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 ผลการวิจยัสรุปว่าวรรณกรรมของ วิมล ไทรน่ิมนวล ระหว่างปีพุทธศกัราช 2518 – 
2526 ไดรั้บอิทธิพลการเขียนตามแนวทางวรรณกรรมเพื่อชีวิต นกัเขียนมุ่งสะทอ้นภาพชีวิตของผู ้
ยากไร้ ตีแผใ่หเ้ห็นพฤติกรรมดา้นลบของรัฐและนายทุนอนัเป็นตน้เหตุแห่งความยากไร้ของ
ประชาชน เสนอแนวทางแกไ้ขใหผู้ย้ากไร้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน รวมทั้งแสดงตวัอยา่งของสงัคมท่ี
รุ่งโรจน์หลงัจากขจดัปัญหาของผูย้ากไร้ไดส้ าเร็จ นอกจากนั้นวรรณกรรมในช่วงปีพุทธศกัราช 
2526 บางเร่ืองยงัแสดงใหเ้ห็นการขยายขอบเขตไปถึงการวิพากษว์ิจารณ์ปัญหาสงัคมในเร่ือง
อิทธิพลความเช่ือท่ีมีต่อสงัคมชนบทไทย  
 บทสรุปวรรณกรรมของ วิมล ไทรน่ิมนวล ระหว่างปีพุทธศกัราช 2527 -2538 พบว่า
นกัเขียนยงัคงตีแผปั่ญหาความยากไร้ตามแนวทางวรรณกรรมเพื่อชีวิต แต่ในขณะเดียวกนันกัเขียน
ไดข้ยายประเด็นการวิพากษว์ิจารณ์ปัญหาสงัคมอยา่งหลากหลาย เช่น การวิพากษว์ิจารณ์อุดมการณ์
ของนกัเขียนวรรณกรรมเพื่อชีวิต การวิพากษว์ิจารณ์สงัคมเมือง การวิพากษว์ิจารณ์การเมือง การ
วิพากษว์ิจารณ์การศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การวิพากษว์ิจารณ์อิทธิพลความเช่ือต่อสงัคมชนบท
ไทย อนัเป็นวรรณกรรมกลุ่มท่ีแสดงใหเ้ห็นแนวคิดของวิมลท่ีมีต่ออ  านาจรูปแบบต่าง ๆ  
จุดมุ่งหมายของวรรณกรรมยคุน้ีจึงเป็นการช้ีใหเ้ห็นโทษจากการตกเป็นเคร่ืองมือของอุดมการณ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น อุดมการณ์ทางการเมือง อุดมการณ์ทางการประกอบอาชีพ อุดมการณ์ทางศาสนา 
นกัเขียนแสดงใหเ้ห็นว่า การยดึมัน่ในอุดมการณ์โดยไม่ใชว้ิจารณญาณตดัสินเป็นส่ิงน าพาใหส้งัคม
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 SAOWAKON  SUKRAK : THE  DEVELOPMENT  OF  WIMON SAINIMNUAN’S  
LITERARY WORKS, 1975-1995. THESIS ADVISOR : AREEYA HUTINTA,Ph.D..  261 pp. 
 
 The thesis aims at studying the development of the 41 literary works authored by Wimon 
Sainimnuan during 1975-1995. 

The research revealed that the Wimon Sainimnuan’s  literary works during 1975-1983 
were influenced by the style of Literature for Life. With regard to the literary style, the author 
illustrated the poor’s way of life, revealed adverse deeds conducted by the government and 
capitalists fundamentally causing population poverty,  introduced a wide range of solutions to 
improve the poor’s life, and exemplified some developed societies where poverty problems had 
been completely eliminated. Likewise, some of the literary works in 1983 included  the social 
problem criticism concerning religious beliefs influencing on Thai rural societies. 

At the end of the works during 1984-1995,  not only did Wimon Sainimnuan still expose 
poverty problems to the readers in accordance with the style of Literature for Life, but he also 
expanded his works into the more widespread social criticisms, e.g. criticism on the writer 
idealism of the Literature for Life, political criticism, educational criticism, and especially 
criticism on religious beliefs. The beliefs influenced Thai rural societies and were illustrated on 
some of the Wimon’s works reflecting his attitude towards several kinds of social powers. The 
literary works in that period were meant to evidently show negative consequences caused by 
idealism dominations, e.g. political idealism, professional idealism, and religious idealism. The 
author revealed how societies declined due to the individuals‘ pure idealism without prudential 
considerations. In addition, the author suggested the readers depend on their wisdom in order to 
improve individual and social standards. 
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อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธผ์ูเ้ปิดโลกวรรณกรรมอีกดา้นหน่ึงใหผู้ว้ิจยัไดรู้้จกั โลกใบใหม่น้ีท าใหผู้ว้ิจยัมอง
ผูค้นและปรากฏการณ์ทางสงัคมดว้ยสายตาท่ีเปล่ียนไป ท าใหผู้ว้ิจยัไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีไม่มีโอกาสไดเ้รียนรู้ใน
สถานการณ์ปกติ อาจารยทุ่์มเทเวลาตรวจงานใหอ้ยา่งละเอียด ใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัและตวั
ผูว้ิจยั ตลอดจนเป็นก าลงัใจส าคญัท่ีท าใหผู้ว้ิจยัพยายามกา้วพน้อุปสรรค ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีผูว้ิจยัไดรั้บตลอด
ระยะเวลาหา้ปีเป็นส่ิงประเมินค่าไม่ได ้และจะจารึกอยูใ่นชีวิตของผูว้ิจยัตลอดไป 

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธอ์นัประกอบดว้ย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. 
อุบล เทศทอง  ประธานกรรมการ อาจารย ์ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล  กรรมการ และ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.                           
ธนิกาญจน์      จินาพนัธ ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั ผูก้รุณาสละเวลาตรวจทานแกไ้ขอยา่ง
ละเอียด ช้ีจุดบกพร่องใหผู้ว้ิจยัไดป้รับปรุง ใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธฉ์บบัน้ี และให้
ก  าลงัใจผูว้ิจยัอยูเ่สมอ จนกระทัง่งานส าเร็จ ผูว้ิจยัจะจดจ าค าแนะน าของคณาจารยทุ์กท่าน เพื่อน ามาพฒันาการ
ท างานของตนเองใหดี้ข้ึนในอนาคต 

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยจุ์ไรรัตน์ ลกัษณะศิริ รองศาสตราจารยก์ญัญรัตน์                
เวชศาสตร์ และ รองศาสตราจารยสุ์วฒันา  เล่ียมประวติั ครูผูค้อยช้ีแนะส่ิงดีงาม มอบความรักความห่วงใย ไถ่
ถามทุกข-์ สุขอยูเ่สมอ ส่ิงเหล่าน้ีท าใหรู้้สึกว่าทบัแกว้เป็นบา้นท่ีอบอุ่น ศิษยซ์าบซ้ึงในพระคุณตลอดมา 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ี มอบ
ความรู้ และประสบการณ์ อนัมีค่าแก่ผูว้ิจยั ผูว้ิจยัจะพยายามพฒันาตนเองใหดี้ข้ึนใหส้มกบัความอุตสาหะของ
คณาจารยใ์นภาควิชาท่ีไดอ้บรมสัง่สอนมา 

ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่ท่ีอบรมเล้ียงดูลกูมา ปลกูฝังใหล้กูรักการอ่านตั้งแต่ยงัเลก็ หอ้งหนงัสือ
ในบา้นท่ีพ่อกบัแม่ช่วยกนัหาหนงัสือมารวบรวมไวเ้ป็นเพ่ือนท่ีดีท่ีสุดของลกูในวยัเด็ก สถานท่ีแห่งนั้นท าให้
ลกูเลือกเดินบนเสน้ทางการศึกษาวรรณกรรม ดว้ยความรัก และความสุขใจอยา่งยิง่ 

ขอขอบคุณคุณวิมล ไทรน่ิมนวล นกัเขียนผูใ้หท้ั้งแง่คิดในการมองสงัคมและมองมนุษย ์สละเวลา
คน้หาเร่ืองสั้นเก่า และใหข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยัตลอดระยะเวลาการท าวิทยานิพนธฉ์บบัน้ี 

ขอขอบคุณพ่ีลกูหวา้ พ่ีจ๊ะ พ่ีโย๋ ท่ีคอยใหค้  าปรึกษา เสริมแรงเชิงบวก ช่วยเหลือทั้งเร่ืองท่ีร้องขอ
และเร่ืองท่ีไม่ไดร้้องขอดว้ยความเต็มใจ พ่ี ๆ ท าใหซ้าบซ้ึงในมิตรภาพท่ีมัน่คงยาวนาน ขอบคุณท่ีเมตตาอาทร
นอ้งเสมอ 
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ขอบคุณ ชมบุญ สุทธิปัญโญ พิลาสิณี อินทร์พยงุ ศิวดล วราเอกศิริ พิชญดา ผกากรอง อาภากร 
หนกัไหล่ ธนพร ศิริพนัธ์  และนอ้ง ๆ ร่วมรุ่น ท่ีคอยช่วยเหลือเร่ืองต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา รวมถึง
คอยเติมก าลงัใจแก่ผูว้ิจยัทุกคร้ังท่ีพบกนั 

ขอบคุณ บุศราพรรณ ประจง และ สุวรรณี มุสิกสาร นอ้งผูล้งเรือล  าเดียว ฝ่าคล่ืนลมมรสุมมา
ดว้ยกนั  นอ้งคอยใหค้วามอบอุ่น ใหค้  าปรึกษา แลกเปล่ียนความคิด และเป็นหน่วยรดน ้ าในเหตุการณ์ส าคญัท่ี
ไม่เคยอยูไ่กลสายตาของพ่ี  ขอบคุณท่ีเป็นทั้งเพ่ือน เป็นทั้งนอ้งท่ีน่ารักมาโดยตลอด พ่ีดีใจท่ีเราไดม้าเจอกนั 

และขอขอบคุณก าลงัใจท่ีส าคญัท่ีสุด คือลกูแมวทั้งสองของผูว้ิจยั ลกูเบยกบัลกูบี ท่ีส่ือสารดว้ยแวว
ตาใหผู้ว้ิจยัรับรู้ถึงความรัก ความห่วงใยตลอดการท าวิทยานิพนธฉ์บบัน้ี เป็นก าลงัใจท่ีอยูใ่กลชิ้ดความรู้สึก
ท่ีสุด ขอบคุณท่ีหนูมาอยูด่ว้ยกนั พี่จ๋ารักหนูท่ีสุดในโลก 

หากมีขอ้บกพร่องใดในวิทยานิพนธฉ์บบัน้ี ขอ้บกพร่องเหล่านั้นเป็นความผดิของผูว้ิจยัแต่เพียง     
ผูเ้ดียว 
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บทที  

บทนํา 

 

. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

แนวคิดศิลปะเพือชีวิตมีรากฐานมาจากวรรณกรรมเรียกร้องความเสมอภาคและเสรีภาพ

ก่อนการเปลียนแปลงการปกครองในปีพุทธศกัราช  (รืนฤทยั สัจจพนัธุ์, : 11-13) ต่อมา

ชมรมนกัประพนัธ ์ซึงก่อตงัขึนในปี 2493 มีบทบาทส่งเสริมการขยายตวัของแนวคิดศิลปะเพือชีวิต 

โดยมีนกัเขียนทีเสนอทศันะใหม่เกียวกบัศิลปะดงักล่าวคือ ศรีบูรพา และเสนีย ์เสาวพงศ ์ศรีบูรพา 

เป็นผูต้งัปัญหาไวใ้นชมรมนกัประพนัธว์่า “จะใชศิ้ลปะเพือให้เป็นคุณแก่คนส่วนมากหรือเป็นคุณ

ต่อคนส่วนนอ้ย” และเสนีย ์เสาวพงศ ์เสนอบทความเรือง “นกัประพนัธก์บัสงัคม” ซึงกล่าวถึงความ

รับผดิชอบของนกัประพนัธไ์วอ้ยา่งแจ่มชดั (ตรีศิลป์ บุญขจร, 2542:147)   

ชมรมนกัประพนัธต์งัประเด็นวิพากษว์ิจารณ์วรรณกรรมในหัวขอ้ต่าง ๆ เช่น “หน้าทีและ

ความรับผดิชอบของนกัประพนัธ”์ “ศิลปะเพืออะไร” เพือกระตุน้ใหน้กัประพนัธต์ระหนกัถึงหนา้ที

ของตนอนัพึงกระทาํต่อสงัคม กล่าวคือ การต่อสูเ้คียงขา้งผูย้ากไร้เพือขจดัความเหลือมลาํทางสังคม 

ซึงแนวคิดดงักล่าวมีผลต่อรูปการและจิตสาํนึกของนกัเขียนวิจารณ์ทียดึมนัในแนวทางวรรณกรรม

เพือชีวิตในระยะเริมแรกเป็นอยา่งมาก (ธญัญา สงัขพนัธานนท,์ 2538:182) 

อิศรา อมนัตกุล นักเขียนคนสําคญัในยุคนัน ไดป้ระกาศหลกัการประพนัธ์ของตนในที

ประชุมของนกัประพนัธว์่า  “ขา้พเจา้จะไม่ให้ยาพิษแก่ประชาชน” เป็นวาทะทีซึงดว้ยความหมาย

และเท่ากบัเป็นการประกาศความรับผดิชอบของเขาต่อชุมชนอยา่งกลา้หาญ (บรรจง บรรเจอดศิลป์, 

2517: 61) การประกาศเช่นนันแสดงให้เห็นทศันะของนักเขียนหัวกา้วหน้า ทีมองศิลปะเพือชีวิต 

เป็น “ยารักษาโรค” และมองศิลปะเพือศิลปะ เป็น “ยาพิษ” แสดงให้เห็นการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่าง

ชดัเจนระหว่าง “ศิลปะเพือศิลปะ” กบั “ศิลปะเพือชีวิต” นอกจากนันคาํกล่าวของอิศรา อมนัตกุล  

ยงัสะท้อนมุมมองของนักเขียนฝ่ายก้าวหน้าในยุคนัน ทีต้องการใช้พืนทีทางวรรณกรรมเป็น
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เครืองมือต่อสูเ้รียกร้อง รักษาผลประโยชน์ของผูย้ากไร้ ซึงเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 

ในเวลานนัเรืองสนัและนวนิยายมีบทบาทอยา่งยิงในการตีแผ่ปัญหาความยากจน ปลุกเร้า

ให้ผูย้ากไร้ตระหนักถึงสิทธิทีบุคคลพึงมีอย่างเสมอภาค รวมทังเสนอแนวทางในการแสวงหา

อาํนาจของประชาชนอยา่งแทจ้ริง     นักเขียนฝ่ายวรรณกรรมเพือชีวิตรวมตวักนัเผยแพร่ขอ้เขียน

ทางการเมืองเรือยมา จนถึงวนัที  พฤศจิกายน  รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีคาํสงักวาด

ลา้ง กวี นักคิด นักหนังสือพิมพ ์หรือทีรับรู้กนัในนาม “ขบถสันติภาพ” นักเขียนคนสาํคญัอย่าง 

กุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา) และคณะ ถูกคุมขงัคนละ  ปี  เดือน ในขอ้หา  กระทําการ

ตีพิมพ์เผยแพร่วิธีการของคอมมิวนิสต์  แทรกบทความหรือเรืองอ่านเล่นให้มีความนิยม

คอมมิวนิสต์ และชักจูงให้คนทัวไปกระด้างกระเดืองต่อรัฐบาล (บาํรุง สุวรรณรัตน์ และ ชูศกัดิ เอก

เพชร, : 197) เหตุการณ์จบักุมขบถสนัติภาพส่งผลใหน้กัเขียนเพือชีวิตในยคุนนัตอ้งหยุดแสดง

ความคิดเห็นเรืองการเมืองและหยดุวิจารณ์รัฐบาล   นับเป็นการปิดฉากวรรณกรรมเพือชีวิตในยุค

แรกลง  

แนวคิดศิลปะเพือชีวิตไดรั้บการนาํกลบัมาทบทวนอีกครังในปี พ.ศ.  โดย ทีปกร (จติร 

ภูมิศักดิ) นักวิชาการด้านประวติัศาสตร์และภาษา ผูมี้บทบาทสําคัญต่อการเคลือนไหวภาค

ประชาชนในยุคนัน ทีปกร เขียนวิพากษ์วิจารณ์วรรณกรรมในยุคเก่าไวใ้นหนังสือศิลปเพือชีวิต 

ศิลปเพือประชาชน (2540 : 45-49) สรุปความไดว้่า  วรรณคดีไทยในยคุเก่าเขียนขึนเพือรับใชช้นชนั

ปกครอง เนือหามกักล่าวถึงเรืองราวของกษตัริย ์ผลิตซาํภาพความสง่างาม สมบูรณ์พูนสุข และ

บุญญาบารมีอนัสูงส่งของชนชนัปกครอง  ส่วนภาพชีวิตของประชาชนนนักลบัเป็นภาพทีแสดงถึง

ความตลกขบขนั ความตาํตอ้ยดอ้ยความสามารถ ความเถือนถ่อยไร้คุณธรรม  การสร้างวรรณคดีใน

ลกัษณะเช่นนีจึงถือเป็นการผกูขาดอาํนาจและความดีไวก้บัชนชนัปกครอง  ไม่สะทอ้นภาพความ

จริงของชีวิตประชาชน ดงันันวรรณคดียุคเก่าจึงไม่ใช่วรรณคดีของประชาชน และไม่สามารถ

ยกระดบัคุณภาพชีวิตประชาชนได ้ อีกทงัวรรณกรรมของชนชนักลางก็เริมขยายตวัไปในทิศทาง

เดียวกับวรรณกรรมรับใช้ศกัดินา  ทีปกรจึงมีความเห็นว่า หนทางเดียวทีนักเขียนพึงเลือกคือ 

เสียสละตน ใชข้อ้เขียนต่อสูเ้พือประชาชนผูย้ากไร้ ใหมี้คุณภาพชีวิตทีดีขึน 
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นอกจากนันทีปกรยงัเสนอแนวทางการสร้างงานศิลปะเพือประโยชน์ของประชาชน           

ผูย้ากไร้ โดยเสนอใหศิ้ลปินตอ้งศึกษาชีวิตของประชาชนผูย้ากไร้อย่างลึกซึง เขา้คลุกคลีกบัความ

ทุกข์ยากของประชาชน ถ่ายทอดภาพความจริงเหล่านันออกมาในงานเขียน ชีให้ประชาชนเห็น

ตน้เหตุแห่งความทุกขย์ากของตนเอง และเสนอแนวทางการแกปั้ญหาใหก้บัประชาชน ดงัขอ้ความ

ต่อไปนี 

 

ตามแนวทางศิลปเพือประชาชนของเรานนั   การสร้างศิลปเพือประชาชนกคื็อการสร้างศิลปที

ซือตรงต่อชีวิต   ศิลปินจักตอ้งศึกษาชีวิตอย่างเจนจบ ลึกซึงทุกแก่นแท้ทุกแง่ทุกมุม  มิใช่ศึกษาแต่

อารมณ์เพอ้ฝันของตนแต่ฝ่ายเดียวจนไม่ยอมลืมตามองดูชีวิตจริงของประชาชนในสังคม  เมือไดศ้ึกษา

ชีวิตอยา่งเจนจบแทจ้ริงตามทีมนัเป็นจริงเช่นนีแลว้ จึงสะทอ้นถ่ายชีวิตออกมาอย่างตรงตอ้งกบัความ

เป็นจริง  สะทอ้นออกมาทงัในดา้นความดีงามและดา้นอปัลกัษณ์เลวทรามของชีวิต  เราสะทอ้นความดี

งามออกมาเพือเป็นแบบอยา่ง และสะทอ้นความเลวทรามออกมาเพือใหป้ระชาชนไดม้องเห็นตระหนัก

ชดัในความเลวของมนั ตน้ตอทีมาของมนั และเสนอแนะแนวทางเพือให้ประชาชนแกไ้ขมนั  นีคือการ

นาํศิลปเขา้รับใชชี้วิต  การสร้างศิลปเพือรับใชชี้วิตของประชาชน  

(ศิลปเพือชีวิต ศิลปเพือประชาชน : 33-34)    

ขอ้เขียนของทีปกรเป็นการรือฟืนวรรณกรรมเพือชีวิตให้กลบัมาและเขม้แข็งขึนในเวลา

รวดเร็ว  สถานะของวรรณกรรมเพือชีวิตในเวลานันจึงเป็นเครืองมือของประชาชนทีใชต่้อสู้กับ

อาํนาจรัฐ และอาํนาจทุนนิยม ดว้ยเหตุนีนกัเขียนฝ่ายวรรณกรรมเพือชีวิตจึงถูกรัฐบาลจบักุมคุมขงั

และปราบปรามหลายครัง ส่งผลใหเ้สน้ทางวรรณกรรมเพือชีวิตไม่ราบรืนนกั  

นอกจากขอ้เขียนของ ทีปกร แลว้ วรรณกรรมเพือชีวิตในยคุนียงัไดรั้บอิทธิพลจากเรืองสัน   

คําขานรับ ของ ศรีบูรพา ทีเขียนไวเ้มือปี   ส่งผลให้ขบวนการนักศึกษากลบัมาทบทวน

เป้าหมายชีวิตและภารกิจทีนกัศึกษาพึงมีต่อสงัคมอีกครัง สุชาต ิสวสัดิศรี อดีตบรรณาธิการวารสาร

สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ไดแ้สดงทศันะเกียวกบัอิทธิพลของเรืองสนั คาํขานรับ ต่อขบวนการนกัศึกษา

ช่วงเวลานนัไวด้งันี    
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ในความเห็นของข้าพเจ้า คาํขานรับของศรีบูรพา นับเป็นเรืองสันเรืองหนึงของไทยทีมี

อิทธิพลสูง แมจ้ะดอ้ยในเชิงศิลปะ การนาํเสนอน่าเบือคลา้ยบทความมากกว่าเป็นเรืองสันทีดี แต่ก็ได้

เสนอและสะทอ้น  ‘ภาพปัญหา’  อนัเป็นหวัใจหลกัของชีวิตในมหาวิทยาลยัและสิงอืนๆ ทีเกียวเนืองกบั

นกัศึกษาและสังคมทีเขามีชีวิตอยู ่  

(คาํขานรับ รวมเรืองสนัร่วมสมยัของไทย : 47-48) 

ในยุคนีมีนักเขียนทีมีบทบาทสําคัญต่อแนวทางวรรณกรรมแนวเพือชีวิต  เช่น  เสนีย์        

เสาวพงศ์   เขียน จินตนิยมและอัตถนิยม  บรรจง บรรเจอดศิลป์ เขียน ศิลปะวรรณคดีกับชีวิต       

ทีปกร (จติร  ภูมศัิกดิ) เขียน ศิลปะเพือชีวิต ศิลปะเพือประชาชน งานเขียนเหล่านันมีอิทธิพลต่อวง

วรรณกรรมวิจารณ์ในเวลาต่อมา (รืนฤทยั   สัจจพนัธุ์, : ) ในช่วงเวลาแห่งชยัชนะของฝ่าย

ประชาชนนันไดบ่้มเพาะนักเขียนผูร่้วมประวติัศาสตร์ในการต่อสู้เรียกร้องทางการเมืองเกิดขึน

มากมาย เช่น ชัชรินทร์   ไชยวัฒน์   จําลอง ฝังชลจิตร     สกุล  บุณยทัต    วัฒน์  วรรลยางกูร     

อศัศิริ   ธรรมโชต ิ     ศรีดาวเรือง      มานพ  ถนอมศรี     วสิา  คญัทัพ     วมิล     ไทรนิมนวล    

ความอดัอนัทีมีต่อการปกครองระบอบเผด็จการทหารอนัปิดกนัเสรีภาพการแสดงออก ทาํ

ใหน้กัศึกษารวมกลุ่มกนัตีพิมพบ์ทวิจารณ์ทางการเมืองหลายฉบบั เช่น  สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ‘ฉบับ

นักศึกษา’   อนุสารวรรณศิลป์ วิทยาสารปริทัศน์ รวมถึงมีหนังสือตีพิมพ์เผยแพร่กันเองและ

จาํหน่ายราคาถูกเพือใหค้วามรู้แก่ประชาชน จนกระทงัเกิดการผลกัดนัให้มีกระแสต่อตา้นรัฐบาล

ทหารขึนอยา่งรุนแรง จนเกิดการเปลียนแปลงครังสาํคญัคือ    ตุลาคม   ขบวนการนักศึกษา

และประชาชนขบัไล่ผูน้าํเผด็จการทหารออกนอกประเทศ    เรียกร้องประชาธิปไตยกลบัคืนมาได้

สาํเร็จ หลงัจากนันวรรณกรรมเพือชีวิตเฟืองฟูขึนอย่างมาก จนกระทั งในปี พ.ศ. 2518 พรรค

คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย (พคท.) ไดเ้ขา้แทรกซึมขบวนการนักศึกษา ก่อให้เกิดการเผยแพร่

ลทัธิคอมมิวนิสต์อย่างแพร่หลาย จนกระทงัทาํให้ภาพพจน์ของขบวนการนักศึกษาออกมาใน

ลกัษณะซา้ยจดั รุนแรง เถรตรง ติดคมัภีร์ และขาดการประนีประนอมเพือผลทางการเมือง (นฤมิตร  

สอดศุข, :19) จนนําไปสู่ข้อกล่าวหาจากรัฐว่าเป็นพฤติกรรมมุ่งทําลายชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัริย ์ทาํใหเ้กิดการปฏิรูปการปกครองขึนเมือ    ตุลาคม     มีการจบัเป็นและจบั

ตายนักศึกษาจาํนวนมาก รัฐบาลในขณะนันออกประกาศ 4 ฉบบั ระบุรายชือสิงพิมพที์ขึนบญัชี
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ตอ้งหา้มรวมแลว้ 219 รายการ (อคัร  ปัจจกัขะภติั, :3)   นอกจากนนัรัฐยงัสงัริบและเผาทาํลาย 

หา้มมิใหผู้ใ้ดมีไวค้รอบครอง  นักเขียนแนวกา้วหน้าต่างหลบหนีเขา้ป่า และส่วนหนึงเขา้ร่วมกบั

พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย จนกระทงัถึงช่วงตน้ทศวรรษ  สาธารณรัฐประชาชนจีน

ปรับเปลียนแนวนโยบายการต่างประเทศหรือทีรู้จกัในนาม “ยุคสีทนัสมยั”    มีนโยบายลดระดบั

การสนับสนุนการปฏิวติัของพรรคสาขา  เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับประเทศเพือนบ้าน 

กระชบัความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจ  และประนีประนอมกบัรัฐบาลไทย  พรรคคอมมิวนิสต์

แห่งประเทศไทยจึงถูกตดัความช่วยเหลือทุกทาง  อีกทงัยงัถูกปราบปรามขนัเด็ดขาดจากรัฐบาล

ไทย นอกจากนนัรัฐบาลไทยไดป้ระกาศนโยบาย  /  นิรโทษกรรมทางการเมือง ใหน้ักศึกษา

ทีหลบหนีเข้าป่ากลบัมาอยู่ในเมืองไดโ้ดยปราศจากความผิด   เกิดความขดัแยง้ขึนในหมู่ พคท. 

ผูส้นบัสนุนลดจาํนวนไปเรือย ๆ จนในทีสุดพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยก็ล่มสลายลง     

ในบรรดานักเขียนผูเ้ข้าร่วมขบวนการเคลือนไหวทางการเมือง ผูว้ิจ ัยสนใจศึกษา

พฒันาการวรรณกรรมของ วมิล ไทรนิมนวล   นักเขียนผูเ้ติบโตขึนมาในขณะกระแสวรรณกรรม

เพือชีวิตมีบทบาทในสงัคมอยา่งสูง  เขาสร้างผลงานอยา่งต่อเนืองตงัแต่ปี พ.ศ.  จนถึงปัจจุบนั  

ผลงานของ วิมล ไทรนิมนวล ตงัแต่ยคุเริมแรกจนถึงปัจจุบนัแสดงทศันะต่ออาํนาจในรูปแบบต่าง 

ๆ ทีกระทาํต่อสงัคมและประชาชนไวอ้ยา่งน่าสนใจ  

ในช่วงเหตุการณ์สาํคญัทางการเมืองยคุ   ตุลาคม    วิมล  ไทรนิมนวล กาํลงัศึกษา

ในระดับอุดมศึกษา  เขาได้เข้าร่วมเดินขบวนเรียกร้องกับกลุ่มนักศึกษาประชาชน เหตุการณ์

ดงักล่าวส่งผลให้ความคิดทีมีต่อสังคมและการเมืองเปลียนไป     จากผูเ้คยร่วมชุมนุมเรียกร้อง

เสรีภาพ เปลียนบทบาทเป็นผูส้ังเกตการณ์  วิมลแสดงทรรศนะเกียวกบัเหตุการณ์นีไวใ้นหนังสือ

ประวติัส่วนตวัของเขา สรุปความไดว้่า เขาไม่เชือมนัในตวัผูน้าํของฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตย         

จากเหตุการณ์การตกลงลบักบัฝ่ายเผดจ็การโดยไม่ถามมติผูเ้ขา้ร่วมชุมนุม   วิมลมีความเห็นว่าผูน้าํ

ทงัสองฝ่ายต่างตอ้งการเขา้สู่อาํนาจ ไม่มีฝ่ายใดทาํเพือประชาชนอย่างแทจ้ริง ประชาชนเป็นเพียง

เครืองมือทางการเมืองเท่านนั  (วิมล ไทรนิมนวล, 2545:160)  

วิมลอธิบายประสบการณ์การเขา้ร่วมเดินขบวนขบัไล่ผูน้าํเผด็จการในเหตุการณ์  ตุลาคม 

  และจุดเปลียนทางความคิดเรืองอาํนาจไวด้งันี 
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พวกทีต่อสู้กับ ความอยุติธ รรมอ อกมา เคลือ นไหว ให้ปร ะชาชนต่อสู้ กับเผ ด็จกา ร  

สถาบนัการศึกษาทุกแห่ง ทุกระดบัลว้นเร่าร้อนทีจะร่วมกนัต่อสู้  ทีวิทยาลยัครูจันทรเกษมก็เช่นกัน 

วันที   ตุลาคม   พ.ศ .      ตอนบ่าย  นักศึ กษา เกือบทุกคนขึน รถสองแถว มุ่งหน้า สู่

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไปดว้ยสาํนึกของความถูกตอ้ง     

ฉันไม่ไดก้ลบับา้น  วนั   ไปนอนกลางดินกินตามถนนเหมือนคนนับแสน  จนกระทงัคืน

วนัที   ตุลาคม  พวกผูน้าํนิสิตนกัศึกษาสังเคลือนขบวนออกจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ขบวนนัน

เป็นคลืนยกัษย์าวเหยยีดสุดสายตา  ฉันไหลไปตามกระแสคลืนแห่งผูค้น   ไม่รู้ว่าจะไปไหน  ไปตามที

เขาไป  มารู้เอาตอนดึกว่าขบวนนักศึกษาไดแ้ยกเป็น  สาย  สายหนึงไปกบัผูน้าํทีชือ ธีรยุทธ   บุญมี    

อีกสายหนึงไปกบัผูน้าํทีชือ  เสกสรรค์  ประเสริฐกุล   ฉันไม่เคยรู้ ไม่เคยคิดเรืองกลยุทธ์กุศโลบายการ

เคลือนไหวทางการเมือง   ฉันไปเพราะรักความเป็นธรรม   ฉันไหลไปตามกระแสคลืนแห่งผูค้น ที

ทะลกัลน้ไปตามถนนระหว่างเขาดินกบัสวนจิตรดา  ฉันมารู้เอาตอนใกลส้ว่างว่า ขบวนทีฉันร่วมมาดว้ย

นนันาํโดย  เสกสรรค ์ ประเสริฐกุล        

มีเสียงวิพากษว์ิจารณ์กนัมากมายในขบวนว่าเกิดสามคัคีเภท ระหว่าง  ผูน้าํเสียแลว้   จึงต่าง

คนต่างนาํไปคนละทาง   ฉันหวงัว่าเราคงไม่ชนกนัเองทีหัวถนนใดหัวถนนหนึง  แลว้มีพวกทหารกบั

ตาํรวจไล่ขยตีามหลงัทงัสองขบวน     

ตอนใกลส้ว่าง  มีประกาศจากใครฝ่ายไหนฉันกไ็ม่รู้ว่า 

ทุกอยา่ง “ตกลงกนัไดแ้ลว้”    ฉันไม่รู้อีกนนัแหละว่าใคร  “ตกลง”  กบัใคร  และใครไดใ้คร

เสีย   แต่บทเรียนครังนันสอนฉันว่า  อย่าเสือกรักความเป็นธรรม จนกระทงัถูกกระทาํให้เป็นเบียบน

กระดาน 

“ทุกอยา่งตกลงกนัไดแ้ลว้ ขอใหทุ้กคนสลายตวั   แยกยา้ยกนักลบัไป”  

(วิญญาณแห่งสายลมพดัพาฉนัมา : - ) 

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมมีมากเกินการควบคุมและสั งให้ถอยหลงักลบั ตาํรวจกนัผูชุ้มนุมอยู่หน้า

ถนนสายทีจะนาํไปสู่บา้นจอมพลถนอม  กิตติขจร และไม่ยอมให้ผูชุ้มนุมผ่าน   ผูชุ้มนุมดา้นหลงั

ดนัใหเ้ดินไปขา้งหน้า   จนในทีสุดเกิดการปะทะกนัระหว่างผูชุ้มนุมกบัตาํรวจ   ผูชุ้มนุมถูกไล่ตี

ดว้ยกระบอง  ยงิแก๊สนาํตา   ผูค้นวิงหลบหนีวุ่นวาย    วิมล   ไทรนิมนวล เป็นอีกคนทีหลบหนีการ

ปราบปรามมาได ้  เขาอธิบายความคิดในขณะนนัว่า 
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ใครกต็ามวางกลยทุธ์ใหค้นนบัหมืนนับแสนมาสู้กนับนถนน ฉันถือว่าเขากาํลงัเอาชีวิตผูค้น

ลงมาเป็นพรมใหพ้วกบา้อาํนาจไดเ้ดินไปสู่บลัลงัก์  ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึง     แต่เหตุการณ์ครังนันไม่มี

ใครไปสถาปนาตนเองขึนสู่อาํนาจได ้ เพราะต่างกสู็ญเสียพอกนั 

และฉันมองโลกในแง่ดีว่ามนัเป็นเหมือนอุบติัเหตุเท่านนั […] 

ฉันคิดว่า หนทางไปสู่สิทธิเสรีภาพของมนุษยน์นัมนักเ็หมือนถนนนนัแหละ  กา้วไปขา้งหน้า

ก็อนัตราย  ถอยกลบัไปก็ถูกผลกัดนัด้วยอุดมคติของตวัเอง   สุดทา้ย   จนวนันีเราก็ยงัไปไม่ถึงไหน  

[…] 

แต่วันนีถนนกลบัยิ งยาวไกล  อุปสรรคขวากหนามยิงมากขึน  แข็งแกร่งขึน  ซํายงัพราง

รูปลกัษณ์ไดแ้นบเนียนเสียอีกดว้ย   ครันจะถอยหลงักถ็อยไม่ได ้ ไม่ใช่เพราะถูกอุดมคติผลกัดนัเหมือน

วนันนัหรอก   หากแต่กลวัผีหลอก  เพราะหนักลบัไปมองขา้งหลงัไม่มีใครเลย   พวกทีเคยผลกัดนัเราอยู่

ขา้งหลงั  รวมทงัพวกทีไล่ตอ้นเราใหเ้ดินไปขา้งหนา้ดว้ยถอ้ยคาํปลุกเร้าความฝันสวยหรู  ต่างกลายเป็น

ขอมดาํดินไปโผล่อยูฝ่่ายตรงขา้มกนัเกือบหมดแลว้ […] 

นบัจากวนัสังหารโหดกลางเมืองวนันนั ทาํใหฉ้ันเฝ้ามองการเมืองเรือยมา   และในฐานะคน

เขียนหนงัสือ  ฉันเห็นว่า  จาํเป็นอยา่งยงิทีนกัเขียนจะตอ้งมีสาํนึกทางการเมือง 

     (วิญญาณแห่งสายลมพดัพาฉนัมา : - ) 

หลงัจาก  วิมล  ไทรนิมนวล   ไดเ้ปลียนบทบาทตนเองเป็นผูเ้ฝ้าสงัเกตความเป็นไปทางการ 

เมือง ไม่เขา้ร่วมเป็น “หมากในกระดาน” ดงัทีกล่าวมาขา้งตน้     เขาจึงเริมเขียนเรืองสันและส่งไป

หนงัสือและนิตยสารต่าง ๆ ตงัแต่ปี 2518   เขามกัสงัเกต  เก็บรายละเอียดของฉาก และลกัษณะตวั

ละครจากประสบการณ์ในชีวิตมาเป็นวตัถุดิบในการเขียน   โดยพยายามแสดงความคิดทีบ่มเพาะอยู่

ในตัวออกมาอย่างอิสระ  มากกว่าจะกังวลอยู่กับการสร้างงานตามคาํวิจารณ์ของผูอื้น  (วิมล         

ไทรนิมนวล, :178) 

เนือหาวรรณกรรมของวิมล ไทรนิมนวล ในยคุแรกเป็นการเขียนตามแนวทางวรรณกรรม

เพือชีวิต อนัเป็นวรรณกรรมกระแสหลกัในยคุนนั  ต่อมาภายหลงัการกวาดลา้งวรรณกรรมเพือชีวิต

ในช่วงปี พ.ศ. -   สุชาต ิ  สวสัดิศรี  บุคคลสาํคญัผูเ้ป็นแนวรบในเมืองของฝ่ายวรรณกรรม

เพือชีวิต  ริเริมออกนิตยสาร  โลกหนังสือ  เพือรวบรวมเรืองสนัตงัแต่ปี พ.ศ. -   ในจาํนวน
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การตีพิมพนิ์ตยสารโลกหนังสือ  มีเรืองสนัของ วิมล  ไทรนิมนวล ปรากฏอยูด่ว้ย  ไดแ้ก่ เรือง ผู้เฒ่า

( ) เพียงธุลดิีน ( ) ขยะสังคม( )  

 ตน้ทศวรรษที  เริมมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์แนวทางการเขียนทีเป็นสูตรสาํเร็จ เน้น

ปลุกระดมใหค้นออกมาสู้กบัเผด็จการจนไม่คาํนึงถึงปัจจยัดา้นอืนของชีวิต เช่น ปัจจยัครอบครัว 

ปัจจัยเศรษฐกิจ  ทาํให้มุมมองต่อวรรณกรรมเพือชีวิตเป็นเหมือนนําทีหยุดนิง (นําเน่า) เป็น          

วาทกรรมชวนเชือ เพอ้ฝันถึงสงัคมอุดมคติไม่ต่างไปจากวรรณกรรมยุคเก่าทีวรรณกรรมเพือชีวิต

เคยโจมตี  เพียงแต่เป็นการเพอ้ฝันทีมีจุดมุ่งหมายทีแตกต่างกนั วรรณกรรมยุคเก่าเพอ้ฝันถึงความ

งดงามสูงส่งของชีวิต  ส่วนวรรณกรรมเพือชีวิตเพอ้ฝันถึงสังคมทีไม่มีชนชัน ทุกคนเสมอกัน  

กระแสวิพากษ์วิจารณ์ดงักล่าวส่งผลให้เกิดการทบทวนอุดมการณ์และปรับปรุงตวัเองของเหล่า

นกัเขียนเพือชีวิตในยคุเดิม และนกัเขียนหนา้ใหม่  

 ความเปลียนแปลงแปลงหลายประการทีเกิดขึนในทางการเมือง ในวงวรรณกรรม และตวั

นกัเขียน ส่งผลใหแ้นวทางการเขียนของวิมล  ไทรนิมนวล  เริมปรับเปลียนไปอย่างเห็นไดช้ดัทงั

ดา้นรูปแบบและเนือหา  ในปีพ.ศ. 5 วิมล ไทรนิมนวล ก่อตงัสาํนักพิมพท์านตะวนั ตีพิมพง์าน

ตนเองตงัแต่ยคุเริมแรกและผลิตผลงานใหม่ ๆ เพิมขึนอยา่งต่อเนือง    ในดา้นรูปแบบเริมมีนวนิยาย

เกิดขึน  ในดา้นเนือหาจากยคุแรกทีมีการสืบทอดการเขียนจากวรรณกรรมเพือชีวิต โจมตีรัฐ โจมตี

นายทุนอยา่งเขม้ขน้ ก็เริมวิพากษว์ิจารณ์ปัญหาสังคมดา้นอืน ๆ อย่างหลากหลายมากขึน มีการใช ้

ลีลาภาษาและองค์ประกอบทางวรรณกรรมอืน ๆ ลดทอนความรุนแรงของประเด็นทีจะนาํเสนอ   

นวนิยายของวิมล มีการดาํเนินเรืองทีชวนติดตามแต่ทิงประเด็นรุนแรงให้ผูอ่้านไดค้รุ่นคิดทบทวน

ปัญหาสังคม ในทีสุดรูปแบบและทิศทางเนือหาใหม่นีได้กลายเป็นลกัษณะเฉพาะของวิมล          

ไทรนิมนวล นวนิยายกลุ่มวิพากษว์ิจารณ์ความเชือในสังคมชนบทไดรั้บความนิยมและก่อกระแส

วิพากษว์ิจารณ์ในหมู่นกัวิจารณ์วรรณกรรม นอกจากนันยงัเป็นปรากฏการณ์วรรณกรรมทีสาํคญั

ของยคุอีกดว้ย    

จากการศึกษาเส้นทางวรรณกรรมของวิมล  ไทรนิมนวล เบืองตน้พบว่าเขาเป็นผูร่้วม

ประวติัศาสตร์ทางการเมืองในยุค 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 อนัเป็นเหตุการณ์ทีส่งผล

กระทบต่อสังคมและวงวรรณกรรม จนกระทังนําไปสู่การปรับเปลียนแนวการเขียนที
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วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาสังคมอย่างหลากหลายมากขึน ทาํให้เห็นอุดมการณ์สร้างสรรค์สังคมของ

นกัเขียนผูนี้  จุดมุ่งหมายของวิทยานิพนธฉ์บบันีเพือจะศึกษาพฒันาการวรรณกรรมของวิมล  ไทร

นิมนวล ตังแต่ปีพ.ศ. -  ในด้านความต่อเนืองและการสืบทอดแนวการเขียนแบบ

วรรณกรรมเพือชีวิตไปจนกระทงัการปรับเปลียนผสมผสานสู่แนวทางวรรณกรรมทีเป็นเอกลกัษณ์

ของวิมล ไทรนิมนวล   

  

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพือศึกษาวรรณกรรมของ  วิมล  ไทรนิมนวล  ตามแนวทางวรรณกรรมเพือชีวิต  

 2. เพือศึกษาพฒันาการงานเขียนของ วิมล  ไทรนิมนวล  ตงัแต่ปีพุทธศกัราช  –  

 

1.3 สมมตฐิานในการวจิยั 

1. วรรณกรรมของ วิมล  ไทรนิมนวล   ตังแต่ปีพ.ศ -   มีการสืบทอดแนวการ

เขียนแบบวรรณกรรมเพือชีวิต  

 2. วิมล  ไทรนิมนวล  พฒันาการนาํเสนอแนวคิดจากแนวทางวรรณกรรมเพือชีวิตตงัแต่ปี

พ.ศ.  -   พฒันางานวรรณกรรมไปสู่ลกัษณะเฉพาะตวัในงานเขียนชุดจตุรภาค  แมย้งัคงไว้

ซึงตัวละครชุดเดิม คือ คนชันล่างของสังคม แต่จุดเน้นทีเปลียนไปคือ  มุ่งสะทอ้นปัญหาเรือง

สงัคมไทยชนบทกบัความเชือ 

 

1.4 ข้อตกลงเบืองต้น 

 ในการวจิยันีมคีาํศัพท์เฉพาะทางวรรณกรรมทีจะใช้ความหมายร่วมกนั ดังน ี

1.4.1 วรรณกรรมเพือความบันเทิง   วรรณกรรมหลกีหนี  วรรณกรรมพาฝัน  ในงานวิจยันี

จะใชใ้นความหมายเดียวกนั   ตามที เสาวลกัษณ์  อนนัตศานต ์ ( : )  จาํกดัความหมายไวว้่า    
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วรรณกรรมหลีกหนี  (Escape literature)  หมายถึง งานเขียนทีมีเจตนาจะให้ความสนุกสนาน

เพลิดเพลินแก่ผูอ่้านเป็นสาํคญั  โดยเสนอโลกทีผิดไปจากธรรมดา  อาจเป็นเรืองราวทีเสนอการ

ผจญภยัทีน่าตืนเตน้   เรืองลึกลบัทีชวนฉงน   เรืองนักสืบ   จินตนิมิต  หรือเรืองขบขนั  งานเขียน

เหล่านีมีจุดประสงคเ์พือจะช่วยใหผู้อ่้านลืมเอาใจใส่โลกทีแทจ้ริงไปสู่จินตนาการ   

1.4.   วรรณกรรมเพือชีวติ     วรรณกรรมแนวก้าวหน้า  ศิลปะเพือประชาชน    ในงานวิจยั 

นีจะใชใ้นความหมายเดียวกนั คือ ตามคาํอธิบายของพ.เมืองชมพู (อา้งถึงในรืนฤทยั   สัจจพนัธุ์, 

:16)    คือ  “ศิลปควรจะเทิดทูนคุณธรรมของคนงานผูส้ร้างโลกและสงัคม  ศิลปจะตอ้งพิทกัษ์

รักษาผลประโยชน์ของคนยากจน   ซึงดาํรงชีวิตอยู่ในฐานะอนัตาํตอ้ย  ศิลปินควรจะเห็นใจ ให้

ความช่วยเหลือ และในทีสุดก็ควรจะเป็นกาํลงัส่วนหนึงทีเขา้ร่วมการต่อสู้เพือสิทธิอนัชอบธรรม

ของคนเหล่านี ซึงเป็นคนส่วนใหญ่ของสงัคมของประเทศและของโลก  นีคือทีมาของคาํว่า  ศิลป

เพือประชาชน” 

 1.4.3 ชนชันล่าง  ชนชันแรงงาน  คนเร่ร่อน  คนจรจดั  ผู้ยากไร้  แรงงานพลดัถิน  แรงงาน

อพยพ  เกษตรกรอพยพ ในงานวิจยันี หมายถึง ประชาชนผูย้ากไร้ ประสบปัญหาดา้นการประกอบ

อาชีพ  ไร้อาํนาจต่อรองในสงัคม 

1.4.4 การอา้งอิงปีทีพิมพใ์นตวับทจะวงเล็บปีทีตีพิมพค์รังแรกกาํกบัเสมอ  เนืองจากปี

ตีพิมพเ์ป็นตวัแปรสาํคญัทีจะใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล  

 

1.  วธิีดําเนินการวจิยั 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

. ศึกษาลกัษณะและองคป์ระกอบของวรรณกรรมเพือชีวิต 

. วิเคราะห์วรรณกรรมของวิมล  ไทรนิมนวล ในแง่ของการสืบทอดตามแนวทาง 

วรรณกรรมเพือชีวิต 
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. วิเคราะห์วรรณกรรมของ วิมล  ไทรนิมนวล ในแง่ของความสมัพนัธร์ะหว่าง 

วรรณกรรมกบัสงัคม 

. วิเคราะห์วรรณกรรมของวิมล  ไทรนิมนวล เกียวกบัการปรับเปลียนแนวการเขียนไปสู่ 

แนวทางของนกัเขียนเอง 

. สรุปผลการวิจยัและอภิปรายผล 

 

1.  ขอบเขตของการวจิยั 

วรรณกรรมของ วิมล  ไทรนิมนวล  ตงัแต่ปีพ.ศ. -   จาํนวน  เรือง  แบ่งเป็น

เรืองสนั  เรือง  และนวนิยาย    เรือง   เรียงลาํดบัตามปีทีตีพิมพ ์ ดงันี 

 

ตารางที 1 ขอบเขตของการวิจยั 

ลาํดบั ชือเรือง 

ชนิด 

คาํประพนัธ์ 

ปีทีตพีมิพ์ 

ครังแรก 

หมายเหต ุ

 ศพสุดทา้ย 

เรืองสนั 

 - 

2 ชายเฒ่ากลางป่าลึก  - 

3 ผูเ้ฒ่า 

 

- 

4 เพียงธุลีดิน พิมพร์วมเล่มชุด 

วันฟ้าหม่น 

ปี  

5 ยคุสมยั 
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ตารางที 1 ขอบเขตของการวิจยั (ต่อ) 

ลาํดบั ชือเรือง 

ชนิด 

คาํประพนัธ์ 

ปีทีตพีมิพ์ 

ครังแรก 

หมายเหต ุ

6 ขยะสงัคม 

เรืองสนั 

2522 พิมพ์รวมเล่มชุด

กระแสลมทีพัด

กลบั ในปี  
7 เหีย 

 
 ความตายของความทรงจาํ (ก่อน

จะถึงความตายหมายเลข ) 

พิมพร์วมเล่มชุด 

วันฟ้าหม่น ปี 

 

 เชือกทีขวนัคอ 

ไม่พบขอ้มูล 
พิมพ์รวมเล่มชุด

กระแสลมทีพัด

กลบั ในปี  

 ชีวิตทีมีให ้

 ความตาย 

 ค่าแห่งชีวิต 

 อาชญากรรมและการลงทณัฑ ์

 โจร 

 กระแสลมทีพดักลบั 

 แกว้กบัเกด  

 โคกพระนาง ไม่พบขอ้มูล 

 งู นวนิยาย  - 
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ตารางที 1 ขอบเขตของการวิจยั (ต่อ) 

ลาํดบั ชือเรือง 

ชนิด 

คาํประพนัธ์ 

ปีทีตพีมิพ์ 

ครังแรก 

หมายเหต ุ

19 ผูต้ามหาความสุข 

เรืองสนั 

2529 พิมพร์วมเล่มชุด 

วันฟ้าหม่น ปี 

 
20 คนบา้กบัชะตากรรมของเขา ไม่พบขอ้มูล 

 คนจน 

นวนิยาย 

 - 

 คนทรงเจา้ 

 

- 

 พระเวสสนัดร เรืองสนั 
พิมพร์วมเล่มชุด  

นิกเอดส์ ปี  

 โคกพระนาง นวนิยาย 

 

- 

25 ผูพ่้ายแพ ้

เรืองสนั 

พิมพร์วมเล่มชุด 

วันฟ้าหม่น        

ปี  

 คนเกิน 

ไม่พบขอ้มูล 

 
โรงเรียน และหมาสร้างสรรค์

แห่งชาติ 

 หมา 

 วนัฟ้าหม่น 

 ดวงเดือนในหว้งนาํ 
นวนิยาย 2534 

- 

 ผูไ้ขว่ควา้ - 
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ตารางที 1 ขอบเขตของการวิจยั (ต่อ) 

ลาํดบั ชือเรือง 

ชนิด 

คาํประพนัธ์ 

ปีทีตพีมิพ์ 

ครังแรก 

หมายเหต ุ

 ฆาตกร 

เรืองสนั 

2534 

พิมพร์วมเล่มชุด 

นิกเอดส์ ปี  

 นิกเอดส์ 

2535 
 วนัฟ้าใหม่ 

 ความฝันของโลก 

 แบบแผนฆาตกรรม 

 นกัมงัสวิรัติ 
2536 

 ความรักของเมียนกัเขียน 

 นกัเขียนสร้างสรรคแ์ละผูฉ้อ้ฉล  

 นกัรักชาติ 
 

 จา้วแผน่ดิน นวนิยาย - 

 

1.  เอกสารและงานวจิยัทีเกยีวข้อง 

การศึกษาในครังนีแบ่งเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัเป็น  ส่วน  คือ  เอกสารทีให้

ความรู้เรืองวรรณกรรมวิจารณ์และวรรณกรรมเพือชีวิต  และงานวิจยัทีศึกษางานเขียนของ วิมล  

ไทรนิมนวล 

1. .  เอกสารทีให้ความรู้เรืองวรรณกรรมวจิารณ์  วรรณกรรมเพือชีวติ 
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ทีปกร ( ) แสดงทศันะเกียวกบัสังคมการเมืองในยุคหลงัเปลียนแปลงการปกครองปี

พ.ศ. 2475 ว่าขณะนนัเมืองไทยเป็นยคุศกัดินากึงเมืองขึน  กล่าวคือ กลุ่มชนชนัสูงทีเคยมีอาํนาจกบั

กลุ่มนายทุนยงัคงร่วมมือกันขูดรีดผลประโยชน์จากประชาชน  แสดงตนเป็นผูมี้อาํนาจเหนือ

ประชาชนโดยการอา้งตนเป็นผูมี้บุญคุณ  เขา้ไปปกครอง เสนอความช่วยเหลือ เสนอนโยบายใน

การประกอบอาชีพ หลงัจากนันจะเข้าไปจัดการทีดินและผลผลิตทางการเกษตรจนกระทั ง

ประชาชนไดรั้บความเดือดร้อน   ทีปกรกระตุน้เตือนว่า นักเขียนตอ้งมีสาํนึกทางชนชนัอยู่เสมอ 

และตอ้งสร้างงานเพือประโยชน์ของประชาชนผูย้ากไร้ อนัเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ  

นกัเขียนตอ้งเขา้ไปศึกษาปัญหาของผูย้ากไร้อยา่งใกลชิ้ด เพือหาแนวทางช่วยเหลือใหเ้ขาเหล่านันมี

คุณภาพชีวิตทีดีขึน นกัเขียนตอ้งใชค้วามสามารถทางภาษาและวรรณกรรมเป็นเครืองมือต่อสู้เคียง

ขา้งประชาชน ดงัเช่นประเทศอืน ๆ ไดท้าํสาํเร็จมาแลว้  พร้อมกนันนันกัเขียนตอ้งขจดัค่านิยมเก่าที

ครอบงาํสงัคมออกไปใหส้าํเร็จ ค่านิยมเก่าอนัเกิดจากวรรณคดีโบราณ ทีมุ่งกล่อมเกลาประชาชน

ให้ยึดมนัอยู่ในกรอบประเพณีลา้หลัง จนกระทั งมองไม่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษยใ์นตนเอง 

นักเขียนจะต้องทําให้ประชาชนผูย้ากไร้ตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง ว่าเขาเหล่านันมี

ความสามารถมากพอจะขบัเคลือนสงัคมใหก้า้วหนา้ได ้ 

กรอบทฤษฎีศิลปเพือชีวิต ศิลปเพือประชาชน ของทีปกร สามารถใชอ้ธิบายเรืองสันในยุค

แรกของวิมล  ไทรนิมนวล ไดเ้ป็นอย่างดี  จากการศึกษาพบว่าเรืองสันในยุคแรกของ วิมล           

ไทรนิมนวล มุ่งแสดงภาพชีวิตผูย้ากไร้ทีถูกรัฐและกลุ่มนายทุนตกัตวงผลประโยชน์ วิมลแสดงให้

เห็นว่ากลุ่มผูย้ากไร้ในประเทศมีจาํนวนมาก แต่ละคนมีสภาพความเป็นอยูแ่ร้นแคน้ ถูกปฏิบติัอย่าง

ไร้มนุษยธรรม ซึงผูย้ากไร้เหล่านีต่างเป็นสมาชิกของประเทศเช่นเดียวกนัชนชนัอืน ๆ ในสงัคม เขา

เหล่านนัจึงสมควรไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั  

ต่อมาในยุคพ.ศ. 2526-2538 แมว้่าจะเป็นยุคทีวิมลมุ่งวิพากษ์วิจารณ์ความเชือในสังคม

ชนบท แต่ในขณะเดียวกนัเขาก็ยงัคงสะทอ้นภาพความทุกข์ของผูย้ากไร้อยู่มิไดข้าด ดงัปรากฏใน

เรืองสนัและนวนิยายในยคุนนัหลายเรือง แสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพลแนวคิดศิลปะเพือชีวิต ศิลปะเพือ

ประชาชนทียงัคงฝังรากลึกอยูใ่นจิตสาํนึกของ วิมล ไทรนิมนวล ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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พลศกัดิ   จิรไกรศิริ ( ) ไดส้รุปพนัธกิจของนกัเขียนไว ้4 ขอ้ ไวใ้นหนงัสือ วรรณกรรม

การเมือง ดงัต่อไปนี   

. นกัเขียนตอ้งแสดงภาพชีวิตจริงของประชาชนซึงผา่นการคน้ควา้อยา่งจริงจงั คลุกคลีกบั

ประชาชน สนใจความเป็นอยูทุ่กแง่มุม และตีแผอ่อกมาใหป้ระชาชนเขา้ใจไดง่้าย   

. นกัเขียนตอ้งเป็นผูจุ้ดประทีปไล่ความมืดมนให้ประชาชนทีถูกบดบงัมานานแสนนาน 

ใหพ้น้จากการถูกเหยยีบยาํคุณค่าของความเป็นมนุษยต์ลอดหนา้ประวติัศาสตร์ ใหป้ระชาชนไดก้า้ว

มาเป็นผูส้ร้างสรรคชี์วิตอยา่งแทจ้ริง   

.  นักเขียนต้องร่วมสู้และแสวงหาทางให้ประชาชนได้ปรากฏและมีบทบาทเด่นใน

วรรณกรรมของตนตามความเป็นจริง    

. นกัเขียนตอ้งปลุกใหตื้นและตระหนกัถึงคุณค่าของตน  คุณค่าแห่งการทาํงานของตนเอง 

คุณค่าของมนุษยธรรมของประชาชนทีสูงส่งกว่านายทุน  ปลูกฝังให้เกิดความมนัใจในตนเอง  

ผลกัดนัใหต่้อสูแ้ละสร้างสงัคมใหม่ทีปรารถนา  

พลศักดิ   จิรไกรศิริ แสดงทัศนะว่าวรรณกรรมไทยตังแต่อดีตเป็นต้นมานันเป็น

วรรณกรรมทีเขียนขึนเพือประโยชน์ของชนชนัปกครอง แสดงให้เห็นว่านักเขียนส่วนใหญ่เลือกที

จะทาํงานเพือชนชนัปกครอง พลศกัดิชีใหเ้ห็นว่า จิตสาํนึกต่อสงัคมของนกัเขียนเป็นปัจจยัสาํคญัที

จะทาํให้สังคมกา้วหน้าหรือถอยหลงั ในขณะนันความขดัแยง้ของสังคมเกิดขึนเป็นระยะ ๆ อนั

เนืองมาจากการตืนรู้ของประชาชนผูย้ากไร้ และการเสียผลประโยชน์ของชนชนัปกครอง เครืองมือ

สาํคญัของฝ่าย     ชนชนัปกครองทีใชก้ดขีผูย้ากไร้ คือ กาํลงัทหาร ระบอบการปกครอง กฎหมาย 

ปรัชญา ศาสนา  ศิลปะ วฒันธรรม และระบบการศึกษาทีปลูกฝังใหย้กยอ่งชนชนัปกครองมาทุกยุค

ทุกสมยั  ดว้ยเหตุนีนกัเขียนจึงตอ้งร่วมมือกนั ชีใหป้ระชาชนตระหนักถึงตน้ตอของปัญหา เพือหา

หนทางแกไ้ข 

 หนังสือ วรรณกรรมการเมือง อธิบายขยายความเพิมเติมจากหนังสือ ศิลปเพือชีวิต ศิลป

เพือประชาชน   ของทีปกร ทาํให้เห็นกรอบความคิดของวรรณกรรมเพือชีวิตได้ชัดเจนยิงขึน   

สามารถใชเ้ป็นแนวทางประกอบการวิเคราะห์วรรณกรรมของวิมล  ไทรนิมนวล ไดเ้ป็นอยา่งดี  
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ดวงมน   จิตร์จาํนง ( ) แสดงทศันะต่อหนงัสือ ศิลปเพือชีวิต  ศิลปเพือประชาชน ของ

ทีปกร  ว่าเป็นหนงัสือทีมุ่งสือสารกบันักเขียน ชีให้นักเขียนตระหนักถึงอาํนาจของตนทีสามารถ

กาํหนดทิศทางสังคมได้ เป็นการสร้างสํานึกทีดีให้กับนักเขียน เพือให้นักเขียนสร้างงานโดย

คาํนึงถึงประโยชน์ของสังคม แต่ในขณะเดียวกนัก็พบว่าเนือหาบางส่วนยงัเป็นการมองวรรณคดี

โบราณดว้ยแง่มุมจาํกดัเพียงแง่มุมเดียว โดยการหยบิยกส่วนเลก็ ๆ เพียงบางส่วนขึนมาวิเคราะห์ ทาํ

ใหก้ารตีความคลาดเคลือน ละเลยความงามดา้นอืน ๆ ของวรรณคดีเรืองนัน ๆ ไป   บางตอนหยิบ

ยกตวัอยา่งทฤษฎี วรรณคดี หรือเหตุการณ์จากตะวนัตกมาอธิบายเปรียบเทียบกบัวรรณคดีไทย ซึง

วรรณคดีทังสองเรืองอยู่ในวฒันธรรมทีต่างกัน  ไม่สมควรยกขึนมาเปรียบเทียบกัน  ดวงมน        

จิตร์จาํนง เสนอว่า การพิจารณาวรรณคดีนนัควรพิจารณาบริบททางสังคมในเวลาทีวรรณคดีเรือง

นนัเกิดขึนดว้ย   ในดา้นการใชภ้าษา พบว่าใชภ้าษาปลุกเร้าเชิงโฆษณาจาํนวนมาก  มุ่งแต่ปลุกให้

ต่อสู้ทางชนชนั  แต่ไม่แสดงให้เห็นถึงอุปสรรคในช่วงหัวเลียวหัวต่อของการเปลียนแปลง   ไม่

ตกัเตือนเรืองเงือนไขทางเศรษฐกิจของศิลปินท่ามกลางสังคมทุนนิยม  ศิลปินยงัตอ้งยงัชีพ  หาก

สร้างงานปลุกระดมเพียงอยา่งเดียวชีวิตศิลปินก็จะอยูไ่ม่ได ้   การสูก้นัทางการคา้คู่ต่อสูส้าํคญัไม่ใช่

ศิลปะเพือศิลปะ  แต่เป็นศิลปะแบบสุกเอาเผากิน หมายถึง การเขียนหนังสืออย่างขาดศิลปะ มุ่งแต่

เพียงจะพิมพใ์ห้เสร็จเพือจาํหน่ายเท่านัน  ดวงมน จิตร์จาํนง เตือนให้ระมดัระวงัวรรณกรรมที

เลวร้ายทงัภาษาและเนือหามากกว่าทีจะมุ่งโจมตีงานโบราณทีเปียมไปดว้ยวรรณศิลป์ และชีให้เห็น

ว่าวรรณคดีโบราณถึงแมเ้นือหาจะขดัแยง้กบัฝ่ายกา้วหน้า แต่ก็สร้างจากบริบททางสังคมทีต่างยุค

ต่างสมยักนั    อีกประการหนึง นกัเขียนควรเขา้ใจรสนิยมการเสพวรรณกรรมของประชาชน ทีนิยม

เสพวรรณกรรมทีเขา้ใจง่าย ไม่คุน้เคยกบัวรรณกรรมทีตอ้งกลบัไปคิดทบทวนต่อ  ดงันัน หากฟอก

ความคิดเก่าแลว้  นกัเขียนจะเขา้ถึงประชาชนไดอ้ยา่งไรใหถึ้งจิตวิญญาณ    ควรแจกแจงเรืองกลวิธี

การแต่งหนังสือให้ชัดว่า ง่าย งาม  และแจ่มชดั  มีเกณฑ์อย่างไร  สืออย่างไรให้จับใจ   เพราะ

บางครังความคิดและอารมณ์ของมนุษยเ์ป็นสิงซบัซอ้น  ไม่อาจแสดงตรงไปตรงมาได ้ ตอ้งแสดง

ผา่นสญัลกัษณ์   อีกทงัถอ้ยคาํกา้วร้าวรุนแรงบางช่วงในการอธิบาย จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี  ผู ้

เสียประโยชน์จะคดัคา้น  ประชาชนธรรมดาตกใจ  ภาษาในช่วงทา้ยชวนใหนึ้กถึงการเปลียนแปลง

ขนัแตกหกัมากกว่าค่อยเป็นค่อยไป  ใชศ้พัทเ์ฉพาะมาก ลีลาเคร่งเครียด ทาํให้ไม่น่าอ่าน   แต่สิงที

เป็นประโยชน์อยา่งมากสาํหรับเล่มนีคือสามารถยวัยุให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ศิลปและวรรณคดี
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อยา่งไม่เคยเป็นมาก่อนจนมาถึงปัจจุบนั   และในระยะหลงัลดท่าทีกา้วร้าว  เห็นใจผูส้ร้างงานศิลปะ

มากขึน  จึงเป็นนิมิตหมายทีดีทีจะมีผูเ้ดินทางสายศิลปะเพือชีวิต 

บทความนีทาํใหเ้ห็นภาพความขดัแยง้กนัระกว่างสองแนวความคิดคือ  การสร้างงานแนว

ศิลปะเพือศิลปะ และการสร้างงานแนวศิลปะเพือชีวิต   โดยผูเ้ขียนบทความกระตุน้ให้ทบทวนถึง

หลกัเกณฑ์การสร้างงานของวรรณกรรมเพือชีวิต   เป็นการวิจารณ์แนวทางการสร้างงานของ

วรรณกรรมเพือชีวิตใหน้กัเขียนไดย้อ้นกลบัไปทบทวนวิธีสร้างงานของตนเอง    บทความฉบบันี

สามารถใชอ้ธิบายงานของวิมล  ไทรนิมนวล  ในปี   ซึงเป็นปีทีพบงานในลกัษณะทีเป็นจุด

เปลียนไปสู่แนวทางการสร้างงานลกัษณะเฉพาะของ วิมล  ไทรนิมนวล  ไดช้ดัเจนขึน 

เจตนา   นาควชัระ ( )   กล่าวถึงงานวรรณกรรมหลงัยุค  ตุลาคม    นักเขียนรุ่น

ใหม่ในยุคนีส่วนหนึงร่วมประวัติศาสตร์ทางการเมืองครังสําคัญ  อีกส่วนเป็นผู ้เ ฝ้ามอง

ประวติัศาสตร์   จึงได้รับอิทธิพลจากยุคก่อนหน้ามาอย่างชดัเจน  วรรณกรรมยุคหลงั  ตุลาคม 

 จึงเป็น “วรรณกรรมแห่งความสํานึกเชิงสังคม”  เน้นถ่ายทอดปัญหาของคนธรรมดาไร้

ฐานนัดรทีถูกเอารัดเอาเปรียบ   ส่วนฝ่ายตวัละครฝ่ายตรงขา้มนันมกัไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชดัเจน  

ไม่สามารถระบุศตัรูของคนยากไร้ทีแทจ้ริงได ้ สาเหตุนนัไม่ไดเ้กิดจากความไร้ความสามารถของ

นกัเขียน  แต่เป็นการหนีใหพ้น้รูปแบบการนาํเสนอแบบเดิม ๆ  มีความสร้างสรรค์ในการนาํเสนอ  

อีกทงัการกระทบกระทงักนัระหว่างคนในสังคมนันบางคราวซบัซอ้นเกินกว่าทีจะอธิบายออกมา

ชดัเจนเช่นสีขาวกบัสีดาํ   การนําเสนอวรรณกรรมในยุคนีจึงมีเสน่ห์ตรงทีศิลปะการซ่อนเร้น

ความหมาย การเลือนความหมาย  ซึงสิงเหล่านีจะส่งเสริมให้ผูอ่้านคิด วิเคราะห์ ดว้ยตนเอง โดยที

นกัเขียนอาจคาดหวงัไวว้่าผูอ่้านในยคุประชาธิปไตยจะมีสติปัญญาพิจารณาภาพทีผูเ้ขียนซ่อนหรือ 

เจือจางไวใ้หช้ดัเจนขึนได ้

บทความเรืองศตัรูทีลืนไหล  เป็นการตงัขอ้สงัเกตถึงตวัละครในวรรณกรรมหลงั  ตุลาคม 

 ซึงในขณะนนัวรรณกรรมเพือชีวิตถูกวิพากษว์ิจารณ์ว่าเป็นสูตรสาํเร็จ  ตวัละครทีร้ายก็ร้ายอยู่

เรือยไป  ตวัละครทีอ่อนแอก็ถูกรังแกอยูไ่ม่เปลียนแปลง วนเวียนซาํซากไม่มีความพยายามปรับตวั

ให้อยู่รอดในสังคมทีเปลียนไป   ประเด็นนีทาํให้นักเขียนในยุคต่อมาพยายามทีจะหลีกเลียงการ

สร้างงานในลกัษณะดังกล่าว    ซึงแนวคิดศตัรูทีลืนไหลนี สามารถใชอ้ธิบายตวัละครของวิมล    
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ไทรนิมนวล ในช่วงหลงัปี   ดงัทีพบว่า ในเรืองสันและนวนิยายของวิมลยุคหลงัพ.ศ. 2526 

บางเรืองแสดงภาพศตัรูทีหลากหลายขึนกว่าในยุคแรก ส่งผลให้เรืองราวมีความสมจริงเพิมขึน 

เพราะในสงัคมไม่ไดมี้เพียงนายทุนกบักรรมกร  ภาพชีวิตและจิตใจทีซบัซอ้นมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง   

การปรับตวัของคนทีตอ้งแบกรับการกดขีไดเ้ปลียนไป   ไม่ยอมจาํนนทุกประการอย่างเช่นแต่ก่อน  

ตวัละครเริมอยากเป็นโจรเพือหาเงินมาเลียงครอบครัว ตวัละครผูย้ากไร้เริมแสดงพฤติกรรมดา้นลบ

เพือเอาตวัรอดจากแรงกดดนัทีตอ้งเผชิญ   

พิเชฐ   แสงทอง ( )  กล่าวถึงเหตุการณ์สําคัญของวงวรรณกรรมไทยในช่วงต้น

ทศวรรษที  ดงันี 

.อาํนาจเผด็จการตน้เหตุของเหตุการณ์  ตุลาคม   พน้จากอาํนาจ ทาํให้บรรยากาศ

ทางการเมืองคลีคลาย  นกัเขียนกลบัมาสร้างงานได ้   บทเรียนจากความพลาดหวงัทางอุดมการณ์

ทางการเมือง  ส่งผลให้นักเขียนยุคนันเช่น  วัฒน์  วรรลยางกูร   คมทวน  คันธนู   พิบูลศักดิ      

ละครพล  พยายามจะแสวงหาการเขียนแบบใหม่ให้พน้จากข้อครหารูปแบบทางศิลปะทีแข็ง

กระด้าง ปราศจากกลวิธีการนําเสนอทีดี  กดดนัผูอ่้าน สิงเหล่านีส่งผลให้วรรณกรรมเพือชีวิต

กลายเป็นสญัญะของความลา้สมยั หยุดนิง จนกลายเป็น “วรรณกรรมนาํเน่าเพือชีวิต” มีสภาพไม่

ต่างจากโฆษณาชวนเชือ   

. เกิดนักเขียนเรืองสันรุ่นใหม่ขึน  เช่น  จําลอง ฝังชลจิตร   อัศศิริ  ธรรมโชติ   สําราญ  

รอดเพชร   มาลา  คาํจนัทร์    ชาต ิ กอบจติต ิ เป็นรุ่นหวัเลียวหวัต่อของกระแสวรรณกรรมไทยจาก

เพือชีวิตเข้มข้นไปสู่เพือชีวิตแบบมนุษยธรรมอนัเป็นรากเหง้าของวรรณกรรมสร้างสรรค์ใน

ปัจจุบนั      

.นกัเขียนในขอ้สองสร้างผลงานจนเป็นทียอมรับอยา่งแพร่หลาย ส่งผลให้วงวรรณกรรม

ตืนตวัเกิดรางวลัทางวรรณกรรมขึนหลายรางวลั  เช่น รางวลัวรรณกรรมยกย่อง  สมาคมภาษาและ

หนังสือแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ์ (เกิดขึนในปี พ.ศ. )    รางวลัช่อการะเกด 

(เกิดขึนในปี พ.ศ. )   รางวลัวรรณกรรมสร้างสรรคย์อดเยยีมแห่งอาเซียน (ซีไรต)์ (เกิดขึนในปี 

พ.ศ. )       



20 

 

 
 

พิเชฐ   แสงทอง ตังขอ้สังเกตว่า    เหตุการณ์ความขดัแยง้ การตอบโต้ และการวิพากษ ์

วิจารณ์วรรณกรรมเพือชีวิต อย่างรุนแรงในช่วงทศวรรษที  นัน เป็นกลไกแกไ้ขตวัเองของ

วรรณกรรมเพือชีวิตเพือตอบรับกบัโลกของความเป็นจริง หลงัจากพบว่า โลกของความฝัน นัน

พงัทลายลงไป   คือ เมือพบความพลาดหวงัจากทฤษฎีสงัคมนิยม ทีกลุ่มของตนเคยเขา้ร่วม  ดงันัน 

วรรณกรรมสร้างสรรคอ์าจเป็นผลของการพยายามปรับตวัของวรรณกรรมแนวเพือชีวิตเพือให้เขา้

กบัสภาพสังคมเสรีนิยมกระฎุ มพีทีกาํลงัเติบโตและมีบทบาทสําคัญทางสังคม  เศรษฐกิจ และ

วฒันธรรมมากยงิขึน      พิเชฐ  แสงทอง อธิบายขยายความบทความของ ชูศกัดิ  ภทัรกุลวณิชย ์ ที

ตีพิมพล์งใน  ปี   การวิจารณ์ "คําพิพากษา".  ทีมีเนือหาตอนหนึงเกียวกบัสภาวะจิตเภทของ

นกัเขียนหลงัยคุ   ตุลาคม      ไวว้่า  สภาวะจิตเภทนัน อาจหมายถึงความสับสนระหว่างสอง

ดา้น ดา้นหนึงนกัเขียนตอ้งการสลดัให้หลุดจากวาทกรรมเพือชีวิต  แต่ไม่อาจสลดัหลุดได ้เพราะ

มองไม่เห็นหนทางทีจะสร้างงานวรรณกรรมขึนมาในลกัษณะทีไม่เปิดโปง  ตีแผ่  แกปั้ญหา หรือ

สร้างสรรคส์งัคม  พิเชฐ  แสงทอง  จึงตงัขอ้สังเกตไวว้่า   วรรณกรรมสร้างสรรค์ ในยุคปัจจุบนัที

ผูอ่้านคุน้เคยกนันนั เป็นอนุสาวรียแ์ห่งสภาวะจิตเภทของสังคมวรรณกรรมไทยทียงัคงปรากฏให้

เห็นอยูจ่นปัจจุบนั     วรรณกรรมจะปลดปล่อยให้นักเขียนหลุดพน้จากกรอบความคิดสูตรสาํเร็จ

ของวรรณกรรมเพือชีวิตนนั คือวรรณกรรมแนวสจันิยม (realism)  เพราะเป็นการสร้างวรรณกรรม

เพือถอดแบบความจริง  ไม่เสนอตวัละครเพียงแง่มุมเดียว การถอดแบบนนัส่งผลต่อศิลปะการเขียน 

(รูปแบบ) นนัคือตอ้งสร้างความสมจริงใหเ้กิดอารมณ์คลอ้ยตาม และความจริงนนัจะเขา้ไปกระทบ

อารมณ์ผูอ่้าน   วรรณกรรมแนวสัจนิยมจึงเป็นเป้าหมายของการแสวงหาครังใหม่   และเป็นการ

แสวงหาทียนือยูบ่นรากฐานของความจริง  ไม่ใช่ความเพอ้ฝันเช่นในอดีต  วาทกรรมสัจนิยมเป็น

แรงผลกัดนัใหน้กัเขียนมุ่งหนา้เขา้ไปใชชี้วิตทีถินเกิด หรือเดินทางเขา้ไปฝังตวัอยูใ่นพืนทีเป็นระยะ

เวลานานเพือใหไ้ดข้อ้เท็จจริงมาใชใ้นงาน ใหเ้กิดความสมจริงทีสุด 

 

จากเอกสารใหค้วามรู้เกียวกบัวรรณกรรมวิจารณ์และวรรณกรรมเพือชีวิต พบว่า   เส้นทาง

การสร้างวรรณกรรมเพือชีวิตนนัเริมตน้จากการปลุกจิตสาํนึกทางสังคมของผูป้ระพนัธ์  การเขียน

วรรณกรรมแนวเพือชีวิตมุ่งจะสือสารกบันักเขียน ชีให้นักเขียนเห็นว่านักเขียนมีส่วนรับผิดชอบ
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ความเป็นไปของสงัคม  นกัเขียนมีอาํนาจกาํหนดทิศทางสงัคม    ช่วยเหลือผูย้ากไร้   ประเด็นสาํคญั

ในการสร้างงานวรรณกรรมเพือชีวิตยุคทีสองคือ แนวทางการสร้างวรรณกรรมเพือชีวิตที  ทีปกร 

ได้อธิบายไวใ้น ศิลปเพือชีวิต  ศิลปเพือประชาชน หนังสือเล่มนีมีอิทธิพลต่อนักเขียนในช่วง

ทศวรรษที  เป็นอยา่งยงิ     โดยต่อมา  พลศักดิ  จิรไกรศิริ  ไดอ้ธิบายขยายความวรรณกรรม

เพือชีวิตในส่วนทีเป็นพนัธกิจของนกัเขียนไวอ้ยา่งละเอียดใน  วรรณกรรมการเมือง    เมือเกิดการ

พลิกผนัทางการเมือง   กระแสวรรณกรรมเพือชีวิตได้เสือมลงไปด้วยความเคร่งครัดของการ

นาํเสนอ    การใชถ้อ้ยคาํปลุกเร้าใหเ้กิดความเพอ้ฝันถึงสงัคมในอุดมคติ  เหล่านีทาํให้นักเขียนและ

นกัอ่านเองเริมถึงจุดอิมตวั   ดงับทความของ ดวงมน  จิตร์จํานง เรือง กลับไปอ่าน ‘ศิลปเพือชีวิต 

ศิลปเพือประชาชน’  ทาํใหเ้ห็นสาเหตุทีทาํให้เกิดกระแสต่อตา้นต่อวรรณกรรมเพือชีวิต พร้อมทงั

แสดงแนวทางทีเหมาะสมทีวรรณกรรมเพือชีวิตควรปรับเปลียน    และในเวลานัน นักเขียน

วรรณกรรมเพือชีวิตในยคุเดิมและยคุใหม่ต่างก็แสวงหาแนวทางการเขียนแบบใหม่ทีจะสร้างสรรค์

สงัคมไดโ้ดยไม่ยดึติดกบัแนวทางเดิมทีถูกกระแสสงัคมวิพากษว์ิจารณ์  ขอ้สรุปในการหาทางออก

คือ   วรรณกรรมสจันิยม ทีมุ่งเสนอภาพจริงของมนุษย ์  ซึงผูว้ิจยัพบจากการศึกษาวรรณกรรมของ 

วิมล  ไทรนิมนวล  ในเบืองตน้ว่า งานเขียนของวิมล  ไทรนิมนวล  มีองค์ประกอบบางส่วน เช่น    

ตวัละคร ไดค้ลีคลายไปตามแนวทางของวรรณกรรมแนวสัจนิยมเช่นเดียวกนักับนักเขียนในยุค

เดียวกนัดงับทความเรือง ศัตรูทีลืนไหล ของ เจตนา นาควัชระ   บทสนทนาในเรืองสันหลายเรือง

แสดงใหเ้ห็นถึงความเบือหน่ายในวงการนกัอ่านและนักเขียนทีมีต่อวรรณกรรมเพือชีวิต  รูปแบบ

และเนือหาทีกาํลงัจะตอ้งเปลียนไปใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาดนักอ่าน   บทความเรือง  

“วรรณกรรมเพือชีวิต” ยงัไม่ตาย แต่แปลงกายเป็น “วรรณกรรมสร้างสรรค์”:  ข้อวินิจฉัยอาการ  

‘จิตเภท’ ในวรรณกรรมไทยของพิเชฐ  แสงทอง  ช่วยให้เห็นภาพรวมของวงวรรณกรรมใน

ระยะเวลาหลงัเหตุการณ์  ตุลาคม   และเขา้ใจการปรับเปลียนรูปแบบของ วิมล  ไทรนิมนวล 

ไดม้ากขึน 

 

1. .  งานวจิยัทีศึกษางานเขียนของ วมิล  ไทรนิมนวล 

1. . .  งานวจิยัด้านกลวธิ ี
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วลัยา  วิวฒัน์ศร ( ) ศึกษานวนิยายเรือง  งู  ของ วิมล  ไทรนิมนวล ในเรืองการ

ใชมุ้มมอง และการนาํเสนอตวัละครฝ่ายร้ายพบว่า  นวนิยายเรือง งู เสนอทศันะในแง่ร้ายผ่านตวั

ละคร หลวงพ่อเนียน และกาํนนัฤทธิ  โดยใชมุ้มมองการนาํเสนอแบบสรรพนามบุรุษที  คือ การ

เล่าอย่างผูรู้้แจ้ง ล่วงรู้เหตุการณ์ ล่วงรู้ความรู้สึกนึกคิดของตัวละครทุกตัวเป็นอย่างดี ซึงการ

นาํเสนอเช่นนีทาํใหน้วนิยายขาดความสมจริง  ในดา้นกลวิธีในการนาํเสนอตวัละครฝ่ายร้ายพบว่า 

ผูแ้ต่งเลือกใชมุ้มมองการนาํเสนอแบบสรรพนามบุรุษที 1 และ 3 ในการตีแผค่วามคิดอนัชวัร้ายของ

ตวัละครหลวงพ่อเนียน และเลือกใชส้รรพนามบุรุษที 3 ในการตีแผอุ่ปนิสยัของตวัละครกาํนนัฤทธิ 

ซึงในทศันะของ วลัยา วิวฒัน์ศร มีความเห็นว่า การเลือกใชก้ารนาํเสนอแบบสรรพนามบุรุษที 3 

เป็นการจงใจนาํเสนอความคิดตวัละครมากจนเกินพอดี ลกัษณะการเขียนดงักล่าวเป็นการลดทอน

คุณค่าทางวรรณศิลป์ อีกทงัไม่ส่งเสริมใหเ้กิดการตีความในหมู่นกัอ่านอีกดว้ย 

ทาํนอง  วงศ์พุทธ ( ) ศึกษานวนิยาย  เรืองของวิมล  ไทรนิมนวล คือ  คน

ทรงเจ้า และอมตะ ในดา้นกลวิธีการประพนัธ ์ ทศันะต่อชีวิตและสังคม คุณค่าทางวรรณศิลป์และ

คุณค่าทางปัญญา ไดข้้อสรุปว่า ในด้านกลวิธีการประพนัธ์  ผูแ้ต่งผสมผสานองค์ประกอบทาง

วรรณกรรมไดอ้ยา่งลงตวั ก่อใหเ้กิดอรรถรสในการอ่าน เกิดความงดงามทางวรรณศิลป์ ภาษาทีใช้

กระตุน้ใหผู้อ่้านคิดทบทวนถึงประเด็นปัญหาทีผูแ้ต่งตอ้งการนาํเสนอ ในดา้นทศันะต่อชีวิตและ

สงัคมพบว่า ผูแ้ต่งแสดงให้เห็นว่าปัญหาของคนและสังคมนันมีจุดเริมตน้จากแรงผลกัดนัภายใน

จิตใจของมนุษย ์โดยเฉพาะความโลภและความยึดมนัถือมนัในตวัตน ประกอบกบัการยอมจาํนน

ต่อวฒันธรรมทางความเชือทีสังคมบญัญติัขึนทาํให้มนุษยต์อ้งประสบปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตอย่าง

หลีกเลียงไม่ได ้ ผูแ้ต่งนาํแนวคิดเชิงปรัชญาเกียวกับการดาํรงอยู่และทางออกของปัญหามาเป็น

ประเด็นใหผู้อ่้านไดข้บคิด สิงเหล่านีทาํให้นวนิยายทงัสองเรืองมีคุณค่าทางปัญญาและคุณค่าทาง

วรรณศิลป์ควรค่าแก่การจดจาํ แมมี้จุดบกพร่องบา้งแต่ก็ไม่ทาํใหน้วนิยายลดทอนคุณค่าลงไปเท่าใด

นกั 

งานวิจยัดา้นกลวิธีทงัสองหัวขอ้วิจยัเป็นการวิเคราะห์กลวิธีการสร้างตวัละครจา

กนวนิยายเรือง  งู  และ  คนทรงเจ้า  ผลการศึกษาออกมาว่าการสร้างตวัละครหลกัของวิมล  ไทรนิม

นวล  ในสองเรืองนีมุ่งนาํเสนอความคิดจนทาํใหเ้รืองราวขาดความสมจริง การบรรยายแบบสรรพ
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นามบุรุษที  เป็นการเผยใหเ้ห็นถึงความคิดของตวัละครมากจนเกินไป ซึงเป็นมุมมองทีผูว้ิจยัทีจะ

ใชเ้ป็นขอ้สงัเกตในการพิจารณาการสร้างตวัละครจากผลงานเรืองอืน ๆ ของผูป้ระพนัธต่์อไป 

 

1. . .  งานวจิยัด้านการตงัประเด็นเนือหาเฉพาะ 

กมล   โพธิเยน็ ( ) ศึกษาประเด็นทศันะเชิงทุนนิยม และทีมาของทศันะเชิงทุน

นิยมทีปรากฏอยูใ่นเรืองสันและนวนิยายของ วิมล  ไทรนิมนวล เพือวิเคราะห์อิทธิพลของทศันะ

ดงักล่าวทีส่งผลต่อผูอ่้าน   โดยใชก้ลุ่มขอ้มูลเป็นงานเขียนของวิมล  ไทรนิมนวล ตงัแต่ปี   ถึง

ปี   แบ่งเป็นเป็นเรืองสันชุดกระแสลมทีพัดกลับ และชุดวันฟ้าหม่น รวมทงัสิน  เรือง 

และนวนิยาย  เรือง ประกอบดว้ย  งู  คนจน  คนทรงเจ้า  โคกพระนาง ดวงเดือนในห้วงนาํ และผู้

ไขว่คว้า   ผลการศึกษาพบว่าทศันะของวิมล  ไทรนิมนวล เป็นทศันะทุนนิยม มุ่งเน้นสะทอ้นภาพ

ชีวิตผูย้ากไร้ทีประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ อนัเนืองมาจากผูมี้ฐานะทางเศรษฐกิจสูงกว่าเอารัดเอา

เปรียบ ซึงทศันะทีผูแ้ต่งแสดงออกมาในวรรณกรรมนันเป็นผลมาจากประสบการณ์ชีวิต อิทธิพล

ของทศันะดา้นทุนนิยมส่งผลกระทบต่อผูอ่้านทงัทางดา้นอารมณ์และความคิด ทาํใหผู้อ่้านเศร้าสลด 

ขมขืน เคียดแคน้ชิงชงั  หดหู่  และบางครังถึงกบัทอ้แท ้ สินหวงั  ยอมจาํนนต่อชะตากรรม  เขา้ใจ

และเห็นใจผูเ้สียเปรียบทีถูกเอารัดเอาเปรียบและฉอ้ฉล  ในขณะเดียวกนัผูอ่้านจะรังเกียจ  ขยะแขยง

ผูที้ฉ้อฉลคดโกงและเอารัดเอาเปรียบผูอื้น   นอกจากนียงัอาจทาํให้ผูอ่้านมองเห็นสภาพ  สาเหตุ

และแนวทางในการแกปั้ญหา  การฉอ้ฉลของมนุษยใ์นสงัคมไปพร้อม ๆ กนั 

รัชนีกร  มุณีแนม ( )  ศึกษาทศันะทางสังคมในนวนิยายของวิมล  ไทรนิม

นวล  ด้านศาสนา  ด้านวฒันธรรม  ด้านการเมืองการปกครอง  ดา้นเศรษฐกิจ  ด้านคุณธรรม

จริยธรรม และทศันะต่อเทคโนโลย ี  โดยผูว้ิจยัไดใ้ชก้ลุ่มขอ้มูลนวนิยาย  เรือง ไดแ้ก่ งู คนจน  คน

ทรงเจ้า  โคกพระนาง   ผู้ไขว่คว้า   ดวงเดือนในห้วงนาํ   จ้าวแผ่นดิน  และอมตะ ผลการวิเคราะห์วา่ 

นวนิยายของวิมลปรากฏทศันะดงัต่อไปนี  ทศันะดา้นศาสนา วิมลมีความเห็นว่าบทบาทของศาสนา

และวัตรปฏิบัติของผูสื้บทอดศาสนาในเรืองนันมุ่งฝักใฝ่ในทางโลกมากกว่าทางธรรม ให้

ความสาํคัญกับการพฒันาด้านวตัถุมากกว่าการพฒันาจิตใจผูค้น  ด้านวฒันธรรมวิมลได้เสนอ

ทัศนะในเรืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดย มุ่งเน้นให้เ ริ มต้นจากสถาบันครอบครัว  
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สถาบนัการศึกษา และการยึดมนัในปรัชญาการดาํเนินชีวิต  ดา้นการเมืองการปกครองวิมลเสนอ

ทศันะดา้นสิทธิของประชาชน และบทบาทของเจา้หนา้ทีของรัฐทีกดขี เอารัดเอาเปรียบประชาชน

อยา่งไม่เป็นธรรมตลอดมา ดา้นเศรษฐกิจวิมลแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างระหว่างอาชีพ  สถานะ 

และความเป็นอยูข่องมนุษยใ์นสงัคมทียงัเห็นความเลือมลาํทางเศรษฐกิจอยู่อย่างสูง  ดา้นคุณธรรม

และจริยธรรม  วิมลเสนอทศันะว่า มนุษยค์วรมีศีลธรรมประจาํใจ เพือนาํไปปฏิบติัต่อผูอื้น เป็นการ

ยกระดบัคุณภาพจิตใจและคุณภาพของสงัคมได ้ก่อให้เกิดความสุขและความเจริญรุ่งเรืองของคน

ในสงัคม ดา้นเทคโนโลยี วิมลเสนอทศันะว่า ปัจจุบนัมนุษยคิ์ดคน้วิทยาการใหม่ ๆ มาใชจ้าํนวน

มาก สิงเหล่านีควรใชเ้พือใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคม ใชอ้ยา่งมีวิจารณญาณ ไม่ควรใชเ้พือประโยชน์

ของตนเองโดยไม่คาํนึงถึงคนอืน ๆ ในสงัคม  

  อิงอร   สุพนัธุว์ณิช  ( ) กล่าวถึงวตัรปฏิบติัของพระสงฆใ์นเรือง งู ว่า 

พระในเรืองนีไม่รักษาศีล ปฏิบติัตนอยา่งคนชวัแต่อาศยัร่มเงาของศาสนาเพือหาผลประโยชน์ใส่ตวั 

ส่วนชาวบา้นทีปรากฏในเรืองนนัเป็นตวัแทนของผูที้ศรัทธามากจนขาดสติ กลายเป็นความงมงาย 

และความงมงายนีเองทาํให้พระสงฆใ์นเรืองฉกฉวยประโยชน์ไปสู่ตวัเอง การใชงู้เป็นสัญลกัษณ์

แทนคนเป็นการแสดงใหเ้ห็นว่า  การไวใ้จคนโดยปราศจากการยงัคิดเป็นสิงอนัตราย ไม่เวน้แมแ้ต่

คนทีอยูใ่นสถานะพระสงฆ ์

ในเรือง คนทรงเจ้า  อิงอร   สุพนัธุว์ณิช  ไดเ้สนอทศันะไวว้่า  เป็นนวนิยายที  วิมล         

ไทรนิมนวล  ตอ้งการเสนอความเชือของชาวชนบทว่า  ความเชือของชาวบา้นนันเป็นสิงทีถูกตอ้ง

ในความคิดของชาวบา้นเสมอ  แมค้วามเชือนันจะไดรั้บการพิสูจน์ว่างมงายก็ตาม   หากใครสวน

กระแสความเชือของสงัคม คนผูน้นัก็จะไม่ไดรั้บการยอมรับและอาจถูกลงโทษ   แต่หากโอนอ่อน

ผอ่นตามก็จะปลอดภยัและอยูร่่วมกบัสงัคมนนั ๆ  ได ้  ตวัละครทีน่าสนใจคือ  ขาม    เป็นตวัละครที

มีพฒันาการมาจากคนทีไม่เชือตามชาวบา้น และถูกสถานการณ์บีบบงัคบัจนกลายเป็นคนทรงเจา้  

แมข้ามจะระลึกอยู่เสมอว่าเจา้พ่อไม่มีจริง  แต่ก็ตอ้งแสร้งอยู่ในสถานะนันต่อไป เพราะตอ้งการ 

ลาภสกัการะทีชาวบา้นนาํมาถวายตามความเชือ 

ทงัเรือง งู และ คนทรงเจ้า จึงเป็นเรืองทีบอกถึงวิธีการแสวงหาความสุขของคน 

และเผยให้เห็นว่า ยิงพยายามแสวงหาผลประโยชน์จากสิงใด ก็ยิงเป็นการเปิดโอกาสให้ผูที้หวงั
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ผลประโยชน์จากสิงนนัใชเ้ป็นเครืองหลอกล่อเพือหาประโยชน์อีกต่อหนึง คนโง่ย่อมตกเป็นเหยือ

ของคนฉลาด  ความเชือและความศรัทธาทีปราศจากการไตร่ตรองจะทาํให้มนุษยต์กเป็นเครืองมือ

ของผูอื้นทีหวงัแสวงหาประโยชน์จากความเชือนนั 

  จิตรลดา   สุวรรณรัตน์ ( )  วิเคราะห์การเปลียนแปลงคุณค่าชีวิตของ

พระสงฆไ์ทยอนัเนืองมาจากการพฒันาทางเศรษฐกิจทีสะทอ้นในนวนิยายเรือง งู ของวิมล  ไทรนิม

นวล ผลการศึกษาพบว่า นบัตงัแต่ประเทศไทยใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจในปีพ.ศ. 2504 ทาํใหว้ิถีชีวิต

ของผูค้นและสังคมเปลียนแปลงไป ผูค้นแก่งแย่งแข่งขนักันเพือเงินทอง ยึดถือความมงัมีเป็น

เป้าหมายของชีวิต นอกจากนนัการพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยยงัส่งผลต่อพฤติกรรมของ

พระสงฆใ์นเรือง งู จากเดิมพระเคยมีบทบาทในฐานะศูนยร์วมจิตใจของศาสนิกชน มีหน้าทีศึกษา

พระธรรมและสงัสอนชาวบา้น ก็หนีไม่พน้อิทธิพลของวตัถุนิยมและบริโภคนิยมเขา้ครอบงาํชีวิต 

จนกระทงัเปลียนพฤติกรรมกลายเป็นผูย้ึดมนัในเงินทอง ภาพลกัษณ์และชือเสียง จนละเลยการ

เผยแพร่พระธรรม สร้างเรืองโกหกมาหลอกลวงให้ชาวบา้นทาํบุญมากขึน  พระรูปอืนในวดั เช่น  

หลวงตาเต๋และพระจนัทร ก็แสดงพฤติกรรมให้เห็นว่าเห็นความสาํคัญของเงินทองมากกว่าการ

เผยแพร่พระธรรม หลวงตาเต๋ปลุกเสกวตัถุมงคลเพือจาํหน่าย พระจนัทรยอมอยูใ่นสมณเพศแมไ้ม่มี

จิตศรัทธาเพือแลกกับเงินทีหลวงพ่อเนียนมอบให้   จากผลการศึกษานีทาํให้เห็นวิถีชีวิตของ

พระสงฆที์เปลียนแปลงไปเนืองจากการพฒันาทางเศรษฐกิจ ทาํให้เห็นว่า อิทธิพลของเงินทองได้

เขา้ไปทาํลายวิถีชีวิตพระสงฆ ์ผูอ้ยูใ่นฐานะแบบอยา่งทีดีงามของสังคมนาํมาซึงผลกระทบดา้นอืน 

ๆ ทีจะตามมาอีกหลายประการ 

 งานวิจัยในส่วนตงัประเด็นศึกษาเฉพาะเกียวขอ้งกับประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ  และ

ความเชือ    ในประเด็นสุดทา้ยนนัเป็นงานเขียนทีมีชือเสียงของวิมล  ไทรนิมนวล    เรืองทีมีผูส้นใจ

ศึกษามากเป็นพิเศษ คือ งู และ คนทรงเจ้า  ตอกยาํความสําเร็จในงานเขียนชุดนีของวิมล              

ไทรนิมนวล ทีได้รับความสนใจทังวงการวรรณกรรม การศึกษา ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ ซึง

ผลการวิจัยจากการตังประเด็นศึกษาเฉพาะนีจะมีประโยชน์ในการเพิมจุดสังเกตและมุมมอง

ทางดา้นเศรษฐกิจ ใหผู้ว้ิจยัต่อไป 
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1. . .  งานวจิยัด้านพฒันาการวรรณกรรมของวมิล ไทรนิมนวล 

สุวรรณี  ประสาทศรี ( ) ศึกษาวรรณกรรมบนัเทิงคดีของวิมล  ไทรนิมนวล 

ในดา้นเนือหา  แนวคิด กลวิธีการวางโครงเรือง   ตวัละคร  ฉากและกลวิธีการเล่าเรือง  โดยใชก้ลุ่ม

ขอ้มูลวรรณกรรมของ วิมล ไทรนิมนวล ทีตีพิมพต์งัแต่ปีพุทธศกัราช   ถึง  ไดแ้ก่ รวม

เรืองสนัชุดกระแสลมทีพัดกลบั ชุด วันฟ้าหม่น  ชุด นิกเอดส์  และนวนิยาย งู  คนจน   คนทรงเจ้า  

โคกพระนาง ดวงเดือนในห้วงนํา  ผู้ไขว่คว้า  และจ้าวแผ่นดิน  รวมทังสิ นจํานวน  เรือง 

ผลการวิจยัพบว่าวรรณกรรมบนัเทิงคดีของ วิมล ไทรนิมนวล มีลกัษณะเนือหา  ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

เนือหาเกียวกบัสงัคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง ศาสนาและความเชือ ความรักและเนือหา

ปัจเจกชน   ปรากฏแนวคิด  แนวคิด  ไดแ้ก่ แนวคิดเกียวกบัความยากจนและความไม่เท่าเทียมกนั

ของคนในสังคม  การเสแสร้งและการใชเ้ล่ห์กลเพือสนองตณัหา  ความเหลวแหลกของสถาบัน

ศาสนา  ความลม้เหลวทางจิตวิญญาณของผูค้นในสงัคม การต่อสูฟั้นฝ่าอุปสรรคเพือความรัก และ

แนวคิดเกียวกบัการศึกษา การใชก้ลวิธีพบว่า วิมลนิยมใชโ้ครงเรืองแบบเก่ามากทีสุด การนาํเสนอ

กลวิธีการสร้างตัวละครจะสร้างตัวละครแบบฉบบัมากกว่าตัวละครแบบสมจริง ฉากทีเลือกใช้

สมจริงตามธรรมชาติ นอกจากนันยงัมีกลวิธีการเล่าเรืองแบบการเสนอผ่านองค์ประกอบอืน ๆ 

ภายในเรือง  โดยสรุปแลว้เนือหาและการนาํเสนอตวัละครสมัพนัธก์นั 

งานวิจยัชินนีใชก้ลุ่มขอ้มูลใกลเ้คียงกบักลุ่มขอ้มูลของผูว้ิจยั มีการศึกษาเรืองการ

สร้าง รูปแบบ  เนือหาเช่นเดียวกนั แต่พบว่ากลุ่มขอ้มูลยงัไม่ครอบคลุมไปถึงงานเขียนในยุคแรกที

เริมตีพิมพใ์นปี  เป็นตน้มา มีงานเขียนบางประเภททีไม่ปรากฏในวรรณกรรมยุคหลงัของวิมล  

ไทรนิมนวล อีกทงัผูว้ิจยัตงัโจทยใ์นการศึกษามุ่งพิสูจน์พฒันาการทางดา้นงานเขียนของ วิมล ไทร

นิมนวล จากการเขียนในแนวเพือชีวิต ไปสู่การพฒันาปรับเปลียนวิธีการใหมี้ลกัษณะเฉพาะของตวั

นกัเขียนเอง ซึงจะทาํใหเ้ห็นผลลพัธที์แตกต่างกนั 

 

จากการพิจารณาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งพบว่ามีผูส้นใจศึกษาวรรณกรรมของวิมล   

ไทรนิมนวล ในดา้นองคป์ระกอบทางวรรณกรรม ดา้นอิทธิพลทางเศรษฐกิจ และสังคมทีส่งผลต่อ

วรรณกรรมของวิมล  ศึกษาโลกทศัน์ และศึกษางานทีไดรั้บความนิยมสูง กล่าวคือ วรรณกรรมทีตี
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แผค่วามเชือในสงัคมชนบท  จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้ ทาํใหเ้ห็นแง่มุมทีหลากหลายทีส่งผล

ต่อการสร้างงานของวิมล แต่ก็ยงัไม่พบว่ามีงานวิจยัใดศึกษาในเชิงพฒันาการทางความคิดตงัแต่งาน

ในยคุแรกเขียน ไม่มีผูศึ้กษาการสืบทอดงานตามแนวทางวรรณกรรมเพือชีวิตไปสู่แนวทางเฉพาะ

ของตนเอง ซึง วิมล ไทรนิมนวล  เป็นนกัเขียนสาํคญัทีสร้างงานต่อเนืองอีกคนหนึงในยุคแห่งการ

เปลียนแปลงทางสงัคมและแนวทางวรรณกรรมดงักล่าว  ผูว้ิจยัจึงเลือกศึกษาพฒันาการวรรณกรรม

ของ วิมล ไทรนิมนวล ระหว่างปีพุทธศกัราช  -   ซึงผลการศึกษาจะเป็นส่วนหนึงขององค์

ความรู้ในประวติัวรรณกรรมไทยปัจจุบนันบัจากปีพุทธศกัราช  เป็นตน้มา                     

       

1.    ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการวจิยั 

1. เป็นประโยชน์สาํหรับการศึกษาพฒันาการวรรณกรรมของ วิมล ไทรนิมนวล หนึงใน 

นกัเขียนผูมี้บทบาทช่วงปีพุทธศกัราช 2520 เป็นตน้มา  

2. ทาํใหเ้ห็นวิธีการสร้างงานทีสืบทอดแนวทางวรรณกรรมเพือชีวิตของ วิมล ไทรนิมนวล   

3. ทาํใหเ้ห็นพฒันาการการสร้างงานวรรณกรรมทีเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของ วิมล   

ไทรนิมนวล 

4. ทาํใหเ้ห็นอิทธิพลของการเมืองการปกครองต่อวงการวรรณกรรม 

5. เป็นประโยชน์สาํหรับการศึกษาวรรณกรรมปัจจุบนัและวรรณกรรมกบัสงัคม 
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บทที 2 

 สภาพวรรณกรรมเพือชีวติหลงัเหตุการณ์  ตุลาคม  และ ภูมหิลงันักเขียน 

 

2.1 สภาพวรรณกรรมเพือชีวติหลงัเหตุการณ์  ตุลาคม   

การปฏิรูปการปกครองเมือ    ตุลาคม     ด้วยเหตุผล “เพือปราบปรามลทัธิทาง

การเมืองทีมุ่งทาํลายชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย”์ ส่งผลให้มีการจบัเป็นและจบัตายนักศึกษาผู ้

ต่อตา้นรัฐบาลจาํนวนมาก เหตุการณ์ดงักล่าวทาํให้งานวรรณกรรมเพือชีวิตถูกกวาดลา้งไปจาก

สงัคมดว้ย รัฐบาลในขณะนนัขึนบญัชีหนงัสือฝ่ายวรรณกรรมเพือชีวิตให้เป็นหนังสือตอ้งห้าม สั ง

เก็บและเผาทําลาย ห้ามประชาชนมีไว้ในครอบครอง สภาพการณ์เช่นนีมีผลทําให้วงการ

วรรณกรรมเพือชีวิตตอ้งซบเซาลงอีกครัง เพราะบรรดาผูที้ครอบครองหนังสือวรรณกรรมเพือชีวิต

จาํนวนมากมายทีซือหาไวก่้อนการปฏิรูปตอ้งนาํวรรณกรรมเหล่านนัมาเผาทิงหรือทาํลายเสียก่อนที

จะโดนขอ้หามีหนงัสือตอ้งหา้มไวใ้นความคุม้ครอง (สายทิพย ์นุกูลกิจ, :24) เหตุการณ์ในครัง

นีจึงเป็นปฏิบติัการ “รือรากถอนโคน” วรรณกรรมเพือชีวิตทีเคยมีบทบาทอยู่ในสังคมตลอดช่วง  

ปี ออกไปตามความมุ่งหมายของรัฐบาล  นกัเขียนวรรรณกรรมเพือชีวิตตอ้งหลบหนีเขา้ป่า ศึกษาต่อ

ต่างจงัหวดั ศึกษาต่อต่างประเทศ บางส่วนเขา้ร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย บางส่วน

พกังานเขียนชวัคราว เปลียนแนวการเขียนหรือเลิกเขียนและหนัไปประกอบอาชีพอืน นกัเขียนทีเคย

มีบทบาทสําคัญในยุคก่อนการปราบปราม เช่น เสถียร จันทิมาธร  ชลธิรา กลัดอยู่   เสกสรร 

ประเสริฐกุล   จรีนันท์ พติรปรีชา ตอ้งหนีเขา้ไปตงัหลกัในป่า  เหตุการณ์นีทาํให้ผูที้เคยเขียนอยู่แต่

เดิมหายไปจากวงการหนังสือ  หรือหากจะพิมพเ์ผยแพร่ก็เป็นไปไดอ้ย่างลาํบากดว้ยขอ้จาํกดัทาง

กฎหมาย 

การขาดอิสระในการสร้างงาน เป็นปัจจัยหนึงทีทาํให้นักเขียนหลายคนเริมปรับเปลียน

แนวทางในการสร้างงาน เช่น การใชว้ิธีแทรกความคิดเพือชีวิตไวใ้นเนือหาโรแมนติก นกัเขียนบาง

คนเขียนในแนวนวนิยายต่างแดน คือใช้ฉากและตัวละครในอีกสังคมหนึงแทนเมืองไทย เช่น
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ฤดูใบไม้ผลิจักต้องมาถึง นวนิยายของ วิทยากร เชียงกูล ทําไม ของสีฟ้า (รืนฤทัย สัจจพนัธุ์, 

: ) วิธีการสร้างงานแบบใหม่นีส่งผลใหแ้นวทางวรรณกรรมเพือชีวิตเริมเปลียนแปลงไป จาก

แนวทางการสร้างวรรณกรรมเพือชีวิตทีนิยมระหว่าง  ตุลาคม  ถึง  ตุลาคม  ทีเคยเน้น

รูปแบบเป็นเรืองสนั เขียนดว้ยภาษาเรียบง่าย แจ่มชดั จึงตอ้งปรับเปลียนไปอยู่ในรูปแบบของนว

นิยายมากขึน ลดทอนความรุนแรงของเนือหา แต่ยงัคงแทรกแนวคิดเพือชีวิตลงไป วิธีการเช่นนี

เป็นความพยายามของนกัเขียนทีจะรักษาแนวคิดของวรรณกรรมเพือชีวิตใหค้งอยู ่ 

ปรากฏการณ์สาํคญัอีกปรากฏการณ์หนึงหลงัเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 คือ การเปิดตวัของ

นิตยสาร โลกหนังสือ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.  โดยมีผูอุ้ดหนุนทุนจดัพิมพ ์คือ สาํนักพิมพ ์   

ดวงกมล ของ สุข สูงสว่าง มีบรรณาธิการ คือ สุชาติ สวสัดิศรี นกัเขียนและบรรณาธิการทีมีบทบาท

ในแวดวงวรรณกรรมเพือชีวิตในเวลานัน ทีมงานของนิตยสารประกอบด้วย อรุณ   วัชรสวัสดิ    

รัศม ีเผ่าเหลืองทอง  แม่ขวญัข้าว (นามปากกาของวิชัย นภารัศมี)  กัณหา แสงรายา (นามปากกา

ของ หา มะเด็ง) และสิเหร่ (นามปากกาของ จิรภัทร อังศุมาลี)   ด้วยความร่วมมือของคนกลุ่ม

ดงักล่าว นิตยสาร โลกหนังสือ จึงกลายเป็นแหล่งรวบรวมเรืองสนัของกลุ่มนกัเขียนวรรณกรรมเพือ

ชีวิต ทงัยงัเปิดพืนทีให้นักเขียนหน้าใหม่ส่งเรืองสันเพือลงตีพิมพ ์มีการตงัรางวลั “ช่อการะเกด” 

เป็นแรงจูงใจในการเขียน รางวลันีมอบใหเ้รืองสนัทีผา่นการตดัสินของกองบรรณาธิการ ดงัปรากฏ

ขอ้มูลในคาํประกาศเชิญชวนนกัเขียนของ  สุชาติ สวสัดิศรี ทีตีพิมพใ์นนิตยสาร โลกหนังสือ ฉบบั

เรืองสนั ชุดที  วันเวลาทีผ่านเลย  มีขอ้ความโดยสรุปดงัต่อไปนี 

 

โลกหนังสือ ฉบบั “เรืองสัน” คือหนงัสือรวมเรืองสันราย  เดือน ของนักเขียนไทยร่วมสมยั

ทุกคนทีเขียนไดมี้ “คุณภาพ” ทงัในดา้นรูปแบบและเนือหา แมใ้นการเขียนจะยงัมิใช่สิงสมบูรณ์ทีสุด    

ดีทีสุด แต่เรืองสันทีเขียนได้มี “คุณภาพ” ย่อมมีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเอง บรรณาธิการและกอง

บรรณาธิการ “โลกหนังสือ” เป็นเพียงผูท้าํหนา้ที คดัเลือก เรืองสันทุกเรืองทีมีผูเ้ขียนส่งเขา้มา โดยจะไม่

มีอคติว่าจะเป็นนกัเขียนเก่าทีมีชือเสียงหรือนกัเขียนใหม่ทีเพิงเริมตน้การเขียน โลกหนังสือ ฉบบั “เรือง

สัน” จึงเป็นเวทีของนกัเขียนเก่า – ใหม่ และนกัอ่านทุกคนทีปรารถนาอยากเป็นนักเขียน […] เรืองสัน

ใด ๆ ของผูเ้ขียนทีปรากฏแต่ละเล่ม บรรณาธิการและคณะผูร่้วมงานจะประกาศใหร้างวลั “ช่อการะเกด” 

(Karaked Prize) อนัเป็นเครืองหมายเสมือนเสียงตบมือจากกองบรรณาธิการ และเปรียบประดุจ “รางวลั
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เกียรติยศ” ทีท่านจะไดแ้สนยาก.. […] การพิจารณาเรืองสันใด ๆ ให้ไดรั้บเครืองหมาย “ช่อการะเกด” 

เพือเป็นรางวลัเกียรติยศ ยอ่มหมายถึงเสียงปรบมือ และการฝากฝันให้เฝ้ามองในการเขา้สู่บรรณพิภพ

ของนักเขียนผูน้ัน ทงันีเราจะพิจารณาเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผลงานของ นักเขียนใหม่ ทีเขียนเรืองได ้

“น่าสนใจ” และมี “คุณภาพ” อยา่งไรกต็าม นักเขียนเก่า ย่อมมีสิทธิไดรั้บการปรบมือดว้ยเครืองหมาย

รางวลั “ช่อการะเกด” เช่นเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นเรืองใด หรือกีครังทีท่านเขียนกต็าม เรืองสันทีไดรั้บการ

พิจารณาใหไ้ดร้างวลั “ช่อการะเกด” แต่ละฉบบัจะไดค่้าลิขสิทธิเรืองละ  บาท […]  ท่านล่ะ ท่าน

นักเขียน ท่านนักอ่านทีปรารถนาอยากเป็นนักเขียน ท่านจะหนุ่มหรือแก่ไม่สําคญั มีชือเสียงมาก่อน

หรือไม่ ไม่สาํคญั มียหีอ้หรือไม่ไม่สาํคญั ท่านจะไม่เขียนเรืองสันของท่านสักเรืองสองเรือง เพือท้าทาย

กบัตวัของท่านเอง ส่งมาให ้โลกหนังสือ ฉบบั “เรืองสัน” มอบ “ช่อการะเกด” ใหบ้า้งเชียวหรือ อยา่เกร็ง

ไปหน่อยเลยน่า ท่านเองเป็นคนหนึงทีจะเขียนเรืองสันได ้ต่อไปท่านอาจจะเขียนนวนิยายไดด้ว้ยซํา 

หากแต่ขณะนีท่านยงัไม่ไดล้งมือเขียนเท่านนั […]  

 เขียนเขา้สิ-ท่านนกัเขียน  

เรากาํลงัคอยเรืองสันของท่าน...  

เราจะเป็น “เครืองมือ” ใหท่้าน  

แต่ท่านจกัตอ้ง “ทา้ทาย” กบัตวัท่านเองก่อน!  

(โลกหนงัสือ ฉบบัเรืองสนั ชุดที 1 : หนา้คาํประกาศ) 

การจดักิจกรรมและตงัรางวลัเพือรวมรวมเรืองสันร่วมสมยัทาํให้เวลานันนิตยสารโลก

หนังสือ และสุชาติ  สวสัดิศรี  จึงมีฐานะเป็นฐานทีมนัของวาทกรรมเพือชีวิต ทาํหน้าที “จดัตงั” 

นกัเขียนเพือชีวิตรุ่นหลงั    ตุลาคม     ซึงส่วนใหญ่ยงัใส่เครืองแบบนกัเรียน  (พิเชฐ แสงทอง, 

: ) จะพบว่านักเขียนแนวเพือชีวิตทีสําคัญในยุคนันหลายรายส่งเรืองสันเข้าตีพิมพใ์น

นิตยสารฉบบัดงักล่าว  เช่น    ชัชรินทร์   ไชยวัฒน์,  จําลอง ฝังชลจิตร สกุล บุณยทัต  วัฒน์  วรร

ลยางกูร  อศัศิริ ธรรมโชต ิ  ชาต ิกอบจติติ   ศรีดาวเรือง   มานพ  ถนอมศรี   วิสา  คัญทัพ    วิมล  

ไทรนิมนวล   จนกระทงัเวลาผา่นไป 6 ปี นิตยสารโลกหนังสือ จาํตอ้งปิดตวัลงเนืองจากสาํนกัพิมพ์

ประสบปัญหาเรืองค่าใชจ่้ายในการจดัพิมพนิ์ตยสารฉบบันีมาอยา่งต่อเนืองยาวนาน 
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จากการศึกษาข้อมูลการทํางานของวิมล ไทรนิ มนวล ในตอนต้นพบว่า นิตยสาร            

โลกหนังสือ ตีพิมพเ์รืองสนั 3 เรือง ของ วิมล ไทรนิมนวล ไดแ้ก่ ผู้ เฒ่า ( ) ขยะสังคม ( ) 

และ โจร (ไม่ปรากฏปีทีตีพิมพค์รังแรก)  ดงันนั นิตยสารโลกหนังสือ และ สุชาติ สวสัดิศรี จึงเป็น

จุดเริมตน้สาํคญัทีทาํใหว้รรณกรรมของ วิมล ไทรนิมนวล เผยแพร่สู่สายตานกัอ่าน 

2.2 ภูมหิลงันักเขียน  

วิภา   กงกะนนัทน์. ( ) กล่าวถึงความสาํคญัของการศึกษาภูมิหลงัของนกัเขียนไวด้งันี 

 

การศึกษาประวติัวรรณกรรมสาํคญักบัการเรียนวรรณกรรมเช่นใด การศึกษาประวติัผูแ้ต่งกใ็ห้

ประโยชน์ในลกัษณะเดียวกนั วรรณกรรมนนัเกิดจากความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ และประสบการณ์

ของผูเ้ขียนทีถ่ายทอดออกมาดว้ยภาษา ถา้เราไม่รู้จกัคนเขียนเรากอ็าจตีความหมายของภาษาใน

วรรณกรรมของเขาผิดไปดว้ย เพราะกวีบางคนมีวิธีใชภ้าษาต่างไปจากภาษาธรรมดา อีกอยา่งหนึงการ

รู้จกัชีวิตส่วนตวัของกวี ช่วยใหเ้ราซาบซึงวรรณกรรมของเขายงิขึน  

(วรรณคดีศึกษา : )   

นอกจากประโยชน์ดา้นการตีความภาษาและความซาบซึงในวรรณกรรมแลว้ ผูว้ิจยัมีทศันะ

ว่า การศึกษาประวติัผูแ้ต่งจะทาํใหเ้ห็นความเชือมโยงระหว่างประสบการณ์ในอดีตกบัการกระทาํ

ในปัจจุบนัของผูแ้ต่งอีกดว้ย เนืองจากอดีตเป็นประสบการณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล เป็นการเรียนรู้ 

เป็นรากฐานและตน้ทุนทางความคิด ดงันนัอดีตยอ่มมีส่วนกาํหนดพฤติกรรม หรือกาํหนดโลกทศัน์

ของบุคคลผูน้นั การศึกษาประวติัผูแ้ต่งจึงเป็นส่วนหนึงทีช่วยในการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของ

นกัเขียนไดแ้ม่นยาํขึน สาํหรับ วิมล ไทรนิมนวล นนันกัเขียนไดแ้สดงใหเ้ห็นเรืองราวประสบการณ์

ในอดีตผา่นองคป์ระกอบต่าง ๆ ทางวรรณกรรมไวใ้นเรืองสนัและนวนิยาย  ประสบการณ์ในแต่ละ

ช่วงชีวิตปรากฏอยูใ่นวรรณกรรมของวิมล ไทรนิมนวล อยา่งสมาํเสมอ ทงัเรืองแนวคิดหลกั การ

สร้างฉาก และการสร้างตวัละคร  
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วิมล  ไทรนิมนวล เห็นความสาํคญัเรืองภูมิหลงัของนกัเขียนเช่นกนั  เขาจึงประกาศไวใ้น

คาํนาํหนงัสือบนัทึกประวติัและทศันะในการสร้างสรรคง์าน  ชือว่า วิญญาณแห่งสายลมพัดพาฉัน

มา ตีพิมพใ์นปี พ.ศ.  ดงันี 

  

ฉันไม่ไดเ้ขียนหนงัสือเล่มนีเพือทุกคน แมใ้จอยากจะใหเ้ป็นเช่นนนั เพราะนีคือหนงัสือทีบอก

เล่าเรืองราวและทรรศนะส่วนตวัของฉัน ดงันนัมนัจึงไม่จาํเป็นตอ้งอ่านแต่ประการใด – ถา้ไม่อยากอ่าน 

ยกเวน้แต่ว่า ท่านผูอ้่านทีจาํเป็นตอ้งศึกษางานเขียนของฉัน เพราะการศึกษางานเขียนจะ

สมบูรณ์ไดน้นัจะตอ้งรู้ภูมิหลงัของผูเ้ขียนดว้ย ฉันจึงเขียนหนงัสือเล่มนีดว้ยวิธีบอกเล่าเรืองราว และ

เนน้ในส่วนทีเกียวขอ้งกบังานเขียน หรือเป็นทีมาของงานเขียน […] 

ฉันไม่ไดคิ้ดว่าตวัเองสาํคญัอะไร แต่ทีตอ้งเขียนประวติัและทรรศนะของตวัเองก็เพราะ หลาย

ปีทีผ่านมา ไดมี้นกัเรียน นกัศึกษา ทงัปริญญาตรี ปริญญาโท ทีศึกษางานของฉันไดเ้พียรหาประวติัและ

ทรรศนะของฉันกนัมากราย แต่ไม่มีขอ้มูลเป็นชิ นเป็นอนัเลย ซํายงัหาไดย้ากอีกดว้ย สุดทา้ย พวกเขา

ต้องติดต่อขอให้ฉันเล่ าประวัติและทรรศนะของตัวเอง และมันก็ไม่ละเอียดพอทีผู ้ศึกษาจ ะ

วิพากษว์ิจารณ์หรือวิเคราะห์งานของฉันไดถ้ีถว้น ประการสาํคญั ฉันกบัผูศ้ึกษางานเขียนของฉันมกัหา

กนัไม่พบ เมือพบแลว้กย็งัว่างไม่ตรงกนัอีก ฉันคิดว่าหนงัสือเล่มนีจะช่วยให้หลาย ๆ อย่างดงักล่าวง่าย

ขึน 

และฉันยงัยนิดีพูดคุยกบัผูส้นใจงานเขียนของฉันเช่นเคยเพือเติมในส่วนทีหนงัสือเล่มนียงั

พร่องอยู ่

(วิญญาณแห่งสายลมพดัพาฉนัมา: หนา้คาํนาํผูเ้ขียน) 

ขอ้สงัเกตประการหนึงจากหนงัสือ “อตัทรรศนประวติั” ของ วิมล ไทรนิมนวล คือ ผูเ้ขียน

ตระหนกัว่า ประวติัและเหตุการณ์สาํคญัในชีวิตของเขามีอิทธิพลต่อการเขียนวรรณกรรมในแต่ละ

เรือง จึงสมควรจะรวบรวมประวติัและทศันะทีมีต่อสงัคมในดา้นต่าง ๆ ไวส้าํหรับผูศึ้กษาจะไดมี้

พืนฐานความเขา้ใจแนวคิดของเขาไดช้ดัเจนยงิขึน  
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วิมล ไทรนิมนวล กล่าวถึงประวติัของตนเองพร้อมทงัทศันะทีมีต่อรัฐ นายทุน การเมือง 

สงัคม พระสงฆ ์และการทาํบุญ อนัสมัพนัธก์บัการสร้างวรรณกรรมของเขาไวใ้นหนงัสือ วิญญาณ

แห่งสายลมพัดพาฉันมา (2545) สรุปความไดด้งัต่อไปนี 

นายวิมล  ไทรนิมนวล   เกิดเมือแรม  คาํ เดือน  ปีมะแม ตรงกบัวนัศุกร์ที  เมษายน พ.ศ. 

  ใกลย้า่นสะพานพระปินเกลา้  บิดามารดาอาศยัอยูใ่นกรุงเทพ ก่อนหนา้นนัต่างก็มีครอบครัว 

มีลูกมาก่อนแลว้  ต่อมาทงับิดามารดา ลูกเก่า ลูกใหม่ อพยพมาอยูที่อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  

ทงัสองประกอบอาชีพทาํไร่ ทาํนา และเลียงหมู  บนทีดิน  ไร่ ของบิดา  ครอบครัวของวิมลขดั

สนดา้นการเงินมาโดยตลอด  ดว้ยเหตุผลหลายประการ เช่น บิดามารดามีลูกมาก ปัญหาจากการ

เลียงสุกรตามคาํแนะนาํของรัฐบาล แต่ก็ตอ้งขาดทุนหลายต่อหลายครัง นอกจากนนัยงัมีปัญหา

หนีสินจากการลงทุนทาํไร่ ครอบครัวของเขาอดมือกินมืออยูเ่สมอ สาเหตุของการอดนนัเป็นเพราะ

พ่อแม่ไม่ใส่ใจและขยนันอ้ยไปหน่อย (วิมล  ไทรนิมนวล, : ) ค่าใชจ่้ายสินเปลืองอืน ๆ เกิด

จากมารดาติดการเล่นไพ่ และชอบทาํบุญ ชีวิตในวยัเดก็ของวิมล ไทรนิมนวล จึงเป็นภาพความทรง

จาํเกียวกบัไร่นาและความอดอยาก  ความทรงจาํในวยัเดก็ ไดก้ลายมาเป็นฉากในเรืองสนัและนว

นิยายหลายเรือง ดงัทีวิมลไดอ้ธิบายไวค้วามว่า 

 

ฉันบอกทิศทางและตาํแหน่งของบา้น วดั ตลาด และอาํเภอ ซึงลว้นตงัอยูริ่มฝังนาํทงัสิ น 

รวมทงัถนนหนทาง สิงปลูกสร้างอนัเป็นวิถีชีวิตใหม่กเ็พราะอยากใหเ้ห็นภาพสองภาพว่ามนัตดักนั

อยา่งไร ประการสาํคญั ทงัหมดนีเป็นฉากในงานเขียนของฉันหลายเรือง โดยเฉพาะนวนิยายเรือง “งู” 

“คนทรงเจา้”   “จา้วแผน่ดิน”   “โคกพระนาง”   “ดวงเดือนในหว้งนาํ” และเรืองสันอีกหลายเรือง 

(วิญญาณแห่งสายลมพดัพาฉนัมา:17) 

 จากการศึกษาพบว่า วิมลประสบปัญหาในวยัเด็กหลายเรือง เช่น ปัญหาความยากจน 

ปัญหาความพลาดหวงัจากนโยบายของรัฐ ปัญหาภายในครอบครัวทีมารดาชอบเล่นการพนนัและ

ชอบทาํบุญ หากนาํขอ้มูลดา้นภูมิหลงัผูแ้ต่งมาพิจารณากบัวรรณกรรมของเขาทงัสองยคุจะพบว่า 

วิมลนาํประสบการณ์เหล่านีมาเป็นส่วนหนึงของเรืองสนัและนวนิยายหลายเรือง เช่น เหีย (2524) 

กระแสลมทีพัดกลบั (2526) งู (2527) คนจน (2528) คนทรงเจ้า (2531) นอกจากนนัเขายงัแสดงให้
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เห็นว่าฉากทีปรากฏในวรรณกรรมหลาย ๆ เรืองของเขา มีทีมาจากสงัคมทีคลุกคลีมาตงัแต่ในอดีต

ดงัทีวิมลไดบ้รรยายไวข้า้งตน้ 

ทศันะทีปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของวิมลบ่อยครังจนกลายมาเป็นจุดเด่นอีกข้อหนึงใน

วรรณกรรมของนกัเขียนผูนี้ก็คือ การวิพากษว์ิจารณ์ตวัแทนจากอาํนาจรัฐทีกดขีประชาชนผูย้ากไร้ 

เช่น ตาํรวจ ทหาร กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น นายอาํเภอ ตน้เหตุนนัเกิดจากการปลูกฝังจากมารดาในวยัเด็ก 

ตามการเปลียนแปลงของวฒันธรรมครังใหญ่ในการปกครองยคุนนั วิมล ไดอ้ธิบายเอาไว ้ดงันี 

   

มีอยูว่นัหนึง เยน็แลว้ ขณะทีฉันกาํลงัเลียงควายอยู ่แม่ชวนฉันไปตลาด ฉันดีใจ แม่บอกใหฉ้ัน

ไปเอาเสือมาใส่เสียก่อน ฉันถามว่าทาํไม แม่บอกว่า “ถา้ไม่ใส่เสือจะถูกตาํรวจจบั” ตอนนนัฉันไม่เขา้ใจ 

ไม่ใส่เสือทาํไมตาํรวจตอ้งจบั แต่เมือโตขึนฉันจึงรู้ว่าสยามประเทศกาํลงัเปลียนแปลงดา้นวฒันธรรมกนั

ขนานใหญ่ เพือเปลียนจาก “บ้านป่าเมืองเถือน” ใหเ้ป็น “เมืองศิวิไลซ์” ผูค้นตอ้งใส่เสือ กางเกง และ

หมวก หา้มกินหมาก แม่กลวัจริง ๆ ว่าถา้ใครไม่ใส่เสือจะโดนตาํรวจจบั ทงัหลายทงัปวงมาจาก “ความ

อยากจะหนีรากเหง้าของตนเอง” ซึงกเ็ป็นผลมาจาก “การดูถูกวัฒนธรรมตนเอง” โดยท่านจอมพล ป. 

