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 The research aims to study the identity of Seksan Prasertkul and the method that were used 

for constructing and representing in 11 life experience narratives. The researcher applied the theory 

of identity, representation, and narrative for the analysis. 

 The result of the research reveals that Seksan Prasertkul constructs his identity from the 

contents of life experience narratives. There were 5 groups of contents: 1. Biography and life story 2. 

Travelling and outdoor activities 3. Point of views on subjects 4. Reconsideration, analysis and self 

explanation and 5. Life, philosophy, and spiritual thoughts. 

 Seksan prasertkul announces his identities in four periods of life; the identity in a child age, 

the identity in a youth age, the identity in a middle age, and the identity in an old age. The identites of 

Seksan Prasertkul which were constructed and chosen by himself to represent in narrative, remain 

for a while and disappear when the time and context of situation has changed.      

 Seksan Prasertkul used 5 techniques to construct and represent his identities: 1. To use the 

element of literature, 2. To use language, 3. To use an art of literature, 4. To use a binary opposition, 

and 5. To describe and give reasons. All of these techniques function to reveal his story 

systematically, entirely emphasize the identity, and prevent the negative image that may occur. That 

makes Seksan Prasertkul’s identities can be accepted without any doubt and opposition. When the 

narrative can be the place for constructing and representing the identity completely, so the life 

experience narrative of Seksan Prasertkul is the way to republicize himself and make the people 

know how “Seksan Prasertkul” would be understood correctly. 
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จ๊ะโอ ๋ปอ ท่ีช่วยเหลือ เป็นกําลงัใจ และฝ่าฟันร่วมกันมาบนเส้นทางเดียวกัน ขอขอบคณุ “เพ่ือน 

น.ว.ค.” “เพ่ือนจุฬา” และมิตรสหายในโลกวรรณกรรมและศิลปะสําหรับกําลงัใจ การไถ่ถามถึง

ความคืบหน้าวิทยานิพนธ์อยู่เสมอ ท่ีเหมือนถูกกดดนัแต่กลบัเป็นแรงผลกัดนัชัน้ดีให้มมุานะจน
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ตลอดจนนกัศกึษาเกาหลี ท่ีแม้จะเป็นช่วงเวลาสัน้ๆ แตก่็ทําให้ชีวิตมีเร่ืองราว และเส้นทางขณะทํา

วิทยานิพนธ์ไมเ่งียบเหงาจนเกินไป 

 ท้ายท่ีสดุ ผู้ วิจยัขอขอบคณุความผิดหวงัใดๆ ก็ตามท่ีเกิดขึน้ในอดีต ท่ีทําให้ “เมล็ดพันธุ์” 

เล็กๆ พลัดมาเติบโตยังผืนดินท่ีทัง้อบอุ่นและอดุมสมบูรณ์ ในร่มเงาของทับแก้ว มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 อัตลักษณ์ (Identity) เป็นประเด็นทางทฤษฎีท่ีในปัจจุบันได้รับการกล่าวถึงกันอย่าง

กว้างขวางในวงวิชาการสาขาต่างๆ ไม่ว่าในระดับปัจเจกบุคคลหรือระดบักลุ่มสังคมก็ล้วนแต่

แสวงหาอตัลกัษณ์ให้กบัตนเอง อตัลกัษณ์เป็นเร่ืองของการตัง้คําถามและให้นิยามตนเองว่า ฉัน/

เราคือใคร แสดงออกมาในด้านใด เหมือนหรือแตกตา่งกบัผู้ อ่ืน/กลุม่อ่ืนอย่างไร อตัลกัษณ์เป็นส่ิงท่ี

ไมต่ายตวั มีลกัษณะเล่ือนไหลเปล่ียนแปลง และสามารถสร้างขึน้ได้ ซึ่งเป็นการประกอบสร้างขึน้

โดยบุคคลผู้นัน้เอง เป็นการเลือกท่ีจะยึดโยงกับอตัลกัษณ์บางอย่างเพ่ือใช้เป็นหลักยึดในการ

ดําเนินชีวิต1 

 เม่ืออตัลกัษณ์เป็นเร่ืองของการนิยามวา่ฉนั/เราคือใคร วิธีการหนึ่งท่ีจะนําเสนออตัลกัษณ์

นัน้ก็คือการสร้างภาพตัวแทน (Representation) กล่าวได้ว่าภาพตัวแทนนัน้เป็นการจําลอง    

สรรพส่ิงขึน้มา ดังนัน้การสร้างภาพตัวแทนของบุคคลจึงเป็นการจําลองบุคคลผู้นัน้ โดยมี

วตัถปุระสงค์สําคญัคือเพ่ือให้ผู้ อ่ืนรับรู้และเข้าใจวา่เขาคือใคร 

 การสร้างภาพตวัแทนของบคุคลเป็นการเลือกบางด้านมานําเสนอให้เสมือนวา่เป็นทัง้หมด

ของบคุคลผู้นัน้ ภาพตวัแทนจึงทําได้เพียงคล้ายคลึงกับความจริงดัง้เดิมหรือภาพต้นแบบเท่านัน้ 

เน่ืองจากคุณสมบัติบางประการถูกส่ือกลางท่ีใช้นําเสนอบิดเบือนไป 2 ซึ่งส่ือประเภทหนึ่งท่ีมี

บทบาทในการสร้างและนําเสนอภาพตวัแทนก็คือภาษา เป็นท่ีรับรู้กนัวา่มนษุย์คิด เข้าใจ และรับรู้

ส่ิงตา่งๆ      ผา่นภาษาทัง้สิน้     การนําเสนอภาพตวัแทนจึงเป็นกระบวนการผลิตความหมายจาก      

                                                             
 1 สรุเดช โชติอดุมพันธ์, วาทกรรม ภาพแทน และอัตลักษณ์, เข้าถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก  

http://www.phd-lit.arts.chula.ac.th/Download/discourse.pdf 
2
 กาญจนา แก้วเทพ, “สื่อและวัฒนธรรมศึกษากับสงัคมไทย,” รัฐศาสตร์สาร 23, 3(2545): 80 – 83, อ้างถึงใน   

วนัชนะ ทองคําเภา, ภาพตัวแทนของสมเด็จพระมหาธรรมราชาในวรรณกรรมไทย (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2554), 14. 
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มโนทศัน์ในความคิดของเราผา่นทางภาษา3  

 ด้วยเหตนีุจ้ึงกล่าวได้ว่าเร่ืองเล่า (Narrative) ซึ่งเป็นเร่ืองราวท่ีร้อยเรียงขึน้นัน้ เป็นการ

ประกอบสร้างจากผู้เลา่เร่ืองหรือผู้ เขียนวา่จะเลือกเร่ืองราวและวิธีการใดมานําเสนอ4 ท่ีสําคญัคือ

เร่ืองเลา่ซึ่งก่อรูปขึน้ได้จากภาษา ย่อมสามารถสร้างภาพตวัแทนของบุคคลให้เป็นไปตามท่ีตนเอง

ต้องการได้ เม่ือประกอบกบัฝีมือในการร้อยเรียงเร่ืองเลา่ซึ่งจะเป็นพลงัในการอธิบายอตัลกัษณ์ ก็

จะย่ิงทําให้อตัลกัษณ์ของบคุคลผู้นัน้โดดเดน่ปรากฏชดัย่ิงขึน้ 

  

 เร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุซึ่งเป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวชีวิต

ของเสกสรรค์นัน้ ก็เป็นพืน้ท่ีท่ีเสกสรรค์ใช้เป็นช่องทางในการประกอบสร้างและนําเสนออตัลกัษณ์

เช่นกัน ซึ่งทัง้ตวับุคคลผู้สร้างเร่ืองเล่าอย่าง “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” และผลงานเร่ืองเล่าจาก

ประสบการณ์ชีวิตก็มีความน่าสนใจหลายประการ 

 

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ เป็นบคุคลท่ีมีบทบาทสําคญัทางการเมืองในฐานะอดีตผู้ นําขบวน

นกัศกึษาเหตกุารณ์ “14 ตลุา” เม่ือปี พ.ศ. 2516 และเป็นนกัปฏิวตัิในป่าร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสต์

แห่งประเทศไทยเป็นเวลาหลายปี เรียกได้วา่สงัคมสว่นใหญ่ตา่งรับรู้และจดจําเสกสรรค์ในบทบาท

ของนกัตอ่สู้ทางการเมือง ผู้เรียกร้องความเป็นธรรมและอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ และพร้อมจะ

แตกหกักบัความอยตุิธรรมทัง้ปวง 

 ภายหลงัจากท่ีเสกสรรค์พ่ายแพ้กบัการตอ่สู้ทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างย่ิงการสู้รบในป่า

กบัพรรคคอมมิวนิสต์ ก็ตดัสินใจออกมามอบตวั พร้อมกับกล่าวว่าตนเองนัน้เป็น “คนท่ีชํารุดแล้ว

ทางการเมือง”5 จากนัน้ก็กลบัมาใช้ชีวิตในสงัคมเมืองอีกครัง้ โดยเร่ิมต้นจากการเดินทางไปศึกษา

ตอ่ตา่งประเทศและกลบัมาเป็นอาจารย์ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นบัวา่เป็นการยุติบทบาทของ

นกัตอ่สู้ทางการเมืองท่ีเคยเป็นมาของตนเอง พร้อมกันนัน้ก็เร่ิมสร้างผลงานทางวรรณกรรมอย่าง

                                                             
 3 Stuart Hall, Representation: Cultural Representations and Signifying Practices (London : Sage, 1997), 

16 – 22, อ้างถึงใน วันชนะ ทองคําเภา, ภาพตัวแทนของสมเด็จพระมหาธรรมราชาในวรรณกรรมไทย (กรุงเทพฯ: 

สาํนกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554), 18. 

 
4
 นพพร ประชากุล, “การเปลี่ยนแปลงกระบวนทศัน์ที่สมัพันธ์กับวิธีการเล่าเร่ืองในสื่อมวลชน,” ใน ยอกอักษร 

ย้อนความคิด เล่ม 2 ว่าด้วยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์, เสนาะ เจริญพร, และไอดา        

อรุณวงศ์, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: อา่น, 2552), 332. 

 
5
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ปากคาํประวตัิศาสตร์, พิมพ์ครัง้ที ่4 (กรุงเทพฯ: สามญัชน, 2540), 61 – 62. 
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ตอ่เน่ืองเร่ือยมา โดยมีงานเขียนท่ีเป็นการสร้างสรรค์ใหม่จํานวน 26 เล่ม บทสมัภาษณ์และการ

ปาฐกถาในวาระตา่งๆ จํานวน 7 เลม่ และงานแปลจํานวน 1 เลม่6  

 จะเห็นได้ว่าบทบาทของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลเปล่ียนไปจากเดิม จากนักต่อสู้ทาง

การเมืองกลายเป็นนักคิดนักเขียนท่ีมีความคิดลึกซึง้ต่อประเด็นต่างๆ ตัง้แต่เร่ืองราวรอบตวัไป

จนกระทัง่ถึงประเดน็ทางปรัชญา จิตวิญญาณ อาจกล่าวได้ว่าเป็นภาพของ “นักคิดทางปัญญา” 

ซึ่งแสดงให้เห็นเป็นท่ีประจักษ์ผ่านการสร้างผลงานวรรณกรรมจํานวนมาก และท่ีสําคญับทบาท

ใหมข่องเสกสรรค์นีก้็เป็นท่ีรู้จกัและได้รับการยอมรับจากสงัคมโดยทั่วไป ซึ่งส่ิงท่ีสามารถยืนยันได้

ประการหนึ่งก็คือการได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจําปี พ.ศ. 2552 

 การให้รางวัลศิลปินแห่งชาติเป็นโครงการท่ีเร่ิมขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา7 และ

ดําเนินงานโดยสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในการสรรหาบุคคลท่ีสร้างสรรค์

ผลงานทางศิลปะท่ีมีคณุคา่ตอ่ประเทศ และยกย่องให้บคุคลผู้นัน้เป็นศิลปินแห่งชาติ จะเห็นได้ว่า

โครงการดงักล่าวดําเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งผู้ ท่ีจะได้รับรางวลัย่อมต้องมีคุณสมบัติท่ี

เป็นไปตามข้อกําหนด อยู่ภายใต้กรอบกฎเกณฑ์ของสถาบันดงักล่าว ดงันัน้การท่ีเสกสรรค์เป็น

สว่นหนึ่งของทําเนียบศิลปินแห่งชาติ ได้มีส่วนเก่ียวข้องกับสถาบันของรัฐเช่นนีก้็ค่อนข้างขดัแย้ง

กบัอตัลกัษณ์นกัตอ่สู้ทางการเมืองในอดีตของตนเอง ท่ีเคยขดัแย้ง ต่อต้าน และเป็นฝ่ายตรงข้าม

กบัภาครัฐเสมอมา ในแง่หนึ่งจึงอาจมองได้วา่อตัลกัษณ์ด้านนัน้ได้เปล่ียนไปแล้วอย่างสิน้เชิง 

 นอกจากนัน้ ผลงานวรรณกรรมซึ่งเป็นผลผลิตจากบทบาทใหม่ของเสกสรรค์คือ “นักคิด

ทางปัญญา” ก็มีสว่นสําคญัตอ่การเปล่ียนแปลงความรับรู้ท่ีสงัคมมีต่อเสกสรรค์ด้วย คือเป็นพืน้ท่ี

สําหรับนําเสนอความเป็น “เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ” ในแง่มมุตา่งๆ 

  

 ผู้ วิจัยพบว่าวรรณกรรมจํานวนหนึ่งมีลกัษณะท่ีเอือ้ต่อการสร้างและนําเสนออตัลกัษณ์ 

“เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ” กลา่วคือ เป็นงานเขียนท่ีนําเสนอเร่ืองราวท่ีเสกสรรค์ประสบมาด้วยตนเอง

ทัง้ประสบการณ์ชีวิตและประสบการณ์ทางความคิด โดยประสบการณ์ชีวิตนัน้เป็นเร่ืองราวหรือ

เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้กับเสกสรรค์โดยตรง ส่วนประสบการณ์ทางความคิดเป็นทัศนะ แง่มุมทาง

ความคิดของเสกสรรค์ท่ีเกิดขึน้จากการขบคิด ใคร่ครวญประสบการณ์ทางตรงท่ีเกิดขึน้กับตนเอง 

รวมทัง้ประสบการณ์ทางอ้อมซึ่งได้แก่เร่ืองราว เหตกุารณ์ท่ีได้รับฟังหรือได้อ่านมา ผู้ วิจัยจึงเรียก

                                                             
 

6
 ผลงานของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุเหลา่นีเ้ป็นงานเขียนทีร่วมเลม่โดยสํานักพิมพ์สามัญชน ซึ่งรวบรวมจากผลงาน

ของเสกสรรค์ทีป่รากฏในวารสาร นิตยสาร หนงัสอืพิมพ์ ตลอดจนสือ่สิง่พิมพ์ต่างๆ 

 
7
 ศลิปินแห่งชาติ, เข้าถึงเมื่อ 22 กมุภาพนัธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก http://art.culture.go.th/index.php 
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งานกลุ่มดงักล่าวนีว้่า “เร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิต” โดยประสบการณ์ทัง้หมดท่ีนําเสนอใน 

เร่ืองเลา่ล้วนผา่นกระบวนการคดัสรรจากเสกสรรค์ วา่ต้องการจะให้เร่ืองเลา่เหล่านัน้ฉายภาพของ

ตนเองให้ผู้ อ่ืนเห็นในแง่มมุใด 

 เม่ือเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์คือการนํา “ชีวิต” ของตนเองมาถ่ายทอด 

เร่ืองเลา่ดงักลา่วจึงเป็นการมองตนเองด้วยมมุมองท่ีอยากให้ผู้ อ่ืนรับรู้ ดงันัน้เร่ืองราวท่ีถูกนําเสนอ

ในเร่ืองเล่าจึงฉายภาพเสกสรรค์ในแง่มุมต่างๆ เช่น การนําเสนอเหตุการณ์การทะเลาะวิวาท

ระหวา่งเสกสรรค์กบัเดก็วดั  

      

 ...ผมเห็นดังนัน้จงึสับบาตรเสียใหม่ให้เป็นไปตามกติกา      แต่ในเวลาไม่ถึงอึดใจก็ 

 ค้นพบว่า สภาพที่เกิดขึน้เป็นเร่ืองของความจงใจ...ที่สุดเลือดในตัวผมก็เดือดพล่าน  

 พอเห็นเด็กวดัคนนัน้ทําแบบนีเ้ป็นครัง้ที่สามหรือสีผ่มก็กระโดดเตะบาตรใบนัน้อย่างลมืตัว...

 สาวแก่แม่ป้าพากนัจ้องดูด้วยความตกใจ           ขณะที่ผู้ เฒ่าเก่าสงัขารเร่ิมด่าทอด้วยความ

 หงดุหงิดที่ถนนสู่สวรรค์มีคนมาเกะกะ    ผมเองนกึในใจว่าวันนีน้รกกินหัวแน่    แต่ก็ไม่มี

 ทางเลือกอ่ืน บางครัง้เราก็ต้องยอมเป็นคนบาปเพ่ือลดภาระของฟ้าดิน...8 

  

 เหตกุารณ์ดงักลา่วเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในช่วงวยัเดก็ขณะท่ีเสกสรรค์เป็นเดก็วดั เสกสรรค์

มีเร่ืองทะเลาะวิวาทกบัเดก็วดัด้วยเร่ืองการสลบับาตรพระผิดไปจากลําดบัท่ีถกูต้อง แม้วา่เสกสรรค์

จะพยายามเปล่ียนกลบัมาให้ถกูต้องอยู่หลายครัง้แต่ก็ไม่สําเร็จ อีกทัง้การกระทําดงักล่าวยังเป็น

การจงใจท่ีจะท้าทายด้วย ดงันัน้เสกสรรค์จึงไมมี่ทางเลือกอ่ืนนอกจากจะตอบโต้กลบัไปเพ่ือให้เดก็

วดัผู้นัน้ได้หลาบจํา และทําให้ลําดบับาตรพระเป็นไปตามระเบียบท่ีถกูต้องอีกครัง้  

 จากเหตกุารณ์ความวุน่วายท่ีเกิดขึน้จะเห็นวา่เสกสรรค์พยายามทําทกุวิถีทางเพ่ือจะรักษา

ความถูกต้องของลําดบับาตรพระไว้ให้ได้ และเม่ือวิธีสันติไม่ได้ผลก็จําเป็นต้องใช้ความรุนแรง 

กระทัง่ยอมตกเป็น “คนบาป” สร้างความวุ่นวายกลางงานบุญ ยอมถูกประณามเพ่ือให้ทุกอย่าง

กลบัคืนสูวิ่ถีทางท่ีถกูต้อง เป็นการนําเสนอ “เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ” ในด้านท่ีเป็นผู้ รักความถกูต้อง 

ปฏิบตัิตามกฎ กติกาอย่างเคร่งครัด และพยายามรักษาความถกูต้องไว้อย่างถงึท่ีสดุ 

 

 การนําเสนอเหตกุารณ์การชมุนมุ “14 ตลุา” พ.ศ. 2516 ภายในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

เสกสรรค์ซึ่งอยู่ในฐานะผู้นํานกัศกึษาคนหนึ่ง     ต้องจดัการให้การชมุนมุดําเนินไปได้อย่างราบร่ืน 

                                                             
 

8
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, มหาวทิยาลัยชีวติ, พิมพ์ครัง้ที ่11 (กรุงเทพฯ: สามญัชน, 2545), 38 – 39. 
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และประสบความสําเร็จ จึงเป็นเหตใุห้ต้องปะทะกบัผู้คนท่ีไมเ่ห็นด้วย และผู้ ท่ีขดัขวางการชมุนมุ 

 

... “คณุไม่ร่วมก็อย่าขวาง    ถ้าขืนเปิดประตูผมตีด้วยโซ่เด๋ียวนีแ้หละ”  เขาผงะออกไปอย่าง 

 ตระหนกเพราะสีหน้าแววตาของผมบ่งชัดว่าเอาจริง ผมเสียใจท่ีต้องทําอย่างนัน้ ปกติ 

แล้วผมมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัภารโรงหลายคน ไม่เคยที่จะดถูกูเหยียดหยามหรือแสดงท่าที 

ไม่สภุาพกบัใคร โคตรเหง้าของผมก็ไม่ได้มีฐานะต่างจากเขานกั  แต่อะไรจะเกิดขึน้ถ้าผม 

 ไม่ใช้ความเด็ดขาดเข้าแก้ปัญหา...9 

  

 จากเหตกุารณ์การปะทะระหวา่งเสกสรรค์กบัภารโรงดงักลา่ว จะเห็นว่าเสกสรรค์ซึ่งอยู่ใน

ฐานะผู้ นําการชุมนุมพยายามทําให้การชุมนุมดําเนินไปได้ดงัท่ีตัง้ใจ ซึ่งหนึ่งในนัน้ก็คือการปิด

ห้องเรียนเพ่ือให้นักศึกษาเข้ามาร่วมชุมนุม ดังนัน้เม่ือภารโรงขัดขวางหนทางดังกล่าวด้วยการ

พยายามเปิดห้องเรียน เสกสรรค์จึงไมมี่ทางเลือกนอกจากใช้ความเดด็ขาดแก้ไขปัญหา ด้วยการขู่

วา่จะ “ตีด้วยโซ่” เป็นการแสดงออกท่ีคอ่นข้างแขง็กร้าวและรุนแรง แม้จะไมใ่ช่เร่ืองท่ีอยากทํา และ

ย่ิงไม่ใช่พฤติกรรมโดยปกติของตนเอง หากก็จําเป็นต้องทําอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได้ เร่ืองราว

ดงักล่าวจึงทําให้เห็นเสกสรรค์ในด้านท่ีเป็นผู้ นํา และใช้ความเด็ดขาดในสถานการณ์ได้อย่าง

เหมาะสม 

 

 การนําเสนอเหตกุารณ์ท่ีเสกสรรค์แสดงความรู้สึกต่อมิตรสหายซึ่งพยายามเรียกร้องและ

กดดนัให้เสกสรรค์เข้าร่วมการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในปี พ.ศ. 2535 แต่เสกสรรค์กลบัไม่ต้องการ

เข้าไปเก่ียวข้องเก่ียวกบัการชมุนมุอีกตอ่ไป 

 

 ... “สาเหตทุี่พี่ไม่ไปยุ่งกบัการประท้วงครัง้นี ้ก็เพราะไม่แน่ใจว่ามนัจะช่วยให้อะไรดีขึน้ ...อีก 

 อย่างหนึง่” ผมรู้สึกตัวเองเสียงสั่นขึน้เร่ือยๆ “ชีวิตพ่ีลําบากเพราะเร่ืองนีม้ามากแล้ว  

 พอทีเถอะ   คิดดูสิพ่ีนอนกลางดินกินกลางทรายอยู่บนยอดเขาในขณะที่คนอ่ืนเร่ิม 

 ซือ้รถคันแรก    พวกเขาซือ้บ้านหลังท่ีสองขณะที่ พ่ีถกูเจ้าหน้าที่เอาตัวไปสอบสวน  

ทกุวนันีพ้ี่ไม่ต้องการอะไร แต่พอจะทําสิ่งที่ตวัเองรักบ้างก็มาเรียกร้องกนัอีกแล้ว”...10 

  

                                                             
9
 เร่ืองเดียวกนั, 117. 

 
10

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เพลงเอกภพ,พิมพ์ครัง้ที ่5 (กรุงเทพฯ: สามญัชน, 2549), 148 - 149. 



6 
 

 เหตกุารณ์ข้างต้นนําเสนอเร่ืองราวท่ีเสกสรรค์ถกูกดดนัจากผู้คนรอบข้างให้เข้าร่วมชุมนุม

ต่อต้านรัฐบาลในปี พ.ศ. 2535 ในขณะท่ีเสกสรรค์นัน้ไม่ต้องการเข้าไปเก่ียวข้องกับการต่อสู้

ดงักล่าวอีก โดยให้เหตุผลของการไม่เข้าร่วมด้วยการแสดงอารมณ์ความรู้สึกท่ี “อดัอัน้” จาก

ผลกระทบท่ีได้รับจากการตอ่สู้ทางการเมืองในอดีตท่ี “พ่ายแพ้” สง่ผลให้ตนเองต้องเผชิญกบัความ

ลําบาก ความเจ็บปวด มีชีวิตท่ีล้มลกุคลกุคลานเสมอมา ขณะท่ีผู้ อ่ืนเร่ิมสร้างความมัน่คงและมีวิถี

ชีวิตเป็นของตนเอง ดงันัน้เม่ือเสกสรรค์ถกูกดดนัให้ต้องเข้าไปเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีสร้างความทุกข์

และความเดือดร้อนให้ชีวิตตนเอง จึงทัง้รู้สึกอึดอัดจากการถูกกดดันและเจ็บปวด การแสดง

ความรู้สึกในเหตกุารณ์ข้างต้นจึงแสดงให้เห็นภาพของเสกสรรค์ในด้านท่ีเจ็บปวดจากเร่ืองราว  

การตอ่สู้ทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นการต่อสู้ ท่ีพ่ายแพ้ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตตนเอง

เร่ือยมา 

 

 จะเห็นวา่เหตกุารณ์ท่ียกมากลา่วถึงข้างต้นไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาทกับเด็กวัดเร่ือง

บาตรพระ การมีเร่ืองปะทะกบัภารโรงท่ีพยายามจะเปิดห้องเรียน และการถกูกดดนัจากคนรอบข้าง

ให้เข้าร่วมการชมุนมุท่ีตนเองไมต้่องการ ต่างก็ทําให้เห็นแง่มมุเก่ียวกบัเสกสรรค์ในด้านต่างๆ ทัง้

ด้านท่ีเป็นคนรักความถกูต้อง ด้านท่ีเป็นผู้นํา และด้านท่ีเป็นคนเจ็บปวดจากการตอ่สู้ทางการเมือง 

เร่ืองราวประสบการณ์ในชีวิตท่ีเสกสรรค์เลือกมานําเสนอในเร่ืองเล่าของตนเองจึงทําให้ผู้อ่านซึ่ง

หมายรวมถึงผู้คนและสงัคมสว่นใหญ่ได้รับรู้อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุ  

 

 นอกจากนัน้ผู้ วิจยัยงัพบว่าอตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ท่ีปรากฏผ่านภาพตวัแทนในเร่ืองเล่า

จากประสบการณ์ชีวิตก็มีความขดัแย้งกนัเอง เป็นการจงใจ “กลบ” บางด้านเพ่ือทําให้อตัลกัษณ์

ด้านท่ีต้องการนําเสนอนัน้โดดเดน่ขึน้มา ดงัเช่นกรณีการนําเสนอภาพเสกสรรค์ในด้านท่ีเป็นคนมี

ความทกุข์ เจ็บปวดกบัชีวิตอย่างสาหสั และประสบชะตาชีวิตท่ีโหดร้ายอยู่เสมอ 

 ภาพตวัแทนหนึ่งของเสกสรรค์ท่ีมกัจะนําเสนออยู่ค่อนข้างมากคือภาพของคนท่ีเจ็บปวด

และมีความทกุข์สาหสั บ่อยครัง้ท่ีคร่ําครวญให้กบัชะตากรรมชีวิตท่ีเผชิญและตกอยู่ในเหตกุารณ์ท่ี

เลวร้ายอยู่เป็นประจํา ไมว่า่จะเป็นความพ่ายแพ้ในการชุมนุมเหตกุารณ์  “14 ตลุา” ความอปัยศ

จากการออกจากป่ามามอบตัวกับรัฐบาล ความขัดแย้งกับผู้คนส่วนใหญ่ การพลัดพรากกับ

ครอบครัว สขุภาพท่ีไมแ่ขง็แรงและร่วงโรยไปตามวยั เป็นต้น  

ขณะท่ีอีกด้านเม่ือพิจารณาจากเนือ้หาของเร่ืองเลา่ท่ีเสกสรรค์นําเสนอ จะพบว่าเสกสรรค์

ได้รับโอกาสดีๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในสถาบันการศึกษาชัน้นําของประเทศ ได้รับ
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ทุนการศึกษาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไปศึกษาท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือออกจากป่าก็ได้รับ

โอกาสเร่ิมต้นชีวิตใหม่ท่ีดีด้วยการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ก่อนจะกลับมาเป็นอาจารย์ ท่ี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นนกัเขียน ผู้คนรู้จกัและให้การยอมรับ เป็นต้น ซึ่งโอกาสเหล่านีไ้ม่ใช่

เร่ืองท่ีเกิดขึน้กบัทกุคน  

เม่ือพิจารณาสองด้านประกอบกันจะเห็นว่าแม้เสกสรรค์จะประสบความทุกข์หรือ

โชคชะตาท่ีเลวร้าย แตก่็เป็นความทกุข์ท่ีเกิดขึน้กับผู้คนมากมายเช่นกัน กระทั่งบางรายก็ประสบ

เหตกุารณ์ท่ีรุนแรงและเลวร้ายย่ิงกว่าเสกสรรค์ อีกทัง้ความทุกข์ดงักล่าวก็เป็นเร่ืองธรรมดาของ

ชีวิต ในขณะท่ีอีกด้านของชีวิตเสกสรรค์ก็ได้รับโอกาสท่ีดีกว่าผู้ อ่ืน เรียกได้ว่าเป็นบุคคลหนึ่งท่ี

ประสบความสําเร็จในชีวิต แต่เสกสรรค์กลบัเลือกนําเสนอภาพตวัแทนในด้านท่ีเป็นคนทุกข์และ

โชคร้ายกบัชะตาชีวิตให้มีความโดดเด่น อนัแสดงให้เห็นถึงการเลือกประกอบสร้างและนําเสนอ  

อตัลกัษณ์ให้เป็นไปตามท่ีตนเองต้องการ  

 

จะเห็นว่าเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล เป็นพืน้ท่ีให้ผู้สร้าง 

เร่ืองเลา่ซึ่งในท่ีนีก้็คือเสกสรรค์เลือกเหตกุารณ์ซึ่งเป็นเพียงส่วนเสีย้วของชีวิตมานําเสนอ เพ่ือให้

เกิดภาพตวัแทนอนัเป็นการจําลองตนเองเสมือนวา่คือทกุด้านของ “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” อนัจะ

นํามาซึ่งการประกาศอัตลกัษณ์ของตนเองให้สังคมได้รับรู้ ความน่าสนใจจึงอยู่ท่ีว่าเสกสรรค์

ประกอบสร้างอตัลักษณ์ให้กับตนเองผ่านภาพตัวแทนในเร่ืองเล่าไว้อย่างไร และใช้กลวิธีใดใน       

การประกอบสร้างอตัลกัษณ์เหลา่นัน้ 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพ่ือศกึษาอตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล ท่ีปรากฏผ่านภาพตวัแทนในเร่ืองเล่า

จากประสบการณ์ชีวิต  

 2. เพ่ือศกึษากลวิธีท่ีเสกสรรค์ ประเสริฐกลุใช้ในการประกอบสร้างและนําเสนออตัลกัษณ์

ผา่นภาพตวัแทนในเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิต 

 

3. สมมติฐานของการวจัิย 

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุประกอบสร้าง ปรับเปล่ียน และนําเสนออตัลกัษณ์ของตนเองผ่าน

พืน้ท่ีทางวรรณกรรม โดยใช้กลวิธีทางภาษาและวรรณศิลป์สร้างภาพตัวแทนในเร่ืองเล่าจาก

ประสบการณ์ชีวิต 
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4. ขอบเขตของการวจัิย 

 การศกึษาครัง้นีผู้้ วิจยัได้กําหนดขอบเขตของการศึกษาโดยจะศึกษาเฉพาะเร่ืองเล่าจาก

ประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค ์ประเสริฐกลุ ท่ีได้นํามาพิมพ์รวมเลม่โดยสํานกัพิมพ์สามญัชน เป็น

งานท่ีสร้างขึน้จากเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้จริง (non - fiction) มีเนือ้หาถ่ายทอดเร่ืองราวจาก

ประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์ในแง่มมุต่างๆ เป็นสําคัญ โดยเนือ้หาดงักล่าวว่าด้วยเร่ืองราว

ประวตัิชีวิตสว่นตวั ประสบการณ์ เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้การแสดงความคิดเก่ียวกบัชีวิต แง่มมุ

ทางความคิดท่ีลึกซึง้อนัเกิดจากประสบการณ์ชีวิตเหล่านัน้ และเป็นเร่ืองเล่าท่ีเขียนหรือตีพิมพ์  

ครัง้แรกในช่วงเวลาตัง้แต ่พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีเสกสรรค์ยุติบทบาทนักต่อสู้

ทางการเมือง และเร่ิมสร้างงานวรรณกรรมอย่างจริงจงัจนกระทัง่ได้รับรางวลัศิลปินแห่งชาติ สาขา

วรรณศิลป์ ในปี พ.ศ. 2552 

 เร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล ท่ีผู้ วิจัยนํามาศึกษามีจํานวน  

11 เลม่ ดงัตอ่ไปนี ้

 1. มหาวิทยาลยัชีวิต 

 2. เดินป่าเสาะหาชีวิตจริง 

 3. เร่ร่อนหาปลา 

 4. เพลงเอกภพ 

 5. ทางทากและสายนํา้เช่ียว 

 6. ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้ 

 7. วิหารท่ีวา่งเปลา่ 

 8. ผา่นพบไมผ่กูพนั 

 9. วนัท่ีถอดหมวก 

 10. ผา่นพ้นจึงค้นพบ 

 11. บตุรธิดาแห่งดวงดาว 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเอกสาร (documentary research) และเสนอผลการวิจัยใน

รูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive analysis) โดยมีขัน้ตอนและวิธีดําเนินการศึกษา

ดงัตอ่ไปนี ้

 1. กําหนดโครงร่างของงานวิจยั 
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 2. รวบรวมตวับท เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาวรรณกรรมของเสกสรรค์ 

ประเสริฐกุล ในประเด็นต่างๆ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอัตลกัษณ์ ภาพตัวแทน และ  

เร่ืองเลา่ 

 3. วิเคราะห์ข้อมลูตามความมุง่หมายของการศกึษา 

 4. สรุปผลและนําเสนอผลการวิจยัในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

 

6. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 อัตลักษณ์ หมายถึง ความรู้สกึนึกคิดท่ีปัจเจกบคุคลหรือกลุม่มีตอ่ตนเอง เกิดจากการตัง้

คําถามและให้นิยามตนเองวา่ ฉนั/เราเป็นใคร แสดงออกมาในด้านใด เหมือนหรือแตกตา่งกบัผู้ อ่ืน/

กลุม่อ่ืนอย่างไร เกิดขึน้จากการมีปฏิสมัพันธ์ระหว่างตวัเรากับผู้ อ่ืน เป็นมมุมองท่ีเกิดขึน้จากการ

มองตวัเราเองและผู้ อ่ืนมองเรา อตัลกัษณ์ไมใ่ช่ส่ิงตายตวั สามารถสร้างและเปล่ียนแปลงได้ ความ

ตระหนักรู้และการระบุอตัลกัษณ์ของตนเองได้เป็นการกําหนดตําแหน่งแห่งท่ีในสงัคม และเป็น

หลกัยึดในการดําเนินชีวิต 

 

 ภาพตัวแทน หมายถึง ภาพจําลองของสรรพสิ่ง มีคุณสมบัติเพียงคล้ายคลึงกับภาพ

ต้นแบบเท่านัน้ เน่ืองจากถกูส่ือกลางในการนําเสนอบิดเบือนไป ภาพตวัแทนเป็นการประกอบสร้าง

โดยเลือกคณุลกัษณะบางประการของภาพต้นแบบมาขบัเน้น แล้วนําเสนอออกมาให้เสมือนว่าคือ

ความจริงทัง้หมดทกุด้านของส่ิงนัน้ 

 

 เร่ืองเล่า หมายถึง เร่ืองราวหรือเหตกุารณ์ท่ีร้อยเรียงกนั หมายรวมถึงทัง้เร่ืองท่ีเกิดขึน้จริง

และเร่ืองท่ีแตง่ขึน้ ท่ีถกูนํามาเลา่โดยผู้เลา่เร่ือง 

 

 กลวธีิทางวรรณศิลป์ หมายถึง การใช้ภาษาอย่างมีศิลปะทําให้เกิดจินตภาพและอารมณ์

ความรู้สกึ เป็นการเพ่ิมนํา้หนกัและเน้นยํา้เพ่ือให้เร่ืองราวท่ีกําลงันําเสนอมีความชดัเจนและเดน่ชดั

มากย่ิงขึน้ อนัจะมีผลต่อการสร้างและขบัเน้นภาพตวัแทนของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลในเร่ืองเล่า 

กลวิธีทางวรรณศิลป์ดงักลา่ว ได้แก่ ภาพพจน์ และนํา้เสียง 

 

7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ทําให้เห็นอตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุท่ีปรากฏผา่นภาพตวัแทนในเร่ืองเลา่จาก

ประสบการณ์ชีวิต  
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 2. ทําให้เห็นกลวิธีท่ีเสกสรรค์ ประเสริฐกลุใช้ในการประกอบสร้างและนําเสนออตัลกัษณ์

ผา่นภาพตวัแทนในเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิต 

 3. ทําให้เห็นพลงัแห่งวรรณกรรมและวรรณศิลป์ในฐานะท่ีเป็นพืน้ท่ี และเป็นเคร่ืองมือของ

นกัเขียนในการประกอบสร้าง ปรับเปล่ียน และนําเสนออตัลกัษณ์ของตนเอง 
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บทท่ี 2 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจัิยท่ีเก่ียวข้อง 

 

 การวิเคราะห์เร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลผู้ วิจัยได้นําแนวคิด

และทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วยแนวคิดเก่ียวกับอตัลกัษณ์ แนวคิดเก่ียวกับภาพตวัแทน 

และแนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองเลา่ สว่นงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องนัน้ผู้ วิจัยจะนําเสนอให้เห็นถึงงานวิจัยท่ีนํา

แนวคิดเหลา่นีม้าประยุกต์ใช้ รวมทัง้การศึกษาวรรณกรรมของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลในประเด็น

ตา่งๆ ท่ีผา่นมา ในบทนีผู้้ วิจยัจึงแยกเป็น 2 ประเดน็ด้วยกนั คือ 

 1. แนวคิดและทฤษฎี 

 2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

1. แนวคดิและทฤษฎี 

 การวิจัยเร่ือง “การประกอบสร้างอัตลักษณ์ของนักเขียน : กรณีศึกษาเร่ืองเล่าจาก

ประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล” ผู้ วิจัยได้นําแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องมา

ประยกุต์เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ดงันี ้

 1.1 แนวคิดเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ (Identity) 

 1.2 แนวคิดเก่ียวกบัภาพตวัแทน (Representation) 

 1.3 แนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองเลา่ (Narrative) 

 

 1.1 แนวคดิเก่ียวกับอัตลักษณ์ (Identity) 

 ผู้ วิจยัได้นําแนวคิดเร่ือง “อตัลกัษณ์” มาใช้ในการวิเคราะห์เร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิต

ของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล เพ่ือให้เห็นถึงความหมาย กระบวนการสร้างและนําเสนอ และ

ความสําคญัของอตัลกัษณ์โดยเฉพาะอตัลกัษณ์ในระดบัปัจเจกบคุคล  

 

 ความหมายของอตัลกัษณ์ได้มีผู้กลา่วถึงและให้นิยามไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
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 ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์1 กลา่ววา่ อตัลกัษณ์ (Identity) นัน้มีรากศพัท์มาจากคําว่า Identitas 

ในภาษาลาติน เดิมใช้คําวา่ Idem ซึ่งมีความหมายวา่ เหมือนกัน (the same) อตัลกัษณ์เป็นคําท่ี

ใช้กนัโดยทัว่ไปตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นมา 

 

 แนวความคิดเร่ืองอัตลักษณ์มีจุดเร่ิมต้นและพัฒนาขึน้มาจากสํานักปฏิสัมพันธ์เชิ ง

สญัลกัษณ์ (Symbolic Interaction) โดย จอร์จ เฮอร์เบิร์ต มีด (George Herbert Mead) กล่าวว่า

ตวัตน (self) เป็นความสามารถของมนุษย์ในการคิดคํานึงถึงธรรมชาติและสงัคมรอบตวัผ่าน    

การส่ือสารและภาษา โดยตวัตนนัน้เกิดจากการได้รับอิทธิพลมาจาก 2 ทาง คือ อิทธิพลของตนเอง

ซึ่งเรียกวา่ “I” เป็นพฤติกรรมและลกัษณะเฉพาะตวัของบคุคลนัน้ หรือตวัตนในความคิดของตนเอง 

และอิทธิพลจากสงัคมซึ่งเรียกว่า “Me” เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการปฏิสมัพันธ์กับผู้ อ่ืนในสงัคม 

หรือตวัตนในความคิดของผู้ อ่ืน 

 ทัง้ I และ Me ต่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันตลอดเวลา โดย I จะทําหน้าท่ีเช่ือมร้อย Me ท่ี

หลากหลายเข้าด้วยกัน ตวัตนจึงยืดขยายได้ตามขอบเขตของความสัมพันธ์ท่ีตัวเรามีต่อส่ิงอ่ืน  

และขอบเขตความสมัพันธ์นัน้ก็อาจเล่ือนไหลไปมาได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับตวัแปรทางสงัคม เช่น อาย ุ

เพศ เชือ้ชาติ เป็นต้น2 อาจกล่าวได้ว่าแนวความคิดเร่ืองตวัตนท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการท่ี I และ 

Me มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันดังกล่าว เป็นรากฐานความคิดท่ีสําคัญในการอธิบายความคิดเร่ือง        

อตัลกัษณ์ในเวลาตอ่มา 

 

 พิศิษฎ์ คณุวโรตม์3 มองวา่ อตัลกัษณ์ คือ ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเองว่า “ฉันคือ

ใคร” ซึ่งจะเกิดขึน้จากการปฏิสงัสรรค์ระหว่างตวัเรากับบุคคลอ่ืน ผ่านการมองตนเองและคนอ่ืน

มองเราในขณะนัน้ อัตลักษณ์ต้องการความตระหนัก (awareness) และพืน้ฐานของการเลือก

บางอย่าง คือมีการแสดงตวัตนกับอตัลักษณ์ท่ีเราเลือก โดยท่ีความสําคญัของการแสดงตวัตน 

(marking oneself)นัน้คือสามารถบอกหรือระบไุด้วา่ตนเองมีอตัลกัษณ์เหมือนกบักลุม่หนึ่งอย่างไร  

                                                             
 

1
 ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์, รหัสชุมชน: พืน้ที่ อัตลักษณ์ ภาพแทนความจริง และหลังสมัยใหม่, พิมพ์ครัง้ที่ 2 

(สงขลา: มหาวิทยาลยัทกัษิณ, 2550), 30.  

 
2
 อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, อัตลักษณ์ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสงัคมวิทยา สํานักงาน

คณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ, 2546), 26. 

 
3
 พิศิษฎ์ คณุวโรตม์, “อตัลกัษณ์และกระบวนการต่อสู้เพ่ือชีวิตของผู้ติดเชือ้ HIV” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

สาขาวิชามานษุยวิทยา คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2545), 5. 
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และแตกตา่งกบักลุม่อ่ืนอย่างไร 

 

 ทํานองเดียวกันกับพัฒนา กิติอาษา4 ท่ีอธิบายเก่ียวกับอัตลักษณ์ไว้ว่า อัตลักษณ์เป็น

เร่ืองราวการตัง้คําถามและให้นิยามตนเองว่า “ตัวเราคือใคร” เป็นเร่ืองของการค้นหา ยืนยัน       

ท้าทาย หรือตรวจสอบความเป็นตวัตนทัง้ในระดบับคุคลและระดบัสงัคม 

 

 เม่ือบคุคลตัง้คําถามกบัตนเองวา่ “ฉนัคือใคร” คําตอบท่ีได้รับนัน้จะมีท่ีมาจาก 2 ทาง คือ 

คําตอบจากตัวเอง (private) และจากสาธารณะ (public) กล่าวคือ คําตอบจากตัวเองนัน้คือ

ลักษณะท่ีบุคคลนิยามตัวเองว่าคือใคร ซึ่งเป็นรูปแบบของอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (personal 

identity) ขณะท่ีคําตอบจากสาธารณะหรือสังคมนัน้ คือภาพลักษณ์ท่ีคนอ่ืนมีต่อบุคคลหนึ่ง 

เรียกวา่เป็นรูปแบบของอตัลกัษณ์ทางสงัคม (social identity) ของบคุคลผู้นัน้ท่ีได้มาจากการมอง

ของผู้ อ่ืน5 

 อัตลักษณ์ส่วนบุคคลและอัตลักษณ์ทางสังคมของบุคคลนัน้ ในบางกรณีก็อาจไม่

สอดคล้องกนัเสมอไป เน่ืองจากเป็นการตดัสินตามสายตาของผู้มองท่ีแตกต่างกัน และหากบุคคล

ผู้นัน้เห็นว่าอตัลกัษณ์ท่ีนิยามให้กับตนเองเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้รับความเช่ือถือ ก็อาจ

ปกปิดอัตลักษณ์ส่วนบุคคลด้านท่ีเบ่ียงเบนหรือผิดไปจากบรรทัดฐานของสังคม และสร้าง

ภาพลกัษณ์ตอ่สงัคมภายนอกเพ่ือให้เกิดอตัลกัษณ์ในทางบวกขึน้มา6 

 

 อตัลกัษณ์เก่ียวพนักบัเร่ืองการส่ือสาร7 ด้านหนึ่งของอตัลกัษณ์จึงเป็นปฏิสมัพนัธ์ท่ีเรารู้สกึ

ว่าเราเป็นพวกเดียวกับผู้ อ่ืน (self - ascription) และอีกด้านหนึ่งผู้ อ่ืนก็รู้สึกเช่นเดียวกับเราด้วย 

(ascription by others) เช่นนัน้แล้ว อตัลกัษณ์จึงเป็นการส่ือสารเพ่ือกําหนดขอบเขตวา่เราเป็นใคร  

เหมือนหรือแตกตา่งกบัคนอ่ืนอย่างไร และมีใครเป็นสมาชิกในกลุม่เดียวกนักบัเราบ้าง  

                                                             
4
 พฒันา กิติอาษา, คนพนัธ์ุป๊อป: ตัวตนคนไทยในวัฒนธรรมสมัยนิยม (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานษุยวิทยาสิรินธร 

(องค์การมหาชน), 2546), 20 – 23. 
5
 พิศิษฎ์ คณุวโรตม์, “อตัลกัษณ์และกระบวนการต่อสู้เพ่ือชีวิตของผู้ติดเชือ้ HIV”, 7. 

6
 บงกชมาศ เอกเอี่ยม , “เกย์: กระบวนการพัฒนาและธํารงเอกลักษณ์รักร่วมเพศ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมวิทยา คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2532), 21. 
7
 พจมาน มูลทรัพย์, “เร่ืองเล่าของเกย์ในชุมชนวรรณกรรมออนไลน์: กรณีศึกษากลุ่ม “บลูสกาย โซไซตี”้ ใน 

www.pantip.com” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2551), 35. 
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 นักวฒันธรรมศึกษาเช่ือว่ากระบวนการหนึ่งท่ีคนเราก่อรูปหรือประกอบสร้างอตัลกัษณ์

ขึน้มานัน้ สามารถดไูด้จากกิจกรรมการบริโภคในชีวิตประจําวนัของผู้คน ไมว่า่จะเป็นการแตง่กาย  

การใช้เวลาวา่ง รสนิยม รูปแบบการใช้ชีวิต กระทัง่ภาษาในการพดู 

 

 อัตลักษณ์แบ่งออกเป็น 2 ระดับ8 คือ อัตลักษณ์ในระดับปัจเจกบุคคล (Individual 

Identity) และอตัลกัษณ์ร่วมของกลุ่ม (Collective Identity) อตัลกัษณ์ในระดบัปัจเจกบุคคลนัน้ 

คือ การนิยามตนเองว่าเราเป็นใคร โดยจะเกิดขึน้เม่ือเรามีปฏิสมัพันธ์หรือส่ือสารกับบุคคลอ่ืนๆ 

และบุคคลหนึ่งก็อาจมีได้หลายอตัลกัษณ์ ขณะท่ีอตัลกัษณ์ร่วมของกลุ่ม คือ กลุ่มคนหนึ่งๆ ท่ีมี         

อตัลกัษณ์ร่วมกนั ซึ่งอตัลกัษณ์ของกลุม่นัน้จะถกูสร้างขึน้บนพืน้ฐานความเหมือนกันของสมาชิก

ภายในกลุ่ม ความเหมือนท่ีมีร่วมกันนีเ้ป็นอะไรก็ได้ อาทิ อาชีพ ภาษา ศาสนา หรืออุดมคติ 

อดุมการณ์ทางการเมือง เป็นต้น ซึ่งเม่ือถกูสร้างขึน้บนพืน้ฐานความเหมือนกนัของกลุม่แล้ว ก็ย่อม

มีความแตกตา่งกบักลุม่อ่ืนมาเป็นตวักําหนดอตัลกัษณ์เฉพาะกลุม่ของตนด้วย 

 

 แมคลคุซี (Maclucci)9 อธิบายเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ร่วมว่าเป็นกระบวนการสร้างสํานึกร่วม

ของกลุ่มต่างๆ ในสังคม ทําให้สมาชิกในกลุ่มตระหนักถึงลักษณะร่วมดังกล่าว และเข้าใจว่า   

“พวกเรา” แตกตา่งกบั “พวกเขา” สํานึกร่วมของกลุม่นีส้ามารถสร้างและปรับเปล่ียนได้โดยอาศยั

สญัลกัษณ์ท่ีสร้างขึน้ในระบบวฒันธรรมของกลุ่ม เช่นนัน้แล้วสังคมและวัฒนธรรมจึงมีบทบาท

สําคญัในการสร้าง ดํารงรักษา และปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์โดยตรง 

 

 ดงันัน้ ลกัษณะสําคญัของอตัลกัษณ์ คือ สญัลกัษณ์ (symbol) ท่ีจะใช้แสดงตน เช่น เข็ม-

โรงเรียน ภาษา เสือ้ผ้าท่ีสวมใส่ รูปแบบการใช้ชีวิต เป็นต้น ซึ่งสัญลักษณ์และการเป็นตวัแทน 

(representations) นัน้เป็นส่ิงสําคญัท่ีจะแสดงให้เห็นถึงแนวทางท่ีเรามีอตัลกัษณ์ร่วมกับบุคคล

บางคน และแยกแยะตวัเราด้วยความแตกตา่งกบัคนอ่ืน 

 อตัลักษณ์จึงเป็นเร่ืองของมุมมองท่ีเรามีต่อตนเองและมุมมองของผู้ อ่ืนท่ีมีต่อเรา เป็น   

การกําหนดตําแหน่งแห่งท่ี (position) ท่ีระลกึรู้ทางสงัคม ซึ่งเป็นส่ิงท่ีคนอ่ืนรับรู้ด้วย มิใช่ตวัเรารับรู้

                                                             
8
 ประสิทธิ ์  ลีปรีชา, “การสร้างและสืบทอดอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ม้ง,” ใน วาทกรรมอัตลักษณ์, วิภาส 

ปรัชญาภรณ์, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: ศนูย์มานษุยวิทยาสริินธร (องค์การมหาชน), 2547), 31 -72.  
9
 พจมาน มูลทรัพย์, “เร่ืองเล่าของเกย์ในชุมชนวรรณกรรมออนไลน์: กรณีศึกษากลุ่ม “บลูสกาย โซไซตี”้ ใน 

www.pantip.com”, 36. 
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เพียงฝ่ายเดียว แตก่ระนัน้มมุมองดงักลา่วก็อาจไมส่อดคล้องกนัเสมอไป10 อาจกลา่วได้ว่าเป็นการ

กําหนดตําแหน่งของตนเองในสงัคม และช่วยเช่ือมโยงเราเข้ากบัผู้ อ่ืนในสงัคม 

 

 จากนิยามต่างๆ เ ก่ียวกับอัตลักษณ์ท่ีมีผู้ ได้กล่าวข้างต้นเม่ือพิจารณาจะเห็นว่ามี

ความหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ อตัลกัษณ์ไมว่า่ในระดบัปัจเจกบคุคลหรืออตัลกัษณ์ร่วม

ของกลุม่ตา่งกเ็ป็นเร่ืองของการพิจารณาตนเอง ท่ีเกิดขึน้จากการมีปฏิสมัพันธ์ระหว่างตวัเรากับ

ผู้ อ่ืน เป็นมมุมองท่ีเกิดขึน้จากการมองตวัเราเองและผู้ อ่ืนมองเรา เป็นการพิจารณาเพ่ือตัง้คําถาม

และให้นิยามตนเองว่าฉันหรือกลุ่มเราเป็นใคร แสดงออกมาให้เห็นในด้านใด และเหมือนหรือ

แตกต่างกับผู้ อ่ืนหรือกลุ่มอ่ืนอย่างไร ซึ่งการตระหนักรู้ถึงอตัลกัษณ์ ระบุ และบอกถึงตวัเราหรือ

กลุม่เราได้เช่นนี ้ก็เป็นการกําหนดตําแหน่งแห่งท่ีในสงัคม 

 

 อตัลักษณ์ไม่ใช่ส่ิงท่ีตายตัวมั่นคง และมิได้ดําเนินควบคู่ไปกับการดําเนินชีวิตโดยไม่

เปล่ียนแปลง แต่อัตลกัษณ์นัน้เป็นส่ิงท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้เสมอและเกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา 

ดงัท่ี สจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall)11 อธิบายว่าอตัลกัษณ์เป็นเพียงชิน้ส่วนหลายๆ ชิน้ท่ีถูกประกอบ

รวมขึน้มาในบริบทต่างๆ เป็นส่ิงท่ีขึน้อยู่กับบริบทเวลาและสถานท่ี  เปล่ียนแปลงไปตาม

สภาพการณ์รอบข้างและแง่มมุท่ีหลากหลาย อาทิ ฐานะทางสงัคม เพศ อดุมการณ์ทางการเมือง 

เป็นต้น 

 ดงันัน้ อัตลกัษณ์จึงไม่ได้ดํารงอยู่ถาวรตายตัว หากแต่เป็นส่ิงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา เป็นสถานะท่ีไมแ่น่นอน คงท่ี ดงันัน้ในการศกึษาอตัลกัษณ์ความสําคญัจึงอาจจะไม่ได้

อยู่ท่ีการตัง้คําถามวา่ “เราคือใคร” อีกต่อไป หากแต่อยู่ท่ีการตัง้คําถามว่า “เราอาจจะเป็นอะไร” 

“เราถกูนําเสนออย่างไร” หรือ “เรานําเสนอตวัเราเองอย่างไร” มากกวา่12 

 ย่ิงไปกว่านัน้ ในปัจจุบันบุคคลเร่ิมท่ีจะยึดโยงกับอตัลักษณ์บางอย่างโดยรู้ตัวมากขึน้ 

เพ่ือให้เป็นหลกัยึดในการดํารงชีวิต เช่น บคุคลหนึ่งปฏิเสธท่ีจะใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ไมใ่ช่เพราะไม ่

                                                             
10

 Kath Woodward, questioning identitfy: gender, class, nation (London and New York : Routledge, 

2000), อ้างถึงใน พิศิษฎ์ คุณวโรตม์, “อตัลักษณ์และกระบวนการต่อสู้ เพ่ือชีวิตของผู้ ติดเชือ้ HIV” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชามานษุยวิทยา คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2545), 6. 
11

 ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์, รหสัชุมชน: พืน้ที่ อตัลักษณ์ ภาพแทนความจริง และหลังสมัยใหม่, 32. 

12
 สรุเดช โชติอดุมพันธุ์ , “ลบัแล, แก่งคอย: เร่ืองเล่า อตัลกัษณ์ ปิตาธิปไตย,” วารสารภาษาและหนังสือ 40, 

(2552): 113. 
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จําเป็นต้องใช้ หากเป็นเพราะต้องการสร้างอตัลกัษณ์ของคนท่ีตอ่ต้านการพฒันาทางเทคโนโลยี13 

 อตัลกัษณ์จึงกลายเป็นเร่ืองของการประกอบสร้างให้เป็นไปตามความต้องการของแต่ละ

บคุคลมากขึน้ เป็นความตัง้ใจหรือจงใจท่ีจะสร้างอตัลกัษณ์หนึ่งๆ ขึน้มาให้ตนเองได้ยึดโยงเพ่ือเป็น

หลกัในการดําเนินชีวิต และมีความเก่ียวข้องกบัการนําเสนออตัลกัษณ์ดงักลา่วให้ปรากฏเป็นท่ีรับรู้ 

 

 กระบวนการสร้างและนําเสนออตัลกัษณ์อาจเกิดขึน้ได้หลายรูปแบบ14 แต่โดยรวมแล้วจะ

เกิดขึน้จากการสรรหาความแตกตา่ง (difference) ระหวา่ง “ความเป็นเรา” กบั “ความเป็นอ่ืน” เช่น 

การกําหนดอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ อาจใช้เส้นพรมแดนบนแผนท่ี ภาษา การแต่งกาย หรืออาหาร 

มาเป็นองค์ประกอบในการสรรหาความแตกตา่ง โดยสว่นใหญ่แล้วความแตกตา่งดงักลา่วมกัจะทํา

ให้เกิดขัว้ตรงข้าม (binary opposition) เช่น คนผิวขาว – คนผิวดํา คนกินหมาก – คนไม่กินหมาก 

เป็นต้น จากนัน้จะพยายามแบ่งแยกและจดัความเป็นตวัเราและความเป็นอ่ืนให้ลงช่องท่ีแตกต่าง

ดงักลา่ว และท่ีสําคญัการแบ่งแยกในลกัษณะขัว้ตรงข้ามเช่นนีก้็มกัจะมีการให้คณุค่ากับด้านใด

ด้านหนึ่งด้วยเสมอ 

 นอกจากจะอาศยัการสรรหาความแตกตา่งแล้ว กระบวนการสร้างและนําเสนออตัลกัษณ์

ยังต้องอาศยัระบบการแบ่งแยก (classificatory systems) ด้วย15 เช่น ในเร่ืองชนชัน้ อาจใช้เงิน

หรือสถานะทางสงัคมเข้ามาเป็นมาตรฐานในการแบ่งแยก ซึ่งแบ่งได้เป็นชนชัน้สงู ชนชัน้กลาง และ  

ชนชัน้กรรมาชีพ อีกทัง้มีการให้คณุคา่ในการแบ่งแยกดงักลา่วด้วย 

 

 จากท่ีกล่าวมาทัง้หมดจะเห็นว่า “อตัลกัษณ์” เป็นเร่ืองของการตัง้คําถามและให้นิยาม

ตนเองไม่ว่าจะเป็นในระดับปัจเจกบุคคลหรือระดบักลุ่ม ว่าเราเป็นใคร แสดงออกมาในด้านใด  

และเหมือนหรือแตกต่างกับคนอ่ืนกลุ่มอ่ืนอย่างไร อตัลักษณ์นัน้เป็นส่ิงท่ีเล่ือนไหล ไม่ตายตัว 

สามารถเปล่ียนแปลงได้ และท่ีสําคญัอัตลักษณ์เป็นส่ิงท่ีสามารถประกอบสร้างและนําเสนอ

ออกมาให้เห็นได้ด้วยการสรรหาความแตกตา่ง และการแบ่งแยก “เรา” กบั “เขา” เม่ือเป็นเช่นนีแ้ล้ว 

บคุคลก็สามารถประกอบสร้างและนําเสนออตัลกัษณ์ ซึ่งเป็นความตัง้ใจสร้างอตัลกัษณ์ท่ีตนเอง

ต้องการยึดโยงขึน้มาได้ เพ่ือให้เป็นหลกัยึดในการดําเนินชีวิต 

 

                                                             
13

 สรุเดช โชติอดุมพนัธ์, วาทกรรม ภาพแทน และอตัลักษณ์.  

14
 เร่ืองเดียวกนั. 

15
 เร่ืองเดียวกนั. 
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   1.2 แนวคดิเก่ียวกับภาพตัวแทน (Representation) 

 ผู้ วิจยันําแนวคิดเร่ืองภาพตวัแทนมาใช้วิเคราะห์เร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิต เร่ืองเล่า

ของเสกสรรค์นัน้สร้างขึน้จากประสบการณ์ชีวิตด้านตา่งๆ เป็นเสมือนการถ่ายทอดและนําเสนอให้

เห็นถึงความเป็น “เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ” เป็นภาพเสกสรรค์ท่ีปรากฏในเร่ืองเล่าอนัแสดงให้เห็น

ถึงอตัลกัษณ์ของตนเอง 

 คําวา่ “ภาพตวัแทน” ตรงกบัคําในภาษาองักฤษวา่ representation ซึ่งนอกจากคําว่าภาพ

ตวัแทนแล้ว บางครัง้ก็มีผู้ใช้คําวา่ “ภาพแทน” และ “ภาพเสนอ” ซึ่งส่ือความหมายเดียวกนั และคํา

วา่ representation นอกจากจะหมายถึงภาพท่ีมองเห็น รับรู้ได้แล้ว ยงัมีความหมายครอบคลมุถึง

กระบวนการในการนําเสนอภาพตวัแทนด้วย16 

 ภาพตวัแทน คือ ภาพจําลองของสรรพส่ิง รวมไปถึงความรู้ ความคิดของมนุษย์17 ซึ่งภาพ

ตัวแทนท่ีเป็นการจําลองภาพของบุคคลนัน้ๆ ก็เป็นการประกอบสร้างขึน้มา ดังท่ีกาญจนา        

แก้วเทพ18 ได้อธิบายถึงการสร้างภาพตวัแทนไว้วา่ 

 

 ...ทฤษฎีเร่ืองภาพตวัแทนเช่ือว่าความจริงไม่ได้ดํารงอยู่ แต่ขึน้อยู่กับการประกอบสร้างขึน้ 

 มาโดยคนและสงัคม    เช่น  ในกรณีของภาพตวัแทนโสเภณีในละครโทรทศัน์นัน้ มกัจะถกู 

 ประกอบสร้างให้เป็นภาพแบบฉบบั (typical) ของผู้หญิงที่แต่งตวัจดัจ้าน แต่งหน้าฉดูฉาด

 พดูจาไม่ไพเราะห ูและเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีของสงัคม... 

 

  ภาพตวัแทนจึงไมใ่ช่การสะท้อนความเป็นจริง หากแตเ่ป็นการประกอบสร้างขึน้ 

 ในวิชาส่ือศึกษา (Media Studies)19 การนําเสนอภาพตวัแทนนัน้ เป็นการนําความจริง 

หรือ “ภาพต้นแบบ” มานําเสนอซํา้อีกครัง้ โดยท่ีในการนําเสนอภาพตวัแทนดงักล่าวไม่สามารถ

นําเสนอออกมาได้ตรงกับภาพต้นแบบดัง้เดิม เน่ืองจากการนําเสนอภาพตัวแทนนัน้เป็นการนํา

                                                             
16

 วนัชนะ ทองคําเภา, ภาพตัวแทนของสมเด็จพระมหาธรรมราชาในวรรณกรรมไทย (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554), 13. 
17

 ธเนศ วงศ์ยานนาวา, “ภาพตัวแทน แทนสิ่งที่แทนไม่ได้,” จุลสารไทยคดีศึกษา 12, 1(สิงหาคม – ตุลาคม 

2543): 16 – 18, อ้างถึงใน กษริน วงศ์กิตติชวลิต, “ภาพตัวแทนของพระสริุโยทยัในวรรณกรรมไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552), 21. 
18

 กาญจนา แก้วเทพ, สายธารแห่งนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกับส่ือสารศึกษา  (กรุงเทพฯ:        

ภาพพิมพ์, 2551), 687. 
19

 กาญจนา แก้วเทพ, “สือ่และวฒันธรรมศึกษากบัสงัคมไทย,” 14. 
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ภาพต้นแบบมานําเสนอครัง้ใหม ่ดงันัน้ ภาพท่ีถกูนําเสนอออกมาจึงมิได้มีคณุสมบัติเท่าเทียมกับ

ความจริงดัง้เดิม หากเป็นได้เพียง “ตวัแทน” ท่ี “คล้ายคลงึ” กบัความจริงหรือภาพต้นแบบเท่านัน้ 

 เช่นนัน้แล้ว ภาพตัวแทนจึงมิใช่ภาพดัง้เดิมท่ีเคยเป็นหรือมีอยู่ แต่เป็นภาพท่ีเกิดจาก    

การสร้างขึน้ใหม่ และภาพตัวแทนดังกล่าวจะมีลักษณะอย่างไรนัน้ก็ขึน้อยู่กับว่าถูกนําเสนอ

อย่างไร หรือถกูนิยามอย่างไร ดงัท่ีสํานกัปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) ได้อธิบายไว้วา่ 

 

 ...ภาพตวัแทน มิใช่สิง่ที่เคยเป็นอยู่ หรือมีอยู่ แต่เป็นผลผลติของการประกอบสร้างขึน้ใหม่

 ตลอดเวลา   ภาพตวัแทนจะมีลกัษณะเป็นอย่างไร   จงึขึน้อยู่กบัว่าภาพนัน้จะถกูนําเสนอ

 ออกมาอย่างไร  หรือกลา่วในแง่ของภาษาคือ ภาพตวัแทนนัน้ถกูนิยาม หรือถูกเลา่เร่ืองใน

 ลกัษณะใด... 

 

 สาเหตท่ีุภาพตวัแทนมีคณุสมบตัิเพียงคล้ายคลึง และแปรเปล่ียนไปจากภาพต้นแบบนัน้ 

เน่ืองจากคณุสมบตัิบางประการได้ถกู “ส่ือกลาง” ท่ีใช้ในการนําเสนอบิดเบือนภาพต้นแบบไป ซึ่ง

ส่ือกลางท่ีเป็นเคร่ืองมือในการนําเสนอดงักลา่วนัน้เป็นอะไรก็ได้ท่ีสามารถใช้ในการนําเสนอได้ ไม่

วา่จะเป็น ภาพวาด โทรทศัน์ วิทยุ หรือภาษา ก็ล้วนแล้วแต่เป็นส่ือในการนําเสนอภาพตวัแทนได้

ทัง้สิน้ 

 ไมเคิล โอ ชอจ์เนสซี (Michael O’ Shaughnessy) และ เจน สเตดเลอร์ (Jane Stadler)20 

ได้แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง “ภาพต้นแบบ ส่ือ และภาพตวัแทน” ไว้ดงันี ้

 

“ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาพต้นแบบ ส่ือ ภาพตัวแทน” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20

 Michael O’ Shaughnessy and Jane Stadler, Media and society: an introduction, 3rd ed. (Victoria: 

Oxford University Press, 2005), อ้างถึงใน วันชนะ ทองคําเภา, ภาพตัวแทนของสมเด็จพระมหาธรรมราชาใน

วรรณกรรมไทย (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554), 15. 

สรรพส่ิง / 

ความเป็น

จริง  

(The world / 

 

ภาพ / ตัวบท

(Image / 

Text) 

 
การนําเสนอผ่านส่ือ 

(media representation) 

การประกอบสร้างโดยส่ือ 

(media construction) 

การตีความโดยส่ือ 

(media interpretation) 
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 จากแผนภมิูท่ีแสดงความสมัพนัธ์ข้างต้นจะเห็นว่าส่ิงต่างๆ ล้วนถูกนําเสนอผ่านส่ือกลาง 

ดงันัน้ในกระบวนการนําเสนอภาพตวัแทนนี ้“ส่ือ” จึงมีบทบาทในการบิดเบือนภาพของส่ิงต่างๆ 

ด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี ้คือ การนําเสนอ เป็นการให้ความหมายแก่ส่ิงต่างๆ การประกอบสร้าง เป็น

การดึงความหมายต่างๆ ท่ีมีอยู่ในวัฒนธรรมมาให้ความหมายแก่ส่ิงท่ีถูกนําเสนอ และวิธีการ

สดุท้าย การตีความ เป็นการแปลความหมายของส่ิงท่ีนําเสนอให้เป็นไปในทิศทางท่ีผู้ส่งสารเข้าใจ 

หลงัจากนัน้เม่ือผา่นกระบวนการดงักลา่วแล้ว ก็จะได้ภาพ หรือ ตวับท ซึ่งมีลกัษณะแปรเปล่ียนไป

จากส่ิงท่ีเป็นต้นแบบ 

 นอกจากนัน้ จากแผนภูมิความสัมพันธ์จะเห็นว่าลูกศรท่ีอยู่ระหว่างกรอบสรรพส่ิง/    

ความเป็นจริงกบักรอบของสื่อกลางนัน้เป็นลกูศรสองด้าน แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ตวัความจริงหรือ

ภาพต้นแบบเองก็ถกูนําเสนอผา่นส่ือกลางเช่นกัน จึงต้องมีลกูศรชีก้ลบัเพ่ือส่ือว่าตวัความจริงก็มี

ท่ีมาจากการนําเสนอภาพตวัแทนด้วยเช่นเดียวกนั 

 จะเห็นวา่ในการนําเสนอภาพตวัแทนนัน้ ภาพตวัแทนท่ีได้จะมีคณุสมบัติไม่เท่าเทียมกับ

ภาพต้นแบบดัง้เดิม อนัเป็นผลมาจากสื่อกลางท่ีใช้นําเสนอ สจ๊วต ฮอลล์ กล่าวว่า ส่ือท่ีมีบทบาท

มากท่ีสดุในการนําเสนอภาพตวัแทนนัน้คือ “ภาษา” เน่ืองจากมนุษย์คิดและเข้าใจส่ิงต่างๆ ผ่าน

ภาษาทัง้สิน้ 

 

 ในกระบวนการนําเสนอภาพตวัแทน (System of representation)21 นัน้มี 2 ระดบัด้วยกัน 

กล่าวคือ ระดับท่ีหนึ่ง เป็นการนําเสนอภาพแทนในใจ (mental representation) คือ ความรู้   

ความเข้าใจ หรือชุดความคิดท่ีมีต่อสรรพส่ิงทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม อาจเรียกว่าเป็น     

มโนทศัน์ท่ีมีตอ่สรรพส่ิง ส่วนระดบัท่ีสองนัน้ คือ การนําเสนอภาพแทนภายนอก เป็นการส่ือสาร

ความรู้ ความเข้าใจ หรือชดุความคิดท่ีมีอยู่ในใจออกมาให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้ด้วยระบบสญัญะหนึ่งๆ เช่น 

ภาษา เป็นต้น 

 ภาษาจึงเป็นส่ือท่ีมีบทบาทสําคญัในการนําเสนอภาพตวัแทน22 สจ๊วต ฮอลล์ จึงได้ให้

ความหมายของการนําเสนอภาพตวัแทนไว้ว่า การนําเสนอภาพตวัแทนนัน้เป็นการใช้ภาษาเพ่ือ

กล่าวถึงหรือนําเสนอสรรพส่ิงโดยท่ีมีการเน้นยํา้ความหมาย การนําเสนอภาพตัวแทนเป็น

กระบวนการผลิตความหมายจากมโนทศัน์ในความคิดของเราผ่านทางภาษา ภาพตวัแทนจึงเป็น

ส่ิงท่ีเช่ือมโยงมโนทศัน์กบัภาษาเข้าด้วยกนั         เพ่ือใช้อ้างอิงถึงโลกแห่งความจริงหรือแม้แตโ่ลก 
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 สรุเดช โชติอดุมพนัธุ์, วาทกรรม ภาพแทน และอตัลักษณ์. 

22
 วนัชนะ ทองคําเภา, ภาพตัวแทนของสมเด็จพระมหาธรรมราชาในวรรณกรรมไทย, 17. 
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จินตนาการ 

 

 การนําเสนอภาพตัวแทนจึงมิใช่กระบวนการท่ีโปร่งใส หรือถ่ายทอดส่ิงต่างๆ อย่าง

ตรงไปตรงมา หากแตแ่ฝงการสร้างความหมายเอาไว้ด้วย23 กลา่วคือ สรรพส่ิงนัน้มิได้มีความหมาย

ในตวัเอง แต่ผู้ นําเสนอภาพตวัแทนดงักล่าวเป็นผู้ ท่ีใส่ความหมายลงไปในกระบวนการนําเสนอ 

เช่นนัน้แล้วผู้ นําเสนอจึงนับว่ามีบทบาทสําคญัอย่างมาก เน่ืองจากเป็นผู้ กําหนดกรอบและให้

ความหมายกบัสรรพส่ิงซึ่งมิได้มีความหมายในตนเอง 

 ไมเ่พียงแตมี่บทบาทในการกําหนดความหมายลงในส่ิงท่ีนําเสนอเท่านัน้ ทวา่ผู้นําเสนอยงั

สามารถเลือกนําเสนอเฉพาะด้านท่ีตนเองต้องการได้ด้วย ดังท่ี นพพร ประชากุล24 กล่าวว่า        

การนําเสนอภาพตวัแทนนัน้จะ “...เลือกเอาคณุลกัษณะบางอย่างมาขบัเน้น แล้วนําเสนอประหนึ่ง

วา่เป็นตวัแทนของทัง้หมด...”  

 การเลือกเพียงบางด้านมาขบัเน้นและเน้นยํา้ให้เสมือนวา่คือทัง้หมดของสิ่งดงักลา่ว เช่น  

กรณีของคนท่ีเป็นอาชญากร ในชีวิตจริงบุคคลผู้ นีอ้าจมีหลายด้านท่ีนอกเหนือไปจากการกระทํา

ความผิด เป็นต้นวา่เป็นพ่อท่ีดีของลกู เป็นคนรักเพ่ือนพ้อง แต่ผู้ นําเสนอเลือกท่ีจะหยิบยกเฉพาะ

ด้านท่ีบคุคลผู้นีก้ระทําความผิดมานําเสนอเพียงด้านเดียวเพ่ือสร้างให้เป็นผู้ ร้าย เรียกได้ว่าบุคคล

ซึ่งย่อมประกอบด้วยทัง้ด้านดีและด้านร้าย แตเ่ลือกนําเสนอเพียงด้านร้ายประหนึ่งว่าเป็นทุกด้าน

ทัง้หมดของผู้นี ้เพ่ือทําให้กลายเป็นผู้ ร้ายโดยสมบรูณ์ 

 

 ดงัท่ีกลา่วมาทัง้หมด จะเห็นวา่ “ภาพตวัแทน” เป็นผลผลิตมาจากกระบวนการสร้างภาพ

ตวัแทน เป็นภาพท่ีแทนความจริงหรือภาพต้นแบบ แต่กระนัน้ภาพตวัแทนดงักล่าวก็ทําได้เพียง

คล้ายคลงึกบัภาพต้นแบบเท่านัน้ เน่ืองจากคณุสมบัติบางประการได้ถูกส่ือกลางในกระบวนการ

นําเสนอบิดเบือนไป ไมว่า่จะเป็นการนําเสนอ การประกอบสร้าง และการตีความโดยส่ือ ซึ่งส่ือท่ีมี

บทบาทท่ีสดุก็คือภาษา และความแปรเปล่ียนหรือการบิดเบือนท่ีวา่นีก้็รวมถึงตวัผู้นําเสนอเองด้วย 

ท่ีจะเลือกนําเสนอเพียงบางด้านให้เสมือนวา่เป็นคณุสมบตัิทัง้หมดของสิ่งนัน้ๆ 
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 สรุเดช โชติอดุมพนัธุ์, วาทกรรม ภาพแทน และอตัลักษณ์. 

24
 นพพร ประชากลุ, “การวิจารณ์ในแนวหลงัอาณานิคม: อาวธุทีถ่กูเมินในกระแสวิชาการของโลกที่สาม,” ใน ยอก

อกัษร ย้อนความคดิ เล่ม 2 ว่าด้วยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์, เสนาะ เจริญพร, และไอดา        

อรุณวงศ์, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: อา่น, 2552), 415. 
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 เช่นนัน้แล้ว การนําเสนอภาพตัวแทนจึงมิใช่การนําเสนอภาพต้นแบบออกมาอย่าง

ตรงไปตรงมา กรณีภาพตวัแทนของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลท่ีปรากฏในเร่ืองเล่าจากประสบการณ์

ชีวิตก็เช่นเดียวกนั เป็นการเลือกบางด้านมานําเสนอให้เป็นภาพของเสกสรรค์ โดยท่ีมีการเน้นยํา้ 

ขบัเน้นภาพดงักลา่วโดยกลวิธีทางภาษา ผา่นพืน้ท่ีทางวรรณกรรมหรือเร่ืองเล่าจากประสบการณ์

ชีวิตของตนเอง 

 

 1.3 แนวคดิเก่ียวกับเร่ืองเล่า (Narrative) 

 คําวา่ “เร่ืองเลา่” ได้มีผู้ให้ความหมายของเร่ืองเลา่ไว้จํานวนมาก ดงันี ้

 คริส บลัดิค (Chris Buldick)25 ให้ความหมายของ เร่ืองเลา่ วา่เป็นการเลา่เร่ืองจากผู้ เล่าสู่

ผู้ ฟัง อาจเป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริง หรือเป็นเร่ืองท่ีแตง่ขึน้ หรือการเล่าเหตกุารณ์ท่ีเช่ือมร้อยเป็น

ลําดบั ดงัท่ีว่า “...A telling of some true or fictitious event or connected sequence of 

events, Recounted by a narrator to a narrattee.” 

 

 วิลเลียม ฮาร์มอน (William Harmon) และ ฮิวจ์ ฮอลแมน (Hugh Holman)26 อธิบายว่า 

เร่ืองเลา่ คือ เร่ืองราวของเหตกุารณ์ หรือทุกส่ิงทุกอย่างท่ีถูกเล่า โดยเร่ืองเล่านัน้มี 2 รูปแบบ คือ 

รูปแบบท่ี 1 เป็นเร่ืองเลา่ท่ีไมซ่บัซ้อน เลา่เร่ืองตามลําดบัเวลา เช่น รายงานในหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น 

และรูปแบบท่ี 2 เป็นเร่ืองเลา่ท่ีมีโครงเร่ือง ซึ่งมิได้เลา่เร่ืองเรียงลําดบัเหตกุารณ์ตามลําดบัเวลา แต่

จดัเรียงเหตกุารณ์ตามกฎเกณฑ์ของโครงเร่ืองและประเภทของเร่ือง 

 

 อลนั มนัสโลว์ (Alun Munslow)27 ให้ความหมายของเร่ืองเล่าว่าเป็นการส่ือสารโดยการ

เล่าเร่ือง หรือบรรยายลําดบัของส่ิงท่ีเกิดขึน้หรือลําดบัของเหตกุารณ์ โดยการสร้างความหมาย

                                                             
25

 Chris Baldick, The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms (New York: Oxford University Press, 

2004), 165. 
26

 William Harmon and Hugh Holman, A Hand book to Literature (New Jersey: Prentice Hall, 2003), 

328, อ้างถึงใน มารศรี สอทพิย์, “เร่ืองเล่าทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช: กลวิธีการเล่าเร่ืองกับการ

สร้างภาพลกัษณ์” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2551), 12. 
27

 Alun Munslow, Narrative and History (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007), 138, อ้างถึงใน มารศรี  

สอทิพย์, “เร่ืองเล่าทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช : กลวิธีการเล่าเร่ืองกับการสร้างภาพลกัษณ์” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551), 12. 
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เช่ือมโยงระหว่างกัน ดังท่ีว่า “the communication (telling recounting) of sequence of 

happenings or events by establishing a meaningful connection between them.”  

 

 ขณะท่ีพจนานุกรมศพัท์วรรณกรรมองักฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน28 ได้นิยาม

ความหมายของเร่ืองเล่าไว้ว่า คือ งานเขียนท่ีมีเนือ้หาเป็นเร่ืองราวหรือเหตกุารณ์ อาจแต่งเป็น  

ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง เป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริงหรือเป็นเร่ืองท่ีแต่งขึน้ หรือเป็นผลสืบเน่ืองจาก

เหตกุารณ์นัน้ๆ ก็ได้ อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเร่ืองเล่าก็คือเหตกุารณ์ประเภทใดๆ ก็ได้ท่ีนํามา

บรรยายให้ทราบ 

  

 จากความหมายท่ีมีผู้ได้นิยามเก่ียวกบัเร่ืองเลา่เอาไว้ดงัท่ีกลา่วมาข้างต้น ทําให้พอจะสรุป

ได้วา่ เร่ืองเลา่ คือ เร่ืองราวหรือเหตกุารณ์ท่ีร้อยเรียงกนั โดยหมายรวมถึงทัง้เร่ืองท่ีเกิดขึน้จริงและ

เร่ืองท่ีแตง่ขึน้ท่ีถกูนํามาเลา่โดยผู้เลา่เร่ืองสูผู่้ ฟัง 

 

 การศึกษาเร่ืองเล่าพัฒนาขึน้อย่างจริงจังในช่วงหลงัคริสต์ศตวรรษท่ี 20 เกิดการศึกษา

เก่ียวกบัเร่ืองเลา่โดยเฉพาะ เรียกวา่ “ศาสตร์เร่ืองเลา่” (Narratology)29 เป็นศาสตร์ท่ีศกึษาเร่ืองเลา่ 

ซึ่งศาสตร์ดงักลา่วเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทศัน์เก่ียวกบัการศกึษาเร่ืองเลา่ 3 ประเด็น

หลกัด้วยกนั คือ การเปล่ียนแปลงด้านนิยาม การเปล่ียนแปลงด้านขอบเขต และการเปล่ียนแปลง

ด้านวตัถปุระสงค์ในการศกึษาเร่ืองเลา่ 

 

“การเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์ในการศกึษาเร่ืองเล่า” 

 

 

 

 

 

                                                             
28

 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ – ไทย (กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน, 2545), 

278. 
29

 อบุลรัตน์ ศิริยวุศกัดิ,์ ถิรนนัท์ อนวชัศิริวงศ์, และ ศจุีรา สวุีรานนท์, บรรณาธิการ, จินตทัศน์ทางสังคมในภาษา

ส่ือมวลชน (กรุงเทพฯ: โครงการหนงัสอืชดุวิจยัและพฒันานิเทศศาสตร์, 2542), 3 – 7. 

นิยาม: Reflection 

 

ขอบเขต: Fiction 

 

วัตถุประสงค์: Appreciation 

นิยาม: Construction 

 

ขอบเขต: Non – fiction 

 

วัตถุประสงค์: Understanding 
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 ความเปล่ียนแปลงในด้านนิยามของเร่ืองเลา่นัน้ แตเ่ดิมเช่ือว่าเร่ืองเล่าเป็นการลอกเลียน

และสะท้อน (reflection) ความเป็นจริง ทําให้การศึกษาเร่ืองเล่านัน้มีแนวโน้มท่ีมกัจะนําตรรกะท่ี

ใช้ในโลกของความเป็นจริงมาใช้กบัเร่ืองเลา่ด้วย เช่น การศกึษาจิตวิทยาของตวัละคร เม่ือเร่ืองเลา่

เป็นการสะท้อนความจริงแล้ว ก็จะศึกษาตวัละครเสมือนว่าเป็นคนจริงๆ บ้างก็นํากฎเกณฑ์ทาง

สงัคมท่ีใช้กบัคนในสงัคมจริงไปใช้ตดัสินประเมินตวัละคร เป็นต้น เช่นนีแ้ล้วจึงย่อมไม่เห็นว่าเร่ือง

เล่านัน้มีการประกอบสร้างและมีตรรกะภายในตนเอง โดยมิได้เก่ียวพันหรือเช่ือมโยงกับโลก

ภายนอกหรือโลกความเป็นจริง 

 ทศันะดงักลา่วเปล่ียนแปลงไปสูค่วามคิดท่ีวา่เร่ืองเลา่เป็นการนําเสนอเหตกุารณ์ชดุหนึง่ ท่ี

มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ตัง้แต่ต้นจนจบ มีการสร้างตอนต้นตอนจบให้กับ

เหตุการณ์ หรืออาจจบแบบค้างไว้ก็ได้ และความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์จะเป็นไปตาม      

แบบแผน ในขณะท่ีชีวิตจริงนัน้ไมส่ามารถระบุตอนต้นหรือตอนจบได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเร่ืองเล่า

นัน้เป็นการประกอบสร้างขึน้ (construction) และมีตรรกะภายในเร่ืองเลา่เอง 

 

 ประเดน็ตอ่มา คือความเปล่ียนแปลงในด้านขอบเขตของเร่ืองเล่า จากเดิมท่ีเร่ืองเล่านัน้

จํากดัอยู่เพียงเร่ืองท่ีแตง่ขึน้หรือบนัเทิงคดี (fiction) ประเภทเร่ืองสัน้และนวนิยาย ก็เปล่ียนมาให้

ความสําคญัและพิจารณาเร่ืองเล่าประเภทอ่ืนๆ ด้วย เช่น ข่าวและสารคดี (non - fiction) ซึ่งเป็น

เร่ืองท่ีเกิดขึน้จริงหรือสารคดี  

ขอบเขตของเร่ืองเลา่ท่ีครอบคลมุถึงงานประเภทข่าวและสารคดีเช่นนีมิ้ได้หมายความว่า

เป็นเร่ืองท่ีแตง่ขึน้หรือเป็นเร่ืองไมจ่ริงแตอ่ย่างใด แตท่วา่ขา่วและสารคดีท่ีแม้จะถ่ายทอดความเป็น

จริงก็ย่อมต้องผ่านกระบวนการเล่าเร่ือง ซึ่งมีการเลือกสรรส่ิงท่ีจะนํามาเล่า ประเด็นใดท่ีจะให้

ความสําคญัหรือเน้นยํา้ให้โดดเดน่ขึน้ และประเดน็ใดท่ีจะละไว้ไมก่ลา่วถึง อีกทัง้การเล่าก็มิได้เล่า

ตัง้แตต้่นจนจบเหตกุารณ์ และอาจมีการสลบัลําดบัเวลาด้วย เม่ือเป็นเช่นนัน้ก็ทําให้ข่าว สารคดี 

หรือเร่ืองเลา่ท่ีเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้จริงก็ยังต้องผ่านกระบวนการนําเสนอเช่นเดียวกันกับบันเทิงคดี

ประเภทเร่ืองสัน้หรือนวนิยาย 

 

ส่วนความเปล่ียนแปลงในประเด็นสดุท้าย คือ ความเปล่ียนแปลงด้านวตัถุประสงค์ใน

การศกึษาเร่ืองเลา่ ซึ่งสมัพนัธ์กบัความเปล่ียนแปลงด้านขอบเขตของเร่ืองเลา่ท่ีขยายกว้างมากขึน้ 

กล่าวคือ แต่เดิมนัน้ความมุ่งหมายของการศึกษาเร่ืองเล่าท่ียังจํากัดขอบเขตอยู่เพียงเร่ืองแต่ง 

(fiction) นัน้ เป็นการศกึษาในเชิงสนุทรียศาสตร์เพ่ือจุดประสงค์ในเชิงสนุทรียะ หากเม่ือขอบเขต
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ของเร่ืองเล่าได้ขยายกว้างขึน้ครอบคลุมถึงเ ร่ืองเล่าประเภทอ่ืนๆ (non - fiction) ด้วยแล้ว 

จดุมุง่หมายในการศกึษาจึงต้องเปล่ียนมาเน้นท่ีการทําความเข้าใจ (understanding) กระบวนการ

ส่ือความหมายในเร่ืองเลา่ นําไปสู่การวิเคราะห์เร่ืองคติ ค่านิยม อดุมการณ์ท่ีส่ือผ่านเร่ืองเล่า ซึ่ง

เป็นการศกึษาท่ีมีแนวโน้มไปในเชิงวฒันธรรมศกึษามากขึน้ 

จากการเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ในการศกึษาเร่ืองเลา่ดงักลา่ว จะเห็นวา่เร่ืองเลา่นัน้เป็น

เร่ืองราวหรือเหตกุารณ์ใดก็ได้ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองท่ีแต่งขึน้หรือเร่ืองท่ีเกิดขึน้จริง ท่ีถูกเล่าจากผู้ เล่า

ไปสูผู่้ ฟัง โดยเร่ืองเลา่ท่ีวา่นัน้ก็เป็นการประกอบสร้างจากผู้เลา่เร่ือง 

 

เช่นนัน้แล้ว งานประเภทสารคดีซึ่งเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้จริง (non - fiction) ก็ไม่แตกต่างกับ

บนัเทิงคดีในด้านการสร้างเร่ืองท่ีนําเร่ืองราวซึ่งอาจไมป่ะติดปะตอ่กนัมาร้อยเรียงกัน เป็นเร่ืองราว

ท่ีมีจดุเร่ิมต้นและจดุจบ และถือวา่สารคดีก็เป็นเร่ืองเลา่เร่ืองหนึ่งเช่นกัน ดงัท่ีสรณัฐ ไตลงัคะ30 ได้

อธิบายถึงการสร้างเร่ืองเลา่ประเภทประวตัิชีวิตไว้วา่ 

 

...เดิมทีเช่ือกนัว่าการเลา่ประวติัชีวิตของคนๆ หนึง่   เป็นการบรรยายเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ใน

 อดีตตามความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมา แต่แท้จริงแล้วประวติัชีวิตก็เป็นเร่ืองเลา่ประเภท

 หนึง่ที่มีลกัษณะการสร้างเร่ืองไม่แตกต่างจากบนัเทิงคดี     นัน่ก็คือมีวิธีการสร้างโครงเร่ือง

 แบบเดียวกนั  โดยการนําเหตุการณ์ต่างๆ   ที่เป็นสว่นเสีย้วและกระจดักระจายมาเรียงร้อย

 อย่างเป็นเหตเุป็นผล กลายเป็นโครงเร่ืองที่มีจุดเร่ิมต้น มีตอนกลาง และตอนจบ... 

 

 จะเห็นได้วา่เร่ืองเลา่เป็นการประกอบสร้าง และมิได้สะท้อนโลกอย่างตรงไปตรงมา31 แต่

เป็นความพยายามของมนษุย์ซึ่งในท่ีนีก้็คือผู้ เล่าเร่ือง ท่ีจะตีความความเป็นจริงรอบตวัหรือสร้าง

ความเป็นจริงขึน้มา ดงันัน้ เร่ืองเลา่จึงมีบทบาทสําคญัท่ีนอกจากเนือ้หาของเร่ืองเลา่จะทําให้เข้าใจ

โลกแล้ว ยงัทําให้เข้าใจถึงผู้ เลา่เร่ือง และการตีความประสบการณ์ของผู้เลา่เร่ืองด้วย 

 นอกจากนัน้ เร่ืองเล่ายังมีอํานาจทําให้รู้สึกว่าทุกส่ิงทุกอย่างมีความหมายและสามารถ

อธิบายได้ โดยท่ีทัง้ผู้ เลา่และผู้ฟังตา่งก็ยอมรับและคาดหวงัวา่เร่ืองเลา่นัน้มีขึน้เพ่ือส่ือความหมาย 

ใดความหมายหนึ่ง ดงัท่ีชศูกัดิ ์  ภทัรกลุวณิชย์32 ได้กลา่วถึงเร่ืองเลา่และอํานาจของเร่ืองเลา่ไว้วา่ 

                                                             
30

 สรณัฐ ไตลงัคะ, “ลบัแล, แก่งคอย: อาํนาจของเร่ืองเลา่กบัการทาํลาย/สร้างตวัตน,” วารสารภาษาและหนังสือ 

40, (2552): 101. 
31

 สรุเดช โชติอดุมพนัธุ์, “ลบัแล, แก่งคอย: เร่ืองเลา่ อตัลกัษณ์ ปิตาธิปไตย,” 112. 

32
 ชศูกัดิ ์  ภทัรกลุวณิชย์, เชิงอรรถวฒันธรรม (กรุงเทพฯ: มติชน, 2535), 6 – 7. 
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 ...เร่ืองเลา่ คือการนําเร่ืองราวมาจดัลาํดบัเพื่อสือ่ความหมาย    แม้แต่เร่ืองเลา่ที่สะเปะสะปะ

 และสบัสนที่สดุ อย่างน้อยก็ทําหน้าที่สือ่ถึง “ความไร้ความหมาย” ของเร่ืองเลา่นัน้  และนี่คือ

 ที่มาของอํานาจของเร่ืองเลา่  เพราะทัง้ผู้ เลา่และผู้ ฟังต่างยอมรับและคาดหวงัร่วมกนัว่าเร่ือง

 เลา่นัน้มีเพื่อสือ่ความหมายใดความหมายหนึง่...เร่ืองเลา่มีอํานาจ  เพราะเร่ืองเลา่สร้างภาพ

 ลวงตาให้เรารู้สกึว่า ชีวิตนัน้มีที่มาและที่ไปของมนั ทกุอย่างมีความหมายและอธิบายได้... 

 

 เม่ือพิจารณาแนวความคิดเก่ียวกับเร่ืองเล่าดังท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว เ ร่ืองเล่าจาก

ประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุท่ีนํามาศกึษาทัง้ 11 เล่มนี ้ก็อยู่ในฐานะของเร่ืองเล่า

เช่นกนั คือเป็นเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตท่ีมิได้นําเสนอชีวิตอย่างตรงไปตรงมา หากแต่ผ่าน

กระบวนการในการนําเสนอ ทัง้การเลือกประสบการณ์บางเร่ืองมานําเสนอ การขับเน้น

ประสบการณ์และเหตุการณ์บางอย่างให้เด่นชัดด้วยกลวิธีทางภาษา เป็นการประกอบสร้าง     

เร่ืองเลา่จากประสบการณ์ในชีวิตให้เป็นไปอย่างท่ีต้องการ 

  

 ผู้ วิจัยได้นําแนวคิดทัง้ 3 เร่ือง คือ แนวคิดเร่ืองอตัลกัษณ์ แนวคิดเร่ืองภาพตวัแทน และ

แนวคิดเร่ืองเร่ืองเล่ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์ 

ประเสริฐกลุ ในฐานะของเร่ืองเลา่ท่ีเป็นการประกอบสร้างของผู้ เล่าซึ่งในท่ีนีก้็คือตวัเสกสรรค์เอง 

และเป็นพืน้ท่ีสําคญัในการสร้างอตัลกัษณ์ของตนเองด้วยการสร้างภาพตวัแทนในเร่ืองเล่า ผ่าน

กระบวนการนําเสนอโดยมีภาษาเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีมีบทบาททําให้ภาพตวัแทนของเสกสรรค์

นัน้ปรากฏออกมาดงัท่ีตนเองต้องการ 

  

2. เอกสารและงานวจัิยท่ีเก่ียวข้อง 

 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา “การประกอบสร้างอตัลกัษณ์ของนักเขียน: 

กรณีศึกษาเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล” ผู้ วิจัยได้แยกออกเป็น         

3 ประเภทด้วยกนั ดงันี ้

 2.1 การสร้างเร่ืองเลา่และการใช้เร่ืองเลา่ในการสร้างอตัลกัษณ์ 

 2.2 การนําเสนอภาพตวัแทน / ภาพลกัษณ์ในงานวรรณกรรม 

 2.3 การศกึษาวรรณกรรมของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุในประเดน็ตา่งๆ 

 

 2.1 การสร้างเร่ืองเล่าและการใช้เร่ืองเล่าในการสร้างอัตลักษณ์ 

 งานวิจยัเก่ียวกบัการสร้างเร่ืองเลา่และการใช้เร่ืองเลา่เพ่ือสร้างอตัลกัษณ์สว่นใหญ่เป็น 
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การศกึษาวรรณกรรมของกลุม่ชายขอบ เช่น วรรณกรรมของกลุม่เพศท่ีสาม วรรณกรรมของผู้ ป่วย  

เป็นต้น ซึ่งคนกลุม่นีม้กัอยู่ภายใต้วาทกรรมของกลุม่คนท่ีเป็นกระแสหลกัของสงัคม ทําให้ไมมี่พืน้ท่ี

ในสงัคม ดงันัน้ การสร้างวรรณกรรมหรือเร่ืองเลา่จึงเป็นพืน้ท่ีสําคญัในการนําเสนออตัลกัษณ์ของ

บคุคลกลุม่นี ้รวมทัง้เป็นการตอบโต้วาทกรรมกระแสหลกั พร้อมทัง้ให้ความหมายตนเอง 

 เร่ืองเล่าท่ีนํามาศึกษาในงานวิจัยกลุ่มนีมี้หลายประเภท ได้แก่ วรรณกรรมเยาวชนของ

นกัเขียนอเมริกันเชือ้สายจีน อตัชีวประวตัิเกย์ เร่ืองเล่าความเจ็บป่วย นวนิยายเชิงอตัชีวประวตัิ 

รวมทัง้วรรณกรรมออนไลน์ 

 

 งานวิจยัด้านการสร้างเร่ืองเลา่ และใช้เร่ืองเลา่เป็นส่ือในการสร้างและนําเสนออตัลกัษณ์

นัน้มีด้วยกนั 5 เร่ือง ดงันี ้

 1. การใช้เร่ืองเล่าและตํานานในการสร้างอตัลกัษณ์ในวรรณกรรมเยาวชนของนักเขียน

อเมริกนัเชือ้สายจีนร่วมสมยั 

 2. การสร้างเร่ืองเล่าในนวนิยายเชิงอตัชีวประวตัิของนักเขียนสตรีพลดัถ่ิน: การศึกษา

เปรียบเทียบ The memoirs of a survivor กบั The house of the spirits 

 3. เร่ืองเล่าเกย์ในชุมชนวรรณกรรมออนไลน์: กรณีศึกษากลุ่ม “บลสูกายโซไซตี”้ ใน 

www.pantip.com 

 4. การสร้างอตัลกัษณ์เกย์ในงานเขียนแนวอตัชีวประวตัิเกย์ร่วมสมยั 

 5. เร่ืองเลา่ความเจ็บป่วย: การนําเสนอตวัตนของผู้ป่วยในสงัคมหลงัสมยัใหม ่

งานวิจยัดงักลา่วมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

 พัณณิดา ภมิูวัฒน์33 ศึกษาเร่ือง “การใช้เร่ืองเล่าและตํานานในการสร้างอตัลักษณ์ใน

วรรณกรรมเยาวชนของนกัเขียนอเมริกนัเชือ้สายจีนร่วมสมยั” วรรณกรรมท่ีนํามาศึกษาวิเคราะห์

คือวรรณกรรมเยาวชนของนักเขียนอเมริกันเชือ้สายจีน จํานวน 4 เล่ม คือ 1. Dragonwings ของ 

ลอว์เรนซ์ เยป 2. In the year of th Boar and Jackie Robinson ของ เบตต์ เปา ลอร์ด 3. Donald 

Duk ของ แฟรงค์ ชิน และ 4. Ties that bind, ties that break ของ เลนซีย์ นามิโอกะ โดยมุ่ง

พิจารณาในประเดน็ภมิูหลงัทางสงัคมของนกัเขียนเยาวชนชาวอเมริกนัเชือ้สายจีนร่วมสมยั บริบท

                                                             
 

33
 พณัณิดา ภมูิวฒัน์, “การใช้เร่ืองเลา่และตํานานในการสร้างอตัลกัษณ์ในวรรณกรรมเยาวชนของนกัเขียนอเมริกัน

เชือ้สายจีนร่วมสมัย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2549), 194 – 202. 
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ทางประวตัิศาสตร์ของชาวอเมริกนัเชือ้สายจีน รวมถึงการนําเร่ืองเล่าและตํานานจีนและอเมริกา

มาใช้เพ่ือสร้างอตัลกัษณ์ของชาวอเมริกนัเชือ้สายจีนในวรรณกรรมเยาวชน 

 ผลการศึกษาพบว่า ชาวอเมริกันเชือ้สายจีนสร้างอตัลกัษณ์โดยการตีความความเป็น

อเมริกนัในรูปแบบของตนเองเพ่ือสร้างเร่ืองเลา่แบบอเมริกนัเชือ้สายจีนขึน้ เร่ืองเลา่และตํานานใน

วรรณกรรมเยาวชนท่ีนํามาศกึษานัน้มีด้วยกนั 2 รูปแบบ รูปแบบแรก คือ โครงสร้างการปรับเปล่ียน

เร่ืองเลา่ โดยตวัละครเอกแตล่ะเร่ืองจะใช้ชีวิตทัง้ในเร่ืองเลา่แบบจีนและอเมริกนั ตวัละครเอกจะทํา

ความเข้าใจและผสมผสานเร่ืองเลา่ทัง้สองชดุ เพ่ือสร้างเป็นเร่ืองเลา่ของชาวอเมริกนัเชือ้สายจีนใน

รูปแบบของตน ซึ่งเร่ืองเลา่ดงักล่าวมีส่วนช่วยสร้างอตัลกัษณ์ความเป็นอเมริกันเชือ้สายจีน ส่วน

รูปแบบท่ี 2 นัน้คือการแทรกเร่ืองเลา่จีน เร่ืองเลา่อเมริกนัเชือ้สายจีน และตํานานจีนลงในเร่ืองเล่า

กระแสหลกัเพ่ืออ้างสิทธิในพืน้ท่ีอเมริกา และให้ชาวอเมริกันเชือ้สายจีนได้มีโอกาสในการอธิบาย

เร่ืองราวของตนเอง ทําให้อตัลกัษณ์ของชาวอเมริกนัเชือ้สายจีนท่ีถกูกดทบัจากเร่ืองเลา่กระแสหลกั

สามารถปรากฏขึน้ได้ ซึ่งนกัเขียนทัง้ 4 คนก็มองปัญหาแตกต่างกัน เน่ืองจากพืน้ฐานจากวยัเด็ก

และประสบการณ์ในการดําเนินชีวิต 

 นอกจากนัน้ วรรณกรรมทัง้ 4 เลม่ยงัคงลกัษณะของวรรณกรรมเยาวชนแบบอนุรักษ์นิยม

ไว้ด้วย กลา่วคือ เน้นการสัง่สอนและชีนํ้าเพ่ือให้เยาวชนท่ีอา่นเร่ืองมีทศันคติตามท่ีผู้ เขียนต้องการ 

ซึ่งการสัง่สอนและชีนํ้านีก้็นําไปสู่การสร้างและใช้ภาพลักษณ์ท่ีตายตวั อันได้แก่ ภาพลักษณ์

ตายตวัเก่ียวกับเพศสภาพของผู้หญิงชาวจีน และการมองประเทศจีนว่าเป็นประเทศท่ีเก่าแก่

เหมือนชายชรา 

 

 อภิสรา แสงหตัถวฒันา34 ศกึษาเร่ือง “การสร้างเร่ืองเล่าในนวนิยายเชิงอตัชีวประวตัิของ

นกัเขียนสตรีพลดัถ่ิน: การศึกษาเปรียบเทียบ The memoirs of a survivor กับ The house of the 

spirits” มุง่ศกึษาเปรียบเทียบวรรณกรรมทัง้สองเร่ืองในประเด็นปัจจัยทางการเมือง สงัคม และ

เพศสถานะท่ีมีอิทธิพลตอ่การสร้างเร่ืองเลา่ รูปแบบของการเลา่เร่ือง ตลอดจนบทบาทของเร่ืองเล่า

ในฐานะท่ีเป็นการตอ่รอง การเรียนรู้ และการเยียวยาจากการครอบงําของอํานาจกระแสหลกั และ

นํามาสูก่ารสร้างอตัลกัษณ์ 

                                                             
 

34
 อภิสรา แสงหตัถวัฒนา, “การสร้างเร่ืองเล่าในนวนิยายเชิงอตัชีวประวัติของนักเขียนสตรีพลดัถิ่น: การศึกษา

เปรียบเทียบ The memoirs of a survivor กับ The house of the spirits” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา

วรรณคดีเปรียบเทยีบ คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550), 109 – 112. 
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 ผลการศึกษาพบว่า การพลดัถ่ินทัง้ทางร่างกายและจิตใจเป็นปัจจัยสําคญัในการสร้าง

เร่ืองเล่า และมีผลต่อรูปแบบของเร่ืองเล่า นอกจากนัน้เร่ืองเล่ายังมีบทบาทในการต่อรองกับ     

วาทกรรมกระแสหลกั ช่วยเยียวยาบาดแผลทางใจ และใช้ประกอบสร้างอตัลกัษณ์คนพลดัถ่ิน เม่ือ

ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบแล้วพบว่านวนิยายทัง้สองเร่ืองใช้รูปแบบการประพันธ์เหมือนกันคือ

รูปแบบของนวนิยายเชิงอตัชีวประวตัิ เพ่ือตอ่รองกับวาทกรรมกระแสหลกัและนําเสนออตัลกัษณ์

เช่นเดียวกนั แตเ่น่ืองจากลกัษณะการพลดัถ่ินของผู้เขียนทัง้คูน่ัน้แตกตา่งกนั จึงทําให้รูปแบบเร่ือง

นัน้ตา่งกนัไปด้วย กล่าวคือ เร่ืองเล่าของบ้านใน The house of the spirits ใช้เพ่ือรือ้ฟื้นรากเหง้า

และเยียวยาบาดแผลทางใจท่ีเกิดจากการเมือง ขณะท่ีเร่ืองเล่าของบ้านใน The memoirs of the 

survivor เป็นเร่ืองท่ีต้องได้รับการเยียวยาเพราะเป็นปมปัญหาของผู้เลา่ 

 

 พจมาน มูลทรัพย์ 35 ศึกษาเ ร่ือง “เ ร่ืองเล่าของเกย์ในชุมชนวรรณกรรมออนไลน์ : 

กรณีศกึษากลุม่ “บลสูกายโซไซตี”้ ใน www.pantip.com” ศกึษาเร่ืองเลา่จากกลุม่บลสูกายโซไซตี ้

ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีเขียนขึน้จากผู้ ท่ีมีสถานภาพเกย์จํานวน 28 เร่ือง แบ่งเป็นเร่ืองเล่าประเภทบันทึก

ประสบการณ์ชีวิตจํานวน 24 เร่ือง และเร่ืองเล่าประเภทเร่ืองแต่งเพ่ือความบันเทิง คือนวนิยาย 1 

เร่ือง และเร่ืองสัน้ 3 เร่ือง  มุ่งวิเคราะห์ลักษณะเร่ืองเล่าของเกย์ในชุมชนวรรณกรรมออนไลน์

กลุม่บลสูกายโซไซตี ้และบทบาทหน้าท่ีของเร่ืองเลา่ดงักลา่ว 

 ผลการศกึษาพบวา่ เร่ืองเลา่ในชมุชนวรรณกรรมออนไลน์มี 2 ประเภท คือ เร่ืองเล่าบันทึก

ประสบการณ์ชีวิต ซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกับวิถีชีวิตของเกย์ การเผชิญหน้าและจัดการกับปัญหา

อปุสรรคตา่งๆ ตลอดจนเนือ้หาท่ีเสนอมมุมองท่ีเกย์มีต่อสงัคม และอีกประเภทหนึ่งคือ เร่ืองเล่าท่ี

เป็นเร่ืองแตง่เพ่ือความบนัเทิง คือ นวนิยายและเร่ืองสัน้ ซึ่งเนือ้หาส่วนใหญ่เป็นเร่ืองราวเก่ียวกับ

ความเหงาและประสบการณ์ด้านความรักของเกย์ 

 ด้านกลวิธีการแตง่นัน้ เร่ืองเลา่ประเภทบนัทึกประสบการณ์ชีวิตมีการนําเสนอมมุมองของ

เกย์ คือ ผู้ เขียนซึ่งเป็นเกย์ได้เล่าเร่ืองของตนเองโดยใช้มุมมองของสรรพนามบุรุษท่ี 1 และเน้น

มมุมองของผู้ ท่ีเป็นเกย์ สว่นเร่ืองแต่งเพ่ือความบันเทิงนัน้พบว่าตวัละครสําคญัของเร่ืองล้วนเป็น

เกย์ อีกทัง้แก่นเร่ืองสว่นใหญ่ก็เก่ียวกบัประสบการณ์ด้านความรักของเกย์ ซึ่งมีการเน้นมมุมองใน

ด้านอารมณ์ความรู้สกึของเกย์ จึงน่าจะทําให้ผู้อา่นเกิดความเข้าใจและเห็นใจผู้ ท่ีเป็นเกย์มากขึน้ 

 นอกจากนัน้เร่ืองเลา่ของเกย์ยงัมีบทบาทสําคญั 3 ประการ ประการแรก เร่ืองเลา่เหลา่นี ้

                                                             
 

35 พจมาน มูลทรัพย์, “เร่ืองเล่าของเกย์ในชุมชนวรรณกรรมออนไลน์: กรณีศึกษากลุ่ม “บลสูกายโซไซตี”้ ใน 

www.pantip.com”, 145 – 150.  
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สร้างความเป็นกลุ่มให้แก่กลุ่มบลูสกายโซไซตี  ้โดยมีเร่ืองเล่าเป็นตัวเช่ือมสมาชิกเข้าด้วยกัน 

ประการท่ี 2 บทบาทในการสร้างอัตลักษณ์เกย์และภาพตัวแทนเกย์ นําเสนอว่าเกย์ในกลุ่ม         

บลสูกายนัน้เป็นผู้ชายธรรมดาท่ีรักผู้ชายด้วยกนั ไมไ่ด้เป็นผู้ วิปริตหรือผิดปกติ แตเ่ป็นผู้มีชีวิตจิตใจ

เหมือนคนทัว่ไปในสงัคม และประการสดุท้าย คือบทบาทในการสร้างวาทกรรมเกย์เพ่ือใช้ตอบโต้

วาทกรรมกระแสหลกัท่ีสร้างความเป็นอ่ืนให้กบัเกย์ 

 

 ศรัณย์ มหาสภุาพ36 ศกึษาเร่ือง “การสร้างอตัลกัษณ์เกย์ในงานเขียนแนวอตัชีวประวตัิเกย์ 

ร่วมสมยั” ซึ่งเร่ืองเลา่ท่ีนํามาศึกษาวิเคราะห์นัน้เป็นเร่ืองเล่าประเภทอตัชีวประวตัิท่ีเขียนขึน้โดย

นักเขียนท่ีมาจากกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ คืออเมริกา คิวบา และเม็กซิโก จํานวน 3 เล่ม ได้แก่            

1. Becoming a man: a half life story ของ พอล โมเน็ต 2. Butterfly boy: the chicana 

miraposa ของ ริโกเบร์โต กอนซาเลส และ 3. Before night falls ของ เรย์นลัโด อาเรนัส มุ่งศึกษา

กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ในงานเขียนแนวอตัชีวประวตัิเกย์ ลกัษณะและข้อจํากดัในการเปิดเผย

ตวัตน ตลอดจนศกึษาการเคล่ือนไหวทางด้านสงัคม การเมือง และวฒันธรรมของกลุม่เกย์ 

 ผลการศึกษาพบว่า เร่ืองเล่าอัตชีวประวัติทัง้ 3 เล่ม แสดงให้เห็นบทบาทในการสร้าง        

อตัลกัษณ์เกย์ท่ีซบัซ้อนและหลากหลายแตกตา่งกนัไปตามพืน้ท่ีและวฒันธรรม กล่าวคือ เร่ืองเล่า

มีบทบาทสําคญัในกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์เกย์ ตามแนวคิดการเปิดเผยตัวตนผ่านพืน้ท่ีของ

ภาษา โดยเร่ืองเล่าเป็นปัจจัยในการประกอบสร้างตวัตนท่ีหลากหลายของเกย์ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ 

ความแตกตา่งของพืน้ท่ีและวฒันธรรมของเกย์แตล่ะคน การเลา่เร่ืองพฒันาการในช่วงชีวิตเกย์เร่ิม

จากวยัเดก็ วยัผู้ใหญ่ และการเปิดเผยตวัตนในฐานะเกย์ รวมทัง้ชีวิตหลงัจากท่ีเปิดเผยตวัตนแล้ว 

ซึ่งจะพบวา่มีอคติท่ีแฝงอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีของสงัคม และการกําหนดความหมายเชิง

ลบให้กบัเกย์ให้สงัคมได้รับรู้ นอกจากนีย้งัมีการวิพากษ์วิจารณ์และท้าทายกรอบคิดทางสงัคมของ

นกัเขียนเกย์เพ่ือความอยู่รอดในสงัคม 

 

 ชตุิมณฑน์ ตรีอํานรรค37 ศกึษาเร่ือง “เร่ืองเลา่ความเจ็บป่วย: การนําเสนอตวัตนของผู้ป่วย 

                                                             
 

36
ศรัณย์ มหาสุภาพ, “การสร้างอตัลกัษณ์ในงานเขียนแนวอัตชีวประวัติเกย์ร่วมสมัย” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทยีบ คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551), 166 – 170. 

 
37
ชุติมณฑน์ ตรีอํานรรค, “เ ร่ืองเล่าความเจ็บป่วย: การนําเสนอตัวตนของผู้ ป่วยในสังคมหลังสมัยใหม่” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552),    

251 – 260. 
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ในสงัคมหลังสมัยใหม่” เร่ืองเล่าความเจ็บป่วยท่ีนํามาศึกษานัน้มีด้วยกัน 3 เร่ือง คือ 1. The 

cancer journals ของ ออเดร์ย ลอร์ด 2. The quiet room - a journey out of the torment of 

madness ของ ลอรี ชิลเลอร์ และ 3. The screaming room ของ บาบารา พีบอดี โดยมุ่งศึกษา

วิเคราะห์เร่ืองดงักลา่วในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือสร้างอตัลกัษณ์ให้ผู้ ป่วย ผ่านการอ่านและตีความ

วาทกรรมตา่งๆ รวมทัง้การวิเคราะห์เร่ืองเลา่ในฐานะเป็นเคร่ืองมือสร้างชมุชนให้เรียนรู้ความหมาย

ของความเจ็บป่วยร่วมกนัในกลุม่ผู้ป่วย และระหวา่งผู้ป่วยกบัสงัคม 

 ผลการศึกษาพบว่า เ ร่ืองเล่าความเจ็บป่วยเป็นการเปิดพืน้ท่ีให้ผู้ ป่วยได้บอกเล่า

ประสบการณ์ความเจ็บป่วยด้วยตนเอง ซึ่งเป็นประสบการณ์ท่ีมีมิติทางจิตใจ กล่าวคือ มีการ

ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และความเจ็บปวด อีกทัง้ผู้ ป่วยก็ได้มีโอกาสถ่ายทอดมมุมองท่ีมีต่อ

การแพทย์สมยัใหมแ่ละโรคภยั ทําให้ผู้ป่วยได้นิยามความหมายใหมใ่ห้กบัความเจ็บป่วย รวมทัง้ให้ 

ความหมายตนเองในฐานะของผู้ป่วยด้วย 

 นอกจากนัน้ เร่ืองเล่าความเจ็บป่วยยังสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ใช้ความเจ็บป่วยและ    

ความเจ็บปวดเช่ือมคนในชมุชนเข้าด้วยกนั เน่ืองจากการบอกเลา่และรับรู้เร่ืองเลา่นัน้ทําให้เกิดการ

แบ่งปันประสบการณ์ความเจ็บป่วย ตลอดจนความทกุข์ ความเจ็บปวด และบทเรียนบางอย่างซึ่ง

กนัและกนั 

 

 2.2 การนําเสนอภาพตัวแทน / ภาพลักษณ์ในงานวรรณกรรม 

 งานวิจัยกลุ่มนีเ้ป็นการใช้แนวความคิดเก่ียวกับการนําเสนอภาพตวัแทนเป็นกรอบใน

การศกึษาเร่ืองเลา่หรือวรรณกรรมตา่งๆ เพ่ือชีใ้ห้เห็นว่าภาพตวัแทนหรือภาพลกัษณ์ท่ีนําเสนอใน  

เร่ืองเล่านัน้เป็นการประกอบสร้าง อีกทัง้เม่ือนําเสนอในเร่ืองเล่าต่างประเภทกัน ภาพดงักล่าวก็

ย่อมมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปด้วย รวมทัง้ปัจจัยด้านบริบทสงัคม วัฒนธรรม ก็มี

อิทธิพลตอ่การสร้างภาพดงักลา่วในวรรณกรรมเช่นกนั 

 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการนําเสนอภาพตวัแทนหรือภาพลกัษณ์ในงานวรรณกรรมนัน้มีด้วยกนั 

3 เร่ือง ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ภาพตวัแทนของสมเดจ็พระมหาธรรมราชาในวรรณกรรมไทย 

 2. เร่ืองเลา่ทางประวตัิศาสตร์เก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช: กลวิธีการเล่าเร่ืองกับ

การสร้างภาพลกัษณ์ 

 3. ภาพตวัแทนของพระสริุโยทยัในวรรณกรรมไทย 

 ซึ่งงานวิจยัดงักลา่วมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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 วันชนะ  ทองคําเภา38 ศึกษาเร่ือง “ภาพตัวแทนของสมเด็จพระมหาธรรมราชาใน

วรรณกรรมไทย” เป็นการศึกษาภาพตวัแทนของสมเด็จพระมหาธรรมราชาท่ีนํามาสร้างเป็นตัว

ละครในวรรณกรรมไทย ตัง้แต่สมยัรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน โดยเลือกวรรณกรรมท่ีมีเนือ้หา

กลา่วถึงเหตกุารณ์ประวตัิศาสตร์สมยัพระชัยราชาธิราชจนสิน้รัชสมยัสมเด็จพระมหาธรรมราชา 

และปรากฏบทบาทของตวัละครขนุพิเรนทรเทพ ตวัละครพระมหาธรรมราชา หรือตวัละครสมเด็จ

พระมหาธรรมราชาอย่างชัดเจน ซึ่งตวับทวรรณกรรมท่ีใช้ศึกษานัน้มีจํานวน 15 เร่ือง โดยศึกษา

วิเคราะห์การสร้างภาพตัวแทนสมเด็จพระมหาธรรมราชา กลวิธีการเล่าเร่ืองท่ีใช้นําเสนอภาพ

ดังกล่าว รวมถึงปัจจัยทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการประกอบสร้าง      

ภาพตวัแทนของสมเดจ็พระมหาธรรมราชาในวรรณกรรมไทย 

 ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมแต่ละเร่ืองท่ีนําเสนอภาพตัวแทนของสมเด็จพระมหา      

ธรรมราชา ได้ดดัแปลงภาพตวัแทนให้แปลกไปจากข้อมลูทางประวตัิศาสตร์ในลกัษณะตา่งๆ ทําให้

ภาพตวัแทนของพระมหาธรรมราชามีความหลากหลาย สามารถเป็นได้ทัง้ภาพด้านบวกและด้าน

ลบ ขึน้อยู่กบัการตีความของผู้ประพนัธ์วรรณกรรมนัน้ๆ ซึ่งเหตท่ีุภาพตวัแทนมีความหลากหลาย

เช่นนัน้ประการหนึ่งก็เป็นเพราะตวัละครสมเดจ็พระมหาธรรมราชาในวรรณกรรมเกือบทกุเร่ืองเป็น

ตวัละครรอง ท่ีมีบทบาทสนับสนุนตัวละครอ่ืนท่ีเป็นวีรบุรุษหรือวีรสตรี ดงันัน้ ตวัละครสมเด็จ   

พระมหาธรรมราชาจึงได้รับการตีความแตกต่างกันไปขึน้อยู่กับแก่นเร่ืองและความสมัพันธ์กับ

บทบาทของตวัละครเอก 

 ในด้านการดดัแปลงข้อมลูทางประวตัิศาสตร์ให้มาเป็นวรรณกรรมแต่ละเร่ืองนัน้ ผู้แต่งได้

ใช้กระบวนการตา่งๆ เพ่ือดดัแปลงดงันี ้คือ การสร้างโครงเร่ืองเพ่ือสนบัสนนุแก่นเร่ือง การสร้างตวั

ละคร การเลือกใช้รูปแบบของผู้เลา่เร่ืองและกําหนดมมุมองของการเล่าเร่ือง และการสร้างฉากซึ่ง

เป็นพืน้ท่ีของการเล่าเร่ือง กระบวนการดังกล่าวมีผลต่อการสร้างและนําเสนอภาพตัวแทนใน

วรรณกรรมแตล่ะเร่ืองให้มีความแตกตา่งกนั 

 นอกจากนัน้ยงัมีปัจจยัทางสงัคม วฒันธรรม และการเมืองท่ีเข้ามามีอิทธิพลต่อการสร้าง

ภาพตวัแทนด้วย ได้แก่ อดุมการณ์ชาตินิยมแบบกษัตราชาตินิยม ความแตกต่างด้านองค์ความรู้

เก่ียวกบัชนชาติพมา่ การเปล่ียนแปลงมโนทศัน์เร่ืองวีรบรุุษ วาทกรรมการเมืองในช่วง พ.ศ. 2516 

และ พ.ศ. 2535 วาทกรรมประวัติศาสตร์กระแสรองในเร่ืองเล่าเก่ียวกับพระสพุรรณกัลยา และ 

มโนทัศน์ “พ่อของแผ่นดิน” ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงทําให้ตัวละครสมเด็จพระมหาธรรมราชามี

                                                             
 

38
 วันชนะ ทองคําเภา, “ภาพตัวแทนของสมเด็จพระมหาธรรมราชาในวรรณกรรมไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550). 
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บทบาทในการส่ือความหมายเก่ียวกับทัศนะทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมของผู้ แต่ง

วรรณกรรมแตล่ะเร่ืองด้วย 

 

 มารศรี สอทิพย์39 ศึกษาเร่ือง “เร่ืองเล่าทางประวัติศาสตร์เก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช: กลวิธีการเล่าเร่ืองกับการสร้างภาพลกัษณ์” เป็นการศึกษาเร่ืองเล่าทางประวตัิศาสตร์

เก่ียวกบัสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยแบ่งเร่ืองเล่าทางประวตัิศาสตร์

ออกเป็น 2 ประเภท คือ เร่ืองเลา่ท่ีเป็นงานวรรณกรรมทัง้ร้อยแก้วและร้อยกรอง เช่น ลิลิตนเรศวร 

ของ ชุมพร แสนเสนา เป็นต้น และอีกประเภทคือเร่ืองเล่าท่ีเป็นการแสดง เช่น ภาพยนตร์เร่ือง

ตํานานสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ภาค 1 และภาค 2 เป็นต้น 

 ผลการศกึษาพบวา่ ภาพลกัษณ์หลกัของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชคือกษัตริย์ผู้ ย่ิงใหญ่ 

ในด้านบญุบารมีและมีเมตตา ส่วนภาพลกัษณ์เสริมนัน้แตกต่างกันไปตามบริบททางสงัคมและ

วฒันธรรมไทยในสมยัท่ีแต่งวรรณกรรมนัน้ๆ บริบทดงักล่าวได้แก่ การชําระพระราชพงศาวดาร       

วาทกรรมชาตินิยม ความขดัแย้งทางความคิดทางการเมืองในสงัคมไทย คติความเช่ือทางศาสนา 

แนวคิดเร่ืองการสร้างวีรบรุุษ และวฒันธรรมทางวรรณศิลป์ 

 ภาพลักษณ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่ีนําเสนอผ่านเร่ืองเล่าทางประวัติศาสตร์

ประเภทตา่งๆ มีดงันี ้เร่ืองเล่าประเภทพงศาวดาร นําเสนอภาพลกัษณ์ผู้มีบญุบารมี มีเมตตา เร่ือง

เล่าประเภทร้อยกรองเน้นภาพลกัษณ์ผู้ปราบยุคเข็ญ ผู้ทรงธรรม และเป็นผู้สร้างชาติ เร่ืองเล่า

ประเภทความเรียงเน้นภาพลกัษณ์วีรบรุุษผู้ปราบยคุเขญ็ เร่ืองเล่าประเภทละครเสนอภาพลกัษณ์

การสร้างความรักชาติและความสามคัคี และให้นําพระองค์เป็นแบบอย่าง ส่วนเร่ืองเล่าประเภท

ภาพยนตร์นัน้เป็นการผสมผสานภาพลกัษณ์ตามแบบพงศาวดารกบันวนิยายอิงประวตัิศาสตร์ ซึ่ง

ภาพลกัษณ์ของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชในเร่ืองเลา่ทกุประเภทนัน้เป็นการเสนอภาพของวีรบรุุษ 

ผู้ ย่ิงใหญ่ท่ีอยู่ในใจของคนไทย 

 

 กษริน วงศ์กิตติชวลิต40
 ศกึษาเร่ือง “ภาพตวัแทนของพระสริุโยทยัในวรรณกรรมไทย” เป็น

การศกึษาภาพตวัแทนของพระสริุโยทยัท่ีปรากฏในวรรณกรรมไทยตัง้แตส่มยัต้นรัตนโกสินทร์จนถงึ 

                                                             
 

39
 มารศรี สอทพิย์, “เร่ืองเลา่ทางประวตัิศาสตร์เกี่ยวกบัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช: กลวิธีการเลา่เร่ืองกับการสร้าง

ภาพลกัษณ์” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551), 

306 – 315. 

