอย อยูกินกับเงินสิบเงินรอยใหได
ตั้งแตตอนนี้” (171) ในเนื้อเรื่องตอนนี้มีบทบรรยายวาแมรายไดกอนนี้จะเปนเงินแคหกสิบบาท ไม
พอแมคากาแฟสักแกวในรานหรูที่เขาเคยจาย แตแมกระนั้นเขาก็ยัง “ภาคภูมิใจในรายไดกอนเล็ก
ที่สุด และหายากลําบากที่สุดในรอบสิบป” (170-171) ในวิถีชีวิตแบบพอเพียง สิ่งที่เขาจะไดรับอาจ
ไมใชชีวิตที่หรูหราฟุมเฟอยอยางในอดีต แตเ ปน ความภาคภูมิกับการจะอยู ไดดว ยตนเอง และ
ความสุขของชีวิตที่มั่นคงโดยไมตองดิ้นรนวุนวายกับการแกงแยง
นวนิยายเรื่องนี้ไดแสดงวา ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ผลักดันใหคนแกงแยง
กัน ทางที่จะลดทอนความรุนแรงที่นับวันจะขยายตัวก็คือการใหอภัยและความเอื้อเฟอ ดังเห็นไดใน
ตอนที่ตัวเอกไดชวยชายหาปลาบาดเจ็บ แมจะรูวาเปนผูที่ขโมยเบ็ดของตน ชายคนนี้โดนขวากที่
บุญ ถมดักไวเ พราะโกรธแคน พวกลักขโมยปลา สว นพฤติกรรมลักขโมยของชายคนนี้ก็มาจาก
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ความโกรธแคนคนหาปลาจากถิ่นอื่นที่เขามารุกล้ําแยงชิง ประกอบกับขออางที่วาเดี๋ยวนี้ใครๆก็เอา
ของคนอื่นทั้งนั้น (221) ชายหาปลาบาดเจ็บรอดพนจากอันตรายครั้งนี้ไดก็เพราะทุนทางวัฒนธรรม
ที่ ยั ง มี ม ากพอของตั ว เอก เขาโดนขโมยเบ็ ด เช น เดี ย วกั บ คนอื่ น ๆแต ก็ ไ ม เ คยคิ ด จะโต ต อบ
ขณะเดียวกันก็ไมคิดแบงแยกวานี่คือคนตางถิ่นหรือคนถิ่นเดียวกัน คุณธรรมที่สําคัญของตัวละครก็
คือความเสียสละและความปรารถนาดีตอคนอื่น แมบางคราวที่ความเห็น แกตัว อยางปุถุชนเขา
ครอบงํา อยางเชน ในตอนที่ไ ดยิน เสียงรองขอความชวยเหลือของชายหาปลา เขานึกถามตัวเอง
ขึ้นมาบางวาไมมีใครไดยินกันเลยหรือ แลวทําไมตองเปนเขาคนเดียวที่ไมอาจเพิกเฉยตอเสียงรอง
ของคนอื่น แตสุดทายก็ตัดสินใจชวยทั้งที่ตัวเองก็บาดเจ็บเพราะถูกเบ็ดเกี่ยวเทา ดวยคิดวาการคิดดี
และปรารถนาดีตอคนอื่นที่เขาเคยยึดถือปฏิบัติมาชั่วชีวิตนั้น มีคาเกินกวาโยนทิ้งไปอยางงายดาย
เพราะความเจ็บปวดเพียงเล็กนอย ไมวาผูที่สงเสียงรองนี้จะเปนใครก็ตามเขาก็ไมอาจเดินหนีไปได
ดวยวามันเคยเปน เปาหมายของชีวิต ที่สําคัญคือในใจสวนลึกของเขายัง เชื่อมั่น วานี่คือสิ่งที่เปน
คุณคาแท (214)
จําลองจงใจเนนทุนทางวัฒนธรรมในตอนทายเรื่อง ดวยบรรยากาศและกลิ่นอาย
ของประเพณีดั้งเดิมที่สงเสริมความเอื้อเฟอเผื่อแผแกกัน ซึ่งหลายคนอาจจะลืมเลือนไปในวิถีของ
การแกงแยง นั่นก็คือประเพณีการใหทานไฟ ประเพณีนี้จัดขึ้นในชวงปลายฤดูฝนกอนเขาสูหนาแลง