พิบูลสงคราม  

ถา้วนันีท่านผูน้าํยงัมีชีวิตอยู ่ และไดเ้ห็นว่าลูกหลานของท่านเปลียนแปลงไปอยา่งไร และยงิ

ไดเ้ห็นฝรังเถือน ๆ มาเดินตวัเปลือยอยูใ่น “ไทยแลนด์” ท่านจะรู้สึกอยา่งไร 

ผลดีของการไม่ใส่เสือจะทาํใหโ้ดนตาํรวจจบันนัทาํใหฉ้ันสงกาอยูเ่รือยมาว่า "ทาํไม” และ

คาํถามนีมนัอาจจะเติบโตเงียบ ๆ ในใจฉนัเรือยมา เป็นคาํถามทีสร้างจิตสาํนึกทางการเมืองใหฉ้ันโดย

ไม่รู้ตวั แต่ผลเสียของมนักคื็อ ฉันกลวัตาํรวจและมีอคติกบัตาํรวจเรือยมา รวมทงัพวกทหาร และใครก็

ตามทีมีอาํนาจ มีอาวุธ และใชอ้าํนาจและอาวุธนนัข่มขู่หรือทาํลายคนอืน 

(วิญญาณแห่งสายลมพดัพาฉนัมา : - ) 

 จากขอ้ความทียกมาขา้งตน้ จะพบว่า ความกลวัอาํนาจรัฐเริมจากมารดาทีไดข่้าวนโยบาย

รัฐบาลสงัใหเ้ปลียนแปลงวิถีชีวิตหลาย ๆ สิง เปลียนไปสู่ความ “ศิวิไลซ”์ ตามความมุ่งหมายของรัฐ 

มารดาของวิมลเป็นตวัแทนของชาวบา้นในชนบททีหวาดกลวัต่อการเขา้มาเปลียนวิถีการใชชี้วิต

จากฝ่ายรัฐบาล เมือรัฐควบคุมชาวบา้นดว้ยการกาํหนดบทลงโทษต่อผูฝ่้าฝืนกฎ ผลคือชาวบา้น
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ปฏิบติัตามคาํสงัของรัฐอยา่งเกรงกลวั และเมือมารดาของวมิลกลวั จึงใชค้วามกลวัเป็นเครืองมือ

ควบคุมบุตรและส่งต่อความกลวันนัมาสู่วิมลอีกทอดหนึง ดว้ยการขู่ว่า “หากไม่ใส่เสือตาํรวจจะมา

จบั”  ผลสืบเนืองจากการปลูกฝังเช่นนีทาํใหเ้กิดอคติในใจของวิมลไปก่อนทีจะไดรั้บประสบการณ์

จริงจากสิงทีตนอคติ  และเมือไดรั้บประสบการณ์จริงในทิศทางเดียวกนักบัความเชือในอดีตแลว้ 

ผลคือวรรณกรรมของวิมล เนน้การนาํเสนอภาพการถูกกดขีจากภาครัฐเป็นจาํนวนมาก โดย

เฉพาะงานในช่วงปี พ.ศ. -   นอกเหนือจากการบงัคบัดว้ยกฎหมายแลว้ วิมลยงัเสนอภาพ

การโฆษณาชวนเชือจากรัฐบาลเกียวกบัการทาํปศุสตัวต์ามนโยบายของรัฐ ทีทาํไปอยา่งขาดความรู้

ความเขา้ใจ ทาํใหช้าวบา้นมีหนีสินจาํนวนมาก 

 

ฉันอยากจะเห็นใจแม่เหมือนกนัทีตอ้งไปเล่นไพ่ เพราะมนัเป็นวิธีทีทาํใหมี้เงินไดเ้ร็ว ดีกว่า

การทาํนาทีทาํมากีปีกมี็แต่เป็นหนี แม่เคยเลียงหมูตามแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัที  พ.ศ.  

และรัฐบาลโหมประโคมสนบัสนุนใหเ้ลียง แต่เราไม่มีความรู้อะไรเลย เลียงกีรุ่นกเ็ป็นโรคตาย ขาดทุน

ยอ่ยยบัทุกครังไป รวมทงัเพือนบา้นคนอืน ๆ ดว้ย ตอนดึก ๆ ฉนัมกัตืนขึนมาจากเสียงพ่อกบัแม่ปรับ

ทุกขก์นัเรืองหนีสินทีมนัพอกพูนขึนทุกปีเหมือนดินพอกหางหมู แลว้กอ็อกความเห็นกนัว่าจะตอ้งไปกู ้

เขาเพิมอีก 

(วิญญาณแห่งสายลมพดัพาฉนัมา, 2545: -

) 

 จากบททียกมาทาํใหเ้ห็นวิธีการลงทุนของเกษตรกรในยคุแห่งการเร่งรัดพฒันาชาติ รัฐบาล

ส่งเสริมใหล้งทุน ในขณะทีการกระจายความรู้ถึงเรืองทีจะลงทุนนนัยงัไม่ทวัถึง ทาํใหเ้กษตรกร

ตอ้งเป็นหนี ครันจะลงทุนอีกก็ตอ้งกูเ้งินต่อไปอีก เป็นภาพแทนแห่งภาวะชนบทล่มสลาย เกษตรกร

เริมทีจะทิงถินเขา้เมืองมาเป็นกรรมกร ธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่เขา้มาแทนทีการเกษตรดงัเดิม  

 เรืองเล่าเกียวกบัสงัคมชนบทอีกเรืองทีวิมลนาํเสนอในอตัทรรศนประวติัคือ ค่านิยมในการ

ทาํบุญของชาวบา้น  ชาวชนบทผูเ้คร่งครัดในศีลธรรม ระลึกเสมอว่าการทาํบุญกบัพระสงฆใ์หผ้ล

บุญมากกว่าทาํบุญกบัฆราวาส การปลูกฝังดงักล่าวจึงเป็นการยกระดบัพระสงฆใ์หเ้ป็นอีกชน

ชนัหนึง ทีสูงส่งกว่าคนธรรมดา อนัเป็นเหตุใหพ้ระสงฆไ์ดรั้บอภิสิทธิเหนือกว่าชาวบา้น 
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ครอบครัวของฉันกบัวดัเหมือนมีสายสัมพนัธ์พิเศษ ไม่ว่ายากดีมีจนอยา่งไร แม่พยายามอยา่ง

ยงิทีจะใส่บาตรใหไ้ดทุ้กวนั วนัไหนไม่มีกบัขา้วแม่กจ็ะใส่ขา้วเปล่า 

การทีอาหารขาดแคลนในครอบครัวนนั ไม่ไดเ้กิดจากไม่มีเองตามธรรมชาติ หากแต่เป็น

เพราะพ่อกบัแม่ไม่สนใจจะ “หา” มากินมากกว่า แต่หากวนัไหนพ่อหรือแม่ขยนัขึนมา พระกจ็ะมี

อาหารดี ๆ อยูใ่นบาตร ไม่แต่เท่านนั แม่ยงัจะนิมนตพ์ระ “ขาประจํา” มาฉันเพลทีบา้นอีกดว้ย  

ฉันชอบวนัทีพระขาประจาํมาฉันเพลทีบา้น เพราะช่วยทาํใหบ้า้นคึกคกั แม่จะทาํกบัขา้วอยา่ง

พิถีพิถนั ชนิดทีคนในครอบครัวไม่มีวนัจะไดก้ินหรือไดเ้ห็นเลย 

(วิมล  ไทรนิมนวล, 2545: ) 

บททียกมาแสดงภาพของครอบครัวทีมารดาชอบการทาํบุญโดยไม่คาํนึงถึงฐานะ ทาํให้

ครอบครัวตอ้งเดือนร้อน  ปรากฏพร้อมกบัภาพความสุขสบายของพระสงฆที์มีฆราวาสเลียงดู ฉาก

และตวัละครเช่นนีปรากฏอยา่งชดัเจนในนวนิยายเรือง งู (2527) ทีกล่าวถึงตวัละครยายนวลผูรั้กการ

ทาํบุญเป็นชีวิตจิตใจ จนกระทงัทาํใหลู้กชายตอ้งเดือดร้อน แต่ยายนวลกย็งัคงเชือมนัในการทาํบุญ

เรือยไปจนจบเรือง ต่อมาวิมลใหส้มัภาษณ์กบันิตยสาร WRITER MAGAZINE ปีที 1 ฉบบัที 5 ไวว้่า 

ตวัละครยายนวลมีเคา้โครงมาจากแม่ของเขาเอง นอกจากนนัยงัใหข้อ้มูลเพิมเติมว่า ตวัละครแม่ใน

วรรณกรรมของเขาทุกเรืองมีเคา้โครงนิสยัมาจากแม่ของเขาเอง  

 

WRITER: เรือง “งู” ของวิมล มีการนาํมาวจิารณ์กนัทงัแง่บวกและแง่ลบ แต่อยา่งไรกต็ามยงั

ไม่มีใครพูดว่าวิมลเป็นมารศาสนา อยากใหคุ้ณพูดถึงตวัละครแต่ละตวัในเรือง “งู” เช่น หลวงพ่อเนียน, 

หลวงตาเต๋ พระจนัทร คุณไดภ้าพเหล่านีมาจากไหน 

วิมล: ใช่.. ไปเห็นมา เป็นตวัละครทีมีชีวิตจริง ๆ เกือบทงัหมดในเรืองนี อยา่งหลวงพ่อเต๋ นี

เป็นญาติกบัแม่ผม 

WRITER: แลว้แม่ของยสุ่ีนในเรืองเป็นแม่วิมลหรือเปล่า 



37 

 

 
 

วิมล: ใช่...แม่ผม แม่ผมนีจะเป็นตวัแม่ในทุกเรือง “คนจน” กเ็ป็นหลากหลายบุคลิกประสาทก็

อยูใ่นคนจน บุคลิกแบบลุ่มหลงงมงาย ความเชือเรืองบุญสวรรคแ์กกไ็ปอยูใ่นเรือง “งู” 

WRITER: เอาแม่มาขาย 

วิมล: ใช่ ยงัหากินไดอ้ีกเยอะ คนทรงเจา้กแ็ม่ผมอีกเหมือนกนั  

(สมัภาษณ์พิเศษ วิมล ไทรนิมนวล: 43) 

 จากบทสมัภาษณ์จะพบว่ามารดาของวิมลมีบทบาทสาํคญัต่อการสร้างงานของเขา วิมลมกั

ใชม้ารดาเป็นภาพแทนของตวัละครทีหลงงมงายดา้นความเชือ ทาํบุญเกินฐานะ เชือเรืองนรก

สวรรคจ์นกระทงัทาํใหค้รอบครัวตอ้งเดือดร้อน นอกจากนนัอุปนิสยัวิตกกงัวลของแม่ยงัเป็น

ตน้แบบของตวัละครแม่ในอีกหลายเรือง เช่น คนจน (2528) ทีวิมลกล่าวถึงในบทสมัภาษณ์  

ประสบการณ์เกียวกบัพระสงฆแ์ละการทาํบุญของวิมลปรากฏอีกครังเมือเขาเขา้รับราชการ

ครูทีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โรงเรียนทีวิมลสอนอยูต่รงขา้มกบัโรงเรียนวดั เขาจึงเห็นพฤติกรรม

การทาํบุญของคนในชุมชนทีทาํบุญอยา่งไม่คาํนึงถึงฐานะเช่นเดียวกบัมารดาของเขา วิมลให้

สมัภาษณ์ถึงประเดน็นีไวใ้นนิตยสาร WRITER MAGAZINE  ปีที 1 ฉบบัที 5 ดงันี 

 

 WRITER: เพราะเหตุอะไรวิมลมกัจะเขียนถึงเรืองสงฆก์บัเรืองวดัในแง่ลบ 

 วิมล: ช่วงนนัผมอยูโ่รงเรียนบางซ้าย (จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา) โรงเรียนจะมีคลองกนัอยู ่

อีกฟากหนึงเป็นโรงเรียนวดักาํลงัจะสร้างโบสถ ์ ราคาสิบยสิีบลา้น พระมีไม่กีรูป กุฏินีพราวหมดแลว้ 

แต่ชาวบา้นทีนอนดูหลงัคารัว หลงัคาจาก สังกะสีผุพงั ขา้งฝาแทบจะไม่มี ทาํไร่ทาํนาไดม้ากถ็วายวดั

หมด เพราะเชือเรืองบุญ สวรรค ์ เอ๊ะ.. รู้สึกว่าวดักาํลงัหลอกนีหว่า จะรู้ตวัหรือไม่กต็าม กพ็ยายามทีจะ

ดูดเงินจากชาวบา้น คือหลอกใหค้นทาํบุญมาเรือย ไอค้นทาํบุญกอ็ยากสุขสบายมากขึนในชาติหนา้ แต่

ชาตินีช่างแม่ง...มีเท่าไหร่ทาํบุญใหห้มด เผือเอาไวก้ินชาติหนา้ เขา้ใจนะว่าทาํไมพระถึงเป็นอยา่งนี 

ทาํไมชาวบา้นถึงเป็นอยา่งนี มีเท่าไหร่กท็าํบุญหมด แม่ผมนีหลานสองสามคนร้องกนัเจียว มีไข่สองใบ

แม่ผมทอดใส่บาตร แต่หลานนีกินขา้วคลุกนาํปลา เป็นอยา่งนีจริง ๆ สมยัผมอยูม่ธัยม จนกระทงัพีสาวมี

ลูกมีหลาน แม่ผมเป็นอยา่งนี เลือมใสศรัทธา ทุกวนันีแกอยูป่ระจวบ 
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 WRITER: ตอนนีแม่หายหรือยงั 

 วิมล: กย็งัเป็นเหมือนเดิม ซือเงาะซือผลไมไ้ปฝาก แกไม่ใหใ้ครกิน หลานเหลินไม่ใหก้ิน เกบ็

อยา่งดี รุ่งเชา้ใส่บาตร ซือเป็ดซือไก่ใหท้าํกบัขา้ว แกตอ้งแบ่งใส่บาตรไวก้่อน ซึงเราทุกวนันีกเ็ขา้ใจ เป็น

ความสุขทีไดรั้บการตอบสนองและศรัทธาอยา่งนี แกไดท้าํแลว้กมี็ความสุข 

(สมัภาษณ์พิเศษ วิมล ไทรนิมนวล: 46) 

จากการใหส้มัภาษณ์แสดงใหเ้ห็นว่าวิมลอยูใ่นสิงแวดลอ้มทีเห็นคนทาํบุญจนขาดสติมา

โดยตลอด สิงนีจึงปรากฏอยูใ่นเรืองสนัและนวนิยายของเขาอยูเ่สมอ เสมือนเป็นการเสียดสีใหเ้ห็น

วิธีการทาํบุญอยา่งขาดสติทีเขาไม่เห็นดว้ย เพือใหเ้กิดการวจิารณ์ขึนในหมู่นกัอ่าน 

ปี พ.ศ.  ครอบครัวของวิมลประสบปัญหาหนีสินจนกระทงัตอ้งอพยพออกจาก

นครปฐมมาอยูชุ่มชนแออดัเขตหว้ยขวาง บิดายดึอาชีพขายถ่าน มารดาขายก๋วยเตียวเนือ  พีสาวของ

วิมลคลอดลูกหลายคนและเอามาฝากไวใ้หม้ารดาเลียงดู สภาพความเป็นอยูใ่นเขตชุมชนแออดัและ

สกปรก เป็นเขตทีผูใ้ชแ้รงงานอาศยัอยูจ่าํนวนมาก นอกจากนนัยงัเป็นทีอยูข่องนกัเลง โสเภณี เด็ก

จรจดัทีหารายไดจ้ากการเก็บขยะขาย ตอ้งประทงัชีวิตดว้ยการไปรอแยง่เศษเนือเศษผกัตอนตลาด

วายเพือนาํไปประกอบอาหาร วิมลกล่าวถึงประสบการณ์สาํคญัตอนหนึงเกียวกบัเหตุการณ์การแยง่

เศษเนือในตลาด ทีเป็นเหตุการณ์ตอกยาํเรืองการแบ่งชนชนัขึนมาในความคิดของเขาอีกครังหนึง 

 

ฉันเคยวิงซือเนือบดใหแ้ก่ “คนบ้านเดียวกัน” ทีใหใ้ตถุ้นเราอาศยัในช่วงแรกทีเขา้มาอยูใ่น

กรุงเทพฯ เกือบทุกเชา้ เพราะ “ตอนเชา้เนือมนัสดหน่อย” ฉันคิดว่าแกเอาไปทาํกบัขา้ว ซึงแกกเ็อาไป

ทาํกบัขา้วเหมือนกนัจริง ๆ คือตม้แลว้คลุกกบัขา้วสวยใหห้มากิน ดงันนั “เขา” ที “หยงิ ๆ กนัทงันนั” 

น่ะ ไม่ใช่คนหรอก 

ฉันนาํเหตุการณ์นีไปเขียนเรืองสันเรือง “เพียงธุลีดิน” ส่งไปประกวดที “หนังสือพิมพ์เดลิ

ไทม์” และไดรั้บรางวลัชนะเลิศ ต่อมาฉันนาํมารวมเล่มอยูใ่นชุด “กระแสลมทีพัดกลับ”  

ฉันไม่เคยอิจฉาหมา เพราะว่าฉนัรักหมา แต่กมี็คาํถามแปลก ๆ อยูใ่นใจเรือยมาวา่ มนัเกิด

อะไรขึน “ช่องว่างระหว่างคนจนกบัหมา” ถึงห่างกนัอยา่งนนั 
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ทุกวนันียงิห่างมากขึนไปอีก - ลูกกรรมกรโดนรถชนตายไดค่้าทาํศพ  หมืนบาท ขณะทีหมา

ของเศรษฐีราคาหลายแสน แถมยงัมีเสือผา้ราคาแพง และมีเพชรนิลจินดาประดบัประดาเสียเลิศหรู 

ร้ายกว่านนั - ประเทศนี - เศรษฐีบางคนซือ “เหียเผือก” ตวัละเป็นแสนมาเลียง ขณะที “คน

เลียงเหีย” เงินเดือน ,  บาท ทาํไม “ช่องว่างระหว่างเหียกบัคนเลียงเหีย ถึงห่างกนัขนาดนนั” 

ฉันไม่ตอ้งการคาํตอบหรอก เพราะรู้อยูเ่ตม็อกว่าเป็นนโยบายของรัฐและรัฐบาลทุกยคุทุกสมยั

ทีตอ้งการใหป้ระชาชนในประเทศนีเหมือนกบัประเทศ “ทุนละโมบนิยม” อืน ๆ คือ “ใหป้ระชาชนมี

ความหลากหลายทางชีวภาพ” ไม่ใช่การกดขีขูดรีด ไม่ใช่ใครมือยาวสาวไดส้าวเอา ไม่ใช่สัตวที์แขง็แรง

กว่ากินสัตวที์อ่อนแอกวา่ตามทฤษฎีของชาร์ล ดาวิน แต่เป็นการ “พึงพิงอิงอาศัยกัน” อนัเป็นระบบ

นิเวศตามธรรมชาติ เพียงแต่ว่าคนจนถูกพวกคนรวยพึงพิงอิงอาศยัอยูฝ่่ายเดียวชวันิจนิรันดร์เท่านนั และ

การพึงพิงอิงอาศยันนักไ็ม่ไดห้นกัหนาอะไร แค่ “ส่วนเกิน” นิด ๆ หน่อย ๆ พอไดเ้ป็นเศรษฐีติดอนัดบั

โลกประกาศเกียรติคุณแก่ประเทศเท่านนัเอง 

ฉันไม่เคยอิจฉาหมา ซาํยงัรู้สึกผิดทีเบียดเบียนหมา เพราะบางครังฉันกแ็ยง่เศษเนือจากหมา

เหมือนกนั 

และไม่อิจฉา “พวกเหีย” นนัดว้ย แต่อยากเปลียนโครงสร้างสังคมเสียใหม่ ใหค้นจน ๆ ไดมี้

โอกาสสุขสบายเท่าพวกเหียบา้ง 

(วิญญาณแห่งสายลมพดัพาฉนัมา : 91-92) 

 ขอ้สงัเกตหนึงจากขอ้ความทียกมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัเห็นว่า วิมลคิดเปรียบเทียบตนเองกบัสงัคม

แวดลอ้มมาตงัแต่วยัเดก็ เขามกัเปรียบเทียบเสมอว่า สิงใดเท่ากบัสิงใด สิงใดไม่เท่ากบัสิงใด สิงใด

มากกว่าหรือนอ้ยกว่าสิงใด เหตุใดคนเหมือนกนัจึงไม่เท่ากนั เหตุใดสตัวมี์ความเป็นอยูดี่กว่าคนทงั

ทีคนไดรั้บยกยอ่งว่าเป็น “สตัวป์ระเสริฐ” เหตุใดคนรวยใชเ้งินเพือความสาํราญของตนแลว้ไม่หนั

มาสนใจสภาพชีวิตเพือนร่วมสงัคม  ทุกขจ์ากความยากจนเป็นทงัภาพความทรงจาํและเป็นส่วน

สร้างจิตสาํนึกเห็นใจต่อผูที้ยากไร้เช่นเดียวกนักบัเขา  ส่งผลใหว้ิมลเริมต่อสูเ้รียกร้องเพือสิทธิของผู ้

ยากไร้เรือยมานบัตงัแต่เขา้เป็นนกัศึกษาในวิทยาลยัครูจนัทรเกษม 

เมือเขา้ศึกษาระดบัอุดมศึกษา วิมลเริมทดลองเขียนเรืองสนัส่งไปหนงัสือต่าง ๆ เพือให้

บรรณาธิการพิจารณา ในเวลานนัขบวนการนกัศึกษาและประชาชนเติบโตอยา่งรวดเร็ว กลุ่ม
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นกัศึกษาออกนิตยสาร วรรณกรรมเพือชีวิต นบัแต่นนัมาวรรณกรรมกา้วหนา้ก็ไดรั้บการเรียกขาน

ว่า “วรรณกรรมเพือชีวิต” และใชค้าํนีต่อมาถึงปัจจุบนั นิตยสารวรรณกรรมเพือชีวิต รายเดือนพิมพ์

ผลงานกา้วหนา้ของนกัเขียนทงัเก่าและใหม่ เช่น จติตนิ ธรรมชาต ิ (สุภา ศิริมานนท์) ทว ี กุลนิกร  

พชิิต จงสถิตวฒันา  สถาพร ศรีสัจจงั  ชลธิรา สัตยาวฒันา  ชัยอนนัต์- ชัยสิริ สมุทวณชิ  ไรน่าน 

อรุณรังสี (รืนฤทยั  สจัจพนัธุ,์ : )  

การรวมกลุ่มของนกัเขียนเพือชีวิตส่งปฏิกิริยาใหก้ลุ่มนกัศึกษาเขา้ร่วมกบัฝ่ายเพือชีวิตมาก

ขึน ต่อมาเมือเกิดการชุมนุมขบัไล่เผด็จการนกัศึกษาและประชาชนฝ่ายกา้วหนา้เดินขบวน วิมลเป็น

ผูเ้ขา้ร่วมเหตุการณ์สาํคญัในวนัที  ตุลาคม  เขาพบกบัความผดิหวงัระหว่างชุมนุมเนืองจาก

เขาไดย้นิมาว่าแกนนาํนกัศึกษาไดต้กลงบางอยา่งกบัฝ่ายเผด็จการโดยไม่ถามความเห็นมวลชน วิมล

จึงสงสยัว่าเหตุการณ์ลอ้มปราบอาจมีฝ่ายปัญญาชนหวักา้วหนา้วางแผนใหน้กัศึกษาถูกทาํร้ายดงัที

กล่าวไวใ้นบททีผา่นมา เขารู้สึกผดิหวงักบัผูน้าํการชุมนุมในครังนนั รู้สึกว่าตนเองและผูเ้ขา้ร่วม

ชุมนุมถูกแกนนาํหกัหลงั วิมลจึงเขียนแสดงความคิดเห็นเกียวกบัประเด็นนีไวด้งันี 

 

บางคนลงทุนนอ้ยอยา่งน่าทึง แค่กา้วไปขา้งหนา้แลว้หนัหลงักลบัมาประจนัหนา้กบัเรา เขาก็

บรรลุถึงอุดมคติอนัยงิใหญ่ของตนแลว้ เพราะยนือยูข่า้งฝ่ายชนะ 

ฉันไม่จาํเป็นตอ้งเจ็บปวดเหียอะไรกบัเรืองพวกนี เพราะ “คาํเรียกร้อง” ในวนันนัไดรั้บ

คาํตอบแลว้ พวกเราต่างอิมหมีพีมนักนัถว้นทวั  

ประชาชนผูถู้กกดขีไดขึ้นไปนงับนวอทองแห่งอาํนาจกนัทุกคน 

ผูย้ากไร้ในอดีต... วนันีมีกินเหลือเฟือจนอว้กกนัวนัละสามเวลา 

แมแ้ต่หมากอ็ว้นพีจนเดินไม่ไหว 

ชยัชนะเป็นของประชาชนโดยสมบูรณ์ 

ทุกสิงทีเคยฝันเป็นไดอ้ยา่งใจหวงั 

ไม่ใช่เรืองยากอีกต่อไปแลว้ 
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เพียงแค่ยา้ยขา้ง 

ฟ้ากเ็ป็นสีทองผ่องอาํไพ 

‘ประชาชน’ เป็นใหญ่กนัโดยพลนั! 

(วิญญาณแห่งสายลมพดัพาฉนัมา : - ) 

 จากบททียกมาแสดงใหเ้ห็นว่า วิมลกาํลงัเสียดสีการกระทาํของผูน้าํการชุมนุมฝ่ายนกัศึกษา 

ว่าการกระทาํเช่นนนัเป็นการหกัหลงัผูร่้วมชุมนุม เพราะไม่เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมชุมนุมตดัสินใจ 

ตงัแต่นนัเป็นตน้มาวิมลก็มองว่าผูน้าํไม่จริงใจต่อประชาชน ผูน้าํพร้อมจะหกัหลงัประชาชนเพือ

ผลประโยชน์ของตนเองเสมอ ดงัทีวิมลไดแ้สดงทศันะผา่นวรรณกรรมตงัแต่นนัเป็นตน้มา 

ผูว้ิจยัพบว่า วิมลมกัใชว้ิธีการเล่าแบบเสียดสีทุกครังเมือกล่าวถึงผูมี้อาํนาจ วิมลจะไม่บอก

ผูอ่้านอยา่งตรงไปตรงมาในประเดน็รุนแรง ผูอ่้านตอ้งอาศยัการตีความเนือหาเทียบเคียงกบั

เหตุการณ์บา้นเมืองประกอบการอ่าน   ซึงผูว้ิจยัสงัเกตว่าวธีิการนีเป็นวิธีการทีวิมลนิยมใช ้กล่าวคือ 

การเขียนแบบอาํพรางความ การเขา้รหสั และการพูดสนบัสนุนฝ่ายตรงขา้มเกินความเป็นจริงใน

ทาํนองเสียดสี เพือกระตุน้ใหผู้อ่้านฉุกใจคิด เทียบเคียงกบัสถานการณ์ทางการเมือง และพยายาม

ถอดรหสัทีผูเ้ขียนซ่อนไว ้ 

 ในยคุทีวิมลกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัอุดมศึกษานนัแนวคิดเรือง นกัศึกษาตอ้งรับใช้

ประชาชน มีอิทธิพลต่อความคิดของนกัศึกษาในยคุนนัอยา่งยงิ วมิลเป็นหนึงในผูที้เติบโตมาพร้อม

กบัแนวคิดนี เขามกัร่วมกบัเพือนออกค่ายอาสาพฒันาชุมชนเพือช่วยเหลืองานชุมชนอยูเ่สมอ ครัง

หนึงเขาเดินทางไปค่ายอาสาพฒันาชุมชนทางภาคเหนือ และไดพ้บกบัพระสงฆรู์ปหนึงซึงต่อมา

วิมลนาํบุคลิกของพระรูปนีมาสร้างตวัละครหลวงพ่อเนียนในนวนิยายเรือง งู (2527) ดงัทีเขาได้

บรรยายไวด้งันี 

 

การออกค่ายของพวกเรานนัแปลกมาก เราออกไปสร้างโรงเรียนทีเป็นตึกใหแ้ก่โรงเรียน

เอกชน แต่ดีหน่อยทีเจา้ของท่านเป็นพระ ฉันเลยไม่คิดมาก เพราะท่านไม่ไดท้าํธุรกิจเป็นหลกั แต่ทาํเพือ

การกุศล (ฉันคิดเอาเอง) 
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เราไปสร้างโรงเรียนกนัทีอาํเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัลาํพูนอยูห่นึงเดือนเตม็ ๆ ทีจริงเราไม่ไดไ้ป

สร้างหรอก เพราะความรู้ความสามารถขนาดเราจะไปสร้างตึก  ชนั  ชนัไดอ้ยา่งไร เราเพียงแต่ไปช่วย

ขนอิฐขนทราย หิ วกระป๋องปูนพอใหต้วัไหมเ้กรียมเท่านนั แต่หลวงพ่อเจา้ของโรงเรียนท่านใจดีมาก 

แมเ้ราจะอาสาทาํ แต่ท่านกใ็หเ้งินเราใชเ้หมือนกนั จาํไดว้่าใหค้นละ  บาทอยู ่ -  ครัง ซึงรวมแลว้ก็

หลายเงินอยู ่เพราะพวกเรามีไม่ตาํกว่า  คน 

ประโยชน์ทีฉันไดรั้บในการออกค่ายครังนนักคื็อ ฉันไดต้วัละครทีคลาสสิก หมายความว่าเมือ

ฉันนาํมาเขียนเป็นตวัละครแลว้เหมือนมีตวัตนอยูจ่ริง นกัอ่านต่างรู้จกัตวัละครตวันีดีทุกคน ฉันนาํมา

จาก “หลวงพ่อ” เจา้ของโรงเรียนนนัเอง ท่านเป็นพระชาวเหนือ ร่างทว้ม ตวัไม่โตนกั ผิวขาว พูดจา

อ่อนหวาน พูดจากบัใครกม็กัจะลงทา้ยดว้ยคาํว่า “หนาโยมหนา” ฉันชอบท่านมาก แต่ท่านคงไม่ชอบ

ฉันหรอก อาจจะไม่สนใจฉันดว้ยซาํ เพราะฉันนนับอกตรง ๆ หิ วปูน ตากแดดร้อนเปรียงอยูทุ่กวนัจะหา

ความน่าเอน็ดูไดต้รงไหน แลว้ปรกติกผ็ิวดาํแดงขะมุกขะมอมอยูแ่ลว้ ท่านชอบเดก็หนุ่มหนา้ตาดี ผิว

ขาวสะอาดสะอา้นเหมือนตวัท่าน ดงันนัเพือนฉันสองคน ซึงมีรูปพรรณสัณฐานดงัว่าจึงไดรั้บความ

เมตตาจากท่านเป็นพิเศษ ท่านจะไปไหนมาไหน ไม่ว่าภายในวดั ต่างจงัหวดั หรือไปกรุงเทพฯ ท่านก็

มกัจะนงัรถเก๋งมารับใหเ้ดินทางไปกบัท่านดว้ย 

แมจ้ะไม่ไดเ้ดินทางไปไหน ท่านกย็งัมารับเพือนฉันใหไ้ปนอนทีกุฏิ ส่วนพวกเรา “เหล่าคน

รูปชวัตวัดาํ” กน็อนกบัพืนกระดานโรงเรียนเก่า ๆ ต่อไป 

ไม่ว่าตอนนนัหรือตอนนี ฉันกคิ็ดว่าสมควรแลว้ทีเพือนฉันจะตอ้งทาํหนา้ที “ติดสอยหอ้ย

ตาม” หลวงพ่อ เพราะเขาออกจะบอบบางไปสักหน่อย หลวงพ่อกค็งเห็นเช่นเดียวกบัฉัน ขืนใหหิ้ วถงั

ปูนตากแดดทุกวนัคงตายแน่ ฉันรักเขาจึงไม่อยากใหเ้ขาลาํบากเกนิจาํเป็น 

ฉันมกัคิดถึงบรรยากาศเมือออกค่ายอาสาพฒันาครังนนัซึงในชีวิตฉันกมี็แค่ครังเดียว มนัให้

ความรู้สึกทีดี มีประสบการณ์ ไดพ้บไดเ้ห็นดินแดนทีไม่เคยรู้จกั ประการสาํคญั หลงัจากนนัหลายปี 

เมือฉันเขียนนวนิยายเรืองแรก ฉันไดน้าํเอาบุคลิกของหลวงพ่อมาเป็นตวัละครทีชือ “หลวงพ่อเนียน” 

ใน   นวนิยายเรือง “ง”ู 

(วิญญาณแห่งสายลมพดัพาฉนัมา : - ) 

 จากบททีคดัมาพบว่า นอกจากวิมลจะเล่าถึงทีมาของตวัละคร หลวงพ่อเนยีน แลว้ ยงัเสนอ

ภาพช่วงหนึงของค่ายอาสาพฒันาชุมชนของเหล่านกัศึกษา ทาํใหเ้ห็นว่าการไปค่ายอาสาพฒันา

ชุมชนเป็นค่านิยมของนกัศึกษาในยคุนนั อาจมีทงัผูที้ตอ้งการไปช่วยเหลือชุมชนดว้ยใจมุ่งมนั ไป
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เพือเรียนรู้ความลาํบากของชนชนัแรงงาน หรืออาจไปเพราะการออกค่ายอาสาเป็นกระแสแห่งยคุ  

ภาพการไปออกค่ายอาสาพฒันาชุมชนทีวิมลแสดงใหเ้ห็นจึงเป็นภาพของนกัศึกษาทีพยายามจะเขา้

ไปช่วยทาํงานทีตนไม่ถนดั ดงันนัแต่ละคนจึงช่วยไดม้ากบา้งนอ้ยบา้งแตกต่างกนัไป ภาพรวมที

มองเห็นคือ นกัศึกษาช่วยอะไรไม่ไดม้ากนกั เพราะไม่ชาํนาญในการก่อสร้าง อยา่งดีก็ช่วยหยบิจบั

ยกของซึงเป็นงานง่าย ไม่ตอ้งใชค้วามชาํนาญ นกัศึกษาบางคนทีไปก็อาจจะไม่ไดไ้ปดว้ยจิตสาํนึก

อยากทาํเพือชุมชนเท่าใดนกั อยา่งเช่นเพือนสองคนของวิมลทีไปออกค่ายแต่ไม่ไดท้าํงานเป็นชิน

เป็นอนั ไดแ้ต่ติดตามพระเจา้ของโรงเรียนไปยงัทีต่าง ๆ ทงัยงัมีความเป็นอยูส่บายกว่าเพือนร่วม

ค่ายคนอืนอีกดว้ย    

วิมลเปิดสาํนกัพิมพข์องตนเองขึนในปี พ.ศ. 5 หลงัจากนนัผลงานทีกระจดักระจายตาม

นิตยสารต่าง ๆ ก็ไดรั้บการตีพิมพร์วมเล่ม งานวรรณกรรมของวิมลเปลียนแปลงไปในปีต่อมาโดย

การตีพิมพน์วนิยายเรือง งู ในปีพ.ศ.  เปลียนไปทงัดา้นรูปแบบและเนือหาทีมุ่งเนน้ไปทีเรืองตี

แผศ่รัทธาของคนในชนบท การสร้างตวัละครของวิมลโดดเด่นขึนมากในยคุนี นวนิยายเรือง งู 

กลายเป็นประเด็นถกเถียงในวงวรรณกรรมอยา่งกวา้งขวาง พบบทวิจารณ์จาํนวนมาก เขาสร้าง

ผลงานต่อเนืองมาจนกระทงัปีพุทธศกัราช -2540 สาํนกัพิมพข์องเขาเติบโตขึนจนเป็นทีรู้จกั

และเป็นหนึงในสาํนกัพิมพที์ทรงอิทธิพลในทศวรรษนนั (พิเชฐ แสงทอง, :หมุดหมายแห่ง

ทศวรรษ ทิศทางวรรณกรรมไทยในกระแสความเปลียนแปลง) หลงัจากเขาเปิดสาํนกัพิมพก์็พิมพ์

นวนิยายทีไดรั้บความนิยมอยา่งสูงคือ งู (2527) และ คนทรงเจ้า (2531) ในยคุนนันอกจากงานเขียน

ทีตีแผศ่รัทธาของชาวบา้นในชนบทแลว้ ยงัพบว่าวิมลเขียนวรรณกรรมเพือชีวิตไปดว้ยพร้อม ๆ กนั 

ผสมผสานทงัดา้นรูปแบบและเนือหา มีการนาํเสนอประเด็นทางสงัคมทีหลากหลายขึน ประเดน็

สาํคญัทีวิมลตงัใจจะทาํคือ ฟืนฟูจิตสาํนึกทอ้งถินนิยม ปัญหาทีแสดงผา่นวรรณกรรมตงัแต่ยคุแรก

จนมาถึงยคุหลงัเกิดขึนจากนายทุนทาํลายระบบการพึงพาตนเองของชาวบา้น ในทศันะของวมิลคือ

ชาวชนบทควรทบทวนวิถีชีวิตแบบดงัเดิม พึงพากนัเองในชุมชน ปฏิเสธนายทุน แรงงานเดินทาง

กลบัถิน หากฟืนสาํนึกเช่นนีกลบัมาไดว้ิถีชีวติของชนชนัแรงงานจะดีขึน ผูว้จิยัพบว่าการเรียบเรียง

ภาษาและประเดน็สนบัสนุนในยคุหลงัหนกัแน่นกว่ายคุก่อนหนา้ แสดงใหเ้ห็นพฒันาการทาง

ความคิดทีหาขอ้สรุปใหก้บัผูย้ากไร้ไดอ้ยา่งชดัเจนขึนกว่าในยคุก่อนหนา้ 
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 ปัจจุบนัวิมลยงัประกอบอาชีพนกัเขียนรวมทงัมีอาชีพเสริมคือการทาํการเกษตรและคา้ขาย 

เขาซือบา้นอยูใ่นจงัหวดัปทุมธานี วิมลพยายามทีจะกลบัไปอยูอ่าํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ทีเขา

ผกูพนัในวยัเด็ก แต่เมือกลบัไปก็พบว่าเขากลายเป็นคนแปลกหนา้ในทอ้งถินไปแลว้ จึงมาซือทีดิน

อยูป่ทุมธานี เหตุทีนกัเขียนบรรยายใหรั้บรู้เช่นนีก็เพือแสดงใหเ้ห็นว่า คนเมือทิงถินไปนาน ต่อใหมี้

ความผูกพนัเพียงใดก็ยากทีจะกลบัไปใชชี้วิตเช่นในอดีต ตวัเขามีชีวิตทีสอดคลอ้งกับตวัละคร

เกษตรกรพลดัถินในเรืองสนัและนวนิยายของเขา วิมลทาํไดเ้พียงอาศยัอยู่ในเขตจงัหวดัทีสามารถ

ขบัรถมาดูบา้นเดิมไดส้ะดวก ความหวงัของวิมลทีอยากใหค้นทีเคยทิงถิน “กลบับา้น” จึงเป็นเพียง

ความฝันทีแมแ้ต่ตวัเขาเองก็ยงัทาํไม่ได ้ จากเหตุการณ์ทีกล่าวมา เป็นการตอกยาํว่า หากชนบทถูก

ทาํลายแลว้ก็ยากทีจะฟืนฟูวิถีเดิมใหก้ลบัมา  การบริหารราชการแผ่นดินแบบเร่งรัดพฒันาโดยไม่

ตระหนักถึงผลกระทบทีจะเกิดขึนในอนาคตอาจทาํให้เกิดความเสียหายในระยะยาว วิมลเป็น

ตวัแทนของผูทิ้ งถินคนหนึงในยุคเร่งรัดพฒันาชาติ ในฐานะทีเขากา้วขึนมาเป็นนักเขียนผูห้นึง มี

กระบอกเสียงเป็นของตวัเอง เขาจึงพยายามสะทอ้นภาพการบริหารงานผดิพลาดของรัฐออกมาโดย

ใชต้นเองเป็นกรณีตวัอยา่ง 

 จากการศึกษาภูมิหลงัของนักเขียนจะพบว่าเรืองราวทีวิมล ไทรนิมนวล ถ่ายทอดมาใน

วรรณกรรมของเขา ส่วนใหญ่มีทีมาจากประสบการณ์ชีวิตของเขาแทบทงัสิน โดยสามารถสรุป

ปัจจยัสาํคญัทีมีผลต่อการสร้างวรรณกรรมของ วิมล ไทรนิมนวล ไดเ้ป็น 4 ประการ ไดแ้ก่ ความ

ยากจนในวยัเด็ก การถูกกดขีจากอาํนาจรัฐ เหตุการณ์ผูน้าํนักศึกษาตดัสินใจแทนผูร่้วมชุมนุม ใน

วนัที 14 ตุลาคม 2516 และอุปนิสยัการชอบทาํบุญของมารดา 

ประการแรก ความยากจนในวยัเด็ก ความยากจนในวยัเด็กทาํให้วิมลเคยชินกบัความอด

อยากยากไร้ ทาํใหว้ิมลไดเ้ห็นธาตุแทข้องคนอย่างหลากหลาย เนืองจากคนจนตกอยู่ในสถานะตาํ

ตอ้ย ไม่มีอาํนาจต่อรอง ไม่จาํเป็นตอ้งเกรงใจ ดงันนัใครจะปฏิบติัต่อคนจนอย่างไรก็ได ้ดว้ยเหตุนี

วิมลจึงเขา้ใจและเห็นใจผูย้ากไร้ เนืองจากเขาเคยตกอยูใ่นสถานะนนัมาก่อน และความเขา้อกเขา้ใจ

ผูย้ากไร้จึงทาํใหว้ิมลเขียนเรืองสันและนวนิยายสะทอ้นภาพชีวิตผูย้ากไร้อย่างสมาํเสมอตงัแต่ยุค

เริมตน้จนถึงปัจจุบนั ดว้ยความหวงัจะช่วยเหลือผูย้ากไร้เหล่านันให้มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน ดงัเช่นที
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ปรากฏในเรือง เพียงธุลดิีน (2521) ยคุสมยั (2522) ขยะสังคม (2522) ชีวิตทีมใีห้ (2526) เชือกทีขวัน

คอ (2526) 

ประการทีสอง การถูกกดขีจากอาํนาจรัฐ เริมตน้จากการปลูกฝังของมารดาว่ารัฐบาลมี

กฎระเบียบเคร่งครัด ส่งผลให้วยัเด็กเขาหวาดระแวงเมือตอ้งเขา้ใกลต้ัวแทนของรัฐ เช่น ทหาร 

ตาํรวจ ประกอบกบัเมือเติบโตขึนวิมลอยู่ในยุคทีรัฐบาลทหารมีอาํนาจ วิมลเห็นการปราบปราม

ประชาชนดว้ยการใชก้าํลงัจนบาดเจ็บลม้ตายหลายครัง สิงนีเป็นความทรงจาํเลวร้ายทีมีต่อรัฐ ซึง

วิมลมกัแสดงผา่นเรืองสนัของเขาเสมอ ตวัละครทหาร ตาํรวจ ผูใ้หญ่บา้น กาํนัน หรือตวัแทนของ

รัฐมกัรับบทบาทเป็นฝ่ายร้าย บงัคบัใหป้ระชาชนผูย้ากไร้ทาํตามคาํสงั บา้งก็เอารัดเอาเปรียบขูดรีด

ผลประโยชน์จากประชาชนอย่างไม่เป็นธรรม บางเรืองแสดงให้เห็นความกระหายอาํนาจของตวั

ละครฝ่ายรัฐ ควบคู่ไปกับการกล่าวอา้งถึงผลประโยชน์ของชาติ ตัวละครเช่นนีปรากฏอยู่ใน

วรรณกรรมของวิมลเสมอตงัแต่ยคุแรกมาจนถึงปีพ.ศ. 2538 เช่น เหีย (2524) กระแสลมทีพัดกลับ 

(2526) โจร (2526) โคกพระนาง (2532) ผู้ไขว่คว้า (2534) 

ประการทีสาม เหตุการณ์ผูน้าํนกัศึกษาตดัสินใจแทนผูร่้วมชุมนุม ในวนัที 14 ตุลาคม 2516  

จุดเริมต้น คือ การเข้าร่วมเดินขบวนขับไล่ผูน้ ําเผด็จการทหารในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 

ขณะนนัวิมลมนัใจว่าฝ่ายประชาชนจะตอ้งชนะฝ่ายเผด็จการ แต่แลว้เหตุการณ์ก็กลบักลายเป็นว่า 

ผูน้าํนกัศึกษาตกลงกนักบัฝ่ายทหารโดยไม่ปรึกษาความคิดเห็นผูเ้ขา้ร่วมชุมนุม เหตุการณ์ในครังนี

ทาํใหว้ิมลหมดศรัทธาในตวัผูน้าํฝ่ายนกัศึกษา และเห็นว่าผูน้าํต่างทาํเพือตนเองทงัสิน ไม่ว่าจะเป็น

ผูน้าํฝ่ายใดก็ตาม ประชาชนเป็นเพียงเครืองมือทีจะทาํใหผู้น้าํเขา้สู่อาํนาจไดอ้ยา่งสะดวกเท่านัน จุด

เปลียนความคิดต่อตวัผูน้าํในครังนนัทาํใหว้ิมลมีไม่เชือมนัในตวัผูมี้อาํนาจทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็น

องคก์รทางการเมือง องคก์รการศึกษา องคก์รศาสนา ซึงสะทอ้นออกมาในวรรณกรรมของวิมลมาก

เป็นพิเศษระหว่างพ.ศ. 2527-2538 เช่น เรือง งู (2527) คนทรงเจ้า (2531) วันฟ้าใหม่ (2535) นักรัก

ชาติ (2538) จ้าวแผ่นดิน (2538) 

ประการสุดทา้ย อุปนิสยัการชอบทาํบุญของมารดา จากขอ้มูลทีศึกษามาพบว่ามารดาของ

วิมลฝักใฝ่การทาํบุญเนืองจากเชือว่าการทาํบุญจะมีชีวิตทีดีขึนในชาติหน้า พฤติกรรมนีทาํให้

สมาชิกในครอบครัวของวิมลไดรั้บผลกระทบมาโดยตลอด ลูกหลานตอ้งอดมือกินมือเพราะแม่เก็บ
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อาหารไวถ้วายพระ ภาพการทาํบุญของมารดาปรากฏพร้อมกบัความอยูดี่กินดีของพระสงฆ ์วิมลจึง

ถ่ายทอดพฤติกรรมทังสองผ่านนวนิยายทีมีชือเสียงของเขาคือ งู (2527) เป็นการการชีให้เห็น

ค่านิยมการทาํบุญทีทาํให้พระกลายเป็นผูมี้อภิสิทธิมากจนนาํไปสู่การสะสมอาํนาจบารมีในหมู่

สงฆ ์วิมลแสดงให้เห็นว่าชาวชนบททีมีพฤติกรรมการทาํบุญเช่นเดียวกนักบัมารดาของเขานันมี

จาํนวนมาก เมือประกอบกบัการจดังานบุญต่าง ๆ เพือระดมเงินเขา้วดั ก็จะทาํใหว้ดักลายเป็นแหล่ง

รวมเงินของชาวบา้นผูย้ากไร้ไวม้ากทีสุด ดว้ยความเต็มใจของชาวบา้นเอง ในประเด็นนีทาํให้เห็น

ภยัร้ายของศรัทธาทีคุกคามผูย้ากไร้ โดยทีผูย้ากไร้ไม่ตระหนักถึงโทษภยั  ไม่มีผูใ้ดพยายามเขา้ไป

วิพากษว์ิจารณ์ เพราะทุกคนต่างเห็นว่าการทาํบุญเป็นสิงดีงาม ฐานะยากดีมีจนเช่นไรก็ควรทาํบุญ 

วิมลจึงพยายามถ่ายทอดเรืองราวและผลกระทบจากการทาํบุญอย่างขาดสติออกมาให้เห็นใน         

นวนิยายเรือง งู(2527) คนทรงเจ้า(2531) จ้าวแผ่นดิน(2538) และในเรืองสนั เวสสันดร(2531) 
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บทที  

วรรณกรรมของ วมิล  ไทรนิมนวล  ระหว่างปีพุทธศักราช  –  

 

จากการศึกษาภูมิหลงัของนกัเขียนจะพบว่า วิมล ไทรนิมนวล เกิดในครอบครัวชาวสวน 

เขาเติบโตมาอยา่งอตัคดัขดัสน คลุกคลีอยูก่บัผูย้ากไร้ทงัในเขตชนบทและเขตเมือง ไดเ้ห็นสภาพ

ความเป็นอยูข่ดัสนยากไร้อนัเนืองมาจากภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เห็นการกดขีจากรัฐผา่นระบบการ

เรียกเก็บภาษี  เห็นการคุกคามจากนายทุนผา่นรูปแบบต่าง ๆ เช่น การผกูขาดการคา้ การทาํลายวิถี

เกษตรและวิถีปศุสตัวแ์บบดงัเดิมโดยใชเ้ทคโนโลยทีดแทนแรงงานมากขึน การใชส้ารเคมีเพือ

ควบคุมผลผลิตและกาํจดัโรคพืชโรคสตัว ์ เห็นภาพเกษตรกรตอ้งกูย้มืเงินนอกระบบหรือจาํนอง

ทีดินเพือหาเงินมาลงทุน เมือหนีสินพอกพูนจนไม่สามารถชาํระได ้ จนในทีสุดก็ตอ้งสูญเสียทีดิน

ใหก้บัรัฐหรือนายทุน แลว้จึงอพยพมาหางานทาํในกรุงเทพฯ เมือเขา้มาในกรุงเทพฯแลว้ก็ตอ้งพบ

กบัความกดดนัหลายประการ เหตุการณ์เหล่านีทาํใหว้มิลเขา้ถึงวิถีชีวิตของผูย้ากไร้ตามหลกัการ

ของวรรณกรรมเพือชีวติไปโดยปริยาย ดงัทีนกัเขียนร่วมสมยัต่างรู้ความจริงในขอ้นีดี มานพ      

ถนอมศรี นกัเขียนรุ่นพีไดก้ล่าวถึงชีวติของวิมลไวว้่า 

 

วิมล เป็นนกัเขียนอีกคนหนึงทีมีชีวิตอยูแ่ละเติบโตมากบัความยากจน บริเวณทีเขาอยูเ่ป็นสลมั

ซึงเตม็ไปดว้ยผูค้นยากไร้ ชีวิตมากมายผ่านสายตาของเขาและดูดซับเขา้ไปในสาํนึกของเขาตลอดเวลา 

เรืองสันมากหลายทีเขาเขียนขึนจึงเป็นเรืองของผูค้นรอบ ๆ ตวัเหลา่นนั ผูค้นในสลมั ผูค้นทียากจน ผูค้น

ทีตกอยูใ่นสภาพไม่มีทางเลือก แมแ้ต่ตวัเขาและพ่อแม่ของเขาเอง 

(รวมเรืองสนัชุด กระแสลมทีพดักลบั : คาํนาํ) 

หากพิจารณาเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีปรากฏในเรืองสันระหว่างพ.ศ. 2518-2526  จะพบว่าวิมลบรรยาย

ภาพชีวิตผูย้ากไร้ไดอ้ยา่งละเอียด และตงัใจเสนอภาพเหล่านนัซาํ ๆ ตลอดวรรณกรรมยคุนี แสดงให้

เห็นเจตนาทีจะสะท้อนภาพชีวิตผูย้ากไร้ให้ปรากฏออกมาในวรรณกรรม พร้อมทังเรียกร้องให้
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สงัคมเห็นใจผูย้ากไร้ คาํนึงถึงสาเหตุของความยากไร้ และร่วมมือกนัแกปั้ญหาเพือช่วยใหผู้ย้ากไร้

เหล่านนัมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน  

 

3.1 วรรณกรรมของ วมิล  ไทรนิมนวล  ช่วงปีพ.ศ. -  

เรืองสนัของ วิมล ไทรนิมนวล ในระหว่างปีพ.ศ. 2518-2526 มีจาํนวน 17 เรือง ดงัต่อไปนี 

ตารางที 2 รายชือวรรณกรรมของวิมล ไทรนิมนวล ช่วงปี พ.ศ. 2518 – 2526  

ลาํดบั ชือเรือง 
ชนิด               

คาํประพนัธ์ 

ปีทีตพีมิพ์

ครังแรก 
หมายเหต ุ

. ศพสุดทา้ย 

เรืองสนั 

 - 

. ชายเฒ่ากลางป่าลึก  - 

. ผูเ้ฒ่า 

2521 

- 

. เพียงธุลีดิน พิมพร์วมเล่มชุด

วันฟ้าหม่น 

ปี  

. ยคุสมยั 

2522 

6. ขยะสงัคม พิมพร์วมเล่มชุด 

กระแสลมทีพัด

กลบั ปี  
7. เหีย 

2524 8. ความตายของความทรงจาํ             

(ก่อนจะถึงความตายหมายเลข ) 

พิมพร์วมเล่มชุด

วันฟ้าหม่น 

ปี  
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ตารางที 2 รายชือวรรณกรรมของวิมล ไทรนิมนวล ช่วงปี พ.ศ. 2518 – 2526 (ต่อ) 

ลาํดบั ชือเรือง 
ชนิด                           

คาํประพนัธ์ 

ปีทีตพีมิพ์

ครังแรก 
หมายเหต ุ

. เชือกทีขวนัคอ 

เรืองสนั 

ไม่พบขอ้มูล 
พิมพร์วมเล่มชุด 

กระแสลมทีพัด

กลบั ปี  

. ชีวิตทีมีให ้

. ความตาย 

. ค่าแห่งชีวิต 

. อาชญากรรมและการลงทณัฑ ์

14. โจร 

. กระแสลมทีพดักลบั 2526 

. แกว้กบัเกด 

ไม่พบขอ้มูล 

พิมพร์วมเล่มชุด 

กระแสลมทีพัด

กลบั ปี  
. โคกพระนาง 

 

จากการเก็บขอ้มูลตวับทวรรณกรรมของวิมลผูว้ิจยัไดข้อ้มูลมาเฉพาะเรืองสนัทีตีพิมพร์วม

เล่มและนวนิยาย ต่อมาเมือติดต่อไปยงั วิมล ไทรนิมนวล นกัเขียนไดใ้หข้อ้มูลเพิมเติมทีเป็น

ประโยชน์หลายประการ ช่วยแนะนาํหนงัสือทีจะทาํใหค้น้ควา้ไดส้ะดวกขึน นอกจากนนัยงัได้

ทราบเพิมเติมว่ามีเรืองสนัทีวิมลไม่ไดเ้ก็บตน้ฉบบัไว ้ เป็นงานเขียนแบบวรรณกรรมเพือชีวิตอีก

ประมาณ  เรือง ซึงเขียนไวร้าว ๆ ปี พ.ศ. -   นกัเขียนไดร้ะบุชือเรืองสนัทีสูญหาย

เหล่านนั บอกชือนิตยสารพร้อมใหข้อ้มูลปีทีพิมพค์ร่าว ๆ  เมือผูว้ิจยัไดไ้ปสืบคน้เพิมเติมยงั

หน่วยงานทีเก็บรวบรวมเอกสารโบราณแหล่งต่าง ๆ ก็พบเรืองสนัเพิมเติมเพียง  เรือง และพบบท

วิจารณ์ของเรืองทีหาตวับทไม่พบ เนืองจากเรืองสนัดงักล่าวตีพิมพไ์วใ้นนิตยสารและวารสารราย
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สปัดาห์ รายเดือน รายปักษ ์ในยคุนนั เมือผา่นระยะเวลามาเนินนานจึงทาํใหสื้บคน้ลาํบาก เนืองจาก

โรงพิมพที์ตีพิมพปิ์ดกิจการ อีกทงัเรืองสนัเหล่านนัผา่นช่วงเวลาแห่งการกวาดลา้งวรรณกรรมเพือ

ชีวิต จึงอาจเป็นสาเหตุหนึงทีทาํใหห้าตวับทไดย้ากขึน  ผูว้ิจยัจึงคดัแต่ส่วนทีพบตวับท บางเรืองไม่

ระบุปีทีพิมพค์รังแรกเนืองจากหาหลกัฐานไม่ได ้จึงลงขอ้มูลปีทีพิมพร์วมเล่มไวใ้นหมายเหตุ 

สิงทีน่าสนใจอีกประการหนึงในเรืองสนัของวิมลยคุนี คือ วิมลมกัเขียนบนัทึกสนัไวท้า้ย

เรืองว่าเรืองสนัแต่ละเรืองมีทีมาอยา่งไร เพือใหเ้ห็นว่าแต่ละเรืองมีเคา้โครงความจริง ไม่เป็นเพียง

เรืองแต่งขึนมาเท่านนั ดงัจะยกตวัอยา่งต่อไปนี 

 

ผมเขียนเรืองนีเมือปี 2524 ปีนนัผมยงัเป็นครูสอนอยูที่อาํเภอบางซ้าย จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ไดเ้ห็นพวกชาวบา้นตอ้นรับขบัสู้พวกขา้ราชการจากอาํเภอบา้งจากจงัหวดับา้งอยู่

หลายครัง แต่ละครังนนัทาํใหผ้มรู้สึกหดหู่ใจ เพราะพวกชาวบา้นนนัทาํตวัเองเหมือนกบัว่าเป็นทาสของ

พวกขา้ราชการเหล่านนัมาแต่ชาติปางก่อน ทงัทีพวกเขากไ็ม่เคยจะไดรั้บคุณประโยชน์อะไรจริง ๆ จงั ๆ 

จากพวกขา้ราชการเลย นอกจากมาอยา่งเทวดา มาโปรด พูด ๆๆๆๆ แต่สิงทีแตะตอ้งไม่ได ้ แลว้ก ็                    

กิน ๆๆๆๆ แลว้กก็ลบัไปอยูค่รังแลว้ครังเล่า ผมเขา้ใจความรู้สึกนึกคิดของพวกชาวบา้น ว่าเป็นธรรม

เนียมการตอ้นรับดว้ยนาํใจไมตรีอนัดี ยงิแขกทีเป็น “เจา้นาย” ดว้ยแลว้ พวกเขายงิเพิมความกลวัให้

ตวัเองเขา้ไปดว้ย แต่ไม่เขา้ใจว่า ทาํไมพวกขา้ราชการจึงไม่เลิกสนัดานเทวดาฟ้าส่งมาโปรดเสียที ทงัที

ปากกพ็ล่ามแต่คาํว่า “ประชาชน” จนมนัหอ้ยติดปากเป็นพวงไปแลว้  

ต่อมา เรืองสันนีไดแ้ตกดอกออกช่อจนเป็นผลแห่งนวนิยายในปลายปี 2531 ชือ                                               

“โคกพระนาง” 

(บนัทึกทา้ยเรือง เหีย : 34) 

 จากบนัทึกทา้ยเรือง เหีย (2524) ทาํใหเ้ห็นแรงจูงใจทีทาํใหว้ิมลเขียนเรืองสนัเพือ

วิพากษว์ิจารณ์เจา้หนา้ทีของรัฐ ทีเขา้ไปลงพืนทีชนบท แต่ไม่มีความรู้ความสามารถจะพฒันา

ชนบทไดอ้ยา่งจริง ๆ จงั ๆ ไดแ้ต่เพียงเขา้ไปในฐานะของ “ตวัแทนรัฐ” ไปสร้างความลาํบากให้

ชาวบา้นตอ้งเสียเงินทองเลียงอาหาร เสียเวลามาตอ้นรับ โดยทีชาวบา้นไม่เคยไดรั้บประโยชนจ์ริง ๆ 

จงั ๆ จากเจา้หนา้ทีของรัฐเหล่านนัเลย เหตุการณ์นีจึงเป็นทีมาของเรืองสนั เหีย (2524) ทีวิมลเปรียบ
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ขา้ราชการเป็น “ตวัเหีย” ทีแอบไปกินไก่ทีชาวบา้นเลียงไว ้ โดยทีชาวบา้นป้องกนัไม่ได ้ เหมือนกบั

การมาของขา้ราชการ ทีชาวบา้นตอ้งเสียเงินทอง หรือตอ้งฆ่าสตัวเ์ลียงเพือนาํมาเป็นอาหารสาํหรับ

ขา้ราชการ โดยทีชาวบา้นไม่อาจปฏิเสธได ้

 อีกตวัอยา่งหนึงยกมาจากบนัทึกทา้ยเรือง อาชญากรรมและการลงทัณฑ์ (2526) ทีเป็นเคา้

โครงในการนาํเสนอภาพชีวติชาวชนบทอพยพเขา้มาหางานทาํในกรุงเทพฯ ดงันี 

 

หลายครังทีผมไม่สามารถกลบับา้นได ้ เพราะรถ บ.ข.ส. ช่วงดึกเป็นรถทางไกล ผมขึนไปทีไร

กถ็ูกไล่ลงเหมือนเป็นสัตวเ์ลือยคลาน ผมไดแ้ต่กลาํกลืนความขมขืนคบัแคน้นนัไว ้ แลว้กน็งัตบยงุที

สถานีขนส่งนนัแหละ ตกดึกผมแทบจะไม่เชือสายตาตวัเองว่าจะไดพ้บภาพทุเรศในประเทศนี เป็นภาพ

ผูค้นนบัสิบนบัร้อยนอนกนัเกลือน และผมกไ็ดรู้้ว่าผูค้นเหล่านีเป็นคนไร้ทีอยูอ่าศยั เป็นคนทีอพยพจาก

บา้นเกิดเมืองนอน เพือมาหางานทาํในกรุงเทพฯแต่เขากห็ากนัไม่ได ้ กลางวนัพวกเขาหายปะปนไปกบั

ผูค้นอืน ๆ คนแก่และเดก็ไปนงัขอทาน ผูช้ายไปขายแรงงาน ไปหางานทาํ หรือ(บางที) ไปก่อ

อาชญากรรมเพือจะไดมี้กินกนัตาย ผูห้ญิงไปขายตวั ผมพบแถวสวนจตุจกัรสองหน พวกเขากลายเป็น

คนอพยพไร้ทีอยูอ่าศยั ไร้อาหาร ไร้เครืองนุ่งห่ม และไร้เรียวแรงลงทุกวนั ผมพบคนหนุ่มของประเทศนี

นอนตายทีตลาดหมอชิตถึงสามคน ตามป้ายรถเมลอ์ีกนบัไม่ถว้น-ใครกนัทาํใหค้นนบัแสนนบัลา้น

กลายเป็นคนไร้สิ นทุกสิงทุกอยา่ง แมก้ระทงัความหวงั และใครกนัทีเสวยสุขจนแทบอว้กอยูบ่นความ

ทุกขย์ากของผูค้นเหล่านี? 

ผมไม่แปลกใจหรอกทีอาชญากรรมเกิดขึนทุกวนั และไม่ปฏิเสธดว้ยว่าส่วนมากเป็นคนสิ นท่า

เหล่านี เขารักชีวิตเหมือนทุกคน เขาจาํเป็นตอ้งมีชีวิตอยู ่ ถา้เขาไม่อาจจะมีชีวิตอยูอ่ยา่งสุจริตได ้ เขาก็

ตอ้งทาํทุกสิงทุกอยา่ง 

เราเรียกพวกเขาว่าพวกอาชญากร แต่ขอใหรู้้ไวด้ว้ยว่ายงัมีอาชญากร ‘ตวัสาํคญั’ ทีก่อ

อาชญากรรมใหค้นพวกนีตอ้งหมดทีหมดทางทาํมาหากิน และอาชญากรตวัสาํคญัตวันนัยงัไม่ไดถู้ก     

ลงทณัฑ ์ตรงกนัขา้ม เรากลบัเชิดชูใหม้นัเลิศลอยอยูจ่นทุกวนันี 

ไม่มีใครเขาพูดถึงเรืองเหล่านีกนัแลว้ เราจะลืมกนัเสียกไ็ด ้เพือเราจะไดเ้อาตวัรอดไปอีกวนั 

(บนัทึกทา้ยเรือง อาชญากรรมและการลงทณัฑ ์: 109-110) 
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 เมือนาํบนัทึกทา้ยเรืองทียกมาพิจารณาประกอบกบัวรรณกรรมของวิมลพบว่า ภาพทีวิมล

นาํเสนอสอดคลอ้งกนักบัเรืองสนัในยคุนีหลายเรือง นอกจากนนัยงัมีการนาํประเด็นต่าง ๆ ไปขยาย

ในเรืองสนัอืน ๆ เช่น การกล่าวถึงคนชนบททีอพยพมาหางานทาํแลว้ถูกนายทุนหลอกลวง จนตอ้ง

กลายเป็นคนเร่ร่อนและเลือกก่ออาชญากรรมเพือเลียงชีพ ทีปรากฏในเรือง    ยคุสมยั (2522)  การ

กล่าวถึงชีวิตขอทานพิการทีเสียชีวิตบริเวณตลาดโดยไม่มีคนสนใจในเรือง ค่าแห่งชีวิต (2526) 

รวมถึงการกล่าวถึงชีวิตของเกษตรกรอพยพมาหางานทาํในกรุงเทพ และตอ้งพบกบัความพลาดหวงั

ในเรือง กระแสลมทีพัดกลบั (2526) สิงเหล่านีแสดงใหเ้ห็นตน้ทางขอ้มูลในการเขียนวรรณกรรม

ของวิมล ซึงสอดคลอ้งกบัแนวทางวรรณกรรมเพือชีวิต ทีเนน้ยาํใหน้กัเขียนคลุกคลีกบัประชาชนผู ้

ยากไร้ เพือจะถ่ายทอดความเป็นจริงออกมาใหส้งัคมไดรั้บรู้ เพือร่วมกนัหาทางแกไ้ข 

 

3.2 แนวคดิทปีรากฏในวรรณกรรมช่วงปี พ.ศ. -  

 วิมลเขียนเรืองสนัลงหนงัสือหลายฉบบัในยคุเริมแรก มีทงัการตีพิมพล์งในหนงัสือทีเนน้

ประเด็นทางการเมือง เนน้ประเด็นทางการศึกษา และบางเรืองตีพิมพใ์นคอลมัน์เกียวกบัเรืองอ่าน

เล่นเพือความบนัเทิงจึงทาํใหเ้รืองสนัในยคุนีมีรายละเอียดบางประการแตกต่างกนัไป อนั

เนืองมาจากนโยบายของหนงัสือเป็นปัจจยักาํหนด แต่จะพบว่าแนวคิดสาํคญัส่วนใหญ่มุ่งเสนอ

ประเด็นการคุกคามจากรัฐและทุนนิยมเป็นหลกั แมใ้นเรืองสนัทีตีพิมพใ์นนิตยสารเพือความบนัเทิง 

มีแนวเรืองหลกัเป็นเรืองทีตอ้งจบแบบหกัมุม คือจบแบบเหนือความคาดหมายของผูอ่้าน วิมลก็ได้

แฝงภาพบางประการเกียวกบัรัฐและทุนไวไ้ดอ้ยา่งแนบเนียน  เมือพิจารณาแนวคิดหลกัแลว้สามารถ

แบ่งวรรณกรรมของวิมลในยคุนีออกเป็น 5 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ แนวคิดเรืองภยัจากทุนนิยม แนวคิด

เรืองชีวิตชนชนัแรงงานในเมืองหลวง แนวคิดเรืองความฉอ้ฉลของเจา้หนา้ทีรัฐ แนวคิดเรืองมนุษย์

เป็นผูส้ร้างและรับใชค้วามคิดตนเอง  และแนวคิดอืน ๆ  

3.2.1 แนวคดิเรืองภยัจากทุนนิยม 

 การตืนตวัของเศรษฐกิจไทยหลงัการเปลียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.   ธุรกิจคา้

ขา้วขยายตวั ความเขม้แข็งของการระดมเงินทุนสร้างความเชือมนัใหส้หรัฐอเมริกามอบเงินอุดหนุน
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จาํนวนมหาศาลเพือส่งเสริมการลงทุนในประเทศใหมี้ระบบการคา้เสรีทีเขม้แข็ง เงินสนบัสนุน

จาํนวนมากส่งผลใหอ้าํนาจการผลิตและการจบัจ่ายในประเทศเพิมขึน ภูมิทศัน์ของการเกษตรไทย

จึงเปลียนไปอยา่งสินเชิงในเวลาหนึงชวัอายคุน (ผาสุก พงษไ์พจิตร และคริส เบเคอร์, : ) 

นอกจากนนัแลว้สหรัฐอเมริกายงัอุดหนุนงบประมาณทางการทหารใหก้องทพั เตรียมพร้อมใช้

ประเทศไทยเป็นฐานทพัเพือต่อตา้นลทัธิคอมมิวนิสตที์กาํลงัขยายอาํนาจอยูใ่นภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้ ทุนจากสหรัฐอเมริกามีบทบาทสูงสุดในยคุรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ  ธนรัชต ์

ในยคุนนัรัฐบาลประกาศแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที  มีเนือหามุ่งส่งเสริมการ

ลงทุนจากภาคเอกชนเพือกระตุน้การขยายตวัของเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ระบบ

สาธารณูปโภคพืนฐานภายในประเทศ เพือใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน การพฒันานนัอาจ

กล่าวไดว้่าเป็นการอาํนวยความสะดวกใหทุ้นต่างชาติเขา้มาลงทุนไดอ้ยา่งเสรี จอมพลสฤษดิ

เปลียนแปลงโครงสร้างรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ทาํลายสหภาพแรงงาน กดค่าแรงใหต้าํเพือกระตุน้ให้

ต่างชาติเขา้มาลงทุนและกอบโกยผลประโยชน์กลบัไปยงัประเทศของตน (เบเนดิกท ์ แอนเดอร์สนั, 

: )   พืนทีชนบทอนัเป็นดินแดนอุดมไปดว้ยผลผลิตทางการเกษตรนานาชนิด มีแรงงานราคา

ถูก มีทีดินจาํนวนมาก เป็นปัจจยัสาํคญัทีนาํไปสู่การบุกเบิกพืนทีทางการเกษตรเพิมขึน โดยมีสาม

กลุ่มอาํนาจใหญ่ร่วมมือกนัผลกัดนั นนัคือ นกัธุรกิจคา้ขา้วชาวไทยเชือสายจีน กลุ่มชนชนัปกครอง 

และกลุ่มอาํนาจรัฐ  ผลทีเกิดขึนคือ กลุ่มทุนธุรกิจการเกษตรเขา้มามีบทบาทในชนบทอยา่งเป็น

ระบบ เกิดความผนัผวนทางเศรษฐกิจในปี  สินคา้ขึนราคา เมือผนวกกบัภยัแลง้ส่งผลให้

ผลิตผลทางการเกษตรตกตาํ ประเทศไทยประสบปัญหาดา้นเศรษฐกิจและการลงทุนทางการเกษตร

อยา่งหนกั ดงัหลกัฐานการวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจยอ้นหลงัในปี พ.ศ. 2518 ทีตีพิมพใ์นนิตยสาร

สยามรัฐสปัดาหวิจารณ์ ดงันี 

 

พอจะกล่าวไดว้่าสาเหตุสาํคญัทีทาํใหเ้กิดเงินเฟ้อขึนในประเทศไทยในระหว่าง พ.ศ. -

 นนั เกิดจากการใชจ่้ายเป็นจาํนวนมากทงัจากรัฐบาลและจากเอกชน ซึงเป็นการช่วยเพิมปริมาณ

เงินและความตอ้งการ ทาํใหร้ะดบัราคาโดยทวัไปโนม้สูงขึนตลอดมา แต่หลงัจากช่วงระยะเวลาดงักล่าว

แลว้คือ นบัตงัแต่ปี  เป็นตน้มาเศรษฐกิจของประเทศไดรั้บความกระทบกระเทือนจากความผนัผวน

ของเปลียนเงินตราและวิกฤตการณ์ทางการเงินทีเกิดขึนอยูบ่่อย ๆ รวมทงัปัญหาเงินเฟ้อในประเทศมงัคงั 
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ซึงส่งผลมายงัประเทศทีกาํลงัพฒันาทงัหลายประกอบกบัเกิดภาวะแหง้แลง้ขึนในประเทศทาํใหผ้ลผลิต

ทางการเกษตรทีสาํคญั ๆ ตกตาํลง รวมทงัอาหารหลกัคือขา้วดว้ย  

(สยามรัฐสปัดาหวิจารณ์, : ) 

 จากขอ้มูลดงักล่าวมาขา้งตน้จะพบว่า หลงัการเปลียนแปลงการปกครองกลุ่มทุนและรัฐเขา้

ไปบุกเบิกพืนทีทางการเกษตรนานกว่า  ทศวรรษ ระยะเวลายาวนานนนัยอ่มทาํใหว้ิถีชุมชน

เปลียนไป เกษตรกรเนน้การผลิตเพือการส่งออกมากขึน แนวคิดทุนนิยมส่งเสริมใหใ้ชเ้งิน

ขบัเคลือนทุกกิจกรรม ใชเ้งินลงทุนสร้างผลกาํไร เนน้การผลิตจาํนวนมาก ๆ เพือผลลพัธก์ลบัมา

เป็นเงินจาํนวนมาก ครันเมือถึงคราวเศรษฐกิจโลกผนัผวน เกิดปัญหาภยัแลง้ ผนวกกบัภาวะเงินลน้

ประเทศในยคุก่อนหนา้ทาํใหช้นบทสูญเสียอยา่งหนกั วถีิเกษตรดงัเดิมล่มสลาย การเกษตรแผน

ใหม่ใชเ้งินลงทุนจาํนวนมาก ทาํใหเ้กษตรกรมีหนีสินมากจนไม่สามารถชาํระได ้ ในทีสุดเกษตรกร

ก็ตอ้งเสียทีดินทาํกินใหก้บันายทุนเพือชดใชห้นี  

 เรืองสนัในกลุ่มนีมีจาํนวน 5 เรือง ไดแ้ก่ ผู้เฒ่า (2521) กระแสลมทีพัดกลบั (2526) เชือกที

ขวันคอ (2526) ชีวิตทีมใีห้ (2526) และ ความตาย (2526) แต่ละเรืองแสดงใหเ้ห็นผลกระทบจาก

กลุ่มทุนทีเขา้มามีบทบาทในชนบท เขา้มาเปลียนแปลงความเป็นอยู ่ เปลียนแปลงค่านิยม ดงั

เหตุการณ์ทีปรากฏในเรือง ผู้เฒ่า (2521) ทีแสดงใหเ้ห็นว่าในอดีตชาวชนบทพึงพาตนเองได ้ไม่ตอ้ง

พึงพานายทุน  

 

(แต่ก่อน) ขา้วไม่จาํเป็นตอ้งมีปุ๋ย อยา่งดีกแ็ค่ขีววัขีควาย ขีเป็ดหรือขีหมู ทุกคนมีขา้วกินตลอด

ปี จะเดือดร้อนบา้งกเ็รืองโรคภยัไขเ้จ็บ ซึงกรั็กษาเยยีวยาดว้ยสมุนไพรในทอ้งถิน ไม่มีใครหามไปหา

หมอในเมืองทีค่ายาแพงลิบลิว แต่กไ็ม่เห็นจะหายขาดสักครัง และเมือก่อนโรคภยักไ็ม่ชุกชุมเหมือน

เดียวนี 

(ผูเ้ฒ่า : 109) 

 ผูเ้ฒ่าเล่าถึงดว้ยนาํเสียงชืนชมสงัคมชนบทในอดีตทีผูค้นพึงพาตนเองได ้ โดยไม่รับ

เทคโนโลยภีายนอกชุมชน ปลูกพืชไม่ตอ้งใชปุ๋้ย จึงไม่ตอ้งเสียเงินค่าปุ๋ย เจ็บป่วยก็ใชส้มุนไพร
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ทอ้งถินรักษา ผูว้ิจยัวิเคราะห์ว่าตวับทกาํลงัประณามเทคโนโลยจีากภายนอกชุมชน ปุ๋ยเคมีของ

นายทุนทาํใหดิ้นเสือมสภาพ ศตัรูพืชดือยาตอ้งใชใ้นปริมาณมากขึน นายทุนนาํปุ๋ยเคมีมาเป็นค่านิยม

ในการทาํการเกษตรแบบใหม่ทีเพิมปัญหาใหก้บัเกษตรกร ค่าใชจ่้ายเรืองนีเป็นส่วนหนึงทีทาํให้

ชาวนาตอ้งแบกรับหนีสิน ปุ๋ยทาํใหเ้สือมสภาพจนปลูกอะไรก็ไม่ใหผ้ล ส่วนเรืองยารักษาโรคนนัผู ้

เฒ่ามีความเห็นว่า ยาสมุนไพรทอ้งถินรักษาโรคไดมี้ประสิทธิภาพ ไม่จาํเป็นตอ้งพึงพายา

ประสิทธิภาพตาํทีหมอจ่ายให ้ จากประเดน็นีจึงเป็นการตอกยาํว่า เทคโนโลยจีากภายนอกชุมชน 

เป็นสิงทีก่อปัญหาใหค้นชนบททงัสิน  

 ผูเ้ฒ่าเล่าถึงวิธีการเขา้มาของกลุ่มทุนนอกพืนทีไวอ้ยา่งละเอียด  การค่อย ๆ แทรกซึมเขา้มา

ทีละนอ้ยจนกระทงักลายเป็นกลุ่มอาํนาจใหญ่ในชุมชน ครอบครองทุกสิงทุกอยา่งของชุมชนทงัที

ไม่ใช่คนในพืนที 

 

พออายมุากขึน ทุกสิงอนัดีงามกถ็ูกกาลเวลากดักินจนแทบหมด ผูค้นมากขึน บา้นเมืองเจริญ

ขึน คนแปลกหนา้ ท่าทางไม่เหมือนคนในหมู่บา้น แต่งตวัแปลก ๆ ค่อย ๆ ทยอยเขา้มาในหมู่บา้น พวก

เขาใหค้วามช่วยเหลือ ใหค้าํแนะนาํใหม่ ๆ ช่วยซือขา้วไปขายในเมือง พอนานเขา้การซือขายเริมมีเรือง

ยุง่ยากมากขึน ชาวบา้นตอ้งเซ็นสัญญา เมือมีการซือขายหรือใหเ้ช่าทีนากนั ทงั ๆ ทีแต่ก่อนไม่เห็นยุง่ยาก

อยา่งนนั คนไหนไม่เห็นดว้ยจะโดนข่มขู่ต่าง ๆ ทุกคนในหมู่บา้นไม่เขา้ใจกบัสิงทีคนแปลกหนา้

เหล่านนันาํเขา้มาหยบิยนืใหพ้ร้อมกบัวางกฎเกณฑชี์วิตใหพ้วกเขาและตวัแกเองดว้ย  

(ผูเ้ฒ่า : 1 ) 

นานเขา้คนแปลกหนา้ตงัโรงสีขึนในหมู่บา้น พวกเขากลายเป็นเศรษฐี ในทีสุดทีดินของคน

ในหมู่บา้นก็กลายเป็นของผูม้าใหม่ไปเรือย ๆ ชาวบา้นตอ้งเช่าทีนาทาํ ไม่เวน้แมแ้ต่นาของผูเ้ฒ่า 

ชีวิตทีเหลืออยูจึ่งเหมือนอยูใ่นนรก เป็นหนี ตอ้งทาํงานใชห้นีจนตาย 

 เรืองสนัเรืองนีแสดงภาพชีวิตชนบทก่อนถูกกลุ่มนายทุนคุกคาม ตามมาดว้ยภาพการยาํยี

ชนบทจากกลุ่มทุนและจบลงดว้ยการตายของเกษตรกรผูมี้ชีวิตยนืยาวมาตงัแต่ยคุเกษตรแบบเก่า จะ

เห็นว่า วิมลชีนาํใหผู้อ่้านเห็นความดีของเกษตรในยคุเก่าทีชาวบา้นพึงพาตนเองได ้ พร้อมกนันนัก็

วิพากษร์ะบบทุนทีรุกเขา้ไปในชนบท ทาํใหชี้วิตคนและสงัคมเปลียนแปลงไปในทางทีเลวร้าย ดงั
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เหตุการณ์ทีเกิดขึนกบัผูเ้ฒ่า ทีตอ้งเป็นหนีลน้พน้ตวั ทีนาถูกโรงสียดึ ทาํงานใชห้นีจนตาย ไม่มี

ความสุขสงบบนัในปลายชีวติ 

เรืองกระแสลมทีพัดกลบั ( ) เป็นอีกหนึงเรืองทีกล่าวถึงภยัคุกคามชนบทโดยฝ่าย

นายทุน เนือเรืองกล่าวถึงนกัเขียนคนหนึง กลบัไปเยยีมบา้นทีต่างจงัหวดั เขาเห็นว่าภูมิทศัน์ภายใน

ชุมชนเปลียนไปมาก สภาพอากาศแหง้แลง้จนไม่สามารถเพาะปลูกได ้ นกัเขียนผูน้นัถามบิดาว่าเหตุ

ใดจึงไม่บอกใหผู้แ้ทนขอฝนเทียมมาช่วยชาวบา้น บิดาของเขาตอบดงันี 

 

“เคยร้องขอกนัมานกัแลว้ แต่ผูแ้ทนฯเขาบอกว่า ทาํฝนเทียมมนักจ็ะไปตกทีภูเขาโน่นหมด” 

“มนักย็งัดีไม่ใช่หรือ อยา่งนอ้ยอากาศกย็งัชุ่มชืนบา้ง แลว้เทือกเขากอ็ยูไ่ม่ไกลไปจากนี

เท่าไหร่” 

พ่อส่ายหนา้ 

“เรืองนีน่ะพูดกนัมาแลว้ แต่ผูแ้ทนเขาไม่เล่นดว้ย” 

“แลว้เราจะมีผูแ้ทนไวห้าอะไร”  

“เอาไวห้าหอก...” พ่อต่อให ้ แลว้กพ็ูดต่อ “ไอที้มนัแลง้ทุกวนันีน่ะกเ็พราะไมม้นัหมดป่า และ

ไอที้ไมม้นัหมดป่านีกเ็พราะคนมนัไปตดัไม ้ ไอที้คนไปตดัไมก้เ็พราะตอ้งการเอามาปลูกบา้น แต่ไอที้

แน่ ๆ น่ะ ผูแ้ทนของเรามนัขึนไปตงัโรงเลือยบนภูเขามานบัสิบปีแลว้ จนมนัรํารวยเป็นเศรษฐีมีเงินไป

สมคัรผูแ้ทนฯ ตอนนีมนัขึนไปตงัอยูติ่ดชายแดนพม่าโน่น...” 

(กระแสลมทีพดักลบั : - ) 

ในเรืองกระแสลมทีพัดกลบั (2526) วิมลแสดงใหเ้ห็นวิธีการทาํงานของนายทุน เริมตงัแต่ 

ใชเ้งินซือเสียงเพือใหไ้ดอ้าํนาจ เมือไดอ้าํนาจมาแลว้ก็ใชอ้าํนาจนนัเอือประโยชนก์บัธุรกิจของตน 

เพือระดมเงินทุนไวส้าํหรับซือเสียงในครังต่อ ๆ ไป เก็บส่วนต่างไปเรือย ๆ จนรํารวยมหาศาลไม่

สนใจดูแลประชาชนในความรับผดิชอบของตนเอง ครันจะเรียกร้องใหส้นใจปฏิบติัหนา้ทีของ

ตนเองนนักก็ลายเป็นว่า ประชาชนกาํลงัหวงัในสิงทีเป็นไปไม่ได ้
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“แลว้พ่อไปเลือกมนัทาํไม” 

“พ่อไม่ไดเ้ลือก คนมีเงินน่ะมึงกรู้็อยู”่ นาํเสียงของพ่อชกัหงุดหงิด “พ่อไม่เคยหวงัอะไรจาก

ผูแ้ทน พ่อหวงัถึงลมทีจะพดักลบัมาอีกครังมากกว่า แมว้่ามนัจะดูเลอืนลอยเตม็ที” 

ผมรู้ว่า เมือกระแสลมพดักลบัมาอีกครังมนัจะนาํความชุ่มฉาํมาสู่แผ่นดินของเรา แลว้เรากจ็ะ

เริมตน้กนัอีกครัง มะพร้าวจะเปลียนใบใหม่ แผ่นดินทีเคยแหง้ผากจะถูกพลิก พนัธุ์พืชจะถูกหว่านเพาะ 

ป่าจะสดเขียว ทางนาํจะมีนาํไหล พืชในไร่จะออกดอกออกผล แมว้่าราคามนัจะถูกกด แต่เรากย็งัมี

ความหวงัในชีวิต เรายงัมีความหวงัทีจะต่อรองราคา เรายงัมีทางทีจะเรียกร้องความเสียเปรียบกลบัคืน” 

(กระแสลมทีพดักลบั : - ) 

วิมลแสดงบทวิจารณ์นกัการเมืองในคราบนายทุนอยา่งแนบเนียน คาํสนทนาระหว่างพ่อลูก

หมายถึง การทีประชาชนจะรอใหน้กัการเมืองหนักลบัมาดูแลประชาชนนนัเป็นไปไม่ได ้  รอเห็น

ลมพดัเปลียนทิศยงัจะมีโอกาสเกิดขึนง่ายกว่า ในตวับทแสดงใหเ้ห็นความร้ายกาจของฝ่ายทุน 

กล่าวคือ นายทุนยงัคงทาํหนา้ทีอยา่งแข็งขนัโดยการกดราคาผลผลิตการเกษตร  ชาวไร่ชาวนาไดแ้ต่

รอใหฝ้นตกตอ้งตามฤดูกาล เพราะเวลานีมีแต่ธรรมชาติเท่านนัทีหวงัพึงพาได ้แต่แลว้ธรรมชาติก็ไม่

อาจช่วยเหลือชาวบา้นได ้เพราะนายทุนขึนไปตงัโรงไมท้าํลายสมดุลระบบนิเวศจนกระทงัฝนไม่ตก

ตอ้งตามฤดูกาล ผลกระทบทีตามมาคือ ชาวไร่ชาวนาทาํการเกษตรไม่ไดผ้ล พวกเขาจึงตอ้งอพยพ

ไปหางานทาํในกรุงเทพฯ   

ตวัละครนกัเขียนผูคุ้น้เคยกบัเมืองหลวงดีรู้เช่นนนัจึงรีบออกปากเตือน เพราะเขาตระหนกัดี

ว่ากรุงเทพฯ ไม่เหลือพืนทีสาํหรับแรงงานอีกต่อไปแลว้ 

 

ผมไม่อยากใหพ้่อกบัแม่และนอ้ง ๆ ตอ้งเดือดร้อนร่อนเร่หาทีอยูที่ทาํมาหากินใหม่ เพราะมนั

ไม่ใช่เรืองง่าย ๆ ยงิเราไม่มีทุนรอนดว้ยแลว้... กค็งหนีไม่พน้ตอ้งพากนัเขา้ไปผจญชะตากรรมกนัใน

กรุงเทพฯ ซึงมนักเ็ป็นดินแดนทีแทบจะไม่มีอะไรจะใหเ้ราได ้ ‘ขดุคน้’ ใส่ทอ้งไปวนัหนึง ๆ อยูแ่ลว้... 

ภาพคนไทยอพยพทีหวัลาํโพง หมอชิต เอกมยั และทีกระจดักระจายเกลือนกล่นทวักรุงเทพฯ ยงัติดตา

ผมมาจนบดันี... ผมอยากจะบอกพ่อว่า กรุงเทพฯน่ะเป็นดินแดนแห่งความชวัร้าย... มีแต่คนทุกขย์าก อด
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อยาก เตม็ไปดว้ยขอทาน พวกฉกชิง พวกฉกฉวย พวกโจร ทงัในและนอกเครืองแบบ พวกขดูรีด กระหรี 

แมงดา สมี เศรษฐีหนา้ดา้น...ฯลฯ...แต่พูดไปกไ็ร้ประโยชน์ เพราะเมือถึงคราอบัจนไม่ว่าทีไหนเรากต็อ้ง

ไป...ไปเหมือนกบัผูค้นอืน ๆ นนัแหล่ะ 

(กระแสลมทีพดักลบั : ) 

 สิงทีตวัละครนกัเขียนในเรืองนีคิด เป็นภาพของกรุงเทพฯในยคุทีเกษตรกรหลงัไหลเขา้

เมืองจากพิษเศรษฐกิจตกตาํ “ผม” บอกเล่าว่าในเมืองมีบุคคลประเภทใดบา้ง ซึงลว้นเต็มไปดว้ยคน

จนและคนไร้คุณธรรม เมืองหลวงในเวลานนัเหมือนเขตอพยพจากภยัสงคราม แออดั แก่งแยง่ ไม่

สมควรตงัรกรากถาวร และดูราวกบัว่าวิมลกาํลงัพยายามใชป้ากของ “ผม” ประกาศออกไปว่า 

“กรุงเทพฯไม่มีทีว่างรับผูอ้พยพแลว้” หากจะมีโอกาสแสวงหาเงินทอง  ผูที้อพยพมาอยูก่่อนกค็ง

ไดรั้บโอกาสนนัก่อนผูต้ามมาในภายหลงั กรุงเทพฯไม่เหลือเศษเสียวความหวงัใดใหแ้ก่งแยง่อีก 

หากจะอพยพเขา้มาก็จะพบคนประเภทเดียวกนั ชีวิตของผูอ้พยพมีแต่จะตกตาํลงทุกวนั 

 เรืองต่อมาคือ เชือกทีขวันคอ ( ) เรืองสนัเรืองนีเล่าถึง  บุญคอยชายวยักลางคนทีเคย

เป็นคนงานขุดเหมือง แต่ไดรั้บอุบติัเหตุระหว่างทาํงานจนทาํใหก้ระดูกสะโพกไดรั้บบาดเจ็บ ขา

พิการ กลายเป็นคนเดินไม่ถนดั เดินระยะไกลแลว้ตอ้งหยดุพกับ่อย ๆ  เขากลบัไปทาํงานไม่ได ้

นอกจากทาํสวนแลว้เขาพยายามออกไปขดุแร่ทีพอหาไดแ้ลว้ร่อนไปขาย  ช่วยกนักบัลูกชายอายุ

ประมาณ  ขวบ เพือนาํเงินมาใชจ่้ายในครอบครัวและดูแลเมียทีป่วย ในแต่ละวนัภาวนาแต่ว่า

ขอใหมี้โชคไดแ้ร่มาก ๆ ชีวิตอยูก่บัความหวงัเท่านี เขาเสียใจทีไม่ควรทุ่มเททาํงานใหน้ายเหมือง

มากจนร่างกายของตนตอ้งพิการเช่นทุกวนันี ไม่มีคนเหลียวแล ซาํยงัตอ้งขวนขวายเลียงดูตนเอง

และครอบครัว ชีวิตของผูใ้ชแ้รงนนันนัมีแต่ถูกเอารัดเอาเปรียบอยูร่ําไป ผลผลิตทุกอยา่งทีมาจาก

ผูใ้ชแ้รงงานจะถูกนายทุนกดราคาใหต้าํ   เงินทีหาไดไ้ม่พอใชจ่้ายในบา้น เมือเป็นเช่นนนัแลว้กต็อ้ง

ไปยมืจากเถา้แก่ แลกกบัผลผลิตทงัหมดจากสวนของเขาในฤดูนี  สิงเหล่านีวนเวียนเป็นวฏัจกัร

เหมือนมีเชือกมาขวนัคอเขาเพิมขึนทีละเสน้ เขาเป็นคนป่วยทีรอวนัตาย ไม่มีทางจะทีสลดัหลุดจาก

เชือกทีขวนัคอได ้ 

 เชือกทีขวันคอ ( ) เป็นเรืองทีมุ่งวจิารณ์นายทุนเป็นหลกั เริมจากนายทุนเหมืองแร่ทีทาํ

ใหเ้ขาตอ้งขาพิการ เขาทาํงานอยา่งหนกัยา้ยเครืองฉีดแร่โดยไม่มีอุปกรณ์ทุ่นแรง เถา้แก่สงัใหทุ่้ม
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แรงเต็มที บุญคอยออกแรงจนกระดูกสะโพกเคลือน กลายเป็นชายพิการตกงาน  วิมลแสดงความคิด

ของบุญคอยในขณะนนัออกมาดงันี 

 

บุญคอยอดทีจะคิดถึงสาเหตุทีทาํใหเ้ขาเหลือเพียงครึงชีวิตไม่ได ้ มนัเกิดขึนเพราะความ

ซือสัตยต่์องานแท ้ๆ แต่ผลทีไดรั้บตอบแทนนนั นอกจากความทุกขท์รมานแลว้กมี็แต่ความว่างเปล่า 

(เชือกทีขวนัคอ : ) 

ไม่เพียงแต่บุญคอยเท่านนัทีถูกนายทุนเอารัดเอาเปรียบ ชาวบา้นคนอืน ๆ ต่างไดรั้บ

ผลกระทบจากเหมืองแร่และนายทุนทีตดัไมอ้ยูบ่นภูเขา การตดัไมท้าํลายป่าทาํใหอ้ากาศแหง้แลง้ 

เหมืองแร่กลายเป็นเหมืองร้างเนืองจากนายทุนถลุงแร่ออกไปจนเหลือเพียงเศษแร่ เมือเหมืองแร่ปิด

กิจการ ชาวบา้นขึนเขาไปขายแรงงานใหน้ายทุนตดัไม ้ บา้งก็เขา้ไปหางานทาํกรุงเทพฯ เหลือเพียง

บุญคอยทีขาพิการ อาศยัร่อนเศษแร่ขายกบัปลูกพืชเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ทิงถินไปไหนไม่ไดเ้พราะไม่มี

กาํลงัจะออกไปใชแ้รงงาน ค่าใชจ่้ายในครอบครัวฝืดเคือง เขาเป็นหนีเถา้แก่จาํนวนมาก ผลผลิตใน

ไร่ตกเป็นของเถา้แก่จนหมด เขาไม่สามารถต่อรองได ้ การกูเ้งินทุกครังเหมือนกบัเชือกทีมดัคอเขา

แน่นขึนทุกวนั 

แนวคิดวิพากษน์ายทุนอยา่งทีพบในเรือง เชือกทีขวนัคอ ( ) สอดคลอ้งกบัแนวคิด

วรรณกรรมเพือชีวติในยคุก่อนหนา้ ทีเนน้แสดงความแตกต่างดา้นคุณธรรมของฝ่ายแรงงานกบัฝ่าย

นายทุน แรงงานมกัเป็นคนซือสตัย ์ มีจิตใจดีงาม แต่ถูกนายทุนหนา้เลือดขูดรีด  นอกจากนีเรืองสนั

เรืองนียงักาํหนดใหโ้รงพยาบาลของรัฐเป็นหนึงใน “นายทุนผูขู้ดรีดแรงงาน” อีกดว้ย การตงั

สถานพยาบาลไกลจากชุมชนทาํใหต้อ้งเสียเงินไปรักษาจาํนวนมาก ค่ารักษาทีสูงเกินกว่าชาวบา้น

จะจ่ายไดเ้ท่ากบัว่าเป็นการเพิมปัญหาใหช้าวบา้น ทาํใหช้าวบา้นตอ้งไปกูย้มืเงินมาจ่ายโรงพยาบาล

เพือ “ซือชีวิต” เรืองนีจึงแสดงใหเ้ห็นถึงอาํนาจเงินทีสามารถยอืชีวิต และซือชีวิตคนได ้ ใน

ขณะเดียวกนัเงินทีกูม้าซือชีวติภรรยา ก็เปรียบเสมือนเชือกทีรัดคอบุญคอยเพิมอีกหนึงเสน้ เพราะ

เขาตอ้งจ่ายดอกเบียราคาสูง ทงัหนีเก่าก็ยงัไม่อาจชาํระได ้ 
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เรืองสนัเรืองทีผา่นมาแสดงภาพกลุ่มนายทุนทีเขา้ไปกาํหนดชีวิตผูย้ากไร้ ไม่เวน้แมใ้น

วงการการแพทย ์ ทีหากพิจารณาตามอุดมการณ์แลว้ตอ้งยดึชีวิตของคนไขเ้ป็นสาํคญั แต่หมอใน

เรืองก็ยงัถือเรืองค่ารักษาเป็นสิงสาํคญัมากเช่นเดียวกนั       

เรืองสนัอีกเรืองในกลุ่มนีจะกล่าวถึงอาํนาจเงินทุนทีเขา้ไปทาํลายการศึกษาในชนบท คือ

เรือง  ชีวิตทีมใีห้ ( )  เรืองนีกล่าวถึงครูโรงเรียนประถมในชนบทคนหนึง เขาพยายามจะ

ช่วยเหลือลูกศิษยที์ขาดแคลนอาหารกลางวนั ผูบ้ริหารไม่สนใจงบประมาณดา้นนี มุ่งแต่สร้างรัว 

สร้างอาคารสถานทีเพือเป็นผลงานของตนเอง   

 

ครูใหญ่สนใจแต่เรืองพฒันา ทางดา้นวิชาการ อุปกรณ์การเรียนการสอนครูใหญ่ไม่เคยสนใจ 

ครูทีทาํหนา้ทีสอนกมี็แต่ชอลก์กบักระดานดาํเท่านนั จนทุกคนทอ้ใจสอนกนัไปอยา่งเซ็ง ๆ เพียงเพือให้

หมดไปวนัหนึง ๆ เดก็เรียนรู้ครึง ๆ กลาง ๆ บางคนอ่านหนงัสือไม่ออก เขียนไม่ค่อยได ้ทงัทีจบประถม

สี ประถมหก แต่อาคารเรียนและรอบบริเวณโรงเรียนกลบัสร้างเสริมตกแต่งอยา่งสวยงาม ครูใหญ่กาํลงั

สร้างรัวคอนกรีตทงัทีโรงเรียนอยูก่ลางทุ่ง ทีเป็นอยา่งนีเพราะมนัเป็นผลงาน เป็นความดีความชอบปีละ

สองขนั และผูใ้หญ่ระดบัสูงขึนไปกส็นใจแต่ความเจริญทางดา้นวตัถุ ถึงขนาดจดัประกวดโรงเรียนกนั  

(ชีวิตทีมีให ้: 53-54) 

จากตวับททียกมา จะพบว่าแนวคิดทุนนิยมทีมุ่งพฒันาดา้นวตัถุและหวงัผลตอบแทนเป็น

เงินทอง กาํลงัลุกลามไปทาํลายวงการการศึกษา เนือเรืองแสดงใหเ้ห็นว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาให้

ความสาํคญักบัการสร้างอาคารสถานทีมากกว่าการสร้างคุณภาพชีวติผูเ้รียน ตอนทา้ยวิมลยงัสาํทบั

ใหเ้ห็นปัญหาทีใหญ่ว่านนั คือ ผูบ้ริหารการศึกษาระดบัสูงกว่าครูใหญ่ต่างก็เห็นดีเห็นงามกบั

พฤติกรรมของครูใหญ่  ประเด็นนีจึงเป็นเรืองน่าวิตกทีเกิดขึนในวงการการศึกษา อนัเกิดจากการ

ครอบงาํของแนวคิดทุนนิยม  

 อาหารเป็นหนึงในปัจจยัสีทีมนุษยต์อ้งการ เรืองปากทอ้งมาก่อนเรืองศึกษาหาความรู้ หาก

ทอ้งไม่อิมก็ไม่อาจทาํงานหรือเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เมือครูใหญ่ไม่สนใจปัจจยัทีจะทาํให้

นกัเรียนมีสมาธิในการเรียนรู้มากขึน ครูผูน้อ้ยจึงขอสอนวิชาเกษตรเพือใหน้กัเรียนปลูกผกั ขอรับ

บริจาคขา้วจากชาวบา้น ใชเ้งินตวัเองออกค่าใชจ่้ายเครืองปรุงบา้ง และขอใหน้กัเรียนทีเรียนวิชาการ
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เรือนใชผ้ลผลิตเหล่านนัทาํอาหารแจกจ่ายกนั โครงการนีช่วยเหลือเด็กมาไดร้ะยะหนึง  แต่ระยะ

หลงัผลผลิตตกตาํเขาไม่กลา้ไปขอร้องใหช้าวบา้นบริจาคขา้วสาร  เขาจึงตอ้งไปหยบิยมืจาก

ผูใ้หญ่บา้น ซึงก็ไม่มีเงินเช่นกนั เขาจึงทุกขใ์จเรืองเงินไม่พอใชจ่้าย  รวมทงัเงินทีไม่พอช่วยเหลือ

นกัเรียน  ตนเองก็ป่วยเป็นวณัโรคแต่บอกใหใ้ครรู้ไม่ไดไ้ม่ใช่นนักต็อ้งพกังาน ตวัเองเดือดร้อน 

นกัเรียนก็เดือดร้อนเช่นกนั 

จากเรืองนีจะพบว่าทุนนิยมกาํลงัหยงัรากลึกลงไปในสงัคมไทยโดยเขา้ไปสู่ระบบ

การศึกษา ทุนนิยมกดักินไปทีระดบัผูบ้ริหารการศึกษาส่งผลต่อระดบัครูผูป้ฏิบติังาน ทาํใหข้าด

งบประมาณ ขาดกาํลงัใจในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารการศึกษาทีไม่ใหค้วามสาํคญัดา้นการศึกษา แต่

ไปใหค้วามสาํคญัเรืองอาคารสถานที  นบัเป็นการใหค้วามสนใจไม่ตรงประเด็น การทีผูบ้ริหาร

ลม้เหลวทางความคิดเพียงหนึงคนจะส่งผลกระทบต่อองคก์รทงัองคก์ร นกัเรียนในความดูแล ที

ผูป้กครองฝากบุตรหลานไวใ้หโ้รงเรียนดว้ยความหวงัว่าโรงเรียนจะอบรมใหบุ้ตรหลานของเขามี

ความรู้ มีคุณภาพชีวติทีดีขึน การส่งลูกหลานมาโรงเรียนสาํหรับชาวชนบท เป็นเรืองทีเกิดขึนยาก 

ส่งลูกมาเรียนเท่ากบัเสียแรงงานไป  คน ถา้ลูกอยูก่บับา้นก็ช่วยพ่อแม่ประกอบอาชีพ ช่วยเลียงนอ้ง

ได ้เมือพ่อแม่ตดัสินใจส่งลูกมาเรียน จึงส่งมาพร้อมกบัความคาดหวงัว่าโรงเรียนจะยกระดบัคุณภาพ

ชีวิตของลูกเขาได ้ งบประมาณทีรัฐบาลลงทุนไปกบัการศึกษาในยคุนนัถูกฝ่ายบริหารนาํไปใช้

ในทางทีไม่ก่อประโยชนก์บัการศึกษา การสร้างคนยากกวา่การสร้างตึกสร้างอาคาร การสร้างคนมี

โอกาสสาํเร็จนอ้ยกว่า เห็นผลชา้กว่าการสร้างอาคาร ดงันนัแลว้ผูบ้ริหารทีตอ้งการผลงานประจกัษ์

ชดัในสายตาผูบ้ริหารระดบัสูงภายในระยะเวลารวดเร็ว จึงเลือกทีจะดึงงบประมาณมาสร้างในสิงที

ประกนัคุณภาพตนเองไดอ้ยา่งแน่นอนมากกว่าจะลงทุนไปกบัการพฒันาผลสมัฤทธิทางการศึกษา 

ทีไม่อาจเห็นผลในระยะเวลาเพียงปีสองปี   การตดัสินใจของฝ่ายบริหารดงัทีวิมลแสดงมาในเรือง

สนัเรืองนีจึงทาํใหเ้ห็นบาดแผลของวงการการศึกษา จากผูก้ระทาํคือฝ่ายบริหารการศึกษา  

จากเรืองสนัสองเรืองคือ เชือกทีขวันคอ ( ) และชีวิตทีมใีห้ ( ) ทาํใหป้ระจกัษช์ดั

ถึงดา้นมืดของอาํนาจทุนนิยม ทีเขา้ไปทาํลายคุณธรรมในจิตในของแพทยแ์ละครู  

ค่านิยมของสงัคมไทยนนันบัถือครูมาแต่โบราณ เนืองจากผูอ้ยูใ่นสถานะครูแต่เดิมนนัคือ

พระ แมต่้อมาฆราวาสเขา้มาประกอบอาชีพครูทดแทนจนหมดแลว้ แต่สงัคมก็ยงันบัถือครูมากเป็น
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อนัดบัตน้ ๆ เมือเทียบกบัวิชาชีพอืน ส่วนทีมาของแพทยน์นัก็เริมตน้มาจากเจา้นายชนัสูงทีสาํเร็จ

การศึกษาแพทยศ์าสตร์และกลบัมาสร้างความเจริญใหก้บัวงการสาธารณสุข ประกอบกบัหนา้ทีที

ช่วยเหลือคนใหพ้น้โรค พน้ความตาย ทาํใหอ้าชีพแพทยเ์ป็นอีกหนึงอาชีพทีสงัคมยกยอ่งเป็นลาํดบั

ตน้ ๆ เช่นเดียวกบัอาชีพครู ดว้ยเหตุผลดงักล่าวมาทาํให ้ แพทยแ์ละครูแบกอุดมคติของวิชาชีพไว้

เต็มบ่า มีกรอบคุณธรรมและความคาดหวงัของสงัคมกาํกบัไวแ้น่นหนา แต่ในเรืองสนัสองเรืองนี

แสดงใหเ้ห็นว่า เมือทุนนิยมไหลบ่าเขา้มา สองอาชีพทีนับว่ามีคุณธรรมสูงก็ยงัถูกแนวคิดทุนนิยม

ครอบงาํ ผูว้ิจยัวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดจากทุนไดล้อ้มสงัคมดา้นอืน ๆ ไวจ้นหมดแลว้ สิง

รอบตวัลว้นตอ้งใชเ้งินซือ ความจริงขอ้นียอ่มปรากฏแก่ทุกคนในสงัคม ไม่เวน้แมแ้ต่ผูที้สงัคมมอง

ว่ามีคุณธรรมสูงอยา่ง ครู และ หมอ เพราะทงั ครู และ หมอ ต่างเป็นสมาชิกของสงัคม ตอ้งใชจ่้าย 

ตอ้งสะสมเพืออนาคตเช่นเดียวกนักบัอาชีพอืน ๆ ในสงัคม  

เรืองสนัเรืองสุดทา้ยในหวัขอ้ภยัจากทุนนิยม คือ ความตาย ( )  เนือเรืองยกความตาย

ของคนสองคนมาเปรียบเทียบกนั คนหนึงเป็นเศรษฐีทีฉอ้ฉลจนรํารวย หาเงินดว้ยวิธีสกปรกมา

ตลอดชีวิต ใชเ้งินซือทุกอยา่งรอบตวั ตงัแต่สิงของ ไปจนถึงมิตรภาพและความจงรักภกัดี สงัคมยก

ยอ่งเศรษฐีผูนี้มาก เมือเขาเสียชีวิต หนงัสือทีระลึกในพิธีศพของเขาเขียนพรรณนาความดีของเขาไว้

อยา่งไม่คาํนึงถึงความเป็นจริง  ส่วนอีกคนหนึงเป็นหญิงชรายากจน นางทาํความดีมาตลอดชีวิต อยู่

กบัหลานสองคนทีกระท่อมในชนบท เมือวนัหนึงหญิงชราผูนี้เสียชีวิต ศพของเธอก็ไม่มีแมแ้ต่โลง

ใส่ ชาวบา้นต่างช่วยกนัประกอบโลงใหอ้ยา่งง่าย ๆ ก่อเชิงตะกอนกนัเองแลว้เผา  ในเนือเรืองตวั

ละคร ‘ผม’ จึงวิพากษว์ิจารณ์คาํกล่าวทีว่า  “คนเราจะมีจะจนสุดทา้ยก็ตายเหมือนกนั” นนัไม่เป็น

ความจริง พิสูจน์ไดจ้ากความตายของคนสองคนดงักล่าวมานี แสดงใหเ้ห็นว่าฐานะทางการเงินทาํ

ใหค้นแตกต่างกนั แมต้ายเหมือนกนัก็ไดรั้บการยอมรับไม่เท่ากนั  ตวัละคร ‘ผม’  แสดงทศันะว่า

เหตุการณ์เหล่านีกย็งัจะวนเวียนเกิดขึนซาํไปมา ตราบใดทีคนในสงัคมยงัไม่เห็นว่าช่องว่างระหว่าง

คนรวยกบัคนจนเป็นปัญหา และยงัไม่ลุกขึนมาแกไ้ขปัญหานีไปดว้ยกนั 

ผูว้ิจยัวิเคราะห์ว่า เรือง ความตาย ( )  แสดงใหเ้ห็นการนิยามคุณค่าของคนตามรูปแบบ

ของสงัคมทุนนิยม  นกัธุรกิจในเนือเรืองประพฤติชวัมาตลอดชีวิต แต่เขากลบัไดรั้บการยกยอ่งจาก

สงัคม มีคนมาร่วมพิธีศพมากมาย นนัเกิดจากสงัคมยงัเห็นว่าเขาเคยมีบุญคุณต่อผูม้าร่วมงาน เมือเขา
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มีบุญคุณแลว้เขาจึงเป็น ‘คนดี’  ทีสมควรยกยอ่ง จะพบวา่การยกยอ่งผูใ้หผ้ลประโยชน์ สอดคลอ้ง

กบัค่านิยมของคนไทย คือ ‘ความกตญั ’ู  จากเนือเรืองจะพบว่า ทุนมีอาํนาจซือ ‘ความกตญั ู’ ได ้

ไม่ว่านกัธุรกิจผูนี้จะมีเสน้ทางชีวติเช่นใด  แต่เมือเขามี ‘บุญคุณ’ เขายอ่มไดรั้บการยกยอ่ง  เรืองสนั 

ความตาย ( ) จึงเป็นเรืองทีแสดงใหเ้ห็นขนัตอนการทาํงานของทุนนิยม ทีแทรกซึมเขา้ไป

ผสมผสานกบัค่านิยมดงัเดิมของคนไทยไดอ้ยา่งลงตวั 

3.2.2  แนวคดิเรืองผู้ยากไร้ในเมืองหลวง 

 ภาวะเสือมถอยของอุตสาหกรรมการเกษตรทาํลายวิถีเกษตรกรรมแบบเก่าจนหมดสิน 

ชนบทเปลียนโฉมหนา้เป็นโรงงานผลิตสินคา้ทางการเกษตรเพือส่งออก การเปลียนแปลงดา้น

เศรษฐกิจในทางลบอนัเกิดจากภาวะฝนแลง้ปลายปี พ.ศ.  ผนวกกบัภาวะเศรษฐกิจตกตาํทวั

โลกทาํใหก้ารลงทุนดา้นอุตสาหกรรมชะลอตวั ประเทศไทยประสบปัญหาดุลการชาํระเงินอยา่ง

หนกั (คณาจารยภ์าควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา, :264 ) การคมนาคมติดต่อสือสาร

สะดวกรวดเร็วในยคุทีผา่นมาทาํใหว้ฒันธรรมเมืองไหลบ่าสู่ชนบทอยา่งรวดเร็ว สือสารมวลชนมี

บทบาทในการเผยแพร่ข่าวสารจากเมืองหลวงไปสู่ชนบท ข่าวสารเหล่านนัเป็นการปลูกฝัง

วฒันธรรมเรืองการคา้ อุตสาหกรรม แรงงาน การศึกษา แนะนาํเครืองมือ เครืองใช ้ สอดแทรก

ทศันคติ ค่านิยมแบบชาวเมืองส่งไปถึงชาวชนบทดว้ยบทบาทของสือ ทงัวิทย ุ โทรทศัน์ 

หนงัสือพิมพ ์ อีกทงัยงัมีชาวเมืองทีตอ้งติดต่อชาวชนบทอยูเ่ป็นประจาํเป็นตวัแทนเผยแพร่ความรู้ 

เกียวกบัเมืองไดอี้กทางหนึง  ดงันนัเมือเกษตรกรประสบปัญหาเรืองหนีสิน ทีดินหลุดจาํนอง 

นายทุนจากต่างถินเขา้ถือครองทีดิน เมืองหลวงจึงกลายเป็น ‘ดินแดนแห่งความหวงั’ ทาํใหใ้นตน้

ทศวรรษ  ชาวชนบทอพยพเขา้เมืองจาํนวนมาก อพยพมาพร้อมกบัความคาดหวงัต่ออนาคตที

จะเก็บเงินมาไถ่ถอนทีนาคืน หากแต่ชาวชนบทเหล่านนักลบัคาดไม่ถึงความเลวร้ายทีรออยูใ่นเมือง  

 เรืองสนัในกลุ่มนีมี 5 เรือง ประกอบดว้ย เพียงธุลดิีน ( ) ยคุสมยั ( ) ขยะสังคม 

( ) ค่าแห่งชีวิต ( ) อาชญากรรมและการลงทัณฑ์ ( )  แนวคิดหลกัทีปรากฏคือ ภาพชีวิต

แร้นแคน้ของผูย้ากไร้ในเมืองหลวง  

 เรือง ยคุสมยั ( ) เล่าถึงชายผูห้นึงถูกนายหนา้หลอก นายหนา้เป็นตาํรวจยศสูงมาจาก

กรุงเทพฯ ชกัชวนไปทาํงานต่างประเทศ ตอ้งใชเ้งินลงทุนในช่วงแรกจาํนวนมาก เขาจึงนาํทีนา  
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ไร่ไปจาํนองเพือส่งเงินใหน้ายหนา้ ถึงวนัเดินทางนายหนา้พาเขาและชาวบา้นอีกหลายคนทีหลงเชือ

ขึนเครืองบินมาปล่อยทิงไวที้กรุงเทพฯ เขาพยายามจะหางานทาํเพราะไม่อยากบากหนา้กลบับา้น

เกิด เพียงไม่กีวนัเงินติดตวัก็ร่อยหรอ ตอ้งอาศยันอนตามป้ายรถประจาํทาง เขาเห็นว่าคนไร้บา้นเช่น

เขาในกรุงเทพฯมีจาํนวนมาก เขาเคยนงัลงขอทานแต่ไม่มีใครให ้ ดินแดนนีเต็มไปดว้ยคนทีสนใจ

แต่เรืองของตนเอง ชีวิตใดทีไม่ทาํประโยชน์ใหก้็ไม่อยูใ่นสายตา ชีวิตริมถนนสอนใหเ้ขาเขา้ใจว่า 

คนประเภทเช่นเขานนัเป็นส่วนเกินของเมืองหลวง ผูค้นเบียดกนัขึนรถประจาํทางในวนัฝนตก ทิง

ชายชราตาบอดไวที้ป้าย ไม่ชา้รถคนัต่อมาก็รับเอาชายตาบอดขึนไปดว้ย เขาคือชีวิตสุดทา้ยทีถูกทิง

ไวที้ป้ายรถประจาํทาง 

 

ผูค้นทีมายนืคอยรถเมลห์นัมามองเขาอยา่งฉาบฉวยและดว้ยสายตาทีแสนจะธรรมดา เมือรถ

คนัทีพวกเขารอคอยมาถึงต่างกจ็ากไป ทิ งชีวิตทีแสนจะธรรมดาไวเ้บืองหลงั 

(ยคุสมยั : 5 -5 ) 

 วิมลเนน้คาํว่า ‘ธรรมดา’ สองครัง คือ “มองดว้ยสายตาทีแสนจะธรรมดา” และ “ทิงชีวิตที

แสนจะธรรมดา”   เป็นคาํพูดทีตอกยาํภาพทีเกิดขึนจนกลายเป็นเรืองปกติ คา้นกบัการบรรยาย

ลกัษณะของผูที้ถูกทิงไวที้มีลกัษณะภายนอกดูยากไร้เกินกว่าจะใชค้าํว่า “ธรรมดา” กล่าวคือ 

 

ฝูงแมลงวนัแห่กนัมาไต่ตอมเนือตวัและเสือผา้สกปรกเหมือนตอมซากศพ ปากหนาเตอะนนั

เผยออา้ใหแ้มลงมุดลงไปกินนาํลายเหนียว ๆ และอีกสามสีตวักาํลงักินนาํลายทีไหลออกมาจากมุมปาก 

ซอกคอมีเหงือไคลซึมขงัอยูต่ามรอยยน่ และใบหนา้อนัตอบซูบกมี็เหงือซึมอยูต่ลอดเวลา 

(ยคุสมยั : 5 ) 

 ลกัษณะทีนกัเขียนบรรยายชายเร่ร่อนผูนี้ สะทอ้นใหเ้ห็นการขาดเอาใจใส่จากเจา้ตวัและ

ผูค้นรอบขา้ง ชายผูนี้ยนือยูก่ลางเมืองหลวง ศูนยก์ลางการบริหารของประเทศ ไม่เพียงแต่ชายผูนี้

เท่านนั ในเนือเรืองระบุว่าภาพเช่นนีเป็น “ธรรมดา” นนัหมายความว่า มีคนเร่ร่อนเช่นเดียวกบัเขา

อยูใ่นเมืองหลวงแห่งนีจนเห็นเป็นเรืองธรรมดา  ในขณะที กลางทศวรรษ  แทบทุกครัวเรือน
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ในเมืองมีโทรทศัน์ (ผาสุก พงษไ์พจิตร และคริส เบเคอร์, : ) เป็นเกณฑบ์อกไดอ้ยา่งหนึงว่า

คุณภาพชีวิตชนชนักลางในเมืองนนัมีรายไดซื้อเทคโนโลยใีหม่เพือความบนัเทิงสาํหรับครอบครัว

ได ้ ในขณะรัฐไม่สามารถจดัสรรทรัพยากรเลียงชีพและทีพกัอาศยัใหเ้พียงพอกบัผูอ้พยพใหม่

จาํนวนมาก จึงปรากฏเป็นภาพชายเร่ร่อนในสภาพน่าสงัเวชใจอยูใ่นพืนทีเดียวกนั ความแตกต่าง

ทางชนชนัในเมืองหลวงจึงไม่ใช่ภาพ “ธรรมดา”  ผูว้ิจยัวิเคราะห์ว่า คาํว่า “ธรรมดา” เป็นเครืองมือที

นกัเขียนใชเ้พือ “เสียดสี” ช่องว่างของคนในสงัคมเมือง 

ขยะสังคม ( ) นาํเสนอคลา้ยกนักบัเรืองทีผา่นมา เล่าถึงคนจรจดั อาศยันอนทีป้ายรถ

ประจาํทาง ตกใจตืนขึนมาเพราะอาการปวดทอ้งหิวอาหาร  เขาออกเดินไปตามเสน้ทางทีเดินทุกวนั 

หยดุทีร้านขายผลไมร้อแม่คา้คดัผลไมเ้น่าโยนลงเข่งแลว้เขาจึงเขา้ไปแยง่ผลไมเ้น่าพร้อม ๆ กบัเดก็

จรจดัในบริเวณนนักิน อาศยัดืมนาํจากถุงนาํหวานทีคนทิงไวใ้นถงัขยะ ขณะทีหิวนนัสายตาเหลือบ

เห็นพระยนืรอรับบาตรก็รู้สึกว่าอยากเป็นพระขึนมา 

 

ตอนนนั เขาเพิงสังเกตเห็นพระภิกษุสองรูป กาํลงัยนือุม้บาตรอยูห่นา้แผงขายขา้วแกง เพือรอ

ใหค้นซือขา้วแกงและผลไมใ้ส่บาตร โดยมิไดเ้ดินไปทางไหน มีคนซือขา้ว ซือแกง ซือผลไมใ้ส่บาตรให้

เป็นระยะ ขณะทีเคียวเงาะเน่า เขามองพระ แลว้กม็องคนใส่บาตร... นึกอยากเป็นพระขึนมาบา้ง 

(ขยะสงัคม : 89) 

บททียกมาแสดงใหเ้ห็นค่านิยมเรืองการทาํบุญของคนในสงัคม คนนิยมทาํบุญกบัพระสงฆ์

มากกว่าทาํบุญกบัฆราวาส การบ่มเพาะความคิดแต่โบราณว่าพระสงฆคื์อเนือนาบุญ คือผูเ้สียสละ

ความสุขทางโลกไปศึกษาพระธรรมเพือตดักิเลส ทาํใหพ้ระสงฆมี์สถานะเป็นชนชนัทีสูงกว่า

ฆราวาสไปโดยปริยาย พระสงฆไ์ม่ประกอบอาชีพ ไม่สะสม เพือเป็นสญัลกัษณ์แทนการไม่ยดึติด

กบัวตัถุ บาํเพญ็เพียรเพือเอาชนะกิเลส  หนา้ทีเดียวของพระสงฆที์กระทาํต่อสงัคมคือสงัสอน

ชาวบา้นใหล้ะกิเลส ดงันนัแลว้ชาวบา้นจึงตอ้งเลียงพระสงฆ ์ การทาํบุญกบัพระสงฆจึ์งทาํให้

ชาวบา้นอิมเอิบใจไดม้ากว่าการทาํบุญกบัฆราวาส เนืองจากเป็นการสละทรัพยเ์พือบาํรุงเนือนาบุญ

ของศาสนา ดงันนัจากกรณีนีจะเห็นว่า การ “ให”้ สิงของกบัพระสงฆ ์  จึงไม่เท่ากบัการ “ให”้ 

สิงของกบัฆราวาส ของถวายพระตอ้งดีกว่าใหค้น ดงัทีปรากฏในภูมิหลงัของวิมล ทีกล่าวถึงการ
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ทาํบุญอยา่งทุ่มเทของมารดา ว่า ฉันชอบวันทีพระขาประจาํมาฉันเพลทีบ้าน เพราะช่วยทาํให้บ้าน

คึกคัก แม่จะทาํกับข้าวอย่างพิถพิีถนั ชนิดทีคนในครอบครัวไม่มวีันจะได้กินหรือได้เห็นเลย (วิมล  

ไทรนิมนวล, 2545: ) 

  หากเปรียบเทียบตวัละครพระทีปรากฏในเรืองกบัตวัละครชายเร่ร่อน จะพบว่าทงัสองมี

สถานะเป็น “ผูรั้บ” เช่นเดียวกนั  แต่ชาวบา้นเต็มใจทีจะใหพ้ระมากกว่าใหช้ายเร่ร่อน  วิมลกาํลงั

แสดงใหเ้ห็นว่า ในขณะทีสงัคมยกชนชนัหนึงใหสู้งขึน สิงทีตามมาคือ จะมีอีกชนชนัทีถูกกดให้

ตาํลง  ภาพทีตดักนัระหว่างพระรอรับบาตรทีคนมาถวายเรือย ๆ กบัภาพชายเร่ร่อนเดินเก็บเศษ

อาหารกินตามถงัขยะ กว่าจะอิมก็ตอ้งเดินหาหลายถงั ระหว่างทีหาของกินตามถงัขยะ ก็เตะสุนขัที

คุย้หาอาหารอยูก่่อนหนา้ออกไป  ภาพการเบียดเบียนผูอ่้อนแอกว่าปรากฏอยูเ่สมอในวรรณกรรม

ของวิมล 

เรืองต่อมาคือ ค่าแห่งชีวิต ( ) เป็นเรืองของชายขอทานพิการคนหนึง อาศยัอยูมุ่มตึก 

ลกัษณะภายนอกมองดูน่าเวทนาอยา่งยงิ แต่เรืองก็บรรยายว่านอ้ยคนทีจะหยดุมองภาพอนัน่าเวทนา

นี 

 

ชายชรายงันงัหง่อมอยูที่เดิม ทีมุมตึกแถวดา้นแม่นาํ แกตืนแต่เชา้มืดเหมือนกบัคนทีออกไป

ทาํงาน ยกเมือแป ๆ ไม่มีนิ วเลยสักนิ วขึนไหวผู้ค้นทีเดินผ่านไปมา ดวงตาของแกแห้งผากราโรยไร้แวว

แห่งความมีชีวิต นานเหลือเกินกว่าจะมีใครสักคนหยดุเดิน แลว้ทิ งเหรียญเลก็ ๆ ลงในกระป๋องบุบเบียว

ของแก ไม่ว่าแกจะกม้กราบซาํแลว้ซาํเล่าแทบสายตวัจะขาดกต็าม 

ร่างกายของแกดูบวมฉุ ผมยุ่งสกปรก ใส่เสือผา้เกา่ขาด ซึงดูเหมือนจะเป็นชุดเดียวในชีวิต ตาม

ผิวหนงัมีผืนและตุ่มสีนาํตาลขึนอยูเ่กือบทวัตวั ใบหูและจมูกเห่อบวม ทีแขน ขา ปลายมือและปลายตีนที

กุดดว้นมีเลือดไหลซึม พืนดินทีแกเหยยีบอยู่ชุ่มดว้ยเลือดสีจาง ๆ แมลงวนัจากกองขยะชายแม่นาํบินมา

ตอมกนัหึง แต่แกไม่แสดงท่าทีรําคาญหรือเดือดร้อนแต่อยา่งใด ตลอดเวลาทีฉันเห็นแกทุกเชา้ แกไม่เคย

พูดอะไรเลย แมแ้ต่จะร้องขอความสงสารเมตตาจากผูค้นทีเดินผ่านไปมา นอกจากยกมือแป ๆ เปือน

เลือดกราบอยูต่ลอดเวลา 

(ค่าแห่งชีวิต : 75-76) 
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ผูช้ายคนหนึงเดินผา่นชายขอทานคนนีเป็นประจาํ เขาสงสารและมกัใหห้ยดุใหเ้ศษเหรียญ 

อยูม่าวนัหนึงเขาพบว่าขอทานพิการนอนตาย ผูค้นเดินผา่นไปผา่นมาไม่มีใครรู้ว่าชายขอทานตาย

แลว้ แต่ชายทีใหท้านเป็นประจาํฉุกใจคิด เพราะเวลาทีเขาเดินผา่นชายขอทานจะลุกขึนกม้กราบคน

ผา่นไปผา่นมาแลว้ แต่วนันียงัไม่ลุกขึนทาํงาน เขาจึงเขา้ไปดู จึงพบว่าขอทานพิการเสียชีวิตแลว้ 

ขณะนนัเองจึงมีชายหนุ่มทีดูเป็นคนมีความคิดเช่นเดียวกบัเขา เขา้มาชวนเขาพูดคุยถึงเรืองผูย้ากไร้ 

ชายหนุ่มผูน้นัพูดชวนใหคิ้ดว่า สงัคมมกัไม่ใยดีคุณภาพชีวิตของผูย้ากไร้ หากทุกคนคิดเหมือน ๆ 

กนั กจ็ะเห็นผูย้ากไร้นอนตายเช่นนีทุกวนั ดงัเช่นเหตุการณ์ทีชายชราขอทานเสียชีวติอยูใ่นบริเวณที

คนสญัจรพลุกพล่าน แต่กลบัไม่มีใครสนใจความตายของชายผูนี้เลย  

ผูว้ิจยัวิเคราะห์ว่าวิมลตอ้งการใชต้วัละครเดก็หนุ่มเพือกระตุน้จิตสาํนึกของคนหนุ่มสาว ผู ้

ยงัมีอุดมการณ์แรงกลา้ทีจะสร้างสรรคส์งัคม  แมว้่าเรืองสนัเรืองนีจะรวมเล่มตีพิมพใ์นปี พ.ศ.  