 
40

 กษริน วงศ์กิตติชวลิต, “ภาพตัวแทนของพระสริุโยทยัในวรรณกรรมไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552), 261 – 265. 
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พ.ศ. 2548 จํานวน 23 ตัวบท ซึ่งตัวบทท่ีนํามาศึกษานัน้มีทัง้วรรณกรรมร้อยกรอง บทละคร       

นวนิยาย นิยายภาพ และบทเพลง โดยมุ่งศึกษาภาพตัวแทนของพระสุริโยทัยท่ีปรากฏใน

วรรณกรรมเหลา่นี ้กลวิธีการสร้างและนําเสนอภาพตวัแทนของพระสริุโยทยั ตลอดจนวิเคราะห์ถึง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาพตวัแทนของพระสริุโยทัยกับแนวคิดเร่ืองความเป็นวีรบุรุษ วีรสตรี และ

ความเป็นผู้หญิงในสงัคมไทย 

 ผลการศกึษาพบวา่ ภาพของพระสริุโยทยัในวรรณกรรมไทยนัน้ประกอบสร้างและนําเสนอ

ด้วยการใช้กลวิธีการเลา่เร่ืองให้เป็นภาพตวัแทนท่ีมีมิติหลากหลาย อนัเป็นผลมาจากการตีความ

และการให้ความหมายกบัการสิน้พระชนม์กลางสมรภมิูรบท่ีแตกต่างกันออกไป ภาพตวัแทนของ         

พระสริุโยทัยท่ีปรากฏนัน้มี 2 กลุ่มหลัก คือ ภาพยอดภรรยา และ ภาพวีรสตรี ซึ่งทัง้สองภาพนี ้

ประกอบด้วยภาพย่อยท่ีเน้นมิติท่ีแตกต่างหลากหลายด้วย ด้านกลวิธีการประพันธ์ท่ีทําให้ภาพ

ตวัแทนของพระสริุโยทยัมีความแตกตา่งกนันัน้ ได้แก่ แก่นเร่ือง ประเภทของโครงเร่ือง การนําเสนอ

ตวัละคร มุมมองการเล่าเร่ือง การอ้างถึง และการใช้ภาษา นอกจากนีก้ารสร้างภาพตวัแทนยัง

สมัพนัธ์กบัแนวคิดเร่ืองวีรบรุุษ/วีรสตรี และแนวคิดเร่ืองความเป็นผู้หญิง ซึ่งทําให้ภาพตวัแทนของ

พระสริุโยทัยสามารถนําเสนอแนวความคิดเร่ืองความรักชาติ การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

และลกัษณะของสตรีท่ีพึงประสงค์ของสงัคมได้  
 

 2.3 การศึกษาวรรณกรรมของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลในประเด็นต่างๆ 

งานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับวรรณกรรมของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลท่ีผ่านมาได้ใช้กรอบ

แนวความคิดในการศกึษาวิเคราะห์อย่างหลากหลาย ทัง้กรอบการศึกษาทางด้านวรรณคดี ด้าน

สงัคม และด้านปรัชญา 

 การใช้กรอบการศึกษาทางด้านวรรณคดี ได้แก่ การศึกษาองค์ประกอบวรรณกรรมโดย

นํามาใช้วิเคราะห์วรรณกรรมประเภทเร่ืองสัน้ กรอบความคิดเร่ืองการเขียนบทความนํามาใช้

วิเคราะห์วรรณกรรมประเภทบทความ และกรอบความคิดของวรรณกรรมประเภทนิราศสมยัใหม ่ท่ี

นํามาใช้วิเคราะห์วรรณกรรมประเภทบนัทึกการเดินทาง  

ส่วนการใช้กรอบการศึกษาทางด้านสงัคมนัน้ ได้แก่ กรอบความคิดเร่ืองวาทกรรมและ  

การวิเคราะห์วาทกรรม นํามาใช้วิเคราะห์วาทกรรมการเมืองท่ีปรากฏในวรรณกรรมของเสกสรรค์ 

ประเสริฐกลุ รวมไปถึงการศกึษาความคิดทางสงัคมการเมืองของผู้เขียนท่ีปรากฏในวรรณกรรม  

สดุท้าย การใช้กรอบการศึกษาทางด้านปรัชญา ได้แก่ กรอบความคิดเร่ืองมนุษย์และ

เสรีภาพ ซึ่งนํามาใช้ศกึษาในเชิงเปรียบเทียบแนวคิดดงักลา่วของเสกสรรค์ กบั ฌอง-ปอล ซาร์ตร์ 
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 เม่ือรวบรวมงานวิจัยท่ีผ่านมาเก่ียวกับการศึกษาวรรณกรรมของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ด้วยกรอบความคิดตา่งๆ นัน้ มีจํานวน 7 เร่ือง ดงัตอ่ไปนี ้

 1. การวิเคราะห์เร่ืองสัน้ของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุ 

 2. มนษุย์ในความคิดของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุ 

 3. การวิเคราะห์บทความของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุ 

 4. ความคิดทางสงัคมการเมืองของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุ 

 5. การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเร่ืองเสรีภาพในทัศนะของเสกสรรค์  ประเสริฐกุล กับ    

ฌอง-ปอล ซาร์ตร์ 

 6. วาทกรรมการเมืองในงานวรรณกรรมของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุ 

 7. วรรณกรรมบนัทึกการเดินทางของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลในฐานะนิราศสมยัใหม่: จาก

การคร่ําครวญสูก่ารใคร่ครวญและปัญญา 

 งานวิจยัดงักลา่วมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

 ตลุา เดชพลากูล41 ศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์เร่ืองสัน้ของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล” โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาเนือ้หา กลวิธีการประพนัธ์ และประเมินคณุคา่ทางวรรณศิลป์รวมทัง้คณุค่า

ทางปัญญาในวรรณกรรมประเภทเร่ืองสัน้ของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล คือ ฤดกูาล ดอกไผ่ และ    

คนกบัเสือ เป็นการนํากรอบขององค์ประกอบทางวรรณกรรมมาใช้วิเคราะห์ รวมทัง้ศึกษาประวตัิ

ชีวิต บริบททางสงัคม และงานวรรณกรรมประเภทอ่ืนๆ ของผู้ เขียนร่วมด้วยเพ่ือใช้ประกอบการ

วิเคราะห์ 

 ผลการศึกษาพบว่าเร่ืองสัน้ของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์     

การต่อสู้และการค้นหาความหมายในชีวิตของเสกสรรค์ ตลอดจนปฏิกิริยาท่ีมีต่อปัญหาสงัคม

ในช่วง พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีประพนัธ์เร่ืองสัน้เหลา่นี ้

 เม่ือพิจารณาเนือ้หาในเร่ืองสัน้ทัง้ 3 เลม่ พบวา่เสกสรรคไ์ด้นําเสนอปัญหาและคณุค่าของ

มนษุย์ และนําเสนอให้เห็นความไมเ่ป็นธรรมในสงัคม ระบบสงัคม ค่านิยมต่างๆ ท่ีไม่เอือ้อํานวย 

ตลอดจนความอ่อนแอของจิตใจมนุษย์ท่ีเป็นปัจจัยสําคญัของความทุกข์ และการปฏิบัติต่อกัน

อย่างเลวร้ายในสงัคมปัจจบุนั สว่นในด้านกลวิธีการประพนัธ์นัน้ เสกสรรค์ได้ใช้องค์ประกอบของ 

                                                             
 

41
 ตลุา เดชพลากลู, “การวิเคราะห์เร่ืองสัน้ของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2545), 185 – 200. 
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การเขียนเร่ืองสัน้ให้เกิดประโยชน์ในการสื่อความหมายท่ีช่วยกระตุ้นให้ผู้อา่นเกิดความคิด ขณะท่ี

สํานวนภาษานัน้ก็มีสว่นสําคญั ซึ่งเสกสรรค์ก็สามารถใช้ภาษาส่ือความเข้มข้นและความซับซ้อน

ทางอารมณ์ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 ลือชา กิจบํารุง42 ศึกษาเร่ือง “มนุษย์ในความคิดของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล” จากงาน

วรรณกรรมประเภทตา่งๆ อนัได้แก่ บทความ บทบนัทึก เร่ืองสัน้ และนวนิยาย รวมทัง้บทสมัภาษณ์

ของผู้เขียนท่ีได้รับการตีพิมพ์รวมเลม่ เพ่ือศกึษากระบวนความคิดเก่ียวกับการหาความหมายของ

ชีวิตมนษุย์ท่ีปรากฏในวรรณกรรมของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุ โดยพิจารณาแนวคิดเก่ียวกับมนุษย์

ในประเดน็เก่ียวกบัธรรมชาติ เป้าหมายของการดํารงอยู่ และคณุคา่ของความเป็นมนษุย์ 

 ผลการศึกษาพบว่ามนุษย์ในความคิดของเสกสรรค์  ประเสริฐกุลมีลักษณะเป็น           

อสารัตถนิยมซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดอตัถิภาวนิยมและพทุธศาสนา กลา่วคือ มีความเห็นวา่มนษุย์

ไม่ได้ถูกกําหนดหรือมีเนือ้แท้ตายตวั หากแต่มนุษย์ประกอบด้วยกายและจิต โดยท่ีจิตนัน้เป็น     

ตวัปรุงแต่งความเป็นตัวเรา เพ่ือสร้างความหมายของชีวิตขึน้มา นอกจากนีผู้้ เขียนยังปฏิเสธ

ความสุขท่ีได้จากการแสวงหาความหมายแบบสสารนิยม รวมทัง้ปฏิเสธเร่ืองการแสวงหา

ความหมายของชีวิตในโลกหน้าตามแนวคิดจิตนิยม  

 เน่ืองจากแนวคิดเก่ียวกบัธรรมชาติของมนษุย์ท่ีสอดคล้องกบัแนวคิดอสารัตถนิยม ก็ทําให้

เสกสรรค์ มองเร่ืองเป้าหมายและคณุค่าของชีวิตมนุษย์ว่าเป็นส่ิงท่ีต้องกําหนดขึน้เอง โดยใช้

เสรีภาพท่ีเกิดจากสํานึกถึงคณุค่าภายในตนเอง เป้าหมายของมนุษย์นัน้สามารถแบ่งได้เป็น 2 

ระดบั คือ เป้าหมายในตนเองหรือเป้าหมายระดบัปัจเจก และเป้าหมายระดบัสงัคม 

 

 สนัติ ศรีสละ43 ศกึษาเร่ือง “การวิเคราะห์บทความของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุ” มุง่พิจารณา

ในประเด็นโลกทัศน์ท่ีปรากฏในบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับงานวรรณกรรม ศิลปะ   

การใช้ภาษาและกลวิธีการเขียนบทความ เลือกศึกษาเฉพาะบทความจากหนังสือพิมพ์ของ

เสกสรรค์  ประเสริฐกลุท่ีจดัพิมพ์รวมเลม่โดยสํานักพิมพ์สามญัชน จํานวน 6 เล่ม ได้แก่ การผ่าน

                                                             
 

42
 ลอืชา กิจบํารุง, “มนษุย์ในความคิดของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา

ปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2547), 76 – 79. 

 
43

 สนัติ ศรีสละ, “การวิเคราะห์บทความของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา

ไทยศึกษา คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2548), 199 – 201. 
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พ้นของยคุสมยั ผู้ชายท่ีกําลงัสญูพันธุ์ โลกเปล่ียนต้องเปล่ียนโลก ถ้าหากไม่มีวนันัน้ จลาจลทาง

ปัญญา และเม่ือโลกไมมี่ประวตัิศาสตร์ ซึ่งมีบทความรวมทัง้สิน้จํานวน 262 เร่ืองด้วยกนั 

 ผลการศึกษาพบว่าบทความของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล  สะท้อนโลกทัศน์ด้านสังคม 

การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศกึษา เทคโนโลยี ส่ือมวลชน และคณุคา่ทางจิตวิญญาณ ซึ่ง

วรรณกรรมของเสกสรรคน์ัน้ก็สร้างขึน้จากประสบการณ์จริงท่ีมีความเข้มข้น สง่ผลให้วรรณกรรมมี

ลกัษณะอิงวิถีชีวิตจริง แสดงลกัษณะการตอ่สู้และความขดัแย้งภายในและการคล่ีคลายสู่สภาวะ

ความสงบของจิตใจ 

 ด้านการใช้ภาษาในบทความ พบวา่การเลือกสรรคําและสํานวนโวหารสามารถทําได้อย่าง

เหมาะสมกับเนือ้หาท่ีนําเสนอ และถ่ายทอดอารมณ์ความคิดของผู้ เขียนได้อย่างชัดเจน อีกทัง้

กลวิธีการเขียนบทความนัน้ก็สามารถทําได้อย่างดีทัง้การตัง้ช่ือเร่ือง การเปิดเร่ือง การนําเสนอ และ

การสรุปปิดท้ายเร่ือง 

 

 พชัราภา ตนัตราจิน44 ศกึษาเร่ือง “ความคิดทางสงัคมการเมืองของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุ” 

มุง่พิจารณาประวตัิชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุ วิเคราะห์ความคิดของเสกสรรคใ์นประเดน็ตา่งๆ 

ท่ีปรากฏในงานเขียน และพิจารณาพัฒนาการทางความคิดซึ่งมีความสัมพันธ์กับชีวิตของ

เสกสรรคแ์ละบริบททางสงัคม โดยศกึษาจากผลงานท่ีพิมพ์รวมเลม่เป็นหลกั 

 ผลการศกึษาพบวา่ ความคิดทางสงัคมและการเมืองของเสกสรรค์ท่ีปรากฏในวรรณกรรม

นัน้มี 3 ลกัษณะด้วยกนั ได้แก่ 1. นําเสนอสภาพสงัคมการเมืองท่ีเป็นอยู่ 2. การนึกถึงส่ิงท่ีสงัคม

การเมืองไทยเคยมีและได้สญูหายไป เป็นต้นวา่ศีลธรรม ความดีงาม วฒันธรรม ซึ่งมีสาเหตมุาจาก

กระแสบริโภคนิยม และ 3. ความใฝ่ฝัน ส่ิงท่ีปรารถนาจะให้เกิดขึน้ในสงัคม การเมืองไทย ความคิด

ทางสงัคมการเมืองเหลา่นีมี้ท่ีมาจากประสบการณ์ชีวิตการต่อสู้ เพ่ือเปล่ียนแปลงสงัคมการเมือง 

การอา่นหนงัสือ และการเรียนในมหาวิทยาลยั โดยมีรากฐานความคิดมาจากหลายแหล่งด้วยกัน 

เช่น ศาสนาพุทธ คณุธรรมจริยธรรม แนวคิดเสรีประชาธิปไตย  เป็นต้น ซึ่งความคิดดังกล่าวมี

พฒันาการไปตามช่วงชีวิตของเสกสรรค์ 

 นอกจากนัน้ผู้ วิจยัยงันําความคิดทางสงัคมการเมืองและชีวิตของเสกสรรค์ไปเทียบเคียง

กับบุคคลท่ีมีบทบาทสําคญัในการต่อสู้ทางการเมืองและสงัคมของประเทศไทย อันได้แก่ ปรีดี 

พนมยงค์ กุหลาบ สายประดิษฐ์ จิตร ภมิูศกัดิ ์  และอศันี พลจันทร พิจารณาในด้านพืน้ฐานชีวิต 

                                                             
 

44
 พัชราภา ตันตราจิน, “ความคิดทางสังคมการเมืองของเสกสรรค์  ประเสริฐกุล” (วิทยานิพนธ์ปริญญา         

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2551). 
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ประสบการณ์ และสภาพสงัคมในยคุสมยันัน้ ตลอดจนการต่อต้านค่านิยมบางประการของสงัคม 

โดยศึกษาจากประวตัิชีวิตและผลงานทางวรรณกรรม จากนัน้จึงเปรียบเทียบความเหมือนและ

ความแตกต่างของบุคคลเหล่านีก้ับเสกสรรค์ ซึ่งการเปรียบเทียบดังกล่าวเพ่ือจะนําเสนอว่า

เสกสรรค์นัน้เป็นบุคคลผู้ หนึ่งท่ีเป็น  “สามัญชน” เ ป็นปัญญาชนท่ีมีบทบาทสําคัญในการ

เปล่ียนแปลงการเมือง และเป็นผู้เสียสละเพ่ือประโยชน์ของบ้านเมืองเช่นเดียวกับบุคคลสําคญัใน

อดีตกลุม่นีข้องไทย 

 

 อภิวฒัน์ บตุรอดุม45 ศกึษาเร่ือง “การศกึษาเปรียบเทียบแนวคิดเร่ืองเสรีภาพในทัศนะของ

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล กับ ฌอง - ปอล ซาร์ตร์” โดยมุ่งพิจารณาแนวคิดเร่ืองเสรีภาพในประเด็น

เก่ียวกบัความหมาย คณุค่าของเสรีภาพท่ีมีต่อชีวิตและสงัคม และประเมินค่าแนวความคิดเร่ือง

เสรีภาพท่ีสง่อิทธิพลตอ่สงัคมมนษุย์ในทศันะของเสกสรรค์ และฌอง - ปอล ซาร์ตร์ 

 ผลการศึกษาพบว่าบุคคลทัง้คู่ต่างก็ให้ความหมายของเสรีภาพว่าเป็นคุณค่าและมี

ความหมายท่ีสําคญัตอ่ชีวิต อีกทัง้การแสดงออกซึ่งเสรีภาพก็ต้องสมัพนัธ์กบัความรับผิดชอบเสมอ 

แต่ส่ิงท่ีต่างกันคือ เสกสรรค์มีทัศนะว่ามนุษย์นัน้ไม่สามารถเลือกได้อย่างอิสระในทุกโอกาส 

เน่ืองจากถกูกําหนดโดยเง่ือนไขอ่ืนท่ีสําคญักวา่ ขณะท่ีฌอง - ปอล ซาร์ตร์มองว่ามนุษย์มีเสรีภาพ

ท่ีสมับรูณ์เพราะมนษุย์นัน้คือเสรีภาพ ดงันัน้จึงสามารถเลือกได้ทกุโอกาส 

 สําหรับประเดน็เร่ืองคณุคา่ของเสรีภาพท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิตและสงัคมมนุษย์นัน้ พบว่าทัง้

สองคนต่างมีทัศนะสอดคล้องกันว่า หากปัจเจกชนตระหนักถึงเสรีภาพก็จะให้ความสําคญัและ

สามารถสร้างคณุคา่ความหมายชีวิตให้กับตนเองได้ แต่ส่ิงท่ีต่างกันคือเสกสรรค์มีทัศนะเก่ียวกับ

เสรีภาพทาง  จิตวิญญาณวา่มนษุย์สามารถพฒันาจิตวิญญาณของตนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ โดย

การทําจิตใจของตนให้บริสุทธิ ์  ขณะท่ีซาร์ตร์มองว่าเสรีภาพนัน้เป็นความตระหนักรู้ถึงความ

รับผิดชอบ และเน่ืองจากมนษุย์สํานึกถึงเสรีภาพก็ย่อมเป็นทกุข์ และความทกุข์นีก้็จะอยู่กับมนุษย์

ตลอดไป ส่วนประเด็นเร่ืองผลกระทบของแนวคิดเร่ืองเสรีภาพท่ีมีต่อสงัคมนัน้ ทัง้คู่ต่างมีทัศนะ

ตรงกนัวา่เสรีภาพมีความสมัพนัธ์กบัคณุคา่ความเป็นมนษุย์และความรับผิดชอบทัง้ต่อตนเองและ

สงัคม 

                                                             
 

45
 อภิวฒัน์ บตุรอดุม, “การศึกษาเปรียบเทยีบแนวคิดเร่ืองเสรีภาพในทศันะของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล กับ ฌอง - 

ปอล ซาร์ตร์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 

2552), 142 – 144. 
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 บัณฑิต ทิพย์เดช46 ศึกษาเร่ือง “วาทกรรมการเมืองในงานวรรณกรรมของเสกสรรค์    

ประเสริฐกลุ” โดยเลือกศกึษาวรรณกรรมของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลในช่วงเวลาตัง้แต่ พ.ศ. 2524   

ถึง พ.ศ. 2550 จํานวน 10 เลม่ ได้แก่ ฤดกูาล ดอกไผ ่คนหาปลา มาจากป่าชายเลน เพลงนํา้ระบํา

เมฆ มหาวิทยาลยัชีวิต เดินป่าเสาะหาชีวิตจริง คนกับเสือ วิหารท่ีว่างเปล่า และวนัท่ีถอดหมวก       

มุ่งพิจารณาลักษณะวาทกรรมการเมืองและอุดมการณ์ท่ีแฝงอยู่ในวรรณกรรม  ตลอดจน

ความสมัพนัธ์ระหวา่งปฏิบตัิการทางภาษา วาทกรรม และสงัคมวฒันธรรมในผลงานของเสกสรรค์ 

ประเสริฐกลุ โดยใช้แนวคิดเร่ืองวาทกรรมทางการเมืองและวาทกรรมวิเคราะห์เชิงทฤษฎีวิพากษ์

เป็นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์ และมองวรรณกรรมในฐานะท่ีเป็นปฏิบัติการทางวาทกรรม

รูปแบบหนึ่งท่ีผู้ เขียนใช้สร้าง นําเสนอ หรือปิดกัน้อดุมการณ์บางอย่าง 

 ผลการศกึษาพบวา่วรรณกรรมของเสกสรรค์สะท้อนภาพความทุกข์ยากของชนชัน้ล่างท่ี

ต้องต่อสู้ กับความไม่เป็นธรรม  การเอารัดเอาเปรียบ และการลดศักดิ ์ ศรีความเป็นมนุษย์           

การสะท้อนภาพดงักลา่วเป็นการทําให้ผู้อา่นเช่ือ รับรู้ และเข้าใจเร่ืองความไมเ่ป็นธรรมท่ีเกิดขึน้ใน

สงัคม พร้อมกนันัน้ก็แสดงให้เห็นวา่เสกสรรค์อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา ซึ่งส่ิงเหล่านีล้้วนเป็น

ลกัษณะของวาทกรรมการเมืองท่ีปรากฏในวรรณกรรม 

 นอกจากนัน้ เสกสรรค์ยังนําเสนออุดมการณ์บางประการไว้ในวรรณกรรมท่ีแฝงมากับ        

วาทกรรมการถกูเอารัดเอาเปรียบ การลดศกัดิ ์ ศรีความเป็นมนษุย์ และวาทกรรมประชาธิปไตยและ

คอมมิวนิสต์ อุดมการณ์ดังกล่าวได้แก่ อุดมการณ์อํานาจนิยม อุดมการณ์ความรุนแรง และ

อดุมการณ์ชายเป็นใหญ่ ส่ือนัยให้เห็นว่าเสกสรรค์นัน้ยังนิยมใช้อํานาจในการควบคมุ ครอบงํา 

นิยมใช้ความรุนแรงเพ่ือให้ได้มาซึ่งอํานาจ ตลอดจนเชิดชูวีรกรรมของตนเองในฐานะวีรบุรุษผู้ ไม่

เคยยอมแพ้ 

 

 ธนาคาร จนัทิมา47 ศกึษาเร่ือง “วรรณกรรมบันทึกการเดินทางของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล 

ในฐานะนิราศสมัยใหม่: จากการคร่ําครวญ สู่การใคร่ครวญ และปัญญา” เป็นการศึกษา

วรรณกรรมประเภทบันทึกการเดินทาง โดยใช้แนวคิดเก่ียวกับนิราศสมัยใหม่มาเป็นกรอบใน     

                                                             
 

46
 บัณฑิต ทิพย์เดช, “วาทกรรมการเมืองในงานวรรณกรรมของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2553), 110 – 111. 

 
47

 ธนาคาร จันทิมา , “วรรณกรรมบันทึกการเดินทางของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลในฐานะนิราศสมัยใหม่ :                  

จากการคร่ําครวญสูก่ารใคร่ครวญและปัญญา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554), 129 – 133. 
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การวิเคราะห์ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาลักษณะนิราศสมัยใหม่ท่ีปรากฏในวรรณกรรมบันทึก       

การเดินทาง ซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกับประสบการณ์ความทุกข์และการเดินทางท่ีสมัพันธ์กับชีวิตของ

เสกสรรค ์โดยวรรณกรรมบนัทึกการเดินทางท่ีนํามาศึกษา มีจํานวน 9 เล่ม ได้แก่ เดินป่าเสาะหา

ชีวิตจริง เพลงเอกภพ ทางทากและสายนํา้เช่ียว เลียบเลาะชายคาโลก ฟองเวลา ห้วงยามแห่ง      

ความพ่ายแพ้ วิหารท่ีวา่งเปลา่ ผา่นพบไมผ่กูพนั และบตุรธิดาแห่งดวงดาว  

 ผลการศกึษาพบวา่วรรณกรรมบนัทึกการเดินทางของเสกสรรค์มีลกัษณะของงานประเภท

นิราศ 3 ประการด้วยกนั ประการแรก มีลกัษณะการคร่ําครวญและใคร่ครวญ ซึ่งเป็นการพรรณนา

ความทกุข์ท่ีนําไปสูก่ารใคร่ครวญและทําให้เกิดปัญญาในท้ายท่ีสดุ ประการท่ีสอง มีลกัษณะของ

การเคลื่อนท่ี ทัง้การเคล่ือนของพืน้ท่ีซึ่งเกิดขึน้จากการเดินทางจริงๆ และการหมนุของเวลา ซึ่งการ

เคล่ือนท่ีดงักลา่วเป็นปัจจยัท่ีทําให้เกิดการเดินทางและการพลดัพราก และประการสดุท้าย คือมี

การพรรณนาธรรมชาติ เป็นการใช้ธรรมชาติเป็นส่ือกลางเช่ือมโยงความทกุข์ไปสูปั่ญญา      

 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับการศึกษาวรรณกรรมของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลใน

ประเดน็ตา่งๆ ผู้ วิจยัพบวา่งานวิจยัท่ีผ่านมามีทัง้ท่ีมุ่งศึกษาผลงานของเสกสรรค์และมุ่งศึกษาตวั

บุคคล ในด้านการศึกษาผลงานก็จะศึกษาเก่ียวกับกลวิธีการสร้างงานแต่ละประเภท รวมถึง

ประเมินคณุคา่ของผลงานเหลา่นัน้ ไมว่า่จะเป็นการวิเคราะห์เร่ืองสัน้ การวิเคราะห์บทความ และ

การวิเคราะห์บันทึกการเดินทางในฐานะวรรณกรรมนิราศสมยัใหม่ ขณะท่ีในด้านการศึกษาตัว

บุคคลก็คือศึกษาในแง่ความคิดของเสกสรรค์ท่ีปรากฏในวรรณกรรม ทัง้ความคิดในประเด็น

เก่ียวกับมนุษย์ ความคิดเก่ียวกับสงัคม การเมืองการปกครอง ซึ่งการศึกษาด้านความคิดของ

เสกสรรค์เช่นนีแ้ม้ว่าจะทําให้เห็นแง่มุมเก่ียวกับเสกสรรค์ ความเป็นเสกสรรค์ท่ีปรากฏผ่าน

ความคิดเหลา่นัน้ แตก่็เป็นเพียงแง่มมุเดียวคือด้านท่ีเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัสงัคมการเมือง  

 ทํานองเดียวกับงานวิจัยของธนาคาร จันทิมาซึ่งเป็นการศึกษาวรรณกรรมบันทึกการ

เดินทางของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุในฐานะท่ีเป็นวรรณกรรมนิราศสมยัใหม่ แม้กลุ่มข้อมลูท่ีนํามา

ศึกษาจะเป็นชุดเดียวกันกับงานวิจัยเร่ืองนี  ้คือ การประกอบสร้างอัตลักษณ์ของนักเขียน : 

กรณีศกึษาเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิต แตง่านวิจยัของธนาคารก็ทําให้เห็นความเป็นเสกสรรค์

เพียงแง่มมุเดียว คือในด้านท่ีหมนุวนอยู่กับความทุกข์ และพยายามหาทางออกด้วยการเดินทาง 

ครุ่นคิด จนในท่ีสุดก็ผ่านพ้นห้วงทุกข์ได้  และท่ีสําคัญงานวิจัยดังกล่าวก็มิได้ศึกษากลวิธี           

การประกอบสร้างและนําเสนอความเป็นเสกสรรค์หรืออตัลกัษณ์ด้านดงักลา่วด้วย 
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 ดงันัน้งานวิจยัเร่ือง “การประกอบสร้างอตัลกัษณ์ของนักเขียน : กรณีศึกษาเร่ืองเล่าจาก

ประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล” ซึ่งมุ่งศึกษาถึงการประกอบสร้างอตัลกัษณ์ของ

เสกสรรค์ในวรรณกรรมของตนเอง รวมถึงศึกษากลวิธีต่างๆ ท่ีนํามาใช้เพ่ือให้บรรลจุุดมุ่งหมาย

ดงักลา่ว ผู้ วิจยัพบวา่ท่ีผา่นมายงัไมมี่งานวิจยัเลม่ใดศึกษาในแนวทางนี ้จึงได้นํามาศึกษาโดยนํา

แนวความคิดเร่ืองอัตลักษณ์ แนวความคิดเร่ืองการสร้างภาพตัวแทนในวรรณกรรม และ

แนวความคิดเก่ียวกบัเร่ืองเลา่ มาประยกุต์ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ โดยงานวิจยัเร่ืองนีจ้ะไม่

เน้นการประเมินคณุคา่ผลงานหรือผู้เขียนคือเสกสรรค์ แตจ่ะนําเสนอเสกสรรคใ์นฐานะท่ีเป็นมนษุย์

ซึ่งมีทัง้ด้านดี ด้านร้าย และเป็นเร่ืองธรรมดาของบคุคลท่ีจะเลือกเปิดเผย หรือนําเสนอบางด้านท่ี

ต้องการให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้บนพืน้ท่ีของวรรณกรรม โดยใช้ภาษา วรรณศิลป์เป็นเคร่ืองมือเพ่ือให้บรรลุ

จดุมุง่หมายนัน้ อนัจะทําให้เห็นถึงอํานาจของวรรณกรรมและวรรณศิลป์ 
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บทท่ี 3 

เร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวติของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล 

 

 เร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล สร้างขึน้จากประสบการณ์ 

เร่ืองราวและเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิต แตล่ะเลม่นัน้ประกอบด้วยข้อเขียนสัน้ๆ จํานวนหลายเร่ือง 

ซึ่งเป็นวตัถดุิบสําคญัท่ีนํามาใช้ประกอบสร้างและนําเสนออตัลกัษณ์ เม่ือพิจารณาเนือ้หาของเร่ือง

เล่าจากประสบการณ์ชีวิตตามลําดบัการสร้างก่อนหลงั พบว่าเสกสรรค์นําเสนอเนือ้หาประเภท

เดียวกนัไว้เป็น 3 ช่วง  

 การนําเสนอเนือ้หาในช่วงท่ี 1 ประกอบด้วยเร่ืองเลา่มหาวิทยาลยัชีวิต และเดินป่าเสาะหา

ชีวิตจริง นําเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัประวตัิและเหตกุารณ์สําคญัท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของเสกสรรค์ ว่าด้วย

เร่ืองความเป็นอยู่ของเสกสรรค์กับครอบครัว ชีวิตช่วงวยัต่างๆ ได้แก่ ชีวิตวยัเด็กท่ีบ้านเกิด ชีวิต

นกัศกึษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ชีวิตหลงัจากเรียนไมจ่บต้องหางานทํา เหตกุารณ์ “14 ตลุา” 

ชีวิตขณะเป็นนักปฏิวตัิในป่า ตลอดจนชีวิตในสงัคมปัจจุบันหลงัจากยุติบทบาทนักปฏิวัติ อาจ

กลา่วได้วา่เนือ้หาเร่ืองเล่าในช่วงนีเ้ป็นการนําเสนอเร่ืองราวชีวิตท่ีเป็นทุกข์ โดยเป็นเหตกุารณ์ท่ี

สร้างความลําบาก ความรู้สกึเจ็บปวดสะเทือนใจ รวมทัง้ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้กบัผู้คนรอบข้าง ซึ่ง

เร่ืองราวดงักลา่วล้วนแล้วแตส่ร้างความทกุข์ให้แก่เสกสรรค์ 

 การนําเสนอเนือ้หาในช่วงท่ี 2 ประกอบด้วยเร่ืองเลา่เร่ร่อนหาปลา เพลงเอกภพ ทางทาก

และสายน้ําเช่ียว ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้ และวิหารที่ว่างเปล่า นําเสนอเนือ้หาเก่ียวกับ        

การเดินทางในสถานท่ีต่างๆ และการใช้ชีวิตกลางแจ้งของเสกสรรค์ เป็นเร่ืองราวในช่วงเวลาท่ี

เสกสรรค์รู้สึกแปลกแยกกับผู้คนและวิถีชีวิตในสังคมกระแสหลัก อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก

เหตกุารณ์การพ่ายแพ้ ความผิดหวังจากขบวนปฏิวตัิและการต่อสู้ของตนเองในอดีต ตลอดจน

ความทกุข์ความผิดหวงัตา่งๆ ท่ีมีอยู่ในชีวิต ทําให้เลือกท่ีจะปลีกตวัออกจากสงัคมไปใช้ชีวิตกลาง

ป่าเขา ออกลอ่งทะเล ใช้ชีวิตตามลําพังหรือเลือกอยู่กับเฉพาะกลุ่มคนท่ีสนิทและมีความคิดเห็น

คล้ายกนั พยายามอยู่ห่างจากสงัคมและผู้คนท่ีตนเองรู้สกึแปลกแยกให้มากท่ีสดุ เม่ือเดินทางก็ได้

พบเห็นส่ิงตา่งๆ ได้เรียนรู้จากการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างย่ิงได้มีเวลาสนทนากับตนเอง เนือ้หา

เร่ืองเล่าในช่วงนีจ้ึงมีลกัษณะของบันทึกการเดินทาง บันทึกเร่ืองราวท่ีได้พบเห็นและประสบมา

ระหวา่งการเดินทาง บนัทึกห้วงความคิดคํานึงเก่ียวกบัเร่ืองราวในอดีตและปัจจบุนั รวมทัง้อารมณ์
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เศร้า ความรู้สกึผิดหวงัท่ีเกิดขึน้ในห้วงความคิดดงักลา่วด้วย จากเนือ้หาท่ีปรากฏในเร่ืองเล่าช่วงนี ้

จึงอาจกลา่วได้วา่เป็นเนือ้หาท่ีนําเสนอเร่ืองราวชีวิตช่วงท่ีเสกสรรค์ปลีกตวัออกจากสงัคมและออก

เดินทาง 

 การนําเสนอเนือ้หาในช่วงท่ี 3 ประกอบด้วยเร่ืองเล่าผ่านพบไม่ผูกพนั ผ่านพ้นจึงค้นพบ 

วนัที่ถอดหมวก และบุตรธิดาแห่งดวงดาว นําเสนอเนือ้หาเก่ียวกับการทบทวน วิเคราะห์ และ

อธิบายตนเองทัง้ในอดีตและปัจจุบัน และเนือ้หาเก่ียวกับประเด็นทางปรัชญา จิตวิญญาณ และ 

สจัธรรม เป็นเร่ืองราวการทบทวนและพิจารณาวิเคราะห์ตนเอง ทัง้การกระทําในอดีต พฤติกรรม 

ลกัษณะนิสัย และความคิดในช่วงวัยต่างๆ เพ่ือทําความเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ พร้อมกับ

นําเสนอความคิดเก่ียวกบัปรัชญา ความหมายของชีวิตและสจัธรรมซึ่งกลัน่กรองมาแล้วจากการ

เดินทางท่ีได้มีโอกาสพินิจพิจารณาสรรพส่ิงรอบตวัไปด้วย จนกลายเป็นผลึกความคิดท่ีแสดงให้

เห็นถึงการเข้าใจตนเองและชีวิตอย่างแท้จริง 

 

 เนือ้หาท่ีเสกสรรค์เลือกมานําเสนอในเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตทัง้ 11 เล่ม มี

ความสําคัญต่อการประกอบสร้างอัตลักษณ์ กล่าวได้ว่าเป็นวตัถุดิบท่ีนํามาใช้สร้างภาพแทน

ตนเอง เพ่ือให้ผู้อา่นได้รับรู้อตัลกัษณ์หรือความเป็น “เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ” อย่างท่ีตนเองต้องการ 

เนือ้หาเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตสามารถจดัประเภทได้ 5 กลุม่ ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ประวตัิ เร่ืองราวชีวิตของตนเอง 

 2. บนัทึกการเดินทางและการใช้ชีวิตกลางแจ้ง 

 3. ทศันะตอ่ประเดน็ตา่งๆ 

 4. การทบทวน วิเคราะห์ และอธิบายตนเอง 

 5. ประเดน็ชีวิต ปรัชญา และจิตวิญญาณ  
  

1. ประวัติ เร่ืองราวชีวติของตนเอง  

 เนือ้หากลุม่นีเ้ป็นเร่ืองราวชีวิตของเสกสรรค์แตล่ะช่วงวยั มกัเป็นเร่ืองราวท่ีมีความสําคญั

ในชีวิต และมีสว่นหลอ่หลอมลกัษณะนิสยั ความคิด และพฤติกรรมของเสกสรรค์ เนือ้หาดงักล่าว

ปรากฏทัง้เลม่ในเร่ืองเลา่มหาวิทยาลยัชีวิตและเดินป่าเสาะหาชีวิตจริง และปรากฏ 2 - 3 เร่ืองใน

เร่ืองเลา่เร่ร่อนหาปลา เพลงเอกภพ และ ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้ 

 เร่ืองราวชีวิตของเสกสรรค์ในช่วงวยัตา่งๆ และเหตกุารณ์สําคญัท่ีนําเสนอในเร่ืองเล่าจาก

ประสบการณ์ชีวิตมีดงัตอ่ไปนี ้

 1.1 ชีวิตวยัเดก็ท่ีบ้านเกิด 
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 1.2 ชีวิตในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 1.3 ชีวิตหลงัจากเรียนไมจ่บออกทํางาน 

 1.4 เหตกุารณ์ “14 ตลุา” พ.ศ. 2516 

 1.5 ชีวิตนกัปฏิวตัิในป่าร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสต์ 

 1.6 ชีวิตหลงัยตุิบทบาทนกัปฏิวตัิกลบัมาใช้ชีวิตในสงัคม 

  

1.1 ชีวติวัยเด็กท่ีบ้านเกิด 

 เสกสรรค์อาศยัอยู่กบัครอบครัวท่ีบางปะกง สมาชิกในครอบครัวประกอบด้วยยาย พ่อ แม ่

พ่ีน้อง 4 คน และเสกสรรค์ ความเป็นอยูข่องครอบครัวค่อนข้างลําบากเพราะมีฐานะยากจน ต้อง

ย้ายบ้านหลายครัง้ ซึ่งการย้ายบ้านครัง้ลา่สดุก็ต้องเช่าพืน้ท่ีบริเวณป่าชายเลนซึ่งเป็นพืน้ท่ีรกร้าง

และชืน้แฉะสําหรับปลกูบ้านหลงัใหม ่ 

 

 ...ตัง้แต่ผมลืมตาขึน้มาดโูลกนัน่เป็นการย้ายบ้านครัง้ที่เจ็ด  เรากําลงัย้ายออกจากห้องแถว 

ไม้ข้างตลาดไปปลกูโรงหลงัคาจากบนพืน้ที่รกร้างของผู้ มีอนัจะกินคนหนึง่     เขาคิดค่าเช่า 

เป็นรายปีในราคาที่ไม่แพงนัก      แต่ก็นบัเป็นผลประโยชน์ครัง้แรกที่จะได้จากแผ่นดินผืนนี ้ 

ที่ผ่านมนัเป็นเพียงสว่นหนึ่งของป่าชายเลน    เป็นที่อยู่ของปแูสมและปลาอีจงั    รกไปด้วย 

กระบนู โกงกางและเถาวัลย์ นํา้ขึน้ก็เจ่ิงนอง นํา้ลงก็แฉะลุม่...1  

 

สมาชิกในครอบครัวต้องช่วยกนัสร้างบ้านจากวสัดท่ีุเหลือใช้ คือเสาไม้เก่าท่ีได้รับมาจาก

ย่า สมาชิกภายในบ้านทัง้แปดคนต้องอยู่รวมกันอย่างแออัด ต้องจัดสรรพืน้ท่ีสําหรับใช้นอนให้

เพียงพอกบัสมาชิก และใช้ตะเกียงแทนไฟฟ้าแม้วา่ท่ีบางปะกงจะมีไฟฟ้าใช้มานานแล้วก็ตาม 

 

 ...เราระดมแรงงานทัง้หมดในบ้านมาถางโคนต้นไม้  และว่าจ้างคนยากไร้ด้วยกนัมาขุดดิน 

ถมที่ ไม่นานบริเวณนัน้ก็กลายเป็นลานโล่งพอปลกูเรือนได้หนึ่งหลงั    ผมกบัพ่อมีหน้าที่ไป 

ลาํเลียงเสาตอม่อเก่าๆ ที่ย่ายกให้มาจากคลองผีขดุ เราขอยืมเรือแจวของป้ามาช่วยบรรทุก 

ไม้...ถ้าไม่นบัน้องสามคนท่ียงัเล็กแล้ว  ทกุคนในบ้านล้วนมีสว่นทําให้โรงหลงัคาจากแห่งนี ้

ก่อรูปขึน้มา เราเอากระดานเก่ามาทําเป็นยกพืน้สาํหรับให้ทุกคนนอน มนัแคบพอๆ กบัเวที 

ลาํตดัตามงานวดั    สายมุ้ งระโยงระยางในยามคํ่าคืนทําให้เราดเูหมือนผู้ลีภ้ัยที่ซุกหวัหลบ 

ฝันร้ายในยามต่ืน แม่ ยาย และน้องสาวยึดครองเนือ้ที่สว่นใหญ่ของพืน้ซีกหนึง่ พี่สาวนอน 

                                                             
 

1
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, มหาวทิยาลัยชีวติ, 20 - 21. 
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อยู่มมุในสดุ  ถดัมาเป็นผม  น้องชาย และพี่ชายตามลาํดบั   สว่นพ่อนัน้นอนเตียงผ้าใบซึง่ 

กางไว้กบัพืน้ดิน  เรายงัคงใช้ตะเกียงทัง้ๆ  ที่บางปะกงมีไฟฟ้าใช้มานบัสบิปีแล้ว...2  

  

ครอบครัวของเสกสรรคป์ระกอบอาชีพหาเช้ากินค่ํา พ่อเป็นช่างเคร่ืองเรือตงัเกท่ีระยะหลงั

ตกงานต้องกลบัมาอยู่บ้าน สว่นแมมี่อาชีพค้าขายผลไม้ ทุกวนัเสกสรรค์ต้องลกุไปช่วยแม่ขนของ

ไปขายท่ีตลาดแตเ่ช้ามืด 

 

 ...ปกติแล้วพ่อมีอาชีพเป็นช่างเคร่ืองเรือตงัเก ใช้ชีวิตสว่นใหญ่กินนอนอยู่กบัเรือ แต่ตัง้แต่ 

เราย้ายมาอยู่บ้านหลงันี ้ การตกงานของพ่อดทู่าจะกลายเป็นอาชีพหลกัขึน้มาแทนที่ การ 

จากไปของเป็ดย่ิงทําให้พ่อกลายเป็นแรงงานสว่นเกินในบ้าน...เม่ือไม่มีเป็ด พ่อก็เป็นเพียง 

คนหงุข้าวมือ้เช้า แผงขายผลไม้ของแม่มีพี่สาวช่วยอยู่แรงหนึง่แล้ว...3 

 

...ปกติแล้วแม่จะต่ืนแต่เช้ามืดเพื่อขนของไปตลาด ใช้วิธีหาบไปบ้าง ใสร่ถเข็นไปบ้าง...หลงั 

จากเลอืกสรรผลไม้อยู่พักหนึง่จนใกล้จะออกจากบ้าน  แม่จะปลกุผมขึน้มาด้วยการแตะตวั 

เบาๆ หรือไม่ก็เรียกด้วยนํา้เสียงธรรมดา...4 

 

  นอกจากนัน้ยังเลีย้งเป็ดไว้เพ่ือช่วยเพ่ิมรายได้ แต่ไม่นานก็ต้องขายทิง้เน่ืองจากขาดทุน  

สว่นปลายข้าวสําหรับเป็นอาหารของเป็ดท่ียงัเหลืออยู่นัน้ก็ต้องนํามาหงุกินให้หมด แม้จะค่อนข้าง

แฉะและไม่สุกเท่าท่ีควร ส่วนอาหารหลักของครอบครัวคือปลาเค็มท่ีแม่หมักไว้ซึ่งเน้นเกลือ

มากกวา่เนือ้ปลา และบางวนัท่ีไมมี่อะไรกินเสกสรรค์ก็จะนําปลาอีจงัซึ่งมีรสคาวมาทําเป็นอาหาร 

 

 ...พวกเขาอยู่กบัเราได้ประมาณสองปีก็ต้องแยกย้ายกนัไป      การพลดัพรากเกิดขึน้ง่ายๆ  

เพราะไข่เป็ดเกิดมีราคาถกูกว่ารําและปลายข้าว ผู้ เสริมรายได้กลายเป็นผู้ เพิ่มรายจ่ายที่ไม่ 

จําเป็น  เราพยายามเอาปลายข้าวของเป็ดมากินให้หมด  โดยทั่วไปต้องต้มจนเละหรือไม่ก็ 

หงุให้แฉะไว้ มนัมกัเหนียวติดกนัเป็นแผ่นหนา  เวลากินต้องจกมาเป็นก้อน แต่กระนัน้ยังมี 

หลายเม็ดที่แข็งร่วน   เวลากลนืดเูหมือนจะกลิง้หลนุๆ ไปตามมมุต่างๆ ของลาํคอ  กบัข้าว 

สว่นใหญ่คือปลาเค็มที่แม่หมกัไว้หนึง่ไห  แต่มนัก็เหมือนเกลอืซึง่อัดไว้เป็นรูปปลามากกว่า 

                                                             
 

2
 เร่ืองเดียวกนั, 21. 

 
3
 เร่ืองเดียวกนั, 25 - 26. 

 
4
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เดินป่าเสาะหาชีวติจริง, พิมพ์ครัง้ที ่11 (กรุงเทพฯ: สามญัชน, 2545), 20. 
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จะมีรสชาติของปลาอย่างแท้จริง  บางวนัไม่มีอะไรกินผมก็หันไปเล่นงานปลาอีจงัข้างบ้าน 

ตามเคย...ปกติไม่ค่อยมีใครเอาเจ้าปลาน่าเกลียดชนิดนีม้าทําอาหาร... ช่างคาวเอียนบอก 

ไม่ถกู กินได้ไม่ก่ีครัง้ผมก็ยอมแพ้...5   

 

เน่ืองจากครอบครัวมีฐานะยากจนจึงทําให้เสกสรรค์มีปัญหาเร่ืองค่าเล่าเรียนเสมอ จนถึง

กบัเคยเขียนจดหมายถึงหนงัสือพิมพ์เพ่ือให้ช่วยลงประกาศขอความช่วยเหลือ 

 

 ...ผมใกล้จะจบโรงเรียนมธัยมประจําตําบล     แม่บอกไว้อย่างชัดเจนว่าไม่มีเงินให้เรียนต่อ  

ขอให้เตรียมตวัไปฝึกเป็นช่างเรียงพิมพ์...เม่ือมีอาชีพแล้วจะส่งตวัเองเรียนก็ไม่มีใครว่าอะไร  

ผมเขียนจดหมายสง่ถงึหนงัสอืพิมพ์รายวนัให้เขาลงประกาศขอความช่วยเหลอื    จากนัน้ก็ 

นัง่เพ้อฝันว่าสวรรค์จะย่ืนมือมาโอบอุ้ม...6 

 

แม้เสกสรรค์จะเรียนดีและสามารถสอบเข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ได้ แต่

เร่ืองดังกล่าวกลับสร้างความทุกข์และกังวลใจให้กับแม่เน่ืองจากต้องใช้เงินจํานวนมาก ซึ่ง

ครอบครัวก็ไมไ่ด้มีฐานะมากพอท่ีจะสง่เสียได้ อีกทัง้ยงัมีรายจ่ายด้านอ่ืนมากพออยู่แล้ว 

 

 ...คณะที่ผมเลอืกไว้เป็นอนัดบัแรกสดุคือรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ผมสอบได้ที่ 

สบิกว่าในบรรดาผู้สอบได้ทัง้หมดราวสองร้อยคน   ดีถมไปแล้วสาํหรับเด็กบ้านนอกคนหนึง่ 

ที่ว่ิงตีนเปลา่มากบัโรงเรียนวัด ตําราเรียนมอแปดของผมเพิ่งจะมีครบก่อนเรียนจบไม่ก่ีวนั...  

ผมรีบแจ้งข่าวให้ทกุคนรู้พร้อมทัง้คาดหวงัคําชมเชย...“ไอ้เปรียวเอ๊ย ทําไมเอ็งทะเยอทะยาน 

อย่างงี ้ ข้าจะเอาตงัค์ที่ไหนมาสง่เอ็งเรียน  แค่หาเลีย้งไปวนัๆ  ก็จะตายอยู่แล้ว  เปิดเทอมนี่ 

ยงัไม่รู้จะหาที่ไหนมาให้ไอ้สามคนเลก็เลยธรรมศาสตร์ไม่ใช่โรงเรียนวดักลางฯ นะโว้ย” หญิง 

วยัห้าสบิรําพนัด้วยดวงตาแดงๆ...7  

 

เสกสรรค์เคยขโมยเงินสํารองของแมท่ี่ไว้ใช้จ่ายในวนัท่ีไม่มีรายได้ เพ่ือนําไปเล่นการพนัน

หวงัจะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้ดีขึน้บ้าง แตส่ดุท้ายกลบักลายเป็นวา่ย่ิงทําให้เร่ืองเลวร้าย

ลงและไมไ่ด้ทําให้สถานการณ์ดีขึน้มา 

                                                             
 

5
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, มหาวทิยาลัยชีวติ, 24 - 25. 

 
6
 เร่ืองเดียวกนั, 27. 

 
7
 เร่ืองเดียวกนั, 48 - 49. 
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 ...ผมรู้ แต่ผมก็อดคิดถงึม้าออมสนิตวันัน้ไม่ได้   ผมอยากจะบอกกับแม่ว่าผมไม่เคยคิดเอา 

เปรียบแม่และน้องเลก็ๆ   อีกสามคน     แต่ที่เอาเงินห้าบาทนัน้ไปเลน่ไพ่กบัพรรคพวกหลงั 

ตลาดก็เพราะคิดว่ามนัอาจจะเป็นทางออกอนัหนึง่จากสภาพที่เราเผชิญอยู่ ผมไม่ได้อยาก 

ทําให้แม่เสยีใจ     เพียงแต่ลมืคิดให้รอบคอบว่าทางออกบางอย่างนัน้อาจจะทําให้สภาพที่ 

เลวร้ายอยู่แล้วย่ิงเลวลง...8 

 

เม่ือเสกสรรค์ออกจากป่ามามอบตัวกับทางการและได้กลับไปเย่ียมบ้านเกิดอีกครัง้ ก็

พบวา่บ้านของตนเองนัน้ได้กลายเป็นธนาคารขนาดใหญ่ไปแล้ว และเป็นสาเหตหุนึ่งท่ีทําให้แมต้่อง

เสียชีวิตอย่างกะทนัหนั 

 

 ...เม่ือออกจากป่าในเดือนตุลาคม 2523 ผมจงึได้มีโอกาสกลบัไปเย่ียมบ้านอีกครัง้  บนแผ่น 

ดินที่เคยซุกหัวนอนมีตึกตระหง่านตัง้อยู ่   โรงยกพืน้ซอมซ่อหลงันัน้หายไปเสยีแล้ว   ผู้อาทร 

ท่านหนึง่บอกกบัผมว่าเจ้าของที่ดินได้ขายที่ที่เราเช่าให้กบัธนาคารใหญ่จากบางกอก ตกึนัน้ 

คือที่ทําการสาขาบางปะกง เร่ืองนีเ้ป็นสาเหตหุนึง่ที่ทําให้แม่ต้องจากไปอย่างฉบัพลนั ผมเพ่ง 

มองตกึหลงันัน้อย่างเลือ่นลอย  ภาพที่ปรากฏอยู่เบือ้งหน้าไม่ใช่ธนาคารอนัหรูหลวง แต่กลบั 

เป็นหินหลมุฝังศพขนาดมหมึาที่คร่อมทบัอดีตของผมไว้...9   

 

 นอกจากเร่ืองราวเก่ียวกบัวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของครอบครัวแล้ว เสกสรรค์ยงันําเสนอ

ชีวิตเดก็วดัของตนเองในช่วงท่ีตามไปอยู่กบัตาท่ีบวชเป็นพระ มีกิจวตัรประจําวนัคือคอยปรนนิบัติ

รับใช้ ดแูล และออกเดินบิณฑบาตกบัหลวงตา บางครัง้ก็ต้องไปนอนเฝ้าโบสถ์เพ่ือป้องกันคนลอบ

ตดัเศียรพระพทุธรูป กิจกรรมอย่างหนึ่งท่ีเสกสรรค์ช่ืนชอบเป็นพิเศษคือการตีกลองบอกเวลา เด็ก

วดัสว่นใหญ่มกัจะแย่งกันเป็นผู้ตีกลองเสมอโดยเฉพาะเด็กโต เสกสรรค์จึงมกัจะเล่ียงไปตีระฆัง

แทน และมองว่าการแย่งกันเพ่ือให้ได้เป็นผู้ตีกลองนัน้เป็นการสนองตอบความรู้สึกมีอํานาจ

เหนือกวา่ เน่ืองจากเสียงกลองจะเป็นตวันําโดยท่ีมีระฆงัเป็นตวัรับ 

 

 ...กลองเพลนัน้ผมจะได้ตีก็ต่อเม่ือไม่มีใครตีจริงๆ พวกเด็กวัดที่โตกว่าชอบเอาไม้ตีกลองไป 

ซ่อนไว้ตัง้แต่ยงัไม่ถงึเวลา  พอนาฬิ กาบอกเวลา 11 โมงเช้า   เพื่อนก็ออกมากระหนํ่ากลอง 

เป็นที่สนกุสนาน  คนตวัเล็กอย่างเราก็ได้แต่มองด้วยความอิจฉา   ด้วยเหตนุีผ้มจงึมกัเลีย่ง 

                                                             
 

8
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เดินป่าเสาะหาชีวติจริง, 27. 

 
9
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, มหาวทิยาลัยชีวติ, 28 - 29. 
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ไปตีระฆังในตอนเย็น...ผมก็อยากจะเดาว่าที่พวกเด็กโตชอบตีกลองนัน้     น่าจะเป็นเพราะ 

กลองเป็นตัวนําขณะที่ระฆงัเป็นตัวรับ     ลกึเข้าไปในจิตใต้สํานกึการตีกลองอาจช่วยสนอง 

กิเลสบางอย่างเก่ียวกบัความรู้สกึทางด้านอํานาจของเด็กโต   ผมไม่เคยเห็นเด็กเล็กตีกลอง 

โดยมีเด็กโตเป็นฝ่ายตีระฆังรับเลยแม้แต่ครัง้เดียว...10    

 

 ระหวา่งท่ีอยูว่ดัเสกสรรค์เคยมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกบัเดก็วดัด้วยกันเก่ียวกับลําดบัการวาง

บาตรพระ ในเหตกุารณ์นัน้เสกสรรคถ์กูเดก็วดัท่ีโตกว่ากลัน่แกล้งและท้าทายโดยจงใจสลบับาตร

พระผิดไปจากลําดบัท่ีถกูต้อง  เป็นเช่นนีห้ลายครัง้จนในท่ีสดุเสกสรรค์ก็ทนไม่ไหวและพร้อมท่ีจะ

ตอ่สู้กบัอีกฝ่าย  

 

 ...สภาพที่เกิดขึน้เป็นเร่ืองของความจงใจ หมอเข้ามาหยิบบาตรผมไว้ท้ายพร้อมกบัมองหน้า 

 อย่างท้าทาย ผมสบับาตรกลบัไปใหม่เพื่อนก็เปลีย่นกลบัตามใจชอบทกุครัง้ ที่สดุเลอืดในตัว 

ผมก็เดือดพล่าน พอเห็นเด็กวดัคนนัน้ทําแบบนีเ้ป็นครัง้ที่สามหรือสีผ่มก็กระโดดเตะบาตรใบ 

นัน้อย่างลืมตวัจนมนักลิง้ตกลงไปจากร้าน...สาวแก่แม่ป้าพากนัจ้องดดู้วยความตกใจขณะที่ 

ผู้ เฒ่าเก่าสงัขารเร่ิมด่าทอด้วยความหงดุหงิดที่ถนนสูส่วรรค์มีคนมาเกะกะ ผมเองนกึในใจว่า 

วนันีน้รกกินหวัแน่แต่ก็ไม่มีทางเลอืกอื่น บางครัง้เราต้องยอมเป็นคนบาปเพื่อลดภาระของฟ้า 

ดิน   เหตกุารณ์วนันัน้ยติุลงด้วยดี  เพราะประสกสกีานบัร้อยไม่ยินยอมปลอ่ยให้ใครเลอืดตก 

ยางออกต่อหน้าต่อตา...11 

 

 เม่ือหลวงตาเร่ิมชรามากขึน้ทุกวันก็ได้ฝากฝังให้เสกสรรค์ช่วยจัดการเร่ืองงานศพให้

หลงัจากท่ีหลวงตาเสียชีวิตไปแล้ว เม่ือเสกสรรค์เร่ิมโตเป็นวยัรุ่นก็เร่ิมห่างจากวดักลบัมาอยู่บ้าน

มากขึน้จนในท่ีสุดก็เลิกไปอยู่วดัเป็นการถาวร ได้รู้ข่าวว่าหลวงตาเสียชีวิตหลังผ่านเหตุการณ์    

“14 ตลุา” พ.ศ. 2516 ไมน่าน และกลบัมาจดังานเผาศพให้หลวงตาหลงัจากท่ีตนเองออกจากป่า 

  

 ...เวลาผ่านไปเจ็ดปีเต็มๆ ผมกลบัมาจากการ ‘แสวงบญุ’ ในลทัธิที่ไม่ใช่พทุธศาสนาและค้น 

พบว่าศพของหลวงตายงัถกูทิง้อยู่กบัลานวดั ไม่มีใครเผาและไม่มีใครรู้ชดัว่าเพราะอะไร ผม 

ให้พ่อกบัพี่สาวช่วยคํานวณค่าใช้จ่ายในการเลีย้งพระและติดกณัฑ์เทศน์ จากนัน้ก็ตกลงรับ 

เป็นเจ้าภาพงานศพหลวงตาเสยีเอง ผมพอจะมีเงินอยู่บ้างเลก็น้อยจากการขายเร่ืองสัน้และ 

 

                                                             
 

10
 เร่ืองเดียวกนั, 35 - 36. 

 
11

 เร่ืองเดียวกนั, 38 - 39. 
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ความช่วยเหลอืของเพื่อนมิตรบางคนท่ีเห็นผมสิน้เนือ้ประดาตวัเต็มที...12      

 

เนือ้หาชีวิตวยัเด็กท่ีบ้านเกิดเป็นเร่ืองราวของเสกสรรค์ในช่วงชีวิตวยัเด็ก ทําให้ทราบถึง 

ภมิูหลงัของเสกสรรค์ในด้านความเป็นอยู่ของครอบครัว ไมว่า่จะเป็นเร่ืองท่ีอยู่อาศยั อาหารการกิน 

อาชีพของพ่อแม ่และการศกึษาของเสกสรรค์ เร่ืองราวดงักลา่วทําให้เห็นวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ท่ี

ยากลําบากเน่ืองจากมีฐานะยากจน นอกจากนัน้ยงันําเสนอเร่ืองราวชีวิตในช่วงท่ีเสกสรรค์เป็นเดก็

วดั ถ่ายทอดเก่ียวกบักิจวตัรประจําวนัเม่ืออาศยัอยู่ท่ีวดั ความสมัพนัธ์และความผกูพนักบัหลวงตา 

ตลอดจนความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้กบัเดก็วดัด้วยกนั  

 

1.2 ชีวติในมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

เสกสรรค์สอบติดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็น

ปลัดอําเภอ ได้ทํางานเพ่ือช่วยเหลือประชาชน พัฒนาสังคม และชุมชนท่ีอาศัยให้เจริญขึน้ 

ขณะเดียวกนัก็สามารถดแูลครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ได้ โดยต้องเป็นข้าราชการท่ีซ่ือสตัย์ 

สจุริตตอ่หน้าท่ี และดํารงอยู่ในความถกูต้องเท่านัน้  

 

 ...“ถ้ากไูด้เป็นปลดัอําเภอ ต้องขอย้ายมาอยู่บางปะกง”  ผมคิดครึม้อยู่คนเดียว... “เราจะตดั 

ถนนเลยีบริมฝ่ังไปจนถงึปากอ่าว   ปลกูต้นไม้ให้ร่ม  มีเก้าอีน้ัง่เลน่ด้วย”   ผมฝันถงึโครงการ 

พฒันาตามคําจํากัดความของหลวงท่าน   “แต่...เอ เราจะทํายงัไงกบับ้านที่อยู่ริมนํา้   ไลเ่ขา 

ออกดือ้ๆ คงไม่ถกู”    จากนัน้สมองของคนอายุสบิแปดก็คิดวิธีแก้ปัญหาในจินตนาการอย่าง 

เพลดิเพลนิ ...“เราคงพอจะเลีย้งพ่อแม่ได้” ผมวกมาคิดเร่ืองสว่นตัว “แต่เขาว่าเป็นข้าราชการ 

ไม่โกงไม่พอกิน ไม่จริง ไม่จําเป็น” ผมรีบตดับทเร่ืองนีอ้ย่างรวดเร็ว หนัไปคิดเร่ืองอื่นที่ร่ืนรมย์ 

กว่า...13  

 

 หลงัจากเข้าศกึษาตอ่ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ได้เพียง 3 เดือน เสกสรรค์ก็เดินทางไป

ศกึษาท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะนกัเรียนแลกเปล่ียน ซึ่งการใช้ชีวิตท่ีนัน่มีสว่นสําคญัท่ีทําให้

เสกสรรค์เร่ิมหันกลบัมาสํารวจความเป็นไปของสังคมไทย โดยเฉพาะเร่ืองสงัคม การเมือง และ 

การปกครอง อีกทัง้ในช่วงนัน้ประเทศสหรัฐอเมริกากําลงัมีการเลือกตัง้ประธานาธิบดี จึงเสมือน

เปิดโลกทศัน์และเป็นจดุเร่ิมต้นให้เสกสรรค์ย่ิงสนใจเร่ืองดงักลา่วอย่างจริงจงั 

                                                             
 

12
 เร่ืองเดียวกนั, 45. 

 
13

 เร่ืองเดียวกนั, 48 - 49. 
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 ...ชีวิตในโรงเรียนมธัยมอเมริกนัมีส่วนอย่างสงู ในการกระตุ้นให้ผมมองกลบัมายงับ้านเกิด 

 เมืองนอนของตวัเอง ปี 2511 เป็นปีที่มีการเลอืกตัง้ประธานาธิบดี  ข่าวคราวการรณรงค์หา 

 เสยีงของผู้สมคัรได้รับการเผยแพร่อย่างครึกโครม...ผลกระทบของข่าวสารเหลา่นี ้ก็มีผลต่อ 

ผมมากกว่าครัง้เดินลากรองเท้าฟองนํา้อยู่แถวบางปะกงหลายเท่าตวั ผมเร่ิมสนใจการเมือง 

และให้สมัภาษณ์ความคิดเห็นทางการเมืองเป็นครัง้แรกแก่หนังสอืพิมพ์ท้องถ่ินที่นัน่...14    

 

 เม่ือกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี  พ.ศ. 2512 ประเทศไทยประกาศใช้

รัฐธรรมนูญและจะมีการเลือกตัง้ในช่วงต้นปี เสกสรรค์ได้ลงช่ือเป็นอาสาสมัครสังเกตการณ์      

การเลือกตัง้เน่ืองจากเร่ิมสนใจการเมืองมากขึน้เร่ือยๆ  

 

 ...ผมรีบใสช่ื่อตวัเองลงไปทนัทีเพราะเกิดมายงัไม่เคยเห็นการเลอืกตัง้ระดบัชาติ อยากจะรู้ว่า 

 เป็นอย่างไร อีกอย่างหนึง่     ผมอยากจะบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นตามคําขวญัของ 

 ลกูเสอืที่เคยยดึถือมาตลอด15 

 

เสกสรรค์กบัเพ่ือนนกัศกึษาได้ไปสงัเกตการณ์การเลือกตัง้ท่ีหน่วยเลือกตัง้โรงเรียนโยธิน

บรูณะ โดยมีหน้าท่ีคอยสอดสอ่งและแจ้งการทําผิดกฎการเลือกตัง้ ซึ่งเสกสรรคก์็ปฏิบตัิตามหน้าท่ี

อย่างเคร่งครัด เม่ือทหารท่ีมาเลือกตัง้ทําผิดกฎก็ย่ืนใบประท้วงไปตามหน้าท่ีอยู่เสมอ จนสร้าง

ความไมพ่อใจให้กบัทหารเหลา่นัน้อย่างมาก 

  

 ...ผมกรอกใบประท้วงย่ืนให้กบัผู้ รับผิดชอบหน่วยใบแล้วใบเลา่ นับตัง้แต่เกิดมาเป็นตวัเป็น 

ตนผมไม่เคยเห็นใครทําผิดกติกาซึง่ๆ หน้าอย่างนีม้าก่อน เขาเจตนาหรือไม่ผมไม่แน่ใจ แต่ 

คิดว่าตัวเองต้องทําหน้าที่อย่างรับผิดชอบที่สดุ นายทหารบางคนมองหน้าผมอย่างไม่พอใจ  

แต่ผมก็ยงัไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร...16 

 

ในท่ีสดุกลุม่นกัศกึษาท่ีทําหน้าท่ีสงัเกตการณ์ก็มีเร่ืองปะทะกบัทหาร เสกสรรค์เองกต้็องรีบ

หลบหนีไปกบันกัศกึษาท่ีมาสงัเกตการณ์ด้วยกนั ก่อนท่ีกลุม่นกัศกึษาจะถกูยิง ซึ่งเหตกุารณ์ครัง้นี ้

                                                             
 

14
 เร่ืองเดียวกนั, 50. 

 
15

 เร่ืองเดียวกนั, 52.  

 
16

 เร่ืองเดียวกนั, 53. 
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นบัวา่เป็นบทเรียนแรกให้กับเสกสรรค์ เก่ียวกับการปกครองในสงัคมไทยท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย

และใช้อํานาจอย่างไมเ่ป็นธรรม 

 

 ...พอว่ิงไปถงึหน่วยลงคะแนนผมก็แทบหงายหลงั เพราะปืนยิงเร็วกระบอกหนึง่จ่อมาทาง 

ผมพอดี ขวดเปลา่ของผมกลายเป็นของเด็กเลน่ไป “กลบัขึน้รถเร็วพวกเราได้ตวัทุกคนแล้ว”  

ใครคนหนึ่งตะโกน เสยีงฝีเท้าคนว่ิงไปมาสลบักบัเสียงขึน้ลําปืนชวนขนหวัลกุ พอรถของเรา 

สตาร์ตเคร่ืองทกุคนก็ต้องหมอบคดุคู้ลงกบัพืน้ ผมเอาแฟ้มปิดศีรษะไว้แน่น ก้อนอิฐก้อนหิน 

ปลวิเข้ามาเหมือนลกูเห็บ... “พวกมงึอย่ามาใหญ่ในเขตของก”ู เสยีงหนึง่ตะโกนกรอกเข้ามา 

เป็นการปิดบทปฐมนิเทศประชาธิปไตยให้กบัผม...17      

  

 นอกจากนีใ้นระหวา่งท่ีศกึษาอยู่เสกสรรค์ก็ทํากิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลยัไปด้วย ซึ่ง

มกัเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองการเมืองการปกครอง เช่น การจัดตัง้กลุ่มสนทนาการเมือง   

การเป็นประธานชมุนมุสมัมนารัฐศาสตร์ การจดันิทรรศการเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง เป็นต้น 

 

 ช่วงท่ีเสกสรรค์ใช้ชีวิตเป็นนกัศกึษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์นัน้มกัมีเร่ืองขดัแย้งกับผู้คน

รอบตวัอยู่เสมอนบัตัง้แตว่นัแรกของชีวิตมหาวิทยาลยั ในวนัปฐมนิเทศนกัศกึษาใหมเ่สกสรรค์กถ็กู

เพ่งเลง็จากรุ่นพ่ีเพราะไมย่อมสยบและให้ความเคารพเช่ือฟัง ความบาดหมางดงักลา่วลกุลามจนมี

เร่ืองชกตอ่ยกบัรุ่นพ่ีในวนัรับน้อง ทําให้แม้แตเ่พ่ือนร่วมรุ่นด้วยกนัก็ไมอ่ยากคบหาเพราะกลวัจะถกู

เพ่งเลง็จากรุ่นพ่ีตามไปด้วย  

 

 ... “เอามนัเลยพี่ สัง่สอนมนัเสียบ้าง” เสยีงตะคอกคํารามดังมาจากรอบทิศ  สภาพในห้อง 

ช่างไม่ผิดอะไรกบัฉากจําเจในภาพยนตร์ไทย   แต่ในสายตาของผู้ เห็นเหตกุารณ์ในวนันัน้     

ผมคือ ‘ผู้ ร้าย’ ที่สมควรจะถกูรุมกระทืบ ผมรีบลกุขึน้ออกมาที่ระเบียง พยายามหนัหลงัพิง 

กําแพงด้านหนึ่ง   ตะโกนใสค่นเหลา่นัน้อย่างลมืตาย   “พวกมงึเข้ามาทีละคน ออกมาเลย  

แน่จริงเข้ามาทีละคน”  การเรียนปีสองของผมผ่านไปเงียบๆ มนัก็ดีไปอย่างที่มีเร่ืองกนัเสยี 

ตัง้แต่แรก   ไม่มีใครตอแยกบัผมอีก  รวมทัง้ไม่ค่อยมีใครอยากจะคบผมด้วยเพราะเกรงจะ 

ถกูเพ่งเลง็จากรุ่นพี่...18 

 

                                                             
 

17
 เร่ืองเดียวกนั, 54 - 55. 

 
18

 เร่ืองเดียวกนั, 66 - 67. 
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 ไมเ่พียงแตข่ดัแย้งกบัรุ่นพ่ีและเพ่ือนนกัศกึษาเท่านัน้ เสกสรรค์ยงัมีเร่ืองขดัแย้งกบัอาจารย์

ด้วยเช่นกนั กลา่วคือ ในช่วงท่ีแขนหกัเสกสรรค์ได้เข้าไปใช้เคร่ืองพิมพ์ดีดในห้องเรียนซึ่งมีห้องพัก

อาจารย์รวมอยู่ด้วย และเสียงพิมพ์ดีดก็รบกวนอาจารย์ท่ีเข้ามางีบหลบัในช่วงกลางวนั สร้างความ

ไม่พอใจให้แก่อาจารย์จนต้องเป็นฝ่ายเดินออกไปจากห้อง หลังจากนัน้เสกสรรค์ก็ได้พบกับ

อาจารย์ผู้ นีอี้กครัง้ในการสอบสมัภาษณ์ชิงทนุการศกึษา ซึ่งสดุท้ายเสกสรรคก์็ไมไ่ด้รับทุนดงักล่าว

และรู้สกึวา่เป็นเร่ืองท่ีไมย่ตุิธรรม 

 

 ...ผมก็ต้องเผชิญหน้ากบัอาจารย์ท่านนีอ้ีกครัง้หนึง่ในห้องสอบสมัภาษณ์ชิงทนุของคณะ 

รัฐศาสตร์ “ลาํบากมากหรือไงถงึกบัต้องมาขอทนุ” อาจารย์ที่ว่าถามสะบดัๆ “ผมนัน้พอทน 

ได้แต่พ่อแม่ลาํบากมาก” จําได้ว่าตอบไปอย่างนี ้“โฮ้ย พ่อแม่มนัก็ต้องลาํบากทัง้นัน้แหละ” 

อาจารย์รีบตดับทและการสมัภาษณ์ก็สิน้สดุลงอย่างรวดเร็ว ผมรู้ดีว่าไม่ต้องไปดูผลให้เสยี 

เวลา มนัเป็นการสอบชิงทนุที่อยุติธรรมที่สดุเท่าที่เคยเห็นมา...19 

 

เสกสรรค์ฝังใจกบัความอยตุิธรรมท่ีได้รับ จนมีโอกาสตอบโต้อาจารย์ท่านนีอี้กครัง้เม่ือพบ

กันในลิฟต์ของอาจารย์ ทัง้คู่โต้แย้งกันเร่ืองสิทธิใ์นการใช้ลิฟต์ ในท่ีสดุอาจารย์ก็เป็นฝ่ายเดิน

ออกไปใช้บนัไดแทน ทําให้เสกสรรค์พอใจเป็นอย่างย่ิง 

 

 ...อาจารย์หลายท่านพบผมหรือพวกเราในแผนกกําลงัใช้ลฟิต์ก็ไม่ได้ว่าอะไร    สภาพเช่นนี ้

ใครไมเ่มตตาก็นบัว่าใจแคบเต็มที แต่แล้ววนัหนึง่ผมก็ประจนัหน้ากบัอาจารย์ผู้นัน้อีกจนได้ 

ขณะที่กําลงัรอลฟิต์ “เธออ่านป้ายไม่ออกรึไง”  ท่านกระชากเสียงตามแบบฉบบั  “อ่านออก 

แต่มนัเม่ือย ไม่อยากเดิน” “แต่นกัศึกษาไม่มีสทิธิใ์ช้”  อาจารย์ยงัยืนยนัไม่ให้ผมใช้ลฟิต์ ผม 

รู้สกึเดือดปดุๆ  ขึน้มาทนัที   แต่ก็ตอบไปด้วยนํา้เสียงที่เย็นชา   “เราต่างคนต่างก็ไม่ได้สร้าง 

ลฟิต์นี ้ไม่มีใครมีสทิธิ ์ มากกว่าใคร”  ปรากฏว่าได้ผล  ท่านเดินสะบัดก้นลงบนัไดไปทนัที ผม 

ยิม้กร่ิมอยู่ในลฟิต์อย่างพอใจ...20 

 

 เม่ือขึน้ชัน้ปีท่ีส่ีเสกสรรค์รู้สกึเบ่ือหน่ายห้องเรียนและชีวิตในมหาวิทยาลยัอย่างมาก อีกทัง้

เกิดคําถามเก่ียวกับความหมายท่ีแท้จริงของการศึกษา ไม่มีเป้าหมายในการศึกษา และล้มเลิก

ความฝันความตัง้ใจท่ีเคยคิดจะรับราชการเป็นปลดัอําเภอไปจนหมดสิน้แล้ว 

                                                             
 

19
 เร่ืองเดียวกนั, 68 -69. 

 
20

 เร่ืองเดียวกนั, 69 - 70. 
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 ...ถงึตอนนี ้ ใจผมไม่ได้อยู่ที่ธรรมศาสตร์เสยีแล้ว  มนัไปอยู่ที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกนั ผมรู้สกึ 

เบื่อห้องเรียนอย่างสดุจะบนัทกึ ที่สําคญัที่สดุคือไม่รู้ว่าตัวเองเรียนไปเพื่ออะไร ความใฝ่ฝันที่ 

จะรับราชการตามประสาคนจบรัฐศาสตร์หมดสิน้ไปพักใหญ่แล้ว  ผมจะอยู่กบัเขาได้อย่างไร  

ขนาดยงัเรียนอยู่ก็ขัดกนัขนาดนีแ้ล้ว เราต่างกนัมากเหลอืเกิน...21 

 

เสกสรรค์ถึงกบัเคยลกุขึน้ถามอาจารย์กลางห้องเรียนเก่ียวกบัจดุมุง่หมายของการศกึษา ท่ี

ได้แต่นั่งฟังบรรยายและศึกษากันแต่ในชัน้เรียนเท่านัน้ โดยไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ใน

สงัคมได้เลย 

 

 ... “อาจารย์ครับ   เราเรียนไปทําไมไม่เห็นมีประโยชน์อะไรนอกจากพดูกนัอยู่แต่ในห้องนี”้      

“แล้วคณุจะให้ผมทําอย่างไร”  อาจารย์ถามงงๆ  “ทําอะไรสกัอย่างที่มนัจะแก้ปัญหาบ้าน 

เมืองได้” “คณุจะให้ผมไปไฮด์ปาร์คสนามหลวงงัน้รึ” “นัน่ก็ยงัดีกว่าคยุกนัอยู่แค่นี”้ พอผม 

พดูประโยคสดุท้ายออกไป อาจารย์ก็เก็บแฟ้มเดินออกนอกห้อง ผมรู้สกึเสียใจมากแต่ก็ไม่ 

รู้จะทําอะไรเป็นการชดเชย ความเจ็บปวดของตัวเองมนัมีอยู่แล้วมากกว่านัน้...22 

 

หลงัจากนัน้เสกสรรค์ก็เร่ิมเข้าห้องเรียนน้อยลง หันไปรวมตวักับเพ่ือนนักศึกษาช่วยกัน

สอนหนงัสือในช่วงกลางคืนให้กบัเดก็ท่ีทํางานในโรงอาหาร แต่เพียงไม่นานก็ต้องล้มเลิกเพราะมี

ปัญหาขดัแย้งกบันกัการภารโรงท่ีอ้างวา่เดก็เหลา่นัน้ไมมี่สิทธิ ์ ใช้ห้องเรียน อีกทัง้เดก็เองก็เหน่ือยล้า

จากการทํางานในช่วงกลางวนั เม่ือเป็นเช่นนัน้ก็ย่ิงทําให้เสกสรรค์รู้สึกแปลกแยก สิน้หวัง และ   

เบ่ือหน่ายกบัชีวิตในมหาวิทยาลยัมากย่ิงขึน้ 

 

 ...ผมรู้สกึสิน้หวงักบัการสร้างสรรค์ใดๆ ในมหาวิทยาลยั รู้สกึว่าตวัเองไม่ใช่สว่นหนึง่ของ 

ที่นัน่ นบัวนัย่ิงพดูกบัใครไม่รู้เร่ือง และนบัวนัย่ิงไม่มีเหตผุลที่จะอยู่ต่อไป...23 

 

ในท่ีสดุเสกสรรค์ก็เรียนไม่จบตามกําหนดพร้อมกับเพ่ือนนักศึกษารุ่นเดียวกัน ทัง้ท่ีเคย

เรียนดีถึงกบัมีโอกาสได้รับเกียรตินิยม ไมมี่ผู้ใดทราบถึงสาเหตดุงักลา่วรวมทัง้แมข่องเสกสรรค์เอง

ก็เช่นกนั ทําให้เสกสรรค์รู้สกึเศร้าและเสียใจท่ีไมอ่าจหาคําอธิบายให้ได้ 

                                                             
 

21
 เร่ืองเดียวกนั, 76. 

 
22

 เร่ืองเดียวกนั, 78. 

 
23

 เร่ืองเดียวกนั, 77. 
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ชีวิตในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็นการนําเสนอเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้เม่ือเสกสรรค์เข้ามาใช้

ชีวิตเป็นนกัศกึษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศใน

ฐานะนกัเรียนแลกเปล่ียนท่ีทําให้ได้รับอิทธิพลทางการเมืองและสังคม การทํากิจกรรมต่างๆ ซึ่ง

สว่นใหญ่จะเก่ียวข้องกบัการเมืองและสงัคม ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้กบัผู้คนทัง้ขดัแย้งกบัเพ่ือน รุ่นพ่ี 

หรือกระทั่งอาจารย์ นอกจากนัน้บรรยากาศภายในมหาวิทยาลยัท่ีมีแต่ความฟุ้ งเฟ้อ ไร้แก่นสาร 

การสร้างสรรค์ส่ิงใดก็ถกูปฏิเสธก็เป็นเหตใุห้เสกสรรค์เข้าห้องเรียนน้อยลง จนในท่ีสดุก็เรียนไม่จบ

พร้อมกบัเพ่ือน 

 

1.3 ชีวติหลังจากเรียนไม่จบออกทาํงาน 

 หลงัจากท่ีเสกสรรค์ ประเสริฐกลุเรียนไมจ่บตามกําหนดพร้อมกบัเพ่ือนนกัศกึษา ก็เร่ิมออก

หางานทําเพ่ือเลีย้งตนเอง และตัง้ใจไว้ว่าจะไม่พึ่งพาผู้ ใดอีกแม้แต่แม่ของตนเอง ซึ่งในระหว่างท่ี

กําลงัหางานทําเสกสรรคก์็เร่ิมนําของใช้สว่นตวัออกจํานํา 

 

 ...เม่ือรู้ตวัว่าเรียนไม่จบเม่ือต้นปี  2515   ผมก็เร่ิมออกหางานทํา  ผมตัง้ปณิธานไว้แล้วว่า 

ต่อไปนีจ้ะต้องหาเลีย้งตวัเองอย่างเต็มที่     ฉะนัน้ผมจงึไม่เคยเอ่ยปากขอเงินแม่อีกแม้แต่ 

บาทเดียว     สมบติัสว่นตวักระจอกงอกง่อยของผมหลายชิน้เอาไปจํานําจนหมดสิน้ ...สิง่ 

เหลา่นีถ้กูแปรเป็นอาหารไปทีละชิน้ ทีละชิน้ เพื่อเลีย้งดทูัง้ร่างกายและศกัดิ ์ ศรีของผม ผม 

จะไม่ขอใครกิน ไม่ว่าจะเป็นแม่ หรือเพื่อน หรือผู้ใดก็ตาม...24 

 

ในช่วงเวลานัน้เสกสรรค์ประสบความยากลําบากในการดําเนินชีวิตเป็นอย่างย่ิง เคยอด

ข้าวอยู่หลายวนั เผชิญกบัสภาพหิวโหยอย่างถึงท่ีสดุโดยเฉพาะเม่ือเห็นเพ่ือนๆ กําลงักินข้าว 

 

 ...ผมเคยไม่ได้กินอาหารเกือบสองวนัเต็มๆ  เม่ือแวะเวียนไปที่ธรรมศาสตร์เห็นเพื่อนๆ กําลงั 

กินข้าวกนัผมก็ทําไม่รู้ไม่ชีบ้อกเพื่อนว่ากินมาเรียบร้อยแล้ว  แต่ในท้องนัน้ป่ันป่วนจนอธิบาย 

ไม่ถกู กลิน่อาหารที่ผมไม่มีสทิธิ ์ แตะต้องโรยรินมารบกวนทัง้จมกูและวิญญาณที่ใกล้จะยอม 

จํานนจนกระทัง่ผมต้องรีบขอตวัจากมา ด้วยกลวัการพ่ายแพ้ที่จะเกิดขึน้...25 

 

                                                             
 

24
 เร่ืองเดียวกนั, 82. 

 
25

 เร่ืองเดียวกนั, 82 - 83. 
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เสกสรรค์พยายามหางานทําตามท่ีมีประกาศรับสมคัรงาน แตเ่น่ืองจากเสกสรรค์นัน้ไม่จบ

ปริญญาตรี จึงมีวฒิุการศกึษาระดบัมธัยมเท่านัน้ อีกทัง้อาชีพท่ีตนเอง “ยอมรับและสามารถทําได้” 

นัน้ก็ต้องไม่ขดักับอดุมคติท่ียึดมัน่ คือไม่เบียดเบียนและสามารถทําประโยชน์ให้กับผู้ อ่ืนได้บ้าง 

ทางเลือกของอาชีพจึงย่ิงแคบลง ทําให้การหางานนัน้ยากลําบากย่ิงขึน้ 

 

 ...ผมสอดส่ายสายตาดปูระกาศรับสมคัรงานตามที่ต่างๆ เหมือนหมาหิวโซคุ้ยเขี่ยกองขยะ   

แต่ผมต่างจากหมาอยู่เร่ืองหนึ่ง  คือจะไม่ยอมกินทกุอย่างที่ผ่านมาใกล้  ผมคิดว่างานของ 

ผมควรต้องสอดคล้องกบัอดุมคติของตวัเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

บ้างไม่มากก็น้อย...ทกุครัง้ที่มีการประกาศรับสมัครงานประเภทเสมียนต๊อกต๋อย     ผู้คนที่ 

พ่ายแพ้ในระบบการศกึษาทัง้หลาย ก็จะเฮโลเข้าไปสมัครตัง้แต่แป้งเปียกติดประกาศยงัไม่ 

แห้ง ผมสู้เขาไม่ได้ และนบัวนัย่ิงจะกลายเป็นผู้แพ้ในบรรดาผู้แพ้ทัง้หมดที่มีอยู่...26 

 

หลงัจากท่ีรู้ตวัวา่เรียนไมจ่บตามกําหนดและตดัสินใจหางานทํา ในช่วงเวลานีเ้สกสรรค์ได้

เรียนรู้ชีวิต ประสบกบัเหตกุารณ์ท่ีไมเ่คยเรียนรู้จากห้องเรียนมาก่อน นั่นคือความไม่ยุติธรรมและ

ความเหล่ือมลํา้ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมจริงโดยเฉพาะจากเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานรัฐ ดงัท่ีเสกสรรค์ได้

ประสบมากับตนเองเม่ือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ เจ้าหน้าท่ีเรียกร้องเงินพิเศษ

เพ่ิมเติมเพ่ือแลกกบัการปฏิบตัิและการรักษาอย่างดี เม่ือเป็นเช่นนัน้เสกสรรค์ซึ่งไมมี่เงินมากนักจึง

อยู่โรงพยาบาลได้เพียงไมก่ี่วนัก็ต้องออกมาทัง้ท่ียงัรักษาไมห่ายขาด  

 

 ...หลงัจากทางโรงพยาบาลรับตัวผมไว้เพื่อรักษา ผมก็แอบกระซิบถามกบันางพยาบาลว่า 

จะต้องเสยีค่าผ่าตัดเท่าไร  เธอบอกกบัผมว่าสว่นที่จะต้องเสียให้โรงพยาบาลจริงๆ  นัน้ไม่ 

มากนกั   แต่ถ้ามีอะไรพิเศษให้หมอสกัหน่อยก็จะช่วยให้ทกุอย่างดีขึน้   อย่าว่าแต่จะมีเงิน 

พิเศษให้หมอเลย แม้แต่ค่ารักษาตามอัตราปกติแม่ผมก็ยงัต้องไปกู้หนียื้มสนิเขามา ในเม่ือ 

สภาพเป็นเช่นนีก็้เป็นเร่ืองสมเหตุสมผลเหลอืเกินที่ผมจะอยู่โรงพยาบาลได้เพียงสามวนั ก็ 

ถกูหมอไลก่ลบับ้าน โรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ไม่ได้รับการรักษาให้หายขาด...27  

 

 แม้ว่าเสกสรรค์จะเผชิญกับสภาพท่ียากลําบากในด้านความเป็นอยู่ แต่กลบัได้พบกับ

มิตรภาพระหวา่งเพ่ือนซึ่งก็อยู่ในสภาพขดัสนเช่นเดียวกนั ได้แบ่งปันและเอือ้เฟือ้กนัในยามยาก 

                                                             
 

26
 เร่ืองเดียวกนั, 83 - 84. 

 
27

 เร่ืองเดียวกนั, 92. 
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 ...ก่อนหน้านัน้ไม่นานผมได้พบกบัหมอซึง่ไม่เต็มอกเต็มใจรักษาผมเนื่องจากไม่ได้เงินพิเศษ    

แต่ในอีกมมุหนึ่งของชีวิตผมก็มีเพื่อนที่สามารถแบ่งกนัได้แม้แต่ไข่ไก่ฟองสดุท้าย  มิตรภาพ 

ที่แท้จริงเกิดขึน้ในยามยากเท่านัน้...28 

 

รวมไปถึงบรรยากาศและมิตรภาพท่ีเกิดขึน้ใน “บ้านแสงจันทร์” บ้านเช่าของเสกสรรค์ท่ีมี

เพ่ือนๆ น้องๆ มาพกัอาศยัและใช้ชีวิตร่วมกนั ก็เป็นส่ิงท่ีทําให้ตนเองรู้สกึมีความสขุและพึงพอใจแม้

จะอยู่ในสภาพขดัสนก็ตาม 

 

 ...คนใน ‘บ้านแสงจนัทร์’  ทกุคนต่างไม่มีโยงใยในสายเลอืดกนัเลยแม้แต่น้อย  แต่เราก็อยู่ 

กนัมาได้ราวกบัพี่น้องแท้ๆ  มีปัญหาอะไรก็พดูกนั  และใช้ชีวิตอยู่กันมาด้วยความซ่ือสตัย์ 

ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบใดๆ  ...คนทกุคนน่าจะมีที่สกัแห่งและงานสกัอย่างที่เขารัก 

และมีความสขุกบัมนั...ย่ิงคิดๆ ไปผมก็ย่ิงรู้สกึว่าอาชีพนักเขียนอิสระกบับ้านโย้เย้ริมคขูยะ 

แห่งนีช้กัใกล้เคียงการงานและสถานท่ีในฝันมากขึน้ทกุที...29 

 

 เสกสรรค์สมคัรเข้าทํางานกบักลุม่คริสเตียนซึ่งเก่ียวกบัการจดัตัง้คนยากคนจนในเมืองเป็น

องค์กรช่วยเหลือตนเอง เน่ืองจากงานดงักล่าวไม่จําเป็นต้องใช้วฒิุการศึกษา อีกทัง้ยังเป็นงานท่ี

ตรงกบัอดุมคติท่ีตนเองยึดถือด้วย 

 

 ...งานนีไ้ม่ต้องการวฒุิทางการศกึษาใดๆ สิง่ที่เรียกร้องมีเพียงอย่างเดียวคือ ควรเป็นผู้ที่ 

เห็นอกเห็นใจคนยากไร้ และพร้อมที่จะรับค่าตอบแทนต่ําแค่พออยู่พอกินไปวนัๆ ผมไป 

สมคัรทนัที และเขาก็รับผมทนัที...30 

 

เสกสรรค์ถูกส่งตวัไปอบรมท่ีประเทศมาเลเซีย แต่ก็มีปัญหาขดัแย้งกับครูฝึกซึ่งถือได้ว่า

เป็นผู้บงัคบับญัชาท่ีนัน่อย่างรุนแรง จนต้องลาออกและขอเดินทางกลบัประเทศไทย 

 

 ...เราเถียงกนัอยู่พกัใหญ่ท่ามกลางความงนุงงของเพ่ือนใหม่ๆ ของผม ซึง่ปกติแล้วจะไม่มี 

ใครกล้าทําเช่นนีก้บัผู้บงัคบับัญชา      ผมถกูครูฝึกวิพากษ์วิจารณ์อย่างสาดเสียเทเสยีจน 

                                                             
 

28
 เร่ืองเดียวกนั, 94 - 95. 

 
29

 เร่ืองเดียวกนั, 107 - 108. 

 
30

 เร่ืองเดียวกนั, 85. 
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ตวัเองเกือบจะระงบัอารมณ์ไม่อยู่ ขยบัแล้วขยบัอีกจะใช้กําลงัตดัสิน   “ผมขอลาออกตัง้แต่ 

วนันีเ้ป็นต้นไป ไม่เอาแล้ว ไม่ทําอีกแล้ว  ผมจะกลบัเมืองไทย”     ในที่สดุผมก็โพลง่ออกมา 

เพราะไม่รู้จะหาทางออกอะไรที่ดีกว่านี ้จิตใจอิสระนัน้เป็นทัง้คําอวยพรและคําสาปแช่งของ 

สวรรค์...31  

 

 ต่อมาเสกสรรค์ได้เข้าทํางานประจํากับหนังสือวิทยาสาร รับผิดชอบงานด้านข่าว

ตา่งประเทศ ในขณะท่ีรับผิดชอบงานหลกัอย่างไมเ่คยบกพร่อง เสกสรรค์ก็ยงัทํางานด้านการจดัตัง้

คนยากจนควบคู่กันไปด้วย  ไม่นานก็มีปัญหาเร่ืองการเข้าทํางานเป็นเวลาจนหัวหน้ากอง

บรรณาธิการเรียกพบ และเสกสรรค์ก็เกือบจะขอลาออกจากงานอีกครัง้ หากครัง้นีร้ะงบัใจไว้ได้ทัน

เน่ืองจากความจําเป็นด้านความเป็นอยู่  

 

 ... “แล้วจะให้ผมทํายงัไงละ่” ผมถามด้วยความรู้สกึอดึอัดอย่างย่ิง “ถ้าคณุอยากจะทํางาน 

ที่นี่ต่อไปก็ต้องมาทํางานตามเวลา” ผมนิ่งอึง้ไปครู่หนึ่ง  สนัดานไม่ยอมลงให้ใครเร่ิมแสดง 

อํานาจของมนัอีกแล้ว ในวบูหนึ่งผมคิดจะลาออก แต่แล้วก็ชัง่ใจไปมา ในที่สดุผมก็สรุปว่า 

ตวัเองยงัไม่อยากตกงานอีก “ตกลง” ผมรับปาก แต่ในใจนัน้ยงัคงคดัค้านอยู่อือ้องึ...32 

 

แม้ในระยะแรกเสกสรรค์กับหัวหน้ากองบรรณาธิการจะมีเร่ืองขัดแย้งกัน แต่ไม่นาน

ความสมัพันธ์ของทัง้คู่กลบัสนิทสนมและผูกพันกันมากขึน้ จนเสกสรรค์เลือกท่ีจะลาออกตาม

หวัหน้าไปพร้อมกนั จากนัน้เสกสรรค์ก็ได้เข้าทํางานท่ีการเคหะแห่งชาติเก่ียวกับการสร้างอาคาร

สงเคราะห์ให้กับคนยากจน แต่การทํางานครัง้นีมี้เง่ือนไขอยู่ว่าผู้ ท่ีจะเข้าทํางานได้ต้องจบ

การศกึษาระดบัปริญญา จึงทําให้เสกสรรค์ต้องกลบัเข้ามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์อีกครัง้เพ่ือศกึษา

ตอ่ให้จบ 

 

 เนือ้หาในช่วงชีวิตหลงัเรียนไม่จบต้องออกทํางานนัน้เป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวความ

ลําบากท่ีเสกสรรค์ประสบเม่ือต้องหางานทําเลีย้งตนเอง ทัง้การนําสมบตัิส่วนตวัออกจํานํา  ภาวะ

อดมือ้กินมือ้ และต้องออกจากโรงพยาบาลกลางคนัเน่ืองจากไม่มีค่ารักษาพยาบาล เม่ือสามารถ

หางานได้ก็ขดัแย้งกบัหวัหน้างานอยู่บ่อยครัง้ ขณะเดียวกนัแม้ชีวิตจะลําบากแตเ่สกสรรค์ก็ได้พบ 

                                                             
 

31
 เร่ืองเดียวกนั, 87. 

 
32

 เร่ืองเดียวกนั, 97. 
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มิตรภาพท่ีจริงใจระหวา่งเพ่ือน  

  

 1.4 เหตุการณ์ “14 ตุลา” พ.ศ. 2516 

 เม่ือกลบัเข้ามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์อีกครัง้ เสกสรรค์ได้เข้าไปเก่ียวข้องกับการชุมนุม

ประ ท้ ว ง รั ฐบาล ในก ร ณี ท่ี รั ฐบ าลจับผู้ อ อกมา เ รี ย ก ร้ อ ง รั ฐธ ร รมนูญ  โดย เ ร่ิ มแ รก

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็นผู้ นําหลกัในการชุมนุม ในเวลาต่อมาจึงได้ดําเนินการในนามของ

ศนูย์นิสิตนกัศกึษาแห่งประเทศไทย การชมุนมุดงักล่าวเสกสรรค์รับหน้าท่ีหลกัในการควบคมุเวที

คอยส่ือสารกบัผู้ ร่วมชมุนมุ กลา่วได้วา่เป็นผู้นํานกัศกึษาท่ีมีความสําคญัคนหนึ่งในการชมุนมุครัง้นี ้

 

 ...แต่กรรมการศนูย์ฯ ยงัยอมรับให้ผมเข้าร่วมในฐานะของผู้ รับผิดชอบด้านปฏิบติัการ ซึง่ 

หมายถงึมีสทิธิ ์ เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารด้วย เปรียบเทียบอย่างหยาบๆ  แล้วความ 

สมัพนัธ์ระหว่างผมกบักรรมการศนูย์นิสติฯ  ก็คล้ายกบัความสมัพันธ์ระหว่างรัฐบาลกบัผู้  

บญัชากําลงัรบ...33 

 

 รวมถึงหน้าท่ีในการแก้ไขปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการชมุนมุ 

 

 ...การที่ผมรับผิดชอบเวทีไฮด์ปาร์คนัน้กลายเป็นต้องรับผิดชอบแก้ปัญหาจิปาถะไปโดย 

ปริยาย การพูดผ่านไมโครโฟนเป็นวิธีเดียวที่เราสามารถสือ่สารกบัผู้ ร่วมชมุนุมได้  ใครมี 

เร่ืองเดือดร้อนอะไรก็มาติดต่อที่เวที และเร่ืองที่ผู้คนมาติดต่อนัน้มีสารพัดอย่าง...34 

 

ขณะท่ี มีการชุมนุมนัน้ เ ป็นช่วง เวลาเดียวกับการสอบปลายภาคการศึกษาของ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ดงันัน้จึงมีผู้ไมพ่อใจและไมเ่ห็นด้วยกบัการชมุนมุ ท่ีกระทบต่อการสอบ 

จนต้องยกเลิกไปในท่ีสดุ ทําให้เสกสรรค์ต้องขดัแย้งมีปากเสียงกับผู้คนท่ีไม่เห็นด้วยอยู่เสมอ ทัง้

เพ่ือนนกัศกึษาด้วยกนัท่ีต้องการให้มีการจดัสอบตามเดิม 

 

 ... “ทําอย่างนีใ้ช้ได้ที่ไหน  มนับงัคบักนันี่หว่า”  นกัศกึษาชายคนหนึง่ชีห้น้าว่าผม  “เห็นใจ 

เถิดครับเรากําลงัสู้เร่ืองใหญ่อยู่”      ผมพยายามอธิบายดีๆ    คนที่เดินผ่านเร่ิมตีวงเข้ามา  

 

                                                             
 

33
 เร่ืองเดียวกนั, 121. 

 
34

 เร่ืองเดียวกนั, 122.  
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นกัศกึษาผู้นัน้คงจะกระดากจึงค่อยๆ เดินหนีไป “ห่า กจูะจบเทอมนีอ้ยู่แล้ว” เขาบ่นพมึพํา...35 

 

 รวมไปถึงความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้กบัภารโรง ท่ีไมพ่อใจการปิดประตหู้องเรียนด้วยการนําปูน

ปลาสเตอร์ใส่รูกุญแจและล่ามโซ่ประตู เสกสรรค์จึง “จําเป็นต้อง” หยาบคายเม่ือภารโรงผู้นัน้

พยายามจะเล่ือยโซ่เพ่ือเปิดห้องเรียน  

 

 ...ผมคว้าโซ่ยาวประมาณสองฟุตขึน้มาพนัข้อมือไว้ โดยปลอ่ยชายห้อยพอสะบดัได้ ว่ิงตรง 

ไปยงัภารโรงคนท่ีจะตดักญุแจ  “คณุไม่ร่วมก็อย่าขวาง ถ้าขืนเปิดประต ูผมตีด้วยโซ่เด๋ียวนี ้

แหละ”...ผมเสยีใจที่ต้องทําอย่างนัน้  ปกติแล้วผมมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัภารโรงหลายคน  

ไม่เคยที่จะดูถกู   เหยียดหยาม   หรือแสดงท่าทีไม่สภุาพกบัใคร โคตรเหง้าของผมก็ไม่ได้มี 

ฐานะต่างจากพวกเขานกั แต่อะไรจะเกิดขึน้ถ้าผมไม่ใช้ความเด็ดขาดเข้าแก้ปัญหา...36  

 

 นอกจากนัน้เสกสรรค์ก็ยงัมีปากเสียงกบัอาจารย์บางท่านท่ีมองว่าการปิดห้องเรียนเช่นนี ้

เป็นการบงัคบัให้ทกุคนต้องเข้าร่วมชมุนมุ และเป็นการทําลายทรัพย์สินทางราชการ 

 

 ... “พวกคณุทําแบบนีไ้ม่ถกู  คนเขาไม่อยากร่วมก็บังคบั”  “ไม่ได้บังคบั แต่ถ้ามีการสอบ 

หลายคนก็เข้าร่วมไม่ได้”   “แต่คณุทําลายของราชการ”      อาจารย์ผู้นัน้ยืนยนัเสยีงแข็ง  

“พวกเราจะตดัถนน ต้นไม้ขวางก็ต้องตดัทิง้”  ผมตอบอย่างเฉียบขาดพอกนั “ผมไม่ยอม 

เป็นต้นไม้ให้คุณตดัหรอก” ว่าแล้วท่านก็เดินหนีไปอย่างหวัเสีย...37 

 

 ผู้คนเร่ิมทยอยเข้ามาร่วมชมุนมุในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มากขึน้ทัง้นักเรียน นักศึกษา 

และประชาชนทัว่ไป ศนูย์นิสิตนกัศกึษาสง่ตวัแทนไปเจรจากบัรัฐบาล แตเ่ม่ือถึงเวลาตามท่ีกําหนด

ไว้แล้วกลบัยงัไมท่ราบความคืบหน้าเร่ืองผลการเจรจา ทําให้เสกสรรค์จําเป็นต้องตดัสินใจเคลื่อน

ขบวนผู้ชมุนมุออกจากมหาวิทยาลยั เหตกุารณ์ดงักลา่วทําให้เสกสรรค์ภมิูใจในความเป็นนกัศกึษา

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็นครัง้แรก 

 

 ...ในที่สดุเข็มนาฬิ กาก็กระดิกบอกเวลาเที่ยงตรง   ผมไม่มีทางเลอืกแล้ว  เราจะปลอ่ยให้ 

                                                             
 

35
 เร่ืองเดียวกนั, 116. 

 
36

 เร่ืองเดียวกนั, 117. 

 
37

 เร่ืองเดียวกนั, 117 - 118. 
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มวลชนเรือนหม่ืนเรือนแสนเห็นว่าเราเหลาะแหละไม่ได้ มีอะไรค่อยพดูกนัทีหลงั  “เคลือ่น 

ขบวน!” ผมออกคําสัง่อย่างหนกัแน่น...ไอแดดยามเที่ยงระอผุ่าวไปทัง้หน้า   ผมปาดเหง่ือ 

ที่ย้อยลงมาตามแก้มและคาง สง่ประกายยิม้รับมิตรภาพของผู้ที่โบกมือให้ หลงัจากรอมา 

เกือบเจ็ดปีเต็ม  วนันีเ้ป็นวนัแรกที่ผมภูมิใจในความเป็นนกัศกึษาธรรมศาสตร์...38 

 

หลังจากเคล่ือนขบวนออกจากมหาวิทยาลัยและรอฟังข่าวผลการเจรจากับรัฐบาล 

บรรยากาศของผู้ชมุนมุก็เร่ิมตงึเครียดมากขึน้ เกิดความเข้าใจผิดในการส่ือสารระหว่างเสกสรรค์

กบัเลขาธิการศนูย์นิสิตนกัศกึษาท่ีในเวลานัน้ได้ตกลงกบัรัฐบาลเสร็จสิน้ไปแล้ว และกําลงัจะขึน้ไป

ประกาศสลายการชมุนมุกบัผู้ชมุนมุเองโดยพลการ ทําให้เสกสรรค์ต้องห้ามไว้เพราะเกรงวา่จะเกิด

ความวุน่วาย 

 

 ...ได้พบเลขาธิการศนูย์ฯ จะได้รู้เร่ืองแจ่มชดัเสยีทีว่าอะไรเป็นอะไร  ที่ตกใจก็คือคุณสมบติั 

กําลงัจะขึน้ไปพดูกบัผู้ชุมนมุโดยไม่ทนัจะปรึกษากนั...เม่ือเลขาธิการศนูย์ฯ  ทําท่าว่าจะไม่ 

รอ ผมก็ตะโกนบอกเพื่อนนกัศกึษาบนหลงัคารถว่า “อย่าเพิ่งให้พูด อย่าเพิ่งให้พดู จบัตวัไว้ 

ก่อน”  สิง่ที่ผมกงัวลมากที่สดุก็คือ ถ้ามีการประกาศสลายการชุมนุมจากรถบัญชาการแล้ว  

ประชาชนท่ีกําลงัเลอืดเดือดจากการชมุนุมข้ามวันข้ามคืนไม่ฟัง อะไรจะเกิดขึน้    ...พอผม 

กลบัไปที่หลงัคารถก็พบว่าเลขาธิการศนูย์ฯหายไปแล้ว...39   

 

เม่ือเวลาผา่นไปสถานการณ์ก็ย่ิงเลวร้ายขึน้ เสกสรรค์ยงัคงตามหาตวัเลขาธิการศนูย์นิสิต

นักศึกษาเพ่ือจะสอบถามความแน่ชัด แต่กรรมการศนูย์นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ได้ไปสมทบกับ

รัฐบาลเรียบร้อยแล้ว ย่ิงไปกว่านัน้เสกสรรค์ก็ยังทราบข้อมูลว่ารัฐบาลกําลงัเตรียมใช้กําลังเข้า

ปราบปรามผู้ชมุนมุ 

 

 ...ผมยงัคงประกาศหากรรมการศนูย์ฯจนเสยีงแหบเสยีงแห้ง ผมไม่รู้ว่าขณะนัน้สถานีวิทยุ 

ของรัฐบาลเร่ิมกระจายเสยีงโจมตีขบวนของเรา และไม่รู้ด้วยว่ากรรมการศนูย์ฯ สว่นใหญ่ 

ไปสมทบกบัเจ้าหน้าที่รัฐบาลแล้ว    ผมตกอยู่ในสภาพโง่เขลาทบึที่สดุ...ในเวลาไลเ่ลีย่กนั 

นัน้เอง     ก็มีข่าวเข้ามาว่าทางรัฐบาลเตรียมใช้กําลงัปราบผู้ชุมนมุภายในตีหนึง่หรือตีสอง 

 

                                                             
 

38
 เร่ืองเดียวกนั, 124 - 125. 

 
39

 เร่ืองเดียวกนั, 132. 
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ของคืนนี ้ผมรับฟังข่าวทัง้สองชิน้ด้วยสมองที่ดเูหมือนจะเป็นเหน็บไปแล้วทกุตารางนิว้...40 

 

 ในเวลานัน้เสกสรรค์รู้สกึหวาดกลวัเป็นอย่างมากแต่ก็มิได้คิดหลบหนี เม่ือได้รับมิตรภาพ

และกําลงัใจจากผู้ ร่วมชมุนมุก็ทําให้กลบัมาเข้มแขง็อีกครัง้ พร้อมทัง้พยายามหาทางแก้ไขปัญหา

ในกรณีท่ีหากมีการสลายการชมุนมุเกิดขึน้ 

 

 ...ความหวาดกลวัได้คลี่ตวัมาคลมุผมไว้ราวกบัผ้าห่มศพ  ผมรู้สกึชาเฉียบและสัน่สะท้าน 

ไปในเวลาเดียวกนั...แต่ทัง้ๆ ที่กลวัถงึขนาดนัน้ความคิดเร่ืองหลบหนีก็ไม่เคยเลด็ลอดเข้า 

มาในหวัผมแม้แต่นิดเดียว...“ไม่เป็นไร ตายก็ตายด้วยกนั” คนหนึง่ย่ืนมือมาจบัแขนผมไว้ 

อย่างเข้าใจความอ้างว้าง  ผมพยกัหน้าให้ขณะที่ทุกคนลกุขึน้ยืนกําบงัตวัผม ในวินาทีนัน้ 

ความหวาดกลวัได้เหือดหายไปจนหมดสิน้      ไม่ใช่เพราะมีคนใช้ร่างกายบังกระสนุให้... 

มิตรภาพต่างหากที่ทําให้ผมกล้าขึน้มาถงึขีดสดุ   ไม่ใช่กล้าที่จะไปรบราฆ่าฟันกบัใคร แต่ 

กล้าที่จะตายเพราะผมมีเหตุผลที่ดี...41 

 

สถานการณ์ยงัคงลกุลามและเลวร้ายขึน้ทกุที ความเข้าใจผิดและความสบัสนเร่ืองข้อมลู

ย่ิงทวีมากขึน้ ถึงกบัประกาศโจมตีเสกสรรค์ด้วยเสียงของกรรมการศนูย์นิสิตนักศึกษาว่าเสกสรรค์

เป็นคอมมิวนิสต์ท่ีต้องการโค่นล้มราชบัลลงัก์ สร้างความผิดหวงัและเสียใจให้กับเสกสรรค์เป็น

อย่างย่ิง 

 

 ... “นี่มนัทํากบักถูงึขนาดนีห้รือวะ” ผมพดูออกมาเสียงสัน่ๆ เม่ือรู้ว่าอะไรเป็นอะไร ในวินาที 

นัน้ความเหน็ดเหนื่อยตงึเครียดที่สะสมเอาไว้อย่างต่อเนื่องก็มาถงึจดุขีดสดุ    จิตใจของผม 

พงัทลายลงมาพร้อมกบัหยาดนํา้ตาที่หลัง่ไหลไม่ขาดสาย จนป่านนีผ้มยังอธิบายความรู้สกึ 

วนันัน้ได้ไม่ชดัเจน มนัทัง้ผิดหวังเสยีใจและโกรธแค้นระคนกนั...42 

 

 เสกสรรค์ถูกพาไปปรับความเข้าใจกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐบาลและกรรมการศูนย์นิสิต

นกัศกึษา จากนัน้จึงมีการประกาศสลายการชมุนมุ โดยท่ีเสกสรรค์ต้องคอยช่วยจัดการให้ผู้ชุมนุม

แยกย้ายกนักลบับ้านอย่างเรียบร้อยและปลอดภยั แต่ในระหว่างท่ีเสกสรรค์กับเพ่ือนกําลงัทยอย

                                                             
 

40
 เร่ืองเดียวกนั, 134 - 135. 

 
41

 เร่ืองเดียวกนั,  135. 

 
42

 เร่ืองเดียวกนั, 139. 
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ออกจากท่ีชุมนุมก็พบตํารวจพร้อมอาวธุยืนปิดเส้นทางอยู่ สร้างความไม่พอใจให้กับนักเรียน

อาชีวะท่ีต้องการใช้เส้นทางนัน้ เสกสรรค์เกรงว่าจะเกิดการปะทะกันขึน้จึงเข้าไปเจรจาแต่ก็ไม่

สําเร็จ ในท่ีสดุก็ถกูเพ่ือนพาตวัออกไปจากบริเวณนัน้ 

  

 ...พอเดินมาสดุขบวนผู้ชมุนมุก็พบว่า มีตํารวจติดอาวธุพร้อมยืนขวางถนนอยู่สองสามแถว  

นกัเรียนอาชีวะที่จะกลบับ้านทางทิศนัน้ไม่พอใจอย่างย่ิงยวด     และต้องการให้ตํารวจเปิด 

ทางให้ ผมเกรงว่าจะเกิดการปะทะกนัโดยไม่จําเป็น ซึง่ฝ่ายที่จะเจ็บตวัคงหนีไม่พ้นนกัเรียน 

นกัศกึษา   ด้วยเหตนุีจ้งึบอกกบัตํารวจว่า   ผมขอเจรจากบัผู้บงัคับบญัชาของพวกเขา...ไม่ 

ทราบว่าเป็นเพราะเหตใุด ทางเจ้าหน้าที่ได้ปลอ่ยให้กลุม่ของเราผ่านแถวไปโดยดี จากนัน้ก็ 

ปิดแถวกลบัอย่างรวดเร็ว...เม่ือพบว่าไม่มีฝ่ายไหนพร้อมจะฟังหรือยอมเป็นผู้ เปิดทาง  ผมก็ 

ลงจากหลงัคารถด้วยสติสมัปชัญญะที่เหลอืเพียงน้อยนิด...43 

 

ก่อนท่ีเสกสรรค์จะหมดสติไปนัน้ก็ทนัได้ยินเสียงเสียงคล้ายระเบิดดงัขึน้ เหตกุารณ์ครัง้นี ้

เป็นจดุพลิกผนัครัง้ใหญ่ของประเทศ และเป็นจดุหกัมมุของชีวิตผู้คนมากมายรวมทัง้ตวัเสกสรรค์

เองด้วย 

 

 เนือ้หาเก่ียวกบัเหตกุารณ์ “14 ตลุา” พ.ศ. 2516 นัน้เสกสรรคนํ์าเสนอเหตกุารณ์การชมุนมุ

ท่ีจดัขึน้ภายในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ในฐานะของผู้ นํานักศึกษาคนหนึ่ง นําเสนอรายละเอียด

ของเหตุการณ์ในด้านบรรยากาศการชุมนุม ความขัดแย้งกับผู้ ท่ีไม่เห็นด้วย การแก้ไขปัญหา 

ถ่ายทอดส่ิงท่ีเกิดขึน้ตัง้แตภ่ายในมหาวิทยาลยัจนกระทัง่สลายการชมุนมุ 

 

1.5 ชีวตินักปฏิวัติในป่าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ 

หลงัจากเหตกุารณ์ “14 ตลุา” พ.ศ. 2516 เสกสรรค์กับเพ่ือนนักศึกษาท่ีเป็นนักกิจกรรม

เคล่ือนไหวในการชมุนมุตา่งก็ถกูรัฐบาลติดตามและเพ่งเลง็อยู่เสมอ ซึ่งในช่วงเวลานัน้รัฐบาลกําลงั

ปราบปรามนักศึกษาและประชาชนท่ีต่อต้านอย่างหนัก รวมทัง้ยังถูกต่อต้านจากสังคมทัง้การ

ตะโกนดา่และไมมี่ใครรับเข้าทํางาน 

 

 ...เป็นแอ็คทิวิสต์ที่ยืนอยู่ในแถวต้นๆ ของขบวนนกัศึกษาประชาชนช่วงหลงั 14 ตลุาคม  

2516 ซึง่หมายถึงว่าถูกเพ่งเลง็มากเป็นพิเศษจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม...ตวัเองยงั 

                                                             
 

43
 เร่ืองเดียวกนั, 142. 
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ถกูปฏิเสธโดยบรรดาผู้คนที่มีฐานะครอบงําในสงัคมอย่างถงึที่สดุ บางครัง้นัง่กินข้าวอยู่ 

ในร้านอาหารก็ถกูตะโกนหยามหยนั เดินสวนกบัคนบางกลุม่เขาก็มองมาด้วยสายตาที่ 

ทัง้หวาดกลวัและชิงชงัระคนกนั และที่สาํคัญที่สดุคือไปสมคัรงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับ...44  

 

เม่ือไม่มีท่ียืนในสงัคมเช่นนี  ้เสกสรรค์กับเพ่ือนจึงตัดสินใจเข้าป่าเพ่ือเข้าร่วมกับพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แม้จะไม่เห็นด้วยกับแนวทางส่วนใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ 

โดยเฉพาะเร่ืองการเปล่ียนแปลงความคิดและวิถีปฏิบตัิให้เป็นชนชัน้กรรมาชีพ และการใช้อาวธุเข้า

ตอ่สู้อย่างเปิดเผย แตท่ี่เห็นตรงกนัและทําให้ตดัสินใจเข้าร่วมก็คือ ท้ายท่ีสดุแล้วทัง้นักศึกษาและ

ประชาชนจะถกูปราบปรามโดยผู้มีอํานาจอย่างไมอ่าจหลีกเล่ียงได้ 

 

 ...ด้วยเหตนุีผ้มจงึมีปากเสยีงกบัคนของพรรคคอมมิวนิสต์อยู่เนืองๆ ผมคดัค้านการที่พวก 

เขาเข้ามาเคลือ่นไหวด้านโลกทัศน์ชีวทศัน์อย่างครึกโครม    รวมทัง้กรณีที่โฆษณาให้ผู้คน 

ดดัแปลงตวัเองเป็นชนชัน้กรรมาชีพตามแบบแผนการปฏิวติัวฒันธรรมในเมืองจีน     และ 

เรียกร้องให้มีการต่อสู้ ด้วยกําลงัอาวธุอย่างเปิดเผย...แต่ก็นัน่แหละ    พรรคคอมมิวนิสต์มี 

สว่นถูกอยู่ข้อหนึง่คือ ถึงที่สดุแล้วนักศกึษาประชาชนคงถูกปราบปรามโดยผู้กมุอํานาจรัฐ 

...ตอนนัน้ผู้นํานกัศกึษา กรรมกร และชาวนาถกูลอบสงัหารไปหลายคนแล้ว...45 

 

 เสกสรรค์กบัเพ่ือนตดัสินใจเดินทางเข้าป่าเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ โดยลวงเส้นทาง

ไมใ่ห้เจ้าหน้าท่ีติดตามได้ด้วยการเดินทางไปฝรั่งเศส ก่อนท่ีจะวกกลบัเข้ามาประเทศไทยอีกครัง้ 

 

 ...ผมไม่อยากให้คนทัว่ไปรู้ว่าตวัเองเข้าป่า คิดว่าในทางการเมืองแล้วจะไม่เป็นผลดีต่อขบวน 

 นกัศกึษา  ผมอยากให้เข้าใจกนัว่าผมหลบไปอยู่ยงัต่างประเทศเพราะกลวัจะถูกทําร้าย  หรือ 

ถ้าใครจะคิดว่าผมทิง้ขบวนไปเรียนต่อก็ย่ิงดี ...ผมเสนอว่าจะหลบออกทางปารีสเพื่อเป็นการ 

ลวงทิศ  จากนัน้ก็จะเดินทางย้อนมาที่เวียดนาม-ลาว  แล้วตดัชายแดนเข้าไทยทางภาคเหนือ 

หรืออีสาน...46 

 

หลงัจากใช้ชีวิตในประเทศฝร่ังเศสได้สกัระยะก็ยงัไมไ่ด้รับการติดตอ่เร่ืองการเดินทางจาก 

                                                             
 

44
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เดินป่าเสาะหาชีวติจริง, 32. 

 
45

 เร่ืองเดียวกนั, 34 - 35. 

 
46

 เร่ืองเดียวกนั, 36 - 37. 
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พรรคคอมมิวนิสต์ เม่ือต้องเผชิญกบัสภาวะท่ีต้องใช้ชีวิตผา่นไปวนัๆ อย่างไมมี่กําหนด นอกจากจะ

ส่ือสารกบัใครกไ็มไ่ด้แล้วเงินสําหรับใช้จ่ายก็ร่อยหรอลง เป็นเหตใุห้ทกุคนเร่ิมเครียด ซึมเศร้า รู้สึก

อยากกลบับ้าน และเร่ิมมีปากเสียงกนัเอง  

 

 ...เวลาผ่านไปถงึคร่ึงเดือนก็ยังไม่มีคําตอบจากสถานทูตเวียดนาม   เราขลกุอยู่ในหมู่พวก 

เดียวกนัเองจนแทบจะไม่มีอะไรพดูกนัอีก แต่ละคนเงียบซึมลงอย่างเห็นได้ชดั ไม่มีใครพดู 

อะไรออกมาตรงๆ   แต่ผมรู้ดีว่าโรคคิดถงึบ้านกําลงัเกาะกมุพวกเราถ้วนทัว่  การใช้ชีวิตใน 

ต่างแดนท่ีเราไม่คุ้นชินก็ดี     การรอคอยที่ไร้กําหนดก็ดีล้วนทําให้ทุกคนเร่ิมตระหนกัขึน้มา 

ลกึๆ ว่าสิง่ที่เรากําลงัเผชิญอยู่คือการถกูถอนรากออกจากชีวิตดัง้เดิม...47 

 

เม่ือเป็นเช่นนีเ้สกสรรค์จึงตดัสินใจกลบัประเทศไทยเพ่ือสอบถามเร่ืองการเดินทางกับคน

ของพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยให้ชดัเจน ซึ่งครัง้นีค้นรักของเสกสรรค์ (จิระนันท์ พิตรปรีชา) 

ก็ตดัสินใจร่วมเดินทางเพ่ือเข้าป่าไปด้วยกนั 

 เม่ือเสกสรรค์เข้าร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสต์ก็ต้องดําเนินชีวิตในป่า เป็นวิถีชีวิตท่ีต้องทําทุก

อย่างเพ่ือความอยู่รอด และไม่ใช่เพ่ือตนเองเพียงคนเดียวแต่ยังต้องคํานึงถึงภรรยาและลกูด้วย  

การดํารงชีวิตในป่าได้ทําให้บางด้านของเสกสรรค์เปล่ียนแปลงไป หนึ่งในนัน้ก็คือการทําบาป 

เสกสรรค์ต้องฆ่าสัตว์เพ่ือนํามาทําเป็นอาหาร ท่ีสําคัญคือการทําลายชีวิตเช่นนีเ้ป็นส่ิงท่ีขัดกับ

ความรู้สกึของตนเองซึ่งใกล้ชิดกบัวดัและผกูพนักบัคําสอนเร่ืองบาปกรรมมาโดยเสมอ แตก่ระนัน้ก็

ต้องทําเพ่ือความอยู่รอดอย่างหลีกเล่ียงไมไ่ด้ 

 

 ...การอยู่กบัพระได้กลอ่มเกลาให้ผมมีสาํนกึอยู่ตลอดเวลา ว่าการฆ่าสตัว์ตดัชีวิตนัน้เป็น 

บาป ถงึบางครัง้จะทําไปด้วยความจําเป็นหรือความคกึคะนอง  ลกึๆ ก็ยงัอดรู้สกึไม่ได้ว่า 

มนัไม่ดี   จารีตของชาวพทุธข้อนีฝั้งลกึอยู่ในสายเลอืดผมมาตัง้แต่เลก็แต่น้อย  พี่ๆ น้องๆ  

ทกุคนรู้ดีว่าผมเป็นคนใจอ่อนเพียงใด   เม่ือชีวิตผลกัไสให้ผมต้องไปอยู่ป่า  มโนคติสว่นนี ้

ได้ถกูกัดกร่อนไปอย่างหลีกเลีย่งไม่พ้น...48     

 

เสกสรรค์เร่ิมเรียนรู้วิถีชีวิตดงักลา่วจากการฆ่าหม ูซึ่งเป็นส่ิงท่ีไมเ่คยทํามาก่อน และมกัไม่

มีผู้ใดอยากรับหน้าท่ีนี ้   ทกุครัง้ท่ีลงมือฆ่าและชําแหละหมลู้วนสร้างความเจ็บปวดและความรู้สกึ 

                                                             
 

47
 เร่ืองเดียวกนั, 38 - 39. 