ในเดือนธันวาคม ชาวบานในแถบนีจ้ ะชักชวนกันไปวัดเพื่อกอไฟใหพระสงฆไดคลายหนาว ชวยกัน
กอไฟกองเล็กกองใหญตามลานวัด พระเณรประสงคจะผิงไฟกองไหนก็ตามสะดวก หลังจากนั้น
เจาของกองไฟและญาติมิตรก็จะรวมกันถวายภัตตาหาร ไดผิงไฟอบอุนพรอมอิ่มใจกับผลบุญ ทั้งได
พบปะญาติมิตร การจบเรื่องโดยกลาวถึงประเพณีนี้นับวามีพลังทางวรรณศิลป หลังจากที่นวนิยาย
เรื่องนี้นําผูอานไปสูเรื่องราวของการแกงแยงแขงขันทั้งในเมืองและชนบทในวิถีของสังคมใหม แลว
แสดงภาพที่งดงามของการเอื้อเฟอแบงปนซึ่งอาจพบเห็นไดในประเพณีเกาแกที่สืบทอดกันมานี้
อาจเปนการจบเรื่องที่ทั้งสรางความประทับใจแกผูอาน และสรางความตระหนักวาการหวนกลับมา
เขาใจคุณคานี้ก็คือทางออกของปญหาในสังคมยุคใหม

สรุป
ในชวงเวลารวม 3 ทศวรรษที่ผานมานี้ เห็นไดชัดวาการวิพากษวิจารณวัฒนธรรมใน
ดานวิธีคิดหรือพฤติกรรมที่โยงกับความคิดความเชื่อ เปนเนื้อหาที่โดดเดนในนวนิยายแหงความ
สํานึกเชิงสัง คม ทั้งนี้เ นื่องจากผูสรางงานเอาใจใสตอปญ หาหลักๆที่กระทบตอผูค น ทามกลาง
ผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ยังไมไดสรางความเสมอภาคทางโอกาสอยางทั่วถึง ดวยเหตุ
นี้ความสํานึกวายังมีความไมเปนธรรม อันเปนการสืบตอ จากวรรณกรรมเพื่อชีวิตก็เปนปจจัยของ
การเผยความทุกขในชีวิต ที่ตกหนักแกคนเล็กคนนอยหรือคนชายขอบ สิ่ ง ที่พวกเขาตองเผชิญ
แมซับซอนใหญโตเกินกวาจะคนหาสมุฏฐานถึงตนตอและยากจะลมลางได แตใชวาการตอสูเพื่อ
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ประคับประคองชีวิตจะสิ้นหวังเสียทีเดียว หากมีวิธีคิดและดํารงคุณคาของตนไวได ดังที่นักประพันธ
งานในขอบเขตที่ศึกษาพยายามจะแสดงคุณคาที่นาชื่มชมในชีวิตของคนเหลานี้ นวนิยายเรื่อง ผีเสื้อ
และดอกไม (2521) ของนิพพานฯ ไมปฏิเสธ วาความยากจนเปนขอจํากัดของชีวิต แตขณะเดียวกัน
ก็อาจเปน แรงผลักดัน ใหเ ห็น ทางออกได หากมีพื้น ฐานของความสํานึกดี ที่หลอหลอมมาจาก
ตน แบบแหง ความอดทน ความเสียสละและความรักของครอบครั ว อีกทั้งความเกื้อกูลของคน
รอบขาง แมจะเปนเพียงหมูมิตรผูยากไรดวยกัน สวนคนจนที่ลมเหลวใน จนตรอก (2523) ของ
ชาติ กอบจิต ติ ที่แมค วามรักความผูกพัน ในครอบครัว และการชวยเหลือแบง ปน ในหมูคนยาก
ดวยกันยังเปนสิ่งที่พอหาได ก็ตองเผชิญกับภาวะบีบคั้นทางเศรษฐกิจในเมืองใหญที่หนักหนวง
กวา ความยากจนก็เปนเหมือนโรคภูมิคุมกันบกพรองที่เปดทางไปสูปญหาอื่นไดงาย อารมณวูวาม
เพราะแรงกระทบของปญหาที่รุมเราก็คือตัวการสําคัญที่บอนทําลายความรักและการใหอภัยกันของ