แต่เป็นเรืองสนัทีเคยตีพิมพม์าในช่วงตน้ทศวรรษ  เพียงแต่ยงัไม่พบหลกัฐานเท่านนั ช่วงเวลาที

ระบุไดเ้พียงคร่าว ๆ นนั ยงัพอเทียบเคียงไดก้บัประวติัศาสตร์ทางวรรณกรรมว่าเป็นงานทีเขียนขึน

ในยคุวรรณกรรมเพือชีวิตยงัมีบทบาทอยา่งสูงในสงัคม วิมลในฐานะนกัศึกษาในยคุนนัยอ่มมี

ความรู้สึกร่วมกบัเหตุการณ์ในยคุแห่งการเรียกร้องเพือผูย้ากไร้ดงัทีไดก้ล่าวไวใ้นภูมิหลงันกัเขียน  

เรืองสนัเรืองนีจึงเป็นการบอกเล่าสภาพชีวิตผูย้ากไร้ทีพบไดท้วัไปในเมืองหลวง และทิงทา้ยโดย

การเรียกร้องใหค้นหนุ่มสาวขบัเคลือนประเทศดว้ยพลงัของตน ฝากความหวงัไวที้คนรุ่นใหม่หวั

กา้วหนา้ กลุ่มคนรุ่นใหม่ใหต้ระหนกัถึงปัญหา เพือเปลียนแปลงคุณภาพชีวิตคนในสงัคมให้

พฒันาขึน 

เรืองสนัเรืองทีสีในกลุ่มแสดงแนวคิดเรืองผูย้ากไร้ในเมืองหลวงคือเรือง เพียงธุลดิีน ( ) 

เรืองนีกล่าวถึงชีวิตของ พร เด็กอายรุาว -  ปี ไม่มีโอกาสเรียนหนงัสือ พรอาศยัอยูก่บัแม่และนอ้ง

ในชุมชนแออดั  แม่กบัพ่อทาํงานก่อสร้าง พ่อตกนงัร้านเสียชีวิต  แม่ของพรจึงตอ้งทาํงานหนกัขึน

จนลม้ป่วย พรแบ่งเบาภาระของแม่ดว้ยการไปหาเศษอาหารทีแม่คา้ทิงไวใ้นตลาดมาทาํอาหาร เนือ

เรืองตอนนีวิมลบรรยายภาพการหาอาหารของพรในตลาด ทาํใหพ้บว่า ในตลาดยงัมีเด็กยากจน

จาํนวนมาก ทีตกอยูใ่นสถานะเดียวกบัพร กล่าวคือ ตอ้งเก็บเศษอาหารสกปรกในตลาดมาเลียง

ครอบครัว 
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พรหวงัไวเ้ตม็ทีว่า จะตอ้งไดเ้ศษเนือมาผดัพริกใบกะเพราใหแ้ม่และตวัเอง และแบ่งตม้กบั

ผกักาดขาวใหน้อ้งดว้ย แต่แลว้พรกต็อ้งผิดหวงั เพราะไปถึงตลาดเกือบคาํ ร้านคา้และแผงลอยปิดจน

หมดแลว้ พวกทีมี ‘ชีวิต’ และ ‘อาชีพ’ เหมือนกนักบัพรกก็าํลงัจะกลบั พรรู้สึกเสียดายเมือไดย้นิไอเ้ปียก

กบัไอม้อมคุยว่า ไดเ้ศษเนือคนละหลายชิ นและหวัไก่อีกคนละสองสามหวั พรฟังแลว้กเ็ดินไปคุย้กอง

เศษผกัทีพืนปูนอนัเฉอะแฉะสกปรก พรไม่ไดห้วงัหรอกว่าจะมีเศษเนือ ตีนไก่หรือหวัไก่หลงตาอยู ่

เพราะพรรู้ดีว่า สิงเหล่านีน่ะ พอพ่อคา้หรือแม่คา้โยนลงเข่ง มนักถ็ูกแยง่ตะครุบแลว้ พรจึงเลือกเอาแต่

เศษผกัทียงัชาํเละไม่มากนกัสองสามอยา่ง แลว้กก็ลบักระต๊อบ พร้อมกบับอกตวัเองว่า พรุ่งนีจะตอ้งมา

ตลาดแต่วนั แลว้คอยจอ้งแต่เศษเนือเท่านนั 

(เพียงธุลีดิน : 23-24) 

จากตวับทจะพบว่าวิมลเนน้ยาํคาํว่า “พวกทีมี ‘ชีวิต’ และ ‘อาชีพ’ เหมือนกนักบัพร” เพือ

แสดงใหเ้ห็นว่า เด็กยากจนอยา่งพรนนัมีอยูอี่กมาก เด็กทีมีความเป็นอยูเ่หมือนหนู เหมือน

แมลงสาบ ทีตอ้งรอคอยเศษเนือเศษผกัสกปรกนาํกลบัไปกิน เดก็ทีไม่มีโอกาสทางการศึกษา และ

ตอ้งรับผดิชอบครอบครัวทงัทียงัอยูใ่นวยัเดก็ จะพบว่าครอบครัวของพรอ่อนแอลงทุกวนั เริมจาก

พ่อทีเสียชีวิตจากงานก่อสร้าง ต่อมาแม่ก็ทาํงานหนกัจนลม้ป่วย เวลานีเหลือเพียงพรเท่านนัทีจะหา

เลียงครอบครัว ซึงพรก็อยูใ่นวยัทียงัไม่เป็นทีตอ้งการของตลาดแรงงาน จึงตอ้งเก็บเศษขยะนาํไป

ขายแลกเงิน หรือเก็บเศษอาหารตามพืนสกปรกมาเลียงดูคนในครอบครัว จะเห็นไดว้่า ชีวิตของผู ้

ยากไร้เช่นพรไม่มีทางเลือกมากนกั ชีวิตของคนเหล่านีขึนอยูก่บัปัจจยัแวดลอ้มกาํหนด อาหารตอ้ง

รอไปแยง่กบัเด็กคนอืนในตลาด และหากวนัใดมีคนรวยมาซือเศษเนือกลบัไปใหสุ้นขั เด็กยากจน

ในตลาดก็จะไม่ไดเ้ศษเนือกลบัไป ส่วนแม่ของพรนนัเป็นตวัแทนของกรรมกรคนอืน ๆ ทีมีชีวิตอยู่

ไดไ้ปวนั ๆ ค่าจา้งไม่คุม้กบัความเหน็ดเหนือย ค่าแรงไม่พอใชจ่้ายในครอบครัว ตอ้งติดเงินร้าน

ขา้วสารเป็นประจาํ เมือเจ็บป่วยก็ไม่มีเงินสาํรองไวรั้กษาตวั เศษเงินเลก็นอ้ยทีเก็บไวต้อ้งนาํไปซือ

ขา้วใหลู้กกิน ไม่พอสาํหรับซือยารักษาตวัเอง เรือง เพียงธุลดิีน (2521) จึงแสดงใหเ้ห็นความไร้ค่า

ของคนยากจน ทีอยูไ่ปวนั ๆ โดยรอรับความเมตตาจากคนอืน คนยากไร้เหล่านีไม่อาจมีวิถีชีวติ

เปรียบเทียบชีวิตกบัคนในเมืองได ้ แมแ้ต่เปรียบกบัสุนขัของคนรวยในกรุงเทพฯ คนจนก็อยูใ่น

สถานะทีตาํกว่าสุนขัของคนรวยเสียอีก  
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เรืองสนัเรืองสุดทา้ยของกลุ่มคือ อาชญากรรมและการลงทัณฑ์ ( ) เป็นเรืองทีวิมล

นาํเสนอภาพชีวิตของชาวชนบททีอพยพเขา้มาหางานทาํในเมืองหลวง ทีในเรืองกาํลงัแสดงใหเ้ห็น

ว่าผูอ้พยพเหล่านีเขา้มาเป็นส่วนเกินของเมืองและกาํลงัจะกลายเป็นปัญหาสงัคม เนือเรืองเล่าถึง

ครอบครัวเกษตรกรทีเขา้มาหางานทาํในกรุงเทพฯครอบครัวหนึง แต่ก็พบว่ามีครอบครัวอืน ๆ 

อพยพมาหางานทาํเช่นเดียวกนัอยูเ่ต็มพืนทีสถานีขนส่งหมอชิต งานในกรุงเทพฯหายาก แมแ้ต่คน

แข็งแรงก็ยงัว่างงานเต็มเมืองตวัละคร “ผม” และพ่อ ยงัหางานทาํไม่ได ้ แม่ป่วย นอ้งชายตดัสินใจ

ออกไปขอทาน นอ้งสาวไปขายบริการทางเพศ ผูค้นในหมอชิตบางคนนอนตาย ตวัละคร “ผม” 

อดทนกบัสภาพดงักล่าวไม่ไดจึ้งถกเถียงกบัพ่อถึงปัญหาทีทาํใหค้รอบครัวตอ้งเดินมาสู่หนทางอบั

จน ไดข้อ้สรุปว่า ตน้เหตุของปัญหาคือ “กฎหมาย” กฎหมายทีทาํใหที้ดินของครอบครัวเขา

กลายเป็นของคนอืน ตวัละคร “ผม” จึงบอกกบัพ่อว่า ต่อจากนีไป “ผม” จะทาํงานทุกอยา่งไม่เลือก

ว่าสุจริตหรือทุจริต 

 

พ่ออยา่คิดอะไรมากเลย มนัไม่มีอะไร มนัเหมือน ๆ กนัทงันนั ไม่ว่าใครจะทาํอะไรมนัก็

เหมือนกนั เพือตวัเองกนัทงันนั แลว้ทาํไมฉันจะตอ้งมาทนอดหิวเพือจะเป็นคนดีอยูด่ว้ยเล่า 

(อาชญากรรมและการลงฑณัฑ ์: ) 

เนือความตอนนีเป็นสิงทีวิมลนาํเสนอว่า เมือผูย้ากไร้ถูกบีบบงัคบัจนหมดหนทางไป เขา

เหล่านนัก็จะพยายามเอาชีวติรอด โดยการละทิงศีลธรรมทีสงัคมยกยอ่ง พร้อมทาํทุกอยา่งโดยไม่

คาํนึงถึงกฎหมาย เพราะการเอาชีวิตรอดเป็นสญัชาตญาณทีอยูเ่หนือความถูกตอ้ง เมือปัญหารุมเร้า

มากจนไร้ทางออก ในทีสุดแลว้ผูย้ากไร้เหล่านนัอาจตดัสินใจก่ออาชญากรรมเพือหาเลียงชีพ และ

เมือถึงวนันนัสงัคมกจ็ะวุน่วาย วิมลพยายามจะกระตุน้ใหผู้อ่้านคิดตามว่า หากผูย้ากไร้ทีอาศยัอยูใ่น

สถานีขนส่งหมอชิตคิดเหมือน ‘ผม’ ทุกคน อาชญกรในกรุงเทพฯคงมีมากมาย 

 

ฉันจะอยูม่นัทีนีแหละ กลางวนัฉันกจ็ะเป็นไอโ้ง่เชือง ๆ ตวัหนึง กลางคืนฉันกจ็ะหากิน ฉนัจะ

ทาํตวัใหเ้หมือนคา้งคาวนนัแหละ ฉันจะทาํมนัจนกว่าจะมีเงินพอไปซือทีนาของเราคืน  ไม่งนัฉันกจ็ะ
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เป็นไอค้า้งคาวอยูม่นัทีนีแหละ พ่ออยา่ห่วงเลย ถงัยงัไงเรากไ็ม่มีอะไรตอ้งสูญเสียอีกแลว้ สิงทีอยูก่บัเรา

เวลานีกคื็อชีวิต มนัเป็นเพียงสิงเดียวทีเรายงัมีมนัอยู ่ และฉันขอบอกพ่อว่า ฉันจะตอ้งรักษามนัเอาไว ้ไม่

ว่าอะไรจะเกิดขึนกต็าม  

(อาชญากรรมและการลงฑณัฑ ์: 8) 

 แมว้่าตวัละครจะเริมตดัสินใจจะเป็นอาชญากร แต่วิมลก็ยงัแสดงใหเ้ห็นทางออกของสงัคม

ไวใ้นตอนทา้ย ว่าถา้หากสงัคมจะหนัมาใหโ้อกาสคนจนบา้ง พยายามช่วยกนัแกปั้ญา เอือเฟือ

ผูด้อ้ยโอกาส อาจลดปัญหาอาชญากรรมได ้แนวคิดนีปรากฏผา่นบทสนทนาของพ่อและ “ผม”  ใน

ตอนที “ผม” ตอ้งการใหโ้อกาสความดี นนัก็หมายถึง หาก “ผม” ไดง้านทาํ “ผม” ก็จะทาํงานสุจริต 

จะไม่ทาํอาชีพทีเป็นภยัต่อสงัคม   

 

เขาลุกยนื กวาดสายตามองร่างของแม่ ของนอ้ง และมองหนา้พ่อนิดหนึงก่อนผละไปเขา้

หอ้งนาํ ครู่ใหญ่เขากลบัออกมา 

“ฉันจะไปแลว้” 

“มึงจะไปไหน”  นาํเสียงของพ่อร้อนรนห่วงใย  

“ไปใหโ้อกาสความดีไงพ่อ เผือจะมีใครจา้งฉันทาํงานบา้ง ฉันใหโ้อกาสมนัเป็นครังสุดทา้ย 

และจากวนันีไปฉันจะไม่สนใจมนัอีกแลว้” 

(อาชญากรรมและการลงฑณัฑ ์: 8-109) 

เรืองสนัในกลุ่มนีวิมลตงัใจทีเสนอภาพความทุกขย์ากของผูย้ากไร้ในเมืองหลวงอนั

ประกอบดว้ยเกษตรกรอพยพ แรงงาน ขอทาน คนเร่ร่อน โสเภณี เพือใหผู้อ่้านตระหนกัถึงความ

ทุกขย์ากของเพือนร่วมสงัคม และตระหนกัถึงปัญหาสงัคมทีกาํลงัจะเกิดขึนจากผูย้ากไร้กลุ่มนี โดย

วิมลมีความหวงัว่าคนในสงัคมจะร่วมมือกนั ทาํความเขา้ใจ เห็นใจต่อผูย้ากไร้ เพือนาํไปสู่การ

ร่วมกนัแกปั้ญหา เพือทาํใหส้งัคมน่าอยูขึ่น สอดคลอ้งกบัหลกัวรรณกรรมเพือชีวติ ทีมุ่งนาํเสนอ

ภาพผูย้ากไร้ ชีใหเ้ห็นทางแกไ้ขปัญหา และเสนอทางออกดว้ยการเชิญชวนใหค้นในสงัคมร่วมมือ

กนัแกปั้ญหาเพือผูย้ากไร้ 
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3.2.3  แนวคดิเรืองความฉ้อฉลของเจ้าหน้าทีรัฐ 

 การวิพากษว์ิจารณ์การทาํงานของภาครัฐของวิมล สือออกมาโดยวจิารณ์ผา่นพฤติกรรม

เจา้หนา้ทีรัฐทีปฏิบติังานอยา่งไร้คุณธรรม ไม่ตงัใจแกไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชน รวมถึงแสดงผล

กระทบทีเกิดขึนในระดบัจิตไร้สาํนึกของประชาชนผูถู้กกดขี อนัแสดงผา่นความฝัน  เรืองสนัใน

กลุ่มนีประกอบดว้ยเรือง เหีย ( ) ความตายของความทรงจาํ (ก่อนจะถึงความตายหมายเลข ) 

( ) และโจร ( ) 

 เรืองเหีย ( ) มีเนือหาวิพากษว์ิจารณ์การทาํงานของขา้ราชการทอ้งถิน เนือเรืองกล่าวถึง

ครอบครัวยากจนในชนบทครอบครัวหนึง เลียงเป็ด ไก่ และหมู ไวข้ายแต่ถูกนายทุนกดราคา ซาํยงั

ตอ้งคอยระวงัตวัเงินตวัทองทีจะแอบมาคาบเป็ดไก่ไปกินอีกดว้ย สมาชิกในครอบครัวอดอยาก 

ลูกสะใภผ้อมจนไม่มีนาํนมใหห้ลานกิน แม่สามีจึงคิดจะเชือดไก่มาปรุงยาเร่งนาํนม แต่ก็ทาํไม่ได ้

เพราะผูใ้หญ่บา้นมาขอไก่ไปเชือดเพือทาํอาหารเลียงขา้ราชการทีมาจากตวัจงัหวดั ขา้ราชการ

ทอ้งถินกลุ่มนีไม่ตงัใจทาํงาน เมือเขา้มาในชนบทกว็างตนเป็นนายของชาวบา้น ทาํใหช้าวบา้นตอ้ง

เสียเวลาเสียเงินทองตอ้นรับเลียงดู ไม่พยายามแกไ้ขปัญหานาํแลง้ตามความตอ้งการของชาวบา้น 

ไดแ้ต่เพียงมองภาพทอ้งถินอยา่งผวิเผนิแลว้สรุปว่าชาวบา้นอยูดี่กินดี ซึงแตกต่างจากขอ้เท็จจริงที

ชาวบา้นในเรืองตอ้งเผชิญ 

  

“เขาประชุมเรืองอะไรกนัแม่” 

“เรืองความมนัคงของชาติของเชิดอะไรกูกฟั็งไม่ค่อยจะเขา้ใจ เห็นวา่รัฐบาลจะพฒันาประเทศให้

เจริญรุ่งเรือง จะทาํใหป้ระชาชนอยูดี่กินดีขึนอีก แลว้กง็านในฤดูแลง้ทีหลวงเขาจะใหท้าํ เขาจะใหท้าํ

ถนนเขา้มาในหมู่บา้นเรา แลว้ปีต่อไปกจ็ะมีงานมาใหท้าํกนัอีก เขาว่าพวกเราจะไดมี้กินมีใชก้นัมีงานทาํ

กนัทุกปี” 

เขารู้สึกผิดหวงั เพราะคิดว่าจะประชุมกนัเรืองนาทีไม่ไดท้าํกนัมาหกเจ็ดปีแลว้ เพราะฝนแลง้

และนาํในคลองแหง้ขอดจนในหนา้ร้อนลงเดินได ้ รวมทงัเรืองหนีสินของชาวนาในอาํเภอนีทีตอ้งเอา

โฉนดไปจาํนองกบัเถา้แก่บา้ง ธนาคารบา้ง ส่วนตวัเขาเองนนัไม่มีความหวงัจากเรืองนี เพราะทีนาหลุด

ไปเป็นของเถา้แก่ทีอาํเภอมาหลายปีแลว้ เขาหวงัเพียงว่า เมือหลวงช่วยใหมี้นาํ เขากจ็ะไดรั้บจา้งทาํนา 
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“แลว้เรืองนาแลง้จนทาํไม่ไดล้่ะแม่” 

“กไ็ม่เห็นเขาว่ายงัไง เห็นบอกแต่ว่าจะพยายามหาทางช่วยเหลือ แลว้กบ็อกว่าบา้นเรานีน่าอยู ่ดู

อุดมสมบูรณ์ดี มองไปทางไหนเห็นแต่สีเขียว...” 

“กม็นัมาหนา้นาํนี ผกัหญา้กขึ็นเขียวครืดน่ะซี” 

เขาอารมณ์ขุ่นขึนมาทนัที นางเองกบ็อกไม่ถูกว่ารู้สึกแคน้เคืองหรือขมขืนกนัแน่ เมือนึกถึง

คาํพูดของพวกจากจงัหวดัว่า “บา้นเมืองเรานนัร่มเยน็เป็นสุข น่าอยูอ่าศยั อาหารการกินอุดมสมบูรณ์

ดีกว่าประเทศไหน” นางคิดว่า พวกเขาคงดู “ความอุดมสมบูรณ์” จากสาํรับกบัขา้วสารพดัชนิดและบาน

เบอะจนตอ้งกินทิ งกินขวา้งนนัมากกว่า  

(เหีย : 31-32) 

ตวัละครแม่สามีรู้สึกอึดอดัใจทีตอ้งยกไก่ใหไ้ปเป็นอาหารของขา้ราชการ เนืองจากรู้ว่า

ขา้ราชการกลุ่มนีไม่ทาํงานจริงจงั อีกทงัหลานของนางก็ตอ้งการไก่มาทาํยาเร่งนาํนม เรืองแสดงให้

เห็นว่า ครอบครัวของนางไม่มีทางเลือกอืนนอกจากตอ้งยกไก่ใหก้บัผูใ้หญ่บา้นไป เจา้ของบา้นจึง

คิดทบทวนว่าแทที้จริงพฤติกรรมของขา้ราชการทีเขา้มาเอารัดเอาเปรียบ หาผลประโยชน์จากคน

ยากไร้ ก็มีพฤติกรรมเหมือนกบัตวัเหียทีคอยมาขโมยกินไก่ในเลา้ของนาง   นางจึงไดแ้ต่รอวนัที

ความอดทนหมด เพือลุกขึนมาสูก้บัตวัเหียเหล่านนั 

 จากเนือเรืองจะเห็นความอึดอดัใจของชาวบา้นทีถูกขูดรีดทงัจากทุนและขา้ราชการทอ้งถิน 

จนกระทงัแทบไม่เหลือทรัพยสิ์นใด ๆ บทสรุปของเรืองจบลงทีหญิงผูน้นัเปรียบเปรยขา้ราชการ

เป็น “ตวัเหีย” ทีอาศยัอยูใ่นนาํ ทีไม่เคยทาํประโยชน์ใด ๆ ถึงเวลาผูเ้ลียงไก่เผลอ “ตวัเหีย” ก็ยอ่งเขา้

มาขโมยไก่ไปกินจนเกือบหมดเลา้   “ตวัเหีย” ทีเป็นสตัว ์ ขโมยไปกินเกือบหมด ไก่ส่วนทีเหลือ

เพียงนอ้ยนิดก็ถูก “ตวัเหีย” ทีเป็นขา้ราชการเอาไปกิน  ขา้ราชการผูซึ้งไม่ไดท้าํประโยชน์อะไรแก่

ชุมชน ถึงเวลาก็เขา้มาในพืนทีใหช้าวบา้นตอ้งออกไปตอ้นรับ ทาํอาหารเลียง พูดในสิงทีไกลตวัและ

ไม่ใช่แนวทางทีจะขจดัปัญหาความยากจนของชาวบา้นได ้ ขา้ราชการเหล่านีจึงมีพฤติกรรมเหมือน 

“ตวัเหีย” ดงัทีวิมลไดปู้พืนเรืองมา  หากว่า “ตวัเหีย” เป็นสตัวเ์ลือยคลานชนิดหนึงก็อาจไม่เป็นทีน่า

วิตกเท่าใดนกั แต่ “ตวัเหีย” ยงัเป็นคาํบริภาษรุนแรงอีกดว้ย สุภาพชนไม่พึงกล่าวคาํนี  จึงมีการ

บญัญติัชือเรียกใหม่หลายชือทีรู้จกักนัในวงกวา้ง เช่น ตวัเงินตวัทอง ตะกวด แลน(ภาษาถินใต)้  
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บญัญติัขึนเพือจะไม่ตอ้งเรียกว่า “ตวัเหีย”  เป็นการแยกคาํว่า “เหีย” ไวใ้ชส้าํหรับบริภาษอยา่ง

รุนแรงเท่านนั ดงันนั เมือวิมลเลือกใช ้“ตวัเหีย” มาเปรียบเทียบกบั “ขา้ราชการ” ผูมี้ฐานะทางสงัคม

สูงกว่าชาวบา้นธรรมดา แต่มีพฤติกรรมไม่ต่างจาก “ตวัเหีย” ความเปรียบในเรืองนีจึงเป็นการ

บริภาษฝ่ายราชการทอ้งถินอยา่งรุนแรง  ในตอนทา้ยวิมลไดบ้รรยายความคิดหญิงชราไวว้่า หาก

อดทนไม่ได ้สกัวนัหนึงนางจะลุกขึนมากินเหีย หมายถึง หากชาวบา้นทีถูกกดขีจากภาครัฐหมดทาง

ไปแลว้ ชาวบา้นเหล่านนัอาจหนัมาเผชิญหนา้กบัศตัรูขึนมาบา้ง สิงนีเป็นสญัญาณจากฝ่าย

ประชาชนผูถู้กกดขี เตือนใหรู้้ว่าพวกเขารู้เท่าทนั และหากเหตุการณ์ยงัดาํเนินไปเช่นเดิม วนัหนึง

ประชาชนผูย้ากไร้จะลุกขึนมาต่อตา้นขา้ราชการทีมีพฤติกรรมไม่ต่างจาก “ตวัเหีย” เหล่านนั 

 เรืองต่อมาคือเรืองทีวิพากษก์ารทาํงานของผูพิ้ทกัษส์นัติราษฎร์ คือเรือง โจร ( ) เนือ

เรืองกล่าวถึงเด็กชายผูห้นึงออกมาซือยาแกท้อ้งเสียใหแ้ม่ในช่วงพลบคาํ ระหว่างนนัเขาถูกตาํรวจ

ขอคน้ตวั เมือเขาขดัขืนตาํรวจจึงชกจนเขาจนสลบและพาไปโรงพกั ตาํรวจยดัยาเสพติดในกระเป๋า 

เมือเขาตืนขึนมาจึงถูกแจง้ขอ้กล่าวหาหนกั ตาํรวจมีท่าทีแสดงอาํนาจเกินขอบเขต และสมคบกนักบั

ตาํรวจในโรงพกัยนืยนัว่าเด็กชายผูนี้มียาเสพติดในครอบครองจริง  

 

“ลือไปเอาผงขาวมาจากไหน” 

“เปล่า มนัยดัใส่กระเป๋าผมเองต่างหาก มนัยดัใส่ตอนทีผมถูกชกหมดสติ” 

ร้อยเวรจอ้งหนา้ผมดว้ยสายตาอนัดุดนั แต่ผมสุดความอดทนทีจะระงบัอารมณ์ แต่ก่อนทีผมจะ

ระเบิดคาํพูดต่อไป เขากชิ็งพูดตดัหนา้ขึนก่อนว่า 

“อวัจะขงัลือไวก้่อน พรุ่งนีถึงจะสอบสวนใหม่ ก่อนจะส่งฟ้องศาล” พูดจบเขากพ็ยกัหนา้เรียก

ตาํรวจนายหนึงเขา้มา “ไขกุญแจมืออก แลว้เอาไปขงัไวก้่อน” 

ผมนงัลงบนพืนหอ้งขงัอยา่งระงบัสติอารมณ์ บอกตวัเองว่าไม่มีประโยชน์อะไรทีจะใชเ้หตุผล

อีกต่อไปแลว้ ผมคลาํทีกรามดา้นขวา มนับวมขึน พอลองกดดูก็ปวดแปลบขึนมาทนัที เหมือนกบัว่า

กรามหกัซึงทีจริงมนัไม่หกั แต่คงอีกหลายวนักว่าจะหายเป็นปกติ พรุ่งนีมนัคงจะบวมปูดจนพูดหรือกิน

อะไรไม่ได ้พอนึกถึงความทารุณทีมนัทาํกบัผมแลว้ หวัใจของผมกเ็จ็บปวดขึนมาอีก 

(โจร : 118-119) 
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เชา้วนัต่อมาพ่อและแม่ของเด็กชายนาํโฉนดบา้นไปจาํนองและนาํเงินสามหมืนบาทมา

ประกนัตวัเดก็ชาย เพือเจรจาต่อรองใหต้าํรวจปิดคดี  

เนือหาในเรืองปรากฏชดัถึงวิธีสอบสวนของตาํรวจทีไม่เป็นธรรมกบัผูต้อ้งสงสยั ยดัเยยีด

ขอ้หาทีรุนแรงเพือเรียกรับเงินปิดคดี ประชาชนตอ้งนาํบา้นไปจาํนองเพือนาํเงินมาแลกกบัอิสรภาพ  

แสดงใหเ้ห็นถึงความไม่โปร่งใสในการทาํงานของเจา้หนา้ทีรัฐ ทีใชอ้าํนาจตงัขอ้กล่าวหาเกินจริง 

เพือเรียกรับผลประโยชนจ์ากชาวบา้น วิมลจึงตงัชือเรืองว่า “โจร” เพือเสียดสีการทาํงานของตาํรวจ 

ผูที้นิยมตนเองว่าเป็น “ผูพิ้ทกัษส์นัติราษฎร์” แต่กลบัมีพฤติกรรมไม่ต่างจาก “โจร” ข่มขู่ ทาํร้าย

ร่างกาย เรียกรับเงินจากเจา้ทรัพยแ์ลกกบัการปิดคดี วธีิการเหล่านีเปรียบเหมือนโจรทีขู่กรรโชก

ทรัพย ์คนจึงตอ้งรีบปลดทรัพยใ์หเ้พือแลกกบัชีวติ 

 เรืองสนัเรืองสุดทา้ยในกลุ่มนีคือ ความตายของความทรงจาํ (ก่อนจะถึงความตายหมายเลข 

)  ( ) เนือเรืองกล่าวถึงผูช้ายคนหนึงใชปื้นข่มขู่หญิงสาวแลว้ข่มขืน เรืองอธิบายว่า  เขาข่มขืน

เธอเช่นเดียวกบัทีเขาถูกชายแปลกหนา้ข่มขืนในฝันเป็นประจาํ     เขาเป็นคนทีมกัจะฝันถึงเรืองการ

ข่มขืนเสมอ  ในฝันเขาเดินเขา้ไปในซอยเปลียวในเวลากลางคืน สกัครู่หนึงจะมีผูร่้วมทางทีดูน่า

ไวใ้จขอเดินไปดว้ย แต่เมือเดินไปไดไ้ม่นานผูช้ายเหล่านนัก็จะเริมมีหนา้ตาหนา้กลวั คลา้ยหมาป่า 

และหนงัจากนนัเขาจะถูกผูช้ายเหล่านนับงัคบัใหห้นัหนา้เขา้กาํแพงและเริมข่มขืน    

 

ผมเดินมาเรือย ๆ สักครู่กไ็ดย้นิเสียงฝีเทา้คนเดินตามมา ผมเดาเอาว่าคงไม่ตาํว่าสองคน ผม

รู้สึกอุ่นใจทีมีเพือนร่วมเดินทางอนัเปล่าเปลียวสายนี ผมชะลอฝีเทา้เพือใหพ้วกเขา...พวกเรา...ตามทนั 

เขามาทนัไดร้วดเร็วมาก เขาถามผมอยา่งสุภาพว่าจะไปทางไหน ผมบอกว่าไปขา้งหนา้นนัแหละ ทีไหน

ล่ะ เขาถามอีก ผมตอบว่ายงัไม่รู้เหมือนกนั ผมกเ็ดินไปตามทางทีมีอยู ่ แลว้คุณล่ะจะไปไหน ผมหนัไป

มองหนา้เขา หนา้ตาเขาดีทีเดียว ท่าทางกสุ็ภาพมากทงัสองคน เขาตอบผมว่า จะไปทีขอบฟ้า...กท็าง

เดียวกบัคุณนนัแหละ กดี็นี... ผมว่า ผมจะไดไ้ม่เหงา แปลกนะ มนุษยนี์มกัจะอยูต่ามลาํพงันาน ๆ ไม่ได ้

ใช่... เขาตอบ แลว้มนุษยก์เ็ป็นสัตวที์น่าสมเพชมาก ผมยมิ ไม่รู้จะพูดอะไร ไดแ้ต่บอกตวัเองในใจว่า 

บางทีคนเราไม่จาํเป็นตอ้งพูดจากนักไ็ด ้ เพียงแค่รู้ว่ามีเพือนกรู้็สึกอบอุ่นแลว้ เราเดินกนัไปเรือย ๆ ไม่มี

ใครพูดอะไรเลย สักครู่ คนหนึงกบ็อกว่า หยดุตรงนีก่อน ผมทาํตามทีเขาบอก หนัมามองหนา้เขาทงัสอง 
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ผมเห็นรอยยมิยะเยอืกเยน็และแววตาทีมีประกายวา้วุน่ของเขา แลว้มนักค่็อย ๆ เปลียนเป็นดวงตาของ

สัตวที์หืนหิว ผมงงไปหมด 

“หนัหนา้เขา้หากาํแพง” 

คนหนึงออกคาํสัง ผมปฏิบติัตามอยา่งงง ๆ  

“แกผ้า้!” 

ผมเอียวคอมามอง ใจหายวูบ รู้สึกเยน็เฉียบไปถึงปลายเทา้ สิงทีผมเห็นนนัมนัเป็นใบหนา้และ

แววตาของสัตวที์น่าเกลียด น่ากลวั...มนัเหมือนหมาป่า... ใช่แลว้ ทงัใบหนา้และดวงตาของมนัเหมือน

หมาป่า... เหมือนในหนงัเรืองหนึงทีมนุษยก์ลายเป็นหมาป่า ต่างกนัตรงทีอา้ยสองคนนนัมนัยงัคงเป็น

คนตามปกติ เปลียนไปกเ็ฉพาะส่วนหวัเท่านนั 

ผมรีบเบือนหนา้กลบั อยากจะวิงหนี แต่ขาแขง็จนกา้วไม่ออกเหมือนกบัเวลาทีฝันเห็นผ ี

“ยนักาํแพงไว”้ 

ผมทาํตาม มนัออ้มมือมาปลดดกระดุมกางเกง รูดซิปออกแลว้กระชากกางเกงใหล้งไปกองอยู่

ทีขอ้เทา้ 

“ถ่างขา” 

นาํเสียงของมนัสัน ผมอดหนัไปมองไม่ได ้พวกมนักาํลงัแกก้างเกงอยา่งลุกลีลุกลน 

(ความตายของความทรงจาํ (ก่อนจะถึงความตายหมายเลข ) : 101-103) 

 ในเนือเรืองไม่ไดร้ะบุชดัเจนว่าใครเป็นคนข่มขืนเขาในซอยเปลียว รู้เพียงเป็นผูช้าย แต่หาก

พิจารณาวรรณกรรมของวิมลในภาพรวม จะเห็นความเปรียบทีวิมลใชเ้ป็นประจาํเกียวกบัผูมี้อาํนาจ 

คือ เปรียบว่าการทีผูมี้อาํนาจข่มขู่ประชาชนใหท้าํตามความตอ้งการ เป็นการข่มขืนอยา่งหนึง นนัคือ 

ข่มขืนจิตใจ ดงัทีปรากฏวิธีการใชค้วามเปรียบชนิดเดียวกนัในเรือง วันฟ้าใหม่ (2535) ดงันนัจึง

วิเคราะห์ไดว้่า ผูที้ข่มขืน ‘ผม’ ในความฝัน เป็นสญัลกัษณ์แทนอาํนาจที ‘ผม’ เกลียดชงั ตวัละคร 

‘ผม’ ถูกกระทาํจากอาํนาจไม่ระบุฝ่าย แต่คาดการณ์ไดว้่าตอ้งเกียวขอ้งกบัอาํนาจทีมีบทบาทอยา่งสูง

ในสงัคมไทยในยคุนนั คือ อาํนาจรัฐและอาํนาจทุน จะสงัเกตไดว้่าวิมลปูพืนเรืองใหเ้ห็นว่า ตอน

แรกทีเจอกนัในซอยเปลียว ผูช้ายกลุ่มทีเดินตามมามีกิริยาสุภาพ หนา้ตาเรียบร้อย แต่เมือเดินมาสกั
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พกัหนึงผูช้ายเหล่านนัก็มีใบหนา้ทีเปลียนไปจนกลายเป็นหมาป่า เหตุการณ์นีเป็นสญัลกัษณ์ทีจะใช้

วิเคราะห์ชายทีเขา้มาข่มขืนตวัละคร “ผม” ไดว้่า ตอ้งเป็นคนทีแสร้งเขา้มาทาํดีเพือใหค้นวางใจ 

ก่อนทีจะเผยธาตุแทอ้อกมาภายหลงั ซึงลกัษณะดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการแสดงทศันะของวิมลทีมี

ต่อผูน้าํในเรืองอืน ๆ ทีเขามกัแสดงใหเ้ห็นว่า ผูน้าํมกัแสร้งทาํดีใหป้ระชาชนวางใจ แต่ผูน้าํเหล่านนั

มกัซ่อนสิงชวัร้ายไวแ้สดงออกภายหลงั ดงัเช่นทีพบในเรือง ผู้เฒ่า (2521) เหีย (2524) ความตาย 

(2526)  

เมือตวัละคร ‘ผม’ ชินชาต่อการกดขีจากภายนอก ‘ผม’ จึงใชอ้าํนาจของทีมีกระทาํกบั

บุคคลทีอ่อนแอกว่าต่อไปอีกทอดหนึงโดยการข่มขืนผูห้ญิงในเรือง เหตุการณ์นีแสดงใหเ้ห็นความ

กดดนัในตวั “ผม” ทีนาํไปสู่การกดขีผูที้อ่อนแอกว่า วิเคราะห์ไดว้่า เรืองนีแสดงใหเ้ห็นผลกระทบ

จากการกดขีของคนในสงัคม  ตวั ‘ผม’ นนัรู้ว่าการกดขีนาํความทุกขม์าให ้ แมจ้ะเกิดในความฝันก็

ตาม แต่ความฝันรอ “ผม” อยูทุ่กครังที ‘ผม’ หลบั เป็นเวลาที ‘ผม’ อ่อนแอทีสุดและหนีความฝัน

เหล่านนัไม่ได ้ วิมลแสดงจุดจบของชายผูน้นัว่า จะหลุดพน้จากฝันร้ายตอ้ง ตาย   ‘ผม’ เต็มใจทีจะ

ใหต้วัละครหญิงสาวยงิ ‘ผม’ เพือ ‘ผม’  จะไดห้ลุดพน้จากการถูกข่มขืนในความฝัน  เหตุการณ์นีสิง

เป็นการตอกยาํว่า การกดขีจากอาํนาจจะดาํเนินไปไม่สินสุด จากผูแ้ข็งแรงกว่าไปสู่ผูที้อ่อนแอกว่า

ไล่ลาํดบัลงไปเรือย ๆ อยา่งไม่มีทีสินสุด ตราบเท่าทีมนุษยย์งัคงยอมจาํนนต่ออาํนาจเหล่านนั โดย

ไม่คิดลุกขึนมาต่อสู ้

3.2.4  แนวคดิเรืองมนุษย์เป็นผู้สร้างและรับใช้ความคดิตนเอง   

นอกเหนือจากการแสดงคิดทางการเมืองในยคุวรรณกรรมเพือชีวิตรุ่งเรืองแลว้นนั แนวคิด

อีกประการทีวิมลนาํเสนอในยคุแรก และชดัเจนขึนในงานวรรณกรรมยคุหลงัของเขาคือแนวคิดที

เกียวขอ้งกบัความคิดและความเชือของมนุษย ์ แนวคิดนีมีจุดมุ่งหมายชีนาํใหผู้อ่้านเห็นว่า คนเป็น

ผูส้ร้างและรับใชค้วามคิดของตนเอง  ดงันนัแลว้การกาํหนดแนวทางชีวติจึงเป็นสิงสาํคญัทีจะนาํพา

มนุษยไ์ปสู่ความสาํเร็จหรือลม้เหลว แนวเรืองดงักล่าวปรากฏในงานยคุแรก  เรือง ไดแ้ก่ ศพ

สุดท้าย ( ) แก้วกับเกด ( ) และ โคกพระนาง ( )  

เรือง ศพสุดท้าย ( ) เสนอแนวคิดหลกัเกียวกบัการเลือกแนวทางในการใชชี้วิตของ เชน 

ดงยาง เป็นตวัอยา่งของผูต้ดัสินใจประกอบอาชีพขดักบัศีลธรรม คบคา้สมาคมกบันกัเลง ตงัตนเป็น
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มือปืนรับจา้งเอาชีวิตผูอื้น ตีราคาชีวติผูอื้นเป็นเงินเป็นทอง ในทีสุดวนัหนึงกรรมจึงตามสนองเขา  

เชน ดงยาง ยดึอาชีพมือปืนรับจา้งอยูใ่นชนบท โพ บางแพ ว่าจา้งใหเ้ชนไปยงิชายผูห้นึงทีมีเหตุ

ทะเลาะกบัโพ โพใหร้ายละเอียดว่าผูใ้หไ้ปยงินนัจะขีเกวยีนมาราวสองทุ่ม ใหเ้ชนไปซุ่มยงิทีป่าชา้ 

เมือยงิชายผูน้นัตายแลว้ เชน ดงยางก็รู้ความจริงว่าผูต้ายคือ ช่วง นอ้งชายแท ้ ๆ ของตนทีหนีการ

เกณฑท์หารไปราวปีทีผา่นมา เขาโกรธแคน้ โพ บางแพ อยา่งมากทีจา้งใหเ้ขาฆ่านอ้งตนเอง เขาจึง

บงัคบัเกวียนออกไปเพือจะไปฆ่าโพ บางแพ โดยทีเขาไม่รู้ว่า โพ บางแพ ดกัซุ่มอยูป่ากทางเพือ

ติดตามผล กระทงัเกวียนเขา้ใกลป้ากทาง โพ บางแพ เขา้ใจว่า เชน ดงยาง ยงิไม่สาํเร็จ ความมืดทาํ

ใหเ้ขาไม่เห็นหนา้ผูอ้ยูบ่นเกวียน โพ บางแพ จึงยงิ เชน ดงยาง เสียชีวิต 

เชนมนัใจว่าระยะแค่สองวายอ่มไม่มีปัญหา ถึงแมจ้ะมืดและกระสุนนดัเดียวกต็าม 

พอแสงไฟกราดถึงหนา้เปือนเลือดเชนกผ็งะ ตาคา้ง เขาตกตะลึงชวัอึดใจหนึงแลว้กโ็พล่ง

ออกมา 

“ไอช่้วง!” 

นอ้งชายทีหนีทหารนนัเอง! 

เชน ดงยาง ควบเกวียนออกไปทนัที เขาตอ้งคิดบญัชีกบัไอโ้พทีทาํใหต้อ้งฆ่านอ้งชายของ

ตวัเอง ถึงแมม้นัจะไม่รู้ก็ตามเถอะ 

โพ บางแพ ซึงซุ่มอยูป่ลายทางสะดุง้เฮือก เมือยนิเสียงกึงกงัผสมผสานกบัเสียงกรุ๊งกริงมาใน

ความมืด เขาทะลึงขึนยนื 

“มนัยงิประสาอะไรของมนัวะ ใหพ้ลาดได”้ 

โพคาํรามในลาํคอก่อนยกลูกซองในมือขึนเลง็... 

(ศพสุดทา้ย : 32-33) 

เรืองสนัเรืองนีตีพิมพใ์นฐานะเรืองสนัหกัมุม ลงในนิตยสารชาวกรุง แนวคอลมัน์ตีพิมพ์

งานเขียนเพือความบนัเทิงไม่เนน้วิพากษว์จิารณ์ประเด็นทางสงัคมอยา่งโจ่งแจง้ แต่หากพิจารณา

องคป์ระกอบภายในเรืองก็จะพบว่าวิมลไดแ้ทรกประเดน็ทางสงัคมไวใ้นเรืองหลายแห่ง เช่น ใน

ตอนทีโพ บางแพ บอกใหเ้ชน ดงยาง ดกัยงิช่วงในตอนคาํ เนืองจากรู้ว่าไม่มีชาวบา้นออกมาสนใจ 
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เพราะบริเวณนนัเป็นดงนกัเลง ผูค้นยงิกนัเป็นเรืองปกติ แสดงใหเ้ห็นว่ากฎหมายในพืนทีชนบทไม่

สามารถปกป้องชาวบา้นได ้นกัเลง กลายเป็นผูมี้อิทธิพลมีอาํนาจเหนือกฎหมาย การจา้งวานฆ่าเป็น

เรืองปกติ  แมแ้ต่ตวัผูจ้า้งวานเองก็หวนัเกรงว่าจะถูกลอบยงิเช่นกนั ภาพบา้นป่าเมืองเถือนปรากฏ

ชดัเจนในเรืองนี อีกเหตุการณ์ทียนืยนัไดว้่ารัฐไม่สามารถควบคุมดูแลไดอ้ยา่งทวัถึง คือ เหตุการณ์ที

นายช่วงนอ้งชายของเชน ดงยาง หนีเกณฑท์หาร จะพบว่านายช่วงหนีไปทาํงานไม่ไกลจากบา้น

เท่าใดนกั แต่รัฐก็ไม่สามารถตามกลบัมาเกณฑท์หารได ้ แสดงใหเ้ห็นว่าชนบทเป็นเขตห่างไกล 

ผูค้นสามารถทาํสิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งอิสระ ในขณะเดียวกนัก็พบว่า ชาวชนบทเหล่านนัต่างตอ้งดูแล

ตนเอง เนืองจากรัฐไม่สามารถเขา้มาควบคุมหรือคุม้ครองความปลอดภยัได ้

 แก้วกับเกด ( ) เป็นเรืองของพระแกว้ผูคิ้ดว่าตนเองตาํตอ้ย จึงตอกยาํตนเองอยูเ่สมอ จน

ในทีสุดตอ้งสูญเสียคนรักไป พระแกว้เดิมเป็นชายยากจน คบหากบัสาวงามประจาํหมู่บา้น อยูม่าวนั

หนึงมีขา้ราชการมาชอบผูห้ญิงคนนนั แกว้จึงตดัสินใจบวชเพราะคิดว่าตนเองเอาดีทางโลกไม่ได ้ 

แต่เมือบวชแลว้จิตใจก็ยงัคงคิดถึงคนรักและกลวัคนรักจะเปลียนใจไปรักกบัขา้ราชการหนุ่ม     พระ

แกว้จึงปรึกษากบั “เกด” นอ้งชาย เกดรับอาสาไปถาม “พิกุล” คนรักของพระแกว้ ว่ายงัคงรักพระ

แกว้อยูห่รือไม่ พระแกว้มีบุคลิกไม่เชือมนัในตนเอง คิดเสมอว่าตนนนัยากจน ดีไม่พอทีจะคู่ควรกบั

พิกุลสาวคนรัก ครันบวชพระกย็งิทาํใหห้วนัใจมากขึน 

 

พระหนุ่มมองหนา้นอ้งชายเหม่อ ๆ ท่าทางเหมือนใจจะขาดรอน ๆ  

“ขา้มนัจน...” 

“โธ่เอ๊ย! จนป่านนีกย็งัพูดไดค้าํเดียว ขา้มนัจนขา้มนัจน กส็มนาํหนา้แลว้หละทีโดนหมาแยง่

ไปแทะ" 

“ขา้มนัคนบา้นนอกคอกนา ไหนเลยจะมีหนา้ไปสู้คนเมืองเขาได”้ 

พระหนุ่มรําพึงรําพนัเหมือนหวัใจจะแตกสลาย 

“โอ๊ย! ไม่ตอ้งมาบอกฉันหรอก ฉันจะบา้! ใคร ๆ กรู้็กเ็ห็น-แลว้ในจดหมายนนัหนะ พีพิกุลเขา

ว่ายงัไง?” 



79 

 

  

พระแกว้ใชห้ลงัมือป้านาํตาก่อนทีมนัจะไหลออกมาประจานความอ่อนแอ 

“เขาบอกว่าเขาไม่คู่ควรกบัพี ไม่คู่ควรกบัขา้ มีผูห้ญิงทีดีกว่าเขาอีกมากมายทีคู่ควรกบัขา้ ส่วน

เขานนัสร้างบุญมานอ้ย ไม่มีวาสนาไดเ้ป็นคู่ครองของพี...ใช่ซิ...กค็นอยา่งขา้มนัรูปชวัตวัดาํ ความรู้กไ็ม่

มี ซาํยงัเกิดมาจนอีก...” 

(แกว้กบัเกด : 149-150) 

พระแกว้เห็นจดหมายประโยคปฏิเสธรัก จึงไดแ้ต่เสียใจอยูบ่นกุฏิ  “เกด” นอ้งชายตาํหนิ

ความไม่กลา้ตดัสินใจของพีชายตนเองจนกระทงัตอ้งสูญเสียคนรักไป ตวัละคร “เกด” มอง 

สถานการณ์ว่า หากเป็นตนเองไดรั้บจดหมายเช่นนี จะตดัสินใจบุกเขา้หาพิกุลเสียตงัแต่คืนนี 

 

เกดส่ายหนา้อยา่งระอา แลว้กเ็อด็ตะโรใส่พีชายอยา่งทีมนัไม่เคยทาํมาก่อนเลยในชีวิต 

“พีน่ะมนัโง่! ดีแต่มานนัพรํารําพนัเป็นเดก็ขีแยอยูย่งังีแหละ เอะอะอะไรกข็า้มนัจน รูปชวัตวั

ดาํ ขา้มนัไม่มีความรู้ ขา้มนัจน โธ่เอ๊ย ผูห้ญิงทีไหนเขาจะมารัก เป็นฉันฉันกไ็ม่เอา ซือบืออยา่งงีน่ะ ห่ม

ผา้เหลืองกินบุญจนตายไปเทอะ!” 

มนัควา้ขลุ่ยแลว้ลุกพรวดพราดออกไปนนัทีหวับนัได หมารีบเขา้มานงัยมิเจียมเจียมตรงหนา้

เตรียมฟังเพลงขลุ่ยของมนั เกดยกขลุ่ยจรดริมฝีปาก แต่แลว้กป็าลงนาํ “โธ่ ผูห้ญิงกย็งังีแหละ!” 

หมามนัรู้ว่าเกดอารมณ์ไม่ดี เลยเขา้มาดว้ยหมายจะเลียแขง้เลียขาปลอบใจ แต่มนักถ็ูกถีบเขา้อกั

เบ่อเริมจนกระเดน็ตกนาํ 

“เท่อ! เสียทีทีเกิดมาชือแกว้ เป็นไอเ้กดน่ะรึ จะแหกผา้เหลืองไปปลาํมนัคืนนีเลยจริง ๆ” 

(แกว้กบัเกด : 150) 

 เนือหาในเรืองแสดงใหเ้ห็นว่าพระแกว้ขาดความเชือมนัในการใชชี้วิต ยอมจาํนนกบั

เงือนไขภายนอกโดยไม่คิดดินรนต่อสู ้  เมือรักแลว้ไม่พยายามมากพอทีจะทาํตนใหคู่้ควรกบัคนที

ตนรัก ยดึติดกบัค่านิยมทีสงัคมยดึถือกนัมาชา้นานว่า ขา้ราชการคือผูมี้ฐานะทางสงัคมสูง มี

การศึกษาสูง พระแกว้กลวัและเทิดทูนผูอื้นมากจนกระทงัไม่กลา้ลุกขึนมาพยายามทาํตนเองใหดี้ ให้
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คู่ควรกบัหญิงคนรัก ไดแ้ต่ครําครวญเสียใจว่าชีวติปัจจุบนัของตนตอ้ยตาํ รูปชวัตวัดาํ การศึกษานอ้ย

ฐานะยากจน จนในทีสุดพระแกว้จึงตอ้งสูญเสียคนรักไปจริง ๆ  ในเรืองจะเห็นว่าพระแกว้ไม่

สามารถตดัสินใจอะไรไดด้ว้ยตนเอง ชีวติขึนอยูก่บัการช่วยเหลือและตดัสินจากผูอื้น  เมือตดัสินใจ

บวชพระ ก็ไดแ้ต่นึกถึงสีกาจนกระทงัไม่มีอนับาํเพญ็ภาวนา แต่ก็มิไดต้ดัสินใจสึกไปเพียรพยายาม

ทาํในสิงทีตนหวงัไวใ้หส้าํเร็จ วิมลกาํลงัชีใหเ้ห็นว่า มนุษยจ์ะทาํสิงใดสาํเร็จนนัเกิดจากความกลา้ที

จะกาํหนดแนวทางชีวิตของตน ผลกัดนัตนเองไปใหถึ้งเป้าหมาย มุ่งมนั และไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคที

เผชิญอยูใ่นปัจจุบนั บุคคลผูน้นัจึงจะบรรลุความมุ่งหมายไดใ้นอนาคต 

 เรืองสุดทา้ยในชุดนีสะทอ้นแนวคิดสาํคญั คือ มนุษยเ์ป็นผูส้ร้างและรับใชค้วามคิดตนเอง  

เรืองสัน โคกพระนาง ( ) เป็นเรืองของชายผูห้นึงเป็นเจา้ของทีดินอนัเป็นทีตงัของตน้โพธิที

ชาวบา้นนบัถือ เมือใกลเ้ขา้ฤดูนาํหลากเขาจาํเป็นตอ้งอพยพสตัวขึ์นไปอยูบ่นทีปลอดภยัจากนาํท่วม 

เขาจึงคิดจะโค่นตน้โพธิเพือนาํสตัวไ์ปอยู ่แต่กาํนนัไม่อนุญาต เนืองจากตน้โพธิตน้นนัมีฐานะเป็นที

พึงทางใจของชาวบา้น ชายผูน้นัและกาํนนัทะเลาะกนัอยา่งรุนแรง ชายผูน้นัรู้ดีถึงทีมาของตน้โพธิ

ตน้นนั เกิดจากพ่อของเขาทาํโคกไวน้งัพกัเมือทาํนาเหน็ดเหนือย พ่อปลูกตน้กระท่อมไว ้ นานเขา้

นกคาบเมลด็พนัธุม์าเกิดตน้โพธิครอบตน้กระท่อม(ยาเสพติดพืนบา้น)ไวใ้ชเ้สพ นานวนัมีพระ

ธุดงคม์าปักกลด แอบมีความสมัพนัธก์บัสีกาจนถูกจบัสึกทีใตต้น้โพธินนั ชาวบา้นนาํจีวรผกูไวที้

โคนตน้เพือเป็นสญัลกัษณ์แห่งการจบัสึก ขอ้มูลส่วนสุดทา้ยเป็นสิงทีชาวบา้นต่างรับรู้ แต่ในเวลา

ต่อมาไม่มีคนสนใจเรืองทีมา ต่อมาจีวรสญัลกัษณ์ในการถูกจบัสึกกลายเป็นสิงเหนียวนาํใหช้าวบา้น

มาบนบานศาลกล่าว ไม่มีใครระลึกถึงว่าโคกนนัมีทีมาจากสิงเสพติดและพระอาบติั แต่เดิมนนัยงัไม่

มีเหตุการณ์คบัขอ้งอนัใดใหต้อ้งขดัศรัทธาชาวบา้น ชายเจา้ของทีจึงปล่อยใหช้าวบา้นสกัการะ

เรือยมาจนความศรัทธาต่อตน้โพธิเขม้แข็งขึน แต่เมือถึงฤดูนาํหลาก ชายผูน้นัเริมเดือดร้อนเพราะไม่

มีพืนทีอพยพสตัว ์ เขาจึงคิดจะไปโค่นตน้โพธิทิงเพือจะใชพื้นทีของตนพาสตัวเ์ลียงหนีนาํท่วม และ

เพือพิสูจน์ใหช้าวบา้นเห็นว่าสิงศกัดิสิทธิในตน้โพธิไม่มีจริง  

 

หนุ่มใหญ่เสเดินวนเวียนสาํรวจทีทางแลว้กม็องไปทีศาล ทีตน้โพธิ เผาผดัตวัเองว่าอีกสัก

ประเดียวจะลงมือโค่นมนัใหส้ะใจ ใหทุ้กคนเห็นว่าเขาเป็นคนจริงและไม่เชือถืออะไรงมงายเหมือน
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ชาวบา้น เขาจะพสูิจน์ใหทุ้กคนเห็นว่า ‘พระโพธิ’ นนัไม่สามารถทาํอะไรเขาได ้ และสิงทีทุกคนเชือถือ

เคารพกราบไหวน้นั แทจ้ริงกคื็อความลวงทีทุกคนสร้างมนัขึนมาควบคุมชีวิตของตนเอง เขารู้ดีว่า ‘โคก

พระนาง’ มีความเป็นมาอยา่งไร มนักแ็ค่โคกทีมีตน้ไมเ้ท่านนั มนัจะคงอยูห่รือจะถูกโค่นไปมนักมี็ค่า

เท่ากนั เขารู้ว่าร่มเงาของมนัมีประโยชน์ แต่ถา้มนัมีประโยชน์แก่บางคนแลว้มาบีบชีวิตเขาใหต้อ้ง

เดือดร้อนเขาจะเอามนัไวท้าํไม 

(โคกพระนาง : 162) 

แต่เมือไปถึงสถานทีใกลพ้ลบคาํ เขาไดก้ลินธูปทีชาวบา้นจุดบูชาโชยมา ชายผูน้นักลบัเริม

รู้สึกหวาดกลวัและลงัเลในความศกัดิสิทธิของตน้โพธิ  ชายหนุ่มหาพยายามหาคาํตอบใหก้บั

เหตุการณ์ทีเกิดขึนว่าเหตุใดตนเองจึงรู้สึกเช่นนี เขาเริมไขวเ้ขวในจุดยนืของตนเอง คิดว่าจะ

แกปั้ญหาการอพยพสตัวด์ว้ยวิธีอืน โดยไม่ตอ้งโค่นตน้โพธิ จากตอนนีพบว่า ตวัละครชายหนุ่มที

เคยรู้สึกว่าตน้โพธิคือปัญหาทีทาํใหเ้ขาไม่สามารถอพยพสตัวเ์ลียงมาไวบ้นโคกได ้ แต่เวลานีชาย

หนุ่มกลบัมองว่า นาํท่วมและการอพยพสตัวเ์ลียงคือปัญหาทีทาํใหเ้ขาตอ้งวุ่นวายใจเรืองโค่นตน้

โพธิ 

 

ครึงชวัโมงผ่านไป เขายนืนิงมองศาล มองตน้ไมต้น้นนั แลว้กถ็อนใจ เขารู้สึกว่าเรียวแรงไม่

ค่อยจะมีเสียเลย แลว้กย็งัตดัสินใจไม่ถูกว่าจะเริมตน้ยงัไงดี 

- อนัทีจริงศาลนีกอ็ยูร่วมกลุ่มกนัดี ตน้โพธิกใ็หร่้มเงาดีเหมือนกนั โค่นเสียแลว้กวา่จะปลูกให้

โตไดข้นาดนีกค็งอีกนาน แต่ปัญหามนักจ็ะไม่หมด ถา้ปีหนา้นาํท่วมอีกจะทาํยงัไง เออ้ กท็าํโคกเตรียม

ไวต้งัแต่นาํลดนีเลย แลว้ตอนนีล่ะ หมูเห็ดเป็ดไก่จะทาํยงัไง... 

เขาถอนหายใจเฮือก เหมือนจะใหท้งัศาลและตน้โพธิไดรั้บรู้ถึงความกลดักลุม้วุ่นวายใจของ

เขา 

(โคกพระนาง : 162-163) 

ชายหนุ่มลงัเลใจและพยายามหาเหตุผลสนบัสนุนการตดัสินใจอยูอี่กนาน จนในทีสุดเขาก็

ตดัสินใจไดว้่าจะไม่โค่นตน้โพธิ เหตุการณ์ตอนนีบ่งบอกวา่ชายผูนี้ยอมรับการมีอยูข่องสิงศกัดิสิทธิ
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ในตน้โพธิแลว้ เขาจึงเริมรู้สึกเกรงกลวัโทษทีเคยพูดลบหลู่ ชายหนุ่มจึงตดัสินใจขอขมาตน้โพธิเพือ

ความสบายใจของตนเอง  

 

เขายนืนิงเหมือนถูกตรึง เหงือซึมตามหนา้ผาก ซอกคอ เขายกมือซ้ายขึนป้ายเหงือทีจมูก ควนั

ธูปทีลอยจาง ๆ และกลินหอมประหลาดนนัทาํใหเ้ขาใจเตน้แรงขึน 

เขายนืลงัเลอยูอ่ีกครู่ใหญ่ดว้ยใจจิตสับสนวุ่นวาย พะวา้พะวงั แลว้ในทีสุดเขากต็ดัสินใจ 

หนุ่มใหญ่หนัหลงักลบั บอกตวัเองว่าเป็นห่วงทางบา้นตอ้งรีบไปจดัการ แต่พอกา้วไดส้องกา้ว

เขากคิ็ดขึนไดว้่า ตลอดตงัแต่เมือวานจนกระทงัเดียวนีเขาคิดแต่ “เป็นศตัรู” มาตลอด คิดแต่จะโค่น

ทาํลายมาตลอด เมือบดันีเขาเปลียนใจแลว้กค็วรทีจะทาํอะไรสักอยา่ง...เพือป้องกนัไวก้่อน “ถา้เผือมนัมี

จริง” ...กนัไวดี้กว่าแก.้..ไม่เสียหายอะไรหรอก... 

เขาหนัหนา้กลบัมาเผชิญหนา้กบัศาลและตน้ไมอ้ีกครัง รู้สึกเหมือนว่ากาํลงัเผชิญหนา้กบักลุ่ม

คน “ทีมองไม่เห็น” และมีอาํนาจเหนือเขาอยูอ่ยา่งเร้นลบัเกินกวา่ทีจะระงบัใจไม่ใหห้วนัไหวได.้.. 

มือทีกาํขวานนนัชุ่มดว้ยเหงือ มดักลา้มแขนทีเคยขึนเป็นลาํหดหายจนดูอ่อนปวกเปียก  

- เอาเถอะ ไม่เสียหายอะไรหรอก พูดสักคาํสองคาํ กนัไวดี้กว่าแก ้

เขากลืนนาํลาย...กลืนนาํลายจริง ๆ แลว้กพ็ึมพาํ 

“ยกโทษใหลู้กดว้ยทีคิดล่วงเกิน” 

กม้หวันิดหนึง –ไม่เสียหายอะไรกนัไวดี้กว่าแก ้

แลว้เขากห็นัหลงักา้วแน่บ ๆ โดยไม่หนักลบัมามองอีก กว่าจะรู้ว่าตวัเองพ่ายแพก้เ็มือกลบั

มาถึงบา้นนนัแหละ 

(โคกพระนาง : 163-164) 

 เรืองสนัเรืองนีแสดงใหเ้ห็นถึงอาํนาจของความคิดมนุษยที์กาํหนดพฤติกรรมมนุษย ์ชายผูนี้

รู้ทีมาของตน้โพธิ เขาคิดมาตลอดว่าตน้โพธิตน้นีสร้างปัญหาใหก้บัชุมชน เขาจึงตงัใจจะมาโค่น แต่

เมือยนืตรงหนา้ตน้โพธิ เห็นร่องรอยเครืองเซ่นสงัเวย ธูป เทียน ทีมีผูม้าวางไวก่้อนหนา้ก็เกิดความ
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ลงัเลในจุดยนืของตนเอง  ความลงัเลนนัเกิดจากพฤติกรรมของชาวบา้นทีกระทาํต่อตน้โพธิ จาํนวน

ชาวบา้นและจาํนวนเครืองเซ่นสงัเวยสามารถสนัคลอนจิตใจของชายผูน้นัได ้ เขาเริมรู้สึกว่าตน้โพธิ

มีสิงศกัดิสิทธิสถิตอยู ่ และเมือเขาตอ้งไปยนืบนโคกนนัเพียงลาํพงัเมือใกลค้าํ เขาจึงรู้สึกโดดเดียวที

ตอ้งยนือยูใ่นสถานทีทีตนเองเป็นปรปักษ ์ ตรงหนา้เต็มไปดว้ยหลกัฐานอนัแสดงถึงความเคารพต่อ

ตน้โพธิ เขาเป็นผูเ้ดียวทีคิดโค่น จิตใจจึงเริมสร้างจินตนาการว่า ตน้โพธิอาจมีสิงศกัดิสิทธิสถิตอยู่

จริง ๆ  เขาเริมรู้สึกหวาดกลวัโทษทีเคยลบหลู่ตน้โพธิ เมือคิดดงันนัแลว้ชายหนุ่มจึงยอมจาํนนต่อ

แรงดนัทีเกิดขึนในจิตใจ อนัเกิดจากจินตนาการของตวัเขาเอง จากเรืองทาํใหว้ิเคราะห์ไดว้่า มนุษยที์

ไม่ใชส้ติปัญญาไตร่ตรองปัญหาจะตกอยูใ่ตอ้าํนาจของความคิดของตนเอง รวมถึงตกอยูใ่ตอิ้ทธิพล

ความคิดของผูอื้น อยา่งเช่นเหตุการณ์ทีเกิดขึนกบัชายทีคิดจะโค่นตน้โพธิในเรืองโคกพระนาง

(2526) 

3.2.5  แนวคดิอืน ๆ  

แนวเรืองนีปรากฏในนิตยสารเพือความบนัเทิง เรืองสนัทีปรากฏในคอลมัน์มกัเกียวกบั

เรืองอ่านเพือความบนัเทิงหรือเรืองลีลบัเป็นหลกั  เรืองสนัของวิมลในกลุ่มนี คือ ชายเฒ่ากลางป่าลึก 

( )  

ชายเฒ่ากลางป่าลึก ( ) เป็นเรืองราวของนายพรานผูห้นึง เลิกอาชีพพรานมา  ปี แต่

กลบัมาทาํอีกครังเพราะถูกชะตากบัเพือนร่วมงาน เขามีอดีตเกียวกบัการเขา้ป่า เรืองเล่าถึงตาํนาน

เสือสมิงทีกินคนเขา้ไปจาํนวนมากจนมีวิญญาณมนุษยอ์ยูใ่นตวั สามารถแปลงเป็นมนุษยไ์ด ้ หากมี

นายพรานออกล่าสตัวขึ์นนงัหา้งส่องสตัวบ์นตน้ไม ้ เสือสมิงจะแปลงเป็นคนรู้จกัมาเรียกอยูใ่ตต้น้ 

เมือพรานคนใดหลงเชือลงไปหาเสือสมิงก็จะกดัจนตาย ครังหนึงพรานตวัละครหลกัโกรธแคน้เสือ

สมิงมาก เพราะกินพีชายของเขาไป เขาติดตามเสือสมิงอยูห่ลายปี เขา้ป่านงัหา้งส่องสตัวร์อเสือสมิง

มา  วนัหนึงลูกชายของเขามาตามทีใตต้น้ บอกว่าแม่ใหรี้บกลบับา้น เขาเขา้ใจว่าเป็นเสือสมิงมา

หลอกใหล้งไป เขาจึงยงิลูกชายตนเองเสียชีวิต  

 เรืองสนัเรืองนีเล่าถึงตาํนานเสือสมิง  แต่วิมลกแ็สดงใหเ้ห็นว่า หากปราศจากปัญญาและ

อาวุธแลว้มนุษยก์็เป็นเพียงสิงมีชีวิตทีอ่อนแอ  นายพรานในเรืองออกล่าสตัวก์นัมาเนินนาน ใชปื้น

ในมือแทนอาํนาจ ฆ่าชีวิตสตัวไ์ปมากมาย แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะเสือสมิงได ้ เมือเสือสมิงกระทาํ
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ตวัเป็นผูล่้าบา้ง ออกมาล่าพีชายของพรานโดยใชม้ารยาของมนุษย ์ นนัคือใชเ้ล่ห์กลหลอกล่อ แมแ้ต่

มนุษยผ์ูนิ้ยามว่าตนเองเป็นสตัวป์ระเสริฐก็ยงัไม่สามารถแยกแยะไดว้่าคนหรือเสือ ในทีสุดแลว้

มนุษยก์็ตอ้งพ่ายแพเ้พราะขาดการใชปั้ญญาไตร่ตรอง  

จากแนวคิดทีปรากฏทงัหมดในวรรณกรรมยคุแรกของวิมล จะพบว่าเนน้ความสาํคญัไปที

การเสนอภาพผูย้ากไร้ และแสดงใหเ้ห็นทีมาของความยากไร้ คือ การถูกเอารัดเอาเปรียบจากรัฐและ

กลุ่มนายทุน วิมลปลุกเร้าใหค้นหนุ่มสาวผูมี้ความคิดกา้วหนา้ลุกขึนมาเรียกร้อง ขจดัปัญหาใหแ้ก่ผู ้

ยากไร้ เพือใหเ้ขาเหล่านนัมีชีวิตทีดีขึน นอกจากนนัยงัพบว่าสงัคมเมืองไม่เหลือโอกาสใด ๆ  

สาํหรับแรงงานอพยพอีก เกษตรกรอพยพจึงยากทีจะหวนคืนถิน เพราะส่วนหนึงจะเสียชีวิตจากการ

ทาํงานหนกั อีกส่วนทีเหลือรอดจะกลายเป็นคนเร่ร่อน ขอทาน โสเภณี หรือ อาชญากร  ซึงลว้น

แลว้แต่ก่อปัญหาใหก้บัสงัคม 

การนาํเสนอแนวคิดหลกัดงัทีกล่าวมาสรุปไดว้่า วรรณกรรมในยคุแรกของวิมล             

ไทรนิมนวล ส่วนใหญ่สืบทอดแนวทางการเขียนแบบวรรณกรรมเพือชีวิต ตามสูตรการสร้าง

วรรณกรรมเพือชีวติ กล่าวคือ สะทอ้นภาพปัญหาของประชาชนผูย้ากไร้ เผยใหเ้ห็นถึงตน้เหตุแห่ง

ปัญหาเหล่านนั เสนอแนวทางขจดัปัญหาดว้ยการชกัชวนใหค้นในสงัคมเห็นอกเห็นใจผูย้ากไร้ 

นอกจากนนัยงัชีใหเ้ห็นว่าการอพยพเขา้มาหางานทาํในเมืองไม่ใช่หนทางแกปั้ญหา ผูว้ิจยัพบว่าการ

เสนอแนวทางการแกปั้ญหาของวิมลในเรืองสนัระหวา่งพ.ศ. 2518-2526 ยงัไม่เห็นภาพทีชดัเจน

เท่าใดนกั ผูแ้ต่งเนน้สดัส่วนการนาํเสนอไปทีการสะทอ้นภาพความทุกขย์ากของผูย้ากไร้และเผยให้

เห็นตน้เหตุแห่งความยากไร้ ส่วนการกล่าวถึงวิธีการแกปั้ญหายงัคลุมเครือ ไม่มีการแสดงตวัอยา่ง

ใหผู้อ่้านเห็นอยา่งชดัเจน มีเพียงการกล่าวถึงภาพชีวติสงัคมชนบทก่อนมีนายทุนและรัฐเขา้มา

จดัการผลผลิต ในเรือง ผู้เฒ่า(2521) เพือกระตุน้ใหผู้อ่้านคิดว่า สงัคมก่อนรัฐและนายทุนจะเขา้ไป

ในชนบทนนัเป็นสงัคมทีน่าอยูเ่พียงใด   ส่วนภาพการแกปั้ญหาทีชดัเจนนนัผูว้ิจยัพบว่าวิมลได้

แสดงไวใ้นวรรณกรรมระหว่าง พ.ศ. 2527-2538 ซึงผูว้ิจยัจะกล่าวถึงในบทต่อไป 
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3.3 ความขัดแย้งในวรรณกรรมของ วมิล ไทรนิมนวล ระหว่าง พ.ศ. -   

              ความขดัแยง้ระหว่างตวัละครคู่ตรงขา้มเป็นเงือนไขส่งเสริมแนวคิดหลกัใหช้ดัเจนขึน ใน

เรืองสนัแต่ละเรืองอาจประกอบดว้ยความขดัแยง้หลกัและความขดัแยง้รองหลาย ๆ ส่วน เนืองจาก

คนและสงัคมมีแรงกระทาํซึงกนัและกนั คน ๆ หนึงมกัประสบปัญหามากกว่าหนึงเรือง ผูว้ิจยัแบ่ง

ความขดัแยง้ในวรรณกรรมยคุแรกของวิมลออกเป็น  กลุ่ม ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ระหว่างผูย้ากไร้กบั

นายทุน ความขดัแยง้ระหว่างผูย้ากไร้กบัรัฐ เจา้หนา้ทีรัฐ หรือเครืองมือของรัฐ ความขดัแยง้ระหว่าง

มนุษยก์บัธรรมชาติ และความขดัแยง้ภายในจิตใจของมนุษย ์

 3.3.1 ความขัดแย้งระหว่างผู้ยากไร้กบัรัฐ เจ้าหน้าทีรัฐ หรือเครืองมือของรัฐ   

         ความขดัแยง้ระหว่างผูย้ากไร้กบัรัฐเป็นหนึงในความขดัแยง้หลกัทีพบในวรรณกรรมยคุแรก

ของวิมล  ดงัตวัอยา่งทีจะยกมาต่อไปนี  

ในเรือง อาชญากรรมและการลงทัณฑ์ ( ) แสดงใหเ้ห็นความขดัแยง้ระหว่างเกษตรกรผู ้

ยากไร้กบัเครืองมือของรัฐ คือ กฎหมาย ความขดัแยง้ทีเกิดขึนเป็นอุปสรรคทาํใหค้รอบครัวของ

เกษตรกรในเรืองตอ้งสูญเสียทีดินแปลงสุดทา้ย แลว้อพยพมาหางานทาํในกรุงเทพฯ 

 

กเ็พราะกฎหมายไม่ใช่หรือพ่อทีทาํใหเ้ราเป็นหนี ตอ้งใชห้นี” นาํเสียงเขารุนแรงขึน “พ่อคิดดูซิ 

เราทาํงานกนัแทบลม้แทบตายกลบัจนลง ๆ ขณะทีไอค้นพวกนนัมนัไม่เคยลงไปเหยยีบผืนนาสักครัง

กลบัรํารวยขึน แลว้พ่อเห็นมยัเล่าว่าผลมนัเป็นยงัไง นาทีปู่ยา่ตายายของเราไดถ้ากถางมนัมากลบัตกไป

เป็นของไอพ้วกทีไม่เคยทาํอะไรนอกจากเอากฎหมายมาข่มขู่เรา แอบมาหากินกบัเรา ถีบเราใหก้ระเดน็

มาเป็นหมาโซอยูที่นี พ่อเห็นไหม ทีนานบัหมืนนบัแสนไร่สุดลูกหูลูกตานนัน่ะเอาผูค้นไม่มีหวันอน

ปลายตีนเขา้ไปอาศยัไดเ้ป็นแสนเป็นลา้นคนแต่กลบัอยูไ่ม่ได ้ แผ่นดินออกกวา้งใหญ่ไพศาล แต่คนกี

แสนกีลา้นกนักลบัไม่มีแผ่นดินจะซุกหวันอน ทาํไมแผ่นดินมนัถึงกลายเป็นของคนไม่กีคน ทงัทีมนัควร

จะเป็นของทุกคน ในฐานะทีเกิดมาเป็นคนอยูบ่นโลกใบนีเหมือนกนั 

(อาชญากรรมและการลงฑณัฑ ์: 105-106) 
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 ความขดัแยง้บีบคนัยงิขึนเมือครอบครัวนีเดินทางมาถึงกรุงเทพฯแลว้กลบัตอ้งติดคา้งอยูที่

สถานีขนส่งหมอชิต ไม่มีเงิน ไม่มีหนทางหางานทาํ เนือเรืองแสดงใหเ้ห็นว่า มีคนทีตกอยูใ่น

สถานะเดียวกนักบัครอบครัวนีอีกมาก รัฐไม่เขา้มาดูแลช่วยเหลือจา้งงาน ความขดัแยง้นีส่งผลใหลู้ก

ชายคนเลก็ของครอบครัวนีตดัสินใจเป็นขอทาน ลูกสาวตดัสินใจไปเป็นโสเภณี ส่วนลูกชายคนโต

กาํลงัจะตดัสินใจไปเป็นโจร  

 เหตุการณ์ในเรือง เหีย (2524) แสดงใหเ้ห็นความขดัแยง้ระหว่างเกษตรกรผูย้ากไร้กบั

เจา้หนา้ทีของรัฐ จากเหตุการณ์ในครอบครัวเกษตรกรยากจนถูกผูใ้หญ่บา้นเรียไรเงิน 20 บาท เพือ

ไปเลียงอาหารขา้ราชการทีมาประชุม แต่เกษตรกรผูน้นัไม่มีให ้ 

 

                          “แม่..เมือตอนฉันกลบัมานีเจอะกบัผูใ้หญ่ เขาบอกว่าใหเ้ราไปประชุมทีวดั พวกทีจงัหวดั  

                     กบัอาํเภอเขาจะมาประชุม” 

                    “เออ กูไปเอง มึงอยูก่ไ็ปหานกหาหนูเขา้” 

                    “มนัไม่แค่นนัหรอกแม่ ผูใ้หญ่เขาบอกว่า พวกเจา้นายเขามากนัเยอะ แลว้กม็าตงัไกล อาหารการกินก ็ 

                     ลาํบาก กาํนนักบัผูใ้หญ่บา้นเลยตกลงกนัว่าจะเลียงอาหารกบัเหลา้ยาเขาบา้ง” 

                     “แลว้มนัเกียวอะไรกะเราดว้ยเลา่” 

                     “เกียวซิแม่ ผูใ้หญ่เขาขอความร่วมมือจากเรา เขาขอบา้นละยสิีบบาท”  

                     “จะเอาห่าทีไหนไปให ้คนจะอดตายกนัอยูแ่ลว้” นางพูดอยา่งเดือดดาล 

     (เหีย : ) 

ปมปัญหาไม่ยติุเพียงเท่านนั เมือผูใ้หญ่บา้นรู้ว่าครอบครัวนีไม่มีเงิน  ผูใ้หญ่จึงขอไก่ไปสอง

ตวัเพือใชเ้ชือดประกอบอาหารเลียงขา้ราชการ เวลานนัเจา้ของบา้นเตรียมจะเชือดไก่เพือนาํไปทาํยา

บาํรุงนาํนมใหลู้กสะใภกิ้น จึงตอ้งตดัสินใจยกไก่ใหก้บัผูใ้หญ่บา้นไป เพราะรู้ว่ามีเรืองตอ้งพึงพา

ฝ่ายผูใ้หญ่บา้นและขา้ราชการในอาํเภออีกมาก ความขดัแยง้นีส่งผลใหลู้กสะใภข้องครอบครัวนีไม่
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มีนาํนมเลียงหลาน จากประเดน็นีแสดงใหเ้ห็นว่าฝ่ายเจา้หนา้ทีรัฐในทอ้งถินนอกจากจะไม่ช่วย

แกปั้ญหาความยากจนใหช้าวบา้นแลว้ยงัเป็นผูส้ร้างปัญหาในทอ้งถินอีกดว้ย  

               เรืองค่าแห่งชีวิต ( ) แสดงใหเ้ห็นความขดัแยง้ระหว่างผูย้ากไร้กบัรัฐบาล เนือเรือง

กล่าวถึงตวัละครทีกาํลงัวิพากษว์ิจารณ์การทาํงานของรัฐ ซึงเพิกเฉยต่อปัญหาผูย้ากไร้ ปล่อยใหค้น

ยากจนลงทุกวนัโดยไม่คิดนโยบายแกไ้ข คนจนในเรืองจึงตอ้งเร่ร่อนขอทาน  มีชีวิตอยูอ่ยา่งไร้

ความหวงั รอวนัตาย ตวัละคร “ผม” รู้สึกทุกขร้์อนแทนคนยากไร้เหล่านนั จึงแสดงทศันะต่อรัฐบาล

ดงันี 

 

                         ผูอ้ดอยากหิวโหยกไ็ม่ไดมี้คนเดียว รัฐบาลกไ็ม่ไดมี้คนเดียว ทาํไมเขาไม่คิดจะทาํ 

 อะไรเพือคนเหล่านีบา้งล่ะ หรือมวัแต่แยง่ชิงอาํนาจวาสนา หาผลประโยชน์ใส่ตวั ใส่กลุ่ม 

 พวกพอ้งจนไม่มีเวลาทาํหนา้ทีอนัแทจ้ริง หรือว่าเขาหมดสติปัญญาทีจะทาํ ถา้เช่นนนั  

   เขาควรจะหลีกทางใหค้นทีมีความสามารถมีความตงัใจจริงเขา้มาทาํดีกว่า เพราะปัญหาเท่านี 

 เขายงัไม่มีปัญญาทาํ นบัประสาอะไรทีจะกระทาํสิงทีหนกัหนากว่านี  

              สาํหรับฉันหมดศรัทธาคนพวกนีมานานแลว้ ไม่วา่จะเป็นยคุใดสมยัใด เมือถึงวนัทีฉันทน 

 ไม่ไดฉ้ันจะเป็นอีกคนหนึงทีปฏิเสธอาํนาจของพวกเขาโดยไม่หวาดกลวัว่าใครจะพรําด่าว่า 

 ฉันไม่รักชาติเพราะฉันรู้ว่าชาติทีแทจ้ริงคืออะไร ชาติมิใช่คนกลุ่มหนึงกลุ่มใดทีมีอาวุธเป็น 

 อาํนาจ 

     (ค่าแห่งชีวิต : 77-78) 

 ความขดัแยง้ในเรืองนีดาํเนินไปจนตวัละครชายขอทานเสียชีวิตลงในทีสุด 

                เรืองโจร ( ) วิมลไดแ้สดงความขดัแยง้ระหว่างประชาชนผูย้ากไร้กบัตาํรวจ โดย

กล่าวถึงเด็กชายคนหนึงทีถูกตาํรวจกกัตวัไวข้ณะออกไปซือยาแกท้อ้งเสียใหแ้ม่  ตาํรวจในเรือง

แสดงอาํนาจข่มขู่เดก็ชายผูนี้อยา่งไร้ความปรานี 
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 มนัตวาดราวกบัว่าผมเป็นขีขา้มนัมาแต่ชาติปางไหน นีขนาดมนัเป็นแค่หางแถว 

 ยงัวางอาํนาจกนัถึงเพียงนี ถา้เป็นใหญ่เป็นโตคงเห็นผูค้นเป็นหมูหมาไปหมดแน่ ผมด่าแม่ 

 มนัในใจก่อนจะพูดดว้ยนาํเสียงราบเรียบอยา่งข่มอารมณ์ 

                  “ทาํไมผมจะไปไม่ได ้คุณไม่มีอาํนาจอะไรมาหน่วงเหนียวผม” 

                  “อวัเป็นใคร” มนัตวาดเสียงถาม ผมอยากจะตอบมนัว่า กไ็อต้าํรวจเส็งเคร็งน่ะซี  

  “ทาํไมอวัจะไม่มีสิทธิ”  

                   “ลองคน้ตวัมนัดูซิ”  คนหนุ่มทีนงัอยูบ่นรถบอกพร้อมกบัมองหนา้ผมดว้ยสายตายยีวน 

       (โจร : )  

 ตาํรวจทาํร้ายร่างกายเขาและยดัเยยีดขอ้กล่าวหาขดัขืนการจบักุมตรวจคน้ ทาํร้ายเจา้หนา้ที

และมียาเสพติดในครอบครอง ความขดัแยง้นีทาํใหเ้ดก็หนุ่มตอ้งถูกคุมขงัและถูกขู่ว่าจะส่งฟ้องร้อง

ต่อศาล ความขดัแยง้ประการต่อมาคือ ผูป้กครองของเดก็หนุ่มผูนี้เดินทางมาประกนัตวั ตาํรวจเรียก

รับเงินปิดคดีจาํนวนมาก ทาํใหต้วัละครพ่อตอ้งตดัสินใจนาํโฉนดทีดินและบา้นไปจาํนอง เพือนาํ

เงินมาประกนัตวัลูกชาย  

 

 มนัเป็นความเจ็บปวดครังแรกในชีวิตของผมและคงจะเป็นของพ่อและแม่ดว้ย ผมอดทีจะ

คิดถึงคาํพูดของพ่อและใครต่อใครไม่ไดว้่า โจรปลน้นนัยงัดีกว่าไฟไหมม้ากมายนกั เพราะมนัยงัเหลือ

บา้นเหลือทีดินไวใ้ห ้ แต่ถา้ไฟไหมล้ะกผ็า้ขีริวกไ็ม่เหลือ บดันี เมือเราถูกโจรในเครืองแบบปลน้ เราก็

แทบจะไม่เหลืออะไรเลย แมแ้ต่บา้นและทีดินทีพ่อกบัแม่ช่วยกนัสร้างสมขึนมาดว้ยความเหนือยยาก 

ดว้ยเวลาอนัยาวนานเกือบเท่าชีวิตของผม 

      (โจร : 127) 

             จากตวับททียกมาจะเห็นไดว้่าตาํรวจพูดกบัเดก็ชายอยา่งว่องไว ในขณะทีเด็กชายใคร่ครวญ

ก่อนตอบ นิง ข่มอารมณ์ ตอบอยา่งระมดัระวงัถอ้ยคาํ  ในบางตอนเด็กชายเลือกทีจะนิง ไม่ตอบโต้

ในทางปฏิบติั แต่เลือกทีจะตอบโตใ้นใจแทน เช่น “ผมด่าแม่มนัในใจก่อนจะพูดดว้ยนาํเสียง
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ราบเรียบอยา่งข่มอารมณ์” และในตอนทีเนือเรืองกล่าวว่า “ผมอยากจะตอบมนัว่า ก็ไอต้าํรวจเส็ง

เคร็งน่ะซี”  พฤติกรรมสบถในใจของตวัละครเด็กชายทาํใหเ้ห็นความกดดนัภายในจิตใจ อนัเกิดจาก

ถูกตาํรวจขู่ตะคอก วิเคราะห์ไดว้่า การทีตวัละครตอบโตต้าํรวจไดเ้พียงสบถในใจนนัมีสาเหตุมา

จาก ตาํรวจใชอ้าํนาจข่มขู่ ปิดกนัการวิพากษว์จิารณ์และการแสดงออก  

 3.3.2 ความขัดแย้งระหว่างผู้ยากไร้กบันายทุน   

            หากพิจารณาตามประวติัศาสตร์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของเมืองไทยในยคุหลงัพ.ศ. 

 เป็นตน้มาจะพบว่า ระบบทุนทงัในและนอกประเทศเขา้มามีบทบาทในสงัคมสูงขึนเรือย ๆ 

ดงัทีไดก้ล่าวมาไวแ้ลว้ในส่วนตน้ของบทที  เมือกลุ่มทุนในสงัคมมากขึนจึงนาํไปสู่การแก่งแยง่

แข่งขนัและการกอบโกยผลประโยชน์จากประชาชนผูย้ากไร้มากขึน สอดคลอ้งกบัการดาํเนินเรือง

ของวิมลในยคุแรกทีจะเห็นบทบาทของทุนทีคุกคามความเป็นอยูข่องผูย้ากไร้อยา่งโหดร้าย จาก

การศึกษาความขดัแยง้ในวรรณกรรมของวิมล ไทรนิมนวล ผูว้จิยัพบว่าความขดัแยง้ระหว่างผู ้

ยากไร้กบันายทุนมีอตัราส่วนมากทีสุดเมือเทียบกบัความขดัแยง้รูปแบบอืน ๆ ทีปรากฏในยคุนี  

              เรือง เพียงธุลดิีน ( ) แสดงใหเ้ห็นความขดัแยง้ระหว่างแรงงานผูย้ากไร้กบันายทุน โดย

สงัเกตไดจ้ากความคิดของตวัละคร พร ทีเห็นแม่ทาํงานหนกัจนลม้ป่วย พรเห็นมาตลอดว่า

ครอบครัวขดัสน อาหารตอ้งอดมือกินมือ กระทงัแม่ลม้ป่วยก็ยงัไม่มีเงินรักษา เหตุการณ์นนัทาํให้

พรขอ้งใจและนอ้ยเนือตาํใจว่าเหตุใดแรงงานของแม่จึงมีคุณค่านอ้ยนกั 

 

                              พรไม่เขา้ใจหรอกว่าทาํไม... ทาํไมชีวิตของพร ของนอ้ง และของแม่  

 จึงตอ้งจมปลกัอยูใ่นความอยากยากจนขน้แคน้เช่นนี ทงัทีแม่หรือแมแ้ต่พรกมิ็ได ้

 งอมืองอตีนแต่อยา่งใด 

               แม่ไม่เคยเลือกงาน 

               แม่ไม่เคยเกียงงาน 

               แม่ทาํทุกอยา่งไม่ว่างานนนัจะหนกัหนาเพียงใด 
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              แม่ทาํงานแต่เชา้จรดคาํ 

              แม่เหงือโซมตวัทงัวนั 

              แม่เหนือยสายตวัปานจะขาด 

              แต่เงิน..... 

              แต่เงินทีแม่ไดรั้บตอบแทนนนั มนันอ้ยนิดเสียเหลือเกิน นอ้ยนิดเสียราวกบัวา่งาน 

 เทปูนผูกเหลก็ของแม่นนันอนกระดิกนิ วตีนทาํ 

                                                        (เพียงธุลีดิน : - ) 

                ความขดัแยง้ระหว่างแรงงานผูย้ากไร้กบันายทุนในเรืองทาํใหค้รอบครัวของพรตอ้ง

ประสบชะตากรรมทียากลาํบาก พ่อของพรทาํงานหนกัจนตกนงัร้านเสียชีวิต แม่ของพรตอ้งหาเลียง

ครอบครัวอยา่งเหน็ดเหนือย พรกบันอ้งไม่มีโอกาสทางการศึกษา และทุกคนในบา้นอดมือกินมือ 

สิงทีวิมลใชแ้สดงความขดัแยง้ระหว่างนายทุนกบักรรมกรคือการบรรยายผา่นความคิดของกรรมกร 

ว่ากรรมกรผูย้ากไร้ตอ้งทาํสิงใดบา้ง และตอ้งเสียสิงใดบา้ง เพือแลกกบัค่าตอบแทนเลก็นอ้ยทีไดรั้บ

จากนายจา้ง  

 เรือง เชือกทีขวันคอ (2526) แสดงใหเ้ห็นความขดัแยง้ระหว่างเกษตรกรผูย้ากไร้กบั

นายทุนในพืนทีชนบท เนือเรืองกล่าวถึงตวัละครบุญคอย ผูเ้คยเป็นแรงงานเหมือง เขาถูกนายทุนใช้

แรงงานหนกัจนขาพิการเดินไม่สะดวก ความขดัแยง้ส่งผลใหเ้ขาตอ้งออกจากงานมาทาํสวนและหา

ร่อนเศษแร่ขาย แต่เนือเรืองก็แสดงใหเ้ห็นว่า บุญคอยและครอบครัวยงัหนีไม่พน้การคุกคามของ

นายทุน ครอบครัวของบุญคอยมีรายไดน้อ้ย แต่มีภาระตอ้งใชจ่้ายมาก ผลผลิตทีทาํสวนมาดว้ยความ

ยากลาํบากกลบัตอ้งขายไปในราคาถูก เพราะนายทุนเขา้มากาํหนดราคา ความขดัแยง้นีส่งผลให้

ครอบครัวของบุญคอยยากจนมากขึน เมือประกอบกบัอาการเจ็บป่วยและความจาํเป็นในการใชจ่้าย

ทาํใหบุ้ญคอยตอ้งไปกูเ้งินจากนายทุน ซึงนายทุนกาํหนดดอกเบียเงินกูร้าคาสูง ความขดัแยง้นีส่งผล

ใหค้รอบครัวของบุญคอยมีหนีสินพอกพูนมากขึน เมือปลูกพืชไดก้็ตอ้งขายในราคาทีนายทุน

กาํหนดไว ้หรือจ่ายผลผลิตแทนการชาํระหนี  
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                       “ฉันมาขอยมืเงินเถา้แก่..” เขาบอกซือ ๆ แลว้ต่อดว้ยเหตุผล “ฉันจาํเป็นจริง ๆ” 

                   “จะเอาเท่าไร”  

                    เขาบอกจาํนวนเงินอยา่งเกรงใจ แลว้เถา้แก่กไ็ปหยบิเงินออกมาให ้

                     “เมือไรจะได”้ 

                                   ถา้มีมะพร้าว เขากบ็อกนดัใหเ้ถา้แก่ไปขนจากสวนในวนัทีกงัขึนเกบ็ ถา้ปลูกถวั ปลูก  

                     ขา้วโพด หรือฝ้าย เขากจ็ะกะวนัทีเกบ็ เถา้แก่พยกัหนา้รับ เรืองดอกเบียไม่ตอ้งพูดถึง เขารู้อยูแ่ก่ใจดี   

                     มนัขึนทุกเดือนเหมือนเงินกู ้ไม่ว่าจะเป็นของกินของใชห้รือเงิน แต่เวลาใชห้นีเขาไม่ไดใ้ชเ้ป็นเงิน   

                     เถา้แกจ่ะเอารถมาตามทางเกวียน ตีราคาพืชผล หกักลบลบหนี แลว้สังใหค้นงานขนพืชผลนนัขึนรถ   

                    มนัเหมือนกบัว่าผลิตผลทีเขาและเมียบากบนัเหนือยยากทุ่มแรงทาํไปนนัเป็นของเถา้แก่ทงัหมด  

                    ทงัสิ น เขาและเมียเป็นเพียงทาสเท่านนัเอง ถึงเวลาเถา้แก่กม็าขนเอาไป แลว้กข็นเอาไป...และทุกครัง 

                    เขาจะมองตามรถทีบรรทุกผลผลิตของเขาออกไปดว้ยหวัใจอนัขมขืน 

             (เชือกทีขวนัคอ : 46) 

           ความขดัแยง้ระหว่างผูย้ากไร้กบันายทุนในเรืองนีส่งผลใหค้รอบครัวของบุญคอยตอ้งมี

หนีสินลน้พน้ตวั ตอ้งทาํงานใชห้นีอยา่งหนกั ผลผลิตทีตนปลูกขึนกลบักลายเป็นของนายทุน 

เกษตรกรผูย้ากไร้ตอ้งสูญเสียแรงงานเพือสร้างความมงัคงัใหก้บันายทุน ทงัทีเกษตรกรยากจนลงทุก

วนั และไม่มีทีท่าว่าจะมีชีวิตทีดีขึน    

 3.3.3  ความขัดแย้งระหว่างคนกบัธรรมชาต ิ 

             ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัธรรมชาติส่วนทีพบมากในวรรณกรรมระหว่าง พ.ศ. 2518-2526

ของ วิมล ไทรนิมนวล คือ ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัฤดูกาล ความขดัแยง้นีส่งผลใหเ้กิดปัญหา 2 

ประการคือ ปัญหาความแหง้แลง้ และ ปัญหานาํท่วม 

 3.3.3.1 ปัญหาความแห้งแล้ง   
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 ปัญหาความแหง้แลง้มกัเป็นภาพทีปรากฏพร้อมกบัการใชฉ้ากชนบทของวิมล เป็น

ภยัทีชาวชนบทไม่อาจรับมือได ้ และความขดัแยง้ระหว่างคนกบัธรรมชาติในขอ้นีมกัเป็นปัจจยับีบ

บงัคบัใหเ้กษตรกรผูย้ากไร้ตอ้งยากจนลง ตอ้งสูญเสียทีดินใหก้บันายทุน หรือตอ้งตดัสินใจทิงถิน

ไปหางานทาํในกรุงเทพฯ 

 เรือง เหีย (2524) กล่าวถึงเขตชนบททีแหง้แลง้ ชาวบา้นประสบปัญหาขาดนาํทาํนามาเป็น

เวลา 6-7 ปี เมือไม่มีนาํทาํนาชาวบา้นจึงขาดรายได ้ทาํใหต้อ้งกูเ้งินมาใชจ่้ายมากขึน จนกระทงัหลาย

ครอบครัวตอ้งสูญเสียทีนา 

 เขารู้สึกผิดหวงั เพราะคิดว่าจะมาประชุมกนัเรืองนาทีไม่ไดท้าํกนัมาหกเจ็ดปีแลว้ เพราะฝนแลง้

และนาํในคลองแหง้ขอดจนในหนา้ร้อนลงเดินได ้ รวมทงัเรืองหนีสินของชาวบา้นในอาํเภอนีทีตอ้งเอา

โฉนดไปจาํนองกบัเถา้แก่บา้ง ธนาคารบา้ง ส่วนตวัเขาเองนนัไม่มีความหวงัจากเรืองนี เพราะทีนาหลุด

ไปเป็นของเถา้แก่ทีอาํเภอมาหลายปีแลว้ เขาหวงัเพียงว่า เมือหลวงช่วยใหมี้นาํ เขากจ็ะไดรั้บจา้งทาํนา 

     (เหีย : 31-32) 

             เรือง กระแสลมทีพัดกลบั ( ) วิมลบรรยายสภาพความแหง้แลง้ในภูมิภาคตะวนัตกไวว้่า

ภยัแลง้กินอาณาเขตกวา้งขวาง ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัธรรมชาติครังนีส่งผลใหช้าวบา้นไดรั้บ

ผลกระทบจาํนวนมาก ผนืดินปนทรายก็เป็นอีกปัจจยัหนึงทีทาํใหภ้ยัแลง้รุนแรงขึน ดินอุม้นาํไม่ได ้

แลง้มากกว่าปกติ เมือเกษตรกรทาํอาชีพเดิมไม่ไดผ้ล จึงตอ้งอพยพยา้ยถินไปหางานทาํทีอืน 

 

 กดู็เอาซิ ใครมนัจะปลูกอะไรได ้ แผ่นดินแหง้จะเป็นผงอยูแ่ลว้ ผา่นสวนมะพร้าวมาเมือกี

ไม่เห็นหรือว่ามะพร้าวยนืแหง้ตายไปเท่าไหร่ สวนใครทีเป็นดินเป็นดินทรายกต็ายก่อน ของเราโชคดีที

มีทรายปนนอ้ย ไม่อยา่งนนัละกเ็ตรียมอพยพไปหาทีทาํมาหากินใหม่ไดแ้ลว้ ทีวงัยาง จะกะเหนือ หว้ย

เหีย หนองหอยน่ะ หลายครอบครัวอพยพเขา้กรุงเทพฯมงั ลงใตไ้ปมงั เราเองกย็งัไม่รู้เลยว่าเมือไหร่ ถา้

ขืนแลง้หยงังีไปอีกสักปีกเ็ห็นทีว่าจะตอ้งไปจากทีนีเหมือนกนั ทีทนอยูก่นัไดทุ้กวนันีกเ็พราะยงัหวงัอยู่

ว่าปีนีจะมีฝนหรือมรสุมหลงมาบา้ง 

     (กระแสลมทีพดักลบั : ) 
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                ในเรือง เชือกทีขวันคอ ( ) กล่าวถึงเหตุการณ์ทีตวัละคร บุญคอย รอคอยฝนใหต้กลง

มาเพือจะไดมี้ผลผลิตไปใชห้นี ความขดัแยง้บีบคนัใหต้วัละครตอ้งมีหนีสินเพิมขึน เนืองจากตอ้งไป

กูย้มืเงินมาใชจ่้าย เงินทุนทีลงไปกบัการเพาะปลูกก็ตอ้งสูญไปเพราะปลูกพืชไม่ไดผ้ล 

 

 ฝนแลง้มาสองปีติด ๆ กนั ทงัทีอยูร่ะหว่างภูเขากบัทะเล ปลูกถวัลิสงกไ็ม่แทงเขม็ ขา้วโพด

กเ็หียวแหง้ตายไปตงัแต่โผล่ตน้พน้จากหลุม แมแ้ต่มะพร้าวออกจนัแลว้กไ็ม่อยากจะติดลูก ทีติดบา้งจนั

ละลูกสองลูกกถ็ูกแดดเผาร่วงผลอ็ย ๆ ตงัแต่ลูกเท่าหวันิ วโป้งตีน ซาํหลาย ๆ ตน้ทีปลูกในบริเวณดิน

ทรายทนร้อนไม่ไหวกท็าํท่าเหมือนจะตายเสียใหไ้ด ้ ใบเหียวเฉาซบโทรมไปทงัสวนหลายตน้กต็าย                       

จริง  ๆ  

 สวนของเขากเ็หมือนกนั ใบแหง้โหยเหมือนจะสิ นใจ เขาเป็นทุกขเ์ป็นร้อนจนไม่เป็นอนั

กินอนันอนกว่ามนัจะโตถึงขนาดเกบ็ลูกขายไดก้ก็ินเวลานบัสิบปี ถา้มนัตายจริง ๆ กเ็หมือนกบัว่า

ครอบครัวของเขาไดล้ม้ตายลงดว้ย ตายทงัทีมีลมหายใจอยูเ่ช่นนีแหละ  

     (เชือกทีขวนัคอ : )  

 จากตวัอยา่งทีแสดงใหเ้ห็นความขดัแยง้ระหว่างคนกบัธรรมชาติ กรณีปัญหาความแหง้แลง้

นนั จะสงัเกตไดว้่า อาชีพเกษตรกรขึนอยูก่บัฤดูกาล การทาํไร่ทาํนาตอ้งอาศยันาํจาํนวนมาก เมือ

ขาดนาํจึงเกิดปัญหาอืน ๆ ตามมาอีกหลายประการ เช่น การเริมเขา้ไปพึงพานายทุนดว้ยการกูเ้งินมา

ใชจ่้าย สิงนีเป็นสาเหตุทีทาํใหเ้กษตรกรตอ้งยากจนลงทุกวนั วิมลชีใหเ้ห็นตน้เหตุของปัญหาสาํคญั

คือแหล่งนาํ ดงันนั หากมีการจดัการเรืองนาํไดอ้ยา่งทวัถึง อาจลดปัญหาหนีสินของเกษตรกรลงไป

ไดม้ากขึน รวมทงัอาจลดปัญหาทีจะเกิดตามมาอยา่งเช่น ปัญหาหนีสิน และปัญหาการอพยพออก

นอกพืนที ไดด้ว้ย 

                3.3.3.2 ปัญหานําท่วม   

  ปัญหานาํท่วมเป็นอีกหนึงความขดัแยง้ทีเกษตรกรตอ้งเผชิญ  ในยคุนีไม่เห็น

เด่นชดั ปรากฏใหเ้ห็นเพียงหนึงเรืองคือโคกพระนาง ( ) เนือเรืองกล่าวถึงตอนทีตวัละครชาย

หนุ่มตอ้งรีบอพยพสตัวเ์ลียงขึนไปอยูบ่นโคกเพือหนีนาํท่วม 
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                  กต็อ้งรีบขนพวกนีขึนไปไวเ้ดียวนีเลย ขืนชา้ถึงพรุ่งนีลูกไก่ตกนาํตายหมด ดีไม่ดีไอต้วัโต ๆ 

จะถูกเหียเอาไปกินเสียหมด  ลูกหมูกเ็หมือนกนั... ทงังูเหลือมงูเห่าสารพดั แลว้ยงัเหียอีก” 

     (โคกพระนาง : ) 

                 ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัธรรมชาติในตวัอยา่งส่งผลใหต้วัละครตอ้งเหน็ดเหนือยหาที

อพยพสตัว ์ ตอ้งขดัแยง้กบัชาวบา้นทีเคารพตน้โพธิ กระแสนาํทีท่วมหนกัขึนทาํใหต้วัละครตอ้งเร่ง

อพยพสตัว ์ความขดัแยง้กบัธรรมชาติในครังนีบีบคนัใหต้วัละครตดัสินใจบาดหมางกบัคนในชุมชน 

ดว้ยการประกาศว่าจะตดัตน้โพธิทีชาวบา้นนบัถือ เพือใชพื้นทีบริเวณโคกอพยพสตัวเ์ลียงหนีนาํ

ท่วม 

 3.3.4  ความขัดแย้งภายในจติใจของมนุษย์ 

       ความขดัแยง้ชนิดนีปรากฏไม่มากในงานวรรณกรรมของวิมลในยคุแรก แต่นบัว่าเป็นการ

เริมตน้นาํไปสู่พฒันาการในงานเขียนยคุต่อมา ความขดัแยง้ในหวัขอ้นีปรากฏในเรืองสนั            

โคกพระนาง (2526) เนือเรืองตอนทา้ยบรรยายถึงชายผูคิ้ดจะไปโค่นตน้โพธิ แต่เมือเขาไปยนือยูต่่อ

หนา้ตน้โพธิ เขาเกิดความรู้สึกขดัแยง้ขึนในจิตใจ โตต้อบกบัตนเองถึงการมีอยูข่องเจา้ทีเทวดา  

ใจหนึงก็คิดว่าตน้โพธิเป็นแค่ตน้ไมธ้รรมดาตน้หนึง แต่อีกใจหนึงกก็ลวัอาถรรพที์จะเกิดขึน 

เนืองจากเขามาเผชิญหนา้กบัตน้โพธิเพียงลาํพงัในเวลาใกลค้าํ  

 

                      เขายนืนิงเหมือนถูกตรึง เหงือซึมตามหนา้ผาก ซอกคอ เขายกมือซ้ายขึนป้ายเหงือทีจมูก 

ควนัธูปทีลอยจาง ๆ และกลินหอมประหลาดนนัทาํใหเ้ขาใจเตน้แรงขึน 

              เขายนืลงัเลอยูอ่ีกครู่ใหญ่ดว้ยจิตใจสับสนวุ่นวายพะวา้พะวงั แลว้ในทีสุดเขากต็ดัสินใจ 

              หนุ่มใหญ่หนัหลงักลบั บอกตวัเองว่า เป็นห่วงทางบา้นตอ้งรีบไปจดัการ แต่พอกา้วไดส้องกา้วเขากคิ็ด  

             ขึนไดว้่า ตลอดตงัแต่เมือวานจนกระทงัเดียวนีเขาคิดแต่ “เป็นศตัรู” มาตลอด คิดแต่จะโค่นทาํลายมา  
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              ตลอด เมือบดันีเขาเปลียนใจแลว้กค็วรทีจะทาํอะไรสักอยา่ง... เพือป้องกนัไวก้่อน “ถา้เผือมนัมีจริง” ...   

             กนัไวดี้กวา่แก.้.. ไม่เสียหายอะไรหรอก... 

     (โคกพระนาง : )  

 ความขดัแยง้ภายในจิตใจตนเองบีบคนัใหช้ายผูนี้ตดัสินใจยกมือไหวข้อขมาตน้โพธิเพราะ

เกรงว่าสิงศกัดิสิทธิจะลงโทษเขา   การกระทาํเช่นนีทาํใหช้ายในเรืองเกิดความรู้สึกว่าตนเองพ่ายแพ้

และสูญเสียจุดยนื ทีตอ้งยกมือไหวต้น้โพธิตน้นนั 

              ผูว้ิจยัวิเคราะห์จากประเด็นความขดัแยง้ประการสุดทา้ยไดว้่า เมือมนุษยเ์กิดความขดัแยง้

ขึนภายในจิตใจ มนุษยมี์แนวโนม้ทีจะไม่เชือมนัในความคิดของตนเอง จึงพยายามหาความคิดของ

ผูอื้นมาประกอบการตดัสินใจ เมือสถานการณ์เป็นเช่นนนัแลว้ ความคิดของผูอื้นจึงเริมเขา้มามี

บทบาทแทนทีความคิดของตนเอง และเมือบุคคลผูน้นัเห็นว่า ความคิดของผูอื้นมีผูส้นบัสนุน

จาํนวนมาก บุคคลผูน้นัจะมีแนวโนม้คลอ้ยตามความคิดนนัไดง่้ายขึน เนืองจากความไม่มนัใจใน

จุดยนืของตนเองเป็นปัจจยัสาํคญั ทีทาํใหบุ้คคลผูน้นัเลือกทีจะเชือแนวคิดทีมีผูส้นบัสนุนจาํนวน

มาก เพราะจาํนวนผูเ้ชือเป็นการรับประกนักลาย ๆ ว่า ความเชือนนัถูกตอ้ง ดงันนั จาํนวนจึงเป็น

เครืองมืออยา่งหนึงทีใชจู้งใจมนุษยใ์หต้ดัสินใจเชือ หรือตดัสินใจทาํบางสิงบางอยา่งไดง่้ายขึน และ

หากมนุษยเ์ชือโดยใชจ้าํนวนตดัสิน โดยไม่ใชส้ติปัญญา มนุษยอ์าจตอ้งพบกบัปัญหาอยา่งทีตวั

ละครในเรืองพบ หรืออาจพบปัญหาร้ายแรงกว่านนัดงัจะปรากฏในวรรณกรรมยคุต่อไปของ วิมล 

ไทรนิมนวล 
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3.4  สรุปภาพรวมของความขัดแย้งระหว่างพ.ศ. -  ของวมิล ไทรนิมนวล 

ตารางที 3 ภาพรวมความขดัแยง้ในวรรณกรรมของ วิมล ไทรนิมนวล ระหว่าง พ.ศ. 2518 – 2526 

ลาํดบั 

 

ชือเรือง 

 

ชนิดของความขัดแย้ง 

ผู้ยากไร้กบัรัฐ 

เจ้าหน้าทีรัฐ 

หรือเครืองมือ

ของรัฐ 

ผู้ยากไร้ 

กบันายทุน 

มนุษย์ 

กบัธรรมชาต ิ

ความขัดแย้ง

ภายในจติใจ

มนุษย์ 

1. ศพสุดทา้ย     

. ชายเฒ่ากลางป่าลึก     

. ผูเ้ฒ่า     

4. เพียงธุลีดิน     

5. ยคุสมยั     

6. ขยะสงัคม     

7. เหีย     

8. ความตายของความ

ทรงจาํ (ก่อนจะถึง

ความตายหมายเลข 2) 

    

9. เชือกทีขวนัคอ     

10. ชีวิตทีมีให ้     

11. ความตาย     
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ตารางที 3 ภาพรวมความขดัแยง้ในวรรณกรรมของ วิมล ไทรนิมนวล ระหว่าง พ.ศ. 2518 – 2526 

(ต่อ) 

ลาํดบั ชือเรือง 

ชนิดของความขัดแย้ง 

ผู้ยากไร้กบัรัฐ 

เจ้าหน้าทีรัฐ 

หรือเครืองมือ

ของรัฐ 

ผู้ยากไร้กบั

นายทุน 

มนุษย์กบั

ธรรมชาต ิ

ความขัดแย้ง

ภายในจติใจ

มนุษย์ 

12. ค่าแห่งชีวิต     

13. อาชญากรรมและการ

ลงทณัฑ ์
    

14. โจร     

15. กระแสลมทีพดักลบั     

16. แกว้กบัเกด     

17. โคกพระนาง     

 

        จากตารางสรุปไดว้่าในจาํนวนเรืองสนั  เรืองระหว่างปีพ.ศ. -  ของวิมล ไทรนิม

นวล พบความขดัแยง้ระหว่างรัฐกบัชนชนัแรงงาน  เรือง ความขดัแยง้ระหว่างนายทุนกบัแรงงาน 

 เรือง ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ  เรือง ความขดัแยง้ภายในจิตใจของมนุษยเ์อง  

เรือง โดยความขดัแยง้ทีปรากฏทงัสีชนิดอาจปรากฏร่วมกนัได ้ จากตารางยงัพบความสมัพนัธ์

ระหว่างรัฐกบันายทุนทีต่างก็เป็นศตัรูของฝ่ายแรงงาน ซึงฝ่ายทุนและฝ่ายรัฐมกัปรากฏในเรือง

เดียวกนัเพือสร้างปมปัญหาใหฝ่้ายแรงงานตอ้งพบกบัอุปสรรคจนนาํไปสู่บทสรุปอนัโหดร้าย 

นอกจากนียงัพบว่ามีถึง  เรืองทีพบความขดัแยง้สามชนิดทีกระทาํต่อมนุษย ์ นนัคือ รัฐ ระบบทุน
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นิยม และธรรมชาติ สิงนีเป็นสาเหตุทีทาํใหช้นชนัแรงงานมีคุณภาพตกตาํ  ไร้ทีพึง เพราะแมแ้ต่

ธรรมชาติยงัไม่ปรานี 

         เป้าหมายโจมตีฝ่ายรัฐและทุนของวิมล  ไทรนิมนวล ยงัเป็นเป้าหมายเดียวกนักบัทีฝ่าย

วรรณกรรมเพือชีวติทาํ แสดงถึงการรับแนวคิดของฝ่ายวรรณกรรมเพือชีวิตมาสร้างสรรคผ์ลงาน 

 

3.5 การสร้างตวัละคร 

         ตวัละครหลกัของวิมลทีพบในวรรณกรรมยคุนี ไดแ้ก่ ฝ่ายเจา้หนา้ทีรัฐ ฝ่ายนายทุน พระสงฆ ์ 

และประชาชนผูย้ากไร้ ตวัละครทีพบการบรรยายภาพมากทีสุด คือ แรงงานยากจน และคนเร่ร่อน 

เนืองจากวรรณกรรมเพือชีวิตเป็นวรรณกรรมทีเนน้การนาํเสนอภาพชีวิตของผูย้ากไร้ ส่วนการ

บรรยายถึงตวัละครฝ่ายอืน ๆ พบว่ามีสดัส่วนนอ้ย  

 ลกัษณะตวัละครแต่ละประเภทของวิมลสามารถแบ่งรายละเอียดไดด้งัต่อไปนี 

 3.5.1 ตวัละครฝ่ายเจ้าหน้าทีของรัฐ 

        ความโดดเด่นของตวัละครกลุ่มนี คือ มกัปรากฏภาพในลกัษณะคุกคาม หรือปรากฏผา่นการ

เล่าประสบการณ์ทีถูกตวัละครฝ่ายเจา้หนา้ทีรัฐคุกคาม  ดงัทีพบในเรือง โจร ( ) 

 

 มนักระชากคอเสือผมอยา่งแรง พร้อมกนันนักาํปันอนัหนาเตอะกพ็ุ่งสวนมากระแทกเขา้ที

กรามของผมดงักร้วม แกว้หูของผมลนัเปรียะ รู้สึกเหมือนร่างร่วงผลอ็ยลงมาจากทีสูง กน้กระแทกพืน

ถนนอยา่งจงั ยนิเสียงร้องวีด ๆ ในแกว้หู นยัน์ตาพร่าลาย ความรู้สึกรางเลือนเหมือนจะดบัวูบ 

                                                                                                             (โจร : ) 

              บททียกมาขา้งตน้เป็นพฤติกรรมของตวัละครตาํรวจ ทีกระทาํต่อเดก็หนุ่มทีออกไปซือยา

แกท้อ้งเสียใหแ้ม่แลว้ขดัขืนการคน้ตวั การบรรยายถึงเด็กหนุ่มในเรืองไม่แสดงใหเ้ห็นทีท่าว่าจะ
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ต่อสู ้ เหตุการณ์นีจึงแสดงใหเ้ห็นว่าตาํรวจตรวจคน้รุนแรงกว่าเหตุ โดยใชก้าํลงัทาํร้ายผูต้อ้งสงสยั

ใหต้กอยูใ่นการควบคุม  

         อีกตวัอยา่งเป็นตวัละครหมอในชนบท ทีทาํหนา้ทีรักษาโรคแต่ไม่คาํนึงถึงเงือนไขอืน ๆ ใน

ชีวิตคนไข ้ คนไขไ้ม่มีความรู้เรืองสุขภาพมากพอจะระแวดระวงัภยัจากโรคไดม้ากนกั  อีกทงัคนไข้

ในเนือเรืองมีฐานะยากจน จึงสนใจเรืองทาํมาหาเลียงชีพมากกว่าสนใจสุขภาพ  แต่หมอชนบทผูน้นั

ก็ปฏิบติัต่อคนไขด้ว้ยพืนฐานความรู้ของตนเอง ไม่พยายามทาํความเขา้ใจชุมชนทีตนอยู ่  ในเรือง 

เชือกทีขวันคอ ( )  นีผูว้ิจยัตีความว่า วิมลมองหมอ เป็นตวัแทนของรัฐคนหนึง ทีมีหนา้ที

ช่วยเหลือประชาชน แต่กลบัไม่ทาํความเขา้ใจปัญหาของประชาชน จึงไม่สามารถแกไ้ขปัญหา

ใหก้บัประชาชนได ้ 

 

                            ไม่น่าปล่อยใหเ้ป็นมากถึงขนาดนีเลย” 

                หมอพูดเหมือนบ่น 

               “ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไร” 

                “นอนกางมุง้หรือเปล่า” บุญคอยส่ายหนา้ จะกางไดอ้ยา่งไร ทงับา้นมีมุง้อยู่หลงัเดียว ลูกสามคนกน็อน  

                กนัเตม็แลว้ เขาและเมียนอนขา้งนอกกไ็ม่รู้สึกว่ามียงุแต่อยา่งใด 

               “อีกสามวนัมารับกลบับา้นได”้ 

               “ค่ายาสักเท่าไหร่ครับหมอ...” 

               เขาถามตะกุกตะกกั วิตกว่าจะไม่มีเงินพอ  

               “ยงัไม่ไดคิ้ด แต่รวมค่ายาค่าพกัรักษาตวัทีนี และค่าตรวจกป็ระมาณพนักว่าบาท และวนัทีมารับแฟน   

                กลบับา้นผมจะบอกอีกที เพราะแฟนของคุณตอ้งอยูอ่ีกสามวนั กลบับา้นแลว้กต็อ้งเอายาไปกินอีก 

                                                                                                                (เชือกทีขวนัคอ : ) 
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              การสร้างตวัตนของหมอผา่นบทสนทนาของหมอ ทาํใหเ้ห็นภาพเฉยชา รักษาไปตาม

อาการ โดยมีเงินเป็นขอ้แลกเปลียน ในทศันะของวมิล  การเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาล

เปรียบเสมือนการเอาชีวิตไปเป็นตวัประกนั โดยผูป่้วยตอ้งหาเงินมาไถ่ชีวิต ไม่เช่นนนัแลว้ก็จะออก

จากโรคพยาบาลไม่ได ้ ภาพลกัษณ์ของหมอทีปรากฏในเรืองจึงเป็นตวัแทนของรัฐทีกดขีประชาชน

ผูย้ากไร้ได ้ไม่แตกต่างจากตวัละครตาํรวจ หรือตวัละครขา้ราชการทีปรากฏในเรืองสนัเรืองอืน 

 3.5.2 ตวัละครฝ่ายนายทุน 

            ตวัละครฝ่ายทุนมีลกัษณะเป็นผูร้้ายมากทีสุดในวรรณกรรมของวิมลในยคุพ.ศ. 2518-2526  

รูปแบบพฤติกรรมของนายทุนในเรืองสนัแต่ละเรืองปรากฏในลกัษณะคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ เป็น 

“นายทุนหนา้เลือด”  ตงัราคาของทีตนขายใหสู้ง ส่วนราคารับซือจากเกษตรกรนนันายทุนจะกด

ราคารับซือใหต้าํทีสุด ดงัเช่นทีปรากฏในเรือง เหีย ( ) ผูช้ายตวัละครหลกัของเรืองออกไปเร่ขาย

ไก่เพือซือเหลา้มาทาํยาบาํรุงนาํนมใหภ้รรยากิน  เขานาํไปขายใหพ่้อคา้หลายร้าน แต่ละร้านต่างรับ

ซือในราคาถูก แสดงใหเ้ห็นถึงสหภาพนายทุนยอ่ม ๆ ทีปรากฏในทอ้งถิน พ่อคา้ต่างร่วมมือกนักด

ราคาผลผลิตใหเ้ป็นราคาเดียวกนัทุกร้าน เพือจะรับซือสินคา้ในราคาตาํ และนาํมาขายต่อในราคาสูง 

 

                                   “มวัตะเวนขายไก่อยู ่กีเจา้ ๆ กร็าคาเดียวกนัหมด” 

                      โลละเท่าไหร่ 

                      “สิบสอง” 

                     “ไดท้งัหมดกีโลล่ะ” 

                     “เจ็ดโลครึง แก่นิดหน่อย”  

                    “แลว้เหลา้ล่ะ” 

                     “ขวดละยสิีบสาม” 

                     “แพงห่าเหวอะไรยงังี” นางขุ่นเคือง “ทีไก่ละถูกอยา่งกะเอาขีมนัไปขาย 

                                                                                                                        (เหีย : - ) 
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 ในเรืองสนั ขยะสังคม (2522) แสดงใหเ้ห็นภาพเจา้ของร้านอาหาร แสดงอาการรังเกียจคนจร

จดัหิวโซทียนือยูห่นา้ร้าน คนจรจดัผูน้นัไม่แสดงอาการคุกคามใด ๆ เพียงแต่ยนืมองอาหารในร้าน

เท่านนั แต่เขาก็ถูกเจา้ของร้านไล่ออกไปอยา่งไร้ความเห็นใจ เพราะเจา้ของร้านเห็นว่าความหิวโหย

ของชายจรจดัเป็นปัญหาของร้าน เจา้ของร้านจึงกาํจดัตวัปัญหาออกไป 

    

 เจา้ของร้านวยักลางคนเป็นลูกครึงไทย-จีน เมือเห็นเขามายนืมองตูก้ระจก กจ็อ้งด่าเขาดว้ย

สายตาดุ ๆ ดว้ยหวงัว่าการมองเช่นนนัจะทาํใหเ้ขาอาย และหลบไปเสีย แต่เขาไม่หลบ ยงัคงยนือยูต่รง

นนั จนเจา้ของร้านอดทนไม่ไหว 

 “ไป๊! ไอห่้า! ไปใหพ้น้! ยนืมองอยูไ่ด!้” 

 ชายเจา้ของร้านด่าเขาอีกหลายคาํราวกบัว่าสายตาของเขาจะทาํใหไ้ก่อวบอว้นสามตวันนั

สกปรกหรือผอมลง... 