 
48

 เร่ืองเดียวกนั, 74. 
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ทกุข์ทรมานให้กบัเสกสรรค์มากเช่นกนั 

 

 ...การลงมือแทงคอหมจูึงไม่ใช่เร่ืองง่ายสาํหรับผม แต่ผมก็ต้องทําเพราะไม่มีใครอยากทํา 

...ผมเกลยีดดวงตาของหมทูี่มนัมองผม และเสียงโอดโอยของมนัเวลามีดด่ืมเข้าไปในเนือ้  

เพราะลกึๆ   แล้วผมรู้ว่ามนัเจ็บ    แต่มนัไม่มีทางรู้หรอกว่าผมก็เจ็บกบัเสยีงและภาพแห่ง 

ความจริงเหลา่นี ้   ย่ิงมนัมองผมเท่าใดผมก็ย่ิงทุรนทรุายในอารมณ์เท่านัน้ ...ในกระต๊อบ 

ข้างๆ     เมียและลกูที่ยงัไม่อดนมกําลงัรออาหารเนือ้มือ้แรกในรอบหลายวนัอยู่ด้วยใจจด 

ใจจ่อ...49  

 

ความอยู่รอดกลายเป็นเร่ืองสําคญัท่ีต้องคํานึงถึงเป็นอนัดบัแรก เสกสรรค์เคยฆ่าสนุัข  

โทษฐานท่ีลอบมาขโมยปลาท่ีตากไว้ ทัง้ท่ีในอดีตสนุัขเป็นสตัว์เลีย้งท่ีตนเองผกูพันและเป็นเพ่ือน

เลน่ในวยัเดก็เสมอมา 

 

 ...ผลการสอบสวนปรากฏว่าผู้ที่ล้วงคองเูหลอืมมิใช่คน  หากแต่เป็นหมาตวัหนึง่ที่ใครเลีย้ง 

ไว้แถวนัน้  มนักระโจนสงูกระชากปลาเค็มของผมลงมาเกือบหมด  เม่ือได้ความชดัเจนเช่น 

นีแ้ล้วผมก็คว้าขวานด้ามยาวที่มีไว้โค่นต้นไม้และผ่าฟืนขึน้มาเดินดุ่มๆ  ตามหาหมาตวันัน้ 

อย่างไม่รอช้า...ผมก็ใช้สองมือเงือ้ขวานขึน้สดุล้า   พลกิทางสนัจามไปบนหวัมนัเต็มเหนี่ยว  

เจ้าหมาขีข้โมยกระเด้งขึน้ทัง้ตวั แต่ไม่ร้องสกัแอะ  ...เย็นวนันัน้ผู้หิวโหยต่างอิ่มหนํากบัเนือ้ 

หมาอบข่าป่ากนัทั่วหน้า   สว่นผมในฐานะผู้ปรุงมิได้ตกัมนัเข้าปากเลยแม้แต่คําเดียว   นบั 

เป็นการล้างแค้นอย่างบริสทุธิ ์  ไม่มีประโยชน์อื่นใดมาแทรกแซงทัง้สิน้ หวัใจบางซีกของผม 

ตายด้านเสยีแล้ว...50 

 

ถึงกระนัน้การฆ่าสตัว์ก็ไม่ได้ทําให้เสกสรรค์รู้สึกดี หรือรู้สึกภาคภมิูใจในความเก่งกล้า

เหนือกวา่สตัว์ชนิดนัน้แม้แตน้่อย แตเ่ป็นเพียงการทําเพ่ือความอยู่รอดของชีวิตเท่านัน้ และตนเองก็

ยอมรับวา่ส่ิงท่ีทํานัน้เป็นบาป 

 

 ...มนัตายอย่างสมศกัดิ ์ ศรี  สว่นผมนัน้ไม่ได้เพิ่มเกียรติภูมิอะไรให้ตวัเองแม้แต่น้อย  ไม่ได้ 

บรรลเุป้าหมายอนัใดที่สงูสง่  นอกจากได้ประทังความหิวไปอีกมือ้หนึง่  ชีวิตป่าไม่มีที่ว่าง 

สาํหรับการตีสองหน้า  เม่ือคณุหิวคณุก็ต้องหาอาหาร ซึง่ในหลายๆ กรณีหมายถงึการฆ่า 
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 เร่ืองเดียวกนั, 76. 
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 เร่ืองเดียวกนั, 79 - 80. 
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สตัว์ตัดชีวิต  สตัว์ป่าเป็นเช่นนัน้ คนอยู่ป่าก็เป็นเช่นนัน้ เราลา่เพื่อความอยู่รอด หากจะมี 

บาปกรรมอนัใดตามมาก็คงจะต้องยอมรับอย่างหน้าช่ืนตาบานและปัดให้ใครไม่ได้...51 

 

 เสกสรรค์กบัภรรยาอาศยัอยู่ในกระท่อมบริเวณภรู่องกล้า ช่วยกันทําไร่ ปลกูผกั และดแูล

กนัในยามป่วยไข้ นอกจากนีใ้นช่วงท่ีทัง้คู่ยังไม่มีลกูก็เคยนําสตัว์เช่น นกขนุทอง มาเลีย้งเป็นลกู

เพ่ือไมใ่ห้เงียบเหงาจนเกินไป จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2521 เสกสรรค์ได้รับคําสัง่ให้ย้ายไปทํางานใน

เขตหลวงนํา้ทา ประเทศลาว และเข้าประจําหน่วยท่ี 20 เช่นเดียวกับภรรยาท่ีเดินทางล่วงหน้ามา

ก่อนแล้ว ซึ่งในหน่วยนีเ้สกสรรค์ได้พบกับลงุไฟ หรือ “นายผี” อศันีย์ พลจันทร ทัง้คู่สนิทสนมกัน

อย่างรวดเร็วและลงุไฟก็กลายเป็นนกัปฏิวตัิท่ีเสกสรรค์ผกูพนัด้วยมากท่ีสดุ 

 

 ...ผู้ เฒ่าคนหนึง่อายปุระมาณ 60 เศษ ผิวคลํา้ ร่างสนัทดั ได้เข้ามาจบัมือด้วยพร้อมกบัยิม้ 

อย่างดีอกดีใจ  ผมก็ทกัทายกลบัไปตามประสาไม่ทนัได้นกึว่านัน่คือลงุไฟ ซึง่ต่อมาจะเป็น 

นกัปฏิวติัรุ่นเก่าที่ผมผกูพนัด้วยมากที่สดุ     เราสนิทกนัอย่างรวดเร็วถ้าพูดแบบชาวบ้านก็ 

เห็นจะต้องบอกว่าถกูชะตา...52   

 

 แม้เสกสรรค์จะเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ในป่า แต่ก็ไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดและ

แนวทางปฏิบัติส่วนใหญ่ของพรรค ประกอบกับเสกสรรค์ก็มีความคิดเห็นเป็นของตนเองอย่าง

ชัดเจน ดงันัน้เม่ือเข้ามาใช้ชีวิตเป็นนักปฏิวตัิจึงมีปัญหาขดัแย้งไม่ลงรอยกับคนในพรรคอยู่เป็น

ประจํา และผู้นําในหน่วย 20 ท่ีย้ายมาปฏิบตัิงานด้วยนีก้็ไมค่อ่ยต้อนรับเสกสรรค์นักเพราะเห็นว่า

เป็นคนท่ีปกครองยาก 

 

 ...ผมตกอยู่ในสภาพไม่มีงานทําอยู่พักหนึง่  เพราะไม่มีใครยอมรับว่าผมถกูย้ายมาเข้าหน่วย   

20 ผู้นําสว่นใหญ่คงจะไม่ค่อยเต็มอกเต็มใจต้อนรับ เนื่องจากรู้ดีว่าผมเป็นคนที่ปกครองยาก  

รายงานที่พวกเขาได้รับตัง้แต่ผมยังไม่ได้เข้าป่าก็คงบ่งชดัว่า โดยความคิดแล้วผมไม่ได้คล้อย 

ตามพรรคคอมมิวนิสต์ไปเสยีทุกเร่ือง  โดยเฉพาะอย่างย่ิงคือผมไม่ได้ถือว่าจีนเป็นศนูย์กลาง 

ของโลก...53 
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 เร่ืองเดียวกนั, 85. 
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 เร่ืองเดียวกนั, 61 - 62. 
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 เร่ืองเดียวกนั, 62. 
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เสกสรรค์ถกูมองวา่เป็นพวก “ค้านพรรค” เช่นเดียวกบัลงุไฟ ถึงแม้วา่จะได้พยายามอธิบาย

วา่มีความคิดและแนวทางเป็นของตนเองมาตัง้แตก่่อนย้ายเข้ามาประจําท่ีหน่วยนีแ้ล้วก็ตาม หากก็

ไมเ่ป็นผล 

 

 ...ผมถกูนินทาว่าตวัเองเป็น ‘เด็กของสหายไฟ’ และเม่ือลงุไฟถกูปลอ่ยข่าวว่าค้านพรรค  ผม 

ก็ถกูจัดไว้ในกลุม่เดียวกนัด้วย  แม้จะพยายามชีแ้จงกบัผู้คนว่ามีทัศนะของตวัเองตัง้แต่ก่อน 

เดินทางมาหน่วยนีแ้ล้ว แต่ฝ่ายนินทาก็มีเร่ืองว่าผมอีกจนได้คือว่าผมพดูไปตามวิสยัเย่อหย่ิง 

ทะนงตน...54 

 

 เม่ือย้ายมาประจําท่ีหน่วย 20 เสกสรรค์ต้องเผชิญกบับรรยากาศความขดัแย้ง การแก่งแย่ง

ชิงดีและความไมจ่ริงใจของคนในพรรค ซึ่งสว่นหนึ่งก็มีมาตัง้แตก่่อนท่ีจะเข้ามายงัหน่วยนี ้

 

 ...บรรยากาศในหน่วย 20 นัน้เต็มไปด้วยการทะเลาะเบาะแว้งที่น่าเบื่อกว่านี ้มีการหวาด 

ระแวง   และแก่งแย่งชิงดีกนัในหมู่ผู้ปฏิบติังานหลายคนที่เป็นเมียผู้ใหญ่ในพรรค   ความ 

รังเกียจเดียดฉนัท์ซึง่กนัและกนัดํารงอยู่ทั่วไป ปัญหาบางอย่างเกิดขึน้ตัง้แต่สมยัผมยังไม่ 

รู้จกัพรรคคอมมิวนิสต์เลย บางอย่างก็หมกัเน่าอยู่ในใจผู้คนมาหลายสบิปี...55 

 

สภาพดงักล่าวทําให้เสกสรรค์รู้สึกอึดอัด ไม่พอใจ และได้แสดงการต่อต้านไม่เห็นด้วย

ออกมาอยู่หลายครัง้ เป็นต้นวา่ทําละครเน่ืองในวนักรรมกรสากลโดยท่ีเนือ้หาไมไ่ด้กลา่วเชิดชพูรรค

คอมมิวนิสต์เลยแม้แตน้่อย ซึ่งทําให้ถกูวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบอย่างมาก 

 

 ...ระหว่างรอบรรจงุานอยู่ด้วยความเบื่อหน่าย ได้มีคนมาขอให้ช่วยทําละครซึง่จะแสดง 

เนื่องในโอกาสวนักรรมกรสากล       ผมถือโอกาสนีแ้ต่งละครซึ่งไม่มีเนือ้หาเอ่ยถงึพรรค 

คอมมิวนิสต์เลย   แต่จะว่าคดัค้านเขาก็ไม่เชิงนกั  ผมเพียงแต่เบื่องานศิลปะวรรณคดีที่ 

จ้องแต่สรรเสริญพรรคดจุเทพเจ้าเต็มที...หลงัจากการแสดงผ่านไป เสยีงวิพากษ์วิจารณ์ 

ที่คาดไว้แล้วก็ดงัเข้าห ูสว่นใหญ่เป็นไปในทางลบ ผมจําได้ว่ามีคนบอกว่าละครเร่ืองนีดี้ 

อยู่เพียงคนเดียว และเธอก็เป็นเพียงคนเดียวในหน่วย 20 ที่เคยเป็นกรรมกรมาก่อน...56 
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 เร่ืองเดียวกนั, 68. 
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 เร่ืองเดียวกนั, 67. 
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ในท่ีประชมุของพรรค ผู้ปฏิบตัิงานชัน้ผู้ใหญ่มกัจะใช้ภาษาจีนส่ือสารกนัเม่ือไมต้่องการให้

คนหนุ่มสาวเข้าใจ ซึ่งเสกสรรค์ก็เป็นหนึ่งในนัน้ สร้างความหงุดหงิดและอึดอดัใจอย่างย่ิง ดงันัน้ 

เม่ือมีโอกาสเสกสรรคจ์ึงได้กลา่วภาษาลาตินท่ีคนเหลา่นัน้ไมเ่ข้าใจออกไปบ้างเช่นกนั 

 

 ...ฟังเขาคยุกนัก็ไม่รู้เร่ือง ครัน้จะวิจารณ์กลบัไปก็อาจถกูหาว่ามีอคติทางเชือ้ชาติ ด้วยเหต ุ

นีผ้มจงึต้องเก็บความไม่พอใจเอาไว้เสมอมา...แต่แล้ววนัหนึง่ผมก็ได้โอกาส...ผมก็ได้ทีลกุ 

ขึน้ร่ายยาวคดัค้านเร่ืองนัน้สนบัสนนุเร่ืองนีจ้นผู้คนชกัจะตงึเครียดขึน้มา พอได้จงัหวะผมก็ 

หยอดภาษาลาตินซึง่รู้อยู่ไม่ก่ีคําลงไป  เลน่เอาผู้นิยมภาษาจีนทัง้หลายทําหน้างนุงงกนัทัง้ 

วง “อยากรู้ก็ไปถามลงุไฟด ูทีคนอื่นยังพดูจีนกนัได้ ผมฟังไม่รู้เร่ือง” ผมตบท้ายอย่างสะใจ...57  

 

ในกรณีเร่ืองอาหารก็เช่นกนั เสกสรรค์รับไม่ได้กับพฤติกรรม “ตีสองหน้า” ของสมาชิกใน

พรรครุ่นเก่าท่ีมกัจะมีอาหารดีๆ จากเมืองจีนกกัตนุไว้เป็นสว่นตวัพิเศษตา่งกบัคนทัว่ไป โดยเฉพาะ

เสกสรรคก์บักลุม่คนหนุ่มสาวถกูเรียกร้องให้ “กินอยู่เหมือนโยคี” ต้องปฏิบตัิตามแนวทางของพรรค

อย่างเคร่งครัด เม่ือทนไมไ่หวก็แสดงการประท้วงออกมา 

 

 ... “ฟักทองจงพินาศ”   ผมเคยตะโกนออกมาจากข้างโรงครัวโดยทําเสยีงล้อเลียนการเปลง่ 

คําขวญัแบบที่นิยมกนัในขบวนคอมมิวนิสต์ ระยะนัน้เรากินฟักทองกนัอย่างต่อเนื่องจนผม 

รู้สกึเอียนเต็มทน   อนัที่จริงมนัไม่ใช่ความยากลาํบากอะไรนักหนาเม่ือเทียบกบัสภาพที่ผม 

เผชิญมาที่ภูร่องกล้า  แต่ผมรู้ดีว่าคนเก่าหลายคนมีเสบียงอาหารจากเมืองจีนกกัตนุไว้เป็น 

พิเศษแอบทํากินสว่นตวั ขณะที่พวกเราคนหนุ่มสาวถกูเรียกร้องให้กินอยู่เหมือนโยคี ผมไม่ 

ชอบการตีสองหน้าแบบนี.้..58 

 

 เม่ือไมส่ามารถใช้ชีวิตอยู่กบั “ความไร้สาระ” ต่างๆ การแก่งแย่งและไม่จริงใจเช่นนีไ้ด้อีก

ตอ่ไป เสกสรรค์กบัภรรยาจึงขอย้ายกลบัภรู่องกล้าซึ่งก็ได้รับการอนมุตัิทนัที 

 

 ...หากผมต้องทิง้แม่ให้จากโลกนีไ้ปตามยถากรรมเพียงเพื่อมานัง่ดูความไร้สาระของคนบาง 

 กลุม่ในป่าเขาไปวนัหนึง่ๆ ผมจะอธิบายให้ตวัเองเข้าใจได้อย่างไร แม่เป็นผู้หญิงที่ผมรักและ 

 บชูาสงูสดุ เม่ือต้องพลดัพรากจากกนัก็ควรที่จะมีเหตุผลดีกว่านัน้ เวลาที่ผมขอยืมจากแม่มา 
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 เร่ืองเดียวกนั, 66 - 67. 
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 เร่ืองเดียวกนั, 68. 
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 ควรถูกใช้ไปเพื่อมาตภุูมิ  เม่ือค้นพบว่าชีวิตของตวัเองกําลงัหมดเปลอืงไปอย่างไร้ค่า  ผมกบั 

 หญิงสาวคนเดิมก็ตัดสนิใจเด็ดขาดขอย้ายกลบัภูร่องกล้าซึ่งได้รับการอนมุติัทนัที...59  

 

 เสกสรรค์กับภรรยาได้ขอลาออกจากขบวนปฏิวัติในช่วงปี  พ.ศ . 2522 ทุกคนต่าง

วิพากษ์วิจารณ์กรณีดงักล่าวอย่างมาก และบ้างก็ถูกเตือนไม่ให้มาข้องเก่ียวหรือพูดคยุด้วย แต่ 

การขอลาออกดงักลา่วก็ถกูตอ่รองให้กลายเป็นเพียงการย้ายถ่ินฐานไปสูป่่าแห่งใหม ่

 

 ...ผมขอลาออกจากสิ่งที่เรียกว่าขบวนปฏิวติั      และรอคอยคําตอบอยู่เป็นเวลานานจนดู 

เหมือนไม่มีที่สิน้สดุ ผู้คนในละแวกใกล้เคียงต่างซุบซิบนินทากรณีของผมอย่างตัง้อกตัง้ใจ  

หลายท่านถกูตักเตือนมิให้มาพบปะพดูคยุด้วย เพราะเกรงว่าจะได้รับพิษภัยจากความคิด 

อนัน่ารังเกียจ...60 

 

ในช่วงท่ีเสกสรรค์กบัภรรยารอนแรมไปในป่า ต้องเผชิญกับความยากลําบาก ความรู้สึก

ผิดหวงั และสิน้หวงัจนถึงขัน้เคยคิดฆ่าตวัตายมาแล้ว 

 

 ...ขณะที่ลกูชายคนแรกเติบโตอยู่ในครรภ์มารดาของเขา ผมได้คิดฆ่าตวัตายมากกว่าหนึง่ 

ครัง้ และหญิงสาวของผมก็กําลงัคิดในสิ่งเดียวกนั...61    

 

 ความขดัแย้งระหวา่งกลุม่นกัศกึษากบัผู้นําพรรคคอมมิวนิสต์ลกุลามมากย่ิงขึน้ เสกสรรค์

ได้ร่วมกบันกัศกึษาในป่าชมุนมุประท้วงผู้นําพรรค สถานการณ์ตึงเครียดและรุนแรงจนเกือบต้อง

ทําสงครามกนั และสดุท้ายนกัศกึษาก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้  

 

 ...การต่อสู้ของนกัศกึษาจบลงด้วยความพ่ายแพ้ ผู้นําพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ยอมลาออกและ 

คนหนุ่มสาวจากเมืองหลวงก็ไม่พร้อมที่จะใช้กําลงัเข้าปะทะ ความผิดหวงัทําให้พวกเขาสิน้ 

เร่ียวแรง จงึขอยติุการต่อสู้ทัง้ๆ ที่กําลงัเป็นต่อในทกุๆ ด้าน...62  
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 เร่ืองเดียวกนั, 68 - 69. 
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 เร่ืองเดียวกนั, 95. 
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 เร่ืองเดียวกนั, 96. 
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 เร่ืองเดียวกนั, 116. 
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เม่ือทุกอย่างจบลงด้วยความพ่ายแพ้เหล่านักศึกษาจึงเตรียมตวัออกจากป่า กลับคืนสู่

สงัคมเดิมท่ีเคยปฏิเสธ ซึ่งการตดัสินใจกลบัไปครัง้นีก้็เป็นส่ิงท่ีทําใจได้ยากท่ีสดุ ทุกคนต่างรู้สึก

เสียใจ ผิดหวงั และหมดสิน้ทางเลือก รวมทัง้เสกสรรค์เองก็เช่นเดียวกนั 

 

 ...เม่ือค้นพบว่าทางเลอืกของตนเป็นเพียงมายาภาพที่ไร้ความหมาย    ใครบ้างจะไม่เสยีใจ  

หลงัจากมีการตัดสนิใจจะยุติชีวิตปฏิวติัและแยกย้ายกนักลบัภูมิลําเนาเดิม       บรรยากาศ 

แถวริมนํา้แม่จนัก็เปลีย่นไปโดยสิน้เชิง  เหมือนท้องฟ้าอมึครึมด้วยเมฆฝน  แต่ละคนไม่อาจ 

ซ่อนซุกหวัใจหมองชํา้ได้อีกต่อไป อีกไม่ก่ีวนัข้างหน้าเขาจะต้องกลบัไปเผชิญกบัสิ่งที่ตวัเอง 

เคยปฏิเสธ     ต้องเร่ิมต้นชีวิตใหม่อย่างอ้างว้างและเดียวดายในสงัคมที่ไม่มีใครดแูลใคร... 

และตลอดชีวิตที่เหลอืก็คงต้องดแูลบาดแผลของตวัเองไปโดยลําพัง...63 

 

 วนัท่ี 1 ตลุาคม 2523 เสกสรรค์กบัภรรยาและเพ่ือนอีกหนึ่งคนเดินทางออกมามอบตวักับ

ทางการท่ี “สถานีซบัฟ้าผา่” เขตสงวนรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นการยตุิบทบาทการเป็นนัก

ปฏิวตัิของตนเอง 

 

 ...บ่ายสามโมงคร่ึงของวนัที่ 1 ตลุาคม 2523   คนสามคนในชดุชาวนาสดํีาเปียกชุ่มตัง้แต่ 

เส้นผมไปจนถงึปลายเท้า ก้าวเดินช้าๆ ไปตามทางลกูรังแคบๆ ของเขตสงวนพนัธุ์สตัว์ป่า 

ห้วยขาแข้ง...เบือ้งหน้านัน้เรือนไม้ใต้ถนุสงูบนเนินเลก็ๆ ปรากฏชดัขึน้เร่ือยๆ ป้ายไม้ซุงผ่า 

คร่ึงแกะร่องเป็นตวัอักษรเรียงได้ใจความว่า ‘สถานีซบัฟ้าผ่า’ นัน่เป็นนาทีที่ผมก้าวเท้าเข้า 

สูเ่ขตปกครองของรัฐบาลเพื่อมอบตัว...64 

 

เนือ้หาเก่ียวกบัชีวิตนกัปฏิวตัิในป่าร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนัน้ เสกสรรค์

นําเสนอวิถีชีวิตของตนเองขณะท่ีอยู่ในป่า ซึ่งเป็นวิถีท่ีแตกต่างไปจากความเคยชินหรือวิถีปฏิบัติ

ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการทําทุกอย่างเพ่ือความอยู่รอดเป็นสําคญัโดยเฉพาะในเร่ืองปากท้อง 

การเผชิญอันตรายทัง้จากสงครามและจากภัยธรรมชาติ ตลอดจนการใช้ชีวิตคู่ร่วมกับภรรยา 

นอกจากนัน้ยังนําเสนอสภาพความขัดแย้งท่ีเกิดขึน้ระหว่างตนเองกับผู้ นําในพรรคท่ีเกิดขึน้อยู่

เสมอ ปัญหาและสภาพดงักลา่วรุนแรงจนเสกสรรค์เคยคิดฆ่าตวัตายมาแล้ว รวมทัง้ความขดัแย้ง
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 เร่ืองเดียวกนั, 117 - 118. 
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ระหวา่งกลุม่นกัศกึษากบัผู้นําพรรคคอมมิวนิสต์ ท่ีสดุท้ายเสกสรรค์ก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้และตดัสินใจ

ออกจากป่ามามอบตวักบัทางการ 

  

1.6 ชีวติหลังยุติบทบาทนักปฏิวัติกลับมาใช้ชีวติในสังคม 

หลงัจากท่ีออกจากป่ายตุิชีวิตนกัปฏิวตัิแล้ว เสกสรรค์ ประเสริฐกลุกบัภรรยาก็ตดัสินใจไป 

ศกึษาตอ่ท่ีมหาวิทยาลยัคอร์แนลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

 ...หลงัจากถกูชะตากรรมตบตีหยิกทึง้จนตกอยู่ในมุมอบัของชีวิตเม่ือสามปีก่อน   ผมก็ 

กระเสอืกกระสนหาทางออกด้วยการไปเรียนต่อเมืองนอก  ฟังดแูล้วน่าหมัน่ไส้  แต่ผม 

กลายเป็นนกัเรียนนอกเพราะไม่รู้จะทําอะไรดี  จริงๆ  ใจนัน้รักศิลปะวิทยาการอยู่  แต่ 

อายอุานามก็เลยลว่งมาพอสมควรแล้ว  ลกูก็มีเมียก็มี  การไปเดินลากกระเป๋าหนงัสอื 

เข้าห้องเรียนทกุวนัจงึนบัเป็นเร่ืองทารุณจิตใจหนุ่มใหญ่ย่างวยักลางคนย่ิงนัก...65 

 

ในช่วงระหวา่งท่ีกําลงัศกึษาอยู่ท่ีตา่งประเทศ เสกสรรค์เคยพาลกูชายคนเลก็ท่ีอายเุพียง 4 

เดือนมาเลีย้งด้วย ทําให้คนรอบข้างตา่งประหลาดใจและทกัท้วงด้วยความเป็นห่วง แต่เสกสรรค์ก็

ไมฟั่งและยงัยืนยนัจะทําตามความตัง้ใจของตนเอง 

 

 ...เม่ือผมประกาศว่าจะเอาลกูชายคนเล็กอายุสีเ่ดือนมาอยู่ด้วยในต่างแดน    หลายคนทํา 

หน้าประหลาดใจ   ทัง้ผมและแม่ของลกูต่างมีภาระหนกัหน่วงในการเรียน  เวลา  และเงิน 

ทองของเราก็มีอยู่จํากดั  ดินฟ้าอากาศที่อเมริกาก็แสนทารุณ...แต่ผมไม่ฟังเสยีงใครทัง้นัน้  

เม่ือได้เวลาเดินทางกลบัอเมริกา   ผมก็มดัลกูขึน้หลงัเดินขึน้เคร่ืองบินอย่างดีอกดีใจ...ไม่มี 

ใครเข้าใจว่าทําไมผมต้องพาลกูมาด้วย เช่นเดียวกบัการเนรเทศตัวเองมายงัคอร์แนลล์เม่ือ 

หลายปีก่อน...66 

 

เสกสรรค์ใช้เวลากับลกูอย่างมีความสุข แต่เพียงไม่นานก็ต้องส่งลูกกลับประเทศไทย

ตามเดิม แม้จะผิดหวงัและเศร้าใจแตก่็ไมมี่ทางเลือกอ่ืน เพราะการเลีย้งลกูขณะท่ีเรียนไปด้วยนัน้

เป็นภาระท่ีหนกัเกินไปสําหรับนกัศกึษาปริญญาเอกอย่าง จนทําให้ผลการเรียนของภรรยานัน้แย่

ลงซึ่งอาจจะมีผลตอ่การได้รับทนุการศกึษา 
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 ...คนสองคนท่ีกําลงัซุกกนัอยู่มุมห้องอนัหนาวยะเยือกนีก็้ไม่เหมือนนกัเรียนทัว่ไป   แต่คือผู้  

ที่ซมซานลงมาจากขนุเขาเพื่อค้นหาชีวิตสว่นที่หลน่หายไป  เราจะแพ้อีกครัง้หนึ่งจริงๆ หรือ  

...“สง่สงิห์กลบั” ผมพดูได้แค่นัน้แล้วพดูอะไรต่อไม่ออก “พี่ไม่คิดถึงลกูเหรอ พี่เป็นคนอยาก 

เอาสงิห์มา” ผมมองไปทางอื่น ขณะบริเวณรอบๆ ตวัเงียบสงดั...67 

 

แม้เสกสรรค์จะกลบัมาเย่ียมลกูชายอยู่เสมอแต่ก็ไม่เคยได้อยู่เป็นครอบครัวพร้อมหน้า

พร้อมตากันอย่างจริงจัง หลังจากเรียนจบปริญญาเอกเสกสรรค์ก็กลบัมาเป็นอาจารย์ประจําท่ี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ แตใ่นเวลาต่อมาก็ตดัสินใจลาออกเพราะต้องการออกเดินทาง และใช้

ชีวิตทํากิจกรรมท่ีตนเองสนใจ 

 

 ...วนัที่ 1 เมษายน 2535    ผมลาออกจากฐานะอาจารย์ประจําของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ผมอยากออกไปเป็นนกัเขียนอิสระ อยากเป็นจิตรกรพเนจร กระทัง่อยากลองกํากบัภาพยนตร์ 

หรือทําสารคดีโทรทศัน์ ทัง้หมดนีร้วมความแล้วคืออยากออกสูโ่ลกกว้าง...68 

 

เสกสรรค์ตดัสินใจออกเดินทางอีกครัง้เพราะเกิดความรู้สกึวา่ส่ิงท่ีทําและชีวิตท่ีเป็นอยู่นัน้

ไมมี่ความหมาย และไมใ่ช่ส่ิงท่ีต้องการอย่างแท้จริง อีกทัง้อยากจะเข้าใจโลกและชีวิตให้มากขึน้ 

 

 ...แต่ว่าคนอ่ืนจะไม่เคยรู้สกึบ้างเลยหรือ แบบว่าต่ืนขึน้มาเช้าวนัหนึง่อะไรๆ ที่ทําอยู่มนัดไูร้ 

 ความหมายสิน้ดี  มนัไม่ใช่สิง่ที่เราต้องการอย่างแท้จริง  กระทัง่ทําให้ทรุนทรุายตกอยู่ในวง 

ล้อมของสตัว์ร้ายบางชนิด  ความรู้สกึเช่นนีแ้หละที่ทําให้ผมต้องตวัดเป้ขึน้หลงั บางครัง้คน 

เราก็ต้องเดินทางเพื่อพบกบัความสงดันิ่ง บางทีหากต้องการใกล้ชิดโลก ก็ต้องรู้จกัถอยห่าง 

จากมนับ้าง...69  

 

หลงัจากออกเดินทางไปใช้ชีวิตอย่างท่ีตัง้ใจได้เพียงไม่นาน เสกสรรค์ก็ถูกกดดนัจากคน

รอบข้างให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการชุมนุมประท้วงรัฐบาลของพลเอกสจิุนดา คราประยูร ทัง้ใน

รูปแบบของการทวงถาม เสนอแนะ ไปจนถึงการตอ่วา่ตา่งๆ นานา จนในท่ีสดุเสกสรรค์ก็ตดัสินใจ

เข้าร่วมการชมุนมุ 

                                                             
 

67
 เร่ืองเดียวกนั, 96 - 97. 

 
68

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เพลงเอกภพ, 117.  

 
69

 เร่ืองเดียวกนั, 126 - 127. 
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 ... “ทําไมต้องเป็นพี่”...“สาเหตทุี่พี่ไม่อยากไปยุ่งกบัการประท้วงครัง้นีก็้เพราะไม่แน่ใจว่ามนั 

จะช่วยให้อะไรดีขึน้  เปลีย่นจากกลุม่อํานาจนีเ้ป็นกลุม่อํานาจนัน้โครงสร้างการปกครองไม่ 

เคยเปลีย่น  นโยบายเหมือนกนัหมดไม่ว่าเผด็จการหรือประชาธิปไตย  อีกอย่างหนึง่...” ผม 

รู้สกึตวัเองเสียงสัน่ขึน้เร่ือยๆ “ชีวิตพี่ลาํบากเพราะเร่ืองนีม้ากแล้ว พอทีเถอะ  คิดดสู ิพี่นอน 

กลางดินกินกลางทรายอยู่บนยอดเขาในขณะที่คนอื่นเร่ิมซือ้รถคนัแรก พวกเขาซือ้บ้านหลงั 

ที่สองขณะที่พี่ถกูเจ้าหน้าที่เอาตวัไปสอบสวน ทกุวนันีพ้ี่ไม่ต้องการอะไร แต่พอจะทําสิง่ที่ 

ตวัเองรักบ้างก็มาเรียกร้องกนัอีกแล้ว...70 

 

หลงัจากเข้าร่วมการชมุนมุแล้ว ทกุคนตา่งกดดนัให้เสกสรรค์กลบัเข้าเป็นอาจารย์อีกครัง้

ทัง้เพ่ือประโยชน์ในแง่การชมุนมุและความปลอดภยัของเสกสรรค์เองด้วย รวมทัง้บคุคลท่ีเสกสรรค์

เคารพนบัถือตา่งก็ตําหนิกบัการตดัสินใจลาออก ซึ่งเป็นส่ิงท่ีไมอ่าจเพิกเฉยได้อีกตอ่ไป 

 

 ... “พี่ไม่เห็นด้วยเลยที่ลาออกมา” นกัเขียนอาวโุสระดบัศิลปินแห่งชาติท่านหนึง่โทรศพัท์มา 

คยุตัง้แต่ควนัปืนยังไม่ทนัจาง    “ออกมาทําไม  ทําอะไรไม่รู้จักปรึกษากนับ้าง”  บรมครูทาง 

รัฐศาสตร์ของผมกลา่วตําหนิเม่ือพบกนัที่หอประชุมใหญ่   เท่านีก็้มากพอแล้ว จดุอ่อนที่สดุ 

ในชีวิตของผมก็คือ  แม้โดยทัว่ไปดเูหมือนว่าไม่แยแสผู้คน  แต่สาํหรับคนที่ผมรักเคารพหรือ 

ผกูพนั  ผมแทบจะกล่าวคําปฏิเสธไม่เป็น...71 

 

ในท่ีสดุเสกสรรค์ก็ย่ืนใบสมคัรกลบัเข้าเป็นอาจารย์อีกครัง้หลงัจากท่ีออกไปใช้ชีวิตตามท่ี

ต้องการได้เพียงไมถ่ึงสองเดือน ทําให้เสกสรรค์ถึงกับหลัง่นํา้ตาและรู้สึกว่าชีวิตไม่มีเสรีภาพท่ีจะ

เลือกทําส่ิงตา่งๆ อย่างท่ีตนเองต้องการได้เลย 

 

 ...คนสว่นใหญ่ไม่รู้เสียด้วยซํา้ว่าผมเคยลาออกจากราชการ    และย่ิงไม่รู้ว่าวนัที่ผมย่ืนใบ 

สมคัรกลบัเข้าเป็นอาจารย์นัน้  ผมมานัง่ร้องไห้เหมือนคนบ้าอยู่ที่บ้าน  ...เสรีภาพทางการ 

เมืองอาจจะมีจริง แต่ถ้ากลา่วสาํหรับเสรีภาพที่จะเลอืกตําแหน่งแห่งที่ของตวัเองใน ‘เพลง 

เอกภพ’  ผมไม่แน่ใจนักว่าจะมี...72   
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 เร่ืองเดียวกนั, 149 - 150. 
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 เร่ืองเดียวกนั, 154. 
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 เร่ืองเดียวกนั, 154 - 155. 
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 นอกจากเสกสรรค์จะใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์แล้ว เม่ือมีเวลาและโอกาสก็

มกัจะออกเดินทางไปใช้ชีวิตกลางแจ้งทํากิจกรรมตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นการเข้าป่า การลอ่งทะเล หรือ 

การเดินทางท่องเท่ียวไปตา่งประเทศ  

 

 เนือ้หาในช่วงชีวิตหลงัยุติบทบาทนักปฏิวตัิ กลบัมาใช้ชีวิตในสงัคมอีกครัง้นัน้ เสกสรรค์

นําเสนอเร่ืองราวการเดินทางไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศทนัที และชีวิตครอบครัวท่ีไมค่อ่ยได้อยู่พร้อม

หน้าพร้อมตาทั ง้ครอบครัว  หลังจากสําเ ร็จการศึกษาก็กลับมาทํางานเป็นอาจารย์ ท่ี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ แต่ก็ต้องประสบกับการถูกกดดนัอยู่เสมอ รู้สึกไม่มีอิสระในชีวิตของ

ตนเอง คือคนรอบข้างกดดนัให้เข้าร่วมชุมนุมทัง้ท่ีตนเองไม่ต้องการ จนต้องล้มเลิกเส้นทางหรือ

ความฝันของตนเอง 

 

 จะเห็นวา่กลุม่เนือ้หา “ประวตัิ เร่ืองราวชีวิตของตนเอง” นําเสนอเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะ

ช่วงของชีวิตเสกสรรค์ ไมว่า่จะเป็นชีวิตในวยัเด็ก ชีวิตขณะเป็นนักศึกษา ชีวิตของนักปฏิวตัิ และ

ชีวิตในสงัคมกระแสหลกั โดยเร่ืองราวท่ีนําเสนอนัน้มกัเป็นเหตกุารณ์ท่ีมีความสําคญั หรือเป็นจุด

เปล่ียนสําคัญของชีวิต ทัง้การมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ “14 ตลุา” และการเป็นนักปฏิวตัิในป่า 

เนือ้หาในกลุม่นีมี้บทบาทสําคญัท่ีทําให้เห็นภมิูหลงั ตลอดจนอิทธิพลต่างๆ ท่ีมีส่วนผลกัดนัและ

หลอ่หลอม “เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ” 

 

2. บันทกึการเดินทางและการใช้ชีวติกลางแจ้ง 

 เนือ้หากลุม่นีเ้ป็นเร่ืองราวเก่ียวกับการเดินทางของเสกสรรค์ทัง้การเดินทางท่องเท่ียวใน

ต่างประเทศ การเดินป่าและการล่องทะเล มีลักษณะของบันทึกการเดินทางโดยกล่าวถึง

รายละเอียดทั่วไปของการเดินทาง กิจกรรม เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 

เร่ืองราวท่ีพบเห็นระหวา่งทาง ตลอดจนเกร็ดทางประวตัิศาสตร์ ข้อมลูความรู้เก่ียวกับสถานท่ีแห่ง

นัน้ รวมทัง้แทรกแง่คิดเก่ียวกบัชีวิต ความคิด ความรู้สกึท่ีมีตอ่เร่ืองราวตา่งๆ  

 นอกจากเนือ้หาในสว่นของบนัทึกการเดินทางแล้ว ในกลุ่มนีย้ังมีเนือ้หาเก่ียวกับกิจกรรม

กลางแจ้งของเสกสรรค์ด้วย คือ การใช้ชีวิตในป่า การขึน้เขา และการตกปลา ซึ่งได้ให้นํา้หนกัไปท่ี 

เนือ้หาเก่ียวกบักิจกรรมเหลา่นีเ้ป็นสําคญั 

 เร่ืองราวการเดินทางและการใช้ชีวิตกลางแจ้งปรากฏทัง้เล่มในเร่ืองเล่าเร่ร่อนหาปลา  

เพลงเอกภพ ทางทากและสายนํา้เช่ียว และปรากฏ 1 - 3 เร่ืองในเร่ืองเล่าวิหารท่ีว่างเปล่า         
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การเดินทางเหลา่นีเ้กิดขึน้ในช่วงเวลาหลงัจากท่ีเสกสรรค์ยุติบทบาทการเป็นนักปฏิวตัิในป่าและ

กลบัมาใช้ชีวิตในสงัคมอีกครัง้ เนือ้หาท่ีวา่ด้วยเร่ืองราวการเดินทางและการใช้ชีวิตกลางแจ้งของ

เสกสรรค ์มีดงัตอ่ไปนี ้

 2.1 บนัทึกการเดินทาง 

 2.2 กิจกรรมการตกปลา 

 2.3 กิจกรรมการปีนเขาและการใช้ชีวิตในป่า 

 

 2.1 บันทกึการเดินทาง 

 บนัทึกการเดินทางเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัการเดินทางในประเดน็ตา่งๆ ผู้ วิจยัจะกลา่วถงึและ

ยกตวัอย่างมาพอให้เห็นเป็นสงัเขป เนือ้หาดงักล่าวเร่ิมตัง้แต่การเตรียมตวัสําหรับออกเดินทาง  

การวางแผนเลือกเส้นทาง รายละเอียดของผู้ ร่วมเดินทางในครัง้นัน้ๆ รวมทัง้บอกเล่าถึงท่ีมาท่ีไป

ของการเดินทาง เช่น ท่ีมาของกิจกรรมเดินป่าประจําปีของเสกสรรค์กับกลุ่มเพ่ือน มีจุดเร่ิมต้นมา

จากการกลบัไปเยือนฐานท่ีมัน่เม่ือครัง้เป็นนกัปฏิวตัิ เป็นกิจกรรมท่ีสืบเน่ืองจากงานเลีย้งสงัสรรคปี์

ใหมจ่นกลายเป็นประเพณีท่ีจดัขึน้เป็นประจําในช่วงปลายปีถึงต้นปี 

 

 ...จดุเร่ิมต้นของงานนีเ้กิดขึน้เม่ือสบิกว่าปีก่อน  จากการที่ผมกบัสหายผู้ยากไร้จํานวนหนึง่ 

กลบัไปเย่ียมฐานท่ีมัน่เก่าของพวกเราบนภูร่องกล้า   จากนัน้ก็นดัเวลามาดูรูปถ่ายและกิน 

ข้าวร่วมกนับงัเอิญเหลอืเกินว่าวนันดัหมายนัน้เป็นวนัที่ใกล้กบัปีใหม่   เราก็เลยพานยึดถือ 

มนัเป็นงานเลีย้งปีใหม่ไปด้วย...นอกจากนีแ้ล้ว เพื่อให้มนัครบถ้วนเหมือนกบัครัง้แรกยิ่งขึน้  

ทกุต้นเดือนธันวาคมเราจงึไปเดินป่าด้วยกนั เพราะฉะนัน้ถ้าจะว่าไปงานปีใหม่กบัประเพณี 

เดินป่าของพวกผมก็นบัว่าเกิดขึน้พร้อมกนัและเก่ียวโยงกนัมาตัง้แต่แรก...73   

 

 อปุสรรคท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการเดินทาง เช่น รถยนต์ท่ีใช้เป็นพาหนะสําหรับเดินทางเข้าป่า

ไมพ่ร้อมสําหรับการเดินทางในเส้นทางสมบุกสมบันได้ เหตกุารณ์เส่ียงอนัตรายท่ีต้องเผชิญและ

แก้ปัญหา เช่น รถยนต์ดบักลางสะพานขอนไม้แคบๆ ขณะท่ีอยู่กลางลําห้วย ต้องแก้ปัญหาโดย

พยายามขบัประคองรถไปจนถึงท่ีหมายอย่างปลอดภยั 

 

 ...ในยามที่เราติดค้างอยู่บนสะพานไม้ขอนหากผมบิดพวงมาลยัผิดไปไม่ก่ีเซนติเมตรโอกาส 

ที่รถจะพลดัตกลงไปในห้วยก็มีอยู่มากทีเดียว  แน่นอนสภาพที่เลวร้ายอีกอย่างหนึ่งก็คือผม 

                                                             
 

73
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วหิารที่ว่างเปล่า, พิมพ์ครัง้ที ่2 (กรุงเทพฯ: สามญัชน, 2544), 48. 
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มองไม่เห็นล้อรถที่กําลงัขบัเคลือ่น  ...ห้วยนีก้ว้างกว่าลาํนํา้ทกุสายที่เราผ่านมา     มิหนําซํา้ 

เคร่ืองยงัมาดบักลางสะพานซึง่เป็นแค่ขอนไม้รองล้อ มนัไม่มีแม้แต่พืน้ที่ให้ผมก้าวจากรถลง 

ไปดสูภาพ จงึได้แต่อาศัยเพื่อนๆ ที่เดินข้ามไปอีกฟากหนึง่ช่วยเล็งให้...74 

 

การเผชิญกับสภาพอากาศท่ีไม่เอือ้อํานวยต่อการออกเดินทาง เช่น พายุฝนฟ้าคะนอง 

คล่ืนลมแรง ทําให้เรือท่ีจะมารับลา่ช้ากวา่กําหนด สง่ผลให้การออกทะเลภายใต้สภาพอากาศเช่นนี ้

เส่ียงอนัตรายมากย่ิงขึน้  

 

 ...ผมบอกตวัเองไม่ถกูเหมือนกนัว่าควรจะดีใจหรือเสยีใจที่เรือมาถึง เพราะจะว่าไปมนัช่าง 

เป็นห้วงขณะท่ีไม่ควรออกทะเลมากที่สดุ  ฟ้าเต็มไปด้วยเมฆฝน  ลมพดัแรงขึน้เร่ือย ยงัไม่ 

ต้องเอ่ยถงึว่าเราจะต้องเดินทางไปในความมืดอีกไม่ต่ํากว่าสามสีช่ั่วโมง...75 

 

 การบนัทึกถึงส่ิงท่ีพบเห็นระหวา่งการเดินทาง ไมว่า่จะเป็นธรรมชาติตามเส้นทางการเดิน

ป่า  สภาพสังคมบ้าน เ มือง  วิ ถี ชี วิตของผู้ คนและวัฒนธรรมในสถาน ท่ีแห่ งนั น้  เ ช่ น                   

ความเปล่ียนแปลงของชาวพม่าท่ีเสกสรรค์ได้พบเห็นและได้พูดคุยขณะเดินทางท่องเท่ียวใน

ประเทศพมา่ 

 

 ...ยงัไม่ต้องเอ่ยถงึแม่เฒ่าที่ขอเงินค่าถ่ายรูป เณรน้อยที่เข้ามาถามหาเคร่ืองเขียน เจ้าของ 

รถม้าที่ตะโกนเอะอะเพราะกลวัพวกเราตกช่ือเขาเวลาจ่ายเงิน   พวกผู้ชายที่กําอญัมณีมา 

ห้อมล้อมรถทวัร์หน้ามิงกาลาเจดีย์ ฯลฯ แน่นอนเท่าที่เห็นผมยงัไม่สามารถสรุปว่าคนพม่า 

บดันีไ้ด้กลายพนัธุ์มาเหมือนคนกรุงเทพฯ แล้ว   พวกเขายงัมีอะไรน่ารักอีกเยอะ   เพียงแต่ 

เส้นทางที่เขาเลอืกเดินนัน้แจ่มชดัเหลอืเกินว่ากําลงัก้าวไปสูห่นใด...76 

 

วฒันธรรมการทําพิธีบายศรีสูข่วญัให้กบัแขกผู้มาเยือนของชาวหลวงพระบาง ท่ีเสกสรรค์

ได้สมัผสัเม่ือเดินทางมาประเทศลาว 

 

 ...การทําพิธีบายศรีต้อนรับคณะทวัร์ของชาวหลวงพระบางยังคงอาศยัหมอทําขวญัที่มีมา 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้, พิมพ์ครัง้ที่ 2 (กรุงเทพฯ: สามญัชน, 2545), 47 - 48. 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วหิารที่ว่างเปล่า, 28. 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้, 100 - 101. 
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แต่เดิม และชาวบ้านที่มาร่วมพิธีก็แต่งเนือ้แต่งตวัตามปกติของพวกเขา ด้ายผูกข้อมือและ 

เหล้ายาที่พามาก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิง่ที่พวกเขาใช้กนัอยู่ในชีวิตจริง  กระทัง่รอยยิม้ ผมก็คิด 

ว่าน่าจะเป็นของจริงเช่นเดียวกนั...77 

 

 บนัทึกเร่ืองราวจากการสนทนากบัผู้ ร่วมเดินทางด้วยกัน และผู้คนในสถานท่ีท่ีเดินทางไป 

เช่น การสนทนากับชาวบ้านท่ีเป็นสหายเก่าเม่ือครัง้เป็นนักปฏิวตัิ ซึ่งเข้ามาพูดคุยและขอร้อง

เสกสรรค์ถึงในป่าเพ่ือให้ช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ให้ดีขึน้ 

 

 ... “มีเสือ้ผ้าเหลอืใช้บ้างมัย้   ลกูฉนัไม่ค่อยมีผ้านุ่งเลย”  “ที่นี่  ดอกเบีย้ร้อยละสี่สบิเชียวนะ 

เวลาไปกู้ เขาน่ะ” เสยีงแจ้งทุกข์เหลา่นีถ่ี้ขึน้เร่ือยๆ และที่สาํคัญที่สดุก็คือหลายคนปรารถนา 

จะให้ผมและพรรคพวกจากบางกอกย่ืนมือเข้ามาช่วยพวกเขาเป็นการสว่นตัว   พวกเราเร่ิม 

เงียบลงเพราะพดูอะไรไม่ออก...   “เขาถือสหายไทเหมือนพี่ชาย     เม่ือเดือดร้อนก็อยากให้ 

สหายไทช่วยเหลอืบ้าง”...78 

 

 บนัทึกกิจกรรมและเหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในการเดินทาง เช่น กิจกรรมเดินป่า ท่ีต้อง

เผชิญกบัเหตกุารณ์หลงป่า นํา้ป่า ถูกเห็บกัดทั่วตวั และท้องเสีย ซึ่งทุกเหตกุารณ์เกิดขึน้ในเวลา

ไลเ่ล่ียกนั 

 

 ...เม่ือต้องมาพบกบัสภาพที่ถูกเห็บเกาะทัว่ทัง้ร่าง ทัง้ผมและเพื่อนๆ ต่างก็นกึไม่ออกว่าควร 

จะทําอย่างไร   หลายคนรีบหายาหม่องมาทาตามสตูรแกะเห็บที่มีมาแต่เดิม   บางคนท่ีพก 

นํา้มนัมวยมาด้วยก็รีบเอามาราดรดตามเรือนร่างของผม แต่จนแล้วจนรอดเห็บเหลา่นีก็้ไม่ 

ยอมคลายเขีย้วโดยดี หากฝ่ายที่ร้อนระบมจนทนแทบไม่ไหวก็คือผม...ในอีกไม่ก่ีชัว่โมงข้าง 

หน้าผมก็คงต้องเผชิญกบัความเจ็บคนัในระดบัที่โลกไม่รู้จักมาก่อน...79 

 

หรือในกิจกรรมลอ่งแพท่ีเสกสรรค์ประสบอบุัติหลายครัง้ติดกัน ทัง้ถูกหนามเก่ียว และก่ิง

ไม้ฟาดหน้าอกจนตกจากแพ ถกูกระแสนํา้พดัไปกระแทกกบัหินใต้นํา้ 
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 ...ไม้ถ่อของผมกระแทกแผ่นหินตรงมมุเอียง มนัจงึพาผมแฉลบลืน่ไปข้างหน้าและถลาลง 

นัง่คกุเข่า ครัน้เม่ือทรงตวัลกุขึน้ก่ิงไม้ใหญ่ที่งอกออกมาจากฝ่ังก็ฟาดเข้าเต็มอกพอดี กว่า 

ผมจะรู้สกึตวัอีกทีก็พบว่า ตนเองกําลงัถกูนํา้กวาดกลิง้ไปตามก้นห้วยแล้ว...ผมพุ่งตวัเข้า 

เกาะแพโดยสญัชาตญาณ  พยายามไม่ให้หลดุลืน่ไปสูป่ลายสดุของหางแพซึง่เต็มไปด้วย 

ไม้ไผ่ที่ถกูฝานเป็นรูปปากฉลาม ...ผมรู้สกึว่าซ่ีโครงข้างนัน้กระแทกกบัก้อนหินใหญ่ใต้นํา้ 

อย่างแรง สว่นหน้าแข้งปะทะกบัหินอีกก้อนในเวลาที่เกือบจะพร้อมกนั...80 

 

นอกจากนีย้งัรวมไปถึงเร่ืองราวการพิสจูน์ตนเองในด้านพละกําลงัและความเข้มแข็งของ

จิตใจ เช่น การว่ิงขึน้เนินท่ีสงูชนัเพ่ือขึน้ไปให้ถึงสนัภแูทนท่ีจะเดินในเส้นทางท่ีชันน้อยกว่าเหมือน

เพ่ือนร่วมทางคนอ่ืน 

 

 ...เม่ือมาถงึจดุชนัสดุจริงๆ  ผมกลบัรู้สกึว่าไม่อาจเดินตามผู้คนไปบนทางใหม่ได้ หลงัจาก 

แหงนหน้ามองเส้นทางที่ทํามมุชนัมากกว่า 45 องศาอยู่ครู่หนึง่ ผมก็ตดัสนิใจว่ิงขึน้ไปด้วย 

ความเร็วสงูสดุ...ในที่สดุผมก็ขึน้มาอยู่บนยอดเขาจนได้ และทนัทีที่หามมุเหมาะๆ ได้ผมก็ 

ทรุดตวันั่งหอบอย่างเอาเป็นเอาตาย     ...ในใจรู้ดีว่าเร่ืองทัง้หมดไม่ใช่แค่การเอาชนะอะไร 

บางอย่างเท่านัน้ หากเกิดจากความกลวัที่กัดลกึลงไปถงึวิญญาณ กลวัความเสือ่มทรุดของ 

สงัขารและขนาดหวัใจของตวัเอง...81 

 

การทอดแหเพ่ือทบทวนอดีตรําลกึถึงความหลงัเม่ือครัง้ท่ีใช้ชีวิตอยู่ในป่าและเพ่ือทดสอบ

เร่ียวแรงท่ียงัเหลืออยู่ในปัจจบุนัไปด้วย แตเ่หตกุารณ์ดงักลา่วก็ทําให้เสกสรรค์เกือบเอาชีวิตไมร่อด 

 

 ...ผมนกึอยากทบทวนชีวิตเก่าๆ จึงหิว้แหออกไปเดินทอดตามตลิง่...เป้าหมายของผมวนันี ้

ไม่ใช่ปลาเสียทีเดียว เพียงอยากจะทดสอบตวัเองว่าเร่ียวแรงลดน้อยไปแค่ไหน แหขนาด 9  

ศอกยงัคงกางออกเต็มที่ดงัเดิม   ทว่าจงัหวะเหว่ียงดูจะอืดอาดกว่าแต่ก่อน...ผมอุ้มแหว่าย 

ตดักระแสนํา้ด้วยแขนเดียว  โดยยดึมัน่ถือมัน่ว่าตวัเองเคยทําได้  แต่แล้วในจดุที่นํา้ลกึท่วม 

หวัผมก็รู้สกึหมดแรง...ผู้คนนั่งเรียงรายกนัอยู่เต็มตลิง่   พดูคยุหวัเราะเริงร่ืนแต่ไม่มีใครมอง 

เห็นการดิน้รนอยู่กลางกระแสนํา้ของผม    ชายวยักลางคนผู้หนึง่ต่อสู้กบัวัยเวลาโดยโลกไม่ 

ทนัสงัเกต...82 
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นอกจากนัน้ยงับนัทึกเหตกุารณ์ท่ีไมค่าดฝันท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการเดินทางด้วย เช่น ระหวา่ง

เดินทางกลบัพบคนประสบอบุตัิเหตถุูกรถชนต่อหน้าต่อตา เสกสรรค์กับเพ่ือนได้เข้าไปช่วยเหลือ

ผู้บาดเจ็บกลางถนน ในขณะท่ีรถคนัอ่ืนท่ีแลน่ผา่นไปมาแม้จะหยุดมองด้วยความสนใจ แต่ก็ไม่มี

ใครเข้ามาช่วยเหลือ 

 

 ...เราช่วยกนัหามชายหนุ่มผู้นัน้ออกมาจากกลางถนนอย่างทุลกัทเุล   ไม่มีใครแน่ใจว่าการ 

จบัต้องตวัเขาจะเพิ่มความเจ็บปวดให้อีกมากน้อยแค่ไหน แต่เราไม่มีทางเลอืกเป็นอื่นนอก 

จากจะต้องหามเขาออกมา ผมเช่ือเหลอืเกินว่าถ้าขืนปลอ่ยให้เขานอนดิน้อยู่บนถนนต่อไป  

ไม่นานคงต้องมีคนขบัรถสกัคนัที่ตดัสนิใจแลน่ทบัไปบนร่างของชายผู้นี ้เนื่องเพราะไม่ต้อง 

การอ้อมหลบให้เสยีเวลา...83 

 

 ไม่เพียงแต่เนือ้หาในแง่ของการเดินทาง กิจกรรม และส่ิงท่ีพบเห็นระหว่างการเดินทาง 

เสกสรรคย์งัถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สกึท่ีมีตอ่เร่ืองราวในการเดินทางและการหวนคิดคํานึงถึงอดีต 

เช่น ความรู้สกึของการแสวงหา “ตําแหน่งแห่งท่ี” แสวงหาส่ิงท่ีมีความหมายและบ่งบอกถึงความ

เป็นตนเองอย่างแท้จริง และการพยายามหาทางก้าวผา่นความรู้สกึเจ็บปวดจากอดีตไปให้ได้ 

 

 ...แต่ผมเลา่ ป่านนีแ้ล้วมีที่ใดบ้างที่ผมสามารถเอ่ยถ้อยคําแบบที่ภิญโญเอ่ยถึงต้นนํา้หลงั 

สวน  ป่านนีแ้ล้วมีสถานที่หรือวิชาฝีมืออนัใดที่ผมสามารถบอกโลกได้ว่าตัวเองคือเจ้าของ  

ย่ิงครุ่นคิดผมก็ย่ิงรู้สกึว่าทัง้ร่างสัน่ระริกมากขึน้ ร่องนํา้เช่ียวผ่านมาหมดแล้วแต่สายนํา้ใน 

ใจย่ิงมากลบัย่ิงเช่ียวกราก  มนัเป็นสายนํา้ที่ผมคงจะต้องพาตวัเองฝ่าแก่งทัง้หลายไปโดย 

ลาํพงั...84 

  

 นอกจากในส่วนท่ีเป็นรายละเอียดด้านการเดินทางแล้ว ยังมีเนือ้หาท่ีเป็นห้วงคํานึง

เก่ียวกบัเร่ืองราวในอดีตของเสกสรรค์ แง่คิดต่างๆ โดยเฉพาะท่ีสมัพันธ์กับชีวิต ซึ่งมกัจะปรากฏ

ควบคูแ่ทรกอยู่ในเร่ืองราวของการเดินทาง 

 เสกสรรค์มกัจะหวนนึกถึงเร่ืองราวในอดีตเม่ือได้เดินทางกลบัไปยงัสถานท่ีท่ีเคยใช้ชีวิตใน

สมยัเป็นนกัปฏิวตัิ เช่น การเดินทางท่องเท่ียวในประเทศลาว ทําให้นึกถึงช่วงท่ีเป็นนักปฏิวตัิซึ่งได้

เดินทางมาประเทศลาวถึงสองครัง้ เป็นการเดินทางท่ีทัง้เส่ียงอนัตรายและสมบกุสมบนัมาก  
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 ...นี่ไม่ใช่ครัง้แรกที่ผมเดินทางมาหลวงพระบาง   ผมเห็นเมืองเล็กๆ  ที่น่าอยู่แห่งนีม้าตัง้แต่ 

สมยัตวัเองยงัเป็นนักปฏิวติัหนุ่ม      ซึง่จําเป็นต้องเดินทางขึน้ลอ่งตามลํานํา้โขงอยู่เป็นครัง้ 

คราว...ยงัจําได้ว่า   ผมแวะหลวงพระบางเป็นครัง้แรกราวเดือนตุลาคมของปี 2519 โดยนัง่ 

เรือลงมาจากปากแบ่งซึง่อยู่เหนือนํา้ค่อนมาทางเชียงของ   ตอนนัน้ผมกบัหญิงสาวของผม 

อยู่ในระหว่างเดินทางจากค่ายฝึกในลาวเหนือไปฐานที่มัน่ภูร่องกล้า    ...หลงัจากนัน้ผมได้ 

กลบัมาหลวงพระบางอีกเป็นครัง้ที่สอง  เม่ือประมาณต้นเดือนเมษายน 2521   คราวนีเ้ป็น 

การเดินทางย้อนจากภูร่องกล้าสูห่น่วยงานของพรรคคอมมิวนิสต์ไทยสว่นที่อยู่ใกล้ชายแดน 

ลาวจีน ซึ่งพดูกนัตามความจริง นบัเป็นเที่ยวเดินทางที่ใช้เวลายาวนานและทกุข์ทารุณที่สดุ 

ครัง้หนึง่ของผม...85 

 

ทํานองเดียวกัน เม่ือเสกสรรค์ได้พูดคยุกับเจ้าหน้าท่ีเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าก็ทําให้นึกถึง

อดีตในสมยัเป็นนกัปฏิวตัิ ท่ีมีความเช่ือและศรัทธาในส่ิงท่ีทํา แม้จะต้องเผชิญกบัความลําบากและ

อันตรายมากเพียงใดก็สามารถอดทนได้ ซึ่งการนึกถึงเร่ืองราวในอดีตเช่นนีใ้นแง่หนึ่งก็เป็น            

การถา่ยทอดเร่ืองราวชีวิตของเสกสรรค์ไปด้วย 

 

 ...ผมมีโอกาสได้คุยกบัสมโภชน์  มณีรัตน์มากพอสมควร    รวมทัง้ได้แอบสงัเกตท่าทีท่วง 

ทํานองของเขา   ขณะที่เราเดินทางด้วยกนั...ผมพอจะเดาได้ว่าโดยปกติแล้วเขาคงมีชีวิต 

อยู่อย่างค่อนข้างเงียบเหงา   และมนัก็ไม่ใช่เร่ืองง่ายที่เราจะพบบัณฑิตจากมหาวิทยาลยั 

ที่ยินดีถือครองวิถีชีวิตเช่นนี.้.. ถอยหลงัไปสบิกว่าปีก่อนในป่าผืนเดียวกนันี ้ ผมก็เคยเดิน 

ท่องอยู่ในความสงดัเงียบ...คงต้องยอมรับว่า  ในชีวิตไม่เคยพบความเงียบที่เงียบปานนัน้    

ความหิวที่หิวขนาดนัน้...แต่ผมก็อยู่ได้โดยไม่รู้สกึทกุข์ร้อนจนเกินไปตราบเท่าที่ผมยังรู้สกึ 

ว่าภารกิจของตนเองมีค่า และผมเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกบัสิง่ที่ผมทํา...86 

  

 นอกจากนัน้ ในระหวา่งเดินทางเสกสรรค์ยงัครุ่นคิดถึงการกระทําท่ีผา่นมาในอดีต ทบทวน

ถึงสาเหตท่ีุมาท่ีไปของการกระทําและการตดัสินใจของตนเอง โดยตัง้คําถามกบัเหตกุารณ์เหลา่นัน้ 

บางครัง้ก็สามารถหาคําตอบได้ แต่บางครัง้ก็ยังคงเป็นเพียงความสงสยัและความไม่เข้าใจ เช่น 

การตดัสินใจเดินทางเข้าป่าทัง้ๆ ท่ีฝนตกหนกั สภาพอากาศไมเ่อือ้อํานวย ซึ่งล้วนแตเ่ป็นปัจจยัท่ีทํา

ให้การเดินทางในครัง้นัน้ยากและอนัตรายย่ิงขึน้ 
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 ...แต่ลางเลวในการเดินป่าเที่ยวนี ้  ก็ปรากฏตวัขึน้อย่างชดัเจนตัง้แต่พวกเราลงจากรถไฟ 

ตอนเช้ามืดของวนัถดัมา   สองวนัก่อนหน้านัน้อําเภอหลงัสวนและฐานถ่ินใกล้เคียงได้ถกู 

พายฝุนกระหนํ่ามาแล้วอย่างเต็มที่จนถนนทกุสายมีแต่นํา้ขงัเจ่ิงนอง เมฆดําที่คลีค่ลมุอยู่ 

เป็นหย่อมๆ ก็ไม่ได้บ่งบอกเลยว่าพายลุกูนีไ้ด้ผ่านไปแล้ว เขาว่าคนเรายามมีเคราะห์กรรม  

บางทีฟ้าดินท่านก็ส่งสญัญาณเตือน  ทว่าก็เพราะมีเคราะห์กรรมนั่นแหละแม้ฟ้าดินเตือน 

แล้วก็มักไม่ค่อยฟัง...87 

 

การตดัสินใจเดินทางภายใต้สภาพอากาศท่ีเลวร้ายเช่นนัน้ทําให้เสกสรรค์หวนนึกไปถึง

เร่ืองราวท่ีสร้างความทุกข์ให้กับชีวิต ท่ีตนเองล้วนมีส่วนทําให้เกิดขึน้ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น    

การสู้รบกบัรัฐบาล ออกจากบ้านไปรบในป่า ปลีกตวัออกจากสงัคมไปใช้ชีวิตอย่างสมบกุสมบนั ซึ่ง  

การกระทําและเหตกุารณ์เหล่านัน้เสกสรรค์เองก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามีความลําบากและมีอนัตราย  

รออยู่ หากก็ยงัตดัสินใจกระทําลงไป 

 

 ...ไม่ว่าจะถามตวัเองก่ีครัง้ก่ีหนก็ตาม คําตอบก็ยงัคงเหมือนเดิม คือความทกุข์โศกที่ผ่าน 

มาทัง้ในเร่ืองสว่นตวัและสว่นรวม ผมล้วนมีสว่นก่อมนัขึน้มาด้วยอย่างน้อยก็คร่ึงหนึง่ทกุ 

ครัง้ และเม่ือเร่ืองราวผ่านพ้นไปผมก็มกัต้องหวงเวลาบางสว่นเอาไว้นัง่สาํนึกเสยีใจ...สิง่ 

ที่ผมสงสยัก็คือว่าทําไมตวัเองจึงต้องตดัสนิใจไปอย่างนัน้ ทัง้ๆ ที่รู้ว่านัน่เป็นสถานการณ์ 

อนัตราย ทัง้ๆ ที่รู้ว่าความทกุข์ยากรันทดล้วนรออยู ่ตัง้แต่เร่ืองเข้าป่ารบกบัรัฐบาลมาจน 

ถงึออกจากบ้านไปรบกบัชีวิต ทะเลาะกบัคนใกล้ชิด หรือออกทะเลไปพบกบัคลืน่ลม...88 

  

 เสกสรรค์นําเสนอแง่คิดด้านคณุค่าและความหมายของชีวิตท่ีได้จากการเดินทางไว้ใน

เนือ้หาส่วนนีด้้วย เป็นแง่คิดท่ีเช่ือมโยงเข้ากับประเด็นต่างๆ ในชีวิต เช่น เปรียบเทียบชีวิตกับ    

การหาปลา วา่หากปรารถนาส่ิงใดก็ต้องฝ่าฟันความยากลําบากและเส่ียงอนัตรายกว่าจะได้ส่ิงนัน้

มา เป็นต้น 

 

 ...การทอดแหหาปลานัน้ไม่ใช่จะเหว่ียงลงไปตรงไหนก็ได้...จดุที่น่าจะมีปลาที่สดุก็คือขอบ 

วงัช่วงที่ต่อกบัร่องนํา้เช่ียวนัน่แหละ   ชีวิตกบัการหาปลาบางทีก็ละม้ายกนัอย่างเหลอืเช่ือ   

หากมุ่งหวังจะได้อะไรติดมือมาบ้าง    ผู้คนย่อมมิอาจวนเวียนอยู่กับความสะดวกง่ายดาย     
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ทว่าในทางตรงกนัข้าม  หากคิดจะทําการอย่างหวังผลก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเสีย่งต่อเคราะห์ 

กรรมที่เกินเลย...89 

 

เนือ้หาท่ีเป็นบนัทึกการเดินทางนัน้เสกสรรค์นําเสนอถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการเดินทางใน

ด้านต่างๆ ทัง้กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ ส่ิงท่ีพบเห็นระหว่างทาง และความคิด ห้วงอารมณ์ความรู้สึกท่ี

เกิดขึน้ขณะเดินทาง ทัง้ท่ีเป็นการเดินทางท่องเท่ียวในตา่งประเทศ และการเดินทางทํากิจกรรมใน

ธรรมชาต ิ

 

2.2 กิจกรรมการตกปลา 

 การตกปลาเป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งท่ีเสกสรรค์นําเสนอไว้ในเร่ืองเล่าจากประสบการณ์

ชีวิตค่อนข้างมาก เน่ืองจากเนือ้หาในส่วนนีไ้ม่มีเร่ืองราวในแง่ของบันทึกการเดินทางท่ีกล่าวถึง

รายละเอียดด้านต่างๆ แต่จะให้นํา้หนักกับเร่ืองราวของการตกปลาและห้วงยามดงักล่าวเท่านัน้ 

ผู้ วิจยัจึงได้แยกเนือ้หาสว่นนีอ้อกมาตา่งหาก 

 แม้จะคุ้นเคยกบัการจบัปลาโดยใช้แหเม่ือสมยัท่ีเป็นนกัปฏิวตัิ แตเ่สกสรรค์ก็เพ่ิงเร่ิมเรียนรู้

การตกปลาด้วยเบ็ดเป็นครัง้แรกเม่ือมาศกึษาตอ่ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

 ...พดูกนัอย่างไม่มีศักดิ ์ ศรีแล้ว   ผมเพิ่งรู้จักการตกปลาแบบใช้รอกและคนัเบ็ดสมยัใหม่เม่ือ 

สามปีก่อนนีเ้อง เรียกว่าชัว่โมงบินยงัน้อยมากเม่ือเทียบกบันักตกปลาหลายท่าน แต่ถ้าเป็น 

การหาปลาแบบบรรพชนเพื่อเลีย้งปากท้องแล้ว ผมถือว่าได้แช่นํา้มานานพอสมควร...90 

 

การตกปลามีความสําคญักับเสกสรรค์มากกว่าเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความบันเทิง และท่ี

สําคญัเสกสรรค์ก็ไมไ่ด้ตกปลาเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองบ่งบอกรสนิยมหรือความมีระดบั แตรั่กการตกปลา

และทุ่มเทความสนใจให้กบักิจกรรมดงักลา่วจริงๆ  

 

 ...ถ้าคณุตกปลาไม่ได้สกัสองครัง้แล้วคิดจะขายคนัเบ็ด นัน่แสดงว่าคณุไม่ได้รักกีฬาประเภท 

 นีม้าตัง้แต่แรกแล้ว   ลกึๆ   คณุอาจจะต้องการทําอะไรสกัอย่างที่คุณคิดว่ามนัโก้และทนัสมยั 
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 เม่ือพึง่คนัเบ็ดไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น...91 

 

ท่ีสําคญัการตกปลายงัทําให้เสกสรรค์ได้รับมิตรภาพและความรู้สึกดีๆ จากผู้ ร่วมตกปลา

ด้วยกนั ซึ่งเป็นส่ิงท่ีมีความหมายตอ่เสกสรรค์มาก 

 

 ...ผมได้ออกตกปลาเพียงสามครัง้   ครัง้ละไม่ก่ีชั่วโมง   และไม่เคยได้ปลาอะไรหนกัถงึคร่ึง 

กิโล แต่ผมก็มีความสขุใจทกุครัง้ที่ได้หย่อนเบ็ดลงนํา้ บนเส้นทางของการเร่ร่อนหาปลานัน้  

ทกุคนมีโอกาสที่จะพบสิง่มีค่าหลายอย่างนอกเหนือไปจากปลาตวัโตๆ สกัตัวหนึง่ และที่มี 

ค่าเหนือสิง่อื่นใดคือมิตรภาพ...92 

 

 นอกจากนัน้ ช่วงเวลาดงักลา่วยงัเป็นการเปิดโอกาสให้ได้คิดทบทวนส่ิงต่างๆ และนึกถึง

เร่ืองราวในอดีตด้วย 

 

 เสกสรรค์นําเสนอประสบการณ์การตกปลาในสถานท่ีและโอกาสต่างๆให้รายละเอียดทุก

ด้านท่ีเก่ียวข้องกับการตกปลา อนัได้แก่ ประเภทและชนิดของปลา อปุกรณ์ท่ีใช้ วิธีการตกปลา 

รวมไปถึงข้อมลูด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการตกปลาอย่างละเอียด เช่น เหตผุลท่ีทําให้ชาวอเมริกัน

นิยมตกปลาเทร้าท์กนัอย่างมาก 

 

 ...ทําไมปลาเทร้าท์จึงเป็นเกมฟิชที่พ็อพพิวลาร์มาก เหตผุลคงมีหลายข้อ อนัดบัแรกมนัเป็น 

ปลาที่มีอยู่ในทกุย่านนํา้ในทวีปอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะอย่างย่ิงตามลาํห้วยและทะเลสาบ 

ซึง่มีอยู่มากมายนบัไม่ถ้วน   อนัดบัต่อมาเทร้าท์ทกุชนิดเป็นปลาที่ว่องไว   มีลวดลายสู้เบ็ด 

แพรวพราว ชอบพุ่งตวัไปมาและกระโดดขึน้เหนือนํา้เม่ือติดเบ็ด...93  

 

เสกสรรค์บรรยายช่วงขณะท่ีกําลงัตกปลาต้องสู้กับแรงดึงแรงต้านของปลาอย่างละเอียด 

ทกุขัน้ตอน รวมทัง้อารมณ์ความรู้สกึตนเองในขณะนัน้ด้วย 

 

 ...ตะขอที่เก่ียวปากมนักบัมือที่กําคนัเบ็ดของผมเกาะแน่นพอๆ กนั    แรงฉดุของมนัราวจะ 
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ฉีกกล้ามเนือ้ของผมให้ปริแยกตัง้แต่ปลายเท้า   แผ่นหลงัมาจนปลายนิว้มือ   และผมก็เช่ือ 

ว่ามนัคงไม่ได้รู้สกึต่างกนันกัในยามที่ถกูผมโยกคนัเบ็ดดงึตวัเข้ามา องค์ประกอบทางเรือน 

ร่างของมนัอาจจะไม่เหมือนผม  แต่จากจะงอยปากไปจนถึงแพนหางมนัคงสัน่สะท้าน ผม 

รู้สกึเหมือนมนั มนัรู้สกึเหมือนผม...มนัโดดขึน้เหนือนํา้คล้ายจะดคูู่ต่อสู้ให้เต็มตา     ผมไม่ 

ยอมใช้เก้าอีเ้พราะผมไม่เช่ือในการต่อสู้ที่ปราศจากลีลา   ท่วงทํานอง   ผิวนํา้แตกกระจาย 

ในยามที่มนัทิง้ตวักลบัสูค่วามลกึพอๆ    กบัความรู้สกึของผมที่แตกกระเซ็นทุกครัง้เม่ือมนั 

ดําด่ิงพาสายออกไป ก่อนพ่ายแพ้มนัพุ่งเข้าแทงเรือจนจะงอยปากหกัตรงปลาย เลอืดยังคง 

ไหลอาบร่างเม่ือถูกพาตัวขึน้มา...94 

 

นอกจากนีใ้นช่วงเวลาท่ีเสกสรรค์ออกไปทํากิจกรรมตกปลา ยังแทรกด้วยการนึกถึง

เร่ืองราวทัง้ในอดีตและปัจจบุนั นบัวา่เป็นช่วงเวลาหนึ่งท่ีได้มีโอกาสนึกถึงและทบทวนส่ิงต่างๆ ไป

ด้วย เช่น เม่ือเผชิญกบัสภาพคล่ืนลมแรงขณะท่ีออกตกปลาอยู่กลางทะเล ก็ทําให้เสกสรรค์นึกถึง

เร่ืองราวของพ่อท่ีมีชีวิตผกูพนัอยู่กบัทะเล 

  

 ...มนัทําให้ผมนกึถึงพ่อซึง่เพิ่งจากไปเม่ือไม่นาน      พ่อเคยเป็นลกูเรือตงัเกอยู่กบัคลืน่ลม 

และแผ่นนํา้กว้างเกิน  40 ปี  ผ่านสภาพของทะเลมาทกุรูปแบบและทกุฤดกูาล...ได้ยินมา 

แต่เพียงว่าเฒ่าทะเลของผมร้องไห้เหมือนเด็กเล็กๆ เม่ือรู้ตวัว่าจะต้องขึน้ฝ่ังอย่างถาวร ผม 

ครุ่นคิดถงึเร่ืองนีอ้ยู่เป็นระยะๆ...จงึเข้าใจว่า สิง่ที่พ่อกลวันัน้ไม่ใช่ความตายที่เป็นรูปธรรม  

ชีวิตที่คร่ําอยู่กบัพายุฝนและฟองคลืน่คงจะตัง้คําถามให้พ่อมาตลอด และเช่นเดียวกบัเด็ก 

ที่ถกูบงัคบัให้ต้องเดินทางอย่างอ้างว้างไปสู่ดินแดนที่ไม่รู้จัก พ่อคงจะหวัน่ไหวและไม่แน่ใจ 

ว่าจะต้องพบกบัอะไร...95 

  

 เนือ้หาเก่ียวกบักิจกรรมการตกปลาเสกสรรค์ให้นํา้หนักไปท่ีการนําเสนอเร่ืองราวการตก

ปลา และห้วงยาม ณ ขณะนัน้ ทัง้ในด้านเหตกุารณ์และความคิดท่ีเกิดขึน้ 

  

 2.3 กิจกรรมการปีนเขาและการใช้ชีวติในป่า 

 เสกสรรค์บอกเลา่ประสบการณ์เก่ียวกบัการใช้ชีวิตในป่าและภเูขาสงู ในฐานะของผู้ ท่ีผ่าน

ประสบการณ์ดงักลา่วมาจากการเป็นนกัปฏิวตัิท่ีใช้ชีวิตอยู่ในป่าเป็นเวลาหลายปี และได้เดินทาง 

                                                             
 

94
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้, 37 - 38. 

 
95

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เร่ร่อนหาปลา, 127 - 128. 
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ไปยงัผืนป่าหลายแห่ง 

  

 ...ภเูขาทางภาคเหนือของประเทศไทยมีมาก  หลายท่ีอยู่ในความสงูระดบั 2000 เมตร แต่ 

คงมีอยู่ไม่มากนกัที่ผมไม่เคยถกูชะตากรรมขบัต้อนไปเยือน ตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี ผม 

ไม่เพียงเดินทางบนภูเขาหากยงัวนเวียนใช้ชีวิตอยู่บนเทือกโน้นเทือกนี.้..96 

 

เม่ือเร่ิมแรกท่ีเสกสรรค์เข้ามาใช้ชีวิตบนท่ีสงูเช่นนีก้็เดินทางลําบาก ต้องล้มลกุคลกุคลาน

อยูบ่่อยครัง้กวา่จะเร่ิมคุ้นเคยและปรับตวัได้ 

 

 ...ตอนที่ผมขึน้เขาเป็นครัง้แรก ผมรู้สกึว่าตวัเองทําทกุอย่างผิดไปหมด ก้าวเท้ายาวเกินไป   

เดินเร็วเกินไป ยกขาต่ําเกินไป ยงัไม่ต้องเอ่ยถงึว่าผ่อนลมหายใจไม่เป็น   การเดินขึน้ภูเขา 

นัน้ผิดพลาดทกุครัง้ล้วนมีราคาต้องจ่าย มนัทําให้ผมล้มคว่ําคะมําหงาย  ทัง้เจ็บทัง้เหนื่อย 

ร่างกายมีแต่ริว้รอยผ่ืนแผล จนกระทัง่ท้อแท้ชิงชงัตัวเอง...97 

 

นอกจากนัน้ยงัอาจได้รับอนัตรายจากการหลงป่าและผู้คนแปลกหน้าด้วย ไม่เพียงเท่านัน้

ความโหดร้ายของสภาพอากาศในป่าทําให้การใช้ชีวิตบนภเูขานัน้คอ่นข้างหนาวและเงียบเหงา แต่

ขณะเดียวกนัก็ได้สมัผสักบัความงดงามของธรรมชาติเช่นกนั 

 

 ...ชีวิตบนยอดเขาอนัที่จริงเป็นชีวิตที่เหนื่อยหนาวและออกจะเหงาเงียบเรียบง่ายแต่กระนัน้ 

ก็ตามมนัเป็นลีลาชีวิตที่งดงามลํา้ลกึ    ผมเคยนัง่พินิจสีสนัของต้นไม้ใบหญ้าทัง้ในยามเช้า   

สาย บ่าย เย็น กระทัง่ใต้แสงเดือนดาว พบว่ามนัผนัแปรไปในรายละเอียด...สายหมอกยาม 

เช้าที่ไลเ่ลือ้ยไปตามซอกภูทําให้พืชพรรณทัง้ปวงดนูวลเนียนและอ่อนโยน...98   

 

 หลงัจากท่ีเสกสรรค์ได้ใช้ชีวิตอยู่ในป่าบนภเูขาสงูหลายแห่งเน่ืองจากต้องย้ายท่ีปฏิบตัิงาน

ไปยงัหน่วยตา่งๆ ก็ทําให้เร่ิมชินและรักการใช้ชีวิตบนท่ีสงูไปในท่ีสดุ 

                                                             
 

96
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เพลงเอกภพ, 32. 

 
97

 เร่ืองเดียวกนั, 33. 

 
98

 เร่ืองเดียวกนั, 34. 
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 เนือ้หาเก่ียวกบักิจกรรมการปีนเขาและการใช้ชีวิตในป่าเสกสรรค์นําเสนอประสบการณ์

การปีนเขา และการใช้ชีวิตอยู่ในป่าในฐานะผู้ ท่ีมีประสบการณ์อยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนัน้เป็น

เวลากวา่ 5 ปี 

 

 เนือ้หาในกลุ่มบันทึกการเดินทางและการใช้ชีวิตกลางแจ้งเป็นการนําเสนอเร่ืองราว      

การเดินทางของเสกสรรค์ ทัง้การเดินทางท่องเท่ียวในต่างประเทศและการเดินทางเข้าป่า รวมทัง้

การทํากิจกรรมกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นการตกปลาและการปีนเขา ถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ใน  

การเดินทางหรือการทํากิจกรรมกลางแจ้งครัง้นัน้ๆ เนือ้หาในกลุ่มนีน้อกจากจะทําให้เห็นและรับรู้

ความเป็นเสกสรรค์ผ่านการกระทําในกิจกรรมต่างๆ แล้ว ห้วงอารมณ์และความคิดคํานึงขณะ

เดินทางหรือการทํากิจกรรมกลางแจ้งก็มีสว่นทําให้รับรู้เก่ียวกบัส่ิงท่ีเสกสรรค์เป็นมากขึน้ด้วย 

 

3. ทัศนะต่อประเด็นต่างๆ 

 เนือ้หาในกลุ่มนีเ้ป็นความคิด ข้อมลู และทัศนะของเสกสรรค์ท่ีมีต่อประเด็นต่างๆ เพียง

อย่างเดียว หรือให้นํา้หนกัไปท่ีการนําเสนอความคิดเห็นเป็นหลกัโดยไม่มีเนือ้หาในแง่ของบันทึก

การเดินทาง ผู้ วิจัยจึงแยกเนือ้หาดงักล่าวออกมาเป็นอีกประเภทหนึ่ง การแสดงทัศนะเหล่านี ้

ปรากฏในเร่ืองเล่าเพลงเอกภพ ทางทากและสายนํา้เช่ียว ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้ วิหารท่ี     

ว่างเปล่า และวันท่ีถอดหมวก ซึ่งแต่ละเล่มมีเนือ้หาประเภทนีเ้ล่มละ 1 - 2 เร่ือง ทัศนะของ

เสกสรรค์ท่ีปรากฏมีดงัตอ่ไปนี ้

 3.1 ธรรมชาต ิ

 3.2 งานศิลปะ 

 3.3 สงัคมและการเมือง 

 3.4 การก่อเกิดและการดบัสญูของอารยธรรมและสรรพส่ิง 

 

 3.1 ธรรมชาติ 

 บุคคลจะเข้าถึงความงดงามของธรรมชาติได้ จะต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีเหมาะสมของ

เวลาและสถานท่ี อีกทัง้ธรรมชาติก็มีความหมายลกึซึง้ซ่อนอยู่ ดงันัน้ นอกจากจะอาศยัความลงตวั

แล้วยงัต้องทําจิตใจให้วา่งจึงจะสามารถสมัผสัได้ทัง้ความงามและรับรู้ความหมายของธรรมชาติท่ี

ซ่อนอยู่ได้ 

  

 ...ผมเคยนัง่ดจูนัทร์เพ็ญลอยดวงขึน้มาโลมไล้ลอนคลืน่ ซึง่ถ้าผมไม่ไปอยู่ตรงนัน้ในเวลา 
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นัน้ก็คงไม่ได้เห็นการเคลือ่นเข้าหากนัของสิง่เหลา่นี ้ ห้วงเวลา  มมุมอง  และตวัตน เป็น 

เง่ือนไขที่แยกไม่ออกจากการเข้าหาความงามทัง้ปวง...99 

 

 ชีวิตของเสกสรรค์ใกล้ชิดกบัสายนํา้มาโดยตลอด ตัง้แตบ้่านเกิดท่ีบางปะกง มหาวิทยาลยั

ท่ีศกึษาทัง้สองแห่งก็ล้วนแต่ตัง้อยู่ใกล้กับแหล่งนํา้ คือ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ตัง้อยู่ริมแม่นํา้

เจ้าพระยา สว่นมหาวิทยาลยัคอร์แนลล์นัน้ก็มีทะเลสาบโดยรอบอยู่หลายแห่ง เม่ือเป็นนกัปฏิวตัิไป

ใช้ชีวิตในป่าก็อยู่ใกล้กบัลํานํา้สายตา่งๆ กระทัง่เม่ือทํางานเป็นอาจารย์ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ก็กลบัมาอยู่ใกล้กบัสายนํา้อีกครัง้ นอกจากนีเ้สกสรรค์ก็ชอบเดินทางลอ่งทะเลและตกปลาซึ่งกเ็ป็น

กิจกรรมท่ีล้วนแตเ่ก่ียวพนักบัสายนํา้อีกเช่นกนั 

 

 ...ผมอดประหลาดใจไม่ได้ว่าทําไมชีวิตตนเองจงึเก่ียวพนักบัสายนํา้มากขนาดนี ้แยกร่าง 

กบัแม่ที่ริมฝ่ังบางปะกง   เรียนหนงัสอืขัน้สงูที่ข้างตลิง่เจ้าพระยา  อยู่ป่าหากินแถวลาํนํา้ 

แม่จนั  ออกจากป่าตรงต้นห้วยขาแข้ง ไปเรียนต่อสหรัฐอเมริกา  มหาวิทยาลยัก็ตัง้อยู่ริม 

ทะเลสาบ  ยงัไม่ต้องเอ่ยถึงว่าเรียนจบแล้วกลบัมาสอนอยู่ริมเจ้าพระยาสายเดิม  และใช้ 

เวลาไม่น้อยเร่ร่อนอยู่ในทะเลอนัดามนั...100   

 

ด้วยความท่ีใกล้ชิดกบัสายนํา้มาโดยตลอด ทําให้เสกสรรค์รู้สึกผกูพันกับสายนํา้และมอง

สายนํา้เป็นเสมือนเพศหญิงท่ีต้องคอยปกปักรักษา และปฏิบตัติอ่สายนํา้ด้วยความเหมาะสม 

 

 ...สายนํา้ในความรู้สกึของผมไม่ว่าจะเป็นลาํธารในหบุเขา หรือปากอ่าวท้องทะเล  มกัมี 

ฐานะเป็นเพศหญิง ด้วยเหตนุีผ้มจงึมีสาํนึกอยู่เสมอว่าจะต้องปฏิบัติต่อเธออย่างถูกต้อง  

รวมทัง้ยงัมีสญัชาตญาณที่จะปกป้องเธออย่างเอาเป็นเอาตาย...101 

 

สายนํา้ไมเ่พียงแตจ่ะมีความสําคญัตอ่เสกสรรค์เพียงคนเดียว แต่ยังมกัจะปรากฏในฉาก

สําคญัของวีรบุรุษในประวตัิศาสตร์จํานวนมากด้วยทัง้โลกตะวนัตกและตะวนัออก ไม่ว่าจะเป็น

เร่ืองท่ีเกิดขึน้จริงในประวตัิศาสตร์ นวนิยาย หรือในภาพยนตร์  

 

                                                             
 

99
 เร่ืองเดียวกนั, 20. 

 
100

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้, 25. 

 
101

 เร่ืองเดียวกนั, 26 - 27. 
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 ...ผมไม่รู้เหมือนกนัว่าผู้ชายคนอื่นๆ จะมองสายนํา้ด้วยสายตาอย่างเดียวกบัผมหรือไม่ แต่ 

อย่างน้อยที่สดุ    ผมรู้ว่าห้วงนํา้มกัเป็นฉากสาํคัญในตํานานของผู้ชายที่ค้นหาความหมาย 

ครบถ้วนของเพศพนัธุ์ ซึง่บ่อยครัง้ก็แยกไม่ออกจากความครบถ้วนทางจิตวิญญาณ แต่ครัง้ 

โบราณเจ้าอาเธอร์แห่งเกาะองักฤษยามแพ้พ่ายรันทดได้โยนดาบคู่ใจช่ือ    ‘เอ็กซ์คาลเิบอร์’  

ลงสูห้่วงนํา้จากนัน้ตัวเองก็ลงเรือสดํีาหายสาบสญูไปกบัสายนํา้ด้วย แต่ครัง้โบราณเช่นกนั    

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยิงพระแสงปืนข้ามแม่นํา้สะโตงปลิดชีพข้าศกึ    แม้สายนํา้ 

กว้างงามก็มิอาจขวางกัน้ชัยชนะของพระองค์...102 

  

นอกจากนีเ้สกสรรค์ยังนําเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการรุกรานพืน้ท่ีป่าหลงัสวน 

วิธีการอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งต้องอาศยัความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกฝ่าย และประเด็นเร่ืองการอยู่

ร่วมกนัระหวา่งมนษุย์กบัธรรมชาติผา่นการสนทนากบัผู้คน 

 

 ...กว่าจะมีใครย่ืนมือเข้ามาอะไรจะเกิดขึน้กบัป่าต้นนํา้หลงัสวน และที่สาํคญักว่านัน้อะไรจะ

 เกิดขึน้กบัพี่น้องชาวพะโต๊ะและชาวอําเภอหลงัสวน ในกรณีที่ต้นนํา้ที่หลอ่เลีย้งชีวิตของพวก

 เขา  กลายเป็นพืน้ที่เตียนโลง่...โดยส่วนตวัแล้วผมมีความเห็นใจมอบให้ชาวบ้านอย่างเป่ียม

 ล้น แต่ประเด็นยังคงมีอยู่ว่าทําไม     ทําไมชีวิตของพวกเขายงัคงถูกปลอ่ยให้ขึน้ต่อผืนดินถงึ

 ขนาดนี ้ไม่มีทางเลอืกอื่นเลยหรือที่อนุญาตให้คนเกิดได้โดยแผ่นดินไม่ต้องเกิดเพิ่มทางเลอืก

 ที่คนกบัป่าสามารถดํารงชีวิตอยู่คู่กนั...103 

 

 ทศันะท่ีเสกสรรค์มีต่อธรรมชาตินัน้ประกอบด้วยเนือ้หาเก่ียวกับการเข้าถึงความงดงาม

ของธรรมชาติ ปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เป็นการให้ทัศนะในฐานะท่ี

เสกสรรค์ผกูพนัและใกล้ชิดกบัธรรมชาติมาโดยตลอด 

 

 3.2 งานศิลปะ 

 แม้เสกสรรค์จะไมไ่ด้มีความรู้ในเร่ืองทฤษฎีเก่ียวกบัศิลปะ แตก่็ช่ืนชอบงานศิลปะประเภท

ประติมากรรมโดยเฉพาะประเภทงานปัน้และงานแกะเป็นพิเศษ และรู้สึกว่างานประเภทนีก้ระทบ

ความรู้สกึและจิตวิญญาณของตนเองได้มากท่ีสดุ 

  

                                                             
 

102
 เร่ืองเดียวกนั. 

 
103

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ทางทากและสายนํา้เชี่ยว, 91. 
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 ...ผมเป็นคนไม่มีความรู้ในเร่ืองทฤษฎีศิลปะ พบเห็นสิง่ใดก็เอาความรู้สกึดิบๆ ของตัวเอง 

เข้าไปจบั   แต่ก็รู้สกึเสมอว่างานประติมากรรมนัน้   มกัจะสง่ผลสะเทือนทางวิญญาณได้ 

มากกว่าภาพเขียน  บางทีอาจเป็นเพราะภาพปัน้และงานแกะมีมิติทางกายภาพครบถ้วน 

มากกว่างานจิตรกรรมที่แบนราบอยู่บนกระดาษเรียบหรือผืนผ้า   บางทีคงเป็นเพราะงาน 

ประติมากรรมสว่นใหญ่มกัผกูโยงอยู่กบัจินตภาพศกัดิ ์ สทิธิ ์...104  

 

 เสกสรรค์จะให้ความสําคญัแตเ่ฉพาะผลงานท่ีศิลปินอทิุศตวัสร้างสรรค์ขึน้มาเท่านัน้ 

 

 ...แน่ละ เม่ือกลา่วถงึรูปปัน้และงานแกะ ผมย่อมหมายถึงผลงานที่สะท้อนการอทุิศตัวของ 

 ศิลปินอย่างจริงแท้ ไม่ได้รวมถงึพาณิชย์ศิลป์ที่อาศยัเทคโนโลยีสมัยใหม่และแรงงานราคา 

ถกูผลติออกมาจนล้นตลาดอยู่ในยุคนี.้..105 

 

เสกสรรค์ได้กลา่วถึงประติมากรรมประเภทตา่งๆ ทัง้ศิลปะของตะวนัตกและตะวนัออกซึ่งมี

ความแตกตา่งกนั  

 

 ...จากการที่เคยเห็นศิลปกรรมประเภทนีม้าทัง้ในซีกโลกตะวนัตกและตะวนัออก  ผมคิดว่า 

 แนวทางในการสร้างงานของศิลปินแต่ละฝ่ายนัน้ออกจะแตกต่างกันมาก ในความรู้สกึของ 

ผม ประติมากรรมทางตะวนัตกมกัจะมีลกัษณะสมจริง...แต่ถ้ากลา่วสาํหรับรูปปัน้และงาน 

แกะในปีกซีกโลกของตะวนัออก  ความสมจริงในเชิงธรรมชาติกลบัถกูลดทอนความสําคญั 

ลงไป...แต่จดุเน้นจะอยู่ที่ความคิดซึง่ซ่อนอยู่ในงาน...106 

 

ศิลปะของตะวนัตกนัน้มกัจะเน้นท่ีความเหมือนจริงและความสวยงามเป็นหลกั ในขณะท่ี

งานศิลปะของตะวันออกนัน้แม้จะไม่งดงามเท่าแต่ก็มีประเด็นทางด้านปรัชญา มีแง่มุมทาง

ความคิด และเป็นการแสดงออกในเชิงสญัลกัษณ์ ซึ่งเสกสรรค์นัน้ช่ืนชอบศิลปะของตะวนัออก

มากกวา่เน่ืองจากมีแง่คิดทางจิตวิญญาณซ่อนอยู่ด้วย 

 

 ...คงไม่ต้องบอกก็ได้ว่าความโน้มเอียงของผมนัน้ติดหลงไปทางรูปปัน้และงานแกะของฝ่าย 

                                                             
 

104
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้, 59. 

 
105

 เร่ืองเดียวกนั, 60. 

 
106

 เร่ืองเดียวกนั, 60 - 61. 
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 ตะวนัออกมากกว่า  เพราะศิลปกรรมเหล่านีบ้งัคบัให้ผมทัง้ต้องทําการบ้าน และเอาคําถาม 

 ไปคิดต่ออีกมากมายโดยไม่สามารถหยดุอยู่แค่การสมัผสัด้วยสายตาเพียงอย่างเดียว...107 

 

 ทัศนะท่ีมีต่อศิลปะเป็นเนือ้หาท่ีว่าด้วยความสนใจของเสกสรรค์ท่ีช่ืนชอบงานศิลปะ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงงานศิลปะท่ีมีแง่มมุทางความคิดซ่อนอยู่ และเป็นผลงานท่ีรังสรรค์ขึน้จากความ

ทุ่มเทของศิลปิน พร้อมกันนัน้ก็แสดงความแตกต่างระหว่างงานศิลปะของโลกตะวนัตกและงาน

ศิลปะของโลกตะวนัออก 

  

 3.3 สังคมและการเมือง 

 เสกสรรค์แสดงทัศนะและให้ข้อมูลเก่ียวกับสังคมและการเมืองของประเทศทางโลก

ตะวนัตกและตะวนัออก โดยทางตะวนัตกนัน้ได้กลา่วถึงประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะท่ีเสกสรรค์

ได้มาใช้ชีวิตอยู่เป็นเวลาหลายปี ตัง้แตเ่ป็นนกัเรียนแลกเปลี่ยน และการศกึษาในระดบัปริญญาโท

และปริญญาเอกท่ีมหาวิทยาลยัคอร์แนลล์ 

 

 ...ความสมัพนัธ์ระหว่างผมกบัสหรัฐอเมริกานัน้จะว่าไปก็นบัว่าเป็นเร่ืองแปลกอย่างหนึ่ง  

ทัง้ๆ ที่อยู่ไกลกนัคนละซีกโลก แต่ที่นี่ก็เกือบจะเหมือน ‘บ้านที่สอง’ ของผม เพราะผมเคย 

อยู่อเมริกานานเกือบสิบปี โดยเร่ิมต้นปีแรกในโรงเรียนมธัยม...108 

 

ชีวิตในสังคมอเมริกันและผู้คนท่ีเสกสรรค์ได้พบเห็นและสัมผัสเม่ือมาเป็นนักเรียน

แลกเปล่ียน ได้บ่มเพาะและปลกูฝังรากฐานทางความคิดในเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและ

ศกัดิ ์ ศรีของบคุคล อีกทัง้เป็นจดุเร่ิมต้นสําคญัท่ีทําให้เสกสรรค์เร่ิมมองสงัคมไทยตา่งไปจากเดิม 

 

 ...นี่เป็นเมืองเลก็ๆ เมืองเดียวที่ผมใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกา เพราะฉะนัน้ผมคงไม่กล้าที่ 

จะบอกว่ามนัคือตวัแทนของสงัคมอเมริกนัโดยองค์รวม แต่นัน่ก็เพียงพอแล้วที่จะเป็นบท 

ปฐมนิเทศให้ผมในเร่ืองของสทิธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค  และศกัดิ ์ ศรีของปัจเจกบคุคล   

ผมรู้ชดัตัง้แต่ต้นว่าสงัคมที่ผมต้องการอย่างน้อยก็ต้องมีสิง่เหล่านีเ้ป็นองค์ประกอบ ไม่ใช่ 

สงัคมที่แบ่งชัน้วรรณะหรือใช้อํานาจตามอําเภอใจ  ด้วยเหตนุีห้ลงัจากเรียนจบไฮสกูลใน 

อเมริกาและกลบัมาอยู่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ผมจงึไม่สามารถมองประเทศไทยด้วย 

                                                             
 

107
 เร่ืองเดียวกนั, 63 - 64. 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วหิารที่ว่างเปล่า, 155. 
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สายตาที่เหมือนเดิม...109 

 

 เสกสรรค์กล่าวถึงสงัคมอเมริกันในด้านต่างๆ ทัง้เร่ืองประชาชนอเมริกันท่ีแม้จะเป็นคน

ธรรมดาสามัญแต่ก็ดูมีความเช่ือมั่นในตนเองและมีศักดิ ์ ศรี ซึ่งแตกต่างจากประชาชนระดับ

เดียวกนัในประเทศไทย ท่ีเป็นเช่นนัน้เน่ืองจากประเทศสหรัฐอเมริกามีระบบการเมืองการปกครอง

ท่ีเป็นประชาธิปไตย และให้ความสําคญักบัเร่ืองเสรีภาพและความเสมอภาค 

 

 ...ผมจงึคิดเอาง่ายๆ      ว่าคงเป็นเพราะเรามีระบบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย   และใน 

 เม่ือการปกครองเป็นแบบอํานาจนิยมเสียแล้ว       อะไร ๆที่เหลอืมนัก็คล้อยตามสิง่นีไ้ปหมด 

 ตรงข้ามกบัสงัคมอเมริกนัที่ยอมรับเสรีภาพและความเสมอภาคในทางการเมืองเพราะฉะนัน้

 ในระดบัของบุคคลธรรมดาจงึดูมีสง่าราศีมากกว่าที่เราเห็นในเมืองไทย...110 

  

 ในด้านของสภาพแวดล้อม บ้านเมืองท่ีอยู่อาศยัในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการวางผงั

เมืองได้อย่างลงตวัเช่นในเมืองอิทากะซึ่งเป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยัคอร์แนลล์ ถือได้วา่เป็นเมืองใน

อดุมคติ คือเมืองมีขนาดไมใ่หญ่เกินไป การจราจรไมต่ิดขดั และท่ีอยู่อาศยัก็ไมแ่ออดั แม้จะมีความ

สะดวกสบายแบบสมัยใหม่แต่ก็ผสมผสานกับลักษณะทางวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว อีกทัง้

ส่ิงแวดล้อมก็สวยงามด้วย 

 

 ...เม่ือมององค์รวมทัง้หมดแล้ว ผมจงึอดรู้สกึไม่ได้ว่าอิทากะเป็นเมืองในอดุมคติได้ทีเดียว 

 คือขนาดไม่ใหญ่นกั  ไม่มีปัญหารถติดหรือที่อยู่อาศยัแออัด  มีทัง้ความสะดวกสบายแบบ

 สมยัใหม่และมีรสนิยมทางวฒันธรรม ตลอดจนตัง้อยู่ในภูมิลกัษณ์ที่งดงามย่ิง...111 

 

ในขณะท่ีสภาพแวดล้อมและสงัคมเมืองในประเทศไทยกลบัแตกต่างไปอย่างสิน้เชิง ไม่มี

การวางแผนจดัการท่ีดีเพียงพอ และเข้าใจผิดเร่ืองความเป็นเมืองสมยัใหม ่โดยคิดวา่การเป็นเมือง

นัน้คือการนําส่ิงก่อสร้างท่ีทนัสมยัมาอยู่รวมกนัในท่ีเดียวและปราศจากส่ิงโบราณใดๆ 
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 เร่ืองเดียวกนั, 159 - 160. 
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 เร่ืองเดียวกนั, 159. 
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 เร่ืองเดียวกนั, 164. 
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 ...เมืองในประเทศไทยไม่ว่าเมืองเล็กเมืองใหญ่   มกัจะเป็นตวัทําลายจินตนาการในการใช้ 

ชีวิตสร้างความสบัสนเละเทะทางวฒันธรรม   และทําให้ความเป็นประชาคมแทบสาบสญู 

ไปจากแผ่นดิน   ถามว่าทําไมจงึเป็นเช่นนัน้? คําตอบอาจจะมีมากมายหลายอย่าง แต่ผม 

คิดว่าสาเหตุสาํคัญอย่างหนึง่       คือเราไม่เคยเข้าใจความเป็นเมืองสมัยใหม่อย่างแท้จริง  

และพานคิดเอาว่าการมีสิง่ก่อสร้างใหม่ๆ มารวมไว้ในที่เดียวกนัหรือรือ้ถอนอาคารโบราณ 

ออกไปก็กลายเป็นเมืองที่ทนัสมัยแล้ว...112 

 

เสกสรรค์นําเสนอวิถีชีวิตของประชาชนอเมริกันท่ีเป็นปัจเจกชน แต่ละคนมีชีวิตเป็นของ

ตวัเอง เป็นอิสระตอ่กนั ตา่งคนตา่งอยู่ กล้าคิดกล้าทํา ซึ่งวิถีชีวิตเช่นนีใ้นแง่หนึ่งก็ทําให้ต้องเผชิญ

กบัความโดดเด่ียวและมีชีวิตท่ีเงียบเหงาตามลําพงัเช่นกนั 

 

 ...คนอเมริกนัโดยทัว่ไปพอโตแล้วก็ออกจากบ้าน    รับผิดชอบตวัเองและใช้ชีวิตตามความ 

พอใจออกไปแล้วก็ไม่กลบัมาอยู่ร่วมกบัพ่อแม่อีก   ขณะที่ลกูๆ   แยกย้ายกนัไปพ่อแม่ก็อยู่ 

โดยลําพงั ใช้ชีวิตเข้าสู่วยัชราโดยไม่มีลกูหลานคอยดแูล...ถ้ามองอย่างพยายามเข้าใจฝร่ัง 

ก็คงต้องบอกว่า   นี่คือลทัธิเสรีนิยมขนานแท้และดัง้เดิม...มนัเป็นแบบแผนการดําเนินชีวิต 

ของพวกเขาที่ผมมีโอกาสได้พบเห็นมานาน    และเป็นต้นกําเนิดทัง้พลงัความสาํเร็จตลอด 

จนเร่ืองโศกสลดที่คาดไม่ถงึ...113  

 

แม้เสกสรรค์จะใช้ชีวิตปลีกวิเวกจากสงัคมและผู้คนสว่นใหญ่ออกไปใช้ชีวิตตามลําพังบ้าง 

หากวิถีดังกล่าวก็ไม่ได้มาจากแนวความคิดเ ร่ืองปัจเจกชนนิยม  แต่เ ป็นการ “เ ว้นวรรค” 

ความสมัพนัธ์กบัผู้คนเพียงชัว่คราว ออกไปใช้เวลาคยุและทําความเข้าใจตวัเองและความเป็นไป

ของสงัคม ซึ่งเม่ือกลบัมาดําเนินชีวิตในสงัคมอีกครัง้ก็จะมีปฏิสมัพันธ์กับผู้คนได้ดีย่ิงขึน้ อีกทัง้ยัง

รู้สกึผกูพนักบัผู้คนมากขึน้กวา่เดิมด้วย 

 

 ...สิง่หนึง่ที่ทําให้ผมเป็นฝร่ังไม่ได้  และไม่ประสงค์จะเป็นคือเร่ืองของจิตวิญญาณ การใช้ 

ชีวิตโดดเด่ียวโดยลาํพงัของผมเป็นบางครัง้  ไม่ได้มาจากแนวคิดปัจเจกชนนิยมตะวนัตก      

หากเป็นการ ‘เว้นวรรค’ ความสมัพนัธ์กบัผู้อื่นเพื่อที่จะได้แลกเปลีย่นสนทนากบัตวัเอง... 

และทกุครัง้ที่กลบัจากปลีกวิเวกผมกลบัรู้สกึผูกพนักบัเพื่อนมนษุย์มากขึน้ อย่าว่าแต่มีข้อ 
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 เร่ืองเดียวกนั, 169. 
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เรียกร้องของตวัเองน้อยลง...114  

 

เสกสรรค์ยอมรับวา่ได้รับอิทธิพลทางความคิดและวิธีคิดแบบตะวนัตกมาคอ่นข้างมาก แต่

ส่ิงท่ีได้รับมานัน้เป็นเร่ืองท่ีดี 

  

 ...ผมคงไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าตัวเองก็ถูกฝึกอบรมมาแบบตะวนัตกและมีวิธีคิดแบบฝร่ังอยู่ 

 มากทเีดียว ผมไม่เพียงปฏิเสธความจริงดังกลา่วไม่ได้   หากยงัไม่ประสงค์จะปฏิเสธอีกด้วย 

 เพราะสว่นของอเมริกาที่ผมรับมานัน้ บงัเอิญเป็นส่วนที่ดี...115 

 

 ส่วนทางด้านตะวันออกนัน้ เสกสรรค์ได้กล่าวถึงแนวความคิดท่ีประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนใช้ปฏิวตัิฟื้นฟูประเทศ รวมทัง้แนวทางท่ีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยยึดถือ

ปฏิบตัิ ล้วนเป็นส่ิงท่ีขดัแย้งกบัความคิดของเสกสรรค์ซึ่งทําให้เกิดปัญหาไมล่งรอยกนัเร่ือยมา  

 

 ... การณ์กลบักลายเป็นว่าย่ิงอยู่ไปย่ิงขัดแย้ง  เนื่องจากระบบวิธีคิดของเราแตกต่างกนัโดย

 สิน้เชิง         ในทศันะของหลายคนที่มีอํานาจอยู่ในป่าหรืออยู่ในระหว่างแสวงหาอํานาจใน

 โครงสร้างขบวนปฏิวติั ผมเป็นทัง้ ‘หญ้าพิษ’ เป็นทัง้พวก ‘ลทัธิวีรชนเอกชน’ กระทัง่เป็นพวก 

 ‘ลทัธิแก้’ ซึง่หมายถงึว่าบงัอาจไปแก้ไขทฤษฎีอนัศกัดิ ์ สิทธิ ์ ของมาร์กซ์ – เลนิน รวมถึงไม่เช่ือ

 การตีความทฤษฎีเหลา่นีโ้ดยเหมาเจ๋อตุง...116 

 

 อีกทัง้การใช้ศรัทธาท่ีมากเกินไปในแนวทางการปฏิวตัิของจีนและพรรคคอมมิวนิสต์โดยไม่

คํานึงถึงความรู้หรือหลกัการและความเป็นจริง ก็ไมส่ามารถนําพาสงัคมไปสู่ความสขุได้ การกดข่ี

ขม่เหงและการลกุขึน้สู้ของประชาชนก็จะยงัคงเกิดขึน้ในสงัคมอยู่เสมอ 

 

 ...การเอาศรัทธามาแทนความรู้นบัว่ามีอนัตรายแฝงเร้นอย่างย่ิง และไม่น่าจะนําพาสงัคมไป 

 สูค่วามผาสกุได้ในระยะยาว...การเช่ือถืออะไรสกัอย่างโดยบริสทุธิ ์ ใจนัน้  หากจะบอกว่าเป็น

 ความผิดก็คงพดูไม่ได้เต็มปากนัก เพราะความศรัทธาต่อสิง่ศักดิ ์ สิทธิย่์อมไม่ใช่อาชญากรรม 

 แต่ปัญหามีอยู่ว่า  ถ้าเราปลอ่ยให้กระบวนการทางความคิดความเช่ือแบบนีมี้อิทธิพลลํา้เส้น

                                                             
 

114
 เร่ืองเดียวกนั, 181. 

 
115

 เร่ืองเดียวกนั, 161. 

 
116

 เร่ืองเดียวกนั, 218. 



93 
 

 เกินไป ก็จะไม่เพียงบัน่ทอนสติปัญญาอย่างเดียว หากยังเปิดพืน้ที่ทํามาหากินให้กบัชนบาง

 กลุม่ซึง่มกัอ้างตนเป็นผู้พิทกัษ์สิ่งศกัดิ ์ สทิธิ ์ และผกูขาดตดัสนิในเร่ืองผิดถกูดีงาม...117 

 

 นอกจากนัน้ เสกสรรค์ยังได้แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพสงัคม

และวิถีชีวิตของผู้คนของประเทศเพ่ือนบ้านอย่างประเทศกมัพชูา และเปรียบเทียบกับประเทศไทย

ซึ่งตา่งก็เปล่ียนแปลงไปในแนวทางเดียวกนั คือผู้มีอํานาจของบ้านเมืองเลือกท่ีจะทอดทิง้คนส่วน

ใหญ่ท่ียากจน เพ่ือความสะดวกสบายและประโยชน์ของคนสว่นน้อยท่ีได้เปรียบทางสงัคม 

 

 ... “เป็นเพราะเราตดัสินใจก่อนพวกเขา  ว่าจะทอดทิง้คนส่วนใหญ่เพื่อความสบายของคน 

สว่นน้อย” ผมตอบแบบเลน่สาํนวนเลก็น้อยก่อนจะอธิบายต่อ “จริงๆ แล้วคนไทยสว่นใหญ่ 

ก็ยากจนเท่ากบัประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านนัน่แหละ  เพียงแต่เธอสงักดัคนสว่นน้อยที่ 

ได้เปรียบ เลยไม่ค่อยรู้สกึว่าประเทศเราก็ยากจน”...“ไม่เป็นไร อีกหน่อยประเทศเพ่ือนบ้าน 

ก็เหมือนเราแหละ ตอนนีก็้คล้ายกนัมากขึน้แล้ว”...118 

  

 เสกสรรค์นําเสนอทศันะเก่ียวกบัสงัคมการเมืองไว้หลายประเด็น เป็นการวิเคราะห์สงัคม

ตะวนัตกและตะวนัออกจากพืน้ฐานทางความคิด ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบสภาพสงัคมของ

ตะวนัตกกบัสงัคมไทย แนวความคิดท่ีประเทศจีนใช้ปฏิวตัิประเทศซึ่งสง่ตอ่มายงัพรรคคอมมิวนิสต์

แห่งประเทศไทย อนัเป็นสาเหตคุวามขดัแย้งระหว่างเสกสรรค์กบัพรรคเร่ือยมา นอกจากนัน้ยัง

นําเสนอพืน้ฐานความคิดด้านสงัคมการเมืองท่ีเสกสรรค์ได้รับมาจากสงัคมตะวนัตกท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความคิดและการกระทําของเสกสรรค ์

  

3.4 การก่อเกิด การดับสูญของอารยธรรมและสรรพสิ่ง 

เสกสรรค์ได้นําเสนอข้อมลูเก่ียวกับประเด็นการก่อเกิดและดับสญูของอารยธรรมและ

อาณาจักรโบราณท่ีสําคัญๆ เป็นต้นว่าอารยธรรมแอตแลนติส อารยธรรมอียิปต์ รวมไปถึ ง

วิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์มนุษย์ท่ีล้วนแล้วแต่มีการก่อเกิด เส่ือมสลาย และดบัสญูไปเสมอ ซึ่ง    

การดบัสญูของอาณาจักรเหล่านัน้ก็มกัเกิดควบคู่กับความเส่ือมในด้านคณุธรรม ศีลธรรม และ        

จิตวิญญาณของผู้คนในสงัคม 

 

                                                             
 

117
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 ...เม่ือเอ่ยถงึการสิน้ยคุสิน้กปัก็ดี หรือการลม่สลายของอาณาจกัรใดก็ดี  แม้ว่าปราชญ์ 

โบราณจะยืนยนัถงึอบุติัการณ์ธรรมชาติที่รุนแรงหนักหน่วง  แต่สิ่งที่มกัถกูบนัทึกควบคู่ 

กนัไปก็คือความเสือ่มทรุดทางด้านคุณธรรม ศีลธรรม หรือจิตวิญญาณของคนในสงัคม 

ก่อนที่จะเกิดภัยพิบติัทางธรรมชาตินัน้ๆ...119 

 

 การนําเสนอเนือ้หาในกลุม่ทศันะตอ่ประเดน็ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นทศันะท่ีมีตอ่ธรรมชาติ งาน

ศิลปะ สงัคมการเมือง และการก่อเกิดและการดบัสญูของอารยธรรมและสรรพส่ิง แสดงให้เห็นถึง

ความสนใจและความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัเร่ืองราวดงักลา่ว จึงมีสว่นทําให้รับรู้ความเป็นเสกสรรค์

ผา่นความคิดและความสนใจได้ 

 

4. การทบทวน วเิคราะห์ และอธิบายตนเอง 

 เนือ้หากลุม่นีเ้ป็นการทบทวนและนําเสนอมมุมองท่ีเสกสรรค์มีต่อตนเองในช่วงวยัต่างๆ 

ทัง้อดีตและปัจจบุนั วิเคราะห์การกระทําและความคิด บอกเล่าถึงท่ีมาและเหตผุลของการกระทํา 

รวมไปถึงมมุมองท่ีคนทัว่ไปมีตอ่ตนเอง นอกจากจะอธิบายเก่ียวกบัตนเองในอดีตแล้ว ยังนําเสนอ

ตวัตนในปัจจบุนัทัง้ด้านการกระทําและความคิด ซึ่งเนือ้หาโดยสว่นใหญ่มกัจะเปรียบเทียบให้เห็น

ถึงความเปล่ียนแปลงระหวา่งตวัตนในอดีตกบัปัจจบุนัในลกัษณะของการได้เรียนรู้จากอดีต ผ่าน

การทบทวน ครุ่นคิด และพฒันาไปสูส่ิ่งท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั  

 เร่ืองราวเก่ียวกับการทบทวน วิเคราะห์ และอธิบายตนเองปรากฏทัง้เล่มในเร่ืองเล่า     

ผ่านพ้นจึงค้นพบ วนัท่ีถอดหมวก และปรากฏ 1 - 3 เร่ืองในเร่ืองเล่าวิหารท่ีว่างเปล่า เนือ้หา

ดงักลา่วมีดงัตอ่ไปนี ้

 4.1 ความสมัพนัธ์กบัผู้คน 

 4.2 การถือศกัดิ ์ ศรีและยึดมัน่ในอตัตา 

 4.3 ความรู้สกึแปลกแยก 

 4.4 การจมอยู่กบัความเศร้า ห้วงคิดคํานึง และยึดติดอดีต 

 4.5 ชีวิตหลงัออกจากป่า การปลีกตวัเข้าป่าออกทะเล 

 4.6 นิสยั วิถีปฏิบตัิในอดีตและปัจจบุนั 
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 4.1 ความสัมพันธ์กับผู้คน 

 เสกสรรค์มีเหตผุลท่ีทําให้ไม่ค่อยเปิดรับคนทั่วไปท่ีจะเข้ามาทําความรู้จักหรือสนิทสนม

ด้วยมากนกั ทําให้คนทัว่ไปมองวา่เสกสรรค์นัน้หย่ิง ทระนง หรือวางมาด 

 

 ...ผมรู้ตวัดีว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมเปิดประตตู้อนรับใครง่ายนัก ซึง่บ่อยครัง้มกัถูกตีความ 

ไปในรูปของการเย่อหย่ิงทะนงตน  หรือไม่ก็ถูกกลา่วหาว่าเสแสร้งแสดงฟอร์ม แต่ผมก็รู้ดี 

อีกเช่นกนัว่าเร่ืองทัง้หมดมีสาเหตคุวามเป็นมา...120 

 

แตถ่ึงกระนัน้ก็ไมมี่ผู้ใดฟังส่ิงท่ีเสกสรรค์พยายามพูดหรืออธิบาย กระทั่งบางครัง้ก็ไม่ยอม

เข้าใจ ประกอบกบัความคิดของเสกสรรค์ก็แตกตา่งกบัคนสว่นใหญ่หรือกระแสหลกัของสงัคม จึง

ย่ิงทําให้ไมเ่ป็นท่ียอมรับและแปลกแยกจากสงัคมและผู้คนมากขึน้ 

 

 ...ผมไต่ถามตัวเองเงียบๆ ว่าที่ผ่านมาความสมัพนัธ์ระหว่างผมกบัเพื่อนมนษุย์เป็นอย่างไร 

บ้างทําไมเวลาย่ิงผ่านไปผมย่ิงไม่อยากข้องแวะกบัผู้คน...คนสว่นใหญ่ไม่เคยได้ยินสิง่ที่ผม 

พดูแม้ว่าบางทีก็เคยฟัง   คนสว่นน้อยได้ยินบ้างแต่ก็ไม่เคยเข้าใจ  น้อยกว่านัน้อีกที่รู้ว่าผม 

พดูเร่ืองอะไร แต่ใช่ว่าจะเห็นด้วย...หากพดูถึงรูปธรรมของความคิดที่ผมพยายามจะสือ่กบั 

ผู้คน ผมก็อดรู้สกึไม่ได้ว่าตัวเองเป็นชนส่วนน้อยอย่างแท้จริง  และเช่นเดียวกบัชนสว่นน้อย 

ทกุเผ่าพนัธุ์ ผมจําเป็นต้องรักษาวิถีของผมเอาไว้ไม่ให้ถูกกลนื...121 

 

แม้วา่เสกสรรคจ์ะสามารถทําให้สงัคมและผู้คนส่วนใหญ่ยอมรับได้ด้วยการยอมทําตาม

กระแสสว่นใหญ่ของสงัคม แตเ่สกสรรค์ก็เลือกท่ีจะไมทํ่าเช่นนัน้ เพราะคิดว่าตนเองไม่ได้มีปัญหา

เร่ืองบคุลิกภาพหรือการเข้าสงัคมแตอ่ย่างใด 

 

 ...สมมติผมเห็นว่าตวัเองก็เป็นอีกคนหนึง่ที่โชคร้ายเพราะโลกไม่ยอมเข้าใจ  ทางออกง่ายๆ  

ก็คงมีอยู่   คือทําให้โลกยอมรับด้วยการสงัสรรค์เฮฮาและคล้อยตามคนอื่นไปเร่ือยๆ พกัพิง 

อยู่ในสมัพันธ์ที่ผิวเผินแล้วอะไรๆ ก็คงจะดีขึน้...แต่นัน่แหละเป็นสิง่ที่ผมทําไม่ค่อยได้เพราะ 

ผมไม่ได้คิดว่าตัวเองแค่มีปัญหาบคุลกิภาพจึงต้องอาศยัการปรับตัวมาเป็นทางออก...122  
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 เร่ืองเดียวกนั, 85. 
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 เร่ืองเดียวกนั, 86. 
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ไมเ่พียงแตค่นสว่นใหญ่ในสงัคมจะไมเ่ข้าใจ แต่เสกสรรค์ยังถูกคาดหวงัจากสงัคมให้เข้า

มาเก่ียวข้องกบัการตอ่สู้ทางการเมืองและสงัคม ซึ่งเป็นการยึดติดกบัภาพเพียงด้านเดียว อนัได้แก่ 

ผู้นํานกัศกึษาในเหตกุารณ์ “14 ตลุา” นกัตอ่สู้ทางการเมือง นกัปฏิวตัิผู้อยู่เคียงข้างประชาชน เป็น

ต้น ดงันัน้เม่ือใดก็ตามท่ีมีการชมุนมุตอ่ต้านรัฐบาล ผู้คนก็จะคาดหวงัและกดดนัให้เสกสรรค์ออก

มาร่วมชมุนมุข้างฝ่ายประชาชนด้วยเสมอ 

 

 ...คําตอบที่ผมพยายามขบคิดเอาเองคือเป็นเพราะท่านทัง้หลายรู้จักและยดึติดเก่ียวกบัตัว 

ผมอยู่เพียงด้านเดียว    ในทศันะของมิตรสหายเหลา่นีผ้มคืออดีตผู้นําการต่อสู้ 14 ตลุาคม  

หรือไม่ก็อดีตนกัรบปฏิวติั   เพราะฉะนัน้ทกุครัง้ที่มีกรณีขดัแย้งกบัผู้กมุอํานาจ    ผมควรจะ 

ต้องอยู่ฝ่ายต่อต้านโดยอตัโนมติั  ไม่เพียงอยู่ข้างประชาชน   หากยังต้องอยู่ในแถวหน้าของ 

ประชาชนด้วย  มองในแง่บวกความคิดดงักล่าวเท่ากบัผู้คนจํานวนหนึง่ยงัคงเช่ือถือศรัทธา 

ในตวัผม  แต่ถ้ามองในแง่ลบผมก็อดรู้สกึไม่ได้ว่าตวัเองตกเป็นเชลยของประวัติศาสตร์นาน 

เกินไปแล้ว       ชีวิตถกูย่อสว่นให้เป็นแค่เคร่ืองมือของใช้ทางการเมืองจนไม่เป็นอนัทําอะไร  

ข้อสรุปที่น่าตกใจคือไม่ว่าจะมองทางบวกหรือลบก็ล้วนเป็นการมองเพียงด้านเดียวทัง้สิน้...123 

 

แต่ในปัจจุบันเสกสรรค์เป็นเพียงชายชราคนหนึ่งท่ีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ดําเนิน

ชีวิตประจําวนัอย่างธรรมดาและเงียบสงบ พร้อมกนันัน้ก็ไมไ่ด้คิดวา่ตนเอง “เป็นใคร” ในสงัคมอีก

ตอ่ไปแล้ว 

 

 ...อนัที่จริงแรมปีที่ผ่านมาผมแทบไม่เคยคิดเลยว่าตวัเองเป็นใคร  มีช่ือเสยีงเรียงนามเช่น 

ใดในสงัคม  แต่ที่ผมมีสาํนกึรับรู้คือความเป็นคนวัยใกล้ 60 ที่ป่วยไข้ นํา้หนกัเกิน และใช้ 

ชีวิตอย่างเงียบสงดั  สิง่แรกที่ผมทําเป็นประจําในตอนเช้าคือวดัความดนัเลอืดและพดูคยุ 

กบัหมาน้อยที่เลีย้งไว้   ตกเย็นรดนํา้ต้นไม้  เดินออกกําลงักาย  และวดัความดนัซํา้ ค่ําลง 

พยายามนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบก่อนเข้านอน...124 

 

 ด้านความสมัพันธ์กับคนในครอบครัว เสกสรรค์รู้สึกผิดและเสียใจอยู่เสมอท่ีตนเองไม่มี

เวลาให้และดแูลเอาใจใสค่วามรู้สกึของครอบครัว จนกระทัง่ลกูชายเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และภรรยาก็

เคยชินกบัการเดินทางคนเดียว ซึ่งหากวา่มีโอกาสอีกครัง้ก็จะไมทํ่าเช่นนัน้ 
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 ...กลา่วกนัอย่างไม่อาย ผมยอมรับว่าตนเองไม่ได้ดแูลลกูเมียมานานนบัปี อย่างน้อยที่สดุ 

ก็ในด้านความคิดจิตใจ  จนในที่สดุลกูคนโตก็เติบใหญ่ออกจากบ้านไป ลกูคนเลก็เปลี่ยน 

จากเด็กอ้วนกลายเป็นเด็กหนุ่ม สว่นแม่ของพวกเขาก็เร่ิมเคยชินกับการเดินทางโดยลาํพัง  

ถามว่าผมรักครอบครัวของผมไหม คําตอบที่ไม่จําเป็นต้องเสแสร้งแต่งปรุงก็คือรัก กระทั่ง 

กลา่วได้อย่างเต็มปากว่ารักมาก  แต่นัน่ย่อมไม่สามารถนํามาใช้เป็นข้อแก้ตวัให้กบัความ 

ผิดพลาดใดๆ...125 

 

เหตุท่ีเป็นเช่นนัน้เน่ืองจากเสกสรรค์จมอยู่กับความทุกข์ ความเศร้า ความผิดหวงัจาก

เร่ืองราวต่างๆ และเฝ้าเรียกร้องให้ผู้คนรอบข้างเข้าใจ ซึ่งเม่ือไม่ได้เช่นนัน้ก็ปลีกตวัออกเดินทาง

ตามลําพงั  

 

 ...ในนามของความรัก ผมเคยเรียกร้องให้ทกุคนเห็นใจและเข้าใจผมอดีต ‘ทหารผ่านศกึ’  

ที่อยู่นอกบญัชีรายช่ือของสงัคม  และเม่ือไม่ได้ดงัใจ  ผมก็เตลดิไปบนเส้นทางที่พวกเขา 

ไม่สามารถมาร่วมเดิน...126  

 

การทบทวนตนเองของเสกสรรค์ในด้านความสัมพัน ธ์กับผู้ คนเป็นการนําเสนอ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งเสกสรรค์กับผู้คน ทัง้ผู้คนในสงัคมทั่วไปและสมาชิกในครอบครัว กล่าวคือ

ผู้คนสว่นใหญ่มกัจะติดภาพจําในอดีตของเสกสรรค์ท่ีเป็นนกัสู้ทางการเมือง ดงันัน้เสกสรรค์จึงถูก

กดดนัให้เข้าไปเก่ียวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองอยู่เป็นประจําแม้ตนเองจะไม่ต้องการก็ตาม 

นอกจากนัน้ผู้คนสว่นใหญ่ก็ไมเ่ข้าใจความคิดและการกระทําของเสกสรรค์ ในขณะท่ีเสกสรรค์เองก็

ไม่ยอมโอนอ่อนตามกระแสสงัคมเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับด้วย ส่วนในด้านความสมัพันธ์กับคนใน

ครอบครัวนัน้เสกสรรค์รู้สกึเสียใจท่ีไมมี่เวลาให้เท่าท่ีควร 

  

4.2 การถือศักดิ์ศรี ยดึม่ันในอัตตา 

ในอดีตเสกสรรค์เป็นผู้ ท่ีมีอตัตาคอ่นข้างสงู และยึดมัน่ในส่ิงท่ีตนเองเป็น จึงทําให้ขดัแย้ง

กับผู้คนรอบข้างอยู่เสมอ และได้บ่มเพาะอัตตาขึน้มาโดยท่ีไม่รู้ตวั เร่ิมตัง้แต่การรู้สึกว่าตนเอง     

ตํ่าต้อย เป็นผู้ ยากไร้เพราะมีพ่อแม่ประกอบอาชีพหาเช้ากินค่ํา ส่ิงเหล่านีเ้ป็นแรงผลักดันให้

เสกสรรคต้์องการเรียนหนงัสือและทํางานเป็นนกัปกครอง  
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วหิารที่ว่างเปล่า, 126. 

 
126

 เร่ืองเดียวกนั, 127. 