คนในครอบครัว การโทษเวรกรรมของบุญมาเปนเพียงการใหเหตุผลตามวิธีคิดของชาวบานใน
สังคมไทย นี่คือการวิพากษวิจารณวัฒนธรรมที่ชวนคิด
ในเมื่อ เนื้ อหาหรื อแกน เรื่อ งการต อสู ระหว างชนชั้ น กลายเป น สู ต รสํ าเร็จ ที่พึ ง
หลีกเลี่ยง นักเขียนไดนําเสนอวาการหยามหมิ่นหรือเกื้อกูลกันภายในชนชั้นเดียวกัน ก็สงผลตอ
ชีวิตได ในที่สุดแลวความลุลวงในการดํารงอยูอยางมีคุณคา ก็คือการคนพบดวยวุฒิภาวะของตนเอง
นวนิยายเรื่องตอมาของนิพพานฯคือ ปกความฝน (2534) ความยากจนดูจะไมใชปญหาสําคัญเทา
ปญหาภายในจิตใจซึ่งถูกกํากับโดยวิธีคิดของบุคคล ความฝนอันตรายคือความเพอฝนที่ไมอาจจะ
ประสานกับความจริงได
ภายหลัง ที่ ชาติ กอบจิต ติ วิพากษค วามอับจนตอปญหาวามีค วามเชื่อมโยงกับ
ขอบกพรองของแนวคิดเรื่องเวรกรรม ที่อาจสง ผลใหเราเพิกเฉยตอชะตากรรมของเพื่ อนมนุษย
เพราะซัดทอดความรับผิดชอบไปที่ผูประสบเคราะหกรรม ใน คําพิพากษา (2524) ผูแตงแฝงการ
โจมตีขอบกพรองนี้ดวยเนื้อหาเชิงปรัชญา (จะกลาวในบทที่ 4 ) การรื้อถอนรากฐานของความหลง
ผิดที่ฝงแนนในวัฒนธรรมปรากฏในนวนิยายเรื่อง งู (2527) ของวิมล ไทรนิ่มนวล ที่แสดงวา หาก
ปญหาขอบกพรองทางจริยธรรมของพระภิกษุมีมูลเหตุมาจากมิจฉาทิฐิเพราะหลงยึดติดกับวัตถุ ตน
ตอของปญหาก็ไมไดมีอยูแตเ ฉพาะในความคิดของหลวงพอเนียนในฐานะปจ เจกบุคคลเทานั้น
หากแตเปนความเห็นผิดที่หลอหลอมมาจากตนแบบและบริบทแวดลอมของสังคมสงฆ ในแงนี้
ชาวบานผูงมงายกับการทําบุญเพื่อความสุขสบายในชาตินี้หรือชาติหนา ก็ยอมตองรับผิดชอบตอ
ปญหาดวย หากหวังใหศาสนายังผดุงสังคมตอไปได จะกระทําเพียงแคกําจัดภิกษุทุศีลออกไป
โดยไมใสใจกําจัดความเห็นผิดก็ยากจะเปนไปได ใน คนทรงเจา (2531) วิมลมองปญหามาที่จุดนี้
ในระดับที่เปนการวิพากษวิจารณความเชื่อกับการใชอํานาจที่โยงกับโทสะและราคะ นวนิยายเรื่องนี้
ไดแสดงวาความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของเจาพอพระไทรนั้นเปนเพียงสิ่งที่ชาวบานสรางขึ้นจาก
ผลผลิตทางความคิดของตัวเอง นอกจากนี้สังคมยังสรางขามในฐานะรางทรงของเจาพอ หรืออีกนัย
หนึ่งหมายถึงเจาพอที่เปนตัวเปนตนขึ้นมาโดยไมตั้งใจ ในที่สุดตางก็ประสบชะตากรรมจากอํานาจ
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ของผลผลิตทางความคิดที่ตนรวมกันสรางขึ้นโดยปราศจากการตรวจสอบกันถวนหนา สวนตัวเอกก็
เห็นไดชัดวาการไดเรียนรูความจริงขอนี้ก็ไมไดนําไปสูการปลอยวาง แมวาจะเคยทุกขทนเมื่อขัดแยง