 (ขยะสงัคม : 91) 

 สงัเกตไดว้่าเจา้ของร้านอาหารพูดกบัคนจรจดัดว้ยคาํหยาบคาย แสดงใหเ้ห็นถึงการดูถูก

เหยยีดหยาม เพราะรู้ว่าคนจรจดัไม่มีเงินซืออาหารในร้านได ้ แมว้่าเจา้ของร้านจะอยูใ่นฐานะที

ช่วยเหลือได ้เพราะมีอาหารมากพอทีจะแบ่งปัน แต่เจา้ของร้านก็ไม่คิดช่วย 

 ความหิวทาํใหค้นจรจดัยงัคงเดินหลบอยูแ่ถวบริเวณร้านเพือรอเขา้ไปกินอาหารทีลูกคา้กิน

เหลือไว ้ และเมือลูกคา้ลุกออกจากโต๊ะ ชายจรจดัจึงรีบเขา้ไปกินเศษอาหารทีเหลือทนัที แต่เมือกิน

ไปไดเ้พียงเลก็นอ้ย ชายจรจดัก็ถูกเจา้ของร้านไล่ออกไปอีกครัง 

 

 พอเขาจะยกชามก๋วยเตียวใบทีสองขึนกิน เสียงเจา้ของร้านลูกครึงคนนนักร้็องตะโกนไล่ให้

เขาออกจากร้านเหมือนหมูหมา แต่เขายงัคงดืออยูต่่อ เมือนาํก๋วยเตียวชามทีสองหมดเกลียงจึงรีบกวาด

เศษขา้วในจานใส่ปาก 

   เจา้ของร้านตรงรีเขา้มาหาเขา พร้อมดว้ยมีดสับไก่ 
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   “ไอห่้า! ออกไป! ออกไปใหพ้น้!” 

  เขารีบกวาดเศษอาหารจากจานสุดทา้ยมาไวใ้นมือ พร้อมกบัรีบออกมานอกร้าน เจา้ของร้าน

เดินตามมายนืหนา้ร้าน ชีหนา้เขาดว้ยมีดสับไก่ ส่งเสียงด่าดงัลนั 

   “ไปใหพ้น้นะมึง... อยากเสือกมาใหกู้เห็นหนา้อีกเชียว ไม่งนักูจะสบัหนา้มึง!” 

         (ขยะสงัคม : 93) 

 จากบททียกมาจะพบว่า เจา้ของร้านอาหารหวงแมก้ระทงัขยะ เศษอาหารเหล่านนัเขาไม่

สามารถนาํไปขายต่อได ้ ตอ้งเททิงเป็นขยะเท่านนั แต่เจา้ของร้านอาหารก็ยนิดีจะทิงเศษอาหาร 

มากกว่าจะใหท้านเศษอาหารเหล่านนัแก่คนจรจดัเพือประทงัชีวิต เหตุการณ์นีสะทอ้นใหเ้ห็นจิตใจ

ของนายทุนในเรือง ทีไร้ความเมตตาปรานีต่อเพือมนุษย ์นายทุนผูนี้เห็นความอดอยากหิวโหยของผู ้

ยากไร้เป็นสิงน่ารําคาญ เป็นสิงรบกวนชีวิตของนายทุน ทีนายทุนตอ้งกาํจดัออกไปใหพ้น้ แมอ้ยูใ่น

สถานะทีช่วยเหลือได ้ แต่นายทุนผูนี้ก็ไม่คิดช่วยเหลือ ทงัยงัเอามีดมาขู่จะเอาชีวิตหากไล่แลว้คนจร

จดัไม่ไป 

 ในเรืองสนั เชือกทีขวนัคอ (2526) กล่าวถึงความโหดร้ายของนายทุนอีกรูปแบบหนึงคือ การ

เขา้ไปกาํหนดราคาสินคา้ กาํหนดอตัราดอกเบีย เขา้ไปมีอาํนาจจดัการผลผลิตของเกษตรกร โดยที

ไม่คาํนึงถึงความเป็นธรรมใด ๆ เหตุการณ์ดงักล่าวปรากฏใหเ้ห็นตอนทีบุญคอยไปกูเ้งินเถา้แก่ และ

บุญคอยบอกเล่าถึงพฤติกรรมของเถา้แก่ ทีกาํหนดใหต้วัละครบุญคอยชาํระหนีเป็นผลผลิตในสวน 

 

   “เมือไหร่จะได”้ 

  ถา้มีมะพร้าว เขากบ็อกนดัใหเ้ถา้แก่ไปขนจากสวนในวนัทีกงัขึนเกบ็ ถา้ปลูกถวั ปลูกขา้วโพด 

หรือฝ้าย เขากจ็ะกะวนัทีเกบ็ เถา้แก่พยกัหนา้รับ เรืองดอกเบียไม่ตอ้งพูดถึง เขารู้แก่ใจดี มนัขึนอยูทุ่กเดือน

เหมือนเงินกู ้  ไม่ว่าจะเป็นของกินของใชห้รือเงิน แต่เวลาใชห้นีเขาไม่ไดใ้ชเ้ป็นเงิน เถา้แก่จะเอารถมาตาม

ทางเกวียน ตีราคาพืชผล หกักลบลบหนี แลว้สังใหค้นงานขนพืชผลนนัขึนรถ มนัเหมือนกบัว่าผลิตผลที

เขาและเมียบากบนัเหนือยยาก ทุ่มแรงทาํไปนนัเป็นของเถา้แก่ทงัหมดทงัสิ น เขาและเมียเป็นเพียงทาสเท่า

นนัเอง ถึงเวลาเถา้แก่กม็าขนเอาไป แลว้กข็นเอาไป...และทุกครังเขาจะมองตามรถทีบรรทุกผลผลิตของ

เขาออกไปดว้ยหวัใจอนัขมขืน  



103 

 

  

  ของทุกสิงทุกอยา่งเถา้แก่เป็นผูก้าํหนดราคาเองทงันนั ไม่ว่าจะเป็นของของเขา หรือของเถา้แก่

เอง และแน่ละ มนัยอ่มหมายถึงการเป็นผูก้าํหนดชะตาชีวิตของเขาและครอบครัวดว้ย บุญคอยรู้ถึงความ

เสียเปรียบ แต่ไม่เขา้ใจเลยว่า อะไรกนัแน่ทีทาํใหเ้ขาตอ้งตกอยูใ่นสภาพเช่นนี... เขายอมเสียเปรียบเอง

หรือ? เขาถามตวัเอง-ใช่ เขาจาํเป็นตอ้งยอม-แลว้อะไรล่ะ ทาํใหเ้ขาตอ้งยอม-อะไรล่ะทีทาํใหเ้ถา้แก่

ไดเ้ปรียบ 

   เงิน! 

        (เชือกทีขวนัคอ : 46-47) 

 จากการบรรยายถึงพฤติกรรมของเถา้แก่ผา่นความคิดของตวัละครบุญคอย ทาํใหเ้ห็นว่า 

นายทุนในทอ้งถินผูนี้เป็นผูมี้อาํนาจจดัการผลผลิต กาํหนดดอกเบียเงินกู ้ และกาํหนดราคาสินคา้ใน

ชุมชนแห่งนี เมือมีอาํนาจจดัการ ก็แสดงใหเ้ห็นว่า นายทุนสามารถกาํหนดราคาใหเ้ป็นประโยชน์

แก่ตวันายทุนได ้นายทุนผูนี้จึงเป็นผูก้าํหนดชะตาชีวิตของคนในทอ้งถิน ดงัทีบุญคอยกล่าวว่า “ของ

ทุกสิงทุกอย่างเถ้าแก่เป็นผู้กาํหนดราคาเองทังนัน ไม่ว่าจะเป็นของของเขา หรือของเถ้าแก่เอง และ

แน่ละ มนัย่อมหมายถึงการเป็นผู้กาํหนดชะตาชีวิตของเขาและครอบครัวด้วย”  (เชือกทีขวนัคอ : 

46-47) พฤติกรรมเช่นนีของนายทุน ทาํใหเ้กษตรกรผูย้ากไร้รู้สึก “เสียเปรียบ” แต่ก็ไม่อาจโตแ้ยง้ใด 

ๆ ได ้เนืองจากตกอยูใ่นสภาพไร้หนทางต่อรอง  

 ขอ้สงัเกตเกียวกบัตวัละครนายทุนทีพบในวรรณกรรมระหว่างพ.ศ. 2518-2526 ของ วิมล 

ไทรนิมนวล คือ วิมลมกัแสดงภาพนายทุนผา่นการบอกเล่าของตวัละครผูย้ากไร้แทบทุกเรือง 

กล่าวคือ ตวัละครผูย้ากไร้จะเป็นผูบ้รรยายว่านายทุนแสดงพฤติกรรมอะไรบา้ง กดขีผูย้ากไร้อยา่งไร 

ไร้นาํใจอยา่งไร เขา้มาควบคุมผลิตผลของแรงงานอยา่งไร แสดงอาการดูถูกเหยยีดหยามผูย้ากไร้

อยา่งไร นอ้ยครังทีผูอ่้านจะไดเ้ห็นภาพนายทุนทีแสดงภาพดา้นลบเหล่านนัดว้ยตนเอง สิงนีจึงเป็น

การตงัใจแสดงภาพนายทุนผา่นการบอกเล่าของฝ่ายทีถูกกระทาํมากจนเกินไป ซึงผูว้ิจยัวิเคราะห์วา่ 

หากแสดงภาพนายทุนแสดงพฤติกรรมดา้นลบเหล่านนัดว้ยตนเอง จะใหน้าํหนกัของการเอารัดเอา

เปรียบชดัเจนขึน เป็นหลกัฐานใหผู้อ่้านเห็นว่า นายทุนไดก้ระทาํพฤติกรรมเหล่านนัอยา่งไร ดว้ย

เจตนาอยา่งไร ไม่ไดเ้ป็นเพียงคาํบอกเล่าของฝ่ายทีเสียผลประโยชน์จากนายทุนเท่านนั  
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             นอกจากนนัยงัพบว่า บางเรืองตวัละครนายทุนแสดงพฤติกรรมเอือเฟือต่อชนชนัแรงงานอยู่

บา้ง เช่นทีพบในเรืองเพียงธุลดิีน ( ) เจา้ของร้านขายของชาํอนุญาตใหพ้รลงบญัชีแลว้นาํ

ขา้วสารไปใชก่้อนได ้  นอกจากนียงัพบตวัละครแม่คา้ขายเนือ ทีมกัทิงเศษเนือไวใ้หเ้ดก็เร่ร่อนใน

ตลาดเก็บไปทาํกบัขา้ว  อาจเป็นเรืองเลก็นอ้ยเหมือนไม่ไดใ้หอ้ะไร  แต่หากคิดในกรณีทีว่า เศษเนือ

เหล่านนัเป็นของแม่คา้ แม่คา้จะเก็บทิงไม่ใหเ้ด็ก ๆ ก็สามารถทาํได ้ แต่แม่คา้กไ็ม่ทิง เลือกทีจะให้

เด็ก ๆ  ถึงแมจ้ะมองเด็กเร่ร่อนดว้ยสายตาเอือมระอาเบือหน่ายทีมาจอ้งแยง่เศษเนือกนั แต่แม่คา้ก็

มกัจะทิงคา้งเขียงไวใ้หเ้ดก็ ๆ เสมอ  ยกเวน้เมือมีเงือนไขเรืองรายไดม้าเกียวขอ้ง คือ หากมีผูม้าซือ

เศษเนือ แม่คา้เลือกทีจะขายเศษเนือ รายละเอียดเลก็นอ้ยเหล่านีทาํใหเ้ห็นพฤติกรรมของนายทุนใน

แง่มุมทีช่วยเหลือผูย้ากไร้ขึนมาบา้ง ทาํใหผู้อ่้านรู้สึกว่า สงัคมยงัมีความหวงั นายทุนไม่ไดเ้ลวร้าย

ทุกคน หรือทุกเวลาเสมอไป ยงัคงมีนายทุนบางคนทีมีนาํใจ แมจ้ะมีนาํใจเป็นบางครังบางคราวก็

ตาม สิงนีทาํใหเ้ห็นว่าผูย้ากไร้ยงัคงมีความหวงัอยูบ่า้ง อนัเป็นสญัญาณทีดีของฝ่ายวรรณกรรมเพือ

ชีวิต ทีมกักระตุน้เตือนใหค้นในสงัคมเห็นอกเห็นใจผูย้ากไร้อยูเ่สมอ ดงันนัการทีมีตวัละครนายทุน

แสดงนาํใจต่อผูย้ากไร้บา้งเป็นบางครังจึงเป็นสญัญาณบ่งบอกว่า สงัคมยงัมีความหวงัทีจะพฒันา 

และผูย้ากไร้ยงัมีความหวงัทีจะใชชี้วติต่อไปเพือรอการเปลียนแปลงทีดี  

 3.5.3 ตวัละครฝ่ายผู้ยากไร้ 

           ตวัละครฝ่ายผูย้ากไร้เป็นตวัละครทีวิมลบรรยายถึงมากทีสุดในวรรณกรรมยคุแรกของเขา 

วิมลมกับรรยายภาพคนอดอยากยากไร้ทีคนมองขา้ม แสดงใหเ้ห็นวิถีชีวิตของคนเหล่านนัอยา่ง

ชดัเจน เพือใหผู้อ่้านเห็นว่า คนเหล่านนัรอคอยความช่วยเหลือจากสงัคม เนืองจากวรรณกรรมเพือ

ชีวิตคาดหวงัปฏิกิริยาจากกลุ่มผูอ่้าน มุ่งสือสารกบัชนชนัทีช่วยเหลือผูย้ากไร้ได ้ ดงันนัการทีแสดง

ภาพผูย้ากไร้รอคอยความช่วยเหลือไดดี้เท่าใด กจ็ะมีผลกบัผูอ่้านมากเท่านนั  

 วิมลมกัใหข้อ้มูลเบืองหลงัของตวัละครใหผู้อ่้านเห็นว่า ก่อนทีตวัละครจะกลายเป็นคนยากไร้ 

คนเร่ร่อน ตวัละครเหล่านีเคยประกอบอาชีพอะไร มีถินฐานอยูที่ใด เพือใหเ้ห็นทีมาทีไป ต่อมาเมือ

ตวัละครเหล่านนัตอ้งตกอยูใ่นสภาพของคนยากไร้ วิมลก็จะแสดงภาพวิถีชีวิต เครืองแต่งกาย วิธีหา

อาหารประทงัชีวิต ตลอดจนความเจ็บป่วยอนัเนืองมาจากการใชแ้รงงานอยา่งหนกั ขอ้มูลเหล่านี

เป็นลกัษณะทีปรากฏมากทีสุดในวรรณกรรมยคุพ.ศ. 2518-2526 ของ วิมล ไทรนิมนวล ซึงสามารถ
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จาํแนกความยากไร้ไดโ้ดยพิจารณาจากความสามารถในการครอบครองปัจจยัพืนฐานในการ

ดาํรงชีวิต 4 ประการ ไดแ้ก่ ความสามารถในการครอบครองอาหาร ความสามารถในการครองครอง

เครืองนุ่งห่ม ความสามารถในการครอบครองทีอยูอ่าศยั และความสามารถในการครอบครองยา

รักษาโรค 

   3.5.3.1 ความสามารถในการครอบครองอาหาร 

จากการศึกษาวรรณกรรมของวิมลในยคุนีจะพบว่า ตวัละครผูย้ากไร้ให ้

ความสาํคญักบัอาหารมากทีสุด เนืองจากเป็นปัจจยัดาํรงชีพขอ้แรกทีจะทาํใหมี้ชีวติไดต่้อไป แต่

อยา่งไรก็ตาม ผูย้ากไร้ส่วนใหญ่ในวรรณกรรมยคุนีขาดแคลนอาหาร อดอยาก หิวโหยเป็นประจาํ 

และหากไดกิ้นอาหาร อาหารเหล่านนัมกัเป็นอาหารสกปรก เช่น อาหารตามพืนตลาดเปียกแฉะ เศษ

อาหารในถงัขยะ ผลไมเ้น่า บา้งก็ตอ้งไปแก่งแยง่กบัผูย้ากไร้รายอืน ๆ เพือใหไ้ดกิ้น 

ในเรืองสนั เพียงธุลดิีน ( ) วิมลแสดงภาพการหาอาหารของเด็กลูกคนงาน 

ก่อสร้างแถบชุมชนแออดัหว้ยขวางไวด้งันี 

 

พรฟังแลว้กเ็ดินไปคุย้กองเศษผกัทีพืนปูนอนัเฉอะแฉะสกปรก พรไม่ไดห้วงัหรอกว่าจะมีเศษ

เนือ ตีนไก่หรือหวัไก่หลงตาอยู ่ เพราะพรรู้ดีว่าสิงเหล่านีน่ะ พอพอ่คา้หรือแม่คา้โยนลงเข่งมนักถ็ูกแย่ง

ตะครุบแลว้ พรจึงเลือกเอาแต่เศษผกัทียงัชาํเละไม่มากนกัสองสามอยา่งแลว้กลบักระต๊อบพร้อมกบับอก

ตวัเองว่า พรุ่งนีจะตอ้งมาตลาดแต่วนัแลว้คอยจอ้งแต่เศษเนือเท่านนั  

(เพียงธุลีดิน : ) 

 เนือเรืองเล่าถึงพรและกลุ่มเด็กจรจดัทีมกัจะไปหาเศษผกัและเศษเนือในตลาดกลบัไป

ประกอบอาหาร จากขอ้ความทีคดัมาจะเห็นไดว้่าอาหารของเด็กกลุ่มนีวางอยูบ่นพืนปูนเฉอะแฉะ

สกปรก พฤติกรรมการหาอาหารเช่นนีใกลเ้คียงกบัการออกหาอาหารของสตัวจ์าํพวก หนู 

แมลงสาบ หรือสุนขัจรจดั เด็กเหล่านียอืแยง่กนัเพือจะไดเ้ศษผกัเศษเนือกลบัไปจนผูค้นในตลาดพูด

ถึงพฤติกรรมของเดก็ ๆ ว่า “แย่งกนัอย่างกับหมา!” พร้อมมองดว้ยสายตาเหยยีดหยาม การบรรยาย
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ภาพวิธีการหาอาหารของเด็กจรจดัทีใกลเ้คียงกบัหนู แมลงสาบ และสุนขั รวมถึงการพูด

เปรียบเทียบพฤติกรรมแยง่เศษเนือของเด็ก ๆ ว่าเหมือนการแยง่อาหารของสุนขันนั เป็นการลดทอน

ความเป็นมนุษยข์องเด็กกลุ่มนีลงไปเทียบเท่ากบั หนู แมลงสาบ และสุนขัทีเป็นเดียรัจฉาน ทีไม่อาจ

ไตร่ตรองความเหมาะสมและสุขอนามยั แต่ทาํไปเพราะสญัชาตญาณของความหิวโหย 

 ในเรือง ขยะสงัคม (2522) แสดงภาพการหาอาหารของคนจรจดัโดยการคุย้ถงัขยะไปเรือย 

ๆ เมือเจอเศษอาหารจึงเก็บมากิน บางครังตอ้งเดินเขา้ไปหาผลไมเ้น่าในตลาดมากินประทงัชีวิต 

 

                 เขา(ชายจรจดั)หยดุมองดูหมาโซกาํลงัตะกายถงัขยะทีโคนเสาไฟฟ้า ก่อนจะเขา้ไปเตะมนัเบา 

ๆ ทีหนึง หมาตวันนัสะดุง้แลว้ถอยไปยนืมองตาปริบ ๆ อยูห่่าง ๆ เขากม้มองในถงัขยะ ใชมื้อคุย้ลวก ๆ 

สองสามที แต่กแ็ทบไม่มีอะไรนอกจากเศษกระดาษ ถุงพลาสติก กระดาษชาํระ เปลือกเงาะและเปลือก

ส้ม..  เออ้... ในถุงพลาสติกมีนาํสีคลาํ ๆ อยูบ่า้งเลก็นอ้ย...  คงเป็นนาํโอเลียงทีนาํแขง็ละลาย  เขาหยบิมนั

มาเทใส่ปากอยา่งกระหายแลว้เกบ็กน้บุหรีสองสามมวนทีพืนขึนมาใส่กระเป๋าเสือแลว้เดินเนือย  ๆ

ออกไป  หมาโซตวันนัมองเขาอยา่งขุ่นเคือง 

      (ขยะสงัคม : - ) 

              จากตวัอยา่งทียกมาแสดงฉากการหาอาหารของชายเร่ร่อนทีอาศยันอนตามป้ายรถประจาํ

ทาง เชา้วนัหนึงชายเร่ร่อนสะดุง้ตืนดว้ยความหิวจนแสบทอ้ง เขาลุกขึนออกเดินไปตามเสน้ทางที

เดินหาอาหารทุกวนั เดินผา่นคนก็ถูกรังเกียจจากรูปร่างและเครืองแต่งกายสกปรกไม่ไดช้าํระลา้งมา

นานปี ความหิวทาํใหเ้ริมคุย้ถงัขยะ เตะสุนขัทีก็หิวอยูเ่หมือนกนัออกไป จุดนีแสดงใหเ้ห็นถึงการกด

ขีเป็นลาํดบั จากผูแ้ข็งแรงไปสู่ผูที้อ่อนแอ จากผูที้อ่อนแอไปสู่ผูที้อ่อนแอกว่า ชายเร่ร่อนเป็นคนจร

จดัไม่มีใครใยดี เมือเขาหิวไม่มีใครหาอาหารมาให ้ เขาจึงไปแยง่คุย้อาหารจากสุนขั สุนขัเป็น

ตวัแทนของผูที้อ่อนแอกว่า วิมลแสดงใหเ้ห็นความลาํบากในการหาอาหารประทงัชีวิตของชายผูนี้

โดยบรรยายถึงการคุย้ขยะเพือหาอาหาร ชายเร่ร่อนพบสิงทีกินไดเ้พียงอยา่งเดียวคือนาํโอเลียงที

ละลายแลว้ ความหิวทาํใหเ้ขาตอ้งเดินต่อไปเพือคุย้ขยะในกองอืน ๆ นอกจากนียงัพบสิงทีเป็น

เครืองยนืยนัว่าชายเร่ร่อนมีความเป็นมนุษยเ์ช่นเดียวกนักบัคนในสงัคมคนอืน ๆ นนัคือเขาเก็บกน้

บุหรีขึนมาใส่กระเป๋าเพือใชสู้บ บุหรีเป็นยาเสพติดทีแพร่หลายในเมือง ใชเ้พือผ่อนคลายความตึง
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เครียด ชายเร่ร่อนอยากสูบบุหรีจากกลินหอมของบุหรี แต่เขาทาํไดเ้พียงเก็บเศษกน้บุหรีมาดม เขา

เป็นมนุษย ์ ตอ้งการอาหาร ตอ้งการการผอ่นคลาย ความบนัเทิงอารมณ์เช่นเดียวกบัมนุษยค์นอืน ๆ 

แมล้กัษณะภายนอกของเขาจะออกห่างจากความเป็นมนุษยไ์ปทุกทีกต็าม 

3.5.3.2 ความสามารถในการครอบครองเครืองนุ่งห่ม 

ตวัละครผูย้ากไร้ในวรรณกรรมกลุ่มนีของวิมล มกัมีการบรรยายว่าคนเหล่านนั 

สวมเสือผา้สกปรกเหมือนกนัเกือบทุกเรือง ส่งผลใหเ้ขาเหล่านนัมีสภาพเหมือนคนทีห่อหุม้กายดว้ย

ผา้ขีริว ดงัตวัอยา่งในเรือง ขยะสังคม ( ) วิมลไดบ้รรยายถึงเสือผา้และสุขภาพผวิหนงัของตวั

ละครคนจรจดัไวด้งันี 

 

ขณะเดินเขาเกาตุ่มนาํเหลืองทีขึนอยูต่ามแขนขาอยา่งเคยชิน มนัเป็นตุ่มทีเกิดจากยงุกดั และ

ต่อมาอกัเสบเพราะความสกปรกของเสือผา้ ขีเลบ็ เหงือไคลและฝุ่ นละออง เขาไม่เคยไดอ้าบนาํหรอก... 

ไม่มีนาํใหอ้าบ หนา้ตา ฟัน และผมเผา้กไ็ม่เคยทาํความสะอาด เขาเสยผมสกปรกหยาบกระดา้งอยา่งลวก 

ๆ สองสามที ใชเ้ลบ็ดาํแคะขีตาแลว้กเ็กากน้ดงัแกร็ก ๆ เขารู้สึกตึงทีใบหนา้ ระคายตามเนือตวั บางทีก็

คนัยบุยบิตามรักแร้ ขอ้พบั ง่ามขา ซอกกน้ และอวยัวะสืบพนัธุ์  

(ขยะสงัคม : ) 

ชายจรจดัในเรืองไม่มีทีพกัเป็นหลกัแหล่ง อาศยันอนตามพืนทีสาธารณะ เช่น ป้ายรถ

ประจาํทาง เขาสวมเสือผา้ชุดเดิมตลอดเรือง อาการระคายเคืองผวิหนงัรบกวนจนกลายเป็นส่วน

หนึงของชีวิตประจาํวนัและไม่มีทีท่าว่าจะมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน เขาไม่มีงานทาํ ไม่มีเงิน อีกทงั

รูปลกัษณ์ภายนอกยงัเป็นทีรังเกียจของผูพ้บเห็น เหตุผลดงักล่าวทาํใหเ้ขาไม่มีโอกาสซือหรือไดรั้บ

บริจาคเสือผา้ชุดใหม่เลย  จะเห็นไดว้่าผูย้ากไร้ไม่มีสิทธิเลือกว่าจะสวมใส่อะไร สิงจาํเป็นทีสุดของ

คนกลุ่มนีคืออาหาร และแมแ้ต่อาหารยงัตอ้งอดมือกินมือ เสือผา้จึงเป็นสิงเกินความสามารถทีจะหา

มาผลดัเปลียนได ้

ในเรือง ชีวิตทีมใีห้ (2526) แสดงภาพเครืองแต่งกายของ บุญทิง เดก็นกัเรียนยากจนใน

ชนบทแห่งหนึง ครอบครัวของเขายากจน พ่อแม่ตอ้งทาํงานเพือหาเงินใชห้นีนายทุน จึงไม่มีเงินพอ
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ใหบุ้ญทิงซือชุดนกัเรียนชุดใหม่ ไม่มีแมแ้ต่เงินซืออาหาร บุญทิงจึงชอบมานงัหลบอยูใ่ตถุ้น

โรงเรียนในเวลาพกักลางวนัเป็นประจาํ 

 

“ทาํไมบุญทิ งมาหลบใตถุ้นโรงเรียนล่ะ?” 

เดก็ชายไม่ตอบอีก เบือนหนา้หนี หยบิชายเสืออนัสกปรกและเก่าขาดขึนมากดั เขาจึงเห็นว่า

กางเกงของบุญทิ งซิบเสียและไม่มีตะขอ เจา้ของจึงขมวดเป็นปมไวเ้หมือนนุ่งผา้ขะมา้ เขาลอบถอนใจ

ดว้ยความสะเทือนใจ 

(ชีวิตทีมีให ้: 52) 

 อีกตวัอยา่งหนึงแสดงใหเ้ห็นเครืองแต่งกายผูย้ากไร้ปรากฏอยูใ่นเรือง เพียงธุลดิีน ( )  

เนือเรืองบรรยายถึงเครืองแต่งกายเก่าและสกปรกของพร ดงันี 

 

            ร่างผ่ายผอมของพรอยูใ่นเสือผา้กระดาํกระด่างและหลวมโพรกยาวมาคลุมกางเกงขาสัน มนัเก่า

ขาดเสียจนควรจะทาํหนา้ทีเป็นผา้ขีริวไดแ้ลว้ 

     (เพียงธุลีดิน : 22-23) 

               จากเนือเรืองพบว่าพรเป็นเด็กทีอยูใ่นวยัเรียน แต่เธอไม่ไดเ้รียนหนงัสือ เสือผา้ของพรที

วิมลบรรยายแสดงใหเ้ห็นว่าเสือตวันีเดิมไม่ใช่ของพร มนัไม่พอดีตวั เคยเป็นเสือของผูใ้หญ่มาก่อน 

เนือเรืองไม่ไดบ้อกว่าพรไดเ้สือตวันีมาจากไหน เสือเก่าของพ่อแม่หรือเก็บมาจากถงัขยะ เพราะพร

มีอาชีพเก็บของเก่าตามถงัขยะขาย แต่ทีวิเคราะห์ไดคื้อเสือตวันีผา่นการใชง้านมานาน และพรไม่

สามารถหาเสือทีสภาพดีกว่านีมาเปลียนได ้ ภาพชนชนัแรงงานในเรืองนีจึงเป็นภาพของแรงงานเดก็ 

ตอ้งเก็บขยะขายหารายไดม้าดูแลแม่ทีป่วยและนอ้งคนเลก็  ในขณะทีเดก็ในวยัเดียวกนัเรียนหนงัสือ

และอยูใ่นความอุปถมัภข์องผูป้กครอง แต่พรตอ้งทาํงานเลียงครอบครัวแลว้ การสร้างตวัละครเช่นนี

ทาํใหภ้าพแรงงานยาํแยล่งไปอีก  พรถึงวยัทีตอ้งเขา้เรียนหนงัสือตามขอ้กาํหนดของการศึกษาภาค

บงัคบั แต่สถานะตอนนีของพรคือเดก็เถือน ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ นอกจากพรแลว้ในเนือเรืองยงั
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บรรยายใหท้ราบอีกว่ามีเดก็ทีอยูใ่นสถานะเช่นเดียวกบัพรอีกจาํนวนมากในชุมชนแออดันนัทีรอ

การเอาใจใส่จากรัฐบาล  วิเคราะห์จากเนือเรืองไดว้่า หากพ่อแม่มีความเป็นอยูข่ดัสนก็เป็นเรืองยาก

ทีลูกจะไดเ้รียนหนงัสือหรือหาซือเสือผา้ใหม่ใหใ้ส่  เพราะสาํหรับคนยากไร้นนัเรืองปากทอ้งสาํคญั

ทีสุด  

3.5.3.3 ความสามารถในการครอบครองทอียู่อาศัย 

สภาพทีอยูอ่าศยัของผูย้ากไร้ในเรืองสนักลุ่มนีเนน้แสดงภาพทีอยูอ่าศยัในเมือง  

ผูย้ากไร้เหล่านนัไม่มีหลกัแหล่งทีแน่นอน อาศยันอนตามป้ายรถประจาํทาง เพิงพกัคนงาน หรือ

ซอกมุมตึกสาธารณะต่าง ๆ เช่นทีปรากฏในเรือง อาชญากรรมและการลงทัณฑ์ ( ) วิมลบรรยาย

ภาพคนอพยพเขา้มาหางานจาํนวนมาก คนเหล่านีประสบปัญหาไร้ทีพกัอาศยั ไม่มีญาติ ไม่มีทีพึง 

ตอ้งนอนในสถานีขนส่งดงัส่วนทีบรรยายถึงทีพกัอาศยัไว ้ความว่า 

 

ตีนใหญ่เทอะทะเดินทางมาถึงสถานีขนส่งหมอชิตเมือเลยตีสองไปแลว้ ผูค้นทีคลาคลาํเมือ

ช่วงกลางวนัเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางกนัหมดแลว้? บริเวณสถานีฯจึงเหลือแต่ผูที้ยงัไปไม่ถึง

จุดหมายปลายทาง พวกเขานอนขดระเกะระกะตามพืนซีเมนตอ์นัเยน็เฉียบ มีเพียงเสือผา้เกา่ครําดาํมอม

ห่อร่างเท่านนั บางคนมีกระดาษหนงัสือพิมพปู์และห่ม บางคนมีผา้ขาวมา้สีซีดคลุมโปง บางคนมี

กระเป๋าใบเลก็หนุนหวั บางคนมีเพียงท่อนแขนอนัอ่อนลา้และเปล่าเปลือยหนุนนอน หลายคนนอนกอด

ตวัเองเดียวดาย บางมุมมีมุง้กางใหล้มตีพะเยบิพะยาบจนตีนมุง้เปิด และตีนคนนบัสิบตีนโผล่ออกมาให้

ยงุกินเลือด   

(วิมล ไทรนิมนวล, : - ) 

เหตุการณ์ในเรืองแสดงใหเ้ห็นตงัแต่สาเหตุเบืองตน้ว่า ผูอ้พยพเหล่านีสูญเสียทีดินใน

ต่างจงัหวดั เป็นการแสดงใหว้่าเขาเหล่านีขาดศกัยภาพในการครอบครองทีอยูอ่าศยัครังที 1  จึง

เดินทางมาหางานทาํในกรุงเทพฯ กรุงเทพฯในเวลานนักลายเป็นศูนยอ์พยพแรงงาน คนเดินทางเขา้

มาจาํนวนมากและติดคา้งอยูที่สถานีขนส่ง การทีผูอ้พยพเหล่านีไม่มีเงินมากพอจะหาทีอยูอ่าศยัเป็น

หลกัแหล่งไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าพวกเขาขาดศกัยภาพในการครอบครองทีอยูอ่าศยัเป็นครังที 2   ผู ้
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อพยพเหล่านีจึงเป็นผูข้าดศกัยภาพในการครอบครองทีอยูอ่าศยัทงัถินเดิมและถินใหม่ พวกเขาตอ้ง

อาศยันอนระเกะระกะในทีสาธารณะ ขาดความปลอดภยัในชีวิต   ต่างคนต่างดูแลตนเอง ทีนอนไม่

มีอาณาเขตของตนชดัเจน เพียงแต่ใชก้ระดาษหนงัสือพิมพปู์พืนคร่าว ๆ เพือนอนเป็นครังคราว

เท่านนั เพราะพวกเขาไม่มีเงินมากพอจะหาทีอยูอ่าศยัทีสะอาดและปลอดภยักว่านี และสภาพเช่นนี

ยงัคงตอ้งดาํเนินต่อไป เพราะทุกชีวิตทีนอนอยูใ่นสถานีขนส่งต่างเป็นผูย้ากไร้ทีว่างงาน ไร้ทุน มอง

ไม่เห็นอนาคต จึงยากทีจะมีผูใ้ดพน้จากสถานทีนีไปไดใ้นเร็ววนั 

ในเรือง ขยะสังคม (2522) แสดงภาพทีอยูอ่าศยัของชายจรจดัทีอาศยันอนบริเวณป้ายรถ

ประจาํทาง  

เขารู้สึกเหมือนว่าเส้นประสาททุกเสน้ไดถู้กขึงตึง และความนึกคิดต่าง ๆ ยงัวกวน สับสน ราง

เลือน ขณะเดียวกนัหูยงัแว่วเสียงคาํรามของรถยนตบ์นถนน และรู้สึกถึงความสันสะเทือนของแผ่นดิน

เมือมีรถขนาดใหญ่วิงผ่าน 

เสียงยามเคาะแผ่นเหลก็ดงักงัวานมาจากตึกแถวทางอีกฟากถนน เขาไดย้นิแว่ว ๆ แต่กรู้็ว่ามนั

ดงัมาจากตลาดสด รถบรรทุกสิบลอ้สามคนัตะบึงแข่งกนัมาอยา่งบา้คลงั แผดเสียงคาํรามลนัอยา่งกราด

เกรียว กระแทกกระทนัจนแผ่นดินสะเทือน มนัปลุกเร้าเขาใหต้กตืนและตาสว่าง 

(ขยะสงัคม : 86) 

จากเรืองแสดงใหเ้ห็นว่าชายจรจดัผูนี้ไม่อาจนอนหลบัสนิทไดเ้ลย เพราะเขาอาศยัอยูข่า้ง

ถนน เป็นพืนทีสาธารณะ มีรถวิงผา่น มีคนขวกัไขว่ เสียงดงัรบกวนการพกัผอ่นตลอดเวลาจนทาํให้

เขาเคร่งเครียดตลอดเวลา จะพบว่าสภาพชีวิตของคนจรจดัในวรรณกรรมยคุนีของวิมลมีวิถีชีวติไม่

แตกต่างกนันกั กล่าวคือ ตอ้งอาศยันอนตามพืนทีสาธารณะ ไม่มีทีอยูเ่ป็นหลกัแหล่ง ไม่มีความ

ปลอดภยั และถูกรบกวนจากสภาพแวดลอ้มรอบตวัอยูเ่สมอ  

3.5.3.4 ความสามารถในการครอบครองยารักษาโรค 

ตวัละครผูย้ากไร้ในวรรณกรรมยคุนีของวิมลมีอาการเจ็บป่วยอยูเ่สมอ เนืองจากผู ้

ยากไร้เหล่านีทาํงานหนกั แต่ละคนมีรายจ่ายตอ้งรับผดิชอบจาํนวนมากกว่ารายรับ ดงันนัเมือผู ้

ยากไร้เหล่านีเจ็บป่วย พวกเขาจึงตอ้งอดทนเพราะไม่มีเงินมากพอรักษาตวั ดงัทีปรากฏในเรือง  
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เพียงธุลดิีน ( ) แม่ของพรคาํนึงถึงปากทอ้งของครอบครัวมากกว่าจะนึกถึงอาการเจ็บป่วยของ

ตนเอง นางจึงตดัสินใจสละเงินใหพ้รเพือนาํไปซือขา้วสารแทนการซือยาแกไ้ข ้ 

 

แม่ยนัร่างอนัผ่ายผอมนงัชนัเข่าขา้งหนึง คาํศอกกบัหวัเข่า เอาฝ่ามือหยาบกร้านรองหวั หนา้ตา

แม่ดาํคลาํ ร่างกายซูบโทรม นยัน์ตาแดงกาํดว้ยพิษไข ้ผมเผา้ยุง่กระเซิง แม่สะอึกสองสามที พร้อมกบักดั

ฟันตาหยยีน่เหมือนจุกเสียดในทอ้งเตม็ทน สักครู่แม่จึงค่อย ๆ เอือมมือไปหยิบแบงกสิ์บใตห้มอนใบ

สุดทา้ยส่งใหพ้ร 

“ไปซือขา้วมาหุง” 

“ซือเท่าไหร่?” 

“หมดนนัแหละ” 

พรมองหนา้แม่ 

“ยาของแม่หมดแลว้” 

พรเป็นห่วงแม่ เพราะรู้ว่ายาหมดไปพร้อมกบัขา้วสารตงัแต่เยน็วานแลว้ 

“ซือมาเถอะแม่ค่อยยงัชวัแลว้” 

แม่พูดเท่านนัแลว้กเ็อนตวัลงนอนอยา่งเหน็ดเหนือย ดึงผา้ห่มคลุมขึนมาถึงเอว แลว้นอน

หลบัตาลงอยา่งเหนือยลา้ แต่หวัใจองแม่คงลุกโพลงดว้ยไฟแห่งความทุกขว์ิตก 

พรรู้ดีว่าอาการของแม่ยงัไม่ทุเลาหรอก ดูจะหนกักว่าเก่าเสียดว้ยซาํ แต่ทีแม่บอกว่า ‘แม่ค่อยยงั

ชวัแลว้’ กเ็พือจะไม่ใหพ้รวิตกทุกขร้์อน  

(เพียงธุลีดิน : 27) 

 จากเรือง เพียงธุลดิีน ( ) ทาํใหเ้ห็นความทุกขย์ากของแรงงานผูย้ากไร้ทีตอ้งเลือก

ระหว่างนาํเงินไปซือขา้วสารเลียงลูก กบัการนาํเงินไปซือยา สองสิงนีจาํเป็นทงัสิน แต่แม่ของพรก็

ไม่มีเงินมากพอทีจะเลือกไดท้งัสองอยา่งพร้อม ๆ กนั 
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 เหตุการณ์การหาเงินไปรักษาภรรยาของบุญคอยในเรือง เชือกทีขวนัคอ (2526) แสดงให้

เห็นการเลือกอีกวิธีการหนึงเพือครอบครองยารักษาโรค เวลานนับุญคอยรู้ดีว่าไม่มีเงินมากพอทีจะ

จ่ายใหก้บัโรงพยาบาลได ้ เขาพยายามหาเงินดว้ยการไปร่อนเศษแร่ตามเหมืองร้างเพือนาํมาขาย แต่

แร่ทีไดก้็ไม่มากพอทีจะใชจ่้ายค่ารักษาพยาบาล เวลานีชีวิตของภรรยาจึงขึนอยูก่บัเงินทีบุญคอยจะ

หาไปใหห้มอ 

 

ตกเยน็ บุญคอยและลูกกลบับา้นพร้อมดว้ยกะโหลกใส่แร่ทีมีไม่ถึงสีชอ้น ตลอดทางเขา

ครุ่นคิดถึงเงินทีจะหาไปใหห้มอ แต่เขากคิ็ดไม่ตก แมจ้ะนาํแร่ทีมีอยูไ่ปขายกย็งัไม่พอแค่ครึงหนึงของค่า

รักษาเมียดว้ยซาํไป เขาถอนใจและปาดเหงือทีใบหนา้[…] 

[…] บุญคอยรู้สึกว่าเส้นประสาทเครียดเขมง็ และปวดตุบ ๆ ในสมอง บางครังรู้สึกชามึนหนกั

อึง เขารู้ว่าเป็นเพราะความวิตกกงัวลนนัเอง แต่เขากอ็ดทีจะคิดไม่ได.้.. คิดถึงความเจ็บป่วยของเมีย 

คิดถึงค่ายา คิดถึงแร่ทีได ้คิดถึงเงินกู ้คิดถึงความแหง้แลง้...มนัจะเนินนานอีกกีปี คิดถึงสวนมะพร้าว มนั

คงจะตายกนัหมดกว่าจะถึงวนัทีฝนลง...หรือไม่...บางที...มนัอาจจะเปลียนเจา้ของ คิดถึงขา้วสารทีเหลือ

ติดกน้กระสอบ ยงิคิดกย็งิปวดเครียดจนรู้สึกเหมือนว่าหวัจะระเบิดออกมาเป็นเสียง ๆ  

เขาถอนหายใจอยา่งเหนือยลา้ เมือตดัสินใจกูเ้งินเถา้แก่อีกครัง 

(เชือกทีขวนัคอ : 44-45) 

บุญคอยครุ่นคิดถึงเงินทีจะนาํมารักษาภรรยา เพราะเขารู้ดีว่าการกูย้มืเถา้แก่คือการเอาชีวติ

ของตวัเขาไปเป็นตวัประกนัเพือแลกกบัเงินมากรักษาชีวติภรรยา เขากูเ้งินเถา้แก่มามากจนกระทงั

ยากทีจะชาํระ แต่ถึงอยา่งไรเขาก็ตอ้งหาเงินไปรักษาภรรยาใหไ้ด ้ เขาจึงตดัสินใจไปกูเ้งินเถา้แก่อีก

ครัง 

จากการศึกษาความสามารถในการครอบครองปัจจยัพืนฐานในการดาํรงชีวิตของผูย้ากไร้

จะพบว่า ปัจจยัพืนฐานในการดาํรงชีพ  ประการ เป็นเครืองแสดงใหเ้ห็นความเป็นอยูข่องผูย้ากไร้ 

คนกลุ่มนีตอ้งคลุกคลีกบัความสกปรกไร้อนามยัในชีวิตประจาํวนั สุขภาพกายและสุขภาพจิตถูกบนั

ทอนโดยปัจจยัแวดลอ้มจนทาํใหต้อ้งใชชี้วิตอยา่งทุกขย์ากเสมือนรอวนัตาย อดอยากยากไร้ ขาด

เครืองนุ่งห่ม ขาดทีอยูอ่าศยั ขาดยารักษาโรค ความขาดแคลนเหล่านีสืบเนืองมาจากการขาดรายได ้
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เมือพิจารณาไปทีตน้ตอของปัญหาจึงพบว่า ปัจจยัทีทาํใหผู้ย้ากไร้ตอ้งขาดปัจจยัพืนฐานในการ

ดาํรงชีวิตเช่นนีเกิดจาก การเอารัดเอาเปรียบจากรัฐและนายทุน  การนาํเสนอภาพชีวิตตวัละครผู ้

ยากไร้ของวิมลจึงขบัเนน้ใหเ้ห็นความทุกขย์ากของผูค้นเหล่านนั รวมถึงเผยใหเ้ห็นตน้ตอของ

ปัญหาไดช้ดัเจนขึน อนัเป็นความพยายามสะทอ้นภาพชีวิตผูย้ากไร้ใหป้รากฏตามแนวทาง

วรรณกรรมเพือชีวติ 

ขอ้สงัเกตสาํคญัทีพบในการสร้างตวัละครผูย้ากไร้คือ ในบางเรืองวิมลจะแสดงใหเ้ห็นว่า 

ตวัละครผูย้ากไร้ไม่เป็นเพียงคนอ่อนแอ ทียอมถูกรังแกแต่ฝ่ายเดียว คนยากไร้ในเรืองสนัหลายเรือง

ในยคุนีเริมคิดเอาชนะความยากจนและการเอารัดเอาเปรียบดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น การตดัสินใจเป็น

โจรของผูย้ากไร้ในเรือง อาชญากรรมและการลงทณัฑ ์(2526) 

 

“ฉันตดัสินใจแลว้นะพ่อ” เขาเลียริมฝีปากทีแหง้ผาก ท่าทางอ่อนระโหยลงทุกที “ฉันจะยงัไม่

กลบัไปบา้น ฉันจะอยูม่นัทีนี พ่ออยา่ห่วงเลย ฉันจะทาํทุกอยา่งเพือใหเ้รามีกิน อะไรฉันกจ็ะทาํมนัทงันนั 

พอกนัทีทีตอ้งตะลอนงอนงอ้หางานทาํ ฉันไดรู้้ไดคิ้ดแลว้ว่าการเป็นคนดี มีความซือสัตยสุ์จริตนนัมนัทาํ

ใหเ้ราเอาตวัไม่รอด ฉันมองเห็นมนัแจ่มชดัว่าทุกคนกาํลงัเข่นฆ่ากนั กาํลงัแยง่ชิงกนั ไม่มีใครเป็นคนดีที

แทจ้ริงหรอกพ่อ คนดีคือคนทีอยูไ่ดต่้างหาก และสาํหรับฉันฉันกจ็ะตอ้งอยูไ่ด ้ มนัไม่มีอะไรหรอกพ่อ 

มนัไม่มีอะไรมากไปกว่านีอีกแลว้” 

ผูเ้ป็นพ่อจอ้งหนา้เขาอยา่งฉงนสนเท่ห์ 

“มึงจะทาํอะไร” 

“ฉันจะทาํมนัทงันนัแหละ เพือใหไ้ดเ้งิน ฉันจะทาํทุกอยา่ง” 

“มึงจะไปฉกชิงวิงราวเขาหรือไง?” 

“ฉันบอกพ่อแลว้ไงว่าทุกอยา่ง” 

นาํเสียงเขาดงัขึน 

“มึงไม่รักตวัเลยหรือไง” 

สีหนา้ทีหม่นหมองกลบัปรากฏริวรอยของความทุกขว์ิตกเพิมขึนอีก 
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“กเ็พราะรักน่ะซิพ่อ ฉนัถึงตอ้งทาํมนัทุกอยา่ง เพือเราจะไดไ้ม่อดตาย” 

(อาชญากรรมและการลงทณัฑ ์: 106-107) 

 ในเรืองนีแสดงใหเ้ห็นว่าลูกชายกาํลงัจะตดัสินใจไปเป็นโจร เพราะเขาคิดไดว้่า ทุกคนต่าง

ตอ้งเอาตวัรอดดว้ยกนัทงัสิน ตวัละครผูย้ากไร้ในเรืองอาชญากรรมและการลงทัณฑ์ (2526) จึงไม่

แสดงแต่ภาพดา้นบวกของผูย้ากไร้เพียงดา้นเดียว ตวัละครเริมมีความสมจริงขึน กล่าวคือ เมือผู ้

ยากไร้รู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจนไร้ทางเลือก ตวัละครผูย้ากไร้จึงเริมหากทางเอาตวัรอดโดยไม่

คาํนึงถึงวิธีการ หรือศีลธรรมใด ๆ  

 การตดัสินใจก่ออาชญากรรมของผูย้ากไร้ปรากฏอยา่งเป็นรูปธรรมในเรืองสนั ยคุสมยั 

(2522) เรืองกล่าวถึงชายผูห้นึงถูกหลอกว่าจะพาไปทาํงานต่างประเทศ แต่กลบัถูกนาํมาทิงไวที้

กรุงเทพฯ เขากลายเป็นจรจดั อาศยัอยูต่ามป้ายรถประจาํทาง วนัหนึงเขาหิว จึงตดัสินใจจีแม่คา้ขาย

ขนมทีมารอรถประจาํทางอยูบ่ริเวณนนั 

 

รถคงจะมาแลว้ แกจึงหนัมาจบัไมค้านดึงออกจากสาแหรก เขาลุกพรวดโดยทียงัไม่ได้

ตดัสินใจ จบัขอ้มือขา้งหนึงของแม่คา้หกัไพล่ไปขา้งหลงั ใชนิ้ วของอีกมือหนึงจิ มเขา้ทีกลางหลงั 

“อยา่ร้องนะ ไม่งนัตาย!” 

เขาตะคอกขู่ ไม่รู้ว่าเรียวแรงมาจากไหน แม่คา้ตวัสันงนังก พูดตะกุกตะกกั 

“ไม่... ไม่มี ไม่มี ไม่มี” 

“โกหก!” 

เขากดนิวแรงขึนจนแม่คา้สะดุง้ ทาํหลงัแอ่นตามแรงกด เขาปล่อยแขนของแกแลว้ตบ ๆ ตาม

ชายพก พอพบเขากจ็บัปลิ นออกมาอยา่งรวดเร็ว แม่คา้จะตะครุบไว ้ เขาตะคอกใหอ้ยูนิ่ง ๆ พอไดเ้งินเขา

กว็ิ งออกไปอยา่งสุดแรง  

(ยคุสมยั : 62) 
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 การตดัสินใจเป็นโจรของตวัละครในเรือง ยคุสมยั (2522) แสดงใหเ้ห็นการเปลียนแปลง

การสร้างตวัละครผูย้ากไร้อยา่งเป็นรูปธรรม ไม่เป็นเพียงแต่ในความคิดดงัทีปรากฏในเรืองสนัเรือง

อืน การตดัสินใจเป็นโจรของตวัละครในเรือง ยคุสมยั (2522)  จึงแสดงใหเ้ห็นผลกระทบอนัเกิดจาก

การเอารัดเอาเปรียบผูย้ากไร้อยา่งเป็นรูปธรรม จนกระทงัผูย้ากไร้ไม่อาจรักษาคุณธรรมภายในจิตใจ

ไวไ้ด ้ ตวัละครทีเคยเป็นคนดี ตงัใจจะประกอบอาชีพสุจริตกลบัตอ้งกลายเป็นโจร อนัเป็นอาชีพที

สร้างปัญหาใหก้บัสงัคม วิมลแสดงใหเ้ห็นว่า การตดัสินใจเป็นโจรของตวัละครมีทีมาทีไป มี

สถานการณ์บีบบงัคบั ดงันนัหากสงัคมเห็นอกเห็นใจผูย้ากไร้ ไม่คิดเอารัดเอาเปรียบ ไม่หลอกลวง

หาผลประโยชน์ ผูย้ากไร้ก็จะไม่ตอ้งตดัสินใจเป็นโจรเช่นในเรืองนี 

 3.5.4 ตวัละครพระสงฆ์ 

           ตวัละครพระสงฆป์รากฏในเรืองสนัยคุนีเพียงสองเรือง แต่ผูอ่้านจะเห็นความคลา้ยคลึงกนั

ในการสร้างตวัละคร กล่าวคือ วิมลมกัแสดงภาพพระสงฆอ์อกมาในลกัษณะอยา่งคนไม่เอางานเอา

การ ในเรืองสนัยคุนีจะปรากฏเป็นภาพพระทียนืรอรับบาตรเฉย ๆ ไม่ทาํคุณความดีอะไร แต่ก็มีคน

มาใส่บาตร ในเรือง ขยะสังคม ( )  หรือทีปรากฏในเรือง แก้วกับเกด ( ) ทีตวัละครพระแกว้

บวชเพราะสินหวงักบัทางโลก ไม่ไดบ้วชเพราะมีศรัทธาทางพุทธศาสนาอยา่งแทจ้ริง แต่เมือบวช

แลว้ก็นึกถึงแต่สีกา ครําครวญถึงชีวิตทีไม่สมหวงั  นอกจากนนัยงัพยายามใหน้อ้งชายติดต่อคนรัก

ใหไ้ปถามว่ายงัรักพระแกว้อยูห่รือไม่ 

 

 “เอง็ช่วยขา้อีกสักครังเถอะนะเกด” 

 เกดเป่าขลุ่ยเรือยไปจนจบเพลงจึงเงยหนา้มองพีชาย 

 “จะใหฉ้ันช่วยอะไรอีกล่ะ ฉันน่ะช่วยพีมาตงัแต่พีชอบพีพิกุล รักกบัพีพิกุล แอบพบกบัพีพิกุล 

จนกระทงัพีพิกุลเขาหมดรักพี แลว้จะใหฉ้ันช่วยอะไรอีก ฉันจนปัญญาแลว้” 

 “เอง็ช่วยขา้อีกครังเดียว” เสียงพระแกว้ระโหยละเหีย 

 “ช่วยไปถามพิกุลใหแ้น่ชดัอีกสักครังว่าเขา...” 
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 “ว่าเขายงัรักพีอยูรึ่เปล่า โธ่เอ๊ย...” 

 ว่าแลว้เกดกย็กขลุ่ยจะเป่าเพลงต่อ พระแกว้ลงนงัยอง ๆ จบัขอ้มือมนัไว ้ออ้นวอนขอใหช่้วยอีก

ครังเดียว 

 “ถา้เขาสิ นรักขา้วแลว้ ขา้กจ็ะไม่รบกวนเอง็อีก” 

 “พีน่าจะตดัอกตดัใจไดแ้ลว้ รู้กรู้็อยูเ่ตม็อกว่าเขาไม่รักพีแลว้ พีพิกุลเขารักกบัปลดั ลุงกาํนนัเอง

กเ็ตม็อกเต็มใจ เชือฉันเถอะ ยดึเอาพระเป็นทีพึงไวแ้หละดี” 

 พระผูพ้ีชกัฉิว เลยเอด็เอา 

 “เอง็ละพูดเป็นเล่นไปหมด” 

 “อา้ว ฉันพูดจริง ๆ นะ เขาไม่รักพีแลว้ เขารักปลดั” 

 “เอาเถอะ เขาจะรักใครขา้กไ็ม่ว่า ขา้ขอร้องเอง็เป็นครังสุดทา้ย นึกวา่เอาบุญ” 

 “โอ๊ย! ทาํหยงักะว่าบุญพีมีงนัแหละ ขนาดบวชนียงัคิดถึงแต่ผูห้ญิง แลว้จะเอาบุญทีไหนมาให้

ฉัน มีแต่บาปละไม่ว่า” 

     (แกว้กบัเกด : 144-145) 

 จากบททียกมาจะพบว่า พฤติกรรมของพระแกว้แตกต่างจากพระในหลกัศาสนา ทีตอ้ง

บาํเพญ็ประโยชน์ ศึกษาพระธรรม สงัสอนศีลธรรมใหแ้ก่ชาวบา้น  สุขุม มีสติ ตวัละครพระแกว้มี

พฤติกรรมตรงกนัขา้มกบัพระในอุดมคติของชาวบา้นทุกประการ พระแกว้พยายามทีจะติดต่อคนรัก 

เพือไถ่ถามว่ายงัมนัคงในความรักอยูห่รือไม่  แมน้อ้งชายจะทดัทานว่าพระแกว้บวชเรียนแลว้ ควร

ตดัใจเรืองทางโลกและมุ่งมนัศึกษาพระธรรม แต่พระแกว้ยงัคงรบเร้าใหน้อ้งชายไปถามคนรักอยู่

เช่นเดิม โดยไม่คาํนึงถึงสถานะพระสงฆข์องตน 

 เมือเกดไปถามพิกุลคนรักของพระแกว้แลว้ พระแกว้ก็รบเร้าอยากรู้เนือความ จากเหตุการณ์

นีแสดงใหเ้ห็นว่า พระแกว้ไม่เคยรู้สึกว่าตนเองเป็นพระ เมือบวชแลว้ก็ยงัคงแสดงพฤติกรรมไม่

แตกต่างจากตอนเป็นฆราวาส 

                               “เขาพูดว่ายงัไง?” 
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  “กไ็ม่ว่าไง บอกว่าพีน่ะอยา่คิดมากไปเลย” 

  สีหนา้พระหนุ่มแช่มชืนขึน พูดในใจวา่ เอง็ยงัรักขา้อยูห่รือพิกุล ไม่ทนัทีหวัใจจะชุ่มฉาํดว้ย

ความหวงั เกดกส็าดไฟเขา้ใส่อีก 

 “ฉันดูท่าเขาแลว้ ฉันกว็่าเขาพูดไปยงังนัแหละ แลว้ไอค้าํว่าอยา่คิดมากนนัหนะ ฉันว่าพีพิกุล

เขาบอกเป็นนยั ๆ ว่าอยา่คิดอะไรใหเ้กินความจริง ความจริงกคื็อพีพิกุลเขาไม่รักพีแลว้” 

 พระหนุ่มหนา้เสียอีก แต่ดวงตายงัฉายแววแห่งความหวงัรําไร 

 “บางทีเขาอาจจะหมายความว่าใหข้า้อดทนจนออกพรรษากไ็ด ้ ทีพิกุลไม่ใหข้า้คิดมากน่ะกค็ง

เรืองปลดัมาทีบา้น 

 “ฉันไม่เคยเห็นใครคิดเขา้ขา้งตวัเอง แลว้กโ็กหกตวัเองเก่งเท่าพีเลย พบัผ่าเถอะ” 

     (แกว้กบัเกด : 147-148) 

 เมือพระแกว้ไดข้อ้สรุปว่าพิกุลคงเปลียนใจไปรักกบัปลดัแลว้จริง ๆ พระแกว้ก็แสดงอาการ

สินหวงัเหมือนชายหนุ่มคนหนึงทีผดิหวงัในความรัก โดยไม่คิดว่าตนเองอยูใ่นสมณเพศ 

 

      พระแกว้นนัหมดเรียวแรงไปแลว้ นาํตาเอ่อทน้จนเกดมนัเห็นถนดั แต่มนักท็าํเป็นไม่เห็น 

              “พีน่ะไม่มีอะไรสู้ปลดัไดส้ักอยา่ง จบกแ็ค่ปอสี” 

               พระแกว้พูดเสียงเครือวา่ 

               “ขา้มนัจน...” 

      (แกว้กบัเกด : ) 

 จากเหตุการณ์ทียกมาขา้งตน้สามเหตุการณ์จะพบว่า พระแกว้ยงัคงคิดว่าตนเองอยูใ่น

สถานะฆราวาส กล่าวคือ ยงัคิดถึงคนรัก ยงัรู้สึกวา่ตนเองยากจน รูปร่างหนา้ตาผวิพรรณไม่งดงาม 

ไร้การศึกษา และมีสถานะตาํกว่าปลดัทีมาชอบพอกบัคนรัก ซึงความคิดเหล่านีควรเป็นความคิด

ของฆราวาส ไม่ใช่ความคิดของพระสงฆ ์ การนาํเสนอภาพตวัละครพระสงฆข์องวิมลในลกัษณะนี
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จึงกระตุน้ใหผู้อ่้านคิด ว่าพระสงฆที์เห็นอยูใ่นสงัคมนนั บวชเรียนมาเพือศึกษาพระธรรมจริง

หรือไม่ หรือบวชเรียนเพราะปัจจยัแวดลอ้มบงัคบั แลว้เมือบวชแลว้พระสงฆเ์หล่านนัประพฤติตน

ตามแนวทางทีพระสงฆค์วรปฏิบติัหรือไม่ หรือเบืองหลงัมีพฤติกรรมเช่นเดียวกบัพระแกว้ กล่าวคือ 

ไม่ศึกษาพระธรรม คิดถึงแต่เรืองทางโลก และเป็นการกระตุน้ใหคิ้ดว่า พระทีมีวตัรปฏิบติัเช่นนี

สมควรแก่การกราบไหวห้รือไม่ สมควรใหฆ้ราวาสใส่บาตรหรือไม่ การวิพากษว์จิารณ์พฤติกรรม

ของพระโดยการสมมุติสถานการณ์ใหพ้ระแสดงออกอยา่งฆราวาสในทีลบัตาคนจึงเป็นวิธีการสร้าง

ตวัละคร ทีส่งเสริมใหผู้อ่้านใคร่ครวญถึงพฤติกรรมของพระสงฆที์พบในชีวิตประจาํวนัไดอี้กทาง

หนึง 

     จากการศึกษาขอ้มูลการสร้างตวัละครในวรรณกรรมระหวา่ง พ.ศ. 22518-2526 ของ วิมล 

ไทรนิมนวล สรุปไดว้่าวิมลเนน้การนาํเสนอภาพผูย้ากไร้เป็นหลกั โดยเนน้การนาํเสนอผา่นการ

บรรยายลกัษณะภายนอก การแสดงใหเ้ห็นความยากลาํบากในชีวิตประจาํวนั การครอบครอง

ปัจจยัพืนฐานในการดาํรงชีวิตของผูย้ากไร้  รวมถึงการแสดงใหเ้ห็นความทุกขอ์นัเกิดจากการถูกเอา

รัดเอาเปรียบในรูปแบบต่าง ๆ เหล่านีเป็นการเปิดเผยใหเ้ห็นภาพชีวิตของผูย้ากไร้ตามแนวทาง

วรรณกรรมเพือชีวติ นอกจากนนัยงัพบขอ้สงัเกตว่า วิมลไม่ไดแ้สดงเพียงแต่ภาพผูย้ากไร้ถูกกดขี

รังแกเท่านนั ในเรืองสนับางเรืองแสดงใหเ้ห็นว่าผูย้ากไร้เริมมีความคิดต่อตา้น ไม่ยอมใหน้ายทุน

หรือรัฐกดขีแต่เพียงฝ่ายเดียว อยา่งเช่นทีพบในเรือง อาชญากรรมและการลงทัณฑ์ ( ) ทีวิมล

เสนอบทสนทนาของสองพ่อลูก ลูกชายจะออกไปหางานสุจริตทาํเป็นครังสุดทา้ยเพือใหโ้อกาส

ความดี แต่หากหางานสุจริตทาํไม่ได ้เขาจะตดัสินใจเป็นโจร  นบัเป็นพฒันาการการสร้างตวัละครที

ไม่ไดน้าํเสนอภาพความซือของผูย้ากไร้แต่เพียงอยา่งเดียว ตวัละครเช่นนีมีความสมเหตุสมผล ตาม

ธรรมดาของคนทีถูกรังแกจนสุดทาง วนัหนึงก็จะปรับความคิดและลุกขึนสู ้  ส่วนตวัละครคู่ขดัแยง้

ของวิมลก็มีการปรับเปลียนในบางเรืองใหนุ่้มนวลขึนบา้ง เช่นในเรือง เพียงธุลดิีน ( )         ทีจะ

พบตวัละครแม่คา้ร้านชาํยอมใหพ้รติดค่าขา้วสารไวก่้อนได ้ และตวัละครแม่คา้เขียงเนือทียอมทิง

เศษเนือไวใ้หเ้ด็กในตลาดนาํไปประกอบอาหารในตอนกลางเรือง  ภาพเหล่านีเป็นการเพิม

คุณสมบติัดา้นบวกไปไวก้บัฝ่ายนายทุนบา้ง ไม่ไดแ้สดงภาพโหดร้ายเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนของ

นายทุนแต่เพียงดา้นเดียว นบัว่าตวัละครทงัฝ่ายผูย้ากไร้และตวัละครฝ่ายปรปักษมี์พฒันาการในทาง

สมเหตุสมผลมากขึน  ส่วนตวัละครทียงัมีภาพลกัษณ์คงทีคือตวัละครฝ่ายขา้ราชการทียงัมีโฉมหนา้
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เป็นสตัวร้์ายในสายตาของผูย้ากไร้ดงัทีปรากฏในเรือง เหีย ( ) โจร ( )   และประการสุดทา้ย

คือ การสร้างตวัละครพระของวิมล พบว่าแตกต่างไปจากพระในอุดมคติของสงัคมดงัทีปรากฏใน

เรือง แก้วกับเกด ( )  และเรือง ขยะสังคม (2522) 

 

3.6 การสร้างฉาก 

        วิมลใชอ้งคป์ระกอบในฉากเป็นสิงเชือมโยงกบัแนวคิดสาํคญัและประเด็นความขดัแยง้ภายใน

เรือง ฉากทีปรากฏในวรรณกรรมของวิมลยคุแรกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ฉากชนบท ฉากเมือง  

และฉากในความฝัน  

 3.6.1 ฉากชนบท  

           การสร้างฉากชนบทของวิมล เป็นการเกรินนาํไปสู่ภาพความขดัแยง้ทีรุนแรงขึนระหว่างรัฐ

กบัชนชนัแรงงาน และนายทุนกบัชนชนัแรงงาน การบรรยายถึงภยัแลง้ ผลผลิตทางการเกษตรตกตาํ

ปรากฏพร้อมไปกบัการนาํเสนอฉากชนบท เพือเป็นเงือนไขส่งตวัละครเขา้ไปเผชิญชะตากรรมอนั

โหดร้ายในเมืองหลวง เป็นการเนน้ยาํว่าแผน่ดินนีไม่มีพืนทีสาํหรับชนชนัแรงงาน  

            ฉากชนบทแหง้แลง้ทีปรากฏในเรือง ผู้เฒ่า ( ) เป็นปัจจยัผลกัดนัทาํใหช้าวนาตอ้งพึงพา

ความช่วยเหลือจากนายทุน กูเ้งินเพือ สูบนาํ ผนันาํเขา้นา ซือเทคโนโลยทีีจะช่วยเพิมผลผลิตและ

กาํจดัศตัรูพืช จา้งคนทาํนา เป็นค่าใชจ่้ายทีตอ้งจ่ายเพือใหไ้ดผ้ลผลิตมากทีสุด ใหเ้พียงพอต่อ

การชาํระหนีนายทุน ความแหง้แลง้ทาํใหช้าวนาตอ้งรอคอยฝน ทาํใหเ้กษตรกรตกอยูใ่นสภาพที

กาํหนดชะตาชีวิตตนเองไม่ได ้ชะตาชีวิตครึงหนึงขึนอยูก่บัสภาพอากาศ ส่วนชะตาชีวิตอีกครึงหนึง

ขึนอยูก่บันายทุน (อาจมาในรูปแบบของทุนจากรัฐหรือทุนจากเอกชน) และเมือหนีสินรุมเร้ามาก

ขึนชีวิตเกษตรกรกต็อ้งพบกบัทางตนั คือ ตายหรือยา้ยถิน ดงัเช่นเหตุการณ์ทีผูเ้ฒ่าประสบอยู ่ จะ

สงัเกตไดว้่า ชีวิตของผูเ้ฒ่าใกลถึ้งทางตนัเขา้ไปทุกขณะ  
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              แกพึมพาํบวกลบว่า สิ นปีนีแกจะไดข้า้วสักกีเกวียน แต่แลว้กต็อ้งถอนใจ ช่างนอ้ยเหลือเกิน ค่า

เช่านาเถา้แก่บุญชยั ซึงครังหนึงเคยเป็นของแก ค่าจา้งไอท้วยทาํนา ค่าปุ๋ย และบางทีอาจจะเพิมค่ายาฆ่า

แมลงเขา้ไปอีก หากฝนไม่ตกสมาํเสมอตามฤดูกาลกต็อ้งเสียค่านาํ ถา้โชคร้าย ฝนแลง้ปลายฤดูเหมือน

ปีกลายนาํในคลองจะแหง้ขอด ซึงนนัหมายถึง นาล่ม และแน่ละนนัคือสาเหตุทีแกจะตอ้งเป็นหนีเพิมขึน 

ภาพนรกลอยใกลแ้กเขา้มาอีก 

                ผูเ้ฒ่ามองดูทอ้งฟ้าอีกครัง พึมพาํภาวนา ขอใหฟ้้าฝนตกทวัฤดูกาลเถิด..เจา้ประคูน้ 

      (ผูเ้ฒ่า : )                                          

 ฉากความแหง้แลง้ทีปรากฏในเรือง เชือกทีขวนัคอ ( )  เป็นสาเหตุทาํใหช้าวไร่

เพาะปลูกไม่ไดผ้ล ผูค้นจึงหนัไปประกอบอาชีพอืนและเขา้ไปหางานทาํในเมือง ส่วนทีเหลืออยูใ่น

ชนบทคือชายพิการและผูค้นทีไม่มีทางไป  ปัจจยัทีซาํเติมภยัแลง้ทีปรากฏในเรืองคือ นายทุนเขา้มา

กอบโกยผลประโยชน์จากทรัพยากรทอ้งถิน นายเหมืองแร่ถลุงทรัพยากรแร่ออกไปจากทอ้งถินจน

เหลือแต่เหมืองร้าง ส่วนนายทุนทีตดัไมอ้ยูบ่นภูเขา มีส่วนทีทาํใหต้น้ไมห้มดป่า อากาศร้อนและ

แหง้แลง้มากขึน จากทีแลง้อยูแ่ลว้ก็ยงิแลง้มากขึนอีก  

 

             ตลอดแลง้ทีผ่านมา ผูค้นทีอาศยัอยูต่งัแต่ประจวบจนถึงชุมพรจึงมีชีวิตอยา่งซบเซา โดยเฉพาะ

ในอาณาบริเวณทีเขาอยูนี่แลง้จนไม่มีฝนตกสักเมด็ในฤดูฝน แมแ้ต่ฤดูมรสุมลมฝนกพ็ดัขา้มหวัไปหมด 

ทีเป็นเช่นนีกเ็พราะบนเทือกเขาตะนาวศรีเหลือตน้ไมแ้ทบจะนบัตน้ได ้ ภูเขาหลายลูกกลายเป็นภูเขา

หวัโลน้ ทงัทีเมือก่อนนีอุดมสมบูรณ์ มีสัตวป่์านานาพนัธุ์ มีธารนาํไหลลงสู่ทีราบลุ่มตลอดปี แต่บดันีมี

เพียงภาพฝันถึงวนัคืนอนัชุ่มชืนท่ามกลางระอุไอแดด อีกไม่กีปีมนักจ็ะไม่มีอะไรเหลือ เพราะแมแ้ต่

ผูแ้ทนฯกขึ็นไปตงัโรงเลือยลา้งผลาญป่าอยูบ่นภูเขาในเขตพม่า  

               ผูค้นส่วนมากหมดอาชีพในถินนีกขึ็นป่าตดัไมเ้ผาถ่านขาย บา้งกเ็ป็นลูกจา้งในเหมืองแร่ บา้งก็

เขา้กรุงเทพฯ ขายแรงงานดว้ยราคาถูก ๆ หลายคนกท็นอยูสู่้กบัชะตากรรมอนัยากเขญ็ เสาะหาแร่ตาม

เหมืองร้างไปวนัหนึง ๆ อยา่งเช่นเขาเป็นตน้ เพราะยงัมองไม่เห็นหนทางทีจะดิ นรนไปสู่สิงทีดีกว่า 

   (เชือกทีขวนัคอ : 42- ) 
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              ภาพชนบทก่อนการเขา้มารุกลาํของนายทุนเป็นอีกหนึงสิงทีวิมลสอดแทรกไว ้ เพือใหเ้ห็น

ภาพเปรียบเทียบวิถีชีวิตทีชาวบา้นเคยอยูก่นัเองทาํมาหากินแบบไม่เนน้กระตุน้ผลผลิตเพือขาย ไม่

ทาํลายสภาพแวดลอ้มจนเสียสมดุล ภาพวิถีชีวิตแบบเก่าเป็นการปลุกเร้าจากผูเ้ขียนเพือใหรื้อฟืนวิถี

ชีวิตชุมชนโบราณ ไม่พึงพานายทุน  ซึงผูอ่้านจะพบประเดน็นีชดัเจนขึนในงานเขียนยคุต่อไป              

 อีกตวัอยา่งหนึงของฉากชนบทอนัแหง้แลง้ ยกมาจากเรือง เหีย ( )   เหตุการณ์กล่าวถึง

ตอนทีหญิงชรากลบัจากฟังขา้ราชการมาประชุม  ลูกชายของนางถามถึงเรืองทีประชุม  นางจึงตอบ

ว่าขา้ราชการมาประชุมเรืองความมงัคงัของชาติ นางฟังไม่รู้เรืองมากนกั และไม่ใช่เรืองทีเกียวขอ้ง

กบัชาวบา้น ลูกชายจึงผดิหวงัทีขา้ราชการไม่ใยดีความเดือดร้อนของชาวบา้น กลบัมาพูดถึงเรือง

ไกลตวั และซาํร้ายชาวบา้นตอ้งจ่ายเงินเพือเลียงอาหารขา้ราชการกลุ่มนีอีกดว้ย ฉากนีสะทอ้นให้

เห็นการทาํงานของขา้ราชการทอ้งถินทีไม่ไดเ้ขา้มาช่วยแกไ้ขปัญหาชาวบา้น กลายมาเป็นผูฉ้กฉวย

ทรัพยที์ชาวบา้นหามาดว้ยความยากลาํบาก มีพฤติกรรมเช่นเดียวกบัตวัเงินตวัทองทีขโมยไก่ของ

ชาวบา้นไปกิน ดงัทีวิมลเปรียบเทียบเอาไวใ้นเรือง กล่าวคือ ชาวนาเลียงไก่ ลงทุน ดูแลใหไ้ม่มีโรค 

คอยใหข้า้วใหน้าํทุกวนั เมือไก่โตขึนวนัหนึงตวัเงินตวัทองก็ขึนจากนาํมาลกัไก่ไปกิน เป็นภาพการ

ฉกฉวยผลประโยชน์ในลกัษณะเดียวกนักบัทีขา้ราชการทอ้งถินมากินไก่ของชาวบา้น 

 

                เขารู้สึกผิดหวงัเพราะคิดว่าจะประชุมกนัเรืองนาทีไม่ไดท้าํกนัมาหกเจ็ดปีแลว้ เพราะฝนแลง้

และนาํในคลองแหง้ขอดจนในหนา้ร้อนลงเดินได ้ รวมทงัเรืองหนีสินของชาวนาในอาํเภอนีทีตอ้งเอา

โฉนดไปจาํนองกบัเถา้แก่บา้ง ธนาคารบา้ง ส่วนตวัเขาเองนนัไม่มีความหวงัจากเรืองเหล่านี เพราะทีนา

หลุดไปเป็นของเถา้แก่ทีอาํเภอมาหลายปีแลว้ เขาหวงัเพียงว่า เมือหลวงช่วยใหมี้นาํ เขากจ็ะไดรั้บจา้งทาํ

นา 

                             “แลว้เรืองนาแลง้จนทาํไม่ไดล้่ะแม่” 

                 “กไ็ม่เห็นเขาวา่ยงัไง เห็นบอกแต่ว่าจะพยายามหาทางช่วยเหลือ แลว้กบ็อกว่าบา้นเรานีน่าอยู ่ดูอุดม    

                 สมบูรณ์ดี มองไปทางไหนเห็นแต่สีเขียว...” 

     (เหีย : - )  
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               ขอ้สงัเกตทีพบในฉากชนบทคือ การเนน้สายสมัพนัธที์เอือประโยชน์ต่อกนัระหว่างรัฐกบั

นายทุนในชนบททีทาํงานควบคู่กนัไป ตรงตามหลกัฐานเรืองการบุกเบิกธุรกิจชุมชนดงัทีไดก้ล่าว

มาแลว้ในตอนตน้ของบทที  ฉากชนบทปรากฏภาพความสมัพนัธช์ดัเจนกว่าในเมือง   จากตวัอยา่ง

จะพบว่านายทุนทีขึนไปตงัโรงเลือยอยูบ่นภูเขาเพือตดัไมท้าํลายป่า เป็นคนคนเดียวกบันกัการเมือง

ทอ้งถิน ขดัแยง้กบัหลกัการทีควรจะเป็น คือ ผูแ้ทนราษฎรควรปฏิบติัหนา้ทีดูแลราษฎรในเขต

ทุรกนัดารห่างไกล แต่ผูแ้ทนราษฎรผูนี้กลบัเขา้มาเป็นนายทุนหาประโยชน์จากชุมชน ส่วน

เหตุการณ์ทีพบในเรือง ผู้เฒ่า( ) จะพบว่ารัฐเป็นใบเบิกทางสนบัสนุนนายทุนใหเ้ขา้มามีอาํนาจ

จดัการพืนทีทาํกินในชนบท  

 3.6.2 ฉากเมือง  

           ในวรรณกรรมของวิมลเนน้ยาํใหเ้ห็นว่า กรุงเทพฯคือแดนแห่งความหวงัของเกษตรกรที

ตอ้งการเขา้มาหางานทาํ แต่เมือเขาเหล่านนัอพยพเขา้มาแลว้ก็ตอ้งพบกบัความพลาดหวงั ฉากใน

เมืองทีปรากฏส่วนใหญ่คือฉากริมถนน ป้ายรถประจาํทาง สถานีขนส่ง ริมตลาด เนือเรืองแต่ละเรือง

แสดงใหเ้ห็นว่า ผูย้ากไร้ทีอพยพเขา้มาอยูใ่นเมืองต่างถูกกีดกนัไม่ใหเ้ขาเหล่านนัเป็นส่วนหนึงของ

คนเมือง ไม่มีทีอยูอ่าศยัอยา่งคนเมือง ไม่ไดป้ระกอบอาชีพอยา่งคนเมือง นอกจากนนัวรรณกรรมแต่

เรืองเรืองก็แสดงใหเ้ห็นว่า ผูอ้พยพเหล่านนัก็ไม่พร้อมยอมรับปรับตวัเพือเป็นคนเมืองเช่นกนั 

 

ตีนใหญ่เทอะทะเดินทางมาถึงสถานีขนส่งหมอชิตเมือเลยตีสองไปแลว้ ผูค้นทีคลาคลาํเมือ

ช่วงกลางวนัต่างเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางกนัหมดแลว้? บริเวณสถานีฯจึงเหลือแต่ผูที้ยงัไปไม่ถึง

จุดหมายปลายทาง พวกเขานอนขดระเกะระกะตามพืนซีเมนตอ์นัเยน็เฉียบ มีเพียงเสือผา้เกา่ครําดาํมอม

ห่อร่างเท่านนั บางคนมีกระดาษหนงัสือพิมพปู์และห่ม บางคนมีผา้ขาวมา้สีซีดคลุมโปง บางคนมี

กระเป๋าใบเลก็หนุนหวั บางคนมีเพียงท่อนแขนอนัอ่อนลา้และเปล่าเปลือยหนุนนอน หลายคนนอนกอด

ตวัเองเดียวดาย บางมุมมีมุง้กางใหล้มตีพะเยบิพะยาบจนตีนมุง้เปิด และตีนคนนบัสิบตีนโผล่ออกมาให้

ยงุกินเลือด เขายนืมองสภาพของผูค้นเหล่านีเหมือนทุกคนและพยายามคิดว่ามนัเหมือนอะไรซักอยา่ง 

ชวัอึดใจเขากบ็อกตวัเองไดว้่า มนัเหมือนกบัสภาพหลงัสงครามเพิงสงบ? ผูค้นเหล่านีเป็นเพียงซากศพ 

หากแต่เป็นซากศพทียงัมีลมหายใจ...และลมหายใจนนัแผว่จางลงทุกที 

(อาชญากรรมและการลงทณัฑ ์: 95-96) 
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              เหตุการณ์ในเรืองเกิดขึนทีสถานีขนส่งหมอชิต สถานทีทีเปรียบไดก้บัเขตรอยต่อระหว่าง

เมืองกบัชนบท ผูค้นทีเดินทางมาจากชนบทและตอ้งการเขา้กรุงเทพฯต่างมารวมตวักนัอยูที่แห่งนี ผู ้

ทีมีจุดหมายปลายทางต่างเดินทางต่อ ส่วนเกษตรกรอพยพเขา้มาหางานทาํนนัไม่มีจุดหมาย

ปลายทาง เขาตอ้งรวมตวักนัอยูที่เขตรอยต่อแห่งนีเหมือนถูกเมืองสกดักนัไว ้ จึงยงัไม่นบัว่าผูอ้พยพ

เป็นคนเมืองอยา่งเต็มรูปแบบ วิมลแสดงใหเ้ห็นว่า ผูอ้พยพเหล่านีต่างไม่พร้อมจะปรับตวัใหเ้ขา้กบั

เมือง มีเนน้ยาํใหเ้ห็นภาพของคนชนบททียงัรักษาสถานะชนบทของตนเอง ผา่นการบรรยาย

รูปลกัษณ์ภายนอก เช่นการกล่าวถึง “ตนีใหญ่เทอะทะ” การสวม “เสือผ้าเก่าครําดาํมอม” การใช ้

“ผ้าขาวม้าสีซีดคลมุโปง” แสดงใหเ้ห็นความเป็นอืนในชุมชนเมือง   

 ครอบครัวอพยพของบุญไทในเรืองนีตอ้งการเขา้มาหางานทาํในเมืองเนืองจากทีนาถูกยดึ

ไปแลว้ เมือเขาเดินทางมาถึงกรุงเทพฯครังแรก ภาพทีปรากฏทาํใหค้วามหวงัทีจะหางานทาํจบสิน

ลง  มีผูค้นอพยพมาถึงก่อนครอบครัวของเขาแลว้เต็มพืนทีสถานีขนส่งหมอชิต และคนเหล่านนัยงั

หางานทาํไม่ได ้  เช่นนนัแลว้ครอบครัวของเขาก็คงจะประสบชะตากรรมไม่แตกต่างกนั อยูม่าไม่

นานพ่อกบัแม่เริมป่วย นอ้งชายตอ้งออกขอทาน นอ้งสาวตดัสินใจไปขายบริการทางเพศหาเงินมา

ช่วยเหลือครอบครัว ส่วนตวัเขากาํลงัจะคิดไปเป็นโจร 

  

“ฉันไปคา้งคืนกบัแขก... มนัดีกว่าจะมาหลบ ๆ ซ่อน ๆ แถวสวนนี” เธอหมายถึงบริเวณสวน

จตุจกัร “มนัทุเรศ มีคนเขาแนะนาํใหไ้ปสมคัรงานทีคาเฟ่ ไดค่้าแรงมากหน่อย แต่ทางร้านเขาหกัไวเ้ยอะ 

แต่ช่างมนัเถอะ ยงัไงมนักย็งัดีกว่า” 

ดูเหมือนเธออยากจะบอกถึงสภาพทีตอ้งนอนแบกบัดิน ตามมุมมืด และตอ้งระแวงระไว

เหมือนกาํลงัก่ออาชญากรรม ซาํกว่าจะหาคนมาซือเนือตวัเธอชวัคราวแต่ละครังกแ็สนยาก ราคาค่าตวั

ของผูห้ญิงทียนืตามรัวตามเสาไฟฟ้า หรือตามมุมสลวันนัมนัตาํสิ นดี ซาํบางครังเธอกย็งัถูกโกงหนา้ดา้น 

ๆ บางคนกลบัเขา้ใจวา่เธอเป็นไก ่

(อาชญากรรมและการลงทณัฑ:์ - ) 

              จากตวับททียกมาจะพบว่าทางออกของผูช้ายในการหารายไดคื้อออกขอทาน และก่อ

อาชญากรรม ส่วนทางออกของผูห้ญิงคือขายบริการทางเพศ ทงัสามทางเลือกเป็นอาชีพทีไม่ไดรั้บ
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การยอมรับจากสงัคมโดยเฉพาะการก่ออาชญากรรมและคา้บริการทางเพศ หากสงัคมรับรู้ว่าผูใ้ด

กระทาํ ผูน้นัจะถูกกีดกนัออกจากสมาชิกของสงัคมทนัที เป็นการกีดกนัทงัในรูปแบบของกฎหมาย

และจารีต การลกัเลก็ขโมยนอ้ยอาจส่งผลใหไ้ม่มีผูค้บคา้สมาคมหรืออาจถูกตาํรวจจบั การคา้

ประเวณีเป็นอาชีพทีสงัคมดูหมินอยา่งร้ายแรง แมท้าํเพียงครังเดียวแต่ผูห้ญิงคนนนัก็จะมีตราบาป

ติดตวัไปชวัชีวิต อนัเนืองมาจากค่านิยมดงัเดิมทีปลูกฝังใหผู้ห้ญิงตอ้งหวงแหนร่างกายตนเอง จารีต

กาํหนดใหผู้ห้ญิงเสือมเสียง่ายกว่าผูช้าย แมก้ารแสดงพฤติกรรมเดียวกนั บางเรืองผูช้ายถือเป็นเรือง

ปกติ แต่หากผูห้ญิงกระทาํจะกลายเป็นความผดิร้ายแรง ดงันนัเมือมีหญิงใดทาํพฤติกรรมตรงกนั

ขา้มกบัค่านิยมทีสงัคมปลูกฝัง หญิงผูน้นัก็จะถูกลดทอนศกัดิศรีของความเป็นมนุษย ์  ส่งผลร้ายแรง

ตงัแต่ระดบัสงัคมไปจนถึงระดบัจิตใจตนเอง กล่าวคือ สงัคมไม่ยอมรับ และแมแ้ต่ตวัโสเภณีเองก็

ยากทีจะยอมรับตนเอง  ในมุมมองเรืองโรคติดต่อ อาชีพคา้บริการทางเพศยงัเป็นพฤติกรรมทีทาํให้

โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธข์ยายออกไปในสงัคมอยา่งรวดเร็ว  นบัเป็นปัญหาทางสงัคมอีกเรืองหนึง 

              จากบทสนทนาระหว่างสองพีนอ้งจะพบว่านอ้งสาวตอบอยา่งประหยดัถอ้ยคาํ  ไม่ขยาย

ความมาก เพือหลีกเลียงการกล่าวถึงพฤติกรรมทีสงัคมไม่ยอมรับ แมพู้ดกบัคนในครอบครัวเธอก็ยงั

ตอบอยา่งระมดัระวงั   

               ฉากสะทอ้นชีวติในเมืองหลวงอีกฉากคือฉากอึกทึกครึกโครมริมถนน ภาพกรุงเทพฯที

สบัสนวุ่นวาย มีมลภาวะทงัแสง เสียง กลิน ผูค้นอยูริ่มถนนก็ต่างรีบจะไปใหพ้น้ ๆ ฉากเหล่านีทาํให้

ภาพชีวิตของผูเ้ร่ร่อนทีตอ้งอาศยัริมถนนน่าเห็นใจยงิขึน ในชีวิตประจาํวนัผูค้นอาจเห็นแต่ไม่ได้

หยดุสงัเกตเป็นกิจจะลกัษณะก็อาจจะมองผา่นไปหรือลืมเลือน แต่วิมลไดน้าํฉากเหล่านนัมาขยาย

ใหช้ดัอีกครังหนึงในเรืองสนั ขยะสังคม ( ) 

 

เสียงยามเคาะแผ่นเหลก็ดงักงัวานมาจากตึกแถวทางอีกฟากถนน เขาไดย้นิแว่ว ๆ แต่กรู้็ว่าดงั

มาจากตลาดสด รถบรรทุกสิบลอ้สามคนัตะบึงแข่งกนัมาอยา่งบา้คลงัแผดเสียงคาํรามลนัอยา่งเกรียว

กราด กระแทกกระทนัจนแผ่นดินสะเทือน มนัปลุกเร้าเขาใหต้กตืนและตาสว่าง เขาลุกนงัอยา่งหงุดหงิด

และหวัเสีย ด่าแม่คนขบัรถค่อนขา้งดงั สักครู่กล็ม้ตวันอนใหม่ หากลืมตามองดูแมลงเลก็ ๆ ทีบิน

วนเวียนอยูร่อบหลอดไฟทีปลายเสา 
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                เสียงแผ่นเหลก็เพิงจะกงัวานมาหา้ที   เขานอนนึกถึงของกินในตอนเชา้วนัใหม่ มิไดส้นใจผูค้น

ทีทยอยเขา้มานงับา้ง ยนืบา้งรอบตวัของเขา และผูค้นเหล่านนักมิ็ไดส้นใจเขาดุจเดียวกนั 

ไม่มีใครสนใจใคร 

(ขยะสงัคม : - ) 

 ฉากนีแสดงใหเ้ห็นความอึกทึกของทอ้งถนนในกรุงเทพฯช่วงเชา้มืด จากการบรรยายให้

เห็นภาพ “รถบรรทุกสิบล้อสามคันตะบึงแข่งกันมาอย่างบ้าคลงัแผดเสียงคาํรามลนัอย่างเกรียวกราด 

กระแทกกระทันจนแผ่นดินสะเทือน” ทาํใหเ้ห็นความโหดร้ายของกรุงเทพฯทีไม่ตอ้นรับผูย้ากไร้ 

จะเห็นไดว้่าในขณะทีผูย้ากไร้ในเรืองกาํลงันอนอยู ่ แต่คนกรุงเทพฯตืนขึนมาทาํงานกนัหมดแลว้ 

ทอ้งถนนเต็มไปดว้ยรถและคน ฉากริมถนนนีจึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นวิถีชีวิตทีขดัแยง้กนัระหว่าง

คนกรุงเทพฯกบัผูอ้พยพทีกลายเป็นคนเร่ร่อน คนเร่ร่อนตอ้งตืนขึนเพราะเสียงรถรบกวน ผูค้นรอรถ

ประจาํทางทาํใหเ้ห็นว่าในกรุงเทพฯ ไม่มีใครสนใจกนั ทุกคนต่างมีเรืองคิดและจุดมุ่งหมายของ

ตนเอง  ทงัสองเหตุการณ์ทาํใหผู้ว้ิจยัวิเคราะห์ว่ากรุงเทพฯในยคุนนัเป็นเมืองทีประชากรต่างกรู้็ว่า

ตอ้งมุ่งมนัทาํมาหากิน ไม่จาํเป็นตอ้งสนใจกนั ไม่จาํเป็นตอ้งเกรงใจหรือเอือเฟือต่อกนั ใครแข็งแรง

คนนนัรอด ใครอ่อนแอจบชีวิตลงก็ไม่มีคนสนใจ ขอทานตายบนสะพานลอยคนเดินผา่นไปผา่นมา

ไม่มีใครรู้ว่าขอทานผูน้นัตายแลว้ เขาเหล่านนัเดินผา่นทุกวนั แต่ไม่กม้ลงมองขอทานทีพนมมือ

กราบตลอดเวลาดงัทีพบในเรือง ค่าแห่งชีวิต ( ) 

ฉากตลาดในเรือง ค่าแห่งชีวิต ( ) ช่วยยนืยนัความอดอยากของคนผูย้ากไร้ในกรุงเทพฯ

ไดเ้ป็นอยา่งดี  เนือเรืองบรรยายถึงชายผูห้นึงยนืมองเดก็ยากจนกบั สุนขัขีเรือนหลายตวักาํลงัคุย้เขีย

หาขยะในตลาด 

 

ฉันมองออกไปยงัอีกฟากถนนซึงเป็นตลาดสด ทีกองขยะหนา้ตลาดมีเดก็คนหนึงกบัหมาโซ

อีกสามสีตวักาํลงัคุย้คน้กองขยะอยูเ่งียบ ๆ ตวัหนึงออกมาจากมุมมืด มนัผอมเสียจนเหลือแต่หนงัติด

กระดูกและเป็นขีเรือนทงัตวั มนัเดินเซือง ๆ ปัด ๆ เป๋ ๆ เหมือนจะลม้แหล่มิลม้แหล่มาทีถนน มนัคงจะ

หิวมากจนแทบจะไม่มีเรียวแรงเลย ทีตลาดคงไม่มีอะไรใหก้ิน ซาํตวัยงัเลก็และแหง้โซเกินกว่าจะมีกาํลงั

แยง่กบัเดก็และหมาอีกหลายตวัได ้
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(ค่าแห่งชีวิต : 79) 

  ฉากนีเกิดขึนขา้งตลาดสด อนัเป็นเขตขายอาหาร ตอ้งมีอาหารอยูม่าก  ดงันนัผูค้นทีอยูใ่กล้

ตลาดควรจะมีอาหารกิน แต่เด็กและสุนขัขีเรือนกลุ่มนีกลบัอดอยากหิวโหย ไม่เหมือนกบัเป็น

สิงมีชีวิตทีอาศยัอยูใ่กลต้ลาด เป็นเพียงคนรอบนอกตลาดทีตอ้งหาเศษขยะกิน ทงัยงักินไดไ้ม่อิม 

แมแ้ต่สุนขัทีกินตามสญัชาตญาณความหิว ไม่เลือกอาหารยงัอดอยากตอ้ง “เดินเซือง ๆ ปัด ๆ เป๋ ๆ 

เหมือนจะล้มแหล่มิล้มแหล่มาทีถนน มนัคงจะหิวมากจนแทบจะไม่มเีรียวแรงเลย”   

 สุนขัขีเรือนใกลต้ลาดกลุ่มนีนอกจากจะใชเ้ป็นสิงเปรียบเทียบกบัเดก็ทีออกมาหาอาหาร

พร้อมกนัแลว้ ยงัใชเ้ป็นสิงเปรียบเทียบกบัตวัละครขอทานพิการ ทีนงัขอทานอยูใ่นละแวกตลาดนนั

เช่นกนั เมือพิจารณาสภาพร่างกายและความอดอยากหิวโหยของขอทานแลว้ จะพบว่า ไม่แตกต่าง

อะไรกบัสุนขัขีเรือนทีกาํลงัหาอาหารในกองขยะกลุ่มนนั 

 

 ชายชรายงันงัหง่อมอยูที่เดิม ทีมุมตึกแถวดา้นแม่นาํ แกตืนแต่เชา้มืดเหมือนกบัคนทีออกไป

ทาํงาน ยกเมือแป ๆ ไม่มีนิ วเลยสักนิ วขึนไหวผู้ค้นทีเดินผ่านไปมา ดวงตาของแกแหง้ผากราโรยไร้แวว

แห่งความมีชีวิต นานเหลือเกินกว่าจะมีใครสักคนหยดุเดิน แลว้ทิ งเหรียญเลก็ ๆ ลงในกระป๋องบุบเบียว

ของแก ไม่ว่าแกจะกม้กราบซาํแลว้ซาํเล่าแทบสายตวัจะขาดกต็าม 

ร่างกายของแกดูบวมฉุ ผมยุ่งสกปรก ใส่เสือผา้เกา่ขาด ซึงดูเหมือนจะเป็นชุดเดียวในชีวิต ตาม

ผิวหนงัมีผืนและตุ่มสีนาํตาลขึนอยูเ่กือบทวัตวั ใบหูและจมูกเห่อบวม ทีแขน ขา ปลายมือและปลายตีนที

กุดดว้นมีเลือดไหลซึม พืนดินทีแกเหยยีบอยู่ชุ่มดว้ยเลือดสีจาง ๆ แมลงวนัจากกองขยะชายแม่นาํบินมา

ตอมกนัหึง แต่แกไม่แสดงท่าทีรําคาญหรือเดือดร้อนแต่อยา่งใด ตลอดเวลาทีฉันเห็นแกทุกเชา้ แกไม่เคย

พูดอะไรเลย แมแ้ต่จะร้องขอความสงสารเมตตาจากผูค้นทีเดินผ่านไปมา นอกจากยกมือแป ๆ เปือน

เลือดกราบอยูต่ลอดเวลา 

(ค่าแห่งชีวิต : 75-76) 

 ฉากนีแสดงใหเ้ห็นว่า ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารในตลาดไม่เผอืแผม่าถึงคนยากไร้ทีอยู่

รอบเขตตลาด คนยากไร้เหล่านีอาศยัอยูร่อบตลาดอยา่งไร้ตวัตน ผูค้นเดินผา่นไปผา่นมาราวกบัไม่
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เห็นว่าเป็นธุระทีตอ้งช่วยเหลือ พืนทีตลาดจึงเป็นเพียงสถานทีทีผูย้ากไร้ไดอ้าศยัอยู ่ แต่เขาเหล่านี

ไม่ไดรั้บผลประโยชน์ใด ๆ จากตลาด เหมือนอยา่งคนกรุงเทพฯไดรั้บ  

          นอกจากนนัยงัพบการกล่าวถึงฉากชนบทและฉากเมืองทีปรากฏขึนพร้อมกนั ในเรือง 

อาชญากรรมและการลงทัณฑ์ (2526) เพือเปรียบเทียบใหเ้ห็นชดัเจนว่าปัญหาไดล้อ้มผูย้ากไร้ไวทุ้ก

ดา้น เมืออยูช่นบทแลว้แหง้แลง้ รัฐและนายทุนเอารัดเอาเปรียบจนกระทงัเกษตรกรตอ้งทิงถิน เมือ

มาถึงเมืองหลวงก็จะพบว่า นรกทีแทจ้ริงอยูต่รงหนา้ ผูย้ากไร้ทีเขา้มาหางานทาํในเมืองหลวงมกัโหย

หาบา้นเกิด แต่ใจลึก ๆ ก็รับรู้ว่ากลบัไปไม่ได ้  เรืองทีปรากฏทงัสองฉากผสมผสานกนัจึงมกัมี

เนือหาบีบคนัชีวิตผูย้ากไร้อยา่งมากทงัในแง่ของพืนทีและความทรงจาํในอดีตทีว่าไม่สมควรทิงถิน

มาเพือ “หนีเสือปะจระเข”้ 

 

“กูคิดถึงบา้น กูอยากกลบับา้น... ไอไ้ทเอ๋ย...พ่ออยากกลบับา้นเรา...” 

ขอบตาแดงชาํ นาํตาแล่นแปลบปร่าเขา้มาคลอหน่วยสะทอ้นกบัแสงไฟวาววบั บุญไทมองหนา้พ่อนิด

หนึงแลว้กเ็บือนหลบไปทีร่างของชายหนุ่มคนหนึงทีนอนขดอยูถ่ดัไป พร้อม ๆ กบัความรู้สึกตีบตนัสิ น

หวงัพรังพรูเขา้รุมกระหนาํหวัใจ ร่างของเขาอ่อนเปลียลงทนัที เหลือเพียงความหดหู่และความระทดทอ้ 

เขาเกือบจะฟุบลงกบัพืนปูนอนัแขง็ชาอยา่งยอมแพแ้ก่ทุกสิงทุกอยา่งอยูแ่ลว้ พลนัความโกรธแคน้กบุ็ก

ทะลวงเขา้มาฟาดฟันเจา้ตวัความสิ นหวงันนัจนกระเจิดกระเจิง มนัถ่างตาของเขาใหเ้บิกกวา้ง กระตุน้

กลา้มเนือใหแ้ขง็แรง บีบหวัใจใหสู้บฉีดเลือดเร็วแรงขึน จบัร่างอ่อนปวกใหต้งัตรง เขาหนัมาเผชิญหนา้

กบัพอ่ ดวงตาทีรวมเอาความรู้สึกทงัหลายทงัปวงฉายประกายวาววบั 

“เราจะไม่กลบัไปหรอกพ่อ” ปากเขาสันระริกเพราะอาการเกร็งของกลา้มเนือ “ทีนนัไม่มีอะไร

สาํหรับเราอีกแลว้...” 

“แต่มนักย็งัดีกว่ามาทรมานกนัยงังี” 

“พ่อจะกลบัไปทาํอะไร มนัมีอะไรใหพ้่อทาํ รับจา้งเขาหรือ จะมีใครเขาจา้ง ทุกคนทีนนัออก

มากมายทีหางานทาํ แต่มีใครสักกีคนทีไดง้าน... พ่อลืมไปแลว้หรือยงัไง เรามานีกด็ว้ยหวงัว่าจะมีงานทาํ 

แลว้สักวนัหนึงเราจะกลบัไป” 

                                                                               (อาชญากรรมและการลงฑณัฑ ์: 102-103) 
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              บุญไทไตร่ตรองอยา่งหนกัก่อนพรังพรูความโหดร้ายของบา้นเกิดใหพ่้อฟัง ความหวงัของ

เกษตรกรอพยพทีคลา้ยกนัคือ หางานทาํในกรุงเทพฯ เก็บเงินเพือกลบัไปไถ่ทีดินคืน  แต่ในเรืองสนั

ทงัหมดของวิมล ยงัไม่ปรากฏภาพของเกษตรกรทีสมหวงั 

3.6.3  ฉากในความฝัน 

          การบรรยายฉากในความฝันเป็นไปเพือแสดงความคบัขอ้งใจของตวัละคร ซิกมนัด ์ ฟรอยด์

(Sigmund Freud) นกัจิตวิทยาไดก้ล่าวถึงทฤษฎีความฝันไวใ้นปี ค.ศ.  ในหนงัสือ The 

Interpretation of Dreams สรุปไดว้่า ความฝันคือการแสดงออกถึงความตอ้งการของคนในระดบัจิต

ใตส้าํนึก (ซิกมนัด ์ ฟรอยด(์Sigmund Freud),1900 อา้งถึงใน คณาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์, :7)

การบรรยายผา่นฉากฝันจะเป็นหนึงในวิธีป้องกนัภยัทีจะมาถึงตวันกัเขียนไดช้นัหนึงทีจะใชเ้มือ

ตอ้งการจะเล่าเรืองราวเกียวกบั “อาํนาจ” ในเรือง ความตายของความทรงจาํ (ก่อนจะถึงความตาย

หมายเลข ) ( ) นกัเขียนไดอ้าํพรางเป้าหมายทีแทจ้ริงทีตอ้งการโจมตีไวถึ้งสองชนั ชนัแรกคือ

เล่าเรืองแบบไม่ระบุตวัตนทีชดัเจน  บรรยายผา่นความคิดคาํนึงของตวัละคร  ชนัทีสองคือเล่าเรือง

โดยใชค้วามฝัน     

 เนือเรืองวิมลบรรยายฉากในความฝันทีชายผูห้นึงมกัฝันร้ายเป็นประจาํ เขาฝันว่าเขา้ไปใน

ซอยเปลียว เจอผูร่้วมทางท่าทางใจดี พูดจาดีจนเขาไวว้างใจ  เมือชวนกนัเดินไปสกัพกัเพือนร่วม

ทางก็จะเริมมีสีหนา้และกิริยาเปลียนไป คุกคามข่มขู่ใหเ้ขาปฏิบติัตามคาํสงัของมนั 

 

แลว้มนักค่็อย ๆ เปลียนเป็นดวงตาของสัตวที์หืนหิว ผมงงไปหมด 

“หนัหนา้เขา้กาํแพง” 

คนหนึงออกคาํสัง ผมปฏิบติัตามอยา่งงง ๆ  

“แกผ้า้!” 

ผมเอียวคอมามอง ใจหายวูบ รู้สึกเยน็เฉียบไปถึงปลายเทา้ สิงทีผมเห็นนนัมนัเป็นใบหนา้และ

แววตาของสัตวที์น่าเกลียดน่ากลวั...มนัเหมือนหมาป่า...ใช่แลว้ ทงัใบหนา้และดวงตาของมนัเหมือน
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หมาป่า... เหมือนในหนงัเรืองหนึงทีมนุษยก์ลายเป็นหมาป่า ต่างกนัตรงทีอา้ยสองคนนนัมนัยงัคงเป็น

คนตามปกติ เปลียนไปกเ็ฉพาะส่วนหวัเท่านนั ผมรีบเบือนหนา้กลบั อยากจะวิงหนี แต่ขาแขง็จนกา้วไม่

ออกเหมือนกบัเวลาทีฝันเห็นผ ี

“ยนักาํแพงไว”้ 

ผมทาํตาม มนัออ้มมือมาปลดกระดุมกางเกง รูดซิปออกแลว้กระชากกางเกงใหล้งไปกองอยู่ที

ขอ้เทา้ 

“ถ่างขา” 

นาํเสียงของมนัสัน ผมอดหนัไปมองมนัไม่ได ้พวกมนักาํลงัแกก้างเกงอยา่งลุกลีลุกลน 

(ความตายของความทรงจาํ (ก่อนจะถึงความตายหมายเลข ) : - ) 

 วิมลมกัใชค้วามเปรียบถึงอาํนาจรัฐทีกระทาํต่อประชาชนวา่เป็น “การข่มขืน” ประชาชนผู ้

ไร้ทางสู ้ดงัจะพบในวรรณกรรมหลายเรืองของเขา ดงันนั “มนั” ทีผลดัเปลียนกนัเขา้มาข่มขืน “ผม” 

อยา่งทารุณ ผูว้จิยัตีความว่า “มนั” คือ “รัฐบาล” การกล่าวถึงผูข่้มขืนทีสลบัสบัเปลียนกนัเขา้มา เป็น

สิงแทนการผลดัเปลียนอาํนาจรัฐทีผลดัเปลียนกนัเขา้มาคุกคามประชาชนผา่นรูปแบบต่าง ๆ กนัไป  

โดย “มนั” จะพูดดี ท่าทางน่าไวว้างใจในตอนตน้ แต่กลบักลายเป็นสตัวร้์ายเมือผา่นความฝันไปชวั

ครู่หนึง   

 อีกหลกัฐานหนึงทีพอจะยนืยนัไดว้่าวิมลกาํลงัใชฉ้ากความฝันนีเป็นสิงแทนการกดขีใน

สงัคม คือตวับทตอนทีกล่าวว่า “ผมไม่เคยสะดุ้งตืนเพราะความฝันเลย ราวกับว่าความฝันนันเป็น

เรืองราวทีผมเผชิญอยู่จริง ๆ ...” (วิมล ไทรนนิมนวล, : ) 

บทสรุปเรืองการสร้างฉาก จะพบว่าวิมลกาํหนดสดัส่วนหลกัใหอ้ยูที่ฉากชนบททีล่มสลาย

กบัเมืองทีแออดั การบรรยายฉากในแต่ละเรืองเป็นไปในทิศทางเดียวกนั หากกล่าวถึงชนบท วิมล

มกัเสนอภาพความแหง้แลง้ทีเป็นอีกหนึงเงือนไขสาํคญัทาํใหเ้กษตรกรทิงถิน เมือประกอบกบัฉาก

นายทุนขดูรีดจนกระทงัเสียทีดินจึงสมเหตุสมผลทีชาวบา้นจะอพยพสู่เมือง  เมือถึงฉากเมืองวิมลได้

แสดงความวุน่วาย เอาตวัรอด สกปรก แออดั ผูค้นปากร้าย แลง้นาํใจ เช่น ฉากในตลาดสด ฉากคน

ขึนรถประจาํทาง ชีใหเ้ห็นภาพเมืองทีแออดั แก่งแยง่ทรัพยากรกนัในหมู่ผูอ้พยพ เป็นปัจจยักดดนั
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ประชากรภายในเมืองใหนึ้กถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน ไม่เห็นความเดือดร้อนของผูอื้น ส่วนฉากใน

ความฝันเป็นการวิพากษว์จิารณ์การทาํงานของรัฐ เป็นวิธีการเล่าแบบไม่ระบุตวัตน ถูกดกัรอข่มขืน

ในฝันทุกคืนซาํซากหลีกหนีไม่พน้ เพราะไม่มีมนุษยค์นใดหลีกหนีการนอนไปได ้ เช่นเดียวกนักบั 

ความจริงในชีวิตทีมนุษยต์อ้งถูกรัฐขูดรีดกดขี เพราะไม่มีมนุษยค์นใดหลีกหนีอาํนาจรัฐไปได ้

            กล่าวโดยสรุป ความโดดเด่นของวรรณกรรมยคุนีคือการแสดงใหเ้ห็นความทุกขย์ากของผู ้

ยากไร้ในชนบททีถูกรัฐและกลุ่มทุนร่วมมือกนัรุกไล่ทีดินทาํกิน จนกระทงัตอ้งอพยพมาเป็น

แรงงานในเมืองหลวง วิมลแสดงใหเ้ห็นภาพชีวิตเกษตรกรทีเชือฟังคาํเชิญชวนของรัฐและกลุ่มทุน

จนฐานะตกตาํลง การเกษตรแบบพึงพาตนเองหายไป เกษตรกรตอ้งพึงพารัฐและนายทุนมากขึน 

ตอ้งซือปุ๋ยเคมีมาใช ้ จนกระทงัดินเสือมคุณภาพ นานวนัเกษตรกรมีหนีสินลน้พน้ตวั แต่ละ

ครอบครัวตอ้งทิงถินเดินทางมาหางานทาํในกรุงเทพ ดว้ยความหวงัว่าจะทาํงานเก็บเงินไปไถ่ถอน

ทีดินคืน แต่แลว้เกษตรกรในวรรณกรรมยคุนีกต็อ้งพบกบัความผดิหวงั กรุงเทพเต็มไปดว้ยคน

ว่างงาน มิจฉาชีพ และการกดขีเอารัดเอาเปรียบผูที้อ่อนแอกว่า เกษตรกรอพยพเหล่านนัตอ้ง

กลายเป็นคนเร่ร่อน ขอทาน โสเภณี บา้งก็เสียสติ บา้งก็ตอ้งกลายเป็นโจร และเกษตรกรจาํนวนไม่

นอ้ยตอ้งทาํงานหนกัอยา่งเอาชีวติเขา้แลก เพือรอรับค่าแรงเลก็นอ้ยมาประทงัชีวิต ระหว่างทีตอ้งใช้

ชีวิตอยา่งอตัคดัขดัสนนนัก็จะมีตวัแทนของรัฐ หรือนายทุน เขา้มาเบียดบงัเงินไป เป็นการซาํเติม

ชะตากรรมผูย้ากไร้ใหเ้ลวร้ายลงไปอีก วรรณกรรมในยคุนีจึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นความสินหวงั

ของผูย้ากไร้ทงัเขตชนบทและเขตเมือง นอกจากนนัยงัเป็นการประณามอาํนาจรัฐและกลุ่มทุน ทีเขา้

มาฉกฉวยผลประโยชน์จากประชาชน ทาํใหป้ระชาชนตอ้งกลายเป็นคนสินเนือประดาตวั โดยไม่

ใส่ใจจดัหาสวสัดิการมาเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากนโยบายของรัฐอีกดว้ย  

 ขอ้สงัเกตจุดเปลียนในการเขียนวรรณกรรมของวิมล เกิดขึนในปี 2526 กล่าวคือ พบว่าวิมล

เริมสะทอ้นแนวคิดเรืองความเชือออกมาในวรรณกรรมเรือง โคกพระนาง (2526) หลงัจากนนัเขาจึง

ขยายความเพิมเติมใหเ้ป็นนวนิยายจตุรภาคในวรรณกรรมยคุต่อมา เรืองสนั โคกพระนาง (2526) จึง

เป็นร่องรอยแสดงใหเ้ห็นพฒันาการดา้นเนือหาในวรรณกรรมของวิมล ไทรนิมนวล ในยคุเริมได้

อยา่งชดัเจน นอกจากนนัยงัพบว่าเรืองสนั แก้วกับเกด (2526) มีการใชลี้ลาภาษาทีใกลเ้คียงกบั
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วรรณกรรมในยคุต่อมาของวิมลหลายเรือง ดงันนั แก้วกับเกด (2526) จึงเป็นอีกหนึงหลกัฐาน

สนบัสนุนใหเ้ห็นจุดเปลียนในการเขียนวรรณกรรมของวิมลไดอี้กเรืองหนึง 
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บทที่ 4 

วรรณกรรมของ วมิล  ไทรนิ่มนวล  ระหว่างปีพุทธศักราช 2527 – 2538 

หลงัจาก วิมล ไทรน่ิมนวล เปิดสาํนกัพิมพท์านตะวนัข้ึนในปี พ.ศ. 2525 ส่งผลใหผู้อ่้านได้

พบกบัแนวการเขียนในรูปแบบอ่ืน ๆ ของเขา ท่ีขยายขอบเขตวิพากษว์ิจารณ์ปัญหาสงัคมกวา้งขวาง

ข้ึน ไม่จาํกดัอยูเ่พียงปัญหาระหว่างรัฐกบัผูย้ากไร้ หรือนายทุนกบัผูย้ากไร้ วิมลสอดแทรกแนวคิด

เร่ืองอาํนาจและการครอบงาํจิตใจผา่นความเช่ือ เช่น อาํนาจของพระและคนทรงเจา้ อนัเป็นอาํนาจท่ี

มีอิทธิพลต่อสงัคมไทยมาชา้นาน รวมถึงแนวคิดเร่ืองการร้ือฟ้ืนวิถีชีวิตการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเอง

คืนสู่สงัคมเกษตรกรรมไทย อนัเป็นความคิดท่ีต่อยอดมาจากวรรณกรรมในยคุแรกของเขาอีกดว้ย 

หากเปรียบเทียบความสาํเร็จในการเขียนหนงัสือสองยคุจะพบว่า เร่ืองสั้นในยคุแรกของ

วิมล    ไทรน่ิมนวล ประสบความสาํเร็จอยูใ่นกลุ่มผูอ่้านเฉพาะท่ีสนใจวรรณกรรมเพ่ือชีวิต ยงัไม่

แพร่หลายในตลาดหนงัสือกลุ่มใหญ่ เร่ืองสั้นของเขาไดรั้บคดัเลือกตีพิมพล์งในนิตยสาร โลก

หนังสือ โดย    สุชาต ิสวสัดิ์ศรี บรรณาธิการ ไดแ้ก่ ผู้เฒ่า (2521) ขยะสังคม (2522) โจร (ไม่ปรากฏ

ปีท่ีตีพิมพค์ร้ังแรก)  นอกจากนั้นเร่ืองสั้น ขยะสังคม (2522) ยงัไดรั้บรางวลัชนะเลิศในการประกวด

เร่ืองสั้นของหนงัสือพิมพเ์ดลิไทม์   จากตวัอยา่งท่ียกมาพอจะเป็นหลกัฐานว่า วิมล ไทรน่ิมนวล เร่ิม

ก่อร่างสร้างช่ือเสียงในฐานะนกัเขียนข้ึนในยคุวรรณกรรมเพ่ือชีวิตรุ่งเรือง ทว่ากระแสตอบกลบัจาก

กลุ่มผูอ่้านยงัอยูใ่นวงจาํกดั การแพร่กระจายของงานมีจาํนวนนอ้ยเมื่อเปรียบเทียบกบังานเขียนใน

ยคุถดัมา 

ประสบการณ์ชีวิตและประสบการณ์ทางการเมืองบ่มเพาะจนกระทัง่วิมลเร่ิมมีทิศทางใน

การสร้างงานเฉพาะตวัมากข้ึน เม่ือพิจารณาเน้ือหาวรรณกรรมของเขาในยคุแรก พบว่า มีเร่ืองสั้น 2 

เร่ืองท่ีแสดงใหเ้ห็นวิธีการเขียนงานท่ีเปล่ียนไปของ วิมล ไทรน่ิมนวล คือ เร่ืองสั้น โคกพระนาง

(2526) ท่ีมีเน้ือหาวิพากษว์ิจารณ์ความเช่ือในสงัคมชนบท และ แกว้กบัเกด (2526)ท่ีมีลีลาภาษาเป็น

ลกัษณะของวรรณกรรมเพ่ือความบนัเทิงมากข้ึน ใกลเ้คียงกบัลีลาภาษาของวรรณกรรมในยคุ 2527-

2538   ดงันั้น เร่ืองสั้นโคกพระนาง  (2526) และ แก้วกับเกด  (2526) จึงแสดงใหเ้ห็น ร่องรอยของ
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การเปล่ียนแปลงวิธีการทาํงานของวิมล โดยมีหลกัฐานช้ีชดัถึงความพยายามทดลองแนวการเขียน

แบบใหม่จากบนัทึกทา้ยเร่ือง แก้วกับเกด (2526) ดงัน้ี 

 

ผมพยายามเขียนเร่ืองน้ีมาสามคร้ัง คร้ังละปี เพิ่งจะเขียนไดส้าํเร็จเอาคร้ังน้ีเอง แลว้ตั้งช่ือว่า 

“แกว้กบัเกด” ผมลองพยายามปิดประเดน็ที่จะพูดไว ้แลว้จบแบบ “ไม่มีอะไร” มนัเป็นความทะลึ่ง

ส่วนตวัของผมที่เขียนเร่ืองแบบไม่เป็นเร่ือง  

แต่ต่อมาเร่ืองน้ีกลบักลายเป็นเร่ืองใหญ่โต คือมนัเป็นนวนิยายหลายร้อยหนา้ในช่ือ “ดวงเดือน

ในหว้งนํ้า” สนุกกว่าเร่ืองสั้นน้ีมากมายหลายร้อยเท่านกั และดีกว่าอีกดว้ย”  

น่ีพูดความจริงนะครับ ไม่ใช่โฆษณาขายงานเขียนของตวัเอง 

(รวมเร่ืองสั้นชุด กระแสลมท่ีพดักลบั :151) 

จากคาํอธิบายความเป็นมาของเร่ืองสั้น แก้วกับเกด (2526) ทาํใหส้ามารถคาํนวณเวลา

ยอ้นกลบัไปตั้งแต่เขาพยายามจะเขียนเร่ืองสั้นเร่ืองน้ี ผูว้ิจยัพบว่าวิมลเร่ิมคิดปรับปรุงงานเน้ือหา

วรรณกรรมของตวัเองอยา่งนอ้ยท่ีสุด 2 ปี ก่อนจะตั้งสาํนกัพิมพ ์คือราวปีพ.ศ. 2523 ซ่ึงต่อมาเร่ือง

สั้นท่ีมีแก่นเร่ืองไม่เขา้กลุ่มทั้งสองเร่ืองก็พฒันามาเป็นนวนิยายในยคุ 2527-2538 คือ คนทรงเจ้า 

(2531) ดวงเดือนในห้วงน า้ (2534) 

หลกัฐานอีกประการหน่ึงเก่ียวกบัพฒันาการวรรณกรรมของวิมล ไทรน่ิมนวล ไดแ้สดงไว ้ 

ในบนัทึกรวมเร่ืองสั้นชุด กระแสลมท่ีพัดกลบั (2534)ดงัน้ี 

 

บรรยากาศเผดจ็การยคุหอยเน่าครองเมืองผ่านพน้ไปพอสมควร หนุ่มสาวทั้งยคุเก่า ยคุกลาง 

และยคุใหม่ เลิกสนใจการบา้นการเมืองกนัเกือบหมด แมแ้ต่นกัเขียน “เพื่อชีวิต” กเ็งียบหายไปทาํมาหา

กิน “เพื่อชีวิต” ดว้ยอาชีพอื่น ส่วนที่จบัปากกาอยูก่เ็ขียน “อะไรกไ็ด”้ ใหมี้เงินพอใช ้ตั้งแต่เร่ืองตลกไร้

สาระ เร่ืองเอากนั และอะไรต่อมิอะไรอีกสารพดั ความคิดความอ่านหมดไปจากกะโหลกนกัเขียนแทบ

ส้ิน ผมเองกเ็กิดเซ็งกบับรรยากาศยคุแฟชัน่การเมืองผ่านพน้ เลยไม่รู้จะไปไหน ไม่รู้จะเขียนอะไร เพราะ

ไม่มีคนอ่าน และไม่มีคนพิมพ ์(ผมเขียนไดแ้ต่เร่ืองยาก ๆ จน ๆ มนัน่าเบื่อจะตายชกั) กเ็ลยเขียน 
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“กระแสลมที่พดักลบั” มาเร่ืองหน่ึง มนัไม่ไดเ้ป็นเร่ืองสั้นหรอกครับ แลว้กไ็ม่มีสาระอะไรดว้ย เป็น

เพียงความหวงัลม ๆ แลง้ ๆ ของคนท่ีอยูใ่นภาวะส้ินท่าเท่านั้น 

ออ้-เร่ือง “เอากนั” น่ะ อยา่คิดว่าผมไม่เขียนนะครับ เขียนเยอะเลยนะ... จะบอกให ้

(รวมเร่ืองสั้นชุด กระแสลมท่ีพดักลบั :140) 

 จากบนัทึกขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นสภาพวรรณกรรมหลงัยคุรัฐบาลนายธานินทร์กรัยวิเชียร 

กล่าวคือ วรรณกรรมเพื่อชีวิตซบเซา วรรณกรรมเพื่อความบนัเทิงเฟ่ืองฟ ูผูว้ิจยัวิเคราะห์ว่าขอ้เขียน

ขา้งตน้ วิมลตอ้งการแสดงจุดยนืว่า เขายงัคงเป็นนกัเขียนท่ีทาํงานเพื่อผูย้ากไร้และเพื่อสงัคม แมเ้ขา

จะยอมรับว่าในช่วงวรรณกรรมเพื่อชีวิตซบเซา เขาก็เป็นหน่ึงในนกัเขียนท่ีหนัไปเขียนวรรณกรรม

เพ่ือความบนัเทิง แต่เขาทาํไปเพราะความจาํเป็นในการหาเล้ียงชีพ อีกทั้งเวลานั้นปัจจยัสนบัสนุน

ทางวรรณกรรมอ่ืน ๆ อนัไดแ้ก่ ผูอ่้าน สาํนกัพิมพ ์และเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ต่างหมดความสนใจ

ปัญหาคนยากคนจน วิมลจึงตอ้งเขียนวรรณกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดหนงัสือ

เพื่อความอยูร่อด แต่วรรณกรรมกลุ่มท่ีเขาภาคภูมิใจและตีพิมพใ์นนาม วมิล ไทรนิ่มนวล  คือ

วรรณกรรมกลุ่มเพ่ือชีวิตและวิพากษว์ิจารณ์สงัคม เน่ืองจากวรรณกรรมกลุ่มน้ีตรงกบัอุดมการณ์

ของเขาท่ีตอ้งการยกระดบัคุณภาพชีวิตผูย้ากไร้และยกระดบัคุณภาพสงัคม จากการศึกษาภูมิหลงั

ของผูแ้ต่ง พบว่าการทาํงานในยคุวรรณกรรมเพื่อชีวิตซบเซาเปิดโอกาสใหว้ิมลไดท้ดลองตลาด 

ศึกษารสนิยมผูอ่้านและนาํมาปรับปรุงเขา้กบัวรรณกรรมในยคุต่อมาของเขา จนกระทัง่ประสบ

ความสาํเร็จอยา่งสูงโดยสงัเกตไดจ้ากวิธีคิดในการทาํงานของเขาท่ีใชก้บันวนิยายเร่ือง งู (2527) 

ดงัท่ีวิมลใหส้มัภาษณ์ไวก้บันิตยสาร WRITER MAGAZINE ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 5 ดงัต่อไปน้ี 

 

ในแง่ของนิยายที่เราตอ้งการใหค้วามสนใจ การใหล้กัษณะไม่เป็นเฉพาะแก่นลว้น ๆ อยา่ง

เดียว มนัควรจะมีลูกเล่นไปดว้ย ทาํใหน่้าติดตาม มีเสน่ห์กว่าการท่ีเราจะนัง่เขียนเทศนาอยา่งเดียวว่าพระ

ไม่ดีอยา่งนั้นอยา่งน้ี ถา้อยา่งนั้นกเ็ขียนอยา่งกระแสสาํนึกกไ็ดว้่าหลวงพ่อเนียนคนเดียว ยายนวลคน

เดียว หรือยีสุ่่นคนเดียว ลกัษณะการอ่านของคนไทยมนัตอ้งมีความเป็นลิเกบา้ง แต่ลิเกมากไปเน้ือหามนั

จะเสีย ตอ้งใหพ้อดิบพอดี ตอ้งยอมรับว่าหนงัสือ นวนิยาย เร่ืองสั้น มนัเป็นบนัเทิง เพียงแต่เราเอาสาระ

เขา้มาใส่ในความบนัเทิงอยา่งไรเท่านั้นเอง 
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(นิตยสาร WRITER MAGAZINE ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 5  : 48) 

ในนวนิยายเร่ือง งู (2527) วิมลใชว้ิธีการสอดแทรกประเด็นปัญหาสงัคมท่ีเขาตอ้งการ

วิจารณ์ลงไปในเน้ือหา โดยผสมผสานกบัลกัษณะวรรณกรรมเพ่ือความบนัเทิงลงไปดว้ย ทั้งเร่ือง

ฉาก ตวัละคร และองคป์ระกอบอ่ืน ๆ  เช่น บทวิวาทของนกัเลงลกูทุ่ง ฉากชิงรักหกัสวาท วิถีชีวิต

ชนบท บทเก้ียว บทตลก ดงันั้นจึงเกิดเป็นความสมดุลระหว่างสาระกบัอรรถรสในการอ่าน ในยคุน้ี

จะเห็นไดช้ดัว่ารสในวรรณกรรมของวิมลเพ่ิมข้ึน ตอบสนองนกัอ่านหลายกลุ่มข้ึน ส่งผลให้

วรรณกรรมของวิมลในยคุน้ีเป็นท่ีรู้จกัของนกัอ่านในวงกวา้ง นกัอ่านท่ีตอ้งการอ่านวรรณกรรม

สะทอ้นสงัคมก็จะไดข้บคิดกบัปัญหาท่ีวิมลนาํเสนอ ส่วนนกัอ่านท่ีตอ้งการอ่านเร่ืองแต่งเพื่อความ

บนัเทิงก็ไดรั้บความสนุกสนาน ผูว้ิจยัวิเคราะห์ว่าลกัษณะการทาํงานเช่นน้ีเป็นวิธีการปรับตวัท่ีวิมล

เลือกใชใ้นยคุวรรณกรรมเพื่อชีวิตซบเซา ศิลปะในการวิพากษว์ิจารณ์สงัคมแบบผสมผสานความ

บนัเทิงทาํใหผู้อ่้านกระตือรือร้นติดตามเร่ืองราว แมว้่าประเด็นท่ีนาํเสนอจะเขม้ขน้หนกัหน่วงก็ตาม 

 

4.1 วรรณกรรมของ วมิล ไทรนิ่มนวล ระหว่างปีพุทธศักราช2527-2538 

ตารางท่ี 4 รายช่ือวรรณกรรมของวิมล ไทรน่ิมนวล ช่วงปี พ.ศ. 2527 - 2538 

ล าดับ ช่ือเร่ือง 
ชนิด 

ค าประพนัธ์ 

ปีที่ตพีมิพ์ 

คร้ังแรก 
หมายเหตุ 

1. งู 
นวนิยาย 

2527 - 

2. คนจน 2528 - 

3. ผูต้ามหาความสุข 

เร่ืองสั้น 

2529 พิมพร์วมเล่มชุด 

วนัฟ้าหม่น ปี 

2533 

4. คนบา้กบัชะตากรรมของเขา ไม่พบขอ้มลู 
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ตารางท่ี 4 รายช่ือวรรณกรรมของวิมล ไทรน่ิมนวล ช่วงปี พ.ศ. 2527 – 2538 (ต่อ) 

ล าดับ ช่ือเร่ือง 
ชนิด 

ค าประพนัธ์ 

ปีที่ตพีมิพ์ 

คร้ังแรก 
หมายเหตุ 

5. คนทรงเจา้ นวนิยาย 

2531 

- 

6. พระเวสสนัดร เร่ืองสั้น พิมพร์วมเล่มชุด 

นิกเอดส์ ปี 2539 

7. โคกพระนาง นวนิยาย 
2532 

- 

8. ผูพ้่ายแพ ้

เร่ืองสั้น 

พิมพร์วมเล่มชุด 

วนัฟ้าหม่น ปี 

2533 

9. คนเกิน 

ไม่พบขอ้มลู 

10. โรงเรียนและหมาสร้างสรรคแ์ห่งชาติ 

11. หมา 

12. วนัฟ้าหม่น 

13. ดวงเดือนในหว้งนํ้ า 
นวนิยาย 

2534 

- 

14. ผูไ้ขว่ควา้ - 

15. ฆาตกร 

เร่ืองสั้น 
พิมพร์วมเล่มชุด 

นิกเอดส์ ปี 2539 

16. นิกเอดส์ 

2535 17. วนัฟ้าใหม่ 

18 ความฝันของโลก 
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ตารางท่ี 4 รายช่ือวรรณกรรมของวิมล ไทรน่ิมนวล ช่วงปี พ.ศ. 2527 – 2538 (ต่อ) 

ล าดับ ช่ือเร่ือง 
ชนิด 

ค าประพนัธ์ 

ปีที่ตพีมิพ์ 

คร้ังแรก 
หมายเหตุ 

19. แบบแผนฆาตกรรม 

เร่ืองสั้น 

2535 

พิมพร์วมเล่มชุด 

นิกเอดส์ ปี 2539 

20. นกัมงัสวิรัติ 
2536 

21. ความรักของเมียนกัเขียน 

22. นกัเขียนสร้างสรรคแ์ละผูฉ้อ้ฉล 2537 

23. นกัรักชาติ 
2538 

24. จา้วแผน่ดิน นวนิยาย - 

 

จากตารางพบว่ารูปแบบวรรณกรรมในช่วงปี 2527-2538 ของวิมล ไทรน่ิมนวล มีทั้งเร่ือง

สั้นและนวนิยาย ต่างจากการสร้างงานในยคุแรกท่ีพบแต่รูปแบบเร่ืองสั้นเท่านั้น แสดงใหเ้ห็นถึง

พ้ืนท่ีการทาํงานท่ีขยายออกไปจากงานในยคุแรก รูปแบบท่ีเพ่ิมข้ึนมานั้นยอ่มหมายถึงกลุ่มผูอ่้านท่ี

กวา้งข้ึน กล่าวคือ กลุ่มผูอ่้านวรรณกรรมของวิมลในยคุน้ีจะมีทั้งกลุ่มผูอ่้านเร่ืองสั้น และกลุ่มผูอ่้าน

นวนิยายหากพิจารณาดา้นเน้ือหาจะพบว่านวนิยายแทบทุกเร่ืองมีจุดเร่ิมตน้มาจากเร่ืองสั้นในยคุแรก 

ผูว้ิจยัวิเคราะห์ว่าวิมลทาํงานดว้ยวิธีขยายประเด็นในเร่ืองสั้นไปสู่นวนิยาย ซ่ึงจะกล่าวในลาํดบั

ต่อไป 

 

4.2 แนวคดิที่ปรากฏในวรรณกรรมของ วมิล  ไทรนิ่มนวล ระหว่าง พ.ศ. 2527-2538 

 ตั้งแต่วิมล ไทรน่ิมนวล เปิดสาํนกัพิมพท์านตะวนัในปีพ.ศ. 2525 สงัเกตไดว้่าประเด็นใน

การสร้างวรรณกรรมของเขากวา้งขวางกว่าในวรรณกรรมยคุแรก วิมลวิพากษว์ิจารณ์ปัญหาสงัคม
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ประเด็นอ่ืน ๆ เช่น อิทธิพลความเช่ือในสงัคมชนบทภาคกลาง การละท้ิงอุดมการณ์ของเพ่ือน

นกัเขียน วิถีชีวิตชนชั้นกลางในเมืองหลวง ในขณะเดียวกนัเขาก็ยงัไม่ท้ิงประเด็นเร่ืองชีวิตผูย้ากไร้ท่ี

เคยนาํเสนอมาในช่วงปีพ.ศ.2518-2526  ทั้งน้ีพบการประกาศจุดมุ่งหมายในการสร้างวรรณกรรม

ของเขา ท่ีแสดงไวใ้นคาํนาํนวนิยายเร่ือง โคกพระนาง (2532) ดงัต่อไปน้ี 

 

‘โคกพระนาง’เป็นนวนิยายเร่ืองท่ีส่ีของผม และเป็นเร่ืองท่ีสามที่ใชฉ้ากในชนบทบริเวณที่ราบ

ลุ่มแม่นํ้าภาคกลาง 

ช่ือ ‘โคกพระนาง’ เป็นช่ือท่ีผมตั้งข้ึนเอง แต่กเ็ป็นท่ีทราบกนัดีในหมู่นกัอ่านงานเขียนของผม

ว่า มนัมิไดเ้ป็นเพียงช่ือสมมุติเท่านั้น หากแต่ยงัหมายถึงประเทศไทยอีกดว้ย ดงันั้น เร่ืองราวในตาํบล

โคกพระนางจึงเป็นเร่ืองราวของผูค้นในประเทศไทยนั้นเอง และเร่ืองราวของคนนั้น ไม่ว่าจะเป็นชน

ชาติใด เช้ือชาติใด ลว้นแต่  เหมือน ๆ กนัทั้งส้ิน ผิดแผกกนับา้งกเ็พียงรายละเอียด เม่ือมองออกไปอยา่ง

รวม ๆ แลว้กเ็ห็นแต่ความเหลื่อมลํ้าต ํ่าสูง อนัเกิดจากการเอารัดเอาเปรียบ การคดโกง การฉ้อฉล ทั้งตาม

กฎหมายและกฎหมู่ ขณะเดียวกนักส่็งผลไปสู่จิตใจใหมี้ทั้งความทอ้แทแ้ละส้ินหวงั ความทะเยอทะยาน 

ความกา้วร้าว และการยอมตนเป็นทาส 

ผมเองกไ็ม่ต่างไปจากคนอื่น ๆ มากนกั เป็นเพียงคนตวัเลก็ ๆ ท่ีมีชีวิตอยูใ่นสังคมน้ี ไดพ้บ ได้

เห็น ไดส้ัมผสั ไดก้ระทาํ ไดถู้กกระทาํ และแกปั้ญหาดว้ยการ ‘สู้ทน’ – ‘ทาํใจ’ เสียเป็นส่วนมากเพราะ

ไม่รู้ว่าจะทาํอะไรไดดี้ไปกว่าน้ี 

หลายคร้ังผมรู้สึกคบัแคน้ ท่ีไม่อาจจดัการใหต้วัเองไดรั้บความยติุธรรมพื้นฐานในฐานะคนคน

หน่ึงในสังคมน้ีได ้ส่ิงเดียวท่ีกระทาํไดก้คื็อเขียนหนงัสือ เพื่อส่ือสารกบัท่านผูอ้่าน ซ่ึงกค็งมีความรู้สึก

ไม่ผิดแผกไปจากผมเท่าใดนกั อยา่งนอ้ย ๆ กใ็หค้วามรู้สึกแก่กนัไดว้่า เรายงัมีเพื่อนร่วมชะตากรรมที่

เกิดมาในประเทศน้ีเหมือนกนั 

แต่ไม่ว่าเร่ืองราวในแผ่นดินน้ีจะเป็นอยา่งไร แบบไหน ผมกรั็กมนั และปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะ

เห็นสังคมของเรามีความขดัแยง้นอ้ยลง ซ่ึงกห็มายความว่า เร่ืองราวฉ้อฉล การเอารัดเอาเปรียบ การคด

โกงกนั (ทั้งตามกฎหมายและตามกฎหมู่) จะบรรเทาเบาบางลง  
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ผมหวงัอยูเ่สมอว่า สักวนัหน่ึงตวัละครในฐานะตวัแทนของผูถู้กกระทาํไดไ้ดอ้อกมาสาํแดง

ชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุข และมีศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกบัตวัละครในฐานะผูก้ระทาํในนว

นิยายเร่ืองใหม่ของผมบา้ง 

วนันั้นบรรยากาศในนวนิยายของผมคงจะสว่างสดใส สดช่ืนร่ืนรมย ์หวัใจของท่านผุอ้่านกค็ง

จะอิ่มเอมกบัความสุขไปดว้ย ไม่ใช่เป็นบรรยากาศอึมครึม เศร้าหมอง หรือร้อนทุรนเหมือนทุกเร่ืองท่ี

เขียนมา และหวงัดว้ยว่า ท่านผุอ้่านงานเขียนของผมจะโชคดีมีชีวิตที่ไม่ถูกรุมกระทาํมากนกั  

(โคกพระนาง : คาํนาํ) 

จากคาํนาํเร่ือง โคกพระนาง (2532) ทาํใหเ้ห็นจุดร่วมของวรรณกรรมสองยคุของวิมล นัน่

คือความสนใจวิพากษว์ิจารณ์เร่ืองความเหล่ือมลํ้าทางฐานะของคนในสงัคม ทั้งน้ีเพราะวิมลมุ่งหวงั

ใหค้นไทยอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข เขาจึงเขียนวรรณกรรมตามประสบการณ์ตรงและ

ประสบการณ์ทางออ้มท่ีเขาเคยพบ ดว้ยความหวงัว่าสกัวนัหน่ึงปัญหาสาํคญัของประเทศจะไดรั้บ

การแกไ้ข โดยผูอ่้านจะพบเจตนาเหล่าน้ีในประเด็นหลกัและประเด็นยอ่ยของวรรณกรรมยคุ พ.ศ. 