98 
 

 ...เช่นเดียวกบัปถุชุนทัว่ไป   ผมบ่มเพาะอตัตาขึน้มาตัง้แต่ยงัไม่ทนัรู้ตวั   จากวยัเด็กที่ชอบ 

เขียนรูปและมีความสขุกบัการอยู่เงียบๆ วนัหนึง่เนื่องเพราะเหตปัุจจยัต่างๆ ผมเกิดรู้สกึขึน้ 

มาว่าตัวเองต่ําต้อยยากไร้  มีพ่อเป็นคนงานในเรือประมง มีแม่ขายผลไม้ในตลาด  จากนัน้ 

พ่อไม่ได้เป็นเพียงพ่อหากเป็นชนชัน้กรรมกร  แม่ไม่ได้เป็นเพียงแม่หากคือสตรีหาเช้ากินค่ํา    

สว่นตวัเองกลายเป็นเด็กอาภัพที่เกิดมาจน   บางทีนัน่คงเป็นแรงขับสาํคัญที่ทําให้ผมอยาก 

เรียนหนงัสอื  และเลอืกเรียนต่อในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   โดยวาดหวงั 

จะเป็นนกัปกครองแทนจิตรกร...127 

 

เม่ือเวลาผา่นไปได้ประสบกบัเหตกุารณ์มากมายในชีวิตและขดัแย้งกบัผู้คนมากขึน้ก็ย่ิงทํา

ให้มีอตัตา เสกสรรค์ยึดมัน่และปฏิบัติตามนิยามท่ีสร้างขึน้มาให้กับตนเอง เช่น เป็นคนท่ีมีความ 

คบัแค้นใจ เป็นนักเลง เป็นขบถผู้ต่อต้านเผด็จการ เป็นนักปฏิวัติชนชัน้กรรมาชีพ และเป็นนัก 

สงัคมนิยมท่ีคิดตา่งจากกระแสหลกั เป็นต้น 

 

 ...ชัว่เวลาข้ามคืน ผมกลายเป็นคนหนุ่มผู้คบัแค้นและประกาศตวัตนครัง้แรกด้วยวิถีนักเลง 

 จากนัน้แปรรูปเป็นขบถสงัคมผู้ ต่อต้านระบอบเผด็จการ       นกัปฏิวติัของชนชัน้กรรมาชีพ 

โซเชียลิสต์ที่มีทฤษฎีต่างจาก ‘กระแสหลกั’...128 

 

แต่หลังจากท่ีเสกสรรค์พ่ายแพ้การต่อสู้  เกิดคําถามมากมายขึน้ในชีวิตแล้วเร่ิมออก

เดินทาง จึงได้ค้นพบและรู้วา่การ “ไมเ่ป็นใคร” เลย ไมส่ร้างนิยามให้กบัตนเองคือส่ิงท่ีดีท่ีสดุ นบัแต่

นัน้เป็นต้นมาเสกสรรค์จึงได้เลิกคิดวา่ตนเองเป็นใครในสงัคม 

 

 ...กว่าจะรู้ว่าไม่เป็นใครดีที่สดุก็ต้องผ่านอีกหลายคลืน่ลม  กว่าจะหวนมามีความสขุกบัการ 

อยู่เงียบๆ ผมเผ้าเคราหนวดก็เปลีย่นสหีมดสิน้ หลงัจากครองตวัเป็น ‘นกัเดินทาง’ อยู่หลาย 

ปีในที่สดุผมจึงเร่ิมตระหนักว่าชีวิตแท้จริงแล้วไม่ใช่การเดินทาง ความไม่เข้าใจชีวิตต่างหาก 

ที่ทําให้ต้องเดินทาง...129 
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 เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีมีอตัตาและถือศกัดิ ์ ศรี ในอดีตเสกสรรคเ์คยตีความเจตนาของผู้ อ่ืนผิดไป

และปฏิเสธความหวงัดีนัน้ด้วยความถือดี  เม่ือเวลาผ่านไปเสกสรรค์รู้สึกเสียใจ ละอายใจ และได้

กลบัไปขอโทษบคุคลผู้นัน้ 

 

 ... “ความเสยีใจอย่างหนึง่ในชีวิตผมคือไม่ได้เรียนมวยจีนกบัคณุ ตอนนัน้ผมยังไม่พร้อมยงัมี

 อตัตามากเกินไป” ผมเท้าความถงึเหตุการณ์เม่ือสบิปีก่อนซึง่สวิุนัยเคยเสนอสอนมวยไท้เก๊ก

 ให้ผมแล้วถูกปฏิเสธ...ตอนนัน้ผมตัง้เง่ือนไขไว้ว่า  เขาจะต้องโค่นผมให้ได้ก่อนจะมาสอนผม

 ในเร่ืองศิลปะการต่อสู้ ซึง่สร้างความเสยีใจให้สวิุนยัเป็นอย่างย่ิง     เพราะเขาอยากมอบวิชา

 มวยจีนให้ผมด้วยความรักและหวงัดีจริงๆ...ท่าทียโสโอหงัที่ผมแสดงต่อเขา  นบัเป็นสิง่ที่น่า-

 ละอายอย่างย่ิงและจําเป็นต้องหกัลบด้วยคําขอโทษ...130 

 

 การใส่หมวกของเสกสรรค์ก็เป็นส่วนหนึ่งของอัตตาด้วยเช่นกัน เสกสรรค์ใส่หมวกเป็น

เวลานานหลายสิบปี เป็นภาพเจนตาและจดจําได้ของผู้ คนท่ีพบเห็นตัง้แต่การชุมนุมในช่วง       

“14 ตลุา” ชีวิตนักปฏิวตัิ การไปศึกษาต่อต่างประเทศ รวมถึงการออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้ง 

เสกสรรค์จะใสห่มวกเป็นประจําจนกลายเป็นอตัลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงวิถีชีวิตและความเป็นตนเอง 

และจะยอมถอดหมวกก็ตอ่เม่ือมาจากความต้องการของตนเองเท่านัน้  

 

 ...หมวกเป็นสว่นหนึง่ของความเป็นผมมานาน นานมากทีเดียว     และผมไม่เคยยอมถอด 

หมวกเพียงเพื่อสนองความพอใจของคนอื่น  หากจะถอดก็ต่อเม่ืออยากถอดเอง  ผมเร่ิมใส่ 

หมวกใบแรกในฐานะทิดสกึใหม่เม่ือ 30 กว่าปีก่อน และกลายเป็นภาพในความทรงจําของ 

คนจํานวนมากเม่ือผมใสม่นัในช่วงการต่อสู้ 14 ตลุาคม      ต่อมาขณะเป็นทหารป่าผมก็มี 

หมวกเป็นส่วนหนึง่ของเคร่ืองแบบ ครัน้เลกิชีวิตนกัปฏิวัติแล้วไปเรียนต่อเมืองหนาวก็ยงัใส่ 

หมวกอย่างต่อเนื่อง    ย่ิงจบัคนัเบ็ดตกปลาใช้ชีวิตกลางแจ้งหมวกก็ย่ิงกลายเป็นอาภรณ์ที่ 

ขาดไม่ได้สาํหรับผม  มนัเป็นทัง้เคร่ืองแต่งกายที่ทําให้ผมรู้สกึดี เป็นสญัลกัษณ์ของวิถีชีวิต 

ที่ผมเลอืกและเป็นอภิสทิธิ ์ สว่นตัวที่ผมหวงแหน...131 

 

ผู้คนจํานวนมากไมช่อบการแตง่กายท่ีสวมหมวกอยู่เป็นประจําของเสกสรรค์ ซึ่งเป็นการ

แตง่กายท่ีทําให้แปลกและแตกตา่งจากคนทัว่ไป    จึงเป็นเหตผุลท่ีทําให้เสกสรรค์ย่ิงชอบใสห่มวก 

                                                             
 

130
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วนัที่ถอดหมวก, 99 - 100. 

 
131

 เร่ืองเดียวกนั, 96 - 97. 



100 
 

มากขึน้ 

 

 ...คนไม่ชอบหมวกของผมมีอยู่ไม่น้อย บางสว่นเกิดจากการไม่ชอบหน้าเป็นทนุเดิม บางท่าน

 ก็หมัน่ไส้ที่ผมทําตวัแตกต่างจากความเช่ือเร่ืองการแต่งกายของพวกเขา    แต่สภาพดงักลา่ว

 กลบัทําให้ผมย่ิงมีเหตุผลในการใสห่มวกเพ่ิมขึน้    อย่างน้อยเพ่ือเป็นการยืนยนัอิสรภาพแห่ง

 ตวัตน...132 

 

แตส่ดุท้ายเสกสรรค์กลบัต้องหนัมาทบทวนการใสห่มวก และยอมถอดหมวกท่ีเป็นเสมือน

ส่ิงแทนตวัและบ่งบอกถึงวิถีของตนเองเพ่ือสนุขัตวัหนึ่ง ท่ีไม่ชอบคนแต่งกายลกัษณะนีแ้ละมีท่าที

วา่จะกดัผู้ ท่ีแตง่กายสวมหมวกเสมอ เสกสรรค์มองเหตกุารณ์ดงักล่าวว่าเป็นการฝึกฝนให้ตนเอง

รู้จกัปลอ่ยวางและมีเมตตากบัชีวิตมากขึน้ 

 

 ...ในที่สดุผมก็พบว่าสถานการณ์ที่วางแบอยู่เบือ้งหน้าตอนนีโ้ดยเนือ้แท้แล้วไม่ใช่เร่ืองหมวก

 กบัหมาอย่างที่รู้สกึในตอนแรก       หากแต่เป็นห้วงยามที่ผมจะต้องเลอืกเอาระหว่างการทํา 

 บาปเพิ่มแล้วหมนุวนอยู่กบัตวัตนเก่าๆ   กบัการปลอ่ยวางทิฐิดัง้เดิมแล้วก้าวรุดไปสูค่วามลกึ

 ภายใน จากประสบการณ์ที่ผ่านมาผมพบว่าคนเราถ้าติดหลงในเร่ืองไหนมาก  บทเรียนที่ฟ้า

 ดินมอบให้ในเร่ืองนัน้ก็ย่ิงแรงพอๆ กนั   เช่นนีแ้ล้วมนัคงไม่ใช่เร่ืองบงัเอิญแน่นอนที่คนยดึถือ

 ในเร่ืองศกัดิ ์ ศรีอย่างผมต้องมาก้มยอมให้กบัหมาจรจดัตวัหนึง่      เพื่อฝึกฝนทัง้ความเมตตา

 และความนอบน้อมถ่อมตน...133 

 

เสกสรรค์ทบทวนตนเองในเร่ืองการถือศกัดิ ์ ศรีและยึดมัน่ในอตัตาโดยนําเสนอว่า ในอดีต

นัน้ตนเองเป็นคนยึดถือและให้ความสําคญักบัเร่ืองศกัดิ ์ ศรีอย่างมาก และมกัสร้างนิยามต่างๆ ให้

ตนเอง เม่ือเวลาผา่นไปจึงได้เข้าใจวา่การกระทําดงักลา่วนัน้ทําให้เกิดความทกุข์ ปัจจบุนัเสกสรรค์

ได้ปลอ่ยวางและเลิกยึดติดกับศกัดิ ์ ศรีและอตัตา ปล่อยวางจนสามารถถอดหมวกเพ่ือให้สนุัขตวั

หนึ่งพอใจ และกลบัไปขอโทษผู้ ท่ีตนเคยแสดงกิริยาไมด่ีในอดีตด้วย  

 

4.3 ความรู้สึกแปลกแยก 

เสกสรรค์มกัรู้สกึแปลกแยกกบัผู้คนและสงัคมท่ีอาศยัอยู่เสมอ ทัง้ความรู้สกึแปลกแยกกบั 
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สมาชิกในพรรคคอมมิวนิสต์เม่ือสมยัเป็นนกัปฏิวตัิอยู่ในป่า และในสงัคมปัจจบุนัหลงัจากท่ีออกมา

มอบตวักบัทางการแล้ว 

 การเข้าป่าไปใช้ชีวิตเป็นนักปฏิวัติของเสกสรรค์นัน้ไม่ใช่เ พ่ือต้องการเปล่ียนแปลง      

ความเป็นอยู่ของชีวิตให้ดีขึน้เท่านัน้แต่ยังมีเหตุผลทางด้านจิตวิญญาณซึ่งเป็นส่ิงท่ีพรรค

คอมมิวนิสต์ไมมี่ และเป็นเหตใุห้ขดัแย้งกบัพรรคเร่ือยมาทัง้ในแง่ความคิดและการปฏิบตัิ 

 

 ...แม้ในยามที่เป็นนกัปฏิวติัติดป้ายลทัธิมาร์กซ์ การครุ่นคิดในเชิงจิตวิญญาณของผมก็ไม่ได้

 ยติุลง สาํหรับผมการเป็นนกัรบกบันกับวชดจูะไม่มีเส้นแบ่งที่ชดัเจนนกั   และจนแล้วจนรอด

 ผมก็ไม่สามารถบอกตวัเองได้ว่า      ที่ไปเหนื่อยหนาวร้าวรันทดอยู่ในป่าเกือบหกปีนัน้      มี

 จดุหมายอยู่เพียงแค่อยากจะเปลีย่นระบบเศรษฐกิจ   หรือนําพาสงัคมไทยไปเพ่ิมผลผลติให้

 มากขึน้  มนัน่าจะมีอะไรมากกว่านัน้  ลกึกว่านัน้   ที่ทําให้คนคนหนึง่พร้อมตายเพื่อคนอื่นได้  

 แน่ละความคิดแบบนีมี้สว่นไม่น้อยที่ทําให้ผมถกูปฏิเสธจากฝ่าย ‘ซ้าย’ แต่ในทางกลบักนันี่ก็

 เป็นความผิดพลาดข้อใหญ่ของพวกเขาที่มองข้ามมิติทางด้านจิตวิญญาณของชีวิต...134  

 

ย่ิงไปกวา่นัน้หลงัจากท่ียตุิบทบาทการเป็นนักปฏิวตัิและกลบัมาใช้ชีวิตในสงัคมปัจจุบัน 

เสกสรรคก์ลบัพบวา่สงัคมท่ีเป็นอยู่นีไ้ร้ซึ่งจิตวิญญาณเสียย่ิงกว่าสงัคมในพรรคคอมมิวนิสต์ท่ีเพ่ิง

จากมาเสียอีก 

 

 ...ตัง้แต่กลบัจากป่ามา         ผมพบว่าสงัคมที่เป็นอยู่ย่ิงไร้มิติทางจิตวิญญาณกว่าสงัคม 

คอมมิวนิสต์เสยีอีก เพียงแต่ผู้คนที่นี่รู้จักเอ่ยถงึมนับ้างกระทัง่รู้จกัเอาสิง่เหลา่นีม้าขาย...135 

 

 ช่วงอายุส่ีสิบปีเป็นช่วงเวลาท่ีเสกสรรค์ “ทุรนทุราย” กับสภาวะแปลกแยกอย่างมาก ไม่

เพียงแตก่บัสงัคมทัว่ไปเท่านัน้แตย่งัรู้สกึแปลกแยกกบัคนใกล้ชิดด้วย โดยเฉพาะมิตรสหายท่ีเคยมี

อดุมการณ์ร่วมกนัมากบัตนเอง ได้ละทิง้อดุมการณ์เหล่านัน้ไปเพราะความจําเป็นทางเศรษฐกิจ

และเพ่ือให้อยู่รอดได้ในสงัคมปัจจุบัน เม่ือเสกสรรค์เร่ิมคิดเห็นแตกต่างกับคนใกล้ตัวก็ย่ิงเพ่ิม

ความรู้สกึแปลกแยกและหดหู่มากขึน้ 

 

 ...ในวยัสีส่บิกว่า ผมทุรนทรุายกบัสภาวะแปลกแยกเช่นนีม้าก   จนกระทัง่ผลิตวรรณกรรม 
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ในแนวคร่ําครวญครุ่นคิดออกมาได้มากมาย...จะว่าไปสาเหตทุางภววิสยัอย่างหนึง่ที่ทําให้ 

ผมแปลกแยกแตกต่างมากในระยะนัน้   คือสภาพของเศรษฐกิจฟองสบู่ซึง่พรากมิตรสหาย 

คนรู้จักจํานวนไม่น้อยไปจากอดุมคติที่เราเคยมีร่วมกนั    การคิดอ่านต่างจากคนกนัเองย่ิง 

ทําให้ผมรู้สกึรันทดหดหู.่..136 

 

 เสกสรรค์จึงปลีกตวัออกจากสงัคมกระแสหลกัไปใช้ชีวิตอย่างเปล่ียวเหงา จมอยู่กับความ

เศร้า ความขมข่ืนของตนเอง แตก่ลบักลายเป็นวา่ย่ิงทําให้ทุกข์มากขึน้กว่าเดิม ต้องใช้เวลาหลาย

สิบปีจึงจะเข้าใจเร่ืองความไม่เท่ียงแท้ของสรรพส่ิง และได้รู้ว่าการพยายามต่อต้านขดัขืนความ

ขดัแย้งจากเร่ืองราวตา่งๆ ในอดีตของตนเองล้วนแล้วแตเ่ป็นเร่ืองเสียเวลาทัง้สิน้ 

 

 ...ผมใช้เวลาอยู่เกือบหกสบิปีจงึเข้าใจว่ารูปภายนอกล้วนไม่เที่ยง     เสยีเวลาแสวงหาก็ไร้ 

แก่นสารยดึติดต่อต้านก็เปลอืงเปลา่ โดยเนือ้ในแล้วสรรพสิง่ล้วนเป็นหนึง่เดียว ด้วยเหตนุี ้

หนทางค้นพบ ‘ตวัเอง’ จงึอยู่ที่การเลกิแสวงหาตวัเอง...137 

 

 เสกสรรค์ทบทวนและวิเคราะห์ตนเองเก่ียวกบัความรู้สกึแปลกแยก โดยกลา่ววา่ตนเองนัน้

เป็นคนท่ีแปลกแยกกบัผู้คนและสงัคมอยู่เสมอ ทัง้ชีวิตในป่าและชีวิตในสงัคมเมือง จึงหาทางออก

โดยการปลีกตวัจากสงัคมไปใช้ชีวิตกบัมิตรสหายท่ีคิดเห็นเหมือนกนั แตส่ดุท้ายเม่ือเวลาผา่นไปจึง

ได้เข้าใจวา่การตอ่ต้านขดัขืนสรรพส่ิงนัน้ล้วนเป็นเร่ืองเสียเวลา 

 

 4.4 การจมอยู่กับความเศร้า ห้วงคดิคาํนึง และยดึติดกับอดีต 

 เสกสรรค์มกัใช้เวลานึกถึงเร่ืองราวในอดีตท่ีผ่านมาของตนเอง รําลึกถึงความสุขท่ีเคย

เกิดขึน้และคร่ําครวญกับความเศร้าความผิดหวงั โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือครบรอบวนัเกิดก็จะใช้

เวลาในวนันัน้ทบทวนการกระทําท่ีผา่นมา นึกถึงการจากไปของคนใกล้ชิด คิดถึงครอบครัวท่ีไม่ได้

อยู่ด้วยกนั ตลอดจนความรู้สกึแปลกแยกกบัสงัคม พร้อมทัง้เตือนตนเองให้ระลกึถึงวยัท่ีลว่งเลย 

 

 ...แต่วนัเกิดก็มีความหมายต่อผมในเบือ้งลกึของหวัใจ  เนื่องจากผมมกัถือว่ามนัเป็นหลกั 

บอกระยะทางของชีวิตที่ผ่านมา ผมชอบใช้โอกาสนีน้ัง่ทบทวนเร่ืองราวถูกผิดที่พ้นไปแล้ว  

 

                                                             
 

136
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ผ่านพ้นจึงค้นพบ, 19 - 20. 

 
137

 เร่ืองเดียวกนั, 22. 



103 
 

และบางทีก็ตัง้ปณิธานเก่ียวกบัเร่ืองที่อยากทําหรือไม่อยากทํา...138 

 

แต่แล้วเสกสรรค์ก็คิดได้ว่าการใช้วนัเกิดไปกับห้วงคิดคํานึงเช่นนีก้ลับย่ิงทําให้จมกับ  

ความทกุข์มากขึน้ ติดอยู่กับกรอบของเวลาและลุ่มหลงกับอตัตา หากตนเองต้องการจะผ่านพ้น

ความเจ็บปวดและความทกุข์เหลา่นีไ้ปให้ได้ก็ต้องเลิกยึดติดกบัอดีต เลิกคิดว่าตนเองเป็นใครและ

อยู่กบัปัจจบุนั 

 

 ...ทกุครัง้ที่หวนนกึถึงเร่ืองราวเจ็บปวด สาํนึกอ้างว้างโดยลาํพังก็ย่ิงกระหนํ่าซํา้เติม จนกระทัง่ 

 ถงึจดุหนึง่ผมจงึคิดขึน้มาได้ว่าการหมนุวนอยู่กบัเร่ืองอายคุรบห้าสิบปีก็ดี การยดึถือว่าจะต้อง 

 ผ่านวนันีไ้ปด้วยวิธีอยู่คนเดียวก็ดี ล้วนแล้วแต่ผิดพลาดทัง้สิน้  เพราะมนัทําให้ผมทัง้ติดอยู่กบั 

 กรอบเวลาและลุม่หลงอยู่กบัความเป็นตวัของตวัเอง...ผมเลกิคิดว่านี่คือวนัเกิด และเม่ือไม่ได้ 

 นกึว่าตวัเองอายหุ้าสบิปีก็พลอยเลิกดีใจเสยีใจกบัเร่ืองต่างๆ ที่ผ่านมา  รวมทัง้เลกิกงัวลกบัวยั 

 ชราที่กําลงัเคลือ่นผ่านเข้ามาเยือน...139 

 

กรณีการสะสมมีดของเสกสรรค์ก็เช่นกนั แม้จะไมไ่ด้เป็นนกัปฏิวตัิท่ีใช้ชีวิตอยู่ในป่า ไม่ได้

ดําเนินวิถีของนกัรบอีกตอ่ไปแล้ว แตก่็ยงัชอบสะสมมีดเร่ือยมานบัตัง้แตว่นัท่ีออกจากป่า เน่ืองจาก

มีดนัน้เปรียบเสมือนตวัแทนของวิถีชีวิตนกัรบ  

 

 ...มนัเป็นทัง้เคร่ืองมือเคร่ืองของใช้  และสญัลกัษณ์แห่งวิถีชีวิตที่ผมสงักดั ...บางทีอาจเป็น 

เพราะชีวิตในช่วงนีก็้ได้ ที่ทําให้แม้ออกจากป่ามาแล้ว  ผมก็ยงัรู้สกึผกูพนักบัมีดมากทีเดียว   

เห็นมีดสวยๆ ที่ไหนเป็นต้องเข้าไปช่ืนชมซือ้หามาเก็บไว้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงพวกมีดเดินป่า 

หรือมีดพราน นานปีเข้าผมกลายเป็นคนสะสมมีดไปโดยไม่รู้ตวั...140 

 

เม่ือเสกสรรคส์ามารถผา่นพ้น “ปมนกัรบ” เลิกยึดติดกบัวิถีชีวิตนกัรบได้แล้ว มีดเหลา่นัน้ก็

ไมจํ่าเป็นอีกตอ่ไป เสกสรรค์จึงเร่ิมแจกมีดท่ีสะสมไว้มากกว่า 100 เล่มให้กับเพ่ือนและคนรู้จักจน

เหลือไว้ใช้สําหรับกิจกรรมเดินป่าเท่าท่ีจําเป็นเท่านัน้ 

  

                                                             
 

138
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วหิารที่ว่างเปล่า, 151. 

 
139

 เร่ืองเดียวกนั, 153 - 154. 

 
140

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วนัที่ถอดหมวก, 89 - 90. 
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 ...ในที่สดุวนัหนึง่ผมก็คิดตกและเร่ิมจําหน่ายจ่ายแจกมีดเหลา่นัน้ออกไป ขายบ้าง  ให้เปลา่ 

 บ้าง คงไว้เพียงสองเลม่เพื่อใช้เป็นอปุกรณ์แคมปิง้กบัพรรคพวก ถงึวนันีผ้มคิดว่าตวัเองก้าว 

 พ้น ‘ปมนกัรบ’ ไปได้แล้ว และไม่จําเป็นต้องมีวตัถเุหลา่นีค้อยยํา้เตือน...141   

  

 เสกสรรค์ทบทวนวิเคราะห์ตนเองท่ีมกัจมอยู่กับความเศร้า ห้วงคิดคํานึง และยึดติดอดีต

โดยนําเสนอวา่ตนเองมกัจะใช้เวลาไปกบัการทบทวนอดีต นึกถึงเร่ืองราวท่ีผา่นไปแล้ว แตส่ดุท้ายก็

เข้าใจวา่เป็นการกระทําท่ีทําให้ตนเองเป็นทกุข์ พร้อมกบัยกกรณีตวัอย่างเร่ืองการสะสมมีดเดินป่า

เพ่ือระลกึถึงชีวิตนกัรบแม้ตนเองจะยตุิบทบาทดงักลา่วแล้วก็ตาม  

 

 4.5 ชีวติหลังออกจากป่า การปลีกตัวเข้าป่าออกทะเล 

 หลงัจากเสกสรรค์ออกมามอบตวัและกลบัมาใช้ชีวิตในสงัคม ก็เกิดความรู้สึก “ว่างเปล่า” 

เน่ืองจากเคยมีอดุมคติทางการเมืองให้ยึดถือ เม่ือไมมี่อีกตอ่ไปแล้วก็คิดท่ีจะหาส่ิงใหม่มาทดแทน 

ขณะเดียวกนัก็เกิดความสงสยัและเร่ิมตัง้คําถาม ทําให้เร่ิมออกเดินทางเข้าป่าหรือไมก่็ออกทะเลไป

ใช้ชีวิตตามลําพงั 

 

 ...หลงัจากเลกิอาชีพนกัปฏิวติั การเดินทาง ‘ภายใน’ ของผมกลบัต้องฟันฝ่าภูมิประเทศที่ 

 โหดร้ายทารุณย่ิงกว่าเป็นเวลาหลายปี ผมพบว่าวิหารในใจซึ่งครัง้หนึง่เคยเป็นที่สถิตของ 

 อดุมคติทางการเมืองและสงัคม พลนักลบักลายเป็นพืน้ที่ว่างเปลา่เหงาเงียบ...142 

 

 เสกสรรค์มีปัญหากบัการใช้ชีวิตในสงัคมกระแสหลกั ซึ่งไม่ใช่ปัญหาด้านบุคลิกภาพหรือ

เร่ืองการปรับตวั แต่เป็นปัญหาอตัลกัษณ์ เน่ืองจากเสกสรรค์กลบัมาใช้ชีวิตอยู่ในสงัคมท่ีตนเอง

เคยปฏิเสธและต่อต้าน จึงรู้สึกว่าไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสงัคมท่ีเคยประณามนีไ้ด้ กระนัน้กลุ่ม

สงัคมท่ีเคยอยู่หรือส่ิงท่ีเคยเช่ือถือศรัทธาก็ไมมี่อีกตอ่ไป กลายเป็นสภาวะคร่ึงๆ กลางๆ คือปฏิเสธ

สงัคมกระแสหลกัแตข่ณะเดียวกนัก็ไมมี่ท่ีให้ยืน 

 

 ...ผมยอมรับว่าในสมยัก่อนตวัเองมีด้านที่ยอมหักไม่ยอมงออยู่จริงๆ   แต่การกลบัมาอยู่ร่วม 

กบัสงัคมที่เคยปฏิเสธเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าบุคลิกภาพหรือจิตวิทยาหลายเท่า ผมนกึไม่ออก 

ว่าวนัดีคืนดี  ผมจะกลบัมาไต่เต้าหาความสําเร็จจากโครงสร้างสงัคมที่เคยประณามรังเกียจ 

                                                             
 

141
 เร่ืองเดียวกนั, 90 - 91. 

 
142

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วหิารที่ว่างเปล่า, 98. 
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ได้อย่างไร   แต่ในขณะเดียวกนั    กลุม่ก้อนที่ผมเคยสงักัดและฝากตวัตนเอาไว้ ถงึยามนัน้ก็ 

เสือ่มสลายไปจนหมดสิน้ ต่อให้ปฏิเสธกระแสหลกัในสงัคม ผมก็ไม่มีที่ไหนให้อยู่ด้วย...143 

 

เม่ือต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตอัตลักษณ์ เสกสรรค์จึงหาทางออกด้วยการเลือกเป็น

อาจารย์ ซึ่งเป็นอาชีพท่ีมีอิสระและใกล้เคียงกบัอดุมคติ คือได้ทําประโยชน์เพ่ือผู้ อ่ืนโดยไมค่ํานึงถึง

เร่ืองค่าตอบแทน นอกจากนัน้เม่ือมีโอกาสเสกสรรค์ก็จะเดินทางเข้าป่าออกทะเลเพ่ือใช้ชีวิตให้

ห่างไกลจากสงัคมมากท่ีสดุ 

 

 ...ในโลกของปถุชุน วิกฤตอตัลกัษณ์ (Identity Crisis)  ระดบันีส้ามารถบดขยีบ้างคนให้แตก

 สลายได้ถ้าไม่หาทางออกให้ทนัการณ์      สาํหรับผมทางออกที่เปิดให้มีองค์ประกอบอยู่สอง

 อย่างคือ หนึง่ หาอาชีพที่มีอิสระและใกล้เคียงกบัอุดมคติดัง้เดิมให้มากที่สดุโดยไม่ต้องสนใจ

 เร่ืองค่าตอบแทน   และสอง ใช้ชีวิตสว่นตวัให้ห่างไกลกระแสหลกัมากที่สดุ   เพื่อป้องกนัการ

 ปนเปือ้นทางจิตวิญญาณตามนิยามที่ผมยดึถือ        ทัง้หมดนีคื้อสาเหตทุี่ทําให้ผมเลอืกเป็น

 อาจารย์ในมหาวิทยาลยั    โดยรับเงินเดือนเพียงสีพ่นักว่าบาท   ทัง้ๆ ที่ในปีพ.ศ. 2532  ผู้จบ

 ปริญญาเอกสามารถหาเงินเดือนละแสนได้ไม่ยากในภาคเอกชน       และในทํานองเดียวกนั

 ทัง้หมดนีคื้อสาเหตทุี่ทําให้ผมมกัเลอืกเดินป่า  หรือไม่ก็ออกทะเลทุกครัง้ที่โอกาสอํานวยเป็น

 เวลามากกว่าสบิปี...144 

 

แม้วา่การกระทําดงักลา่วจะสามารถแก้ปัญหาเร่ืองอตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ได้ แต่กลบัย่ิง

บ่มเพาะอตัตาและทําให้เกิดคําถาม รวมทัง้มีความทกุข์มากย่ิงขึน้ 

 

 ...ระหว่างนัน้ผมไม่รู้เลยว่า    การไม่ยอมรับกระแสหลกัในสงัคมอย่างต่อเนื่องยาวนานได้

 กลายเป็นกระบวนการสร้างตวัตนของผมขึน้มาใหม่   ซึง่แม้ไม่ใช่นักปฏิวติัเหมือนเก่าแต่ก็

 ไม่ใช่สมาชิกของกระแสลาภ ยศ และสรรเสริญ     เช่นนีแ้ล้วถงึผมไม่มีสงักดัเป็นกลุม่ก้อน

 ขบวนการแต่ก็นบัเป็นสายพนัธุ์หนึง่โดยตนเอง        เป็นเวลายาวนานเกินสบิปีที่ผมใช้ชีวิต

 เหมือนชนชาติสว่นน้อยผู้หวงแหนวิถีดัง้เดิม...ทัง้หมดนีแ้ม้จะแก้ปัญหาอตัลกัษณ์ได้สาํเร็จ 

 แต่กลบัเป็นคนละเร่ืองกบัการแก้ปัญหาอตัตา ย่ิงนานวนัชีวิตย่ิงมีแต่คําถามและความเศร้า

 โศกหมนุวนราวกบัว่าตวัตนของผมถกูนิยามด้วยคําถามและห้วงอารมณ์เหลา่นัน้...145 

                                                             
 

143
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ผ่านพ้นจึงค้นพบ, 49. 
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 เร่ืองเดียวกนั. 
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 เร่ืองเดียวกนั, 51 - 52. 
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 เป็นระยะเวลานานกว่าท่ีเสกสรรค์จะได้รู้ว่าเป็นคนท่ีมีปัญหากับตนเอง ความทุกข์ท่ี

เกิดขึน้ในชีวิตล้วนแล้วแตเ่ป็นปัญหาภายในจิตใจ 

 

 ...ผมจงึใช้เวลาหลายปีเข้าป่าออกทะเลเพ่ือค้นหา ‘ความเป็นผู้ชาย’ ที่หายไป   ผมตกปลา 

 ปีนเขา ลอ่งแก่ง     เพื่อจะบอกทัง้โลกและตวัเองว่า ‘กแูน่’ ขอผู้ใดอย่าได้มาตอแย พดูก็พูด

 เถอะผมต้องใช้เวลานานและผ่านอะไรอีกหลายอย่างทีเดียว กว่าจะมองออกว่านักตกปลา

 และคนเดินป่ารูปร่างสงูใหญ่ที่ชอบแต่งกายกึ่งโจรกึง่ทหารคนนัน้      ลกึๆ  แล้วเป็นคนที่มี 

ปัญหากบัตัวเอง...146 

 

 เสกสรรค์ทบทวนวิเคราะห์ตนเองเก่ียวกับชีวิตหลงัออกจากป่า การปลีกตวัเข้าป่าออก

ทะเล โดยนําเสนอวา่หลงัจากท่ีตนเองพ่ายแพ้ออกจากป่าก็รู้สึกว่างเปล่าและแปลกแยกจากผู้คน

และสงัคมกระแสหลกั พยายามหาทางออกด้วยการเลือกทํางานท่ีได้ทําประโยชน์เพ่ือผู้ อ่ืน และ

พยายามปลีกตัวไปใช้ชีวิตกับมิตรท่ีเข้าใจ แต่เม่ือเวลาผ่านไปจึงเข้าใจว่าท่ีปัญหาทุกอย่าง     

ความทกุข์ท่ีเกิดขึน้ล้วนแล้วแตม่าจากจิตใจของตนเอง 

 

 4.6 นิสัย วถีิปฏิบัติในอดีตและปัจจุบัน 

 เสกสรรค์บอกเลา่ถึงพฤติกรรม ลกัษณะนิสยั และการกระทําของตนเองในอดีต พร้อมทัง้

เปรียบเทียบกบัปัจจบุนัท่ีได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิม เช่น เร่ืองความกล้าหาญ ในอดีตเม่ือเป็นผู้ นํา

นกัศกึษาและนกัปฏิวตัิในป่า เสกสรรค์กล้าปะทะและเผชิญหน้ากับอนัตรายต่างๆ จากสนามรบ

และชีวิตในป่า รวมทัง้การเผชิญหน้ากับผู้ มีอํานาจในสงัคมอย่างไม่เกรงกลวั ขณะท่ีในปัจจุบัน

ความกล้าในแบบท่ีเคยมีนัน้ใช้ไม่ได้อีกต่อไป ต้องใช้ความกล้าหาญอีกรูปแบบหนึ่งเพ่ือให้มีชีวิต

รอดในสงัคมปัจจบุนั 

 

 ...ผมนกึถงึคําพูดของคนขายหนงัสอืในตลาดนัดจตจุักร และพานนกึไปถงึเร่ืองราวในอดีต 

ที่ตวัเองมกัตกอยู่ในสถานการณ์อนัตรายอยู่เนืองๆ ผมอดรู้สกึไม่ได้ว่า  เด๋ียวนีห้ากรักจะมี 

ชีวิตอยู่ ย่ิงจําเป็นต้องอาศยัความกล้าหาญมากกว่าเดิม แต่ไม่ใช่ความกล้าแบบเดิมๆ...147 
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เช่นเดียวกนั ในอดีตเสกสรรค์ทําส่ิงต่างๆ ลงไปด้วยความเช่ือฝังหัว ตดัสินผู้ อ่ืนด้วยอคติ

และมกัมองโลกในแง่ร้ายเสมอ เช่น เร่ืองการฆ่าง ูท่ีผา่นมาเสกสรรค์มกัฆ่างเูพราะความหวาดกลวั 

แม้งูตวันัน้จะไม่ได้ทําอันตรายเลยก็ตาม รวมไปถึงการปฏิบัติกับผู้คนรอบตัวก็มักใช้อคติหรือ 

ความเช่ือฝังหวัเป็นตวัชีนํ้าเช่นกนั 

 

 ...ครัง้ที่เป็นทหารป่ารบกบัรัฐบาลผมเองเคยฆ่างไูปหลายตวั   แม้ทัง้หมดจะถูกนํามาเป็น 

อาหาร แต่ก็ขอสารภาพอย่างไม่อายว่า   การฆ่าของผมไม่ได้เกิดจากความหวิอย่างเดียว   

ลกึๆ แล้วยงัแฝงไปด้วยความกลวั...หวนนกึไปแล้วก็อดสงสยัไม่ได้ว่า    แล้วเร่ืองราวอื่นๆ  

ในชีวิตเล่าเราเคยปฏิบติัต่อมนัเหมือนงมูากน้อยเพียงใด? ผมหมายถงึตัดสนิสรรพสิง่ล่วง 

หน้าด้วยความเช่ือฝังหวั มีอคติเต็มเป่ียมว่าคนคนนี ้เหตกุารณ์นี ้สถานที่นี ้  หรือของสิง่นี ้ 

ฯลฯ น่าชิงชงัรังเกียจ...นกึถงึอดีตต่างๆ   ที่ผ่านมาในมมุนีแ้ล้วบางทีผมต้องรีบหยุด เพราะ 

ไม่แน่ใจว่าจะทนมองหน้าตวัเองได้ต่อไป...ทําคนอ่ืนก่อน ปฏิเสธคนอื่นก่อนด้วยความกลวั    

มองคนมองเหตกุารณ์บางอย่างในแง่ร้าย...อีกเร่ืองหนึง่ที่ผมขอสารภาพไว้ในที่นีคื้องทูกุตัว 

ที่ผมเคยฆ่าไม่ได้มีท่าทีคกุคามผมเลย เขาแค่เลือ้ยผ่านมาใกล้ๆ...148 

 

แตใ่นปัจจบุนัเสกสรรค์เลิกมองงวูา่เป็นส่ิงท่ีน่ากลวัหรือชัว่ร้ายแล้ว และเม่ือต้องเผชิญหน้า

กบังอีูกครัง้ก็เลือกท่ีจะพดูขอร้องให้หลีกทางไปอย่างสนัติ 

 

 ...นกึทบทวนเหตกุารณ์ดแูล้วผมอดแปลกใจไม่ได้    ที่ขณะพยายามกนัโซเฟียให้ออกห่าง 

งเูห่า ผมไม่ได้รู้สกึเหมือนสมัยก่อนเลย ผมรู้ดีว่างชูนิดนีมี้พิษรุนแรงที่สดุในโลก แต่ก็ไม่ได้ 

มองเขาเป็นสิง่ชั่วร้ายน่ารังเกียจหรือแม้แต่น่ากลวั   ตรงกนัข้ามผมเห็นรูปร่างสีสนัของเขา 

แล้วยงัอดช่ืนชมไม่ได้... “อย่าเบียดเบียนกนัเลยลกู พวกเดียวกนัทัง้นัน้”  ผมพดูกบังเูบาๆ   

ก่อนที่เขาจะเลือ้ยกลบัไปทางสนามหญ้าหน้าบ้านและหายลบัไปในความรก  จากนัน้ผมก็ 

อุ้มโซเฟียขึน้มาพาดไว้บนบ่าเหมือนกบัที่เคยอุ้มเธอมาตัง้แต่เล็ก รู้สกึตัวเองนํา้ตาคลอด้วย 

ความปีติกบัอะไรบางอย่าง...149 

 

 นอกจากนําเสนอการกระทําของตนเองโดยเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงแล้ว 

เสกสรรค์ยงันําเสนอส่ิงท่ีเป็นในปัจจบุนัทัง้ในด้านความคิด ลกัษณะนิสยั และวิถีปฏิบัติ กล่าวคือ 

                                                             
 

148
 เร่ืองเดียวกนั, 112 - 114. 

 
149

 เร่ืองเดียวกนั, 114 - 115. 
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ในปัจจบุนันัน้เสกสรรคเ์ป็นเพียงชายชราธรรมดาท่ีมีโรคประจําตวัและสขุภาพไม่แข็งแรงเหมือน

เช่นในอดีต  

 

 ...ผมเปรียบเทียบประสบการณ์ในอดีตกบัสภาพปัจจบุนัของตวัเอง        แล้วอดรู้สกึไม่ได้ว่า 

บางอย่างคงไม่อาจกู้ คืน  แต่ก็อีกนัน่แหละ  กล่าวอย่างถงึที่สดุผมไม่เคยเป็นคนแข็งแรงและ 

ที่ทําอะไรมาได้บ้างล้วนไม่ใช่เกิดจากพลงัทางกายอย่างเดียว  ถงึวันนีค้วามทรุดโทรมป่วยไข้ 

ของผมดูจะเป็นธรรมชาติที่สมเหตสุมผลมากกว่าเร่ืองราวแปลกปลอม...ผมใช้เวลาประมาณ   

40 นาทีเดินรอบสนามกีฬาสบิรอบ...ในระหว่างเดินรอบแรกๆ นัน้ผมมักจะนกึถึงความใฝ่ฝัน 

เก่าๆ ที่อยากเป็นนกัมวย    ตามมาด้วยการนกึถึงเหตกุารณ์จริงในชีวิตสมยัที่ผมไม่เคยกังวล 

เร่ืองความยากลาํบาก  สว่นรอบหลงัๆ ผมแค่จดจ่ออยู่กบัการก้าวเท้าซ้ายขวาของตนเอง นกึ 

ไปแล้วผมอดแปลกใจไม่ได้ที่ทัง้ความฝันและความจริงในอดีตของผม     ถงึวนันีก้ลบัละม้าย 

คล้ายกนั คือไม่มีอะไรดํารงอยู่ในปัจจบุนั...150 

 

อีกทัง้เสกสรรคใ์นปัจจบุนัก็มีแนวความคิดเก่ียวกบัจิตวิญญาณท่ีสามารถตอบข้อสงสยัท่ี

เคยมีได้อย่างครบถ้วน ฝึกฝนตนเองกับเร่ืองราวธรรมดาในชีวิตประจําวนัอยู่เสมอ เลิกยึดติดกับ

อดีตและปลอ่ยวาง 

 

 เสกสรรค์ทบทวนวิเคราะห์ตนเองเก่ียวกับนิสยั วิถีปฏิบัติในอดีตและปัจจุบัน นําเสนอ

ตนเองโดยเปรียบเทียบให้เห็นความเปลี่ยนแปลงระหวา่งตนเองในอดีตและปัจจุบัน ในด้านความ

กล้าหาญเดด็เดี่ยวและการใช้อคติตดัสินผู้ อ่ืน นอกจากนัน้ยงันําเสนอวา่ปัจจบุนัตนเองก็เป็นเพียง

ชายชราท่ีร่างกายไมแ่ขง็แรง  

 

 เนือ้หาในกลุ่มการทบทวน วิเคราะห์และอธิบายตนเองเป็นเร่ืองราวท่ีเสกสรรค์นําเสนอ

ตนเองในลกัษณะของการทบทวน วิเคราะห์ตนเองในอดีตทัง้ในด้านความคิดและการกระทํา ไมว่า่

จะเป็นเร่ืองความสมัพนัธ์ การถือศกัดิ ์ ศรี ความรู้สกึแปลกแยก การจมอยู่กับความเศร้าและยึดติด

อดีต การปลีกตวัเข้าป่าออกทะเล ขณะเดียวกนัก็เปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีตนเองเป็นในปัจจบุันไปด้วย 

ทําให้เห็นถึงลักษณะของเสกสรรค์ท่ีเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเข้าใจชีวิตมากขึน้ การนําเสนอ

เร่ืองราวดงักล่าวจึงทําให้เห็นความเป็น “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” ทัง้ในอดีตและปัจจุบันผ่าน

มมุมองท่ีมีตอ่ตนเอง 
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5. ประเด็นชีวติ ปรัชญา และจติวญิญาณ 

 เนือ้หาในกลุ่มนีก้ล่าวถึงความคิดเก่ียวกับปรัชญา จิตวิญญาณ และแง่คิดเก่ียวกับชีวิต 

นําเสนอในลกัษณะของความคิดท่ีผา่นการกลัน่กรองและตกผลกึทางความคิดแล้ว ให้ความสําคญั

กับการนําเสนอความคิดเป็นหลัก มักเปรียบเทียบเช่ือมโยงกับสรรพส่ิงในธรรมชาติ และใช้            

การเดินทางเป็นโอกาสในการพินิจพิจารณาความคิดและเร่ืองราวทางจิตวิญญาณ  

 เนือ้หาท่ีวา่ด้วยความคิดทางปรัชญา จิตวิญญาณ และแง่คิดเก่ียวกับชีวิตนัน้ปรากฏเป็น

จํานวนมากในเร่ืองเลา่ผา่นพบไมผ่กูพนั วนัท่ีถอดหมวก และบตุรธิดาแห่งดวงดาว ซึ่งเป็นเร่ืองเล่า

ในช่วงท้าย เนือ้หาดงักลา่วมีดงัตอ่ไปนี ้

 5.1 การเดินทางทําให้เข้าใจชีวิต สรรพส่ิงล้วนมีแง่คิดและคําสอน 

 5.2 การปลอ่ยวาง 

 5.3 สรรพส่ิงเป็นหนึ่งเดียว สมัพนัธ์ และอิงอาศยัซึ่งกนัและกนั 

 5.4 อิสรภาพในตนเอง 

 5.5 สขุ – ทกุข์ในชีวิต 

 5.6 การเกิดดบัของสรรพส่ิง 

 5.7 ความไมเ่ท่ียงแท้และความวา่งเปลา่ 

 

5.1 การเดินทางทาํให้เข้าใจชีวติ สรรพสิ่งล้วนมีแง่คดิและคาํสอน 

การเดินทางเป็นโอกาสให้ผู้ เดินทางได้ค้นพบตวัตนท่ีแท้จริง และได้รู้จักตนเองมากขึน้ 

เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีไร้พนัธะจากหน้าท่ีการงาน และไมต้่องปฏิสมัพนัธ์กบัผู้คนมากนกั ทําให้มี

พืน้ท่ีและเวลาท่ีจะพดูคยุ ทําความเข้าใจตนเองได้ 

 

 ...เหนือบรรยากาศเปลีย่วเหงาหรือครึกครืน้ขึน้ไป  ยงัมีแก่นแท้ของการเดินทางซึ่งก็คือการ 

พลดัพรากผู้อื่น สิง่อื่น เพื่อนดัพบกบัตวัเอง...จากบ้านจากคนมาไกล แท้แล้วคือการเปลือ้ง 

ปลดพนัธนาการตลอดจนสิ่งภายนอกของชีวิต อย่างน้อยที่สดุก็ชัว่คราว...151 

 

การสนทนากับตนเองในระหว่างการเดินทางเช่นนีจ้ะเกิดขึน้ได้ก็ต้องอาศยัความเงียบ 

ความสงบน่ิงของบรรยากาศรอบตวัขณะเดินทาง และจิตใจของผู้ เดินทางเองก็ต้องหยุดครุ่นคิด

เก่ียวกบัความทกุข์ ละวางอารมณ์ท่ีเศร้าหมองด้วย 

                                                             
 

151
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ผ่านพบไม่ผูกพนั, พิมพ์ครัง้ที่ 4 (กรุงเทพฯ: สามญัชน, 2550), 26. 
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 ...ที่กลา่วมาทัง้หมด แท้จริงแล้วมิได้เป็นเร่ืองความเงียบของบรรยากาศอย่างเดียว หากยงั 

มีความนิ่งของตวัตนมาบวกรวมด้วย   ลาํพงัความเงียบจากสภาวะภายนอกย่อมมิอาจให้ 

กําเนิดสมัผัสสมัพนัธ์อนัใด ถ้า ‘ข้างใน’ คนเดินทางยงัเต็มไปด้วยเร่ืองรกวิญญาณประเภท  

กลวั เศร้า เหงา รันทด และกดเก็บ   ในกรณีเช่นนัน้ความเงียบที่ไม่นิ่งอาจจะย่ิงทําร้ายคุณ 

และเพิ่มเติมความบอบชํา้ให้มากกว่าเดิม...152  

 

เม่ือเดินทางด้วยความน่ิงและความสงบเงียบก็จะทําให้มองส่ิงต่างๆ เปล่ียนไปจากเดิม 

รับรู้ถึงความงดงาม มองเห็นความหมายและแง่คิดท่ีแฝงอยู่ในสรรพส่ิงได้อย่างลกึซึง้ 

 

 ...ไม่ผิดหากจะกลา่วว่า   ความเงียบ   คือพืน้ที่อนัคราดถางไว้แล้วสาํหรับการผลงิอกของ 

จินตนาการ   คือเนือ้ดินอดุมสาํหรับการปลกูเพาะความทรงจําท่ีดี    เม่ือท่านเงียบ สิง่อื่น  

ผู้อื่นย่อมแสดงลีลาการเคลือ่นไหวออกมาได้อย่างเต็มที่ แต่ก็อีกนั่นแหละ ความเงียบมิได้ 

เป็นแค่นัน้  หากยงัเป็นโอกาสทองที่ท่านจะได้พดูคยุกบัตวัเอง และสือ่สารกบัสรรพสิง่โดย 

ไม่จําเป็นต้องผ่านวาจาสามัญ...153 

 

 สรรพส่ิงรอบตวัท่ีปรากฏขึน้ระหวา่งการเดินทางล้วนมีความหมาย คําสอน และแง่คิดบาง

ประการซ่อนอยู่ หากผู้เดินทางรู้จกัสงัเกต พินิจพิจารณาก็อาจทําให้เห็นความเป็นไปของชีวิตอนัจะ

นําไปสูก่ารเข้าใจความเป็นจริง แก่นแท้ของความเป็นมนษุย์และสจัธรรมของชีวิตได้ 

 

 ...ท่องเท่ียวธรรมดาบางทีกลบัเต็มล้นไปด้วยเร่ืองราวสอนใจ คนเราอาศยักระจกเงาสอ่ง 

ให้รู้จกัเรือนร่างหน้าตา   สรรพสิง่บนเส้นทางก็เป็นดัง่กระจกเงาสอ่งสะท้อนให้เห็นแง่มุม 

ของชีวิต ขึน้อยู่กบัว่าเรารู้จกัอ่านความหมายของมนัมากน้อยเพียงใด  รอบข้างมีคําสอน  

รอบตวัมีคําเตือน เพราะฉะนัน้มิว่าเดินทางใกล้ไกล ล้วนให้ความหมายในการเรียนรู้...154 

 

 เสกสรรค์กลา่วถึงการพิจารณาความหมายท่ีซ่อนอยู่ในสรรพส่ิงรอบตวัไว้จํานวนมาก ไม่

วา่จะเป็นส่ิงของ ธรรมชาติ หรือผู้คน ในประเด็นนีผู้้ วิจัยจะยกมากล่าวถึงพอให้เห็นเป็นตวัอย่าง 

ได้แก่ การพิจารณาสะพาน ฤดกูาลในธรรมชาติ และคนข้างทาง 
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 สะพานนอกจากความหมายในเชิงประโยชน์ใช้สอยแล้ว ยงัมีความหมายในเชิงสญัลกัษณ์

ด้วย คือเป็นส่ิงท่ีนําพาบคุคลข้ามพ้นอปุสรรคหรือความทุกข์ ซึ่งสะพานท่ีว่าจะเป็นอะไรก็ได้ เช่น 

รอยยิม้ของมนษุย์ หรือสายนํา้ เป็นต้น ซึ่งหากพยายามค้นหาความหมายท่ีซ่อนอยู่ใน “สะพาน” 

เหลา่นีก้็อาจเข้าใจสจัธรรมของชีวิตได้ 

 

 ...เหตหุนึง่ที่ทําให้สะพานเป็นสถานที่เร้าอารมณ์ได้  ก็เพราะการดํารงอยู่ของมนัมีทัง้ด้าน 

 ที่เป็นประโยชน์ใช้สอยและด้านที่เป็นสญัลกัษณ์...แต่ก็อีกนัน่แหละ  สิง่ที่ดเูหมือนสะพาน 

 ไม่จําเป็นต้องเป็นสะพานเสมอไป     และสิง่ที่ดตูรงข้าม     บางทีอาจกลายเป็นสะพานได้ 

 ยกตวัอย่างเช่น รอยยิม้ที่มมุปากและปลายตาของใครสกัคนอาจพาคณุข้ามพ้นความรู้สกึ

 เลวๆ บางอย่างได้...155 

  

ฤดูกาลในธรรมชาติก็มีแง่มุมท่ีเช่ือมโยงและสัมพันธ์กับวันเวลาของชีวิตเช่นกัน โดย

เสกสรรค์ได้กล่าวถึงฤดูแล้งว่าถึงแม้จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของปี  เป็นช่วงเวลาท่ีทรมานและ

ยาวนานแตก่็มีความงดงามในตนเอง เช่นเดียวกนักบัวยัชราซึ่งเป็นช่วงวยัสดุท้ายของชีวิต รวมทัง้

ช่วงเวลาท่ีประสบกบัความยากลําบาก ก็ไมจํ่าเป็นต้องทรุนทรุายกบัสภาวะและช่วงเวลาดงักลา่ว 

 

 ...ฤดแูล้งเป็นฤดสูดุท้ายของปี  และอาจเป็นฤดูสดุท้ายของคน เพราะฉะนัน้มนัจึงเป็นห้วง 

 เวลาที่ผ่านยากที่สดุสาํหรับผู้ที่ปราศจากการตระเตรียม ย่ิงกว่านัน้ฤดแูล้วยงัเป็นช่วงเวลา 

ที่ยาวนาน ดินไร้นํา้ ไม้ไร้ใบ   ผู้คนไร้ผลผลติสร้างสรรค์...แต่ในสภาพที่ผืนฟ้ากร้าวกนัดาร  

จิตใจคนไม่จําเป็นต้องร้อนแล้งตาม ไม่นานไฟป่าที่ลามลกุอยู่ทุกสนัภูจะให้กําเนิดดินอดุม 

สาํหรับไม้รุ่นถดัไป   ในขณะที่ชีวิตท่านเร่ิมไร้ความหมายสาํหรับตัวเอง  บางทีมนัอาจย่ิงมี 

ความหมายสาํหรับคนอีกจํานวนมากมาย...156 

 

 คนแปลกหน้าท่ีได้พบระหวา่งการเดินทางก็มีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่ กล่าวคือ อาจ

ช่วยกระตุ้นให้เกิดการขบคิด กระตุ้นจิตสํานึกบางอย่าง เช่น เปรียบเทียบแววตาของขอทานกับ 

แววตาของตนเอง เห็นเดก็ไร้เดียงสาแล้วทําให้หวนนึกถึงความสขุง่ายๆ ท่ีเคยมี ใบหน้าของคนชรา

ก็อาจกระตุ้นให้คิดถึงความไมย่ัง่ยืนของชีวิต หรือแม้กระทั่งการได้สนทนากับคนแปลกหน้าก็อาจ

                                                             
 

155
 เร่ืองเดียวกนั, 86 - 87. 

 
156

 เร่ืองเดียวกนั, 167 - 168. 
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ได้รับแง่คิด รวมทัง้ยงัได้รับมิตรภาพซึ่งอาจเปล่ียนแปลงนิสยับางประการของตนเองด้วยก็เป็นได้ 

เป็นต้น 

 

 ...จริงอยู่ คงเป็นเร่ืองยากสิน้ดีที่เราจะอ่านความหมายของคนข้างทางได้ทะลปุรุโปร่งได้เท่า 

ผู้บรรลธุรรม   แต่นัน่ไม่ได้หมายความว่าเราควรมองข้ามทกุคนที่ผ่านมาโดยไม่ได้นดัหมาย  

และย่ิงมิได้หมายความว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากปรากฏการณ์เหลา่นีไ้ม่ได้เลย...ใบหน้าของ 

หญิงชราสกัคน    อาจช่วยกระตุ้นเตือนให้เห็นความไม่จีรังของเปลือกป้าย...ทัง้หมดนีไ้ม่ได้ 

เรียกร้องสมัพนัธภาพที่มากไปกว่าการผ่านพบแล้วผ่านไป ไม่ได้เรียกร้องการลงเร่ียวลงแรง 

อนัใดมากไปกว่าการครุ่นคิดเล็กๆ กบัการเพ่งพินิจการดํารงอยู่ของเพื่อนมนษุย์...157 

  

 5.2 การปล่อยวาง ยอมรับ และอยู่กับปัจจุบัน 

 ความทุกข์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตส่วนหนึ่งมาจากการยึดติดและฝังใจกับเร่ืองราวในอดีต ทัง้

ช่วงเวลาแห่งความสขุและความเศร้า บ่อยครัง้ท่ีอดีตอนัเจ็บปวดยงัสง่ผลกระทบต่อจิตใจอยู่เสมอ 

เป็นเพราะยึดติดกบัอดีตท่ีเศร้าหมองเจ็บปวด เฝ้าคิดคํานึงถึง ทัง้ๆ ท่ีชีวิตไมไ่ด้มีแตค่วามทกุข์เพียง

อย่างเดียว เช่นเดียวกับภาพต่างๆ ในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทะเล ท้องฟ้า หรือสายฝน ล้วนแต่

เปล่ียนแปลงไปไมมี่ฉากใดคงอยู่ตลอดกาล  

 

 ...คีตรสไพเราะพลิว้ถกูความเงียบอุ้มประคองมาสูโ่สตวิญญาณฉันใด ทะเลกลายเป็นฝน 

ได้ก็เพราะความโลง่ว่างฉนันัน้ ว่างจากรูปลกัษณ์นิรันดรเพื่อเข้าสู่นิรันดรอนัไร้รูป ว่างจาก 

นิยามในความคิดเพื่อร่วมฉลองอนัตตาในความจริง แล้วเธอเลา่ไยตกค้างอยู่กบัฉากชีวิต 

เพียงหนึง่เดียว แน่นอน เธอไม่อาจพํานักอยู่บนเส้นขอบฟ้าโดยลาํพงั ไม่ต้องการถูกคมุขงั 

อยู่ระหว่างม้วนคลืน่ที่กําลงัเดินทาง แต่ก็ไม่ประสงค์จะแยกจากสภาพนี.้..158 

 

มนษุย์ก็เช่นเดียวกนั ไมค่วรยึดติดหรือฝังใจกบัความทรงจําหรือเร่ืองราวท่ีผา่นไปแล้ว ควร

ปลอ่ยวางและอยู่กบัปัจจบุนั เช่นนัน้อดีตก็จะไมส่ามารถสร้างความเจ็บปวดได้อีกตอ่ไป 

 

 ...เธอมิอาจล้างใจด้วยเคร่ืองแต่งกายสขีาว       แต่เธอสามารถชําระจิตใจให้บริสทุธิ ์ ได้ด้วย 

การพํานักอยู่ในห้วงยามปัจจบุนั   ริว้แผลแส้อดีตมิอาจทําร้ายเธอได้อีกต่อไป   ขอเพียงเธอ 
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 เร่ืองเดียวกนั, 117 - 119. 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, บุตรธิดาแห่งดวงดาว (กรุงเทพฯ: สามญัชน, 2552), 26. 
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รู้จกัโบยบินจากหบุห้วงความทรงจํา     และกล้าดบัเปลวไฟแห่งปรารถนาเพื่อจุดประทีปขึน้ 

ภายใน ความทรงจําคือทรัพย์สนิที่หยิบยืมจากที่อื่น เธอมิได้เกิดมาพร้อมสิง่นีแ้ละไม่จําเป็น 

ต้องท่องโลกพร้อมกบัมนั...159 

 

 สําหรับผู้ ท่ีจมอยู่กับความเศร้า วิธีท่ีจะทําให้พ้นจากสภาวะนัน้ควรเร่ิมจากการปรับใจ 

ปรับความคิด โดยตัง้คําถามและบอกตนเองว่าไม่จําเป็นต้องให้ทุกอย่างเป็นไปตามท่ีต้องการ 

พร้อมทัง้พิจารณาความทกุข์และบาดแผลท่ีเกิดขึน้อย่างมีสติ เรียนรู้จากความเจ็บปวด และปล่อย

วางตวัตน ส่ิงท่ีเคยยึดมัน่ แล้วอยู่กบัปัจจบุนั 

 

 ...บ้างเห็นฝนต้องหลัง่นํา้ตา  กระทัง่ผ่านมาถงึยามแล้งหยาดฝนเหือดแห้ง หยาดนํา้ตายงั 

หลัง่รินแต่นัน่มิใช่หนทางแห่งฟ้าดิน และอาจเปลีย่นโดยปรับใจ ถามว่าเธอเป็นใครไฉนจึง 

ไม่ได้รับคําอวยพร บางทีสิง่ที่ต้องไถ่ถอนอาจมิใช่ทกุข์ระทม  หากเป็นสาํนกึแห่งอารมณ์ที่ 

รักลกึแต่ตัวเอง...ใช่ ถามตวัเองว่าทําไมจงึอยากให้โลกสยบยอม  ทําไมจงึไม่พร้อมจะข้าม 

พ้นเวทนา   ทําไมไม่มอบตวัให้บาดแผลโดยจ้องแลให้เต็มตา   แล้วร่ายรํากบักาลเวลาเพ่ือ 

ฟันฝ่าทกุผองภัย ...แล้วเธอจะพบว่าตวัตนที่ปลดวางคือบาดแผลที่ปลอ่ยปลง...160 

 

นอกจากจะปลดเปลือ้งอดีตท่ีเจ็บปวดได้แล้ว การอยู่กับปัจจุบันยังทําให้ได้เห็นถึงความ

เป็นมายา ความแปรเปล่ียนท่ีไมย่ัง่ยืน และความชัว่คราวของชีวิต 

 

 ...เธอแค่เห็นสิง่ที่เห็น ระหว่างห้วงลมหายใจ แม้ในยามที่จากไปก็จะเห็นเป็นธรรมดา เธอ 

จะเห็นความไม่มีและเห็นความไม่จริง  เห็นตวัเองเป็นสรรพสิง่ที่เคลือ่นผ่านท้องนภา เห็น 

รูปลกัษณ์แห่งมายาที่แปรเปลีย่นชัว่นิรันดร์ เห็นชีวิตเป็นเพียงฝันเม่ือต่ืนขึน้ก็จบลง...161 

 

 5.3 สรรพสิ่งเป็นหน่ึงเดียว สัมพันธ์ และองิอาศัยซึ่งกันและกัน 

 สรรพส่ิงล้วนเป็นหนึ่งเดียวกนัและมีความสมัพันธ์ซึ่งกันและกัน และไม่สามารถแยกออก

จากกนัได้อย่างอิสระ ไมว่า่จะเป็นส่ิงตา่งๆ ในธรรมชาติ ดงัเช่นภเูขากับท่ีราบ มนุษย์จะเห็นความ
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 เร่ืองเดียวกนั, 27. 
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 เร่ืองเดียวกนั, 108 - 109. 
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 เร่ืองเดียวกนั, 119. 
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สงูสง่ของภเูขาได้ก็ตอ่เม่ือมีท่ีราบ มีความต่ําเตีย้ให้เปรียบเทียบ เช่นนัน้แล้วจึงไม่อาจหม่ินแคลน

ส่ิงท่ีต้อยตํ่ากวา่ได้ 

 

 ...เธอไม่รู้ว่าที่ราบกบัขนุเขาคือคําไขปริศนาของปุจฉาร่วม    บางครัง้ที่ราบป้อนคําถาม  

ขนุเขาให้คําตอบ ขนุเขามีคําตอบก็เพราะท่ีราบตัง้คําถาม  ขาดสิง่หนึง่ก็ไม่มีอีกสิ่งหนึง่  

เพราะทัง้สองภูมิลกัษณ์ล้วนเป็นหนึง่วรรคในหนึง่บทของลาํนําฟ้า  เธอไม่รู้ว่าไร้ที่ราบก็ 

ไม่มีขนุเขา หากปราศจากขนุเขาที่ราบย่อมไม่อาจปรากฏตัว ในทางกลบักนัถ้าเธอมอง 

เห็นที่ราบอยู่ในความเป็นขนุเขาเธอย่อมเห็นขนุเขาอยู่ในที่ราบ ต่ําอยู่ในสงู สงูอยู่ในต่ํา    

และไม่ว่าทําอะไรที่ไหนเธอย่อมป่ายปีนสู ่‘ยอดเขา’ ได้เสมอ...162 

 

สถานการณ์เลวร้ายกบัเร่ืองราวดีงามก็เช่นเดียวกนัท่ีไมส่ามารถแยกออกจากกนัได้ เพราะ

มีสภาวะเลวร้ายจึงทําให้มีเร่ืองดีงามเกิดขึน้ เช่น เม่ือได้ผา่นความผิดพลาด เผชิญกับการสญูเสีย

มาก็อาจทําให้เป็นคนท่ีมีเมตตากรุณามากย่ิงขึน้ กระทัง่ผา่นสภาวะแวดล้อมท่ีโหดร้ายทารุณ ผ่าน

แดด ลม พายฝุน ก็ย่ิงทําให้แขง็แกร่งทัง้ร่างกายและจิตใจ 

 

 ...มีแต่ในสถานที่ต่ําต้อยและสถานการณ์ต่ําช้า ความสงูสง่จงึปรากฏ   ดงัเช่นบวังามผุด 

กําเนิดจากโคลนตม และศาสดากําเนิดจากวงวฏัแห่งกรรมเวร  เพราะผ่านแสงแดดแผด 

กล้าและสายฝนโชกชืน้ เธอจงึอาจสร้างวิมานจิตไร้ร้อนหนาว เพราะเคยผ่านสมรภูมิแห่ง 

ผิดถูก เคยอาศยัเลอืดนํา้ตาล้างแผลใจ เธอจงึได้ผลิงามเป็นนกัรบแห่งมหากรุณา เพราะ 

เคยลิม้รสแส้อธรรม เคยชิมบาปของผู้อื่น  เธอจงึได้เติบใหญ่เป็นคนของฟ้าดิน   สรรพสิง่  

สรรพสตัว์ สรรพคณุ ล้วนถกัทอเป็นสายใย...163 

 

 ชีวิตหนึ่งกําเนิดขึน้และดํารงอยู่ได้ด้วยการอิงอาศยัส่ิงอ่ืนๆ ซึ่งกันและกัน เพ่ือให้อยู่รอด

และเจริญเติบโต ดงัเช่นเมลด็ข้าวท่ีต้องอาศยัแสงแดด นํา้ฝน และผืนดินกวา่ท่ีจะกลายมาเป็นข้าว

สําหรับหลอ่เลีย้งชีวิต มนษุย์ก็เช่นเดียวกนั ด้วยเหตนีุม้นษุย์จึงไมค่วรแยกตนเองออกจากสิ่งต่างๆ 

และพึงใช้ชีวิตให้มีคณุคา่มากท่ีสดุ 

 

 ...เดินทางต้องมีทิศ ใช้ชีวิตต้องมีค่า เพราะทัง้หมดมีราคาอนัเอกภพประคบัประคอง ภายใต้ 

                                                             
 

162
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แสงตะวนั  เธอได้แบ่งปันจากชีวิตอื่น  กินจากนาหลายผืน  ด่ืมจากหลายสายธาร เธออาศัย 

ผู้คน เพื่อให้ตนอยู่รอด เธอเติบโตในอ้อมกอดแห่งสญุตาราม ทัง้โลกคือมาตุคาม ทัง้เอกภพ 

คือปิตภุูมิ...164 

 

 เม่ือทกุส่ิงมีความสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั ไมส่ามารถแยกออกจากกนัได้อย่างอิสระแล้ว การ

กระทําของตนเองไมว่า่ดีหรือร้ายก็ย่อมสง่ผลกระทบตอ่ส่ิงอ่ืนด้วยเสมอ เช่น รอยยิม้ของคนคนหนึ่ง

อาจทําให้ผู้ อ่ืนท่ีได้เห็นคลายเศร้าได้ เช่นเดียวกันกับการฆ่าผีเสือ้แม้เพียงตวัเดียว ก็อาจเป็นการ

ทําลายทุ่งดอกไม้ไปด้วย เป็นต้น ดงันัน้ มนษุย์จึงควรตระหนกัถึงความสมัพนัธ์และผลกระทบท่ีจะ

สง่ถึงกนั ไมว่า่ระหวา่งมนษุย์ด้วยกนัเอง หรือมนษุย์กบัธรรมชาติ 

 

 ...นกน้อยในป่าใหญ่อาศัยไม้ก่ิงเดียวเป็นบ้าน       แต่มนัต้องเช่ือมร้อยกบัป่าไพรเพื่อให้ได้ 

รู้สกึมีรวงรัง เธอเองก็เช่นกนั พงึเช่ือมโยงกบัเพื่อนมนษุย์เพื่อค้นหามาตภุูมิ...เธอมิอาจฆ่า 

ผีเสือ้โดยไม่ทําร้ายทุ่งบปุผา และทกุครัง้ที่ป้อนปันให้นกกา เธอย่อมอวยพรให้ป่าดง  ชีวิต 

อื่น ชีวิตเรา ชีวิตเขา ชีวิตเธอ ชีวิตเดียว...165 

 

 5.4 อสิรภาพในตนเอง 

 การกระทําหรือพฤติกรรมบางอย่างของมนุษย์บางครัง้ก็ไม่ได้เกิดขึน้จากความต้องการ

ของตนเอง หากแตเ่ป็นการทําตามความคาดหวงัหรือความต้องการของผู้ อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่

หรือผู้ คนรอบข้าง ซึ่งเม่ือทําตามก็รู้สึกอึดอัด แต่หากปฏิเสธก็อาจถูกต่อต้านหรือไม่ได้รับ          

การยอมรับได้ 

 

 ...คนเราเกิดมามีชีวิตก่ีสว่นเสีย้วเป็นตวัของตวัเอง หลายอย่างทําไปเพื่อสนองความคาดหวงั 

ของผู้อื่น หรือไม่ก็เพื่อประชดต้านข้อเรียกร้องที่สนองไม่ได้ เท่านัน้ยงัไม่พอบ่อยครัง้ที่คนชอบ 

คนชงัซึง่เคยคาดหวงัหรือหยามหม่ินล้วนแยกจากไปหมดแล้ว  แต่เราก็ยังคงทําทกุอย่างตาม 

แรงกดดนัทีต่กค้างโดยมิกล้าเปลีย่นแปลง   ด้วยเหตนุีใ้นแง่หนึ่งใช่หรือไม่ว่าชีวิตของทกุท่าน 

เหมือนมีคนแอบ ‘สัง่การ’ อยู่หลายคน...166 
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 เร่ืองเดียวกนั, 93. 
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 เร่ืองเดียวกนั, 40. 

 
166

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วนัที่ถอดหมวก, 18. 
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 คนส่วนใหญ่ในสงัคมปัจจุบันก็ตกอยู่ในสภาพท่ีขาดอิสรภาพในชีวิต ไม่สามารถเลือก

หน้าท่ีการงานหรือเลือกทางเดินชีวิตได้อย่างท่ีต้องการ อีกทัง้ไมเ่คยได้สนทนากับตนเอง ทําให้แม้

จะมีความเป็นอยู่ท่ีดี มีความมัน่คง แตก่็รู้สกึเหมือนชีวิตยงัขาดบางส่ิงบางอย่างอยู่เสมอ และไม่มี

ความสขุท่ีแท้จริง 

 

 ...แม้เฉลีย่ชนคนปานกลางก็เถอะ  ความมัน่คงที่แลกมาด้วยอิสรภาพ ถงึที่สดุแล้วก็ไม่เคย 

นํามาซึง่ความมัน่ใจ ต่อให้มีกินมีใช้บางอย่างยงัขาดแคลน  เธอกลายเป็น ‘มนษุย์มือสอง’  

มีไว้สนองตณัหาผู้อื่น  เป็นสตัว์พาหนะที่หวัใจถกูข่มขืน  จะนัง่จะยืนล้วนต้องก้มค้อมยอม 

จํานน ใช่หรือไม่ว่าทุกวนัเธอไม่เคยเลอืกเส้นทางไปทํางานได้    อย่าว่าแต่จะเลอืกเส้นทาง 

ชีวิต หลายคนกลายเป็นแค่เคร่ืองมือการผลติ บางคนติดอยู่ในห้องห้องเดียว ตกเย็นคลาน 

กลบับ้านช่องเคหา ไม่มีทัง้เร่ียวแรงและเวลาที่จะสนทนากบัตวัเอง...167 

 

การจะพ้นจากสภาวะดงักลา่วได้ต้องเร่ิมจากภายในจิตใจ โดยเร่ิมจากการปรับความคิด

ของตนเอง คือ เลือกทําในส่ิงท่ีรักจริงๆ โดยไม่คํานึงถึงเร่ืองค่าตอบแทน และพร้อมเผชิญหน้ากับ

อปุสรรค ความยากลําบากบนเส้นทางท่ีเลือกนีอ้ย่างกล้าหาญ 

 

 ...ข้อแรก อย่าได้เลอืกทางที่ผู้อื่นกําหนด ไม่ว่าจะดูสวยสดแค่ไหน  เธอพงึเลอืกทางที่ตัวเอง 

 พร้อมมอบใจแม้จะไร้สิ่งตอบแทน ตราบใดที่รักในสิง่ที่ทํา ตราบนัน้จะได้ทําในสิง่ที่รักต่อให้ 

 ชีวิตต้องแตกหกัก็ยงัมีความหมายให้จดจํา  ข้อสอง ต้องกล้าหาญ เพราะในโลกไม่มีใครถกู 

 รุกรานเท่ากบัวิญญาณแห่งอิสระจํานง  บางครัง้เธออาจถูกหยามหยนั บางวนัเธออาจถูกมุ่ง 

 ร้ายกระทัง่บางทีตกอยู่ในห้วงอนัตราย หลายคนอยากให้เธอแพ้พ่ายเพียงเพื่อความพอใจ...168 

 

 สาเหตท่ีุมนษุย์มกัทําตามความปรารถนาของผู้ อ่ืนนัน้ก็เป็นเพราะต้องการบางอย่างจาก

บคุคลเหลา่นัน้เช่นกนั ซึ่งอาจจะเป็นความรัก เงินทอง หรือการเป็นท่ียอมรับของผู้คน 

 

 ...ทกุคนคงต้องเร่ิมต้นด้วยการสํารวจตวัเองว่า  ที่ยอมให้ความต้องการของผู้อื่นมากดดนันัน้  

ลกึๆ แล้วเป็นเพราะมุ่งหวังสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นวตัถเุงินทอง  ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต หรือ 

ความรัก การยอมรับ และความเข้าใจ ฯลฯ จากนัน้จะพบว่าในทกุกรณีล้วนเป็นท่านนัน่แหละ 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, บุตรธิดาแห่งดวงดาว, 56 - 57. 
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 เร่ืองเดียวกนั, 58. 
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ที่ยอมเสยีอิสรภาพเพื่อแลกกบับางสิง่บางประการ...169 

 

ดงันัน้ หากเลิกต้องการส่ิงดงักลา่ว หยดุเรียกร้องส่ิงตา่งๆ จากผู้ อ่ืน ก็จะไม่มีผู้ ใดกดดนัได้ 

นอกจากจะมีอิสรภาพในตนเองแล้วยงัสามารถสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนได้ดีและบริสทุธิ ์ ใจย่ิงขึน้

ด้วย เพราะเป็นการปฏิบตัิตอ่กนัโดยท่ีไมห่วงัส่ิงใดตอบแทน 

 

 ...ใช่หรือไม่ว่าเม่ือเลิกต้องการสิง่ต่างๆ จากผู้อื่น    ท่านย่อมก้าวพ้นโซ่ตรวนภายนอกและ 

เม่ือเลกิยดึติดในความต้องการของตวัเอง    ท่านย่อมหลดุพ้นจากพนัธนาการภายในชีวิต    

เช่นนีห้ากไม่เรียกว่าอิสรภาพ ย่อมไม่ทราบว่าจะเรียกมนัว่ากระไร จากนัน้เม่ือเร่ิมทบทวน 

ความสมัพนัธ์ทัง้ปวง ท่านจะพบว่าตวัเองสามารถสร้างความสมัพันธ์กบัผู้อื่นได้ด้วยความ 

โปร่งโลง่มากกว่าเดิม ทกุอย่างเป็นเร่ืองจริงแท้ รักเพราะอยากรัก ให้เพราะอยากให้ เพราะ 

ไม่หวงัจะได้สิ่งใดกลบัมา...170 

  

 5.5 สุข - ทุกข์ ในชีวติ 

 ในชีวิตของมนษุย์มีทัง้ความสขุและความทุกข์เกิดขึน้สลบัหมนุเวียนกันไป เป็นความไม่

เท่ียงแท้และไมส่ามารถหลีกเล่ียงได้ 

 

 ...ผมชกัเช่ือแล้วว่านรกมีจริง   ฝนตก เห็บกดั นํา้ป่าคกุคาม   และท้องร่วงในเวลาเดียวกนั...

 ตีห้าทกุคนหลบัใหลกนัหมดแล้ว ผมพบว่าตวัเองเดินเลาะริมนํา้อยู่คนเดียว ดาวบนฟ้าปราย

 แสงให้เห็นเป็นกลุม่ๆ   บรรยากาศรอบตวัเปลีย่นเป็นสงดันิ่งและช่ืนเย็น   ผมอดรู้สกึไม่ได้ว่า

 ชัว่โมงที่เราไม่รู้จกัไม่จําเป็นต้องเลวร้ายเสมอไป บางทีนี่อาจจะเป็นเสน่ห์ของอนิจจงั...171 

  

 ชีวิตมีทัง้ด้านดีและด้านร้ายให้ต้องเผชิญ  สุขและทุกข์เป็นส่ิงเดียวกันและเกิดดับ

หมนุเวียนกนัไป แตใ่นเร่ืองร้ายก็ยงัอาจได้พบกบัเร่ืองราวดีๆ เช่น เม่ือรู้สึก เหงา โดดเด่ียว อาจได้

เห็นคณุคา่ของความเงียบและทําให้เข้าใจตนเองและสิ่งต่างๆ มากขึน้ หรือในยามท่ีพ่ายแพ้แล้ว

ออกเดินทางก็อาจได้พบกบัความงดงามและเห็นคณุคา่ของธรรมชาติกวา่ท่ีเคยเป็น เป็นต้น 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วนัที่ถอดหมวก, 20 - 21. 

 
170

 เร่ืองเดียวกนั, 21. 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วหิารที่ว่างเปล่า, 84. 
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 ...เร่ืองราวร้าวรันทดคงไม่หมดเพียงแค่นี ้เพราะด้านร้ายเป็นสว่นหนึง่ของด้านดี ถึงอย่างไร 

โลกนีก็้มีฤดูกาล   แต่ว่าในห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้  บางทีเธอจกัแลเห็นคณุค่าของราตรี  

ดกึสงดันํา้ค้างพราว  และแฉกดาววบูไหวในนํา้ตา  ณ หยดนัน้ของกาลเวลา  เธออาจมอบ 

ศรัทธาให้จกัรวาล     เธออาจแลเห็นคณุค่าของความเงียบขณะลงลกึสูห้่วงเหงาโดยลาํพงั  

เธอเร่ิมเข้าใจความเป็นเรา ที่มิใช่แค่เขาบวกกบัเธอ...172 

 

 เม่ือชีวิตมีทัง้สองด้าน หากปรารถนาท่ีจะพบแตค่วามสขุและเร่ืองราวท่ีสวยงาม ก็ย่อมทํา

ให้เกิดความทกุข์ ดงันัน้จึงไม่ควรฝืนต้านทานหรือพยายามหลีกหนี เพราะจะย่ิงทําให้ทุรนทุราย

และเป็นทกุข์มากย่ิงขึน้ เหมือนเช่นการจุดตะเกียงในความมืดท่ีกลบัย่ิงทําให้มืดและมองไม่เห็น

ทางมากกวา่เดิม ดงันัน้ มนษุย์ต้องกล้าเผชิญหน้ากับทุกๆ ด้านและฟันฝ่าไปให้ได้ และพยายาม

อยู่กบัความเป็นจริง 

 

 ...เม่ือเอ่ยถงึความมืด  หลายท่านอาจนกึขยาดหวาดหวัน่ บางคนสัน่สะท้านจากจินตนาการ 

 เลวร้าย และมีอยู่ไม่น้อยปฏิเสธที่จะอยู่กบัความมืดโดยสิน้เชิง แต่โดยธรรมชาติของความมืด  

 จะย่ิงมืดมากกว่าเดิม  เม่ือใดก็ตามที่เธอขืนต้านต่อมนั ย่ิงจดุไต้ตามตะเกียงย่ิงจะมองไม่เห็น 

 ทาง ย่ิงสร้างจินตนาการถอยห่าง   จะย่ิงน่าสะพรึงกลวั มีแต่เป็นหนึง่เดียวกบักลางคืนโดยไม่ 

 ฝืนเป็นตรงข้าม จงึจะเห็นทัง้ความงามและความจริงแห่งราตรี...173 

  

 5.6 การเกิดดับของสรรพสิ่ง 

 สรรพส่ิงล้วนต้องเผชิญกบัการเกิดและดบัสญูอย่างหลีกเล่ียงไม่พ้น ไม่ว่าจะเป็นส่ิงมีชีวิต

เช่นมนษุย์ หรือส่ิงท่ีไร้ชีวิตเช่นดวงดาว อาณาจกัร หรืออารยธรรม ทัง้การเกิดและดบัเป็นสจัธรรม

ของสรรพส่ิงซึ่งมนษุย์ควรตระหนกัในความจริงดงักลา่ว 

 

 ...ในเม่ือดวงจนัทร์ยงัสัน่สา่ยเพราะแรงกระแทกจากอุกกาบาต  ดาวองัคารอาจจะสญูเสยี 

ปัจจยัที่เอือ้ต่อชีวิตทัง้ปวงด้วยสาเหตเุดียวกนั   ...สิง่ที่เกิดขึน้กบัดวงจนัทร์และดาวองัคาร 

จะไม่เกิดขึน้กบัเราบ้างเชียวหรือ? แน่นอนฉากโหดร้ายที่สดุในจินตนาการของมนษุย์ก็คือ 

การสิน้สดุของทกุสิง่ทกุอย่างในชัว่พริบตาเดียว     มนัไม่ใช่การเกิดดบัของปัจเจกบคุคลที่ 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, บุตรธิดาแห่งดวงดาว, 68. 
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เวียนว่ายอยู่ในวงวฏัเท่านัน้ หากเป็นการสิน้สดุของวงจรชีวิตทุกรูปแบบพร้อมๆ กนั...174 

  

 ...ในทางตรงกนัข้าม  เราก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะปฏิเสธได้ว่าเราเป็นส่วนหนึง่ของวิถีอนัมีเกิด 

มีดบัเป็นสว่นหนึ่งของเอกภพอย่างเลีย่งไม่พ้น       เหนือรัฐธรรมนูญยงัคงมีกฎเกณฑ์ของ 

ธรรมชาติซึ่งไม่อนุญาตให้ใครต่อรองแก้ไขได้แม้เพียงหนึง่มาตรา    ประเด็นมนัอยู่ที่ว่าเรา 

จะเผชิญกบัสจัธรรมดังกล่าวด้วยมมุมองเช่นใด    มองความตายที่ถกูกําหนดไว้ของแต่ละ 

คน และมองความตายที่อาจเกิดขึน้ได้ทุกเวลานาทีของเผ่าพนัธุ์มนษุย์ที่เราสงักดั ใช่ มอง 

การแปรผนัไม่เที่ยงแท้ของทุกสิง่ทุกอย่าง บางทีมีแต่เราต้องเพ่งพินิจสภาพเหลา่นีอ้ย่างไม่ 

หลบตาเท่านัน้ จงึจะค้นพบว่าตวัเองควรมีชีวิตอยู่แบบไหน อย่างไร...175 

 

 5.7 ความไม่เท่ียงแท้และความว่างเปล่า 

 ชีวิตทกุชีวิตล้วนเป็นส่ิงท่ีไมเ่ท่ียงแท้ และเป็นวฏัจกัรท่ีสดุท้ายแล้วย่อมกลบัคืนสูค่วามว่าง

เปลา่อีกครัง้ ไมมี่ส่ิงใดดํารงอยู่ได้ตลอดไป 

 

 ...เธอจกัต้องแยกจากทกุสิง่ที่ล้นเกิน เธอจกัต้องเผชิญ ‘การสญูเสีย’ ราวไม่เคยมี ด้วยสาํนกึ 

ว่ามาจากปฐพี ย่อมต้องเป็นเร่ืองดีที่จะได้กลบัคืนไป...ไม่มีแผ่นดินใดที่เธอต้องถือครอง แม้ 

จบัจองไว้ในใจยังไม่ควร นี่คือเร่ืองที่น่าจะทบทวนหากคิดได้ทนัเวลา    ใจของเธอต่างหากที่ 

เป็นดินแดนลกึลบัที่เธอควรกลบัไปค้นหา ใช้ใจปลอ่ยใจจากเวทนา สูเ่มตตาสูรั่กและการุณย์...176 

  

 การมองโลกแบบขยายกรอบคิด มองความเป็นไปของสรรพส่ิงในลกัษณะองค์รวม มอง

แบบไมแ่ยกสว่น จะทําให้เห็นความเป็นไปของชีวิตในเร่ืองอนิจจงัและอนตัตา 

 

 ...ผมเอาเร่ืองที่คยุกบัลกูมาคิดต่อโดยถามตวัเองว่า  ถ้าเราขยายกรอบคิดให้กว้างออกไป 

เร่ือยๆ ท้ายที่สดุมนัจะครอบคลมุพืน้ที่ขนาดไหนและกาลเวลาที่ยาวนานเพียงใด  จากนัน้ 

เราจะมีข้อสรุปเก่ียวกบัโลกและชีวิตว่าอย่างไร นกึไปนกึมาอยู่พกัใหญ่ผมก็พบว่าอนัที่จริง 

การมองโลกจากมมุกว้างสดุเท่ากบัการไม่มี ‘กรอบ’ จํากดัในทางความคิดนัน่เอง   ...ครับ  

เท่าที่ผมเข้าใจ  ทางธรรมคงไม่ใช่อะไรอื่น  หากคือการมองโลกในระดบัองค์รวม  เพราะมี 

 

                                                             
 

174
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วหิารที่ว่างเปล่า, 122. 
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 เร่ืองเดียวกนั, 125. 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, บุตรธิดาแห่งดวงดาว, 130. 
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แต่ภาพใหญ่ในระดบันีเ้ท่านัน้ เราจึงจะเห็นความเป็นอนิจจงัและอนตัตาของสรรพสิ่ง...177 

 

 กลุม่เนือ้หาประเดน็เก่ียวกบัชีวิต ปรัชญา และจิตวิญญาณเป็นประเด็นทางความคิดของ

เสกสรรค์ท่ีเกิดขึน้จากการผา่นประสบการณ์ชีวิต การทบทวน ใคร่ครวญชีวิต และส่ิงรอบตวัขณะ

เดินทาง ซึ่งแง่มมุทางความคิดดงักลา่วก็มีสว่นตอ่การรับรู้และเห็นความเป็นเสกสรรค์ด้วยเช่นกนั 

 

 เนือ้หาท่ีนําเสนอในเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตทัง้ 11 เลม่ ประกอบด้วยกลุ่มเนือ้หา 5 

กลุ่ม คือ 1. ประวตัิ เร่ืองราวชีวิตของตนเอง 2. บันทึกการเดินทางและการใช้ชีวิตกลางแจ้ง 3. 

ทศันะตอ่ประเดน็ตา่งๆ 4. การทบทวน วิเคราะห์ และอธิบายตนเอง 5. ประเด็นปรัชญา ชีวิต และ

จิตวิญญาณ เนือ้หาดังกล่าวมีผลทําให้ผู้ อ่านรับรู้ความเป็นเสกสรรค์ทัง้จากการกระทําและ

ความคิดภายใต้บริบทและเหตกุารณ์ท่ีเสกสรรค์เลือกมานําเสนอ กล่าวได้ว่าเนือ้หาเป็นวตัถุดิบ

สําคัญท่ีทําให้เกิดภาพตัวแทนซึ่งเป็นภาพจําลองของเสกสรรค์ อันจะนําไปสู่การประกาศ           

อตัลกัษณ์ “เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ” ให้สงัคมได้รับรู้ 

                                                             
 

177
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วนัที่ถอดหมวก, 74. 
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บทท่ี 4 

อัตลักษณ์ของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลในเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวติ 

 

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุประกอบสร้างและนําเสนออตัลกัษณ์ของตนเองผา่นภาพตวัแทนใน

เร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิต เพ่ือแสดงให้เห็นความเป็นตนเองในแง่มมุต่างๆ โดยอตัลกัษณ์ท่ี

สร้างและนําเสนอนัน้ก็มีความหลากหลาย และเล่ือนไหลเปล่ียนแปลงได้ตามปัจจยัตา่งๆ ผู้ วิจัยจึง

จะแยกพิจารณาอตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ท่ีปรากฏในเร่ืองเล่าเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ อตัลกัษณ์ของ

เสกสรรค์ในแตล่ะช่วงชีวิต และความเล่ือนไหลของอตัลกัษณ์ 

 

1. อัตลักษณ์ของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลแต่ละช่วงชีวติ 

 เน่ืองจากเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตเป็นการนําเร่ืองราวชีวิตของเสกสรรค์มานําเสนอ 

เป็นการมองชีวิตตนเองในแตล่ะช่วง กลา่วได้วา่เป็นการประกาศอตัลกัษณ์ตนเองในแตล่ะช่วงชีวิต 

ผู้ วิจัยพิจารณาและแบ่งช่วงชีวิตของเสกสรรค์ออกเป็น 4 ช่วง โดยพิจารณาจากวยัและสถานะ 

บทบาทของเสกสรรค์ในสงัคม อตัลกัษณ์ท่ีปรากฏในแต่ละช่วงวยัมีหลากหลายด้าน ผู้ วิจัยจะ

นําเสนอเรียงลําดับตามปริมาณการปรากฏมากน้อย อัตลกัษณ์ของเสกสรรค์แต่ละช่วงชีวิตมี

ดงัตอ่ไปนี ้

 1.1 อตัลกัษณ์ในวยัเดก็ 

 1.2 อตัลกัษณ์ในวยัหนุ่ม 

 1.3 อตัลกัษณ์ในวยักลางคน 

 1.4 อตัลกัษณ์ในวยัชรา 

 

 1.1 อัตลักษณ์ในวัยเด็ก 

 ชีวิตในวยัเด็ก คือ ชีวิตช่วงวยัเด็กท่ีเสกสรรค์ใช้ชีวิตกับครอบครัวท่ีบ้านเกิด ในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เป็นชีวิตในช่วงท่ีเสกสรรค์อาศยัอยู่กับครอบครัวและใกล้ชิดกับวดั เรียนหนังสือท่ี

โรงเรียนใกล้บ้าน จนกระทั่งแยกจากครอบครัวไปชีวิตในกรุงเทพมหานครเพ่ือศึกษาต่อท่ี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อตัลกัษณ์ท่ีปรากฏในวยัเดก็ ได้แก่ 
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  1.1.1 เสกสรรค์ คือ คนยากไร้ 

  1.1.2 เสกสรรค์ คือ คนรักความถกูต้อง กฎ กติกา 

 

      1.1.1 เสกสรรค์ คือ คนยากไร้ 

  เสกสรรค์ ประเสริฐกุล คือ ผู้ยากไร้ มีความเป็นอยู่และดําเนินชีวิตอย่างลําบาก 

อตัลักษณ์ด้านนีป้รากฏผ่านภาพตัวแทนของเสกสรรค์ท่ีเป็นคนต่างจังหวัด มีวิถีชีวิตอย่างเด็ก

ตา่งจงัหวดัท่ีคลกุคลีเลน่สนกุกบั “ดินทราย” และธรรมชาติรอบตวั เช่น การตกปู เล่นสนุกกับปลา 

อีจงัโมง่ซึ่งมีลกัษณะตลกน่าขบขนั มีมมุโปรดส่วนตวัเป็นเข่งบรรจุเศษเสือ้ผ้าเก่าสําหรับซุกนอน

หลบลมหนาว เป็นต้น นอกจากนัน้เสกสรรค์ยงัเคยผา่นการเป็น “เด็กวดั” เน่ืองจากตามไปอยู่กับ

ตาท่ีบวชเป็นพระ ใช้ชีวิตอยู่ท่ีวดัและคอยปรนนิบตัิรับใช้หลวงตา 

  เสกสรรค์อยู่ในครอบครัวหาเช้ากินคํ่า กล่าวคือ พ่อเป็นช่างเคร่ืองในเรือประมง 

ส่วนแม่ขายผลไม้ท่ีตลาด เม่ือพ่อตกงานแม่ก็กลายเป็นผู้ รับหน้าท่ีหาเลีย้งครอบครัวท่ีมีสมาชิก

จํานวนมากแตเ่พียงลําพงั จะเห็นได้ว่าสถานะทางการเงินของครอบครัวเสกสรรค์อยู่ในสภาวะท่ี

คอ่นข้างลําบากอยู่เสมอ 

  

...มีอยู่ช่วงหนึง่แม่ของผมไม่มีแม้แต่ทนุที่จะซือ้ผลไม้มาขาย      หรือเช่าแผงลอยในตลาดสด

ประจําตําบล  แม่มีรายได้เพียงแค่วนัละห้าสบิบาทจากการขายนํา้แข็งใสน่ํา้หวาน  และขนม

ปังปิง้อยู่บริเวณคิวรถสองแถว...ผมกลายเป็นเด็กโตที่สดุในบ้าน และเม่ือรวมกบัน้องอีกสาม

คนก็กลายเป็นปากท้องที่แม่จะต้องหาอะไรสกัอย่างที่มนัย่อยได้มาเติมให้เต็มอยู่ทกุว่ีวนั...1 

 

  ครอบครัวของเสกสรรค์มีฐานะยากจน ทําให้ความเป็นอยู่ค่อนข้างลําบากและ

มกัจะประสบกับปัญหาเร่ืองค่าใช้จ่ายอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านท่ีอยู่อาศยั อาหารการกิน และ

การศกึษา 

  ในด้านท่ีอยู่อาศยั บ้านของเสกสรรค์ปลกูสร้างขึน้ในบริเวณท่ีเป็นป่าชายเลน มี

สภาพชืน้แฉะอยู่เสมอ อีกทัง้ไมไ่ด้เป็นพืน้ท่ีในกรรมสิทธิ ์ ของตนเอง แต่เป็นพืน้ท่ีรกร้างของผู้ อ่ืนซึ่ง

ต้องจ่ายคา่เช่าท่ีดินเพ่ือมาปลกูบ้าน 

 

...เรากําลงัย้ายออกจากห้องแถวไม้ข้างตลาด ไปปลูกโรงหลังคาจากบนพืน้ที่รกร้างของ 

                                                             
 

1
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เดินป่าเสาะหาชีวติจริง, 21. 



123 
 

ผู้มีอันจะกินคนหน่ึง  เขาคิดค่าเช่าเป็นรายปีในราคาที่ไม่แพงนกั แต่ก็นบัเป็นผลประโยชน์

ครัง้แรกที่จะได้จากแผ่นดินผืนนี ้ที่ผ่านมามนัเป็นเพียงสว่นหนึง่ของป่าชายเลน เป็นที่อยู่ของ

ปแูสมและปลาอีจงั  รกไปด้วยกระบูน โกงกาง และเถาวัลย์  นํา้ขึน้ก็ท่วมเจิ่ง  นํา้ลงก็

แฉะลุ่ม...2 

 

  บ้านหลงันีส้มาชิกทกุคนในครอบครัวต้องลงแรงช่วยกันสร้างขึน้มาเองโดยได้รับ

ความอนเุคราะห์จากผู้ อ่ืนทัง้ในด้านแรงงานซึ่งสว่นหนึ่งก็ “...ว่าจ้างคนยากไร้ด้วยกัน...”3 มาช่วย 

และในด้านวสัดสํุาหรับท่ีใช้สร้างบ้านก็ได้รับเสาไม้และตอมอ่เก่าของย่ามาสร้างด้วยเช่นกนั 

  สมาชิกภายในบ้านต้องอยู่รวมกันอย่างแออดัเน่ืองจากพืน้ท่ีสําหรับใช้นอนนัน้ 

คบัแคบเกินไปสําหรับคนจํานวนแปดคน จึงต้องจัดสรรปันส่วนพืน้ท่ีเท่าท่ีมีอยู่ให้ลงตัว อีกทัง้

ครอบครัวของเสกสรรค์ก็ยงัคงใช้ตะเกียงแม้วา่ท่ีชมุชนแห่งนัน้จะมีไฟฟ้าใช้มานานแล้วก็ตาม 

 

...เราเอากระดานเก่ามาทําเป็นยกพืน้สําหรับให้ทุกคนนอน    มันแคบพอๆ กับเวที

ลําตัดตามงานวัด สายมุ้งระโยงระยางในยามคํ่าคืนทําให้เราดูเหมือนผู้ลีภ้ัยท่ีซุกหัว

นอนหลบฝันร้ายในยามตื่น แม่ ยาย และน้องสาวยึดครองเนือ้ที่สว่นใหญ่ของพืน้ซีกหนึ่ง 

พี่สาวนอนอยู่มมุในสดุ ถดัมาเป็นผม น้องชาย และพี่ชายตามลาํดับ   สว่นพ่อนัน้นอนเตียง

ผ้าใบซึ่งกางไว้กบัพืน้ดิน    เรายังคงใช้ตะเกียงทัง้ๆ  ที่บางปะกงมีไฟฟ้าใช้มานับสิบปี

แล้ว...4  

 

  สว่นด้านอาหารการกิน อาหารประจําของครอบครัวคือปลาเค็มท่ีแม่หมกัไว้เอง 

ซึ่งเน้นเกลือมากกว่าเนือ้ปลาเพ่ือจะได้ไม่เปลืองและสามารถรับประทานได้นาน รวมถึงการนํา

ปลายข้าวสําหรับเลีย้งเป็ดท่ีเหลืออยู่มาหงุรับประทานเพ่ือประหยัด แม้ว่าข้าวท่ีหุงจากปลายข้าว

นัน้จะกึ่งดิบกึ่งสกุก็ตาม 

  

...เราพยายามเอาปลายข้าวของเป็ดมากินให้หมด  ... มนัมกัเหนียวติดกนัเป็นแผ่นหนา  

เวลากินต้องจกมาเป็นก้อนแต่กระนัน้ก็ยงัมีหลายเม็ดที่แข็งร่วน เวลากลืนดูเหมือนจะกลิง้

                                                             
2
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, มหาวทิยาลัยชีวติ, 20. 

3
 เร่ืองเดียวกนั, 21. 

4
 เร่ืองเดียวกนั. 
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หลุนๆ ไปตามมุมต่างๆ ของลําคอ   กบัข้าวสว่นใหญ่คือปลาเค็มที่แม่หมกัไว้หนึง่ไห  แต่

มันก็เหมือนเกลอืซ่ึงอัดไว้เป็นรูปปลามากกว่าจะมีรสชาติปลาอย่างแท้จริง...5 

 

  ครอบครัวประสบกับปัญหาเร่ืองรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายภายในบ้านเสมอ

มา จนเสกสรรค์คิดท่ีจะแบ่งเบาภาระดงักลา่วด้วยการขโมยเงินสํารองของบ้านซึ่งมีไว้สําหรับใช้ใน

ยามฉุกเฉินไปเล่นการพนัน แต่กลับกลายเป็นว่าย่ิงทําให้สถานการณ์เลวร้ายย่ิงขึน้ สภาวะ    

ความเป็นอยู่ดงักลา่วก็สง่ผลให้เสกสรรค์กลายเป็น “เดก็เรียนดีท่ีใฝ่ดี แตย่ากจน” 

  นอกจากนัน้ เสกสรรค์ เ ป็นเด็กท่ี มีผลการเ รียนดีและอยากศึกษาต่อใน

ระดบัอดุมศกึษา แตท่างบ้านไมส่ามารถสง่ให้ศกึษาตอ่ได้ เม่ือจบชัน้มธัยมศกึษาแมก่็จะให้ออกมา

ทํางาน ทําให้เสกสรรค์รู้สกึสิน้หวงัจนกระทัง่เคยเขียนจดหมายถึงหนังสือพิมพ์เพ่ือให้ลงประกาศ

ขอความช่วยเหลือ แม้เสกสรรค์จะไม่มีต้นทุนทางการศึกษาเหมือนเช่นเด็กในครอบครัวอ่ืน 

อปุกรณ์และตําราเรียนไม่พร้อม และเรียนแต่เพียงโรงเรียนวดัใกล้บ้านในต่างจังหวดัเท่านัน้ แต่

สดุท้ายเสกสรรค์ก็สามารถสอบติดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สร้างความภมิูใจ

ให้กบัตนเองเป็นอย่างย่ิง 

 

...คณะที่ผมเลอืกไว้เป็นอนัดบัแรกสดุคือรัฐศาสตร์   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ผมสอบได้ที่

สบิกว่าในบรรดาผู้สอบได้ทัง้หมดราวสองร้อยคน    ดีถมไปแล้วสําหรับเด็กบ้านนอกคน

หน่ึงที่วิ่งตีนเปล่ามากับโรงเรียนวัด      ตําราเรียนมอแปดของผมเพิ่งจะมีครบก่อน

เรียนจบไม่กี่วัน...6 

 

  แตค่วามภาคภมิูใจของเสกสรรค์กลบักลายเป็นเร่ืองท่ีสร้างความทุกข์และกังวล

ใจให้กบัแม ่เพราะเป็นการเพ่ิมภาระรายจ่ายจากเดิมซึ่งหนกัหนามากพออยู่แล้ว 

 

 ...ผมรีบแจ้งข่าวให้ทกุคนรู้พร้อมทัง้คาดหวังคําชมเชย...   “ไอ้เปรียวเอ๊ย ทําไมเอ็งทะเยอ- 

ทะยานอย่างงี ้  ข้าจะเอาตงัค์ที่ไหนมาสง่เอ็งเรียนแค่หาเลีย้งไปวนัๆ   ก็จะตายอยู่แล้ว  เปิด

เทอมนี่ยงัไม่รู้จะหาที่ไหนมาให้ไอ้สามคนเล็กเลย    ธรรมศาสตร์ไม่ใช่โรงเรียนวดักลางฯ  นะ

                                                             
5
 เร่ืองเดียวกนั, 24. 

6
 เร่ืองเดียวกนั, 47. 
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โว้ย” หญิงวัยห้าสิบรําพันด้วยดวงตาแดงๆ ทัง้บ้านเงยีบกริบ มีแต่เสยีงฟืนปะทแุละนํา้

สย้ีอมผลไม้เดือดลงขอบเตา...7 

 

  การนําเสนอเร่ืองราวเสกสรรค์ในวยัเด็ก ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของคนต่างจังหวดั 

พืน้เพของครอบครัว การประกอบอาชีพหาเช้ากินค่ําของพ่อแม ่และภาวะความลําบากเร่ืองความ

เป็นอยู่ ทัง้ด้านท่ีอยู่อาศยัและอาหารการกินท่ีครอบครัวต้องประสบอยู่เสมอนัน้ก็เป็นผลมาจาก

ความยากจน เร่ืองราวดงักลา่วจึงแสดงให้เห็นอตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ท่ีเป็นคนยากไร้ ต้องประสบ

ความลําบากในชีวิตเพราะความยากจนเร่ือยมา 

 

  1.1.2 เสกสรรค์ คือ คนรักความถูกต้อง กฎ กติกา 

  เสกสรรค์ ประเสริฐกุล คือ ผู้ ยึดมั่นในกฎเกณฑ์ กติกาต่างๆ ในสังคม และ

พยายามทําทกุวิถีทางเพ่ือจะรักษาความถูกต้องดงักล่าวเอาไว้อย่างถึงท่ีสดุ โดยไม่หวัน่เกรงต่อ

อนัตรายหรือผลร้ายท่ีจะเกิดขึน้กบัตนเอง ดงัเช่นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้เม่ือเสกสรรค์ใช้ชีวิตเป็นเดก็วดั 

เสกสรรค์ “เสียสละ” ตนเองยอมถกูประณามและมีเร่ืองวิวาทกับเด็กวดั เพ่ือรักษาระเบียบปฏิบัติ

เร่ืองการวางบาตรพระ 

 

...ผมเห็นดังนัน้จงึสับบาตรเสียใหม่ให้เป็นไปตามกติกา  แต่ในเวลาไม่ถงึอดึใจก็ค้นพบ 

ว่าสภาพที่เกิดขึน้เป็นเร่ืองของความจงใจ หมอเข้ามาหยิบบาตรผมไว้ท้ายพร้อมกบัมองหน้า 

อย่างท้าทาย   ผมสบับาตรกลบัไปใหม่เพื่อนก็เปลี่ยนกลบัตามใจชอบทกุครัง้ ที่สุดเลือดใน 

ตัวผมก็เดือดพล่าน...สาวแก่แม่ป้าพากนัจ้องดดู้วยความตกใจ       ขณะที่ผู้ เฒ่าเก่าสงัขาร

เร่ิมด่าทอด้วยความหงุดหงิดที่ถนนสู่สวรรค์มีคนมาเกะกะ  ผมเองนึกในใจว่าวันนีน้รกกิน

หัวแน่    แต่ก็ไม่มีทางเลือกอ่ืน    บางครัง้เราต้องยอมเป็นคนบาปเพ่ือลดภาระของ

ฟ้าดิน...8 

 

 เสกสรรค์มีเ ร่ืองวิวาทกับเด็กวัดท่ีพยายามสลับบาตรพระผิดไปจากลําดับท่ี

ถกูต้อง ซึ่งเสกสรรค์ก็ “พิจารณา” แล้ววา่การกระทําดงักลา่วเป็นความจงใจและท้าทายอยู่ในที จึง

เกิดการชกต่อยจนกลายเป็นเหตกุารณ์ท่ีสร้างความวุ่นวายกลางงานบุญ เสกสรรค์ยอมท่ีจะถูก

                                                             
7
 เร่ืองเดียวกนั, 49. 

 
8
 เร่ืองเดียวกนั, 38 – 39. 
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ชาวบ้านประณามและดา่วา่เพ่ือไมใ่ห้กฎเกณฑ์ถกูทําลาย และทําให้ “คนผิด” ได้หลาบจํา แสดงให้

เห็นอตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ท่ีเป็นคนรักความถกูต้อง กฎ กติกา 

 

 1.2 อัตลักษณ์ในวัยหนุ่ม 

 ช่วงวยัหนุ่ม คือ ชีวิตเสกสรรค์ในช่วงท่ีเข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานคร เร่ิมตัง้แต่การเข้า

มาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีส่วนร่วมในการเคล่ือนไหวทางการเมืองใน

เหตกุารณ์ “14 ตลุา” พ.ศ. 2516 อนัเป็นจดุเปล่ียนให้เสกสรรค์เข้าไปใช้ชีวิตในป่า ร่วมรบกับพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นเวลาหลายปี จนกระทัง่ออกจากป่ามามอบตวักบัทางการ 

 อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ท่ีปรากฏในชีวิตช่วงวยัหนุ่มพบวา่ยงัมีอตัลกัษณ์ในช่วงวยัเด็ก คือ 

อตัลกัษณ์คนยากไร้ และอตัลกัษณ์คนรักความถกูต้อง กฎ กติกาปรากฏอยู่ด้วย อตัลกัษณ์ในชีวิต

ช่วงวยัหนุ่มของเสกสรรค์มี 10 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้

  1.2.1 เสกสรรค์ คือ คนขดัแย้งกบัผู้คนและสงัคม 

  1.2.2 เสกสรรค์ คือ นกัรบป่า คนอยู่ป่า 

  1.2.3 เสกสรรค์ คือ คนสนใจปัญหาสงัคม การเมือง การปกครอง 

  1.2.4 เสกสรรค์ คือ ผู้นํา 

  1.2.5 เสกสรรค์ คือ คนยึดมัน่ในอตัตา 

  1.2.6 เสกสรรค์ คือ คนแปลกแยก 

  1.2.7 เสกสรรค์ คือ ผู้ชายทัว่ไป 

  1.2.8 เสกสรรค์ คือ คนรักศกัดิศ์รี 

  1.2.9 เสกสรรค์ คือ คนยากไร้ 

  1.2.10 เสกสรรค์ คือ คนรักความถกูต้อง กฎ กติกา 

 

  1.2.1 เสกสรรค์ คือ คนขัดแย้งกับผู้คนและสังคม 

  เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ คือ คนขดัแย้งกับผู้คนและสงัคม อตัลกัษณ์นีป้รากฏผ่าน

ภาพตวัแทนของเสกสรรค์ท่ีมกัจะขดัแย้งกับผู้คนและสงัคมรอบตวัอยู่เสมอ โดยความขัดแย้งท่ี

เกิดขึน้มีสาเหตหุลายประการด้วยกนั กลา่วคือ ขดัแย้งกบัผู้คนเน่ืองจากความคิดเห็นหรือแนวทาง

ปฏิบตัิท่ีแตกตา่งกนั ไมส่อดคล้องกนั ขดัแย้งเพราะลกัษณะส่วนตวัของเสกสรรค์ท่ีเป็นคนไม่ยอม

คน ไม่ยอมสยบให้กับผู้ ใด รวมทัง้ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้จากการสร้างความพอใจให้ผู้ อ่ืนโดยท่ี

เสกสรรค์ไมเ่จตนา 
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  สาเหตปุระการแรก คือ ความขดัแย้งท่ีเป็นผลมาจากความคิดเห็นหรือการกระทํา

ของเสกสรรค์ไมส่อดคล้องกบัผู้ อ่ืน สาเหตนีุทํ้าให้เสกสรรค์มีเร่ืองขดัแย้งกับผู้คนจํานวนมากทัง้ใน

สงัคมมหาวิทยาลยัและสงัคมพรรคคอมมิวนิสต์ในป่า ดงัท่ีปรากฏตอ่ไปนี ้

  ความขัดแย้งท่ีเกิดขึน้กับเพ่ือนนักศึกษาท่ีทํากิจกรรมจัดนิทรรศการด้วยกัน 

เสกสรรค์ไม่เห็นด้วยกับเพ่ือนนักศึกษาเร่ืองพิธีเปิดงานท่ีต้องการจัดอย่างเป็นพิธีการและ 

“เอิกเกริก” เน่ืองจากมองว่าการกระทําดงักล่าวเป็นลกัษณะการเอาหน้าในสงัคม ไม่เพียงแต่

เสกสรรค์จะรู้สกึไมเ่ห็นด้วย ทวา่ยงัแสดงความไมเ่ห็นด้วยดงักลา่วออกมาอย่างชดัเจน 

 

...แต่สิ่งที่ทําให้ผมอึดอัดใจก็คือ       พวกเขาสว่นนีพ้ยายามผลกัดนัให้มีพิธีเปิดที่ออกจะ

ใหญ่โตโอฬาร   ถงึขนาดคิดจะเชิญนายกรัฐมนตรีมาเปิดงาน   ต่อมาก็นกึจะเชิญอธิการบดี 

สดุท้ายตกลงว่าเชิญคณบดีรัฐศาสตร์ก็พอ สําหรับตัวผมเองแล้วไม่เห็นด้วยกับการมีพิธี

เปิดมาตัง้แต่แรก...“ท่านคณบดี แขกผู้ มีเกียรติ และเพื่อนนกัศึกษาทัง้หลาย...”  ผมเร่ิมต้น

แล้วนิ่งไปสกัครู่เพราะไม่แน่ใจว่าจะพดูอะไรต่อดี   แต่แล้วผมก็พร่ังพรูออกมาอย่างกลัน้

ไม่อยู่ “ผมไม่เห็นด้วยกับพิธีเปิดในครัง้นี ้   มนัเป็นการทํางานแบบผกัชีโรยหน้าเป็นการ

สบืทอดลกัษณะเอาหน้าเอาตาท่ีมีอยู่มากในสงัคมไทย      ถือได้ว่าเป็นการสิน้เปลอืงโดยไม่

จําเป็น...” พวกอาจารย์ทัง้หลายทําหน้าเจื่อนๆ ผู้สื่อข่าวงงเป็นไก่ตาแตก...9     

  

  นอกจากจะขดัแย้งกบัเพ่ือนนกัศกึษาด้วยเร่ืองพิธีเปิดงานแล้ว เสกสรรค์ยงัรู้สกึไม่

เห็นด้วยเสียทีเดียวนกักบัเพ่ือนนกัศกึษาจํานวนหนึ่งท่ีต้องการใช้งานดงักล่าวเป็นผลงานสําหรับ

หาเสียง ในขณะท่ีเสกสรรค์กบัเพ่ือนสว่นใหญ่ทํางานนีเ้พราะรักในวิชาการ แต่กระนัน้ก็ยังรู้สึกว่า

สามารถอนโุลมได้เพราะการสร้างผลงานเช่นนีก้็ยงัดีกวา่ใช้เงินในการหาเสียง  

 

  ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้กับอาจารย์ผู้สอนในห้องเรียน เกิดขึน้จากการท่ีเสกสรรค์

ถามอาจารย์ผู้สอนเก่ียวกบัความหมายท่ีแท้จริงของการศึกษา และมองว่าการศึกษาท่ีเกิดขึน้แต่

เฉพาะในห้องเรียนเช่นนีไ้ร้ประโยชน์ ไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาใดๆ ในสงัคมได้ ซึ่งการกระทํา

ดงักลา่วของเสกสรรค์เป็นการขดัจงัหวะขณะท่ีอาจารย์กําลงับรรยาย สง่ผลให้อาจารย์ท่านนัน้เดิน

ออกจากห้องเรียนไปทนัที จากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ไมเ่พียงแสดงให้เห็นวา่เสกสรรค์คิดเห็นแตกต่าง

กบัคนสว่นใหญ่และขดัแย้งกบัอาจารย์ผู้สอน แตก่ารกระทําดงักล่าวยังสร้างความไม่พอใจให้กับ

                                                             
 

9
 เร่ืองเดียวกนั, 74. 
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เพ่ือนนกัศกึษาคนอ่ืน เป็นภาวะท่ีเข้ากบัสงัคมสว่นใหญ่ไมไ่ด้ ซึ่งในท่ีนีไ้ด้แก่เพ่ือนนกัศกึษาด้วยกนั 

เหตกุารณ์ดงักลา่วจึงเป็นความขดัแย้งท่ีแฝงด้วยความรู้สกึแปลกแยกและโดดเด่ียวไว้ด้วย 

 

 ... “อาจารย์ครับ  เราเรียนไปทําไม   ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรนอกจากพูดกันอยู่แต่ใน 

 ห้องนี”้ “แล้วคณุจะให้ผมทําอย่างไร” อาจารย์ถามงงๆ   “ทําอะไรสกัอย่างที่มนัจะแก้ปัญหา 

 บ้านเมืองได้” “คณุจะให้ผมไปไฮด์ปาร์คสนามหลวงงัน้รึ”  “นัน่ก็ยงัดีกว่าคุยกนัอยู่แค่นี”้  พอ 

 พูดประโยคสุดท้ายออกไป  อาจารย์ก็เก็บแฟ้มเดินออกนอกห้อง ผมรู้สึกเสียใจมาก  

 แต่ก็ไม่รู้จะทําอะไรเป็นการชดเชย ความเจบ็ปวดของตัวเองมันมีอยู่แล้วมากกว่านัน้  

 เพ่ือนฝูงในห้องหันมาติเตียนผมอึงม่ี ย่ิงทําให้ผมรู้สกึว้าเหว่หนักขึน้...10 

 

  ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้กับนักการภารโรงท่ีมีหน้าท่ีคอยดแูลอาคารเรียนภายใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกิดขึน้จากการท่ีเสกสรรค์กับเพ่ือนนักศึกษาจํานวนหนึ่งเข้าไปใช้

ห้องเรียนสอนหนงัสือให้กบัเดก็ด้อยโอกาสในช่วงกลางคืน แตภ่ารโรงไมย่อม โดยอ้างวา่เดก็เหลา่นี ้

ไมมี่สิทธิ ์ ใช้ห้องเรียน ทําให้เสกสรรค์กบัภารโรงมีเร่ืองปะทะ ขดัแย้งไมล่งรอยกันด้วยเร่ืองดงักล่าว

อยู่เสมอ 

 

  ความขดัแย้งกบับคุคลในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์สืบเน่ืองจากเหตกุารณ์ชุมนุม 

“14 ตลุา” พ.ศ. 2516 บุคคลกลุ่มนีไ้ม่เห็นด้วยกับการจัดการชุมนุมภายในมหาวิทยาลยั ทําให้

เสกสรรคซ์ึ่งเป็นผู้นําในการชุมนุมต้องปะทะและมีเร่ืองขดัแย้งกับบุคคลกลุ่มนีอ้ยู่เสมอ อนัได้แก่ 

เพ่ือนนกัศกึษา อาจารย์ และนกัการภารโรง 

  เสกสรรค์ขัดแย้งกับเพ่ือนนักศึกษาท่ีต้องการให้มีการจัดสอบปลายภาคตาม

กําหนดเดิมเน่ืองจากกําลงัจะสําเร็จการศกึษา ขดัแย้งและมีปากเสียงกบัอาจารย์ซึ่งเห็นว่าการปิด

ห้องเรียนนัน้เป็นการบังคับให้ทุกคนเข้าร่วมชุมนุมโดยปริยาย อีกทัง้วิธีการท่ีเสกสรรค์ใช้ปูน

ปลาสเตอร์หยอดรูกญุแจเพ่ือไมใ่ห้เปิดห้องเรียนได้ก็เป็นการทําลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลยัด้วย 

  

 ...ไม่นานก็มีอาจารย์ผู้ชายคนหนึง่เข้ามาต่อว่าผมอีก   “พวกคุณทําแบบนีไ้ม่ถกู  คนเขาไม่ 

อยากร่วมก็บังคบั” “ไม่ได้บงัคบั แต่ถ้ามีการสอบ หลายคนก็เข้าร่วมไม่ได้”  “แต่คณุทําลาย 

ของราชการ” อาจารย์ผู้นัน้ยืนยนัเสียงแข็ง “พวกเราจะตัดถนน ต้นไม้ขวางก็ต้องตัดทิง้”  

ผมตอบอย่างเฉียบขาดพอกัน “ผมไม่ยอมเป็นต้นไม้ให้คุณตัดหรอก” ว่าแล้วท่านก็ 

                                                             
 

10
 เร่ืองเดียวกนั, 78. 
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เดินหนีไปอย่างหัวเสีย ถึงตอนนีเ้ราเร่ิมรู้ตวัว่าขี่หลงัเสอืแล้ว...11 

 

 รวมทัง้ขดัแย้งกบัภารโรงซึ่งพยายามปฏิบตัิหน้าท่ีโดยพยายามจะเล่ือยตดัโซ่เพ่ือ

เปิดห้องเรียน เสกสรรค์จึงจําเป็นต้องขดัขวางการกระทํานัน้โดยขู่ว่า “ถ้าขืนเปิดประตผูมตีด้วยโซ่

เด๋ียวนีแ้หละ”12  

 

 เม่ือเสกสรรค์กลายมาเป็นนกัปฏิวตัิร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอยู่

ในป่า ก็มีเร่ืองขดัแย้งกบัคนในพรรคเช่นเดียวกนั โดยสาเหตหุลกัของความขดัแย้งไมล่งรอยกันนัน้

ก็เน่ืองมาจากเสกสรรค์มีความคิดเป็นของตนเองชดัเจน และมิได้เห็นคล้อยตามพรรคคอมมิวนิสต์

ทกุเร่ืองเหมือนเช่นสมาชิกสว่นใหญ่ เช่น การพยายามปรับเปล่ียนวิถีการดําเนินชีวิตของสมาชิก

โดยยึดหลกัการปฏิวตัิแบบจีนโดยมิได้คํานึงถึงบริบททางวฒันธรรม หรือการยกย่องแนวคิดการ

ปฏิวตัิแบบจีนอย่างไมลื่มหลืูมตา ไมเ่ปิดรับส่ิงใหม่ เป็นต้น จึงทําให้เสกสรรค์ถูกมองว่าเป็นคนท่ี

ปกครองยาก 

 

...ผมตกอยู่ในสภาพไม่มีงานทําอยู่พักหนึง่    เพราะไม่มีใครยอมรับว่าผมถกูย้ายมาเข้า 

หน่วย 20 ผู้นําหน่วยส่วนใหญ่คงจะไม่ค่อยเต็มอกเต็มใจต้อนรับเน่ืองจากรู้ดีว่าผม 

เป็นคนท่ีปกครองยาก  รายงานที่พวกเขาได้รับตัง้แต่ผมยงัไม่ได้เข้าป่าก็คงบ่งชดัว่า โดย

ความคิดแล้วผมไม่ได้คล้อยตามพรรคคอมมิวนิสต์ไปเสยีทกุเร่ือง...13 

 

  ไมเ่พียงเท่านัน้ เม่ือเสกสรรค์ไมเ่ห็นด้วยกับคนในพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ว่าในด้าน

ความคิดหรือการกระทํา ก็จะแสดงการต่อต้านออกมาอย่างชัดเจนเพ่ือแสดงให้เห็นว่าไม่พอใจ

หรือไม่ยอมรับเร่ืองดังกล่าว ดังท่ีปรากฏในกรณีต่างๆ เช่น การทําละครแหวกขนบของพรรค

คอมมิวนิสต์ โดยเสกสรรค์ไมก่ลา่วถึงหรือโฆษณาเป็นทํานองเชิดช ูยกย่องพรรคคอมมิวนิสต์แม้แต่

น้อย  

 

                                                             
 

11
 เร่ืองเดียวกนั, 117. 

12
 เร่ืองเดียวกนั. 

 
13

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เดินป่าเสาะหาชีวติจริง, 62. 
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...ผมถือโอกาสนีแ้ต่งละครซึง่ไม่มีเนือ้หาเอ่ยถงึพรรคคอมมิวนิสต์เลย   แต่จะว่าคดัค้านเขาก็

ไม่เชิงนกั ผมเพียงแต่เบ่ืองานศิลปะวรรณคดีที่จ้องแต่สรรเสริญพรรคดุจเทพเจ้าเต็ม

ที...หลงัจากการแสดงผ่านไป เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่คาดไว้แล้วก็ดังมาเข้าหู  ส่วนใหญ่

เป็นไปในทางลบ...14  

 

  การแสดงการตอ่ต้านและไม่พอใจคนกลุ่มหนึ่งในพรรคคอมมิวนิสต์ท่ีมกัส่ือสาร

กนัเองด้วยภาษาจีนเพ่ือกีดกนัไมใ่ห้คนหนุ่มสาวซึ่งหมายถึงเสกสรรค์ฟังเข้าใจ เสกสรรค์จึงแสดง

ความไมเ่ห็นด้วยโดยใช้ภาษาลาตินซึ่งสมาชิกในพรรคคอมมิวนิสต์ไมเ่ข้าใจกลบัไปบ้าง 

 

...ผมจงึต้องเก็บความไม่พอใจเอาไว้เสมอมา แต่แล้ววันหน่ึงผมก็ได้โอกาสระหว่าง

ที่มีการประชุมกันในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง    ซ่ึงผมจําไม่ได้แล้ว...พอได้จงัหวะผมก็หยอด

ภาษาลาตินซึ่งรู้อยู่ไม่ก่ีคําลงไป         เลน่เอาผู้นิยมภาษาจีนทัง้หลายทําหน้างนุงงกนัทัง้วง

“อยากรู้ก็ไปถามลงุไฟด ูทีคนอื่นยังพดูจีนกนัได้ ผมฟังไม่รู้เร่ือง” ผมตบท้ายอย่างสะใจ...15  

 

  รวมถึงกรณีท่ีเสกสรรค์ไม่เห็นด้วยกับความไม่จริงใจหรือท่ีเสกสรรค์มองว่าเป็น 

“การตีสองหน้า” ของสมาชิกผู้ใหญ่หรือคนเก่าแก่ในพรรคคอมมิวนิสต์ เน่ืองจากคนกลุ่มนีม้กัจะมี

อาหารดีๆ ไว้สําหรับกลุม่ของตนเองเท่านัน้ ขณะท่ีกลบัเรียกร้องให้สมาชิกหนุ่มสาวคนอ่ืนๆ กินอยู่

อย่างธรรมดา ลกัษณะดงักลา่วทําให้เสกสรรค์ตะโกนแสดงความไมพ่อใจและเสียดสีออกมา 

 

 ... “ฟักทองจงพินาศ!”      ผมเคยตะโกนออกมาจากข้างโรงครัวโดยทําเสียงล้อเลียน 

 การเปล่งคําขวัญแบบที่นิยมกันในขบวนคอมมิวนิสต์   ระยะนัน้เรากินฟักทองกนัอย่าง 

 ต่อเนื่องจนผมรู้สกึเอียนเต็มทน อนัที่จริงมนัไม่ใช่ความยากลําบากอะไรนกัหนาเม่ือเทียบกบั 

 สภาพที่ผมเผชิญมาที่ภูร่องกล้า       แต่ผมรู้ดีว่าคนเก่าหลายคนมีเสบียงอาหารจากเมืองจีน 

กกัตนุไว้เป็นพิเศษแอบทํากินสว่นตวั   ขณะที่พวกเราคนหนุ่มสาวถกูเรียกร้องให้กินอยู่  

เหมือนโยคี ผมไม่ชอบการตีสองหน้าแบบนี.้..16 
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 เร่ืองเดียวกนั, 63. 

 
15

 เร่ืองเดียวกนั, 66 - 67. 

 
16

 เร่ืองเดียวกนั, 68. 
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  สาเหตขุองความขดัแย้งประการต่อมา คือ ความขดัแย้งท่ีเกิดจากลกัษณะนิสยั

ของเสกสรรค์ท่ีเป็นคนยึดมัน่ในอตัตาและไมย่อมคน เช่น การทะเลาะวิวาทกับเด็กวดัเพราะยอม

ไม่ได้ท่ีถูกท้าทาย การชกต่อยกับรุ่นพ่ีท่ีกดข่ีข่มเหงให้ตนเองเช่ือฟังอย่างไร้เหตผุล การตอบโต้

อาจารย์ท่ีปฏิบตัิกบัตนเองอย่างไร้ความยตุิธรรม รวมถึงปฏิกิริยาตอ่ต้านผู้บงัคบับญัชาในท่ีทํางาน

ท่ีตําหนิตนเองอย่างรุนแรง นอกจากนัน้บคุลิกของเสกสรรค์ก็ยงัสร้างความไมพ่อใจให้กับผู้คนท่ีได้

พบเห็นด้วย เช่น ลักษณะท่ีก้าวร้าว อารมณ์ร้อน ก็สร้างความไม่พอใจให้กับเพ่ือนนักศึกษา ซึ่ง

ความไมพ่อใจดงักลา่วก็แสดงออกมาด้วยการประทบัรอยเท้าไว้ท่ีแผน่ป้ายหาเสียงของเสกสรรค์ 

 

...นอกจากไม่ได้แล้ว    ยังมีมือดีแอบประทับรอยตีนไว้บนแผ่นโปสเตอร์หาเสียงสอง

รอย     แสดงว่าอย่างน้อยท่ีสุดก็มีคนกลุ่มหน่ึงท่ีเกลียดชังผมเข้ากระดูกดํา     สว่น

นกัศกึษาที่ลงคะแนนให้ผมนัน้มีประมาณ 100 คน คิดย้อนหลงัดแูล้วความก้าวร้าว เลือด- 

 ร้อนของผมคงจะมีส่วนทําให้นักศึกษาหลายคนตกใจ    ทัง้ๆ ที่แนวคิดทัว่ไปอาจจะไป 

 ด้วยกนัได้ สาํหรับคนที่เกลยีดนัน้ อย่างไรเสยีผมก็คงทําให้เขาเห็นด้วยไม่ได้...17 

 

  นอกจากนัน้ ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของเสกสรรค์ยังมีหลายกรณีท่ีเกิดขึน้

โดยท่ีไมไ่ด้เจตนาจะสร้างความไมพ่อใจให้กบัผู้ อ่ืน เช่น ในพิธีเปิดงานนิทรรศการ เสกสรรค์กล่าว

เปิดงานเป็นทํานองวา่ไมเ่ห็นด้วยกบัพิธีเปิดท่ีเป็นทางการ กระทัง่เห็นวา่ไมจํ่าเป็นต้องมีพิธีเปิดงาน

เลย ซึ่งการกลา่วเช่นนีเ้ป็นการกระทําท่ีเสมือนไมไ่ว้หน้าและไม่ให้เกียรติคณบดีท่ีมาเป็นประธาน

พิธีในวนันัน้ 

 

 ... “ผมไม่เห็นด้วยกบัพิธีเปิดในครัง้นี ้มนัเป็นการทํางานแบบผักชีโรยหน้า เป็นการสบืทอด 

 ลกัษณะเอาหน้าเอาตาท่ีมีอยู่มากในสงัคมไทย...”  ...ผมถอนใจโล่งอก แต่ก็อดรู้สึกไม่ได้ 

 ว่าตัวเองไม่แฟร์กับคณบดี ท่านไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไรด้วยเลย   ทันทีที่พิธีเปิดเสร็จสิน้  

 ท่านคณบดีก็หันมาพูดกับผม “เสกสรรค์ เดี๋ยวไปหาที่ห้องหน่อยนะ” หาเร่ืองใส่ตัว 

 อีกแล้วซิกู ผมนึกในใจ...18 

 

  จะเห็นได้ว่าชีวิตของเสกสรรค์ในทุกช่วงของชีวิตล้วนแล้วแต่มีเร่ืองขัดแย้งและ

ปะทะกับผู้ คนรอบตัวอยู่ เสมอ  ไม่ว่าจะเ ป็นในช่วง ท่ี เ ป็น เด็กวัด  ช่ วง ท่ี เ ป็นนักศึกษา

                                                             
 

17
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, มหาวทิยาลัยชีวติ, 75. 