กับอํานาจแหงความเชื่อของคนสวนใหญมากอนก็ตาม ดังนั้นการทีจ่ ะตานทานตอความยั่วยวนของ
การเปน ผูครอบครองอํานาจไมอาจกระทําไดเ พียงแคในระดับของการใชวิจารณญาณตรวจสอบ
ตนเอง สิ่งที่ขาดไมไดก็คือความแข็งแกรงทางจริยธรรมในระดับสูง
ในชวงทศวรรษ 2540 นวนิยายที่กระตุนเตือนใหฉุกคิดถึง การหลงติดอยูภายใต
ความลวงของสิ่งสมมุติที่คนเราสรางขึ้น ซึ่งเห็นไดวาไดรับแรงกระตุนจากปญหาในบริบทยุคบริโภค
นิยมก็คือ ดอกไมกลางเมือง (2545) และกลางทะเลลึก (2546) ของประชาคม ลุนาชัย เรื่องแรก
แมจะแสดงปญหาของโสเภณีซึ่งเปน คนชายขอบของสังคม ก็ไมไ ดมุงที่การตีแผค วามทุกขยาก
เทากับการเนนวาบุคคลที่เติบโตอยางแข็งแกรงแมอยูในบริบทที่ไมเอื้ออํานวย ก็จะดํารงอยูไดอยาง
มีศักดิ์ศรีของความเปนคน ดวยความตระหนักถึงคุณคาที่แทผานวิจารณญาณของตน โดยเฉพาะใน
ยุ ค ที่ เ งิ น และความร่ํ า รวยกลายเป น สิ่ ง ชี้ วั ด คุ ณ ค า ของคนเหนื อ สิ่ ง อื่ น ส ว นใน กลางทะลึ ก
การวิพากษวิจารณวัฒนธรรมทางความคิดของสังคมในนวนิยายเรื่องนี้สะทอนบทเรียนของประเทศ
คราวตองเผชิญกับหายนภัยทางเศรษฐกิจในตนทศวรรษ เพราะหลงระเริงกับความเฟองฟูในยุค
เศรษฐกิจฟองสบูอ ยางไมยั้งคิด ความกวางขวางซับซอนในโลกของความจริง นําเสนอในรูปของ
การประสบเคราะหกรรมอยางถวนทั่วของลูกเรือสินชัย ๑ เมื่อหลงตื่นเตนยินดีในลาภลอยแลว ทิ้ง
เสบียงและปูปลาที่หามาไดดวยน้ําพักน้ําแรงไปจนหมด เพื่อใหมีที่วางพอสําหรับขนทองคําและสิ่งมี
คาอื่นกลับเขาฝง และยังแกงแยงชวงชิงอํานาจจนหลงทางน้ํามันหมด อํานาจอันรายกาจที่แท คือ
อํานาจของความโลภนั้นทําใหพวกเขาไมฉุกคิดเลยวาที่แทแลวชีวิตดํารงอยูไดดวยสิ่งใด เทากับวา
ผูแตงไดแฝงคําเตือนไวอยางแยบคายวา สิ่งที่จะกํากับไมใหคนเราถลําไปสูความโลภจนเอาตัวไม
รอดนั้น ก็คือการรูเทาทันสิ่งสมมุติและความตระหนักรูว าสิ่งใดคือคุณคาแทของชีวิต
ในแงข องการวิพากษวิจ ารณทัศนคติทางเพศ นวนิยายที่แสดงเนื้อหานี้ก็คือ
คําพิพากษา หลังเที่ยงคืน (2528) คนทรงเจา และ ดอกไมกลางเมือง ในนวนิยายเรื่องหลังนี้เห็น
ได วา การตั ด สิ น ใจเขา สู อาชีพ โสเภณีข องพิกุ ล นั้น มีค านิ ยมสํา เร็ จ รู ป เป น แรงผลั กดั น สํ า คั ญ ที่
กําหนดการตัดสินใจของตัวละคร พิกุลตัดสินใจประกอบอาชีพโสเภณีก็เพราะการผูกโยงคุณคาของ
เพศหญิงกับการเสียพรหมจรรยโดยไมไดครองคู จึงคิดวาเงินจากการขายบริการยังพอชดเชยสิ่งที่
สูญเสียไปได แตกลับถลําลงสูวังวนแหงการกดขี่จนไมเหลือคุณคาของความเปนคน โดยเฉพาะเมื่อ
