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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษางานเขียนของ ศิเรมอร อุณหธูป ในแนวทางการ

วิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศจากงานเขียนบันเทิงคดีและสารคดีที่มีเนื้อหาน าเสนอเรื่องธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งศึกษาที่แนวคิดเชิงนิเวศ บทบาทและจิตวิญญาณเชิงนิเวศของผู้หญิง และกลวิธี
การประพันธ์ที่ใช้สร้างจิตส านึกเชิงนิเวศ ผลการศึกษาพบว่า งานเขียนของศิเรมอร อุณหธูปปรากฏ
แนวคิดเชิงนิเวศ 3 แนวคิด คือ แนวคิดที่แสดงกระบวนทัศน์แบบองค์รวม  แนวคิดที่แสดงการ
เชื่อมโยงธรรมชาติกับผู้หญิง และแนวคิดที่แสดงการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันทางสังคม วิถีชีวิตและ
ความเป็นมนุษย ์                

จากการศึกษางานเขียนบันเทิงคดีจ านวน 3 เรื่อง พบว่า ตัวละครเอกหญิงในแต่ละเรื่องได้
แสดงบทบาทและจิตวิญญาณเชิงนิเวศของผู้หญิง ดังนี้ เรื่องสั้น “ราวกิ่งกับวงกลีบเนียนกริบ”  ตัว
ละครหญิงแสดงบทบาทและจิตวิญญาณเชิงนิเวศผ่านการเชื่อมโยงธรรมชาติกับตนเองในแง่ของ
ความรู้สึกและประสบการณ์ที่มีร่วมกัน นวนิยายเรื่อง “ล าเนาป่า” ตัวละครหญิงปฏิเสธต่อกฎเกณฑ์ 
ค่านิยมของสังคมและเชื่อมโยงผู้หญิงกับธรรมชาติในแง่ของการถูกครอบง าจากผู้ชายและมนุษย์  เพ่ือ
น าไปสู่การปลดปล่อยทั้งผู้หญิงและธรรมชาติ และนวนิยายเรื่อง “ใจดวงร้าว” ตัวละครหญิงมอง
ธรรมชาติว่ามีชีวิตในฐานะบรรพบุรุษและญาติพ่ีน้องของตนน าไปสู่การหลอมรวมจิตวิญญาณกับ
ธรรมชาติ ด้านกลวิธีการประพันธ์ งานเขียนบันเทิงคดีน าเสนอความคิดเรื่องธรรมชาติและประเด็น
ทางด้านนิเวศวิทยาเพ่ือสร้างจิตส านึกเชิงนิเวศผ่านองค์ประกอบของวรรณกรรม  ได้แก่ การเล่าเรื่อง 
ตัวละคร โครงเรื่อง และฉาก นอกจากนี้ ยังมีการใช้ค าที่เแสดงถึงความงามและความส าคัญของ
ธรรมชาติ และใช้ภาพพจน์แสดงความมีชีวิตของธรรมชาติ อารมณ์ความรู้สึกของตัวละครเพ่ือโน้มน้าว
ให้ผู้อ่านเห็นคุณค่าและความส าคัญของธรรมชาติ 

การศึกษางานเขียนสารคดีจ านวน 11 เรื่อง พบว่า ผู้หญิงในงานสารคดีหรือผู้เขียนได้แสดง
บทบาทและจิตวิญญาณเชิงนิเวศใน 2 ประเด็นหลักคือ ประเด็นแรก ความเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ร่มเงา
ธรรมชาติ เกิดจากการประจักษ์แจ้งในตัวตนเชิงนิเวศน าไปสู่วิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติและ
บทบาทนักเขียนที่มีส านึกต่อสังคม ประเด็นที่สอง ชีวิตที่พ่ึงพาธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
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ผู้เขียนน าเสนอการรักษาสุขภาพด้วยธรรมชาติบ าบัดซึ่งเป็นวิธีที่ท าให้ผู้เขียนเกิดความตระหนั กว่า
มนุษย์เกิดจากธรรมชาติและน าไปสู่ท่าทีที่ปฏิบัติต่อธรรมชาติด้วยความนอบน้อม  ด้านกลวิธีการ
ประพันธ์ งานเขียนสารคดีมีจุดเด่นที่การใช้ค าและภาพพจน์แสดงปัญหาสิ่งแวดล้อมและน าเสนอ
คุณค่าในตัวเองของธรรมชาติเพ่ือสร้างมุมมองใหม่ต่อธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุ ขใน
สังคมนิเวศ โดยใช้ค าท่ีมีความหมายตรงข้ามหรือขัดแย้งกันและซ ้าค าเพ่ือเน้นคุณค่าของธรรมชาติและ
ชี้ให้เห็นผลเสียของการพัฒนา และใช้ภาพพจน์แสดงความมีชีวิตของธรรมชาติ  ความรุนแรงของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และวิพากษ์วิจารณ์การกระท าของมนุษย์ 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

59202204 : Major (Thai) 
Keyword : Siremorn Ounhatub, Ecocriticism, Nature writings 

MISS DUANGKAMON CHANSIRI : A STUDY OF SIREMORN OUNHATUB’S WORKS 
IN ECOCRITICISM THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR AREEYA HUTINTA, Ph.D. 

This thesis aimed to investigate the works of Siremorn Ounhatub by 
adopting ecocriticism to criticize nature writings, both fiction and non-fiction. The 
study focused on ecological concepts, roles and spiritualities of women, and also 
focused on the writing techniques adopted to construct ecological consciousness. 
The study found that the works of Siremorn Ounhatub projected three ecological 
concepts which were the concept of holistic paradigm presentation, the concept of 
connection between natures and women, and the concept of criticizing social 
institutes, habits, and human beings. 

By investigating three fictions, the result revealed that the female 
protagonist in each story performed ecological role and spirituality. In “Rao King Kap 
Wong Kleep Nien Krip”, the short story, the female character performed the 
ecological role and spirituality by connecting nature with herself, especially in 
feelings and collective experiences. In “Lam Nao Pa", the novel, the female character 
declined the rule and social value, but connected herself with nature, especially in 
the way of male and human domination. Besides, the connection emancipated both 
women and nature. Lastly, in “Jai Duang Rao”, the novel, the female character 
treated natures as the living things who were her ancestors and relatives. It caused 
the spirituality to merge with the natures. In the part of writing techniques, the 
fictions presented the idea of nature and ecological aspect and constructed 
ecological consciousness through literary elements, i.e., narrations, characters, plots, 
and settings. Furthermore, there were words expressing beauty and importance of 
nature. While figures of speech were used to project the vitality of nature and 
character's feeling. The techniques convinced the reader to perceive the value and 
the importance of nature. 
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By investigating 11 non-fictions, the result revealed that the woman in the 
non-fictions who was the author performed the ecological role and spirituality in two 
main issues. Firstly, the unity under the nature's shade was caused by ecological self-
realization. It led to the habit relating to the nature and the author’s role towards 
mindfulness of society. Secondly, the life relied on the nature and protecting the 
environment. The author presented the health maintenance by using natural 
therapy. It was the way that helped the author to realize that human was originated 
by nature, and led to the respectful attitude towards nature. In the part of writing 
techniques, the non-fictions were significant in word uses and figures of speech. The 
techniques pointed out the environmental problems and performed the self-values 
of nature. It constructed the new perception of nature and peaceful living with each 
other in ecological society by using antonym and repetition to emphasize the value 
of nature and identify the bad point of development. Moreover, the figure of speech 
projected vitality of nature, severity of environmental problem, and also criticized 
the human behaviors. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาของผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อารียา หุติน
ทะ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เมตตาให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ท าวิทยานิพนธ์และการท างาน คอยให้ก าลังใจและผลักดันจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จไปได้ ด้วยความ
ซาบซึ้งในพระคุณ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี ้

ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์และชี้แนะข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ จนวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้สมบูรณ์มากขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา ณ หนองคาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ที่ช่วยปูพื้นฐานในการศึกษาการวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศ อันเป็นจุดเริ่มต้นและแรงบันดาล
ของการศึกษางานวรรณกรรมในแนวทางนี้ และกรุณาให้ค าแนะน า ตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง และขัดเกลา
ประเด็นที่ขาดหายไปในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ข อ ก ร า บ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ ค ณ า จ า ร ย์ ภ า ค วิ ช า ว ร ร ณ ค ดี  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ที่กรุณาให้ความรู้และปูพ้ืนฐานการศึกษาท้ังด้านภาษาและวรรณคดีแก่ผู้วิจัย 

ขอขอบพระคุณ คุณศิเรมอร อุณหธูป นักเขียนเจ้าของผลงาน ที่สร้างสรรค์งานเขียนอัน
ทรงคุณค่า ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เกิดข้ึน 

ขอขอบคุณ คุณลลิตา จึงสงวนสิทธิ์ คุณวันชนะ รุ่งนิยม คุณวรรธนะ ปัญบุตร คุณศุภณัฐ 
เทียนทอง คุณกรกฎา บุญวิชัย คุณสิริมาส บ ารุงสิน คุณกรกฎ ค าแหง คุณศุภลักษณ์ หอมชื่น และเพ่ือน 
พ่ีน้องทุกคนที่คอยถามไถ่ ให้ก าลังใจ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้วิจัย ขอขอบคุณญาติพ่ีน้องทุกคน ทั้ง
คุณน้า คุณลุง น้องสาว น้องชาย ที่คอยให้ก าลังใจและการดูแลที่ดีมาโดยตลอด 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้ความรัก ความห่วงใย ให้ก าลังใจและ
การดูแลที่ดีเสมอมา  อีกทั้งเสียสละทุนทรัพย์เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของลูกจนส าเร็จสมความปรารถนา 
ความส าเร็จในครั้งนี้จึงขอมอบแด่บิดา มารดาที่เคารพ 

  
  

ดวงกมล  จันทร์ศิริ 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นปัญหาที่นับวันมีแต่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่มี
การปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าว
กระโดดได้รุกรานท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง กล่าวได้ว่าประวัติศาสตร์สมัยใหม่
นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม เป็นประวัติศาสตร์แห่งการท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
กว้างขวาง (ปาจารยสาร,  2530: 9) ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศให้เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 
พ้ืนที่ป่าลดลง อากาศและน ้าเต็มไปด้วยมลพิษ ดินเต็มไปด้วยสารปนเปื้อน สัตว์และพืชบางชนิดสูญ
พันธุ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นที่สนใจของผู้คนทั่วโลก ด้วยความตระหนักว่าปัญหานี้มิได้ส่งผลกระทบ
เพียงแค่ในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง ประเทศใดเพียงประเทศหนึ่ง แต่ส่งผลกระทบถึงกันไปทั่วทั้งโลก และ
เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน แต่ก็ดูเหมือนจะไม่ง่ายดายนัก จากค ากล่าวของประเวศ 
วะสี (2536) ว่า “วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมโลกที่เราก าลังเผชิญอยู่ร่วมกันเป็นวิกฤตการณ์ของ
มนุษยชาติที่รุนแรงที่สุด และแก้ไขยากที่สุด เพราะศัตรูของการสู้รบคราวนี้คือตัวเราเอง” นั่นแสดงให้
เห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นเกิดมาจากมนุษย์ การจะแก้ไขปัญหานี้จึงต้องเริ่มต้นที่มนุษย์เอง ซึ่งเป็น
เรื่องท่ียากท่ีสุด จะเห็นได้ว่าแม้คนทั่วโลกจะให้ความสนใจและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ก็มิได้
ท าให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นลดลงแต่อย่างใด ด้วยผู้คนให้ความสนใจกับปัญหา แต่มีเพียงไม่กี่คนที่จะ
สนใจแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง คนส่วนใหญ่ได้แต่เพียงรับรู้ หลังจากนั้นก็กลับไปกอบโกยใช้ธรรมชาติ
และท าลายสิ่งแวดล้อมอย่างที่เคยเป็นมา จากทัศนคติเกี่ยวกับธรรมชาติที่ไหลเวียนอยู่ในความคิดของ
มนุษย์ว่าธรรมชาติเป็นเพียงทรัพยากรที่มนุษย์สามารถควบคุมและใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่จ ากัด ต้น
ตอของปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันจึงเป็นผลอันเนื่องมาจากทัศนคติของมนุษย์นั่นเอง การจะแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงต้องเริ่มต้นด้วยการแก้ไขทัศนคติของมนุษย์เสียก่อน 

ในบริบทของสังคมไทยก็เช่นกัน จากการศึกษาของ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ (2545) เรื่อง 
“นิเวศประวัติศาสตร์: พรมแดนความรู้” แสดงให้เห็นว่า ความคิดและทัศนคติเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้
เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยอรรถจักร แบ่งพัฒนาการของแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยออกเป็น 
3 ช่วง ช่วงแรกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่  4 จนถึง พ.ศ. 2500 ในช่วงนี้เป็นการรับรู้และให้ความหมาย
ธรรมชาติ โดยเน้นลักษณะทางกายภาพ คือ รับรู้และให้ความหมายบนพ้ืนฐานของความคิดเชิง
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ประจักษ์ เน้นการอธิบายธรรมชาติ ปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการมอง
ธรรมชาติที่เน้นการอธิบายตามลักษณะที่เป็นจริงของธรรมชาติเช่นนี้ ท าให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ระยะเวลานี้ยังมีจ านวนไม่มากนัก 

ช่วงที่สองตั้งแต่พ.ศ. 2500 เป็นต้นมาจนถึงพ.ศ. 2518 เป็นการรับรู้และให้ความหมาย
ธรรมชาติ โดยเน้นว่าลักษณะทางกายภาพนั้นมีค่าในทางเศรษฐกิจในฐานะทรัพยากรธรรมชาติ การ
รับรู้และให้ความหมายเช่นนี้เป็นผลอันสืบเนื่องมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ที่ความหมายของ
ธรรมชาติถูกเน้นเพียงด้านเดียวคือ การเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่คนไทยควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ความคิดนี้ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนด้วย จึงเป็นแนวคิดที่ยังคงมีพลังแรงกล้าอยู่
ในปัจจุบันและเป็นแนวคิดท่ีส่งผลให้เกิดการท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางจนส่งผล
ให้เกิดแนวคิดใหม่ในระยะต่อมา  

ช่วงที่สาม หลังพ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบัน เป็นการรับรู้และให้ความหมายของธรรมชาติที่มี
ความหลากหลายและสลับซับซ้อน ซึ่งเกิดขึ้นจากการสร้าง “องค์ความรู้ใหม่” ทั้งการกล่าวถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อมในหลักสูตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ว่าเป็นปัญหาอันเนื่องมาจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมและความเจริญทางวิทยาศาสตร์และการรื้อฟ้ืนองค์ความรู้ดั้งเดิมของชาวบ้านในเรื่อง 
“คนกับป่า” เพื่อต่อรองและต่อสู้กับรัฐในการเข้าถึงทรัพยากร การให้ความหมายธรรมชาติในช่วงนี้ยัง
เป็นผลอันเนื่องมาจากกระแสความตระหนักถึงปัญหาร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม มีความพยายาม
ที่จะท าความเข้าใจและให้คุณค่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความรู้ทางนิเวศวิทยา ที่มองว่าสรรพ
สิ่งในระบบนิเวศต่างส่งผลกระทบถึงกันและทุกสิ่งต่างมีคุณค่าในตัวเอง ช่วง พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2529 
เป็นช่วงที่สังคมไทยมีความตื่นตัวมากกับกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จากการ
ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนน ้าโจน ซึ่งมีจุดตั้งเขื่อนอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์ป่าและการสร้างเขื่อนนั้นจ าต้องใช้พ้ืนที่เป็นจ านวน 108 ,750 ไร่ หากรวมเส้นทางคมนาคม 
เส้นทางชักลากไม้แล้วจะต้องสูญเสียพ้ืนที่ป่าถึง 590,081 ไร่ (วรพจน์ ณ นคร, 2533: 84) ผลกระทบ
จากการสร้างเขื่อนนี้นอกจากจะเป็นการเร่งท าลายป่าที่มีความสมบูรณ์ที่สุดแหล่งสุดท้ายในประเทศ
ไทยแล้ว ยังส่งผลต่อพันธุ์พืชและสัตว์ที่อยู่ในบริเวณนั้นต้องสูญไปด้วย (คณะกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 15 สถาบัน , 2530: 3) จึงเกิดขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้าน
โครงการเขื่อนน ้าโจนขึ้น และน าไปสู่นโยบายปิดป่าในพ.ศ. 2530 ในช่วงพ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2540 จึง
เป็นช่วงที่กระแสของการอนุรักษ์เบ่งบานมากและเป็นที่สนใจของประชาชนอย่างแพร่หลาย จนมีการ
จัดประชุมสัมมนาสิ่งแวดล้อมขึ้นในปีพ.ศ. 2533 และส่งผลให้มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 
2535 แต่หลังจากนั้นกระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยก็เริ่มซบเซาและ
เลือนหายไปจากสังคม (ทักษิณ จันทรารักษ์ , 2559: 120) ด้วยแม้จะมีกระแสการอนุรักษ์ที่ให้
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ความหมายธรรมชาติใหม่เกิดขึ้นเรื่อย ๆ แต่การรับรู้และให้ความหมายธรรมชาติในฐานะการเป็น
ทรัพยากร (ซึ่งการให้ความหมายในแง่นี้ มิได้ให้ในฐานะที่ธรรมชาติมีคุณค่าในตัวเอง แต่ให้ในฐานะที่
เป็นผลประโยชน์รับใช้มนุษย์ได้ตามต้องการ) ก็ยังคงมีพลังเพียงพอในการก าหนดความคิดของคนใน
สังคม ความคิดและทัศนคติของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีส่วนส าคัญอย่างมากที่
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

Lawrence Buell (1995) นักวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิ เวศคนส าคัญ กล่าวว่า ปัญหา
สิ่งแวดล้อมอยู่ที่วิธีคิดมากกว่าปัญหาทางกายภาพ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่สุดคือการ
เปลี่ยนแปลงที่วิธีคิด และการที่จะเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนอุดมการณ์ได้นั้นเครื่องมือที่ส าคัญคือ 
วรรณกรรม เพราะภาษาและจินตนาการมีอ านาจในการก าหนดและครอบง าความคิดของมนุษย์ 
วรรณกรรมจึงสามารถเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ ความคิดนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาวรรณกรรมที่เรียกว่า “การวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศ” (Ecocriticism) 

“การวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศ” เป็นการศึกษาที่มุ่งวิเคราะห์ตัวบทในงานวรรณกรรมเพ่ือ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Cheryll Glotfelty (1996) ผู้ที่
ได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกและได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาของสาขาวิชานี้ ได้กล่าวถึงความหมายของการ
วิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศไว้ว่า คือ “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ” โดยมีพ้ืนฐานอยู่บนความคิดที่ว่า วัฒนธรรมของมนุษย์เชื่อมโยงกับโลกทางกายภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางวัฒนธรรมอย่างภาษาและวรรณคดีกล่าวได้ว่า การวิจารณ์วรรณกรรม
แนวนิเวศ เป็นการวิจารณ์ที่ก าลังเหยียบเท้าข้างหนึ่งอยู่บนวรรณคดีและอีกข้างหนึ่งอยู่บนผืนแผ่นดิน 
(Cheryll Glotfelty, 1996: xvi-xvii) ธัญญา สังขพันธานนท์ (2556: 40) ได้กล่าวถึง การวิจารณ์
วรรณกรรมเชิงนิเวศไว้ว่า เป็นแนวคิดและทฤษฎีที่ให้ความสนใจศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
งานวรรณกรรม โดยใช้ฐานความรู้ด้านนิ เวศวิทยา (Ecology) และแนวคิดสิ่ งแวดล้อมนิยม 
(Environmentalism) มาเป็นพ้ืนฐานในการศึกษา  

เรื่องประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่ได้มีเพียงแค่นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการด้าน
วรรณกรรมที่กล่าวถึงข้างต้นให้ความสนใจเท่านั้น นักสตรีนิยมก็ให้ความสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม เรื่อง
ของนิเวศวิทยาด้วยเช่นกัน ในความเห็นของนักสตรีนิยมจ านวนมากที่สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น เห็น
ว่ามีความเชื่อมโยงโดยตรงและเห็นได้ชัดระหว่างการขูดรีดประโยชน์และการครอบครองธรรมชาติกับ
การกดขี่ผู้หญิง ดังที่อิเนสตรา คิง กล่าวว่า “ความเกลียดชังผู้หญิงและความเกลียดชังธรรมชาตินั้น
เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดและเสริมกันและกัน” (ลภาพรรณ ศุภมันตรา แปลจาก เดวิด คินส์ลีย์, 2551: 
420) แนวคิดเช่นนี้เรียกว่า “สตรีนิยมเชิงนิเวศ”  
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แนวคิดสตรีนิยมเชิงนิเวศ มองปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะองค์
รวม และเสนอภาพความสัมพันธ์ของผู้หญิงกับธรรมชาติที่ด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องสมดุล  ให้
ความสนใจกับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและการอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติ โดยเฉพาะผู้หญิงกับธรรมชาติ เพราะโดยสรีระแล้วสตรีมีคุณลักษณะคล้ายกับธรรมชาติ คือ
เป็นผู้สร้างและให้ก าเนิดสิ่งมีชีวิตทั้งมวล อีกทั้งยังมีบทบาทในการดูแลรักษา และมีความเอ้ืออาทรต่อ
ชีวิตดุจเดียวกัน (ยศ สันตสมบัติ, 2543: 173) ในทัศนะของนักสตรีนิยมเชิงนิเวศจึงเห็นว่า ผู้หญิงนั้นมี
ความใกล้ชิดกับธรรมชาติมากกว่าผู้ชาย เพราะ “ผู้หญิงคุยกับธรรมชาติ...เธอได้ยินเสียงจากใต้
แผ่นดิน...สายลมพัดใส่หูของเธอ และต้นไม้กระซิบกับเธอ” (SuSan Griffin อ้างถึงใน เดวิด คินส์ลีย์, 
2551: 425) 

หากดูการเคลื่อนไหวด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับโลก ขบวนการเคลื่อนไหวของสตรี
ที่สร้างแรงบันดาลใจและปลุกจิตส านึกให้ผู้คนไปทั่วโลกคือ ขบวนการชิปโก้ (Chipko) ที่มีการโอบ
กอดเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพ่ือพิทักษ์ป่าบริเวณเทือกเขาหิมาลัย โดยมีกลุ่มสตรีพ้ืนเมืองของ
อินเดียเป็นแกนน า (สันติสุข โสภณสิริ, 2530: 68) ในปีพ.ศ. 2517 สตรีพ้ืนเมืองเหล่านี้ได้รวมตัวกัน
คัดค้านการให้สัมปทานการตัดโค่นต้นไม้ทั้งหมดในรัฐอุตรการประเทศ ด้วยการน าสายสิญจน์ไปผูก
รอบต้นไม้ที่ทางฝ่ายประมูลท าเครื่องหมายไว้ส าหรับจะตัดโค่น และประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ว่า 
จะพิทักษ์ต้นไม้ด้วยชีวิตของตน (กองบรรณาธิการ, 2535: 17) และเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการคุกคาม
อันป่าเถื่อนของรัฐ สตรีพ้ืนเมืองเหล่าก็มิได้ขลาดกลัว กลับพากันโอบกอดต้นไม้ไว้ แล้วประกาศว่า 
“หากขวานฟันลงมา  ขอให้ฟันลงมาที่ร่างกายเรา  ก่อนที่ต้นจะถูกโค่น” สตรีพ้ืนเมืองเหล่านี้เอาชีวิต
ของตนเข้าแลกเพ่ือพิทักษ์ต้นไม้ ด้วยความส านึกว่า ต้นไม้คือชีวิตของตน ด้วยพลังการต่อสู้อย่างสันติ
วิธีนี้ ในที่สุดรัฐบาลอินเดียต้องยอมประกาศห้ามอนุญาตประมูลต้นไม้ทั้งหมดในเทือกเขาหิมาลัย 
แสดงให้เห็นพลังและศักยภาพของผู้หญิงในการอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งถูกละเลยมาโดยตลอด 

ในประเทศไทยก็มีสตรีในหลายวงการและในหลายระดับที่ตื่นตัวและให้ความสนใจกับปัญหา
สิ่งแวดล้อม ที่ควรกล่าวถึงที่สุดคือ พระราชวงศ์ฝ่ายหญิงของไทยทุกพระองค์ ทรงเห็นความส าคัญ
และความจ าเป็นในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของไทย เช่น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถได้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย (ภัทร
ภร สิริกาญจน, 2536: 373)ในสายวรรณกรรมเองก็มีนักเขียนสตรีผู้หนึ่งที่ให้ความสนใจต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในยุคแรกเริ่มของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย นั่นคือ ศิเรมอร อุณหธูป  นัก
ประพันธ์ผู้ได้รับเกียรติบัตรจากชมรมสภาวะแวดล้อมสยามในฐานะนักเขียนบทความที่รณรงค์เพ่ือ
รักษาสภาวะแวดล้อมที่ดีของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2533 (ล าเนาป่า, 2549: 195) 
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ศิเรมอร อุณหธูป เป็นบุตรสาวของนักประพันธ์ชื่อดัง “อุษณา เพลิงธรรม” หรือประมูล 
อุณหธูป ผู้ประพันธ์ “จันดารา” ศิเรมอรเริ่มเขียนเรื่องสั้นเรื่องแรกลงในวารสารสวนแก้ว ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษาปีหนึ่ง และเริ่มก้าวเข้าสู่วงการหนังสืออย่างเต็มตัวจาก
การค้นพบความสุขในการสร้างสรรค์งานเขียนเมื่อเริ่มเขียนเรื่องสั้นเรื่องที่สอง สาม และเรื่อยมาลงใน
นิตยสารลลนา (ล าเนาป่า, 2549: 193-194) 

“ล าเนาป่า” คือนวนิยายเรื่องแรกของศิเรมอร ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านจากตัว
ละครหญิงอย่าง “ล าเนา” หญิงสาวผู้เสียสละความรักของตนเพ่ืออุดมการณ์อันแรงกล้า เธอละทิ้ง
ความรักแบบหนุ่มสาวหันหลังให้กับความสุขสบายในเมือง แล้วเลือกเส้นทางชีวิตที่อยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติ มุ่งมั่นที่จะท างานเพ่ือส่วนรวม โดยการต่อสู้กับนายทุนที่เอารัดเอาเปรียบชาวเขาและสอน
หนังสือให้เด็กชาวเขา ด้วยความหวังที่จะให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม ในความคิดของล าเนา 
ความรักที่เธอมีต่อส่วนรวมมีค่ามากกว่าความรักระหว่างคนสองคน (ล าเนาป่า, 2549: 190) ชื่อของ 
ศิเรมอร อุณหธูป จึงกลายเป็นที่รู้จักของผู้อ่านคนไทย ด้วยความโดดเด่นของเนื้อเรื่องและภาษาที่
ละเมียดละไม นวนิยายเรื่องนี้ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติประจ าปี 
พ.ศ. 2527 และเป็นหนึ่งในหนังสือดี 100 เล่มที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน แม้นวนิยายเล่มนี้จะ
ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2525 ซึ่งเป็นช่วงที่ความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติยังไม่
ค่อยเป็นที่สนใจของผู้คนมากนักเช่นในปัจจุบัน แต่นวนิยายเล่มนี้ก็ได้สะท้อนมุมมองที่มีต่อธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างน่าสนใจ 

“มีต้นไม้สะสวยอีกต้นหนึ่ง! 

ฉันอยากจะเข้าไปใกล้ ๆ เธอ 

แต่ต้นไม้ไม่สามารถเคลื่อนที่จากที่หน่ึงไป 

ยังอีกท่ีหนึ่งได้ 

ฉันจึงฝากรักไปกับ 

   เหล่าแมลง 

   นก 

   และกับสายลม 

ขอบคุณพวกเขาเหลือเกินท่ีช่วยท าให้ต้น 

ไม้เล็ก ๆ ได้เกิดขึ้นอีก 
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และเราได้รวมกัน 

   สร้างป่า ข้ึนมาบนโลก 

เราอยู่กันอย่างมีความสุข” 

     (ล าเนาป่า, 2549: 97) 

 การมองธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังข้อความข้างต้นนี้เป็นการมองด้วยทัศนะแบบที่เรียกว่า 
“กระบวนทัศน์แบบองค์รวม” คือ การมองโลกธรรมชาติในฐานะที่เป็นระบบของการประสานงานและ
พ่ึงพาอาศัยกันระหว่างส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าส่วนนั้นจะเล็กหรือใหญ่เพียงใด ไม่ว่าจะมีชีวิต  หรือไม่มีชีวิต 
ล้วนมีส่วนจรรโลงให้โลกทั้งโลกมีความสมดุล และอยู่รอดทั้งสิ้น (เนื่องน้อย บุณยเนตร, 2537: 62) ซึ่ง
กระบวนทัศน์แบบองค์รวมเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ในการมองปัญหาทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการมองปัญหาและการอนุรักษ์ในแนวทางเดิมมักจะเป็นไปเพ่ือ
ผลประโยชน์ของมวลมนุษย์ที่พยายามจะจัดสรรให้ธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่เพียงพอต่อการใช้
ประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสนใจและมองที่ประโยชน์ของการอยู่
ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลนั้นเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้ไม่นานนัก เรียกได้ว่าการที่ ศิเรมอร อุณหธูป 
น าเสนอแนวคิดเชิงนิเวศอย่างการมองธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนทัศน์ดังกล่าวเป็นเรื่อง
ที่มาก่อนกาล ดังที่เธอก็ได้ตระหนักถึงความจริงในเรื่องนี้เช่นกันว่า  

“ตัวละครในเรื่องนี้ เหมือนดิฉันมาก คือเป็นพวกที่มาก่อนกาลเวลาในสอง
ประเด็น คือ เรื่องความรักและสิ่งแวดล้อม”  

ที่ว่ามาก่อนกาลเวลาก็เพราะการเลือกทางเดินที่แตกต่างในเรื่องความรัก และมี
ใจท่ีอาทรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในเวลาต่อมามีผู้เห็นร่วมและหันมาร่วมทางอีกมากมาย 

(ล าเนาป่า, 2549: 185) 

ตัวละครที่ศิเรมอร อุณหธูปกล่าวถึงคือ “ล าเนา” ตัวละครเอกหญิงในเรื่องล าเนาป่า ซึ่งเป็น
ตัวละครที่น าเสนอเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพียงคนเดียวในนวนิยายเรื่องนี้ นอกจากนี้ ใน
งานเขียนเรื่องอ่ืน ๆ  อีกหลายเรื่องของศิเรมอร อุณหธูป ยังน าเสนอให้เห็นแนวคิดเชิงนิเวศในงาน
เช่นเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นงานที่มีผู้หญิงที่มีบทบาทในการน าเสนอความส าคัญของธรรมชาติและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยการน าเสนอเรื่องของธรรมชาตินั้นมักจะเป็นการเชื่อมโยงกับบทบาท
และมิติทางจิตวิญญาณของผู้หญิง ในเรื่องของจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางนิเวศวิทยานั้น
เป็นสิ่งที่เดวิด คินส์ลีย์ (2537: 37) เรียกว่า “จิตวิญญาณเชิงนิเวศ” อันมีความหมายว่า “วิถีทาง
จริยธรรม ศีลธรรม และศาสนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านนิเวศ” ซึ่งจากการส ารวจงานเขียน
ของศิเรมอร อุณหธูป ซึ่งมีทั้งงานเขียนประเภทบันเทิงคดีและสารคดีพบว่า ผู้หญิงทั้งที่เป็นตัวละคร
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หญิงที่สร้างขึ้นในงานเขียนประเภทบันเทิงคดี และ “ฉัน” ผู้เล่าเรื่องในงานเขียนประเภทสารคดี ล้วน
มีบทบาทส าคัญในวิถีทางจริยธรรมและศีลธรรมต่อประเด็นทางนิเวศวิทยาทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม 
บทบาทและจิตวิญญาณเชิงนิเวศของผู้หญิงในงานเขียนทั้งสองประเภทก็มีความแตกต่างกัน ด้วยจาก
รูปแบบและเนื้อหาของงานที่น าเสนอนั่นเอง 

ในช่วงแรกของการสร้างสรรค์งานเขียน ศิเรมอร อุณหธูปเขียนงานบันเทิงคดีเป็นส่วนใหญ่ 
จนกระท่ังถึงนวนิยายเรื่อง “ใจดวงร้าว” ซึ่งเป็นงานที่ศิเรมอร อุณหธูปเขียนขึ้นจากความสะเทือนใจที่
เห็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลายในยุคสมัยของการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม
โดยแสดงความรู้สึกผ่านตัวละครเอกหญิงของเรื่อง หลังจากนวนิยายเรื่องนี้ศิเรมอรก็มีได้เขียนงาน
ประเภทบันเทิงคดีขึ้นอีกเลยและหันมาเขียนงานประเภทสารคดีเพ่ือน าเสนอเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยตรง 
ดังที่เธอได้กล่าวไว้ในหนังสือเรื่อง “วิถีสีเขียวในเมืองใหญ่ กาย ใจ จิตวิญญาณ” ซึ่งเป็นหนังสือที่
รวบรวมวิถีชีวิตของคนในเมืองจ านวนหนึ่งที่มีวิถีชีวิตที่สอดคล้องเกื้อกูลกับธรรมชาติและยังเป็นผู้ที่
ผลักดันแนวคิดของตนเองสู่สาธารณะว่า 

เมื่อก่อนเขียนหนังสือประเภทเรื่องสั้นมีตัวละคร ท าแล้วมีความสุข แต่ต่อมาพอ
บ้านเมืองเปลี่ยนยุคนายกชาติชาย ชุณหะวัณพยายามจะผลักดันประเทศให้เป็นนิกส์ คุณชาติ
ชายชูความมั่งคั่ง โอ้โห โลกเปลี่ยนทันทีเลย เมืองไทยที่สวยงาม งดงาม ใจงดงาม บ้านเมือง
งดงาม หน้ามือเป็นหลังเท้าเลย เราตกใจเพราะเรารักต้นไม้ รักธรรมชาติ เห็นบ้านเมืองถูก
ท าลาย ต้นไม้ทั้งถนนหายไป ขนัดสวนนาไร่ พร้อมเพรียงกันหาย มีแต่ตั๊กแตนต าฟ้า (ศัพท์ของ
เธอเองที่ใช้เรียกเครนยักษ์) เต็มไปหมด ไปต่างจังหวัดยังเจอเลย รู้สึกว่าท าไมมนุษย์เป็นไปได้
ถึงเพียงนี้ ต้องเรียกว่าช็อค ช็อคอย่างรุนแรง อึ้งว่ามนุษย์พร้อมจะท าลายพร้อมกันแค่การชู
ประโยคเดียวเท่านั้นเอง ตอนนั้นเขียนเรื่องยาวใจดวงร้าว มาจากความสะเทือนใจตรงนี้ เพราะ
เราเจ็บแทน ยังแยกไม่เป็นระหว่างกายกับใจ แล้วตั้งแต่นั้นก็เลิกเขียนเลยเรื่องสั้นเรื่องยาว 
กระโดดเข้ามาเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยตรง ตั้งแต่ปี 2533 มาจนถึงปัจจุบัน 

(ภัทรพร อภิชิต, 2552: 87) 

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพบ้านเมืองและสังคมมีผลต่อ
การสร้างสรรค์งานเขียนของศิเรมอร อุณหธูปเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อทั้งเนื้อหาและรูปแบบการเขียน ในช่วงแรกของการเขียนงานบันเทิงคดีซึ่ง
เป็นเรื่องแต่งหรือสมมติขึ้น ศิเรมอรน าเสนอเรื่องของธรรมชาติผ่านเรื่องราวและตัวละครที่สร้างขึ้นซึ่ง
มักจะจบในเล่มเดียวและในบางครั้งแก่นเรื่องก็อาจจะมิได้น าเสนอเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยตรง 
แต่สามารถพิจารณาได้จากความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของตัวละครหรือองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของ
บันเทิงคดี ซึ่งแต่ละเรื่องก็น าเสนอในประเด็นที่แตกต่างกัน ในขณะที่งานเขียนสารคดีเป็นงานที่ไม่ใช่
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เรื่องสมมติแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น โดยมีจุดประสงค์ในการเขียนคือให้ความรู้และความคิดที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้อ่าน การน าเสนอเรื่องของธรรมชาติในงานเขียนสารคดีของศิเรมอรจึงน าเสนอผ่าน
ประสบการณ์และความคิดของผู้เล่าเรื่องซึ่งมักจะมิได้จบในเล่มเดียว อีกทั้งเนื้อหาส่วนใหญ่ของงาน
เขียนสารคดีก็เป็นการน าเสนอเรื่องของธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยตรง ด้วยเหตุนี้งานเขียน
สารคดีแต่ละเล่มของศิเรมอรจึงมีประเด็นที่น าเสนอคล้ายกันและเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันจึงสามารถ
น ามาพิจารณาเรื่องของบทบาทและจิตวิญญาณเชิงนิเวศของผู้หญิงร่วมกันได้ ต่างจากงานบันเทิงคดีที่
ตัวละครผู้หญิงมีบทบาทและจิตวิญญาณเชิงนิเวศแตกต่างกันไปในแต่ละเรื่อง  

นอกจากในส่วนของเนื้อหา แนวคิด และบทบาทของผู้หญิงแล้ว ในด้านรูปแบบ ศิเรมอร 
อุณหธูปยังใช้กลวิธีการประพันธ์ของงานเขียนแต่ละประเภท ทั้งบันเทิงคดีและสารคดี ในการพยายาม
สร้างจิตส านึกเชิงนิเวศและโน้มใจของผู้อ่านให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติอย่างที่เคย
เป็นมาและเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติ มากกว่าการน าเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในลักษณะของการให้แนวทางปฏิบัติ ด้วยเห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเป็นปัญหามาจาก
ทัศนคติและการขาดจิตส านึกของผู้คนในสังคมมากกว่าเป็นเรื่องของวิธีการ  

ด้วยความส าคัญและความน่าสนใจของงานเขียนทั้งหมดนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษางานเขียน
ของศิเรมอร อุณหธูป ผ่านการมองด้วย “การวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศ” และ “สตรีนิยมเชิงนิเวศ” 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงแนวคิดเชิงนิเวศในงานเขียนทั้งบันเทิงคดีและสารคดีที่จะน าไปสู่การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว รวมถึงสร้างจิตส านึกเชิงนิเวศซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดเชิงนิเวศในงานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป 

 1.2.2 เพ่ือศึกษาบทบาทและจิตวิญญาณเชิงนิเวศของผู้หญิงในงานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป 

 1.2.3 เพ่ือศึกษากลวิธีการประพันธ์ที่ใช้ในการสร้างจิตส านึกเชิงนิเวศในงานเขียนของศิเรมอร 
อุณหธูป 
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะศึกษางานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป จ านวนทั้งสิ้น 14 เรื่อง  

1. ราวกิ่งกับวงกลีบเนียนกริบ (เรื่องสั้น) (ตีพิมพ์ครั้งแรกพ.ศ. 2524) 
2. ล าเนาป่า (นวนิยาย) (รวมเล่มครั้งแรกพ.ศ. 2527) 
3. ใจดวงร้าว (นวนิยาย) (รวมเล่มครั้งแรกพ.ศ. 2534) 
4. ผ่านมาทางความคิด (สารคดี) (ตีพิมพ์ครั้งแรกพ.ศ. 2534) 
5. ร่มไม้ชายคา (สารคดี) (ตีพิมพ์ครั้งแรกพ.ศ. 2538) 
6. ทางเลือกมีมากกว่าหนึ่ง (สารคดี) (ตีพิมพ์ครั้งแรกพ.ศ. 2539) 
7. มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว (สารคดี) (รวมเล่มครั้งแรกพ.ศ. 2540) 
8. หญิงสองหัว (สารคดี) (รวมเล่มครั้งแรกพ.ศ. 2541) 
9. อกแผ่นดิน (สารคดี) (ตีพิมพ์ครั้งแรกพ.ศ. 2542) 
10. หน้าต่างบานโต (สารคดี) (ตีพิมพ์ครั้งแรกพ.ศ. 2542) 
11. อากาศ อาโป อาหาร อารมณ์ ก่อให้เกิดอาการ (สารคดี) (รวมเล่มครั้งแรก

พ.ศ. 2544) 
12. อาหารจัดสภาพร่างกาย (สารคดี) (ตีพิมพ์ครั้งแรกพ.ศ. 2546) 
13.  บ้านเหล่านี้มีการค้นพบ (สารคดี) (ตีพิมพ์ครั้งแรกพ.ศ. 2552) 
14.  ทางรอดจากความเป็นทาส ยานอนหลับ เหล้า บุหรี่ ผงชูรส (สารคดี) 

(ตีพิมพ์ครั้งแรกพ.ศ. 2557) 

1.4 สมมติฐานของการวิจัย 

 งานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป มีการน าเสนอแนวคิดเชิงนิเวศทั้งกระบวนทัศน์แบบองค์รวม 
การเชื่อมโยงธรรมชาติกับเพศหญิงและการวิพากษ์วิจารณ์การกระท าที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้ผู้หญิงในงานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป ยังมีบทบาทส าคัญในการสร้างความตระหนักถึง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและเป็นผู้หญิงที่มีจิตวิญญาณเชิงนิเวศ โดยใช้กลวิธีทางการประพันธ์ ในการสร้าง
จิตส านึกเชิงนิเวศอันน าไปสู่การแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งงานทั้งสองประเภทของ        
ศิเรมอรคือ บันเทิงคดีและสารคดี มีการใช้กลวิธีการประพันธ์ที่แตกต่างกัน 

 

 



  10 

1.5 วิธีด าเนินการวิจัย 

 1.5.1 ศึกษาข้อมูล เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารเกี่ยวกับการวิจารณ์
วรรณกรรมเชิงนิเวศ สตรีนิยมเชิงนิเวศ งานวิจัยที่ศึกษาวรรณกรรมด้วยแนวทางการวิจารณ์
วรรณกรรมเชิงนิเวศและสตรีนิยมเชิงนิเวศและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษางานเขียนของศิเรมอร 
อุณหธูป 

 1.5.2 รวบรวมงานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป ที่มีเนื้อหาแสดงแนวคิดเชิงนิเวศ ซึ่งมีจ านวน
ทั้งสิ้น 14 เรื่อง  

 1.5.3 ศึกษางานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป อย่างละเอียดและวิเคราะห์ข้อมูลตาม
จุดประสงค์ในการศึกษาคือ ศึกษาแนวคิดบทบาทและจิตวิญญาณเชิงนิเวศของผู้หญิง และกลวิธีที่ ใช้
ในการสร้างจิตส านึกเชิงนิเวศในงานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป 

 1.5.4 เรียบเรียงผลการศึกษาและน าเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห์ 

 1.5.5 สรุปผล และอภิปรายผล 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.6.1 ท าให้เข้าใจแนวคิดเชิงนิเวศในงานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป  

 1.6.2 ท าให้เข้าใจบทบาทและจิตวิญญาณเชิงนิเวศของผู้หญิงในงานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป 

 1.6.3 ท าให้เข้าใจกลวิธีการประพันธ์ที่ใช้ในการสร้างจิตส านึกเชิงนิเวศในงานเขียนของศิเรมอร 
อุณหธูป 

 1.6.4 เป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อันน าไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน 

1.7 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวรรณกรรมในแนวทางการ
วิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศและสตรีนิยมเชิงนิเวศ และงานเขียนของของศิเรมอร อุณหธูปสามารถ
จัดแบ่งได้ 4 กลุ่มได้ดังนี้ 
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1. การวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศ (Ecocriticism) 

2. สตรีนิยมเชิงนิเวศ (Ecocriticism) 

3. งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาวรรณกรรมด้วยแนวทางการวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศและ
สตรีนิยมเชิงนิเวศ 

4. งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษางานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป 

1.7.1 การวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศ (Ecocriticism) 

ความเป็นมาของการวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศ 

ค าว่า Ecocriticism นั้น ในประเทศไทยมีการใช้ค า ๆ นี้ในภาษาไทยอย่างหลากหลายทั้ง 
“การวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศ” ของดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์ “การวิจารณ์วรรณคดีแนวนิเวศ
ส านึก” ของตรีศิลป์ บุญขจร และ “วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ” ของธัญญา สังขพันธานนท์ แต่ไม่ว่า
จะมีการใช้แตกต่างกันไปอย่างไร ค า ๆ นี้ก็มีที่มาจากค าว่า Ecocriticism เช่นเดียวกัน ค าว่า 
Ecocriticism นี้ปรากฏร่องรอยเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1978 ในบทความเรื่อง Literature and 
Ecology ของวิลเลียม เลอเคิร์ท (William Rueckert) และเริ่มต้นทดลองใช้ในปี ค.ศ. 1989 โด
ยกล็อตเฟลตี้ (Cheryll Glottfelty) นักวิชาการที่ให้ความสนใจอย่างมากในเรื่องธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในวรรณกรรม และได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาของสาขาวิชานี้ (ธัญญา สังขพันธานนท์ , 
2556: 41) กล็อตเฟลตี้ได้กล่าวถึงสิ่งที่ท าให้เธอสนใจศึกษาวรรณกรรมในแนวนิเวศวิทยา ไว้ใน
บทความ “Introduction : Literary Studies in an Age of Environmental Crisis” ว่า การศึกษา
วรรณกรรมในยุคหลังสมัยใหม่ นักวิชาการวรรณกรรมมักจะให้ความสนใจกับประเด็นร่วมสมัย ท าให้
การศึกษาวรรณกรรมมีประเด็นที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่จากการส ารวจกลับไม่พบประเด็น
ทางนิเวศวิทยาในวรรณคดี ทั้ง ๆ ที่ เป็นประเด็นร่วมสมัยที่ เร่งด่วนที่สุด นั่นคือ วิกฤตการณ์
สิ่งแวดล้อมโลก และทั้ง ๆ ที่วงวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ ปรัชญา 
กฎหมาย สังคมวิทยาและศาสนา ต่างก็มีแนวคิดสีเขียว (greening) กันแล้ว ตั้งแต่ทศวรรษ 1970 แต่
ในการศึกษาวรรณกรรมยังคงไม่มีสัญญาณใด ๆ(Cheryll Glotfelty, 1996: xv-xvi)    

กล็อตเฟลตี้ได้กล่าวถึงการศึกษาในสาขานี้ว่าเริ่มต้นอย่างจริงจังเมื่อกลางทศวรรษ 1980 จาก
การตี พิมพ์หนั งสือ “Teaching Environment Literature: Materials, Methods, Resources” 
ของ เฟรดเดอริก โอ. เวจ (Frederick O. Wage) ในปีค.ศ. 1985 ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความ
ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและบ่มเพาะส านึกสิ่งแวดล้อมในวงการการศึกษาวรรณกรรม 
วารสารวิชาการเริ่มมีการตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับประเด็ นสิ่ งแวดล้อมในวรรณกรรม มีบาง
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มหาวิทยาลัยที่เพ่ิมรายวิชาวรรณกรรมในหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา ในปีค.ศ. 1990 มหาวิทยาลัย
เนวาดา วิทยาเขตรีโน ได้ริเริ่มเปิดรับอาจารย์เข้าท างานในสาขาวรรณกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นครั้ง
แรก (ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์, 2559: 7) และจากการประชุมวรรณคดีตะวันตกที่มีการอภิปรายใน
ประเด็นเกี่ยวกับการศึกษางานเขียนเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท าให้ค าว่า ecocriticismได้รับ
ความนิยมอย่างกว้างขวาง ในปี ค.ศ. 1992 มีการก่อตั้งสมาคมการศึกษาวรรณกรรมและสิ่งแวดล้อม 
ชื่อ “Association of the Study of Literature and the Environment”(ASLE) ซึ่งสถาบันนี้ได้
กลายเป็นศูนย์กลางของการวิจารณ์เชิงนิเวศในที่สุด (ธัญญา สังขพันธานนท์ , 2556: 43) ส่วนกล็อต
เฟลตี้ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นนี้ตั้งแต่เริ่มแรกได้พยายามรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการวิจารณ์
วรรณกรรมเชิงนิเวศ จนได้เป็นศาสตราจารย์ในสหรัฐอเมริกา ในต าแหน่งนักวิชาการผู้สนใจ
วรรณกรรมเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ หนังสือเล่มส าคัญที่นับเป็นหมุดหมายของการวิจารณ์วรรณกรรมเชิง
นิ เวศซึ่ งกล็อตเฟลตี้ เป็นบรรณาธิการร่วมกับฟรอมม์  (Harold Fromm) คือหนั งสือ “The   
Ecocriticism Reader : Landmarks in Literary Ecology” เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความแนวคิด 
ทฤษฎี และตัวอย่างการวิเคราะห์วรรณกรรมสิ่งแวดล้อมของนักวิชาการ 25 คน (ดารินทร์ ประดิษฐ
ทัศนีย์, 2559: 8) ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีบทบาทส าคัญในการท าให้เริ่มมีการน าเสนอความรู้ในแนวทางการ
วิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศมากข้ึน  

ในระยะเริ่มแรก สถาบัน ASLE เริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกา แต่ต่อมาขยายสาขาไปยังอังกฤษ 
ญี่ปุ่น และเกาหลี โดยมีกิจกรรมส าคัญคือ การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การออกวารสาร
วรรณกรรมวิจารณ์ การเขียนงานเชิงสร้างสรรค์ การเขียนบทความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในด้านวรรณกรรมในยุคเริ่มต้น สถาบัน ASLE 
ให้ความสนใจเฉพาะบทกวีโรแมนติก งานเขียนเกี่ยวกับธรรมชาติ แต่ในระยะหลังขยายการวิจารณ์เชิง
นิเวศไปยังการวิจารณ์วัฒนธรรมทั่วไป เพ่ือศึกษาถึงการน าเสนอบทบาทที่แท้จริงของวาทกรรม
สิ่งแวดล้อม (Garrard, 2004: 4 อ้างถึงใน ธัญญา สังขพันธานนท์, 2556: 44) 

ความหมายของการวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศ 

ค าว่า “การวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศ” กล็อตเฟลตี้ (1996) ได้นิยามไว้ว่า “เป็นการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ในขณะที่การวิจารณ์ แนวสตรีนิยม
วิเคราะห์ภาษาและวรรณกรรมจากมุมมองเพศสถานะ การวิจารณ์แนวมาร์กซิสต์อ่านตัวบทโดยการ
มุ่งความสนใจไปที่วิธีการผลิตและชนชั้นทางเศรษฐกิจ การวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศยึดโลกเป็น
ศูนย์กลางในการศึกษาวรรณกรรม”(Cheryll Glotfelty, 1996: xviii)   โดยมีพ้ืนฐานอยู่บนความคิด
ที่ว่า วัฒนธรรมของมนุษย์เชื่อมโยงกับโลกทางกายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางวัฒนธรรมอย่าง
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ภาษาและวรรณคดี กล่าวได้ว่า การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ เป็นการวิจารณ์ที่ก าลังเหยียบเท้า
ข้างหนึ่งอยู่บนวรรณคดีและอีกข้างหนึ่งอยู่บนผืนแผ่นดิน 

นอกจากนี้ความหมายของวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศยังมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายไว้ดังนี้ ธัญญา สังขพันธานนท์ (2556 : 40) กล่าวว่า การวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศ คือ 
แนวคิดและทฤษฎีที่วิจารณ์วรรณกรรมโดยเน้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ฐานความคิดด้านนิเวศวิทยาและแนวคิดสิ่งแวดล้อมนิยม นอกจากนี้ยังกล่าวว่า 
การวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศเป็นวาทกรรมชนิดหนึ่ง ที่พยายามให้ความหมายและสร้างความรู้ใหม่ 
ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในวรรณกรรม  

ไฮสน์ (Heise, 1994 อ้างถึงใน ธัญญา สังขพันธานนท์, 2556: 40) กล่าวว่า วรรณกรรม
วิจารณ์เชิงนิเวศเป็นแนวคิดทฤษฎีใหม่ล่าสุดที่มุ่งพิจารณาบทบาทของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่
สอดแทรกอยู่ในจินตนาการทางวัฒนธรรมจากอดีตเป็นต้นมา ทฤษฎีนี้พยายามตรวจสอบมโนทัศน์
เกี่ยวกับการมองธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ การให้ความส าคัญกับบทบาท
ธรรมชาติในวรรณกรรม ตลอดจนศึกษาวิธีการน าเสนอธรรมชาติในวรรณกรรม 

 สโลวิค (Slovic, 1994 อ้างถึงใน ธัญญา สังขพันธานนท์ , 2556: 41) อธิบายว่าวรรณกรรม
วิจารณ์เชิงนิเวศหมายถึงการศึกษาวรรณกรรม โดยให้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ปรากฏในงานวรรณกรรม โดยพิจารณาแนวคิดที่น าเสนอ 
เป็นการศึกษาเพ่ือให้มนุษย์เข้าถึงธรรมชาติ 

 โรสเซนเดล (Rosendale, 2002: XVI-XVII อ้างถึงใน ธัญญา สังขพันธานนท์ , 2556: 46) 
เห็นว่า วรรณกรรมเชิงนิเวศมีเป้าหมายส าคัญสองอย่างคือ อย่างแรกเพ่ือพิจารณาความเกี่ยวข้อง 
ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการน าเสนอภาพตัวแทนของธรรมชาติในตัวบทวรรณคดีไม่ว่าจะเป็นงานเขียน
ที่เก่ียวกับธรรมชาติหรือในตัวบทชนิดอ่ืน ส่วนอย่างที่สองคือ การต่อต้านแนวคิดมนุษย์คือศูนย์กลางที่
ให้ความส าคัญกับมนุษย์ว่าอยู่เหนือธรรมชาติ 

 อย่างไรก็ตามค าว่า “วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ” ก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงและอภิปรายกันอยู่
ถึงความลักลั่นของทฤษฎีนี้ โดยเฉพาะในเรื่องความชัดเจนของขอบเขต หรืออาณาบริเวณของการ
วิจารณ์ดังที่  ซาเวียร์ (Sarvier, 1994 อ้างถึงใน ธัญญา สังขพันธานนท์ , 2556: 49) กล่าวว่า
วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศเป็นศัพท์ที่โชคร้ายเพราะท าให้ทฤษฎีการวิจารณ์แบบใหม่ตัวตนที่ปรากฏ
ออกมาของงาน อาจจะติดป้ายฉลากว่าการวิจารณ์เชิงนิเวศไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎี แต่ด้วยการ
มองไปที่สิ่งแวดล้อม ทฤษฎีการวิจารณ์นี้จึงต้องเกี่ยวข้องกับทฤษฎีอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย และน ามา
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ประยุกต์ใช้ร่วมกันขอเพียงให้สอดคล้องกับแนวคิดและเป้าหมายของมันก็พอ (ธัญญา สังขพันธานนท์ 
,2556: 49) 

 ลักษณะและวิธีการของวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ 

 วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ มีลักษณะเฉพาะที่ผสมผสานกันระหว่างวรรณกรรมปัจจุบัน กับ
ทฤษฎีทางวัฒนธรรม เพราะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับศาสตร์ทางนิเวศวิทยา ด้วยแรงจูงใจหนึ่งที่นัก
วิจารณ์เชิงนิเวศมีร่วมกันคือ การตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม กล็อตเฟลตี้ (Cheryll Glotfelty, 
1996: xx-xxi) ตั้งค าถามว่า ในสาขาวิชาวรรณคดีจะใช้ความรู้ ความสามารถของเราอย่างไรในการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เมื่อตัวเราไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา แต่เราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา ใน
ที่นี้กล็อตเฟลตี้ ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มนุษยชาติก าลังเผชิญอยู่เป็นผลมาจากการกระท าของ
มนุษย์หรืออีกนัยหนึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นผลิตผลของวัฒนธรรม นอกจากนี้ กล็อตเฟลตี้ ยังได้อ้าง
ถึงค าอธิบายของนักประวัติศาสตร์ชื่อ โดนัลด์วอร์สเตอร์ (Donald Worster) ว่า “วิกฤตการณ์
สิ่งแวดล้อมโลกที่เราก าลังเผชิญหน้ากันอยู่ในทุกวันนี้ ต้นเหตุของปัญหานั้นไม่ได้อยู่ที่การท างานของ 
“ระบบนิเวศ” แต่เอยู่ที่ “ระบบจริยธรรม” ของเรา”(Cheryll Glotfelty, 1996: xxi) ดังนั้นในการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันสิ่งที่ถูกเรียกร้องให้ท ามากที่สุดคือ การท าความเข้าใจระบบจริยธรรม
และใช้ความเขา้ใจนั้นปฏิรูปความคิดและจิตใจของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเสียใหม่  

 ชีส (Scheese, 1994 อ้างถึงใน ธัญญา สังขพันธานนท์ ,2556: 50) นักวิจารณ์วรรณกรรม
เชิงนิเวศ ก็ได้กล่าวถึงลักษณะและกฎบางอย่างของการวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศไว้ในลักษณะ
เดียวกันว่าทฤษฎีและภาคปฏิบัติของวรรณกรรมเชิงนิเวศ มีความเป็นการเมือง คือ มีจุดมุ่งหมาย
ส าคัญที่จะเปลี่ยนจิตส านึกของผู้อ่าน และความสัมพันธ์กับสิ่งที่อ่าน เพ่ือสร้างจิตส านึกผ่านองค์
ความรู้ เกี่ยวกับสถานที่ท่ีพวกเขาอยู่ให้เกิดข้ึนกับนักเขียนและผู้อ่านทั่วไป 

ในความเห็นของ เกร็ก การ์ราร์ด(Garrard, 2004: 5 อ้างถึงใน ธัญญา สังขพันธานนท์ , 
2556: 50) นั้น เห็นว่าในการท างานเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น นักวิจารณ์เชิงนิเวศอาจจะไม่ได้มี
คุณสมบัติพอที่จะเขียนงานโต้แย้งเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ แต่พวกเขาสามารถประยุกต์ศาสตร์
สาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและพัฒนาให้กลายเป็น “ผู้รู้ทางด้านนิเวศวิทยาได้” ซึ่งการบูรณาการกับ
ศาสตร์อื่นนั้นเป็นลักษณะส าคัญที่นักวิชาการหลาย ๆ คนในการวิจารณ์แนวทางนี้กล่าวถึง 

 นอกจากจุดมุ่งหมายส าคัญของการวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศแล้ว ชีส (Scheese, 1994 
อ้างถึงใน ธัญญา สังขพันธานนท์ ,2556: 50) ยังได้กล่าวถึงลักษณะและกฎอ่ืน ๆ ของการวิจารณ์
วรรณกรรมเชิงนิเวศไว้ ดังนี้ 
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1. ทฤษฎีวรรณกรรมเชิงนิเวศ อาจเป็นประโยชน์ต่อการบูรณาการกับทฤษฎีวรรณคดีอ่ืน ๆ 
ชีส เห็นว่าควรต้องผูกมัดกับทฤษฎีอ่ืน ๆ เพื่อที่จะเข้าถึงธรรมชาติ และงานเขียนเกี่ยวกับธรรมชาติได้
ดีกว่า  

 2. วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ เหมาะที่จะประยุกต์ใช้กับงานที่มี
ลักษณะเด่นเกี่ยวกับภูมิประเทศเป็นส าคัญ เพราะเป็นการพิจารณาปฏิกิริยาโต้ตอบที่เกิดขึ้นระหว่างผู้
แต่งกับสถานที่ ตัวละครกับสถานที่ ภูมิประเทศที่ก าหนด เช่น หิน ดิน ทราย ต้นไม้ นักเขียนมองเห็น
และอธิบายหรือพรรณนาเกี่ยวกับองค์ประกอบเหล่านี้ให้สัมพันธ์กับ ธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ สัต
วิทยา และนิเวศวิทยาอย่างไร 

 3. การฝึกวิจัยภาคสนามเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ โดยการ
ออกศึกษาสถานที่จริง เพื่อเปรียบเทียบความประทับใจของผู้อ่าน กับความประทับใจของผู้เขียน หรือ
เพ่ือที่จะวาดภาพทางประวัติศาสตร์ของสถานที่ให้แผ่กว้างออก เพ่ือที่จะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
สิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับท่ีนักมานุษยวิทยากระท า 

 4. วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ จะต้องยอมอดทนต่อความคิดเห็นที่แตกต่างหรือการคัดค้าน 
ควรยอมรับฟังความเห็นของผู้ที่เห็นแย้ง 

บลูเอลล์ (Buell, 2001: 1-29 อ้างถึงใน ธัญญา สังขพันธานนท์ ,2556: 54)ได้น าเสนอแนว
ทางการวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศว่า ควรประกอบด้วยประเด็น ดังนี้ 

1. การพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของรูปแบบที่แน่นอน ของการสอบสวนทางวิทยาศาสตร์ 
และการสอบสวนทางสังคมโดยวิธีวิทยาศาสตร์ ในฐานะที่เป็นแบบของการสะท้อนของวรรณคดี 

2. ตัวบท, แนวคิดทางทฤษฎี และการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ของหลักการอันโอ่อ่าของ
ประสบการณ์มนุษย ์

3. การศึกษาวรรณคดี ในฐานะที่เป็นด้านหนึ่งของภาพสะท้อนจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

4. การตั้งทฤษฎีของการเลียนแบบ และสามารถอ้างอิงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประยุกต์สู่
การน าเสนอภาพตัวแทนสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ในตัวบทวรรณคดี 

5. ศึกษาโวหารการเขียนการพูดของวาทกรรมสิ่งแวดล้อม ที่ประกอบเป็นงานเขียนเชิง
สร้างสรรค์ แต่แผ่ขยายข้ามวิชาการท่ีเป็นสหวิทยาการสู่แวดวงสาธารณะ 

6. สืบสวนถึงความสัมพันธ์ของงานเขียนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ต่อชีวิตและการสอนใน
ภาคปฏิบัติ 
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ธัญญา สังขพันธานนท์ (2556) ได้กล่าวถึงวิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศว่า 
ด าเนินไปภายใต้กรอบความคิดส าคัญ ดังนี้ 

1. การพยายามแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและโลกธรรมชาติ ที่
ปรากฏในตัวบทวรรณกรรม 

2. ให้ความส าคัญต่อการศึกษาภาษาและบทบาทของภาษา เห็นว่าภาษาไม่สามารถแยกได้
จากโลกธรรมชาติ สนใจภาษาในฐานะท่ีเป็นการสร้าง “วาทกรรมเก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

3. ให้ความสนใจต่อการน าเสนอภาพตัวแทนของธรรมชาติที่ปรากฏในตัวบท  

4. การเชื่อมโยงความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความรู้ด้านนิเวศวิทยา วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ชาติพันธุ์วิทยา 

5. การบูรณาการเอาทฤษฎีที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีมาร์กซิสต์ ทฤษฎี
สตรีนิยม ฯลฯ โดยนัยนี้ทฤษฎีการวิจารณ์เชิงนิเวศ เป็นทฤษฎีที่มีทั้งความเป็นสหวิทยาการและบูรณา
การรวมอยู่ด้วยกัน 

1.7.2 สตรีนิยมเชิงนิเวศ (Ecofeminist) 

 สตรีนิยมเชิงนิเวศ (Ecofeminist) เป็นการเคลื่อนไหวหนึ่งที่แตกแขนงมาจากสตรีนิยม 
(Feminist) โดยเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดของสตรีนิยมกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเข้า
ด้วยกัน สตรีนิยมเชิงนิเวศมีแนวความคิดหลักอยู่ที่การเชื่อมโยงผู้หญิงเข้ากับธรรมชาติโดยมองว่าการ
กดขี่ผู้หญิงโดยผู้ชาย มีความเชื่อมโยงโดยตรงและเห็นได้ชัดกับการกดขี่และครอบครองธรรมชาติโดย
มนุษย์ ดังที่อิเนสตรา คิง กล่าวว่า “ความเกลียดชังผู้หญิงและความเกลียดชังธรรมชาตินั้นเชื่อมโยง
กันอย่างใกล้ชิดและเสริมกันและกัน” (ลภาพรรณ ศุภมันตรา แปลจาก เดวิด คินส์ลีย์, 2551: 420)  

 สตรีนิยมเชิงนิ เวศ มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่นักสตรีนิยมเริ่มให้ความสนใจกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมและเรียกร้องให้ผู้หญิงหันมามีบทบาทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนักเขียนสตรีนิยมคน
แรกที่น าเสนอความคิดนี้คือ ฟร็องซัวส์ โดบอน (Francois d’Eaubonne) นักสตรีนิยมชาวฝรั่งเศสที่
เรียกร้องให้ผู้หญิงทั่วโลกเป็นผู้น าในการปฏิวัติทางนิเวศวิทยาเพ่ือปกป้องโลก (ธัญญา สังขพันธานนท์, 
2556: 45)นักสตรีนิยมเชิงนิเวศจึงเป็นนักสตรีนิยมที่เข้าใจประเด็นด้านนิเวศวิทยาด้วยการวิเคราะห์
และใช้ความคิดแบบผู้หญิง ในการมองปัญหาสิ่งแวดล้อม พวกเขาเห็นว่า รากเหง้าของปัญ หา
สิ่งแวดล้อมนั้นคือ “จริยธรรมแบบผู้ชาย” ซึ่งมีสาระส าคัญอยู่ที่วิทยาศาสตร์และวัตถุวิสัย ซึ่งเป็น
จริยธรรมแบบท าลายล้างเชิงนิเวศ และเห็นว่าจริยธรรมแบบนี้ต้องถูกแทนที่ด้วยจริยธรรมแบบผู้หญิง
ที่ว่าด้วยความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและกัน ความเป็นองค์รวม และการอิงอาศัยซึ่งกันและกัน 
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จริยธรรมแบบผู้หญิงจะบรรเทาความโน้มเอียงแบบผู้ชายที่เอาตนเองออกห่างจากโลกธรรมชาติ โดย
มุ่งเข้าไปเกี่ยวพันกับโลกภายนอกและแสวงหาความเห็นอกเห็นใจ  ให้ความหมายต่อข่ายใยสรรพสิ่งที่
ตนเป็นส่วนหนึ่ง จริยธรรมแบบผู้หญิงไม่ได้มุ่งที่จะครอบง าแต่สื่อสาร ไม่แยกตัวแต่เข้าไปมีส่วนร่วม 
จึงลงรอยกับจริยธรรมและจิตวิญญาณเชิงนิเวศ นักสตรีนิยมเชิงนิเวศจึงยืนยันว่าทางออกของ
อัตวินิบาตกรรมทางนิเวศร่วมสมัยอยู่ที่สตรีนิยม และประเด็นทางสตรีนิยมและนิเวศวิทยานั้น
สอดคล้องกันในการท าความเข้าใจและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทางนิเวศของตน (ลภาพรรณ ศุภมัน
ตรา แปลจาก เดวิด คินส์ลีย์, 2551: 454-455) 

แนวความคิดของสตรีนิยมเชิงนิเวศจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงลึก 
(Deep Ecology)ที่มองปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะองค์รวม และเสนอ
ภาพความสัมพันธ์ของผู้หญิงกับธรรมชาติที่ด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องสมดุล  ให้ความสนใจกับ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและการอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ โดยเฉพาะ
ผู้หญิงกับธรรมชาติ เพราะโดยสรีรวิทยาแล้วสตรีมีคุณลักษณะคล้ายกับธรรมชาติ คือ เป็นผู้สร้างและ
ให้ก าเนิดสิ่งมีชีวิตทั้งมวล  อีกทั้งยังมีบทบาทในการดูแลรักษา และมีความเอ้ืออาทรต่อชีวิตดุจ
เดียวกัน (ยศ สันตสมบัติ, 2543: 173) 

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2554: 292-294) ได้กล่าวถึงลักษณะของสตรีนิยมเชิงนิเวศไว้ 5 
ประการดังนี้ ประการแรก สตรีนิยมเชิงนิเวศต้องการสลาย สั่นคลอนและล้มล้างวาทกรรมว่าด้วย
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่วางอยู่บนฐานคุณค่าและวิธีคิดแบบเพศชาย ประการที่สอง สตรีนิยมเชิง
นิเวศมองว่า วิธีคิดแบบเพศชายที่ต้องการควบคุมและครอบครองธรรมชาติกับสตรีว่าเป็นแหล่งปัญหา
ของการเก็บกดปิดกั้นแบต่าง ๆ ในสังคม ประการที่สามสตรีนิยมเชิงนิเวศมีความเห็นว่า การพยายาม
ชูปัญหาสิ่งแวดล้อมชุดหนึ่ง ว่าเป็น “ปัญหาโลก” เป็นการตอกย ้าวิธีคิดแบบเจ้าอาณานิคม ที่ยก
ปัญหาของตะวันตกให้เป็นกลายเป็นปัญหาโลก และไม่มีพ้ืนที่ให้กับปัญหาในประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
ปัญหาของสตรีในประเทศโลกที่สาม ประการที่  4 สตรีนิยมเชิงนิ เวศ ให้ความสนใจและให้
ความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิง มนุษย์กับธรรมชาติ 
ประการสุดท้าย สตรีนิยมเชิงนิเวศเชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างผู้หญิงกับธรรมชาติ 
เพราะโดยสรีรวิทยาของผู้หญิงแล้ว มีคุณลักษณะคล้ายกับธรรมชาติ และถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
ผู้ชายคล้ายกับธรรมชาติเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มของสตรีนิยมเชิงนิเวศเองก็ยังคงมีความหลากหลายในแนวความคิด
เช่นเดียวกับสตรีนิยม เช่น แอนดรี คอลลาร์ด เสนอว่า ผู้หญิงมีความแตกต่างและดีกว่าผู้ ชายโดย
ธรรมชาติและเงื่อนไขทางชีวภาพ เช่นการที่ผู้หญิงให้ก าเนิดเด็ก ท าให้ผู้หญิงมีความเชื่อมโยงกับ
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ธรรมชาติ เชื่อมโยงกับโลก ดังนั้นผู้หญิงต้องชื่นชมกับความใกล้ชิดที่ผู้หญิงมีกับธรรมชาติ และปฏิเสธ
เทคโนโลยี ยาที่ผลิตจากสารเคมี และหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ ถูกทรมาน (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 
2545: 108) 

ศากุน ภักดีค า (2552: 34-35) ได้แบ่งความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับธรรมชาติที่เป็นแนว
หลักของสตรีนิยมเชิงนิเวศเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ความสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (symbolic connection) 
เป็นการมองว่า “ธรรมชาติ” โดยสารัตถะแล้ว  คือ “ผู้หญิ ง” หรือเป็นเพศหญิง ผู้หญิ งจึงมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากกว่าผู้ชาย และความสัมพันธ์เชิงมโนทัศน์ (conceptual 
connection) คือการที่ผู้หญิงกับธรรมชาติถูกกดขี่ภายใต้กรอบมโนทัศน์เดียวกัน ตามแนวคิดของวอร์
เรน(Warren, 1998: 174 อ้างถึงใน ศากุน ภักดีค า, 2552: 35)ผู้หญิงกับธรรมชาติถูกกดขี่โดยกรอบ
มโนทัศน์แบบปิตาธิปไตยที่มีองค์ประกอบ 3 อย่าง การแบ่งระดับชั้นทางคุณค่า ทวินิยมเชิงคุณค่า 
และตรรกะของการครอบง า  

 วาล พลัมวูด (Plumwood) นักสตรีนิยมเชิงนิเวศคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของ
ผู้หญิงกับธรรมชาติในเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการมองว่าผู้หญิงคือ ธรรมชาติ ผู้หญิงมีพลังโอบอุ้มและให้
ชีวิตเช่นเดียวกับธรรมชาติ เป็นความคิดที่ท าให้เกิดการกดขี่ผู้หญิงรูปแบบใหม่และซับซ้อนมากขึ้น 
มากกว่าจะท าไปสู่การปลดปล่อยผู้หญิงและธรรมชาติอย่างแท้จริง (Plumwood, 1993: 30-32 อ้าง
ถึงใน ศาลกุน ภักดีค า, 2552: 39) แต่พลัมวูดสนับสนุนความสัมพันธ์ของผู้หญิงกับธรรมชาติในเชิง
มโนทัศน์ ด้วยผู้หญิงกับธรรมชาติต่างถูกกดขี่ด้วยมโนทัศน์ที่มีอคติแบบเพศชายเช่นเดียวกัน การ
ปลดปล่อยทั้งสองสิ่งจึงต้องท าไปพร้อมกัน 

อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงผู้หญิงกับธรรมชาตินี้ถูกนักสตรีนิยมหลายฝ่ายโจมตีว่าเป็นการ
ถอยหลังเข้าคลองและเป็นการท าร้ายผู้หญิง เพราะเป็นการเสนอภาพของผู้หญิงว่าเป็นมารดาของ
แผ่นดิน สะท้อนภาพของสัตว์ที่มีหน้าที่สืบพันธุ์ และไม่สามารถสะท้อนประสบการณ์ชีวิต นอกจากนี้
ยังเป็นการคิดที่ยังยึดอยู่กับการคิดแบบคู่ตรงข้ามของผู้ชาย (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 110) แต่นัก
สตรีนิยมบางคนก็ยังคงมองว่าการปฏิเสธเรื่องธรรมชาติว่าไม่เหมาะสมกับสตรีนิยมเป็นเรื่องไม่
เหมาะสม และเสนอว่าผู้หญิงควรมีจุดยืนร่วมกับธรรมชาติ ที่วิพากษ์ระบบคิดแบบคู่ตรงข้าม แม้สตรี
นิยมเชิงนิเวศจะมีความคิดที่หลากหลาย แต่ประเด็นที่เห็นร่วมกันคือ ปฏิเสธความเชื่อที่ว่าผู้หญิงและ
ธรรมชาติเป็นปริมณฑลที่ด้อย และปฏิเสธความเชื่อที่ว่าปริมณฑลของเหตุผล มนุษย์และวัฒนธรรมมี
ความเหนือกว่าธรรมชาติ (Plumwood, 1990 อ้างถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 111) 
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จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนี้ ผู้วิจัยจะน าการวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศ
และสตรีนิยมเชิงนิเวศมาใช้ศึกษางานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป โดยน ากรอบความคิดส าคัญเกี่ยวกับ
ทฤษฎีนี้จากที่นักวิชาการหลาย ๆ ท่านได้กล่าวไว้มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์แนวคิดคิดนิเวศ
ส านึกในงานเขียนของศิเรมอรอุณหธูป 

1.7.3 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาวรรณกรรมด้วยแนวทางการวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศ
และสตรีนิยมเชิงนิเวศ 

งานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศ 

วศินรัฐ นวลศิริ (2549) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “นิเวศส านึกในนวนิยายของจอห์น สไตน์
เบ็ค”  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษานวนิยายของจอห์น สไตน์เบ็ค ด้วยแนวทางการวิเคราะห์วรรณคดีแบบ
นิเวศส านึก โดยเลือกวิเคราะห์นวนิยายสามเรื่องที่แสดงภาพความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 
ได้แก่  To a God Unknown, The Grapes of Warathและ East of Eden ผลการศึกษาพบว่า 
นิเวศส านึกที่สไตน์เบ็คน าเสนอมีลักษณะเป็นแบบองค์รวม ที่เน้นการอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวของมนุษย์กับโลกธรรมชาติและมนุษย์ในสังคม กล่าวคือ มนุษย์มิได้มีสถานะที่
เหนือกว่าทั้งธรรมชาติและเพ่ือนมนุษย์ หากแต่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลธรรมชาติและสังคม ใน
เรื่อง “To a God Unknown”แสดงมุมมองนิเวศส านึกแบบองค์รวมของนักเขียนที่มีต่อความสัมพันธ์
ของมนุษย์กับโลกธรรมชาติแบบแยกออกจากกันมิได้ รวมไปถึงความมีเอกภาพของมนุษย์ในสังคมใน
มิติของศาสนาและเพศสถานะ ในเรื่อง “The Grapes of Wrath”ชี้ให้เห็นผลกระทบจากการขาด
จิตส านึกที่มีต่อสภาวะแวดล้อมอันก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบทั้งธรรมชาติและเพ่ือนมนุษย์ 
เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมมีความเกี่ยวข้องกัน จึงจ าเป็นต้องตระหนักถึงการแก้ปัญหาทั้ง
สองด้านไปพร้อมกัน ในเรื่อง “East of Eden”แสดงให้เห็นว่า รูปแบบของความสัมพันธ์ในครอบครัว
มีผลกระทบต่อการที่บุคคลปฏิบัติต่อกันและจิตส านึกที่มีต่อสภาวะแวดล้อม กล่าวคือ ความแตกแยก
ในครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการท าลายธรรมชาติและผู้อ่ืน ในทางกลับกัน ความรักและความอบอุ่น
ในครอบครัวส่งเสริมความเอ้ืออาทรต่อเพ่ือนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

ธัญญา สังขพันธานนท์ (2552) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ: วาท
กรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวรรณกรรมไทย” มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษากระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนทัศน์กับวาทกรรมที่เกี่ยวกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการน าเสนอธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยจนถึง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยใช้ฐานคิดจากทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ ทฤษฎีสตรีนิยมเชิงนิเวศ
และทฤษฎีวาทกรรม ผลการศึกษาพบว่า  กระบวนทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวรรณคดี
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ไทยมี 3 กระบวนทัศน์หลัก คือ กระบวนทัศน์จิตส านึกเชิงนิเวศแนวดั้งเดิม กระบวนทัศน์นี้เห็นว่า
มนุษย์มาจากธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ตระหนักรู้ในความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง ความ
สมดุลของระบบนิเวศ และความจ าเป็นที่มนุษย์ต้องพ่ึงพาธรรมชาติเพ่ือความอยู่รอด  

กระบวนทัศน์จิตส านึกเชิงนิเวศแนวพุทธปรัชญาเป็นกระบวนทัศน์ที่เชื่อมโยงหลักธรรมใน
ศาสนาพุทธกับจิตส านึกเชิงนิเวศแบบดั้งเดิมอย่างสอดคล้องกลมกลืน ก่อให้เกิดวาทกรรมส าคัญที่
เชื่อมโยง ธรรม ธรรมชาติ และศีลธรรม ของบุคคลว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอย่างแนบแน่น  เมื่อใดก็
ตามที่ผู้ปกครองไม่อยู่ในธรรมก็จะส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรง วาทกรรม
ดังกล่าวเห็นได้อย่างชัดเจนในวรรณคดีเรื่องไตรภูมิกถาในสมัยสุโขทัย   และกระบวนทัศน์จิตส านึก
เชิงนิเวศแนวชนชั้นเป็นกระบวนทัศน์ที่ก่อให้เกิดวาทกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
น้อยสองชุดย่อย คือ วาทกรรมของกวีในฐานะชนชั้นผู้ปกครอง ที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองใช้ธรรมชาติ
เป็นสัญญะในการจรรโลงอ านาจทางการเมือง กับวาทกรรมของกวีในฐานะปัจเจกบุคคล เป็นวาท
กรรมของกวีชนชั้นเจ้าขุนมูลนาย มีการเชื่อมโยงธรรมชาติกับผู้หญิง และเรื่องเพศ แสดงให้เห็ น
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและระหว่างหญิงกับชายในสังคมศักดินาว่ามีความ
เหลื่อมล ้าและมีอคติทางเพศแบบชายเป็นใหญ่เหนือกว่าหญิง วรรณคดีของราชส านักอยุธยาและ
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ยังสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคคล
ในสองลักษณะ  คือส านึกในความเป็นหนึ่งเดียว กับธรรมชาติกับส านึกในความเป็นอ่ืนของธรรมชาติ 
ส านึกในความเป็นอ่ืนของธรรมชาติ ท าให้มนุษย์มีความคิดที่จะควบคุมและเอาชนะธรรมชาติใน
บางครั้ง วาทกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติที่ทั้งขัดแย้งและกลมกลืนไปด้วยกันได้ในวรรณคดีไทยสมัยต้ น
รัตนโกสินทร์ เป็นกระบวนทัศน์ระดับฝังรากลึกเชิงโครงสร้างที่ยังมีบทบาทอย่างมีนัยยะส าคัญมา
จนกระทั่งทุกวันนี้ในวงการวรรณคดีไทย  ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคม กระบวนทัศน์นี้
สวนทางกับกระบวนทัศน์ที่มีคตินิยมเชิงนิเวศเป็นศูนย์กลางอันเป็นแนวโน้มของโลกยุคปัจจุบัน 

กฤตยา ณ หนองคาย (2553) เขียนบทความเรื่อง“คนกับป่า: ปัญหาเรื่องสิทธิการจัดการ
ทรัพยากรในวรรณกรรมของวัธนา บุญยัง” มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่า
และปัญหาเรื่องสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรในวรรณกรรมของวัธนา บุญยัง จ านวน 5 เรื่อง 
การศึกษาในครั้งนี้ได้น าวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศส านึกและมโนทัศน์เรื่องสิทธิชุมชนมาเป็นแนวทาง
ในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมของวัธนา บุญยังได้น าเสนอว่า การท าลายป่าไม้ที่แท้จริง
มาจากการบริหารนโยบายที่ผิดพลาดของภาครัฐ และการที่ป่าไม้ถูกท าลายไม่ได้มีเหตุมาจากการที่
ชุมชนเข้าไปตั้งรกรากในพ้ืนที่ป่า เพราะชุมชนจะช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ในป่าด้วยภูมิปัญญาด้าน
การจัดการทรัพยากร ประกอบกับจิตส านึกที่เชื่อว่าธรรมชาติมีคุณอนันต์ต่อมนุษย์ แนวคิดนี้น าเสนอ
ผ่านวิถีของนายพรานใน 3 ประเด็นคือ พรานผู้รู้ พรานผู้ล่า และวาทกรรมกรรมของผ่านที่ว่า “เราไม่
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ล่าสัตว์แม่ลูกอ่อน” นอกจากนี้ผู้ เขียนยังใช้ฉากป่าอันงดงามเพ่ือชี้ให้เห็นคุณค่าของการสัมผัส
ธรรมชาติและสายสัมพันธ์ที่ตัดไม่ขาดระหว่างคนกับป่า 

กอบพร ถิรเจริญสกุล (2557) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “องค์ประกอบของแฟนตาซีในการ
น าเสนอปัญหาครอบครัวและปัญหาสิ่งแวดล้อมในนวนิยายชุด เดอะสไปเดอร์วิกโครนิเคิลส์ ของ 
โทนีดิเตอร์ลิซซิ และฮอลลี แบล็ก” มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาองค์ประกอบแฟนตาซีที่น าเสนอปัญหา
ครอบครัวและปัญหาสิ่งแวดล้อมในสังคมร่วมสมัย ในนวนิยายแฟนตาซีชุดเดอะสไปเดอร์วิกโครนิ
เคิลส์ ของโทนีดิเตอร์ลิซซิ และฮอลลี แบล็กจ านวน 5 เล่ม ได้แก่ เดอะฟีลด์ ไกด์ (The Field 
Guide), เดอะ ซีอิง สโตน (The Seeing Stone), ลูซินดาส์ซีเคร็ท (Lucinda’s Secret), ดิ ไอรอนวูด 
ทรี  (The Ironwood Tree) และ เดอะแร็ทออฟมุ ลการาธ  (The Wrath of Mulgarath) ผล
การศึกษาพบว่าผู้ประพันธ์น าเสนอปัญหาและชี้แนะทางออกผ่านการเรียนรู้และเติบโตของจาเร็ด ผู้
เป็นตัวละครเอกที่ยอมรับการหย่าร้างของพ่อแม่ และตระหนักถึงความส าคัญของครอบครัวในความ
เป็นจริงหลังการผจญภัยในรูปแบบแฟนตาซี ขณะเดียวกันผู้ประพันธ์น าเสนอให้ตัวละครเยาวชน
เรียนรู้แนวคิดนิเวศส านึกผ่านการใช้วัตถุวิเศษและการผจญภัยร่วมกับตัวละครแฟนตาซี กล่าวคือเกิด
การตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติและสถานะที่แท้จริงของมนุษย์ ว่ามนุษย์เป็นเพียงสิ่งมีชีวิต
ชนิดหนึ่งที่อิงอาศัยธรรมชาติในการด ารงชีวิตเท่านั้น มิใช่เจ้าของหรือเจ้านายของธรรมชาติ ตัวละคร
เยาวชนในนวนิยายต้องน้อมรับความช่วยเหลือจากตัวละครแฟนตาซีฝ่ายธรรมชาติ จึงจะสามารถ
เอาชนะปีศาจร้ายซึ่งเป็นศัตรูของธรรมชาติได้ จากการวิจัยพบว่าองค์ประกอบแฟนตาซีในนวนิยาย
เดอะสไปเดอร์วิกโครนิเคิลส์ มีบทบาทส าคัญ ในการสื่อสารปมปัญหาครอบครัวควบคู่ไปกับปัญหา
สิ่งแวดล้อม ท าให้เยาวชนสามารถเรียนรู้และได้รับความสนุกสนานจากนวนิยายไปพร้อมๆ กัน 

ศุภิสรา เทียนสว่างชัย (2560) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “แนวคิดนิเวศส านึกในวรรณกรรมของ
นิรันศักดิ์ บุญจันทร์” มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์งานเขียนของนิรันศักดิ์ บุญจันทร์ ภายใต้กรอบ
แนวคิดนิเวศส านึก โดยมุ่งศึกษาบทบาทและภาพแทนของธรรมชาติและมนุษย์ที่ผู้เขียนใช้น าเสนอ 
เพ่ือแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่ด าเนินไปภายใต้บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านต่างๆ จาก
การศึกษาพบว่า วรรณกรรมของนิรันศักดิ์ บุญจันทร์น าเสนอแนวคิดนิเวศส านึกที่แสดงให้เห็นปัญหา
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการน าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ที่ตั้งอยู่บน
ความเหลื่อมล ้าภายใต้โลกที่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ซึ่งภาพแทนของธรรมชาติมักจะถูกน าเสนอให้มี
ลักษณะเป็นคู่ตรงข้ามกับแนวคิดหรือวิวัฒนาการทางด้านต่างๆ ของมนุษย์ และมีการปฏิสัมพันธ์ใน
เชิงอ านาจอยู่ตลอดเวลา ภาพแทนของธรรมชาติมักถูกท าให้อ่อนแอและยอมจ านนเพ่ือแสดงให้เห็น
บทบาทของมนุษย์ในฐานะผู้ควบคุม เปลี่ยนแปลง ก าหนดคุณค่าและความหมายให้กับธรรมชาติ จน
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและวิกฤตสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจาก
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ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ที่ไม่สมดุลและความเพิกเฉยของมนุษย์ที่ยึดเอาตัวเองเป็น
ศูนย์กลาง นอกจากนี้ งานเขียนของนิรันศักดิ์ยังน าเสนอแนวคิดเชิงอนุรักษ์ที่อยู่ภายใต้กระบวนทัศน์
แบบองค์รวม น าเสนอให้เห็นถึงบทบาทและความส าคัญของธรรมชาติผ่านผลกระทบจากวิกฤต
สิ่งแวดล้อม โดยการใช้ฉากโลกที่ล่มสลายและหายนะที่ตกสู่มนุษย์ แสดงให้เห็นสถานะของธรรมชาติ
ที่อยู่ในบทบาทของผู้ควบคุมการด ารงอยู่ของมนุษย์ ในขณะเดียวกัน พ้ืนที่ธรรมชาติยังเป็นพ้ืนที่แห่ง
การเยียวยาฟ้ืนฟูชีวิตและสภาพจิตใจของมนุษย์และสังคมให้หลุดพ้นจากการครอบง าของความเจริญ 
รวมไปถึงการตระหนักถึงตัวตนแห่งธรรมชาติที่ธรรมชาติมีบทบาทส าคัญในการประกอบสร้างตัวตน
และจิตวิญญาณของมนุษย์ แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของมนุษย์และธรรมชาติที่เชื่อมโยงกันทั้งทาง
กายภาพและทางจิตวิญญาณ เป็นการแสดงแนวคิดการมองธรรมชาติแบบองค์รวมเพ่ือกระตุ้นให้
ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันน าไปสู่การปลูกฝังแนวคิดเชิงอนุรักษ์และ
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสันติ 

บรรจง บุรินประโคน (2561) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “ตัวตนเชิงนิเวศในกวีนิพนธ์ของเรวัตร์ 
พันธุ์พิพัฒน์” มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาตัวตนเชิงนิเวศและกลวิธีการน าเสนอตัวตนเชิ งนิเวศของเรวัตร์ 
พันธุ์ พิพัฒน์ผ่านงานกวีนิพนธ์ 7 เล่ม ได้แก่ บ้านแม่น ้า, พันฝน เพลงน ้า, แม่น ้าร าลึก, นกชีวิต, แมวผู้
มองเห็นก าแพงเป็นสะพาน, แม่น ้าเดียวกัน และแม่น ้าที่สาบสูญ ผลการศึกษาพบว่า ตัวตนเชิงนิเวศใน
กวีนิพนธ์ของเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์แยกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกตัวตนกับตนเอง เป็นตัวตน
ขั้นแรกของมนุษย์ที่มีความเป็นตัวเอง น าเสนอผ่านตัวตนกับวัยเยาว์ซึ่งเป็นส่วนที่หล่อหลอมให้เรวัตร์ 
พันธุ์พิพัฒน์ตระหนักรู้ถึงตัวตนที่สัมพันธ์กับผู้อ่ืน ลักษณะที่สองตัวตนกับสังคม เป็นตัวตนขั้นกลางที่
หยั่งรู้ถึงตัวตนที่สัมพันธ์กับผู้อ่ืนและสังคม ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ ตัวตนกับสังคมชนบทและตัวตนกับ
สังคมเมือง และลักษณะที่สามตัวตนกับการประจักษ์แจ้ง เป็นตัวตนขั้นสุดท้ายหรือตัวตนแห่งจิต
วิญญาณ น าเสนอผ่าน 2 ลักษณะคือ ตัวตนกับธรรมชาติและตัวตนกับศาสนา ซึ่งตัวตนเชิงนิเวศนั้นมี
การน าเสนอที่ชัดเจนและพัฒนาในระดับที่กว้างขึ้นเป็นตัวตนที่เป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งในกวีนิพนธ์
ช่วงหลัง ในด้านกลวิธีการน าเสนอตัวตนเชิงนิเวศพบว่า เรวัตร์ได้คัดสรรค าที่น ามาใช้ในงานกวีนิพนธ์
เพ่ือสื่อความหมายในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 1. ค าที่มีความหมายเกี่ยวกับวิถีชีวิต คติความเชื่อและภูมิ 
ปัญญาดั้งเดิม 2. ค าที่มีความหมายเกี่ยวกับอดีตกาลและห้วงเวลาอันเลยลับ 3. ค าที่มีความหมาย 
เกี่ยวกับ ดิน น ้า ป่า ฤดูกาล สถานที่ 4. ค าที่มีความหมายเกี่ยวกับสังคมชนบทและสังคมเมือง 5. ค า 
ที่มีความหมายเก่ียวกับพุทธศาสนาและปรัชญาชีวิต  
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ทนงศ์ จันทะมาตย์ (2562) เขียนบทความเรื่อง “นัยเชิงนิเวศในนวนิยายแนวลูกทุ่งยุคแรก 
ศึกษาจากเรื่องแผลเก่า ของไม้ เมืองเดิม”  ผลการศึกษาพบว่า นวนายเรื่องแผลเก่า ของไม้ เมืองเดิม 
แสดงให้เห็นนัยเชิงนิเวศผ่านตัวละครเอกของเรื่อง จากการน าเสนอลักษณะของตัวละครเอกอย่าง
ขวัญกับเรียม โดยให้ขวัญเป็นตัวแทนของชีวิตชนบทที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับธรรมชาติ และเรียม
เป็นตัวละครที่เหินห่างจากธรรมชาติ ชีวิตในเมืองที่มีความเจริญทางวัตถุ แต่ไร้ความจริงใจ แม้นว
นิยายจะน าเสนอให้เห็นขั้วตรงข้ามระหว่างตัวละครเอกท้ังสอง แต่สุดท้ายแล้วเรื่องก็เสนอให้เห็นว่าตัว
ละครที่เหินห่างจากธรรมชาติ สุดท้ายแล้วก็ต้องหวนคืนสู่ธรรมชาติจากความตายของตัวละครทั้งสอง
ที่ตายอยู่ในสายน ้าบ้านเกิด 

อรวรรณ ฤทธิ์ศรีธร (2562) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “ภาพแทนการประกอบสร้างความจริง
เรื่องธรรมชาติในนวนิยายแนวจินตนิมิตของไทย” มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาภาพแทนธรรมชาติและการ
ประกอบสร้างความจริงเรื่องธรรมชาติที่ปรากฏในนวนิยายแนวจินตนิมิตของไทย จากนวนิยายของ
นักเขียน 4 คน ได้แก่ จินตวีร์ วิวัธน์, ตรี อภิรุม, พงศกร และหมอกมุมเมือง จ านวนทั้งสิ้น 22 เรื่อง 
โดยใช้แนวคิดการวิจารณ์เชิงนิเวศ, สตรีนิยมเชิงนิเวศ, ภาพแทน และการประกอบสร้างความจริง ผล
การศึกษาพบว่า ภาพแทนธรรมชาติในนวนิยายแนวจินตนิมิตมี 2 ลักษณะคือ ภาพแทนธรรมชาติด้าน
ดีและด้านร้าย ภาพแทนธรรมชาติด้านดีน าเสนอผ่านตัวละครอมนุษย์ที่มีความงดงามและเป็น
ผู้สนับสนุนการกระท าของมนุษย์ฝ่ายดี ในด้านฉากและบรรยากาศเป็นพ้ืนที่ธรรมชาติที่มีลักษณะเป็น
พ้ืนที่ที่พึงประสงค์ของมนุษย์ ภาพแทนธรรมชาติด้านร้ายเป็นการน าเสนอธรรมชาติให้มีลักษณะขัด
กับอุดมคติและเป็นธรรมชาติที่ไม่พึงประสงค์ของมนุษย์ ในนวนิยายแนวจินตนิมิตมีการประกอบสร้าง
ความจริงผ่านภาษา ผ่านค าสาป ผ่านธรรมชาตินฤมิต ผ่านพ้ืนที่ธรรมชาติ และผ่านพ้ืนที่อุดมคติเชิง
นิเวศ ซึ่งในการประกอบสร้างความจริงนั้นมีทั้งการสถาปนาให้ธรรมชาติเหนือกว่ามนุษย์และนิยามให้
มนุษย์มีอ านาจเหนือกว่าธรรมชาติ นอกจากนี้นวนิยายแนวจินตนิมิตยังน าไปสู่การชี้ให้เห็นถึงวิธีการ
ปฏิบัติของมนุษย์ต่อธรรมชาติตามภาพแทนที่ปรากฏ หากธรรมชาติงดงามและเป็นมิตรกับมนุษย์ 
มนุษย์ก็จะพิทักษ์รักษาธรรมชาติ หากธรรมชาติไม่งดงามและเป็นสิ่งคุกคามมนุษย์ มนุษย์ก็พร้อมที่จะ
เอาชนะ ทั้งนี้ก็เพ่ือด ารงไว้ซึ่งนิยามถึงความดีในตัวมนุษย์ 

งานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีสตรีนิยมเชิงนิเวศ 

โศภิษฐ์ สุ่มมาตย์ (2556) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “ผู้หญิงและธรรมชาติในนวนิยายของถ่าย
เถา สุจริตกุล: ทฤษฎีสตรีนิยมเชิงนิเวศ” มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับ
ธรรมชาติในนวนิยายของถ่ายเถา สุจริตกุล จ านวน 3 เล่ม คือมงกุฎดอกส้ม, ดอกส้มสีทองและตุ๊กตา
ในป่าหนาว โดยใช้ทฤษฎีสตรีนิยมเชิงนิเวศ ผลการศึกษาพบว่า ถ่ายเถา สุจริตกุลใช้ธรรมชาติในการ
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เชื่อมโยงกับผู้หญิงเป็น 2 กลุ่ม คือ การเชื่อมโยงเชิงนามธรรมและการเชื่อมโยงเชิงรูปธรรม การ
เชื่อมโยงเชิงนามธรรมถ่ายเถา สุจริตกุล ได้เปรียบผู้หญิงกับธรรมชาติที่ไม่สามารถจับต้องได้ คือ
เปรียบธรรมชาติด้านมืดกับการแสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิงที่ถูกกดขี่ข่มเหง การเชื่อมโยงด้าน
จริยธรรมซึ่งบอกถึงความตระหนักและเห็นคุณค่าของผู้หญิงและธรรมชาติ การเชื่อมโยงเชิงรูปธรรม 
ถ่ายเถา สุจริตกุลได้เปรียบผู้หญิงกับธรรมชาติเสมือนวัตถุสิ่งของ ดอกไม้สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต โดย
สัญลักษณ์นั้นมีการใช้ทั้งพืชและสัตว์ แสดงถึงความร้ายกาจและด้านมืดของตัวละครหญิง เพ่ือจัดให้
ผู้หญิงไปอยู่ในปริมณฑลของธรรมชาติซึ่งเป็นการลดคุณค่าของผู้หญิงให้เห็นอย่างชัดเจน 

 ปิยะมาศ ใจไฝ่ (2560) เขียนบทความเรื่อง “แนวคิดอทวิลักษณ์ของสตรีนิยมเชิงนิเวศใน
ล้านนา” มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์แนวคิดอทวิลักษณ์ของสตรีนิยมที่ปรากฏในความเชื่อล้านนา 
ผลการวิจัยพบว่าจากแนวคิดสตรีนิยมเชิงนิเวศโดยเฉพาะในทัศนะของวาล พลัมวูด นั กปรัชญาสตรี
นิยมเชิงนิเวศชาวออสเตรเลียมองว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เกิดจากมโนทัศน์ที่อยู่บนโครงสร้าง
ทวินิยม ที่ท าให้เกิดการแบ่งแยกสิ่งต่างๆ ออกเป็น 2 ชั้นใหญ่ คือ ชั้นผู้เป็นนาย และผู้เป็นอ่ืน ฝ่าย
หนึ่งถูกเชิดชูให้มีคุณค่าเหนือกว่าและอีกฝ่ายถูกกดขี่ให้อยู่ในสถานะที่ด้อยกว่า สตรีนิยมเชิงนิเวศจึง
เสนอว่าการแก้ปัญหาทางด้านนิเวศวิทยาจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขโดยการสลายโครงสร้างทวินิยมเสีย ซึ่ง
ในสังคมล้านนาปรากฏลักษณะอทวิลักษณ์ในความเชื่อเรื่องผู้หญิงและขึดล้านนา กล่าวคือ ในสังคม
ล้านนามีการแบ่งอ านาจของผู้หญิงและผู้ชายตามหน้าที่ของตน ผู้หญิงล้านนามีอ านาจในเรือน
โดยเฉพาะในฐานะผู้สืบสายตระกูลผีบรรพบุรุษและเป็นผู้น าในการประกอบพิธีกรรมของล้านนา ซึ่ง
โดยปกติแล้วพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิิิ์หรือพ้ืนที่สาธารณะนี้จะเป็นพ้ืนที่ของเพศชาย แต่ในสังคมล้านนาได้
สลายขั้วทางโครงสร้างทวินิยมที่แบ่งแยกผู้หญิงกับผู้ชาย ให้ผู้หญิงเข้ามาบทบาทในพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์
เช่นเดียวกับผู้ชาย แม้จะเป็นเฉพาะในพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผีปู่ย่า แต่ก็แสดงให้เห็นถึงการแบ่งสรรพ้ืนที่
ทางสังคมในฐานะของมนุษย์ที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกันและพ่ึงพากันในบทบาทต่าง ๆ ส่วนความเชื่อเรื่อง
ขึดล้านนาแสดงถึงการเคารพธรรมชาติในฐานะกฎที่ยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ ไม่สามารถละเมิดได้ หาก
ละเมิดจะเกิดผลเสียกับมนุษย์เอง วิถีเช่นนี้แสดงให้เห็นการปฏิเสธแนวคิดที่มนุษย์เป็นศูนย์กลาง โดย
มองว่ามนุษย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ทั้งยังมีอ านาจเพียงน้อยนิดหากเปรียบเทียบกัลพลัง
อ านาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติ 

วรมาศ ธัญภัทรกุล (2559) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “สตรีนิยมสายนิเวศในวรรณกรรมนิเวศ
ส านึกของนักเขียนสตรีพ้ืนเมือง” มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาวิเคราะห์กระบวนทัศน์สตรีนิยมสายนิเวศที่
ปรากฏในวรรณกรรมนิเวศส านึกร่วมสมัยของนักเขียนสตรีพ้ืนเมือง 3 คน ที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน คือ จอย ฮาร์โจ กวีอเมริกันพ้ืนเมืองเชื้อสายครีก ลินดา โฮแกน นักเขียนอเมริกันพื้นเมือง
เชื้อสายชิคาซอว์ และเคธ วอล์คเกอร์ กวีออสเตรเลียนเชื้ อสายอะบอริจิน ผลการศึกษาพบว่า
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วรรณกรรมนิเวศส านึกของนักเขียนทั้งสามน าเสนอกระบวนทัศน์สตรีนิยมสายนิเวศโดยชี้ให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงแบบคู่ขนานระหว่างพฤติกรรมคุกคามท าลายที่คนขาวกระท าต่อธรรมชาติ กับการกดขี่ 
ชนพ้ืนเมืองและสตรีพ้ืนเมือง อันเป็นผลมาจากโลกทัศน์ทวินิยมแบบจัดล าดับช่วงชั้นและกรอบมโน
ทัศน์แบบกดทับของวัฒนธรรมทุนนิยม-ปิตาธิปไตยตะวันตก ให้คุณค่ากับวิถีชีวิตแบบชนพื้นเมืองและ
ประสบการณ์ของสตรีที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับธรรมชาติ จอย ฮาร์โจและเคธ วอล์คเกอร์ 
น าเสนอกระบวนทัศน์สตรีนิยมสายนิเวศแนววัฒนธรรม โดยฮาร์โจเชิดชูความสัมพันธ์ระหว่างสตรีกับ
ธรรมชาติผ่านประสบการณ์ทางเรือนร่างของสตรีในฐานะ “แม่” ว่าเป็นพลังอ านาจของเพศหญิง 
ในขณะที่กวีนิพนธ์ของวอล์คเกอร์ เชิดชูวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนเผ่าอะบอริจินว่าเป็นวิถีชีวิตในอุดม
คติ ทั้งฮาร์โจและวอล์คเกอร์ต่างก็โจมตีวัฒนธรรมปิตาธิปไตยตะวันตกในฐานะวัฒนธรรมปฏิปักษ์ 
ในขณะที่โฮแกนน าเสนอความขัดแย้งเชิงนิเวศระหว่างชนพ้ืนเมืองกับคนขาวตะวันตก ผ่านกระบวน
ทัศน์สตรีนิยมสายนิเวศที่ผสมผสานแนววิพากษ์กับแนวหลังอาณานิคม โดยต่อต้านกรอบคิดทวินิยม
แบบจัดล าดับช่วงชั้นด้วยการเปิดพ้ืนที่ให้กับการปฏิสัมพันธ์เชิงโต้ตอบของสรรพส าเนียงที่เคยถูกกด
ทับในหน้าประวัติศาสตร์กระแสหลัก เพ่ือรองรับอัตลักษณ์แบบผสมผสานของชนพ้ืนเมืองและสตรี
พ้ืนเมืองที่ถูกปรับปรนขึ้นหลังยุคอาณานิคม    

1.7.4 งานวิจัยเกี่ยวกับงานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป 

จงจิต อนันต์คูศรี (2540) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “มโนทัศน์สตรีนิยมในนวนิยายของซีโมน 
เดอ โบวัวร์, ซิลเวีย พลาธ, บริกิต เทอะชไวเกอร์ และศิเรมอร อุณหธูป” มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์
และเปรียบเทียบมโนทัศน์สตรีนิยมในนวนิยายทั้ง 4 เรื่อง ผลการศึกษาพบว่าตัวละครสตรีทั้งสี่
ตระหนักถึงความขัดแย้งระหว่างบทบาทที่สังคมคาดหวังกับตัวตนที่แท้จริงของตัวละครและน าไปสู่
วิกฤติความเป็นตัวตนของตัวละคร ในเรื่อง “ล าเนาป่า” ของศิเรมอรอุณหธูป ตัวละครเอกหญิงเลือก
ที่จะใช้ชีวิตคู่ที่ อิสระต่อกันโดยปราศจากการผูกพันทางกฎหมาย แต่สังคมแวดล้อมไม่ยอมรับ 
นอกจากนี้ตัวละครยังมีแนวคิดเรื่องการพ่ึงพาตนเองเพ่ือการมีชีวิตที่เป็นอิสระ แต่ยังได้รับผลกระทบ
จากทัศนคติของคนในสังคมเกี่ยวกับบทบาทของสตรีที่ดี คือตัวละครเอกหญิงเลือกที่จะท างานที่
ตนเองรัก แต่ก็ยังคงอยู่ในสถานภาพภรรยาที่ดี  และจากการใช้แนวทางการวิจารณ์ที่เรียกว่า "ความ
เป็นจริงที่แท้" ในการศึกษาวิเคราะห์พบว่า นวนิยายเรื่อง ล าเนาป่า มิได้เสนอภาพสตรีตรงตามชีวิต
ผู้ประพันธ์ แต่ผู้ประพันธ์มีมโนทัศน์และแนวทางการด าเนินชีวิตเป็นไปในแนวทางเดียวกับตัวละคร 
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จากการรวบรวบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการศึกษางานวรรณกรรมใน
กรอบทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศและสตรีนิยมเชิงนิเวศมีความหลากหลาย ทั้งรูปแบบของ
วรรณกรรมและประเด็นที่น ามาศึกษา อย่างไรก็ตาม จากการรวบรวมงานวิจัยข้างต้นยังไม่มีงานวิจัย
ใดที่ศึกษางานเขียนของศิเรมอร อุณหธูปในแนวทางการวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศ การศึกษางาน
เขียนของศิเรมอร อุณหธูปพบว่า มีการศึกษาในด้านมโนทัศน์สตรีนิยมในเรื่อง “ล าเนาป่า” เพียงเรื่อง
เดียว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษางานเขียนของศิเรมอร อุณหธูปโดยใช้การวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศและ
สตรีนิยมเชิงนิเวศ  

 

 

 



 
 

บทที่ 2 

แนวคิดเชิงนิเวศในงานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป 
 

สิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ ตั้งแต่ถือก าเนิดขึ้นมาจนกระทั่ง
ตายล้วนต้องพ่ึงพาธรรมชาติในการมีชีวิตอยู่ ปัจจัยทั้งสี่ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยา
รักษาโรค อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์นั้นล้วนมีแหล่งที่มาจากธรรมชาติด้วยกัน
ทั้งสิ้น หากไม่มีธรรมชาติเหล่านี้มนุษย์ก็มิอาจด ารงชีวิตอยู่ได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าธรรมชาติจะเป็น
ทั้งหมดทั้งมวลของชีวิตมนุษย์ แต่เมื่อพิจารณาจากวิกฤติทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ไม่ได้น าธรรมชาติมาใช้แค่ให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตเท่านั้น แต่เป็นการน า
ธรรมชาติมาใช้เพ่ือตอบสนองต่อกิเลสตัณหาของตนจนเกินกว่าที่ธรรมชาติจะรับไหวและปรับตัวได้ทัน 
กล่าวได้ว่ามนุษย์ไม่ได้มองธรรมชาติในฐานะ “ผู้ให้” ชีวิตแก่ตน แต่มองว่าธรรมชาติเป็นเพียง “ทาส” 
ที่รับใช้มนุษย์เท่านั้น การมองธรรมชาติเช่นนี้เป็นสิ่งที่แสดงว่าประวัติศาสตร์และอารยธรรมของมนุษย์
เป็นสิ่งที่บอกเล่าเรื่องราวของธรรมชาติว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัย มนุษย์มีความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติ
อย่างไรและการมองธรรมชาติที่แตกต่างกันได้ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง 

 ในหนังสือ “สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และชีวิต” (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2549: 190-
195) ได้กล่าวถึงวิวัฒนาการและการปรับตัวของมนุษย์ซึ่งสัมพันธ์กับธรรมชาติโดยแบ่งตามการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ออกเป็น 3 ยุค ได้แก่ ยุคมนุษย์ในธรรมชาติ  (Human in nature) เป็นยุคที่
มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ด ารงชีวิตโดยการเร่ร่อนเก็บของป่า ล่าสัตว์ 
กล่าวคือ การพึ่งพาธรรมชาติของมนุษย์ในยุคนี้เป็นไปเพ่ือความอยู่รอดเท่านั้น ยุคที่สองคือ ยุคมนุษย์
ต่อต้านธรรมชาติ (Human against nature) จุดเริ่มต้นของการต่อต้านธรรมชาตินั้น เริ่มต้นมากจาก
การที่มนุษย์เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชอยู่ประจ าที่ใดที่หนึ่ง เมื่อมีการท าเกษตรกรรมมากข้ึน มนุษย์จึงเลิก
เร่ร่อนและเปลี่ยนพ้ืนที่ธรรมชาติให้กลายเป็นพ้ืนที่ส าหรับท าการเกษตรและที่อยู่อาศัย มีการ
แลกเปลี่ยนและแย่งชิงทรัพยากรเกิดขึ้น การด ารงชีวิตของมนุษย์จึงไม่ใช่แค่เพ่ือปากท้องของตนอีก
ต่อไป แต่เป็นการสะสมวัตถุเพ่ือการบริโภคและอุปโภคจนเกินกว่าความต้องการของตนเอง ธรรมชาติ
จึงกลายเป็นเพียงทรัพยากรที่มนุษย์ต้องเอาชนะและควบคุมเพ่ือตอบสนองความต้องการของตน ยุคท่ี
สามคือ มนุษย์และธรรมชาติ (Man and nature) เป็นผลมาจากยุคมนุษย์ต่อต้านธรรมชาติที่สร้าง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทางออกของปัญหาคือมนุษย์ต้องเลิกเอาชนะและควบคุม
ธรรมชาติ เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติที่มีความหลากหลาย ให้สังคมโลกเป็นสังคมท่ียั่งยืน  
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วิวัฒนาการและการปรับตัวของมนุษย์ทั้ง 3 ยุคนี้ สอดคล้องกับทฤษฎีวิวัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ของ เคน วิลเบอร์ (Ken Wilber) ที่แสดงวิวัฒนาการของมนุษย์ไว้ 3 ระดับ 
คือ ระดับแรก archaic-uruboric  เป็นระดับที่มนุษย์ยังเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ในระดับที่สอง 
magical-typhonic เป็นระดับที่มนุษย์เริ่มเปรียบเทียบตนเองกับธรรมชาติ แต่ยังมิได้แยกตนเองกับ
ธรรมชาติขาดออกจากกัน จนในระดับที่สาม mythic-membership เป็นระดับที่เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์
รู้จักการท าเกษตรกรรม เริ่มอยู่รวมกันเป็นชุมชนใหญ่ และมีการพัฒนาภาษาที่สามารถสื่อสิ่งต่าง ๆ 
ได้ชัดเจนขึ้น ในระดับนี้เองที่มนุษย์แยกตนเองออกจากธรรมชาติ เกิดความเป็น “ตัวฉัน” หรือส านึก
ในอัตตาของตนขึ้นมา (กานมณี ภู่ภักดี , 2547: 9) จะเห็นได้ว่าแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการท าลาย
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนเกิดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันมีจุดเริ่มต้นมาจากการ
ท าเกษตรกรรม ที่ท าให้มนุษย์เริ่มมีสังคมและอารยธรรมเกิดขึ้น กล่าวได้ว่าอารยธรรมของมนุษย์นี้เอง
ที่เปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติไปอย่างสิ้นเชิง 

ในสังคมบรรพกาลหรือในยุคมนุษย์ในธรรมชาตินี้ มนุษย์มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ มองว่า
ธรรมชาติเป็นผู้ให้ด้วยความเคารพ เนื่องจากต้องพ่ึงพิงธรรมชาติในการด ารงชีวิต เกิดการบูชา
ธรรมชาติในฐานะที่เป็นเทพเจ้า เช่น พระอาทิตย์ พระแม่ธรณี เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่ง
เหนือธรรมชาติและได้ขยายขอบข่ายความศรัทธาไปสู่สรรพสิ่งในธรรมชาติด้วย แต่เมื่อมีการท า
เกษตรกรรมและมีพัฒนาการทางภาษา สิ่งเหล่านี้มีนัยถึงการต่อสู้และเอาชนะธรรมชาติ การบูชาเทพ
เจ้าในธรรมชาติไม่ใช่เพราะความเคารพศรัทธาอีกต่อไปแต่เป็นไปเพียงเพ่ือให้ผลผลิตจากการท า
การเกษตรงอกงาม คุณค่าของพระแม่ธรณีไม่ได้อยู่ที่ความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีอยู่ในความเชื่อของคนยุคก่อน 
แต่มีคุณค่าในฐานะอรรถประโยชน์เท่านั้น (กานมณี ภู่ภักดี , 2547: 10) การพยายามเอาชนะ
ธรรมชาติในยุคเกษตรกรรมนั้น แสดงให้เห็นกระบวนทัศน์มนุษย์ศูนย์กลาง (Anthropocentric) ซึ่ง
เป็นค าที่ปรากฏขึ้นเมื่อมีการวิพากษ์ปัญหาเชิงนิเวศวิทยาที่ชี้ให้เห็นว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ วิธีคิดที่มีอิทธิพลในการก าหนดโครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรมและรูปแบบ
วิถีชีวิตล้วนเป็นวิธีคิดที่เอามนุษย์เป็นศูนย์กลาง โดยกานมณี ภู่ภักดี (2547) ได้สรุปลักษณะส าคัญ
ของกระบวนทัศน์มนุษย์ศูนย์กลางได้ดังนี้ 

1. ยึดถือการมีอยู่ของ “อัตตาหรือตัวฉัน” เป็นศูนย์กลางให้ค่าให้ความหมาย หรือให้
ความส าคัญกับปัจเจกภาพ 

2. กายและจิตถูกแยกออกจากกัน ธรรมชาติหมายถึงเพียงกายวัตถุ ส่วนจิตหมายถึง
ลักษณะส าคัญของมนุษย์ท่ีสิ่งอื่น ๆ ไม่มี 

3. ความคิด และเหตุผล คืออัจฉริยภาพของมนุษย์ที่ใช้เป็นแกนกลางในการหาความรู้ 
ซึ่งท าให้มนุษย์แยกจาก และอยู่เหนือสิ่งท่ีเหลือในธรรมชาติ 

4. ความสัมพันธ์ที่ตัวตนมีต่อธรรมชาติเป็นความสัมพันธ์เชิงกลไกและเชิงอ านาจ 
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5. คุณค่า ท่ีมีต่อสรรพสิ่ง เป็นคุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ 
6. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้า และความส าเร็จ

ทางวัตถุและเทคโนโลยี  
7. วิถีการด าเนินชีวิตเป็นไปในแนวทางสู่วิถีแห่งทาส “อิสรภาพ” เป็นเพียงมายาคติ  

(กานมณี ภู่ภักดี, 2547: 9-10)   

กระบวนทัศน์มนุษย์ศูนย์กลางเป็นแนวคิดกระแสหลักของสังคมมนุษย์มาโดยตลอดนับตั้งแต่
ยุคที่มีการท าเกษตรกรรมเป็นต้นมา แต่วิธีคิดท่ีถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นกระบวนทัศน์มนุษย์ศูนย์กลาง
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อวิกฤติทางนิเวศวิทยาและยังเป็นวิธีคิดที่ทรงอิทธิพลในปัจจุบันคือ วิธี
คิดในภูมิปัญญาตะวันตกทั้งจากศาสนา ปรัชญาและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ วิธีคิดเหล่านี้ได้ถูก
วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นวิธีคิดที่ท าให้เกิดการแยกขาดระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ด้วยการจัดล าดับ
ความส าคัญสูงต ่าระหว่างพระเจ้า มนุษย์และธรรมชาติ และการให้คุณค่าระหว่างคุณค่าภายใน 
(มนุษย์) กับภายนอก (ธรรมชาติ) ท าให้ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าในตัวเอง จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเป็น
ประโยชน์ต่อมนุษย์เท่านั้น 

ส าหรับศาสนาในตะวันตกท่ีถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีส่วนส าคัญในการสร้างโลกทัศน์ที่ก่อให้เกิด
วิกฤติทางนิเวศวิทยาได้แก่ ศาสนายิวและศาสนาคริสต์ ด้วยทั้งสองศาสนาเป็นบ่อเกิดของทัศนคติหรือ
ท่าทีที่จอห์น พาสมอร์ (John Passmore) เรียกว่า “ท่าทีทรราช” (Despotic Position) (John 
Passmore, 1974 อ้างถึงใน เนื่องน้อย บุณยเนตร , 2537: 13) ซึ่งเป็นการมองว่ามนุษย์คือ “เจ้า” 
และโลกธรรมชาติ คือ “ทาส” ที่มีอยู่เพ่ือตอบสนองความต้องการและรับใช้มนุษย์เท่านั้น โดยเหตุผล
ที่ใช้สนับสนุนว่าศาสนายิวและศาสนาคริสต์เป็นภัยต่อธรรมชาติมีอยู่ 3 ประการด้วยกัน ประการแรก 
ศาสนาคริสต์ท าให้ธรรมชาติไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไป โดยการพรากเอาเทพ เทพี และจิตวิญญาณที่
เคยเชื่อกันว่ามีอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์ให้ความเคารพบูชาออกจากธรรมชาติเหล่านั้นและแทนที่ด้วย
ศาสนาคริสต์ การมองว่าธรรมชาติไม่ใช่สิ่งลี้ลับหรือปราศจากความศักดิ์สิทธิ์นี้ ท าให้ธรรมชาติเป็นสิ่ง
ที่เหมาะแก่การควบคุมและจัดการโดยมนุษย์  

ประการที่สอง  พระคัมภีร์ไบเบิลและศาสนาคริสต์ มีลักษณะเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางอย่าง
ชัดเจน ด้วยมีความคิดที่แสดงให้เห็นว่า โลกธรรมชาติถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือมนุษย์โดยเฉพาะ   

ประการสุดท้าย การลดค่าธรรมชาติและวัตถุให้มีสถานะต ่ากว่าเมื่อเทียบกับพระเจ้า ซึ่งถือว่า
คือจิตวิญญาณเพียงหนึ่งเดียว ศาสนาคริสต์ให้ความส าคัญกับการบรรลุทางจิตวิญญาณหรือการเลื่อน
ขึ้นทางจิต โดยจุดมุ่งหมายทางจิตวิญญาณของมนุษย์คือ อาณาจักรชองพระเจ้าอย่างสรวงสวรรค์ โลก
ธรรมชาติจึงมิใช่บ้านของมนุษย์แต่เป็นทางผ่านระหว่างการเดินทางเท่านั้น ความคิดนี้ท าให้มนุษย์เกิด
ความแปลกแยกจากธรรมชาติและลดค่าวัตถุต่าง ๆ และในความคิดของนักปรัชญาที่ชื่อ ปโลติตนุส 
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(Plonitus) ความจริงมีลักษณะเป็นล าดับขั้นโดยธรรมชาติ พระเจ้าซึ่งเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ที่
จุดสูงสุดของล าดับ ในขณะที่สิ่งที่ไม่มีจิตวิญญาณจะอยู่ในล าดับล่างสุด ท าให้มนุษย์ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่มี
จิตวิญญาณและมีลักษณะทางจิตและวัตถุอยู่ต ่ากว่าพระเจ้า แต่สูงกว่าสิ่งมีชีวิตอ่ืนทั้งหมด (เดวิด คินส์
ลีย์, 2537: 222) อย่างไรก็ตาม ความคิดที่ว่าศาสนายิวและศาสนาคริสต์เป็นภัยต่อระบบนิเวศยังคง
เป็นที่ถกเถียง เพราะยังมีนักคิดส่วนหนึ่งที่เห็นว่าศาสนาคริสต์เองก็มีท่าทีที่เป็นมิตรต่อโลกธรรมชาติ
ด้วยเช่นกัน 

นอกจากการจัดล าดับขั้นในศาสนาคริสต์จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าสะท้อนโลกทัศน์มนุษย์
ศูนย์กลางแล้ว “เหตุผล” ซึ่งเป็นสาระส าคัญของการรับรู้ความจริงในยุคกรีกและส่งต่อไป เป็นแกน
หลักของแหล่งภูมิปัญญาตะวันตกทั้งปรัชญาและวิทยาศาสตร์ (กานมณี ภู่ภักดี , 2547: 11) ก็เป็นอีก
เหตุผลส าคัญในการน ามาสนับสนุนความคิดที่ว่าโลกทัศน์ที่ได้จากภูมิปัญญาตะวันตกเป็นตัวการ
ส าคัญในการสร้างกระบวนทัศน์มนุษย์ศูนย์กลางที่ท าให้มนุษย์เอาเปรียบธรรมชาติ ด้วยการให้
ความส าคัญกับ “เหตุผล” และ “ปัญญา” ในความคิดของนักปรัชญาสมัยกรีกอย่างเพลโตและ
อริสโตเติลที่มองว่า มนุษย์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ด้วยความมีเหตุผล ส าหรับเพลโตความมีเหตุผล
นี้เองท าให้มนุษย์มีความสามารถและพิเศษกว่าสิ่งมีชีวิตอ่ืน ส่วนอริสโตเติลนั้นมองว่าเหตุผลคือส่วน
สูงสุดและเป็นสาระของมนุษย์ (เนื่องน้อย บุณยเนตร, 2537: 27)   

การให้ความส าคัญกับ “เหตุผล” เป็นสาระส าคัญของแหล่งภูมิปัญญาตะวันตกที่ด าเนินมา
จนถึงยุคสมัยของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ช่วงศตวรรษที่ 16-17 และได้รับการเน้นย ้าให้เด่นชัดขึ้นจาก
ประโยคสั้น ๆ ของเรเน เดสการ์ต อันเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักปรัชญาที่ว่า “ฉันคิด ฉันจึงมีอยู่” เด
สการ์ตเชื่อว่า สิ่งที่มีอยู่จริงและมิอาจสงสัยได้คือ การมีอยู่ของจิตของเขาเอง ร่างกายเป็นเพียงวัตถุซึ่ง
จิตอาศัยอยู่เท่านั้น การแยกกันระหว่าง “จิต” กับ “กาย/วัตถุ” นี้ นอกจากจะแสดงให้เห็นการแยก
ขาดอย่างชัดเจนระหว่างจิตกับโลกธรรมชาติ (กาย) แล้ว ยังท าให้เกิดทัศนะต่อเอกภพว่า เป็นระบบ
กลไกอย่างหนึ่งที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อย ๆ ที่แยกขาดจากกันได้ (ฟริตจ็อบ คาปร้า , 2546: 
31) โลกจึงถูกลดคุณค่าให้กลายเป็นเพียงเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ไร้ชีวิต ไร้ความรู้สึก รวมถึงสิ่งมีชีวิต
อย่างสัตว์ก็เป็นเพียงเครื่องจักรที่ด าเนินไปตามกฎของกลไกเท่านั้น “เราคงไม่ตัดสินว่ามีความรู้สึกที่
แท้จริงหรือมีอารมณ์ที่แท้จริงในสัตว์เหมือนกับที่เรามี มันเป็นเพียงกลไกที่ถูกสร้างขึ้นโดยธรรมชาติให้
มีความซับซ้อนกว่ากลไกอ่ืนที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นมา” (Descartes, 1989 อ้างถึงใน เนื่องน้อย บุณย
เนตร, 2537: 51) ด้วยการให้คุณค่าในส่วนของจิตมากกว่ากายวัตถุนี้ สิ่งที่มีจิตวิญญาณและมีเหตุผล
อย่างมนุษย์จึงมีสถานะเหนือสิ่งอ่ืน ๆ สัตว์และโลกธรรมชาติที่ไม่มีเหตุผล จึงไม่มีจิตวิญญาณและเมื่อ
ไม่มีจิตวิญญาณจึงไม่อาจเจ็บปวดได้ การท าลายต้นไม้ พืชและสัตว์จึงไม่ผิด ด้วยสถานะของสัตว์และ
โลกธรรมชาติเป็นเพียงทาสหรือเครื่องมือที่ไร้ชีวิตเท่านั้น 
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ความคิดแบบระบบกลไกของเดสการ์ตได้พัฒนาไปสู่แนวคิดจักรกลนิยมและคตินิยมลดทอน
อย่างสมบูรณ์ในสมัยของไอแซก นิวตัน จากการคิดค้นแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ที่ท าให้เราสามารถคาดเดา
สิ่งที่เคลื่อนไหวด้วยวิถีโค้งได้อย่างแม่นย า เช่น การโคจรของดาวเคราะห์ (สเตฟาน ฮาร์ดิ้ง , 2556: 
48) การคิดค้นของนิวตันจึงเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่าโลกเป็นเพียงเครื่องจักรขนาดใหญ่ ด้วย
ปรากฏการณ์ พฤติกรรมต่าง ๆ ของโลกด าเนินเคลื่อนที่ไปตามกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว ซึ่งสามารถ
พิสูจน์และอธิบายได้โดยการวัดปริมาณและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการศึกษาสิ่งต่าง ๆ ตาม
กระบวนการของวิทยาศาสตร์นี้เองท าให้เกิดคตินิยมลดทอน ซึ่งเชื่อว่าปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนต่าง ๆ 
สามารถอธิบายด้วยหลักการของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างเป็นเหตุเป็นผล และในการท า
ความเข้าใจหรือศึกษาสิ่งต่าง ๆ ตามแนวทางของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่สามารถท าได้โดยการแยกสิ่ง
ต่าง ๆ ออกเป็นชิ้นเป็นส่วน หรือแยกเป็นส่วนย่อยให้ได้มากท่ีสุดและศึกษาส่วนย่อยนั้นอย่างละเอียด 
ทัศนะของนักคิดและนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ทั้งหลายนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการมองธรรมชาติ 
จากการมองว่าธรรมชาติเป็นหน่วยที่มีชีวิต มีจิตวิญญาณตามความคิดของกลุ่มชนดั้งเดิม มาเป็นเพียง
เครื่องจักรที่ไร้ชีวิต การมองธรรมชาติด้วยโลกทัศน์เช่นนี้ได้ท าลายธรรมชาติลงไปมากเพราะเป็น
เหตุผลที่มนุษย์ใช้สร้างความชอบธรรมในการน าธรรมชาติมาจัดสรรใช้งานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่ อ
ตนเองมากที่สุด ทัศนะจากวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้เข้ามาก าหนดและครอบง าความคิดของคนใน
สังคมท่ีมีต่อธรรมชาติมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน  

ท่ามกลางกระบวนทัศน์มนุษย์ศูนย์กลางที่มองเห็นประโยชน์และความก้าวหน้าของสังคม
มนุษย์เป็นส าคัญ ได้มีกระบวนทัศน์ใหม่ที่ท้าทายกับแนวคิดเดิม คือ การมองโลกแบบองค์รวม 
(Holistic view) สาระส าคัญของกระบวนทัศน์ใหม่นี้อยู่ที่ส านึกและความตระหนักในเรื่องของ
ธรรมชาติและระบบนิเวศ ด้วยเป็นกระบวนทัศน์ที่มองโลกธรรมชาติเป็นระบบที่มีการประสานงาน
และพ่ึงพาอาศัยกันระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้อยู่ในข่ายใยแห่งความสัมพันธ์
ที่ไม่อาจแยกขาดจากกันได้ ด้วยทุกส่วนล้วนมีคุณค่าและมีส่วนจรรโลงให้โลกทั้งโลกมีความสมดุล 
และอยู่รอดทั้งสิ้น (เนื่องน้อย บุณยเนตร, 2537: 62) การมองโลกเช่นนี้เป็นเป็นรากฐานส าคัญที่ท าให้
เกิด “นิเวศน์ส านีก” อันเป็นท่าทีที่เป็นมิตรและเกื้อกูลต่อโลกธรรมชาติ นิเวศน์ส านึกนี้ถือได้ว่าเป็น
พ้ืนฐานส าคัญในการสร้างมุมมองใหม่แห่งการรับรู้ของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติเพ่ือความอยู่รอดและ
ยั่งยืนในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างสมดุล โดยเนื่องน้อย บุณยเนตร (2537) ได้
สรุปลักษณะของ “นิเวศน์ส านึก” ไว้ดังนี้ 
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1. การมองโลกธรรมชาติเป็นองค์รวม : แนวคิดนิเวศน์ส านึกนั้นจะมิได้มองโลก
ธรรมชาติแบบแยกย่อยแต่เป็นการเน้นเอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย เป็น
เอกภาพของความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยของทุกกลุ่มในโลกชีวะ การเปลี่ยนแปลงใน
ระบบของโลกชีวะมิใช่เพียงการเปลี่ยนแปลงปัจเจกแต่ละหน่วยเท่านั่น แต่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงเครือข่ายของความสัมพันธ์ต่าง ๆ ท้ังหมดในระบบของโลกชีวะ การมอง
โลกธรรมชาติเป็นองค์รวมเช่นนี้เป็นรากฐานส าคัญในการขยายมโนทัศน์ของสังคม
ศีลธรรมให้ครอบคลุมโลกชีวะทั้งหมด 

2. จุดศูนย์กลางของคุณค่าอยู่ท่ีโลกชีวะ : มองว่าส่วนรวมหรือโลกชีวะมีความส าคัญกว่า
ส่วนย่อย จุดศูนย์กลางของคุณค่าต่าง ๆ อยู่ที่ความสมดุลของโลกชีวะ จุดศูนย์กลาง
ของคุณค่ามิได้อยู่ที่มนุษย์ 

3. คุณค่าของส่วนประกอบย่อยในโลกชีวะเป็นคุณค่าตามบทบาทและมีค่าเบื้องต้นเท่า
เทียมกัน : เพราะส่วนประกอบย่อยทุกกลุ่มจ าเป็นต่อความสมดุลของโลกชีวะ จึงมิได้
มีการจัดระดับคุณค่าตามลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละกลุ่มหรือปัจเจกแต่ละหน่วย 

4. ความเป็น “ตัวฉัน” ของปัจเจกที่แยกออกจากสิ่งอื่นโดยสิ้นเชิงเริ่มเลือนราง : ใน
มุมมองแบบองค์รวมของนิเวศวิทยา ปัจเจกมีอยู่ในความสัมพันธ์กับสิ่งอื่น เช่น เป็น
ส่วนหนึ่งของโซ่อาหาร นอกจากนี้ความมีอยู่ของ “ตัวตน” ของหน่วยปัจเจกในฐานะ
เป็นสิ่งที่คงที่เริ่มน่าสงสัยหากมองว่าปัจเจกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

5. มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ : มนุษย์เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายความสัมพันธ์ใน
ระบบชีวะ มนุษย์มิได้ถูกแยกออกจากธรรมชาติด้วยลักษณะพิเศษที่มนุษย์มี แม้จะ
ยอมรับลักษณะพิเศษดังกล่าว แต่ลักษณะเหล่านี้ก็เป็นเพียงความแตกต่างในบรรดา
ความหลากหลายในโลกชีวะ ความแตกต่างนี้มิได้ท าให้มนุษย์มีค่าเบื้องต้นเหนือสิ่ง
อื่นในโลกชีวะ 

6. มิติใหม่ของความสัมพันธ์ทางศีลธรรม : จากมุมมองของโลกชีวะที่เป็นจุดศูนย์กลาง
ของคุณค่าทั้งหลาย ความสัมพันธ์ทางศีลธรรมมิได้ถูกจ ากัดอยู่ที่เฉพาะความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น แต่รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลก
ธรรมชาติด้วย 

7. วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับโลกธรรมชาติคือ เพื่อน าความรู้ความเข้าใจไปสู่
การปฏิบัติตนให้เป็นเอกภาพกับโลกธรรมชาติ : ความรู้มิใช่อ านาจในการดูดซับ
ถือเอาประโยชน์จากโลกธรรมชาติ การมองโลกธรรมชาติแบบองค์รวมในรูปลักษณ์
ของอินทรีย์ (organism) รวมที่ประกอบด้วยส่วนย่อยกลุ่มต่าง ๆ ท างานประสาน
สอดคล้องกัน ท าให้มองว่ามนุษย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสังคมที่ยิ่งใหญ่ ส านึกทาง
สังคมถูกขยายให้ครอบคลุมถึงโลกชีวะ มนุษย์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในสังคมจึงมี
พันธะให้ความร่วมมือกับสังคมโลกชีวะ ดังนั้นอัตนิยม (egoism) จึงไม่ใช่ทัศนคติทาง
ศีลธรรมที่ถูกต้อง  

(เนื่องน้อย บุณยเนตร, 2537: 94-96) 
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การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์จากกระบวนทัศน์แบบแยกส่วนมาสู่กระบวนทัศน์แบบองค์
รวมจึงเป็นหมุดหมายอันส าคัญของแนวคิดเชิงนิเวศในการแก้ปัญหาวิกฤติทางนิเวศวิทยาอันเป็นผล
จากโลกทัศน์ที่ผ่านมาของมนุษย์ ความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นมิได้มีเฉพาะในแวดวง
วิทยาศาสตร์หรือปรัชญาเท่านั้น ในแวดวงวรรณกรรมเองก็มีท่าทีตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวน
ทัศน์นี้ ด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นได้กระตุ้นให้นักเขียน
สร้างงานทีเ่กี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแนวทางของนิเวศวิทยามากขึ้น  

ในบริบทของวรรณกรรมไทยจากการส ารวจงานวิจัยด้านวรรณกรรมร่วมสมัยของ ธัญญา 
สังขพันธานนท์ (2556, 37) พบว่า งานวรรณกรรมร่วมสมัยทั้งเรื่องสั้น นวนิยาย และกวีนิพนธ์จ านวน
หนึ่งที่แต่งขึ้นในช่วงหลังปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ให้ความสนใจที่จะน าเสนอสารส าคัญเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในงานวิจัยของ เจริญศรี มาศรี (2540 อ้างถึงใน ธัญญา สังขพันธา
นนท์, 2556) เรื่อง “วิเคราะห์เรื่องสั้นในนิตยสารช่อการะเกด” พบว่า แนวเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมปรากฏมากข้ึนในเรื่องสั้นไทยร่วมสมัย โดยนักเขียนส่วนใหญ่น าเสนอให้เห็นความงามของ
ธรรมชาติที่ถูกท าลายโดยฝีมือมนุษย์และเรียกร้องให้มีการตื่นตัวที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ต่อไป แสดงให้เห็นว่านักเขียนของไทยให้ความส าคัญกับเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น อีกทั้งยังใช้งานเขียนเป็นกระบอกเสียงให้กับธรรมชาติเพ่ือให้คนในสังคมตระหนักถึง
วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นและช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ด้วยกันเอง 

ศิเรมอร อุณหธูปเป็นหนึ่งในนักเขียนของไทยที่เฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก อีกทั้งยังถ่ายทอดความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไว้ในงาน
เขียนของเธอเสมอ เห็นได้จากการที่ศิเรมอร อุณหธูปได้รับเกียรติบัตรจากชมรมสภาวะแวดล้อมสยาม
ในฐานะนักเขียนบทความที่รณรงค์เพ่ือรักษาสภาวะแวดล้อมที่ดีของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 
2533 และตั้งแต่ในงานเขียนนวนิยายเล่มแรกอย่าง “ล าเนาป่า” ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปีพ.ศ.  2524  
นวนิยายเล่มนี้นอกจากจะวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในเมืองอย่างกรุงเทพฯ แล้ ว ยัง
แสดงให้เห็นแนวคิดเชิงนิเวศอย่างการมองสรรพสิ่งในระบบนิเวศแบบองค์รวมด้วย ซึ่งแนวคิดนี้เอง
ได้รับการน าเสนออยู่เสมอในงานเขียนทุกเล่มของศิเรมอร กล่าวได้ว่างานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป
เป็นงานที่ทั้งน าเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อม พยายามหาต้นตอของปัญหา และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มนุษย์
มีต่อธรรมชาติเพ่ือสร้างจิตส านึกเชิงนิเวศให้กับผู้อ่าน ซึ่งในงานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป ทั้งประเภท
บันเทิงคดีและสารคดีได้น าเสนอแนวคิดเชิงนิเวศไว้ 3 ประเด็น  ได้แก่ 
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1. แนวคิดท่ีแสดงกระบวนทัศน์แบบองค์รวม 
2. แนวคิดท่ีแสดงความเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติกับผู้หญิง 
3. แนวคิดท่ีแสดงการวิพากษ์วิจารณ์ 

2.1 แนวคิดที่แสดงกระบวนทัศน์แบบองค์รวม 

กระบวนทัศน์แบบองค์รวม คือ การมองโลกในลักษณะเป็นองค์รวมที่บูรณาการเป็นหนึ่งเดียว 
แทนที่จะมองเป็นชุดของส่วนประกอบย่อย ๆ ที่ไม่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน (สว่าง พงศ์ศิริพัฒน์ แปลจาก 
ฟริตจ็อบ คาปร้า, 2556: 8) จากค าอธิบายนี้กระบวนทัศน์แบบองค์รวมจึงมิได้เกี่ยวข้องกับประเด็น
ทางนิเวศวิทยาเสมอไปและไม่ได้น าไปสู่ท่าทีที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อโลกธรรมชาติตามแนวคิดนิเวศน์
ส านึกด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ฟริตจ็อบ คาปร้า (2556) มองว่า กระบวนทัศน์แบบองค์รวมนี้ อาจ
เรียกว่าเป็น “ทัศนะเชิงนิเวศ” (ecological view) ได้ ถ้าการมองโลกนั้นเป็นการมองที่ลึกและกว้าง
กว่าปกติและรับรู้ถึงการอิงอาศัยซึ่งกันและกันของสรรพสิ่งและปรากฏการณ์ทั้งปวง อีกทั้งกระบวน
ทัศน์แบบองค์รวมยังเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของแนวคิดเชิงนิเวศซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองการมอง
โลกจากโลกทัศน์แบบแยกส่วนมาสู่การมองว่าสรรพสิ่งในระบบนิเวศต่างเชื่อมร้อยสัมพันธ์กัน แนวคิด
นี้จึงมีความส าคัญส าหรับการมองเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในงานวรรณกรรม ซึ่งในงานเขียน
ของศิเรมอร อุณหธูปทั้งบันเทิงคดีและสารคดีก็ได้แสดงให้เห็นทัศนะเชิงนิเวศนี้ ด้วยงานมิได้น าเสนอ
เพียงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งต่าง ๆ เท่านั้น แต่มองไปถึงความสัมพันธ์ที่สิ่งเหล่านั้นมีกับระบบ
นิเวศและโลกด้วย โดยสามารถแบ่งแนวคิดท่ีแสดงกระบวนทัศน์แบบองค์รวมได้เป็น 2 ประเด็น ดังนี้  