 
18

 เร่ืองเดียวกนั, 74. 
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มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ช่วงท่ีทํางานหลงัจากเรียนไม่จบ กระทั่งชีวิตการเป็นนักปฏิวตัิในป่า

ร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ โดยท่ีการปะทะขัดแย้งกับผู้คนของเสกสรรค์นัน้ก็เกิดขึน้จากสาเหตุ

หลายประการด้วยกัน ได้แก่ ความคิดเห็นแนวทางปฏิบัติท่ีไม่สอดคล้องกัน บุคลิกลกัษณะนิสยั

สว่นตวัของเสกสรรค์ท่ียึดมัน่ในอตัตาและไมย่อมคน รวมถึงความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้โดยท่ีเสกสรรค์

เองก็ไม่ได้เจตนา ภาพตัวแทนของเสกสรรค์ท่ีปรากฏในเหตุการณ์เหล่านีล้้วนแต่แสดงให้เห็น      

อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ท่ีเป็นคนขดัแย้งกบัผู้คนและสงัคม 

 

  1.2.2 เสกสรรค์ คือ นักรบป่า คนอยู่ป่า 

  เสกสรรค์ ประเสริฐกุล คือ นักรบป่า คนอยู่ป่า อัตลักษณ์นีป้รากฏผ่านการ

นําเสนอภาพของนกัรบท่ีจบัปืนร่วมตอ่สู้กบัพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในป่า และดํารงชีวิต

ด้วยวิถีของคนป่า กล่าวคือ เม่ือเสกสรรค์เข้าร่วมต่อสู้ ในป่ากับพรรคคอมมิวนิสต์ต้องหันมาจับ

อาวธุอยู่ภายใต้บรรยากาศของสงคราม การสู้รบ เผชิญกับเสียงระเบิดและควันปืน ตลอดจน

อนัตรายตา่งๆ เช่นนีอ้ยู่เสมอ 

  

...ขบวนใหญ่สง่ประสทิธิ ์ และจ๊ีดที่ชายแดน  จากนัน้คนเจ็บและคณะเดินทางเล็กๆ ได้ขึน้รถ 

จ๊ีปต่อไปยงัเมืองปากลายซึง่อยู่ริมนํา้โขง     คนบนรถสว่นใหญ่ไม่มีอาวธุ     หรือถ้ามีก็เป็น

 เพียงปืนสัน้ ด้วยเหตนุี ้ผมจงึเป็นผู้เดียวท่ีทําหน้าที่คุ้มกันรถซ่ึงปราศจากหลังคาวิ่งไป

 ตามถนนลูกรังโดยมีป่าเขาขนาบอยู่ทัง้สองข้าง           ผมน่ังอยู่ขอบท้ายสุดมือถอื 

อาร์ก้าซ่ึงขึน้ลําไว้แล้ว สายตาก็สอดส่ายดูเนินสูงท่ีรถวิ่งผ่านไปตลอดเวลา ถนนสาย

 นีอ้ยู่ไม่ห่างจากชายแดนไทยมากนกั       พวกลาวฝ่ายขวาชอบเข้ามาซุ่มตีรถฝ่ายรัฐบาลอยู่

 เนืองๆ...19 

 

  ในหน่วยงานท่ีเสกสรรค์สงักัดขณะเป็นนักปฏิวตัิอยู่ในป่า ภารกิจหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายทําให้เสกสรรค์ต้องเผชิญกับความลําบากและอันตรายมากมาย เช่นหน้าท่ีใน          

การคุ้มครองนกัศกึษาเดินทางไปยงัหน่วยต่างๆ หรือพาคนเจ็บไปรักษานัน้ เส้นทางดงักล่าวล้วน

แตเ่ป็นทางป่าและสว่นใหญ่ต้องอาศยัการเดินเท้า ทําให้ต้องเผชิญกบัสภาพแวดล้อมท่ีทัง้เลวร้าย

และอนัตรายเป็นอย่างย่ิง ทัง้จากฝนตก นํา้ป่า และไฟป่า ซึ่งในบางครัง้ก็ต้องฝ่าเผชิญกับสภาพ

ทารุณทัง้หมดในคราวเดียวกนั 

 

                                                             
19

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เดินป่าเสาะหาชีวติจริง, 58. 
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...เส้นทางดัง้เดิมของผมยังเต็มไปด้วยอุปสรรคเช่นเคย   พอออกจากภูร่องกล้าได้วัน 

 เดียว   ก็พบกบัฝนหลงฤดูซึง่ทําให้พวกเราต้องนอนหลบัท่ามกลางความเปียกชืน้อยู่ทัง้คืน  

 อนัที่จริงมนัไม่ใช่เร่ืองแปลกอะไรถ้าเราจะมีอปุกรณ์กนัฝนมาด้วย เม่ือเดินทางพ้นจากภูขดั  

 สิง่ที่เราเผชิญกลบัเป็นอีกแบบหนึง่  เส้นทางช่วงนีมี้แต่ไฟป่าลามเลยีไปทัว่ทัง้หบุ  บางครัง้ 

 ถงึขัน้ต้องกระโดดข้ามขอนไม้ที่กลายเป็นถ่านร้อนระอ ุ   บางช่วงก็ต้องว่ิงตัดทุ่งให้เร็วที่สดุ 

 ก่อนที่สายลมแรงจะพดัเปลวไฟลกุลามมาถงึ...20 

 

  นอกจากจะกลายเป็นนักรบอยู่ในป่าแล้ว ชีวิตในป่ายังทําให้เสกสรรค์ต้อง

ปรับเปล่ียนวิถีการดําเนินชีวิตของตนเองให้กลายเป็นคนอยู่ป่าไปด้วย กล่าวคือ พักอาศยัอยู่ใน

กระต๊อบไม้ ทําไร่ ปลกูผกั และท่ีสําคญัคือชีวิตในป่าเป็นวิถีท่ีต้องทําทุกอย่างเพ่ือความอยู่รอด

โดยเฉพาะเร่ืองปากท้อง เสกสรรค์จึง “จําเป็น” ต้องลา่และฆ่าสตัว์เพ่ือนํามาเป็นอาหารประทงัชีวิต 

ทัง้เพ่ือชีวิตของตนเองและมิตรสหาย เน่ืองจากอาหารการกินภายในป่ามิได้สมบรูณ์เหมือนวิถีชีวิต

ในเมือง  

 

...ที่น่ันไม่ได้มีผลหมากรากไม้อุดมสมบูรณ์เหมือนดังที่เราเข้าใจ       ถ้ามนัจะพอมีอยู่ 

 บ้างก็ไม่เพียงพอจะต่อลมหายใจของใครสกัคนหนึง่ให้ยืนยาวตามปรารถนา   ผลไม้ป่าเกือบ 

 ทกุชนิดมีเมลด็ใหญ่ซึ่งถกูห่อหุ้มไว้ด้วยเนือ้บางเฉียบ...เม่ือเป็นเช่นนีแ้ล้วผมจึงต้องเรียน- 

 รู้วิธีการทําบาป ไม่เพียงแต่เพ่ือตนเองเท่านัน้   หากเพ่ือความอยู่รอดของเพ่ือนมิตร 

 ที่บังเอิญมาโหยหิวอยู่ ด้วยกันด้วย...21 

 

...บางครัง้เวลาหาขอนไม้แห้งมาทําฟืน   พบตะขาบคลานออกมา   ผมจะถอืว่าเป็นลาภ 

 ปาก    เอามาย่างจนเปลือกร่อนเด็ดหัวเด็ดเขีย้วทิง้    เนือ้ข้างในรสเหมือนกัง้กระดาน  

 กิง้กือผมก็เคยย่างดู  แต่รู้สกึข้างในจะไม่มีเนือ้  วนัไหนฝนทําท่าจะตกผมชอบเอาขวดไป 

 รอหน้ารูแมงเม่าให้มันบินเข้าขวดหรือตวัไหนบินไม่เข้าก็จบัมนัยดัเข้าไป พอได้มากดงัใจ 

 ก็เอามนัลอยนํา้ในกะละมงั ปีกหลดุหมดก็คัว่กินได้เหมือนกุ้งฝอย...22 

 

                                                             
20

 เร่ืองเดียวกนั, 59. 

21
 เร่ืองเดียวกนั, 74. 

22
 เร่ืองเดียวกนั, 77. 
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  ภายหลงัจากท่ีเสกสรรค์ออกจากป่ากลบัมาใช้ชีวิตในสงัคมเมือง ประสบการณ์

การตอ่สู้และการใช้ชีวิตในป่ามากวา่ 5 ปี ก็ทําให้เสกสรรค์ถือวา่ตนเองเป็นนกัรบท่ีผา่นสมรภมิูและ

เผชิญอนัตรายมาอย่างโชกโชน 

 

...แม้สว่นใหญ่จะไม่ชํานาญเร่ืองการลอ่งแก่ง      แต่ถ้าจะพูดถงึประสบการณ์ที่ลุยผ่าน 

ความดุดันของชีวิต เขาย่อมไม่มีทางเอาตัวมาเทียบเคียงได้ เราเพียงไม่ชอบการอวด

โอ่แสดงตวั เพราะถือว่านักรบกับสุภาพบุรุษเกือบจะเป็นคําเดียวกนั...23 

 

  บทบาทนักปฏิวัติในป่าของเสกสรรค์ท่ีต้องจับอาวุธ สู้ รบในสงครามกลางป่า 

ประสบกบัความยากลําบาก อยู่ท่ามกลางอนัตรายตลอดเวลา และต้องปรับเปล่ียนวิถีชีวิตมาเป็น

คนอยู่ป่าดังท่ีนําเสนอมาข้างต้น แสดงให้เห็นอตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ท่ีเป็นนักรบป่าคนอยู่ป่า     

อีกทัง้เม่ือผา่นช่วงเวลานัน้มาแล้วเสกสรรค์ก็ยงันิยามตนเองวา่เป็น “อดีตนักรบ” ผู้ผ่านสมรภมิูมา

อย่างโชกโชน 

   

  1.2.3 เสกสรรค์ คือ คนสนใจปัญหาสังคม การเมือง การปกครอง 

  เสกสรรค์ ประเสริฐกุล คือ คนท่ีสนใจเร่ืองราวและความเป็นไปของสังคม 

การเมือง และการปกครอง และเข้าไปเก่ียวข้องกับเร่ืองราวดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในแง่ของ

ความคิดและกิจกรรมตา่งๆ ท่ีได้กระทํา 

  ความสนใจทางด้านการเมืองและสงัคมของเสกสรรค์มีจดุเร่ิมต้นมาจากการได้ไป

ศึกษาท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะนักเรียนแลกเปล่ียน ได้พบเห็นและอยู่ในบรรยากาศของ 

การเลือกตัง้ประธานาธิบดี ช่วงเวลาดงักลา่วทําให้เสกสรรค์เกิดความคิดเก่ียวกับสงัคมในอดุมคติ

ของตนเองวา่จะต้องอยู่บนพืน้ฐานในเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค และเร่ิมหันกลบัมา

พิจารณาสงัคมไทยอย่างจริงจงัด้วยมมุมองท่ีเปล่ียนไปจากเดิม 

 

 ...ชีวิตในโรงเรียนมธัยมอเมริกนัมีส่วนอย่างสงู   ในการกระตุ้นให้ผมมองกลบัมายงับ้านเกิด 

 เมืองนอนของตวัเอง...ถงึผมจะอยู่ในเมืองเลก็ๆ ของรัฐชนบทอย่างวิสคอนซิน  แต่ผลกระทบ 

 ของข่าวสารเหล่านี ้ก็มีต่อผมมากกว่าครัง้เดินลากรองเท้าฟองนํา้อยู่แถวบางปะกงหลายเท่า 

 ตวั ผมเร่ิมสนใจการเมืองและให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นทางการเมืองเป็นครัง้แรกแก่ 

 

                                                             
23

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ทางทากและสายนํา้เชี่ยว, 74. 
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หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินที่นัน่...24 

 

 ...แต่นัน่ก็เพียงพอแล้วที่จะเป็นบทปฐมนิเทศให้ผมในเร่ืองของสิทธิ  เสรีภาพ  ความ

เสมอภาคและศักดิ์ศรีของปัจเจกบุคคล  ผมรู้ชัดตัง้แต่ต้นว่าสังคมที่ผมต้องการอย่าง

น้อยก็ต้องมีสิ่งเหล่านีเ้ป็นองค์ประกอบ  ไม่ใช่สงัคมที่แบ่งชัน้วรรณะหรือใช้อํานาจตาม

อําเภอใจ...25 

 

  ความสนใจในเร่ืองสังคมการเมืองดังกล่าวทําให้เสกสรรค์เข้าไปเก่ียวข้องกับ

กิจก รรมต่ าง ๆ  ไม่ ว่ า จะ เ ป็น กิจ กร รม เ ก่ี ยวกับสัง คมและ การ เ มือ ง ท่ี จัด ขึ น้ ภายใน

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เช่น การตัง้กลุ่มสนทนาการเมือง การจัดนิทรรศการเก่ียวกับการเมือง 

เป็นต้น รวมทัง้การเป็นอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตัง้ โดยกิจกรรมท่ีเสกสรรค์เข้าไป

เก่ียวข้องนัน้มีทัง้ท่ีเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษา และกิจกรรมท่ีนอกเหนือจากการศึกษาคือเกิดจาก

ความสนใจของเสกสรรค์เอง 

 

 ...ผมฟังแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนักเพราะความรู้เก่ียวกบัการเมืองของตนมีอยู่อย่างจํากดัเต็ม

ที ส่วนความสนใจนัน้มีมากขึน้เร่ือยๆ  ใกล้วนัเลอืกตัง้   มีประกาศรับสมัครนักศกึษาเข้า

สงัเกตการณ์การเลอืกตัง้ติดอยู่แถวประตดู้านท่าพระจนัทร์  ตรงใต้ประกาศมีโต๊ะเลก็ๆ  วาง

สมดุไว้ให้ลงช่ือ ผมรีบใส่ช่ือตัวเองลงไปทันที  เพราะเกิดมายังไม่เคยเห็นการเลือกตัง้

ระดับชาติ อยากจะรู้ว่าเป็นอย่างไร...26 

 

  นอกจากจะสนใจเร่ืองการเมืองการปกครองแล้ว เสกสรรค์ยังให้ความสําคญักับ

ปัญหาสงัคม ความเดือดร้อนทกุข์ยากของประชาชนในสงัคม และต้องการท่ีจะเข้าไปช่วยบรรเทา

ความทกุข์ยากเหลา่นัน้ด้วย 

 

 ...อาจารย์ครับ เราเรียนไปทําไม ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรนอกจากพูดกันอยู่แต่ในห้อง

นี”้ “แล้วคณุจะให้ผมทําอย่างไร”  อาจารย์ถามงงๆ  “ทําอะไรสักอย่างที่ มันจะแก้ปัญหา 

                                                             
24

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, มหาวทิยาลัยชีวติ, 50. 

25
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วหิารที่ว่างเปล่า, 159 – 160. 

26
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, มหาวทิยาลัยชีวติ, 52. 



136 
 

 บ้านเมืองได้”...27 

 

  ความตัง้ใจดงักลา่วทําให้เสกสรรค์พยายามเข้าไปช่วยเหลือคนยากไร้ให้มีโอกาส

มีชีวิตท่ีดีขึน้ เช่น การรวมกลุม่กบัเพ่ือนช่วยสอนหนงัสือให้กบัเดก็ซึ่งเป็นลกูจ้างในโรงอาหาร โดย

หวงัวา่หากเดก็เหลา่นีมี้การศกึษาสงูขึน้ก็อาจเปิดโอกาสให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ได้ แต่ทําได้เพียง

ไมน่านก็ต้องล้มเลิกกิจกรรมดงักลา่วไป เป็นต้น 

 

 ...ผมพยายามชวนเพ่ือน  ‘สภาหน้าโดม’   จดัสอนหนงัสอืกลางคืนให้กบัเด็กเหล่านี ้  คิดเอา 

 ง่ายๆ ว่าถ้าพวกเขาสอบเทียบชัน้ประถมและมธัยมไปเร่ือยๆ ไม่นานคงสอบเข้ามหาวิทยาลยั 

 ได้ ถงึตอนนัน้เราอาจหาเงินมาช่วยกนัสง่พวกเขาเรียน  แต่ผมกบัเพื่อนๆ ช่วยกนัสอนหนังสอื 

 กลางคืนอยู่ได้ไม่นานก็ต้องเลกิไป    เพราะคนเรียนเหนื่อยอ่อนจากการงานประจําจนนั่งหาว 

 ไม่หยดุ...28 

 

  ความสนใจปัญหาสงัคม ความทกุข์ร้อนของผู้คน และระบบการเมืองการปกครอง

ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องและสมัพนัธ์อย่างแยกกนัไมอ่อกนัน้ เป็นพืน้ฐานท่ีทําให้เสกสรรค์เข้าไปร่วม

ชุมนุมต่อสู้ ในเหตกุารณ์ “14 ตุลา” ปี พ.ศ. 2516 ซึ่งเสกสรรค์ก็มีบทบาทสําคัญในการชุมนุม

ดงักลา่วจนกลายเป็นภาพจําของผู้คนและสงัคมเสมอมา 

 

 ...หลงัจากขบวนผู้ประท้วงรัฐบาลออกจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ในตอนเที่ยงของวนัที่ 

 13 ตลุาคม 2516 การติดต่อจากกรรมการศนูย์กลางนิสตินกัศกึษาฯ   ที่เคยมีมาถงึผมเป็น

 ระยะๆ ก็ขาดหายไป ด้วยเหตนุีผ้มจงึพาขบวนเคลือ่นไปข้างหน้าอย่างช้าสดุเท่าที่จะทําได้...

 ขณะที่ยืนอยู่บนหลงัคารถกระจายเสียงซึ่งเรียกกนัติดปากว่ารถบัญชาการ ผมมองเห็นแถว

 ของผู้คนอดัเบียดกนัอยู่บนถนน  จากสะพานเฉลมิวนัชาติถงึเสาชิงช้า ซึง่เข้ามาตดักบัถนน

 ราชดําเนินตรงอนสุาวรีย์ฯ พอดี  เม่ือมองจากมุมนีจ้งึไม่ใช่แถวยาวธรรมดา   หากเป็นคลืน่

 มนษุย์ที่ปรากฏตวัเป็นรูปกากบาทหรือไม้กางเขน...29 

 

                                                             
27

 เร่ืองเดียวกนั, 78. 

28
 เร่ืองเดียวกนั, 77. 

 
29

 เร่ืองเดียวกนั, 128. 
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  ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับสังคม การเมืองการปกครอง 

กระทั่งการเข้าร่วมทําสงครามในป่ากับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยด้วยนัน้ แสดงให้เห็น  

อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ในด้านท่ีเป็นคนสนใจสงัคม การเมือง และการปกครอง อนัเป็นพืน้ฐาน

สําคญัท่ีชกันําให้เสกสรรค์เข้าไปเก่ียวข้องกบัการตอ่สู้ทางการเมือง และเหตกุารณ์สําคญัๆ ในชีวิต 

 

  1.2.4 เสกสรรค์ คือ ผู้นํา 

  เสกสรรค์ ประเสริฐกุล คือ ผู้ นําในเหตกุารณ์และบริบทต่างๆ ซึ่งในชีวิตช่วงวัย

หนุ่มปรากฏในบทบาทของผู้นํานกัศกึษาในเหตกุารณ์ “14 ตลุา” พ.ศ. 2516 การเคล่ือนไหวชุมนุม

ตอ่สู้ทางการเมือง โดยอตัลกัษณ์ผู้ นําของเสกสรรค์นัน้แสดงให้เห็นจากภาพตวัแทนของผู้ นําท่ีมี

คณุลกัษณะของ “ผู้นําท่ีดี” ทัง้การปฏิบตัิตอ่ผู้ตามและผลสําเร็จของกิจกรรมดงักลา่ว 

  เสกสรรค์ เป็นผู้ นํา ท่ี มีความเด็ดขาด  ใ ช้ความแข็งก ร้าวและดุดันอย่าง

สมเหตสุมผลและเหมาะสมเพ่ือควบคมุและดําเนินสถานการณ์ตา่งๆ ให้ผา่นไปอย่างเรียบร้อย เช่น 

การเป็นผู้นํานกัศกึษาในเหตกุารณ์ “14 ตลุา” เสกสรรค์ต้องคอยดําเนินการให้การชุมนุมผ่านไป

อย่างราบร่ืนและเป็นไปตามท่ีได้วางแผนไว้ ดังเช่นในเหตุการณ์ท่ีเสกสรรค์ต้องเผชิญหน้ากับ    

ภารโรงท่ีพยายามขดัขวางการดําเนินงาน ก็จําเป็นต้องใช้ความเดด็ขาดจดัการปัญหานี ้

 

... “คณุไม่ร่วมก็อย่าขวาง    ถ้าขืนเปิดประตูผมตีด้วยโซ่เด๋ียวนีแ้หละ”  เขาผงะออกไปอย่าง 

 ตระหนกเพราะสีหน้าแววตาของผมบ่งชัดว่าเอาจริง ผมเสียใจท่ีต้องทําอย่างนัน้ ปกติ 

แล้วผมมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัภารโรงหลายคน ไม่เคยที่จะดถูกูเหยียดหยามหรือแสดงท่าที 

ไม่สภุาพกบัใคร โคตรเหง้าของผมก็ไม่ได้มีฐานะต่างจากเขานกั  แต่อะไรจะเกิดขึน้ถ้าผม 

ไม่ใช้ความเด็ดขาดเข้าแก้ปัญหา...30 

 

  รวมถึงมีความเดด็ขาด ตดัสินใจแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหว่างการชุมนุมได้อย่าง

ฉบัไว แม้แตปั่ญหา “เลก็น้อย” อย่างเร่ืองห้องนํา้ท่ีไมมี่ใครสามารถตดัสินใจแก้ไขเร่ืองดงักลา่วได้ 

 

...มีคนมาร้องเรียนกบัผมว่าส้วมที่องค์การนักศกึษาฯ ใส่กญุแจ  ประชาชนเข้าไปไม่ได้ ไม่มี 

 ใครมีลกูกญุแจ    และไม่มีใครแก้ปัญหาตก    ผมรู้สึกหงดุหงิดเล็กน้อยท่ีเร่ืองแค่นีก้็ 

 ต้องมาบอก   แต่การตัดสินใจเป็นเร่ืองยากสําหรับคนหลายคนจริงๆ  ผมจงึเดินไปที่ 

 

                                                             
30

 เร่ืองเดียวกนั, 117. 
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 ตกึองค์การนักศกึษาฯ   โดดถีบประตูส้วมเบาะๆ สายยูก็หลดุออกมา  ทกุคนจงึมีส้วมใช้อีก 

 หนึง่ห้อง...31 

 

  เสกสรรค์เป็นผู้ นําท่ีให้ความสําคญักับผู้ตามท่ีอยู่ภายใต้การนําของตนเองก่อน

เสมอ เช่นในการชมุนุมต่อสู้ทางการเมือง เสกสรรค์คํานึกถึงความปลอดภยัของผู้ ร่วมชุมนุมเป็น

สําคญั และคอยอยู่เคียงข้างผู้คนเหลา่นัน้อย่างถึงท่ีสดุโดยเฉพาะอย่างย่ิงในยามท่ีเผชิญหน้ากับ

อนัตราย 

 

... “ประชาชนควรจะได้รับบทเรียนบ้าง” คู่สนทนาของผมตอบมาอย่างเย็นชา ฟังแล้วให้รู้สกึ 

 สะท้านลกึเข้าไปในอก “มันไม่ถกู  ถ้าเรารู้ว่าจะเกิดเร่ืองแล้วยังพาเขาไปเดือดร้อนอีก  

 มันไม่ถกู”       ผมยืนยนั...สําหรับผมแล้วการรับผิดชอบมวลชนเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง 

 ในการต่อสู้ ใดๆ   ถ้าไม่จาํเป็นต้องเสี่ยงภัยอันตรายก็ไม่ควรพาพวกเขาไปเสี่ยง หรือ 

 ถ้ามีความจําเป็นจริงๆ ผู้นําก็ควรอยู่เคียงข้างกับผู้ตาม ไม่ใช่คิดว่าให้ตวัเองปลอดภัยก่อน 

 สว่นประชาชนจะเป็นอย่างไรก็ได้...32 

 

  นอกจากนัน้เสกสรรค์ยงัเป็นผู้นําท่ีรับผิดชอบและดําเนินการตา่งๆ อย่างรอบคอบ 

รัดกุม และเป็นขัน้ตอนซึ่งผ่านการไตร่ตรองมาแล้วอย่างถ่ีถ้วน โดยให้ความสําคัญไปท่ีเร่ือง     

ความปลอดภยัของผู้ตามเป็นอนัดบัแรก เช่นในการชุมนุม “14 ตลุา” พ.ศ. 2516 เสกสรรค์ซึ่งเป็น

ผู้นํานกัศกึษาในเหตกุารณ์ครัง้นัน้ได้พยายามหาวิธีสําหรับรับมือกบัผู้ชมุนมุจํานวนมากท่ีกําลงัอยู่

ในอารมณ์รุนแรงหากเกิดการสลายการชมุนมุ 

 

...ผมยงัไม่ประกาศเร่ืองนีใ้ห้ผู้ชมุนุมทราบ  เพราะคิดว่าควรจะพบกบักรรมการศนูย์ฯ ที่ไป 

 เจรจากบัรัฐบาลเสยีก่อนในอันดับแรก    เพื่อทําความเข้าใจว่าข่าวที่ได้รับเป็นความจริง 

 อันดับต่อมาเพื่อปรึกษากนัว่าจะทําอย่างไรต่อไป      การที่จะบอกให้ประชาชนกลบับ้าน 

ไม่ใช่เร่ืองง่ายจะต้องมีวิธีการพอสมควร ผู้ชมุนมุมีจํานวนนบัแสน ต่างคนต่างจิตต่างใจ 

และต่างความคิด ทําอย่างไรจงึจะเห็นพ้องต้องกัน...33 

 

                                                             
31

 เร่ืองเดียวกนั, 122. 

32
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เดินป่าเสาะหาชีวติจริง, 41. 

33
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, มหาวทิยาลัยชีวติ, 131. 
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  เม่ือเสกสรรค์อยู่ในบทบาทของผู้นําภายใต้สถานการณ์ตา่งๆ แม้ว่าต้องเผชิญกับ

ความโหดร้าย อนัตราย หรือภาวะวิกฤต เสกสรรค์ก็จะขม่ความรู้สกึสว่นตวัท่ีทัง้หวาดกลวั หวัน่ไหว 

และเหน่ือยล้าเอาไว้ เพ่ือไมใ่ห้มีผลตอ่การตดัสินใจ และพยายามทําหน้าท่ีผู้ นําของตนเองอย่างดี

ท่ีสดุ เช่น การขม่ความรู้สกึหวาดกลวัท่ีเกิดขึน้ในเหตกุารณ์ชมุนมุ “14 ตลุา” 

 

...ความหวาดกลัวได้คลี่ตัวมาคลุมผมไว้ราวกับผ้าห่อศพ   ผมรู้สึกชาเฉียบและสั่น 

 สะท้านไปในเวลาเดียวกนั นี่เราจะต้องตายแล้วใช่ไหม...แต่ทัง้ๆ ที่กลวัถงึขนาดนัน้ ความ- 

 คิดเร่ืองหลบหนีก็ไม่เคยเล็ดลอดเข้ามาในหัวผมแม้แต่นิดเดียว   ผมนัง่เงียบอยู่พัก 

 หนึง่  เม่ือมองไปรอบๆ  ตวัก็เห็นมีเพียงนักศกึษารุ่นน้องๆ จํานวนหนึง่อยู่บนหลงัคารถ ทัง้ 

หมดนัน้ไม่มีใครเป็นผู้นํานักศกึษาที่เป็นทางการแม้แต่คนเดียว...34 

  

  การเป็นผู้ นําของเสกสรรค์ในบทบาทของผู้ นํานักศึกษาในเหตกุารณ์ชุมนุม “14 

ตลุา” พ.ศ. 2516 แสดงให้เห็นอตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุท่ีเป็นผู้นําซึ่งมีคณุลกัษณะของ

ผู้นําท่ีดี กลา่วคือ เป็นผู้นําท่ีมีความเดด็ขาด ตดัสินใจได้อย่างรอบคอบเหมาะสมกับสถานการณ์

นัน้ๆ โดยให้ความสําคัญและคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ตามเป็นอันดับแรก อีกทัง้ยังข่ม

ความรู้สึกส่วนตัวเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการทําหน้าท่ี บั่นทอนความเช่ือมัน่ หรือกระทบต่อ

จิตใจของผู้ตามได้ 

 

  1.2.5 เสกสรรค์ คือ คนยดึม่ันในอัตตา 

  เสกสรรค์ ประเสริฐกุล คือ คนยึดมัน่ในอัตตา เช่ือมัน่ในการกระทําของตนเอง 

และยึดตนเองเป็นหลกั ไมย่อมคนและพร้อมจะตอบโต้กลบัทันทีเม่ือเกิดความขดัแย้งกับผู้ อ่ืน ถูก

ขดัใจ ถกูขดัขวางความตัง้ใจหรือความต้องการของตนเอง โดยไม่คํานึงว่าบุคคลท่ีตนเองตอบโต้

นัน้เป็นใคร หรืออาจสร้างความเดือดร้อนให้กบัตนเองได้ก็ตาม ดงัเช่นเหตกุารณ์ท่ีเสกสรรค์มีเร่ือง

บาดหมางกบักลุม่รุ่นพ่ีท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เน่ืองจากไม่ให้ความเคารพและไม่ยอมปฏิบัติ

ตามคําสัง่ 

 

 ...ผมไม่มีทางเลอืกนอกจากจะเดินสวนออกไปอย่างใจดีสู้ ‘สงิห์’ “เฮ้ย มงึมานี่ซิ” คนหนึง่ใน

 กลุม่เรียกอย่างเฉียบขาด แสดงว่าจําผมได้ ผมรู้สึกร้อนฉ่าไปทัง้ใบหน้า เลือดฉีดแรงไป

 ทุกขุมขน ทุกหยดหยาดดูเหมือนเดือดพล่าน เขาลว่งเกินผมมากเกินไปแล้ว “มีอะไรรึ” 

                                                             
34

 เร่ืองเดียวกนั, 135. 



140 
 

 ผมเดินเข้าไปหา มือเท้าสะเอวถ่างขา อกยืดเต็มท่ี เพียงแค่เห็นท่าทีของผมพวกเขาก็ตา

 ลกุวาว   คนหนึง่รูปร่างสงูใหญ่ที่สดุกวาดสายตามองผมจากหวัจรดปลายเท้า   “มงึแน่มาก

 เรอะ” เขาตะคอกใส ่  แต่ผมตดัสนิใจจะไม่กลวัเสยีแล้ว   “ก็ไม่แน่หรอก ผมเพียงแต่มาเรียน

 หนงัสอื” ผมตอบเรียบๆ มือยังเท้าสะเอวอยู่ ฝ่ายตรงข้ามย่ิงทวีความเกรีย้วกราด “มงึเอากบั

 กไูหม”   “ผมมากบัเพื่อน วนันีไ้ม่อยากมีเร่ือง”     ผมสะกดกลัน้ความรู้สกึอย่างยากเย็นแล้ว

 เดินดุ่มๆ ออกไปได้ไม่ถงึสบิก้าว ผมก็หยดุกกึ ‘ทําไมมึงต้องยอมให้เขาทําอย่างนี ้กูก็คน

 สู้คน’  ผมนึกในใจ มันจะเป็นใครมาจากไหนไม่สําคัญ  ถ้าล่วงเกินกันขนาดนีก้็ต้อง

 เจอกัน...ผมเดินกลับไปที่คนกลุ่มนัน้อีก  “ผมไม่กลัวคุณหรอก  แต่วันนีม้ากับเพ่ือน 

 ทีหลังอย่าท้าก็แล้วกัน”...สําหรับผมการประกาศสงครามได้ผ่านไปแล้ว...35  

 

  จากเหตกุารณ์ดงักลา่วจะเห็นวา่เม่ือเสกสรรค์ถกูปฏิบตัิจากรุ่นพ่ีอย่างหยาบคาย

และกระทบตอ่ความรู้สกึของเสกสรรค์ ทําให้ยอมรับไม่ได้จนต้องโต้ตอบกลบัไปอย่างไม่คํานึงถึง

ผลท่ีจะตามมา สง่ผลให้เสกสรรค์ถกูเพ่งเลง็จากรุ่นพ่ีเร่ือยมาจนในท่ีสดุก็มีเร่ืองชกตอ่ยกนั  

 

  เม่ือใดก็ตามท่ีเสกสรรค์รู้สกึวา่ไมไ่ด้รับความเป็นธรรมและกําลงัตกเป็นฝ่าย “ถูก

กระทํา” หรือ “ถูกรังแก” ก็พร้อมท่ีจะโต้ตอบกลบัไปอย่างไม่เกรงกลัวแม้ว่าบุคคลผู้นัน้จะเป็น

อาจารย์ก็ตาม ดงัเช่นกรณีท่ีเสกสรรค์ไมไ่ด้รับความยตุิธรรมจากอาจารย์ท่านหนึ่ง ท่ี “จงใจ” ไม่ให้

เสกสรรค์ได้รับทนุการศกึษาเพียงเพราะเคยมีเร่ืองบาดหมางกันมาก่อน ทําให้เสกสรรค์ฝังใจและ

เม่ือสบโอกาสก็หาทาง “แก้เผด็” กลบัไปได้ในท่ีสดุ 

 

 ...และการสมัภาษณ์ก็สิน้สดุลงอย่างรวดเร็ว ผมรู้ดีว่าไม่ต้องไปดูผลให้เสียเวลา มันเป็น 

 การสอบชิงทุนที่อยุติธรรมที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา กว่าผมจะแก้เผ็ดได้ก็ผ่านขึน้ชัน้ปีที่

สามไปแล้ว...วนัหนึง่ผมก็ประจนัหน้ากบัอาจารย์ผู้นัน้อีกจนได้ขณะที่กําลงัรอลฟิต์      “เธอ

อ่านป้ายไม่ออกรึไง”  ท่านกระชากเสยีงตามแบบฉบบั  “อ่านออก แต่มนัเม่ือย ไม่อยากเดิน” 

 “แต่นกัศกึษาไม่มีสทิธิใ์ช้” อาจารย์ยังยืนยนัไม่ให้ผมเข้าลฟิต์   ผมรู้สกึเดือดปดุๆ ขึน้มาทนัที 

แต่ก็ตอบกลบัไปด้วยนํา้เสยีงที่เย็นชา     “เราต่างคนต่างก็ไม่ได้สร้างลฟิต์นี ้   ไม่มีใครมีสทิธิ ์

มากกว่าใคร”   ปรากฏว่าได้ผล   ท่านเดินสะบัดก้นลงบันไดไปทันที ผมยิม้กร่ิมอยู่ใน 

 ลิฟต์อย่างพอใจ...36  

 

                                                             
 

35
 เร่ืองเดียวกนั, 60 – 61. 

36
 เร่ืองเดียวกนั, 69 – 70. 
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  ทํานองเดียวกนักบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตการทํางาน เสกสรรค์มีปากเสียงกับ

ผู้บงัคบับญัชาถึงสองครัง้และตอบโต้กลบัไปทกุครัง้ เพราะลกัษณะท่ีเป็นคนไม่ยอมคนและยึดมัน่

ในการกระทํา การตัดสินใจของตนเอง กล่าวคือ เสกสรรค์มีปัญหากับครูฝึกซึ่งถือได้ว่าเป็น

ผู้บงัคบับญัชา เม่ือถกูวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเสกสรรค์ก็ทนไม่ได้จนเกือบใช้กําลงัจัดการกับ

สถานการณ์ท่ีกําลงัเผชิญอยู ่

 

 ...เราเถียงกนัอยู่พกัใหญ่ท่ามกลางความงนุงงของเพ่ือนใหม่ๆ ของผม ซึง่ปกติแล้วจะไม่กล้า 

 ทําเช่นนีก้บัผู้บังคบับญัชา   ผมถกูครูฝึกวิพากษ์วิจารณ์อย่างสาดเสียเทเสีย จนตัวเอง

เกือบจะระงับอารมณ์ไม่อยู่    ขยับแล้วขยับอีกจะใช้กําลังเข้าตัดสิน    “ผมขอลาออก

ตัง้แต่วนันีเ้ป็นต้นไปไม่เอาแล้ว ไม่ทําอีกแล้ว ผมจะกลบัเมืองไทย” ในที่สดุผมก็โพลง่ออกมา 

เพราะไม่รู้จะหาทางออกอะไรที่ดีกว่านี ้จติใจอิสระนัน้เป็นทัง้คําอวยพรและคําสาปแช่ง

ของสวรรค์ มันทําให้ผมกล้าทําอะไรบางอย่างที่บางคนอาจไม่กล้า แต่มันก็ก่อความ

เดือดร้อนให้กับชีวิตของผมมาตลอดตัง้แต่วัยเยาว์...37  

 

  เช่นเดียวกันเม่ือเสกสรรค์ถูกต่อว่าจากบรรณาธิการหนังสือวิทยาสารเก่ียวกับ

กฎเกณฑ์ในการทํางาน ท่ีกําหนดให้เสกสรรค์ต้องเข้าทํางานเป็นเวลา ก็ทําให้เสกสรรค์เกือบ

ตดัสินใจลาออกอีกครัง้เพราะความท่ีเป็นคนไม่ยอมคนและไม่ชอบการตกอยู่ในภาวะท่ีถูกบีบ

บงัคบั ซึ่งถึงแม้วา่ท้ายท่ีสดุเสกสรรค์จะยอมปฏิบตัิตามข้อกําหนดดงักลา่ว แตก่็เป็นการยอมรับใน

ลกัษณะท่ี “จํายอม” อย่างหลีกเล่ียงไมไ่ด้ 

 

 ... “ใช่ แต่งานออฟฟิศมนัไม่เหมือนงานอย่างอื่น มนัต้องเข้าออกเป็นเวลา”  “แต่ผมก็ทํางาน

ของตวัเองเสร็จตามกําหนดเวลาทกุชิน้ ผมเป็นนกัเขียนก็ต้องออกไปดโูลกภายนอกบ้าง บาง

ทีผมก็ไปนั่งเขียนอยู่ตามร้านกาแฟร้านข้าวแกง”    “ผมเข้าใจ แต่ผมไม่สบายใจ...เขามองว่า

คณุออกไปได้แต่เขาออกไปไม่ได้อย่างคุณ”  หวัหน้ากอง บก. ของผมอธิบาย   “แล้วจะให้ผม

ทํายงัไง”  ผมถามด้วยความรู้สกึอดึอดัอย่างย่ิง      “ถ้าคณุอยากจะทํางานที่นี่ต่อไปก็ต้องมา

ทํางานตามเวลา”    ผมน่ิงอึง้ไปครู่หน่ึง  สันดานไม่ยอมลงให้ใครเร่ิมแสดงอํานาจของ

มันอีกแล้ว   ในวูบหน่ึงผมคิดจะลาออกแต่แล้วก็ช่ังใจไปมา  ในที่สดุผมก็สรุปว่าตวัเอง

ยงัไม่อยากตกงานอีก “ตกลง” ผมรับปาก แต่ในใจนัน้ยังคงคัดค้านอยู่ อือ้อึง...38  

                                                             
37

 เร่ืองเดียวกนั, 87. 

38
 เร่ืองเดียวกนั, 97. 
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  เหตุการณ์ความบาดหมางและการปะทะท่ีเกิดขึน้ทัง้กับรุ่นพ่ี อาจารย์ และ

ผู้บังคบับัญชาในท่ีทํางาน ล้วนแต่เกิดจากความไม่ยอมคนของเสกสรรค์ เช่ือมั่นและยึดมั่นใน

ความคิด ความต้องการ และการตดัสินใจของตนเอง ดงันัน้ เม่ือถกูขดัขวางหรือถูกปฏิบัติอย่างไม่

เหมาะสมก็จะตอบโต้กลบัไปโดยไมค่ํานึงถึงผลท่ีจะตามมา แสดงให้เห็นอตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ใน

ด้านท่ีเป็นคนยึดมัน่ในอตัตาของตนเองได้อย่างชดัเจน 

 

  1.2.6 เสกสรรค์ คือ คนแปลกแยก 

  เสกสรรค์ ประเสริฐกุล คือ คนแปลกแยก อตัลักษณ์ในด้านนีป้รากฏผ่านภาพ

ตวัแทนของเสกสรรค์ท่ีเข้ากับผู้คนส่วนใหญ่ในกลุ่มหรือสงัคมท่ีตนสังกัดอยู่ไม่ได้ เน่ืองมาจาก

ความคิดและการกระทําแตกตา่งกบับคุคลเหลา่นัน้อนัเป็นสาเหตใุห้เสกสรรค์ขดัแย้งกับผู้คนและ

สงัคมอยู่เป็นประจํา ตัง้แต่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กระทั่งเข้าป่าเป็นนักปฏิวัติ

ร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสต์  

  ในสงัคมมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เสกสรรค์แปลกแยกและเข้ากบัรุ่นพ่ีและเพ่ือน

นกัศกึษาสว่นใหญ่ไมไ่ด้ สว่นหนึ่งก็เป็นผลมาจากท่ีเสกสรรค์มีเร่ืองบาดหมางกับรุ่นพ่ีทําให้เพ่ือน

นกัศกึษาด้วยกนันัน้ไมอ่ยากคบหาเพราะเกรงวา่จะถกูเพ่งเลง็ตามไปด้วย  

 

...วนัปฐมนิเทศทําให้ผมเงียบซมึไปพักใหญ่    ไม่อยากพูดกบัใคร  ไม่อยากยุ่งเก่ียวกบัอะไร 

ชีวิตผมถกูถอนรากมาจากหมู่บ้านมากกว่าสองปีแล้ว          หวงัจะอาศยัมหาวิทยาลยัเป็น

หมู่บ้านแห่งใหม่ก็ถกูรังเกียจเดียดฉันท์เสียตัง้แต่แรกด้วยเราไม่ยอมก้มหวัให้คนจํานวน

หนึง่    เวลาผ่านไปไม่นานผมยงัได้รับรู้เพิ่มขึน้อีกว่านอกจากจะถูกแอนตีเ้ป็นการเฉพาะ 

ตัวแล้ว ผมยังถกูเพ่งเล็งในฐานะที่อยู่แผนกรัฐศาสตร์อีกด้วย...39 

 

  รวมทัง้ รู้สึกแปลกแยกกับบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่ีไร้      

แก่นสาร ผู้คนมีแต่ความฟุ้ งเฟ้อ อีกทัง้เม่ือคิดจะสร้างสรรค์ส่ิงใดก็ถูกปฏิเสธและไม่ประสบ

ผลสําเร็จอยู่เสมอ ทําให้เสกสรรค์รู้สกึเบ่ือหน่ายและแปลกแยกกบัสงัคมสว่นใหญ่ของท่ีน่ี 

 

...ผมรู้สกึสิน้หวงักบัการสร้างสรรค์ใดๆ  ในมหาวิทยาลยั รู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ 

 

 

                                                             
 

39
 เร่ืองเดียวกนั, 61. 
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ที่น่ัน นับวันยิ่งพูดกับใครไม่รู้เร่ือง และนบัวนัย่ิงไม่มีเหตุผลจะอยู่ต่อไป...40 

  

  ภายหลงัจากเหตกุารณ์ “14 ตลุา” พ.ศ. 2516 เสกสรรค์กับเพ่ือนท่ีเป็นแกนนํา

มวลชนตอ่สู้กบัรัฐบาลก็ถกูเพ่งเลง็ ตอ่ต้าน และกีดกนัพืน้ท่ีและโอกาสตา่งๆ ในสงัคมจากบุคคลท่ี

มีอํานาจ รวมทัง้ถูกต่อต้านจากบุคคลทั่วไป เสกสรรค์ต้องพบกับสภาพท่ีไม่มีผู้ ใดรับเข้าทํางาน 

การตะโกนดา่ทอขบัไลก่ลางท่ีสาธารณะ กลายเป็นคนไมมี่ท่ียืนในสงัคม ตกอยู่ในภาวะแปลกแยก 

สงัคมไมต้่อนรับ และถกูโดดเด่ียวในสงัคม 

 

...นอกเหนือจากถกูติดตามและคกุคามอยู่เนืองๆ แล้ว   ตัวเองยังถกูปฏิเสธโดยบรรดา

ผู้คนท่ีมีฐานะครอบงาํในสังคมอย่างถึงท่ีสุด   บางครัง้นัง่กินข้าวอยู่ในร้านอาหารก็ถกู

ตะโกนหยามหยัน เดินสวนกบัคนบางกลุม่เขาก็มองมาด้วยสายตาที่ทัง้หวาดกลัวและ

ชิงชังระคนกัน      และที่สาํคัญที่สดุคือ   ไปสมัครงานท่ีไหนก็ไม่มีใครรับ...ไม่มีที่ว่าง 

สําหรับผมในสังคมไทย...41 

 

  เม่ือเสกสรรค์ประสบกับภาวะแปลกแยกในสังคมเมืองจึงตดัสินใจเข้าป่าต่อสู้

ร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แต่ถึงกระนัน้เม่ือเข้าไปอยู่ในสงัคมใหม่เสกสรรค์ก็ยัง

ขดัแย้งกบัผู้นําในพรรคคอมมิวนิสต์ เน่ืองจากมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน ทําให้เสกสรรค์เข้ากับ

คนในพรรคคอมมิวนิสต์ไมค่อ่ยได้ ย่ิงไปกวา่นัน้ยงัถกูมองวา่เป็นบุคคลท่ีปกครองยาก สร้างความ

เส่ือมเสียและเป็น “พิษภยั” ตอ่พรรคคอมมิวนิสต์ อาจกล่าวได้ว่าสงัคมในพรรคคอมมิวนิสต์มิได้

มองวา่เสกสรรค์เป็นสว่นหนึ่งด้วย 

 

 ...ในทศันะของหลายคนท่ีมีอํานาจอยู่ในป่า หรืออยู่ในระหว่างแสวงหาอํานาจในโครงสร้าง 

 ขบวนปฏิวติั   ผมเป็นทัง้ ‘หญ้าพิษ’ เป็นทัง้พวก ‘ลัทธิวีรชนเอกชน’ กระทั่ งเป็นพวก  

 ‘ลัทธิแก้’ ซ่ึงหมายถงึว่า ‘บังอาจ’ ไปแก้ไขทฤษฎีอัน ‘ศักดิ์สิทธ์ิ’ ของมาร์กซ์ - เลนิน 

 ...แต่ในความรู้สกึของผม  กลบัไม่ได้คิดว่าตวัเองเป็นอะไรเลยนอกจากปัญญาชนคนหนึง่ที่ 

 ห่วงใยบ้านเมืองและพยายามคิดหาทางออกต่างๆ ให้ประเทศชาติ...42 

                                                             
 

40
 เร่ืองเดียวกนั, 77. 

 
41

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เดินป่าเสาะหาชีวติจริง, 32 - 33. 

 
42

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วหิารที่ว่างเปล่า, 218. 
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  เสกสรรค์มกัจะเกิดความรู้สกึเข้ากบัผู้คนและสงัคมสว่นใหญ่ไมไ่ด้ ไมว่า่จะเป็นใน

สงัคมมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สงัคมทัว่ไป หรือกระทัง่สงัคมในป่ากบัพรรคคอมมิวนิสต์เน่ืองด้วย

ความคิดและการกระทําท่ีแตกต่างกัน ทําให้เสกสรรค์รู้สึกโดดเด่ียวคล้ายกับเป็นคนส่วนน้อยใน

สงัคม เหลา่นีแ้สดงให้เห็นอตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ในด้านท่ีเป็นคนแปลกแยกจากผู้คนและสงัคม

สว่นใหญ่เสมอ 

  

  1.2.7 เสกสรรค์ คือ ผู้ชายท่ัวไป 

  เสกสรรค์ ประเสริฐกุล คือ ผู้ ชายทั่วไป อัตลักษณ์ดังกล่าวปรากฏให้เห็นใน

บทบาทของผู้ชายหรือสามีและบทบาทของพ่อ ซึ่งบทบาททัง้สองด้านของเสกสรรค์ก็แสดงให้เห็น

ว่าเสกสรรค์นัน้เป็นเพียงผู้ ชายธรรมดาเฉกเช่นผู้คนทั่วไป กล่าวคือ เม่ือเสกสรรค์ตกอยู่ในห้วง

อารมณ์รัก ก็รู้สึกห่วงหาอาลยัเม่ือต้องอยู่ห่างไกล มีความสขุเม่ือได้อยู่ด้วยกันและเป็นทุกข์เม่ือ

ต้องพลดัพรากกนั ดงัเช่นในกรณีท่ีเสกสรรค์ตดัสินใจเข้าป่าไปทําสงคราม ซึ่งในช่วงแรกนัน้เป็น

การเดินทางแต่เพียงลําพังปราศจากคนรักร่วมเดินทางไปด้วย ทําให้เสกสรรค์เป็นทุกข์ แสดง

อาการรัง้รอเพ่ือจะยืดเวลาของการจากลาให้นานท่ีสดุ และปรารถนาให้คนรักเปล่ียนใจและร่วม

เดินทางไปด้วย  

 

...ความหมองหม่นได้เข้ามาเกาะกุมหัวใจผมอีกครัง้หน่ึง    มิไยว่าจะอ้อนวอนสกัเพียง 

ใด     หญิงสาวของผมก็ยงัไม่ยอมตดัสนิใจออกไปร่วมชะตากรรมเดียวกนั       เธอยืนยนัว่า 

ยงัคงสามารถต่อสู้อยู่ในเมืองต่อไปได้...ผมรู้ว่าเธอมีเหตุผล    แต่ในบางครัง้ความรักก็อยู่

เหนือสิ่งเหล่านี ้ผมพยายามอ้อยอ่ิงอยู่กรุงเทพอย่างเห็นแก่ตัว ภาวนาให้เธอเปลี่ยน

ใจ...43 

 

  ขณะท่ีอีกด้าน ความรักก็มีอานุภาพมากพอท่ีจะทําให้เสกสรรค์ไม่หวัน่กลวัต่อ

เหตกุารณ์หรืออนัตรายใดๆ ดงัเช่นความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ของเสกสรรค์ เม่ือในท่ีสดุคนรักได้ตดัสินใจ

ร่วมเดินทางเข้าป่าไปรบด้วยกนั ทําให้ไมรู้่สกึหวาดหวัน่แม้หนทางท่ีรออยู่จะเป็นการจับอาวธุสู้ รบ

ร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสต์ในป่าก็ตาม 

 

...เรานัง่ชิดกนัอยู่บนเก้าอีแ้ถวที่ติดกบัปีกด้านซ้าย มือกมุกนัไว้แน่นเพื่อสง่ผ่านความรู้สกึ 

บางอย่างเธอเผยอปีกหมวกขึน้เป็นครัง้แรก แล้วซุกหน้าลงกบัไหล่ของผม ออกศึกครัง้นี ้

                                                             
43

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เดินป่าเสาะหาชีวติจริง, 42. 
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ผมไม่กลัวอะไรอีกแล้ว...44 

 

  สําหรับบทบาทของสามี เม่ือเสกสรรค์กับคนรักเข้ามาอยู่ในป่าร่วมกับพรรค

คอมมิวนิสต์ ทัง้คู่ใช้ชีวิตด้วยกันฉันสามีภรรยา เสกสรรค์ก็แสดงความรักต่อภรรยาด้วยการดแูล 

ห่วงใยซึ่งกนัและกนัทัง้ในยามปกติและป่วยไข้ 

 

...ผมอยู่ปะปนกบัชาวม้ง อยู่กบัผู้หญิงคนหนึง่ที่ผมรัก   อยู่กระต๊อบไม้ไผ่ใต้หินร่องกล้าน้อย 

ลงมาราวหนึ่งชัว่โมงเดิน   เราอยู่ที่นัน่นานเกินหนึ่งปี   นานพอที่จะเก่ียวข้าวได้หนึง่ฤด ูปลกู 

ผกัได้สีห้่าแปลง และเป็นไข้ป่าได้หลายเดือน...ขณะที่ผมผ่าฟืนเธอนัง่สานกะทอ และเม่ือผม

 ซอยยาสบูก็มักเห็นเธอซนฟืนเค่ียวชาป่าไว้ให้ดบักระหาย...ข้ามเนินเตีย้ไปอีกลกูเป็นลําห้วย

 เย็นเฉียบ     เป็นที่ที่เราไปอาบนํา้ด้วยกนั   สว่นใหญ่แล้วผมจะให้เธออาบก่อน      ตวัเองนัง่

 ละเลยีดยาเส้นระวังภัยให้อยู่บนโขดหินใหญ่      แต่สายตาเจ้ากรรมมกัจบัจ้องอยู่ที่คนในนํา้

 เสยีมากกว่า...45 

 

  เสกสรรค์เป็นหวัหน้าครอบครัวท่ีพร้อมจะปกป้องคุ้มครองสมาชิกในครอบครัวให้

ปลอดภยัจากอันตรายต่างๆ ดงัเช่นท่ีปรากฏในช่วงท่ีใช้ชีวิตอยู่ในป่าท่ามกลางภาวะสงครามท่ี

กําลงัปะทะกนัอย่างรุนแรง เสกสรรค์พร้อมจะปกป้องภรรยาและลกูอย่างถึงท่ีสดุ 

 

...เราอยู่กนัแค่ 3 คน  ทางหนีทีไลท่างไหนก็ไม่รู้ทัง้สิน้  เม่ือเห็นว่าสภาพรอบๆ  ตวัไม่ค่อยจะ 

สู้ดีนกัผมก็มัดลูกน้อยขึน้หลัง มือหน่ึงถอือาร์ก้า อีกมือหน่ึงจูงหญิงสาวที่มาตกระกํา 

 ลําบากอยู่ ด้วยกัน...ลูกอยู่ ข้างหลัง   เมียซุกอยู่ ข้างๆ   ผมประทับปืนประจัญบานไว้ 

 แนบไหล่   ไม่รู้อีกแล้วว่ากําลงัรบกบัใคร  รู้แต่ว่ากับ 3 ชีวิตนี ้ผมจะไม่ยอมให้ฝ่ายไหน 

 เข้ามากลํา้กรายเด็ดขาด มนัเป็นแนวรบสดุท้ายที่ผมเหลอือยู่...46  

 

  จะเห็นได้ว่าทัง้บทบาทของผู้ ชายหรือสามีท่ีปฏิบัติต่อคนรักหรือภรรยาและ

บทบาทของพ่อนัน้ แสดงให้เห็นอตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ท่ีเป็นผู้ชายทัว่ไป คือ เป็นหวัหน้าครอบครัว

ท่ีรักและพร้อมปกป้องภรรยาและลกูของตนเองให้ดีท่ีสดุ  

                                                             
44

 เร่ืองเดียวกนั, 48. 

45
 เร่ืองเดียวกนั, 49 – 50. 

46
 เร่ืองเดียวกนั, 111. 
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  1.2.8 เสกสรรค์ คือ คนรักศักดิ์ศรี 

 ศักดิ ์ ศรี หมายถึง เกียรติตามฐานะของแต่ละบุคคล47 และเป็นเร่ืองในระดับ

ปัจเจกบคุคล แฝงความหมายของความสําคญัตวัตนอยู่ด้วย อาจกลา่วได้วา่ศกัดิ ์ ศรีเกิดจากความ

ยึดมัน่ในตวัตนท่ีเห็นวา่ศกัดิ ์ และสถานะของตนเองนัน้มีความสําคญั จึงเกิดความภมิูใจและทระนง

ใจ48 ความต้องการศกัด์ศรีของมนุษย์นัน้มีสาเหตมุาจากความต้องการเป็นอิสระ มิให้ตนเองถูก

ขดัขวาง และความต้องการการยอมรับ ช่ืนชม ได้รับความนบัถือจากผู้ อ่ืน49  

 เช่นเดียวกับเสกสรรค์ ประเสริฐกุล ท่ีเป็นคนให้ความสําคัญกับเร่ืองศักดิ ์ ศรี     

การเป็นท่ียอมรับจากผู้ อ่ืน ดงันัน้เม่ือตนเองประสบปัญหาจึงไมต้่องการท่ีจะแสดงให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้ถึง

ความลําบาก เกิดความสงสาร หรือมองตนเองด้วยสายตาท่ีเปล่ียนไปจากเดิม ดงัเช่นในเหตกุารณ์

ท่ีเสกสรรค์เดือดร้อนเร่ืองความเป็นอยู่ แตก่็ยอมทนหิวเพ่ือไมใ่ห้เพ่ือนคนอ่ืนได้รับรู้ถึงสถานการณ์

ความลําบากของตนเอง 

 

 ...ผมเคยไม่ได้กินอาหารเกือบสองวนัเต็มๆ  เม่ือแวะเวียนไปที่ธรรมศาสตร์เห็นเพื่อนๆ  กําลงั

 กินข้าวกนั  ผมก็ทําไม่รู้ไม่ชี ้ บอกเพ่ือนว่ากินมาเรียบร้อยแล้ว แต่ในท้องนัน้ป่ันป่วน

 จนอธิบายไม่ถกู       กลิ่นอาหารที่ผมไม่มีสิทธ์ิแตะต้องโรยรินมารบกวนทัง้จมูกและ

 วิญญาณท่ีใกล้จะยอมจํานน จนกระทั่ งผมต้องรีบขอตัวจากมา ด้วยกลัวการพ่ายแพ้

 ที่จะเกิดขึน้...50 

 

  เสกสรรค์รักและหย่ิงทระนงในศกัดิ ์ ศรี ไม่คิดพึ่งพาใครแม้ตนเองจะอยู่ในช่วงท่ี

ประสบความยากลําบากในชีวิตอย่างถึงท่ีสดุ ดงัจะเห็นได้ว่าหลงัจากท่ีเรียนไม่จบและต้องออก

จากมหาวิทยาลยัเพ่ือหางานทําเลีย้งตนเอง ในระหวา่งท่ียงัหางานไมไ่ด้นัน้เสกสรรค์ก็เลือกท่ีจะนํา

ทรัพย์สินสว่นตวัเท่าท่ีมีออกจํานํา แทนท่ีจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือ หรือแสดงให้ผู้ อ่ืนเห็นว่า

                                                             
47

 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 

2546), 1094.  
48

 สจุริตลกัษณ์ ดีผดงุ, วจันปฏบิตัิศาสตร์เบือ้งต้น, พิมพ์ครัง้ที่ 2 (กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจัยภาษาและวัฒนธรรม

เพ่ือพฒันาชนบท มหาวิทยาลยัมหดิล, 2552), 138. 
49

 กสุมุา รักษมณี, เสาวณิต จลุวงศ์ และสายวรุณ น้อยนิมิตร, รายงานวจิัยเร่ืองแนวคดิเร่ืองศกัดิ์ศรีและความ

อบัอายในวรรณกรรมไทย (กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548), 19. 

 
50

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, มหาวทิยาลัยชีวติ, 82 – 83. 
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ตนเองกําลงัเดือดร้อน และเสกสรรค์ก็ได้ตัง้ “ปณิธาน” ไว้วา่จะไมพ่ึ่งพาใคร และจะไม ่“ขอใครกิน” 

แม้ในยามท่ีอดอยากอย่างถึงท่ีสดุก็ตาม 

 

 ...ผมตัง้ปณิธานไว้แล้วว่าต่อไปนีจ้ะหาเลีย้งตวัเองอย่างเต็มที่     ฉะนัน้ผมจงึไม่เคยเอ่ย 

 ปากขอเงนิแม่อีกแม้แต่บาทเดียว   สมบัติส่วนตัวกระจอกงอกง่อยของผมหลายชิน้ 

 เอาไปจํานําจนหมดสิน้...สิง่เหลา่นีถู้กแปรเป็นอาหารไปทีละชิน้ ทีละชิน้   เพ่ือเลีย้งดูทัง้ 

 ร่างกายและศักดิ์ศรีของผม ผมจะไม่ขอใครกิน ไม่ว่าจะเป็นแม่หรือเพื่อนหรือผู้ใดก็ตาม  

ไม่นานสิ่งของที่พอจํานําได้ก็หมดไป ผมเลีย้งดูได้แค่หัวใจท่ีรักศักดิ์ศรี ส่วนร่างกายนัน้ 

 บางทีก็จาํต้องปล่อยให้มันอดอยากบ้าง...51 

 

  จากเหตกุารณ์ข้างต้นทัง้การขม่อาการและความรู้สกึหิวโหยเพ่ือไม่ให้ผู้ อ่ืนรับรู้ถึง

ความลําบากของเสกสรรค์ ความตัง้ใจแน่วแน่ท่ีจะไม่พึ่งพาผู้ ใดแม้แต่แม่ของตนเอง และไม่แสดง

ให้ผู้ อ่ืนเกิดความสงสาร เห็นใจ แตพ่ยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างถึงท่ีสดุ ล้วนแตแ่สดงให้เห็น          

อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ท่ีเป็นคนรักศกัดิ ์ ศรี  

 

  1.2.9 เสกสรรค์ คือ คนยากไร้ 

  เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ คือ คนยากไร้ ท่ีประสบความลําบากเร่ืองความเป็นอยู่และ

การดํารงชีวิตอยู่เสมอ เป็นเช่นนีม้าตัง้แตชี่วิตในวยัเด็กท่ีบ้านเกิด กระทั่งมาเป็นนักศึกษาใช้ชีวิต

อยู่ในกรุงเทพมหานคร จะเห็นวา่อตัลกัษณ์คนยากไร้นีป้รากฏในชีวิตช่วงวยัเดก็ของเสกสรรค์ด้วย 

ซึ่งในช่วงวยัหนุ่มนีอ้ตัลกัษณ์ดงักลา่วปรากฏในเหตกุารณ์การดิน้รนสมคัรงาน “อย่างสิน้หวงั” ของ

เสกสรรค์ หลงัจากท่ีตนเองเรียนไมจ่บตามกําหนดพร้อมกบัเพ่ือน 

 

...ผมสอดส่ายสายตาดูประกาศรับสมัครงานตามท่ีต่างๆ  เหมือนหมาโซคุ้ยเข่ียกอง

ขยะ...งานที่ผมเสาะแสวงหานัน้สว่นใหญ่เป็นงานค่อนข้าง   ‘ตํ่า’    ในมาตรฐานสังคม

ทัง้สิน้...ผมมีแค่เพียงประกาศนียบัตรชัน้มธัยมปลายเท่านัน้ที่เป็นวฒุิทางการศกึษา    สว่น

ใหญ่แล้วงานในระดบันีมี้คนแย่งกนัมากมาย        เพราะมนัไม่ได้ต้องการความรู้พิเศษอะไร     

ทกุครัง้ที่มีการประกาศรับสมคัรงานประเภทเสมียนต๊อกต๋อย        ผู้คนท่ีพ่ายแพ้ในระบบ

การศึกษาทัง้หลายก็จะเฮโลเข้าไปสมัครตัง้แต่แป้งเปียกติดประกาศยังไม่แห้ง ... ผม
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เคยแม้กระทัง่ไปย่ืนช่ือตวัเองทิง้ไว้ที่กรมประชาสงเคราะห์ แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ถกูเรียกตวั

สกัท.ี..52  

 

  เสกสรรค์ดิน้รนสมคัรงานด้วยวฒิุการศกึษาเพียงระดบัมธัยม ซึ่งทําให้ทางเลือกท่ี

เหลืออยู่มีเพียงอาชีพในระดบัท่ีค่อนข้างต่ําในสงัคม แต่ถึงกระนัน้เสกสรรค์ก็ยังต้องผิดหวงัเร่ือง

งานอยู่หลายครัง้จนสิน้หวงั นอกจากจะหางานได้อย่างยากลําบากแล้ว เสกสรรค์ยังต้องอยู่ใน

สภาพอดมือ้กินมือ้ เผชิญกบัความหิวโหยอย่างถึงท่ีสดุ และเคยแม้กระทั่งแบ่งข้าวกินกับเพ่ือนซึ่ง

ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกนัเพ่ือให้มีชีวิตรอดไปวนัตอ่วนั  

 

 ...หลงัจากมวยเลกิ ความเป็นจริงในชีวิตก็หวนคืนมาอย่างรวดเร็ว ทัง้ผมและเจ้าแจงต่างไม่

 มีเงินซือ้ข้าวกิน  เจ้าแจงบอกว่ามันมีไข่ไก่เหลอือยู่ฟองหนึ่งที่หอพักแถวศรีย่าน  แต่ไม่มีข้าว

 ซึง่เป็นอาหารหลกั  ผมก็บอกว่าที่บ้านพี่ชายผมซึง่ตวัเองอาศัยอยู่พอมีข้าวสารเหลอือยู่บ้าง 

 หากบวกกันแล้วเราคงรอดตายไปได้มือ้หน่ึง  เป็นอนัตกลงตามนัน้  เจ้าแจงไปเอาไข่ไก่

 ของมนัมา     สว่นผมหงุข้าวรอ     เราทําไข่เจยีวเป็นกับข้าวเพราะสามารถเติมนํา้เพ่ิม

 ปริมาณได้อีกเล็กน้อย จากนัน้ก็แบ่งกันกินคนละคําสองคํา...53 

 

  ไม่เพียงแต่ลําบากเร่ืองอาหารการกินเท่านัน้ เม่ือเสกสรรค์ไม่สบายจนต้องเข้า

โรงพยาบาล ก็ไมมี่เงินสําหรับเป็นคา่รักษาพยาบาลจนแมต้่องไปกู้ เงิน และสดุท้ายก็ต้องออกจาก

โรงพยาบาลกลางคนัทัง้ท่ีอาการเจ็บป่วยยงัไมห่ายขาดเพราะความยากจนของครอบครัว 

 

 ...หลงัจากทางโรงพยาบาลรับตัวผมไว้เพื่อรักษา     ผมก็แอบกระซิบถามกบันางพยาบาลว่า

 จะต้องเสยีค่าผ่าตัดเท่าไร เธอบอกกบัผมว่าส่วนที่จะต้องเสยีให้โรงพยาบาลจริงๆ นัน้ไม่มาก

 นกั แต่ถ้ามีอะไรพิเศษให้หมอสกัหน่อย    ก็จะช่วยให้ทกุอย่างดีขึน้    ได้ฟังดังนัน้แล้วผมก็

 นอนเอามือก่ายหน้าผากด้วยความกังวล อย่าว่าแต่จะมีเงนิพิเศษให้หมอเลย แม้แต่

 ค่ารักษาตามอัตราปกติ แม่ผมก็ยังต้องไปกู้หนีย้ืมสินเขามา  ในเม่ือสภาพเป็นเช่นนี ้

 จงึเป็นเร่ืองสมเหตุสมผลเหลือเกินที่ผมจะอยู่โรงพยาบาลได้เพียงสามวัน ก็ถกูหมอ

 ไล่กลับบ้าน  โรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ไม่ได้รับการรักษาให้หายขาด  และมนัยงัทรมานผมต่อมา

 อีก 7 ปีเต็มๆ...54  
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 เร่ืองเดียวกนั, 83 – 84. 
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 เร่ืองเดียวกนั, 94. 
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 เร่ืองเดียวกนั, 92. 
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 จะเห็นได้ว่าชีวิตท่ีผ่านของเสกสรรค์ไม่ว่าจะเป็นพืน้ฐานความเป็นอยู่ของ

ครอบครัว ปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีต้องประสบเร่ือยมานัน้เป็นภาวะท่ีลําบากอย่างย่ิง อาจกล่าวได้

วา่เป็นคนยากจนท่ีมีปัญหาเร่ืองปากท้องและความเป็นอยู่เสมอ และท่ีสําคญัเสกสรรค์ก็ได้นิยาม

ตนเองวา่เป็น “ผู้ยากไร้” คนหนึ่งท่ีหาเช้ากินค่ํา หาเลีย้งชีวิตด้วยความสจุริต และไม่สนใจสายตา

ของผู้ใดในสงัคมวา่จะคิดเห็นอย่างไร  

 

...และถงึแม้นรกจะบนัดาลให้ผู้ลากมากดีที่ไหนมาเดินชมตลาด     ผมก็คงจะไม่แคร์สายตา

ใดๆ มาถงึตอนนี ้  ผมไม่เคยคิดอีกเลยว่าตัวเองคือส่วนหน่ึงของสังคมมหาวิทยาลัยท่ี

สูงส่งและสุขสบาย ผมคือผู้ยากไร้ เป็นส่วนหน่ึงของผู้หากินสุจริตและไม่เคยเอารัด-

เอาเปรียบใคร ในเม่ือเกิดมาเช่นนีก็้นา่จะภูมิใจและทระนงในศกัดิ ์ ศรีของตน...55  

 

  ความลําบากในด้านการดําเนินชีวิตท่ีเกิดขึน้กับเสกสรรค์ในช่วงวัยหนุ่มจาก

เหตกุารณ์การหางานทําเพ่ือเลีย้งตนเองอย่างสิน้หวงั ความลําบากด้านอาหารการกินท่ีบางครัง้

ถึงกบัต้องแบ่งข้าวกินร่วมกบัเพ่ือน และไมมี่เงินจ่ายคา่รักษาพยาบาลจนต้องออกจากโรงพยาบาล

ทัง้ท่ียงัไมห่ายขาด เหตกุารณ์เหลา่นีล้้วนแตแ่สดงให้เห็นอตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ในด้านท่ีเป็นคน

ยากไร้ มีความลําบากเร่ืองการดํารงชีวิตอยู่เสมอ 

 

  1.2.10 เสกสรรค์ คือ คนรักความถูกต้อง กฎ กติกา 

  เสกสรรค์ คือ คนรักความถูกต้อง กฎ กติกา และพยายามดํารงรักษากฎกติกา

ดงักล่าวไว้อย่างสุดความสามารถ อัตลักษณ์ด้านนีเ้คยปรากฏมาแล้วในช่วงชีวิตวัยเด็กของ

เสกสรรค์ท่ีมีเร่ืองวิวาทกับเด็กวดัเพ่ือรักษาการเรียงลําดบับาตรพระให้ถูกต้อง แสดงให้เห็นว่า

เสกสรรค์ยังคงดํารงอัตลักษณ์ดังกล่าวตัง้แต่วัยเด็กจนเข้าสู่วัยหนุ่ม ซึ่งอัตลักษณ์คนรัก          

ความถูกต้อง กฎ กติกาในช่วงวัยนีป้รากฏในเหตุการณ์ท่ีเสกสรรค์พยายามรักษากฎกติกา       

การเลือกตัง้จนมีเร่ืองกบัทหารท่ีมาลงคะแนน 

 

...นับตัง้แต่เกิดมาเป็นตัวเป็นตน    ผมไม่เคยเห็นใครทําผิดกติกาซ่ึงๆ  หน้าอย่างนี ้

มาก่อน   เขาเจตนาหรือไม่ผมไม่แน่ใจ    แต่คิดว่าตวัเองต้องทําหน้าที่อย่างรับผิดชอบที่สดุ

... “ก็พวกคุณทําไม่ถกูกติกา ผมต้องปฏิบัติตามหน้าที่” ผมแย้งอย่างสภุาพ “แล้วคุณจะ
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เอายงัไง  พวกนีเ้ป็นแค่ทหารเกณฑ์   เขาไม่ค่อยรู้เร่ือง” “กฎหมายออกมาแล้วใครจะบอก

ว่าไม่รู้ไม่ได้หรอก”       ผมชีแ้จงตามตํารา           คิดได้อย่างเดียวว่าต้องรักษากติกาไว้ 

บรรยากาศรอบตัวร้อนระอขุึน้มาทนัที...56   

 

  เม่ือเสกสรรค์ได้มีโอกาสเป็นอาสาสมคัรสงัเกตการณ์การเลือกตัง้ มีหน้าท่ีสงัเกต

และรายงานการทําผิดกฎการเลือกตัง้ เสกสรรค์ก็พยายามยึดถือความถูกต้องและปฏิบัติหน้าท่ี

ดงักลา่วอย่างถึงท่ีสดุ ทําให้มีเร่ืองกบันายทหารผู้มาใช้สิทธิ ์ เน่ืองจากเสกสรรค์ไม่ยอมอะลุ้มอล่วย

ให้กบัการทําผิดกฎแตอ่ย่างใด จนกระทัง่นายทหารเหลา่นัน้ไมพ่อใจ และเสกสรรค์ก็เกือบจะได้รับ

อนัตรายถึงชีวิต แสดงให้เห็นถึงความเป็นคนรักความถกูต้อง กฎ กติกา พยายามทําทกุวิถีทางเพ่ือ

รักษาความถกูต้องเอาไว้อย่างเคร่งครัด 

 

  ชีวิตในช่วงวยัหนุ่มของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล นับตัง้แต่เร่ิมเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ใน

กรุงเทพมหานครเป็นนักศึกษา เข้าร่วมการชุมนุมในเหตุการณ์ “14 ตุลา” กระทั่งเข้าป่าเป็น       

นกัปฏิวตัิร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสต์เป็นเวลาหลายปี อตัลกัษณ์ท่ีปรากฏในช่วงนีมี้ 9 ด้านด้วยกัน 

ได้แก่ คนขดัแย้งกบัผู้คนและสงัคม นกัรบป่าคนอยู่ป่า คนสนใจปัญหาสงัคม การเมืองการปกครอง 

ผู้นํา คนยึดมัน่ในอตัตา ผู้ชายทั่วไป คนรักศกัดิ ์ ศรี คนยากไร้ และคนรักความถูกต้อง กฎ กติกา 

โดยอตัลกัษณ์ในช่วงวยัหนุ่มก็ยงัมีอตัลกัษณ์บางด้านท่ีดํารงสืบเน่ืองมาจากช่วงวยัเด็กปรากฏอยู่

ด้วย ซึ่งได้แก่ อตัลกัษณ์คนยากไร้ และอตัลกัษณ์คนรักความถกูต้อง กฎ กติกา 

 

 1.3 อัตลักษณ์ในวัยกลางคน 

 ช่วงวยักลางคน คือ ชีวิตเสกสรรค์ในช่วงหลงัจากออกจากป่ามามอบตวักับทางการ เป็น

การยุติบทบาทนักปฏิวัติและเร่ิมต้นดําเนินชีวิตในสังคมเมืองอีกครัง้ เสกสรรค์เ ร่ิมต้นด้วย         

การเดินทางไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศและกลบัมาทํางานเป็นอาจารย์ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 อัตลักษณ์ของเสกสรรค์ท่ีปรากฏในช่วงวัยกลางคนนีมี้อัตลักษณ์ท่ียังคงดํารงสืบ

เน่ืองมาจากช่วงวยัหนุ่มด้วย คืออตัลกัษณ์ผู้นํา อตัลกัษณ์คนแปลกแยก และอตัลกัษณ์ผู้ชายทัว่ไป 

อตัลกัษณ์ในวยักลางคนของเสกสรรค์มี 10 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้

  1.3.1 เสกสรรค์ คือ คนมีบาดแผล เจ็บปวด 

  1.3.2 เสกสรรค์ คือ คนใช้ชีวิตกลางแจ้ง นกัเดินทาง 

                                                             
 

56
 เร่ืองเดียวกนั, 53. 
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  1.3.3 เสกสรรค์ คือ คนยึดติดและโหยหาอดีต 

  1.3.4 เสกสรรค์ คือ คนแปลกแยก 

  1.3.5 เสกสรรค์ คือ นกัสู้ 

  1.3.6 เสกสรรค์ คือ นกัแสวงหาความหมาย 

  1.3.7 เสกสรรค์ คือ คนให้ความสําคญักบัมิตรภาพ 

  1.3.8 เสกสรรค์ คือ คนแพ้ 

  1.3.9 เสกสรรค์ คือ ผู้ชายทัว่ไป 

  1.3.10 เสกสรรค์ คือ ผู้นํา 

 

   1.3.1 เสกสรรค์ คือ คนมีบาดแผล เจบ็ปวด 

  เสกสรรค์ ประเสริฐกุล คือ คนมีบาดแผลและเจ็บปวดกับชีวิต อตัลกัษณ์ด้านนี ้

ปรากฏผ่านภาพตวัแทนคนมีบาดแผลมากมายในชีวิต เน่ืองจากต้องประสบกับเร่ืองราวท่ีสร้าง

ความเจ็บปวด ความทกุข์ทรมานในชีวิตอยู่เสมอ ส่งผลให้เสกสรรค์กลายเป็นบุคคลท่ีมีบาดแผล

และฝังตวัอยู่กบัความเจ็บปวด ความทกุข์เร่ือยมา เร่ืองราวท่ีสร้างความเจ็บปวดความสะเทือนใจ

ให้กบัเสกสรรค์มีดงัตอ่ไปนี ้

  

   1.3.1.1 การปฏิวัติร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ 

       ความเจ็บปวดของเสกสรรค์ท่ี เ กิดขึ น้จากการเ ข้า ร่วมกับพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสู้รบในป่าเป็นเวลากว่า 5 ปีนัน้ มีทัง้ความเจ็บปวดท่ีเกิดขึน้ในขณะ

เป็นนกัปฏิวตัิ และความเจ็บปวดท่ีเกิดขึน้หลงัจากพ่ายแพ้กลบัมาใช้ชีวิตในสงัคม ความเจ็บปวดท่ี

เกิดขึน้เหลา่นีล้้วนแล้วแตเ่ป็นผลพวงจากชีวิตการเป็นนกัปฏิวตัิ 

   ในขณะท่ีเป็นนักปฏิวตัิ นักรบป่า เสกสรรค์เจ็บปวดและเป็นทุกข์ท่ีต้อง

เปล่ียนแปลงวิถีชีวิต โดยเม่ือเข้ามาใช้ชีวิตในป่าก็ต้องฆ่าสตัว์และทําทกุอย่างเพ่ือความอยู่รอด ทํา

ให้สญูเสียจิตใจท่ีออ่นโยน อีกทัง้วิถีดงักลา่วยงัขดัแย้งกบัความรู้สึกของเสกสรรค์ซึ่งถูกปลกูฝังมา

เสมอด้วยคําสอนของชาวพทุธท่ีวา่การฆ่าสตัว์ตดัชีวิตเป็นบาป เม่ือเป็นเช่นนัน้เสกสรรค์จึงเสมือน

ถกูบีบให้ออกจากวิถีท่ีเคยปฏิบตัิมาอย่างไมอ่าจหลีกเล่ียงได้ 

 

 ...จารีตของชาวพุทธข้อนีฝั้งลึกอยู่ในสายเลือดของผมมาตัง้แต่เลก็แต่น้อย...เม่ือชีวิต 
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 ผลกัไสให้ผมต้องไปอยู่ป่า มโนคติส่วนนีไ้ด้ถกูกัดกร่อนไปอย่างหลกีเลี่ยงไม่พ้น...57  

 

   เม่ือแรกเร่ิมการดําเนินวิถีชีวิตของคนอยู่ป่าซึ่งต้องกระทําส่ิงท่ีขัดกับ

ความรู้สึกของตนเอง เช่น การฆ่าหมูเพ่ือนํามาประกอบอาหาร แม้จะเป็นเร่ืองท่ีจําเป็นต่อ         

การดํารงชีวิต แตเ่หตกุารณ์ดงักลา่วก็ได้สร้างความเจ็บปวดสะเทือนใจให้กบัเสกสรรค์อย่างย่ิง 

 

 ...ผมเกลยีดดวงตาของหมทูี่มนัมองผม   และเสยีงโอดโอยของมนัเวลามีดด่ืมเข้าไปในเนือ้  

 เพราะลกึๆ แล้วผมรู้ว่ามนัเจ็บ    แต่มนัไม่มีทางรู้หรอกว่าผมก็เจ็บกับเสียงและภาพแห่ง 

 ความจริงเหล่านี ้ย่ิงมนัมองผมเท่าใด ผมก็ยิ่งทุรนทุรายในอารมณ์เท่านัน้...58  

 

   ชีวิตในป่าไมเ่พียงแตบี่บให้ต้องเปล่ียนวิถีมาทําบาป ต้องฆ่าสตัว์เพ่ือปาก

ท้องของทัง้ชีวิตตนเองและมิตรสหาย หากยังทําให้เสกสรรค์กลายเป็นคนท่ีโหดเหีย้มขึน้ ฆ่าสตัว์

เพ่ือการล้างแค้นซึ่งเป็นเร่ืองท่ีอยู่นอกเหนือจากเหตผุลด้านความอยู่รอดของชีวิต เช่นในเหตกุารณ์

ท่ีเสกสรรค์ฆ่าสนุขัท่ีขโมยปลาเคม็ของตนเอง 

 

...นับเป็นการล้างแค้นอย่างบริสุทธ์ิ    ไม่มีประโยชน์อ่ืนใดมาแทรกแซงทัง้สิน้ หัวใจ

บางซีกของผมตายด้านเสียแล้ว ผมมักหวนรําลกึนกึทบทวนชิน้สว่นของความหลงัเหล่านี ้

เป็นระยะๆ      สิง่ที่ได้มาทกุครัง้คือความรันทดสลดหมอง    แม้ผมจะสามารถต่อชีวิตของ

ตวัเองและผู้อื่นให้ยืนยาวมาได้ทกุวนันี ้    แต่ราคาที่ต้องจ่ายคือชีวิตสตัว์นานาพนัธุ์ แน่นอน

สว่นใหญ่เป็นเร่ืองจําเป็นและสมเหตสุมผล   แต่ก็มีไม่น้อยท่ีอยู่ เหนือสัจจะแห่งความหิว

และหลุดพ้นจากความชอบธรรมในการยังชีพ          สิ่งท่ีถกูฆ่ามิได้มีเพียงชีวิตสัตว์

เหล่านัน้ หากแต่รวมเอาสุนทรารมย์ของผมไว้ด้วย...59 

 

   ภายหลงัจากยตุิบทบาทของนักปฏิวตัิป่า ไม่ต้องดํารงวิถีชีวิตเช่นนีแ้ล้ว 

เสกสรรค์ก็พยายามฟื้นฟูเพ่ือหวนคืนสู่ด้านท่ีอ่อนโยนต่อชีวิตซึ่งได้สญูเสียไปในป่าอีกครัง้ เช่น  

การเลีย้งดลูกูสนุขั เสกสรรค์มอบความรักความห่วงใยให้กบัลกูสนุขัอย่างเต็มท่ี ช่วงเวลาดงักล่าว

เป็นโอกาสให้เสกสรรค์ได้ฟืน้ฟ ู“หวัใจ” ท่ีด้านชาของตนเองให้กลบัมาออ่นโยนตอ่สรรพชีวิตอีกครัง้ 

                                                             
 

57
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เดินป่าเสาะหาชีวติจริง, 74. 

 
58

 เร่ืองเดียวกนั, 76. 

 
59

 เร่ืองเดียวกนั, 80. 
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 ...ไม่ก่ีเดือนมานีผ้มรับอปุถมัภ์ลกูหมาไม่มีพ่อตวัหนึง่อายแุค่สองเดือน  และกําลงัอ้วนน่ารัก  

 มนัอยู่กบัเราได้สามวนัก็ป่วยหนัก ข้าวปลาไม่กิน   ผมอุ้มมนัขึน้รถไปหาหมอและนั่งรอหมอ 

ให้นํา้เกลอืเป็นหลายชั่วโมง ทัง้ๆ ที่อาเจียนของมนัเปือ้นเลอะกางเกงผมเต็มไปหมด สองวัน 

 ต่อมามนัก็จากผมไป  ผมเสียเพ่ือนใหม่ไปตัวหน่ึง แต่ค้นพบว่าความรู้สึกบางอย่างได้ 

 กลับคืนมาสู่ตัวเองแล้ว...60 

 

   นอกจากด้านวิถีชีวิตในป่าขณะเป็นนกัปฏิวตัิจะสร้างความเจบ็ปวดให้แก่

เสกสรรค์แล้ว ความสมัพนัธ์กบัสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะกบักลุม่ผู้ นําและสมาชิกอาวโุส

ก็สร้างความเจ็บปวดให้แก่เสกสรรค์เช่นกัน กล่าวคือ ขณะใช้ชีวิตร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์

เสกสรรค์ต้องขดัแย้งกบัสมาชิกภายในพรรคอยู่เป็นประจํา ต้องอยู่ในบรรยากาศท่ีอดึอดัคบัข้องใจ 

เกิดเป็นความรู้สกึแปลกแยกเข้ากบัผู้คนสว่นใหญ่ในสงัคมไมไ่ด้ และเป็นทกุข์สิน้หวงัถึงขนาดเคย

คิดฆ่าตวัตายเพ่ือให้พ้นจากภาวะเหลา่นัน้ 

 

 ...ผมจงึคุ้มกนัคนหนุ่มสาวเหลา่นัน้      ด้วยความรู้สกึไม่ต่างอะไรกบันักโทษท่ีออกมาส่ง 

เพ่ือนออกสู่ อิสรภาพ ซ่ึงกล่าวคําอําลากันแค่หลังประตูเรือนจาํ     ผมสงัเกตว่าแต่ละ 

คนมีอาการปีติยินดีอย่างเห็นได้ชัด...ขณะระวังภัยให้พวกเขาอยู่ ในความมืดเหนือเนิน 

เหงา ผมร้องไห้และได้บนัทึกความรู้สกึไว้อ่านคนเดียวเป็นเวลานาน...61 

 

...ขณะที่ลกูชายคนแรกเติบโตอยู่ในครรภ์มารดาของเขา    ผมได้คิดฆ่าตัวตายมากกว่า

หน่ึงครัง้        และหญิงสาวของผมก็กําลังคิดในสิ่งเดียวกัน...ในการลดัเลาะไปตาม

พรมแดนระหว่างวิกลจริตกับสติสัมปชัญญะ     ผมเกิดจินตนาการว่าจะทําพินัยกรรม

ฉบบัหนึง่ทิง้ไว้ในรูปวรรณคดี...62 

 

   เม่ือการต่อสู้ ในป่าดําเนินมาถึงทางตนั ความพ่ายแพ้และการตดัสินใจ

ออกมามอบตวักบัทางการก็สร้างรอยแผลและความเจ็บปวดให้เสกสรรค์ ความเจ็บปวดท่ีเกิดขึน้มี

สาเหตมุาจากความสิน้หวงั เป็นความรู้สกึของคนฝันสลายท่ีทุ่มเทตอ่สู้มาอย่างหนักเพ่ือจะพบกับ

                                                             
 

60
 เร่ืองเดียวกนั. 

 
61

 เร่ืองเดียวกนั, 97. 

 
62

 เร่ืองเดียวกนั, 95. 
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ความวา่งเปลา่ และจําต้องกลบัไปอยู่ในสงัคมท่ีตนเองเคยปฏิเสธและต่อต้าน พร้อมกับใช้ชีวิตท่ี

เหลืออยู่ไปกบัการเยียวยาบาดแผลของตนเองโดยลําพงั 

 

...ความกว้างของลาํห้วยขาแข้งยามนีด้เูหมือนจะไม่มีที่สิน้สดุ ผมรู้สกึเหมือนกบัว่าตวัเอง

กําลงัใช้เวลาชัว่นิรันดรเพื่อที่จะข้ามพ้นลาํไม้ไผ่ช่วงสดุท้าย ซึง่โค้งลงใต้ผิวนํา้มากกว่าช่วง

ใดๆ     กระแสนํา้เย็นยะเยียบพดัผ่านข้อเท้าของผมราวจะผลกัไสให้ไปจากที่นี่เสียโดยเร็ว  

ขณะเดียวกันสะพานก็โยกไกวไปมา  คล้ายจะรังเกียจก้าวยํ่าของผู้ปราชัย...พรุ่งนี ้

 แล้วสินะที่ผมจะประกาศวางปืนอย่างเป็นทางการ  รวมทัง้วางความหวังท่ีจะสร้าง 

 โลกใหม่ซึง่ม้าออมสนิกลายเป็นสิง่ไม่จําเป็น   ไม่รู้อีกนานเท่าใดที่ผมจะถกูตรึงไว้กับ 

 สายธารความทรงจาํซ่ึงน่าสะพรึงกลัวเสียยิ่งกว่าสายนํา้เช่ียวในลําห้วยขาแข้ง   รู้ 

 เพียงว่า ณ ที่นัน้ ผมคงต้องดิน้รนสร้างสะพานอยู่โดยลําพัง...63 

 

   นอกจากนัน้ การยอมจํานนให้กับความพ่ายแพ้ด้วยการออกมามอบตวั 

การสญูเสียความกล้าหาญในการเผชิญความยากลําบาก และไมส่ามารถรู้สึกเป็นผู้ชายได้ดงัเดิม 

เร่ืองเหลา่นีก้็ได้สร้างความเจ็บปวดและเศร้าสลดให้กบัเสกสรรค์ไมน้่อยเช่นกนั 

 

 ...ตอนที่ผมวางปืนลงมามอบตวักบัรัฐบาลนัน้ บาดแผลที่กรีดลึกท่ีสุดมิใช่ความล้มเหลว 

 ของการปฏิวัต ิ  หรือการพังทลายของอดุมคติทางการเมือง   หากเป็นการสูญสิน้ความ- 

 กล้าหาญที่จะฝ่าเผชิญความทุรกันดารของชีวิต...64 

 

 ...ถงึวนันีผ้มก็ยังไม่เคยเสยีใจกบัการพ่ายแพ้ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ 

 ไม่ได้มีความคิดความแค้นกบัผู้ ใดหลงเหลอืแม้แต่น้อย    แต่ความเศร้าโศกเบือ้งลึกของ 

 ผมยังคงอยู่ที่การไม่สามารถรู้สึกเป็นผู้ชายเท่าเดิม นับตัง้แต่วันที่ลงมายอมจาํนน...65 

    

   เม่ือพ่ายแพ้จากขบวนปฏิวตัิและต้องกลบัมาใช้ชีวิตในสงัคมเมืองอีกครัง้ 

เสกสรรค์ซึ่งสูญเสียอุดมคติทางการเมืองท่ีเคยยึดถือและศรัทธาไปหมดแล้ว ก็รู้สึกว่างเปล่า 

                                                             
 

63
 เร่ืองเดียวกนั, 28 - 29. 

 
64

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เพลงเอกภพ, 122. 

 
65

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้, 23. 
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ภายในจิตใจมีแต่ความสบัสน เจ็บปวดและเป็นทุกข์ เน่ืองจากปราศจากส่ิงให้ยึดถือศรัทธาอีก

ตอ่ไป 

 

...ความทรุกนัดารของชีวิตนัน้            แท้จริงแล้วไม่ได้อยู่ที่เง่ือนไขภายนอกเพียงด้านเดียว   

ตรงกนัข้าม    หลงัจากเลกิอาชีพนักปฏิวติัการเดินทาง ‘ภายใน’ ของผมกลับต้องฟันฝ่า 

ภูมิประเทศท่ีโหดร้ายทารุณยิ่งกว่าเป็นเวลาหลายปี ผมพบว่าวิหารในใจซ่ึงครัง้หน่ึง

เคยเป็นที่สถติของอุดมคติทางการเมืองและสังคม          พลันกลับกลายเป็นพืน้ที่ 

ว่างเปล่าเหงาเงยีบ...เจ้าของพืน้ที่ยงัมีศรัทธา แต่นกึไม่ออกว่าจะกราบไหว้สิง่ใดกนั...66 

 

   แม้ว่าจะยุติบทบาทของนักปฏิวัติป่าแล้ว  แต่กระนัน้เสกสรรค์ก็ยัง

เจ็บปวดและเสียใจท่ีไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านความเป็นอยู่ของประชาชนผู้

ยากไร้ได้สําเร็จ ไมว่า่ในสมยัท่ีตนเองยงัเป็นนกัปฏิวตัิ หรือกระทัง่ในยามท่ีกลบัมาใช้ชีวิตในสงัคม

เมืองเป็นปัญญาชนแล้วก็ตาม 

 

 ...พอได้ยินคํานีผ้มก็ต้องนิ่งเงียบอีกเช่นเคย เงนิๆๆๆ ทุกอย่างในสังคมนีชี้ข้าดอยู่ที่เงนิ  

 และมนัก็เป็นสิง่ที่ผมไม่มีเสยีด้วย        ความรู้สึกผิดคืบคลานเข้ามาในหัวใจผมราวกับ 

 อสรพิษร้ายซ่ึงแผ่แม่เบีย้อยู่เบือ้งหน้า   ...  เพื่อนของเขาซึง่ยงัคงนัง่คยุต่อกบัเราได้เอ่ย 

 ประโยคที่โหดร้ายที่สุดประโยคหน่ึงขึน้มา    “เขาถือสหายไทเหมือนพี่ชาย เม่ือเดือดร้อน 

 ก็อยากให้สหายไทช่วยเหลอืบ้าง”  ...  สหายไทตายไปแล้วจริงๆ   ทกุวนันีเ้หลอืเพียงนาย 

 เสกสรรค์   ปัญญาชนที่ทําได้อย่างมากก็แค่พดูเขียนไปวนัๆ      อ่านหนังสือมานับพันเล่ม  

 เดินทางมาหลายหม่ืนลี ้แต่ก็ไม่อาจทําให้คนเพียงหยิบมือเดียวมีชีวิตที่ดีขึน้...67 

 

   1.3.1.2 พ่อแม่ 

   ระยะเวลากว่า 5 ปีในป่าท่ีเสกสรรค์เลือกทิง้ครอบครัวอนัได้แก่ พ่อ แม ่

และพ่ีน้องเข้าไปใช้ชีวิตในป่าทําสงครามปฏิวตัิเพ่ือประโยชน์ของมวลชน ทําให้เสกสรรค์รู้สึกผิด

และเจ็บปวดอยู่เสมอเน่ืองจากไม่มีโอกาสได้ดูแลครอบครัว กระทั่งไม่มีแม้แต่โอกาสท่ีจะได้อยู่ 

เคียงข้างพ่อแมใ่นวาระสดุท้ายของชีวิต 

  

                                                             
 

66
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วหิารที่ว่างเปล่า, 98 - 99. 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้, 118. 
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 ...ผมใช้ชีวิตอยู่ในป่ามาแล้วกว่า 5 ปี มนัไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ สาํหรับคนที่บงัเอิญเกิดและใช้เวลา 

 เกือบ 2 ทศวรรษของตนอยู่ในหมู่บ้านริมทะเล  และยิ่งไม่ใช่เร่ืองง่ายสําหรับคนท่ีรู้สึกอยู่  

 เสมอว่าพ่อแม่เคยตัง้ความหวังให้มันหาอาหารดีๆ   มากินกันบ้างหลังจากเรียนจบ 

 มหาวิทยาลัย   ภาระอนัแรกนัน้ผมสามารถขจดัให้หมดไปได้ในเวลาไม่นานนกั...แต่สาํหรับ 

 ภาระอนัที่สอง เร่ืองกลบัไม่เป็นเช่นนัน้ ทุกย่างเหยียบก้าวยํ่าของห้าปีที่ผ่านไป ไม่ว่าบน 

 เนินดินหินสูง หรือในลําห้วยคด ผมยังต้องแบกทานมันไว้ตลอดเวลา...68 

 

   เสกสรรค์รู้สึกผิดและนึกเสียใจอยู่เสมอท่ีไม่ได้เลีย้งดแูละดแูลพ่อแม่ พ่ี

น้องให้มีชีวิตท่ีดีและสขุสบายขึน้ ทัง้ๆ ท่ีตนเป็นคนเดียวในครอบครัวท่ีจบการศกึษาระดบัปริญญา 

เรียกได้วา่มีโอกาสดีกวา่พ่ีน้องแต่กลบัไม่สามารถทําหน้าท่ีดงักล่าวได้ ทําให้เสกสรรค์รู้สึกผิดต่อ

ความคาดหวงัของครอบครัวเสมอมา 

 

...สาํหรับตวัผมเองก็มีหลายสิ่งหลายอย่างทีก่ัดกรีดอยู่ในใจ ผมไม่ใช่ลกูคนเดียวของพ่อ

แม่และมิใช่พี่ชายคนโตของน้องเลก็ๆ  แต่ผมเป็นเด็กคนเดียวในครอบครัวท่ีเรียนจบ

มหาวิทยาลัย เป็นคนท่ีน่าจะทําอะไรเพ่ือพ่อแม่ที่ยากไร้และกําลังย่างเข้าสู่วัยชรา

บ้าง บัดนีผ้มกําลังทําในสิ่งที่ เป็นการทอดทิง้พวกเขา แม้จะรู้ดีว่ามีเหตุผลที่จะต้องทํา

เช่นนี ้แต่อีกก่ีเดือนก่ีปีเล่าจงึจะมีโอกาสได้อธิบาย...69 

 

   รวมไปถึงการอยู่เคียงข้างพ่อแมใ่นวาระสดุท้ายของชีวิต เสกสรรค์ก็ไม่มี

โอกาสนัน้เช่นกนั กลา่วคือ เสกสรรค์ทราบข่าวว่าแม่เสียชีวิตขณะท่ีกําลงัสู้ รบอยู่ในป่า ส่วนพ่อก็

เสียชีวิตขณะท่ีตนเองกําลงัจะเดินทางออกจากป่าไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศ เหตกุารณ์ดงักลา่วเป็น

เร่ืองท่ีเสกสรรค์ยงัคงรู้สกึเสียใจเร่ือยมา 

 

...ผมได้ข่าวว่าแม่ตายในเดือนพฤศจิกายน  2520     หลงัจากที่แม่ตายไปแล้วเกือบ 4 เดือน

เต็มๆ...ผมก็สะพายปืนเดินออกจากกระท่อมนัน้เงียบๆ   เดินไปตามทางเล็กๆ   ในป่าเพียงผู้

เดียว...ผมไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใดที่ตวัเองฟบุหน้าแนบลาํกล้องปืนอยู่กบัโคนต้นไม้ต้น

หนึง่     รู้แต่ว่านํา้ตาที่รินหยาดจากลํากล้องสู่ รังเพลิงของปืนประจญับานกระบอกนัน้

แวววาวอยู่ในความมืดราวกับไม่มีวันเหือดแห้ง...70 

                                                             
 

68
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เดินป่าเสาะหาชีวติจริง, 19. 

 
69

 เร่ืองเดียวกนั, 39. 

 
70

 เร่ืองเดียวกนั, 26 - 27. 
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 ... “แต่ของก.ู..”  ผมกลา่วต่อไป “กก็ูไม่เข้าใจเหมือนกนั ทําไมเร่ืองร้ายๆ   มันเยอะเหลือ 

 เกินวะ”...“พ่อมงึตายตอนไหน” “ตอนกไูปออกจากป่าไปเรียนเมืองนอก”  ผมตอบ  “แล้วแม่ 

ละ่” “ตอนกรูบกบัรัฐบาลอยู่ในป่า”...71 

 

   การตดัสินใจละทิง้ครอบครัวไว้เบือ้งหลงั ละทิง้หน้าท่ีของ “ลกูท่ีดี” เข้า

ป่าไปรบเพ่ือสร้างสงัคมในอดุมคติ ก็เป็นเร่ืองท่ีทําให้เสกสรรค์รู้สกึผิดและเจ็บปวดมากอยู่แล้ว แต่

ความเจ็บปวดดงักล่าวก็ย่ิงทบทวีเน่ืองจากเวลาท่ีทอดทิง้พ่อแม่ไปนัน้ต้องสญูเปล่า เม่ือสดุท้าย

แล้วการตอ่สู้ เพ่ือสงัคมอดุมคติก็ล้มเหลว พ่ายแพ้ เหลือไว้เพียงความว่างเปล่ากับความเจ็บปวด 

และความรู้สกึผิดท่ียงัคงฝังใจเสกสรรค์เร่ือยมา 

 

   1.3.1.3 ครอบครัว 

   เสกสรรค์รู้สกึเสียใจและเศร้าใจในชะตาชีวิตของตนเองท่ีไม่มีโอกาสได้

อยู่ด้วยกนัเป็นครอบครัว “พ่อ แม ่ลกู” พร้อมหน้าพร้อมตาโดยเฉพาะกับลกูชายทัง้สองคนท่ีไม่มี

โอกาสได้เฝ้าดพูฒันาการแตล่ะช่วงวยั และมกัจะมีเหตใุห้ต้องพลดัพรากกนัอยู่เสมอ 

 

 ...สงิห์กลบัเมืองไทยกบัแม่ตัง้แต่ปลายเดือนมิถนุายน ไปอยู่กบัยายและพี่ชายของเขา เช่น 

 เดียวกับลูกช้าง เขาแยกจากผมไปเม่ืออายุได้ 9 เดือน   และเช่นเดียวกบัลกูชายคนโต 

 ของเรา คําแรกที่สิงห์จะพูดคงไม่ใช่คําที่ใช้เรียกพ่อแม่ แต่เป็นคําอ่ืนๆ ซ่ึงเด็กท่ัวไป 

 อาจไม่ต้องใช้...72 

 

   นอกจากจะไมไ่ด้อยู่พร้อมหน้ากนัเป็นครอบครัวท่ีสมบรูณ์แล้ว เสกสรรค์

ยงัไมค่อ่ยมีเวลาให้กบัลกูชายเท่าท่ีควร ไมค่อ่ยมีเวลาทํากิจกรรมร่วมกนัระหว่าง “พ่อลกู” เหมือน

เช่นครอบครัวอ่ืนๆ ทําให้เสกสรรค์รู้สกึผิดและเสียใจอยู่เสมอ ย่ิงไปกว่านัน้บ่อยครัง้เสกสรรค์ก็ใช้

เวลาไปกบัการทํางานและด่ืมสรุาเพ่ือ “เยียวยา” ความทกุข์ในชีวิต จนกระทัง่ไมไ่ด้เอาใจใสล่กูชาย

ทัง้สองคน 

 

 ...จดุหมายในการเดินทางจงึมิใช่อยูท่ี่การหาปลาเพียงอย่างเดียว    หากยงัอยู่ที่การผ่อน- 

คลายความรู้สึกผิดของพ่ออีกต่างหาก   ผมทัง้ทํางานและดื่มสุราหามรุ่งหามค่ํามา 

                                                             
 

71
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เพลงเอกภพ, 184. 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เร่ร่อนหาปลา, 101. 
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แรมปีจนแทบไม่ได้สังเกตว่าลูกชายคนเล็กสูงเกือบจะเท่าตัวเองอยู่แล้ว  พอนกึขึน้ 

มาได้ผมก็อยากจะบอกกบัลกูว่าพ่อไม่ได้หายไปไหน   และผมอยากจะทํามากกว่าการพดู 

อะไรเป็นนามธรรม...73 

 

   เสกสรรค์หมกมุน่และจมอยู่กบัความเศร้าโศก ความทกุข์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิต

ของตนเอง และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการออกเดินทางแสวงหา “ความหมาย” ส่ิงท่ีมีคณุค่าต่อ

ชีวิตเพ่ือเยียวยาบาดแผล ความเจ็บปวด จนหลงลืมและไมไ่ด้เอาใจใสค่วามรู้สกึของทัง้ภรรยาและ

ลกูชาย เม่ือรู้ตวัก็ทําให้เสกสรรค์รู้สกึผิดและเสียใจมาก ซึ่งหากมีโอกาสได้แก้ตวัอีกครัง้ก็จะไม่ทํา

ดงัท่ีผา่นมา 

 

 ...กลา่วกนัอย่างไม่อาย ผมยอมรับว่าไม่ได้ดูแลลูกเมียมานานนับปี อย่างน้อยท่ีสุดก็

 ในด้านความคิด จติใจ   จนในที่สุดลูกคนโตก็เติบใหญ่ออกจากบ้านไป ลูกคนเล็ก

 เปลี่ยนจากเด็กอ้วนกลายเป็นเด็กหนุ่ม          ส่วนแม่ของพวกเขาก็เร่ิมเคยชินกับ 

 การเดินทางโดยลําพัง...แต่ก่อนขณะที่ผมนั่งสงสารตนเองอยู่ตามร้านเหล้า     หรือเร่ร่อน

 ค้นหา ‘สิง่ศกัดิ ์ สทิธิ ์’ ใหม่ๆ มาเติมใสวิ่หารที่ว่างเปล่า   ผมแทบจะไม่ได้ใสใ่จเลยว่าในแต่ละ

 เดือนแต่ละปีที่ผ่านพ้นไป ลกูชายทัง้สองสงูขึน้คนละก่ีเซนติเมตร...ตกดกึเมาสา่ยเซกลบัเข้า

 มาในบ้าน  มือเมียที่เอือ้มมาเช็ดหน้าประคองตวัก็แค่ทําให้ผมพดูคําขอบคณุ  ใช่ ผมเคยลมื

 ไปสนิทว่าสมัพนัธภาพระหว่างผมกบัเธอและเลอืดเนือ้ที่เราช่วยกันปัน้สร้างขึน้มา      ก็เป็น

 ความศักดิ ์ สทิธิ ์ ไม่แพ้อื่นใด...74 

 

 ...ผมเสียใจท่ีเรียนรู้สิ่งเหล่านีช้้าเกินไป...ในเบือ้งลกึของหวัใจ    ผมอดไม่ได้ที่จะโหยหา 

 จดุเร่ิมต้นดัง้เดิม ถ้ามีโอกาสอีกครัง้ผมคงไม่ทําอย่างที่ผ่านมา...75 

 

   1.3.1.4 การต่อสู้ทางการเมือง 

   เสกสรรค์เจ็บปวดกบัเร่ืองการตอ่สู้ทางการเมือง อาจเป็นผลพวงจากการ

ต่อสู้ กับรัฐบาลในหลากหลายเหตกุารณ์ท่ีผ่านมา ซึ่งมกัจะไม่ประสบผลสําเร็จและสร้างความ

เดือดร้อนให้กบัชีวิตหลายด้าน ทําให้เสกสรรค์รู้สึกสิน้หวงักับการลกุขึน้มาต่อสู้ เพ่ือเปล่ียนแปลง
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 เร่ืองเดียวกนั, 126 - 127. 
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ทางการเมือง ไม่มีจุดมุ่งหมายและไม่มีเหตุผลท่ีจะต่อสู้  ดังจะเห็นได้จากบทสนทนาระหว่าง

เสกสรรค์กบัลกูศิษย์เก่ียวกบัประเดน็ทางการเมือง 

 

 ... “อาจารย์ไม่คิดจะทําอะไรบ้างเลยหรือ”   ผมนกึถึงคําพดูของลกูศิษย์คนหนึง่ซึ่งกล่าวขึน้ 

 มาแบบจ่อยิงหลังวันรัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์   “คณุจะให้ผมทําอะไร” จําได้ว่าตัวเอง 

 ตอบไปเช่นนัน้    “ก็เห็นแต่ก่อนอาจารย์เคยสู้”    “มนัไม่เหมือนกนั”...“เดี๋ยวนีอ้าจารย์ยอม 

 จาํนนแล้วใช่มัย้”   เสียงลูกศิษย์ผมแว่วเข้ามาอีก    มันดังชัดเสียยิ่งกว่าเสียงพายุที่ 

 กําลังโหมโจมตี “ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนัน้”   ผมพยายามอธิบาย “แล้วมนัอยู่ตรงไหน” “ทุก 

 วันนีผ้มไม่แน่ใจว่าสู้ เพ่ือใคร สู้ เพ่ืออะไร”...76 

 

   อีกทัง้การต่อสู้ทางการเมืองตลอดชีวิตท่ีผ่านมาของเสกสรรค์ก็ได้สร้าง

บาดแผล ความเจ็บปวด ทําลายชีวิตหลายด้าน สร้างความลําบากและสญูเสียให้กบัตนเองมามาก 

เสกสรรค์จึงไม่อยากเข้าไปเก่ียวข้องกับการต่อสู้หรือการชุมนุมทางการเมืองอีก แต่ถึงกระนัน้ก็

มกัจะหลีกเล่ียงไมไ่ด้ เน่ืองจากไมส่ามารถปฏิเสธแรงกดดนัจากบคุคลรอบข้างได้ 

 

 ... “สาเหตทุี่พี่ไม่ไปยุ่งกบัการประท้วงครัง้นี ้ ก็เพราะไม่แน่ใจว่ามนัจะช่วยให้อะไรดีขึน้...อีก 

 อย่างหนึง่” ผมรู้สึกตัวเองเสียงสั่นขึน้เร่ือยๆ “ชีวิตพ่ีลําบากเพราะเร่ืองนีม้ามากแล้ว  

 พอทีเถอะ   คิดดูสิพ่ีนอนกลางดินกินกลางทรายอยู่บนยอดเขาในขณะที่คนอ่ืนเร่ิม 

 ซือ้รถคันแรก    พวกเขาซือ้บ้านหลังท่ีสองขณะที่ พ่ีถกูเจ้าหน้าที่เอาตัวไปสอบสวน  

ทกุวนันีพ้ี่ไม่ต้องการอะไร แต่พอจะทําสิ่งที่ตวัเองรักบ้างก็มาเรียกร้องกนัอีกแล้ว”...77 

 

   1.3.1.5 อสิรภาพในชีวติ 

   เสกสรรค์เจ็บปวดและเป็นทกุข์เน่ืองจากถกูกดดนัจากผู้คนให้ทําเร่ืองท่ีไม่

ต้องการ อีกทัง้เป็นเร่ืองท่ีสร้างความเจ็บปวดให้แก่ตนเองอย่างมากก็คือเร่ืองการตอ่สู้ทางการเมือง 

เสกสรรค์ถูกกดดนัจากบุคคลรอบข้างรวมถึงคนใกล้ชิดให้เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงรัฐบาล ซึ่ง

เสกสรรคไ์มส่ามารถปฏิเสธความต้องการของบคุคลท่ีตนเองรักและเคารพได้ ย่ิงไปกว่านัน้ยังต้อง

ละทิง้ความต้องการของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การทําสารคดี หรือการทํางานศิลปะ 

กลา่วได้วา่ไมมี่อิสระในชีวิต 
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 ...ครัน้เวลาผ่านไปแต่ละวนั ผมก็เร่ิมรู้สกึมากขึน้เร่ือยๆ ว่า ความใฝ่ฝันของตัวเองกําลังถกู 

 คุกคาม  สิง่ที่มองไม่เห็นบางอย่างกําลงัขับต้อนผมให้เข้าสู่ มุมอับมากขึน้ทุกที...อะไรก ็

 ไม่หนักหน่วงเท่าข้อเรียกร้องของผู้คน  ไม่ว่าผมจะหนัไปทางไหนมีแต่ถกูถามว่าทําไมไม่ 

 ไปร่วมประท้วงรัฐบาล    เร่ืองรูปไม่เป็นอนัเขียน   เพราะไม่มีใครยอมรับว่าน่ันคือสิ่งท่ีผม 

 ต้องการหรือควรต้องการ...78  

 

   เสกสรรค์ถูกกดดันจากบุคคลท่ีไม่สามารถปฏิเสธหรือเพิกเฉยต่อข้อ

เรียกร้องได้ จนต้องยอมสละความปรารถนา ละทิง้ความฝันของตนเองมาทําเร่ืองท่ีฝืนใจและไม่

อยากเก่ียวข้องด้วยมากท่ีสดุ สภาวะดงักลา่วสร้างความอดึอดั เศร้าใจ และเจ็บปวดเป็นอย่างย่ิงท่ี

ไมมี่อิสระแม้แตก่บัชีวิตของตนเอง 

 

 ...จดุอ่อนที่สดุในชีวิตของผมก็คือ  แม้โดยทัว่ไปดเูหมือนไม่แยแสผู้คน แต่สาํหรับคนที่ผมรัก 

 เคารพหรือผกูพนั   ผมแทบจะกล่าวคําปฏิเสธไม่เป็น...นบัจากวนัลาออกเม่ือ 1 เมษายน ถงึ 

 วนัสมัครกลบัเท่ากบัว่าผมได้ออกไปด ู‘โลกกว้าง’ ไม่ถึง 2 เดือนดี  คนสว่นใหญ่ไม่รู้เสียด้วย 

 ซํา้ว่าผมเคยลาออกจากราชการ และยิ่งไม่รู้ว่าวันที่ผมยื่นใบสมัครกลับเป็นอาจารย์นัน้  

 ผมมาน่ังร้องไห้เหมือนคนบ้าอยู่ที่บ้าน...เสรีภาพทางการเมืองอาจจะมีจริง    แต่ถ้า 

 กล่าวสําหรับเสรีภาพที่จะเลือกตําแหน่งแห่งท่ีของตัวเองใน  เพลงแห่งเอกภพ’ ผม 

 ไม่แน่ใจนักว่าจะมี...79 

 

   1.3.1.6 แปลกแยกเข้ากับคนส่วนใหญ่ไม่ได้ 

   เสกสรรค์เจ็บปวดท่ีเป็นคนแปลกแยกและเข้ากับผู้คนส่วนใหญ่ในสงัคม

ไม่ได้ และต้องประสบกับภาวะเช่นนีเ้ร่ือยมาไม่ว่าในสังคมมหาวิทยาลยั สังคมในป่ากับพรรค

คอมมิวนิสต์ และสงัคมกระแสหลกัทัง้ก่อนและหลงัออกจากป่า ทําให้เสกสรรค์เหน่ือยล้ากับการ

พยายามท่ีจะดํารงวิถีของตนเองเอาไว้ ท่ามกลางสงัคมกระแสหลกัท่ีมีความแตกต่างกับตนเอง

หลายด้าน และเจ็บปวดท่ีไมส่ามารถเข้ากบัคนสว่นใหญ่ในสงัคมได้ 

 

 ...พอนกึขึน้มาได้ว่าตวัเองเป็นคน     และเป็นคนท่ีแปลกแยกแตกต่างจากเพ่ือนมนุษย์ 

 จาํนวนมากความโศกสลดก็แผ่คลุมเข้ามาในจติใจทันที     ในโลกที่เราเข้ากบัคนสว่น 

 ใหญ่ไม่ได้ การดํารงอยู่ของคนที่ใกล้ชิดกนันบัว่ามีความหมายสาํคัญ   แต่สาํหรับผมแม้คน 
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 จํานวนน้อยที่รักและผกูพนัก็เร่ิมลดจํานวนลง...80 

  

   1.3.1.7 การจากไปของมิตรสหายและผู้คนท่ีใกล้ชดิ 

       เม่ือเสกสรรค์ไมส่ามารถเข้ากบัผู้คนสว่นใหญ่ในสงัคม ก็เลือกท่ีจะใช้ชีวิต

อยู่แต่เฉพาะกลุ่มมิตรสหายท่ีคิดเห็นและมีวิถีคล้ายๆ กัน ทว่าผู้ คนในสังคมหรือในโลกของ

เสกสรรค์ก็เร่ิมเสียชีวิต สงัคมเล็กๆ ก็ย่ิงลดขนาดลงไปอีก สร้างความหดหู่ เศร้าใจ และเจ็บปวด

ให้กบัเสกสรรค์อย่างย่ิง 

 

 ...สามสีปี่ที่ผ่านมาผมกลวัเดือนธันวาคม  เพราะเพื่อนรักของผมมากกว่า 1 คนได้ตายไปใน 

 เดือนสดุท้ายของปี...ทัง้หมดเคยเป็นสหายร่วมศึกของผม กินข้าวหม้อเดียวกนัผ่านร้อนผ่าน 

 หนาวเสีย่งอนัตรายมาด้วยกนันบัครัง้ไม่ถ้วน  เม่ือพวกเขาจากไปบางส่วนของชีวิตผมก็ 

 สูญสิน้ไปด้วย     ในแง่หนึง่ใช่หรือไม่ว่าโลกของแต่ละคนก็กว้างแค่จํานวนคนที่เรารู้จกัและ 

 คบหาเป็นมิตรสหาย   เม่ือมีบางส่วนจากพรากไปอยู่ภพอ่ืน  หรือมีบางคนทอดทิง้เรา 

 ไป โลกใบนีก้็หดแคบลง...81 

 

   1.3.1.8 สังขารท่ีร่วงโรย 

   เสกสรรค์รู้สกึเศร้าและเป็นทกุข์เม่ือตนเองมีอายุมากขึน้และเร่ิมเข้าสู่วยั

ชรา ทําให้ร่างกายร่วงโรยและไม่แข็งแรงเหมือนเดิม พละกําลงัและความแข็งแกร่งของร่างกาย

ลดลง รวมทัง้วิถีชีวิตท่ีต้องกลายเป็นเพียงปัญญาชนท่ีทํางานอยู่แต่ในห้อง ก็ทําให้ไม่สามารถ

ออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งได้เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นการทอดแหหาปลา การเดินป่า หรือการ

แบกสมัภาระขึน้เขา ทําให้เสกสรรค์คร่ําครวญด้วยความรู้สึกเจ็บปวด และรับไม่ได้กับการจากไป

ของ “วยัหนุ่ม” 

 

 ...เหตผุลอีกประการหนึง่ที่ผมขึน้จากนํา้ด้วยปลาเพียง 8 ตวั คือนํา้หนกัของแหขนาด 9 ศอก 

 ซึง่ผมรู้สกึว่ามนัหนกักว่าสมยัสบิกว่าปีก่อนมากทีเดียว   เม่ือสมัยเดินหาปลาอยู่แถวริม 

 ฝ่ังนํา้แม่จนั ผมเคยเหวี่ยงแหขนาดเดียวกันนีไ้ด้คร่ึงค่อนวัน   และต่อไปถงึกลางคืนก็ 

 บ่อยครัง้ แต่ที่ห้วยซ่งไท้นี ้ผมพบว่าตวัเองเหว่ียงแหได้ไม่ก่ีทีก็ล้าไปหมดทัง้แขนทัง้ไหล ่ปลา 
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 ใหญ่ที่สุดยังไม่เคยได้     แต่จะหมดแรงทอดแหแล้วหรือน่ี ในวูบหน่ึงคิดคร่ําครวญ 

 อยู่ในใจ...82 

 

   บ่อยครัง้ท่ีเสกสรรค์พยายามพิสูจน์พละกําลังความแข็งแกร่งทัง้ของ

ร่างกายและจิตใจท่ีเหลืออยู่ เช่น การว่ิงขึน้ทางท่ีลาดชนัแทนท่ีจะเดินไปบนเส้นทางท่ีราบเรียบและ

สะดวกกวา่เหมือนคนอ่ืนๆ ซึ่งในแง่หนึ่งการกระทําดงักลา่วก็เป็นการ “ปลอบใจ” ตนเองวา่ร่างกาย

ไมไ่ด้เส่ือมทรุดหรือเปล่ียนแปลงไปตามวนัเวลามากนกั 

 

 ...หลงัจากแหงนหน้ามองเส้นทางที่ทํามมุชนัมากกว่า 45 องศาอยู่ครู่หนึง่ ผมก็ตัดสินใจวิ่ง 

 ขึน้ไปด้วยความเร็วสูงสุด...ในวบูหนึง่ขณะที่อยู่ห่างสนัภูไม่ไกลนกั  ผมรู้สกึว่าเร่ียวแรงใน 

 ตวัได้หายไปหมดแล้วโดยสิน้เชิง   แต่ผมก็ขึน้มาสงูเกินกว่าจะกลบัไปตัง้ต้นเดินบนทางที่ตดั 

 ใหม่...ในใจรู้ดีว่าเร่ืองทัง้หมดไม่ใช่แค่การเอาชนะอะไรบางอย่างเท่านัน้     หากเกิด 

 จากความกลัวที่กัดลึกลงไปถงึวิญญาณ    กลัวความเสื่อมทรุดของสังขารและขนาด 

 ของหัวใจตัวเอง...83 

 

   การทดสอบพละกําลงัด้วยการทอดแหหาปลากลางสายนํา้เช่ียว  

 

 ...เป้าหมายของผมวนันีมิ้ใช่ปลาเสียทีเดียว เพียงอยากจะทดสอบตัวเองว่าเร่ียวแรงลด 

 น้อยไปแค่ไหน   แหขนาด 9 ศอกยงัคงกางออกเต็มที่ดงัเดิม ทว่าจงัหวะเหว่ียงดจูะอืดอาด 

 กว่าแต่ก่อน...ผมอุ้มแหว่ายตดักระแสนํา้ด้วยแขนเดียว   โดยยดึมั่นถือมัน่ว่าตัวเองเคยทําได้  

 แต่แล้วในจดุที่นํา้ลกึท่วมหวัผมก็รู้สกึหมดแรง...ผู้คนนัง่เรียงรายกันอยู่เต็มตลิง่พดูคยุหวัเราะ 

 เริงร่ืนแต่ไม่มีใครมองเห็นการดิน้รนอยู่กลางกระแสนํา้ของผม ชายวัยกลางคนผู้หน่ึง 

 ต่อสู้กับวัยเวลาโดยโลกไม่ทันสังเกต...84  

 

   จากเหตุการณ์ดังกล่าวท่ีเกือบทําให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ทําให้

เสกสรรค์ตระหนกัถึงความเปล่ียนแปลงของร่างกายและวยัท่ีเพ่ิมมากขึน้ ว่าไม่สามารถกลบัไปทํา

เร่ืองท่ีเคยทําเหมือนในอดีตได้อีกตอ่ไป ทําให้เสกสรรค์รู้สกึโศกสลดและเจ็บปวดกบัความจริงข้อนี ้

                                                             
 

82
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เพลงเอกภพ, 91. 

 
83

 เร่ืองเดียวกนั, 109. 