ยึดคานิยมเมืองที่จะอยูเหนือผูอื่นดวยการมีเงิน ในคนทรงเจา ตัวละครหญิงอยางพเยียและกาหลง
ก็ไมไดมีบทบาทคูครองที่รวมกันคิดแกปญหา โดยเฉพาะพเยียเธอโชครายที่เลือกเมฆซึ่งมองไมเห็น
อยางอื่นในเพศหญิงนอกจากการเปนเครื่องสนองตอบทางเพศ เมื่อความสาวสวยของเธอลดนอย
ถอยลง เมฆไปติดพันหญิงอื่น สถานะของเธอเหลือเพียงเครื่องรองรับความรุนแรงซึ่งเปนรสนิยม
ทางเพศที่ ผิด ปกติข องเมฆเทา นั้น ในคํ า พิพ ากษา สมทรงก็ เ ปน ตัว ละครอีกตัว ที่ ไ ดรับความ
อยุติธรรมจากการตัดสินอยางมีอคติของชาวบาน พวกเขาอาศัยเพียงแตขอมูลภายนอกและขาวเลา
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ลือแลวสรางขอสรุปขึ้นมาวาเธอมีความตองการทางเพศสูง ไมเวนกลางวันกลางคืนและทั้งในที่ลับ
และที่แจง แมผูอานเองก็อาจจะหลงไปกับการใหขอมูลของผูแตงจนลืมพิจารณาในประเด็นความ
เปน หญิง บา ของเธอ ว าเปน ภาวะที่แสดงออกตามสัญ ชาตญาณโดยปราศจากการควบคุม ทาง
วัฒนธรรม ซึ่งสอดรับอยูกับแกนเรื่องที่วิจารณวัฒนธรรมฉาบฉวยของชาวบาน ที่หลงเชิดชูครูใหญ
ซึ่งเปนคนเลวราย การไมยึดติดกับกฎเกณฑทางวัฒนธรรมซึ่งเปนตนเหตุใหชาวบานตัดสินฟกอยาง
ฉาบฉวยนั้น ที่แทกลับทําใหสมทรงเขาถึงและรับรูไดถึงความเปนคนดีในตัวตนของฟก สวนใน
หลังเที่ยงคืน ก็เห็นไดวาความยากจนของโปรยและกําไลนั้นไมไดเปนมูลเหตุของชะตากรรมเทากับ
ทัศนคติทางเพศในระบบคิดของสังคมที่ครอบงําเขาทั้งสอง โดยไมจําเปนตองแบงฝกแบงฝายวา
เปนมุมมองแบบเพศหญิงหรือชาย เริ่มตนจากทัศนะที่วาเพศหญิงคือเพศที่ดอยทั้ งความสามารถ
และคุณ คา คุ ณ สมบั ติเ ดีย วที่พวกเธอมีอยูก็ คือการบําบัด ความตองการทางเพศอยางซื่อสัต ย
ในฐานะที่ผูเปนภรรยาคือสมบัติเฉพาะของสามีซึ่งอีกนัยหนึ่งหมายถึงผูเปน เจาของ พวกเขาจึงมี
สิทธิอันชอบธรรมที่จะทําอยางไรก็ไดกับสมบัติในครอบครอง เหมือนอย างที่โปรยกระทําตอกําไล
ขณะเดียวกัน เมื่อการสนองความตองการทางเพศคือความหมายอันเปนเอกของความเปน หญิง
การครอบครองเธอดวยการเปนสามีไมวาจะดวยวิธีใดก็ตาม ก็เปนการแสดงความเปนเจาของอยาง
ไมมีขอยกเวน ความเปน ภรรยาจึงต่ําตอยกวาหญิง คาบริการที่เ รียกวาโสเภณีเ สียอีก อยางไรก็
ตามนวนิยายเรื่องนี้ก็ใหความหวังวา แมมูลเหตุเชนนี้จะฝงอยูในระบบคิดของสังคมมาเนิ่นนานก็ใช
วายากเกินปลดเปลื้อง หากยังมีความรักเปนสิ่งยึดเหนี่ยว ชวงเวลาของการเผชิญปญหาที่หนักหนวง
ที่สุดก็อาจเปนขณะเดียวกับชวงเวลาที่จะกาวพนไปจากปญหา เชนเดียวกับโปรยหลังจากที่ผานชวง