2.1.1 การมองสรรพสิ่งเป็นระบบเชื่อมโยงถึงกัน  

สรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตต่างก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กัน โลกใบใหญ่ใบนี้จึงเป็นเสมือนระบบแห่งความสัมพันธ์อันซับซ้อนที่มีการประสานงานระหว่าง
องค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งเล็กและใหญ่ ที่ทุกส่วนต่างมีความส าคัญและมีบทบาทหน้าที่ในการสร้างความ
อยู่รอดของระบบทั้งมวล จากกระบวนทัศน์แบบแยกส่วนซึ่งปรากฏในวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ส่งผลให้
มนุษย์มองทุกอย่างแบบแยกขาดจากกัน จนหลงลืมไปว่าสรรพสิ่งในโลกนี้ต่างเชื่อมโยงถึงกันทั้งสิ้น ไม่
มีสิ่งใดในโลกท่ีด ารงอยู่ได้โดยล าพัง มนุษย์เองก็มีโซ่สัมพันธ์ผูกร้อยเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่า  

ในงานเขียนของศิเรมอร อุณหธูปทั้งบันเทิงคดีและสารคดีต่างเน้นย ้าความคิดที่ว่าทุกสิ่งบน
โลกนี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกันอย่างเป็นระบบ “ไม่ต้องดูอ่ืนไกล ดูธารน ้าธรรมชาติก็ได้ มีธารน ้า
เกิดขึ้น เพราะมีหินมีทรายมีดิน หินและทรายท าให้ดินเย็น เมื่อดินเย็นดินก็คายตาน ้าออกมา ส่วนตา
น ้าก็ออกจากรากไม้อีกที ต่างอาศัยซึ่งกันและกัน และต่างเกื้อกูลกันและกัน” (อาหารจัดสภาพ
ร่างกาย, 2546: 83) นี่เป็นทัศนะของศิเรมอร อุณหธูปที่มีต่อธรรมชาติ ซึ่งปรากฏในงานเขียนสารคดี
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เรื่อง “อาหารจัดสภาพร่างกาย”  แสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งบนโลกนี้มิได้เกิดขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวและอยู่
ได้โดยล าพัง แต่อาศัยซึ่งกันและกันในการเกิดขึ้นมาและมีความสัมพันธ์โยงใยกับสรรพสิ่งรอบข้าง
อย่างเป็นระบบ น ้ามีความสัมพันธ์กับดินและรากไม้ในฐานะเป็นแหล่งก าเนิด จากการหมุนเวียนน ้า
ในวัฏจักร เมื่อน ้าตกลงมาจากฟ้าส่วนหนึ่งจะแทรกซึมลงดินและสะสมเป็นน ้าใต้ดิน อีกส่วนจะไหล
ออกสู่ทะเลสาบ แม่น ้า และทะเล น ้าที่สะสมอยู่ใต้ดินจะมีดินและหินที่น ้าไม่สามารถซึมผ่านโอบอุ้มน ้า
ไว้ ท าให้เกิดแหล่งน ้าธรรมชาติในดินเป็นประโยชน์ต่อพืชโดยตรง และเมื่อถึงเวลาดินจะคายน ้า
ออกมาเกิดเป็นตาน ้า ในที่นี้เราจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างหิน ทราย ดินและน ้าโยงใยถึงกันอย่าง
เป็นระบบ ไม่สามารถขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปได้ หากจะมองต่อไปว่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งที่ไม่มีชีวิตในระบบนิเวศ น ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็มีความสัมพันธ์ต่อไปกับสิ่งมีชีวิตอ่ืนในฐานะแหล่ง
หล่อเลี้ยงร่างกายและเป็นที่อยู่อาศัยของทั้งพืชและสัตว์ จากการมองโลกด้วยโลกทัศน์มนุษย์
ศูนย์กลาง มนุษย์มักจะให้ความส าคัญกับสิ่งมีชีวิตมากกว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิต แต่เมื่อพิจารณาจากสาย
สัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศแล้วสิ่งมีชีวิตล้วนก่อร่างสร้างตัวและวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นสัตว์ เป็นพืช 
เป็นมนุษย์อย่างทุกวันนี้ได้ก็ด้วยการสนับสนุนจากองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตอย่างน ้า พื้นดิน และอากาศ
ทั้งสิ้น ในข่ายใยแห่งความสัมพันธ์นี้จึงไม่มีสิ่งใดที่ด ารงอยู่ได้โดยเอกเทศ 

การมองว่าสรรพสิ่งในระบบนิเวศเอ้ืออิงอาศัยและเกื้อกูลกันอย่างเป็นระบบยังเห็นได้อย่าง
ชัดเจนในนวนิยายเรื่อง “ล าเนาป่า” ซึ่งเป็นเรื่องราวของ หญิงสาวที่ชื่อ “ล าเนา” ผู้เสียสละความรัก
ของตนเพื่ออุดมการณ์อันแรงกล้า เธอละทิ้งความรักแบบหนุ่มสาวหันหลังให้กับความสุขสบายในเมือง 
แล้วเลือกเส้นทางชีวิตที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มุ่งมั่นที่จะท างานเพ่ือส่วนรวม โดยการต่อสู้กับนายทุน
ที่เอารัดเอาเปรียบชาวเขาและสอนหนังสือให้เด็กชาวเขา ด้วยความหวังที่จะให้เกิดความเป็นธรรมขึ้น
ในสังคม แนวคิดที่มองสรรพสิ่งเป็นระบบเชื่อมโยงถึงกันปรากฏในตอนที่“ล าเนา” ถ่ายทอดความคิด
การมองโลกธรรมชาติของตนให้ “ชด” ซึ่งเป็นคนรักของเธอฟัง ในครั้งที่ชดต้องการขอล าเนาแต่งงาน 
ล าเนาจึงใช้ข้อความที่เธอเล่าถึงสรรพสิ่งในระบบนิเวศบอกเป็นนัยถึงความคิดที่เธอไม่เห็นด้วยต่อ
ค่านิยมเรื่องการแต่งงานและจดทะเบียนสมรสของผู้คนในสังคม  

“มีต้นไม้สะสวยอีกต้นหนึ่ง! 
ฉันอยากจะเข้าไปใกล้ ๆ เธอ 
แต่ต้นไม้ไม่สามารถเคลื่อนที่จากที่หน่ึงไป 
ยังอีกท่ีหนึ่งได้ 
ฉันจึงฝากรักไปกับ 

  เหล่าแมลง 
  นก 
  และกับสายลม 
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ขอบคุณพวกเขาเหลือเกินท่ีช่วยท าให้ต้น 
ไม้เล็ก ๆ ได้เกิดขึ้นอีก 
และเราได้รวมกัน 

  สร้างป่า ขึ้นมาบนโลก 
เราอยู่กันอย่างมีความสุข” 

   (ล าเนาป่า, 2549: 97) 

ในข้อความที่ยกมานี้แสดงให้เห็นกระบวนทัศน์แบบองค์รวมที่มองธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นระบบที่มีการเอ้ืออิงอาศัยและเกื้อกูลกันในระบบนิเวศ โดยมิได้มองธรรมชาติด้วยกระบวนทัศน์
แบบแยกส่วนที่แยกธรรมชาติแต่ละชนิดออกจากกันเป็นส่วน ๆ ซึ่งจะน าไปสู่การให้คุณค่ากับ
ธรรมชาติชนิดใดชนิดหนึ่งมากกว่าอีกชนิดตามความคิดและผลประโยชน์ที่ตนได้รับ ดังนั้นสรรพสิ่งใน
ระบบนิเวศข้างต้นจึงมีคุณค่าเท่าเทียมกันและแต่ละชนิดเองก็ยังมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ต้นไม้ที่ดู
เหมือนจะเป็นผู้ให้แก่สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ทั้งให้ร่มเงา เป็นที่อยู่อาศัย และเป็นแหล่งอาหาร
ของเหล่าสรรพสัตว์ ในขณะเดียวกันต้นไม้ก็ไม่สามารถที่ให้ก าเนิดต้นไม้หรือขยายพันธุ์ออกไปจน
กลายเป็นป่าได้ หากปราศจากแมลง นก หรือแม้กระทั่งสิ่งไม่มีชีวิตอย่างสายลม ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถ
เคลื่อนที่ไปได้ในระยะไกล ต่างจากต้นไม้ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้ สรรพสิ่งในระบบนิเวศจึงมี
ความสัมพันธ์ในลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน ดังนั้นในระบบนิเวศจึงไม่สามารถ
ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปได้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ส่วนต่างมีบทบาทในการสร้าง 
“ความสุข” และ “ความสมดุล” ในการอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ  

ในส่วนของข้อความทั้งหมดที่ล าเนาถ่ายทอดให้คนรักของเธอฟังนี้ นอกจากจะแสดงให้เห็น
การมองสรรพสิ่งในแง่ของการเกื้อกูลกันแล้ว ในข้อความดังกล่าวยังแสดงให้เห็นต าแหน่งแห่งหนที่
ควรจะเป็นของมนุษย์ในโลกธรรมชาติที่ว่า มนุษย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโลกธรรมชาติเท่านั้น ไม่ใช่
เป็นเจ้าของธรรมชาติดังที่มนุษย์คิด หากมนุษย์ยอมรับและอ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรมชาติ สิ่งที่เกิดขึ้น
คือความสมดุลและความสุขในการอยู่ร่วมกันของสรรพสิ่งทั้งหมด แต่หากมนุษย์มองโลกด้วยโลกทัศน์
มนุษย์ศูนย์กลาง ตั้งตนเป็นเจ้าของธรรมชาติ “วันหนึ่ง มีคนเดินเข้ามา เขาชี้มือและประกาศว่า ‘ที่นี่
เป็นที่ของฉัน’”(ล าเนาป่า, 2549: 98) สิ่งที่ตามมาย่อมเป็นการท าลายธรรมชาติและสูญเสียความ
สมดุลในระบบนิเวศ “ข้าง ๆ ตัวฉัน มีกองไม้นอนแนบติด ๆ กัน เขาปราศจากชีวิต ...และ ฉันเป็น
ต้นไม้ต้นสุดท้ายที่เขาจะโค่นลงเมื่อ... พรุ่งนี้เช้า...” (ล าเนาป่า, 2549: 99) ด้วยเมื่อมีคนตั้งตัวเป็น
เจ้าของผืนดิน เขาย่อมคิดว่าตนเองเป็นเจ้าของธรรมชาติทั้งหมดในบริเวณนั้น ซึ่งความรู้สึกเป็น
เจ้าของนี้มิได้น าไปสู่ความห่วงใยและหวงแหนในธรรมชาติ แต่น าไปสู่การท าลาย ด้วยการมองว่าสิ่ง
เหล่านี้เป็น “วัตถุ” หรือ “สมบัติ” ของตน อยากจะท าสิ่งใดก็สามารถท าได้โดยชอบธรรมและไม่สนใจ
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ว่าการกระท าเหล่านั้นจะส่งผลอย่างไรต่อระบบนิเวศ แม้จะเป็นการตัดต้นไม้เพียงหนึ่งต้น แต่ผลที่
ตามมาย่อมกระทบต่อสิ่งมีชีวิตรอบข้างทั้งหมด 

ความคิดนี้ได้รับการน าเสนออยู่เสมอในงานเขียนประเภทสารคดีที่มักจะกล่ าวถึงความ
เชื่อมโยงของสรรพสิ่ง ในแง่ของการที่สรรพสิ่งทั้งหลายส่งผลกระทบถึงกัน ด้วยในงานเขียนสารคดีผู้
เล่าเรื่องเป็นบุคคลหนึ่งที่อาศัยและเติบโตในเมืองอย่างกรุงเทพฯ ได้เห็นและสัมผัสกรุงเทพฯ ตั้งแต่ใน
ยุคที่สภาพแวดล้อมยังอยู่ในสภาพแบบที่คนในยุคปัจจุบันไม่เคยมีโอกาสสัมผัส “น ้าในคลองบางกอก
ใหญ่หรือคลองบางหลวง ซึ่งไหลลงสู่เจ้าพระยาในครั้งนั้น ยังเป็นสีน ้าตาลทรายอ่อน ว่ายเล่นได้ เข้าตา
ได้ พลัดเข้าปากได้ ไม่เป็นอันตรายแม้แต่เด็กเล็ก” (มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว , 2540: 87)  
ในขณะที่ปัจจุบันสภาพแวดล้อมที่ดีเช่นนี้ไม่หลงเหลืออยู่แล้ว “-- ที่เห็นน ้าเป็นสีด ากว่า คือส่วนที่ไหล
ออกมาจากคลองพระโขนง แล้วผสมผสานกับน ้าสีออกเขียวหม่นหมองของเจ้าพระยาปัจจุบัน ในภาพ
ไม่มีกลิ่น แต่ของจริงเหม็นเหลือเกิน” (มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว, 2540: 91)  

สาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผู้เล่ามักจะกล่าวถึงเสมอ คือ
การพัฒนาเมืองให้เจริญก้าวหน้าทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม ความเจริญก้าวหน้าด้านคมนาคมในยุค
ปัจจุบันก่อให้เกิดมลพิษทั้งทางอากาศและทางน ้า ความเจริญทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดการขยายตัวของ
เมือง มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่สีเขียวให้กลายเป็นตึกและที่อยู่อาศัยเพ่ือรองรับจ านวนประชากรที่เพ่ิม
มากข้ึนเป็นเท่าตัว การเปลี่ยนแปลงที่คนส่วนใหญ่เรียกว่า “ความเจริญ” นี้ไม่ได้น าไปสู่สิ่งที่ดีเสมอไป 
เพราะการเปลี่ยนแปลงของเมืองไม่ได้ส่งผลเพียงแค่พ้ืนที่หรือสภาพแวดล้อมของเมืองเปลี่ยนไปจาก
เดิม แต่ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่อยู่ในเมืองและส่งผลให้ความสมดุล
ของระบบนิเวศท่ีเคยมีถูกท าลายไป 

ความคิดข้างในบอกฉันอย่างนั้น พูดคุยกับฉันไปจนถึงค ่า ผ่านช่วงเวลาโพล้เพล้เอย 
ออกไปโล้โพล้เพล้เอย นกกาต่างบินกลับรัง รังท่ีร้างไร้ลงเรื่อยเรื่อย จนต้องเพียรสร้างขึ้นใหม่ -- 
รังแล้วรังเล่า บนต้นไม้ที่ยังพอเหลือรอดในเมืองโดยที่ยังไม่ถูกโค่น จ านวนของต้นไม้บอกถึง
จ านวนของนก ที่ยังพอเหลือรอดปลอดภัยในแต่ละปีที่ผ่านไปเช่นกัน 

จ านวนของนกบอกถึงความสมดุลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ จ านวนของต้นไม้ ยิ่งน้อย ยิ่ง
บอกถึงหายนะที่ก าลังคืบคลานสู่โลกขณะนี้  

(อกแผ่นดิน, 2542: 72) 
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ข้อความข้างต้น แสดงถึงผลกระทบจากการรุกคืบของสิ่งที่เรียกว่า “ความเจริญ” ที่ท าลาย
พ้ืนที่สีเขียวอันเคยเป็นต้นไม้ ทุ่งนา เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและพ่ึงพิงของสัตว์หลายชนิดไป ก่อนหน้านี้ผู้
เล่าให้ภาพของพ้ืนที่รอบ ๆ คอนโดที่ได้อาศัยอยู่ชั่วคราว โดยพ้ืนที่นั้นเต็มไปด้วยสีเขียว มีต้นไม้ร่มรื่น 
ทุ่งนาเขียวขจี และบรรดาสัตว์ที่ต่างแวะเวียนมาพ่ึงพิงในบริเวณนั้นเป็นภาพของสายสัมพันธ์อัน
สวยงาม แต่ในทุก ๆ ครั้งที่กลับมายังคอนโดแห่งนี้ พื้นที่สีเขียวจะหายไปทีละแห่ง ทีละแห่ง เปลี่ยนไป
เป็นตึก เป็นบ้านจัดสรร เป็นโรงปูน สุดท้ายพ้ืนที่ที่เคยเป็นสีเขียวก็ไม่เหลือต้นไม้แม้สักต้นเดียว พร้อม
กับการหายไปของเหล่าสัตว์ทั้งที่เคยอาศัยอยู่และแวะเวียนมา การท าลายต้นไม้จึงไม่ได้หมายถึงการ
หายไปของต้นไม้เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบถึงสิ่งอ่ืน ๆ ที่อยู่ในระบบนิเวศ นกที่ต้องอาศัยต้นไม้เป็น
บ้าน แมลงที่ต้องขาดแหล่งอาหารของตนไป ระบบนิเวศขาดความสมดุลและสุดท้ายผลเสียเหล่านั้น
ย่อมย้อนกลับมาถึงตัวมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ 

เรื่องการมองสรรพสิ่งเป็นระบบเชื่อมโยงถึงกันในงานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป มิได้จ ากัด
อยู่แค่การมองสรรพสิ่งในธรรมชาติเท่านั้น แต่มองไปถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกว่า “ทุกเรื่องใน
บ้านเรา ในโลก โยงถึงกันหมดและต่อร้อยเป็นเรื่องเดียว” (หน้าต่างบานโต , 2542: 31) ฟริตจ็อฟ 
คาปร้า (2556) เขียนหนังสือเรื่อง “ข่ายใยแห่งชีวิต” ที่รวบรวมและสังเคราะห์ความรู้ของกระบวน
ทัศน์ใหม่ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาติของสรรพสิ่ง จากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์จากโลก
ทัศน์แบบกลไกมาสู่โลกทัศน์แบบนิเวศวิทยาหรือโลกทัศน์แบบองค์รวม เขาตระหนักว่าในการมอง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เราไม่สามารถมองปัญหาสิ่งแวดล้อมแยกขาดจากปัญหาอ่ืน ๆ 
ที่เกิดขึ้นบนโลกได้อีกต่อไป ด้วยปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาเชิงระบบที่ทุกปัญหาต่างเชื่อมโยงและขึ้นต่อ
กันและกัน ปัญหาหนึ่ง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศหรือในโลก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหา
สังคม ย่อมเกี่ยวพันกับปัญหาสิ่งแวดล้อม หากเราไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนหรือปัญหา
เกี่ยวกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นได้ ปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและการสูญพันธุ์ของพืช
และสัตว์ก็จะยังคงด าเนินต่อไป  

ดังนั้นการแยกปัญหาออกจากกันและแก้ปัญหาเป็นส่วน ๆ เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและ
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง อีกทั้งเขายังเสนอว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นล้วนมีที่มาจากวิกฤติ
เพียงหนึ่งเดียว นั่นคือ วิกฤติของการรับรู้ โดยเฉพาะในเรื่องวิธีการคิดและระบบคุณค่าที่เรายังคงเชื่อ
ในโลกทัศน์แบบเดิมซึ่งล้าสมัยไปแล้ว จนละเลยถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งซึ่งเป็นความคิดส าคัญใน
การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกโลกาภิวัตน์ที่ทุกสิ่งเชื่อมร้อยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งศิเรมอร 
อุณหธูป ก็พยายามน าเสนอความคิดที่ว่านี้ในงานเขียนของเธอหลายเรื่องด้วยกัน ทั้งเรื่อง “มอง
ออกไปนอกหน้าต่างบานขาว” “หน้าต่างบานโต” “อกแผ่นดิน” “ผ่านมาทางความคิด” “ใจดวง
ร้าว”“อากาศ อาโป อาหาร อารมณ์ ก่อให้เกิดอาการ” และ “บ้านเหล่านี้มีการค้นพบ” 
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การพัฒนาต้องยกคุณค่าของจิตใจด้วย ตราบใดที่ยังช่วยกันยกวัตถุขึ้นสูงกว่าจิตใจ 
สังคมก็แป้ก ความเป็นสาธารณะหรือส่วนรวมอับจนไม่เป็นท่า 

แล้วก็ได้แต่นั่งบ่นหงุดหงิดกันวันยังค ่าว่า ท าไมบ้านเมืองไม่น่าอยู่ ท าไมน ้าจึงสกปรก
อย่างนี้ ท าไมอากาศมันแย่ที่สุด ท าไมรถมันต้องติดขนาดนี้ว้า ใช้รถมันกันให้น้อยลงไม่ได้หรือ
ยังไง แล้วก็สรุปว่า ท าไมสังคมมันเลวร้ายระย าต ่าลงถึงเพียงน้ี 

มีค าถามเกิดขึ้นในใจมากมาย แต่ไม่มีค าตอบ ตามด้วยความเครียดทบทวีไม่รู้จบ 
เครียดมากก็ต้องลงที่ลูกเต้า ลูกเต้าเบื่ออารมณ์พ่อแม่ หาทางออกกับสิ่งเสพติดจ าพวกเหล้ายา
ปลาปิ้งนี่เอง ครอบครัวหมดสุข จิตใจอาจหมดสภาพ 

กระเป๋าสตางค์ใบคับโตแทบปริของตัวก็ช่วยให้รถติดน้อยลงไม่ ได้ ช่วยฟอกอากาศ
ละแวกที่อยู่อาศัย ที่ท างานไม่ได้ ช่วยท าให้ล าน ้าทั้งสายผ่องขึ้นก็ไม่ได้ แล้วที่แย่กว่านั้น ซื้อ
ความสุขทางใจท่ีแล้วมาในครอบครัวคืนมาเหมือนเดิมก็ยังไม่ได้ 

(มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว, 2540: 120-121) 

ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกต่างโยงใยสัมพันธ์กันอย่างแยก
ไม่ออก เมื่อเกิดปัญหาหนึ่งขึ้นย่อมมีปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา ดังในข้อความเมื่อเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้ง
รถติด น ้าสกปรก อากาศเป็นพิษ สิ่งเหล่านี้ล้วนสัมพันธ์กับปัญหาทางเศรษฐกิจ น าไปสู่ปัญหา
ครอบครัว และส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมอย่างการก่ออาชญากรรมตามมา ทุกเรื่องจึงเชื่อมร้อยโยงใย
และส่งผลกระทบถึงกัน ในการแก้ปัญหาจึงต้องค้นหารากเหง้าของปัญหาและแก้ไขให้ตรงจุด หากมอง
สิ่งที่เกิดขึ้นแยกจากกันและมุ่งแก้ปัญหาใดเพียงปัญหาหนึ่งก็จะแก้ได้เพียงปัญหาเดียว และในที่สุด
ปัญหาเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นมาอีกอย่างไม่รู้จบ โดยสาเหตุหลักที่กล่าวถึงในข้อความนี้คือ การมองโลก
ด้วยโลกทัศน์มนุษย์ศูนย์กลางที่มองผลประโยชน์ของมนุษย์เป็นใหญ่ จนละเลยสิ่งที่ เกิดขึ้นกับ
ธรรมชาติ ในที่นี้คนต่างมุ่งเข้าหาความเจริญ เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้เงินในกระเป๋าของตนงอก
เงย จากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นบ่งชี้ว่านี่เป็นการพัฒนาที่ผิดทางด้วยน าไปสู่ความล่มจมของ “ส่วนรวม” 
ที่ไม่ใช่แค่สังคมมนุษย์ แต่เป็นทั้งระบบนิเวศ การพัฒนาที่ถูกต้องนั้นสิ่งที่ควรจะงอกงามขึ้นมาคือ 
“จิตใจ” มิใช่ “วัตถุ” ส่วนรวมจึงจะอยู่รอด  

ฉันฟังแล้วให้นึกเห็นด้วยอยู่เงียบ ๆ เพราะเจอกับตัวเองบ่อย ๆ บ่อยจนท าให้นึกฉงน
รูปแบบการศึกษาปัจจุบันว่า ‘มุ่งเน้น’ สอนอะไรกันตั้งแต่เล็กจนโต และ ‘มุ่งตัด’ อะไรออกไป
จนเกิดการแหว่งหายของตัวเนื้ออันคือคุณค่าจ าเป็นต่อชีวิตและดวงจิตเสมอกัน เพราะถ้าหาก
ได้ร ่าเรียนหนังสือกันมาตั้งแต่เล็กจนโตกระนี้แล้ว รู้หนังสืออย่างเดียวแต่ไม่รู้ประสาเลย มัน
น่าจะเป็นความผิด - พร่องของใคร 
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ค าว่า ‘เนื้อ’ นั้น เราควรตีคุณค่าให้ถูกทางก่อนแล้วแบ่งออกมาให้ชัดเจนว่า เนื้อหาที่
เป็นวิชาการอันเป็นส่วนยังชีพของเด็ก (ส่วนตัว) ควรมีกี่เปอร์เซ็นต์ของหลักสูตร กับเนื้อหาที่
เป็นความควรรู้ ควรซึมซับอย่างยิ่ง อันมีผลต่อส่วนรวมทั้งหมด ควรเพิ่มให้หนาแน่นกี่
เปอร์เซนต์จึงจะได้ประโยชน์สมจริงต่อความเป็นเนื้อของส่วนรวมทั้งหมด ผู้ร่างหลักสูตรใหม่
จ าต้องมั่นใจเสียก่อนว่า คนที่จบออกมาจะเป็นกาฝากของเมืองของสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหรือ
ขั้นไม่เป็นเลย โดยระงับการสอนให้ฉลาดเพื่อเห็นแก่ตัวเองอย่างที่แล้วมาด้วย 

และนั่นย่อมหมายความว่า การอบรมบ่มฝังต้องเป็นไปอย่างเข้มงวดต่อเนื่องอยู่ใน
บรรทัดฐานใหม่ให้ได้ 

(ผ่านมาทางความคิด, 2536: 24-25) 

ข้อความข้างต้น เป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของระบบการศึกษาในปัจจุบัน ที่
มุ่งเน้นเฉพาะเนื้อหาวิชาการ จนละเลยความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับส่วนรวมอันเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิตในฐานะส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ การมุ่งเน้นสอนเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของการคิดแบบแยกส่วน ในหลักสูตรการเรียนการสอนอาจจะมีวิชาเรียนที่หลากหลาย แต่วิชาเหล่านี้
มักจะแยกตามความช านาญเฉพาะทาง ท าให้เด็กเรียนรู้เป็นอย่าง ๆ ไม่เกิดการบูรณาการระหว่างวิชา
ที่เรียน และระหว่างผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ประเด็นเรื่องการศึกษานี้ศิเรมอร อุณหธูปมักจะ
กล่าวถึงอยู่เสมอในงานเขียนสารคดีว่าการเรียนการสอนและการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ท าให้เด็กขาด
ความชิดเชื้อกับธรรมชาติ ส่งผลให้เด็กไม่รู้จักและไม่มีความผูกพันกับธรรมชาติรอบข้างน าไปสู่การ
ท าลายสิ่งแวดล้อม เพราะเมื่อเขาไม่มีความผูกพัน ไม่ได้รู้สึกรักหรือหวงแหนในธรรมชาติจึงไม่
จ าเป็นต้องค านึงว่าการกระท าของตนจะส่งผลกระทบต่อธรรมชาติอย่างไร  

บทความ “สัญญาณจากการศึกษาแนวใหม่” ในหนังสือ “แลขอบฟ้าเขียว” ได้เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับระบบการศึกษาที่ตกต ่าในสหรัฐอเมริกาเมื่อปลายศตวรรษที่ 19 ว่าสาเหตุส าคัญมาจากการที่
รัฐพยายามควบคุมหลักสูตรการศึกษาของทั้งประเทศให้มีเพียงหลักสูตรเดียว ด้วยเชื่อว่าการรวมศูนย์
และท าให้มีแบบแผนจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น การรวมศูนย์นี้เป็นหลักการ
เดียวกับระบบอุตสาหกรรมที่ครอบง าสังคมและท าให้เชื่อว่าสินค้าจากโรงงานมีคุณภาพดีกว่าที่ผลิตใน
ครัวเรือน การศึกษาก็เช่นกัน การศึกษาแบบรวมศูนย์ท าให้โรงเรียนมีขนาดใหญ่ขึ้นแต่หลักสูตรที่ถูก
ควบคุมโดยรัฐและผู้เชี่ยวชาญนั้นเน้นที่ตัววิชาการ จนละเลยเรื่องปัญญาและอารมณ์อันหลากหลาย
ของเด็กแต่ละคน อีกทั้งตัววัดผลส าเร็จของหลักสูตรก็เน้นที่ปริมาณ (คะแนนสอบ) มากกว่าคุณภาพ 
(ความรู้ ความงอกงามทางจิตใจ การคิดวิเคราะห์) ท าให้การเรียนการสอนแบบรวมศูนย์นี้น าไปสู่ความ
ล้มเหลว  
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ประเด็นส าคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับทัศนะเชิงนิเวศคือ การศึกษาเช่นนี้เป็นการแยกเด็กออกจาก
ธรรมชาติแวดล้อมทั้งทางกายและความผูกพันทางใจ การจับให้เด็กมาอยู่ในโรงเรียนตลอดทั้งวันและ
เรียนตามหลักสูตรที่รัฐก าหนดท าให้เด็กไม่ได้สัมผัสกับธรรมชาติ ไม่มีความผูกพันกับชุมชนท้องถิ่นของ
ตนเอง อีกทั้งวิชาที่เรียนนั้นก็มิได้น าไปสู่ความเข้าใจต่อสังคมและโลกธรรมชาติอย่างแท้จริง การศึกษา
เช่นนี้จึงหล่อหลอมให้คนขาดส านึกต่อสังคมและระบบนิเวศ นอกจากนี้การศึกษาแบบแยกส่วนยังเป็น
การปลูกฝังความรุนแรงและความคับข้องใจจนน าไปสู่การเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนอีกด้วย ทางออก
ของปัญหาคือ ระบบการเรียนการสอนต้องเป็นการศึกษาแบบองค์รวมที่มองมนุษย์ สังคม และ
ธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (พระไพศาล วิสาโล และสมควร ใฝ่งามดี, 2533: 156) จะเห็นได้ว่า
ข้อเสนอในข้อความที่ยกมาก็แสดงให้เห็นถึงโลกทัศน์แบบองค์รวม ด้วยเขาไม่ได้เสนอให้ตัดส่วนที่เขา
คิดว่าจะน าไปสู่การท าลายสิ่งแวดล้อมอย่างเรื่องของวิชาการทิ้งไปอย่างสิ้นเชิง แต่เสนอว่าการเรียน
การสอนนั้นต้องมีทั้งเนื้อหาที่เป็นวิชาการและเนื้อหาที่ส าคัญต่อส่วนรวมควบคู่กันไป ไม่อาจตัดส่วนใด
ส่วนหนึ่งทิ้งไปได้ ทั้งปัญญาและจิตใจต้องได้รับการพัฒนาไปพร้อมกันเพ่ือที่เมืองและสิ่งแวดล้อมจะ
ด าเนินไปในทิศทางท่ีดี 

ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในงานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป ที่แสดงแนวคิดการมองโลกด้วยโลก
ทัศน์แบบองค์รวมในความหมายของทัศนะเชิงนิเวศได้คือ เรื่อง “บ้านเหล่านี้มีการค้นพบ” ซึ่งเป็นงาน
เขียนประเภทสารคดีที่กล่าวถึงวิถีทางของผู้คนในบ้านแต่ละหลัง ที่แต่ละคน แต่ละครอบครัวมีที่มา มี
ความคิด มีอาชีพที่แตกต่างกัน แต่ที่ เหมือนกันคือบ้านเหล่านี้ล้วนมีแนวทางการด าเนินชีวิตที่
สอดคล้องไปกับธรรมชาติ 

บ้าน มีการเช่ือมโยงหลายเรื่องเช่นซีเมนต์ แต่เราไม่เคยเห็นว่าซีเมนต์มาจากไหน มัน
มาจากภูเขาหินปูนท่ีสระบุรีลูกหนึ่ง ซึ่งต้องระเบิดออกไปลูกแล้วลูกเหล่าทุกวัน เหล็ก ทุกคนไม่
รู้ว่ามาจากไหน ทุกคนเห็นข้าวของเหล่านี้กันแค่มาจากร้านวัสดุก่อสร้างทั้งสิ้น แต่ไม่เคยเห็นว่า
ก่อนมาถึงร้าน มันมาจากไหน ก็เลยไม่รู้สึกถึงความเชื่อมโยง 

ก็ใช้ไป ยังใช้ได้เรื่อย ๆ ไม่คิดว่ามีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมหรือไม่ ไม่คิดว่ามีวัน
หมด เราควรมีวิธีคิดที่เชื่อมโยงถึงทรัพยากร 

บ้านผมใช้คอนกรีตน้อยมาก ใช้ดินท าผนัง วันหน้าถ้าเลิกใช้ บ้านนี้จะมีขยะน้อยมาก 
ส่วนใหญ่ย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติ ในท่ีดิน 3 ไร่ สามารถปลูกต้นไม้ไว้ซ่อมแซมบ้านหรือ
ท าอย่างอื่นได้ ด้วยวิธีคิดท านองนี้ คนจะรู้สึกเชื่อมโยงกับที่อยู่อาศัย มันมีจิตวิญญาณ มันเป็น
ศิลปะ กล่อมเกลาวิธีคิดของเราด้วย  

(บ้านเหล่านี้มีการค้นพบ, 2552: 114-115)  
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 ข้อความข้างต้นเป็นตัวอย่างจากบทที่ชื่อว่า “บ้านนี้เจ้าของเป็นสถาปนิก” ซึ่งกล่าวถึงแนวคิด
ในการสร้างบ้านแต่ละหลังของ “จุลพร นันทพานิช” สถาปนิกและอาจารย์ผู้สอนวิชา สถาปัตยกรรม
พ้ืนถิ่น ที่ในการสร้างและออกแบบบ้านแต่ละหลังต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับธรรมชาติ ภูมิ
ประเทศ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงภาวะทางจิตวิญญาณ ในข้อความนี้หากมอง “บ้าน” หลัง
หนึ่งด้วยโลกทัศน์แบบองค์รวม เราอาจจะมองบ้านในฐานะที่อยู่อาศัยซึ่งสามารถใช้เป็นที่พักพิงได้และ
เข้าใจถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของบ้านทั้งอิฐ ปูน ไม้ ที่ก่อร่างเป็นผนัง เป็นประตู หน้าต่าง หลังคา ซึ่ง
องค์ประกอบเหล่านี้ล้วนมีความสัมพันธ์และขึ้นต่อกันละกัน แต่ในที่นี้ เขาไม่ได้มองเพียงแค่ว่า
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่รวมกันเป็นบ้านนั้นมีความสัมพันธ์โยงใยกันอย่างไร แต่มองเลยไปถึงที่มาของ
วัสดุในการสร้างบ้านว่ามาจากที่ใด และส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง การ
สร้างบ้านหลังหนึ่งสามารถเชื่อมโยงไปถึงพ้ืนที่ในการสร้างบ้าน ธรรมชาติแวดล้อมของบ้านและที่มา
ของวัสดุ ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมด  

หากมองด้วยโลกทัศน์แบบแยกส่วนเราจะไม่รู้เลยว่าการสร้างบ้านหลังหนึ่งส่งผลกระทบต่อ
ธรรมชาติอย่างไรบ้าง ด้วยระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้บ้านเป็นเพียงสินค้าชิ้นหนึ่งที่คนสามารถชี้
เลือกแบบบ้านที่ตนอยากได้ โดยไม่ต้องรู้ถึงที่มาของวัสดุไม่ต้องรู้ถึงผลกระทบต่อธรรมชาติ รวมถึงไม่
ต้องมีความผูกพันกับบ้านของตนเอง ทั้ง ๆ ที่ความผูกพันทางใจที่มีต่อบ้านจะน าไปสู่ ความเชื่อมโยง
กับพ้ืนที่และน้อมน าให้เกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว จากพ้ืนที่เล็ก ๆ ของบ้าน จนขยายไปสู่ละแวกบ้าน 
ชุมชน ประเทศและโลก บ้านจึงเอ้ือให้คนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับระบบนิเวศ ดังนั้นเขาจึงคิดว่าการที่รู้
ที่มาที่ไปของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง เข้าใจพ้ืนที่รอบบ้านจะท าให้เราผูกพันกับบ้านและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น โดยใช้วัสดุที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อยที่สุดและรูปแบบบ้านต้องค านึงถึงมิติทางจิต
วิญญาณด้วย เขาคิดว่าบ้านที่ปิดมิดชิดแบบในเมืองจะท าให้มนุษย์เกิด “อหังการ” รู้สึกว่าตนอยู่เหนือ
ธรรมชาติและที่น าไปสู่การท าลายธรรมชาติมากขึ้น แต่หากบ้านมีช่องให้แสงลอดเข้าไปจนเกิดความ
สลัวแล้วเชื่อมโยงกับสิ่งเร้นลับเหนือธรรมชาติ มนุษย์จะเกิดความกลัวและน าไปสู่ความเคารพและและ
นอบน้อมต่อธรรมชาติ การสร้างบ้านที่ค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบด้านจึงเป็นการมองสรรพสิ่งอย่าง
เป็นระบบและเปน็ “พลังสร้างสรรค์” ให้โลกนี้อยู่รอดท่ามกลางวิฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน 

2.1.2 การให้คุณค่าทุกชีวิตเท่าเทียมกัน : ความเสมอภาคในโลกธรรมชาติ 

แม้จะเด็ดจะดม ก็มักขอเขาในใจก่อน ฉันเคารพเขาในแง่ความมีชีวิตของเขา ฉันมอง
เขาในแง่ความเป็นเพื่อนชีวิตของเรา จึงแลเห็นเขาเกิด แก่ เจ็บ และตายเหมือนเช่นเรา ไม่ต่าง 

(หน้าต่างบานโต, 2542: 229) 
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ข้อความข้างต้น เป็นหนึ่งในข้อความที่แสดงให้เห็นแนวคิดเกี่ยวกับการมองธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของศิเรมอร อุณหธูป ที่ให้ความส าคัญกับสรรพสิ่งในธรรมชาติอย่างเท่าเทียม ด้วยการ
มองว่าธรรมขาติเป็นสิ่งมีชีวิตที่ควรค่าแก่ความเคารพ ความเคารพในที่นี้มิได้หมายถึงการยกย่องให้
เหนือกว่าผู้อ่ืนแต่เคารพในฐานะของชีวิตชีวิตหนึ่งที่มีสิทธิในการมีชีวิตอยู่ มีความรู้สึก เกิด แก่ เจ็บ 
ตาย ได้เหมือนกับมนุษย์ มิได้มองด้วยท่าทีทรราชที่ให้ความส าคัญกับสถานะของมนุษย์ว่ าเป็นเจ้า
เหนือสรรพสิ่งอ่ืน ๆ น าไปสู่การครอบง าใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในฐานะทรัพยากรที่ไร้ชีวิต จน
ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมเช่นในปัจจุบัน ส าหรับการมองธรรมชาติด้วยทัศนะว่าเป็นสิ่งมีชีวิต
ด้วยท่าทีแห่งความเคารพนั้น อัลโด ลีโอโปลด์ (Aldo Leopold) ได้กล่าวถึงไว้ในบทความชื่อ 
“จริยธรรมของแผ่นดิน” (The Land  Ethic) ซึ่งได้กลายเป็นคัมภีร์ส าคัญส าหรับคนจ านวนมากที่
สนใจประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ในบทความนี้ลีโอโปลด์เน้นย ้าถึงวิธีการที่ถูกต้องส าหรับ
การมองสิ่งแวดล้อมคือ มองเป็นองคาพยพท่ีมีชีวิตและส่วนทั้งหลายล้วนส าคัญ  

ความคิดเช่นนี้น าไปสู่แก่นความคิด 2 ประการคือ ประการแรก เราไม่ท าลายส่วนหรือ
องค์ประกอบขององคาพยพอย่างมักง่ายเพราะองค์ประกอบนี้มีส่วนสนับสนุนชีวิตโดยรวมและความ
เป็นอยู่ที่ดีขององค์รวมที่มีชีวิต ในที่นี้แสดงความคิดเกี่ยวกับการเชื่อมโยงของสรรพสิ่งอย่างเป็นระบบ 
ประการที่สอง เราควรมองสิ่งแวดล้อมด้วยความเคารพ หรือกระทั่งด้วยความย าเกรงว่าเป็นชีวิตชีวิต
หนึ่ง เพราะการมองโลกธรรมชาติว่าเฉื่อยชาหรือตายแล้ว น าไปสู่ท่าทีที่ไร้ความรู้สึกและไร้ความ
เคารพต่อสิ่งเหล่านั้น (เดวิด คินส์ลีย์, 2537: 323) ดังนั้นในการมองสิ่งแวดล้อมด้วยโลกทัศน์แบบองค์
รวม นอกจากการมองสรรพสิ่งว่าเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์โยงใยถึงกันแล้ว การมองธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมว่าเป็นชีวิตชีวิตหนึ่งที่มีความเท่าเทียมกันก็เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการมองโลกด้วยกระบวน
ทัศน์แบบองค์รวมเช่นเดียวกัน การมองว่าธรรมชาติคือชีวิตชีวิตหนึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับการน าเสนอในงาน
ของศิเรมอร อุณหธูป ทั้งในงานประเภทบันเทิงคดีและสารคดี งานเขียนทั้งสองประเภทมักจะน าเสนอ
ให้เห็นว่าธรรมชาติรอบตัวมีชีวิต จากการที่ผู้เล่าเรื่องได้เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น
การทักทาย โอบกอด ใช้เวลาร่วมกับธรรมชาติจนเกิดความผูกพัน ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจึงน าไปสู่
ความคิดและการปฏิบัติตนต่อธรรมชาติด้วยความเคารพ 

ในความรู้สึกของฉัน ไม่ว่าตัวเราหรือต้นไม้ เราต่างมีชีวิตเช่นเดียวกัน จะต่างกันตรง
สรีระรูปทรงและวงวิถี 

เรามีหัว ล าตัว แขนขา เขามีเรือนยอด ล าต้น ก้านกิ่ง เรามีเท้าพาตัวเองไปไหนมา
ไหนได้ตามใจชอบ เขามีรากชอนไชไปตามใต้ดิน เพื่อหาน ้าเลี้ยงตัวเองเช่นกัน 
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เพียงแต่เขาต้องอยู่กับที่ เคลื่อนพาตัวเองไปไหนไม่ได้อย่างเรา ขึ้น (เกิด) ตรงไหนก็
อยู่ตรงนั้น หากความเจริญเติบโตของพวกเขาเป็นสิ่งท่ีมองเห็นได้ชัด สูงขึ้น อวบขึ้น ท่ีเรามักใช้
ค าง่า ‘งาม’ งอกงามจนแผ่ร่มเงากว้างขึ้นเรื่อยร ่า 

(หน้าต่างบานโต, 2542: 228) 

ข้อความข้างต้นมาจากงานเขียนสารคดีเรื่อง “หน้าต่างบานโต” ที่ผู้เล่าถ่ายทอดความรู้สึก
ของตนที่มีต่อธรรมชาติอย่างต้นไม้ว่า “รู้สึกผูกพันเสียยิ่งกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีแขนมีขาเท้า พูดจ านรรจาได้ 
ยิ้มหัวเราะได้เสียด้วยซ ้าไป” (หน้าต่างบานโต, 2542: 227-228) ความรู้สึกผูกพันนี้มาจากการที่ผู้เล่า
มีสายตาและหัวใจให้ธรรมชาติเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ในบ้านหรือนอกบ้านส าหรับเขาย่อมมี
ความส าคัญเท่าเทียมกัน ผู้เล่าไม่ได้รักหรือหวงแหนต้นไม้เพราะคิดว่าตนเป็นเจ้าของ แต่เป็นเพราะ
ตระหนักว่าต้นไม้เหล่านั้นคือชีวิตชีวิตหนึ่งที่ควรได้เกิดและงอกงามตามธรรมชาติของเขา นอกจากจะ
เคารพในความมีชีวิตแล้ว ผู้เล่ายังเคารพในความแตกต่างของสรรพสิ่ง เขาเข้าใจในความแตกต่าง
ระหว่างมนุษย์กับต้นไม้ ทั้งองค์ประกอบ การด ารงชีวิต วิถีทางในการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน แต่
ความแตกต่างนั้นไม่ได้น าไปสู่การแบ่งแยก แม้พวกเขาจะมีรูปร่างและรูปแบบการด าเนินชีวิตที่
แตกต่างจากมนุษย์มากน้อยเท่าใด พวกเขาเหล่านั้นก็ล้วนมีชีวิต มีความรู้สึก มีคุณค่าตามวิถีทางของ
ตน หาใช่เครื่องจักรที่ไร้ชีวิตไม่  

การมองว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีชีวิตจิตใจและสรรพสิ่งในธรรมชาติมีคุณค่าเท่าเทียมยังเป็นสิ่ ง
ที่น าเสนอในนวนิยายเรื่อง “ใจดวงร้าว” ตลอดทั้งเรื่อง ด้วยนวนิยายเรื่องนี้พยายามแสดงให้เห็นว่า 
ธรรมชาติอย่างต้นไม้เป็นสิ่งที่มีชีวิต มีความรู้สึก สามารถเจ็บปวดหรือมีอาการป่วยไข้ได้เมื่อโดนท า
ร้าย “เมื่อแรกเห็นก็บาดเจ็บสาหัสสากรรจ์—เจ็บป่วยเรื่อยมาจนถึงเข้าข้ันโคม่าของปู่ยางนั้น คือความ
เจ็บปวดทรมานของเด็กสาวด้วย” (ใจดวงร้าว , 2536: 199) และเหล่าสรรพสัตว์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มี
คุณค่า 

เหมือน ๆ กับการเติบโตของแมว เพื่อคอยก าจัดหนูหรือซากเน่าต่าง ๆ ราวกับ
พนักงานท าความสะอาดโลก ประดุจเดียวกับอีแร้งที่เก็บชะความเน่าเหม็นด้วยจะงอยปากงุ้ม 
สัตว์ทุกตัวและทุกพันธุ์ต่างมีหน้าที่ มีภารกิจต่อโลก -- ต่อที่อยู่อาศัยของตนทั้งสิ้น โลกนี้คือ
บ้านท่ีอยู่อาศัยของเขา - มิใช่เฉพาะแต่ในชายคารังนอนเท่านั้น 

(ใจดวงร้าว, 2536: 188-189)  
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ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นแนวคิดแบบองค์รวมคือ การให้ความส าคัญกับสัตว์ทุกชนิดเท่า ๆ 
กัน แม้แต่สัตว์บางชนิดที่มนุษย์มักจะมองด้วยทัศนคติที่ไม่ดีอย่าง “อีแร้ง” เป็นสัตว์ที่มักจะถูกมอง
ด้วยความรังเกียจเพราะสัตว์ชนิดนี้กินซากของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว จึงถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่สกปรก และ
มักจะให้เป็นตัวแทนของสิ่งที่ชั่วร้ายดังที่พบในงานวรรณกรรมหรือนิทาน อีแร้งมักได้รับบทบาทให้เป็น
ตัวร้ายที่มีความเจ้าเล่ห์ ร้ายกาจ ก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อสัตว์ชนิดนี้ แต่ในทัศนะของตัวละคร อีแร้ง
นั้นมีบทบาท “ราวกับพนักงานท าความสะอาดโลก” (ใจดวงร้าว, 2536: 189) เมื่อมองด้วยโลกทัศน์
แบบองค์รวม เราจะเห็นบทบาทและคุณค่าอันแท้จริงของสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่มิใช่บทบาทท่ีมนุษย์สวมให้
ตามความคิดของตน อีแร้งจึงเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าในตัวเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความ
สมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งในความคิดของผู้เล่าไม่ใช่แค่อีแร้งเท่านั้น แต่เป็น “สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่น้อยนิด
ที่มนุษย์มองไม่เห็นค่า ล้วนต่างมีภารกิจที่ช่วยกัน – ร่วมกันควบคุมรักษาความสมดุลแห่งสรรพสิ่ง” 
(ใจดวงร้าว, 2536: 189) อีกทั้งข้อความนี้ยังท าให้เข้าใจถึงความหลากหลายของธรรมชาติว่า บนโลก
นี้ไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตแค่มนุษย์เพียงเผ่าพันธุ์เดียว ไม่ได้มีแค่มนุษย์ที่มีคุณค่าและมีบทบาทในการ
สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ แต่สรรพสิ่งอ่ืน ๆ ก็มีเช่นเดียวกัน การเข้าใจถึงความหลากหลายในธรรมชาติจึง
เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาระบบนิเวศให้สมดุลและยั่งยืน 

แต่หากว่าเธอก็อย่าง ฉันก็อย่าง คนนั้นก็อีกแบบ.. ฉันว่าน่าสนุกจะตาย ท่ีในโลกนี้มี
ความหลากหลาย คละ ต่าง ได้แลกเปลี่ยน เจือจาน เก็บเกี่ยว แม้แต่ประสบการณ์ความรู้สึก 

แล้วฉันจริงใจออกจะตาย ที่ปักแจกันของฉันอย่างนั้น อย่างที่ฉันชอบของฉัน อย่างที่
ฉันเห็นสวย ไม่ใช่อย่างที่คนอื่นอื่นชอบแล้วลอกเลียนแบบท าตามกันทุกกระดิก อย่างค่านิยม
ทั่วไป ซึ่งได้เห็นได้ผุดออกมาจากหัวใจของแต่ละคนสักกี่มากน้อยด้วยซ ้า 

เพราะเราเห็นงาม กับงามเพราะว่าคนอ่ืนนิยมท าตามกันมาเป็นคนละเรื่องกัน คนละ
ทิศ คนละขั้วหัวใจแท้แท้ 

แล้วแจกันนอกบ้านนั่นเล่า แจกันใหญ่ที่ธรรมชาติใส่ดินไว้ให้ - แจกันโลก ให้ต้นให้
ดอกให้ผลเหมือนกันทั้งหมดไหม หัดมองเข้าไปในท่ามกลางความเขียวงามตามธรรมชาติดูบ้าง
สิจ๊ะ  

(หญิงสองหัว, 2541: 23) 

ข้อความที่ยกมานี้ ในส่วนต้นอาจจะมิได้กล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยตรง ด้วยก่อนหน้านี้ผู้เล่ากล่าวถึงแจกันดอกไม้ของตนที่มีลักษณะเฉพาะจนท าให้ผู้อ่ืนรู้สึกว่า
แปลกประหลาด ไม่มีใครเขาท ากัน แต่ส าหรับผู้เล่าความแตกต่างนี้ไม่ใช่ความแปลกแยก ทุกสิ่งมีความ
สวยงามในตนเองและเราต้องยอมรับในความหลากหลายของทุกสิ่งบนโลก  เพ่ือที่เราจะค้นพบคุณ
ค่าที่แท้จริงของสิ่งนั้น ๆ ไม่ใช่คุณค่าที่ ใครบางคนก าหนดขึ้นและยึดถือเป็นค่านิยมของสังคม 



  46 

เช่นเดียวกับธรรมชาติที่เขากล่าวถึงในตอนท้ายว่า บนโลกนี้มีความหลากหลาย เพียงแค่ พันธุ์ไม้ก็มี
หลากหลายชนิด แต่ละแบบ แต่ละชนิดต่างมีคุณค่า มีความสวยงามในตนเอง ซึ่งบางคนอาจจะไม่
เข้าใจและยึดติดกับความงามตามแบบฉบับของตน ไม่สนใจความหลากหลายที่มีในธรรมชาติ ดังที่พบ
ในแนวคิดมนุษย์ศูนย์กลางที่มักจะให้คุณค่าธรรมชาติเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์เท่านั้น ทั้งที่จริง
แล้วธรรมชาติไม่ได้มีเฉพาะแบบที่มนุษย์ต้องการหรือพยายามบังคับก ากับให้เป็น  

ความเท่าเทียมในโลกธรรมชาติที่ศิเรมอร อุณหธูปกล่าวถึง มิใช่แค่เพียงในเรื่องของการมี
คุณค่าเท่าเทียมกันเท่านั้น แต่รวมถึงความเสมอภาคในการที่จะมีชีวิตอยู่ รวมถึงความเสมอภาคในแง่
ศีลธรรม และจริยธรรมด้วย เมื่อกล่าวถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี อาศัยอยู่ในสังคมที่ดี เรามักจะจ ากัด
อยู่เพียงสังคมมนุษย์เท่านั้น ไม่รวมถึงสรรพสิ่งอ่ืน ๆ ในธรรมชาติ แต่ในงานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป
ได้ขยายขอบเขตของค าว่า “สังคม” หรือ “ส่วนรวม” ให้กว้างขึ้นไปกว่าสังคมมนุษย์ เป็นสังคมชีวะที่
รวมสิ่งมีชีวิตอ่ืนในธรรมชาติด้วย 

การท าร้ายกันทางเสียงท าให้เกิดความเครียดมหาศาล เป็นปัญหาสูงต่อสุขภาพจิต
ของมนุษย์และสัตว์ (แต่ยังไม่รวมถึงต้นไม้ เพราะยังไม่ทราบว่ามีใครค้นคว้าเรื่องเสียงดังท่ีมีผล
ต่อต้นไม้ต้นไร่บ้างหรือยัง) เพียงคนเดินเข้ามาในห้องนอนแล้วปิดประตูดังในขณะที่เราก าลัง
หลับ เสียงเดียวก็สามารถกระชากให้เราตื่นจากหลับด้วยอาการสะดุ้งตกใจเสมอ  

นับประสาอะไรกับเสียงดังมหาศาลบนทางด่วน 

(หน้าต่างบานโต, 2542: 162-163) 

มลพิษทางเสียงเป็นปัญหาหนึ่งที่ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเมืองหรือชุมชน โดยเฉพาะในเมืองที่มี
การคมนาคมเป็นจ านวนมากอย่างกรุงเทพฯ ต้องเผชิญปัญหานี้มาโดยตลอด ด้วยแหล่งก าเนิดของ
มลพิษทางเสียงส่วนใหญ่มาจากยานพาหนะและพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ เป็นตึกสูงและทางด่วน 
ท าให้ที่อยู่อาศัยของทั้งคนและสัตว์ต้องอยู่ติดทางด้วยอย่างไม่มีทางเลือก แต่เมื่อกล่าวถึงผลกระทบ
ของมลพิษทางเสียงมักจะมีข้อมูลที่ให้ความสนใจเฉพาะผลกระทบที่มีต่อมนุษย์เท่านั้น ทั้ง ๆ ที่เสียงที่
ดังจนเกินพอดีส่งผลกระทบต่อสิ่งรอบข้างทั้งมนุษย์และสัตว์เฉกเช่นเดียวกัน ในการกล่าวถึง
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในงานเขียนจึงมิได้นึกถึงผลกระทบที่มีต่อมนุษย์เท่านั้น แต่รวมถึงสัตว์ด้วย 
บนพื้นฐานความคิดท่ีว่าทั้งมนุษย์และสัตว์ต่างก็มีสิทธิที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีเช่นเดียวกัน ในงาน
เขียนของศิเรมอร อุณหธูปมักจะเรียกร้องให้มนุษย์เลิกมองแต่ผลประโยชน์ของตน เลิกสนใจเฉพาะ
ความเดือดร้อนของตน แต่ให้มองสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ รอบตัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระท าของ
มนุษย์เช่นเดียวกัน ดังที่ได้กล่าวไว้ในเรื่อง “หน้าต่างบานโต” ว่า “ไม่อยากได้ยิน “ปลา พืช แมลง 
สัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกก าลังหายไปจากลูกโซ่ของอาหาร ! และระบบนิเวศวิทยา !!” ตื่นเช้าขึ้นมา 
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ช่วยกันมองสังเกตรอบ ๆ ตัว...ทุก ๆ วัน ก็จะเริ่มพบความจริงกว่าใครทั้งหมด” (หน้าต่างบานโต , 
2542: 86-87)  

ความเสมอภาคในโลกธรรมชาตินั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์ท าลายโลกทัศน์แบบมนุษย์
ศูนย์กลาง ละทิ้งอัตตาความเป็นมนุษย์หรือความส านึกในตัวตนทิ้งไป เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผล
ส าคัญที่มนุษย์ใช้อ้างเพ่ือบ่งบอกคุณค่าที่เหนือกว่าของมนุษย์ต่อธรรมชาติ โดยเฉพาะความคิดที่ ว่า
มนุษย์เป็นเจ้าของธรรมชาติ สามารถก าหนดและควบคุมธรรมชาติได้ เห็นได้จากการการที่มนุษย์
พยายามคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือข้อกฎหมายเพ่ือใช้อ้างกรรมสิทธิ์ที่ตนมีต่อธรรมชาติ น าไปสู่การแย่งชิง
และซื้อขายธรรมชาติราวกับธรรมชาติเป็นเพียงสินค้าเท่านั้น ทั้งที่จริงแล้วไม่มีสิ่งใดในธรรมชาติที่
มนุษย์สามารถเป็นเจ้าของได้อย่างแท้จริง สรรพสิ่งที่อยู่บนโลกต่างเท่าเทียมกัน ในมีใครเป็นเจ้าของ
ใครหรือมีสถานะสูงกว่าใคร ทุกคนต่างมีสิทธิในการมีชีวิตอยู่บนโลกเท่าเทียมกันทั้งสิ้น  

เมื่อเราอยู่สูง ยิ่งสูง เราจะรู้สึกว่าแผ่นดินเป็นผืนเดียวกันตลอด มนุษย์เดินอยู่บน
ระนาบเดียวกันท้ังสิ้น แม้มีเขื่อนมีขั้นมีระดับมีคอกมีเรือนมีรั้วล้อมกั้น แม้ครอบครอง มีเจ้าของ 

แต่ต้นไม้แต่ละต้นในเรือนแต่ละหลัง ย่อมบอกได้ดีเสียยิ่งกว่าว่าแผ่นดินเป็นผืน
เดียวกันตลอด ไม่มีขอบเขต ขอบแนวเขตหรือหมุดตอกตลอดหมด เพราะเมื่ อเขาหยั่งรากลง
แล้ว รากเขาไปทั่ว มนุษย์พอมองไม่เห็นก็คิดว่าต้นไม้ทั้งต้นยังเป็นของฉัน ของบ้านนั้นเรือนนี้ 
ของเอ็งของข้า 

สิ่งทั่วทั้งหมดที่มีอยู่ตามธรรมชาติในโลกนี้ ไม่เคยเป็นของมนุษย์หรือของใครอย่าง
แท้จริง ไม่ว่ายุคสมัยไหน เกิดแล้วตายมากี่หน 

(อกแผ่นดิน, 2542: 67-68) 

ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นทัศนะการมอง
โลกธรรมชาติของมนุษย์ที่ว่า มนุษย์สามารถควบคุมและเปลี่ยนแปลงธรรมชาติได้ ด้วยเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันช่วยให้มนุษย์ดัดแปลงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางส่วนหรือสร้างสภาพแวดล้อมขึ้นใหม่เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เช่น เครื่องปรับอากาศ เป็นสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าได้กลายเป็น
ปัจจัยส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นในทุก ๆ ปี ท าให้มนุษย์ใช้ชีวิต
ส่วนใหญ่ในห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศ ไม่ว่าจะเป็นการท างาน เรียนหนังสือ รับประทานอาหาร ไป
จนถึงการนอน อากาศที่เย็นสบายจากเครื่องปรับอากาศท าให้มนุษย์เกิดความเคยชินจนขาดไม่ได้
และไม่สามารถอยู่ในอากาศธรรมชาติได้นาน ทั้ง ๆ ที่เครื่องปรับอากาศเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมอย่างมาก เพราะแม้จะท าให้อุณหภูมิลดลงแต่ก็เฉพาะในห้องเท่านั้น ผลที่ได้กลับเป็นการ
ท าให้โลกร้อนขึ้นจากการปล่อยสารเคมีข้ึนไปบนชั้นบรรยากาศ เครื่องปรับอากาศจึงเป็นเทคโนโลยีที่
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มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเพ่ือเอาชนะธรรมชาติและท าลายธรรมชาติไปพร้อมกัน สิ่งที่มนุษย์ควรท าจึงไม่ใช่
การพยายามเอาชนะธรรมชาติ แต่เป็นการยอมรับความเป็นไปของธรรมชาติและปรับตัวให้เข้ากับ
ธรรมชาติ ดังในเรื่อง “อากาศ อาโป อาหาร อารมณ์ ก่อให้เกิดอาการ” ที่ผู้เล่ายอมรับและเข้าใจถึง
ความเป็นไปของธรรมชาติจากการปฏิเสธที่จะใช้เครื่องปรับอากาศและใช้ชีวิตตามวิถีทางดั้งเดิม 
ไม่ได้พยายามเอาชนะหรือควบคุมธรรมชาติให้เป็นไปตามที่ตนต้องการ 

ดิฉันเป็นคนยอมรับในส่วนนี้ จึงไม่เห็นว่าอากาศตามธรรมชาติจะร้อนอะไรมากมาย 
ไม่ได้ถูกบังคับให้ยืนตากแดดนาน ๆ เสียเมื่อไหร่ อากาศตามธรรมชาติ เช้า สาย บ่าย เย็น ย่อม
เย็น - อุ่น - ร้อน - อุ่น - เย็น ไปตามเข็มนาฬิกาและฤดูกาล 

(อากาศ อาโป อาหาร อารมณ์ ก่อให้เกิดอาการ, 2544: 45)  

นอกจากเทคโนโลยีแล้วการท าเกษตรกรรมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงทัศนะของมนุษย์
ในการพยายามเอาชนะธรรมชาติ จากการท าการเกษตรแบบดั้งเดิมที่ท าด้วยความเคารพธรรมชาติ 
มองธรรมชาติว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเก็บเกี่ยวผลผลิตแค่เท่าที่จ าเป็นส าหรับภายในครอบครัวเท่านั้น สู่
การท าเกษตรกรรมแบบพัฒนาที่มีการประดิษฐ์เครื่องมือการเกษตร การใช้แรงงานสัตว์ จนไปถึงการ
ท าระบบชลประทาน สิ่งเหล่านี้ท าให้มนุษย์สามารถเอาชนะขีดจ ากัดในการท าเกษตรกรรมได้ ผลที่
ตามมาคือพ้ืนที่ธรรมชาติถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ส าหรับการเกษตร มีการตั้งถิ่นฐานและสะสมวัตถุเพ่ือ
การอุปโภคและบริโภค การเพาะปลูกและผลิตอาหารก็เป็นไปแบบที่ เกินกว่าความจ าเป็นส าหรับ
ตนเองและครอบครัว (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549: 193)  เมื่อเปลี่ยนการผลิตเป็นผลิตเพ่ือ
ขาย จึงมีการคิดค้นวิทยาการต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ได้ผลผลิตมากที่สุดตามแนวทางของลัทธิทุนนิยม 
เกษตรกรรมแบบพัฒนานั้นมีการคัดเลือกพันธุ์พืช การท าปุ๋ยเคมีที่ท าให้ได้ผลผลิตมากขึ้น อีกท้ังยังมี
เทคโนโลยีและวิธีการที่ท าให้ผักผลไม้ออกดอกออกผลนอกฤดูกาลได้ วิธีการเหล่านี้ท าให้ธรรมชาติ
แปรปรวนและเป็นการท าลายความหลากหลายทางชีวภาพ อันเป็นความปกติของธรรมชาติอย่าง
รุนแรง  

ในงานเขียนสารคดีเรื่อง “อาหารจัดสภาพร่างกาย” ศิเรมอร อุณหธูปได้แสดงทัศนะ
เกี่ยวกับการท าเกษตรกรรมในยุคใหม่ว่าการปลูกผักผลไม้ตามความต้องการของตลาดเป็นส่วนส าคัญ
ในการท าลายความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากเกษตรกรจะปลูกพืชที่เป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภคเพียงสายพันธุ์เดียวบนพ้ืนที่ขนาดใหญ่เพ่ือให้ง่ายต่อการดูแลและการใช้เทคโนโลยีส าหรับ
การเพาะปลูก การท าเกษตรกรรมเช่นนี้จะน าไปสู่การท าลายธรรมชาติและตัวมนุษย์เอง สิ่งที่เขา
เสนอคือ การรับประทานผักผลไม้ตามฤดูกาลและตามท้องถิ่นที่อยู่ ไม่สนับสนุนผลผลิตที่ได้จากการ
แทรกแซงหรือท าลายธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีของมนุษย์ ซึ่งในแต่ละท้องถิ่น แต่ละภูมิภาคก็มีพืช
พันธุ์ที่สามารถเจริญเติบโตในพ้ืนที่แตกต่างกัน การรับประทานอาหารตามฤดูกาลและท้องถิ่น
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นอกจากจะช่วยรักษาพันธุ์พืชท้องถิ่นที่คนมองข้าม รักษาความหลากหลายและความสมดุลของ
ธรรมชาติไว้แล้ว ยังช่วยให้เด็ก ๆ ในชุมชนรู้จักธรรมชาติในพ้ืนที่ อันจะน าไปสู่การเข้าใจคุณค่าและ
เกิดความหวงแหนธรรมชาติต่อไป 

ในแต่ละท้องถิ่น ความหลากหลายของพืชพันธุ์ก็แตกต่างกันออกไปตามที่ทราบกันดี 
เมื่อผักพืชงอกงามตรงขึ้นมาให้ จึงควรขวนขวายหามากินกันในฤดูนั้น ๆ ปู่ย่าตายายป้าลุงเก็บ
ผักในฤดูกาลมากิน ลูกหลานควรนั่งกินด้วยเพื่อจะได้ซึมซับเรียนรู้พืชพันธุ์ในธรรมชาติ 
โดยเฉพาะคุณค่าของมันที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายโดยตรง อันเป็นส่วนส าคัญและสัมพันธ์ต่อ
ชีวิตทั้งมวล 

วิธีการปลูกพืชผักผลไม้เพื่อเอาใจตลาด ก็มีส่วนสูงในการฆ่าความหลากหลายของพืช
พันธุ์เดิม ท่ีเคยมีอยู่ในธรรมชาติ รวมทั้งการตัดต่อทางพันธุกรรม โดยไม่ทราบว่าได้ฆ่าตัวเองไป
พร้อมกันด้วย 

(อาการจัดสภาพร่างกาย, 2546: 17) 

สิ่งที่ศิเรมอร อุณหธูป พยายามน าเสนอในงานเขียนจึงเป็นการพยายามให้มนุษย์ลดอัตตา
ของตนเองลง และยอมรับความคิดที่ว่ามนุษย์ไม่สามารถก าหนดและควบคุมธรรมชาติได้ เราควร
ด าเนินชีวิตไปตามครรลองของธรรมชาติ ปล่อยให้ธรรมชาติได้เจริญงอกงามและเติบโตไปตาม
ธรรมชาติของเขา ดังในเรื่อง “ร่มไม้ชายคา” ที่ผู้เล่ากล่าวถึงต้นแก้วที่ตนปลูก เขารู้ว่าต้องท าอย่างไร
ต้นแก้วจึงจะออกดอกงามและเร็วขึ้นและลองใช้วิธีนั้น แต่สุดท้ายเขาก็ตระหนักได้ว่าควรปล่อยทุก
อย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่เข้าไปก าหนดกฎเกณฑ์หรือท าอะไรที่ฝืนธรรมชาติของต้นไม้ เพราะ
สิ่งที่ต้นไม้เป็นอยู่ตามธรรมชาติก็มีคุณค่าและวิเศษแล้ว 

เขาชอบฝน จึงขยันออกดอกจัง แล้วยังชอบน ้าที่พรูเป็นสาย พอจับได้ ฉันก็ขยันฉีด
น ้าให้เป็นฝอยข้ึนสูง แต่แล้วกลับสงสาร ปล่อยเขาเป็นไปตามธรรมชาติเถิด  

  เขามีชีวิตอยู่เป็นเพื่อนเราก็วิเศษแล้ว เขายังออกดอกให้ยิ่งพิเศษที่สุด 

(ร่มไม้ชายคา, 2549: 17-18) 

2.2 แนวคิดที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติกับผู้หญิง  

ความเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติกับผู้หญิงเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล ดังที่ เมอร์แชนต์ 
(Merchant, 1980 อ้างถึงใน ธัญญา สังขพันธานนท์ , 2556) กล่าวถึงมุมมองของมนุษย์ที่มีต่อ
ธรรมชาติว่าตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของภาพลักษณ์สองด้าน ภาพลักษณ์ด้านหนึ่งคือ การมองธรรมชาติใน
เชิงเพศสภาวะว่าโลกก็เป็นเช่นเดียวกับผู้หญิง คือเป็นสิ่งที่มีชีวิต เป็นมารดาผู้โอบอุ้ม (nurturing 
mother) กับภาพลักษณ์อีกด้านคือ  การมองว่าธรรมชาติคือความป่าเถื่อน อยู่นอกเหนือการควบคุม 
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การมองธรรมชาติว่าเป็นมารดาผู้โอบอุ้มนั้นมีพ้ืนฐานจากความคิดที่ว่าสรรพสิ่งในธรรมชาติล้วนมีจิต
วิญญาณอันยิ่งใหญ่ด ารงอยู่  

เช่นเดียวกับที่สเตฟาน ฮาร์ดิ้ง (2556: 38) ได้กล่าวถึงแนวคิดจิตวิญญาณธรรมชาติว่า เป็น
ความเชื่อแม่แบบที่มีมาตั้งแต่แรกเริ่ม แต่กลับเป็นแนวคิดที่ถูกกดห้ามในวัฒนธรรมตะวันตก ด้วย
เหตุผลว่าเป็นแนวคิดที่ล้าหลัง ป่าเถื่อน และขาดความเป็นจริงเชิงภววิสัย แต่แท้จริงแล้วความเชื่อใน
จิตวิญญาณธรรมชาติเป็นแนวคิดท่ีห่างไกลจากค าว่า “ป่าเถื่อน” การสัมผัสถึงความมีชีวิตในธรรมชาติ
ของวัฒนธรรมพ้ืนเมืองนั้นคือแหล่งความรู้ทางตรงที่เชื่อถือได้ ในชนเผ่าพ้ืนเมืองเชื่อว่าทุกสรรพสิ่งใน
ธรรมชาติมีชีวิต เปี่ยมไปด้วยพลังอ านาจ สติปัญญาและปรีชาญาณอย่างแท้จริง ก้อนหิน
เปรียบเสมือนผู้อาวุโสของโลกที่เก็บรักษาความทรงจ าเก่าแก่ที่สุด ซึ่งผู้ คนต่างแสวงหาค าปรึกษาอัน
เปี่ยมไปด้วยปัญญาและความสงบจากมัน ในทุก ๆ ชนเผ่าพ้ืนเมืองจะมีผู้ด ารงต าแหน่งหมอผีประจ า
เผ่า ด้วยความเชื่อที่ว่าป่าเป็นสิ่งมีชีวิต ในทุกครั้งที่มีการล่าสัตว์ หมอผีประจ าเผ่าต้องขอค าชี้แนะจาก
ป่าทุกครั้ง เพราะเขาคือผู้ที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงและหยั่งรู้ถึงจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของป่า ด้วย
เหตุนี้ผู้คนในวัฒนธรรมชนเผ่าพ้ืนเมืองส่วนใหญ่จึงรู้ว่าโลกนั้นมีชีวิต และเป็นการด ารงอยู่ของตัวตน
อันยิ่งใหญ่ที่ได้รับเกียรติในฐานะมารดาหรืออัยยิกาผู้โอบอุ้มเลี้ยงดูมนุษย์และบางครั้งก็ไร้ความปรานี 
ส าหรับพวกเขาแม้กระทั่งผืนแผ่นดินใต้ฝ่าเท้าก็ถือเป็นที่อยู่อาศัยของจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ ผู้คนใน
วัฒนธรรมที่มีความเชื่อเช่นนี้จึงต้องระมัดระวังไม่ไปล่วงเกินหรือสบประมาทผืนแผ่นดิน การเชื่อมโยง
ธรรมชาติกับผู้หญิงจึงเป็นแนวคิดเชิงนิเวศแนวคิดหนึ่งที่ให้คุณค่าทั้งธรรมชาติและความเป็นหญิง 

ในเรื่อง “อกแผ่นดิน” มีบทที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงธรรมชาติกับสตรีเพศได้ชัดเจนที่สุด
คือบท “รากฟ้า อกแผ่นดิน” ที่ให้ภาพปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างการเกิดฝน จากการนั่งสังเกต
ความเป็นไปของธรรมชาติตั้งแต่ฝนยังไม่ตก จนเมฆเริ่มก่อตัวและตกลงมาเป็นฝน 

ฟ้าบอกสัญญาณว่า อีกไม่นาน ท้องของฟ้าที่อ้วนขึ้นเรื่อยร ่า ฟ้าฟากท่ีอุ้มท้องจนครบ
ก าหนด แล้วคลอดน ้าร่วงเป็นรวงฝน พุ่งตรงสู่โลก 

สู่สรรพชีวิตบนโลก ที่มีรูปทรงต่างกันทั้งสิ้น 

      รินริน 

      ไหลรี่ 

   ริกริกรี่  ลงที่ลาด 

  ร่วง ร่วง ร่วง   รวงฝน 

    พุ่งตรงสูโลก 
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กระทบยอดไม้ใบหญ้า กระทบหลังคาแผ่นดิน รินริน ไหลลงสู่ที่โล่งลุ่ม ลาด ซึมลึกชุ่ม
หายลงไป หายลงไป 

จั่ก จั่ก จั่ก ข้างล่าง 

แต่ข้างบนฟ้ายังค ารามครืน ปรึ้งปร้าง ปล่อยให้ท้องที่อุ้มน ้า คลอดกลั่นรวงฝนร่วงลง 
มาขาดสาย สายที่เป็นเม็ดอิ่มใสฉ ่าเย็นถึงอกพืชช้ืนถึงอกสัตว์คน 

(อกแผ่นดิน, 2542: 137-138) 

ในข้อความนี้ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงธรรมชาติทางกายภาพกับความเป็นหญิงในฐานะของ
มารดาผู้การุณย์ ด้วยการกล่าวถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างการเกิดฝน ด้วยภาพของมารดาที่โอบ
อุ้มท้องจนถึงก าหนดคลอด และให้ก าเนิดหยดน ้าที่สร้างความชุ่มช ่าแก่ทุกสรรพสิ่งบนโลกอย่างเท่า
เทียมกัน “น ้า” เป็นต้นก าเนิดของสรรพชีวิต ให้ชีวิต ให้ความอุดมสมบูรณ์ การเชื่อมโยงธรรมชาติกับ
ผู้หญิงเช่นนี้ แสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้หญิงและธรรมชาติที่มีร่วมกันในฐานะผู้ให้ก าเนิด โอบอุ้ม 
ดูแล และค ้าจุนโลกด้วยความเอ้ืออาทร คุณสมบัติและบทบาทของผู้หญิงในการให้ก าเนิดและเลี้ยงดู
ทารก ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตและความงอกงาม ในศาสนาโบราณและชนเผ่าพ้ืนเมืองจึงเกิด
การเคารพนับถือเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่เป็นเพศหญิงอย่างกว้างขวาง (ภัทรภร สิริกาญจน , 
2536: 366) โดยเฉพาะการนับถือพระแม่ธรณี (The Mather Earth) เป็นความเชื่อดั้งเดิมและปรากฏ
อยู่ในหลาย ๆ วัฒนธรรม การเชื่อมโยงผู้หญิงกับธรรมชาติอย่างผืนแผ่นดินจึงเป็นสิ่งที่มีมาอย่าง
ยาวนานและมีอิทธิพลต่องานเขียนเรื่อง “หน้าต่างบานโต” ที่ได้เปรียบธรรมชาติกับความเป็นหญิงว่า 
ธรรมชาติอย่างผืนแผ่นดินคือ แม่ของมนุษย์ 

“ท่านจะซื้อหรือขายท้องฟ้า - ภูเขา และความอบอุ่นของแผ่นดินได้อย่างไร ความคิด
นี้แปลกประหลาดนัก ถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าของความสดช่ืนของอากาศ และประกายสดใสของน ้า 
ท่านจะซื้อขายได้อย่างไร 

ท่านจะลักลอบภูเขาแผ่นดินนี้ไปจากลูกหลานของท่านได้อย่างไร โดยไม่อาทรมัน 
เท่ากับท่านได้ปล้นสะดมฉกชิงเอาไปจากพวกเขา...ความอยากของท่านจะเขมือบกลืนแผ่นดิน
ทั้งหมดและถ่ายท้ิงออกมาเป็นฝุ่นทะเลทรายไว้เบื้องหลัง 

จงสอนลูกหลานของท่าน เรื่องซึ่งเราสอนลูกหลานของเราว่าแผ่นดินนี้คือ แม่ของเรา 

อะไรที่เกิดขึ้นแก่แผ่นดิน สิ่งน้ันจะเกิดขึ้นแก่ลูกหลานของแผ่นดิน” 

(หน้าต่างบานโต, 2542: 279-280) 
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การเชื่อมโยงความเป็นแม่กับผืนแผ่นดินในข้อความที่ยกมาข้างต้นนี้เป็นความคิดที่ได้รับแรง
บันดาลใจจากความเชื่อของชนพ้ืนเมืองในทวีปอเมริกา ด้วยในเรื่อง “หน้าต่างบานโต” ได้ยกสุนทร
พจน์ของหัวหน้าซีแอลธ์ (Sealth) ที่เป็นการตอบข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในการ
ขอซื้อที่ดินจากเผ่าอินเดียนแดง เหตุผลของการถ่ายทอดสุนทรพจน์นั้นด้วยเห็นว่าเป็น “ความงดงาม
ทางความคิด เปรียบเสมือนสิ่งหล่อรื้นมโนนึก และเป็นขวัญแห่งการด ารงอยู่ของชีวิต” (หน้าต่างบาน
โต, 2542: 260) จากข้อความนี้แสดงให้เห็นว่า การเชื่อมโยงผู้หญิงกับธรรมชาติ โดยมองว่าธรรมชาติ
คือแม่ของมนุษย์ เป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  แม้ว่าข้อความที่ยกมาข้างต้นจะเป็นความคิดที่
ได้มาจากสุนทรพจน์ของหัวหน้าซีแอลธ์ แต่การมองว่าธรรมชาติคือ แม่ของมนุษย์ เป็นสิ่งที่ได้รับการ
กล่าวถึงอยู่เสมอในงานของศิเรมอร อุณหธูป ไม่ว่าจะเป็นบันเทิงคดีหรือสารคดีมักจะเน้นย ้าความคิด
ที่ว่าธรรมชาติคือผู้ให้ชีวิตและกล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์ มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับธรรมชาติ 
“...ธรรมชาติและทุก ๆ ธาตุที่เป็นพลังงานให้เรามีชีวิตทรงอยู่ได้ หรือให้เราได้อาศัยมาเป็นชีวิตแต่ละ
ชีวิตอย่างรอดปลอดภัย” (อากาศ อาโป อาหาร อารมณ์ ก่อให้เกิดอาการ, 2544: 104) และถ้าหาก
กล่าวว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับธรรมชาติ เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามนุษย์ถือก าเนิดมาจาก
ธรรมชาติอย่างผืนแผ่นดิน ด้วยพืชผักอาหารที่เรารับประทานกันนั้นล้วนแล้วแต่เจริญงอกงามมาจาก
ผืนดิน กล่าวได้ว่าทุก ๆ องคาพยพในร่างกายของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเลือด เนื้อ อวัยวะต่าง ๆ ก่อร่าง
สร้างตัวมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น ดังนั้นหากมนุษย์ท าร้ายธรรมชาติซึ่งเปรียบเสมือนเป็นแม่ผู้ให้ก าเนิด
และโอบอุ้มเลี้ยงดูมนุษย์ มนุษย์ทุกคนก็จะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนกลับไปด้วย 

การเชื่อมโยงผู้หญิงกับผืนแผ่นดินในงานของศิเรมอร อุณหธูปมิได้กล่าวถึงเพียงในแง่ของการ
ให้ชีวิตและความงอกงามเท่านั้น ในงานเขียนบันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูป เรื่อง “ล าเนาป่า” ยัง
กล่าวถึงการเชื่อมโยงผู้หญิงกับผืนแผ่นดินในแง่ของการถูกครอบง าจากเพศชายด้วย ในแนวคิดของ
สตรีนิยมเชิงนิเวศ (Ecofeminist) ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวหนึ่งที่เชื่อมโยงระหว่างแนวคิดของสตรีนิยม
กับเรื่องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเข้าด้วยกัน มีแนวความคิดหลักอยู่ที่การเชื่อมโยงผู้หญิงเข้ากับ
ธรรมชาติโดยมองว่าการกดขี่ผู้หญิงโดยผู้ชายมีความเชื่อมโยงโดยตรงและเห็นได้ชัดกับการกดขี่ และ
ครอบครองธรรมชาติโดยมนุษย์ (ลภาพรรณ ศุภมันตรา แปลจาก เดวิด คินส์ลีย์ , 2551: 420) ในเรื่อง
ล าเนาป่า ตัวละครเอกอย่าง “ล าเนา” ได้กล่าวถึงการทัศนะเกี่ยวกับการแต่งงานไว้ว่า “ไม่มีใบ
ทะเบียนส าหรับที่นี่ มีแต่การอยู่ร่วมกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน...การลุกขึ้นไปจดทะเบียน มันก็เหมือนกับการ
ออกไปเซ็นสัญญาซื้อขายเท่านั้น เพ่ือที่จะได้ชื่อว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ” (ล าเนาป่า , 2549: 37) สิ่งที่
ต้องมีใบทะเบียนเพ่ือแสดงกรรมสิทธิ์และมีการเซ็นสัญญาซื้อขายนั้น อาจตีความได้ว่าคือ “ท่ีดิน” การ
จดทะเบียนแสดงสิทธิในการครอบครองที่ดินจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ก าหนดขึ้นเพ่ือน าไปสู่การครอบง าและ
ใช้ประโยชน์จากผืนแผ่นดิน เช่นเดียวกับการจดทะเบียนสมรสก็เป็นความพยายามของผู้ชายในการถือ
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สิทธิ์ครอบครองผู้หญิงเช่นเดียวกัน ประกอบกับสารที่ล าเนาใช้ปฏิเสธการขอแต่งงานของคนรัก แสดง
ให้เห็นการเชื่อมโยงระหว่างการครอบง าธรรมชาติและการครอบครองผู้หญิงของผู้ชายที่สุดท้ายแล้วจะ
น าไปสู่ความสูญเสีย  

 การเชื่อมโยงธรรมชาติทางกายภาพกับผู้หญิงยังเชื่อมโยงผ่านการเปรียบผู้หญิงกับต้นไม้ 
ดอกไม้ในธรรมชาติ การเปรียบเช่นนี้ในระบบปิตาธิปไตยคือการกดผู้หญิงให้อยู่ในสถานะที่ด้อยกว่า
ผู้ชาย ด้วยระบบปิตาธิปไตยจัดผู้หญิงให้อยู่ฝั่งเดียวกับธรรมชาติ และผู้ชายอยู่ฝั่งเดียวกับวัฒนธรรม 
โดยมีตรรกะที่ว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่ด้อยกว่าวัฒนธรรม ผู้หญิงที่อยู่ฝั่งเดียวกับธรรมชาติจึงด้อยกว่า
ผู้ชายตามตรรกะดังกล่าว ในขณะที่แนวคิดสตรีนิยมเชิงนิเวศให้คุณค่าเชิงบวกต่อการเชื่อมโยงผู้หญิง
กับธรรมชาติ (ธัญญา สังขพันธานนท์, 2556: 56) เช่นเดียวกับในงานของศิเรมอร อุณหธูป ที่เปรียบ
ผู้หญิงกับธรรมชาติเพ่ือแสดงถึงความหลากหลายของสรรพสิ่งในโลก 

ถ้าเปรียบว่าเป็นกิริยาของผู้หญิง ยายการเวกต้องได้แชมป์ในทางที่ปรูดปราดแต่อย่าง
กระโดกกระเดก เพราะอารามที่หล่อนพุ่งช่อออกไปมันช่างทื่อมะลื่อและโด่เด่เป็นที่สุด หา
ความอ่อนช้อยไม่ได้  

ไม่เหมือนแม่สาวมะลิวัลย์ สายน ้าผึ้ง ช่อมาลี หรือแม้กระทั่งแม่เถาต าลึงริมรั้ว กลุ่ม
นั้นเขามีลีลาชดช้อย ดูยอดช่อของเขาสิทอดเลื้อยพันก่ายอย่างละมุนละไมนิ่มนวล เหมือนสาว
ที่มีเรื่องราวกว่า 

...เหมือนผู้หญิงที่น่าติดตามกว่า  

(ร่มไม้ชายคา, 2549: 45-47) 

ในเรื่อง “ร่มไม้ชายคา” มักจะเชื่อมโยงดอกไม้กับผู้หญิงว่าดอกไม้แต่ละชนิดมีลักษณะและ
คุณสมบัติที่ท าให้นึกถึงผู้หญิงแบบใด ในข้อความข้างต้นกล่าวถึง “ต้นการเวก” ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มักไม่
ค่อยได้รับความสนใจ เนื่องจากเป็นต้นที่มิได้มีจุดเด่นอะไรให้รู้สึกว่าพิเศษกว่าต้นอ่ืน ๆ หากจะพูดถึง
ความอ่อนช้อยของล าต้นก็ต้องยกให้มะลิวัลย์  ช่อมาลี หากจะพูดถึงความหอมก็ต้องยกให้สายน ้าผึ้ง 
ต้นการเวกจึงดูเหมือนจะถูกมองข้ามจากความไม่โดดเด่นนั้น แต่เขาก็ค้นพบว่าสรรพสิ่งในธรรมชาติมี
ความหลากหลาย แต่ละแบบ แต่ละชนิดก็ล้วนมีคุณค่าในตนเอง “ธรรมชาติไม่เคยดึงอะไรขึ้นมาเป็นที่
หนึ่ง... เท่ากันหมด” (ร่มไม้ชายคา, 2549: 40) ผู้หญิงแต่ละคนยังมีหน้าตา ลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน 
แต่ทุกคนล้วนมีความงดงามในแบบของตนเอง ต้นไม้ก็เช่นเดียวกัน ต้นการเวกก็มีวิถีทางของการเวก 
เป็นต้นไม้ที่ยืนหยัดอยู่ได้ไม่ว่าจะเผชิญกับสภาพแวดล้อมแบบใดและเติบโตให้ร่มเงาแก่สรรพสิ่งอย่าง
รวดเร็ว ต้นการเวกจึงมีดีในแบบของตนเองอย่างที่พันธุ์อ่ืน ๆ ก็เทียบไม่ได้ เพราะเขาก็มีดีในแบบของ
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เขาเช่นเดียวกัน การเชื่อมโยงธรรมชาติกับผู้หญิงเช่นนี้จึงเป็นการเชื่อมโยงเพ่ือให้เข้าใจถึงความ
หลากหลายและน าไปสู่การเคารพในความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือมนุษย์ด้วยกัน 

นอกจากการเชื่อมโยงผู้หญิงกับธรรมชาติทางกายภาพแล้ว ยังมีการเชื่อมโยงผู้หญิงกับ
ธรรมชาติในแง่ของจริยธรรมแห่งความสัมพันธ์ นักสตรีนิยมเชิงนิเวศได้กล่าวถึงจริยธรรมสองแบบที่
แตกต่างกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ในขณะที่จริยธรรมแบบผู้ชายให้คุณค่าแก่ความเป็นเอกเทศ 
ปัจเจกภาวะ และสิทธิส่วนบุคคล ที่อาจจะท าให้เกิดความโน้มเอียงที่จะเอาตนเองออกจากธรรมชาติ  
จริยธรรมแบบผู้หญิงนั้นจะให้คุณค่าแก่ความสัมพันธ์ การพ่ึงพิง และรับผิดชอบต่อสิ่งอ่ืน ผู้หญิงจึงมี
ความใกล้ชิดและมีสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับโลกธรรมชาติ น าไปสู่ความเห็นอกเห็นใจและเกิดจิตส านึก
ต่อธรรมชาติมากกว่าจริยธรรมแบบผู้ชาย (ลภาพรรณ ศุภมันตรา แปลจาก เดวิด คินส์ลีย์ , 2551: 
424)   ในงานของศิเรมอร อุณหธูป ทั้งบันเทิงคดีและสารคดี ต่างแสดงให้เห็นถึงจิตส านึกของผู้หญิงที่
มีต่อธรรมชาติ ด้วยผู้หญิงในงานของศิเรมอร อุณหธูป เป็นผู้หญิงที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และท าเพ่ือส่วนรวม โดยเฉพาะในเรื่อง “ใจดวงร้าว” ที่ทั้งตัวละครเอกและผู้หญิงรอบตัวต่างมี
จิตส านึกต่อธรรมชาติ ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติและสายสัมพันธ์ที่มีระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติ  

“ระบบธุรกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบันนี้ก าลังห ้าหั่นระบบนิเวศวิทยาอย่างเอาเป็นเอา
ตาย” 

เสียงลิบดาก าลังอธิบายเรื่องราวการเฝ้าติดตามศึกษาของตนให้ยายแก้วฟัง จันทรา
เลี่ยงเข้าไปนั่งใกล้ ๆ พร้อมกับไขหูเปิดกว้างเพื่อรับเรื่องซึ่งตนไม่เคยคิดจะให้ความสนใจมาก่อน
เลยนั้น—ด้วยความรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก 

และแม้ว่าหล่อนจะยังไม่สู้เข้าใจค าว่าระบบนิเวศวิทยานัก แต่หล่อนก็เริ่มรู้จักอดทน
ไม่ทะลุขึ้นกลางปล้อง และเริ่มตระหนักถึงค าว่า ‘มารยาท’ แจ่มชัดมากขึ้น 

(ใจดวงร้าว, 2536: 151) 

ในข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นจิตส านึกของผู้หญิงอย่างลิบดาที่มีต่อธรรมชาติ ลิบดาไม่ได้แค่
พูดว่าตนเองรักธรรมชาติ เคารพธรรมชาติอย่างต้นไม้เท่านั้น แต่ลิบดายังพยายามหาความรู้เพ่ิมเติม
เกี่ยวกับธรรมชาติและระบบนิเวศเพ่ือให้เข้าใจถึงปัญหาและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขวิ กฤติทาง
นิเวศวิทยาที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังพยายามให้ความรู้แก่บุคคลรอบตัวด้วย จะเห็นได้ว่าลิบดาสามารถสร้าง
จิตส านึกที่มีต่อธรรมชาติให้เกิดขึ้นกับน้องสาวของเธอได้ และในตอนท้ายเพ่ือน ๆ ของลิบดาก็เข้าใจ
ถึงสิ่งที่ลิบดาพยายามพูด พยายามท าเพ่ือธรรมชาติ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการท าเพ่ือส่วนรวมที่
หมายถึงการรักษาความสมดุลของสรรพสิ่งไว้  
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อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงธรรมชาติกับผู้หญิงในงานของศิเรมอร อุณหธูป มิได้เป็นไปเพ่ือ
ปฏิเสธบทบาทหรือจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ชาย แต่เป็นการแสดงคุณค่าของธรรมชาติและผู้หญิง
จากบุคคลที่อยู่ในวัฒนธรรมของผู้หญิงและเห็นถึงสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกันระหว่างผู้หญิงกับ
ธรรมชาติ การให้คุณค่าทั้งธรรมชาติและความเป็นหญิงในแง่ของการมีชีวิตและความเจริญงอกงามนี้ 
เป็นส่วนหนึ่งที่จะน าไปสู่การปฏิบัติต่อทุกสิ่งด้วยความเคารพ 

2.3 แนวคิดที่แสดงการวิพากษ์วิจารณ์  

งานวรรณกรรมที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่วนหนึ่ง
น าเสนอแนวคิดที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกธรรมชาติ แสดงความชื่นชมและเคารพ
สรรพสิ่งในธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ อีกส่วนหนึ่งเป็นการน าเสนอวิกฤติทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เปิดเผย
ต้นตอของปัญหาและวิพากษ์วิจารณ์เพ่ือน าไปสู่การหาหนทางแก้ไข ด้วยเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าวิกฤติ
ทางสิ่งแวดล้อมเป็นวิกฤติของการรับรู้ มีแนวคิดมนุษย์ศูนย์กลางที่หล่อหลอมโลกทัศน์ในการมอง
ธรรมชาติของมนุษย์  โดยให้ความส าคัญกับมนุษย์ว่าอยู่เหนือธรรมชาติ งานเขียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ส่วนใหญ่จึงน าเสนอให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งวิพากษ์ความคิดและพฤติกรรมของ
มนุษย์ที่เป็นปัญหาต่อความอยู่รอดของระบบนิเวศไปพร้อม ๆ กัน ในงานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป 
ได้วิพากษ์วิจารณ์สถาบันทางสังคมและมนุษย์ที่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

2.3.1 การวิพากษ์วิจารณ์สถาบันทางสังคม  

 มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่รวมกันเป็นสังคม ในทุกสังคมจะประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่มีบทบาท
หน้าที่แตกต่างกันไปตามการตกลงหรือข้อก าหนดของสมาชิกในสังคม เมื่อกลุ่มคนที่มีบทบาทหน้าที่
ในแนวทางเดียวกัน เรื่องเดียวกัน มารวมกลุ่มกันและมีการก าหนดหลักการและวิธีปฏิบัติของกลุ่มที่
แน่นอน จนได้รับการยอมรับและยึดถือปฏิบัติจากคนทั่วไป กลุ่มเหล่านั้นจะกลายเป็นสภาพเป็น 
“สถาบัน” ในสังคมหนึ่ง ๆ ประกอบไปด้วยสถาบันสังคมหลากหลาย เช่น สถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันศาสนา สถาบันสื่อสารมวลชน ซึ่งสถาบัน
เหล่านี้เป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในสังคม จึงมีความมั่นคงและด ารงอยู่มาเป็นเวลานาน สถาบัน
ทางสังคมจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนโลกทัศน์และวิถีปฏิบัติของคนในสังคมนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี ในงานเขียน
ของศิเรมอร อุณหธูป ได้วิพากษ์วิจารณ์สถาบันทางสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิกฤติสิ่งแวดล้อม
และนิเวศวิทยาทั้งสิ้น 4 สถาบัน ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันการเมืองการ
ปกครอง และสถาบันสื่อสารมวลชน 
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สถาบันครอบครัว 

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่ส าคัญของมนุษย์เพราะถือเป็นสถาบันแรกสุดนับตั้งแต่มนุษย์
เกิด การที่มนุษย์จะมีโลกทัศน์และความประพฤติที่ดีนั้นส่วนหนึ่งได้มาจากการปลูกฝังและขัดเกลา
ภายในครอบครัวตั้งแต่ยังเป็นเด็ก บทบาทหน้าที่หนึ่งของผู้ใหญ่ภายในครอบครัวจึงเป็นการอบรมสั่ง
สอนให้ลูกหลานของตนเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อทั้งตนเองและส่วนรวม โดย
ส่วนรวมนั้นไม่ใช่แค่สังคมมนุษย์ แต่เป็นทั้งโลกธรรมชาติ งานเขียนของศิเรมอร อุณหธูปทั้งบันเทิงคดี
และสารคดีต่างให้ความสนใจกับการอบรมเลี้ยงดูและปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อธรรมชาติให้กับเด็กตั้งแต่
ยังเล็ก จากการที่ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และใกล้ชิดกับธรรมชาติจนเกิดความผูกพันและมีทัศนคติที่ดีต่อ
ธรรมชาติ  แต่การเลี้ยงดูของครอบครัวส่วนใหญ่ในปัจจุบันกลับเป็นการเลี้ยงดูที่แยกเด็กออกจาก
ธรรมชาติ ส่งผลให้เด็กขาดจิตใจและสายตาต่อธรรมชาติ น าไปสู่ การมองว่าธรรมชาติเป็นเพียง
ทรัพยากรที่น าไปสู่ความมั่งค่ังเท่านั้น 

ในเรื่อง “อากาศ อาโป อาหาร อารมณ์ ก่อให้เกิดอาการ” ได้วิพากษ์วิจารณ์การเลี้ยงดูบุตร
หลานของครอบครัวในปัจจุบันว่า เป็นการเลี้ยงดูที่จงใจให้เด็กเป็นบุคคลที่ขาดความอดทนและขาด
ความผูกพันกับธรรมชาติ จากการที่ครอบครัวส่วนมากเลี้ยงเด็กให้อยู่แต่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ
ตั้งแต่เกิดจนโต อีกทั้งคนในครอบครัวยังเป็นบุคคลที่ไม่เห็นคุณค่าของธรรมชาติ คอยกรอกข้อมูล
ให้กับเด็กว่า พ้ืนดินภายนอกเป็นของสกปรก อากาศภายนอกก็ร้อนจนท าให้ร่างกายเหนียว
เหนอะหนะ การสั่งสอนเช่นนี้เป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ไม่ดีต่อธรรมชาติให้กับเด็ก ส าหรับศิเรมอร 
อุณหธูปการเลี้ยงดูในรูปแบบที่ผู้ใหญ่คิดว่าดีเช่นนี้กลับกลายเป็นการ “ท าร้าย” ลูกหลานเสียเอง 
เพราะนอกจากจะท าให้เด็กขาดความอดทน ขาดภูมิต้านทานต่ออากาศธรรมชาติแล้ว ยังท าให้เขาขาด
ความเข้าใจต่อระบบของธรรมชาติด้วย ซึ่งการขาดความเข้าใจนี้ย่อมน าไปสู่การหล่อหลอมให้เด็กมีโลก
ทัศน์แบบมนุษย์ศูนย์กลางที่มีความคิดว่าต้องเอาชนะธรรมชาติหรือพยายามปรับเปลี่ยนธรรมชาติให้
เป็นไปตามความต้องการของตนเอง ทั้ง ๆ ที่ผู้ใหญ่ในครอบครัวควรจะสอนให้เด็กเข้าใจว่าเราเป็ น
เพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติและเป็นเราที่ต้องปรับตัวให้สอดคล้องไปกับธรรมชาติ มิใช่เปลี่ยน
ธรรมชาติให้เข้ากับเรา  

เราผู้ใหญ่เคยคิดบ้างหรือไม่คะว่า เราได้จงใจที่จะท าให้เด็ก ๆ - ลูกของเราไม่มีภูมิ
ต้านทานต่ออากาศภายนอกโดยตรงและอย่างไม่รู้ตัว ท าให้เขาทนอะไรได้ยาก คือขาดความ
อดทนกับเร่งให้เขาขาดความชิดเช้ือกับธรรมชาติ อันเป็นเรื่องที่อาจกระทบยาวถึงโลก ถึงสรรพ
สิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในธรรมชาติ น่าเป็นห่วงทีเดียวโดยเฉพาะข้อหลังนี้ 
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- - เพราะถ้าเด็ก ๆ ไม่มีสายตา ไม่มีจิต - หัวใจให้ธรรมชาติ ต่อไปใครจะช่วยกันดูแล
ธรรมชาติ หรือเยียวยาโลกนั้นข้อหนึ่ง เนื่องจากคนรุ่นนี้โตขึ้นมาในห้องเย็น มีชีวิตในห้องเย็น 
หาความสุขหาอะไรท าอยู่จ าเพาะในห้องสี่เหลี่ยมที่มีเครื่องอ านวยความสะดวกสบาย เขาไม่
ซาบซึ้งสนใจวิถีท่ีเรียบง่ายเป็นธรรมชาติแน่ 

  (อากาศ อาโป อาหาร อารมณ์ ก่อให้เกิดอาการ, 2544: 17-18) 

งานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป มิได้วิพากษ์วิจารณ์สถาบันครอบครัวแค่เรื่องการเลี้ยงดูที่แยก
เด็กออกจากธรรมชาติจนน าไปสู่โลกทัศน์แบบมนุษย์ศูนย์กลางเท่านั้น แต่ยังวิพากษ์วิจารณ์การเลี้ยงดู
ของครอบครัวที่ปลูกฝังค่านิยมทางวัตถุและการบริโภคนิยมให้กับเด็กด้วย ในเรื่อง “หน้าต่างบานโต” 
ได้วิพากษ์วิจารณ์ว่า ผู้ใหญ่ในปัจจุบันเป็นบุคคลที่ยัดเยียดความหยาบรูปแบบต่าง ๆ ให้กับเด็ก 
โดยเฉพาะผู้ใหญ่ในครอบครัวที่ผลักดันให้เด็กแข่งขันในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเด็ก ปลูกฝังนิสัยการไล่ล่า
ให้กับเด็กตั้งแต่ยังเล็ก เห็นได้อย่างชัดเจนจากการสั่งสอนให้เด็กต้องสอบได้ที่หนึ่งหรืออย่างน้อยก็ต้อง
ได้เลขตัวเดียว หรือการแข่งขันไล่ล่ารางวัลที่เพาะนิสัยการแย่งชิง แข่งขันกันเพ่ือเงินรางวัลและวัตถุ 
ผู้ใหญ่ในครอบครัวเองก็เป็นตัวอย่างของการแข่งขันเพ่ือที่จะได้มั่งมี ท าทุกสิ่งทุกอย่างเพ่ือผลประโยชน์
ของตน คิดว่าความมั่งคั่งจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข แต่การกระท าเช่นนี้สะท้อนให้
เห็นถึงความคิดที่สะเพร่าเพราะความมั่งคั่งมั่งมีที่เหล่าผู้ใหญ่ปรารถนาได้ท าลายธรรมชาติและโลกที่
สวยงามของเด็ก ๆ ให้กลายเป็นเพียงภาพฝันไปเสียแล้ว 

สายน ้า ล าธาร แผ่นดิน ผืนฟ้า ความอบอุ่นนานา ฯลฯ รวมทั้งสรรพชีวิตอื่น ๆ ย่อม
ไม่มีโอกาสเข้าไปอยู่หัวใจของเขา วันข้างหน้าเขาก็อาจจะตีค่าสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติทั้งหมดเป็น
เงินเป็นทอง เป็นกระทั่งความละโมบโลภมาก กอบก ากันแต่เงินเอาไว้ในความเกลี้ยงหายของ
สรรพสิ่ง 

ก็ได้แต่หวังต่อไป ว่าสิ่งที่สูญ - หายไปทั้งหมด จะไม่ต้องมารวมกันอยู่แต่ในหน้า
หนังสือหรือเหลืออยู่แค่ภาพถ่าย ให้เด็กรุ่นหลัง ๆ ได้เรียนรู้จัก โดยเฉพาะความสะเพร่าเข้าไม่
ถึงของพวกผู้ใหญ่ จนไม่อาจจะรักษาสิ่งใดท่ีเอื้อต่อพวกเขาได้อีก 

แม้แต่ความสดชื่นแจ่มใส ..สิ่งธรรมดาง่าย ๆ ของพื้นชีวิต  

(หน้าต่างบานโต, 2542: 257-258) 
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สถาบันการศึกษา 

การศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับคนในสังคม เพราะมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนจึงต้องมีการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบและเพ่ือให้สังคมสามารถด ารงอยู่ต่อไปได้จากการ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่สืบต่อกันมา การศึกษาจึงเป็นการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง สถาบันการการศึกษาในฐานะผู้ก าหนดระบบและ
รูปแบบการเรียนการสอน จึงมีความส าคัญในการปลูกฝังค่านิยมและสร้างโลกทัศน์ที่มีต่อธรรมชาติ
ของนักเรียนอย่างมาก 

ในหัวข้อที่ 2.1.1 การมองสรรพสิ่งเป็นระบบเชื่อมโยงถึงกัน ได้มีการกล่าวถึงเรื่องของระบบ
การศึกษาไปบ้างแล้วว่าระบบการศึกษาในปัจจุบันเป็นการศึกษาแบบแยกส่วน ที่มุ่งเน้นเฉพาะเรื่อง
วิชาการ จนละเลยความสัมพันธ์ที่เด็กควรจะมีกับส่วนรวมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ ซึ่ง
การศึกษาเช่นนี้ ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าท าให้  “คนที่จบออกมาจะเป็นกาฝากของเมืองของ
สิ่งแวดล้อม” (ผ่านมาทางความคิด, 2536: 25) ด้วยการศึกษาแบบแยกส่วนท าให้เด็กแยกขาดออก
จากธรรมชาติทั้งทางกายและความผูกพันทางใจ การให้ความรู้เฉพาะเรื่องวิชาการก็ท าให้เขาขาด
คุณค่าทางจิตใจ เมื่อเด็กไม่มีความรักและความผูกพันกับธรรมชาติ ย่อมหล่อหลอมให้เขาเติบโตไป
เป็นบุคคลที่ขาดส านึกต่อสังคมและโลกธรรมชาติ การวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหานี้ยังปรากฏในเรื่อง “ใจ
ดวงร้าว”  

ลิบดาไม่ได้ต้องการเป็นปลัดอ าเภอหรือนักปกครองซักหน่อย ลิบดาเพียงแต่อยากหา
ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับบ้านเมืองของตนบ้าง เพราะทุกคนต่างก็เป็นเจ้าของประเทศไม่ใช่หรือ 
ลิบดาพ้อกับตัวเอง แต่คนที่ลิบดาเข้าไปคุยด้วยก็ดูราวกับว่า เขาโตขึ้นมาในโลกแล้วอยู่อาศัย
บนโลกไปเรื่อยเปื่อย เรียนจบหวังแค่มีงานท ามีเงินเดือนสูง ๆ เพื่อใช้จ่ายทุกอย่างท่ีเขาอยากจะ
ได้ อยากจะครอบครองเป็นเจ้าของ และสนุกสนานเพลิดเพลินกับความสุขตามอ าเภอใจของ
เขาไปวัน ๆ ก็เพียงพอแล้ว -ชีวิต  

(ใจดวงร้าว, 2536: 32) 

ข้อความนี้เป็นความคิดของลิบดา ตัวละครเอกของเรื่องหลังจากที่ลิบดาได้ตั้งค าถามเกี่ยวกับ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาเมืองและชนบทกับคุณครูด้วยหวังว่าจะมีใครสักคนพูดคุย
และให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้อันเป็นเรื่องที่ลิบดาคิดว่าเป็นพ้ืนฐานของการมองโลกและ
ธรรมชาติ แต่สิ่งที่ลิบดาได้รับกลับมาจากคุณครูกลับเป็นค าตอบที่ว่า “อย่าซักครูมาก ครูไม่สนใจ
การเมือง ถ้าอยากรู้ อย่าไปสอบเข้าคณะอ่ืนล่ะ เธอควรจะเลือกคณะรัฐศาสตร์โดยตรงไปเลย” (ใจ
ดวงร้าว, 2536: 32) ค าตอบของคุณครูนั้น บ่งชี้ให้ถึงความล้มเหลวของการศึกษาแบบแยกส่วน 
คุณครูที่ไม่ให้ความสนใจต่อนักเรียนอย่างทั่วถึง การเรียนที่แยกสาขาวิชาตามความช านาญเฉพาะทาง 
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ไม่มีการบูรณาการระหว่างวิชาที่เรียนและสังคม ส่งผลให้เด็กขาดความเข้าใจต่อสังคมและโลก
ธรรมชาติ ดังในเรื่องสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจของคนในสังคมว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือปัญหา
เกี่ยวกับเมืองและชุมชนนั้นเป็นเรื่องของนักการเมือง ของนักวิชาการสิ่งแวดล้อม หากอยากได้ความรู้
ในเรื่องนี้ก็ต้องไปเรียนตามสาขาวิชาเฉพาะ ทั้ง ๆ ที่เรื่องสิ่งแวดล้อมควรจะเป็นเรื่องของทุกคน ทั้งเด็ก
และผู้ใหญ่ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ไม่ใช่เรื่องของมนุษย์คนใดคนหนึ่ง หรือนักวิชาการเฉพาะสาขาใดสาขา
หนึ่ง เป็นเรื่องที่ทุกสถาบันทางสังคมต้องให้ความรู้และปลูกฝังเพ่ือให้เกิดส านึกที่ดีต่อธรรมชาติ ท าให้
เกิดความตระหนักว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกธรรมชาติจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะให้ความสนใจเรื่อง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนโลกทัศน์ของตนเองเสียใหม่ มิเช่นแล้วก็จะเป็นดังบุคคลที่ลิบดา
วิพากษ์วิจารณ์ว่า “โตขึ้นมาในโลกแล้วอยู่อาศัยบนโลกไปเรื่อยเปื่อย” มิได้สร้างประโยชน์อันใดให้กับ
โลกใบนี้ 

สถาบันการเมืองการปกครอง  

สถาบันการเมืองการปกครองเป็นสถาบันที่มีความส าคัญต่อทุกสังคม เนื่องจากเป็นสถาบันที่มี
อ านาจในการปกครองและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม มีหน้าที่ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นและน าสังคมไปในทางที่ถูกต้อง ดังนั้นหากสถาบันการเมืองการปกครองมีการบริหารจัดการที่ดี 
สามารถน าพาบ้านเมืองไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง สมาชิกในสังคมก็จะด ารงชีวิตได้อย่างมั่นคงและสังคมมี
ความสงบสุข ในทางตรงกันข้ามหากสถาบันการเมืองการปกครองมีผู้น าที่ขาดความคิด ความรู้ 
ความสามารถในด้านต่าง ๆ  ก็จะน าไปสู่ความเสื่อมของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ในงานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป มักจะวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานและนโยบายของ
รัฐบาลที่ถือเอาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายและผลักดันให้ระบบอุตสาหกรรมขยาย
ตัวอย่างกว้างขวาง ว่าเป็นตัวท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้พินาศ ด้วยรัฐบาลแทบทุกยุคทุกสมัย
ต่างพูดถึงแต่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมอมเมาให้ประชาชนคิดว่าการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจจะน าความมั่งคั่งผาสุกมาสู่ชีวิตได้ โดยมองข้ามผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ท าลายทั้งระบบ
นิเวศและสุขภาพของประชาชน ดังที่ปรากฏในเรื่อง “ผ่านมาทางความคิด” 

30 สิงหาคม 

นายกฯ ชาติชาย ออกทีวี “ก็เรามาทะเลาะกันอยู่ได้ เสียเวลาค้าขาย ขายสิจะได้มั่งมี 
มัวแต่ทะเลาะกันอย่างนี้ เสียเวลาค้าขาย 

มั่งมี เอาไปท าอะไรคะ ทั้งสนับสนุนทั้งเร่งให้ขายที่ขายไร่นาสาโทขายเมืองขาย
ประเทศด้วยหรือเปล่าล่ะคะ สุขภาพประชาชนอับปางทุกวันนี้เพราะพยายามท าประเทศให้
เป็นประเทศอุตสาหกรรมให้ได้นี่แหละ 
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บ้าน, ไร่นาสาโท ก็อับปางไปก่อนแล้วเพราะท่านสอนให้เขามั่งมีนี่แหละ เวรกรรม 

(ผ่านมาทางความคิด, 2536: 24) 

ข้อความข้างต้น วิพากษ์วิจารณ์ถึงนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลนายกชาติชาย ชุณหะวัณ
ที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ เร่งพัฒนาประเทศให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม 
โดยมีความมั่งคั่งมั่งมีเป็นเป้าหมาย ซึ่งประเทศที่เน้นแต่การพัฒนาทางด้านวัตถุ ผลที่ตามมาย่อม
ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ทั้งการสูญเสียพ้ืนที่ป่า การสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ อากาศเป็นพิษ น ้าเน่าเสีย 
ขยะมูลฝอย เมื่อรัฐบาลที่มีหน้าที่บริหารประเทศเน้นแต่ความเจริญทางวัตถุ ละเลยความงอกงามของ
ธรรมชาติ สิ่งที่ตามคือ ความล้มเหลวของบ้านเมือง กล่าวได้ว่าสถาบันการเมืองการปกครองมีส่วน
ส าคัญมากในการก าหนดความเป็นไปของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

นักการเมืองจึงเป็นกลุ่มคนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในงานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป โดยเฉพาะ
นักการเมืองที่อยู่ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ท าลายสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ยังไม่ได้เข้ามาดูแลประเทศ ในเรื่อง 
“หน้าต่างบานโต” มีการวิพากษ์วิจารณ์พรรคการเมืองในช่วงหาเสียงว่า “...เป็นตัวท าลาย
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและสมบัติสาธารณะของประชาชน” (หน้าต่างบานโต, 2542: 233) ด้วย
เมื่อถึงฤดูการหาเสียงพรรคการเมืองจะติดป้ายหาเสียงไว้ตามต้นไม้ บ้างใช้เชือกผูก บ้างตอกตะปูลง
บนต้นไม้ ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับการตัดต้นไม้เพราะการกระท านั้นได้ท าลายท่อส่งอาหารของต้นไม้ไปเสีย
แล้ว ความคิดของผู้เล่าที่มีต่อนักการเมืองจึงเป็นความคิดที่ว่า “ผู้ขันอาสาเข้ามาดูแลเมืองดูแล
ประเทศยังท าลายสิ่งแวดล้อมริมถนนหนทาง แล้วอย่างอ่ืนจะไปเหลืออะไร”  (หน้าต่างบานโต, 2542: 
232) ส าหรับศิเรมอร อุณหธูปแล้ว นักการเมืองที่จะเข้ามาบริหารประเทศต้องมีหัวใจให้กับธรรมชาติ 
มิเช่นนั้นแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือ ส่วนรวมถูกท าลายและงบประมาณที่ได้มาก็สูญเสียไปโดยเปล่า
ประโยชน์ อีกทั้งรัฐบาลเองก็มีอ านาจในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นสิ่งส าคัญที่
รัฐบาลต้องให้ความรู้ทั้งประชาชนและอบรมเจ้าหน้าที่ของตนในแต่กระทรวง กรม การต่าง ๆ ให้มี
คุณภาพพอที่จะไม่เบียดเบียนธรรมชาติและส่วนรวม เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีต่อธรรมชาติให้แก่ผู้คนใน
สังคมต่อไป ด้วยการที่รัฐบาลและพรรคการเมืองยังคงมองข้ามปัญหาสิ่งแวดล้อมและมุ่งท าลาย
ธรรมชาติต่อไปก็ยากที่จะท าให้ประชาชนเกิดจิตส านึกท่ีดีต่อธรรมชาติได้  

..พบแต่ผู้คนชนิดที่ช่วยกันระดมตะปูลงไปเพื่อช่วยกันแขวนป้ายบอกทาง - ป้ายซื้อ
ขายทุกชนิด จนกระทั่งถึงป้ายหาเสียงของพรรคการเมือง ! ฯลฯ 

เรียกว่าท ากันตั้ งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับล่าง จึงน่าจะกล่าวว่า สมอง
ระดับประเทศกับระดับล่างมิได้ต่างกัน 
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เพราะเหตุนี้เองจึงไม่เอื้อให้คนในประเทศไทยเกิดส านึกที่ดีต่อธรรมชาติ สิ่งที่
แวดล้อมอยู่นอกบ้านท่ัวไป ต่อสมบัติสาธารณะทั้งหลายทั้งปวง 

จึงไม่เอื้อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแล - รักษา 
แม้แต่ต้นไม้นอกบ้านสักต้นที่ถูกผู้คนมักง่ายดังกล่าวมาแล้ว ช่วยกันรุมทึ้งกันอยู่ไม่วาย 

และคาดว่าคงจะรุมเบียดเบียนท าลายกันต่อไป อีกนานเท่ากับความนานที่เจ้าของ
สมองแบบนี้ ยังคงป้วนเปี้ยนอยู่ในวงการเมือง ให้เป็นเรื่องเปลืองเปล่าต่อการใช้งบประมาณ
แผ่นดินบริหารบ้านแปลงเมืองอย่างไร้ทิศทาง ด้วยขาดหัวใจในการมองสิ่งที่แวดล้อมอยู่ใน
ธรรมชาติดั้งเดิม ว่ามีความหมายต่อ ‘ความมีชีวิต’ เพียงไร 

ขาดความรู้เบื้องพื้นฐานของส่วนที่เป็นกฎระเบียบวินัยจริง ๆ ว่ามีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งต่อส่วนรวมอย่างไร และต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนั้นควรเป็นเช่นไร 

(หน้าต่างบานโต, 2542: 241-242) 

สถาบันสื่อสารมวลชน 

สถาบันสื่อสารมวลชนเป็นสถาบันที่สื่อข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้สมาชิกใน
สังคมมีความรู้และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยเป็นสถาบันที่ให้ทั้งความรู้และความ
บันเทิงจึงเป็นสถาบันที่สามารถเข้าถึงสมาชิกทุกระดับในสังคม ด้วยการเข้าถึงได้ง่ายท าให้สื่อสามารถ
ถ่ายทอดและปลูกฝังค่านิยมต่าง ๆ ได้ง่ายเช่นกัน รวมถึงชักจูงให้ผู้ติดตามมีความคิดและความเชื่อไป
ในทิศทางเดียวกัน สถาบันสื่อสารมวลชนที่ดีจึงต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ น าเสนอ
ข่าวสารให้กับประชาชนด้วยข้อเท็จจริงและคอยกลั่นกรอง คัดเลือกข้อมูลข่าวสารหรือเนื้อหาที่
น าเสนอให้เหมาะสมกับผู้บริโภคข่าวสาร รวมไปถึงค านึงถึงส่วนรวมเป็นส าคัญ 

ในเรื่อง “มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว” มีการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันสื่อมวลชนว่า เป็น
ส่วนส าคัญของการท าลายสิ่งแวดล้อมจากค ากล่าวที่ว่า “เมื่อก่อนไม่มีสื่อ สิ่งแวดล้อมดี มีสื่อ 
สิ่งแวดล้อมเสีย” (มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว , 2540: 123) ด้วยสื่อเป็นสิ่งที่คนในสังคม
สามารถบริโภคและเข้าถึงได้ง่าย จึงมีบทบาทส าคัญในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ ๆ 
โดยเฉพาะค่านิยมทางวัตถุและการบริโภค  

สื่อโฆษณาซึ่งใช้เด็กเล็กเป็นจุดขาย ยังมีอยู่ในสินค้าประเภทขนมนมเนย ซึ่งจงใจ
สร้างให้เด็กทางบ้านแลเห็นการบริโภคที่ต้องแย่งกันกินอย่างละโมบ ตะกรุมตะกราม ตะกละ
มาก เพียงเพื่อต้องการสื่อว่าสินค้าของตนอร่อย เด็กชอบ  

(มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว, 2540: 123) 
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จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์เป็นส่วนส าคัญที่ยั่วยุให้เกิดการ
บริโภคอย่างฟุ่มเฟือย โดยมีเด็กเล็กเป็นเป้าหมาย ด้วยความต้องการที่จะขายสินค้าจึงยัดเยียดให้เด็ก
โดยมิได้สนใจว่าสินค้าหรือตัวโฆษณาเหมาะสมจ าเป็นกับวัยของเด็กหรือไม่ สินค้าส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่
สิ่งที่จ าเป็นกับช่วงวัยของเด็ก ท าให้เด็กที่ควรจะได้เติบโตอย่างสดใสตามวัย กลับกลายเป็นเด็กที่โตเกิน
อายุ สนใจแต่กับวัตถุและบริโภคเกินที่ควรจะเป็น ส าหรับศิเรมอร อุณหธูปแล้วเด็กเล็กเป็นวัยที่ง่ายต่อ
การปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติการมองโลก หากปลูกฝังให้เขามีนิสัยที่ฟุ่มเฟือยและนิยมในวัตถุและ
การบริโภคแล้ว เขาก็จะเติบโตไปเป็นบุคคลที่ถูกเงินและการแก่งแย่งแข่งขันให้มั่งมีห่อหัวใจจนมิดชิด
จากส านึกที่ควรจะมีต่อส่วนรวม โดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อม สื่อที่ยัดเยียดสิ่งเหล่านี้ให้กับเด็ก
ส าหรับศิเรมอร อุณหธูปจึงเป็นเพียงสื่อเลว ๆ ที่ข่มขืนภูมิปัญญาของเราและท าลายล้างธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเท่านั้น 

การโฆษณาเพ่ือขายสินค้านั้นมิได้มีเป้าหมายแค่เด็กเล็ก ๆ เท่านั้น แต่เป็นทุกกลุ่มในสังคม 
ด้วยกลุ่มพ่อค้าและนายทุนต่าง ๆ จะสร้างแบบแผนการบริโภคและหล่อหลอมพฤติกรรมการใช้ชีวิต
ของคนในสังคมผ่านการใช้สื่อโฆษณา ดังที่กล่าวถึงในเรื่อง “ใจดวงร้าว” ว่า “แล้วที่ใดขืนไม่มีสินค้า
สูตรส าเร็จที่นักโฆษณาสร้างค่านิยมขึ้นครอบง าเสียแล้วว่า สินค้านี้เขาต้องมีกันทุกบ้าน ไม่อย่างนั้นละ
ก้อ เจ้าของบ้านนั้น ๆ จะดูต ่าต้อยกว่าด้อยกว่าเพ่ือนบ้าน” (ใจดวงร้าว , 2536: 31) สื่อโฆษณานั้น
สามารถเผยแพร่และแทรกซึมเข้าไปได้ทุกที่ ไม่ว่าจะในเมืองหรือในชนบท โดยใช้ความเจริญและ
ทันสมัยเป็นจุดขาย สุดท้ายแล้วชาวบ้านก็จะตกเป็นทาสของการแข่งขันเพ่ือให้มีเหมือนคนอ่ืน ๆ สิ่งที่
ตามมาคือ ความแห้งแล้งและหยาบกระด้างของจิตใจมนุษย์ รวมไปถึงการสูญเสียธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2.3.2 การวิพากษ์วิจารณ์ความเป็นเมือง 

เมืองในสายตาของคนส่วนใหญ่คือ สถานที่ที่มีความเจริญ จากการเร่งพัฒนาทั้งชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้คน สภาพแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งการพัฒนานี้เองที่เป็นสาเหตุของการท าลาย
สิ่งแวดล้อม ในหนังสือ “สังคมกับปัญหาสภาวะแวดล้อม” ได้กล่าวถึงเมืองอย่างกรุงเทพฯ ไว้ว่า 
กรุงเทพฯ ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของนานาชาติในด้านความเสื่อมไปแล้ว ไม่ว่าปัญหาความผิดพลาด
ใดซึ่งเกิดในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ล้วนพบได้ในกรุงเทพฯ ทั้งสิ้น ตั้งแต่ปัญหาการวางผังเมือง น ้าเน่าเสีย มลพิษ
ทางอากาศ มลพิษทางเสียง แหล่งเสื่อมโทรม อาชญากรรม ตลอดจนความรุนแรงต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ท า
ให้กรุงเทพฯมีสภาพน่าเกลียดน่ากลัวราวกับเมืองนรก (พัฒน์ สุจ านง, 2533: 22) ในงานเขียนของศิเร
มอร อุณหธูป ได้วิพากษ์วิจารณ์ความเป็นเมืองผ่านผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
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พ้ืนที่ให้เป็นเมือง ได้แก่ การท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท าลายระบบจริยธรรมของ
มนุษย์  

การท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในงานเขียนสารคดีของศิเรมอร อุณหธูป ส่วนใหญ่จะเล่าถึงเรื่องราวชีวิตของผู้เล่าตั้งแต่เด็ก
จนเติบโต รวมถึงแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่าง ๆ ที่ได้พบเจอ หนึ่งในนั้นคือเมืองอย่างกรุงเทพฯ ซึ่งผู้
เล่าเกิดและเติบโตมานั่นเอง ในงานเขียนจึงสะท้อนทั้งความคิด ทัศนคติการมองโลก รวมถึงสภาพ
สังคมในช่วงเวลานั้น ความเป็นเมืองที่เล่าถึงในงานเขียนสารคดีเป็นเมืองที่เลวร้ายและรุกรานท าลาย
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ความเป็นเมืองไล่ล่า ไล่ฆ่าความละมุนละม่อม ละเมียดละไม ฆ่าความ
อ่อนหวานของธรรมชาติทีละส่วนทีละฟากด้าน อย่างตึงตัง โครมครามและอย่างคะนอง ทีละโครม ที
ละโครมก็หมดสิ้น” (อกแผ่นดิน, 2542: 66) ในเรื่อง “อกแผ่นดิน” ได้ให้ภาพผืนดินข้างล่างที่มองเห็น
จากมุมสูงของคอนโดมิเนียมชั้นสิบสี่ พื้นที่รอบ ๆ คอนโดนั้นแต่เดิมเคยเป็นทุ่งนากว้างใหญ่ ผืนป่าสี
เขียวและที่เป็นบ้านพักอาศัยของมนุษย์แต่ละหลังก็ล้วนปลูกต้นไม้อยู่เต็มพ้ืนที่ให้เหล่าสรรพสัตว์ได้
เข้ามาพักพิง ในทุก ๆ ครั้งที่ผู้เล่าได้กลับไปเยือนยังคอนโดมิเนียมแห่งนั้น พ้ืนดินเบื้องล่ างได้
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา พื้นที่สีเขียวได้หายไปทีละส่วน ๆ เริ่มจากทุ่งนาที่เคยเขียวขจีผืนสุดท้ายถูก
ถมดินโค่นต้นไม้กลายเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ กรมทหารที่เคยมีต้นไม้ขึ้นเป็นดงหนาทั่วพ้ืนที่ได้กลายเป็น
ตึกยักษ์และโรงปูน ส าหรับผู้เล่าการเปลี่ยนแปลงนี้จึงราวกับว่า ความเขียวสดชื่นที่เคยมีได้ถูกกระชาก
ทิ้งอย่างถอนรากถอนโคนไปจากแผ่นดิน แทนที่ด้วยความกระด้างและแห้งผากของความเป็นเมือง 
การให้ภาพความเป็นเมืองที่พร่าผลาญธรรมชาติเช่นนี้ยังพบในงานเขียนสารคดีอีกเรื่องหนึ่งคือ 
“หน้าต่างบานโต” ที่วิพากษ์วิจารณ์ความเจริญของเมืองว่าเป็นสิ่งที่ท าลายชีวิตของทั้งสรรพสัตว์และ
ความสุขของมนุษย์  

 ‘ความเจริญ’ แบบไหนกัน ที่ท าลายชีวิตของเขากับความสุขสดช่ืนของเราได้เยี่ยงนี้ 

ถึงวันนี้ นายหมียังอยู่ดีมีสุข รังผึ้งน้อยรังใหม่ยังอยู่ครบ นายต่อผอมกะหร่องยังไม่ไป
ไหน กระรอก กางเขนบ้าน กระจอก นกปรอด ยังคงมาเยี่ยมเยียนสวนเราสม ่าเสมอ แม้ไม่เห็น
นกกินน ้าหวานมาสร้างรังท่ีต้นจ าปีอีกแล้ว 

แม้ไม่เห็นตัวเขาบินผ่านมากินน ้าหวานจากดอกแก้วเกือบปีแล้ว หากก็หวังว่าถ้าปีนี้
เขาไม่มา ปีหน้าก็อาจผ่านมาก็ได้ 

แต่สิ่งที่หายไปนานแล้วจากบ้านกลางกรุงของเรานานมาก หายไปจนน่ากังขา นาน
จนน่าเฉลียว เหมือนดั่งที่อ่ึงอ่างหายสูญไปจากถนนหน้าบ้านแม่ -- ก็คือกบและจิ้งเหลน รวมทั้ง
งูเขียวตัวเป็นเส้นเท่าถ่ังฝักยาวอ่อน ๆ 
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แล้วต่อจากนี้จะเป็นอะไร ถึงคราวของพันธุ์ใดที่จะหายสาบสูญไปอีก แต่อย่าได้นึก
อย่างประมาทเลย ว่าจะไม่มีวันถึงคราวของสัตว์ 2 เท้า อย่างพวกคน - มนุษย ์

การสูญสิ้นของสัตว์ หรือเพื่อนชีวิตเหล่านี้ถูกขับไล่หายไปที่ละละแวก ท่ีสุดก็ตกของ
โลกไปหมด ท าให้ฉันคิดถึงค าพูดกินใจของอินเดียนแดงเผ่าดูวามิชท่ีว่า 

“...เมืองจะมีความหมายอะไรต่อชีวิต ถ้ามนุษย์ไม่สามารถได้ยินเสียงเพรียกของนก 
เสียงประสานของนกริมบึงในยามราตรี เสียงนุ่ม ๆ ของลมที่พัดผ่าน และกลิ่นของลมหลังฝน
ตก” 

(หน้าต่างบานโต, 2542: 277-278) 

 ในงานเขียนเรื่อง “ มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว” ซึ่งเป็นเล่มก่อนหน้า “หน้าต่างบาน
โต” ได้ให้ภาพบ้านในเมืองของผู้เล่าที่เกือบจะอุดมสมบูรณ์เท่าที่พ้ืนที่บ้านในเมืองจะมีได้ “โอ้โฮ นิคม
สร้างตนเองของเราอุดมสมบูรณ์เต็มที่แล้วหรือนี่ ในที่สุดมันก็กลายสภาพอย่างกับป่าในเมือง - แม้จะ
เป็นหย่อมเล็ก ๆ เพียงกระแบะมือเดียวเอง” (มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว, 2540: 74) ด้วยการ
ปลูกต้นไม้ที่เรียกว่า “นิคมสร้างตนเอง” นี้ ท าให้พ้ืนที่เล็ก ๆ ในบ้านทาวน์เฮาส์กลางกรุงของผู้เล่าได้
กลายเป็นหลุมหลบภัยจาก “ความเจริญ” ของสัตว์ที่ได้มาพักพิง ไม่ว่าจะเป็นผึ้งตัวอ้วนใหญ่ที่เขา
เรียกว่า “เจ้าหมี” ต่อ จิ้งเหลน กบ งูเขียว กระรอก และนกหลายชนิด ทั้งนกกางเขนบ้าน นกปรอด
สวน นกกินน ้าหวาน นกกระจอก นกปรอดหัวจุก นกอีแพรด นกเขา แต่ด้วยการพัฒนาของเมืองที่ไม่
หยุดยั้งส่งผลให้สัตว์เหล่านี้หายไปทีละชนิด ดังข้อความจากเรื่องหน้าต่างบานโตข้างต้นที่ผู้เล่าพบว่า
กบ จิ้งเหลนและงูเขียวได้หายไปจากบ้านของเขาเสียแล้ว จนเขาต้องตั้งค าถามถึงการพัฒนาและความ
เจริญว่าความเจริญที่เป็นอยู่นี้เป็นความเจริญแบบใด ในเมื่อผลที่ตามมาล้วนเป็นการท าลายทั้งสิ้น 
ตอนท้ายของเรื่องหน้าต่างบานโตยังเปิดเผยให้เห็นว่าความเป็นเมืองที่รุกคร่าธรรมชาตินี้ไม่ได้เกิดขึ้น
เฉพาะในกรุงเทพฯ เท่านั้นแต่ยังระบาดไปทั่วประเทศ “แสงอาทิตย์จางจืดไปจากท้องฟ้า ภาพภูเขา
แหว่งเหวอะนับไม่ถ้วนในจังหวัดชลบุรี - ศรีราชา และภูเขาหลาย ๆ ลูกในจังหวัดต่อมาก็หายพริบไป
จากสายตาผู้คนในแต่ละภาคนั้น ! ..มาปรากฏเป็นตึกสูงลิบนับแท่งไม่ถ้วน” (หน้าต่างบานโต , 2542: 
279) ทว่าการหายไปของธรรมชาติเหล่านี้กลับไม่สามารถกระตุกความนึกคิดของคนส่วนใหญ่ให้
หยุดยั้งการท าลายล้างนี้ได้ 

การท าลายระบบจริยธรรมของมนุษย์ 

ความเป็นเมืองที่รุกไล่พร่าผลาญธรรมชาติมิได้เพียงท าให้เกิดความความแปลกแยกระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังสร้างความเหินห่างระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองอีกด้วย ด้วยความเป็น
เมืองได้เปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตและความสัมพันธ์ของคนในสังคมไปจากเดิม จากที่คนซึ่งอาศัยอยู่ใน
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ละแวกเดียวกัน ชุมชนเดียวกันจะมีความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกัน ทุกคนรู้จักและให้ความช่วยเหลือ
กันได้ แต่ในเมืองนั้นจากรูปแบบที่อยู่อาศัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมส่งผลให้
รูปแบบความสัมพันธ์ของคนเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ ไม่สนใจที่จะสานสัมพันธ์กัน อีกทั้งความเป็นเมือง
ที่ถูกครอบง าด้วยระบบทุนนิยมต่างเร่งเร้าให้คนมุ่งแต่จะกอบโกยเงินทองเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทางด้านวัตถุของตน คนจึงเห็นเงินมีอ านาจเหนือกว่าชีวิตอ่ืน ๆ จนละทิ้งระบบจริยธรรมที่เคยมีและ
ละเลยต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในเรื่อง “ใจดวงร้าว” ลิบดาได้วิพากษ์วิจารณ์ความเป็นเมืองว่าท า
ให้ผู้ใหญ่ “หายใจเข้าออกของผู้ใหญ่ที่หมุนเวียนอยู่แต่เรื่องวัตถุ – ฟ่อนเงิน และชีวิตตามอ าเภอใจ – 
ตัวใครตัวมัน” (ใจดวงร้าว, 2536: 221) ด้วยอ านาจของเงินท าให้ผู้ใหญ่ในเมืองเห็นแก่เงินจนละเลย
หน้าที่ของตนเอง จนบางครั้งเงินส าคัญมากกว่าความถูกต้องและชีวิตของผู้อื่น ผลกระทบของเมืองที่มี
ต่อระบบศีลธรรมและจริยธรรมของมนุษย์เช่นนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในตอนที่ลิบดาวิพากษ์วิจารณ์
ถึงเจ้าหน้าที่ ข้าราชการในเมืองที่เห็นแก่เงิน จนเพิกเฉยต่อหน้าที่ของตนถ้าหากไม่มีเงินมาแลกเปลี่ยน 

“ไฟไหม้ทุ่งข้าง ๆ บ้านเดือนก่อน ลามเกือบถึงบ้านเราอยู่แล้ว เรียกรถดับเพลิง เขาก็
มาพรมน ้าให้ ยังไม่ทันดับดีก็เลิก ลมพัดมาวูบเดียว ไฟก็ติดพรึ่บขึ้นอีก” ลิบดาท าตาแดง ๆ 
เหมือนจะร้องเอาความคับข้องข้างในเทถ่ายออกมาให้หมด 

“พวกดับเพลิงเขาก็ไปท ายืนอยู่อีกฟากเหมือนมองไม่เห็น ไปเรียกไปตามอย่างไรเขาก็
ไม่มา พ่อต้องเอาเงินใส่ซองไปให้เขาหนึ่งพันบาทเพราะเพื่อนบ้านแนะวิธีให้ นั่นแหละเขาจึงมา
ดับให้จนเกลี้ยง จนหมดควันเลย จนควันหมดสิ้น ท้ัง ๆ ท่ีมันเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องดับให้
หมดควันตั้งแต่แรก !!”  

(ใจดวงร้าว, 2536: 140-141) 

ข้อความข้างต้น ลิบดากล่าวถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ทุ่งข้างบ้านของตน เมื่อเรียกเจ้าหน้าที่มา
ดับไปฟ เขากลับท าหน้าที่ของตนไม่สมบูรณ์ ท าให้ไฟลุกติดขึ้นมาอีกครั้ง นักดับเพลิงที่ยังอยู่ไม่ไกล
กลับท าเป็นมองไม่เห็น ไม่ได้ยินเสียงเรียก จนพ่อของลิบดาต้องต้องให้เงินเป็นการแลกเปลี่ยนเขาจึง
รีบมาดับไฟให้จนมอดสนิท การเพิกเฉยต่อเสียงร้องขอความช่วยเหลือทั้ง ๆ ที่เป็นหน้าที่ของตนนี้ 
แสดงให้เห็นถึงศีลธรรมที่ตกต ่าของมนุษย์ เพราะไฟที่ไหม้อยู่อาจลุกลามไปยังพ้ืนที่อ่ืน จนน าไปสู่
ความสูญเสียทั้งที่อยู่อาศัยของคนและสัตว์หรือแม้กระทั่งการสูญเสียชีวิต การกระท าเช่นนี้แสดงให้
เห็นว่าเงินได้กลายมาเป็นสิ่งขับเคลื่อนการกระท าของมนุษย์มากกว่าจิตใจ คนในเมืองจึงเห็นแก่ตัว
และไม่สนใจถึงความเดือดร้อนของสิ่งมีชีวิตอ่ืน หล่อหลอมให้บุคคลที่เกิดและเติบโตขึ้นมาในสังคม
เช่นนี้ “ซับได้แต่ความผากแห้ง ร้อนแล้ง กระด้างหยาบ คับเคือง ซึมสู่จิตใจ หัวใจกลายเป็นมนุษย์
เมืองหยาบกระด้างคับเคืองเต็มขั้น” (อกแผ่นดิน, 2542: 67) ส าหรับศิเรมอร อุณหธูป “ธรรมชาติ” 
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คือชีวิต คือความสดชื่นอ่อนโยนที่กล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์ให้ดีงาม  เมื่อเมืองไร้ธรรมชาติเยียวยา
จิตใจ ระบบจริยธรรมของมนุษย์จึงเริ่มพร่าเลือนไปพร้อม ๆ กับความเจริญของเมืองเข้ามาแทนที่ 

2.3.3 การวิพากษ์วิจารณ์ความเป็นมนุษย์  

เป็นที่ยอมรับแล้วว่ารากเหง้าที่แท้จริงของปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่ที่การรับรู้ กล่าวคือปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากทัศนคติของมนุษย์ที่มองโลกด้วยทัศนะมนุษย์ศูนย์กลาง แยก
มนุษย์ออกจากธรรมชาติ มุ่งเอาชนะมากกว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ความคิดที่มองมนุษย์ว่าเป็น
นายเหนือธรรมชาติได้ฝังรากลึกอยู่ในโลกทัศน์และวัฒนธรรมของมนุษย์ และเป็นความคิดที่ยังคงมี
อิทธิพลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์จนถึงปัจจุบัน ในงานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป จึงมุ่งวิพากษ์วิจารณ์
มนุษย์ที่มีความคิดและพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์มนุษย์ศูนย์กลาง เพ่ือชี้ให้เห็นถึงปัญหา
และเรียกร้องให้มนุษย์ปรับเปลี่ยนทัศนคติของตน 

ในเรื่อง “อากาศ อาโป อาหาร อารมณ์ ก่อให้เกิดอาการ” ได้วิจารณ์ความคิดที่มองว่ามนุษย์
เป็นนายเหนือธรรมชาติและกดธรรมชาติให้เป็นเพียงทาสที่มีไว้รับใช้มนุษย์เท่านั้น ว่าเป็นสาเหตุของ
วิกฤติสิ่งแวดล้อมที่เราก าลังเผชิญกันอยู่ ทั้งปัญหาโลกร้อน การตัดไม้ท าลายป่า และการท าลาย
ธรรมชาติจนขาดความสมดุล  

ธรรมชาติไม่เคยผลักไสเราออกไปจากการเป็นส่วนเดียวกันตลอดมา มนุษย์พึงพอใจ
เอง แล้วยังพอใจเลือกหยิบ ‘ทุกสิ่ง’ ที่มีอยู่ในโลกมา ‘รับใช้’ ตน จนถึงขั้นฉกฉวยเอาตาม
อ าเภอใจแทนที่จะด้วยความเคารพ กตัญญูรู้คุณต่อธรรมชาติและทุก ๆ ธาตุที่เป็นพลังงานให้
เรามีชีวิตทรงอยู่ได้ หรือให้เราได้อาศัยมาเป็นชีวิตแต่ละชีวิตอย่างรอดปลอดภัย  

เหตุนี้ ผลแบกรับร่วมกันอย่างสาหัสต่อการฉกฉวยทุกสิ่งท่ีมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติ มารับใช้ความเป็นมนุษย์เยี่ยงเราขณะนี้ ก็คือคลื่นความร้อนท่ีพาดผ่านไปยังทวีปต่าง 
ๆ ถือว่าอันตรายที่สุดในยุคนี้ คล้ายไฟบรรลัยกัลป์ ฤดูร้อนปีนี้เราเพิ่งได้ลิ้มชิมรสชาติร่วมกัน
ชัดเจนขึ้นทุกคน ทุกภาค แล้วปีต่อ ๆ ไปล่ะ? 