 
84

 เร่ืองเดียวกนั, 202 - 203. 
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   1.3.1.9 การยดึติดกับอดีต 

   เสกสรรค์ชอบรําลึกความหลัง  พยายามหวนหาความรู้สึกเก่าๆ 

โดยเฉพาะในช่วงท่ีเป็นนักปฏิวตัิให้กลบัคืนมาอีกครัง้ หรืออย่างน้อยก็ให้ได้สมัผสัความรู้สึกเก่า

เพียงชัว่ครัง้ชัว่คราว ซึ่งเม่ือไมอ่าจเรียกความหลงัเหลา่นัน้ให้กลบัคืนมาได้ก็ผิดหวงั เจ็บปวด และ

เป็นทกุข์ เช่น การทอดแหหาปลาเพ่ือรําลกึช่วงเวลาท่ีเคยใช้ชีวิตเป็นนักรบป่า แต่เสกสรรค์ก็ต้อง

ผิดหวงัเน่ืองจากไมส่ามารถหาทําเลท่ีเหมาะสมในการลงแหได้สําเร็จ 

 

  ...ผมเดินแบกแหกลบัมาที่พกัด้วยความรู้สึกท่ีเร่ิมเหน่ือยล้า       ยังมิต้องเอ่ยถงึความ- 

 ผิดหวังที่เร่ิมปรากฏอาการรินๆ      แต่แล้วไม่นานผมก็พลนัคิดตกและนกึตําหนิตัวเองว่า

 กําลงัสร้างฉากเศร้าขึน้มาโดยไม่จําเป็น...เวลาพลดัพรากได้ผ่านมานานแล้ว ไฉนจงึอยากให้ 

 สมัพนัธ์บางอย่างหยดุนิ่งคงเดิม...85 

 

  ความเจ็บปวดจากเร่ืองราวตา่งๆ ในชีวิตดงัท่ีได้กลา่วมาข้างต้น ส่งผลกระทบต่อ

ชีวิตของเสกสรรค์ทัง้ผลท่ีมีตอ่ตนเองโดยตรง และผลท่ีมีตอ่บคุคลรอบตวัโดยเฉพาะอย่างย่ิงคนใน

ครอบครัว ด้านผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบัตวัของเสกสรรค์เอง คือ ความเจ็บปวดในชีวิตทําให้เสกสรรค์

ต้องพึ่งสรุาเพ่ือแก้ไขปัญหาและดบัความทกุข์ท่ีเกิดขึน้ 

 

...ตลอดเวลาประมาณ 6 เดือนที่ผ่านมา     เร่ืองราวหลากหลายได้ประดงักนัเข้ามาในชีวิต  

ทัง้ที่เป็นชะตากรรมสว่นรวมและสว่นตัว        สภาพดงักลา่วทําให้ผมไม่มีทางเลอืกเป็นอื่น

นอกจากจะต้องแบกทานมันไว้ด้วยการหนุนช่วยของแก้วเหล้าและขวดโซดา...ผม 

ร่ําสุราอย่างต่อเน่ืองมาแล้วถงึ 15 คืน มากบ้างน้อยบ้างสดุแท้แต่บรรยากาศ แต่ที่แน่ๆ 

คือไม่มีคืนไหนที่เลอืดในกายจะปราศจากแอลกอฮอล์ บุรุษผู้หนึง่เม่ือด่ืมเหล้าอย่างต่อเนื่อง 

ย่อมแน่นอนว่าสิง่ที่เขาเสพติดย่อมมิใช่เหล้าหากเป็นการติดข้องทางความรู้สึกท่ีจาํต้อง

อาศัยสุราเปลือ้งปล่อย...86 

 

  ความเจ็บปวดท่ีได้ประสบมาทําให้เสกสรรค์กลายเป็นคนท่ีระแวดระวงั ไม่ไว้ใจ

ใครหรือสถานการณ์ใดง่ายๆ กระทัง่ทําให้กลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย เน่ืองจากได้รับบทเรียน

จากความเจ็บปวดในอดีต 
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 เร่ืองเดียวกนั, 106. 
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 เร่ืองเดียวกนั, 162 - 163. 
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 ...ขณะที่เพื่อนพ้องสว่นใหญ่กําลงัรีบยกสมัภาระลงเรือเพื่อจะเดินตวัเปลา่ ผมกลบัรู้สกึลงัเล 

 ที่จะทําเช่นนัน้    มันอาจจะเป็นความเคยชินแบบอดีตทหารป่าที่ไปไหนมาไหนมกัจะไม่ 

 ยอมแยกตวัจากปัจจัยยงัชีพที่อยู่บนหลงั     หรือไม่บางทีก็เป็นสัญชาติญาณของ ‘สัตว์ 

 บาดเจ็บ’ ชนิดหน่ึงท่ีถกูกระทํามามากจนไม่อาจมองโลกในแง่ดี ผมไม่รู้...87 

 

  ส่วนบุคคลรอบข้างโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวของเสกสรรค์ต่างก็ได้รับ

ผลกระทบดงักลา่วไปด้วยเช่นกนั คือ คนในครอบครัวมกัจะเกิดความรู้สึกว่า “เข้าไม่ถึง”เน่ืองจาก

เม่ือใดก็ตามท่ีเสกสรรค์รู้สกึเศร้าหรือเจ็บปวดก็มกัจะจมอยู่กบัห้วงอารมณ์นัน้ น่ิงเงียบ และอยู่ใน

โลกสว่นตวัแตเ่พียงลําพงั 

 

...มรสมุระลอกแล้วระลอกเลา่พดัผ่านคาบสมทุรมาลาย ู    ซึง่ตอนบนรวมเอาจังหวดัตรังไว้

ด้วย   สายฝนจองจําผมไว้กบัที่พัก  เช่นเดียวกับบาดแผลในหัวใจที่คอยล่ามร้อยผมไว้

กับอดีต สิง่แรกนัน้ผ่านมาตามฤดกูาล   ส่วนพันธนาการอันหลังดูเหมือนจะจองจําผม

ไว้อย่างไม่มีที่สิน้สุด “พ่อเขามาหาแทน   แล้วทําไมเขาไม่พดูกบัแทนละ่”...“ไปถามพ่อเขา

ดเูองส”ิ เมียผมบอกกบัลกูด้วยนํา้เสยีงน้อยใจไม่แพ้กนั หลายวันมานีผ้มมักน่ังเหม่อมอง

สายฝนโดยไม่พูดไม่จากับใคร...88 

  

 เม่ือเสกสรรค์รู้สึกเป็นทุกข์เจ็บปวดกับเร่ืองราวต่างๆ ในชีวิต ก็จะหาทางออก

สําหรับเยียวยาบาดแผลและบรรเทาความรู้สกึเจ็บปวดเหลา่นัน้ ซึ่งก็คือการออกเดินทางไปใช้ชีวิต

กลางแจ้งทัง้การเข้าป่าและออกลอ่งทะเล ระหวา่งการเดินทางก็จะใช้เวลาคิดทบทวน และเรียนรู้ท่ี

จะปลอ่ยวางเร่ืองราวตา่งๆ ปลดเปลือ้งความทกุข์ภายในใจ รวมถึงทําให้คําถามและความข้องใจท่ี

มีตอ่ชีวิตนัน้ลดน้อยลงด้วย 

 

...บางครัง้ผมรู้สกึว่าไม่ถามเสยีเลยอาจถกูต้องกว่า เม่ือไม่มีคําถามก็ไม่มีคําตอบ และเม่ือไม่ 

 ต้องการคําตอบ ก็ไม่มีทุกข์ร้อนอนัเนื่องมาจากการค้นหา ที่ผมชอบชีวิตเรียบง่ายตามป่าเขา 

 ท้องทะเลก็เพราะตรงนีน้ี่แหละ  จะช่ัวจะดีมันได้ช่วยลดทอนคําถามทัง้หลายให้น้อยลง  

 ทว่าคําถามที่เหลอือยู่ก็ไม่ใช่ตอบง่ายเหมือนกนั...89 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วหิารที่ว่างเปล่า, 56. 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เร่ร่อนหาปลา, 69. 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ทางทากและสายนํา้เชี่ยว, 52. 
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  นอกจากนัน้การได้อยู่ท่ามกลางมิตรสหายท่ีเข้าใจ ผู้คน และบรรยากาศท่ีคุ้นเคย 

ก็มีสว่นช่วยให้เสกสรรค์ทเุลาความทกุข์ในชีวิตลงไปได้ 

 

 ...มิตรภาพระหว่างผมกบัผู้คนในธรรมศาสตร์ นับว่ามีบทบาทสําคัญในการฟ้ืนฟูความ- 

 เช่ือม่ันในตัวเองขึน้มาใหม่ พวกเขาเป็น ‘ที่พัก’  ซึง่ไม่เพียงช่วยกนัแดดกนัฝนและคอย 

 ปิดกัน้สายลมเหน็บหนาว   หากยงัเป็นสถานที่พยาบาลบาดแผลที่ได้มาจากการเดินทาง 

 ครัง้ก่อน...90 

 

  จากท่ีกลา่วมาทัง้หมดจะเห็นวา่เสกสรรค์ได้นําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับความทุกข์

ความเจ็บปวดของตนเองไว้คอ่นข้างมาก เป็นภาพของคนท่ีเจ็บปวดกับเร่ืองราวต่างๆ ในชีวิต ทํา

ให้จมอยู่กบัความเศร้า ความเจ็บปวดจนสง่ผลกระทบทัง้ตอ่ตนเองและผู้คนรอบข้างท่ีไมอ่าจเข้าไป

ในโลกท่ีมีแตค่วามเจ็บปวดระทมทกุข์ของเสกสรรค์ได้ ทําให้ต้องหาทางออกเพ่ือเยียวยาบาดแผล

ในชีวิต ซึ่งภาพตวัแทนเหล่านีก้็แสดงให้เห็นอัตลกัษณ์ของเสกสรรค์ในด้านท่ีเป็นคนมีบาดแผล 

เจ็บปวดได้อย่างชดัเจน 

 

  1.3.2 เสกสรรค์ คือ คนใช้ชีวติกลางแจ้ง นักเดินทาง 

  เสกสรรค์ ประเสริฐกุล คือ คนใช้ชีวิตกลางแจ้ง นักเดินทาง อตัลกัษณ์ในด้านนี ้

ปรากฏให้เห็นจากการท่ีเสกสรรค์ชอบใช้ชีวิตกลางแจ้ง ทํากิจกรรมตา่งๆ ท่ามกลางธรรมชาติ และ

เดินทางสูโ่ลกกว้างภายนอกทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 

 รูปแบบวิถีชีวิตกลางแจ้งของเสกสรรค์ ได้แก่ การเข้าป่า ทํากิจกรรมเดินป่า ปีน

เขา ลอ่งแก่ง พกัค้างแรมในป่า และการออกล่องทะเลไปใช้ชีวิตบนเรืออยู่กลางทะเล ฝ่าคล่ืนลม       

ตกปลา ซึ่งการตกปลานัน้ก็มีทัง้ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการออกทะเล และการตกปลาตามแหล่งนํา้

ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นทะเลสาบหรือหนองนํา้บริเวณรอบมหาวิทยาลยัคอร์แนลท่ีเสกสรรค์มาศกึษาตอ่  

 

...ผมเองชอบชีวิตกลางแจ้ง   แต่กลบัดนัมามีชีวิตอยู่ท่ามกลางปัญญาชนคนอ่านหนงัสอื 

เพื่อนร่วมทางในด้านนีม้นัเลยมีน้อย  นกัศกึษาคอร์เนลล์จริงๆ แล้วตกปลากนัไม่ก่ีคน ในหมู่ 

 คนไทยเราก็มีอยู่แค่สองสามคนเท่านัน้ ช่วงท้ายๆ เหลือแต่เฉพาะผมก็เลยแบกคันเบ็ด 

 เดินเทิ่งๆ อยู่คนเดียวเสียเป็นส่วนใหญ่...91 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เพลงเอกภพ, 123. 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เร่ร่อนหาปลา, 29. 
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  เสกสรรค์ช่ืนชอบวิถีชีวิตท่ีได้ผจญภัย มีเ ร่ืองราว และไม่ใช่วิถีท่ีสบายหรือ      

เรียบง่ายจนเกินไป 

 

... “คณุต้องเข้าใจนะว่าเราไม่ได้มาเท่ียว    แต่มาผจญภัย”     ผมบอกวิโรจน์เพื่อเตรียม 

ความคิดเขาไว้แต่เนิ่นๆ...92 

 

...แต่ผมก็ยืนยนัปฏิเสธด้วยเหตุผลง่ายๆ  คือเร่ืองทัง้หมดมนั ‘ไม่มีเหตผุล’ อยู่แล้ว  ในเม่ือ

 อตุสา่ห์มาเที่ยวป่าทัง้ที  จะให้กินข้าวห่ออยู่ที่ลานหน้าบ้านประชาชน  มันก็คงไม่ได้

 รสชาติเท่าใด ข้อเสนอของผมก็คือ  พวกเราควรจะไต่ขึน้สันเขาไปก่อน  ครัน้พบมุม

 สวยๆ ค่อยน่ังลงกินมือ้กลางวัน...93 

 

  เสกสรรค์รักวิถีชีวิตท่ีได้ออกไปผจญภยัและทํากิจกรรมกลางแจ้งอย่างแท้จริง มิใช่

สนใจเพียงฉาบฉวย หรือทําเพ่ือสร้างความโก้หรูเหมือนบคุคล “ประเภท” ท่ีใช้กิจกรรมดงักลา่วเพ่ือ

เป็นเคร่ืองบ่งบอกถึงรสนิยมโดยมิได้รักกิจกรรมเหลา่นีอ้ย่างแท้จริง 

 

...ประสบการณ์ดงักลา่วอาจจะมีความล้มเหลวของเราปนอยู่ด้วยไม่น้อย นี่ก็เป็นสว่นสาํคัญ 

 ของกระบวนการเรียนรู้เช่นกนั      ถ้าคุณตกปลาไม่ได้สักสองครัง้แล้วคิดจะขายคันเบ็ด  

 น่ันแสดงว่าคุณไม่ได้รักกีฬาประเภทนีม้าตัง้แต่แรกแล้ว ลกึๆ  คณุอาจจะต้องการอะไร 

 สกัอย่างที่คณุคิดว่ามนัโก้และทนัสมยั เม่ือพึง่คนัเบ็ดไม่ได้ก็เปลีย่นเป็นอย่างอื่น...94 

 

  ขณะท่ีคนบางกลุม่อาจจะใช้กิจกรรมกลางแจ้งเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ของตนเองให้

ดูดี แต่เสกสรรค์รักวิถีชีวิตกลางแจ้งและกิจกรรมประเภทนีอ้ย่างแท้จริง จะเห็นได้จากการท่ี

เสกสรรค์ให้ข้อมลูเก่ียวกบัเร่ืองราวของกิจกรรมนัน้ๆ อย่างละเอียด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจ

และความรู้จริง เช่น กิจกรรมการตกปลา เสกสรรค์นําเสนอข้อมลูเก่ียวกับการตกปลาทัง้ในด้าน

ประเภทและลกัษณะของปลา วิธีการตกปลา อปุกรณ์ท่ีใช้ พร้อมกันนัน้ก็ถ่ายทอดประสบการณ์

การทํากิจกรรมดงักลา่วท่ีได้ปฏิบตัิมาอย่างตอ่เน่ืองและสมํ่าเสมอ 

 

                                                             
92

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วหิารที่ว่างเปล่า, 54. 

93
 เร่ืองเดียวกนั, 57. 

94
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เร่ร่อนหาปลา, 56. 
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...อย่างที่เกร่ินไว้แล้วตัง้แต่ต้น  เลคเทร้าท์นัน้เป็นปลานํา้เย็น ในเวลาส่วนใหญ่ของแต่ละปี  

 มนัจะพํานกัอยู่ในนํา้ลกึเกินระดบั  100  ฟตุ  เพื่อแสวงหาอณุหภูมิที่เหมาะสมกบัเผ่าพนัธุ์  

 ปกติเทร้าท์ชนิดนีจ้ะพอใจกบัอณุหภูมิประมาณ 40 กว่าองศาฟาเรนไฮต์ หรือถ้าสงูกว่านัน้ 

 ก็ไม่เกิน 55 ซึง่หมายถึงว่าพ้นจุดเยือกแข็งมาไม่ไกลนัก   เม่ืออณุหภูมิที่ผิวนํา้ร้อนกว่าหรือ 

เย็นกว่าที่มนัต้องการบรรดาเทร้าท์ทะเลสาบทัง้หลายก็จะหายไปจากชายฝ่ังจนหมดสิน้...95 

 

  เสกสรรค์รักและหลงใหลวิถีชีวิตกลางแจ้งจนบางครัง้ยอมสละโอกาสในการหา

รายได้บางส่วนเพ่ือจะได้มีเวลาออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้ง ทํากิจกรรมในโลกกว้างอย่างท่ีตนเอง

ต้องการมากขึน้ 

 

...ผมห่างเหินกบัอนัดามนัมานานถงึคร่ึงปี   และถ้าจะว่าไปแล้วตลอดช่วงหกเดือนที่ผ่านมา  

ผมก็ไม่ได้ออกไปตกปลาท่ีไหนเลย...ผมยอมรับว่าเราต้องหาเงินบ้าง เพื่อจะมีชีวิตอยู่ในโลก

ยคุปัจจบุนั แต่เงินกบัคณุภาพชีวิตนัน้ไม่จําเป็นต้องเดินเคียงกนัอยู่เสมอไป   ในหลายๆ ครัง้

เราสามารถมีชีวิตที่ดีได้โดยไม่จําเป็นต้องมีเงินตรามากมาย  ผมจะน่ังเคาะพิมพ์ดีดตัง้แต่

ต้นเดือนชนปลายเดือนไปทําไมในเม่ือมันไม่มีเวลาเหลือให้ผมใช้ชีวิตของตัวเองคิด

ได้ดังนัน้แล้ว ผมก็แบ่งงานเขียนท่ีรับไว้ให้กับเพ่ือนสองสามคน   ยอมเสียรายได้ไป

จาํนวนหน่ึงเพ่ือแลกกับอิสรภาพส่วนตัว     จากนัน้ก็ชวนเมียซือ้ตั๋วรถไฟลงปักษ์ใต้

ทันที...96 

  

  นอกจากความบนัเทิง ความสนกุสนานท่ีได้รับจากกิจกรรมแล้ว ความหลงใหลใน

วิถีชีวิตดงักลา่วของเสกสรรคมี์สาเหตหุลายประการ กลา่วคือ กิจกรรมกลางแจ้งเหลา่นีไ้ม่เพียงแต่

มอบความบันเทิง ความสนุกต่ืนเต้น และความร่ืนรมย์จากบรรยากาศธรรมชาติรอบกายให้แก่

เสกสรรค์ แต่ยังทําให้เสกสรรค์ได้รับมิตรภาพจากผู้คนซึ่งเป็นส่ิงท่ีมีคณุค่าอย่างย่ิง ไม่ว่าจะเป็น

มิตรภาพท่ีได้รับจากมิตรสหายท่ีร่วมเดินทางไปด้วยกัน หรือมิตรภาพท่ีได้รับจากผู้คนในสถานท่ี

เหลา่นัน้ 

  ไมเ่พียงเท่านัน้การได้ออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งยังเป็นการเติมเต็มชีวิตส่วนท่ี

ขาดหายไปของเสกสรรค์ในช่วงท่ีออกจากป่าและต้องอยู่กับตําราแต่เพียงอย่างเดียวภายในห้อง

แคบๆ เป็นเวลานาน 
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 เร่ืองเดียวกนั, 105. 
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 เร่ืองเดียวกนั, 140 – 141. 
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...ชีวิตนกัศกึษาปริญญาเอกที่คอร์แนลล์เป็นชีวิตที่ผมไม่ได้คาดหวังมาก่อน       และเป็น

 ประสบการณ์ที่เอาหลายสิง่หลายอย่างไปจากตวัผม โดยตอบแทนกลบัมาบ้างในบางมิติ 

ที่ผมไม่เคยมี   แต่สว่นที่มันเอาจากผมไปนัน้บางครัง้มันก็ทําให้ทุรนทุรายแทบจะมี 

ชีวิตอยู่ไม่ได้  ผมเคยแหวกกองหนังสอืที่วางสมุอยู่รอบๆ ตวั   แล้วหยิบกระจกขึน้สอ่งดู

 ใบหน้าตนเองอย่างละเอียดลออ...เขาเป็นใครผมไม่รู้จกั  แต่ดูจากสภาพท่ีเห็นแล้ว  

 เขาน่าจะกําลังเห่ียวเฉาลงไปเร่ือยๆ โดยไม่มีจดุหมายแจ่มชดัใดๆ   ขณะเดียวกนัผม 

ก็นึกถงึชายหนุ่มคนท่ีผมคุ้นเคย  เห็นร่างอนัสงูใหญ่ทบึทะมนึของเขาเดินเลาะเร่ือยไป 

ตามขนุเขาลําเนาไพร...ผมตัดสินใจออกไปตกเลคเทร้าท์เพ่ือค้นหาชีวิตส่วนท่ีหาย 

ไป...97  

 

  ย่ิงไปกว่านัน้การออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งของเสกสรรค์ก็เป็นช่องทางสําหรับ

เยียวยาความรู้สึก ความเจ็บปวดท่ีเกิดขึน้ในชีวิต และเป็นโอกาสให้เสกสรรค์ได้แสวงหาบางส่ิง

บางอย่างท่ีมีคณุคา่มีความหมาย 

 

...ผมตกปลามาหลายปี แต่บางสิ่งบางอย่างที่ค้นหากลับไม่ใช่ปลา หรืออย่างน้อยที่สดุ 

 ก็ต้องยืนยนัว่าปลาไม่ใช่เป้าหมายอนัดบัแรกเสมอไป ทกุครัง้ที่ออกสูท้่องทะเล ผมมักรู้สกึว่า 

 ตวัเองเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเลก็ๆ ที่น่าสมเพช   ทะเลทําให้ผมสิน้ความโอหังบังอาจ ซ่ึงเป็น 

 ความรู้สึกท่ีดี มันทําให้ผมเลิกยึดถือว่าชีวิตจะต้องมีอะไรมานักหนา    และบางทีทะเล 

 คือสถานที่แห่งเดียวที่ความลกึและกว้างมาบรรจบกนั เม่ืออยู่เบือ้งหน้าแผ่นนํา้นี ้ผมจึงรู้สึก 

 ราวผ่านลํา้สู่วิหารศักดิ์สิทธ์  มันเป็นความรู้สึกคล้ายคนบาปท่ีเดินทางมาไถ่ถอนโทษ 

 กรรมอะไรสักอย่าง     อนัที่จริงก็คงไม่ใช่เร่ืองบงัเอิญนกัที่ผมลงมาอันดามันเท่ียวนีห้ลัง 

 จากเกิดรัฐประหารได้ไม่กี่วัน...98 

 

  นอกจากจะนิยามตนเองวา่เป็นผู้ ท่ีมีวิถีชีวิตกลางแจ้ง ทํากิจกรรมและผจญภยัใน

ธรรมชาติแล้ว เสกสรรค์ยงัเป็นนกัเดินทางท่ีออกเดินทางไปในประเทศต่างๆ เพ่ือเรียนรู้โลกกว้าง  

ได้สมัผสัและเรียนรู้ผู้คน เช่น การเดินทางไปประเทศลาว พมา่ และกมัพชูา ซึ่งเสกสรรค์ก็ให้ความ

สนใจกับส่ิงรอบตวั ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ี ผู้คน วฒันธรรม ตลอดจนความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ี

เกิดขึน้ 
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 เร่ืองเดียวกนั, 107. 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เพลงเอกภพ, 42. 
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  ความรัก ความช่ืนชอบ ความหลงใหลในชีวิตกลางแจ้งและการออกไปผจญภยั

ด้วยเหตผุลสารพัด กระทั่งยอมเสียสละโอกาสบางอย่างเพ่ือจะได้มีเวลาใช้ชีวิตในรูปแบบนี ้ได้

ออกไปทํากิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าป่า ออกทะเล ตลอดจนการเดินทางไปในโลกกว้าง 

ล้วนเป็นภาพตวัแทนของเสกสรรค์ท่ีแสดงให้เห็นอตัลกัษณ์ของคนใช้ชีวิตกลางแจ้งนักเดินทางได้

อย่างชดัเจน 

 

  1.3.3 เสกสรรค์ คือ คนยดึติดและโหยหาอดีต 

  เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ คือ คนโหยหาและยึดติดอดีต อตัลกัษณ์ด้านนีป้รากฏผ่าน

ภาพตัวแทนของเสกสรรค์ท่ีเป็นคนยึดติดกับเร่ืองราวในอดีต โหยหาวันคืนเก่าๆ ของตนเอง 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงชีวิตในช่วงท่ีเป็นนักปฏิวัติอยู่ในป่า ระหว่างท่ีเดินทางเสกสรรค์มกัจะนึกถึง

เร่ืองราวตา่งๆ ในอดีต รวมถึงกลบัไปเยือนสถานท่ีท่ีเคยใช้ชีวิตเม่ือครัง้เป็นนักปฏิวตัิ ไม่ว่าจะเป็น

สถานท่ีในป่าเขา หรือสถานท่ีในตา่งประเทศ เช่น ประเทศจีนและประเทศลาว ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น

สถานท่ีท่ีมีความหลังทัง้สิน้ เสกสรรค์ปรารถนาท่ีจะหวนคืนสู่วันคืนเก่าๆ และพยายามเรียก

บรรยากาศในอดีตให้กลบัคืนมาอีกครัง้ โดยเสกสรรค์มกัจะทํากิจกรรมเดิมๆ จําลองวิถีชีวิตเก่าไม่

วา่จะเป็นการใช้ชีวิตในป่า “นอนกลางดิน กินกลางทราย” และการทอดแหหาปลา    

  เสกสรรค์โหยหาและพยายามหวนคืนสูค่วามรู้สกึดีๆ ในอดีตอีกครัง้เพ่ือเป็นเคร่ือง

จรรโลงใจ ปลอบประโลมตนเองซึ่งผ่านประสบการณ์ทัง้ดีและร้ายมามาก และปัจจุบันร่างกายก็

เร่ิมร่วงโรยลงทกุวนั 

 

...สารภาพตรงๆ ว่าในสว่นลกึของหวัใจผมรู้สกึผิดหวงัอยู่เหมือนกัน   แต่ผมก็ไม่มีเหตุผลจะ

ไปผลกัดนัอะไรมากกว่านัน้  ครุ่นคิดอย่างแท้จริงแล้ว  นํา้ตกใหญ่ริมแม่กลองที่ผมอยาก

กลับไปเยือนก็ไม่ได้เป็นที่ฝังอดีตอะไรของผมไว้นักหนา...เพียงแต่ว่าคนเราโดยเฉพาะ

คนที่ผ่านวัยเวลามาอย่างผม    บางทีการหวนคืนสู่ความรู้สึกท่ีดีบางอย่างก็นบัว่าคุ้มค่า 

แล้วสําหรับการดัน้ด้นเดินทางไกล...99  

 

  เม่ือกลับไปเยือนสถานท่ีในอดีตโดยเฉพาะในสถานท่ีท่ีเสกสรรค์เคยใช้ชีวิตใน

สมยัเป็นนกัปฏิวตัิป่า ก็มกัจะหวนนึกถึงเร่ืองราวในอดีต ณ สถานท่ีแห่งนัน้อยู่เสมอ 

 

 ...ภูร่องกล้านับเป็นดงดอยแห่งแรกที่ผมใช้ชีวิตเป็นคนป่าอย่างสมบูรณ์แบบ   อาศยั 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้, 52. 



170 
 

 ข้าวโพด หน่อไม้ และใบมนัเป็นอาหารหลกัในการยงัชีพ    ไปไหนมาไหนก็ล้วนต้องใช้สอง 

ขาปีนป่าย...ความฝังใจของผมเกี่ยวกับเทือกเขาลูกนีมี้อยู่มาก อาจเรียกได้ว่าตัง้แต่ 

ริมห้วยจนถงึสันภูสูงมีอดีตของผมเกลื่อนกล่นอยู่กับใบไม้แห้งทุกใบ...100  

  

  นอกจากจะรําลกึความหลงัด้วยการคิดคํานึงถึงเร่ืองราวในอดีตแล้ว เสกสรรค์ยัง

ทํากิจกรรมเดิมๆ เป็นการจําลองวิถีชีวิตในอดีตสมยัท่ีเป็นนักปฏิวตัิป่าด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

การทอดแหหาปลาในลําห้วย และการเดินป่าขึน้เขา 

 

 ...ณ จดุพกัแห่งหนึง่   ผมนึกอยากทบทวนชีวิตเก่าๆ  จงึหิว้แหออกไปเดินทอดตามตลิง่  

อนัที่จริงการทอดแหกลางวนันัน้ ออกจะได้ปลายากสกัหน่อย แต่เป้าหมายของผมวันนีมิ้ใช่ 

ปลาเสียทีเดียว เพียงอยากจะทดสอบตวัเองว่าเร่ียวแรงลดน้อยไปแค่ไหน...101 

 

  เม่ือพิจารณาเร่ืองราวในอดีตท่ีเสกสรรค์มกัจะหวนคิดคํานึงพบวา่ อดีตช่วงหนึ่งท่ี

เสกสรรค์นึกถึงคอ่นข้างมากคืออดีตในช่วงท่ีเป็นนกัปฏิวตัิป่า เป็นนักรบ และใช้ชีวิตร่วมกับพรรค

คอมมิวนิสต์ โดยมกัจะกลบัไปเยือนยงัสถานท่ีเหลา่นัน้ จําลองกิจกรรมท่ีเคยทํา ดงัเช่นท่ีปรากฏใน

การนัง่เรือออกทะเล ระหวา่งท่ีนัง่เรือฝ่าคล่ืนลมและมีคนัเบ็ดวางพาดอยู่บนตกัทําให้เสกสรรค์คิด

และรู้สกึราวกบัวา่ตนเองกําลงัออกรบ 

 

...เรือว่ิงตดัออกทางช่องแคบระหว่างแหลมปากเมงกบัเกาะโต๊ะหงาย โดยมีผมนั่งอยู่ทางหัว

เรือเช่นเคย คันเบ็ดพาดอยู่บนตักเหมือนอาวุธคู่ใจ  ขณะที่ธงพลาสติกสําหรับหมาย

อวนสะบัดพลิว้อยู่สองข้างกาย    วบูหนึง่ผมเกิดสาํนกึประหลาดคล้ายกับตัวเองกําลัง

เดินทางไปสู่สงคราม...102  

 

  จะเห็นวา่อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ท่ีเป็นคนยึดติดกับเร่ืองราวในอดีตและโหยหา

ความทรงจําในช่วงนัน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงอดีตในช่วงท่ีนกัปฏิวตัิ ใช้ชีวิตอยู่ในป่า แสดงออกมาใน

ลกัษณะของการรําลึกความหลงัทัง้ในรูปของการคิดคํานึง การจําลองวิถีชีวิตหรือกิจกรรมท่ีเคย

กระทําในช่วงเวลานัน้ ตลอดจนการกลบัไปเยือนยงัสถานท่ีท่ีเคยใช้ชีวิต 

                                                             
 

100
 เร่ืองเดียวกนั, 103. 

 
101

 เร่ืองเดียวกนั, 202. 

 
102

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เร่ร่อนหาปลา, 76. 
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  1.3.4 เสกสรรค์ คือ คนแปลกแยก 

  เสกสรรค์ ประเสริฐกุล คือ คนแปลกแยก เข้ากับผู้คนและสงัคมส่วนใหญ่ไม่ได้  

อตัลกัษณ์ด้านนีข้องเสกสรรค์ปรากฏอยู่ในช่วงชีวิตวยัหนุ่มด้วย กลา่วคือเสกสรรค์เป็นคนท่ีเข้ากับ

ผู้คนและสงัคมไมไ่ด้ตัง้แตเ่ม่ือตนเองเป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นนักรบอยู่ในป่า

ร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสต์ สืบเน่ืองมาจนถึงวยักลางคนซึ่งเสกสรรค์ได้กลบัมาใช้ชีวิตในสงัคมเมือง

อีกครัง้ ในช่วงวยักลางคนนีเ้สกสรรค์รู้สึกว่าตนเองเข้ากับผู้คน วิธีคิด วิถีปฏิบัติในสงัคมกระแส

หลกัไมไ่ด้ เน่ืองจากมีความคิดและการกระทําท่ีแตกตา่งกนัอย่าง “เข้ากันไม่ได้” ซึ่งเสกสรรค์เองก็

ไมค่ิดท่ีจะโอนออ่นหรือพยายามเปล่ียนตนเองเพ่ือให้เข้ากนัได้ ดงันัน้เม่ือเกิดความรู้สกึดงักลา่ว จึง

ทําให้เสกสรรค์มกัจะปลีกตวัไปใช้ชีวิตในสงัคมเลก็ๆ กลุม่คนท่ีเข้าใจกนัอยู่เสมอ 

  ผู้คนสว่นใหญ่ในสงัคมไม่เข้าใจความคิดและการกระทําของเสกสรรค์กระทั่งไม่

พยายามรับฟังด้วยซํา้ ดงัเช่นเร่ืองความสมัพันธ์ระหว่างเสกสรรค์กับผู้คน ผู้คนส่วนใหญ่มกัจะ

เข้าใจผิดและมองวา่พฤติกรรมท่ีไมเ่ปิดรับหรือสานสมัพนัธ์กบัคนทัว่ไปนัน้เป็นเพราะความเยอ่หย่ิง 

ทระนงตน ซึ่งความคิดดงักลา่วเป็นการตดัสินด้วยความไมเ่ข้าใจ 

 

...ผมรู้ตวัดีว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมเปิดประตตู้อนรับใครง่ายนัก ซ่ึงบ่อยครัง้มักถกูตีความ

ไปในรูปของการเย่อหยิ่งทะนงตน หรือไม่ก็ถกูกลา่วหาว่าเสแสร้งแสดงฟอร์ม แต่ผมก็รู้

ดีอีกเช่นกันว่าเร่ืองทัง้หมดมีสาเหตุความเป็นมา...ผมไต่ถามตวัเองเงียบๆ ว่าที่ผ่านมา

ความสมัพนัธ์ระหว่างผมกับเพื่อนมนษุย์เป็นอย่างไรบ้าง    ทําไมเวลาผ่านไปผมย่ิงไม่อยาก

ข้องแวะกบัผู้คน คําตอบที่ผดุพรายขึน้มาก็คือคนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินสิ่งท่ีผมพูดแม้ว่า

บางทีก็เคยฟัง    คนส่วนน้อยได้ยินบ้างแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจ  น้อยกว่านัน้อีกท่ีรู้ว่าผม

พูดเร่ืองอะไรแต่ใช่ว่าจะเห็นด้วย      สุดท้ายจงึมีคนไม่กี่คนท่ีบอกชัดว่าพวกเขาคิด

แบบเดียวกับผมเหมือนกัน...103 

 

  ในด้านวิธีคิดและวิถีปฏิบัติก็แตกต่างและแปลกแยกกับผู้คนส่วนใหญ่ในสงัคม

ด้วยเช่นกนั กลา่วคือ เสกสรรค์กบัเพ่ือนเป็นกลุม่คนท่ีคิดดี ทําดี และจริงใจตอ่กนั มีจิตใจแขง็แกร่ง 

กล้าหาญ มีความรับผิดชอบ และให้ความสําคญักบัมิตรภาพท่ีจริงใจ ขณะท่ีในสงัคมกระแสหลกั

นัน้ผู้คนมิได้ยึดถือปฏิบัติในเร่ืองราวเหล่านีอี้กต่อไป ทําให้เสกสรรค์รู้สึกว่าตนเองเป็น “ชนส่วน

น้อย” และจะต้องพยายามรักษาวิถีปฏิบตัิของตนเองให้คงอยู่ให้ได้ แตท่วา่การใช้ชีวิตอยู่แตเ่ฉพาะ

ในกลุม่คนท่ีคิดเห็นและมีวิถีเหมือนกนักลบัย่ิงทําให้รู้สกึโดดเด่ียวและเปล่ียวเหงามากย่ิงขึน้ 

                                                             
 

103
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วหิารที่ว่างเปล่า, 85 - 86. 
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... “คนอย่างพวกเรา    อีกไม่นานก็สญูพนัธุ์” ...เราต่างรู้สกึว่าโลกที่เราช่ืนชอบกําลงัเลอืน

หายไปจากแผนท่ีทางวิญญาณของมนษุย์มากขึน้ทกุที        โลกของชายจริงหญิงแกร่งและ

มิตรภาพถาวรโลกที่คําว่าเพื่อน ความรัก  และความรับผิดชอบเป็นมากกว่าถ้อยคําโฆษณา    

บางทีนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้พวกเราทุกคนผูกพันกัน ด้วยสํานึกว่าเรามีกันอยู่แค่นี ้

มันเป็นสํานึกของชนส่วนน้อยซ่ึงในเบือ้งลึกท่ีสุดแล้วเงยีบเหงาและหดหู่...104 

 

 สภาวะแปลกแยกในสงัคมกระแสหลกัดังกล่าวเป็นสาเหตปุระการหน่ึงท่ีทําให้

เสกสรรค์ไมมี่ความสขุ จนต้องปลีกตวัออกจากสงัคมเข้าป่าและออกทะเลเพ่ือเยียวยาความรู้สึก

กบักลุม่มิตรสหายท่ีคิดเห็นคล้ายๆ กนั ขณะเดียวกนัการปลีกตวัหรือ “ปลีกวิเวก” จากสงัคมกระแส

หลกัไปใช้ชีวิตในป่าหรือกลางทะเลเช่นนัน้ก็เป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านเร่ืองราวต่างๆ ใน

สงัคมท่ีเสกสรรค์ไมเ่ห็นด้วย และไมมี่ความสขุกบัเร่ืองเหลา่นัน้ 

 

 ...จดุเร่ิมต้นของงานนีเ้กิดขึน้เม่ือสบิกว่าปีก่อน    จากการที่ผมกบัสหายผู้ยากไร้จํานวนหนึ่ง 

 กลบัไปเย่ียมฐานท่ีมัน่เก่าของพวกเราบนภูร่องกล้า...การท่ีได้ดูแลความรู้สึกของกันและ 

 กันท่ามกลางโลกท่ีเราไม่คุ้นเคย และไม่เคยนับเราเป็นส่วนหน่ึงของมัน  ทําให้หลาย 

 คนรู้สกึพอใจและอยากจะจดัขึน้อีกในปีถัดๆ ไป...105  

 

 ...พวกเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าสาํหรับผมแล้ว     การเข้าป่าออกทะเลมิได้เป็นแค่งานอดิเรกที่

กระทําในยามว่าง   หากเป็นการหักล้างอย่างตรงไปตรงมากับชีวิตเมืองท่ีผมไม่ชอบ 

หลายๆ ด้าน และไม่มีความสุขกับมัน...106 

 

  สภาวะแปลกแยกเข้ากับผู้คนและสังคมส่วนใหญ่ไม่ได้ รวมทัง้ความรู้สึกท่ีว่า

ตนเองไมไ่ด้เป็นสว่นหนึ่งของสงัคมแห่งนัน้ ตลอดจนความพยายามท่ีจะต้านทานสงัคมกระแสหลกั

เพ่ือดํารงวิถีท่ีบ่งบอกอตัลกัษณ์ของตนเองเอาไว้ ก็สร้างความเหน่ือยล้าทางจิตใจให้กับเสกสรรค์

เป็นอย่างย่ิง 

 

                                                             
 

104
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ทางทากและสายนํา้เชี่ยว, 36 - 37. 

 
105

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วหิารที่ว่างเปล่า, 48. 

 
106

 เร่ืองเดียวกนั, 51. 
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...เสยีงรถไฟที่รบกวนโสตประสาทยงัไม่ดงักกึก้องเท่าคําถามที่อยู่ในใจ เหน่ือยล้ามาขนาด

นีแ้ล้วผมยังจะยืนต้านอันใดอีก จากนีไ้ปผมควรจะพกัพิงอยู่ในกระแสหลกัของสงัคมแล้ว

ทําสญัญาสงบศึกกบัโลก  หรือจะยังคงปลกีวิเวกอยู่กบัตวัเองและเพื่อนพ้องที่คิดเห็นตรงกนั

แล้วปลอ่ยให้ ‘สงครามภายใน’ ขยายตวัต่อไป...107 

 

  ความรู้สกึแปลกแยกท่ีเกิดขึน้ได้สร้างความเจ็บปวดให้กบัเสกสรรค์ไมน้่อย และย่ิง

ไปกวา่นัน้โลก “ชนสว่นน้อย” ท่ีพยายามเพียรรักษาไว้ก็เร่ิมแคบลงทุกขณะ เน่ืองจากมิตรสหายท่ี

เคยคิดเห็นเหมือนกันได้ทยอยเสียชีวิตจากไป ก็ย่ิงสร้างความทุกข์เจ็บปวดให้กับเสกสรรค์มาก

ย่ิงขึน้ 

 

...พอนกึขึน้มาได้ว่าตวัเองเป็นคน     และเป็นคนท่ีแปลกแยกแตกต่างจากเพ่ือนมนุษย์

จาํนวนมาก ความโศกสลดก็แผ่คลุมเข้ามาในจติใจทันที ในโลกที่เราเข้ากับคนส่วน

ใหญ่ไม่ได้ การดํารงอยู่ของคนที่ใกล้ชิดกนันบัว่ามีความหมายสาํคญั แต่สําหรับผมแม้คน

จาํนวนน้อยท่ีรักและผูกพันก็เร่ิมลดจํานวนลง...108 

 

  ดงัท่ีได้กล่าวมาจะเห็นถึงอัตลกัษณ์ของเสกสรรค์ท่ีเป็นคนแปลกแยกจากผู้คน

และสงัคม โดยเฉพาะสงัคมกระแสหลกั แม้เสกสรรค์เองจะดําเนินชีวิตอยู่ภายในสงัคมดงักลา่ว แต่

ก็มีวิธีคิดและวิถีปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน ทําให้ต้องหาโอกาสปลีกตวัเพ่ือไปใช้ชีวิตกับมิตรสหายท่ี

คิดเห็นคล้ายกันอยู่เสมอ แต่กระนัน้ก็ยังรู้สึกอยู่เสมอว่าตนเองเป็นเพียงชนส่วนน้อย ท่ีต้อง

พยายามต้านทานไมใ่ห้ถกูกลืนไปกบักระแสสงัคม ซึ่งความแปลกแยกท่ีแฝงความรู้สกึถกูโดดเด่ียว

ก็สร้างความเหน่ือยล้าและเจ็บปวดให้แก่เสกสรรค์   

 

  1.3.5 เสกสรรค์ คือ นักสู้ 

  เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ คือ นกัสู้ อตัลกัษณ์ดงักลา่วปรากฏให้เห็นผา่นภาพตวัแทน

ของคนท่ีมีจิตใจไมย่อมแพ้ และต้องทําทกุวิถีทางเพ่ือเอาชนะ “คู่ต่อสู้” ของตนเองให้ได้ คิดหาวิธี 

วางแผนเป็นขัน้เป็นตอนเพ่ือให้ได้รับชยัชนะ โดยในท่ีนีบ้ริบทการตอ่สู้ของเสกสรรค์คือการเดินทาง

และการทํากิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะการตกปลา คูต่อ่สู้ ท่ีเสกสรรค์เพียรเอาชนะ ได้แก่ ปลาใน

                                                             
 

107
 เร่ืองเดียวกนั, 88. 

 
108

 เร่ืองเดียวกนั, 152. 
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กิจกรรมตกปลา และอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ระหว่างการเดินทางท่ีคอยกีดขวางมิให้เสกสรรค์ทําตาม

ความตัง้ใจได้สําเร็จ 

  กรณีการตกปลา บ่อยครัง้ท่ีเสกสรรค์มกัจะตกปลาด้วยความรู้สกึวา่กําลงั “สู้” กบั

ปลาตัวนัน้ จะเห็นได้จากอากัปกิริยาและความรู้สึกของเสกสรรค์ท่ีเกิดขึน้ในขณะนัน้ เช่น       

ความมุง่มัน่ อดทน พยายามสู้กบัแรงดึงแรงต้านของปลา ท่วงท่าในการสู้กับปลาท่ี “ตวดัคนัเบ็ด

ขึน้ฟ้าอย่างรวดเร็วและสดุแรง” และความรู้สกึกดดนัท่ีจะต้องตกปลาตวันัน้ให้สําเร็จ เป็นต้น 

 

...ผมแอบมองด้วยใจระทึก   มือกําคันเบ็ดไว้แน่น    ครัง้นีเ้จ้าแบสส์ใหญ่พุ่งปราดเข้ามา 

 อย่างรวดเร็วปากของมนัอ้ากว้างงบัไส้เดือนไว้ทัง้ตวัแล้วหนัหลงักลบัพุ่งสูพ่งสาหร่าย ผมตวัด 

 คันเบ็ดขึน้ฟ้าอย่างรวดเร็วและสุดแรง...มันพุ่งดิ่งไปทางซ้ายทีขวาที   เส้นเอ็นถกูลาก 

 ตึงเขม็ง...สมองทํางานอย่างว่องไวจะปล่อยให้มันโดดไม่ได้ ให้วิ่งไปไกลก็ไม่ได้...109   

 

  เม่ืออยู่ในสมรภมิูแห่งการตอ่สู้ไมว่า่ในสถานการณ์ใดหรือคู่ต่อสู้จะเป็นใครก็ตาม 

แม้แต่เร่ืองการตกปลา เสกสรรค์ก็ไม่อาจตกเป็นผู้พ่ายแพ้ได้ และจะไม่ยอมแพ้แม้ว่าตนเองจะ

ได้รับบาดเจ็บ เพราะสําหรับเสกสรรค์ความเจ็บปวดท่ีจะได้รับจากความปราชัยนัน้มีมากกว่า

บาดแผลทางร่างกายมากนัก ดงัเช่นท่ีปรากฏในการตกปลา เสกสรรค์สู้อดทนตกปลาท่ามกลาง

สภาพอากาศท่ีหนาวเย็นนานหลายชัว่โมง และยอมอดทนตอ่ความเจ็บปวดจากบาดแผลท่ีถกูลวด 

“ตดัผา่นเนือ้นิว้” เพ่ือจะตกปลาตวันัน้ให้ได้ 

 

... ปลาเจ้ากรรมดิน้สดุแรงเกิด        จนสายลวดตดัผ่านเนือ้นิว้ของผมราวคมมีดกรีดนํา้เค็ม

แทรกเข้าสู่แผลสดจนแสบแปลบแต่มาถึงจดุนีแ้ล้วผมจะเป็นฝ่ายยอมแพ้ได้อย่างไร 

ไม่มีทางเลือกนอกจากจะกัดฟันเหวี่ยงมันขึน้มาบนเรือ      นํา้หนกัของมนัพอๆ กบัปืน

อาก้าที่บรรจุกระสนุเต็มแม็กกาซีน...110 

  

 เสกสรรค์เกลียดความปราชยัและความรู้สึกว่าพ่ายแพ้ผู้ อ่ืนท่ีสามารถทําเร่ืองนัน้ 

ได้สําเร็จ ในขณะท่ีตนเองไมส่ามารถทําได้ ทัง้ในเร่ืองการตกปลาและอปุสรรคความยากลําบากท่ี

เกิดขึน้ระหวา่งการเดินทาง ในกรณีการตกปลาเม่ือเสกสรรค์ไมส่ามารถตกปลาได้เหมือนผู้ อ่ืนท่ีอยู่

ในบริเวณเดียวกนัก็เกิดความรู้สกึรุนแรงทัง้ “อบัอาย เจ็บชํา้ โกรธตวัเอง” 

                                                             
109

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เร่ร่อนหาปลา, 53. 

110
 เร่ืองเดียวกนั, 80. 
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...ผมนอนคิดอยู่ทัง้คืน ร่ําๆ    จะเก็บคนัเบ็ดปิดฤดตูกปลาเสยีหลายครัง้ ถามตัวเองว่าผิด- 

 พลาดตรงไหน  ...คนอ่ืนได้ปลาทําไมเราไม่ได้...แต่วันที่คนอ่ืนได้อยู่ตรงหน้าแล้วผม 

 ไม่ได้ล่ะมันหมายความว่าอะไร  ไร้ฝีมือหรือว่าโชคร้าย มันเป็นความรู้สึกท่ีป่ันป่วน 

บอกไม่ถกู อับอาย เจ็บชํา้ โกรธตัวเองคลุกเคล้ากันไปเหมือนเศษอาหารในถังขยะ      

แต่ในที่สดุผมก็สรุปว่า   ยังไงก็แพ้ไม่ได้...ผมจะต้องอดทนล่าเลคเทร้าท์ต่อไปไม่ว่ามนัจะ 

หนาวทารุณสกัแค่ไหน...111 

  

  ในกรณีการเดินทางก็เช่นเดียวกัน เม่ือเสกสรรค์ประสบกับอปุสรรคท่ีขัดขวาง

ไม่ให้เดินทางต่อไปได้ จนเกือบทําให้ถอดใจยอมแพ้ แต่เม่ือได้รู้ว่ามีผู้ สามารถทําได้ภายใต้

ข้อจํากดัเดียวกนัก็รู้สกึวา่ตนเองต้องเดินหน้าตอ่แม้จะมีอปุสรรคก็ตาม อีกทัง้ไม่มีเหตผุลท่ีจะถอน

ตวั ดงัท่ีเสกสรรค์กลา่ววา่ “ความชอบธรรมในการถอนตวัของผมย่อมไมมี่”  

 

...แค่นีก็้พอแล้ว   ทกุคนได้ยินชดัเจนว่าเม่ือวานมีรถปิกอพัใช้เส้นทางดงักลา่วเดินทางออก 

 มาได้โดยสวสัดิภาพ   อย่างไรก็ตามสาํหรับผมนัน่ไม่ได้เป็นเพียงข่าวดีเท่านัน้ หากยังเป็น 

 เสมือนคําสั่ งจากใครสักคนท่ีบอกว่า ผมถอยหลังไม่ได้อีกต่อไป   ในเม่ือคนอ่ืนขับ 

 รถที่มิได้ดีไปกว่ารถผมผ่านทางนีม้าได้ ความชอบธรรมในการถอนตัวของผมย่อม 

 ไม่มี...112 

 

  เสกสรรค์ภาคภมิูใจในความไมย่อมแพ้และยืนหยดัตอ่สู้จนได้รับชยัชนะ ดงัเชน่ใน

กรณีการตกปลาเสกสรรค์อดทนตอ่อากาศท่ีหนาวทารุณ จนผิว “เร่ิมปริแยก” และเม่ือตกปลาได้

สําเร็จ ก็รู้สึกช่ืนชมบาดแผลท่ีได้รับซึ่งเป็นเสมือนเคร่ืองยืนยันถึงความทุ่มเทและความอดทน

เพ่ือให้ได้มาซึ่งชยัชนะของตนเอง 

 

...เป็นเช่นนีอ้ยู่สามรอบ ขณะที่ผมหวัใจจะวายด้วยความกลวัสายขาด แต่ในที่สดุมนัก็หมด 

 แรงถกูช้อนขึน้มาจนได้ เป็นเลคเทร้าท์ขนาดกําลงังาม...ผมยืนให้ลมหนาวกัดกรีดมา 4  

 ช่ัวโมงเต็มๆ    เม่ือมองดูสันกําป้ันของตัวเองก็พบว่ามันเร่ิมปริแยก   ผมลูบไล้มัน 

เบาๆ ด้วยความพอใจ...113 

 

                                                             
111

 เร่ืองเดียวกนั, 113. 

112
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เพลงเอกภพ, 72. 

113
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เร่ร่อนหาปลา, 118. 
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  นอกจากนัน้เสกสรรค์ยังเกลียดความรู้สึกท่ีคิดจะยอมแพ้ หรือหลบเล่ียง 

“สมรภมิู” ท่ีกําลงัเผชิญอยู่ ซึ่งเม่ือเกิดความรู้สึกดงักล่าวขึน้มาแล้วก็จะย่ิงทําให้กลบัมาสู้อย่าง

เตม็ท่ีมากกวา่เดิม 

 

 ...ความรู้สกึของผมเปลีย่นไปอย่างรวดเร็ว   อนันีเ้ป็นสนัดานที่ทัง้ชาติก็แก้ไม่ได้  ตามความ- 

เคยชินซึง่มีมาตลอดเวลาที่ผมรู้สึกถกูคุกคามด้วยเร่ืองใดก็ตาม       เม่ือนัน้ผมจะไม่

อนุญาตให้ตัวเองถอยหนีหรือหลบเลี่ยงสมรภูมิเป็นอันขาด    ยิ่งถ้าผมคิดหนีในวูบ 

 แรกผมยิ่งฮึดสู้ ในวูบหลัง  ทัง้นีเ้น่ืองจากความเกลียดชังตัวเองได้บังเกิดขึน้แล้ว  ผม 

 ได้พาชีวิตเข้าสูค่วามยุ่งยากมาหลายครัง้หลายหนก็เพราะจดุอ่อนอนันีน้ี่แหละ  มนัทําให้ผม 

 ชีน้ําตวัเองด้วยอารมณ์แทนที่จะเป็นเหตผุล หรืออย่างดีที่สดุก็กําหนดยทุธศาสตร์ด้วยฟีลลิง่ 

 ล้วนๆ จากนัน้ค่อยไปหาเหตผุลเอาในระดบัยทุธวิธี...114 

 

  ความเป็นนักสู้ ท่ีแสดงออกผ่านการต่อสู้ เพ่ือเอาชนะปลาและอุปสรรคต่างๆ 

ระหวา่งการเดินทาง และ “ต้อง” เป็นผู้ชนะให้ได้เสมอนัน้ เป็นเสมือนการชดเชยความอดส ูความ

เจ็บปวดท่ีเสกสรรค์ได้รับมาจากการพ่ายแพ้สงครามปฏิวตัิในอดีต โดยจําลองท้องทะเลและการ

เดินทางเป็นสมรภูมิรบท่ีต้องต่อสู้  โดยมีปลาและอุปสรรคระหว่างการเดินทางเป็นคู่ต่อสู้ ท่ีต้อง

ทุ่มเทเพ่ือเอาชนะให้ได้ 

 

...คนเราเม่ือพ่ายแพ้อะไรมาสักอย่าง   สิ่งที่เขาฝันถึงย่อมเป็นชัยชนะ   ไม่มีใครชอบ 

 การพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่อง     เพราะไม่ว่าจะพ่ายแพ้ในเร่ืองใด     รสชาติของมนัย่อมละม้าย 

คล้ายคลงึกนั...เช่นนีแ้ล้ว    ความฝันถงึชัยชนะเนือ้แท้อาจเป็นเพียงการค้นหาทางอยู่

รอด   และคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดไม่ว่าของผู้ใดก็ตามคือผู้ที่สู้ เพ่ือความอยู่รอดของเขา 

ปลาตัวนัน้โชคร้ายที่มาเจอผมในห้วงอารมณ์ที่ไม่อาจยอมจํานน...115 

 

  ดงัท่ีได้กล่าวมาจะเห็นว่าอตัลกัษณ์นักสู้ของเสกสรรค์ปรากฏผ่านภาพตวัแทน

ของคนท่ีทําทุกวิถีทางเพ่ือให้ได้รับชัยชนะ ไม่ยอมแพ้ต่อความยากลําบากหรือความเจ็บปวดท่ี

เกิดขึน้ อนัแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านกิจกรรมตกปลาและการจัดการกับอุปสรรคท่ีเกิดขึน้
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เพลงเอกภพ, 82. 

115
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้, 32 – 33. 
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ระหวา่งการเดินทาง และท่ีสําคญัคือเป็นนกัสู้ ท่ีเกลียดความปราชัยทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความ

พ่ายแพ้ตอ่ส่ิงท่ีกําลงัเผชิญอยู่ หรือความรู้สกึพ่ายแพ้ผู้ อ่ืนท่ีสามารถกระทําส่ิงนัน้ได้ 

 

  1.3.6 เสกสรรค์ คือ นักแสวงหาความหมาย 

  เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ คือ นกัแสวงหาความหมาย อตัลกัษณ์ด้านนีแ้สดงให้เห็น

ผา่นภาพตวัแทนของคนท่ีให้ความสําคญักับคณุค่าความหมายท่ีแท้จริงของชีวิตและแก่นแท้ของ

จิตวิญญาณ ซึ่งทําให้ชีวิตมนษุย์มีคณุคา่และมีความหมาย เป็นแก่นแท้เบือ้งลึกท่ีคอยผลกัดนัให้

มนษุย์กระทําส่ิงตา่งๆ  

  เม่ือเสกสรรค์รู้สึกว่าชีวิตท่ีเป็นอยู่ของตนเองนัน้ไม่มีความหมาย ไร้แก่นสาร ก็

ตดัสินใจออกเดินทางเพ่ือแสวงหาความหมายและทําความเข้าใจชีวิตมากขึน้ เพราะเสกสรรค์มอง

ว่าการเดินทางเป็น “การเคล่ือนไหวทางจิตวิญญาณ” ทําให้เห็นความเป็นไปของสรรพสิ่งด้วย

มมุมองใหมเ่น่ืองจากได้ออกไปจากความเคยชินของชีวิต 

 

...คนอื่นจะไม่เคยรู้สกึบ้างเลยหรือ   แบบว่าต่ืนขึน้มาเช้าวนัหนึ่งอะไรๆ  ที่ทําอยู่ มันดูไร้ 

 ความหมายสิน้ดี  มันไม่ใช่สิ่งท่ีเราต้องการอย่างแท้จริง กระท่ังทําให้ทุรนทุรายตก 

 อยู่ในวงล้อมของสตัว์ร้ายบางชนิด    ความรู้สกึเช่นนีแ้หละที่ทําให้ผมต้องตวดัเป้ขึน้หลงั... 

 การเดินทางจะว่าไปก็นับเป็นการเคลื่อนไหวทางจติวิญญาณอย่างหน่ึง    มนัทําให้ 

 เรามองเห็นความเป็นไปของโลกและชีวิตได้จากแง่มมุที่มิได้ถกูจองจําโดยความเคยชิน...116 

 

  เม่ือเสกสรรค์มองว่าการเดินทางจะทําให้เห็นความเป็นไปของสรรพส่ิงอันเป็น

หนทางนําไปสู่ความเข้าใจชีวิต ดังนัน้ขณะเดินทางเสกสรรค์ก็มักจะขบคิด ตัง้คําถาม และ

พยายามหาคําตอบเก่ียวกับคุณค่าและความหมายของการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ไปด้วย โดยใช้

ประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้หรือเร่ืองราวท่ีได้พบเห็นขณะเดินทางเป็นฐานสําหรับคิดเช่ือมโยงไปสู่

ประเด็นเหล่านัน้ เช่น ประเด็นเร่ืองคณุค่าของชีวิต ขณะท่ีกําลงันั่งเรือออกทะเลเสกสรรค์ก็จะ

พิจารณาการฝ่าคล่ืนลมของเรือแล้วหนัมาตัง้คําถามกบัการวดัคณุคา่ของมนษุย์ 

 

...สาํหรับเรือลาํหนึง่   คณุค่าของเธอไม่อาจพิสจูน์ได้ด้วยวิธีอื่นนอกจากการฝ่าคลืน่ฝืนลม   

ต่อเร่ืองนีผ้มรู้สกึว่าอิสซาเบลลาสามารถผ่านการทดสอบไปได้อย่างงดงาม     ลลีาการฟัน 

คลืน่ของเธอดมูัน่คงราวการเหยาะย่างของม้าศึกเจนสนามรบ แต่สําหรับคนคนหน่ึงเล่า  

                                                             
116

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เพลงเอกภพ, 126 – 127. 
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คุณค่าของเขาควรพิสูจน์ด้วยวิธีใด?...117 

 

  การแสวงหาส่ิงท่ีมีความหมายของเสกสรรค์นอกจากจะปรากฏในรูปของการตัง้

คําถามขบคิดขณะเดินทางแล้ว ยังปรากฏให้เห็นจากภารกิจตามหาและการสะสม “ลกูเป้ง” ซึ่ง

เป็นลูกตุ้มนํา้หนักโบราณ การแสวงหาเหล่านีส้่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการสญูเสียส่ิงท่ีเคยเช่ือ 

ศรัทธา และยึดมัน่สําเป็นหลกัในการดําเนินชีวิตไป ซึ่งก็คืออดุมคติทางการเมืองและสงัคมท่ีสิน้

สลายไปพร้อมกบัความพ่ายแพ้ในสงครามปฏิวตัิ เม่ือสญูเสียส่ิงท่ีเคยยึดถือ ไมมี่ส่ิงท่ีมีคณุค่าและ

มีความหมายคูค่วรพอให้ใช้เป็นหลกัของชีวิตจึงทําให้เสกสรรค์ต้องออกแสวงหา “ส่ิงใหม”่ เพ่ือเป็น

หลกัให้ยึดถือแทน หนึ่งในนัน้ก็คือลกูเป้ง เป็นลกูตุ้มนํา้หนักโบราณท่ีเสกสรรค์ “สถาปนา” ขึน้มา

ให้กลายเป็นส่ิงท่ีมีความหมาย มีคณุคา่คูค่วรพอแก่การเสาะแสวงหา เม่ือเป็นภารกิจสําคญัก็ย่อม

สง่ผลให้ชีวิตท่ีทุ่มเทไปกบัการตามหาลกูเป้งนัน้เป็นชีวิตท่ีมีคณุคา่และมีความหมายตามไปด้วย 

 

...แต่ถ้าพดูกนัในระดบัผู้ เดินดิน ผมก็พอจะบอกได้ว่าการเดินหาลูกเป้งเป็นสิ่งท่ีมีความ- 

 หมายต่อผมท่ามกลางการถดถอยทางความหมายของหลายๆ อย่างที่ผมเคยยึดถอื 

 ช่ืนชม    ในวยัเวลาที่เร่ิมหน่ายชีวิตแต่ยงัไม่พร้อมตาย   ผมรู้สกึว่ามนัเป็นอะไรบางอย่างที่ 

 งดงามและน่าศึกษา เป็นของหายากและเป็นสิ่งที่มีความลีล้บัซ่อนเร้นอยู่ไม่น้อย มันบังคับ 

 ให้ผมทัง้ต้องเดินทางและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม สาํหรับผม ถงึอย่างไรชีวิตก็คือการ- 

 เดินทางเพื่อค้นหาความงดงามที่ลีล้บัและซ่อนเร้น...118 

 

  เสกสรรค์ทุ่มเทให้กับการเสาะแสวงหาลกูเป้งอย่างจริงจัง ให้ความสําคญัและ

สนใจอย่างลกึซึง้ดงัจะเห็นได้จากข้อมลูเก่ียวกบัลกูเป้งท่ีเสกสรรค์นําเสนอทัง้ในด้านประวตัิความ

เป็นมา รุ่น ขนาด และเป็น “พนัธะ” ท่ีตนเองจะต้องตามหาลกูเป้งรุ่นต่างๆ ต่อไป แสดงให้เห็นถึง

ความสนใจอย่างแท้จริง 

 

...พดูกนัตามความจริง  การค้นหาลกูเป้งของผมนัน้มิได้มีจดุเน้นอยู่ที่ปริมาณ   หากเป็น 

การเสาะหาตามบัญชีที่มีอยู่ ในใจ  ผมรู้ว่ายงัขาดรุ่นไหน ขนาดใด และมกัจะมุ่งตรงไปยงั

ตวัที่ไม่มีมาก่อน...ระหว่างที่กําลงัค้นหาบางตวัมาเติมที่มีอยู่ให้มนัเกิดเป็นชดุ ผมก็มกัจะพบ
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 เร่ืองเดียวกนั, 134. 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้, 86 – 87. 
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บางตวัที่ไม่เคยเห็นมาก่อน พอได้มาก็กลายเป็น  ‘พันธะ’ ที่จะต้องไปค้นหาขนาดอ่ืนๆ 

ในดีไซน์เดียวกันต่อไป...119 

 

  แม้เสกสรรค์จะให้ความหมายกบับางส่ิงบางอย่างเช่นลกูเป้งเพ่ือให้มีเป้าหมายใน

การเสาะแสวงหา อนัจะทําให้ชีวิตมีความหมายขึน้ตามไปด้วยจากการทําภารกิจตามหาส่ิงท่ีมี

คณุคา่เหลา่นัน้ แตท่วา่เสกสรรค์กลบัรู้สกึวา่ภายในจิตใจยงัคงวา่งเปลา่ ไมมี่ส่ิงใดให้ได้ยึดถือบูชา 

หรือเป็นส่ิงท่ีมีคณุคา่อย่างแท้จริงเพ่ือเป็นหลกัยึดของชีวิต ซึ่งส่ิงท่ีว่านัน้จะต้องมีความลึกซึง้กว่า

วตัถส่ิุงของ อํานาจ หรือส่ิงศกัดิ ์ สิทธิ ์ เหนือธรรมชาติ 

 

...มีบ้างเป็นบางครัง้ที่ผมอัญเชิญก้อนหิน เกลยีวคลืน่ หรือเวิง้ฟ้าเดือนดาวมาไว้ในวิหารแห่ง 

 ตน แต่จนแล้วจนรอดสิ่งที่ยังขาดคงเป็น  ‘พระประธาน’  จนกระทั่ งบ่อยครัง้ผมก็ชัก 

 ไม่แน่ใจ  เพราะดูแล้วเหมือนผมกําลังบูชา ‘ความว่างเปล่า’ ของชีวิต...ผมไม่ได้คิดถงึ 

 ความศักดิ ์ สทิธ์ในรูปของอิทธิฤทธิ ์ ปาฏิหาริย์        และไม่ได้ใช้คํานีใ้นความหมายของการก้ม 

 จํานนให้กบัสารพดัอํานาจที่เพิ่มพนูวาสนาให้ตนเอง   หากหมายถึงการให้คุณค่าอะไรบาง 

 อย่างกับชีวิต โดยไม่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนตอบแทนในเชิงวัตถ.ุ..120 

  

 ภาพตวัแทนของเสกสรรค์ท่ีให้ความสําคญักบัคณุคา่และความหมายท่ีแท้จริงของ

ชีวิต ดงัปรากฏให้เห็นผา่นการออกเดินทางท่ีพิจารณาใคร่ครวญ ขบคิด ตัง้คําถามและพยายามหา

คําตอบในประเดน็ดงักลา่ว ตลอดจนการแสวงหาลกูเป้งเพ่ือหวงัจะใช้เป็นหลกัยึดในการดําเนิน

ชีวิตแทนอดุมคติทางการเมืองท่ีสญูเสียไป ล้วนแต่แสดงให้เห็นอตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ท่ีเป็นนัก

แสวงหาความหมาย 

 

  1.3.7 เสกสรรค์ คือ คนให้ความสําคัญกับมิตรภาพ 

  เสกสรรค์ ประเสริฐกุล คือ คนให้ความสําคญักับมิตรภาพ อตัลกัษณ์ในด้านนี ้

แสดงให้เห็นผา่นภาพตวัแทนของคนรักเพ่ือน และพร้อมจะมอบมิตรไมตรีให้กับผู้คนไม่เฉพาะกับ

มิตรสหายเท่านัน้ แตย่งัมอบไมตรีจิตให้แก่ผู้คนร่วมสงัคมด้วย ซึ่งมิตรภาพเหล่านีก้็มีความสําคญั

กบัชีวิตของเสกสรรค์เป็นอย่างย่ิงทัง้ในแง่ของจิตใจและการดํารงชีวิต ดงัท่ีเสกสรรค์ได้นําเสนอว่า

ชีวิตตนเองนัน้ท่ีดําเนินมาได้เพราะได้รับการเกือ้หนนุ ช่วยเหลือจากผู้คนตา่งๆ เสมอมา 
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 เร่ืองเดียวกนั, 88 – 89. 

120
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วหิารที่ว่างเปล่า, 99. 
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...อย่างผมนี่พดูได้โดยไม่อายปากเลยว่ารอดมาถงึปัจจบัุนได้   ก็เพราะมีเพ่ือนๆ  คอย 

 ช่วยเหลือเกือ้กูลในแทบทุกฉากตอนแห่งความยากลําบาก     มนัเป็นเช่นนีม้านานจน 

 ชกัติดเป็นนิสยั เวลามีเร่ืองอะไรก็จะอาศยัเพื่อนอยู่ร่ําไป...แต่พดูก็พดูเถอะไม่ว่าเพื่อนสาํคัญ 

 สกัแค่ไหน  แท้จริงแล้วเราก็ไม่ได้อาศัยเฉพาะเพ่ือนสนิทมิตรสหายเท่านัน้ หากยังต้อง 

 อาศัยคนอ่ืนๆ  ที่ไม่ใช่เพ่ือนอีกมากมายเพ่ือความอยู่รอดและมีชีวิตอย่างปกติสุขใน 

 สังคม...ยงัจําได้ดีว่าสมัยเรียนมธัยมอยู่ที่เมืองชลบรีุ เวลาซือ้มือ้กลางวนัในโรงอาหารแม่ครัว 

 ผู้ใจดีจะตกัทกุอย่างให้ผมมากเป็นพิเศษเพราะเกรงว่าผมจะไม่พอกิน...121  

 

  เสกสรรค์เป็นคนท่ีรักเ พ่ือน เม่ือสนิทหรือผูกพันกับใครก็จะห่วงใยและให้

ความสําคญักบัสายสมัพนัธ์นัน้มาเป็นอนัดบัแรก เช่นกรณีการเดินทางไปทํากิจกรรมลอ่งแพในป่า 

เสกสรรค์เป็นห่วงความปลอดภยัของเพ่ือนจนมีปากเสียงกับเจ้าหน้าท่ีถ่อแพ เน่ืองจากเสกสรรค์

ต้องการให้หยดุการเดินทางชัว่คราวเพ่ือรอแพของเพ่ือนท่ียงัมาไมถ่ึง 

 

... “เพ่ือนของผม เพราะฉะนัน้ผมต้องรอ   ถ้าเกิดอะไรขึน้จะได้ช่วยกนั” ผมบอกกับเขา 

 ห้วนๆ...“ทําไม คณุคิดว่าผมกลวัรึ ถ้ากลวัผมไม่มาหรอก” ผมตอบเขาไปด้วยนํา้เสยีงที่กร้าว 

 ขึน้ “ผมไม่สนใจหรอกว่าแก่งจะโหดแค่ไหน ที่สําคัญคือเพ่ือนของผม”...122  

 

  นอกจากจะเป็นคนรักเพ่ือนและให้ความสําคญักบัมิตรภาพมาเป็นอนัดบัแรกแล้ว 

เสกสรรค์ยงัเป็นผู้ ท่ีคบหาเพ่ือนด้วยความจริงใจโดยไมค่ํานึงถึงเร่ืองฐานะทางสงัคม ดงัท่ีเสกสรรค์

ได้นําเสนอวา่มิตรสหายท่ีคบหานัน้มีทัง้ผู้ ท่ีประกอบอาชีพค้าขาย เช่น คนขายเศษเหล็ก ตลอดจน

คนสง่หนงัสือ สําหรับคนทั่วไปอาจมองว่าเป็นเพียงคนระดับล่าง แต่สําหรับเสกสรรค์แล้วบุคคล

เหลา่นีค้ือ “กลัยาณมิตร” ท่ีเสกสรรค์ “พร้อมจะทิง้ลาภยศ” เพ่ือคบหาด้วย  

 

...ในสายตาของคนอื่นเขาอาจจะเป็นเพียงพ่อค้าเร่ คนขายเศษเหลก็หรือคนส่งหนงัสอื แต่ 

 สําหรับผมคนเหล่านีคื้อกัลยาณมิตร   เป็นผู้ชายในความหมายที่สูงส่ง    และเป็น 

เพ่ือนท่ีผมพร้อมทิง้ลาภยศเพ่ือคบหา   ผมรู้ว่ามีคนในวงการปัญญาชนจํานวนหนึ่งมกั 

ติฉินนินทาว่าผมชอบทําตวัยโสโอหงั คบยากหรือไม่ก็เป็นคนโดดเด่ียวโดยลําพงั   แต่ไม่ว่า 

พวกเขาจะครหาผมไว้เช่นใดก็ตาม   ข้อเท็จจริงยังคงมีอยู่ ว่าผมเป็นคนมีเพ่ือนและรัก 

เพ่ือน เพียงแต่ว่านิยามคําว่าเพื่อนของผมออกจะเคร่งครัดกว่าที่ใช้กนัอยู่ทัว่ไป...ผมใฝ่ฝัน 

                                                             
121

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วนัที่ถอดหมวก, 23 – 24. 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ทางทากและสายนํา้เชี่ยว, 73. 
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เสมอมาที่จะได้อยู่ท่ามกลางมิตรสหายท่ีมีความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง...123 

 

 เสกสรรค์ปรารถนาท่ีจะได้อยู่ท่ามกลางมิตรสหายท่ีถ้อยทีถ้อยอาศยักัน รักและ

ห่วงใยซึ่งกันและกัน หากต้องเลือกก็พร้อมจะเลือกสังคมท่ีร้อยรัดด้วยพันธะจากผู้คนมากกว่า

สงัคมท่ีเป่ียมด้วยเสรีภาพแตผู่้คนไมมี่สายใยสมัพนัธ์ตอ่กนั 

 

...ไม่ว่าชีวิตจะมีความหมายจริงแท้หรือไม่ก็ตาม   ในวงัวนอนัจํากัดเช่นนี ้ถงึอย่างไรเราก็ยัง

 ต้องเลอืกวิถีของตัวเอง...ถ้าผมจะต้องเลือกเอาระหว่างเสรีภาพสมบูรณ์แบบ    ซ่ึงตัด

 เฉือนสายใยในหมู่มนุษย์จนขาดรุ่งร่ิง กับมิตรภาพซ่ึงล้อมรัดไว้ด้วยมาลัยแห่งพันธะ 

 ผมคงเลือกข้อหลังอย่างไม่มีข้อกังขา   เพราะอย่างน้อยที่สดุมันก็ทําให้ผมอยู่ในโลกนีไ้ด้

 โดยไม่บอบชํา้จนเกินไป...124 

 

  นอกจากมิตรภาพจากเพ่ือนแล้ว เสกสรรค์ยังให้ความสําคญักับมิตรไมตรีจาก

ผู้คนในสงัคมด้วย กลา่วคือ เสกสรรค์พร้อมท่ีจะหยิบย่ืนนํา้ใจ ให้ความช่วยเหลือเอือ้เฟื้อแก่ผู้คน

ร่วมสังคมแม้ว่าตนเองกับคนเหล่านัน้จะไม่สนิทกระทั่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ตาม ดังเช่น

เหตกุารณ์ท่ีเสกสรรค์กบัเพ่ือนเข้าไปช่วยเหลือผู้ ท่ีประสบอบุตัิเหตแุละกําลงันอนบาดเจ็บอยู่กลาง

ถนน ท่ามกลางผู้คนท่ีสญัจรไปมาท่ีแม้จะสนใจแต่ก็มิได้เข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งเสกสรรค์มองว่า     

การเข้าไปช่วยเหลือดงักลา่วเป็นการ “ไปรายงานตวักบัมโนธรรม” เกิดเป็นภาพของเสกสรรค์ท่ีไม่

น่ิงดดูายกบัความเดือดร้อนของเพ่ือนร่วมสงัคมอนัเป็นคณุสมบตัิท่ีมนษุย์พึงมีและปฏิบตัิตอ่กนั 

 

...อบุติัเหตทุี่เราผ่านมาเห็นนี ้พดูกนัตามความจริงแล้วคงมิใช่อปุสรรคทางกายภาพของการ 

 เดินทาง   หากเป็นด่านทางจติใจท่ีทําให้เราต้องลงจากรถไปรายงานตัวกับมโนธรรม 

 อยู่นานนับช่ัวโมง...เราไม่มีทางเลอืกเป็นอื่นนอกจากต้องหามเขาออกมา  ผมเช่ือเหลอืเกิน 

 ว่าถ้าขืนปลอ่ยให้เขานอนดิน้อยู่บนถนนต่อไป  ไม่นานคงต้องมีคนขบัรถสกัคนัตัดสนิใจแลน่ 

 ทบัไปบนร่างของชายผู้นี ้เนื่องเพราะไม่ต้องการอ้อมหลบให้เสยีเวลา...125 

 

                                                             
123

 เร่ืองเดียวกนั, 26 – 27. 

124
 เร่ืองเดียวกนั, 54. 

125
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เพลงเอกภพ, 114. 
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  แม้ในยามท่ีถกูตํารวจ “รีดไถ” ขอแบง่สรุา เสกสรรค์ก็พยายามทําความเข้าใจกับ

สถานการณ์ดงักลา่ว และเห็นใจสภาพยากไร้ของเจ้าหน้าท่ีรัฐซึ่งแม้จะมีอํานาจแตค่า่ตอบแทนกไ็ม่

เคยเพียงพอต่อการดํารงชีพ หากมีสรุามากกว่านีเ้สกสรรค์ก็พร้อมแบ่งปันให้ตามท่ีถูกเรียกร้อง 

โดยท่ีการกระทําดงักลา่วเกิดขึน้จากความ “ต้องการเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ ให้เพราะเห็นอกเห็นใจ” มิใช่

เกรงกลวัตอ่การขูบ่งัคบั 

 

...วบูแรกทีเดียวผมรู้สกึโกรธที่ถูกรีดไถ    จากนัน้หงดุหงิดที่จนแล้วจนรอดสภาพเช่นนีก็้ยังไม่ 

 หมดไปในเมืองไทย แต่แล้วในห้วงอารมณ์ถัดมา ความรู้สึกของผมก็เปลี่ยนเป็นโศกสลด  

 นึกเห็นใจฝ่ายตํารวจอยู่บางๆ   พวกเขาเป็นพนกังานของรัฐถือทัง้ปืนทัง้กฎหมาย   แต่ค่า 

 ตอบแทนไม่เคยเพียงพอ       แม้เหล้าเพียงขวดเดียวก็ยงัอยากได้ของประชาชน   ถ้ามีเหล้า 

 มากกว่า 1 ขวดจะให้เขาไหม    ผมถามตัวเองอยู่ในใจ  คําตอบก็คือให้  แต่มิใช่ด้วย 

 ความกลัวเกรง ให้เพราะต้องการเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ ให้เพราะเห็นอกเห็นใจ...126 

 

  รวมไปถึงการแบ่งปลาท่ีตนเองตกได้ให้กับบุคคลท่ีรู้จัก ซึ่งเสกสรรค์มองว่าการ

มอบมิตรไมตรีให้แก่กนันัน้มีอานภุาพในการ “ทําลายความหนาวยะเยือก” ของอากาศ และหมาย

รวมถึงความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างด้วย เพราะไมตรีจิตดงักล่าวสามารถสร้างความอบอุ่นขึน้ใน

จิตใจของมนษุย์ได้ 

 

... “เอาปลามาให้ครับพี่” ผมบอกกบัสภุาพสตรีสงูอายุซึง่เปิดประตูออกมาต้อนรับ ... “โอย  

 ทําไมชิน้ใหญ่ยงังี ้พี่กินไม่หมดหรอก”  “เอาไปเถอะครับ  ผมตัง้ใจจะให้พี่มานานแล้ว พอดี 

 งานมนัมากเลยไม่ค่อยได้ออกไป  วนันีไ้ด้มาสองตวัก็แบ่งๆ กนัไป”...ทุกครัง้ท่ีเอาปลาไป 

 ให้ผู้คน    ผมก็ได้แต่หวังว่าไมตรีจติของผมจะมีส่วนอยู่บ้างเล็กน้อยในการทําลาย 

 ความหนาวยะเยือกของอากาศที่เมืองอิทากะ...127 

 

  จากท่ีกล่าวมาจะเห็นว่าทัง้การปฏิบัติต่อมิตรสหาย ความรักและห่วงใยเพ่ือน 

และคบหาโดยไมส่นใจฐานะทางสงัคม ปรารถนาท่ีจะอยู่ในสงัคมซึ่งโอบล้อมด้วยสายสมัพันธ์ของ

ผู้คน ตลอดจนการมอบมิตรไมตรีให้กบัเพ่ือนร่วมสงัคม ความเอือ้เฟือ้ และเห็นใจซึ่งกันและกันนัน้ 

                                                             
126

 เร่ืองเดียวกนั, 130. 

127
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เร่ร่อนหาปลา, 103 – 104. 
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ล้วนแตแ่สดงให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ในด้านท่ีเป็นคนให้ความสําคญักบัมิตรภาพได้อย่าง

ชดัเจน 

 

  1.3.8 เสกสรรค์ คือ คนแพ้ 

  เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ คือ คนแพ้ อตัลกัษณ์ในด้านนีป้รากฏผา่นภาพตวัแทนของ

เสกสรรค์ท่ีเป็นคนพ่ายแพ้ เจ็บปวด และต้องหาหนทางเพ่ือดําเนินชีวิตต่อไปให้ได้ กล่าวคือ

เสกสรรค์นําเสนอภาพของตนเองท่ีพ่ายแพ้จากการต่อสู้ ในป่า ทัง้จากการสู้ รบกับผู้ นําพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในป่าและจากการสู้รบกบัรัฐบาล เม่ือหมดหนทางท่ีจะสู้ต่อไปก็ออก

จากป่ามามอบตวั ไม่เพียงเท่านัน้เสกสรรค์ยังรู้สึกว่าตนเองเป็นเพียงคนแพ้ท่ีตํ่าต้อย เน่ืองจาก

เลือกท่ีจะยอมจํานน ยอมรับความพ่ายแพ้และออกมามอบตวั 

 

 ...พอผมตดัสนิใจออกจากป่าก็สง่ข่าวไปบอกลงุด้วยความเจ็บปวดที่ด่ิงลกึ        ผมรู้ว่าลงุตัง้ 

 ความหวังกบัผมไว้สงูมาก แต่ผมไม่มีเง่ือนไขอะไรเลยที่จะสนองความหวงัของลงุได้...ผมแพ้ 

 และหลงัจากนัน้ไม่นานลงุก็แพ้ ขบวนปฏิวติัที่เราเคยสงักัดสิน้สลายลง แต่การพ่ายแพ้ของ 

 ผมถงึอย่างไรก็ยังตํ่าต้อยกว่าการพ่ายแพ้ของลุง    ผมเดินลงจากภูเขามายอมจํานน  

 ขณะที่ลุงเลือกท่ีจะเดินข้ามเทือกเขาสู่การสาบสูญ...128 

 

  ความปราชยัจากการสู้รบในป่าดงักลา่วได้สร้างความรู้สกึเศร้าหมอง ผิดหวงั และ

สิน้หวงัให้กบัผู้พ่ายแพ้อย่างเสกสรรค์ ต้องอยู่กบัความพ่ายแพ้ท่ีได้รับพร้อมกับเยียวยาความรู้สึก

ไปโดยลําพงั ดงัเช่นความรู้สกึของผู้คนท่ีพ่ายแพ้ในสงครามปฏิวตัิและต้องกลบัไปใช้ชีวิตในสงัคม

ตามเดิม เป็นความรู้สกึท่ีหมน่เศร้า สิน้หวงั และเจ็บปวด และต้องรักษา “บาดแผล” ท่ีได้รับในครัง้

นีซ้ึ่งมีนยัวา่ความเจ็บปวดท่ีเกิดขึน้อาจจะไมมี่วนัจางหายอีกด้วย 

 

 ...หลงัจากมีการตัดสนิใจจะยุติชีวิตปฏิวติัและแยกย้ายกนักลบัภูมิลาํเนาเดิม    บรรยากาศ 

 แถวริมนํา้แม่จนัก็เปลีย่นไปโดยสิน้เชิง  เหมือนท้องฟ้าอึมครึมด้วยเมฆฝน แต่ละคนไม่ 

 อาจซ่อนซุกหัวใจหมองชํา้ได้อีกต่อไป อีกไม่ก่ีวนัข้างหน้าเขาจะต้องกลบัไปเผชิญกบัสิง่ 

 ที่ตวัเองเคยปฏิเสธ    ต้องเร่ิมต้นชีวิตใหม่อย่างอ้างว้างและเดียวดายในสงัคมที่ไม่มีใครดแูล 

 ใคร...และตลอดชีวิตที่เหลือก็คงต้องดูแลบาดแผลของตัวเองไปโดยลําพัง...129 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้, 18. 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เดินป่าเสาะหาชีวติจริง, 116 - 117. 
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  เม่ือเสกสรรค์กลายเป็นคนพ่ายแพ้ ก็พยายามหาทางออกเพ่ือจะดําเนินชีวิต

หลงัจากนัน้ตอ่ไปให้ได้จึงเลือกท่ีจะเดินทางไปศกึษาตอ่ท่ีตา่งประเทศ และเสกสรรค์ก็ไม่ปรารถนา

ท่ีจะพบกบัความปราชยัอีกครัง้ไมว่า่จะในสมรภมิูใดแม้แตเ่ร่ืองการศกึษาในครัง้นีด้้วย 

 

...หลังจากถกูชะตากรรมตบตีหยิกทึง้จนตกอยู่ในมุมอับของชีวิตเม่ือ 3 ปีก่อน ผมก็

กระเสือกกระสนหาทางออกด้วยการไปเรียนต่อเมืองนอก    ฟังดแูล้วน่าหมัน่ไส้    แต่ผม

กลายเป็นนกัเรียนนอกเพราะไม่รู้จะทําอะไรดี...130 

 

 ...คนสองคนท่ีกําลงัซุกกนัอยู่มุมห้องอนัหนาวยะเยือกนี ้ก็ไม่เหมือนนกัเรียนทัว่ไป  แต่คือผู้ 

 ที่ซมซานลงจากขุนเขาเพ่ือค้นหาชีวิตส่วนท่ีหล่นหายไป เราจะแพ้อีกครัง้หน่ึงจริงๆ  

 หรือ...131 

 

  ภาพตวัแทนของเสกสรรค์ท่ีกล่าวมาจะเห็นว่าเป็นภาพของบุคคลท่ีพ่ายแพ้จาก

การเป็นนกัปฏิวตัิ และผลจากความพ่ายแพ้กส็ง่ผลกระทบตอ่ความรู้สกึของเสกสรรค์ให้กลายเป็น

ผู้ มีบาดแผล เจ็บปวด และต้องดิน้รนเพ่ือจะดําเนินชีวิตต่อไปให้ได้ แสดงให้เห็นอัตลกัษณ์ของ

เสกสรรค์ท่ีเป็นคนแพ้ได้อย่างชดัเจน 

 

  1.3.9 เสกสรรค์ คือ ผู้ชายท่ัวไป 

  เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ คือ ผู้ชายทั่วไป อตัลกัษณ์ด้านนีป้รากฏอยู่ในช่วงชีวิตวยั

หนุ่มของเสกสรรค์ด้วย ซึ่งอตัลกัษณ์ผู้ชายทัว่ไปในช่วงวยักลางคนนีจ้ะปรากฏให้เห็นผ่านบทบาท

ของผู้ชายท่ีเป็นพ่อ ท่ีรัก ห่วงใย และพร้อมปกป้องลกูของตนเองเหมือนเช่นคนทัว่ไป  

  เสกสรรค์เป็นพ่อท่ีรัก ปรารถนาดี และห่วงใยลกูชายทัง้สองคน ดงัจะเห็นได้จาก

การปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีเสกสรรค์ได้ทําร่วมกับลกูชาย เช่น การรับลกูชายคนเล็กมาอยู่

ด้วยกนัท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งช่วงเวลาดงักลา่วเสกสรรค์นําเสนอให้เห็นภาพของพ่อท่ีเลีย้งดู

ลกูชาย รัก และมีความสขุกบัช่วงเวลานัน้ผา่นกิจวตัรประจําวนัท่ีกระทําร่วมกนั 

 

...เม่ือได้เวลาห้าโมงเย็น ผมก็เอาลกูมดัไว้ในรถแล้วขบัไปรับคนเป็นแม่จากมหาวิทยาลยั  

พอมาถงึบ้านหญิงสาวของผมก็จะเปลี่ยนเสือ้ผ้าเช็ดตวัให้เจ้าเด็กอ้วน สว่นผมนัน้เข้าครัว 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เร่ร่อนหาปลา, 19. 
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หงุข้าวต้มปลาหาอะไรไว้กินกนั ในระยะแรกที่เจ้าสงิห์ยงัเลก็นกั ผมจะเป็นฝ่ายรีบกินข้าว 

ด้วยอาการเหมือนคนตายอดตายอยากมาแรมปี   พอกินเสร็จก็รับลกูมาอุ้มให้แม่มนัเป็น 

ฝ่ายกินบ้าง เม่ือเวลาผ่านไปเดือนสองเดือน เจ้าสงิห์เร่ิมยืนเกาะโน่นเกาะน่ีได้  เราก็หารถ 

ลกูล้อให้นัง่ ซึง่เป็นที่พออกพอใจของเด็กชายร่างอ้วนเตีย้ย่ิงนกั เพื่อนใช้เท้าถีบเข้าออกใน 

ครัว หน้าตามอมแมมไปด้วยข้าวสกุบ้างกล้วยหอมบ้าง  และบางทีก็เป็นลกูพีชลกูพลมัสดุ 

แท้แต่จะหาได้...132  

 

  เสกสรรค์พยายามจะใช้เวลาร่วมกบัลกูชายทุกครัง้เม่ือมีโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการ

ทํากิจกรรมร่วมกนัฉนัพ่อลกูเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต และให้ลกูได้เรียนรู้วิถีชีวิตในแบบของ

เสกสรรค์ เช่น การพาลกูชายไปพกัค้างแรมในป่าแก่งกระจาน เสกสรรค์นําเสนอภาพของพ่อท่ีทํา

กิจกรรมร่วมกบัลกูชาย พดูคยุตามประสาพ่อลกู และรู้สึก “ปลาบปลืม้ดีใจ” ท่ีได้พาลกูมาสมัผสั

กบัชีวิตกลางแจ้งซึ่งเป็นโลกในแบบของเสกสรรค์ 

 

...ด้วยสาํนกึดังกล่าวผมจงึตกลงกบัลกูว่าเราจะไปแคมปิง้ที่ป่าแก่งกระจาน...พอไปถงึเราก็

 ช่วยกนัหาก่ิงไม้แห้งมาทําเป็นฟืนหงุต้มอาหาร ช่วยกนักางเต็นท์เป็นบ้านชัว่คราว ตอนบ่าย

 เดินชมใบไม้ ผีเสือ้ สอ่งกล้องดนูก   ตกค่ําลงก็เปิดเบียร์ เปิดไวน์แล้วนัง่สนทนากนั แน่นอน 

 ในความรู้สกึของคนเป็นพ่อ      ยามใดที่ได้พาลกูมาฝึกฝนในวิถีของตน    ย่อมอดไม่ได้ที่จะ 

ปลาบปลืม้ดีใจ แต่เหนือไปกว่านัน้ ผมยงัรู้สกึว่าการพดูคุยกบัลกูนับเป็นภารกิจสาํคัญ...133  

 

  นอกจากนัน้เสกสรรค์ยงัเป็นพ่อท่ีห่วงใยและห่วงความปลอดภยัของลกูชาย เกรง

วา่ลกูจะได้รับอนัตรายตา่งๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ ทัง้ในขณะท่ีเดินทางทํากิจกรรมร่วมกนั หรือแม้แต่

ในการใช้ชีวิต เช่นในเหตุการณ์ท่ีเสกสรรค์พาลูกชายออกทะเลและต้องเผชิญกับพายุ ทําให้

เสกสรรค์เป็นห่วงและกงัวลวา่ลกูจะได้รับอนัตราย ซึ่งเป็นภาวะท่ีบีบคัน้ความรู้สกึของคนเป็นพ่อ 

 

...เรือของเราทะยานขึน้สงูแล้วทรุดฮวบลงต่ําครัง้แล้วครัง้เล่า เพียงเพื่อจะเคลือ่นไปข้างหน้า 

 อย่างเช่ืองช้าทรมาน   แต่พดูกนัตามความจริง  สภาพดังกล่าวยังไม่กดทับความรู้สึกผม 

 เท่ากับภาพลูกชายคนเล็กท่ีนอนหลับกลิง้ไปกลิง้มาอยู่หลังเก้าอีค้นขับเรือ    ผมจะ 

 บอกแม่เขาอย่างไรถ้าหากมีอะไรไม่ดีเกิดขึน้ ทัง้นีห้มายถงึว่าถ้าผมมีโอกาสกลบัไปเลา่ 
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 เร่ืองเดียวกนั, 88. 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วหิารที่ว่างเปล่า, 130. 
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 เร่ืองราวให้เธอฟัง...134 

 

 จะเห็นได้วา่ภาพตวัแทนของเสกสรรค์ท่ีเป็นพ่อซึ่งรักและห่วงใยลกูชาย การเลีย้งดแูละใช้

เวลาทํากิจกรรมกลางแจ้งร่วมกบัลกูชาย การแสดงออก ความคิด ความรู้สกึเหลา่นีไ้มแ่ตกตา่งจาก

ผู้ชายทัว่ไปท่ีดํารงสถานภาพของพ่อ ย่อมรักและห่วงใยลกูของตนเอง ภาพตวัแทนดงักล่าวล้วน

แสดงให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ในด้านท่ีเป็นผู้ชายทัว่ไป  

 

  1.3.10 เสกสรรค์ คือ ผู้นํา 

  เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ คือ ผู้นํา และมีคณุสมบตัิของผู้นําท่ีดีด้วย อตัลกัษณ์ผู้นํานี ้

ปรากฏให้เห็นตัง้แต่ในช่วงชีวิตวัยหนุ่ม แสดงให้เห็นจากการปฏิบัติกับผู้ อยู่ภายใต้การนําของ

ตนเองและการแก้ไขสถานการณ์ โดยอัตลักษณ์ผู้ นํา “ท่ีดี” ท่ีปรากฏในชีวิตช่วงวยักลางคนนี ้

เกิดขึน้ภายใต้บริบทของผู้นําในการเดินทาง 

  เสกสรรค์เป็นผู้ นําท่ีมีการตดัสินใจท่ีดี ใช้ดุลยพินิจและไตร่ตรองมาแล้วอย่าง

รอบคอบ เช่นในสถานการณ์การเดินป่า เสกสรรค์อาสาเป็นผู้ นําทางแทนผู้ รับผิดชอบตวัจริงท่ีพา

หลงป่า แม้จะไม่ชํานาญในเส้นทางดงักล่าวมาก่อน แต่เสกสรรค์ก็มัน่ใจว่าสามารถทําได้เพราะ

ตนเองนัน้มีการตดัสินใจท่ีดีและถกูต้อง ซึ่งคณุสมบตัิทัง้สองประการก็เป็นส่ิงสําคญัในการนําทาง 

 

...ผมสงัเกตดทู่าทีของคนในขบวน  พบว่าสว่นใหญ่ยังคงสงบนิ่งแม้แววตาจะเปลีย่นไป จึง 

คิดว่าพวกเราควรจะรักษาขวญักําลงัใจไว้ให้ดี... “ไม่เป็นไร  คุณจาํทางไม่ได้ก็พอเถอะ  

จากนีไ้ปผมจะนําเอง” ผมบอกกบัเด็กหนุ่มซึง่ออกอาการลกุลีล้กุลนจนควบคมุสติตัวเอง 

แทบไม่อยู่ เขามองผมอย่างงนุงงและคงสงสยัอยู่พอสมควรว่าผมจะนําทางได้อย่างไร  ใน 

เม่ือไม่เคยเดินทางเส้นนีม้าก่อน ส่วนผมนัน้ก็ไม่รู้จะอธิบายให้เขาเข้าใจได้อย่างไรว่า 

การนําไม่ใช่เร่ืองของความทรงจําอย่างเดียว    หากเป็นเร่ืองของดุลยพินิจและวิธี 

ตัดสินใจมากกว่าเร่ืองอ่ืนใด...135 

  

  เม่ือต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีเลวร้าย ภาวะคับขัน เสกสรรค์ก็พยายามข่ม

ความรู้สกึสว่นตวัไว้ ไมแ่สดงออกมาให้ผู้ตามได้รับรู้เพ่ือไม่ให้เสียกําลงัใจหรือเกิดความตระหนก

มากย่ิงขึน้ และท่ีสําคญัคือขม่ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้เพ่ือไมใ่ห้มีผลต่อการตดัสินใจของตนเอง ดงัเช่น
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 เร่ืองเดียวกนั, 19. 

135
 เร่ืองเดียวกนั, 63. 
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การเป็นผู้นําทางในการเดินป่า เสกสรรค์ต้องข่มความรู้สึกหวาดกลวั ความเหน่ือยล้า และความ

กดดนัของตนเองเอาไว้เพ่ือไมใ่ห้มีผลตอ่การนําทาง 

 

...ฟ้ามืด  ฝนตก  ทางลืน่ชนั ในลําคอแห้งผากเพราะอดนํา้มาหลายชัว่โมง    ถามว่าผมรู้สกึ 

 หวัน่ไหวบ้างไหมกบัสภาพเหลา่นี ้ แน่นอน   ผมรู้สึกทุกข์ทรมานอย่างบอกไม่ถกู  ในแต่ 

ละย่างก้าวที่ผ่านไปอย่างไร้จดุหมาย ผมเฝ้าภาวนาให้มนัสิน้สดุลง ทว่าในขณะเดียวกนันัน้ 

ผมก็ต้องกดข่มความรู้สึกเครียดทารุณทุกอย่างไม่ให้ปรากฏออกมา  ที่สําคัญคือไม่ 

ให้มันมีผลต่อการตัดสินใจ...136 

 

  การปฏิบตัิของเสกสรรค์ภายใต้บริบทของการเดินทางเม่ืออยู่ในฐานะผู้นําทาง ทัง้

การใช้ดลุยพินิจในการตดัสินใจ และการข่มอารมณ์ความรู้สึกส่วนตวัเพ่ือไม่ให้กระทบความรู้สึก

ของผู้ตามหรือกระทบต่อการตดัสินใจ ล้วนแต่แสดงให้เห็นอตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ในด้านท่ีเป็น

ผู้นําท่ีมีคณุสมบตัิของผู้นําท่ีดี 

 

 อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุท่ีปรากฏในช่วงชีวิตวยักลางคน ซึ่งเป็นชีวิตในช่วงท่ี

เสกสรรค์ยตุิบทบาทนักปฏิวตัิแล้วกลบัมาดําเนินชีวิตในสงัคมเมืองอีกครัง้ มีอยู่ด้วยกัน 10 ด้าน 

ได้แก่ คนใช้ชีวิตกลางแจ้งนกัเดินทาง คนยึดติดและโหยหาอดีต คนแปลกแยก นักสู้  นักแสวงหา

ความหมาย คนให้ความสําคญักบัมิตรภาพ คนแพ้ ผู้ชายทั่วไป และผู้ นํา โดยมีอตัลกัษณ์ท่ีดํารง

อยู่ตัง้แตใ่นช่วงชีวิตวยัหนุ่มปรากฏอยู่ในช่วงนีด้้วยคือ อตัลกัษณ์คนแปลกแยก อตัลกัษณ์ผู้ชาย

ทัว่ไป และอตัลกัษณ์ผู้นํา 

 

 1.4 อัตลักษณ์ในวัยชรา 

 ช่วงวยัชรา คือ ชีวิตของเสกสรรค์ในช่วงท่ีเร่ิมเข้าใจชีวิตของตนเอง ดําเนินชีวิตอย่างเรียบ

ง่าย และให้ความสนใจเก่ียวกบัเร่ืองทางจิตวิญญาณอย่างจริงจงั แสวงหาคําตอบเก่ียวกบัปรัชญา 

สัจธรรมชีวิต และจิตวิญญาณ ซึ่งจะปรากฏเมื่อเสกสรรค์มีอายุประมาณ 50 ปีเป็นต้นไป           

อตัลกัษณ์ท่ีปรากฏในช่วงวยัชรามีด้วยกนั 4 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้

  1.4.1 เสกสรรค์ คือ นกัคิดทางจิตวิญญาณ 

  1.4.2 เสกสรรค์ คือ คนเข้าใจตนเอง 
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  1.4.3 เสกสรรค์ คือ คนปลอ่ยวาง 

  1.4.4 เสกสรรค์ คือ ชายชรา 

 

  1.4.1 เสกสรรค์ คือ นักคดิทางจติวญิญาณ 

  เสกสรรค์ ประเสริฐกุล คือ นักคิดทางจิตวิญญาณ อตัลกัษณ์ด้านนีป้รากฏผ่าน

ภาพตวัแทนของเสกสรรค์ท่ีให้ความสําคญักับเร่ืองราวทางจิตวิญญาณ ความหมายและแก่นแท้

ของชีวิต ความเป็นไปของสรรพส่ิง การเกิดขึน้และดํารงอยู่ ตลอดจนสจัธรรมของชีวิต ดงัจะเห็นได้

วา่เสกสรรค์นัน้สนใจเร่ืองราวเหลา่นีม้าตัง้แตส่มยัท่ีเป็นนักปฏิวตัิสู้ รบอยู่ในป่า หรือความช่ืนชอบ

งานศิลปะท่ีแฝงแง่มมุทางความคิดอนัลึกซึง้ก็เป็นผลมาจากความสนใจในเร่ืองจิตวิญญาณด้วย

เช่นกนั 

 

...ผมรู้ดีว่า   ตวัเองมีสัมพันธภาพที่ลึกลํา้มากกับศาสนา...แม้ในยามที่เป็นนักปฏิวัติ

ติดป้ายลัทธิมาร์กซ์  การครุ่นคิดในเชิงจติวิญญาณของผมก็ไม่ได้ยุติลง  สาํหรับผม

การเป็นนกัรบกบันักบวชดูจะไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนนกั   และจนแล้วจนรอดผมก็ไม่สามารถ

บอกตวัเองได้ว่าที่ไปเหนื่อยหนาวร้าวรันทดอยู่ในป่าเกือบ 6 ปีนัน้    มีจดุหมายอยู่เพียงแค่

อยากจะเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ...มนัน่าจะมีอะไรมากกว่านัน้ ลกึกว่านัน้ที่ทําให้คนคนหนึง่

พร้อมตายเพื่อผู้อื่นได้...137 

 

  ส่ิงท่ีทําให้เสกสรรค์เข้าใจชีวิต จิตวิญญาณ โดยส่วนใหญ่นัน้จะเป็นผลมาจาก

การคิดพิจารณาส่ิงรอบๆ ตวัขณะเดินทาง และการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตท่ีผ่านมาของ

ตนเอง รวมถึงการค้นคว้าเพ่ิมเติมจากตําราและหนังสือท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นทางจิตวิญญาณ   

สจัธรรม ปรัชญาจํานวนมากหลงัจากท่ีเร่ิมสนใจในเร่ืองนีอ้ย่างจริงจงั 

 

...หลงัจากทํางานชดุดังกล่าวเสร็จ138        ผมจงึได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะไปค้นคว้าต่อ  

และเร่ิมอ่านงานดีๆ  ของครูทางจติวิญญาณจาํนวนมาก    ซึง่มีตัง้แต่คําสอนของระดบั

ผู้ มีอาวุโสอย่างท่านทะไลลามะ     ศรีอรพินโธ     หลวงพ่อติช นทั ฮนัห์     อาจารย์พทุธทาส 

อาจารย์มัน่   หลวงพ่อชา   กฤษณา มูรติ      หรือปรมาจารย์โบราณอย่างเหลา่จ๊ือ โดเง็น....
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 งานเขียนทีเ่สกสรรค์กลา่วถึง คือ ผ่านพบไม่ผกูพนั ซึ่งมีเนือ้หาทีว่่าด้วยการพิจารณาสรรพสิง่รอบตวั กลัน่กรอง

มาเป็นแง่มมุทางความคิดเกี่ยวกบัชีวิต สจัธรรมทีไ่ด้จากประสบการณ์การเดินทาง 
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ผมไม่ปฏิเสธหรอกว่า    การที่งานเขียนของตนมีแง่มุมสอดคล้องกับข้อเขียนและคําสอนของ

ท่านเหลา่นีท้ําให้ผมทัง้ดีใจและม่ันใจว่ามาถกูทาง...139 

 

  เม่ือผ่านการแสวงหาความรู้ เรียนรู้จากประสบการณ์ ครุ่นคิด และตกผลึกทาง

ความคิด ในท่ีสดุเสกสรรค์ก็กลายเป็นคนท่ีเข้าใจชีวิต จิตวิญญาณ สจัธรรม ตลอดจนเข้าใจถึง 

ความเป็นไปของสรรพส่ิง การตกผลึกความคิดเก่ียวกับประเด็นดงักล่าวปรากฏผ่านการนําเสนอ

ห้วงความคิดเก่ียวกบัสจัธรรม การพิจารณา วิเคราะห์สรรพส่ิงรอบตวัเช่ือมโยงกับชีวิต โดยเฉพาะ

เร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตในช่วงท้ายซึ่งเป็นการนําเสนอห้วงความคิดเป็นหลัก ซึ่งงาน

ดงักลา่วเกิดขึน้เม่ือเสกสรรค์มีอายใุนช่วง 50 – 60 ปี ดงัเช่นท่ีปรากฏในตวัอย่างตอ่ไปนี ้

 

  การพิจารณาฤดูกาลในธรรมชาติเ ช่ือมโยงกับวันเวลา  ช่วงวัย และความ

ยากลําบากของชีวิตมนษุย์ท่ีตา่งก็มีช่วงเวลาท่ีโหดร้าย ทุกข์ทรมาน แต่ไม่นานก็จะผ่านช่วงเวลา

เหลา่นัน้แล้วคืนกลบัสูค่วามงามความสขุอีกครัง้ เช่นนัน้แล้วจึงไมจํ่าเป็นต้องทุรนทุรายกับสภาวะ

ดงักลา่ว  

   

 ...ฤดแูล้งเป็นฤดสูดุท้ายของปี  และอาจเป็นฤดูสดุท้ายของคน เพราะฉะนัน้มนัจึงเป็นห้วง 

 เวลาที่ผ่านยากที่สดุสาํหรับผู้ที่ปราศจากการตระเตรียม ย่ิงกว่านัน้ฤดแูล้งยงัเป็นช่วงเวลา 

ที่ยาวนาน ดินไร้นํา้ ไม้ไร้ใบ   ผู้คนไร้ผลผลติสร้างสรรค์...แต่ในสภาพที่ผืนฟ้ากร้าวกนัดาร  

จิตใจคนไม่จําเป็นต้องร้อนแล้งตาม ไม่นานไฟป่าที่ลามลกุอยู่ทุกสนัภูจะให้กําเนิดดินอดุม 

สาํหรับไม้รุ่นถดัไป   ในขณะที่ชีวิตท่านเร่ิมไร้ความหมายสาํหรับตัวเอง บางทีมนัอาจย่ิงมี 

ความหมายสาํหรับคนอีกจํานวนมากมาย...140 

 

  การพิจารณาเร่ืองความมืดเช่ือมโยงกับความสขุ – ความทุกข์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตท่ี

ย่อมเกิดขึน้หมุนเวียน และหลีกเล่ียงไม่ได้ ย่ิงเล่ียงหลบความทุกข์กลับย่ิงทุกข์หนักกว่าเดิม 

เช่นเดียวกบัการขบัไลค่วามมืดด้วยการจดุตะเกียง ย่ิงทําให้บริเวณรอบๆ มืดลงกวา่เดิม 

 

 ...เม่ือเอ่ยถงึความมืด  หลายท่านอาจนกึขยาดหวาดหวัน่ บางคนสัน่สะท้านจากจินตนาการ 

 เลวร้าย และมีอยู่ไม่น้อยปฏิเสธที่จะอยู่กบัความมืดโดยสิน้เชิง แต่โดยธรรมชาติของความมืด  

                                                             
139

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ผ่านพ้นจึงค้นพบ, 102. 

 
140

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ผ่านพบไม่ผูกพนั, 167 - 168. 
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 จะย่ิงมืดมากกว่าเดิม  เม่ือใดก็ตามที่เธอขืนต้านต่อมนั ย่ิงจดุไต้ตามตะเกียงย่ิงจะมองไม่เห็น 

 ทาง ย่ิงสร้างจินตนาการถอยห่าง  จะย่ิงน่าสะพรึงกลวั  มีแต่เป็นหนึง่เดียวกบักลางคืนโดยไม่ 

 ฝืนเป็นตรงข้าม จงึจะเห็นทัง้ความงามและความจริงแห่งราตรี...141 

 

  ห้วงความคิดทางปรัชญา สจัธรรม และประเด็นทางจิตวิญญาณท่ีปรากฏมัก

เช่ือมโยงและสัมพันธ์กับชี วิต  ได้แก่ ประเด็นเร่ืองความสุข ความทุกข์ในชีวิต เ ร่ืองความ

เปล่ียนแปลง ความไม่เท่ียงแท้ของชีวิตและความว่างเปล่า (อนัตตา) เร่ืองสมัพันธภาพระหว่าง

สรรพส่ิง ความเช่ือมโยงเป็นหนึ่งเดียวกนั เร่ืองการยอมรับ ปลอ่ยวาง และอยู่กบัปัจจบุนัขณะ เร่ือง

อิสรภาพในตนเอง เร่ืองการมองสรรพส่ิงในลกัษณะองค์รวม เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดในประเด็น

เหล่านีผู้้ วิจัยได้กล่าวถึงไว้แล้วในบทท่ี 3 จึงไม่ขอลงรายละเอียดในแต่ละประเด็น การให้

ความสําคญักับประเด็นทางจิตวิญญาณมาอย่างต่อเน่ือง สนใจจนเร่ิมค้นคว้าเร่ืองราวดงักล่าว

อย่างจริงจงั และแสดงผา่นห้วงความคิดในเร่ืองเลา่นัน้ ล้วนเป็นภาพตวัแทนของเสกสรรค์ท่ีแสดง

ให้เห็นอตัลกัษณ์ในด้านนกัคิดทางจิตวิญญาณ   

 

  1.4.2 เสกสรรค์ คือ คนเข้าใจตนเอง 

  เสกสรรค์ ประเสริฐกุล คือ คนเข้าใจตนเอง อตัลกัษณ์ด้านนีจ้ะปรากฏในช่วงท่ี

เสกสรรค์มีอายปุระมาณ 50 – 60 ปี ซึ่งอาจเรียกได้วา่เป็นช่วงบัน้ปลายของชีวิต ปรากฏผ่านภาพ

ตวัแทนของคนท่ีเข้าใจตนเอง เข้าใจวา่อดีตท่ีผา่นมานัน้เป็นคนเช่นไร เข้าใจถึงเหตผุลท่ีมาท่ีไปท่ี

ทําให้เป็นคนเช่นนัน้ เป็นการย้อนมองอดีต ทบทวน วิเคราะห์ และตีแผ่ตนเองออกมา ซึ่งแสดงให้

เห็นถึงการเป็นคนเข้าใจตนเองเป็นอย่างดี และยอมรับในส่ิงท่ีเป็นทัง้ในอดีตและปัจจบุนั 

  เร่ืองราวท่ีเสกสรรค์ทบทวน วิเคราะห์เพ่ือทําความเข้าใจและตีแผ่ตนเองออกมา

นัน้มีหลายเร่ืองดวัยกัน เช่น การตระหนักว่าตนเองเคยเป็นผู้ ท่ีมีปัญหาอัตลกัษณ์ โดยเฉพาะ  

อย่างย่ิงหลงัจากท่ีได้รับความพ่ายแพ้จากการปฏิวตัิและต้องกลบัมาใช้ชีวิตในสงัคมกระแสหลกัอีก

ครัง้ ในช่วงเวลานัน้เสกสรรค์พยายามแสวงหาทางออกและสร้างอตัลกัษณ์ให้กบัตนเองเพ่ือใช้เป็น

หลกัยึดในการดําเนินชีวิต  

 

...ในโลกของปถุชุน วิกฤตอัตลักษณ์ (Identity crisis)  ระดับนีส้ามารถบดขยีบ้างคนให้

แตกสลายได้ถ้าไม่หาทางออกให้ทันการณ์               สําหรับผมทางออกท่ีเปิดให้มี

องค์ประกอบอยู่สองอย่าง   คือหนึง่  หาอาชีพที่มีอิสระและใกล้เคียงกบัอุดมคติดัง้เดิมให้

                                                             
 

141
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, บุตรธิดาแห่งดวงดาว, 83. 
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มากที่สดุโดยไม่ต้องสนใจเร่ืองค่าตอบแทน   และสอง ใช้ชีวิตสว่นตวัให้ห่างไกลกระแสหลกั

มากที่สดุ   เพื่อป้องกนัการปนเปือ้นทางจิตวิญญาณตามนิยามที่ผมยดึถือ...142 

 

  รวมทัง้การปลีกตวัเข้าป่าออกทะเลไปทํากิจกรรมร่วมกบัมิตรสหายกลุ่มเล็กๆ นัน้

ก็เป็นผลมาจากปัญหาวิกฤตอตัลกัษณ์ จึงต้องใช้กิจกรรมดงักล่าวเป็นทางออกเยียวยาบาดแผล

และความรู้สกึเจ็บปวดท่ีเกิดขึน้ 

 

...ด้วยเหตนุีผ้มจงึใช้เวลาหลายปีเข้าป่าออกทะเลเพ่ือค้นหา ‘ความเป็นผู้ชาย’ ที่หายไป  ผม

ตกปลา ปีนเขา ลอ่งแก่ง เพื่อจะบอกทัง้โลกและตวัเองว่า‘กแูน่’ขอผู้ใดอย่าได้มาตอแย  พดูก็

พดูเถอะผมต้องใช้เวลานานและผ่านอะไรมาอีกหลายอย่างทีเดียวกว่าจะมองออกว่า      

นักตกปลาและคนเดินป่ารูปร่างสูงใหญ่ที่ชอบแต่งกายกึ่งโจรกึ่งทหารคนนัน้   ลึกๆ

แล้วเป็นคนท่ีมีปัญหากับตัวเอง...143 

  

  นอกจากนัน้เสกสรรค์ยงัตระหนกัและเข้าใจได้ว่าความทุกข์ ความเจ็บปวด และ

ความคบัข้องใจทัง้หลายท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของตนเองนัน้ มีบ่อเกิดมาจากการเป็นคนยึดมัน่ในอตัตา 

และนิยามตนเองไว้กับส่ิงต่างๆ ตลอดจนคาดหวงัให้ทุกอย่างเป็นไปดงัท่ีต้องการ ซึ่งเม่ือไม่เป็น

เช่นนัน้ก็ทําให้อดึอดั คบัข้องใจ และตกอยู่ในห้วงทกุข์เสมอ 

 

...เป็นเวลายาวนานเกินสบิปีที่ผมใช้ชีวิตเหมือนชนชาติสว่นน้อยผู้หวงแหนวิถีดัง้เดิม     ผม

แต่งตวัไม่เหมือนใคร    และไม่ชอบพดูคยุกบัใครนอกเหนือจากมิตรสหายใกล้ชิดกลุ่มเล็กๆ 

บางครัง้ผมยินดีอยู่อย่างโดดเด่ียวและพอใจกบัมนั   ยงัไม่ต้องเอ่ยถงึว่าผมพร้อมจะเอาเป็น

เอาตายกบัผู้คนที่เข้ามาละเมิดล่วงเกิน...แม้จะแก้ปัญหาอัตลักษณ์ได้สําเร็จ    แต่กลับ

เป็นคนละเร่ืองกับการแก้ปัญหาอัตตา ยิ่งนานวันชีวิตยิ่งมีแต่คําถามและความเศร้า

โศกหมุนวนราวกบัว่าตวัตนของผมถกูนิยามด้วยคําถามและห้วงอารมณ์เหลา่นัน้...144 

 

  อีกทัง้เสกสรรค์ก็ตระหนักได้ว่าตลอดเวลาท่ีผ่านมา ท่ีเฝ้าแสวงหาความหมาย 

ถามหาคณุคา่ของสรรพส่ิง ตลอดจนการแบ่งแยกความสงูตํ่าของจิตวิญญาณเพ่ือหวงัว่าจะได้พบ

                                                             
142

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ผ่านพ้นจึงค้นพบ, 49. 

143
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วนัที่ถอดหมวก, 57. 

144
 เสกสรรค ประเสริฐกลุ, ผ่านพ้นจึงค้นพบ, 52. 
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กับสจัธรรมและเข้าถึงแก่นแท้นัน้ แท้จริงแล้วการกระทําดงักล่าวกลบัย่ิงทําให้ตนเองไม่พบกับ

ความหมายและแก่นแท้ทางจิตวิญญาณได้แม้แตน้่อย 

 

...จนอายขุึน้ห้าสบิ ความเหนื่อยล้าทําให้ผมอยากนัง่นิ่งๆ และเลกิทะเลาะกบัผู้คน ยามนีผ้ม

ไม่ต้องการอะไรทัง้สิน้นอกจากสนัติภาพภายใน พอหยุดเรียกร้องค้นหา ผมจึงเร่ิมเข้าใจ

ว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เหน่ียวรัง้ผมไว้ไม่ให้คืบหน้าทางจติวิญญาณก็คือการแสวงหาทาง

จติวิญญาณน่ันเอง การมีวิถีต่างจากผู้อื่นอาจจะไม่เป็นไร  แต่การตีเส้นแบ่งระหว่างตนเอง

กบัผู้อื่นเพราะกลวัการ   ‘ปนเปือ้นทางจิตวิญญาณ’  นบัเป็นเร่ืองโง่เขลาสิน้ดี...ชีวิตก็เช่นกนั  

ทางที่ถกูอย่าได้ไปนิยามมนั     เพราะทนัทีที่ทําเช่นนัน้        ชีวิตเราจะถกูย่อความให้เป็นแค่

ความคิดอย่างหนึง่ซึง่ไม่ใช่ความจริงเสมอไป อย่าว่าแต่จะเป็นความจริงอนัครบถ้วน   จะว่า

ไปก็นานหลายปีแล้วที่ผมไม่ได้ตกปลา รวมทัง้ถามหาความหมายของสิ่งต่างๆ...145  

 

  จากตวัอย่างท่ียกมาข้างต้นจะเห็นว่าเสกสรรค์ได้วิเคราะห์และตีแผ่ส่ิงท่ีตนเอง

เคยเป็นในอดีตรวมถึงส่ิงท่ีเป็นในปัจจบุนั แสดงให้เห็นว่าในวยัท่ีอายุใกล้ 60 ปีนัน้ เสกสรรค์เป็น

คนท่ีเข้าใจตนเอง เข้าใจถึงสาเหตท่ีุทําให้ชีวิตดําเนินไปเช่นนัน้พร้อมทัง้ยอมรับกับส่ิงท่ีตนเองเป็น 

แสดงให้เห็นอตัลกัษณ์ในด้านท่ีเป็นคนเข้าใจตนเอง 

 

  1.4.3 เสกสรรค์ คือ คนปล่อยวาง 

  เสกสรรค์ ประเสริฐกุล คือ คนปล่อยวาง อัตลักษณ์ด้านนีป้รากฏให้เห็นอย่าง

ชดัเจนเม่ือเสกสรรค์เข้าสูว่ยัท่ีอายุใกล้หกสิบปี เป็นภาพคนท่ีปล่อยวางเร่ืองราวต่างๆ เลิกยึดมัน่ 

ถือมัน่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปล่อยวางตวัตนเดิมในอดีต เสกสรรค์มกัจะฝึกฝนและหมัน่เตือน

ตนเองให้ปลอ่ยวาง และมุ่งสู่ความสงบเพ่ือมีความสขุท่ีแท้จริง เช่น เม่ือใดก็ตามท่ีเสกสรรค์เป็น

ทกุข์ก็จะมองท้องฟ้าเพ่ือให้ระลึกอยู่เสมอว่าเป็นเพียงส่ิงมีชีวิตเล็กๆ และส่องกระจกดริูว้รอยบน

ใบหน้าเพ่ือให้ตระหนกัถึงเร่ืองความไมย่ัง่ยืนของชีวิต 

 

...หลายปีมานีย้ามทุกข์ผมมักจะทําสองอย่าง คือหนึง่แหงนหน้ามองฟ้าเพ่ือเตือนตัวเอง 

 ไม่ให้ลืมความจริงว่าเราเป็นเพียงฝุ่นผงในจกัรวาล    และสอง สอ่งกระจกดูริว้รอยเหี่ยว 

 ย่นบนใบหน้าเพ่ือจะได้เห็นชัดว่าเราอยู่ในโลกเพียงช่ัวคราว    บ่อยครัง้ในยามที่ทําเร่ือง 

 ดงักลา่ว ผมก็มักท่องคาถาส่วนตัวไปด้วยทํานองว่า  เราไม่ได้เป็นใคร   เราไม่มีสิ่งใด  

                                                             
145

 เร่ืองเดียวกนั, 52 – 53. 
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 อะไรประมาณนัน้...146  

 

  จะเห็นได้วา่ในวยันีเ้สกสรรค์ฝึกฝนและเตือนตนเองอยู่เสมอให้ละวาง เลิกยึดมัน่

ถือมัน่รวมทัง้พยายามวางตนอยู่เหนืออารมณ์โกรธ และความไม่พอใจต่อเร่ืองราวรอบตวั แต่ก็ใช่

ว่าเสกสรรค์จะสามารถทําเช่นนัน้ได้เสมอไป บางครัง้ก็ยังเผลอปล่อยให้ตนเองตกอยู่ในห้วง

อารมณ์เหลา่นัน้ ดงัเช่นในเหตกุารณ์ท่ีเสกสรรค์ทนไมไ่ด้เม่ือเห็นการกระทําท่ีเห็นแก่ตวัของคนขบั

เรือ จนต้องลกุขึน้ “ดา่” แตห่ลงัจากนัน้ก็นึกตําหนิตนเองท่ีตกอยู่ในอารมณ์โกรธ ซึ่งแสดงให้เห็นวา่

เสกสรรคพ์ยายามฝึกตนเองให้รู้จกัปลอ่ยวางและมีสติรู้ตวัเพ่ือไมใ่ห้ตกเป็นทาสของอารมณ์ 

 

...สถานการณ์ดงักลา่วทําให้ความปีติของผมหายไปอย่างรวดเร็ว      และก่อนจะรู้ตัวผมก็

ด่าคนขับเรือดังกล่าวออกไปแล้วด้วยเสียงค่อนข้างดัง    เขาไม่เพียงเบียดแซงเรือเราไป

ในร่องนํา้อนัคบัแคบ   หากยงัเบียดเรือลําเลก็ที่สวนมาจนเด็กชายซึง่พายเรืออยู่คนเดียวต้อง

กระโดดหนีขึน้ฝ่ังแทบไม่ทนั  ...  สว่นคนขบัเรือผู้ เห็นแก่ตวักลบัไม่สนใจแม้แต่จะหนัมามอง 

ผมทรุดตัวลงน่ังกับเก้าอีห้ลังลุกขึน้ยืนเอะอะ พยายามตําหนิตัวเองท่ีเผลอไปมีโทสะ

กับผู้คน...147  

 

  อัตลักษณ์ของเสกสรรค์ในด้านท่ีเป็นคนปล่อยวางปรากฏในเร่ืองเล่าหลาย

ประการด้วยกนั ไมว่า่จะเป็นเลิกยึดติดกับนิยามต่างๆ ท่ีเคยสร้างให้ตนเองในอดีต ละวางอตัตา

และศกัดิ ์ ศรี อดุมคติทางการเมือง ตลอดจนเลิกแสวงหาความหมายท่ีแท้จริงของชีวิต 

  เสกสรรค์เลิกยึดติดกบันิยามท่ีเคยสร้างให้ตนเองเน่ืองจากตระหนกัได้ว่า “การไม่

เป็นใคร” เป็นหนทางท่ีถูกต้องและดีท่ีสดุอนัจะทําให้ตนเองนัน้สามารถพบความสขุท่ีแท้จริงได้ 

รวมทัง้ปลอ่ยวางไม่ยึดติดกับห้วงอารมณ์และความรู้สึกท่ีผ่านไปแล้วทัง้ความสขุและความทุกข์ 

แตส่มัผสักบัห้วงอารมณ์ในปัจจบุนัขณะเท่านัน้ 

 

...เม่ือเร่ิมฝึกตัวเองให้ปล่อยวางความคิดที่มองชีวิตเป็นเร่ืองแพ้ชนะ   เลกิผกูตวัเองไว้

กบัคํานิยามใดๆ ไม่ว่าจะเป็นลกูผู้ชาย นกัรบ หรือบิดาและสามี ฯลฯ   ผมย่ิงพบว่าบางที

เร่ืองเศร้าในโลกอาจไม่มีจริง มนัเป็นแค่ไอเดียบางอย่างอนัเกิดจากสภาวะจิตที่ไม่ยอมอยู่

                                                             
146

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วนัที่ถอดหมวก, 125. 

147
 เร่ืองเดียวกนั, 79 – 80. 
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กบัปัจจบุนัขณะ       และสภาวะจิตที่แยกตัวออกจากองค์รวมแห่งความจริง...ผมยังรู้สึก

ทุกอย่างได้ทุกอารมณ์ ไม่ว่าจะดีใจหรือเสียใจ เพียงแต่ไม่ได้ผูกตัวตนไว้กับมัน...148 

  

  การเลิกยึดติดกบันิยามท่ีสร้างให้ตนเองในอดีต เช่น การเลิกยึดติดกับความเป็น

นกัรบ เม่ือเสกสรรค์เลิกนิยามตนเองวา่เป็นนกัรบและปลอ่ยวางการดําเนินชีวิตด้วยวิถีนักรบอย่าง

ท่ีเคยปฏิบตัิมาเสมอ ก็ไม่จําเป็นต้องมีเคร่ืองบ่งชีเ้พ่ือแสดงถึงวิถีดงักล่าวอีกต่อไป ซึ่งเคร่ืองบ่งชี ้

ดงักลา่วก็คือมีดท่ีเป็นของสะสมของเสกสรรค์ แตห่ลงัจาก “ก้าวข้าม” และเลิกนิยามตนเองว่าเป็น

นกัรบได้แล้วเสกสรรค์ก็แจกจ่ายมีดท่ีสะสมไว้ เหลือเพียงไว้ใช้สําหรับเดินทางเท่านัน้ ความหมาย

ของมีดจึงเหลือเพียงในด้านประโยชน์ใช้สอย มิได้มีความหมายในแง่เป็นสญัลกัษณ์ของวิถีนักรบ

อีกตอ่ไป 

 

...ในที่สดุ วนัหนึง่ผมก็คิดตก  และเร่ิมจาํหน่ายจ่ายแจกมีดเหล่านัน้ออกไป  ขายบ้าง  

ให้เปลา่บ้าง   คงไว้เพียงเลม่สองเลม่เพื่อใช้เป็นอปุกรณ์แคมปิง้กบัพรรคพวก  ถงึวนันีผ้ม 

คิดว่าตัวเองก้าวพ้น  ‘ปมนักรบ’  ไปได้แล้ว   และไม่จาํเป็นต้องมีวัตถุเหล่านีค้อย 

ยํา้เตือน...149 

 

  ศกัดิ ์ ศรีก็เป็นอีกเร่ืองหนึ่งท่ีเสกสรรค์เลิกยึดถือ จากผู้ ท่ีไม่เคยยอมก้มหัวและไม่

เคยยอมทําตามความต้องการของผู้ อ่ืน กลายเป็นว่าเสกสรรค์ต้องยอมถอดหมวกซึ่งถือเป็น       

อตัลกัษณ์อย่างหนึ่งของเสกสรรค์เพ่ือสนุัขจรจัดตวัหนึ่งท่ีไม่ถูกชะตากับผู้แต่งกายเช่นนี ้ทัง้ ท่ีใน

อดีตตนเองไมเ่คยถอดหมวกเพ่ือสนองความพึงพอใจของผู้ใด 

  

...ในที่สดุผมพบว่าเหตกุารณ์ที่แบอยู่เบือ้งหน้าตอนนีโ้ดยเนือ้แท้แล้วไม่ใช่เร่ืองหมวกกบัหมา

อย่างที่รู้สกึในตอนแรกหากแต่เป็นห้วงยามที่ผมจะต้องเลอืกเอาระหว่างการทําบาปเพิ่มแล้ว

หมนุวนอยู่กบัตวัตนเก่าๆ  กบัการปลอ่ยวางทิฐิดัง้เดิมแล้วก้าวรุดไปสูค่วามลกึภายใน   จาก

ประสบการณ์ที่ผ่านมา ผมพบว่าคนเราถ้าติดหลงในเร่ืองไหนมากบทเรียนที่ฟ้าดินมอบให้ใน

เร่ืองนัน้ก็ย่ิงแรงพอกนั     เช่นนีแ้ล้วมันคงไม่ใช่เร่ืองบังเอิญแน่นอนท่ีคนยึดถอืในเร่ือง

ศักดิ์ศรีอย่างผมต้องมาก้มยอมให้กับหมาจรจดัตัวหน่ึง    เพ่ือฝึกฝนทัง้ความเมตตา 

 

                                                             
148

 เร่ืองเดียวกนั, 88 – 89. 

149
 เร่ืองเดียวกนั, 90. 
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และความนอบน้อมถ่อมตน...150 

 

  ย่ิงไปกว่านัน้การตัดสินใจยอม  “ก้มหัว” ให้กับสุนัขด้วยการถอดหมวกเพ่ือ

หลีกเล่ียงการปะทะ นอกจากจะเป็นการละวางอตัตาและศักดิ ์ ศรีท่ีเคยมีแล้ว เสกสรรค์ยังรู้สึก

เหมือนได้รับการเยียวยาบาดแผลความเจ็บปวดในอดีตของตนเอง เน่ืองจากได้ละวางอตัตาและ

ศกัดิ ์ ศรีซึ่งเป็นต้นเหตขุองความทกุข์หลายๆ เร่ืองในชีวิต 

 

...ผมรู้สกึขึน้มาอย่างไม่มีเหตผุลว่าหมาตวันัน้อยู่ข้างหน้า และผมควรจะต้องถอดหมวกและ

ในอดึใจสัน้ๆ ต่อมาผมก็เห็น ‘เขา’ หมอบอยู่ข้างทางจริงๆ ขาของผมกบัจมูกของเขาเฉียดกนั

นิดเดียว      ขณะเราชําเลอืงมองซึง่กนัและกนั วินาทีนัน้ผมจึงตระหนักว่า ‘สัตว์เถื่อน’ ที่

กําลังก้าวพ้นบาดแผลเก่าๆ มิได้มีเพียงแค่ตัวเดียว หากอีกตัวหน่ึงท่ีเคยบาดเจบ็อยู่

ข้างในตัวผมก็กําลังได้รับการเยียวยาเช่นกัน...151 

 

  การปลอ่ยวางของเสกสรรค์ยงัรวมถึงการเลิกยึดติดกบัอดุมคติในเร่ืองต่างๆ ด้วย 

เช่นเร่ืองการเมืองและสงัคม เสกสรรค์เลิกตัง้ “สงัคมอดุมคติ” ดงัท่ีเคยเป็นมาในอดีต แล้วเลือกท่ี

จะอยู่กบัปัจจบุนัและความเป็นจริง พยายามทําทุกวนัท่ีเป็นอยู่ให้ดีขึน้เท่านัน้ ความคิดดงักล่าว

ปรากฏให้เห็นจากบทสนทนาท่ีเสกสรรค์ให้คําแนะนําเร่ืองการแก้ปัญหาสงัคมและการเมืองกับ  

ลกูศิษย์ 

 

... “ถามจริงๆ    อาจารย์บอกว่าสงัคมไทยปัจจบุนัมีปัญหามากมาย    สว่นการปฏิวติัแบบ

สมยัก่อนก็ไม่ใช่ทางออก แล้วเด๋ียวนีส้งัคมในอดุมคติของอาจารย์คืออะไร” “ไม่มี” ... “แค่ 

ทําให้มันดีขึน้ก็พอแล้ว ไม่ต้องไปตัง้เป็นอุดมคติอะไรหรอก”...152 

 

  เม่ือเสกสรรค์ปลอ่ยวางสิ่งท่ีเคยยึดมัน่ถือมัน่และไมพ่ยายามแสวงหาความหมาย

ของชีวิตหรือแก่นแท้ของส่ิงตา่งๆ เหมือนท่ีผา่นมา ก็หนัมารับรู้สรรพส่ิงท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างท่ี

เป็นจริงๆ เท่านัน้ ไมพ่ยายามตีความหรือค้นหาความหมายใดอีกตอ่ไป 
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 เร่ืองเดียวกนั, 98. 