ความอับอายเมื่อกําไลเปนโสเภณี การตองผจญความทุกขนั้นทําใหเขาสามารถปลดเปลื้องคติทาง
เพศที่ฝงหัว จึงไดสัมผัสกับคุณคาที่แทจริงในฐานะเพศชายที่ตองทําหนาที่พอ สวนกําไลการที่เธอ
ตะเกี ย กตะกายกลั บ ไปหาลู ก หลัง โปรยตายก็ หวั ง ได ว า ความรั ก ลู ก จะทํ า ใหเ ธอปลดเปลื้ อ ง
การกําหนดคุณคาปลอมๆดวยอคติทางเพศลงไดอยางที่โปรยเคยทําสําเร็จมาแลว
นักประพันธไมไดทําหนาที่เพียงแคชี้ขอบกพรองของวัฒนธรรมเทานั้น นวนิยาย
บางเรื่องไดแสดงความสํานึกถึงคุณคาของวัฒนธรรมในสังคมของตน ที่ กําลังถูกทําลายลงเพราะ
การเขามาของความเจริญ ทางวัต ถุ และความทุกขยากของชาวบานผูไ รอํานาจตอรองในบริบ ท
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุค ใหม พรอมกัน นั้นก็พยายามจะสกัดเอาคุณคาที่เปนแกนแทของ
วัฒนธรรมที่อาจผดุงสังคมใหอยูรอดตอไปไดมาชี้แนะ นวนิยายเรื่อง ทะเลและกาลเวลา (2528)
ของอัศ ศิ ริ ธรรมโชติ มี แก น เรื่อ งที่ แสดงถึง ความเลวร า ยของความเปลี่ ยนแปลงในวิถี ชี วิ ต
ชาวประมงชายฝง คุณคาสําคัญที่พวกเขาตองสูญเสียไปเมื่อความเจริญของยุคใหมเขามาแทนที่ก็คือ
การดํารงอยูในวิถีที่ตองบมเพาะประสบการณจากการเรียนรูธรรมชาติเพื่อ จะดํารงอยูอยางพึ่งพา
และสอดคลองกับธรรมชาติ ซึ่งเปนวิถีที่บมเพาะจิตใจใหแข็งแกรงและออนนอม เมื่อเทคโนโลยีอัน
ทันสมัยไดเขามาแทนที่พวกชาวเรือรุนใหมก็ถอยหางจากธรรมชาติและกลายเปนสิ่งแปลกปลอม
ของทองทะเล ปญ หาเหลานี้ตั้ง ตน มาจากการดําเนินงานของรัฐ ภายใต กลไกของระบบทุนนิยม
ความเปลี่ยนแปลงที่ทําใหชาวบานสูญเสียคุณคาในวิถีดั้งเดิมเริ่มตนขึ้นพรอมกับการกลับมาของ
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ชาวประมงรุน ใหมที่ไ ดรับการคัด เลือกไปเรียนรู วิทยาการสมัยใหมยัง ตางประเทศ การพัฒ นา
การประมงของรัฐไมไดมีจุดมุงหวังเพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตของชาวบาน แตเปนเม็ดเงินจํานวน
มหาศาลที่พวกเรืออวนลากและโรงงานแปรรูปสัตวน้ําทํากําไรใหรัฐในแต ละป เมื่ออุต สาหกรรม
ประมงเหลานี้สรางความเดือดรอนแกชาวบานจึงไมมีใครเหลียวแลแตประการใด เมื่อรายไดลดลง
จนไมเพียงพอตอการยังชีพ พวกเขาจําตองหันไปใชวิธีการที่ผิดกฎหมายและยิ่งทําลายธรรมชาติ
อยางการระเบิดปลา ซึ่งก็เปนเหมือนการทําลายตัวเองอยางไมมีทางเลือก สวนดีของยุคสมัยจะมีอยู
ก็เพียงหญิงชาวบานอาจมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการเปนลูกจางโรงงาน ดังเชนที่ปรากฏกับนอยตัวเอก