(อากาศ อาโป อาหาร อารมณ์ ก่อให้เกิดอาการ, 2544: 104) 

ในเรื่อง “อากาศ อาโป อาหาร อารมณ์ ก่อให้เกิดอาการ” ได้เสนอความคิดว่าสาเหตุส าคัญ
ของการที่มนุษย์ท าลายธรรมชาติจนขาดความสมดุลเพราะมนุษย์แยกตนเองออกจากธรรมชาติ คน
ส่วนใหญ่มักให้เหตุผลว่าเพราะในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ท าให้มนุษย์ยิ่งแยกห่างจากธรรมชาติมาก
กว่าเดิม แต่เขาคิดว่าสิ่งที่ท าให้มนุษย์แยกตนออกจากธรรมชาติมิใช่ เทคโนโลยี แต่เป็นช่องว่างในใจ
และความคิดของมนุษย์ต่างหากที่ไม่เคยเปิดรับธรรมชาติและยอมรับว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งส่วน
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เดียวกับธรรมชาติมาโดยตลอด มองเพียงว่าธรรมชาติอยู่ในล าดับชั้นที่ต ่ากว่าตนจึงฉกฉวยน ามาใช้
ประโยชน์จนเกินขีดจ ากัดที่ธรรมชาติจะรับไหว 

ในหนังสือ “ข่ายใยแห่งชีวิต” ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของมนุษย์จากการยืนยัน
ในตัวตนไปสู่การประสานรวม (องค์รวม) ว่านอกจากจะต้องขยายขอบเขตของการรับรู้และวิธีคิดแล้ว 
ยังต้องขยายขอบเขตคุณค่าของเราด้วย เนื่องจากขอบเขตคุณค่าในวัฒนธรรมของมนุษย์เน้นหนักกับ
เรื่อง “คุณค่าแบบยืนยันตัวตน” จนเกินไป คุณค่าแบบยืนยันตัวตนนี้ให้ความส าคัญกับการแข่งขัน 
การแผ่ขยาย และการครอบง า ซึ่งเป็นระบบคุณค่าที่ได้รับการสนับสนุนในสังคมเพศชายและมีรางวัล
ในทางเศรษฐกิจและอ านาจทางการเมือง เครื่องมือส าคัญของการน าไปสู่ “อ านาจ” ที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุดคือ การจัดระเบียบแบบล าดับชั้น (hierarchy) ซึ่งผู้ที่อยู่ชั้นบน ๆ ของโครงสร้างอ านาจนี้ มักมอง
ว่าต าแหน่งที่พวกเขาได้รับเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของพวกเขา (ฟริตจ็อฟ คาปร้า, 2556: 15) การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์จึงยากที่จะเกิดขึ้น ในเรื่อง “อกแผ่นดิน” จึงวิพากษ์วิจารณ์ มนุษย์ที่
พยายามจัดล าดับชั้นนี้ว่ามี “ความคิดที่ตันตื้อดื้ออยู่ในความมืดทึบ อันแข็งและด้านกระด้าง” (อก
แผ่นดิน, 2542: 71) ด้วยมนุษย์เหล่านี้มักยกตนให้สูงกว่าสิ่งอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่การครอบง าเหนือผู้อ่ืน 
ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือมนุษย์ที่ถูกจัดให้อยู่ในชนชั้นที่ต ่ากว่า เหตุผลหนึ่งที่มนุษย์ใช้สร้างความชอบ
ธรรมคือ การให้คุณค่ามนุษย์ว่าเป็น “ผู้มีจิตใจสูง” ศิเรมอร อุณหธูปจึงวิพากษ์วิจารณ์มนุษย์ว่าใน
ขณะที่ยกยอตนเองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจสูง แต่การกระท ากลับตรงกันข้าม  

คนใจสูง ท าไมต้องกว้านกินกว้านซื้อ กอบทุกอย่างโกยทุกสิ่งท่ีอยู่ต่อหน้า ที่อยู่ไกลตา 
ครอบครองจนสุดแผ่นดิน สุดอกทะเล สุดสายสมุทร แล้วไต่ขึ้นฟ้า ครอบครองพื้นที่ในช่อง
อากาศ ท้องเวหา ดิ่งครองถึงดวงดาริกา ดาวเดือน ทั้งที่แลเห็นข้างขึ้นข้างแรม แจ่มฟ้า ทั้งที่
ควรถนอมคุณค่าสิ่งที่แลเห็น 

คืบขึ้นแล้วคืบลง คว้านล้วงอกทะเล ทิ่มทะลุตาน ้า อกแผ่นดิน ตอกกระซวกเสาเข็ม
เปรอะท่ัว ไม่ค านึงถึงความจริง แม้แต่สภาพดั้งเดิมใต้แผ่นดนิ ใต้ลงไป ใต้ลงไป ท่ีเคลื่อนตัวออก
จากกัน เคลื่อนร้าว เคลื่อนร้าวลงไป ท่ีสุดก็ --- 

ทรุดตัว 

เสียสภาพเหมือนกับข้างบนดิน 

สิ้นสภาพเหมือนเหมือนกัน 

สาเหตุเพราะตูจะครอบครอง ข้าต้องการเป็นเจ้าของจับจองเหมือนเหมือนกัน 
เบียดเบียนประทุษร้ายสัตว์ใด ใครบ้าง ไม่รู้ไม่เห็น ไม่รับรู้เลย 
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สัตว์พันธุ์อื่น ท่ีอยู่บนดินแผ่นเดียวกัน เพราะเขาไม่มีใบจับจองกระมัง หน้าดินที่เคย
เป็นที่กินอยู่อู่รังนอนของเขา หดแคบเข้า หาที่ซุกหัวไม่เห็น หาที่ขยับตัวไม่ได้ แห้งโซ เหลือแต่
ซาก หาซากไม่เห็น 

สูญหาย ตายจากเมือง.. 

สิ้นพันธุ์ 

(อกแผ่นดิน, 2542: 145-146) 

ผู้ที่พยายามยกตนเองเหนือกว่าสิ่งอื่น ๆ ด้วยเหตุผลว่ามีจิตใจสูง รู้จักผิดชอบชั่วดีอย่างมนุษย์
นั้น การกระท าที่แสดงออกมากลับฉายชัดถึงความไร้ส านึก เบียดเบียดและเพิกเฉยต่อความเป็นความ
ตายของสิ่งมีชีวิตอ่ืน ความต้องการกอบโกย ปรารถนาอยากได้ อยากครอบครองของมนุษย์จึงเป็นสิ่ง
ที่แลกมาด้วยลมหายใจของสิ่งมีชีวิตอ่ืนนับไม่ถ้วน ทว่าส าหรับมนุษย์แล้วสิ่งที่สูญเสียไปจนแทบจะไม่
เหลือติดแผ่นดินนี้กลับยังไม่เพียงพอที่จะเติมเต็มความอยากของมนุษย์ได้ 

ข้นเมฆสักกี่กอบก าย า จึงจะสมกับความขยันกอบเก็บ 

ของเห็บหมัดนามคน เขียวระบัดอีกสักกี่โลกหน้า 

ภูเขาอากาศอีกกี่หลาย มากมายอีกกี่สายอกสมุทร 

ศอกคืบอีกสักกี่อกทะเล ชอกช ้าอีกกี่ครั้ง หัวอกใจแห่งไพรดิน 

 จึง จะ ลิ่ม ลิ้น ของ คน อยู ่

(อกแผ่นดิน, 2542: 152)  

ในข้อความข้างต้นวิพากษ์วิจารณ์มนุษย์ที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดว่าเป็น 
“เห็บหมัด” ที่คอยดูดกินล้างผลาญธรรมชาติ ด้วยไม่ว่าธรรมชาติจะสร้างฝนมาอีกสักเท่าใดเพ่ือให้ผืน
ดินข้างล่างเจริญงอกงาม ต้องระเบิดภูเขา ท าลายทะเลอีกเพียงใดก็ยังไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งความ
อยากของมนุษย์ได้ การเปรียบเทียบมนุษย์ที่เต็มไปด้วยกิเลสและความอยากกับเห็บหมัดนี้ อาจแฝงไป
ด้วยทัศนะมนุษย์ศูนย์กลางที่ก าหนดคุณค่าของสัตว์อย่างเห็บหมัดว่าเป็นสัตว์ที่ไม่มีคุณค่า ด้วยใน
ทัศนะมนุษย์ศูนย์กลางธรรมชาติจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์เท่านั้น ใน
สายตามนุษย์เห็บหมัดเป็นเพียงสัตว์ที่สร้างความร าคาญและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน จึงดูไร้
ประโยชน์และไม่มีคุณค่า ทั้ง ๆ ที่เห็บหมัดก็เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่มีบทบาทในการสร้างความสมดุลของ
ระบบนิเวศ อย่างไรก็ตามข้อความข้างต้นเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นกิเลสที่มีมากเกินพอดีของมนุษย์ 
ที่ไม่ว่าธรรมชาติจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ยังไม่เพียงพอจะหยุดยั้งการล้างผลาญของมนุษย์ได้ 
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การเบียดเบียนท าร้ายธรรมชาติ มิได้ท าให้ธรรมชาติถูกมองว่าเป็นเพียงทาสรับใช้มนุษย์หรือ
ทรัพยากรในระบบทุนนิยมเท่านั้น หากยังกลายเป็นสิ่งไร้ชีวิตที่มนุษย์จะท าอย่างไรก็ได้ตามความพอใจ 
ดังในเรื่องใจดวงร้าว ผู้คนมิได้ท าลายธรรมชาติเพียงเพราะต้องการความมั่งคั่งเท่านั้น แต่ท าไปเพ่ือ
ความสนุกสนานส่วนตัว 

สันทัดไม่รู้อิโหน่อิเหน่ โผล่มายืนหัวเราะชอบใจที่ได้อ่านเจอช่ือทั้งสองบนผิวเนื้อไม้ 
เขาหันรีหันขวาง คว้าตะปูที่ตกอยู่โคนต้น แล้วแหวกเพื่อนลงนั่งยอง ๆ กดปลายตะปูตามลงไป
เพื่อต่อเติมตามอ าเภอใจ  

ลิบดาวิ่งรี่เข้าไปกระแทกตัวสันทัดอย่างเร็ว และแรงจนเจ้าตัวหน้าตื่น – เหมือนไม่
เข้าใจอะไรในโลกเลย เหมือนแค่คอยแต่ตั้งหน้าท าตามคนอื่นอย่างไร้หัวคิด 

(ใจดวงร้าว, 2536: 215-216) 

ในข้อความข้างต้น ตัวละครเอกอย่างลิบดาได้เข้าไปต่อว่าเพ่ือนที่สลักชื่อและพ่นสีไว้บนต้นไม้
ว่าเป็นการกระท าที่ชั่วและเลวมาก เพราะการสลักชื่อลงไปไม่ต่างอะไรกับการขูดเนื้อหนังซึ่งสร้าง
ความเจ็บปวดให้กับต้นไม้ได้เฉกเช่นเดียวกับที่คนได้รับ แต่เพ่ือนคนหนึ่งไม่มีใครสนใจค าพูดของลิบดา
กลับเห็นว่าเป็นเรื่องสนุกสนานจึงใช้ตะปูสลักข้อความเพ่ิมเติมตามใจชอบ ลิบดาจึงทั้งห้าม ทั้งต่อว่า 
และพยายามพูดให้เพ่ือน ๆ เข้าใจถึงความส าคัญของธรรมชาติและมองว่าธรรมชาติเป็นสิ่งมีชีวิตที่มี
ความรู้สึก เจ็บปวดได้ ป่วยได้ ตายได้เหมือนมนุษย์ แต่ค าพูดของลิบดากลับยากที่จะซึมซับเข้าไปใน
ความคิดและจิตใจของผู้ ฟัง เพราะเขายังเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ตนท านั้นถูกต้องชอบธรรม ลิบดาจึง
วิพากษ์วิจารณ์คนเหล่านี้ว่า “ไม่เข้าใจโลก” และ “ไร้หัวคิด” เพราะเขาเกิดมาและใช้ ชีวิตไปวัน ๆ 
อย่างไร้สติปัญญาที่จะไตร่ตรองความผิดชอบชั่วดี โดยเฉพาะส านึกท่ีควรจะมีต่อธรรมชาติ 

จากการศึกษาแนวคิดเชิงนิเวศในงานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป พบว่า แนวคิดที่ได้รับการ
เน้นย ้ามากที่สุดคือ แนวคิดที่แสดงกระบวนทัศน์แบบองค์รวม ด้วยถือว่าเป็นรากฐานของการสร้าง
จิตส านึกเชิงนิเวศ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดที่แสดงการเชื่อมโยงธรรมชาติกับผู้หญิงหรือแนวคิดที่แสดงการ
วิพากษ์วิจารณ์ต่างมีพ้ืนฐานมาจากการมองสรรพสิ่งด้วยกระบวนทัศน์แบบองค์รวม การเชื่อมโยง
ธรรมชาติกับผู้หญิงก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ที่ทุกสรรพสิ่ง
ต่างมีคุณค่าเท่าเทียมกัน การวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นไปเพ่ือเรียกร้องให้มนุษย์เกิดส านึกว่ากระบวนทัศน์
มนุษย์ศูนย์กลางที่ครอบง ามนุษย์อยู่นี้ท าให้มนุษย์เข้าใกล้หายนะซึ่งอาจท าลายทุกสรรพสิ่งให้สูญสิ้น
เข้าไปทุกที สิ่งที่มนุษย์ต้องเร่งลงมือท าคือการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อธรรมชาติและยอมรับถึง
เชื่อมโยงของสรรพสิ่งในโลกธรรมชาติ มนุษย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งในข่ายใยแห่งความสัมพันธ์นี้ มิใช่มอง
ว่าธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ การให้ความส าคัญกับกระบวนทัศน์แบบองค์รวมที่มองทุกสิ่ง
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เชื่อมโยงถึงกันและกันจึงเป็นทางออกของวิกฤตการณ์ที่ทั้งโลกก าลังเผชิญ ด้วยจิตส านึกเชิงนิเวศที่จะ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาทางนิเวศวิทยานั้นจะไม่สามารถซึมลงสู่หัวใจมนุษย์ผู้ใดได้เลย ถ้าหากเขายัง
มองตนเองแยกจากสรรพสิ่งรอบตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 3 

การวิเคราะห์งานเขียนประเภทบันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูป 

ในแนวทางการวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศ 
 

3.1 บทบาทและจิตวิญญาณเชิงนิเวศของผู้หญิงในงานเขียนประเภทบันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูป 

ในโลกสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีให้เจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์หลายคนปรารถนา แต่ความเจริญเหล่านี้แท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่ต้องแลกมา
ด้วยการท าลายล้างธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโลกสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบทุนนิยมซึ่งเป็น
ระบบที่เร่งเร้าให้ผู้คนไขว่คว้าหาความสุขตามที่ตลาดก าหนด เน้นให้ผู้คนสะสมเงินเพ่ือแสดงถึงความ
มั่งค่ังและเพ่ือให้มีความสามารถในการซื้อสินค้ามาตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่
มักเป็นสิ่งที่เกินความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ ทั้งความต้องการซื้อและความต้องการขายสินค้าใน
ระบบทุนนิยมนี้ท าให้ธรรมชาติถูกมองในฐานะทรัพยากรที่สามารถน ามารับใช้มนุษย์ได้อย่างไม่มีหมด
สิ้น อีกทั้งในกระบวนการผลิตและการก าจัดสินค้าเหล่านี้ยังส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  

การน าธรรมชาติมารับใช้มนุษย์นี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดกระแสหลักที่เป็นผลผลิตของวิธีคิด
แบบเหตุผลนิยมวิทยาศาสตร์ อันเป็นมุมมองที่มองว่ามนุษย์แยกออกจากธรรมชาติและธรรมชาติมี
สถานะต ่ากว่ามนุษย์ มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้อย่างไร้ขีดจ ากัด (Pepper, 1996 
อ้างถึงใน ยศ สันตสมบัติ, 2543) เมื่อแนวคิดกระแสหลักได้ผนวกรวมกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ ศาสนา 
และระบบทุนนิยม ก่อเกิดเป็นกลุ่มเทคโนโลยีนิยมที่มองมนุษย์แยกขาดจากธรรมชาติอย่างสิ้นเชิง 
ด้วยมนุษย์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอ่ืนตรงที่มีปัญญา มีความคิด อีกทั้งระบบทุนนิยมยังส่ง เสริมให้น า
ทรัพยากรมาผลิตเพ่ือตอบสนองต่อประโยชน์ของมนุษย์ ธรรมชาติที่มีอยู่บนผืนโลกจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีจิต
วิญญาณ มีขึ้นเพ่ือรองรับและตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์เท่านั้น แม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะมีชีวิต
แต่ก็เป็นชีวิตและเผ่าพันธุ์ที่ด้อยกว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ (ยศ สันตสมบัติ, 2543: 167-168)  มุมมองที่มีต่อ
ธรรมชาติเช่นนี้ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอย่างมาก เราจึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าวิกฤติ
ธรรมชาติที่เราก าลังเผชิญอยู่นี้เป็นวิกฤติแห่งจิตส านึก เราไม่อาจแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง
เดิมในแบบที่กลุ่มนิเวศวิทยาแนวลึกเรียกว่า “การเคลื่อนไหวทางนิเวศเชิงตื้น” ได้ เพราะการ
เคลื่อนไหวนี้แม้จะพยายามต่อต้านมลภาวะและการท าลายสิ่งแวดล้อม แต่ก็เป็นไปเพ่ือการรักษา
สุขภาพและความมั่งคั่งของประชาชนในประเทศ ยังคงเป็นการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยมองว่า
มนุษย์สูงส่งกว่าธรรมชาติและเอามนุษย์เป็นศูนย์กลาง วิธีการแก้ปัญหาจึงเน้นที่การปฏิบัติซึ่งเป็นการ
แก้ไขท่ีปลายเหตุอยู่ดี (กานต์มณี ภู่ภักดี, 2547: 56) กลุ่มนิเวศเชิงลึกจึงพยายามน าเสนอวิธีแก้ปัญหา
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สิ่งแวดล้อมโดยให้ความส าคัญกับมิติของจิตวิญญาณมากขึ้นกว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบเดิม 
และมีสาระส าคัญคือการบรรลุถึงตัวตนอันยิ่งใหญ่และความเท่าเทียมของสรรพชีวิต  

มิติด้านจิตวิญญาณนั้นเป็นสิ่งส าคัญ เพราะเป็นส่วนที่กล่าวถึงภายในของมนุษย์อันเป็น
ตัวก าหนดจิตส านึกและพฤติกรรมของมนุษย์ ค าว่า “จิตวิญญาณ” มีนักวิชาการให้ความหมายไว้
หลากหลาย เช่น นิพนธ์ พวงวรินทร์และสมชัย บวรกิตติ (2547) ให้ความหมายว่า พลังจิตอันเป็นวิสัย
จ าเพาะของปัจเจกบุคคล ที่ผลักดันให้ประกอบกิจกรรม หรือการแสดงออกที่โดดเด่นเกินวิสัยของคน
ทั่วไป เป็นสติปัญญาที่แฝงอยู่ในจิตใจระดับที่ลึกล ้าละเอียดอ่อนกว่าความรู้สึกนึกคิดทั่วไป ซึ่งก่อพลัง
จิตมุ่งมั่นให้บรรลุผลส าเร็จ ศุภลักษณ์ ทัดศรีและอารยา พรายแย้ม (2554) ให้ความหมายว่า 
เอกลักษณ์ที่แท้จริงของแต่ละบุคคล ซึ่งเกิดจากการตระหนักรู้ ส านึกที่สูงส่ง น าไปสู่การปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน เมื่อพิจารณาจากความหมายที่ยกมาดังนี้แล้วค าว่า “จิตวิญญาณ” กับ “นิเวศวิทยา” 
ดูจะเป็นเรื่องที่ห่างไกลกัน แต่แท้จริงแล้วทั้งสองค านี้มีความสัมพันธ์กันจนแยกไม่ออก กล่าวได้ว่าการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นไม่อาจจะละเลยเรื่องของจิตวิญญาณไปได้ ดังที่ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์ 
(2553 : 63) ได้กล่าวถึงค าว่าจิตวิญญาณและนิเวศวิถีไว้ว่า ทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันจนแทบจะ
เป็นเรื่องเดียวกัน คือหมายถึงการมีชีวิตอยู่อย่างลึกซึ้งในสถานที่ที่เป็น “บ้าน” ซึ่งหมายรวมตั้งแต่บ้าน
ที่พักอาศัย บ้านเกิด ไปจนถึงดาวนพเคราะห์ที่เรียกว่า “โลก” และจักรวาลทั้งมวล เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับสรรพชีวิตและสรรพสิ่งในบ้านหลังนี้ การปฏิบัติต่อสิ่งทั้งมวลนี้ด้วยความเอ้ือ
อาทร เคารพและกตัญญู รวมทั้งการปกป้องรักษาบ้านหลังนี้ให้เป็นที่อาศัยที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุข 
เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิต พัฒนาจิตใจ และฟูมฟักญาณทัศนะในการตระหนักรู้ถึงความเชื่อมโยง อัน
มหัศจรรย์ของสรรพสิ่งและของ “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” กับสรรพชีวิต ดังนั้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงไม่
อาจละเลยเรื่องของจิตวิญญาณได้ ดังที่แกรี่ ชไนเดอร์ นักปรัชญาเชิงนิเวศ กล่าวไว้ว่า 

มนุษย์สมัยใหม่ต้องฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองและธรรมชาติ สัมผัสและเรียนรู้
จากธรรมชาติโดยผ่านประสบการณ์ตรง เขาถือว่าการเดินทางจาริกไปสู่ดินแดนของธรรมชาติ
ในแต่ละย่างก้าว ในแต่ละลมหายใจนั้นเป็นวิถีปฏิบัติและการเรียนรู้อันเก่าแก่ เป็นกิจกรรมที่
ศาสนาดั้งเดิมให้คุณค่า ช่วยให้มนุษย์ได้มีโอกาสเรียนรู้ว่ามนุษย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่ งที่
ยิ่งใหญ่กว่า ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีจิตวิญญาณนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในกิจกรรมในชีวิตที่
เรียบง่าย เปิดรับและสัมผัสการด ารงอยู่ของโลกและตัวเราอย่างเป็นจริงและตรงไปตรงมา รับรู้
ถึงความศักดิ์สิทธ์ิของโลกและธรรมชาติ ความศักดิ์สิทธ์ิในท่ีนี้หมายถึงสิ่งที่ช่วยดึงความคิดหรือ
ความจริงที่สร้างขึ้นมาด้วยตัวตนอันคับแคบและรับรู้การด ารงอยู่ของจักรวาล ธรณี ภูเขาและ
แม่น ้า ในฐานะที่เป็นวิหารอันศักดิ์สิทธ์ิ  

(โสฬส วังวิญญู, 2549 อ้างถึงใน ปิยะมาศ ใจใฝ่, 2552: 2) 
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  จิตวิญญาณเชิงนิเวศจึงมีความส าคัญในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพิจารณาประเด็น
ทางด้านนิเวศวิทยา ซึ่งในงานเขียนประเภทบันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูป ที่ผู้วิจัยเลือกน ามาศึกษา
ในครั้งนี้เป็นงานเขียนประเภทบันเทิงคดีที่มีการน าเสนอแนวคิดเชิงนิเวศ แม้ว่าในบางเรื่องจะมิได้มี
จุดมุ่งหมายน าเสนอเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่ก็เป็นงานที่แสดงให้เห็นพัฒนาการ
การน าเสนอเรื่องนิเวศส านึกในงานเขียนบันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูป ผ่านบทบาทของตัวละคร
หญิงในแต่ละเรื่องที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติในลักษณะที่มีท้ังความแตกต่างและความคล้ายกันบาง
ประการ น าไปสู่การสร้างจิตวิญญาณเชิงนิเวศของผู้หญิงที่แตกต่างกัน ซึ่งในการน าเสนอผลการศึกษา
นั้นผู้วิจัยแบ่งประเด็นการน าเสนอตามล าดับของการสร้างงาน ดังนี้ 

1. เรื่องสั้น “ราวกิ่งกับวงกลีบเนียนกริบ” 
2. นวนิยายเรื่อง “ล าเนาป่า 
3. นวนิยายเรื่อง “ใจดวงร้าว” 

3.1.1 “ราวกิ่งกับวงกลีบเนียนกริบ” : จุดเริ่มต้นจิตวิญญาณเชิงนิเวศของผู้หญิงในนวนิยาย

ของศิเรมอร อุณหธูป 

 “ราวกิ่งกับวงกลีบเนียนกริบ” เป็นเรื่องสั้นของศิเรมอร อุณหธูป ที่แต่งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2524 
เรื่องสั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของ “ออ” เด็กสาวที่มีความผูกพันกับต้นไม้และสายน ้า เนื่องจากได้
ใกล้ชิดกับท้ังสองสิ่งมาตั้งแต่เล็ก จนรู้สึกว่าหากโลกนี้ไม่มีต้นไม้ โลกนี้คงจะกลายเป็นสีโศก ยิ่งเมื่อย้าย
ไปยังบ้านใหม่ที่มีคลองล้อมรอบสามด้านของบ้าน และมีพ้ืนที่กว้างพอที่จะปลูกต้นไม้ ออยิ่งมีความสุข
และใช้เวลาทุกวันหลังเลิกเรียนและในวันหยุดไปกับคูน ้า ต้นไม้ และหนังสือเล่มโปรด ออมักจะน าเรือ
ลงไปพายเล่นเลียบเงาต้นไม้ และจอดเรือไว้ใต้ร่มเงาของต้นหางนกยูง พลางอ่านหนังสือเล่มโปรด 
ความสุขของออคือการได้อยู่ท่ามกลางสายน ้าและต้นไม้ พร้อมกับหนังสือเล่มโปรด แม้ว่าออจะรัก
ต้นไม้ทุกต้นในบ้านแต่มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งที่เธอผูกพันเป็นพิเศษนั่นคือ ต้นหางนกยูงริมคูน ้า แต่แล้ว
ความสุขของออก็ถูกท าลายเมื่อพ่อของออตัดสินใจให้คนงานตัดกิ่งและยอดของต้นหางนกยูงต้นนั้นจน
หมด 

เรื่องสั้นเรื่องนี้อาจจะเป็นงานที่มิได้กล่าวถึงเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือประเด็นทางนิเวศ
อย่างชัดเจนนัก แต่ก็เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันและความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติจนน าไปสู่ความเจ็บปวดเมื่อเห็นธรรมชาติถูกท าร้ายและความรู้สึกอยากปกป้องรักษา
ธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ความผูกพันที่ออมีต่อธรรมชาตินั้นได้พัฒนามาจากการสั่งสอนของพ่อที่สอน
ให้ออเห็นความส าคัญของสีเขียวจากต้นไม้และการใกล้ชิดกับธรรมชาติของออมาตั้งแต่เด็กท าให้ออมี
สายสัมพันธ์ที่ดีกับธรรมชาติ จนเกิดความรักและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ 
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“วันหยุดของทุกสัปดาห์ ออจะเอาเรือบดลงไปพายเล่นเลียบเงาครึ้มของต้นมะม่วง 
แล้วหล่อนก็พายข้ามฟากรั้วฝั่งตรงข้ามและผูกเรือไว้กับหลักไม้ซึ่งยื่นออกมาจากตลิ่ง เหนือ
ศีรษะของออขึ้นไปเป็นร่มเงาของหางนกยูง ออจะงัดหนังสือเล่มโปรดซึ่งอ่านค้างไว้ขึ้นมาจาก
ขอบกางเกงแล้วลงนอนโดยพิงหัวเรือไว้ ออมักรู้สึกทุกครั้งทุกหนไม่ได้เสื่อมคลายเลยว่า 
ความสุขของอออยู่ตรงนี้-- อยู่ตรงนี้นี่เอง--” 

(ผ่านมาทางความคิด, 2536: 89) 

ความสุขที่เกิดขึ้นกับออนี้มาจากความรัก ความผูกพันที่มีต่อธรรมชาติรอบ ๆ ตัว โดยเฉพาะ
ต้นหางนกยูงที่ออมักจะไปนอนดูกลีบดอกของมันเสมอ ความรักที่มีต่อต้นหางนกยูงของออนั้นได้
พัฒนากลายเป็นความรู้สึกหวงแหน อยากปกป้อง เมื่อพบว่าต้นไม้ต้นนั้นจะถูกท าร้าย  

“น ้าตาของออไหลเผาะทุกกระหน ่าขวานท่ีนายกล้าฟันผัวะลงยังกิ่งสีน ้าตาลคล ้า มัน
กระชากเอาเนื้อหัวใจของออเข้าไว้ด้วย –ผัวะแล้วผัวะเล่า ตั้งแต่กิ่งข้างใต้ไหวโยกด้วยแรงจาม
ขวาน มันค่อย ๆ ขยับลงพร้อมกับเริ่มท าเสียงแกรกกราก เสียงเนื้อไม้ซึ่งรัดตัวกับล าต้นกราก
ออกจากกันเหมือนเนื้อเยื่อถูกแถกถากปริกระชากออกจากวงกระบิ มันส่งเสียงครากสุดท้าย-- 
ดังเสียงจ าพรากจากยวงเนื้อท่ีเคยสนิทเป็นเนื้อเดียว... 

...นายกล้าขยับตัวขึ้นสู่กิ่งเหนือหัวถัดขึ้นไป และ-เขากระท ากับมันเหมือนเมื่อแรก 
ออรู้สึกกระทั่งโดนกระชากตามแรงขวานทั่งเนื้อหัวใจ อดทนไม่ไหวแล้ว หล่อนเปิดหน้าต่างมุ้ง
ลวดที่เปิดบานกระจกและเสือกตัวโผล่ข้ามออกไปเกาะราวขอบไว้ 

“พ่ออย่าท ามันเลย” ออพร ่าบอก”  

(ผ่านมาทางความคิด, 2536: 93) 

ในตัวบทข้างต้นแสดงให้เห็นความพยายามปกป้องต้นไม้ที่ออรักและความรู้สึกเจ็บปวดของ
ออยามที่ต้นหางนกยูงต้นนั้นถูกตัด ความเจ็บปวดปวดนี้ได้แสดงให้เห็นความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างออ
กับธรรมชาติและออได้หลอมรวมความรู้สึกและจิตใจของตนเองกับต้นหางนกยูงแล้ว ท าให้เมื่อออได้
เห็นภาพการตัดต้นไม้นั้นออรับรู้ได้ถึงเสียงร้องที่เจ็บปวดของต้นไม้และเธอรู้สึกราวกับว่าทุกครั้งที่
ขวานจามลงไป มันได้กระชากหัวใจของเธอไปด้วย เมื่อเธอคิดว่าต้นหางนกยูงก าลังจะตาย เธอก็รู้สึก
ราวกับจะตายตามด้วยเช่นกัน ในความรู้สึกของออการตัดต้นหางนกยูงนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการตัด
ต้นไม้ต้นหนึ่งแต่เป็นการท าลายชีวิตชีวิตหนึ่งเลยทีเดียว 
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ออยืนนิ่ง มองดูกิ่งสุดท้ายที่ร้างอยู่คาต้นถูกโค่นลงมากองซบทบกับกิ่งอื่นๆ ออสะอื้น
อยู่เบื้องหลังพ่อ –บนหน้าต่างช้ันบนในห้องแม่ 

ล าต้นอวบของเจ้าหางนกยูงสูงชะลูด ออมองล าต้นด้วน ๆ ที่ไม่มีแขนมนแกนกิ่งเหลือ
ให้ออเห็นเลย มันชูต้นพิการด้วยยอดของมันแท้ ๆ –เหมือนคนมีแต่หัวกับล าตัว! อออยากตาย 
อออยากจะกลั้นใจตาย  

และราวกับว่า ออได้ใกล้ความตายเป็นหนท่ีสองเมื่อออมองเห็นนายกล้ากระดืบตัวข้ึน
ไปหายอดของมัน -- 

“พ่อ พ่อจ๋า- ออขอ--” ออละล ่า “--ขอยอดมันทิ้งไว้กับต้น ออขอหัวของมันทิ้งไว้กับ
ล าตัว--” 

พ่อเหลียวมาดูออ หันตัวกลับมาเห็นออ 

พ่อหยุดนายกล้าไว้ได้ทันท่วงที  

(ผ่านมาทางความคิด, 2536: 94) 

 นี่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าออไม่ได้มองธรรมชาติอย่างต้นไม้เป็นสิ่งไร้ชีวิต แต่มองว่าต้นไม้เป็น
สิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากมนุษย์ มีศีรษะ มีแขน มีขา เช่นเดียวกัน เมื่อมนุษย์แขนขาด ขา
ขาดก็อาจด ารงชีวิตต่อไปได้ แต่หากศีรษะขาดแล้วก็ไม่อาจมีชีวิตต่อไปได้ ออมองว่าต้นไม้ก็
เช่นเดียวกัน เมื่อออรู้สึกเจ็บปวดจากการเห็นต้นไม้ถูกตัดแขน ตัดขาแล้ว ออก็ไม่สามารถรับความ
เจ็บปวดได้อีกหากต้นไม้นั้นถูกตัดยอดที่เปรียบเสมือนศีรษะไป  

ในตอนจบของเรื่องก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างออกับธรรมชาติ 
เมื่อตัวตนของออได้เปลี่ยนไปจากตอนต้นเรื่องอย่างสิ้นเชิง ในตอนต้นและกลางเรื่องออเป็นเด็กหญิงที่
มีความสดใส ร่าเริงและมีน ้าใจกับคนรอบข้าง แต่เมื่อต้นไม้ที่ออรักถูกท าร้าย ออกลายเป็นเด็กที่เก็บ
ตัว ไม่อยากจะท าสิ่งใดทั้งสิ้น แม้กระทั่งการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัว กล่าวได้ว่าความสดใสมี
ชีวิตชีวาของออได้ถูกพรากไปพร้อมกับยอดและกิ่งที่ถูกตัดของต้นไม้ ตัวตนของออในตอนจบของเรื่อง
จึงสอดคล้องกับสิ่งที่ออคุยกับพ่อว่า  

 ‘สีเขียวช่วยท าให้อะไรต่าง ๆ ดีขึ้น ต้นไม้ให้ร่มเงา ให้ดอกผล และให้สีที่โลกขาด
ไม่ได้ด้วยซ ้า ลูกลองคิดดูสิว่าถ้าโลกไม่มีสีเขียว โลกเราจะเป็นสีอะไร’ 

‘สีโศก’ ออตอบเสียงยานคางตามที่แม่ป้องปากบออกออหลังจากท่ีเห็นออครุ่นนึกอยู่
เป็นนาน  

(ผ่านมาทางความคิด, 2536: 89) 
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นี่เป็นสิ่งที่พ่อเคยสอนออไว้ แต่ในตอนนี้พ่อกลับกลายเป็นบุคคลที่ท าลายสีเขียวนั้นเอง ใน
ตอนท้ายออจึงไม่เคยคิดจะกลับไปเอาของขวัญ ซึ่งเป็นกรอบรูปที่อัดแน่นไปด้วยกลีบของดอกหาง
นกยูงที่ออคัดจากกลีบที่สวยที่สุดที่หล่นอยู่บนพ้ืนหลายร้อยกลีบ ของขวัญชิ้นนี้ออค่อย ๆ สะสม กลีบ
ดอกไม้และเงินส าหรับท ากรอบรูป เมื่อได้จ านวนที่ต้องการก็น าไปให้ที่ร้านอัดกรอบให้เพ่ือที่จะเป็น
ของขวัญให้พ่อ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นออก็ไม่กลับไปเอากรอบรูปนั้นอีก เพราะทุกครั้งที่ออคิดถึง
กิ่งละกลีบของต้นหางนกยูงที่เคยบานสะพรั่ง ออก็อดไม่ได้ที่จะเศร้าและร้องไห้ทุกครั้ง “สีโศก”  ที่
กล่าวถึงในตัวบทข้างต้นนั้นคงมิได้กล่าวถึงเพียงโลกที่ไม่มีสีของต้นไม้เท่านั้น แต่หมายรวมถึง
ความรู้สึกของออในยามที่ไม่มีต้นไม้ที่รักด้วย 

เรื่องสั้นเรื่องนี้จบลงตรงที่เมื่อออได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เจ็บปวดจากการเห็นต้นไม้ถูกตัด
แล้ว ด้วยความที่ยังเป็นเด็กออจึงไม่สามารถจัดการกับความผิดหวังของตนเองได้ สิ่งที่ออท าคือการ
พยายามหลีกหนีจากสิ่งที่จะรื้อฟ้ืนความเจ็บปวดนี้ขึ้นมาอีก โดยไม่ไปยังสถานที่ที่เคยชอบ ที่ที่ต้นไม้นี้
เคยอยู่ ขาดชีวิตชีวาในการด าเนินชีวิตไป  เรื่องของออนี้ผู้วิจัยเห็นว่ามีส่วนที่คล้ายคลึงกับเรื่ องของ 
“ลิบดา” ในใจดวงร้าว ที่เป็นเด็กผู้หญิงซึ่งมีความรักและความผูกพันกับต้นไม้ต้นหนึ่งอย่างลึกซึ้งและ
ต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกเจ็บปวดเมื่อพบว่าต้นไม้ต้นนั้นถูกท าร้ายเช่นเดียวกัน ในเรื่องใจดวงร้าว 
ลิบดาก็ใช้วิธีหลีกหนีจากสิ่งที่ท าให้นึกถึงต้นไม้ที่รักเช่นเดียวกับออ เพียงแต่เรื่องของลิบดาได้ด าเนิน
ต่อไปและเมื่อเติบโตขึ้นลิบดาก็สามารถจัดการกับความรู้สึกของตนเองได้ดีขึ้น แม้ว่าจะต้องพบเจอ
เหตุการณ์ที่มนุษย์ท าลายธรรมชาติซ ้าไปซ ้ามา แต่ลิบดาก็น าสิ่งเหล่านี้มาเป็นแรงผลักดันให้ตนเอง
ปกป้องและรักษาธรรมชาติตามแนวทางของตนเองต่อไป ด้วยความคล้ายคลึงนี้ผู้วิจัยจึงเห็นว่าเรื่อง 
“ราวกิ่งกับวงกลีบเนียนกริบ” เป็นจุดเริ่มต้นของผู้หญิงที่รักและผูกพันกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งใน “ใจ
ดวงร้าว” 

3.1.2 “ล าเนาป่า” : ผู้หญิง - ธรรมชาติกับการปฏิเสธต่อกฎเกณฑ์และค่านิยมของสังคม 

“ล าเนาป่า” เป็นนวนิยายเรื่องแรกของศิเรมอร อุณหธูปที่ตีพิมพ์ครั้งแรกลงในนิตยสารดิฉัน
เมื่อปีพ.ศ.  2525 และตีพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกโดยส านักพิมพ์ต้นหมากในปีพ.ศ. 2527 แม้จะเป็นนว
นิยายเรื่องแรกที่ศิเรมอรเขียนขึ้น แต่ก็เป็นงานชิ้นส าคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับศิเรมอร ด้วยจากเนื้อ
เรื่องที่โดดเด่นชวนติดตาม ตัวละครที่สร้างความประทับใจให้กับผู้อ่าน และภาษาที่ละเมียดละไม
ส่งผลให้นวนิยายเรื่องนี้ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติประจ าปี พ.ศ. 
2527 และเป็นหนึ่งในหนังสือดี 100 เล่มที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน 

“ล าเนาป่า” เป็นเรื่องราวความรักของหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อ “ล าเนา” หญิงสาวชาวกรุงที่
หลีกหนีวิถีชีวิตในเมืองไปเป็นนักพัฒนาชนบทในโครงการเกษตรกรรมภาคเหนือที่ยอดดอยสามหมื่น 
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ดินแดนที่ห่างไกลความเจริญในด้านวัตถุ แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าในด้านจิตใจ ล าเนาเป็นหญิงสาวที่
ทุ่มเทให้กับการงานของตนเองอย่างเต็มที่ เธอมีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ในการที่จะเรียกร้องความเป็น
ธรรมให้กับกลุ่มที่ด้อยโอกาส เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม  ซึ่งไม่ใช่เพียงกับมนุษย์ด้วยกัน
เท่านั้น แต่รวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันที่เธอให้คุณค่าและพยายามรักษาเอาไว้จาก
การเอารัดเอาเปรียบของนายทุนที่พยายามเข้ามาท าลายวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเขาและระบบนิเวศ 
แต่แล้วการมุ่งมั่นทุ่มเทเพ่ือส่วนรวมของล าเนาก็ถูกทดสอบ เมื่อล าเนาได้พบกับ “ชด” ชายหนุ่มที่ท า
ให้เธอได้รู้จักกับความรักระหว่างชายหญิง ชดต้องการแต่งงานกับล าเนาและพยายามอ้อนวอนให้เธอ
ไปใช้ชีวิตคู่ด้วยกันที่กรุงเทพฯ ล าเนาจึงต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจอันยากล าบาก ต้องเลือก
ระหว่างความรักที่มีต่อหน้าที่การงานกับความรักที่มีต่อผู้ชายคนหนึ่ง สุดท้ายแล้วล าเนาก็เลือกที่จะ
เสียสละความรักแบบหนุ่มสาวของตนทิ้งไป แล้วเลือกเส้นทางชีวิตที่ด าเนินไปเพ่ือส่วนรวมและได้อยู่
ท่ามกลางธรรมชาติ ด้วยในความคิดของล าเนา “หล่อนก็มีงานเป็นหัวใจที่ไม่มีใครหรือสิ่งใดเทียม
เทียบ มันยิ่งใหญ่และไพศาลกว่าขอบเขตห้อมล้อมของความรักระหว่างคนเพียงสองคน”  (ล าเนาป่า, 

2549: 159)   

3.1.2.1 ล าเนา : หญิงสาวผู้ขบถต่อกฎเกณฑ์และค่านิยมของสังคม  

ในสังคมไทยนั้นโดยทั่วไปแล้วมีคาดหวังถึงสถานภาพและบทบาทของผู้หญิงว่าผู้หญิงที่ดี
นั้นควรจะอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน มีบทบาทภายในบ้าน ภายในครอบครัวมากกว่าที่จะมีบทบาท
ในทางสังคม ผู้หญิงที่จะได้รับการยอมรับคือผู้หญิงที่มีความเป็นกุลสตรี รักนวลสงวนตัว ผู้หญิงไทยจึง
มักถูกตีกรอบให้มีบทบาทอยู่ในพ้ืนที่ครัวเรือน เมื่อยังเด็กอยู่ในครอบครัวมีบทบาทเป็นลูกสาว ก็มี
หน้าที่เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ฝึกหัดวิชาการบ้านการเรือน เมื่อเติบโตมีครอบครัวก็มีบทบาทใน
การเป็นภรรยาและแม่ คอยปรนนิบัติดูแลสามีและเลี้ยงดูลูก ผู้หญิงจึงมักไม่ค่อยมีบทบาทในพ้ืนที่
สาธารณะเท่ากับผู้ชาย แต่ “ล าเนา”เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกนอกกรอบค่านิยมของสังคมที่ก าหนด
ความเป็นผู้หญิงไว้ว่า ผู้หญิงที่ดีต้องมีความสุภาพเรียบร้อย เก่งงานบ้านงานเรือน อ่อนน้อมถ่อมตน 
และเป็นกุลสตรีที่ไม่มีปากเสียง ด้วยความที่ล าเนาเป็นผู้หญิงที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง เธอจึงเลือกที่
จะก าหนดเส้นทางชีวิตของเธอเองโดยไม่ฟังค าทัดทานของใคร และไม่ให้ความส าคัญกับกฎเกณฑ์และ
ค่านิยมของสังคมที่เธอไม่เห็นด้วย ดังที่ “บุรี” เพ่ือนของชดที่รู้จักครอบครัวของล าเนามาก่อนได้เคย
พูดถึงล าเนาไว้ว่า “เนาเป็นผู้หญิงที่จัดว่ามีความเชื่อมั่นตัวเองอยู่ในดีกรีสูง ไม่สู้แคร์ใคร แม้แต่ค า
ทัดทานของพ่อแม่ เธอก็เลยจากกรุงเทพฯไปอยู่ในที่ที่เธอพอใจ”  (ล าเนาป่า, 2549: 55-56)  ดังนั้น
เมื่อผู้หญิงอย่างล าเนาก้าวขึ้นมามีบทบาทในพ้ืนที่สาธารณะ ในฐานะนักพัฒนาช่วยเหลือสังคม ความ
เป็นหญิงของล าเนาก็ยังเป็นอุปสรรคต่อการท างาน จากความเชื่อและค่านิยมที่เกี่ยวกับบทบาทและ
สถานะทางเพศที่แตกต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย ว่าผู้หญิงนั้นเป็นเพศที่อ่อนแอ เหมาะกับงานบ้าน
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งานเรือน มากกว่างานนอกบ้านที่ต้องใช้สมองเฉกเช่นที่ผู้ช ายท า ผู้ชายกลุ่มหนึ่ งจึงตัดสิน
ความสามารถในการท างานของล าเนาว่า “...กลับไปเสียเหอะ คุณเป็นเพียงผู้หญิงเล็ก ๆ คนหนึ่ง คิด
อะไรยังไม่เป็น” (ล าเนาป่า, 2549: 92)   

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าล าเนาจะถูกตัดสินความสามารถในการท างานของเธอจากความเป็น
ผู้หญิง แต่เธอก็ยังคมไม่ยอมแพ้ที่จะต่อสู้กับระบบเก่าแก่ท่ีเธอเห็นว่าไม่เป็นธรรม ล าเนาจึงเป็นผู้หญิง
ที่ถูกตราหน้าว่าเป็น “ขบถ” ขบถต่อกฎเกณฑ์ ขบถต่อค่านิยมทางสังคมที่ผูกมัดผู้หญิงไว้ เธอปฏิเสธ
ความคิด ค่านิยมเก่าแก่บางอย่างที่เธอไม่เห็นด้วย ที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือการปฏิเสธที่จะจัดงาน
แต่งงานและจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายกับชายที่เธอรักด้วยความคิดท่ีว่า 

“... ส าหรับการอยู่ร่วมกัน เนาไม่เคยใส่ใจกับการประกาศตนเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ 
มนุษย์ต้องการเพียงหลักประกันทางสังคม มีพิธีรีตองหรือไม่มีมันต่างกันตรงไหน มีทะเบียน
หรือไม่มีมันต่างกันมากหรือชด...กระดาษไม่ได้มีอ านาจบังคับคน เนาโตพอที่จะมีกฎเกณฑ์
ของตัวเอง และรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งล่อให้มนุษย์เข้าไป ‘ติดกับ’ กับค่านิยมเหล่านั้น”  

(ล าเนาป่า, 2549: 22)   

ความคิดเช่นนี้ของล าเนาเป็นความคิดที่ขัดกับค่านิยมในสังคม เป็นเรื่องที่คนทั่วไปใน
สังคมไม่อาจยอมรับได้ เห็นได้จากตัวของชดเองที่ในตอนแรกก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดของล าเนา แต่
ด้วยความรักในตัวล าเนาชดจึงเข้าใจและยอมรับความคิดของล าเนาได้ แต่ก็เห็นได้ว่าค่านิยมและ
วัฒนธรรมการใช้ชีวิตคู่ท่ีต้องผ่านการแต่งงานอย่างเป็นทางการนั้นยังเป็นค่านิยมที่ยังคงแก่กล้าอยู่ใน
สังคม จนคนที่ยึดถือกลุ่มหนึ่งไม่อาจยอมรับการร่วมชีวิตคู่ของคนสองคนโดยปราศจากการแต่งงาน
ได้ ที่เห็นได้ชัดคือ พ่ีสาวและน้าสาวของชด โดยเหตุผลหลักของการไม่ยอมรับนั้นคือ กลั วจะถูก
นินทาจากคนรอบข้างและท าให้ครอบครัวเสื่อมเสียชื่อเสียง ด้วยครอบครัวของตนเป็นตระกูลเก่าแก่
ที่เป็นที่นับหน้าถือตาของสังคม การที่คนในครอบครัวจะลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวใหม่ข้ึนมาโดย
ไม่จัดงานแต่งงานถือเป็นการสร้างความอับอายให้กับวงศ์ตระกูล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส าหรับล าเนาแล้วไม่มี
ค่าพอที่จะให้ความส าคัญเท่ากับความรักท่ีคนสองคนมีให้กัน 

ในการปฏิเสธต่อกฎเกณฑ์และค่านิยมของสังคมในเรื่องการแต่งงานและการใช้ชีวิตคู่นี้ 
ในทางหนึ่งอาจมองได้ว่าเป็นการขัดขืนต่ออ านาจของปิตาธิปไตยของล าเนา ที่ผู้ชายก าหนดกฎเกณฑ์
นี้ขึ้นมาเพ่ือที่จะได้มีสิทธิ์เหนือตัวของผู้หญิง และเป็นหลักประกันได้ว่าผู้หญิงจะเป็นสมบัติของผู้ชาย
โดยถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งการแต่งงานยังเป็นการดึงผู้หญิงอย่างล าเนาที่ มีบทบาทอยู่ในพ้ืนที่
สาธารณะกลับมาอยู่ภายใต้กรอบของปิตาธิปไตยที่ก าหนดพ้ืนที่ของผู้หญิงไว้คือ พ้ืนที่ภายในบ้าน มี
หน้าที่บทบาทอยู่ภายในครอบครัว ด้วยล าเนามีความเป็นตัวของตัวเองและมีหน้าที่การงานในสังคม
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ที่ต้องรับผิดชอบ ล าเนาจึงเป็นผู้หญิงที่มีอิสระจากกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่บังคับผู้หญิงไว้ เป็นผู้หญิงที่มี
ความเคลื่อนไหวอยู่ตลอด ชดเสียอีกที่เป็นฝ่ายหยุดนิ่ง รอคอยว่าเมื่อไรที่ล าเนาจะมาหา ด้วยเหตุนี้
ในความสัมพันธ์ระหว่างชดกับล าเนา จึงดูเหมือนว่าล าเนาจะเป็นผู้น า เป็นผู้ที่ก าหนดความเป็นไป
ของความสัมพันธ์นี้ การที่ผู้ชายคนหนึ่งถูกกลับบทบาทจากการที่เคยเป็นผู้น ามาตลอดให้กลายเป็นผู้
ตามอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ชดมีความต้องการที่จะครอบครองเป็นเจ้าของล าเนาผ่านการแต่งงาน 
ด้วยในเรื่องจะเห็นความปรารถนาของชดที่มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะมีอภิสิทธิ์เหนือร่างกาย
และตัวตนของล าเนา ผ่านข้อความที่ว่า  

“เลิกท าอย่างนี้สักครั้งเถอะเนา คราวก่อนที่ผมพูดเรื่องนี้ คุณก็ลุกพรวดพราดเส
หาเรื่องอื่นมาพูดแทน ผมไม่ต้องการชาหรือกาแฟ ผมไม่ต้องการอะไรทั้งนั้น...ผมต้องการ
คุณ” เขาจ้องหล่อนไม่วางตา จ้องแน่วนิ่งที่นัยน์ตาวาม ๆ ของหล่อน 

“เนาอยู่นี่แล้วไงชด” หล่อนเริ่มปรนเขาด้วยจูบ...ที่ปลายจมูก...ที่วงปาก “มีเวลา
อีกคืนหนึ่งเต็ม ๆ ที่จะได้อยู่ด้วยกันเพียงล าพัง คุณก็รู้ว่าเที่ยวนี้เนามาได้เพียงสองวันแล้วก็
ต้องกลับไปท างาน ...งานของเนาอยู่ที่โน่นไม่ใช่ที่นี่ มันไม่ใช่เรื่องเต็มใจหรือไม่เต็มใจ  ชด
น่าจะเข้าใจไม่หรือ” หล่อนไล้แก้มสาก ๆของเขาไปมา 

“น่ันมันไม่ใช่ชีวิตคู่” เขาส านอง “คุณเต็มใจอยู่ที่โน่น จังหวัดบ้า ๆ อะไรของคุณ
ที่โน่น แล้วยังเต็มใจที่จะเห็นผมอยู่ที่นี่อย่างอดทน มองดูคุณเก็บกระเป๋าแล้วเดินออกจาก
ห้องนี้ไปซ ้าแล้วซ ้าเล่า  

(ล าเนาป่า, 2549: 23-24)   

ในข้อความนี้เป็นบทสนทนาระหว่างชดกับล าเนา ในตอนที่ทั้งคู่อยู่ด้วยที่กรุงเทพฯ ซึ่ง
ล าเนาใช้เวลาในวันหยุดของตนเองลงมาหาชดและอยู่ในเมืองตลอดวันหยุดนั้น แม้กรุงเทพจะเป็น
สถานที่ที่เธอไม่ชอบก็ตาม จะเห็นว่าแม้ชดจะมีล าเนาอยู่ข้างกาย ณ เวลานั้นแล้วก็ตาม แต่ชดก็ยังคง
ย ้ากับล าเนาว่าสิ่งที่ชดต้องการคือ “ล าเนา” ล าเนาที่ไม่ใช่ผู้หญิงที่จะมาอยู่กับชดแค่ในวันหยุดหรือ
เวลาว่าง แต่เป็นล าเนาที่จะมาเป็นผู้หญิงในกรรมสิทธิ์ของชดอย่างสมบูรณ์ทั้งในทางพฤตินัย ที่ตัว
ของล าเนาจะต้องมาแต่งงานอยู่กับชดที่กรุงเทพฯ และในทางนิตินัยที่ล าเนาจะต้องจดทะเบียนสมรส 
เพ่ือเป็นหลักประกันว่าจะเป็นผู้หญิงของชดอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ล าเนามองว่าแค่ได้ใช้เวลาอยู่
ด้วยกันโดยที่ไม่ต้องมีหลักประกัน ไม่ต้องท าตามกฎที่ไม่รู้ว่าใครสร้างขึ้นมาก็มีความสุขแล้ว แม้ว่าใน
ท้ายที่สุดชดจะยอมรับและเข้าใจในความคิด ความต้องการของล าเนาที่จะไม่จัดงานแต่งงานและจด
ทะเบียนสมรส แต่เมื่อล าเนาได้มาอยู่ที่กรุงเทพและยอมเป็นภรรยาตามความเข้าใจของชดเอง 
บทบาทของล าเนาที่ชดพยายามให้เป็นคือ บทบาทของภรรยาที่เป็นแม่ศรีเรือน ด้วยในระหว่างที่ชด
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ไปท างานนั้น หน้าที่ของล าเนาคือ ท างานบ้าน คอยเก็บเสื้อผ้าของชดส่งซักรีด แลเตรียมข้าวปลา
อาหารรอคอยชดกลับมาจากท างาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้หญิงอย่างล าเนาต้องการ  

นอกจากนี้ การปฏิเสธที่จะจดทะเบียนสมรสของล าเนา ผู้วิจัยมองว่ามีความเกี่ยวข้อง
กับประเด็นทางนิเวศวิทยาที่สะท้อนให้เห็นจิตวิญญาณเชิงนิเวศของล าเนา ด้วยการจดทะเบียนสมรส
ซึ่งเป็นเอกสารที่มีผลทาง “กฎหมาย” อันเป็นสิ่งที่คนในสังคมใช้อ้างถึงความถูกต้องและชอบธรรม
ต่อการครอบครองกรรมสิทธิ์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในที่นี้คือ “ผู้หญิง” อีกอย่างหนึ่งที่มนุษย์มักจะใช้
เอกสารอ้างสิทธิ์ก็คือ “ผืนดิน”ซึ่งการมองว่าผู้หญิงกับธรรมชาติอย่างผืนดินมีความสัมพันธ์กัน เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันและเป็นสิ่งที่ผู้ชายพยายามจะถือสิทธิ์ครอบครองนั้น สะท้อนออกมาให้เห็นอย่าง
ชัดเจนเมื่อพิจารณาจากสารที่ล าเนาพยายามจะบอกกับชด เมื่อชดแสดงทีท่าว่าจะขอล าเนาแต่งงาน 
ดังนี้ 

“วันหนึ่ง มีคนเดินเข้ามา 

เขาช้ีมือและประกาศว่า ‘ที่น่ีเป็นที่ของฉัน’ 

แล้วเขาก็เอาป้ายป้ายหนึ่งออกมาปักไว้ 

    ‘ห้ามผ่าน’ 

เขาล้อมรั้วรอบขอบชิด 

และในที่สุด เขาก็บอก ขายป่า 

เพราะค่าที่ว่า เขาเป็นเพียงคนประเภทท่ี 

รักกิน รักสูบ รักการล่าสัตว์ รักท้ิงเศษ 

กระดาษ  

(ล าเนาป่า, 2549: 98) 

ในข้อความที่ยกมานี้ ดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวที่ล าเนาเล่าให้ชดฟังเพ่ือวิพากษ์วิจารณ์
นักท่องเที่ยวที่ปากบอกว่ารักป่า ชื่นชอบธรรมชาติ อยากจะใกล้ชิดกับธรรมชาติจึงพยายาม
ครอบครองไว้ แต่การกระท ากลับสวนทางค าพูด การครอบครองนั้นก็เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของตน
เท่านั้น แต่เมื่อดูจากบริบทรอบ ๆ แล้ว เรื่องที่ล าเนาเล่าขึ้นนี้ เป็นเรื่องที่ล าเนาเล่าขึ้นระหว่างที่อยู่
กับชดก่อนที่ชดจะพูดขอล าเนาแต่งงานครั้งที่สอง เรื่องเล่านี้จึงเป็นเสมือนสารที่ล าเนาพยายามจะ
บอกกับชดว่าตนเองไม่ปรารถนาที่จะแต่งงานกับใคร เพราะไม่ต้องการการประกาศตนเป็น เจ้าเข้า
เจ้าของ เพราะสุดท้ายแล้วนั่นไม่ใช่ความรักแต่เป็นการปักป้ายครอบครองเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน
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เท่านั้น แต่ชดก็ยังคงไม่เข้าใจสิ่งที่ล าเนาพยายามจะบอก “เนาพยายามบอกให้ชดรับรู้และเข้าใจ
ความรู้สึกแท้ ๆ ของเนา แต่เนาอาจพูดไม่กระจ่างพอ...” (ล าเนาป่า, 2549: 100)   

ดังนั้นการปฏิเสธต่อกฎหมายอย่างการจดทะเบียนสมรสที่มีผลต่อการครอบครองเป็น
เจ้าของผู้หญิงของล าเนา ก็มีความเชื่อมโยงอย่างเห็นได้ชัดกับการครอบครองและเป็นเจ้าของผืนดิน 
จากค ากล่าวของล าเนาที่เล่าถึงการแต่งงานของชาวเขาที่ว่า “ไม่มีใบทะเบียนส าหรับที่นี่ มีแต่การอยู่
ร่วมกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน...การลุกขึ้นไปจดทะเบียน มันก็เหมือนกับการออกไป เซ็นสัญญาซื้อขาย
เท่านั้น เพ่ือที่จะได้ชื่อว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ” (ล าเนาป่า, 2549: 37)  เอกสารที่มีใบทะเบียนและมีการ
เซ็นสัญญาซื้อขายนั้น ส่วนใหญ่คือ “ที่ดิน” การที่มนุษย์ถือจะสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินก็ด้วย
เอกสารที่มีผลทางกฎหมาย การจดทะเบียนสมรสก็เป็นความพยายามของผู้ชายในการถือสิทธิิิ์

ครอบครองผู้หญิงเช่นเดียวกัน ทั้ง ๆ ที่ เอกสารทางกฎหมายเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือ
ผลประโยชน์ของมนุษย์ที่จะใช้ประโยชน์จากผืนดิน เพราะในความเป็นจริงไม่มีใครที่เป็นเจ้าของผืน
แผ่นดินอย่างแท้จริง มนุษย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผืนแผ่นดินเท่านั้น นอกจากนี้ตัวละครยังมองว่า ใบ
ทะเบียนเป็น “ใบผูกมัด” ที่คนเราสร้างขึ้นเพราะ “กลัวที่จะ ‘เสีย’ หรือ ‘ได้น้อย’ เกินไปต่างหาก” 
(ล าเนาป่า, 2549: 101)   

ความคิดนี้ของล าเนาจึงแสดงให้เห็นจิตวิญญาณเชิงนิเวศในตัวของล าเนาเอง และเป็น
ความคิดที่สอดคล้องกับแนวคิดประชาธิปไตยผืนดินของวันทนา ศิวะ ที่เห็นว่าการครอบครองผืนดิน
และจดสิทธิบัตรเหนือชีวิตและธรรมชาติเป็นวาทกรรมที่ว่าด้วย “สังคมที่มีกรรมสิทธิ์” ซึ่งทุกสิ่งทั้ง 
น ้า ความหลากหลายทางชีวภาพ เซลล์ ยีน สัตว์ พืช ล้วนเป็นทรัพย์สิน... วาทกรรมว่าด้วยสังคมที่มี
กรรมสิทธิ์ จึงซ่อนปรัชญาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อชีวิตของผู้ที่ปากเอ่ยค าขวัญสนับสนุนชีวิต แต่กลับ
แสวงหาการครอบครอง ควบคุมและผูกขาดของขวัญทั้งหมดจากโลกธรรมชาติแต่เพียงผู้เดี ยว (วิไล 
ตระกูลสิน, แปลจาก วันทนา ศิวะ, 2553: 6) การที่ล าเนาปฏิเสธกฎเกณฑ์เหล่านี้ก็เพราะการ
ครอบครองถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของเป็นสิ่งที่น าไปสู่ความไม่เท่าเทียม ในการที่มีใครคนใดคนหนึ่งมี
สิทธิ์ที่จะถือครองเป็นเจ้าของสิ่งใดสิ่งย่อมน าไปสู่สิ่งที่เรียกว่า “ผลประโยชน์” ที่มักจะมีฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งที่เป็นฝ่ายได้ และอีกฝ่ายหนึ่งต้องสูญเสีย อีกทั้งความคิดเรื่องประชาธิปไตยผืนดินของวันทนา 
ศิวะ ก็มีแก่นส าคัญคือความเท่าเทียมของทุกชีวิตบนโลก ไม่ใช่เพียงแค่มนุษย์ แต่เป็นสิ่งมีชีวิตทั้งมวล 
ทุกสายพันธุ์ในระบบนิเวศที่มีสิทธิ์ที่จะอาศัยและใช้ชีวิตอยู่บนผืนดินในโลกนี้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่ง
ความเท่าเทียมและการมีอิสระในการใช้ชีวิตก็เป็นสิ่งที่ล าเนาแสวงหาและพยายามท าให้เกิดขึ้นตลอด 
ดังที่แสดงให้เห็นในความสัมพันธ์ระหว่างชดกับล าเนา เมื่อมีความรักเกิดขึ้นสิ่งที่ผู้ชายอย่างชด
ต้องการคือให้ล าเนาละทิ้งการงานที่ท าอยู่เพ่ือมาอยู่กับชดที่กรุงเทพฯ ในขณะที่ล าเนานั้นเห็นว่า
คนเราควรจะมีอิสระในการเลือกทางเดินในการด าเนินชีวิตของตนเองอย่างเต็มที่ ไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่
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เป็นเพศเดียวกับตนเท่านั้น แต่เป็นมนุษย์ทุกคนที่ควรจะมีอิสระในตนเอง ไม่ต้องผูกมัดกับใคร ล าเนา
จึงไม่เคยขอให้ชดทิ้งงาน ทิ้งครอบครัวของตนไปอยู่กับล าเนา เพราะล าเนาเคารพในสิทธิ์ของชด ที่
ควรจะได้เลือกเส้นทางในการด าเนินชีวิตของตน 

“...ล าเนาไม่เคยคะยั้นคะยอให้เขาย้ายไปอยู่กับหล่อนเสียที่โน่น เปลี่ยนงานหรือ
เสี่ยงท าธุรกิจอื่น และไม่ใช่เพราะหล่อนตระหนักว่าธุรกิจดั้งเดิมของเขาอยู่ที่กรุงเทพฯ มัน
เป็นสิทธิ์โดยสมบูรณ์ของเขาที่จะเลือกมีชีวิตอยู่กับงาน แหละมันเป็นความสุขของหล่อน
โดยสมบูรณ์ที่จะเลือกอยู่กับงานของหล่อน บนหุบห้วยในพงหญ้าป่าใหญ่ที่โน่นด้วย”  

(ล าเนาป่า, 2549: 25)    

สิ่งหนึ่งที่ท าให้ล าเนามีความคิดเช่นนี้คือ ความสัมพันธ์ที่ล าเนามีกับธรรมชาติ ล าเนา
เป็นผู้ที่มีความหลงใหลและผูกพันกับธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง เรียกได้ว่า ธรรมชาตินั้นเป็นแหล่งก าเนิด
ของเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาและจิตใจของล าเนา  “ล าเนา” เป็นหญิงสาวชาวกรุง เธอเป็นผู้หญิ งที่เกิด
และเติบโตอยู่ในกรุงเทพฯ เคยอยู่สภาวะที่แวดล้อมไปด้วยแสงสีของเมืองกรุง ค่านิยมที่ฉาบฉวย ทว่า
สิ่งเหล่านี้ท าให้ “ธาตุในตัวหล่อนไม่อาจเบ่งบานงอกงามได้ในวงอันจ ากัดจ าเขี่ยของหน้ากากหลากสี 
เหลี่ยมเล่ห์กระเท่ห์ก ามะลอ จริตมายาอันแออัด จริตอารมณ์ที่สับปลับ ซึ่งคลุกเคล้าหล่อหลอมเป็น
สังคมเมืองที่ยืนหยัดอยู่กับวัตถุอย่างออกหน้าออกตา” (ล าเนาป่า, 2549: 159)  ล าเนาเห็นว่าสังคมใน
เมืองกรุงนั้นเป็นสังคมที่เห็นแก่วัตถุ เป็นสังคมจอมปลอมที่คนแต่ละคนนั้นต่างย้อมสี ประดิดประดอย
ตัวเองจนฉูดฉาดเกินธรรมชาติที่แท้จริง คนในสังคมเมืองจึงไม่อาจเป็นตัวของตัวเองได้ เพียงเพราะ
ต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากผู้คนที่อยู่ในสังคมเดียวกัน เธอจึงรู้สึกว่าสถานที่นี้ไม่ใช่ที่ของเธอ 
เป็นที่ที่เธอไม่สามารถแสดงความสามารถและแสดงความเป็นตัวตนของเธอออกมาได้อย่างเต็มที่ 
ล าเนาจึงไม่สามารถผูกตัวเองเข้ากับความเป็นเมืองได้ เมื่ออยู่ในเมืองเธอจะรู้สึกอึดอัดไม่สบาย ไม่ผูก
ผันกับสถานที่และผู้คน จนเลยไปถึงความรู้สึกที่ว่านี่ไม่ใช่ “บ้าน” แม้ว่าจะเป็นที่ที่เธอเกิดและเติบโต
มาก็ตาม เธอจึงต้องหันเหตัวเองออกจากสังคมเมืองและออกแสวงหาสถานที่ที่ดีกว่าและมีสิ่งที่
เหมาะสมกับเธอ ที่ซึ่งเธอสามารถปลดปล่อยความเป็นตัวตนของเธอได้ สถานที่นั้นคือป่าเขา ซึ่งมีสิ่งที่
เธอตามหาคือ “ธรรมชาติ” ธรรมชาติที่มีสันสันตรงข้ามกับความเป็นเมือง “สีที่หล่อนมองเห็นเข้าทีไร
ก็สะท้อนแปลบปลาบเข้านัยน์ตาจนต้องเลี่ยงเข้าหาสีธรรมชาติที่ยังคงอบอุ่นจริงใจ ไม่เสแสร้งแกล้งท า
เช่นแสงสีวูบวาบอันวิ่งไหว ๆ ขวักไขว่อย่างในเมือง ...ที่ผู้คนพากันละเมอหลงใหลใฝ่ใจจดจ่อ” (ล าเนา
ป่า, 2549: 160)   

ความหลงใหลและผูกพันกับธรรมชาติของล าเนา จึงมิได้เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งคราวเหมือน
นักท่องเที่ยวชาวกรุงทั่ว ๆ ไปอย่างที่ล าเนาได้วิจารณ์ว่า “ส่วนใหญ่ผู้คนที่มาเที่ยวมักพอใจธรรมชาติ 
พอใจความสุขสบายที่ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แต่ก็เพียงชั่วประเดี๋ยวประด๋าวที่เขาให้เวลา
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กับมัน ช่วงเวลาอันจ ากัดจ าเขี่ยเท่านั้น แล้วไม่นานเขาก็ลืมมันสนิท” (ล าเนาป่า, 2549: 46)  ล าเนา
ไม่ได้หลงใหล พอใจกับธรรมชาติเพียงเพราะความต่างของป่าเขากับเมืองที่จากมา แม้ว่าจุดเริ่มต้น
ของของความผูกพันที่ล าเนามีต่อธรรมชาตินั้น จะมาจากการท่องเที่ยวไปตามยอดดอยต่าง ๆ  แต่นั่น
ก็ท าให้ล าเนาได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และตระหนักถึงคุณค่าแท้จริงของธรรมชาติ  อีกท้ังธรรมชาติและ
สถานที่อย่างบนดอยนั้นได้ให้สิ่งต่าง ๆ กับล าเนา เป็นสิ่งที่หาไม่ได้จากสังคมเมือง อย่างหนึ่งเลยก็คือ 
ความสบายใจ ความจริงใจที่ล าเนาได้รับจากธรรมชาติ ทั้งจากธรรมชาติแวดล้อมโดยตรงที่ท าให้เธอ
ค้นพบเส้นทางของเธอเองคือ การมีวิถีชีวิตที่ด าเนินสอดคล้องไปกับธรรมชาติและจากผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกับธรรมชาตินั้น วัฒนธรรมของชาวเขาอย่างการแต่งงานที่ล าเนาได้ไปพบเห็นและสัมผัสอย่าง
ใกล้ชิดก็ท าให้ล าเนาได้ฉุกคิดและน ามาพัฒนาความคิดและตัวตนของเธอเอง จนกลายเป็นผู้หญิงที่มี
ความเชื่อมั่นและมีจุดยืนทางความคิดที่เข้มแข็ง จนใครก็ไม่สามารถมาสั่นคลอนหรือท าให้ไขว้เขวได้ 

ล าเนาจึงเป็นคนที่มองธรรมชาติแตกต่างคนคนทั่วไป เธอสามารถมองเห็นความสวยงาม
ของธรรมชาติ และสามารถสัมผัสกับสิ่งที่ธรรมชาติก าลังรังสรรค์ขึ้นได้ ธรรมชาติของล าเนาจึงเป็น
ธรรมชาติที่สวยงาม มีชีวิต สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามได้ อย่างหนึ่งก็คือ การบรรเลงบทเพลง ที่เธอ
เห็นว่ามีเพียงคนไม่กี่คนเท่านั้นที่จะเข้าถึง และได้ยินบทเพลงที่ธรรมชาติก าลังบรรเลงขึ้นได้ “...คน
บางคนอาจจะต้องรอเกือบทั้งชีวิต และบางคนชั่วชีวิตของเขาสูญเปล่าไปโดยไม่เคยได้พบเห็นสัมผัส
หรือได้ยินบทเพลงธรรมชาติสักท่อนเดียว ท่อนท านองอันอ่อนหวานกล่อมเกลา ...ดนตรีของหล่อนอยู่
ในสายลม โบกโบยทั่วไปในราวพุ่มใบสล้าง ไม่เลือกพัดแม้คนจนคนยากที่ดิ้นรนล าบากอยู่ในมุมอับ ๆ 
ของประเทศ” (ล าเนาป่า, 2549: 160)   ล าเนาจึงสามารถถ่ายทอดบทเพลงของธรรมชาติออกมาได้อย่าง
ละเมียดละไม ดังตอนที่ล าเนาเขียนจดหมายถึงชด ในตอนท้ายของจดหมายล าเนาได้เขียนประโยค
ต้องสัมผัสถึงชด ดังนี้ 

ป่าแต่งองค์ทรงเครื่องใหญ่ 

    ห่มสไบสีโศก 

    ตกกลางคืนก็เคลื่อนใบส่ายโยกกับลมไหว 

    ก้านก่ิงท าเสียงล้อลมพลางกวัดไกว 

    แล้วทิ้งใบจากก้าน...ลอยคว้างลม  

(ล าเนาป่า, 2549: 66)   
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 ในที่นี้ธรรมชาติก าลังบรรเลงบทเพลงแห่งฤดูกาล การแต่งองค์ทรงเครื่องของป่า คือ 
การที่ป่าก าลังผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่ผันเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ หมุนเวียนเปลี่ยนไปตาม
กาลเวลา การเปลี่ยนแปลงนี้เปรียบเสมือนการแสดงของธรรมชาติที่มีดนตรี มีการแต่งกายที่งดงาม  
แสดงไปพร้อมกับเสียงเพลงที่ธรรมชาติบรรเลงอยู่ ธรรมชาติของล าเนาจึงไม่ใช่ธรรมชาติที่อยู่นิ่ง ๆ 
แต่เป็นธรรมชาติที่มีความเคลื่อนไหว มีชีวิต มีอิสระในตัวเอง คนที่จะได้ยินบทเพลงหรือสัมผัสกับ
ธรรมชาติได้อย่างล าเนา ต้องเข้าถึงและเข้าใจในความเป็นไปของธรรมชาติ ดังนั้นคนที่บอกว่ารัก
ธรรมชาติแล้วมาสัมผัสธรรมชาติเพียงไม่นานจึงไม่อาจสัมผัสถึงสิ่งเหล่านี้ได้ เหมือนชดที่แม้ว่าจะชอบ
ล าเนา รักล าเนาที่ล าเนาใส่ใจต่อส่วนรวมและหลงใหลในธรรมชาติ ต่างจากผู้หญิงคนอ่ืน ชดเห็น
ความงดงามของธรรมชาติในตอนที่อยู่บนดอยกับล าเนา แต่ชดก็เหมือนนักท่องเที่ ยวทั่ว ๆ ไป ที่
พอใจกับธรรมชาติเวลาไปเที่ยว แต่แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมที่กรุงเทพๆ ชดจึงไม่อาจเข้าใจถึง
สิ่งที่ล าเนาก าลังจะบอกได้ “ชดเพียรอ่านประโยคต้องสัมผัสห้าบรรทัดล่างซ ้าแล้วซ ้าอีก หล่อน
พยายามบอกอะไรแก่เขาที่มากมายกว่านั้นกระนั่นหรือ” (ล าเนาป่า, 2549: 67)    

ดังนั้นแม้ว่าชดจะยินยอมที่จะใช้ชีวิตคู่กับล าเนาโดยที่ไม่มีงานแต่งงานและการจด
ทะเบียนสมรสแต่การกระท าทุกอย่างของชดนั้นไม่แตกต่างกับคู่แต่งงานทั่ว ๆ ไป ที่มีการก าหนด
บทบาทและสร้างกรอบให้ผู้หญิงท าตามอย่างชัดเจน ชดได้ใช้ประโยชน์จากการที่คิดว่าล าเนายอมที่
จะลงหลักปักฐานด้วยในการให้ล าเนาท าหน้าที่เป็นแม่ศรีเรือนอย่างเต็มที่ เหมือนกับที่ชดได้ใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติเพียงเพ่ือการท่องเที่ยวและอ านวยความสะดวกให้ตนเองเหมือนกับมนุษย์คน
อ่ืน ๆ ซึ่งนั่นต่างจากสิ่งที่ล าเนาคิดและต้องการอย่างแท้จริง ล าเนาต้องการอิสระในการด าเนินชีวิต
และสร้างประโยชน์เพ่ือส่วนรวม โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสและถูกเอารัดเอาเปรียบอย่าง
ชาวเขา เช่นเดียวกับธรรมชาติที่มีอิสระและมีคุณค่าในตัวเองมากกว่าการเป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยว
หรือทรัพยากรให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ ซึ่งกว่าที่ชดจะเข้าใจได้ก็ในตอนท้ายของเรื่อง “ไปเถิ ดเนา ไป
ตามล าเนาป่าของคุณ ...คุณได้ท าสิ่งทีมากค่าและยังประโยชน์ให้เพ่ือนมนุษย์ได้มากกว่าการอยู่ตรงที่
แคบ ๆ ตรงนี้” ชดร าพึงกับตัวเอง (ล าเนาป่า, 2549: 181)   สุดท้ายชดก็เข้าใจความเป็นล าเนา และ
เข้าใจถึงความงดงามของธรรมชาติที่ล าเนาพยายามจะสื่อ เห็นได้จากที่ชดนึกถึงประโยคต้องสัมผัสที่
ตนเองไม่เข้าใจนั้นขึ้นมาอีกครั้ง พร้อม ๆ กับการเข้าใจในตัวตนของล าเนา การเข้าถึงธรรมชาติของ
ชดนั้นจึงมาพร้อมกับการปลดปล่อยล าเนาออกจากการเป็นภรรยาของชดโดยสมบูรณ์ นั่นแสดงให้
เห็นว่า เรื่องของเพศสถานะ ไม่อาจมองแยกขาดกับสิ่งแวดล้อมได้ ดังที่นักสตรีนิยมเชิงนิเวศจ านวน
มากมองว่า การแก้ไขปัญหาด้านนิเวศวิทยา เชื่อมโยงโดยตรงกับการแก้ไขปัญหาการกดขี่ผู้หญิง 
กล่าวคือการสิ้นสุดของระบบชายเป็นใหญ่ จะน ามาซึ่งทั้งการปลดปล่อยผู้หญิงและลดวิกฤตด้าน
นิเวศวิทยา (KarenJ. Warren อ้างถึงใน ราณี หัสรังสี, 2561: 2) ดังนั้นการที่ชดปลดปล่อยล าเนา
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จากความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ ความเป็นภรรยาของชด ด้วยความเข้าใจในความต้องการและตัวตน
ของล าเนา นั่นท าให้ชดเข้าใจไปถึงเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน 

3.1.2.2 ล าเนากับจิตวิญญาณเชิงนิเวศ : อุดมการณ์ ความเสียสละ และการเรียกร้อง

ความเป็นธรรม 

“ล าเนาเกดิมาส าหรับงาน ไม่ใช่แต่งงาน” 

(ล าเนาป่า, 2549: 84) 

ประโยคข้างต้นนี้เป็นประโยคที่ล าเนากล่าวขึ้น เมื่อชดตัดสินใจขอล าเนาแต่งงานเป็น
ครั้งแรก สิ่งที่ล าเนาได้ตอบกลับการขอแต่งงานของชดไปนี้ เป็นประโยคที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายการใช้
ชีวิตของล าเนาอย่างชัดเจนว่าทุกลมหายใจและจิตวิญญาณของล าเนานั้นล้วนเป็นไปเพ่ือส่วนรวม 
นอกจากนี้การเลือกงานมากกว่าความรักของล าเนา ยังเห็นได้จากตอนที่ล าเนาเริ่มที่จะมีความรู้สึกดี 
ๆ ขึ้นกับชด มีความรู้สึกอ่อนไหวและเงียบเหงาเกิดขึ้นในยามค ่าคืนทั้ง ๆ ที่ความรู้สึกเหล่านี้ไม่เคย
เกิดขึ้นกับล าเนามาก่อน แต่ความรู้สึกนี้ก็ได้เกิดขึ้น จากความคิดถึงที่มีต่อชดเมื่อต้องห่างไกลกันด้วย
หน้าที่การงาน แต่แม้จะมีความรู้สึกเหล่านั้นเข้ามาครอบครองจิตใจอย่างไร เมื่อเสร็จสิ้นจากงาน
ประจ าของตนเองแล้ว แทนที่ล าเนาจะใช้ช่วงเวลาของวันหยุดนั้นกับคนรักอย่างชดอย่างเต็มที่ 
ล าเนากลับเลือกที่จะเข้าไปช่วยเหลือชาวเขาในโครงการอ่ืน ๆ ด้วยได้ยินว่าชาวเขาเหล่านั้นก าลัง
เดือดร้อนจากราคาสินค้าที่ตกต ่าลงจากการกดราคาของนายทุน ด้วยนายทุนนั้นหวังจะบีบคั้นให้
ชาวเขากลับไปปลูกฝิ่นอย่างเดิม มากกว่าพืชผลการเกษตรอย่างอ่ืน ดังนั้น แม้ว่าล าเนาจะไม่อาจ
ปฏิเสธหัวใจตนเองได้ว่าเธอก็รักชดและต้องการเขาเช่นกัน แต่ความรักนั้นก็ไม่สามารถดึงเธอไปจาก
อุดมการณ์ที่เธอมีอย่างแน่วแน่ได้   

“แล้วหล่อนก็ตอบตัวเองได้ด้วยค ายืนยนัอันเดิม ล าเนารักเขา สงสารเขา...แต่หล่อนก็
มีงานเป็นหัวใจที่ไม่มีใครหรือสิ่งใดเทียมเทียบ มันยิ่งใหญ่และไพศาลกว่าขอบเขตห้อมล้อมของ
ความรักระหว่างคนเพียงสองคน”  

(ล าเนาป่า, 2549: 159)    

งานส าคัญของล าเนาเมื่ออยู่ที่หมู่บ้านบนดอยนั้น คือ การพยามยามลดพ้ืนที่ปลูกฝิ่นของ
ชาวเขา ซึ่งบริเวณพ้ืนที่สูงภาคเหนือของประเทศไทยมีการท าไร่ฝิ่นเป็นจ านวนมาก แม้ว่าทางรัฐบาล
จะพยายามปราบปรามมาโดยตลอดก็ตาม ฝิ่นเป็นปัญหาที่มีมานานในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม นับได้ว่าเป็นยาเสพติดชนิดแรกที่สร้างปัญหา
ให้กับสังคมไทย ฝิ่นพบในสมัยใดยังไม่แน่ชัด แต่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือ ในสมัยพระเจ้าอู่ทอง 
(สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1) มีประกาศใช้ “กฎหมายลักษณะโจร” ที่มีบัญญัติห้ามซื้อ ขาย เสพฝิ่น จน
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ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็ยังคงมีการแก้ไขปราบปรามปัญหาเกี่ยวกับฝิ่นมาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหา
เรื่องฝิ่นก็ยังคงส่งผลกระทบต่อสังคมไทยจนถึงปัจจุบัน  โดยเฉพาะในกลุ่มชาวเขาบนพ้ืนที่สูงของ
ประเทศไทย ฝิ่นได้ถูกซึมซับ สอดแทรกและปรับเปลี่ยนเข้ามามีบทบาทอย่างแนบแน่นเป็นส่วนหนึ่ง
ของความเชื่อ วิถีชีวิต จารีตวัฒนธรรม และเศรษฐกิจของชาวเขา (กฤตยรัฐ ปารมี, 2557: 1-2)  

ในช่วงเวลาหนึ่งฝิ่นเป็นเพียงพืชที่ปลูกเสริมในแปลงเพ่ือเป็นยารักษาโรคหรือยาชูก าลัง
เท่านั้น และด้วยเป็นที่นิยมแพร่หลายมากฝิ่นจึงได้กลืนกลายไปกับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นชาติพันธุ์
ต่าง ๆ บนพื้นที่สูง (กฤตยรัฐ ปารมี, 2557: 116)  จากการปลูกฝิ่นแบบยังชีพ ภายหลังได้เปลี่ยนผ่าน
ไปสู่การผลิตฝิ่นเป็นพืชการค้าเชิงพาณิชย์ แต่เดิมชาวเขามีวัฒนธรรมการปลูกฝิ่นและระบบ
การเกษตรที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของระบบนิเวศ ปลูกฝิ่นเพ่ือบริโภคและขายผลผลิตส่วนเกิน พร้อม ๆ 
กับปลูกพืชชนิดอ่ืนเพ่ือบริโภคและลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วย (อรัญญา ศิริผล , 2544: 44) ภายหลังจาก
การชักน าสนับสนุนของพ่อค้าและรัฐบาลในช่วงเวลาหนึ่ง การปลูกฝิ่นได้ระบาดออกเป็นแปลงใหญ่ 
กลายเป็นพืชเศรษฐกิจของชาวเขาในพ้ืนที่สูงและเป็นพืชที่ท าก าไรได้มาก จนมีการตระหนักถึงปัญหา
จากฝิ่น ด้วยมองว่าเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่ง จากที่เคยสนับสนุนให้มีการปลูกฝิ่นอย่างถูกกฎหมาย 
รัฐบาลได้ยกเลิกให้มีการปลูกฝิ่นอย่างเด็ดขาด แม้ว่าจะมีการปราบปรามการปลูกฝิ่นอย่างจริงจัง โดย
รฐับาลได้ออกกฎหมายยกเลิกการปลูกและเสพฝิ่นขึ้นในปี พ.ศ. 2501 แต่กฎหมายกลับไม่มีผลในทาง
ปฏิบัติในเขตชายแดนห่างไกล ชุมชนบนพ้ืนที่สูงได้ผนวกฝิ่นเข้ากับการเกษตรเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ก่อน
หน้านั้นและยังคงท าการปลูกฝิ่นภายใต้ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจการเมืองบนภูเขาสืบเนื่องต่อมาอีก
หลายสิบปี (อรัญญา ศิริผล, 2544: 80-81) ในเรื่อง “ล าเนาป่า” ได้แสดงให้เห็นว่า การปลูกฝิ่นบน
พ้ืนที่สูงภาคเหนือของประเทศไทยยังมีอยู่เป็นจ านวนมาก แม้จะมีกลุ่มคนที่พยายามลดพ้ืนที่การปลูก
ฝิ่นลงแต่ก็ไม่เป็นผลส าเร็จนัก  

เมื่อล าเนาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเกษตรกรรมบนดอยที่มีจุดมุ่งหมายหลักคือ 
การลดพ้ืนที่ปลูกฝิ่น สิ่งที่ล าเนาท าไม่ใช่การบอกให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นและท าลายไร่ฝิ่นโดยทันที 
เนื่องจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเขาและสภาพพ้ืนที่บางส่วนได้ถูกแปรสภาพไปจากเดิม ชาวเขา
บางส่วนได้พ่ึงพาระบบตลาดจนยากที่จะถอนตัว บางคนก็ยังต้องท าไปเพ่ือใช้หนี้สินเก่า ๆ หากให้
ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นไปโดยทันที่โดยที่เขาเหล่านั้นไม่มีอาชีพมารองรับ สุดท้ายแล้วเขาก็จะกลับไปปลูก
ฝิ่นดังเช่นที่เคยเป็นมา สิ่งที่ล าเนาท าคือ ส่งเสริมอาชีพชาวเขาโดยการให้เขาสามารถพ่ึงพาตนเองได้
จากการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ มีการท าแปลงสาธิตเพ่ือเป็นตัวอย่างให้ชาวเขาปลูกดอกไม้เมือง
หนาวเป็นพืชเศรษฐกิจทดแทนฝิ่น พร้อมทั้งสนับสนุนการท าการเกษตรเพ่ือการยังชีพ มีการปลูกพืช
และเลี้ยงสัตว์เพ่ือบริโภคในครอบครัว ไร่ฝิ่นแปลงใหญ่จึงเริ่มหายไปจากหมู่บ้านชาวเขาที่ล าเนาอยู่ 
แทนที่ด้วยดอกไม้และพืชผักผลไม้เมืองหนาว  
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“ที่นี่แต่ก่อนเป็นไร่ฝิ่นทั้งหมด เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่บางช่วงในที่เรายังไปไม่ถึง แต่เรา
พยายามให้มันลดลงด้วยการช่วยเขาปลูกพืชผักและดอกไม้ขาย อาจจะต้องใช้เวลานานมาก
เกินกว่าเรี่ยวแรงที่เรามีกันไม่กี่มือ แต่ชาวเขากลุ่มนี้กลับเห็นดีเห็นงามและคล้อยตามเหตุและ
ผลที่เขาเชื่อว่ามันน่าจะเป็นทางออกท่ีกว่าส าหรับพืชผลและดอกไม้สวย ๆ ของเขา เราจึงหลับ
ได้สนิทจนถึงรุ่งสาง ไม่ต้องคอยกลัวว่าดอกฝิ่นจะพากันขยายกลีบเต็มทุ่งดังปีก่อน ๆ”  

(ล าเนาป่า, 2549: 34) 

นอกจากนี้ ล าเนายังได้ก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชาวเขา ท าให้ชาวเขาเกิดความ
ไว้ใจ ด้วยล าเนามอบความปรารถนาดีและจริงใจให้กับพวกเขา การแก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝิ่นนั้นการให้
ความร่วมมือของชาวเขาในพ้ืนที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินงาน สิ่งแรกที่ต้องท าคือ ท าให้
ชาวเขาเหล่านั้นเกิดความไว้วางใจ และให้ความร่วมมืออย่างดี ซึ่งล าเนาประสบความส าเร็จอย่างยิ่ง 
ชาวเขาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างเป็นมิตรและให้ความไว้เนื้อเชื่อใจล าเนาเป็นอย่างดี การลดพ้ืนที่ปลูกฝิ่น
ในหมู่บ้านที่ล าเนาอาศัยอยู่จึงประสบความส าเร็จ อันเนื่องมาจากความร่วมมือร่วมใจของชาวเขา ดังที่ 
กฤตยรัฐ ปารมี (2557: 102) กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นโดยการตัดท าลายไร่ฝิ่นนั้นไม่ใช่
การแก้ไขปัญหาในระยะยาว เนื่องจากไม่ได้เปลี่ยนให้เขารู้จักความคิด รู้จักช่องทางอ่ืน ๆ หรือมีการ
เข้าถึงพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความเป็นเพ่ือนอย่างแท้จริง ชาวบ้านเหล่านั้นไม่ได้ต้องการความสงสาร แต่
ต้องการความเป็นคนของเขาเหมือนกับที่เราเป็น ซึ่งการที่ล าเนาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชาวบ้าน ก็ท า
ให้ล าเนาเข้าใจปัญหาและสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจให้กับชาวเขาได้เป็นอย่างดี 

การด าเนินงานของล าเนานั้น แม้จะได้รับความร่วมมือจากชาวเขาในหมู่บ้านที่ล าเนา
เข้าไปอาศัยเป็นอย่างดี แต่ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ นั้นกลับไม่สามารถด าเนินไปได้อย่างเรียบง่าย เหตุผล
ประการหนึ่ง คือ ผลตอบแทนจากผลผลิตชนิดอ่ืนได้น้อยกว่าที่เคยได้จากการปลูกฝิ่นมาก ราคาของ
ผลผลิตจึงเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ท าให้ชาวเขากลับไปปลูกฝิ่นอีกครั้ง อีกทั้งเมื่อมีการสนับสนุนให้
ชาวเขาปลูกพืชชนิดอ่ืนเป็นพืชเศรษฐกิจแทนฝิ่น ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ไม่มีตลาดมารองรับผลผลิตจาก
เกษตรกรรายย่อยอย่างชาวเขา แม้จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ แต่ก็โดนกดราคาลง จนชาวเขาไม่
สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายจากการท าการเกษตรได้ ด้วยผลตอบแทนนั้นน้อยกว่าการปลูกฝิ่นมาก แม้
จะมีการตั้งสหกรณ์ชาวเขาแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถต่อสู้กับการตัดราคาของนายทุนรายใหญ่ไปได้ ซึ่ง
ล าเนาได้วิพากษ์วิจารณ์คนกลุ่มนี้ว่า “คนท าไมจึงโลภได้ไม่รู้จักหยุดจักหย่อน ท้องเขาก็แค่นั้น แต่
ความอยากของเขาดังมีสักหมื่นสักแสนท้อง” (ล าเนาป่า, 2549: 91) และด้วยนายทุนส่วนหนึ่งได้ผล
ประโยชน์มหาศาลจากการปลูกฝิ่นของชาวเขา จึงสนับสนุนหรือใช้อ านาจทางเศรษฐกิจบีบบังคับ
ชาวเขาให้กลับไปปลูกฝิ่น ด้วยการร่วมมือกันกดราคาผลผลิตชนิดอ่ืนของชาวเขาลง ท าให้โครงการ
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ท าลายไร่ฝิ่นนั้นด าเนินไปอย่างยากล าบาก ด้วยชาวเขาที่เคยล้มเลิกการท าไร่ฝิ่นกลับไปปลูกฝิ่นอีก
ครั้งเพราะขายได้ง่ายและได้ก าไรดีกว่า 

“ความเดือดร้อนจากการที่ราคาสินค้าตกลงเรื่อย ๆ นี้ จึงเป็นข้อที่ท าให้บรรดา
หัวหน้าหน่วยต่าง ๆ พากันวิตกและเกรงว่าชาวเขาจะเสียก าลังใจไปพะเรอ 

และที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือ ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ อาจจะหันเข้าหาไร่ฝิ่นที่ได้ถากจนเหี้ยน
ราบเป็นหน้ากลองให้กลับฟ้ืนคืนข้ึนมาใหม่ เพราะค่าที่ซื้อขายได้คลอ่งแม้ตัวกฎหมายจะค ้าบ้าน
ค ้าเมืองอยู่ก็ตาม แต่ไม่อาจเข้าไปค ้าคอพวกเศรษฐีรายใหญ่รายย่อยซึ่งมิได้ท้อถอยจากความ
พยายามที่จะชักจูงพวกเขาให้หวนกลับไปเห็นผิดเป็นชอบอย่างพวกตน เมื่อเงินต่อเงิน ไร่ฝิ่นท้ัง
ในที่ลับและที่แจ้งก็จะพากันบานไสวขยายกลีบในพริบตา”  

(ล าเนาป่า, 2549: 73)   

นอกจากการท าเกษตรกรรมที่ไม่เป็นผลส าเร็จแล้ว ล าเนายังได้วิพากษ์วิจารณ์ลัทธิ
บริโภคนิยมและวัตถุนิยมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ปัญหาการปลูกฝิ่นแก้ไขได้อย่างยากล าบาก ด้วย
ลัทธิบริโภคนิยมอันเป็นระบบของคนเมืองได้เข้ามาแพร่ระบาดในหมู่ชาวเขา ก่อให้เกิดสภาวะหนี้สิน
ขึ้น ท าให้สุดท้ายแล้วชาวเขาไม่อาจปฏิเสธการพ่ึงพิงทางเศรษฐกิจกับนายทุนได้  ด้วยนายทุนยื่นมือ
เข้ามาช่วยเหลือโดยการแลกกับการกลับไปปลูกฝิ่นเช่นเดิม ดังนั้นการน าความเจริญทางวัตถุ และวิถี
ชีวิตที่ฟุ่มเฟือยของชาวเมืองเข้าไปในหมู่ชาวเขา จึงท าให้พวกเขาเห็นความส าคัญของเงินมากกว่าวิถี
ชีวิตดั้งเดิม จนปรับเปลี่ยนพ้ืนที่บนดอยที่เคยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้แปรสภาพกลายเป็นไร่ฝิ่นที่
กว้างสุดลูกหูลูกตา 

“ดอกเบี้ยมันได้ระบาดขึ้นมาถึงข้างบนนี้แล้ว ชาวเขาต้องพากันยอมตายจมดอกเบี้ย
ไปด้วยอีกรายงั้นหรือ ทั้ง ๆ ท่ีเขาไม่เข้าใจและไม่เคยรู้จักมันมาก่อนเขามีแต่ความซื่อและความ
จริงใจ แต่ระบบของคนเมืองกลับไม่ยอมผ่อนผัน มิหน าซ ้ายังเอารัดเอาเปรียบพวกเขาอย่าง
หน้าไม่อาย และพวกที่ใช้อิทธิพลก็ก าลังพยายามยื่นมือเข้ามาช่วยพวกเขาให้ดิ้นต่อไปบนแผ่น
ธนบัตรที่ต้องแลกมาด้วยฝิ่น!”  

(ล าเนาป่า, 2549: 92) 

ในที่นี้อุดมการณ์ในการท าเพ่ือส่วนรวมของล าเนาได้แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณเชิง
นิเวศของเธอที่พยายามจะต่อสู้กับค่านิยมกระแสหลักของสังคมเรื่องทุนนิยมและลัทธิบริโภคนิยม ซึ่ง
ทั้งสองอย่างนี้ล้วนเป็นกระบวนการทางเศรษฐกิจและสังคมที่เข้ามามีส่วนในการก าหนดรูปแบบการ
ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ในที่นี้นายทุนและพ่อค้าคนกลางมีส่วนเข้ามาก าหนดการใช้ประโยชน์จาก
ผืนดินที่ชาวเขาด ารงชีวิตอยู่ โดยใช้อ านาจทางเศรษฐกิจที่ตนเองมีบีบให้ชาวเขาปลูกฝิ่นเป็นพืช
เศรษฐกิจ ด้วยฝิ่นเป็นผลผลิตที่ตนเองจะได้รับก าไรสูงสุด จึงปฏิเสธไม่ได้ว่ากระบวนการเหล่านี้เป็น
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ตัวบ่อนท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่มีที่สิ้นสุด จะเห็นได้ว่าสังคม
ทุนนิยมและบริโภคนิยมนั้นต่างมุ่งหวังที่ผลก าไรและผลผลิต โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่จะตามมาในระยะยาว ในเรื่องนี้เห็นได้อย่างชัดเจนจากการที่ทั้งสองสิ่งเข้ามาท าลายชีวิตดั้งเดิมของ
ชาวเขาท่ีอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศจนเกินความพอดี แต่เดิมนั้นชาวเขา
มีวิถีชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาติ แม้ว่าพวกเขายังต้องใช้ผืนป่าในการด ารงชีวิต แต่ก็มีวิธีการในการ
รักษาป่าและอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยส่งผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุด เห็นได้จากวัฒนธรรมและ
การด ารงชีวิตของชาวเขาในหมู่บ้านที่ล าเนาเข้าไปช่วยเหลือ ส่วนหนึ่งพวกเขายังคงมีวิถี ชีวิต 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมแบบดั้งเดิม นอกจากพ้ืนที่ที่เคยปลูกฝิ่นแล้ว ป่าโดยรอบยังคงอุดม
สมบูรณ์ มีต้นไม้ข้ึนอยู่อย่างหนาแน่นจนชดกล่าวถึงป่าที่นั่นว่า “ไม่ค่อยได้เคยเห็นป่าที่ไหนสวยจับใจ
เท่าที่นี่” (ล าเนาป่า, 2549: 32)  วิถีชีวิตของชาวเขาในหมู่บ้านนี้เห็นได้จากการปลูกเรือน ที่โดยปกติ
แล้วชาวเขาส่วนใหญ่จะไม่ตัดไม้เนื้อแข็งมาสร้างบ้าน แต่จะน าไม้ที่หยิบหาได้ง่ายหรือเป็นไม้ไผ่แทน  

“ฉลอง ล าเนากับบุรีเข้าไปทักทายหัวหน้าหมู่บ้านซึ่งมีอยู่เพียงสี่ห้าหลังคาเรือน 
ลักษณะตัวบ้านส่วนใหญ่ที่ชดเห็นเป็นโครงสร้างจากไม้ทั้งต้นอันเป็นวัสดุท้องถิ่นที่หยิบเอามา
ใช้ได้โดยไม่ต้องซื้อหาด้วยราคาแพงจับใจอย่างไม้ในเมือง หรือไม่ก็เป็นไผ่ทั้งล าท าเป็นตงรับพื้น
ไม้กระดานหยาบ ๆ บ้างก็ทุบแผ่เป็นแผ่นปูเป็นฝาก ฝาขัดแตะใช้ไม้ไผ่เช่นเดียวกัน ฝาบ้านทุก
หลังปราศจากซึ่งหน้าต่าง ภายในยกเป็นแคร่ส าหรับนอน ที่เขาแลลอดเข้าไปเห็นนั้นมีอยู่
ประมาณสามถึงสี่แคร่ด้วยกัน”  

(ล าเนาป่า, 2549: 34)   

นอกจากการเลือกไม้มาใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัยจะส่งผลกระทบต่อป่าโดยรอบน้อย
มากแล้ว จากการบรรยายถึงภายในตัวบ้านของชาวเขาท่ีประกอบไปด้วยแคร่หลายตัวส าหรับนอนใน
ข้อความที่ยกมาข้างต้น ยังแสดงให้เห็นว่าชาวเขาในหมู่บ้านที่ล าเนาอยู่ เป็นชาวเขาที่ยังอยู่รวมกัน
เป็นครอบครัวขยาย ภายในบ้านที่อาศัยประกอบไปด้วยสมาชิกหลายคน  และภายในหมู่บ้านเองก็มี
เพียงไม่กี่หลังคาเรือนเท่านั้น ท าให้ชาวเขาในหมู่บ้านนี้มีการใช้ไม้เพ่ือการอยู่อาศัยน้อยมาก ป่า
โดยรอบจึงยังคงอุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม วิถีชีวิตเช่นนี้ของชาวเขาเป็นวิถีชีวิตที่ด ารงไว้ได้อย่าง
ยากล าบาก ด้วยกระแสของทุนนิยมที่ไม่หยุดยั้งที่จะรุกเข้ามาและบีบคั้นให้ชาวเขาต้องเปลี่ยน
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเดิมที่มีต้นไม้ พืชพรรณหลากหลายให้กลายเป็น “ทะเลฝิ่น” ทั้งหมด 
ค าว่า “ทะเลฝิ่น” นี้เป็นค าที่ได้มาจาก “มาวิ” นักเรียนชาวเขาคนหนึ่งของล าเนา ที่ใฝ่ฝันอยากจะ
เห็นทะเลสักครั้งหนึ่ง เพียงเพราะได้ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับทะเลจากล าเนา มาวิอยากเห็นทะเลจนเก็บ
เอาไปนอนฝัน เพียงแต่ทะเลในฝันของมาวินั้น มีดอกไม้ขึ้นอยู่เต็มทะเล ดอกไม้นั้นคือ ดอกฝิ่น มาวิ
ได้เก็บเรื่องราวเกี่ยวกับทะเลซึ่งเป็นที่ที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่ และปะติดปะต่อกับภูมิประเทศที่เขาอยู่มา
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ตั้งแต่เกิดไปฝันถึง กลายเป็นฝันร้ายของเด็กคนหนึ่งไป จากความฝันของมาวิแสดงให้เห็นพ้ืนที่บน
ดอยที่ถูกท าให้กลายเป็นไร่ฝิ่น ว่ากินเนื้อที่กว้างใหญ่มาก จนเด็กคนหนึ่งน าไปจินตนาการว่าเป็น
เหมือนทะเลที่ได้ฟังมา การด าเนินงานของล าเนาในการพลิกฟ้ืนผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์จึง
เป็นไปอย่างยากล าบาก จากความโลภอันไม่มีที่สิ้นสุดของคนกลุ่มหนึ่ง ที่ยังหวังผลก าไรอันมหาศาล
จากการปลูกฝิ่นของชาวเขา  

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเรื่องล าเนาป่าที่ล าเนาที่ล าเนามักจะกล่าวถึงจึงไม่ใช่แค่ปัญหาจาก
มลพิษและขยะในเมือง แต่ เป็นปัญหาการท าลายธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในป่าเขา การ
วิพากษ์วิจารณ์ถึงพ่อค้าและนายทุนของล าเนา จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงรากเหง้าข องปัญหา
สิ่งแวดล้อมว่าส่วนหนึ่งมาจากโครงสร้างทางสังคม โดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจ ระบบทุนนิยมนั้นเน้น
การสะสมทุน ท าให้เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจ รายได้อันไม่สมเหตุสมผล มีคนที่มีรายได้มากและมีคนที่
ขาดแคลน คนที่รวยกว่าและมีอ านาจทางเศรษฐกิจมากกว่าก็เป็นผู้ที่ก าหนดความเป็นไปของตลาด 
ส่วนคนที่ไม่มีอ านาจทางเศรษฐกิจเมื่อไม่มีทางเลือกก็จ าเป็นต้องคล้อยตามที่ผู้มีอ านาจก าหนด ซึ่ง
ความต้องการของผู้มีอ านาจเหล่านั้นล้วนเป็นสิ่งที่ต้องกอบโกยจากธรรมชาติทั้งสิ้น ด้วยความไม่เท่า
เทียมที่เกิดขึ้นนี้ล าเนาจึงพยายามต่อสู้กับนายทุนและพ่อค้าคนกลางเพ่ือให้ความเป็นธรรมขึ้นในสังคม 
มีการเรียกร้องถึงจริยธรรมที่มีต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน แต่ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นผลส าเร็จนัก  

“เนาเข้าไปขอร้องพวกพ่อค้าให้ช่วยกันบ้าง ยอมเสียก าไรของเขาบ้างเถิดเพื่อช่วยเพื่อน
มนุษย์ด้วยกัน เหตุผลของพวกเรามันใช้ไม่ได้เลยส าหรับคนที่เคยแต่ ‘ได้’ และไม่เคยรู้จักค าว่า 
‘เสียสละ’”  

(ล าเนาป่า, 2549: 92) 

แต่ไม่ว่าทางเดินเพ่ือส่วนรวมของล าเนานั้นจะประสบกับปัญหามากมายอย่างไรก็ตาม 
ล าเนาก็ยังคงไม่ย่อท้อและพยายามต่อสู้กับความอยุติธรรมที่เกิดขึ้น ด้วยตระหนักว่าหากตนไม่ลงมือ
ท าแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ย่อมแย่กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน “คิดแล้วเหนื่อยจนบางครั้งไม่อยากจะกระดิก
กระเดี้ย แต่ถ้าเรางอมืองอเท้า คุณก็รู้ค าตอบไม่ใช่หรือ” (ล าเนาป่า, 2549: 93) 

3.1.2.3 ล าเนากับบทบาทความเป็นครู 

ล าเนาเป็นผู้หญิงที่มีจิตวิญญาณแห่งความเสียสละอยู่เต็มเปี่ยม นอกจากเธอจะมุ่งมั่น
กับการท าให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม โดยการช่วยเหลือชาวเขาผ่านงานหลักของเธอใน
โครงการเกษตรกรรมบนดอย แต่นอกเหนือจากงานหลักนั้นแล้ว สิ่งที่ล าเนาได้รับอาสาท าอีกอย่าง
คือ การเป็นครูของเด็กชาวเขา ท าให้ล าเนาได้สวมบทบาทอีกบทบาทหนึ่งคือ บทบาทการเป็นครู 
กล่าวได้ว่า เวลาในชีวิตของเธอนั้นล้วนอุทิศเพ่ือส่วนรวม ในเริ่มแรกของการอาสาท าหน้าที่ครูให้กับ



  91 

เด็ก ๆ นั้น ล าเนาเริ่มจากความรู้สึกที่รักเด็กเป็นทุนเดิมจะเห็นได้จากที่เมื่อล าเนามาอยู่กับชดเธอ
มักจะนึกถึงเด็กนักเรียนของเธอเสมอ ล าเนาคิดว่าเด็กชาวเขาไม่มีโอกาสในการเข้าถึงความรู้ทั้งใน
ต าราและในการเห็นโลกในพ้ืนที่อ่ืน ๆ จึงอยากให้เด็ก ๆ เหล่านี้ได้มีโอกาสในการเรียนรู้อย่างเด็ก ๆ 
ในเมือง สิ่งที่เธอสอนจึงมีท้ังวิชาในหนังสือเรียนและเรื่องเล่าถึงสถานที่และสิ่งอื่น ๆ ที่เด็กเหล่านี้ไม่มี
โอกาสที่จะได้พบเจอ และด้วยการอบรมปลูกฝังจากผู้หญิงที่มีจิตวิญญาณเชิงนิเวศอย่างล าเนา ท าให้
เด็กชาวเขาเหล่านั้น เป็นผู้ที่มีจิตส านึกต่อส่วนรวมยิ่งกว่าเด็กที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงกว่า 
อย่างเด็กในเมืองหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ในเมืองก็ตาม 

“เด็ก ๆ ของล าเนาข้างบนโน้นรู้จักแม้กระทั่งการน าใบตองตึงสดที่ใช้ห่อข้าวเหนียว
จากบ้านมากินกลางวัน ท้ิงลงกระบุงที่จัดไว้เป็นที่เป็นทาง หากว่าถ้าทิ้งใบไม้ที่ไม่ใช้ลงข้างทาง 
มันก็จะเปื่อยยุ่ยไปเองตามกาลเวลา แต่ถุงพลาสติกที่คนเมืองชอบใช้ไม่เคยเปื่อยลงได้แม้
กาลเวลาจะผ่านไปแล้วนานนับปี แม้ว่าคนเมืองจะได้เรียนรู้ถึงสภาพของมันแล้วก็ตาม” 

(ล าเนาป่า, 2549: 75-76) 

เรื่องการทิ้งขยะให้ลงถังนี้ดูจะเป็นเรื่องง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็พูดถึง แต่ก็เป็นปัญหาที่ไม่
สามารถแก้ไขได้อย่างจริงจังเสียที ล าเนาเป็นคนหนึ่งเป็นเห็นถึงปัญหานี้ว่า ไม่ใช่แค่เป็นการทิ้งขยะ
ไม่ลงถัง แล้วมีสิ่งสกปรกระเกะระกะตกอยู่บนพ้ืนถนน จนน าไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ตามมา 
เช่น น ้าท่วม น ้าขังจากการอุดตันของสิ่งปฏิกูลที่ไม่ควรจะอยู่บนท้องถนนเหล่านี้ แต่เป็นเรื่องของ
ระเบียบวินัยและจิตส านึกต่อส่วนรวม ซึ่งผู้ใหญ่ในเมืองขาดแคลนสิ่งเหล่านี้และกลายเป็นตัวอย่าง
ให้กับเด็กซึมซับปฏิบัติต่อไป ล าเนาจึงพยายามปลูกฝังเรื่องเหล่านี้ให้กับลูกศิษย์ของเธอ ด้วย
ตระหนักว่า “การปลูกฝังนิสัยเพ่ือส่วนรวมกับเด็ก ๆ นั้นง่ายกว่าผู้ใหญ่นัก และล าเนามองเห็นว่า
น่าจะเป็นเรื่องเพชรน ้าเอกที่ควรรีบปลูกฝังอย่างตั้งอกตั้งใจพร้อม ๆ กันทั่วประเทศ เพ่ือว่าสังคมของ
เด็กที่จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าจะได้ใหม่เอ่ียมสะอาดตากว่าที่เคยเป็นมาทุกสมัย” (ล าเนาป่า, 
2549: 77) จะเห็นได้จากข้อความที่ยกมาก่อนหน้านี้ แม้สิ่งของที่เด็กเหล่านั้นใช้จะเป็นสิ่งที่มาจาก
ธรรมชาติเอง จึงมิได้ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศอย่างเช่นของที่คนในเมืองใช้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลาสติก
และโฟมที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ แต่การปลูกฝังจิตส านึกต่อส่วนรวมและเอ้ือต่อการรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ก็ท าให้เด็ก ๆ เหล่านี้มีระบบระเบียบ ไม่มักง่าย และรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมที่ไม่ใช่
แค่สังคมมนุษย์ แต่รวมถึงระบบนิเวศท้ังหมด เคารพต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ในระบบนิเวศ ต่างจากเด็กใน
เมืองที่ซึมซับความมักง่ายของพวกผู้ใหญ่ที่ใช้รถใช้ถนน จนเกิดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่แก้ไขได้ยาก
อย่างเช่นทุกวันนี้ กล่าวได้ว่า บทบาทความเป็นครูของล าเนาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณเชิงนิเวศ
นี้ ได้ท าหน้าที่หล่อหลอมเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและระบบนิเวศให้เป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้เป็นอย่างดี 
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3.1.3 “ใจดวงร้าว”: ผู้หญิงกับการหลอมรวมจิตวิญญาณกับธรรมชาติ  

 “ใจดวงร้าว” เป็นนวนิยายล าดับที่สองของศิเรมอร อุณหธูป ที่แต่งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2533 ซึ่ง
เป็นช่วงที่ประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 6 ซึ่งเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในลักษณะที่มีการเร่งรัดจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่เรียกกัน
ว่า “สังคมนิกส์” สืบเนื่องจากการพัฒนาประเทศเช่นนี้ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและความ
เสื่อมโทรมของธรรมชาติตามมาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งการรุกรานป่าเพ่ือน ามาใช้เป็นทรัพยากรในการผลิต 
การสร้างมลพิษที่ส่งผลต่อทั้งมนุษย์ สัตว์และระบบนิเวศจากระบบอุตสาหกรรม การที่ได้พบเห็น
ปัญหาเหล่านี้ท าให้ศิเรมอร อุณหธูป ตระหนักว่าต้องลงมือท าบางสิ่งเพ่ือธรรมชาติที่ถูกท าร้ายอยู่ทั่ว
ทุกที่เหล่านี้ ดังค ากล่าวที่ว่า 

“เรื่องธรรมชาติ มันถือเป็นความรัก มีอยู่ช่วงหนึ่งสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะ
วัณ เรารู้สึกว่าทนไม่ได้แล้ว มองไปทางไหนเห็นแต่ปัญหาสิ่งแวดล้อม เขาถูกรังแกทุกหัวระแหง 
ถูกรุกล ้าพื้นที่ของเขา เลยตัดสินใจทิ้งโต๊ะท างานที่เต็มไปด้วยเรื่องสั้น นวนิยาย ไปลุยกับปัญหา
นั้นเลย”  

(มณีกรานต์, 2549: 22) 

 “ใจดวงร้าว” เป็นเรื่องของลิบดา เด็กสาววัย 17 ที่มีความผูกพันกับธรรมชาติ ห่วงหวงและ
เห็นคุณค่าความส าคัญของธรรมชาติอย่างลึกล ้า โดยเฉพาะ “เขา” ต้นยางอายุกว่าสามร้อยปีที่เธอพบ
ในตอนเด็ก เมื่อเจอ “เขา” ครั้งแรก ลิบดาสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่และความสุขที่เย็นสงบ ก่อเกิดเป็น
สายใยที่รัดลิบดากับเขาไว้อย่างแนบแน่น และนั่นท าให้ใจดวงน้อยของลิบดาร้าวสลายไปทั้งดวง เมื่อ
พบว่า “เขา” ถูกโค่นลงด้วยฝีมือมนุษย์ คงเหลือไว้เพียงบาดแผลที่ไม่เคยจางหายจากใจลิบดา เมื่อ
เติบโตขึ้นลิบดาได้ค้นพบว่ายังคงมีต้นไม้สูงใหญ่ มีอายุยาวนานเช่นเดียวกับต้นยางต้นนั้นที่เติบโตอยู่
ด้วยการปกป้องของกลุ่มคนเพียงหยิบมือ ลิบดาจึงมีก าลังใจที่จะเข้าไปปกป้องต้นไม้อีกครั้ง แม้
หนทางการปกป้องและดูแลต้นไม้ของลิบดาจะเป็นไปอย่างยากล าบาก ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดอีก
มากมานนับครั้งไม่ถ้วน ด้วยแม้จะมีคนหนึ่งคนตั้งใจอนุรักษ์ต้นไม้ แต่ก็มีคนอีกสิบคนที่พร้อมจะ
ท าลาย ลิบดาก็ไม่เคยย่อท้อที่จะพยายามให้สังคมที่เธออยู่เป็นสังคมที่มีความเอ้ืออาทรให้แก่กัน ทั้ง
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับธรรมชาติ 

 ดังที่กล่าวไปแล้วว่านวนิยายเรื่องนี้แต่งขึ้นในสมัยที่ประเทศก าลังมีการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่ง
ส่งผลให้มีการท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นจ านวนมาก  สิ่งที่ท าให้ผู้วิจัยคิดว่า “ใจดวงร้าว” 
เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ศิเรมอร อุณหธูปท า ในการที่จะ “ลุย” กับปัญหาที่เกิดขึ้น แม้ว่าใจดวงร้าวจะ
เป็นนวนิยายซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ ศิเรมอรวางมือในช่วงนั้นก็ตาม แต่เหตุการณ์หลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
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ในนวนิยายต่างสะท้อนสภาพสังคมในช่วงเวลานั้น เช่น ตอนที่ลุงของลิบดามาบอกข่าวว่าตนจะขายไร่
ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพราะเหล่านายทุนทั้งในและนอกประเทศต่างมากว้านซื้อที่ดินของชาวบ้านเพ่ือ
ท าเป็นรีสอร์ต โรงแรม สนามกอล์ฟกันหมดแล้ว ลุงของลิบดาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกบีบให้ขายที่ดิน
เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับบริบทสังคมในสมัยนั้นที่มีการเปิดประเทศให้กลุ่มคนมาลงทุน และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 6 ก็มีนโยบายที่จะพัฒนาชนบทมากขึ้น จึงมีการซื้อขายที่ดินเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนไร่ นาเดิมให้กลายเป็นโรงแรม รีสอร์ตที่ทันสมัย การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ชนบทให้เป็นแหล่ง
พักผ่อนหรือสถานที่ท่องเที่ยวนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมที่น าเงินตราต่างประเทศจ านวน
มหาศาลเข้าสู่ประเทศไทย ดังในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2522 – 2539 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถ
ท ารายได้สูงที่สุดในบรรดาสินค้าส่งออกอ่ืน ๆ ของประเทศ (รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ และรสสุคนธ์ 
ประดิษฐ์, 2557: 1-2) หนึ่งในนั้นคือ “เขาค้อ” จังหวัดเพชรบูรณ์ที่เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต่าง
หลั่งไหลมาเป็นจ านวนมาก จนก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมา ซึ่ง
ในนวนิยายเรื่องใจดวงร้าวก็ได้กล่าถึงการพยายามเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เขาค้อให้กลายเป็นแหล่งพักผ่อน
ของคนเมืองเช่นกัน ดังความที่ว่า  

“พ่ีไม่รู้เหตุผลของลุงหรอก แต่ว่าพวกนายทุนจากกรุงเทพฯ ก าเงินไปฟาดหัวชาวไร่
ตามหุบเขาเป็นว่าเล่น เพื่อจะครอบครองเสียเอง ปรับเปลี่ยนเป็นโรงแรม สนามกอล์ฟ คอนโด
ฯ รีสอร์ตอะไรพวกนั้นน่ะ เพื่อสนองตัณหาพวกคนรวยด้วยกัน อ้อยเขาใช้ค าว่าเงินมันเจาะ
กบาลคนเข้าไปท าลายสมองจน  ฟีบฝ่อ ความโลภอย่างนี้ไงจันทร์ ท่ีท าลายสภาพธรรมชาติทุก
จังหวัดจนเละทั่วถึงกันหมด” 

(ใจดวงร้าว, 2536: 167-168) 

การเปลี่ยนแปลงประเทศไปอย่างมากมายนี้ส่งผลให้ตัวละครในเรื่อง “ใจดวงร้าว” อย่าง
ลิบดาต้องตั้งค าถามกับการพัฒนาที่น าไปสู่ความเจริญนี้ว่าความเจริญที่เหล่าผู้ใหญ่หมายถึงเป็นความ
เจริญทางด้านวัตถุหรือจิตใจกันแน่ ท่ามกลางกลุ่มคนมากมายที่พยายามแสวงหาผลประโยชน์จาก
ธรรมชาติและพร้อมจะท าลายธรรมชาติเพ่ือผลประโยชน์ของตนได้ตลอดเวลา ลิบดาก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะ
รักษาและดูแลธรรมชาติ ซึ่งในเรื่องใจดวงร้าว ลิบดาได้มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ประเด็นทางด้านนิเวศวิทยาอันแสดงให้เห็นจิตวิญญาณเชิงนิเวศของเธอ ดังนี้ 
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3.1.3.1 ลิบดากับการหลอมรวมจิตวิญญาณของตนกับธรรมชาติ 

ในหัวข้อที่แล้วผู้วิจัยกล่าวถึงตัวละคร “ล าเนา” ว่าเป็นหญิงสาวที่ มีบทบาทในการ
เรียกร้องความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ความเป็นธรรมของล าเนานั้นเรียกร้องให้เกิดในมนุษย์และ
ส่งผลไปถึงธรรมชาติ แต่ตัวละคร “ลิบดา” ในเรื่องใจดวงร้าวนี้เป็นเด็กสาวที่มีบทบาทในการเรียกร้อง
ความเป็นธรรมให้เกิดกับธรรมชาติโดยตรง 

การเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับธรรมชาติของลิบดามีเหตุอันเนื่องมาจากลิบดาเป็น
เด็กสาวที่มีความผูกพันกับธรรมชาติมาก โดยเฉพาะ“เขา” ต้นไม้ต้นใหญ่ที่ลิบดาพบในตอนเด็ก ความ
ผูกพันนี้ส่วนหนึ่งมากจากการใกล้ชิดธรรมชาติมาโดยตลอดของลิบดาและอีกส่วนหนึ่งมาจากการสั่ง
สอนของ “อารี” อาสาวของลิบดาซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวที่ลิบดาสนิทสนมมากที่สุด อารีมักจะสอน
ลิบดาให้รักและเห็นความส าคัญของธรรมชาติเสมอเคารพในธรรมชาติเสมอ 

‘หน้าท่ีอีกสิ่งหนึ่งของมนุษย์คือหัดรู้จักเคารพธรรมชาตกิตัญญตู่อธรรมชาติที่ให้ผนืดิน
เราอยู่อาศัย ได้เพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารเลี้ยงชีวิต ให้น ้าดื่มน ้าใช้ ให้อากาศแก่เราหายใจ ให้
ความร่มเย็นคุ้มหัว แล้วยังให้แสงสว่างและความมีชีวิตชีวา วันหนึ่งถ้าธรรมชาติดึงลมหายใจ
ของใครคืนไป เขาคนนั้นก็ต้องตายใช่ไหมลูก’ 

ลิบดาพยักหน้าหงึกหงักกับท าตายิบหยี แก้มสองข้างท าลักยิ้มบุ๋มๆให้เห็น 
‘แต่มนุษย์สมัยนี้เขาช่างประมาทนัก--- 
ประมาทเพราะความโลภโมโทสันที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานเขาไงจ๊ะ เนื่องจากมนุษย์

ทุกวันน้ีเขามองธรรมชาติเป็นสิ่งท่ีไร้ชีวิตจิตใจ เป็นสิ่งที่เขาเข้าครอบครองได้ทุกท่ีทุกเมื่อแต่เขา
คิดผิดทั้งหมด ธรรมชาติเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่และยิ่งยง มนุษย์เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กข้ีปะติ๋วของ
ธรรมชาติเท่านั้น  

(ใจดวงร้าว, 2536: 16) 

สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อารีคอยเล่าให้ฟัง คอยสอนลิบดามาตลอดนี้ท าให้ลิบดาได้ซึบซับ
รายละเอียดเกี่ยวกับธรรมชาติจนเกิดเป็นความรัก ความศรัทธาและให้ความเคารพธรรมชาติ 
นอกจากนี้การสอนของอารียังส่งผลให้ลิบดามีความคิด ความสนใจที่แตกต่างไปจากเด็กสาวในวัย
เดียวกัน โดยเฉพาะในเรื่องธรรมชาติที่ท าให้ลิบดาต้องคอยถกเถียงกับเพ่ือนอยู่ เสมอ จากค าสอนของ
อารีนี้หล่อหลอมให้ลิบดามีทัศนคติต่อธรรมชาติอันน าไปสู่การหลอมรวมจิตวิญญาณของตนกับ
ธรรมชาติ 2 แบบ ได้แก่ การมองธรรมชาติเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และการมองธรรมชาติว่าเป็นเสมือนญาติ
ของตน  
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3.1.3.1.1 การมองธรรมชาติเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ 

ทัศนคติที่ มีต่อธรรมชาติ โดยการมองว่าธรรมชาติ เป็นสิ่ งที่ ยิ่ งใหญ่  เป็น
แนวความคิดหนึ่งของลิบดามองว่าธรรมชาติเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีคุณค่ามาก ในที่นี้ธรรมชาติที่ลิบดา
กล่าวถึงคือ ต้นไม้ ซึ่งลิบดามองว่าเป็นผู้ให้ชีวิตแก่สรรพชีวิตทั้งหลายในโลก ทั้งมนุษย์และสัตว์ใน
ระบบนิเวศต่างต้องพ่ึงพิงต้นไม้ ปัจจัยขั้นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์เองก็ต้องพ่ึงพาต้นไม้ 
เพราะต้นไม้เป็นทั้งอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค ดังค ากล่าวของลิบดาที่ว่า 

 “เพราะต้นไม้เขามีชีวิต มีคุณต่อคนและสัตว์ไม่เลือกหน้า เขาไม่เคยท าร้ายใคร มีแต่ 
‘ให้’ อย่างเดียว ให้แม้แต่ชีวิตของเขาแก่เรา ให้เป็นอาหาร ให้เป็นที่อยู่อาศัย เป็นยาสมุนไพร
รักษาโรค เช่น ใบของสนแผงหรือท่ีหว้าเรียกว่าสนแขนงเป็นต้น 

แล้วต้นไม้บางชนิด ดอกของเขา มนุษย์เรายังสามารถเก็บมาปั่นเป็นเส้นด้าย ทอเป็น
ผ้านุ่งห่มได้ เช่นดอกฝ้าย บางชนิดเราใช้แค่ใยของฝักเท่านั้น เช่นต้นรัก เขาให้เราครบเลยหละ 
-- ที่จะท าให้มนุษย์เรามีชีวิตอยู่ต่อไปได้ในโลกใบนี้ ไม่ง้ันพวกปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราคง
จะมีชีวิตอยู่ไม่ได้จนถึงทุกวันน้ี รวมทั้งพวกเราด้วย --- ธรรมชาติยิ่งใหญ่ ลึกล ้าเหลือเกิน”  

(ใจดวงร้าว, 2536: 93)  

แม้สิ่งที่ลิบดาจะพยายามโน้มน้าวผู้อ่ืนให้ตระหนักถึงคุณค่าของต้นไม้จะเป็นการ
แสดงคุณค่าในเชิงอรรถประโยชน์ของต้นไม้เหล่านั้น ซึ่งอาจน าไปสู่การฉกฉวยผลประประโยชน์จาก
ธรรมชาติเพ่ือความร ่ารวยของตนเท่านั้น แต่นั่นเป็นเพียงในช่วงต้นเรื่องเท่านั้น เพราะเมื่อลิบดา
เติบโตขึ้นและได้ใช้เวลาที่ว่างอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมากขึ้น ลิบดาได้ใช้เวลานั้นไปกับการเฝ้าดูสิ่งที่
เกิดขึ้นในธรรมชาติ กฎความเป็นไปของธรรมชาติ บทบาทของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด จึงได้เรียนรู้ถึง
ความเชื่อมโยงที่มีระหว่างแต่ละชีวิตในระบบนิเวศ มิใช่เพียงสิ่งมีชีวิตใดชีวิตหนึ่งที่มีคุณค่าเหนือกว่า
สิ่งมีชีวิตอ่ืนในระบบนิเวศ แต่เป็นทุกชีวิตที่มีคุณค่าเท่าเทียมกันเพราะต่างก็ต้องเอ้ือเฟ้ือให้แก่กันเพ่ือ
ความสมดุลในระบบนิเวศ 

การที่ลิบดาเวียนกลับไปยังป่าผืนนั้นอีกหลายครั้งหลังจากวันเกิดเหตุ อย่างกับว่าที่
แห่งนั้นเป็นเสมือนผืนชีวิตจิตใจอย่างบริบูรณ์ของหล่อนไปเสียแล้ว และ พ ว ก เ ข า ท าให้
หล่อนได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของนกและแมลงเพิ่มขึ้นอีกมาก โดยวิถีแห่งธรรมชาติแท้ ๆ --ว่าพันธุ์
ไหนกินแมลง พันธุ์ไหนกินผลไม้ นกพันธุ์ไหนมีภารกิจต่อโลกต่อท่ีอยู่อาศัยของตนอย่างไร  

ภารกิจโดยสายเลือด โดยเผ่าพันธุ์... 
...แต่สัตว์ช้ันต ่าจากการตีค่าของฝ่ายมนุษย์เล่า พวกเขาต่างก็ช่วยกันท างานอันมีค่า 

ด้วยภารกิจร่วมที่แสนสะอาดและสร้างสรรค์อย่างบรรเจิดเคียงพร้อมกันไป ไม่ว่าจะเป็นสัตว์
ใหญ่สัตว์น้อยนิดที่มนุษย์มองไม่เห็นค่า ล้วนต่างก็มีภารกิจที่ช่วยกัน – ร่วมกันควบคุมรักษา
ความสมดุลแห่งสรรพสิ่ง  

(ใจดวงร้าว, 2536: 188-189) 
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การที่ลิบดาได้ใช้ชีวิตกับธรรมชาติจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของสรรพชีวิต
เช่นนี้ อาจกล่าวได้ว่า ธรรมชาติคือครูของมนุษย์ที่ท าให้มนุษย์เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ซึ่งในความคิดของ
ลิบดาเองก็มองว่าธรรมชาติคือครูคนแรกของมนุษย์ที่จะสอนให้มนุษย์รู้จักความเมตตาและเอ้ืออาทร
ให้แก่กัน ส าหรับลิบดาธรรมชาติจึงเป็นบ่อเกิดของความเจริญงอกงามของจิตใจ คือความ
ละเอียดอ่อนที่จะท าให้มนุษย์ลดความเห็นแก่ตัวลงและเห็นแก่ส่วนรวมมากขึ้น ส่วนรวมในที่นี้มิได้
หมายถึงสังคมมนุษย์เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงทั้งโลก ดังนั้นการที่มนุษย์ท าลายธรรมชาติ นั่น
หมายความว่ามนุษย์ก าลังท าลายระบบศีลธรรมของตนลงไปด้วย ดังความที่ว่า 

 “ลิบเห็นความเจริญของวัตถุท าลายธรรมชาติจนปี้ป่น แต่ต้นไม้ทุกต้นเป็นความ
เจริญทางจิตใจ มนุษย์โค่นเขา ก็เท่ากับโค่นจิตใจของเราลงด้วย”  

คืนสุดท้าย ที่บ้านไร่ในหุบเขามะขามหวาน ลิบดาเปิดสมุดขึ้นจดบันทึกความนึกคิด
ของตนลงไปด้วยลายมือเป็นระเบียบเรียบร้อย 

‘ลุงอารอบบอกว่า มนุษย์เมืองเต็มขั้นทุกวันนี้เป็นสัตว์เศรษฐกิจ น่าใจหายนะที่เขาไม่
รู้จักความส าคัญของธรรมชาติซึ่งคือความละเอียดอ่อนงดงามด้วย หรือรู้ จักก็เพียงฉาบฉวย
อย่างอารีว่า ถ้าทุกคนพากันเป็นไปเสียหมด 

จะหาใครที่ไหนเป็นฝ่ายต้นไม้ อยู่ข้างต้นไม้ ยืนแทนต้นไม้ ...ฉันจะมีโอกาสพบคน
อย่างนั้นไหมนะ’  

(ใจดวงร้าว, 2536: 123) 

เมืองหลวงซึ่งถูกความเจริญอย่างผิวคอนกรีต ตึกระฟ้าอบความอ้าว ถนนสายอัมพาต 
ควันขาว – เทาคลุมคลุ้งเมือง มะเร็งทางเท้า น ้าเน่าน ้าเสีย ขยะแผ่นดิน ฯลฯ รวมถึงลมหายใจ
เข้าออกของผู้ใหญ่ที่หมุนเวียนอยู่แต่เรื่องวัตถุ – ฟ่อนเงิน และชีวิตตามอ าเภอใจ – ตัวใครตัว
มัน 

เมืองหลวงซึ่งแล้งสิ่งกล่อมเกลา ความเจริญจิตเจริญใจ ซึ่งลิบดาจะต้องกลับไปสู่อีก
ไม่นานข้างหน้านี้  

       (ใจดวงร้าว, 2536: 221) 

ในข้อความข้างต้นลิบดาพยายามจะบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับจิต
วิญญาณของมนุษย์ว่า ธรรมชาติเป็นผู้กล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้น ให้รู้จักความเมตตา ความ
อาทร และความเคารพ ซึ่งหากธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนเต็มใจที่จะรับธรรมชาติเข้ามาในหัวใจ
ตน ละวางอัตตาความเป็นมนุษย์ลง จิตวิญญาณของมนุษย์นั้นก็จะถูกยกระดับให้สูงขึ้น น าไปสู่การลด
ปัญหาสังคมต่าง ๆ เพราะหากมนุษย์ยังคงยึดมั่นถือมั่นในตัวตนที่แยกขาดจากโลกธรรมชาติตาม
แนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง มนุษย์จะตีความโลกด้วยความคิดอันคับแคบ จนน าไปสู่ความเห็นแก่ตัว 
ถือตัวเองเป็นใหญ่ และเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน (ปิยะมาศ ใจไฝ่, 2552: 19) ส าหรับลิบดาปัญหาสังคมที่
เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่เป็นทุก ๆ ปัญหา จึงมีต้นตอมาจากสิ่งเดียวกัน นั่นคือ จิต
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วิญญาณของมนุษย์ที่ตกต ่าลง สุดท้ายอยู่ที่มนุษย์จะเลือกว่าจะรักษาวัตถุหรือจิตวิญญาณของตน หาก
มนุษย์เลือกจิตวิญญาณแล้วเปิดรับธรรมชาติ มนุษย์จะมีความเมตตาและมีความเอ้ืออารีให้แก่สิ่งมีชีวิต
ต่าง ๆ จนสามารถอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศได้อย่างสงบสุข แต่หากยังคงเลือกวัตถุแล้วมนุษย์ก็จะต้อง
พบเจอกับหายนะที่รอคอยมนุษย์อยู่ 

“ลิบว่ามันเป็นเรื่องของ ‘กึ๋น’ ล้วน ๆ แล้วละ ท่ีผู้คนเขาจะเลือกเอาระหว่างความอยู่
รอดที่มีความเจริญจิตเจริญใจ หรือเลือกวัตถุแห้งผากที่เฝ้ากดจิตใจให้หยาบกระด้างสุดโต่ง จน
สุดท้ายก็อาจพากันเฉาตายคาทุ่งคอนกรีต อดตายในท่ีสุด 

(ใจดวงร้าว, 2536: 207) 

 3.1.3.1.2 การมองธรรมชาติว่าเป็นเสมือนญาติของตน  

ทัศนคติการมองธรรมชาติของมนุษย์ในสังคมส่วนใหญ่มักจะมองว่าธรรมชาติเป็น
เพียงวัตถุชิ้นหนึ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจ ไม่มีความรู้สึก ทัศนคติเช่นนี้เป็นการมองธรรมชาติที่ได้รับอิทธิผล
จากแนวคิดวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่พยายามแยกมนุษย์ออกจากธรรมชาติ แยกกายออกจากจิต มนุษย์
มีจิตจึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดเป็น มีเหตุผล มีความรู้สึก ในขณะที่สิ่งมีชีวิตอ่ืนไม่มี ตามความคิดเรเน เดส์
คาร์ต นักคิดผู้วางรากฐานให้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้ค าอธิบายโลกธรรมชาติว่าเป็นเพียง “ก้อนวัตถุ” 
ที่เย็นชา ไร้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัว แม้กระทั่งสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตก็ถูกมองเป็นเพียงเครื่องจักรเท่านั้น 
(เนื่องน้อย บุณยเนตร, 2537: 50) ซึ่งทัศนคติที่มีต่อธรรมชาติเช่นนี้ยังคงมีอิทธิพลต่อการมองโลกของ
มนุษย์ในปัจจุบัน ส่งผลให้มนุษย์ใช้โลกอย่างไร้ขีดจ ากัด แต่ลิบดานั้นมีทัศนคติต่อธรรมชาติแตกต่าง
ออกไปจากมนุษย์คนอ่ืน ๆ ในเรื่องคือ มองว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีชีวิตและมีความรู้สึกไม่แตกต่างไป
จากมนุษย์ เมื่อถูกท าร้ายเขาจึงเจ็บเป็น ปวดเป็น เพียงแต่เขาสื่อสารกับมนุษย์ไม่ได้ ดังความที่ว่า 

คนถูกมดกัดนิดนึงยังเจ็บจิ๊ดจ๊าดขนาดนี้ แต่คนก็ยังเคลื่อนไหวลุกขึ้นหนีได้ ลิบดาคิด
ครุ่น ไม่เหมือนต้นไม้ – เขางอกจากตรงไหนก็เติบโตคืบนิ่งอยู่จ าเพาะในแวดศูนย์กลางที่เมล็ด
พันธุ์ตกกลิ้ง แล้วดิ่งสูงขยายโคนกว้างขึ้นเรื่อย ๆ ตามจ านวนวันเวลาที่ยังไม่มีมนุษย์หน้าไหน
เข้ามาอาจเอื้อมทึ้งทิ้งด้วยคมขวานจามและเลื่อยไฟฟ้า 

‘เขา ต้องเจ็บแน่ ๆ เพราะ เขา มีชีวิต เพราะ เขา เติบโตได้เหมือนคน เพียงแต่ เขา 
เคลื่อนไหวไม่ได้!!!’  