2527-2538  

เม่ือพิจารณาแนวคิดหลกัแลว้สามารถแบ่งเน้ือหาวรรณกรรมของวิมลในยคุน้ีออกเป็น 3 

กลุ่มยอ่ย  ไดแ้ก่ แนวคิดตามแนวทางวรรณกรรมเพื่อชีวิต แนวคิดเร่ืองการวิพากษว์ิจารณ์สงัคม 

และ แนวคิดเร่ืองอิทธิพลของความเช่ือต่อสงัคมชนบทไทย   

4.2 .1 แนวคดิตามแนวทางวรรณกรรมเพือ่ชีวติ  

 หลงัเหตุการณ์ทางการเมือง 6 ตุลาคม 2519 ยติุลง กลุ่มนกัเขียนวรรณกรรมเพื่อชีวิตในยคุ

นั้นเร่ิมปรับตวั บา้งก็หนัไปทาํงานอ่ืนหรือเขียนวรรณกรรมแนวอ่ืน ๆ แต่วิมลยงัคงเขียน

วรรณกรรมท่ีใชแ้นวคิดเพื่อชีวิตเป็นแก่นเร่ืองหลกัจาํนวน 4 เร่ือง ในวรรณกรรมยคุ 2527-2538 

ไดแ้ก่ คนจน (2528) โคกพระนาง (2532) คนเกิน (2533) และ นักมงัสวิรัติ (2536) 

 ส่ิงท่ีวิมลตอ้งการนาํเสนอในเร่ืองสั้นและนวนิยายกลุ่มน้ีคือ ในขณะท่ีประเทศกาํลงัพฒันา

ทางดา้นเศรษฐกิจและสาธารณูปโภคต่าง ๆ มากมาย แต่ปัญหาความยากจนและการเอารัดเอาเปรียบ

ผูย้ากไร้ยงัคงถกูเพิกเฉยจากรัฐและเพ่ือนร่วมสงัคม ปัญหาเหล่าน้ีจึงเป็นส่ิงฉุดร้ังความเจริญของ
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ประเทศ ไม่ใหพ้ฒันาไดอ้ยา่งแทจ้ริง การนาํเสนอของวิมลสามารถแจกแจงไดเ้ป็น 4 ประเด็น คือ 

การสะทอ้นความทุกขย์ากของผูย้ากไร้ การเผยใหเ้ห็นตน้ตอปัญหาของผูย้ากไร้ การเสนอแนะ

แนวทางแกปั้ญหาใหก้บัผูย้ากไร้ และการแสดงตวัอยา่งภาพสงัคมเมื่อขจดัปัญหาของผูย้ากไร้ 

สาํเร็จ 

4.2 .1 .1 การสะท้อนความทุกข์ยากของผู้ยากไร้ 

  เร่ืองสั้นและนวนิยายกลุ่มน้ีแสดงภาพผูย้ากไร้ทั้งเขตเมืองและเขตชนบท ซ่ึง

ปัญหาของผูย้ากไร้ ท่ีพบแต่ละเร่ืองคลา้ยคลึงกนัคือ ปัญหาความขาดแคลนปัจจยัพ้ืนฐานในการ

ดาํรงชีวิต ปัญหาหน้ีสิน ปัญหาสุขภาพกาย และปัญหาสุขภาพจิตแต่ละปัญหาเช่ือมโยงกนัเป็นวงจร 

และดูราวกบัว่าผูย้ากไร้ไม่อาจหลุดพน้จากวงจรเหล่านั้นได ้ 

งานกลุ่มแรกเป็นวรรณกรรมท่ีสะทอ้นความทุกขย์ากของผูย้ากไร้ในเขตชนบท คนเกิน 

(2533) เป็นเร่ืองสั้นท่ีกล่าวถึงครอบครัวของปอง เกษตรกรยากจนอาศยัอยูก่บัภรรยาและลกูอีกสอง

คน เม่ือถึงฤดูหนาวเขาไม่มีเงินซ้ือผา้ห่มใหค้รอบครัวเขาจึงไปกูเ้งินแต่ก็พอซ้ือผา้ห่มเพียงสามผนื 

เมื่อกลบัถึงกระต๊อบเขาก็พบว่าลกูคนเลก็หนาวตายเสียแลว้ เขาจึงพดูปลอบใจตนเองและภรรยาว่า 

“ไม่เป็นไร...ดีแล้ว...” “ดีแล้วหละ-จะได้พอดีกับผ้าห่ม” ฉากน้ีวิมลแสดงใหเ้ห็นภาพท่ีตวัละครพดู

ประชดชีวิตของตนเองอยา่งคนไม่มีทางเลือก คือ ในขณะท่ีปองร้องไหเ้พราะตอ้งสูญเสียลกูไป แต่ก็

ตอ้งปลอบใจภรรยาเสมือนกบัว่า คนในบา้นมีมากเกินไป ตายเสียบา้งก็เป็นเร่ืองดี จะไดไ้ม่ตอ้ง

เปลืองเงินซ้ือผา้ห่ม วิมลแสดงใหผู้อ่้านเห็นว่า รายไดจ้ากการทาํนาไม่เพียงพอซ้ือผา้ห่มรักษาชีวิต

ลกูของปอง เน้ือเร่ืองเปรียบเทียบใหเ้ห็นว่าในขณะท่ีค่าครองชีพสูงข้ึน แต่ราคาผลผลิตการเกษตร

กลบัตกตํ่า แมว้่าชาวนาจะเป็นผูผ้ลิต แต่พวกเขากลบัไม่ใช่ผูก้าํหนดราคา พ่อคา้โรงสีและผูข้าย

เคมีภณัฑก์ารเกษตรคือผูก้าํหนดราคา กดราคา และรํ่ ารวยอยูบ่นความทุกขย์ากของชาวนา โดยท่ี

ชาวนาไดแ้ต่ทาํใจยอมรับโชคชะตา เพราะความทุกขเ์หล่าน้ีไม่มีใครใส่ใจ เป็นความทุกขท่ี์เกิดข้ึน

และจบลงอยา่งเงียบเชียบในสงัคมชนบท  

ภาพความทุกขย์ากของเกษตรกรผูย้ากไร้ในชนบทอีกเร่ืองหน่ึงคือนวนิยายเร่ือง                  

โคกพระนาง (2532) เร่ืองน้ีมีการดาํเนินเร่ืองคลา้ยคลึงกบัเร่ืองสั้นในยคุแรกคือเร่ือง เห้ีย (2524) 

และ เชือกท่ีขวั้นคอ (2526) กล่าวคือเป็นเร่ืองของเกษตรกรอดอยากยากจน มีหน้ีสินมาก ภรรยาตอ้ง
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รักษาตวัท่ีโรงพยาบาล ในระหว่างท่ีหาเงินมาชาํระหน้ีก็เกิดปัญหาซํ้าเติมเขา้มาอยา่งหนกั ในเร่ือง 

โคกพระนาง (2532) ตวัละครบวัลอย ตอ้งสูญเสียลกูสาวจากอุบติัเหตุรถบรรทุกชน คู่กรณีคือเถา้แก่

ฤทธ์ิ เจา้ของโรงสีท่ีเป็นเจา้หน้ีของบวัลอย   เถา้แก่ฤทธ์ิจ่ายเงินชดเชยผา่นตาํรวจเท่าจาํนวนหน้ีของ

บวัลอยแต่ตาํรวจยกัยอกไวค้ร่ึงหน่ึง ฝ่ายเถา้แก่ฤทธ์ิเม่ือจ่ายไปแลว้ก็กลบัมาทวงหน้ีบวัลอย เพราะ

เขา้ใจว่าจะไดเ้งินกลบัไปเต็มจาํนวน ทั้งสองจึงไดรู้้ความจริงว่าตาํรวจยกัยอกเงินไป บวัลอยรู้ดีว่า

คนจนไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องใดๆ แมจ้ะตกอยูใ่นฐานะของผูถ้กูกระทาํก็ตาม เขาไดแ้ต่กม้หนา้รับชะตา

กรรมท่ีตอ้งสูญเสียลกู และยงัมีหน้ีสินท่ีตอ้งรับผดิชอบอีกจาํนวนมากจากการกูเ้งินเถา้แก่ฤทธ์ิ พระ

จนัทร และเจา้พ่อขาม หม ูไก่ ท่ีเล้ียงไวก้็ตอ้งคอยเฝ้าเพราะตวัเงินตวัทองมาลกัไปกินทุกวนั หมท่ีู

คิดว่าจะเก็บไวท้าํทุนก็ถกูขอไปถวายเจา้พ่อ เงินท่ีเหลือจากงานศพลกูก็ถกูหลวงพ่อเนียนมาขอให้

บริจาคสร้างศาลา เหตุการณ์ท่ีตาํรวจ โรงสี วดั และตาํหนกัเจา้พ่อขาม พากนัมาฉกฉวยสมบติัของ

บวัลอย เหตุการณ์นั้นดาํเนินคู่ไปกบัเหตุการณ์ท่ี “ตวัเห้ีย” แอบมากินไก่ท่ีเขาเล้ียงไวเ้กือบหมดเลา้ 

การดาํเนินเร่ืองเช่นน้ีคลา้ยคลึงกบั เร่ืองสั้น เห้ีย (2524) ท่ีมีเน้ือหาเปรียบเทียบพฤติกรรมของ 

ขา้ราชการ พระ และผูใ้หญ่บา้น ว่าเป็น “ตวัเห้ีย” ท่ีมาลกักินไก่จนหมดเลา้  ในเร่ือง เห้ีย (2524) ตวั

ละครแม่โกรธและตดัสินใจเตรียมลุกข้ึนสูก้บั “ตวัเห้ีย” แต่ในนวนิยาย โคกพระนาง (2532) บวัลอย

เลือกทางออกเป็นการปลอบใจตวัเองใหอ้ยูร่่วมกบัปัญหาใหไ้ด ้ดงัท่ีเขาคิดในใจว่า “คนธรรมดา

อย่างเขาไม่อาจจะแยกตัวออกจากพวกมนั (ตัวเห้ีย) ไปมีชีวิตอยู่ตามล าพังได้ และเมื่อจ าเป็นต้องอยู่

ร่วมกับมนั เขากต้็องพยายามรู้เท่าทันมนัเท่า ๆ กับท่ีต้องรู้เท่าทันตัวเอง... เพ่ือจะไม่เผลอไผลผสม

โรงไปกับพวกมนั”(วิมล ไทรน่ิมนวล, 2533:104) วิมลไดแ้สดงใหเ้ห็นว่า คนจนตอ้งอดทนเมื่อถกูผู ้

มีอาํนาจเอารัดเอาเปรียบ เสมือนว่าการกดข่ีเอารัดเอาเปรียบคนจนเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีคนจนตอ้ง

ยอมรับ คนจนคือผูถ้กูทอดท้ิง เม่ือเกิดปัญหาก็ตอ้งเผชิญปัญหาเพียงลาํพงั 

วรรณกรรมกลุ่มต่อมาเป็นการสะทอ้นภาพปัญหาของผูย้ากไร้ในเขตเมือง ไดแ้ก่เร่ือง            

คนจน (2528) และ นักมงัสวิรัติ (2536) เมื่อพิจารณาปัญหาสาํคญัท่ีสุดของผูย้ากไร้ในเขตเมืองคือ 

ไม่มีเงิน เม่ือไม่มีเงินแลว้จึงเกิดปัญหาอ่ืนตามมา เช่น อดอยาก ไม่มีส่ิงของอาํนวยความสะดวกทาํ

ใหต้อ้งทาํงานหนกัข้ึน เส้ือผา้สกปรกขาดวิ่น ไม่มียารักษาโรค ไม่มีท่ีอยูอ่าศยัเป็นหลกัแหล่งหรือ

หากมีก็ซอมซ่อไร้อนามยั รวมไปถึงปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาเหล่าน้ีเหน่ียวร้ังไม่ใหผู้ย้ากไร้มีชีวิตท่ี

ดีข้ึน วรรณกรรมในกลุ่มน้ีวิมลตอ้งการแสดงใหเ้ห็นว่า ผูย้ากไร้ไม่เหมาะท่ีจะอาศยัในสงัคมเมือง 
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พ้ืนท่ีเมืองมีการแข่งขนัสูง ทุกอยา่งในเมืองตอ้งใชเ้งินซ้ือ แตกต่างจากชนบทท่ียงัมีทรัพยสิ์นใน

รูปแบบอ่ืน เช่น ท่ีดิน แหล่งอาหารตามธรรมชาติ การเอ้ืออาทรจากครอบครัว สภาพแวดลอ้ม

ชนบทดีกว่าเมื่อเทียบกบัเมือง 

ความแตกต่างท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงระหว่างผูย้ากไร้เขตชนบทและเขตเมืองคือ “ความ

ชาํนาญในการประกอบอาชีพ” ชนบทเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เกษตรกรเป็นเจา้ของพ้ืนท่ี เช่ียวชาญ

การทาํไร่ ทาํนา ทาํสวน ดงันั้นจึงยงัมีหนทางแกไ้ขปัญหาได ้แตกต่างจากเขตเมืองท่ีเกษตรกรมี

สถานะเป็นคนแปลกหนา้ วิมลแสดงใหเ้ห็นว่า เมื่อเกษตรกรอพยพไปอยูใ่นเมืองก็จาํตอ้งทาํอาชีพท่ี

ตนไม่ชาํนาญ เมืองไม่มีไร่ ไม่มีนา ไม่มีสวน ไม่มีงานสบายรองรับ สุดทา้ยผูย้ากไร้ก็ตอ้งทาํงานเป็น

เคร่ืองจกัรสงัเวยการพฒันาของเมือง ดงันั้นบทสรุปของเกษตรกรอพยพในวรรณกรรมของวิมลแต่

ละเร่ืองจึงน่าสลดใจคลา้ยคลึงกนั คือ ทาํงานหนกัจนพิการ เสียสติ หรือเสียชีวิต  

นวนิยายเร่ือง คนจน (2528) เป็นเร่ืองราวของครอบครัวเกษตรกรยากจนท่ีขายนาใชห้น้ี

แลว้อพยพมาหางานทาํในกรุงเทพ แต่พวกเขาก็ตอ้งพบกบัความอดอยากเสียยิง่กว่าตอนอยูช่นบท  

คนจน (2528) เป็นการรวบรวมประเด็นและขยายรายละเอียดภาพชีวิตผูย้ากไร้ท่ีวิมลเคยเขียนไวใ้น

เร่ืองสั้นยคุก่อนหนา้ใหช้ดัเจนข้ึน โดยใชค้รอบครัวของป่านและชาวชุมชนแออดัหว้ยขวางเป็น

ตวัแทนของผูย้ากไร้ในเขตเมือง  วิมลแสดงใหผู้อ่้านเห็นความทุกขข์องผูย้ากไร้ผา่นตวัละครท่ี

สาํคญัในเร่ืองคือ ป่าน และหญิงหม้าย ป่านเป็นเด็กชายวยัรุ่นขาพิการ อาศยัอยูใ่นกระต๊อบกลางบึง

นํ้ าครํากบัครอบครัวรวม 5 คน ทุกคนอดม้ือกินม้ือ ฉากตอนป่านกลบัมาจากตะเวนขายขา้วตม้ผดั

แสดงใหเ้ห็นความเป็นอยูข่องครอบครัวเขาอยา่งดี ว่าพวกเขาตอ้งอดทนกบัความยากจนและเหน็ด

เหน่ือยมานานเพียงใด 

 

กลบัถึงบา้นเม่ือเลยเที่ยงคืน เขา(ป่าน) ยนืเยีย่วที่สะพานหนา้บา้นเหมือนทุกคืน มองเขา้ไปใน

บา้น เห็นแสงตะเกียงกระป๋องวอมแวม เขานึกเห็นภาพแม่กาํลงันัง่หลงัแขง็ เหง่ือซึมอยูห่นา้กะละมงั

ขา้วเหนียว เม่ือเปิดประตูสังกะสีเขา้ไปกเ็ป็นจริงอยา่งที่นึก แม่อยูท่ี่เดิม ท่าเดิม มือและแขนเคลื่อนไหว

ลกัษณะเดิม ขา้วของอยา่งเดิมเหมือนถูกสาปใหก้ระทาํซํ้ าซากเช่นนั้นมานานเกือบสิบปี ไม่มีอะไร

เปลี่ยนแปลงจากวนัท่ีผ่านไป นอกจากรอยเห่ียวยน่ท่ีมากข้ึน ลึกข้ึน สีหนา้หมองคลํ้ามากข้ึน ผมแซม
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ดว้ยสีเทามากข้ึน หลงัท่ีเคยตรงกค่็อย ๆ คอ้มลงเร่ือย ๆ สายตาฝ้าฟางมากข้ึน เร่ียวแรงลดนอ้ยลง และ

ร่างกายผอมลงจนดูเหลือตวันิดเดียว ทุกคร้ังท่ีกลบัมาเห็นสภาพแม่ในยามดึกและเงียบสงดัเช่นน้ีเขาอด

สะเทือนใจไม่ได ้มนัเป็นภาพท่ีทารุณจิตใจเขาอยา่งรุนแรง จนบางคร้ังนํ้าตาซึม มนัเหมือนกบัว่าแม่ถูก

จองจาํใหอ้ยูใ่นสภาพเช่นน้ีมานานแสนนานและไม่มีทีท่าว่าจะถูกปลดปล่อยใหเ้ป็นอิสระ โลกของแม่

กวา้งแค่กระต๊อบอุดอูแ้ละร้อนยามแดดกลา้ สายตาแม่ไม่เคยไปไกลกว่ากะละมงัขา้วเหนียว หรืออยา่ง

มากกภ็ายในบา้น นานคร้ังท่ีแม่จะออกมานอกบา้นและไดมี้โอกาสมองออกไปไกล ๆ  

(คนจน : 64) 

 ถึงแมว้่าครอบครัวของป่านขายอาหาร แต่สมาชิกในบา้นยงัคงอดม้ือกินม้ือ หลานสองคน

ตอ้งกินนํ้ าขา้วผสมกบันํ้ าตาลแทนนม แม่ของป่านกลายเป็นคนฉุนเฉียวโมโหร้ายตั้งแต่ครอบครัว

ยากจนลง แม่จูจ้ี้บ่นว่าจนป่านและพ่อไม่อยากกลบับา้น ป่านตอ้งอดทนกบัความทุกขใ์นบา้นและ

ความทุกขน์อกบา้น เมื่อป่านออกมาทาํงานนอกบา้นก็ตอ้งคอยหลบนกัเลงปากซอยท่ีมกัหาโอกาส

ทาํร้ายเขาอยูเ่สมอ จนกระทัง่เขาเจอหญิงหมา้ยและถกูหล่อนชกัชวนใหห้ลบันอนดว้ย หญิงหมา้ย

หวงัเงินตอบแทนจากการหลบันอนแต่ป่านก็ใหไ้ดไ้ม่มากนกั หลงัจากนั้นป่านก็มาหลบันอนกบั

หญิงหมา้ยเพื่อหลีกหนีความทุกขเ์ป็นประจาํ หญิงหมา้ยมีลกูติดหน่ึงคน เธออยากทาํงานท่ีไดเ้งิน

ง่ายจึงเขา้วงไพ่แลว้เล่นจนมีหน้ีสินจาํนวนมาก ความพยายามลงทุนหวงัรํ่ ารวยของหญิงหมา้ยไม่

สาํเร็จ เธอจึงยงัตอ้งอาศยัอยูใ่นชุมชนแออดั การเขา้บ่อนทาํใหเ้ธอติดการพนนัมากข้ึน เป็นหน้ีมาก

ข้ึน เธอจึงตดัสินใจใชห้น้ีดว้ยการหลบันอนกบัเจา้หน้ี และการตดัสินใจคร้ังนั้นทาํใหเ้ธอรู้สึกว่า 

การใชห้น้ีและหาเงินโดยการใชร่้างกายแลกนั้นไดเ้งินง่าย เธอจึงแอบขายบริการทางเพศตั้งแต่นั้น

มา แต่อาชีพน้ีก็ทาํใหเ้ธอถกูเจา้หน้ีและผูซ้ื้อบริการดูหม่ินศกัด์ิศรีอยูเ่สมอ เงินท่ีหามาไดห้มดไปกบั

วงพนนั เธอและลกูจึงยงัอดอยากเช่นเดิม ความแตกต่างของตวัละครป่านกบัหญิงหมา้ย คือ ป่านยงั

คิดอดทนต่อสูก้บัความทุกข ์ส่วนหญิงหมา้ยนั้นพร้อมพ่ายแพเ้สมอ เธอคิดว่าโลกคือนรก และนรก

แห่งน้ีก็ไม่ใช่สถานท่ีของคนจน คนจนเป็นเพียงผูอ้าศยั ไม่มีสิทธิมีความเป็นอยูท่ี่ดี ไม่มีโอกาส

ไดรั้บความช่วยเหลือจากใคร ตอ้งอยูอ่ยา่งทุกขท์รมานเพ่ือรอวนัตายเท่านั้น หญิงหมา้ยเคยปรารภ

กบัป่านเก่ียวกบัวิธีพน้ทุกขข์องเธอไวด้งัต่อไปน้ี 

ทุกวนัน้ีพี่ (หญิงหมา้ย) ไม่คิดอะไร ไม่หวงัอะไรทั้งนั้น ขอมีชีวิตไปวนั ๆ กพ็อแลว้ เบ่ือมนั

เม่ือไหร่กฆ่็าตวัตายมนัซะใหส้ิ้นเร่ืองหมดเวรหมดกรรมไป” 
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หล่อนพูดนํ้าเสียงราบเรียบ แต่เขา(ป่าน) ใจหายกบัความคิดของหล่อน 

“พี่พูดจริง ๆ รึ” 

หล่อนมองหนา้เขาดว้ยสายตาปรกติธรรมดา 

“ทาํไม พี่ไม่เห็นว่ามนัจะน่าต่ืนเตน้ตกใจตรงไหน ทุกวนัน้ีเราลาํบากลาํบนอดม้ือกินม้ือเรายงั

ทนกนัได ้เจ็บปวดหวัใจพี่กท็นมาแลว้ แลว้ทาํไมกบัแค่ฆ่าตวัตาย เจ็บตวัเด๋ียวเดียวมนักจ็บ มนัไม่มีอะไร

แตกต่างกนัสักนิด พี่คิดอะไรมากมายเกี่ยวกบัชีวิต เกี่ยวกบัการมีชีวิตอยูก่บัการฆ่าตวัตาย พี่เคยยนืดู

โทรทศัน์เห็นทหารถูกกบัระเบิดแขนขาแหลกเหลว แต่คนถูกระเบิดกย็งัพยายามกดัฟันต่อสู้กบัความ

เจ็บปวด เธอคิดดูซิมนัทรมานมนัแค่ไหนกว่าจะไปถึงโรงพยาบาล เขาฆ่าตวัตายเสียกจ็ะไม่ตอ้งทรมาน

ถึงขนาดนั้น บางทีมนัอาจจะเจ็บนอ้ยกว่าดว้ย บางคร้ังเม่ือจนแตม้ถึงท่ีสุดพี่เคยคิดฆ่าตวัตาย 

(คนจน : 60-61) 

 ในตวับทปรากฏว่าหญิงหมา้ยคิดฆ่าตวัตายถึง 3 คร้ัง เธอมกัแสดงออกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู ่

แต่ในขณะเดียวกนัผูว้ิจยัยงัเห็นความพยายามด้ินรนท่ีจะมีชีวิตอยูข่องเธอ ไดแ้ก่ การเขา้บ่อนไพ่เพ่ือ

หาเงินตั้งตวั การยอมแลกเรือนร่างเพ่ือใชห้น้ีและกูเ้งินมาเขา้บ่อนเพ่ือหาเงินตั้งตวั เพ่ือเล้ียงลกู แม้

จะถกูดูหม่ินทุกคร้ังแต่เธอก็ยนิยอม พฤติกรรมเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นความพยายามท่ีจะสูเ้พ่ืออนาคต 

แต่เม่ือเธอพลาดหวงัซํ้าแลว้ซํ้าอีกในระยะเวลาอนัสั้น ประกอบกบัเหตุการณ์ท่ีบัน่ทอนกาํลงัใจ เช่น 

เซียนพนนัดูถกูทุกคร้ังเม่ือเธอไปหลบันอนใชห้น้ี   หรือการทะเลาะกบัป่าน เป็นปัจจยักระตุน้ให้

เธอคิดถึงความตายบ่อยคร้ังข้ึน จนกระทัง่หญิงหมา้ยรู้สึกว่าความตายไม่น่ากลวั และเม่ือปัญหาชีวิต

บีบคั้นถึงท่ีสุดหญิงหมา้ยจึงตดัสินใจหนีความทุกขโ์ดยการฆ่าตวัตายพฤติกรรมของหญิงหมา้ย

เป็นไปในลกัษณะเดียวกนักบัแม่ของป่าน ตอนจบแม่ของป่านหมดความอดทนกบัความทุกขใ์น

ชีวิตแลว้ นางจึงตดัสินใจเผากระต๊อบใหไ้ฟคลอกตนเอง สามี และหลานอีกสองคนตายพร้อมกนั  

ความทุกขข์องผูย้ากไร้ประการต่อมาท่ีวิมลไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นคือ ทุกขจ์ากการมีลกูมาก 

ปัญหาน้ีเป็นหน่ึงในปัญหาสาํคญัของผูย้ากไร้ในวรรณกรรมยคุ 2527-2538 ของวิมล ดงัท่ีพบใน

เร่ือง คนจน (2528) คนเกิน (2533) และ นักมงัสวิรัติ (2536) ตวัอยา่งท่ีชดัเจนท่ีสุดคือเหตุการณ์ท่ี

ปรากฏในเร่ือง คนจน ( 2538) เร่ืองน้ีแสดงใหเ้ห็นตน้เหตุของปัญหา การดาํเนินไปของปัญหา และ

บทสรุปของปัญหาไวอ้ยา่งครบถว้น ตวับทช้ีใหเ้ห็นว่าการมีลกูมากของผูย้ากไร้เกิดจากความ
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พยายามหลีกหนีความทุกขใ์นชีวิตประจาํวนัโดยหาความสุขเร่ืองเพศ วิมลแสดงใหเ้ห็นว่าความสุข

เร่ืองเพศนั้นเป็นความสุขลาํดบัแรก ๆ ท่ีผูย้ากไร้พอจะหาได ้ความสุขชนิดน้ีมีมลูค่า สามารถ

แลกเปล่ียนเป็นเงินทองและชาํระหน้ีได ้ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีท่ีผูย้ากไร้ในชุมชนยอมใหห้ญิงหมา้ย

ชดใชห้น้ีพนนัดว้ยการหลบันอนกบัตน และเหตุการณ์ตอนท่ีป่านนาํเงิน 10 บาท กบัขา้วตม้ผดัไป

ใหห้ญิงหมา้ยแลกกบัการหลบันอน แมว้่าป่านยากจนมากแต่เขาก็ใหค้วามสาํคญักบัการจ่ายเงินเพื่อ

แลกความสุขทางเพศ นอกจากนั้นในเร่ืองยงัตีแผว่ิธีการแสวงหาความสุขเร่ืองเพศของผูย้ากไร้

หลากหลายวิธี ไดแ้ก่ จากความคิด จากความฝัน จากการหลบันอนกบัคู่ของตน จากการซ้ือบริการ 

และจากการฉุดคร่าข่มขืน จะพบว่าสามกรณีหลงัเป็นวิธีท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาตามมาไดท้ั้งส้ิน เช่น การ

ตั้งครรภ ์การแพร่โรคติดต่อ  ปัญหาอาชญากรรม ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า แทจ้ริงแลว้ผูย้ากไร้ตอ้งการมี

ความสมัพนัธท์างเพศเพ่ือหลีกหนีความทุกขเ์ท่านั้น ไม่ตอ้งการมีลกู แต่การมีเพศสมัพนัธโ์ดยขาด

ความรู้ในการป้องกนั หรือโดยความประมาทเลินเล่อจะก่อใหเ้กิดปัญหาใหญ่ตามมา ในเร่ืองพบว่า

พ่ีสาวของป่านนาํลกูมาท้ิงไวใ้หแ้ม่เล้ียงดู แม่ของป่านมกัจะหยบิยกเร่ืองน้ีมาเป็นตน้เหตุในการบ่น

เสมอ จนกระทัง่ก่อนแม่เผากระต๊อบ นางใชมี้ดแทงคอของหลานทั้งคู่ ราวกบัว่านางกาํลงักาํจดัศตัรู

ท่ีนางเกลียดมานานแสนนาน เหตุการณ์น้ีแสดงใหเ้ห็นว่า การเล้ียงเด็กเป็นปัญหาใหญ่ของผูย้ากไร้  

อีกตวัอยา่งหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นความทุกขจ์ากการมีลกูคือ การตั้งทอ้งคร้ังท่ีสองของหญิง

หมา้ย ตวับทแสดงใหเ้ห็นว่า การตั้งทอ้งคร้ังน้ีเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหเ้ธอตดัสินใจฆ่าลกูคนโตและ

ฆ่าตวัตายตาม เพราะเธอรู้ดีว่าลกูเป็นภาระท่ีเธอไม่สามารถเล้ียงดูไดล้กูคนแรกยงัตอ้งอดม้ือกินม้ือ 

การตั้งทอ้งคร้ังท่ีสองจึงทาํใหห้ญิงหมา้ยมองเห็นปัญหาใหญ่ในอนาคต เธอจึงตดัสินใจยติุปัญหา

ทั้งหมดดว้ยการฆ่าตวัตาย จากเหตุการณ์น้ีวิเคราะห์ไดว้่า การตดัสินใจฆ่าลกูคนโตและฆ่าตวัตาย

ของหญิงหมา้ย เป็นการตอกย ํ้าคาํพดูท่ีหญิงหมา้ยพดูกบัป่านเสมอว่า “โลกน้ีไม่ใช่โลกของคนจน” 

หญิงหมา้ยตระหนกัถึงปัญหาใหญ่ท่ีจะเกิด ประกอบกบัความอดอยาก ไร้ท่ีพึ่ง ไร้ความหวงั การถกู

ดูหม่ินศกัด์ิศรีจากคนในชุมชน ทาํใหห้ญิงหมา้ยตดัสินใจ ‘หนีออกไปจากโลกท่ีไม่ใช่โลกของคน

จน’ นัน่คือการฆ่าตวัตาย ดงัท่ีหญิงหมา้ยมกัชวนป่าน “หนีออกไปจากโลกท่ีไม่ใช่โลกของคนจน” 

อยูห่ลายคร้ังจากบทสรุปขา้งตน้ทาํใหเ้ห็นเร่ืองการมีลกูมาก และเห็นผลกระทบท่ีตามมาคือ 

ประชากรดอ้ยคุณภาพ และปัญหาอาชญากรรม นอกจากนั้นวิมลยงัสะทอ้นใหเ้ห็นสวสัดิการรัฐท่ี
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ดูแลไม่ทัว่ถึง คนในสงัคมจึงตอ้งแก่งแยง่ด้ินรนดว้ยตนเอง จนเกิดปัญหาสงัคมอ่ืน ๆ ตามมา เช่น 

ปัญหาการฆ่าตวัตายยกครัวในบา้นหญิงหมา้ย และบา้นของป่าน  

ภาพความทุกขข์องผูย้ากไร้ในเขตเมืองเร่ืองสุดทา้ยคือ นักมงัสวิรัติ (2536) เน้ือเร่ือง

กล่าวถึงเพ่ือนสามคนท่ีสนิทสนมกนัมาตั้งแต่เด็ก วิรัติเรียนเก่งและประสบความสาํเร็จในชีวิตจนได้

เป็นเจา้ของโรงพิมพ ์คนท่ีสองคือ ‘ผม’ เป็นคนเรียนอ่อนแต่ฝ่าฟันจนมีอาชีพนกัเขียน คนสุดทา้ย

ช่ือทุย เป็นคนสมองทึบ เขาเคยทาํงานโรงงานฆ่าสตัวแ์ต่ภายหลงัวิรัติใหม้าทาํงานท่ีโรงพิมพ ์วนั

หน่ึง ‘ผม’ ไปเยีย่มเพื่อนเก่าจึงไดพ้บว่าวิรัติอุปนิสยัเปล่ียนไปมาก เขาพดูถึงเร่ืองการเขา้ไปมีอาํนาจ

ทางการเมือง และโออ้วดความดีของตนเองท่ีกินมงัสวิรัติ มีจิตใจเหมือนเทวดา ไม่เบียดเบียนสตัว ์   

แต่ ‘ผม’ ก็ยงัเห็นอาหารของเขาทุกจานป้ันเลียนแบบเน้ือสตัว ์เม่ือ  ‘ผม’ เดินลงไปเยีย่มทุยท่ีโรง

พิมพก์็พบว่า โรงพิมพข์องวิรัติใชแ้รงงานคนงานอยา่งหนกั ทุยมือขาดเพราะทาํงานหนกัจนเคร่ือง

ตดักระดาษตดัมือ เมื่อ ‘ผม’ แอบตามเขา้ไปในโรงพิมพก์็ตอ้งพบกบัภาพคนงานท่ีทาํงานเสมือน

เคร่ืองจกัร โรงพิมพเ์ต็มไปดว้ยฝุ่ น กล่ินสารเคมีและเสียงดงัหนวกหู 

 

ผมยนืจอ้งภาพอยูอ่ึดใจเตม็ ๆ เพราะตอ้งปรับสายตาใหเ้ขา้กบัแสงขุ่นมวัท่ีผ่านกระเบ้ืองใสลง

มาผสมกบัฝุ่ นกระดาษท่ีคละคลุง้ไปทั้งหอ้ง เสียงเคร่ืองไสกาวไม่ตํ่าว่าสิบเคร่ืองกรีดเสียงแกร๊ก ๆ เสียด

หูระงม หูผมอื้อ แสบตา เหมน็กลิ่นกระดาษกบักลิ่นกาวจนแทบสาํลกั ผมคิดว่าน่ีมนัเป็นนรกชดั ๆ ถา้

ผมอยูส่ักคร่ึงชัว่โมงคงคลุม้คลัง่หรือไม่กห็มดสติแน่ ผมไม่อยากเช่ือว่าพวกเขาเกือบร้อยคนจะทนกนั

เป็นแรมวนั แรมเดือน แรมปี หรือสิบปีอยา่งน้ีได ้และไม่อยากจะเช่ือข้ึนไปอีกกคื็อในจาํนวนคนเหล่าน้ี

เป็นผูห้ญิงทั้งหมด ซํ้ ามีผูใ้หญ่ไม่ถึงสิบคน นอกนั้นเป็นเดก็หญิงอายสุักสิบกว่าขวบทั้งนั้น แต่ละคน

ลว้นผอมแกร็น ผิวเหลืองซีดเหมือนคนเป็นโรค ไม่มีใครพูดกนัเลย ทุกคนนัง่ประจาํท่ีบนเกา้อี้ไมป้ระจาํ

หวัไสกาว คอยป้อนกระดาษที่พิมพแ์ละพบัแลว้เขา้เคร่ือง เพื่อใหม้นัหุม้ปกออกมาเป็นเล่มหนงัสือ คนที่

เคลื่อนไหวกค็ือคนที่จะตอ้งหอบหนงัสือที่เขา้ปกแลว้ไปเขา้แท่นเจียน  

ในแสงขุ่นมวันั้นผมไม่เห็นความเป็นชีวิตอยูเ่ลย ทุกส่ิงเป็นเคร่ืองเคร่ืองจกัรผุโทรมรอวนัเวลา

ผุพงัไปอีกไม่นานนกั 

(นกัมงัสวิรัติ : 101-102) 
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ในเร่ือง นักมงัสวิรัติ (2536) วิมลเสนอภาพแรงงานผูย้ากไร้ถกูนายจา้งใชแ้รงงานเสมือน

เป็นเคร่ืองจกัรกล ตวัละครแรงงานแต่ละคนลว้นแสดงอาการเหมือนเคร่ืองจกัรกล วิมลท้ิงทา้ยให้

เห็นว่า แรงงานเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นแรงงานเด็ก สภาพการทาํงานเช่นนั้นวิเคราะห์ไดว้่า แรงงาน

เด็กเหล่าน้ีตอ้งอดทนมากกว่าปกติ เพราะแมแ้ต่ผูใ้หญ่ท่ีร่างกายแข็งแรงอยา่ง ‘ผม’ ยงัทนแทบไม่ได ้

และมีตวัอยา่งผูใ้หญ่หน่ึงคนท่ีทาํงานพลาดเสียมือไปแลว้ คือ ‘ทุย’ และอุบติัเหตุเช่นน้ีก็อาจเกิดข้ึน

อีกในวนัใดวนัหน่ึง เพราะสภาพความเป็นอยูเ่อ้ือใหเ้กิดเหตุการณ์เช่นนั้น 

4.2 .1 .2 การเผยต้นตอปัญหาของผู้ยากไร้ 

  เป้าหมายหลกัของวรรณกรรมเพื่อชีวิตอีกประการหน่ึงคือ ตอ้งเผยใหเ้ห็นตน้ตอ

ปัญหาของผูย้ากไร้ หรือเรียกว่า “การเผยโฉมหน้าศัตรูของประชาชน” ตามแนวทางวรรณกรรมเพื่อ

ชีวิต วรรณกรรมกลุ่มเพ่ือชีวิตของวิมลในยคุน้ีแสดงพฤติกรรมตวัละครฝ่ายตรงขา้มของผูย้ากไร้ได้

ชดัเจนข้ึนกว่าวรรณกรรมยคุแรก ในยคุแรกเม่ือวิมลบรรยายพฤติกรรมฝ่ายตรงขา้มผูย้ากไร้ มกัจะ

แสดงผา่นคาํบอกเล่าของผูย้ากไร้ แต่ในยคุน้ีตวัละครฝ่ายตรงขา้มจะออกมาแสดงบทบาทเอารัดเอา

เปรียบผูย้ากไร้ดว้ยตวัเอง ดงัท่ีพบในเร่ือง   คนจน (2528) โคกพระนาง (2532) และ นักมงัสวิรัติ 

(2536)นอกจากนั้นวิมลยงัแสดงใหเ้ห็นผูเ้อารัดเอาเปรียบท่ีหลากหลายมากข้ึน เช่น การเอารัดเอา

เปรียบโดยพระ การเอารัดเอาเปรียบโดยใชร้างวลัล่อจากบ่อนพนนั การเอารัดเอาเปรียบโดยเพื่อน 

การเอารัดเอาเปรียบโดยผูย้ากไร้ดว้ยกนัเอง วิมลทาํใหผู้อ่้านเห็นว่าบทบาทของผูเ้อารัดเอาเปรียบไม่

จาํกดัอยูเ่พียง รัฐ หรือกลุ่มทุนอีกต่อไป แต่พฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบแทรกซึมไปยงัสมาชิกกลุ่ม

อ่ืน ๆ ของสงัคมแมแ้ต่กลุ่มผูน้าํทางความเช่ือท่ีควรจะเป็นผูเ้สียสละ แต่กลบักอบโกยผลประโยชน์

จากผูย้ากไร้ ดงัท่ีพบในเร่ีองโคกพระนาง (2532) ผูอ่้านจะพบบทบาทของนายทุนในคราบพระ ใน

เหตุการณ์ท่ี พระจนัทรกดดนัใหบ้วัลอยเสียดอกเบ้ียเต็มจาํนวน แมว้่าเขาคืนเงินก่อนกาํหนด ท่าที

การแสดงออกของพระเป่ียมดว้ยเมตตา แต่พระจนัทรรู้ดีว่าสถานะของท่านทาํใหช้าวบา้นตอ้ง

เกรงใจ อีกทั้งยงัมีเหตุผลเร่ืองบาปกรรมเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมลกูหน้ี ชาวบา้นเกรงกลวั

บาปกรรมไม่กลา้โกง ไม่กลา้จ่ายไม่ครบ และหากท่านพดูว่าจะจ่ายเงินแทน ลกูหน้ีก็จะรู้สึกผดิและ

รีบจ่ายดอกเบ้ียทนัที ซ่ึงเหตุการณ์ก็เป็นจริงตามท่ีพระจนัทรคิด  
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“ไม่ตอ้งทาํอะไรหรอกโยม อาตมารับผิดชอบเงินที่ขาดไปเอง น่ีตอ้งโทษอาตมาเอง เพราะ

ไม่ไดถ้ามโยมใหแ้น่นอนว่าจะเอาไปกี่เดือนแน่ เห็นโยมบอกว่าสามเดือน อาตมากเ็ขียนไปสามเดือน 

พอโยมเกิดเปลี่ยนใจข้ึนมา อาตมากต็อ้งรับผิดชอบมนัถึงจะถูก เอาละ ไม่เป็นไรโยม...” 

บวัลอยเหง่ือซึม รู้สึกร้อนวูบวาบเหมือนคร้ังแรกท่ีมาขอกูเ้งิน ผิดกนัแต่ว่าคร้ังน้ีเขารู้สึกผิดท่ี

โยนความรับผิดชอบไปใหพ้ระจนัทร เขาคิดว่าพระจนัทรพูดถูก เขาบอกท่านไปเองว่าขอยมืสามเดือน 

เม่ือเขานาํเงินมาใหก้่อนกเ็หมือนกบัว่าเขาโกหกพระ ซํ้ ายงัทาํใหท่้านเดือดร้อน ความจริงท่านกดี็ต่อเขา 

หากไม่ไดเ้งินท่ีท่านช่วยป่านน้ีเขาจะเป็นอยา่งไรกสุ็ดรู้ มิตอ้งขายควายไปหมดทั้งสองตวัดอกหรือ เขา

คิดแลว้กใ็หรู้้สึกละอายใจนกั 

“เออ้... ท่านครับ... เร่ืองน้ีน่ะ... เร่ืองน้ีผมผิดเอง ขอบพระคุณท่านครับท่ีเมตตาผม ผมจะถวาย

เงินส่วนที่หกัไวค้ืนครับ” 

(โคกพระนาง : 79-80) 

 หากพิจารณาตวัละครพระจนัทรมาโดยตลอดก็จะพบว่า พระจนัทรเป็นผูดู้แลเร่ืองเงินของ

วดัแต่เพียงผูเ้ดียว หากท่านจะแกไ้ขสญัญาเพื่อช่วยเหลือชาวบา้นท่ีเดือดร้อนก็ไม่มีใครรู้ แต่พระ

จนัทรยกเร่ืองกรรมการวดัมาอา้ง เพ่ือกดดนัใหบ้วัลอยตอ้งจ่ายดอกเบ้ีย การกระทาํของพระจนัทรจึง

ไม่เป็นการช่วยเหลือชาวบา้นดงัท่ีท่านกล่าวอา้งมาตลอด แต่เป็นการปฏิบติักบัชาวบา้นอยา่งเจา้หน้ี

ผูเ้คร่งครัดปฏิบติัต่อลกูหน้ี  การบีบบงัคบัทางออ้มเช่นน้ีพบบ่อยคร้ังในวรรณกรรมกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัอิทธิพลความเช่ือในสงัคมชนบทซ่ึงจะกล่าวต่อไป  

 ในเร่ือง คนจน (2528) ผูอ่้านจะเห็นตวัละครฝ่ายตรงขา้มผูย้ากไร้ท่ีสาํคญัคือ จ๊ิกโก๋หนา้ปาก

ซอย ชาวบา้นรู้กนัว่าจ๊ิกโก๋กลุ่มน้ีเป็นสายสืบใหต้าํรวจ แต่พวกเขากลบัทาํตวัเป็นอนัธพาล เสพยา

เสพติด ฉุดผูห้ญิงไปข่มขืน ทาํร้ายร่างกายคน ฆ่าคน โดยไม่มีผูใ้ดเอาผดิได ้ทั้งตาํรวจเองก็ยงัไม่ใส่

ใจตรวจตรา ปล่อยใหม้ีอาชญากรรมในชุมชน คนในชุมชนจึงตอ้งระมดัระวงัตวักนัเอง เพราะไม่มี

ใครคุม้ครอง หนา้ท่ีของตาํรวจคือคอยรับสินบนจากธุรกิจผดิกฎหมายในชุมชน ตาํรวจและสายสืบ

ของตาํรวจในชุมชนน้ีจึงมีสถานะเป็นกลุ่มอิทธิพลท่ีน่ากลวั ไม่ใช่ผูพิ้ทกัษส์นัติราษฎร์ จ๊ิกโก๋หนา้

ปากซอยไม่เคยเกรงกลวัผูใ้ด นึกอยากจะทาํอะไรก็ทาํตามความพอใจ ดงัจะพบจากตอนท่ีจ๊ิกโก๋กลุ่ม

น้ีกาํลงัจะฉุดผูห้ญิงไปข่มขืน  
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“ดว้ยฟ้าบนัดาล ใหเ้ธอเป็นคู่ของพี่ นํ้าใจนอ้งช่างดี สมท่ีจะป้ีนอ้งได ้มาเถิดทูนหวั ใหพ้ี่เป็น

ผวัดวงใจ เรือนหอพี่อยูไ่ม่ไกล เพียงแค่ปลายนาน้ีเอง...” 

แลว้พวกมนักห็วัเราะคร้ืนเครง เดก็หนุ่มสาวหนา้เสีย คงไม่คิดว่าดึกอยา่งน้ีแลว้พวกมนัจะคง

อยูก่นัอีก แต่เม่ือรู้กส็ายเกินไปแลว้ ไอผ้อมโดดแผลว็รําป้อเขา้ไปขวางหนา้ อีกสองคนเขา้ประกบหลงั 

เดก็สาวบอกหนุ่มนอ้ยเสียงสั่นว่า เธออยา่ท้ิงฉันนะ ฉันรักเธอ ไอผ้อมหวัเราะ “พี่น่ีซินอ้ง รักจริง ไอตู้ด

นัน่มนัตอแหลนอ้งทั้งนั้น มนับอกนอ้งใช่มั้ยล่ะว่าตายแทนนอ้งได ้เด๋ียวพี่จะพิสูจน์ใหน้อ้งเห็นว่ามนักบั

พี่ใครรักนอ้งจริง” 

หนุ่มนอ้ยหนา้ซีด เหง่ือโชก เดก็สาวถอยเบียดเดก็หนุ่มตวัสั่น เสียงสั่น 

“เธอรักฉันอยา่ท้ิงฉันไปนะ” ไม่มีเสียงตอบจากหนุ่มนอ้ย แต่มีเสียงดงัอึ้กและออ้กดงัจากทอ้ง

ของเดก็หนุ่ม เม่ือเหลียวมองกเ็ห็นเขาตวังอคุดคูอ้ยูก่บัพื้น คนหน่ึงดึงแขนข้ึนมาแลว้เขา้ประกบดา้นหลงั 

สอดแขนเขา้ใตรั้กแร้ลอ็คไหล่เอาไวแ้น่น  

(คนจน : 138-139) 

กลุ่มจ๊ิกโก๋ลงมือทาํร้ายคนรักของผูห้ญิงก่อน แลว้จึงฉุดเธอไปรุมโทรม ต่อจากนั้นพวก    

จ๊ิกโก๋จึงกลบัมาเสพกญัชาแลว้พดูทา้ทายอยา่งไม่กลวักฎหมายว่า ตาํรวจไม่มีทางมาจบัพวกตน        

จ๊ิกโก๋กลุ่มน้ีเรียกตาํรวจว่า “จาํอวด” อนัหมายถึง การแสดงโดยใช้ถ้อยค า ท่าทาง ชวนให้ตลกขบขัน 

(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) ในบริบทน้ีสามารถวิเคราะห์ไดว้่าจ๊ิกโก๋กาํลงัหมายถึง ตาํรวจไม่ใส่ใจ

ทุกขสุ์ขของประชาชน เป็นตาํรวจแค่เคร่ืองแบบ ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตาํรวจ 

เร่ือง คนจน (2528) สะทอ้นใหเ้ห็นปัญหาเจา้หนา้ท่ีรัฐละเลยการปฏิบติัหนา้ท่ีจนทาํให้

อาชญากรรมในชุมชนกลายเป็นเร่ืองปกติ ไม่มีใครกลา้ต่อตา้นหรือทวงถามหาความยติุธรรม วิมล

แสดงใหเ้ห็นว่า ตาํรวจตั้งกลุ่มจ๊ิกโก๋ใหมี้อาํนาจในชุมชนและปล่อยใหคุ้กคามชาวบา้นภายใตช่ื้อ 

‘สายสืบของตาํรวจ’ ในเร่ืองตาํรวจปรากฏกายคร้ังเดียวคือตอนมารับศพหญิงหมา้ยท่ีผกูคอตายไป

แลว้ นอกเหนือจากนั้นตาํรวจก็มาในรูปของคาํโจษขานเก่ียวกบัการรับสินบนจากธุรกิจผดิกฎหมาย 

ซ่ึงการรับสินบนของตาํรวจยงัปรากฏในเร่ือง โคกพระนาง (2532) ในตอนท่ีตาํรวจผูใ้หญ่ยกัยอก

เงินทาํขวญับวัลอยไวค้ร่ึงหน่ึง เงินน้ีตาํรวจและเถา้แก่รู้กนัดีว่าเป็น ‘เงินปิดคดี’ เมื่อตาํรวจไดรั้บเงิน
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มาจึงแอบหกัไวค้ร่ึงหน่ึง แลว้ยงัสร้างภาพว่าตนเป็นคนดีผดุงความยติุธรรม พดูเรียกร้องบุญคุณว่า

เขาพยายามต่อรองกบัเถา้แก่โรงสีแลว้ว่าใหจ่้ายใหบ้วัลอย เมื่อบวัลอยกลบัออกไปตาํรวจเลขาหนา้

หอ้งยงัชกัชวนบวัลอยทาํบุญ บวัลอยตอ้งจ่ายแบบเสียมิไดเ้พราะเห็นว่านายตาํรวจใหญ่มีบุญคุณกบั

ตน พฤติกรรมของตาํรวจในนวนิยายทั้งสองเร่ืองจึงแสดงใหเ้ห็นความส้ินหวงัของผูย้ากไร้ท่ีจะยดึ

ตาํรวจเป็นท่ีพึ่งไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะนอกจากจะเป็นท่ีพึ่งของประชาชนไม่ไดแ้ลว้ ตาํรวจในเร่ืองยงั

ซํ้าเติมความทุกขข์องประชาชนเพ่ือผลประโยชน์ของตวัเองอีกดว้ย  

ตวัอยา่งของการขดูรีดท่ีสาํคญัอีกตวัอยา่งหน่ึงคือการตั้งบ่อนพนนัในชุมชนแออดัในเร่ือง 

คนจน (2528) จะพบว่าหญิงหมา้ยตั้งหนา้ตั้งตาเขา้บ่อนทุกวนัเพราะหวงัว่าจะหาเงินสร้างตวั แต่

เหตุการณ์กลบัไม่เป็นอยา่งท่ีเธอคิด จากเน้ือเร่ืองพบว่า วิมลสร้างตวัละครข้ึนมาอีกหน่ึงตวัใหมี้

ลกัษณะตรงกนัขา้มกบัหญิงหมา้ย คือ ตวัละครเซียนพนนั หญิงหมา้ยเป็นตวัแทนของคนจนท่ีเล่น

การพนนัแลว้ลม้เหลว ส่วนเซียนพนนัเป็นตวัแทนของผูป้ระสบความสาํเร็จในการเล่นพนนั ใน

เร่ืองจะปรากฏฉากท่ีเซียนพนนัเปิดเผยเคลด็ลบัวิธีเล่นการพนนัใหห้ญิงหมา้ยรู้ว่า ควรจะเล่นการ

พนนัอยา่งพอดี ๆ จาํกดัวงเงินในการเล่นแต่ละคร้ัง และหา้มนาํโฉนดบา้นไปเก่ียวขอ้งกบัการเล่น

พนนัเป็นอนัขาด แมว้่าเซียนพนนัจะเปิดเผยเคลด็ลบัอยา่งละเอียดเช่นน้ี แต่หญิงหมา้ยกลบัไม่

ปฏิบติัตามคาํแนะนาํ เธอจึงเล่นเสียจนเป็นหน้ีทุกคร้ัง วิมลแสดงใหผู้อ่้านเห็นว่า คนแต่ละคนมีสติ

ยบัย ั้งชัง่ใจไม่เท่ากนั เม่ือความโลภครอบงาํจิตใจแลว้จึงทาํใหค้นขาดสติง่ายข้ึน หลกัการน้ีทาํให้

บ่อนไพ่และเซียนพนนัรํ่ ารวย เพราะพวกเขารู้ว่าชุมชนน้ีมีแต่คนใชแ้รงงาน ฐานะยากจน ทุกคน

อยากรวย เขาจึงตั้งบ่อนข้ึนมาเพ่ือสร้างความหวงัและหลอกเอาเงินจากคนจน โดยท่ีคนจนเต็มใจเอา

เงินมาเขา้บ่อนเอง ดว้ยความโลภ และการเล่นพนนัอยา่งขาดสติ 

เร่ือง นกัมงัสวิรัติ (2536) นอกจากจะแสดงใหเ้ห็นการกดข่ีระหว่างนายทุนกบัผูย้ากไร้แลว้

ยงัมีรายละเอียดท่ีน่าสนใจอีกเร่ืองหน่ึงคือ ความสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนสามคน วิรัติ ผม และทุย ท่ี

เคยเป็นเพ่ือนสนิทกนัมาตอนเด็ก แต่เม่ือวิรัติรํ่ ารวยข้ึนเขากลบัปฏิบติักบัเพ่ือนอยา่งนายจา้งปฏิบติั

กบัลกูจา้ง เมื่อ ‘ผม’ ไปเยีย่มวิรัติและขอใหเ้ขาชวนทุยมาร่วมโต๊ะอาหาร แต่วิรัติกบัตอบว่า “มนั

เป็นคนงาน” เขาเร่ิมตักอาหารท่ีเป็นรูปลิน้วัว “ขึน้มากินด้วยกันท่ีน่ี พวกคนงานเห็นเข้าจะหาว่าเรา

เลือกท่ีรักมกัท่ีชัง แล้วกจ็ะเสียการปกครอง...” (วิมล ไทรน่ิมนวล, 2539:93)  
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จากบทสนทนาจะพบว่าวิรัติไดจ้ดัใหทุ้ยเป็นกลุ่มคนงาน ไม่ไดเ้ป็นเพื่อนของเขาอีกต่อไป 

แต่กระนั้นเขาก็ยงัอา้งว่าเขารับทุยเขา้มาทาํงานเพราะอยากช่วยเหลือ เห็นแก่ความเป็นเพ่ือน แต่เม่ือ

ทุยเขา้มาเป็นคนงาน ทุยก็ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งกดข่ีเช่นเดียวกนักบัคนงานคนอ่ืน ดงัท่ีแสดงไว้

ขา้งตน้ วิมลแสดงใหเ้ห็นว่า เงินทาํใหค้วามคิดและการปฏิบติัตวัของคนเปล่ียนไป เงินทาํใหค้นกด

ข่ีคนอ่ืนไดแ้มว้่าคนคนนั้นจะเคยเป็นเพ่ือนสนิทกนัมาก็ตาม  

จากตวัอยา่งท่ีแสดงมาทั้งหมดจะพบว่าโฉมหนา้ของผูเ้อารัดเอาเปรียบผูย้ากไร้ใน

วรรณกรรมของวิมลยคุ 2527-2538 มีหลากหลายกลุ่มมากข้ึน รวมถึงมีวิธีการเอารัดเอาเปรียบท่ีแยบ

ยลข้ึน ความวิตกกงัวลท่ีวิมลแสดงใหเ้ห็นคือ การท่ีผูย้ากไร้ยนิยอมใหฝ่้ายตรงขา้มเอารัดเอาเปรียบ 

โดยคิดว่าเป็นความกรุณา เป็นประเพณี เป็นความหวงัโชคลาภ โดยไม่ตระหนกัถึงส่ิงท่ีตนตอ้ง

สูญเสียไป นอกจากนั้นวิมลยงัตั้งขอ้สงัเกตถึงพฤติกรรมของฝ่ายเอารัดเอาเปรียบไวว้่า พวกเขามกั

สร้างภาพใหผู้อ่ื้นเห็นว่าเขาเป็นคนดี มีเมตตา มีบุญคุณต่อผูย้ากไร้  จากวรรณกรรมของวิมลแสดง

ใหเ้ห็นว่า ตวัละครกลุ่มท่ีประกาศตนว่าเป็นคนดีมีศีลธรรม จะเป็นตวัละครท่ีมีเบ้ืองหลงัชัว่ร้าย

เสมอ ภาพลกัษณ์คนดีท่ีสร้างข้ึนจึงกลายเป็นอาวุธสาํคญัท่ีสุด ท่ีจะทาํใหผู้ย้ากไร้ยอมถกูกดข่ีดว้ย

ความเต็มใจ ซ่ึงภาวะเช่นน้ีน่ากงัวลมากกว่าการถกูกดข่ีโดยไม่เต็มใจ เพราะเม่ือเต็มใจใหก้ดข่ีแลว้ก็

จะไม่เกิดการต่อตา้น เม่ือไม่ต่อตา้นสงัคมก็จะเต็มไปดว้ยผูถ้กูกดข่ี และเม่ือถึงเวลานั้นผูย้ากไร้ก็จะมี

วิถีชีวิตท่ีเลวร้ายลงไปเร่ือย ๆ 

4.2 .1.3 การเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาให้กบัผู้ยากไร้ และการแสดงตวัอย่าง 

ภาพสังคมเมือ่ขจดัปัญหาของผู้ยากไร้ส าเร็จ 

จากการศึกษาวรรณกรรมในยคุ พ.ศ. 2527-2538 ของวิมลจะพบว่า เร่ือง คนจน 

(2528) ทาํหนา้ท่ีวรรณกรรมเพื่อชีวิตอยา่งสมบูรณ์ กล่าวคือ สะทอ้นภาพความทุกขย์ากของผูย้ากไร้ 

เผยใหเ้ห็นตน้เหตุความทุกขย์ากของผูย้ากไร้ เสนอแนวทางการแกปั้ญหาใหก้บัผูย้ากไร้ และแสดง

ภาพสงัคมเม่ือขจดัปัญหาของผูย้ากไร้ออกไปจนหมดส้ินตวัละครสาํคญัท่ีทาํหนา้ท่ีเสนอแนวทาง

แกปั้ญหาในเร่ืองน้ีคือ จีนชรา และป่าน ตวัละครสองตวัน้ีมกัปรึกษาหารือกนัเร่ืองความทุกขย์ากท่ี

เกิดกบัคนจน บอกเล่าความใฝ่ฝันท่ีจะกลบัไปใชชี้วิตในชนบท ทาํการเกษตรแบบพึ่งพาฤดูกาล ไม่
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ใชปุ๋้ยเคมี ปลกูเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน ไม่เร่งผลิตเพ่ือขายจนกระทัง่ดินเส่ือมสภาพ วิมลแสดง

ใหเ้ห็นภาพวิถีชีวิตท่ีชาวบา้นในชนบทพ่ึงพาอาศยักนั เอ้ืออาทรต่อกนั ซ่ึงเป็นภาพท่ีขดัแยง้กนักบั

ความทุกขย์ากของผูย้ากไร้ในชุมชมแออดัท่ีตวัละครตอ้งเจอ เพื่อโนม้นา้วใหเ้ห็นคุณค่าวิถีชีวิต

ชนบทแบบดั้งเดิม 

 

ที่ผมรู้กเ็พราะผมลองไล่เลียงดูว่าที่บา้นเกิดของผมมีใครตอ้งเผชิญชะตากรรมเหมือนผูค้นที่น่ี

บา้ง ไม่มีเลย ทุกคนอยูดี่มีสุข มีนํ้าใจ มีความผูกพนั มีความห่วงใย และมีการแบ่งปันอยา่งท่ีลุงว่า ผม

คิดถึงทุกคนท่ีนัน่ ใครสักคนท่ีไดผ้กัไดป้ลากจ็ะแบ่งใหเ้พื่อนบา้น ใครลงแรงทาํอะไรสักอยา่งกไ็ม่ตอ้ง

ใชเ้งิน แต่ทุกคนจะช่วยกนั ผลดักนัช่วย และไม่เคยเกบ็มาเป็นเร่ืองบุญคุณ แต่ทุกคนที่ไดรั้บการ

ช่วยเหลือกร็ะลึกเสมอว่ามนัเป็นบุญคุณ และผมกคิ็ดว่าวิถีชีวิตแบบนั้นมนัมีมานานนกัหนาแลว้ น่า

เสียใจอยูก่ต็รงท่ีว่ามนัมีมือท่ีมองไม่เห็นเอื้อมเขา้บิดผนัวิถีชีวิตของเราจนเสียความสมดุลไป และไม่ใช่มี

เพียงมือเดียว มนัมากมายเสียจนผมกย็งัแยกแยะไม่ออก แต่ผมกรู้็ว่ามือเหล่านั้นมนัเป็นตน้เหตุให้

ครอบครัวของผมและของหลาย ๆ คนตอ้งระหกระเหิน ตอ้งกระจดัพลดัพรายไปเป็นคนร่อนเร่ เป็นคน

อพยพ ไร้บา้น ไร้ถิ่นฐานมัน่คง ผมนึกถึงมือเหล่านั้นไดห้ลายมือ มือแรกกคื็อมือท่ีตอ้งการกาํไร เป็นมือ

ของพ่อคา้ มือที่สองกมื็อของรัฐที่เขา้ไปเกบ็ภาษี มือที่สามกค็ือมือของความเจริญ แค่เพียงในไร่นาของ

เราที่เคยอุดมสมบูรณ์มาแต่โบราณมือของรัฐกย็ืน่เขา้ไปใหใ้ส่ปุ๋ ย เพาะขา้วพนัธ์ุใหม่ ใชย้าฆ่าแมลง 

ผลผลิตจะไดเ้พิ่มข้ึน และเพื่อพวกเขาจะไดเ้กบ็ภาษีไดม้ากข้ึน พ่อคา้กจ็ะซ้ือขา้วไปขายไดก้าํไรมากข้ึน 

มือสองมือน้ีมนัเขา้ไปดว้ยกนั ช่วยเหลือกนัเพื่อจะเกบ็กวาดผลผลิตของเราใหเ้ห้ียนเตียน ทั้งท่ีนาน

มาแลว้เรากอ็ยูก่ินมาไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการคา้ขายมากมายนกั ในนํ้าเรามีผกัมีปลา หากินกนัได ้แต่เพื่อเพิ่ม

ผลผลิตอีกนัน่แหละ มือของรัฐกส็ร้างเข่ือนข้ึนเหนือตน้นํ้า นบัแต่นั้นปลากล็ดนอ้ยลงจนแทบไม่มีเหลือ 

ผูค้นในหมู่บา้นเร่ิมเช่ือขา้วพนัธ์ุใหม่ เช่ือปุ๋ย เช่ือยาฆ่าแมลง เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตดีข้ึน เพื่อจะไดข้ายไดม้าก

ข้ึน ขายเพื่อจะไปใชห้น้ีคา้ยา ค่าปุ๋ย ค่าพนัธ์ุขา้ว ท่ีจู่ ๆ มนักม็ามดัมือมดัตีนเราโดยไม่รู้เน้ือรู้ตวั เรา

ทาํงานหนกัข้ึน ลงทุนมากข้ึน เพราะว่าดินเราเลวลงอยา่งรวดเร็ว แมลงมากข้ึน หลายชนิดข้ึน หน้ีสิน

มากข้ึน ดอกเบ้ียมนัทาํใหทุ้กคนไม่มีเวลาหยดุพกัหายใจไดเ้หมือนแต่ก่อนอีกต่อไป เงินเขา้ไปกาํหนด

วิถีชีวิตของเรา ผมรู้ว่าวิถีชีวิตแบบเก่ากบัวิถีชีวิตแบบใหม่กาํลงัต่อสู้กนัอยู ่เหมือนที่ผมต่อสู้ระหว่าง

ความความตายกบัการกลบัสู่บา้นเกิด  

(คนจน : 251-252) 
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จากตวับทจะพบว่าวิมลพยามแจกแจงตน้เหตุปัญหาของผูย้ากไร้ ว่าปัญหาเหล่าน้ีเกิดจากรัฐ 

กลุ่มทุน และความเจริญ ท่ีเขา้มาทาํลายวิถีชีวิตอนัสงบสุขของชาวบา้น วิมลไม่เรียกร้องใหเ้กิดการ

ชุมนุมหรือพยายามเปล่ียนทศันคติฝ่ายตรงขา้มแต่อยา่งใด หนทางแกปั้ญหาท่ีวิมลเสนอแก่ผูย้ากไร้

คือ ผูย้ากไร้ควรรู้เท่าทนัปัญหา และพาตวัเองออกปัญหา จุดมุ่งหมายท่ีวิมลตอ้งการใหผู้ย้ากไร้ไป

ใหถึ้งคือ การกลบัไปมีชีวิตท่ีบา้นเกิด ร้ือฟ้ืนวิธีการทาํการเกษตรก่อนยคุอุตสาหกรรมการเกษตร 

พ่ึงพาตนเองใหม้ากท่ีสุด และพ่ึงพานายทุนใหน้อ้ยท่ีสุด ซ่ึงแนวคิดเหล่าน้ีเคยปรากฏในเร่ืองสั้นยคุ

แรกของเขาเร่ือง ผู้เฒ่า (2521) และ กระแสลมท่ีพัดกลบั (2526) เมื่อวิมลนาํประเด็นมาขยายต่อ

ในนวนิยาย คนจน (2528) จึงทาํใหผู้อ่้านเห็นภาพชดัเจนข้ึน ดงัท่ีเขาไดบ้รรยายถึงชีวิตของป่าน

หลงัจากกลบัไปอยูท่ี่บา้นเกิด ผูอ่้านจะเห็นภาพวิถีชีวิตท่ีวิมลอยากใหเ้กิดข้ึน ดงัน้ี   

 

สามเดือนต่อมาชายหนุ่ม (ป่าน) เดินทางสู่ถิ่นฐานบา้นเกิด เร่ืองราวชีวิตของเขา ของพ่อ ของ

พี่สาว ของแม่ ของคนที่เขารักและลูกของหล่อน และอีกหลายชีวิตที่เขาพบเห็นตลอดระยะเวลาที่อยูใ่น

กรุงเทพฯ ถูกถ่ายทอดออกไปวนัแลว้วนัเล่า พร้อมกนันั้นเขากพ็ยายามขดุลงไปถึงอดีตท่ีถูกอารยธรรม

ใหม่ฝังไปทีละนอ้ยข้ึนมาใหม่ เขาช้ีใหทุ้กคนเห็นระหว่างชีวิตแบบเก่า กบัชีวิตแบบท่ีทุกคนกาํลงัเผชิญ

อยูใ่นปัจจุบนั ไม่นานนกัหลาย ๆ คนกพ็ูดถึง “ความหลงั” กนัอยา่งมีความสุข พวกเขาพูดกนัถึงคนเก่า

คนแก่ทั้งท่ีตายไปแลว้ และท่ียงัมีชิวิตอยู ่พูดถึงการ “ลงแขก” ในไร่นา พูดถึงวดั พูดถึงวนังานบุญ พูดถึง

ขนบประเพณีอนัดีงามท่ีถูกลืมเลือนไป พูดถึงนํ้าใจท่ีโอบเอื้ออารี พูดถึงคนทาํมาหากินแบบเก่า พูดถึง

คนที่ทาํงานเก่ง พูดถึงคนงมหอยอึด พูดถึงคนสวยคนหล่อของหมู่บา้น พูดถึงพ่อเฒ่า แม่เฒ่ากบัเดก็นอ้ย 

พูดถึงการเกี้ยวพาราสีหลงัฤดูเกบ็เกี่ยวในคืนเพญ็ พูดถึงทุกส่ิงทุกอยา่งเท่าท่ีแต่ละคนจะนึกข้ึนมาคุยได ้

และทุกคนกจ็ะช่วยกนัปะติดปะต่อจนเป็นรูปเป็นร่าง-รูปร่างของวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขา คนเฒ่าคน

แก่ไดรั้บเกียรติอยา่งสูงใหเ้ป็นผูเ้ล่าถึงวนัคืนเก่า ๆ แลว้ทุกคนกน็ํ้าตาคลอดว้ยความปีติ พร้อมกนันั้น

ความใฝ่ฝัน ความปรารถนา ความกระตือรือร้นกเ็ตน้เร่าอยูใ่นดวงใจทุกดวง 

การลงแขกในไร่นาที่ถูกระบบค่าจา้งแรงงานกลืนกินไดรั้บนาํมาใชใ้นฤดูเกบ็เกี่ยวต่อมา 

ประเพณีต่าง ๆ ปีใหม่ สงกรานต ์โกนจุก บวชพระ แต่งงานไดรั้บการขดัเกลาเอาเพียงของวฒันธรรม

ใหม่ออกจนหมดส้ิน ทุกส่ิงทุกอยา่งในอดีตไดรั้บการ “ขดุ” ข้ึนมาใชที้ละอยา่งสองอยา่ง ทีละเลก็ทีละ

นอ้ย และขยายจากหมู่บา้นหน่ึงไปยงัอีกหมู่บา้นหน่ึง ชายหนุ่มเฝ้ามองมนัอยา่งภาคภูมิใจและแสนยนิดี 

จากหมู่บา้นท่ีถูกโรคระบาดของอารยธรรมใหม่บุกรุก บดัน้ีภูมิตา้นทานในคร้ังอดีตไดรั้บมือมนัไวอ้ยู ่
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และกาํลงัจะเป็นฝ่ายรุกมนับา้ง สายนํ้าท่ีถูกกระทาํใหเ้ปลี่ยนทางกาํลงัไหลกลบัสู่ท่ีเดิม ท่ีซ่ึงมนัเคยไหล

มาชัว่นาตาปีและนานแสนนานมาแลว้ 

(คนจน :255-256) 

จาการวิเคราะห์แนวทางการแกปั้ญหาท่ีวิมลนาํเสนอมาสรุปไดว้่า วิมลไม่เช่ือมัน่ว่าฝ่าย    

รัฐและนายทุนจะสาํนึกถึงปัญหาใหญ่ท่ีตนไดก่้อข้ึนกบัสงัคมปัญหาจะคงอยูภ่ายใตก้ารสร้าง

ภาพลกัษณ์ใหต้นดูเป็น ‘คนดี’ และภายใตค้าํว่า ‘ความเจริญ’ นานวนัความเป็นอยูข่องผูย้ากไร้จะถกู

บีบบงัคบัใหเ้ลวร้ายมากข้ึน หากยงัคงเดินตามเสน้ทางท่ีฝ่ายรัฐและนายทุนกาํหนดไว ้นานวนัผู ้

ยากไร้จะเป็นไดเ้พียงส่วนหน่ึงของปัญหา และพบจุดจบคือความตายอยา่งน่าเวทนาดงัเช่น

เหตุการณ์ท่ีเกิดกบัครอบครัวของป่านและหญิงหมา้ย ความเปล่ียนแปลงของผูย้ากไร้จะเกิดข้ึนได้

จากการรู้เท่าทนัฝ่ายรัฐและนายทุน เม่ือรู้เท่าทนัแลว้ก็ตอ้งหลีกหนีใหไ้กลคนกลุ่มนั้นมากท่ีสุด 

กลบัมาบา้นเกิดและร้ือฟ้ืนวิถีการเกษตรแบบดั้งเดิมมาใช ้พฒันาชุมชนใหเ้ขม้แข็งเพ่ือเผยแพร่วิถี

การน้ีไปสู่ชุมชนใกลเ้คียงใหเ้กิดการพฒันาเช่นเดียวกนั 

4.2 .2 แนวคดิเร่ืองการวพิากษ์วจิารณ์สังคม 

จากการศึกษาภูมิหลงัของ วิมล ไทรน่ิม นวล ทาํใหเ้ห็นเสน้ทางชีวิตของเขาว่า เป็นเด็ก

ยากจนอาศยัอยูใ่นชนบท ไม่นานก็ตอ้งอพยพมาอยูชุ่มชนแออดั เผชิญกบัความกดดนัทั้งในและ

นอกครอบครัว แต่วิมลก็พากเพียรอดทนจนไดเ้รียนวิทยาลยัครู ในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 

วิมลไดเ้ขา้ร่วมชุมนุมทางการเมืองและสงัเกตเหตุการณ์การเมืองเร่ือยมา เมื่อเรียนจบวิมลเขา้รับ

ราชการครูพร้อมกบัเร่ิมตน้อาชีพนกัเขียน เม่ือรับราชการได ้ 10 ปี แลว้จึงลาออกมายดึอาชีพ

นกัเขียนเต็มตวั ประสบการณ์ชีวิตท่ีผา่นมาทาํใหว้รรณกรรมของ วิมล ไทรน่ิมนวล ในยคุ 2527 – 

2538 ขยายขอบเขตทางดา้นเน้ือหาออกไปอยา่งหลากหลายแง่มุม ไม่จาํกดัอยูแ่ต่เพียงแนวเพ่ือชีวิต

เท่านั้น  

วรรณกรรมกลุ่มน้ีประกอบดว้ยเร่ืองสั้น 13 เร่ือง ไดแ้ก่ ผู้ตามหาความสุข (2529) คนบ้ากับ

ชะตากรรมของเขา (2533) ผู้พ่ายแพ้ (2532) โรงเรียนและหมาสร้างสรรค์แห่งชาติ (2533) หมา 

(2533) ฆาตกร (2534) นิกเอดส์ (2535) วันฟ้าใหม่ (2535) ความฝันของโลก (2535) แบบแผน
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ฆาตกรรม (2535) ความรักของเมียนักเขียน (2536) นักเขียนสร้างสรรค์และผู้ฉ้อฉล (2537) นักรัก

ชาติ (2538) และ นวนิยาย 1 เร่ือง ไดแ้ก่ ผู้ไขว่คว้า (2534)  ผูว้ิจยัแบ่งตามเน้ือหาท่ีวิพากษว์ิจารณ์

ออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ การวิพากษว์ิจารณ์อุดมการณ์ของนกัเขียนแนวเพื่อชีวิต การวิพากษว์ิจารณ์

สงัคมเมือง การวิพากษว์ิจารณ์การเมือง และ การวิพากษว์ิจารณ์การศึกษา สามารถแจกแจง

รายละเอียดไดด้งัน้ี 

4.2 .2 .1 การวพิากษ์วจิารณ์จุดยนืของนักเขียนวรรณกรรมเพือ่ชีวติ  

วรรณกรรมกลุ่มน้ีประกอบดว้ย เร่ืองสั้น 4 เร่ือง ไดแ้ก่ ผู้ตามหาความสุข (2529) 

ผู้พ่ายแพ้ (2532)      ความรักของเมียนักเขียน  (2536) และ  นักเขียนสร้างสรรค์และผู้ฉ้อฉล  

(2537)ทุกเร่ืองมีเน้ือหาไปในทิศทางเดียวกนั คือ กล่าวถึงนกัเขียนวรรณกรรมแนวเพ่ือชีวิตท่ี

พยายามจะรักษาจุดยนืในการสร้างงานเพ่ือสงัคม แต่เขาก็พบว่าวรรณกรรมเพื่อชีวิตไม่เป็นท่ี

ตอ้งการของตลาดอีกแลว้ ยคุสมยัเปล่ียนไป เพื่อนนกัเขียนท่ีเคยเขียนวรรณกรมเพื่อชีวิตก็หนัไป

เขียนงานเพ่ือความบนัเทิงกนัจนหมด นกัเขียนตวัเอกในเร่ืองเร่ิมมีครอบครัว ครอบครัวตอ้งการ

เวลา ตอ้งการการเอาใจใส่ ตอ้งการเงินมาใชจ่้าย แต่ละเร่ืองแสดงใหเ้ห็นความทุกขภ์ายในใจของ

นกัเขียนท่ีตอ้งอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ือต่อการทาํงาน เพราะความสุขของครอบครัวกบัจุดยนื

ในการทาํงานของนกัเขียนสวนทางกนั ดงัท่ีปรากฏสภาพอารมณ์คนในครอบครัวของนกัเขียนใน

เร่ือง ผู้ตามหาความสุข (2529) ดงัน้ี 

 

เม่ือผมออกมาเขียนหนงัสือเขา้จริง ๆ ผมกต็อ้งถูกปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวรุมลอ้มเสียจน

ตั้งตวัไม่ติด และมนัทาํใหทุ้กอยา่งในครอบครัวเลวลงทุกขณะ หนา้ตาเมียท่ีเคยยิม้แยม้แจ่มใสค่อย

เปลี่ยนเป็นหมองคลํ้าครํ่าเครียด ร้ิวรอยของความทุกขว์ิตกปรากฏชดัเจนบนใบหนา้ เธอพูดนอ้ยลงทุก

วนั จนในท่ีสุดเธอจะพูดเฉพาะเร่ืองท่ีจาํเป็นเท่านั้น เพียงปีเดียวเธอดูแก่เร็วอยา่งไม่น่าเช่ือ และไม่เหลือ

ร่องรอยของความสวยอยูเ่ลย อารมณ์ที่เคยสนุกสนานกลายเป็นหงุดหงิดฉุนเฉียว เพียงเร่ืองนิดเดียวเธอก็

บ่นบา้จนผมอารมณ์เสียไปดว้ย ลูก ๆ โดนลูกหลงอยูป่ระจาํ  

(ผูต้ามหาความสุข : 89-90) 
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 นอกจากความทุกขข์องภรรยานกัเขียนแลว้ วิมลยงัถ่ายทอดใหเ้ห็นความทุกขข์องลกู

นกัเขียนใหเ้ห็นความกดดนัท่ีนกัเขียนแนวเพื่อชีวิตตอ้งเผชิญ จะเห็นไดว้่าทุกคนรอบตวันกัเขียนไม่

มีใครมีความสุข แมแ้ต่ตวันกัเขียนเอง 

 

ผมมองไปนอกหนา้ต่าง ดูเหมือนว่าฟ้าจะมีเมฆฝนจึงดูมืดต้ือมองไม่เห็นดาวสักดวง ลมโรย

เป็นร้ิว ๆ เขา้มา ผมถอนใจหนกัหน่วงดว้ยหวงัว่าจะโล่งหวัอกเสียบา้ง หยบิหนงัสือมาเปิด ๆ ดูแลว้กว็าง 

แลว้กห็ยบิกระดาษแผ่นนั้นมาอ่านอีก เผลอพลิกอีกดา้นข้ึนดูกเ็ห็นลายมือน่ารัก สะอาดสะอา้นเขียนดว้ย

ดินสอ เป็นลายมือของลูกชายคนเลก็ซ่ึงเพิ่งจะจบอนุบาลสอง อ่านแลว้กซึ็มลงถนดั และมนัค่อย ๆ ทวี

ข้ึนจนกลายเป็นความรู้สึกผิด 

“พ่อครับ ผมวาดภาพไวใ้หพ้่อดู พ่อบอกว่าจะกลบัมาดูแต่วนั ผมรอจนข่าวผ่านดาวเทียมจบ 

การ์ตูนกจ็บไปแลว้พ่อกไ็ม่มา ผมไม่รู้ว่าพ่อทาํอะไรอยู ่พี่เคม็กบ็่นถึงพ่อ อยากใหพ้่อเล่านิทานใหฟั้ง พี่

เคม็เขารอพ่อจนหลบั แม่ตอ้งอุม้เขา้มุง้นอน ส่วนผมไม่หลบั แต่แม่กดุ็ใหน้อน บอกว่าไม่ตอ้งรอพ่อ

หรอก พ่อไม่รักเราแลว้ เม่ือไหร่พ่อจะกลบับา้นวนั ๆ เสียที ผมคิดถึงพ่อ...” 

นํ้าตาแล่นปราดจนปวดแปลบ น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีลูกเขียน คงเอาอยา่งแม่ หรือไม่งั้นแม่กส็อน 

ธรรมดาลูกจะต่อว่าผมใหก้ลบับา้นวนั ๆ ผมมกัจะบอกว่าพรุ่งน้ีพ่อจะกลบัแต่วนั แต่กไ็ม่เคยทาํไดอ้ยา่ง

ท่ีพูด วนัอาทิตยล์ูกชายทั้งสองคนรุมเขา้ไปปลุกต่อว่าถึงในมุง้ ตอนหลงั ๆ ผมเลยไม่รับปาก ไม่สัญญา

กบัลูกอีก เพราะรู้แลว้ว่าเดก็จดจาํสัญญาไดไ้ม่มีวนัลืม การทวงถามสัญญาดว้ยท่าทีแคน้เคืองปนนอ้ย

เน้ือตํ่าใจนั้นมนัเหมือนไมเ้ส้ียนเสียดแทงใจผม 

(ผูต้ามหาความสุข : 47-48) 

วิมลแสดงใหเ้ห็นว่าครอบครัวเป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํใหน้กัเขียนเพื่อชีวิตตอ้งเปล่ียนแนวการ

เขียนไปเขียนเร่ืองเพ่ือความบนัเทิง เพราะหากยงัเขียนแนวเดิมก็จะไม่มีรายไดม้าเล้ียงดูครอบครัว 

ในตอนน้ีแสดงใหเ้ห็นว่า สถานการณ์บีบคั้นใหน้กัเขียนตอ้งเลือกระหว่างครอบครัวกบัจุดยนืใน

การสร้างวรรณกรรม 

เร่ืองสั้นแต่ละเร่ืองในกลุ่มน้ีแสดงการเลือกท่ีแตกต่างกนั เร่ือง ผู้ตามหาความสุข (2529) 

นกัเขียนในเร่ืองเลือกท่ีจะใหเ้วลากบัครอบครัว และสาํนึกไดว้่าตนเองเป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํให้
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ครอบครัวไม่มีความสุข ในขณะเดียวกนัก็ปลงตกกบัเสน้ทางการเขียนวรรณกรรมเพื่อชีวิตท่ีกาํลงั

ซบเซา  ในเร่ือง ผู้พ่ายแพ้ (2532) นกัเขียนในเร่ืองยงัมีความหวงัท่ีจะเขียนแนวเพื่อชีวิตต่อ แต่เลือก

ถอยออกมาตั้งหลกั เขียนงานเพ่ือความบนัเทิงไปก่อน เพราะหวงัว่าเม่ือมีทุนแลว้จะกลบัมาเขียน

งานเพ่ือชีวิตอีกคร้ังแต่การเลือกเช่นน้ีก็ทาํใหน้กัเขียนแนวเพ่ือชีวิตขมข่ืนอยา่งมาก เน่ืองจากตอ้ง

เขียนวรรณกรรมแนวท่ีตนเองต่อตา้นมาตลอด 

 

ผมอาบนํ้าอาบท่า ฮมัเพลงเร่ือยเป่ือย พยายามไม่คิดอะไร ไม่คิดว่าตวัเองไดท้รยศตวัเอง ได้

กลืนนํ้าลายท่ีถ่มถุยลงบนข้ีเขา้เตม็คาํ แต่ผมกห็นีความรู้สึกตวัเองไม่พน้ขณะกินขา้ว เมียผมถามว่าไปเอา

เงินมาจากไหน ผมหยดุเค้ียวขา้วโดยไม่รู้ตวั แว่บไปถึงแหล่งเงิน ผมไปขอเบิกจากเจา้ของหนงัสือโป๊ 

(ซ่ึงเคยเป็นนกัเขียนเร่ืองดี ๆ แบบผมมาก่อน) หา้พนั บอกเขาว่าจะเขียนเร่ืองแนวพิศวาสมาใหภ้ายในหา้

วนั (กเ็ร่ืองเอากนันัน่แหละ) เขาเป็นคนใจกวา้ง เขียนเชค็เงินสดใหผ้มทนัที ซํ้ ายงัปลอบใจผมอีกว่า “อยา่

คิดอะไรมากเลย สังคมของเราไม่ตอ้งการส่ิงดีนกัหรอก เพราะถา้มนัดีจริงผมกค็งไม่มาทาํหนงัสือแบบน้ี 

เขียนเร่ืองดีไม่มีคนอ่าน มนักเ็ป็นแค่เศษกระดาษเท่านั้นเอง... ใครเขากเ็ขียนอยา่งน้ีกนัทั้งนั้น” ผมคิดจะ

บอกเขาแลว้ว่า ผมจาํเป็น แต่เขากค็งตอบว่า ทุกคนกจ็าํเป็นทั้งนั้น และไม่มีใครอยากเขียนเร่ืองอยา่งน้ี

หรอกถา้มีเงิน ผมขอบคุณเขาและจากมาดว้ยสมองท่ีชาดิก พอเบิกเงินไดผ้มกพ็ยายามไม่คิดอะไรให้

แสลงใจตวัเองอีก 

ผมบอกเมียว่า “ต่อไปน้ีผมจะเขียนเร่ืองท่ีใชตี้นเขียนสักพกั...ตั้งซ่องกนัเสียก่อนแลว้ค่อยสร้าง

วดั” 

เธอหวัเราะท่าทางสบายใจข้ึน ผมไม่ทนัสังเกตว่านํ้าเสียงเธอเป็นเช่นไร ดีใจ สบายใจ หรือว่า

เยย้หยนัแดกดนัอยา่งสะใจประเภทท่ีแปลความหมายไดว้่า “เห็นไหมล่ะ?” ในที่สุดกไ็ม่มีใครฝืนวิถีชีวิต

ตามที่มนัเป็นได”้ 

(ผูพ้่ายแพ ้: 95-96) 

เร่ือง ความรักของเมียนักเขียน  (2536) มีรายละเอียดท่ีแปลกกว่าเร่ืองในกลุ่มเดียวกนั

เลก็นอ้ย ความทุกขข์องนกัเขียนในเร่ืองน้ีเกิดจากภรรยานกัเขียนไม่ชอบใหค้นมาสมัภาษณ์นกัเขียน 

เน่ืองจากหึงหวง แต่วิมลก็ยงัแสดงใหเ้ห็นว่านอกจากปัญหาน้ีแลว้ก็ยงัมีปัญหาเดิมท่ีพบในเร่ืองอ่ืน

คือ ปัญหาเร่ืองเศรษฐกิจในครอบครัว นกัเขียนในเร่ืองน้ีแกปั้ญหาดว้ยการหนีออกจากบา้น   
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ในเร่ือง นักเขียนสร้างสรรค์และผู้ฉ้อฉล (2537)กล่าวถึงนกัเขียนคนหน่ึงท่ีกาํลงัทาํงาน

เขียนไปไดด้ว้ยดี   แต่ภรรยากลบัตั้งทอ้ง เขาเกรงว่าการมีลกูจะทาํใหก้ารงานของเขาหยดุชะงกั 

สงัคมกาํลงัรองานเขียนท่ีดีจากเขาอยู ่  เพื่อนนกัเขียนหลายคนท่ีมีลกูตอ้งเสียเวลาทาํงานไปอยา่ง

นอ้ยหา้ถึงหกปีเพ่ือดูแลลกู   เขาเกรงว่าเวลาช่วงท่ีเสียไปนั้นจะทาํใหค้วามมุ่งมัน่ในการเขียน

วรรณกรรมเพื่อชีวิตของเขาหายไป เขาจะกลายเป็นแค่ผูช้ายคนหน่ึงท่ีตอ้งทาํงานเพื่อเงิน เพ่ือ

ครอบครัว   เขาตระหนกัดีว่าชาติยงัตอ้งการการพฒันา และเขามัน่ใจว่างานเขียนของเขามีส่วนใน

การสร้างปัญญาใหค้นในชาติได ้  นกัเขียนผูน้ั้นจึงบอกใหภ้รรยาไปทาํแทง้  เร่ืองน้ีจึงแสดงใหเ้ห็น

ความมุ่งมัน่ในการทาํงานของนกัเขียน จนกระทัง่เลือกฆ่าลกูและทาํร้ายจิตใจภรรยาเพ่ือรักษาจุดยนื

ทางวรรณกรรมไว ้เขาไม่อยากเสียเวลาใหก้บัส่ิงใดนอกจากการทาํงานของตนเอง เร่ืองน้ีจึงเป็นการ

ช้ีใหเ้ห็นว่า นกัเขียนตอ้งเลือก เพราะการทาํเพ่ือครอบครัวกบัการทาํเพ่ือสงัคมไม่สามารถทาํพร้อม

กนัได ้

ภาพรวมของวรรณกรรมกลุ่มน้ีแสดงใหเ้ห็นปัญหาท่ีนกัเขียนเพ่ือชีวิตตอ้งเผชิญ คือ ปัญหา

เร่ืองการเงิน ปัญหาความสมัพนัธภ์ายในครอบครัว และปัญหาท่ีเกิดจากตลาดหนงัสือเส่ือมความ

นิยมวรรณกรรมแนวเพ่ือชีวิต อุปสรรคสามประการน้ีทาํใหต้วัละครนกัเขียนในเร่ืองสั้นกลุ่มน้ีตอ้ง

แกปั้ญหาดว้ยวิธีการต่าง ๆ กนัไป คือ ประนีประนอมกบัครอบครัวดว้ยการใหเ้วลาเพ่ิมข้ึน หนัไป

เขียนวรรณกรรมเพื่อความบนัเทิงเพื่อพยงุการเงินของครอบครัว ดว้ยความหวงัว่าจะกลบัมาเขียน

งานเพ่ือชีวิตอีกคร้ัง ส่วนนกัเขียนบางเร่ืองเลือกจุดยนืในการทาํงานไวอ้ยา่งมัน่คง แมจ้ะตอ้งสูญเสีย

ครอบครัวและเงินทองก็ตาม ผูว้ิจยัวิเคราะห์ว่า เร่ืองสั้นกลุ่มน้ีเป็นการวิพากษว์ิจารณ์จุดยนืในการ

ทาํงานของนกัเขียนวรรณกรรมเพื่อชีวิตท่ีตอ้งเปล่ียนไปตามสภาพสงัคมและความจาํเป็นในชีวิต 

วิมลพยายามส่ือใหเ้ห็นว่า หากสงัคมและครอบครัวสนบัสนุน นกัเขียนวรรณกรรมเพื่อชีวิตทุกคน

พร้อมจะสร้างงานออกมารับใชส้งัคม แต่บทสรุปของแต่ละเร่ืองก็ช้ีใหเ้ห็นว่า นกัเขียนวรรณกรรม

เพื่อชีวิตกาํลงัอ่อนกาํลงัและพ่ายแพใ้หก้บัความจาํเป็นในชีวิต 

4.2 .2 .2  การวพิากษ์วจิารณ์สังคมเมอืง 

วรรณกรรมกลุ่มน้ีมุ่งแสดงสภาพชีวิตชนชั้นกลางในสงัคมเมือง ท่ีมีชีวิตอยูอ่ยา่ง 
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ตวัใครตวัมนั ไม่คิดทาํประโยชน์เพ่ือสงัคม วิพากษว์ิจารณ์ระบบการจา้งงานในเมืองท่ีบัน่ทอน

คุณภาพชีวิตลกูจา้ง นอกจากนั้นยงัแสดงใหเ้ห็นผลกระทบจากการเร่งพฒันาเมืองมากจนไม่

คาํนึงถึงความเหมาะสมอีกดว้ย เร่ืองสั้นในกลุ่มน้ีประกอบดว้ย คนบ้ากับชะตากรรมของเขา 

(2533)โรงเรียนและหมาสร้างสรรค์แห่งชาติ (2533) หมา (2533) และนิกเอดส์ (2535) 

ในเร่ือง คนบ้ากับชะตากรรมของเขา  (2533)กล่าวถึงชายคนหน่ึงท่ีคอยถางหญา้และซ่อม

ทางในหมู่บา้น ผูค้นต่างเห็นว่าเขาเป็นคนบา้ เพราะคิดว่าคนมีสติดี ๆ คงไม่เหน็ดเหน่ือยถางหญา้ 

หรือซ่อมทางสาธารณะ เม่ือคนลือกนัหนาหูว่าชายผูน้ั้นเป็นคนบา้ เด็ก ๆ ในหมู่บา้นจึงพากนันาํ

กอ้นหินมาขวา้งใส่เขาเพราะเห็นเป็นเร่ืองสนุก ชายผูน้ั้นโกรธจึงต่อสูจ้นถกูตาํรวจจบัติดคุก เร่ือง

สั้นเร่ืองน้ีวิมลพยายามจะสะทอ้นใหเ้ห็นจิตใจของคนท่ีคาํนึงถึงแต่ประโยชน์ของตนเอง คิดว่าการ

กระทาํของตนนั้นเป็นส่ิงถกูตอ้ง จึงนิยามว่าตนเป็นคนดี และตดัสินว่าคนท่ีทาํต่างจากตนคือคนบา้ 

ความคิดเช่นน้ีทาํใหค้นในหมู่บา้นตอ้งทนอยูใ่นหมู่บา้นท่ีสกปรกและสญัจรลาํบาก ทา้ยเร่ืองวิมล

สรุปใหเ้ห็นว่า เม่ือชายผูน้ั้นจากไป ถนนในหมู่บา้นก็กลบัมาเป็นหลุมเป็นบ่อ มีนํ้ าขงั ขยะเต็ม

หมู่บา้น ไม่มีใครออกมาช่วยถมดินหรือเก็บขยะ เพราะทุกคนเห็นว่าพ้ืนท่ีเหล่านั้นเป็นพ้ืนท่ี

สาธารณะ ไม่ใช่หนา้ท่ีท่ีคนในหมู่บา้นจะรับผดิชอบดูแล  จากเน้ือเร่ืองวิเคราะห์ไดว้่า เป็นเจตนาท่ี

วิมลตอ้งการช้ีใหเ้ห็นว่า ปัญหาสงัคมท่ีเกิดข้ึน เกิดจากความเห็นแก่ตวัของคนในสงัคมท่ีไม่มีผู ้

เสียสละออกมาทาํเพื่อประโยชน์สาธารณะ หากทุกคนช่วยกนัคนละเลก็คนละนอ้ย ปัญหาสงัคมก็

จะค่อย ๆ หมดไป และหากไม่คิดช่วยเหลือสงัคม ก็ไม่ควรไปประ ณามหรือไปขดัขวางคนท่ีทาํงาน

เพื่อสงัคม 

เร่ือง โรงเรียนและหมาสร้างสรรค์แห่งชาติ  (2533) และเร่ือง  หมา  (2533) สะทอ้นใหเ้ห็น

ความพยายามเป็นผูดี้ของคนในสงัคมเมือง ความพยายามจะจดัการถกูอยา่งใหเ้ป็นระเบียบจนผดิ

ธรรมชาติ ทั้งสองเร่ืองแสดงใหเ้ห็นการฝึกหมาใหอ้ยูใ่นระเบียบวินยั ทาํกิริยาเหมือนมนุษย ์เพ่ือ

แสดงใหเ้ห็นว่า หมาของผูดี้หรือหมาของคนเมือง แตกต่างจากหมาทัว่ไปตามต่างจงัหวดั  ในเร่ือง 

โรงเรียนและหมาสร้างสรรค์แห่งชาติ (2533) เจา้ของส่งหมาไปเขา้โรงเรียนฝึกมารยาท วิมลเล่าผา่น

สายตาของเด็กต่างจงัหวดัคนหน่ึงว่า เขาเห็นหมาท่ีถกูฝึกไม่มีความสุข หมาตวันั้นคงอยากมีชีวิต

เหมือนหมาทัว่ไป ส่วนเร่ือง  หมา (2533) แสดงใหเ้ห็นชีวิตลกูจา้งท่ีตอ้งเอาใจเจา้นาย เมื่อเจา้นาย
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รักสุนขั ลกูจา้งก็ตอ้งเอาใจสุนขัของนาย เพราะหวงัผลประโยชน์เร่ืองงาน ตวัเอกของเร่ืองตอ้งยอม

ยกสร้อยคอท่ีเตรียมไวใ้หค้นรัก ไปมอบใหก้บัสุนขัของเจา้นายแทน 

 

เมียเจา้ของบริษทักาํลงักล่าวคาํบรรยายคุณงามความดีของคุณมามอ็งค ์(สุนขั) นบัแต่เร่ือง

ความเฉลียวฉลาด ความมีชีวิตชีวา และอะไรอีกสารพดั ลว้นแต่วิเศษเลิศเลอไปหมด พอหล่อนกล่าวจบ

เสียงปรบมือกด็งัข้ึน เขานาํกล่องสร้อยคอกบัลอ็กเกต็ไปยืน่ใหคุ้ณมามอ็งค ์เจา้หล่อนช่างแสนรู้นกั อา้

ปากรับไวแ้ลว้วางลงบนโต๊ะ เขาถอยกลบัมาอยา่งสงบเสง่ียม มองคุณมามอ็งคก์า้วข้ึนไปบนโต๊ะ ใชล้ิ้น

เลียดบัเทียนเล่มเลก็ ๆ จนหมด เขาปรบมือร่วมกบัคนอื่น ๆ จากนั้นกถ็ือโอกาสถอยหลบข้ึนบนัไดไป

บนดาดฟ้า บอกตวัเองอยา่งแดกดนัว่า ขืนอยูร่่วมงานเด๋ียวกต็อ้งแดกเคก้ที่คุณมามอ็งคเ์ลียดว้ยหรอก  

(หมา : 83) 

 เหตุการณ์ในเร่ืองน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าลกูจา้งตอ้งทาํทุกอยา่งเพ่ือใหต้นอยูร่อดในบริษทั  ไม่ว่า

จะตอ้งเสียศกัด์ิศรี เสียคนรัก หรือเสียทรัพยสิ์นก็ตาม พฤติกรรมเหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นการแข่งขนั 

และการเร่งรัดในการพฒันาเศรษฐกิจมากจนทาํใหค้นท่ีอยูใ่นระบบเศรษฐกิจทุกระดบัตอ้งด้ินรน 

ทาํทุกอยา่งเพื่อใหต้นไดรั้บการยอมรับ สอดคลอ้งกบัการบรรยายสภาพสงัคมเมืองในเร่ือง นิกเอดส์ 

(2535)ท่ีบรรยายความกา้วหนา้ เป็นระบบระเบียบของสงัคมเมือง บรรยากาศเหล่านั้นบีบคั้นใหค้น

อึดอดั ป่วยทางกาย ป่วยทางจิต ตวัเอกของเร่ืองนิยามความเจริญของเมืองว่าเป็นเช้ือโรคร้ายแรง 

เป็นเช้ือเอดส์แห่งความเจริญ ท่ีจะแพร่ไปสู่จิตใจคนในสงัคม ใหติ้ดเช้ือร้ายน้ีและถึงจุดจบของชีวิต

ในท่ีสุด 

4.2 .2 .3   การวพิากษ์วจิารณ์การเมอืง  

วรรณกรรมกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เขียนข้ึนในช่วงเหตุการณ์ พฤษภาทมฬิ ปี 2535 ซ่ึง 

เป็นยคุของรัฐบาลเผด็จการทหารท่ีปิดกั้นเสรีภาพและใชอ้าวุธปราบปรามประชาชน ประเด็นสาํคญั

ท่ีวิมลเสนอคือ การรู้เท่าทนัความชัว่ร้ายของฝ่ายรัฐ การกระตุน้ใหต้ระหนกัถึงศกัยภาพของมนุษย ์

และการใชปั้ญญาไตร่ตรองสถานการณ์ทางการเมือง เพื่อจะไม่ตกเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
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จนเห็นจุดยนืทางการเมืองมีค่าเหนือชีวิตเพ่ือนมนุษย ์ เร่ืองสั้นในกลุ่มน้ีประกอบดว้ย  ฆาตกร  

(2534)  วันฟ้าใหม่ (2535) ความฝันของโลก (2535) แบบแผนฆาตกรรม (2535)นักรักชาติ (2538) 

ความฝันของโลก (2535) กล่าวถึงชายคนหน่ึงท่ีถกูยงิในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เขาจาํไดว้่า

วนันั้นมีคนถกูยงิมากมาย แต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์นั้นเป็นความจริงหรือความฝัน เพราะหาก

ถกูยงิแลว้คงไม่ต่ืนข้ึนมาอีก เขาจึงเดินกลบัไปท่ีอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย เพ่ือพิสูจน์ว่าเหตุการณ์ท่ี

ทหารยงิคนนั้นเกิดข้ึนจริงหรือไม่ แต่เม่ือเขาไปถึงอนุสาวรียป์ระชาธิปไตยเขากลบัไม่พบศพผูใ้ด 

เขาจึงปลอบใจตวัเองว่าเขาอาจอยูใ่นความฝัน และทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนบนโลกน้ีบางคร้ังอาจเป็นเพียง

ความฝัน    

จากการศึกษาพบว่าเร่ืองสั้นเร่ืองน้ีเป็นการเสียดสีการหายไปของศพผูป้ระทว้งในเหตุการณ์

พฤษภาทมิฬ ระหว่างวนัท่ี 17-20 พฤษภาคม ปี 2535 เวลานั้นประชาชนนกัเคล่ือนไหวออกมา

ชุมนุมประทว้งคณะ รสช. (คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ) เพื่อเรียกร้องใหพ้ลเอกสุจินดา 

คราประยรู ลาออก หยดุสืบทอดอาํนาจเผด็จการทหาร ผูค้นมาชุมนุมกว่าสองแสนคน ทหารจึงใช้

แผนการปราบปราม ไพรีพินาศ เพื่อปราบปรามฝ่ายผูป้ระทว้ง  

ศาสตราจารย ์ดร.ผาสุก พงษไ์พจิตร และ ดร.คริสเบเคอร์ ( 2546) บรรยายการควบคุมจาก

ฝ่ายทหารและการหายไปของศพผูชุ้มนุมไวด้งัต่อไปน้ี 

 

เป็นเวลาสามวนัที่รายงานข่าวการประทว้งถูกเซ็นเซอร์ คณะทหารบกควบคุมวิทยแุละ

สถานีโทรทศัน์ใหอ้อกอากาศเฉพาะข่าวเกี่ยวกบัความรุนแรงและการทาํลายทรัพยสิ์นโดยผูป้ระทว้ง 

อยา่งไรกต็าม มีผูท้ี่ไดรั้บข่าวโทรทศัน์จากจานดาวเทียมและเคเบิลทีวี ไดเ้ห็นภาพข่าวต่างประเทศที่

ทหารยงิเขา้ไปในฝูงชน ส่ือสารมวลชนตีพิมพฉ์บบัพิเศษและขดัคาํสั่งของคณะทหารท่ีใหปิ้ด

หนงัสือพิมพบ์างฉบบั หลงัจากนั้นสองวนั สถานีโทรทศัน์ช่อง 9 ของรัฐบาลไม่ทาํตามคาํสั่งของคณะ 

รสช. ออกอากาศเทปข่าวที่แสดงใหเ้ห็นความรุนแรงของฝ่ายทหาร ฝ่ายกองทพัส่งกองทหารไปประจาํที่

สถานีโทรทศัน์ โดยอา้งว่าเพื่อใหก้ารคุม้ครอง […] 
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[…] คนตายทั้งหมดมีจาํนวนเท่าไรนั้นเป็นประเดน็ท่ีถกเถียงกนัโดยไม่มีคาํตอบ ประมาณการ

ว่ามีหลายร้อยคน ต่อมาคณะกรรมการทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการซ่ึงจดัตั้งข้ึนเพื่อตรวจสอบลด

จาํนวนลงไปเหลือส่ีถึงหกสิบคน 

(เศรษฐกิจการเมืองไทยสมยักรุงเทพฯ : 446-447) 

จะพบว่าวิมลเสียดสีเหตุการณ์การหายไปของศพโดยการเปรียบเทียบว่า ชีวิตประชาชน

เป็นชีวิตท่ีไร้ค่า อยูห่รือตายก็เป็นเพียงความฝัน ไม่ใช่ความจริง มีไม่ใครตรวจสอบเอาผดิได ้ทหาร

จะหลอกลวงอยา่งไรก็ได ้เม่ือฆ่าใหต้ายแลว้นาํศพไปซ่อนก็เหมือนกบัว่าความรุนแรงทั้งหมดไม่เคย

เกิดข้ึน เม่ือแต่งตวัเลข เขียนประวติัศาสตร์ใหม่แลว้ วนัเวลาผา่นไปคนก็จะลืมเลือนไปเอง  

เร่ือง แบบแผนฆาตกรรม  (2535)และ  นักรักชาติ  (2538)แสดงใหเ้ห็นการรู้เท่าทนัความชัว่

ร้ายของผูม้ีอาํนาจ แบบแผนฆาตกรรม ( 2535) กล่าวถึงชายผูห้น่ึงเดินไปท่ีอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย 

เขาเร่ิมกล่าวโทษอนุสาวรียท่ี์ทาํใหป้ระชาชนตอ้งบาดเจ็บลม้ตาย เพ่ือจะรักษาประชาธิปไตยไว ้วิมล

เขียนใหอ้นุสาวรียป์ระชาธิปไตยโตต้อบกบัชายผูน้ั้นว่า ความรุนแรงทั้งหมดเกิดจากมนุษย ์ไม่ได้

เกิดจากอนุสาวรีย ์มนุษยฆ่์ากนัเพราะความคิดต่างกนั เม่ือคิดต่างกนัจึงเช่ือต่างกนั เม่ือเช่ือต่างกนัจึง

พยายามหกัลา้งความเช่ืออีกฝ่ายใหพ้่ายแพ ้และการทาํใหอี้กฝ่ายพ่ายแพอ้ยา่งราบคาบก็คือการฆ่า 

อุดมการณ์ทางการเมืองจึงเป็นเคร่ืองมือของผูมี้อาํนาจเสมอมา ตั้งแต่อดีตผูมี้อาํนาจจะใช้

อุดมการณ์ทางการเมืองชกัจูงใหค้นรวมกลุ่มกนั เส่ียงตายต่อสูก้บัฝ่ายตรงขา้ม เพื่อในท่ีสุดแลว้ผูน้าํ

อุดมการณ์จะสถาปนาตวัเองเป็นผูน้าํ สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดในเร่ือง นักรักชาติ (2538) ส่วน

ผูย้ดึมัน่ในอุดมการณ์ทางการเมืองโดยไม่ใชปั้ญญาพิจารณาก็จะตอ้งเหน่ือย ตอ้งลาํบาก ตอ้ง

เสียชีวิต หรือสูญเสียความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษยล์งไปโดยท่ีไม่รู้ตวั ดงัเช่นท่ีปรากฏในเร่ือง 

ฆาตกร (2534) เหตุการณ์ตอนท่ีผูค้นรุมสาปแช่งฆาตกรใหถ้กูพิพากษาโทษสูงสุด  วิมลแสดงทศันะ

ว่ามนุษยเ์ป็นส่ิงมีชีวิตท่ีชอบพิพากษาผูอ่ื้น ตอ้งการยดึความดีไวก้บัตวั ตอ้งการเป็นผูพิ้ทกัษ์

คุณธรรม จึงพยายามกาํจดัคนชัว่ดว้ยวิธีเด็ดขาดท่ีสุดคือการฆ่า แต่วิมลไดแ้สดงใหเ้ห็นว่า จิตใจของ

ผูท่ี้อยากใหผู้อ่ื้นตาย ก็ไม่ต่างอะไรกบัจิตใจของฆาตกร ดงัเหตุการณ์ท่ียกมาจากเร่ือง ฆาตกร 

(2534)  
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มนัเป็นข่าวจากหนงัสือพิมพน์ัน่เอง – ข่าวนายสิบตาํรวจคนหน่ึงปลน้เงินธนาคารแลว้ฆ่า

เจา้หนา้ท่ีตายไปสามคน ท่ีจริงข่าวน้ีเกิดข้ึนนานเป็นเดือนแลว้ ไม่น่าเป็นสาเหตุท่ีทาํใหเ้ขาฝันร้ายอยา่ง

คืนน้ีไดเ้ลย เพราะมนักเ็หมือนกบัข่าวอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนทุกวนั จะต่างอยูบ่า้งกต็รงท่ีประชาชนและ

ส่ือมวลชนสนใจกนัมากเป็นพิเศษ ต่างเรียกร้องใหล้งโทษผูก้ระทาํความผิดใหส้าสมกบัความอาํมหิต

ของฆาตกรอยา่งเป็นเอกฉันท ์และโทษทณัฑท่ี์สาสมกมี็สถานเดียวคือประหารชีวิตถึงขนาดน้ีแลว้ยงัไม่

สาสมอยูดี่ ญาติผูถู้กฆาตกรรมบอกว่าการประหารใหต้ายตกไปตามกนันั้นทาํใหฆ้าตกร (ตาย) สบาย

เกินไป สมควรอยา่งยิง่ท่ีจะขงัคุกทรมานไปชัว่ชีวิต เพื่อว่าฆาตกรจะไดรั้บรู้รสชาติของความเจ็บปวด 

ส่วนคอลมันิสตบ์างคนถึงกบัเสนอใหย้งิเป้าสามคร้ัง คือถึงยงิตายแลว้กย็งิซํ้ าอีก เพราะฆาตกรรายน้ีฆ่า

คนบริสุทธ์ิถึงสามคน ส่วนครูของเขาและชาวบา้นที่มาชุมนุมกนัที่ร้านกาแฟหนา้วดักล็งมติเอกฉันทว์่า

น่าจะแล่เน้ือเอาเกลือทาไปเร่ือย ๆ ใหท้รมานจวนเจียนตาย แต่อยา่ใหต้าย ตวัเขาเองอยากใหต้ดัแขนตดั

ขาเสียใหห้มด แลว้เอาไปตั้งไวใ้นท่ีสาธารณะเพื่อใหป้ระชาชนลงโทษเอาตามชอบใจ ท่ีทุกคนคิด

ลงโทษฆาตกรรายน้ีอยา่งสาหสัสากรรจ์กเ็พราะ การกระทาํของเขาไดท้าํร้ายศีลธรรมในใจของตน และ

ทาํร้ายความสงบสุขของส่วนรวม 

(ฆาตกร : 72-73) 

 วันฟ้าใหม่ (2535)เป็นการจาํลองใหเ้ห็นชีวิตของคนท่ีถกูกระทาํจากผูมี้อาํนาจทั้งฝ่ายรัฐ

และฝ่ายทุน เร่ืองกล่าวถึงหญิงสาวคนหน่ึง เป็นภรรยาลบัของนายทหาร เธอไม่พอใจท่ีทหารชอบ

บงัคบัจิตใจเธอ หญิงผูน้ี้จึงแอบไปคบหากบันกัธุรกิจ แต่แลว้ก็พบว่านกัธุรกิจก็ไม่ใส่ใจเธอจริงจงั 

เธอจึงตดัสินใจพ่ึงพาตนเอง ไม่สนใจนายทหารและนกัธุรกิจอีกต่อไป เร่ืองน้ีวิมลแทรกเหตุการณ์

ทางการเมืองตอนพฤษภาทมิฬไวต้ลอดเร่ือง เพื่อแสดงใหเ้ห็นความโหดร้ายของฝ่ายทหารท่ีกระทาํ

ต่อประชาชน หญิงผูน้ี้เป็นภาพแทนของประชาชนท่ีถกูฝ่ายทหารและฝ่ายทุนกระทาํ การตดัสินใจ

ของหญิงสาวในตอนทา้ยเร่ืองจึงเป็นการปลุกใหผู้อ่้านตระหนกัถึงความชัว่ร้ายของฝ่ายรัฐและ

นายทุน กระตุน้ใหค้นรู้ศกัยภาพของตนเอง ไม่หวงัพึ่งพารัฐและนายทุนอีกต่อไป 

 

แล้วท าไมจะต้องไปฝาก? ในเม่ือหล่อนกมี็ชีวิตของหล่อนเอง มีความรู้สึกนึกคิดของตวัเอง แม้

จะไม่ฉลาดเฉลียว ไม่รอบรู้ ไม่ดสููงส่ง กไ็ม่เห็นจะต้องหวาดหวั่นว่าจะยืนอยู่บนล าแข้งตวัเองไม่ได้  

แล้วผู้คนท่ีอยู่ใน “สถานะ” เดียวกับหล่อนกมี็มากมายกว่าคนอย่างเขานัก  
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ต่อมา หล่อนถอนใจอย่างเป็นอิสระ กล้ามเนื้อท่ีเขมง็เกร็งมานานนับสิบปีค่อยผ่อนคลาย 

รอยยิม้หยนัปรากฏท่ีริมฝีปากรางไร สีหน้าและสายตากลบับอกถึงความเช่ือมัน่ในตนเอง  

“ฉันจะสร้างความหวังของฉันเอง” หล่อนย า้กับตวัเองดงั ๆ  

(วนัฟ้าใหม่ : 38-39) 

 เหตุการณ์ในตอนจบคลา้ยคลึงกบัตอนจบของเร่ือง แบบแผนฆาตกรรม ( 2535) ท่ีตวัละคร

เลือกเดินจากอนุสาวรียป์ระชาธิปไตยไปเพราะหมดความหวงักบัระบอบการปกครองท่ีผา่นมา และ

เลือกจะพึ่งพาตนเองมากกว่าพึ่งพาผูม้ีอาํนาจท่ีคอยหลอกลวง และเห็นประชาชนเป็นเพียงเคร่ืองมือ

ทางการเมือง 

 จากการศึกษาเร่ืองสั้นในกลุ่มน้ีผูว้ิจยัพบว่า วิมลตีแผเ่ล่ห์เหล่ียมของผูมี้อาํนาจทางการเมือง

ไวอ้ยา่งลึกซ้ึง การเติบโตมาในยคุสมยัแห่งความรุนแรงทางการเมืองทาํใหว้ิมลตกผลึกทางความคิด

เร่ืองการแยง่ชิงอาํนาจ เร่ืองสั้นของเขาแสดงใหเ้ห็นว่า ผูมี้อาํนาจไม่เคยเห็นคุณค่าของประชาชน 

ประชาชนเป็นเพียงเคร่ืองมือทางการเมืองใหผู้น้าํเขา้สู่อาํนาจเท่านั้น วิมลจึงช้ีใหค้นตระหนกัถึง

ความสามารถของตนเอง พ่ึงพาตนเอง เพราะเขามัน่ใจว่าฝ่ายรัฐนั้นไม่สามารถเป็นท่ีพ่ึงใหก้บั

ประชาชนได ้นอกจากนั้นยงัแสดงใหเ้ห็นอีกแง่มุมหน่ึงของการพิพากษาความผดิผูอ่ื้นว่าเป็นส่ิงพึง

ระมดัระวงั เพราะการกระทาํเช่นนั้นเท่ากบัเป็นการบัน่ทอนจริยธรรมในจิตใจของตนเองอีกดว้ย 

4.2 .2 .4    การวพิากษ์วจิารณ์การศึกษา  

นวนิยายเร่ือง ผู้ไขว่คว้า (2534)  สะทอ้นภาพการด้ินรนทางการศึกษาของเยาวชน 

ไดเ้ป็นอยา่งดี เร่ืองน้ีกล่าวถึงครอบครัวของพลโทพิชิต เขาเป็นทหาร มีนิสยัเผด็จการ ชอบควบคุม

สมาชิกในครอบครัวใหท้าํตามความตอ้งการของตนเอง เมื่อณชยั ลกูชายของพลโทพิชิตสอบเขา้

มหาวิทยาลยัไม่ได ้เขาจึงถกูบิดาทาํร้ายร่างกาย ณชยัตดัสินใจหนีออกจากบา้นไปอยูก่บัป้า เมื่อถึง

บา้นป้าเขาก็พบกบัสงัคมท่ีเขาไม่เคยเจอ เป็นสงัคมท่ีเรียบง่าย ไม่ตอ้งด้ินรนเรียนหนงัสือ ณชยัได้

พบกบัขวญัชีวา ท่ีสอบเขา้มหาวิทยาลยัไม่ไดเ้ช่นกนั และไดพ้บกบัตวัละครคู่เปรียบเทียบคนสาํคญั

คือ ด่อง เด็กชายผูไ้ม่ยอมเรียนหนงัสือ  ณชยัเห็นว่าด่องมีความสามารถในการหาอาหารมาใหทุ้กคน

ในครอบครัว ด่องรอบรู้การเอาตวัรอดในชนบททุกอยา่ง แตกต่างจากณชยัและขวญัชีวา ท่ีไม่มี
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ความสามารถเหล่านั้นเลย เพราะทั้งคู่สูญเสียเวลาใหก้บัการเรียนไปจนไม่มีเวลาเรียนรู้การใชชี้วิต

ด่องไม่รู้สึกเดือดร้อนท่ีเรียนหนงัสือไม่เก่ง เพราะเขารู้ตวัว่า เขาเล้ียงดูตนเองไดด้ว้ยความสามารถท่ี

มี ณชยัเร่ิมคลอ้ยตามความคิดของป้า ลุง และด่อง มากข้ึน เขาจึงตดัสินใจปักหลกัอยูท่ี่บา้นป้าณชยั

เกรงใจท่ีจะอยูบ่า้นป้าเฉย ๆ โดยไม่ทาํงาน เขาจึงคิดจะออกไปหางานทาํเพื่อนาํเงินมาใหป้้ากบัลุง

เป็นการช่วยค่าใชจ่้ายภายในครอบครัว แต่ลุงก็แสดงความคิดเห็นไวอ้ยา่งน่าสนใจ ดงัน้ี 

 

“ผมอยูเ่ฉย ๆ มนัไม่สบายใจ...” 