เธอมีเงินมากพอไวซื้อเครื่องอํานวยความสะดวกมากมาย แตก็เห็นไดวาสิ่งที่เธอคิดวาจะเปนเครื่อง
ดับทุกขเหลานี้ไ มไดเคยสรางความสุขที่จริ งแท และที่ไดมาก็ไ มคุมกับสิ่งสําคัญ หลายอยางที่ตอง
สูญเสียไปในชีวิต
ในปลายนาฟาเขียว(2532) วัฒน วรรลยางกูรไดแสดงคุณคาของความใฝฝนถึงวิถี
อิสระของชีวิตของตัวเอก ขณะมีความเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจที่กระทบตอชนบท เมื่อการแขง
ควายสงกรานตซึ่งเดิมเปนการเลนสนุกเพื่อเชื่อมความสามัคคีแปรเปนการพนัน หลังมีถนนเขาสู
ตําบล การเอาชนะกันอยางเอาเปนเอาตายดวยเลหเหลี่ยมสกปรกเพื่อทํารายคูแขง ในที่สุดก็นํามา
ซึ่งความหวาดระแวงไม ไวใจกันและความขัดแยงแตกแยกของชุมชน ซึ่งยอมกระทบตอ วิถีอิสระ
กรอบเกณฑที่สังคมใชบังคับมิใหแตกตางโดยไมเขาใจ ประกอบกับการวัดคุณคาของคนที่ สถานะ
และชาติพันธุ ซึ่งเปนอุปสรรคชีวิตของตัวละครผูใฝหาอิสระนับแตรุนพอ กอนความเจริญเขามา
เยือน ก็ยังเปนปญหาของคนรุนลูก เมื่อยิ่งมีแรงเสริมที่เขมขนจากการแขงขันขับเคี่ยวคาขายใน
บริบทของยุคใหม การตั้งรับความเปลี่ยนแปลงที่กระทบคุณธรรมการอยูรวมกันในสังคม ก็อยูที่
การประสานหลักการไปสูเปาหมายของบุคคลกับการรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคม
ยุค ใหม เมื่อความเจริญ และความทัน สมัยไหลบาเขาสูชนบทอยางไมมีใครอาจยับยั้ง ก็ค งตอง
ประสานสวนดีของแตละวิถีเขาดวยกัน แมไมอาจหลีกเลี่ยงความสูญเสีย แตสิ่งที่ตองรักษาไวใหคง
อยูก็คือ ความใฝฝนของชีวิตและความรักความเขาใจทั้งระหวางคนสองคนและญาติมิตรในชุมชน
การหวนกลับมาที่คุณ คาของทุนทางวัฒ นธรรมที่เ คยดํารงอยูในวิถีดั้ง เดิมดูจ ะ
ชัด เจนขึ้น หลัง วิกฤติเ ศรษฐกิจ นักประพัน ธไ มเ พียงแตต ระหนักถึง คุณ คาที่กําลัง จะสูญ เสียไป
หากแตพยายามชี้วานี่คือทางออกของปญหา ดังใน สิงหสาโท (2343) ของวัฒน วรรลยางกูร และ
ในลึก (2543) ของจําลอง ฝงชลจิต ร ประสบการณการคน หาตัวเองของตัวเอกในบริบทที่ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยขยายตัวสูชนบทในนวนิยายเรื่อง สิงหสาโท นั้นทําใหเขาไดคบพบคุณคาสําคัญซึ่ง
เปน จิต วิ ญ ญาณของชนบทก็คือแม รักสงบแตก็มีจิต วิญ ญาณความเปน นักบุก เบิกและนักตอ สู
พวกเขารวมตัวกันเพื่อสูกับปญหาการกดขี่ของอิทธิพลอันซับซอน แมความใฝฝนของสิงหจะอยูที่
การสรางงานศิลปะเพื่อสนองความตองการสวนตัว แตสวนผสมอีกดานคือการสืบทอดจิตวิญญาณ
ของชนบทมาจากปูเสือ ทําใหเขารวมตอสูกับชาวบานพรอมทั้งแปรศิลปะแหงอารมณใหเปนศิลปะ