(ใจดวงร้าว, 2536: 117) 

ข้อความข้างต้นลิบดาไม่ได้มองว่าธรรมชาติเป็นวัตถุที่ไม่มีชีวิตจิตใจ แต่มองว่า
ธรรมชาติมีชีวิต เจ็บปวดได้ มีความรู้สึกเช่นเดียวกับมนุษย์ โดยเปรียบเทียบความเจ็บปวดของมนุษย์
ที่ถูกมดกัดเพียงน้อยนิดยังรู้สึกเจ็บจนต้องลุกหนีกับต้นไม้ที่ถูกขวานหรือเลื่อยตัดต้นไม้ก็ต้องรู้สึก
เจ็บปวดด้วยเช่นกันเพียงแต่เขาหนีไม่ได้เหมือนมนุษย์ การมองธรรมชาติว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่แตกต่าง
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จากมนุษย์เช่นนี้ เมื่อผสานรวมกับความผูกพันที่ลิบดามีต่อต้นไม้ ส่งผลให้ลิบดามองว่าต้นไม้ทั้งหลาย
เป็นเสมือนญาติมิตรของตน ไม่ว่าจะไปที่ใดท่ีมีต้นไม้ลิบดาจะแสวงหาความเป็นญาติกับต้นไม้เสมอ  

. . .ผลยางสดเกลื่อนกล่นเหมือนกับพรมดอกไม้สดสีแดงฝาด—ลาดอยู่ต่อหน้า ต้น
ยางนาใหญ่น้อยมากมายหลายต่อหลายขนาด ยืนประจันต้นสูงลิบลิ่วทั่วไปหมด ทั้งซ้ายขวา 
หน้าหลังและบริเวณรายรอบ เด็กสาวก้าวเดินเข้าไปช้า ๆ ตรงเข้าสู่อ้อมของป่ายางผืนนั้น  

หัวใจเต้นแรงตึกตัก 

เด็กสาวกลืนน ้าลายไล่ก้อนปีติซึ่งท้นขึ้นมากบคาคอหอย สีหน้านั้นเต็มไปด้วยความ
ตื้นตันบอกไม่ถูก แต่ความรู้สึกข้างในบอกลิบดาว่า . . .เหมือนกับพวกเขายืนคอยรับหล่อน. . .
รอหล่อน ท้ังต้นผู้เฒ่า ผู้ใหญ่ ลุงอาน้าป้า ทั้งต้นรุ่น ๆ เก้งก้าง 

. . .และทั้งต้นเด็กเล็กปานพ่ีกับน้อง คลาคล ่าไปหมด  

โดยไม่รู้ตัว เด็กสาวยกมือข้างหนึ่งขึ้นกดไปที่กลางใบหน้าซึ่งน่ิวหัวคิ้วเข้าหาพร้อมกัน 
และปาดน ้าตาทิ้ง 

. . .เด็กสาวใช้สายตาหล่อนกับหัวใจทั้งดวง โอบร ่าทุกโคนต้นเอาไว้พร้อม ๆ กันหมด 
แล้วย ่าไถลเข้าไปหาต้นใกล้ตัวท่ีสุด โอบรัดไว้แน่น พลางสะอื้นไห้ไหล่ห่อด้วยใบหน้าที่มีรอยยิ้ม
เคล้าอยู่”  

(ใจดวงร้าว, 2536: 117) 

การพบกับต้นไม้ของลิบดาจึงดุจดั่งการพบกับครอบครัวที่เป็นญาติมิตรกับตน 
ประกอบไปด้วยทั้งเด็กเล็กที่เป็นเหมือนพ่ีน้องและผู้ใหญ่ที่ไล่ไปตามล าดับอาวุโส ลุง ป้า น้า อา มี
ความอาวุโสที่มนุษย์ต้องให้ความเคารพ ส าหรับลิบดาต้นไม้เหล่านี้จึงมีความส าคัญไม่ต่างไปจากญาติ
มิตรของตนที่เป็นมนุษย์ ดังที่ลิบดากล่าวกับเพ่ือนว่า “ต้นยางทุกต้นที่นั่น มีความหมายต่อลิบมากนะ
อ้อย ขอให้รู้ไว้แค่นี้ มีความหมายเหมือนเธอกับฉัน เหมือนอ้อยเรศ ลิบนุ้ยไงจ๊ะ” (ใจดวงร้าว, 2536: 
193) 

การที่ลิบดามีความผูกพันกับต้นไม้ จนนับญาติกับต้นไม้นี้ผู้วิจัยมองว่า “ต้นไม้” 
เป็นตัวแทนของธรรมชาติทั้งหมด เพราะเมื่อกล่าวถึงความผูกพันของลิบดาที่มีต่อต้นไม้หรือความสุขที่
ได้อยู่ท่ามกลางต้นไม้เหล่านี้จะพูดรวมไปถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ข้างด้วยเช่นกัน เพียงแต่
ว่าในบริบทสังคมสมัยนั้นการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือการกล่าวถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม สิ่งที่คนในสังคมจะ
นึกถึงและให้ความสนใจมากที่สุดคือ การตัดต้นไม้ การบุกรุกพ้ืนที่ป่า แม้ว่าช่วงปีพ.ศ. 2533 จะเริ่มมี
การกล่าวถึงปรากฏการณ์เรือนกระจกแล้วก็ตาม แต่ยังเป็นเพียงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กลุ่มคนเฉพาะ
กลุ่มที่ติดตามข่าวสิ่งแวดล้อมให้ความสนใจ แต่การตัดไม้ท าลายป่านั้นเป็นสิ่งที่คนในสังคมเข้าถึงได้
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ง่ายและมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับความเจ็บปวดของต้นไม้หรือของคนที่รักต้นไม้ตามไปด้วยได้ จึง
ใช้ “ต้นไม้” เป็นตัวแทนของธรรมชาติทั้งหมด การให้ความสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีเรื่องของ
ต้นไม้เป็นส่วนส าคัญได้ถูกกล่าวถึงในหนังสือ “บวชต้นไม้ : การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมตามวิถี
พุทธ” ของซูซาน เอ็ม. ดาร์ลิงตัน (2559: 36) ดังความว่า 

“คนไทยเริ่มหันมาใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 ปัญหา
สิ่งแวดล้อมครอบคลุมตั้งแต่เรื่องมลพิษในเมืองใหญ่ การสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลัง
น ้า ไปจนถึงเรื่องการผลาญทรัพยากร แต่ไม่มี เรื่องใดที่จะท าให้ขบวนการการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมขยายตัวไปได้มากเท่ากับเรื่องการตัดไม้ท าลายป่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับต้นไม้เป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของปัญหาที่ซับซ้อนและใหญ่กว่านั้นหลายเท่า แต่ต้นไม้เป็นประเด็นส าคัญที่สุด 
เพราะต้นไม้เป็นรูปธรรมที่เตือนใจให้เราตระหนักถึงพลังแห่งธรรมชาติ ต้นไม้ใช่ว่าเป็นเพียงที่
พักพิงของนก ลิง หรือเสือเท่านั้น แต่ส าหรับคนไทย ต้นไม้ยังเป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณอีก
ด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ต้นไม้ยังเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติ เพราะพระ
พุทธองค์ทรงมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับต้นไม้”  

ข้อความข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่าต้นไม้ได้กลายเป็นตัวแทนของธรรมชาติที่ร้อยรัด
กับมิติทางด้านจิตวิญญาณของมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม เพราะต้นไม้มีนัยไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทย
ต้องเคารพบูชาทั้งในแง่ของเทวดาประจ าต้นไม้และพุทธศาสนา แต่ในส่วนของลิบดานั้น “ต้นไม้” 
ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในรูปแบบของพลังเหนือธรรมชาติดังข้อความนี้ แต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในฐานะ
ของบรรพบุรุษผู้ซึ่งยืนหยัดอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ คอยปกป้องดูแลแผ่นดินและสิ่งมีชีวิตที่มาพ่ึงพาอาศัย
มาอย่างยาวนานยิ่งกว่ามนุษย์คนใด ดังที่ลิบดาคารวะต่อต้นไม้ต้นแรกที่เธอผูกพันจนต้องยกมือไหว้ 
และสอนให้น้อง ๆ ของเธอเคารพต้นไม้และไหว้ต้นไม้เหมือนที่เราไหว้ผู้ใหญ่หรือไหว้ผู้มีพระคุณ 
อาจจะไม่ต้องไหว้ให้ผู้อ่ืนเห็น แต่ไหว้ในใจเพ่ือแสดงความเคารพก็เพียงพอ การมองต้นไม้ว่าเป็นญาติ
ผู้ใหญ่ที่น่าเคารพท าให้ลิบดาปฏิบัติกับต้นไม้อย่างเอ้ืออารีไม่ต่างไปจากการปฏิบัติกับญาติผู้ใหญ่ของ
ตนเอง มีความห่วงและร้อนใจทุกครั้งที่เห็นคนตัดต้นไม้ ดังความว่า 

เด็กสาวรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของตนโดยแท้ เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของมนุษย์ ที่จักต้อง
ทังวี้ทังวลเดือดร้อนใจอยู่ด้วยความหวงแหนเพราะรู้ค่าของไม้ใหญ่ 

...เพราะเขาเป็นยิ่งกว่าผู้เฒ่าผู้ใหญ่ คือส่วนที่ทอเป็นผืนชีวิตแห่งจิตใจเสียแล้ว และ
เป็นส านึกบริสุทธ์ิของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเติบโตเป็นเด็กสาว ผู้รู้สึกถึงพระคุณอันสูงล ้า – ที่หา
ใช่ท าได้แค่ผลิใบให้แต่ดอกผล ดังที่สายตาธรรมดาเห็น  

(ใจดวงร้าว, 2536: 114-115) 
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ข้อความข้างต้นนี้นอกจากจะแสดงให้เห็นว่าลิบดามองต้นไม้เป็นญาติผู้ใหญ่ที่มี
พระคุณของตนเองแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่าความศรัทธาและเคารพที่ลิบดามีต่อต้นไม้อย่างแท้จริงนี้ 
ส่งผลให้จิตวิญญาณของลิบดาหลอมรวมกับต้นไม้อย่างสมบูรณ์  ลิบดามักจะกล่าวถึงความรู้สึก
เจ็บปวดของตนเมื่อพบเห็นว่าต้นไม้ได้ถูกท าลายลงไปว่าราวกับตนได้รับบาดแผลจากอาวุธนั้น
เช่นเดียวกัน ซึ่งบางครั้งผลกระทบนั้นไม่ได้เพียงแค่ก็ให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดภายในจิตใจลิบดา
เท่านั้น แต่ยังส่งผลไปถึงร่างกายของลิบดาที่ล้มป่วยตามไปด้วย แม้เมื่อเวลาผ่านไปความเจ็บป่วยทาง
ร่างกายที่เคยมีจะดีขึ้น แต่มีความเจ็บปวดทางจิตใจก็ยังคงทิ้งบาดแผลไว้ให้ลิบดาอยู่เสมอ ดังความ
ที่ว่า 

ลิบดาตระหนักรู้เดี๋ยวนั้นเองว่า ความเจ็บปวดของปู่ยางใหญ่คือความเจ็บปวดของ
หล่อนด้วยปานกัน หากแต่มันช่างมากมายเกินกว่าความมากมายนานาท้ังหมดในชีวิตของหล่อน
ร่วมกัน 

และลิบดาก็ยิ่งรู้ชัดต่อไปอีกว่า โลกนี้มีแต่เรื่องเข่นฆ่าท าร้ายต้นไม้กัน เพื่อให้โลกมัก
ง่ายเพียงหยิบมือเดียวของมนุษย์พันธุ์เห็นแก่ได้ เพิ่มทวีการด ารงอยู่อย่างปลอดรอดจากการ
ส านึกใดใด และเพิ่มขยายเผ่าพันธุ์เห็นแก่ตัว -- มักง่ายออกไปจนกว่าจะสิ้นลม 

เช้าวันรุ่งขึ้น และวันถัดมา ติดต่อกันหลายวัน. . . เด็กสาวมาคอยเฝ้าพิษไข้ของปู่ยา
ใกล้ความตายต้นนั้น ความตายของต้นไม้ใหญ่แต่ละต้น คือเข็มนาฬิกาบอกเวลาใกล้ตายของ
เผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วย 

ช้า -- เร็ว มนุษย์จะค่อย ๆ ส าเหนียกรู้ได้ด้วยตนเอง เมื่อหนทางที่เหลืออยู่นั่นแคบเข้า 
เมื่อได้สายเสียแล้วท่ีจะกอบกู้อะไรคืนมาได้ 

แม้แต่ความสงบในหัวจิตหัวใจของตน... 
....ในร่างนิ่งงัน จิตวิญญาณข้างในของหล่อนที่คล้ายดังเคลิ้มไปนั้น ยังคงรับรู้และรู้สึก

ต่อรูปลักษณ์ของปู่ยางใหญ่เคราะห์ร้ายต้นนั้น สภาพที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ตั้งแต่ผิวเปลือก
โคนต้นกรากเกรียม สู่ความแห้งเผือดจนจับเป็นร่องคล ้าลึกลามไล่ขึ้นไปเรื่อย 

เรือนยอดของล าต้นดูอ้อยสร้อย และกิ่งใบเริ่มลู่ นกแก้วท่ีอาศัยท ารังอยู่ข้างบนพากัน
ตระหนก ใบที่เคยเขียวระบัดสะพรั่งต้น เริ่มเป็นสีเหลืองของความโรยรา นกแก้วเริ่มอพยพ
ออกไป บางตัวดูมีเยื่อใยอาวรณรังนอนเก่า 

ในที่สุดใบเริ่มร่วง เคว้งคว้าง พากันปลิดปลิวลงมาใบแล้วใบเล่า—ใบเล่า ก้านกิ่งเริ่ม
กร้าน แห้ง--เปราะ  

      (ใจดวงร้าว, 2536: 197-198) 
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ข้อความข้างต้นนี้เป็นตอนที่เล่าย้อนถึงวันที่ลิบดาได้เข้าไปในป่ายาง ซึ่งเป็น
พ้ืนที่อนุรักษ์ต้นยางของวัดเทียนถวาย แล้วพบว่ามีชายสองคนพยายามเผาต้นยางสูงใหญ่ที่มีอายุมาก
ต้นหนึ่งในป่ายาง ณ ตอนนั้นลิบดารู้สึกเหน็บหนาวไปทั้งใจ สติหล่นหายไปด้วยความเกรงกลัวว่าปู่
ยางจะตาย แต่ลิบดาก็พยายามรวบรวมสติเพ่ือช่วยชีวิตปู่ยางโดยเร็วที่สุด แม้จะดับไฟได้แต่ผลจาก
ความพยายามที่ต้องเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจของลิบดาก็ไม่เป็นผลส าเร็จ เพราะสุดท้ายปู่ยางก็ตาย
ลง ความเจ็บปวดของลิบดาในครั้งนี้มากกว่าครั้งใด ๆ ที่เห็นบาดแผลของต้นไม้จากฝีมือมนุษย์เพราะ
เป็นครั้งแรกที่เห็นคนท าร้ายต้นไม้กับตา เหตุการณ์จึงท าให้ลิบดาตระหนักว่า การที่มนุษย์ท าร้าย
ต้นไม้นี้จนถึงแก่ความตายนี้ได้ก่อให้เกิดความเจ็บปวดกับลิบดาด้วย ส่งผลให้ไม่ว่ายามหลับ ยามตื่น 
มีสติ หรือไม่มีสติ ลิบดาก็ยังคงคิดค านึงและรับรู้ถึงตัวตนของต้นไม้ต้นนั้นข้างในจิตวิญญาณของ
ตนเอง กล่าวได้ว่าจิตวิญญาณของลิบดาได้หลอมรวมไปกับธรรมชาติแล้ว เพราะหลังจากนั้นลิบดาได้
กลับไปท่ีป่ายางนั้นอีกและรู้สึกราวกับผืนป่าทั้งผืน สิ่งมีชีวิตทั้งหมดเป็นชีวิตและจิตใจของเธอ  

ละแวกป่าที่ยังเหลืออยู่ผืนนี้ จึงเป็นที่ชุมนุมของนกนานาชนิดซึ่งหนีร้อนมาพึ่งเย็น 
และคือน ้าหล่อเลี้ยงชีวิตทั้งหมด 

--รวมถึงได้กลายเป็นผืนชีวิตและจิตใจทุกหยาดหยดของเด็กสาวแต่ผู้เดียวคนนี้ 
นับตั้งแต่นาที่ท่ีหล่อนได้เหยียบขึ้นมาถึงผืนชีวิตของป่ายางแห่งนั้น 

ลิบดาแย้มยิ้ม ดวงตาที่เป็นประกายที่ฉายความหมายของ ความสุขท่ีแท้  
(ใจดวงร้าว, 2536: 178) 

ข้อความข้างต้นนี้ยังแสดงให้เห็นการหลอมรวมจิตวิญญาณของลิบดากับ
ธรรมชาติในอีกด้านหนึ่งนอกจากการรับรู้ถึงความเจ็บปวดเช่นเดียวกันกับธรรมชาติแล้ว ในทาง
กลับกันหากธรรมชาติมีอุดมสมบูรณ์ มีสีเขียวสะพรั่งไปทั่วทั้งป่า ลิบดาก็จะรู้สึกถึงความสุข ความสงบ
ในจิตใจ จนสามารถนั่งมองธรรมชาติอยู่นิ่ง ๆ ได้ท้ังวัน  

ดังนั้น จิตวิญญาณเชิงนิเวศของลิบดาจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อลิบดาตระหนักรู้ใน
สายสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับธรรมชาติ เรียนรู้ถึงความเท่าเทียมระหว่างตนเองกับธรรมชาติ โดยการ
เชื่อมโยงชีวิตของตนกับธรรมชาติว่าเป็นดุจดั่งญาติมิตร การแสวงหาความเป็นญาตินี้ท าให้ลิบดารู้ สึก
ว่าตนเองเป็นพวกเดียวกับธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศ เมื่อตัวตนและจิตวิญญาณของลิบดา
รับรู้ถึงสายใยที่ผูกพันกับธรรมชาตินี้จึงได้น าไปสู่ความเคารพ ศรัทธา และความเอ้ืออาทรให้แก่กัน
ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติทั้งมวล ซึ่งในความคิดนี้สอดคล้องกับแนวคิดนิเวศวิทยาแนวลึกของอาร์น 
แนสที่เดฟวัลและเซสซันส์ ขยายความทัศนะของแนสที่มองว่าสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตเท่าเทียมกันในการมี
สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่และงอกงามไว้ว่า  
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เป็นการมองว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกนิเวศต่างมีคุณค่าภายในที่เท่าเทียมกันและ
ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์รวมที่ทุกสิ่งโยงใยและอิงอาศัยกันอย่างที่ไม่สามารถแยกออกจากกัน
ได้ เมื่อรวมสองทัศนะนี้เข้าด้วยกัน จึงเห็นว่าการท าร้ายธรรมชาติก็คือการท าร้ายตนเอง เมื่อ
เกิดความตระหนักรู้อย่างลุ่มลึกเช่นนี้ มนุษย์จึงเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างที่สร้างผลกระทบต่อโลก
ธรรมชาติและสรรพชีวิตน้อยที่สุด   

(ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์, 2553: 65) 

3.1.3.2  ลิบดากับบทบาทการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษท่ีศิเรมอร อุณหธูปแต่งเรื่อง “ใจดวงร้าว” ขึ้นนอกจากจะเป็นช่วงเวลาที่
สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชา ติ
ภายในประเทศดังที่กล่าวไปแล้วในตอนต้น ยังเป็นช่วงที่มนุษย์พบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ได้เกิดข้ึน
แค่เพียงในประเทศใดประเทศหนึ่งและส่งผลแค่เพียงในประเทศนั้นเท่านั้น แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็น
ปัญหาระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทั้งโลกในทุก ๆ ประเทศ และเป็นปัญหาที่มาจากการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์เอง ดังพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2532 ว่า 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เกิดคิดขึ้นหรือควรพูดว่าได้ข้อมูลมาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งเขา
เดือดร้อนกันทั่วโลก คือ ความเดือดร้อนท่ีทุกคนจะต้องประสบแต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้รู้ แล้วคนที่รู้
บางทีก็โวยวาย ท าให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมาก ปัญหานี้เคยได้พูดถึงที่อื่นมาแล้ว เกี่ยวข้องกับ
สภาพสิ่งแวดล้อมของโลกซึ่งก าลังวุ่นวายกันมากทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อย ทั้งผู้ที่อยู่ในทวีปยุโรป 
อเมริกา เอเซียก็พูดกันท้ังนั้น คือปัญหาซึ่งเรียกว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมจะท าให้โลกนี้เปลี่ยนแปลง
ไป...   

...เขาบอกว่าเพราะมีสารคาร์บอนขึ้นไปในอากาศมากจะท าให้เหมือนเป็นตู้กระจก
ครอบ แล้วโลกนี้ก็จะร้อนขึ้น เมื่อโลกนี้ร้อนขึ้น มีหวังว่าน ้าแข็งจะละลายลงทะเล และรวมทั้ง
น ้าในทะเลนั้นจะพองขึ้น เพราะสิ่งของที่ร้อนขึ้นย่อมมีการพองขึ้น ปริมาตรก็มากขึ้น เมื่อน ้า
พองขึ้นก็จะท าให้ที่ที่ต ่า เช่น กรุงเทพฯ ถูกน ้าทะเลท่วม อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาว่า ก็เลยสนใจว่า
เรื่องเป็นอย่างไร จึงได้ข้อมูลว่าสิ่งที่ท าให้คาร์บอน (ในรูปคาร์บอนไดอ็อกไซด์) ในอากาศเพิ่ม
มากขึ้นน้ัน มาจากการเผาเชื้อเพลิงซึ่งอยู่ในดินและจากการเผาไหม้  

     (กรมอนามัย, 2533: ค าน า) 

จากพระราชด ารัสนี้แสดงให้เห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ผู้คนเริ่มจะให้ความสนใจและเกิด
ความตระหนักในสมัยนั้นคือ ภาวะโลกร้อนที่เกิดจากปรากฏการณ์เรือนกระจก ซึ่งเป็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมเรื่องใหม่ในขณะนั้น และเป็นปัญหาร้ายแรงจนท าให้เกิดการประชุมสิ่งแวดล้อมระดับโลก
ตามมา ปัญหาภาวะโลกร้อนนี้ก็เป็นสิ่งที่เด็กสาวนักอนุรักษ์อย่างลิบดาให้ความสนใจเช่นกัน 
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ลิบดารู้สึกว่า มันเป็นหน้าที่โดยตรงของมนุษย์ซึ่งอาศัยอยู่บนผิวโลก เมื่อบ้านเมือง
ของตนรวมทั้งโลกท้ังโลกก าลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตร่วมกัน อันเกิดจากการท าลายธรรมชาติจนเกิน
ขีด รวมทั้งปรากฏการณ์เรือนกระจกที่เกิดขึ้นได้ท าให้อากาศในโลกร้อนขึ้นเป็นล าดับจนเป็นที่
หวาดเกรงของชาวโลกว่า จะมีผลมากมายจนถึงขั้นน ้าท่วมโลกในท่ีสุด 

(ใจดวงร้าว, 2536: 153-154) 

ในข้อความข้างต้นแสดงทัศนะของลิบดาที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมว่าเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุก
คนจะต้องให้ความสนใจและช่วยกันบรรเทาปัญหานี้และการที่ลิบดาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมที่ก าลังเป็นประเด็นในขณะนั้นโดยตลอดก็แสดงให้เห็นบทบาทของผู้ที่พยายามอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี แม้ว่าลิบดาจะเป็นเพียงเด็กสาวอายุ 17 ปี แต่ลิบดาก็พยายาม
อนุรักษ์ธรรมชาติมากเท่าที่เด็กสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในวัยศึกษาจะท าได้จากการที่ลิบดาเข้าร่วมกิจกรรม
นอกเวลาเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับงานอนุรักษ์ธรรมชาติทุกครั้ง หรือแม้กระทั่งวิชาที่
ต้องเรียนเมื่อมีงานกลุ่มลิบดาก็เสนอหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เรี ยกได้ว่า ไม่ว่าจะเป็น
ชีวิตประจ าวันปกติยามอยู่นอกห้องเรียนหรือชีวิตระหว่างอยู่ในมหาวิทยาลัย ลิบดาล้วนมีธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญให้นึกถึงอยู่ทุกลมหายใจ แต่ด้วยลิบดาให้ความส าคัญกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมากเช่นนี้ท าให้ในสายตาของคนภายนอกมองว่าลิบดาแปลกประหลาดไปจากคนอ่ืน 
จนถึงกระทั่งถูกกล่าวหาว่าสติไม่ดี โดยเฉพาะจากบุคคลที่คอยแต่จะหาผลประโยชน์จากธรรมชาติ 

‘ไม่รู้ละ จะด้วยวิธีใดก็ตาม เขาจะต้องไม่ล้มไม่ตายไม่ถูกท าร้ายอีก นายจะต้อง
รับผิดชอบชีวิตเขาทั้งหมด ไม่ให้เขาเป็นอะไรไป ต้นไม้เขามีชีวิตเหมือนนายนะรู้ไว้ด้วย เติบโต
ได้เหมือนนาย  เจ็บปวดได้เหมือนนาย’ ลิบดาเสียงออกเครือ ในขณะที่ชายคนนั้นหันไปมอง
หน้านายกลด หัวเราะด้วยเสียงเยาะแล้วส่ายหัวไปมาอย่างไม่ติดใจจะเอาเรื่องต่อ 

‘สงสัยสติไม่ดีว่ะ อินังเด็กคนน้ี’ ชายไม่ทราบชื่อเดินเลี่ยงเข้าไปทางหมู่สนต้นเยาว์  
(ใจดวงร้าว, 2536: 128) 

ข้อความที่ยกมาข้างต้นนี้เป็นตอนที่ลิบดาเข้าไปต่อว่ากลุ่มคนงานของแคมป์สนซึ่งเป็น
พ้ืนที่การอนุรักษ์ต้นสนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ขณะที่ลิบดาเข้าไปพบนั้นคนงานเหล่านี้อยู่กับกับต้นสน
ที่ถูกล้มและยังมีต้นที่ถูกบ่องโคนต้นเป็นรอยใหม่ ๆ เมื่อลิบดาเข้าไปถามคนงานกับใช้ความเป็นผู้ชาย
ที่ร่างกายแข็งแรงและเสียงดังข่มลิบดาและหาเรื่องลิบดาว่าลิบดามาใส่ร้ายตน แต่ลิบดาก็ยังพยายาม
ปกป้องและเรียกร้องความเป็นธรรมให้ต้นสนที่ถูกท าร้ายแม้อีกฝ่ายจะเป็นผู้ชายและมีจ านวน
มากกว่าก็ตาม สิ่งที่ลิบดาท าได้คือการใช้ค าพูดขู่คนงานเหล่านี้ว่าจะฟ้องอาจารย์ประทีป ผู้บุกเบิก
และดูแลแคมป์สน และพยายามหว่านล้อมให้พวกเขาเห็นความส าคัญของต้นไม้  แต่กลับกลายเป็น
ว่าลิบดาถูกกล่าวหาว่าสติไม่ดี เป็นที่น่าสลดใจว่าแม้แต่คนที่มีหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้ ยังคอยจ้องที่จะ
หาโอกาสกอบโกยประโยชน์จากต้นไม้อยู่ตลอดเวลา 
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นอกจากถูกกล่าวหาจากคนที่ท าลายธรรมชาติแล้ว ลิบดายังถูกคนรอบข้างตั้งค าถาม
และเสียดสีความรักธรรมชาติของลิบดาอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่เพ่ือนของลิบดา
กล่าวว่าลิบดาควรจะจะไปเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรฯ แทน เพ่ือน ๆ จะได้ไม่ต้องมาฟังเรื่องต้นไม้อยู่
ตลอดเวลา ซึ่งค ากล่านี้ท าให้ลิบดาโกรธมากและตอบโต้เพ่ือนไปว่า 

“ท าไมล่ะอ้อย คนที่ไม่ได้เรียนเกษตรฯ จะสนใจเรื่องต้นไม้ไม่ได้ คนที่ไม่ได้เรียนยิ่ง
ต้องพยายามเข้าถึงต้นไม้ให้ลึกถึงแก่นของกระพี้ที่สุดเพราะมันเป็นชีวิตของเราด้วยนะอ้อย 
เพราะถ้าเราไม่รู้ เราก็ยิ่งช่วยกันเหยียบย ่าท าลายธรรมชาติกันทุกรูปแบบ จนน ้าเนื้อของ
ธรรมชาติเสียหายย่อยยับหมด ท าไมคนอย่างเธอถึงไม่พยายามเข้าใจเรื่องง่าย ๆ หน้าที่ง่าย ๆ 
ของคน ถ้าเธอยังเป็นเด็ก ๆ ฉันก็พอจะเข้าใจได้เพราะว่าเธอเป็นเด็ก แต่นี่เธอโตแล้วนะอ้อย 
เธอควรจะเข้าใจเรื่องง่าย ๆ เหล่านี้ได้นานแล้ว” เด็กสาวเสียงเขียว 

(ใจดวงร้าว, 2536: 37)  

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในมุมมองของคนทั่วไปมองว่า คนที่จะสนใจต้นไม้
หรือมีหน้าที่ดูแลต้นไม้ต้องเป็นคนที่ท างานในด้านนี้เท่านั้น ต้องเป็นคนที่เรียนเกษตร เป็นชาวสวน 
ชาวนา หรือท างานเกี่ยวกับการเกษตรกรรม จึงจะสนใจต้นไม้และข่าวสารการอนุรักษ์ธรรมชาติได้ แต่
ส าหรับลิบดานั้นมองว่าเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนต้องให้ความสนใจและมีหน้าที่ดูแล
ธรรมชาติ เพราะเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่เรื่องของมนุษย์คนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของมนุษย์ทุกคนใน
โลกด้วยเราเกิดมามีหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศไม่ใช่ท าลายระบบนิเวศ จากข้อความที่ยกมา
แสดงให้เห็นว่าความพยายามอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของลิบดาเป็นไปอย่างยากล าบาก
เพราะยังมีคนอีกมากมายที่ไม่เข้าใจและไม่พยายามท าความเข้าใจเรื่องของธรรมชาติ จนเพ่ือนของ
ลิบดาบางคนต้องบอกกับลิบดาว่าอย่าเอาจริงเอาจังกับเรื่องต้นไม้นัก เพราะหนทางของการปกป้อง
ต้นไม้นี้ดูจะมีแต่ความชอกช ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ลิบดาไม่ เห็นด้วยเพราะคนที่จะเห็นคุณค่าของต้นไม้จน
ออกมาปกป้องก็มีจ านวนน้อยอยู่แล้ว หากลิบดายังเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกไปวัน ๆ 
อย่างไร้ประโยชน์ โลกนี้ก็คงไม่มีความดีงามอะไรเหลืออยู่ 

…ต้นไม้พวกนี้มีมนุษย์กี่คนกันที่นึกถึงคุณของเขาอย่างจริงจัง ระลึกถึงบุญคุณของเขา
อย่างเอาจริงเอาจัง ! 

เพราะฉะนั้นท่ีเธอขอไม่ให้ฉันเอาจริงเอาจังกับต้นไม้มากนัก ฉันเข้าใจว่าเธอหวังดี แต่
ฉันท าไม่ได้หรอกเรศ เพราะฉันคิดว่ามีแต่คนไม่เอาไหนเท่านั้นที่ชอบใช้ค าพูดอย่างนี้ อย่าเอา
จริงเอาจังกับมันเลย” ลิบดาเลียนเสียงดาเรศ “แล้วก็ใช้ชีวิตล่องลอยไปเรื่อย ๆ ให้ยี่สิบสี่ชั่วโมง
หมดไปวัน ๆ โดยไม่ลงมือท าอะไร ที่มันเป็นประโยชน์ต่อโลก—ต่อส่วนรวม” 

ดาเรศสบตากับจันทรา ลิบดาแลตาม 
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“ท าไมล่ะ พวกนี้ถึงใช้ชีวิตมักง่าย เพราะความคิดอ่านของเขามักมีแต่เรื่องมักง่าย 
ยกตัวอย่างง่าย ๆ ดูตามทางเดินเท้าทั่วไปสิ ตามขอบถนนหนทางตรอกซอยมีแต่ความสกปรก
กับกลิ่นคาวหืนชวนคลื่นเหียน ไม่ใช่เพราะรถเข็นต่างก็เข็นความมักง่ายออกมาเกลื่อนบ้าน
เกลื่อนเมืองเหรอ แล้วยังท าลายต้นไม้ที่ตามอาคารเขาปลุกไว้ ท าลายต้นไม้ที่ทางเทศบาลเขา
ปลูกให้ร่มเงาแก่ส่วนรวม” 

“ใช่ ใช่” ดาเรศสนับสนุน “คนหนึ่งสร้าง อีกฝูงหนึ่งมักง่ายช่วยกันท าลายเดี๋ยวนั้น” 
“ในป่าก็เหมือนกัน คนหนึ่งปลูก อีกฝูงคนโลภตามโค่นเดี๋ยวนั้นเลย โดยไม่มีความผิด 

–แม้แต่คนในรัฐบาล ? แล้วเราจะหาความถูกต้องจากตรงไหนล่ะ บางทีฉันก็คิดว่า ถ้าเราไม่มี
พ่อแม่คอยช้ีทางอบรมสั่งสอนกันอยู่ทุกเมื่อเช่ือวัน เราจะไปหาตัวอย่างของผู้ใหญ่ที่ดีจากข้าง
นอกได้ตรงไหนบ้าง” หัวคิ้วของลิบดาเริ่มขมวดมุ่น  

(ใจดวงร้าว, 2536: 139-140) 

 จากข้อความหลาย ๆ ข้อความท่ียกมาจะเห็นว่าลิบดาพยายามท่ีจะใช้วาทศิลป์โน้มน้าว
ให้คนอ่ืนเห็นความส าคัญของธรรมชาติเช่นเดียวกับตนเองมาโดยตลอด ดังข้อความข้างต้นที่ลิบดา
เปรียบเทียบกลุ่มคนที่ไม่สนใจธรรมชาติ ไม่สนใจความเป็นไปของสังคมว่าเป็นบุคคลที่ไร้ประโยชน์
ต่อโลกและใช้เวลาที่มีให้หมดไปวัน ๆ โดยไม่ได้อะไร อีกทั้งยังยกตัวอย่างกลุ่มคนที่มักง่ายจากเรื่อง
ใกล้ ๆ ตัวจนเพ่ือนของลิบดาคล้อยตามและรู้สึกเห็นด้วย ซึ่งความพยายามของลิบดานี้แสดงให้เห็น
บทบาทการอนุรักษ์ธรรมชาติของลิบดาในฐานะผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติเพ่ือเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติที่พวกเขามีต่อธรรมชาติมองเห็นคุณค่าจนน าไปสู่การปกป้องดูแลและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้
อย่างสงบสุข 

การพยายามให้ความรู้เรื่องธรรมชาติและปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อธรรมชาติเป็นสิ่งที่
ลิบดาท ามาโดยตลอด โดยเฉพาะการสอนให้น้อง ๆ และเด็กเล็ก ๆ ที่ตนรู้จักให้รู้จักธรรมชาติ เช่น 
ระหว่างที่อยู่แคมป์สนลิบดาได้ใช้เวลาอยู่กับสองพ่ีน้อง “หว้า” กับ”หลิว” โดยการเล่าเรื่องของต้นไม้
ทั้งในด้านคุณค่าความส าคัญและความรู้สึกของตนต่อต้นไม้เพ่ือที่เมื่อถึงวันที่วันที่ลิบดาต้องกลับ
กรุงเทพฯ หว้าจะได้คอยดูแลต้นไม้เหล่านี้ต่อไป ซึ่งผลจากความพยายามของลิบดาท าให้ในวันที่
ลิบดาต้องกลับกรุงเทพฯ หว้าได้วาดรูปให้ลิบดาเป็นของที่ระลึก เป็นรูปต้นไม้ที่ แสดงให้เห็นว่าหว้า
เข้าใจถึงความเป็นผู้ให้ของต้นไม้ได้เป็นอย่างดี แม้เราจะไม่ทราบต่อไปว่าเด็กหญิงหว้าจะคอยปกป้อง
ต้นไม้ตามที่ลิบดาปรารถนาหรือไม่ แต่จากรูปวาดก็แสดงให้เห็นว่าลิบดาได้หว่านเมล็ดพันธุ์ของการ
อนุรักษ์ธรรมชาติลงไปในจิตใจของเด็กหญิงหว้าแล้ว 
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นอกจากเด็กหญิงหว้าแล้วยังมีน้อง ๆ ของลิบดาอย่างจันทรา แก้ว และเพ่ือนอย่าง
ดาเรศที่ซึมซับสิ่งที่ลิบดาคอยพูด คอยสอนมาโดยตลอดจนเข้าใจและเห็นคุณค่าของธรรมชาติ 
โดยเฉพาะจันทราที่เป็นน้องแท้ ๆ ของลิบดา เป็นผู้ที่ใกล้ชิดลิบดาที่สุด ด้วยความพยายามโน้มน้าวใจ
ด้วยการพูดและการเปิดสารคดีเกี่ยวกับวิกฤตทางนิเวศวิทยาให้น้อง ๆ ดูของลิบดาซึ่งเป็นสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงความคิดที่มีต่อโลกและธรรมชาติของน้อง ๆ ไปอย่างมาก จากเด็กที่สนใจแต่เล่นสนุกก็
กลายเป็นเด็กที่สนใจเรื่องธรรมชาติมากข้ึน ดาเรศที่เห็นความรักและความพยายามปกป้องที่ลิบดามี
ต่อธรรมชาติมาโดยตลอดจากที่เคยเบื่อจะฟังข่าวสารเรื่องธรรมชาติจากจากอาของลิบดาที่อยู่
ต่างประเทศ ก็เริ่มเข้าใจและรับรู้สิ่งที่ลิบดาคิดและท ามากข้ึน ดังความที่ 

“เรื่องของปู่ยาง เรื่องทวดของทวดของทวดยาง เรื่องต้นไม้ทุกต้นที่ตัวรู้สึกต่อ 
นอกจากอารีแล้ว ตัวยังมีเค้า มียายหนูจันทร์ มียายแก้ว ที่เข้าใจความผูกพันความรักของตัวที่มี
ต่อต้นไม้ต้นไร่. . .แล้วเค้าก็เข้าใจต้นไม้ด้วยว่ามีคุณมหาศาลแก่เรา ขอให้เช่ือเถอะจ้ะ”  

ลิบดาเม้มปาก พยักหน้าตอบ ดวงตามีประกายแววไวขึ้นมา รอยยิ้มและประกายตา
ของเด็กสาว บอกถึงความซาบซึ้งต่อความเข้าใจและมิตรไมตรีที่เพื่อนหยิบยื่นให้  

(ใจดวงร้าว, 2536: 204) 

ข้อความข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่าความพยายามที่จะถ่ายทอดเรื่องของต้นไม้ให้ผู้คน
ตระหนักถึงความส าคัญได้ออกผลเป็นความส าเร็จอันน่าชื่นใจ แม้ว่ากลุ่มคนที่กล่าวถึงจะเป็นกลุ่มน้อย 
ๆ ที่มีเพียงไม่กี่คน แต่อย่างน้อยลิบดาก็ยังมีความหวังว่าผู้คนจะหันมาสนใจธรรมชาติมากข้ึนเพ่ือโลก
ใบนี้และลูกหลานในอนาคต บทบาทการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของลิบดาจึงเป็นบทบาทที่
แสดงผ่านทั้งการออกมาปกป้องและเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรมและ
แสดงผ่านการค าสอนเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกที่ดีต่อธรรมชาติให้กับเด็ก ๆ ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใน
อนาคต 

จากการศึกษาบทบาทและจิตวิญญาณเชิงนิเวศของผู้หญิงในงานบันเทิงคดีของศิเรมอร    
อุณหธูปทั้ง 3 เรื่อง พบว่าความใกล้ชิดและผูกพันกับธรรมชาติเป็นรากฐานส าคัญของการสร้างจิต
วิญญาณเชิงนิเวศในตัวละครเอกหญิงทั้ง 3 เรื่อง ความผูกพันระหว่างผู้หญิงกับธรรมชาติเริ่มก่อตัว
ขึ้นมาตั้งแต่ในเรื่องสั้น “ราวกิ่งกับวงกลีบเนียนกริบ” โดยในเรื่องสั้นเรื่องนี้แม้ว่าตัวละครจะไม่ได้แสดง
ทัศนะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ก็เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึก
ที่เป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างผู้หญิงกับธรรมชาติจากความรู้สึกเจ็บปวดเช่นเดียวกับธรรมชาติที่ถูกท าร้าย  
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ความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างผู้หญิงกับธรรมชาติมีการพัฒนาให้ชัดเจนขึ้นในนวนิยายเรื่อง 
“ล าเนาป่า” แม้นวนิยายเรื่องนี้จะไม่ใช่วรรณกรรมที่มุ่งน าเสนอเรื่องสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับเรื่องสั้น 
แต่ก็เป็นเรื่องที่มีประเด็นทางด้านนิเวศวิทยาเพ่ิมขึ้นจากเรื่องสั้นทั้งในเรื่องการมองธรรมชาติและ
ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับผู้หญิงในทัศนะของตัวละครที่มองว่า การครอบครองธรรมชาติและ
ผู้หญิงเพ่ือประโยชน์ของผู้ชายเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันอย่างเห็นได้ชัด ด้วยทั้งสองเรื่องข้างต้นเป็นงาน
เขียนในยุคก่อนที่กระแสของประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมจะเป็นที่สนใจของผู้คนในวงกว้าง การน าเสนอ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงยังไม่เข้มข้นมากนักแต่ก็แสดงให้เห็นต้นธารของการสร้างจิตวิญญาณเชิงนิเวศของ
ผู้หญิงในงานเขียนบันเทิงคดีเรื่องต่อมาคือ นวนิยายเรื่อง “ใจดวงร้าว” 

 ใจดวงร้าวเป็นงานบันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูปที่เขียนเรื่องของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเต็มตัว ด้วยทั้งจากยุคสมัยที่เขียนอันเป็นช่วงที่คนในสังคมให้ความสนใจเรื่อง
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ประกอบกับสายสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับธรรมชาติที่เริ่มก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่ในงาน
เขียนทั้งสองเรื่องก่อนหน้า จิตวิญญาณเชิงนิเวศของผู้หญิงจึงได้รับการพัฒนาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในตัว
ละครเอกหญิงอย่าง “ลิบดา” ผู้มีความผูกพันกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง จนเกิดความรู้สึกหวงแหน 
เอ้ือเฟ้ือเมตตาและตระหนักถึงความเท่าเทียมของสรรพชีวิต น าไปสู่การหล่อหลอมจิตวิญญาณของ
ตนเองกับธรรมชาติให้เป็นอันหนึ่งเดียวกัน การท าร้ายธรรมชาติจึงไม่ต่างอะไรกับการท าร้ายตัวละคร
ให้เจ็บปวดไปด้วย ซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติในเรื่องใจดวงร้าวก็เป็นสิ่งที่มีการพัฒนามาจาก
งานเขียนก่อนหน้า โดยเฉพาะเรื่องสั้นราวกิ่งกับวงกลีบเนียนกริบที่แม้จะมีประเด็นใกล้เคียงกันแต่
ความรู้สึกของผู้หญิงที่มีต่อธรรมชาติในเรื่องราวกิ่งกับวงกลีบเนียนกริบจะยึดโยงอยู่กับต้นไม้เพียงต้น
เดียว ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจึงแสดงผ่านต้นไม้ต้นนั้นท าให้ไม่เห็นถึงการขยายตัวตนที่คับ
แคบสู่สรรพชีวิตเช่นที่ได้รับการขยับขยายในเรื่องใจดวงร้าว ที่ไม่ได้เห็นความส าคัญของต้นไม้เพียงหนึ่ง
ต้นแต่เป็นทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติ ในที่นี้การศึกษางานบันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูปทั้ง 3 เรื่องจึง
ท าให้เห็นทั้งพัฒนาการในการน าเสนอเรื่องนิเวศส านึกและพัฒนาการทางจิตวิญญาณของผู้หญิงในงาน
เขียนอันจะน าไปสู่การสร้างจิตวิญญาณเชิงนิเวศของมนุษย์  

3.2 กลวิธีการประพันธ์ที่ใช้ในการสร้างจิตส านกึเชิงนิเวศในงานเขียนประเภทบันเทิงคดีของศิเรมอร  

อุณหธูป 

งานเขียนประเภทบันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูปทั้งสามเรื่องที่กล่าวถึงในหัวข้อที่แล้ว สิ่งที่
เห็นอย่างชัดเจนคือการน าเสนอประเด็นเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านตัวละครเอกหญิงทั้งใน
ด้านการกระท าที่แสดงผ่านบทบาทต่าง ๆ และในด้านความคิดที่แสดงผ่านจิตวิญญาณเชิงนิเวศของตัว
ละคร สิ่งหนึ่งที่ตัวละครเอกหญิงทั้งสามเรื่องเรียกร้องคือ ความเป็นธรรมต่อมนุษย์และธรรมชาติ ตัว
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ละครพยายามแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล ้าในสังคมและปัญหาการท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
บทบาทเหล่านี้ล้วนสร้างความประทับใจและก่อเกิดความสะเทือนใจให้กับผู้อ่านจนน า ไปสู่การสร้าง
จิตส านึกเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของงานเขียนประเภทบันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูปที่พยายาม
น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยไม่ได้มุ่งที่การน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ใน
ลักษณะของการให้แนวทางปฏิบัติ แต่เป็นการสร้างจิตส านึกเชิงนิเวศและโน้ มใจของผู้ อ่านให้
ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติอย่างที่เคยเป็นมาให้ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นผลมาจากการขาดจิตส านึก ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และกระตุ้นจิตส านึกเชิงนิเวศนี้นอกจากจะน าเสนอผ่านตัวละครเอกหญิงแล้ว ยังเกิดจากการน าเสนอ
ผ่านกลวิธีอ่ืน ๆ โดยสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเด็นคือ กลวิธีทางเนื้อเรื่องและกลวิธีทางภาษา 

3.2.1 กลวิธีทางเนื้อเรื่อง 

กลวิธีทางเนื้อเรื่องที่ใช้ในการน าเสนอประเด็นเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถพิจารณา
ตามองค์ประกอบของบันเทิงคดีได้ทั้งสิ้น 4 ประเด็นคือ กลวิธีการเล่าเรื่อง กลวิธีการสร้างความ
ขัดแย้งกลวิธีการสร้างตัวละคร และกลวิธีการสร้างฉาก  

3.2.1.1 กลวิธีการเล่าเรื่อง  

กลวิธีการเล่าเรื่อง หมายถึง การที่ผู้เขียนเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเป็นสื่อกลางในการ
เล่าเรื่อง ผู้เล่าเรื่องนี้ไม่ใช่ผู้เขียน แต่เป็นบุคคลที่ผู้เขียนเลือกมาเพ่ือเป็นสื่อกลางระหว่างเรื่องเล่าและ
ผู้อ่าน เรื่องที่เล่าจึงเป็นเรื่องที่เล่าผ่านมุมมองของบุคคลที่ผู้เขียนเลือกมานี้ โดยมุมมองการเล่าเรื่อง
สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

กลวิธีการเล่าเรื่องแบบสรรพนามบุรุษที่  1 เป็นการเล่า เรื่องที่ผู้ เล่ามีส่วนร่วมใน
เหตุการณ์หรือเล่าเรื่องที่ตนเองประสบมา โดยใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 เช่น ข้าพเจ้า ดิฉัน ผม เป็นต้น 
(วนิดา บ ารุงไทย, 2554: 119) กลวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้สามารถจ าแนกได้เป็น 2 แบบ คือ ผู้เล่าเรื่อง
อยู่นอกเรื่องเล่าหรือที่เรียกว่า “ผู้เล่าเรื่องแบบผู้ประพันธ์” มักใช้ค าว่า “ข้าพเจ้าผู้เขียน” (สรณัฐ ไต
ลังคะ, 2560: 57-58) ส่วนกลวิธีอีกแบบหนึ่งคือ ผู้เล่าเรื่องอยู่ในเรื่อง กลวิธีนี้ผู้เล่าอาจเป็นตัวละคร
เอกในเรื่องเล่าสิ่งที่ตนเองประสบมาหรืออาจเป็นตัวละครประกอบที่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครเอก
แล้วน ามาเล่า 
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กลวิธีการเล่าเรื่องแบบสรรพนามบุรุษท่ี 3 เป็นการเล่าเรื่องที่ผู้เล่าอยู่นอกเหตุการณ์ของ
เรื่องราวในเรื่อง กลวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้สามารถจ าแนกได้เป็น 3 แบบ คือ ผู้เล่าเรื่องแบบสัพพัญญู
หรือแบบผู้รู้ เป็นการเล่าเรื่องที่ผู้เล่ารู้ทุกอย่างในเรื่อง ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอกจนความรู้สึกนึก
คิดของตัวละครทุกตัว นอกจากนี้ยังมีการแสดงความคิดของผู้เล่าเรื่องด้วย แบบที่สองคือ ผู้เล่าเรื่อง
แบบรับรู้จ ากัด เป็นการเล่าเรื่องที่ผู้เล่าเน้นการเล่าเรื่องผ่านความคิดและการกระท าของตัวละครหลัก
เท่านั้น และแบบทีส่าม คือ ผู้เล่าเรื่องแบบภววิสัย เป็นการเล่าเรื่องแบบไม่แสดงทัศนะของตน 

ในงานเขียนบันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูปมีการใช้ผู้เล่าเรื่องแบบสรรพนามบุรุษที่3 
แบบสัพพัญญูหรือแบบผู้รู้ในเรื่อง “ล าเนาป่า” ในเรื่องนี้มีตัวละครเอกคือ “ล าเนา” และ “ชด” ใน
การเล่าเรื่องผู้เล่าจะเล่าทั้งความคิด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งของชดและล าเนา รวมทั้งความคิดของตัว
ละครประกอบอ่ืน ๆ ที่มีต่อความรักของล าเนาและชด นอกจากนี้ยั งมีการสอดแทรกการ
วิพากษ์วิจารณ์ตัวละครของผู้เล่าเรื่องด้วย ดังนี้ 

ชมพูจัดเป็นผู้หญิงค่อนข้างสวยแบบนางงาม แม้จะดูมีอายุห่างจากชดเกือบสิบปี ก็ยัง
มีเค้านางงามกรีดกรายและท่วงท่าแบบคนท่ีรู้ตัวว่าสวยทั่วไปปรากฏให้เห็น ดังได้ลอกต้นแบบ
ที่พยายามเลียนกันมาเหมือนสูตรส าเร็จส าหรับการวางท่าและแม้แต่การเจรจากระนั้น 

(ล าเนาป่า, 2549: 130)   

ในข้อความนี้เป็นการบรรยายลักษณะตัวละคร “ชมพู” พ่ีสาวของชดซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่
ยอมรับการตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ในแบบของชดและล าเนา น ้าเสียงที่ใช้ในการบรรยายลักษณะของชมพูจึง
เป็นการเสียดสีลักษณะของคนส่วนใหญ่ในเมืองที่มักจะลอกเลียนแบบกันเป็นสูตรส าเร็จ ซึ่งลักษณะ
แบบนี้ตัวละครเอกอย่าง “ล าเนา” วิจารณ์ว่าการพยายามเอาชนะธรรมชาติจนลืมธรรมชาติที่แท้จริง 
“ธรรมชาติ” ในที่นี้คือตัวตนในแบบของตนเองซึ่งไม่ต้องประดิดประดอยให้เหมือนคนอ่ืนเพ่ือเป็นที่
ยอมรับ 

การใช้กลวิธีการเล่าเรื่องแบบผู้รู้ในล าเนาป่าท าให้การน าเสนอความคิดเรื่องการปฏิเสธ
ต่อกฎเกณฑ์และค่านิยมของสังคมในตัวละคร “ล าเนา” จนน าไปสู่การปฏิเสธต่อการครอบครอง
ผู้หญิงและผืนดินแสดงออกมาอย่างเด่นชัด เพราะการปฏิเสธค่านิยมของสังคมที่ชัดเจนที่สุดคือ 
ค่านิยมเรื่องการแต่งงาน การเลือกที่จะใช้ชีวิตคู่ในแบบที่ขัดต่อกฎเกณฑ์และค่านิยมของสังคม การ
เล่าเรื่องแบบผู้รู้จะท าให้ผู้อ่านสามารถรู้ทั้งความคิด ความรู้สึกของตัวละครทั้งหมด ทั้งในด้านของ 
“ชด” ที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งปรารถนาจะครอบครองผู้หญิงที่ตนรัก ด้านของ “ล าเนา” ผู้หญิงที่มอง
ว่าการใช้ชีวิตเป็นเรื่องของความรักและความเข้าใจระหว่างคนสองคน การแต่งงานและจดทะเบียน
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เป็นเพียงแค่ใบเบิกทางที่ท าให้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันเท่านั้น และด้านของตัวละครอ่ืน ๆ ที่ไม่เห็นด้วย
ต่อการเลือกใช้ชีวิตคู่ของตัวละครเอกท้ังสอง  

“เลิกท าอย่างนี้สักครั้งเถอะเนา คราวก่อนที่ผมพูดเรื่องนี้ คุณก็ลุกพรวดพราดเสหา
เรื่องอื่นมาพูดแทน ผมไม่ต้องการทั้งชาหรือกาแฟ ผมไม่ต้องการอะไรทั้งนั้น...ผมต้องการคุณ” 
เขาจ้องหล่อนไม่วางตา จ้องแน่วนิ่งที่นัยน์ตาวาม ๆ ของหล่อน 

“เนาอยู่ที่แล้วไงชด” หล่อนเริ่มปรนเขาด้วยจูบ...ที่ปลายจมูก...ที่วงปาก “มีเวลาอีก
หนึ่งคืนเต็ม ๆ ที่จะได้อยู่ด้วยกันเพียงล าพัง คุณก็รู้ว่าเที่ยวนี้เนามาได้เพียงสองวันแล้วก็ต้อง
กลับไปท างาน ...งานของเนาอยู่ที่โน่นไม่ใช่ที่น่ี มันไม่ใช่เรื่องเต็มใจหรือไม่เต็มใจ ชดน่าจะเข้าใจ
ไม่ใช่หรือ” หล่อนไล้แก้มสาก ๆ ของเขาไปมา 

“นั่นมันไม่ใช่ชีวิตคู่” เขาส านอง “คุณเต็มใจอยู่ที่โน่น จังหวัดบ้า ๆ อะไรของคุณที่
โน่น แล้วยังเต็มใจที่จะเห็นผมอยู่ที่นี่อย่างอดทน มองดูคุณเก็บกระเป๋าแล้วเดินออกจากห้องนี้
ไปซ ้าแล้วซ ้าเล่า” ชดท าท่าหัวเสียขึ้นมาอีก   

(ล าเนาป่า, 2549: 23-24)   

ข้อความข้างต้นเป็นมุมมองของชดที่แสดงให้เห็นว่าความต้องการของชดที่มีต่อความ
รักครั้งนี้คืออะไร ชดต้องการให้ล าเนาแต่งงานกับตนและมาใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพฯ เพราะชีวิตคู่ของ
ชดคือ การครอบครองเป็นเจ้าของอย่างสมบูรณ์ มีการตกลงแต่งงาน จดทะเบียนสมรสและใช้ชีวิตอยู่
ด้วยกัน ในขณะที่ล าเนามองว่าแค่มีความรักให้กันและได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันบ้างก็เพียงพอแล้ว แม้ใน
ภายหลังชดจะยอมรับความคิดเรื่องการใช้ชีวิตคู่ในแบบของล าเนา แต่ก็เป็นเพียงเรื่องการการจัดงาน
แต่งและจดทะเบียนสมรสเท่านั้น ชดยังคงต้องการให้ล าเนาลาออกจากงานที่ตนรักและมาอยู่
กรุงเทพฯ กับชด ซึ่งเป็นสถานที่ที่ล าเนาปฏิเสธตลอดมา ในข้อความข้างต้นยังท าให้เห็นว่าชดไม่เคย
มีความคิดที่จะทิ้งงานของตนไปอยู่กับล าเนาบนดอย จากการที่มองว่าที่นั่นเป็น “จังหวัดบ้า ๆ” แต่
กลับต้องการให้ล าเนาทิ้งงานมาอยู่กับตน ในขณะที่ล าเนาไม่เคยเรียกร้องให้ชดทิ้ งงานมาใช้ชีวิตอยู่
กับตนเลยสักครั้ง ซึ่งความคิดแบบนี้ของชดเป็นเรื่องปกติในสังคม เพราะแม้แต่แม่ของล าเนาเองก็
มองว่าการที่ล าเนาจะมาใช้ชีวิตคู่กับชดคือการที่ล าเนาจะมีชีวิตที่ด าเนินอยู่บนเส้นทางของสังคม 
อย่างไรก็ตาม ค่านิยมของสังคมในเรื่องแต่งงานไม่ใช่แต่ผู้หญิงตกลงมาใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายเท่านั้น แต่
เป็นการจัดงานแต่งงานให้ผู้อ่ืนรับรู้และจดทะเบียนสมรสกัน ดังที่แสดงผ่านตัวละครอย่าง “ชมพู” 
พ่ีสาวของชด 
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 “ไม่ต้องหรอกพี่ชม อย่าวุ่นวายไปเลยน่า” ชดพูดอย่างติดร าคาญ “ผมกับเนาไม่
ต้องการอะไรทั้งนั้น เราจะอยู่ของเราอย่างนี้ ไม่ต้องการให้ใครล าบาก...” 

“น่ีไม่ใช่เรื่องล าบาก ขอให้ใครเข้าใจไว้ด้วย แต่เป็นเรื่องของช่ือเสียง ของวงศ์ตระกูล 
ไม่มีใครริท าอะไรนอกคอกอย่างเธอ อย่ามาพลอยท าให้คนอื่นเขาขายขี้หน้าไปด้วยเลย ไปเอา
ความคิดใช้ไม่ได้มาจากไหนกันนะ เธอไม่เคยมีวี่แววว่าจะเป็นไปได้เลยนะตาชด” ชมพูเบน
นัยน์ตามาทางล าเนาและจ้องหล่อนอย่างพินิจพิเคราะห์ 

(ล าเนาป่า, 2549: 133)   

ข้อความข้างต้นเป็นค ากล่าวของ “ชมพู”เมื่อครั้งที่ชดพาล าเนาไปแนะน าตัวและบอก
กล่าวเรื่องการใช้ชีวิตคู่ของตนกับครอบครัวเป็นครั้งแรก ซึ่งชมพูไม่เห็นด้วยกับการใช้ชีวิตคู่ที่
ปราศจากงานแต่งงานและการจดทะเบียนสมรส เพราะส าหรับชมพูการจัดงานแต่งงานเป็นสิ่งที่แสดง
ให้เห็นถึงหน้าตาทางสังคมและการเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน การมีชีวิตคู่โดยไม่มีงานแต่งจึงเป็นเรื่องท่ีผิด
ธรรมเนียมปฏิบัติและเป็นสิ่งที่น าไปสู่การสร้างความอับอายให้กับครอบครัวและญาติผู้ใหญ่ มุมมอง
ของตัวละครชมพูจึงเป็นมุมมองที่เปิดเผยถึงความคิด ค่านิยมที่คนในสังคมเมืองยึดถือ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรง
ข้ามกับตัวตนของตัวละครเอกอย่างล าเนา ล าเนามองว่าค่านิยมเช่นนี้เป็นค่านิยมที่ฟุ่มเฟือยและ
ฉาบฉวย  

“ไม่ใช่เรื่องตรงเป๊ะเสียทีเดียวหรอกชด คุณชมยึดมันให้ร้อนรุ่มไปเองต่างหาก ว่าคน
โน้นจะว่า คนนี้จะดูถูก แล้วก็พากันขายหน้าไปท้ังบางอย่างที่เขารู้สึก...คนเรานี่ยากนะคะ ยาก
ตรงที่ต้องอยู่ให้ได้เหมือนคนโน้นคนนี้ แต่ไม่กล้าที่จะเลือกอยู่อย่างเป็นตัวของตัวเอง มนุษย์
ชอบเอาชนะธรรมชาติเสียจนลืมนึกถึงธรรมชาติที่แท้จริง ประดิดประดอยธรรมชาติเสียจนไม่
กล้าที่จะขาดสิ่งตกแต่ง เครื่องประดับประดาชีวิตจึงอยู่เหนือชีวิตแท้ ๆ ของพวกเขา ...รู้ไหมคะ
ชด น่ันเป็นเหตุข้อแรกที่ท าให้เนาตัดสินใจวิ่งเข้าหาธรรมชาติ” หล่อนเริ่มแย้มถึงอดีตสมัยที่ยัง
ไม่มีเขาปรากฏในชีวิต 

(ล าเนาป่า, 2549: 136)   

ข้อความข้างต้นเป็นมุมมองของล าเนาที่มีต่อการยึดติดกับค่านิยมที่ตนเองประดิษฐ์
ขึ้นมาของคนเมือง ซึ่งล าเนาเองก็เคยใช้ชีวิตท่ามกลางค่านิยมเช่นนี้มาก่อน จนพบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่ง
ที่ล าเนาต้องการ ล าเนาปรารถนาชีวิตที่เรียบง่ายที่สามารถด าเนินไปอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ การ
ท างานบนดอยที่ห่างไกลความเจริญจึงเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายในเมือง การ
เล่าเรื่องแบบผู้รู้ในล าเนาป่าจึงเป็นกลวิธีที่เหมาะสมเพราะเป็นกลวิธีที่เปิดเผยทั้งฝั่งความคิดของ
ผู้หญิงอย่างล าเนาที่มีความคิดสอดคล้องไปกับธรรมชาติ ฝั่งความคิดของผู้ชายอย่างชดที่ต้องการ
ครอบครองผู้หญิง รวมถึงความคิดของคนในสังคมเมืองที่ยึดติดกับค่านิยมและให้คุณค่ากับวัตถุ
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มากกว่าจิตใจ การเปิดเผยมุมมองของตัวละครอื่น ๆ จึงเป็นสิ่งที่เข้ามาขับเน้นให้ความคิดเรื่องการหัน
หน้าเข้าหาธรรมชาติของล าเนาเด่นชัดมากยิ่งขึ้น   

ในเรื่อง “ราวกิ่งกับวงกลีบเนียนกริบ” ใช้กลวิธีการเล่าเรื่องแบบสรรพนามบุรุษที่ 3 
แบบรับรู้จ ากัด โดยเล่าผ่านความคิดและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละครเอกอย่าง “ออ” ซึ่งการ
เลือกใช้กลวิธีการเล่าเรื่องเช่นนี้สอดคล้องกับสิ่งที่เรื่องพยายามน าเสนอ คือ ความผูกพันที่ เด็กผู้หญิง
คนหนึ่งมีต่อธรรมชาติและรู้สึกเจ็บปวดเมื่อเห็นธรรมชาตินั้นถูกท าร้าย การเล่าเรื่องโดยถ่ายทอด
ความรู้สึกของตัวละครเอกเพียงตัวเดียวจึงท าให้เห็นความส าคัญของธรรมชาติที่มีต่อตัวละครและ
ความเจ็บปวดของตัวละครเมื่อธรรมชาติถูกท าร้ายอย่างชัดเจน 

--หล่อนยังคงนอนเขลงอ่านหนังสืออยู่ในเรือ--ใต้ร่มเงาสาขาของหางนกยูง 

---มีเงาของบางสิ่งเคลื่อนไหวขยับไปมาอยู่บนหน้าหนังสือของออ ออเงยหน้าขึ้นไป ก็
เห็นนายกล้าก าลังปีนป่ายต้นไม้งามของหล่อน-- ในมือของเขามีขวานด้ามไม้เขรอะขละ คม
ขวานกระทบสายแดดวิบวับและท าแสงวาม ๆ ใส่ตาหล่อน 

ออพรวดพราดยันตัวขึ้นนั่งจนเรือโคลงกระเท่เร่ หัวใจของออดังตุบตุบ --ขณะที่
ซุ่มเสียงของออเอ่อขรมในล าคอและเค้นมันออกมารวดเร็วราวกับไม่ใช่ภาษาคน ออจ าไม่ได้ว่า
ออโวยวายอะไรใส่ในกล้าบ้าง แต่เสียงของพ่อจากอีกฝั่งหนึ่งท าให้ออเงียบกริบ –เงียบจนไม่ได้
ยินเสียงอะไรเคลื่อนไหว นอกจากเสียงคมขวานบั่นก่ิงแรกอยู่เหนือหัวหล่อนขึ้นไป 

“นายกล้า--” ออเรียกช่ือของเขาเบา ๆ จนหล่อนแทบจะไม่ได้ยินเสียงของตัวเอง 
นายกล้าท าท่างงและส่งสายตาที่มีวาวของความไม่เข้าใจมาทางหล่อน แต่ออได้ส่งสายตาที่ไม่
เข้าใจยิ่งกว่าไปทางพ่อ สายตานั้นตัดพ้อสารพัน แม้พ่อก าลังย ้าบอกกับอออยู่ทางฟากกระโน้น
ว่า 

“พ่อเองที่ให้นายกล้าตัดกิ่งมันเสียบ้าง--” พ่อว่ามันต้นมันเอนไปทางริมรั้วเข้าทุกวัน 
กิ่งใหญ่ ๆ ก็ไปพาดอยู่ตามสายไฟฟ้าน่ากลัวนัก ในยามฝนตกพายุแรก –พ่อกลัวว่ามันจะโค่นลง
มาทับบ้านข้าง ๆ สักวัน พ่อต้องการให้นายกล้าฟันมันออก--เพื่อ-- 

ออพายเรือเข้าหาฝั่ง ออก้มหน้านิ่งตลอดทางที่ใช้พายจ้วงน ้า--ทั้ง ๆ ท่ีออมองไม่เห็น
ใบพาย ไม่เห็นน ้าวนเป็นกระแสจากฝีพาย ค่าที่มีบางสิ่งหม่นพร่า -พรางภาพข้างหน้าเสียจน
หลัวเลือน มันเป็นขณะหลังจากท่ีออตะโกนบอกพ่อว่า 

“พ่อจะตัดมันเหมือนต้นไม้ต้นอ่ืน ๆ ในบ้านไม่ได้!” 

ออผูกเรือเข้ากับชายท่า รุดขึ้นตลิ่งผ่านร่างพ่อซึ่งยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วง เมื่อพ้นจากที่
ทางตรงนั้น ออก็วิ่งงุดขึ้นบ้าน กระโจนขึ้นไปตามขั้นบันไดช้ันล่างด้วยฝีเท้าหนัก และหัวใจ
หนว่งไห้ ออได้ยินเสียงแม่ร้องเรียกช่ือออตรงห้องโถงช้ันล่าง แต่ออไม่หยุด ออหยุดไม่ได้ หล่อน
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วิ่งเข้าห้องนอน และลงกลอนประตู ---ใจของออเสียหาย เหตุผลของพ่อประดังประเดอยู่ในหัว
ของออ 

ช่ัวอึดใจ ออก็ถลาไปที่ประตูห้องนอน ออนึกเฉลียว-เฉลียวว่าพ่อจะท ามันต่อไป
หรือไม่ พ่อจะตัดมันไหม  

(ผ่านมาทางความคิด, 2536: 91-92) 

ในข้อความข้างต้นอาจจะไม่ใช่ตอนที่แสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวดของตัวละครเมื่อเห็น
ธรรมชาติถูกท าร้ายมากที่สุด แต่เป็นตัวอย่างที่ท าให้เห็นมุมมองของคนที่รักและผูกพันกับธรรมชาติ
มาก ๆ ไม่สามารถรับได้กับการตัดต้นไม้ แม้จะเป็นเพียงการตัดกิ่งบางกิ่งออกไป เพราะเขารู้สึกว่าการ
ตัดต้นไม้เป็นความรู้สึกเดียวกับมนุษย์โดนตัดแขนตัดขาและเขาก็รู้สึกเจ็บไปกับต้นไม้ด้วย การเล่าเรื่อง
ที่ท าให้เห็นมุมมองของตัวละครเอกอย่างออเพียงตัวเดียวท าให้เห็นว่า แม้ว่าคนที่ตัดต้นไม้จะมีเหตุผล
ดี ๆ เพียงใดมารองรับการกระท าของตน แต่ก็ไม่สามารถท าให้คนที่รักต้นไม้ยอมรับได้ ดังในข้อความ
ที่บรรยายความคิดของออว่า “ใจของออเสียหาย เหตุผลของพ่อประดังประเดอยู่ในหัวของออ” การ
บรรยายความคิด รู้สึกของออท าให้ผู้อ่านรู้สึกว่าต้นไม้เป็นสิ่งที่มีค่าและมีความส าคัญกับตัวละครจริง 
ๆ ในตัวบทข้างต้นอาจจะเห็นว่าออรักต้นไม้เพียงต้นเดียว จากค ากล่าวที่ว่า “พ่อจะตัดมันเหมือน
ต้นไม้ต้นอ่ืน ๆ ในบ้านไม่ได้!” แต่จริง ๆ แล้วในเรื่องออรักต้นไม้ทุกต้นและรู้สึกไม่ชอบใจทุกครั้งที่พ่อ
สั่งให้คนตัดต้นไม้ เพียงแต่ต้นหางนกยูงเป็นต้นที่ออรักและผูกพันมากท่ีสุด เมื่อพ่อสั่งให้คนตัดต้นหาง
นกยูง ความผิดหวังและเสียใจที่สะสมจากการมี่พ่อตัดต้นไม้ต้นอ่ืนในบ้านมาตลอด ท าให้ออออกมา
ค้านสิ่งที่พ่อท าแม้ว่าสุดท้ายออจะห้ามไม่ส าเร็จก็ตาม 

ส่วนเรื่อง “ใจดวงร้าว” ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อที่แล้วว่านวนิยายเรื่องนี้มีความคล้ายคลึง
กับราวกิ่งกับวงกลีบเนียนกริบมาก กลวิธีที่ใช้ในการเล่าเรื่องก็เป็นแบบสรรพนามบุรุษที่ 3 แบบรับรู้
จ ากัดเช่นเดียวกัน โดยจะเล่าเรื่องผ่านความคิดและเหตุการณ์ของตัวละครเอกอย่าง “ลิบดา” เป็น
หลัก มีส่วนของความคิดตัวละครอื่นที่เห็นด้วยกับลิบดาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การใช้กลวิธีการเล่าเรื่อง
แบบนี้ท าให้เห็นความคิดของลิบดาเพียงคนเดียว บางครั้งเมื่อเล่าถึงเหตุการณ์ที่ลิบดาพบว่าต้นไม้ถูก
ท าร้าย ถูกตัด โค่น หรือถูกน าไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ บุคคลที่คาดว่าน่าจะเป็นผู้กระท าถูกกล่าวถึง
อย่างไม่ชัดเจนว่าเขาเหล่านั้นเป็นผู้กระท าจริงหรือไม่ เช่น ในตอนที่ลิบดาพบว่า ต้นสนในแคมป์สนซึ่ง
เป็นพื้นที่การอนุรักษ์ต้นไม้ชนิดนี้ บ้างถูกโค่นลง บ้างถูกบ่องโคนต้นเพ่ือให้ได้น ้ามัน ลิบดาพยายามหา
คนที่กระท ากับต้นสนเหล่านี้และพบว่ามีกลุ่มคนงานอยู่ในบริเวณที่ต้นสนถูกโค่น ลิบดาเข้าไป
สอบถามกับคนงาน ซึ่งคนงานเหล่านั้นก็พยายามบ่ายเบี่ยงที่ตอบว่าต้นสนล้มได้อย่างไร ท าไมต้นสน
บางต้นถึงถูกบ่องโคนต้นและยังเป็นรอยใหม่ การที่คนงานพยายามบ่ายเบี่ยงที่จะตอบค าถามและชวน
ลิบดาทะเลาะจึงเป็นการท าให้เห็นว่า เขาพยายามปกปิดบางอย่าง อีกทั้งคนที่เป็นผู้ดูแลแคมป์สนก็



  114 

พยายามปกป้องคนงานเหล่านั้นมากกว่าหาสาเหตุการล้มของต้นสน แม้ว่าสุดท้ายแล้วลิบดาจะไม่
สามารถหาคนที่ท าร้ายต้นสนได้ แต่เรื่องที่เกิดขึ้นท าให้ลิบดาได้รู้ว่าแม้จะมีความพยายามอนุรักษ์
ต้นไม้ แต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่พยายามท าลายต้นไม้และคนอ่ืน ๆ ก็พร้อมจะเพิกเฉยเช่นกัน 

เสียงลุงอารอบยังคงเล่าเรื่อง--- 

“ชาวเขาบ่องโคนต้นสนเป็นแผลยังไงก็ตาม ต้นสนจะพยายามรักษาแผลตัวเองโดย
น ้ายางจะไหลออกมาชโลมตรงบาดแผล ถ้าต้นไหนมีน ้ามันสนเยอะ พวกตัดไม้จะเอากิ่งไม้แห้ง
สุมโคนต้นแล้วเผาเลย—เพื่อโค่น” 

เด็กสาวบีบก านิ้วมือตัวเองโดยไม่รู้ตัว 

“บางทีชาวบ้านก็ใช้ดินปะสิวกรอก เฉพาะต้นตะเคียนเขาจะสังเกตรากแก้วบนดิน ใช้
วิธีเอาฟืนไปวางพิงไว้ ท านองว่าฝากฟืนดุ้นนึงนะ ต่อมาก็เอาไปวางอีก. . .วางอีก จนสุมโคนต้น 
แล้วแอบจุดไฟ—พรึ่บ !!” 

ลิบดาสะดุ้งตามพลางคลายมือออกทาบปิดปากตัวเอง เพื่อไม่ให้เสียงโอดโอยของตน
ล่วงผ่านริมฝีปากออกมา ในท่ามกลางความมืดที่ห้อมอยู่โดยทั่ว มีเพียงดวงแสงไฟจากหน้ารถจี๊
ปส่องไปตามทางกลับบ้านไร่ แต่ดูเหมือนข้างในใจที่เคยสว่างของลิบดาเริ่มวูบมืดเป็นล าดับ
เรื่อยมา 

“มีหญ้าตรงไหน ปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้น ชาวบ้านจะย้ายถิ่นท ากินไปโค่นไม้ที่อื่นต่อ 
จนกว่าต้นไม้จะโตขึ้นมาใหม่ เขาก็จะหวนกลับมาที่เดิม เพราะหญ้าคาปราบยาก ปลูกอะไรไม่
ค่อยข้ึนเลย พวกหญ้าขจรจบยังปราบง่ายกว่ามาก” 

‘จนกว่าต้นไม้จะโตขึ้นมาใหม่ เขาก็จะหวนกลับมาที่เดิม- -เพื่อโค่น!!! เพื่อแอบจุดไฟ-
-พรึ่บ!!!’ 

ลิบดาได้ยินเสียงในหัวใจตัวเองเต้นแรง ความรู้สึกหวงห่วงต้นสนสองใบในแคมป์สน 
กลับมาสู่ใจดวงนี้อีกครั้ง 

...มนุษย์หนอต่างช่วยกันเบียดเบียนธรรมชาติด้วยวิธีการต่างๆตามอ าเภอใจ ชาวเขา
มีข้ออ้างในการท าลายป่า ชาวบ้านก็มีข้ออ้าง นายทุนพ่อค้านักธุรกิจการเมืองก็มีของตน ต่าง
คนต่างงัดข้ออ้างมองหาตัวการข้างนอกท่ีจะซัดทอดโทษให้ เพื่อให้พ้นเสียจากหน้าที่หรือความ
รับผิดชอบของตน 

      (ใจดวงร้าว, 2536: 119-120) 
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ข้อความข้างต้นเป็นตอนที่ “อารอบ” ลุงของลิบดาเล่าเรื่องการท าลายต้นไม้ในบริเวณ
รอบ ๆ แคมป์สน จะเห็นได้ว่ากลุ่มคนที่ท าลายต้นไม้นั้นมีทั้งชาวเขาและชาวบ้าน ซึ่งในกลุ่มชาวบ้าน
ก็เป็นกลุ่มคนที่เล่าเรื่องการอนุรักษ์ต้นสนในแคมป์สนให้ลิบดาฟัง และเล่าว่ากลุ่มที่มาตัดต้นสนคือ 
กลุ่มชาวเขาอย่างม้งและลีซอ แต่กลับปกปิดว่าชาวบ้านเองก็ตัดต้นสนและบ่องโคนต้นสนเช่นกัน 
การที่เล่าเรื่องเฉพาะในมุมมองของลิบดา โดยผู้เล่าเรื่องไม่ได้เปิดเผยถึงผู้กระท าต่อต้นไม้ที่แท้จริง 
ผู้วิจัยมองว่าการใช้กลวิธีแบบนี้เป็นสิ่งที่พยายามบอกว่า การด าเนินชี วิตของมนุษย์ต่างเต็มไปด้วย
พล่าผลาญธรรมชาติทั้งสิ้นและมนุษย์ส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรืองธรรมดา ในเรื่องแม้ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ท า 
แต่สิ่งที่รู้คือ สิ่งที่เกิดขึ้นกับต้นไม้เป็นฝีมือของมนุษย์แน่นอน ชาวบ้านหลายคนอาจจะไม่ได้ท าลาย
ต้นไม้ แต่ทุกคนรู้ว่ามีการตัดไม้ท าลายป่า แต่ก็เพิกเฉยเห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่ท ากันมาตลอด ซึ่ง
ความคิดนี้สอดคล้องกับความคิดของลิบดาในตอนท้ายของข้อความข้างต้นว่า มนุษย์แต่ละคนต่างมี
เหตุผลของตัวเองในการท าลายธรรมชาติ มีข้ออ้างมาสนับสนุนความคิดของตนโดยไม่เคยนึกถึงความ
เจ็บปวดของธรรมชาติและผลที่ตามมา การเล่าเรื่องผ่านมุมมองของลิบดายังเป็นสิ่งที่เน้นย ้าความคิด
ของลิบดาที่ว่า “ลิบดาต้องการพูดแทนต้นไม้” เพราะต้นไม้ไม่สามารถพูดหรือแสดงความเจ็บปวด
ให้กับมนุษย์รู้ได้ ลิบดาจึงต้องการจะสื่อสารแทน การบรรยายความเจ็บปวดของลิบดาในแต่ละครั้งที่
พบว่าต้นไม้ถูกท าร้าย จึงเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้อ่านรู้สึกว่าต้นไม้ก็มีความรู้สึกแบบนี้เช่นเดียวกัน   

งานเขียนประเภทบันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูปนอกจากจะมีการเล่าเรื่องโดยการ
น าเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละครเอก ความคิดความรู้สึกของตัวละครเอก เพ่ือให้เกิดจิตส านึก
เชิงนิเวศแล้ว ยังมีกลวิธีการน าเสนอเรื่องโดยวิธีอ่ืนเพ่ือสร้างจิตส านึกเชิงนิเวศด้วย โดยเฉพาะในเรื่อง 
“ใจดวงร้าว” ด้วยเนื้อหาที่พูดถึงธรรมชาติโดยตรง เรื่องจึงมีวิธีการน าเสนอเรื่องหลากหลายแบบ
เพ่ือที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนทัศนคติของมนุษย์ต่อธรรมชาติและการสร้างจิตส านึกเชิงนิเวศ โดยใน
บางครั้งใช้วิธีการยกตัวอย่างงานวิจัยของต่างประเทศ ที่ศึกษาค้นคว้าเครื่องมือวัดความสั่นสะเทือน
ของเสียงเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงภายในล าต้นไม้ 

“เครื่องมือนี้ไวต่อการตอบรับมาก ก่อนต้นไม้จะถูกโค่น เขาก็จัดการวัดเลยและกราฟ
ที่ได้จะเป็นเพียงเส้นนิ่ง ๆ ธรรมดา แต่ขณะที่ต้นไม้ก าลังถูกโค่น ปรากฏว่าต้นไม้มีปฏิกิริยา
สนองตอบเป็นคลื่นเสียงโดยที่เส้นนิ่งธรรมดาเมื่อสักครู่นี้กลับสั่นไหววูบวาบสูง ๆ ต ่า ๆ 
ตลอดเวลา”  

(ใจดวงร้าว, 2536: 136) 
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ในที่นี้เป็นความพยายามที่จะเปลี่ยนทัศนคติของมนุษย์ที่มีต่อต้นไม้ ที่มนุษย์มักจะคิดว่า
ไม่ต่างจากวัตถุชิ้นหนึ่ง ไม่มีความรู้สึก จึงคิดปฏิบัติกับต้นไม้อย่างไรก็ได้ ไม่มีความรู้สึกผิดบาป แต่ใน
ข้อความข้างต้นนี้พยายามจะลบล้างความคิดเหล่านั้นด้วยการบอกว่า ต้นไม้มีชีวิต มีความรู้สึกดุจ
เดียวกับมนุษย์ เจ็บได้ ป่วยได้ ตายได้ การฟันต้นไม้หนึ่งครั้ง ต้นไม้ก าลังกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด 
เพียงแต่มนุษย์ไม่ได้ยิน จึงคิดว่าต้นไม้ไม่มีความรู้สึก ไม่รู้เจ็บปวดจะท าอย่างไรก็ได้ ดังนั้นการตัดต้นไม้
จึงไม่ต่างอะไรกับการท าร้ายชีวิต ๆ ให้ตายตกไป การยกตัวอย่างงานวิจัยของต่างประเทศยังเป็นสิ่งที่
สนับสนุนความคิดของตัวละครให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เพราะมนุษย์มักจะเชื่อสิ่งที่ เป็น
วิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ การยกตัวอย่างนี้จึงเป็นกลวิธีการน าเสนอเรื่องที่ดีในการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและสร้างจิตส านึกให้กับผู้อ่าน  

นอกจากงานวิจัยจากต่างประเทศแล้วยังมีการน าสารคดีเรื่องที่มีฉายอยู่จริงอย่างสารคดี
โทรทัศน์ชุด Rain Forest ของรายการ Nationnal Geographic Society มาถ่ายทอดเนื้อหาเพ่ือ
สร้างจิตส านึกเชิงนิเวศ โดยเลือกหยิบยกตัวบทจากสารคดีในช่วงที่มีเนื้อหาสะเทือนใจผู้ชมมาน าเสนอ
เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกเชิงนิเวศ 

‘แต่ป่าก็ก าลังจะหมดสิ้นไป ตามอัตราที่ป่าถูกท าลายอยู่ในขณะนี้ บรรดาประเทศ
ส่วนมากในโลกจะสูญ ป่ า ดิ บ ของตนไปในชีวอายุของเรานี้ และพร้อมกับป่านั้นเอง ที่มวล
ชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์และที่มิอาจจะหาสิ่งอื่นใดมาทดแทนได้--นับหมื่นแสนชนิดก็มิอาจจะอยู่
รอดได้ด้วย พืชอีกมากหลายก็จะสูญพันธ์ุไปก่อนท่ีวงการวิทยาศาสตร์จะรู้จัก 

ความส าคัญของสิ่งเหล่านี้ท่ีมีต่อความสมดุลของธรรมชาติ ตลอดจนความเกื้อกูลของ
มันต่อประโยชน์ของมวลมนุษย์ ก็จักหามีผู้ใดได้รู้จักอีกเลย 

แต่ทว่าในที่สุดในบางประเทศก็ได้เริ่มตระหนักแล้วว่า ป่าดงดิบเป็นเครื่องอุ้มชูความ
เป็นอยู่ในโลกของตนได้ โดยเพียงแต่ป่าจะได้ด ารงอยู่ ณ ถ่ินท่ีเดิมของตนเท่าน้ันเอง 

และคอสตาริกา ประเทศน้อย ๆ ซึ่งนับว่าเป็นประเทศตัวอย่างก็ได้กลายมาเป็นผู้น า
ของโลกในด้านการอนุรักษ์ 1 ใน 4 ของดินแดนได้รับการปกป้องในบางประการ และมี
ปริมณฑลเป็นเนื้อท่ีเต็มร้อยละ 28% ของประเทศท่ีได้รับการปกป้องเอาไว้ในอุทยานแห้งชาติ 

หากบ้านเมืองอื่นจะได้ปฏิบัติโดยยึดถือคอสตาริกาเป็นเยี่ยงอย่างก็ยังพอจะมีหวังอยู่ 
แต่ทว่า-- 

มันเป็นกิจกรรมที่แข่งกับเวลา เพราะในยามที่ท่านได้ชมภาพยนตร์สารคดีชุดนี้ ---
ประมาณว่าป่าดงดิบเป็นเนื้อที่ 3,000 เอเคอร์ของโลกได้ถูกท าลายไปเสียสิ้นแล้ว. . .’ 
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ลิบดา จันทรา แก้วกัลยา จ้องมองโทรทัศน์ตรงหน้าด้วยความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน หาก
มีความเหมือนกันตรงที่ความหดหู่เข้ามาตีล้อมห้อมอยู่เต็มอก--และเหมือนดนตรีปิดฉากเริ่ม
บรรเลงเป็นเพลงโศกก าสร้อย พร้อม ๆ กันกับเสียงเหล่าลิงนับร้อยเริ่มร้องโหยหวนข้ึน 

---ราวกับเขาก าลังร้องขอป่าคืน เมื่อต้นไม้ต้นแล้วต้นเล่าก าลังหมดไป. . .หมดไป ป่า
ก าลังร้าง ฝูงลิงที่เหลืออยู่ต่างก็เฝ้าจับหง่าวอยู่บนคาคบไม้ 

ที่ยังเหลือคาป่าอยู่เพียงไม่กี่ต้น เ ว ล า นี ้

(ใจดวงร้าว, 2536: 148-149) 

ข้อความข้างต้นจะเห็นว่านอกจากจะถ่ายทอดค าพูดของสารคดีออกมาแล้ว ยังมีการ
ถ่ายทอดภาพของสารคดีผ่านความคิดของตัวละครด้วย ท าให้การเล่าเรื่องที่ยกมาจากสารคดีได้ทั้ง
ภาพและเสียง โดยในข้อความที่ยกมาเป็นตอนท้ายของสารคดีที่กล่าวถึงป่าจ านวนมากที่ก าลังจะหมด
ไปและพยายามเชิญชวนให้ผู้ชมตระหนักถึงความส าคัญของป่าและมาช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติเหล่านี้ 
จากค ากล่าวในสารคดีที่ว่าการอนุรักษ์นั้นเป็นกิจกรรมที่แข่งกับเวลาและเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ชมสาร
คดีกับพื้นที่ป่าจ านวนมากที่ถูกท าลาย ค าพูดนี้ประกอบกับภาพของลิงจ านวนมากท่ีก าลังร้องโหยหวน
ซ่ึงเล่าผ่านความคิดของตัวละครย่อมก่อให้เกิดความหดหู่และสะเทือนใจแก่ผู้อ่าน ซึ่งความหดหู่และ
สะเทือนใจจาการชมสารคดีนี้ก็เกิดกับตัวละครอ่ืนอย่างจันทราและแก้วกัลยาด้วยเช่นกัน ซึ่งความรู้สึก
นี้ได้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิดของตัวละครอย่างชัดเจน หลังจากชมสารคดีจนจบทั้งจันทรา
และแก้วกัลยาต่างก็สนใจเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติมากขึ้น โดยเฉพาะ
จันทราซึ่งแต่เดิมเป็นเด็กหญิงที่สนใจแต่เรื่องเล่นสนุกสนานเมื่อได้ชมสารคดีและได้ฟังความคิดของ
ลิบดาท าให้จันทราเกิดส านึกเชิงนิเวศข้ึนใจจิตใจเป็นครั้งแรก 

สภาพความเป็นจริงที่เห็นกับตาเมื่อครู่ กับความละเอียดอ่อนบางอย่างที่ผสมผสาน
อยู่ในสารคดีชุดนั้น ท าให้อีหนูจันทราตื่นตัวอย่างประหลาด มีความฉุกคิดถึงอันตรายต่อสรรพ
ชีวิตในป่าเขา แม่น ้า ล าธาร ท่ีตนได้มองเห็นทางจอทีวี 

--และก าลังไล่ประชิดมาถึง ค น พร้อม ๆ กัน 

(ใจดวงร้าว, 2536: 148-149) 

การเลือกสารคดีมาถ่ายทอดทั้งค าพูดและภาพได้ตรงประเด็นที่จะสื่อสาร ประกอบกับ
การน าเสนอความเปลี่ยนแปลงทางความคิดของตัวละครเป็นกลวิธีการน าเสนอเรื่องที่ดีเพราะสารคดี
เรื่องนี้ให้ทั้งความรู้เรื่องความสมดุลของระบบนิเวศและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้นยังเสริมให้
เกิดความรู้สึกสะเทือนใจแก่ผู้อ่านจนน าไปสู่การเกิดจิตส านึกเชิงนิเวศได้ 
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กลวิธีการเล่าเรื่องในงานบันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูป ทั้งการเล่าเรื่องผ่านความคิด
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละคร และการยกข้อมูลจากแหล่งที่มาอ่ืนล้วนเป็นกลวิธีการเล่าเรื่องที่
น าไปสู่การสร้างจิตส านึกเชิงนิเวศให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะการยกข้อมูลจากแหล่งที่มาอ่ืนที่พบมากในนว
นิยายเรื่อง “ใจดวงร้าว” ด้วยนวนิยายเรื่องนี้มีแก่นเรื่องที่กล่าวถึงความรัก ความผูกพันที่มีต่อ
ธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง เพ่ือที่จะแสดงถึงความส าคัญและคุณค่าของธรรมชาติจนน าไปสู่ความรัก ความ
ผูกพันที่ตัวละครมีต่อธรรมชาตินี้ ผู้เขียนจึงต้องน าเสนอข้อมูลจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้เพ่ือโน้มน้าว
ผู้อ่านให้เห็นด้วยกับตัวละคร มากกว่าที่จะน าเสนอความคิดของตัวละครเพียงอย่างเดียว 

3.2.1.2 กลวิธีการสร้างความขัดแย้ง 

โครงเรื่อง เป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุดส่วนหนึ่งของบันเทิงคดีในฐานะที่เป็นโครงสร้าง
ของเรื่อง ซึ่งประกอบด้วยล าดับเหตุการณ์ที่เก่ียวพันต่อเนื่องและเป็นเหตุเป็นผลกัน  (วนิดา บ ารุงไทย
, 2544:106) การศึกษาโครงเรื่องจึงจ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์บันเทิงคดี โครงเรื่องส่วนใหญ่เกิดขึ้น
จากความขัดแย้งที่ผู้เขียนผูกปมไว้ให้เรื่องราวน่าสนใจและน่าติดตามว่าตัวละครเอกจะเผชิญหน้าและ
รับมือกับปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งอย่างไร 

ความขัดแย้งอันน าไปสู่การสร้างจิตส านึกเชิงนิเวศที่เกิดขึ้นในงานบันเทิงคดีของศิเรมอร 
อุณหธูป มี 3 ลักษณะคือ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคม 
และความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับตัวเอง 

3.2.1.2.1 ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 

ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ เป็นความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นทั้งในด้าน
ความคิดละการกระท าระหว่างตัวละครเอกกับตัวละครอ่ืน ๆ ที่มีความคิดเห็นหรือพฤติกรรมขัดแย้ง
กับตัวละครเอก ส่วนใหญ่เป็นเรื่องความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะความคิดเห็นต่อเรื่องของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น  ในเรื่อง “ใจดวงร้าว” ที่ตัวละครเอกมักจะมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับ
คนอ่ืน ๆ เสมอ 

“อ้อยนะ ตัวน่ีไม่ให้ก าลังใจกันเลย” ลิบดาพ้อเสียงอ่อน 

“ก็น่าจะเลือกมหาวิทยาลับเกษตรฯ แต่แรก จะได้หมดเรื่องหมดราว เพื่อนจะได้ไม่
ต้องมานั่งฟังแต่เรื่องต้นไม้ ๆ ๆ ๆ. . .” 

ลิบดาอึ้ง รู้สึกเหมือนมีอะไรวิ่งมาจุกคอหอย และมีคลื่นของความรอนร้าวแผ่เป็นริ้วระลอก 

“ท าไมล่ะอ้อย คนที่ไม่ได้เรียนเกษตรฯ จะสนใจเรื่องต้นไม้ไม่ได้ คนที่ไม่ได้เรียนยิ่ง
ต้องพยายามเข้าถึงต้นไม้ให้ลึกถึงแก่นของกระพี้ที่สุดเพราะมันเป็นชีวิตของเราด้วยนะอ้อย 
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เพราะถ้าเราไม่รู้ เราก็ยิ่งช่วยกันเหยียบย ่าท าลายธรรมชาติกันทุกรูปแบบ จนน ้าเนื้อของ
ธรรมชาติเสียหายย่อยยับหมด ท าไมคนอย่างเธอถึงไม่พยายามเข้าใจเรื่องง่าย ๆ หน้าที่ง่าย ๆ 
ของคน ถ้าเธอยังเป็นเด็ก ๆ ฉันก็พอจะเข้าใจได้เพราะว่าเธอเป็นเด็ก แต่นี่เธอโตแล้วนะอ้อย 
เธอควรจะเข้าใจเรื่องง่าย ๆ เหล่านี้ได้นานแล้ว” เด็กสาวเสียงเขียว  

(ใจดวงร้าว, 2536: 137) 

ข้อความข้างต้น เป็นการขัดแย้งทางความคิดระหว่างผู้ที่รักธรรมชาติอย่างลิบดา
กับคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องของธรรมชาติอย่างอ้อย ส าหรับอ้อยมองว่าเรื่องของธรรมชาติ เรื่องของต้นไม้
ไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนในสังคมต้องให้ความสนใจ ผู้ที่ควรสนใจเรื่องเหล่านี้คือผู้ที่มีหน้าที่ต่อต้นไม้ โดยตรง 
อ้อยจึงกล่าวกับลิบดาว่าลิบดาควรไปเรียนเกษตรฯ เพ่ือที่จะได้ไม่ต้องมาเล่าเรื่องต้นไม้ให้คนที่ไม่ได้
สนใจฟัง ซึ่งลิบดาไม่เห็นด้วยกับความคิดของอ้อยอย่างยิ่ง เพราะส าหรับลิบดาเรื่องของธรรมชาติเป็น
เรื่องของมนุษย์ทุกคนที่ต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดข้ึนกับธรรมชาติ ด้วยเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทั้งสิ้น  

ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์จึงเป็นความขัดแย้งทางความคิดของตัว
ละครเอกกับบุคคลที่ไม่เห็นความส าคัญของธรรมชาติจนน าไปสู่การท าลายธรรมชาติ ตัวละครเอกจึง
ต้องพยายามแก้ไขความคิดเหล่านี้และอธิบายถึงความส าคัญของธรรมชาติเพ่ือให้บุคคลเหล่านี้มี
ทัศนคติที่ดีต่อธรรมชาติ 

3.2.1.2.2 ความขัดแย้งระหว่ามนุษย์กับสังคม 

ความขัดแย้งระหว่ามนุษย์กับสังคมเป็นความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับกับปัจจัย
ภายนอก อาจจะเป็นการขัดแย้งระหว่างตัวละครกับธรรมชาติหรือความขัดแย้ งระหว่างตัวละครกับ
กฎเกณฑ์ค่านิยมของสังคม ซึ่งความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับค่านิยมของสังคมเป็นความขัดแย้งที่
พบในนวนิยายทั้ง 2 เรื่องของศิเรมอร อุณหธูป ตัวละครเอกในนวนิยายของศิเรมอร เป็นผู้หญิงที่
ปฏิเสธค่านิยมเรื่องวัตถุและการบริโภคของคนเมือง ตัวละครในทั้งสองเรื่องปฏิเสธสิ่งเหล่านี้และหัน
หน้าเข้าหาความเรียบง่ายของธรรมชาติ 

ล าเนาเอนหลังลงพิงกับเบาะรถ พลางหลับนัยน์ตาเสีย ความรู้สึกต่าง ๆ บอกหล่อน
ว่า...กรุงเทพฯ ไม่ว่าที่ตรงไหนก็เหมือนกันทั้งนั้น...คนกรุงยังคงพอใจกับความฉาบฉวยของ
ค่านิยมไม่ได้เสื่อมคลาย ค่านิยมกับวัตถุเดินน าหน้าผู้คนเหมือนอย่างเคย มันไม่ได้ผิดหรอกที่
พวกเขาจะคิดและรู้สึกถึงความส าคัญของมัน เพียงแต่ว่าจะหลอกล่อให้หล่อนรู้สึกและคิดตาม
ไปด้วยไม่ได้แล้วต่างหาก หล่อนได้ออกมาอยู่คนละเส้นทางความคิดจากผู้คนส่วนใหญ่เสียแล้ว 
นับตั้งแต่ตัดสินใจท่ีจะเป็นตัวเอง และย้ายจากเมืองหลวงไปสู่ที่ท่ีหล่อนคิดว่ามันหาความหมาย
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ได้มาก มากกว่าที่ท่ีหล่อนจากมา ...แล้วความรักก็เรียกหล่อนกลับมาเผชิญหน้ากับสิ่งเก่า ๆ ซึ่ง
หล่อนยินดีทิ้งไปด้วยความเต็มใจถึงสี่ปี 

(ล าเนาป่า, 2549: 135)   

สังคมกรุงเทพฯ นั้นมีค่านิยมที่เห็นแก่วัตถุและหน้าตาทางสังคมเป็นส าคัญ ใน
ตัวอย่างตัวละคร “ล าเนา” ต้องกลับมาเผชิญกับค่านิยมของสังคมเมืองที่เธอไม่เห็นด้วยจากการที่
เธอมีความรักกับ “ชด” โดยที่เธอปฏิเสธที่จะแต่งงานและจดทะเบียนสมรส ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดต่อ
ค่านิยมของสังคมที่เรียกร้องให้บุคคลที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันต้องแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายและมีงานแต่งงานเพ่ือประกาศให้คนอ่ืนรับทราบ การที่ตัวละครจะใช้ชีวิตคู่โดย
ไม่มีงานแต่งงานจึงเป็นสิ่งที่ขัดต่อค่านิยมทางสังคมและท าให้ครอบครัวต้องอับอาย ดังที่ “ชมพู” 
พ่ีสาวของชดเรียกล าเนาว่าเป็น “พวกนอกนอก” ที่จะท าให้คนอ่ืนอับอายไปด้วย  แต่ส าหรับล าเนา
มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นค่านิยมที่ฉาบฉวยและฟุ้งเฟ้อ การแต่งงานตามค่านิยมเป็นเพียงหลักประกันที่ท า
ให้คนรู้สึกเป็นเจ้าของกันเท่านั้น ความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับค่านิยมทางสังคมที่เกิดขึ้นนี้ท าให้
สุดท้ายแล้วตัวละครเลือกท่ีจะหันหลังให้กับความรักและไปใช้ชีวิตที่เรียบง่ายในป่าเขาดังเดิม 

3.2.1.2.3 ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับตัวเอง 

ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับตัวเองเป็นความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร
เอง เช่น ความส านึกฝ่ายสูงต่อสู้กับจิตส านึกฝ่ายต ่า การต่อสู้กับสัญชาติญาณภายในตนเอง รวมถึง
การต่อสู้กับชะตากรรม (วนิดา บ ารุงไทย , 2544: 112) การสร้างความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับ
ตัวเองนี้ปรากฏในนวนิยายทั้งสองเรื่องของ  ศิเรมอร อุณหธูป ในเรื่อง “ล าเนาป่า” ตัวละครล าเนา
เป็นตัวละครที่ต้องต่อสู้กับความต้องการของตนเอง 2 เรื่อง คือระหว่างอุดมการณ์กับความรัก ล าเนา
ต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งในใจของตนเองอยู่ตลอด ด้วยล าเนารักผู้ชายที่ชื่อว่า “ชด” ใน
ขณะเดียวกันล าเนาก็รักงานที่ได้ช่วยเหลือส่วนรวมของเธอ ซึ่งล าเนาเลือกได้เพียงอย่างเดียว และ
ค าตอบของล าเนาคือ ล าเนาเลือกงาน ในเรื่อง “ใจดวงร้าว” ตัวละครลิบดา ได้ประสบกับเรื่องราวที่
ก่อให้เกิดความเจ็บปวดในใจของตัวละครจนเป็นบาดแผลที่ยากจะลบเลือน นั่นคือ การพบว่าต้นไม้ที่
เธอรักถูกท าลาย ตัวละครจึงหลีกหนีจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะท าให้เธอหวนคิดถึงต้นไม้ต้นนั้น
และรับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดอีกครั้ง แต่ในขณะเดียวกันลิบดาก็ยังคงรักธรรมชาติ จึงเป็นความ
ขัดแย้งในตัวเองของลิบดาว่าจะเผชิญหน้ากับธรรมชาติเพ่ือจัดการกับความเจ็บปวดนี้หรือเลือกท่ีจะ
หลีกหนีธรรมชาติต่อไป 
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หุบเขามะขามหวานของลุงอารอบไม่ได้อยู่ในใจลิบดามานานนักแล้ว แม้ใครจะไปกัน
อีกคนละหลายหน ไม่เคยมีเสียงลิบดาร้องตามไปด้วยอีกเลยนับแต่นั้น ถึงใครต่อใครจะคอย
คะยั้นคะยอหรือกระทั่งพ่อเข้ามาขอร้อง โรงเรียนของลิบดาพาไปทัศนาจรที่เขาค้อ ลิบดาก็หา
เรื่องเลี่ยงออกมาเสีย 

อารีท าให้ลิบดาใจอ่อนน่วมลงได้ยังไรไม่มีใครรู้ แต่สิ่งที่ลิบดาตระหนักคือความรักกัน
จนผูกพันมากเป็นพิเศษ ท าให้ลิบดาไม่ปฏิเสธเพราะไม่ต้องการท าให้อารีผิดหวัง  

(ใจดวงร้าว, 2536: 23) 

ใจของลิบดา เหมือนมีใครเอาเข็มเข้าไปเขี่ยซุยซุยตรงที่เก่าที่เคยเจ็บร้าวจับลึกนาน
แล้ว ให้ปวดตอดขึ้นแผ่วแผ่วในอก เมื่อภาพเดิมเดิมค่อยปรากฏขึ้นในม่านตาทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวา 
ซึ่งทาบเลื่อนอยู่ในกระจกรถโดยสารรับจ้างคันท่ีอารีเช่ามาจากกรุงเทพฯ ให้ไปส่งถึงที่ไร่มะขาม
หวาน 

  บาดแผลอายุสิบสาม ท าไมจึงยังให้รู้สึกเท่าเดิมในวัยนี้ 

ถึงความเขียวยังคือมนต์ขลังสะกดสายตาลิบดาไม่ให้เลื่อนเลยไปไหน ยังเป็นความ
เบิกบานต่อหัวจิตหัวใจของเด็กสาวอยู่เสมอ แม้นานเท่านาน ลิบดาจะสะท้อนสะท้านทุกหน
ยามที่มีอะไรสะกิดหัวใจให้นึกถึงเขา แต่ช่วงเวลาได้ช่วยเยียวยาความรู้สึกเจ็บร้าวให้เบาล้าลง
ในที่สุด และมันน่าจะเจือจางบ้างแล้ว 

หากการมาครั้งใหม่ย ้าบอกลิบดาว่า ความปวดเจ็บบกลับมาเยือนอีกแล้ว ผสมอยู่กับ
ความสดช่ืนของไออากาศที่กลายเป็นความเวิ้งว้างแทรกเข้ามาครอบครองห้วงรู้สึกจนอ้างว้าง
อยู่ลึก ๆ เต็มหัวอก  

(ใจดวงร้าว, 2536: 28)  

ในข้อความข้างต้น จะเห็นความขัดแย้งในใจของลิบดาที่ยังคงรักในธรรมชาติจาก
ที่กล่าวว่า “ความเขียวยังคือมนต์ขลังสะกดสายตาลิบดา” แต่ลิบดาก็ยังคงเจ็บปวดจากการที่ได้เห็น
ต้นไม้ที่ตนเองรักและผูกพันถูกท าลายไป ความเจ็บปวดที่ได้รับนั้นท าให้ลิบดาซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ
เพียง 13 ปี ไม่สามารถจัดการกับความเจ็บปวดของตนเองได้ ลิบดาจึงใช้วิธีการหลีกหนีจาก
สภาพแวดล้อมเดิม ๆ ที่จะท าให้นึกถึง “เขา” ต้นไม้ต้นนั้น แต่ในขณะเดียวกันลิบดาก็ยังคงรักใน
ธรรมชาติ อยากจะอยู่ใกล้ธรรมชาติอีกครั้ง จึงเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในใจของลิบดา บุคคลที่ท าให้
ลิบดาหันมาเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดนั้นคือ “อารี” และสิ่งที่มาเยียวยาความเจ็บปวดของลิบดาได้
ก็คือ ธรรมชาติอย่างต้นสนที่ใกล้เคียงกับ “เขา” ของลิบดานั่นเอง หลังจากจัดการกับความเจ็บปวดที่
เกิดขึ้นในครั้งแรกได้ ท าให้เมื่อลิบดาต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ต้องเห็นธรรมชาติถูกท าร้ายซ ้า ๆ อีก
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หลายครั้ง ลิบดาก็ไม่ได้หลีกหนีธรรมชาติอีกต่อไป แต่เปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นความกล้าที่จะ
เผชิญหน้ากับผู้ที่ท าร้ายธรรมชาติและพร้อมปกป้องธรรมชาติอย่างไม่ย่อท้อ 

กลวิธีการสร้างความขัดแย้งในงานบันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูป ทั้ง 3 ลักษณะ 
ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคม และความ
ขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับตัวเอง ล้วนเป็นไปเพ่ือให้ตัวละครเอกได้แสดงทัศนคติต่อธรรมชาติและ
วิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายตรงข้าม นอกจากนี้กลวิธีการสร้างความขัดแย้งที่พบมากในงานบันเทิงคดีของ   
ศิเรมอร อุณหธูป คือ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ที่เป็นเช่นนี้เพราะส่วนหนึ่งผู้เขียนเห็นว่า
สาเหตุส าคัญของการท าลายธรรมชาติคือ ความคิดและการกระท าของมนุษย์  ดังนั้นการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจึงต้องเริ่มที่การเปลี่ยนความคิด ซึ่งในงานเขียนนั้นเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อน อีกท้ังการสร้าง
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวละครเอกได้แสดงความคิดและใช้
ค าพูดโน้มน้าวให้อีกฝ่ายได้ทบทวนการกระท าและความคิดของตนเอง จนน าไปสู่การตระหนักถึง
ส่วนรวม  

3.2.1.3 กลวิธีการสร้างตัวละคร 

ตัวละครเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของบันเทิงคดีเพราะตัวละครเป็นผู้กระท าหรือผู้แสดง
บทบาทที่ก่อให้เกิดเรื่องราวในเรื่อง ในงานบันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูป นับว่าตัวละครเป็น
องค์ประกอบที่มีความโดดเด่นมาก ด้วยเรื่องจะเน้นที่การน าเสนอความคิดและความรู้สึกของตัวละคร
เอกเพ่ือน าไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์การกระท าของคนในสังคม โดยกลวิธีการสร้างตัวละครที่มีผลต่อ
การโน้มน้าวใจผู้อ่านให้เกิดความตระหนักในความส าคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือ การสร้าง
ตัวละคร 2 ขั้วตรงข้ามคือ ตัวละครที่รักธรรมชาติและตัวละครที่ท าลายธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดการ
เปรียบเทียบถึงการกระท าและความคิดท่ีแตกต่างกันของตัวละครทั้งสองลักษณะอย่างชัดเจน  

3.2.1.3.1 ตัวละครผู้รักธรรมชาติ 

ตัวละครผู้รักธรรมชาติในงานของศิเรมอร อุณหธูปนั้น ประกอบไปด้วยตัวละคร
เอกและตัวละครสนับสนุน ในส่วนของตัวละครเอกดังที่กล่าวไปในหัวข้อที่แล้วว่าตัวละครที่โดดเด่น
ที่สุดคือ ตัวละครเอกหญิง โดยลักษณะที่ตัวละครเอกหญิงในนวนิยายและเรื่องสั้นมีร่วมกัน คือ การ
เป็นคนเมืองในเรื่อง “ล าเนาป่า” และ “ใจดวงร้าว” และความเป็นเด็กในเรื่อง “ใจดวงร้าว” และ 
“ราวกิ่งกับวงกลีบเนียนกริบ” 
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ลักษณะร่วมแรกคือ การสร้างตัวละครให้เป็นคนเมืองในตัวละคร “ล าเนา” ใน
เรื่องล าเนาป่าและ “ลิบดา” ในใจดวงร้าว โดยผู้เขียนสร้างให้ตัวละครในทั้งสองเรื่องเป็นคนเมืองที่
มองว่าเมืองเป็นสถานที่ที่ไม่น่าอยู่ “ล าเนา” เป็นตัวละครที่เป็นคนเมืองและใช้ชีวิตในเมืองจนวันหนึ่ง
เธอค้นพบว่าเมืองเป็นสถานที่ที่ไม่น่าอยู่  ด้วยสภาวะแวดล้อมของเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีและค่านิยม
ที่ฉาบฉวย เธอจึงหลีกหนีวิถีชีวิตเช่นนี้ไปเป็นนักพัฒนาชนบทในโครงการเกษตรกรรมภาคเหนือที่ยอด
ดอยสามหมื่น ดินแดนที่ห่างไกลความเจริญในด้านวัตถุ แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าในด้านจิตใจ 

ครั้งสมัยที่ล าเนาเริ่มเป็นสาวข้ึนมานั้น หล่อนเองก็เคยตกอยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ัวไป
ที่ด าเนินคล้อยไปกับสังคม ทว่าธาตุในตัวหล่อนไม่อาจเบ่งบานงอกงามได้ในวงอันจ ากัดจ าเขี่ย
ของหน้ากากหลากสี เหลี่ยมเล่ห์กระเท่ห์ก ามะลอ จริตมายาอันแออัด จริตอารมณ์ที่สับปลับ 
ซึ่งคลุกเคล้าหล่อหลอมเป็นสังคมเมืองที่ยืนหยัดอยู่กับวัตถุอย่างออกหน้าออกตา มีลาภ
สักการะสรรเสริญเป็นเครื่องย้อมหน้าย้อมตา พ้ืนฐานของผู้คนเหล่านี้เห็นแก่สังคมและวัตถุจน
สามารถย้อมสีตัวเองได้ให้ละลายกลมกลืนเป็นสีของพวกพ้องเดียวกัน สีที่หล่อนมองเห็นเข้าที
ไรก็สะท้อนแปลบปลาบเข้านัยน์ตาจนต้องเลี่ยงเข้าหาสีธรรมชาติที่ยังคงอบอุ่นจริงใจ ไม่เส
แสร้งแกล้งท าเช่นแสงสีวูบวาบอันวิ่งไหว ๆ ขวักไขว่อย่างในเมือง ...ที่ผู้คนพากันละเมอ
หลงใหลใฝ่ใจจดจ่อ”  

(ล าเนาป่า, 2549: 159-160) 

ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ล าเนาเป็นคนหนึ่งที่เคยใช้ชีวิตในเมืองจนเติบโต
เป็นสาว จึงค้นพบว่าตนเองไม่สามารถอยู่ในสังคมเมืองได้ เพราะสังคมเมืองเป็นสังคมที่เห็นแก่วัตถุ 
ต่างคนต่างแสวงหาสิ่งของมาประดับตัวเพียงเพราะต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากผู้คนที่อยู่ใน
สังคมเดียวกัน ซึ่งการแสวงหาสิ่งของจนเกินความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตนี้เป็นสิ่งที่ล าเนาปฏิเสธมา
โดยตลอดเห็นได้จากการที่ตัวละครอ่ืนกล่าวถึงล าเนาว่า  

ล าเนาไม่เหมือนผู้หญิงทั่วไปในความรู้สึกของชด ตรงที่เธอมีความต้องการไม่เหมือน
ใคร มันอยู่นอกเหนือความเข้าอกเข้าใจของผู้หญิงส่วนใหญ่หรือผู้ชายเองก็เถิด วัตถุมากค่า
ประดามีล้วนแล้วแต่ท าอะไรหล่อนไม่ได้ ค่าที่ล าเนาไม่เคยหวั่นไหวหรือปลื้มเปรมกับมัน หล่อน
กลับมองเห็นเป็นแค่ภาพลวงนัยน์ตา เป็นแค่เครื่องล่อให้มนุษย์มาติดกับ และหลงวุ่นวาย
ตะเกียกตะกายที่จะได้มาครอบครองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไม่มีที่สิ้นสุด 

ความสุขของมนุษย์ไม่เหมือนกัน มันผิดแผกตามอารมณ์จ าแนกแยกแยะส่วนตัว 
ความสุขของล าเนาห้อมล้อมอยู่ในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ช่ัววันช่ัวคืน ซึ่งหล่อนปลีกเวลา
ทั้งหมดให้กับคนอ่ืน ๆ อย่างมั่นคงเสมอ 

(ล าเนาป่า, 2549: 64) 
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ข้อความข้างต้น เป็นการกล่าวถึงลักษณะนิสัยของล าเนาในความคิดของตัวละคร
ที่เป็นคนเมืองอย่าง “ชด” ซึ่งชดมักจะกล่าวเสมอว่าล าเนาเป็นผู้หญิงที่แตกต่างจากผู้หญิงหรือคน
เมืองคนอ่ืน ๆ ตรงที่ล าเนาไม่สนใจวัตถุหรือของมีค่าต่าง ๆ ที่มนุษย์ทั่วไปขวนขวายทุกวิถีทางให้ได้มา 
ความสุขของล าเนาไม่ใช่การครอบครองสิ่งของที่มีไว้เพียงเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับมนุษย์ แต่เป็น
การใช้ชีวิตในบ้านหลังเล็ก ๆ ห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้และมีเครื่องใช้ในบ้านแค่พอจ าเป็นกับการ
ด ารงชีวิตเท่านั้น ไม่ต้องแสวงหาสิ่งของอ่ืน ๆ จนเกินความจ าเป็น ล าเนาจึงเลือกที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ใน
หมู่บ้านชาวเขาบนยอดดอยด้วยสถานที่นั้นห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติ อีกทั้งชาวเขาในหมู่บ้านก็ยังคง
มีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ แม้ก่อนหน้านั้นชาวเขาจะท าอาชีพปลูกฝิ่นแต่เมื่อทราบว่าการปลูก
ฝิ่นจะเป็นสาเหตุของปัญหาอ่ืน ๆ ชาวเขาก็ให้ความร่วมมือกับล าเนาแก้ไขปัญหานี้เป็นอย่ างดี ต่าง
จากผู้คนในเมืองที่แม้จะทราบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองเกิดขึ้นด้วยสาเหตุใด แต่คนส่วนใหญ่ก็ยัง
มองข้ามปัญหาและยังคงมีพฤติกรรมแบบเดิมต่อไป ดังที่ล าเนากล่าวถึงปัญหาขยะบนท้องถนนใน
เมืองที่มีสาเหตุมาจากความเห็นแก่ตัวของคนในสังคมที่เห็นแต่ประโยชน์และความสะดวกสบายของ
ตนเองเป็นใหญ่จนละเลยเรื่องของส่วนรวม ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา ดังนั้นแม้ล าเนาจะเป็น
คนเมืองที่เกิดและเติบโตในเมือง แต่สุดท้ายล าเนาก็เลือกที่จะปฏิเสธการใช้ชีวิตในเมืองแม้จะเป็น
สถานที่ที่มีคนที่ล าเนารักอยู่และเลือกไปใช้ชีวิตบนดอยที่ห่างไกลความเจริญเพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ถูกเอา
รัดเอาเปรียบต่อไป 

ส่วน “ลิบดา” ในใจดวงร้าว เป็นตัวละครที่เป็นคนเมือง เกิดและเติบโตในเมือง
เช่นเดียวกับล าเนาเพียงแต่แม้ลิบดาจะค้นพบว่าเมืองเป็นสถานที่ที่ไม่น่าอยู่ แต่ด้วยความเป็นเด็กที่ยัง
อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนลิบดาก็ยังคงต้องอาศัยอยู่ในเมืองเช่นเดิม การเป็นคนเมืองและเติบโตในเมือง
มาโดยตลอดท าให้ลิบดาเห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองทั้งปัญหามลพิษบนท้องถนน ปัญหาการ
ตัดต้นไม้ที่ท าลายพ้ืนที่สีเขียวให้กลายเป็นตึกสูงจ านวนมากในเมือง ด้วยเหตุนี้เมื่อลิบดาได้ออกไปสู่
พ้ืนที่ที่ใกล้ชิดธรรมชาติอย่างไร่มะขามหวานของ “ลุงอารอบ” ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ สถานที่ที่เป็น
จุดเริ่มต้นความผูกพันระหว่างลิบดากับธรรมชาติ ลิบดาจึงมองเห็นความแตกต่างระหว่างเมืองกับ
ชนบท ดังนี้ 

พวยควันจาง ๆ ลอยขึ้นสูงจากฟากดงไม้ไม่ไกลลิบนักทางซีกเดียวกับด้านที่เสียงไก่
ขันข้ามทุ่งหญ้าลอยลมมาทางนี้ ชาวบ้านยังก่อไฟหุงข้าวด้วยฟืนเป็นพ้ืน ต่างจากบ้านลุงอารอบ
ที่มีรถกระบะเข้ามาส่งแก๊สส าหรับหุงต้มนานแล้ว 

นกโรยปีก บินกรูออกจากรังทีละสองสามตัว เหินขึ้นสูงจนทาบเป็นทางยาวโค้งอยู่
กลางหาว พร้อมกับตะวันลอยดวงโตแดงจัดราวกับถูกชักขึ้นจากขอบฟ้า--อย่างแช่มช้า แต่ทว่า
รวบรัด และรวดเร็วตามพลังแรงของแสงสาด 
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ทั่วทั้งหุบจึงขาวโพลนข้ึนอย่างมิรอช้า 

โอ้โฮ--ลิบดาอุทานในใจ อยู่บ้านท่ีกรุงเทพฯ ไม่เคยพบเห็นภาพงดงามปานนี้เลย ด้วย
แท่งตึกต่างทวีความสูงขึ้นไปแข่งกับฟากฟ้าจนบดบังอะไรต่อมิอะไรที่ควรจะได้เห็นบ้าง แม้สัก
เศษส่วนของเสี้ยวอะไรก็ได้ที่เป็นธรรมชาติชีวิตที่แท้ 

(ใจดวงร้าว, 2536: 30-31) 

ข้อความข้างต้นเป็นตอนที่ลิบดาอยู่ที่ไร่ลุงอารอบและตื่นขึ้นมาพบกับภาพอัน
งดงามของธรรมชาติยามเช้าในชนบท การเริ่มต้นวันใหม่ของทั้งคนและสัตว์ ในข้อความให้ภาพวิถีชีวิต
ของสัตว์อย่างไก่และนก และภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ตื่นมาหุงหาอาหารในยามเช้า ประกอบกับ
ภาพความเป็นไปของธรรมชาติอย่างการขึ้นของดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างจนเห็นทัศนียภาพรอบ ๆ 
ตัวอย่างหุบเขาที่เขาที่ขาวโพลนไปด้วยหมอก เป็นภาพที่ลิบดาไม่อาจพบได้ในเมืองอย่างกรุงเทพฯ 
ด้วยสภาพแวดล้อมในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูงบดบังสิ่งต่าง ๆ อีกทั้งเมืองยังเป็นสถานที่ที่มีพ้ืนที่สีเขียว
หลงเหลืออยู่น้อยมาก ไม่ใช่แค่ความงามของธรรมชาติเท่านั้นที่ลิบดาเห็นว่าเมืองและชนบทแตกต่าง
กัน เมื่อลิบดาได้พบกับชาวบ้านคนอ่ืน ๆ ลิบดาจึงค้นพบว่านอกจากชนบทจะเป็นสถานที่ที่มีธรรมชาติ
งดงามแล้ว คนในชนบทยังเป็นกลุ่มคนที่มีสุขภาพแข็งแรงด้วย ลิบดามองว่าสิ่งหนึ่งที่ท าให้คนชนบท
แข็งแรงคือ การได้อยู่กับอากาศท่ี “สดสะอาดบริสุทธิ์” ซึ่งต่างกับเมืองที่เต็มไปด้วยมลพิษจากควันรถ 
คนเมืองในสายตาของลิบดาจึงเป็นกลุ่มคนที่ “มีอาการอ่อนเปลี้ยหมดก าลัง” ในทุกเย็นหลังเลิกงาน
เนื่องจากต้องใช้เวลาอยู่บนถนนผจญกับรถติดเป็นเวลานาน ลิบดาจึงมักกล่าวถึงการละทิ้งชีวิตในเมือง
มาใช้ชีวิตในไร่มะขามหวานของลุงอารอบและเปรียบเทียบอากาศของชนบทกับเมืองว่าเมื่ออยู่ในเมือง
ลิบดาไม่สามารถสูดหายใจลึก ๆ ได้เพราะเมืองเต็มไปด้วยควันพิษ แค่หายใจธรรมดายังติดขัด ต่าง
จากเมื่ออยู่ในชนบทลิบดาสามารถสูดหายใจลึก ๆ ได้เพราะอากาศทั้งสะอาดและสดชื่นจากการกรอง
ของต้นไม้รอบ ๆ ตัว จากการที่ได้เห็นความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบท ลิบดาจึงให้ความส าคัญ
กับต้นไม้และธรรมชาติมาก แม้ว่าจะต้องอาศัยอยู่ในเมืองแต่ลิบดาก็ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ให้กับคนรอบตัวโดยตลอดและหากค้นพบว่าสถานที่ใดในเมืองยังมีการ
อนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไว้ ลิบดาก็จะพยายามช่วยอนุรักษ์และปกป้องพ้ืนที่นั้นให้พ้นภัยจากฝีมือมนุษย์  

ลักษณะร่วมที่สองคือ เรื่อง “ความเป็นเด็ก” ในตัวละคร “ลิบดา” จากเรื่องใจ
ดวงร้าว และ “ออ” จากเรื่องราวกิ่งกับวงกลีบเนียนกริบ ผู้เขียนสร้างตัวละครทั้งสองเรื่องให้เป็นเด็ก
ที่เล่าถึงความผูกพันที่ตัวละครมีต่อธรรมชาติ โดยในเรื่องใจดวงร้าวจะเล่าเรื่องตั้งแต่ลิบดายังเป็นเด็ก
อายุเพียง 11 ปี จนถึงอายุ 17 ปี ส่วนเรื่องราวกิ่งกับวงกลีบเนียนกริบนั้นผู้เขียนไม่ได้กล่าวถึงอายุของ
ออ กล่าวเพียงว่าออเรียนหนังสืออยู่ในชั้นมัธยมฯ โดยตัวละครเด็กทั้งสองเรื่องนี้มีบุคลิกลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน คือ รักและผูกพันกับธรรมชาติมาก  
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อออยู่กับน ้ามาตั้งแต่เด็ก ๆ แต่เล็กแต่น้อย ไม่เคยขาดเลย นับตั้งแต่เกิดมาในบ้านคุณ
ตาซึ่งมีบึงใหญ่ปลูกบัวต่างสี แล้วก็ย้ายมาอยู่บ้านใหม่หลังนี้ อออยู่กับบ้านที่มีต้นไม้ครึ้ม ๆ เป็น
ขนัดมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กแต่น้อย ไม่เคยขาดเลยนับตั้งแต่บ้านคุณตาที่มีต้นก้ามปูที่ออมอง
อย่างไรก็ไม่เห็นมันเหมือนก้ามปูจนแล้วจนรอด ต้นประดู่ที่พ่อบอกว่าเป็นต้นไม้ประจ าเหล่า
ทัพเรือ ต้นตะแบกดอกสีม่วงอมชมพู –สีโปรดของแม่ และประดาอื่น ๆ แล้วก็ย้ายมาหลังนี้ ออ
รักกอบัวในน ้า รักต้นไม้ทุกต้นโดยเฉพาะต้นหางนกยูง อออยู่กับน ้ากับต้นไม้กับสีเขียวมาตั้งแต่
ยังเล็ก และพ่อก็สอนออว่า 

‘สีเขียวช่วยท าให้อะไรต่าง ๆ ดีขึ้น ต้นไม้ให้ร่มเงา ให้ดอกผล และให้สีที่โลกขาดไมไ่ด้
ด้วยซ ้า ลูกลองคิดดูสิว่าถ้าโลกไม่มีสีเขียว โลกเราจะเป็นสีอะไร’ 

‘สีโศก’ ออตอบเสียงยานคางตามที่แม่ป้องปากบออกออหลังจากท่ีเห็นออครุ่นนึกอยู่
เป็นนาน  

(ผ่านมาทางความคิด, 2536: 88-89) 

ข้อความข้างต้นเป็นข้อความจากเรื่อง “ราวกิ่งกับวงกลีบเนียนกริบ” ที่เล่าถึง
ความผูกพันของตัวละครอย่าง “ออ” กับธรรมชาติรอบ ๆ ตัว ข้อความแสดงให้เห็นว่าความผูกพัน
ของตัวละครที่มีกับธรรมชาติเกิดขึ้นตัวละครตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก ๆ ที่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิด
กับธรรมชาติมาโดยตลอด ได้เห็นและสัมผัสกับธรรมชาติมาตั้งแต่เด็ก ตัวละครจึงรักและผูกพันกับ
ธรรมชาติมาก จากการบรรยายถึงสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่ให้รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับธรรมชาติ 
แสดงให้เห็นว่าตัวละครสังเกตและใส่ใจกับธรรมชาติมากเป็นพิเศษ ประกอบกับการปลูกฝังใน
ครอบครัวที่สอนให้ตัวละครเห็นคุณค่าของธรรมชาติ ดังที่เห็นในตอนท้ายของข้อความที่พ่อพยายาม
ปลูกฝังกับออว่า โลกนี้ไม่สามารถขาดสีเขียวของต้นไม้ได้ เพราะจะท าให้โลกเป็นสีโศก สีโศกนี้ก็คือ 
ความแห้งแล้ง ไร้ชีวิต ออจดจ าค าสั่งสอนนี้มาโดยตลอดและรู้สึกเศร้าทุกครั้งที่เห็นต้นไม้ถูกตัด 

ส่วน “ลิบดา” ในใจดวงร้าวก็มีความผูกพันกับธรรมชาติมาตั้งแต่เด็กเช่นเดียวกัน 
ความรักและผูกพันในธรรมชาติของลิบดาเกิดขึ้นครั้งแรกในตอนอายุ 11 ปี เมื่อครั้งที่ไปยังไร่ของลุง
อารอบและได้พบกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง ต้นไม้ต้นนั้นสูงใหญ่และมีอายุมากกว่าร้อยปี  

เขา ท าให้ลิบดาหยุดวิ่งกะทันหันและจ้องมองอย่างจังงัง 
---ต้นอะไรหนอใหญ่โตและสูงได้ขนาดนั้น ล าต้นอวบใหญ่ตั้งตรงแน่วหายขึ้นไปราว

กับจะสูงแข่งกับหมู่เมฆขาวที่ครองฟากฟ้าอยู่  กิ่งใบขึ้นไปแตกก้านสาขาอยู่ข้างบนยอดลิ่ว ๆ 
ทั้งหมด  และแผ่ร่มเงาทอดยาวไปตามพื้นดินตั้งแต่ตรงที่ลิบดายืนอยู่ใต้โคนต้น  จนทอดลาม
เลยถนนดินข้ามไปถึงยอดหญ้าข้างหนองน ้าปริ่มบางฝั่งโน้น 

--มีความเย็นบางอย่างแผ่คลุมล้อมอยู่โดยรอบทั่วละแวกเป็นละไอฉ ่า ๆ ที่เย็นล ้าลง
ลึกถึงก้นบ้ึงหัวใจของเด็กหญิง ลิบดารู้สึกถึงความสุขท่ีเย็นสงบ   
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โดยไม่ทันรู้ตัว ลิบดาเดินเข้าไปใกล้โคนต้นอวบใหญ่หลายคนโอบยื่นมืออกไปแตะ
เหมือนจะลองหยั่งดู แล้วลองลูบไปตามผิวเปลือกหนาแตกเป็นร่องขรุขระสีเทาอมน ้าตาลด้วย
ความรู้สึกทึ่งใจเป็นที่สุด ลิบดาทั้งลูบทั้งจับไปรอบ ๆ พลางพินิจมองไปทั่ว ๆ สลับกับแหงน
หน้าขึ้นมองแล้วก็มองอีกจนแหงนคอที่ตั้งบ่าอยู่นั้นเมื่อยง ้าไปหมด และในนาทีนั้นเองลิบดา
ค่อย ๆ แนบหน้าเข้าไปจนชิดใกล้แล้วกางแขนออกโอบไว้เต็มอ้อมอก -มีความนึกคิดกับ
ความรู้สึกมากมายแตกดอกออกช่อผลิบานอยู่ในหัวใจอาบละไอสุขของเด็กหญิง 

(ใจดวงร้าว, 2536: 14-15) 

ข้อความข้างต้น แสดงความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับลิบดาเมื่อได้พบกับ “เขา” ต้นไม้ที่
ลิบดาเกิดความรักและผูกพันตั้งแต่ได้พบครั้งแรก ด้วยความสูงใหญ่ของต้นไม้สะกดให้ลิบดาต้องหยุด
มองอย่างรู้สึกทึ่งในความสูงใหญ่ จนเมื่อได้เข้าไปใกล้ ได้สัมผัสกับต้นไม้ต้นนั้นลิบดาจึงรู้สึกถึงความ
ยิ่งใหญ่ที่ต้นไม้ต้นนั้นแผ่ออกมา ไม่ใช่แค่ขนาดต้นที่ยิ่งใหญ่ แต่เป็นสิ่งที่ต้นไม้ต้นนี้ให้กับสิ่งมีชีวิตอ่ืน 
กิ่งก้านสาขาของต้นไม้ไม่ได้เพียงกันแดดให้ลิบดารู้สึกเย็นสบายที่กายเท่านั้น แต่ความเย็นจากการแผ่
กิ่งก้านสาขาอันใหญ่โตนี้ได้แทรกซึมลงไปในหัวใจของลิบดาด้วย ความยิ่งใหญ่ของต้นไม้จึงท าให้ลิบดา
เกิดความรู้สึกทั้งชื่นชม ศรัทธาและคารวะต้นไม้ต้นนั้น จนเกิดส านึกและความผูกพันกับต้นไม้ต้นอ่ืน ๆ 
ด้วย นอกจากความผูกพันกับธรรมชาติที่มีตั้งแต่แต่เด็กแล้ว สิ่งส าคัญที่ท าให้ลิบดารักและเห็น
ความส าคัญของธรรมชาติ คือ การปลูกฝังจากคนในครอบครัว โดยเฉพาะจาก “อารี” อาสาวที่ลิบดา
สนิทที่สุดในครอบครัว อารีเป็นผู้ที่สอนสิ่งต่าง ๆ ให้กับลิบดามาตั้งแต่เด็ก ไม่ว่าจะได้พบเจอกับเรื่อง
อะไรมาก็จะมาเล่าให้ลิบดาฟังและสอนให้ลิบดารู้จักคิด เห็นความส าคัญของส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว 
เห็นความส าคัญของธรรมชาติมากว่าวัตถุ และคอยวิพากษ์วิจารณ์การกระท าของคนในสังคมให้ลิบดา
ฟังเสมอ ซึ่งลิบดาก็ได้ซึมซับความคิดเหล่านี้มากจากอารีด้วยเช่นกัน 

. . .แปลกนะ ลิบดากังขา พวกผู้ใหญ่ต่างสอนไม่ให้เด็กท าอย่างนั้นอย่างนี้ สอน
กระทั่งไม่ให้พูดปด แต่ตัวเองท าผิดแล้วกลับไม่รู้สึกว่าตนเองผิด ไม่เคยหยุดพิจารณาตัวหรือ
กล่าวโทษตัวเองก่อน ปากเปิดง้างเพื่อให้ค าอ้างของตนหลุดออกมาพล่อย ๆ เพื่อว่าในที่สุดพวก
ผู้ใหญ่จะได้ใช้ธรรมชาติอย่างสุรุ่ยสุร่าย ใช้โลกอย่างสุรุ่ยสุร่าย โดยขาดความส านึกรู้ถึงผลภัยที่
ก าลังเป็นอยู่และรออยู่ข้างหน้าอีกมากมายนัก ภัยที่เขาเร่งวันเร่งคืนอยากจะได้ลิ้มชิมรสใหม่ ๆ 
ของความทุกข์ยากแก่ปอดกายและโพรงหายใจของเขาเพียงล าพังพร้อม ๆ กัน 

ทุกวันนี้เวลาอยู่บนถนนกรุงเทพฯ ลิบดาก็หายใจขัดจะแย่อยู่แล้ว ผู้ใหญ่เคยคิดหา
หนทางเบื้องหน้าท่ีเขาช่วยกันแผ้วไปสู่ความเตียนราบสูญเปล่ากันบ้างหรือไม่หนอ  

(ใจดวงร้าว, 2536: 120-121)  
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ข้อความข้างต้นเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การกระท าของเหล่าผู้ใหญ่ของลิบดา ที่
พยายามสอนให้เด็กเป็นคนดีแต่ตนเองกลับท าสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างการท าลายโลกธรรมชาติ พร้อม
ทั้งตั้งค าถามกับเหล่าผู้ใหญ่ถึงการรับผิดชอบต่อผลที่ตามมา จากข้อความแสดงให้เห็นว่าส าหรับ
ลิบดาแล้ว ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงเพราะจากภัยธรรมชาติเอง ไม่ใช่แค่เพราะคน
ใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากหรือใช้รถยนต์ที่ก่อให้เกิดควันพิษมากขึ้นเท่านั้น แต่เป็นเพราะมนุษย์
ใช้โลก ใช้ธรรมชาติกันมากจนเกินความพอดี โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าเป็น “ผู้ใหญ่” และ
ใช้ข้ออ้างจากการใช้ธรรมชาติอย่าง “สุรุ่ยสุร่าย” ว่าเป็นการพัฒนา ซึ่งส าหรับลิบดานี่เป็นเพียง
ข้ออ้างของคนโลภและขาดส านึกเท่านั้น  

กลวิธีการสร้างตัวละครเอกทั้งสองแบบจึงเป็นส่วนที่สนับสนุนให้ผู้อ่านเห็นถึง
ความส าคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างตัวละครให้เป็นคนเมืองในนวนิยายทั้งสองเรื่อง 
เป็นสิ่งที่สนับสนุนว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและควรช่วยกันรักษาไว้ เพราะตัวละครท าให้เห็นว่า
แม้แต่คนที่เกิดและเติบโตในเมืองมาโดยตลอด ยังไม่มีแม้แต่ความผูกพันกับสถานที่ที่เป็นบ้านเกิดของ
ตนเองด้วยเป็นสถานที่ที่ไม่น่าอยู่ ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติ แต่ค้นพบความงามและรู้สึกผูกพัน
กับอีกสถานที่หนึ่งซึ่งใกล้ชิดกับธรรมชาติมากกว่า ส่วนการสร้างตัวละครเอกที่เป็นเด็กนั้น นอกจากจะ
แสดงให้ว่าการปลูกฝังความรักธรรมชาติและสอนให้เด็กเห็นความส าคัญของธรรมชาติเป็นเรื่องส าคัญ
ที่ต้องสร้างมาตั้งแต่เยาว์วัย เพ่ือให้เด็กมีความผูกผันและมีทัศนคติที่ดีต่อธรรมชาติ ซึ่งส่งผลต่อการ
ปฏิบัติตนกับธรรมชาติเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ นอกจากนี้การสร้างตัวละครให้เป็นเด็กยังให้ผลกระทบต่อ
ความรู้สึกแตกต่างกับตัวละครที่เป็นผู้ใหญ่ ด้วยเมื่อตัวละครแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติหรือ
ตั้งค าถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือของกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่า “ผู้ใหญ่” สิ่งที่ตามมาคือ ความรู้สึก
สะเทือนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติและความรู้สึกละอายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผู้ใหญ่ต้องให้เด็กมาตั้ง
ค าถามเหล่านี้ ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นจิตส านึกเชิงนิเวศ 

ในส่วนของตัวละครสนับสนุนเป็นตัวละครที่สนับสนุนบทบาทผู้รักธรรมชาติของ
ตัวละครเอกให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแบ่งตัวละครสนับสนุนออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ ตัวละครที่
สร้างจิตส านึกเชิงนิเวศให้กับตัวละครเอก และตัวละครที่ ได้รับการปลูกฝังจิตส านึกเชิงนิเวศจากตัว
ละครเอก ตัวละครสนับสนุนที่เป็นผู้สร้างจิตส านึกเชิงนิเวศให้กับตัวละครเอกที่โดดเด่นที่สุดคือ 
“อารี” น้าสาวของลิบดาในเรื่อง “ใจดวงร้าว” อารีเป็นผู้หญิงที่รักธรรมชาติและสนใจปัญหา
สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เมื่อพบเจอสิ่งใดก็จะน ามาเล่าให้ลิบดาฟังทั้งเรื่องของธรรมชาติ ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหาสังคมอย่างความยากจน การใช้รถใช้ถนน พร้อมทั้งอธิบายถึงสาเหตุและผลที่
ตามมาของสิ่งนั้น ๆ เสมอ  
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อารีบอกว่า ‘คนที่นี่เขาเห็นความส าคัญของธรรมชาติและสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติน้อย
มาก เขาจึงมองไม่เห็นความส าคัญของค าว่าเพื่อส่วนรวม เขาเห็นแค่ส่วนของเขาเท่านั้น เขาจึง
โลภ หิวกันแต่เงิน ที่คนโบราณสอนไว้ว่าเป็นของนอกกายนี่แหละ จนในที่สุดท าได้ทุกอย่าง
แม้แต่การตัดต้นไม้ท าลายป่าทุกแห่งทุกประเภทที่ประเทศเราเคยทีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นป่าเปลี่ยว 
ป่าโปร่ง ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าชายเลน ป่าอนุรักษ์ ป่าซึ่งเป็นที่รวมของแหล่งต้นน ้าล า
ธารทั้งหมด โลกถึงร้อนรุ่มขึ้นเรื่อย ๆไงลูก’ อารีตลอดจนลุงป้าน้าแม่ที่มักเรียกหลานทุกคนว่า
ลูกเสมอ ‘แต่ในท่ีสุดแล้วธรรมชาติมีวิธีปกป้องตัวเองเสมอ’ 

แล้วอารีก็ยกตัวอย่างความหายนะที่เกิดขึ้นในภาคใต้ หลักจากที่มนุษย์พยายามโค่น
ท าลายป่าจนถึงจุดที่ไม่เหลืออะไรไว้คอบซับน ้าใต้ดิน น ้าจึงท่วมทะลักเอาซุงที่คนลักลอบตัด
แอบไว้ไหลเลื่อนลงมาถล่มบ้านเรือนเสียหายหมด คร่าชีวิตและทรัพย์แม้เพียงสลึงก็ไม่เหลือ ซ ้า
ยังท าให้หมู่บ้านท้ังหมู่บ้านกลายเป็นทะเลโคลนเวิ้งว้างไปอีกนานนับ 

‘เมื่อป่าหรือพื้นที่สีเขียวใกล้จะหมดเกลี้ยงอย่างทุกวันนี้ เด็กไทยอย่างลิบจึงไม่เคย
เห็นธรรมชาติแท้ ๆ ที่เป็นความงดงามดั้งเดิมของเราและของชีวิต --และเป็นครูที่แท้จริงของ
มนุษย์’  

(ใจดวงร้าว, 2536: 15)  

ข้อความข้างต้น เป็นค าสอนเกี่ยวกับธรรมชาติของอารีที่ลิบดาจ าได้ขึ้นใจ ในที่นี้
อารีวิพากษ์วิจารณ์เหล่ามนุษย์ที่ท าลายธรรมชาติให้ลิบดาฟังว่า สาเหตุของการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
มาจากความโลภของมนุษย์ที่ต้องการเงินทองและวัตถุอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จนต้องล้างผลาญธรรมชาติไป
มากมาย จากค ากล่าวของอารีแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพราะมีป่าอยู่หลายประเภท แต่พ้ืนที่ป่าเหล่านี้กลับถูกท าลายเพราะความโลภของมนุษย์ 
พร้อมทั้งกล่าวถึงผลที่ตามมาจากการที่มนุษย์ตัดไม้ท าลายป่าเพ่ือให้ลิบดาเห็นถึงความส าคัญของ
ธรรมชาติ อีกสิ่งหนึ่งที่อารีพยายามปลูกฝังลิบดามาโดยตลอดคือเรื่อง “ส่วนตัว” และ “ส่วนรวม” 
เพราะอารีมองว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ใช่แค่ปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่รวมถึงปัญหาสังคมอ่ืน 
ๆ เป็นปัญหาที่เกิดจากความไร้ระเบียบ ขาดวินัย และสนใจแต่เรื่องของตนเองโดยไม่สนถูกผิด ดังนั้น
หากคนเรามีจิตส านึกต่อส่วนรวมปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้น ซึ่งเรื่องของจิตส านึกต่อส่วนรวมเป็น
เรื่องที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กเพ่ือให้เด็กเติบโตมาโดยไม่สร้างความเดือดร้อนต่อส่วนรวมและเป็นคนที่
รู้จักให้มากกว่าคิดแต่เรื่องผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างเดียว กล่าวได้ว่าอารีเป็นบุคคลส าคัญที่หล่อ
หลอมให้ลิบดาเป็นเด็กสาวที่รักและให้ความส าคัญกับธรรมชาติจนพัฒนาเป็นจิตวิญญาณเชิงนิเวศใน
ตัวของลิบดา 
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ส่วนตัวละครที่ได้รับการปลูกฝังจิตส านึกเชิงนิเวศจากตัวละครเอก ส่วนใหญ่เป็น
ตัวละครที่เด็กกว่าตัวละครเอก มีส่วนน้อยที่อายุเท่ากับตัวละครเอก ตัวละครสนับสนุนกลุ่มนี้พบใน
เรื่อง “ล าเนาป่า” และ “ใจดวงร้าว” ในเรื่องล าเนาป่าผู้วิจัยได้กล่าวถึงไปในหัวข้อจิตวิญญาณเชิง
นิเวศในล าเนาป่าแล้วว่าตัวละครที่ได้รับการปลูกฝังจิตส านึกเชิงนิเวศจากตัวละครเอกคือ นักเรียน
ชาวเขา ที่ล าเนาพยายามปลูกฝังให้เด็ก ๆ เป็นถึงความส าคัญของส่วนรวม โดยส่วนรวมนั้นไม่ใช่แค่
เพียงสังคมมนุษย์ แต่หมายรวมถึงระบบนิเวศทั้งหมด ส่วนเรื่องใจดวงร้าวผู้ที่ได้รับการปลูกฝัง
จิตส านึกเชิงนิเวศจากตัวละครเอกคือ เด็กที่ลิบดาพบในแคมป์สนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ น้อง ๆ และ
เพ่ือนของลิบดา บุคคลเหล่านี้ต่างก็เป็นบุคคลที่แต่เดิมไม่เคยให้ความสนใจเรื่องของธรรมชาติมาก่อน 
แต่ก็เกิดจิตส านึกเชิงนิเวศได้ด้วยค าพูดของลิบดา 

“พี่ไม่รู้เหตุผลของลุงหรอก แต่ว่าพวกนายทุนจากกรุงเทพฯ ก าเงินไปฟาดหัวชาวไร่
ตามหุบเขาเป็นว่าเล่น เพื่อจะครอบครองเสียเอง ปรับเปลี่ยนเป็นโรงแรม สนามกอล์ฟ คอนโด
ฯ รีสอร์ตอะไรพวกนั้นน่ะ สนองตัณหาพวกคนรวยด้วยกัน อ้อยเขาใช้ค าว่าเงินมันเจาะกบาล
คนเข้าไปท าลายสมองจนฟีบฝ่อ ความโลภอย่างนี้ไงจันทร์ ท่ีท าลายสภาพธรรมชาติทุกจังหวัด
จนเละทั่วถึงกันหมด 

เคยได้ยินไหมจันทร์ นายทุนพยายามย้ายโรงเรียนริมทะเลของเด็ก ๆ ไปไว้ริมถนน . . 
.เด็กชาวบ้านไม่มีหัวใจเหรอ พี่ว่าผู้ใหญ่สมัยนี้เขาท าตัวไม่น่านับถือเลยนะ” 

“แล้วต้นสนของพี่ลิบ -- ไฟไหม้หรือเปล่าเนี่ย” จันทราค่อย ๆ เลียบเคียงถาม 

“ยังไม่รู้เลย พี่เพิ่งเขียนไปถามพี่เอื้อย เริ่มเข้าฤดูฝนแล้วนี่นะ ต้นเล็กคงโตขึ้นเยอะ
แล้ว สูงขึ้น ๆ เรื่อย ๆ โคนต้นคงขยายกว้างขึ้น -- กวา้งขึ้น ต้นหน้าดินกระเถิบออกทุกที -- ทุก
ที ดินเขาก็เต็มใจกระเถิบที่ให้ต่างก็เกื้อกูลกัน ใบไม้แห้งก็เป็นปุ๋ยให้ดินต่อไป ไส้เดือนก็คอย
พรวนดินให้ราก นกกาก็ได้อาศัยท ารังบนต้นไม้ที่สามารถเติบโตขึ้น -- สูงขึ้นเรื่อย ๆ  

เขาเกื้อกูลกันตลอดเวลา . . .คิดถึงจัง” 

ลิบดาระบายยิ้มบางๆ หากจันทรากระพริบตาถี่ ๆ เหมือนพยายามไล่อะไรบางอย่าง
ที่ขังอยู่ข้างใน 

“หนูกะว่าเข้าพรรษานี้จะได้ไปอีกแน่ ๆ อดหมด เซ็งจริง ๆ” อีหนูรีบพุ่งตัวกลับไปยัง
เตียงอ่อนนุ่มของตน เพื่อรีบกลบเกลื่อนบางสิ่ง ซึ่งท้นขึ้นมาหลามความรู้สึก อย่างที่ไม่เคย
เป็นมาก่อนเลย 

(ใจดวงร้าว, 2536: 167-168) 
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ข้อความข้างต้น เป็นบทสนทนาระหว่าง “ลิบดา” กับ “จันทรา” น้องสาวของ
ลิบดา เรื่องที่ลุงอารอบขายไร่มะขามหวานให้กับนายทุนไป  “จันทรา” เป็นเด็กผู้หญิงที่มีลักษณะตรง
ข้ามกับลิบดา ในขณะที่ลิบดาค่อนข้างจะมีความเป็นผู้ใหญ่ เนื่องจากลิบดาชอบใช้เวลาอยู่กับผู้ใหญ่
อย่างอารีมากกว่าเล่นกับเด็ก ๆ ด้วยกัน แต่จันทรากับเป็นเด็กที่มีความทะเล้น ซุกซน มักจะชอบเถียง
กับผู้ใหญ่ในบ้านเสมอ โดยปกติแล้วจันทราจะไม่ค่อยสนใจเรื่องอ่ืน ๆ นอกจากเรื่องเที่ยวเล่น
สนุกสนานเท่านั้น แต่หลังจากที่จันทราได้ดูสารคดีเรื่องป่าแล้ว จันทราก็เริ่มที่จะให้ความสนใจกับ
ค าพูดของลิบดามากขึ้น เมื่อลิบดาเล่าเรื่องธรรมชาติ จันทราจะเข้าไปฟังด้วยเสมอ และเกิดความรู้สึก
สะเทือนใจต่อธรรมชาติทุกครั้ง แม้บางครั้งจะท าราวกับว่าไม่สนใจเรื่องเหล่านี้ แต่แท้จริงแล้วก็คอย
ติดตามข่าวสารจากลิบดาตลอด ในข้อความจะเห็นว่าค าพูดของลิบดาที่กล่าวถึงการกระท าของ
นายทุนก็ดีหรือการกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศที่ต่างเกื้อกูลกันก็ดี ล้วนส่งผลกระทบต่อความรู้สึก
ของจันทราทั้งสิ้น แต่ด้วยบุคลิกที่ชื่นชอบความสนุกสนานของจันทราแล้ว เด็กหญิงจึงเบี่ยงไปพูดถึง
การเที่ยวเล่นเพ่ือกลบเกลื่อนความรู้สึกของตนเองแทน ทั้ง ๆ ที่ตนเองก็ตระหนักถึงความส าคัญของ
ธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมจากค าพูดของลิบดา ดังตัวอย่าง 

‘น ้าค้างพร า  ระบ าสายฝน 

เจือพิษเปื้อนปน   พร่างหม่นจนกาย 

ใบไม้พรู   เช้าตรู่ก็ตาย 

ร่วงราบสลาย   ท าลายคืนวัน 

คนท ากรรมใคร  ต้นไม้ใช่จันทร์ 

อยู่ต ่าค ้ากัน   ผูกพันกันไป (เถิ้ด) (โธ่!) 