“ไอเ้ร่ืองแบบน้ีน่ะลุงเขา้ใจ แต่เอง็อยา่คิดมากไปเลย ถา้เอง็อยูเ่ฉย ๆ ไม่สบายใจกอ็อกทุ่งออก

ท่า หาผกัหาปลาไวก้ินกนัดีกว่า นัน่ละงานของคนท่ีน่ี ถา้เอง็ไปรับจา้งเขาทาํงานอื่น เอง็กต็อ้งเอาเงินมา

ซ้ือผกัซ้ือปลาอยูดี่ แลว้ทาํไมจะตอ้งไปทาํงานใหเ้หมือนเดินออ้มไปไหน ๆ เพื่อจะกลบัมาท่ีเดิม – กห็า

ผกัหาปลามนัเสียเลยไม่ดีกว่ารึ 

(ผูไ้ขว่ควา้ :105) 

 ส่ิงท่ีลุงพดูนั้นแสดงใหเ้ห็นความจริงในชีวิตท่ีคนในสงัคมหลงลืมกนัไป เน่ืองจากการ

ปลกูฝังค่านิยมทางการศึกษาท่ีบงัคบัใหค้นเดินไปในทางเดียวกนั  คือทางท่ีคิดว่าการเรียนสูง ๆ เป็น

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะทาํใหค้นมีหนา้ท่ีการงานท่ีดี มีฐานะดี มีคุณภาพชีวิตดี แต่ส่ิงท่ีลุงอธิบาย

ใหณ้ชยัฟังนั้นทาํใหเ้ห็นภาพชีวิตท่ีเรียบง่าย ไม่ตอ้งด้ินรนก็สามารถมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีอาหารกิน

ไดโ้ดยไม่ตอ้งแข่งขนักบัผูอ่ื้นใหเ้สียเวลาชีวิต   

เน้ือเร่ืองแสดงใหเ้ห็นการแข่งขนัทางการศึกษาว่าเป็นการคดัคนออกเร่ือย ๆ คนท่ีถกูคดั 

ออกจะถกูสงัคมประณามว่าเป็นผูแ้พ ้  ถกูกดใหต้ ํ่า   ถกูกาํหนดใหก้ลายเป็นคนความรู้ตํ่าท่ีไม่ไดรั้บ

การยกยอ่ง พ่อแม่เองก็เป็นส่วนสาํคญัท่ีผลกัใหต้วัละครตอ้งจมอยูก่บัความทุกข ์ภายใตแ้รงกดดนัท่ี

เรียกว่า ‘ความหวงัดี’    เพราะพ่อแม่ก็ตา้นทานกระแสสงัคมไม่ได ้  พ่อแม่ยอ่มปรารถนาจะใหล้กู

ของตนมีอนาคตท่ีดีตามท่ีสงัคมกาํหนดมาตรฐานไว ้ จึงตอ้งเค่ียวเข็ญลกูใหไ้ปใหป้ระสบ

ความสาํเร็จในการเรียน    ผูค้นในสงัคมจึงพากนัเบียดเสียด แข่งขนักนัโดยไม่มีส่ิงใดรับประกนัว่า

จะเป็นผูช้นะในการแข่งขนัหรือไม่ และชยัชนะนั้นจะเป็นความสุขท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนหรือไม่        
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การแข่งขนัทางการศึกษาดาํเนินไปโดยไม่คาํนึงถึงความสูญเสียความสามารถดา้นอ่ืนระหว่างทาง 

วิมลสมมุติสถานการณ์ใหน้กัเรียนท่ีพลาดหวงัคนหน่ึงตดัสินใจไปใชชี้วิตอยูต่่างจงัหวดั   อยูใ่นท่ี ๆ 

ไม่ตอ้งใชค้วามรู้ตามตาํราเรียน  ใชเ้พียงทกัษะการดาํรงชีวิตท่ีเรียบง่าย  ไม่มีกฎระเบียบ ระยะแรกท่ี

ตวัละครออกจากบา้นมาอยูใ่นชนบท  เขามีท่าทีประดกัประเดิด   เพราะมีเพียงความรู้ท่ีรํ่ าเรียนมา

จากตาํรา ไม่มีทกัษะอ่ืนท่ีจะดูแลชีวิตตนเองไดเ้ลย  หลงัจากนั้นวิมลใหต้วัละครเรียนรู้วิถีชาวบา้นที

ละนอ้ย ๆ จนกระทัง่เขายอมรับ  พอใจและเลือกท่ีจะมีชีวิตในชนบท ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสงัคมดูถกูดูแคลน

ว่าไร้การศึกษา  วิมลไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าความรู้จากตาํราเรียนนั้นไม่ไดเ้ป็นทุกส่ิงทุกอยา่งในชีวิต 

สาํหรับชาวชนบทแลว้การเรียนเป็นส่ิงท่ีทาํใหเ้สียเวลาทาํมาหากินอีกดว้ย 

 จากการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของนวนิยายเร่ือง ผู้ไขว่คว้า ( 2534) ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า

เป็นนวนิยายท่ีเขียนข้ึนเพ่ือเตือนสติบุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครอง รวมถึงนกัเรียน ใหคิ้ดอยา่ง

รอบดา้นเก่ียวกบัการศึกษา การเรียนรู้ไม่จาํกดัอยูแ่ต่เพียงในหอ้งเรียนเท่านั้น สงัคมกวา้งใหญ่

ไพศาล ลาํพงัความรู้ในตาํราไม่อาจทาํใหค้นเอาตวัรอด และใชชี้วิตอยา่งมีความสุขได ้ ดงันั้นการ

เค่ียวเข็ญใหเ้ด็กแข่งขนัในสนามการศึกษาจึงเป็นการสร้างคนใหอ้อกมาเหมือน ๆ กนั เพ่ือหํ่าหัน่

กนัเอง และเด็กเหล่านั้นก็จะเป็นเด็กท่ีสูญเสียโอกาสการเรียนรู้ชีวิตในแง่มุมอ่ืน ๆ ไปอยา่งท่ีผูใ้หญ่

คาดไม่ถึง 

4.2 .4 แนวคดิเร่ืองอทิธิพลของความเช่ือต่อสังคมชนบทไทย  

วรรณกรรมแนวความเช่ือในสงัคมชนบทของวิมลในกลุ่มน้ีประกอบดว้ยนวนิยาย 3 เร่ือง 

ไดแ้ก่ งู (2527) คนทรงเจ้า (2531) และ  จ้าวแผ่นดิน (2538) นอกจากนั้นยงัมีเร่ืองสั้นอีก 1 เร่ือง คือ 

พระเวสสันดร (2531) วรรณกรรมกลุ่มน้ีของวิมลมีจุดประสงคเ์พ่ือวิพากษว์ิจารณ์ความฉอ้ฉลของ

ผูน้าํความเช่ือ และความศรัทธาอนัขาดวิจารณญาณของชาวบา้นในสงัคมชนบท   

จากการศึกษาภูมิหลงัของ วิมล ไทรน่ิมนวล ในหนงัสือ วิญญาณแห่งสายลมพัดพาฉันมา 

(2545) ซ่ึงเป็นหนงัสืออตัทรรศนประวติัของวิมล ผูว้ิจยัพบว่า วิมลสนใจเร่ืองความเช่ือมาตั้งแต่วยั

เด็ก ขณะท่ีเขายงัอาศยัในจงัหวดันครปฐม วิมลเห็นพระสงฆม์ีความเป็นอยูส่ะดวกสบาย พระไม่

ตอ้งทาํงานเหน็ดเหน่ือยแต่กลบัไดฉ้นัอาหารดี ๆ แม่ของวิมลจะเตรียมอาหารท่ีประณีตท่ีสุดไวถ้วาย

พระเสมอ แมว้่าคนในบา้นจะอดขา้วเป็นประจาํก็ตาม หากไม่มีกบัขา้วแม่ก็จะถวายขา้วเปล่า 
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พฤติกรรมของแม่ทาํใหพ้่อกบัแม่มีปากเสียงกนัเป็นประจาํ (วิมล ไทรน่ิมนวล, 2545 :44-47)วิมลตั้ง

ขอ้สงัเกตว่า ชาวบา้นนิยมทาํบุญเพราะหวงัความสุขสบายในชาติหนา้ ความเช่ือเร่ืองชาติน้ี – ชาติ

หนา้ และ นรก – สวรรค ์จึงกลายเป็นปัจจยักระตุน้ใหช้าวบา้นทุ่มเททาํบุญโดยไม่คาํนึงถึงความ

เหมาะสม ขอ้มลูจากหนงัสือดงักล่าวสอดคลอ้งกบับทสมัภาษณ์ของวิมลในนิตยสาร 

WRITERMAGAZINE ฉบบัท่ี 5 ท่ีวิมลไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบัความเช่ือของชาวชนบทไวด้งัน้ี  

 

คนชนบทจะเป็นอยา่งน้ีคือ ซ่ือ...ซ่ือจนโง่ แม่ผมเป็นลกัษณะคนโง่ ผมมกัจะพูดเสมอว่าแกเช่ือ

เร่ืองบุญเร่ืองสวรรค ์พระเลยเอาสวรรคม์าล่อเอานรกมาขู่ เอาบุญกุศลมาอ่อยเหยือ่กนัอยูอ่ยา่งน้ี มนัก็

เป็นอยา่งน้ี ทุกวนัน้ีวดัจะเป็นวงัอยูแ่ลว้ ประดบัประดาหรูหรา แลว้พระอยูก่นักี่รูป ส่วนชาวบา้นกไ็ม่มี

จะกิน นอนบา้นหลงัคาโหว่ แต่กุฏิพระเอาไวท้าํอะไร โบสถเ์อาไวท้าํอะไร แลว้ผมยงัรู้สึกว่ามนัไม่ใช่

กิจของสงฆท่ี์จะไปสร้างความมัง่คัง่ของวตัถุ มนัควรจะสร้างท่ีจิตใจมากกว่า แลว้ยิง่จะทาํใหช้าวบา้นเขา

ไขวเ้ขว พระกไ็ขวเ้ขวว่าศาสนาคืออะไร ผมว่าพระส่วนมากกไ็ม่รู้ว่าศาสนาคืออะไร ถา้ไปหา้มท่าน

ไม่ใหส้ร้างโบสถร์าคาสามสิบลา้น ท่านอาจจะคิดว่าเราเป็นมารศาสนา ไม่ไดห้รอก แม่ผมยงัว่า มึงน่ีไม่

มีศาสนา 

   (สมัภาษณ์พิเศษ วิมล ไทรน่ิมนวล : 46-47) 

นอกจากประสบการณ์ในวยัเด็กแลว้ ต่อมาเมื่อวิมลศึกษาอยูร่ะดบัอุดมศึกษา เขาได้

รวมกลุ่มกบัเพื่อน 50 คน ไปทาํกิจกรรมค่ายอาสาพฒันาชนบทท่ีจงัหวดัลาํพนู วิมลไดพ้บกบัหลวง

พ่อเจา้ของโรงเรียน ท่านมกัสนทนากบัเด็กผูช้ายในค่ายท่ีมีรูปร่างหนา้ตาดีอยา่งเห็นไดช้ดั และให้

อภิสิทธ์ิกบัเพ่ือนคนนั้นเสมอ ตลอดระยะเวลาในค่าย เขาจึงไม่ตอ้งแบกปูนขนอิฐเหมือนเพ่ือนร่วม

ค่ายคนอ่ืน เขามีหนา้ท่ีนัง่รถติดตามหลวงพ่อไปกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัดว้ยกนัเท่านั้น พฤติกรรม

น้ีอยูใ่นความทรงจาํของเขาเร่ือยมา ต่อมาภายหลงั วิมลไดน้าํเอาบุคลิกของหลวงพ่อรูปนั้นมาสร้าง

เป็นตวัละคร “หลวงพ่อเนียน” ใน นวนิยายเร่ือง งู (2527) (วิมล ไทรน่ิมนวล, 2545 : 177-179) 

 จากการพิจารณาภูมิหลงัในชีวิตของนกัเขียนจะพบว่า วิมลมีภาพประสบการณ์ดา้นลบ

เก่ียวกบัความเช่ือมาตั้งแต่วยัเด็ก เหตุผลน้ีทาํใหผู้ว้ิจยัวิเคราะห์ว่า ประสบการณ์ในอดีตเป็นเหตุจูง

ใจใหว้ิมลเฝ้ามองพฤติกรรมของพระ และแสดงทศันะเก่ียวกบัเช่ือมาโดยตลอด ดงัท่ีปรากฏเป็น
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ประเด็นยอ่ยในเร่ืองสั้น ขยะสังคม (2522) และ แก้วกับเกด (2526) และปรากฏเป็นประเด็นหลกัใน 

โคกพระนาง (2526) งู (2527)     คนทรงเจ้า  (2531) พระเวสสันดร (2531) และ จ้าวแผ่นดิน (2538) 

นอกจากวิมลจะตีแผพ่ฤติกรรมดา้นลบของพระสงฆแ์ละการทาํบุญของชาวบา้นแลว้ วิมลยงัได้

ขยายขอบเขตการวิจารณ์ไปยงัความเช่ือรูปแบบอ่ืนดว้ย คือ การวิพากษว์ิจารณ์คนทรงเจา้ใน         

นวนิยายเร่ือง คนทรงเจ้า (2531) และ จ้าวแผ่นดิน(2538) 

จากการศึกษาแนวคิดในวรรณกรรมของวิมลเก่ียวกบัอิทธิพลความเช่ือในสงัคมชนบท ใน

เร่ืองสั้นและนวนิยายในกลุ่มน้ี สามารถแบ่งประเด็นการศึกษาไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ การวิพากษว์ิจารณ์

ความฉอ้ฉลของผูน้าํความเช่ือ และการวิพากษว์ิจารณ์ความศรัทธาอนัขาดวิจารณญาณของชาวบา้น

ในสงัคมชนบท   

4.2 .4 .1 การวพิากษ์วจิารณ์ความฉ้อฉลของผู้น าทางความเช่ือ 

แมว้่าตวัละครฝ่ายผูน้าํความเช่ือในวรรณกรรมกลุ่มน้ีจะประกอบดว้ยพระและ 

คนทรงเจา้ แต่จากการศึกษาพฤติกรรมแลว้พบว่า ตวัละครทั้งสองฝ่ายมีพฤติกรรมไม่แตกต่างกนั 

คือ อาศยัความเช่ือเป็นเคร่ืองมือตกัตวงผลประโยชน์จากชาวบา้นท่ีจิตใจอ่อนแอ 

ตวัละครพระท่ีมีบทบาทสาํคญัในวรรณกรรมกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ หลวงพ่อเนียน พระจนัทร  และ

หลวงตาเต๋  วิมลแสดงใหผู้อ่้านเห็นทั้งเบ้ืองหนา้และเบ้ืองหลงัของพระแต่ละรูปไวอ้ยา่งน่าสนใจ 

หลวงพ่อเนียนเบ้ืองหนา้เป็นเจา้อาวาสท่ีน่าเล่ือมใส มีอิทธิฤทธ์ิควบคุมพระประธานได ้พดูจา

ไพเราะและมีเมตตา แต่เบ้ืองหลงัของหลวงพ่อเนียนนั้นเทียบไดก้บัโจรคนหน่ึง เร่ิมจากการแต่ง

เร่ืองปาฏิหาริยอ์วดอา้งว่าตนมีอิทธิฤทธ์ิ พดูจาหว่านลอ้มใหค้นเขา้มาทาํบุญโดยไม่คาํนึงถึงความ

ความยากจนของชาวบา้น ใส่ร้ายป้ายสีผูอ่ื้น  ฆ่าหลวงตาเต๋แลว้นาํศพมาหารายไดเ้ขา้วดั เสพเมถุน 

สมคบกบันกัการเมืองทอ้งถ่ินหาเงินเขา้วดั เบ้ืองหนา้ของพระจนัทรเป็นพระท่ีน่าเล่ือมใส ช่วยเหลือ

ใหเ้งินกูก้บัชาวบา้น ช่วยงานเจา้อาวาสเป็นอยา่งดี เบ้ืองหลงัของพระจนัทรคือเจา้พ่อเงินกู ้เก็บ

ดอกเบ้ียสูง เป็นนกัสะสมท่ีดิน แอบเสพเมถุนกบัเจา้อาวาส ยยุงใหจ้า้งวานฆ่าเจา้ของท่ีดินเพราะ

อยากไดท่ี้ดินกลางทุ่ง                พระจนัทรจึงมีสถานะหลงัฉากเป็นผูช่้วยโจร ทาํหนา้ท่ีจดัการ

ผลประโยชน์ของหลวงพ่อเนียนมาโดยตลอด ส่วนเบ้ืองหนา้ของหลวงตาเต๋นั้นเป็นพระท่ีเงียบขรึม 
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ภายนอกดูแก่พรรษามีวิชาอาคม ชาวบา้นจึงมาเช่าบูชาวตัถุมงคลท่ีหลวงตาเต๋ปลุกเสกจาํนวนมาก 

แต่เบ้ืองหลงัของหลวงตาเต๋นั้นคือ ผูเ้ก็บเน้ือเก็บตวั หมกมุ่นกบัไสยศาสตร์ ไม่แสวงหาพระธรรม 

แต่ละวนัของหลวงตาเต๋หมดไปกบัการปลุกเสกของขลงั  

สงัเกตไดว้่าเบ้ืองหนา้ของพระทุกรูปในวรรณกรรมกลุ่มน้ีแสดงพฤติกรรมใกลเ้คียงกบัพระ

ในสงัคมปัจจุบนั คือ มีวตัรปฏิบติัน่าเคารพศรัทธา จดักิจกรรมเร่ียไรสร้างอาคารภายในวดัให้

หรูหราใหญ่โต มีข่าวลือเร่ืองอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ์รวมถึงการปลุกเสกวตัถุมงคลท่ีมีใหเ้ห็นแทบทุก

วดั  ผูว้ิจยัวิเคราะห์ว่า การท่ีวิมลเผยใหเ้ห็นเบ้ืองหลงัของพระแต่ละรูปในวรรณกรรมกลุ่มน้ี เป็น

การกระตุน้ใหผู้อ่้านฉุกใจนึกถึงพระท่ีพบในชีวิตประจาํวนั พิจารณาใหร้อบคอบว่าท่านมีเบ้ืองหนา้

เบ้ืองหลงัอยา่งไร ชาวบา้นศรัทธาพระเพราะอะไร และพระท่ีเราศรัทธามีความดีควรค่าแก่การ

ศรัทธาหรือไม่   

พระสงฆใ์นวรรณกรรมกลุ่มน้ีเป็นพระท่ีมีพฤติกรรมชอบเร่ียไรเงินทาํบุญจากชาวบา้นอยู่

เสมอ แมว้่าจาํนวนเงินท่ีเร่ียไรแต่ละคร้ังจะเป็นเงินเลก็นอ้ย แต่เม่ือพิจารณาบทสรุปทา้ยเร่ืองผูอ่้าน

จะพบว่า เงินบริจาคเลก็เงินนอ้ยเหล่านั้นเม่ือรวบรวมเขา้ดว้ยกนัก็ทาํใหพ้ระกลายเป็นเศรษฐีภายใน

ระยะเวลารวดเร็ว หลวงพ่อเนียนมีวดัหรูหรา สะดวกสบาย เป็นเจา้ของท่ีดิน 1 ใน 3 ของตาํบล 

ในขณะท่ีชาวบา้นยากจนลงทุกวนั 

ในเร่ือง งู ( 2527) แสดงใหเ้ห็นวาทศิลป์ของหลวงพ่อเนียนท่ีพดูโนม้นา้วใจใหป้้านวลมา

ทาํบุญ แมจ้ะรู้ว่าครอบครัวป้านวลยากจนและไร้ท่ีพึ่ง แต่หลวงพ่อเนียนกลบัไม่ช่วยคิดแกปั้ญหาให้

ตรงจุด ไดแ้ต่พดูใหป้้านวลยอมรับชะตากรรม และโนม้นา้วใหน้างทาํบุญใหม้ากข้ึน 

 

“โยมฟังอาตมาหนา ทุกวนัน้ีโยมยงัมีขา้วกินครบสามม้ือใช่ไหม”  

“เอ่อ... ใช่เจา้ค่ะ แต่มนักไ็ม่อิ่มทุกม้ือหรอก” 

“เอาละ เป็นอนัว่ามีขา้วกินกแ็ลว้กนั ฟังหนาโยม อาหารนั้นมีไวส้าํหรับพอเลี้ยงชีวิต ยิง่เรากิน

มากกย็ิง่เบียดเบียนผูอ้ื่นมากข้ึน เพราะส่ิงท่ีเรากินทุกวนันั้นเป็นส่ิงมีชีวิตทั้งนั้น ดูอยา่งอาตมาน่ีหนาโยม 

อาตมาฉันเพียงวนัละสองม้ือเท่านั้นเอง นอกนั้นกอ็าศยันํ้า โยมน่ะดีกว่าอาตมาเสียอีกท่ีไดก้ินวนัละสาม

ม้ือ ยงัมีบา้นอยู ่มีหลาน มีลูก แลว้ดูอาตมาซิ ไม่มีอยา่งท่ีโยมมีสักอยา่ง ท่ีอยูย่งัตอ้งอาศยัวดั ขา้วกอ็าศยั
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บรรดาญาติโยม สมบติัพสัถานอะไรกไ็ม่มีสักอยา่ง มีแต่เคร่ืองบริขารเท่านั้น อาตมาอยากใหโ้ยมทาํใจ

ใหส้บาย ไม่ตอ้งคิดเป็นทุกขเ์ป็นร้อนไปถึงวนัหนา้ใหม้ากจนเกินเหตุ ทรัพยส์มบติัส่ิงของวตัถุทั้งหลาย

นั้นเป็นของไม่เท่ียงแทส้ักอยา่ง มีเกิดกมี็ดบั หาความแน่นอนไม่ไดส้ักนิดเดียว แมแ้ต่ร่างกายท่ีเป็นของ

เรากเ็ถิด เรายงัรักษาไวไ้ม่ไดเ้ลย ดูซิเด๋ียวเดียวแก่เสียแลว้ เช่ืออาตมาเถิดหนาโยม อยา่เป็นทุกขเ์ป็นร้อน

มนันกัเลย ทุกส่ิงทุกอยา่งเป็นไปตามกรรม หนัหนา้เขา้หาทางพระทางธรรม หมัน่ทาํบุญทาํกุศล โยมจะ

เป็นสุขเอง ไม่เช่ือโยมลองทาํดู มนัอยูท่ี่ใจของโยมแทท้ีเดียวโยมเอ๋ย”  

นางกราบลงบนพื้นกระดานอยา่งต้ืนตนัใจ รู้สึกถึงความสว่างท่ีอยูใ่นใจ   

(งู : 41-42) 

 หากพิจารณาคาํเทศน์ของหลวงพ่อเนียนดา้นหน่ึงจะพบว่า เป็นคาํสอนท่ีช้ีนาํใหค้น

มองขา้มความทุกข ์รู้จกัปรับตวัอยูร่่วมกบัความทุกขใ์หไ้ด ้แต่อีกดา้นหน่ึงก็จะพบว่าเป็นคาํสอนท่ี

แกปั้ญหาไม่รอบดา้น เพราะส่ิงท่ีหลวงพ่อเนียนสอนไม่ไดท้าํใหค้รอบครัวป้านวลมีกิน ซ่ึงปัญหาน้ี

เป็นปัญหาสาํคญั วิมลช้ีใหเ้ห็นว่าหลวงพ่อเนียนยกวิถีชีวิตของหลวงพ่อกบัวิถีชีวิตของป้านวลมา

เทียบเคียงกนั เพ่ือทาํใหป้้านวลสบัสน ชีวิตของพระเทียบกบัชีวิตของฆราวาสไม่ได ้ความ

รับผดิชอบของป้านวลกบัหลวงพ่อเนียนแตกต่างกนั ไม่อาจนาํมาเปรียบเทียบกนัได ้ป้านวลตอ้งทาํ

มาหากินเล้ียงหลาน ครอบครัวมีอีกสามชีวิตท่ีตอ้งกินขา้ว แต่หลวงพ่อเนียนไม่ตอ้งทาํมาหากินก็มี

ชาวบา้นถวายอาหารทุกม้ือ หากมองในมุมน้ีจะพบว่าคาํสอนของหลวงพ่อเนียนเป็นอุบายชกัจูงให้

คนมาทาํบุญ โดยไม่สนใจปัญหาท่ีชาวบา้นตอ้งเผชิญอยูเ่ลย แมห้ลวงพ่อเนียนจะพดูว่าท่านอยูอ่ยา่ง

สมถะ ฉนัอาหารสองม้ือ อาศยัวดัอยู ่แต่หลงัจากนั้นไม่นานวดัโคกพระนางก็มัง่คัง่และเจริญดว้ย

วตัถุอยา่งมาก ความเจริญของวดัจึงเป็นการพิสูจน์เจตนาท่ีแทจ้ริงของหลวงพ่อเนียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

ว่าความสมถะท่ีท่านเทศน์สอนชาวบา้น เป็นเพียงคาํลวงเพื่อกอบโกยผลประโยชน์มาไวก้บัตวัท่าน

เท่านั้น  

วิมลช้ีใหเ้ห็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีพระใชร้ะดมเงินเขา้วดั คือ การอา้งถึง ชาติน้ี – ชาติหนา้ 

และ นรก – สวรรค ์ ในเร่ือง งู ( 2527) จะพบว่าตวัละครหลวงพ่อเนียนเช่ือมโยงเร่ืองบุญ-กรรม เขา้

กบัเร่ือง ชาติน้ี – ชาติหนา้ และ นรก – สวรรค ์เพื่อใหช้าวบา้นหวาดกลวัความทุกข ์หลวงพ่อเนียน

มกัจะยกตวัอยา่งชีวิตปัจจุบนัท่ียากลาํบากเพ่ือจูงใจใหช้าวบา้นทาํบุญมากข้ึน โดยอา้งว่าผลบุญนั้น

จะนาํไปสู่ความสุขหลงัความตายหรือความสุขชาติหนา้ได ้ดงัตอนท่ีหลวงพ่อเนียนพยายามชกัจูง



171 
 

 

ใหย้ีสุ่่นบริจาคเงินเขา้วดั ว่า  “ บุญกุศลน้ันท ากันไม่ได้ง่ายหรอกหนาโยม เมื่อมีโอกาสกค็วรจะรีบ

ท าเอาไว้ เราจะตายวันนีพ้รุ่งนีก้ไ็ม่รู้ สร้างบุญกุศลไว้มาก ๆ เมื่อตายไปแล้วจะได้เสวยสุขใน

สวรรค์”(วิมล ไทรน่ิมนวล, 2531: 133)  ในตวับทจะพบว่าหลวงพ่อเนียนพยายามโนม้นา้วให้

ชาวบา้นทาํบุญทุกคร้ังท่ีมีโอกาส แมว้่าชาวบา้นท่ีนาํเงินมาถวายวดัจะเป็นชาวบา้นท่ียากจน อดม้ือ

กินม้ือ หลวงพ่อเนียนก็ไม่สะทกสะทา้นท่ีตอ้งรับเงินคนจนมาบาํรุงความสุขใหต้นเอง ดงัท่ีพบใน

ตอนป้านวลเจียดมาทาํบุญ หลวงพ่อเนียนไดแ้ต่กล่าวช่ืนชมส่งเสริม  “น า้ใจคนอย่างโยมน่ะหา

ไม่ได้ง่าย ๆ หรอก ถึงยากจนยงัไงกย็งัอุตส่าห์เกบ็ไว้ท าบุญ  อย่างนีบุ้ญกุศลแรงนักหนาแหละโยม

เอ๋ย” (วิมลไทรน่ิมนวล, 2550:211-212) 

ประเด็นสาํคญัท่ีวิมลแสดงใหเ้ห็นอีกหน่ึงเร่ืองคือ กลุ่มความเช่ือครอบครองท่ีดินจาํนวน

มาก จากตวับทของวรรณกรรมกลุ่มน้ีทุกเร่ืองแสดงใหเ้ห็นว่าฝ่ายความเช่ือมีท่ีดินมากเกินความ

จาํเป็น วดัโคกพระนางมีท่ีดิน 1 ใน 3 ของตาํบล ตาํหนกัเจา้พ่อขามก็มีท่ีดิน 1 ใน 3 ของตาํบล วดัใน

เร่ือง พระเวสสันดร ( 2531) มีท่ีดินสะสมไวเ้พื่อทาํสถานวิปัสสนาจาํนวนมาก ทุกเร่ืองนาํไปสู่

ผลลพัธเ์ดียวกนั คือ ชาวบา้นตอ้งกลายเป็นคนไร้ท่ีทาํกิน ไร้ท่ีอยูอ่าศยั บา้งก็ตอ้งอพยพไปอยูใ่นถ่ิน

อ่ืน หรือถกูรุกไล่บีบคั้นไปเร่ือย ๆ ฝ่ายความเช่ือจะขอรับบริจาค หรือกวา้นซ้ือท่ีดินไวก้บัตนใหไ้ด้

มากท่ีสุด เพื่อเก็งกาํไรในอนาคต ไม่ไดใ้ชท่ี้ดินเพื่อสาธารณะประโยชน์ของคนในชุมชน 

ผูน้าํทางความเช่ืออีกกลุ่มหน่ึงท่ีวิมลวิพากษว์ิจารณ์คือ คนทรงเจา้ ในเร่ือง คนทรงเจ้า 

(2531) และ จ้าวแผ่นดิน ( 2538) กล่าวถึงตวัละครขาม ผูน้าํทางความเช่ืออีกคนหน่ึงในตาํบลโคก

พระนาง เบ้ืองหนา้ของคนทรงเจา้ผูน้ี้เป็นคนมีเมตตา แต่ในขณะเดียวกนัก็มีอาํนาจทาํใหค้นยาํเกรง 

เขาสร้างสถานการณ์หลอกใหค้นเขา้ใจว่าเขาเป็นผูว้ิเศษ มีอิทธิฤทธ์ิ บนัดาลความปรารถนาใหผู้ค้น

ได ้ทั้งยงัลงโทษคนท่ีลบหลู่เขาถึงชีวิต ความสามารถในการใหคุ้ณใหโ้ทษไดท้นัตาเห็นทาํให้

ชาวบา้นศรัทธาเจา้พ่อขามเป็นจาํนวนมาก โดยท่ีไม่รู้ว่าเบ้ืองหลงัของขามเป็นคนมีจิตใจอาฆาตและ

ละโมบ เขาแกแ้คน้ชาวบา้นทุกคนท่ีเคยรังแกเขาในอดีต หลอกลวงใหค้นนาํเงินมาใหแ้ก่เขา 

หลอกลวงผูห้ญิงหลายรายมาเป็นภรรยา ขามเป็นนกัสะสมท่ีดินเช่นเดียวกบัพระรูปอ่ืน ๆ ใน

วรรณกรรมกลุ่มน้ี ในเร่ือง จ้าวแผ่นดิน ( 2538) แสดงใหเ้ห็นภาพพระและคนทรงเจา้ไล่ล่ากวา้นซ้ือ

ท่ีดินอยา่งดุเดือดและไม่คาํนึงถึงศีลธรรม สถานการณ์เผยใหเ้ห็นชดัเจนข้ึนเร่ือย ๆ ว่าทั้งพระและ
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คนทรงเจา้ไม่ไดส้ะสมท่ีดินไวเ้พ่ือประโยชน์ของชาวบา้น ดงัจะพบว่าพระจนัทรและพระทองมาสัง่

ใหค้นไปขู่ฆ่าชาวบา้นกลางทุ่งเพื่อบีบบงัคบัใหช้าวบา้นขายท่ีดินให ้ส่วนเจา้พ่อขามก็ส่งมือปืนไป

ยงิหวัหนา้หมู่บา้นกลางทุ่งแลว้โยนความผดิใหฝ่้ายวดั ในท่ีสุดเจา้พ่อขามก็แยง่ชิงความศรัทธามา

สาํเร็จ ความศรัทธาท่ีจะนาํมาซ่ึงผลประโยชน์ใหเ้จา้พ่อขามกอบโกยไดไ้ม่ส้ินสุด หลงัจากชาวบา้น

ศรัทธาเจา้พ่อขามแลว้ เขาจึงวางแผนทาํใหค้นในชุมชนแตกความสามคัคีกนั เพ่ือบีบบงัคบัให้

ชาวบา้นอพยพออกจากชุมชน  

 

ขามยิม้ละไม นยัน์ตาเป็นประกาย เขาพอใจท่ีพูดใหทุ้กคนระแวงสงสัยกนัเอง จะไดแ้ตกแยก

กนัไดง่้ายข้ึน พอแตกแยกกนัแลว้เร่ืองอยูไ่ปชัว่ลูกชัว่หลานกเ็ป็นอนัจบ อยูก่นัแค่ชัว่คนรุ่นน้ีกพ็อ บางที

อาจจะไม่กี่ปีกไ็ด ้เขาเห็นภาพที่ทุกคนในหมู่บา้นระแวงสงสัยกนั ไม่ไวใ้จกนั อิจฉาริษยากนั ชิงดีชิงเด่น

กนั จนกลายเป็นศตัรูกนัไปในที่สุด... ถึงวนันั้น คนในหมู่บา้นท่ีรักใคร่กลมเกลียวกนักจ็ะแตกฉานซ่าน

เซ็นไปคนละทิศละทาง กลายเป็นพวกบา้นแตกสาแหรกขาด แลว้ท่ีดินริมแม่นํ้าของเขากจ็ะไม่มี       คน

พวกน้ีอยูใ่หเ้กะกะลูกตาอีกต่อไป แต่ถึงจะมีบางครอบครัวอยูก่นัต่อ เขากห็าทางกาํจดัใหพ้น้จนได ้

ตอนน้ีกเ็ห็นรอยร้าวของพวกเขาแลว้ 

(จา้วแผ่นดิน : 617-618) 

จากการศึกษาพฤติกรรมของฝ่ายผูน้าํทางความเช่ือในตาํบลโคกพระนาง ผูว้ิจยัพบว่า ผูน้าํ

ทางความเช่ือผูฉ้อ้ฉลเป็นหน่ึงในภยัเงียบท่ีสงัคมมองขา้ม เน่ืองจากผูน้าํทางความเช่ือเหล่านั้นอาศยั

สถานะผูท้รงศีลปิดบงัความชัว่ร้ายของตนไว ้ผูน้าํทางความเช่ือจะแทรกซึมเขา้ไปครอบงาํจิตใจคน 

ทาํใหค้นไขวเ้ขว ยดึเหน่ียวกบัอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ์ยดึติดกบัเร่ืองเล่าทางศาสนา เช่น นรก - สวรรค ์

ชาติน้ี -  ชาติหนา้ มากกว่าจะยดึเหน่ียวกบัหลกัธรรมหรือความเหมาะสม ความเช่ือจึงไม่ใช่ส่ิงท่ีทาํ

ใหจิ้ตใจคนโคกพระนางเขม้แข็งข้ึน แต่ความเช่ือกลายเป็นเคร่ืองมือตกัตวงผลประโยชน์ของฝ่าย

ผูน้าํทางความเช่ือ และแทบไม่มีชาวบา้นคนใดใคร่ครวญถึงผลกระทบท่ีเกิดจากความเช่ือ 

4.2.4.2  การวพิากษ์วจิารณ์ความศรัทธาอนัขาดวจิารณญาณของชาวบ้านในสังคม 

ชนบท   
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จากหวัขอ้ท่ีผา่นมาพบว่าตวัละครฝ่ายผูน้าํทางความเช่ือเป็นผูก้ระทาํต่อชาวบา้น  

แต่หากพิจารณาพฤติกรรมของชาวบา้นก็จะพบว่า ชาวบา้นก็เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหปั้ญหาเกิดข้ึน 

และเป็นผูร่้วมกนัผลกัดนัใหส้ถานการณ์เลวร้ายลงจนสงัคมตอ้งล่มสลาย ส่ิงท่ีวิมลตอ้งการแสดงให้

เห็นในประเด็นน้ีคือ ความศรัทธาท่ีไม่มีปัญญากาํกบัจะนาํสงัคมไปสู่ความเส่ือม  

บทบาทของชาวบา้นต่อการกาํหนดความศรัทธาปรากฏชดัเจนในเร่ือง คนทรงเจ้า 

(2531)ตอนตน้เร่ืองจะเห็นไดว้่าชาวบา้นกราบไหวต้น้ไทรกนัเป็นกิจจะลกัษณะ ตั้งแต่ขามยงัไม่รับ

เป็นคนทรงเจา้ เหตุการณ์น้ีแสดงใหเ้ห็นว่า แมไ้ม่มีผูน้าํความเช่ือเขา้มาบงการ ชาวบา้นก็สามารถหา

ส่ิงใกลต้วัมายดึเหน่ียวบูชา รวมถึงจินตนาการถึงความศกัด์ิสิทธ์ิของส่ิงนั้นได ้นอกจากนั้นยงัพร้อม

จะต่อตา้นคนท่ีลบหลู่ตน้ไทรตน้นั้นอีกดว้ย   

ความเช่ือเร่ืองเจา้พ่อพระไทรเป็นรูปเป็นร่างมากข้ึนเม่ือขามรับเป็นคนทรงเจา้ ชาวบา้นพา

กนัมาหอ้มลอ้ม ช่วยกนับอกส่ิงท่ีขามควรจะทาํในฐานะคนทรงเจา้ พาขามไปรับขนัธเ์พ่ือเป็นคน

ทรงเจา้อยา่งสมบูรณ์ ช่วยกนัจดัเตรียมอุปกรณ์สาํหรับประกอบพิธีกรรม คะย ั้นคะยอใหข้ามเรียก

ค่าใชจ่้ายในการประทบัทรง   

 

“ค่ายกครูอะไรหรือลุง?” ขามหนัมาถามผูใ้หญ่ 

“ก.็..ค่าครู... ค่าท่ีใครจะมาใหเ้อง็เป็นคนทรงนัน่แหละ มนัเป็นธรรมเนียม ท่ีไหนเขากท็าํกนั” 

“กล็ุงบอกว่าใหเ้อาดอกไมธู้ปเทียนมาแลว้ไง?” 

“นัน่อีกส่วนหน่ึงต่างหาก ค่ายกครูน่ีตอ้งมี เอง็เช่ือขา้เถอะ ทาํอะไรตอ้งใหถู้กแบบแผน ถูก

ขนบประเพณี ไม่งั้นชะดีชะร้ายเราจะเดือดร้อนภายหลงั” 

“คือยงัง้ีทิดขาม...” ยายเม้ียนเอ่ยข้ึน “ก่อนที่เอง็จะเป็นคนทรงน่ีนะ เอง็จะตอ้งไปครอบ รับ

ขนัธ์หา้เสียก่อน คนท่ีครอบใหเ้อง็นัน่น่ะถือว่าเป็นครูของเอง็...” 

ขามงง “แลว้ใครเขาจะเป็นครูครอบใหฉ้ันล่ะป้า?” 

“กค็นท่ีเขาเป็นคนทรงอยูแ่ลว้นัน่แหละ” 
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“แลว้ทาํยงัไงกนัล่ะป้า ที่ว่าครอบรับขนัธ์หา้น่ะ?” 

“ถึงเวลาเอง็กรู้็เองแหละ พรุ่งน้ีขา้จะพาไปหาเจา้พ่อพระยาครุฑเหินลมท่ีจงัหวดัท่านครอบ

ให”้ 

ขามพอเขา้ใจจึงพูดข้ึนว่า “ฉันไม่อยากใหใ้ครเดือดร้อน ที่ฉันยอมเป็นคนทรงกเ็พราะฉันได้

บนท่านไว ้และใจฉันกอ็ยากจะช่วยเหลือทุกคนเพื่อถวายกุศลแก่เจา้พ่อท่าน” 

มีเสียงพูดพึมข้ึนว่า “ทาํอยา่งผูใ้หญ่ว่านัน่แหนะดีแลว้ ธรรมเนียมมีมาอยา่งไรกรั็กษาเอาไว ้

นอกจากจะทาํใหเ้จา้พ่อท่านเมตตาเราแลว้ยงัเป็นสิริมงคลแก่พวกเราทุกคนอีกดว้ย” 

แลว้อีกเสียงกส็นบัสนุนข้ึน “นัน่ซี จะกี่อฐักี่เฟ้ืองกนัเชียวทิดขาม”  

“ยงัไงมนักต็อ้งมีขามเอ๊ย” ยายเม้ียนพูด  

(คนทรงเจา้ :100-102) 

จากเหตุการณ์ท่ียกมาขา้งตน้จะพบว่า ชาวบา้นโคกพระนางช่วยกนัก่อร่างตวัตนเจา้พ่อขาม

ใหเ้กิดข้ึน จนกระทัง่ยิง่ใหญ่และมีอาํนาจเหนือทุกคนในชุมชน โดยท่ีชาวบา้นไม่เคยใคร่ครวญถึง

ตน้กาํเนิดของศรัทธานั้นเลย 

4.2.4.2.1  ความศรัทธาอนัขาดวจิารณญาณกบัผลกระทบต่อผู้ศรัทธา 

4.2.4.2.1.1  ศรัทธาที่ขาดวจิารณญาณท าให้เสียทรัพย์ 

ตวัละครสาํคญัท่ีเป็นตวัแทนของชาวบา้นในวรรณกรรมกลุ่มน้ี คือ ป้านวล ในเร่ือง งู 

(2527) ป้านวลเป็นหญิงชราฐานะยากจนแต่ชอบทาํบุญ เพราะนางคิดว่าความทุกขท่ี์เผชิญอยูเ่กิด

จากชาติท่ีผา่นมาไม่ไดท้าํบุญทาํทาน นางจึงพยายามทาํบุญมาก ๆ ดว้ยความหวงัว่าชาติหนา้จะได้

สบาย การทาํบุญของป้านวลสร้างความลาํบากใจใหก้บัลกูชายอยา่งยิง่ เน่ืองจากเขาหาเงินมาดว้ย

ความยากลาํบาก ตอ้งเส่ียงอนัตรายกว่าจะมีเงินมาใชจ่้ายในครอบครัว แต่มารดาก็มกัจะขอเงินไป

ทาํบุญคร้ังละมาก ๆ  

 

แม่เขา้มานัง่ขา้ง ๆ เขา พูดอยา่งเกรงอกเกรงใจว่า “แม่อยากจะรบกวนลูกสักหน่อย” 
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“ทาํไมแม่ตอ้งพูดยงัง้ีดว้ยเล่า” 

“อีกสองวนักจ็ะสงกรานตแ์ลว้” แม่หย ัง่ใจเขา แต่หนา้เขาตายสนิท “สมภารท่านเร่ียไรจะสร้าง

เมรุใหม่ แม่อยากจะช่วยท่านทาํบุญทาํทานเอาไว”้ 

“กไ็ม่เป็นไรน่ี สิบบาทยีสิ่บบาทมนัไม่หนกัหนาอะไรน่ีแม่” 

“คือแม่อยากจะช่วยท่านสักหา้ร้อย ท่านบอกว่าอยากใหเ้ป็นเจา้ภาพสร้างกนั ใครบริจาค                      

หา้ร้อยท่านจะติดช่ือไว.้..” 

“แม่จะทาํบุญหรือว่าจะซ้ือป้ายติดเมรุ” ยีสุ่่นฉุน 

“ไม่ใช่อยา่งนั้น แม่อยากจะทาํบุญทาํทานเอาไว ้แม่ทาํกเ็หมือนลูกทาํนัน่แหละ เพราะมนัเงิน

ของลูกหามาได ้เราทาํไวน่้ะมนัไม่เสียหายอะไรหรอก ชาติน้ีเราลาํบากกนัมามากกเ็พราะชาติก่อนเรา

ทาํบุญไวน้อ้ยไป ชาติน้ีถึงเป็นอยา่งน้ี อีกอยา่งลูกกท็าํบาปฆ่าสัตวต์ดัชีวิตไวม้าก แม่อยากใหลู้กทาํบุญ

กุศลไวม้าก ๆ” 

(งู :189-190) 

เมื่อลกูชายอดทนเห็นมารดาเป็นทุกขไ์ม่ได ้จึงจาํตอ้งใหเ้งินไปทาํบุญในท่ีสุดในตวับท

ตอนน้ีแสดงใหเ้ห็นวิธีคิดในการทาํบุญของป้านวลไดอ้ยา่งชดัเจน พฤติกรรมการทุ่มเททาํบุญอยา่ง

ไม่คาํนึงถึงฐานะ เกิดจากป้านวลหวงัความสุขสบายในชาติหนา้ การทาํบุญของป้านวลจึงไม่ใช่การ

สละทรัพยด์ว้ยใจบริสุทธ์ิ แต่เป็นการลงทุนเพ่ือหวงัผลตอบแทน กรณีน้ีจึงถือว่าป้านวลจ่ายเงินเพ่ือ

ซ้ือความหวงัในชาติหนา้ ป้ายสลกัหนา้เมรุจึงเปรียบเสมือนใบเสร็จรับรองว่าป้านวลไดส้ะสมบุญ

ไวแ้ลว้จริง ๆ  เป็นเคร่ืองยนืยนัใหอุ่้นใจว่า ชาติหนา้ป้านวลและครอบครัวจะมีความเป็นอยูท่ี่สุข

สบายแน่นอน ตามความคิดของป้านวล  

การสละทรัพยเ์พ่ือบาํรุงความเช่ือของชาวบา้นเพ่ิมระดบัความรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ จากการ

ถวายแรงงาน ถวายเงิน ก็เพ่ิมเป็นถวายท่ีดินใหว้ดันาํไปทาํศนูยว์ิปัสสนา ในเร่ือง จ้าวแผ่นดิน  

(2538) จะพบว่าท่ีดิน 1 ใน 3 ของตาํบลกลายเป็นของวดัโคกพระนาง ท่ีดินหลายแปลงชาวบา้น

ถวายใหเ้ปล่า บางแปลงชาวบา้นยอมขายราคาถกูใหว้ดัเพื่อแลกกบัใบอนุโมทนาบตัร เช่นเดียวกบั

เหตุการณ์ท่ีปรากฏในเร่ือง พระเวสสันดร (2531) ท่ีชาวบา้นบริจาคท่ีดินใหว้ดัใชท้าํสถานวิปัสสนา 
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จนกระทัง่ชาวบา้นคนหน่ึงตอ้งกลายเป็นคนเสียสติ เร่ร่อน เพราะขาดท่ีดินทาํกินการบริจาคทรัพย์

เพ่ือบาํรุงศาสนาของชาวบา้นกลุ่มน้ีจึงแสดงใหเ้ห็นศรัทธาท่ีขาดวิจารณญาณ ไม่ตั้งอยูบ่นความ

เหมาะสม ทาํใหต้นเองและผูอ่ื้นตอ้งเดือดร้อน ทั้งน้ีเพราะหวงัความสุขสบายในชาติหนา้ การเสีย

ทรัพยเ์ช่นน้ีจึงเป็นการลงทุนเพ่ือหวงัผลตอบแทน ไม่ใช่การสละทรัพยเ์พ่ือกาํจดัความตระหน่ี หรือ

สละทรัพยเ์พื่อประโยชน์ของสาธารณะชน 

4.2.4.2.1.2 ศรัทธาที่ขาดวจิารณญาณท าให้เสียชีวติ 

เหตุการณ์ท่ีปรากฏในเร่ืองจ้าวแผ่นดิน (2538) ตอนท่ีบ้ึกยงิตวัตาย เป็นหน่ึงในฉากท่ีวิมล

แสดงใหเ้ห็นว่า ความศรัทธาท่ีปราศจากการไตร่ตรองอาจก่อใหเ้กิดความสูญเสียร้ายแรงถึงชีวิต 

เหตุการณ์คร้ังนั้นเร่ิมจากพระทองมายยุงบ้ึกใหไ้ปฆ่าขาม เม่ือขามกบับ้ึกเผชิญหนา้กนั ขามยกช่ือเจา้

พ่อพระไทรมาข่มขู่บ้ึก แมว้่าบ้ึกจะโกรธแคน้ขาม แต่พ้ืนฐานจิตใจของบ้ึกนบัถือและเกรงกลวัเจา้

พ่อพระไทรอยา่งยิง่ ดงันั้นเขาจึงไม่กลา้ยงิ เพราะเกรงว่าหากเขาฆ่าขาม เจา้พ่อพระไทรจะลงโทษ

เขาถึงชีวิต จากตวับทพบว่า แมบ้ึ้กไม่ไดล้งมือยงิ แต่เขายงัคงหวาดกลวัโทษจากความคิดร้ายต่อร่าง

ทรงของเจา้พ่อ  

 

เขาไม่มีใครอีกแล้ว ไม่มีใครเลย ไม่มีใครสักคนจะช่วยเขา เขาก าลงัจะถกูลงทัณฑ์ 

แล้วเขากรู้็สึกหวาดกลวัความตายจากการลงทัณฑ์ของส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ เขาต้องการหนีไปให้พ้น

จากความกลวัและความเดียวดาย เจ้าพ่อพระไทรต้องมีแน่ ขามถึงไม่กลวัเขาเลย ขามต้องรู้ว่ามี

เจ้าพ่อพระไทรปกป้องคุ้มครองให้ ขามจึงไม่กลวัอะไรทั้งนั้น ไม่กลวัแม้กระทั่งเขาจะยิง เจ้า

พ่อต้องมีจริงแน่ และจะต้องเล่นงานเขาถึงตาย ขามบอกเขาแล้วว่าเจ้าพ่อจะต้องฆ่าเขาแน่ เขา

กลวัตาย บึก้กระชับด้ามปืนแน่นแต่มือกย็งัส่ัน เขาค่อยยกขึน้ เอาปากกระบอกปืนใส่ปาก อีก

มือหน่ึงปิดตาท่ีมีน า้ตาไหลริน เขาไม่อยากเห็นความตาย   

บึก้เหน่ียวไก 

(วิมล ไทรน่ิมนวล, 2550:636-637) 
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จากตวับทท่ียกมาขา้งตน้จะสงัเกตไดว้่า ตวัละครบ้ึกเช่ือว่าเจา้พ่อพระไทรมีจริง มีอาํนาจ

เหนือชีวิตของเขา หากเขาตั้งตนเป็นศตัรูกบัเจา้พ่อแลว้เขาก็ตอ้งพบกบัความโดดเด่ียว ไม่มีใคร

สามารถช่วยเหลือเขาได ้และหากเขาตอ้งถกูเจา้พ่อลงโทษ โทษท่ีสาสมแก่ความผดิคร้ังน้ีคือความ

ตาย เจา้พ่อพระไทรในจินตนาการของบ้ึกยิง่ใหญ่ข้ึนทุกขณะ บ้ึกสลดัความกลวัภายในจิตใจไม่หลุด 

เขาจึงตดัสินใจยงิตวัตายเพ่ือหนีความกลวั จากสถานการณ์น้ีจึงสรุปไดว้่า ความตายของบ้ึกเกิดจาก

จินตนาการท่ีเขาสร้างข้ึนเพ่ือครอบงาํจิตใจตนเอง 

4.2.4.2.2  ความศรัทธาอนัขาดวจิารณญาณกบัผลกระทบต่อผู้ปฏิเสธ 

ศรัทธา 

ส่ิงท่ีวิมลช้ีใหผู้อ่้านตระหนกัถึงภยัจากความศรัทธาท่ีขาดไตร่ตรองอีกประการหน่ึงคือ การ

รวมกลุ่มกนัของผูศ้รัทธาแลว้ผกูขาดความดีความถกูตอ้งไวก้บัฝ่ายตน เช่ือว่าส่ิงท่ีตนนบัถือนั้นดี

ท่ีสุด ถกูตอ้งท่ีสุด ใครจะมาลบหลู่ไม่ได ้จากนั้นจึงตดัสินว่าผูต้รวจสอบศรัทธาหรือผูป้ฏิเสธศรัทธา

เป็นศตัรู เร่ิมกาํจดัดว้ยวิธีการต่าง ๆ โดยไม่ตระหนกัว่าฝ่ายของตนกาํลงัสูญเสียความเห็นอกเห็นใจ

เพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั  

ผูก้ลา้ปฏิเสธศรัทธาในชุมชนโคกพระนางมีไม่มาก ส่ิงท่ีน่าสงัเกต คือ ผูป้ฏิเสธศรัทธาจะ

กลายเป็นท่ีรังเกียจของเพ่ือนร่วมชุมชน  แมมี้เหตุรุนแรงเกิดข้ึนกบัผูป้ฏิเสธศรัทธาก็ไม่มีผูใ้ด

ช่วยเหลือ ท่ีสุดแลว้อาจตอ้งเสียชีวิตไปพร้อมกบัเสียงสาปแช่งของชาวบา้นในชุมชน ผูค้นต่างลง

ความเห็นว่าเขาผูน้ั้นสมควรถกูลงโทษ เพราะเขาคือผูล้บหลู่ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิดงัเหตุการณ์ก่อนท่ีขามจะ

รับเป็นคนทรงของเจา้พ่อพระไทร ตอนนั้นขามประกาศว่าจะตดัตน้ไทรศกัด์ิสิทธ์ิ  ชาวบา้นต่าง

โกรธเคือง ไม่คบคา้สมาคมกบัเขา ป้าเม้ียน หมอตาํแยตดัสินใจท่ีจะไม่ทาํคลอดใหเ้มียของขาม 

เพราะไม่พอใจท่ีขามลบหลู่เจา้พ่อ อีกทั้งยงัเกรงว่าหากช่วยขาม ป้าเม้ียนและครอบครัวจะถกูเจา้พ่อ

ลงโทษ 
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ไม่นานนกัเขามายนือยูบ่นชานบา้นยายเม้ียน ร้องเรียกแข่งกบัเสียงฝน ไม่มีเสียงตอบ เขาถือ

วิสาสะเขา้ไปท่ีระเบียง ชะโงกหนา้มองเขา้ไปในเรือน เห็นยายเม้ียนกบัตาผนักาํลงันัง่เฝ้าเดก็หญิงซ่ึง

นอนซมอยูบ่นเส่ือ เขาเรียกอีก ยายเม้ียนหนัมาตวาดตาเขียว “ไดย้นิแลว้โวย้!” 

“ป้า! กาหลงกาํลงัเจ็บทอ้ง ช่วยไปทาํคลอดใหห้น่อยเถอะ” 

ยายเม้ียนแสร้งทาํไม่ไดย้นิ ขามกวาดนํ้าฝนท่ีใบหนา้แลว้ออ้นวอนอีก “ช่วยฉันหน่อยเถอะป้า           

ฝนกต็ก จะไปหาหมอที่อาํเภอกไ็ม่ทนัแลว้ ป้า...นึกว่าเอาบุญเถอะ...” นํ้าเสียงของเขาแสนจะคบัแคน้

และขมขื่นใจ 

ยายเม้ียนยงัไม่หายโกรธ “ไม่นบัถือ(ตน้ไทร)แลว้มาทาํไม?” 

(คนทรงเจา้ : 89) 

 เหตุการณ์ตอนท่ียกมาขา้งตน้เกิดข้ึนตั้งแต่ขามยงัไม่รับเป็นคนทรงเจา้ สงัเกตไดว้่า แมข้าม

ยงัไม่เขา้มาเป็นผูบ้งการความเช่ือ ชาวบา้นก็ยดึมัน่ถือมัน่ไปแลว้ว่าเจา้พ่อพระไทรมีจริง ศกัด์ิสิทธ์ิ 

ดลบนัดาลโชคลาภและความหายนะได ้ดงันั้นตอ้งบูชา หา้มลบหลู่ จึงจะเกิดผลดีต่อตนเองและ

ครอบครัว เม่ือชัง่นํ้ าหนกัความสาํคญัจะพบว่า ความศกัด์ิสิทธ์ิของเจา้พ่อพระไทรมีความสาํคญัต่อ

จิตใจของชาวบา้นมากกว่าชีวิตของเพ่ือนบา้น ความศรัทธาและเกรงกลวัทาํใหป้้าเม้ียนพดูออกไป

เช่นนั้น ความคิดของป้าเม้ียนในสถานการณ์น้ีตีความไดว้่า นางยอมใหก้าหลงตายทั้งกลมได ้เพราะ

นางไม่อยากช่วยขาม เน่ืองจากขามลบหลู่เจา้พ่อพระไทร  

 เหตุการณ์สาํคญัอีกตอนหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นโทษของความงมงายในระดบัท่ีรุนแรงข้ึน คือ 

เหตุการณ์ในเร่ือง จ้าวแผ่นดิน (2538) ตอนผูเ้ฒ่าคงคาดคั้นความจริงจากเหลก็เร่ืองการตายของคาํ

ปลิว เฒ่าคงสะเทือนใจท่ีเห็นคนทอ้งถ่ินเดียวกนัตอ้งฆ่ากนัเอง อีกทั้งแปลกใจท่ีเหลก็ทาํเช่นนั้น 

เน่ืองจากพ้ืนนิสยัเดิมเหลก็เป็นคนจิตใจดี เหตุการณ์ตอนน้ีแสดงใหเ้ห็นว่า จาํนวนผูศ้รัทธาอยา่งขาด

สติของคนในชุมชนโคกพระนางมีมาก จึงทาํใหต้วัละครเหลก็ซ่ึงเคยเป็นคนดี มีสติปัญญาตอ้งยอม

แพ ้แมรู้้เบ้ืองหลงัความเลวของเจา้พ่อขามแต่เหลก็ก็ไม่กลา้เปิดเผย ซํ้ายงัยอมเป็นเคร่ืองมือของเจา้

พ่อขามเพื่อทาํร้ายคนอ่ืนต่อไป เพราะเหลก็อยากรักษาชีวิตไว ้
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ผูเ้ฒ่าคงมองหนา้เขา(เหลก็) “เอง็เปลี่ยนไปหมดเลยเหลก็ เอง็ไม่ใช่เหลก็ที่ขา้เคยรู้จกั เอง็เป็น

อะไรไปแลว้ ไร้หวัจิตหวัใจอะไรขนาดน้ี เอง็ฆ่าคนโดยไม่รู้สึกผิดเลยรึ” 

“มนัเป็นหนา้ท่ี ฉันถูกสั่งสอนมาอยา่งน้ี และฉันกไ็ม่มีทางเลือกอื่น ฉันไม่ทาํคนอื่นกท็าํ ฉันรัก

พี่คาํปลิว และนบัถือเขา ฉันไม่อยากใหใ้ครฆ่าเขา ถา้คนอื่นทาํ ฉันทาํเองดีกว่า ถึงอยา่งไรพี่คาํปลิวกต็อ้ง

ตาย 

“ทาํไมเอง็ไม่บอกความจริงกบัทุกคน ว่าใครสั่งเอง็” 

“ฉันบอกแลว้ใครจะเช่ือ” แววตาเหลก็ขมขื่น “ระหว่างฉันกบัเจา้พ่อ ชาวบา้นเขาจะเช่ือใคร ดี

ไม่ดีฉันอาจจะโดนรุมกระทืบโทษฐานดูหม่ินเจา้พ่อ!” 

(จา้วแผน่ดิน : 611)  

 คาํช้ีแจงของเหลก็ทาํใหเ้ฒ่าคงสะเทือนใจมากข้ึนท่ีเห็นคนดีมีสติปัญญายอมแพ ้ยอม

ปรับตวัเพ่ืออยูร่่วมกบัความชัว่ร้ายโดยไม่คิดต่อสูเ้พ่ือสงัคม จากสถานการณ์น้ีทาํใหเ้ห็นความ

รุนแรงของพลงัความเช่ือในชุมชนโคกพระนางไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน ดา้นมืดของศรัทธาไม่เพียงแต่ทาํให้

คนเสียทรัพย ์หรือทาํลายชีวิตผูป้ฏิเสธศรัทธาเท่านั้น แต่ยงัพรากความรู้สึกผดิชอบชัว่ดีและ

ความเห็นอกเห็นใจเพ่ือนมนุษยล์งไปดว้ย ไม่ว่าคนคนนั้นจะรู้เท่าทนัผูน้าํความเช่ือหรือไม่ก็ตาม  

 

4.2.4.2.3  ความศรัทธาอนัขาดวจิารณญาณกบัผลกระทบต่อสังคม 

จากการศึกษาผลกระทบของศรัทธาในหวัขอ้ท่ีผา่นมาจะพบว่า วิมลพยายามทาํใหผู้อ่้าน

ตระหนกัถึงดา้นมืดของความศรัทธาท่ีกระจายวงกวา้งข้ึนเร่ือย ๆ จากตวัผูศ้รัทธาไปสู่ผูไ้ม่ศรัทธา 

และในท่ีสุดผลกระทบรุนแรงท่ีสุดก็แสดงผา่นการล่มสลายของสงัคม ดงักรณีท่ีเกิดข้ึนกบัหมู่บา้น

กลางทุ่ง เดิมทีหมู่บา้นกลางทุ่งเป็นท่ีดินขนาดใหญ่แปลงสุดทา้ยท่ีเจา้ของรวมตวักนัไม่ยอมขาย

ใหก้บัผูใ้ด พวกเขาตั้งใจจะเก็บไวใ้หล้กูหลาน ชาวบา้นหมู่บา้นกลางทุ่งไม่ติดต่อกบัวดัโคกพระนาง

และตาํหนกัเจา้พ่อขาม เพราะรู้ว่าสองแห่งน้ีกวา้นซ้ือท่ีดินไวแ้ทบหมดตาํบล นอกจากนั้นยงั

พยายามติดต่อซ้ือท่ีดินกลางทุ่งบ่อยคร้ังจนชาวบา้นเดือดร้อนรําคาญใจ หวัหนา้หมู่บา้นคนก่อน

ยนืยนัหนกัแน่นว่าจะไม่ขายท่ีดิน  จึงถกูขามสัง่ฆ่า  หลงัจากนั้นขามก็ชกัจูงใหช้าวบา้นกลางทุ่งไปท่ี
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ตาํหนกัของตน แสร้งทาํตวัเป็นคนจิตใจดีมีอิทธิฤทธ์ิ ช่วยเหลือชาวบา้นได ้ ชาวบา้นจึงเร่ิมคลอ้ย

ตามและนบัถือขามมากข้ึนทุกวนั จนในท่ีสุดก็ตดัสินใจขายท่ีดินทั้งหมดใหก้บัขาม โดยท่ีไม่รู้เลยว่า

ขามกาํลงัเตรียมการหกัหลงัชาวบา้นคร้ังใหญ่ คือ ยยุงใหช้าวบา้นแตกความสามคัคีและยา้ยออกจาก

ชุมชนไปใหห้มด  

 วิมลแสดงบทสรุปของสงัคมท่ีขบัเคล่ือนดว้ยความงมงายไวใ้นฉากจบของเร่ือง คือ ฉากนํ้ า

ท่วมและตะวนัดบัในชุมชนโคกพระนางเพื่อแสดงใหเ้ห็นว่า ศรัทธาของชาวบา้นเป็นศรัทธาท่ีขาด

วิจารณญาณ จึงนาํสงัคมไปสู่ความหายนะ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ ไม่มีอิทธิฤทธ์ิช่วยชาวบา้นใหร้อดพน้

ทุกขภ์ยัได ้เพราะอาํนาจแทจ้ริงท่ีกาํหนดชีวิตคนไดคื้ออาํนาจจากธรรมชาติเท่านั้น 

แลว้การบนบานศาลกล่าวกเ็ร่ิมพึมพาํไปทัว่ทั้งตาํบล ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในตาํบลโคกพระ

นางและในสากลโลกต่างถูกติดสินบนทัว่ถว้น แต่ฟ้ากย็งัมืดมิด ฝนถัง่เทลงมาอยา่งไม่ลืมหูลืมตา ราวกบั

จะใหน้ํ้าท่วมฟ้า ใหป้ลากินดาว เจา้พ่อขามและเจา้พ่อพระไทรกไ็ม่อาจจะช่วยได ้ซํ้ าพื้นตาํหนกักจ็มอยู่

ใตท้อ้งนํ้าไปแลว้ ตน้พระไทรเล่ากถ็ูกนํ้าท่วมเกือบถึงคร่ึงตน้เช่นกนั 

ฟ้ามืดมิด ฝนเทลงมาตลอดทั้งกาฬปักษ ์นํ้าท่วมสูงถึงหลงัคาบา้นเรือนและตาํหนกัเจา้พ่อขาม 

ขา้วของต่างลอยหายกระจดักระจายไปส้ิน บา้งจมอยูใ่ตท้อ้งนํ้าอนัมืดมิด ไม่มีใครช่วยใคร เพราะต่าง

กระเสือกกระสนอยา่งคนตาบอดช่วยชีวิตตวัเองใหอ้ยูร่อด  

ส้ินกาฬปักษฝ์นจึงหยดุ แต่ฟ้ากลบัไม่ยอมสว่าง ตาํบลโคกพระนางจมอยูภ่ายใตท้อ้งนํ้าและ

ความมืดมิดต่อไปอยา่งไม่มีท่าทีว่าจะมีแสงสว่างสาดส่องลงมาอีก... 

(จา้วแผน่ดิน :670-671) 

 จากบทสรุปของเร่ืองจะพบว่าเจา้พ่อขามไม่สามารถควบคุมภยัธรรมชาติเหล่าน้ีไดเ้ลย 

ตาํหนกัจมนํ้ า ตวัเจา้พ่อไม่ปรากฏว่าจมหรือลอยนํ้ าไปอยูท่ี่ใด แมเ้หตุการณ์จะหนกัหนาถึงขั้นน้ีแลว้

ก็ยงัพบว่าชาวบา้นโคกพระนางยงัหวงัพ่ึงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอยูเ่ช่นเดิม ฉากน้ีกระตุน้ใหผู้อ่้านเกิดความ

ส้ินหวงัว่า ถึงเพียงน้ีแลว้ยงัไม่สาํนึกถึงความงมงายของตนอีกหรือ ประเด็นน้ีผูว้ิจยัวิเคราะห์ว่าวิมล

ตอ้งการใหค้นสาํรวจศรัทธาของตนเอง ทบทวนถึงความจริงท่ีเกิดข้ึนในสงัคมว่ามีเหตุการณ์เช่นน้ี

หรือไม่ คนงมงายท่ีไม่รู้ตวัว่าตนเอง   งมงาย ตั้งเง่ือนไขบีบบงัคบัผูอ่ื้น ทาํลายผูคิ้ดต่าง คนรู้เท่าทนั

จึงไม่กลา้ตกัเตือน ตอ้งยอมตนเป็นพวก สุดทา้ยก็นาํพาสงัคมไปสู่หายนะ แต่แลว้ก็ยงัไม่ตระหนกั
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ถึงความงมงายของตน ประเด็นน้ีจึงเป็นการชวนใหต้ั้งขอ้สงัเกตว่า ในสงัคมท่ีเต็มไปดว้ยความเช่ือ

เร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  ศรัทธาจะนาํพาสงัคมไปสู่ทิศทางใด  

บทสรุปแนวคิดของวรรณกรรมของวิมล ไทรน่ิมนวล ในยคุน้ีคือ การวิพากษว์ิจารณ์สงัคม

ในแง่มุมต่าง ๆท่ีกวา้งขวางข้ึน อนัไดแ้ก่ การวิพากษว์ิจารณ์ปัญหาความยากไร้ การวิพากษว์ิจารณ์

ปัญหาของนกัเขียนวรรณกรรมเพื่อชีวิต การวิพากษว์ิจารณ์ปัญหาการเติบโตอยา่งเร่งรัดของสงัคม

เมืองท่ีส่งผลกระทบต่อผูอ้ยูอ่าศยั การวิพากษว์ิจารณ์ความรุนแรงทางการเมือง การวิพากษว์ิจารณ์

การศึกษา และส่ิงท่ีวิมลเนน้ย ํ้ามากท่ีสุดคือ การวิพากษว์ิจารณ์ความเช่ือในสงัคมชนบท วิมล

ช้ีใหเ้ห็นว่า ความเช่ือกาํหนดข้ึนโดยมนุษย ์และไม่นานความเช่ือก็จะกลายเป็นเคร่ืองมือของมนุษย ์

ท่ีทาํใหม้นุษยต์อ้งประสบปัญหานอ้ยใหญ่ วิมลขยายความใหเ้ห็นว่าความเช่ือเป็นส่ิงท่ีมนุษยย์ดึถือ 

มนุษยม์กัคิดว่าความเช่ือท่ีตนเช่ือเป็นส่ิงดีงาม ถกูตอ้ง และไม่มีผูใ้ดละเมิดได ้เม่ือเช่ือเช่นนั้นมนุษย์

จึงสร้างแนวปฏิบติัมากาํหนดตนเองและผูอ่ื้นใหท้าํตามขอ้กาํหนดของความเช่ือ ปัญหาจะเกิดข้ึน

เม่ือมนุษยต์อ้งเผชิญหนา้กบัผูคิ้ดต่าง ผูมี้ความเช่ือท่ีแตกต่างกนั ความยดึมัน่ถือมัน่จะทาํใหม้นุษย์

พยายามหกัลา้งผูท่ี้มีความเช่ือแตกต่างจากตน ความขดัแยง้จะทวีความรุนแรงข้ึน ในท่ีสุดแลว้มนุษย์

จะมอบความตายใหฝ่้ายตรงขา้ม เพราะมัน่ใจว่าความตายเป็นการยติุปัญหาท่ีดีท่ีสุด ความคิดน้ีทาํ

ใหค้นส่วนใหญ่มองขา้มคุณค่าความเป็นมนุษย ์ยอมเห็นเพื่อนมนุษยท่ี์มีความเช่ือแตกต่างกนัตายได ้

เพราะคิดว่าคนเหล่านั้นคือคนเลว วิมลพยายามกระตุน้ใหผู้อ่้านตระหนกัว่าความเช่ือใด ๆ ก็ไม่มี

คุณค่าถา้ตอ้งแลกกบัชีวิตมนุษย ์การพิพากษาผูอ่ื้น การยกตนว่าเป็นคนมีคุณธรรมสูงกว่าผูอ่ื้น นั้น

เป็นการแบ่งแยกเพ่ือนร่วมสงัคมออกไปอยูฝ่่ายตรงขา้ม เม่ือความขดัแยง้รุนแรงข้ึนจนตกลงกนั

ไม่ได ้การพิพากษาเช่นนั้นจะนาํไปสู่ความสูญเสียคร้ังยิง่ใหญ่ท่ีมนุษยไ์ม่สามารถควบคุมไดอี้ก

ต่อไป และผลกระทบจากความยดึมัน่ถือมัน่ในความเช่ือโดยไม่ใชปั้ญญากาํกบัก็จะส่งผลร้ายต่อทุก

คนในสงัคม 

จากการศึกษาความสมัพนัธข์องวรรณกรรมสองยคุของวิมล ผูว้ิจยัพบว่า วิมลไม่เคยละท้ิง

การเขียนวรรณกรรมเพื่อชีวิต แมว้รรณกรรมในยคุ 2527-2538 จะมีแนวคิดท่ีหลากหลาย แต่เมื่อ

พิจารณาแนวคิดต่าง ๆ เหล่านั้นจะพบว่า วิมลยงัคงสะทอ้นภาพชีวิตชนชั้นแรงงานใหป้รากฏแก่
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สายตานกัอ่าน ดว้ยความหวงัว่าวนัหน่ึงเพ่ือนร่วมสงัคมจะร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีใหห้มดส้ิน

ไป 

 

4.3 ความขัดแย้งในวรรณกรรมของ วมิล ไทรนิ่มนวล ระหว่าง พ.ศ. 2527-2538  

 ความขดัแยง้ในวรรณกรรมของวิมลในยคุน้ีหลากหลายและซบัซอ้นกว่าความขดัแยง้ท่ีพบ

ในวรรณกรรมยคุก่อนหนา้ เน่ืองจากวรรณกรรมในยคุน้ีของวิมลมีแนวคิดท่ีหลากหลาย และมี

วรรณกรรมหลายเร่ืองเป็นนวนิยาย จึงปรากฏความขดัแยง้หลายชนิดอยูใ่นวรรณกรรมเร่ืองเดียวกนั 

จากการศึกษาสามารถแบ่งความขดัแยง้ในวรรณกรรมยคุพ.ศ. 2527-2538 ของวิมลออกเป็น 8 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัความยากไร้  ความขดัแยง้ระหว่างผูย้ากไร้กบัเจา้หนา้ท่ีของ

รัฐ ความขดัแยง้ระหว่างผูย้ากไร้กบันายทุน ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัวิถีชีวิตในเมืองหลวง ความ

ขดัแยง้ระหว่างคนกบัแนวคิดทางการเมือง ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัค่านิยมทางการศึกษา ความ

ขดัแยง้ระหว่างนกัเขียนวรรณกรรมเพื่อชีวิตกบัความยากจนและ ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัความ

เช่ือของคนในสงัคม ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 4.3.1 ความขัดแย้งระหว่างคนกบัความยากไร้  

 ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัความยากไร้ในวรรณกรรมยคุ 2527-2538 ปรากฏเป็นความ

ขดัแยง้หลกัจาํนวน 3 เร่ือง ไดแ้ก่ คนจน (2528) คนเกิน (2533) และ วนัฟ้าหม่น (2533)  

 เร่ือง คนจน ( 2528) แสดงภาพความขดัแยง้ระหว่างคนกบัความยากไร้ ดงัปรากฏในภาพการ

พยายามด้ินรนต่อสูชี้วิตของหญิงหมา้ย ความยากจนผลกัดนัใหเ้ธอตอ้งเขา้บ่อนไพ่เพ่ือหาเงิน เพราะ

เธอหวงัว่าเม่ือไดเ้งินมากพอแลว้เธอก็จะยา้ยออกไปนอกชุมชนแออดั เพื่อหนีใหพ้น้กบัความอด

อยากยากจน  

 

 “ฉันกไ็ม่รู้ว่าจะขายอะไร อยา่งมากกแ็ค่กลว้ยป้ิง อยา่งฉันน่ีจะเอาทุนรอนจากไหนมาคา้ขายใหเ้ป็น

เร่ืองเป็นราว ฉันมองไม่เห็นเลยว่ามนัจะทาํใหฉ้ันลืมตาอา้ปากได ้ฉันน่ะอยากจะมีบา้นเป็นของตวัเอง
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สักหลงั ไม่ตอ้งทนอุดอูใ้นหอ้งเช่าแคบ ๆ เท่ารูหนู แลว้ลาํพงัฉันคนเดียวน่ะชาติน้ีกไ็ม่มีปัญญา อยา่ว่า

แต่บา้นทั้งหลงัเลย เอาแค่เสาสักสองสามตน้กย็งัไม่เห็นท่าว่าจะไดม้นัมายงัไง ทางเดียวท่ีฉันพอจะหวงั

ไดก้คื็อโชคลาภ มือข้ึนสักวนัสองวนัฉันกพ็อตั้งหลกัได ้แลว้จากนั้นฉันจะไม่หวนกลบัมาหามนัอีก ฉัน

จะไปใหพ้น้ ๆ ไปเร่ิมตน้ชีวิตใหม่ท่ีมนัไกลจากท่ีน่ี” 

    (คนจน : 75) 

 หญิงหมา้ยก็เล่นการพนนัจนเสียหมดตวัทุกคร้ัง ซํ้ายงัเป็นหน้ี เธอมีลกูอีกหน่ึงคนท่ีตอ้งดูแล 

ความยากจนทาํใหห้ญิงหมา้ยตดัสินใจขายบริการทางเพศเพื่อใหม้ีเงินมาประทงัชีวิต แต่แลว้การ

แกปั้ญหาในคร้ังน้ีก็ทาํใหเ้กิดปัญหาใหญ่ตามมา คือ หญิงหมา้ยตั้งครรภล์กูคนท่ีสอง เธอบอกเร่ืองน้ี

กบัเซียนพนนัเพื่อขอใหเ้ขารับผดิชอบลกูในทอ้ง แต่เซียนพนนัไม่ยอมรับ ดูถกูว่าเธอเป็นหญิงขาย

บริการ ดงันั้นเธออาจทอ้งกบัลกูคา้คนไหนก็ได ้ในท่ีสุดเซียนพนนัจึงสัง่ใหเ้ธอไปทาํแทง้ เพ่ือจะได้

ไม่ตดัปัญหาภาระเล้ียงด ู

 

 “เอายงัง้ี เธอไปเอาออกดีกว่า ถึงเธอจะไปบอกว่าทอ้งกบัใครกไ็ม่มีใครเขาเช่ือหรอก คลินิกไหนก็

ได ้ฉันจะใหเ้ธอพนันึง ที่เหลือกไ็ปพูดกบัคนที่เธอเคยนอนดว้ยว่าทอ้งกบัเขา ถา้ใครเขาเช่ือยอมรับเดก็

ในทอ้งนัน่เธอกไ็ม่ตอ้งเอามาคืนฉันหรอก ถือว่าเป็นของขวญัจากฉัน แต่อยา่ลืมว่าหน้ียงัไม่หมด” 

 หล่อนนัง่น่ิงเหมือนถูกสาป คอหอยตีบตนัจนพูดไม่ออก เขาลุกยนื จกกระเป่าสตางคจ์ากกระเป๋า

กางเกงออกมาแงม้ ใชน้ิ้วจิกแบงกห์า้ร้อยออกมายืน่ใหห้ล่อนสองใบ 

 “ไปเอาออกซะ ลาํพงัตวัเธอคนเดียวยงัจะเอาไม่รอด ขืนใหมี้ข้ึนมาอีกคนกพ็ากนัอดตายเท่านั้น”  

     (คนจน : 110) 

 หญิงหมา้ยเจ็บปวดกบัคาํตอบของเซียนพนนัท่ีปฏิเสธเธออยา่งไม่ใยดี เธอหมดความอดทน

กบัการตอ้งด้ินรนอยูอ่ยา่งยากไร้ เม่ือคิดทบทวนเร่ืองราวท่ีตนเองและลกูตอ้งเผชิญแลว้หญิงหมา้ย

จึงเตรียมตวัฆ่าตวัตาย  
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 ดึกค่อนคืน หล่อนยงัไม่หลบั นอนก่ายหนา้ผากตาสว่างโพลงในความมืด ไม่หวงัสักนิดว่าเขาจะมา 

แต่กย็งัเง่ียหูฟังเสียง หล่อนถามตวัเองหลายคร้ังว่าอะไรหนอทาํใหโ้ชคชะตาเป็นเช่นน้ี จะมีสักวนัไหมท่ี

จะไดพ้บกบัความสุขสบาย แลว้หล่อนกต็อบเองว่าเกิดอีกสักกี่ชาติมนักไ็ม่ดีไปกว่าน้ี และหากเลือกได้

ไม่ว่าชาติไหนหล่อนขอไม่เกิดอีก ไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งส้ิน หล่อนอยากสูญสลาย ไม่มีไม่เป็นอะไร

ทั้งส้ิน โลกมนุษยใ์นความคิดของหล่อนกคื็อขมุนรกท่ีไม่มีผูคุ้ม ทุกคนถูกขงัและด้ินพล่าน เชือดเฉือน

และเข่นฆ่ากนัเองเพื่อจะมีชีวิตอยูใ่นขมุนรกน้ีใหน้านข้ึนอีก ใจของคนไม่มีอะไรมากไปกว่าความเห็น

แก่ตวั 

    (คนจน  : 154) 

 จากการศึกษาพบว่า ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัความยากไร้บีบบงัคบัใหต้วัละครตอ้งด้ินรน

เพ่ือใหมี้กินมีใช ้ตอ้งเล่นการพนนัเพ่ือหาเงิน แต่เธอกลบัมีหน้ีสินจากการพนนัจาํนวนมากจนตอ้ง 

ออกขายบริการทางเพศ จนกระทัง่ตั้งครรภ ์เม่ือความขดัแยง้บีบคั้นตวัละครมาจนถึงท่ีสุด หญิง

หมา้ยรู้ว่าตนเองไม่สามารถเล้ียงดูลกูไดอี้กต่อไป เธอจึงตดัสินใจฆ่าลกูและฆ่าตวัตายตาม 

 เหตุการณ์ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัความยากไร้ปรากฏข้ึนอีกคร้ังในเร่ืองสั้น คนเกิน (2533)  

เกษตรกรยากจนในเร่ืองสั้นเร่ืองน้ีไม่มีเงินซ้ือผา้ห่มใหก้บัสมาชิกในครอบครัว เขาจึงตอ้งไปกูเ้งิน

มา แต่เงินท่ีกูก้็ยงัไม่เพียงพอสาํหรับซ้ือผา้ห่มใหล้กูทุกคนได ้ ความยากจนในเร่ืองน้ีเป็นเหตุจึงทาํ

ใหช้าวนาตอ้งเสียชีวิตไปหน่ึงคน 

 

 เขาพูดต่ออยา่งผิดหวงัว่า “ขา้ซ้ือผา้ห่มมาไดส้ามผืนเอง ไม่รู้ว่ามนัจะแพงยงัง้ี ไม่งั้นจะกูเ้พิ่มอีก  

 สักหา้ร้อย”  

 เขาวางผา้ห่มลงบนตกัเมีย แต่นางยงัคงนัง่น่ิงเป็นขอนไม ้ไม่รู้สึกรู้สากบัความหนาวเหน็บเอา  

 เสียเลย  

 “เอง็เป็นอะไรไป?” เขาหนัมาจอ้งหนา้นาง เห็นสีหนา้ซีดเผือดนั้นตายสนิท ไม่ปรากฏ

ความรู้สึกใดเลย เขาตกใจ จบัแขนนางเขยา่ ละลํ่าละลกัถามว่า “เอง็เป็นอะไร? ไม่สบายหรือเปล่า?!” 

 เขารอคาํตอบอยูน่าน  
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 “ลูก...” แลว้ปากของนางกเ็บะระริก หนา้ตาบิดเบ้ียวเหยเก ทว่ากลบัไม่มีนํ้าตา  

 เขาหนัขวบัไปมองลูก แลว้หนักลบัมามองหนา้เมียดว้ยอาการตระหนก อา้ปากถามเสียงกวา้ง  

 แต่กลบัไม่มีเสียง  

    (คนเกิน : 39-40) 

 ในเร่ือง วนัฟ้าหม่น ( 2533) กล่าวถึงคนรักคู่หน่ึงท่ีใชชี้วิตอยูใ่นชนบทอยา่งมีความสุข แต่แลว้

วนัหน่ึงฝ่ายหญิงก็ตอ้งเดินทางไปหางานทาํท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือหาเงินชดใชห้น้ีสินใหก้บัครอบครัว  

 

  “ขา้รักเอง็เหมือนเป็นชีวิตของขา้ ขา้ไม่ปรารถนาใครอีกแลว้...ขา้จะรอเอง็กลบั...”  

 “ฉันกรั็กพี่” เธอพยายามซ่อนนํ้าตาแห่งการจากพราก “ฉันอยากอยูก่บัพี่ที่น่ี อยูไ่ปจนตาย...”  

 “ทาํไมเราไม่อยูล่่ะ?”  

 เขาอดถามไม่ไดท้ั้งท่ีรู้ดีอยูแ่ลว้  

 ฟ้าเป็นสีดาํดว้ยเมฆฝน ดูท่าว่าจะตกหนกัไปจนถึงวนัพรุ่งน้ี เขาไม่หวัน่วิตกอะไรทั้งนั้น หากมี

ชบาอยูด่ว้ย แต่น่ีเธอกาํลงัจะจากเขาไป จากบา้นเกิดเมืองนอน จากพี่ป้านา้อาไปไกล ซํ้ ายงัไม่แน่ใจว่า

เม่ือไหร่จะกลบัมา ฝนเร่ิมพรูพรายพร้อมกบัหยาดนํ้าตาของเขารินไหล 

 ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัความยากไร้ในเร่ือง วนัฟ้าหม่น ( 2533) ผลกัดนัใหต้วัละครหญิง

สาวตอ้งท้ิงถ่ิน ท้ิงคนรัก เขา้ไปหางานทาํในกรุงเทพฯ และไม่ไดก้ลบัมาบา้นเกิดอีกเลย 

 จากการศึกษาความขดัแยง้ท่ีปรากฏในวรรณกรรมกลุ่มน้ีจะพบว่า ความยากไร้ของตวัละครใน

เร่ือง ส่งผลใหผู้อ่้านเห็นภาพการด้ินรนเพ่ือมีชีวิตรอดของตวัละครผูย้ากไร้ไดช้ดัเจนข้ึน ผูย้ากไร้

ตอ้งสูชี้วิตเพ่ือเอาชนะปัญหาความอดอยาก จากเน้ือเร่ืองจะพบว่าตวัละครท่ีไดรั้บความกดดนัตอ้ง

ยอมจาํนนต่อความยากจน และหาทางออกดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างกนัออกไป หญิงหมา้ยในเร่ือง      

คนจน (2528) อดทนต่อความยากไร้ไม่ไดน้างจึงฆ่าตวัตาย ส่วนครอบครัวเกษตรกรในเร่ือง คนเกิน

(2533) และคู่รักในเร่ือง วันฟ้าหม่น (2533) ทาํใจยอมรับกบัความยากไร้ท่ีตนตอ้งเผชิญ  
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 4.3.2 ความขัดแย้งระหว่างผู้ยากไร้กบัเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ความขดัแยง้ระหว่างผูย้ากไร้กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐในวรรณกรรมยคุ 2527-2538 ปรากฏเป็นความ

ขดัแยง้หลกัจาํนวน 1 เร่ือง ไดแ้ก่ โคกพระนาง (2532)  

 นวนิยายเร่ือง โคกพระนาง ( 2532) กล่าวถึงครอบครัวของบวัลอย เกษตรกรยากจน มี

หน้ีสินมาก วนัหน่ึงลกูสาวของเขาถกูรถชนเสียชีวิต เขาเป็นเจา้ทุกขท่ี์สมควรไดรั้บความเป็นธรรม 

แต่สารวตัรในเร่ืองกลบัฉกฉวยผลประโยชน์ ยกัยอกเงินค่าทาํศพลกูท่ีเขาสมควรจะไดรั้บไปสอง

หม่ืนบาท แลว้แสร้งพดูแสดงบุญคุณว่าเงินท่ีบวัลอยไดรั้บนั้นสารวตัรอุตส่าห์เรียกร้องให ้    

หลงัจากนั้นนายร้อยตาํรวจเลขาของสารวตัรก็เรียกเงินทาํบุญจากบวัลอยอีก บวัลอยมีหน้ีสินจาํนวน

มาก เขาอยากนาํเงินค่าทาํศพลกูไปใชห้น้ี แต่นายร้อยตาํรวจเลขาของสารวตัรก็พดูทวงบุญคุณเชิง

บงัคบัจนเขาตอ้งจ่ายเงินออกไป 

 

   ประตูหนา้หอ้งสารวตัรใหญ่เปิดออก มีชายสองคนเดินออกมา นายร้อยหนุ่มบอกเขาว่า  

  “เชิญเขา้ไปไดเ้ลย ท่านว่างแลว้...” บวัลอยลุกยนื นายตาํรวจทาํท่าเหมือนเพิ่งนึกข้ึนได ้“ออ้ 

เด๋ียวครับ” บวัลอยชะงกั “คือวนัน้ีคุณคงไดเ้งินเลย ผมขอแนะนาํคุณไวส้ักหน่อยนะครับ เออ้  - - ท่าน

สารวตัรยุง่มากเลยกบัคดีลูกของคุณน่ี ยงัไงผมกอ็ยากเห็นคุณแสดงนํ้าใจเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ต่อท่าน ตอนน้ี

ท่านจะจดัผา้ป่าไปทอดท่ีเชียงใหม่ ยงัไงคุณช่วยท่านทาํบุญสักหน่อยเป็นสินนํ้าใจกนั” 

   “ครับ เออ้... ซักเท่าไหร่ดีล่ะครับ?”  

   “เร่ืองทาํบุญทาํทานน่ีกะเกณฑก์นัไม่ไดห้รอกครับ”  

  บวัลอยคิดไวอ้ยา่งใจป้ําว่าจะช่วยทาํบุญสักสองร้อย แต่กย็งัลงัเลว่าจะน่าเกลียดไหม เพราะ

ท่านสารวตัรอุตส่าห์ช่วยเป็นหูเป็นตาเรียกเงินค่าทาํศพลูกใหเ้ป็นหม่ืน ๆ 

   “สักหา้ร้อยน่ีจะน่าเกลียดมั้ยครับท่าน...”  

   “โอ๊ย ! ใหไ้ปเลยครับสองพนั ท่านอุตส่าห์เรียกเงินใหคุ้ณตั้งหลายหม่ืน” 

        (โคกพระนาง : 66) 
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 บวัลอยไม่รู้มาก่อนว่าเงินค่าทาํศพท่ีเขาควรจะไดรั้บคือหา้หมื่นบาท แต่ตาํรวจยกัยอกสอง

หม่ืนบาทไว ้ซํ้ายงัมาขดูรีดเงินทาํบุญไปอีกสองพนับาท ความขดัแยง้ในเร่ืองน้ีส่งผลใหบ้วัลอยไม่มี

เงินใชห้น้ีเถา้แก่ บวัลอยจึงตอ้งมีหน้ีสินต่อไป  

 

  “ระยาํ !- เถา้แก่สบถในใจ แต่แลว้เขากห็วัเราะขาํ ๆ ทั้งท่ีกดัไปป์อยูพ่ร้อมกบัโคลงหวั วางแขน

ทั้งสองขา้งบนโต๊ะแลว้ใชน้ิ้วเคาะโต๊ะ จอ้งหนา้บวัลอยแลว้ยิม้กึ่งขาํกึ่งสมเพช... กบ็ริษทัของเขาเองน่ี

แหละเป็นคนจ่ายเงินสด ๆ ใหส้ารวตัรใหญ่เป็นค่าทาํศพไปหา้หม่ืน และค่าใส่ซองร่วมทาํบุญทอดกฐิน

กบัสารวตัรใหญ่อีกหน่ึงหม่ืน ซ่ึงแพงไปหน่อยสาํหรับเดก็ตวัเลก็ ๆ แต่กค็ิดว่าเป็นการเอาใจสารวตัร

ใหญ่ และเป็นสายสัมพนัธ์ที่จะพึ่งพิงกนัต่อไปภายหนา้ 

        (โคกพระนาง : 89) 

 นอกจากนั้นแลว้ความขดัแยง้ในเร่ืองน้ียงัเป็นการช้ีใหเ้ห็นพฤติกรรมของตวัละครฝ่ายรัฐท่ี

เอารัดเอาเปรียบผูย้ากไร้ใหช้ดัเจนข้ึน ตรงตามหลกัการของวรรณกรรมเพ่ือชีวิตท่ีตอ้งการเปิดเผย

ใหเ้ห็นตน้ตอปัญหาของผูย้ากไร้ 

 4.3.3 ความขัดแย้งระหว่างผู้ยากไร้กบันายทุน  

 ความขดัแยง้ระหว่างผูย้ากไร้กบันายทุนในวรรณกรรมยคุ 2527-2538 ปรากฏเป็นความ

ขดัแยง้หลกัจาํนวน 2 เร่ือง ไดแ้ก่ โคกพระนาง (2528) และ นักมงัสวิรัติ (2536)  

 นวนิยายเร่ืองโคกพระนาง (2538) นอกจากจะแสดงใหเ้ห็นความขดัแยง้ระหว่างผูย้ากไร้กบั

ตวัแทนของรัฐแลว้ ยงัแสดงใหเ้ห็นความขดัแยง้ระหว่างผูย้ากไร้กบันายทุนอีกดว้ย เหตุการณ์

หลงัจากลกูของบวัลอยเสียชีวิตและไดค่้าทาํศพแลว้ ทาํใหเ้จา้หน้ีหลายรายเขา้มาทวงเงินบวัลอย 

หน่ึงในนั้นคือเจา้หน้ีรายใหญ่ คือ เถา้แก่บุญชยั เจา้ของโรงสีประจาํทอ้งถ่ิน 

 

  “ท่ีผมเชิญมาวนัน้ีกเ็พื่อจะไดเ้คลียร์บญัชีกนัเสียใหเ้สร็จเรียบร้อย น่ีมนัสองปีแลว้ จาํนวนเงินก็  

 ไม่มากเท่าไหร่”  
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 บวัลอยนึกอยูแ่ลว้ว่าถูกตามตวัมาดว้ยเร่ืองอะไร แต่กระนั้นเขากรู้็สึกว่าอากาศมนัร้อนข้ึนทุกที 

เหง่ือไหลออกตีนผม คอแหง้ผาก เส่ียบุญชยัพูดไปเร่ือย ๆ 

  “ทั้งตน้ทั้งดอกรวมแลว้กส็ามหม่ืนเจ็ดพนัหา้ร้อยพอดี”  

  เขาท้ิงตวัพิงพนกัเกา้อี้  สูบไปป์ มองหนา้บวัลอยเป็นเชิงเตือนใหพู้ดบา้ง แต่บวัลอยไม่พูด เอา  

แต่กม้หนา้ดูโต๊ะที่ปูกระจก เขาเลยพูดเสียเอง “เงินทั้งหมดน่ีมนัไม่มากมายอะไร ตอนน้ีคุณพอมีทางใช้

คืนไดก้รี็บใชเ้สีย ไม่งั้นปีหนา้ดอกมนัจะข้ึนไปอีก 

   (โคกพระนาง : 86-87) 

 บวัลอยไม่มีเงินชาํระหน้ี เน่ืองจากถกูสารวตัรยกัยอกเงินไปแลว้สองหม่ืนบาท ส่วนเงินท่ี

เหลือเขาก็ถกูเจา้หน้ีรายอ่ืนเรียกเก็บไปจนหมดแลว้ บวัลอยจึงไดแ้ต่ทุกขใ์จท่ีตอ้งหาเงินมาใชห้น้ี

รวมทั้งดอกเบ้ียจาํนวนมาก  ซํ้าร้ายเถา้แก่ยงัขู่ว่าปีต่อไปจะเพ่ิมดอกเบ้ียใหสู้งข้ึน ราคาขา้วจะตกตํ่า 

และหากบวัลอยไม่ชาํระหน้ีเถา้แก่จะฟ้องร้อง  

 

  “เถา้แก่เขาว่ายงัไงมัง่”  

  เฟ่ืองฟ้าถามเม่ือผวัข้ึนจากเรือนมานัง่ดูดยาหนา้เครียดคลํ้า บวัลอยถอนใจแลว้อดัยาวาบ ๆ คิด  

 ไม่ตกว่าจะบอกเมียเร่ืองค่าทาํศพลูกดีไหม  

  “เขากท็วงหน้ีน่ะสิ”  

  “แลว้พี่ว่ายงัไง”  

  “ขา้จะว่ายงัไง” บวัลอยฉุน “เงินมนัเหลือที่ไหนเล่า”  

  เฟ่ืองฟ้าถอนใจ ไม่อยากจะกวนใจเขา แต่ความอยากกเ็ปิดปากเธออีก  

  “เถา้แก่เขาไม่ว่าไงหรือ?”  

  “เขากว็่าถา้ปีน้ีไม่ใหเ้ขา ปีหนา้ดอกมนัจะมากข้ึน ราคาขา้วกจ็ะตกลงอีก แลว้ถา้เรายงัไม่มีเงิน  

 ใช ้เขาจะฟ้อง... ขา้จะบา้...” 
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    (โคกพระนาง : 91) 

 ความขดัแยง้ท่ีปรากฏในเร่ืองส่งผลใหต้วัละครบวัลอยทุกขใ์จท่ีตอ้งทาํงานหาเงินมาชดใช้

หน้ีจาํนวนมาก จากเหตุการณ์ในเร่ืองน้ีทาํใหเ้ห็นว่า นายทุนในเร่ืองบีบคั้นตวัละครใหย้ากจนลง ทั้ง

ท่ีเขาสามารถลดราคาดอกเบ้ียได ้แต่เขาก็ไม่ทาํ ไดแ้ต่ขู่ว่าจะเพ่ิมดอกเบ้ียใหสู้งข้ึนอีก นอกจากนั้น

ยงัเตรียมจะกดราคาขา้วใหต้ ํ่า เม่ือเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นแลว้ ขา้วท่ีบวัลอยเหน็ดเหน่ือยปลกูมาก็ตอ้ง

ขายในราคาตํ่า ทาํใหช้าํระหน้ีชา้ และดอกเบ้ียพอกพนูมากข้ึน 

 ความขดัแยง้ระหว่างผูย้ากไร้กบันายทุนในเร่ือง นักมงัสวิรัติ ( 2536) กล่าวถึงในตอนท่ีตวั

ละครนกัเขียนท่ีไปพบเพื่อนสนิทสองคน คนหน่ึงเป็นนายทุนเจา้ของสาํนกัพิมพช่ื์อวิรัติ อีกคนหน่ึง

ช่ือทุยเป็นคนงานในโรงพิมพแ์ห่งนั้นเม่ือตวัละครนกัเขียนไดพ้บกบัเพ่ือนผูเ้ป็นลกูจา้งของ

สาํนกัพิมพ ์เขาก็ตอ้งตกใจเมื่อเห็นฝ่ามือของเพื่อน 

 

 เขายกมือซ้ายที่มีแค่ฝ่ามือคร่ึงเดียวใหดู้ ผมตกใจดว้ยคาดไม่ถึง เม่ือวานเจอกนักไ็ม่ทนัสังเกต 

เพราะมวัแต่ดีอกดีใจ “น่ีน่ะ เป็นผลของคนบาป เวรกรรมมนัตามทนั...” 

  “เกิดอะไรข้ึนวะ ถึงเป็นยงัง้ี?”  

 เขาพูดเหมือนไม่ทุกขร้์อน “กต็ดักระดาษ...มนัเลยตดัเอามือที่เคยแทงววัแทงควายไปเสียดว้ย 

เวรกรรมมนัตามทนัตาเห็นดีจริง ๆ” 

  “ไปทาํยงัไงเขา้มนัถึงตดัเอาได?้” ผมสนใจมือของเขามากกว่าเร่ืองเวรกรรม  

 “งานมนัเร่ง โหมทาํทั้งกลางวนักลางคืน ไม่ไดห้ลบัไม่ไดน้อนสามวนัสามคืนติดต่อกนั มนัเลย

มึนงงไปหมด มือหน่ึงกดสวิตช ์อีกมือจดักระดาษ แลว้ลืมเอาออกใหพ้น้ใบมีด”  

    (นกัมงัสวิรัติ  : 99) 

 สถานการณ์น้ีแสดงใหเ้ห็นความขดัแยง้ระหว่างนายทุนท่ีใชแ้รงงานหนกั จนทาํใหทุ้ยผูเ้ป็น

ลกูจา้งตอ้งกลายเป็นคนมือพิการ 

 4.3.4 ความขัดแย้งระหว่างคนกบัวถิีชีวติในเมอืงหลวง 
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 จากการศึกษาวรรณกรรมของวิมลระหว่างพ.ศ. 2527-2538 พบว่ามีเร่ืองสั้นท่ีแสดงใหเ้ห็น

ความทุกขข์องตวัละครอนัเกิดจากการตอ้งอดทนใชชี้วิตอยูใ่นเมืองหลวง ซ่ึงปรากฏเป็นภาพความ

ขดัแยง้ระหว่างคนกบัวิถีชีวิตในเมืองหลวง จาํนวน 4 เร่ือง ไดแ้ก่ คนบ้ากับชะตากรรมของเขา 

(2533) โรงเรียนและหมาสร้างสรรคแ์ห่งชาติ (2533) หมา (2533) และ นิกเอดส์ (2535)  

 เร่ืองสั้น คนบ้ากับชะตากรรมของเขา  ( 2533) เป็นเร่ืองราวของชายวยักลางคนผูห้น่ึงอพยพ

มาจากต่างจงัหวดั เม่ือมาอยูใ่นกรุงเทพฯเขาก็มกัทาํประโยชน์เพ่ือหมู่บา้นแห่งนั้นเสมอ คอยตดั

หญา้รกในซอย เก็บขยะ นาํจอบไปถมทางท่ีขรุขระเพ่ือใหค้นสญัจรไปมาสะดวก แต่ชายผูน้ี้มกัจะ

ชอบพดูถึงความแหง้แลง้ของทอ้งถ่ินท่ีจากมา พดูถึงความไม่เอาไหนของลกูชาย และพดูถึงความ

สกปรกของซอยแห่งน้ีเสมอ บางคร้ังก็ขอเงินผูค้นท่ีเขา้มาพดูคุยดว้ย พฤติกรรมของชายผูน้ี้สร้าง

ความประหลาดใจใหก้บัคนในหมู่บา้น พวกเขาพากนัคิดว่าชายผูน้ี้เป็นคนเสียสติ เน่ืองจากทาํงานท่ี

ไม่ใช่หนา้ท่ีของตนเอง คนในหมู่บา้นมองว่าเป็นการกระทาํท่ีเสียเวลา หลงัจากนั้นเด็กในหมู่บา้นจึง

นาํกอ้นหินมาขวา้งใส่ชายผูน้ี้ เพราะเห็นว่าเป็นคนเสียสติ จึงอยากแกลง้ และคิดว่าชายผูน้ี้คงจะไม่

ตอบโต ้

 

 ทนัทีท่ีแกไดเ้ป็นคนบา้ ชะตากรรมของแกกเ็ปลี่ยนไปอยา่งไม่น่าเช่ือ ไม่มีใครอยากพูดคุยหรือ

ทกัทายดว้ยนกั ตรงขา้ม ทุกคนกลบัพยายามเลี่ยงจากแกและไม่อยากเห็นแกมาป้วนเป้ียนแถวบา้นตวัเอง  

 พวกเดก็ ๆ ในซอยมีของเล่นใหม่ทนัที รวมกลุ่มกนัเขา้มาลอ้เลียน แลบลิ้นปลิ้นตา ร้องด่าว่า 

“คนบา้! คนบา้!” เม่ือแกไม่สนใจ พวกเดก็กเ็อากอ้นดินกอ้นหินปาใส่แลว้วิ่งหนี กรูกนัออกไปตั้งหลกั 

เพื่อดูว่าคนบา้จะทาํอยา่งไร นานวนัเขา้คนบา้เร่ิมตอบโต ้ดว้ยการเง้ือมีดหรือจอบจะเขา้ทาํร้าย เดก็ ๆ ก็

วิ่งต๋ือออกไปอีก แลว้หนักลบัมาปาใส่แกใหม่ เป็นเช่นน้ีวนัแลว้วนัเล่า จนแกกลายเป็นคนหงุดหงิด 

โมโหง่าย 

   (คนบา้กบัชะตากรรมของเขา : 20) 

 ความขดัแยง้ระหว่างชายชนบทผูน้ี้กบัวิถีชีวิตของคนเมืองส่งผลใหเ้ขาตอ้งบาดหมางกบัคน

ในชุมชน เม่ือเด็ก ๆ เร่ิมเขา้มาทาํร้ายเขา เขาจึงตอบโตบ้า้ง ในท่ีสุดแลว้คนในชุมชนจึงแจง้ตาํรวจ

ใหม้าจบัชายผูน้ี้ไปสอบสวน และหลงัจากนั้นชายผูน้ี้ก็ไม่กลบัมาในหมู่บา้นอีกเลย 
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 ความขดัแยง้ในเร่ือง คนบ้ากับชะตากรรมของเขา ( 2533) เนน้ย ํ้าใหเ้ห็นว่าวิถีชีวิตของคน

เมืองหลวง เนน้การใชชี้วิตแบบตวัใครตวัมนั คาํนึงถึงแต่ประโยชน์ของตนเอง รับผดิชอบเฉพาะ

พ้ืนท่ีของตนเอง ดงันั้นเม่ือมีคนมาเก็บขยะ ถมดิน ถางหญา้ ในพ้ืนท่ีสาธารณะ คนผูน้ั้นจึงถกูมองว่า

เป็น “คนบา้” แต่พฤติกรรมของชายอพยพผูน้ี้เป็นพฤติกรรมท่ี วิมล ไทรน่ิมนวล ตอ้งการช้ีใหผู้อ่้าน

เห็นว่า เป็นพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ คนควรสนบัสนุน และวิมลตอ้งการใหม้ีคนแสดงพฤติกรรม

อยา่งชายอพยพผูน้ี้มากข้ึน ดงัท่ีพบขอ้มลูสนบัสนุนในบทสรุปของเร่ืองท่ีกล่าวถึงเหตุการณ์

หลงัจากชายผูน้ั้นจากหมู่บา้นไปว่า หมู่บา้นกลบัมาสกปรกและมีนํ้ าท่วมขงัอีกคร้ัง ตวัละคร “ผม” 

จึงอยากใชชี้วิตอยูใ่นสงัคมท่ีมีคนอยา่งชายอพยพผูน้ั้นอีกคร้ัง 

 

  ผมมองออกนอกหนา้ต่างไปท่ีซอย พวกคนดีกาํลงัถือรองเทา้ ร้ังกางเกง ร้ังผา้ถุง เดินเขยง่เลี่ยง  

 แอ่งนํ้าดว้ยสีหนา้ท่าทางรังเกียจและไม่พอใจ  

  ผมคิดถึงคนบา้ดว้ยความรู้สึกสาํนึกบุญคุณ และปรารถนาเหลือเกินที่จะมีชีวิตอยูร่่วมกบัคนบา้  

 อยา่งแกมาก ๆ  

   (คนบา้กบัชะตากรรมของเขา : 21) 

 ในเร่ือง โรงเรียนและหมาสร้างสรรค์แห่งชาติ ( 2533) กล่าวถึงเด็กต่างจงัหวดัคนหน่ึงท่ี

อพยพเขา้มาอยูใ่นเมือง เด็กคนน้ีเฝ้ามองสุนขัของคนรวยขา้งบา้นดว้ยความประหลาดใจ เน่ืองจาก

เห็นสุนขัตวันั้นตอ้งเขา้โรงเรียนฝึกสุนขัเพ่ือฝึกมารยาท และตอ้งแสดงพฤติกรรมใหค้ลา้ยมนุษย ์

 

  “เน่ียตอ้งใหฝึ้กเร่ืองมารยาทการกินการนอน การถ่าย แลว้กเ็ร่ืองการช่วยเหลืองานการในบา้น  

 เลก็ ๆ นอ้ย ๆ... อีกหน่อยกจ็ะใหอ้อกไปซ้ือกบัขา้ว ซ้ือหนงัสือพิมพแ์ลว้...”  

   (โรงเรียนและหมาสร้างสรรคแ์ห่งชาติ : 69) 
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 ความขดัแยง้ในประเด็นน้ีส่งผลใหต้วัละครเด็กอพยพเลือกท่ีจะปฏิบติักบัสุนขัของตวัเอง

อยา่งไม่บงัคบั และมองสุนขัของคนเมืองดว้ยความสงสารในชะตากรรม ท่ีตอ้งถกูเจา้ของบงัคบั 

 เร่ือง หมา ( 2533) แสดงใหเ้ห็นความขดัแยง้ของคนกบัวิถีชีวิตเมืองไวใ้นเหตุการณ์ท่ี ตวั

ละครตอ้งนาํสร้อยคอราคาแพงไปใหสุ้นขัของเจา้ของบริษทั เพราะรู้ว่าเจา้นายรักสุนขัตวัน้ีมาก ทุก

คนในบริษทัต่างตอ้งเอาอกเอาใจสุนขัตวัน้ีไม่ต่างอะไรกบัเอาใจเจา้นาย  

เมียเจา้ของบริษทักาํลงักล่าวคาํบรรยายคุณงามความดีของคุณมามอ็งค ์(สุนขั) นบัแต่เร่ือง

ความเฉลียวฉลาด ความมีชีวิตชีวา และอะไรอีกสารพดั ลว้นแต่วิเศษเลิศเลอไปหมด พอหล่อนกล่าวจบ

เสียงปรบมือกด็งัข้ึน เขานาํกล่องสร้อยคอกบัลอ็กเกต็ไปยืน่ใหคุ้ณมามอ็งค ์เจา้หล่อนช่างแสนรู้นกั อา้

ปากรับไวแ้ลว้วางลงบนโต๊ะ เขาถอยกลบัมาอยา่งสงบเสง่ียม มองคุณมามอ็งคก์า้วข้ึนไปบนโต๊ะ ใชล้ิ้น

เลียดบัเทียนเล่มเลก็ ๆ จนหมด เขาปรบมือร่วมกบัคนอื่น ๆ จากนั้นกถ็ือโอกาสถอยหลบข้ึนบนัไดไป

บนดาดฟ้า บอกตวัเองอยา่งแดกดนัว่า ขืนอยูร่่วมงานเด๋ียวกต็อ้งแดกเคก้ที่คุณมามอ็งคเ์ลียดว้ยหรอก  

(หมา : 83) 

 จากการศึกษาเร่ืองสั้นเร่ืองน้ีพบว่า ตวัละครตอ้งจาํใจมอบของขวญัมีค่าใหก้บัสุนขัเจา้ของ

บริษทัเพราะเขาตอ้งการความกา้วหนา้ในชีวิต เขาไม่มีทางเลือกอ่ืน พนกังานในบริษทัทุกคนต่างไม่

มีทางเลือกอ่ืน ระบบบริษทัแก่งแยง่แข่งกนักนัสูง ทุกคนตอ้งการความกา้วหนา้ ดงันั้นพนกังานแต่

ละคนจึงตอ้งยอมทาํทุกอยา่งใหม้ีภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อหนา้เจา้นาย แมว้่าตอ้งสูญเสียเงิน สูญเสียคนรัก 

หรือสูญเสียศกัด์ิศรีก็ตาม 

 ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนส่งผลใหต้วัละครเอกตอ้งมอบสร้อยคอทองคาํหนกัสองสลึงใหก้บั

สุนขั ซ่ึงสร้อยคอเสน้น้ีเป็นของขวญัท่ีเขาเตรียมไวใ้หค้นรัก เหตุการณ์ทั้งน้ีจึงทาํใหเ้ขาเสียทั้ง

สร้อยคอทองคาํและเสียทั้งคนรักท่ีท้ิงเขาไปเน่ืองจากเธอคิดว่าเขาไม่เห็นความสาํคญัของเธอ  

 เร่ืองสั้นนิกเอดส์ (2535)แสดงใหเ้ห็นความขดัแยง้ระหว่างคนกบัวิถีชีวิตในเมืองหลวง 

ตลอดเร่ือง ตวัละครรู้สึกว่าตนเองถกูบีบคั้นจากสภาพสงัคมเมือง ทาํใหต้อ้งใชชี้วิตอยา่งเร่งรีบ

เหมือนกลายเป็นเคร่ืองจกัร ตอ้งกินอาหารกระป๋อง ตอ้งเดินหา้งสรรพสินคา้ ตอ้งชมภาพยนตร์ ตอ้ง

ใชชี้วิตตามรูปแบบท่ีสงัคมเมืองจดัสรรไว ้ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตท่ีตวัละครรู้สึกว่าบีบบงัคบัชีวิตคนเมือง
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ใหผ้กูติดตวัเองเขา้กบัระบบอุตสาหกรรมมาก จนทาํใหค้นเมืองหลงลืมความสุขแบบเรียบง่าย 

ความสุขท่ีไม่ตอ้งรีบร้อน เป็นความสุขท่ีไดรั้บจากธรรมชาติ 

 

 ผมไม่ชอบผลิตผลจากความฝันของพวกคุณ แต่ผมกไ็ม่อาจปฏิเสธมนัไดท้ั้งหมด ผมยงัตอ้งกิน

อาหารกระป๋อง อาหารซอง นํ้ามนัขวด หาความบนัเทิงดว้ยการไปนัง่ดูการ “แสดง” ของคนอื่นที่ถูก

บนัทึกไวใ้นฟิลม์ ซํ้ าร้ายไอก้ารแสดงนัน่มนักไ็ม่ไดเ้ป็นเห้ียอะไรเลย นอกจาก “เล่ห์ลวง” ที่พวกคุณ

โฆษณาชวนเช่ือว่าเป็น “ศิลปะ” เพื่อหาเงิน มนัทาํใหผ้มยิง่คิดถึงความบนัเทิงในโลกแห่งความฝันของ

ผม ที่เราต่างกเ็ป็นผูเ้ล่น – ไม่ใช่ผูแ้สดง – แมแ้ต่ลูกเลก็เดก็แดงกมี็ส่วนร่วมอยูใ่นการเล่นดว้ย อยา่งนอ้ย 

เขากแ็หกปากร้องเพลงและปรบมืออยา่งสนุกสนาน แต่การแสดงของพวกคุณกลบัเป็นการวางแผนไป

เสียทุกอยา่ง แมแ้ต่การสร้างอารมณ์ร่วมของ “ท่านผูช้ม” 

    (นิกเอดส์ : 152) 

 ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัวิถีชีวิตในเมืองหลวงท่ีปรากฏในเร่ืองสั้นเร่ืองน้ีส่งผลใหต้วั

ละครรู้สึกว่าตนเองกลายเป็นคนเสียสติ ถกูทาํลายความฝัน ถกูจาํกดัใหต้อ้งใชชี้วิตอยูใ่นรูปแบบท่ี

สงัคมเมืองกาํหนด เขาจึงตดัสินใจว่า เมื่อความฝันของเขาถกูทาํลาย เขาก็จะหนักลบัไปทาํร้ายความ

ฝันของผูอ่ื้นเช่นกนั ความขดัแยง้ในเร่ืองน้ีแสดงใหเ้ห็นความป่วยไขท้างจิตใจของคนในสงัคมเมือง 

อนัเกิดจากการเร่งรัดพฒันาของเมือง ทาํใหเ้ห็นภาพความเหน่ือยลา้ท่ีตอ้งใชชี้วิตอยูใ่นสงัคม

สาํเร็จรูป เน่ืองจากทุกส่ิงทุกอยา่งถกูกาํหนดไวแ้ลว้ ทั้งส่ิงของเคร่ืองใช ้รูปแบบการใชชี้วิต และ

วฒันธรรมเมือง  คนไม่สามารถใชชี้วิตในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากรูปแบบท่ีสงัคมกาํหนดไวไ้ด ้

นอกจากนั้นยงัแสดงใหเ้ห็นภาพของคนท่ีไม่สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัวิถีชีวิตคนเมือง จึงตอ้งใช้

ชีวิตอยูอ่ยา่งทุกขใ์จ เน่ืองจากเมืองจะพฒันาต่อไป มีรูปแบบการใชชี้วิตท่ีห่างไกลธรรมชาติมากข้ึน

และไม่อาจหยดุย ั้งได ้ ความขดัแยง้น้ีจึงเป็นภาพท่ีส่งเสริมใหเ้ห็นแนวคิดการวิพากษว์ิจารณ์สงัคม

เมืองของวิมลใหเ้ด่นชดัยิง่ข้ึน 

 4.3.5 ความขัดแย้งระหว่างคนกบัแนวคดิทางการเมอืง 
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 จากการศึกษาวรรณกรรมของวิมลระหว่างพ.ศ. 2527-2538 พบว่ามีเร่ืองสั้นท่ีแสดงใหเ้ห็น

ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัแนวคิดทางการเมือง จาํนวน 4 เร่ือง ไดแ้ก่ วนัฟ้าใหม่ ( 2535) ความฝัน

ของโลก (2535) แบบแผนฆาตกรรม (2535) และ นักรักชาติ (2538) 

 ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัแนวคิดทางการเมืองในเร่ืองสั้น วันฟ้าใหม่ ( 2535) คือ

เหตุการณ์ท่ีหญิงสาวคนหน่ึง ผูเ้คยเช่ือการปกครองโดยอาํนาจทหาร อยูม่าวนัหน่ึงเธอกลบัรู้สึกว่า 

การปกครองโดยฝ่ายทุนนิยม ทาํใหเ้ธอมีความสุขมากกว่า แต่แลว้ภายหลงัเธอก็ไดรู้้ความจริงว่า ทั้ง

ฝ่ายทหารและฝ่ายนายทุนต่างไม่หวงัดีกบัประชาชน ไดเ้พียงแต่พดูใหป้ระชาชนมีความหวงัเท่านั้น 

ความผดิหวงัในคร้ังนั้นทาํใหเ้ธอตดัสินใจ ไม่ฝากความหวงัไวก้บัการปกครองโดยฝ่ายใดทั้งส้ิน 

เธอเลือกพ่ึงพาตนเอง  เร่ืองสั้นเร่ืองน้ีมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัเร่ืองสั้น แบบแผนฆาตกรรม (2535) ท่ี

แสดงใหเ้ห็นความขดัแยง้ระหว่างคนกบัอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย อนัเป็นตวัแทนของระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ตวัละครในเร่ืองตาํหนิว่า อนุสาวรียป์ระชาธิปไตยเป็นตน้เหตุทาํให้

ผูค้นตอ้งเสียชีวิตจาํนวนมาก เพื่อรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยไว ้

 

  “มึงมนัไอพ้วกจิตสาํนึกใหเ้ช่า !” ผมช้ีน้ิวด่ามนั 

  มนัหวัเราะหึ ๆ มีกงัวานเยย้หยนั  

  “คนต่างหาก”  

  “คนทาํไม? !” ผมโกรธ 

  “คนเป็นเจา้ของจิตสาํนึก เป็นทั้งผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า”  

  “คนฆ่ากนัตายเป็นเบือเพราะมึงคร้ังแลว้คร้ังเล่า มึงจะไม่ยอมรับผิดชอบอะไรเลยรึวะเน่ีย?”  

  มนัยงัคงหวัเราะหึ ๆ ขณะท่ีผมเร่ิมไม่เขา้ใจ  

 “คนจะตอ้งรับผิดชอบกนัเอง เพราะทุกส่ิงมนัเกิดมาจากคน กูกเ็ป็นผลิตผลของคน

เหมือนกนั มึงสร้างกูข้ึนมาเอง ไม่ว่าจะในฐานะของสัญลกัษณ์ของระบอบหรือตวัระบอบเอง” มนั

สาธยายเสียงเครียด 
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  “มึงกาํลงัปัดภาระและความรับผิดชอบ !” ผมเสียงดงัข้ึนอีก 

 “กูจะรับผิดชอบยงัไง? ในเม่ือกูไม่มีอยูจ่ริง กูเป็นเพียงส่ิงท่ีคนคิดข้ึนมา พวกมึงฆ่ากนัเพราะ

ความคิด มึงคิดไม่เหมือนกนัเอง แลว้มึงกฆ็่ากนั ทาํไมมึงไม่เขา้ใจ !” 