เพื่อรับใชสังคม นวนิยายเรื่องนี้ไดแสดงประเด็นสําคัญในเสนทางการคนหาตัวตนของคนในยุคนี้
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ที่นาจะตอยอดมาจาก ปลายนาฟาเขียว ก็คือความใฝฝนของบุคคลจําเปนตองอยูในเงื่อนไขของ
ความจริง สิ่งสําคัญที่สุดที่จําเปนตองสอบผานในยุคที่เต็มไปดวยภาพลวงตาของหลักการปลอมๆ
และความสับสนระหวางคุณคาที่แทกับการบริโภคเชิงคุณคา ก็คือการเรียนรูและเขาใจความจริง
สวนนวนิยายเรื่อง ในลึก เมื่อตัวเอกกลับสูบานเกิดหลังตองลาออกจากงานเพราะ
ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ก็ไดพบวาความเอื้อเฟอและความสงบในวิถีชีวิตของผูคนใน
พื้น ที่ถิ่น เกิด ไดเ ปลี่ยนแปลงไป การแกง แยง ทรัพยากรในทองทุง เมื่อมีการขยายตัว ของระบบ
ทุน นิ ยมไม ไ ด ตา งจากการแยง ชิง ดี กัน ในวงธุร กิจ การค าที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเมื องใหญ คุณ ธรรมแห ง
ความเอื้อเฟอถอยทีถอยอาศัยกันของคนรุนเกาที่เคยดํารงอยูในวิถีเศรษฐกิจแบบยังชีพนั้นเลือน
หายไปเกือบสิ้นแลวเพราะความยั่วยุของความโลภในระบบทุนนิยมและบริโภคนิยม นวนิยายเรื่องนี้
ได แ สดงผ า นประสบการณ ข องตั ว เอกว า ทางออกอยู ที่ ก ารรั ก ษาวิ ถี ชี วิ ต แบบพอเพี ย งด ว ย
ความอดทนอดกลั้นและความเมตตาตอกัน พรอมกับสรางความภาคภูมิกับการจะอยูไดดวยตนเอง
ไมตองดิ้นรนวุนวายกับการแกงแยง ขณะเดียวกันก็ไดชี้วาในยุคที่เต็มไปดวยปญหาความฉอฉลแยง
ชิงเชนนี้ สิ่งทีห่ ลงลืมกันก็คือทุนทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา ดังที่จบเรื่องดวยภาพที่งดงามของ
การเอื้อเฟอแบงปนในประเพณีทองถิ่นคือ ประเพณีการใหทานไฟในยามอากาศหนาวเย็น ใหเห็น
วา นี่คือคุณคาที่กอเกิดความศรัทธาตอชีวิต และเยื่อใยในความสัมพันธของผูคน ซึ่งไมควรปลอย
ปละใหสูญหายไป
กลาวไดวานวนิยายที่ศึกษาในบทนี้ มีลักษณะรวมที่ความละเอียดถี่ถวนของการ
นําเสนอภาวะวิกฤตหลายประการในชีวิตของผูคนซึ่งถูกจัดวาดอยความสําคัญ แมเปนคนสวนใหญ
ภาวะวิกฤตเหลานี้บางก็มีปฏิสัมพัน ธกับความเหลื่อมล้ํา ต่ําสูง ในสังคม บางก็เ กี่ยวของกับความ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม แตทางออกก็จําเปนตองผูกพันกับความสํานึกของบุคคล โดยเฉพาะ
ความสํานึกทางคุณธรรม จริยธรรม หรือจริยปรัชญา ในบทตอไปผูวิจัยจะไดศึกษานวนิยายที่อาศัย
ระบบความคิดเชิงปรัชญาเปนหลักในการอภิปรายปญหาชีวิตซึ่งดํารงอยู และควรขจัดออกไปได
ดวยการเรียนรูของบุคคล อันจักนําไปสูทางรอดของสังคมดวย