  จันทร์เขียนให้พี่ลิบ พ่ีสาวคนดีของจันทร์ 

  เม็ดหายหมายเห็ด: จันทร์ค าแรกหมายถึงพระจันทร์บนฟ้านะจ๊ะ ไม่ใช่จันทราเด็กคนน้ี 

ลงไปดูไอศกรีมไม่เจอจริง ๆ เลยต้องนั่งสงบอารมณ์ด้วยกลอนพาบทนี้ ไม่ง้ันต้องพัง
ประตูเข้าไปเตะก้นไอ้สองคน นั่นแน่ ๆ 

     รักพี่ลิบจัง 

     หนูจันทร์ ’ 

(ใจดวงร้าว, 2536: 169-170) 
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ข้อความข้างต้น เป็นกลอนที่จันทราแอบเขียนให้ลิบดาหลังจากที่คุยเรื่องไร่ของ
ลุงอารอบกันเสร็จแล้ว แสดงให้เห็นจันทราเองก็ให้ความสนใจกับเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นว่า
สาเหตุมาจากมนุษย์ทั้งสิ้น มนุษย์คือตัวการสร้างปัญหา แต่ผู้รับเคราะห์คือ ธรรมชาติ ดังนั้น แม้ว่าใน
เรื่องจันทราจะไม่ได้มีบทบาทในการอนุรักษ์หรือปกป้องธรรมชาติเช่นเดียวกับลิบดา แต่จากสิ่งที่
จันทราเขียนข้างต้นก็แสดงให้เห็นว่าความพยายามปลูกจิตส านึกเชิงนิเวศของลิบดาให้กับน้อง ๆ เริ่ม
จะเห็นผลส าเร็จบ้างแล้ว  

การสร้างตัวละครสนับสนุนทั้งสองกลุ่มเป็นกลวิธีหนึ่งที่ใช้ถ่ายทอดเรื่องของ
ธรรมชาติได้อย่างแนบเนียน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ตัวละครสนับสนุนสอนตัวละครเอกหรือที่ตัวละครเอก
สอนตัวละครอ่ืนก็ตาม เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดต่อให้กับผู้อ่านเข้าใจเรื่องธรรมชาติได้อย่างชัดเจน จาก
การศึกษางานเขียนบันเทิงคดีของศิเรมอร อึณหธูปทั้งนวนิยายและเรื่องสั้น สังเกตได้ว่าตัวละครใน
กลุ่มของผู้รักธรรมชาติทั้งตัวละครเอกและตัวละครสนับสนุน ส่วนใหญ่เป็นตัวละครเด็ก กล่าวได้ว่า 
งานเขียนประเภทบันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูปให้ความส าคัญกับเด็กมาก จึงเป็นสิ่งที่สนับสนุน
ความคิดที่ว่าการปลูกฝังจิตส านึกเชิงนิเวศให้กับเด็กตั้งแต่ยังเล็กเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะเด็ก ๆ จะซึม
ซับสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายและยิ่งมีตัวอย่างที่ดี เด็กก็จะเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ  

3.2.1.3.2 ตัวละครผู้ท าลายธรรมชาติ 

ตัวละครที่ท าลายธรรมชาติในงานของศิเรมอร อุณหธูป ส่วนใหญ่เป็นตัวละคร
ปรปักษ์ที่ขัดแย้งกับตัวละครเอก ตัวละครเหล่านี้มักจะมีลักษณะนิสัยที่ตรงข้ามกับตัวละครเอก 
กล่าวคือหากตัวละครเอกเป็นบุคคลที่เสียสละและเห็นความส าคัญของส่วนรวมมากกว่าตนเอง ตัว
ละครปรปักษ์ก็เป็นตัวละครที่ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน ดังตัวละครพ่อค้านายทุนในล าเนาป่า 

เนาเข้าไปขอร้องพวกพ่อค้าให้ช่วยกันบ้าง ยอมเสียก าไรของเขาบ้างเถิดเพื่อช่วยเพื่อน
มนุษย์ด้วยกัน เหตุผลของพวกเรามันใช้ไม่ได้เลยส าหรับคนที่เคยแต่ ‘ได้’ และไม่เคยรู้จักค าว่า 
‘เสียสละ’ แม้แต่รายได้อันไม่สมเหตุสมผลของเขา เขาบอกเนาว่า...กลับไปเสียเหอะ คุณเป็น
ผู้หญิงเล็ก ๆ คนหนึ่ง คิดอะไรยังไม่เป็น สุภาษิตไทยบอกอยู่แล้วโต้ง ๆ ‘ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม ๆ’ 
น่า เชื่อผมน่า ต่อไปก็ดีเอง แต่ถ้าไม่อยากขายราคานี้ก็เอากลับไปได้เลย เขาสรุปเอาดื้อ ๆ  

ชดคะ สุภาษิตบางอย่างมักขัดแย้งกันเสมอ เพราะคนตั้งใจจับมาใช้ผิดที่ผิดทาง เราต้อง
ใช้เวลาเรียนรู้กันท้ังชีวิตเชียวหรือ ...น่าเสียดายที่คนมีเงินมากควรจะช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าตนสัก
นิดหน่อยก็ยังดี โลกคงจะน่าอยู่ข้ึนมาก แต่บางครั้งเราต้องรอ รอด้วยความหวังจอมปลอม พ่อค้า
ที่เอาแต่พูว่า ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม เขากลับยึด ‘น ้าขึ้นให้รีบตัก’ มือก าลังยาวก็น่าจะรีบสาวเอาไว้
เต็มกอบเต็มก ามือ  

(ล าเนาป่า, 2549: 92) 
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ข้อความข้างต้น เป็นค าบอกเล่าของล าเนาที่กล่าวถึงพ่อค้าที่มารับซื้อผลผลิตของ
ชาวเขา พ่อค้าเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลประโยชน์จากการปลูกฝิ่นของชาวเขามานาน จึงร่วมมือ
กับบีบชาวเขาให้กลับไปปลูกฝิ่นอีกครั้ง โดยไม่สนใจถึงผลกระทบที่ตามมา กลุ่มคนเหล่านี้จึงเป็นกลุ่ม
คนส าคัญที่สนับสนุนให้เกิดการท าลายระบบนิเวศ จากข้อความจะเห็นว่า พ่อค้าถือว่าตนเองเป็นผู้ที่มี
อ านาจเหนือกว่า จึงไม่สนใจว่าใครหรืออะไรจะได้รับผลกระทบจากการกระท าของเขา เขาสนใจแต่
ผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้เท่านั้น หากชาวเขาไม่พอใจกับราคาพืชผักผลไม้ ก็กลับไปปลูกฝิ่นแบบเดิม 
การเล่าถึงค าพูดของพ่อค้าที่แสดงถึงความไม่สนใจต่อความทุกข์ของผู้ใดเลย ไปพร้อม ๆ กับการแสดง
ความคิดเห็นต่อค าพูดของพ่อค้าของล าเนา ท าให้เห็นถึงลักษณะนิสัยที่ตรงข้ามกันของบุคคลสองคน 
คนหนึ่งพยายามเอารัดเอาเปรียบผู้ อ่ืนทุกอย่างเพ่ือผลประโยชน์ของตน ขณะที่อีกคนพยายาม
ช่วยเหลือผู้อ่ืนทุกทางเพ่ือให้สังคมดีขึ้น การแสดงถึงลักษณะนิสัยที่ตรงข้ามจึงเป็นกลวิธีหนึ่งที่ท าให้
ผู้อ่านเห็นความเลวร้ายของผู้ที่เห็นแก่ตัวชัดเจนยิ่งขึ้น 

สิ่งที่สังเกตได้จากการสร้างตัวละครผู้ท าลายธรรมชาติของศิเรมอร อุณหธูปคือ 
ส่วนใหญ่ตัวละครในกลุ่มนี้เป็นผู้ชาย ทั้งพ่อค้าที่กล่าวถึงไปแล้วข้างต้น ตัวละคร “นายกล้า” ใน
เรื่องราวกิ่งกับวงกลีบเนียนกริบที่เป็นคนตัดต้นไม้ในบ้านออ และตัวละครในเรื่องใจดวงร้าว ทั้งคนงาน
ในแคมป์สน ผู้ชายสองคนที่เผาต้นยางที่มีอายุเกือบร้อยปีเพียงเพ่ือต้องการน ้ามันยางไปประสานเรือ
รั่ว และเพ่ือนผู้ชายของลิบดาที่พยายามใช้ตะปูสลักชื่อบนต้นไม้เพียงเพราะความสนุกสนาน ตัวละคร
เหล่านี้ต่างเป็นตัวละครปรปักษ์ที่ขัดแย้งกับตัวละครเอก เนื่องจากการที่ตัวละครเหล่านี้ท าลาย
ธรรมชาติ ดังตัวอย่าง 

 สันทัดไม่รู้อิโหน่อิเหน่ โผล่มายืนหัวเราะชอบใจที่ได้อ่านเจอช่ือทั้งสองบนผิวเนื้อไม้ 
เขาหันรีหันขวาง คว้าตะปูที่ตกอยู่โคนต้น แล้วแหวกเพื่อนลงนั่งยอง ๆ กดปลายตะปูตามลงไป
เพื่อต่อเติมตามอ าเภอใจ 

ลิบดาวิ่งรี่เข้าไปกระแทกตัวสันทัดอย่างเร็ว และแรงจนเจ้าตัวหน้าตื่น -- เหมือนไม่
เข้าใจอะไรในโลกเลย เหมือนแค่คอยตั้งหน้าท าตามคนอ่ืนอย่างไร้หัวคิด 

“เธอก็อีกคนเหรอ ท่ีอยู่อาศัยโลกอย่างพล่อย ๆ คิดท าได้แค่นี้เอง อย่าให้ฉันเห็นอีก
นะ ท้ังนายชะเอิบ นายสันทัดหรือใครก็ตาม” ลิบดาประกาศก้อง 

“อายุของพวกเธอกับต้นไม้อายุเป็นร้อย ๆ ปี คิดดูบ้างสิ ตรองดูบ้างสิว่ากว่าพวกเขา
จะโตขึ้นมาได้จนอายุขนาดนี้ ล าต้นใหญ่ขนาดนี้. . . กว่าพวกเธอเองจะโตขึ้นมาจนอายุเท่านี้ 
สูงกะเปี๊ยกเท่านี้เอง มีชีวิตอยู่กันมาได้จนถึงวันน้ีล่ะ มันนานแค่ไหนกัน 

เธอจะเสียดาย อาวรณ์เนื้อตัวของเธอไหมถ้าเธอถูกกรีดเนื้อแกะสะเก็ด ถูกท าให้
บาดเจ็บต่าง ๆ นานา เธอจะเสียดายชีวิตไหม ถ้าเธอต้องล้มเจ็บแล้วตายลงในอีกไม่กี่วัน
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ข้างหน้านี้เหมือนอย่างต้นไม้บาดเจ็บด้วยอาการต่าง ๆ แบบนี้ เพราะฝีมือคนเฮงซวยอย่างพวก
นายสองคนท าทั้งนั้นเลย” 

ลิบดาหยุดหายใจ 

“อะไรกั๊น ไม่ถึงขนาดนั้นร้อก -- เว่อ !” มีเสียงบางคนแย้งแต่เด็กสาวไม่ใส่ใจ 

“ต้นไม้เขามีชีวิตเหมือนพวกเธอ แต่มีค่ากว่าชีวิตที่มีแค่หัวใจราคาถูกอย่างเธอนักนะ
นายสันทัด แล้วก็อย่างนายด้วย ชะเอิบ –นายแย่มากจริง ๆ”  

“โอ้โฮจะบอกว่าหัวใจเธอราคาแพงมากกว่าคนอื่นง้ันซิ ตูว่าแล้วกะยกตนข่มท่านให้
คนอ่ืนดู ฮี่โธ่!”  

(ใจดวงร้าว, 2536: 215-216) 

ในข้อความ ตัวละคร “สันทัด” ในเรื่องใจดวงร้าวเป็นบุคคลที่ตั้งใจท าลาย
ธรรมชาติเพียงเพราะความสนุกสนานของตนเอง สันทัดเห็นการท าลายธรรมชาติเป็นเรื่องสนุกและ
ตลก แม้ลิบดาจะพยายามห้ามการกระท านั้นและพูดให้สันทัดรู้สึกผิดต่อการกระท าของตนเอง ให้เห็น
ถึงความเจ็บปวดของต้นไม้ที่มนุษย์ไม่เคยสนใจ แต่สันทัดกลับไม่ยอมรับฟังเพราะคิดว่าตนเองไม่ผิด 
และว่าลิบดายกตนข่มท่าน แสดงให้เห็นถึงความมักง่ายและความไร้ส านึกของสันทัด นอกจากนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังแสดงให้เมองว่าห็นถึงความคิดของบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าคนส่วนใหญ่
มองว่าธรรมชาติอย่างต้นไม้ไม่มีความรู้สึกและการท าร้ายต้นไม้เป็นเรื่องปกติธรรมดา คนที่ออกมาพูด
แทนต้นไม้เสียอีกที่เป็นคนแปลกประหลาด ดังที่ในกลุ่มเพ่ือนที่ยืนดูลิบดากับสันทัดแอบกระซิบถึง
ลิบดากันว่า “ดาเรศกับไข่นุ้ยหายไปไหน ท าไมไม่มาพยาบาล” (ใจดวงร้าว, 2536: 215-216) มีเพียง
ไม่กี่คนเท่านั้นที่ให้ความสนใจกับต้นไม้ หยุดพิจารณาต้นไม้มากขึ้นตามที่ลิบดาพูด และมีเพียงคน
เดียวที่เข้าใจสิ่งที่ลิบดาพยายามสื่อสารแทนต้นไม้ 

นอกจากนี้ ในงานของศิเรมอร อุณหธูปยังมีตัวละครที่อาจจะไม่ได้มีพฤติกรรมที่
ท าลายสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติโดยตรง แต่ตัวละครมีความคิดหรือจิตใต้ส านึกที่แสดงให้เห็นถึงความ
เป็นปรปักษ์ ความเป็นปรปักษ์ในที่นี้ไม่ได้เกิดกับตัวละครเอก แต่เป็นธรรมชาติ ตัวละครที่กล่าวถึง
เป็นตัวละครที่มีความคิดที่แสดงให้เห็นว่าเขามองธรรมชาติเป็นสิ่งเลวร้าย 

  ในโพรงฝัน 

เขามองเห็นหล่อนเดินคลอเคียงกับเขาในราวป่าท่ามกลางกลุ่มหมอกฝ้าฟางอันเยียบ
ช้ืน เขามองไม่เห็นแม้แต่ต้นไม้ แต่ก็รู้ด้วยจิตส านึกในราวฝันอันแจ่มชัด ว่ามีต้นไม้โบกใบโบยร ่า
อยู่รอบกาย น ้าจากฝายรินเสียงอยู่เงียบ ๆ ... บางเบาราวกับรวยรินจากที่ไกล หากทางเดินซึ่ง
ทอดลิ่วข้างหน้ากลับแจ่มนัยน์ตาไม่มีแม้แต่คลุ้งหมอกให้เห็น มันทอดลิ่วลิ่วเรียบราบสุดลูกหูลูก
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ตา แม้สองข้างทางกลับมัวซัวด้วยฝ้าทึบหนาแน่น ความเย็นวูบเริ่มห้อมหน้าห้อมหลัง เขาเห็น
หล่อนหยุดเดิน ยืนสะท้าน มือกระชับต้นแขนเขาไว้มั่น 

ลมระบึงตีหมอกพัดลิ่วลิ่วตรลบห้อมเข้ามารุมล้อมตรงท่ีเขากับหลอ่นยืนอยู่ราวป่าเริม่
ครางครืน ต้นไม้ที่เคยโบกใบโบยร ่ารอบกายเมื่อครู่กลับพัดกระหน ่าส่งเสียงหวืดหวือดังต้องลม
แรงตามล าดับ ทันทีนั้นเองเขาเห็นล าเนาเซฮวบฮาบเหมือนโดนกระชากจากสิ่งท่ีมองไม่เห็นมือ
ของหล่อนบีบกระชับแขนเขาไว้แน่น เขาเกร็งมือก าอุ้งนิ้วหล่อนและโถมเข้าโอบรัดร่างของ
หล่อนไว้อย่างทุลักทุเล ล าเนากลับหลุดมือเขาต่อหน้าต่อตา หายเข้าไปในกลุ่มหมอกทึบทึมที่มี
ลมกรรโชกแรงรวด เขาพยายามวิ่งสวนทางลมตรงช่องทางที่หล่อนหายเข้าไปพลางร้องเรียกช่ือ
หล่อน แต่ก็ถูกพลังลมและความหนาแน่นอึดอัดของหมอกดันออกมาทุกครั้งที่พยายามฝืนฝ่า 
เขายืนหอบหายใจต้านลมตัวสั่นตัวโยน ชดไม่สามารถหลุดเข้าไปได้ มันผลักเขาออกมาตรงช่อง
ทางเดินซึ่งทอดลิ่วแจ่มชัดอยู่ข้างหน้าซ ้าแล้วซ ้าอีก 

ชดกู่ร้องเรียกล าเนา แต่เสียงของเขาก้องกลับไปกลับมาในราวป่าอันเย็นเยือกและช้ืน
จัด 

(ล าเนาป่า, 2549: 112-113) 

 ข้อความข้างต้นเป็นความฝันของ “ชด” ในเรื่องล าเนาป่า ซึ่งเป็นความฝันที่ให้
ภาพธรรมชาติที่น่ากลัวและไม่เป็นมิตรกับมนุษย์ ทั้งภาพลมที่กรรโชกเข้าใส่ ทั้งต้นไม้ที่ต้องลมจนส่ง
เสียงน่ากลัว อากาศที่เย็นยะเยือกและชื้นจัด ธรรมชาติในที่นี้จึงเป็นธรรมชาติที่ ไม่น่าอยู่และไม่น่าเข้า
ใกล้ ภาพธรรมชาติอันน่ากลัวในความฝันของชดเกิดจากความวิตกกังวลอยู่ตลอดว่าล าเนาจะเลือก
งานของเธอที่ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่เธอรักมากกว่าตนที่ท างานอยู่กรุงเทพฯ อันเป็นสถานที่ที่
ล าเนาปฏิเสธมาโดยตลอด ความวิตกนั้นท าให้เกิดความฝันขึ้นและเป็นความฝันที่แสดงให้เห็นจิตใต้
ส านึกของชดที่มองว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายและยากจะควบคุม ด้วยธรรมชาติพยายามจะพรากคน
รักของชดไป ชดจึงมองว่าสถานที่ที่ล าเนาอยู่เป็นสถานที่ “บ้า ๆ” ที่ห่างไกลความเจริญ และพยายาม
หว่านล้อมล าเนาให้มาใช้ชีวิตอยู่กับตนในเมือง โดยที่ ไม่ต้องแต่งงานและจดทะเบียนสมรสตามความ
ต้องการของล าเนา แต่ความพยายามของชดก็ไม่เป็นผลส าเร็จเพราะล าเนาเลือกงานที่ได้ช่วยเหลือ
ส่วนรวมและมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายในป่าเขามากกว่าความรักของคนสองคนที่ต้องไหลไปตามวิถีของคน
เมือง  

นอกจากนี้ ในงานของศิเรมอร อุณหธูปยังมีตัวละครที่อาจจะไม่ได้มีพฤติกรรมที่ท าลาย
สิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติโดยตรง แต่ตัวละครมีความคิดหรือจิตใต้ส านึกที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นปรปักษ์ ความ
เป็นปรปักษ์ในที่นี้ไม่ได้เกิดกับตัวละครเอก แต่เป็นธรรมชาติ ตัวละครที่กล่าวถึงเป็นตัวละครที่มีความคิดที่แสดงให้
เห็นวา่เขามองธรรมชาติเป็นสิ่งเลวร้าย 
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อย่างไรก็ตาม ที่ผู้วิจัยกล่าวว่าการสร้างตัวละครที่ท าลายธรรมชาติในงานเขียน
ของศิเรมอร มักจะเป็นผู้ชายนั้น ไม่ใช่ว่าตัวละครในกลุ่มนี้ไม่มีผู้หญิงเลย แต่ด้วยในงานบันเทิงคดีไม่ได้
แสดงให้เห็นการท าลายธรรมชาติของผู้หญิงแบบชัดเจนนัก ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของผู้ที่ไม่รู้หรือ
ไม่ให้ความสนใจธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่เมื่อกลุ่มคนเหล่านี้ได้ฟังสิ่งที่ตัวละครเอกพูดจะ
สามารถท าความเข้าใจและมีทีท่า ทัศนคติที่เปลี่ยนไปต่อธรรมชาติ ในขณะที่ตัวละครผู้ชายนั้นเห็น
การกระท าที่ท าลายธรรมชาติอย่างชัดเจนและมักจะเป็นกลุ่มคนที่แม้จะได้ฟังสิ่งที่ตัวละครเอกพูดก็
ยังคงเชื่อมั่นในความคิดและการกระท าของตนเองว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการสร้างตัว
ละครที่ท าลายธรรมชาติในงานของศิเรมอร มักจะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 

กลวิธีการสร้างตัวละครแบบขั้วตรงข้าม ได้แก่ ตัวละครที่รักธรรมชาติและตัว
ละครที่ท าลายธรรมชาติ ในงานบันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูปเป็นไปเพ่ือให้เกิดการเปรียบเทียบถึง
การกระท าและความคิดที่แตกต่างกันของตัวละครทั้งสองลักษณะอย่างชัดเจน อีกทั้งการสร้างตัว
ละครที่ท าลายธรรมชาติโดยมีลักษณะนิสัยที่ตรงข้ามกับตัวละครเอกไม่ว่าจะเป็นความไร้จิตส านึกหรือ
การไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นยังเป็นกลวิธีหนึ่งที่ช่วยขับเน้นความดีงาม ความเสียสละของตัว
ละครเอกให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและยังเป็นกลวิธีที่ท าให้ให้ตัวละครเอกได้ออกมาแสดงความคิดเกี่ ยวกับ
พฤติกรรมเหล่านี้และพยายามโน้มน้าวจนผู้กระท าหรือผู้ที่ได้ฟังคนอ่ืน ๆ เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อ
ธรรมชาติให้ดีขึ้น  

3.2.1.4 กลวิธีการสร้างฉาก 

ฉาก คือ สถานที่ เวลา สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในบันเทิงคดี เคลลี กริฟ
ฟิธ (Griffith, 1994 อ้างถึงใน สรณัฐ ไตลังคะ,2560: 98) แบ่งฉากออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ฉากท่ีมี
ลักษณะทางกายภาพ (ธรรมชาติ สถานที่) ฉากที่เป็นเวลา และฉากที่เป็นสภาพแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม ในบันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูป ด้วยตัวละครเอกเป็นตัวละครที่รักและผูกพันกับ
ธรรมชาติ เพ่ือเน้นย ้าถึงความส าคัญของธรรมชาติ ฉากที่สร้างขึ้นจึงมีลักษณะเป็นคู่ตรงข้าม สถานที่
หนึ่งเป็นสถานที่ที่มีธรรมชาติงดงามและน่าอยู่อาศัย อีกสถานที่เป็นสถานที่ที่ปราศจากธรรมชาติ เต็ม
ไปด้วยมลพิษ สถานที่ที่ตรงกันข้ามนั้น คือ ชนบทและเมือง  

3.2.1.4.1 ชนบท 

ฉากชนบทเป็นสิ่งที่ปรากฏในนวนิยายทั้ง 2 เรื่องของศิเรมอร อุณหธูป เรื่อง
ล าเนาป่าเป็นฉากชนบทบนดอยที่ล้อมรอบไปด้วยป่าที่มีต้นไม้อยู่อย่างหนาแน่นและมีสภาพแวดล้อม
ที่อุดมสมบูรณ์ ส่วนเรื่องใจดวงร้าวเป็นฉากไร่ที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้มากมายเช่นกัน ด้วยธรรมชาติที่
มีอยู่ในชนบทนี้ท าให้ชนบทในงานของศิเรมอร  เป็นสถานที่ที่งดงามและน่าอยู่อาศัยแตกต่างจากเมือง 
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ท้องฟ้ามีลม บนพัดเอาก้อนเมฆคล้อยผ่านไปตามแนวสนต้นอวบสูงระเหิดระหง เป็น
ภาพสวยแจ่มใสที่ลิบดายืนมองนั่งนอนดูได้ไม่มีวันหน่ายวันเบื่อ บางวันลิบดามองขึ้นไปเห็น
จันทร์ค้างฟ้าหว่างกิ่งสนสูง ทั้งที่แสงทองเบิกกรอบฟ้านานแล้ว และบางคืนที่ฟ้าใสไร้ขี้เมฆ 
ลิบดาตื่นขึ้นมาใกล้รุ่งยังมองเห็นดาวค้างอยู่เต็มขอบฟ้า ช่างน่าประหลาดนักส าหรับเด็กสาว
ชาวกรุงเทพฯ ซึ่งยากจะเห็นความสดงามตามที่ธรรมชาติมีอยู่และคงอยู่เสมอตามชนบท ตราบ
ใดท่ีสังคมอย่างฝูงเมืองยังยาตราเข้ามาไม่ถึง  

(ใจดวงร้าว 2536: 71) 

ข้อความข้างต้น กล่าวถึงสภาพแวดล้อมบริเวณแคมป์สน จังหวัดเพชรบูรณ์ที่มี
ต้นสนสูงใหญ่อยู่ตลอดแนว แคมป์สนเป็นพื้นที่อนุรักษ์ต้นสนที่แต่เดิมเคยเป็นป่าสนกว้างใหญ่สุดลูกหู
ลูกตา แต่ถูกโค่นท าลายเป็นจ านวนมากท าให้ต้องมีการอนุรักษ์โดยการน าต้นกล้าสนมาปลูกเสริมแทน
ต้นเดิมที่ถูกโค่นไปเป็นจ านวนมากและมีคนคอยดูแลไม่ให้ใครเข้ามาโค่นต้นสนอย่างเข้มงวด พื้นที่นี้จึง
มีต้นสนสูงใหญ่เติบโตขึ้นอีกครั้ง ด้วยเป็นพ้ืนที่ที่ต้นสนอยู่เป็นจ านวนมากประกอบกับรอบข้างแคมป์
สนเป็นไร่ของชาวบ้านที่มีต้นไม้อยู่มากท าให้อากาศในบริ เวณนั้นสด สะอาด มีลมพัดอยู่ตลอดเวลา 
ท้องฟ้าก็โปร่งโล่งไม่มีฝุ่นควันมาบดบัง ซึ่งเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ยากในเมืองที่ เต็มไปด้วยมลพิษ 
นอกจากนี้ภาพต้นสนสูงใหญ่ยังท าตัวละครรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและตระหนักว่ามนุษย์
เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของธรรมชาติเท่านั้น ความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่ลิบดาได้พบใน
ชนบทท าให้บาดแผลในใจของลิบดาได้รับการเยียวยาจนความเจ็บปวดเริ่มจางลง ลิบดาจึงรักและ
ผูกพันกับสถานที่นี้จนถึงกับใช้เวลานอนมองท้องฟ้าและต้นไม้ที่นั่นได้ทั้งวันทั้งคืน  

ชนบทในงานของศิเรมอร อุณหธูป นอกจากจะเป็นสถานที่ที่งดงามและน่าอยู่
อาศัยแล้ว ผู้คนที่ในชนบทยังเป็นกลุ่มชนที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและใกล้ชิดกับธรรมชาติ ดังชาวเขาใน
เรื่อง “ล าเนาป่า” 

“ฉลอง ล าเนากับบุรีเข้าไปทักทายหัวหน้าหมู่บ้านซึ่งมีอยู่เพียงสี่ห้าหลังคาเรือน 
ลักษณะตัวบ้านส่วนใหญ่ที่ชดเห็นเป็นโครงสร้างจากไม้ทั้งต้นอันเป็นวัสดุท้องถิ่นที่หยิบเอามา
ใช้ได้โดยไม่ต้องซื้อหาด้วยราคาแพงจับใจอย่างไม้ในเมือง หรือไม่ก็เป็นไผ่ทั้งล าท าเป็นตงรับพื้น
ไม้กระดานหยาบ ๆ บ้างก็ทุบแผ่เป็นแผ่นปูเป็นฝาก ฝาขัดแตะใช้ไม้ไผ่เช่นเดียวกัน ฝาบ้านทุก
หลังปราศจากซึ่งหน้าต่าง ภายในยกเป็นแคร่ส าหรับนอน ที่เขาแลลอดเข้าไปเห็นนั้นมีอยู่
ประมาณสามถึงสี่แคร่ด้วยกัน ตัวนอกชานโล่งโจ้งใช้ท าครัว ฝักข้าวโพดแห้งแขวนอยู่เป็น
ระนาว และยังมีหนังสัตว์ตากแห้งอยู่หน้าบ้าน” 

(ล าเนาป่า, 2549: 34)   
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ข้อความข้างต้น แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวเขา กลุ่มชนที่มี
วิธีการในการรักษาป่าและอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยส่งผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุด วิถีชีวิตของ
ชาวเขาในข้อความนี้คือ เรื่องการปลูกเรือน ในการสร้างบ้านนั้นชาวเขาน าไม้ที่หยิบหาได้ง่าย 
โดยเฉพาะไม้ไผ่มาสร้างบ้านมากกว่าที่จะเลือกไม้เนื้อแข็ง นอกจากการเลือกไม้มาใช้ในการสร้างที่อยู่
อาศัยแล้ว จากการบรรยายถึงภายในตัวบ้านของชาวเขาท่ีประกอบไปด้วยแคร่หลายตัวส าหรับนอนยัง
แสดงให้เห็นว่าชาวเขาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวขยาย ภายในบ้านที่อาศัยประกอบไปด้วยสมาชิกหลาย
คน  และภายในหมู่บ้านเองก็มีเพียงไม่กี่หลังคาเรือนเท่านั้น ท าให้ชาวเขาในหมู่บ้านนี้มีการใช้ไม้เพ่ือ
การอยู่อาศัยน้อยมาก อีกทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านก็มีไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นของที่จ าเป็น
และเป็นวัสดุจากธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและกลมกลืนไปกับธรรมชาติของเขา ก็
เป็นสิ่งที่หา ความเรียบง่ายของชาวเขานี้เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ล าเนาเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่บนดอยแทน
เมืองที่เป็นบ้านเกิดของตนที่นี่ในล าเนาป่า  

นอกจากชนทบที่เป็นพ้ืนที่สีเขียวอย่างป่า ไร่แล้ว ในงานของศิเรมอร อุณหธูป ยัง
มีฉากชนบทที่มีธรรมชาติอันงดงามอย่างทะเลด้วย  

“ความงดงามที่แลเห็นชัดในความสว่างรอล้อมเต็มกรอบหน้าต่าง แดดเช้ายังอุ่นอุ่น
ทอจับสระน ้าข้างล่างเป็นสีฟ้าสดสว่าง ทะเลสวยด้วยกรอบของท้องฟ้ากว้างลิบ และวิบวับ เรือ
ตังเกสีส้มจัดลอยเท้งกลางเวิ้งน ้าที่มีขอบบางกริบของฟ้าจรดน ้าตัดกันเป็นเส้นเรียว นกขาวบิน
ทาบปุยเมฆบางและโผลงทะยานกับผิวน ้า ปีกกระหยับ ๆ สะบัดซ้อนแล้วโฉบร่อนดิ่งข้ึนฟ้า 

เสน่ห์ของทะเลที่ชวนให้จับตามองส าหรับชีวิตชีวาในถิ่นแปลก ล าเนาเคยรักแต่
ขุนเขาราวป่ากับเวิ้งฟ้าฉ ่า ซึ่งเสน่ห์ของมันออกจะไม่เป็นที่เปิดเผยนัก ส าหรับบางคนที่ชอบมัน
เพียงเผินเผิน ความลับของป่าอ่านยากและผ่านเข้าไปยาก – ไม่เปิดเผยเหมือนทะเลที่มีเพียงน ้า
กับฟ้าเคียงหาด  

(ล าเนาป่า, 2579: 123-124)  

ชนบทอย่าง “ทะเล” ที่ถูกกล่าวถึงข้างต้น เป็นชนบทที่งดงามด้วยองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของทะเลที่มีทั้งน ้าทะเลใสสะอาด ท้องฟ้ากว้างตัดกับน ้าทะเล และนกที่บินอยู่ในบริเวณนั้น 
ท าให้บรรยากาศของทะเลเป็นสถานที่ที่สดใส มีชีวิตชีวา แต่แม้ทะเลที่ผ่านสายตาล าเนาจะเป็น
สถานที่ที่งดงาม มีเสน่ห์ แต่ตัวละครกลับไม่สามารถผูกตัวเองกับธรรมชาติที่นี่ได้เหมือนป่า ส่วนหนึ่ง
อาจจะด้วยทะเลในเรื่องล าเนาป่าได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นเพียงสถานพักตากอากาศที่ใช้พักผ่อนหย่อนใจ
ของคนเมืองเท่านั้น สังเกตได้จากทุกครั้งที่ล าเนามากรุงเทพฯ เป็นเวลาหลายวัน สถานที่ที่ชดและ
เพ่ือนเลือกจะไปเที่ยวคือ ทะเล ทะเลซึ่งแต่เดิมเป็นธรรมชาติที่อันอุดมสมบูรณ์อันเป็นที่อยู่และแหล่ง
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อาหารของสัตว์นานาชนิด ได้ถูกท าให้ให้กลายเป็นเพียงสถานพักตากอากาศที่มีธรรมชาติซึ่งถูกปลอม
ปรุงอย่างรีสอร์ตเท่านั้น ทะเลจึงไม่สามารถเติมเต็มให้กับล าเนาได้เหมือนป่า  

แนวหาดยังคงไร้ผู้คนและสงัด ไม่มีสรรพส าเนียงใดใดให้สดับนอกจากท านองเพลง
คลื่นระลอกแล้วระลอกเล่า เสน่ห์ทะเลอันไร้สิ่งอ าพรางเปิดโล่ง และรายราบ มีแนวพุ่มไม้บาง
ยืนขนานกับแนวหาดเป็นร่มเงายาวตะคุ่มสีเขียวเป็นส่วนขลิบขอบทะเลให้ดูไม่อ้างว้าง มีหอย
และปะการังเป็นเพื่อนหาด เกลียวคลื่นคือเพื่อนบ้านท่ีแวะเข้ามาทักเยือนไม่ขาดสาย 

ล าเนานอนเหยียดกายลงบนพ้ืนทราย ฟ้ากว้างสว่างจ้าแต่ริ้วแดดยังคงอบอุ่นนัก 

ช่างอบอุ่น แต่ไม่มีทางไหนเลยที่หล่อนจะคุ้นเคยกับมันได้เหมือนท่ีที่หล่อนจากมา ...
ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯหรือทะเล หรือท่ีไหน ๆ  

ชีวิตหล่อนอาจไม่มีวันกลับมาผูกพันกับมันได้เหมือนเดิมอีก  

(ล าเนาป่า, 2549: 124-125) 

การสร้างฉากชนบทที่ประกอบไปด้วยธรรมชาติอันงดงามและมีความอุดม
สมบูรณ์ พร้อมทั้งมีกลุ่มชนที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นองค์ประกอบส าคัญในงาน
บันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูป ด้วยสถานที่เหล่านี้เป็นส่วนส าคัญในการหล่อหลอมความรัก ความ
ผูกพันระหว่างตัวละครกับธรรมชาติ รวมถึงความคิดและแนวทางปฏิบัติในชีวิตของตัวละครด้วย 

3.2.1.4.2 เมือง 

การสร้างฉากเมืองในงานบันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูป เป็นการให้ภาพของ
สถานที่ที่แตกต่างไปจากชนบทอย่างสิ้นเชิง คือ เป็นสถานที่ที่ไม่น่าอยู่อาศัย  เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ที่ไร้ระเบียบ ปราศจากธรรมชาติ เต็มไปด้วยมลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ล าเนากลับมากรุงเทพฯ โดยไม่ได้เขียนบอกชดล่วงหน้าเพราะค่าที่รีบร้อนเกินไป ...
กรุงเทพฯ ฝนเริ่มโปรยลงมาบ้างแต่กลับท าให้กรุงเทพฯ ไม่น่าอยู่ยิ่งกว่าเดิม ด้วยสาเหตุเก่าแก่
คือน ้าท่วม รถติด เหมือนแพที่เอามาผูกต่อกันเป็นขบวนยาวเหยียดและทอดขวางล าน ้าเป็น
เนืองนองไม่รู้จบ 

(ล าเนาป่า, 2549: 74) 

“เช้านี้ ...ก็เหมือนทุกครั้งท่ีล าเนาลงจากรถไฟจับแท็กซี่กลบับ้าน และได้เห็นความมัก
ง่ายของคนในรถเก๋ง ล าเนาไม่เห็นหน้าค่าตาของพวกเขาเลยเนื่องจากรถติดกระจกบังแดดสี
เข้มมืดไปทั้งคัน แต่หล่อนกลับมองเห็นมือของเด็กเล็กที่คอยพลัดกันโยนเปลือกเงาะและ
ส้มเขียวหวานกับชานที่คายทิ้งปลิวว่อนลงมา...มันลอยเป็นแพเหนือท้องน ้าสีด าคลั่กรอบ ๆ รถ 
ผสมผเสกับขยะอื่น ๆ ซึ่งลอยวนไปมา รถสองแถวคันโตวิ่งแฉลบน ้าตัดหน้ารถเมล์เข้ามาที่ป้าย 
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น ้าปริ่มตามขอบฟุตปาธจึงปรี่ล้นเป็นระลอกคลื่นใหญ่ และโหมซัดเข้าไปยังผู้คนที่ยืนออเรียง
โดยไม่ทันระวังตัวมีเสียงด่าพ่อล่อแม่ดังขรมน ้าสีด าคลั่กกระเซ็นขึ้นไปถูกผู้หญิงผู้ชายกลุ่มหนึ่ง
กับเด็กนักเรียนสองคนเปรอะเป็นด่างดวง ...หลังจากเช็ดน ้าที่มีกลิ่นค่อนข้างเหม็น ผู้หญิงกับ
เด็กนักเรียนหนึ่งคนในกลุ่มนั้นก็รีบสาวเท้าขึ้นรถสองแถวคันเดิมที่ก าลังจอดคอยต้อนผู้โดยสาร
อยู่ ทัง้ที่เสื้อสีขาวและกระโปรงเต็มไปด้วยดอกดวงของสีโคลนด้วยผลของการกระท าจากรถคัน
เดียวกันนั่นเอง ...มันเป็นภาวะจ ายอมเหมือนกับเรื่องราวอ่ืน ๆ ท่ีผ่านมาและไม่เคยผ่านออกไป
จากเมืองหลวง”  

(ล าเนาป่า, 2549: 76) 

ข้อความข้างต้น เป็นการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมของเมืองอย่างกรุงเทพฯ ในเรื่อง 
“ล าเนาป่า” ซึ่งเป็นเมืองที่ไม่น่าอยู่ เต็มไปด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งรถติด น ้าท่วมขัง และคุณภาพ
ชีวิตของคนที่ต้องอาศัยอยู่ในเมืองด้วยความจ ายอมกับสภาพแวดล้อมอันเลวร้ายที่ต้องพบเจอในทุก ๆ 
วัน ซึ่งต้นเหตุของปัญหาเหล่านี้ก็มาจากความมักง่ายของผู้คนในเมืองเอง ทั้งสภาพแวดล้อมของเมือง
และพฤติกรรมของคนเมืองเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ตัวละครเอกอย่างล าเนาหลีกหนีชีวิตในเมืองและ
เลือกไปใช้ชีวิตอยู่ในชนบทที่ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแทน 

นอกจากเรื่องรถติดและน ้าท่วมขังจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่แล้ว สิ่งที่มักถูกกล่าวถึง
เสมอเมื่อพูดถึงเมือง คือ ความร้อน เมืองในงานบันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูป คือ สถานที่ที่มีอากาศ
ร้อนจากฝุ้นควันและมลพิษต่าง ๆ ซ ้ายังเป็นสถานที่ท่ีมีต้นไม้เป็นจ านวนน้อย เนื่องจากความเจริญที่ท า
ให้ต้องเปลี่ยนพ้ืนที่ป่าให้เป็นเมือง ทั้งตึกสูงและหมู่บ้านจัดสรรเพ่ือรองรับคนที่เข้ามาท างานในเมือง
เป็นจ านวนมาก ดังในเรื่อง”ใจดวงร้าว” ที่กล่าวถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ 

“บ้านนี้ ต้นไม้ไม่รู้จักปลูก ทั้งหมู่บ้านเลยละแฮะ พิลึก ! จะไม่ร้อนเหื่อเห่อแตกได้
ยังไง นี่ขนาดกลางคืนนะแกเอ๊ย แล้วบ้านไอ้นุ้ยมันใช้พัดลมเปลืองอย่านี้ ไม่รู้จักติดแอร์ฯ ไปซะ
เลย -- พิลึก !” 

ลิบดากลั้นยิ้ม นัยน์ตาจับจ้องอยู่ที่ปากประตูห้อง จนอ้อยต้องตัดสินใจเหลียวกลับไป
มองบ้าง 

. . . ยายไข่นุ้ยเท้าสะเอวอยู่ทนโท่ ฟังเสียงซึ่ง “กระซิบแล้ว’ ของอ้อยที่ดังจนไม่ต้อง
ตะแคงหูเลย 

สีหน้าบูดบึ่งมองคว ่า แต่ก็ยังติดท่ายียวนแบบกวน ๆ แฝงฝัง 

สายโด่งวันรุ่งขึ้นในหมู่บ้านห้องแถวนั้น เสียงผู้หญิงกับผู้ชายเอ็ดตะโรลั่น ๆ ตามด้วย
เสียงด่าทอดังขรม กระช้ันด้วยเสียงลงไม้ลงมือตุ้บตั้บ ท าให้ลิบดาซึ่งยังคงนั่งเหง่ือตกรีบท า
รายงานประจ ากลุ่ม เพื่อเตรียมออกโรงอภิปรายก่อนไปมหาวิทยาลัยในช่วงบ่าย -- ถึงแก่ชะงัก



  141 

ดินสอค้าง น่ิงฟังเสียงอันบาดหู และชวนหดหู่ เมื่อเสียงเด็กอ่อนร้องไห้จ้า ตามติดขึ้นมาอีกหนึ่ง
เสียง 

ลิบดาวางดินสอลง เด็กสาวไม่เคยได้ยินเสียงทะเลาะเบาะแว้งรุนแรงอย่างครั้งนี้มา
ก่อน ด้วยครอบครัวของหล่อนเป็นครัวเรือนที่มีแต่เรื่องอบอุ่น ปนเสียงฮาเฮแบบคล่องคอเสีย
ตะพึด 

ลิบดาหยิบพัดขึ้นโบกรอบ ๆ กาย แล้วให้รู้สึกถึงบ้านตนเองขึ้นมาตงิด ๆ 

‘ค ่านี้ ยังไงก็กลับบ้านเราให้ได้ดีกว่า ลากเจ้าอ้อยนั่งแท็กซี่ไปด้วย’ เด็กสาวบอกกับ
ตัวเองเมื่อเสียงภายนอกดังลอดเข้ามา ราวกับเจ้าของเสียงตะเบ็งคอหอยจนน่าอักเสบ 

เด็กสาวลุกขึ้นเก็บสัมภาระของหล่อน ปาดเหง่ือแตกเม็ดที่เกลื่อนใบหน้าผิวซอกคอ 
แล้วขยับไปท่ีหน้าต่างบานเกล็ด -- มองออกไปเห็นแต่ผิวคอนกรีตแห้งแล้ง ท่ีส่งสะท้อนออกมา
ได้แต่ไออบอ้าวแห้งผาก 

ลิบดาเพิ่งจะรู้รสร้อนตับแตกดังท่ีคนโบราณเปรียบ ก็ที่บ้านไร้ต้นไม้ของไข่นุ้ยหลังนี้ 

(ใจดวงร้าว, 2536: 155-156) 

หมู่บ้านจัดสรรในข้อความเป็นหมู่บ้านที่สร้างด้วยคอนกรีตและเป็นหมู่บ้านที่
ปราศจากต้นไม้ ท าให้หมู่บ้านแห่งนี้มีอากาศที่ร้อนจัด ด้วยไม่มีต้นไม้คอยให้ร่มเงาและดูดซับความร้อน 
ซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในเมือง ในข้อความนอกจากจะกล่าวถึงอากาศที่ร้อนจัดแล้ว ยังกล่าวถึง
พฤติกรรมของคนในหมู่บ้านที่มักทะเลาะกันเสียงดังเป็นประจ า ซึ่งส าหรับลิบดาแล้วส่วนหนึ่งที่ท าให้
คนเหล่านี้ทะเลาะกันคือ ความร้อน ความร้อนท าให้อารมณ์ของคนในหมู่บ้านนี้สูงขึ้น อารมณ์ร้ายขึ้น
และความร้อนก็มาจากการที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีต้นไม้สักต้นเดียว ส าหรับคนที่มองว่าธรรมชาติคือสิ่งที่
กล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์อย่างลิบดาแล้ว การที่อากาศในหมู่บ้านแห่งนี้ร้อนจัดและผู้คนก็อารมณ์ร้าย
มาจากการที่เขาเหล่านี้ไม่เห็นถึงความส าคัญของธรรมชาติ จากค ากล่าวที่ว่า “--ถ้าเพียงแต่ทุกคนรักสี
เขียวของต้นไม้ อารมณ์ก าเริบร้ายของคนในหมู่บ้านร้างใบไม้ก็คงบรรเทาลงได้เยอะทีเดียว”  (ใจดวง
ร้าว, 2536: 156-157) แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของสภาพแวดล้อมที่ก าหนดอารมณ์และพฤติกรรม
ของมนุษย์ สภาพแวดล้อมที่ปราศจากต้นไม้ท าให้มนุษย์ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมนี้มีอารมณ์ร้ ายและมัก
ทะเลาะกันเป็นประจ า ต่างจากผู้คนที่อยู่ในชนบทที่แข็งแรงและอารมณ์ดีเนื่องจากได้อยู่ ใน
สภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดธรรมชาติ 
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การสร้างภาพของเมืองในบันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูป จึงเป็นเมืองที่ไม่น่าอยู่ 
ตรงข้ามกับชนบท ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายและผู้คนที่อาศัยอยู่ ด้วยเป็นสถานที่ที่มีแต่ตึก
คอนกรีต ปราศจากสีเขียวของธรรมชาติที่จะกล่อมเกลาให้ผู้คนมีความดีงาม การสร้างภาพเมืองที่เป็น
ขั้วตรงข้ามของชนบทเช่นนี้ก็เพ่ือโน้มน้าวให้เห็นถึงความส าคัญของธรรมชาติซึ่งยังคงมีหลงเหลืออยู่
บ้างในชนบทและน าไปสู่การรักษาพ้ืนที่นั้นไว้ 

3.2.2 กลวธิีทางภาษา 

 กลวิธีทางภาษา เป็นการเลือกสรรถ้อยค าในภาษาที่มีพลังและสื่อความหมายเพ่ือถ่ายทอด
เรื่องราว แนวคิดส าคัญของเรื่องและอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครไปสู่ผู้อ่าน จนผู้อ่านรู้สึกคล้อยตาม 
ในงานของศิเรมอร อุณหธูปมีการใช้กลวิธีทางภาษาที่กระทบใจผู้อ่านจนน าไปสู่การสร้างจิตส านึกเชิง
นิเวศ 2 แบบคือ การเลือกใช้ค าและการใช้ภาพพจน์ 

3.2.2.1 การเลือกใช้ค า 

งานเขียนประเภทบันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูป แม้บางเรื่องจะไม่ได้กล่าวถึงเรื่อง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่งานเขียนทั้งสามเรื่องที่น ามาศึกษาต่างมีการเลือกใช้ถ้อยค าในการพูดถึง
ธรรมชาติได้อย่างน่าสนใจ ตั้งแต่การเลือกใช้ค าในการตั้งชื่อเรื่อง ศิเรมอร อุณหธูป เลือกใช้ค าที่
เชื่อมโยงกับเรื่องของธรรมชาติ เช่น ในเรื่อง “ล าเนาป่า” ค าว่า “ล าเนา” หมายถึง แนว, แถว, แถบ, 
ถิ่น “ป่า” หมายถึง ที่ที่มีต้นไม้ต่าง ๆ ขึ้นมา ล าเนาป่า จึงหมายถึง ถิ่นที่มีต้นไม้ต่าง ๆ ขึ้นห้อมล้อม 
ซึ่งการเลือกใช้ค านี้นอกจากจะสอดคล้องกับชื่อของตัวละครแล้วยังสอดคล้องกับทางเลือกการด าเนิน
ชีวิตของตัวละครที่เลือกจะมีชีวิตอยู่ในสถานที่ท่ีแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติด้วย  

ในเรื่อง “ราวกิ่งกับวงกลีบเนียนกริบ” ค าว่า “กิ่ง” และ “กลีบ” ต่างเป็นค าที่หมายถึง
ส่วนประกอบหนึ่งของพืช ซึ่งส่วนประกอบของพืชสองส่วนนี้เป็นส่วนที่แสดงถึงความผูกพันของตัว
ละครกับต้นไม้ในเรื่องมากที่สุด โดยเฉพาะกลีบของดอกไม้ที่ตัวละครชื่นชอบมาก คอยเฝ้าเก็บส่วนที่
ร่วงลงมาบนพ้ืนเพ่ือเป็นของขวัญให้พ่อ อีกทั้งกิ่งของต้นไม้ยังเป็นส่วนที่ตัวละครมองว่าเหมือนกับ
อวัยวะของมนุษย์อย่างแขนกับขา การที่ต้นไม้ถูกตัดก่ิงจึงไม่ต่างอะไรกับการที่มนุษย์ถูกตัดแขนตัดขา  

ส่วนในเรื่อง “ใจดวงร้าว” แม้ในชื่อเรื่องจะไม่มีค าที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติโดยตรง แต่
โดยความหมายโดยรวมแล้วชื่อเรื่องนี้สอดคล้องกับแก่นของเรื่องที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติโดยตรง 
เพราะเรื่องใจดวงร้าวมีแก่นเรื่องคือ ความรักและความผูกพันของเด็กสาวคนหนึ่งที่มีต่อธรรมชาติ แต่
ความรักความผูกพันในเรื่องนั้นน าไปสู่ความเจ็บปวดเมื่อต้องเห็นธรรมชาติถูกท าร้ายซ ้าแล้วซ ้าเล่าโดย
ฝีมือมนุษย์ด้วยกันเอง ท าให้ “หัวใจ” ของตัวละครถูกท าให้แตกร้าวจนไม่อาจประสานคืนได้ ซึ่งใน
เรื่องเองก็มักจะมีการใช้ค าที่แสดงถึงความเจ็บปวดที่ใจของตัวละครเมื่อพบว่าธรรมชาติถูกท าร้ายอยู่
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ตลอดทั้งเรื่อง ดังความที่ว่า “หัวใจหล่นหาย -มันวูบลึกลงลางแล้วกลับเหมือนถูกบีบล้วงก าขึ้นมาบีบ
ดึงเข้าตรงขั้วดวงใจดังหนึบ! --แรงและเร็วเสียจนลิบดาเจ็บร้าวทรง ๆ อยู่อย่างนั้นจนบัดนี้” (ใจดวง
ร้าว, 2536: 18) การเลือกใช้ค าในบันเทิงคดีทั้งสามเรื่องนี้จึงเป็นการเลือกใช้ค าท่ีแสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่มีความผูกพันกันอย่างแนบชิด 

ในงานเขียนบันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูป เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อมีการกล่าวถึง
ธรรมชาติถ้อยค าที่เลือกใช้มักจะเป็นถ้อยค าที่แสดงถึงความสุข ความรื่นเริง 

เจ้าหล่อนจึงหมายตาหมายใจไว้ว่าจะต้องหลบน้อง ๆ ไปหาความช่ืนใจของหล่อน
เงียบ ๆ ให้ได้ เพื่อที่จะได้อยู่กับ เขา นาน ๆ 

(ใจดวงร้าว, 2536: 9) 

ความเขียวรอบตัวมีความเบิกบานแอบซ่อนอยู่ทุกหย่อมก้าว เสียงนกร้อง เสียงทุ่ง
หญ้าไหวลม แมลงแข่งกันท าเสียงต้อนรับเวลาโพล้เพล้ที่ก าลังใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ  

(ใจดวงร้าว, 2536: 10) 

กิ่งก้านต้นเลี่ยนข้างนอกหน้าต่างดูบอบบางอ่อนหวาน --อ้อยสร้อย แฉกใบที่ออ
เป็นพุ่มตามยอดของเกือบทุกกิ่งมีช่อดอกขาวอมม่วงโผล่ขึ้นมากลางพุ่ม กลิ่นหอมอ่อน ๆ 
ถูกใจลิบดามาก ต้นเลี่ยนต้นนี้ลิบดาจึงแอบรักมาตั้งแต่คราวโน้น เหมือนกับที่แอบรักทุกสิ่ง
ที่น่ี--ที่ท่ีความเขียวรอบตัวช่างมีความเบิกบานแอบซ่อน 

ความนั้นลิบดารู้แต่ว่ามันช่างเขียวช่ืนตาไปทุกแห่ง  

(ใจดวงร้าว, 2536: 13-14) 

ข้อความข้างต้นจากเรื่องใจดวงร้าว จะเห็นว่าเมื่อมีการกล่าวถึงธรรมชาติถ้อยค าที่ใช้
จะเป็นค าท่ีมีความหมายถึงความสุข ความปิติยินดี ได้แก่ ความชื่นใจ ความเบิกบาน เขียวชื่นตา เพื่อ
ชี้ให้เห็นว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีงาม สามารถจรรโลงจิตใจมนุษย์ให้มีแต่ความสุข ความอ่ิมเอมใจทุก
ครั้งเพียงได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ นอกจากนี้ในการกล่าวธรรมชาติเป็นความสุขนั้น ในงานบันเทิงคดี
ของศิเรมอร อุณหธูป มักจะใช้ค าวิเศษณ์มาขยายถึงความสุขที่ได้รับจากธรรมชาตินั้นว่ามีความพิเศษ
มากกว่าความสุขที่ได้รับจากสิ่งอ่ืนอย่างไร 

จนกระทั่งสายแดดเริ่มอ่อนโรยเป็นสีเหลืองจับอยู่ตามสุมทุมพุ่มใบหนาขณะย้อนรอย
ทางรถกลับสู่ที่พัก ชายหนุ่มทั้งสามซึ่งดั้นมาไกลเกินความคาดหมาย กลับมองเห็นความสุขสด
ช่ืนกระจายรายล้อมอยู่รอบตัวเขา 

(ล าเนาป่า, 2549: 36)  
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...มีความเย็นบางอย่างแผ่คลุมล้อมอยู่โดยรอบท่ัวละแวก เป็นละไอฉ ่า ๆ ที่เย็นล ้าลง
ลึกถึงก้นบึ้งหัวใจของเด็กหญิง ลิบดารู้สึกถึงความสุขที่เย็นสงบ...และในนาทีนั้นเองลิบดาค่อย 
ๆ แนบหน้าเข้าไปจนชิดใกล้ แล้วกางแขนออกโอบไว้เต็มอ้อมอก –มีความนึกคิดกับความรู้สึก
มากมายแตกดอกออกช่อผลิบานอยู่ในหัวใจอาบละไอสุขของเด็กหญิง  

(ใจดวงร้าว, 2536: 14) 

ข้อความข้างต้น มีการใช้ค าวิเศษณ์ขยายค าว่า “ความสุข” คือ ค าว่า สดชื่น และ เย็น
สงบ เพ่ือขยายถึงความสุขที่ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติโดยเฉพาะต้นไม้ว่าเป็นความสุขที่ท าให้ผู้ที่ได้รับ
รู้สึกถึงเย็น จนน าไปสู่ความสงบและเบิกบานใจ ด้วยคุณสมบัติอย่างหนึ่งของต้นไม้ที่ช่วยให้ร่มเงาและ
ดูดซับความร้อนท าให้สรรพสิ่งรอบข้างได้รับความเย็นสบาย แต่ในที่นี้ความรู้สึกเย็นสบายไม่ได้เกิด
ขึ้นกับภายนอกของผู้ที่ได้รับเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในของผู้รับ เป็นความรู้สึกข้างในที่สงบลง 
จนก่อเกิดความคิดและปัญญาตามมา ดังที่เมื่อลิบดาคิดถึงธรรมชาติหรือต้นไม้ที่เธอรัก ความรู้สึกที่
เกิดข้ึนทุกครั้งแม้จะไม่ได้ไปสัมผัสกับธรรมชาติจริง ๆ คือ ความรู้สึก “ชุ่ม ๆ” เมื่อนึกถึงหรือตอนที่พบ
ป่ายางครั้งแรกลิบดาก็รู้สึก “อ่ิมชุ่ม” ไปทั่วหัวใจ การใช้ถ้อยค าที่แสดงถึงความเย็นสบายนี้ก็เพ่ือ
ชี้ให้เห็นว่าการใกล้ชิดกับธรรมชาติไม่ได้เพียงก่อให้เกิดสิ่งดี ๆ กับกายของเราเท่านั้น แต่จะเกิดขึ้นกับ
จิตใจของเราด้วย ธรรมชาติจะท าให้จิตใจของมนุษย์สงบสุขและน าไปสู่ความสงบในสังคม 

นอกจากเรื่องการใช้ค าขยายถึง “ความสุข” ที่ได้รับจากธรรมชาติแล้ว การพยายาม
ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของธรรมชาติยังสะท้อนผ่านการใช้ค าท าเนียบกวี ซึ่งเป็นค าที่กวีใช้เพ่ือสร้าง
ความโดดเด่นอลังการท่ามกลางภาษาทั่วไป (รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร , 2551 : 42) มากล่าวถึงความ
งดงามของธรรมชาติ เช่น 

ท้องฟ้าด าสนิทตรงหน้า มีดาวสุกปลั่งดวงโตเกือบเท่าลูกปิงปองและแน่นเอียดเต็มฟ้า 

ชดเดินกลับมานั่งแปะตรงม้านั่งตัวเดิมพลางว่า 

“ผมนี่มันแย่กว่าไอ้ท่ีเคยแย่ ๆ รวมกันเสียอีก 

“คนกรุงไม่เคยให้เวลาตัวเองแหงนหน้ามองดูท้องฟ้ากระมังคะ” ล าเนาหัวเราะ 
“ส่วนใหญ่ผู้คนที่มาเที่ยวมักพอใจธรรมชาติ พอใจความสุขสบายที่ได้จากสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ แต่ก็เพียงช่ัวประเดี๋ยวประด๋าวที่เขาให้เวลากับมัน ช่วงเวลาอันจ ากัดจ าเขี่ย
เท่านั้น แล้วไม่นานเขาก็ลืมมันสนิท ...กลางคืนบนภูเขามีดวงตานับพันคุณเคยเห็นไหม ดาว
พราวดาวพร้อยระยิบระยับ เดี๋ยวนี้กรุงเทพฯ ที่คุณอยู่มีบ้างไหม ไม่มีเลย” หล่อนเอออกับ
ตัวเอง “แทบจะมองไม่ออกว่านั่นคือเม็ดดาว ท้องฟ้าฝ้าฟาง แม้สีของฟ้ายังขุ่น อากาศเป็นพิษ
มันเริ่มต้นจากลอยฟ่องขึ้นไปแล้วถูกลมพัดหาย จนพอศอนี้มันจับหนาเป็นฝ้าอยู่เต็มช้ัน
บรรยากาศ น่าสงสารคนกรุง อีกหน่อยมองจากท่ีนั่นคงไม่เห็นกระทั่งพระจันทร์” 
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(ล าเนาป่า, 2549: 46) 

ข้อความข้างต้น มีการใช้ค าท าเนียบกวีที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ คือ ดาวพราวดาว
พร้อย และมีการใช้ค าบอกแสงของธรรมชาติ ได้แก่ สุกปลั่ง ระยิบระยับ เพ่ือสร้างภาพที่งดงามของ
ธรรมชาติอย่างดวงดาวบนท้องฟ้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น การใช้ค าว่า ดาวพราวดาวพร้อย นอกจากจะให้
ความงามด้านเสียงที่สัมผัสกันแล้วยังก่อให้เกิดภาพดวงดาวมากมายบนท้องฟ้า ประกอบกับการใช้ค า
บอกแสงและและการเปรียบเทียบขนาดของดวงดาวกับลูกปิงปองยิ่งท าให้ภาพธรรมชาติอย่าง
ท้องฟ้ายามค ่าคืนยิ่งงดงามไปด้วย ท้องฟ้าที่จะเห็นดวงดาวมากมายและชัดเจนได้เท่านี้ ต้องเป็น
ท้องฟ้าที่เปิดโล่งและใสสะอาด ปราศจากเมฆหมอกหรือมลพิษมาบดบังความงดงาม ในข้อความยัง
กล่าวถึงภาพที่ตรงกันข้ามกับธรรมชาติที่งดงาม คือ ท้องฟ้าฝ้าฟางจนไม่เห็นดวงดาว เพ่ือเสริมความ
งดงามของท้องฟ้าในที่นั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น การแสดงภาพที่งดงามของธรรมชาติไปพร้อมกับการ
กล่าวถึงสภาพแวดล้อมที่ เป็นพิษเช่นนี้ เป็นการจูงใจผู้ อ่านให้ เห็นถึงความส าคัญของปัญหา
สิ่งแวดล้อมว่าหากเรายังอยากเห็นภาพธรรมชาติที่ งดงามเช่นนี้ต่อไป เราต้องมีความรักและสนใจ
เรื่องธรรมชาติอย่างแท้จริง 

ในเรื่อง “ใจดวงร้าว” และ “ราวกิ่งกับวงกลีบเนียนกริบ” เป็นเรื่องราวของเด็กสาวที่มี
ความผูกพันกับธรรมชาติ ตัวละครในทั้งสองเรื่องต่างรักและผูกพันกับต้นไม้ต้นหนึ่งที่ได้ใกล้ชิดด้วย
จึงรู้สึกเจ็บปวดอย่างยิ่งเมื่อรับรู้ว่าต้นไม้ที่ตนเองรักก าลังถูกท าร้าย ในการพรรณนาภาพต้นไม้ที่ก าลัง
ถูกตัดนั้น ศิเรมอร อุณหธูป เลือกใช้ค าบอกสีและเสียง เพ่ือสร้างจินตภาพให้เกิดแก่ผู้อ่านจนน าไปสู่
ความสะเทือนใจต่อการท าลายธรรมชาติ 

น ้าตาของออไหลเผาะทุกกระหน ่าขวานที่นายกล้าฟันผัวะลงยังกิ่งสีน ้าตาลคล ้า มัน
กระชากเอาเนื้อหัวใจของออเข้าไว้ด้วย –ผัวะแล้วผัวะเล่า ตั้งแต่กิ่งข้างใต้ไหวโยกด้วยแรงจาม
ขวาน มันค่อย ๆ ขยับลงพร้อมกับเริ่มท าเสียงแกรกกราก เสียงเนื้อไม้ซึ่งรัดตัวกับล าต้นกราก
ออกจากกันเหมือนเนื้อเยื่อถูกแถกถากปริกระชากออกจากวงกระบิ มันส่งเสียงครากสุดท้าย-- 
ดังเสียงจ าพรากจากยวงเนื้อท่ีเคยสนิทเป็นเนื้อเดียว-สว่นเดียวท่ีเคยระดมกันเติบโตขึ้นมาพรอ้ม
กัน --เคยยืนต้านลมฝนมาด้วยกัน --ที่เคยร้อนแรงจากแสงแดดมาด้วยกัน --ที่เคยยืนนิ่งทอด
ก้านกิ่งที่มีใบแก่กล่อมเห่ใบอ่อนอยู่ไหว ๆ ในท่ามลมสงัดของกลางคืนอันหลับใหลมาด้วยกัน ท่ี
เคย--   

(ผ่านมาทางความคิด, 2536: 93)  

ข้อความข้างต้นเป็นตัวอย่างจากเรื่อง “ราวกิ่งกับวงกลีบเนียนกริบ” ที่พรรณนาภาพของ
ต้นหางนกยูงที่ก าลังโดนตัดกิ่งอย่างละเอียด ในที่นี้มีการใช้ค าบอกสี คือ สีน ้าตาลคล ้า บอกถึงสีกิ่งของ
ต้นหางนกยูงเพ่ือแสดงถึงความสูงใหญ่และการยืนต้นมาอย่างยาวนาน หากต้นหางนกยูงเป็นเพียงต้น
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เล็ก ๆ ที่ยังมีอายุไม่มากนักล าต้นและกิ่งจะยังไม่เป็นสีน ้าตาลเข้ม การใช้ค าบอกถึงอายุที่มากของต้น
หางนกยูงก็เพ่ือแสดงให้เห็นว่าต้นไม้ต้นนี้อยู่ตรงนี้มาอย่างยาวนานและใช้เวลามากกว่าจะเติบโตขึ้นจน
กิ่งมีสีน ้าตาลเข้ม แต่ตอนนี้กิ่งของต้นไม้ก าลังถูกตัดทิ้ง และการใช้ค าแทนเสียง ได้แก่  ผัวะ แกรกกราก 
คราก เพ่ือเลียนเสียงกิ่งไม้ที่ก าลังหักออกจากล าต้น การพรรณนาว่าเสียงเหล่านี้คือเสียงของการลา
จากระหว่างกิ่งกับล าต้นที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนาน ประกอบกับการซ้อนค าที่มีความหมายถึงการดึง
หรือแยกสิ่งสองสิ่งออกจากกันอย่างแรงว่า แถกถากปริกระชาก และการซ ้าค าว่า ที่เคย ถึง 6 ครั้ง ยิ่ง
ตอกย ้าถึงภาพอันน่าสะเทือนใจของต้นไม้ที่ก าลังถูกพรากก่ิงก้านที่เคยเติบโตขึ้นมาพร้อมกัน ท าสิ่งต่าง 
ๆ ด้วยกันมามากมายด้วยกัน แต่สิ่งนี้จะหมดสิ้นไปพร้อมกับกิ่งที่ร่วงหลุดออกจากล าต้น การเลือกใช้
ถ้อยค าเหล่านี้จึงเร้าอารมณ์ผู้อ่านให้เกิดความรู้สึกหดหู่ เศร้าสะเทือนใจได้อย่างดี 

การใช้ค าซ ้าเป็นสิ่งที่ปรากฏในงานของศิเรมอร อุณหธูปอยู่หลายครั้ง เมื่อต้องการสร้าง
อารมณ์สะเทือนใจดังที่กล่าวไปข้างต้น และยังมีการซ ้าค าเพ่ือกระตุ้นให้ผู้อ่านเห็นถึงความส าคัญของ
ธรรมชาติและโน้มน้าวให้ผู้อ่านปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้น ดังที่ “ลิบดา” ในใจดวง
ร้าวกล่าวถึงวิธีการที่จะช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและให้คนอื่น ๆ เห็นถึงความส าคัญของธรรมชาติว่า 

“ตอนนี้ก็ช่วยกัน รั ก ก่อนอื่นสิเรศ รักต้นน ้าล าธาร รักป่าไม้ ไม่ใช่รักแต่ปากอย่าง
เดียว หรือลงมือปลูกต้นไม้อย่างเดียว ลิบว่าเราต้องช่วยกันรักของเดิมที่เรามีอยู่ด้วยความหวง
แหนก่อน เมื่อปลูกใหม่ลิบว่าปลูกแล้วก็ต้องดูแล--รักเขา รักษาเขาไปจนกว่า เขาจะเติบโตตั้ง
ต้นสูงพอที่รากแก้วของเขา จะหาน ้าเลี้ยงล าต้นเองได้ ไม่ใช่ปลูกแล้วก็ทิ้งไปเลยตามยถากรรม 

เวลาเขาเจ็บป่วย ลิบว่าเราต้องรู้จากการช่วยกันสังเกตสังกาเอา แล้วดูแลรักษาจน
เขาฟื้นตัวได้ มันไม่หนีไปจากค าว่า รั ก ษ า เลยนะเรศ หวงแหนและรักษา แต่อย่าขาย
แผ่นดิน อย่าขายผืนดินที่เรามีอยู่เพราะต้องการแลกแค่ความร ่ารวย 

หวงแหนและรักษาผืนดินก่อน เราถึงจะรักษาต้นไม้—พืชพันธุ์ไว้ได้ และรักษาตัวเอง
ไว้ได้” 

(ใจดวงร้าว, 2536: 206) 

 ข้อความข้างต้น มีการแสดงถึงความส าคัญของธรรมชาติด้วยการกล่าวว่า มนุษย์จะ
รักษาตัวเองหรือมีชีวิตต่อไปได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์รักษาธรรมชาติไว้ได้ก่อน ซึ่งวิธีการที่จะรักษาธรรมชาติ
ไว้ได้ก็คือ การรักธรรมชาติ การเสนอวิธีการแก้ปัญหานี้มาจากการที่มีตัวละครหนึ่งถามตัวละครเอกว่า
จะท าอย่างไรให้คนอ่ืน ๆ เข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและเห็นถึงความส าคัญของธรรมชาติ ตัวละคร
เอกจึงเสนอว่าให้รักธรรมชาติก่อน สังเกตได้ว่าในข้อความมีการซ ้าค าว่า “รัก” หลายครั้ง ทั้งรักต้นน ้า
ล าธาร รักป่าไม้ รักของเดิม รักเขา(ธรรมชาติ) เพ่ือเน้นย ้าถึงวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมว่าต้องเริ่มที่
ความรู้สึก “รัก” ในธรรมชาติก่อน ซึ่งธรรมชาติในที่นี้ไม่ใช่แค่ต้นไม้ แต่เป็นทุกสิ่งในระบบนิเวศ ด้วย
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การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลนั้นไม่ใช่การเริ่มต้นการแก้ไขด้วยวิธีปฏิบัติ แต่ต้องเริ่มที่การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มนุษย์มีทัศนคติที่ดีต่อธรรมชาติเสี ยก่อน แล้วทัศนคติ ความรู้สึกที่ดีต่อ
ธรรมชาตินี้จะส่งผลถึงวิธีปฏิบัติตนของมนุษย์กับธรรมชาติ เมื่อเราเกิดความรู้สึกรักต่อสิ่ง ๆ หนึ่ง เรา
จะเห็นถึงความส าคัญและปฏิบัติต่อสิ่ง ๆ นั้นดุจเดียวกับการปฏิบัติต่อคนที่เรารัก 

การเลือกใช้ค าในงานของศิเรมอร อุณหธูป จึงเป็นการเลือกใช้ค าที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่า
และความส าคัญของธรรมชาติเพ่ือโน้มน้าวให้ผู้อ่านเกิดความรักและตระหนักถึงความส าคัญของการ
ดูแลรักษาธรรมชาติเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

3.2.2.2 การใช้ภาพพจน์ 

ภาพพจน์ หมายถึง ถ้อยค าท่ีเรียบเรียงขึ้นอย่างมีชั้นเชิงและไม่ได้มีความหมาย
ตรงไปตรงมาตามความหมายดั้งเดิม เป็นถ้อยค าที่ใช้ในเชิงเปรียบเทียบเพ่ือให้เกิดจินตภาพ
และสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้ลึกซึ้ง ภาพพจน์ที่พบในงานบันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูป 
ได้แก่ อุปมา ปฏิพจน์ อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน และสัญลักษณ์ 

อุปมา คือ ความเปรียบที่น าสิ่งสองสิ่งที่ต่างกันแต่มีลักษณะร่วมกันมา
เปรียบเทียบกัน โดยใช้ค าว่า เหมือน ราว ราวกับ คล้าย ดุจ ดุจดั่ง ในการเปรียบเทียบ ซึ่ง
อุปมาเป็นภาพพจน์ที่พบมากที่สุดในงานบันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูป เนื่องจากเป็นการ
เปรียบที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายและถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกแก่ผู้อ่านได้ทันที 

ลิบดานอนข่มตาไม่ลงมองเห็นแต่ภาพของเขาที่ท าให้เด็กหญิงจังงังคล้ายดังถูกไฟฟ้า
ช็อต นิ่งงงและเงียบงันอยู่กับที่ราวกับท าหัวใจหล่นหาย -มันวูบลึกลงล่างแล้วกลับเหมือนถูก
ล้วงก าขึ้นมาบีบดึงเข้าตรงขั้วดวงใจดังหนึบ!  --แรงและเร็วเสียจนลิบดาเจ็บร้าวทรงๆอยู่อย่าง
นั้นจนบัดนี้ 

ความสูญเสียของเด็กหญิงเหมือนญาตผิู้ใหญท่ี่แสนรกันักหนาแม้มไิด้พบเป็นเวลานาน
แต่เยื่อสายใยท่ีโยงไว้จนแนบรัดเข้าเนื้อมาตกตายหายไปต่อหน้าต่อตาและไม่รู้จะถามหาเอากับ
ใครหายไปแบบไม่มีแม้เงาและเงื่อนง า!!  

(ใจดวงร้าว, 2536: 18-19) 

ข้อความข้างต้นมีการใช้ภาพพจน์อุปมา ได้แก่ คล้ายดังถูกไฟฟ้าช็อต ราวกับท าหัวใจ
หล่นหาย เหมือนถูกล้วงก าขึ้นมาบีบดึงเข้าตรงขั้วดวงใจดังหนึบ ในที่นี้ เป็นการเปรียบเทียบ
ความรู้สึกของตัวละครที่สูญเสียต้นไม้ที่ผูกพันด้วยในขณะนั้นว่าเหมือนของถูกไฟฟ้าช็อต ด้วยรู้สึกตก
ตะลึงจนไม่สามารถขยับได้  เหมือนกับหัวใจของตัวละครหล่อนหายและถูกล้วงมาบีบตรงขั้วหัวใจจน
รู้สึกเจ็บปวด การใช้ภาพพจน์อุปมานี้ก็เพ่ือถ่ายทอดความรู้สึกเจ็บปวดของตัวละครให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ด้วยความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความเจ็บปวดภายนอกที่เกิดกับร่างกายแต่เป็นความรู้สึกที่ที่เกิดขึ้น
ข้างในจิตใจของตัวละคร การเปรียบเทียบโดยให้ภาพของหัวใจที่ทั้งถูกดึงออกจากข้ัวและน ามาบีบก า
จนเจ็บปวด ท าให้เห็นความรู้สึกสูญเสียของตัวละครว่าเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่และส่งผลกระทบ
ต่อจิตใจของตัวละครมาก ในงานของศิเรมอร อุณหธูป ยังมีภาพพจน์อีกภาพพจน์หนึ่งที่มักจะใช้เพ่ือ
แสดงถึงความเจ็บปวดของตัวละครจากการเห็นธรรมชาติถูกท าร้าย คือ ปฏิพจน์ 

ปฏิพจน์ คือ การน าค าที่มีความหมายตรงข้ามกันหรือขัดแย้งกันมากล่าวร่วมกัน 
เพ่ือให้ความหมายของค าใดค าหนึ่งชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

เด็กสาวทรุดกองลงในนองน ้าขัง พาลจะเป็นลมมืดหน้าขึ้นมาดื้อ ๆ เมื่อหันมาพบ
ภาพที่ตนไม่ทันได้มองเต็มตาแต่แรก เขาอ่อนริก ๆ  และทรุดลงไปกองจ่อมน ้า 

เสียงแหบพร่าแค่ในล าคอ เคล้ากับเสียงเครือที่ตีตื้นขึ้นมาแทนที่ เท้าเย็นมือเย็น
เฉียบพลัน แล้วกลับเหน็บหนาวเข้าไปถึงทรวงในอย่างกับมีไฟเย็นพลาญเผาจนค้างแข็ง 

(ใจดวงร้าว, 2536: 195) 

ข้อความข้างต้น มีการใช้ปฎิพจน์ คือ ไฟเย็น ซึ่งเป็นค าที่มีความหมายขัดแย้งกัน ด้วย
คุณสมบัติอย่างหนึ่งของ “ไฟ” คือ ร้อน จึงขัดแย้งกับค าว่าเย็น การใช้ค าที่มีความหมายตรงข้ามกันนี้
ก็เพ่ือแสดงความรู้สึกตกใจและกระทบกระเทือนใจของตัวละครให้รุนแรงยิ่งขึ้น ในข้อความเป็นตอน
ที่ “ลิบดา” เห็นไฟก าลังไหม้ต้นยางใหญ่ ด้วยความตกใจและความหวาดกลัวว่าต้นยางจะถูกไฟเผา
จนตาย ลิบดาจึงหมดแรงที่จะยืนและนิ่งค้างไปเพราะท าอะไรไม่ถูก การใช้ค าว่า ไฟเย็น ซึ่งไฟเป็นสิ่ง
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากการลุกไหม้เผาผลาญสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วกับค าว่าเย็นที่ให้
ความรู้สึกหนาวจนชา จึงเป็นการพรรณนาความรู้สึกที่เหมือนถูกไฟเผาผลาญใจของตัวละคร แต่ไฟ
นั้นไม่ใช่ไฟที่ให้ความรู้สึกร้อนรุ่ม แต่เป็นไฟที่ก่อให้เกิดความหนาวเหน็บและแข็งชาจนขยับเขยื้อน
ไม่ได้ ผลกระทบจากการท าลายธรรมชาติต่อตัวละครจึงให้ความรู้สึกที่ความรุนแรงมากกว่าการใช้
ถ้อยค าธรรมดา 

อุปลักษณ์ คือ ความเปรียบที่น าสิ่งสองสิ่งที่ต่างกัน แต่มีคุณสมบัติบางประการร่วมกัน
มาเปรียบเทียบกัน โดยเปรียบสิ่งหนึ่งให้เป็นอีกสิ่งหนึ่งโดยตรง ในงานของศิเรมอร อุณหธูปมีการใช้
ภาพพจน์อุปลักษณ์ที่เก่ียวข้องกับธรรมชาติ ดังตัวอย่าง 
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ป่ายามกลางคืนเงียบสนิท วังเวงจนดูน่ากลัว เป็นความเงียบที่เนาไม่อยากให้มีอยู่บน
โลก แต่กลับมีเสน่ห์ลึกล ้าชวนให้ไม่อยากจากออกมา ชดเบื่อท่อนดนตรีโฉ่งฉ่างในตึกคอนกรีต
หรือยังจ๊ะ ที่นี่เรามีวงซิมโฟนีวงใหญ่จากราวป่าที่มีหริ่งหรีดเรไรและนกกลางคืนเป็นนักร้อง 
บางคืนสายฝนก็เป็นแขกรับเชิญและชวนอึ่งอ่างออกมาเล่นเบส ซิมโฟนีวงนี้ไม่มีหมายเลข แต่มี
บันไดเสียงท่ีกล่อมเราจนหลับสนิทจนถึงรุ่งเช้า  

(ล าเนาป่า, 2549: 90) 

ซิมโฟนี เป็นดนตรีประเภทหนึ่ง ที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีอย่างน้อยสองชนิดร่วมกัน 
เป็นดนตรีที่มีความไพเราะและเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั่วโลก ในที่นี้ผู้ เขียนได้น าซิมโฟนีมา
เปรียบเทียบถึงเสียงของธรรมชาติ ทั้งเสียงร้องของสัตว์อย่างจิ้งหรีด เรไร (จักจั่น) นกกลางคืน อึ่งอ่าง
และเสียวของสายฝน นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาพพจน์แบบบุคลาธิษฐาน คือ การให้เหล่าสัตว์ออกมา
แสดงดนตรี ทั้งเป็นนักร้องและเล่นเบสอันเป็นเครื่องดนตรีของมนุษย์ เพ่ือแสดงถึงเสียงที่ไพเราะจน
ขับกล่อมให้สิ่งมีชีวิตรอบข้างหลับได้สนิทจนถึงเช้าให้ชัดเจนและเห็นภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังแสดงถึง
ความเรียบง่ายและสงบของธรรมชาติ แตกต่างจากดนตรีในเมืองที่มีเสียงดังจนท าให้คนตื่นตลอดเวลา 

อารีบอกว่าสังคมกลับตะเข็บนี้ เป็นปัญหาหน้าใหม่ของประเทศที่เพิ่มปัญหาให้แก่
สังคมและชีวิต รวมกับปัญหาเก่า จึงพองอืดจนบ้านเมืองชักจะบวมปูดเป็นแผลอักเสบเรื้อรัง ดู
ท่าจะไม่มีวันรักษาหาย นอกจากรอวันที่จะตายอย่างช้า ๆ ที่ละสิ่งอย่าง ท่ีล้วนแตกต่างจากยุค
สมัยแดดสาดไสวเพราะผู้คนมีลมหายใจสะอาด 

(ใจดวงร้าว, 2536: 24-25) 

“สังคมกลับตะเข็บ” เป็นการน าการใส่เสื้อผ้ากลับตะเข็บหรือกลับด้านมาเปรียบถึง
สังคมท่ีทุกคนท าสิ่งผิดเพ้ียนกลับด้านกันไปหมด สังคมที่เคยดีงามจึงเปลี่ยนเป็นเลวร้ายลงเรื่อย ๆ ทั้ง
ผู้ใหญ่ที่ควรจะสั่งสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก กลับเป็นบุคคลที่มักง่ายและเห็นแก่ตัว ความ
โลภของผู้ใหญ่ที่เห็นเรื่องเงินเป็นส าคัญจนสามารถขายได้ทุกอย่าง ทั้งแผ่นดิน ป่า หรือแม้กระทั่งชีวิต
และจิตใจของตนเอง การเปรียบเทียบนี้ท าให้เห็นถึงสังคมที่กลับตาลปัตรมีแต่ด้านที่ไม่ดีเผยออกมา 
ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักถึงปัญหาสังคมต่าง ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของการก่อปัญหา
สิ่งแวดล้อม  

บุคลาธิษฐานหรือบุคคลวัต คือ การสมมติสิ่งที่ไม่มีชีวิต ความคิด นามธรรม หรือสิ่งที่ไม่
มีชีวิตให้มีสติปัญญา อารมณ์ หรือแสดงอาการเหมือนมนุษย์ ในงานบันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูปที่ 
กล่าวถึงความส าคัญของธรรมชาติอย่างชัดเจนว่า ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ มนุษย์ทุกคน
ควรเห็นความส าคัญและช่วยกันดูแลธรรมชาติ เพราะแม้จะไม่มีมนุษย์ธรรมชาติก็สามารถด ารงอยู่ได้
ด้วยตัวเอง แต่มนุษย์ต่างหากที่จะไม่สามารถมีชีวิตต่อไปได้หากขาดธรรมชาติ ในการโน้มน้าวให้ผู้อ่าน
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เห็นถึงความส าคัญของธรรมชาติกลวิธีหนึ่งที่ศิเรมอร อุณหธูปใช้คือ การใช้ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน
สมมติธรรมชาติให้เป็นสิ่งที่มีชีวิตและรู้สึกเจ็บปวดได้เหมือนมนุษย์ 

เช้าวันรุ่งขึ้น และวันถัดมา ติดต่อกันหลายวัน. . . เด็กสาวมาคอยเฝ้าพิษไข้ของปู่ยาง
ใกล้ความตายต้นนั้น ความตายของต้นไม้ใหญ่แต่ละต้น คือเข็มนาฬิกาบอกเวลาใกล้ตายของ
เผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วย 

ช้า -- เร็ว มนุษย์จะค่อย ๆ ส าเหนียกรู้ได้ด้วยตนเอง เมื่อหนทางที่เหลืออยู่นั่นแคบเข้า 
เมื่อได้สายเสียแล้วท่ีจะกอบกู้อะไรคืนมาได้ 

แม้แต่ความสงบในหัวจิตหัวใจของตน 
(ใจดวงร้าว, 2536: 197)  

บ้างเริ่มหักลู่จนวันสุดท้ายของการด ารงอยู่--ของชีวิตที่เคยเขียวพร่างต้น และฉ ่า
น ้าค้างช้ืน ที่เคยโบกใบกับลมโชยจนกิ่งโยนลู่ ที่เคยให้รังชีวิตแก่นกแก้วหัวแพร นกแก้วโม่ง 

ที่เคยออกดอกให้ผล และผลนั้นให้ชีวิตแก่ต้นใหม่ 

  ที่เคยยืนต้นสูงชะลูดขึ้นไปบานพุ่มใบทาบฟ้า หรือยืนหัวบานฟูทาบฟ้า ดังที่ ลิบดา
ชอบเรียกเล่น 

. . .ที่เคยมีชีวิต และให้ชีวิต จนวันสุดท้ายนั้น -- ได้ทิ้งใบสีน ้าตาลแห้งกรากจนแทบ
เกลี้ยง เหลือแต่ยอดอ่อนทู่ที่คล้ายพยายามเบิกลมปรานสุดท้ายให้ทรงอยู่ แต่มิอาจท าได้ น ้า
เนื้อขอดน้อยพลันแห้งเหมือดและในที่สุดก็ยู่ลู่ลงมา เหลือแต่ซากชะลูดสูงในวงล้อมของต้นเด็ก 
ๆ ต้นน้าอาป้าลุง ต้นวัยรุ่นเก้งก้าง โดยมีลิบดานั่งพิงล ายางวัยรุ่นต้นหนึ่งเพื่อคอยสังเกตความ
เจ็บป่วยของปู่ยางมาตลอด เท่าที่จะเป็นเกือบทุกวัน ข้างกายมีเป้ หนังสือธรรมชาติวิทยากับ
สมุดจดบันทึก ห่อข้าวเหนียวหมูปิ้งพร้อมยางรัด กระติกน ้าใบเล็ก และกล้องส่องทางไกลอัน
เหมาะมือ และ 

จนกระทั่งถึงวันท่ีลิบดายืนอยู่ข้าง ๆ ปู่ยางร้างชีวิตโดยสิ้นเชิง. . . 

ในที่สุด เขา ก็จากไปอีกต้น ! 

(ใจดวงร้าว, 2536: 199) 

ข้อความข้างต้น มีการใช้ค าที่แสดงถึงการมีชีวิตและอาการต่าง ๆ ของต้นไม้เช่นเดียวกับ
มนุษย์ เช่น ค าว่า “พิษไข้” “ความเจ็บป่วย” ซึ่งเป็นค าที่ใช้กับมนุษย์เพ่ือแสดงถึงความรู้สึกไม่สบาย
จากโรคหรือเป็นไข้ และใช้สรรพนามและค าเรียกของมนุษย์อย่าง “เขา” และ “ปู่ยาง”  ในที่นี้ต้นไม้ที่
ตัวละครเรียกว่า “ปู่ยาง” ก าลังจะตายเนื่องจากถูกไฟเผา ล าต้นของต้นยางจึงร้อนจากไฟที่ไหม้จน
สัมผัสได้แม้ไฟจะดับไปแล้วก็ตาม ล าต้นที่ร้อนระอุของต้นยางจึงเปรียบเสมือนผิวกายของมนุษย์ที่มี
อุณหภูมิสูงขึ้นจากปากติเมื่อเป็นไข้ ผู้เขียนจึงเลือกใช้ค าว่า “พิษไข้” แสดงอาการบาดเจ็บของต้นไม้
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จากการเผา เพ่ือแสดงให้เห็นว่าต้นไม้ก็มีความรู้สึกและเจ็บป่วยได้เช่นเดียวกับมนุษย์ นอกจากนี้
ข้อความข้างต้นยังแสดงถึงความส าคัญของธรรมชาติโดยการซ ้าค าว่า “ที่เคย” ถึง 6 ครั้ง เพื่อแสดงถึง
สิ่งที่ต้นไม้ต้นนี้เคยท ายามมีชีวิตและเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อสรรพชีวิตอ่ืน ทั้งการมีใบสีเขียวสบายตา เป็น
ที่อยู่อาศัยของเหล่านก ออกผลเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรอบข้าง และให้ก าเนิดต้นอ่ืน ๆ ต่อไป แต่สิ่ง
เหล่านี้ก าลังจะหายไปเพราะความมักง่ายของมนุษย์ที่ต้องการเพียงน ้ามันเล็กน้อยแต่ถึงกับต้องเผา
ต้นไม้ใหญ่จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ที่พ่ึงพาต้นไม้ต้นนี้ในการด ารงชีวิต การใช้ค าซ ้าจึง
เป็นการตอกย ้าคุณค่าของต้นไม้ว่าถึงแม้จะเป็นเพียงต้นไม้ต้นหนึ่งที่ตายไป แต่กลับส่งผลกระทบของ
สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ต่อไปอีกมากมายกว่าที่มนุษย์ผู้ท าลายจะคาดคิด 

ภาพพจน์ที่ศิเรมอร อุณหธูปมักจะผู้ใช้ในการพยายามสร้างจิตส านึกและโน้มน้าวให้
ผู้อ่านตระหนักถึงปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอีกภาพพจน์หนึ่ง คือ สัญลักษณ์ ซึ่งเป็นการสมมติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ให้หมายถึงอีกสิ่งหนึ่ง ส่วนใหญ่เป็นการใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมแทนนามธรรม 

“จันทร์นึกภาพสีด ามันหยดใส่สีขาวซี่ แป๊บเดียวด ามันก็กลืนสีขาวหมดใช่ไหม แป๊บ
เดียวจริง ๆ ระบบเลวร้ายเหล่านี้จะเข้ามาแทนที่ระบบที่เป็นความถูกต้องดีงาม ผู้คนก็จะค่อย 
ๆ ถูกกลืน นับศีรษะไปเรื่อย ๆ เหอะ อย่าเอาจริงเอาจังกับมันนักเลย – เดี๋ยวก็หมดประเทศเอง
แหละ”  

       (ศิเรมอร อุณหธูป, 2536: 142) 

ข้อความข้างต้น เป็นการใช้สัญลักษณ์ที่เป็นสากล โดยใช้สีขาว แทน ความดี และสีด า 
แทน ความชั่วร้าย ในข้อความข้างต้น ผู้เขียนใช้ภาพพจน์เปรียบเทียบแบบคู่ตรงข้าม สีขาว -สีด า กับ 
ความดี-ความชั่วโดยการแทนที่ระบบที่ชั่วร้าย นั่นคือระบบทุนนิยม ซึ่งสนับสนุนให้คนตัดต้นไม้ 
ท าลายธรรมชาติเป็นสีด าและแทนระบบที่ดีงามได้แก่ กลุ่มคนที่รักษาต้นไม้กับสีขาว แล้วให้ภาพของสี
ด าเพียงหยดเดียวที่หยดลงไปบนสีขาว แต่กลับกลืนกลายพื้นที่สีขาวนั้นให้เป็นสีด าอย่างรวดเร็ว แสดง
ภาพของระบบที่เลวร้ายซึ่งเริ่มจากคนเพียงคนเดียวหรือกลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียว แต่ระบบนี้รุกล ้าและ
กลืนกินความดีงามที่เคยมีอย่างรวดเร็ว และสุดท้ายอาจจะไม่มีสีขาวหลงเหลืออยู่เลย การใช้ภาพพจน์
เปรียบเทียบเป็นกลวิธีที่กระทบใจผู้อ่าน ด้วยคนทุกคนต่างปรารถนาอยู่ในสังคมที่ดี อยู่ในระบบที่ดี
งาม การที่มารับรู้ว่าสังคมที่เราอยู่ก าลังถูกกลืนกินด้วยระบบที่ชั่วร้าย ซึ่งบางครั้งเรารับรู้แต่ก็ละเลย 
เพราะคิดว่าก็แค่คน ๆ เดียว แต่การให้ภาพสีด าที่กลืนกินพ้ืนที่ทั้งหมด ท าให้ผู้อ่านเกิดความตระหนัก
ว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิด ไม่ลุกขึ้นต่อสู้ ระบบที่ดีงามถูกต้องจะสูญสลายไปเหลือเพียงระบบที่
เลวร้ายไว้ในสังคม การใช้ภาพพจน์แบบสัญลักษณ์จึงเป็นกลวิธีที่ปลุกจิตส านึกได้เป็นอย่างดี 
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จากการศึกษากลวิธีการประพันธ์ในงานบันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูป ทั้ง 3 เรื่อง สรุป
ได้ว่ากลวิธีการประพันธ์ทั้งในด้านเนื้อเรื่องและด้านภาษาต่างมุ่งแสดงถึงความส าคัญของธรรมชาติ 
รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและโน้มน้าวให้ผู้อ่านช่วยกันดูแลและรักษาธรรมชาติ 
เช่น การสร้างคู่ตรงข้ามทั้งในกลวิธีการสร้างตัวละครและฉาก ท าให้เห็นถึงลักษณะที่ตรงข้ามระหว่าง
สิ่งที่ดีงามกับสิ่งที่เลวร้าย สิ่งที่ดีคือตัวละครที่รักธรรมชาติที่พยายามต่อสู้เพ่ือรักษาธรรมชาติที่สมบูรณ์
ต่อไปกับฉากชนบทที่น าเสนอภาพธรรมชาติอันงดงามและความอุดมสมบูรณ์ ส่วนสิ่งที่เลวร้ายก็ได้แก่ 
ตัวละครที่ท าลายธรรมชาติและฉากเมืองที่เต็มไปด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือการใช้ค าที่เกี่ยวข้อง
ธรรมชาติซึ่งแสดงถึงความสุข ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและความส าคัญของการรักษาธรรมชาติไว้ให้
มีความสมดุล กลวิธีเหล่านี้เป็นกลวิธีที่ใช้เพ่ือเปลี่ยนทัศนคติการมองธรรมชาติของมนุษย์ที่เคยมองว่า
ธรรมชาติเป็นเครื่องจักรที่มนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่จ ากัดซึ่งเป็นการมองธรรมชาติ
แยกขาดออกจากมนุษย์และมองว่ามนุษย์มีฐานะเหนือกว่าธรรมชาติจึงท าลายธรรมชาติอย่างไม่รู้สึก
ผิด มาเป็นการมองว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งเล็ก ๆ ของธรรมชาติที่ต้องพ่ึงพาธรรมชาติในการด ารงชีวิต
ต่อไปในระบบนิเวศ หากธรรมชาติถูกท าลายจนหมดสิ้น มนุษย์ก็ไม่อาจรักษาเผ่าพันธุ์ของตนเองเอาไว้
ได ้



 
 

บทที่ 4 

การวิเคราะห์งานเขียนประเภทสารคดีของศิเรมอร อุณหธูป 

ในแนวทางการวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศ 
 

4.1 บทบาทและจิตวิญญาณเชิงนิเวศของผู้หญิงในงานเขียนประเภทสารคดีของศิเรมอร อุณหธูป 

ในบทที่แล้ว ผู้วิจัยได้ศึกษางานเขียนประเภทบันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูปทั้งในด้านเนื้อหา
คือ บทบาทและจิตวิญญาณเชิงนิเวศของผู้หญิงและด้านกลวิธีการประพันธ์ ในบทนี้ผู้วิจัยจะศึกษางาน
เขียนอีกประเภทหนึ่งของศิเรมอร อุณหธูป คือ งานเขียนประเภทสารคดี ซึ่งเป็นงานเขียนที่เธอหันมา
ให้ความสนใจอย่างเต็มตัวหลังจากที่เขียนนวนิยายเรื่องใจดวงร้าว กล่าวคือนวนิยายเรื่อง “ใจดวง
ร้าว” ซึ่งตีพิมพ์ในปีพ.ศ. 2536 เป็นงานเขียนบันเทิงคดีเล่มสุดท้ายของศิเรมอร อุณหธูป หลังจาก
นั้นศิเรมอรก็มิได้เขียนงานประเภทบันเทิงคดีอีกเลยจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเธอได้ให้เหตุผลไว้ในหนังสือเรื่อง 
“วิถีสีเขียวในเมืองใหญ่ กาย ใจ จิตวิญญาณ” (2552) ว่าเป็นเพราะเธอได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพบ้านเมืองจากประเทศที่เคยมีต้นไม้ มีสวนไร่นา กลายสภาพเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยตึกและถนน
คอนกรีต อันเป็นผลมาจากการพัฒนาประเทศให้มั่งคั่ง ด้วยเห็นถึงความเจริญที่แลกมาด้วยการ
ท าลายธรรมชาตินี้ ศิเรมอร อุณหธูปจึงหันมาเขียนงานสิ่งแวดล้อมโดยตรง โดยใช้รูปแบบของงาน
เขียนประเภทสารคดีในการน าเสนอเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ปัญหาสังคมและการด าเนิน
ชีวิตของตนเอง งานเขียนประเภทสารคดีจึงเป็นงานเขียนที่ศิเรมอร อุณหธูปถ่ายทอดความรู้ ความคิด
ของตนเองจากประสบการณ์ส่วนตัวที่สั่งสม รวมถึงจากการเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง
และสิ่งแวดล้อม  

กล่าวได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพบ้านเมืองและสังคมมีผลต่อการสร้างสรรค์งานเขียน
ของศิเรมอร อุณหธูปเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในด้านรูปแบบการน าเสนอ ด้วยงานเขียนทั้งสอง
ประเภทมีความแตกต่างกันทั้งเรื่องราวที่น าเสนอและรูปแบบการเขียน ส าหรับ สารคดี (Non - 
Fiction) ถ้าแปลตามความหมายของค าแล้วจะหมายถึง เรื่องราวที่ให้ความรู้ความคิด ซึ่งมีลักษณะ
ตรงข้ามกับบันเทิงคดี (Fiction) ที่เป็นเรื่องแต่งหรือสมมติขึ้น สารคดีจึงไม่ใช่เรื่องสมมติแต่เป็นเรื่อง
จริงที่เกิดขึ้น แม้ว่าจุดมุ่งหมายหลักของสารคดีคือการให้ความรู้ความคิดแก่ผู้อ่าน แต่ก็มิได้น าเสนอ
โดยมุ่งแต่จะให้ความรู้เพียงอย่างเดียว ยังมีวิธีการเขียน การเลือกใช้ถ้อยค าภาษาที่ท าให้เกิดรสหรือ
อารมณ์ระหว่างที่อ่านด้วยเช่นกัน งานเขียนสารคดีจึงเป็นงานที่ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินแก่
ผู้อ่าน ความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนระหว่างสารคดีและบันเทิงคดีจึงอยู่ที่เรื่องราวที่น าเสนอ
ระหว่างความเป็นเรื่องจริงกับเรื่องสมมติ ด้วยความแตกต่างเช่นนี้ผู้วิจัยจึงน างานเขียนสารคดีมา
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วิเคราะห์แยกในประเด็นเดียวกับกับงานเขียนบันเทิงคดีคือ บทบาทและจิตวิญญาณเชิงนิเวศของ
ผู้หญิง ในบทที่ 4 นี้  

เนื่องจากสารคดีเป็นงานเขียนที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย ผู้วิจัยจึงขอกล่าวถึงรูปแบบ
และลักษณะงานเขียนสารคดีของศิเรมอร อุณหธูปโดยสังเขป ส าหรับประเภทของสารคดีนั้นสามารถ
แบ่งได้หลายวิธีตามเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง เช่น หากแบ่งตามขนาดจะแบ่งได้ 2 ประเภท คือ สารคดี
ขนาดสั้นและสารคดีขนาดยาว  หากแบ่งตามรูปแบบและวิธีการเขียนจะสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท 
คือ บทความ ความเรียง และงานเขียนประเภทเรื่องเล่าจากประสบการณ์  

ในส่วนของงานเขียนสารคดีของศิเรมอร อุณหธูป จะเรียกงานเขียนสารคดีที่ตีพิมพ์รวมเป็น
เล่มว่า “สาระจากชีวิต” บางเล่มระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นสาระจากชีวิตประเภทใด เช่น สาระจากชีวิต
เชิงสุขภาพ สาระจากชีวิตเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สาระจากชีวิตเชิงคุณภาพสังคม ตามเนื้อหาสาระ
ส่วนใหญ่ในเล่ม แต่ด้วยลักษณะของงานที่ตีพิมพ์เป็นตอนลงในนิตยสาร แล้วน ามารวมเล่มในภายหลัง 
ท าให้เนื้อหาภายในเล่มมีความหลากหลาย แต่ละบทแต่ละตอนมิได้เป็นเรื่องเดียวกันตลอดทั้งเล่ม 
ยกเว้นงานที่เป็นสาระจากชีวิตเชิงสุขภาพที่เรื่องราวจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมด งานเขี ยน
สารคดีของศิเรมอร อุณหธูปจึงสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สาระจากชีวิตทั่วไปและ
สาระจากชีวิตเชิงสุขภาพ 

ในส่วนของสาระจากชีวิตนั้นด้วยชื่ออาจจะท าให้คิดว่าเป็นงานเขียนสารคดีประเภทเรื่องเล่า
จากประสบการณ์อย่างบันทึกอัตชีวประวัติหรือบันทึกประสบการณ์ส่วนบุคคล แต่งานเขียน
อัตชีวประวัตินั้นลักษณะของงานจะเป็นการเขียนประวัติส่วนตัวตั้งแต่เกิดไปตามล าดับเวลา ส่วน
บันทึกประสบการณ์ส่วนบุคคลก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับอัตชีวประวัติเพียงแต่ว่ามิได้เขียนประวัติ
ส่วนตัวทั้งหมด เลือกเพียงเหตุการณ์หรือช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตมาเขียนเท่านั้น ส่วนงานเขียนสาระ
จากชีวิตของศิเรมอร อุณหธูป เป็นงานเขียนที่เป็นตอนขนาดสั้น มักจะจบในบทเดียว เนื้อหาที่
น าเสนอเป็นการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้เขียนได้ประสบมา บางครั้งอาจเป็นเรื่องราว
ในอดีต บางครั้งอาจเป็นเรื่องที่พบเจอในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่เล่าขึ้นเพ่ือ
น าไปสู่ข้อคิดหรือแนวทางการด าเนินชีวิตบางอย่าง ผู้วิจัยจึงเห็นว่างานเขียนสาระจากชีวิตทั่วไปนั้นมี
ลักษณะของสารคดีประเภท “ความเรียง” มากกว่า “เรื่องเล่าจากประสบการณ์” ในส่วนของความ
เรียงมีนักวิชาการให้ค าจ ากัดความของ “ความเรียง” ไว้ ดังนี้ 
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ทวีศักดิ์ ญาณประทีป (2525) ได้กล่าวถึงความเรียงไว้ว่า เป็นงานเขียนร้อยแก้วที่ไม่ยาวนัก
และเป็นเรื่องที่ผู้เขียนแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกให้ปรากฏออกมา มีทั้งที่เป็นเรื่องจริงจังและ
ตลกขบขัน โดยความเรียงมีลักษณะเด่นอยู่ 2 ประการ คือ ประการแรก ความเรียงเน้นการแสดง
ความคิดเห็นซึ่งได้จากประสบการณ์ การค้นคว้า หรือความคิดของผู้เขียน ประการที่สอง ความเรียง
เป็นงานเขียนที่เขียนให้ทุกคนอ่านได้ สิ่งที่ท าให้ความเรียงแตกต่างจากงานที่น าเสนอข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ อย่างข่าวหรือบทความ คือ จินตนาการ ความเรียงเน้นจิตนาการ 2 ประการคือ 
ประการแรก จินตนาการที่มุ่งสร้างความประทับใจและความเข้าใจให้กับผู้อ่านตามที่ผู้เขียนพยายาม
น าเสนอ ประการที่สอง จินตนาการที่เกี่ยวพันกับค่านิยมของมนุษย์ ความเรียงจึงเป็นงานที่ผู้เขียน
พยายามจะเชื่อมโยงจินตนาการอันเป็นการเปิดทางให้ผู้อ่านมีความหยั่งเห็นความคิดและการกระท า
ของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมากส าหรับมนุษย ์

ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์ และธิดา โมสิกรัตน์ (2528: 366) ให้ความหมายสารคดีประเภทความเรียง
ไว้ว่า เป็นงานเขียนเรียบเรียงเรื่องราวที่เป็นความรู้และความเข้าใจแก่ผู้อ่าน โดยใช้ภาษาเขียนที่
สละสลวย เป็นภาษาแบบแผน มีวิธีเขียน 2 ลักษณะ คือ เชิงประวัติศาสตร์และเชิงพรรณนา  โดยสาร
คดีประเภทความเรียงเชิงประวัติศาสตร์จะน าเสนอเรื่องราวในอดีตหรือประวัติความเป็นมาอันเป็น
เกร็ดความรู้ที่ไม่มีเขียนในต ารา ส่วนสารคดีประเภทความเรียงพรรณนาจะน าเสนอแง่คิดเชิงปรัชญา 
มุ่งให้เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของชีวิต ผู้เขียนจะน าเสนอภาพชีวิตหรือเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
โดยใช้ภาษาถ้อยค าที่ไพเราะ สละสลวย เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการและมองเห็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตต่อไป 

 ตรีศิลป์ บุญขจร (2535: 723) ให้ความหมายของความเรียงไว้ว่า เป็นงานเขียนสารคดี
รูปแบบหนึ่งที่มุ่งเสนอความคิดหรือแง่คิดเป็นส าคัญ ด้วยเป็นงานที่น าเสนอแง่คิดในเชิงปรัชญา
เกี่ยวกับโลกและชีวิตท าให้เป็นงานเขียนที่มีคุณค่า ผู้เขียนต้องมีโวหารและชั้นเชิงทางวรรณศิลป์
ค่อนข้างสูงจึงจะสามารถท าให้ผู้อ่านคล้อยตามความคิดเห็นของผู้เขียนได้ ประกอบกับเนื้อหาที่เขียน
เป็นความคิดเชิงปรัชญา ผู้ที่จะน าเสนอเรื่องราวเหล่านี้ได้ดี จะต้องผ่านประสบการณ์มามาก จึงจะ
เข้าใจถึงความหมายและคุณค่าของชีวิตมากกว่าที่ผู้อ่ืนมองเห็น เข้าใจสิ่งที่ผู้อื่นไม่ทันนึกหรือไม่ทันเห็น 
สารคดีประเภทความเรียงจึงเป็นงานเขียนที่มีอยู่ไม่มากนักในประเทศไทย 
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ชะลอ รอดลอย (2544: 82) ได้กล่าวถึงความเรียงไว้ว่า เป็นงานเขียนที่เน้นให้แง่คิดเชิง
ปรัชญาเกี่ยวกับโลกและชีวิต ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ การค้นคว้า หรือความคิดเห็นส่วนตัวของผู้
แต่ง โดยมีวิธีการเขียนที่น่าอ่านและชวนให้คล้อยตาม เรื่องที่น ามาเขียนอาจเป็นภาพที่ผู้เขียนพบเห็น
หรือน าเหตุการณ์ที่พบในชีวิตประจ าวัน ซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สลักส าคัญส าหรับผู้อ่ืนมาเล่าให้
ผู้อ่านเกิดอุทาหรณ์หรือเข้าใจความหมาย คุณค่า และแนวทางในการด าเนินชีวิต 

 สรุป ความเรียงเป็นงานเขียนสารคดีที่มุ่งแสดงความคิดมากกว่าความรู้ ซึ่งความคิดที่แสดง
นั้นต้องอาศัยทั้งประสบการณ์ชีวิตและความสามารถทางด้านวรรณศิลป์ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ 
ความคิดให้ผู้อ่านเกิดความงอกงามทางความคิดและเข้าใจเพ่ือน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต  

 ส่วนเรื่องเล่าจากประสบการณ์ ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์ และธิดา โมสิกรัตน์ (2528: 382)  ให้ค า
จ ากัดความไว้ว่า เป็นงานเขียนสารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ส่วนตัวของผู้เขียนที่ได้ท ากิจกรรม
ต่าง ๆ แล้วมีอารมณ์ ความรู้สึก หรือได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ จึงน ามาเขียนเล่าเป็นเรื่องขนาดยาว 
สารคดีประเภทเรื่องเล่ามักเขียนเป็นบันทึกและจดหมาย เช่น บันทึกการท่องเที่ยวหรือที่เรียกว่า สาร
คดีท่องเที่ยว บันทึกประวัติชีวิตของบุคคลของบุคคลหรือที่เรียกว่า สารคดีชีวประวัติและสารคดี
อัตชีวประวัติ บันทึกความทรงจ า เป็นต้น บันทึกนั้นเป็นการเขียนเล่าเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประสบการณ์
ของผู้เขียน อาจเล่าเรื่องที่ได้ประสบมาหรือกิจกรรมที่ได้ท า ว่าท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร 
เรื่องที่เล่าจึงเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้เขียนได้พบมา หรือเป็นเรื่องที่ผู้เขียนทราบมาโดยตลอด แล้วเกิดเป็น
แรงบันดาลใจให้ผู้เขียนบันทึกเรื่องราวน ามาเล่าให้ผู้อ่านรับรู้ด้วย 

 จากนิยามของความเรียงและเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตามท่ีกล่าวมา สารคดีทั้งสองประเภท
ต่างเป็นงานเขียนที่แสดงเรื่องราวและความคิดตามทรรศนะของผู้เขียน เป็นเรื่องท่ีผู้เขียนได้ประสบมา 
แต่สิ่งที่ท าให้สารคดีทั้งสองประเภทแตกต่างกัน คือ แง่คิด เรื่องเล่าจากประสบการณ์นั้นจะบันทึกสิ่งที่
ผู้เขียนพบเจอมาตามท่ีเป็นจริง โดยจะให้ข้อคิดแก่ผู้อ่านหรือไม่ก็ได้ แต่ความเรียงนั้นเรื่องราวที่ผู้เขียน
ถ่ายทอดให้ผู้อ่านรับรู้ ต้องเป็นเรื่องที่กลั่นกรองมาจากประสบการณ์ของผู้เขียนและน าไปสู่การให้แง่
คิดทางปรัชญาหรือการใช้ชีวิตแก่ผู้อ่าน ด้วยลักษณะเช่นนี้ผู้วิจัยจึงเห็นว่า งานเขียนสาระจากชีวิต
ของศิเรมอร อุณหธูป มีลักษณะของสารคดีประเภทความเรียง มากกว่า เรื่องเล่าจากประสบการณ์ 
เพ่ือให้เห็นลักษณะของความเรียงได้ชัดเจนขึ้น ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างงานสาระจากชีวิตที่แสดงให้เห็น
ลักษณะของความเรียง ดังนี้ 
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หลังจากอ่านค าพูดของทั้งสองจบลงแล้ว หัวใจของคุณบอกอะไรแก่คุณอีกบ้าง โดย
อาศัยหัวใจของคนคู่นี้ท่ีมีต่อกัน...โยงเยื่อเอื้อถึงความคิดจิตใจของเรา 

จิตที่ตกต ่านั้นสูงขึ้นได้ เมื่อเกิดส านึกตระหนักขึ้นในใจอย่างแท้จริง กับได้รับการ
อโหสิกรรมจากคู่กรณีของตน 

บาปบุญคุณโทษนั้นเป็นของมีอยู่จริง และตามทันเหมือนเงา เวนคงได้ตระหนักในข้อ
นีด้้วยอย่างประจักษ์แจ้งแล้วก่อนท่ีความเมตตาและการให้อภัยจะบังเกิดแก่ชีวิตที่ประดุจนรก
ของเขาตลอด 11 ปีเต็ม และหลังจากนี้ไป เริ่มมีจุดสว่างขึ้นทีละน้อยในชีวิตของเขา จนสว่าง
งดงามในที่สุด  

(หน้าต่างบานโต, 2542: 43) 

ข้อความที่ยกมานี้เป็นตัวอย่างจากงานเขียนสาระจากชีวิตเรื่อง “หน้าต่างบานโต” ในบท 
“การเผชิญหน้าที่งดงาม” ในบทนี้ผู้เขียนได้ถ่ายทอดภาพยนตร์กึ่งสารคดีของต่างประเทศเรื่องหนึ่ง 
ซึ่งเล่าถึงการเผชิญหน้าระหว่างอาชญากรกับเหยื่อหรือครอบครัวของเหยื่อโดยตรง บทสนทนา
ระหว่างทั้งสองนั้นดูเป็นบทสนทนาธรรมดาที่ผู้ถูกกระท าต้องการทราบสาเหตุของการกระท า ทั้งการ
เลือกเหยื่อ แรงจูงใจ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมุมมองของทั้งสองคน รวมถึงผลกระทบต่อจิตใจของ
ผู้ถูกกระท าและพัฒนาการทางความคิดของผู้กระท า แต่ในความธรรมดานั้นผู้เขียนได้ถ่ายทอดให้เห็น
แง่คิดที่งดงามและน าไปสู่ความอ่ิมเอมใจ คือ การส านึกในการกระท าและการให้อภัย การให้อภัยของ
ผู้ถูกกระท าที่มีต่อผู้กระท าซึ่งส านึกในความผิดของตนนั้น มิได้เป็นเพียงการปลดปล่อยผู้กระท าผิด
จากบาปกรรมที่ติดตัวเขามาโดยตลอดเท่านั้น แต่ยังเป็นการปลดปล่อยผู้ถูกกระท าจากการจองจ าทาง
จิตใจอีกด้วย การรู้ส านึกในการกระท าของตนและการรู้จักให้อภัยนั้นจึงเป็นคุณค่าที่แท้ของมนุษย์ 
ด้วยการเล่าเรื่องที่พบเจอมาท่ัวไปในชีวิตประจ าวันและน าไปสู่การให้แง่คิดเกี่ยวกับโลกและชีวิตเช่นนี้
ท าให้ผู้วิจัยเห็นว่างานเขียนสาระจากชีวิตเป็นงานเขียนสารคดีประเภทความเรียง โดยงานเขียนสาระ
จากชีวิตของศิเรมอร อุณหธูป มีทั้งหมด 5 เล่ม ดังนี้ 

1. ร่มไม้ชายคา  
2. มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว  
3. หญิงสองหัว  
4. อกแผ่นดิน  
5. หน้าต่างบานโต  

 



  158 

ส่วนงานเขียนสาระจากชีวิตเชิงสุขภาพนั้น ผู้วิจัยเห็นว่ามีลักษณะของสารคดีเรื่องเล่าจาก
ประสบการณ์ประเภทบันทึกประสบการณ์อย่างชัดเจน ด้วยในงานสาระจากชีวิตเชิงสุขภาพนั้นจะ
บันทึกเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของผู้เขียน ทั้งปัญหาสุขภาพ อาการของโรค สาเหตุของโรค และ
วิธีการรักษา หรือเป็นการบันทึกสูตรอาหารที่เหมาะแก่การรักษาสุขภาพและเหมาะสมกับฤดูกาล 
กล่าวคือเนื้อหาของงานจะเลือกเล่าเฉพาะประสบการณ์ของผู้เขียนที่เกี่ยวกับการรักษาโรคและรักษา
สุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติเท่านั้น งานเขียนประเภทนี้จึงมีลักษณะของการบันทึกอย่างตรงไปตรงมา
มากกว่าความเรียง อีกทั้งองค์ประกอบของงานประเภทนี้ที่มีส่วนน าซึ่งเป็นเสมือนค าน าบอกที่มาของ
โรค อาการที่เกิดขึ้น และเนื้อหาเป็นส่วนที่แสดงถึงวิธีการรักษาโรค และมีส่วนท้ายเป็นการให้ข้อมูล
ของผู้ที่รักษา ตรงกับลักษณะของสารคดีประเภทบันทึกประสบการณ์ทุกประการ โดยงานเขียนสาระ
จากชีวิตเชิงสุขภาพของศิเรมอร อุณหธูปนั้นมีทั้งหมด 4 เล่ม ดังนี้ 

1. ทางเลือกมีมากกว่าหนึ่ง 
2. อากาศ อาโป อาหาร อารมณ์ ก่อให้เกิดอาการ 
3. อาหารจัดสภาพร่างกาย  
4. ทางรอดจากความเป็นทาส ยานอนหลับ เหล้า บุหรี่ ผงชูรส 

งานเขียนสารคดีอีกเล่มหนึ่งที่มีลักษณะของบันทึกประสบการณ์คือ “บ้านเหล่านี้มีการ
ค้นพบ” สารคดีเล่มนี้มิได้เป็นงานเขียนสาระจากชีวิตเชิงสุขภาพแต่เป็นงานเขียนที่บันทึกเรื่องราวที่
ผู้เขียนได้ไปสัมผัส เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สอดคล้องไปกับธรรมชาติในบ้านแต่ละหลัง และน าแนวทางการ
ด าเนินชีวิตนั้นมาถ่ายทอดไว้ในงานเขียน แม้งานเขียนเรื่องนี้จะมีลักษณะของบันทึกทุกประการ แต่
ด้วยลีลาการเขียนของศิเรมอร อุณหธูปที่มักจะสอดแทรกความคิดและทัศนะของตนลงไปในงาน ท า
ให้เรื่อง “ผ่านมาทางความคิด” มีลักษณะที่คล้ายกับความเรียงบ้างในบางส่วน 

นอกจากงานเขียนที่กล่าวถึงทั้งหมดข้างต้นแล้ว ยังมีงานเขียนอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้วิจัยน ามาศึกษา
ในบทนี้คือ “ผ่านมาทางความคิด” งานเขียนเรื่องนี้ได้รับการจ ากัดความว่าเป็น “เรื่องสั้นกึ่งบันทึก” 
ด้วยการจ ากัดความเช่นนี้ท าให้งานเขียนเรื่องนี้อยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นบันเทิงคดีและสารคดี 
กล่าวคือ เรื่องสั้นนั้นได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งในงานเขียนบันเทิงคดี ส่วนบันทึกนั้นได้รับการจัดให้เป็น
หนึ่งในงานเขียนสารคดี งานเขียนเรื่องนี้จึงดูเหมือนว่าจะน าไปศึกษาได้ทั้งในส่วนของบันเทิงคดีและ
สารคดี แต่เมื่อพิจารณาจากทั้งค าจ ากัดความของสารคดีและบันเทิงคดี ประกอบกับรูปแบบและ
เนื้อหาที่น าเสนอนั้นผู้วิจัยเห็นว่าควรจัดงานเขียนเรื่องผ่านมาทางความคิด ไว้เป็นส่วนหนึ่งของงาน
เขียนสารคดี  
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ดังที่ได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างงานเขียนบันเทิงคดีและสารคดีไปแล้วว่าอยู่ที่ความเป็น
เรื่องสมมติกับเรื่องจริง ซึ่งการที่จะกล่าวว่าเรื่องใดเป็นเรื่องจริง เรื่องใดเป็นเรื่องสมมตินั้นต้อง
พิจารณาจากหลายองค์ประกอบ ในงานเขียนเรื่องผ่านมาทางความคิดนั้นน าเสนอในรูปแบบของ
อนุทินซึ่งเป็นหนึ่งในงานเขียนประเภทบันทึกและสิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะเด่นของงานประเภทนี้คือ 
“สัญญาบันทึก” นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิต (2547 : 19) ได้กล่าวถึง งานเขียนประเภทบันทึกไว้ว่า 
งานเขียนประเภทนี้มีสัญญาอันเป็นข้อผูกพันระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านเป็นลักษณะเด่นและส าคัญ
เช่นเดียวกับงานเขียนอัตชีวประวัติ สัญญาที่กล่าวถึงนี้เป็นเสมือนข้อตกลงที่ผู้เขียนให้ไว้กับผู้อ่านว่า
เรื่องที่ผู้เขียนจะน าเสนอนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้เขียนได้ประสบมาและผู้อ่านก็จะยอมรับในเรื่องราว
เหล่านั้นว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองและการรับรู้ของผู้เขียนบันทึก จึงไม่มีผู้อ่านคนใด
คิดว่าตนก าลังอ่านเรื่องสมมติในขณะที่อ่านอัตชีวประวัติหรืออนุทิน ซึ่งสัญญาที่ว่านี้ได้ปรากฏในส่วน
ค าน าของเรื่องผ่านมาทางความคิด ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงจุดมุ่งหมายของผู้เขียนและเป็นการสร้างความ
เข้าใจให้กับผู้อ่านว่าเรื่องที่ผู้อ่านจะได้อ่านนั้นเป็นเรื่องราวที่มาจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน 

  ชีวิต เรื่องราวของคุณสืบ นาคะเสถียร เป็นเรื่องละเอียดอ่อน 

ความเป็นส่วนตัวของเขาละเอียดอ่อน ลึกซึ้งยิ่งกว่า และควรอยู่ในความทรงจ าล ้าลึก 
เป็นพิเศษเฉพาะคนที่รักเขามากกว่า 

แม้ช่วงหนึ่งฉันเคยนึกอยากท าบางแง่มุมของเขาเป็นเรื่องยาวขนาดหนึ่ง ด้วยความ
ช่ืนชมศรัทธาส่วนตัวท่ีเอ่อท้นอยู่เงียบเงียบ 

สิ่งที่ฉันท าได้คือ เขียนทั้งหมดในความทรงจ าผ่านออกมาทางความคิด ด้วยความรู้สึก
ที่จับต้องได้ด้วยหัวใจล้วนล้วนเท่าน้ัน 

--บนประสบการณ์ที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับสูญในท่ีสุด 

เท่านี้ก็น่าจะพอแล้ว ส าหรับคนตัวเล็กเล็กอย่างฉัน  

(ผ่านมาทางความคิด, 2536: 8) 

 นอกจากในส่วนของสัญญาบันทึกที่แสดงให้เห็นลักษณะเด่นของงานเขียนประเภทบันทึกแล้ว 
เนื้อหาในเรื่องผ่านมาทางความคิดก็มีส่วนที่แสดงให้เห็นว่าเรื่องที่น าเสนอนั้นเป็นเรื่องจริง ทั้งประวัติ
ของผู้เขียน บุคคลที่กล่าวถึง และเหตุการณ์ในเรื่อง มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่นี้มีลักษณะของบันเทิงคดี 
ด้วยผู้วิจัยสังเกตว่าในจุดหนึ่งของงานเขียนเรื่องนี้มีชื่อของบุคคลหนึ่งปรากฏขึ้นมา ซึ่งเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในขณะที่เล่านั้นอาจท าให้เข้าใจว่าชื่อที่ปรากฏขึ้นนี้คือ ผู้เล่าเรื่อง ซึ่งอาจจะเป็นตัวละครที่
สมมติขึ้นมา “อย่างไรก็ตามนะจ๊ะ ซาหริ่ม ในสายตาของเยาที่มองเห็นเด็กรุ่นใหม่อยู่เดี๋ยวนี้ มันมีแต่
ความน่าเศร้าใจ” (ผ่านมาทางความคิด, 2536: 33) “ซาหริ่ม” คือ ชื่อที่ปรากฏขึ้นมาเพียงจุดเดียวใน
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งานเขียนเรื่องนี้ ซึ่งในข้อความที่ยกมาเป็นตอนที่เล่าถึงจดหมายที่ “เยา” เพ่ือนของผู้บันทึกส่ง
จดหมายให้ผู้บันทึก อย่างไรก็ตาม แม้จะมีจุดที่ท าให้งานเขียนเรื่องนี้มีลักษณะของบันเทิงคดี แต่ด้วย
สัดส่วนของความเป็นสารคดีที่มากกว่าดังองค์ประกอบทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ประกอบกับ
ลักษณะของสารคดีแนวใหม่ที่ผู้เขียนจะพยายามหาวิธีการน าเสนอเรื่องจริงหรือเนื้อหาทางวิชาการให้
ชวนอ่าน ด้วยการหยิบยืมวิธีการเขียนเรื่องสั้นและนวนิยายมาใช้ ทั้งการก าหนดโครงเรื่อง แก่นเรื่อง 
ตัวละคร เป็นต้น ซึ่งชื่อที่ปรากฏนี้อาจเป็นกลวิธีการน าเสนออย่างหนึ่งของผู้เขียนก็ได้ ท าให้ผู้วิจัยน า
งานเขียนเรื่องผ่านมาทางความคิดมาวิเคราะห์ในส่วนของงานเขียนประเภทสารคดีของศิเรมอร อุณห
ธูป 

 จากการจ าแนกประเภทของงานเขียนสารคดีของศิเรมอร อุณหธูปข้างต้น ผู้วิจัยจะใช้ค าว่า 
“งานเขียนสาระจากชีวิต” เมื่อกล่าวถึงงานเขียนประเภทความเรียงของศิเรมอร อุณหธูป ค าว่า “งาน
เขียนสาระจากชีวิตเชิงสุขภาพ” เมื่อกล่าวถึงงานเขียนประเภทบันทึกประสบการณ์ที่ว่าด้วยการรักษา
สุขภาพและด าเนินชีวิตด้วยแนวทางธรรมชาติ และค าว่า “บันทึกประสบการณ์” เมื่อกล่าวถึงงาน
เขียนประเภทบันทึกประสบการณ์ทั่วไป ในการน าเสนอประเด็นเกี่ยวกับบทบาทและจิตวิญญาณของ
ผู้หญิงในงานเขียนสารคดี ด้วยรูปแบบของงานที่มีความแตกต่างไปจากงานเขียนประเภทบันเทิงคดีท า
ให้การแสดงผลการศึกษาในประเด็นนี้แตกต่างจากงานบันเทิงคดีในบทที่แล้ว  

ในการแบ่งประเด็นการศึกษาผู้วิจัยพิจารณาจากเนื้อหาของงานเขียน กล่าวคือ ในงานสาระ
จากชีวิตเป็นงานที่ผู้เขียนน าเสนอความคิด ความรู้สึกของตนเองที่มีต่อสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการเห็น
ความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองที่ก าลังถูกเร่งรัดให้เกิดการพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม 
ส่งผลให้เกิดการท าลายธรรมชาติอย่างยิ่งยวด นอกจากเสนอให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในมมุมมองของ
ตนเองแล้ว ผู้เขียนยังน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข
ด้วย ซึ่งการแสดงความคิดของตนเองและแสดงตัวอย่างหนทางในการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาตินั้นได้รับ
การน าเสนอในงานบันทึกประสบการณ์เรื่อง “ผ่านมาทางความคิด” และ “บ้านเหล่านี้มีการค้นพบ” 
เช่นกัน ผู้วิจัยจึงเห็นว่างานเขียนประเภทสาระจากชีวิตทั้ง 5 เล่มและบันทึกประสบการณ์เป็นงาน
เขียนที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน ประกอบกับเป็นงานที่ตีพิมพ์ในช่วงเวลาใกล้ ๆ กัน ยกเว้นเรื่อง “บ้าน
เหล่านี้มีการค้นพบ” ที่ตีพิมพ์หลังงานเขียนสารคดีเล่มอ่ืน ๆ อยู่หลายปี ผู้วิจัยจึงน างานเขียนทั้ง 2 
ประเภทมาศึกษาในหัวข้อเดียวกันคือ “ความเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ร่มเงาธรรมชาติ”  
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ส่วนงานเขียนสาระจากชีวิตเชิงสุขภาพเป็นงานเขียนที่มีเนื้อหาและลักษณะเฉพาะที่แตกต่าง
ไปจากงานสาระจากชีวิตและบันทึกประสบการณ์ คือ เป็นงานที่น าเสนอถึงการเยียวยารักษาร่างกาย
ของผู้เล่าจากความเจ็บป่วย เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเล่มจึงเป็นวิธีการและหนทางการรักษาตัว ทั้งสาเหตุ
ของโรค วิธีการรักษา รวมถึงวิธีการดูแลตนเองโดยการพ่ึงพาธรรมชาติและพ่ึงพาตนเองให้มากที่สุด 
ผู้วิจัยจึงน างานเขียนสาระจากชีวิตเชิงสุขภาพมาศึกษาแยกในหัวข้อ “ชีวิตที่พ่ึงพาธรรมชาติและการ
รักษาสิ่งแวดล้อม”  