151
 เร่ืองเดียวกนั, 100. 

152
 เร่ืองเดียวกนั, 43. 
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...ถามว่าทกุวนันี ้   ผมยงัคงเร่ร่อนไปผนวกความรู้สกึนึกคิดของตวัเองกบัห้วงนํา้อีกหรือไม่?

คําตอบคือทัง้ไปและไม่ไป ความหมายคือแม้ผมจะยังชอบภูมิประเทศที่ประกอบด้วยนํา้และ

ผ่านไปเยือนเป็นระยะๆ  แต่ในช่วงหลังผมได้แต่เห็นลําห้วยเป็นลําห้วย และเห็นทะเล

เป็นทะเล ไม่มีอะไรบวกลบเพ่ิมเติม...153 

 

  ดงัท่ีกลา่วมาจะเห็นวา่ภาพตวัแทนของเสกสรรค์ท่ีฝึกฝนตนเองให้เลิกยดึตดิกบัส่ิง

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลิกสร้างนิยามให้ตนเอง ละวางอารมณ์โกรธท่ีมีต่อผู้คนหรือส่ิงท่ีไม่พึง

ประสงค์ เลิกยึดถืออัตตาและศักดิ ์ ศรี ไม่คาดหวังหรือตัง้อุดมคติทางการเมือง แสดงให้เห็น        

อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ท่ีเป็นคนปลอ่ยวาง อยู่กบัปัจจบุนัและรับรู้สรรพส่ิงตามความเป็นจริง  

 

  1.4.4 เสกสรรค์ คือ ชายชรา 

  เสกสรรค์ ประเสริฐกุล คือ ชายชรา อัตลักษณ์ด้านนีป้รากฏให้เห็นในช่วงท่ี

เสกสรรค์มีอายุย่างเข้าวยั 60 ปี ผ่านภาพตวัแทนของชายชราท่ีสขุภาพไม่แข็งแรง ใช้ชีวิตอย่าง

เรียบง่าย เป็นภาพของชายชราอารมณ์ดี เป็นมิตรกบัผู้คน และมีชีวิตกบัการเขียนหนงัสือ 

  เสกสรรค์เป็นเพียงชายชราคนหนึ่งท่ีไมมี่ความเด็ดเดี่ยวห้าวหาญเหมือนในอดีต

อีกตอ่ไป ดงัเช่นท่ีปรากฏในการใช้ชีวิตประจําวนัของเสกสรรค์ท่ีก่อนจะทําส่ิงใดก็มกัจะคํานึงถึง

ความปลอดภยัอย่างรอบคอบ ไมว่า่จะเป็นการออกจากบ้าน หรือการปิดบ้านในยามคํ่าคืน 

 

...วัยห้าสิบปีจะว่าไปก็ไม่ใช่วัยท่ีเด็ดเดี่ยวห้าวหาญอันใด   วิคเตอร์ อโูก เคยกลา่วไว้ว่า 

“สีส่บิคือผู้ เฒ่าในวัยหนุ่ม  สว่นห้าสบิคือคนหนุ่มในวยัชรา”...ทว่าในความเป็นจริงคงไม่อาจ

คกึคะนองได้ปานนัน้ เป็นคนหนุ่มของผู้ชรากลา่วอย่างถึงที่สดุก็คือคนที่เร่ิมจะแก่เฒ่านัน่เอง

ในวัยเช่นนีอ้ย่าว่าแต่จะลาออกจากงานโดยง่าย    แค่ออกไปปากซอยยังต้องคิดสอง

ครัง้ว่าไปดีหรือไม่ไปดี ค่ําลงปิดประตูใส่กลอน   ตอนดึกยังต้องลงมาดูซํา้ด้วยความ

ไม่แน่ใจ...154 

 

  นอกจากจะไมส่ามารถดําเนินชีวิตด้วยความคกึคะนอง เส่ียงอนัตราย หรือ “กล้า

ได้กล้าเสีย” เหมือนในอดีตแล้ว เสกสรรค์ยังเป็นชายชราท่ีร่างกายร่วงโรย สขุภาพไม่แข็งแรง มี

                                                             
153

 เร่ืองเดียวกนั, 60. 

154
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วหิารที่ว่างเปล่า, 230. 
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โรคภัยต่างๆ รุมเร้า ดําเนินชีวิตตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัด และต้องหันมาให้

ความสําคญักบัการรักษาสขุภาพของตนเอง 

 

... “ถงึจะกินยาคุม    ก็ยังต้องออกกําลังกายเป็นประจํานะ”       จําได้ว่าคุณหมอจาก

โรงพยาบาลศิริราชพูดเตือนด้วยนํา้เสียงเคร่งขรึม หลงัจากเขียนใบสัง่ยาคมุความดนัโลหิต

ให้ผมเป็นครัง้แรก   “แต่ผมอายุเกือบหกสิบแล้ว นํา้หนักก็มาก  วิ่งไม่ไหวหรอกครับ

หมอ มันเจบ็หัวเข่า”  ผมกึ่งทักท้วง กึ่งปรึกษา...155 

  

  เม่ือลว่งเข้าสูว่ยัใกล้ 60 ปี แม้เสกสรรค์จะกลา่ววา่ตนเองปล่อยวางและเลิกสร้าง

นิยามให้ตนเองแล้ว แตก่ารท่ีมีสํานึกรู้อยู่ตลอดเวลาในช่วงวยันีว้่าเป็น “ชายชรา” ท่ีร่างกายทรุด

โทรม อ่อนแอ และใช้ชีวิตไปอย่างเรียบง่าย สนัโดษ ก็เป็นการสร้างนิยามความเป็น “ชายชรา” 

ให้กบัตนเองเช่นกนั 

 

...อนัที่จริงแรมปีที่ผ่านมา  ผมแทบไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองเป็นใคร มีช่ือเสยีงเรียงนามเช่นใด 

ในสงัคม   แต่ที่ผมมีสํานึกรับรู้คือความเป็นคนวัยใกล้ 60 ที่ป่วยไข้ นํา้หนักเกิน และ

ใช้ชีวิตอย่างเงยีบสงดั         สิง่แรกที่ผมทําเป็นประจําในตอนเช้าคือวดัความดนัเลอืดและ

พดูคยุกบัหมาน้อยที่เลีย้งไว้...ค่ําลงพยายามนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบก่อนเข้านอน...156  

 

  เป็นชายชราอารมณ์ดี เป็นมิตรกบัผู้คนทัว่ไป และใช้ชีวิตไปกบัการเขียนหนงัสือ 

 

... “เด๋ียวนีข้ายยากครับ มีคนซือ้อยู่กลุม่เดียว”     ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเขาหมายถงึหนังสอืที่ผม

เขียนซึง่หลายเล่มไม่ได้พิมพ์ซํา้มานาน “แล้วหนังสอืแบบไหนละ่ที่ขายได้ ผมจะได้ลองเขียน

ดบู้าง” ผมพูดทีเล่นทีจริง   เพราะจะว่าไปตัง้แต่แพ้สงครามปฏิวติั      ผมก็อาศยัการเขียน

หนงัสอืยงัชีพมาตลอด “เด๋ียวนีต้้องแฉครับ...รับรองขายดีแน่”  ผมได้แต่ยิม้ให้เขาแบบคน

แก่อารมณ์ดี...157 

 

                                                             
155

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วนัที่ถอดหมวก, 51. 

156
 เร่ืองเดียวกนั, 63. 

157
 เร่ืองเดียวกนั, 42. 
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  อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ท่ีเป็นชายชรานัน้จะปรากฏเม่ือเสกสรรค์มีอาย ุ50 – 60 ปี 

ซึ่งเป็นช่วงบัน้ปลายของชีวิต โดยอตัลักษณ์ดังกล่าวถูกนําเสนอผ่านภาพตัวแทนของชายชรา

สขุภาพไม่แข็งแรง โรคภยัรุมเร้า และทรุดโทรมตามวยัท่ีเพ่ิมขึน้ ดําเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย สงบ 

และสนัโดษ กลายเป็นเพียงชายชราอารมณ์ดี เป็นมิตรกบัผู้คนรอบข้างและใช้ชีวิตไปกับการเขียน

หนงัสือเท่านัน้ กลา่วได้วา่เป็นเพียงชายชราธรรมดาคนหนึ่งซึ่งมิได้แตกตา่งจากคนทัว่ไปท่ีอยู่ในวยั

เดียวกนั 

 

 อตัลักษณ์ของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลในช่วงวัยชรา ซึ่งเป็นชีวิตช่วงท่ีเร่ิมเข้าใจตนเอง 

เข้าใจชีวิต ให้ความสําคัญกับเร่ืองราวทางจิตวิญญาณ และดําเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายนัน้ 

ปรากฏอตัลกัษณ์ 4 ด้าน ได้แก่ นกัคิดทางจิตวิญญาณ คนเข้าใจตนเอง คนปลอ่ยวาง และชายชรา 

เป็นอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ในช่วงอายุประมาณ 50 – 60 ปี และปรากฏอยู่ในเร่ืองเล่าจาก

ประสบการณ์ชีวิตช่วงท้าย 

 

 เม่ือพิจารณาเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตโดยแบ่งเป็นแต่ละช่วงชีวิต จะเห็นถึงการ

ประกาศอตัลกัษณ์ด้านตา่งๆ ในแต่ละช่วงชีวิตของเสกสรรค์ การพิจารณาอตัลกัษณ์ในลกัษณะ

ของพัฒนาการเช่นนีทํ้าให้รับรู้ความเป็น “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” ตัง้แต่ในวยัเด็ก วยัหนุ่ม วัย

กลางคน กระทัง่เข้าสู่วยัชรา อนัเป็นภาพชีวิตของเสกสรรค์เท่าท่ีเสกสรรค์ต้องการให้รับรู้และได้

นําเสนอออกมาในเร่ืองเลา่  

 นอกจากนัน้ จะสงัเกตว่าอตัลกัษณ์บางด้านของเสกสรรค์ก็ปรากฏอยู่สองช่วงของชีวิต 

และเป็นช่วงเวลาท่ีสืบเน่ืองกนั แสดงให้เห็นว่าอตัลกัษณ์ของเสกสรรค์นัน้เกิดขึน้ ดํารงอยู่ในช่วง

ระยะเวลาหนึ่ง และถกูแทนท่ีด้วยอตัลกัษณ์ใหมอ่ยู่เสมอ เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงปัจจัยทางด้าน

เวลา วยัและประสบการณ์ท่ีเพ่ิมมากขึน้ก็ย่อมส่งผลต่อการประกอบสร้างอตัลกัษณ์ใหม่ๆ ขึน้มา

แทน รวมทัง้ปัจจยัทางด้านบริบทของเหตกุารณ์ ดงันัน้ อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์จึงเป็นส่ิงท่ีประกอบ

สร้างขึน้ และสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความต้องการของเสกสรรค์เอง 

 

2. ความเล่ือนไหลของอัตลักษณ์ 

 คณุสมบัติประการหนึ่งของอัตลักษณ์นอกจากจะสามารถประกอบสร้างขึน้ได้แล้วยัง

สามารถเลื่อนไหล เปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งจะเปล่ียนไปตามปัจจัยต่างๆ เสกสรรค์ก็

เช่นเดียวกันท่ียึดโยงกับอัตลักษณ์บางด้านในระยะเวลาหนึ่ง เม่ือมีอัตลักษณ์ด้านอ่ืนเข้ามา
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แทนท่ีอตัลกัษณ์ด้านเก่าซึ่งไมเ่ป็นท่ีต้องการก็จะหายไป ไมป่รากฏอีก เช่น อตัลกัษณ์คนยากไร้ของ

เสกสรรค์ ปรากฏในช่วงชีวิตวัยเด็ก ดํารงมาจนถึงชีวิตวัยหนุ่ม แต่เม่ือเข้าสู่ชีวิตวัยกลางคน        

อตัลกัษณ์ดงักลา่วก็ไม่ปรากฏอีกต่อไป แสดงให้เห็นว่าเสกสรรค์มิได้ยึดโยงตนเองกับอตัลกัษณ์

ด้านนัน้ หรือไมต้่องการให้ผู้ อ่ืนรับรู้เก่ียวกบัตนเองในแง่มมุนัน้อีกตอ่ไป 

 อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์เปล่ียนแปลงไปตามปัจจยัด้านบริบทของเหตกุารณ์ สถานการณ์ 

และปัจจัยด้านเวลา  วัยและประสบการณ์ท่ีเพ่ิมมากขึน้  ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้อัตลักษณ์

เปล่ียนแปลงไป ซึ่งอตัลกัษณ์บางด้านก็เปล่ียนไปอย่างตรงข้ามกัน ความเล่ือนไหลของอตัลกัษณ์

เสกสรรค์ท่ีปรากฏในเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตมีด้วยกนั 6 ลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้

  2.1 คนสนใจและเข้าไปเก่ียวข้องกับการต่อสู้ทางการเมือง – คนไม่ต้องการ

เก่ียวข้องกบัการตอ่สู้ทางการเมือง 

  2.2 คนไมย่อมคน ยึดมัน่ในอตัตา – คนประนีประนอม ยอมทําตามข้อเรียกร้อง

ของผู้ อ่ืน 

  2.3 คนโหดเหีย้ม – คนเมตตาตอ่ชีวิต 

  2.4 คนแขง็แกร่ง ไมย่อมแพ้ – คนชรา ร่างกายออ่นแอ 

  2.5 คนไมเ่ข้าใจชีวิต – คนเข้าใจชีวิต 

  2.6 คนยึดติดโหยหาอดีต – คนปลอ่ยวางและยอมรับปัจจบุนั 

 

  2.1 คนสนใจและเข้าไปเก่ียวข้องกับการต่อสู้ทางการเมือง – คนไม่

ต้องการเก่ียวข้องกับการต่อสู้ทางการเมือง 

   

 

 

  อตัลกัษณ์ท่ีปรากฏในช่วงวยัหนุ่มเสกสรรค์ได้นําเสนออตัลกัษณ์คนสนใจปัญหา

สงัคม การเมือง การปกครอง โดยนําเสนออตัลกัษณ์ดังกล่าวผ่านภาพตวัแทนของคนท่ีสนใจ

เร่ืองราวทางการเมือง จะเห็นได้จากการแสดงความคิดเห็น การเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 

ตลอดจนการทํากิจกรรมในมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเข้าไปเก่ียวข้องกับการต่อสู้ทาง

การเมืองในวาระตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นการเป็นผู้นํานกัศกึษาในเหตกุารณ์ “14 ตลุา” พ.ศ. 2516 การ

เข้าป่าร่วมรบกบัพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นเวลากวา่ 5 ปี  

  เรียกได้วา่ “คนสนใจและเข้าไปเก่ียวข้องกบัการตอ่สู้ทางการเมือง” เป็นอตัลกัษณ์

หนึ่งท่ีโดดเดน่ของเสกสรรค์ อีกทัง้ยังเป็นภาพจําของผู้คนในสงัคมด้วย แต่เม่ือดําเนินมาถึงชีวิต

คนสนใจและเข้าไปเก่ียวข้องกบัการต่อสู้

ทางการเมือง 

คนไม่ต้องการเก่ียวข้องกบัการต่อสู้ทาง

การเมือง 
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ช่วงวยักลางคนอตัลกัษณ์ด้านนีก้ลบัไม่ปรากฏ ขณะท่ีกลบัปรากฏภาพ “คนท่ีไม่ต้องการเข้าไป

เก่ียวข้องกบัการเมือง” ขึน้มาแทน 

 

  อัตลักษณ์ช่วงวัยกลางคนในการนําเสนออัตลักษณ์คนมีบาดแผล เจ็บปวด 

เสกสรรค์นําเสนอภาพตนเองท่ีเจ็บปวดจากเร่ืองราวทางการเมือง ซึ่งเป็นผลมาจากความพ่ายแพ้ 

ล้มเหลว ผิดหวงัจากการต่อสู้กับรัฐบาล ทําให้เสกสรรค์ไม่ปรารถนาจะเข้าไปเก่ียวข้องหรือร่วม

ชมุนมุตอ่สู้ทางการเมืองอีกตอ่ไป แม้จะมีผู้มาขอร้องให้เข้าร่วมการชุมนุมก็ตาม ลกัษณะดงักล่าว

ขดัแย้งกบัภาพเสกสรรค์ท่ีเคยเป็นสว่นหนึ่งของการตอ่สู้ทางการเมืองเสมอมา 

 

 ... “สาเหตทุี่พี่ไม่ไปยุ่งกบัการประท้วงครัง้นี ้ก็เพราะไม่แน่ใจว่ามนัจะช่วยให้อะไรดีขึน้ ...อีก 

 อย่างหนึง่” ผมรู้สึกตัวเองเสียงสั่นขึน้เร่ือยๆ “ชีวิตพ่ีลําบากเพราะเร่ืองนีม้ามากแล้ว  

 พอทีเถอะ  คิดดูสิพ่ีนอนกลางดินกินกลางทรายอยู่บนยอดเขาในขณะท่ีคนอ่ืนเร่ิม 

 ซือ้รถคันแรก    พวกเขาซือ้บ้านหลังท่ีสองขณะที่ พ่ีถกูเจ้าหน้าที่เอาตัวไปสอบสวน  

ทกุวนันีพ้ี่ไม่ต้องการอะไร แต่พอจะทําสิ่งที่ตวัเองรักบ้างก็มาเรียกร้องกนัอีกแล้ว”...158 

 

 จากเหตุการณ์ข้างต้นจะเห็นว่าเสกสรรค์นัน้ไม่ปรารถนาท่ีจะเข้าร่วมชุมนุม

ตอ่ต้านรัฐบาล หรือเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบัการตอ่สู้ทางการเมืองอีก อนัเน่ืองมาจากความผิดหวงั

และความเจ็บปวดท่ีได้รับจากการตอ่สู้ ท่ีผา่นมาของตนเอง ซึ่งภาวะจํายอมท่ีต้องเข้าไปเก่ียวข้อง

เพราะไมอ่าจปฏิเสธข้อเรียกร้องของผู้คนได้นัน้ก็ได้สร้างความเจ็บปวดให้กบัเสกสรรค์เป็นอย่างย่ิง  

 รวมไปถึงความคิดและความรู้สกึท่ีเสกสรรค์มีตอ่การชมุนมุตอ่สู้ทางการเมือง คือ 

รู้สึกสิน้หวังกับการต่อสู้ เพ่ือเปล่ียนแปลงทางการเมือง ดังเช่นท่ีปรากฏในบทสนทนาระหว่าง

เสกสรรค์กบัลกูศิษย์ 

 

 ... “อาจารย์ไม่คิดจะทําอะไรบ้างเลยหรือ”   ผมนกึถึงคําพดูของลกูศิษย์คนหนึง่ซึ่งกล่าวขึน้ 

 มาแบบจ่อยิงหลังวันรัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์   “คณุจะให้ผมทําอะไร” จําได้ว่าตัวเอง 

 ตอบไปเช่นนัน้    “ก็เห็นแต่ก่อนอาจารย์เคยสู้”    “มนัไม่เหมือนกนั”...“เดี๋ยวนีอ้าจารย์ยอม 

 จาํนนแล้วใช่มัย้”   เสียงลูกศิษย์ผมแว่วเข้ามาอีก    มันดังชัดเสียยิ่งกว่าเสียงพายุที่ 

 กําลังโหมโจมตี “ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนัน้”   ผมพยายามอธิบาย “แล้วมนัอยู่ตรงไหน” “ทุก 

 

                                                             
 

158
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เพลงเอกภพ, 148 - 149. 
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 วันนีผ้มไม่แน่ใจว่าสู้ เพ่ือใคร สู้ เพ่ืออะไร”...159 

 

  จะเห็นวา่อตัลกัษณ์คนสนใจปัญหาสงัคม การเมืองการปกครอง เข้าไปเก่ียวข้อง

กบัการเมืองอยู่เสมอนัน้เป็นอตัลกัษณ์ท่ีปรากฏในชีวิตช่วงวยัหนุ่มของเสกสรรค์ แต่เม่ือเข้าสู่วยั

กลางคนกลบัพบว่าอตัลกัษณ์ดงักล่าวโดยเฉพาะอย่างย่ิงการต่อสู้ทางการเมืองกลบัเป็นเร่ืองท่ี

สร้างความเจ็บปวดให้แก่เสกสรรค์ อีกทัง้ไม่ปรารถนาจะเข้าไปเก่ียวข้องด้วยอีกต่อไป ซึ่งเป็น

ลกัษณะท่ีเปล่ียนไปอย่างตรงข้ามกนั แสดงให้เห็นวา่เม่ือเวลาผ่านไป ประสบการณ์ท่ีเพ่ิมมากขึน้ 

การได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในการตอ่สู้ ท่ีผา่นมา สง่ผลให้อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์เปล่ียนแปลง

ไป จากคนท่ีสนใจและเข้าไปเก่ียวข้องกับการเมืองอยู่เสมอกลายมาเป็นคนท่ีไม่ต้องการจะ

เก่ียวข้องกบัการตอ่สู้ทางการเมืองอีกตอ่ไป 

 

  2.2 คนไม่ยอมคน ยดึม่ันในอัตตา – คนยอมทาํตามข้อเรียกร้องของผู้อ่ืน 

 

 

 

  อตัลกัษณ์ท่ีปรากฏในช่วงวัยหนุ่มเสกสรรค์ได้นําเสนออัตลักษณ์คนยึดมัน่ใน

อตัตาไว้คอ่นข้างมาก ผา่นภาพคนท่ีไมย่อมคน ไมย่อมสยบหรืออยู่ภายใต้อาณัติของผู้ ใด เช่ือมัน่

ในความคิดและการกระทําของตนเอง ไมย่อมถกูบงัคบัให้กระทําในส่ิงท่ีไมป่รารถนา และพร้อมจะ

ตอบโต้กลบัไปทนัทีเม่ือถกูกระทํา ถกูขดัขวางความตัง้ใจของตนเอง ดงัเช่นในเหตกุารณ์ท่ีเสกสรรค์

มีปากเสียงกบัครูฝึก ถกูวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจนตนเองเกือบจะระงบัอารมณ์ไว้ไมอ่ยู่ 

 

...เราเถียงกนัอยู่พกัใหญ่ท่ามกลางความงนุงงของเพ่ือนใหม่ๆ ของผม ซึง่ปกติแล้วจะไม่กล้า 

 ทําเช่นนีก้บัผู้บังคบับญัชา   ผมถกูครูฝึกวิพากษ์วิจารณ์อย่างสาดเสียเทเสีย จนตัวเอง

เกือบจะระงับอารมณ์ไม่อยู่    ขยับแล้วขยับอีกจะใช้กําลังเข้าตัดสิน    “ผมขอลาออก

ตัง้แต่วนันีเ้ป็นต้นไปไม่เอาแล้ว ไม่ทําอีกแล้ว ผมจะกลบัเมืองไทย” ในที่สดุผมก็โพลง่ออกมา 

เพราะไม่รู้จะหาทางออกอะไรที่ดีกว่านี ้จติใจอิสระนัน้เป็นทัง้คําอวยพรและคําสาปแช่ง

ของสวรรค์ มันทําให้ผมกล้าทําอะไรบางอย่างที่บางคนอาจไม่กล้า แต่มันก็ก่อความ

เดือดร้อนให้กับชีวิตของผมมาตลอดตัง้แต่วัยเยาว์...160  

                                                             
 

159
 เร่ืองเดียวกนั, 38 - 40. 

160
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, มหาวทิยาลัยชีวติ, 87. 

คนไม่ยอมคน ยดึมัน่ในอตัตา คนยอมทําตามข้อเรียกร้องของผู้อื่น 
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  ทํานองเดียวกนักบัเหตกุารณ์ท่ีเสกสรรค์ถกูตําหนิและถกูหวัหน้างานบงัคบัให้เข้า

ทํางานเป็นเวลา 

 

... “ถ้าคณุอยากจะทํางานที่นี่ต่อไปก็ต้องมาทํางานตามเวลา” ผมน่ิงอึง้ไปครู่หน่ึงสันดาน

ไม่ยอมลงให้ใครเร่ิมแสดงอํานาจของมันอีกแล้ว ในวูบหน่ึงผมคิดจะลาออกแต่แล้ว

ก็ช่ังใจไปมา ในที่สดุผมก็สรุปว่าตวัเองยังไม่อยากตกงานอีก “ตกลง” ผมรับปากแต่ในใจ 

นัน้ยังคงคัดค้านอยู่ อือ้อึง...161  

 

  จากเหตกุารณ์ดงักล่าวจะเห็นว่าปฏิกิริยาของเสกสรรค์ท่ีมีต่อการถูกตําหนิและ

ถกูบงัคบัให้เข้าทํางานเป็นเวลาเหมือนเช่นเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนนัน้ คือความคบัข้องใจ และจิตใจท่ี

ยงัคงคดัค้านไมเ่ห็นด้วย แม้จะยอมทําตามท่ีหัวหน้าเรียกร้องมาแต่ก็เป็นไปอย่าง “จํายอม” และ 

“จําเป็น” เท่านัน้ ซึ่งปฏิกิริยาเช่นนีข้องเสกสรรค์แสดงให้เห็นอตัลกัษณ์ท่ีเป็นคนไมย่อมคน ไม่ยอม

ทําตามข้อเรียกร้องของผู้ อ่ืน แตเ่ม่ือดําเนินมาถึงชีวิตช่วงวยักลางคนอตัลกัษณ์เช่นนีก้ลบัไมป่รากฏ 

ขณะท่ีปรากฏภาพของ “คนท่ียอมทําตามข้อเรียกร้องของผู้ อ่ืน” เข้ามาแทน 

 

  อตัลักษณ์ท่ีปรากฏในช่วงวัยกลางคนนัน้เสกสรรค์ได้นําเสนออัตลักษณ์คนมี

บาดแผลเจ็บปวด ท่ีต้องเข้าไปเก่ียวข้องกับการต่อสู้ทางการเมืองอีกครัง้ เสกสรรค์ถูกกดดนัจาก

บคุคลรอบตวั ตลอดจนผู้ใกล้ชิดให้เข้าร่วมการชมุนุม ซึ่งเสกสรรค์ก็ไม่อาจเพิกเฉยและปฏิเสธข้อ

เรียกร้องดงักลา่วได้   

 

...ความใฝ่ฝันของตัวเองกําลังถกูคุกคาม    สิ่งที่มองไม่เห็นบางอย่างกําลงัขับต้อนผม

ให้เข้าสู่ มุมอับมากขึน้ทุกที...อะไรก็ไม่หนักหน่วงเท่าข้อเรียกร้องของผู้คน  ไม่ว่าผม

จะหนัไปทางไหนมีแต่ถกูถามว่าทําไมไม่ไปร่วมประท้วงรัฐบาล       เร่ืองรูปไม่เป็นอนัเขียน   

เพราะไม่มีใครยอมรับว่าน่ันคือสิ่งท่ีผมต้องการหรือควรต้องการ...162  

 

...จดุอ่อนที่สดุในชีวิตของผมก็คือ  แม้โดยทัว่ไปดเูหมือนไม่แยแสผู้คน แต่สาํหรับคนที่ผมรัก 

 เคารพหรือผกูพนั   ผมแทบจะกล่าวคําปฏิเสธไม่เป็น...นบัจากวนัลาออกเม่ือ 1 เมษายน ถงึ 

 วนัสมัครกลบัเท่ากบัว่าผมได้ออกไปด ู‘โลกกว้าง’ ไม่ถึง 2 เดือนดี  คนสว่นใหญ่ไม่รู้เสียด้วย 

                                                             
 

161
 เร่ืองเดียวกนั, 97. 

 
162

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เพลงเอกภพ, 147 - 148. 
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 ซํา้ว่าผมเคยลาออกจากราชการ และยิ่งไม่รู้ว่าวันที่ผมยื่นใบสมัครกลับเป็นอาจารย์นัน้  

 ผมมาน่ังร้องไห้เหมือนคนบ้าอยู่ที่บ้าน...เสรีภาพทางการเมืองอาจจะมีจริง    แต่ถ้า 

 กล่าวสําหรับเสรีภาพที่จะเลือกตําแหน่งแห่งท่ีของตัวเองใน  เพลงแห่งเอกภพ’ ผม 

 ไม่แน่ใจนักว่าจะมี...163 

 

  จากเหตกุารณ์ดงักลา่วจะเห็นภาวะท่ีเสกสรรค์ไมอ่าจวางเฉยต่อข้อเรียกร้องและ

ความต้องการของผู้ อ่ืน ทําให้ต้องตดัสินใจเข้าร่วมการชุมนุมอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได้ แม้การ

กระทําดงักล่าวจะเป็นเร่ืองท่ีสร้างความเจ็บปวด ความคบัข้องใจให้แก่ตนเองก็ตาม ไม่เพียงแต่

เสกสรรค์จะยอมปฏิบตัิตามความต้องการของผู้ อ่ืนเท่านัน้ หากยงัละทิง้ความต้องการท่ีแท้จริงของ

ตนเองไปด้วย แสดงให้เห็นลกัษณะของเสกสรรค์ท่ีเป็นคนโอนอ่อน ยอมทําตามข้อเรียกร้องของ

ผู้ อ่ืนแม้จะเป็นเร่ืองท่ีตนเองไมต้่องการก็ตาม 

  จะเห็นว่าในช่วงวยัหนุ่มเสกสรรค์ดํารงอตัลกัษณ์ท่ีเป็นคนไม่ยอมคน ยึดมัน่ใน

อตัตา เช่ือมั่นในความคิดและการตัดสินใจของตนเองเป็นสําคัญ แต่เม่ือดําเนินมาถึงชีวิตวัย

กลางคนอตัลกัษณ์ดงักลา่วกลบัไมป่รากฏอีกตอ่ไป กลบักลายเป็นคนท่ียอมโอนออ่น ยอมคน และ

ปฏิบตัิตามข้อเรียกร้องของผู้ อ่ืน แม้จะสร้างความเจ็บปวดให้แก่ตนเองก็ตาม แสดงให้เห็นว่าวยัท่ี

เพ่ิมมากขึน้สง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์  

 

  2.3 คนโหดเหีย้ม – คนเมตตาต่อชีวติ 

   

 

 

  การนําเสนออตัลกัษณ์ในช่วงชีวิตวยัหนุ่มเสกสรรค์ได้นําเสนออตัลกัษณ์นกัรบป่า 

คนอยู่ป่า ซึ่งปรากฏภาพคนโหดเหีย้มเน่ืองจากความจําเป็นของชีวิต ผา่นภาพตวัแทนคนท่ีใช้ชีวิต

อยู่ในป่า ต้องดําเนินวิถีชีวิตอย่างคนท่ีอยู่ป่า คือ กระทําทุกอย่างเพ่ือความอยู่รอดของชีวิตเป็น

สําคัญโดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองปากท้องอาหารการกิน เสกสรรค์จําเป็นต้องล่าและฆ่าสตัว์เพ่ือ

นํามาเป็นอาหาร ไมว่า่จะเป็นหม ูนก แมลง หรือกระทัง่สตัว์เลือ้ยคลาน เช่น ตะขาบ ง ูเป็นต้น 

 

...บางครัง้เวลาหาขอนไม้แห้งมาทําฟืน   พบตะขาบคลานออกมา   ผมจะถอืว่าเป็นลาภ 

 ปาก    เอามาย่างจนเปลือกร่อนเด็ดหัวเด็ดเขีย้วทิง้    เนือ้ข้างในรสเหมือนกัง้กระดาน  

                                                             
 

163
 เร่ืองเดียวกนั, 154. 

คนโหดเหีย้ม  คนเมตตาต่อชีวิต 
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 กิง้กือผมก็เคยย่างดู  แต่รู้สกึข้างในจะไม่มีเนือ้...164 

 

...มีอยู่ครัง้หนึง่ผมเห็นงเูลือ้ยเข้ามาในกระต๊อบ งอูะไรไม่รู้ ตวัออกสเีขียวแต่หวัสนีํา้ตาลแดง  

ผมเอาอีเหน็บสับทีเดียวคอขาดกระเด็น   จากนัน้ก็รูดหนังพรืดเดียวถงึหาง ทัง้หนัง

ทัง้เคร่ืองในลงมาห้อยร่องแร่ง...ผมผ่าไม้ไผ่คีบขดมนัไว้เตรียมเอาไปย่าง  พอออกไปหลงั

กระต๊อบก็เห็นอีกตวัหนึง่เหมือนกนัราวกบัฝาแฝด   ผมสับคอมันแล้วดําเนินการแบบตัว 

แรก สรุปว่าวนันัน้ได้อาหารเนือ้มาหลายฟตุ...165 

 

  เม่ือเร่ืองปากท้องกลายเป็นเร่ืองสําคญัเน่ืองจากอาหารภายในป่านัน้เป็นส่ิงท่ีหา

ยากและไม่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงอาหารประเภทเนือ้สัตว์ ดังนัน้เม่ือปลาเค็มของ

เสกสรรค์ถกูสนุขัขโมยไป ทําให้เสกสรรค์บนัดาลโทสะจนถึงกับตามไป “ล้างแค้น” ฆ่าสนุัขตวันัน้

ทนัที 

 

...ผมเห็นมนันอนหลบัอยู่หน้ากระต๊อบหลงัหนึ่ง จงึย่องเข้าไปโดยซ่อนขวานไว้ข้างหลงั   พอ

ได้ระยะผมก็ใช้สองมือเงือ้ขวานขึน้สดุล้า พลกิทางสนัจามไปบนหัวมนัเต็มเหนี่ยว   เจ้าหมา

ขีข้โมยกระเด้งขึน้ทัง้ตวัแต่ไม่ร้องสกัแอะ เลอืดเอ่อออกจากไรฟันและช่องจมกูอย่างฉบัพลนั

...นับเป็นการล้างแค้นอย่างบริสุทธ์ิ  ไม่มีประโยชน์อ่ืนใดมาแทรกแซงทัง้สิน้   หัวใจ

บางซีกของผมตายด้านเสียแล้ว...166  

 

  การฆ่าสตัว์เพ่ือประทงัชีวิต ตลอดจนการฆ่าเพ่ือเป็นการล้างแค้นดงัท่ีได้กล่าวมา 

ทําให้เสกสรรค์กลายเป็นคนท่ีโหดเหีย้มตอ่ชีวิต และเผชิญหน้ากบัเร่ืองราวตา่งๆ ในลกัษณะตาต่อ

ตาฟันต่อฟัน รุนแรงและแข็งกร้าวมากขึน้ เรียกได้ความจําเป็นและวิถีชีวิตภายในป่าบังคับให้

เสกสรรค์ต้องกลายเป็นคนท่ีโหดเหีย้มไปโดยปริยาย ลกัษณะเช่นนีป้รากฏในช่วงชีวิตวยัหนุ่มของ

เสกสรรค์ แตเ่ม่ือดําเนินมาถึงชีวิตช่วงวยักลางคนและวยัชรากลบัไมป่รากฏลกัษณะดงักลา่ว ขณะ

เดียวกบัก็เกิดลกัษณะของคนท่ีมีเมตตาตอ่ชีวิตเข้ามาแทน 

 

                                                             
164

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เดินป่าเสาะหาชีวติจริง, 77. 

165
 เร่ืองเดียวกนั, 78. 

166
 เร่ืองเดียวกนั, 80. 
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  ในการนําเสนออตัลกัษณ์คนปลอ่ยวางท่ีปรากฏในชีวิตช่วงวยัชรานัน้ เสกสรรค์ได้

นําเสนอให้เห็นวา่ตนเองนัน้ปลอ่ยวางตวัตนเก่าๆ และไม่ใช้อคติตดัสินผู้ อ่ืนอีกต่อไปผ่านเร่ืองราว

การเผชิญหน้ากบัสนุขัและง ูเสกสรรค์จดัการกบัสถานการณ์ดงักล่าวด้วยความเมตตา ไม่ทําร้าย

หรือเขน่ฆ่าชีวิตเหลา่นัน้เหมือนในอดีต 

 

...ผมคงจะต้องเลอืกเอาอย่างใดอย่างหนึง่  ระหว่างแต่งกายตามความพอใจตวัเองแล้ว 

ทะเลาะกบัผู้ที่มารังแกผมถึง ‘บ้าน’หรือยอมถอดหมวกขณะเดินเข้าออกที่ทํางานเพื่อให้ 

หมาตวันัน้พอใจ...นึกไม่ถงึเลยว่าในที่สุดผมต้องหันมาทบทวนการใส่หมวกเพียง

เพ่ือให้ถกูใจหมาตัวหน่ึงเท่านัน้...167 

   

  เม่ือเสกสรรค์ต้องเผชิญหน้ากับสนุัขท่ีมีท่าทีจะเข้ามาทําร้าย เพราะไม่ชอบการ

แตง่กายของเสกสรรค์ท่ีมกัจะสวมหมวกเป็นประจํา เสกสรรค์จัดการกับสถานการณ์ดงักล่าวด้วย

การ “ยอม” ถอดหมวกเพ่ือหลีกเล่ียงการเผชิญหน้าและไมใ่ห้สนุขัตวันัน้กดั ทํานองเดียวกนักบัเม่ือ

ต้องเผชิญหน้ากบังท่ีูเลือ้ยเข้ามาในบ้าน และอาจทําอนัตรายเสกสรรค์กบัสนุขัท่ีเลีย้งไว้ 

 

...งเูห่าตวัเขื่องลดแม่เบีย้ลงฉบัพลนัทัง้ๆ ที่ผมยงัคงนัง่อยู่ใกล้ๆ และมีท่าทีสงบลงเหมือนจะ 

รับรู้ว่าผมไม่ใช่ศตัรู “อย่าเบียดเบียนกันเลยลูก พวกเดียวกันทัง้นัน้” ผมพูดกับงูเบาๆ  

ก่อนที่เขาจะเลือ้ยกลบัไปทางสนามหญ้าหน้าบ้านและหายลบัไปในความรก...168 

 

  จากสถานการณ์ดงักล่าวเม่ือเสกสรรค์ต้องเผชิญหน้ากับผู้ ท่ีมีท่าทีจะเข้ามาทํา

ร้ายหรือทําอนัตรายตนเองไม่ว่าจะเป็นสนุัขหรืองู เสกสรรค์ก็เลือกท่ีจะจัดการกับสถานการณ์

ดงักลา่วอย่าง “สนัติ” และเป็นไปในลกัษณะของการเป็นฝ่าย “ยอม” สตัว์เหลา่นัน้  

  จะเห็นวา่ในชีวิตวยัหนุ่มเสกสรรค์ดํารงอตัลกัษณ์นักรบป่า คนอยู่ป่า มีวิถีชีวิตท่ี

ต้องทําทุกอย่างเพ่ือความอยู่รอด ทําให้ต้องกลายเป็นคนโหดเหีย้ม กระทําส่ิงต่างๆ ในลกัษณะ   

ตาตอ่ตาฟันตอ่ฟัน ขณะท่ีเม่ือเข้าสูว่ยัชราลกัษณะดงักล่าวได้หายไปอย่างสิน้เชิง กลายเป็นคนท่ี

ปฏิบตัิตอ่ชีวิตอ่ืนอย่างเมตตา จัดการสถานการณ์การเผชิญหน้าอย่างสนัติเข้ามาแทน แสดงให้

เห็นวา่เม่ือเวลาผา่นไป วยัท่ีเพ่ิมมากขึน้ อีกทัง้บริบทของสถานการณ์ก็ตา่งไปจากเดิม คือเสกสรรค์

                                                             
167

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วนัที่ถอดหมวก, 96 – 97. 

168
 เร่ืองเดียวกนั, 115. 
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ไมต้่องดําเนินชีวิตอยู่ในป่าท่ีต้องทําทกุอย่างเพ่ือความอยู่รอดอีกต่อไป ก็ย่อมส่งผลต่ออตัลกัษณ์

ให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามไปด้วย  

 

  2.4 คนแขง็แกร่ง ไม่ยอมแพ้ – คนชรา ร่างกายอ่อนแอ 

 

 

 

 อัตลักษณ์นักสู้ ท่ีปรากฏในช่วงชีวิตวัยกลางคน เสกสรรค์นําเสนออัตลักษณ์

ดงักล่าวผ่านภาพตวัแทนของคนท่ีไม่ยอมแพ้คู่ต่อสู้  ซึ่งในท่ีนีไ้ด้แก่ ปลาและอปุสรรค์ท่ีขัดขวาง  

การเดินทาง เม่ือต้องเผชิญหน้ากบัคูต่อ่สู้ เสกสรรค์จะพยายามทําทกุวิถีทางเพ่ือท่ีจะเป็นผู้ชนะแม้

จะทําให้ตนเองได้รับบาดเจ็บก็ตาม ดงัเช่นท่ีมกัจะปรากฏเสมอในเร่ืองราวการตกปลา เสกสรรค์

ทุ่มเทให้กบักิจกรรมการตกปลาอย่างมาก ยอมทนต่อสภาพอากาศท่ีหนาวเย็น ยืนตกปลาจนผิว

แตกจนในท่ีสดุก็ตกปลาได้สําเร็จ ซึ่งบาดแผลท่ีเกิดขึน้นัน้ก็เป็นเสมือนเคร่ืองเตือนใจถึงความทุม่เท 

เป็นบาดแผลท่ีเสกสรรค์รู้สกึภาคภมิูใจ 

 

...คนอ่ืนได้ปลาทําไมเราไม่ได้...แต่วันที่คนอ่ืนได้อยู่ตรงหน้า แล้วผมไม่ได้ล่ะ  มัน

หมายความว่าอะไร ไร้ฝีมือหรือว่าโชคร้าย  มันเป็นความรู้สึกท่ีป่ันป่วนบอกไม่ถกู

อับอาย เจ็บชํา้ โกรธตัวเองคลุกเคล้ากันไปเหมือนเศษอาหารในถังขยะ แต่ในที่สดุ

ผมก็สรุปว่ายังไงก็แพ้ไม่ได้...ผมจะต้องอดทนลา่เลคเทร้าท์ต่อไปไม่ว่ามนัจะหนาวทารุณ 

สกัแค่ไหน...169 

 

...เป็นเช่นนีอ้ยู่สามรอบ  ขณะที่ผมหัวใจจะวายด้วยความกลวัสายขาด แต่ในที่สดุมนัก็หมด 

แรงถกูช้อนขึน้มาจนได้    เป็นเลคเทร้าท์ขนาดกําลงังาม...ผมยืนให้ลมหนาวกัดกรีดมา 4 

ช่ัวโมงเต็มๆ เม่ือมองดูสันกําป้ันของตัวเองก็พบว่ามันเร่ิมปริแยก ผมลูบไล้มันเบาๆ 

ด้วยความพอใจ...170 

 

 ไม่เพียงแต่ไม่ยอมแพ้คู่ต่อสู้  แต่เสกสรรค์ยังเป็นนักสู้ ท่ีไม่ยอมแพ้บุคคลอ่ืนๆ ท่ี

สามารถทําเร่ืองดงักลา่วภายใต้สถานการณ์เดียวกนัได้สําเร็จ ดงัเช่นท่ีปรากฏในการเดินทาง เม่ือ

                                                             
 

169
 เสกสรรค์ ประเสริฐ, เร่ร่อนหาปลา, 113. 

 
170

 เร่ืองเดียวกนั, 118. 

คนแข็งแกร่ง ไม่ยอมแพ้ คนชรา ร่างกายอ่อนแอ 
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เสกสรรค์ต้องประสบกับอุปสรรคเร่ืองพาหนะของตนเองนัน้ไม่มีประสิทธิภาพพอท่ีจะใช้            

เดินทางเข้าป่าได้ แตห่ลงัจากท่ีได้ทราบว่ามีผู้ อ่ืนสามารถทําได้เสกสรรค์ก็ไม่ยอมแพ้ และ “ต้อง” 

ทําให้ได้ดจุเดียวกนั แม้จะต้องเส่ียงอนัตรายก็ตาม 

  การนําเสนออตัลกัษณ์นักสู้ผ่านภาพตัวแทนของเสกสรรค์ท่ีเป็น “คนแข็งแกร่ง 

กล้าได้กล้าเสีย ไม่ยอมแพ้คู่ต่อสู้และความลําบาก” เป็นนักสู้ ท่ีมีความแข็งแกร่งทัง้ร่างกายและ

จิตใจ ไมย่อมแพ้คูต่อ่สู้ไมว่า่จะเป็นส่ิงใดก็ตาม ซึ่งจะสงัเกตว่าเป็นการใช้ชีวิตท่ีค่อนข้างเส่ียงต่อ

อนัตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้ เรียกได้วา่กล้าเส่ียงเพ่ือจะเป็นผู้ชนะ เม่ือมาถึงชีวิตช่วงวยัชราลกัษณะนี ้

กลบัไมป่รากฏอีกตอ่ไป แตจ่ะเกิดอตัลกัษณ์คนชราท่ีร่างกายไม่แข็งแรง และดําเนินชีวิตไปอย่าง

ระมดัระวงัขึน้มาแทน 

 

  ในช่วงชีวิตวยัชราเสกสรรค์ได้นําเสนออตัลกัษณ์ชายชรา ท่ีมีจิตใจไม่กร้าวแกร่ง

และห้าวหาญดงัเดิม ใช้ชีวิตอย่างระมดัระวงั เช่น การเวียนตรวจความเรียบร้อยเร่ืองการปิดประตู

หน้าตา่งอยู่หลายครัง้ เป็นต้น เรียกวา่เป็นลกัษณะของการ “ยํา้คิดยํา้ทํา” ไมเ่ดด็เดี่ยว นอกจากนัน้

ยงัเป็นชายชราท่ีมีสขุภาพร่างกายไม่แข็งแรง โรคภยัรุมเร้า ทําให้ต้องดําเนินชีวิตตามคําแนะนํา

ของแพทย์อย่างเคร่งครัด ซึ่งหนึ่งในนัน้ก็คือเร่ืองการออกกําลงักายท่ีต้องปฏิบตัิเป็นประจํา 

 

... “ถงึจะกินยาคุม ก็ยงัต้องออกกําลงักายเป็นประจํานะ” จําได้ว่าคณุหมอจากโรงพยาบาล 

ศิริราชพดูเตือนด้วยนํา้เสยีงเคร่งขรึม      หลงัจากเขียนใบสัง่ยาคมุความดนัโลหิตให้ผมเป็น 

 ครัง้แรก   “แต่ผมอายุเกือบหกสิบแล้ว  นํา้หนักก็มาก   วิ่งไม่ไหวหรอกครับหมอ มัน 

 เจบ็หัวเข่า” ผมกึ่งทักท้วง กึ่งปรึกษา...171 

 

 จากบทสนทนาระหว่างเสกสรรค์กับแพทย์ข้างต้น จะเห็นว่าเม่ือเสกสรรค์ต้อง

เผชิญกบัการตอ่สู้ ซึ่งคูต่อ่สู้ในท่ีนีค้ือการออกกําลงักาย เสกสรรค์นัน้ทัง้ “ทักท้วง” และ “ปรึกษา” 

เป็นลกัษณะของการต่อรอง เน่ืองจากการออกกําลงักายท่ีแพทย์แนะนํานัน้สร้างความเจ็บปวด

ให้กบัตนเองอย่างย่ิง เป็นภาพของ “คนไมสู่้” กบัความลําบากความเจ็บปวดท่ีเกิดขึน้  

 อตัลกัษณ์นักสู้  ไม่ยอมแพ้ต่อคู่ต่อสู้และความยากลําบากทุกรูปแบบปรากฏใน

ชีวิตช่วงวยักลางคนของเสกสรรค์ เม่ือดําเนินมาถึงชีวิตวยัชราอตัลกัษณ์ดงักลา่วกลบัหายไปอย่าง

สิน้เชิง และเกิดอตัลกัษณ์ของชายชราท่ีร่างกายไมแ่ขง็แรง ใช้ชีวิตอย่างระมดัระวงั และไม่สู้แม้แต่

                                                             
 

171
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วนัที่ถอดหมวก, 51. 
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ความลําบากเร่ืองการออกกําลงักายขึน้มาแทน จะเห็นได้ว่าเม่ือเวลาผ่านไปวยัท่ีเพ่ิมมากขึน้และ

สขุภาพร่างกายท่ีไมเ่อือ้อํานวยสง่ผลให้อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์เปล่ียนแปลงไปด้วย 

 

  2.5 คนไม่เข้าใจชีวติ – คนเข้าใจชีวติ 

   

 

 

  ในช่วงชีวิตวยักลางคนเสกสรรค์ได้นําเสนออตัลกัษณ์นกัแสวงหาความหมายผา่น

ภาพตวัแทนของคนท่ีไมเ่ข้าใจเร่ืองราวตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของตนเอง และมกัตัง้คําถามเพ่ือท่ีจะ

แสวงหาคําตอบจนในท่ีสดุก็เข้าใจชีวิต และได้ค้นพบส่ิงท่ีมีค่าแท้จริง โดยภาพตวัแทนเช่นนีม้ัก

ปรากฏในการเดินทางของเสกสรรค์ท่ีเป็นโอกาสให้ได้ทบทวน ขบคิด ตัง้คําถามเก่ียวกับเร่ืองราวท่ี

ผา่นมา และได้แสวงหาความหมายท่ีแท้จริงของชีวิตไปด้วย 

 

 ...สาํหรับเรือลาํหนึง่   คณุค่าของเธอไม่อาจพิสจูน์ได้ด้วยวิธีอื่นนอกจากการฝ่าคลืน่ฝืนลม   

ต่อเร่ืองนีผ้มรู้สกึว่าอิสซาเบลลาสามารถผ่านการทดสอบไปได้อย่างงดงาม     ลลีาการฟัน 

คลืน่ของเธอดมูัน่คงราวการเหยาะย่างของม้าศึกเจนสนามรบ แต่สําหรับคนคนหน่ึงเล่า  

คุณค่าของเขาควรพิสูจน์ด้วยวิธีใด?...172 

 

  ความไมเ่ข้าใจชีวิต สรรพส่ิง ท่ีทําให้เสกสรรค์ต้องตัง้คําถามเพ่ือแสวงหาคําตอบ

อยู่เสมอนัน้ เป็นภาพของคนท่ีไมเ่ข้าใจชีวิต แตเ่ม่ือดําเนินมาถึงชีวิตช่วงวยัชราอตัลกัษณ์ดงักล่าว

กลบัไมป่รากฏอีกตอ่ไป กลบัเกิดอตัลกัษณ์คนท่ีเข้าใจชีวิตและความเป็นไปของสรรพส่ิงขึน้มาแทน 

 

  ชีวิตในช่วงวยัชราเสกสรรค์นําเสนออตัลกัษณ์คนเข้าใจตนเอง เข้าใจชีวิตและ

สรรพส่ิง โดยแสดงให้เห็นจากการท่ีเสกสรรค์นัน้สามารถวิเคราะห์ และตีแผ่ถึงการกระทําเร่ืองราว

ตา่งๆ ในอดีตท่ีเกิดขึน้ สามารถเข้าใจถึงสาเหต ุท่ีมาท่ีไปท่ีทําให้ตนเองต้องประสบกับปัญหาและ

เผชิญกบัห้วงทกุข์มาอย่างยาวนาน ดงัเช่นท่ีเสกสรรค์เข้าใจว่าชีวิตท่ีผ่านมานัน้ตนเองประสบกับ

ปัญหาวิกฤตอตัลกัษณ์ ยึดมัน่ในอตัตาและศกัดิ ์ ศรีเป็นเร่ืองสําคญั ซึ่งเป็นสาเหตท่ีุทําให้ตนเอง

ประสบกบัปัญหาเร่ือยมา 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เพลงเอกภพ, 134. 

คนไม่เข้าใจชีวิต  คนเข้าใจชีวิต 
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...เป็นเวลายาวนานเกินสิบปี      ที่ผมใช้ชีวิตเหมือนชนชาติส่วนน้อยผู้หวงแหนวิถี

ดัง้เดิม ผมแต่งตวัไม่เหมือนใคร  และไม่ชอบพดูคุยกบัใครนอกเหนือจากมิตรสหายใกล้ชิด

กลุม่เลก็ๆ บางครัง้ผมยินดีอยู่อย่างโดดเด่ียวและพอใจกบัมนั  ยงัไม่ต้องเอ่ยถึงว่าผมพร้อม

จะเอาเป็นเอาตายกบัผู้คนที่เข้ามาละเมิดล่วงเกิน...แม้จะแก้ปัญหาอัตลักษณ์ได้สําเร็จ 

แต่กลับเป็นคนละเร่ืองกับการแก้ปัญหาอัตตา    ยิ่งนานวันชีวิตยิ่งมีแต่คําถามและ

ความเศร้าโศกหมุนวน       ราวกบัว่าตัวตนของผมถูกนิยามด้วยคําถามและห้วงอารมณ์ 

เหลา่นัน้...173 

  

  การวิเคราะห์และตีแผ่ตนเองออกมาเช่นนีก้็แสดงให้เห็นถึงภาพของคนท่ีเข้าใจ

และยอมรับในส่ิงท่ีตนเองเป็นหรือเคยเป็น ไมเ่พียงแต่เข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ หากเสกสรรค์ยัง

เข้าใจความเป็นไปของสรรพส่ิง แก่นแท้ของชีวิต คณุคา่ท่ีแท้จริง ดงัปรากฏให้เห็นผา่นการนําเสนอ

แง่มมุความคิดเก่ียวกับปรัชญา จิตวิญญาณ ท่ีตกผลึกจากการพิจารณา วิเคราะห์ และตีความ

สรรพส่ิงรอบตวั ลกัษณะเหลา่นีล้้วนแตแ่สดงให้เห็นอตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ท่ีเป็น “คนเข้าใจชีวิต

และความเป็นไปของสรรพส่ิง” เข้าใจ ยอมรับ และเลิกตัง้คําถามหรือแสวงหาคําตอบให้กับตนเอง

อีกตอ่ไป 

  จะเห็นว่าอตัลกัษณ์นักแสวงหาความหมาย ตัง้คําถามและพยายามหาคําตอบ

เก่ียวกับสรรพส่ิงปรากฏในชีวิตช่วงวยักลางคน แต่ไม่ปรากฏในชีวิตช่วงวยัชรา ขณะเดียวกันก็

ปรากฏอตัลกัษณ์คนเข้าใจตนเอง เข้าใจชีวิตและสรรพส่ิงขึน้มาแทน นั่นแสดงให้เห็นว่าเม่ือเวลา

เปล่ียน วยัและประสบการณ์ท่ีเพ่ิมมากขึน้ ผา่นเร่ืองราวและความผิดพลาดมามากทําให้เกิดการ

เรียนรู้ซึ่งมีผลให้เข้าใจโลกและชีวิตมากขึน้ ทําให้อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์เกิดการเปล่ียนแปลง 

 

  2.6 คนยดึติดโหยหาอดีต – คนปล่อยวางและยอมรับปัจจุบัน 

 

 

 

 อตัลักษณ์ในช่วงชีวิตวัยกลางคนเสกสรรค์ได้นําเสนออตัลักษณ์คนยึดติดและ 

โหยหาอดีตโดยเฉพาะอดีตในช่วงท่ีเป็นนักปฏิวตัิ ดงัจะเห็นได้จากการเดินทางของเสกสรรค์ท่ี

มกัจะรําลกึความหลงัด้วยการทํากิจกรรมท่ีตนเองเคยกระทํา เรียกว่าเป็นการจําลองสถานการณ์

ให้เหมือนอดีต ไม่ว่าจะเป็นการเดินขึน้เขา การทอดแหหาปลากลางสายนํา้เช่ียว หรือเม่ือได้พบ
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ผ่านพ้นจึงค้นพบ, 52. 

คนยดึติดโหยหาอดีต คนปลอ่ยวางและยอมรับปัจจบุนั 
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สายนํา้แห่งเดียวกับท่ีเคยใช้ชีวิตอยู่เม่ือครัง้เป็นนักปฏิวตัิก็รู้สึกเสมือนได้พบเพ่ือนเก่า และต้อง  

สรรหากิจกรรมท่ีจะกระทําร่วมกบัสายนํา้เพ่ือเป็นการรือ้ฟืน้ความหลงั 

 นอกจากนําเสนอภาพคนท่ียึดติดกับเร่ืองราวเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในอดีต โหยหา

คืนวนัเพ่ือหวงัให้ความรู้สึกดีๆ คืนกลบัมาอีกครัง้ เสกสรรค์ยังนําเสนอภาพคนท่ียึดติดกับ “วัย

หนุ่ม” ท่ีเคยแขง็แรง เคยทํากิจกรรมท่ีสมบกุสมบนัได้มากมาย ไมว่า่จะเป็นการขนสมัภาระเดินขึน้

เขาเป็นระยะทางไกล กระทั่งสามารถทอดแหกลางนํา้เช่ียวได้ แต่เม่ือเสกสรรค์มีอายุมากขึน้ 

ร่างกายไม่แข็งแรงดุจเดิมทําให้ไม่อาจทํากิจกรรมเช่นนัน้ได้อีกต่อไป ก็ถึงกับคร่ําครวญกับ      

“การจากไปของวยัหนุ่ม” รับไมไ่ด้กบัสงัขารท่ีร่วงโรยของตนเอง 

 

...แต่ผมจะแก้ตัวได้อย่างไร  ในเม่ือท่ีผ่านมาหลายปีผมเคยเป้ของเดินป่ามากกว่านี ้

เสียอีก    บางครัง้ของบนหลงัหนกัถึง 20 - 30 กิโล  บางทีเวลาขึน้ที่ชนัก็เคยเอาเป้ของหญิง

สาวมาบวก...มันเป็นการจากไปของวัยหนุ่ม  ผมนึกในใจทกุครัง้ที่ทรุดตัวลงนัง่พกัเหนื่อย 

และถ้าจะพูดกนัอย่างไม่อายก็คือ   ผมเดินขึน้เขาลกูนีเ้กือบจะไม่ไหว   เดินได้ไม่ก่ีก้าวก็ต้อง

หยดุ หายใจไม่ทนั แข้งขาอ่อนระทวยราวม้วนผ้า “คืนนีเ้อาแค่ขุมเหมืองก็พอนะ” ผมบอกกบั 

 ต๋อง  หรือขจิต ศิกษมัตด้วยความรู้สึกบาดลึกอยู่ภายใน...ต่อไปนีเ้ราจะใช้ชีวิตอย่างไร  

 ผมคร่ําครวญอยู่เงยีบๆ ก่อนม่อยหลับไป...174 

 

  ทัง้การรําลึกความหลงั ความพยายามท่ีจะหวนคืนกลบัสู่ความทรงจําเก่ียวกับ

เร่ืองราวในอดีต ตลอดจนการจําลองวิถีชีวิตหรือกิจกรรมท่ีตนเองได้เคยกระทําในอดีต เป็น        

อตัลักษณ์ของเสกสรรค์ท่ีเป็นคนยึดติดและโหยหาอดีต แต่เม่ือดําเนินมาถึงชีวิตในช่วงวยัชรา     

อตัลกัษณ์ดงักล่าวก็ไม่ปรากฏอีกต่อไป ขณะเดียวกันก็เกิดอตัลกัษณ์คนปล่อยวางและยอมรับ

ปัจจบุนัขึน้มาแทน 

 

 ในช่วงชีวิตวยัชราเสกสรรค์นําเสนออตัลกัษณ์คนปล่อยวางผ่านภาพตวัแทนของ

คนท่ีสามารถปลอ่ยวางตวัตนในอดีตได้ เลิกยึดติดกบันิยามท่ีตนเองได้เคยสร้างไว้ เม่ือเดินทางพบ

สายนํา้ท่ีมีเร่ืองราวความทรงจํา ก็เห็นและรับรู้ว่าเป็นเพียงสายนํา้เท่านัน้ มิใช่เพ่ือนเก่า และมิได้

ตีความใดเพ่ิมเติม  

 

 ...ถามว่าทกุวนันี ้  ผมยงัคงเร่ร่อนไปผนวกความรู้สกึนกึคิดของตวัเองกบัห้วงนํา้อีกหรือไม่?  

                                                             
 

174
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ทางทากและสายนํา้เชี่ยว, 22. 
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 คําตอบคือทัง้ไปและไม่ไป     ความหมายคือแม้ผมจะยงัชอบภูมิประเทศที่ประกอบด้วยนํา้ 

 และผ่านไปเยือนเป็นระยะๆ แต่ในช่วงหลังผมได้แต่เห็นลําห้วยเป็นลําห้วย  และเห็น 

 ทะเลเป็นทะเล ไม่มีอะไรบวกลบเพ่ิมเติม...175 

 

  นอกจากนัน้เสกสรรค์ยังสามารถยอมรับได้ว่าตนเองเป็นเพียงชายชราท่ีมีอายุ

มากขึน้ ร่างกายก็ไมแ่ขง็แรงดงัเดิม ไมห้่าวหาญเดด็เดี่ยว และดําเนินชีวิตประจําวนัอย่างเรียบง่าย 

โดยได้นําเสนอภาพของตนเองท่ีสขุภาพทรุดโทรมและต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่าง

เคร่งครัด จะเห็นได้ว่าเสกสรรค์ในวยัใกล้ 60 ปี กลายเป็นบุคคลท่ีเลิกยึดติดกับอดีต ปล่อยวาง

ความทรงจํา เลิกโหยหาเร่ืองราวในอดีต และสามารถยอมรับปัจจุบันของตนเองท่ีเป็นเพียงชาย

ชราร่างกายทรุดโทรมได้ ลกัษณะเหลา่นีเ้ป็นภาพตวัแทนของคนปลอ่ยวางและยอมรับปัจจบุนั 

  จะเห็นว่าจากอัตลักษณ์คนท่ียึดติดและโหยหาอดีตท่ีปรากฏในช่วงชีวิตวัย

กลางคน เม่ือดําเนินมาถึงชีวิตช่วงวยัชรากลบัไม่ปรากฏ แต่เกิดอตัลกัษณ์คนปล่อยวาง ยอมรับ

และอยู่กบัปัจจบุนัขณะขึน้มาแทน แสดงเห็นวา่เม่ือเวลาผา่นไปวยัและประสบการณ์ท่ีเพ่ิมมากขึน้ 

ทําให้เสกสรรค์เข้าใจชีวิต มีส่วนส่งผลให้อตัลกัษณ์เกิดการเปล่ียนแปลงในลกัษณะท่ีแตกต่าง   

ตรงข้ามกนัเช่นนีไ้ด้ 

 

  ความเล่ือนไหลของอตัลกัษณ์เสกสรรค์ท่ีปรากฏในเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิต

ทัง้ 6 ลกัษณะดงัท่ีได้กลา่วมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงลกัษณะของอตัลกัษณ์ท่ีสามารถดํารงอยู่และ

เปล่ียนแปลงได้ เม่ือปัจจัยด้านเวลาและบริบทของเหตุการณ์เปล่ียนแปลงไปก็ย่อมมีผลต่อ        

อัตลักษณ์ท่ีเสกสรรค์เลือกจะยึดโยง ดังนัน้อัตลักษณ์ท่ีปรากฏต่างช่วงวัยของชีวิตจึงอาจ

เปล่ียนแปลงในลกัษณะท่ีแตกตา่งอย่างตรงข้ามกนัได้ 

 

 การประกาศอัตลกัษณ์ของ “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” แต่ละช่วงของชีวิตทัง้ 4 ช่วง คือ     

อตัลกัษณ์ในช่วงวยัเด็ก อัตลกัษณ์ในช่วงวยัหนุ่ม อัตลกัษณ์ในช่วงวยักลางคน และอตัลกัษณ์

ในช่วงวยัชรา ทําให้สามารถรับรู้ความเป็นเสกสรรค์ด้านต่างๆ ในทุกช่วงของชีวิตเท่าท่ีเสกสรรค์

ต้องการให้รับรู้และเลือกมานําเสนอ การพิจารณาอตัลกัษณ์แตล่ะช่วงเช่นนีน้อกจากจะทําให้เห็น

พฒันาการอตัลกัษณ์ของเสกสรรค์แล้ว ยงัเห็นความเล่ือนไหลของอตัลกัษณ์ท่ีเกิดขึน้และดํารงอยู่

ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แตเ่ม่ือมีอตัลกัษณ์ใหมม่าแทนท่ี อตัลกัษณ์เก่าก็จะไมป่รากฏอีกตอ่ไป ซึ่งใน
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วนัที่ถอดหมวก, 60. 
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กรณีของเสกสรรค์นัน้เม่ือเวลาเปล่ียน วยัและประสบการณ์ท่ีเพ่ิมมากขึน้ และบริบทของเหตกุารณ์

ท่ีตา่งไปจากเดิมก็สง่ผลให้อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์เปล่ียนแปลงตามไปด้วย 

 อัตลักษณ์ของเสกสรรค์ในเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตจึงเป็นการประกอบสร้าง 

เสกสรรค์เลือกมานําเสนอเท่าท่ีต้องการให้ผู้ อ่ืนรับรู้เก่ียวกับตนเอง และอัตลักษณ์ยังมีความ   

เล่ือนไหลเปล่ียนแปลงได้ตามปัจจยัด้านเวลาและบริบทของเหตกุารณ์ 
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บทท่ี 5 

การใช้วรรณกรรมเพื่อสร้างอัตลักษณ์ 

 

 วรรณกรรมเป็นการส่ือสารจากผู้ เขียนไปยังผู้อ่านซึ่งเป็นการส่ือสารทางเดียว ผู้อ่านเป็น

เพียงผู้ รับสารไม่สามารถตอบโต้ผู้ เขียนกลบัมาได้ ดงันัน้เสกสรรค์ ประเสริฐกุลจึงมีอิสระในการ

ถ่ายทอดส่ิงท่ีต้องการนําเสนอในเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตของตนเองได้อย่างเต็มท่ี อีกทัง้ยัง

ใช้พืน้ท่ีเร่ืองเล่าถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีหากเป็นในบริบทสังคมจริงก็อาจไม่สามารถทําเช่นนัน้ได้ 

เสกสรรค์จึงใช้เร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตเป็นพืน้ท่ีในการสร้างและนําเสนออตัลักษณ์ของ

ตนเองให้สงัคมได้รับรู้ ไมเ่พียงแตนํ่าเสนออตัลกัษณ์ท่ีแท้จริงและถกูต้องเท่านัน้ แตข่ณะเดียวกันก็

ยงัเป็นการชีแ้จง แก้ไข กระทัง่ตอบโต้ความเข้าใจผิดท่ีสงัคมมีตอ่เสกสรรค์ด้วย 

 การจะทําให้ผู้อา่นหรือสงัคมเช่ือและยอมรับอตัลกัษณ์ท่ีนําเสนอได้นัน้ก็จําเป็นต้องระดม

กลวิธีตา่งๆ มาใช้เพ่ือให้บรรลจุดุมุง่หมายดงักลา่ว ผู้ วิจยัจะแยกพิจารณาเป็น 2 ประเดน็ ดงันี ้

 1. กลวิธีท่ีใช้ประกอบสร้างและนําเสนออตัลกัษณ์ 

 2. การใช้วรรณกรรมเป็นส่ือประชาสมัพนัธ์ตนเอง 

 

1. กลวธีิท่ีใช้ประกอบสร้างอัตลักษณ์ 

 การประกอบสร้างอตัลักษณ์ผ่านการสร้างภาพตวัแทนในเร่ืองเล่านัน้ เสกสรรค์ต้องใช้

กลวิธีหลายชนิดประกอบกันเพ่ือทําให้อตัลกัษณ์ดงักล่าวเป็นท่ีปรากฏชัดเจน และเด่นชัดเพียง

พอท่ีจะทําให้ผู้อา่นสามารถรับรู้ คล้อยตาม กระทัง่สามารถยอมรับอตัลกัษณ์ท่ีนําเสนอได้ กลวิธีท่ี

เสกสรรค์เลือกนํามาใช้มีดงัตอ่ไปนี ้

 1.1 องค์ประกอบวรรณกรรม 

 1.2 การใช้ภาษา 

 1.3 การใช้กลวิธีวรรณศิลป์ 

 1.4 การสร้างคูต่รงข้าม 

 1.5 การอธิบายและให้เหตผุล 

 

 1.1 องค์ประกอบวรรณกรรม 

 แม้เร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตจะมิใช่งานในเชิงบนัเทิงคดี       แตก่ารนําเร่ืองราวชีวิต  
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ประสบการณ์ เหตกุารณ์บางช่วงท่ีเกิดขึน้มาเล่าก็เสมือนเป็นการเล่า “ชีวิตของตวัละคร” เช่นกัน 

ดงันัน้ องค์ประกอบทางวรรณกรรมของเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตจึงมีส่วนสําคัญต่อการ

นําเสนอเ ร่ืองราวชี วิต  ซึ่งจะมีผลต่อการสร้างและนําเสนออัตลักษณ์ของเสกสรรค์ด้วย 

องค์ประกอบวรรณกรรมท่ีมีสว่นสําคญัตอ่การสร้างอตัลกัษณ์ในเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิต มี

ดงัตอ่ไปนี ้

  1.1.1 โครงเร่ือง 

  1.1.2 ฉาก 

  1.1.3 ผู้เลา่เร่ือง ตวัละคร มมุมองในการเลา่เร่ือง 

 

  1.1.1 โครงเร่ือง 

  โครงเร่ือง (Plot) คือ การสืบเน่ืองของลําดบัเหตกุารณ์ และความเป็นเหตเุป็นผล

ของแตล่ะเหตกุารณ์ รวมไปถึงเร่ืองเลา่ท่ีอาจไมมี่เหตกุารณ์ แตมี่เพียงความคิดคํานึงของตวัละคร

ต่อเร่ืองราวต่างๆ เท่านัน้ก็ถือว่าความคิดดังกล่าวเป็นโครงเร่ืองเช่นกัน1 ในกรณีท่ีไม่ปรากฏ

เหตกุารณ์เช่นนีเ้น่ืองจากเร่ืองเล่าดงักล่าวเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับความคิดหรือความรู้ ดงันัน้ก็จะ

พิจารณาเร่ืองการเรียงลําดบัความคิดวา่เร่ิมต้น ดําเนินเร่ือง และจบเร่ืองอย่างไร2 

  เร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์มีทัง้ประเภทท่ีนําเสนอเหตกุารณ์และ

นําเสนอความคิดคํานึง หากพิจารณาโครงเร่ืองของเร่ืองเลา่ของเสกสรรค์ทัง้ 11 เล่ม พบว่ามีโครง

เร่ือง 3 ประเภท ได้แก่ 

   1.1.1.1 โครงเร่ืองของเร่ืองเลา่ท่ีมีเหตกุารณ์ 

   1.1.1.2 โครงเร่ืองของเร่ืองเลา่ท่ีมีแตค่วามคิด 

   1.1.1.3 โครงเร่ืองของเร่ืองเลา่ท่ีมีทัง้เหตกุารณ์และความคิด 

 

   1.1.1.1 โครงเร่ืองของเร่ืองเล่าท่ีมีเหตุการณ์ 

   เร่ืองเล่าท่ีมีเหตกุารณ์คือเร่ืองเล่าท่ีมีการกระทําของเสกสรรค์ในบริบท

และเหตกุารณ์ตา่งๆ มีการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนหรือส่ิงรอบตวั สามารถบอกได้วา่เสกสรรค์ทําอะไร ท่ี

ไหน อย่างไร กบัใคร เป็นโครงเร่ืองท่ีใช้สําหรับนําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับประวตัิชีวิต และเร่ืองราว

                                                             
 

1
อิราวดี  ไตลังคะ ,  ศาสตร์และศิลป์แห่งการเ ล่าเ ร่ือง ,  พิม พ์ค รั ้งที่  2 (กรุงเทพฯ : สํานัก พิม พ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2546), 20. 

 
2
 วิภา กงกะนนัทน์, วรรณคดีศกึษา, พิมพ์ครัง้ที ่2 (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2533), 87. 
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จากการเดินทาง การใช้ชีวิตกลางแจ้ง เม่ือพิจารณาการเรียงลําดบัเหตกุารณ์ในโครงเร่ืองประเภทนี ้

พบวา่มี 2 ลกัษณะ คือ การเลา่เร่ืองตามลําดบัเวลา และการเลา่เร่ืองสลบัลําดบัเวลา 

 

   การเลา่เร่ืองตามลําดบัเวลา  

   โครงเร่ืองประเภทนีจ้ะนําเสนอเร่ืองราวเหตกุารณ์ไปตามลําดบัเวลา เร่ิม

จากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ก่อนไลเ่รียงไปตามลําดบัจนจบ3 ซึ่งมีทัง้เหตกุารณ์ในอดีตและเหตกุารณ์ใน

ปัจจบุนั ใช้นําเสนอเหตกุารณ์ท่ีทําให้ทราบถึงประวตัิชีวิตของเสกสรรค์แต่ละช่วง เช่น เหตกุารณ์ 

“14 ตลุา” เสกสรรค์จะถ่ายทอดเหตกุารณ์ดงักล่าวตามลําดับเวลาท่ีเกิดขึน้จริง โดยเร่ิมตัง้แต่   

การเคล่ือนขบวนผูชุ้มนมุออกจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ในเวลาเที่ยงวนั – ความวุ่นวาย ความ

เขา้ใจผิดในดา้นการส่ือสารที่เกิดข้ึน – การเตรียมการเคล่ือนมวลชนเพ่ือหาทางหลบหากเกิดการ

สลายการชุมนมุในช่วงกลางดึก – การเจรจาปรับความเขา้ใจระหว่างเสกสรรค์กบัเจ้าหนา้ที่ของรัฐ 

– การประกาศสลายการชุมนมุ – ประชาชนแยกยา้ยกลบับา้น เหตกุารณ์ดงักล่าวนําเสนอไล่เรียง

ไปตามลําดบัเวลาท่ีเกิดเหตกุารณ์ตัง้แตช่่วงเท่ียงวนั กลางคืน ไปจนถึงกลางดกึหรือรุ่งเช้า 

   ทํานองเดียวกับการนําเสนอประวัติชีวิตช่วงท่ีเป็นเด็กวัด  เสกสรรค์

นําเสนอเหตกุารณ์ตัง้แต ่การเร่ิมตน้ไปอยู่ที่วดักบัตาที่บวชเป็นพระ – กิจวตัรประจําวนัขณะอยู่ที่

วดั เช่น การออกเดินบิณฑบาตกับหลวงตา การนอนเฝ้าโบสถ์ การตีระฆัง เป็นต้น – จนกระทัง่

เม่ือเสกสรรค์เร่ิมเขา้สู่วยัรุ่นจึงไดเ้ร่ิมห่างจากวดั – ในที่สดุก็กลบัมาอยู่บ้านอย่างถาวร เหตกุารณ์

ช่วงท่ีเป็นเดก็วดัของเสกสรรค์นําเสนอไลเ่รียงไปตามลําดบัเวลา ตัง้แตเ่ร่ิมเข้ามาใช้ชีวิตเป็นเดก็วดั 

ดําเนินไปจนกระทัง่ห่างจากวดัและกลบัมาอยู่บ้านเช่นเดิม 

 

   โครงเร่ืองของเร่ืองเลา่ท่ีมีเหตกุารณ์ซึ่งเล่าเร่ืองตามลําดบัเวลานอกจาก

จะใช้นําเสนอเร่ืองราวท่ีเป็นประวตัิชีวิตของเสกสรรค์แล้ว ยงัใช้นําเสนอเหตกุารณ์การเดินทางและ

การใช้ชีวิตกลางแจ้ง เช่น การเดินทางท่องเท่ียวในประเทศกัมพูชา เสกสรรค์นําเสนอเหตกุารณ์ 

การเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ในประเทศกมัพชูา เร่ิมตัง้แต ่การนัง่รถเขา้ไปยงับริเวณปราสาทนครวดั – 

บนัทึกความคิดซ่ึงทัง้ที่ไดรั้บขอ้มูลจากผูนํ้าเที่ยว และความคิดของเสกสรรค์เองที่มีต่อสถานที่แห่ง

นัน้ รวมถึงความคิดที่เกิดข้ึนสืบเนื่องกัน – การเข้าชมปราสาทนครธมในวนัต่อมา ซ่ึงก็บันทึก

ข้อมูลและความคิดต่อสถานที่ดังกล่าวเช่นเดียวกัน – การกลับมายังที่พักก่อนจะเดินทางกลับ

                                                             
 

3
 เร่ืองเดียวกนั, 85. 
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ประเทศไทย จะเห็นวา่เสกสรรค์นําเสนอเหตกุารณ์ไล่เรียงไปตามลําดบัเวลา ตัง้แต่เดินทางมาถึง

ประเทศกมัพชูาจนกระทัง่เดินทางกลบัประเทศไทย และนําเสนอตามลําดบัสถานท่ีท่ีได้เข้าชม 

   ทํานองเดียวกนักบัการนําเสนอเหตกุารณ์การทํากิจกรรมกลางแจ้งของ

เสกสรรค์ท่ีนําเสนอตามลําดับเวลา เช่น การตกปลาท่ีสระนํา้ในไร่ข้าวโพด  คณะเกษตร 

มหาวิทยาลยัคอร์แนลล์ เสกสรรค์นําเสนอเหตกุารณ์ดงักล่าวเร่ิมตัง้แต่ การเข้าไปยงัแหล่งน้ํา – 

การลงมือสํารวจและเตรียมสถานที่ – การลงมือตกปลา โดยนําเสนอขัน้ตอนการตกปลาเร่ิมจาก

การเตรียมเหยื่อ วางเบ็ด ความผิดพลาดเร่ืองเหยื่อที่ใช้จนต้องขบัรถเพ่ือไปเปล่ียนเหยื่อในเมือง 

การกลบัมาตกใหม่ – จนในที่สดุก็ตกปลาได้สําเร็จ จะเห็นว่าเสกสรรค์นําเสนอเหตกุารณ์การตก

ปลาไลเ่รียงไปตามเหตกุารณ์และขัน้ตอนของการตกปลา ตัง้แต่การเดินทาง การเตรียมสถานท่ี

และอปุกรณ์ การลงมือตกปลาจนเลิกกิจกรรมดงักล่าว และนําเสนอตามลําดบัเวลาตัง้แต่เร่ิมตก

ปลาจนเลิกคือตัง้แตเ่วลาเท่ียงวนัจึงถึงเวลาห้าโมงเย็น 

 

   การเลา่เร่ืองสลบัลําดบัเวลา 

   โครงเร่ืองประเภทนีจ้ะไม่นําเสนอเรียงตามลําดบัเวลาและเหตกุารณ์ท่ี

เกิดขึน้ แตจ่ะสลบัลําดบัเวลาซึ่งจะปรากฏ 2 ลกัษณะ คือ การเล่าเร่ืองย้อนหลงั และการเปิดเร่ือง

ด้วยเหตุการณ์ท่ีอยู่ระหว่างตอนต้นและตอนจบ โครงเร่ืองท่ีเล่าเร่ืองสลับลําดับเวลาเช่นนีใ้ช้

นําเสนอเร่ืองราวประวตัิชีวิต และเหตกุารณ์จากการเดินทางการทํากิจกรรมกลางแจ้งของเสกสรรค์ 

 

   การเลา่เร่ืองย้อนหลงั คือการเลา่เร่ืองท่ีเม่ือเร่ิมเร่ืองนัน้เหตกุารณ์สําคญั

ในเร่ืองได้ยุติลงไปแล้ว หากใช้สัญลักษณ์เป็นตัวเลขเรียงลําดับเหตุการณ์ก็จะนําเสนอโดย

เรียงลําดบั “4 – 3 – 2 – 1” หรือ “4 – 1 – 2 – 3”4 เช่นการนําเสนอเร่ืองราวความสมัพันธ์ระหว่าง

เสกสรรค์กบัลกูชายผา่นการทํากิจกรรมกลางแจ้งร่วมกนั เป็นเหตกุารณ์ท่ีเสกสรรค์พาลกูชายไปตก

ปลาเพ่ือให้ได้เรียนรู้ชีวิตก่อนท่ีลกูชายจะเดินทางไปเรียนตอ่ตา่งประเทศ เสกสรรค์ เร่ิมเล่าโดยนํา

เหตกุารณ์ที่ไปส่งลูกชายที่สนามบินซ่ึงเป็นเหตกุารณ์สดุทา้ยของเร่ืองราวนี้มากล่าวถึงไวต้อนต้น -  

จากนั้นจึงนําเสนอเหตุการณ์ที่พาลูกชายไปตกปลาเพื่อสอนชีวิต โดยเร่ิมตั้งแต่การเดินทาง      

บทสนทนาและการให้ข้อมูลระหว่างเดินทาง – การตกปลา – บทสนทนาระหว่างเสกสรรค์กับ   

ลูกชายขณะดูพระอาทิตย์ตกดิน จะเห็นว่าเสกสรรค์เล่าเร่ืองราวดงักล่าวสลบัลําดบัเวลา โดยนํา

                                                             
 

4
 เร่ืองเดียวกนั. 
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เหตกุารณ์สดุท้ายมากลา่วถึงไว้ตอนต้น จากนัน้จึงเร่ิมเลา่ตามลําดบัไปจนจบ หากเรียงลําดบัเป็น

ตวัเลขก็จะเป็นการนําเสนอเหตกุารณ์ในลกัษณะ “4 – 1 – 2 – 3” 

   การเปิดเร่ืองด้วยเหตกุารณ์ท่ีอยู่ระหว่างตอนต้นและตอนจบ คือการ

เร่ิมต้นเลา่เร่ืองด้วยเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเหตกุารณ์ตอนต้นและตอนจบของเร่ือง จากนัน้จึง

เลา่ย้อนหลงัเพ่ือเติมเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ก่อน แล้วดําเนินเร่ืองตอ่ไปตามลําดบัเวลาจนจบเร่ือง5 เช่น

การนําเสนอเร่ืองราวการชมุนมุ “14 ตลุา” ภายในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เสกสรรค์เร่ิมเล่าจาก 

เหตกุารณ์ที่ตนเองเป็นตวัแทนของมหาวิทยาลยัเขา้ประชุมกบัศูนย์นิสิตนกัศึกษา ซ่ึงเป็นเหตกุารณ์

ที่เสกสรรค์เป็นส่วนหน่ึงของการชุมนุมไปเรียบร้อยแล้ว – จากนั้นจึงย้อนกลับมานําเสนอ

เหตกุารณ์แรกเร่ิมที่ทําใหเ้ขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการชุมนุมคร้ังนี้ คือรุ่นน้องเข้ามาขอร้องให้เสกสรรค์

เป็นตวัแทนของธรรมศาสตร์ลงสมคัรเป็นเลขานุการศูนย์นิสิตนกัศึกษา ซ่ึงเป็นเร่ืองราวที่เกิดข้ึน

ก่อนการประชุม – จากนัน้จึงนําเสนอเหตกุารณ์ที่เกิดต่อจากการประชุม ได้แก่ รายละเอียดต่างๆ 

เก่ียวกับการดําเนินการจัดการชุมนุมภายในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ในแต่ละวนัไล่เรียงกันไป 

จนกระทัง่เคล่ือนมวลชนออกจากมหาวิทยาลยัในเวลาเที่ยงวนั วนัที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2516 จะ

เห็นวา่เสกสรรค์เลา่เหตกุารณ์สลบัลําดบัเวลา โดยนําเหตกุารณ์ตอนกลางมากลา่วถึงก่อน จากนัน้

จึงเร่ิมเลา่ตัง้แตเ่หตกุารณ์แรก ตามด้วยเหตกุารณ์ตอ่จากท่ีนํามากลา่วถึงตอนต้น ไลเ่รียงไปจนจบ

เร่ืองราว หากเรียงลําดบัเป็นตวัเลขก็จะเป็นการนําเสนอเหตกุารณ์ในลกัษณะ “2 – 1 – 3 – 4” 

 

   จากการศกึษาโครงเร่ืองของเร่ืองเลา่ท่ีมีเหตกุารณ์ทัง้หมดพบว่าเร่ืองเล่า

จากประสบการณ์ชีวิตประเภทท่ีมีเหตกุารณ์มกัจะใช้โครงเร่ืองท่ีเรียงลําดบัเหตกุารณ์ตามลําดบั

เวลามากท่ีสดุ คือ นําเสนอเหตกุารณ์ตัง้แต่เร่ิมต้นไล่ไปจนกระทั่งจบเหตกุารณ์ ตามเวลาและ

เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ก่อนหลงั ขณะท่ีโครงเร่ืองประเภทสลบัลําดบัเวลานัน้มีปรากฏไมม่ากนกั อีกทัง้

เหตกุารณ์ท่ีสลบันํามากลา่วเป็นลําดบัแรกนัน้ก็เป็นเพียงเหตกุารณ์สัน้ๆ ก่อนจะนําเสนอไลเ่รียงไป

ตามลําดบัเวลาและเหตกุารณ์ รูปแบบโครงเร่ืองประเภทสลบัลําดบัเวลาดงักล่าวจึงน่าจะมีเพ่ือ

ดึงดดูความสนใจในแง่ของการเปิดเร่ือง มากกว่าจะมีผลต่อการนําเสนอเร่ืองราวหรือการสร้าง   

อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ 

   ขณะท่ีเม่ือพิจารณาโครงเร่ืองท่ีเรียงตามลําดบัเวลาซึ่งใช้ในเร่ืองเล่าจาก

ประสบการณ์ชีวิตเป็นส่วนใหญ่นัน้ มักจะใช้สําหรับนําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับประวตัิชีวิต การ
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เดินทาง และการทํากิจกรรมกลางแจ้งของเสกสรรค์ ซึ่ง เป็นเร่ืองราวท่ีมีการกระทําและมี

รายละเอียดค่อนข้างมาก ดังนัน้การนําเสนอเหตุการณ์โดยเรียงตามลําดับเวลาจึงมีความ

เหมาะสม เน่ืองจากทําให้สามารถถ่ายทอดเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ได้อย่างชดัเจน ผู้อา่นสามารถลําดบั

เหตกุารณ์และติดตามเร่ืองราวได้ง่าย นอกจากนัน้การใช้โครงเร่ืองท่ีเรียงตามลําดบัเวลาก็ยังช่วย

ให้รับรู้อัตลักษณ์ของเสกสรรค์จากเร่ืองราวชีวิตและกิจกรรมต่างๆ ได้ง่ายขึน้ เน่ืองจากไม่มี

อปุสรรคหรือความยุ่งยากจากการลําดบัเหตกุารณ์ 

 

   1.1.1.2 โครงเร่ืองของเร่ืองเล่าท่ีมีแต่ความคดิ 

   เร่ืองเลา่ท่ีมีแตค่วามคิด คือเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตท่ีมีแต่ห้วงคิด

คํานึงของเสกสรรค์เพียงอย่างเดียว ไม่มีเหตกุารณ์ท่ีแสดงถึงการกระทําของเสกสรรค์ โครงเร่ือง

ประเภทนีใ้ช้สําหรับนําเสนอเร่ืองราวท่ีเป็นทศันะตอ่ประเดน็ตา่งๆ เช่น ธรรมชาติ ศิลปะ การเมือง 

เป็นต้น แง่มมุความคิดเก่ียวกับประเด็นทางจิตวิญญาณ และทัศนะท่ีมีต่อตนเองซึ่งเกิดจากการ

ทบทวน วิเคราะห์ชีวิต และการวิเคราะห์ความคิดท่ีปรากฏในผลงานวรรณกรรมของตนเอง      

โครงเร่ืองของเร่ืองเล่าท่ีมีแต่ความคิดปรากฏ 3 ลักษณะ ได้แก่ การนําเสนอความคิดโดยไม่

เปรียบเทียบ การนําเสนอความคิดโดยเช่ือมโยงกับธรรมชาติ และการนําเสนอความคิดจากการ

วิเคราะห์วรรณกรรมตนเอง 

 

   การนําเสนอความคิดโดยไมเ่ปรียบเทียบ 

   โครงเร่ืองท่ีนําเสนอความคิดโดยไม่เปรียบเทียบ คือ นําเสนอทัศนะท่ี

เสกสรรค์มีต่อประเด็นต่างๆ ทัศนะท่ีมีต่อตนเองจากการพิจารณาการกระทําในอดีต แง่มมุทาง

ความคิดเก่ียวกบัชีวิต ปรัชญา จิตวิญญาณ เสกสรรค์ถ่ายทอดความคิดเหล่านัน้เพียงอย่างเดียว

โดยไมเ่ปรียบเทียบหรือเช่ือมโยง เช่น การทบทวนชีวิตท่ีผา่นมาของตนเองเพ่ือทําความเข้าใจเร่ือง

ความไมย่ัง่ยืนของชีวิต  

 

 ...ปีนีผ้มอายยุ่างห้าสบิเจ็ด ร้องไห้ไม่เป็นมาพกัใหญ่จนแทบสรุปว่าตวัเองหากไม่ปลงตกกบั

 ชีวิตก็คงดือ้ด้านไม่รู้สกึรู้สากบัทุกข์โศกทัง้ปวง ทว่าเป็นเช่นใดไม่แจ้ง วนันัน้ วนัที่ฝนตกหนกั

 เป็นครัง้แรกๆ ของฤด ูผมพลนัตกเป็นเชลยของอารมณ์เศร้าอย่างไม่ทนัรู้เนือ้รู้ตวั  มนัเร่ิมต้น

 ด้วยการนกึถงึผู้คนที่จากไป  แม่  พ่อ  และเพื่อนสนิทจํานวนหนึง่...ถามว่า   แล้วทําไมผมยงั

 เสยีใจอะไรอีกเวลานกึถงึผู้จากไปทัง้ปวง คําตอบคือ วนันัน้ผมไม่เพียงนกึถงึพวกเขา หากยงั

 นกึต่อไปอีกด้วยว่าชีวิตคนแท้จริงแล้วอาจมีเพียงแค่นี ้ ใช่ ผมหมายถงึว่าเกิดมา  ตายไป ถกู
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 คนที่ยงัไม่ตายจําได้สกัพักหนึง่ จากนัน้คนที่ยงัไม่เกิดก็จะหลัง่ไหลมาแทนท่ี สว่นใหญ่ไม่รู้

 และไม่อยากรู้ว่าก่อนหน้านีเ้คยมีใครเกิดมาบ้าง...6 

   

   เสกสรรค์นําเสนอความคิดดงักล่าวโดยเล่าชีวิตในอดีตและความคิดท่ี

สืบเน่ืองจากการคิดทบทวน ถ่ายทอดส่ิงท่ีอยู่ในความคิดออกมาโดยไม่เช่ือมโยงหรือเปรียบเทียบ

เพ่ือขบัเน้นความคิดเหลา่นัน้ 

 

   การนําเสนอความคิดโดยเช่ือมโยงกบัธรรมชาติ 

   โครงเร่ืองท่ีนําเสนอความคิดโดยเช่ือมโยงกับธรรมชาติและสรรพส่ิง

รอบตัวมักเป็นความคิด แง่คิดเก่ียวกับชีวิต แง่มุมทางปรัชญาจิตวิญญาณ ซึ่งเกิดขึน้จากการ

พิจารณา วิเคราะห์ และตีความสรรพส่ิงในธรรมชาติ ส่ิงรอบตวัท่ีพบเห็นขณะเดินทางเพ่ือนําไปสู่

ความเข้าใจชีวิต โดยจะปรากฏส่ิงท่ีนํามาเป็นตวัเช่ือมโยงด้วยเสมอ เช่น การนําเสนอแง่คิดชีวิต

เก่ียวกบัการฝ่าเผชิญอปุสรรคความโหดร้ายในชีวิต เช่ือมโยงเปรียบเทียบคูไ่ปกับความเป็นไปของ

ธรรมชาต ิ

 

 ...ฉะนัน้ต่อให้ถกูเฆ่ียนตีจากชะตากรรม  ต่อให้บอบชํา้จากการไถ่บาป  ยงัดีกว่าชีวิตที่เรียบ

 ราบด้วยความระย่อท้อถอย   ดีกว่าชีวิตที่รอคอยให้ทุกอย่างเอือ้อํานวย  แล้วความงามแห่ง

 เธอจะปรากฏ  ดังริว้ลายบนหินผาที่แกะสลักโดยเกลียวคลื่นอันปราศจากเจตนา  แต่

 ได้มาด้วยความกล้าผ่านเผชิญ   เธอจะเป็นดังมหาบรรพตในสายลม   แม้จะเต็มไป

 ด้วยฤดูเก่าทับถม น่ันคือท่ีผลิงอกแห่งมหาพฤกษา  เหมือนเทวีแห่งเวลาที่พร้อมฆ่า

 วันวานเพ่ือวันนี ้ เช่นนัน้เอง  ในป่าใหญ่ เร่ืองราวความหลังล้วนซุกซ่อนอยู่บนผิวพืน้ 

 ดินก้อนหน่ึงอาจมีส่วนผสมของดอกไม้จากหนาวท่ีแล้ว      ไม้สูงงอกรากจากเมล็ด

 พันธ์ุของสิบปีก่อน กรวดก้อนหน่ึงอาจมาจากผาสูงที่เป็นมงกุฎแห่งเทือกเขา แม้แต่

 ลําธารน้อยก็นับเป็นธิดาแห่งวสันต์ที่ผ่านพ้น  ชีวิตคน ใช่หรือไม่ก็แปรเปลีย่นเติบโตจาก

 การสิน้สลายของบางสิง่บางอย่าง...7 

 

   เสกสรรค์นําเสนอความคิดเก่ียวกับการฝ่าเผชิญและผ่านพ้นอุปสรรค 

ความยากลําบากท่ีต้องประสบในชีวิต เปรียบเทียบและเช่ือมโยงกบัความเป็นไปในธรรมชาติ ไมว่า่

                                                             
 

6
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วนัที่ถอดหมวก, 32 – 33. 

 
7
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, บุตรธิดาแห่งดวงดาว, 72 – 73. 
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จะเป็นหินท่ีถูกนํา้กัดเซาะเป็นรอยร่องแต่ก็เป็นเคร่ืองยืนยันถึงความกล้าหาญเผชิญกับสายนํา้ 

ก้อนดินท่ีเกิดขึน้จากสว่นซากของดอกไม้เป็นหลกัฐานของการแปรเปล่ียนจากความดบัสญูของส่ิง

หนึ่งสูก่ารก่อเกิดของส่ิงใหมซ่ึ่งแสดงถึงวฏัจกัรของชีวิต เสกสรรค์เทียบเคียงลกัษณะท่ีเช่ือมโยงกัน

ดงักลา่วระหวา่งธรรมชาติกบัชีวิตควบคูก่นัไป 

 

 ...คนเราอาศยักระจกเงาสอ่งให้รู้จักเรือนร่างหน้าตา สรรพสิง่บนเส้นทางก็เป็นดัง่กระจกเงา

 สอ่งสะท้อนให้เห็นแง่มมุของชีวิต         ขึน้อยู่กบัว่าเรารู้จักอ่านความหมายของมนัมากน้อย

 เพียงใด     รอบข้างมีคําสอน รอบตวัมีคําเตือน      เพราะฉะนัน้มิว่าเดินทางใกล้ไกลล้วนให้

 ความหมายในการเรียนรู้...เห็นเรือน้อยร่อนโล้อยู่กลางลมคลื่น     บางทีอาจมองเห็น

 ลีลาการเคลื่อนตัวของชีวิตยามผจญคลื่นลม    เรือกับคลื่นเผชิญหน้าขัดแย้ง    แต่

 จงัหวะเลื่อนของเรือกับจงัหวะเคลื่อนของคลื่นกลบัสอดคล้องราวเป็นส่วนหน่ึงของ

 กันและกัน ชีวิต หากไม่อาศยัแรงส่งจากอุปสรรคไหนเลยจะก้าวไกล  ในทางกลบักนั  ยาม

 จอดเรือควรฝากไว้ในที่ น่ิงสงดัเฉกเช่นผู้คนควรมีมุมสงบไว้พักใจคลายร่าง เรือท่ีผูก

 ไว้กลางกระแสลมมีโอกาสพลิกควํ่าฉันใด   ชีวิตทีพ่กัผ่อนไม่เลือกทีย่่อมมีโอกาสอบัปาง

 ฉบัพลนัฉนันัน้...8  

 

   จากตัวบทข้างต้น เสกสรรค์นําเสนอแง่คิดชีวิตเก่ียวกับการฝ่าเผชิญ

อปุสรรคในชีวิตและการพกัใจหาความสงบให้กบัชีวิต โดยเปรียบเทียบเช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีพบเหน็เชน่

เรือท่ีลอยลํากลางสายนํา้ และเทียบเคียงสลับกันไปจนจบ จะเห็นได้ว่าโครงเร่ืองท่ีนําเสนอ

ความคิดโดยเปรียบเทียบเช่ือมโยงกบัธรรมชาตินัน้เป็นการนําธรรมชาติหรือส่ิงธรรมดาท่ีพบเห็น

รอบตวัมาพิจารณาเช่ือมโยงกบัชีวิต โดยจะวิเคราะห์ ตีความ แล้วสกัดเป็นแง่มมุความคิดออกมา 

ซึ่งจะมีธรรมชาติหรือส่ิงรอบตวัท่ีนํามาเช่ือมโยงปรากฏควบคูไ่ปโดยตลอดกบัการนําเสนอความคดิ 

 

   การนําเสนอความคิดจากการวิเคราะห์วรรณกรรมตนเอง    

   โครงเร่ืองประเภทนีเ้ป็นการนําเสนอความคิดท่ีได้จากการวิเคราะห์ 

พิจารณางานเขียนท่ีผ่านมาของตนเอง ทัง้ความคิดต่อประเด็นต่างๆ และความคิดท่ีมีต่อตนเอง 

เหตุท่ีนําผลงานของตนเองมาวิเคราะห์นัน้เน่ืองจากเสกสรรค์มกัจะถ่ายทอดเร่ืองราวจากชีวิต 

รวมถึงความคิด ณ ช่วงขณะนัน้ของตนเองลงไปในผลงานด้วย จึงสามารถสกัดความคิดของ

เสกสรรค์จากงานเขียนท่ีผา่นมาได้ ซึ่งการนําผลงานตนเองมาวิเคราะห์ก็จะปรากฏตวับทของงาน

                                                             
 

8
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ผ่านพบไม่ผูกพนั, 40 – 42. 
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ดงักลา่วควบคูไ่ปกบัการนําเสนอความคิดอยู่เสมอ กล่าวได้ว่าเป็นการนําตวับทมาเป็นทัง้ข้อมลู

หลกัใน การวิเคราะห์ความคิด และเป็นการสนบัสนนุเร่ืองราวความคิดท่ีกําลงันําเสนอ โครงเร่ืองท่ี

นําเสนอความคิดจากการวิเคราะห์วรรณกรรมตนเอง ดงัเช่นท่ีปรากฏในตวับทตอ่ไปนี ้

 

 ...ถามว่าทําอย่างไรคนเราจงึจะข้ามพ้นตัวตนได้ ต่อเร่ืองนีแ้ม้ผมจะรู้ไม่มากแต่ก็พอนึกออก 

 ว่าอย่างน้อยมีอบุายอย่างหนึ่งคือ    คงต้องฝึกคิดอะไรให้พ้นเร่ืองสว่นตวับ้าง  ‘ถา้เราขยาย

 กรอบคิดให้กว้างออกไปเร่ือยๆ    ทา้ยทีสุ่ดมนัจะครอบคลมุพืน้ทีข่นาดไหนและกาลเวลาที่

 ยาวนานเพียงใด จากนัน้เราจะมีข้อสรุปเก่ียวกบัโลกและชีวิตว่าอย่างไร นึกไปนึกมาอยู่พกั

 ใหญ่ผมก็พบว่า     อนัทีจ่ริงการมองโลกจากมมุกวา้งสดุเท่ากบัการไม่มีกรอบจํากดัในทาง

 ความคิดนัน่เอง...มีแต่ในภาพใหญ่ในระดบันีเ้ท่านัน้  เราจึงจะเห็นความเป็นอนิจจัง   และ

 อนตัตาของสรรพส่ิง’ (ลําแดดเหนือม่านฝน)    จะว่าไปที่ผมใช้คําว่ากรอบคิดอาจจะไม่ค่อย

 ตรงจุดเท่าใด คําว่าสาํนกึน่าจะถกูต้องกว่า  ย่ิงไปกว่านัน้คงต้องขออนุญาตแถมว่า การมี

 สาํนกึกว้างไกลเห็น ไปถงึจกัรวาลนัน้    ไม่ได้หมายความว่าจะต้องแหงนหน้าสงัเกตวงโคจร

 ของเดือนดาวอยู่ตลอด หากหมายถงึมองเห็นความสมัพนัธ์ระหว่างสรรพสิง่ ซึง่อาจเกิดจาก

 การเพ่งพินิจสิง่เลก็ๆ ก็ได้...9 

      

   จากตวับทข้างต้นท่ีเป็นการนําเสนอความคิดเก่ียวกับหนทางท่ีจะขจัด

อตัตา จะเห็นว่าเสกสรรค์นําข้อเขียนของตนเองจากเร่ือง “ลําแดดเหนือม่านฝน” มาเป็นเคร่ือง

อธิบายถึงวิธีการขจัดอัตตาท่ีกําลังนําเสนอ พร้อมกันนัน้ก็เพ่ิมเติมความคิดใหม่ซึ่งแตกต่างกับ

ความคิดเดิมของตนเองบางประการลงไปด้วย ทํานองเดียวกนักบัการนําเสนอทศันะท่ีมีตอ่ตนเอง 

 

 ...ในช่วงนัน้  ผมพบว่าตวัเองไม่ได้ถูกล่ามร้อยไว้ด้วยความรู้สกึที่วูบไหวไปตามบรรยากาศ

 แวดล้อมอย่างเดียว   หากลกึเข้าไปในอารมณ์หมองหม่นยังมีอดุมคติบางอย่างที่ผมยึดถือ

 เป็นเสาเอกของเรือนจํา ดงัเช่นที่เขียนไว้ใน ‘ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้’  อนัเป็นความเรียง

 เร่ืองแรกในงานรวมเลม่ช่ือเดียวกนั      ‘ถา้ผูช้ายคนหนึ่งไดเ้ทใจทุ่มชีวิตให้กบัอะไรสกัอย่าง 

 กระทัง่นิยามความถูกตอ้งดีงามไวก้บัส่ิงนัน้   ชยัชนะในเร่ืองนี้ย่อมหมายถึงการเดินทางไป

 พบกบัความครบถว้นของตวัตน...ส่วนการพ่ายแพ้ย่อมไม่อาจเป็นอื่นนอกจากการถอนราก

 ถอนโคนชีวิตของเขา...’ (ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ,้ 2541)        เม่ือพิจารณาจากถ้อยคํา

 เหลา่นี ้แม้ไม่อธิบายก็คงเห็นได้ชดัเจนว่าความทกุข์ของผมถกูผกูติดไว้กบัความคิดเก่ียวกบั

 ตวัเอง (และความคิดของตวัเอง) อย่างแน่นแฟ้น  ผมอยากให้โลกเป็นอย่างที่ผมคิด...ดงันัน้
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ผ่านพ้นจึงค้นพบ, 108. 
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 ผมคงไม่มีทางดบัทุกข์นีไ้ด้หากไม่กล้ารือ้ถอนความคิดดงักล่าว โดยเฉพาะความคิดที่ยดึติด

 ในความเป็น ‘นกัรบและลกูผู้ชาย’ ซึง่เคยรําพนัเอาไว้อย่างเป็นลํา่เป็นสนั ‘ในชีวิตของผูช้าย

 มีอนัใดเป็นภาระเท่ากบัความปราชยั?      ทกุคร้ังทีส่มรภูมิภายนอกจบลงดว้ยการพ่ายแพ้

 สนามรบภายในจะตอ้งดําเนินไปอีกอย่างต่อเนือ่ง...(จากเร่ืองเดียวกนั) อนัที่จริงผมหมนุวน

 อยู่กบัสภาพเช่นนีอ้ยู่หลายปี    และไม่ว่าจะทําอะไรหรือเสาะหาสิ่งใดมาชดเชยการพ่ายแพ้

 ครัง้นัน้ ความโศกเศร้ารันทดก็ไม่ยอมหมดไปเสียท.ี..10     

 

   เสกสรรค์วิเคราะห์ตนเองในอดีตท่ีมกัจมอยู่กับความเจ็บปวดจากความ

พ่ายแพ้โดยยกตัวบทวรรณกรรมเร่ือง “ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้” ท่ีบันทึกเก่ียวกับความรู้สึก

ดังกล่าวมาเป็นส่ิงสนับสนุนการวิเคราะห์และอธิบายตนเอง และจะปรากฏการเทียบเคียง 

เช่ือมโยงเช่นนีเ้ร่ือยไปจนจบการนําเสนอความคิดดงักลา่ว 

 

   จากการศึกษาโครงเร่ืองของเร่ืองเล่าท่ีมีแต่ความคิดพบว่ามีทัง้การ

นําเสนอความคิดแต่เพียงลําพัง และนําเสนอความคิดโดยมีการเปรียบเทียบเช่ือมโยง ซึ่งการใช้

โครงเร่ืองลักษณะดังกล่าวมีผลต่อการรับรู้เร่ืองราวของผู้อ่านและการนําเสนออัตลกัษณ์ของ

เสกสรรค์ กล่าวคือ การนําเสนอความคิดโดยไม่มีการเปรียบเทียบจะทําให้ผู้ อ่านสามารถรับรู้

ความคิดดงักลา่วได้อย่างเตม็ท่ี และหากเป็นการนําเสนอทศันะท่ีเสกสรรค์มีต่อตนเอง ผู้ อ่านก็จะ

รับรู้ความเป็นเสกสรรค์ด้านต่างๆ ได้โดยตรง ชัดเจน ขณะท่ีการนําเสนอความคิดโดยมีการ

เปรียบเทียบทัง้การเช่ือมโยงกบัธรรมชาติ และการเช่ือมโยงกบัวรรณกรรมของตนเองโดยใช้ตวับท

มาสนบัสนนุความคิดหรือเป็นหลกัในการวิเคราะห์ ก็จะทําให้รับรู้ความคิดท่ีนําเสนอซึ่งส่วนมาก

มกัจะเป็นความคิดท่ีเป็นนามธรรมได้อย่างชดัเจนมากขึน้ เน่ืองจากมีการเช่ือมโยงและยกตวัอย่าง

ให้เห็น 

 

   1.1.1.3 โครงเร่ืองของเร่ืองเล่าท่ีมีทัง้เหตุการณ์และความคดิ 

   โครงเร่ืองของเร่ืองเลา่ท่ีมีทัง้เหตกุารณ์และความคิด คือ โครงเร่ืองท่ีมีทัง้

สว่นท่ีเป็นเหตกุารณ์และสว่นท่ีเป็นห้วงคิดคํานึงของเสกสรรค์ ซึ่งเสกสรรค์ให้นํา้หนกัทัง้สองส่วนนี ้

เท่าๆ กนั และในบางครัง้ก็จะเน้นไปยงัสว่นท่ีเป็นห้วงคิดคํานึงมากกว่า โครงเร่ืองประเภทนีจ้ะใช้

เหตกุารณ์เป็นจุดเร่ิมต้นเป็นโครงให้ส่วนท่ีเป็นการแสดงทัศนะความคิดได้เกาะเก่ียว กล่าวคือ 
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เร่ิมต้นด้วยเหตกุารณ์ซึ่งโดยมากมกัจะเป็นการเดินทาง จากนัน้ก็จะแทรกหรือสลบัด้วยการเสนอ

ความคิดซึ่งมีทัง้ความคิดจากการพิจารณาตนเอง และความคิดจากประเด็นในหนังสือท่ีได้อ่าน 

โดยความคิดท่ีแทรกนัน้มีส่วนสัมพันธ์และสืบเน่ืองกับเหตุการณ์ท่ีนํามาใช้เป็นโครง เช่น  การ

นําเสนอเร่ืองราวการเดินทางออกทะเลท่ามกลางความแปรปรวนของสภาพอากาศ 

 

 ...เรามาถงึจดุนัดหมายตามเวลาที่ตกลงกนัไว้       แต่เรือโลนนัของโกสนุก็ยงัไม่มีว่ีแววว่าจะ

 ออกจากกนัตงัมาถงึ ระหว่างนีส้ิง่เดียวที่เราทําได้ก็คือรอ เราอาศยัร้านอาหารตรงหวัสะพาน

 เทียบเรือเป็นที่นัง่ฆ่าเวลา   ฝนขาดเม็ดไปบ้างแล้วแต่ฟ้ายงัครึม้ชืน้และลมพัดแรง   ทําให้ทัง้

 กายใจถกูห่อหุ้มด้วยความฉ่ําหนาว       มนัเป็นความรู้สกึประหลาดพิกลคล้ายตกอยู่ในห้วง

 ชะตากรรมที่ไม่แน่ใจว่าดีหรือร้าย  ด้านหนึง่ก็ต่ืนเต้นเร้าอารมณ์  แต่อีกด้านก็สัน่สะท้านและ

 หวัน่ไหว หรือว่าจริงๆ แล้วมนษุย์โหยหาสิง่นีม้ากกว่าปกติธรรมดา?  พดูก็พดูเถอะ งานเขียน

 ของจอน คราเคาเออร์ทําให้ผมเร่ิมสงสยัข้ึนมาอย่างหนกัหน่วงทีเดียวว่า    ลึกๆ แลว้มนษุย์

 เป็นสปีชีส์่ที่มีเหตผุลหรือไม่...จากการอ่านหนงัสือเล่มนีแ้ละสงัเกตพฤติกรรมของผู้คน   ผม

 พบว่าตวัเองไม่ใช่คนเดียวทีทํ่าเร่ืองไร้เหตผุลอยู่เป็นระยะๆ และจะว่าไปการเข้าป่าออกทะเล

 ของผมที่ผ่านมาแทบจะไม่ควรนบัเลยเมือ่เทียบกบัส่ิงทีค่ราเคาเออร์รายงานไวใ้น  Into Thin 

 Air...มนัเป็นบนัทึกการพิชิตความสูงคร้ังนัน้โดยตรง      ซ่ึงกลายเป็นความพยายามคร้ังแรก

 และคร้ังสุดทา้ยของหลายๆ คน...11 

    

   เร่ืองเลา่ดงักลา่วนําเสนอเหตกุารณ์การตกปลาท่ีจงัหวดัตรังซึ่งต้องเผชิญ

กบัสภาพอากาศท่ีแปรปรวนและเส่ียงอนัตราย โดยเสกสรรค์ได้นําเสนอความคิดท่ีเกิดจากการอา่น

หนังสือ “Into Thin Air” ควบคู่ไปด้วยกัน ซึ่งหนังสือดงักล่าวมีเนือ้หาท่ีสอดคล้องกับภาวะท่ี

เสกสรรค์กําลังเผชิญ คือเป็นเร่ืองราวการพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์ท่ีต้องเผชิญอันตราย

เช่นเดียวกนั เร่ืองเลา่ดงักลา่วจึงนําเสนอเหตกุารณ์การเดินทางกลางทะเลของเสกสรรค์ควบคูส่ลบั

ไปกบัการนําเสนอความคิดท่ีได้จากหนงัสือ และนํา้หนกัของทัง้เหตกุารณ์และความคิดท่ีนําเสนอก็

มีปริมาณเท่าๆ กนั 

 

 ...เช้าวนันีผ้มหนีโปรแกรมทัวร์ออกมาเดินคนเดียว จดุหมายสาํคัญของผมในการหนีออกมา 

 จากรายการมาตรฐานของการเที่ยวชมปักก่ิง    อยู่ที่การไปเยือนพิพิธภัณฑ์ปฏิวติัและแวะดู

 โรงแรมแห่งความหลงัของตนเอง  ระหว่างทางที่ผมเดินไปพิพิธภัณฑ์ผมเห็นป้ายช่ือร้านขาย

                                                             
 

11
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วหิารที่ว่างเปล่า, 24 – 25. 
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 แฮมเบอร์เกอร์ที่โด่งดงัเจ้าหนึง่   ซึง่มีฐานะเกือบจะเหมือนธงชยัของระบบทนุนิยมโลก...ผม

 พอจะเข้าใจไดว่้าทําไมในปัจจุบนัจีนจึงยอมรับระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยมทีม่าพร้อมกบัวิถี

 ชีวิตแบบตะวนัตก ยอมรับการลงทนุจากต่างประเทศ และยอมรับทีจ่ะคบคา้สมาคมกบัศตัรู

 เก่าทัง้ปวง   ส่ิงเหล่านีอ้าจจะเข้าใจยาก    หากเราตดัตอนประวติัศาสตร์จีนให้เหลือแค่ช่วง

 ปฏิวติัและช่วงทีส่ร้างเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม    แต่ถา้เรามองจีนในตารางเวลาทีก่ว้างไกล

 กว่านัน้ก็จะพบว่าจีนเป็นดินแดนทีเ่ก่าแก่มาก...12 

    

   จากตัวบทข้างต้นมีทัง้ส่วนท่ีนําเสนอเหตุการณ์และส่วนท่ีนําเสนอ

ความคิด แต่เสกสรรค์ให้นํา้หนักแต่ละส่วนไม่เท่ากัน กล่าวคือ จะให้นํา้หนักไปท่ีการนําเสนอ

ความคิดมากกวา่ซึ่งในท่ีนีค้ือการนําเสนอความคิดเก่ียวกบัประเทศจีนในด้านสงัคม แนวความคิด

ท่ีใช้ปรับปรุงฟืน้ฟปูระเทศ ขณะท่ีเหตกุารณ์คือการเดินทางไปประเทศจีนและการเย่ียมชมสถานท่ี

ตา่งๆ นัน้เป็นเพียงโครงเร่ิมต้นให้เสกสรรค์ได้นําเสนอความคิด 

 

   โครงเร่ืองของเร่ืองเล่าท่ีมีทัง้เหตุการณ์และความคิดคํานึงมักจะใช้

สําหรับนําเสนอเร่ืองราวการเดินทางในลักษณะของบันทึกการเดินทาง ซึ่งโครงเร่ืองลักษณะ

ดงักลา่วก็สอดรับกบัลกัษณะของเนือ้หาท่ีนําเสนอคือการบนัทึกการเดินทาง ท่ีย่อมมีทัง้ส่วนท่ีเป็น

เร่ืองราว เหตกุารณ์จากการเดินทาง และสว่นท่ีเป็นความคิดท่ีเกิดขึน้ขณะเดินทาง 

 

   โครงเร่ืองท่ีเสกสรรค์ใช้ในการนําเสนอเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตมี 3 ประเภท 

คือ โครงเร่ืองของเร่ืองเลา่ท่ีมีเหตกุารณ์ โครงเร่ืองของเร่ืองเล่าท่ีมีแต่ความคิด และโครงเร่ืองของ

เร่ืองเลา่ท่ีมีทัง้เหตกุารณ์และความคิด นบัวา่โครงเร่ืองเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีสําคญัของเร่ืองเล่า 

นอกจากเสกสรรค์จะเลือกใช้โครงเร่ืองได้เหมาะสมกับเร่ืองราวท่ีนําเสนอแล้ว โครงเร่ืองแต่ละ

ประเภทยังมีบทบาทต่อการนําเสนอเร่ืองราวและการสร้างอตัลกัษณ์ด้วย กล่าวคือ เร่ืองเล่าท่ีมี

เหตุการณ์ทัง้เ ร่ืองราวประวัติ ชีวิต  การเดินทาง และกิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่งมีรายละเอียด

คอ่นข้างมากกจ็ะใช้โครงเร่ืองประเภทเรียงตามลําดบัเวลาเป็นสว่นใหญ่ ทําให้สามารถติดตามเร่ือง

ได้ง่ายและรับรู้อตัลกัษณ์ท่ีปรากฏจากเร่ืองราวนัน้ได้กระจ่างย่ิงขึน้ ขณะท่ีเร่ืองเลา่ท่ีมีการนําเสนอ

ความคิด ทัง้ความคิดตอ่ประเดน็ตา่งๆ โดยเฉพาะประเดน็ท่ีเป็นนามธรรม ปรัชญา หรือแง่คิดชีวิต 

และทัศนะท่ีเสกสรรค์มีต่อตนเอง ก็จะใช้โครงเร่ืองท่ีเปรียบเทียบเช่ือมโยงกับธรรมชาติและ

                                                             
 

12
 เร่ืองเดียวกนั, 196 – 197. 
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เช่ือมโยงกบัวรรณกรรมของเสกสรรค์เอง ทําให้ผู้อา่นสามารถรับรู้ความคิดเหล่านัน้ได้ชัดเจนและ

สามารถเข้าใจได้ง่ายย่ิงขึน้  

  กลา่วได้วา่นอกจากเสกสรรค์จะเลือกใช้โครงเร่ืองได้เหมาะสมกับเร่ืองราวแต่ละ

ประเภทท่ีนําเสนอแล้ว โครงเร่ืองท่ีเลือกใช้ยงัทําให้ผู้อา่นสามารถรับรู้เร่ืองราวท่ีแสดงถึงความเป็น 

“เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ” อตัลกัษณ์ด้านตา่งๆ ได้ง่ายและชดัเจนมากขึน้ 

 

  1.1.2 ฉาก 

  ฉาก (Setting) คือ สถานท่ีและเวลาของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในเร่ือง รวมทัง้

สภาพแวดล้อมตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ภมิูหลงัทางกายภาพและด้านจิตใจของตวัละครก็ถือเป็นสว่นหนึ่ง

ของฉากเช่นกนั รายละเอียดเก่ียวกบัฉากมีส่วนสําคญัในการสร้างบรรยากาศ อารมณ์ความรู้สึก

ให้กบัเร่ืองท่ีเล่า13 นอกจากนัน้ ฉากหรือพืน้ท่ี (space) ก็มีความสําคญัต่อการวิเคราะห์เร่ืองเล่า

เน่ืองจากสถานท่ีในเร่ืองเลา่มีความเช่ือมโยงโดยตรงกบัตําแหน่งท่ีเกิดการรับรู้เร่ืองเลา่14 พืน้ท่ีเป็น

สถานท่ีท่ีเช่ือมโยงสมัพนัธ์กบัการรับรู้เร่ืองเลา่ โดยตวัละครจะปรากฏอยู่ในพืน้ท่ี เฝ้าสงัเกตและมี

ปฏิกิริยาตอ่พืน้ท่ี 

  ฉากท่ีเสกสรรค์นํามาใช้นําเสนอเร่ืองราวในเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิต

สามารถจดัประเภทได้ 2 กลุม่ ได้แก ่

   1.1.2.1 ฉากสงัคม / เมือง 

   1.1.2.2 ฉากธรรมชาติ 

 

   1.1.2.1 ฉากสังคม / เมือง 

   ฉากสังคมหรือฉากเมืองท่ีปรากฏในเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิต 

นอกจากจะหมายถึงรายละเอียดของสถานท่ีในด้านส่ิงก่อสร้างท่ีอยู่ในสงัคมหรือเมืองแล้ว ยัง

รวมถึงสภาพความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมของสถานท่ี ความสมัพันธ์และปฏิสมัพันธ์กับผู้คนใน

สถานท่ีแห่งนัน้ ฉากสงัคม / ฉากเมืองดงักลา่วในเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิต มี 5 ฉากด้วยกัน 

                                                             
 

13
ยุวพาส์  ชัยศิลป์วัฒนา , ความรู้เบือ้งต้นเกี่ ยวกับวรรณคดี , พิมพ์ครั ง้ที่ 2 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2544), 141 – 143. 

 
14

 Mieke Bal, Narratology : Introduction to the theory of narrative, 2nd ed. (Toronto : University of 

Toronto Press, 1997), 133, อ้างถึงใน วนัชนะ ทองคําเภา, ภาพตัวแทนของสมเด็จพระมหาธรรมราชาในวรรณกรรม

ไทย (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554), 237. 
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ได้แก ่ฉากสงัคมชนบท ฉากสงัคมกรุงเทพ ฉากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ฉากบ้านของเสกสรรค์ 

และฉากเมืองในตา่งประเทศ 

 

   ฉากสงัคมชนบท 

   ฉากสังคมชนบทท่ีปรากฏในเร่ืองเล่า ได้แก่ ฉากท่ีอยู่อาศัยในจังหวัด

ฉะเชิงเทราของเสกสรรค์ในวยัเดก็กบัครอบครัว และฉากวดัท่ีอยู่ใกล้บ้านในจงัหวดัเดียวกนั ฉากท่ี

พกัอาศยันัน้เสกสรรค์ให้รายละเอียดของบริเวณท่ีปลกูบ้าน ไมว่า่จะเป็นสภาพบ้านและการจดัสรร

พืน้ท่ีสําหรับอยู่อาศยั สภาพบริเวณรอบบ้านท่ีเป็นป่าชายเลนซึ่งมีสภาพชืน้แฉะอยู่เสมอ เส่ียง

อันตรายจากสัตว์เลือ้ยคลาน และท่ีสําคัญคือเป็นพืน้ท่ีท่ีต้องเช่าจากผู้ อ่ืน ครอบครัวมิได้มี

กรรมสิทธิค์รอบครองอย่างแท้จริง 

 

 ...เรากําลงัย้ายออกจากห้องแถวไม้ข้างตลาด ไปปลกูโรงหลงัคาจากบนพืน้ที่รกร้างของผู้ มี

 อนัจะกินคนหนึง่ เขาคิดค่าเช่าเป็นรายปีในราคาที่ไม่แพงนัก  แต่ก็นบัเป็นผลประโยชน์ครัง้

 แรกที่จะได้จากแผ่นดินผืนนี ้ที่ผ่านมามนัเป็นเพียงสว่นหนึ่งของป่าชายเลน เป็นที่อยู่ของปู

 แสมและปลาอีจัง รกไปด้วยกระบนู โกงกาง และเถาวัลย์  นํา้ขึน้ก็ท่วมเจ่ิง นํา้ลงก็แฉะลุม่...

 เราเอากระดานเก่ามาทําเป็นยกพืน้สาํหรับให้ทุกคนนอน   มนัแคบพอๆ   กบัเวทีลาํตดัตาม

 งานวดั สายมุ้งระโยงระยางในยามค่ําคืนทําให้เราดเูหมือนผู้ลีภ้ัยที่ซุกหวัหลบฝันร้ายในยาม

 ต่ืน แม่ ยาย และน้องสาวยึดครองเนือ้ที่ส่วนใหญ่ของพืน้ซีกหนึง่ พี่สาวนอนอยู่มมุในสดุ ถดั

 มาเป็นผม น้องชาย และพี่ชายตามลําดบั ส่วนพ่อนัน้นอนเตียงผ้าใบซึง่กางไว้กบัพืน้ดิน เรา

 ยงัคงใช้ตะเกียงทัง้ๆ ที่บางปะกงมีไฟฟ้าใช้มานบัสบิปีแล้ว...15    

    

 ...เวลาที่เราต้องระวงัเป็นพิเศษคือตอนนํา้ท่วมใหญ่  มด  ตะขาบ  และแมลงมีพิษอื่นๆ ชอบ

 มาหลบนํา้กบัเสาบ้าน บางทีมนัก็ลอดลอ่งกระดานขึน้มาข้างบน มีอยู่ครัง้หนึ่ง งเูห่าหม้อตัว

 ยาวเป็นวาขึน้มาขดอยู่บนที่นอนของแม่ เลน่เอานอนผวากนัไปหลายคืน...16 

 

   ฉากสงัคมชนบทอีกฉากหนึ่ง ได้แก่ ฉากวดัใกล้บ้านในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ซึ่งเป็นฉากท่ีปรากฏในการนําเสนอเร่ืองราวชีวิตในวยัเดก็ช่วงท่ีเสกสรรค์เป็นเด็กวดั โดยฉากวดันี ้

เสกสรรค์ให้รายละเอียดในด้านบรรยากาศและวิถีชีวิตของเด็กวัด เช่น เส้นทางในการเดิน

                                                             
 

15
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, มหาวทิยาลัยชีวติ, 20 – 21. 