   (แบบแผนฆาตกรรม : 57-58) 

 ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัแนวคิดทางการเมืองในเร่ืองน้ี แสดงใหเ้ห็นว่า ตวัละครกาํลงั

ประณามการปกครองระบอบประชาธิปไตย ว่าเป็นระบอบท่ีเกิดข้ึนมาเพ่ือขดัแยง้กบัระบอบการ

ปกครองดั้งเดิมของประเทศ ส่งผลใหค้นในสงัคมคิดและเช่ือในระบอบการปกครองท่ีแตกต่างกนั 

จนกระทัง่ตอ้งเข่นฆ่ากนัไปจาํนวนมาก ความขดัแยง้ดาํเนินไปดว้ยการโตต้อบระหว่างตวัละครกบั

อนุสาวรียป์ระชาธิปไตย และส่งผลใหต้วัละครไม่เช่ือถือในการปกครองใด ๆ อีกต่อไป เพราะเห็น

ว่าการปกครองนั้นไม่มีระบอบใดท่ีดีพร้อมสมบูรณ์ ดงันั้นตวัละครจึงเลือกตั้งสติ และเลือกท่ีจะเช่ือ

แนวคิดการดาํเนินชีวิตดว้ยตนเอง ไม่ยดึถือว่าระบอบใดอยา่งมัน่คงอีกต่อไป ความขดัแยง้ในเร่ืองน้ี

สนบัสนุนแนวคิดท่ีวิมลตอ้งการช้ีนาํใหค้นพ่ึงพาตนเอง ไม่คาดหวงักบัระบอบการปกครองแบบใด

แบบหน่ึงจนเกินไป ไม่ยดึมัน่ถือมัน่ว่าระบอบการปกครองแบบใดดีท่ีสุด เพราะการปกครองทุก

ระบอบมีขอ้ดีขอ้เสีย และการปกครองทุกระบอบเกิดจากความคิดของมนุษย ์อาจมีผดิพลาด

ลม้เหลวได ้ไม่ใช่ระบอบท่ีจะใชไ้ดก้บัทุกสงัคม หรือใชไ้ดต้ลอดกาล 

 ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัแนวคิดทางการเมืองในเร่ืองสั้น ความฝันของโลก ( 2535)  

แสดงใหเ้ห็นในเหตุการณ์ผูชุ้มนุมทางการเมืองถกูยงิ และรู้ว่ามีผูชุ้มนุมรายอีกถกูยงิอีกจาํนวนมาก 

แต่เขากลบัรู้สึกว่าเขาต่ืนข้ึนจากความตาย กลบัไปดูสถานท่ีเกิดเหตุ และไดพ้บว่าศพผูชุ้มนุมหายไป

จนหมด  

 

  แลว้ผมกนึ็กข้ึนไดว้่า ก่อนท่ีผมจะลม้หลบัไปนั้นผมโดนยงิเขา้ท่ีหนา้ผาก มนัอาจเป็นรูกระสุน

ปืนกไ็ด ้ผมคลาํดา้นหลงัศีรษะ เพื่อหารูที่กระสุนเจาะทะลุออกไปแต่ไม่พบ มนัคงฝังอยูใ่นหวัผม แต่ช่าง

มนัก่อนเถอะ ตอนน้ีผมอยากรู้ว่าไอรู้กระสุนท่ีหนา้ผากน้ีมนัเกิดจากอะไรกนัแน่ ถา้มนัเกิดจากกระสุน

ปืน ยอ่มแสดงว่าเหตุการณ์เม่ือตอนปลายดึกนั้นเป็นความจริง 
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  แต่พอมองทุกส่ิงรอบตวั ผมกไ็ม่แน่ใจ เพราะไม่มีร่องรอยอะไรท่ีแสดงว่าไดเ้กิดเหตุการณ์

สังหารโหด ผูค้นมือเปล่าแมส้ักเท่าแมวข่วน แต่ถา้มนัไม่มีอะไรเกิดข้ึนจริง แลว้รูแผลท่ีหนา้ผากผมมนั

เกิดจากอะไร ยิง่ไปกว่านั้น ตึกรามและถนนทาํไมมนัเงียบร้างไร้ชีวิตผิดปรกติอยา่งไม่น่าเช่ือ 

        (ความฝันของโลก : 48) 

 ความรู้สึกขดัแยง้ของตวัละครผูชุ้มนุมกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทาํใหต้วัละครทาํใจยอมรับ

การถกูกดข่ีจากการปกครองระบอบเผด็จการทหารท่ีเขา้มาควบคุมพฤติกรรมของคนในสงัคม 

จนกระทัง่ชีวิตของประชาชนกลายเป็นชีวิตท่ีไร้คุณค่า การตายของประชาชนเปรียบเสมือนความ

ฝัน ไม่มีผูใ้ดเรียกร้องเอาผดิฝ่ายกระทาํต่อประชาชนได ้ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองจึงแสดงให้

เห็นการเขา้มามีอาํนาจเหนือประชาชนของรัฐบาลทหาร เป็นการเผยใหเ้ห็นผูก้ดข่ีประชาชน อนั

เป็นจุดมุ่งหมายของวรรณกรรมเพื่อชีวิต 

 ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัแนวคิดทางการเมืองใน เร่ืองสั้น นักรักชาติ (2538)  แสดงผา่น

ความคิดของตวัละครท่ีวิพากษว์ิจารณ์ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง ท่ีเขา้มาปราศรัยหาเสียงในชุมชน  ตวั

ละครผูว้ิจารณ์มีความคิดว่า ส่ิงท่ีผูส้มคัรรับเลือกตั้งมาพดูหาเสียงนั้นเป็นนโยบายจอมปลอม 

หลอกลวง ใหค้วามหวงักบัประชาชน แต่นโยบายเหล่านั้นไม่เคยทาํใหป้ระชาชนมีชีวิตดีข้ึน และ

เขาคิดว่า ผูน้าํทุกยคุทุกสมยัต่างมีวิธีการหลอกลวงประชาชนแบบเดียวกนั คือการอา้งผลประโยชน์

ของชาติ อา้งนโยบายพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน เป็นเหยือ่ล่อใหป้ระชาชนเลือกตน และหลงัจาก

นั้นผูน้าํก็จะเขา้ไปกอบโกยผลประโยชน์จากประชาชน 

 

 ผมไดย้นิแต่เสียงตวัแทนแห่งจิตสาํนึกจอมปลอมของเขาว่า “งานคือเงิน เงินคืองานบนัดาล

สุข” – “เดก็ดีเป็นศรีแก่ชาติ เดก็ฉลาดชาติเจริญ” และอะไรห่วย ๆ ทาํนองน้ีเร่ือยมาทุกปีจนถึงทุกวนัน้ี 

 แมว้่าคาํขวญัประจาํชาติจะเปลี่ยนไปกี่คร้ังกี่หน ความหวงัใหม่ ๆ จะถูกยืน่มาตรงหนา้อยูว่นั

ละไม่นอ้ยกว่าสามเวลา แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรัฐธรรมนูญจะเปลี่ยนไปแลว้กี่

ฉบบัผมกย็งัเหมือนเดิม... ยงัตอ้งทาํงานหนกั พกัผ่อนนอ้ย รายไดพ้อยาไส้ ชกัหนา้ไม่ถึงหลงัสักเดือน  

  แต่ส่ิงเหล่าน้ีช่วยใหผ้มมีเวลาไตร่ตรองถึงชีวิตตวัเองและชีวิตผูอ้ื่น  
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 ชีวิตผูอ้ื่นกค็ือชีวิตคนอยา่งพวกผม...ว่าทาํไม...มนัเกิดอะไรข้ึน เราถึงยากจนขน้แคน้ไม่มีวนั

จบส้ิน...อู่ขา้วอู่นํ้าของเราหายไปไหน ใครเป็นผูฉ้กชิงเอาไป... ในคาํถามอนัถวิลหาเหล่าน้ี ผมอดไม่ได้

สักคร้ังท่ีจะหวนคิดไปถึงภาพในอดีต...ผมเคยมีบา้นอยูริ่มแม่นํ้า พ่อแม่ทาํนา มีนาแค่หา้ไร่กส็ามารถ

ปลูกขา้ว ปลูกพืชท่ีเราอยากกินไวก้ินไดต้ลอดปี ในนํ้ามีปลา ในนามีขา้วจริง ๆ แถมยงัมีพืชผกัและสัตว์

นํ้าอื่น ๆ อีกมากมายใหเ้รานาํมาเป็นอาหาร 

  ไม่ตอ้งปลูก ไม่ตอ้งเลี้ยง พวกเรากมี็ชีวิตอยูอ่ยา่งอุดมสมบูรณ์  

 แต่พอประเทศชาติพฒันามากข้ึน สรรพส่ิงอนัอุดมสมบูรณ์ท่ีหล่อเลี้ยงชีวิตของเรากร่็อยหรอ

ลงไปอยา่งรวดเร็ว ไม่ชา้ไม่นานมนักสู็ญหายไปจนหมด  

  หมดไปพร้อมกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินัน่แหละ  

 ส่ิงท่ีเหลือไวใ้หก้คื็อในนํ้ามีแต่นํ้าเน่า ในนามีแต่ดินเปร้ียว พืชและสัตวท่ี์เลี้ยงในฟาร์มกไ็ม่ได้

เป็นพืชและสัตวท่ี์แทจ้ริง มนัเป็นแต่เพียงสารเคมีและฮอร์โมนในส่ิงมีชีวิตเท่านั้น ทั้งน้ีเพราะมนัโดน

พฒันาตามแผนพฒันาฯของนกัรักชาติทั้งหลายนัน่เอง 

    (นกัรักชาติ : 164-165) 

 ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองน้ีส่งผลใหต้วัละครผูว้ิจารณ์ตดัสินใจว่าจะตอ้งใชชี้วิตให้

ห่างไกลจากผูท่ี้เขา้มาอาสาทาํหนา้ท่ีเป็นผูน้าํทางการเมือง ใหม้ากท่ีสุด เพราะเขาไม่เช่ือมัน่ความ

สุจริตของผูน้าํเหล่าน้ีเลย 

 จากการศึกษาพบว่าความขดัแยง้ระหว่างคนกบัแนวคิดทางการเมืองท่ีปรากฏวรรณกรรม

กลุ่มน้ีสนบัสนุนแนวคิดการพ่ึงพาตนเอง ใชชี้วิตอยา่งไม่พ่ึงพาผูน้าํทางการเมือง ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ี

วิมลสะทอ้นใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัในวรรณกรรมยคุน้ี วิมลไม่คาดหวงัว่าผูน้าํฝ่ายรัฐจะนาํพาชาติไปสู่

ความเจริญได ้คนกลุ่มน้ีตอ้งการเพียงแต่เขา้มาตกัตวงผลประโยชน์จากประชาชนผูย้ากไร้เท่านั้น 

ดงันั้น การแกปั้ญหาท่ีวิมลเสนอคือ ประชาชนผูย้ากไร้ตอ้งใชส้ติในการฟัง ไม่ตกหลุมพรางผูน้าํ ใช้

ชีวิตตามแนวทางคนไทยชนบทในอดีต ท่ีผูค้นอยูก่นัอยา่งสงบสุข มีกินมีใช ้โดยไม่ตอ้งพึ่งพา

นโยบายของรัฐ 

 4.3.6 ความขัดแย้งระหว่างคนกบัค่านิยมทางการศึกษา 
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 ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัค่านิยมทางการศึกษา คือ การปฏิเสธค่านิยมทางการศึกษาท่ี

ผูค้นสัง่สอนกนัมาตั้งแต่อดีต กล่าวคือ เด็กตอ้งเรียนใหสู้งท่ีสุด เพ่ือจะไดมี้งานท่ีดี มีคุณภาพชีวิตท่ี

ดี มีสงัคมท่ีดี วรรณกรรมในกลุ่มน้ีมีจาํนวน 1 เร่ือง คือ นวนิยายเร่ือง ผู้ไขว่คว้า (2534) 

 นวนิยายเร่ือง ผู้ไขว่คว้า ( 2534) กล่าวถึงชีวิตของ ณชยั เด็กมธัยมปลายท่ีสอบเขา้

มหาวิทยาลยัไม่ติด เขาถกูพ่อทาํร้ายร่างกาย จึงหนีไปอยูบ่า้นป้า ณชยั ไดพ้บกบัด่อง ลกูพี่ลกูนอ้งผู ้

ซ่ึงไม่เรียนหนงัสือ เพราะคิดว่าการเรียนหนงัสือเป็นส่ิงท่ีทาํใหค้นเสียเวลา การออกหาอาหาร ตก

ปลา เก็บผกั ก็ทาํใหม้นุษยอ่ิ์มไดแ้ลว้ มนุษยจึ์งไม่จาํเป็นตอ้งเสียเงินทอง เสียเวลาไปเรียนหนงัสือ 

เพ่ือจะหาเงินมาซ้ืออาหาร  

 “ถา้ใหด่้องไปโรงเรียน กม้หนา้กม้ตาเรียนอยา่งเดียว กบัใหด่้องไปทอดแห จบัปลา ด่องจะ

เลือกเอาอยา่งไหน” 

  เดก็ชายหวัเราะ ตอบไดท้นัที “ฉันกไ็ปทอดแหจบัปลาน่ะซิ สนุกจะตาย แถมไดป้ลากินดว้ย”  

 ลุงต่อใหอ้ีกว่า “มนัไปโรงเรียนไม่ค่อยจะถึงหรอก ไปหายระหว่างทางอยูเ่ร่ือย ๆ แรก ๆ กต็อ้ง

เคี่ยวเขญ็กนั แต่มนัเหมือนเขน็ภูเขา พกัหลงัเลยปล่อย ๆ มนั ชีวิตของมนั มนัไม่อยากเรียนสูง ๆ เพื่อจะ

ไดท้าํงานเบา ๆ อยากกินดินกินหญา้อยูห่ย ัง่ง้ีกต็ามใจมนั เราพยายามแลว้” 

  “ไม่เห็นดีเลยโรงเรียน น่าเบื่อจะตาย...” ด่องบ่น พร้อมกบัทาํหนา้ตาเหมน็เบื่อ  

 ณชยัหวัเราะ  

  “คนข้ีเกียจกห็ย ัง่ง้ีแหละ” ขวญัชีวาว่าใหอ้ยา่งรักใคร่  

  “พี่ขยนัแลว้เป็นไง สอบเรียนพยาบาลกไ็ม่ได”้  

  “คนเก่งกว่าพี่เขามีน่ี” ขวญัชีวาออกตวั  

 “ลงทา้ยพี่กม็าอยูก่ลางทุ่งกลางท่าเหมือนฉันน่ีแหละ แถมยงัทาํอะไรไม่ค่อยจะเป็นอีก เสียเวลา

เรียนเปล่า ๆ” 

    (ผูไ้ขว่ควา้ : 92) 
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 แนวคิดและวิธีการใชชี้วิตท่ีสุขสบายโดยไม่จาํเป็นตอ้งเรียนหนงัสือสูงของด่องทาํใหณ้ชยั

เร่ิมเปล่ียนความคิด จากแต่เดิมเขาเคยคิดว่าการเรียนคือการวดัผลสาํเร็จของชีวิต แต่เวลาน้ีเขาเร่ิม

อยากเรียนรู้การใชชี้วิตแบบด่อง อยากเติบโตดว้ยความสบายใจ ไม่ตอ้งกดดนัตวัเองดว้ยการเรียน

อยา่งเคยเป็นมา 

 

 สีหนา้และแววตาเขาหมองลง แต่แลว้กฉ็ายประกายดงัเดิม เม่ือคิดว่าหากตวัเองอยูถ่ึงวนันั้น 

ใครจะไปใครจะมาเขากไ็ม่หวัน่ไหวอะไรอีกแลว้ ดีเสียอีก เขาจะไดพ้ิสูจน์ใหพ้่อแม่เห็นว่า ถึงเขาไม่ได้

เรียนมหาวิทยาลยั ไม่ได ้ ‘เป็นใหญ่เป็นโต’ กย็งัมีชีวิตอยูไ่ด ้และมีความเป็นอิสระ มีความสบายใจดีอีก

ดว้ย 

  เขาตดัสินใจไดแ้ลว้ว่าจะพูดคุยกบัลุงและป้าเร่ือง ‘อยูท่ี่น่ี’  

    (ผูไ้ขว่ควา้ : 93) 

 ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัค่านิยมทางการศึกษาท่ีปรากฏในนวนิยายเร่ืองน้ีส่งผลใหต้วั

ละครณชยัไดเ้รียนรู้กบัความสุขในสงัคมชนบท ไดล้องใชชี้วิตโดยไม่มีค่านิยมทางการศึกษามาบีบ

บงัคบั สภาพจิตใจของเขาดีข้ึน เขาเร่ิมจบัปลาเป็น เร่ิมมีทกัษะการใชชี้วิตในชนบท ท่ีไม่จาํเป็นตอ้ง

เสียเงิน เสียเวลา เสียสุขภาพ รํ่ าเรียนหนงัสือ ไม่ตอ้งด้ินรนแข่งกนักบัคนอ่ืน ๆ แต่ก็ไดอ้าหารกินอ่ิม 

 ความขดัแยง้ท่ีปรากฏในเร่ืองน้ีจึงเป็นการสนบัสนุนการวิพากษว์ิจารณ์ค่านิยมทางการ

ศึกษา ท่ีปลกูฝังใหค้นแข่งขนักนั จนกระทัง่เยาวชนสูญเสียทกัษะการใชชี้วิตในดา้นอ่ืน ๆ ความ

ขดัแยง้ประเด็นน้ีทาํใหเ้ห็นตวัอยา่งผลลพัธใ์นการใชชี้วิตอยูโ่ดยไม่มีปัจจยัดา้นการศึกษามากาํหนด

ชีวิต ทาํใหเ้ห็นว่า มนุษยส์ามารถอยูอ่ยา่งมีความสุขได ้เล้ียงชีวิตตนเองได ้แมไ้ม่ปฏิบติัตนตาม

ค่านิยมทางการศึกษา 

 4.3.7 ความขัดแย้งระหว่างนักเขียนวรรณกรรมเพือ่ชีวติกบัความยากจน  

 ความขดัแยง้ระหว่างนกัเขียนวรรณกรรมเพื่อชีวิตกบัความยากจน คือ ปัญหาทางการเงินท่ี

นกัเขียนวรรณกรรมเพ่ือชีวิตตอ้งเผชิญ ซ่ึงส่งผลใหน้กัเขียนวรรณกรรมเพ่ือชีวิตตอ้งมีหน้ีสิน ตอ้ง

ทาํงานหนกัข้ึนจนเกิดปัญหาเร่ืองความสมัพนัธภ์ายในครอบครัว หรือตอ้งเปล่ียนแนวทางการเขียน
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ไปเขียนวรรณกรรมเพ่ือความบนัเทิง เร่ืองสั้นในกลุ่มน้ีมีจาํนวน 3 เร่ือง ไดแ้ก่ ผู้ตามหาความสุข 

(2529) ผู้พ่ายแพ้ (2532) นักเขียนสร้างสรรค์และผู้ฉ้อฉล (2537) 

 เร่ืองสั้นทั้งสามเร่ืองในกลุ่มน้ีแสดงใหเ้ห็นความขดัแยง้ระหว่างนกัเขียนวรรณกรรมเพ่ือ

ชีวิตกบัความยากจน ทาํใหน้กัเขียนเหล่าน้ีตอ้งประสบปัญหาหน้ีสินและปัญหาความสมัพนัธ์

ภายในครอบครัว  ดงัท่ีพบในเร่ือง ผู้พ่ายแพ้ (2532) 

 

 ผมรู้สึกว่าคอหอยมนัตีบตนั ตดัสินใจอะไรไม่ถูก จะออกหางานทาํสักพกัดีหรือไม่ การเงิน

คล่องตวัแลว้ค่อยลาออกมาเขียนเร่ือง ‘ดี ๆ ’ ต่อ หรือว่าจะเขียนนิยายรัก ๆ ใคร่ ๆ หรือเร่ืองเอากนัอยา่ง

เพื่อน ๆ หลายคนดี (แต่ทาํไมมึงจะตอ้งเขียนในส่ิงท่ีมึงเกลียดชงัขยะแขยงนั้นดว้ย มึงเคยประ ณามคน

พวกนั้นว่าเป็นปัญญาชนกะหร่ีไม่ใช่หรือ มึงลาออกจากงานกเ็พื่อจะเขียนเร่ือง ‘ดี ๆ ’ ไม่ใช่หรือ? แต่

ครอบครัวมึงกาํลงัตกอยูใ่นภาวะวิกฤต ดูซิ เมียหนา้ดาํคลํ้าเครียด หาความสุขไม่ไดส้ักเวลา ลูก ๆ 

หนา้ตาหม่นหมอง เพราะพ่อแม่ทะเลาะกนัทุกวนั และนอ้ยหนา้เพื่อน ๆ ที่ไม่มีอะไรสักอยา่งเทียบหนา้

เทียมตาเพื่อนได ้อุปกรณ์การเรียนมีไม่ครบ เส้ือผา้เก่าครํ่า ถุงเทา้ขาดเป่ือยเห็นน้ิวเทา้โผล่ กระเป๋าขาด

ปุปะปิดฝาไม่ได ้ช่วงหลงั ๆ ลูกอายเพื่อนจนหาเร่ืองไม่ไปโรงเรียนอยูทุ่กวนั ใกลจ้ะส้ินเทอมอีกแลว้ ค่า

เทอมงวดใหม่ยงัไม่รู้จะหาท่ีไหน จะหนัหนา้ไปพึ่งพิงใครไม่ไดอ้ีกแลว้ หน้ีเก่ายงัตามใชไ้ม่ทนั ส่งไดแ้ค่

ดอกเบ้ีย บางเดือนยงัตอ้งขอผดัผ่อน เมียเป็นหน้ีสหกรณ์ทั้งแบบสามญัและแบบฉุกเฉิน หน้ีเอกชนอีก

ร้อยละหา้ ส่งแชร์ท่ีคิดเปียร์ตั้งแต่ยงัไม่ไดเ้ล่นเพื่อเอาเงินมาหมุนใชอ้ีกเดือนละสองมือ พอส้ินเดือน

เงินเดือนไม่เหลือสักบาท ตอ้งเร่ิมตน้กูฉุ้กเฉินใหม่อีก มึงปล่อยใหเ้ป็นอยา่งน้ีมาตั้งแต่ออกจากงานแลว้) 

ผมคิดวกวนสับสนอยูท่ ั้งคืน รุ่งเชา้เลยมึนจนเขียนหนงัสือไม่ได ้

    (ผูพ้่ายแพ ้ :91-92) 

 ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนบีบบงัคบัใหต้วัละครนกัเขียนตอ้งเปล่ียนแนวทางการเขียนไปเขียน

สั้นแนวพิศวาส ซ่ึงเป็นแนวทางการเขียนท่ีนกัเขียนวรรณกรรมเพ่ือชีวิตในเร่ืองน้ีไม่ตอ้งการเขียน 

แต่เขาจาํเป็นตอ้งเขียนเพราะงานประเภทดงักล่าวเป็นท่ีตอ้งการของตลาดหนงัสือ และทาํใหเ้ขามี

เงินใชจ่้ายอยา่งคล่องตวั  
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 เร่ือง ผู้ตามหาความสุข  ( 2529) แสดงใหเ้ห็นว่าความขดัแยง้ระหว่างนกัเขียนวรรณกรรม

เพ่ือชีวิตกบัความยากจน ส่งผลใหน้กัเขียนตอ้งทาํงานหนกัมากข้ึน แต่ก็ไม่ทาํใหเ้ขามีเงินใชจ่้ายใน

ครอบครัวมากข้ึน ทั้งยงัมีเวลาใหค้รอบครัวนอ้ยลง ความขดัแยง้ในขอ้น้ีส่งผลใหส้มัพนัธใ์น

ครอบครัวเหินห่าง ในท่ีสุดภรรยาและลกูก็ทดลองท้ิงใหเ้ขาอยูบ่า้นลาํพงั เพ่ือทาํใหเ้ขารับรู้

ความรู้สึกของลกูและภรรยาตลอดเวลาท่ีผา่นมา 

 

  ผมรู้สึกว่าใจมนัเห่ียววูบลงทนัที หมดเร่ียวหมดแรง เอาด้ือ ๆ เดินเซ่ือง ๆ เขา้บา้น นัง่จมอยูใ่น

เกา้อี้จนมืดคํ่า รู้สึกว่าบา้นเงียบเหงาเหมือนป่าชา้ – ยิง่กว่าป่าชา้ – มนัทั้งหดหู่ เศร้าหมอง วงัเวง เควง้

ควา้ง ผมรู้แลว้ว่าความรู้สึกของลูกเมียเป็นอยา่งไรเม่ือยามที่บา้นขาดผม ผมไดแ้ต่เสียใจดว้ยความรู้สึก

ผิด แต่กค็ิดไม่ออกว่าจะจดัการกบัชีวิตครอบครัวอยา่งไรถึงจะลงตวั  

        (ผูต้ามหาความสุข : 49) 

ความขดัแยง้ระหว่างนกัเขียนวรรณกรรมเพ่ือชีวิตกบัความยากจนในเร่ืองสั้น นักเขียนสร้างสรรค์

และผู้ฉ้อฉล ( 2537) ปรากฏข้ึนในเหตุการณ์ท่ีภรรยาของนกัเขียนเขา้มาบอกนกัเขียนว่าเธอตั้งครรภ ์

ได ้3 เดือน ตวัละครนกัเขียนกลุม้ใจอยา่งมาก เพราะรู้ว่าเขาไม่มีเงินพอท่ีจะดูแลลกูได ้ 

 

    “ทาํไมไม่บอกพี่ตั้งแต่แรก ปล่อยไวเ้สียจน...”  

   “ก.็..น่ิมไม่แน่ใจ...แลว้...ไม่อยากใหพ้ี่ไม่สบายใจ”  

  “พูดตอนน้ีคิดหรือว่าพี่จะสบายใจ?” เขาหงุดหงิด ทั้งนํ้าเสียงและกิริยา “มาบอกเอาตอนน้ี...

มนัยิง่ยาก...” 

   “จะแต่งกบัน่ิมไหม? ถา้น่ิมมีลูก...” เธอย ํ้าอยา่งขอความเห็นใจ  

   เขาจอ้งหนา้เธอ เพราะอยากรู้ว่าถา้เขาปฏิเสธเธอจะเป็นอยา่งไร  

  “พี่รักน่ิม...” เขาพยายามสงบอารมณ์โกรธ พูดดว้ยเสียปรกติ “เม่ือน่ิมมีลูกพี่กอ็ยากจะเลี้ยงดู

ใหดี้ เพราะมนัเป็นลูกของเรา แต่...น่ิมกเ็ห็นอยูแ่ลว้ว่าพี่อยูใ่นฐานะอยา่งไร หอ้งน้ียงัตอ้งเช่า...ถา้มีบา้น

ของตวัเองพี่จะไม่พูดใหน่ิ้มสะเทือนใจสักนิด...พี่อยากใหน่ิ้มเห็นใจพี่บา้ง 
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   พี่เองน่ะ ทนเหน่ือยยาก ทาํทุกอยา่งอยูทุ่กวนัน้ีกเ็พื่อน่ิม เพื่อลูกของเราท่ีจะเกิดตามมา...”  

                                                            (นกัเขียนสร้างสรรคแ์ละผูฉ้อ้ฉล : 113-114) 

 ความขดัแยง้ท่ีปรากฏในเร่ืองส่งผลใหน้กัเขียนตอ้งตดัสินใจบอกใหภ้รรยาไปทาํแทง้ 

ความขดัแยง้ท่ีปรากฏในวรรณกรรมกลุ่มน้ีทาํใหเ้ห็นภาพปัญหาทางการเงินท่ีรุมเร้านกัเขียน

วรรณกรรมเพ่ือชีวิตชดัเจนข้ึน ปัญหาความยากจนทาํใหน้กัเขียนตอ้งสูญเสียความสมัพนัธภ์ายใน

ครอบครัว ตอ้งมีหน้ีสิน ตอ้งทาํงานหนกัมากข้ึน ดงัท่ีปรากฏในเร่ือง ผู้ตามหาความสุข ( 2529) 

นกัเขียนบางเร่ืองก็ตดัสินใจเปล่ียนแนวทางการเขียนชัว่คราว เพ่ือหาเงินมาใชจ่้ายในครอบครัวดงัท่ี

ปรากฏในเร่ือง ผู้พ่ายแพ้ (2532) และนกัเขียนบางคนตอ้งยอมสูญเสียเลือดเน้ือเช้ือไขของตนเอง 

ดงัท่ีปรากฏในเร่ือง นักเขียนสร้างสรรค์และผู้ฉ้อฉล (2537) 

 

   4.3.8  ความขัดแย้งระหว่างคนกบัความเช่ือของคนในสังคม 

 ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัความเช่ือของคนในสงัคม คือ ความขดัแยง้ของตวัละครหลกักบั

ความเช่ือในบริบททางสงัคมของวรรณกรรมเร่ืองนั้น ปรากฏทั้งส้ิน 4 เร่ือง ไดแ้ก่ งู ( 2527)                        

คนทรงเจ้า (2531) พระเวสสันดร (2531) และ จ้าวแผ่นดิน (2538)  

 ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัความเช่ือของคนในสงัคมท่ีปรากฏในนวนิยายเร่ือง งู ( 2527) 

เกิดข้ึนในเหตุการณ์ท่ียีสุ่่นตดัเศียรพระประธานวดัโคกพระนาง เขาทาํเพ่ือแสดงใหช้าวบา้นเห็นว่า 

พระประธานไม่มีอิทธิฤทธ์ิทาํร้ายคนไดอ้ยา่งท่ีชาวบา้นเขา้ใจ 

 

  “เศียรพระอยูน่ี่ !” 

 เสียงนั้นทาํใหทุ้กคนหนัไปมองเป็นตาเดียว หลายคนท่ีรู้จกัอุทานว่า “ไอสุ่้น” ยีสุ่่นแหวก

ผูค้นเขา้มาเผชิญหนา้กบัท่านเจา้อาวาสและกาํนนั เขาลว้งเอาเศียรพระประธานออกจากถุงใส่งูมายืน่ให้

เจา้อาวาส เขาพูดเสียงเรียบ “ผมตอ้งการพิสูจน์ว่าท่านไม่ไดก้ินคนอยา่งที่ทุกคนเช่ือกนั 
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     (งู : 305) 

 เม่ือยีสุ่่นตดัเศียรพระประธานท่ีชาวบา้นทั้งตาํบลเช่ือว่าเป็นพระศกัด์ิสิทธ์ิ มีอิทธิฤทธ์ิใหคุ้ณ

ใหโ้ทษแก่คนได ้ส่ิงน้ีทาํใหช้าวบา้นโกรธแคน้ยีสุ่่นอยา่งมาก ชาวบา้นต่างไม่เช่ือว่าคนท่ีมุ่งร้ายต่อ

พระประธานจะรอดพน้อนัตรายไปได ้แต่แลว้กาํนนัฤทธ์ิผูเ้ป็นตวัแทนของชาวบา้นก็คิดหาเหตุ

ผลไดว้่า สาเหตุท่ีพระประธานไม่สามารถทาํร้ายยีสุ่่นขณะท่ีกาํลงัตดัเศียรได ้สืบเน่ืองมาจากหลวง

พ่อเนียนไดต้อกปาก กาํกบัอิทธิฤทธ์ิของพระประธานไวเ้รียบร้อยแลว้  

 

 เสียงกาํนนัประกาศข้ึนว่า “ไอข้ี้คุก !” ที่มึงตดัเศียรพระประธานไดก้เ็พราะหลวงพ่อท่านตอก

ตะปูไว ้ไม่งั้นมึงไม่มีทางมายนืเสนอหนา้ท่ีน่ีหรอก” 

 เสียงขานรับกระห่ึมออกไป ยีสุ่่นรู้ว่าตวัเองพลาดถนดั แต่ถึงเขาจะถอนตะปูออกจากปาก

พระประธานแลว้จึงสกดัเศียรผูค้นกไ็ม่เช่ืออยูดี่ คนพวกน้ีจะตอ้งหาทางออกว่าเขาตดัเศียรพระแลว้จึง

ถอนตะปูภายหลงั เขาพลาดจริง ๆ ช่างมนั คนมนัจะโง่ ทาํยงัไงมนักโ็ง่  

     (งู : 306) 

 เมื่อชาวบา้นหาเหตุผลสนบัสนุนความเช่ือของตนเองไดแ้ลว้ ส่งผลใหย้ีสุ่่นตอ้งถกูจบัไป

ดาํเนินคดีอีกคร้ัง จากความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองจะพบว่า ยีสุ่่นไม่สามารถทาํลายความเช่ือของ

ชาวบา้นได ้ไม่ว่ายีสุ่่นจะหาทางพิสูจน์ดว้ยวิธีการเด็ดขาดอยา่งไร แต่ในท่ีสุดแลว้ชาวบา้นก็จะหา

เหตุผลมาสนบัสนุนความเช่ือของตนเองจนได ้ 

 ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัความเช่ือของคนในสงัคมท่ีปรากฏในเร่ือง คนทรงเจ้า  ( 2531) 

เกิดข้ึนในเหตุการณ์ท่ีตวัละครขามประกาศว่าจะตดัตน้ไทรท่ีชาวบา้นเคารพนบัถือเพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนท่ี

บนโคกอพยพสตัวเ์ล้ียง 

 

  “ฉันไม่ไดท้าํลาย แต่ฉันไม่นบัถือ”  

  “นัน่แหละ มึงไม่นบัถือกเ็ท่ากบัมึงทาํลาย !” 
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  ขามสุดจะอดทนต่อไป เขาจอ้งหนา้ผูใ้หญ่ พูดเสียงหนกัแน่นจริงจงั  

  “ฉันจะนบัถือหรือไม่นบัถือมนักเ็ป็นเร่ืองของฉัน”  

  “มึงกลา้ดีปานน้ีเชียวรึไอข้าม !” ผูใ้หญ่ตะเบง็เสียงกร้าว  

  “คอยดูเถอะ มึงจะวิบติัชิบหาย !” 

  “ช่างมนั” ขามไม่สะดุง้สะเทือน “จะชิบหายรึไม่ชิบหายมนักเ็ป็นเร่ืองของฉัน”  

 “มึงจะกาํแหงกบักูรึ?” ผูใ้หญ่เลือดข้ึนหนา้ ชกัปืนออกจากพุงข้ึนมาเขยา่เร่า ๆ “ถามไอน่ี้มนั

ดูซิวะ! ถา้มึงจะเอาไปไวก้ถ็ามมนัดู!” 

 ขามแทบจะร้ังโทสะไวไ้ม่อยู ่เขาอยากจะโผนจากชานเรือนเขา้ใส่หนา้ผูใ้หญ่แลว้ระดมหมดั

ใหรู้้แลว้รู้รอดไป 

  “จะเล่นกนัเถื่อน ๆ ยงัง้ีกเ็อา เอาไงกเ็อากนั ฉันจะโค่นแม่มนัใหรู้้แลว้รู้รอดไปเสียเลย”  

    (คนทรงเจา้ : 43-44) 

 เม่ือขามประกาศโค่นตน้ไทรท่ีชาวบา้นนบัถือชาวบา้นทั้งชุมชนก็ตั้งขอ้รังเกียจเขา ไม่มีใคร

อยากพดูคุยติดต่อ หรือใหค้วามช่วยเหลือครอบครัวของขาม เพราะเกรงว่าการช่วยเหลือขามจะทาํ

ใหเ้จา้พ่อพระไทรพิโรธ และผูช่้วยเหลือขามก็จะไดรั้บความเดือดร้อน ความขดัแยง้ในเร่ืองทาํให้

ขามถกูกดดนัจากคนในสงัคม เขาเกือบจะเสียภรรยาและลกูในทอ้งไป เพราะหมอตาํแยในชุมชนไม่

ยอมทาํคลอดให ้ ความขดัแยง้ระหว่างขามกบัคนในชุมชนรุนแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ บีบบงัคบัขามให้

ตอ้งรับเป็นคนทรงเจา้ในท่ีสุด 

 ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัความเช่ือของคนในสงัคมท่ีปรากฏในเร่ือง พระเวสสันดร  

(2531) เกิดข้ึนในฉากชายเสียสติพงัวดั เพราะเขาคิดว่าตนเองเป็นพระเวสสนัดร เม่ือเห็นว่าพระสงฆ์

ในยคุปัจจุบนัไม่แสวงหาพระธรรม มุ่งแต่สะสมทรัพยส์มบติัไวบ้าํรุงตนเอง เขาจึงทาํลายวดั เพื่อ

แสดงใหค้นในชุมชนเห็นว่า พระสงฆท่ี์ชาวบา้นกราบไหวอ้ยูเ่วลาน้ีประพฤติตนแตกต่างจาก

หลกัธรรมทางศาสนา จึงไม่สมควรมีอยูอี่กต่อไป เมื่อชาวบา้นเห็นจึงตกใจอยา่งมาก และเรียก

ตาํรวจเขา้มาสอบสวนเขา 
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   “กไ็อพ้วกนั้นไง” เขาช้ีมืออกไป “มนัเอาของผมมาหากิน ทาํไมไม่ไปจบั?”  

   “พวกนั้นน่ะพวกไหน?”  

   “พวกที่อยูใ่นวดัไง” นํ้าเสียงของเขาจริงจงั  

  ผูก้องน่ิงอึ้ง เช่นเดียวกบัพวกไทยมุง ทุกคนมองหนา้เขา คิดสงสัยว่าเขาบา้จริงหรือแกลง้บา้กนั

แน่ 

   “พระท่านทาํผิดอะไรถึงตอ้งไปจบั?”  

  เขาอา้ปากคา้ง เพราะคิดว่าตาํรวจเขา้ใจเร่ืองท่ีเขาพูดมาทั้งหมด “กบ็อกแลว้ไงว่ามนัเอาศาสนา

ของผมไปหากิน ไม่เห็นรึไง พวกมนัรํ่ารวยกนัขนาดไหน มีที่ดินนบัพนันบัหม่ืนไร่ อา้งว่าจะเอาไวท้าํ

สาํนกัวิปัสสนา แต่มนักลบัสร้างอารามใหญ่โตโอฬารอยา่งกะวงั เสวยสุขกนัเปรมปรีด์ิยิง่กว่าผมอยูใ่น

วงัคร้ังกระโนน้อีก” 

        (พระเวสสนัดร : 144-145) 

 จากความขดัแยง้ในเหตุการณ์ส่งผลใหต้าํรวจมาจบักุมชายเสียสติไปดาํเนินคดี เพราะ

ชาวบา้นต่างเช่ือถือไปแลว้ว่าพระสงฆคื์อผูป้ฏิบติัดี ดงันั้นทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพระสงฆท์าํคือส่ิงท่ีดีงาม 

ไม่ควรมีผูใ้ดมาตาํหนิ  

 ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัความเช่ือของคนในสงัคมท่ีปรากฏในเร่ือง จ้าวแผ่นดิน (2538) 

เกิดข้ึนในยคุท่ีความนิยมในตวัเจา้พ่อขามรุ่งเรืองถึงขีดสุด เวลานั้นชาวบา้นเขา้ไปหาเจา้พ่อขาม

มากกว่าไปทาํบุญท่ีวดัโคกพระนาง แมแ้ต่ชาวบา้นกลุ่มท่ีเคยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดก็หนัไปนบัถือเจา้พ่อ

ขาม  เหตุการณ์น้ีทาํใหว้ดัโคกพระนางไม่พอใจอยา่งยิง่ ส่วนเจา้พ่อขามก็ตอ้งการตอกย ํ้า

ความสาํเร็จของตนเอง โดยการแสดงใหช้าวบา้นเห็นว่า พระในวดัโคกพระนางยงัตอ้งยอมรับนบั

ถือเจา้พ่อ เจา้พ่อขามจึงส่งคนไปบอกว่าพระทองมามีเคราะห์ และตอ้งมาเขา้พิธีสะเดาะเคราะห์กบั

เจา้พ่อ แต่พระทองมาไม่ยอมมา เหตุการณ์น้ีแสดงใหเ้ห็นว่าพระทองมากาํลงัต่อตา้นความเช่ือของ

คนส่วนใหญ่ในสงัคมโคกพระนาง เน่ืองจากการไม่มาพบเจา้พ่อ หมายถึงการไม่ยอมรับนบัถือเจา้
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พ่อ พระทองมายงัคงเช่ือว่าขามไม่มีอิทธิฤทธ์ิอยา่งท่ีคนรํ่ าลือ และนอกจากนั้นยงัเช่ือว่าการบวช

พระสามารถคุม้ครองอนัตรายไดทุ้กอยา่ง  

 ต่อมาพระทองมาวางแผนยยุงใหค้นไปยงิเจา้พ่อขาม แต่ไม่สาํเร็จ เหตุการณ์น้ีจึงเป็นการ

ประกาศศตัรูกบัเจา้พ่อขามอยา่งชดัแจง้ พระทองมาเร่ิมกลวัความผดิ เน่ืองจากรู้ว่าอาํนาจการช้ีถกูช้ี

ผดิของสงัคมข้ึนอยูก่บัเจา้พ่อขาม ดงันั้นหากเจา้พ่อขามพดูว่าพระทองมาเป็นผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัความ

ตายของคนในชุมชนอีกหลายคน ชาวบา้นก็จะเช่ือส่ิงท่ีเจา้พ่อพดู และพระทองมาก็จะตอ้งไดรั้บ

โทษ เม่ือคิดไดด้งันั้นพระทองมาจึงรีบเดินทางมาสะเดาะเคราะห์ เพ่ือแสดงว่าพระทองมายอมอยูใ่ต้

อาํนาจเจา้พ่อขามแลว้ 

 แต่เจา้พ่อขามก็ไม่ใหอ้ภยัพระทองมา   

 

  “ถา้หลวงลุงไม่ยอมเป็นเคร่ืองมือใหพ้ระจนัทรกบัหลวงพ่อเนียน...” ขามจอ้งลึกลงไปใน

ดวงตาของพระทองมา พูดเสียงลึกว่า “และไม่คิดแข่งอาํนาจบารมีกบัเจา้พ่อ หลวงลุงกจ็ะไม่ชะตาขาด

ยงัง้ี” 

  “กูไม่เคยคิดจะแข่งบุญวาสนากบัใครเลย ไม่คิดเลยจริง ๆ กลบัมาน่ีกเ็พราะห่วงบา้นช่องลูก

เมีย...” พระทองมาตอบเสียงสั่นเครือ 

  ขามไม่สนใจ เขาพูดเสียงเรียบลึกต่อไปว่า “หลวงลุงคิดว่าจะโค่นองคเ์จา้พ่อไดส้าํเร็จ ถึงไดไ้ม่

ยอมมาหาองคเ์จา้พ่อท่าน แมก้ระทัง่องคเ์จา้พ่อจะสะเดาะเคราะห์ให ้หลวงลุงกย็งัอวดเก่งเอาผา้เหลือง

มาอวดอา้ง พอไม่เป็นไปดงัที่วางแผนไวก้เ็ลยตอ้งรีบมาน่ี” 

        (จา้วแผน่ดิน  : 646-647) 

 ความขดัแยง้ระหว่างพระทองมากบัเจา้พ่อขาม ผูเ้ป็นตวัแทนของความเช่ือส่วนใหญ่ของ

สงัคมโคกพระนาง บีบบงัคบัใหพ้ระทองมาส้ินหวงั กลวัความตาย และแสดงความพ่ายแพอ้อกมา

อยา่งไม่เคยทาํมาก่อน เจา้พ่อขามประวิงเวลาใหพ้ระทองมาออ้นวอนเขาไปเร่ือย ๆ  เพื่อเป็นการ

ประกาศชยัชนะของ”เจา้พ่อ”  ท่ีมีเหนือ “พระ”  
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  “กู... เออ้... กระผม ลูกชา้ง ไม่เคยคิดล่วงเกินขามเลย เป็นความสัตยจ์ริง” พระทองมาวิงวอน 

“ใหลู้กชา้งสาบานที่ไหนยงัไงกไ็ด ้เจา้พ่อเมตตาลูกชา้งดว้ยเถอะ...” 

  เจา้พ่อสืดบุหร่ีอยา่งใจเยน็ จอ้งหนา้พระทองมาอยา่งข่มขวญั ประกายตาอาํมหิตวาววบัอยูใ่น

เปลือกตาที่เตน้ยบิ ๆ “เมตตามึงรึ !” เสียงเจา้พ่อเขม้ลึก “ไดซี้ ได้ ! ไหน ๆ มึงกค็ลานส่ีตีนมาหากูถึงท่ีน่ี

แลว้...” แลว้ท่านกร็ะเบิดเสียงหวัเราะ 

  พระทองมายกมืออนัสั่นระริกไหวจ้ดหนา้ผาก “ต่อไปน้ีลูกชา้จะยอมเป็นทาสปรนนิบติัรับใช้

เจา้พ่อไปจนตาย จะจงรักภกัดีไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่...” 

   “ตลอดชีวิตเชียวรึ” เจา้พ่อหวัเราะชอบใจ “ดี ! แต่น่าเสียดายท่ีชีวิตมึงมนัสั้นไปหน่อย” 

        (จา้วแผน่ดิน  : 651) 

 ความขดัแยง้ในเร่ืองบีบบงัคบัใหพ้ระทองมาตอ้งกม้กราบเจา้พ่อขามต่อหนา้ผูค้นจาํนวน

มาก แต่เจา้พ่อยงัคงยนืยนัว่าพระทองมามีเคราะห์หนกัถึงชีวิต เหตุการณ์น้ีบีบบงัคบัจิตใจพระทอง

มาเครียดจดั เพราะรู้ว่าขามพดูอยา่งไรชาวบา้นก็จะเช่ือตามนั้น เพราะทุกคนเช่ือว่าเจา้พ่อขามเป็นผูมี้

อิทธิฤทธ์ิ มีวาจาสิทธ์ิ ดงันั้น หากขามพดูว่าพระทองมาถึงฆาต อยา่งไรเสียพระทองมาก็จะตอ้งตาย

ดว้ยวิธีการใดวิธีการหน่ึง ไม่ว่าจะถกูลอบฆ่า หรือตายเพราะความกดดนัภายในจิตใจ  พระทองมา

จึงคิดไดว้่าไม่มีประโยชน์อะไรท่ีจะพยายามหาเหตุผลมาหกัลา้งความเช่ือของชาวบา้น เพราะเวลาน้ี

ความเช่ือครอบงาํจิตใจชาวบา้นไปอยา่งสมบูรณ์แลว้ ความขดัแยง้ต่อความเช่ือของคนส่วนใหญ่ใน

สงัคมในเหตุการณ์น้ีบีบบงัคบัใหพ้ระทองมาตอ้งผกูคอตายในท่ีสุด 

 จากการศึกษาความขดัแยง้ของคนกบัความเช่ือของคนในสงัคม พบว่า กลุ่มผูเ้ช่ือท่ีมี

บทบาทในสงัคมจะบีบบงัคบัใหผู้ต่้อตา้นความเช่ือตอ้งยอมอยูใ่ตอ้าํนาจ โดยการกดดนัดว้ยวิธี

แตกต่างกนัไป เช่น การโนม้นา้วใหเ้ช่ือโดยอา้งอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ์การไม่คบคา้สมาคม การ

เพิกเฉยไม่ใหค้วามช่วยเหลือ หรือการบงัคบัใหเ้ช่ือโดยใชก้าํลงั ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนบีบบงัคบัใหผู้ ้

คิดต่างจากสงัคมตอ้งประสบชะตากรรมอนัโหดร้าย เช่น การถกูสงัคมรังเกียจ ถกูทอดท้ิงใหเ้ผชิญ

ปัญหาเพียงลาํพงั รวมถึงหลายเหตุการณ์ผูคิ้ดต่างตอ้งเสียชีวิต ความขดัแยง้เหล่าน้ีสนบัสนุนแนวคิด

หลกัของวรรณกรรมกลุ่มอิทธิพลความเช่ือในสงัคมชนบท กล่าวคือ ความขดัแยง้เหล่าน้ีแสดงให้

เห็นจุดจบอนัโหดร้ายของผูคิ้ดต่าง แสดงใหเ้ห็นว่า ความเช่ือมีบทบาทครอบงาํจิตใจคนในสงัคม 
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จนทาํใหค้นเห็นว่า ความเช่ือท่ีตนยดึถือคือความเช่ือท่ีถกูตอ้ง ส่วนผูท่ี้คิดต่างก็ตอ้งพ่ายแพใ้หก้บั

แรงกดดนัในสงัคม เป็นการเนน้ย ํ้าใหเ้ห็นอิทธิพลของความเช่ือใหช้ดัเจนข้ึน 

 

4.4 การสร้างตวัละคร 

ตวัละครหลกัของวิมลท่ีพบในวรรณกรรมระหว่างพ.ศ. 2527-2538 แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ไดแ้ก่  ตวั

ละครพระสงฆ ์ ตวัละครคนทรงเจา้  ตวัละครผูย้ากไร้ในสงัคมชนบท  ตวัละครนายทุน  ตวัละคร

เจา้หนา้ท่ีรัฐ  ตวัละครผูย้ากไร้ในสงัคมเมือง  ตวัละครชนชั้นกลางในสงัคมเมือง   

 ตวัละครท่ีพบการบรรยายภาพมากท่ีสุด คือ พระสงฆ ์คนทรงเจา้ และผูย้ากไร้ในสงัคม

ชนบท เน่ืองจากวรรณกรรมเพื่อชีวิตเป็นวรรณกรรมท่ีเนน้การนาํเสนออิทธิพลความเช่ือในสงัคม

ชนบทไทย  

 ลกัษณะตวัละครแต่ละประเภทของวิมลสามารถแบ่งรายละเอียดไดด้งัต่อไปน้ี  

 4.4.1 ตวัละครพระสงฆ์  

ตวัละครหลกัฝ่ายพระสงฆใ์นวรรณกรรมยคุน้ีประกอบดว้ย หลวงพ่อเนียน พระจนัทร 

พระทองมา และหลวงตาเต๋ ตวัละครแต่ละตวัมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 หลวงพ่อเนียน เป็นพระท่ีมีบทบาทสาํคญัในเร่ือง งู(2527) วิมลกาํหนดรูปลกัษณ์ภายนอก

ของหลวงพ่อเนียนใหดู้น่าเล่ือมใส กิริยาความสุขุม เรียบร้อย แสดงพฤติกรรมสอดคลอ้งกบัความ

เป็นพระสงฆ ์ส่ิงน้ีเป็นความประทบัใจแรกท่ีชาวบา้นไดส้มัผสัจากเจา้อาวาสรูปใหม่ ในชุมชนโคก

พระนางตั้งแต่เร่ิมเร่ืองไม่ปรากฏการบรรยายตวัละครใดท่ีมีจุดเด่นดา้นรูปลกัษณ์เท่ากบัหลวงพ่อ

เนียน สงัคมชนบทท่ีชาวบา้นประกอบอาชีพทาํไร่ ทาํนา รับจา้ง ยอ่มหาผูท่ี้มีความงามเสมอหลวง

พ่อเนียนไดย้าก หลวงพ่อเนียนบวชเรียนตั้งแต่เป็นเณร มีการบรรยายถึงอุปนิสยัของท่านท่ีไม่สนัทดั

งานใชก้าํลงั ถนดัแต่พดูจาอ่อนหวานไหวว้านใหผู้อ่ื้นไปทาํ ไม่เคยกรําแดดกรําฝนผวิพรรณจึง

แตกต่างจากชาวไร่ชาวนาอยา่งชดัเจน ลกัษณะท่ีปรากฏภายนอกของหลวงพ่อเนียนในขอ้น้ีเป็นส่ิง

เจริญตาของชาวบา้น เป็นความแตกต่างท่ีชาวบา้นไม่เห็นมานาน พระหนุ่มรูปงาม กิริยาเรียบร้อย 
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เห็นแลว้สบายตานาํไปสู่ความสบายใจ รูปลกัษณ์ของหลวงพ่อเนียนเป็นส่ิงจูงใจท่ีทาํใหช้าวบา้น

อยากจะมาสนทนาธรรมหรือมาทาํบุญท่ีวดัเพ่ือจะชมบารมีของหลวงพ่อเนียน จากเน้ือเร่ืองจะมีการ

บรรยายถึงกิริยาอ่อนโยนของหลวงพ่อเนียนอยูเ่ป็นระยะ ๆ เช่น 

 

“ท่านงามจริง ๆ ผิวพรรณผุดผ่อง ราศีราสันสุกปลัง่” 

“กท่็านมีบญุมีวาสนาน่ี” 

“ชาติก่อนท่านท าบญุไว้ดี ชาตินี้ถึงงามนัก” 

“ท่าทางส ารวมดีจัง แน่ะ เห็นมัย้ ท่ายิม้สวยย่ิงกว่าผู้หญิงอีก” 

“เฮ่ยเงียบเถอะ ท่านขึน้มาแล้ว” 

“เป็นบญุตาจริง ๆ “ หญิงชราลงนั่งยอง ๆ ยกมือท่วมหัวด้วยความปีติ  

(วิมลไทรน่ิมนวล, 2550:28) 

 บทท่ียกมาเป็นฉากแรกท่ีหลวงพ่อเนียนปรากฏกายต่อสายตาชาวบา้น จะพบว่าชาวบา้น

ประทบัใจรูปลกัษณ์ภายนอกของหลวงพ่อตั้งแต่ยงัไม่ไดส้นทนากนั   หลวงพ่อเนียนเองก็รู้ว่า

ชาวบา้นรู้สึกเช่นใด จึงรักษากิริยาอาการใหเ้ป็นท่ีประทบัใจของชาวบา้นเร่ือยมา    

 แมว้่าหลวงพ่อเนียนจะมีรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีงดงามน่าเล่ือมใส แต่จิตใจของหลวงพ่อเนียน

นั้นไม่แตกต่างจากโจร โดยพิจารณาจากเหตุการณ์ท่ีพ่อเนียนตดัเศียรพระประธาน แลว้โยน

ความผดิใหก้บัยีสุ่่น เพ่ือเร่ียไรเงินบริจาค อีกทั้งต่อมาหลวงพ่อเนียนยงัสร้างปาฏิหาริยจ์อมปลอม 

โดยการบริกรรมคาถาและตอกตะปูตรึงปากและแขนของพระประธานไว ้เพื่อใหช้าวบา้นเขา้ใจกนั

ว่า แมแ้ต่พระประธานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิแสดงอิทธิฤทธ์ิกินคนไดย้งัตอ้งยอมอยูใ่ตก้ารบงัคบัของหลวงพ่อ

เนียน  เพราะฉะนั้นแลว้หลวงพ่อเนียนคงจะเป็นพระสงฆท่ี์ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบจนกระทัง่มีฌาน

สมาบติัแก่กลา้จนกระทัง่ส่ือสารและควบคุมอิทธิฤทธ์ิของพระพุทธรูปได ้ อีกนยัหน่ึงอาจกล่าวได้

ว่าหลวงพ่อเนียนกาํลงัจะแสดงใหช้าวบา้นเห็นว่าพระพุทธรูปอนัเป็นตวัแทนของพระพุทธเจา้ยงั

ตอ้งอยูใ่ตอ้าํนาจของหลวงพ่อเนียน เพ่ือใหช้าวบา้นเขา้ใจว่าหลวงพ่อเนียนเป็นพระท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก   
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ท่านก้มกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์อีกคร้ัง พวกท่ีอยู่ข้างหลงักป็ฏิบติัตาม ท่านเจ้า

อาวาสหันมารับผ้าสะอาดจากเดก็วัดแล้วค่อยเข้าไปบรรจงเชด็เลือดท่ีโอษฐ์หลวงพ่อพระ

ประธาน เสร็จแล้วกย่ื็นให้พระจันทร ท่านรับค้อนกับ ‘ตะปูสาม’ มาถือประจันหน้ากับหลวง

พ่อ “กระผมต้องขออโหสิกรรมท่ีล่วงเกินหลวงพ่อ ผมไม่อยากให้เกิดเร่ืองเช่นนี้ขึน้อีก ผม

สัญญาว่าจะหมัน่ดแูลหลวงพ่อให้ดีท่ีสุด 

ท่านเจ้าอาวาสวางค้อนท่ีหน้าตกัพระประธานแล้วประนมมือโดยมีตะปูอยู่ในอุ้งมือ 

พร้ิมตาท่องคาถาขมบุขมิบ อึดใจหน่ึงท่านกลื็มตา หยิบค้อนแล้วตอกตะปูลงเหนือริมฝีปาก

ของหลวงพ่อสองตวั ริมฝีปากล่างหน่ึงตวั ท่ีมือข้างละตวั จากทั้งกว็างค้อนพร้ิมตาท่องคาถา

แล้วเป่าลมไปท่ีปากพระประธานเบา ๆ  

(วิมลไทรน่ิมนวล, 2550:206-207) 

จากตวับทจะพบว่าพิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนนุ่มนวล อ่อนนอ้ม ไม่มีการแสดงกิริยาโอหงัแสดง

อาํนาจใด ๆ แต่ผลลพัธท่ี์เกิดข้ึนคือพลงัศรัทธาท่วมทน้จากชาวบา้นโคกพระนาง ตอกย ํ้าความน่า

เล่ือมใสของหลวงพ่อเนียนใหท้วีคูณข้ึนไปอีก ชาวบา้นต่างรํ่ าลือต่อ ๆ กนัถึงความศกัด์ิสิทธ์ิของ

หลวงพ่อพระประธานกินคนและหลวงพ่อเนียน 

 

ฉันน่ะไปเห็นกับตามาเลย หลวงพ่อในโบสถ์น่ะน่าเกรงขามพิลึก เงินทองเตม็ตู้ 

หลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสกมี็สง่าราศีน่าเล่ือมใสศรัทธานัก เสียงของท่านนุ่มนวลอ่อนโยน ฟังมิรู้

เบ่ือ หน้าตาผุดผ่อง ยิม้สวยอย่าบอกใคร ผู้คนงีแ้ห่กันมามิได้หยดุหย่อน...” 

(วิมลไทรน่ิมนวล, 2550:209) 

ผลจากการสร้างอิทธิฤทธ์ิใหต้นเองของหลวงพ่อเนียนนอกจากจะรํ่ าลือในชุมชนโคกพระ

นางแลว้ เร่ืองน้ียงักลายเป็นเร่ืองศกัด์ิสิทธ์ิระดบัประเทศ หลวงพ่อเนียนไดก้ลายเป็นบุคคลผู ้

ครอบครองอาํนาจวิเศษท่ีนอ้ยคนนกัจะไดค้รอบครอง  เพียงระยะเวลาไม่นานวดัโคกพระนางเป็นท่ี

รู้จกัของคนทั้งประเทศ ส่ือใหเ้ห็นถึงการแผข่ยายอิทธิพลทางความเช่ือของหลวงพ่อเนียนให้

ครอบคลุมทัว่ทุกภูมิภาค  เน้ือเร่ืองไดบ้รรยายถึงตอนท่ีวดัโคกพระนางประกอบพิธีพุทธาภิเษกผง
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กระดูกหลวงตาเต๋เพ่ือจาํหน่ายใหก้บัพุทธบริษทั  งานพิธีจดัอยา่งยิง่ใหญ่นิมนตพ์ระเกจิช่ือดงัมาทัว่

ทุกภาค แสดงใหเ้ห็นว่าวดัโคกพระนางและหลวงพ่อเนียนมีกาํลงัเงินท่ีจะจดังานใหญ่ระดบัประเทศ 

รวมถึงมีศกัยภาพท่ีจะนิมนตพ์ระช่ือดงัมารวมตวัเพื่อประกอบพิธีสาํคญัได ้ 

จากการสร้างตวัละครหลวงพ่อเนียน ทาํใหว้ิเคราะห์ไดว้่าวิมลกาํลงัพยายามเช่ือมโยงส่ิงท่ี

หลวงพ่อเนียนทาํเทียบเคียงกบัวดัในประเทศไทยเพื่อใหผู้อ่้านมองยอ้นกลบัไปในชีวิตประจาํวนัว่า

มีวดัท่ีเขา้เง่ือนไขวดัโคกพระนางจาํนวนไม่นอ้ย กล่าวคือ วดัท่ีมีช่ือเสียงข้ึนมาดว้ยเคร่ืองรางของ

ขลงัและอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ์และวดัท่ีนิยมจดังานใหญ่โตเรียกระดมเงินทาํบุญ เม่ือพิจารณาเร่ืองน้ี

ร่วมไปกบัข่าวการปลุกเสกวตัถุมงคลทัว่ประเทศแลว้พอจะสะทอ้นใหเ้ห็นว่าคนในสงัคมกาํลงัยดึ

โยงอยูก่บัวตัถุมงคลมากไปกว่าคาํสอนทางศาสนา วิมลพยายามตั้งคาํถามว่าพฤติกรรมนั้นเกิดจาก

สาเหตุใด วตัถุมงคลตอบสนองจิตใจคนในสงัคมมากกว่าหลกัคาํสอนหรือไม่ สถาบนัอ่ืน ๆ ทาง

สงัคมเป็นท่ีพ่ึงใหก้บัคนไดห้รือไม่ สถาบนัเหล่านั้นปฏิบติัหนา้ท่ีกนัเช่นใดจึงทาํใหค้นหนัเขา้หาวดั

จนกระทัง่หลงงมงายอยูก่บัอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ์และทา้ยท่ีสุดคือเหตุการณ์เช่นน้ีควรดาํเนินต่อไป

หรือไม่อยา่งไร 

ตวัละครพระสงฆต์วัต่อมาคือ พระจนัทร ผูม้ีบทบาทในเร่ือง งู(2527) โคกพระนาง 

(2532) และ จ้าวแผ่นดิน(2538)  พระจนัทรเป็นตวัแทนของพระสงฆท่ี์บวชในพระพุทธศาสนาตาม

ประเพณีของชายไทย ไม่ไดบ้วชเพราะความศรัทธาในพระธรรม พระจนัทรบวชเขา้ไปแลว้ไม่อยาก

สึก เน่ืองจากความเป็นอยูใ่นวดัสะดวกสบาย ทั้งยงัไดรั้บเงินตอบแทนจากการหลบันอนกบัหลวง

พ่อเนียน ไดรั้บอภิสิทธ์ิต่าง ๆ เหนือผูอ่ื้น  

 บทบาทหนา้ท่ีของพระจนัทรคือผูดู้แลผลประโยชน์ของวดัโคกพระนาง ชีวิตประจาํวนั

ของพระจนัทรจึงเก่ียวขอ้งกบัการเงินของวดั การปล่อยกู ้การกวา้นซ้ือท่ีดิน หรือการมองหาชาย

หนุ่มท่ีถกูใจ พฤติกรรมเหล่าน้ีไม่แสดงใหเ้ห็นถึงหนา้ท่ีของพระสงฆแ์ต่อยา่งใด 
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“เกรงใจอะไรกนั คนบา้นเดียวกนัทั้งนั้น” พระจนัทรยิม้สวยประกายตาสุกใส “แลว้นาน ๆ 

คร้ังถึงจะโผล่หนา้มาใหเ้ห็นสักที... คิดถึงพี่อยูน่ะ” พระจนัทรหวานทั้งตาทั้งนํ้าเสียง “ท่านเจา้อาวาสก็

บ่นคิดถึง” ท่านปรายตามามองหนา้ผูเ้ฒ่าคง “ลุงดว้ย” 

คาํปลิวหวัเราะแกเ้กอ้ “กเ็พิ่งจะมาไม่กี่เดือนน่ีเอง” 

“แหม... อยา่งพี่คาํปลิวเน่ีย... ใครไม่เห็นหนา้สักวนัสองวนักค็ิดถึงแลว้... จริงไหม” ท่านหนัมา

ถามพระทองมา 

พระทองมายิม้เอาใจ ทั้งท่ีหนา้ตาหมองคลํ้า ซํ้ ายงัเกร็ง ๆ  ท่ีเห็นพระจนัทรหลงคิดว่าคาํปลิวจะ

มาขายที่ดิน แกไม่อยากเห็นพระจนัทรผิดหวงั 

“ครับ...” 

“เห็นมั้ย ใครเขากรั็กพี่ คิดถึงพี่ดว้ยกนัทั้งนั้นแหละ... แลว้คราวก่อน ๆ น่ะ กไ็ม่เคยไดพู้ดคุย

กนัใกลชิ้ดอยา่งเน้ีย...” พระจนัทรส่งตาหวานเช่ือมให ้“เห็นหนา้แป๊บ ๆ ว่าจะคุยดว้ยกห็ายไปแลว้...” 

คราวน้ีท่านคอ้นใหพ้องาม 

คาํปลิวไม่รู้จะแกเ้ขินอยา่งไร จึงยกมือเกาแกม้ แลว้หนัไปมองผูเ้ฒ่าคง เห็นแกอมยิม้ให ้คาํ

ปลิวเลยตอ้งยิม้ไปดว้ย ใจกคิ็ดว่านบัวนัพระจนัทรยิง่หล่อ... ไม่ใช่หล่อ... คาํปลิวแยง้ตวัเองในใจ... สวย

ข้ึนตะหาก ผิวพรรณท่ีเคยหยาบกร้านดว้ยแดดลมกลบันวลเนียนสะอาดสะอา้น หนวดเคราท่ีเคยเขียว

คร้ึมกห็ายไปหมด เห็นแต่ดวงหนา้เกลี้ยงเกลาขาวผ่อง นํ้าเสียงและจริตจะกา้นกก็ระเดียดไปทางผูห้ญิง

มากข้ึนทุกที ทั้งท่ีเม่ือก่อนไม่เคยเป็นอยา่งน้ีสักนิด ไม่รู้ว่าเกิดอะไรข้ึน หรือว่าติดจริตกิริยานุ่มนวล

อ่อนหวานมาจากหลวงพ่อเนียน... 

(จา้วแผน่ดิน : 364-365) 

 จากตวับทท่ียกมาเป็นตอนท่ีคาํปลิวเดินทางมาพบพระจนัทรท่ีวดั เพื่อยนืยนัว่าเขาจะไม่

ขายท่ีดิน แต่พระจนัทรยงัไม่รู้เจตนาของคาํปลิว จึงพดูจาอ่อนหวานดว้ย ฉากน้ีแสดงใหเ้ห็นอุปนิสยั

สองอยา่งของพระจนัทร ประการแรกคือ การคิดถึงผลประโยชน์ท่ีวดัจะไดรั้บ พระจนัทรดีใจท่ีเห็น

คาํปลิว เพราะคิดว่าเขาตกลงจะขายท่ีใหว้ดั ประการท่ีสองคือ การรักชอบกบัผูช้าย เมื่อประกอบกบั

การบรรยายผวิพรรณ และกิริยาของพระจนัทรแลว้ จะพบว่า พระจนัทรเร่ิมฝักใฝ่ท่ีจะมีความรักกบั

ผูช้าย กิริยาท่ีพระจนัทรแสดงต่อคาํปลิวเป็นลกัษณะของหญิงสาวกบัชายหนุ่ม ไม่ใช่การแสดงออก
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อยา่งพระต่อฆราวาส การสร้างตวัละครพระจนัทรเช่นน้ีจึงทาํใหเ้ห็นภาพพระสงฆอี์กลกัษณะหน่ึง 

ท่ีบวชมาเพ่ือประโยชน์ทางโลก ไม่ใช่ประโยชน์ทางธรรม นอกจากนั้นยงัพบว่า ตวัละครพระจนัทร

มีพฤติกรรมคลา้ยกบัพระสงฆใ์นวรรณกรรมเร่ืองอ่ืน ๆ ของวิมล กล่าวคือ พฤติกรรมชอบสะสม

ท่ีดินของพระจนัทร คลา้ยคลึงกบัพฤติกรรมของพระในเร่ือง พระเวสสันดร ( 2531) ท่ีสะสมท่ีดิน

เพ่ือสร้างสถานวิปัสสนาจนกระทัง่ชาวบา้นตอ้งกลายเป็นคนเสียสติ เพราะไร้ท่ีดินทาํกิน และ

พฤติกรรมความโลภของพระจนัทรคลา้ยคลึงกบัพระทองมาในเร่ือง จ้าวแผ่นดิน ( 2538) ความ

แตกต่างระหว่างพระจนัทรกบัพระทองมา คือ พระจนัทรอยูใ่นฐานะท่ีสะสมสมบติัไดเ้ต็มท่ี เพราะ

มีหนา้ท่ีดูแลทรัพยสิ์นของวดั ส่วนพระทองมายงัไม่มีโอกาสทาํเช่นนั้น เพราะพระทองมาไม่มี

สถานะความรับผดิชอบใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินทอง แต่ถา้พิจารณาท่ีความปรารถนาของตวัละครท่ี

แสดงออกว่าอยากสึกออกมาสร้างความมัง่คัง่ จะพบว่า พระทองมาก็ตอ้งการมีทรัพยส์มบติัมาก

เช่นเดียวกบัพระจนัทร 

 หลวงตาเต๋ เป็นตวัละครพระสงฆท่ี์มีบทบาทในเร่ือง งู(2527)หลวงตาเต๋เป็นพระเงียบขรึม 

เก็บตวัอยูแ่ต่บทกุฏิ ไม่สุงสิงกบัผูใ้ด หลงใหลในคาถาอาคม ชอบเล้ียงงู ปลุกเสกเคร่ืองรางของขลงั

ใหค้นเช่า และชอบสะสมเงินจาํนวนมาก  

หลวงตาเต๋นั้นแต่ไหนแต่ไรไม่เคยทุกขร้์อนเร่ืองเงินของตนเอง แต่ตั้งแต่วนัท่ีพระพุทธรูปถูกตดัเศียรไป

แลว้แกหวัน่ใจไม่นอ้ย เกรงว่าวนัหน่ึงคนร้ายมนัจะมาตดัเศียรแกเขา้ แกจึงซ่อนเงินไวเ้สียมิดชิด ใครถามว่ามีเงิน

เกบ็มากไหม แกจะบอกว่านิดหน่อย เพราะญาติโยมทาํบุญคนละนิดคนละหน่อยเท่านั้น แกเองกต็อ้งกินตอ้งใช ้จึง

มีเงินเหลือไม่มากนกั 

(งู : 119-120) 

 พฤติกรรมของหลวงตาเต๋ท่ีแสดงออกมานั้น บ่งบอกว่าเป็นผูเ้ล่ือมใสในคาถาอาคม ไม่ได้

เป็นผูท่ี้ตั้งใจบวชมาเพ่ือศึกษาและเผยแพร่ธรรมะ อีกทั้งยงัผกูติดตวัเองไวก้บัการสะสมเงินทอง ทาํ

ใหจิ้ตใจวิตกกงัวล จนตอ้งไปถามความจริงกบัหลวงพ่อเนียนเร่ืองพระพุทธรุปกินคน จนในท่ีสุด

นาํไปสู่การถกูหลวงพ่อเนียนฆ่าปิดปาก  

เก้ือกลูกนัเสมอมา ต่างร่วมมือกนัหาผลประโยชน์จากชาวบา้นโคกพระนาง หลวงพ่อเนียนเป็นพระ

ท่ีมีอุปนิสยัมกัขอ ใครมาหา ใครมาทาํบุญ หลวงพ่อเนียนจะใชว้าทศิลป์โนม้นา้วเอาเงินเขา้วดัจนได ้
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เงินเลก็นอ้ยก็อาศยัรวบรวมศรัทธาจากชาวบา้น ส่วนเงินกอ้นใหญ่นั้นหลวงพ่อเนียนรู้ดีว่าควรจะขอ

กบัใคร    

กล่าวโดยสรุป การสร้างตวัละครพระสงฆข์องวิมล แสดงใหเ้ห็นว่า พระสงฆเ์หล่าน้ีเป็น

ตวัแทนของคนชัว่ในคราบนกับวช กล่าวคือ พระท่ีบวชเพราะความจาํเป็น พระท่ีหมกมุ่นกบัไสย

ศาสตร์ พระท่ีเสพเมถุน ฆ่าพระดว้ยกนัเอง  ทาํพุทธพาณิชยค์รบวงจร สมคบกบันกัการเมืองทอ้งถ่ิน

เร่ียไรเงินจากชาวบา้นยากจน   พฤติกรรมผดิพระธรรมวินยัท่ีปรากฏในเร่ืองเป็นความพยายามท่ีจะ

รวบรวมและตีแผพ่ฤติกรรมพระสงฆท่ี์เราพบไดห้ลากหลายพ้ืนท่ีในสงัคมปัจจุบนัเพ่ือใหเ้กิดการ

วิพากษว์ิจารณ์ในวงกวา้ง สาํรวจความเช่ือของตนรวมถึงร่วมกนัสอดส่องดูแลในฐานะพุทธบริษทั  

4.4.2 ตวัละครคนทรงเจ้า  

ตวัละครคนทรงเจา้เป็นหน่ึงในตวัละครสาํคญัในวรรณกรรมยคุน้ีของวิมล  

เจา้พ่อขามในเร่ือง คนทรงเจ้า(2531) และ จ้าวแผ่นดิน ( 2538) มีรูปลกัษณ์ภายนอกงดงาม มีเสน่ห์ 

เป็นตวัละครท่ีก่อใหเ้กิดความเล่ือมใสศรัทธา และก่อใหเ้กิดความสนใจในลกัษณะความรักชาย

หญิงไวใ้นตวัละครเดียวกนั วิมลบรรยายลกัษณะคนทรงเจา้ผา่นสายตาของสาวกท่ีเขา้พบไว้

ดงัต่อไปน้ี 

 

ร่างสง่างามในชุดพราหมณ์ก้าวออกมายืนท่ีประต ูเขาบรรจงยิม้อย่าง

อบอุ่น ดวงตาฉายประกายพราวเร้ารึงจิตใจไปยงับรรดาสาวแก่แม่ม่ายเหมือน

พระเอกลิเกออกมาหน้าเวทีในฉากแรก 

ผู้คนยงัคงเงียบกริบราวต้องมนตร์สะกดไปอึดใจหน่ึง พอร่างทรงในชุด

พราหมณ์เดินราวกับลอยไปนั่งท่ีโต๊ะฝังมกุตวัใหญ่แล้วนั่นแหละ จึงมีเสียงกระซิบ

กระซาบออกความเห็น 

“ท่านงามจริง ๆ ... งามเหลือเกิน...” เสียงหญิงวัยกลางคนท่ีเพ่ิงมาคร้ังแรก

พูดเหมือนตกอยู่ในภวังค์ 
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“เหมือนผู้ มีบญุมาจากสวรรค์” แม่ม่ายวัยใกล้ส่ีสิบร่างท้วมเอียงหน้าบอก 

สายตายงัคงจับอยู่ท่ีร่างทรงไม่กะพริบ  

“ท่านเหมือนเทพมากกว่า” หญิงวัยห้าสิบพยกัพเยิดน า้เสียงเช่ือมัน่ 

“ท่านเป็นเทพเลยเชียวละ” หญิงสาววัยสามสิบพูดแทรกด้วยน า้เสียงอวดรู้ 

“ตัง้แต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่จนแก่ป่านนี้ ยงัไม่เคยเห็นใครงามอย่างนี้

เลย กูเห็นมานักต่อนัก พระเอกลิเกเป็นร้อย ๆ  คณะจะหางามสักคร่ึงหน่ึงของท่านก็

ยงัไม่ได้” 

แล้วเสียงของชายวัยกลางคน หน้าตาบอกว่าเป็นคนพื้นบ้านกป็รามขึน้ว่า 

“เอาร่างทรงของเจ้าพ่อท่านไปเปรียบกับพวกลิเกได้ยงัไง ท่านเหนือกว่าพวกนั้น

มากมายนัก” 

“เม่ือก่อนข้าว่าหลวงพ่อเนียนท่านงามหาท่ีติไม่ได้แล้ว น่ีกลบังามขึน้ไป

อีก” เสียงหญิงวัยห้าสิบดงัขึน้อีก 

“หลวงพ่อเนียนท่านงามแบบนุ่มนวลอ่อนหวาน น่ีท่านงามแบบชายไทย

แท้ คมเข้ม แต่กอ่็อนโยนอยู่ในที” ชายวัยกลางคนช้ีแจง 

(จา้วแผน่ดิน : 83-84) 

จากตวับทจะสงัเกตเห็นว่า วิมลตั้งใจจะสร้างตวัละครเจา้พ่อขามใหมี้รูปงาม รูปลกัษณ์ท่ี

งดงามของเจา้พ่อขามนั้นส่งผลต่อปฏิกิริยาของสาวกท่ีแตกต่างไปจากสาวกของหลวงพ่อเนียน เจา้

พ่อขามนอกจากจะมีรูปลกัษณ์ภายนอกงดงาม น่าเล่ือมใส มีลกัษณะของผูม้ีบุญเช่นเดียวกนักบั

หลวงพ่อเนียนแลว้ เจา้พ่อขามยงัมีความงามดึงดูดเพศตรงขา้มอีกดว้ย จุดเด่นท่ีเพ่ิมเขา้มาในขอ้น้ี 

กลายเป็นส่ิงดึงดูดสาวกมาสู่ตาํหนกัเจา้พ่อขามจาํนวนไม่นอ้ย วิมลเนน้การนาํเสนอภาพลกัษณ์เจา้

เสน่ห์ของเจา้พ่อขาม เพื่อใหผู้อ่้านเปรียบเทียบกบัความงามของหลวงพ่อเนียน ผูอ่้านจะไดค้าํตอบ

ว่า ‘ความงามเป็นเร่ืองของฆราวาส’ เมื่อหลวงพ่อเนียนมีรูปงาม หลวงพ่อเนียนก็งามอยูใ่นขอบเขต

จาํกดั เพศบรรพชิตเป็นกาํแพงกั้นใหส้าวกหญิงระมดัระวงัความคิด การแสดงออกว่าพึงพอใจพระ

ในลกัษณะชูส้าว ถือเป็นการละเมิดบรรทดัฐานท่ีสงัคมยอมรับอยา่งร้ายแรง ดงันั้นเม่ือชาวบา้นเห็น
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ว่าพระรูปงาม จึงแสดงความรู้สึกพึงพอใจไดเ้พียง เส่ือมใส ศรัทธา และปฏิบติัต่อหลวงพ่อเนียนใน

ฐานะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  

ส่วนขามนั้นเป็นตวัแทนเจา้พ่อพระไทร ซ่ึงเป็นวฒันธรรมยอ่ยทางความเช่ือท่ีมีแนว

ทางการปฏิบติัตนยดืหยุน่กว่าพระสงฆ ์ขามจึงแสดงความงามตามแบบฉบบัของชายไทยไดโ้ดยไม่

มีวินยัสงฆบ์งัคบั ปัจจยัสนบัสนุนการใชเ้สน่ห์ของขามอีกประการหน่ึงคือ หลวงพ่อเนียนมี 1 

วิญญาณ กล่าวคือ หลวงพ่อเนียนไม่ไดเ้ป็นร่างทรงของผูใ้ด หลวงพ่อเนียนจึงเป็นหลวงพ่อเนียน

ตลอด 24 ชัว่โมง ไม่อาจเปล่ียนสถานะหรือเปล่ียนมุมมองเป็นฆราวาสได ้แตกต่างจากขาม  ขาม

เป็นตวัละครท่ีถือว่ามี 2 วิญญาณ ขามเป็นทั้งร่างทรงของเจา้พ่อพระไทร และเป็นคนธรรมดาดว้ย  

ในเวลา 1 วนั เจา้พ่อจะประทบัทรงขามเป็นบางสถานะของขามจึงยดืหยุน่กว่าสถานะของหลวงพ่อ

เนียน ขามใกลชิ้ดกบัความเป็นฆราวาสมากกว่า ดงันั้น สาวกของเจา้พ่อพระไทรจึงสามารถมองขาม

ดว้ยความรู้สึกอ่ืน นอกเหนือไปจากความเคารพศรัทธาในฐานะผูน้าํทางความเช่ือ ความยดืหยุน่ทาง

สถานะของขามจึงถือเป็นการครอบครองเง่ือนไขพิเศษท่ีหลวงพ่อเนียนไม่มี ดงันั้นจะพบว่า สาวก

หญิงหลากหลายช่วงวยั พึงพอใจในรูปลกัษณ์ภายนอกของเจา้พ่อขามในรูปแบบความรักชายหญิง 

และนาํไปสู่ความสมัพนัธลึ์กซ้ึงหลายคน เหตุการณ์หลงัจากนั้นจะพบว่า เจา้พ่อขามใชบ้รรดา

ภรรยาใหท้าํงานสาํคญั เพื่อผลประโยชน์ของตวัเขา อนัส่งผลต่อจุดพลิกผนัของเร่ือง  

นอกจากรูปร่างหนา้ตาอนังดงามจะเป็นเคร่ืองมือท่ีตวัละครคนทรงเจา้ใชเ้พื่อใหเ้กิด

ประโยชน์กบัตนเองแลว้ ยงัพบว่า ตวัละครคนทรงเจา้ยงัเสริมคุณสมบติัดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ

และการลงโทษกบัชาวบา้นอยา่งรวดเร็วกว่าฝ่ายวดัโคกพระนาง สองคุณสมบติัน้ีทาํใหช้าวบา้น

ศรัทธาเจา้พ่อขามมากข้ึนในระยะเวลารวดเร็วเม่ือชาวบา้นนาํความทุกขม์าปรึกษาเจา้พ่อขาม เจา้พ่อ

ขามจะปัดเป่าทุกขใ์หอ้ยา่งรวดเร็ว มีการแอบติดตามผลโดยไม่ใหส้าวกรู้ สาวกจะไดรั้บการ

ช่วยเหลือแน่นอนกว่าเมื่อเทียบกบัฝ่ายวดั เม่ือพิจารณาเร่ืองเงินกูจ้ะเห็นความแตกต่างท่ีชดัเจนอีก

อยา่งหน่ึง คือ การกูเ้งินกบัตาํหนกัเจา้พ่อสบายใจกว่ากูเ้งินวดัโคกพระนาง ฝ่ายตาํหนกัเจา้พ่อนั้น

แสดงท่าทีโอบออ้มอารี ปฏิบติักบัผูกู้อ้ยา่งเพ่ือนบา้นท่ีรักใคร่กนั ทั้งยงัพดูเปิดช่องไวว้่า มีเงินเม่ือใด

ค่อยนาํมาคืน หากยงัไม่มีก็ยงัไม่ตอ้งคืน ความกดดนัในเร่ืองน้ีแตกต่างกบัวดัโคกพระนางโดย

ส้ินเชิง พระจนัทรจดบนัทึกเงินตน้และดอกเบ้ีย เก็บดอกเบ้ียเต็มจาํนวนแมผู้กู้คื้นก่อนเวลา พระ
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จนัทรแสดงกิริยาเหยยีดหยาม ปฏิบติักบัชาวบา้นอยา่งนายเงินปฏิบติัต่อลกูหน้ี ชาวบา้นจึงไม่สบาย

ใจเมื่อกูเ้งินวดั  

ส่วนในดา้นการลงโทษ จะพบว่า เจา้พ่อขามมกักาํหนดบทลงโทษอยา่งร้ายแรง หวงัผล

ภายใน 7 วนั หลงัจากท่ีเจา้พ่อลัน่วาจา ทั้งยงัมีสถิติท่ีเคยเกิดข้ึนแลว้เป็นเคร่ืองตอกย ํ้าใหช้าวบา้น

เกรงกลวัโทษจากฝ่ายเจา้พ่อมากข้ึน ส่วนฝ่ายวดัโคกพระนางนั้นไม่สามารถพิสูจน์ไดว้่า ทาํผดิแลว้

ถกูลงโทษในนรกจริงดงัคาํขู่  การลงโทษฝ่ายเจา้พ่อขามจึงมีผลต่อความกลวัของคนในชุมชน

มากกว่า และความกลวันั้นก็ส่งผลต่อความศรัทธาท่ีมีต่อเจา้พ่อขามไดอี้กทางหน่ึง 

จากการศึกษาการสร้างตวัละครคนทรงเจา้ พบว่า วิมลช้ีใหเ้ห็นเล่ห์เหล่ียมของฝ่ายผูน้าํทาง

ความเช่ือ ท่ีพยายามปรุงแต่งตนเองใหม้ีคุณสมบติัสูงส่ง แสดงออกอยา่งมีเมตตา หรือควบคุมดว้ย

บทลงโทษร้ายแรง เพ่ือใหช้าวบา้นเกิดความหวาดกลวั การสร้างตวัละครเช่นน้ีจึงเป็นการทาํให้

ผูอ่้านเห็นตน้เหตุแห่งความลุ่มหลงศรัทธาไดช้ดัเจนข้ึน ว่าความศรัทธาเหล่านั้นมีท่ีมาท่ีไป 

คุณลกัษณะของผูน้าํความเช่ือเหล่าน้ีมีส่วนสนบัสนุนใหค้วามศรัทธาเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว  

4.4.3 ตวัละครผู้ยากไร้ในสังคมชนบท  

ตวัละครผูย้ากไร้ในสงัคมชนบทปรากฏการนาํเสนอเป็น 2 กลุ่ม คือ การนาํเสนอภาพผู้

ยากไร้ในชนบทดา้นการประกอบอาชีพ ส่วนกลุ่มท่ีสองเป็นการนาํเสนอภาพผูย้ากไร้ในสงัคม

ชนบท ดา้นความเช่ือ  

4.4.3.1 ตวัละครผู้ยากไร้ในสังคมชนบทด้านการประกอบอาชีพ 

บวัลอย จากเร่ือง โคกพระนาง (2532) เป็นตวัละครผูย้ากไร้ในชนบท ท่ีประสบ 

ปัญหาในการประกอบอาชีพ นํ้ าแลง้ ขายขา้วไม่ไดร้าคา เป็ด ไก่ ท่ีเล้ียงไวถ้กูตวัเงินตวัทองจบัไป

กิน เขาตอ้งกูย้มืนายทุนมีหน้ีสินจาํนวนมาก ภรรยาป่วยหนกั ลกูสาวถกูรถชนเสียชีวิต ถกู

นายตาํรวจยกัยอกเงินทาํศพลกู ถกูเจา้หน้ีทวงหน้ีและเตรียมฟ้องร้อง เขาไม่มีความสุขท่ีตอ้งอดทน

อยูใ่นสภาพดงักล่าว 
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แมเ้ดือนตกไปแลว้ แต่บวัลอยมิอาจข่มตาหลบัได ้เขานอนหงายก่ายหนา้ผาก เฝ้าแต่ถอนใจ

เฮือกแลว้เฮือกเล่า สมองมนัชาจบัตน้ชนปลายอะไรไม่ถูก ถามตวัเองคร้ังแลว้คร้ังเล่าว่าเขากระทาํส่ิงใด

ผิดต่อฟ้าดิน ต่อเจา้ที่เจา้ทาง ต่อเจา้ทุ่งเจา้ท่า ต่อผีป่า ผีเรือน ผีปู่ ยา่ตาทวด ต่อพระต่อเจา้หรือ? ครอบครัว

ของเขาจึงตอ้งประสบเคราะห์กรรมเช่นน้ี แต่หาคาํตอบใหต้วัเองไม่ได ้นอกจากโทษเวรกรรมในชาติ

ปางก่อน 

“ขา้คงทาํบาปทาํกรรมไวม้าก” 

(โคกพระนาง : 95) 

 ภาพตวัละครผูย้ากไร้ในสงัคมชนบทเร่ือง โคกพระนาง ( 2532) แสดงใหเ้ห็นความกดดนั

ภายในจิตใจตวัละคร ท่ีถกูกระทาํจาก รัฐ นายทุน ฝ่ายความเช่ือ และสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ืออาํนวย

ต่อการเพาะปลกู เขากลุม้ใจมากจนนอนไม่หลบั ภาพเหล่าน้ีสนบัสนุนประเด็นการวิพากษว์ิจารณ์

การกดข่ีผูย้ากไร้จากฝ่าย รัฐ นายทุน และผูน้าํทางความเช่ือ เพื่อใหเ้ห็นว่า ปัญหาระหว่างประชาชน

ผูย้ากไร้กบัฝ่ายผูก้ดข่ีประชาชนยงัคงไม่ไดรั้บการแกไ้ข 

4.4.3.2 ตวัละครผู้ยากไร้ในสังคมชนบทด้านความเช่ือ 

วิมล ไทรน่ิมนวล แสดงภาพผูย้ากไร้ชาวชนบทท่ีมีศรัทธาต่อความเช่ือในชุมชน 

อยา่งมาก ทั้งความเช่ือพระพุทธศาสนาและความเช่ืออ่ืน ๆ และปฏิบติัตนตามแนวทางความเช่ือ

อยา่งเคร่งครัด โดยไม่ใชปั้ญญาพิจารณา 

 ตวัละครป้านวลในเร่ือง งู(2527) เป็นตวัแทนของชาวบา้นโคกพระนางผูม้ีศรัทธาต่อหลวง

พ่อเนียน ป้านวลเคร่งครัดในการทาํบุญโดยไม่คาํนึงถึงฐานะของตน นางจะนาํเงินท่ีลกูหามาไดไ้ป

ทาํบุญเป็นประจาํ แมจ้ะตอ้งมีปากเสียงกบัลกูก็ตาม 

 

“ลกูต้องท าบญุใหญ่แล้วล่ะท าบญุอะไรกไ็ม่เหมือนสร้างโบสถ์หรอกลกู โบราณเขาว่าถ้าใคร

ท าบญุปิดทองฝังลกูนิมิตได้เจ็ดวัดตายไปจะได้ขึน้สวรรค์ ลกูจะต้องบริจาคเงินสร้างโบสถ์ไว้นะลกู” 

“ฉันอยากตกนรกมากว่าแม่” เขาพูดเสียงขุ่น ไม่มองหน้าแม่  
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“ลกูท าบาปอยู่ทุกวัน ควรจะท าบญุไว้เสียบ้าง” 

“บญุทานฉันกอ็ยากได้ แต่จนยงังีแ้ล้วยงัขนไปเทใส่วัดเพ่ือซ้ือบญุซ้ือกุศล เรากต็กนรกกันชาติ

นี้แหละแม่” 

“พูดอะไรยงังัน้ บาปกรรม...” 

“ฉันพูดจริง ๆ แม่ดซิู มีแต่คนขนเงินขนทองไปให้วัด ทั้งท่ีตวัเองไม่มีจะกิน วัดเจริญขึน้ร ่ารวย

ขึน้ แล้วบ้านเราล่ะ มนัมีอะไรดีขึน้มามัง่นอกจากจนลง” 

“เราท าบญุไว้มนัไม่เสียหายหรอกลกู” 

“แม่กอ้็างบญุอ้างกุศล ไหนเล่าแม่ ไอ้บญุกุศลของแม่น่ะ ไอ้บญุกุศลท่ีแม่เอาเงินไปแลกไปซ้ือ

มาน่ะ มนัอยู่ท่ีไหน มนัช่วยอะไรอะไรให้เราดีขึน้มัง่มัย้ ฉันอยากจะรู้นัก” 

“ชาตินี้เราไม่ทันเห็น ชาติหน้ากจ็ะได้เห็น เช่ือแม่เถอะ เราจะไม่ล  าบากกันเหมือนชาตินี้อีก” 

“อะไร ๆ กช็าติหน้า แม่รู้รึไงว่าชาติหน้ามนัมีจริง” 

“พระท่านเทศน์เอาไว้” 

“แล้วพระท่ีเทศน์นั่นน่ะ พระเห็นหรือไง 

(งู : 212-213) 

 จากบทท่ียกมาเป็นตอนท่ีป้านวลกลบัมาจากวดัโคกพระนางและพยายามเกล้ียกล่อมใหล้กู

ชายจ่ายเงินทาํบุญสร้างพระอุโบสถ แต่ยีสุ่่นไม่ไดคิ้ดคลอ้ยตามคาํชวนของมารดา เขารู้สึกว่า

ชาวบา้นทาํงานเหน็ดเหน่ือย หาเงินมาดว้ยความยากลาํบากและเส่ียงอนัตรายแต่กลบัตอ้งเอาเงินไป

ใหว้ดัง่าย ๆ  ซ่ึงการกระทาํเช่นน้ีไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ทางดา้นการเล้ียงชีพเลย  นานวนัวดัเจริญ

ข้ึน แต่ชาวบา้นลบัยากจนลงทุกวนั หากพิจารณาคาํพดูของยีสุ่่นก็จะพบว่า ยีสุ่่นพยายามอธิบายส่ิงท่ี

เกิดข้ึนเป็นรูปธรรมใหก้บัมารดาฟัง  แต่ป้านวลก็ยกส่ิงท่ีเป็นนามธรรมข้ึนมาโตแ้ยง้ลกูชาย  คาํ

เทศน์ของหลวงพ่อเนียนท่ีเป็นคนนอกครอบครัวมีอิทธิพลต่อความคิดและการกระทาํของป้านวล

มากกว่าคาํพดูของลกูชายท่ีเก่ียวพนักนัทางสายเลือดเสียอีก และหากพิจารณาในแง่ของ

เศรษฐศาสตร์ ท่ามกลางสงัคมท่ีระบบทุนนิยมบีบคั้นผูค้นใหท้าํงาน ป้านวลอยูใ่นสถานะท่ีไม่ได้

ก่อใหเ้กิดรายไดก้บัครอบครัวแต่กลบัมีอาํนาจในการตดัสินใจเร่ืองเงิน ป้านวลเป็นตวัแทนของคนท่ี



220 
 

 

ตกหลุมพรางระบบพุทธพาณิชย ์ป้านวลเต็มใจจ่ายเงินใหก้บัผูน้าํความเช่ือโดยไม่คาํนึงถึงเหตุผล

ดา้นเศรษฐกิจ และส่ิงท่ีวิมลพยายามช้ีใหเ้ห็นคือ ในท่ีสุดแลว้มนุษยต์อ้งยอมรับว่าส่ิงใดก็ตามท่ีมี

อาํนาจเหนือจิตใจส่ิงนั้นจะครอบครองทุกอยา่งในชีวิตมนุษย ์ป้านวลเต็มใจใหว้ดัมีอาํนาจเหนือ

จิตใจ วดัจึงเป็นเจา้ของทรัพยข์องป้านวลได ้ ส่วนยีสุ่่นแมรู้้เท่าทนัวดัแต่ทว่าป้านวลก็เป็นแม่ของ

เขา เป็นเจา้ของความรักของเขา เป็นผูท่ี้มีอาํนาจเหนือจิตใจของเขา ป้านวลจึงมีอาํนาจเหนือทรัพย์

ของยีสุ่่นไปโดยปริยายดงัเหตุการณ์ท่ีป้านวลนาํเงินของยีสุ่่นไปทาํบุญไดต้ลอดเร่ืองโดยท่ียีสุ่่นได้

แต่โตแ้ยง้บา้ง แต่ในท่ีสุดแลว้ก็ใจอ่อนยอมใหม้ารดานาํเงินทาํบุญทุกคร้ัง 

 อีกตวัอยา่งหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นพฤติกรรมของผูย้ากไร้ในสงัคมชนบทในดา้นความเช่ือคือ 

การปฏิบติัตวัของชาวบา้นต่อขาม หลงัจากท่ีขามรับเป็นคนทรงเจา้แลว้ ปฏิกิริยาของชาวบา้นเม่ือรู้

ว่าเจา้พ่อพระไทรของพวกเขาไดมี้ตวัตนข้ึนมาแลว้ลว้นแต่เป็นไปในทางท่ีดีโดยไม่มีผูใ้ดสนใจว่า

คนท่ีเจา้พ่อเขา้ทรงคือขามผูท่ี้ชาวบา้นเคยรังเกียจ ผูค้นต่างช่วยกนัแต่งเสริมเติมต่อเร่ืองราวการ

เขา้ทรงของเจา้พ่อใหพิ้สดารมากข้ึนเพ่ือสนองความตอ้งการเห็นอิทธิฤทธ์ิเจา้พ่อของตนเองและ

ชาวบา้นดว้ยกนั เม่ือขามประทบัทรงต่อหนา้ชาวบา้นในคร้ังแรกนั้นชาวบา้นมาหอ้มลอ้มมากมาย

เพื่อแนะนาํคนทรงเจา้มือใหม่ใหรู้้วิธีปฏิบติัตนไม่เวน้แมแ้ต่ผูท่ี้เคยเป็นปฏิปักษก์บัขามอยา่งรุนแรง

อยา่งผูใ้หญ่ทองมาและป้าเม้ียนหมอตาํแย 

 

“ค่ายกครูอะไรหรือลุง?” ขามหนัมาถามผูใ้หญ่ 

“ก.็..ค่าครู... ค่าท่ีใครจะมาใหเ้อง็เป็นคนทรงนัน่แหละ มนัเป็นธรรมเนียม ท่ีไหนเขากท็าํกนั” 

“กล็ุงบอกว่าใหเ้อาดอกไมธู้ปเทียนมาแลว้ไง?” 

“นัน่อีกส่วนหน่ึงต่างหาก ค่ายกครูน่ีตอ้งมี เอง็เช่ือขา้เถอะ ทาํอะไรตอ้งใหถู้กแบบแผน ถูก

ขนบประเพณี ไม่งั้นชะดีชะร้ายเราจะเดือดร้อนภายหลงั” 

“คือยงัง้ีทิดขาม...” ยายเม้ียนเอ่ยข้ึน “ก่อนที่เอง็จะเป็นคนทรงน่ีนะ เอง็จะตอ้งไปครอบ รับ

ขนัธ์หา้เสียก่อน คนท่ีครอบใหเ้อง็นัน่น่ะถือว่าเป็นครูของเอง็...” 

ขามงง “แลว้ใครเขาจะเป็นครูครอบใหฉ้ันล่ะป้า?” 
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“กค็นท่ีเขาเป็นคนทรงอยูแ่ลว้นัน่แหละ” 

“แลว้ทาํยงัไงกนัล่ะป้า ที่ว่าครอบรับขนัธ์หา้น่ะ?” 

“ถึงเวลาเอง็กรู้็เองแหละ พรุ่งน้ีขา้จะพาไปหาเจา้พ่อพระยาครุฑเหินลมท่ีจงัหวดัท่านครอบ

ให”้ 

ขามพอเขา้ใจจึงพูดข้ึนว่า “ฉันไม่อยากใหใ้ครเดือดร้อน ที่ฉันยอมเป็นคนทรงกเ็พราะฉันได้

บนท่านไว ้และใจฉันกอ็ยากจะช่วยเหลือทุกคนเพื่อถวายกุศลแก่เจา้พ่อท่าน” 

มีเสียงพูดพึมข้ึนว่า “ทาํอยา่งผูใ้หญ่ว่านัน่แหนะดีแลว้ ธรรมเนียมมีมาอยา่งไรกรั็กษาเอาไว ้

นอกจากจะทาํใหเ้จา้พ่อท่านเมตตาเราแลว้ยงัเป็นสิริมงคลแก่พวกเราทุกคนอีกดว้ย” 

แลว้อีกเสียงกส็นบัสนุนข้ึน “นัน่ซี จะกี่อฐักี่เฟ้ืองกนัเชียวทิดขาม”  

“ยงัไงมนักต็อ้งมีขามเอ๊ย” ยายเม้ียนพูด “ไดม้ากไ็ม่ไดเ้อาไปท้ิงไปขวา้งท่ีไหน กใ็ชท้าํบุญ

ถวายเจา้พ่อท่านนัน่แหละ เอง็จะตอ้งนาํเงินค่ายกครูไปซ้ือเคร่ืองใชไ้มส้อยสาํหรับทาํพิธีประทบัทรง 

แลว้ยงัตอ้งหาซ้ือเคร่ืองหยกูเคร่ืองยาไวส้าํหรับรักษาพวกเจ็บไขไ้ดป่้วยอีก อีกอยา่ง เม่ือเอง็ตอ้งเป็นคน

ทรงแลว้จะเอาเวล ํ่าเวลาท่ีไหนไปทาํมาหากิน จะเอาเงินทองท่ีไหนมาจบัจ่ายใชส้อยเลี้ยงครอบครัว เด๋ียว

ลูกเมียเอง็อดอยากข้ึนมาบาปจะตกแก่พวกเราทุกคน แลว้เจา้พ่อกจ็ะพิโรธอีก เพราะว่าเอง็เป็นคนของ

ท่าน” 

(คนทรงเจา้ :100-102) 

 จากตวับทท่ียกมาจะพบว่าอดีตศตัรูของขามต่างช่วยกนัสอนวิธีปฏิบติัของคนทรงเจา้ให้

ขาม ทั้งเร่ืองการเก็บค่ายกครู การครอบขนัธ ์การจดัเตรียมอุปกรณ์สาํหรับเสกปรุงนํ้ ามนตว์่านยา 

วางแผนการดาํเนินชีวิตใหก้บัขามเพ่ือท่ีจะเป็นเจา้พ่อไดต้ลอดไป มีรายไดเ้ล้ียงครอบครัวโดยไม่

ตอ้งประกอบอาชีพอ่ืน  

 ส่ิงท่ีน่าสนใจในตอนน้ีประการแรกคือคาํพดูของผูใ้หญ่ทองมาและป้าเม้ียนท่ีสอนใหข้าม

รักษาขนบประเพณีคนทรงเจา้ท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมา ส่ิงน้ีเป็นใจความสาํคญัท่ีวิมลตอ้งการจะท้ิง

คาํถามไวใ้หผู้อ่้านไดข้บคิดว่า “การปฏิบติัตามประเพณีโดยไม่ระแวงสงสยัเป็นวิธีการท่ีดีจริง

หรือไม”่ บทสรุปของเร่ืองจะพบว่าวิมลเฉลยคาํถามน้ีเอาไวอ้ยา่งโหดร้าย ผลของการปฏิบติัตาม

ประเพณีท่ียดึถือกนัมาทาํใหข้ามมีอาํนาจเหนือคนในชุมชน กาํหนดชะตากรรมของคนได ้และขาม
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ก็เลือกท่ีจะเนรเทศผูใ้หญ่ทองไปอาศยัอยูต่่างถ่ินหลายปี ผูใ้หญ่ทองมากลายเป็นคนไร้ญาติ 

ส้ินเน้ือประดาตวั และตกเป็นผูต้อ้งสงสยัคดีจา้งวานฆ่า  

ประการสุดทา้ยคือคาํพดูของป้าเม้ียนท่ีสรุปความไดว้่า ทุกคนในชุมชนตอ้งปฏิบติัต่อขาม

ดว้ยความเคารพ เพราะขามเป็นคนของเจา้พ่อ ไม่เช่นนั้นแลว้เจา้พ่อจะพิโรธ ขอ้ความในตอนน้ีเป็น

ใจความสาํคญัอีกเร่ืองหน่ึงท่ีขามยดึถือไวเ้ป็นเคร่ืองต่อรองคนในชุมชุนเร่ือยมา ส่ิงท่ีป้าเม้ียนพดู

เป็นการรับประกนัต่อหนา้คนในชุมชนว่า ชีวิตของขามหลงัจากเป็นคนทรงของเจา้พ่อจะมีแต่

ความสุข ผูค้นตอ้งปรนนิบติัเอาใจ ไม่มีใครกลา้ขดัใจ ‘คนของเจา้พ่อ’ จนกระทัง่ในท่ีสุดส่ิงท่ีป้า

เม้ียนพดูก็ยอ้นกลบัมาทาํร้ายป้าเม้ียนและครอบครัว ในตอนจบป้าเม้ียนตอ้งยอมทนเห็นขามอาบนํ้ า

ใหห้ลานสาวของนางในลกัษณะลวนลามต่อหนา้คนในตาํหนกั  โดยท่ีป้าเม้ียนไม่กลา้เขา้ไปหา้ม

ปรามแมแ้ต่นอ้ย เพราะป้าเม้ียนตกอยูใ่ตอ้าํนาจวาทกรรมของตนเอง ป้าเม้ียนไม่กลา้ขดัใจขามเพราะ

ขามเป็นคนของเจา้พ่ออยา่งท่ีป้าเม้ียนเคยประกาศไว ้เพราะหากทาํใหข้ามไม่พอใจยอ่มเป็นเหตุให้

เจา้พ่อจะพิโรธและนาํความอปัมงคลมาสู่ครอบครัวป้าเม้ียน   

จะเห็นไดว้่าชาวบา้นผูย้ากไร้ในชุมชนต่างมีบทบาทส่งเสริมใหค้วามเช่ือพฒันาข้ึนอยา่ง

รวดเร็ว ขามมีชีวิตใหม่ภายใตช่ื้อ เจา้พ่อพระไทร มีบทบาทเป็นผูน้าํทางความเช่ือ มีอาํนาจและ

ความสาํคญัต่อชุมชน และอาํนาจของขามเพ่ิมพนูข้ึนทุกวนัจากการสนบัสนุนของผูค้นในชุมชนเอง 

หากมองยอ้นกลบัไปพิจารณาถึงจุดกาํเนิดของความเช่ือเร่ืองเจา้พ่อพระไทรก็จะพบว่าเหตุการณ์

ล่วงเลยมาไกลจากจุดเร่ิมตน้อยา่งมาก วิมลแสดงใหเ้ห็นว่าเม่ือคนเร่ิมเช่ือส่ิงใดก็จะมอบอาํนาจให้

ส่ิงนั้นอยา่งต่อเน่ืองและมากข้ึนเร่ือย ๆ จะกระทัง่ในท่ีสุดแลว้จะถึงจุดท่ีผูส้ร้างไม่อาจควบคุมความ

เช่ือนั้นไดอี้กต่อไปไม่ว่าผูส้ร้างจะระลึกรู้ไดห้รือไม่ก็ตาม 

4.4.4 ตวัละครนายทุน  

 ตวัละครนายทุนในปรากฏในวรรณกรรมกลุ่มน้ีมีลกัษณะไม่แตกต่างจากวรรณกรรมยคุ

แรกของวิมลเท่าใดนกั นายทุนยงัคงเป็นผูร้้ายท่ีคอยขดูรีดผลประโยชน์ของชาวบา้น เป็นตน้เหตุ

แห่งความยากจน และความทุกขใ์นดา้นอ่ืน ๆ ของชาวบา้นเช่นเดิม  
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ส่ิงท่ีวิมลเพ่ิมเติมใหผู้อ่้านไดเ้ห็นเก่ียวกบัตวัละครฝ่ายนายทุน คือ การตั้งขอ้สงัเกตว่า 

นายทุนทั้งหลายต่างวางตวัเป็นผูมี้จิตใจงดงาม มีเมตตา ช่วยเหลือผูอ่ื้น แต่เบ้ืองลึกจิตใจของนายทุน

ยงัคงร้ายกาจเช่นเดิม ดงัเหตุการณ์ท่ีปรากฏในเร่ือง นักมงัสวิรัติ (2536) 

 ตวัละครนายทุนในเร่ือง  นักมงัสวิรัติ  ( 2536) เป็นเจา้ของโรงพิมพ ์ใชแ้รงงานคนงานอยา่ง

หนกัจนกระทัง่คนงานเจ็บป่วยไปรายหลาย แต่นายทุนผูน้ี้กลบัแสดงออกใหผู้อ่ื้นเห็นว่า เขาเป็นผูมี้

จิตใจเมตตา ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้นไม่ฆ่าสตัวต์ดัชีวิตกินอาหารมงัสวิรัติ และคอยพดูยกยอ่งตนเองว่า 

ตนเองนั้นเป็นผูมี้จิตใจประเสริฐ เพราะกินอาหารมงัสวิรัติ ไม่เบียดเบียนชีวิตผูอ่ื้น 

 

พวกนกัมงัสวิรัตินั้นจิตใจสะอาดบริสุทธ์ิมาก ความรู้สึกนึกคิดกไ็ม่เหมือนคนธรรมดาสามญั 

พวกน้ีเป็นเทพ ยิง่หากประพฤติปฏิบติัไปนาน ๆ จะเป็นพรหมไปเลย 

“ผมเขา้ใจแลว้...” ผมยิง่รู้สึกว่าชนชั้นเราห่างกนัไกลลิบ จนเขากลายเป็นคนแปลกหนา้ไปแลว้ 

“คุณน่าจะเปลี่ยนมากินมงัสวิรัตินะ มนัทาํใหดี้ข้ึนทุกดา้นทีเดียว 

(นกัมงัสวิรัติ : 96)  

 เหตุการณ์เถา้แก่บุญชยัทวงเงินบวัลอยในเร่ือง โคกพระนาง ( 2532) สนบัสนุนใหเ้ห็นภาพ

นายทุนผูอ้ารี แต่ยงัขดูรีดผลประโยชน์จากผูย้ากไร้  

 เส่ียบุญชยัเชิญบวัลอยมาพบและพดูกบัเขาดว้ยถอ้ยคาํสุภาพ แต่เน้ือหานั้นคือการทวงเงิน 

และเตรียมจะข้ึนดอกเบ้ีย  

 

 บวัลอยยกมือไหวผู้จ้ดัการหรือเส่ียหรือเถา้แก่ซ่ึงเป็นชายลูกคร่ึงไทยจีนวยักลางคน ผิวขาว 

ศีรษะเถิก หวีผมเรียบแปล ้หนา้ตาอวบอิ่มอยา่งคนมีบุญวาสนา เส่ียยกมือไหวต้อบอยา่งเรียบร้อยแลว้

เชิญใหบ้วัลอยนัง่ท่ีเกา้อี้ตรงขา้ม บวัลอยนัง่เกา้อี้ฟองนํ้าหุม้หนงัตวัหน่ึง ผูจ้ดัการดึงไปป์ออกจากปาก

แลว้พูด 

 “ขอโทษนะครับท่ีตอ้งรบกวนคุณบวัลอยมาถึงที่น่ี”  
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 บวัลอยรีบพูดว่า “ไม่เป็นไรครับ” สองคร้ังจนลิ้นรัว  

 เส่ียบุญชยักม้หนา้พลิกกระดาษในแฟ้มพอเป็นพิธี แลว้เงยหนา้มองบวัลอย  

 “ท่ีผมเชิญมาวนัน้ีกเ็พื่อจะไดเ้คลียร์บญัชีกนัเสียใหเ้สร็จเรียบร้อย น่ีมนัสองปีแลว้ จาํนวนเงินก็

ไม่มากเท่าไหร่” 

 บวัลอยนึกอยูแ่ลว้ว่าถูกตามตวัมาดว้ยเร่ืองอะไร แต่กระนั้นเขากรู้็สึกว่าอากาศมนัร้อนข้ึนทุกที 

เหง่ือไหลออกตีนผม คอแหง้ผาก เส่ียบุญชยัพูดไปเร่ือย ๆ 

  “ทั้งตน้ทั้งดอกรวมแลว้กส็ามหม่ืนเจ็ดพนัหา้ร้อยพอดี”  

  เขาท้ิงตวัพิงพนกัเกา้อี้  สูบไปป์ มองหนา้บวัลอยเป็นเชิงเตือนใหพู้ดบา้ง แต่บวัลอยไม่พูด เอา  

แต่กม้หนา้ดูโต๊ะที่ปูกระจก เขาเลยพูดเสียเอง “เงินทั้งหมดน่ีมนัไม่มากมายอะไร ตอนน้ีคุณพอมีทางใช้

คืนไดก้รี็บใชเ้สีย ไม่งั้นปีหนา้ดอกมนัจะข้ึนไปอีก 

   (โคกพระนาง : 86-87) 

 บทสรุปของเหตุการณ์น้ีคือ บวัลอยตอ้งหาเงินมาใชห้น้ี มิฉะนั้นจะถกูฟ้องร้อง ภาพตวั

ละครนายทุนท่ีแสดงออกอยา่งนุ่มนวลข้ึนกว่าภาพในทุนในวรรณกรรมยคุ 2518-2538 นั้นทาํให้

เห็นพฒันาการการสร้างตวัละครฝ่ายร้าย ใหแ้สดงพฤติกรรมดา้นร้ายออกมาอยา่งแยบยล ถอ้ยคาํ

สุภาพ แต่เน้ือหายงัคงไวซ่ึ้งการเอารัดเอาเปรียบผูย้ากไร้อยูเ่ช่นเดิม การกระทาํเช่นน้ีสะทอ้นใหเ้ห็น

ความพยายามปรับตวัของฝ่ายนายทุน ท่ีถกูวิพากษว์ิจารณ์ว่าเป็นผูข้ดูรีดผลประโยชน์ เอารัดเอา

เปรียบผูย้ากไร้ แต่ก็เป็นการปรับตวัท่ีไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของฝ่ายผูย้ากไร้แต่อยา่งใด การ

ปรับตวัคร้ังน้ีจึงเป็นการปรับตวัเพ่ือภาพลกัษณ์ของตนเอง ไม่ใช่การปรับตวัเพ่ือหวงัช่วยเหลือผู ้

ยากไร้ 

4.4.5 ตวัละครเจ้าหน้าที่รัฐ  

การสร้างตวัละครฝ่ายเจา้หนา้ท่ีรัฐของวิมลในยคุน้ีคลา้ยคลึงกบัการสร้างตวัละครฝ่าย 
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นายทุน กล่าวคือ แสดงใหเ้ห็นความพยายามปรับตวัของฝ่ายผูก้ดข่ีประชาชน ใหต้นเองมี

ภาพลกัษณ์ท่ีดีข้ึน ไม่กดข่ีขดูรีดประชาชน แต่เจตนาของตวัละครเจา้หนา้ท่ีรัฐยงัคงเอารัดเอาเปรียบ

ประชาชนผูย้ากไร้ไม่เปล่ียนแปลง ดงัเช่นท่ีปรากฏในเร่ือง โคกพระนาง (2526) 

 

 นายร้อยเวรหนุ่มพาเขา(บวัลอย)เขา้ไปในหอ้งสารวตัรใหญ่ นายตาํรวจวยักลางคนรูปร่างอว้น

ทว้นนัง่อยูท่ี่เกา้อี้นวมยิม้ร่าพร้อมกบัเชิญใหเ้ขานัง่ นายร้อยเวรหนุ่มเทา้ความถึงธุระของบวัลอยแลว้

ออกจากหอ้งไป 

 “คือง้ีนะ” สารวตัรใหญ่เร่ิมเร่ืองอยา่งยิม้แยม้แจ่มใสและเป็นกนัเองจนบวัลอยหายเกร็ง “คดี

รถบรรทุกชนลูกของคุณน่ะ เราไดติ้ดต่อเจรจากบัเจา้ของรถบรรทุกแลว้ ซ่ึงกไ็ดรั้บความร่วมมือโดยดี 

ทางเจา้ของรถเขายนิดีจ่ายค่าเสียหายใหคุ้ณสองหม่ืนบาท” บวัลอยใจเตน้กบัจาํนวนเงิน “ผมบอกเขาว่า

สองหม่ืนบาทมนันอ้ยไป คิดดูซิว่าพ่อแม่จะเลี้ยงมาโตเท่าน้ีน่ะหมดเป็นแสน ๆ สองหม่ืนมนัคุม้กนัท่ี

ไหน” 

 บวัลอยอยากจะพูดว่า เขาไม่ไดข้ายลูกกิน เท่าไหร่กไ็ม่ว่า ขอเพียงค่าทาํศพเท่านั้น  

 “ทางเจา้ของรถบรรทุกเขาจึงเพิ่มใหอ้ีกหา้พนั แต่ผมกย็นืยนัว่ามนัยงันอ้ยไป กเ็ห็นใจคุณนัน่

แหละ เสียลูกไปทั้งคน เงินหม่ืนสองหม่ืนมนัไม่คุม้ค่ากนัหรอก ผมบอกเขาว่า ไม่เห็นแก่เจา้ทุกขก์ข็อให้

เห็นแก่ผม” 

 บวัลอยยกมือไหว้  

 “ขอบพระคุณครับท่ีกรุณาผม”  

 สารวตัรใหญ่หยบิบุหร่ีบนโต๊ะปูกระจกข้ึนมาจุดสูบแลว้ทอดหลงัพิงพนกัเกา้อี้  สูบอีกสามอึก

จึงพูดว่า 

 “ทางเจา้ของรถเขาเกรงใจผม กเ็ลยใหส้ามหม่ืน แต่ผมยนืยนัอีกว่ามนัตอ้งมากกว่าน้ี เขาขอ

เวลาคิดดูอีกที เพราะมนัไม่ใช่ความผิดของเขาเลย มนัเป็นความผิดของคนขบั แต่เขาเห็นแก่ผมกเ็ลย

ชดใชค้่าเสียหายให ้น่ีถา้เขาจะใหส้ามหม่ืนคุณจะยอมไหม ถา้ยอม ผมจะนดัมาตกลงกนัใหเ้รียบร้อย 

หรือจะใหผ้มจดัการใหก้ไ็ด ้ถึงเวลาคุณกม็าเอาเงินไดเ้ลย ไม่ตอ้งเสียเวลาไป ๆ มา ๆ” 

       (โคกพระนาง : 53-55) 
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 จะเห็นไดว้่า ตวัละครตาํรวจพดูกบับวัลอยดว้ยความเอ้ืออารี แสดงใหเ้ห็นความตั้งใจว่า

อยากจะพิทกัษผ์ลประโยชน์ใหก้บัประชาชนผูย้ากไร้ เรียกร้องเงินใหห้ลายต่อหลายคร้ังจนบวัลอย

ไดรั้บเงินค่าทาํศพลกูสามหม่ืนบาท บวัลอยรู้สึกต้ืนตนัท่ีนายตาํรวจช่วยเหลือเขา แต่หากดูบทสรุป

ของเร่ืองจะพบว่า ฝ่ายเจา้ของรถท่ีชนลกูบวัลอยจ่ายเงินฝากไวใ้หบ้วัลอยหา้หมื่นบาท และยงัทาํบุญ

กบันายตาํรวจผูน้ี้อีกหน่ึงหม่ืนบาท แต่ตาํรวจยกัยอกเงินไว ้จ่ายใหบ้วัลอยเพียงสามหม่ืนบาท ซ่ึง

หากบวัลอยไดรั้บเงินเต็มจาํนวน บวัลอยจะนาํไปชาํระหน้ีไดเ้กือบหมด แต่เม่ือตาํรวจทาํเช่นน้ีบวั

ลอยจึงตอ้งเป็นหน้ีต่อไป 

 ความน่าสนใจของตวัละครฝ่ายรัฐในยคุน้ีจึงเป็นการอาํพรางวิธีการเอารัดเอาเปรียบ

ประชาชน ทาํใหป้ระชาชนวางใจ และเมื่อประชาชนวางใจแลว้เจา้หนา้ท่ีรัฐก็จะเอารัดเอาเปรียบได้

สะดวกข้ึน 

 การกล่าวถึงตวัละครเจา้หนา้ท่ีรัฐอีกกลุ่มหน่ึงคือ ฝ่ายทหาร ตวัละครกลุ่มน้ีผูว้ิจยัพบว่า 

ยงัคงเป็นทหารท่ีมีการแสดงออกอยา่งเดียวกนักบัทหารในวรรณกรรมยคุก่อน 2518-2526 กล่าวคือ 

วิมลจะแสดงใหเ้ห็นความรุนแรง ความโผงผาง ความมัน่ใจในอาํนาจ ผา่นการใชถ้อ้ยคาํ การ

ตดัสินใจ ของตวัละครทหาร ดงัท่ีปรากฏในเร่ือง วันฟ้าใหม่ (2535) 

 

  หล่อนจาํไดว้่าวนัท่ีเขากลบัมาจากฆ่าคนนั้น หนา้ตาเขาอิ่มเอิบ ดวงตาสาดประกายหวงัแรง

กลา้ ท่าทางยงัคงสง่างามตามแบบฉบบัชายชาตินกัฆ่า แมว้่าดูเหน็ดเหน่ือยอยูม่าก หนา้ตาท่าทางของเขา

เหมือนกลบัมาจากแสวงบุญมากกว่าจะเพิ่งกลบัจากฆ่าคน 

  “ผมสอยมนัร่วงทีละคน” เขาพูดดว้ยความมนัในอารมณ์ ขณะเลา้โลมหล่อนอยา่งหยาบ

กระดา้ง “ไม่ตอ้งเลง็เลย ผมใชปื้นสั้น เหน่ียวปัง ๆๆ ออกไป ไม่พลาดเลยสักคน” เขาหวัเราะ “พลาดก็

เกินไปละ พวกแม่งเยอะแทบไม่มีช่องว่างใหก้ระสุนผ่านไปเลย แต่กน่็ากลวัเหมือนกนั พวกมนัเป็น

หม่ืนเป็นแสน ถา้ฮือกนัเขา้มา ถึงไม่มีอาวุธเลยกส็ามารถเหยยีบเราไดร้าบเหมือนกนั แต่โชคดี พวกมนั

ไดย้นิเสียงปืนกว็ิ่งกนัหวัซุกหวัซุน” พูดจบ เขาตะโบมอกหล่อนไวเ้ตม็สองมือ ใชใ้บหนา้คลึงเคลน้แลว้

กพ็ูดข้ึน “มีอยูก่ลุ่มหน่ึงมนัถูกตอ้นมาทางผม ผมใหเ้อม็สิบหกรัวพรืดเดียวร่วงเป็นสิบ ที่เหลือมนัรีบยก

มือไหวป้ลก ๆ น่าทุเรศ ไม่เหมือนตอนแหกปากไล่นายผมเลย ผมใหพ้วกมนันอนคว ํ่ากบัพื้น มนัลนลาน

เหมือนลูกหมาตกนํ้า แต่มีไอห้วัแขง็อยูต่วัหน่ึงทาํเป็นไม่พอใจ ผมเลยเอาเข่าอดัหนา้อกแม่งน่วมไปเลย 
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นอนแผ่เป็นเขียด สงสัยมนัคงตายจริง ๆ ส่วนอีกคนวิ่งหนี ผมสั่งใหม้นัหยดุ มนัไม่หยดุ ผมส่องมนัพรืด

เดียวเรียบร้อย ลงไปนอนควานกองเลือดตวัเอง พยายามตะเกียกตะกายจะหนีอีก พอมนัลุกยนืไดผ้มกใ็ห้

มนัพิงตน้ไม ้สั่งใหม้นัมองหนา้ผม พอเห็นตาผมเท่านั้นแหละ มนัรีบยกมือไหวร้้องขอชีวิต ผมด่ามนัไป

ว่า แลว้ไอห้วัหนา้มึงล่ะ หายหวัไปไหน? เห็นประกาศว่าจะยนืหยดัเคียงขา้งมึงไง? ไม่เห็นมาช่วยชีวิตมึง

ล่ะ? มนัไดแ้ต่ส่ายหนา้ พูดไม่ออก ผมเลยส่งมนัไปรอหวัหนา้มนัก่อนพรืดเดียว อกกระจุยเป็นช้ินเลก็ช้ิน

นอ้ย เลือดฟุ้ งเป็นละอองหมอกเลย” 

        (วนัฟ้าใหม่ : 29-30) 

  เหตุการณ์ในเร่ือง วันฟ้าใหม่ ( 2535) ตอนนายทหารกาํลงัเล่าเหตุการณ์สงัหารผูชุ้มนุมทาง

การเมือง แสดงใหเ้ห็นความรุนแรงของตวัละครฝ่ายรัฐท่ีกระทาํต่อประชาชนอยา่งโจ่งแจง้ เห็น

ประชาชนเป็นศตัรูท่ีตอ้งเข่นฆ่า และฆ่าไดอ้ยา่งอิสระเพราะทหารเหล่าน้ีมีอาํนาจอยูใ่นมือ ทั้ง

อาํนาจปืนและอาํนาจการสัง่การรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ  

 ตวัละครทหารในเร่ือง ผูไ้ขว่ควา้ ( 2534) แสดงใหเ้ห็นจิตใจของตวัละครฝ่ายทหาร ท่ีวิมล

มกัวิพากษว์ิจารณ์ว่า ความคิดของคนกลุ่มน้ีมกัอา้งผลประโยชน์ของชาติ เห็นความตายเป็นเร่ือง

ปกติ และจิตสาํนึกน้ีครอบงาํความคิดของทหารจนกระทัง่เขาสามารถภาคภูมิใจในความตายของลกู

ตนเองได ้เพราะการตายนั้นเป็นการตายเพ่ือผลประโยชน์ของชาติ 

 

 “พ่อเธอภูมิใจเร่ืองอะไร”  

“เร่ืองความตายของพี่ชายผมน่ะซิ” นํ้าเสียงเขาสะบดัอยา่งชิงชงั “พ่อผมเที่ยวยดือกไปไหนต่อไหนให้

ทัว่ไปหมด เพื่อจะไดรั้บคาํยกยอ่งว่ามีลูกชายตายเพื่อชาติ ตายสมศกัด์ิศรีของวงศต์ระกูล สมเป็น

เลือดเน้ือเช้ือไขของนายทหารหาญ พ่อช่ืนชมและหลงคิดเอาจริง ๆ ว่าการตายของพี่เป็นคุณงามความดี 

เป็นหนา้ท่ีของชายชาติทหาร และไม่มีความตายอะไรอีกแลว้ท่ีจะยิง่ใหญ่ไปกว่าน้ี 

        (ผูไ้ขว่ควา้ :74)  

จะเห็นไดว้่าวิมลยงัคงมองว่าเจา้หนา้ท่ีของรัฐฝ่ายทหารยงัคงเป็นผูร้้ายท่ีแสดงความร้าย 
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อยา่งโจ่งแจง้ใชก้าํลงัอาํนาจบงัคบัจิตใจประชาชน หรืออาจเข่นฆ่า โดยการใชแ้นวคิดการทาํเพื่อ

ประเทศชาติเป็นเง่ือนไขในการกดข่ีประชาชนใหท้าํตามท่ีตนตอ้งการ ส่วนตวัละครเจา้หนา้ท่ีรัฐ

ฝ่ายอ่ืน ๆ วิมลแสดงใหผู้อ่้านเห็นว่า ตวัละครฝ่ายรัฐเหล่านั้นพยายามปรับตวั ไม่ใหต้นเองตกเป็น

ผูร้้ายในสายตาประชาชนผูย้ากไร้ แต่เจตนาของตวัละครฝ่ายรัฐก็ยงัคงเป็นเจตนาดา้นร้าย ท่ีมุ่งหวงั

เอารัดเอาเปรียบ ขดูรีดผลประโยชน์จากประชาชนเช่นเดิม ความเลวร้ายในประเด็นน้ีทาํให้

ประชาชนหลงเช่ือ ไม่ระวงัตวั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นความซบัซอ้นของการเอารัดเอาเปรียบท่ีพฒันาข้ึน

ไปอีกระดบัหน่ึงเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐเอารัดเอาเปรียบประชาชนไดอ้ยา่งสะดวกและมีภาพลกัษณ์ท่ีดี

ข้ึน สนบัสนุนใหเ้ห็นแนวคิดการวิพากษว์ิจารณ์เจา้หนา้ท่ีฝ่ายรัฐใหเ้ห็นว่า การเอารัดเอาเปรียบ

ประชาชนยงัคงอยูใ่นสงัคม 

4.4.6 ตวัละครผู้ยากไร้ในสังคมเมอืง  

           ตวัละครผูย้ากไร้ในสงัคมเมืองในวรรณกรรมระหว่างปีพ.ศ.2527-2538 ของวิมล ไทรน่ิม

นวล ปรากฏ 2 เร่ือง ไดแ้ก่ คนจน (2528) และ นักมงัสวิรัติ (2536)  

 เร่ือง คนจน (2528) วิมลแสดงใหเ้ห็นภาพชีวิตของผูย้ากไร้ผา่นชีวิตของคนในชุมชนแออดั

ยา่นหว้ยขวาง อนัมีครอบครัวของป่านและหญิงหมา้ยเป็นตวัแทนสาํคญัสะทอ้นใหเ้ห็นชีวิตของผู ้

ยากไร้ในชุมชนแห่งนั้น 

 

  ยามเยน็อนัหดหู่มาถึงเร็วกว่าปกติ แต่ผูค้นกลบัเร่งร้อนยิง่กว่า พวกเขาจํ้าอา้ว ๆ เขา้ซอยโดยไม่

สนใจส่ิงใด เส้ือผา้ยบัยูชุ่่มเหง่ือเหมือนเพิ่งเลิกราจากการต่อสู้ ใบหนา้แขง็กระดา้ง ดวงตาแขง็ชาเหมือน

ดวงตาของซากศพ ดูไร้จุดหมายปลายทาง พวกเขาหายเขา้ไปในบา้นทีละคนสองคนแต่ยงัไม่มีทีท่าว่า

คลื่นมนุษยจ์ะหมดส้ิน ท่ีปากซอยยงัมีผูค้นเลี้ยวมาไม่ขาดสาย 

        (คนจน : 19) 

 จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นภาพชีวิตผูย้ากไร้เดินทางกลบัมาจากทาํงาน   แต่ละคนตอ้งอดทน

ทาํงานอยา่งหนกั สภาพร่างกายอ่อนแอและทรุดโทรมลงเร่ือย ๆ สีหนา้และแววตาแสดงออกถึง

ความเหน่ือยลา้จากการทาํงาน เส้ือผา้ท่ีผูย้ากไร้เหล่าน้ีสวมใส่แสดงใหเ้ห็นว่าพวกเขาทาํงานหนกั 
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นอกจากนั้นวิมลบรรยายใหเ้ห็นว่า ผูค้นท่ีเล้ียวเขา้มาในซอยมาในลกัษณะของ “คล่ืน” ท่ีเดินเขา้มา

อยา่ง “ไม่ขาดสาย” แสดงใหเ้ห็นปริมาณของแรงงานผูย้ากไร้ท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนแห่งน้ี 

 ครอบครัวของป่านอพยพมาหางานทาํในกรุงเทพฯเพราะหวงัว่าจะเก็บเงินกลบัไปไถ่ถอน

ท่ีดินคืนใหไ้ด ้แต่เมื่อมาถึงกรุงเทพฯครอบครัวของป่านก็ยากจนลงทุกวนั ความยากจนทาํใหแ้ม่

ของป่านกลายเป็นคนเจา้อารมณ์ บ่นว่าทุกคนในบา้น จนทาํใหไ้ม่มีใครอยากอยูบ่า้น 

 

  “มนัจะตายรึไง ถึงทะร่อทะแร่ยงังั้น ตายกใ็หม้นัตายไปเสียเลย จะไดพ้น้หูพน้ตาไปเสียที     

ชิบหาย! ทาํงานง้ีเหมือนกะยอ่งเบา จะเป็นจะตายเสียใหไ้ด ้ไม่เหมือนยดัห่าเขา้ไปหรอก เหมือนกะโจร

ปลน้ มนัไม่ไหวกน็อนซ้ี” แม่แดกดนั “ไม่ตอ้งไปขงไปขายมนัหรอก นอนซะใหส้บาย ใหอ้ีแก่มนัหาให้

ยดัห่ากไ็ด ้ไม่รู้ว่าเวรกรรมแต่ชาติปางไหน เลี้ยงลูก เลี้ยงหลาน ยงัตอ้งมาเลี้ยงผวัอีก อีชา้งลาก...นัน่กแ็หก

...หายไปเลย เอาสบายคนเดียว...” 