4.1.1 ผู้หญิงในงานเขียนสาระจากชีวิตและบันทึกประสบการณ์ : ความเป็นหนึ่งเดียวภายใต้

ร่มเงาธรรมชาติ 

งานเขียนสาระจากชีวิตของศิเรมอร อุณหธูป เป็นงานเขียนสารคดีประเภทความเรียงที่
ผู้เขียนจะมุ่งแสดงความคิดหรือความรู้สึกของตนที่มีต่อเรื่องที่ได้ประสบมาและน าเรื่องราวนั้นมา
ถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้รับรู้ โดยแฝงแง่คิดทางปรัชญาหรือข้อคิดเกี่ยวกับโลกและชีวิตให้ผู้อ่านได้ขบคิด
ต่อ เช่นเดียวกับงานเขียนบันทึกประสบการณ์ที่ผู้เขียนจะมุ่งบันทึกเหตุการณ์หรือสิ่งที่ตนได้เห็น 
พร้อมทั้งสอดแทรกทัศนคติของตนที่มีต่อสิ่งนั้นลงไปด้วย ดังนั้นผู้เล่าเรื่องที่แสดงความคิดของตนใน
เรื่องเล่านั้นจึงเป็นคนเดียวกับผู้เขียน สรรพนามที่ใช้ในการเล่าเรื่องจึงเป็นการใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 
คือ “ฉัน”และ “ดิฉัน” ทุกเรื่อง 

เนื้อหาของงานเขียนสารคดีทั้งสองประเภทจึงเป็นการแสดงความคิดของศิเรมอร อุณหธูปซึ่ง
เป็นผู้หญิงคนหนึ่งต่อเรื่องต่าง ๆ ที่ได้ประสบมา อาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตตอนที่ยังเป็นเด็กหรือเป็น
เรื่องที่พบเจอในชีวิตประจ าวัน โดยประเด็นที่น ามาเล่าจะเป็นเรื่องราวชีวิตประจ าวัน ทั้งเรื่อง
การศึกษา สุขภาพ ปัญหาครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ประเด็นที่เด่นชัดที่สุดและปรากฏใน
ทุก ๆ เล่มคือ เรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเรื่องที่เล่าจะมุ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างตัวผู้เล่ากับธรรมชาติแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ โดยเฉพาะการน าเสนอถึงความเป็นหนึ่งเดียว
ระหว่างผู้เล่าเรื่องกับธรรมชาติผ่านตัวตนของเขา ทั้งตัวตนด้านในคือ ในระดับของจิตวิญญาณซึ่ง
เกิดขึ้นจากการประจักษ์แจ้งในตัวตนเชิงนิเวศ และตัวตนด้านนอกคือ ตัวตนที่สัมพันธ์กับสังคมซึ่ง
แสดงผ่านบทบาทและนิเวศวิถีของผู้เล่าเรื่อง  

4.1.1.1 “ฉัน” กับการประจักษ์แจ้งในตัวตนเชิงนิเวศ  

การประจักษ์แจ้งในตัวตนเชิงนิเวศเป็นการเชื่อมโยงระหว่างตัวตนกับธรรมชาติในแง่ของ
มิติทางจิตวิญญาณ ซึ่งได้รับการกล่าวถึงในการเคลื่อนไหวทางนิเวศวิทยาเชิงลึกของ อาร์น แนส 
(Arne Naess) การเคลื่อนไหวทางนิเวศวิทยาดังกล่าวเป็นการเคลื่อนไหวที่ปฏิเสธแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของ “การเคลื่อนไหวทางนิเวศเชิงตื้น” ด้วยเห็นว่าเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม



  162 

ที่มองผลประโยชน์ของมนุษย์เป็นส าคัญ วิธีการแก้ปัญหาจึงเน้นวิธีการปฏิบัติที่จะน าไปสู่การรักษา
สุขภาพและความมั่งคั่งของมนุษย์ แต่ส าหรับแนสนั้นการมองปัญหาต้องมองอย่างลุ่มลึก เข้าถึงราก
ของปัญหาและไม่มองเพียงแค่ผลประโยชน์ของมนุษย์เท่านั้น แต่ต้องค านึงถึงชีวิตทั้งมวลบนโลก 
(กานต์มณี ภู่ภักดี, 2547: 56)  การเคลื่อนไหวทางนิเวศวิทยาเชิงลึกจึงเป็นการพยายามแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมโดยให้ความส าคัญกับมิติทางจิตวิญญาณมากขึ้น มองว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ 
มีความเชื่อมโยงกับสรรพสิ่งในธรรมชาติอย่างแยกไม่ขาด รวมถึงมองว่าชีวิตทุกชีวิตในโลกมี คุณค่า
และมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่เท่าเทียมกัน 

นิเวศวิทยาเชิงลึกของแนสมีญาณทัศนะ ( Intuition) ส าคัญที่ว่าด้วยการหยั่งรู้ถึง
ธรรมชาติและความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนที่ร้อยรัดกับชีวิตอ่ืน นั่นคือ การประจักษ์แจ้งในตัวตนที่
แท้จริง (Self-realization) อันจะน าไปสู่สิ่งที่ เขาเรียกว่าตัวตนเชิงนิเวศหรือตัวตนแห่งธรรมชาติ 
(Ecological Self) (กานต์มณี  ภู่ภักดี , 2547 : 58) การรับรู้ถึ งตัวตนของมนุษย์นั้ นขึ้นอยู่กับ
กระบวนการส านึกในตัวตน ซึ่งส าหรับตัวตนเชิงนิเวศของคนคนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คนคนนั้นจะ
ส านึกไปถึง กล่าวคือ ตัวตนเชิงนิเวศจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความส านึกในตัวตนของมนุษย์มิได้จ ากัดอยู่
เพียงแค่ตัวตนของเขาเองหรือมนุษย์ด้วยกัน แต่ขยายขอบเขตไปสู่สิ่งอ่ืน ๆ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต 
โดยจะเกิดขึ้นจากการมีประสบการณ์ในสถานการณ์หนึ่ง ๆ อย่างทันทีทันใด (กานต์มณี ภู่ภักดี , 
2547: 58) แนสจึงได้เสนอล าดับขั้นของพัฒนาการ 3 ระดับที่จะน าไปสู่ตัวเชิงนิเวศได้ ได้แก่ การ
ประจักษ์แจ้งในอัตตา การประจักษ์แจ้งในตัวตนขั้นกลาง และการประจักษ์แจ้งในตัวตนที่แท้จริง  

การประจักษ์แจ้งในอัตตา (ego-realization) เป็นการรับรู้ถึงตัวตนเฉพาะความเป็นตัว
ของตนเองที่ด ารงอยู่โดยแยกขาดจากสรรพสิ่งทั้งหลาย สิ่งนี้เรียกว่า อัตตา (ego) ซึ่งท าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางในการรับรู้และแสดงถึงปัจเจกภาวะของแต่ละคน 

การประจักษ์แจ้งในตัวตนขั้นกลาง (self-realization) เป็นการหยั่งรู้ถึงตัวตนที่ที่
สัมพันธ์กับผู้อ่ืน เริ่มพัฒนาจากเฉพาะตัวเราสู่ชีวิตอ่ืนที่กว้างขวางขึ้น มองว่าสิ่งอ่ืน ๆ ก็เหมือนกันกับ
เรา แนสเรียกสิ่งนี้ว่า identification เมื่อเกิดการประจักษ์แจ้งในระดับนี้ ตัวตนจะค่อย ๆ แปรสภาพ
มาสู่การมีส านึกร่วมในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสรรพสิ่ง ส านึกเช่นนี้จะท าให้เรารู้สึกเห็นอก
เห็นใจและเจ็บปวดเช่นเดียวกับพืชและสัตว์เมื่อเห็นเขาเหล่านั้นถูกท าร้าย น าไปสู่การดูแล ปกป้อง 
และรักษาชีวิตอ่ืน 

การประจักษ์แจ้งในตัวตนที่แท้จริง (Self-realization) เป็นการขยายการประจักษ์แจ้ง
ในตัวตนจากระดับกลาง ซึ่งเป็นการประจักษ์แจ้งที่ยังคงมีความเป็นตัวตนด ารงอยู่ แต่ส าหรับตัวตนที่
แท้นั้นเป็นการขยายไปสู่สรรพสิ่งที่กว้างขวางและยิ่งใหญ่ขึ้น นั่นคือ การรับรู้ว่าตัวเราคือผู้อื่น สรรพสิ่ง
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ทุกอย่างคือสิ่งเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ พืช สัตว์ สิ่งแวดล้อม และโลก การประจักษ์แจ้งเช่นนี้เป็น
สิ่งที่แนสเรียกว่า ตัวตนเชิงนิเวศหรือตัวตนแห่งธรรมชาติ (Ecological Self) ซึ่งเป็นการประจักษ์แจ้ง
ที่ส านึกได้ว่า สิ่งที่เราเรียกว่าตัวตนนั้น แท้จริงเป็นผลลัพธ์ของเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันอย่าง
ลึกซึ้ง ตัวตนของเราจึงมิได้ปรากฏอยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่อยู่บนความสัมพันธ์ที่เกาะเกี่ยวกันระหว่างเรา
กับสรรพสิ่งอื่น ๆ อย่างลึกซึ้ง 

องค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งของแนวคิดนิเวศวิทยาแนวลึกคือ ศาสนา อันเป็นความคิด
ความเชื่อพ้ืนฐานของมนุษย์ที่มีส่วนส าคัญในการก าหนดท่าทีของมนุษย์ต่อธรรมชาติ แนสจึงยอมรับ
ว่า ในการประจักษ์แจ้งในตัวตนเชิงนิเวศ ศาสนาเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ให้เกิดขึ้นได้ (ประเวศ อินทอง
ปาน, 2559: 26-27) ซึ่งในงานของศิเรมอร อุณหธูป ก็ได้แสดงให้เห็นการตระหนักในตัวตนของตนเอง
จนน าไปสู่การประจักษ์แจ้งในตัวตนที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติผ่านความเชื่อพ้ืนฐานทางศาสนาและ
ประสบการณ์ท่ีผู้เขียนมีร่วมกันกับธรรมชาติ ดังนี้ 

4.1.1.1.1 ตัวตนของผู้หญิงในงานเขียนสารคดี 

ดังที่กล่าวไปแล้วว่า ผู้เล่าเรื่องที่แสดงความคิดของตนในงานสารคดีของศิเรมอร 
อุณหธูปนั้นเป็นคนเดียวกับผู้เขียน และใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 คือ “ฉัน”และ “ดิฉัน” ในการเล่าเรื่อง 
เพ่ือให้เห็นตัวตนของ “ฉัน” ก่อนที่จะน าไปสู่ตัวตนที่ประจักษ์แจ้งในตัวตนเชิงนิเวศนั้น ผู้วิจัยขอ
กล่าวถึงประวัติและตัวตนของผู้เขียนโดยสังเขป 

ศิเรมอร อุณหธูป เป็นนักเขียนหญิงที่เกิดในครอบครัวนักประพันธ์ เขาเป็น
บุตรสาวของนักเขียนและนักแปลเรืองนาม “อุษณา เพลิงธรรม” หรือ ประมูล อุณหธูป เจ้าของนว
นิยายอันโด่งดังเรื่อง “จัน ดารา” กับคุณประยงค์ศรี อุณหธูป อดีตครูใหญ่โรงเรี ยนราชินี ในด้าน
การศึกษา ผู้เขียนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชินี และจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้านการท างาน นอกจากจะเป็นนักเขียนและนักแปลแล้ว 
ผู้เขียนยังมีประสบการณ์การท างานในด้านหนังสืออีหลายบทบาท ได้แก่ บรรณาธิการบริการนิตยสาร 
21, บรรณาธิการฝ่ายแฟชั่นและหน้าสตรี นิตยสารบี.อาร์. , บรรณาธิการฝ่ายแฟชั่นและคอลัมน์
สัมภาษณ์บุคคล นิตยสารดิฉัน 

ในด้านการเป็นนักเขียน ผู้เขียนมีงานเขียนชิ้นแรกเป็นเรื่องสั้น ตีพิมพ์ในวารสาร
สวนแก้วของมหาวิทยาลัยศิลปากร ขณะเรียนอยู่ชั้นปีที่ 1 และได้เดินเข้าสู่ถนนสายหนังสืออย่างเต็ม
ตัวหลังส าเร็จการศึกษา โดยเริ่มจากงานแปล สู่เรื่องสั้นที่เรื่องที่สอง ซึ่งเป็นผลมาจากแรงยุของสุวรรณี 
สุคนธา บรรณาธิการนิตยสารลลนาในขณะนั้น เมื่อมีเรื่องที่สอง เรื่องที่สาม สี่... ก็ตามเรื่อยมา เมื่อ
เขาได้ค้นพบความสุขจากการสร้างสรรค์เรื่องสั้นจนสามารถน ามารวมเล่มได้ถึง 2 เล่ม ในเวลาต่อมา
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จึงเริ่มเขียนเรื่องยาว นั่นคือ นวนิยายเรื่อง “ล าเนาป่า” (ล าเนาป่า , 2549: 193-194) ซึ่งเป็นงานที่
สร้างเกียรติประวัติให้กับเขาจากการได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติในปี 
2527 และได้รับคัดเลือกเป็นหนังสือหนึ่งในร้อยเล่มที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน และเป็นงานที่ท า
ให้ชื่อของ “ศิเรมอร อุณหธูป” เป็นที่รู้จักในวงการนักเขียนและนักอ่านมากขึ้น  

เริ่มแรกผู้เขียนได้รับความสนใจจากนักเขียนและนักอ่านจากการเป็นทายาทของ
นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียง ดังที่เขามักจะได้รับค าถามถึงต้นแบบของการสร้างงานหรืออิทธิพลจากงาน
เขียนของคุณพ่อเสมอ “ใคร ๆ ก็จะบอกว่า ‘เป็นลูกพ่อ’” “ตอนเราเขียนแรก ๆ ก็มักจะถูกมองว่า 
เรามีท่วงท านองภาษาที่คล้ายพ่อนะ” (ยุทธชัย สว่างสมุทรชัย , 2555) แม้ว่าในตอนนั้นผู้เขียนจะไม่
เคยอ่านงานของพ่อเลย แต่ก็ยอมรับว่าส่วนหนึ่งลีลาภาษาของเขาเป็นสิ่งที่ได้มาจากการฟังพ่อพูด
เวลาดื่ม ด้วยภาษาในตอนนั้นจะไม่ใช่ภาษาพูด แต่เป็นภาษาที่สวยงาม ได้ฟังแล้วเกิดความซาบซึ้ง แต่
โดยส่วนใหญ่แล้วลีลาหรือท่วงท านองภาษาของผู้เขียนเป็นสิ่งที่เขาได้จากการสะสมต้นทุนมาตั้งแต่
เด็ก ทั้งในเวลาเรียนวิชาวรรณคดีที่จะเก็บค าที่ไพเราะไว้ในตัว จากสมองลงสู่ใจ ประกอบกับการที่มี
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานเป็นหนังสือเล่มโปรด (มณีกรานต์, 2549: 23)  ท าให้เวลาว่างเขา
มักจะเปิดพจนานุกรม ค้นหาค าและได้พบคลังค า ซึ่งทั้งงดงาม ไพเราะและมีความละเอียดอ่อน การ
กอบเก็บถ้อยค าที่ไพเราะและมีความหมายดี ๆ มาไว้กับตัวอยู่เสมอ ท าให้งานเขียนเล่มต่อ ๆ มามี
ส านวนภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ สร้างลักษณะเฉพาะในแบบฉบับของเขาเอง ซึ่งท่วงท านองของภาษา 
เรื่องของการเลือกถ้อยค ามาใช้เล่าเรื่องในงานเขียนของผู้เขียนเป็นสิ่งที่ได้รับการกล่าวถึงและชื่นชม
จากนักอ่านและบรรณาธิการหนังสือมาโดยตลอด 

ศิเรมอร อุณหธูป นักเขียนภาษาสวยที่ เก็บเกี่ยวความคิด กลั่นกรองจาก
ประสบการณ์น าคุณประโยชน์สู่ผู้อ่านเก็บน าไปใช้กับชีวิตอย่างเต็มอิ่ม 

(ร่มไม้ชายคา, 2549: 6) 

“ชอบนักหนา เพราะนักเขียนที่มีความละเอียดอ่อนในงานเขียนนั่นค่อนข้างหา
ยากทีเดียว งานเขียนของคุณศิเรมอรส่วนมากอ่านแล้วสบายใจ เหมือนมีเพื่อนสนิทมาคุย 
คอยช้ีให้ดูโน่นดูนี่ และดูอย่างละเอียดลออเสียด้วยสิ อย่างเรื่องใกล้ตัวท่ีไม่ค่อยมีใครใส่ใจ 
เธอยังเล่าได้สละสลวย อบอุ่นในความรู้สึก 

(หญิงสองหัว, 2541) 
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ข้อความแรกเป็นข้อความในค าน าของส านักพิมพ์จากเรื่อง “ร่มไม้ชายคา”  
ข้อความท่ีสองเป็นค านิยมจากนักอ่านที่อยู่บนปกหลังของเรื่อง “หญิงสองหัว” ทั้งสองข้อความต่างชื่น
ชมส านวนภาษาของศิเรมอรว่าเป็นนักเขียนที่มีภาษาสละสลวยและมีท่วงท านองการเล่าเรื่องที่อบอุ่น 
อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้จากค าชื่นชมในข้อความข้างต้นคือ บุคลิกภาพและตัวตนของผู้เขียนที่ผู้อ่านสัมผัส
ได้ผ่านตัวอักษรในเรื่องเล่าของเขา ทั้งความช่างสังเกต การชอบเก็บเกี่ยวสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมาคิด
วิเคราะห์ ความละเอียดอ่อน และอบอุ่น ต่างเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดในงานของเขา ซึ่งตัวตนและลักษณะ
ของตนเองเช่นนี้เป็นสิ่งที่เขารับรู้ได้เช่นกัน  

อาจจะเป็นเพราะเราช่างสังเกตในจุดที่เขาไม่มองกัน มักจะเป็นอย่างนั้นค่ะ คือ
เรามองเห็นอะไรที่เพื่อนเขาไม่เห็นกัน เพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในโลกของเพื่อนและอยู่ใน
โลกของตัวเองด้วย ที่เราไม่มองข้ามสิ่งเล็กน้อยเหล่านั้น เพราะว่าในความเล็กและใน
ความใหญ่ส าหรับตัวเองแล้ว เรารู้สึกว่ามันเท่ากันเราควรดูแลสิ่งเล็กน้อยกะล่อยกะหลิบ
ไปด้วยกันเหมือนกันกับสิ่งแวดล้อมของเราบ้านของเรา เราก็ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งใน
บ้านของเราและรอบบ้านของเราด้วยใช่ไหมคะ หรือแม้กระทั่งส่วนตัวกับส่วนรวม ข้าง
นอกบ้านเราก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องยิ่งดูแลใหญ่ เพราะมันล้อมรอบบ้านของเรา 
สิ่งแวดล้อมรอบบ้านคือส่วนรวม ความเป็นสาธารณะทั้งหลายคือส่วนรวมแต่เรามักจะ
ดูแลส่วนตัวให้ดูดี ดูสะอาด แล้วก็ขว้างส่วนที่ดูไม่ดีออกไป ดังนั้นเรื่องตรงนี้ทุกคนต้อง
ช่วยกันรักษาและดูแล และการเป็นคนช่างสังเกตนี้เองจึงท าให้เกิดการสร้างตัวละคร
หลายต่อหลายตัวละครภายในเรื่องสั้น รวมถึงการใส่รายละเอียดต่าง ๆ ลงไปภายในเรื่อง
สั้นเหล่านั้น  

(ยุทธชัย สว่างสมุทรชัย, 2555) 

การเป็นคนช่างสังเกตและชอบเก็บรายละเอียดนี้เองท าให้งานเขียนของเขามีการ
บรรยายสิ่งรอบตัวหรือเรื่องที่เล่าถึงอย่างละเอียดลออ โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติที่ปรากฏ
อยู่เป็นจ านวนมากในงานสารคดี อันเป็นงานที่เธอเริ่มพลิกจากงานบันเทิงคดีมาเขียนในช่วงทศวรรษ 
2530 – 2540 จากการได้รับแรงกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ ที่เขาเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปมากจากการถูกเร่งพัฒนาให้
เจริญทั้งในทางพ้ืนที่และเศรษฐกิจ กรุงเทพฯ ในงานเขียนของเขาจึงมิใช่พ้ืนที่ที่สวยงาม สนุกสนาน 
เต็มไปด้วยแสงสีและความเจริญหรือเป็นสถานที่ที่ได้รับการพัฒนาจนดึงดูดให้ผู้คนขวนขวายเข้ามา
ประกอบอาชีพและอยู่อาศัย แต่เป็นสถานที่ที่ร้อน แห้งแล้ง หยาบกระด้าง และเต็มไปด้วยมลพิษ แม้
จะเป็นสถานที่ที่เธอเกิดและเติบโตขึ้นมาก็ตาม การมีทัศนคติต่อกรุงเทพฯ เช่นนี้ เป็นสิ่งที่เกิดจากการ
ที่ความเจริญที่มากข้ึนเรื่อย ๆ ของกรุงเทพฯ เข้ามารุกคืบและท าลายสิ่งที่เป็นความสุขของเขา นั่นคือ
ความเงียบ เรียบง่าย และธรรมชาติ  
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ร่มไม้ชายคาส าหรับฉัน คือเวลาของทุกวันท่ีได้ใช้ไปในร่มรื่นของพันธุ์ไม้ ตั้งแต่ริม
รั้วไล่เข้ามาถึงชายคาเรือน ที่ที่ยั งคงมีกิ่งก้านและสีเขียวของใบไม้ต่างพันธุ์ เคลียคลอ
สายตา ให้ความสดชื่นทุกช่องหน้าต่าง - - เรื่อยลึกจนถึงห้องครัวหลังบ้าน 

(ร่มไม้ชายคา, 2549: 9) 

ข้อความข้างต้น เป็นสิ่งที่ผู้เขียนกล่าวในหน้าค าน าของเรื่อง “ร่มไม้ชายคา” ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงตัวตนของเขาที่มีความรักและใกล้ชิดกับธรรมชาติมาโดยตลอด ในข้อความกล่าวถึง 
“ร่มไม้ชายคา” “ร่มไม้” เป็นค าที่ให้ภาพของต้นไม้ที่อยู่รวมกันเป็นจ านวนมากพอที่จะก่อให้เกิดร่ม
เงาป้องกันแสงแดด ส่วนค าว่า “ชายคา” เป็นค าที่เชื่อมโยงกับ บ้าน ที่อยู่อาศัย เป็นส่วนประกอบ
หนึ่งของบ้าน ร่มไม้ชายคา จึงเป็นกลุ่มค าที่บอกถึงสภาพแวดล้อมที่ผู้เขียนอยู่อาศัยว่า แม้จะอยู่ใน
กรุงเทพฯ แต่ที่ที่เป็นบ้าน เป็นพื้นที่แห่งความสุขของเธอ ไม่ใช่ตึกสูงอันเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความ
เจริญทางเศรษฐกิจ แต่เป็นบ้านที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ พันธุ์ไม้หลากชนิด นอกจากนี้ “ร่มไม้ชายคา” 
ยังเป็นส านวนที่หมายถึง ที่พ่ึงพาอาศัย ในที่นี้อาจตีความได้ว่า ต้นไม้ พันธุ์ไม้ที่อยู่รายล้อมรอบตัว คือ
ที่พ่ึงพิงทั้งทางกายและใจของเธอมาตลอดชีวิต และสถานที่ที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาตินี้เองเป็นสิ่งที่
หล่อหลอมตัวตนอันอ่อนโยน นุ่มนวลและรักทุกสิ่งในธรรมชาติของเขา ด้วยสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพนั้นเป็นส่วนส าคัญที่ส่งอิทธิพลต่อการหล่อหลอมตัวตนและก าหนดท่าทีของมนุษย์ต่อ
ธรรมชาติ ดังที่ ภัทรพร รักเรียน (2559: 60-61) กล่าวถึง ภูมิทัศน์หรือโลกทางกายภาพว่ามีอิทธิพล
อย่างมากต่อท่าทีของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิทัศน์ในวัยเด็กที่มี
ส่วนในการก าหนดบุคลิกภาพและนิสัยใจคอเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ การเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับพ้ืนที่
ธรรมชาติในวันเด็กจะค่อย ๆ ก่อตัวเป็นภูมิทัศน์ภายใน ( inner landscape) และช่วยสร้างความรัก
ต่อโลกชีวภาพ 

เราศรัทธาเรื่องวิถีธรรมชาติมานานแล้ว เพราะเราอยู่กับธรรมชาติมาก เหมือน
หัวใจเดียวกัน ตั้งแต่เด็กก็จะเป็นพวกเล่นอีหลุกขลุกขลุ่ยอยู่นอกบ้าน ซึ่งเด็กสมัยนี้ก็ไม่ได้มี
โอกาสเล่นแบบนั้นแล้ว มองว่าต้นไม้เป็นเพื่อนที่เงียบที่สุดในโลก เวลารู้สึกแย่ ๆ มานั่งอยู่
ในสวนอนาถา (สวนหน้าบ้านของเธอ) หรือสวนอะไรก็ได้ที่เป็นสวน ทุกอย่างมันจะลง 
ค่อย ๆ นิ่ง สงบ นิ่งเท่ากับความนิ่งท่ีอยู่ข้างนอก 

(ภัทรพร อภิชิต, 2552: 83-84) 

จากข้อความที่ผู้เขียนกล่าวข้างต้น ประกอบกับการพิจารณาผ่านงานเขียนของ
เขาพบว่า ผู้เขียนเป็นบุคคลที่มีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติตั้งแต่วัยเยาว์ ด้วยบริเวณบ้านที่เขาอยู่ตอน
เด็กนั้นติดริมคลองและมีต้นไม้พันธุ์ไม้หลายชนิดทั้งในและนอกบ้านให้เขาได้รู้จัก รอบ ๆ บ้านมีพ้ืนที่
ส าหรับการวิ่งเล่น ท ากิจกรรมกับญาติพ่ีน้อง การได้เติบโตในสถานที่ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ได้
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ใกล้ชิดกับธรรมชาติในทุกวันท าให้เขาเกิดความผูกพันต่อทั้งสถานที่และธรรมชาติที่แวดล้อม 
โดยเฉพาะต้นไม้ที่ เขาจดจ าได้ ในทุกรายละเอียด ด้วยนอกจากต้นไม้จะเป็นส่วนหนึ่ งของ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เขาใกล้ชิดแล้ว ต้นไม้ยังมีสถานภาพเป็นเพื่อนที่เขารักอีกด้วย 

วันท่ีเขาออกดอกขาวพราวเต็มต้น ฉันก็จังงังแล้ว ฉันรักเขาเลย ไม่ได้นึกชอบเฉย
เฉย เขาช่างน าความช่ืนใจมาให้ฉัน มาให้โลกตรงหน้า ฉันและทุกทุกคนที่เห็น แต่คน
เหล่านั้นจะรู้สึกช่ืนใจและหลงรักตะขบเช่นฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้ 

กลีบดอกของเขาบอบบางน่ารัก เหมือนดอกไม้เด็กเด็กที่หน้าตาเด๋อด๋า แต่ก็ขาว
ผุดผาดน่าเอ็นดูนัก เวลาแดดเช้าเริ่มจับ เขาขาวพราวเต็มต้นไปหมด นกยังไม่มา เด็กเด็กท่ี
เป็นญาติของฉันก็ยังไม่โผล่ ฉันเลยคุยกับดอกไม้เด็กเด็กเพลินอยู่คนเดียว ฉันมีเรื่อง
มากมายมาคุยได้ทุกวัน ส่วนใหญ่แล้วเราคุยกันด้วยความสุขท้ังนั้น 

นกมา ฉันก็คุยกับนก แต่คุยในใจไม่ออกเสียง กันเขาบินหนี ถ้าท าตัวไม่กระดิก
แต่ออกเสียง ประเดี๋ยวนกก็ไม่เชื่อน ้าหน้าฉันน่ะสิ บางทีฉันก็เป็นเหน็บบ่อยเหมือนกันนะ 
ยืนเอาขาเหนี่ยวกิ่งไว้นานนานหรือนั่งคุดคู้บนกิ่งใหญ่หน่อย แต่ฉันก็ยอมแลกกับเหน็บไม่รู้
กี่ขนดตามขาตามแขน - - เพื่อจะได้อยู่ตรงนั้นให้ได้นานนาน 

(ร่มไม้ชายคา, 2549: 54-55) 

ข้อความข้างต้น แสดงให้เห็นสายสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนกับธรรมชาติ ในที่นี้เขา
เล่าถึงต้นตะขบที่อยู่ใกล้บ้านของเขาในวัยเด็ก ต้นตะขบต้นนี้สูงใหญ่จึงเป็นที่ให้เขาหลบซ่อนคุณยาย 
อีกทั้งยังเป็นต้นไม้ที่มีดอกสวย มีผลที่อร่อย และที่ส าคัญเป็นเพ่ือนคุยในยามเหงา เขาจึงหลงรักต้นไม้
ต้นนี้เข้าอย่างจัง จากการเล่าเรื่องของเขาที่บรรยายถึงต้นตะขบข้างต้นท าให้เห็นว่าเขามองต้นตะขบ
เป็นบุคคลบุคคลหนึ่งที่มีชีวิต สามารถแสดงอาการ สีหน้า ท่าทางได้เหมือนกับมนุษย์ การบรรยาย
เช่นนี้นอกจากจะแสดงให้เห็นความผูกพันของเขากับธรรมชาติแล้ว ยังท าให้ผู้อ่านได้ท าความรู้จักและ
รู้สึกสนิทสนมกับต้นตะขบของเขาตามไปด้วย อีกทั้งการเล่าเรื่องยังท าให้เห็นถึงความอ่อนโยน ไร้
เดียงสาของธรรมชาติที่มีต่อเขา และในขณะเดียวกันก็สัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนของเขาที่มีต่อ
ธรรมชาติผ่านถ้อยค าที่บรรยายถึงต้นตะขบ ทั้ง “กลีบดอกบอบบาง” “หน้าตาเด๋อด๋า” “ขาวผุดผาด” 
และ “น่าเอ็นดู” ในที่นี้ ธรรมชาติจึ งมีอิทธิพลในการหล่อหลอมตัวตนที่อ่อนโยน นุ่มนวล และ
ละเอียดอ่อนของเขา ซึ่งตัวตนเช่นนี้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนจากท่าทีที่เขามีต่อธรรมชาติเมื่อเติบโต
ขึ้น ผ่านการใช้ชีวิตและงานเขียนที่เขาสร้างสรรค์ 
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ความอ่อนโยน ละมุนละม่อมของผู้เขียนนอกจากจะเป็นสิ่งที่มาจากการใกล้ชิด
กับธรรมชาติแล้ว ส่วนหนึ่งยังมาจากการเลี้ยงดูและซึมซับจากผู้ใหญ่ในครอบครัว ซึ่งผู้ใหญ่ที่ผู้เขียน
กล่าวถึงอยู่เสมอในงานเขียนคือ แม่ ยาย และป้า เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มคนที่ผู้เขียนมักจะเล่าถึงและมี
ปฏิสัมพันธ์ด้วยคือ ผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัวที่กล่าวไปแล้ว เพื่อน หรือแม้กระทั่งบุพการี
ของเพ่ือน ส่วนหนึ่งเพราะเขาเป็นผู้หญิง ที่รู้จักและคุ้นเคยกับผู้หญิงมาตลอดชีวิต และอีกส่วนที่ส าคัญ
คือ ผู้หญิงที่อยู่รอบตัวเขาเหล่านี้เป็นบุคคลที่เห็นแก่ส่วนรวม มีความรักในธรรมชาติและมีความห่วงใย
ต่อเด็ก 

“...พอมะขามตายเสียแล้ว ป้าก็เศร้า จับเจ่าละซิทีนี้ ดิฉันจึงขมีขมันหาต้นใหม่
มาปลูกให้ (โดยยืมมือพ่ีสะใภ้อีกที) และโดยได้รับอนุเคราะห์จากคุณลุงจำเนียร เหมะรัต 
หรือ ‘คนดง’ ท่านให้มาถึงสองต้น เป็นมะขามหวานเสียด้วย ป้าปุ้ยของดิฉันจึงค่อยยิ้มได้ 

ผู้ใหญ่ยุคก่อนท่านเป็นคนรักต้นไม้ต้นไร่ รักเหมือนญาติคนหนึ่งเลยทีเดียว ผิด
กับผู้ใหญ่ยุคนี้”  

(มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว, 2540: 40-41) 

แต่ถ้าทำอะไรไม่เข้าแก๊ปออกมาให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สายตาป้า และรวมเลยไป
ถึงเยาวชนไทย -- วัยที่ป้าเทิดทูนไว้ในดวงใจชนิดที่ว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีทุกคนจะต้อง
ช่วยกันประคบประหงบเยาวชนไทยให้ก้าวข้ึนไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีให้ได้แล้วละก็ มีหวังถูกป้า
แช่งชักหักกระดูกก่อนล้มตัวนอนทุกคืนแน่ ๆ  

(มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว, 2540: 114) 

ข้อความทั้งสองข้อความข้างต้น เป็นข้อความที่ผู้เขียนเล่าถึงป้าของเขา ในทีนี้
แสดงเห็นเห็นทั้งความรักของป้าที่มีต่อธรรมชาติจากความรู้สึกเศร้าเสียใจที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นต้นไม้ตาย 
และเห็นความห่วงใยที่ป้าของเธอมีต่อเด็กจากการที่ป้าจะแช่งชักหักกระดูกคนที่น าพาเด็กและเยาวชน
ไปในทางที่เสื่อมเสีย แม้ถ้อยค าที่ใช้เล่าถึงป้าจะไม่ได้แสดงให้เห็นท่าทีที่นุ่มนวลหรืออ่อนโยนของ
ผู้หญิงคนหนึ่ง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าป้าของเธอเป็นคนที่มีความเมตตาและโอบอ้อมอารีต่อเด็กและ
ธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งคุณลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่ผู้เขียนมักจะเชิดชูธรรมชาติเช่นกัน ในงานเขียน
ของเขามักจะกล่าวถึงธรรมชาติในลักษณะของการเป็นมารดาผู้โอบอุ้ม ธรรมชาติคือ มารดาผู้ให้ชีวิต
และโอบอุ้มเลี้ยงดูสรรพสิ่งด้วยความการุณย์ จากความเคารพในธรรมชาติและซึมซับจากผู้หญิงใน
ครอบครัวท าให้ตัวตนหรือคุณลักษณะของมารดาผู้การุณ์ฉายชัดอยู่ในตัวของผู้เขียนเช่นเดียวกัน เห็น
ได้จากทัศนคติและการปฏิบัติของเขาต่อชีวิตอ่ืน รวมถึงผ่านบทบาทของมารดาที่เลี้ยงดูบุตร สั่งสอน
ให้รู้จักรักธรรมชาติและเมตตากรุณาต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ  
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ฉันจะพูดกับเขาเบา ๆ ค่อย ๆ ถึงเรื่องราวของต้นไม้ข้างบนโน้น ช้ีชวนให้เขา
เห็นการเคลื่อนไหวช้า ๆ ของสิ่งมีชีวิต..นกกางเขนบ้าน นกกินน้ำหวานตัวเล็ก ๆ ผึ้งตัว
น้อยที่ทำรังอยู่บนต้นสูงของจำปี พอดอกแก้วบานก็พากันออกมาเอาน้ำหวาน รังของเขา
เริ่มขยายขึ้นเรื่อย ๆ  

.. นกกระจอกที่ชอบมากันเป็นฝูง ปากแหลมของมันจิกยอดอ่อนของตำลึงหัก
ร่วงลงเกือบเกลี้ยง ..นกปรอดชอบมาเป็นคู่ มาอาบน้ำในจานน้ำนกบนระเบียงข้างบน 
ส่วนกางเขนบ้านมักลงเล่นในอ่างน้ำในสวน 

ลูกสาวจึงรู้จักพี่นก พี่ผึ้ง พี่มดดำ พ่ีผีเสื้อ พ่ีกระรอก นกกระจอก พี่ปลา พี่กบ
หิน ข้างอ่างน้ำนกตั้งแต่อายุ 6 เดือน  

แล้วยังช่วยแม่ฮัมเพลงต้นไม้ในกระถาง “พี่มะนาว พี่ใบยาว พี่ใบกลม..”  

(หน้าต่างบานโต, 2542: 256) 

ในการสั่งสอนเลี้ยงดูลูก ผู้เขียนมักจะพาลูกสาวของเธอไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ 
เพ่ือให้ลูกได้ใกล้ชิด ท าความรู้จักและซึมซับความเป็นธรรมชาติ ด้วยส าหรับเขาแล้วการที่เด็กได้
ใกล้ชิดและรู้จักธรรมชาติตั้งแต่ยังเล็ก ๆ นั้น เป็นสิ่งที่จะปลูกฝังให้เด็กมีจิตใจที่อ่อนโยน น าไปสู่การ
เห็นคุณค่าและหวงแหนธรรมชาติเมื่อเติบโตขึ้น “ฉันจึงเชื่อว่า ถึงลูกสาวจะค่อนข้างฮึดฮัดใจร้อน แต่ก็
อ่อนคลายลงได้เหมือนกัน ด้วยการกล่อม-เกลาเขาด้วยอ้อมโอบของธรรมชาติ และของเราอยู่เสมอ” 
(หน้าต่างบานโต, 2542: 257) ในข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้เขียนไม่ได้สอนในลักษณะให้ลูกสาว
ท่องจ าว่าสัตว์ชนิดไหนเป็นอย่างไร มีคุณค่าหรือประโยชน์ต่อมนุษย์เช่นใดบ้าง แต่เป็นการค่อย ๆ เล่า
เรื่อง ชี้ชวนให้ดูเพ่ือที่เขาจะได้ท าความรู้จักและเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวด้วยตนเอง การท าเช่นนี้จะท า
ให้เด็กได้สร้างประสบการณ์และสายสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับธรรมชาติขึ้น ดังที่เห็นได้จากการที่ลูก
สาวของเธอเรียกธรรมชาติรอบตัวว่า “พ่ี” ในทีนี้นอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในฐานะญาติ
แล้ว ยังเป็นการปลูกฝังเรื่องความมีชีวิตของธรรมชาติไปในตัวอีกด้วย  

จากการศึกษาประวัติของผู้เขียนผ่านบทสัมภาษณ์ในแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และงาน
เขียนของเขาพบว่า ตัวตนของผู้เขียนที่ปรากฏผ่านงานเหล่านี้ ทั้งความช่างสังเกต ความละเอียดอ่อน 
ความอ่อนโยน และความสุภาพนุ่มนวล เป็นสิ่งที่หล่อหลอมมาจากการใกล้ชิดธรรมชาติในวัยเด็กและ
การเลี้ยงดูของครอบครัว น าไปสู่ท่าทีและทัศนคติเชิงบวกที่เขามีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อ
เติบโตขึ้น จากการรู้จักตนเองและสร้างตัวตนธรรมชาติขึ้นได้น าไปสู่การขยายตัวตนของเขาที่มากไป
กว่าการรู้จักตนเอง เป็นตัวตนที่เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับธรรมชาติในมิติที่ล ้าลึกกว่า
ปรกติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านงานเขียนสาระจากชีวิตของเขา ดังที่ผู้วิจัยจะ
วิเคราะห์ในหัวข้อถัดไป 
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4.1.1.1.2 การหยั่งรู้ในความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนกับธรรมชาติ 

ฉันพร้อม ทุกลมหายใจ 

สรรเสริญ คณุงามของธรรมชาต ิ

ด้วยกาย วาจา และใจ 

(อกแผ่นดิน, 2542: 9) 

ข้อความข้างต้นเป็นข้อความที่ปรากฏอยู่ในค าน าของงานเขียนสาระจากชีวิต
เรื่อง “อกแผ่นดิน” ผู้วิจัยน าข้อความนี้ขึ้นมาเพ่ือกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนกับธรรมชาติใน
งานเขียนสาระจากชีวิตของศิเรมอร อุณหธูป ด้วยข้อความข้างต้นเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็น
ความรู้สึกของศิเรมอร ผ่านฐานะของผู้เขียนงานที่มีต่อธรรมชาติ รวมถึงแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เขียนกับธรรมชาติในมิติของจิตวิญญาณได้เป็นอย่างดี ในที่นี้ธรรมชาติมิได้เป็นเครื่องจักรที่ไ ร้ชีวิต
เฉกเช่นที่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท าให้เป็น แต่ธรรมชาติในความรู้สึกของผู้เขียนคือตัวตนอัน
ยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่เขาให้ความเคารพทั้งกาย วาจาและใจ โดยมองว่าธรรมชาติคือชีวิตที่มีจิต
วิญญาณ มีความงาม สมควรแก่การได้รับความเคารพและสรรเสริญ ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับ
ธรรมชาติจึงเป็นการเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนอันยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะมีชีวิตเคียงไปกับธรรมชาติ ซึ่งการ
ตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนกับสรรพสิ่งทั้งหลายในธรรมชาติ รวมถึงรับรู้ถึงความ
ศักดิ์สิทธิ์ของโลกธรรมชาตินี้เป็นส่วนส าคัญของจิตวิญญาณเชิงนิเวศและเป็นสิ่งที่ปรากฏในงานสาระ
จากชีวิตของศิเรมอร อุณหธูปทุกเล่ม 

จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนกับธรรมชาติเกิดขึ้นจากความผูกพัน
ในวัยเด็กและได้พัฒนาความผูกพันนี้สู่จิตวิญญาณเชิงนิเวศท่ีเอ้ืออิงต่อสรรพสิ่ง ไม่ใช่แค่ต้นไม้ ดอกไม้ 
ใบหญ้า แต่เป็นสรรพสิ่งทั้งปวง ดังในเรื่อง “ร่มไม้ชายคา” ที่ให้ภาพความผูกพันระหว่างผู้เขียนกับ
ธรรมชาติไว้อย่างละเมียดละไม “มันเริ่มขึ้นง่ายง่าย ก็เริ่มตรงหัวใจนี่เอง เริ่มตรงที่ความรัก รักสิ่งที่
อยู่ในธรรมชาติทั้งหมด...เพ่ือนรัก สีเขียว เพ่ือนกบ กิ้งก่า อึ่งอ่าง คางคก เพ่ือนนก มด กระรอก ผึ้ง 
แล้วยังเพ่ือนยามราตรีอย่างหิ่งห้อย ยุง และแมลงหลากหลาย” (ร่มไม้ชายคา , 2536: 16) งานเขียน
เล่มนี้ตีพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2538 จึงเป็นงานที่เป็นเสมือนปฐมบทของงานเขียนสาระ
จากชีวิตของศิเรมอร อุณหธูป ที่แม้จะไม่ได้พูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากนักเมื่อเทียบกับเรื่องอ่ืน ๆ  
แต่หนังสือเล่มนี้ก็ได้แสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นในการก่อร่างสร้างตัวของจิตวิญญาณเชิงนิเวศภายในตัว
ของผู้เขียน จากการมองธรรมชาติรอบตัวอย่างเป็นมิตรในวัยเด็ก ได้หล่อหลอมให้ผู้เขียนเติบโตเป็น
คนที่รักธรรมชาติและใคร่ครวญถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง  
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งานเขียนเรื่องนี้กล่าวถึงการใช้ชีวิตภายใต้ร่มไม้ชายคาธรรมชาติของผู้เขียน
ตั้งแต่ยังเด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ กล่าวได้ว่าธรรมชาติอยู่ในทุกช่วงชีวิตของผู้เขียน  “จ าได้ว่าฉันเป็น
เพ่ือนกับแก้วตั้งแต่ยังวัยน้อย แม้บ้านเกิดจะไม่ได้ปลูกแต่ฉันก็รู้จักเขานอกบ้านตลอด พบเขาครั้งแรก
ที่โรงเรียนไปนั่งเล่นเป็นคนใบ้อยู่ใต้ต้นของเขา แล้วจึงได้เงยหน้าขึ้นไปเห็น” (ร่มไม้ชายคา , 2538: 
14) ในบท “ขาวพรมลมพร่าง” แสดงความผูกพันระหว่างผู้เขียนกับธรรมชาติผ่านต้นแก้ว โดย
ผู้ เขียนเล่าถึงการเติบโตในแต่ละช่วงชีวิตของตนที่ มีต้นแก้วเป็นส่วนหนึ่ งเสมอ เขาเรียนรู้
ประสบการณ์ในแต่ละช่วงชีวิตพร้อม ๆ กับที่เรียนรู้ต้นแก้วไปทีละส่วน ตอนเด็กเขาได้ค้นพบความ
สวยงามของดอกแก้ว ตอนเป็นนักเรียนเขาได้ค้นพบคุณสมบัติของใบแก้ว ตอนเป็นนักศึกษาเขาได้
พ่ึงพาล าต้นของต้นแก้วคอยปลอบประโลมยามเศร้า จนในยามที่เขาแต่งงานอันเป็นวัยที่เขามี
ประสบการณ์มากขึ้น เขาได้รู้จักแก้วในทุก ๆ ส่วน ไม่ว่าจะใบ ดอก ล าต้น กิ่งก้าน จนไปถึงรากล้วน
เป็นสิ่งที่เขาได้ใกล้ชิด ดูแลและสังเกตอย่างสม ่าเสมอ นั่นท าให้เขาค้นพบว่าต้นแก้วคือ “เพ่ือน” คือ
ชีวิตหนึ่งที่แสนวิเศษและเป็นชีวิตที่ควรได้เติบโตไปตามธรรมชาติ มิใช่เป็นไปตามท่ีมนุษย์ควบคุม 

เขาชอบฝน จึงขยันออกดอกจัง แล้วยังชอบน ้าที่พรูเป็นสาย พอจับได้ ฉันก็ขยันฉีด
น ้าให้เป็นฝอยข้ึนสูง แต่แล้วกลับสงสาร ปล่อยเขาเป็นไปตามธรรมชาติเถิด  

  เขามีชีวิตอยู่เป็นเพื่อนเราก็วิเศษแล้ว เขายังออกดอกให้ยิ่งพิเศษที่สุด 

วันท่ีแก้วเริ่มหล่นพราวเต็มพื้น เจาร่วงแทบไม่ขาดสายอทั้งกลางวันกลางคืน ก็ต้นเขา
ใหญ่สูงและดอกดกออกปานนั้น กลีบขาวขาวร่วงปลิวลงมาไม่หยุดจากช่อนั้นช่อนี้ -เป็นสาบ
กลีบสีขาว แต่เพียงสองวันก็หมด 

- - ฉากสั้นสั้นท่ีพาให้ฉันแจ่มใสเป็นสุขเป็นส่วนพิเศษที่สุดของชีวิตแน่แล้ว เมื่อใกล้ถึง
วันดอกไม้บานเต็มต้น แล้วยังได้นิ่งชมลมร่ายกลีบดอกแก้ว ขาวพรมลมพร่าง 

(ร่มไม้ชายคา, 2549: 17-18)  

การตระหนักถึงความมีชีวิตในธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่ งของการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ด้วยเมื่อเรามองว่าธรรมชาติมีชีวิต มีจิตวิญญาณ เราจะไม่ท าร้ายหรือเบียดเบียนสิ่ง
เหล่านั้น ดังเช่นที่ผู้เขียนปฏิบัติต่อต้นแก้ว แม้เขาจะต้องการให้ต้นแก้วออกดอกเร็วเพ่ือความสวยงาม 
แต่ด้วยตระหนักถึงสายสัมพันธ์ที่โอบล้อมเขากับต้นแก้วเอาไว้ว่า ต้นแก้วมิใช่สิ่งของที่เขาจะยึดถือมา
เป็นของตนและก าหนดให้มีชีวิตไปตามที่เขาต้องการ แต่เป็นเพ่ือน เป็นชีวิต ที่ควรได้เติบโตไปตาม
วิถีทางของตน เมื่อเขาหยั่งรู้ถึงความมีชีวิตและสายสัมพันธ์นี้เขาจึงปล่อยต้นแก้วให้มีชีวิตไปตาม
ธรรมชาติและยอมรับที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศโดยรบกวนธรรมชาติให้น้อยท่ีสุด  
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การมองว่าต้นแก้วมีชีวิต นอกจากจะแสดงผ่านสิ่งที่เขาปฏิบัติกับต้นแก้วแล้วยัง
แสดงผ่านสรรพนาม “เขา” ที่ผู้เขียนใช้แทนต้นแก้วอีกด้วย การใช้สรรพนามเช่นนี้โดยปรกติแล้ว
มักจะใช้กับมนุษย์ แต่ผู้เขียนใช้กับธรรมชาติแสดงให้เห็นว่าเขามองธรรมชาติทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีชีวิต
จิตใจ เป็นบุคคลบุคคลหนึ่ง ด้วยเราจะพบว่ามีการเรียกธรรมชาติเช่นนี้ในงานเขียนเขาทุก ๆ เรื่อง 
กลวิธีทางภาษาดังกล่าวเป็นสิ่งที่เจมส์ ฮิลล์แมน ผู้คิดค้นจิตวิทยาแม่แบบเรียกว่า “การมองทุกสิ่งเป็น
บุคคล” (personifying) ซึ่งเป็นสิ่งที่ สเตฟาน  ฮาร์ดิ้ง น ามาปรับใช้ในการสร้างความสัมพันธ์แบบจิต
วิญญาณระหว่างมนุษย์กับโลกขึ้น หลักการนี้จะท าให้เรารับรู้ถึงการมีอยู่ของสรรพสิ่งอ่ืนอย่างลึกซึ้ง 
และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างเหมาะสมทั้งต่อหน้าและลับหลัง ด้วยการมองว่าทุกสิ่งมีชีวิต จะท าให้
เกิดความตระหนักว่าโลกทั้งมวลคือการสื่อสารสัมพันธ์อย่างแนบชิดระหว่าง บุคคล ซึ่งไม่ได้จ ากัด
เฉพาะมนุษย์เท่านั้น (สเตฟาน ฮาร์ดิ้ง, 2556: 63-64)  

--กลางสังกะสีแผ่นหนึ่ง ตรงรูผุกร่อนเป็นวงกลมบิ่นบิ่นเล็กเล็กนั้น หากกว้างกว่า
รูอื่น มีเถาผักบุ้งเลื้อยลอดออกมายาวสักหนึ่งคืบเด็ก ใกล้กับยอดช่ออ่อน มีดอกผักบุ้งบาน
รับสายแดดเช้าอยู่ดอกหนึ่ง และอ้อล้ออยู่กับลมเบาเคล้า เป็นจังหวะที่กลีบเบาสีม่วงขาว
เจือชมพูบางบาง เหหันดอกมาทางฉันเหมือนตั้งใจทักทาย สวัสดี—อย่างเงียบเงียบ
ปราศจากสุ้มเสียง 

ฉันทักตอบ เริ่มคุยด้วยสายตากับหัวใจอย่างเงียบเงียบปราศจากสุ้มเสียงปานกัน 
ขณะมือสาละวนปิดแอร์ ดับเครื่อง ปลดเกียร์ว่าง ดึงกุญแจออก หยิบกระเป๋าสะพายกับ
ตะกร้าสัมภาระ 

หากนัยน์ตาของฉัน รวมทั้งหัวใจทั้งดวงคอยเวียนเคล้าจดจ่ออยู่กับภาพงามบน
ความกร่อนผุ หรือภาพงามของการพบกันหนแรกกับผักบุ้งช่อน้ี ช่อที่เขาอุตส่าห์แทรกลอด
ออกจากรั้วทึบของบริเวณบ้านจนได้ คล้ายกับกระหายอยากรู้อยากเห็นโลกภายนอกเต็ม
แก่ 

...ได้มองดูผู้คนเดินมาเดินไป ท าท่าท าหน้าหลายหลายแบบ กิริยาแผกต่าง เห็น
ทุกสิ่งทุกอย่างบนถนนซอยแห่งน้ี 

ช่ออ่อนแลดอกบาน ดูราวกับสนใจไปหมด 

ครั้นรถแล่นเร็วผ่าน เถาดอกของเขาก็ไหวเทิ้มอย่างกับตระหนกอกสั่น แล้วก็
สงบ 

--เหมือนความสงบกลางใจของฉันขณะนั้น ที่ได้ทอดสายตาออกไปพบความ
น่ารักของแม่ยอดช่ออ่อนละมุน หรือธรรมชาติละเมียดละไมที่แม้ดูเล็กน้อยกะล่อยกะหลิบ 
หากเมื่อโผล่ออกมาเพียงปลายก้อย กลับแต้มให้ซากส่วนผุกร่อนตรงนั้น สว่างงามขึ้นทัน
ตาและกลมกลืนกับความรู้สึกของฉัน ราวกับเป็นเนื้อเดียวกัน 
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(หญิงสองหัว, 2541: 18-19) 

ข้อความข้างต้น แสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนกับธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกที่ ด้วยผู้เขียนเป็นคนที่รักธรรมชาติและให้ความสนใจกับธรรมชาติอยู่เสมอ 
แม้ธรรมชาตินั้นจะอยู่ในจุดที่ผู้คนมองข้าม ไม่ให้ความสนใจ แต่เขากลับสังเกตเห็น รวมถึงมองลึกเข้า
ไปถึงตัวตนของธรรมชาติและสื่อสารกับธรรมชาตินั้น ๆ ด้วยใจที่อ่อนโยน ดังที่เห็นได้จากการทักทาย
ระหว่างเขากับช่อดอกผักบุ้ง ความมีชีวิตและการเป็นบุคคลบุคคลหนึ่งของธรรมชาติอย่างช่อดอก
ผักบุ้งข้างต้น ไม่ใช่แค่มาจากสรรพนาม “เขา” ที่ผู้เขียนใช้เรียกเท่านั้น แต่ยังเห็นได้จากค าอ่ืน ๆ ที่
เขาใช้เรียกช่อดอกผักบุ้งอย่างนุ่มนวล เช่น “แม่ยอดช่ออ่อนละมุน” ประกอบกับการเล่าเรื่องที่
บรรยายช่อดอกผักบุ้งอย่างมีชีวิตชีวา เห็นการแสดงอากัปกิริยา การเคลื่อนไหว ทั้ง “มองดู” “ไหว
เทิ้มอย่างกับตระหนกอกสั่น” ราวกับช่อดอกผักบุ้งเป็นมนุษย์คนหนึ่ง การมองธรรมชาติอย่างมีชีวิต
ราวกับเป็นบุคคลบุคคลหนึ่งเช่นนี้ท าให้เขาเกิดความตระหนักในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับธรรมชาติ
ว่าทั้งเขาและช่อดอกผักบุ้งต่างเป็นชีวิตและมีความ “กลมกลืนกับความรู้สึก ราวกับเป็นเนื้อเดียวกัน” 
ดังนั้น แม้เขาจะเห็นความงามของช่อดอกผักบุ้งแต่สิ่งที่ เขาท าไม่ใช่การเข้าไปสัมผัสหรือเก็บมา
ครอบครองเป็นเจ้าของ แต่เป็นเพียงการชื่นชมทางสายตาและทางใจ ด้วยความตระหนักที่ว่า “เรา” 
ต่างด ารงอยู่ในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศอย่างเท่าเทียมกัน  

การยอมรับที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศจึงแสดงผ่านการที่ผู้เขียนมองว่า
ทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติมีชีวิตและมีคุณค่าเท่าเทียมกัน แม้รูปภายนอกหรือวิถีทางการด าเนินชีวิตของ
สรรพสิ่งเหล่านั้นจะแตกต่างจากมนุษย์แต่สิ่งที่มีเหมือนกันนั่นคือ ชีวิต  และเป็นชีวิตที่เราต้องให้
ความส าคัญและปฏิบัติต่อชีวิตเหล่านั้นด้วยความอารี ดังที่เขากล่าวถึงเรื่องของต้นไม้ไว้ว่า “ต้นไม้ใน
บ้านกับต้นไม้นอกบ้านมีความส าคัญต่อฉันเท่า ๆ กัน” (หน้าต่างบานโต , 2542: 227) นั่นเพราะ
ส าหรับเขาไม่ว่าจะต้นไม้ สัตว์ หรือกระทั่งผืนแผ่นดิน ต่างก็มีคุณค่า มีอิสระในตัวเอง ไม่ว่าใครก็ไม่มี
สิทธิ์ถือครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งการที่เขามองว่าธรรมชาติมีชีวิตและเท่าเทียมกันนี้ยังท า
ให้เขาเข้าใจบทบาทหน้าที่อันแท้จริงของสรรพสิ่งในธรรมชาติ รวมถึงสัมผัสได้ถึงสายสัมพันธ์ที่
เชื่อมโยงร้อยรัดถึงกันผ่านบทบาทหน้าที่ในระบบนิเวศอย่างแยกไม่ขาด 

คืนนั้นฉันจึงได้ฝันเห็นคุณยายนับไม่ถ้วน ท้ังคุณตาคุณย่าคุณลุงคุณพ่อคุณพี่ป้าน้าอา
แม่ปู่น้องหลานเหลนโหลน ต่างเป็นดั่งรากที่ไปท่ัว รวมทั้งตัวฉันเองด้วย ต่างหยัดรากแก้วลึกลง
กับแตกรากฝอยขยับขยายไปถ้วนทุกสารทิศ ผ่านบ้านโน้นเรือนนี้รั้วนั้น..ท้ังต่อเชื่อมรากของกัน
และกันไปทัว่โลก 

 



  174 

ในขณะที่ล าร่างล าต้นต่างแตกใบแผ่กิ่งก้านสาขาดอกผลกิ่งก้านแล้วกิ่งเล่า เหยียดต้น
สูงขึ้น -- สูงขึ้น ให้ร่มเงากว้างขึ้น กว้างขึ้น จนร่มเงาชนร่มเงายาวเหยียด -- แผ่ร่มเย็นไปท่ัวโลก 

และเพราะทุกต้นทุกคนทุกผู้ ต่าง ยืนอยู่คู่ฟ้าเดียวกันตลอดมา  

(อกแผ่นดิน, 2542: 73) 

ข้อความข้างต้นมาจากบท “ยืนอยู่คู่ฟ้าเดียวกัน” ในงานเขียนเรื่อง “อก
แผ่นดิน” อันเป็นงานเขียนสาระจากชีวิตที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ ใน
ที่นี้เขาได้น าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติผ่านสิ่งที่เขาฝันถึง ความฝันที่เล่านี้
สามารถตีความถึงสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อสารได้ว่า การที่จะมีโลกที่สงบสุขต้องอาศัยความร่วมมือของ
ทุกสรรพสิ่งในโลก เนื่องจากทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ต่างเชื่อมโยงถึงกันหมด ทุกคนมีหน้าที่ มีบทบาท
ของตนในระบบนิเวศและต้องท าหน้าที่ของตนโดยไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน  เขาเปรียบเทียบสรรพสิ่ง
ทั้งหลายในโลกธรรมชาติกับรากของต้นไม้และใช้ค าเรียกญาติของมนุษย์แทน เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงและเป็นครอบครัวเดียวกันของสรรพสิ่ง รากที่แตกฝอยเชื่อมถึงกันทั้งโลก คือสาย
สัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในระบบนิเวศที่บางครั้งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่สายสัมพันธ์นั้นมีอยู่จริง 
การกระท าของมนุษย์ที่ไม่เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ในระบบนิเวศล้วนส่งผลถึงระบบนิเวศท้ังหมด ใน
ความคิดของเขาสรรพสิ่งในโลกธรรมชาติจึงมีชีวิตและเป็นชีวิตที่เชื่อมโยงกับมนุษย์ในฐานะส่วนหนึ่ง
ของระบบความสัมพันธ์ที่สร้างความสมดุลในระบบนิเวศ นอกจากนี้ความฝันของผู้เขียนยังแสดงให้
เห็นถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณของเขาจากการหยั่งรู้ถึงตัวตนที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและ
สัมผัสถึงความมีชีวิตในสรรพสิ่งอ่ืน การด าเนินชีวิตด้วยการหยั่งรู้นี้ จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างตัวเขาเองและผู้อ่ืน  จนน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างประสานกลมกลืนในโลกธรรมชาติ  

ในขณะที่บท “ยืนอยู่คู่ฟ้าเดียวกัน” ผู้เขียนได้สัมผัสถึงความเชื่อมโยงระหว่าง
ตนเองกับธรรมชาติในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งในระบบแห่งความสัมพันธ์ที่ร้อยรัดถึงกันแล้ว  ใน
บท “เพลงเริ่มรุ่ง” จากเรื่องอกแผ่นดินเช่นเดียวกัน ผู้เขียนยังได้สัมผัสถึงความมีชีวิตของธรรมชาติ
ในอีกฐานะหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ในฐานะที่เท่ากันกับมนุษย์ แต่เป็นในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงถึงการ
เชื่อมโยงทางจิตวิญญาณ จากประสบการณ์ตรงที่ผู้เขียนได้ประสบขณะที่เขาได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ
ในชีวิตประจ าวัน 
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ด้วยการเคลื่อนไป เคลื่อนมา โผล่ลับ โผล่ ลับ ท่ีเป็นพลังแก่แผ่นดิน เป็นก าลังแก่โลก 
ด้วยมหานุภาพแห่งธรรมชาติหรือพลังบริสุทธิ์เท่านั้น -- ที่อุ้มชูโลกไว้ทั้งปวงทั้งหมด และด้วย
พลังธรรมชาติผสานอยู่ในพลังความรู้สึกทั้งหมดทั้งปวงของฉัน ฉันได้ก้มกราบแผ่นดิน กับทุก
สรรพสิ่งที่คือโลกแห่งนี้ และเหนือขึ้นไปในจักรวาลนั้น รู้สึกถึงพลังบริสุทธิ์ไหลวนเข้าสู่หัวใจ
เบื้องลึก...  

(อกแผ่นดิน, 2542: 95)  

ข้อความข้างต้นเป็นความรู้สึกของผู้ เขียนที่มีต่อธรรมชาติเมื่อเขาได้เห็น
ธรรมชาติในยามเช้า โดยปรกติกิจวัตรประจ าวันที่ผู้เขียนมักจะท าคือการใช้เวลาในการนั่งมอง
ธรรมชาติ ทั้งพิจารณาท้องฟ้ายามพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า ดูท้องฟ้าเปลี่ยนสีในยามเย็นและนั่งฟัง
เสียงของธรรมชาติ แต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่เขาจะเกิดประสบการณ์ทางจิตวิญญาณขึ้น ในครั้งนี้เขาตื่น
ขึ้นมาฟังเสียงนกร้อง ขณะที่เขาก าลังมองท้องฟ้าที่ค่อย ๆ ปรากฏแสงของดวงอาทิตย์แทนความมืด
มิดของกลางคืน ฉับพลันนั้นราวกับแสงอาทิตย์ที่ก าลังเรืองรองขึ้นได้จุดประกายการรับรู้ของเขาให้
แจ่มแจ้ง นาทีนั้นเขารับรู้ถึงพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเขา พลังของธรรมชาติที่เป็นผู้ให้ชีวิตแก่สรรพสิ่งทั้ง
ปวง ในที่นี้ธรรมชาติได้กลายเป็นชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งที่เขาให้ความเคารพ ประสบการณ์ที่ได้รับ
จากธรรมชาติในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่หยั่งรู้ถึงตัวตนอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ น าไปสู่การเคารพ 
ศรัทธาและน้อมรับพลังนั้นเข้าสู่จิตวิญญาณของตน 

จะเห็นได้ว่าผู้เขียนกับธรรมชาตินั้นมีความผูกพันร้อยรัดกันอยู่ในทุกช่วงเวลา ด้วยเขาน้อม
รับธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด าเนินชีวิต ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของเขาจึงเป็ น
สิ่งที่ได้มาจากการมีประสบการณ์ร่วมกับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นในยามหลับหรือตื่น ขณะที่ก าลัง
ท างานหรือเวลาที่มีความสุข รู้สึกเศร้า เหงา หรือเสียใจ  เขาให้ธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเสมอ 
โดยเฉพาะในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกและความคิดนั้นเขาเห็นว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่ สามารถเยียวยา
จิตใจของมนุษย์ให้ดีขึ้นได้ ทั้งในฐานะของการเป็นพลังที่ปลอบประโลมจิตใจและฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ
ด้วยการน าพาให้เข้าถึงธรรม ดังที่ปรากฏในงานสาระจากชีวิตเรื่อง “หญิงสองหัว”  

เหมือนชีวิตยังนั่งทื่ออยู่ แต่หัวใจก าลังขอพักครึ่ง ท่องไปกับสายน ้าเย็นขณะนั้น ทั้ ง
ปลอบประโลม ลูบหน้าลูบตัวให้อย่างอ่อนโยน รู้สึกคล้ายคล้ายน ้าแทรกเข้าไปสู่เนื้อ ผ่านขุมขน
ทุกทุกขุม ปลอบเย็น ประโลมหยาด หยดลูบ ผ่านผิว และเคลื่อนตรงเข้าหาหัวใจ -- จึงเย็น
อย่างอบอุ่นด้วยธาตุที่อ่อนโยนยิ่งของน ้า 

เหมือนแผ่วมือของธรรมชาติช่วยไล่ไล้กลืนขมอิ่มตัวของฉันให้จืดลงบ้าง แต่ละช่วง 
ทรกรรมอันนี้ฉันจ าได้ดีนัก จ าได้แล้วจึง ‘ทิ้งได้’ นั่งละเลียดรสขื่นกลืนรสขม สมน ้าหน้ากะลา
หัวเจาะ ลูกสาวใครปะเหมาะอย่าให้นานปานนี้ เสียเวลามีค่าของชีวิต 
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พาตัวพาหัวใจออกจากวงร้อยของฤทธิ์พิษรักได้แล้ว กลับมาสู่ตัวเองอีกครั้ง สู่จิตที่
เป็นอิสระ จึงตระหนักว่าความเบา ความว่าง อาการนิ่งน่ิงเฉยเฉย ข้างในนี้ คือท่ีสุดของทั้งหมด 
ไม่ต้องไปรนหา เพรียกโหยอะไรอีกแล้ว เข้าใจแล้ว 

(หญิงสองหัว, 2541: 102-103)  

ข้อความข้างต้นเขาเล่าถึงช่วงเวลาที่เขาได้รับความเจ็บปวดจากความรักจนละเลย
ตนเอง ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง ทั้งร่างกายและจิตใจจึงเจ็บป่วย ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานนั้นเขา
ได้พาตนเองเข้าหาธรรมชาตินั่นคือ สายน ้า เมื่อเขาได้สัมผัสกับสายน ้าเขารับรู้ถึงพลังแห่งการเยียวยาที่
แทรกซึมลึกไปทั่วทุกอณูขุมขน ซึมลึกไปถึงหัวใจ ณ ห้วงเวลานั้นเขารับรู้ถึงจิตที่เป็นอิสระ ไม่ยึดติด ไม่
ไขว่คว้าในสิ่งใด เขาสัมผัสได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติผ่านสายน ้า พร้อม ๆ กับที่จิตวิญญาณของ
เขาได้รับปลดปล่อยออกจากกรงขังที่ยึดติด  เขาเรียนรู้ที่จะปล่อยใจให้ว่างเปล่า ไหลไปได้อย่างอิสระ
เช่นสายน ้า เรียนรู้ที่จะสงบนิ่งและมั่นคงเช่นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา ในที่นี้ธรรมชาติได้สอนให้เขาเข้าถึง
ธรรม เริ่มตั้งแต่พิจารณาถึงความทุกข์ รู้ถึงเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นแล้วน าไปสู่การปล่อยวาง ปล่อยวางทั้ง
ความทุกข์และปล่อยจิตให้วางเปล่า สู่การละซึ่งจากกิเลสตัณหาทั้งปวง ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จึงเป็น
ประสบการณท์างจิตวิญญาณที่ได้รับจากธรรมชาติอย่างแท้จริง  

จากประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่ได้รับข้างต้นแสดงให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างธรรมชาติกับผู้เขียนในมิติทางจิตวิญญาณที่สัมพันธ์กับความเชื่อและแก่นหลักของศาสนา ใน
ความคิดของผู้เขียนเขามองว่า ธรรมชาติคือ สัจธรรม การเดินเข้าหาธรรมชาติ คือการเดินเข้าหาความ
จริงที่จะท าให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ “เพราะในที่สุดแล้วมนุษย์ต้องเคลื่อนไปหาสัจธรรม เคลื่อนไป
หาความจริง ธรรมชาติคือความจริง” (ภัทรพร อภิชิต, 2552: 88) ซึ่งความคิดเช่นนี้เป็นความคิดที่สืบ
ทอดมาจากรากวัฒนธรรมไทยที่มองว่า  

ในโลกทัศน์ไทยความจริงหรือธรรมะย่อมด ารงอยู่แล้วในธรรมชาติ ดังปรากฏว่า 
ธรรมะ และ ธรรมชาติ มีรากศัพท์เดียวกัน และสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบด้วยพระองค์เองที่
เรียกว่าตรัสรู้ ก็คือกฎของธรรมชาติหรือสัจธรรม เพื่อไปสู่การค้นพบเช่นนี้ บุคคลอาจเจริญรอย
ตามได้ด้วยการพินิจพิจารณามองเห็นสิ่งที่ปรากฏในความเป็นจริง การเรียนรู้กฎธรรมชาติจึง
เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาธรรมะ  

(กอบกาญจน์ ภิญโญมารค, 2554: 69) 

ในข้อความที่ยกมาจากเรื่อง “หญิงสองหัว” จึงเป็นสิ่งที่อธิบายได้อย่างดีถึงการ
เรียนรู้สัจธรรมจากธรรมชาติ จนน าไปสู่การเข้าถึงแก่นหลักของพุทธศาสนา ด้วยผู้เขียนเคยกล่าวว่า 
“ตอนแรกอ่านหนังสือธรรมะก็ยังไม่เข้าเนื้อ แต่จับไว้อยู่ รู้ว่าใช่แต่ยังปลิว ๆ ของเรา” (ภัทรพร อภิชิต, 
2552: 88) การที่เขาอ่านหนังสือธรรมะแล้วยังไม่สามารถเข้าถึงธรรมได้นั้น ก็เพราะเขายังไม่ได้ประสบ



  177 

กับเหตุการณ์ที่น าไปสู่การพิจารณาความเป็นจริงของธรรมชาติอย่างลึกซึ้งหรือยังมิได้น าธรรมะที่อ่าน
ไปปฏิบัติจริง จนเมื่อเขาได้เผชิญกับความทุกข์และมีธรรมชาติเข้ามาปลอบโยน เขามองเห็นความเกี่ยว
เนื่องกันของสรรพสิ่งผ่านสายน ้าที่มีการเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง มีการแปรเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ  จาก
ความเคลื่อนไหวของสายน ้าสู่ความสงบในจิตใจ เขาได้ใคร่ครวญลึกเข้าไปภายในของตนเอง ส ารวจถึง
ความทุกข์ ที่มาของทุกข์ และการหลุดพ้นจากความทุกข์ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นประสบการณ์ที่
น าไปสู่การตระหนักในความสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนกับธรรมชาติในมิติที่ลึกไปกว่าความสัมพันธ์ทาง
กายภาพ เป็นมิติทางจิตวิญญาณที่พาเขาเข้าไปถึงแก่นของธรรมะในพุทธศาสนา และเป็นสิ่งที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาทางจิตวิญญาณและตัวตนที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอย่างแท้จริง 

แม้ ในความคิดของนั กคิดตะวันตกบางคนเช่น  จอห์น  พาสมอร์  ( John 
Passmore) จะมองว่าโดยสาระแล้ว พุทธปรัชญาเป็นปรัชญาที่ปฏิเสธโลก และมีท่าทีที่ส่อแสดงถึง
ความ “เกลียดโลก” จากการที่จุดหมายปลายทางของพุทธศาสนาคือการมุ่งสู่การหลุดพ้นจากเครื่อง
พันธนาการทั้งปวงทางโลก ซึ่งเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลที่มิได้โยงไปสู่โลกภายนอก (เนื่องน้อย บุณย
เนตร, 2537: 134) แต่ในความคิดของเนื่องน้อย บุณยเนตร (2537) กลับเห็นว่า แม้การมุ่งเน้นการ
แก้ปัญหาความทุกข์ของมนุษย์และการหลุดพ้นจากวัฏสงสารในพุทธศาสนาจะเป็นเรื่องของปัจเจก แต่
การจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้นั้นมนุษย์ต้องท าลายมโนทัศน์ผิด ๆ หรือแก้ไขโลกทัศน์ของตน ซึ่งสิ่งที่เอ้ือ
ให้เกิดทุกข์นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเฉพาะตนเอง แต่สัมพันธ์กับผู้อื่นและโยงใยไปถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตนเองกับโลกภายนอกด้วย เพ่ือหนทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ มนุษย์จึงต้องมองโลกอย่าง
ถูกต้องและสัมพันธ์กับโลกอย่างถูกต้อง นั่นหมายความว่า หนทางสู่การหลุดพ้นจากทุกข์ในพุทธ
ศาสนานั้นมิได้น าไปสู่ท่าทีที่เกลียดโลกหรือปฏิเสธการเข้าไปสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและโลกภายนอก แต่เป็น
การปฏิเสธ “โลก” ที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยให้ความหมายผูกพันกับ “อัตตา” ซึ่งแยกไม่ออกกับความเห็น
แก่ตัว การแก้ปัญหาความทุกข์เพ่ือน าไปสู่การหลุดพ้นนั้น จึงเป็นการพิจารณาทั้งการให้ค่าและ
ความหมายแก่ตนเองและทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน รวมถึงโลกภายนอกที่โยงใยถึง
กัน อันจะน าไปสู่เปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ จิตส านึกและตัวตนที่คับแคบสู่ตัวตนที่กว้างใหญ่ที่สุด นั่นคือ 
ส านึกที่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับสรรพสิ่งทั้งหลายในธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เขียน
เช่นเดียวกัน “พอโลกข้างในตัวเองกว้างขึ้น โลกข้างนอกก็ไม่มีที่คับแคบคับขันส าหรับตนเองอีกต่อไป” 
(หญิงสองหัว, 2541: 51) 

เราจะเห็นได้ว่าประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่ผู้เขียนได้รับนั้นไม่จ าเป็นที่จะต้อง
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ทางศาสนาหรือพ้ืนที่ที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างป่าเขา แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ 
ทุกเวลา ระหว่างที่เขาด าเนินชีวิตตามปรกติ นั่นก็เพราะเขารู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เขาจึง
สามารถสัมผัสและรับรู้ถึงธรรมชาติได้ทุกที่ ดังในบท “อยู่ในหัวใจละมุน” จากเรื่องร่มไม้ชายคา 
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ผู้เขียนค้นพบว่าการเข้าถึงธรรมชาติไม่จ าเป็นต้องไปชนบทหรือป่าเขา แต่เราสามารถสัมผัสกับ
ธรรมชาติได้ทุกที่ เพราะตัวเราก็คือธรรมชาติ 

คราวโน้น เป็นการเดินเข้าหาธรรมชาติในอีกลักษณะหนึ่ง ไปให้ธรรมชาติชะล้าง 
ปลอบโยน ปลอบประโลม ไปเอาความเย็นออกมา 

พอพบแดดจัด เย็นก็จาง ก็แค่นั้นเอง 

เริ่มหันกลับไปท าความเข้าใจกับความเครียดทั้งหลาย หาผลมาตอบเหตุ หาเหตุมา
ตอบผล ไม่เข้าข้างตัวเอง ไม่เข้าข้างใคร และหาตรงกลางเจอ ความกระจ่างก็เริ่มเยี่ยมหน้าเข้า
มาทีละเรื่อง คลี่ - - คลาย 

ไม่ไปหาต้นไม้ใบหญ้า ป่าเขา ล าธาร ห้วย เกาะ ทะเล ในแบบเก่าอีกแล้ว แต่จะเดิน
เคียงไปกับเขา ตลอดเวลาและทุกลมหายใจด้วยความเข้า -ใจ 

ใจของธรรมชาติ ใจของเรา 

แดดจัด เราก็ยืนอยู่ได้ เราชนะแล้ว 

 (ร่มไม้ชายคา, 2549: 29-30)   

ผู้เขียนนั้นเคยเป็นคนที่คิดว่าการที่จะสัมผัสถึงธรรมชาติหรือได้รับพลังจาก
ธรรมชาติได้นั้นก็ต่อเมื่อเข้าหาธรรมชาติที่สมบูรณ์ห่างไกลจากความเป็นเมือง ดังที่ปรากฏในงานเขียน
บันเทิงคดีก่อนหน้าที่เมื่อตัวละครต้องการเข้าหาธรรมชาติมักจะต้องออกไปยังชนบท ไปป่า เขาที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ ตัวละครจึงจะค้นพบคุณค่าของชีวิตตนเองและธรรมชาติก็จะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเมื่อ
เป็นธรรมชาติที่ห่างไกลจากเมือง ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติหรือคุณค่าของธรรมชาติเองในความคิด
เช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน และยังแสดงให้เห็นทัศนะคติของผู้เขียนว่าเขายังคงมองตนเองแยกออกจาก
ธรรมชาติ แต่เมื่อเขาได้พิจารณาถึงสิ่งต่าง ๆ ตั้งค าถามและตอบตนเองได้ การเข้าหาธรรมชาติจึงไม่
จ าเป็นต้องออกเดินทางเข้าป่า ไม่ต้องไปทะเลเท่านั้นอีกต่อไป แต่สามารถสัมผัสหรือเข้าหาธรรมชาติ
ได้จากรอบ ๆ ตัวของเรา ด้วยหัวใจของเรา การที่เขากล่าวว่า “ใจของธรรมชาติ - ใจของเรา” ยังแสดง
ถึงการรวมมนุษย์กับธรรมชาติให้เป็นหนึ่งเดียว 

สิ่งที่แสดงให้เห็นการพัฒนาทางจิตวิญญาณของผู้เขียนที่พัฒนาไปสู่จิตวิญญาณ
เชิงนิเวศอย่างแท้จริง ปรากฏในตอนท้ายของเรื่อง “อกแผ่นดิน” เมื่อเขาน้อมรับธรรมชาติเข้ามาสู่
หัวใจของตน สิ่งที่เกิดขึ้นมิใช่แค่ตระหนักถึงความมีชีวิตของธรรมชาติและรับรู้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาติเท่านั้น แต่จิตวิญญาณของเขาพัฒนาไปถึงความคิดที่ว่า เขาคือธรรมชาติ ธรรมชาติกับเขา
คือส่วนหนึ่งส่วนเดียวกัน ดังที่เขากล่าวถึงร่างกายของตนเองว่า “แขนแมนของฉันอาจคือก้านคือกิ่ง 
ขาเท้าของฉันอาจคือรากแก้ว ล าตัวคือล าต้น ศีรษะคือเรือนยอด และที่สุดแล้วหัวใจคือดอกผลนั่น
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เทียว” (อกแผ่นดิน , 2542: 165) การพัฒนาทางจิตวิญญาณเช่นนี้เป็นสิ่งส าคัญ เพราะเมื่อเขา
ตระหนักถึงตัวตนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ ท่าทีที่เขาจะปฏิบัติต่อธรรมชาติย่อมแตกต่าง
ไปจากเดิม เมื่อธรรมชาติและเขาเป็นหนึ่งเดียวกันการท าร้ายธรรมชาติย่อมไม่ต่างไปจากการท าร้าย
ตนเอง ความเจ็บปวดที่ธรรมชาติได้รับเขาย่อมได้รับเฉกเช่นเดียวกัน 

การหยั่งรู้ในความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนกับธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ นั้นเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ผู้เขียนมิได้คาดหวังให้เกิด บางครั้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการบ่มเพาะของวันเวลาที่ได้
ใกล้ชิดธรรมชาติ บางครั้งเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นจากการนั่งมองธรรมชาติด้วยจิตที่ว่างเปล่าและรับรู้
ธรรมชาติด้วยหัวใจมิใช่เหตุผล สิ่งที่เกิดขึ้นจากการหยั่งรู้ถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติในทุก 
ๆ ครั้งคือ จิตวิญญาณที่ได้รับการพัฒนา เขาเริ่มจากการรับรู้ว่าธรรมชาติคือชีวิต เป็นเพ่ือน พ่ีน้อง 
เป็นครอบครัวเดียวกับมนุษย์ในข่ายใยของความสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ จนน าไปสู่การรับรู้ถึงตัวตนอัน
ยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติที่ท าให้เขารู้สึกว่าตนเองเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาติ ที่ส าคัญคือการรับรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับธรรมชาติในมิติทางจิตวิญญาณได้น าพา
เขาเข้าไปถึงแก่นของพุทธศาสนาและเป็นสิ่งที่ท าให้เขาได้พัฒนาจิตวิญญาณของตนเองไปสู่จิต
วิญญาณเชิงนิเวศอย่างแท้จริง การเข้าถึงธรรมะท าให้เขาขยายการรับรู้จากตัวตนอันคับแคบสู่การ
เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติต่อธรรมชาติอย่างเอ้ืออารี  

4.1.1.2 “ฉัน” กับบทบาทเชิงนิเวศ 

ในหัวข้อที่แล้วผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับผู้เขียนใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่น าไปสู่การพัฒนาทางจิตวิญญาณ ซึ่งความสัมพันธ์ที่ปรากฏในงานเขียนนั้นล้วนเป็น
สิ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เขียนมีธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบในการสร้างแนวทางกา ร
ด าเนินชีวิตของตน การที่เขาตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนกับธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่น าไปสู่
การใช้ชีวิตโดยค านึงถึงธรรมชาติเป็นส าคัญ จากวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเป็นที่ยอมรับแล้วว่า
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของมนุษย์เป็นส่วนส าคัญของการท าลายสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ แต่ถึงแม้
ธรรมชาติจะส่งสัญญาณเตือนถึงมหันตภัยที่โลกก าลังเผชิญเพียงใด ผู้คนส่วนใหญ่กลับเลือกที่จะ
เพิกเฉยและด าเนินชีวิตด้วยการพร่าผลาญสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติต่อไป  ท่ามกลางวิกฤติที่นับวันมี
แต่จะเพ่ิมความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ นั้น ยังมีคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงวิถีทางการด าเนินชีวิตของ
ตนที่เคยแยกขาดจากธรรมชาติ มาเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนเพ่ือความอยู่รอดของโลกใบนี้ 
หนึ่งในนั้นคือ ศิเรมอร อุณหธูป ผู้ซึ่งด าเนินชีวิตของตนอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติท่ามกลางวิถีชีวิต
กระแสหลักของเมืองใหญ่และเป็นบุคคลหนึ่งที่ใช้บทบาทนักเขียนของตนในการเรียกร้องให้ผู้คนหัน
มาสนใจและให้คุณค่าธรรมชาติผ่านงานเขียนของตนเอง 
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4.1.1.2.1 วิถีธรรมชาติ-วิถีธรรม : วิถีชีวิตสีเขียวในเมืองใหญ่  

ศิเรมอร อุณหธูปเป็นบุคคลหนึ่งที่ให้ความสนใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
เป็นพิเศษ โดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครอันเป็นสถานที่ที่เขาเกิดและเติบโตขึ้นมา 
ความเปลี่ยนแปลงของเมืองจากความร่มรื่นของพ้ืนที่สีเขียวที่เขาเคยพบเห็นในวัยเด็กสู่ความกระด้าง
แห้งแล้งของตึกคอนกรีตดังเช่นปัจจุบัน รวมถึงสภาพอากาศที่ร้อนและเป็นพิษนั้นเป็นสิ่งที่เขากังวลถึง
อยู่เสมอ ความเป็นเมืองในความรู้สึกของเขาคือ สังคมที่เร่งเร้าให้คนแก่งแย่งแข่งขันกันเพ่ือสะสมเงิน
ทองให้ได้มากที่สุด และน าเงินนั้นมาใช้ซื้อสิ่งของเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ทรัพย์สินที่มี
จึงเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความมั่งมีของผู้ถือครอง ค่านิยมเช่นนี้เป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการท าลาย
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยธรรมชาติเป็นสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นทรัพยากรหรือทุนที่เปลี่ยนเป็นเงินได้
มหาศาล  เขาจึงมักวิจารณ์ถึงการพัฒนาของสังคมเมืองที่สนใจพัฒนาเพียงวัตถุจนละเลยการพัฒนาที่
จิตใจ ในขณะที่คนส่วนใหญ่ของสังคมชอบที่จะมีเงิน มีทรัพย์สมบัติมาก เขากลับปฏิเสธค่านิยม
กระแสหลักของสังคมที่ให้ค่ากับสิ่งเหล่านี้ “ระหว่างทอง - เพชรกับต้นไม้ใหญ่ ฉันไม่เคยเลือกสองสิ่ง
แรก ต่อให้ใส่หีบกุดั่นมากองให้พะเรอพันลึก สมบัติแบบนี้ไม่เข้าตาฉันตั้งแต่เป็นสาวขึ้นมาจนถึงวันนี้” 
(หน้าต่างบานโต, 2542: 247) สถานที่อย่างเมืองใหญ่จึงเป็นสถานที่ที่แล้งไร้ทั้งจิตวิญญาณและ
ธรรมชาติ ยิ่งส าหรับผู้คนที่แสวงหาวิถีชีวิตดั้งเดิมและธรรมชาติอย่างเขาแล้วเมืองเป็นสถานที่ที่ไร้
ความหมายอย่างสิ้นเชิง แม้เมืองจะเป็นสถานที่ที่ไม่น่าอยู่เพียงใดก็ตาม แต่ก็มิใช่ทุกคนจะสามารถหัน
หลังให้เมืองและเลือกไปใช้ชีวิตในชนบทที่ใกล้ชิดธรรมชาติได้ ผู้เขียนที่เป็นหนึ่งในนั้นจึงเลือกที่จะ
สร้างชีวิตในเมืองของตนให้มีคุณค่าและมีความหมายแทน โดยชีวิตที่ว่านี้คือชีวิตที่มีวิถีสอดคล้อง
กลมกลืนกับไปกับวิถีของธรรมชาติ มีการพึ่งพาตนเองให้ได้มากท่ีสุดและเป็นวิถีชีวิตที่ส่งผลกระทบถึง
ธรรมชาติน้อยท่ีสุด  

ในเรื่อง “บ้านเหล่านี้มีการค้นพบ” เขาบันทึกเรื่องราวของตนเองและกลุ่มคนที่
ปฏิเสธต่อค่านิยมกระแสหลักของสังคม หันเข้าหาวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและสอดคล้องไปกับธรรมชาติ 
ส าหรับตัวผู้ เขียนนั้นเริ่มต้นจากความตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะเรื่อง
วิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมที่ก าลังเกิดขึ้นและคาดว่าจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ  เขาตัดสินใจที่จะทิ้งสมบัติชิ้น
หนึ่งซึ่งเป็นสมบัติที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นสิ่งซึ่งแสดงฐานะส าหรับใครหลายคนนั่น
คือ รถยนต์ “ฉันขายรถตั้งแต่ยุคน ้ามันแพงมาก โหดแรกบอกกับตัวเองว่าเพราะโลกเปลี่ยนแปลงไป
มากมายจนนึกไม่ถึงและนึกคาดเดาอะไรไม่ได้เลยในวันข้างหน้า” (บ้านเหล่านี้มีการค้นพบ , 2552: 
10) การขายรถเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมที่จะละทิ้งความสะดวกสบายจากสิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้นมาเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ แต่กลับเป็นสิ่งที่ไม่เพียงแต่บั่นทอนสุขภาพชีวิตของ
มนุษย์และธรรมชาติ แต่ยังน าไปสู่การพร่าผลาญธรรมชาติและท าลายสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งยวดด้วย 
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เมื่อตระหนักได้เขาจึงพร้อมที่จะละทิ้งสิ่งเหล่านี้และพร้อมที่จะมีวิถีชีวิตที่อาจจะไม่สะดวกสบาย
เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาเป็นสิ่งที่คุ้มค่ายิ่งกว่า เขาได้สุขภาพที่ดี ได้รับมิตรภาพ และค้นพบ
ความงามของธรรมชาติจากสองข้างทางที่เดิน ด้วยพื้นฐานความคิดที่มองทุกชีวิตว่ามีสิทธิเท่าเทียมกัน
ในการมีชีวิตอยู่ เมื่อมนุษย์เป็นชีวิตหนึ่ง ธรรมชาติก็เป็นชีวิตหนึ่ง ดอกไม้ ต้นไม้ สัตว์ที่เราเคยพานพบ
มาก็เป็นชีวิตหนึ่ง และชีวิตเหล่านี้ต้องเผชิญกับปัญหาที่มนุษย์เป็นตัวการส าคัญ ดังนั้นเพ่ือความอยู่
รอดของส่วนรวม มนุษย์ทุกคนต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เคยชิน ด้วยการปฏิเสธความ
สะดวกสบายที่แลกมาด้วยการท าลายชีวิตอ่ืนและโลก การทิ้งรถยนต์เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่เขา
ท า แต่ก็เป็นหมุดหมายส าคัญในการสร้างวิถีชีวิตสีเขียวขึ้นท่ามกลางวัฒนธรรมกระแสหลักอย่างลัทธิ
บริโภคนิยมในเมืองใหญ่ 

ทุกสิ่งล้วนคือชีวิต ท่ีผลิ บาน ร่วงไป ในแต่ละวันท่ีคาดเดาอะไรไม่ได้เลย ว่าจะมีอะไร
วิ่งสวนเข้ามา และผ่านออกไปในวันที่ก าลังสบาย ๆ หายใจเต็มทรวง ฉันบอกกับตัวเองว่าถ้าเรา
ไม่แลกความสุขสะดวกสบาย เราก็จะไม่มีวันพบของจริงผ่านล าแข้งขาของตน 

(บ้านเหล่านี้มีการค้นพบ, 2552: 15) 

วิถีชีวิตสีเขียวในเมืองใหญ่ของเขาจึงกล่าวได้ว่าเป็นด้านกลับของวิถีที่เป็นกระแส
หลักของสังคมอย่างบริโภคนิยม ทั้งการให้ความส าคัญกับคุณค่าที่พ้นไปจากวัตถุและเคารพในความมี
ชีวิตของสรรพสิ่งน้อยใหญ่ในธรรมชาติ การขายรถเป็นเพียงจุดเริ่มต้นหนึ่งในวิถีสีเขียวของเขาเท่านั้น 
ในเรื่อง “บ้านเหล่านี้มีการค้นพบ” ยังเล่าถึงวิถีชีวิตที่เน้นการพ่ึงตนเองในด้านอ่ืน ๆ เช่น การตัดผม
ด้วยตนเองเพ่ือลดการพ่ึงพาภายนอก การใส่เสื้อผ้าที่ไม่รีดด้วยตระหนักว่าเสื้อผ้าเป็นเพียงหนึ่งใน
ปัจจัยสี่ที่มีมีจุดประสงค์หลักเพ่ือให้ร่างกายอบอุ่นเท่านั้น ความสวยงานและทันสมัยเป็นเพียงค่านิยม
ที่สร้างขึ้นไว้มอมเมาคนในสังคม ผลพลอยได้จากการไม่รีดเสื้อยังช่วยประหยัดไฟ ลดการใช้พลังงาน
กับสิ่งที่ไม่จ าเป็นด้วย  ในสังคมแห่งการบริโภคนั้นการบริโภคอย่างฟุ่มเฟือยเป็นเครื่องบอกคุณภาพ
ชีวิต ดังที่มีค ากล่าวที่ว่า “เหลือดีกว่าขาด” ค ากล่าวนี้ท าให้เกิดการบริโภคมากเกินจ าเป็นและเกิดการ
สะสมไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือวัตถุ ส าหรับผู้เขียนการสะสมอาหารมากเกินไปนั้นเป็นเรื่องสิ้นเปลือง
และอาจก่อให้เกิดขยะจากของเหลือตามมาหากรับประทานไปทัน แต่เขาเองก็ยังติดที่จะซื้ออาหารมา
ไว้ตุนในตู้เย็นจนเกิดความเสียหายนับไม่ถ้วน ด้วยเหตุนี้เขาจึงคิดแก้นิสัยของตนเองโดยการสร้าง 
“สถานการณ์ฉุกเฉิน” อันเป็นการจ าลองสถานการณ์ที่ท าให้ออกจากบ้านไม่ได้ เช่น เกิดอุทกภัย วาต
ภัย แผ่นดินไหวขึ้น เป็นต้น เมื่อออกจากบ้านไม่ได้ก็จ าเป็นต้องรับประทานสิ่งที่มี แม้ว่าของที่มีจะไม่
ครบตามสูตรอาหาร ไม่ปรุงแต่งหรือไม่อร่อยก็ตาม เพราะการเลือกรับประทานในสถานการณ์เช่นนี้
ย่อมเป็นหนทางที่ท าให้ชีวิตล าบากและยากจะผ่านพ้นไปได้ ผลจากการสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินท าให้
เขาเกอดความตระหนักว่า อาหารก็เป็นเพียงอาหารที่ท าให้อ่ิมท้องเท่านั้น เรารับประทานเพ่ืออยู่ ดั้ ง
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นั้นสิ่งที่รับประทานจะอร่อยก็ได้ ไม่อร่อยก็ได้ ถึงไม่อร่อยก็จะอร่อยได้เองในสุด เพราะเป็นรสชาติของ
ธรรมชาติที่ท าให้เข้าถึงและใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น 

นอกจากความตระหนักต่อวิกฤติสิ่งแวดล้อมที่ท าให้ผู้เขียนเลือกใช้ชีวิตที่ส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดแล้ว การมองว่าธรรมชาติคือผู้ให้แก่ทุกสรรพสิ่งบน
โลกเสมอมาก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการก าหนดวิถีทางการด าเนินชีวิตของเขา ส าหรับเขาสิ่งมีชีวิต
โดยเฉพาะมนุษย์นั้นได้รับสิ่งต่าง ๆ จากธรรมชาติมาตั้งแต่เกิดจนเติบโตขึ้นมา เขาจึงคิดว่าเราควร
ตระหนักในความเป็นผู้ให้ของธรรมชาติและขอบคุณธรรมชาติทุกขณะจิต แต่ในความเป็นจริงมนุษย์
มิได้มองว่าธรรมชาติเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้มีพระคุณ แต่มองธรรมชาติเป็นเพียงทรัพยากรที่มีไว้เพ่ือ
ประโยชน์ของมนุษย์เท่านั้น การตักตวงจากธรรมขาติจนเกินพอดีจึงกลายเป็นความชอบธรรมของ
มนุษย์  การส านึกถึงความเป็นผู้ให้หรือส านึกในพระคุณของธรรมชาติจึงเป็นเรื่องยากท่ีจะเกิดขึ้น การ
ที่มนุษย์ไม่ส านึกในคุณของธรรมชาติส าหรับผู้เขียนแล้วทัศนคติเช่นนี้เป็นบ่อเกิดของวิกฤติสิ่งแวดล้อม
เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ รวมทั้งเพิกเฉยต่อความ
เดอืดร้อนของผู้อ่ืนและคิดแต่จะเป็นผู้รับเพียงฝ่ายเดียว เขาจึงต้องการให้มนุษย์ทุกคนเปลี่ยนความคิด
ของตนเองจากการเป็นผู้รับมาเป็นผู้ให้เพ่ือที่โลกนี้จะผ่านพ้นวิกฤติที่ก าลังเกิดขึ้นไปได้ “เราในฐานะ
มนุษย์ซึ่งเป็น ‘ผู้รับ’ ตลอดมา จึงต้องรีบท าความเข้าใจ และเปลี่ยนมาเป็น ‘ผู้ให้’ แก่ธรรมชาติแก่
โลกบ้าง - โลกซึ่งก าลังป่วยไข้ใบนี้” (มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว, 2540: 103-104) เมื่อปรับ
ความคิดที่มีต่อธรรมชาติได้แล้ว สิ่งที่ตามมาคือการปรับชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ 
ด าเนินชีวิตด้วยการตระหนักถึงผลกระทบต่อสรรพสิ่งอ่ืน ๆ อยู่เสมอ 

การที่เขากล่าวถึงการเป็นผู้ให้ของธรรมชาติและการเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้
ของมนุษย์แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ในแบบที่ควรจะเป็นคือ ความสัมพันธ์
แบบพ่ึงพาอาศัย เพราะไม่มีชีวิตใดที่จะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวบนโลก ไม่มีสิ่ งใดที่จะเป็นผู้ให้
หรือผู้รับฝ่ายเดียวตลอดไป ทุกสิ่งยังต้องพ่ึงพาอาศัยเป็นข่ายใยที่เชื่อมโยงถึงกันในระบบนิเวศ ด้วย
ความตระหนักเช่นนี้เขาและครอบครัวจึงสร้างสิ่งที่เรียกว่า “นิคมสร้างตนเอง” ขึ้น นิคมสร้างตนเองนี้
เป็นการท าสวนเล็ก ๆ บนพ้ืนที่บ้านทาวน์เฮ้าส์ในเมืองของเขา โดยในสวนจะปลูกต้นไม้คละกันอย่าง
ละต้นและปลูกอย่างสะเปะสะปะ การดูแลก็เป็นไปแบบปล่อยทิ้งขว้างตามยถากรรม ด้วยเขาเชื่อว่า
ต้นไม้แต่ละต้นจะฟ้ืนตัวด้วยตนเองและปรับตัวเข้าหากัน เกื้อกูลกันเองตามธรรมชาติโดยที่มนุษย์ไม่
ต้องเข้าไปจัดการอะไร ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเช่นต้นไม้ในป่า “ค่ะ ละม้ายกับต้นไม้ในป่า 
พ่อบ้านพยายามเลียนแบบจากธรรมชาติ ให้แต่ละต้นเขาฟ้ืนตัวเอง และปรับตัวเข้าหากัน พอเขาอยู่
ด้วยกันได้ เขาก็เริ่มยิ้มแย้มแล้วใบเบยเป็นมันเขียว แสดงให้เห็นถึงสุขภาพที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ของแต่ละ
ต้น” (มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว, 2540: 72)   
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สิ่งส าคัญที่เขาคิดว่าเป็นปัจจัยที่จะท าให้นิคมสร้างตนเองของเขาอุดมสมบูรณ์คือ 
การท าดินหวาน ซึ่งเป็นการน าเศษผัก เปลือกผลไม้หรืออาหารอ่ืน ๆ ที่รับประทานไม่ได้แล้วมาทิ้งไว้
ในสวนเพ่ือเป็นสารอาหารให้กับต้นไม้และถือเป็นการหมุนเวียนสิ่งของจากธรรมชาติกลับคืนสู่
ธรรมชาติอีกครั้ง เศษผักและอาหารนี้ถือเป็นขยะมูลฝอยอย่างหนึ่งที่พบได้ในวิถีการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์แทบจะทุกวัฒนธรรมและทุกระดับ ตั้งแต่ในระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมล้วน
สร้างขยะหรือของเสียให้กับระบบนิเวศทั้งสิ้น ในขณะที่วิถีชีวิตของมนุษย์เป็นวิถีที่ทิ้งของเสียไว้ใน
ระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ กลับเป็นชีวิตที่มีลักษณะเป็นวัฏจักรซึ่งไม่เคยสร้างของเสียใด ๆ ทิ้งไว้ ด้วย
ความตระหนักถึงผลกระทบจากขยะมูลฝอยที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศจึงมีผู้ริเริ่มแนวคิด 
“ขยะเหลือศูนย์” (free waste) ขึ้น อันเป็นแนวคิดที่ส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อย
ที่สุด (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม , 2559) โดยใช้หลักการ 1A3R ซึ่งประกอบด้วย  Avoid 
หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะที่ยากต่อการก าจัดReduce ลดการซื้อ การใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะ 
Reuse การน าวัสดุที่ผ่านการใช้งานแล้วน ากลับมาใช้งานใหม่ และRecycle การน าวัสดุเหลือใช้มา
แปรรูปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่  

แนวคิด “ขยะเหลือศูนย์” จึงเป็นแนวคิดที่ลดการเกิดขยะตั้งแต่ต้นทาง แตกต่าง
จากการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยแบบเดิมที่มักจะให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ปลายทางอย่าง
การก าจัดขยะซึ่งวิธีการส่วนใหญ่ก็ยังคงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ค าว่า “ขยะเหลือศูนย์” จะ
ดูเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในวัฒนธรรมของมนุษย์ แต่การเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตจากจุดเล็ก ๆ 
ก็สามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศโดยรวมได้ไม่มากก็น้อย ดังเช่นผู้เขียนที่เริ่มต้นจากการ
ท าเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างการการปฏิเสธหรือลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากพลาสติกเพ่ือ
ลดขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ “แต่พอเขายื่นกล่องโฟมให้ ดิฉันก็บรรยายโทษของโฟมให้ฟัง อย่าใช้
เลยอาซิ่ม โฟมน่ะ อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้น” (มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว, 2540: 72) เขามิได้
แค่พยายามลดขยะที่ย่อยสลายได้ยากด้วยตนเองเท่านั้น แต่ยังพยายามเชิญชวนและชักจูงให้คนรอบ
ข้างเห็นถึงโทษภัยของการใช้บรรจุภัณฑ์เหล่านี้เพ่ือน าไปสู่การลดขยะให้เหลือน้อยที่สุด นอกจากนี้เขา
ยังลดการบริโภคและสะสมสิ่งของที่ไม่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตด้วย สิ่งส าคัญที่เขาและครอบครัวลง
มือท าร่วมกันเพื่อลดขยะในครัวเรือนคือ การท าดินหวาน 

ในนิคมสร้างตนเองของพันธุ์ไม้นานา หรือเนื้อที่กระแบะมือเดียวที่ปลูกทั้งไม้ยืนต้น 
ไม้กระถาง ไม้น ้า แล้วยังมีบ่อน ้าน้อย ๆ น่าช่ืนใจนี้ ยังเหลือเนื้อที่ระหว่างโคนต้นจ าปีกับแท่น
หินขัดส าหรับพ่อบ้านท าดินหวานให้ต้นไม้ 



  184 

แม่บ้าน ลูกๆ และคนในครอบครัว มีสิทธ์ิช่วยพ่อบ้านท าดินหวานได้ทุกวันทุกมื้อเสีย
ด้วย ถ้าเพียงแต่คุณแม่บ้านจะไม่ใช่แม่บ้านถุงพลาสติกตะพึดตะพือ 

 (มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว, 2540: 62) 

ข้อความข้างต้นมาจากบท “ความหวานของแผ่นดิน” กล่าวถึงการท าดินหวาน
ว่าเป็นสิ่งที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ผู้หญิงหรือผู้ชาย สามารถมีส่วนร่วม
ในการท าได้ ในการท าดินหวานนั้นครอบครัวของผู้เขียนจะเว้นพ้ืนที่ส่วนหนึ่งในสวนไว้ โดยมีแม่บ้าน
และลูก ๆ คอยทิ้งเศษอาหารลงไป จากนั้นพ่อบ้านจะน าเศษใบไม้มาทับถมสลับกับเศษอาหาร รอ
เวลาให้ขยะเหล่านั้นย่อยสลายกลายเป็นอาหารส าหรับต้นไม้ การแบ่งหน้าที่เช่นนี้แสดงให้เห็นถึง
บทบาทความร่วมมือของทั้งผู้ชายและผู้หญิงในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ในนิคมสร้างตนเองของครอบครัวเขามีสามีเป็นผู้เริ่มต้นปลูกต้นไม้และทั้งครอบครัว
ช่วยกันดูแลด้วยการท าดินหวาน จากการศึกษางานเขียนประเภทบันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูปใน
บททีแ่ล้วพบว่าตัวละครผู้หญิงและผู้ชายในเรื่องมีบทบาทที่ตรงกันข้ามค่อนข้างชัดเจน ตัวละครผู้หญิง
จะเป็นตัวละครที่คอยดูและและปกป้องธรรมชาติ ในขณะที่ตัวละครผู้ชายมักจะเป็นผู้ท าลายหรือเอา
เปรียบธรรมชาติ แต่ในงานเขียนสารคดีนั้นทั้งผู้หญิงและผู้ชายต่างมีบทบาทในการเป็นส่ วนหนึ่งของ
การสร้างระบบนิเวศที่ดีทั้งสิ้น ในที่นี้จึงแสดงให้เห็นมองโลกด้วยกระบวนทัศน์แบบองค์รวมของ
ผู้เขียน จากความคิดที่ว่า การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของทุกสรรพสิ่งต้องอาศัยการร่วมมือกันของทุก
ฝ่าย เริ่มต้นจากครอบครัว สังคม ประเทศ จนขยายไปทั้งระบบนิเวศ ด้วยระบบนิเวศที่สมดุลนั้นมา
จากความร่วมมือของทุกสรรพสิ่ง ไม่ใช่แค่ต้นไม้ สัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่ง ผู้หญิงหรือผู้ชายเท่านั้น แต่คือ
ทุกสิ่งในระบบนิเวศ ด้วยทุกสรรพสิ่งต่างมีคุณค่าในตนเอง มีบทบาทหน้าที่ของตนในข่ายในแห่ง
ความสัมพันธ์นี้ ถ้ามนุษย์ด าเนินชีวิตไปตามวิถีแห่งธรรมชาติ พร้อมทั้งเอ้ือเฟ้ือแก่สรรพสิ่งรอบตัว 
ระบบนิเวศและโลกนี้ก็จะสมดุลและยั่งยืน “คนก็เช่นเดียวกัน ควรท าตัวหรือจัดตัวเองให้อยู่ใน
ครรลองของธรรมชาติ เพ่ือที่เราจะได้ไม่สูญเสียสมดุลในตัวเราและทุกสิ่ง ระบบนิเวศน์ก็จะด ารงอยู่คู่
โลกสืบไป” (มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว, 2540: 72-73)  

ส าหรับผู้คนที่เคยชินกับสวนที่ได้รับการจัดแต่งให้เป็นระเบียบและสวยงามนั้น 
การท าดินหวานอาจถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ท าให้บริเวณบ้านสกปรก ดังที่แขกหลายคนที่มาเยี่ยมบ้านของ
ผู้เขียนรู้สึกว่าสิ่งที่ครอบครัวของเขาท าเป็นเรื่องเสียเวลาและท าให้บริเวณบ้านสกปรก แต่ส าหรับเขา
ไม่เคยรู้สึกว่าสิ่งที่ท าเป็นเรื่องเสียเวลาและเปล่าประโยชน์เพราะสิ่งที่ได้รับกลับมาเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแก่
การลงมือท าอย่างยิ่ง ด้วยเมื่อมีวิถีชีวิตเช่นนี้จนเข้าปีที่เก้า เขาสังเกตว่ามีสัตว์หลากหลายพันธุ์มา
อาศัยในนิคมสร้างตนเอง แม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องปรกติในพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ขึ้น แต่ก็เป็นเรื่องที่
เกิดขึ้นได้ยากในเมืองใหญ่ เขาจึงรู้สึกว่านิคมสร้างตนเองนี้อุดมสมบูรณ์เต็มที่จนกลายสภาพเป็นป่าใน
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เมืองแม้ว่าจะเป็นที่ผืนเล็ก ๆ ก็ตาม นิคมสร้างตนเองของเขาจึงมิได้มีความเชื่อมโยงเพียงแค่ระหว่าง
คนกับต้นไม้และต้นไม้กับต้นไม้ด้วยกันเท่านั้น แต่ขยายไปถึงสิ่งมีชีวิตอ่ืนที่เข้ามาท าให้ระบบนิเวศใน
สวนเล็ก ๆ นี้มีความสมบูรณ์ เป็นระบบนิเวศที่แสดงถึงการเอ้ือเฟ้ือของสิ่งมีชีวิตทุก ๆ ชนิดที่มีให้แก่
กัน มนุษย์ได้ร่มเงาและอากาศที่สดชื่น ต้นไม้ได้อาหาร สัตว์ได้ที่อยู่อาศัย นิคมสร้างตนเองที่ชื่อดู
เหมือนว่าสิ่งต่าง ๆ แยกขาดออกจากกัน ทุกสิ่งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองนี้ กลับเป็นระบบแห่ง
ความสัมพันธ์ที่ทุกสิ่งต่างพ่ึงพาอาศัยและเชื่อมโยงถึงกัน สิ่งที่ได้รับกลับมาจึงมิใช่แค่ร่างกายที่แข็งแรง
ขึ้น แต่เป็นการเติมเต็มจิตวิญญาณจากการรับรู้ถึงสายใยที่ผูกโยงกัน ดังที่เขาได้รับความอ่ิมเอมใจ
เพียงแค่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ 

ถึงอย่างไรดิฉันก็เช่ือว่า นิคมสร้างตนเองของเราได้ผ่านเข้าสู่เส้นแห่งความ
สมบูรณ์ที่สุดแล้วตามธรรมชาติ ทากถึงสองพันธุ์นั้นมาจากไหนไม่ส าคัญ เช่นเดียวกับนก 
กระรอก หอย จิ้งเหลน กิ้งกือ ไส้เดือน เห็ด แมลงหวี่ ฯลฯ ที่มาเยี่ยมเยือนอยู่อาศัยในสวน
ของบ้านเราบ้างเท่านั้นเอง 

...การเกิดมามีชีวิต ได้พบความอิ่มเอมเพียงนี้ ก็น่าช่ืนใจเหลือเฟือแล้ว  

(มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว, 2540: 77) 

ในหัวข้อที่แล้วจิตวิญญาณเชิงนิเวศของผู้เขียนเกิดขึ้นจากการรับรู้ถึงตัวตนที่
ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและตัวตนที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ในที่นี้จากประโยคที่ว่า “การเกิดมามี
ชีวิต ได้พบความอ่ิมเอมเพียงนี้ ก็น่าชื่นใจเหลือเฟือแล้ว” เป็นสิ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าจิตวิญญาณเชิง
นิเวศของผู้เขียนที่เกิดขึ้นจากการที่เขาค้นพบเป้าหมายหรือความหมายของการมีชีวิตอยู่ของตนเอง 
ซึ่งไม่ใช่การมีทรัพย์สินมั่งมีหรือการมีชื่อเสียง ลาภ ยศใด ๆ แต่เป็นการมีชีวิตที่ได้เอ้ืออิงและเกื้อกูลกับ
สรรพสิ่งอ่ืน สิ่งที่เขาท ามิใช่การเข้าไปควบคุม จัดการธรรมชาติ แต่เป็นการเข้าไปร่วมมือกับธรรมชาติ
เพ่ือสร้างความสมดุล จากนิคมสร้างตนเองท าให้เขาได้สร้างสายสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอ่ืนรอบข้าง รับรู้
ว่าตนเองมิได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสรรพสิ่งอ่ืนอย่างลึกซึ้งไม่ว่าทางกาย
หรือทางใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ถูกตัดขาดจากสังคมเมือง 

จากตัวอย่างที่ยกมาทั้งหมดนี้ท าให้เห็นถึงความมานะพยายามของผู้เขียนที่จะ
สร้างวิถีชีวิตสีเขียวขึ้นในเมืองใหญ่ ด้วยกว่าที่จะประสบความส าเร็จและเห็นการเปลี่ยนแปลงใน
บริเวณบ้านนั้นต้องอาศัยการลงมือท าอย่างสม ่าเสมอและติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน หากไม่มี
ปณิธานอันแรงกล้าต่อสิ่งที่ท าประกอบกับความมานะบากบั่นแล้วคงยากที่จะเป็นผลส าเร็จ  สิ่งหนึ่งที่
ท าให้เขามุ่งมั่นที่จะด าเนินชีวิตให้สอดคล้องและกลมกลืนไปกับธรรมชาตินั้น เพราะเขาได้เห็นถึง
เภทภัยของการใช้ชีวิตที่ขัดต่อวิถีแห่งธรรมชาติ ดังที่เขาได้เปิดเผยไว้ในเรื่อง “หญิงสองหัว” ว่าเขา
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เป็นคนหนึ่งที่เคยมีวิถีชีวิตที่ฝืนกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ จนตนเองเริ่มห่างไกลธรรมชาติเข้าไปทุกที 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตเช่นนี้มิได้ส่งผลเพียงร่างกาย แต่ส่งผลไปถึงความคิดและจิตใจของเขา
ด้วย  

กว่าจะเรียนรู้ว่า การขืนฝืนธรรมชาติ ฝืนในสิ่งที่ธรรมชาติเป็นอยู่ ด ารงอยู่ก่อน
แล้ว รังแต่จะก่อปัญหาลูกโซ่แก่ตัวเอง แก่ความเป็นมนุษย์ของตน 

ฉันจึงเริ่มเปิดหัวใจ ให้การเรียนรู้ของฉันได้เข้ามาสอนตัวเอง จิตวิญญาณของ
ตัวเอง เพื่อชีวิตจะได้ถอยไปให้พ้นจากการงมโข่งงมหอย ตกเป็นทาสสิ่งแปลกปลอม ไม่
เป็นคุณต่อธรรมชาติบริสุทธ์ิของตน 

เมื่อเปิดความคิด เปิดร่างกายรับสิ่งแปลกปลอมได้หนึ่งหน หนึ่งสิ่ง ย่อมมีหน
ต่อไปและสิ่งที่สอง สาม สี่ ...เข้าแถวรี่มาหาง่ายขึ้น ไม่ต้องใช้ความคิดดั้งเดิมอย่างดอกไม้
บานไตร่ตรองเลยด้วยซ ้า เพราะเจ้าความคิดที่งอกออกมาใหม่ มันไม่ใฝ่ธรรมชาติอีกแล้ว 

มันหลง และหลุดเข้าไปในกระแสปนปลอมเหล่านั้นอย่างสุดตัว เกิดตะเข็บ
ถั่วงอกยุ่งขิง เกิดตะเข็บชีวิตรอบตัว  

วันที่เริ่มเปิดหัวใจ ยอมให้การเรียนรู้ทุกแง่ - แง่ง เข้ามาสอนตัวเอง จิตวิญญาณ
ตัวเอง ยังท าให้ฉันเข้าใจอะไรได้มากข้ึน มากขึ้น แจ่มแจ้งข้ึน แจ่มแจ้งข้ึนมากมาย จนท่ีสุด
ก็ตระหนักว่าความรักและการรู้จักเคารพธรรมชาติซึ่งเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวง ยังท าให้
เข้าใจธรรมทั้งปวง 

และตรงนี้คือชัยของชีวิตอย่างแท้  

(หญิงสองหัว, 2541: 26-27) 

ในข้อความข้างต้น ผู้เขียนเล่าถึงวิถีชีวิตวัยเยาว์ที่มักจะนั่งท างานยามกลางคืน 
อันเป็นยามที่เขารู้สึกว่าความคิดของตนจะแตกดอกออกช่ออย่างงดงาม เขาเปรียบความคิดที่งอกงาม
นั้นกับดอกไม้ที่แย้มบานส่งกลิ่นหอมยามราตรี แต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาได้ค้นพบว่าความคิดที่งอก
ออกมานั้นไม่ได้งดงามเช่นที่เขาเคยคิด มันไม่ได้หอม ไม่ได้สวยเช่นดอกไม้ที่บานอยู่ในธรรมชาติอีก
ต่อไป ด้วยสิ่งที่เขากระท าอยู่เป็นสิ่งที่ฝืน ขืนธรรมชาติของชีวิตอย่างที่ควรจะเป็น การมีชีวิตเช่นนี้ท า
ให้เขาต้องพ่ึงพาสารเคมีที่ไม่เป็นธรรมชาติ เขาจึงรู้สึกห่างไกลจากธรรมชาติมากขึ้นทุกที เมื่อร่างกาย
และจิตใจเหินห่างจากธรรมชาติ เขาเริ่มไม่ได้กลิ่นหอมของดอกไม้ ไม่เห็นความงดงามของธรรมชาติ 
จนวันที่เขาฉุกคิดและหันกลับเข้าหาธรรมชาติอีกครั้ง ธรรมชาติได้สอนเขาให้เรียนรู้ถึ งความเป็นไป
ของสิ่งต่าง ๆ ว่าทุกสิ่งบนโลกนี้ล้วนเป็นไปตามวิถีแห่งธรรมชาติ ที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป เราไม่ควร
ฝืนสิ่งที่ธรรมชาติเป็น ส าหรับเขานี่จึงเป็นการเข้าถึงหลักธรรมอย่างหนึ่งของชีวิตและเป็นสิ่งที่เขา
ยึดถือมาโดยตลอด การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนั้นท าให้เขาตระหนักถึงความเป็นผู้ให้ของธรรมชาติอีกครั้ง ใน
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ตอนท้ายดอกไม้ทางความคิดของเขาก็กลับมาแย้มบานอีกครั้ง ประโยคที่ว่า “ดอกไม้ทางความคิด
แย้มบาน เคียงพร้อมไปกับดอกพันธุ์ที่อยู่ในธรรมชาติเบื้องนอก -- ในท่ามกลางสายลมเอ่ือยแสงแดด
อ่อนจวบจนกระทั่งจบวัน” แสดงให้เห็นถึงการยอมรับที่จะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ พร้อมจะเดิน
เคียงข้างและมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องไปกับธรรมชาติ 

จะเห็นได้ว่าการที่คนเรามิได้ด าเนินชีวิตไปตามครรลองของธรรมชาตินั้นมิได้
ส่งผลแค่เฉพาะกับร่างกายเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความคิดและจิตใจที่มีต่อธรรมชาติ ซึ่งความคิด เป็น
สิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์อีกทางหนึ่ง ท่ามกลางวิถีชีวิตเมืองที่รีบเร่งและเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุให้
คนเราถอยห่างจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติ ผู้เขียนเห็นว่ามนุษย์ควรจะมีสิ่งที่เข้ามากล่อมเกลาจิตใจและ
เป็นหลักในการด าเนินชีวิตให้มีความสงบสุข นั่นคือ หลักธรรมทางพุทธศาสนา ดังที่เขาได้ประสบมา
ด้วยตนเอง 

เมื่อก่อนเราอยู่ในเมืองแบบทุกข์ เพราะสุขภาพไม่ดีแพ้ควัน ไปไหนก็ฮึดฮัดกับ
ผู้คนตลอด ทุกข์ ตอนหลังตาสว่าง ไม่ทุกข์แล้ว คือเอาค าสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้ 
ตอนแรกอ่านหนังสือธรรมะก็ยังไม่เข้าเนื้อ แต่จับไว้อยู่ รู้ว่าใช่แต่เรายังปลิว ๆ ของเรา ใน
ที่สุดอ่านมากแล้วลงปฏิบัติไปด้วย ในชีวิตประวันนี่แหละ รู้สึกตัวว่าเราก าลังพูดอยู่ ก าลัง
นั่งอยู่ ก าลังจะโกรธแล้วนะ พอรู้ไอ้ความโกรธก็ลงเลย รู้ว่าก าลังตะกละ รู้แล้วก็ลงเลย พอ
เราท าในชีวิตประจ าวันธรรมะก็เข้าถึงข้างใน ทุกอย่างจะคลี่คลายด้วยตัวเราเอง ความ
เข้าใจมากข้ึน ความทุกข์น้อยลง วางเองได้โดยธรรมชาติ 

ธรรมชาติตัวเดียว คลี่คลายทุกอย่าง 

(ภัทรพร อภิชิต, 2552: 88) 

ในหัวข้อ “การหยั่งรู้ในความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนกับธรรมชาติ” ผู้เขียนได้
เข้าถึงแก่นของหลักธรรมทางพุทธศาสนาหลังจากประสบกับความทุกข์และได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ 
น ามาซึ่งสติที่ใช้พิจารณาเหตุปัจจัยของปัญหาที่ก าลังเผชิญจนค้นพบทางออก การที่ได้เข้าถึงธรรมะท า
ให้เขาเข้าถึงความจริงแท้ของธรรมชาติและมีสติในการด ารงชีวิตอยู่เสมอ ส าหรับเขาแล้วธรรมชาติจึง
เป็นสิ่งที่ท าให้เข้าถึงธรรม และธรรมเป็นสิ่งที่จะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันของสรรพสิ่งในโลกได้อย่างสันติ
สุข 

เพราะเมื่อใจสะอาดพอ สิ่งแวดล้อม...ธรรมชาติที่แวดอยู่รอบตัวและโลกย่อมฟื้น
ตัวสะอาดได้ การแก้ไขเยียวยานี้ ไม่มีทางพ้นต าราของพระพุทธเจ้าหรื อหัวใจของ
พระพุทธศาสนาไปได้เลย (ย ้า) วิธีเดียวเท่าน้ัน 
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อย่าไปคิดแก้ไขอะไรที่มันไกลตัวตนอยู่เลย เสียเวลากันมานานแล้ว เนื่องเพราะ
ไม่เคยดีขึ้นหรือทรงๆ อยู่ หากย ่าแย่ยับเยินลงทุกวัน หนักข้อข้ึน 

(มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว, 2540: 166-167) 

ในฐานะพุทธศาสนิกชนผู้เขียนเห็นว่าหลักธรรมทางศาสนาจะเป็นทางออกในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักการอย่างหนึ่งของพุทธ
ศาสนาที่มีต่อธรรมชาติอย่าง “สรรพสิ่งล้วนเป็นมิตรกัน และมิตรไม่ควรท าลายมิตร” เป็นหลักการที่
จะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในฐานะของ “เพ่ือน” เมื่อมนุษย์มองธรรมชาติ
ด้วยหลักการดังกล่าว ธรรมชาติจะมีฐานะเท่าเทียมกับมนุษย์มิใช่เป็นเพียงทรัพยากรให้มนุษย์ตักตวง
ประโยชน์เท่านั้น การท าลายธรรมชาติด้วยวิธีการหรือเหตุผลใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามขบวนการทาง
ภาวะสัมพันธ์ที่เหมาะสมหรือเป็นการท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมโดยปราศจากความสมดุลจะเป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นได้ยากในส านึกแห่งความสัมพันธ์นี้ (ประเวศ อินทองปาน, 2559: 61) ดังนั้นถ้าเรารับศาสนา
เข้ามาเป็นฐานในการด าเนินชีวิต มิใช่แต่มนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขเท่านั้น แต่ธรรมชาติก็จะ
รอดพ้นจากการท าลายและได้ฟ้ืนฟูตนเองจากความเสียหายที่ผ่านมา 

นอกจากนี้หลักธรรมของพุทธศาสนายังเป็นหลักธรรมที่มุ่งท าให้เกิดความเข้าใจ
ในสภาพความเป็นจริงแท้ตามธรรมชาติหรือ “สภาวธรรม” (สิ่งทีมีภาวะของมันเอง ไม่เป็นของใคร ไม่
ขึ้นต่อใคร มีอยู่ตามธรรมดาของมัน) ซึ่งสรรพสิ่งทั้งหลายรวมทั้งมนุษย์มีธรรมชาติในลักษณะเดียวกัน
คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ เปลี่ยนแปลง และดับไปตามเหตุปัจจัยของมันเอง ไม่เป็นไปตาม
ความต้องการหรือตามค าสั่งบังคับของใคร มีอยู่และเป็นไปตามธรรมดาของสิ่งนั้น (สมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย์, 2562: 16) ในปัจจุบันการด าเนินชีวิตของมนุษย์ต้องเผชิญกับสิ่งเร้าต่าง ๆ อันก่อให้เกิด
กิเลส ตัณหา ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ซึ่งล้วนท าให้คนเราเป็นทุกข์และน าไปสู่ความเห็นแก่
ตัว โดยเฉพาะผู้ใหญ่ในยุคปัจจุบันที่ผู้เขียนมักจะวิพากษ์วิจารณ์ไว้ในเรื่อง “หน้าต่างบานโต” ว่า “พา
กันท าทุกอย่างเพ่ือเงินตัวเดียว” (หน้าต่างบานโต, 2542: 95) ด้วยบุคคลเหล่านี้มีความคิดว่าเงินและ
วัตถุจะน ามาซึ่งความสุขและดับความทุกข์ให้กับตนได้ แม้การจะได้มาต้องแลกด้วยการท าลาย
ธรรมชาติและการกระท าท่ีไม่ถูกต้องก็ตาม ส าหรับผู้เขียนแล้วการยึดติดในลาภ ยศ และวัตถุ เป็นสิ่งที่
รังแต่จะฉุดรั้งให้มนุษย์จมดิ่งอยู่ในความมืดมิด ไม่อาจหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างแท้จริง เขาจึงคิดว่า
พุทธศาสนาจะเป็นทางออกให้แก่ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ด้วยหากเรายึดมั่นในหลักธรรมและเข้าใจ
ในสภาพความเป็นจริงแท้ตามธรรมชาติที่ว่า “สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง เป็นทุกข์” เมื่อนั้นเราจะไม่ยึด
มั่นถือมั่นในตัวตนหรืออัตตาอันเป็นอวิชชาที่บีบคั้นให้เกิดทุกข์ไม่สิ้นสุด และปล่อยทุกอย่างให้เป็นไป
ตามธรรมชาติที่ควรจะเป็น  
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หรือในท่ามกลางเพื่อนซี้สีเขียว เพียงนัยน์ตาแตะต้องมองไปที่เขา เพื่อนซี้ของฉัน 
อารมณ์ก็คืนตัว คล้ายถูกกันออกแล้วค่อยค่อยพับเก็บเรียบร้อยเป็นอันดีอย่างเก่า เพื่อนซี้สี
เขียวสลายความเครียดให้ได้เดี๋ยวนั้น เหมือนกับเขาคอยบอกว่า ถ้าเรายอมตามธรรมชาติที่
มันเป็นทุกอย่าง ทุกแห่ง ทุกข์ก็ไม่เกิด เครียดก็ไม่ครอบหัว 

--สลายออกไปจนเกลี้ยง บ๋อต๋อ  

(อกแผ่นดิน, 2542: 77) 

 ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างธรรมะกับธรรมชาติซึ่ง
เป็นความเชื่อมโยงในมิติของจิตวิญญาณ เมื่อผู้เขียนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติท าให้เขาเข้าถึงสัจธรรม
ที่ว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงแท้ ไม่ยั่งยืน และเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดา หากยังยึดติด ปรารถนาให้ทุกสิ่ง
เป็นไปตามที่ต้องการ ความทุกข์ ความเครียด ความร้อนรุ่มใจย่อมเกิด แต่หากปล่อยทุกอย่างให้
ด าเนินไปตามธรรมชาติที่ควรเป็น เมื่อนั้นจิตของเราก็จะเป็นอิสระ ความทุกข์ก็ไม่ย่างกราย 
ความเครียดก็ไม่เกิดขึ้น เป็นชีวิตที่สงบเย็นตามครรลองของธรรมชาติ หรือในเรื่อง “หญิงสองหัว” ที่
ยกตัวอย่างไปในหัวข้อที่แล้วว่า ธรรมชาติได้ปลอบประโลม เยียวยาเขาให้หายเจ็บปวดจากความรัก
และสอนให้เขาเข้าถึงธรรม การพิจารณาถึงความทุกข์ รู้ถึงเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นแล้วน าไปสู่การปล่อย
วางความทุกข์และปลดปล่อยจิตให้เป็นอิสระนั้นแสดงให้เห็นถึงการเข้าถึ งหลักธรรมส าคัญของพุทธ
ศาสนาอย่างอริยสัจสี่หรือความจริงอันประเสริฐ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้บุคคลเข้าถึงความจริงตาม
ธรรมชาติอันจะน าไปสู่การดับทุกข์และหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งปวง การด าเนินชีวิตในเมืองใหญ่ที่
อุดมไปด้วยวัตถุสิ่งของและกิเลสตัณหาที่ยั่วยุให้หลงผิดนั้น ผู้เขียนมีธรรมะเป็นรากฐานในการด าเนิน
ชีวิตที่สอดประสานไปกับวิถีธรรมชาติ กลายเป็นวิถีชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติทั้งกาย ใจ และ
จิตวิญญาณ 

ท่ามกลางค่านิยมกระแสหลักอย่างบริโภคนิยมและวัตถุนิยมที่ไหลวนอยู่ในสังคม
เมือง ผู้เขียนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนิ เวศได้เสนอแนวทางการด าเนินชีวิตที่ทวนกระแส
ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการมีชีวิตที่สมถะ ปฏิเสธวัตถุที่ไม่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต การมีวิถีที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติและเกื้อกูลต่อชีวิตอ่ืน โดยมีทั้งธรรมะและธรรมชาติเป็นรากฐานส าคัญด้วยทั้งสองสิ่งมี
ความเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน จากหลักคิดของเขาธรรมชาติเป็นบ่อเกิดของธรรมมะ ส่วนธรรมะเป็น
บ่อเกิดของชีวิตที่งอกงาม ซึ่งชีวิตในที่นี้มิได้จ ากัดอยู่แค่ชีวิตมนุษย์ แต่เป็นชีวิตทั้งปวงในโลกธรรมชาติ 
วิถีการด าเนินชีวิตในเมืองใหญ่ของผู้เขียนจึงเป็นวิถีที่ธรรมะและธรรมชาติสอดประสานกันอย่าง
กลมกลืน 
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4.1.1.2.2 บทบาทนักเขียน : ตัวตน สังคม และธรรมชาติ 
ความตื่นตัวต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นผลจากการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศ

อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกในสังคมไทย เริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่เมื่อประเทศไทยใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจมาถึงฉบับที่ 2 ทั้งปัญหาการท าลายวัฒนธรรมดั้งเดิมอันเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าของไทย 
ปัญหาทางศีลธรรมและจริยธรรมของคนในสังคม ปัญหาเรื่องการกระจายโอกาสและกระจายรายได้
อย่างไม่เป็นธรรมจนเกิดช่องว่างระหว่างชนชั้น รวมถึงการท าลายธรรมชาติและระบบนิเวศจนน าไปสู่
ปัญหาสิ่งแวดล้อม (กอบกาญจน์ ภิญโญมารค, 2554: 57)  จึงดูเหมือนว่าการเร่งพัฒนาประเทศนั้น
ไม่ได้เป็นหนทางที่น าไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาหรือก่อให้เกิดความเจริญ แต่กลายเป็นการน าไปสู่
การท าลายบ้านเมืองต่างหาก ทัศนะที่มีต่อการพัฒนาประเทศเช่นนี้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้น
ในช่วงการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 6 ซึ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในลักษณะที่
มีการเร่งรัดจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่ เรียกกันว่า “สังคมนิกส์” สิ่งที่ตามมาคือปัญหา
สิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ ซึ่งปรากฏอยู่ทั่วทุกพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นเมืองหรือชนบท 
สภาพบ้านเมืองที่เสียหายเช่นนี้ท าให้คนในสังคมมีความตื่นตัวเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ประกอบ
กับในสังคมโลกมีการให้ความสนใจต่อปรากฏการณ์เรือนกระจกอันมีสาเหตุมาจากการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากระบบอุตสาหกรรมท าให้เกิดการแปรปรวนของธรรมชาติและสภาพอากาศซึ่ง
ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ความตื่นตัวต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงมิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเฉพาะบุคคลแต่เป็น
ความส านึกร่วมกันในโลก (กอบกาญจน์ ภิญโญมารค, 2554: 59)  

ในฐานะบุคคลหนึ่งที่ ได้รับแรงกระทบจากการเห็นความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมและบ้านเมืองทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศและในระดับโลก ผู้เขียนได้แสดงออกถึงส านึกที่มี
ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและการท าลายธรรมชาติผ่านบทบาทนักเขียนของเขา โดยถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกของตนที่ทั้งเจ็บปวดและสะเทือนใจผ่านตัวละครในงานเขียนบันเทิงคดีเรื่อง “ใจดวงร้าว” 
ดังที่เขาได้กล่าวไว้ว่า 

“เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกออกไปจากเรื่องเดิม ๆ ที่ผ่านมา เพราะสภาวะในตอน
นั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงไปมองโลกแย่ลง จากการที่โดนกระทบกระเทือนจากสภาพสังคมที่เรา
มองเห็นว่า สภาพแวดล้อมต่าง ๆ มันถูกท าลายลง ทุกอย่างมันกลับกลายจากหน้ามือเป็น
หลังมือ ต้นไม้ป่าเขาถูกหั่นท าลายหมด ภาพเหล่านี้ เป็นภาพที่สะเทือนใจเรามาก 
เหมือนกับเราถูกท าลายไปด้วย มันจึงกลายเป็นความเจ็บร้าวที่เราไม่สามารถหาทางออกได้ 
นอกเสียจากถ่ายทอดความรุ่มร้อนภายในใจต่าง ๆ ผ่าน “ลิบดา” เด็กสาวที่มีความผูกพัน
กับต้นไม้ ห่วงหวงและเห็นคุณค่าความส าคัญของธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์ซึ่งเป็นเพียงส่วน
เล็กข้ีปะติ๋วของธรรมชาติเท่านั้น” 

(พันธการ, 2537: 201) 
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ในเรื่อง “ใจดวงร้าว” จึงเป็นนวนิยายที่ขับเคลื่อนเรื่องราวและการสร้างจิตส านึก
ที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติด้วยอารมณ์ความรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าว
ของตัวละครเอก อันที่จริงแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ผู้เขียนมักจะ
สอดแทรกลงไปในงานเขียนของเขาดังที่พบในงานเขียนบันเทิงคดีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งมาจากความรัก
ความสนใจที่ เขามีต่อธรรมชาติ อีกส่วนมาจากการสังเกตและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ จึงกอบเก็บสิ่งที่เห็นรอบตัวมาถ่ายทอดลงในงานเขียน แต่ด้วยปัญหาที่เป็นผล
พวงจากการพัฒนาในขณะนั้นมีเป็นจ านวนมากและปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด ซึ่งไม่ใช่แค่เขาท่ีรับรู้ได้ 
แต่ยังมีผู้ที่ออกมาวิจารณ์ถึงการพัฒนาที่น าไปสู่การท าลายสิ่งต่าง ๆ ว่า 

“การพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมอย่างพลวัตน าไปสู่การท าลาย
สภาพแวดล้อม การท าลายวัฒนธรรม และการพัฒนาของจิตใจ มีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน มี
การสร้างค่านิยมผิด ๆ คลั่งไคล้ในวัตถุและความร ่ารวย” 

(ลิขิต ธีรเวคิน, 2539 อ้างถึงใน กอบกาญจน์ ภิญโญมารค, 2554: 58) 

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นดังข้อความข้างต้นจึงเป็นสิ่งที่ผู้เขียนเห็นและเป็นสิ่งที่เข้า
มาปะทะใจผู้เขียนจนเกิดอารมณ์ความรู้สึกเศร้า สะเทือนใจ และเจ็บปวดดังที่ผู้เขียนถ่ายทอดในเรื่อง
ใจดวงร้าว  แรงปะทะจากสังคมที่เปลี่ยนแปลงและด้วยตัวตนที่สนใจเรื่องนิเวศไม่เพียงแสดงผ่านงาน
บันเทิงคดีที่เน้นเรื่องการแสดงความรู้สึกของตัวละครเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบให้ผู้เขียนเปลี่ยน
รูปแบบของการสร้างสรรค์งานจากงานเขียนบันเทิงคดีไปสู่งานเขียนสารคดี “หัวใจมันย้ายที่ค่ะ 
หัวใจมันย้ายมาทางบทความนี้แล้วยังไม่ย้ายกลับเพราะเห็นว่าตรงนี้มีความส าคัญและประโยชน์
มากกว่าจินตนาการแตกออกดอกช่อ” (ยุทธชัย สว่างสมุทรชัย, 2555) จากค ากล่าวของผู้เขียนแสดง
ให้เห็นว่าในทัศนะของเขางานเขียนสารคดีเป็นสิ่งที่สามารถน าเสนอความคิด ทัศนะ และวิธีการที่จะ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่างานเขียนที่เป็นเรื่องสมมติ  

ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะงานเขียนสารคดีของเขาเป็นงานที่น าเสนอเรื่องราวที่
เป็นจริงจากประสบการณ์ที่เขาได้พบเจอ และเป็นงานที่แสดงให้เห็นมุมมองที่มีต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจากตัวตนของเขาจริง ๆ ไม่ใช่ผ่านตัวละครที่สมมติขึ้น อีกทั้งตัวตนที่ว่านี้ยังเป็นตัวตนที่
ผ่านวันเวลาได้เห็นการเปลี่ยนแปรของสภาพบ้านเมือง ผ่านการเรียนรู้ชีวิตจากการพบเจอสิ่งต่าง ๆ 
หลากหลายรูปแบบน ามาซึ่งความสุข ความทุกข์ ความเจ็บปวด และสู่ความสงบในท้ายที่สุด สิ่ง
ส าคัญคือ ตัวตนนี้ได้ผ่านการเฝ้าติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและน ามาซึ่งการสร้างสรรค์งาน
เขียนเชิงนิเวศ การเฝ้าติดตามและเขียนงานเกี่ยวกับธรรมชาติอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นสิ่งที่ท าให้ความ
เป็นตัวตนเชิงนิเวศได้ซึมลึกไปถึงตัวตนด้านในของผู้เขียน ส่งผลให้เขามีความคิด มีอารมณ์ มี
ความรู้สึกร่วมไปกับประเด็นทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีก าลังเกิดข้ึนในสังคมมากข้ึนเรื่อย ๆ และ



  192 

ปรารถนาที่จะแสดงออกถึงความคิด อารมณ์ความรู้สึกนั้นผ่านงานเขียนสารคดีซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เขา
สามารถแสดงให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมได้อย่างชัดเจน ลุ่มลึก และหลากหลายกว่าในงาน
เขียนบันเทิงคดี  

สิ่งที่ถ่ายทอดออกมาในงานเขียนสารคดีจึงเป็นสาระจากชีวิตของเขาที่กลั่น
ออกมาจากประสบการณ์จริงซึ่งมีทั้งประโยชน์และคุณค่าต่อการด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นต่อตัวเขา
เอง ผู้อ่านหรือสรรพชีวิตทั้งหลาย สาระหนึ่งที่ได้จากการเพ่ิมพูนของประสบการณ์ชีวิตคือการที่
ผู้เขียนได้ใคร่ครวญถึงรากเหง้าของปัญหาต่าง ๆ ในสังคมอย่างลึกซึ้งและมองปัญหาด้วยโลกทัศน์
แบบองค์รวมจนค้นพบว่า ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมิได้เป็นเพียงเรื่องภายนอก แต่มี
รากเหง้ามาจากสิ่งที่อยู่ภายในของเราอย่าง “จิตส านึก” ต่างหาก  

มันไม่ถึงกับสายเกิน หลับตาอยู่นานแล้ว ลืมตาตื่น แต่ก็ยังไม่แน่ว่าจะยอมลุกข้ึนกันหรือ
เปล่า ตรงนี้แหละคือปัญหาไม่ใช่ที่อ่ืน  

“ตราบใดที่ตื่นนอนแล้ว แต่ยังไม่ยอมท าอะไร ไม่ต้องบ่น เพราะไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะบ่น” 
สามีของดิฉันเคยพูดกับลูกชายอย่างนั้น 

ตื่นบนเตียงนอนกับตื่นในเรื่องจิตส านึก -- เรื่องเดียวกัน 

เรื่องมะม่วงกับความอ่อนโยนก็เป็นเรื่องเดียวกัน ห้างสรรพสินค้ากับเมี่ยงปลาทูก็คือ
เรื่องเดียวกัน ตึกแถว รถเข็นกับระเบียบวินัย ก็ใช่เรื่องเดียวกันหมด  

(มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว, 2540: 143-144) 

ข้อความข้างต้นนี้แสดงให้เห็นการมองปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยโลกทัศน์แบบ
องค์รวม จากการที่ผู้เขียนกล่าวถึงเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันได้อย่างมะม่วงกับความอ่อนโยน 
ห้างสรรพสินค้ากับเมี่ยงปลาทูว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเดียวกันหมด เพราะทุกเรื่องต่างเชื่อมโยงถึงกัน 
เช่น เรื่องของมะม่วง ผู้คนมักจะให้ความนิยมมะม่วงอยู่ไม่กี่พันธุ์ ท าให้มะม่วงพันธุ์อ่ืน ๆ ที่เป็นพันธุ์
พ้ืนบ้านสูญพันธุ์ไป ซ ้าการที่มีความนิยมเพียงพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งยังท าให้สูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพและเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรใส่ปุ๋ย ใส่ยาฆ่าแมลง เพ่ือเร่งให้ผลไม้เหล่านั้นโตเร็วและได้
ผลผลิตมากเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค แต่เป็นการกระท าที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงค่านิยมที่รับเข้ามาจากต่างประเทศก็ท าให้สิ่งเดิม ๆ ที่เคยอยู่ในสังคมไทยสูญ
หายไป การรับสิ่งที่คิดว่าเป็นความเจริญและทันสมัยเข้ามาก่อให้เกิดค่านิยมการบริโภคและให้
ความส าคัญกับวัตถุมากกว่าจิตใจ การพัฒนาและความทันสมัยที่เข้ามาจึงเป็นสิ่งที่พรากความ
นุ่มนวล อ่อนโยนของผู้คนและธรรมชาติไป ดังที่ เขากล่าวไว้ใน “ผ่านมาทางความคิด” ว่า 
“บ้านเมืองนี้ต้องเร่งรัดทั้งความรักและการรักษาเยียวยาทุกเรื่องพร้อม ๆ กัน ไม่ใช่แยกอันใดออก
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จากอีกอันหนึ่ง เพราะมันอยู่ในครรลองวิบัติเดียวกัน คือถนนสายวัตถุที่วิ่งเข้ากระแทกเมืองและ
ชนบททุกแห่ง น าความเสื่อมไปถึงสิ่งแวดล้อมหรือส่วนรวม” (ผ่านมาทางความคิด , 2536: 14) เขา
จึงเห็นว่าคนในสังคมต้องเปลี่ยนทัศนคติการมองโลกและปลุกสิ่งที่เรียกว่า “จิตส านึก” ให้ตื่นขึ้น ซึ่ง
การเปลี่ยนโลกทัศน์ของมนุษย์และปลุกจิตส านึกเชิงนิเวศนั้นเป็นสิ่งที่ผู้เขียนพยายามท าผ่านงาน
วรรณกรรมมาอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลานาน ด้วยเขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่เขาพอจะท าเพ่ือสังคม
ส่วนรวมได้ ดังที่เขากล่าวถึงการสร้างงานของตนเองว่า 

ดิฉันเอง ไม่เคยจากบ้านจากเมืองไปไหนยังตกใจต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอยู่
นานหลายต่อหลายปี มันกระทบเข้าไปถึงหัวจิตหัวใจ เพราะฉะนั้นจึงทำให้ลุกขึ้นมา
ขวนขวายเขียนทำเรื่องเหล่านี้จนถึงทุกวันน้ี 

หลายคนที่ทนไม่ได้ต่างก็ลุกขึ้นมา หลายคนซึ่งทนเห็นธรรมชาติและความเป็นอยู่
อย่างเรียบง่ายถูกทำลายพร้อม ๆ กันและอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา เขา
ต่างลุกขึ้นมาโดยไม่ต้องนัดหมายกัน 

คนที่มีหัวใจอย่างเดียวกัน แม้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย ต่างเดินเข้ามาดูปัญหาที่
เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน ใครช่วยอะไรได้ก็ทำไป น้อยมากไม่สำคัญ แต่ขอให้ช่วยกันก็เกินพอ 

ช่วยกันเถิดนะคะ ช่วยกันสละความเคยชินส่วนตัวบางอย่างออกไป มองให้เห็น
ความสำคัญของคำว่าส่วนรวมให้มากเข้าไว้ บ้านของเรา เมืองของเราก็จะรอดเอง นั่น
หมายถึงโลกรอดก่อน เพราะเราได้ช่วยกันอย่างเต็มใจ   

(มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว, 2540: 183) 

เมื่อพิจารณาการสร้างสรรค์งานของผู้เขียนตั้งแต่งานบันเทิงคดีมาจนถึงงานเขียน
สารคดีพบว่า ในงานที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติผู้เขียนมักจะน าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง เป็นเพ่ือน เป็นสิ่งมีค่าที่ต้องปกป้องดูแล หรือ
ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกธรรมชาติ ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ให้เกิดขึ้น
นั้นสิ่งที่เขาท ามาโดยตลอดคือ การท าให้ธรรมชาติมีชีวิตและตัวตน ซึ่งปรากฏอย่างชัดเจนในนวนิยาย
เรื่องใจดวงร้าวและในงานเขียนสารคดี 

ในนวนิยายเรื่องใจดวงร้าวผู้เขียนพยายามน าเสนอความมีชีวิตและตัวตนของ
ธรรมชาติที่เท่าเทียมกับมนุษย์ผ่านการมีอารมณ์ความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของธรรมชาติหรือ
ความรู้สึกท่ีตัวละครได้รับและรู้สึกแทนธรรมชาติ โดยเฉพาะความรู้สึกเจ็บปวดที่ในนวนิยายมีทั้งการ
ใช้กลวิธีทางภาษา ลักษณะทางกายภาพของธรรมชาติ และเอกสารงานวิจัยของต่างประเทศมา
ยืนยันถึงการมีความรู้สึกเจ็บปวดของต้นไม้จากการถูกท าร้ายโดยมนุษย์ ข้อดีของการแสดงให้เห็นว่า
ธรรมชาติมีความรู้สึกเจ็บปวดได้เช่นเดียวกับมนุษย์คือท าให้เกิดความตระหนักถึงความมีชีวิตของ
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ธรรมชาติและเกิดความรู้สึกร่วมจนน าไปสู่ความเมตตาสงสารอยากจะปกป้องดูแลธรรมชาติให้พ้น
จากการท าลายของมนุษย์ด้วยกัน แต่ในขณะเดียวกันการให้ภาพธรรมชาติที่เจ็บปวดจากการถูกท า
ร้ายและมนุษย์มี “หน้าที่” เข้าไปปกป้องดูแลธรรมชาติกลับท าให้ธรรมชาติถูกลดสถานะให้เป็นเพียง 
“ผู้ถูกกระท า” ที่หยุดนิ่ง ไม่อาจตอบโต้และต้องรอคอยให้มนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถ
เหนือกว่าปกป้องดูแล ดังที่ ลอเรน เบอร์ลันท์ (Lauren Berlant) ศาสตราจารย์ด้านวรรณคดีอังกฤษ
และนักวิชาการด้านผัสสารมณ์คนส าคัญชี้ให้เห็นว่า  

การใช้อารมณ์ความรู้สึก โดยเฉพาะความเจ็บปวดและทุกข์ทนมายืนยันสารัตถะ
แห่งตัวตนของกลุ่มคนชายขอบเป็นจุดอ่อนของการขับเคลื่อนทางการเมืองของกลุ่มคนชาย
ขอบนี้ เพราะผลเสียที่ตามมาคือแทนที่การเรียกร้องความเท่าเทียมดังกล่าวจะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม กลับน าไปสู่มหรสพแห่งการเยียวยาและความเห็นอกเห็นใจ
ซึ่งยิ่งตอกย ้าความไม่เท่าเทียมยิ่งข้ึนไปอีก  

(Berlant, 1999 อ้างถึงใน ชัยรัตน์ พลมุข, 2562: 336) 

การน าเสนอความมีชีวิตของธรรมชาติโดยใช้อารมณ์ความรู้สึกเจ็บปวดมาสร้าง
ความรู้สึกอยากปกป้องดูแลธรรมชาติของมนุษย์จึงอาจเป็นสิ่งที่น าไปสู่ความไม่เท่าเทียมระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติได้ การที่กล่าวเช่นนี้มิได้หมายความว่าผู้วิจัยปฏิเสธการมีอารมณ์ความรู้สึกของ
ธรรมชาติหรือมีเจตนาที่จะลดคุณค่าของงานเขียนนวนิยายเรื่องนี้ ในทางกลับกันผู้วิจัยมองว่านว
นิยายเรื่องนี้เป็นงานเขียนของศิเรมอร อุณหธูปที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ด้วยเป็นงานที่เป็นหมุดหมาย
ส าคัญของการสร้างสรรค์งานเขียนเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเขาอย่างเต็มตัว อีกทั้งในนว
นิยายเรื่องนี้ยังน าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในอีกรูปแบบหนึ่ง มิใช่เจ้านายกับ
ทาสเช่นในโลกทัศน์มนุษย์ศูนย์กลาง แต่เป็นเครือญาติ เพียงว่าอารมณ์ความรู้สึกเจ็บปวดเป็นสิ่งที่
ได้รับการน าเสนอมากในนวนิยายเรื่องนี้ ซึ่งสาเหตุก็มาจากอารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนที่ถูกปะทะ
จากสภาพสังคมในขณะนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าประเด็นนี้เป็นจุดหนึ่งที่การน าเสนอธรรมชาติในงาน
บันเทิงคดีแตกต่างไปจากสารคดี ซึ่งเป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นพัฒนาการของงานเขียนเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเขาด้วยเช่นกัน ด้วยแม้ในงานเขียนสารคดีจะน าเสนอถึงความมีชีวิต
ของธรรมชาติแต่ก็มีจุดที่แตกต่างกันบางประการ นั่นคือการน าเสนอความมีชีวิตของธรรมชาติอย่าง
แตกต่างและหลากหลาย รวมถึงจุดมุ่งหมายของการรับรู้และเข้าใจถึงความมีชีวิตของธรรมชาติ 

ถ้าเปรียบว่าเป็นกิริยาของผู้หญิง ยายการเวกต้องได้แชมป์ในทางที่ปรูดปราดแต่อย่าง
กระโดกกระเดก เพราะอารามที่หล่อนพุ่งช่อออกไปมันช่างทื่อมะลื่อและโด่เด่เป็นที่สุด หา
ความอ่อนช้อยไม่ได้  
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ไม่เหมือนแม่สาวมะลิวัลย์ สายน ้าผึ้ง ช่อมาลี หรือแม้กระทั่งแม่เถาต าลึงริมรั้ว กลุ่ม
นั้นเขามีลีลาชดช้อย ดูยอดช่อของเขาสิทอดเลื้อยพันก่ายอย่างละมุนละไมนิ่มนวล เหมือนสาว
ที่มีเรื่องราวกว่า 

...เหมือนผู้หญิงที่น่าติดตามกว่า  

(ร่มไม้ชายคา, 2549: 45-47) 

ข้อความข้างต้นแสดงความมีชีวิตของธรรมชาติผ่านสรรพนามและค าที่ใช้เรียก
ต้นไม้ ดอกไม้ ทั้ง “เขา” “ยายการเวก” “แม่สาวมะลิวัลย์” และ “แม่เถาต าลึง” การใช้สรรพนาม 
ค าเรียก รวมถึงการกล่าวถึงกิริยาของต้นไม้เช่นนี้ท าให้ธรรมชาติที่เขากล่าวถึงมีชีวิตราวกับเป็นบุคคล
บุคคลหนึ่ง ที่ส าคัญคือชีวิตเหล่านี้มีความหลากหลาย มีรูปแบบ มีลักษณะที่ต่างกัน แต่ความต่างนั้น
ไม่ได้น าไปสู่การแบ่งแยก แต่เป็นการเรียนรู้จักความต่างเพ่ือให้เห็นคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเองของชีวิต
เหล่านั้น เพราะแม้แต่สิ่งมีชีวิตในเผ่าพันธุ์เดียวกัน ก็ยังมีลักษณะทางกายภาพ ลักษณะนิสัยที่แตกต่าง
กัน แต่ทุกชีวิตก็มีคุณค่าและความงดงามในแบบฉบับของตนเอง การเห็นความแตกต่างหลากหลาย
แม้แต่ในกลุ่มของชีวิตที่อยู่ในเผ่าพันธุ์เดียวกันนั้นจะน าไปสู่การมองความแตกต่างอย่างเคารพ ชื่นชม
ในทุกชีวิต และตระหนักว่าทั้งตัวเราและสรรพสิ่งอ่ืน ๆ ต่างเป็นหนึ่งเดียวกันในฐานะของการเป็นส่วน
หนึ่งส่วนเดียวของระบบนิเวศ นอกจากนี้ งานเขียนสารคดียังน าเสนอให้เห็นความสัมพันธ์ของสรรพ
ชีวิตเหล่านี้ที่เชื่อมโยงร้อยรัดถึงกันอย่างแยกไม่ขาด 

ขณะที่ครั้งหนึ่งฉันเคยร้องเพลงกระโปรงสั้นเสื้อฟิต แต่หัวใจข้างในของฉันกลับ
ครวญเพลงที่มีเนื้อร้องท านองว่า ไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีเรา ไม่มีภูเขาก็ไม่มีเรา ไม่มีสัตว์ก็ไม่มีใครใน
โลกเหมือนกัน หรือวิสาสะกับโลกเขียวเขียว ตั้งแต่ยังเหลือเยอะจนแทบไม่เหลือติดแผ่นดิน
เวลานี้ และทุกครั้งที่มีโอกาส พยายามเดินทางเข้าไปฝังตัวในนั้น ด้วยส านึกในคุณแท้ของ
ธรรมชาติ และด้วยความช่ืนชมคารวะตราบช่ัวชีวิตของฉัน  

(อกแผ่นดิน, 2542: 115) 

ข้อความที่ว่า “ไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีเรา ไม่มีภูเขาก็ไม่มีเรา ไม่มีสัตว์ก็ไม่มีใครในโลก
เหมือนกัน” แสดงให้เห็นการมองชีวิตเหล่านี้ด้วยโลกทัศน์แบบองค์รวมที่ทุกสรรพสิ่งในระบบนิเวศ
ต่างเอ้ืออิงอาศัยและเกื้อกูลกัน ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวและอยู่ได้โดยล าพัง ในข่ายใยแห่ง
ความสัมพันธ์นี้เมื่อมีชีวิตใดเกิดขึ้นมาชีวิตนั้นย่อมมีฐานะเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ในเวลาเดี ยวกัน เพราะ
ทุกชีวิตต่างเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องถึงกันอย่างแยกไม่ขาด การเปลี่ยนแปลงหรือหายไปของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อย่างผิดปรกติย่อมส่งผลกระทบต่อทั้งระบบให้เสียความสมดุล ดังนั้น วิถีที่ควรจะเป็นของมนุษย์คือ 
การรอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างเคารพในความมีชีวิต 
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ความมีชีวิตของธรรมชาติหรือการเรียนรู้จักธรรมชาติในงานเขียนสารคดีจึงไม่ได้
เป็นไปเพ่ือการมองเห็นประโยชน์ของธรรมชาติจนน าไปสู่การกอบโกยดูดซับเอาประโยชน์จาก
ธรรมชาติในฐานะทรัพยากรของมนุษย์ หรือเป็นการโน้มน้าวให้คนออกมาปกป้องธรรมชาติ แต่เป็นไป
เพ่ือเปลี่ยนโลกทัศน์การมองธรรมชาติของมนุษย์และท าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติเสียใหม่อันจะน าไปสู่การปฏิบัติตนอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติและทุกส่วนในระบบ
นิเวศต่างอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข นอกจากนี้ ความมีชีวิตของธรรมชาติในสารคดียังเชื่อมโยงกับมิติ
ทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติที่อยู่เหนือกว่าการรับรู้แบบปกติ ทั้งการเป็นเป็นชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็น
สื่อกลางที่ท าให้ผู้เขียนเข้าถึงธรรม ดังที่ได้กล่าวไปในหัวข้อ 4.1.1.1.2 ว่าหนทางสู่การเข้าถึงธรรมนี้
ต้องผ่านการพิจารณาทั้งการให้ค่าและความหมายแก่ตนเองและทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง
กับผู้อื่น รวมถึงโลกภายนอก ซึ่งจะน าไปสู่เปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ จิตส านึกและตัวตนที่คับแคบสู่ตัวตน
ที่กว้างใหญ่ที่สุด นั่นคือ ตัวตนที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับสรรพสิ่งทั้งหลายในธรรมชาติ มิติทางจิต
วิญญาณที่เชื่อมโยงกับหลักธรรมในพุทธศาสนานี้เป็นสิ่งที่ท าให้เห็นความแตกต่างของการน าเสนอ
เรื่องธรรมชาติในงานเขียนสารคดีกับงานเขียนบันเทิงคดีอย่างชัดเจน ด้วยเรื่องของธรรมชาติที่สัมพันธ์
กับหลักธรรมในพุทธศาสนาไม่ปรากฏมาก่อนในงานบันเทิงคดี  

นอกจากนี้ ตัวตนที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับธรรมชาติยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้
เห็นพัฒนาการของงานที่น าเสนอเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยแม้ในงานบันเทิงคดีจะแสดงให้
เห็นการหลอมรวมจิตวิญญาณของผู้หญิงกับธรรมชาติ แต่การหลอมรวมนั้นจะเป็นในแง่ของความรู้สึก
ที่เชื่อมโยงถึงกันและจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตัวละครไปยังพ้ืนที่ที่ธรรมชาติยังคงอุดมสมบูรณ์ในระดับหนึ่ง
หรือเป็นพ้ืนที่ที่ตรงข้ามกับเมืองอย่างชนบท ในขณะที่สารคดีผู้เขียนแสดงให้เห็นว่าเขากับธรรมชาติ
หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งกายและจิตวิญญาณอย่างแท้จริง ดังที่กล่าวในตอนท้ายของหัวข้อ 
4.1.1.1.2  ว่าผู้เขียนแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างตนเองกับธรรมชาติผ่านการรับรู้ว่า
ร่างกายและจิตใจของตน คือธรรมชาติ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่จ าเป็นต้องออกไปยังป่าเขาหรือชนบท แต่
สามารถเกิดขึ้นได้จากการสังเกตธรรมชาติและสภาพแวดล้อมรอบตัวอย่างละเอียดลออ ดังที่เขาสัมผัส
และรับรู้ถึงความมีชีวิตของธรรมชาติ รวมถึงสายสัมพันธ์ลึกล ้าที่มีระหว่างกันได้ทุกที่และตลอดเวลา 
ยิ่งเมื่อเวลาผ่านไปความแนบชิดสนิทเป็นหนึ่งเดียวยิ่งมากขึ้น มากขึ้นตามวัยและเวลาที่เพ่ิมพูน  

ในระหว่างที่ช่ืนชมสัมผัส เหมือนฉันได้อ่านงานของโลก เฝ้าดูการท างานของ

ธรรมชาติ เฝ้าสังเกตความละเอียดอ่อนท่ีเจือซ่อนอยู่ในนั้น ได้ค้นพบความลึกซึ้งท่ีจูงพาฉัน

สู่ก้นบ้ึงของบางอย่าง ที่เย็นงาม สุภาพ เงียบ สะอาดและนิ่งสงบ อันกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว

อยู่ในทุกถ้วนท่ี และทุกสุมทุมที่เรียกว่าโลก 
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--หล่อเลี้ยงหัวใจและจิตวิญญาณของมนุษย์อย่างฉัน ให้เดินเลาะเลียบเข้าหา

ความชิดเช้ือในธรรมชาติยิ่งยิ่งขึ้น เหมือนวัยเด็กเดินเลาะรั้วสีเขียวแล้วรู้สึกแจ่มใสเริงรื่น 

วัยกลางเลาะไปตามละเมาะไม้แล้วสดชื่น รื้นถึงอก..และวัยนี้ลัดเลียบเข้าสู่ทุ่งหญ้าเลาะลึก

สู่ช้ันในของป่าแล้วยิ่งเย็นล ้า ราวกับวางทั้งหัวใจไว้ในธารน ้าใสที่ไหลเซาะออกจากอ้อมอก

พิสุทธ์ิของปา่ธรรมชาติ 

ความชิดเชื้อระหว่างกัน ในวันและวัยนี้ของฉัน ไม่จ าเป็นต้องอาศัยกายสักเท่าไร 

ด้วยความชิดเชื้อท้ังหมดนั้นอ่อนโยนและโอนอ่อนเข้าหา ด้วยก้อนเนื้อเล็กเล็กข้างในนี้ –ที่

ซุกความรู้สึกความคิดความเข้าใจ เพียบด้วยรักอันถ่องแท้แก่หัวใจเดียวของฉัน 

วางไว้ท่ีเดิม ในความชิดเช้ือ 

(อกแผ่นดิน, 2542: 183) 

ประสบการณ์ชีวิตที่มากขึ้นและการสร้างงานเขียนเกี่ยวกับธรรมชาติมาอย่าง
ยาวนานท าให้การน าเสนอธรรมชาติในงานเขียนสารคดีมีพัฒนาการและมีความลึกซึ้งมากข้ึนจากที่เคย
น าเสนอในงานบันเทิงคดี จากความมุ่งหมายของการเขียนงานที่ปรารถนาจะเป็นส่วนหนึ่งของการท า
ให้สังคมดี กล่าวได้ว่า การน าเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อม ความมีชีวิตของธรรมชาติ และน าเสนอ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในมิติทางจิตวิญญาณเพ่ือน าไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในงานเขียนสารคดีเป็นความพยายามลุกขึ้นสู้ของผู้หญิงคนหนึ่งที่รักธรรมชาติและอยู่กับงานเขียนเชิง
นิเวศจนซึมซับเข้าไปถึงตัวตนด้านใน จึงตอบโต้โลกทัศน์และค่านิยมกระแสหลักของสังคมอันเป็นต้น
ตอของการท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแบบฉบับของตนเอง ไม่ต้องออกไปประท้วงหรือ
แสดงออกด้วยวิธีการที่รุนแรง แต่ตอบโต้ด้วยพลังของภาษาและเรื่องเล่า ปลุกความมีชีวิตและจิต
วิญญาณของธรรมชาติขึ้นมาในส านึกของผู้อ่าน อันเป็นสิ่งที่โลกทัศน์กระแสหลักหรือโลกทัศน์แบบ
มนุษย์ศูนย์กลางปฏิเสธมาโดยตลอด 

ในฐานะนักเขียนเขามิได้เพียงน าเสนอเรื่องราวและมุมมองความคิดของตนเอง
เท่านั้น แต่เขายังน าเสนอแนวคิด วิถีชีวิตและมุมมองต่อธรรมชาติของบุคคลอ่ืน ซึ่งบุคคลที่เขาน า
เรื่องราวมาถ่ายทอดนั้นเป็นบุคคลที่มีความเมตตาและเอ้ืออารีต่อสรรพชีวิตอ่ืน รวมถึงเป็นบุคคลที่มี
วิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ งานเขียนเรื่องแรกที่ผู้เขียนน าเสนอความคิดและอุดมการณ์ของ
บุคคลอ่ืนคือ เรื่อง “ผ่านมาทางความคิด” ซึ่งเป็นงานที่บันทึกถึง “สืบ นาคะเสถียร” นักอนุรักษ์ผู้
อุทิศตนเพ่ือสัตว์ป่าและป่าไม้ ด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมจากนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจที่
น าไปสู่การท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งยวด ประกอบกับความชื่นชมศรัทธาในเรื่องราว
ชีวิต ความคิด  และอุดมการณ์ของสืบ นาคะเสถียร เขาจึงเขียนบันทึกชิ้นนี้ ทางหนึ่งเพ่ือสร้างความ
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ตระหนักถึงปัญหาสังคมและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่นับวันมีแต่จะรุนแรงขึ้น อีกทางหนึ่งเพ่ือระลึก
ถึงผู้ที่จากไปและหวังว่างานจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีหัวใจของนักอนุรักษ์ทุกคน  

เนื้อหาของบันทึกมีทั้งส่วนที่เป็นบันทึกประจ าวันของผู้เขียนที่เล่าเรื่องราวในชีวิต
และแสดงความคิดเห็นของตนต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในขณะนั้น 
และส่วนที่เป็นการถอดเทปบันทึกที่เขาเคยได้ฟังการบรรยายของสืบ นาคะเสถียร ในงานสัมมนา
สิ่งแวดล้อมปี ’33 ซึ่งการเริ่มต้นการบรรยายด้วยค าพูดที่กลายเป็นวาทะส าคัญของสืบ นาคะเสถียร 
ในเวลาต่อมาที่ว่า “วันนี้ผมขอพูดในนามของสัตว์ป่าเพราะพวกเขาพูดเพ่ือตัวเองไม่ได้” (ผ่านมาทาง
ความคิด, 2536: 36) ประกอบกับภาพและเนื้อหาการบรรยายที่ท าให้ผู้เขียนรู้สึก “คารวะต่อวิญญาณ
นักสู้เช่นเขาคารวะต่อหัวใจแสนงามของเขา และนึกถึงความรักความศรัทธาของฉันที่มีต่อเขาตั้งแต่ได้
ยินหัวใจของเขาร้องไห้ในวันสัมมนาสิ่งแวดล้อม ’33” (ผ่านมาทางความคิด , 2536: 35) ด้วย
ความรู้สึกเช่นนี้เขาจึงถอดเทปบันทึกเสียงมาเผยแพร่ให้ผู้คนได้รับรู้ ด้วยปรารถนาให้อุดมการณ์ของ
สืบ นาคะเสถียร ยังคงเรืองรองตลอดไปเพ่ือปลุกจิตส านึกแห่งการอนุรักษ์ให้ตื่นขึ้นในหัวใจของคนทุก
คน  

งานเขียนอีกเรื่องหนึ่งที่น าเสนอเรื่องราวของบุคคลอ่ืนคือ เรื่อง “บ้านเหล่านี้มี
การค้นพบ” เป็นเรื่องที่ผู้เขียนบันทึกเรื่องราวของตนเองและกลุ่มคนที่ปฏิเสธต่อค่านิยมกระแสหลัก
ของสังคม หันเข้าหาวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและสอดคล้องไปกับธรรมชาติ ในกลุ่มคนที่เขาเล่าถึงต่างเป็น
กลุ่มคนที่มีแนวทางการด าเนินชีวิตในแบบของตน โดยใช้องค์ความรู้จากอาชีพที่ประกอบควบคู่ไปกับ
ความรู้ทางนิเวศวิทยาสร้างวิถีชีวิตสีเขียวในแบบฉบับของตนเองขึ้น เช่น สถาปนิกใช้ความรู้ทาง
สถาปัตยกรรมออกแบบบ้านโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับธรรมชาติแวดล้อมและผลกระทบต่อ
ธรรมชาติเป็นส าคัญ ผู้ประกอบการเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตที่เห็นถึงพิษภัยของสารเคมีที่เข้าสู่ร่างกาย
ผ่านอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ ด้วยการท าการเกษตรที่พ่ึงสารเคมีอันตรายนั้นมิใช่ส่งผลเสียแต่กับ
ร่างกายมนุษย์เท่านั้น แต่ส่งผลเสียในทางสุขภาพกับสิ่งมีชีวิตอ่ืนที่เป็นเพ่ือนร่วมโลกของมนุษย์ด้วย 
เขาจึงพยายามเสาะแสวงหาสินค้าปลอดสารจากเกษตรกรเกษตรอินทรีย์เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่
ปลอดภัยตั้งแต่ต้นทาง  และใช้ความรู้ในอาชีพของตนสร้างตลาดหล่อเลี้ยงให้เกษตรกรและชาวบ้านที่
ท าเกษตรอินทรีย์สามารถอยู่ได้และท าได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะต้องแบกรับการสูญเสียทางการค้า
มากกว่าการท าการเกษตรแบบปรกติก็ตาม  
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จะเห็นได้ว่าบุคคลที่กล่าวถึงทั้งหมดข้างต้นนี้ล้วนมีวิถีชีวิตที่ค้านกับค่านิยม
กระแสหลักอย่างบริโภคนิยมซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เขียนมองว่าท าให้เกิดการบริโภคและผลาญธรรมชาติอย่าง
ร้ายแรง น าไปสู่ปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา ในฐานะหน่วยหนึ่งของสังคมผู้เขียนเองก็เลือกที่จะด าเนินชี วิต
ของตนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและสร้างผลกระทบต่อชีวิตอ่ืนให้น้อยที่สุด ในฐานะของนักเขียนเขา
ได้ผลักดันแนวคิดและวิถีการด าเนินชีวิตทั้งของตนเองและบุคคลอ่ืนสู่สาธารณะ ด้วยหวังว่าสิ่งที่เขา
ถ่ายทอดในงานเขียนจะสามารถเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ที่สนใจในวิถีธรรมชาติและเป็นการสร้างจิตส านึก
เชิงนิเวศให้กับผู้คนได้  

หัวใจคือดอกผลยิ่งข้ึนไปอีก 

-- เมื่อให้ผลของมัน 

ผลจากดอกของมัน 

ผลจากหัวใจแสนงามของบางคน ยังประโยชน์ให้บังเกิดแก่สังคม ผู้คน สัตว์ป่า สัตว์
เมือง... 

ดอกผลจากหัวใจของบางคน ฝึกฟ้ืนใจคนขึ้นมา 

ดอกผลจากหัวใจของบางใคร ท าให้โลกท่ีก าลังจะตาย ขยับตัว 

ดอกไม้ผลไม้ในหัวใจของบางบุคคล ท าให้โลกและธรรมได้มาบรรจบพบกัน ทอดทาง
สว่างงามขึ้นกลางใจ 

ใจ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้หัวใจ เกิดขึ้นที่ใจ จรดลงที่ใจ -- และจบลงที่ใจ  

(อกแผ่นดิน, 2542: 166)  

ข้อความข้างต้นเป็นข้อความจากบท “จรดลงที่ใจ” ในเรื่องอกแผ่นดินที่แสดงให้เห็นว่าการ
สร้างสรรค์งานเขียนได้แสดงให้เห็นบทบาทการอนุรักษ์ธรรมชาติและสร้างจิตส านึกเชิงนิเวศของ
ผู้เขียนอย่างแท้จริง ด้วย “ดอกไม้ ผลไม้ในหัวใจ” อาจตีความได้ว่าคือ งานเขียนของเขาที่เขียนออก
จากใจด้วยปรารถนาจะส่งต่อส านึกท่ีดีงามให้แก่ผู้อื่น ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นผลงานและอุดมการณ์ของสืบ 
นาคะเสถียร หรือวิถีชีวิต แนวคิดสีเขียวของตัวเขาและบุคคลอ่ืน ๆ รวมถึงงานเขียนของเขาล้วนเป็น
เมล็ดพันธุ์ที่เขาหวังว่าจะงอกงามเกิดดอกผลขึ้นในใจของผู้อ่าน พลิกฟ้ืนหั วใจคนทุกคนให้เปิดรับ
ธรรมชาติและน้อมใจเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของสรรพสิ่งบน
โลกใบนี้ 
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4.1.2 บทบาทและจิตวิญญาณเชิงนิเวศของผู้หญิงในงานเขียนสาระจากชีวิตเชิงสุขภาพ : 

ชีวิตที่พ่ึงพาธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม 

 โลกที่ตกอยู่ในอิทธิพลของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นเป็นโลก
ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามเอาชนะและอยู่เหนือธรรมชาติทุกวิถีทางของมนุษย์ การค้นคว้าองค์
ความรู้ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือการผลิตแบบอุตสาหกรรม ล้วนเป็นสิ่งที่สร้าง
ช่องว่างระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ให้ห่างเหินกันขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยผู้คนให้คุณค่าและเชื่อมั่นใน
สิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นกว่าสิ่งที่ได้รับจากธรรมชาติ เชื่อถือผลผลิตที่ได้จากระบบอุตสาหกรรม
มากกว่าผลผลิตที่ได้จากครัวเรือนและธรรมชาติ ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมกระแสหลักที่ครอบง าผู้คนใน
ยุคสมัยใหม่ แต่แล้วความเชื่อมั่นและศรัทธาที่ผู้คนมีต่อวัฒนธรรมกระแสหลักก็ต้องสั่นคลอน เมื่อเป็น
ที่ประจักษ์แล้วว่าความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติของมนุษย์ได้สร้างผลกระทบที่เป็นภัยร้ายแรง
ต่อระบบนิเวศ ซึ่งหมายรวมทั้งสรรพสิ่งในธรรมชาติและมนุษย์ 

เมื่อวิถีชีวิตที่ห่างไกลจากธรรมชาติได้ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยและโรคภัยมากมาย การรักษา
ด้วยแพทย์แผนปัจจุบันอันเป็นระบบการแพทย์กระแสหลักก็ดูจะไม่ได้ผลอีกต่อไป คนกลุ่มหนึ่งที่
เชื่อมั่นในวิถีแห่งธรรมชาติได้หันกลับมาเยียวยาและดูแลสุขภาพของตนด้วยการพ่ึงพาสิ่งที่มีใน
ธรรมชาติ โดยค านึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศและสุขภาพร่างกายเป็นส าคัญ เช่นเดียวกับผู้เขียน
ที่ครั้งหนึ่งเขาต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานจากโรคภูมิแพ้ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการรับควันบุหรี่
ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน วันละหลายชั่วโมง ประกอบกับสภาพแวดล้อมในเมืองหลวงที่ปกคลุมไป
ด้วยควันจากท่อไอเสีย ส่งผลให้เขามีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังเป็นเวลาหลายปี ในขณะที่เขาต้องเผชิญกับ
ความทรมานจากโรคที่เป็นและท้อแท้กับการรักษาด้วยการแพทย์กระแสหลักที่เพียงแต่บรรเทาอาการ
และกดความเจ็บปวดไว้ชั่วครั้งชั่วคราวมิได้ช่วยให้หายขาดจากโรค เขาได้ค้นพบเส้นทางสายใหม่ที่เข้า
มาเยียวยาสุขภาพชีวิตของเขาให้ดีขึ้นนั่นคือ ธรรมชาติบ าบัด อันเป็นการเยียวยาและดูแลสุขภาพโดย
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เข้าสู่ความเรียบง่ายและสอดคล้องกับธรรมชาติ ทั้งด้านร่างกาย คือการ
ปรับเปลี่ยนการกินอยู่ ด้านจิตใจ คือการพ่ึงพาตนเอง และแนวคิดในเชิงสร้างสรรค์ (เจค็อบ วาทัก
กันชารี, 2557: 13) ซึ่งเส้นทางการรักษาและวิถีชีวิตที่พ่ึงพาธรรมชาตินี้ได้กล่าวถึงในงานเขียนสาระ
จากชีวิตเชิงสุขภาพทั้งหมด แม้การเยียวยารักษาตัวด้วยวิถีทางเช่นนี้ดูจะเป็นการใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติในทุกภาคส่วน แต่ท่าทีที่ผู้เขียนมีต่อธรรมชาติก็เป็นไปอย่างนอบน้อม งานเขียนสาระจาก
ชีวิตเชิงสุขภาพจึงเป็นงานสารคดีประเภทหนึ่งที่ผู้วิจัยเห็นว่าได้แสดงให้เห็นบทบาทและจิตวิญญาณ
เชิงนิเวศของผู้หญิงผ่านทัศนคติและท่าทีต่อธรรมชาติระหว่างการเยียวยารักษาและใช้ชีวิตของผู้เขียน 
ดังนี้ 
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4.1.2.1 ธรรมชาติบ าบัด : วิถีใหม่ในเส้นทางสายธรรมชาติ  

วิถีชีวิตของคนในยุคสมัยใหม่เป็นวิถีที่แวดล้อมไปด้วยค่านิยมและวัตถุสิ่งของซึ่งน าพา
มนุษย์ให้ห่างไกลจากธรรมชาติ จนหลงลืมไปว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายล้วนถือก าเนิดมาจากธรรมชาติ 
มนุษย์เองก็เป็นผลผลิตของสรรพสิ่งในธรรมชาติ ดังนั้นธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของ
มนุษย์ที่สุด การมีวิถีชีวิตที่ขัดต่อวิถีแห่งธรรมชาติเช่นที่พบในการบริโภคของผู้คนในสังคมสมัยใหม่ ไม่
ว่าจะเป็นสิ่งที่รับประทานผ่านปากอย่างยาแผนปัจจุบัน อาหารที่ผ่านการแปรรูป อาหารส าเร็จรูป 
การรับประทานผ่านจมูกอย่างอากาศที่ปนเปื้อนสารเคมี ฝุ่นควันต่าง ๆ หรือรับประทานผ่านผิวอย่าง
เครื่องส าอาง ครีมบ ารุง ผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาด ล้วนเป็นสิ่งแปลกปลอมและเป็นพิษส าหรับ
ร่างกายสิ่งมีชีวิตซึ่งน าไปสู่การก่อโรคทั้งสิ้น 

งานสาระจากชีวิตเชิงสุขภาพของศิเรมอร อุณหธูป ชี้ให้เห็นว่าความเจ็บป่วยของมนุษย์
ในปัจจุบันมีสาเหตุหลักมาจากการมีวิถีชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ โดยเฉพาะการรับสิ่งที่ไม่เป็น
ธรรมชาติเข้าสู่ร่างกาย ในเรื่อง “ทางเลือกมีมากกว่าหนึ่ง” อันเป็นปฐมบทของงานเขียนสาระจาก
ชีวิตเชิงสุขภาพ ผู้เขียนเล่าถึงสาเหตุของความเจ็บป่วยจากโรคภูมิแพ้ที่เขาเผชิญว่ามาจากการต้องสูด
ดมควันบุหรี่ของเพ่ือนร่วมทางในรถปรับอากาศเมื่อครั้งไปเยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลาหลายวัน
ติดกัน แม้อาการเจ็บป่วยของเขาจะเริ่มปรากฏในเห็นตั้งแต่วันแรก ๆ และเขาเพียรที่จะบอกให้เพ่ือน
ร่วมทางทราบเท่าไหร่ สิ่งที่ได้กลับมาก็มีเพียงรอยยิ้มและการเพิกเฉย “มิไยได้พูดขอร้องกันหลาย
เที่ยว และย ้าว่าดิฉันไม่สบายแล้วนะคะ ‘ผู้ร้ายควันแดง’ ในรถก็เพียงยิ้ม ๆ บ้างก็ปลอบว่าไม่เป็นไร
หรอกครับ ไม่เป็นไรหรอกน่า แล้วก็พ่นควันแดงต่อไป” (ทางเลือกมีมากกว่าหนึ่ง , 2539: 10) บุคคล
เหล่านี้มิได้เพียงไม่สนใจต่อกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมเท่านั้น แต่การยิ้มและพูดปลอบ
ด้วยประโยคที่ว่า “ไม่เป็นไร” ยังแสดงให้เห็นถึงการเพิกเฉยต่อความเจ็บป่วยของผู้อ่ืนที่มาจากการ
กระท าของตนเองด้วย  

เป็นระเวลาถึงหกวันที่ผู้เขียนต้องทนอยู่บนรถที่เต็มไปด้วยควันบุหรี่กับการเพิกเฉยของ
เพ่ือนร่วมทางเพศชายทั้งหลายซึ่งเห็นอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับเขาอยู่ต าตา จนในวันที่เจ็ดเขาหมด
สติหลังก้าวลงจากรถ เหล่าเพ่ือนร่วมทางจึงตระหนักได้ถึงพิษภัยจากควันบุหรี่ของตนและไม่สูบบุหรี่
บนรถอีกตลอดการเดินทาง แต่ก็ดูเหมือนจะสายไปเสียแล้วเพราะแม้จะเป็นเวลาเพียงเจ็ดวันแต่
สุขภาพของเขาก็พังเสียหายไปหมดและท าให้เขาต้องทนทรมานกับความเจ็บป่วยเป็นเวลาถึงห้าปีเต็ม 
เป็นที่สังเกตว่าผู้ที่สูบบุหรี่ในรถคันนั้นทั้งหมดเป็นผู้ชายและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่อย่างไม่
เต็มใจคือ ผู้หญิง อีกทั้งผู้เขียนยังชี้ให้เห็นว่า แม้สาเหตุของความเจ็บป่วยส่วนหนึ่งจะมาจากควันบุหรี่ 
แต่สิ่งที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงส าหรับเขา คือ บุคคล ที่ “มักง่าย เห็นแก่ตัว และเป็นภัยต่อโลก” ในที่นี้ 
ความมักง่ายที่ผู้ชายกระท าต่อผู้หญิงจึงไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่ผู้ชายปฏิบัติต่อธรรมชาติอันเป็นสิ่งที่
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น าไปสู่การครอบง าและท าลายธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ในงานเขียนสาระจากชีวิตเชิงสุขภาพก็มิได้
น าเสนอให้เห็นถึงปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชาย ผู้หญิง และธรรมชาติมากนัก ด้วยเนื้อหาและ
จุดมุ่งหมายของงานที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ มีเพียงที่กล่าวถึงในตอนต้นของเรื่อง "ทางเลือกมี
มากกว่าหนึ่ง” ที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงข้างต้น 

นอกจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นแล้ว เมื่อกลับมายังกรุงเทพฯ ผู้เขียนยังต้องเผชิญกับควัน
บุหรี่ในที่ท างาน ควันรถจากท่อไอเสีย สารเคมีจากโรงงานใกล้บ้าน หรือแม้กระทั่งสารเคมีใน
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างยาสระผม สบู่อาบน ้า หมึกพิมพ์หนังสือ ซึ่งเมื่อรับเข้ามาใน
ร่างกายแล้วเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้อาการเจ็บป่วยของเขาก าเริบขึ้น สุขภาพร่างกายของเขาจึงมีแต่แย่ลง 
การบอกเล่าถึงสาเหตุของโรคจึงเป็นส่วนที่ชี้ให้เห็นว่า ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับสุขภาพชีวิตนั้นเป็น
ผลมาจากทั้งการด าเนินชีวิต สภาพแวดล้อม และผู้คนรอบตัว 

ในเริ่มแรกผู้เขียนรักษาโรคภูมิแพ้ด้วยระบบการแพทย์แผนปัจจุบัน เขาไปพบแพทย์
อย่างสม ่าเสมอ รับประทานยาและปฏิบัติตามที่แพทย์แนะน า รวมถึงการตรวจรักษาด้วยเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ จวบจนเป็นระยะเวลากว่าสามปีแต่โรคที่เขาเป็นก็ยังไม่หายขาด การต้องเผชิญกับ
ความทุกข์ทรมานที่แม้กระทั่งการหายใจยังเป็นเรื่องยากท าให้เขาเริ่มท้อแท้กับการรักษา เบื่อที่จะต้อง
รับประทานยาแผนปัจจุบันที่ท าได้เพียงแค่ทุเลาอาการ แต่ไม่ท าให้หายจากโรค “ยาแผนปัจจุบันไม่มี
ผลในการรักษา เพราะเพียงท าให้ทุเลาจากอาการในขณะยายังออกฤทธิ์” (ทางเลือกมีมากกว่าหนึ่ง , 
2539: 34) การตรวจและรักษาจึงมุ่งบ าบัดเฉพาะอาการที่แสดงและจัดการกับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของร่างกายที่มีปัญหาซึ่งตรวจเจอเท่านั้น หากตรวจด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ไม่พบก็ไม่สามารถ
รักษาได้ ด้วยเหตุนี้เขาจึงหมดหวังกับการรักษาด้วยระบบการแพทย์แผนปัจจุบัน 

ดังที่พระไพศาล วิสาโล (2533) ได้กล่าวไว้ในบทความเรื่อง “จากการแพทย์แบบกลไกสู่
การแพทย์แบบองค์รวม” ว่าความไร้ประสิทธิภาพของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันนั้นมาจากการมี
กระบวนทัศน์แบบกลไกและแยกส่วน ท าให้ในสายตาแพทย์ร่างกายของผู้ป่วยถูกแยกเป็นส่วน ๆ ชีวิต
ในส่วนที่สัมพันธ์กับจิตใจและสิ่งแวดล้อมจะถูกตัดออก ส่วนเดียวที่แพทย์จะให้ความสนใจคือ ร่างกาย 
ซึ่งถูกมองว่าไม่ต่างอะไรกับเครื่องจักรที่เสีย และในสายตาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ร่างกายที่
ถูกแยกออกเป็นส่วน ๆ จะมีส่วนที่เป็นสิ่งส าคัญส าหรับเขาก็เฉพาะอวัยวะส่วนที่เขามีความรู้เท่านั้น 
ซ่ึงในหลายกรณี หลายโรค การรักษาอวัยวะเฉพาะส่วนก็เป็นเพียงการรักษาปลายเหตุเท่านั้น หาก
ผู้ป่วยไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทั้งระบบโรคที่เป็นก็จะกลับมาเกิดขึ้นซ ้า อีกสาเหตุหนึ่งคือ การหลงใหล
กับเทคโนโลยีการแพทย์อย่างสุดโต่ง ผ่านการรักษาด้วยการให้ยา ไม่ว่าจะยาฉีด ยาทา หรือยากิน ที่
ต้องให้ผู้ป่วยทุกครั้งที่มีการรักษาหรือให้ค าแนะน า ยาจึงเป็นตัวแทนของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สร้าง
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ความม่ันใจให้กับแพทย์ แม้จะมิได้ให้ผลที่ดีกับผู้ป่วยในระยะยาวก็ตาม เมื่อการมองด้วยกระบวนทัศน์
แบบกลไกและแยกส่วนในระบบการแพทย์แผนปัจจุบันสร้างผลเสียมากกว่าผลดี ผู้คนมากมายจึง
หาทางออกด้วยการหันเข้าหาวิธีการบ าบัดเยียวยาสุขภาพทั้งเก่าและใหม่ โดยมีวิธีการรักษาที่ตั้งอยู่
บนทัศนะแบบองค์รวม อันเป็นทัศนะที่มาจากแนวคิดทางนิเวศวิทยาคือ การตระหนักว่าสรรพสิ่งใน
ธรรมชาติล้วนเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กัน ต่างส่งผลกระทบต่อกันอย่างไม่อาจแยกเป็นส่วน ๆ 
การรักษาและดูแลสุขภาพจึงต้องให้ความส าคัญกับทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าจะร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยเป้าหมายของการรักษามิใช่เพียงแค่ให้หายจากโรค แต่เป็นการมี
ชีวิตที่เป็นปรกติสุข (ไพศาล วิสาโล และสมควร ใฝ่งามด,ี 2533: 25-32) 

ความไร้ประสิทธิภาพของการแพทย์แผนปัจจุบันในลักษณะนี้ได้ปรากฏในงานเขียน
สาระจากชีวิตเชิงสุขภาพอีกเล่มหนึ่ง คือ “อากาศ อาโป อาหาร อารมณ์ ก่อให้เกิดอาการ” ผู้เขียนได้
ชี้ให้เห็นว่า การแพทย์แผนปัจจุบันนั้นมักจะละเลยชีวิตในส่วนอ่ืนของผู้ป่วยที่นอกเหนือไปจากอาการ
ที่แสดง ดังในตอนที่เขากล่าวถึงอาการปวดท้องจากการรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยน ้าส้มสายชูว่า  

ถ้าปล่อยทิ้งไว้หรือรักษาไม่ถูกทาง เกิดมีคนแบกพยุงดิฉันไปหาหมอทั่วไป นึกหรือว่า
หมอจะรู้ว่าเกิดจากพิษน ้าส้มสายชู คงหัวเราะตาย ถ้าดิฉันเกิดไปยืนยันว่าคราวที่แล้วก็เป็น
แบบน้ี เมื่อกินน ้าจิ้มที่ปนน ้าส้มสายชู หมออาจเอาหัวโขกข้างฝา ไม่หัวดิฉันก็หัวหมอ ถ้าดิฉันยัง
ดื้อดึงยืนกรานเสียงแข็งต่อไปอีก ก็เพราะดิฉันเรียนรู้ด้วยประสบการณ์แท้ ๆ ของดิฉันมาถึง 2 
หน 2 คราวแล้ว  

(อากาศ อาโป อาหาร อารมณ์ ก่อให้เกิดอาการ, 2544: 70) 

เมื่อการแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถท าให้เขาหลุดพ้นจากความเจ็บป่วยได้ เขาจึงหัน
ไปหาทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของการรักษา นั่นคือ การแพทย์แผนโบราณ ซึ่งเป็นทางเลือกการ
รักษาที่ท าให้เขาได้กลับเข้าสู่เส้นทางสายธรรมชาติอีกครั้ง เขาเริ่มต้นการรักษาจากการแมะและนวด
รักษาตามแพทย์แผนจีนกับครูประกายเพชร ทองพิทักษ์ ซึ่งเน้นการปรับระบบประสาทโดยใช้หยาง
กับหยินมาท างานร่วมกับต๋าว (ต๋าวคือ ศาสตร์) ซึ่งการรักษาในแนวทางนี้จะมองร่างกายด้วยทัศนะ
แบบองค์รวมว่า ร่างกายคือระบบการประสานงานที่ทุกส่วนต่างมีความส าคัญและเชื่อมโยงถึงกัน “จุด
เล็กจุดน้อยที่ว่ากันไม่ส าคัญ ส าคัญทั้งนั้น มีความสัมพันธ์กันไปหมด” (ทางเลือกมีมากกว่าหนึ่ง , 
2539: 72) การรักษาจึงไม่สามารถเน้นเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งได้เพราะทุกส่วนมีความหมายต่อสุขภาพ
ทั้งสิ้น หลังจากเริ่มเห็นผลเขาจึงเลิกรับประทานยาแผนปัจจุบัน หันมาใช้วิธีการนวดรักษา และให้
ธรรมชาติบ าบัดร่างกาย โดยการพ่ึงพาธรรมชาติและมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ทั้งรับประทาน
และอบสมุนไพร รับประทานอาหารที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งหมายถึงสิ่งที่มาจากธรรมชาติ ปราศจากการ
ปรุงแต่งด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติและปนเปื้อนสารเคมี อีกทั้งอาหารนั้นต้องเป็นไปตามฤดูกาลและ
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เหมาะสมกับธาตุในร่างกาย ดื่มน ้าอุ่นหรือน ้าอุณหภูมิปรกติและให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ร่างกาย และนอนในเวลาที่ควรนอน คือให้เป็นไปตามวิถีของธรรมชาติ และบริหารร่างกายและจิตใจ
ด้วยโยคะ เพราะโยคะเป็นการบริหารร่างกายที่ช่วยสร้างทั้งความแข็งแรงของทุกส่วนในร่างกายและ
ความมั่นคงทางจิตใจจากการควบคุมลมหายใจและการท าสมาธิ เมื่อดูแลตัวเองและปฏิบัติตาม
ค าแนะน าอย่างเคร่งครัด สุขภาพของเขาทั้งร่างกายและจิตใจก็ดีขึ้น ซึ่งไม่ใช่แค่ท าให้เขาหายจากโรค
ที่เป็นเท่านั้น แต่ยังท าให้สุขภาพร่างกายของเขาแข็งแรงขึ้นกว่าเดิม ดังที่เขากล่าวไว้ว่า “การเดินถอย
กลับมาสู่เส้นทางสายธรรมชาติ ท าให้ชีวิตใหม่ของฉันได้เริ่มต้นขึ้นในคราบเก่าทรุดโทรมสาหัส ค่อย ๆ 
ผลิใหม่เหมือนไม้รอดชีวิต แตกผลิงอกงามหรือฟ้ืนตัวจนแข็งแรงในที่สุด” (อากาศ อาโป อาหาร 
อารมณ์ ก่อให้เกิดอาการ, 2544: 10) จะเห็นว่าการรักษาด้วยแพทย์แผนโบราณนั้นมิได้มุ่งรักษา
เฉพาะโรคที่ผู้เขียนเป็นอยู่ แต่เน้นที่การปรับร่างกายและวิถีชีวิตของเขาทั้งระบบเพ่ือให้เกิดความ
สมดุล  

การที่คนเราจะมีชีวิตที่แข็งแรง ตามหลักโยคะ ต้องกินให้ถูกต้อง หายใจให้ถูกต้อง 
ออกก าลังกายให้ถูกต้อง คิดให้ถูกต้อง พักผ่อนให้ถูกต้อง ดิฉันคิดว่าคนท่ีบอกว่าตัวเองไม่มีเวลา
ท าสิ่งเหล่านี้ (ให้ถูกต้อง) ผลที่ออกมาก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอได้ในท่ีสุด และเกิดโรคตามส่วน
ที่ตนเปราะบางอ่อนแออยู่  

(ทางเลือกมีมากกว่าหนึ่ง, 2539: 141) 

การรักษาตัวใน “ทางเลือกมีมากกว่าหนึ่ง” ท าให้เขาตระหนักได้ว่า การบ าบัดรักษา
อาการป่วยและการมีสุขภาพดีนั้นเป็นเรื่องของการด าเนินชีวิตทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทาน
อาหาร การดื่มน ้า การด าเนินชีวิตประจ าวัน สภาพแวดล้อม รวมถึงการจัดอารมณ์และจิตใจ ที่
จะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ หากอยากจะมีชีวิตที่เป็นปรกติสุขก็ต้องรักษา
สุขภาพร่างกายให้สมดุลทั้งภายนอกและภายใน หลังจากอาการเจ็บป่วยจากโรคภูมิแพ้ดีขึ้น ผู้เขียน
จึงรวบรวมความรู้และข้อมูล ทั้งที่เก็บเกี่ยวได้ระหว่างการรักษาและค้นคว้าเพ่ิมเติม เป็นงานเขียน
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตโดยเน้นที่การดูแลสุขภาพในเส้นทางสายธรรมชาติล้วน ๆ อีก 3 เล่ม ได้แก่ 
อากาศ อาโป อาหาร อารมณ์ ก่อให้เกิดอาการ อาหารจัดสภาพร่างกาย และทางรอดจากความเป็น
ทาส ยานอนหลับ เหล้า บุหรี่ ผงชูรส  

“อากาศ อาโป อาหาร อารมณ์ ก่อให้เกิดอาการ” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตตาม
ธรรมชาติที่ค านึงถึงการรับประทานให้เป็น นอนให้เป็น อยู่ให้เป็น และอาบน ้าให้เป็นหรือดูแล
ร่างกายให้ถูกต้อง  ด้วยสาเหตุของโรคหรืออาการผิดปรกติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เป็นผลมาจากการ
รับประทานหรือบริโภคสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติเข้าสู่ร่างกาย อากาศเป็นการบริโภคทางจมูก อาโป (น ้า) 
บริโภคทางปาก อาหารบริโภคทางปากและผิว อารมณ์บริโภคทางใจ จากการศึกษาและ
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ประสบการณ์เยียวยารักษาตัวที่ผ่านมาท าให้เขาค้นพบว่าสิ่งที่เหมาสมกับร่างกายมนุษย์ที่สุดคือ 
ธรรมชาติ เขาจึงน าเสนอวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติและพ่ึงพาส่วนที่ธรรมชาติมีอยู่อย่างแท้จริง  

“อาหารจัดสภาพร่างกาย” เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับประทานอาหารตามฤดูกาล โดยมี
ลักษณะเป็นต าราอาหารที่บอกวิธีท า วิธีรับประทาน สรรพคุณและโทษของส่วนประกอบและ
เครื่องปรุงที่ใช้ปรุงแต่งอาหารตามกลุ่มเดือนในแต่ละฤดูกาล เพ่ือบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละกลุ่ม
เดือนว่า มีพืชผักหรือสัตว์ชนิดใดเกิดขึ้นและสามารถน ามาประกอบอาหารได้โดยไม่รบกวนต่อ
สภาพแวดล้อม อาหารจัดสภาพร่างกายจึงเป็นเรื่องราวการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องไปกับวิถีแห่ง
ธรรมชาติ ทั้งวัน เวลา และฤดูกาลที่หมุนเวียน 

“ทางรอดจากความเป็นทาส ยานอนหลับ เหล้า บุหรี่ ผงชูรส” เป็นเรื่องที่เล่าถึงวิธีการ
หลุดพ้นจากสารเสพติดอย่าง ยานอนหลับ เหล้า บุหรี่ และผงชูรส ที่เป็นกับดักฉุดมนุษย์ให้ตกเป็น
ทาส โดยวิธีการหลุดพ้นนั้น ทางหนึ่งคือ การใช้ธรรมชาติเยียวยาอาการที่เป็นผลพวงจากสารเสพติด 
อีกทางหนึ่งที่ผู้เขียนเห็นว่าส าคัญที่สุดคือ ใจ “ทุกอย่างเริ่มที่ใจ และดับที่ใจ” (ทางรอดจากความ
เป็นทาส ยานอนหลับ เหล้า บุหรี่ ผงชูรส,2557: 9) ด้วยสิ่งที่ผู้เขียนมองว่าเป็นสารเสพติดเป็นสิ่งที่
เราเห็นได้ในชีวิตประจ าวันและอาจเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของคนบางคน ทั้ง ๆ ที่สิ่งเหล่านี้เสพเข้า
ไปก็มิได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกาย แต่ทั้งกระแสสังคม การโฆษณา หรือจิตของเรา สั่งให้เราเชื่อ
ว่ามันเป็นสิ่งจ าเป็นและขาดไม่ได้ เมื่อไม่มียานอนหลับไม่มีทางหลับ ไม่มีเหล้าไม่มีบุหรี่ไม่รู้สึกผ่อน
คลาย ไม่มีผงชูรสอาหารไม่อร่อย ส าหรับผู้เขียนแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นการปรุงแต่งทางจิต เป็นสะกดจิต
ตนเองให้เชื่อซ ้าแล้วซ ้าเล่าจนสิ่งเหล่านี้แนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกับทั้งร่างกายและจิตใจ ดังนั้นการ
หลุดพ้นจากสิ่งเสพติดเหล่านี้คือการปล่อยใจให้เป็นอิสระ ไม่แปดเปื้อน 

ในงานเขียนสาระจากชีวิตเชิงสุขภาพทั้งหมดจึงเป็นการเดินกลับเข้าสู่เส้นทางสาย
ธรรมชาติของผู้เขียน ซึ่งมิใช่แค่ท าให้สุขภาพชีวิตของเขาดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการท าให้เขาได้
กลับไปเชื่อมโยงกับรากหรือภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนในอดีต ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้
ของธรรมชาติ ผ่านผู้สืบทอดที่ยังคงรักษาและสืบต่อองค์ความรู้มาจวบจนปัจจุบัน เขาและหมอ
ประจ าตัวจึงเรียกศาสตร์แห่งการเยียวยารักษานี้ว่า “ศาสตร์ปัจจุบันเพ่ืออนาคต” กล่าวคือเป็นองค์
ความรู้ดั้งเดิมในอดีตที่ยังคงมีคนรักษาสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันและเป็นการรักษาสุขภาพที่ค านึงถึง
อนาคตของสุขภาพร่างกายที่สมดุลและมั่นคง เป็นที่น่าสังเกตว่าการส่งต่อหรือสืบทอดองค์ความรู้นี้
สืบต่อกันผ่านหมอหรือผู้เยียวยาที่เป็นผู้หญิง จากซินแสอาม่าสู่พ่ีเพชรหรือคุณประกายเพชร ทอง
พิทักษ์ คุณหมอประจ าตัวของผู้เขียน และจากพ่ีเพชรที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการรับประทาน
อาหาร การออกก าลัง การใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติให้กับผู้เขียนผ่านค าแนะน าต่าง ๆ แม้จะ
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ไม่ถึงกับเป็นการสืบทอดศาสตร์การรักษาท้ังหมด แต่ก็เห็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติจาก
ผู้หญิงถึงผู้หญิงด้วยกัน ในที่นี้จึงเห็นความเชื่อมโยงระหว่างผู้หญิงกับธรรมชาติ ในแง่ของการเรียนรู้
และท าความเข้าใจธรรมชาติจนเห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงและน้อมรับธรรมชาติเข้าสู่กายและใจ 

แล้วท าไมดิฉันต้องช่ืนชมธรรมชาติมากมายขนาดนั้น มีแต่ความรักศรัทธาธรรมชาติ
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ไม่เคยเสื่อมคลายหน่ายแหนงคุณหลายคนอาจจะพอรู้ค าตอบ -- ธรรมชาติอบอุ่น
อยู่ในตัวของดิฉัน อ่อนโยนอยู่ในกายของดิฉัน เป็นมิตรเป็นเกลอที่คุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็ก เป็น
ความชิดเช้ือท่ีแสนอ่อนหวาน เป็นขุมปัญญามหาศาลของคนตะวันออก เป็นยิ่งกว่าขุมทรัพย์ใน
เรือนใจของคนตะวันออกอย่างดิฉัน 

ดิฉันจึงพอใจที่จะเรียนลึกเข้าไปในธรรมชาติมากขึ้น มากขึ้น ไม่ว่าในแง่ที่สัมพันธ์กับ
จิตใจหรือกายสังขาร... 

...ขอคารวะภูมิปัญญาบรรพบุรุษตะวันออก กับขอบคุณผู้ถ่ายทอด ผู้รับทอดไม่ว่าทั้ง
สืบทอดหรือตกทอดทุกท่าน 

(อากาศ อาโป อาหาร อารมณ์ ก่อให้เกิดอาการ, 2544: 72-73) 

ค ากล่าวที่ว่า “ธรรมชาติอบอุ่นอยู่ในตัวของดิฉัน อ่อนโยนอยู่ในกายของดิฉัน” ยังเป็น
การเน้นย ้าความจริงที่ว่ามนุษย์คือธรรมชาติ ถือก าเนิดจากธรรมชาติ ธรรมชาติจึงเป็นดุจดั่งมารดา
ของมนุษย์ การเยียวยาและพ่ึงพาธรรมชาติในการมีชีวิตอยู่อย่างนอบน้อมจึงเป็นการกลับไปเชื่อมโยง
กับจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติอย่างพระแม่ธรณีหรือแม่ธรรมชาติอีกครั้ง จากการที่ผู้เขียนมักจะ
กล่าวถึงพลังและความน่าอัศจรรย์ของธรรมชาติว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากผืนแผ่นดิน ทั้งพลังธรรมชาติที่
เข้าประสานกับร่างกายระหว่างนอนหลับในยามค ่าคืนหรือที่เขาเรียกว่า “ไอดิน” ซึ่งเป็นพลังบริสุทธิ์ที่
เยียวยาร่างกายของมนุษย์ให้แข็งแรงขึ้น และพืชพันธุ์ทั้งหลายที่เป็นอาหารและยารักษาโรคก็ล้วน
แล้วแต่งอกเงยมาจากผืนดินทั้งสิ้น ผืนแผ่นดินจึงเป็นจุดก าเนิดของความงอกงามในชีวิตของสรรพสิ่ง
ทั้งมวล การที่เขาได้เชื่อมโยงกับจิตวิญาณแห่งธรรมชาติเช่นนี้ท าให้เขาค้นพบเป้าหมายสูงสุดของการ
มีชีวิตอยู่ซึ่งไม่ใช่แค่หายใจต่อไปได้ แต่เป็นการปรารถนาที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติทั้งกายและจิต

วิญญาณ “ดิฉันเลยมอบตัวเองทั้งหมดให้แก่ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของใจที่มีอยู่เป็นทุนเดิมอยู่

แล้ว และของกาย เพ่ือว่าดิฉันจะได้มีความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์  ทั้งในวิถีชีวิตและใน

รายละเอียด กับมีความชิดเชื้อกับธรรมชาติยิ่ง ๆ ขึ้นไป อันคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตตัวเอง “(อากาศ 

อาโป อาหาร อารมณ์ ก่อให้เกิดอาการ, 2544: 95) 

การตระหนักว่ามนุษย์ถือก าเนิดมาจากธรรมชาติและความปรารถนาที่จะเป็นหนึ่ง
เดียวกับธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของส านึกเชิงนิเวศ นอกจากนี้ ส านึกเชิงนิเวศยังแสดงผ่านการที่



  207 

ผู้เขียนมองว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนจากการพ่ึงวิธีทางวิทยาศาสตร์ทั้งการรักษาและความ
เป็นอยู่มาเป็นการพึ่งพาธรรมชาติถือเป็นการเดินเข้าหาธรรมชาติซึ่งน าไปสู่การสร้างจิตส านึกเชิงนิเวศ
ทางหนึ่ง ดังที่เขากล่าวว่า “เปิดรับสิ่งที่ธรรมชาติมีอยู่เดิม ส าหรับดิฉันส านึกในสุขภาพกับส านึกในคุณ
ของธรรมชาติ เป็นเรื่องเดียวกัน” (อากาศ อาโป อาหาร อารมณ์ ก่อให้เกิดอาการ , 2544: 31) 
ข้อความข้างต้น เป็นตอนที่ผู้เขียนกล่าวถึงคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่ไม่เห็นคุณค่าของธรรมชาติ เพราะ
เขาเหล่านั้นมองว่าตนเองไม่ใช่ส่วนหนึ่งของธรรมชาติ แยกตนเองออกจากธรรมชาติอย่างสิ้นเชิง เมื่อมี
ลูกก็ปลูกฝังให้เด็กมีทัศนคติไม่ดีต่อธรรมชาติ ทั้งเรื่องดินสกปรก ต้นไม้ใบร่วงเลอะเทอะ อากาศร้อน
ท าให้ตัวเหนียวเหนอะหนะ เมื่อมองว่าธรรมชาติเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ก็ท าลายทิ้ง ไม่ว่าจะเป็นการโค่น
ต้นไม้ การปูคอนกรีตทับดิน และอยู่ในห้องปรับอากาศแทนอากาศธรรมชาติ ซึ่งความคิดและการ
กระท าเหล่านี้ล้วนส่งผลถึงระบบนิเวศให้เสียสมดุล ในท้ายที่สุดก็ส่งผลให้ร่างกายมนุษย์แปรปรวนและ
ขาดสมดุลไปด้วย เขาจึงมองว่าเรื่องสุขภาพและธรรมชาติเป็นเรื่องเดียวกัน มนุษย์ต้องกลับไปท า
ความรู้จักและสนิทชิดเชื้อกับธรรมชาติเสียก่อน โลกจึงจะรอด และมนุษยชาติจะอยู่รอดไปด้วย “คน
ในยุคนี้สามารถท าอย่างคนยุคก่อนได้ กลับไปชิดเชื้อกับธรรมชาติ ทางเดียวที่จะท าให้โลกรอด คนก็
รอดด้วย” (อากาศ อาโป อาหาร อารมณ์ ก่อให้เกิดอาการ, 2544: 442)  

การกลับไปพ่ึงพาและใกล้ชิดธรรมชาติจนน าไปสู่การเกิดจิตส านึกเชิงนิเวศนั้น เป็นสิ่งที่
ผู้เขียนประสบด้วยตนเอง ด้วยเมื่อเขาต้องพ่ึงพาธรรมชาติมากขึ้นจากการรักษาโรคด้วยธรรมชาติ
บ าบัดท าให้เขาได้เรียนรู้คุณค่าของธรรมชาติและวิถีความเป็นไปของธรรมชาติมากขึ้น เช่น เขาได้
เรียนรู้ว่าธรรมชาติมีระบบระเบียบที่ด าเนินไปตามครรลองของธรรมชาติเองและด าเนินอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป ไม่มีการลัดขั้นตอนหรือตัดขั้นตอนให้ได้ผลลัพธ์ที่เร็วขึ้น เพราะจะท าให้ระบบทั้งหมดเสีย
สมดุล เขาจึงน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับการรักษา หลักธรรมชาติท าให้เขามีวินัยและความเพียรที่จะ
รักษาตนเองด้วยธรรมชาติ แม้ว่าจะต้องใช้เวลานานกว่ายาแผนปัจจุบันที่เข้าไปกดอาการให้หายทันที
แต่ก็เป็นไปแบบชั่วครั้งชั่วคราว ในขณะที่ธรรมชาตินั้นให้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
เช่นเดียวกับการนอนที่เขาเรียนรู้ว่าควรนอนตามกลไกธรรมชาติของร่างกายและวิถีของธรรมชาติ 
เพราะการฝืนธรรมชาติของร่างกายนั้นมีแต่ผลเสียตามมา การเรียนรู้เช่นนี้น าไปสู่จิตส านึกเชิงนิเวศ
ของผู้เขียนที่ขยายขอบเขตของธรรมชาติจากธรรมชาติภายใน (ร่างกาย) ไปสู่ธรรมชาติภายนอก 
(สรรพสิ่งในธรรมชาติ) “ไม่มีความคิดที่จะไปฝืนขืนธรรมชาติ ฝืนความเป็นธรรมชาติ -- ของสิ่งที่มีอยู่
ตามธรรมชาติ ยอมรับสิ่งที่มีอยู่อย่างเคารพคารวะ นอบน้อมต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปใน
ธรรมชาติ เข้าใจต่อกระบวนความเป็นไปในสรรพสิ่ง” (อากาศ อาโป อาหาร อารมณ์ ก่อให้เกิดอาการ
, 2544: 320) ในที่นี้การเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติชีวิต ได้ขยายขอบเขตจากแค่ชีวิตของตนเอง ไปสู่
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ชีวิตอ่ืน ๆ ในธรรมชาติ เขาจึงยอมรับความเป็นไปของธรรมชาติและความมีชีวิตของสรรพสิ่งอ่ืนอย่าง
เคาระ ไม่พยายามครอบครอง เอาชนะ หรืออยู่เหนือธรรมชาติเช่นที่มนุษย์ในปัจจุบันเป็น 

ดังนั้น ถึงแม้ว่าการรักษาตนเองและมีชีวิตโดยพ่ึงพาธรรมชาติในแบบของผู้เขียนจะ
แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ แต่ก็เป็นไปอย่างนอบน้อมและส านึกในคุณค่าของ
ธรรมชาติอยู่เสมอ มิได้กอบโกยจนเป็นการท าลายพร่าผลาญธรรมชาติไป ด้วยเขาตระหนักอยู่
ตลอดเวลาว่ามนุษย์ถือก าเนิดมาจากธรรมชาติ ทุก ๆ องคาพยพในร่างกายของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น
เลือด เนื้อ อวัยวะต่าง ๆ ล้วนก่อร่างสร้างตัวมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น ดังนั้นหากมนุษย์ท าร้ายธรรมชาติ
ซึ่งเปรียบเสมือนมารดาผู้ให้ก าเนิดและโอบอุ้มเลี้ยงดูมนุษย์มา มนุษย์ทุกคนก็จะได้รับสิ่งนั้นตอบแทน
กลับไปด้วย จะเห็นได้ว่าผู้เขียนจะตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและค านึงถึงชีวิตอ่ืนอยู่เสมอ 
เมื่อเด็ดใบไม้ พืชผักมาท าอาหารก็จะขออนุญาตก่อน การน ามาบริโภคก็จะเป็นแบบพอดีและใช้เมื่อถึง
คราวจ าเป็นเท่านั้น มิได้มุ่งใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือรับประทานเพราะกิเลสซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อความสมดุลของระบบนิเวศตามมา “ถ้าท าดื่มคนเดียว เก็บชนิดล า 1 ใบ หรือ 1 ช่อ ก็เกินพอแล้ว” 
(ทางรอดจากความเป็นทาส ยานอนหลับ เหล้า บุหรี่ ผงชูรส, 2557: 95)  

นอกจากนี้ ในเรื่อง “อาหารจัดสภาพร่างกาย” ผู้เขียนยังชี้ให้เห็นว่า การมีวิถีชีวิต
สอดคล้องกับความเป็นไปของธรรมชาติอย่างการรับประทานอาหารตามฤดูกาลนั้น นอกจากจะท าให้
ร่างกายกลับคืนสู่สมดุลแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชในท้องถิ่นนั้น ๆ และชี้ ให้ เห็นว่าการ
รับประทานอาหารนอกฤดูกาลส่งผลกระทบต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง 

ในแต่ละท้องถิ่น ความหลากหลายของพืชพันธุ์ก็แตกต่างกันออกไปตามที่ทราบกันดี 
เมื่อผักพืชงอกงามตรงขึ้นมาให้ จึงควรขวนขวายหามากินกันในฤดูนั้น ๆ ปู่ย่าตายายป้าลุงเก็บ
ผักในฤดูกาลมากิน ลูกหลานควรนั่งกินด้วยเพื่อจะได้ซึมซับเรียนรู้พืชพันธุ์ในธรรมชาติ 
โดยเฉพาะคุณค่าของมันที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายโดยตรง อันเป็นส่วนส าคัญและสัมพันธ์ต่อ
ชีวิตทั้งมวล 

คนปัจจุบันขาดสัญชาตญาณรับรู้ความเป็นไปในธรรมชาติ ท้ังไม่ค่อยมีการบันทึกไว้
ในระบบความรู้พื้นฐาน เด็กรุ่นหลัง ๆ จึงไม่รู้ว่าแต่ละฤดูกาลสัมพันธ์กับร่างกายอย่างไร มี
พืชผักอะไรบ้างงอกขึ้นมาใหม่บนแผ่นดินท่ีเหยียบยืน 

วิธีการปลูกพืชผักผลไม้เพื่อเอาใจตลาด ก็มีส่วนสูงในการฆ่าความหลากหลายของพืช
พันธุ์เดิม ท่ีเคยมีอยู่ในธรรมชาติ รวมทั้งการตัดต่อทางพันธุกรรม โดยไม่ทราบว่าได้ฆ่าตัวเองไป
พร้อมกันด้วย 

(อาการจัดสภาพร่างกาย, 2546: 17) 
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ผู้เขียนมองว่าธรรมชาติมีระบบระเบียบที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับทุกชีวิตบนโลก ไม่
ว่าจะเป็นการหมุนเวียนของวันเวลา กลางวัน-กลางคืน หรือฤดูกาลที่ผันเปลี่ยนล้วนมีความโดยตรง
ต่อทุกชีวิต ในแต่ละฤดูกาล แต่ละท้องถิ่นก็มีพืชพันธุ์งอกเงยขึ้นมาแตกต่างกัน ในทางนิเวศวิทยาการ
รับประทานอาหารตามฤดูกาลและท้องถิ่นนอกจากจะช่วยรักษาพันธุ์พืชท้องถิ่นที่คนมองข้าม รักษา
ความหลากหลายและความสมดุลของธรรมชาติไว้แล้ว ยังช่วยให้เด็ก ๆ ในชุมชนรู้จักธรรมชาติใน
พ้ืนที่ อันจะน าไปสู่การเข้าใจคุณค่าและเกิดความหวงแหนธรรมชาติต่อไป ส่วนในทางสุขภาพการ
รับประทานอาหารนอกฤดูกาลจะส่งผลให้ธาตุในร่างกายของมนุษย์แปรปรวน ขาดความสมดุล 
น าไปสู่ความเจ็บป่วยในที่สุด แต่หากรับประทานอาหารถูกระยะ ถูกฤดูกาล ถูกเดือน ไฟธาตุใน
ร่างกายก็จะแข็งแรง ร่างกายภายนอกก็จะเป็นปรกติเพราะมีฐานก าลังที่แข็งแรง ซึ่งความสมดุลและ
เป็นปรกตินั้นย่อมเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา นอกจากนี้ผู้เขียนยังชี้ให้เห็นว่าการพยายาม
เอาชนะธรรมชาติอย่างการท าการเกษตรนอกฤดูกาลหรือการปลูกพืชผักผลไม้เอาใจตลาดนั้น เป็น
การสร้างความเสียหายให้กับระบบนิเวศและชุมชนอย่างมหาศาล ด้วยวิธีการที่ท าให้พืชพันธุ์ออก
นอกฤดูกาลหรือท้องถิ่นนั้นเป็นการท าลายความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งเมล็ดพันธุ์พืชที่
ดัดแปลงตัดต่อทางพันธุกรรมยังเป็นการผูกขาดทางการค้า เกษตรกรต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากนายทุน
เท่านั้น เขาจึงมองว่านี่เป็นการท าลายมรดกของท้องถิ่นและท าให้คนในท้องถิ่นตกเป็นทาสของ
นายทุน “ในอนาคตเราอาจเป็นยิ่งกว่าทาส ที่ไม่มีแม้แต่เมล็ดพันธุ์ของตนเอง” (อาการจัดสภาพ
ร่างกาย, 2546: 17)  

งานเขียนสาระจากชีวิตเชิงสุขภาพของศิเรมอร อุณหธูปจึงเป็นงานเขียนที่นอกจากจะ
มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่วิธีการเยียวยารักษาความเจ็บป่วยของตนเองด้วยธรรมชาติแล้ว ยังเป็นงาน
ที่สร้างจิตส านึกรักธรรมชาติผ่านการรักษาโรคและการด าเนินชีวิตที่เรียกร้องให้ผู้คนหันมาหันกลับมา
ด ารงตนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติอย่างที่ควรจะเป็น ดังข้อความในหน้าปกเรื่อง 
“อากาศ อาโป อาหาร อารมณ์ ก่อให้เกิดอาการ” ว่า “ปลูกธรรมชาติลงในหัวใจ ปลุกชีวิตใหม่ให้
สุขภาพ” ซึ่งสุขภาพที่ว่านี้ผู้วิจัยมองว่าไม่ใช่แค่สุขภาพของมนุษย์ แต่เป็นสุขภาวะของทุกสรรพสิ่งใน
โลกธรรมชาติ 

จากการศึกษางานเขียนสารคดีท้ังหมดของศิเรมอร อุณหธูป สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ 
บทบาทและจิตวิญญาณเชิงนิเวศของศิเรมอร อุณหธูป ทั้งในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
นิเวศอันยิ่งใหญ่ ศิเรมอรมีสายสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่อธรรมชาติ จากการมองว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งของธรรมชาติจึงค้นหาแนวทางการด าเนินชีวิตของตนโดยมุ่งที่ความสอดคล้องกับธรรมชาติและ
เกื้อกูลต่อชีวิตอ่ืน โดยมีทั้งธรรมะและธรรมชาติเป็นรากฐานส าคัญด้วยทั้งสองสิ่งมีความเชื่อมโยงเป็น
หนึ่งเดียวกัน  
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นอกจากนี้ ด้วยความที่ศิเรมอรเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ให้ความสนใจกับปัญหาและ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมและมักจะเก็บปัญหาเหล่านั้นมาขบคิดต่อ โดยเฉพาะเรื่องของ
สิ่งแวดล้อม ดังที่เธอได้กล่าวถึงตนเองไว้ว่า “จริง ๆ เป็นคนอ่อนไหวกับแรงปะทะนะ เห็นอะไรก็จะ
คิดตามไปหมด ตอนนี้ก็เห็นว่าสังคมมันเต็มไปด้วยปัญหาซึ่งมันก็ปะทะใจเราเหมือนกัน” (มณี
กรานต์, 2549: 23) แรงปะทะนี้เองที่ท าให้ศิเรมอรพยายามส่งเสียงเรียกร้องให้ผู้คนหันมาสนใจ
ปัญหาที่เกิดขึ้นและกลับมาให้ความส าคัญกับธรรมชาติในแบบฉบับของตนเอง คือผ่านบทบาทความ
เป็นนักเขียน เขาใช้งานวรรณกรรมเป็นพ้ืนที่ในการแสดงออกทางความคิดและเป็นกระบอกเสียง
ให้กับธรรมชาติมาโดยตลอด ตั้งแต่ในงานเขียนบันเทิงคดียุคแรก ๆ จนมาถึงงานเขียนสารคดีใน
ปัจจุบันเขาก็ยังคงน าเสนอสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ในทางหนึ่งเขาใช้ถ้อยค าที่กระทบใจสร้างความ
ตระหนักเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม ใช้เรื่องราววิถีชีวิตของตนเองทั้งในด้านชีวิตประจ าวันและการ
เยียวยารักษาตัวมาโน้มน้าวให้ผู้อ่านเกิดความรักและหันกลับมาให้ความส าคัญกับธรรมชาติอย่าง
ตรงไปตรงมา ในอีกทางหนึ่งเขาใช้กลวิธีทางภาษาน าเสนอธรรมชาติอย่างมีชีวิตและตัวตนเพ่ือให้
ผู้อ่านได้รู้จักกับธรรมชาติในอีกแง่มุมหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ในมุมของการเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าในทาง
เศรษฐกิจ แต่เป็น “บุคคล” บุคคลหนึ่งที่มีตัวตน มีชีวิต มีจิตวิญญาณ สามารถท าให้ผู้อ่านเกิดความ
รัก ความผูกพันต่อบุคคลนั้นตามไปด้วยได้ งานเขียนสารคดีของศิเรมอร อุณหธูปทั้งหมดนี้จึงเป็น
งานที่เกิดขึ้นภายใต้ส านึกและหน้าที่ของนักเขียนหญิงคนหนึ่งที่มีต่อกับสังคม ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างลึกล ้า 

 

4.2 กลวิธีการประพันธ์ที่ใช้ในการสร้างจิตส านึกเชิงนิเวศในงานเขียนประเภทสารคดีของศิเรมอร 

อุณหธูป 

งานเขียนประเภทสารคดีคดีของศิเรมอร อุณหธูป เป็นงานที่มุ่งน าเสนอเรื่องของธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมผ่านความคิดและวิถีชีวิตของผู้เขียน ซึ่งมีทั้งเรื่องที่ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายในการสร้าง
จิตส านึกเชิงนิเวศให้กับผู้อ่านผ่านงานเขียนของตนโดยตรง และเรื่องที่แม้จะมิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะ
สร้างจิตส านึกเชิงนิเวศแต่ก็สามารถตีความได้ผ่านการเล่าถึงวิถีชีวิตของผู้เขียน ในการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและโน้มน้าวให้เกิดจิตส านึกเชิงนิเวศกับผู้อ่านนั้นมีการใช้กลวิธีการประพันธ์ 2 กลวิธีคือ 
กลวิธีทางเนื้อเรื่องและกลวิธีทางภาษา 
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4.2.1 กลวธิีทางเนื้อเรื่อง 

กลวิธีทางเนื้อเรื่องที่ใช้ในการน าเสนอประเด็นเรื่องธรรมชาติและสร้างจิตส านึกเชิงนิเวศนั้น 
ผู้วิจัยจะพิจารณาตามโครงสร้างและกลวิธีการเขียนสารคดี ซึ่งในงานสารคดีของศิเรมอร อุณหธูป
ปรากฏกลวิธีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่น าเสนอ 4 กลวิธี คือ กลวิธีการตั้งชื่อเรื่อง กลวิธีการเริ่มเรื่อง 
กลวิธีการจบเรื่องและกลวิธีการน าเสนอเนื้อหา 

4.2.1.1 การตั้งชื่อเรื่อง 

   ชื่อเรื่องเป็นองค์ประกอบส าคัญของสารคดี เพราะเป็นส่วนแรกสุดที่ผู้อ่านมองเห็น
และท าให้อยากอ่านเรื่องราวที่เขียนต่อไป (ธัญญา สังขพันธานนท์, 2553: 65) ผู้เขียนจึงต้องเลือกชื่อ
ที่น่าสนใจและเหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ในงานเขียนสารคดีของศิเรมอร อุณหธูป มีการตั้งชื่อ
เรื่องทั้งในส่วนของชื่อสารคดีและชื่อของบทซึ่งมาจากการรวบรวมงานสารคดีที่ตีพิมพ์เป็นตอนลงใน
นิตยสาร ซึ่งทั้งสองส่วนมีความน่าสนใจและมีการใช้กลวิธีที่ดึงดูดผู้อ่านให้สนใจติดตามเนื้อเรื่องได้เป็น
อย่างดี โดยในงานเขียนสารคดีของศิเรมอร อุณหธูปมีการใช้กลวิธีการตั้งชื่อเรื่อง 4 กลวิธี ได้แก่ การ
ตั้งชื่อด้วยการเล่นค าและส านวน การตั้งชื่อเรื่องจากตัวละครสมมติ การตั้งชื่อเรื่องด้วยการตั้งค าถาม 
และการตั้งชื่อเรื่องอย่างตรงไปตรงมา 

การตั้งชื่อด้วยการเล่นค าและส านวน 

การตั้งชื่อด้วยการเล่นค าและส านวน เป็นกลวิธีการตั้งชื่อเรื่องที่น าไปสู่การน าเสนอเรื่อง
ธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบมากในงานของ ศิเรมอร อุณหธูป ด้วยเป็นกลวิธีที่เร้าให้ผู้อ่าน
เกิดความสงสัยและน าไปขบคิดต่อ อีกทั้งการเล่นค าและส านวนยังท าให้เกิดการตีความได้มากกว่า
หนึ่งความหมาย ดังชื่อบท “น ้าหนึ่งใจเดียว” จากเรื่อง “มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว” ผู้เขียนตั้ง
ชื่อเรื่องด้วยส านวน “น ้าหนึ่งใจเดียวกัน” ท าให้ผู้อ่านทราบว่าในเรื่องนี้ผู้เขียนต้องการสื่อถึงความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของผู้คน ทั้งในเรื่องของความคิดและการกระท า โดยปรกติแล้วส านวนนี้ใช้ได้กับ
ทุกเหตุการณ์ ทุกเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีกันในกลุ่มคนจนน าไปสู่ความส าเร็จ มิได้
เฉพาะเจาะจงกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การตั้งชื่อเรื่องด้วยส านวนนี้จะดึงดูดให้ผู้อ่านเข้าไปหาค าตอบใน
เนื้อเรื่องว่า ความเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงนั้นเป็นเรื่องใด และเมื่อผู้อ่านได้ติดตามเนื้อ
เรื่องก็จะทราบว่า “น ้า” ในชื่อเรื่องมิได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของส านวนเท่านั้น แต่ผู้เขียนยังเล่นกับค า
ว่า “น ้า” โดยสื่อถึงความหมายโดยตรงของน ้า ทั้งน ้าฝน น ้าในคลอง น ้าในแม่น ้า ที่ในอดีตน ้าเหล่านี้
ล้วนใสสะอาด ปราศจากมลพิษจนสามารถน ามาบริโภคได้ แต่ในปัจจุบันกลับแตกต่างไปจากอดีต
อย่างสิ้นเชิง น ้าที่เคยใสกลายเป็นสีด า น ้าที่เคยปราศจากมลพิษกลายเป็นน ้าที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคและ
สารเคมี ซึ่งสาเหตุส าคัญมาจากการด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่ขาดจิตส านึกและความตระหนักต่อปัญหา
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สิ่งแวดล้อม ผู้เขียนจึงใช้ส านวนที่เกี่ยวข้องกับ “น ้า” และมีความหมายสื่อถึงการร่วมมือเป็นหนึ่ง
เดียวกันในการตั้งชื่อเรื่องเพ่ือเรียกร้องให้ผู้อ่านทุกคนร่วมมือกันปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนและผู้คน
ในสังคมที่เคยเป็นสาเหตุของการท าลายธรรมชาติ มาสร้างจิตส านึกเชิงนิเวศและปรับเปลี่ยนการ
ด าเนินชีวิตของตน เช่น ปฏิเสธการใช้วัสดุที่ท าลายสิ่งแวดล้อมทุกรูปแบบแล้วหันมาใช้วัสดุธรรมชาติ
ที่สามารถย่อยสลายได้ เป็นต้น ซึ่งการจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นและน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจกันของคนทุกคน 

“มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว” ซึ่งเป็นทั้งชื่อเรื่องและชื่อบทก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการ
ตั้งชื่อเรื่องด้วยการเล่นค า ด้วยค าว่า “หน้าต่างบานขาว” ในชื่อเรื่องนี้มิได้มีความหมายโดยตรง 
“หน้าต่าง” มิได้หมายถึง ส่วนประกอบหนึ่งของบ้านซึ่งเป็นช่องที่เปิดปิดได้ แต่มีความหมายโดยนัยถึง 
การมองโลก มุมมองที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต ส่วน “ขาว” ก็มิได้หมายถึง สีชนิดหนึ่ง แต่มีความหมาย
โดยนัยถึง เด็ก ซึ่งมักจะได้รับการเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนผ้าขาว เป็นผู้บริสุทธิ์ “หน้าต่างบานขาว” 
ในชื่อเรื่องจึงหมายถึง มุมมองของเด็กที่ยังสะอาดบริสุทธิ์ ทั้งความคิด ความรู้สึก การกระท าที่
แสดงออกล้วนปรากฏออกมาอย่างเป็นธรรมชาติและสะอาดสวยงามที่สุดในความคิดของผู้เขียน 
“มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว” จึงเป็นเรื่องที่น าเสนอมุมมองของผู้เขียนที่ยังมีมุมสีขาวอยู่ในตัว 
โดยเนื้อหากล่าวถึงเรื่องราวในชีวิตประจ าวันของผู้เขียนและเล่าย้อนไปถึงเรื่องราวในตอนเด็กสลับกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การเล่าเรื่องทั้งตอนเด็กและปัจจุบันในมุมมองของผู้เขียนไปด้วยกันนั้น ท าให้
เห็นว่าสิ่งที่เขาพบเจอในสมัยที่เขายังเด็กกับสิ่งที่เด็กในปัจจุบันต้องเผชิญนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 
โดยเฉพาะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ได้เปลี่ยนไปแล้วและมีสาเหตุมาจากการกระท าของ
ผู้ใหญ่ที่ไม่นึกถึงอนาคตของเด็ก ๆ เหล่านี้ ในมองออกไปนอกหน้าต่างบานขาวจึงพยายามน าเสนอ
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในมุมสีขาวของผู้เขียนและเป็นมุมท่ีเด็กทุกคนต้องพบเจอ เพื่อให้ผู้ใหญ่ในสังคม
ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและปรับเปลี่ยนจิตส านึกและพฤติกรรมของตนเองเพ่ือความอยู่รอดของ
โลกและลูกหลานในอนาคต ซึ่งเรื่อง “หน้าต่างบานโต” ก็ใช้กลวิธีเดียวกันนี้ในการตั้งชื่อเรื่อง โดย
หน้าต่างบานโต เป็นการกล่าวถึงมุมมองผู้เขียนที่มีต่อชีวิต สังคม ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในวัยที่
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งส าหรับผู้ใหญ่หลายคนเมื่อเติบโตขึ้นก็มีมุมมองต่อสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป จาก
ที่เคยมองสิ่งรอบตัวได้อย่างสะอาดบริสุทธิ์กลับกลายเป็นความอยากครอบครองให้ได้มากท่ีสุด น าไปสู่
การท าให้สังคมส่วนรวมพังทลาย ผู้เขียนจึงปรารถนาจะเปิดหน้าต่าง เปิดมุมมองของตนที่แม้จะเติบโต
ไปตามวัยแต่ก็ยังคงงดงามออกไปสู่ผู้อ่านทุกคน เพ่ือสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีงามต่อไป 

 



  213 

“หญิงสองหัว” เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจผู้อ่านจากชื่อเรื่องที่มีความแปลก 
เพราะการมีสองหัวนั้นเป็นเรื่องที่ผิดปรกติ จึงสร้างความสงสัยให้เกิดขึ้นว่าผู้หญิงที่มีสองหัวนั้นคือ
อะไรและเป็นอย่างไร ในที่นี้ “หัว” ที่ผู้เขียนต้องการสื่อถึงในความหมายแรกเป็นความหมายโดยตรง
คือ ปัญญา, ความคิด ในความหมายที่สองเป็นการสื่อถึงค าว่า “หัวใจ” ความรู้สึกนึกคิด โดยตัดค าว่า 
“ใจ” เหลือเพียงแค่หัวเพ่ือเป็นการเล่นค า นอกจากนี้ “หญิงสองหัว” ยังล้อกับส านวน “นกสองหัว” 
ที่หมายถึง คนที่ฝักใฝ่เข้าได้ทั้งสองฝ่าย การเล่นค าและเล่นส านวนนี้ก็เพ่ือที่จะสื่อถึงสาระส าคัญของ
เนื้อเรื่องที่ว่า การขับเคลื่อนท าสิ่งต่าง ๆ ต้องใช้ทั้งสองหัวหรือทั้ งสองส่วนคือ ปัญญาและจิตใจไป
ด้วยกันจึงจะน าไปสู่ความส าเร็จ การใช้หัวคิดหรือปัญญาอย่างเดียวไม่มีวันท าสิ่งใดส าเร็จได้อย่างอย่าง
แท้จริง การมนุษย์คิดว่าตนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีปัญญามากกว่าสิ่งมีชีวิตอ่ืน ท าให้มนุษย์เกิดอัตตาและคิด
ว่าตนสามารถควบคุมก ากับโลกได้ จึงพยายามใช้ปัญญาดิ้นรนให้ความปรารถนาของตนบรรลุ แต่
ส าหรับผู้เขียนนั่นไม่ใช่ความส าเร็จที่แท้จริงเพราะสุดท้ายแล้วความคิดและการกระท าที่ใช้ปัญญา
เหนือจิตใจเช่นนี้จะน าไปสู่ความทุกข์ในเบื้องปลายเสมอ เขาจึงเสนอว่าคนเราต้องใช้ทั้งหัวใจไปพร้อม
กับหัวคิดเพ่ือที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีความสุข เพราะหัวใจหรือจิตส านึกจะท าให้เรารู้จักท า
อย่างพอดี ไม่โลภ ไม่โกรธแค้น ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ผลส าเร็จจึงดีกับทั้งตนเองและสิ่งรอบข้าง ดังที่เขา
กล่าวว่า “ฉันเป็นหญิงสองหัวชอบใช้ทั้งหัวใจกับหัวคิดพร้อมกันไปเลย ดีออก ดีต่อตัวเอง ต่อคนอ่ืน 
และสรรพสิ่งที่แวดล้อมอยู่รอบรอบตัวเราทั้งหมด” (หญิงสองหัว, 2541: 82) 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่ใช้กลวิธีเดียวกันในการตั้งชื่อเรื่อง อย่างเรื่อง “บ้านเหล่านี้มีการ
ค้นพบ” ที่ค าว่า “บ้าน” มีความหมายโดยนัยถึง ครอบครัว ชุมชนหรือกลุ่มคนที่มีการค้นพบแนว
ทางการด าเนินชีวิตของตน ซึ่งแม้บ้านแต่ละหลังจะมีวิธีการ มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน แต่จุดมุ่งหมาย
หนึ่งที่กลุ่มคนเหล่านี้มีร่วมกันคือ การมีชีวิตที่สอดคล้องไปกับธรรมชาติ หรือเรื่อง “อกแผ่นดิน” ที่ 
“อก” ในความหมายแรกหมายถึงใจ ความรู้สึกของแผ่นดิน ในความหมายที่สองเป็นการเปรียบกับอก
หรือเต้านมของผู้หญิงซึ่งถือว่าเป็นอวัยวะที่ให้ชีวิต ผู้หญิงกับผืนแผ่นดินจึงมีลักษณะเหมือนกัน และ
ได้รับการพิจารณาให้เป็นสัญลักษณ์ของผู้ให้ชีวิตหรือผู้ให้ก าเนิดเช่นเดียวกัน (ธัญญา สังขพันธานนท์ , 
2556: 72) อกแผ่นดินจึงเป็นชื่อเรื่องที่ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของผืนแผ่นดินซึ่งเป็นที่มาของความ
อุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศและชีวิตทุกชีวิต อีกทั้งยังเป็นการเรียกร้องให้ผู้อ่านรับรู้และเข้าถึง
ความรู้สึกของผืนแผ่นดินที่ในทางหนึ่งผืนแผ่นดินเป็นผู้ให้แก่สรรพสิ่งต่าง ๆ อีกทางหนึ่งแผ่นดินเป็น
ผู้ถูกกระท าจากน ้ามือมนุษย์ที่มีความโลภจนเสียสภาพดั้งเดิมไป การชี้ให้เห็นถึงความส าคัญและสภาพ
ที่ถูกท าลายของผืนแผ่นดินจึงเป็นการสร้างความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างจิตส านึกเชิง
นิเวศได้เป็นอย่างด ี
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 การตั้งชื่อเรื่องจากตัวละครสมมติ 

การตั้งชื่อเรื่องจากตัวละครสมมติ เป็นการตั้งชื่อเรื่องจากชื่อตัวละครที่ผู้เขียนสมมติขึ้นมาใน
เรื่อง ซึ่งจริง ๆ แล้วตัวละครนั้นก็คือ ผู้เขียนเอง ดังชื่อบท “เรื่องของนางไฉน ฉะนี้เอง” จากเรื่อง 
“ทางรอดจากความเป็นทาส ยานอนหลับ เหล้า บุหรี่ ผงชูรส” นางไฉน ฉะนี้เอง คือ ตัวละครสมมติ
ที่มาเล่าเรื่องของตนเองที่มีชีวิตฝืนธรรมชาจนตกเป็นทาสของยานอนหลับมาเป็นเวลาหลายปี การตั้ง
ชื่อเรื่องเช่นนี้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านจากชื่อที่แปลกประหลาดจนไม่น่าจะมีใครตั้งเป็นชื่อ
ตัว จนเมื่อผู้อ่านติดตามเนื้อเรื่องแล้วก็จะทราบว่านางไฉน ฉะนี้เอง คือ ผู้เขียนนั่นเอง โดยชื่อ “ไฉน” 
นั้นมาจากค าถามที่เกิดขึ้นกับนางไฉนตลอดเวลาที่หาทางออกจากการเป็นทาสยานอนหลับ แต่
สุดท้ายก็ยังวนกลับไปอยู่ในวงจรเดิมอย่างไม่อาจหลุดพ้นได้ ด้วยจิตถูกครอบง าด้วยความคิดที่ว่า “‘ไม่
กินยาก็ไม่หลับ’ และ ‘ไม่กินยา ไม่มีทางหลับ’” (ทางรอดจากความเป็นทาส ยานอนหลับ เหล้า บุหรี่ 
ผงชูรส,2557 : 16) อย่างแน่นสนิทจนกลายเป็นความเชื่ออย่างหนึ่ง แต่ด้วยความเจ็บป่วยที่เกิดข้ึนกับ
สุขภาพร่างกายและส่งผลกับชีวิตประจ าวัน เขาจึงคิดที่เลิกยานอนหลับอย่างเด็ดขาดและได้ลองอยู่
หลายวิธีจนค้นพบว่า วิธีการเลิกยานอนหลับที่ได้ผลเด็ดขาดและชัดเจนที่สุด คือ วิธีธรรมชาติอย่าง
การกลับไปพูดคุยกับตนเองและเปลี่ยนวิธีคิดใหม่หมด จากท่ีคิดว่าตัวเองอ่อนแอ ไม่มีทางหลุดพ้นจาก
ยานอนหลับได้เป็นคิดว่าร่างกายเรามีพลังมหัศจรรย์ที่จะท าให้เราแข็งแรง ด้วยใจที่ตั้ งมั่นเปลี่ยน
ความคิดเสียใหม่ พร้อมทั้งการกินดื่มพืชผักสมุนไพรและออกก าลังกาย นางไฉนจึงหลุดพ้นจากการ
เป็นทาสของยานอนหลับอย่างสมบูรณ์ 

ในที่สุดนางไฉนค้นพบว่า ถ้าหากหล่อนให้โอกาสแก่ร่างกายจิตใจของหล่อนเอง - 
- ด้วยความเพียรจนต้ังจิตได้มั่นคง ภายในสอง ไม่เกิน 3 คืน ระบบภายในของร่างกายจะตี
กลับคืนสู่ความเป็นธรรมชาติของมัน คือสามารถหลับอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด 

คืนสู่ความเป็นปรกติในที่สุด 

(ทางรอดจากความเป็นทาส ยานอนหลับ เหล้า บุหรี่ ผงชูรส, 2557: 78) 

 การค้นพบนี้จึงเป็นที่มาของชื่อ “ฉะนี้เอง” ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการมีวิถี
ชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ การมีวิถีชีวิตที่ฝืนธรรมชาติก็ดีหรือการรับสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติเข้าสู่
ร่างกายก็ดี ล้วนเป็นสิ่งที่สร้างผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์เช่นที่นางไฉน ฉะนี้เองต้องเผชิญ 
ดังนั้นเรื่องราวของนางไฉนจึงเป็นตัวอย่างของผู้ที่ได้รับโอกาสจากธรรมชาติให้มีชีวิตที่เป็นปรกติและ
กลับคืนสู่สมดุลในที่สุด การตั้งชื่อเรื่องด้วยชื่อของตัวละครสมมติที่มีความหมายถึงการถาม - ตอบ จึง
เป็นกลวิธีหนึ่งที่ท าให้ผู้อ่านเห็นคุณค่าและความหวังดีของธรรมชาติและน าไปสู่การค้นพบทางออก
ของตนเองจากบ่วงที่ผูกมัดอยู่ในชีวิตประจ าวันด้วยวิธีที่ผู้เขียนได้น าเสนอไว้ในเรื่องนี้ 
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การตั้งชื่อเรื่องด้วยการตั้งค าถาม 

การตั้งชื่อเรื่องด้วยการตั้งค าถาม เป็นกลวิธีการตั้งชื่อเรื่องที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านและ
น าไปสู่การสร้างความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดีกลวิธีหนึ่ง ดังชื่อบท “แล้วสมบัติแผ่นดินจะ
เหลืออะไร” และ “มีสิทธิ์อะไร” ในเรื่อง “หน้าต่างบานโต” ในชื่อบทนี้กล่าวถึง “สมบัติ” ท าให้ผู้อ่าน
ทราบว่าในบทนี้จะต้องกล่าวถึงของที่มีค่า ยิ่งเป็นสมบัติของแผ่นดินด้วยแล้วดูเหมือนจะยิ่งมีค่ามาก
ขึ้นไปกว่าสมบัติธรรมดา เพราะเป็นสมบัติที่ไม่ใช่มนุษย์คนใดคนหนึ่งจะมีสิทธิ์ครอบครองได้ การที่ตั้ง
ชื่อเรื่องโดยตั้งค าถามเช่นนี้ท าให้ผู้อ่านเกิดความใคร่รู้ถึงเนื้อเรื่องในบทนี้ว่า สมบัติแผ่นดินที่จะไม่
เหลือนั้นคือสิ่งใด เมื่อผู้อ่านได้อ่านเนื้อเรื่องก็จะทราบว่า สมบัติที่มีคุณค่ายิ่งของผู้เล่าคือ ต้นไม้ แต่
สมบัติที่มีคุณค่านี้กลับถูกท าลายลงอย่างง่ายดาย ไม่มีใครสนใจ ไม่มีใครนึกถึง และเมื่อติดตามเนื้อ
เรื่องไปเรื่อย ๆ ก็จะรู้ว่าผู้ที่ท าลายสมบัตินั้นคือ เหล่าพรรคการเมืองที่หาเสียงเลือกตั้งนั่นเอง ด้วยใน
ทุก ๆ ครั้งที่เข้าสู่ฤดูหาเสียงเลือกตั้ง ริมถนนหนทางที่ผู้คนสัญจรไปมาจะเต็มไปด้วยป้ายหาเสียง ที่
บ้างก็ผูกยึดไว้กับต้นไม้ บ้างก็ใช้แม็กซ์ตรึงไว้ ที่ร้ายกว่านั้นคือการใช้ตะปูตัวใหญ่ตอกลงไปจนถึงแก่น
ข้างในต้น ท าลายท่อน ้าเลี้ยงจนต้นไม่ต้องตายลงอย่างช้า ๆ  ท าให้ผู้เล่าเรื่องเกิดการตั้งค าถามว่า 
ขนาดสมบัติสาธารณะอย่างต้นไม้ เหล่าพรรคการเมืองที่จะเข้ามาดูแลบ้านเมืองยังท าลายได้ขนาดนี้ 
แล้วสมบัติแผ่นดินอย่างประเทศชาติที่พวกเขาเหล่านั้นอาสาเข้ามาดูแลจะมีสิ่งใดหลงเหลืออีก ในเมื่อ
เรื่องของสิ่งแวดล้อมที่หลาย ๆ คนพยายามจะแก้ไขปัญหา กลุ่มคนที่อาสาเข้ามาดูแลประเทศกลับ
ท าลายสิ่งแวดล้อมลงเสียเอง ด้วยการมองว่าต้นไม้หรือธรรมชาติเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่ง ผู้เขียนจึงใช้
กลวิธีเดียวกันนี้ตั้งชื่อเรื่องในบทต่อไปว่า “มีสิทธิ์อะไร” เพื่อตั้งค าถามถึงมนุษย์ทุกคนว่ามีสิทธิ์อะไรใน
การลงมือท าลายธรรมชาติอย่างไร้จริยธรรม ในเมื่อไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือธรรมชาติล้วนเป็นชีวิตที่
เท่าเทียมกันทั้งสิ้น 

“แม้ได้มีการรณรงค์กันมาแล้วอย่างต่อเนื่องหลายสมัย มิให้ท าร้ายท าลายสมบัติ
สาธารณะหรือสมบัติส่วนรวมที่มีชีวิตและให้ชีวิต –ต้นไม้... 

...และยิ่งท าให้คิดว่าสมบัติสาธารณะที่มีชีวิตอย่างต้นไม้ ซึ่งเป็นทั้งร่มเงาร่มเย็นริม
บาทวิถี แหล่งผลิตออกซิเจนริมทาง กรองแดดกล้ากรองฝุ่นพิษแก่ผู้คนสัญจรไปมา อีกทั้ง
เกื้อกูลสายตา จิตใจแก่ผู้สัญจรตลอดมา สมบัติสาธารณะนามต้นไม้ยังท าร้ายท าลายได้อย่าง
ง่ายดายแล้วสมบัติแผ่นดินอย่างประเทศชาติ จะเหลืออะไรไหม?” 

(หน้าต่างบานโต, 2542: 230-231) 
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การตั้งชื่อเรื่องโดยใช้กลวิธีการตั้งค าถามจึงเป็นกลวิธีการประพันธ์ที่ดี ในการที่ท าให้ผู้อ่านหัน
มาสนใจกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวมากขึ้นและเกิดความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
บางครั้งคนในสังคมเห็นเป็นเรื่องธรรมดาและเคยชินกับพฤติกรรมเหล่านั้น จึงละเลยและมองข้ามไป 
จากปัญหาเล็ก ๆ ได้ขยายใหญ่ขึ้น จากต้นไม้ที่คิดว่ามีเพียงไม่กี่ต้นที่ถูกท าลาย กลับกลายเป็นว่าเมื่อ
รวม ๆ ทั้งประเทศแล้วก็เท่ากับป่าใหญ่ป่าหนึ่งเลยทีเดียว 

 การตั้งชื่อเรื่องอย่างตรงไปตรงมา 

กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องอย่างตรงไปตรงมานั้น ส่วนใหญ่มักจะใช้ในงานเขียนสาระจากชีวิตเชิง
สุขภาพที่ตั้งชื่อเรื่องและชื่อบทตามเนื้อหาอย่างชัดเจน เช่น “อาหารจัดสภาพร่างกาย” “อากาศ 
อาโป อาหาร อารมณ์ ก่อให้เกิดอาการ” เป็นชื่อเรื่องที่สื่อแนวคิดของเรื่องและบ่งบอกถึง เนื้อหาของ
เรื่องได้อย่างครอบคลุมว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยอาหาร น ้า อากาศ และ
การควบคุมอารมณ ์

 อย่างไรก็ตาม จากตัวอย่างที่ยกมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่างานเขียนสารคดีของศิเรมอร อุณหธูป 
มีการตั้งชื่อเรื่องที่น่าสนใจ จากการเลือกใช้ค าและส านวนที่ดึงดูดและสร้างความสงสัยใคร่รู้ให้กับ
ผู้อ่านจนน าไปสู่การค้นหาค าตอบในเนื้อเรื่อง พร้อมทั้งสอดแทรกเรื่องของธรรมชาติและการสร้าง
ความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมไว้ในชื่อเรื่องไปพร้อมกันด้วย 

4.2.1.2 การเริ่มเรื่อง 

   การเริ่มเรื่องเป็นการเขียนความน าที่จะน าผู้อ่านเข้าสู่เนื้อหาของสารคดี  โดยส่วน
ใหญ่มักเป็นการบอกให้ผู้อ่านทราบว่าเรื่องที่จะได้อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร มีแนวคิดส าคัญและ
น่าสนใจอย่างไร ด้วยเป็นส่วนที่อยู่ตอนต้นของสารคดีผู้เขียนจึงต้องเลือกเรื่องที่จะเกริ่นน า เลือกใช้ค า
และประโยคให้น่าสนใจพอที่จะดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้ติดตามเนื้อเรื่องต่อไปได้  

ในงานเขียนสารคดีของศิเรมอร อุณหธูป มีกลวิธีการเริ่มเรื่องที่น าไปสู่การสร้างจิตส านึกเชิง
นิเวศทั้งสิ้น 7 กลวิธี ได้แก่ การเริ่มเรื่องด้วยการแสดงความรู้สึก การเริ่มเรื่ องด้วยการแสดงทัศนะ 
การเริ่มเรื่องด้วยกลวิธีผสมผสาน การเริ่มเรื่องด้วยการกล่าวถึงอดีต การเริ่มเรื่องด้วยการเปรียบเทียบ 
การเริ่มเรื่องด้วยการอธิบาย และการเริ่มเรื่องด้วยการตั้งค าถาม 

งานเขียนสารคดีของศิเรมอร อุณหธูป ส่วนใหญ่เป็นงานเขียนประเภทความเรียง การเริ่ ม
เรื่องที่ผู้เขียนมักจะใช้ในการน าเสนอเรื่องธรรมชาติหรือโน้มน้าวผู้อ่านให้เกิดความตระหนักใน
ความส าคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นจึงเป็นการเริ่มเรื่องด้วยการแสดงความรู้สึกและการ
แสดงทัศนะ  
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การเริ่มเรื่องด้วยการแสดงความรู้สึก 

การเริ่มเรื่องด้วยการแสดงความรู้สึกนั้นมักเป็นการแสดงความรู้สึกที่ผู้เขียนมีต่อธรรมชาติ
หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่พบเจอ ซึ่งสร้างความรู้สึกเชิงบวกให้กับผู้เขียนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
เริ่มเรื่องด้วยการบอกความรู้สึกของตนที่มีต่อปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างฝนตก ว่าปรากฏการณ์นี้
เป็นทั้งความสุขและความเบิกบานของตน ด้วยฝนนั้นก่อให้เกิดความเจริญงอกงามและยังท าให้เกิด
ความเย็น ซึ่งเป็นความเย็นที่มิเพียงสัมผัสได้ด้วยร่างกายเท่านั้น แต่เป็นความเย็นที่ซึมลึกเข้าไปถึง
จิตใจให้เกิดความสงบเย็น หรือเป็นการเริ่มเรื่องด้วยการแสดงความรู้สึกของผู้เขียนที่มีต่อธรรมชาติซึ่ง
เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากความผูกพันที่มีต่อกันมาตั้งแต่ยังเยาว์วัย 

ตั้งแต่เล็กจนโต ความรู้สึกของฉันที่มีต่อต้นไม้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ผ่านร้อนผ่าน
หนาวมากี่คราว กี่ขวบวัย สายตาของฉันที่มองต้นไม้มีเส้นดิ่งตรงจากหัวใจออกไปผสมอยู่
ด้วยเสมอ 

ฉันมองต้นไม้ด้วยหัวใจ 

ไม่เคยมองด้วยด้วยสายตาล้วน ๆ หรือสายตาเปล่า ๆ เลย  

และ 

ต้นไม้ในบ้านกับต้นไม้นอกบ้านมีความส าคัญต่อฉันเท่า ๆ กัน ไม่ว่าจะงอกขึ้น
เองตามธรรมชาติ หรืองอกกับมือเพราะปลูก ฉันรักหวงแหนเท่าเทียมกัน 

บางครั้งหลาย ๆ คราวกลับรู้สึกผูกพันเสียยิ่งกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีแขนมีขาเท้า พูด
จ านรรจาได้ ยิ้มหัวเราะได้เสียด้วยซ ้าไป 

(หน้าต่างบานโต, 2542: 227-228) 

ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นความรู้สึกของผู้เขียนที่มีต่อธรรมชาติอย่างต้นไม้ว่าเป็นความรู้สึก
ที่ทั้ง “รัก” “หวงแหน” และ “ผูกพัน” ซึ่งเป็นสิ่งที่มาจากสายสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนกับธรรมชาติ
ตั้งแต่เยาว์วัยและมีแต่จะผูกพันแนบแน่นขึ้นเรื่อย ๆ ตามกาลเวลา สิ่งหนึ่งที่ท าให้ผู้เขียนรู้สึกเช่นนี้
เพราะเขาใช้ใจสัมผัสธรรมชาติเสมอมา เขาจึงรู้สึกถึงความมีชีวิตของธรรมชาติและเคารพในความ
แตกต่าง แต่มิใช่แปลกแยกระหว่างกัน การเริ่มเรื่องเช่นนี้จึงเป็นการเน้นย ้าถึงความส าคัญของ
ธรรมชาติและความเท่าเทียมกันในการมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ของสรรพสิ่งต่าง ๆ ในที่นี้คือ ต้นไม้ ที่เป็น
ชีวิตหนึ่งที่มีคุณค่าในตนเอง มีสิทธิที่จะเกิดและงอกงามตามธรรมชาติเช่นเดียวกับมนุษย์ อีกทั้งการ
เริ่มเรื่องด้วยการแสดงความรู้สึกยังแสดงให้เห็นว่าความผูกพัน ทัศนคติ และการปฏิบัติที่ดีต่อ
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ธรรมชาติมีจุดเริ่มต้นมาจากจิตใจ การบ่มเพาะความรู้สึกดี ๆ ต่อธรรมชาติจึงเป็นสิ่งซึ่งน าไปสู่
ความคิดและพฤติกรรมที่ค านึงถึงชีวิตอ่ืนเสมอ  

การเริ่มเรื่องด้วยการแสดงทัศนะ 

การเริ่มเรื่องด้วยการแสดงทัศนะ มักเป็นการเริ่มเรื่องด้วยการแสดงความคิดของผู้เขียนที่มี
ต่อประเด็นเรื่องธรรมชาติ นิเวศวิทยา ปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์
ส่วนใหญ่ โดยน ้าเสียงหรือเนื้อหาที่น าเสนอในตอนต้นมักเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ เช่น เมื่อกล่าวถึง
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนในเรื่อง “บ้านเหล่านี้มีการค้นพบ” ผู้เขียนเริ่มเรื่องด้วยการ
แสดงทัศนะของตนที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นว่า การจะช่วยโลกให้รอดหรือเยียวยา
วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ เพราะปัญหา
สิ่งแวดล้อมมีสาเหตุส าคัญมาจากการด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่ท าลายธรรมชาติเพียงเพ่ือตอบสนอง
ความสะดวกสบายของตนเอง และด้วยสาเหตุนี้เขาจึงเห็นว่าการจะให้มนุษย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของตนเองนั้นเป็นเรื่องยากมาก โดยเฉพาะในประเทศนี้ที่คนส่วนใหญ่ยังเห็นแก่ความสะดวกสบาย
ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม อีกทั้งยังมองว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องไกลตัวจึงเพิกเฉยไม่รับรู้หรือท า
ความเข้าใจปัญหา จิตส านึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงไม่อาจเกิดขึ้น “นอกตัวและไกลตัวแม้
รู้สึกร้อนอบทนไม่หวาดไหวเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ก็เพราะความรักตัวเองรุนแรงยิ่งกว่าความ
ห่วงใยโลก ย่อส่วนลงมาก็คือประเทศ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของเราเองจากการขาดความรู้ความ
เข้าใจ” (บ้านเหล่านี้มีการค้นพบ, 2552: 11) หรือเมื่อกล่าวถึงความเสมอภาคและความสัมพันธ์ของ
สรรพสิ่งในธรรมชาติ ผู้เขียนจะเริ่มเรื่องด้วยการกล่าวถึงความคิดของตนว่ า ส าหรับเขาไม่ว่าต้นไม้ 
สัตว์ หรือมนุษย์ ล้วนเท่าเทียมกันหมดเพราะเราอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกัน และผืนแผ่นดินเดียวกันนี้ที่
แสดงให้เห็นว่าเราต่างมีสายสัมพันธ์ผูกโยงถึงกันอย่างแยกไม่ขาด 

เมื่อความคิดข้างในบอกกับฉันว่า เมื่อเราอยู่สูง ยิ่งสูง เราจะยิ่งรู้สึกว่าแผ่นดินเป็นผืน
เดียวกันหมด มนุษย์อยู่บนระนาบเดียวกันท้ังสิ้น แม้มีเขื่อนมีขั้นมีชั้นมีระดับ มีคอกมีเรือนมีรั้ว
ล้อมกัน มีครอบครองมีเจ้าของ แต่ต้นไม้แต่ละต้นในเรือนแต่ละหลัง ย่อมบอกได้ดีเสียยิ่งกว่า 
ว่าแผ่นดินเป็นผืนเดียวกันตลอด ไม่มีขอบเขต ของแนวเขตหรือหมุดตอกตลอดหมด เพราะเมื่อ
เขาหยั่งรากลงแล้ว รากเขาไปทั่ว มนุษย์พอมองไม่เห็นก็คิดว่าต้นไม้ทั้งต้นยังเป็นของฉันของ
บ้านนั้นเรือนนี้ ของเอ็งของข้า สิ่งทั่วทั้งหมดที่มีอยู่ตามธรรมชาติในโลก ไม่เคยเป็นของใครเลย
อย่างแท้จริง ไม่ว่ายุคใดสมัยไหน เกิดแล้วตายมากี่หนก่ีรอบ  

(อกแผ่นดิน, 2542: 69)  
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ข้อความข้างต้น นอกจากผู้เขียนจะแสดงทัศนะของตนต่อสรรพสิ่งในธรรมชาติว่าทุกสิ่งต่าง
เท่าเทียมกัน ไม่มีใครสถานะสูงกว่าใครแล้ว ยังวิพากษ์วิจารณ์ทัศนคติของมนุษย์ส่วนใหญ่ที่ถือตนว่ามี
สถานะสูงกว่าธรรมชาติ น าไปสู่การอ้างกรรมสิทธิ์ในการครอบครองและกอบโกยจากธรรมชาติ จึง
สร้างรั้วรอบขอบกั้นเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตน ทั้งที่แท้จริงแล้วธรรมชาติมิใช่ของมนุษย์ มิได้มี
คุณค่าเพราะยังประโยชน์ให้กับมนุษย์ แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอิสระและมีคุณค่าในตนเอง ดังนั้นแม้มนุษย์
จะพยายามสร้างเขตแดน สร้างรั้วเพ่ือกักกันแสดงความเป็นเจ้าของธรรมชาติ แต่มนุษย์ก็ไม่สามารถ
เป็นเจ้าของได้อย่างแท้จริงเพราะมนุษย์ไม่สามารถห้ามรากของต้นไม้ที่เมื่อหยั่งรากลงผืนดินแล้วก็แตก
แขนงไปทั่ว ท าหน้าที่ของตนในระบบนิเวศอย่างเที่ยงธรรม การเริ่มเรื่องด้วยการแสดงทัศนะของ
ผู้เขียนจึงเป็นอีกกลวิธีหนึ่งที่จะปลุกจิตส านึกเชิงนิเวศของผู้อ่านให้ตื่นขึ้น จากการพยายามกระตุก
ความคิดของผู้อ่านให้มองย้อนกลับไปส ารวจความคิดและพฤติกรรมของตนเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และการด าเนินชีวิตให้เหมาะสม  

การเริ่มเรื่องด้วยกลวิธีผสมผสาน 

ในบางครั้งผู้เขียนต้องการน าเสนอทัศนคติของตนที่มีต่อธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อม 
พร้อมทั้งคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือน าไปสู่ความหวาดกลัวและตระหนักถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นให้มากกว่าที่เป็นอยู่ จึงมีงานสารคดีที่มีการเริ่มเรื่องด้วยกลวิธีที่ผสมผสานทั้งการแสดงทัศนะ
และกลวิธีอ่ืน ๆ  

ในความคิดของฉัน..คนขาวมุ่งเข้าไปในดินแดนอันบริสุทธิ์ของคนอินเดียนแดง ก็
เหมือนกับถนนทุกสายจากความเป็นเมือง เช่ือมต่อกันเข้าเป็นถนนสายเดียวคือสายของวัตถุ -- 
มุ่งฝ่าเข้าไปยังผืนป่า หรือดินแดนอันบริสุทธ์ิ 

และกระแทกเข้าหมู่บ้านตามชนบททุก ๆ แห่ง ที่เคยสงบร่มรื่น งดงาม และจริงใจ
เป็นบ้าดังภาพท่ีปรากฏอยู่นี้ 

แต่อีกไม่กี่นาที ช่ัวโมง วัน หรือยาวหน่อยก็เป็นปี 

ภาพที่เราเห็นอยู่นี้ คงจะทยอยสาบสูญหายไปจากคลองสายตา ถ้าไม่รับช่วยกัน
ถนอม ดูแล รักษา 

-- สิ่งที่เหลือติดแผ่นดินอยู่ไม่มากแหล่านี้ไว้ 

หรือเรารักที่จะเห็นแต่ตึกแถว - ตึกแถว - ตึกแถว ความหยาบแข็งกร้าวทั้งหลายต่อ
ติดกันเป็นพืดตั้งแต่ภาคเหนือจรดใต้ของทุกสายถนน  

(หน้าต่างบานโต, 2542: 269-270) 
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ข้อความข้างต้นเป็นการเริ่มเรื่องด้วยกลวิธีผสมผสานระหว่างการแสดงทัศนะและการ
ท านาย ในที่นี้ผู้เขียนแสดงทัศนะของตนที่มีต่อการรุกรานท าลายธรรมชาติว่าการที่คนขาวเข้าไปใน
ดินแดนอันบริสุทธิ์ของคนอินเดียนแดงไม่ต่างอะไรกับความเป็นเมืองที่เข้ารุกรานผืนป่าและชนบท 
เพราะสุดท้ายแล้วผลที่ตามมาคือการท าลายวัฒนธรรมดั้งเดิมและธรรมชาติในท้องถิ่นให้สูญสิ้นไป 
ผู้เขียนจึงท านายอนาคตว่าหากยังปล่อยให้ความเป็นเมืองหรือความเจริญที่คนส่วนใหญ่อ้างถึงเข้า
ครอบง าวิถีชีวิตชนบทและรุกรานธรรมชาติต่อไป สิ่งที่ดีงามเหล่านี้จะสูญหายไปจากแผ่นดิน เหลื อ
เพียงความหยาบกระด้างของความเป็นเมืองที่แม้จะเจริญทางวัตถุแต่ไร้คุณค่าทางจิตวิญญาณ  

การเริ่มเรื่องด้วยการกล่าวถึงอดีต 

ในงานสารคดีนอกจากจะมีการท านายอนาคตแล้ว ผู้เขียนยังใช้กลวิธีการเริ่มเรื่องด้วยการ
กล่าวถึงอดีต ด้วยชีวิตในวัยเด็กของผู้เขียนเป็นวิถีชีวิตที่ ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ทั้งอาหารการกินและ
สภาพแวดล้อมต่างสะอาด เป็นธรรมชาติ ปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีและมลพิษเช่นในปัจจุบัน 
ผู้เขียนจึงมักให้ภาพของสภาพแวดล้อมในอดีตที่ตนเองระลึกถึง 

ภาพสนุกสนานและงดงามของความหลังในวัยเด็กจนถึงวัยเริ่มสาวของดิฉัน เป็นภาพ
สวยเหลือเฟือ น ้าในคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวงซึ่งไหลลงสู่เจ้าพระยาในครั้งนั้น ยัง
เป็นสีน ้าตาลทรายอ่อน ว่ายเล่นได้ เข้าตาได้ พลัดเข้าปากก็ได้ ไม่เป็นอันตรายแม้แต่เด็กเล็ก 

น ้าประปายังมาไม่ถึง ก็ตักน ้าในคลองใส่ตุ่มแล้วแกว่งสารส้มก้อนโต ให้ตะกอนนอน
ก้น แล้วตักอาบสบายใจ ส่วนน ้ากินน ้าใช้ ได้อาศัยรางรองน ้าฝนใส่ตุ่มซึ่งเรียงรายอยู่รอบบ้าน 
น ้าฝนรสชาติหวานปะแล่ม เพราะตรงดิ่งผ่านความสะอาดของช้ันบรรยากาศลงมาถึงตุ่มอย่าง
ปลอดราคิน  

(มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว, 2540: 87)  

ผู้ เขียนเริ่ม เรื่องด้วยการให้ภาพสภาพแวดล้อมของแม่น ้ าล าคลองในอดีต ซึ่ งเป็น
สภาพแวดล้อมที่สะอาด ปราศจากขยะและมลพิษ เห็นได้จากการที่น ้าในคลองและน ้าฝนสามารถ
น ามาบริโภคได้ ลงเล่นได้ พลัดเข้าปากก็ไม่เป็นอันตราย การให้ภาพในอดีตเช่นนี้ก็เพ่ือเปรียบเทียบกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่ผู้เขียนน าเสนอในเนื้อเรื่อง จากน ้าใสสีน ้าตาลทราย
อ่อนกลายเป็นน ้าสีด าที่ผสมผสานกับสีเขียวหม่นหมอง ทั้งสีและกลิ่นของน ้าต่างบ่งบอกถึงความ
สกปรกของแม่น ้าล าคลองที่เป็นผลพวงมาจากการด าเนินชีวิตอย่างมักง่ายของมนุษย์ การเริ่มเรื่องด้วย
กลวิธีนี้นอกจากจะเป็นการชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทางลบของสภาพแวดล้อมเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของมนุษย์แล้ว การบอกเล่าถึงภาพและวิถีชีวิตในอดีตของผู้เขียนยังเป็นสิ่งซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด เป็นธรรมชาติ ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติตั้งแต่ยัง
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เยาว์เป็นสิ่งส าคัญที่หล่อหลอมให้มนุษย์เติบโตไปเป็นคนที่รักธรรมชาติและค านึงถึงส่วนรวมเป็นส าคัญ 
ผู้เขียนจึงมักให้ภาพในอดีตและแสดงความห่วงใยของตนที่มีต่อเด็กในปัจจุบันซึ่งไม่มีโอกาสได้เห็นและ
สัมผัสกับธรรมชาติที่งดงามดังเช่นที่เขาได้สัมผัส ว่าเด็กเหล่านี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างไรในอนาคต
เมื่อเขาไม่มีธรรมชาติกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยน อีกทั้งผู้ใหญ่รอบตัวยังปลูกฝังทัศนคติในทางลบต่อ
ธรรมชาติให้  

การเริ่มเรื่องด้วยการเปรียบเทียบ 

การเริ่มเรื่องด้วยการเปรียบเทียบ เป็นการเริ่มเรื่องด้วยการเปรียบเทียบภาพในอดี ตและ
ปัจจุบันหรือวิถีชีวิตของคนในอดีตกับปัจจุบัน เพ่ือชี้ให้เห็นถึงภาพและวิถีชีวิตที่ควรสืบทอดรักษาไว้ 
โดยผู้เขียนจะขยายรายละเอียดเกี่ยวกับวิถีชีวิตดั้งเดิมอย่างละเอียดต่อในส่วนของเนื้อเรื่อง 

คนสมัยก่อนต่างเข้านอนหัวค ่าทุกหลังคาเรือนเป็นปรกติ และตื่นเมื่อฟ้ายังไม่แจ้งดี 
เพื่อเริ่มภารกิจของวันใหม่ 

คนสมัยใหม่พยายามยืดกลางวันให้ยาวกว่า ยาวทะลุเข้าไปคร่อมกลางคืน และ
พยายามยืดความยาวออกไปเรื่อย ๆ จนเริ่มยาวทะลุเข้าไปคร่อมครึ่งทางของกลางคืนไว้ ครึ่ง
คืน - 12 นาฬิกาหรือสองยามยังไม่ยอมหลับยอมนอน บ้างยืดเวลาให้ยาวออกไปอีกจนเข้าสู่
ครึ่งทางที่เหลือของฟากที่เป็นกลางคืน นาฬิกาชีวภาพในร่างกายย่อมกระเทือนตามตั้งแต่ผ่าน
จากความเป็นปรกติ ออกไปสู่ความไม่ปรกติ  

(อากาศ อาโป อาหาร อารมณ์ ก่อให้เกิดอาการ, 2544: 413-415)  

ผู้เขียนเริ่มเรื่องด้วยการเปรียบเทียบการใช้ชีวิตของคนโบราณกับคนสมัยใหม่เพ่ือชี้ให้เห็นว่า
การมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันส่งผลให้สุขภาพร่างกายของคนทั้งสองยุคแตกต่างกันไปด้วย คนโบราณหรือ
คนสมัยก่อนมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ เข้านอนและตื่นนอนตามนาฬิกาของร่างกายและ
ของโลกจึงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรกเป็นปรกติ ในขณะที่คนสมัยใหม่มีวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติ พยายาม
ฝืนระบบธรรมชาติของร่างกายและโลกจนเกินควร น าไปสู่ความผิดปรกติของสุขภาพร่างกายและ
ก่อให้เกิดโรคในที่สุด การเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของคนทั้งสองยุคจึงเป็นกลวิธีที่เน้นย ้า
แนวคิดวิถีชีวิตสีเขียวของผู้เขียน ซึ่งเป็นการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องไปกับวิถีของธรรมชาติเช่นที่คน
สมัยก่อนเคยเป็นมา ด้วยความคิดที่ว่าระบบภายในร่างกายของมนุษย์ขึ้นตรงต่อธรรมชาติ หาใช่ขึ้น
ตรงต่อความเคยชินของมนุษย์ไม่  
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การเริ่มเรื่องด้วยการอธิบาย 

การเริ่มเรื่องด้วยการอธิบาย เป็นการเริ่มเรื่องโดยการอธิบายความหมายของค าส าคัญของ
เรื่องหรือเป็นการให้รายละเอียดสิ่งที่เป็นสาระส าคัญของเรื่อง ซึ่งพบมากในงานสาระจากชีวิตเชิง
สุขภาพที่ผู้เขียนต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับที่มาของโรค อาการของโรคและการบ าบัดรักษาด้วยวิธี
ธรรมชาติ 

เด็กที่ถูกเลี้ยงอยู่ใต้พัดลมถูกพัดลมเป่าตรงวันยังค ่า เสียงที่พูดออกมาร้องออกมามัก
ไม่กระจ่าง เพราะมันถูกดันเข้าไปอยู่ในจมูกหมด อย่างที่เรียกว่าเสียงขึ้นจมูก เด็กโตยังพอจะ
พูดบอกได้ แต่เด็กเล็กหมดสิทธิ์ท่ีจะบอกว่า หนูคัดจมูกแล้วนะ หนูหายใจไม่ออก หนูไม่สบาย 
แล้วในท่ีสุดหนูก็เป็นไข้หวัดบ่อย 

เด็กที่ถูกเลี้ยงในห้องปรับอากาศ ไม่ว่าในบ้าน ตามเนิร์สเซอรี่ ในโรงเรียนก็เช่นกัน 
มักติดหวัดกันงอมแงม ไอ มีน ้ามูก มีเสมหะ จากใสกลายเป็นเหลืองข้นแล้วก็เขียว วนเวียนอยู่
ในกายไม่ค่อยยอมหายขาด เพราะต้องกลับไปนอนหายใจรดกันไปมา เช้ือต่อเช้ือ ไปหาหมอ 
กินยาปฏิชีวนะเป็นว่าเล่น ที่สุดมักเป็นโรคภูมิแพ้ หากเด็กท่ีเป็นโรคนี้ก็มีสิทธิ์หายขาดได้ 

(อากาศ อาโป อาหาร อารมณ์ ก่อให้เกิดอาการ, 2544: 137) 

ผู้เขียนเริ่มเรื่องด้วยการอธิบายถึงสาเหตุของโรคและความเจ็บป่วยที่เด็กในปัจจุบันต้องเผชิญ
กันเป็นส่วนใหญ่และบอกถึงอาการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด โดยที่มาของอาการป่วยที่เกิดขึ้นกับเด็กนั้น
ล้วนมาจากการเลี้ยงดูเด็กให้ห่างไกลจากธรรมชาติและหันไปพ่ึงพาเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นเพ่ือเอาชนะ
ธรรมชาติ ในที่นี้คือ พัดลมและเครื่องปรับอากาศที่ประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือเอาชนะอากาศธรรมชาติที่
หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูกาล มีร้อน มีหนาว มีฝน เป็นปรกติของธรรมชาติ แต่เป็นมนุษย์ที่ต้องการ
ควบคุมธรรมชาติให้เป็นไปตามความต้องการของตนเอง เมื่อไม่ชอบอากาศร้อนก็สร้างเทคโนโลยีมา
เปลี่ยนอากาศรอบตัวให้เย็นขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนสร้างผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ร่างกายของมนุษย์ ดังที่ประจักษ์แล้วในปัจจุบันจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับ
มนุษย์ การเริ่มเรื่องด้วยการอธิบายเช่นนี้จึงเป็นการชี้ให้เห็นว่าการมีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ เป็น
ธรรมชาตินั้นดีที่สุด อีกทั้งยังเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้ติดตามเนื้อเรื่องต่อไปว่าการมีชีวิต
ตามวิถีธรรมชาตินั้นจะสามารถท าให้โรคที่เกิดขึ้นหายขาดได้อย่างไร 
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การเริ่มเรื่องด้วยการตั้งค าถาม 

การเริ่มเรื่องด้วยการตั้งค าถาม เป็นกลวิธีที่ใช้ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านตั้งแต่เริ่มเรื่อง 
เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความสงสัยและเข้าไปค้นหาค าตอบต่อในเนื้อเรื่อง ตัวอย่างของกลวิธีการเริ่มเรื่องด้วย
การตั้งค าถาม เช่น ในบท “คนใจสูง” จากเรื่องอกแผ่นดิน ผู้เขียนตั้งค าถามถึงระบบจริยธรรมและ
ความหมายที่แท้จริงของค าว่ามนุษย์ ผู้ซึ่งนิยามเผ่าพันธุ์ของตนเองมาโดยตลอดว่าเป็น “ผู้มีใจสูง” แต่
การกระท ากลับตรงข้าม “คนใจสูงท าไมต้องกว้านกินกว้านซื้อ กอบทุกอย่างโกยทุกสิ่งที่อยู่ต่อหน้า ที่
อยู่ไกลตา ครอบครองจนสุดแผ่นดิน สุดอกทะเล สุดสายสมุทร แล้วไต่ขึ้นฟ้า ครอบครองพ้ืนที่ในช่อง
อากาศ ท้องเวหา ดิ่งครองถึงดวงดาริกา ดาวเดือน ทั้งที่แลเห็นข้างข้ึนข้างแรม แจ่มฟ้า ทั้งท่ีควรถนอม
คุณค่าสิ่งที่แลเห็น” (อกแผ่นดิน, 2542: 145) ค าถามที่ผู้เขียนถามข้ึนนี้เป็นสิ่งที่เร้าความคิดของผู้อ่าน
ให้กลับไปค้นหาความหมายและหน้าที่ที่แท้จริงของมนุษย์ ด้วยหากเรายังคงนิยามตนเองว่า “ผู้มีใจ
สูง” ซึ่งหมายถึง ผู้ที่มีใจที่อบรมมาดี, มีใจใฝ่ในทางดี เราต้องมีความคิดและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
ค านิยามที่ว่านี้ ซึ่งมิใช่การเป็นคนที่มีความโลภต้องการครอบครองธรรมชาติจนขาดความเมตตากรุณา
ต่อชีวิตอ่ืนดังที่ผู้เขียนตั้งค าถามถึง การเริ่มเรื่องด้วยการตั้งค าถามยังเป็นการดึงดูดความสนใจของ
ผู้อ่านให้เข้าไปค้นหาค าตอบของการเป็นผู้มีใจสูงว่าต้องเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เขียนจะน าเสนอ
ต่อไปในเนื้อเรื่อง 

กลวิธีการเริ่มเรื่องที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้จึงเป็นกลวิธีที่ท าให้ผู้อ่านได้ส ารวจความคิดและการ
กระท าของตนตั้งแต่ต้นเรื่อง ก่อนที่จะได้อ่านเนื้อเรื่องอย่างละเอียดต่อไป ซึ่งเป็นการสร้างความสงสัย
และดึงดูดความสนใจของผู้อ่านทางหนึ่ง อีกท้ังเนื้อหาที่ผู้เขียนได้น าเสนอยังมุ่งสร้างความตระหนักต่อ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่การเยียวยาวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมต่อไป 

4.2.1.3 การจบเรื่อง 

  การจบเรื่องเป็นการเขียนปิดท้ายเนื้อหาของสารคดี ซึ่งเป็นส่วนที่จะสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้อ่าน เช่นเดียวกับความประทับใจที่เกิดจากการอ่านตอนจบของเรื่องสั้นและนวนิยาย 
(ธัญญา สังขพันธานนท์, 2553: 111)  นอกจากความประทับใจจากเนื้อหาแล้ว ในส่วนของการจบ
เรื่องมักจะสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านจากแนวคิดที่ได้รับและผู้อ่านสามารถน าไปคิดต่อหรือ
ปฏิบัติตามได้ ในงานเขียนสารคดีของศิเรมอร อุณหธูป มีการจบเรื่องที่น าไปสู่การสร้างจิตส านึกเชิง
นิเวศ 6 กลวิธี ได้แก่ การจบเรื่องด้วยการให้ข้อคิด การจบเรื่องด้วยการแสดงทัศนะ การจบเรื่องด้วย
การตั้งค าถาม การจบเรื่องด้วยการสร้างความสะเทือนใจ การจบเรื่องด้วยการแสดงวิธีแก้ไขปัญหา 
และการจบเรื่องด้วยการสรุป 
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 การจบเรื่องด้วยการให้ข้อคิด 

งานเขียนสารคดีของศิเรมอร อุณหธูป ส่วนใหญ่เป็นความเรียงและบันทึกประสบการณ์ ด้วย
ลักษณะของงานเขียนประเภทนี้จึงมีการจบเรื่องด้วยการให้ข้อคิดหรือเป็นข้อความทิ้งท้ายที่ท าให้
ผู้อ่านเก็บสิ่งที่ผู้เขียนได้บอกเล่าไปคิดวิเคราะห์หรือปฏิบัติต่อเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในงานเขียน
ประเภทความเรียงที่ผู้เขียนมักจะจบเรื่องด้วยการให้ข้อคิดจากเรื่องที่เล่ามา เช่น ในบท “เพราะเราได้
นั่งกันใต้ร่มคันสูง” ผู้เขียนได้เล่าถึงความคิดและการกระท าของคุณแม่มะลิซึ่งเป็นบุคคลที่ผู้เขียนยก
ย่องให้เป็นตัวอย่างของผู้ที่มีส านึกต่อสิ่งแวดล้อมและส่วนรวม จากการเริ่มต้นแยกขยะด้วยด้วย
ความคิดที่ว่านี่เป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งของตนที่มีต่อส่วนรวมและนึกถึงใจของผู้ที่มีหน้าที่
เกี่ยวกับขยะโดยตรง ผู้เขียนจึงสรุปข้อคิดท่ีได้จากเรื่องราวของคุณแม่มะลิไว้ว่า 

ความละอายแก่ใจจะเป็นฐานคุ้มกันให้แก่ตัวเรา เป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้เราท าความ
เดือดร้อนให้แก่ส่วนรวม หรือโลก หรือธรรมชาติ อันเป็นสิ่งเดียวกัน เรื่องเดียวกัน เพราะทุกสิ่ง
ล้วนเช่ือมโยงถึงกัน  

(มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว, 2540: 84-85) 

ข้อความข้างต้นเป็นข้อคิดที่ได้จากเรื่องราวของคุณแม่มะลิ ทั้งการกระท า ความคิดและ
ความรู้สึกที่ได้ถ่ายทอดให้ผู้เขียนฟังท าให้เห็นว่าไม่ว่าคุณแม่มะลิจะท าสิ่งใดก็ตามจะนึกถึงผลกระทบ
ที่ผู้อ่ืนได้รับเสมอ เพราะคุณแม่มีรากของความคิดต่อส่วนรวมที่หยั่งลึกลงไปถึงจิตวิญญาณ พร้อมทั้ง
ลงมือคิดและท าอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง จนผสานเป็นเนื้อเดียวกับตัวตน หากสิ่งที่จะท าก่อให้เกิด
ผลเสียต่อคนอ่ืนหรือส่วนรวม คุณแม่ยืนยันว่าตนเองไม่มีทางท าและไม่ยอมให้คนในบ้านของตนเอง
ท าด้วยนึกถึงใจเขาใจเรา ความรู้สึกเช่นนี้คือ ความละอายแก่ใจนั่นเอง ผู้เขียนจึงให้ข้อคิดทิ้งท้ายไว้
ว่า ความละอายแก่ใจที่เกิดขึ้นกับมนุษย์จะเป็นฐานให้มนุษย์นึกถึงสรรพสิ่งรอบตัวและไม่ท าสิ่งใดที่
เป็นการปัดภาระของตนให้เป็นปัญหาของผู้อ่ืนหรือส่วนรวม ซึ่งส่วนรวมนี้ไม่ใช่แค่สังคมมนุษย์ แต่
เป็นทั้งโลก  

ในบท “ผู้ชายบ้านนี้ใช้เงินน้อย ใช้ปัญญามาก” ผู้เขียนน าเสนอวิถีชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่มี
ชีวิตอยู่เพ่ือสร้างสรรค์งานศิลปะของตน ความสุขของเขาจึงมิใช่สิ่งที่ได้มาจากวัตถุภายนอกหรือ
ชื่อเสียงเงินทอง แต่เป็นการท างานด้วยความรักและมองเห็นความงามของสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะมนุษย์ 
สัตว์ ธรรมชาติ หรือสิ่งรอบ ๆ ตัว โดยไม่ตีค่าสิ่งเหล่านี้เป็นเงิน การด าเนินชีวิตของเขาจึงใช้เงินน้อย
และกระทบธรรมชาติ ผู้คน และสังคมน้อยที่สุดเช่นกัน เรื่องราวของเขาท าให้เห็นว่าการท าสิ่งใดด้วย
ความรัก ด้วยใจอันบริสุทธิ์ จะน าไปสู่การมีชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างแท้จริง ในการจบเรื่องผู้เขียน
ได้ทิ้งท้ายเป็นข้อคิดไว้ให้ผู้อ่านน าไปใช้กับการด าเนินชีวิตของตนเพ่ือให้ชีวิตนี้ด าเนินไปอย่างมีคุณค่า 
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คุณค่าทางใจ กลมกล่อมกลมกลืนกับเนื้อชีวิตแท้ ๆ ของมนุษย์ หาใช่ ‘ค่า’ ที่ถูก
ก าหนดขึ้นจากการตีราคา หาใช่ค่าที่แข็งกระด้าง ทุกคุณค่าเริ่มต้นจากความนุ่ มนวล
ละเอียดอ่อนโยนภายในเสมอ ท้ังต้องงอกงามระบัดถึงกันเหมือนเมล็ดพันธ์ุ เผื่อแผ่แบ่งปัน --ซึ่ง
ค่าที่แข็งกระด้างไม่อาจโน้มน้อมลงมากว่าจะหยุด ยุติการตีราคา 

(บ้านเหล่านี้มีการค้นพบ, 2552: 109-110) 

นอกจากนี้ ยังมีการให้ข้อคิดโดยจบเรื่องด้วยการยกคติธรรม ดังในบท “มองออกไปนอก
หน้าต่างบานเก่า” ผู้เขียนเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ในสังคม การหายไปของวัฒนธรรม 
ระเบียบวินัยและวิถีชีวิตสมัยเก่า แทนที่ด้วยค่านิยมสมัยใหม่ที่มาพร้อมความตายผ่อนส่งจากการฝืน
เอาชนะธรรมชาติด้วยวิทยาศาสตร์จนเกินพอดี ผู้เขียนจึงจบเรื่องด้วยการยกคติธรรมของพระ
โพธิญาณเถระหรือหลวงพ่อชา สุภัทโท มาปิดท้ายเรื่องด้วยเห็นว่าเข้ากับเนื้อหาที่เล่ามา โดยคติธรรม
ที่ผู้เขียนได้ยกมานั้นคือธรรมที่ว่าด้วยการปล่อยวาง สอนให้ปล่อยทุกอย่างไปตามธรรมชาติ ไม่ฝืน ไม่
ยึดมั่นหมายมั่น เพราะการคาดหวังหรือพยายามเปลี่ยนสิ่งใดให้เป็นไปตามที่เราต้องการย่อมท าให้ใจ
เป็นทุกข์ แต่หากเราท าความเข้าใจสิ่งที่เกิดข้ึน รู้ว่าธรรมชาติของมันเป็นเช่นนั้นเอง เราไม่สามารถเข้า
ไปก าหนดกฎเกณฑ์หรือท าอะไรที่เป็นการฝืนธรรมชาติได้ เราก็จะไม่เป็นทุกข์ สังคมหรือส่วนรวมก็จะ
สงบสุข  

 โยม ไม้อันท่ีอาตมาถืออยู่นี่นะ มันสั้น หรือว่า มันยาว? 