         (คนจน : 81) 

 เหตุการณ์ท่ียกมาเป็นตอนท่ีพ่อของป่านกาํลงัจะลุกไปทาํงาน แต่รู้สึกไม่ค่อยสบาย จึงค่อย ๆ 

ลุก ภาพนั้นทาํใหแ้ม่หงุดหงิดข้ึนมาจึงเร่ิมบ่นว่า   

 พ่อของป่านมีโรคประจาํตวัอยู ่แต่ยงัคงตอ้งทาํงาน เพราะคนในครอบครัวทุกคนต่างตอ้ง

ช่วยกนัหาเงินมาใชจ่้ายพ่อไม่มีความรู้ใด ๆ จึงตอ้งทาํงานท่ีใชแ้รงงาน งานขายถ่านของพ่อทาํให้

สุขภาพย ํา่แยล่งเร่ือย ๆ  

 

 กว่าจะข้ึนมาถึงชั้นสามไดแ้กกห็อบ เหง่ือซึม ใจเตน้ระรัว กา้วข้ึนบนัไดจากชั้นสามไดส้ามขั้น 

ตีนกส็ะดุดขั้นบนัได หากเป็นเม่ือก่อนแกจะไม่รู้สึกอะไรเลย แต่วนัน้ีมนัทาํใหแ้กไม่สามารถจะทรงตวั

ไวไ้ด ้หนา้จะคะมาํ แกจึงเอี้ยวตวัไปขา้งหลงั นํ้าหนกัถ่านบนบ่าจึงถ่วงใหแ้กหงายลงไปกระแทกกบัพื้น

ปูน โชคดีที่หวัฟาดลงบนเข่ง แต่กเ็จ็บแปลบท่ีไหล่ กอ้นถ่านกระจดักระจาย เข่งเปล่าถูกแรงกระแทก

ของหวัทาํใหก้ระเดง้กลิ้งหลุน ๆ ไปเคเ้กอ้ยูช่ั้นสอง 
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 แกนอนปากอา้ ตาลอย เหมือนพยายามจะรําลึกใหไ้ดว้่ามนัเกิดอะไรข้ึนถึงนอนพงัพาบอยูอ่ยา่ง

น้ี แกไดย้นิเสียงห่ึง ๆ ดงัมาจากเบ้ืองล่าง แต่ไม่ไดส้นใจว่าเป็นเสียงคุยหรือเสียงผึ้ง หรือเสียงรถ แก

พยายามลุกนัง่ พอขยบักป็วดแปลบท่ีหวัไหล่ แขนขา้งขวากข็ยบัไม่ได ้แกคิดว่าไหล่ขวาคงหลุด แต่พอ

ขยบัขาขวามนักลบัไม่กระดิกกระเด้ียอยา่งใจ แกพยายามใชแ้ขนซ้าย ขาซ้าย ตะกายพื้นเพื่อจะยนัร่างข้ึน

นัง่ แต่ไม่เป็นผล  ภาวนาใหใ้ครผ่านมาสักคนแต่ทุกส่ิงกลบัเงียบงนั  

     (คนจน : 87-88) 

 เหตุการณ์น้ีทาํใหพ่้อเป็นอมัพาต และกลายเป็นภาระท่ีครอบครัวตอ้งเล้ียงดู ทาํใหส้มาชิกใน

ครอบครัวตอ้งยากจนลงไปอีก 

 หญิงหมา้ยเป็นอีกตวัละครหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นภาพชีวิตผูย้ากไร้ในสงัคมเมือง รวมถึงภาระ

ท่ีเธอตอ้งรับผดิชอบ หญิงหมา้ยมีลกูติดหน่ึงคน เธอไม่มีงานทาํเป็นหลกัแหล่ง พยายามหาเงินดว้ย

การเล่นการพนนั แต่ก็ไม่ทาํใหเ้ธอรํ่ ารวยข้ึนมา หน้ีสินต่าง ๆ บงัคบัใหเ้ธอตอ้งยดึอาชีพโสเภณี

ประจาํชุมชนเพ่ือหาเงินใชห้น้ีและใชจ่้ายประจาํวนั แต่อาชีพน้ีก็ไม่ทาํใหเ้ธอมีฐานะดีข้ึนมา เธอและ

ลกูยงัคงอดอยากเช่นเดิม 

 

  หญิงสาวเลี้ยวเขา้ซอย ท่าทางระโหยโรยแรง หนา้ตาหมองคลํ้า ดวงตาราโรยเหมือนคนส้ิน

หวงั ผมเผา้ยาวคลุมบ่านั้นหยาบยุง่เป็นกระเซิง บางปอยเปียกแนบแกม้ ในวงแขนมีร่างของเดก็หญิงพาด

บ่ามาดว้ย เป็นเดก็หญิงตวักระจอ้ย หนา้เขรอะดว้ยข้ีมูกท่ีป้ายไวเ้ป็นป้ืน ๆ เธอหนัซ้ายหนัขวาดูโน่นดูน่ี

ตลอดเวลา 

   “แม่ หนูจะกินไอน้ัน่...”  

 เธอช้ีน้ิวนอ้ย ๆ ไปท่ีรถเขน็โรตี แลว้ยดัน้ิวเขา้ปาก หญิงสาวทาํเป็นไม่ไดย้นิ เธอจึงขยม่ตวัร้องโยเย รบ

เร้าต่อไปอีก หญิงสาวจ๊ิกปากอยา่งหวัเสีย ฟาดเผียะท่ีตน้ขาจนข้ึนป้ืนแดง 

   “เห็นอะไรกจ็ะแดก จะแดก จะเอาเงินท่ีไหนมาซ้ือใหมึ้งแดกนกัหนา”  

  หล่อนตะคออกแลว้กา้วเร็วข้ึน เดก็นอ้ยนํ้าตาร่วงเผาะ ยกหลงัมือป้ายนํ้าตาร่อย ๆ ปากเบะสั่น

ระริก เธอพยายามไม่ใหเ้สียงเลด็ลอดเขา้หูแม่ เพราะรู้ดีว่าหากมีเสียงจะเจ็บตวัอีก  
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        (คนจน : 19-20) 

 ภาพชีวิตของผูย้ากไร้ในเร่ืองน้ีทาํใหเ้ห็นความทุกขข์องผูย้ากไร้ท่ีเกิดจากการทาํงาน และ

ภาระท่ีตอ้งรับผดิชอบในชีวิตประจาํวนั อนัมีตน้เหตุจากการคุกคามของรัฐและนายทุนท่ีเขา้ไป

กระทาํต่อพ้ืนท่ีชนบท จนกระทัง่เกษตรกรตอ้งไร้ท่ีดินทาํกินและอพยพออกมาเผชิญชีวิตทุกขย์าก

ในเมืองหลวง เม่ือผูย้ากไร้เหล่าน้ีเขา้มาในพ้ืนท่ีท่ีตนเองไม่มีความรู้ความสามารถในการประกอบ

อาชีพ จึงตอ้งทาํงานใชแ้รงงานหนกัจนประสบปัญหาดา้นสุขภาพกายและสุขภาพจิต ในกรณีท่ีผู ้

ยากไร้เหล่านั้นเป็นผูห้ญิงก็จะมีความทุกขม์ากข้ึน จากการตอ้งเล้ียงดูบุตร อนัแสดงใหเ้ห็นผา่นตวั

ละครผูย้ากไร้ฝ่ายหญิงท่ีมกัประสบปัญหาในการเล้ียงดูบุตรทั้งส้ิน นอกจากนั้นยงัทาํใหเ้ห็นการเอา

รัดเอาเปรียบผา่นการเอาความหวงัมาล่อล่วงใหผู้ย้ากไร้เกิดความหวงัว่าจะมีชีวิตท่ีดีข้ึน กล่าวคือ 

การท่ีนายทุนตั้งบ่อนพนนัในชุมชนแออดั อนัเป็นสาเหตุท่ีทาํใหห้ญิงหมา้ยตอ้งกา้วเขา้สู่ความทุกข์

คร้ังสาํคญัจนตอ้งฆ่าตวัตาย หญิงหมา้ยเป็นตวัแทนของผูย้ากไร้ท่ีมีความหวงักบัการเส่ียงโชค ทุ่มเท

เงินทั้งหมดท่ีมีใหก้บัการเส่ียงโชค แต่แลว้ก็ตอ้งเป็นหน้ีลน้พน้ตวั  

 ภาพตวัละครผูย้ากไร้ในสงัคมเมืองปรากฏอีกคร้ังในเร่ืองสั้น นักมงัสวิรัติ (2536)โดยแสดง

ผา่นตวัละคร ทุย คนงานโรงพิมพ ์ท่ีใชง้านลกูจา้งอยา่งหนกั เมื่อเพื่อนเก่าของทุยมาเจอจึงแทบจะจาํ

ทุยไม่ได ้เพราะลกัษณะภายนอกของเขาเปล่ียนแปลงไปมาก 

  

 เราพบกนัอยา่งบงัเอิญท่ีป้ายรถเมล ์ผมจาํมนัไม่ไดเ้ลย เพราะร่างกายมนัโทรมผิดหูผิดตา จาก

ไอทุ้ยตวัล ํ่าบ้ึก กลายเป็นไอทุ้ยผมโซในทุ่งหญา้หนา้แลง้ ซํ้ าดูเหมือนจะเป็นโรคปอดเสียดว้ยซํ้ า เพราะ

มนัไอแค่ก ๆ อยูบ่่อย ๆ ผิวพรรณกเ็หลืองซีดเหมือนไม่มีเลือด  

 (นกัมงัสวิรัติ : 85)  

 จากการศึกษาพบว่าการแสดงภาพตวัละครผูย้ากไร้ในสงัคมเมือง ของวิมลในยคุน้ี คลา้ย

ภาพผูย้ากไร้ในสงัคมเมืองในวรรณกรรมยคุ 2518-2526 ของเขา ผูย้ากไร้ในสงัคมเมืองกลุ่มน้ียงัเป็น

ผูย้ากไร้ท่ีอพยพมาจากสงัคมชนบท มีการกล่าวถึงสงัคมชนบทท่ีจากมาอยา่งหวนคิดถึง อยาก

กลบัไปใชชี้วิตในสงัคมชนบทเช่นเดิม แต่ไม่สามารถกลบัไปได ้เพราะไม่มีเงิน และไม่มีบา้นให้
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กลบัไปอีกแลว้ พร้อมกนันั้นวิมลก็แสดงใหเ้ห็นภาพความทุกขย์ากท่ีผูย้ากไร้ในเมืองตอ้งเผชิญ ทั้ง

ความทุกขย์ากอนัเกิดจากการกดข่ีจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ นายทุน หรือความทุกขย์ากท่ีเกิดปัญหา

ความยากจนท่ีทาํใหผู้ย้ากไร้ไม่สามารถมีชีวิตท่ีดีข้ึนได ้ตอ้งทาํงานหนกัเพ่ือแลกกบัค่าตอบแทนตํ่า 

หรือตอ้งตกหลุมพรางของนายทุน เส่ียงโชคดว้ยการเล่นการพนนั จนตอ้งกลายเป็นคนมีหน้ีสินมาก

เกินกว่าจะชาํระได ้และตอ้งฆ่าตวัตายในท่ีสุด  ขอ้สงัเกตท่ีพบในตวัละครผูย้ากไร้ในชุมชนเมืองยคุ 

2527-2538 คือ ตวัละครท่ีเป็นขอทานและคนเร่ร่อนหายไปจากวรรณกรรมในยคุน้ี ผูย้ากไร้ท่ี

ปรากฏลว้นแต่เป็นกลุ่มคนท่ีมีอาชีพ แต่ยงัเป็นอาชีพท่ีไดรั้บค่าตอบแทนตํ่า หรือเป็นอาชีพท่ีสงัคม

เหยยีดหยาม นอกจากนั้น วิมลไดแ้สดงภาพดา้นร้ายของผูย้ากไร้ออกมาจาํนวนมาก เช่น การพดูคาํ

หยาบ การใชก้าํลงัแกปั้ญหาส่วนใหญ่ แสดงผา่นตวัละครแม่ของป่าน และตวัละครหญิงหมา้ย ท่ีมกั

แสดงอาการหงุดหงิดกบัปัญหาความยากจนท่ีตอ้งเผชิญ  ภาพความอารมณ์ร้ายของแม่ป่านและหญิง

หมา้ยแสดงใหเ้ห็นพฒันาทางของตวัละครผูย้ากไร้มากข้ึนจากยคุท่ีผา่นมา ตวัละครผูย้ากไร้ในยคุน้ี

จึงแสดงใหเ้ห็นว่า ความกดดนัท่ีเผชิญเป็นระยะเวลายาวนานส่งผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจ  ผู ้

ยากไร้จึงพยายามระบายความทุกขผ์า่นอารมณ์โกรธ โดยกระทาํต่อบุคคลท่ีอยูร่อบขา้ง แม่ของป่าน

บ่นว่าพ่อ ป่าน ลกูสาว หลาน และเหตุการณ์ท่ีรุนแรงท่ีสุดคือ แม่ใชม้ีดแทงหลาน และเผากระต๊อบ

เพื่อใหไ้ฟคลอกทุกคนท่ีอยูใ่นบา้นตายไปดว้ยกนั ส่วนหญิงหมา้ยจะระบายกบัป่านใหเ้ห็นถึงความ

ทุกขใ์จ บ่นว่าลกูสาว เม่ือลกูสาวเร่ิมรบเร้าจะกินอาหาร และแสดงพฤติกรรมรุนแรงท่ีสุดคือฆ่าลกู

และฆ่าตวัตายตาม พฤติกรรมของตวัละครผูย้ากไร้ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่า ผูย้ากไร้ไม่สามารถ

อดทนต่อความทุกขไ์ดอี้กต่อไป พวกเขาจึงเลือกจบชีวิตตนเองและคนในครอบครัวดว้ยการฆ่าตวั

ตาย เหตุการณ์เหล่าน้ีจึงขบัเนน้ใหเ้ห็นความหนกัหนาของปัญหาท่ีผูย้ากไร้ในสงัคมเมืองตอ้งเผชิญ 

จนกระทัง่ไม่สามารถอดทนไดอี้กต่อไป 

4.4.7 ตวัละครชนช้ันกลางในสังคมเมอืง 

 ตวัละครชนชั้นกลางในสงัคมเมืองในวรรณกรรมของวิมล ไทรน่ิมนวล ระหว่างปีพ.ศ.

2527-2538 สะทอ้นใหเ้ห็นความทุกขข์องชนชั้นกลางในเมืองหลวง ท่ีตอ้งอาศยัอยูใ่นสงัคมท่ีมีการ

แข่งขนัสูง เทคโนโลยเีจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว การแสดงใหเ้ห็นความทุกขข์องตวัละครชนชั้น

กลางเหล่าน้ีปรากฏชดัเจนในเร่ือง หมา (2533) และ นิกเอดส์ (2535)  
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 ในเร่ือง หมา(2533) กล่าวถึงพนกังานบริษทัคนหน่ึง ท่ีอึดอดัใจกบัพฤติกรรมเพื่อนร่วมงาน 

ท่ีชอบประจบประแจงสุนขัของเจา้นาย เสมือนกบัว่าสุนขัตวันั้นเป็นเจา้นายของพวกเขา 

 

  พกัเที่ยงเขาออกไปกินขา้วกลางวนั พอกลบัเขา้มากเ็ห็นพนกังานสาว ๆ ของบริษทักาํลงัหยอก

ลอ้หมาของเมียเจา้ของบริษทัดว้ยท่าทางประจบประแจง ส่วนเจา้ของวยักลางคนซ่ึงแต่งตวัพร้ิงกดู็สาว ๆ 

ประจบประแจงเยนิยอหมาของหล่อนดว้ยรอยยิม้อิ่มสุข 

  เขาทุเรศคนพวกน้ี เป็นเหมือนกนัทั้งบริษทัไม่ว่าคนหนุ่มคนสาว หรืออายใุกลถู้กปลดออกจาก

งาน ลว้นแต่ตอ้งประจบประแจงพินอบพิเทาหมาของเจา้นาย ราวกบัมนัเป็นเจา้นายของพวกเขาจริง ๆ  

  เขาเขา้ใจว่า การกระจบประแจงหมากเ็หมือนกบัประจบประแจงเจา้นายโดยตรง แต่มนัน่า

ทุเรศเกินไป ช่างไม่มีศกัดิ์ศรีของความเป็นคนเหลืออยูเ่ลย 

  เขาจะผ่านไปอยูแ่ลว้สายตากเ็หลือบไปมองเจา้นาย เห็นหล่อนกาํลงัมองเขาอยู ่เขายิม้ให ้ไม่รู้

จะพูดหรือวางตวัอยา่งไร  

   “วนัน้ีแต่งตวัสวยน่ารักจงั” เขาเผลอพูดกบัหมาจนได้  

  พอเขา้มาในหอ้งทาํงานเขากนึ็กด่าตวัเองว่า อีกหน่อยเจา้นายเอาเห้ียมาสาํนกังาน เขากค็งตอ้ง

ทกัเห้ียดว้ย ไม่งั้นเจา้นายอาจไม่พอใจกไ็ด ้เขาเลิกคิดดว้ยการบอกตวัเองว่า 

 -ช่างแม่งเหอะ 

      (หมา : 78-79) 

จากตวับทท่ียกมาจะพบว่า ตวัละครผูน้ี้ไม่เห็นดว้ยกบัพฤติกรรมของเพ่ือนร่วมงาน เขา 

ตาํหนิคนเหล่านั้นในใจ โดยใชค้าํว่า “ ทุเรศคนพวกนี”้ แสดงใหเ้ห็นความรู้สึกดา้นลบ ท่ีเห็นเพื่อน

ร่วมงาน “ ล้วนแต่ต้องประจบประแจงพินอบพิเทาหมาของเจ้านาย ราวกับมนัเป็นเจ้านายของพวก

เขาจริง ๆ ”  เขารับรู้ว่าเพ่ือนร่วมงานทาํเช่นนั้นเพราะอยากเอาใจเจา้นาย เน่ืองจากสงัคมเมืองมีการ

แข่งขนัสูง ทุกคนต่างตอ้งการตาํแหน่งและความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน เพ่ือเป็น

หลกัประกนัใหก้บัตนเอง ดงันั้นหากเจา้นายเห็นว่าส่ิงใดดี ลกูจา้งจึงตอ้งคลอ้ยตาม แมแ้ต่การเอาอก
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เอาใจสุนขั  อนัเป็นพฤติกรรมท่ีตวัละคร “ผม” รู้สึกว่า “มนัน่าทุเรศเกินไป ช่างไม่มีศกัด์ิศรีของ

ความเป็นคนเหลืออยูเ่ลย” แต่แลว้เมื่อ “ผม” เดินผา่นสุนขัของเจา้นาย “ผม” ก็เผลอเอ่ยปากทกัทาย

สุนขัตวันั้น  เหตุการณ์น้ีแสดงใหเ้ห็นว่า ถึงแมต้วัละครจะวิพากษว์ิจารณ์พฤติกรรมเพ่ือนร่วมงาน 

และตดัสินพฤติกรรมประจบเอาใจสุนขัว่าเป็นส่ิงไม่ดี แต่ในท่ีสุดเขาก็ไม่อาจหลีกเล่ียงพฤติกรรม

นั้น เน่ืองจากเป็นพฤติกรรมท่ีเพ่ือนร่วมงานต่างปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนัอนัเกิดจากความพึง

พอใจของนายจา้ง พนกังานทุกคนจึงตอ้งทาํ ไม่ว่าจะเต็มใจทาํหรือไม่ก็ตาม เหตุการณ์ในเร่ือง

สนบัสนุนใหเ้ห็นแนวคิดในการวิพากษว์ิจารณ์ความเจริญกา้วหนา้ของสงัคมเมือง ท่ีทาํใหว้ิถีชีวิต

ของคนเมืองตอ้งกลายเป็นคนด้ินรน ทาํทุกอยา่งเพ่ือความกา้วหนา้ ทาํทุกอยา่งเพ่ือใหอ้ยูร่อดไดใ้น

สงัคมเมือง 

  เร่ืองสั้น นิกเอดส์ (2535)กล่าวถึงตวัละครชนชั้นกลาง ท่ีใชชี้วิตอยูด่ว้ยความรู้สึกถกูบีบคั้น

จากสงัคมเมือง เขาคิดว่าส่ิงของเคร่ืองใชข้องคนเมืองและวฒันธรรมของคนเมืองเป็นส่ิงทาํลายวิถี

ชีวิตเรียบง่าย คนเมืองมีเจตนา (ความใฝ่ฝัน) ท่ีจะทาํใหทุ้กอยา่งเป็นระบบระเบียบ มีแบบแผนท่ีแน่

ชดั สะดวกรวดเร็ว เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิตอนัเร่งรีบ ตวัละครคิดว่า ส่ิงประดิษฐจ์ากความ

ใฝ่ฝันของคนเมืองทาํสาํเร็จ  เน่ืองจากส่ิงประดิษฐแ์ละวฒันธรรมเมืองเหล่านั้นไดท้าํลายธรรมชาติ 

ทาํลายวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย และบงัคบัทางออ้มใหช้นชั้นกลางในเมืองตอ้งแสดงพฤติกรรมอยา่ง

เดียวกนั กินอาหารเหมือนกนั ใชชี้วิตดว้ยรูปแบบท่ีสงัคมเมืองกาํหนดไว ้ 

 

  พวกคุณจะไปรู้สึกอะไรกบัความขมขื่นของผม พวกคุณต่างกเ็มามนักบัความฝันที่เติบโตและ

ระบาดไปทัว่ทุกหวัระแหงเหมือนเช้ือโรค และผมกโ็ชคร้ายอีกตามเคย ท่ีไม่ไดแ้ตกทาํลายไปพร้อมกบั

ความฝันของผม หากแต่ตอ้งมีชีวิตอยูใ่นความฝันของพวกคุณ  

   ผมจะเล่าใหคุ้ณฟัง  

  ชีวิตของผมในโลกแห่งความฝันของพวกคุณนั้นเหมือนถูกขงัอยูใ่นคุก เพียงแต่มนัใหญ่เกิน

กว่าสายตาจะเห็นมนัไดห้มดทั้งรูปร่าง พวกคุณกเ็ลยคิดว่าเป็นโลกท่ีน่าร่ืนรมยส์าํหรับทุกชีวิต (แต่จริงๆ 

แลว้ผมคิดว่าพวกคุณกค็งรู้ดีกว่ามนัน่าร่ืนรมยจ์ริงหรือไม่ ถา้คุณไม่หลงเช่ือความฝันของพวกคุณเอง) 

พวกคุณสร้างสินคา้หลากหลายชนิด อาหารการกินหลากหลายรูปแบบ ส่ิงบนัเทิงหรูหราฟู่ ฟ่า แต่ทว่า
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ฉาบฉวยเหมือนมีไวข้ายพวกคนไร้สติ ผมรู้เท่าทนัความฝันของพวกคุณ (แทจ้ริงแลว้มนักไ็ม่ใช่ความฝัน

ของคุณหรอก – เป็นความฝันที่พวกคุณขโมยมา) 

  ผมไม่ชอบผลิตผลจากความฝันของพวกคุณ แต่ผมกไ็ม่อาจปฏิเสธมนัไดท้ั้งหมด ผมยงัตอ้งกิน

อาหารกระป๋อง อาหารซอง นํ้าในขวด หาความบนัเทิงดว้ยการไปนัง่ดูการ “แสดง” ของคนอื่นที่ถูก

บนัทึกไวใ้นฟิลม์ 

          (นิกเอดส์ : 151-152) 

 จากตวับทแสดงใหเ้ห็นว่า ตวัละคร “ผม” ต่อตา้นส่ิงประดิษฐแ์ละวฒันธรรมของคนเมือง 

แต่บทสรุปของเร่ืองกลบัแสดงใหเ้ห็นว่า ตวัละคร “ผม” ก็เป็นหน่ึงในผูท่ี้ไม่อาจปฏิเสธวฒันธรรม

และส่ิงประดิษฐข์องเมือง “ผม” ยงัคงตอ้งใชชี้วิตอยูใ่นเมือง ตอ้งใชส่ิ้งของอยา่งเดียวกบัท่ีคนเมือง

ใช ้ตอ้งมีรูปแบบในการดาํเนินชีวิตเช่นเดียวกบัคนเมืองคนอ่ืน ๆ แมว้่าความฝันของ “ผม” จะ

แตกต่างจาก “ความฝันของเมือง” อยา่งชดัเจน 

 

  ผมจะเล่าความฝันใหพ้วกคุณฟัง...ก่อนที.่..บดัน้ีไปเราจะไม่มีเวลามาหยดุฟังความฝันของใคร

อีก 

  ผมฝันถึงสายนํ้าใสสะอาด ตน้ไมใ้บหญา้สดขจี ฝันถึงทอ้งนาป่าไร่ท่ีใหอ้าหารเลี้ยงชีวิตและ

ความฝัน ฝันถึงโคง้ฟ้าหลากสีที่เล่านิทานมิรู้จบ ฝันถึงสีสันและบรรยากาศของธรรมชาติในฤดูหนาว 

ฤดูร้อน และฤดูฝน ฝันถึงความผูกพนัรักใคร่โดยไม่ตอ้งมีใครมาจดัตั้งเป็นหมู่บา้นสามคัคี หรือหมู่บา้น

แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ที่ตอ้งมีหน่วยรักษาความปลอดภยัถือปีนลูกซองยาวเที่ยวลาดตระเวนทุกคํ่า

คืน ฝันถึงตม้ยาํปลาสด ๆ จากแม่นํ้า ฝันถึงแกงส้มดอกแคยามลมหนาวเร่ิมล่องฟ้ามาเยอืน ฝันถึงนํ้าพริก

ผกัตม้ ฝันถึงงานบุญหลงัฤดูเกบ็เกี่ยว...ต่อมาไม่นานความฝันของพวกคุณกเ็ขา้มา... ถนนและโรงงาน

อุตสาหกรรม – นัน่ละ ความฝันของพวกคุณมนัมากข้ึน ใหญ่ข้ึนทุกวนัจนมนัทบัทาํลายความฝันของผม

เสียส้ิน 

         (นิกเอดส์ : 150-151) 

 จากตวับทแสดงใหเ้ห็นว่า ตวัละคร “ผม” เคยใชชี้วิตอยูใ่นชนบทมาก่อน แต่เมื่อบา้นเกิด

ถกูโรงงานอุตสาหกรรมและนโยบายจากรัฐเขา้ไปรุกลํ้า จึงทาํให ้“ผม” ตอ้งจากบา้นมาหางานทาํใน
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กรุงเทพฯ “ผม” จาํเป็นตอ้งใชชี้วิตตามวิถีคนเมือง แมว้่า “ผม” จะไม่ตอ้งการเช่นนั้นก็ตาม ความคิด

ของตวัละคร “ผม” เป็นขอ้มลูสนบัสนุนการวิพากษว์ิจารณ์การรุกลํ้าชนบทของรัฐและนายทุนให้

ชดัเจนข้ึน แสดงใหเ้ห็นว่าเม่ือนโยบายของรัฐและกลุ่มนายทุนทาํใหพ้ื้นท่ีชนบทเปล่ียนแปลงไป 

ผลกระทบอ่ืน ๆ จึงตามมา พ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์ตอ้งกลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ความสมัพนัธข์อง

คนในชุมชนท่ีเคยรักใคร่ผกูพนักนัตอ้งยติุลง มีโจรผูร้้ายชุกชุมจนตอ้งจดัเวรยามรักษาความ

ปลอดภยั  วิถีชนบทตอ้งล่มสลาย ชาวชนบทตอ้งกลายเป็นผูอ้พยพมาเผชิญความกดดนัในสงัคม

กรุงเทพฯ นอกจากนั้นตวับทยงัแสดงใหเ้ห็นว่า ตวัละครชนชั้นกลางในสงัคมเมือง มีสภาพจิตใจท่ี

ตกตํ่า อารมณ์ร้อน อนัเน่ืองมาจากความรู้สึกว่าถกูบีบคั้นทางจิตใจอีกดว้ย 

 

 4.4.8 ตวัละครนักเขียนวรรณกรรมเพือ่ชีวติ 

 วรรณกรรมของวิมลในระหว่างปีพ.ศ. 2527-2538 แสดงใหเ้ห็นความทุกขข์องตวัละคร

นกัเขียนวรรณกรรมเพื่อชีวิต อนัเกิดจากความยากไร้ และความพยายามจะเขียนงานเพื่อตีแผค่วาม

ยากไร้ แต่ไม่มีผูส้นบัสนุน เร่ืองสั้นในกลุ่มน้ีมี  4 เร่ือง ประกอบดว้ย    ผู้ตามหาความสุข (2529) ผู้

พ่ายแพ้ (2532)ความรักของเมียนักเขียน (2536)และนักเขียนสร้างสรรค์และผู้ฉ้อฉล (2537)  

 เร่ืองสั้นแต่ละเร่ืองแสดงใหเ้ห็นความพยายามของนกัเขียนวรรณกรรมเพ่ือชีวิตท่ีตอ้งการตี

แผภ่าพชีวิตผูย้ากไร้ใหส้งัคมไดอ่้าน แต่นกัเขียนเหล่านั้นกลบัพบว่า งานเหล่านั้นไม่เป็นท่ีนิยมของ

ตลาด เงินทองท่ีลงทุนไปจึงสูญเปล่า แต่ตวัละครนกัเขียนก็ยงัพยายามต่อไปดงัตวัอยา่งท่ียกมาจาก

เร่ือง ผู้พ่ายแพ้ (2532) 

 

  ผมตอ้งต่อสู้อยา่งหนกั เพื่อจะใหเ้ร่ืองไดล้งพิมพส์ักปีละสองเร่ือง และเพื่อยนืยนัว่าความทุกข์

ยากของผูค้นไม่ไดห้มดส้ินไปกบัการคน้พบ ‘สูตรสาํเร็จ’ ทางวรรณกรรมแต่อยา่งใด เพราะมนัไม่ใช่

วิตามิน หรือการสังเคราะห ์

  สาํหรับผูอ้ดอยากยากไร้ ผมพยายามเขียนอยูดึ่กดื่นค่อนคืน หลาย ๆ คืนถึงกบัสว่าง พยายามจะ

คลี่คลายเน้ือหาใหเ้ขา้รูปเขา้รอยแบบแผนของวรรณกรรมสากล ช่วงสามส่ีปีมาน้ีผมเจ็บป่วยบ่อย ๆ และ
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มากข้ึนทุกที เพราะหกัโหมเขียนและอ่านมากเกินกาํลงั ผมลาหยดุงานบ่อยจนเวลาเกินท่ีจะไดรั้บ

เงินเดือนข้ึนปีละขั้นถึงสามปีติดต่อกนั ในท่ีสุดผมกต็ดัสินใจลาออกเพราะรู้ว่าใจตวัเองอยูก่บังานเขียน

เสียแลว้ ขืนดนัทุรังรับราชการต่อไปกมี็แต่ก่อโทษใหเ้ดก็ ๆ ทุกวนัน้ีมีครูประเภทผมอยูเ่ตม็บา้นเตม็เมือง

อยูแ่ลว้ ทาํไมจะตอ้งไปเพิ่มจาํนวนข้ึนอีกเล่า ดีเสียอีก ถา้ผมลาออกมาเขียนหนงัสือ บรรณพิภพน้ีอาจจะ

ไดง้าน ‘ดี ๆ ’ สักเล่มสองเล่มกไ็ด ้แต่เม่ือผมออกมาเขียนหนงัสือเขา้จริง ๆ ผมกต็อ้งถูกปัญหาเศรษฐกิจ

ในครอบครัวรุมลอ้มเสียจนตั้งตวัไม่ติด และมนัทาํใหทุ้กอยา่งในครอบครัวเลวลงทุกขณะ  

        (ผูพ้่ายแพ ้ : 89-90) 

 จากตวัอยา่งจะพบว่า นกัเขียนวรรณกรรมเพื่อชีวิตตอ้งประสบปัญหาการเงินในครอบครัว

อยา่งมาก ปัญหาทางการเงินส่งผลใหค้วามสมัพนัธภ์ายในครอบครัวตอ้งร้าวฉาน เร่ืองสั้นกลุ่มน้ี

ลว้นแต่แสดงใหเ้ห็นผลกระทบท่ีตามมาในลกัษณะเดียวกนั ดงัท่ีปรากฏเหตุการณ์คลา้ยกนัในเร่ือง 

ผู้ตามหาความสุข (2529) 

  ทาํไมตอ้งมาทาํหนงัสือที่ตวัเองชอบอยา่งเดียว กลวัใครจะประณามหรือ แลว้ยามอดยามหิว

คนเหล่านั้นเคยยืน่มือมาช่วยไหม นอกจากทาํตวัเป็นผูพ้ิพากษาคนอื่น ผูค้นในประเทศน้ีเขาไม่อ่าน

หนงัสือดีกนันกัหรอก 

  คิดเสร็จแลว้ผมกก็ลบัไปทาํหนงัสือแนวเดิมอีก บอกตวัเองว่าไม่ใช่อยากเป็นคนดี หรืออยาก

ไดรั้บความนิยมชมชอบจากใคร หากแต่มนัเป็นความพอใจ เพียงแต่ว่าไอค้วามพอใจชนิดน้ีตอ้งซ้ือหา

ดว้ยราคาแพงเหลือเกิน ที่สุดแลว้ผมกไ็ม่พอใจกบัความพอใจ 

   ผมติดกบัดกัที่ตวัเองวางไว้  

   “มนัไม่ไหวกเ็ลิกเสียทีซ่ิ”  

   เมียผมอยากใหเ้ลิก ที่จิรงไม่อยากใหท้าํแต่แรกแลว้ แต่ผมอยากทาํจึงแกต้วัว่า  

  “ลงทุนไปตั้งเยอะ เป็นแสน ๆ จะใหเ้ลิกตอนน้ีกเ็ท่ากบัท้ิงเงินไปเปล่า ๆทน ๆ ทาํไปสักระยะ

มนัคงจะดีข้ึน” 

   “เห็นพูดอยา่งน้ีมาไม่รู้กี่ปีแลว้ ไม่เห็นมนัจะดีข้ึนสักที”  

        (ผูต้ามหาความสุข : 45-46) 
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 ปัญหาการเงินท่ีบีบคั้นตวัละครนกัเขียนส่งผลกระทบไปสู่ภรรยาและลกู ในเร่ืองสั้น ผู้ตาม

หาความสุข (2529)และเร่ืองสั้น ผู้พ่ายแพ้  ( 2532)แสดงใหเ้ห็นว่านกัเขียนเลือกความสุขของ

ครอบครัว โดยใหเ้วลาครอบครัวมากข้ึน ยอมเปล่ียนแนวทางการเขียนชัว่คราว ส่วนในเร่ืองสั้น 

นักเขียนสร้างสรรค์และผู้ฉ้อฉล (2537) แสดงใหเ้ห็นว่า นกัเขียนเลือกท่ีจะสร้างงานวรรณกรรมเพื่อ

ชีวิต มากกว่าเลือกความสุขของครอบครัวโดยสัง่ใหภ้รรยาไปทาํแทง้ เพราะไม่มีเงินดูแลลกู เงินท่ีมี

นั้นนกัเขียนนาํไปใชจ่้ายเพ่ือการเขียนหนงัสือหมดแลว้ และเร่ือง ความรักของเมียนักเขียน 

(2536)แสดงใหเ้ห็นว่านกัเขียนยอมแยกทางกบัภรรยาเพื่อจะไดเ้ขียนหนงัสือต่อไป 

 จากการศึกษาตวัละครนกัเขียนวรรณกรรมเพื่อชีวิตพบว่า นกัเขียนวรรณกรรมเพื่อชีวิตพบ

ปัญหาทางการเงินบีบคั้นจนทาํใหค้วามสมัพนัธใ์นครอบครัวตอ้งร้าวฉาน เม่ือเกิดเหตุการณ์ดงันั้น

แลว้นกัเขียนจึงพยายามประนีประนอมกบัครอบครัว เพื่อจะรักษาแนวทางในการทาํงานของตนเอง

ไว ้แต่เร่ืองสั้นแต่ละเร่ืองก็แสดงใหเ้ห็นว่า ความตั้งใจเหล่านนั้นมกัลม้เหลว นกัเขียนวรรณกรรม

เพ่ือชีวิตต่างเกิดความขดัแยง้ข้ึนในจิตใจ เพราะพวกเขารู้ว่า ในขณะท่ีเขาพยายามยนืหยดัท่ีจะเขียน

วรรณกรรมตามแนวทางเพ่ือชีวิต เขาตอ้งสูญเสียหลายส่ิงหลายอยา่งในชีวิตไป การแสดงใหเ้ห็น

ความคิดและพฤติกรรมของตวัละครนกัเขียนจึงเป็นการเนน้ย ํ้าใหเ้ห็นปัญหาความนิยมท่ีเกิดข้ึนใน

วรรณกรรมเพื่อชีวิต ท่ีส่งผลกระทบต่อนกัเขียน ทาํใหน้กัเขียนตอ้งเปล่ียนแนวทางการเขียน ตอ้ง

ประสบปัญหาทางการเงิน หรือตอ้งสูญเสียความสมัพนัธใ์นครอบครัวลงไปในท่ีสุด 

   

4.5การสร้างฉาก 

วรรณกรรมยคุน้ีวิมลใชก้ารบรรยายฉากเมืองสลบักบัฉากชนบทเพื่อแสดงภาพความอุดม

สมบูรณ์ของชนบท และความขาดแคลนในเมืองหลวง เพ่ือช้ีใหเ้ห็นว่าสงัคมชนบทยงัเป็นความหวงั

รอใหแ้รงงานผูย้ากไร้กลบัไปฟ้ืนฟ ูและใชชี้วิตอยา่งสงบสุขอีกคร้ัง 

 ภาพความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตชนบทปรากฏในนวนิยาย คนจน ( 2528) จากเร่ืองจะพบว่า

ตวัละครป่านและพ่อของป่านมกัคาํนึงถึงชีวิตชนบทท่ีจากมาเสมอ  
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 ลูกชายของแกลงเรืออีกลาํหน่ึง เที่ยวพายดูเบด็พวงว่ามีปลาตะเพียนติดบา้งหรือเปล่า เขาทาํ

เบด็พวงเป็นแลว้ทั้งท่ีอยูแ่ค่ชั้นป.2 เขาตดัตน้โสนมาบัน่เป็นท่อน ๆ ยาวขนาดเกือบศอก เหลาไมไ้ผ่ให้

กลมขนาดกา้นไมขี้ด ยาวสักศอก แลว้แทงเขา้ในทุ่นโสนขดใหเ้ป็นวงกลม จากนั้นกเ็อาเบด็มาผูกกบัไม้

ไผ่ท่ีเหลานั้น ใหเ้ชือกยาวลงไปสักสองคืบ พวงหน่ึงจะมีเบด็ผูกไว ้ 7-8 สายตรงกลางวงไผ่ เจาะรูที่ทุ่น

โสนสาํหรับสอดพวงขา้วใหย้าวพอ ๆ กบัสายเบด็ จากนั้นกน็าํไปผูกไวต้ามชายหญา้ พวกปลาตะเพียน

เห็นกจ็ะโฉบกินแลว้มนักจ็ะติดเบด็ บางพวงติดทีเดียวสามส่ีตวั เวลาปลาติดเบด็มนัจะด้ิน ดึงปากให้

หลุดจากเบด็ ทุ่นโสนจะถูกกระตุกกระดุบกระดบัตีนํ้าเป็นวง เขาปลดปลาท่ามกลางแสดงแดดอยูท่ ั้งวนั

โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหน่ือย เม่ือพายเรือผ่านพ่อจะร้องถามว่าไดก้ี่ตวัแลว้ 

 ตกเยน็ สาํรับกบัขา้วจะมีปลาตะเพียนทากระเทียมพริกไทยทอดบา้ง ตม้ยาํใส่มะดนับา้ง ตม้

เคม็หวานบา้ง หรือไม่กผ็ดัสายบวัโดยแม่จะทอดปลาใหก้รอบเสียก่อนจึงนาํมาผดั ปลาที่เหลือแม่จะ

ชาํแหละหลงัแลว้แผ่ออกก เอาไส้ท้ิงแลว้หมกัเกลือ รุ่งเชา้กล็า้งนํ้าท่ีหวับนัไดใส่กระจาดตากแดด เกบ็ไว้

กินหนา้แลง้ 

 พ่อคิดแลว้กโ็หยหาถึงวนัคืนเก่า ๆ เม่ือรู้สึกตวักถ็ามตวัเองอยา่งเสียใจว่าเขา้มาอยูก่รุงเทพฯ

ทาํไม ถึงท่ีทางจะขายไปแลว้กน่็าจะเช่าเขาอยู ่แกตอบตวัเองไดท้นัควนัว่า เพราะอยากจะมาตั้งตวั เกบ็

เงินไดส้ักกอ้นแลว้จะกลบัไปซ้ือท่ีคืน อยูท่ี่นัน่ต่อไปกต็อ้งเช่านาเขาทาํไปทั้งชาติ ขนาดมีนาของตวัเอง

ไม่สามารถรักษามนัไวไ้ด ้

     (คนจน : 85-86) 

 จากตวับทท่ียกมาแสดงภาพวิถีชีวิตของครอบครัวป่านเม่ือคร้ังยงัอาศยัอยูใ่นชนบท จะ

พบว่าอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ มีใหเ้ลือกหลากหลายชนิด ปลามีมากจนกระทัง่สามารถถนอม

อาหารเก็บไวกิ้นในฤดูแลง้ได ้แต่เมื่อครอบครัวของป่านมาอาศยัอยูใ่นเมือง พวกเขาก็ตอ้งพบกบั

ความอดอยาก ฐานะยากจนลงทุกวนั ทุกคนในครอบครัวตอ้งทาํงานหนกั สุขภาพทรุดโทรมลง  ไม่

มีความสุขเหมือนตอนอาศยัอยูใ่นชนบท ชีวิตทุกคนในครอบครัววนเวียนอยูใ่นชุมชนแออดั ไม่ได้

รับอากาศบริสุทธ์ิ พ่อตอ้งทาํงานหนกั ขนถ่านไปขาย แม่ตอ้งอยูแ่ต่ในกระต๊อบเพ่ือทาํขา้วตม้ผดั

เตรียมไวใ้หป่้านนาํไปขาย ส่วนตวัป่านนั้นแมว้่าร่างกายจะพิการ เดินไม่ถนดั แต่เขาก็ตอ้งออกไปเร่

ขายขา้วตม้ผดัทุกวนั เขาตระหนกัถึงความลาํบากของทุกคนในครอบครัวเป็นอยา่งดี เมื่อป่านกลบั

ถึงบา้นเขาจึงมองภาพแม่ทาํงานหนกัดว้ยความสลดใจ 
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กลบัถึงบา้นเม่ือเลยเที่ยงคืน เขา(ป่าน) ยนืเยีย่วที่สะพานหนา้บา้นเหมือนทุกคืน มองเขา้ไปใน

บา้น เห็นแสงตะเกียงกระป๋องวอมแวม เขานึกเห็นภาพแม่กาํลงันัง่หลงัแขง็ เหง่ือซึมอยูห่นา้กะละมงั

ขา้วเหนียว เม่ือเปิดประตูสังกะสีเขา้ไปกเ็ป็นจริงอยา่งที่นึก แม่อยูท่ี่เดิม ท่าเดิม มือและแขนเคลื่อนไหว

ลกัษณะเดิม ขา้วของอยา่งเดิมเหมือนถูกสาปใหก้ระทาํซํ้ าซากเช่นนั้นมานานเกือบสิบปี ไม่มีอะไร

เปลี่ยนแปลงจากวนัท่ีผ่านไป นอกจากรอยเห่ียวยน่ท่ีมากข้ึน ลึกข้ึน สีหนา้หมองคลํ้ามากข้ึน ผมแซม

ดว้ยสีเทามากข้ึน หลงัท่ีเคยตรงกค่็อย ๆ คอ้มลงเร่ือย ๆ สายตาฝ้าฟางมากข้ึน เร่ียวแรงลดนอ้ยลง และ

ร่างกายผอมลงจนดูเหลือตวันิดเดียว ทุกคร้ังท่ีกลบัมาเห็นสภาพแม่ในยามดึกและเงียบสงดัเช่นน้ีเขาอด

สะเทือนใจไม่ได ้มนัเป็นภาพท่ีทารุณจิตใจเขาอยา่งรุนแรง จนบางคร้ังนํ้าตาซึม มนัเหมือนกบัว่าแม่ถูก

จองจาํใหอ้ยูใ่นสภาพเช่นน้ีมานานแสนนานและไม่มีทีท่าว่าจะถูกปลดปล่อยใหเ้ป็นอิสระ โลกของแม่

กวา้งแค่กระต๊อบอุดอูแ้ละร้อนยามแดดกลา้ สายตาแม่ไม่เคยไปไกลกว่ากะละมงัขา้วเหนียว หรืออยา่ง

มากกภ็ายในบา้น นานคร้ังท่ีแม่จะออกมานอกบา้นและไดมี้โอกาสมองออกไปไกล ๆ  

(คนจน : 64) 

 ตวัละครป่านและพ่อมกัหวนระลึกถึงชนบททุกคร้ังก่อนนอน ต่ืนนอน และยามป่วย เพราะ

เป็นหนทางท่ีทาํใหต้วัละครทั้งสองรู้สึกผอ่นคลายจากความทุกขใ์นชีวิตประจาํวนั และมีความหวงั

ว่าจะไดก้ลบัไปใชชี้วิตในสงัคมชนบทอีกคร้ัง 

 

 แสงสว่างหายจากฟ้าไปแลว้ อากาศมวัมืด แสงจากดวงไฟสว่างจา้ทุกคูหา เขาเกลียดกลวัเวลา

พลบคํ่า มนัทาํใหใ้จหดหู่และรู้สึกส้ินหวงัอยา่งหาสาเหตุไม่ได ้ภาพชีวิตในชนบทเม่ือคร้ังเยาวว์ยั

ประหวดัเขา้มาเหมือนทุกยามพลบ เป็นภาพดวงตะวนัลาลบัฟ้าท้ิงไวเ้พียงฟ้าหม่นมวั เขาจูงควายเขา้คอก 

เอาควายเขา้คอก เอาผา้ข้ีร้ิวชุบนํ้ามนัทาตวัใหม้นัจนทัว่เพื่อกนัยงุ แลว้จุดไฟสุมควนัไล่ยงุอีกที จากนั้น

จึงอาบนํ้าข้ึนเรือนไปกินขา้วพร้อมแม่ พ่อ และพี่สาวซ่ึงต่างกก็ลบัจากนา แมว้่าทุกคนจะเหน่ือยกลบัมา 

หนา้ตาดาํคลํ้าดว้ยแดดลม เหง่ือโซมกาย แต่ในใบหนา้และดวงตากมี็รอยยิม้ มีความหวงั แต่ท่ีน่ี เวลาน้ี 

พ่อกลบัเขา้บา้นแลว้ จอดรถไวท่ี้บา้น เน้ือตวัหนา้ตาดาํป๋ี พ่อจะถอดเส้ืออกสะบดัแรง ๆ ฝุ่ นถ่านฟุ้ ง

กระจาย พ่อจามเพราะแพฝุ้่ นแลว้เดินเขา้บา้นดว้ยสีหนา้ของคนแลกโลกไวท้ั้งโลก – โลกแห่งความทุกข ์

ในบา้นเงียบเชียบ แม่ยงัคงกม้หนา้กม้ตาห่อขา้วตม้ดว้ยเหง่ือเยิม้หนา้ หลานสองคนกาํลงัตะกุยตะกาย

เพื่อความอิสระ คนโตพยายามดึงขาตวัเองใหห้ลุดจากเชือกที่ล่ามไว ้คนเลก็พยายามจะปีนออกจากเปล 
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บางคร้ังมนักร้็อง และเม่ือมนัร้อง แม่กจ็ะโมโหโกรธาตวาดใหม้นัเงียบ เม่ือมนัไม่เงียบ แม่กจ็ะลงมือลง

ไมเ้อาแรง ๆ เม่ือพ่อเขา้มาเห็นกจ็ะร้องหา้ม แลว้จากนั้นแม่กจ็ะหนัมาเกร้ียวกราดเอากบัพ่อ บา้นทั้งบา้น

กจ็ะเกิดสงครามยอ่ย ๆ ข้ึน แต่มนัทาํลายและทาํร้ายจิตใจทุกคนในบา้นใหแ้ตกสลายลงวนัแลว้วนัเล่า 

และรวดเร็วอยา่งไม่รู้ตวั 

                (คนจน : 49-50) 

 ทุกคร้ังท่ีป่านคิดถึงบา้นในชนบท เขาก็จะนาํภาพเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกบักระต๊อบท่ีเขา

อยูใ่นชุมชนแออดั ภาพการทาํงานในชนบททาํใหป่้านรู้สึกว่าคือภาพแห่งความสุข ภาพการเล้ียง

ควาย จูงควายเขา้คอก การกลบัจากนา เป็นอาชีพของชาวชนบท แมว้่าจะเหน็ดเหน่ือย แต่ป่านกลบั

รู้สึกว่า เป็นความเหน็ดเหน่ือยท่ีแฝงดว้ยความสุข แตกต่างจากภาพการทาํงานในเมือง ท่ีแมจ้ะเป็น

การประกอบอาชีพเพื่อใหม้ีรายได ้มีชีวิตอยูร่อดเช่นเดียวกนั แต่ป่านกลบัรับรู้ถึงความรู้สึกของ

ความทุกข ์พ่อกลบัเขา้บา้นมาดว้ยท่าทีของคนป่วย เน้ือตวัสกปรก สีหนา้เป็นทุกข ์แม่นัง่ห่อขา้วตม้

ผดัจนหลงัแข็ง ภาพหลานด้ินรนอยูใ่นบา้นแคบ ๆ ภาพแม่บ่นว่าหลานและทุกคนในบา้นจนทาํให้

สุขภาพจิตของคนในบา้นเส่ือมลงทุกวนั ฉากเหล่าน้ีทาํใหต้วัละครป่านรู้สึกหวนคิดถึงบา้นใน

ชนบทท่ีทุกคนเคยใชชี้วิตอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข ในขณะเดียวกนัเขาก็นึกรังเกียจบา้นในชุมชน

แออดัข้ึนมาอยา่งมาก แมว้่าสมาชิกในบา้นจะเป็นสมาชิกกลุ่มเดิม แต่เม่ือสถานท่ีเปล่ียนไป ฉากของ

เร่ืองเปล่ียนจากชนบทเป็นฉากเมือง ก็ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของตวัละคร ส่งผลต่อสภาพจิตใจ

ของตวัละคร อนัเป็นการเช่ือมโยงใหเ้ห็นแนวคิดการฟ้ืนฟวูิถีชีวิตชนบทของวิมลท่ีแสดงใหเ้ห็น

ตลอดวรรณกรรมในยคุน้ี เพ่ือใหต้ระหนกัว่า สงัคมชนบทยงัคงเป็นท่ีพ่ึงใหก้บัผูย้ากไร้ได ้ดงัท่ี

พบว่า ครอบครัวของป่านแมจ้ะเป็นครอบครัวเกษตรกรยากจน แต่ก็มีอาหารการกินไม่ขาดเม่ืออาศยั

อยูใ่นชนบท คร้ันอพยพมาหางานทาํในเมืองแลว้ทุกอยา่งก็เปล่ียนไป ดงันั้นการแสดงฉากชนบท

สลบักบัฉากเมืองจึงทาํใหผู้อ่้านเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความอุดมสมบูรณ์ของชนบทกบั

ความอดอยากยากไร้ในฉากเมืองไดช้ดัเจนข้ึน 
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บทที่ 5 

บทสรุปพฒันาการวรรณกรรมของวมิล ไทรนิ่มนวลตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 -2538  

 

การแบ่งประเด็นการศึกษาพฒันาการวรรณกรรมของ วิมล ไทรน่ิมนวล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518-

2538 สามารถแบ่งตามเน้ือหาไดเ้ป็น 2 ยคุ กล่าวคือ ตั้งแต่ พ.ศ. 2518-2526 เป็นงานวรรณกรรมแนว

เพื่อชีวิต ส่วน พ.ศ. 2527-2538 จะเป็นการวิพากษว์ิจารณ์ประเด็นทางสงัคมอยา่งหลากหลาย 

ประกอบดว้ย ปัญหาความขดัแยง้ทางการเมือง ปัญหาเร่ืองการปลุกฝังค่านิยมทางการศึกษา 

ผลกระทบจากการพฒันาสงัคมเมือง และปัญหาเร่ืองอิทธิพลทางความเช่ือในสงัคมชนบทไทย อนั

แสดงใหเ้ห็นการเขา้ครอบง าจิตใจของคน จนกระทัง่น าพาสงัคมไปสู่ความเส่ือม 

 

5.1 วรรณกรรมระหว่างปีพ.ศ.2518-2526 :การสืบทอดแนวทางวรรณกรรมเพือ่ชีวติ 

เร่ืองสั้น 17 เร่ือง ของวิมล  ไทรน่ิมนวล ท่ีเขียนข้ึนระหว่างปี พ.ศ. 2518-2526  มีแนวคิด

หลกัมุ่งเนน้สะทอ้นชีวิตและปัญหาของชนชั้นแรงงาน ทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง ตีแผก่ารเอารัด

เอาเปรียบประชาชน จากฝ่าย รัฐ และนายทุน ท่ีผนึกก าลงับีบคั้นจนกระทัง่เกษตรกรตอ้งอพยพออก

จากแหล่งทรัพยากรอนัเคยถือครอง ดงัเช่นท่ีปรากฏในเร่ือง ผู้เฒ่า  (2521) อาชญากรรมและการลง

ทัณฑ์ (2526)  ยคุสมยั (2522) เกษตรกรหมดหวงัจะพ่ึงพาธรรมชาติท่ีโหดร้ายซ ้าเติมความเดือดร้อน 

ต่างอพยพเขา้มาเส่ียงโชคในเมืองหลวงหวงัท างานสะสมเงินกลบัไปซ้ือท่ีดินคืน  แต่ความหวงันั้น

ไม่อาจเป็นจริงได ้กรุงเทพฯเต็มไปดว้ยประชากรว่างงาน นานวนัเขา้ผูอ้พยพเหล่านั้นกลายเป็นส่วน

หน่ึงของปัญหาในเมืองหลวง ก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นภูมิทศัน์ ภาพลกัษณ์เมืองหลวง ปัญหาดา้น

สาธารณสุข ปัญหาดา้นอาชญากรรม เมื่อผูอ้พยพไม่สามารถหางานท าไดจึ้งเอาชีวิตรอดดว้ยการ

ประกอบอาชีพท่ีสงัคมไม่ยอมรับ อนัไดแ้ก่ ขอทาน ปลน้จ้ีลกัทรัพย ์โสเภณี หรือกลายเป็นคน

เร่ร่อน เม่ืออาชญากรรมกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสงัคมจึงเป็น ช่องทางใหต้  ารวจกระท ารุนแรงต่อ

ประชาชนเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ดงัท่ีพบในเร่ือง โจร (2526) 
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ส่วนผูอ้พยพท่ีหางานท าไดก้็มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนมาไม่มากนกั กล่าวคือ ผูย้ากไร้เหล่านั้นยงัคงอด

ม้ือกินม้ือ ดงัเช่นท่ีพบในเร่ือง เพียงธุลีดิน (2521) เร่ืองสั้นท่ีแสดงตวัอยา่งใหเ้ห็นภาพชีวิตผูย้ากไร้ 

ท่ีมีคุณภาพชีวิตต ่ากว่าสุนขัของคนร ่ ารวยในเมืองหลวง นอกจากนั้นเร่ืองสั้นแต่ละเร่ืองยงัแสดงให้

เห็นว่า สงัคมเมืองหลวงผูค้นมีปฏิสมัพนัธต่์อกนันอ้ย แก่งแยง่กนัท ามาหากิน  ไม่มีใครสนใจชีวิต

ของผูท่ี้ไม่มีผลประโยชน์ใหต้น ชีวิตของคนจรจดัจึงถกูท้ิงใหน้อนตาย โดยปราศจากผูเ้หลียวแล

ดงัท่ีปรากฏในเร่ือง อาชญากรรมและการลงทัณฑ์ (2526) และ ค่าแห่งชีวิต (2526) 

            วมิลเสนอทศันะวา่ ปัญหาในเมือง หลวงดงักล่าวมตีน้เหตุจากนโยบายของรัฐและกลุ่ม

นายทุน เขา้ไปปรับเปล่ียนวฒันธรรมการเกษตรของชาวชนบท ดงัท่ีปรากฏภาพเปรียบเทียบชดัเจน

ในเร่ือง ผู้เฒ่า  (2521) และ  กระแสลมท่ีพัดกลบั  (2526)  อนัแสดงภาพสงัคมร่มเยน็เป็นสุขในยคุ

ก่อนรัฐและนายทุนจะเขา้มาจดัการทรัพยากรทอ้งถ่ิน เปรียบเทียบกบัภาพหลงัจากรัฐและ นายทุน

เขา้มาแลว้ พบว่าธรรมชาติถกูท าลาย เจา้ของพ้ืนท่ีเดิมยา้ยถ่ิน รัฐและนายทุนเขา้มาถือครอง

ทรัพยากรแทน ชาวบา้นท่ียงัคงอยูใ่นพ้ืนท่ีตอ้งเผชิญกบัปัญหาภยัธรรมชาติ ถกูนายทุนเอารัดเอา

เปรียบตั้งราคาผลผลิตต ่า ฝ่ายขา้ราชการมกัไม่ใส่ใจแกปั้ญหาชุมชน ทั้งยงัเป็นส่วนหน่ึงของปัญหา

ในชนบท ดงัท่ีปรากฏในเร่ือง เห้ีย (2524) และเชือกท่ีขวั้นคอ (2526)  

             แนวคิดอ่ืน ๆ ท่ีวมิลน าเสนอไดแ้ก่  แนวคิดเร่ืองมนุษยเ์ป็นผูส้ร้างและรับใชค้วามคิดของตน 

แนวคิดน้ีแสดงใหเ้ห็นว่า มนุษยเ์ป็นผูก้  าหนดเสน้ทางชีวิตของตนได ้ปรากฏในเร่ืองสั้น แก้วกับเกด

(2526) โคกพระนาง (2526)  และ ศพสุดท้าย (2518) นอกเหนือจากนั้น วิมลยงัแสดงให้

ความสมัพนัธร์ะหว่างธรรมชาติกบัชาวชนบท โดยผูแ้ต่งมีทศันะว่า  มนุษยไ์ม่มี อาจเอาชนะ

ธรรมชาติได ้สะทอ้นความเช่ือของชาวชนบทท่ีผกูพนักบัธรรมชาติ  ชีวิตข้ึนอยูก่บัธรรมชาติ  ทั้ง

เร่ืองสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ และการคุกคามของสตัวร้์ายอยา่งเช่นตวัเงินตวัทองท่ี

ปรากฏในเร่ือง เห้ีย (2524)  เสือสมิงท่ีปรากฏในเร่ือง  ชายเฒ่ากลางป่าลึก (2519)  ฝนแลง้ท่ีปรากฏ

ในเร่ือง เชือกท่ีขวั้นคอ (2526) กระแสลมท่ีพัดกลบั (2526)  น ้าท่วมท่ีปรากฏในเร่ือง โคกพระนาง 

(2526) 

            ความขดัแยง้ท่ีปรากฏในเร่ืองพบส่ีกลุ่ม ไดแ้ก่  ความขดัแยง้ระหว่าง ผูย้ากไร้กบันายทุน 

ความขดัแยง้ระหว่างผูย้ากไร้กบัรัฐ เจา้หนา้ท่ีรัฐ หรือเคร่ืองมือของรัฐ ความขดัแยง้ระหว่าง มนุษย์
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กบัธรรมชาติ และความขดัแยง้ภายในจิตใจของมนุษย ์  พบความขดัแยง้ระหว่างผูย้ากไร้กบันายทุน 

และความขดัแยง้ระหว่างผูย้ากไร้กบัเคร่ืองมือของรัฐมากท่ีสุด ส่วนความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บั

ธรรมชาติเป็นความขดัแยง้ท่ีช่วยส่งเสริมใหค้วามขดัแยง้สองรูปแบบทวีความรุนแรงข้ึน ท าให้

เกษตรกรหมดหวงั ท้ิงถ่ินเดินทางเขา้กรุงเทพฯ  น ามาซ่ึงปัญหาคนว่างงานและอาชญากรรม 

             การสร้างตวัละครในวรรณกรรมยคุน้ีพบว่า วิมลเนน้การบรรยายรายละเอียดตวัละครฝ่ายผู ้

ยากไร้มากกว่าตวัละครฝ่ายอ่ืน ๆ ระหว่างการด าเนินเร่ือง มกัปรากฏบทสนทนา หรือบทบรรยายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการปลุกใจใหค้นในสงัคมเห็นใจผูย้ากไร้ เรียกร้องใหค้นในสงัคมร่วมมือกนั เพ่ือ

เปล่ียนแปลงสงัคมไปในทิศทางท่ีดีข้ึนดงัท่ีปรากฏในเร่ือง ความตาย (2526) ค่าแห่งชีวิต (2526) 

กระแสลมท่ีพดักลบั (2526) ดา้นพฒันาการตวัละครพบว่าทั้งตวัละครฝ่ายนายทุนและ ผูย้ากไร้ใน

บางเร่ืองเร่ิมปรับเปล่ียนท่าทีการแสดงออก   นายทุนบางคนเร่ิมมีจิตใจเอ้ืออารีเช่นท่ีปรากฏในเร่ือง 

เพียงธุลีดิน (2521) ส่วนพฒันาการตวัละครฝ่ายผูย้ากไร้จะพบชดัเจนในเร่ือง อาชญากรรมและการ

ลงทัณฑ์ (2526) ในตอนท่ีตวัละครบุญไทยืน่ค  าขาดกบับิดาว่า หากไม่ไดง้านท าเขาจะเป็นโจร  

เหตุการณ์น้ีจึงเป็นการเสนอภาพผูย้ากไร้ท่ีเป็นดา้นลบ เพื่อแสดงใหเ้ห็นความกดดนัในชีวิตส่งผล

ใหผู้ย้ากไร้ตอ้งตดัสินใจท างานท่ีเป็นภยักบัสงัคม ตวัละครท่ีน่าสนใจอีกกลุ่มคือ พระสงฆ ์พระใน

เร่ืองสั้นของวิมลมีภาพลกัษณ์แตกต่างจากพระสงฆท่ี์สงัคมคาดหวงั กล่าวคือ เป็นพระสงฆท่ี์แสดง

พฤติกรรมดา้นลบ บวชเพราะมีปัญหาชีวิต ไม่ใส่ใจศึกษาพระธรรมวินยั ไม่สามารถเป็นท่ีพึ่งใหก้บั

ชาวบา้นได ้ดงัเช่นท่ีปรากฏในเร่ือง แก้วกับเกด (2526) 

             การน าเสนอฉากพบว่า ฉากชนบท มีส่วนช่วยขบัเนน้รูปแบบการกดข่ีเกษตรกรโดยรัฐและ

นายทุน นอกจากนั้นยงัพบว่าผูแ้ต่งมกัเสนอฉากชนบทพร้อมกบัปัญหาภยัธรรมชาติ มาเป็นเง่ือนไข

ซ ้าเติมความเดือดร้อนของเกษตรกร ท าใหเ้กษตรกรเหล่านั้นตอ้งท้ิงถ่ิน ตามมาดว้ย ฉากเมอืง อนั

เป็นดินแดนอพยพของเกษตรผูผ้นัตวัมาเป็นกรรมกร เมื่อมาถึงเขตเมืองจะท าใหเ้กิดภาวะกดดนักบั

ฝ่ายผูย้ากไร้เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากพบความเป็นอยูใ่นเมืองยาก ไร้กว่าคร้ังเม่ืออยูใ่นชนบท  ผูย้ากไร้เม่ือ

เขา้มาอยูใ่นกรุงเทพฯไดส้กัระยะหน่ึง จะเกิดการเปรียบเทียบระหว่างบา้นเกิดกบักรุงเทพฯ หวน

คิดถึงบา้นเกิด แต่ ไม่สามารถกลบัไปใชชี้วิตในชนบทได ้   ส่วน ฉากในความฝัน  นกัเขียนใชเ้พื่อ

ถ่ายทอดความคบัขอ้งใจในชีวิตประจ าวนัของตวัละคร  อนัเกิดจาก ความรู้สึกกดดนั เม่ือถกูฝ่ายรัฐ
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และกลุ่มนายทุนเขา้มาเอารัดเอาเปรียบ หาผลประโยชน์ ผา่นรูปแบบการใหค้วามช่วยเหลือ หรือ

จากรูปแบบของการปกครองจากฝ่ายเผด็จการทหาร  

 

5.2 วรรณกรรมระหว่างปีพ.ศ.2527-2538: วรรณกรรมเพือ่การตแีผ่ปัญหาสังคม 

ในยคุน้ีวิมลไดพ้ฒันาวรรณกรรมทั้งดา้นรูปแบบและเน้ือหา ดา้นรูปแบบวิมลเร่ิมเขียน    

นวนิยาย โดยส่วนใหญ่พฒันาโครงเร่ืองมาจากเร่ืองสั้นในยคุก่อนหนา้ ส่วนดา้นเน้ือหามีการขยาย

ขอบเขตประเด็นในการวิพากษว์ิจารณ์ออกไปอยา่งกวา้งขวาง สามารถจดักลุ่มไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

แนวคิดตามแนวทางวรรณกรรมเพื่อชีวิต แนวคิดเร่ืองการวิพากษว์ิจารณ์สงัคม วรรณกรรมท่ีมุ่ง

หมายใหค้วามบนัเทิงเป็นหลกัและ แนวคิดเร่ืองอิทธิพลของความเช่ือต่อสงัคมชนบทไทย  

วรรณกรรมกลุ่มท่ีเขียนตามแนวคิดวรรณกรรมเพื่อชีวิต เป็นการแสดงใหเ้ห็นว่าปัญหา

สงัคมรูปแบบเดิม ๆ ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข คนจนยงัถกูกดข่ี ภาพคนจนในวรรณกรรมกลุ่มน้ีชดัเจน

กว่าภาพคนจนในวรรณกรรมยคุแรกของวิมล เน่ืองจากการเล่าเร่ืองผา่นรูปแบบนวนิยาย ท าใหม้ี

พ้ืนท่ีแสดงรายละเอียดภาพชีวิตผูย้ากไร้ไดล้ะเอียดมากข้ึน ผูอ่้านไดเ้ห็นพฒันาการของตวัละครท่ี

ผา่นความผดิหวงัซ ้าแลว้ซ ้าอีก การถกูรังแกจากรัฐและกลุ่มทุนท าใหผู้ย้ากไร้ยอมจ านนต่อความ

เลวร้ายในชีวิต วิมลท าใหเ้ห็นความลม้เหลวของรัฐสวสัดิการ ท่ีไม่สามารถดูแลประชาชนไดอ้ยา่ง

ทัว่ถึง ปล่อยใหป้ระชาชนตอ้งด้ินรนเพ่ือมีชีวิตรอด ส่ิงน้ีท าใหเ้กิดการกดข่ีกนัเองระหว่างผูย้ากไร้

ดว้ยกนั และเม่ือความยากจนบีบคั้นจนหมดหนทาง ผูย้ากไร้ก็จะตดัสินใจจบชีวิตลงโดยปราศจาก

คนเหลียวแล วิมลไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบัการแกปั้ญหาเร่ืองน้ีไวแ้ตกต่างจากแนวคิดวรรณกรรมเพ่ือ

ชีวิตทัว่ไป ขอ้เสนอของวิมลนั้นเขาไม่ไดต้อ้งการใหผู้ย้ากไร้ลุกข้ึนสูรั้ฐหรือนายทุน แต่วิมล

ตอ้งการใหผู้ย้ากไร้ยอ้นกลบัไปใชชี้วิตในชนบท พึ่งพาตนเอง วิมลเนน้การเกษตรแบบพึ่งพาฤดูกาล 

ไม่ตอ้งการใหช้าวนาเร่งผลิตอยา่งอุตสาหกรรมการเกษตร เพราะการท าในส่ิงท่ีไม่คุน้เคย และไม่มี

ความรู้เป็นสาเหตุท าใหช้าวนาตอ้งสูญเสียมามากมายแลว้ ทางแกปั้ญหาของวิมลจึงเป็นการปลีกตวั

ออกจากปัญหา เม่ือเห็นว่ารัฐและนายทุนเป็นปัญหาของผูย้ากไร้ ยิง่เขา้ไปยุง่เก่ียวดว้ยก็ยิง่ท าใหผู้ ้

ยากไร้อ่อนแอลงทุกขณะ รัฐและทุนจะตกัตวงผลประโยชน์และแรงงานจากผูย้ากไร้จนไม่เหลือส่ิง
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ใดใหต้กัตวง วิมลจึงแนะน าใหผู้ย้ากไร้ใชชี้วิตอยูโ่ดยปฏิเสธรัฐและนายทุน ผูย้ากไร้ตอ้งพึ่งพา

ตนเองใหไ้ดม้ากท่ีสุด จึงจะหลุดพน้ความยากจนได ้

วรรณกรรมกลุ่มวิพากษว์ิจารณ์สงัคมของวิมล แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นยอ่ย ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ 

การวิพากษว์ิจารณ์แนวคิดในการท างานของนกัเขียนวรรณกรรมเพื่อชีวิต การวิพากษว์ิจารณ์สงัคม

เมือง การวิพากษว์ิจารณ์การเมือง และ การวิพากษว์ิจารณ์การศึกษา  

ประเด็นแรกกล่าวถึงความซบเซาในกลุ่มนกัเขียนวรรณกรรมเพื่อชีวิต วิมลวิพากษว์ิจารณ์

ตลาดหนงัสือ ผูอ่้าน ท่ีไม่สนใจปัญหาของสงัคม มุ่งแต่จะอ่านวรรณกรรมเพื่อความบนัเทิง

จนกระทัง่ท าใหแ้นวโนม้ตลาดหนงัสือเปิดรับแต่ตน้ฉบบัเก่ียวกบัเร่ืองบนัเทิง ผูค้นในสงัคมไม่เอา

ใจใส่ปัญหารอบตวัทั้งท่ีปัญหายงัคงอยู ่ความเพิกเฉยต่อปัญหาสงัคมเหล่าน้ีท าใหน้กัเขียนเพ่ือชีวิต

ไม่มีพ้ืนท่ีท่ีจะบอกเล่าเร่ืองราวของคนยากคนจนไดอี้กต่อไป ปัญหาน้ีท าใหน้กัเขียนแนวเพ่ือชีวิต

จ  านวนมากตอ้งละท้ิงอุดมการณ์เพ่ือสงัคม เพ่ือประชาชน แลว้หนัไปเขียนวรรณกรรมเพ่ือความ

บนัเทิง ซ่ึงท ารายไดเ้ล้ียงครอบครัวได ้ วิมลช้ีใหเ้ห็นว่าหากทุกคนละเลยปัญหาสงัคม ต่อไปสงัคมก็

จะเส่ือมลงทุกวนั เพราะไม่มีผูส้นบัสนุนคนท าเพ่ือสงัคม จนกระทัง่เขาเหล่านั้นตอ้งเปล่ียนแปลง

แนวทางการเขียน 

ประเด็นท่ีสอง การวิพากษว์ิจารณ์สงัคมเมือง เร่ืองสั้นในกลุ่มน้ีสะทอ้นความด้ินรนของชน

ชั้นกลางในสงัคมเมือง ท่ีตอ้งท าตวัเองใหดี้ท่ีสุด ดีใหม้ากพอท่ีจะถกูเลือกเป็นแรงงาน สงัคมท่ีทุก

ส่ิงทุกอยา่งพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว คนท างานเหมือนเคร่ืองจกัร วิมลแสดงใหเ้ห็นว่าการเร่งรัดพฒันา

เช่นน้ีเสมือนกบัโรคร้ายท่ีบัน่ทอนคุณภาพชีวิตและคุณภาพจิตใจของคนเมือง เป็นการพฒันาดา้น

วตัถุโดยไม่ค านึงถึงแง่มุมอ่ืน ๆ ในสงัคม ซ่ึงการละเลยประชากรเช่นน้ีจะส่งผลกระทบในระยะยาว

อยา่งท่ีชนชั้นปกครองคาดไม่ถึง  

ประเด็นท่ีสาม วิมลตีแผเ่ล่ห์เหล่ียมของฝ่ายปกครองท่ีควบคุมประชนชนดว้ยการปลกูฝัง

อุดมการณ์ทางการเมือง เม่ือถึงเวลาท่ีอุดมการณ์ต่างขั้วตอ้งปะทะกนั กลุ่มผูมี้อ  านาจก็จะปล่อยให้

ประชาชนต่อสูก้นัเองเพ่ือคนเหล่านั้นจะไดเ้ขา้สู่อ  านาจ ส่ิงน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าชนชั้นปกครองไม่

สามารถเป็นท่ีพ่ึงใหก้บัประชาชนได ้ประชาชนตอ้งเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเอง ดูแลชีวิตตนเอง 

นอกจากนั้นวิมลยงัช้ีใหเ้ห็นว่าอุดมการณ์ใด ๆ ก็ไม่มีคุณค่ามากพอจะท าใหค้นเข่นฆ่ากนัได ้มนุษย์
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มีความคิด มีเหตุผล แต่ฝ่ายผูน้  ามกัท าใหม้นุษยก์ลายเป็นเคร่ืองมือทางการเมือง เป็นผูย้ดึมัน่ใน

อุดมการณ์จนหลงลืมไปว่าเราสามารถแกไ้ขปัญหาดว้ยการเจรจากนัได ้ความรุนแรงเป็นส่ิงท่ีมนุษย์

พึงหลีกเล่ียง เพราะผลกระทบจากความรุนแรงจะยงัคงอยู ่แมว้่าความรุนแรงจบลงไปแลว้ก็ตาม  

ประเด็นสุดทา้ยคือการวิพากษว์ิจารณ์การศึกษา นวนิยายเร่ือง ผู้ไขว่คว้า ( 2534) เป็น

ประเด็นทางการศึกษาท่ีกระตุน้ใหผู้อ่้านคิดตามว่า การปลกูฝังค่านิยมทางการศึกษานั้นส่งผลดีต่อ

คนในสงัคมจริงหรือไม่ วิมลเปรียบเทียบชีวิตเด็กท่ีอาศยัอยูใ่นชนบท กบัเด็กในเมืองท่ีพลาดหวงั

ทางการศึกษาใหผู้อ่้านเห็นความแตกต่างเร่ืองทกัษะการใชชี้วิต วิมลแสดงทศันะผา่นตวัละครให้

เห็นว่า ค่านิยมทางการศึกษาท่ีปลกูฝังกนัรุ่นสู่รุ่นว่าตอ้งเรียนใหสู้ง เพื่อจะไดม้ีงานท่ีดี มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี เป็นการท าใหสู้ญเสียเวลาไปอยา่งน่าเสียดาย ผูค้นจะพากนัเดินสู่ถนนเสน้เดียวกนั แข่งขนั

กนั เม่ือถกูคดัออกจากการแข่งขนัทางการศึกษาก็จะกลายเป็นผูไ้ร้ทกัษะชีวิต ทั้งท่ีประเทศไทยกวา้ง

ใหญ่ไพศาล มีเสน้ทางชีวิตใหเ้ลือกเดินอยา่งหลากหลาย ไม่จ  าเป็นตอ้งวดัความส าเร็จท่ีการศึกษา 

ชาวไร่ชาวนาก็ท ามาหากินเล้ียงตวัได ้และเป็นการท ามาหากินอยา่งเรียบง่าย ปลกูผกั หาปลา เล้ียง

ชีวิตไดเ้หมือนกนั ไม่จ  าเป็นตอ้งเหน็ดเหน่ือยแข่งขนัทางการศึกษา แข่งขนัทางการงาน เพ่ือหาเงิน

มาซ้ือผกัซ้ือปลา เพราะการกระท าเช่นน้ีเป็นการท ามาหากินทางออ้ม เสียทั้งเวลาและสุขภาพจิต 

กลุ่มต่อมาเป็นวรรณกรรมท่ีมุ่งใหค้วามบนัเทิงเป็นหลกั นวนิยายเร่ือง ดวงเดือนในห้วงน า้ 

(2534) แสดงใหเ้ห็นแนวทางการเขียนเร่ืองเพ่ือความบนัเทิงของวิมล เร่ืองน้ีพฒันาโครงเร่ืองมาจาก

เร่ืองสั้นในยคุแรก คือ แก้วกับเกด (2526) ความส าคญัคือมุ่งเนน้เร่ืองความสนุกสนานในการด าเนิน

เร่ือง นอกจากนั้นยงัสอดแทรกคติธรรมเก่ียวกบัความยดึมัน่ถือมัน่ไวต้อนทา้ยเร่ือง 

กลุ่มสุดทา้ยในวรรณกรรมยคุน้ีคือ แนวคิดเร่ืองอิทธิพลของความเช่ือต่อสงัคมชนบทไทย  

วรรณกรรมกลุ่มน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นอีกรูปแบบหน่ึงของอ านาจ คือ ความเช่ือท่ีครอบง าจิตใจมนุษย ์

วิมลตีแผเ่ล่ห์เหล่ียมของกลุ่มผูน้  าทางความเช่ือท่ีอาศยัความหวาดกลวัและความอ่อนแอของคน เขา้

มาหาผลประโยชน์จากคน เคร่ืองมือส าคญัของกลุ่มผูน้  าทางความเช่ือคือ การกล่าวอา้งถึงเร่ืองเล่า

ทางศาสนา  ชาติหนา้ -นรก-สวรรค ์ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีไม่มีใครน าหลกัฐานมายนืยนัไดว้่ามีอยูจ่ริง แต่

ผูน้  าทางความเช่ือก็อาศยัเร่ืองเล่าเหล่าน้ีกอบโกยผลประโยชน์จากชาวบา้นผูย้ากไร้ นอกจากนั้นยงัมี

กลอุบายต่าง ๆ ท่ีกลุ่มความเช่ือสร้างสถานการณ์ข้ึนเพ่ือท าใหเ้กิดเร่ืองเล่าปาฏิหาริย ์เพ่ือสนบัสนุน
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ใหค้วามเช่ือเขม้แข็งมากยิง่ข้ึน ประเด็นต่อมาท่ีวิมลวิพากษว์ิจารณ์คือ ความศรัทธาอยา่งขาดสติของ

ชาวบา้น จนท าใหค้วามศรัทธากลายเป็นความงมงาย ในวรรณกรรมกลุ่มน้ีจะพบว่าชาวบา้นพร้อม

จะปักใจเช่ือเร่ืองเล่าทางศาสนา หรือแมก้ระทัง่ความเช่ือในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การกราบไหวต้น้ไม ้

การกราบไหวค้นทรงเจา้ โดยท่ีชาวบา้นไม่คิดตรวจสอบความเช่ือเหล่านั้น ว่าเป็นส่ิงท่ีพฒันาจิตใจ

หรือไม่ เป็นส่ิงท่ีท าใหค้นในสงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุขหรือไม่ วิมลแสดงใหเ้ห็นว่า ความงมงาย

เหล่าน้ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหฝ่้ายผูน้  าความเช่ือหลอกลวงไดง่้ายข้ึน เม่ือชาวบา้นเช่ือแลว้ก็จะยดึ

มัน่ว่าความเช่ือของตนเป็นส่ิงถกูตอ้งดีงาม หากมีผูม้าละเมิดก็จะถกูลงโทษสถานหนกั หรือโทษถึง

ชีวิต พฤติกรรมเหล่าน้ีมีเสน้ทางคลา้ยคลึงกบัอุดมการณ์ทางการเมืองในหวัขอ้ท่ีผา่นมา ดงันั้นใน

ทศันะของวิมลความเช่ือจึงเป็นเคร่ืองมือของผูน้  าศาสนา ท่ีจะใชก้อบโกยผลประโยชน์จากสาวกผู ้

ศรัทธา ไม่แตกต่างอะไรกบัการท่ีผูน้  าทางการเมืองปลกูฝังแนวคิดทางการเมืองในจิตใจประชาชน 

ใหป้ระชาชนห ่าหัน่กนัเพ่ือผูน้  าจะไดเ้ขา้สู่อ  านาจ ในแง่น้ีท าใหเ้ห็นว่า สงัคมน้ีเป็นสงัคมท่ี

ขบัเคล่ือนดว้ยความเช่ือ ทั้งความเช่ือทางการเมือง ความเช่ือทางศาสนา และความเช่ือในการด าเนิน

ชีวิตดา้นอ่ืน ๆ ความเช่ือจะท าใหม้นุษยมี์เป้าหมายท่ีชดัเจนข้ึนเร่ือย ๆ ยดึมัน่กบัเป้าหมายนั้น แต่ถา้

ไม่ใชปั้ญญาพิจารณาความเช่ือท่ีตนยดึถือ ความเช่ือก็จะกลายเป็นเคร่ืองมือท าลายสงัคมใหพ้ินาศ

ยอ่ยยบัไดอ้ยา่งท่ีคนในสงัคมคาดไม่ถึง ดงัเหตุการณ์ท่ีปรากฏทา้ยเร่ือง จ้าวแผ่นดิน (2538) 

 ความขดัแยง้ท่ีปรากฏในวรรณกรรมยคุพ.ศ. 2527-2538 พบ 8 กลุ่ม ไดแ้ก่ ความขดัแยง้

ระหว่างคนกบัความยากไร้ ความขดัแยง้ระหว่างผูย้ากไร้กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ความขดัแยง้ระหว่าง               

ผูย้ากไร้กบันายทุน ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัวิถีชีวิตในเมืองหลวง ความขดัแยง้ระหว่างคนกบั

แนวคิดทางการเมือง ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัค่านิยมทางการศึกษา ความขดัแยง้ระหว่างนกัเขียน

วรรณกรรมเพื่อชีวิตกบัความยากจนและ ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัความเช่ือของคนในสงัคม  จาก

การศึกษาพบความขดัแยง้ระหว่างคนกบัความเช่ือของคนในสงัคมมากท่ีสุด  วิมลแสดงใหเ้ห็นว่า 

ความเช่ือเป็นส่ิงท่ีมนุษยย์ดึถือ เป็นส่ิงละเอียดอ่อนท่ีอยูใ่กลชิ้ดความรู้สึกของมนุษยม์ากท่ีสุด  

มนุษยจึ์งยดึมัน่ และมกัไม่ยอมใหมี้ผูใ้ดมาวิพากษว์ิจารณ์ความเช่ือของตนได ้ซ่ึงการกระท าเช่นน้ี

ส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้ข้ึนในสงัคม เพราะความเช่ือท่ีประกอบดว้ยอคติและไม่ใช่ปัญญาก ากบัจะ

ท าใหม้นุษยส์ามารถพิพากษาถกูผดิเพ่ือนร่วมสงัคมไดโ้ดยไม่ค านึงถึงมนุษยธรรม เน่ืองจากเช่ือมัน่

ว่าส่ิงท่ีตนเช่ือคือส่ิงท่ีถกูตอ้ง เหมาะสม ดีงาม 
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การสร้างตวัละครวิมลเนน้ใหร้ายละเอียดตวัละครฝ่ายผูน้  าทางความเช่ือ อนัไดแ้ก่ ตวัละคร

พระและตวัละครคนทรงเจา้ ตวัละครฝ่ายผูน้  าทางความเช่ือโดดเด่นในฐานะของผูก้ระท า ดงั

พฤติกรรมของ หลวงพ่อเนียน พระจนัทร พระทองมา หลวงตาเต๋ อนัแสดงพฤติกรรมชกัจูงชาวบา้น

ใหเ้ช่ือเร่ืองเล่าทางศาสนา เช่นเร่ือง นรก – สวรรค ์–บาป – บุญ รวมถึงอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยต่์าง ๆ จน

ละท้ิงหลกัธรรมทางศาสนา ส่วนตวัละครคนทรงเจา้วิมลน าเสนอใหมี้ภาพลกัษณ์โดดเด่นกว่าตวั

ละครพระทุกดา้น เพื่อใหเ้กิดการปะทะกนัทางความเช่ือ อนัสะทอ้นใหเ้ห็นธาตุแทข้องมนุษยใ์นตวั

ละครฝ่ายผูน้  าทางความเช่ือ ว่าผูน้  าทางความเช่ือทั้งสองฝ่ายมีกิเลสเช่นเดียวกบัมนุษยท์ัว่ไป มีคุณ

ความดีสมควรแก่การกราบไหวแ้ต่อยา่งใด ตวัละครท่ีวิมลน าเสนอควบคู่กนักบัตวัละครผูน้  าทาง

ความเช่ือ คือ ตวัละครชาวบา้นผูย้ากไร้ในสงัคมชนบท อนัจะแสดงใหเ้ห็นความโดดเด่นในฐานะ

ผูถ้กูกระท า ถกูชกัจูงใหศ้รัทธา ใหท้ าบุญจ านวนมาก เพราะหวงัว่าตนจะไดรั้บความสุขในชาติ

ต่อไป หรือไดรั้บความช่วยเหลือจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ วิมลสะทอ้นใหเ้ห็นว่า แทจ้ริงแลว้ตวัละคร

ชาวบา้นผูย้ากไร้ไม่ใช่ผูถ้กูกระท าแต่อยา่งใด แต่ชาวบา้นจ านนต่อความเช่ือทุกชนิด เช่ือโดยไม่

ตรวจสอบ นอกจากนั้นยงัปฏิเสธการตรวจสอบความเช่ือ ทั้งน้ีสาเหตุเบ้ืองลึกเกิดจากความมุ่งหวงั

ส่ิงตอบแทนในชาติปัจจุบนัและชาติหนา้ ผูศ้รัทธามีแนวทางการปฏิบติัต่อผูป้ฏิเสธความเช่ืออยา่ง

เป็นศตัรู บีบบงัคบัใหเ้ช่ือตาม ลงโทษดว้ยการไม่คบคา้สมาคม และกรณีรุนแรงท่ีสุด คือ เห็นชอบ

กบัการลงโทษถึงชีวิตโดยไม่ตรวจสอบความผดิ เน่ืองจากชาวบา้นเช่ือมัน่ว่า ผูป้ฏิเสธความเช่ือเป็น

คนเลวสมควรรับโทษ ดงันั้นชาวบา้นในสายตาวิมลจึงไม่ใช่ผูต้กอยูใ่นสถานะผูถ้กูกระท า  แต่

ชาวบา้นเป็นปัจจยัส าคญัท่ียนิยอมใหค้วามงมงายฝังรากลึกลงในชุมชน ยอมตนเป็นเหยือ่ทางความ

เช่ืออยา่งเต็มใจ จนกระทัง่น าพาผูค้นและชุมชนไปสู่หายนะ 

             การน าเสนอฉากพบวา่วิมลเนน้การน าเสนอฉากชนบทสลบักบัฉากเมือง เพื่อแสดงใหเ้ห็น

ความสุข ความอุดมสมบูรณ์ และความหวงั ท่ีคนสามารถกลบัมาใชชี้วิตไดอ้ยา่งสงบสุขได ้การ

แสดงภาพชนบทออกมาในลกัษณะดงักล่าวตอกย  ้าใหเ้ห็นภาพชีวิตอนัโหดร้ายในสงัคมเมือง ท่ีท า

ใหผู้อ้ยูอ่าศยัอดอยากยากไร้ กดดนั แก่งแยง่แข่งขนั เร่งรีบ รวมถึงการตอ้งใชชี้วิตตามรูปแบบท่ี

สงัคมเมืองก าหนดไว ้วิมลแสดงใหเ้ห็นผา่นการบรรยายฉากชนบทและฉากเมืองว่า เมืองก าลงั

ท าลายความเป็นมนุษยล์งไปทีละนอ้ยโดยท่ีคนในสงัคมเมืองอาจรู้ตวับา้งหรือไม่รู้ตวับา้ง ข้ึนอยูก่บั

ระดบัความรุนแรงท่ีถกูวิถีชีวิตในสงัคมเมืองกระท า 
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5.3 การเผยให้เห็นพฒันาการของการเอารัดเอาเปรียบประชาชนผู้ยากไร้ 

 วรรณกรรมของวิมลในรอบ 20 ปี ท่ีผา่นมาแสดงใหเ้ห็นการกดข่ีในรูปแบบต่าง ๆ อยา่ง

หลากหลาย ในยคุแรกผูอ่้านจะพบว่า รัฐและนายทุน เป็นศตัรูคนส าคญัของประชาชน ขดูรีด

ประชาชนผา่นระบบภาษี ดอกเบ้ีย การใชแ้รงงาน การก าหนดนโยบายท่ีผดิพลาดส่งผลกระทบต่อผู ้

ยากไร้ การกระท าดงักล่าวมาเป็นการประกาศตวัเป็นศตัรูกบัประชาชนอยา่งชดัเจน คนอาจต่ืนรู้ คิด

ต่อตา้นอ านาจรัฐและทุนได ้ศตัรูของประชาชนในวรรณกรรมยคุแรกของวิมลจึงเป็นศตัรูท่ี

ประชาชนมองเห็นความชัว่ร้ายไดอ้ยา่งแจ่มชดั  แต่วรรณกรรมในยคุ 2527-2538 จะพบว่าศตัรูของ

ประชาชนไดอ้  าพรางรูปลกัษณ์ตวัเองใหอ้ยูใ่นรูปของมิตร ศตัรูของประชาชนในยคุน้ีคือ ความเช่ือ

ท่ีฝ่ายผูน้  าปลกูฝังใหป้ระชาชนเช่ือ ทั้งความเช่ือการเมือง ความเช่ือทางการศึกษา ความเช่ือในการใช้

ชีวิต ตลอดจนความเช่ือทางศาสนา  วรรณกรรมแต่ละเร่ืองแสดงใหเ้ห็นว่า ความเช่ือเหล่าน้ีครอบง า

จิตใจคนในสงัคมใหเ้ช่ือ ใหป้ฏิบติัตาม จนรู้สึกว่าตนกบัความเช่ือเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ความเช่ือ

ทางการเมืองท าใหค้นออกมาเรียกร้องต่อตา้นรัฐ จนประชาชนตอ้งบาดเจ็บเสียชีวิต ท าใหค้นเห็น

ความตายของเพื่อนมนุษยเ์ป็นเร่ืองปกติ ปลกูฝังสญัชาตญาณฆาตกรใหก้บัมนุษย ์ความเช่ือทาง

การศึกษาท าใหค้นตอ้งแข่งกนัเรียนหนงัสือจนหลงลืมทกัษะดา้นอ่ืน ๆ ของชีวิต ท าใหค้นดูถกูคนท่ี

การศึกษานอ้ยกว่าตน โดยไม่พิจารณาใหร้อบดา้นว่าความรู้ท่ีตนมีนั้นไม่ใช่ทุกส่ิงทุกอยา่งในชีวิต  

ความเช่ือการใชชี้วิตในเมืองท าใหค้นด้ินรน กระหายการแข่งขนั ท าทุกอยา่งเพ่ือจะไดอ้ยูใ่นเมือง 

รับความสะดวกสบายจากเมือง รับโอกาสจากเมือง โดยไม่ค านึงว่าตนนั้นตอ้งสูญเสียส่ิงใดไป เมือง

จะปลกูฝังความเห็นแก่ตวั ความปล้ินปลอ้น ความชินชาต่อความทุกขข์องผูอ่ื้น ไวใ้นจิตใจคน 

อุดมการณ์ทางศาสนาเป็นส่ิงท่ีวิมลแสดงใหเ้ห็นว่า อยูใ่กลชิ้ดกบัความรู้สึกของมนุษยอ์ยา่งยิง่ 

เน่ืองจากมนุษยก์  าหนดใหศ้าสนาเป็นท่ีพ่ึง ศาสนาเป็นตวัแทนของความดีงามในสงัคม ดงันั้นคนจึง

พร้อมจะเช่ือทุกอยา่งท่ีพดูผา่นปากผูน้  าทางศาสนา ส่ิงน้ีเป็นจุดอ่อนท าใหค้นถกูปลกูฝังความเช่ือ

ทางศาสนา ในวรรณกรรมเร่ืองน้ีจะพบว่าชาวบา้นโคกพระนางตอ้งสูญเสียทุกส่ิงทุกอยา่งเพราะ

หลงใหลไปกบัเร่ือง บุญ กรรม นรก สวรรค ์ชาติน้ี ชาติหนา้ เร่ืองเล่าทางศาสนาเหล่าน้ีกลายเป็น

ส่วนหน่ึงของชีวิตชาวพุทธ ท าใหค้นยดึมัน่ถือมัน่ว่าตอ้งท าบุญ ตอ้งบริจาคบ ารุงศาสนา ท าให้

ชาวบา้นเสียทรัพยไ์ปจ านวนมาก 
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 วิมลแสดงใหเ้ห็นว่าศตัรูท่ีร้ายกาจท่ีสุดของมนุษยคื์อศตัรูท่ีพรางตวัมาในรูปของความเช่ือ

และค่านิยมต่าง ๆ  ศตัรูชนิดน้ีจะท าใหม้นุษยไ์ม่รู้ตวัว่าก  าลงัถกูคุกคาม ผูมี้อ  านาจจะปลกูฝังความ

เช่ือจนกระทัง่ความเช่ือนั้นเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัมนุษย ์ตอกย  ้าใหม้นุษยเ์ช่ือมัน่ว่าความเช่ือนั้น

ถกูตอ้งดีงาม เม่ือถึงเวลานั้นมนุษยจ์ะยอมเป็นทาสรับใชค้วามเช่ือ ถกูกดข่ีดว้ยความยนิยอม โดยไม่

ตระหนกัถึงโทษภยัจากความเช่ือท่ีจะยอ้นกลบัมาท าลายชีวิตมนุษย ์ 

 

5.4 การน าเสนอทางออกปัญหาสังคม 

การสอดแทรกแนวทางการแกปั้ญหาในวรรณกรรมของวิมลแต่ละเร่ือง แสดงใหเ้ห็นจุดยนื

ในการแกปั้ญหาของวิมลไดอ้ยา่งดี วิมลไม่เช่ือมัน่ว่าฝ่ายผูมี้อ  านาจจะจริงใจกบัประชาชน 

ประชาชนถกูโดดเด่ียวใหเ้ผชิญปัญหาเพียงล าพงัมาตลอดระยะเวลา 20 ปี ตามเสน้ทางวรรณกรรม

ของวิมล ประชาชนถกูผูม้ีอ  านาจทางความเช่ือต่าง ๆ ท าใหห้ลงลืมส านึกแห่งการพึ่งพาตนเอง ผูม้ี

อ  านาจเหล่านั้นต่างแสดงท่าทีว่าเป็นผูเ้ขม้แข็ง มีจิตใจเมตตา พ่ึงพาได ้เพ่ือหลอกล่อใหป้ระชาชน

ไวว้างใจ หลงัจากนั้นผูมี้อ  านาจฝ่ายต่าง ๆ จะตกัตวงผลประโยชน์จากประชาชน ท าใหป้ระชาชน

อ่อนแอลง จนกระทัง่เช่ือว่าอยูโ่ดยปราศจากผูมี้อ  านาจเหล่านั้นไม่ได ้ท าใหป้ระชาชนเช่ือว่าขาด

ทหารไม่ได ้จะไม่มีผูป้กป้อง ขาดรัฐไม่ได ้เพราะจะไม่มีรัฐสวสัดิการคุม้ครองชีวิต ขาดนายทุน

ไม่ได ้เพราะจะไม่มีผูข้บัเคล่ือนเศรษฐกิจชาติ ขาดการศึกษาไม่ได ้เพราะเป็นการปิดโอกาสกา้วหนา้

ในชีวิต ขาดผูน้  าทางศาสนาไม่ได ้เพราะชาวบา้นจะไม่มีท่ียดึเหน่ียวจิตใจ เมื่อแต่ละฝ่ายสร้าง

ความส าคญัใหต้นเองแลว้ ชาวบา้นจึงเร่ิมเช่ือมัน่ว่าอุดมการณ์ของแต่ละฝ่ายเป็นส่ิงดีงามท่ีควร

ยดึถือ จึงเดินเขา้ไปติดกบัดกัทางอุดมการณ์ ส่งผลกระทบต่อชีวิตมากมาย  

วิมลช้ีใหเ้ห็นทางออกของปัญหาว่า ความเช่ือและค่านิยมในสงัคมลว้นแลว้แต่เป็นผลผลิต

ทางความคิดของมนุษย ์อาจดีหรือเลวก็ได ้และเม่ือพิสูจน์ไดแ้ลว้ว่าความเช่ือเหล่านั้นน าพาชีวิต

ไปสู่หายนะ มนุษยก์็ควรหลีกเล่ียงแนวทางความเช่ือเหล่านั้น เช่ือมัน่ในตนเอง เช่ือว่าตนเองก็สร้าง

แนวทางในชีวิตของตนเองได ้โดยไม่ตอ้งพึ่งพาแนวทางความเช่ืออ่ืน ๆ วิมลกระตุน้ใหค้นตระหนกั

ว่า มนุษยเ์ป็นผูก้  าหนดทุกส่ิง การหลงลืมความจริงขอ้น้ีท าใหม้นุษยต์อ้งพ่ึงพาผูอ่ื้น โดยหลงลืมไป

ว่า แทท่ี้จริงแลว้มนุษยส์ามารถก าหนดชีวิตตนเองได ้หากคิดไดด้งันั้นแลว้มนุษยจ์ะเดินออกมาจาก
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กบัดกัทางความเช่ือท่ีผูอ่ื้นสร้างข้ึน แลว้เดินบนแนวทางความเช่ือของตนเองอยา่งสง่างามและเป็น

สุข 

 

5.5 แนวโน้มพฒันาการวรรณกรรมของ วมิล  ไทรนิ่มนวล ในยุคต่อไป 

จากการพิจารณาวรรณกรรมของวิมลในระยะเวลา 20 ปี ท่ีผา่นมา ผูว้ิจยัพบว่า วิมลพยายาม

จะตีแผใ่หเ้ห็นศตัรูของประชาชนท่ีมาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใหป้ระชาชนรู้เท่าทนั และพยายามหา

หนทางหลีกเล่ียงศตัรูเหล่านั้นเพ่ือจะมีชีวิตท่ีดีข้ึน น าไปสู่การพฒันาของสงัคม  จากวรรณกรรม

กลุ่มวิพากษว์ิจารณ์อุดมการณ์ของนกัเขียนจะพบประเด็นส าคญัท่ีท าใหเ้ห็นว่า วรรณกรมเพื่อชีวิต

ไม่ไดรั้บความสนใจเท่าท่ีควร เป็นวรรณกรรมเฉพาะกาล คนจะใหค้วามสนใจเฉพาะเมื่อบา้นเมือง

เกิดวิกฤตอยา่งหนกัเท่านั้น เม่ือผา่นพน้สงครามทางการเมืองไปแลว้วรรณกรรมเพ่ือชีวิตก็จะ

กลบัมาซบเซา ส่ิงน้ีเป็นอุปสรรคในการสร้างงานของนกัเขียนเพ่ือชีวิต แต่อยา่งไรก็ตาม ผูว้ิจยัเห็น

ความมุ่งมัน่ของวิมลตลอดมาว่าเขาพยายามจะถ่ายทอดปัญหาของสงัคม โดยการเพ่ิมอรรถรสเขา้ไป

ในวรรณกรรมยคุ 2527-2538 ในยคุน้ีจะพบว่าลีลาภาษาท่ีวิมลใชใ้นวรรณกรรมมีชีวิตชีวามากข้ึน 

ไม่บีบคั้นผูอ่้านใหต้อ้งเคร่งเครียดกบัประเด็นทางสงัคมหนกั ๆ เพียงอยา่งเดียว แต่เป็นการเขียน

วรรณกรรมใหม้ีรสกลมกล่อม ประกอบดว้ยสาระและความบนัเทิง แมป้ระเด็นท่ีเสนอจะหนกัทุก

เล่มแต่เม่ือมองภาพรวมก็จะพบว่า เขม้ขน้ ชวนติดตาม การปรับตวัในลกัษณะน้ีของวิมลจะท าให้

วรรณกรรมสะทอ้นปัญหาสงัคมท่ีประนีประนอมกบัรสนิยมการอ่านของคนในสงัคมมากข้ึน 

ผูว้ิจยัวิเคราะห์ว่า แนวโนม้วรรณกรรมของวิมลในยคุถดัไปจะยงัคงเป็นวรรณกรรมท่ี

สะทอ้นปัญหาสงัคมในรูปแบบท่ีหลากหลายข้ึน เน่ืองจากวิมลเป็นผูส้นใจความเป็นไปของสงัคม 

ห่วงใยความทุกขย์ากของประชาชน งานของวิมลทุกช้ินเขียนข้ึนจากเจตนาท่ีอยากเห็นความสุขของ

คนในสงัคม เพราะฉะนั้นผูว้ิจยัคาดการณ์ว่า วรรณกรรมในยคุถดัไปของวิมลก็จะยงัเป็นงานท่ีรับใช้

สงัคมเหมือนท่ีท ามาตลอด 20 ปีท่ีผา่นมา แมว้่าจะมีการปรับเปล่ียนลีลาภาษาใหส้นุกสนานมากข้ึน 

แต่ผูว้ิจยัเห็นว่าเป็นการปรับเปล่ียนเพ่ือใหอ่้านง่ายข้ึน ใหค้นเขา้ถึงปัญหาสงัคมไดง่้ายข้ึน โดยไม่

เป็นการบีบคั้นผูอ่้านมากจนเกินไป  
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5.6 ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาพฒันาการวรรณกรรมของวิมล ไทรน่ิมนวล ระหว่างพุทธศกัราช 2518-2538 

พบว่า นกัเขียนผูน้ี้มีแนวคิดต่อปัญหาสงัคมในแง่มุมต่างๆ ท่ีน่าสนใจ รวมถึงมีวิธีการแกปั้ญหาท่ีมี

แนวโนม้ว่าจะท าใหส้งัคมพฒันาข้ึนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ทั้งยงัเป็นนกัเขียนท่ียงัเขียนหนงัสือเพ่ือ

วิพากษว์ิจารณ์ปัญหาสงัคมและเสนอแนวทางการแกปั้ญหาจนถึงปัจจุบนั ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะว่า 

ควรศึกษาพฒันาการวรรณกรรมของวิมลต่อเน่ืองไปจากปีพ.ศ. 2538 ซ่ึงเบ้ืองตน้พบว่านกัเขียนผูน้ี้

ยงัมีการน าเสนอแนวคิดท่ีน่าสนใจอยูห่ลายประการ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อวรรณกรรมศึกษาและ

ประโยชน์ต่อการขยายความคิดท่ีมีต่อปัญหาสงัคมใหเ้กิดการคน้ควา้อยา่งลุ่มลึกต่อไป 



255 

 

รายการอ้างองิ 
 

กมล   โพธ์ิเยน็. (2540).  การวเิคราะห์ทัศนะเชิงทุนนิยมในเร่ืองส้ันและนวนิยายของ วมิล   ไทรนิ่มนวล.  
กรุงเทพฯ : ปริญญาการศึกษามหาบณัทิต  วิชาเอกภาษาไทย    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.     

กณัหา  แสงรายา และ เจษฎา  ทองรุ่งโรจน์ (บรรณาธิการ). (2546). ปริทรรศน์วรรณกรรมไทยสมยัใหม่.   
กรุงเทพฯ : มลูนิธิสถาบนัวิชาการ 14 ตุลา. 

กาญจนี  ละอองศรี และ ธเนศ   อาภรณ์สุวรรณ์ (บรรณาธิการ). (2544)  กระจกหลายด้านฉายประวตัศิาสตร์.  
กรุงเทพฯ : มติชน. 

กุหลาบ  มลัลิกะมาส. (2542). ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย (พิมพค์ร้ังท่ี 13). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยั 
รามค าแหง. 

กองบรรณาธิการ. (2536). “สมัภาษณ์พิเศษ วิมล ไทรน่ิมนวล.” WRITER MAGAZINE, 1(5), 31-71. 
กอบกุล  อิงคุทานนท.์ (2524). “ความคิดว่าดว้ย “ทิศทางของวรรณกรรม” และ “ทิศทางของการวิจารณ์”.”  

โลกหนังสือ, 5(3), 84-86. 
โครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. (2519). วรรณไวทยากร ชุมนุมบทความทางวชิาการ.  

กรุงเทพฯ : สมาคมสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.    
จิตรลดา   สุวรรณรัตน์.(2550)  การเปลีย่นแปลงคุณค่าชีวติของพระสงฆ์ไทยอนัเนื่องมาจากการพฒันาทาง 

เศรษฐกจิที่สะท้อนในนวนิยายเร่ืองงู ของวมิล  ไทรนิ่มนวล.  เชียงใหม:่ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
(ภาษาองักฤษ)   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.   

เจตนา   นาควชัระ. (2530). “ศตัรูท่ีล่ืนไหล: แง่มุมหน่ึงของวรรณกรรมไทยร่วมสมยั.” ทางไม่รู้จบของ 
วฒันธรรมแห่งการวจิารณ์, 3-33. กรุงเทพฯ : เทียนวรรณ. 

_____________. (2542). ทฤษฎีเบือ้งต้นแห่งวรรณคด ี(พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ : ศยาม. 
ชลดา  เรืองรักษลิ์ขิต, ดวงมน  จิตร์จ  านงค ์ และร่ืนฤทยั  สจัจพนัธุ์. (2541). ประวตัวิรรณคดีวจิารณ์ พ.ศ. 

2325 – 2525 (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ : ประพนัธส์าส์น จ  ากดั. 
ชตัสุณี สินธุสิงห์ (บรรณาธิการ). (2538). วรรณคดีทัศนา (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ : โครงการต ารา 

คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ชยัวฒัน์   ล้ิมเศรษฐานุวตั. (2548). จติร ภูมศัิกดิ์ ฉบับการ์ตูน จากสิบส่ีตุลา...ถึงสังคมก่อนยุคนิค!!!  

(พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ : เคลด็ไทย. 
ดวงมน   จิตร์จ  านง. (2523). “กลบัไปอ่าน ‘ศิลปเพื่อชีวิต  ศิลปเพื่อประชาชน’.” โลกหนังสือ, 4(3), 23-35. 
ดอกไมด้  า. (2528). “งู: ภาพวาดไม่คมชดัของชีวิตท่ีเป็นเท็จ แต่ไม่อาจพิสูจน์ใหเ้ห็นจริงได.้”  

สยามรัฐสัปดาหวจิารณ์, 31(36), 31-32. 
ตรีศิลป์  บุญขจร. (2523). นวนิยายกบัสังคมไทย พ.ศ. 2475-2500. กรุงเทพฯ : บางกอกการพิมพ.์ 



256 

 

ตรีศิลป์  บุญขจร. (2542). นวนิยายกบัสังคมไทย 2475-2500 (พมิพ์คร้ังที่ 2 แก้ไขปรับปรุง). กรุงเทพฯ:  
โครงการต าราคณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ทวีศกัด์ิ   ป่ินทอง. (2546). นวนิยายกบัการเมอืงไทย ก่อนและหลงัเหตุการณ์ 14  ตุลาคม  2516   
(พ.ศ. 2507-2522). กรุงเทพฯ : รักอกัษร. 

_____________. (2554). วรรณคดีกบัสังคมไทย (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 
ทีปกร. (2540). ศิลปเพือ่ชีวติ ศิลปเพือ่ประชาชน (จดัพิมพใ์หม่จากตน้ฉบบัดั้งเดิมปี 2500). 

กรุงเทพฯ : นกฮูก. 
ท านอง  วงศพ์ุทธ. (2547).    “วิเคราะห์นวนิยายของวิมล  ไทรน่ิมนวล   คนทรงเจา้ และอมตะ”.   

สงขลา: วิทยานิพนธศ์ิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (สายวรรณคดี) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์.  

ธญัญา   สงัขพนัธานนท.์ (2538).  ปรากฏการณ์แห่งวรรณกรรม. กรุงเทพฯ : นาคร. 
ธิดา   โมสิกรัตน.์ (2555). “หน่วยท่ี 5   วรรณคดีสมยัรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2394-2475” ในเอกสารการสอนชุด 

วชิาวรรณคดีไทย หน่วยที่ 1-7 (พิมพค์ร้ังท่ี 3).  นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
นภาลยั  สุวรรณธาดา. (2547). “หน่วยท่ี 10  แนวการวิจารณ์ร้อยกรองร่วมสมยั” ในเอกสารการสอนชุดวชิา 

ภาษาไทย 7 (วรรณคดีวจิารณ์ส าหรับครู) หน่วยที่ 9-15 (พิมพค์ร้ังท่ี 2).   
นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

นฤมิตร  สอดศุข. (2537). ประวตัศิาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจนีจนถึงยุคส่ีทันสมยั: ผลกระทบต่อ พคท.  
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 

บรรจง  บรรเจอดศิลป์. (2517). ศิลปวรรณคดีกบัชีวติ. กลุ่มผูห้ญิงธรรมศาสตร์จดัพิมพ.์  
กรุงเทพฯ : เจริญวิทยก์ารพิมพ.์ 

บวัแพน  นนัทพิสยั. (2530). “ผลประโยชน์กบัศิลปะ เง่ือนไขระหว่างส านกัพิมพก์บันกัเขียน.”  
สยามรัฐสัปดาหวจิารณ์, 34(11), 37-38. 

บ ารุง  สุวรรณรัตน์ และ ชูศกัด์ิ  เอกเพชร. (2523).  วรรณกรรมสังคมและการเมอืง (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  
กรุงเทพฯ : เจริญวิทยก์ารพิมพ.์ 

บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ, หม่อมหลวง. (2517). วเิคราะห์รสวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันา 
พานิช จ ากดั. 

_____________. (2539). แว่นวรรณกรรม (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินต้ิง 
แอนดพ์บัลิชช่ิง จ  ากดั (มหาชน). 

เบเนดิกท ์  แอนเดอร์สนั. (2553). ในกระจก: วรรณกรรมและการเมอืงสยามยุคอเมริกนั.  
(แปลจากเร่ือง In the mirror: Lirweature and Politics in Siam in the American Era   
โดย ไอดา  อรุณวงศ ์และพงษเ์ลิศ  พงษว์นานต์) กรุงเทพฯ : อ่าน. 



257 

 

ปฐม   ทรัพยเ์จริญ. (2556). ปัญหาสังคม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 
_____________.  (2556). สังคมวทิยาเมอืง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 
ปนดัดา  เลิศล  ้าอ  าไพ และรัศมี  เผา่เหลืองทอง. (2525). “คุยกบั เบนเนดิค  แอนเดอร์สนั   

นกัวิชาการแห่งมหาวิทยาลยัคอร์แนล ผูแ้ปล “รวมเร่ืองสั้นสมยัใหม่” ของไทยเป็นภาษาองักฤษ.”  
โลกหนังสือ, 5(6), 51-65. 

ประเสริฐ  จนัด า (เสาะหาและรวบรวม). (2532). ต านานนายผ ี อศันี  พลจนัทร. กรุงเทพฯ: ดอกหญา้. 
พลศกัด์ิ   จิรไกรศิริ. (2522). วรรณกรรมการเมอืง. กรุงเทพฯ : กราฟิคอาร์ต. 
พฒัจิรา   จนัทร์ด า. (2547). การอ่านและการวจิารณ์เร่ืองส้ัน. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊กส์. 
พิเชฐ   แสงทอง. (2550).  วาทกรรมวรรณกรรม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.  
ไพรถ   เลิศพิริยกมล. (2542). วรรณกรรมปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช จ ากดั. 
ไพลิน   รุ้งรัตน์. (2523). “ลกัษณะสามแบบของงานวรรณกรรม.” โลกหนังสือ, 4(1),20-29. 
_____________.  (2528). “การเดินทางไปสู่กอ้นเมฆของคนหนุ่มสาว วฏัจกัรท่ีไม่รู้จกัส้ินสุด.”  

สยามรัฐสัปดาหวจิารณ์, 32(13), 37. 
_____________.  (2529). “วรรณกรรมข้ึนห้ิงในรอบปี 2528.” สยามรัฐสัปดาหวจิารณ์, 32(29), 37-38. 
_____________.  (2533). “รางวลัคนวรรณกรรมยคุนิกส์.” สยามรัฐสัปดาหวจิารณ์, 36(34), 38-40. 
ไพลิน   รุ้งรัตน์  และร่ืนฤทยั  สจัจพนัธุ์. (2541). 25  ปี  14  ตุลา  มองผ่านวรรณกรรมเพือ่ชีวติ, ภาพ 

โดยรวมของกวนีิพนธ์เพือ่ชีวติ. กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการโครงการ 25 ปี  14  ตุลา.  
มารุต  บุนนาค. (2520). หลงั 6 ตุลา 19. กรุงเทพฯ : ศนูยก์ารพิมพ ์438/3. 
มาโนช   ดินลานสกลู. (2547). วรรณทัศน์. สงขลา: ภารกิจการผลิตเอกสารและต ารา  มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
ยศ สนัตสมบติั. (2550). ฟรอยด์และพฒันาการของจติวเิคราะห์: จากความฝันสู่ทฤษฎีสังคม.  

กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมการสร้างต ารา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
ยรุฉตัร   บุญสนิท. (2533). “หน่วยท่ี 11  วรรณคดีกบัสงัคมเมือง” ในเอกสารการสอนชุดวชิาพฒันาการ 

วรรณคดีไทย เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15. นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
_____________. (2538). วรรณวจิารณ์. โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต ้  

ล าดบัท่ี 76. 
_____________. (2555). “หน่วยท่ี 3   วรรณคดีวิจารณ์แนวสงัคมศาสตร์” ในเอกสารการสอนชุดวชิา 

ภาษาไทย 7 (วรรณคดีวจิารณ์ส าหรับครู) หน่วยที่ 1-8 (พิมพค์ร้ังท่ี 6).  นนทบุรี: 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

รัชนีกร  มุณีแนม.  การวเิคราะห์ทัศนะทางสังคมในนวนิยายของ วมิล  ไทรนิ่มนวล. สงขลา: ปริญญา 
การศึกษามหาบณัฑิต วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลยัทกัษิณ. 2544.    

ร่ืนฤทยั สจัจพนัธุ ์(บรรณาธิการ). (2544). 25 ปี การวจิารณ์ "ค าพพิากษา". กรุงเทพฯ : ชมนาด. 



258 

 

ร่ืนฤทยั  สจัจพนัธุ.์ (2549). สุนทรียภาพแห่งชีวติ. กรุงเทพฯ : ณ เพชร. 
_____________. (2555). “หน่วยท่ี 6   วรรณกรรมปัจจุบนั พ.ศ. 2475-2516” ในเอกสารการสอนชุดวชิา 

วรรณคดีไทย หน่วยที่ 1-7 (พิมพค์ร้ังท่ี 3).  นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
_____________. (2556). วรรณกรรมปัจจุบัน (พิมพค์ร้ังท่ี 18). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 
รุ่งวิทย ์สุวรรณอภิชน. (2548).  ศรีบูรพา: ศรีแห่งวรรณกรรมไทย (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ: วิชญา. 
ลาวณัย ์ เขมะพนัธุม์นสั. (2521). “ความหวงัของคนชนบท..ทางรอดของไทย.” ปาจารยสาร, 6(31), 47-56. 
ว.วินิจฉยักุล. (2532). “วรรณกรรมไทยในสองทศวรรษ พ.ศ. 2500-2530 และ 2531-2540.”  

สยามรัฐสัปดาหวจิารณ์ ฉบบัพิเศษ 35 ปี, 89-90. 
_____________.  (2533). “แนวโนม้ของวรรณกรรมปัจจุบนั: ทศวรรษของการต่อสูค้ร้ังใหม่.”  

สยามรัฐสัปดาหวจิารณ์,  36(36), 42. 
_____________.  (2537). ปากไก่วรรณกรรม. กรุงเทพฯ : ดอกหญา้. 
วลัยา  วิวฒัน์ศร. (2538). วรรณวนิิจ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.      
วิจกัขณ์  ประกายเสน. (2527). “จุดประทีปวรรณกรรมไทยในศตวรรษท่ีสามของกรุงรัตนโกสินทร์.”  

สยามรัฐสัปดาหวจิารณ์, 31(20), 32-33. 
วิทย ์ ศิวะศริยานนท.์ (2544). วรรณคดีและวรรณคดีวจิารณ์. พิมพค์ร้ังท่ี 6. กรุงเทพฯ : ธรรมชาติ. 
วิภา   กงกะนนัทน์. (2532). วรรณคดีศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช. 
วิเศษ  คนหาญ. (2539). พฒันาการทางความคดิในวรรณกรรมของ วฒัน์  วรรลยางกูร.  

มหาสารคาม: ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.  
วิมล   ไทรน่ิมนวล. (2518). ศพสุดทา้ย  ชาวกรุง, 24 (12), 28-33. 
_____________. (2519). ชายเฒ่ากลางป่าลึก.  ชาวกรุง, 25 (8), 20-24. 
_____________. (2530). คนจน (พิมพค์ร้ังท่ี 2 ฉบบัสมบูรณ์). กรุงเทพฯ : ทานตะวนั. 
_____________.  (2531). คนทรงเจ้า. กรุงเทพฯ : ทานตะวนั. 
_____________.  (2531). งู (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ : ทานตะวนั 
_____________.  (2533). กระแสลมที่พดักลบั (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ : ทานตะวนั. 
_____________.  (2533). วนัฟ้าหม่น. กรุงเทพฯ : ทานตะวนั 
_____________.  (2534). ดวงเดือนในห้วงน า้. กรุงเทพฯ : ทานตะวนั 
_____________.  (2544). ผู้ไขว่คว้า (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ : สยามประเทศ. 
_____________.  (2550). นิกเอดส์. กรุงเทพฯ : ตน้ออ้ แกรมมี่ จ  ากดั. 
_____________.  (2550). โคกพระนาง (พิมพค์ร้ังท่ี 5). กรุงเทพฯ : สามญัชน 
_____________.  (2550). จ้าวแผ่นดิน (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ: สามญัชน 
_____________.  (2550). งู (พิมพค์ร้ังท่ี 9). กรุงเทพฯ : สามญัชน 



259 

 

_____________.  (2545). วญิญาณแห่งสายลมพดัพาฉันมา. กรุงเทพฯ : สยามประเทศ. 
วีระ   สมบูรณ์. (2522). บทเรียนจากอดีต รัฐนิยมของจอมพล ป. กบัผลท่ีมีต่อวฒันธรรม. ปาจารยสาร,  

7(35), 7-19. 
วรรณา   บวัเกิด. (2547). “หน่วยท่ี 11  แนวการวิจารณ์นวนิยายและเร่ืองสั้น” ในเอกสารการสอนชุดวชิา 

ภาษาไทย 7 (วรรณคดีวจิารณ์ส าหรับครู) หน่วยที่ 9-15 (พิมพค์ร้ังท่ี 2).   
นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สกุล  บุณยทตั. (2534). “เมื่อสงัคมโลกกา้วหมุนไปขา้งหนา้ คนวรรณกรรมจะหมุนโลก 
ของตนไปทางไหน?.” สยามรัฐสัปดาหวจิารณ์, 37(29), 40. 

สมบติั  จ  าปาเงิน (ผูร้วบรวม). (2536). นิพนธสาร ‘ศรีบูรพา’ (เล่ม 1). กรุงเทพฯ : ดอกหญา้.          
สมบูรณ์   วรพงษ.์ (2546). บนเส้นทางนักเขียน. กรุงเทพมหานคร: อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์. 
สมัพนัธ ์กอ้งสมุทร (บรรณาธิการ). (2548). 30 ปี ศรีดาวเรือง 60 ปี สุชาติ สวสัด์ิศรี. กรุงเทพฯ :  

วสี ครีเอชัน่. 
สาธุ  สุเมธี. (2525).  “แง่คิดบางประการในการวิจารณ์วรรณกรรมสนองขอ้เสนอของ เสถียร  จนัทิมาธร.”  

โลกหนังสือ, 5(4), 82-87. 
สายทิพย ์  นุกลูกิจ. (2543). วรรณกรรมไทยปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : เอส. อาร์. พร้ินต้ิง. 
สิทธา  พินิจภูวดล. (2555). “หน่วยท่ี 1   ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัวรรณคดีวิจารณ์” ในเอกสา ร 

การสอนชุดวชิาภาษาไทย 7 (วรรณคดีวจิารณ์ส าหรับครู) หน่วยที่ 1-8 (พิมพค์ร้ังท่ี 6).  นนทบุรี: 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สุกญัญา   ภทัราชยั. (2533). “หน่วยท่ี 13  วรรณคดีกบัสงัคมชนบท” ในเอกสารการสอนชุดวชิาพฒันาการ
วรรณคดีไทย เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15. นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สุจิตต ์ วงษเ์ทศ และคนอ่ืน ๆ. (2533). “ส ารวจสถานะและบทบาทของจิตร  ภูมิศกัด์ิ.” ปาจารยสาร, 19(2),  
บทน า- 25. 

สุจิตรา   จรจิตร. (2547). มนุษย์กบัวรรณกรรม (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
สุชาติ   สวสัด์ิศรี (บรรณาธิการ). (2519). ค าขานรับ  รวมเร่ืองส้ันร่วมสมยัของไทย.  

กรุงเทพฯ : ดวงกมล. 
สุวรรณา  เกรียงไกรเพช็ร์ (บรรณาธิการ). (2548).  ทางสายใหม่แห่งวรรณกรรมไทย: ทัศนะวจิารณ์ต่อ 

นวนิยายยุคแรก. กรุงเทพฯ : ชมนาด. 
สุวรรณี  ประสาทศรี. (2542).  “วิเคราะห์วรรณกรรมบนัเทิงคดีของวิมล  ไทรน่ิมนวล”.  

มหาสารคาม: ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.      
เสถียร  จนัทิมาธร. (2517). คนเขียนหนังสือ. กรุงเทพฯ : ประพนัธสาส์น. 
_____________. (2525). สายธารวรรณกรรมเพือ่ชีวติของไทย. กรุงเทพฯ : ส านกัศิลปวฒันธรรม. 



260 

 

เสาวลกัษณ์   อนนัตศานต.์ (2554). วรรณกรรมหลกีหนี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 
หนอน  นิรนาม. (2532).  “คนทรงเจา้.” สยามรัฐสัปดาหวจิารณ์, 35(5) 41-42. 
อคัร  ปัจจกัขะภติั . (2555). การสลายไทยสานึกผ่านส่ือวรรณกรรมเชิงทดลอง.  

เชียงใหม่: ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ)  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
อิงอร   สุพนัธุว์ณิช. (2547). เลือ่มลายสายรุ้ง. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย  

คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
_____________ . (2547). วรรณกรรมวจิารณ์. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลยั. 
_____________ . (2548). ปริทัศน์เร่ืองส้ันไทย. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
_____________ . (2552). นวนิยายนิทัศน์.พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
_____________. (2554). วรรณกรรมปริทัศน์: ภาพสะท้อนสังคมไทยร่วมสมยั. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส จ ากดั 
 
 
 



261 

 

ประวตัผิู้วจิยั 
 

ช่ือ – สกุล   

ที่อยู ่

ประวติัการศึกษา 

     พ.ศ. 2553 

       พ.ศ. 2555                        

 

      

      

 

 

นางสาวเสาวคนธ์ สุขรักษ ์ 

กรุงเทพมหานคร 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย                      

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  

ศึกษาต่อระดบัอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  

 

 

 


	1 ปกนอกภาษาไทย.pdf
	2 หน้าปกในภาษาไทย.pdf
	3 หน้าปกในภาษาอังกฤษ.pdf
	4 หน้าอนุมัติ.pdf
	5 หน้าบทคัดย่อภาษาไทย.pdf
	6 หน้าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ.pdf
	7 กิตติกรรมประกาศ.pdf
	8 สารบัญ.pdf
	บทที่-1-pdf.pdf
	บทที่-2-pdf.pdf
	บทที่-3-pdf.pdf
	บทที่-4-pdf.pdf
	บทที่-5-pdf.pdf
	รายการอ้างอิง.pdf
	ประวัติผู้วิจัย.pdf