โยม ไม้อันน้ีธรรมชาติแท้ ๆ ของมันมีแค่นี้ เท่าน้ี มันไม่สั้น และก็ไม่ยาว 

โยม ความต้องการที่จะให้ไม้นี้มันสั้นเข้า หรือยาวออก น่ันแหละ “ทุกข์” 

ทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าเรายอมตามธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ ยอมที่ไหน ทุกข์ก็ไม่เกิดที่นั่น 
สมมุติว่าวันนี้โยมหาเงินได้ 100 บาท ธรรมชาติของมันแค่ 100 บาท จะอยากให้ได้มากกว่าน้ัน
ก็ไม่ได้ จะอยากให้ได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ได้ หาได้ 50 บาท ธรรมชาติของเขาก็แค่นั้น หาไม่ได้เลย 
ธรรมชาติของมันก็เท่ากับหาไม่ได้เลย 

ถ้าเรายอมตามธรรมชาติที่มันเป็นทุกอย่างทุกแห่ง ทุกข์ก็ไม่เกิด ธรรมะอย่างนี้ปฏิบัติ
ที่ไหนก็ได้ เวลาใดก็ได้ ใคร ๆ ก็ปฏิบัติได้ ปฏิบัติเมื่อไหร่ ท่ีไหน ทุกข์ก็ไม่เกิดเมื่อน้ัน ที่น้ัน 

โยม อีกอย่างหนึ่ง สมมุติว่าถ้าเราจะปลูกต้นไม้ อันดับแรก เราต้องเตรียมดินให้ดี ขุด
หลุมกว้างเมตรลึกเมตร คลุกดินด้วยปุ๋ยคอกอย่างดีแล้วจึงปลูกต้นไม้ลงไป เมื่อปลูกแล้ว เรา
ต้องคอยดูแล โดยหมั่นรดน ้าพรวนดิน ดายหญ้าและล้อมรั้วกันอันตรายให้ 

หน้าที่ของเรามีเพียงแค่นี้ ท าให้ครบ ท าให้ดีที่สุด ส่วนผลที่ต้นไม้จะให้นั้น บางชนิด 
1 ปีให้ผล บางชนิด 3 ปี 5 ปี 10 ปี น่ันเป็นเรื่องของเขา เป็นเรื่องของต้นไม้เขาเอง 
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โยม อย่าลืมนะ หน้าที่ของเรานั้น ท าเหตุให้ดีที่สุดเท่านั้น ส่วนผลที่จะได้รับเป็นเรื่อง
ของเขา ถ้าเราด าเนินชีวิต โดยมีการปล่อยวางเช่นนี้แล้ว ทุกข์ก็ไม่รุมล้อมเรา ธรรมะอย่างนี้ใคร 
ๆ ก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้ ปฏิบัติเมื่อไรก็ได้  

(มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว, 2540: 145-146) 

การจบเรื่องด้วยการแสดงทัศนะ 

ในบางครั้งผู้เขียนจบเรื่องด้วยการแสดงทัศนะของตนที่มีต่อเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น ในบท “หวนมองภายในตน” ผู้เขียนได้กล่าวถึงผลกระทบจากสารเคมีในน ้าหอมปรับอากาศท่ีมี
ต่ออวัยวะภายในร่างกายและคุณค่าของธรรมชาติในมุมมองนักวิทยาศาสตร์ โดยในมุมมองของ
นักวิทยาศาสตร์นั้นเชื่อว่าธรรมชาติมีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด แม้เรื่องของพลังฟ้า พลังดินจะมิใช่
เรื่องที่วิทยาศาสตร์กล่าวถึงโดยตรงแต่นักวิทยาศาสตร์ที่ผู้เขียนได้สนทนาด้วยนั้นก็ได้ชี้ให้เห็นว่าเรื่อง
เหล่านี้สามารถอธิบายและพิสูจน์ได้ เพราะวิทยาศาสตร์และธรรมชาติคือเรื่องเดียวกัน คือความจริง 
อยู่ที่ว่าจะมีใครพยายามท าความเข้าใจหรือศึกษาอย่างถ่องแท้หรือเปล่า ซึ่งในปัจจุบันพบว่าคนที่
พยามยามจะท าความเข้าใจเรื่องของธรรมชาติหรือเชื่อในพลังธรรมชาติมีจ านวนน้อย แต่คนกลับเชื่อ
ในเรื่องของโหราศาสตร์ ดวงชะตา มากกว่าสิ่งที่เห็นผลจริงต่อชีวิตของมนุษย์อย่างธรรมชาติ ผู้เขียน
จึงสรุปเรื่องโดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาในความคิดของตนว่า 

หรือเพราะบางทีผู้คนในสมัยเรา เขว้ียงขว้างทอดทิ้งธรรมชาติมากขึ้น จนท าให้เราอยู่
ไกลห่างจากธรรมชาติมากเข้า รายละเอียดที่เป็นความลึกซึ้งเป็นสัจธรรมที่ควรเช่ือมคนกับ
ธรรมชาติให้สัมพันธ์กันอย่างสอดคล้อง ชิดเช้ือดังคนรุ่นเก่าปู่ตาย่ายายทวด จึงเป็นหลุมช่อง
กว้างที่ถ่างออกเรื่อย ๆ  

(อากาศ อาโป อาหาร อารมณ์ ก่อให้เกิดอาการ, 2544: 86) 

ผู้เขียนมองว่าสาเหตุของการที่คนไม่เชื่อในธรรมชาติ จนน าไปสู่ปัญหาทางสุขภาพและปัญหา
สิ่งแวดล้อมมาจากการที่มนุษย์พยายามแยกตัวเองออกจากธรรมชาติ จนเกิดหลุมช่องว่างระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติขึ้น ซึ่งหลุมที่ว่านี้เกิดขึ้นในจิตส านึกของมนุษย์เช่นเดียวกัน มนุษย์จึงไม่เห็น สัมผัส
ไม่ได้ถึงคุณค่าของธรรมชาติ ซึ่งการแสดงความคิดเห็นเช่นนี้นอกจากจะเป็นการชี้ให้เห็นถึงปัญหาแล้ว 
ยังเป็นการบอกถึงทางแก้ว่าวิธีคิดและวิถีชีวิตที่ควรจะเป็นของมนุษย์ คือการมีชีวิตที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติเช่นคนสมัยก่อ เพราะส าหรับผู้เขียนธรรมชาติเป็นทุกอย่างในชีวิตมนุษย์ เป็นอาหาร เป็นผืน
แผ่นดินที่อยู่ และเป็นความละเอียดอ่อนซึ่งจะพาไปสู่สามัญส านึกท่ีดีและส านึกต่อส่วนรวม 
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การจบเรื่องด้วยการตั้งค าถาม 

ในการจบเรื่องผู้เขียน กลวิธีหนึ่งที่ผู้เขียนมักจะใช้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมคือ การจบ
เรื่องด้วยการตั้งค าถาม ดังในบท “พรุ่งนี้ยังไม่สาย” ที่ตั้งค าถามต่อคนไทยทุกคนถึงเรื่องปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้ง มลพิษในอากาศและสารปนเปื้อนในอาหาร ว่าท าไมคนไทยถึง
ยังทนและเพิกเฉยกับปัญหาเหล่านี้ได้ ทั้ง ๆ ที่สิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม
โดยตรง การจบเรื่องด้วยการตั้งค าถามจึงเป็นกลวิธีที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาได้ดี อีกท้ังยังเป็นการกระตุ้นให้
ผู้อ่านเก็บสิ่งที่ผู้เขียนน าเสนอไปคิดต่อและหันกลับมาสนใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมากข้ึน 

“คนไทยท าไมถึงช่างอดทนขนาดนี้ 

…ทั้งควันพิษ อากาศพิษ อาหารพิษ 

ท าไม !?” 

ฝรั่งคนหนึ่งเคยฝากค าถามนี้มาถึง 

ช่วยกันตอบหน่อยสิ 

 (หน้าต่างบานโต, 2542: 114) 

 การจบเรื่องด้วยการสร้างความสะเทือนใจ  

การจบเรื่องด้วยการสร้างความสะเทือนใจ เป็นกลวิธีที่ผู้เขียนมักจะใช้ในการเรียกร้องให้
ผู้อ่านหันมาสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังในบท “สายลมชีวิต” ที่ผู้เขียนจบเรื่องโดยการให้ภาพของเมือง
ที่ความเจริญเข้ามารุกคืบพ้ืนที่เดิม แต่แทนที่เมืองนั้นจะเต็มไปด้วยสีสันและความมีชีวิตชีวา กลับเป็น
เมืองที่เงียบสนิทด้วยปราศจากชีวิตของสรรพสัตว์ที่เคยที่เคยส่งเสียงกล่อมโลกด้วยความไพเราะ
อ่อนหวาน 

คางคกอึ่งอ่างปาดเขียดกบ หายไปจากบ้านที่มีคูน ้าของฉันนานเกือบ 20 ปี หายไป
จากเมืองที่ถูกจับจองขยายความเสื่อม รุกไล่ที่สัตว์อื่นจากผืนดินแหล่งน ้าธรรมชาติซึ่งเคยเป็น
บ้านของเขาตลอดมา เสียงกล่อมโลกยามหลับของพวกเขาจึงหายไปจากชุมชน จากเมือง จาก
ความเป็นพื้นถิ่น จากผืนดินแผ่นดินเดียวกันที่เคยเป็นที่อยู่อู่นอนของเขามาก่อน แต่ไหนแต่ไร
มา 

เสียงกล่อมโลกยามหลับของพวกเขา ซึ่งเคยผสานคลอไปกับหยาดใสและไคลฟ้า 

เงียบสนิทแล้วในเมือง 

เสียงอ่อนหวานของนก ซึ่งเพรียกปลุกให้โลกตื่นจากหลับ -- รอจางลับเป็นล าดับ
ต่อไป 
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สายลมชีวิตกระท่อนกระแท่น วิ่นลุ่ย ค่อยค่อยแหว่งหาย หลุดขาดไปทีละส่วน ทีละ
สาย.. ทีละท่อนตอน 

จนขาดลม 

(อกแผ่นดิน, 2542: 143) 

ข้อความข้างต้น เป็นการจบเรื่องที่สร้างสะเทือนใจจากการหายไปของชีวิตทีละเผ่าพันธุ์ จาก
คางคก สู่อ่ึงอ่าง เขียด ปาด กบ จนถึงนก การใช้ค าของผู้เขียนท าให้เห็นการพยายามเอาชีวิตรอดของ
สัตว์เหล่านี้จากการพัฒนาเมืองสู่ความเจริญที่เป็นไปอย่างยากล าบาก ทั้ง “กระท่อนกระแท่น” “วิ่น
ลุ่ย” “แหว่งหาย” “หลุดขาด” จน “ขาดลม” สุดท้ายผลของความเจริญที่เหล่ามนุษย์ปรารถนากลับ
เป็นสิ่งที่ต้องแลกมาด้วยการหายไปของสิ่งมีชีวิตอีกหลายเผ่าพันธุ์ การจบเรื่องด้วยการสร้างความ
สะเทือนใจให้กับผู้อ่านจึงเป็นการท าให้ผู้อ่านตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันและหันกลับมาส ารวจสิ่งรอบข้างว่าในช่วงชีวิตที่ผ่านมาได้มีสิ่งใดสูญหายไปบ้างและการใช้
ชีวิตของตนเป็นส่วนหนึ่งของการท าลายหรือสร้างผลกระทบต่อชีวิตอ่ืนหรือไม่ 

การจบเรื่องด้วยการแสดงวิธีแก้ไขปัญหา 

การจบเรื่องด้วยการแสดงวิธีแก้ไขปัญหา เป็นกลวิธีที่ผู้เขียนใช้หลังจากการน าเสนอให้เห็นถึง
สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่มีต่อส่วนรวม ดังในบท “อาหารเย็น อาหารเช้า กับ
รถไฟปู๊นปู๊น” ผู้เขียนได้เล่าถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ผู้เขียนพบขณะเดินทางด้วยรถไฟ ซึ่งมาจากความ
มักง่ายของพนักงานรถไฟ เช่น การทิ้งถุงพลาสติกใส่ผ้าห่มออกนอกหน้าต่างรถไฟ เป็นการกระท าที่
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและเบียดเบียนธรรมชาติโดยตรง ในตอนจบเรื่องผู้เขียนจึงให้ความเห็น
เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขไว้ว่า ในแต่ละองค์กรควรจะมีการอบรมให้ความรู้เรื่องราวเหล่านี้แก่พนักงานใน
องค์กรทุกคน มิใช่แค่เผยแพร่ แต่ต้องผลักดันให้เข้าถึง “ใจ” เมื่ออบรมขัดเกลาเขาให้มีคุณภาพ
พอที่จะเห็นความส าคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว เขาก็จะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับคนรอบ
ข้างของตนเอง เป็นการขยายจิตส านึกท่ีดีไปสู่คนอ่ืน ๆ จนน าไปสู่การร่วมมือกันเยียวยาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้พ้นจากวิกฤติที่ก าลังเผชิญ 

หากเรายังมัวแค่รณรงค์หรือท ากันอย่างขอไปที โอกาสงดงาม สิ่งที่ดี ซึ่งน่าจะเป็น
นิมิตหมายอันใกล้ขึ้น ก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในบ้านเมืองของเราแน่นอน 

คนในบริษัทของท่าน กระทรวง กรม , การ รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร  . . คนเหล่านี้ 
พนักงานเหล่านี้ เจ้าหน้าท่ีเหล่านี้ ถ้าท่านสามารถท า ‘ส่วนน้ัน’ ให้ ‘เข้าถึงใจ’ ของคนของท่าน
ได้ เขาย่อมจะถ่ายทอดเผยแพร่สิ่งที่เขาเข้าถึง . . รู้สึกชัดเจน . . แก่คนอื่น ๆ ใกล้ตัว ลูกหลาน
คนในบ้านของเขาเอง 
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ถ่ายทอดด้วยหัวใจงดงาม ที่เบิกบานแล้วเพราะการตระหนักรู้ เข้าถึงใจแล้วนี่เอง 

แล้วจากปากสู่ปาก หัวใจสู่หัว ที่จะร่วมกันฟื้นและคืนทุกอย่างกลับมาโดยบริบูรณ์
หรือเกือบบริบูรณ์ได้แน่นอน 

เมื่อถึงวันน้ัน 

มันจะไม่ใช่ความฝันของฉันคนเดียวเลย 

(หน้าต่างบานโต, 2542: 183-184) 

การจบเรื่องด้วยการสรุป 

การจบเรื่องด้วยการสรุป เป็นกลวิธีการจบเรื่องที่ผู้เขียนมักจะใช้ในงานเขียนสาระจากชีวิต
เชิงสุขภาพ ที่จบเรื่องด้วยการชี้ให้เห็นถึงความส าคัญและคุณค่าของธรรมชาติ และทิ้งท้ายเรื่องด้วย
การสรุปวิถีชีวิตสีเขียวหรือการใช้ธรรมชาติบ าบัดที่ผู้เขียนได้ทดลองท า รวมถึ งสิ่งที่ผู้เขียนได้ค้นพบ
ระหว่างการเยียวยาตัวเองด้วยธรรมชาติ 

. . .แต่ละสิ่งที่ดิฉันเขียนถึง ดิฉันได้ทดลองใช้กับตัวเอง ให้เวลาด้วย หลายอย่างเพียง
ครั้งเดียวหนเดียว เราก็รู้ชัดถึงความวิเศษของสิ่งที่เป็นธรรมชาติล้วน ๆ บางสิ่งที่เราต้องใช้เวลา 
ดิฉันก็ใช้ความเพียรเพื่อจะรอค าตอบกลับมาจนแน่ใจ 

แต่ละปี ในชีวิตประจ าวันของดิฉัน คือการเข้าไปอยู่ในธรรมชาติโดยตรง ไม่ว่าการกิน
อยู่ หลับ นอน แต่ละเรื่องล้วนมีเรื่องราวน่าอัศจรรย์ใจ --เมื่อเวลาได้ด าเนินมาสู่ความเข้าใจ 

(อากาศ อาโป อาหาร อารมณ์ ก่อให้เกิดอาการ, 2544: 38) 

 

ข้อความข้างต้นมาจากบท “เด็กคือความหอมหวาน ดินก็เพียงกัน” ที่ผู้เขียนเล่าถึงการดูแล
รักษาร่างกายของตนเองด้วยธรรมชาติ ทั้งการรับพลังธรรมชาติผ่านไอดิน การรับประทานอาหารจาก
ธรรมชาติเพ่ือเสริมธาตุดิน และการปฏิเสธสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติทุกชนิดเข้าสู่ร่างกาย แม้บางอย่างจะ
ยากเพราะเราเห็นและใช้มาตั้งแต่เกิด แต่ก็จ าเป็นที่จะต้องทิ้งความเคยชินนี้ไป ในการจบเรื่องผู้เขียน
ได้ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมชาติซึ่งเขาค้นพบจากการที่ได้ทดลองและพิสูจน์ด้วยตนเองแล้วว่าสิ่งที่
เป็นธรรมชาติวิเศษและเหมาะกับร่างกายมนุษย์ที่สุด การจบเรื่องเช่นนี้ จึงเป็นเสมือนการชักชวนให้
ผู้อ่านหันกลับมาท าความเข้าใจธรรมชาติและพ่ึงพาธรรมชาติในการมีชีวิตอยู่เพ่ือที่จะได้พบความ
อัศจรรย์ดังที่ผู้เขียนได้พบ 
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 การจบเรื่องในงานสารคดีของศิเรมอร อุณหธูป มีการใช้กลวิธีจบเรื่องที่หลากหลายทั้งการ
ให้ข้อคิด การแสดงทัศนะ การตั้งค าถาม การสร้างความสะเทือนใจ และการสรุปผล ซึ่งการเลือกใช้
กลวิธีแต่ละกลวิธีนั้นล้วนเหมาะสมกับเนื้อหาที่ผู้เขียนต้องการสื่อสาร การจบเรื่องในงานสารคดี
ของศิเรมอร อุณหธูปจึงสามารถสร้างทั้งความประทับใจและความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม
ให้กับผู้อ่านได้เป็นอย่างดี  

4.2.1.4 การน าเสนอเนื้อเรื่อง 

   การน าเสนอเนื้อเรื่องในงานสารคดีของศิเรมอร อุณหธูป ด้วยลักษณะของงานที่เป็น
การบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์การใช้ชีวิตและแสดงความคิด ความรู้สึกของผู้เขียนที่มีต่อเรื่องราว
ต่าง ๆ ในสังคม การน าเสนอเนื้อเรื่องส่วนใหญ่จึงเป็นการบรรยายและอธิบาย ซึ่งการน าเสนอ
ความคิดและอธิบายถึงการใช้ชีวิตของผู้เขียนนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ วิจัยได้น าเสนอไปบ้างแล้วในการศึกษา
บทบาทและจิตวิญญาณเชิงนิเวศของผู้หญิงในงานเขียนสารคดี ในที่นี้จึงขอกล่าวถึงกลวิธีอ่ืน ๆ ที่
ผู้เขียนใช้ในการน าเสนอเนื้อเรื่อง ซึ่งมีทั้งหมด 2 กลวิธี คือ การน าเสนอเรื่องด้วยบทสนทนา และการ
น าเสนอเรื่องด้วยการอ้างถึงหรือยกตัวอย่าง 

การน าเสนอเรื่องด้วยบทสนทนา เป็นการที่ผู้เขียนน าค าพูดของผู้ให้สัมภาษณ์มาสอดแทรกใน
เนื้อเรื่องเพ่ือให้สารคดีเรื่องนั้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น การน าเสนอด้วยบทสนทนาจึงเป็นสิ่งซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าผู้เขียนได้ลงไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองจริงและบุคคลที่ให้สัมภาษณ์ก็เป็นบุคคลที่มีตัวตน มิใช่
สิ่งที่ผู้เขียนสมมติหรือแต่งขึ้น งานเขียนที่มีการน าเสนอเรื่องด้วยบทสนทนามากท่ีสุดคือ "บ้านเหล่านี้
มีการค้นพบ” ด้วยเป็นเรื่องที่ผู้เขียนได้ลงไปเก็บข้อมูลวิถีการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
ครอบครัวหรือกลุ่มคนต่าง ๆ และได้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดและที่มาของการเลือกใช้ชีวิตที่ทวนกระแส
ของสังคมแห่งการบริโภคเช่นนี้   

ศิเรมอร : ก็จะเสาะหากลุ่มแบบนี้ ผ่าน 

สุวรรณา : “มีหลายที่ค่ะ มีเพื่อนน ้ามิตรที่เขามีใจกับเรื่องพวกนี้ เขาพยายามส่งเสริม
ชาวบ้าน เราก็ต่อกัน หน้าที่ของเราคือท าให้ตลาดมันหล่อเลี้ ยงสิ่งเหล่านี้ที่จะท าออกมากัน
ได้มากข้ึน ๆ เพื่อให้ชาวบ้านเขาท าต่อได้ 

จริง ๆ แล้วเกษตรกรเป็นอาชีพเสี่ยงที่สุด ไม่ว่าอะไรดีเขาพร้อมท าพร้อมเป็นหนี้ แต่
เวลาเก็บเกี่ยวไม่ได้ ไม่มีความช่วยเหลือเลย ทั้งปีผลิตได้หนเดียว ความเสี่ยงเยอะ อย่างกรณี 
‘ลูกท้ออินทรีย์’ จะเก็บเกี่ยวอยู่แล้ว เราคิดว่าจะได้มาแล้ว เราลงจดหมายข่าวบอกลูกค้า
ล่วงหน้าไปแล้ว ปรากฏเขาแจ้งมาว่า แมลงทองลงเจาะ ซึ่งจริง ๆ เราไม่เห็น เขาส่งมาก็ได้ เรา
จะไม่เห็นเพราะมันอยู่ข้างในผล แต่เขาซื่อสัตย์มากค่ะ เขาบอกอย่าเอาเลย มันไม่ดี เขาคนปลูก 
เราคนกิน เขาไม่ส่ง” 
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ฉันรู้สึกขนลุกซู่ ๆ ในยามที่ความดีงามถูกส่องฉายออกมาจากที่ใดก็ตาม ผ่านทางหู
หรือสายตา ประกายของมันคือพลังจากมนุษย์คนหนึ่ง  ซึ่งส่งผ่านแผ่ถึงมนุษย์อื่นที่อยู่ใกล้หรือ
ไกล แค่ไหนก็ตาม 

(บ้านเหล่านี้มีการค้นพบ, 2552: 62) 

 ข้อความข้างต้น เป็นบทสนทนาของผู้เขียนกับผู้ให้สัมภาษณ์จากบท “บ้านนี้ชื่อ เลมอนฟาร์ม 
อารามแห่งการดูแลกายใจ” ซึ่งเป็นสนทนาที่แสดงให้เห็นการท าธุรกิจอย่างเป็นธรรมของผู้ให้
สัมภาษณ์ที่อยู่บนหลักคิดที่ว่า สินค้าต้องปลอดภัยต่อผู้โภคและเกษตรกรเองก็ต้องอยู่รอด ผู้ให้
สัมภาษณ์เป็นกรรมการบริหารที่เริ่มต้นออกเดินทางเสาะแสวงหาเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ด้วยตนเอง
เพ่ือให้มั่นใจว่าพืชผักผลไม้ที่เธอน ามาขายจะปลอดภัยต่อผู้บริโภคตั้งแต่ต้นทาง นี่เป็นหน้าที่ที่เธอมีต่อ
ลูกค้า ในอีกทางหนึ่งเธอก็มีหน้าที่ต่อเกษตรกรที่เธอรับซื้อผลผลิตเช่นกัน เพราะเกษตรกรเหล่านี้ต้อง
แบกรับการสูญเสียในทางการค้ามากกว่าเกษตรกรที่ใช้เคมี นอกจากรับซื้อผลผลิตแล้วเธอจึงช่วย
เกษตรกรหาตลาดเพ่ือระบายสินค้าและหาวิธีที่จะท าให้เกษตรกรอยู่ได้ ส าหรับผู้เขียน “เลมอนฟาร์ม” 
จึงไม่ใช่แค่ร้านขายสินค้าปลอดสาร แต่เป็นบ้านที่ใส่ใจทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ จนลึกถึงจิตวิญญาณ 
จากเนื้อใจของผู้บริหารตลอดจนผู้จัดการ การน าเสนอเรื่องด้วยบทสนทนาจึงเป็นกลวิธีที่แสดงแนวคิด
ของผู้ที่มีนิเวศวิถีจากบทบาทในการขับเคลื่อนตลาดสีเขียวและเกษตรกรอินทรีย์ ซึ่งเป็นแนวทางการ
ท าธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

 ในบางครั้งการน าเสนอแนวคิดของผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้เขียนมิได้ยกบทสนทนามาทั้งหมด แต่เป็น
การน าค าพูดบางส่วนของผู้ให้สัมภาษณ์มาสอดแทรกในเนื้อเรื่อง เช่น ในบท “บ้านนี้ไม่อดตาย ถ้า กิน 
เป็น” ผู้เขียนยกค าพูดของ “หนูนิด” เจ้าของบ้านที่พ่ึงพาตนเองได้อย่างแท้จริง ถึงแรงจูงใจที่ท าให้
ตนเองเลือกที่จะใช้ชีวิตโดยไม่พ่ึงพาภายนอก สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้เงินซื้อทุกอย่าง ตั้งแต่อาหาร 
สิ่งของเครื่องใช้ ล้วนหยิบมาจากธรรมชาติที่เธอมีในรั้วบ้าน แรงจูงใจนั้นมาจากทั้งปัญหาสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อมและความคิดที่ว่า การซื้อหรือพ่ึงพาภายนอกท าให้เราตกเป็นทาสของผู้อ่ืนอย่างไม่มีสิ้นสุด 
การพ่ึงตนเองจึงเป็นทางออกที่ท าให้เธอค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิต ซึ่งสร้างทั้งความสุขให้กับ
ตนเองและไม่กระทบต่อชีวิตอ่ืน 

เธอคิดว่ายังมีคนอื่น ๆ อีกที่อยากเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต หากมีอุปสรรคอยู่ที่ความเคย
ชินของตัวเอง ซึ่งคุ้นชินอยู่กับ ‘การซื้อ’ มากกว่า ‘ลงมือท าเอง’ 

“การซื้อท าให้ผู้คนตะเกียกตะกายเป็นทาสคนอื่น ไม่มีที่สิ้นสุด แต่ส าหรับนิด ด้วย
อุปนิสัย ชะตากรรมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เร่งให้เดินมาทางสายนี้ สายบ้านนอก สายเกษตร
แทนสายธุรกิจ 



  232 

พอลงมือหากพ้ืนฐานเป็นคนขี้เกียจ จับจด คงเลิก ท าเองแรก ๆ ก็รู้นะว่าเหนื่อยหนัก 
ยากแต่เป็นคนอยากเอาชนะตัวเอง ต้องท าให้ได้ เอาชนะคนอื่นด้วย 

เพื่อนว่าแกท าไม่ได้หรอก ไม่จริงหรอก เป็นเรื่องเก๋ช่ัวคราวของแก เขาฮิตกรีน ก็ก็เอา
มั่งก็เท่านั้น เถียงว่าฉันก็ชอบของฉันอย่างน้ีอยู่แล้ว ก็เลยมุเป็นเรื่องเป็นราว มุจนได้ดีมีความสุข 
ไม่ต้องพึ่งใคร พ่ึงตัวเองได้แล้ว” 

(บ้านเหล่านี้มีการค้นพบ, 2552: 38-39) 

การน าเสนอเรื่องด้วยการอ้างถึง เป็นการที่ผู้เขียนยกข้อมูลหรือค าพูดของบุคคลอ่ืนที่ตนเอง
ได้ค้นคว้าหรือเคยได้อ่าน ได้รับชมมาสอดแทรกลงในเนื้อเรื่อง เพ่ือสนับสนุนความคิดของตนเองหรือ
ประเด็นที่น าเสนอให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังในบท “น ้าทิ้งในท่อ” ผู้เขียนได้ยกโฆษณาของกลุ่มพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมของประเทศอังกฤษที่ตนเองเคยดูมาเล่าเพ่ือสนับสนุนความคิดที่ว่า เรื่องส่วนตัวกับเรื่อง
ส่วนรวมเป็นเรื่องเดียวกัน 

...ครอบครัวหนึ่งอันประกอบด้วยพ่อแม่และลูก ๆ ก าลังนั่งดูทีวีและเล่นกันอยู่ในมุม
ต่าง ๆ ภายในบ้านอันน่าอบอุ่นแสนสบาย พลันอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ยก็ปรากฏกลุ่มคนไม่พึง
ประสงค์กลุ่มหนึ่งถือวิสาสะจู่โจมเข้ามาในบ้าน ในมือของเขามีทั้งค้อน ชะแลง ไม้ฯลฯ ตรงเข้า
ทุบข้าวของในบ้านแตกกระจุยกระจายเกลื่อนกลาด 

คนพวกนี้สวมชุดปฏิบัติการรัดกุมเหมือนพวกหน่วยสวาท แต่สวมหมวกมิดชิด มีท่อ
ครอบหายใจกันแก๊สพิษ สามคนหลังลากท่อยางยาวเฟื้อยเข้ามาด้วย 

หลังจากเริ่มจะหายตกตะลึง แต่ยังไม่ทันที่เจ้าของบ้านจะออกปากถามอะไรได้ คน
กลุ่มนี้ก็ลากท่อไปท่ัวพร้อมกับปล่อยน ้าเน่าเหม็นสีด าข้นคลั่กรดไปบนเก้าอี้นวม หมอน พรม ตู้ 
เตียง ช้ันวางของ แล้วดึงท่อข้ึนเทราดไปบนโทรทัศน์ -- น ้าด าปี๋ไหลย้อยลงบนภาพนกซึ่งก าลัง
บินทาบฟ้าสวยในจอ 

และไม่เว้นกระทั่งราดน ้าเน่าเหม็นสีด านั้นลงในตู้ปลาที่ที่ปลาตัวเล็กตัวน้อยสีต่าง ๆ 
ก าลังว่ายหนีอย่างตื่นกลัว ขณะที่น ้าใสแจ๋วก าลังซึมพิษสีด าเข้าไปจนน ้าเดิมเริ่มเปลี่ยนสี... 

ร่างเจ้าของบ้าน สามีภรรยาและลูก ๆ เริ่มเปรอะเลอะดูไม่ได้ขึ้นทุกที เพราะแรง
กระเซ็นของน ้าโสโครก แก้มของเด็ก ๆ เริ่มหมองเหม็น พลันตัวหนังสือก็ปรากฏขึ้น 

‘ถ้าหากพวกเขาเข้ามาท าอย่างเดียวกันนี้ในบ้านของคุณด้วย คุณจะห้ามเข้าใช่ไหม’ 

(มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว, 2540: 102-103) 
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 โฆษณาที่ผู้เขียนยกมานี้เป็นโฆษณาที่มีเนื้อหาลึกซึ้งและกระทบใจผู้อ่าน  จากภาพปลาที่
แตกตื่นว่ายหนีในขณะที่น ้าเน่าเหม็นไหลลงไปในตู้ แต่ก็หนีไปไหนไม่ได้ต้องทนอยู่กับน ้าที่เริ่มเน่า
เหม็นและด าขึ้นเรื่อย ๆ และการให้ภาพของแก้มเด็ก ๆ ที่เริ่มหมองเหม็นจากการกระเซ็นของน ้า สิ่ง
เหล่านี้ท าให้เกิดการตั้งค าถามถึงอนาคตความเป็นอยู่ของเด็ก ๆ ที่ต้องแบกรับชะตากรรมอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เลวร้าย ซึ่งคนรุ่นก่อนได้สร้างไว้ ทั้งปลาและเด็กต่างตกอยู่ในสภาพเดียวกันคือการ
รับชะตากรรมที่ตนเองไม่ได้ก่ออย่างปฏิเสธและเลือกไม่ได้ การยกโฆษณานี้ขึ้นมาเล่าจึงเป็นการสร้าง
ความตระหนักให้กับผู้ อ่าน หากเราปรารถนาจะมีชีวิ ตความเป็นอยู่ที่ดี ให้ลูกหลานเราอยู่ ใน
สภาพแวดล้อมที่ดี เราทุกคนต้องเห็นความส าคัญของส่วนรวมเท่า ๆ กับประโยชน์ส่วนตน เห็น
ความส าคัญของชีวิตอ่ืนเช่นเดียวกับท่ีให้ความส าคัญกับตนเอง 

นอกจากการยกโฆษณามาแล้ว ในงานเขียนสารคดียังมีการน าเสนอด้วยการอ้างถึงค าพูดของ
บุคคลอ่ืน อาจเป็นบุคคลในอดีตหรือบุคคลที่ผู้เขียนให้ความชื่นชม ดังในเรื่อง “ผ่านมาทางความคิด” 
ผู้เขียนได้ยกค าพูดของสืบ นาคะเสถียร จากนิตยสาร Immage ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้เขียน 
ด้วยทัศนคติของสืบ นาคะเสถียรที่แสดงออกผ่านค าพูดนั้นมีทั้งความจริงใจและกล้าหาญ 

‘แม่ผมมีที่นา เก็บค่าเช่านา สมัยผมเด็ก ๆ ผมเคยมีความรู้สึกกับคนที่เช่านาแม่ผม 
และผมคุยกับแม่ว่า แม่-อย่า-ไป-ท า-เหมือน-คน-อื่น-นะ’ 

‘เพราะผมรู้ถึงความรู้สึกของคนที่ล าบาก ผมรู้ความรู้สึกของคนท่ีเกิดมาในครอบครัว
ที่ไม่มีโอกาส สิ่งไหนท่ีผมจะช่วยสังคมได้ ผมจะช่วย ท่ีผมต้องตะโกนให้คนรู้เพราะผมอยากเห็น
สังคมมันดีขึ้น ผมอยากเห็นคนที่มีโอกาสสละโอกาสให้กับคนที่ไม่มีโอกาสบ้าง อย่าได้เที่ยว
กอบโกยมากกว่านี้เลยครับ เพราะมันไม่ได้ท าให้อะไรดีขึ้น’… 

… ‘ถ้าพ่อค้าจะท าลายป่า แต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอม มันย่อมท าไม่ได้ แต่นี่มันท าได้เพราะ
เจ้าหน้าท่ีร่วมมือ!’ 

‘ผมด่าอยู่ในใจจนทุกวันนี้ว่า ไอ้คนที่มันเลว ๆ น่ีมันควรถูกลงโทษ ไม่ใช่ปล่อยให้มัน
ลอยนวลอยู่ โกงแล้วได้เงินแล้วยังไม่ถูกลงโทษอีก ท าผิดมันต้องถูกลงโทษก่อน ไม่ใช่ย้ายอย่าง
เดียวหรือเอาไปท างานอ่ืน มันก็ยังอยู่ในกรมป่าไม้ ท าความผิดก็น่าจะย้ายมันกลับมา กรมป่าไม้
ไม่ต้องให้งานมันท าแล้วหลวงก็เลี้ยงไอ้พวกนี้ พวกง่อยเปลี้ยเสียขา รัฐบาลเลี้ยงเยอะไปใช่ไหม
ครับ!’ 

(ผ่านมาทางความคิด, 2536: 15-17) 

การน าเสนอเรื่องด้วยการอ้างถึงค าพูดในตัวอย่างข้างต้นนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงอุปนิสัยและ
ความคิดของบุคคลที่ผู้เขียนชื่นชมศรัทธา ค าพูดที่แสดงถึงความเมตตาต่อชีวิตอ่ืนและกล้าที่จะ
วิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าของรัฐที่กระท าผิด รู้เห็นเป็นใจกับพวกตัดไม้ท าลายป่า เพื่อให้ผู้คนและรัฐบาล
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ตระหนักและหันมาจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้อย่างจริงจัง เป็นสิ่งที่สนับสนุนความคิดของผู้เขียนที่
มองว่าสืบเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าและทรงประโยชน์แก่สัตว์โดยรวมได้อย่างเด่นชัดยิ่งขึ้น 

การน าเสนอเรื่องด้วยกลวิธีที่กล่าวมานี้ จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่างานเขียนสารคดีของศิเร
มอร อุณหธูป มีการน าเสนอเรื่องที่หลากหลาย อีกทั้งแต่ละกลวิธียังสามารถสร้างจิตส านึกเชิงนิเวศ
ให้กับผู้อ่านได้เป็นอย่างดี ทั้งกลวิธีการน าเสนอเรื่องด้วยบทสนทนาและการอ้างถึง ต่างเป็นการแสดง
แนวคิดและตัวอย่างของบุคคลที่มีนิเวศวิถีที่ชัดเจนและหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการท างาน 
การด าเนินชีวิต หรือแนวคิดของบุคคลที่ได้น าเสนอล้วนให้ความส าคัญกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เป็นการสร้างจิตส านึกเชิงนิเวศในทางหนึ่ง อีกท้ังยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านที่สนใจการ
ด าเนินชีวิตในแนวทางนิเวศด้วย 

4.2.2 กลวิธีทางภาษา 

งานเขียนสารคดีของศิเรมอร อุณหธุป ส่วนใหญ่เป็นงานเขียนที่มุ่งแสดงความคิด ความรู้สึก 
และประสบการณ์ของผู้เขียนที่มีต่อชีวิต สังคมและธรรมชาติ ในการใช้ภาษาน าเสนอสิ่งเหล่านี้ผู้เขียน
มิได้มุ่งน าเสนอเพียงความรู้จนท าให้งานดูน่าเบื่อหรือขาดสีสัน แต่ยังมีการใช้ภาษาวรรณศิลป์เพ่ือสื่อ
ความตามจุดประสงค์ให้ชัดเจน ท าให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการและอารมณ์ร่วมมากยิ่งขึ้น โดยในงาน
เขียนสารคดีมีการใช้กลวิธีทางภาษา 2 แบบคือ การเลือกใช้ค าและการใช้ภาพพจน์ 

4.2.2.1 การเลือกใช้ค า 

การเลือกใช้ค าในงานเขียนสารคดีของศิเรมอร อุณหธูป เป็นการใช้ถ้อยค าที่ท าให้ผู้อ่าน
ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติ รับรู้ถึงผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ 
โดยเฉพาะปัญหาที่มีสาเหตุมาจากวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ค าที่เลือกใช้จึงเป็นค าที่แสดงขั้วตรง
ข้ามระหว่างสองสิ่งคือ ธรรมชาติและค่านิยมกระแสหลักของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นค่านิยมการบริโภค
และวัตถุ  เทคโนโลยี และการพัฒนาความเป็นเมือง  

หลังจากนาข้าวผืนสุดท้ายหายลับ ฝั่งซ้ายสุดที่เป็นกรมทหารมีที่ว่างกว้างขวางพิลึก 
เต็มไปด้วยหมู่ไม้คะครึ้มก็อันตรธานตามไปอีก เหี้ยนเต้เหมือนกันประมาณได้ยี่สิบไร่กลายเป็น
ตึกยักษ์สามหลัง โรงปูนหน่ึงโรง ไม่เหลือต้นไม้สักต้นเดียวในช่ัวพริบตานั้น ดูร้อน แล้ง กระด้าง 
ผากแห้ง แร้นแค้นขึ้นมาทันควัน เมื่อความคะครึ้มถูกกระชาก อย่างถอนราก พรากออกจากผืน
ดินทั้งหมด  

--เป็นด้านมุมที่นับจากนี้ ฉันคงไม่ทอดแลไปถึง หรือแลข้ามไปเสีย 
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ถัดจากนั้นเป็นผืนสีเขียวรูปตัวแอลข้างหน้านี่เองที่หายไปด้วย ซึ่งคือที่มาของ
เสียงดนตรีวงน้อยน้อยยามค ่าคืนก่อนและหลังฝนตก ท้ังกบเขียดอึ่งอ่างคางคกหริ่งเรไรที่เคยร ่า
ร้องยินดีกับความเย็นชุ่มที่เอื้อชีวิตชีวาให้แก่ทุกสิ่งเป็นบทเพลงธรรมชาติไพเราะอ่อนหวานที่สุด
เท่าที่โลกมีให้ ทั้งคลายเครียด ทั้งปลอบประโลมหัวใจ ทั้งขับกล่อมจิตวิญญาณของผู้เป็นคน
เป็นมนุษย์ให้น้อมเข้าสู่ภวังค์นิทราอย่างละมุนละม่อมไม่รู้ตัวในที่สุด 

ความเป็นเมืองไล่ล่า ไล่ฆ่าความละมุนละม่อม ละเมียดละไม ฆ่าความอ่อนหวานของ
ธรรมชาติที่ละส่วนท่ีละฟากด้าน อย่างตึงตัง โครมครามและอย่างคะนอง ทีละโครม ทีละโครม
ก็หมดสิ้น  

ความเป็นเมืองแบบนี้เอง ที่ไล่ล่า ไล่ฆ่าความอ่อนหวานละเมียดละไมละมุนละม่อม
ความอ่อนโยนในหัวใจมนุษย์ให้ตายตกตามกันไปด้วยจนเหือดสิ้น 

(อกแผ่นดิน, 2542: 66) 

ข้อความข้างต้น ผู้เขียนใช้ค าที่แสดงถึงความร้อนและแห้งแล้ง เช่น “ร้อน” “แล้ง” 
“กระด้าง” “ผากแห้ง” เมื่อกล่าวถึงพ้ืนที่สีเขียวที่ถูกปรับเปลี่ยนให้มีความเป็นเมือง และใช้ค าที่แสดง
ถึงการเข้ามาท าลายสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างยิ่งใหญ่และรวดเร็ว เช่น “กระชาก” “ถอนราก” “ตึงตัง” 
“โครมคราม” “คะนอง” การใช้ค าที่มีความหมายใกล้เคียงกันนี้เป็นการเน้นถึงผลกระทบของการ
พัฒนาพ้ืนที่สู่ความเป็นเมือง ที่ท าลายความมีชีวิตชีวา ความร่มเย็นให้หมดสิ้นไปจากผืนแผ่นดินอย่าง
รวดเร็ว เหลือเพียงความทุกข์ทรมานจากความร้อน แห้งแล้งมาแทนที่  

ในขณะที่เมื่อผู้เขียนกล่าวถึงธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือต้นไม้ ผู้เขียนจะใช้ค าท่ีแสดง
ถึงความนุ่มนวลและอ่อนโยน เช่น “อ่อนหวาน” “อ่อนโยน” “ละมุนละม่อม” “ละเมียดละไม” 
“ละเอียดอ่อน” เพ่ือเป็นการเน้นให้เห็นถึงคุณค่าและความส าคัญของธรรมชาติ ที่เป็นชีวิตหนึ่งซึ่ง
ด าเนินไปอย่างนิ่มนวลและเอ้ือเฟ้ือต่อชีวิต โดยเฉพาะกับมิติทางจิตใจของมนุษย์ที่ผู้เขียนมักจะใช้ค าที่
แสดงถึงอาการนิ่งสงบของทั้งร่างกายและจิตใจ เมื่อได้พบเห็นหรือใกล้ชิดธรรมชาติ 

ในระหว่างที่ช่ืนชมสัมผัส เหมือนฉันได้อ่านงานของโลก เฝ้าดูการท างานของ

ธรรมชาติ เฝ้าสังเกตความละเอียดอ่อนท่ีเจือซ่อนอยู่ในนั้น ได้ค้นพบความลึกซึ้งท่ีจูงพาฉัน

สู่ก้นบ้ึงของบางอย่าง ทีเ่ย็นงาม สุภาพ เงียบ สะอาดและนิ่งสงบ อันกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว

อยู่ในทุกถ้วนท่ี และทุกสุมทุมที่เรียกว่าโลก 

(อกแผ่นดิน, 2542: 183) 
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ข้อความข้างต้น ผู้เขียนใช้ค าวิเศษณ์ “เย็น” “งาม” “สุภาพ” และ “เงียบ”  เพ่ือ
กล่าวถึงความรู้สึกและสิ่งที่ตนเองสัมผัสได้จากการเฝ้ามองธรรมชาติ และความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนนี้ได้น าพา
จิตใจของเขาไปสู่ความ “สะอาด” และ “นิ่งสงบ” อันแสดงถึงการละวางจากความโลภ โกรธ โมโห 
และทุกข์ ในทัศนะของผู้เขียนธรรมชาติจึงเป็นสิ่งซึ่งสามารถเยียวยา ปลอบประโลมจิตใจ และน าพา
มนุษย์ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์และความเครียดได้ อีกท้ังความนุ่มนวลของธรรมชาติยังสามารถ
กล่อมเกลาหรือขัดเกลาจิตใจของมนุษย์จากที่แข็งกระด้างให้อ่อนโยนขึ้น ซึ่งหัวใจที่อ่อนโยนนี้จะ
น าไปสู่การอยู่ร่วมกันกับสรรพสิ่งอย่างเอ้ืออาทร ดังที่เขามักจะกล่าวเสมอว่า สีเขียวของธรรมชาติท า
ให้เขาเห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของสรรพสิ่ง จนในที่สุดตัวเขาได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ
อย่างกลมกลืน เรียบง่ายและถ่อมตน  

ความละเอียดอ่อนของทุกสิ่งที่เป็นธรรมชาติ เรียกหัวใจได้ทุกหน และเป็นเพราะเขา
ที่กล่อมเกลาให้เรานิ่มนวล เขาขัดเกลาให้เรายังคงอ่อนโยน ไม่เหี้ยม ไม่โหดร้าย ไม่สามหาว 
โวยว่า จนท่ีสุดเป็นหนึ่งเดียวกับเขา กลมกลืนกันอยู่เงียบเงียบ เรียบง่ายและถ่อมตน 

(ร่มไม้ชายคา, 2549: 33)  

เด็กเด็กที่เติบโตขึ้นมาในเมือง จึงต่างเก็บซับได้แต่ความผากแห้ง ร้อนแล้ง กระด้าง
หยาบ คับเคือง ซึมสู่จิตใจ หัวใจกลายเป็นมนุษย์เมืองหยาบกระด้างคับเคืองเต็มขั้น โลกจะยิ่ง
น่าอยู่ยิ่งข้ึน ยิ่งข้ึน ไชโย้  

(อกแผ่นดิน, 2542: 66-67) 

ข้อความท้ังสองข้อความข้างต้น แสดงให้เห็นการใช้ค าของผู้เขียนที่กล่าวถึงอุปนิสัยที่ตรง
ข้ามกันระหว่างคน 2 กลุ่ม คือ คนที่ใกล้ชิดและได้รับการขัดเกลาจากธรรมชาติกับคนที่อยู่ในเมือง 
ข้อความที่หนึ่งใช้ค าปฏิเสธหน้าค าที่แสดงถึงจิตใจที่ชั่วร้าย ปราศจากความเมตตา เช่น “ไม่เหี้ยม” 
“ไม่โหดร้าย” “ไม่สามหาว” เมื่อกล่าวถึงอุปนิสัยของบุคคลที่ได้รับการขัดเกลาจากธรรมชาติ ในขณะ
ที่ข้อความที่สอง ผู้เขียนใช้ค าที่แสดงถึงความร้ายกาจ แข็งกระด้างของจิตใจเมื่อกล่าวถึงอุปนิสัยของ
บุคคลที่เติบโตในเมือง เช่น “หยาบกระด้าง” “คับเคือง” การใช้ค าที่มีความหมายตรงข้ามกันนี้เพ่ือ
เน้นถึงความส าคัญของธรรมชาติที่มีต่อระบบศีลธรรมของมนุษย์ การหายไปของพื้นที่สีเขียวในเมืองจึง
เท่ากับการแหว่งหายไปของศีลธรรมในจิตใจมนุษย์ด้วยเช่นกัน  

ในท านองเดียวกัน เมื่อกล่าวถึงอดีตที่ผู้คนยังมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ผู้เขียน
มักจะน าเสนอภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงาม ผู้คนในสังคมมีศีลมีธรรม แตกต่างกับปัจจุบันที่ผู้คนให้
ความส าคัญกับวัตถุและความม่ังมี  สิ่งที่ผู้เขียนน าเสนอจึงเป็นธรรมชาติที่ท าลาย ถูกท าให้สกปรกและ
ได้รับการปนเปื้อน  
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มองออกไปนอกหน้าต่างสีขาวในวัยเยาว์ของเด็ก ๆ ในยุคเดียวกับดิฉัน โลกของเรา
เป็นสีเขียว ท้องฟ้าสวย ทะเลใส น ้าจิตน ้าใจมากมี ความเกรงใจ ความเอื้อเฟื้อ ความมีมารยาท 
เป็นสิ่งที่เรามองเห็นและได้รับการปลูกฝัง 

มีอะไรแหว่งหายบนเส้นทางสวยใสสายนี้ และบานหน้าต่างสีขาวของเด็กวัยนี้ใน
ปัจจุบันยังมีอยู่อีกไหม หรือเปลี่ยนเป็นสีมืดลงเกือบสนิทแล้วหนอ เราเคยคิดกันบ้างไหม 

...ทุกแห่งทุกที่มีแต่ผลประโยชน์ ธุรกิจเต็มรูป มีแต่ของผม ของกู ของอั๊ว ของข้า ของ
ฉัน ของอาฮั้น ท่วมทั่วไปหมด ท้องฟ้าจึงหมดสวย อากาศเสีย สีเขียวหาย ทะเลของเด็ก ๆ ขุ่น
คลั่ก ชายหาดเหยียดยาวเต็มไปด้วยขยะยาวเหยียดทุกย่างก้าว บ้านเมืองร่วงโรยอยู่บนความ
หรูหราจอมปลอม 

น่าเสียสติ 

(มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว, 2540: 163-164) 

ข้อความข้างต้น ผู้เขียนใช้กลุ่มค าที่แสดงถึงความสะอาด งดงามของธรรมชาติ เช่น “โลก
เป็นสีเขียว” “ท้องฟ้าสวย” “ทะเลใส” และกลุ่มค าที่แสดงถึงความเอ้ืออารีและความมีส านึกที่ดี เช่น 
“น ้าจิตน ้าใจ” “ความเกรงใจ” “ความเอ้ือเฟ้ือ” “ความมีมารยาท” เพ่ือสื่อถึงสภาพสังคมในอดี ตที่
ผู้คนมีวิถีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ คนในยุคนั้นจึงมีส านึกที่ดีต่อส่วนรวม แต่ในปัจจุบันสภาพสังคมและ
ธรรมชาติเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงไป จากการที่ผู้ใหญ่ในสังคมให้ความส าคัญกับเรื่องทรัพย์สินและ
ผลประโยชน์ส่วนตัว ดังที่ผู้เขียนใช้ค าว่า “ผลประโยชน์” “ธุรกิจเต็มรูป” “ของผม” “ของกู” “ของ
อ๊ัว” “ของข้า” “ของฉัน” “ของอาฮ้ัน” เพ่ือสื่อถึงความเห็นแก่ตัวจากการพยายามครอบครองทุกสิ่ง
อย่างไร้คุณธรรม และกล่าวถึงธรรมชาติที่ถูกปนเปื้อนและถูกท าให้เสียหายด้วยกลุ่มค าที่ตรงข้ามกับที่
กล่าวถึงธรรมชานติในอดีต เช่น “อากาศเสีย” “สีเขียวหาย” “ทะเลขุ่นคลั่ก” เพ่ือสื่อถึงผลกระทบ
จากความเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบของผู้ใหญ่ในสังคมที่ท าลายธรรมชาติอันงดงามในอดีตไป การใช้
ค าตรงข้ามกันนี้จึงเป็นการแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ที่ความต้องการมั่งมีได้เข้ามา
ท าลายธรรมชาติและเปลี่ยนสังคมแห่งความเอ้ือเฟ้ือให้กลายเป็นสังคมแห่งความเห็นแก่ตัว อีกทั้งยัง
ชี้ให้เห็นว่าผลพวงจากการกระท าของผู้ใหญ่ในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อเด็ก ๆ ที่จะเติบโตในอนาคต
ด้วย เด็ก ๆ เหล่านี้จะไม่มีโอกาสได้เห็น ได้สัมผัสธรรมชาติที่งดงาม หมดโอกาสที่จะได้ใกล้ชิด
ธรรมชาติ และนั่นหมายความว่าความรัก ความเอ้ืออาทร และการเห็นความส าคัญของสรรพสิ่งใน
ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ยากจะเกิดขึ้นกับเด็ก ๆ เหล่านี้ด้วย 

 



  238 

กลวิธีหนึ่งที่มักจะใช้ในงานของศิเรมอร อุณหธูปคือ การซ ้าค า ซึ่งเป็นกลวิธีที่ใช้เน้นย ้า
จุดประสงค์ที่ผู้เขียนต้องการสื่อความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังตัวอย่าง  

กระเป๋าสตางค์ใบคับโตแทบปริของตัวก็ช่วยให้รถติดน้อยลงไม่ได้ ช่วยฟอกอากาศละ
แวดที่อยู่อาศัย ที่ท างานไม่ได้ ช่วยท าให้ล าน ้าทั้งสายผ่องขึ้นก็ไม่ได้ แล้วที่แย่กว่านั้น ซื้อ
ความสุขทางใจท่ีแล้วมาในครอบครัวคืนมาเหมือนเดิมก็ยังไม่ได้ 

(มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว, 2540: 120-121) 

แต่ก็นั่นแหละ เราไม่เคยรู้สึกว่าเป็นเรื่องเสียเวลาแม้แต่นิดเดียว ตรงกันข้ามมันเป็น
การเดินเข้าหาสัจธรรมวิธีหนึ่ง ได้ใกล้ชิดธรรมชาติบางด้านบางมุมอันน่าจะเป็นความหมายของ
ชีวิต แล้วยังได้ออกแรงได้ก าลังวังชากับพักผ่อนไปในตัวด้วย ได้อยู่ในร่มเงาซึ่งผลิตออกซิเจนให้ 
มีแต่เรื่องสดช่ืน และมีแต่เรื่อง ‘ได้’ ทั้งสิ้น ไม่ต้องเสียอะไรสักนิดแม้แต่สตางค์ แล้วในท่ีสุดเรา
ก็สร้างดินหวานให้ต้นไม้ส าเร็จด้วยมือของเราเอง  

(มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว, 2540: 67) 

นั่นเป็นข้อพิสูจน์ได้ชัดว่า ในที่สุดการที่เราได้ท าอะไรตามวิถีธรรมชาติ ตามครรลอง
ธรรมชาติ มีแต่ส่งผลดีให้ทั้งสิ้นและทั้งขึ้นทั้งล่อง ผลเสียไม่มีโอกาสเยี่ยมกรายเลย เริ่มตั้งแต่
เมื่อต้นไม้ได้ปุ๋ยธรรมชาติจากใต้ดินอันดับแรก จากนั้นคนคือเจ้าของบ้านก็ได้รับจากต้นไม้อีก
ต่อหนึ่ง รวมทั้งคนอ่ืน ๆ ในบ้านด้วย 

(มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว, 2540: 69) 

ข้อความข้างต้น เป็นข้อความจากเรื่อง “มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว” ทั้งหมด ซึ่ง
ผู้เขียนใช้กลวิธีการซ ้าค าว่า “ไม่ได้” ในข้อความแรกถึง 4 ครั้ง เพ่ือชี้ให้เห็นถึงความไร้ประโยชน์ของ
เงินและความต้องการความมั่งคั่ง ด้วยแม้เงินจะเป็นสิ่งที่มนุษย์ต่างปรารถนาแต่กลับเป็นสิ่งที่ไม่
สามารถแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้เลยสักอย่างเดียว ในขณะที่ข้อความที่สองและสาม 
มีการซ ้าค าว่า “ได้” ถึง 7 ครั้ง เพื่อชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติว่ามี
แต่เรื่อง “ได้” ทั้งสิ้น ซึ่งไม่ใช่แค่มนุษย์ที่ได้ แต่สรรพสิ่งอ่ืน ๆ ก็ได้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน การซ ้าค าใน
ข้อความท้ังสามข้อความนี้จึงเป็นการเน้นย ้าให้เห็นถึงความส าคัญของธรรมชาติและวิพากษ์วิจารณ์การ
พัฒนาทางวัตถุที่มุ่งเน้นเรื่องเงินทองจนท าลายธรรมชาติไปมากมาย แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาต่อไป แม้จะเห็นแล้วว่าผลพวงของการพัฒนาคือวิกฤตการณ์ซึ่งเราทุกคนต้องเผชิญอยู่ใน
ปัจจุบัน 
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ความเพี้ยนที่พบเห็นได้ทั่วไป ต้นไม้มีไว้ตัด ทางเดินเท้ามีไว้ขายของ ถนนก็มีไว้ขาย
ของ ชายหาดมีไวใ้ห้ฝรั่งยึดครองหรือสร้างตึกสูง ๆ เข้าไว้ ระเบียบมีไวพู้ดจนติดปากเท่าน้ัน 

(ผ่านมาทางความคิด, 2536: 26) 

ข้อความข้างต้น มีการใช้กลวิธีซ ้าค าคือ ซ ้าค าว่า “มีไว้” และผู้เขียนยังวางค าว่า “มีไว้” 
ไว้ในต าแหน่งตรงกลางค าสองค าที่ขัดแย้งกันหรือเป็นสิ่งสองสิ่งที่เมื่ออยู่คู่กันแล้วผิดไปจากธรรมดา 
เช่น “ต้นไม้มีไว้ตัด” “ทางเดินเท้ามีไว้ขายของ” “ถนนก็มีไว้ขายของ” เพื่อแสดงถึงความผิดเพ้ียนของ
ทุกสิ่งในยุคสมัยของการพัฒนาประเทศให้เป็นอุตสาหกรรม เมื่อผู้น าประเทศและประชาชนต้องการ
ความมั่งมีไม่ใช่ความพอดี ต้องการการพัฒนาวัตถุไม่ใช่พัฒนาจิตใจ ต้องการให้สังคมเป็นสังคมแห่งการ
บริโภค สิ่งที่เคยดีงาม สิ่งที่เคยปรกติจึงกลับกลายเป็นแปลกประหลาด ทุกอย่างเพ้ียนไปจากเดิม 
ต้นไม้ที่ควรจะได้เติบโตเพ่ือสร้างความสมดุลในระบบนิเวศ กลับเป็นสิ่งที่มีไว้ตัดท าลายในยุคสมัยแห่ง
การพัฒนา ทางเดินเท้าที่ควรจะมีไว้เพ่ือให้คนเดิน ถนนที่ควรจะไว้ให้รถวิ่ง กลับกลายเป็นที่ขายของ 
การซ ้าให้เห็นถึงผลพวงของการพัฒนาที่ผิดทางได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

...ร่วงโรย ทรุดโทรม หมองคล ้า ทนควันทุกชนิดไม่ได้อีกเลยแม้แต่ควันธูป อาเจียน
เป็นปรกติ เป็นลมเป็นปรกติ หายใจทางปากเป็นปรกติ หลอดลมหลอดเลือดตีบ ปอดเหนอะ
เป็นยาง ต้องลาออกจากงาน ฯลฯ  

(ทางเลือกมีมากกว่าหนึ่ง, 2539: 14) 

ข้อความข้างต้น เป็นการใช้กลวิธีซ ้าค าเช่นเดียวกัน โดยผู้เขียนซ ้าค าว่า “ปรกติ” กับ
อาการที่เกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายของผู้เขียน แต่อาการที่กล่าวถึงทั้งหมดนั้นล้วนเป็นอาการที่ไม่ปรกติ
ส าหรับมนุษย์ทั้งสิ้น ด้วยสุขภาพร่างกายที่เรียกว่าเป็นปรกติได้คือสุขภาพที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย
และจิตใจ การซ ้าค าว่า “ปรกติ” จึงเป็นการเน้นให้เห็นว่าร่างกายผู้เขียนมีอาการที่ผิดปรกติเป็นประจ า
ทุกวันจนเป็นเรื่องปรกติไปแล้ว ผู้เขียนยังใช้ค าที่มีความหมายถึงความเสื่อม เช่น “ร่วงโรย” “ทรุด
โทรม” เพ่ือให้ภาพของร่างกายที่ผิดปรกติชัดเจนยิ่งขึ้น  อาการและสภาพร่างกายที่กล่าวมาทั้งหมดนี้
เป็นผลกระทบมาจากสภาพแวดล้อมรอบตัวของผู้เขียนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติทั้งสิ้น 
ไม่ว่าจะควันบุหรี่ ควันจากท่อไอเสีย และสารเคมี การใช้กลวิธีทางภาษาที่เน้นให้เห็นผลกระทบต่อ
ร่างกายจึงเป็นการสร้างความหวาดหวั่นให้กับผู้อ่านเพราะสภาพแวดล้อมเช่นนี้เป็นสภาพที่พบได้เป็น
ปรกติของเมืองหลวงไปแล้วเช่นกัน 
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ในงานเขียนสารคดีของศิเรมอร อุณหธูป มักจะเสนอให้เห็นว่าสาเหตุส าคัญของปัญหา
สิ่งแวดล้อมมาจากระบบความคิดของมนุษย์ที่แยกตนเองออกจากธรรมชาติ มองธรรมชาติเป็น
ทรัพยากรที่ให้ประโยชน์แก่ตนเองเท่านั้น หาได้เป็นสิ่งที่มีชีวิตจิตใจไม่ การท าลายธรรมชาติจึงเป็น
เรื่องปรกติและไม่สามารถเกิดความรู้สึกผิดในจิตใจของมนุษย์ได้ เพราะเขามองว่าธรรมชาติเป็นเพียง
วัตถุชิ้นหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นในเขียนสารคดีผู้เขียนจึงใช้ค าว่า “ความคิด” และ “ทัศนคติ” อยู่หลายครั้ง
เพ่ือน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมว่าต้องที่ความคิด ทัศนคติของมนุษย์เสียก่อน ดังใน
เรื่อง “มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว” ที่กล่าวถึงอยู่หลายครั้ง 

เมื่อเรามองเห็นโทษของมัน และความเป็นส่วนรวมที่พังโค่โร่ประจักษ์สายตาอยู่ทั่วไป 
แม้กระทั่งทางลมหายใจ กระนี้แล้วเราน่าจะเปลี่ยนทัศนคติกันเสียทีไม่ดีหรือคะ ช่วยกันปฏิเสธ
ความเจริญทุกรูปแบบที่ท าลายธรรมชาติ ท าลายสิ่งแวดล้อมทุกทาง 

(มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว, 2540: 94) 

สมัยก่อนดิฉันหาได้มีส านึกดังเช่นปัจจุบันนี้ คุณยายของดิฉันก็หาได้ท าถูกไปเสียหมด
ทุกเรื่องราวทุกรายละเอียดเสียเมือไหร่ ทุกคนต่างก็มีจุดพร่องจุดแหว่งจุดบอดจุดยานเทิบ
โทงเทงด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งจ าต้องเรียนรู้เพิ่มเติมให้ตัวเองเสมอ เพื่อจะได้ปรับความคิดของตน 
และหาทางแก้ไขส่วนต่าง ๆ เหล่านั้นเสีย 

(มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว, 2540: 101) 

แล้วมันไม่ใช่เรื่องเหลือบ่ากว่าแรงที่จะปรับความคิด ปรับความเป็นอยู่ให้สอดคล้อง
ไปกับธรรมชาติ หรือ ‘ผู้ให้’ โดยไม่หวังผลตอบกับชีวิตใด ๆ เลย ตลอดมาและอย่างสม ่าเสมอ
นั้น จนกระทั่งธรรมชาติในส่วนต่าง ๆ ทั้งดิน น ้า อากาศ เริ่มสะดุด ไม่สามารถเป็น ‘ผู้ให้’ 
อย่างสมบูรณ์เพียบพร้อมได้อีกต่อไป  

(มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว, 2540: 102-103) 

การปรับทัศนคติและค่านิยมอย่างที่พระคุณเจ้าท่านว่า คงไม่พ้นการเริ่มกันที่
ครอบครัวของเราก่อน ฟังแล้วดูเหมือนยาก เพราะเราคงจะหวังพึ่งสิ่งดี ๆ หรือสื่อที่สร้างสรรค์
ในระหว่างนี้ได้น้อย นอกจากเราจะช่วยกันเฝ้าระวังสื่อเลว ๆ ไปด้วยพร้อม ๆ กัน เพื่อคอย
กระหนาบให้เขาเรียนรู้จักกติกาของสังคม มารยาทของสังคม วัฒนธรรม น ้าจิตน ้าใจ 

โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่คือลูกหลานของเราและเพื่อนร่วมโลก เพราะทั้งหมดนี้รวม
เรียกว่าสิ่งแวดล้อมท้ังสิ้น  

(มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว, 2540: 124) 
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ข้อความทั้งหมดข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้เขียนใช้ค ากริยาที่มีความหมายถึงการแปรสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งไปจากเดิมวางไว้หน้าค าว่า “ความคิด” “ทัศนคติ” เช่น  “เปลี่ยน” “ปรับ” เพ่ือเป็นการเน้นย ้า
ให้เห็นว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาเนื่องมาจากโลกทัศน์ของมนุษย์ที่แยกตนเองออกจากธรรมชาติ
และเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง หากเราต้องการบรรเทาปัญหาเหล่านี้ให้ดีขึ้น ต้องเริ่มที่การปรับความคิด 
เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อธรรมชาติเสียก่อน จึงจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างมั่นคงและ
ถาวร ในการเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อธรรมชาตินั้นผู้เขียนได้พยายามน าเสนอธรรมชาติในมุมมองอ่ืน ๆ ที่
ไม่ใช่ในฐานะทรัพยากร แต่เป็นสิ่งที่มีชีวิต มีจิตวิญญาณ มีความหลายหลายและมีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

ฉันช่ืนชมสรรพสิ่งท้ังปวงในธรรมชาติ 

ละเอียด และลงลึกไปกว่านั้น 

ไม่ใช่แค่สวยจัง หอมจริงจริง ไม่ได้มีอยู่เผินเผินเพียงผ่านเจอ พบเพียงผิว หาได้มี

อยู่แค่น้ันเลย 

ธรรมชาติส าหรับฉันเป็นความอ่อนหวานที่สุดที่โลกมีมา 

เป็นความอ่อนโยน เป็นความจริงใจ เป็นความธรรมดา เป็นสิ่งเดียวที่น่าเดินตรง

เข้าไปหาตลอดเวลา น่าอยู่ด้วย เป็นความร่มเย็น ละมุนละเมียดละไม เป็นความรื่นรมย์ 

เป็นความอบอุ่น เป็นความสงบงาม 

เป็นความสดช่ืน เป็นความผ่องใส เป็นความสันโดษ เป็นความพิเศษ เป็นความ

ธรรมดา เป็นหัวยอดของศิลปะ เป็นหัวใจ 

เป็นความลึกล ้า เป็นความละเอียดอ่อน เป็นความกว้างไกล เป็นความว่าง เป็น

ความนิ่ง เป็นความเคลื่อนไหว เป็นความเปลี่ยนแปลง เป็นความมิได้มีอยู่จริง เป็นนิรันดร์ 

เป็นอนันตกาล  

เป็นความไพศาล ท่ีไม่เคยมีขอบเขต รั้วรอบคอกกรอบหรือการปิดกั้น 

เป็นสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิม และเป็น ผู้ให้ สม ่าเสมอ ตลอดเวลา 

ตั้งแต่ดึกด าบรรพ์มาจนปัจจุบัน 

(อกแผ่นดิน, 2542: 164-165) 
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ข้อความข้างต้น มีการซ ้าค าว่า “เป็น” ถึง 29 ครั้ง เพ่ือกล่าวถึงตัวตนมากมายที่

ธรรมชาติ “เป็น” ส าหรับผู้เขียน ซึ่งเขาสามารถสัมผัสและรับรู้ได้จากการเรียนรู้หรือรู้จักกับธรรมชาติ

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในการเจอกับธรรมชาติแต่ละครั้งผู้เขียนอาจจะพบตัวตนของธรรมชาติเพียงหนึ่ง

หรือสองรูปแบบ หรือในบางครั้งอาจจะเป็นทั้งหมดที่กล่าวมานี้ แม้ในข้อความจะมิได้แสดงถึงความมี

ชีวิตของธรรมชาติมากนัก แต่ก็แสดงให้เห็นถึงมุมมองหลากหลายที่มีต่อธรรมชาติ และค ามากมายที่

ผู้เขียนพยายามน ามากล่าวถึงธรรมชาตินั้นทั้งค าที่มีความหมายเหมือนกันหรือไปในทิศทางเดียวกัน

อย่าง “ความร่มเย็น” “ความรื่นรมย์” “ความสดชื่น” “ความผ่องใส” และค าที่มีความหมายตรงข้าม

กันอย่าง “ความพิเศษ” กับ “ความธรรมดา” , “ความนิ่ง” กับ “ความเคลื่อนไหว” , “ความ

เปลี่ยนแปลง”, “ความมิได้มีอยู่จริง” กับ “สิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิม” แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติมีความ

หลากหลายและเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แม้จะมีความ “นิ่ง” แต่ก็ไม่ใช่ “หยุดนิ่ง” 

ยังคงเกิดขึ้น เคลื่อนไหว และดับลง ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด สอดคล้องกับมโนทัศน์เรื่อง 

“อนิจจัง” ในพุทธศาสนา อันเป็นมโนทัศน์ที่สะท้อนให้เห็นภาพของโลกที่เป็นพลวัต เป็นกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา (เนื่องน้อย บุณยเนตร, 2537: 142) ซึ่งตรงข้ามกับโลก

ทัศน์มนุษย์ศูนย์กลางหรือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่มองว่าธรรมชาติหรือโลกคือ เครื่องจักรที่ไร้ชีวิต 

หยุดนิ่ง รอคอยให้มนุษย์เข้าไปค้นพบและดูดซับประโยชน์ การน าเสนอความเป็นธรรมชาติที่มีการ

เคลื่อนไหวและหลากหลายเช่นนี้จึงเป็นการเปิดมุมมองที่น าไปสู่การท าความเข้าใจธรรมชาติเสียใหม่

เพ่ือประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันระหว่างสรรพสิ่งในโลก 

การใช้ค าในงานสารคดีจึงเป็นการเลือกใช้ค าที่มีความหมายตรงกันข้ามเพ่ือให้เห็นความ
แตกต่างระหว่างสองฝั่งคือ ธรรมชาติกับสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติ ธรรมชาติกับความเป็นเมือง และซ ้าค า
เพ่ือเน้นย ้าแก่นความคิดเชิงนิเวศที่ผู้เขียนต้องการน าเสนอ ซึ่งกลวิธีเหล่านี้น าไปสู่การทบทวนถึงสิ่งที่
ก าลังเกิดขึ้นในสังคมหรือโลกใบนี้ ทั้งการพัฒนาที่ก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ก าลังเสื่อมโทรม พฤติกรรมและโลกทัศน์ของมนุษย์ที่เอาตนเองเป็นศูนย์และแยกตนเอง
ออกจากธรรมชาติ รวมทั้งทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติให้ด าเนินไปในแบบที่
ถูกต้องหรือควรจะเป็น  

4.2.2.2 การใช้ภาพพจน์ 

ภาพพจน์ เป็นกลวิธีการประพันธ์ที่มักใช้ในงานวรรณกรรมเพราะเป็นกลวิธีที่จะช่วย
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ความคิดของตัวละครไปยังผู้อ่านให้เกิดจินตภาพ อารมณ์ตามที่ผู้เขียน
ต้องการน าเสนอได้อย่างชัดเจนกว่าการใช้ถ้อยค าธรรมดา ซึ่งในงานเขียนสารคดีของศิเรมอร อุณหธูป 
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ก็มีการใช้ภาพพจน์ที่สร้างจินตภาพและอารมณ์ให้กับผู้อ่าน เพ่ือน าไปสู่การท าความเข้าใจเรื่อง
ธรรมชาติและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น 5 ภาพพจน์ ได้แก่ อุปลักษณ์ อุปมา อติพจน์ 
ปฏิทรรศน์และบุคลาธิษฐาน  

อุปลักษณ์ เป็นภาพพจน์ที่พบมากในงานเขียนสารคดีของศิเรมอร อุณหธูป ส่วนใหญ่เป็น
ใช้เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพและรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและผลกระทบจากปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ใช่ ฝนปีนี้มาล่ามาก พฤษภาคมผ่านไปครึ่งเดือนแล้ว ฝนก็ยังไม่มา แม้ดูเหมือนท าท่า
อยู่หลายรอบ เพราะผู้เรียกลมเรียกฝน --เพื่อนชีวิตสีเขียวของเรามีจ านวนน้อยลงเหลือเกิน ไม่
พอที่จะเรียกอะไรทั้งสิ้น เพื่อนชีวิตของเราในป่าเขา ก็ช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้ เพราะยิ่งกว่ามี
จ านวนน้อยลง ท้ังทีค่ือปอดคือหัวใจของทุกชีวิตที่มีลมหายใจ 

(หญิงสองหัว, 2541: 66) 

จากแผ่นดินในน ้ามีปลา ในนามีข้าว กบ เขียด ในป่ามีต้นไม้ ในอากาศแสนหอม จาก
แผ่นดินอุดมสมบูรณ์อย่างที่สุด - - กลายสภาพเป็นกระทะใบร้อนท่ีสุดในครัวเมือง 

(หญิงสองหัว, 2541: 67) 

 ข้อความทั้งสองข้อความนี้ กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่น าไปสู่ปัญหา
สิ่งแวดล้อมอย่างการลดลงของต้นไม้ทั้งในป่าและในเมือง ท าให้อากาศร้อนจัด ฤดูกาลแปรปรวน ใน
ข้อความแรก ผู้เขียนใช้ภาพพจน์อุปลักษณ์ โดยเปรียบต้นไม้กับอวัยวะส าคัญของร่างกายอย่างปอด
และหัวใจ เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นความส าคัญของต้นไม้ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตอย่างชัดเจน ด้วยปอดและหัวใจเป็น
อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดของมนุษย์ ซึ่งทั้งสองระบบล้วนแล้วแต่เป็น
ระบบส าคัญส าหรับการมีชีวิต มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะหัวใจยังเต้นและมีลมหายใจ การเปรียบเทียบ
เช่นนี้จึงแสดงให้เห็นความส าคัญของต้นไม้ว่าการเป็นเสมือนลมหายใจของสิ่งมีชีวิต การท าลายต้นไม้
และธรรมชาติ จึงเป็นการนับถอยหลังสู่ลมหายใจสุดท้ายของมวลมนุษย์ ในข้อความที่สอง ผู้เขียนใช้
ภาพพจน์อุปลักษณ์เช่นเดียวกัน โดยเปรียบผืนแผ่นดินกับกระทะที่ร้อนที่สุด เปรียบเมืองกับครัวที่
ก าลังมีการปรุงอาหารด้วยความร้อนจัด เพ่ือให้ภาพเมืองที่ผากร้อน แห้งแล้ง และอบอ้าว ความเปรียบ
เช่นนี้ท าให้ผู้อ่านจินตนาการถึงความที่แผ่กระจายออกมาจากผืนแผ่นดินที่ปราศจากธรรมชาติได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ ยังมีการใช้ภาพพจน์อุปลักษณ์โดยนัย ซึ่งเป็นความเปรียบที่คล้ายอุปลักษณ์ แต่ไม่
มีค าว่า “เป็น” หรือ “คือ” ปรากฏอยู่ มีเพียงสิ่งที่น าไปเปรียบ ผู้อ่านจึงต้องตีความเอาเองว่าสิ่งที่
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น าไปเปรียบนั้นคืออะไร การใช้ภาพพจน์อุปลักษณ์โดยนัยนั้น ผู้เขียนจะใช้เพ่ือวิพากษ์วิจารณ์การ
กระท าของมนุษย์ที่มุ่งแต่กอบโกยและท าลายธรรมชาติ ดังตัวอย่าง 

ขนของโลกต่างเขียวระบัด 

    หากเห็บหมัดนามคน 

    พากันขนเขี้ยวเล็บท่ีท าข้ึน 

        แตกตื่นออกมา 

      เก็บแทะความงอกงามแห่งเขียวระบัด 

    สะสมในโพรงตน   ข้นกิเลส 

(อกแผ่นดิน, 2542: 152) 

 ข้อความข้างต้น มีการใช้ภาพพจน์อุปลักษณ์โดยนัย คือ “ขนของโลก” เป็นอุปลักษณ์โดยนัย 
หมายถึง ต้นไม้ และ “เห็บหมัด” หมายถึง มนุษย์ การใช้ความเปรียบเช่นก็นี้เพ่ือวิพากษ์วิจารณ์ความ
เป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาคอยดูดกินล้างผลาญธรรมชาติและเอารัดเอาเปรียบชีวิตอ่ืนอย่างไม่
รู้จักพอ ด้วยเห็บหมัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ด ารงอยู่ได้ด้วยการเกาะอาศัยอยู่ตามผิวหนัง ขนและดูดกินเลือด
เนื้อของสิ่งมีชีวิตอ่ืน การเปรียบมนุษย์กับเห็บหมัดจึงสื่อถึงความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
ด้วยแม้มนุษย์ที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินและต้องพ่ึงพาธรรมชาติ โดยเฉพาะต้นไม้ในการมีชีวิตอยู่ แต่
มนุษย์กลับมุ่งกอบโกยท าลายล้างผลาญธรรมชาติ เพ่ือดูดซับแปรเปลี่ยนเป็นเงินทองสะสมไว้จนเกิน
พอดี แม้สิ่งที่สะสมจะไม่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตก็ตาม   

หมั่นระแวดระวังโจรข้าศึกแบบนี้ให้จงดี -ศัตรูของผิวท่ีเราคิดไม่ถึง ปัจจุบันผู้ใหญ่มุ่ง
ยัดเยียดให้เด็กใช้ด้วยนี่สิคะ มุ่งบ ารุงบ าเรอตั้งแต่ผิวยังอ่อนใส เนื้อเยื่อแสนอ่อนอย่างนั้นคุณแม่
ไม่ยอมให้เขาเป็นธรรมชาติตามปรกติของเขา อาจเช่ือโฆษณาขายสินค้ามากเกินไป ดังนี้แล้ว 
ผิวเด็กจะมีภูมิต้านทานต่อสิ่งภายนอกได้อย่างไร แล้วภายในของเขาอีกเล่า... 

...ประตูจิ๋ว ๆ บนผิวอ่อนใส เนื้อเยื่อแสนอ่อนของลูก คุ้มแล้วหรือที่ให้เขาสัมผัสมัน
ตั้งแต่ยังอ่อนเยาว์อย่างน้ี 

- - ประตูเล็ก ๆ ท่ัวกายเหล่านี้ถูกคุกคามตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อย ยาวไปจนกระทั่งเป็น
เด็กโต เป็นผู้ใหญ่ โอกาสที่โรคภูมิแพ้มาเยือนชีวิตของเด็กจึงง่ายขึ้น โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เลือดในภายภาคหน้าอีก แม้ยังดูยาวไกล แต่ถ้าเราไม่รู้จักเตรียม ‘วันนี้’ ให้ดีอย่างที่ธรรมชาติ
ของร่างกายควรจะเป็น ควรจะได้รับสิ่งท่ีเป็นธรรมชาติมากที่สุด 

(อากาศ อาโป อาหาร อารมณ์ ก่อให้เกิดอาการ, 2544: 144-145) 
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ข้อความข้างต้น เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ใช้ภาพพจน์อุปลักษณ์โดยนัยเพ่ือน าเสนอให้เห็นถึง
ผลเสียจากการน าสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติเข้าสู่ร่างกาย ในที่นี้ “โจรข้าศึก” “ศัตรู” เป็นอุปลักษณ์โดยนัย 
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและบ ารุงผิวที่มีส่วนผสมของวัตถุกันเสีย น ้าหอม และสารเคมี การ
ใช้ความเปรียบเช่นนี้เพ่ือแสดงให้เห็นความเป็นปฏิปักษ์ของสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติกับร่างกาย ให้ภาพ
ของสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาปล้นและท าลายสุขภาพที่ดี  ผู้เขียนยังเปรียบรูขุมขนบนผิวของมนุษย์เป็น 
“ประตูเล็ก ๆ” “ประตูจิ๋ว ๆ” ที่ถูกคุกคามจากโจรข้าศึกเหล่านี้ ด้วยรูขุมขนเป็นด่านแรกของการรับสิ่ง
ต่าง ๆ ที่สัมผัสลงบนผิวเข้าสู่ร่างกาย การใช้ความเปรียบนี้เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพและเข้าใจถึงผลเสีย
ของการใช้สิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และยังเป็นการชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นมิตรและ เหมาะสม
กับมนุษย์ที่สุดคือ ธรรมชาติ  

อุปมา ในงานเขียนสารคดีผู้เขียนมักจะใช้ภาพพจน์อุปมาเพ่ือวิพากษ์วิจารณ์มนุษย์และ
กลุ่มคนในสังคมที่มีความเห็นแก่ตัวและมีการกระท าที่น าไปสู่การท าลายส่วนรวม โดยเปรียบเทียบ
กับสิ่งที่มนุษย์ไม่พึงปรารถนา 

เจ้าหน้าที่ต ารวจ กรมต ารวจ กระทรวงมหาดไทย จนถึงคณะรัฐบาล จากหน่วยใหญ่
จนถึงหน่วยย่อย เป็นตัวการให้อภิสิทธ์ิต่าง ๆ นี้ถือก าเนิดขึ้นมาอย่างตั้งใจ - จงใจ 

แล้วทีนี้จะจับใคร จะไปเอาความกับใคร กรม - กองต่าง ๆ นั้นมีอยู่ แต่เหมือนไม่มีอยู่
จริง เลือกจับเลือกปรับ เฉพาะบางเรื่อง เฉพาะบางคน 

กฎหมายบ้าน กฎหมายเมือง อ่อนยวบ ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายกลายสภาพเป็น
อภิสิทธ์ิเต็มบ้านเมือง 

แผ่ลามราวมะเร็งร้ายทีเทียว 

(หน้าต่างบานโต, 2542: 243) 

 ข้อความข้างต้น มีการใช้ภาพพจน์อุปมา คือ “ราวมะเร็งร้าย” ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบการ
เพ่ิมขึ้นของคนที่ท าผิดกฎหมายอย่างการตัดต้นไม้แต่ได้รับอภิสิทธิ์ไม่ถูกลงโทษว่าแผ่ลามราวมะเร็งร้าย 
ด้วยมะเร็งเป็นโรคร้ายที่เกิดจากความผิดปรกติของเซลล์ในอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย จนเกิดเป็นก้อน
เนื้อที่ลุกลามและแพร่กระจายไปยังส่วนอ่ืน ๆ เป็นสาเหตุให้อวัยวะต่าง ๆ ไม่สามารถท างานได้ตาม
ปรกติและน าไปสู่การเสียชีวิต ในที่นี้ผู้เขียนกล่าวถึงนักการเมืองที่ติดป้ายหาเสียง ตอกตะปูลงบนต้นไม้
ว่าเป็นผู้ที่ใช้ข้ออ้างในการเบียดเบียนท าลายธรรมชาติและท าผิดกฎหมายตามเทศบัญญัติ แต่ต ารวจ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกลับไม่เข้าไปจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการจับ -จ าคุก หรือปรับ เพ่ือให้เกิดความ
เข็ดขยาด ไม่กล้ากระท าผิดอีก เมื่อเจ้าหน้าที่เพิกเฉยในหน้าที่ของตนเอง คนที่ใช้อภิสิทธิ์ในการท าลาย
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ธรรมชาติจึงเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากและแพร่กระจายไปทั่วทั้งเมืองอย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายทิ้ง
ไว้ให้ส่วนรวมอย่างมหาศาล  

ในการให้ภาพผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและแสดงถึงสภาพที่ผิดไปจากปรกติของ
ธรรมชาติอย่างร้ายแรงนั้น นอกจากภาพพจน์อุปลักษณ์แล้วยังมีอีกภาพพจน์หนึ่งที่ผู้เขียนเขียนใช้ คือ 
อติพจน์  

อติพจน์ คือ การกล่าวเกินจริง เพื่อเน้นย ้าความหมายของเรื่องที่กล่าวให้หนักแน่นยิ่งขึ้น 
ในงานเขียนสารคดีผู้เขียนใช้อติพจน์เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพและรู้สึกถึงอากาศท่ีร้อนผิดจากปรกติไปมาก
อันเป็นผลเนื่องมาจากวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม ดังตัวอย่าง 

เหตุนี้ ผลแบกรับร่วมกันอย่างสาหัสต่อการฉกฉวยทุกสิ่งท่ีมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติ มารับใช้ความเป็นมนุษย์เยี่ยงเราขณะนี้ ก็คือคลื่นความร้อนท่ีพาดผ่านไปยังทวีปต่าง 
ๆ ถือว่าอันตรายที่สุดในยุคนี้ คล้ายไฟบรรลัยกัลป์ ฤดูร้อนปีนี้เราเพิ่งได้ชิมลิ้มรสชาติร่วมกัน
ชัดเจนขึ้นทุกคน ทุกภาค แล้วปีต่อ ๆ ไปล่ะ?  

(อากาศ อาโป อาหาร อารมณ์ ก่อให้เกิดอาการ, 2544: 104) 

 ข้อความข้างต้น ผู้เขียนใช้ภาพพจน์อติพจน์คือ คล้ายไฟบรรลัยกัลป์ เพ่ือเปรียบเทียบถึงความ
ร้อนที่เกิดข้ึนกับทุกทวีปในโลก ผู้เขียนใช้ภาพพจน์ที่กล่าวเกินจริงเพื่อสื่อความถึงความร้อนที่เกิดขึ้นใน
ขณะนั้นว่าเป็นความร้อนที่ร้อนมากอย่างผิดปรกติ ด้วยไฟบรรลัยกัลป์เป็นไฟที่เชื่อกันว่าจะเกิดขึ้นมา
ล้างโลกเมื่อสิ้นกัป ดังนั้นการเปรียบความร้อนว่าร้อนคล้ายไฟบรรลัยกัลป์จึงเป็นเสมือนมาตรวัดที่ท า
ให้ผู้อ่านรับรู้ว่าความร้อนที่เกิดขึ้นเป็นความร้อนที่เกินกว่าสิ่งมีชีวิตจะทานทนไหว ความเปรียบ
เกี่ยวกับความร้อนที่กล่าวถึงทั้งหมดนี้ นอกจากจะชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังชี้ให้เห็นถึงสาเหตุส าคัญของการท าลายธรรมชาติว่ามาจากความเห็นแก่ตัว
ของมนุษย์ที่ฉกฉวยเอาประโยชน์จากธรรมชาติมารับใช้ตน การใช้ภาพพจน์ที่ท าให้เห็นผลกระทบของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงและชัดเจน จึงเป็นการสร้างความตระหนักให้กับผู้อ่านเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิถีชีวิตของตน นอกจากนี้ยังมีอีกภาพพจน์หนึ่งที่ผู้เขียนใช้เพ่ือเน้นย ้าถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อมและผลพวงจากการใช้เทคโนโลยีของมนุษย์ นั่นคือ ปฏิทรรศน์ 

ปฏิทรรศน์ คือ การน าค าหรือข้อความที่มีความหมายตรงข้ามกันหรือขัดแย้งกันมากล่าว
ร่วมกันเพื่อให้ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น ดังตัวอย่าง 
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ใช่ ! ร้อนปีนี้เอง ฉันลุกขึ้นจากเตียง ปิดพัดลมแล้วตรงไปกดเครื่องปรับอากาศซึ่งฉัน
ไม่เคยชอบมันเลยจริงจริง แต่เพียงครึ่งคืนฉันก็ปิดมัน...และครุ่นคิดอยู่ในความมืดอันแสนเงียบ 
แต่ดังโหมรูหูอยู่ด้วยกองทัพเครื่องปรับอากาศท่ีก าลังถล่มความเป็นเมืองและสัตว์มนุษย์ด้วยกัน 

(หญิงสองหัว, 2541: 69) 

ข้อความข้างต้น มีการใช้ปฏิทรรศน์  คือ “ความมืดอันแสนเงียบ แต่ดังโหมรูหู” ด้วย
ความหมายของ “เงียบ” คือ ไม่มีเสียง จึงขัดแย้งกับ “ดัง” ที่หมายถึง ท าให้เสียงเกิดขึ้นอย่างแรง ใน
ที่นี้เป็นตอนที่ผู้เขียนเล่าถึงอากาศในตอนกลางคืนของหน้าร้อนปีหนึ่ง ซึ่งร้อนมากเกินกว่าที่ผู้เขียนจะ
ทนไหวจึงต้องลุกมาเปิดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาปฏิเสธมาโดยตลอดและมองว่ามีแต่คนเขลา
เท่านั้นที่แก้ปัญหาด้วยการหนีเข้าห้องปรับอากาศ เพราะนั่นเป็นการแก้ท่ีปลายเหตุและท าให้โลกร้อน
ยิ่งขึ้น ด้วยเครื่องปรับอากาศและเทคโนโลยีท าความเย็นเป็นต้นตอของการพ่นความร้อนออกสู่โลก 
การใช้ความเปรียบที่ขัดแย้งกัน ในทางหนึ่งเป็นการแสดงให้เห็นความขัดแย้งในใจของผู้เขียนที่รู้ดีว่า
การเปิดเครื่องปรับอากาศจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร แต่เขาก็พ่ายแพ้ให้กับมัน แม้สุดท้าย
เขาเลือกที่จะปิดเครื่องปรับอากาศ แต่เสียงของมันยังคงดังก้องอยู่ภายในของผู้ เขียน เพราะเขา
ตระหนักดีว่าทั่วทั้งเมือง ทุก ๆ บ้านยังคงใช้เครื่องปรับอากาศ และตัวเขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้น 
ความเงียบที่ดังขึ้นยังสื่อให้เห็นถึงการใช้เครื่องปรับอากาศในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ที่เป็นไปอย่าง
ปรกติ ไม่มีปัญหาใด แต่ในความปรกตินั้นได้ซ่อนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก าลังก่อตัวและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 
จนเข้าขั้นวิกฤติ ผู้เขียนยังใช้ค าว่า “กองทัพ” และ “ถล่ม” กับเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นค าที่ใช้ในการ
ศึกสงครามและยังแสดงให้เห็นถึงจ านวนที่มากและพร้อมที่จะเข้าท าลายอีกฝ่ายจนราบคาบ เพื่อแสดง
ให้เห็นว่าการใช้เทคโนโลยีของมนุษย์เป็นสิ่งที่จะท าลายธรรมชาติ บ้านเมือง และย้อนกลับมาท าลาย
ตัวมนุษย์เอง 

ดังที่ได้กล่าวไปในหัวข้อบทบาทและจิตวิญญาณเชิงนิเวศของผู้หญิงในงานเขียนสารคดี
ว่า งานเขียนสารคดีมีจุดเด่นในการน าเสนอธรรมชาติอย่างมีชีวิต ดังนั้น ภาพพจน์ที่พบมากคือ 
บุคลาธิษฐานหรือบุคลวัต ซึ่งผู้เขียนมักจะใช้เพ่ือแสดงให้เห็นความงามและคุณค่าในตัวเองของ
ธรรมชาติ ซึ่งภาพพจน์หนึ่งที่ผู้เขียนใช้น าเสนอคือ บุคลาธิษฐานหรือการสมมติให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตท ากิริยา
อาการเหมือนมนุษย์ การใช้ภาพพจน์บุคลาธิษฐานที่ให้ธรรมชาติแสดงกิริยาอาการของมนุษย์เพ่ือ
แสดงถึงความมีชีวิตราวกับบุคคลบุคคลหนึ่งของธรรมชาติเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยได้น าเสนอไปบ้างแล้ว เช่น ช่อ
ดอกผักบุ้งที่ “ได้มองดูผู้คนเดินมาเดินไป” (หญิงสองหัว , 2541: 18) ในที่จะขอยกตัวอย่างการใช้
ภาพพจน์บุคลาธิษฐานแสดงความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ดังนี้ 
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ทุกทุกวันราวกับมิติมหัศจรรย์พันลึกที่ช าแรกสีแทรกซ้อนกันอยู่ในที ต่อนาที  

ชุดยามเย็นของท้องฟ้าที่เคลื่อนเข้าหาเวทีที่เกาะติดอยู่นั้น หรือทุกการแสดง
ของท้องฟ้า ที่งามซึ้ง เพราะผู้ชมคือฉันอยู่ใกล้เวทีเหลือเกิน ยืนเพลินอยู่คู่ฟ้า จนฟ้าเริงสี
เข้มวาดค ่าคืนขึ้นด้วยสีด า หากก็ยังดูเหมือนอ้อยอ่ิงทิ้งสีพรายแสงเกินค าบรรยายไว้ ละ
ล่องฟ้า 

-- ก่อนสวมชุดราตรีสีกลางปักดาวแลดวงจันทรา เรียกให้ฉันทิ้งทุกอย่าง 
ออกไปรับลมชมความงามอีกครา ก่อนลาขึ้นเตียงเพื่อนิทรา 

(อกแผ่นดิน, 2542: 48) 

ข้อความข้างต้น มีการใช้ภาพพจน์บุคลาธิษฐานคือ การให้ธรรมชาติอย่างท้องฟ้าท า
กิริยาอาการของมนุษย์ เช่น “ท าการแสดง” “วาด” “สวมชุด” ท าให้ผู้อ่านเห็นภาพการเปลี่ยนแปลง
ไปตามธรรมชาติของท้องฟ้าจากยามเย็นไปสู่ยามค ่าคืนได้อย่างชัดเจนกว่าการใช้ถ้อยค าปรกติ และยัง
ท าให้ผู้อ่านเห็นและเข้าใจว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีการเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง เปลี่ยนแปลง หมุนเวียนไป
ตามวิถีของตนเอง มีกลางวันกลางคืน และมีความงามที่ชวนหลงใหล นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติยังท าให้ผู้เขียนเข้าใจถึงสัจธรรม “ได้เห็นถึงสิ่งที่เที่ยงจีรังในความเปลี่ยนไป และสิ่งที่เปลี่ยน
แปรไปในความเที่ยงจีรัง” (อกแผ่นดิน , 2542: 150) การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจึงมีคุณค่าและ
เป็นสิ่งมหัศจรรย์ยิ่งส าหรับผู้เขียน การให้ภาพที่งดงามของธรรมชาตินี้เป็นการจูงใจผู้อ่านหันกลับมาให้
ความสนใจกับธรรมชาติรอบตัว เพ่ือที่จะได้ค้นพบสิ่งใดบ้างจากการเฝ้ามองความเป็นไปของธรรมชาติ
เช่นที่ผู้เขียนได้ค้นพบ  

การใช้ภาพพจน์ในงานสารคดีจึงเป็นไปเพ่ือสร้างจินตภาพถึงความน่ากลัวและรุนแรงของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมและทัศนคติที่ไม่พึงประสงค์ของมนุษย์ และพิษภัยของ
การรับสิ่งที่ เป็นธรรมชาติเข้าสู่ร่างกาย รวมถึงให้ภาพและความรู้สึกที่สัมผัสถึงความมีชีวิตของ
ธรรมชาติ ทั้งนี้ก็เพ่ือสร้างความตระหนักถึงที่มาและผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม และโน้มน้าวให้
ผู้อ่านหันมาสนใจท าความรู้จักธรรมชาติในฐานะชีวิตที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศเช่นเดียวกัน 

จากการศึกษากลวิธีการประพันธ์ในงานเขียนสารคดีของศิเรมอร อุณหธูป สรุปได้ว่างาน
เขียนสารคดีของศิเรมอร อุณหธูปมีการใช้กลวิธีการประพันธ์ทั้งในด้านเนื้อเรื่องและด้านภาษาอย่าง
หลากหลาย ในด้านเนื้อเรื่องมีการน ากลวิธีที่ใช้ในการเขียนสารคดีมาใช้ได้อย่างน่าสนใจและเลือกใช้
ได้เหมาะสมกับเนื้อหาที่น าเสนอ ตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่อง การเริ่มเรื่อง การน าเสนอเนื้อเรื่อง จนการจบ
เรื่อง มีการเลือกใช้กลวิธีที่ช่วยสื่อความคิดของผู้เขียนในเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
ชัดเจนและท าให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความส าคัญของธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และกลวิธีที่เป็นลักษณะเด่นของ



  249 

งานเขียนสารคดีของศิเรมอร อุณหธูปคือ กลวิธีทางภาษา มีการเลือกใช้ค าที่มีความหมายตรงข้ามหรือ
ขัดแย้งกันเพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างฝั่งของธรรมชาติกับฝั่งของวัฒนธรรมกระแส
หลักของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้อ่านเห็นภาพและเลือกฝั่งที่เหมาะสมกับมนุษย์ได้อย่างง่ายดาย อีก
ทั้งยังมีการใช้กลวิธีการซ ้าค าที่ช่วยเน้นย ้าถึงคุณค่าของธรรมชาติและผลเสียของการพัฒนาให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ในการเลือกใช้ภาพพจน์มีการใช้ภาพพจน์ที่ช่วยน าเสนอภาพความรุนแรงของปัญหาสิ่งแวดล้อม
และวิพากษ์วิจารณ์มนุษย์กับสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งมนุษย์คิดค้นขึ้นเพ่ือให้ผู้อ่านเกิดภาพตาม
และสื่อความคิดของผู้เขียนได้ลึกซึ้งกว่าการใช้ถ้อยค าปรกติ กลวิธีการประพันธ์เหล่านี้เป็นกลวิธีที่
ผู้เขียนใช้เพ่ือสร้างความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและโน้มน้าวให้ผู้อ่านเปลี่ยนทัศนคติของตนที่มี
ต่อธรรมชาติ ให้คุณค่ากับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น จนน าไปสู่การปฏิเสธวัฒนธรรมกระแสหลักและ
เลือกปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนทั้งระบบ จากที่เคยแยกขาดจากธรรมชาติก็เปลี่ยนเป็นสอดคล้องและ
เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเพื่อการอยู่ร่วมกันของทุก ๆ ส่วนในโลก 



 
 

บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษางานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป ที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอเรื่องธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งงานประเภทบันเทิงคดีและสารคดีจ านวน 14 เรื่อง ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือ ศึกษา
แนวคิดเชิงนิเวศที่ปรากฏในงาน ศึกษาบทบาทและจิตวิญญาณเชิงนิเวศของผู้หญิง และศึกษากลวิธี
การประพันธ์ที่ใช้ในการสร้างจิตส านึกเชิงนิเวศในงานเขียนทั้งสองประเภทของศิเรมอร อุณหธูป ได้ผล
สรุปดังนี้ 

งานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป น าเสนอแนวคิดเชิงนิเวศ 3 แนวคิดด้วยกัน ได้แก่ แนวคิดที่
แสดงกระบวนทัศน์แบบองค์รวม แนวคิดที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติกับผู้หญิง และ
แนวคิดที่แสดงการวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งแนวคิดที่ได้รับการเน้นย ้าและกล่าวถึงมากที่สุดในงานทั้งสอง
ประเภทคือ แนวคิดที่แสดงกระบวนทัศน์แบบองค์รวม ด้วยถือว่าการมองโลกด้วยกระบวนทัศน์แบบ
องค์รวมนั้นเป็นรากฐานของการสร้างจิตส านึกเชิงนิเวศ ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่าสรรพสิ่งต่าง ๆ ในโลก ไม่
ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตต่างเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่เชื่อมโยงถึงกัน ไม่มีสิ่งใดที่คงอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยว 
โดยผู้เขียนน าเสนอให้เห็นความเชื่อมโยงนี้ผ่านความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่ในระดับชีวิตกับ
ชีวิต ชีวิตกับสภาพแวดล้อม ไปจนถึงปัญหาที่ เกิดขึ้นในสังคม ไม่ว่าจ ะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
อาชญากรรม  การศึกษา และความเป็นอยู่ของมนุษย์ นอกจากนี้ผู้เขียนยังชี้ให้เห็นว่าในข่ายใยแห่ง
ความสัมพันธ์นี้ทุกสรรพสิ่งชีวิตและมีคุณค่าเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดล้วนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่และ
เติบโตไปตามธรรมชาติของตนเอง มนุษย์ไม่มีสิทธิ์และไม่สามารถบังคับหรือก าหนดธรรมชาติให้เป็นไป
ตามที่ตนเองต้องการได้ เพราะการที่มนุษย์พยายามเอาชนะธรรมชาติ ท าลายธรรมชาติส่วนใดส่วน
หนึ่งจะน ามาซึ่งการท าลายสรรพสิ่งทั้งระบบ  

การให้ความส าคัญกับแนวคิดการมองสรรพสิ่งด้วยกระบวนทัศน์แบบองค์รวมนั้นยังแสดงผ่าน
แนวคิดอีกสองแนวคิด คือการเชื่อมโยงธรรมชาติกับผู้หญิงและการวิพากษ์วิจารณ์ แนวคิดการ
เชื่อมโยงธรรมชาติกับผู้หญิงนั้นเป็นการเชื่อมโยงธรรมชาติกับความเป็นหญิงในฐานะที่ต่างเป็นมารดา
ผู้ให้ก าเนิด โอบอุ้ม และเลี้ยงดูสรรพชีวิตด้วยความเอ้ืออาทร นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงธรรมชาติกับ
ผู้หญิงในอีกหลายมิติ ทั้งเชื่อมโยงในฐานะของผู้ถูกกดขี่ เชื่อมโยงในแง่ของจริยธรรมแห่งความสัมพันธ์ 
และเชื่อมโยงในเชิงเปรียบจากลักษณะที่มีร่วมกันของธรรมชาติกับผู้หญิงเพ่ือน าไปสู่การน าเสนอถึง
ความหลากหลายในธรรมชาติและให้เคารพในความแตกต่าง ด้วยไม่ว่าสิ่ งใดจะเป็นธรรมชาติหรือ
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มนุษย์ต่างก็มีคุณค่าในตัวเองทั้งสิ้น ส่วนแนวคิดวิพากษ์วิจารณ์เป็นการวิจารณ์กระบวนทัศน์มนุษย์
ศูนย์กลาง ที่แสดงผ่านสถาบันทางสังคม วิถีชีวิตและความเป็นมนุษย์ โดยสถาบันทางสังคมนั้นผู้เขียน
วิพากษ์วิจารณ์ความบกพร่องของสถาบันหลัก ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
การเมือง และสถาบันสื่อสารมวลชนที่หล่อหลอมให้คนในสังคมแยกตนเองออกจากธรรมชาติ น าไปสู่
ความเหินห่างและไม่เห็นคุณค่าของธรรมชาติ ในด้านของวิถีชีวิตผู้เขียนวิพากษ์วิจารณ์ความเป็นเมือง
ว่าเป็นสาเหตุของการท าลายธรรมชาติ ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังท าลายระบบจริยธรรม
ของมนุษย์ ส่วนความเป็นมนุษย์นั้น ผู้เขียนวิพากษ์ความคิดและการกระท าที่เป็นปัญหาของมนุษย์ ทั้ง
การจัดล าดับชั้นที่มองธรรมชาติเป็นทาส และตนเองเป็นนายเหนือธรรมชาติ การมองธรรมชาติเป็นสิ่ง
ไร้ชีวิต การครอบครองธรรมชาติอย่างไม่รู้จักพอและไร้ขอบเขต ซึ่งความคิดและการกระท าเหล่านี้
น าไปสู่การท าลายล้างธรรมชาติทั้งสิ้น แนวคิดที่น าเสนอในงานของศิเรมอร อุณหธูปจึงเป็นแนวคิดที่
น าเสนอโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเรียกร้องให้มนุษย์ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อธรรมชาติ จากการมองโลก
ด้วยกระบวนทัศน์มนุษย์ศูนย์กลางมาสู่กระบวนทัศน์แบบองค์รวมเพ่ือบรรเทาวิกฤตการณ์ที่ทั้งโลก
ก าลังเผชิญในขณะนี้ 

งานเขียนบันเทิงคดีของศิเรมอร อุณหธูปที่น ามาศึกษาทั้ง 3 เรื่องน าเสนอให้ เห็นถึง
ความส าคัญของธรรมชาติและความคิดที่ว่าความใกล้ชิดและผูกพันกับธรรมชาติเป็นรากฐานส าคัญของ
การสร้างจิตวิญญาณเชิงนิเวศของมนุษย์ โดยน าเสนอผ่านตัวละครเอกหญิงในเรื่อง เรื่องสั้น “ราวกิ่ง
กับวงกลีบเนียนกริบ”  เป็นเรื่องที่มิได้น าเสนอประเด็นเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ตัว
ละครหญิงในเรื่องได้แสดงบทบาทและจิตวิญญาณเชิงนิเวศของตนผ่านความรัก ความผูกพัน และ
ความรู้สึกเจ็บปวดเมื่อเห็นธรรมชาติถูกท าร้าย ผู้หญิงในเรื่องสั้นเรื่องนี้จึงเชื่อมโยงธรรมชาติกับตนเอง
ในแง่ของความรู้สึกและประสบการณ์ที่มีร่วมกัน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สร้างความเจ็บปวดให้กับตัว
ละครและเป็นสิ่งที่เปลี่ยนตัวตนของตัวละครในตอนจบเรื่องไปอย่างสิ้นเชิง นวนิยายเรื่อง “ล าเนาป่า” 
แม้จะเป็นเรื่องที่น าเสนอแก่นเรื่องความรักเป็นส าคัญ แต่ก็เป็นเรื่องที่มีการน าเสนอเรื่องของธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยโยงเข้ากับเรื่องของเพศสถานะ โดยตัวละครเอกหญิงของเรื่องได้แสดงทัศนะถึงการ
ครอบครองธรรมชาติและผู้หญิงเพ่ือประโยชน์ของผู้ชายว่าเป็นเรื่องเดียวกัน ตัวละครจึงปฏิเสธค่านิยม
และกฎเกณฑ์ของสังคมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือน าไปสู่การครอบครองทั้งผู้หญิงและธรรมชาติ จิตวิญญาณเชิง
นิเวศของผู้หญิงในเรื่องล าเนาป่าจึงแสดงให้เห็นผ่านบทบาทของตัวละครหญิงที่พยายามสร้างพ้ืนที่
ให้กับผู้หญิงในพ้ืนที่สาธารณะ ปลดปล่อยทั้งผู้หญิงและธรรมชาติจากการครอบง าของปิตาธิปไตย 
พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผู้หญิง มนุษย์และธรรมชาติมากข้ึน นวนิยายเรื่อง “ใจดวงร้าว” เป็น
งานที่สะท้อนสภาพสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงในเวลานั้น โดยเฉพาะเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในงานบันเทิงคดีเรื่องนี้จึงน าเสนอเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน บทบาทเชิงนิเวศ
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ของตัวละครเอกหญิงในเรื่อง มาจากการพัฒนาจิตวิญญาณเชิงนิเวศของเธอซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ตัว
ละครมีความผูกพันกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งและสัมผัสได้ถึงชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าตน เป็นชีวิตศักดิ์สิทธิ์ ที่
อยู่ในฐานะบรรพบุรุษของมนุษย์ การตระหนักในสายสัมพันธ์ระหว่างตนกับธรรมชาติเช่นนี้ส่งผลให้ตัว
ละครรู้สึกว่าตนเองเป็นพวกเดียวกับธรรมชาติและหลอมรวมจิตวิญญาณของตนเองกับธรรมชาติให้
เป็นอันหนึ่งเดียวกัน น าไปสู่การปกป้องและปฏิบัติต่อธรรมชาติด้วยความเคารพในสายใยที่เชื่อมถึงกัน  

ด้านกลวิธีการประพันธ์ งานเขียนประเภทบันเทิงคดีมีการใช้กลวิธีการประพันธ์ทั้งในด้านเนื้อ
เรื่องและด้านภาษาเพ่ือเปลี่ยนทัศนคติการมองธรรมชาติของมนุษย์และน าไปสู่การสร้างจิตส านึกเชิง
นิเวศ ในด้านเนื้อเรื่องซึ่งพิจารณาผ่านองค์ประกอบของวรรณกรรม ได้แก่ การเล่าเรื่อง ตัวละคร โครง
เรื่อง และฉาก  ผู้เขียนใช้กลวิธีการเล่าเรื่องแบบสรรพนามบุรุษที่สามคือ ผู้เล่าเรื่องแบบสัพพัญญูและ
ผู้เล่าเรื่องแบบรับรู้จ ากัด โดยเลือกใช้ผู้เล่าเรื่องแบบสัพพัญญูในเรื่องที่ต้องการน าเสนอความคิดเรื่อง
ธรรมชาติและประเด็นทางด้านนิเวศวิทยาของตัวละครเอกและวิพากษ์วิจารณ์ตัวละครอ่ืนหรือสังคม
ไปพร้อมกัน และเลือกใช้ผู้เล่าเรื่องแบบรับรู้จ ากัดในเรื่องที่ต้องการน าเสนอความคิด อารมณ์
ความรู้สึกของตัวละครที่มีต่อธรรมชาติเป็นส าคัญ ในส่วนของโครงเรื่องผู้เขียนใช้กลวิธีสร้างความ
ขัดแย้งในหลายลักษณะเพ่ือน าเสนอความส าคัญของธรรมชาติและบทบาทเชิงนิเวศของตัวละครเอก
ให้ชัดเจนขึ้น ในการสร้างตัวละครและฉากผู้เขียนใช้กลวิธีการสร้างคู่ตรงข้ามเพ่ือชี้ให้เห็นถึงลักษณะที่
ตรงข้ามกันระหว่างสิ่งที่ดีงามกับสิ่งที่เลวร้าย เช่น ตัวละครที่รักธรรมชาติกับตัวละครที่ท าลาย
ธรรมชาติ ฉากชนบทกับฉากเมือง เพ่ือเน้นความส าคัญของฝั่งที่เป็นธรรมชาติและชี้ให้เห็นโทษของ
การท าลายธรรมชาติ ในด้านภาษาผู้เขียนมีการเลือกใช้ค าและภาพพจน์ที่แสดงให้เห็นความงามและ
ความส าคัญของธรรมชาติ รวมถึงการใช้ภาพพจน์แสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครที่มีต่อธรรมชาติ
เพ่ือโน้มน้าวให้ผู้อ่านเห็นคุณค่าของธรรมชาติและหันมาช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติไว้ให้สมดุลและ
ยั่งยืน 

งานเขียนประเภทสารคดีของศิเรมอร อุณหธูป เป็นงานที่น าเสนอความเป็นหนึ่งเดียวระหว่าง
ธรรมชาติกับมนุษย์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากที่ได้น าเสนอไว้บ้างแล้วในงานเขียนบันเทิงคดีก่อนหน้ า โดย
น าเสนอผ่านความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนซึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีตัวตนที่อ่อนโยนและรักธรรมชาติ อัน
เป็นสิ่งที่หล่อหลอมมาจากความใกล้ชิดธรรมชาติในวัยเด็ก สภาพแวดล้อมรอบตัว สภาพสังคมและ
การเลี้ยงดูจากผู้หญิงในครอบครัว น าไปสู่การพัฒนาจิตวิญญาณของตนเองสู่จิตวิญญาณเชิงนิเวศจาก
การได้รับประสบการณ์หรือเผชิญกับเหตุการณ์ท่ีเขาได้พบในชีวิตประจ าวัน เริ่มจากการสัมผัสถึงความ
มีชีวิตของธรรมชาติ และพัฒนาไปถึงขั้นการสัมผัสกับตัวตนอันยิ่งใหญ่ทั้งในรูปแบบของชีวิตที่
ศักดิ์สิทธิ์และการเข้าถึงหลักธรรมทางศาสนา น าไปสู่การหยั่งรู้ในความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนกับ
ธรรมชาติว่าทั้งเขาและธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกายหรือใจ  
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การหยั่งรู้ในตัวตนที่เป็นอันเดียวอันเดียวกันกับธรรมชาติได้ส่งผลให้ผู้เขียนสร้างบทบาทและ
นิเวศวิถีของตนเองขึ้น กล่าวคือ การที่ผู้เขียนรับรู้ถึงความมีชีวิตของธรรมชาติและตระหนักรู้ถึงสายใย
ระหว่างตนเองกับธรรมชาติในมิติทางจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกับแก่นของศาสนา ท าให้ผู้เขียนมีวิถีการ
ด าเนินชีวิตที่ค านึงถึงสรรพชีวิตอ่ืนเป็นส าคัญ หาหนทางที่สร้างผลกระทบต่อชีวิตอ่ืนให้น้อยที่สุด 
รวมถึงปฏิเสธค่านิยมกระแสหลักอย่างบริโภคนิยมและวัตถุนิยม และน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามา
เป็นหลักยึดในการด าเนินชีวิต นอกจากนี้ ความเจ็บปวดที่เกิดจากการได้รับผลกระทบทางสุขภาพยัง
เป็นอีกสาเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้เขียนหันมาเปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งระบบ เนื่องจากค้นพบว่าความเจ็บป่วยที่
ก าลังเผชิญอยู่นี้มาจากวิถีชีวิต สภาพแวดล้อมและการพ่ึงพาสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติ เขาจึงหันมารักษา
สุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติบ าบัด ซึ่งท าให้เขาเกิดการตระหนักว่ามนุษย์ทั้งหลายถือก าเนิดมาจาก
ธรรมชาติน าไปสู่ท่าทีที่ปฏิบัติต่อธรรมชาติอย่างเคารพและนอบน้อม บทบาทเชิงนิเวศของผู้หญิงใน
งานสารคดีมิได้แสดงผ่านการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้เขียนเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นผ่านการประกอบ
อาชีพของเขาที่ใช้บทบาทความเป็นนักเขียนสร้างมุมมองที่มีต่อธรรมชาติและความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติเสียใหม่ โดยมุ่งหวังว่างานเขียนของตนจะเป็นส่วนหนึ่งในการน าเสนอปัญหา
สิ่งแวดล้อมให้ผู้คนได้รับรู้และน าไปสู่การบรรเทาวิกฤตการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นกับโลกธรรมชาติได้ไม่มาก
ก็น้อย การมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติและน าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติใน
งานวรรณกรรมของตนเอง จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นบทบาทเชิงนิเวศของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีส านึกต่อ
สังคมท่ีตนเองอยู่ ซึ่งไม่เพียงจ ากัดอยู่แค่สังคมมนุษย์แต่ขยายกว้างไปถึงสังคมนิเวศ 

การศึกษาบทบาทและจิตวิญญาณเชิงนิเวศของผู้หญิงในงานเขียนสารคดีจึงเป็นสิ่งที่แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติทั้งภายในและภายนอก ภายในคือมิติทางจิตวิญญาณ 
และภายนอกคือเรื่องของวิถีชีวิตและสุขภาพร่างกาย ท าให้เห็นว่าการสร้างจิตส านึกเชิงนิเวศนั้นต้อง
ให้ความส าคัญกับธรรมชาติทั้งทางกายและใจ กล่าวคือ บทบาทและจิตวิญญาณเชิงนิเวศของผู้หญิงที่
น าเสนอในงานเขียนสารคดีนั้นได้โน้มน้าวให้ผู้อ่านเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อธรรมชาติจากที่แยกขาดมา
เป็นหนึ่งเดียวและเรียกร้องให้ผู้คนหันมาหันกลับมาด ารงตนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติ
อย่างที่ควรจะเป็น  

ในด้านกลวิธีการประพันธ์ งานเขียนประเภทสารคดีมีการใช้กลวิธีการประพันธ์เพ่ือสร้าง
ความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและน าไปสู่การเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ให้สอดคล้อง
กับธรรมชาติ ซึ่งกลวิธีการประพันธ์ทั้งในด้านเนื้อเรื่องและด้านภาษาผู้เขียนมักจะเลือกใช้กลวิธีที่เน้น
ย ้าให้เห็นถึงคุณค่า ความส าคัญของธรรมชาติและชี้ให้เห็นถึงโทษของสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติ รวมถึง
วิพากษ์การกระท าของมนุษย์ การพัฒนา และวัฒนธรรมกระแสหลักที่เข้ามาท าลายธรรมชาติและ
ความดีงามในจิตใจของมนุษย์ โดยในด้านเนื้อเรื่องผู้เขียนมีการเลือกใช้กลวิธีการเขียนสารคดีที่



  254 

เหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการน าเสนอ ได้แก่ การตั้งชื่อเรื่อง การเริ่มเรื่อง การน าเสนอเนื้อเรื่อง และ
การจบเรื่อง ในด้านภาษา ผู้เขียนมักเลือกใช้ค าที่มีความหมายตรงข้ามหรือขัดแย้งกันและใช้กลวิธีการ
ซ ้าค าเพ่ือเน้นย ้าคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเองอย่างหลากหลายของธรรมชาติ ซึ่งค าที่ใช้กล่าวถึงธรรมชาติเป็น
ค าท่ีมีความหมายเชิงบวก ในขณะที่กลุ่มค าที่ใช้กับเมืองหรือการพัฒนาเป็นค าที่มีความหมายในเชิงลบ 
และมีการเลือกใช้ภาพพจน์เพ่ือสร้างจินตภาพและความรู้สึกถึงความรุนแรงของปัญหาสิ่งแวดล้อม ใช้
ความเปรียบในการวิพากษ์วิจารณ์และประณามการกระท าของมนุษย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการท าลาย 
รวมถึงใช้ภาพพจน์แสดงความมีชีวิตของธรรมชาติ เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ ทบทวน
ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติให้เป็นไปในแบบที่ถูกต้องคือ ทุกสรรพสิ่งอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างปรกติสุข  

5.2 อภิปรายผล 

จากการศึกษางานเขียนทั้งสองประเภทของศิเรมอร อุณหธูป ท าให้เห็นว่าสภาพสังคมและ
ตัวตนของนักเขียนมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์และพัฒนาทั้งแนวคิดและรูปแบบของงานวรรณกรรม
เป็นอย่างยิ่ง จากตัวตนที่รักธรรมชาติ มีส านึกต่อสังคม และสนใจติดตามปัญหาสิ่งแวดล้อม ศิเรมอร 
อุณหธูปได้น าเสนอแนวคิดที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในงานวรรณกรรมของเขามาอย่าง
ต่อเนื่อง และพัฒนางานจากงานบันเทิงคดีมาสู่งานสารคดี การพัฒนาและเปลี่ยนรูปแบบของงานจาก
งานที่ต้องใช้จินตนาการและศิลปะการประพันธ์มาสู่งานที่น าเสนอเรื่องราวที่เป็นจริงจากประสบการณ์
ของตนเองเป็นสิ่งที่เกิดจากสภาพสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ช่วงเวลานั้น รวมถึงตัวตนของผู้เขียนที่เติบโตขึ้นทั้งในส่วนของวัยวุฒิ คุณวุฒิ การสั่งสมประสบการณ์
ชีวิตและประสบการณ์การเขียนงานเชิงนิเวศที่มากข้ึนจนความคิดของเขาที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติเกิดการตกผลึก การท าความเข้าใจเรื่องธรรมชาติไม่ได้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
มนุษย์หรือเรียกร้องให้มนุษย์ออกมาปกป้องดูแลธรรมชาติอีกต่อไป แต่เป็นการเข้าใจและรับรู้ถึงความ
มีชีวิตของธรรมชาติทั้งในมิติทางกายภาพและมิติทางจิตวิญญาณเพ่ือน าไปสู่การตระหนักถึงความเป็น
หนึ่งเดียวกันของสรรพสิ่งและอยู่ร่วมกันได้อย่างปรกติสุข ปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ได้สร้างแรงกระทบ
ต่อความคิด อารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียน ผลักดันให้ผู้เขียนพัฒนาแนวคิดเชิงนิเวศของตนให้ชัดเจน 
ลุ่มลึกยิ่งขึ้น และแสดงออกมาในงานสารคดีที่มีการสรรสร้างถ่ายทอดเรื่องราวผ่านถ้อยค าที่สละสลวย
กินใจ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ต่อธรรมชาติ การทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กั บ
ธรรมชาติให้เป็นไปในแบบที่ควรเป็น รวมถึงเปลี่ยนแปลงสังคมส่วนรวม (สังคมนิเวศ) ให้ดีขึ้นและเป็น
สังคมท่ีมีความยั่งยืน 
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งานวรรณกรรมของศิเรมอร อุณหธูปจึงเป็นงานเขียนเชิงนิเวศที่มีคุณค่าทั้งในบทบาทของ
วรรณกรรมและบทบาทต่อสังคม กล่าวคือ ในบทบาทของวรรณกรรม งานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป 
ได้สร้างสุนทรียะทั้งทางอารมณ์และความรู้สึกจากการเลือกใช้ถ้อยค าภาษาที่งดงาม สละสลวย และ
ละเมียดละไมตามแบบฉบับของศิเรมอร อุณหธูป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกล่าวถึงธรรมชาติอย่าง
ละเอียดลออน าไปสู่การเกิดจินตภาพและอารมณ์ความรู้สึกที่ผ่อนคลาย เบาสบาย สงบและอบอุ่นในใจ 
ดังที่มีผู้อ่านได้กล่าวไว้ว่า งานของศิเรมอร อุณหธูปอ่านแล้ว “อบอุ่นในความรู้สึก” (หญิงสองหัว , 
2541) นอกจากนี้ งานเขียนของศิเรมอร ยังสร้างสุนทรียะทางความคิดหรือปัญญาจากเนื้อหาที่จรรโลง
ใจผู้อ่าน โดยเฉพาะในงานเขียนสารคดีที่ให้ทั้งสาระความรู้ ข้อคิดและคติสอนใจเพ่ือเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต อันเป็นสิ่งที่มาจากการสั่งสมประสบการณ์ชีวิตของผู้เขียน 

ในด้านบทบาทต่อสังคม งานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป มีบทบาทในการสะท้อนสภาพสังคม
ในขณะนั้น ด้วยเป็นงานเขียนที่ผู้เขียนสร้างสรรค์ขึ้นจากการได้รับแรงกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ในงานเขียนทั้งบันเทิงคดีและสารคดีจึงสะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงนั้นไว้ โดยเฉพาะ
เรื่องของการท าลายธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้ามาปะทะผู้เขียนมากที่สุด ดังใน
เรื่อง ใจดวงร้าว ที่สะท้อนภาพสังคมแห่งการพัฒนาในยุคสมัยนั้นที่ไม่เพียงส่งผลกระทบให้เกิดการ
ท าลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในเมืองแต่ยังรวมถึงชนบทด้วย ซึ่งการพัฒนาชนบทที่สะท้อน
ออกมาผ่านงานเขียนนั้นเป็นการพัฒนาที่น าไปสู่การท าลายทั้งธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จริยธรรมของ
มนุษย์ และวิถีชีวิตของคนชนบท ด้วยการพัฒนาที่เกิดขึ้นไม่ได้มุ่งให้เกิดความยั่งยืนหรือคิดถึง
ประโยชน์ของคนในท้องถิ่นเป็นส าคัญ แต่เป็นการพัฒนาเพ่ือผลประโยชน์ของคนเมือง ในงานเขียน
เรื่องอ่ืน ๆ ยังสะท้อนสภาพสังคมทั้งในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา ค่านิยมและโลกทัศน์กระแสหลัก 
การสะท้อนสภาพสังคมในงานเขียนนั้นทางหนึ่งเป็นการน าเสนอให้เห็นปัญหามากมายที่ถาโถมเข้ามา
ในสังคม อีกทางหนึ่งเป็นการกระตุกความคิด ความสนใจของผู้อ่านให้หันมาพิจารณาและทบทวนถึง
ต้นตอท่ีแท้จริงของปัญหาเหล่านี้อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างถึงรากถึงโคน 

นอกจากนี้ งานเขียนของศิเรมอร อุณหธูปยังมีบทบาทต่อสังคมที่ส าคัญและเป็นบทบาทที่
สะท้อนตัวตนเชิงนิเวศของนักเขียนออกมาได้ชัดเจนที่สุด คือ บทบาทในการสร้างมุมมองใหม่ต่อ
ธรรมชาติและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ในงานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป ได้พยายาม
น าเสนอธรรมชาติอย่างมีชีวิตและจิตวิญญาณราวกับเป็นบุคคลบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นมุมมองที่ขัดกับ
กระบวนทัศน์กระแสหลักอย่างมนุษย์ศูนย์กลางที่มองว่าธรรมชาติเป็นเพียงเครื่องจักรที่ไร้ชีวิต ไร้จิต
วิญญาณ และเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าในตัวเอง น าไปสู่การท าลายธรรมชาติอย่างไม่รู้สึกผิด ในงานเขียนได้
น าเสนอความมีชีวิตและจิตวิญญาณของธรรมชาติผ่านการใช้ภาษาและกลวิธีการประพันธ์ทั้งสรรพ
นาม ค าที่ใช้เรียกธรรมชาติ และภาพพจน์ความเปรียบที่ให้ธรรมชาติแสดงกิริยาอาการของมนุษย์ 
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และการน าเสนอความมีชีวิตของธรรมชาติยังแสดงผ่านการหยั่งรู้ในความสัมพันธ์ระหว่างตั วตนกับ
ธรรมชาติของผู้หญิงในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งความสัมพันธ์ในฐานะมิตรสหายที่คอยอยู่เคียงข้างผู้หญิงใน
ทุกช่วงชีวิต ความสัมพันธ์ในฐานะชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์อันน าไปสู่การตระหนักในตัวตนที่เป็นเพียงส่วนเล็ก 
ๆ ส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และความสัมพันธ์ในฐานะสื่อกลางที่น าพาเข้าไปถึงแก่นหลักของพุทธ
ศาสนา ซึ่งการเข้าถึงธรรมทางศาสนานี้เองเป็นมิติทางจิตวิญญาณที่ท าให้เกิดการขยายการรับรู้จาก
ตัวตนอันคับแคบสู่สรรพชีวิตอ่ืน ๆ ในโลกธรรมชาติ ด้วยหลักธรรมทางศาสนาท าให้เขาได้พิจารณาถึง
เหตุปัจจัยของการเกิดทุกข์และเห็นถึงความเกี่ยวเนื่องกันของสรรพสิ่งว่าสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นได้จากการ
อาศัยกันและกัน การหยั่งรู้นี้ได้พาเขากลับไปทบทวนถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและ
ได้ค าตอบว่าความสัมพันธ์ที่ถูกต้องและควรจะเป็นของมนุษย์กับธรรมชาติคือ ความสัมพันธ์ที่ไม่
แบ่งแยก เพราะมนุษย์กับธรรมชาติต่างเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันในข่ายใยแห่งความสัมพันธ์นี้ที่ทุก
ส่วนต่างเกื้อกูล อิงอาศัยและมีความส าคัญเท่าเทียมกัน 

การหยั่งรู้ในความมีชีวิตของธรรมชาติและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ถูกต้อง
นั้นจึงเป็นหนทางที่น าไปสู่การขยายขอบเขตของการพิจารณาเรื่องจริยธรรมและศีลธรรม ซึ่งไม่จ ากัด
อยู่เพียงในสังคมมนุษย์แต่เป็นการค านึงถึงทุกสรรพสิ่งในสังคมนิเวศ ด้วยในแง่นี้ เมื่อตระหนักว่า
ธรรมชาติคือชีวิตชีวิตหนึ่ง การท าลายธรรมชาติจะไม่ต่างอะไรกับการท าลายชีวิตมนุษย์ เพราะทั้ง
มนุษย์และธรรมชาติต่างมีคุณค่าในตนเองและควรได้รับการเคารพในความมีชีวิตเท่าเทียมกัน ซึ่ง
ระบบจริยธรรมและศีลธรรมที่ไม่แบ่งแยกจะท าให้การอยู่ร่วมกันของสรรพสิ่งต่าง ๆ ในสังคมนิเวศ
เป็นไปอย่างสงบสุข 

การใช้กลวิธีการประพันธ์ที่ท าให้ธรรมชาติมีชีวิตและแสดงทัศนคติต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติเช่นนี้สอดคล้องกับแนวคิด “นิเวศวิทยาเชิงจิตวิญญาณ” ของสาทิศ กุมาร อันเป็น
แนวคิดที่น าศาสนามาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศเพ่ือให้เกิดความเข้าใจต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติว่ามนุษย์ไม่สามารถแยกความสัมพันธ์ที่มีระหว่างตนเองกับ
ธรรมชาติออกจากกันได้ เนื่องจากแต่ละสิ่งล้วนเกื้อกูลกันอย่างใกล้ชิด ธรรมชาติเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ
มนุษย์ควรปฏิบัติต่อธรรมชาติด้วยความเคารพไม่ใช่ควบคุม (ปิยะมาศ ใจไฝ่,2552: 2)  จึงอาจกล่าวได้
ว่า งานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป โดยเฉพาะงานเขียนสารคดีเป็นงานเขียนเชิงนิเวศรูปแบบหนึ่งที่
น าเสนอทางออกของปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการเชื่อมโยงนิเวศวิทยากับมิติเชิงจิตวิญญาณอย่างเด่นชัด 
อย่างไรก็ตาม งานเขียนของศิเรมอร อุณหธูป มิได้น าเสนอเรื่องของนิเวศวิทยาเพียงมิติทางจิต
วิญญาณเท่านั้น เขายังน าเสนอมิติทางกายภาพอย่างวิถีทางการด าเนินชีวิต การรักษาสุขภาพ หรือ
การประกอบอาชีพ เพียงแต่ว่าวิถีทางเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนก็ต่อเมื่อจิตวิญญาณของเราขยาย
กว้างจนรับรู้ถึงสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันกับชีวิตอ่ืน  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

การศึกษางานเขียนของศิเรมอร อุณหธูปในแนวทางการวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศ แสดงให้
เห็นแนวคิดเชิงนิ เวศและบทบาทเชิงนิเวศของผู้หญิงในงานเขียนบันเทิงคดีและสารคดี ดังนั้น 
การศึกษางานเขียนของนักเขียนหญิงท่านอ่ืน ๆ ที่น าเสนอเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาจจะท าให้
เห็นการเคลื่อนไหวและบทบาทของผู้หญิงในเรื่องของธรรมชาติและประเด็นทางด้านนิเวศวิทยาด้าน
อ่ืน ๆ ได้ชัดเจนและหลากหลายยิ่งขึ้น  
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