 
16

 เร่ืองเดียวกนั, 23. 
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บิณฑบาตกบัหลวงตา ให้รายละเอียดเก่ียวกบัเส้นทาง สภาพบ้านเรือน และเหตกุารณ์ถกูสนุขัตาม

บ้านไลง่บัชายเสือ้ ซึ่งเป็นฉากท่ีให้บรรยากาศของเดก็วดัในตา่งจงัหวดัท่ีเดินตามพระรับบิณฑบาต

จากชาวบ้าน และมีแตเ่พียงเดก็วดัท่ีมกัจะพบเหตกุารณ์สนุขัไลเ่ห่าหรือกดัอยูเ่สมอ เป็นต้น 

 

 ...หลวงตามีเส้นทางบิณฑบาตไม่ค่อยเหมือนใคร หลงัจากเดินร่วมแถวไปกบัพระรูปอื่นๆ ได้

 พกัหนึง่ท่านก็จะแยกไปตามลาํพงั   ลดัเลาะไปตามจดุที่ไม่ค่อยมีพระผ่าน  ที่สาํคญัคือท่าน

 เดินออกจากเขตชมุชนไปยงับริเวณที่อยู่ของชาวนา  ซึง่อยู่แถวริมคลองนํา้จืดข้างถนนหลวง 

 รวมระยะทางไปกลบัวนัหนึง่ไม่ต่ํากว่าสี่ห้ากิโลเมตร  ตลอดเส้นทางนีมี้ผมลากป่ินโตตามไป

 ด้วยจนแขนบิดแล้วบิดอีก บนเส้นทางขากลบัเกือบจะถงึวดั มีบ้านหนงัหนึง่ปลกูอยู่ริมคลอง

 ติดป่าช้า มนัเป็นบ้านของครูผมซึง่เลีย้งหมาเจ้าอารมณ์เอาไว้ ไม่รู้มนัเกลยีดผมมาตัง้แต่ปาง

 ไหน เห็นไม่ได้เป็นต้องว่ิงไล ่บางทีก็งบัชายเสือ้ด้านหลงัของผมไว้จนเดินไม่ออก  แต่แปลกที่

 มนัไม่เคยแตะต้องหลวงตาเลย จ้องแต่จะเลน่งานผมคนเดียว...17    

    

   ฉากสังคมชนบทท่ีปรากฏข้างต้นทัง้ฉากท่ีอยู่อาศัยของเสกสรรค์ใน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา และฉากเส้นทางการเดินบิณฑบาตท่ีแสดงถึงชีวิตเด็กวดั เป็นฉากท่ีปรากฏใน

การนําเสนอเร่ืองราวประวตัิชีวิตของเสกสรรค์ ท่ีทําให้เห็นพืน้เพและความเป็นอยู่ของครอบครัวใน

ตา่งจงัหวดัท่ีคอ่นข้างลําบาก และชีวิตการเป็นเดก็วดัของเสกสรรค ์

 

   ฉากสงัคมกรุงเทพ 

   ฉากสงัคมกรุงเทพท่ีปรากฏในเร่ืองเล่ามิได้เป็นอาคารหรือสถานท่ีท่ีแน่

ชดั แตจ่ะเน้นท่ีการให้รายละเอียดของบรรยากาศ และวิถีชีวิตของผู้คนในสงัคมกรุงเทพ ซึ่งในท่ีนี ้

คือวิถีชีวิตของเสกสรรค์ โดยสว่นใหญ่จะเป็นฉากชีวิตท่ียากลําบาก ต้องดิน้รนต่อสู้หางานทําเพ่ือ

เลีย้งตนเอง เผชิญกบัภาวะอดมือ้กินมือ้ เป็นวิถีชีวิตของคนทํางานและใช้ชีวิตในสงัคมเมืองใหญ่

ให้ผา่นไปวนัตอ่วนั  

 

 ...หลงัจากสง่แม่กลบับางปะกงไปพร้อมกบัรถบรรทกุแล้ว           ผมมกัจะสัง่กาแฟร้อนหนึง่

 กระป๋องจากร้านกาแฟในละแวกนัน้      สว่นใหญ่แล้วผมมกัจะซือ้มนัพร้อมกบับหุร่ีกรุงทอง

 มวนสัน้มาสามตวัราคาหนึง่บาท จากนัน้ก็เดินหิว้กาแฟซึ่งบรรจอุยู่ในกระป๋องนมววัผกูเชือก

 กล้วยไปตามถนนที่ยังคงมืดสลวัตอนย่ํารุ่ง  บหุร่ีไปพลางจิบกาแฟไปพลางอย่างมีความสขุ 
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 เร่ืองเดียวกนั, 34 – 35. 
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 พอถงึป้ายรถเมล์ผมก็มักจะนัง่ลงกบับาทวิถีเอาหลงัพิงกําแพงใกล้ๆ    และปลอ่ยขาเหยียด

 ยาว   สายตาก็คอยสงัเกตว่าเม่ือใดรถเที่ยวแรกจะมาถงึ   มีบางคืนเหมือนกนัที่ผมกินเหล้า

 ตอนหวัค่ําก่อนที่จะมาสีแ่ยกมหานาคกบัแม่ในตอนเช้ามืด       พอช่วยงานและส่งแม่ขึน้รถ 

 บรรทกุรับจ้างไปแล้ว      ก็รู้สกึอ่อนเพลยีเกินไปที่จะโหนรถเมล์กลบัไปอาบนํา้แต่งตวัที่บ้าน

 แล้วขึน้รถเมล์กลบัมาทํางานอีก       ในสภาพเช่นนีบ้างทีผมก็แก้ปัญหาด้วยการเดินหาป้าย

 รถเมล์ที่มีหลงัคากนัแดดกนัฝนและมีที่นัง่ยาวๆ   ผมจะหิว้กาแฟของตวัเองไปนัง่จิบอยู่ที่นัน่

 และอาศยัมนัเป็นที่เอนหลงังีบก่อนที่จะถึงเวลาไปที่ทํางานซึง่อยู่ไม่ไกลนัก ผู้คนที่ผ่านไปมา

 อาจจะนกึว่าผมเป็นคนบ้าหรือไม่ก็นักเลงสรุาจรจดัที่หาทางกลบับ้านไม่ถกู แต่ผมก็ไม่สนใจ

 กบัสายตาของใครทัง้สิน้...18 

 

   เสกสรรค์ใช้ฉากสงัคมกรุงเทพนําเสนอเร่ืองราวประวตัิชีวิตของตนเอง ซึ่ง

เป็นวิถีชีวิตท่ีประสบกับความลําบาก ต้องดิน้รนเพ่ือดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมให้ได้ มีปัญหาทัง้ด้าน

ความเป็นอยู่ และการทํางานท่ีมกัจะมีเร่ืองขดัแย้งในท่ีทํางานเสมอ ฉากสงัคมกรุงเทพท่ีปรากฏจึง

มีบรรยากาศของความวุ่นวาย การดิน้รนเพ่ือจะมีชีวิตในสงัคม ความลําบากจากความยากจน 

เรียกได้วา่เป็นบรรยากาศของความทกุข์ 

 

   ฉากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็นฉากท่ีเสกสรรค์ใช้นําเสนอเร่ืองราวชีวิต

ตนเองขณะท่ีเป็นนักศึกษา และช่วงท่ีกลบัมาทํางานเป็นอาจารย์ประจําท่ีมหาวิทยาลยัแห่งนี ้ท่ี

สําคญัคือมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็นฉากท่ีมกัใช้นําเสนอเหตกุารณ์การต่อสู้ทางการเมืองของ

เสกสรรค์อยู่เสมอ  

   ด้านชีวิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นฉากหลกัท่ีนําเสนอ

บรรยากาศของความขดัแย้งระหว่างเสกสรรค์กับผู้คน ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือน รุ่นพ่ี และอาจารย์ เช่น

ฉากห้องเรียนภายในมหาวิทยาลยั ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีเสกสรรค์มีเร่ืองชกตอ่ยกบัรุ่นพ่ีในวนัรับน้อง 

 

 ...ในห้องที่ทกุวนันีเ้ป็นห้องสมดุเศรษฐศาสตร์         มีนกัศกึษาชายสบิกว่าคนนัง่อยู่เป็นคร่ึง

 วงกลม แสงไฟในห้องทบึทมึ กลิน่แอลกอฮอล์หึง่คลุ้ง สายตาของทุกคู่จบัอยู่ที่ผมขณะที่ก้าว

 เข้าไป  ไม่มีแววตาที่เป็นมิตรแม้แต่นิดเดียว...คนขว้างแก้วท้าซํา้พร้อมกบัย่ืนหน้าออกมา ถงึ

 ตอนนีผ้มลมืสนิทว่าคู่กรณีรอบตวัมีก่ีคน   กําปัน้ขวาลัน่ออกไปอย่างรวดเร็ว เพื่อนร่วมรุ่นผู้
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 เร่ืองเดียวกนั, 101 – 102. 
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 นัน้หงายหลงัลงไปทัง้เก้าอี ้  ทกุคนลกุขึน้พร่ึบพร้อมกนั...เสยีงตะคอกคํารามดังมาจากรอบ

 ทิศ    สภาพในห้องช่างไม่ผิดอะไรกบัฉากจําเจในภาพยนตร์ไทย      แต่ในสายตาของผู้ เห็น 

 เหตกุารณ์ในวนันัน้    ผมคือผู้ ร้ายที่สมควรจะถูกรุมกระทืบ     ผมรีบลกุขึน้ออกมาที่ระเบียง 

 พยายามหนัหลงัพิงกําแพงด้านหนึง่ ตะโกนใส่คนเหลา่นัน้อย่างลมืตาย...19 

 

   ด้านการตอ่สู้ทางการเมืองของเสกสรรค์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์นับว่า

เป็นฉากสําคญัท่ีปรากฏในการนําเสนอเหตกุารณ์การชุมนุมต่อสู้ทางการเมืองของเสกสรรค์ เป็น

ฉากหลังของการต่อสู้ทางการเมืองทัง้เหตกุารณ์ “14 ตุลา” ในปี พ.ศ. 2516 และการชุมนุม

ประท้วงรัฐบาลพลเอกสจิุนดา คราประยรู ในปี พ.ศ. 2535 เน่ืองจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็น

สถานท่ีหลกัของการชมุนมุ และการเตรียมการสําหรับการชมุนมุ   

 

 ...กลางดกึของคืนวนัที ่  8 ตลุาคม 2516         ห้องประชมุแคบๆ บนชัน้สองของตกึองค์การ

 นกัศกึษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เครียดขรึมกว่าทกุวนั กรุงเทพฯหลบัแล้วมากกว่าคร่ึง แต่

 การประชมุซึง่เร่ิมตัง้แต่หวัค่ํายังไม่ยุติ... ท่ามกลางควนับหุร่ีและความร้อนล้าของการโต้แย้ง 

 ที่ประชมุแตกออกเป็นสองฝ่าย...20 

 

   เสกสรรค์ให้รายละเอียดของสถานท่ีซึ่งในท่ีนีไ้ด้แก่ห้องประชุมของ

มหาวิทยาลยั บรรยากาศภายในห้อง และปฏิกิริยา อารมณ์ของผู้คนภายในห้อง ทํานองเดียวกัน

กับการให้รายละเอียดของบริเวณท่ีชุมนุมภายในมหาวิทยาลัย ทัง้สภาพอากาศ และอารมณ์

ความรู้สกึของผู้ ร่วมชมุนมุ  

 

 ...ถงึตอนบ่าย   ผู้ชมุนมุประท้วงรัฐบาลเร่ิมอดัแน่นไปทัง้ลานโพธิ ์ และระเบียงต่างๆ  ของตกึ

 ศิลปศาสตร์   พวกเราที่รับผิดชอบเวทีพากนัขึน้พูดอย่างไม่ขาดระยะท่ามกลางเสยีงไชโยโห่

 ร้องของผู้ ฟัง ตกค่ําฝนเทลงมาเหมือนฟ้าแกล้ง เราย้ายที่ชุมนมุเข้าไปในหอประชุมใหญ่ คน

 เร่ิมทยอยกลบับ้าน   เหลอือยู่ทัง้คืนราวๆ ร้อยคน     ความกงัวลคืบตวัเข้ามาเหมือนอสรพิษ 

 พวกเราจะถกูจบัในตอนเช้าหรือไม่ หลายคนสงสยั...21 
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 เร่ืองเดียวกนั, 65 – 66. 
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 เร่ืองเดียวกนั, 111. 
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 เร่ืองเดียวกนั, 118 – 119. 
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   เสกสรรค์ใช้ฉากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สําหรับนําเสนอเร่ืองราว

ประวัติ ชี วิตของตนเอง ได้แก่  ชีวิตช่วงท่ี เ ป็นนักศึกษาซึ่งขัดแย้งกับบุคคลต่างๆ  ภายใน

มหาวิทยาลยั ชีวิตช่วงท่ีทํางานเป็นอาจารย์ประจํา และชีวิตการตอ่สู้ทางการเมือง 

 

   ฉากบ้านของเสกสรรค์ 

   ฉากบ้านของเสกสรรค์ในท่ีนีห้มายถึงท่ีพกัอาศยัของเสกสรรค์ทัง้ท่ีพักใน

ตา่งประเทศสมยัท่ีมาศกึษาตอ่ประเทศสหรัฐอเมริกา และท่ีพักในประเทศไทยเม่ือกลบัมาทํางาน

เป็นอาจารย์ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ฉากดงักลา่วทําให้เห็นถึงวิถีชีวิตของเสกสรรค์ การดําเนิน

ชีวิตประจําวนั และความสมัพันธ์กับสมาชิกภายในบ้าน เช่น ท่ีพักของเสกสรรค์ขณะท่ีศึกษาต่อ

ตา่งประเทศ ซึ่งสถานท่ีท่ีเสกสรรค์อยู่ร่วมกบัภรรยาและลกูชายท่ียงัเลก็ 

 

 ...เราสามคนมาพํานกัอยู่ที่บ้านหลงัใหญ่  ห่างจากตวัเมืองและมหาวิทยาลยัประมาณสาม

 ไมล์ จริงๆ แล้วผมอยากจะเรียกมนัว่าคฤหาสน์ เพราะมนัเป็นบ้านขนาดใหญ่โตโอฬารจริงๆ 

 แม้ว่าจะมีชัน้เดียว แต่ก่อขึน้ด้วยหินตดัเหมือนปราสาทราชวงั บริเวณรอบๆ บ้านกว้างขวาง 

 มีสระว่ายนํา้       สนามหญ้าและป่าละเมาะอยู่ด้านหลงั       บ้านหลงันีต้ัง้อยู่บนเนินเขาซีก

 ตะวนัออกเฉียงเหนือของอิทากะ    เม่ือมองจากหน้าต่างห้องนัง่เล่นจะเห็นทะเลสาบคายกูา

 แผ่กว้างเป็นสเีงินยวงอยู่ไม่ไกลนกั...เวลาเจ้าสงิห์ร่ําร้องหาแม่  ไม่ว่าผมหรือไอ้ชุกก็ไม่มีสทิธิ ์

 ทําให้ท่านเงียบขึน้มาได้    บางทีเราสองคนนัง่อ่านหนังสอือยู่ดกึด่ืนค่อนคืนได้ยินเสยีงอ้อแอ้

 ดงัขึน้ในมมุมืด    หนัไปดก็ูพบว่าเจ้าตัวอ่อนของเราคลานออกมาจากห้องนอนตัง้แต่เม่ือไรก็

 ไม่รู้   คนเป็นแม่ทนไม่ไหวก็ต้องรีบว่ิงไปอุ้ม    และหลงัจากนัน้อีกสองชัว่โมงจงึจะได้กลบัมา

 ทํางานต่อ...22 

 

   ฉากข้างต้นเสกสรรค์ให้รายละเอียดด้านท่ีตัง้ของท่ีพัก บริเวณและ

สภาพแวดล้อมโดยรอบ ลกัษณะของตวับ้าน นอกจากนัน้ยงัให้บรรยากาศและความเป็นไปภายใน

บ้านเก่ียวกบัความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวท่ีพ่อแมผ่ลดักนัเลีย้งดลูกูชายท่ียงัเลก็ 

 

 ...หลงัถกูหมาน้อยต้อนให้เลือ้ยไปมาในสนามหญ้าอยู่พกัหนึง่  งเูห่าก็พุ่งหนีไปทางรัว้บ้าน

 ด้านข้าง ซึง่ผมปลกูต้นโมกเรียงเป็นแถวไว้ตัง้แต่สองปีก่อน   ความสงูของต้นโมกเลยระดบั

 ศีรษะ   ด้านโคนจงึค่อนข้างเปิดโลง่โปร่งตา   โซเฟียเห็นงหูนีไปทางนัน้ก็กระโจนไปดักหน้า  
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เร่ร่อนหาปลา, 90 – 96. 
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 แต่ครัง้นีง้เูห่าไม่ยอมถอยอีกแล้ว...ในเม่ือเจ้าหมาน้อยของผมกําลงัเผชิญหน้ากบังทูี่แผ่แม่

 เบีย้พร้อมฉกอยู่โคนต้นโมก ผมก็ไม่มีทางเลอืกอีกต่อไป ผมรีบเดินเข้าไปหาทัง้คู่แล้วก้มตวั

 ลงหมอบเพื่อให้อยู่ระดบัเดียวกบัหมาและง ูจากนัน้เหว่ียงไม้เท้าที่ผมใช้เดินป่าออกไปเต็ม

 แรง...23  

 

   ตวับทข้างต้นเป็นการให้รายละเอียดฉากท่ีพักอาศัยของเสกสรรค์ใน

ประเทศไทย กล่าวถึงบริเวณสนามหญ้า ต้นไม้รอบบ้าน รวมถึงความเป็นอยู่ของสมาชิกภายใน

บ้านซึ่งประกอบด้วยเสกสรรค์กบัสนุขั 

   เสกสรรค์ใช้ฉากบ้านของตนเองทัง้ในต่างประเทศและประเทศไทย

สําหรับนําเสนอเร่ืองราวประวตัิชีวิตของตนเอง โดยจะให้รายละเอียดฉากดงักล่าวในด้านลกัษณะ

ของท่ีพัก บริเวณโดยรอบสถานท่ี บรรยากาศภายในบ้านท่ีเกิดจากการมีปฏิสมัพันธ์และความ

เป็นอยู่ของสมาชิกภายในบ้าน ซึ่งได้แก่เสกสรรค์ ภรรยา ลกูชาย และสนุขั 

 

   ฉากเมืองในตา่งประเทศ 

   ฉากเมืองในตา่งประเทศคือฉากตา่งประเทศท่ีเสกสรรค์เดินทางไปเยือน 

ได้แก่ ฉากเมืองในประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศจีน และประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยจะให้รายละเอียดเก่ียวกับสภาพบ้านเมืองด้านส่ิงก่อสร้าง วฒันธรรมและวิถี

ชีวิตของผู้คนในสงัคมท่ีเสกสรรค์ได้พบเห็นหรือมีปฏิสมัพันธ์ด้วย เช่น ฉากเมืองในประเทศลาว 

เสกสรรค์ให้รายละเอียดของสภาพบ้านเมืองท่ีได้พบเห็นระหวา่งทาง 

 

 ...ผมเดินผ่านหน้าโรงพยาบาลของหลวงพระบางมุ่งไปทางตลาด    จากนัน้ก็เลีย้วเข้าสูถ่นน

 สายหน้าวงัตรงสีแ่ยกข้างโรงแรมภูศรี...โรงแรมดงักลา่วมีลกัษณะเป็นตกึโบราณสมยัอาณา-

 นิคมไม่ใหญ่โตนัก แต่ก็มีเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมยคุนัน้ และไม่มีการตกแต่งที่เกินเลย...จาก

 สีแ่ยกข้างโรงแรมภูศรี ผมเดินผ่านหน้าพระราชวงัและทางขึน้พระธาตภุูศรี ไปสูย่่านขายของ

 ที่ระลกึและเกสต์เฮาส์ซึง่มีชาวตะวนัตกนัง่จิบชากาแฟกนัอยู่หนาตา      จะว่าไปแล้วบริเวณ

 ของหลวงพระบางสว่นนีน้บัว่ามีริว้รอยของอดีตที่เคยเป็นอาณานิคมฝร่ังเศสมากที่สดุ     ตวั

 อาคารสองข้างถนนล้วนเป็นตกึทรงฝร่ัง    ย่ิงได้รับการตกแต่งรือ้ฟืน้ให้เป็นคาเฟ่เรสตวัรองต์ 

 และมีบรุุษสตรีผมสทีองนั่งกินด่ืมด้วยแล้ว  บรรยากาศที่ปรากฏก็แทบจะไม่แตกต่างอะไรกบั
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วนัที่ถอดหมวก, 110 – 115. 
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 ถนนบางสายในชานกรุงปารีส   คงมีแต่พระ เณรที่เดินผ่านไปมาเป็นระยะๆ เท่านัน้ ที่ยํา้

 เตือนให้ผมรับรู้ว่าที่นี่คือเมืองเลก็ๆ แห่งหนึง่ในเอเชียอาคเนย์...24   

 

   เสกสรรค์ให้รายละเอียดของฉากเมืองในประเทศลาว บริเวณพระราชวงั

และพระธาตภุศูรีซึ่งมีย่านขายของ ท่ีพกั เป็นแหลง่ท่องเท่ียวของชาวต่างชาติ ท่ีหากไม่มีพระสงฆ์

และเณรปรากฏย่านดังกล่าวก็แทบจะไม่แตกต่างจากเมืองในประเทศยุโรป ฉากเมืองใน

ตา่งประเทศสว่นใหญ่จะเกิดจากการบนัทึกเร่ืองราวท่ีเสกสรรค์ได้พบเห็นระหวา่งการเดินทาง และ

นอกจากฉากดงักลา่วจะใช้นําเสนอเร่ืองราวท่ีเป็นบนัทึกการเดินทางไปต่างประเทศของเสกสรรค์

แล้ว ยงัใช้สําหรับนําเสนอเร่ืองราวท่ีเป็นทศันะของเสกสรรค์ท่ีมีต่อประเด็นต่างๆ จากส่ิงท่ีพบเห็น

ระหวา่งเส้นทางเหลา่นี ้

 

   ฉากสงัคม / ฉากเมืองในเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิต มี 5 ฉาก ได้แก่ 

ฉากสงัคมชนบท ฉากสงัคมกรุงเทพฯ ฉากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ฉากบ้านของเสกสรรค์ และ

ฉากเมืองในต่างประเทศ เสกสรรค์ใช้ฉากเหล่านีสํ้าหรับนําเสนอเร่ืองราวประวตัิชีวิตของตนเอง 

เร่ืองราวบนัทึกการเดินทาง และทศันะตอ่ประเดน็ตา่งๆ  

 

   1.1.2.2 ฉากธรรมชาติ 

   ฉากธรรมชาติท่ีเสกสรรค์เลือกมาใช้นําเสนอเร่ืองราวในเร่ืองเล่าจาก

ประสบการณ์ชีวิต มี 3 ฉาก ได้แก่ ฉากป่า ฉากทะเล/บึงนํา้ และฉากสรรพสิ่งในธรรมชาติ 

 

   ฉากป่า 

   ป่าเป็นฉากท่ีสําคญัและปรากฏเป็นหลกัเม่ือเสกสรรค์นําเสนอเร่ืองราว

ชีวิตในช่วงท่ีเป็นนักปฏิวตัิร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ ท่ีต้องดําเนินชีวิตอยู่ในป่าและภเูขาสงูเป็น

เวลากว่าห้าปี เสกสรรค์ให้รายละเอียดด้านสภาวะโดยรอบท่ีตนเองใช้ชีวิตอยู่ ส่ิงแวดล้อม 

อนัตรายท่ีเกิดขึน้ไมว่า่จะเป็นไฟป่า นํา้ป่า นอกจากนัน้ยงัให้รายละเอียดด้านวิถีชีวิตของมนุษย์ท่ี

ต้องดํารงอยู่ในป่า ทัง้การยงัชีพด้วยการลา่สตัว์ การอาบนํา้ในลําห้วย การรักษาพยาบาลและดแูล

กันและกันในยามป่วยไข้ รวมทัง้อารมณ์ความรู้สึกเงียบเหงาของคนท่ีต้องมาใช้ชีวิตในป่า เช่น 

ฉากป่าบริเวณท่ีเสกสรรค์กบัภรรยาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนั 
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 ...วนันัน้ปยุเมฆโอบกอดสนัภูร่องกล้าไว้อย่างนุ่มนวล แดดสายลอดช่องฟ้าลงมาสมัผัสยอด

 ไม้เขียวสว่างเป็นหย่อมๆ   ฟ้าด้านหนึง่ครึม้   ด้านหนึง่เทาเลอืน      และยงัมีอีกด้านหนึง่ใส 

 กระจ่าง...ผมอยู่ปะปนกบัชาวม้ง   อยู่กบัผู้หญิงคนหนึง่ที่ผมรัก  อยู่กระต๊อบไม้ไผ่ใต้หินร่อง

 กล้าน้อยลงมาราวหนึง่ชัว่โมงเดิน   เราอยู่ที่นัน่นานเกินหนึง่ปี  นานพอที่จะเก่ียวข้าวได้หนึง่

 ฤด ูปลกูผกัได้สีห้่าแปลง และเป็นไข้ป่าได้หลายเดือน...ไร่ผกัของเราอยู่ต่ําจากที่พกัลงไปอีก

 เลก็น้อย    ข้ามเนินเตีย้ไปอีกลกูเป็นลาํห้วยเย็นเฉียบ   เป็นที่ที่เราไปอาบนํา้ด้วยกนั...ไข้ป่า

 ครอบครองเลอืดเนือ้ของผู้อยู่เกือบตลอดปี มนัเป็นปีศาจร้ายตรงต่อเวลาที่สดุเม่ือได้เวลาไข้

 ขึน้ก็มาเยือนราวกบันัดกนัไว้   เธอจะเอาผ้าห่มทุกผืนที่มีอยู่มาคลมุร่างผมเปิดเฉพาะช่องให้

 หายใจ เพิ่มฟืนที่กองไฟกลางกระต๊อบจนเปลวสเีหลอืงแดงนํา้เงินพุ่งขึน้สงู...25  

 

   ฉากข้างต้นเสกสรรค์ให้รายละเอียดเก่ียวกับสภาพแวดล้อม สภาพ

อากาศบริเวณป่าท่ีตนเองและครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ นอกจากนัน้ฉากดงักล่าวยังรวมถึงวิถีชีวิตของ

คนท่ีอาศยัอยู่ในป่า ดํารงชีวิตด้วยการปลกูข้าวปลกูผกั และเผชิญกบัไข้ป่าซึ่งเป็นภาวะท่ีค่อนข้าง

ลําบากและอนัตรายขึน้เป็นเท่าตวัเม่ือเกิดขึน้กลางป่าเช่นนี ้

 

 ...วนัหนึง่เฮลคิอปเตอร์ของฝ่ายรัฐบาลเข้ามายิงกราดในบริเวณที่เราพกัอยู่ เสียงปืนกลหนกั

 รัวพรืดๆ   อยู่ไม่ไกลนัก...ผมก็มดัลกูน้อยขึน้หลงั    มือหนึง่ถืออาร์ก้าอีกมือหนึง่จงูหญิงสาว

 ที่มาตกระกําลาํบากอยู่ด้วยกนั  เราเดินออกจากกระต๊อบไปอย่างไม่รู้เหนือรู้ใต้  ในที่สดุก็ไต่

 ลดัขึน้สนัเขาไปลกูหนึง่ อาศยัจอมปลวกใหญ่เป็นที่กําบัง...26  

 

   นอกจากป่าจะเป็นสถานท่ีท่ีเสกสรรค์ดําเนินชีวิตอยู่ ป่ายังเป็นสถานท่ีท่ี

เตม็ไปด้วยอนัตรายโดยเฉพาะในช่วงท่ีเป็นนักปฏิวตัิ เป็นฉากของภาวะสงครามและการสู้รบ ซึ่ง

เสกสรรค์ต้องพยายามรักษาทัง้ชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัย ดงัเช่นฉากป่าในการ

เดินทางของเสกสรรค์เพ่ือออกมามอบตวักบัทางการ 

 

 ...ผมและเพื่อนๆ    อีกแปดคนเดินลงจากสนัเขาสงูมาถงึริมห้วยขาแข้งตอนบนในเวลาใกล้ 

 เที่ยง ฝนมรสมุตกต่อเนื่องกนัมาหลายวนั บางทีก็สาดกระหนํ่าเหมือนกบัจะละลายภูเขาทัง้
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เดินป่าเสาะหาชีวติจริง, 49 – 50. 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้, 111. 
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 เทือกให้พงัครืนลงมา   บางช่วงก็โปรยเป็นละอองนุ่มตัง้แต่เช้าจรดเย็น  แม้ในยามที่ฝนขาด

 เม็ดป่าทัง้ป่าก็ยงัครึม้ชืน้ราวกบัโรงละครที่ถกูทิง้ร้าง        กลุม่ใบไม้เก่าและขอนผอุุ้มนํา้อบ 

 ร่ําจมูกพวกเรามาตลอดทาง   ...   นํา้ในลาํห้วยกําลงัอยู่ในระดบัสงูสดุของช่วงปลายฤดูฝน 

 กระแสนํา้ขุ่นข้นราวกบัทะเลโคลนเดือดพล่าน   มนัท่วมทบัล้นหลากออกมาไกลทัง้สองฟาก

 ฝ่ัง ตลอดแนวลาํห้วยมีพุ่มไม้ที่จมปร่ิมปรากฏให้เห็นกระจดักระจาย มนัโยกสะท้านอยู่ไปมา

 เหมือนผู้คนที่กําลงัตะเกียกตะกายร้องขอความช่วยเหลอื  ไม้บางต้นลอยมาจากเหนือนํา้ทัง้

 รากทัง้โคน  บ้างก็งัดอยู่กบัพุ่มที่ยงัไม่ถกูถอน  ที่ฝ่ังตรงข้ามเยือ้งไปจากเส้นทางของพวกเรา

 เลก็น้อย       เหีย้ขนาดใหญ่มากตวัหนึง่ถกูพดัมางัดติดกับก่ิงไม้     ผลบุๆ โผล่ๆ  อยู่ตามแรง 

 กระชากของสายนํา้    จะปีนขึน้ฝ่ังก็ไม่ไหว   จะปลดตัวให้ลอยไปตามสายนํา้เช่ียวก็ทําไม่ได้ 

 ดเูป็นภาพที่น่าเวทนาไม่น้อย...27  

 

   จากตวับทข้างต้นเสกสรรค์ให้รายละเอียดฉากป่าในเส้นทางท่ีตนเองกับ

เพ่ือนเดินทางผ่านเพ่ือออกมามอบตวักับทางการอย่างค่อนข้างละเอียด เป็นป่าในช่วงหน้าฝน 

สายนํา้เช่ียวกราก เป็นสภาพท่ีอนัตรายตอ่ส่ิงมีชีวิตทัง้กบัสตัว์ป่าและกบัคนท่ีกําลงัเดินทาง 

   นอกจากฉากป่าจะใช้สําหรับนําเสนอเร่ืองราววิถีชีวิตของเสกสรรคใ์นชว่ง

ท่ีเป็นนักปฏิวัติ เป็นนักรบป่าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ในป่าแล้ว ฉากป่ายังปรากฏในการ

นําเสนอเร่ืองราวจากการเดินทางและการทํากิจกรรมกลางแจ้งของเสกสรรค์ด้วย เช่น การเดินป่าท่ี

ต้องลดัเลาะไปตามเขา ข้ามลําห้วย ซึ่งให้ทัง้ภาพและเสียงท่ีปรากฏในฉากนี ้

 

 ...เราเดินลงเขากนัไปเร่ือยๆ ด้วยความลาดชนัที่น้อยกว่าเดิม  ทว่าด้วยความยักเยือ้งที่เพิ่ม 

 ขึน้ กระทัง่สกัพกัใหญ่ๆ   จงึมาถงึสว่นลกึสดุของหบุเขาซึ่งมีลกัษณะเป็นลาํห้วยแห้งเต็มไป

 ด้วยหินก้อนใหญ่ๆ  ขรุขระแหลมคม...เสยีงนํา้ภูเขาไหลเซาะไปตามซอกหิน  ทําให้พวกเรา 

 ทกุคนรู้สกึชุ่มช่ืนขึน้หลายสว่น...เราเดินเลาะริมห้วยขึน้ไปสกัครู่หนึ่งก็ถงึจุดที่จะต้องข้ามไป

 ยงัฟากตรงข้าม ทัง้นีโ้ดยอาศยัสะพานที่ธรรมชาติสร้างไว้ให้ สะพานที่ผมว่านีไ้ม่ใช่อะไรอื่น 

 หากคือต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ล้มลงมาพาดลําห้วยพอดี            ก่ิงก้านสาขาของมนัย่ืนออกมา

 ระเกะระกะ...28   

 

   จะเห็นได้วา่เสกสรรค์เลือกใช้ฉากป่าในการนําเสนอเร่ืองราวประวตัิชีวิต 

                                                             
 

27
 เร่ืองเดียวกนั, 17 – 18. 

 
28

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เพลงเอกภพ, 97 – 98. 
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ของตนเอง โดยเฉพาะในช่วงท่ีเป็นนักปฏิวตัิร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ ให้รายละเอียดเก่ียวกับ

สถานท่ี สภาพแวดล้อม ความอนัตราย ปฏิกิริยาและอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อฉากและบรรยากาศ

ภายในฉากเหลา่นัน้ 

 

   ฉากทะเล / บึงนํา้ 

   เสกสรรค์ใช้ฉากทะเล บึงนํา้ ตลอดจนแหล่งนํา้ต่างๆ สําหรับนําเสนอ

เร่ืองราวท่ีเป็นบันทึกจากการเดินทาง และการทํากิจกรรมตกปลาทัง้ในประเทศไทยและ

ตา่งประเทศ รวมทัง้ยงัเป็นฉากสําหรับให้เสกสรรค์ได้คิดทบทวนอดีตและชีวิตของตนเอง การใช้

ฉากทะเลและบึงนํา้ในเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิต เช่น การลอ่งทะเลตกปลาท่ีจงัหวดัตรัง 

 

 ...ลมแรงขึน้อีกระดบัหนึง่จนยอดคลืน่แตกเป็นฟองขาว           แดดเปรีย้งเผาแขนขาผมจน

 กลายเป็นสีสกุก่ํา...ฟ้าแลบแปลบปลาบอยู่ทางซีกแผ่นดินใหญ่   ทัง้หมดกลายเป็นม่านทบึ

 เทา  พร่าเลอืนและคุกคาม   ผมเห็นปยุเมฆขึน้แปรรูปไปมา ราวกับจะร่ายระบําอยู่บนสรวง

 สวรรค์...เรือของเราเข้าสูแ่นวฝนประมาณบ่ายสีโ่มง  พลนัทกุสิง่ทุกอย่างรอบๆ ตวัก็เปลีย่น 

 ไปอย่างสิน้เชิง    นํา้กบัฟ้าบรรจบกนัรอบทิศทางทําให้เรารู้สกึเหมือนกําลงัฝ่าลํา้เข้าสูพ่ืน้ที่

 หวงห้ามของผู้ มีฤทธิ ์ สกัท่านหนึง่   สายฝนกระหนํ่าผิวทะเลกระฉูดกระเซ็นเห็นเป็นแถวเป็น

 ลายละลานตา เสียงคํารามครืนโครมกระหึม่อยู่รอบทิศทางประสานกบัเสยีงเคร่ืองยนต์และ

 คลืน่ที่กระหนํ่าอยู่ทางหวัเรือ กลายเป็นบทเพลงประสานเสยีงที่เซาะลกึถงึวิญญาณ...29  

    

   เสกสรรค์ให้รายละเอียดฉากทะเลท่ีแปรปรวนอย่างละเอียดทัง้ภาพของ

ท้องฟ้าท่ีมีฟ้าแลบ หมูเ่มฆท่ีเปล่ียนรูปไปตามกระแสลม สายฝนท่ีกระหน่ํากระทบกับผิวนํา้ทะเล 

เสียงของฟ้าร้องและเสียงเคร่ืองยนต์ท่ีดงัอยู่รอบทิศ  

 

 ...ลมพดัแรงแม้ว่าเราจะอยู่ในอ่าว    ฟ้าครึม้ชืน้เหมือนแววตาคนร้องไห้    สว่นคลืน่นัน้ก็สงู

 พอที่จะทําให้คนขบัเรือหางยาวเสยีหน้าอยู่หลายครัง้  หวัเรือมุ่งหน้าไปทางทิศตะวนัตก ลม

 พดัมาจากทิศเหนือ ด้วยเหตนุีม้นัจงึพาฝอยคลืน่กระเซ็นเข้ามาทางกราบขวาตลอดเวลา ไม่

 นานนกัทกุคนก็เปียกปอนราวเดินทางกลางสายฝน ผมพลนันึกถงึบทกวีที่ตวัเองแต่งทิง้ไว้...

 ผมออกทะเลครัง้ก่อนเม่ือเดือนมีนาคม      นบัถงึเที่ยวนีก็้กว่าคร่ึงปีเลก็น้อย      ตลอดเวลา

                                                             
 

29
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เร่ร่อนหาปลา, 126 – 127. 
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 ประมาณ 6 เดือนที่ผ่านมา    เร่ืองราวหลายหลากได้ประดังกนัเข้ามาในชีวิตทัง้ที่เป็นชะตา

 กรรมส่วนรวมและสว่นตัว...30 

 

   นอกจากทะเลจะเป็นฉากหลกัของการทํากิจกรรมกลางแจ้งของเสกสรรค์

แล้ว ยงัเป็นฉากให้เสกสรรค์ได้คิดทบทวน พิจารณาชีวิตและเร่ืองราวต่างๆ ด้วยดงัท่ีปรากฏในตวั

บทข้างต้น จะเห็นว่าเสกสรรค์ให้รายละเอียดของทะเลในวันท่ีฝนตกและคลื่นลมแรง และ

ท่ามกลางบรรยากาศของการเดินทางดงักล่าวก็ทําให้เสกสรรค์หวนนึกถึงบทกวีและเร่ืองราวใน

ชีวิตของตนเอง 

    

   ฉากสรรพส่ิงในธรรมชาติ 

   สรรพส่ิงในธรรมชาติเป็นฉากท่ีมิได้ปรากฏในทางกายภาพ คือธรรมชาติ

ในท่ีนีไ้มไ่ด้เป็นฉากในเชิงสถานท่ีท่ีเสกสรรค์มีปฏิสมัพนัธ์ มีการกระทํา หรือเกิดเหตกุารณ์ตา่งๆ ใน

ฉากนัน้ แตเ่ป็นฉากท่ีเกิดขึน้จากการเปรียบเทียบ เช่ือมโยงความคิดในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะ

ประเด็นทางปรัชญา จิตวิญญาณของเสกสรรค์กับสรรพส่ิงและความเป็นไป สภาวะต่างๆ ใน

ธรรมชาติ จนเสมือนว่าธรรมชาติท่ีถูกนํามาเช่ือมโยงเปรียบเทียบนัน้เป็นฉากให้กับการนําเสนอ

ความคิด เช่น การสร้างความสงบให้กับจิตใจด้วยการออกเดินทางและพิจารณาเรียนรู้จากส่ิง

รอบตวั 

 

 ...ภเูขาสงูตระหง่านคงให้อะไรได้ไม่มาก   ถ้าจดุหมายของท่านอยู่แค่ขึน้ไปพิชิตมนั    แต่ถ้า

 ยามไต่เลาะสูค่วามสงูในใจท่านมีเพียงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัเองกบัก้าวถดัไป บางทียาม

 นัน้ท่านอาจห่างไกลห้วงทกุข์มาหลายก้าวแล้ว     ย่ิงในสาํนกึท่านว่างเปลา่ปราศจากความ

 ต้องการ ไม่มีแม้แต่ความคิดจะไปให้ถึงที่ไหน บางทีตอนนัน้ท่านอาจ “ถงึแล้ว” ยงัที่ที่ตนเอง

 แสวงหา  ยามดกึสงดัเม่ือเอนร่างกบัเนือ้ดิน    ท่านกลบัพบว่าตวัเองเป็นหนึง่เดียวกบัเนือ้ฟ้า 

 ร่างกายถูกโอบล้อมด้วยหมู่ดาวพราวระยบั  แต่ใจลกึกลบัลอยลอ่งไปกบัดาวบางดวงซึง่บาง

 ทีอาจเป็นบ้านเกิดดัง้เดิม เช่นเดียวกบัในยามที่ท่านเลอืกออกสูท้่องทะเล เกาะแก่งแหลง่พกั

 ทัง้หลายประดามีอาจช่วยอะไรไม่ได้มากนกั       หากในห้วงนกึของท่านไม่ได้คิดฟันฝ่าทะเล

 ทกุข์       แต่ถ้ายามใดที่ท่านพาเรือฟันฝ่าผ่านคลืน่ลกูโตไปได้ทีละลกูโดยไม่กงัวลถงึคลืน่ลกู

 ถดัไป ยามนัน้ “เรือ” ในใจของท่านอาจใกล้ถงึฝ่ังธรรม      หรือไม่ท่านก็อาจเป็นเช่นเดียวกบั

 มหาสมทุรที่เหลอืบแลเปลอืกนอกของตนอย่างไม่ยินดียินร้าย    เกลยีวคลืน่ผ่านมาแล้วผ่าน

                                                             
 

30
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เพลงเอกภพ, 161 – 162. 
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 ไป   แต่เนือ้ในของทะเลกว้างยงัคงเดิม     เม่ือเดินเลาะหาดทรายในความมืดโดยไม่สนใจว่า

 ตนเองกําลงัอยู่ที่ไหน บางทีท่านอาจได้ยินเสียงสวดมนต์แว่วมาจากความลกึ และท่านย่อม

 รู้ดีว่านี่เป็นคําอวยพร...31 

 

   ตัวบทข้างต้นจะเห็นว่า เสกสรรค์ นําเสนอความคิดเ ก่ียวกับการ

ปรับเปล่ียนความคิดเพ่ือผอ่นคลายจิตใจให้เกิดความสงบโดยเช่ือมโยงกบัธรรมชาติในการเดนิทาง 

ไมว่า่จะเป็นภเูขา ท้องฟ้า หาดทราย และทะเล เช่น การมีสติอยู่เพียงลกูคล่ืนท่ีกําลงัเผชิญ โดยไม่

กงัวลกบัคล่ืนลกูอ่ืนย่อมเป็นการฝึกจิตให้อยู่กบัปัจจบุนัขณะเท่านัน้ เป็นต้น การนําเสนอความคิด

โดยเช่ือมโยงกับธรรมชาติอยู่ตลอดเร่ืองจึงเป็นเสมือนฉากของการแสดงความคิดของเสกสรรค์ 

ทํานองเดียวกบัการนําเสนอความคิดเร่ืองการก้าวข้ามความเจ็บปวดและความทกุข์ในชีวิต 

 

 ...ทําไมไม่มอบตวัให้บาดแผล  โดยจ้องแลให้เต็มตา แล้วร่ายรํากบักาลเวลา  เพื่อฟันฝ่าทกุ

 ผองภัย   ที่สาํคญัคือมอบใจให้กบัทกุปรากฏกรรม   ก้าวสูท่วารธรรม   และน้อมนบัรับผู้อื่น

 มาร่วมทาง  แล้วเธอจะพบว่าตวัตนท่ีปลดวางคือบาดแผลที่ปลอ่ยปลง    เธออาจใช้สองมือ

 ประคองโลก  เพื่อลบรอยโศกที่ยดึไว้  เพราะวนัที่เธอรู้จกัให้ คือวนัที่เธอได้รับคืน เธอจะเป็น

 ดงัป่าใหญ่ที่ถกูไฟผลาญเผาระทม ได้ฝนพร่างพรมกู้ ฟืน้ เธอจะเป็นดงัรอยทรายใต้ฟองคลืน่ 

 เหมือนถกูกลนืแต่หวนกลบัสูค่วามงาม...ในร่มไม้ไพรพฤกษ์ เธอจะผนกึกบัเสยีงนก ร่วมโบย

 บินกบัวิหค  เพื่อเกาะก่ิงปัจจบุนั  เธอร่อนลงจากความฝัน  เพื่อชมสวนแห่งความจริง...เช่นนี ้

 เอง เม่ือสายนํา้แผ่วลบูไล้ผิวนํา้และรอยชํา้บนหาดทราย ยามนัน้ฟองคลืน่จะสลายทุกริว้รอย

 ที่หาดมี   อ้อมกอดแห่งมหานทีจะโอบรัดพสธุา   ด้วยรักอนัสบืทอดธํารงมา  จากมารดาแห่ง

 จกัรวาล...32  

 

   จากตวับทข้างต้นเสกสรรค์นําเสนอความคิดเร่ืองการก้าวข้ามความทุกข์

ในชีวิตด้วยการอยู่กับความเป็นจริง ยอมรับความเจ็บปวด จากนัน้เวลาจะช่วยบรรเทาความ

เจ็บปวดดงักล่าวได้เอง เสกสรรค์นําเสนอโดยเช่ือมโยงกับธรรมชาติและภาวะต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ใน

ธรรมชาติ ไมว่า่จะเป็นผืนป่าท่ีถกูไฟป่ามอดไหม้ ย่อมคนืกลบัสูส่ภาพท่ีสวยงามดงัเดิมหลงัจากฝน

ตกลงมาชะล้างและคืนความสดช่ืนให้แก่ผืนป่าอีกครัง้ หรือร่องรอยตา่งๆ บนผืนทรายย่อมกลบัคืน

สูค่วามราบเรียบดงัเดิมอีกครัง้หลงัจากคล่ืนซดันํา้ทะเลมาลบรอยเหลา่นัน้ การอยู่กบัความเป็นจริง

                                                             
 

31
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ผ่านพบไม่ผูกพนั, 128 – 131. 

 
32

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, บุตรธิดาแห่งดวงดาว, 109 – 112. 



 

238 

 
แม้จะเป็นความจริงท่ีเจ็บปวดก็ตาม แตก่็ย่อมดีกวา่การหลอกตนเองด้วยความฝันท่ีสวยงาม  โดย

เช่ือมโยงความคิดนีก้บันกท่ีโบยบินชมสวน ดงันัน้แล้วธรรมชาติท่ีเสกสรรค์นํามาเช่ือมโยงจึงถือได้

วา่เป็นฉากหลกัของการนําเสนอความคิด 

 

   ฉากธรรมชาติท่ีเสกสรรค์เลือกนํามาใช้ในเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิต 

มี 3 ฉาก ได้แก่ ฉากป่า ฉากทะเล / บึงนํา้ และฉากสรรพสิ่งในธรรมชาติ โดยฉากดงักล่าวใช้

สําหรับนําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับประวตัิชีวิตของเสกสรรค์ บันทึกการเดินทางซึ่งเป็นการเดิน

ทางเข้าป่าหรือออกทะเล และการทํากิจกรรมกลางแจ้ง รวมทัง้เร่ืองราวความคิดเก่ียวกับประเด็น

ชีวิต ปรัชญา จิตวิญญาณ  

 

  ฉากท่ีใช้สําหรับนําเสนอเร่ืองราวในเร่ืองเล่านัน้มีทัง้ฉากท่ีปรากฏอยู่จริง คือมี

เหตุการณ์ การกระทํา มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเสกสรรค์กับฉาก และฉากท่ีเกิดจากการ

เปรียบเทียบเช่ือมโยงเสมือนว่าเป็นฉากหลกัของการนําเสนอความคิด บทบาทและความสําคญั

ของฉากท่ีมีต่อการนําเสนอเร่ืองราวและการประกอบสร้างอตัลกัษณ์ในเร่ืองเล่าไม่ได้เป็นเพียง

ตําแหน่งแห่งท่ีให้เ ร่ืองราวต่างๆ เกิดขึน้เท่านัน้ แต่ฉากยังมีบทบาทในด้านการสร้างอารมณ์

ความรู้สกึให้กบัเร่ืองท่ีนําเสนอ และบทบาทในด้านกําหนดการกระทําของตวัละครซึ่งในท่ีนีก้็คือ

เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ 

 

  สําหรับบทบาทในด้านการสร้างอารมณ์ความรู้สกึนัน้ จะเห็นวา่เสกสรรค์บรรยาย

ให้รายละเอียดฉากคอ่นข้างชดัเจน ไมว่า่จะเป็นรายละเอียดด้านกายภาพของสถานท่ี บรรยากาศ

ภายในฉาก ปฏิกิริยาของตัวละครในฉากหรือพืน้ท่ีเหล่านัน้ ซึ่งหลายกรณีการบรรยายฉากก็

สอดคล้องกบัเร่ืองราวท่ีกําลงันําเสนอ สมัพันธ์กับอารมณ์ของตวัละครและเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ใน

ฉากนัน้ ดังนัน้รายละเอียดของฉากจึงมีส่วนขับเน้นอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครในเร่ืองท่ี

นําเสนอให้ชดัเจนและมีนํา้หนกัมากย่ิงขึน้ เช่น การนําเสนอเหตกุารณ์ท่ีเสกสรรค์แจ้งข่าวเร่ืองการ

สอบติดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ให้แมท่ราบ 

 

 ...ทนัทีที่เท้าแตะพืน้   ผมก็ว่ิงตรงมาบ้านซึง่อยู่ห่างที่รถจอดไม่เท่าความกว้างของแม่นํา้  มนั

 เป็นบ้านที่ดัดแปลงมาจากโรงเลีย้งเป็ด    หลังคาส่วนใหญ่ยังมุงจาก    เสริมสังกะสี

 เฉพาะส่วนที่ใช้หลับนอน     แม่กําลงัดองฝร่ังใสไ่หเหมือนกับบ่ายวนัอื่นๆ...ผมรีบแจ้งข่าว
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 ให้ทกุคนรู้พร้อมทัง้คาดหวงัคําชมเชย... “ไอ้เปรียวเอ๊ย  ทําไมเอ็งทะเยอทะยานอย่างงี ้ข้าจะ

 เอาตงัค์ที่ไหนมาส่งเอ็งเรียน แค่หาเลีย้งไปวนัๆ ก็จะตายอยู่แล้ว    เปิดเทอมนี่ยงัไม่รู้จะหาที่

 ไหนมาให้ไอ้สามคนเลก็เลย   ธรรมศาสตร์ไม่ใช่โรงเรียนวัดกลางฯ นะโว้ย”     หญิงวยัห้าสบิ

 รําพนัด้วยดวงตาแดงๆ   ทัง้บ้านเงยีบกริบ มีแต่เสียงฟืนปะทุและนํา้สีย้อมผลไม้เดือด

 ล้นลงขอบเตา...33  

 

  จากเหตุการณ์ข้างต้นจะเห็นว่าการแจ้งข่าวของเสกสรรค์เป็นการสร้างความ

ลําบากให้กบัครอบครัวมากขึน้ ตวัละครในเหตกุารณ์ต่างเป็นทุกข์กับเหตกุารณ์ดงักล่าว แม่เป็น

ทุกข์เพราะมีภาระรายจ่ายมากขึน้ ขณะท่ีเสกสรรค์เป็นทุกข์เพราะผิดหวังเน่ืองจากไม่ได้รับคํา

ชมเชย และความสขุความภาคภมิูใจของตนเองกลบัเป็นเร่ืองท่ีสร้างความเดือดร้อนให้กบัแม ่ 

  เม่ือพิจารณาฉากในเหตุการณ์นีก้็มีความสอดคล้องไปในทํานองเดียวกัน 

กลา่วคือ เสกสรรค์ให้รายละเอียดของบ้านท่ียังคงมงุแฝกบางส่วน และสร้างขึน้จากโรงเลีย้งเป็ด 

เป็นเคร่ืองบ่งบอกวา่ครอบครัวยากจน ดงันัน้ เม่ือการศกึษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ต้องใช้เงิน

จํานวนมาก จึงสมเหตสุมผลท่ีแม่จะกังวลและเป็นทุกข์ ขณะเดียวกันฉากท่ีเสียงสนทนาของตวั

ละครเงียบลงทนัที มีเพียงเสียงของฟืนปะทไุฟและนํา้สีเดือดล้นขอบเตากระทบไฟเท่านัน้ แสดงให้

เห็นถึงภาวะท่ีเงียบงนัของตวัละคร ฉากในเหตกุารณ์ดงักล่าวจึงย่ิงเน้นยํา้อารมณ์ความรู้สึก และ

บรรยากาศความทุกข์ของตัวละครทัง้สองฝ่ายมากขึน้ ทํานองเดียวกับการให้รายละเอียดฉาก

ธรรมชาติในเหตกุารณ์ท่ีเสกสรรค์เดินทางออกจากป่าเพ่ือมามอบตวักบัทางการ 

 

 ...นํา้ในลาํห้วยกําลงัอยู่ในระดบัสงูสดุของช่วงปลายฤดูฝน          กระแสนํา้ขุ่นข้นราวกับ

 ทะเลโคลนเดือดพล่าน มนัท่วมท้นหลากออกมาไกลทัง้สองฟากฝ่ัง ตลอดแนวลําห้วยมี

 พุ่มไม้ที่จมปร่ิมปรากฏให้เห็นกระจดักระจาย มันโยกสะท้านอยู่ไปมาเหมือนผู้คนท่ี

 กําลังตะเกียกตะกายร้องขอความช่วยเหลือ     ไม้บางต้นลอยมาจากเหนือนํา้ทัง้รากทัง้

 โคน    บ้างก็งดัอยู่กบัพุ่มที่ยงัไม่ถกูถอน     ที่ฝ่ังตรงข้ามเยือ้งไปจากเส้นทางของพวกเราเลก็ 

 น้อย     เหีย้ขนาดใหญ่มากตัวหน่ึงถกูพัดมางดัติดกับกิ่งไม้     ผลุบๆ โผล่ๆ อยู่ตาม

 แรงกระชากของสายนํา้  จะปีนขึน้ฝ่ังก็ไม่ไหว จะปลดตัวให้ลอยไปตามสายนํา้เช่ียว

 ก็ทําไม่ได้  ดูเป็นภาพที่น่าเวทนาไม่น้อย  มันเป็นเหีย้ท่ีโตเต็มท่ี และคงจะผ่านอะไร

 มามากก่อนที่จะถกูกระแสนํา้ตรึงไว้...ความกว้างของลาํห้วยขาแข้งยามนีด้เูหมือนจะไม่มีที่

 สิน้สดุ           ผมรู้สกึเหมือนกบัว่าตวัเองกําลงัใช้เวลาชั่วนิรันดรเพื่อที่จะข้ามพ้นลําไม้ไผ่ช่วง

                                                             
 

33
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, มหาวทิยาลัยชีวติ, 49 – 50. 
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 สดุท้ายซึง่โค้งลงใต้ผิวนํา้มากกว่าช่วงใดๆ       กระแสนํา้เย็นยะเยียบพัดผ่านข้อเท้าของ

 ผมราวจะผลักไสให้ไปจากที่น่ีเสียโดยเร็ว      ขณะเดียวกันสะพานก็โยกไกวไปมา

 คล้ายจะรังเกียจก้าวยํ่าของผู้ปราชัย...34 

 

  การให้รายละเอียดฉากในเหตกุารณ์ท่ีเดินทางออกจากป่ามามอบตวัก็สอดคล้อง

และสมัพนัธ์กบัอารมณ์ความรู้สกึและเหตกุารณ์ท่ีกําลงัเกิดขึน้กับเสกสรรค์ กล่าวคือ เหตกุารณ์ท่ี

นําเสนอนัน้เป็นเร่ืองท่ีทําให้เสกสรรค์เป็นทกุข์ เจ็บปวด ฉากก็เสริมเน้นบรรยากาศดงักลา่วด้วย ไม่

วา่จะเป็นเหีย้โตเตม็วยัท่ีติดกบัก่ิงไม้กลางสายนํา้ท่ีเช่ียวกราก จะขึน้ฝ่ังหรือลอยไปตามกระแสนํา้ก็

ไมส่ามารถทําได้ พุ่มไม้ปร่ิมนํา้ท่ีคล้ายคนร้องขอความช่วยเหลือ ซากต้นไม้ท่ีแตกหักเสียหายจาก

แรงนํา้ ความรุนแรงโหดร้ายของฉากธรรมชาติเหลา่นีซ้ึ่งเกิดขึน้ระหว่างการเดินทางมามอบตวักับ

ทางการขบัเน้นและตอกยํา้ภาวะท่ีเสกสรรค์กําลงัเผชิญ คือ ความรู้สกึพ่ายแพ้ เจ็บปวดท่ีต้องยอม

จํานนออกมามอบตวั และการดิน้รนหาทางออกให้กบัชีวิตตอ่จากนี ้

 

  นอกจากบทบาทด้านการขบัเน้นอารมณ์ความรู้สึกของเสกสรรค์แล้ว ฉากยังมี

บทบาทต่ออารมณ์ความรู้สึกและกําหนดการกระทําของเสกสรรค์ด้วย เช่น ฉากห้องเรียนใน

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ท่ีเสกสรรค์มีเร่ืองชกตอ่ยกบัรุ่นพ่ี 

 

 ...ในห้องที่ทกุวนันีเ้ป็นห้องสมดุเศรษฐศาสตร์    มีนักศึกษาชายสิบกว่าคนน่ังอยู่เป็นคร่ึง

 วงกลม แสงไฟในห้องทึบทึม  กลิ่นแอลกอฮอล์หึ่งคลุ้ ง   สายตาของทุกคู่จบัอยู่ที่ผม

 ขณะที่ก้าวเข้าไป    ไม่มีแววตาท่ีเป็นมิตรแม้แต่นิดเดียว    “นี่เรอะเสกสรรค์ เอ้า นัง่ซิ”    

 หนุ่มร่างเตีย้ลํ่าท่าทางเป็นพี่เบิม้เอ่ยขึน้  ผมดงึเก้าอีท้ี่วางอยู่เกะกะตวัหนึง่มานั่งตามคําเชิญ

 ...ผมพดูยงัไม่ทนัขาดคํา  ก็มีแก้วเหล้าใบหนึง่ลอยละลิว่มากระทบปากผมอย่างจงั...ผมเอา

 มือลบูริมฝีปากช้าๆ เลอืดข้นแดงรินหยดมาตามร่องนิว้  ผมรู้สกึเหมือนมีไฟลกุโชนอยู่ในเบ้า

 ตาของตนเอง...ถงึตอนนีผ้มลืมสนิทว่าคู่กรณีรอบตัวมีก่ีคน         กําปัน้ขวาลัน่ออกไปอย่าง

 รวดเร็ว “เพื่อนร่วมรุ่น” ผู้นัน้หงายหลงัลงไปทัง้เก้าอีท้กุคนลกุขึน้พร่ึบพร้อมกนั “เอามนัเลยพี่ 

 สัง่สอนมนัเสียบ้าง” เสยีงตะคอกคํารามดังมาจากรอบทิศ    สภาพในห้องช่างไม่ผิดอะไรกบั

 ฉากจําเจในภาพยนตร์ไทย...ผมรีบลุกขึน้ออกมาที่ระเบียง  พยายามหันหลังพิงกําแพง

 ด้านหน่ึง ตะโกนใส่คนเหลา่นัน้อย่างลมืตาย...35 

                                                             
 

34
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้, 18 – 28. 

 
35

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, มหาวทิยาลัยชีวติ, 65 – 66. 
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  ฉากห้องเรียนท่ีปรากฏในเหตกุารณ์ข้างต้นเป็นพืน้ท่ีปิดท่ีมีบรรยากาศอึดอดัและ

มืดอบั เห็นได้จากการให้รายละเอียดห้องเรียนวา่ “แสงไฟในห้องทึบทึม กล่ินแอลกอฮอล์หึ่งคลุ้ง”  

อีกทัง้คนท่ีรออยู่ในห้องซึ่งนัง่เป็นคร่ึงวงกลมก็เป็นสภาพกึ่งปิดตาย ไร้หนทางหนี ไม่เพียงแต่เป็น

พืน้ท่ีปิดท่ีไร้ทางหนีเท่านัน้ แตพื่น้ท่ีดงักลา่วยงัสร้างความรู้สกึไมป่ลอดภยัให้กบัเสกสรรค์ กลา่วคือ

เสกสรรคถ์กูโอบล้อมด้วยผู้คนท่ีมุง่ร้ายและไม่เป็นมิตรตัง้แต่เร่ิมเข้ามาสู่พืน้ท่ีนี ้ซึ่งปรากฏทัง้ทาง

แววตา คําพดู การกระทํา และตําแหน่งของการพดูคยุท่ีแยกเป็นสองฝ่ังในลกัษณะ “สิบตอ่หนึ่ง”  

  พืน้ท่ีปิดอย่างห้องเรียนทําให้เสกสรรค์รู้สึกไม่ปลอดภยั ถูกกดดนั คกุคาม อยู่ใน

ภาวะท่ีไมส่ามารถถอยหนีได้ ประกอบกบัลกัษณะนิสยัสว่นตวัของเสกสรรคท่ี์เป็นคนไมย่อมคน ไม่

ยอมถกูรังแก และปัจจยัจากพืน้ท่ีปิด ไร้ทางหนี และไม่ปลอดภยั จึงเป็นการบังคบัและกําหนดให้

เสกสรรค์ต้องสู้กลบัเท่าท่ีจะทําได้ แม้จะตกเป็นรองทัง้ในแง่จํานวนคนและพืน้ท่ีก็ตาม 

 

  ทํานองเดียวกับฉากป่าแม่สอดในช่วงท่ีพรรคคอมมิวนิสต์กับรัฐบาลยังคงทํา

สงครามกนัอย่างตอ่เน่ือง เป็นฉากท่ีกําหนดการกระทําของเสกสรรค์ให้ได้แสดงบทบาทของผู้ชายท่ี

เป็นทัง้สามีและพ่อ 

 

 ...บนเทือกเขาสงูของป่าแม่สอด      เราสามคนพ่อแม่ลกูถกูนํามาพกัในกระต๊อบไม่ไผ่ริมไร่

 ร้าง  มันเป็นกระต๊อบหลังเดียวในละแวกนัน้  นอกจากเพ่ือนซ่ึงทําหน้าที่ส่งข้าวส่งนํา้

 แล้วก็ไม่มีใครหน้าไหนได้รับอนุญาตให้เข้ามาในอาณาบริเวณ...วนัหนึง่เฮลิคอปเตอร์

 ของฝ่ายรัฐบาลเข้ามายิงกราดในบริเวณที่เราพักอยู่  เสียงปืนกลหนักรัวพรืดๆ อยู่ไม่

 ไกลนัก และเช่นเดียวกบัทกุวนั  เราอยู่กนัแค่สามคน ทางหนีทีไลไ่ปทางไหนก็ไม่รู้ทัง้สิน้  เม่ือ

 เห็นว่าสภาพรอบๆ  ตวัไม่ค่อยจะสู้ดีนัก  ผมก็มดัลกูน้อยขึน้หลงั  มือหนึง่ถืออาร์ก้าอีกมือหนึง่

 จงูหญิงสาวที่มาตกระกําลาํบากอยู่ด้วยกนั      เราเดินออกจากกระต๊อบไปอย่างไม่รู้เหนือรู้ใต้  

 ในที่สดุก็ไต่ลดัขึน้สนัเขาไปลกูหนึง่  อาศยัจอมปลวกใหญ่เป็นที่กําบงั ลกูอยู่บนหลงัเมียซุกอยู่

 ข้างๆ   ผมประทบัปืนประจญับานไว้แนบไหล ่  ไม่รู้อีกแล้วว่าตวัเองกําลงัรบกบัใคร รู้แต่ว่ากบั

 สามชีวิตนีผ้มจะไม่ยอมให้ฝ่ายไหนเข้ามากลํา้กรายเด็ดขาด...36  

 

  จากตวับทข้างต้นจะเห็นวา่ฉากซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศยัของเสกสรรค์นัน้เป็นพืน้ท่ีท่ีถูก

โดดเด่ียวให้แยกออกมาอยู่ตา่งหาก ห่างไกลจากผู้คน ดงันัน้ เม่ือในละแวกนีมี้เพียงเสกสรรค์กับ

                                                             
 

36
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เดินป่าเสาะหาชีวติจริง, 110 – 111. 
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ครอบครัวคือภรรยากบัลกูชายท่ียังเล็ก เสกสรรค์จึงจําเป็นต้องพึ่งตนเอง ทําทุกอย่างด้วยตนเอง 

รวมไปถึงการรักษาชีวิตของครอบครัว โดยเฉพาะอย่างย่ิงสถานการณ์ภายในป่าเวลานัน้ก็เป็น

พืน้ท่ีแห่งสงคราม เรียกได้วา่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลาง “เสียงระเบิดและควนัปืน” เส่ียงอนัตรายรอบด้าน  

  เช่นนัน้แล้วเม่ือสถานท่ีอยู่ของเสกสรรค์เป็นพืน้ท่ีท่ีถูกโดดเด่ียวและเต็มไปด้วย

อนัตรายจากภาวะสงคราม จึงบงัคบัและกําหนดให้เสกสรรค์ต้องทําทุกวิถีทางเพ่ือจะปกป้องชีวิต

ตนเองและครอบครัวอย่างสดุความสามารถ จึงเกิดเป็นภาพของเสกสรรค์ท่ีมือข้างหนึ่งถือปืน มือ

ข้างหนึ่งจูงภรรยา และแบกลกูไว้บนหลงั หนีระเบิดและกระสุนในป่าเอาชีวิตรอดแม้จะมีเพียง  

จอมปลวกเป็นท่ีกําบงักายก็ตาม 

  จะเห็นวา่ฉากท่ีปรากฏในเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์นัน้มิได้มี

ความสําคญัเพียงเป็นตําแหน่งแห่งท่ีของเหตกุารณ์เร่ืองราวต่างๆ แต่ยังมีบทบาทสําคัญท่ีช่วย

สร้างและขบัเน้นอารมณ์ความรู้สกึของเสกสรรค์รวมถึงตวัละครในเหตกุารณ์นัน้ อีกทัง้ยงัมีบทบาท

ในการกําหนดการกระทําของเสกสรรค์ด้วย 

 

  ฉากท่ีเสกสรรค์นํามาใช้ในเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตมีทัง้ฉากท่ีปรากฏอยูจ่ริง 

เป็นสถานท่ีท่ีมีเหตุการณ์ การกระทําเกิดขึน้ และฉากท่ีแม้จะไม่ได้มีเหตกุารณ์เกิดขึน้ แต่ก็ถูก

นํามาเช่ือมโยงกับเร่ืองราวท่ีนําเสนอ เสมือนว่าเป็นฉากหลกัของการนําเสนอความคิด ฉากท่ี

ปรากฏในเร่ืองเล่าสามารถจัดประเภทได้เป็น 2 ประเภท คือ ฉากสังคม/ฉากเมือง และฉาก

ธรรมชาติ ฉากท่ีเสกสรรค์เลือกใช้สําหรับนําเสนอเร่ืองราวแตล่ะประเภทนัน้มีบทบาทสําคญัตอ่การ

ประกอบสร้างและนําเสนออัตลักษณ์ของเสกสรรค์ คือสามารถเน้นยํา้อารมณ์ความรู้สึกของ

เสกสรรค์ในเหตกุารณ์ตา่งๆ และมีส่วนกําหนดการกระทําของเสกสรรค์ ทําให้การกระทําท่ีแสดง

ถึงอตัลกัษณ์ด้านตา่งๆ ปรากฏได้อย่างชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

 

  1.1.3 ผู้เล่าเร่ือง ตัวละคร มุมมองในการเล่าเร่ือง 

  เน่ืองจากผู้ เล่าเ ร่ือง ตัวละคร และมุมมองท่ีใช้ในการนําเสนอเร่ืองราวจาก

ประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์นัน้มีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนั ผู้ วิจยัจึงนําองค์ประกอบทัง้สามมา

พิจารณาและวิเคราะห์ร่วมกนั 

  เร่ืองเลา่ทกุเร่ืองย่อมมีผู้ เลา่เร่ือง (narrator) คือผู้ เล่าเร่ืองราว แม้ว่าผู้ เล่าเร่ืองจะ

ไมป่รากฏตวัในเร่ืองเลยก็ตาม แตก่็จะปรากฏในรูปของเสียงเลา่ของผู้ใดผู้หนึ่งกําลงัเลา่เร่ืองราวใน
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เร่ืองนัน้37 การเลือกใช้ผู้ เลา่เร่ืองท่ีแตกต่างกันย่อมจะทําให้ผู้อ่านรับรู้เร่ืองราวต่างกันออกไปด้วย 

เน่ืองจากผู้เลา่เร่ืองเป็นส่ิงท่ีควบคมุความรับรู้เร่ืองของผู้อา่น และผู้เลา่เร่ืองก็ไมใ่ช่ผู้ เขียน เน่ืองจาก

ผู้เขียนอยู่ “นอก” เร่ืองเลา่ ขณะท่ีผู้ เลา่เร่ืองนัน้อยู่ “ใน” เร่ืองเลา่38  

  กรณีของเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตเสกสรรคเ์ลือกใช้ผู้ เลา่เร่ืองประเภทท่ีเป็น

ตวัละครในเร่ือง (internal narrator) คือเป็นผู้เลา่เร่ืองของตนเอง เลา่เร่ืองราวท่ีได้ประสบมา39 และ

ในเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตนีท้ัง้ผู้ เขียน ผู้ เล่าเร่ือง และตวัละครในเร่ืองเล่าล้วนเป็นบุคคล

เดียวกนั คือ “เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ” 

  เร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตเป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวจากประสบการณ์ชีวิต

ของเสกสรรค์ด้วยตนเองในลกัษณะของอตัชีวประวตัิ คือเป็นการเล่าชีวิตของตนเอง ดงันัน้ผู้ เล่า

เร่ืองจึงเป็นคนเดียวกบัตวัละครหลกัของเร่ืองเลา่ ซึ่งก็คือตวัของเสกสรรค์เอง อีกทัง้ผู้ เลา่เร่ืองก็เป็น

คนเดียวกับผู้ เขียนด้วยเช่นกัน สรรพนามหลกัท่ีใช้ในการเล่าเร่ืองจึงเป็นสรรพนามบุรุษท่ี 1 คือ 

“ผม” ซึ่งหมายถึง “เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ” ทัง้ในบริบทของผู้เลา่เร่ือง ผู้ เขียน และตวัละครหลกัใน

เร่ืองเลา่ ดงัเช่นท่ีปรากฏในตวับทตอ่ไปนี ้

 

 ...ในที่ประชมุคืนนัน้ครูฝึกของผมแสดงความไม่พอใจออกมาอย่างไม่ปิดบงั    เขาโกรธที่ผม

 หนีไปนอนอยู่มหาวิทยาลยั เขาถือว่าผมขัดคําสัง่ของเขาโดยตรง และที่สาํคญัที่สดุคือเขาไม่

 อนญุาตให้ผมเปลีย่นหน้าที่ไปทํางานกบักลุม่คนท่ีพูดภาษากนัรู้เร่ือง เราเถียงกนัอยู่พกัใหญ่

 ... “ผมขอลาออกตัง้แต่วนันีเ้ป็นต้นไป  ไม่เอาแล้ว  ไม่ทําอีกแล้ว  ผมจะกลบัเมืองไทย”    ใน

 ที่สดุผมก็โพล่งออกมา...40 

 

 ... “แก่งแถวนีไ้ม่เห็นมีอะไร ข้างหน้าโหดกว่าเยอะ” เขาพดูด้วยนํา้เสยีงเหยียดๆ คล้ายคิดว่า

 ผมท้อแล้วมาอ้างว่ารอเพื่อน “ทําไม คณุคิดว่าผมกลวัรึ ถ้ากลวัผมไม่มาหรอก” ผมตอบเขา

 ไปด้วยนํา้เสยีงที่กร้าวขึน้ “ผมไม่สนใจหรอกว่าแก่งจะโหดแค่ไหน ที่สาํคัญคือเพื่อนของผม” 

 ผมเดาเอาเองว่า หนุ่มภิญโญคงเคยถ่อแพให้คนกรุงเทพฯ นัง่มาหลายครัง้  และมนัคงทําให้

  

                                                             
 

37
 ชศูกัดิ ์  ภทัรกลุวณิชย์, “มมุมองและเสยีงเลา่ในวรรณกรรม,” ใน อ่าน (ไม่) เอาเร่ือง, พิมพ์ครัง้ที ่2 (กรุงเทพฯ : 

โครงการจดัพิมพ์คบไฟ, 2548), 59. 

 
38

 อริาวดี ไตลงัคะ, ศาสตร์และศลิป์แห่งการเล่าเร่ือง, 31. 

 
39

 เร่ืองเดียวกนั. 

 
40

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, มหาวทิยาลัยชีวติ, 87. 
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 เขารู้สกึภูมิใจในตัวเองจนเป่ียมล้น...41   

 

 ... “ไม่เป็นไร คณุจําทางไม่ได้ก็พอเถอะ  จากนีไ้ปผมจะนําเอง”  ผมบอกกบัเด็กหนุ่มซึง่ออก

 อาการลกุลีล้กุลนจนควบคมุสติตวัเองแทบไม่อยู่ เขามองหน้าผมอย่างงนุงงและคงสงสยัอยู่

 พอสมควรว่าผมจะนําทางได้อย่างไร  ในเม่ือไม่เคยเดินทางเส้นมาก่อน  สว่นผมนัน้ก็ไม่รู้จะ 

 อธิบายให้เขาเข้าใจได้อย่างไรว่าการนําไม่ใช่เร่ืองของความทรงจําอย่างเดียว...42 

   

 ...นอกจากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนัเร่ืองธรรมะแล้วผมยงัมีความในใจที่อยากจะบอกกบั

 เขามาหลายวนั  “ความเสยีใจอย่างหนึง่ในชีวิตผมคือไม่ได้เรียนมวยจีนกบัคุณ   ตอนนัน้ผม

 ยงัไม่พร้อม ยงัมีอัตตามากเกินไป”   ผมเท้าความถงึเหตุการณ์เม่ือสบิปีก่อน     ซึง่สวิุนยัเคย

 เสนอสอนมวยไท้เก๊กให้ผม แล้วถกูปฏิเสธ...43  

 

  จะเห็นว่า “ผม” เป็นสรรพนามท่ีใช้ทัง้สําหรับตวัละครในเร่ืองและผู้ เล่าเร่ืองซึ่ง

ปรากฏตวัในเร่ืองเล่าด้วย ไม่ว่า “ผม” ถูกใช้ในบริบทใดก็ล้วนเป็นบุคคลเดียวกันคือ “เสกสรรค์ 

ประเสริฐกลุ” เม่ือทัง้ผู้ เล่าเร่ือง ผู้ เขียน และตวัละครเป็นบุคคลเดียวกัน เร่ืองราวในเร่ืองเล่าจาก

ประสบการณ์ชีวิตจึงเป็นการนําเสนอมมุมองของเสกสรรค์ ซึ่งมมุมองท่ีใช้ก็มีผลต่อการนําเสนอ

เร่ืองให้เป็นไปตามท่ีเสกสรรค์ต้องการและบรรลจุดุมุง่หมายได้สําเร็จ 

 

  มุมมอง (focalization) คือทัศนียภาพในมุมท่ีสถานการณ์และเหตุการณ์ถูก

นําเสนอให้เห็น เป็นตําแหน่งของการรับรู้และความเข้าใจ44 อาจกล่าวได้ว่ามมุมองนัน้เป็นส่ิงท่ีตวั

ละครในเร่ืองเห็น การศกึษามมุมองคือการตอบคําถามวา่ “ใครเป็นผู้ เห็น”45 มมุมองท่ีต่างกันย่อม

ให้ผลในการเลา่เร่ืองตา่งกนั 

  การเลา่เร่ืองราวชีวิตด้วยมมุมองของเสกสรรค์เองนัน้มีผลอย่างย่ิงตอ่การรับรู้เร่ือง

ของผู้ อ่าน กล่าวคือ ผู้ อ่านสามารถรับรู้ส่ิงท่ีเกิดขึน้กับเสกสรรค์ได้อย่างครบถ้วนทัง้ในแง่

                                                             
 

41
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ทางทากและสายนํา้เชี่ยว, 73. 

 
42

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วหิารที่ว่างเปล่า, 63. 

 
43

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วนัที่ถอดหมวก, 99. 

 
44

 วนัชนะ ทองคําเภา, ภาพตัวแทนของพระมหาธรรมราชาในวรรณกรรมไทย, 219. 

 
45

 ชศูกัดิ ์  ภทัรกลุวณิชย์, “มมุมองและเสยีงเลา่ในวรรณกรรม,” 66. 



 

245 

 
รายละเอียดเหตกุารณ์ การกระทํา ความคิด และอารมณ์ความรู้สกึของเสกสรรค์ ย่ิงไปกวา่นัน้หาก

เป็นกรณีท่ีมีคูข่ดัแย้ง หรือกรณีพิพาทระหวา่งเสกสรรค์กับผู้ อ่ืน การนําเสนอเร่ืองด้วยมมุมองของ

เสกสรรค์จะทําให้ผู้อ่านรับรู้เพียงการกระทําในเหตกุารณ์เท่านัน้ แต่จะไม่ล่วงรู้ถึงด้านความคิด 

อารมณ์ความรู้สึกของฝ่ายท่ีเป็นคู่ขดัแย้งของเสกสรรค์ได้เลย ทําให้เสกสรรค์สามารถนําเสนอ

เหตกุารณ์ตา่งๆ ได้อย่างเตม็ท่ี สามารถประกอบสร้างและนําเสนออตัลกัษณ์ของตนเองได้โดยไร้

ข้อโต้แย้ง เช่น การนําเสนอเหตกุารณ์ท่ีเสกสรรค์มีปากเสียงกบัครูฝึกอย่างรุนแรง 

 

 ...ในการประชมุคืนนัน้ ครูฝึกของผมแสดงความไม่พอใจออกมาอย่างไม่ปิดบงั เขาโกรธที่ผม

 หนีไปนอนอยู่มหาวิทยาลยั เขาถือว่าผมขดัคําสัง่ของเขาโดยตรง และที่สาํคญัที่สดุคือเขาไม่

 อนญุาตให้ผมเปลีย่นหน้าที่ไปทํางานกับกลุ่มคนท่ีพดูภาษากนัรู้เร่ือง เราเถียงกนัอยู่พกัใหญ่

 ท่ามกลางความงนุงงของเพื่อนใหม่ๆของผมซึง่ปกติแล้วจะไม่กล้าทําเช่นนีก้บัผู้บังคบับญัชา 

 ผมถูกครูฝึกวิพากษ์วิจารณ์อย่างสาดเสยีเทเสยี  จนตวัเองเกือบจะระงบัอารมณ์ไม่อยู่   ขยบั

 แล้วขยบัอีกจะใช้กําลงัตดัสนิ...46  

 

  จากตัวบทข้างต้นผู้ อ่านสามารถรับรู้เ ร่ืองราวท่ีเกิดขึน้กับเสกสรรค์ได้อย่าง

ละเอียด ทัง้ด้านรายละเอียดของเหตกุารณ์ คือ ครูฝึกไมพ่อใจท่ีเสกสรรค์ขดัคําสัง่ ครูฝึกไม่ยอมให้

เปล่ียนหน้าท่ี และเสกสรรค์ถูกต่อว่าอย่างรุนแรง และด้านอารมณ์ความรู้สึกของเสกสรรค์ คือ 

ความรู้สกึไมพ่อใจท่ีถกูวิพากษ์วิจารณ์ และต้องขม่อารมณ์ตนเอง  

  ขณะท่ีครูฝึกซึ่งเป็นคูข่ดัแย้งของเสกสรรค์นัน้ผู้อา่นจะรับรู้เพียงส่ิงท่ีครูฝึกกระทํา

ต่อเสกสรรค์ คือ อาการไม่พอใจท่ีถูกขดัคําสั่ง ไม่อนุญาตให้เสกสรรค์เปล่ียนหน้าท่ีใหม่ และ

วิจารณ์ต่อว่าเสกสรรค์อย่างรุนแรง ซึ่งการกระทําของครูฝึกเหล่านีก้็ปรากฏผ่านมุมมองของ

เสกสรรค์ จึงย่อมมีทศันคติสว่นตวัของเสกสรรค์แฝงอยู่ด้วย แต่ส่ิงท่ีผู้อ่านไม่สามารถรับรู้ได้ และ

เสกสรรค์ก็ไมก่ลา่วถึงก็คือเหตผุลเบือ้งหลงัท่ีทําให้ครูฝึกไมอ่นมุตัิคําขอเปลี่ยนหน้าท่ี และอารมณ์

ความรู้สกึท่ีถกูผู้ใต้บงัคบับญัชาโต้เถียง แสดงอาการ “ขยับแล้วขยับอีกจะใช้กําลงัเข้าตดัสิน” ต่อ

หน้าผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาคนอ่ืนๆ  

   ดงันัน้ เม่ือเหตกุารณ์ดังกล่าวถูกนําเสนอผ่านมมุมองของเสกสรรค์ย่อมทําให้

ผู้อา่นรับรู้เร่ืองราวในมมุของเสกสรรค์ได้อย่างชดัเจน รอบด้าน ขณะท่ีผู้อ่านจะรับรู้เร่ืองราวของคู่

ขดัแย้งเพียงการกระทําเท่านัน้ซึ่งก็รับรู้ผา่นมมุมองของเสกสรรค์อีกเช่นเดียวกนั จึงทําให้ผู้อา่นรับรู้

                                                             
 

46
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, มหาวทิยาลัยชีวติ, 87. 



 

246 

 
เร่ืองราวและอตัลกัษณ์เสกสรรค์ท่ีปรากฏผา่นเหตกุารณ์นีไ้ด้ชดัเจนและไร้ข้อกงัขา ทํานองเดียวกบั

เร่ืองราวความบาดหมางขดัแย้งระหว่างเสกสรรค์กับเลขาธิการศนูย์นิสิตนักศึกษา ในเหตกุารณ์ 

“14 ตลุา” พ.ศ. 2516 

 

 ...ในจงัหวะเดียวกนันัน้เอง คณุสมบัติ  ธํารงธัญญวงศ์ก็ปรากฏตวัขึน้ และกําลงัจะปีนขึน้ไป

 พดูกบัประชาชนบนหลงัคารถ ผมเองทัง้ดีใจและตกใจวุ่นวายไปหมด ที่ดีใจก็เพราะว่าได้พบ

 กบัเลขาธิการศนูย์ฯ   จะได้รู้เร่ืองแจ่มชดัเสยีทีว่าอะไรเป็นอะไร  ที่ตกใจก็คือคุณสมบติักําลงั

 จะขึน้ไปพดูกบัผู้ชมุนุมโดยไม่ทนัจะปรึกษากนั อย่างไรก็ตามเนื่องจากผมกําลงัติดพนัอยู่กบั

 การดอูาการคุณจิระนนัท์จงึอยากให้คุณสมบติัรอสกัอดึใจหนึ่ง และเม่ือเห็นเลขาธิการศนูย์ฯ 

 ทําท่าจะไม่รอ   ผมก็ตะโกนบอกเพ่ือนนกัศึกษาบนหลงัคารถว่า   “อย่าเพิ่งให้พดู อย่าเพิ่งให้

 พดู จบัตวัไว้ก่อน”     สิง่ที่ผมกงัวลมากที่สดุก็คือ    ถ้ามีการประกาศสลายการชมุนมุจากรถ

 บญัชาการแล้ว ประชาชนท่ีกําลงัเลอืดเดือดจากการชมุนมุมาข้ามวนัข้ามคืนไม่ฟัง   อะไรจะ

 เกิดขึน้ ถ้ารถบัญชาการคมุสถานการณ์ไม่อยู่  ก็เป็นอนัว่าทกุสิง่ทุกอย่างพงัพินาศลงในนาที

 นัน้ ผมอยากจะปรึกษากบัคุณสมบติัในปัญหานีเ้สียก่อน       พอผมหนักลบัไปที่หลงัคารถก็

 พบว่าเลขาธิการศนูย์ฯ    หายไปแล้ว...คณุสมบัติออกไปจากที่นัน่เพราะเจ็บใจที่ถกูลอ็กแขน

 ไว้ไม่ให้ขึน้พดู ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกนัว่าใครเป็นคนทํา...47 

   

  เหตุการณ์นีก้็เช่นเดียวกันท่ีผู้ อ่านจะรับรู้เพียงส่ิงท่ีเกิดขึน้กับเสกสรรค์อย่าง

ละเอียด ไมว่า่จะเป็นดา้นรายละเอียดของเหตุการณ์ คือ เลขาธิการศนูย์ฯ ดึงดนัท่ีจะขึน้พูดกับผู้

ชุมนุม เสกสรรค์สัง่ห้ามไม่ให้เลขาธิการศูนย์ฯ ขึน้พูด ด้านอารมณ์ความรู้สึกของเสกสรรค์ คือ 

ความรู้สกึตกใจท่ีเลขาธิการศนูย์ฯ จะขึน้พดูกบัผู้ชมุนมุโดยพลการ และด้านความคิด เหตุผลการ

กระทําของเสกสรรค์ คือ เหตท่ีุห้ามไม่ให้ขึน้พูดเน่ืองจากเกรงจะเกิดอนัตรายจากความเป็นไปได้

ตา่งๆ และท่ีสัง่ให้จบัตวัก็เพียงต้องการให้หยดุรอเพ่ือปรึกษาร่วมกันก่อน มิได้เจตนาให้เกิดความ

รุนแรงอย่าง “ลอ็กแขน” จนสร้างความไมพ่อใจให้กบัเลขาธิการศนูย์ฯ  

  ขณะท่ีผู้อ่านจะรับรู้เร่ืองราวของเลขาธิการศนูย์ฯ ซึ่งเป็นคู่ขดัแย้งของเสกสรรค์

เพียงการกระทําในเหตกุารณ์เท่านัน้ คือ เลขาธิการศนูย์ฯ จะแจ้งขา่วกบัมวลชนด้วยตนเองโดยไม่

ปรึกษากบัเสกสรรค์ก่อน และอาการไมพ่อใจท่ีถกูขดัขวางด้วยการ “ลอ็กแขน” ซึ่งก็เป็นการกระทํา

ท่ีรับรู้ผ่านมมุมองของเสกสรรค์เช่นเดียวกัน แต่ส่ิงท่ีผู้ อ่านไม่สามารถรับรู้และเสกสรรค์ก็ไม่ได้

กล่าวถึงก็คือเหตผุลท่ีทําให้เลขาธิการศนูย์ฯ ต้องขึน้พูดกับผู้ชุมนุมอย่างเร่งด่วน ไม่สามารถรอ

                                                             
 

47
 เร่ืองเดียวกนั, 132 – 133. 
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เวลาท่ีจะปรึกษาได้ และอารมณ์ความรู้สกึจากมมุมองของเลขาธิการศนูย์ฯ ท่ีถูกกักตวัยึดแขนไว้ 

ซึ่งแม้จะไมใ่ช่การกระทําท่ีเสกสรรค์ตัง้ใจแตก่็เป็นการปฏิบตัิตามคําสัง่ของเสกสรรค์  

  ดงันัน้เม่ือเหตกุารณ์ถกูนําเสนอผา่นมมุมองของเสกสรรค์ไมว่า่จะเป็นรายละเอียด

จากด้านของเสกสรรค์    หรือรายละเอียดจากด้านคู่ขดัแย้งท่ีมีเพียงการกระทําอย่างเดียว ทําให้

ผู้อา่นรับรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัเสกสรรค์อย่างครบถ้วนรอบด้าน ชดัเจน และไมเ่กิดข้อกงัขา 

 

  การนําเสนอด้วยมุมมองของเสกสรรค์นอกจากจะทําให้ผู้ อ่านรับรู้เร่ืองราว

เก่ียวกับเสกสรรค์อย่างรอบด้านซึ่งมีผลต่อการสร้างและนําเสนออตัลักษณ์ได้อย่างชัดเจนแล้ว  

การใช้มมุมองของเสกสรรค์ยงัมีบทบาทตอ่การแก้ต่าง ชีแ้จงความไม่เข้าใจท่ีสงัคมมีต่อเสกสรรค์

ในประเดน็ตา่งๆ ด้วย เน่ืองจากเป็นการนําเสนอด้วยมมุมองของ “คนใน” คือนําเสนอเร่ืองราวใน

เหตกุารณ์ท่ีถกูเข้าใจผิดด้วยมมุมองของผู้ประสบเร่ืองราวดงักลา่วโดยตรง เป็น “ความจริงจากคน

ในเหตกุารณ์” หรือ “ความจริงจากคนท่ีถกูเข้าใจผิด” ดงันัน้จึงเป็นเร่ืองท่ี “คนนอก” ไม่อาจรับรู้ได้

อย่างถูกต้อง อีกทัง้ส่ิงท่ีนําเสนอจากมุมมองของคนในนัน้ก็ย่อมเป็นเร่ืองท่ีมีนํา้หนักน่าเช่ือถือ

มากกวา่ 

 

 องค์ประกอบวรรณกรรมท่ีเสกสรรค์ใช้ในการสร้างเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตซึ่งมีผล

ตอ่การประกอบสร้างและนําเสนออตัลกัษณ์ในเร่ืองเลา่ประกอบด้วยโครงเร่ือง ฉาก และมมุมองใน

การเลา่เร่ือง เสกสรรค์เลือกนําองค์ประกอบเหลา่นีม้าใช้ได้เหมาะสมกบัการนําเสนอเร่ืองราวแตล่ะ

ประเภท และมีบทบาทตอ่การประกอบสร้างอตัลกัษณ์ของตนเอง โดยทําให้ผู้อ่านรับรู้เร่ืองราวได้

อย่างเป็นระบบจากการเลือกใช้โครงเร่ืองประเภทต่างๆ ตามลกัษณะของเนือ้หา  ขบัเน้นอารมณ์

ความรู้สึกและการกระทําในเหตุการณ์ด้วยการสร้างฉากท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กับอารมณ์ของ

เสกสรรค์ในเหตกุารณ์นัน้ ตลอดจนเป็นตวักําหนดการกระทํา หรือสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้แก่

เสกสรรค์ และสามารถรับรู้เก่ียวกับเสกสรรค์ได้อย่างรอบด้านทัง้ในแง่ของการกระทํา ความคิด 

และความรู้สกึจากการใช้มมุมองของเสกสรรค์เองในการเลา่เร่ืองซึ่งเป็นมมุมองของคนใน  

 บทบาทของโครงเร่ือง ฉาก และมมุมองในการเลา่เร่ืองท่ีมีตอ่การนําเสนอเร่ืองราวในเร่ือง

เลา่จากประสบการณ์ชีวิตดงักล่าว ล้วนส่งผลให้อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ท่ีปรากฏจากเหตกุารณ์

ตา่งๆ ชดัเจนและมีนํา้หนกัมากย่ิงขึน้  
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 1.2 การใช้ภาษา 

เป็นท่ีทราบและยอมรับกนัวา่ภาษามีความสําคญัในการส่ือความหมาย เน่ืองจากมนุษย์

คิดและเข้าใจส่ิงตา่งๆ ผา่นทางภาษา ภาพตวัแทนท่ีแสดงให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ในเร่ือง

เลา่ก็เกิดขึน้จากการใช้ภาษาเลา่ประสบการณ์ท่ีแสดงความเป็นตนเองในหลากหลายแง่มมุ อีกทัง้

ภาษาก็แสดงถึงมโนทศัน์ของผู้ใช้ ความหมายตา่งๆ ท่ีแฝงมากับภาษาจึงย่อมส่ือสะท้อนถึงความ

เป็นเสกสรรค์ด้วยเช่นกนั ภาษาจึงเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการสร้างและนําเสนออตัลกัษณ์ โดยเป็น

กระบวนการผลิตความหมายจากมโนทศัน์ในความคิดของมนษุย์ผา่นทางภาษา 

 การใช้ภาษาสําหรับร้อยเรียงและนําเสนอเร่ืองราวในเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตมี

บทบาทมากกว่าเพียงการส่ือความ แต่ถ้อยคําท่ีเสกสรรค์เลือกมาใช้นัน้มีบทบาทในการเพ่ิม

นํา้หนกัทางความหมายให้เร่ืองราวท่ีนําเสนอมีความเด่นชัดมากย่ิงขึน้ และมีบทบาทในการสร้าง

ความชอบธรรมให้กบัการกระทําของเสกสรรค ์

 การใช้ภาษาท่ีมีบทบาทตอ่การประกอบสร้างและนําเสนออตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ในเร่ือง

เลา่ผู้ วิจยัจะแยกพิจารณาใน 2 ประเดน็ ดงัตอ่ไปนี ้

  1.2.1 การใช้ภาษาเพ่ิมนํา้หนกัทางความหมาย 

  1.2.2 การใช้ภาษาสร้างความชอบธรรมให้การกระทํา 

 

  1.2.1 การใช้ภาษาเพิ่มนํา้หนักทางความหมาย 

  เสกสรรค์เลือกคําหรือข้อความมาใช้ในการนําเสนอเร่ืองราวชีวิตตนเอง โดย

ความหมายของคําหรือข้อความเหล่านัน้ทําให้เร่ืองราวท่ีถูกนําเสนอมีนํา้หนัก เด่นชัดมากย่ิงขึน้ 

การใช้ภาษาเพ่ิมนํา้หนกัทางความหมายมี 2 ประเภท คือ การใช้คํา และการใช้สํานวน 

 

   1.2.1.1 การใช้คาํ 

   ภาษาท่ีเสกสรรค์ใช้ร้อยเรียงเร่ืองเล่านอกจากจะถ่ายทอดเร่ืองราวท่ี

เกิดขึน้แล้ว หากพิจารณาความหมายของคําท่ีเลือกมาใช้ก็จะพบว่าความหมายท่ีแฝงมากับคํา

เหลา่นัน้เพ่ิมนํา้หนกัให้กบัส่ิงท่ีกําลงัถ่ายทอด ภาพของเสกสรรค์ท่ีปรากฏในเร่ืองเลา่ก็ชดัเจนขึน้  

 

   การใช้คําท่ีช่วยขบัเน้นและตอกยํา้ให้ภาพของเสกสรรค์ปรากฏในเร่ือง

เลา่ได้อย่างชดัเจนมากขึน้ เช่น การนําเสนอภาพเสกสรรค์ที่เป็นคนพ่ายแพ ้ต้องหาทางออกเพ่ือจะ

สามารถดําเนินชีวิตตอ่ไปให้ได้ 
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...หลงัจากถกูชะตากรรมตบตีหยิกทึง้   จนตกอยู่ในมุมอบัของชีวิตเม่ือ  3  ปีก่อน    ผมก็

กระเสือกกระสนหาทางออกด้วยการไปเรียนต่อเมืองนอก     ฟังดแูล้วน่าหมัน่ไส้   แต่ผม 

กลายเป็นนกัเรียนนอกเพราะไม่รู้จะทําอะไรดี...48 

 

   เสกสรรค์เลือกใช้คําว่า “ตบตี” “หยิกทึง้” ซึ่งเป็นคํากริยาท่ีแสดงถึงการ

ทําร้าย แฝงความรุนแรง และสร้างความเจ็บปวดให้กบัผู้ถกูกระทํา การเลือกใช้คําดงักล่าวเน้นให้

เห็นวา่ชะตากรรมของเสกสรรค์นัน้มีแตเ่ร่ืองราวท่ีสร้างความเจ็บปวด สร้างความทกุข์ให้อย่างย่ิง 

   การเลือกใช้คําว่า “กระเสือกกระสน” เป็นคํากริยาซึ่งแสดงถึงการ

พยายามหาทางออกอย่างคอ่นข้างทลุกัทเุล แตก่็ต้องหาทางออกให้ได้ เน้นภาพและความรู้สึกของ

เสกสรรค์ท่ีพยายามหาทางออกจากความเจ็บปวดท่ีได้รับ 

   เม่ือพิจารณาจากความหมายของคําดงักล่าวท่ีเลือกนํามาใช้จะเห็นว่า

เป็นการเน้นภาพของเสกสรรค์ท่ีเป็นคนแพ้ ซึ่งเจ็บปวดและประสบความโหดร้ายรันทดจากชะตา

ชีวิต จนต้องหาทางออกและเยียวยาบาดแผลอย่างทุลกัทุเล แต่กระนัน้ก็จําเป็นต้องทําให้ได้เพ่ือ

ดําเนินชีวิตหลงัออกจากป่ามามอบตวั 

 

   การใช้คําในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ที่เป็นนกัสู้ ไม่ยอมแพ้แม้จะต้อง

ประสบอปุสรรคและความทรมานอย่างสาหสั 

 

 ...ปลาเจ้ากรรมดิน้สุดแรงเกิดจนสายลวดตัดผ่านเนือ้นิว้ของผมราวคมมีดกรีด     นํา้เค็ม 

แทรกเข้าสูแ่ผลสดจนแสบแปลบ   แต่มาถงึจดุนีแ้ล้วผมจะเป็นฝ่ายยอมแพ้ได้อย่างไร ไม่มี

ทางเลอืกนอกจากจะกัดฟันเหว่ียงมนัขึน้มาบนเรือ นํา้หนักของมันพอๆ กบัปืนอาก้าที่บรรจุ 

กระสนุเต็มแม็กกาซีน...49 

 

   เสกสรรค์เลือกใช้คําท่ีก่อให้เกิดภาพเหตุการณ์อย่างชัดเจน ทัง้ด้าน

ปฏิกิริยาของปลา บาดแผลท่ีได้รับและความรู้สึกเจ็บปวดท่ีเกิดขึน้ขณะสู้กับปลา โดยเสกสรรค์

เลือกใช้คําวา่ “สดุแรงเกิด” เพ่ือขยายความรุนแรงของการดิน้รนของปลาท่ีพยายามต้านทานและสู้

แรงเสกสรรค์อย่างเตม็ท่ี แสดงให้เห็นวา่การตกปลาตวันีไ้มใ่ช่เร่ืองง่าย 

                                                             
48

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เร่ร่อนหาปลา, 19. 

49
 เร่ืองเดียวกนั, 80. 
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   นอกจากนัน้การสู้ กับปลาครัง้นีย้ังสร้างบาดแผลจากลวดบาดให้กับ

เสกสรรค์ด้วย โดยเลือกใช้คําวา่ “ตดัผา่น” ทําให้เห็นกิริยาท่ีลวดบาดนิว้อย่างชดัเจน และบาดแผล

ก็คอ่นข้างรุนแรง เป็นการเน้นความเจ็บปวดท่ีเกิดขึน้ ตอกยํา้วา่การตกปลาครัง้นีไ้มใ่ช่เร่ืองง่าย 

   ด้านความรู้สกึและอากปักิริยาของเสกสรรค์ขณะสู้กับปลา ก็เลือกใช้คํา

วา่ “แสบแปลบ” แสดงความรู้สกึเจ็บปวดเม่ือบาดแผลจากลวดบาดถูกนํา้ทะเล ใช้คําว่า “กัดฟัน” 

แสดงปฏิกิริยาขณะเหว่ียงปลาขึน้มาบนเรือทัง้ท่ีบาดเจ็บ ซึ่งเป็นกริยาท่ีแสดงถึงการอดทนอย่างถึง

ท่ีสดุ และขม่ความรู้สกึทรมานเพ่ือกระทําเร่ืองดงักลา่วให้สําเร็จ  

   การเลือกคําตา่งๆ ข้างต้นช่วยเน้นภาพของเสกสรรค์ท่ีเป็นนกัสู้ผู้ “ไมย่อม

แพ้” แม้ว่าคู่ต่อสู้ จะโต้ตอบกลับมา หรือได้รับบาดเจ็บก็จะอดทนข่มความทุกข์ความทรมาน

ทัง้หลายไว้ แล้วสู้กบัคูต่อ่สู้อย่างถึงท่ีสดุจนได้รับชยัชนะ 

 

   การใช้คําในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ที่เป็นคนยากไร้ ประสบความ

ยากลําบากทางด้านความเป็นอยู่และการดําเนินชีวิต 

 

...เรากําลงัย้ายออกจากห้องแถวไม้ข้างตลาดไปปลกูโรงหลงัคาจากบนพืน้ที่รกร้างของผู้ มี

อนัจะกินคนหนึง่ เขาคิดค่าเช่าเป็นรายปีในราคาที่ไม่แพงนัก   แต่ก็นบัเป็นผลประโยชน์ครัง้

แรกที่จะได้จากแผ่นดินผืนนี ้ ที่ผ่านมามนัเป็นเพียงสว่นหนึง่ของป่าชายเลน   เป็นที่อยู่ของ 

ปแูสมและปลาอีจงั  รกไปด้วยกระบนู โกงกาง และเถาวัลย์   นํา้ขึน้ก็ท่วมเจิ่ง นํา้ลงก็แฉะ 

ลุ่ม...50 

 

   จากตวับทข้างต้นเป็นการกลา่วถึงท่ีอยู่อาศยัและส่ิงแวดล้อมบริเวณนัน้ 

โดยให้รายละเอียดเน้นสถานท่ีปลกูบ้าน เสกสรรค์นําเสนอภาพดงักลา่วโดยเลือกใช้คําวา่ “รกร้าง” 

“ท่วมเจ่ิง” “แฉะลุม่” ความหมายของคําเหลา่นีล้้วนแตทํ่าให้พืน้ท่ีและบริเวณโดยรอบเป็นสภาพท่ี

ไมเ่หมาะจะเป็นท่ีอยู่อาศยัของคนได้ อีกทัง้ไมน่่าอยู่และไมส่ะดวกสบาย นอกจากนัน้การใช้คําว่า 

“โรงหลงัคาจาก” ซึ่งเป็นเพียงส่ิงก่อสร้างท่ีแม้จะมีหลงัคาคลมุ แตก่็ไมค่งทนแขง็แรง  

   ดังนัน้การเลือกคํามาใช้เหล่านี เ้ ป็นการเน้นสภาพท่ีไม่น่าอยู่ของ

ส่ิงแวดล้อมรอบบ้าน ย่ิงไปกว่านัน้บ้านท่ีว่าก็เป็นเพียงโรงหลงัคาจาก พอให้อยู่อาศยัหลบันอน

เท่านัน้ ไมม่ัน่คงแขง็แรง เป็นการเน้นภาพคนท่ีมีฐานะยากจนและมีปัญหาความลําบากด้านท่ีอยู่ 

                                                             
50

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, มหาวทิยาลัยชีวติ, 20. 
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อาศยั 

    

   จะเห็นว่า คําท่ี เสกสรรค์เ ลือกมาใช้ เ พ่ือนําเสนอเหตุการณ์นัน้ มี

ความหมายบางประการแฝงอยู่ เม่ือพิจารณาความหมายของคํากบัเหตกุารณ์ท่ีกําลงันําเสนอก็จะ

ย่ิงทําให้อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ท่ีปรากฏจากเหตกุารณ์เหลา่นัน้มีนํา้หนกั และเดน่ชดัมากย่ิงขึน้ 

 

   1.2.1.2 การใช้สํานวน 

   สํานวนในท่ีนีห้มายถึงถ้อยคําท่ีเรียบเรียง51 มีระดบัท่ีสงูกว่าคํา ดงันัน้

สํานวนท่ีนํามาใช้นําเสนอเร่ืองราวจึงอาจเป็นข้อความสัน้ๆ ไปจนถึงประโยคหรือข้อความขนาด

ยาว มีผลให้ภาพเสกสรรค์ท่ีปรากฏในเนือ้ความมีความหมายเดน่ชดัมากย่ิงขึน้ ดงัเช่นท่ีปรากฏใน

การนําเสนอภาพเสกสรรค์ท่ีเป็นคนเจ็บปวด และการนําเสนอภาพเสกสรรค์ท่ีเป็นคนยากไร้ 

 

   การเลือกใช้สํานวนท่ีช่วยขบัเน้นและตอกยํา้ให้ภาพของเสกสรรค์ปรากฏ

ในเร่ืองเลา่ได้อย่างชดัเจนมากขึน้ เช่น การนําเสนอภาพเสกสรรค์ที่เจ็บปวดจากอดีตในช่วงเป็นนกั

ปฏิวตัิ ต้องสญูเสียความออ่นโยนความเมตตาท่ีมีตอ่ชีวิตไป 

 

...การอยู่กบัพระได้กลอ่มเกลาให้ผมมีสาํนกึอยู่ตลอดเวลาว่า   การฆ่าสตัว์ตดัชีวิตนัน้เป็น

บาปถงึบางครัง้จะทําไปบ้างด้วยความจําเป็นหรือความคะนอง   ลกึๆ ก็ยงัอดรู้สกึไม่ได้ว่า 

มนัไม่ดี จารีตของชาวพทุธข้อนีฝั้งลึกอยู่ ในสายเลือดผมมาตัง้แต่เลก็แต่น้อย  พี่ๆ น้องๆ 

ทกุคนรู้ดีว่าผมเป็นคนใจอ่อนเพียงใด เม่ือชีวิตผลกัไสให้ผมต้องไปอยู่ป่า  มโนคติสว่นนีไ้ด้ 

ถกูกดักร่อนไปอย่างหลกีเลีย่งไม่พ้น  ที่นัน่ไม่ได้มีผลหมากรากไม้อุดมสมบรูณ์เหมือนดงัที่ 

เราเข้าใจ ถ้ามนัจะมีอยู่บ้างก็ไม่เพียงพอจะต่อลมหายใจของใครสกัคนหนึง่ให้ยืนยาวตาม

ปรารถนา...52 

 

   ตวับทข้างต้นเป็นการกลา่วถึงความเปล่ียนแปลงในด้านความคิดและวิถี

ปฏิบตัิเม่ือมาใช้ชีวิตในป่า กล่าวถึงคําสอนเร่ืองการฆ่าสตัว์ว่าเป็นบาปและเป็นจารีตท่ีได้รับการ

ปลกูฝังมาเสมอโดยเลือกใช้สํานวน “ฝังลึกอยู่ในสายเลือด” เพ่ือเน้นว่าคําสอนดงักล่าวเป็นส่วน

                                                             
 

51
 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรรมฉบบัราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542, 1187. 

52
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เดินป่าเสาะหาชีวติจริง, 74. 
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หนึ่งของการดําเนินชีวิต ดงันัน้ เม่ือความคิดเร่ืองนีต้้องเปล่ียนแปลงไปเม่ือเข้าไปใช้ชีวิตในป่า ต้อง

ลา่และฆ่าสตัว์เพ่ือเป็นอาหาร ก็เสมือนสญูเสียบางส่วนของชีวิตไม่ต่างกับการสญูเสียเลือดเนือ้

ของร่างกายท่ีย่อมสร้างความเจ็บปวดไม่น้อย การเลือกใช้สํานวนดงักล่าวสนับสนุนและขบัเน้น

ภาพเสกสรรค์ท่ีเจ็บปวดจากการเป็นนักปฏิวตัิในป่าท่ีต้องเปล่ียนวิถีมาทําบาป ซึ่งขดักับหลกัคํา

สอนท่ีตนเองได้รับการปลกูฝังมาเสมอ 

 

   การเลือกใช้สํานวนท่ีช่วยขับเน้นและตอกยํา้ภาพเสกสรรค์ที่เป็นคน

ยากไร้ซึ่งประสบปัญหาเร่ืองคา่เลา่เรียน  

 

...คณะที่ผมเลอืกไว้เป็นอนัดบัแรกสดุคือรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   ผมสอบได้ที่ 

สบิกว่าในบรรดาผู้สอบได้ทัง้หมดราวสองร้อยคน   ดีถมไปแล้วสําหรับเด็กบ้านนอกคนหนึง่ 

ที่วิ่งตีนเปล่ามากับโรงเรียนวัด     ตําราเรียนมอแปดของผมเพิ่งจะมีครบก่อนเรียนจบไม่ก่ี

วนั...53  

 

   ตวับทดงักล่าวเน้นภาพคนยากไร้จากการใช้นิยามของเด็กยากจนแต่

เรียนดี โดยเลือกใช้สํานวน “ดีถมไปแล้ว” และ “ว่ิงตีนเปล่ามากับโรงเรียนวดั” สํานวนเหล่านีเ้น้น

ภาพเดก็นกัเรียนตา่งจงัหวดัท่ีปราศจากต้นทนุทางการศกึษา กลา่วคือ เรียนในโรงเรียนวดัใกล้บ้าน

ตา่งจงัหวดั ขาดแคลนตําราเรียน แตก่ระนัน้ก็ยังสอบเข้าศึกษาต่อระดบัอดุมศึกษาในสถาบันท่ีมี

ช่ือเสียงของประเทศได้ อีกทัง้ยังสอบได้ลําดบัต้นๆ ด้วย ซึ่งความสําเร็จดงักล่าวถือว่าเป็นเร่ืองท่ี

เกินความคาดหมาย หากพิจารณาจากสภาพท่ีขาดความพร้อมทัง้ด้านอปุกรณ์และส่ือการเรียน 

การใช้สํานวนดังกล่าวจึงเป็นการตอกยํา้ความยากจนของเสกสรรค์ท่ีขาดความพร้อมทาง

การศกึษาด้วย 

 

  เม่ือพิจารณาความหมายของคําและสํานวนท่ีเสกสรรค์เลือกนํามาใช้นําเสนอ

เร่ืองราวชีวิตของตนเองในเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิต จะเห็นวา่ความหมายท่ีแฝงมากบัคําและ

สํานวนเหลา่นัน้มีผลให้อตัลกัษณ์ท่ีปรากฏในเหตกุารณ์ตา่งๆ เดน่ชดัมากย่ิงขึน้ 
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  1.2.2 การใช้ภาษาสร้างความชอบธรรมให้การกระทาํ 

  ภาษาในการนําเสนอเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตนอกจากจะมีบทบาทเพ่ิม

นํา้หนกัทางความหมายให้กบัเร่ืองราวท่ีนําเสนอ ขบัเน้นอตัลกัษณ์ให้ปรากฏชัดเจนขึน้แล้ว ยังมี

บทบาททําให้การกระทําของเสกสรรค์ในบริบทตา่งๆ เกิดความชอบธรรมในทางปฏิบตัิ ไร้ข้อโต้แย้ง 

และสามารถมองข้ามความไมเ่หมาะสมของการกระทํานัน้ๆ ได้ การใช้ภาษาสร้างความชอบธรรม

ให้การกระทําของเสกสรรค์มี 2 ลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้

    

   1.2.2.1 การใช้ภาษาทําให้การกระทําเป็นภาวะจําเป็น 

   1.2.2.2 การใช้ภาษาเชิงบวกอธิบายการกระทําของตนเอง 

 

   1.2.2.1 การใช้ภาษาทาํให้การกระทาํเป็นภาวะจาํเป็น 

   เสกสรรค์มกัจะใช้คําวา่ “ต้อง” อธิบายการกระทําของตนเองในเหตกุารณ์

ตา่งๆ ทําให้การกระทํานัน้เป็นเร่ืองท่ีจําเป็นต้องทํา ไม่กระทําไม่ได้ ซึ่งเม่ืออยู่ภายใต้ภาวะจําเป็น

ดงักลา่วแม้การกระทํานัน้จะเป็นเร่ืองท่ีไมเ่หมาะสม หรือเป็นเร่ืองผิด ก็สามารถยอมรับหรืออนุโลม

ให้ได้ ดงัเช่นท่ีปรากฏจากตวัอย่างตอ่ไปนี ้

 

 ...ผมไม่เคยเห็นใครทําผิดกติกาซึ่งๆ หน้าอย่างนีม้าก่อน เขาเจตนาหรือไม่ผมไม่แน่ใจ แต่คิด

 ว่าตวัเองต้องทําหน้าที่อย่างรับผิดชอบที่สดุ... “ก็พวกคณุทําไม่ถกูกติกา ผมต้องปฏิบติัตาม

 หน้าที่”   ผมแย้งอย่างสภุาพ   “แล้วคณุจะเอายงัไง  พวกนีเ้ป็นแค่ทหารเกณฑ์   เขาไม่ค่อยรู้

 เร่ือง”   “กฎหมายออกมาแล้วใครจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้หรอก”  ผมชีแ้จงตามตํารา  คิดได้อย่าง

 เดียวว่าต้องรักษากติกาไว้...54 

 

   จากตวับทข้างต้นเป็นเหตกุารณ์ท่ีเสกสรรค์มีเร่ืองบาดหมาง ขดัแย้งกับ

นายทหารท่ีทําผิดกฎการเลือกตัง้ เน่ืองจากเสกสรรค์พยายามรักษากฎระเบียบดงักลา่วไว้อย่างถึง

ท่ีสดุ จะเห็นวา่เสกสรรค์เน้นการกระทําท่ีต้องทําหน้าท่ีผู้สงัเกตการณ์การเลือกตัง้ รักษากฎกติกา

การเลือกตัง้ถึงสามครัง้ ด้วยการใช้คําวา่ “ต้อง” ทําให้การปฏิบัติหน้าท่ีและการรักษากฎดงักล่าว

เป็นเร่ืองท่ีจําเป็นต้องกระทํา หลีกเล่ียงไม่ได้ ซึ่งในบริบทนีก้็เน้นยํา้เจตนา ความตัง้ใจจริงของ

เสกสรรค์ตอ่การกระทําดงักลา่ว เม่ือเป็นเร่ืองท่ีจําเป็นและเสกสรรค์ก็มุง่มัน่ท่ีจะกระทํา อปุสรรคใด
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ก็ขดัขวางไมไ่ด้แม้กระทัง่อํานาจของทหาร จึงเน้นยํา้การกระทําของเสกสรรค์ในเหตกุารณ์ดงักล่าว 

ตอกยํา้อตัลกัษณ์คนท่ีรักความถกูต้องและกฎ กติกามากขึน้  

 

 ...อบุติัเหตทุี่เราผ่านมาเห็นนีพ้ดูกนัตามความจริงแล้ว คงมิใช่อปุสรรคทางกายภาพของการ

 เดินทาง  หากเป็นด่านทางจิตใจที่ทําให้เราต้องลงจากรถไปรายงานตวักบัมโนธรรมอยู่นาน

 นบัชัว่โมง...เราไม่มีทางเลอืกเป็นอื่นนอกจากต้องหามเขาออกมา ผมเช่ือเหลอืเกินว่าถ้าขืน

 ปลอ่ยให้เขานอนดิน้อยู่บนถนนต่อไป    ไม่นานคงต้องมีคนขบัรถสกัคนัตดัสนิใจแลน่ทบัไป

 บนร่างของชายผู้นี ้เนื่องเพราะไม่ต้องการอ้อมหลบให้เสยีเวลา...55 

 

   การนําเสนอเหตกุารณ์ท่ีเสกสรรค์เข้าไปช่วยเหลือผู้ ได้รับบาดเจ็บในตวั

บทข้างต้นก็เช่นเดียวกนั เสกสรรค์เน้นยํา้การกระทําของตนเองด้วยคําวา่ “ต้อง” ทําให้การลงจาก

รถเข้าไปช่วยเหลือ การพาคนเจ็บออกไปจากกลางถนนเป็นเร่ืองท่ีจําเป็นต้องทํา หลีกเล่ียงไม่ได้ 

และเน้นถึงความตัง้ใจจริง เจตนาของเสกสรรค์ท่ีต้องการช่วยเหลือ ขณะเดียวกันก็แสดงความ

แน่นอนวา่การกระทําของผู้ขบัรถคนอ่ืนท่ีต้องขบัรถทบัชายบาดเจ็บนัน้ต้องเกิดขึน้ ด้วยการใช้คาํวา่ 

“ต้อง” เช่นกนั เป็นการใช้ภาษาสร้างความแน่นอนและตดัสินการกระทําของผู้ อ่ืน และทําให้เกิด   

คูต่รงข้าม คือ เสกสรรค์ท่ีเข้าไปช่วยเหลือชายบาดเจ็บ และผู้ขบัรถคนอ่ืนๆ ท่ีไมช่่วยเหลือแต่ยังทํา

ให้ชายคนนัน้บาดเจ็บมากขึน้  

   ทัง้การทําให้เป็นภาวะจําเป็น การแสดงเจตนาและความตัง้ใจจริงท่ีจะ

ช่วยเหลือของเสกสรรค์ และคู่ตรงข้ามท่ีเกิดขึน้มีส่วนเน้นยํา้อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ท่ีเป็นคนให้

ความสําคญักับมิตรภาพ มอบมิตรไมตรีให้แก่ผู้ อ่ืนท่ีปรากฏจากเหตกุารณ์ดงักล่าวชัดเจนมาก

ย่ิงขึน้ 

 

 ...ที่นัน่ไม่ได้มีผลหมากรากไม้อดุมสมบรูณ์เหมือนดงัที่เราเข้าใจ...เม่ือเป็นเช่นนีแ้ล้วผมจงึ

 ต้องเรียนรู้วิธีการทําบาป     ไม่เพียงแต่เพื่อตนเองเท่านัน้ หากเพื่อความอยู่รอดของเพื่อน 

 มิตรที่บงัเอิญมาหิวโหยอยู่ด้วยกนั...เม่ือต้องการอาหารเนือ้   สิง่แรกที่ต้องเรียนรู้คือวิธีฆ่า

 และชําแหละสตัว์ที่จะกิน...การลงมือแทงคอหมูจงึย่อมไม่ใช่เร่ืองง่ายสาํหรับผม   แต่ผมก็

 ต้องทําเพราะไม่มีใครอยากทํา      ครัง้แรกที่เอามือคลาํช่องกระดูกตรงซอกคอหมผูมรู้สกึ 
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 กระอกักระอ่วนชอบกล และย่ิงกระอกักระอ่วนเม่ือต้องดนัมีดยาวหนึง่ศอกเข้าไปในนัน้...56     

   ตวับทข้างต้นเป็นการนําเสนอเร่ืองราววิถีชีวิตในป่าของเสกสรรค์ท่ีต้อง

เรียนรู้เร่ืองการฆ่าสตัว์เพ่ือเป็นอาหาร จะเห็นว่าเสกสรรค์ใช้คําว่า “ต้อง” กับการเรียนรู้วิธีการฆ่า

สตัว์และการลงมือปฏิบตัิ ทําให้การกระทําดงักลา่วเป็นเร่ืองจําเป็นเน่ืองจากความอยู่รอดของชีวิต 

ทัง้เพ่ือชีวิตตนเอง ครอบครัว และมิตรสหาย ดงันัน้จึงไม่อาจหลีกเล่ียงได้ แม้ว่า “การดนัมีดยาว

หนึ่งศอก” เข้าไปท่ีซอกคอหมจูะเป็นเร่ืองท่ีสร้างความ “กระอกักระอ่วน” และเสกสรรค์ก็ไม่อยาก

ทํา แตก่็จําเป็นต้องทํา การทําให้การกระทําดงักลา่วเป็นเร่ืองความจําเป็น ความโหดร้าย รุนแรงท่ี

ปรากฏในการกระทํานัน้ก็สามารถอนุโลมและยอมรับได้ เน่ืองจากเป็นความจําเป็นของการ

ดํารงชีวิตเพ่ือให้อยู่รอดได้ในป่า 

 

   เสกสรรค์ใช้คําว่า “ต้อง” ในการกล่าวถึงการกระทําของตนเองใน

เหตกุารณ์ตา่งๆ เพ่ือทําให้การกระทํานัน้เป็นเร่ืองท่ีจําเป็นต้องทํา หลีกเล่ียงไม่ได้ นอกจากจะเป็น

การเน้นยํา้ถึงความตัง้ใจจริงในการกระทําของตนเองแล้ว การทําให้เป็นภาวะจําเป็นยังทําให้การ

กระทําท่ีไมเ่หมาะสมกลายเป็นเร่ืองท่ีสามารถอนโุลมหรือยอมรับได้ด้วย 

 

   1.2.2.2 การใช้ภาษาเชงิบวกอธิบายการกระทาํของตนเอง 

   การนําเสนอหรือการอธิบายการกระทําของเสกสรรค์ในเหตกุารณ์ต่างๆ 

โดยเฉพาะเหตกุารณ์ท่ีปรากฏคูข่ดัแย้งกบัตนเองนัน้ เสกสรรค์มกัจะเลือกใช้ภาษาเชิงบวก ถ้อยคํา

ท่ีทําให้เกิดภาพเชิงบวกเมื่ออธิบายหรือนําเสนอเร่ืองราวของตนเอง ขณะเดียวกนัก็ใช้ภาษาเชิงลบ

ในการกลา่วถึงคูข่ดัแย้งซึ่งมีผลให้เกิดคูต่รงข้ามในลกัษณะ “ดี – ไมด่ี” โดยเสกสรรค์สงักดัอยู่ในขัว้

ดี / เหมาะสม ขณะท่ีคู่ขดัแย้งก็จะสงักัดในขัว้ไม่ดี / ไม่เหมาะสมไปโดยปริยาย การใช้ภาษาเชิง

บวกในการอธิบายการกระทําของตนเองและมีผลต่อการสร้างคู่ตรงข้ามดังกล่าว ส่งผลให้        

การกระทําท่ีอาจถูกมองว่าไม่เหมาะสม หรือเป็นการกระทําท่ีผิดก็จะกลายเป็นเร่ืองท่ีสามารถ

ยอมรับหรือกระทัง่มองข้ามไปได้ รวมทัง้มีผลในการเน้นยํา้อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์จากเหตกุารณ์

ดงักลา่วด้วย ดงัเช่นท่ีปรากฏในตวัอย่างตอ่ไปนี ้

 

 ...ผมยงัคงย่ืนใบประท้วงเร่ืองเอาหางบตัรออกมาและพดูบอกเบอร์กนัข้ามคหูาลงคะแนน... 

 “คณุทําอย่างนีม้ากเกินไปแล้ว”    คนพดูกลายเป็นนายทหารท่านหนึง่        ท่าทางบ่งชดัว่า
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 หงดุหงิดกบัผมมาก   “ก็พวกคุณทําไม่ถกูกติกา ผมต้องปฏิบติัตามหน้าที”่     ผมแย้งอย่าง

 สุภาพ “แล้วคุณจะเอายงัไง พวกนีเ้ป็นแค่ทหารเกณฑ์ เขาไม่ค่อยรู้เร่ือง” “กฎหมายออกมา

 แล้ว ใครจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้หรอก”   ผมชีแ้จงไปตามตํารา   คิดได้อย่างเดียวว่าต้องรักษา

 กติกาไว้...57 

 

   ตวับทข้างต้นเป็นเหตกุารณ์ท่ีเสกสรรค์มีเร่ืองปะทะกบันายทหารท่ีหน่วย 

เลือกตัง้ท่ีทําผิดกฎกติกา จะเห็นว่าเสกสรรค์อธิบายการกระทําของตนเองด้วยภาษาในเชิงบวก 

กลา่วคือ ใช้ถ้อยคําวา่ “แย้งอย่างสภุาพ” เพ่ือชีใ้ห้เห็นวา่แม้จะเป็นการโต้เถียง ความเห็นไมต่รงกนั 

และอีกฝ่ายก็แสดงอาการหงดุหงิด แตเ่สกสรรค์ก็ยงัชีแ้จงอย่างสภุาพ และใช้ถ้อยคําว่า “ชีแ้จงไป

ตามตํารา” เพ่ือแสดงวา่เร่ืองท่ีแจ้งกบันายทหารเป็นเร่ืองท่ีกําหนดไว้แล้ว  

   การใช้ถ้อยคําดงักลา่วมาอธิบายการกระทําของเสกสรรค์ทําให้เกิดการ

เปรียบเทียบระหวา่งเสกสรรค์กบันายทหาร กลา่วคือ เสกสรรค์นัน้แม้จะขดัแย้งโต้เถียงแตก่็กระทํา

อย่างสภุาพ และเร่ืองท่ีโต้เถียงนัน้ก็เป็นการชีแ้จงไปตามข้อปฏิบตัิเท่านัน้ ขณะท่ีนายทหารซึ่งเป็น

ข้าราชการแต่กลบัทําผิดกฎกติกา ซํา้ยังไม่พอใจกับการทํางานของผู้ ท่ีรักษากฎด้วย เป็นการ    

ตอกยํา้คู่ตรงข้าม “คนรักความถูกต้อง กฎ กติกา (เสกสรรค์) – คนไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา 

(นายทหาร)” ทําให้อัตลักษณ์ของเสกสรรค์ท่ีเป็นคนรักความถูกต้อง กฎ กติกาท่ีปรากฏใน

เหตกุารณ์นีช้ดัเจนมากย่ิงขึน้ 

 

   ทํานองเดียวกับการใช้ภาษากล่าวถึงเหตุการณ์ในวันปฐมนิเทศท่ี

เสกสรรค์มีเร่ืองราวบาดหมางกบัรุ่นพ่ี 

 

 ... “ไอ้ห่า พวกมงึยงัหน้าใหม่ไม่ใช่สงิห์แท้”    เขาตะโกนก้องใสน่ักศกึษาชายหญิงที่นัง่อยู่นบั

 ร้อย ผมรู้สกึงงๆ นกึไม่ออกว่าเกิดอะไรขึน้ คนถดัๆ ไปก็มีอาการคล้ายกนัคือท่าทางปกติตอน

 อยู่ข้างล่าง   แต่พอเท้าสมัผสัเวทีสหีน้าก็เปลีย่น  มนัเหมือนการทรงเจ้าเข้าผีอะไรทํานองนัน้ 

 ทกุคนตะโกนสดุเสยีงและใช้ถ้อยคําที่ชวนระคายหอูย่างย่ิง     ผมเองไม่ใช่ลกูผู้ ดีมาจากไหน 

 แต่ก็ไม่เคยพูดจาเช่นนีก้บัคนที่เราไม่รู้จกัมาก่อน    ในที่สดุผมก็ตัดสนิใจลกุขึน้ เดินออกมาที่

 ประตดู้านหน้า   พวกที่นัง่ขวางทําท่าจะไม่ให้ไป   ผมจงึพยายามใช้ไม้นวมก่อน  “มีนดักบั

 เพื่อนเอาไว้เที่ยง ตอนนีเ้กือบเที่ยงคร่ึงแล้ว ผมบอกกับพวกเขาดีๆ ตามความจริง...58 

                                                             
 

57
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, มหาวทิยาลัยชีวติ, 53 – 54. 

 
58

 เร่ืองเดียวกนั, 58 – 59. 
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   จากเหตกุารณ์ดังกล่าว เสกสรรค์เลือกใช้ภาษาในเชิงบวกเพ่ืออธิบาย 

การกระทําของตนเอง กล่าวคือ ชีแ้จงถึงเหตผุลท่ีต้องขดัคําสั่งและไม่ปฏิบัติตวัเหมือนเพ่ือนคน

อ่ืนๆ ด้วยการใช้ถ้อยคําว่า “พยายามใช้ไม้นวม” และ “บอกกับพวกเขาดีๆ ตามความจริง” เพ่ือ

ชีใ้ห้เห็นวา่เสกสรรค์จัดการกับสถานการณ์ดงักล่าวด้วยความนุ่มนวล สภุาพ โดยให้เหตผุลท่ีไม่

สามารถปฏิบตัิตามหรือร่วมกิจกรรมได้ตามความเป็นจริง ในขณะเดียวกันก็ใช้ถ้อยคําเชิงลบเม่ือ

กล่าวถึงการกระทําของรุ่นพ่ี คือ “ตะโกนก้อง” “การทรงเจ้าเข้าผี” “ระคายหู” นอกจากนัน้เม่ือ

พิจารณาคําพดูของรุ่นพ่ี “ไอ้ห่า” และ “พวกมงึ” ก็แสดงให้เห็นความไมส่ภุาพ หยาบคาย  

   การใช้ภาษาอย่างตรงข้ามกนัดงักลา่วทําให้เกิดคู่ตรงข้าม คือ เสกสรรค์

เป็นผู้ ท่ีใช้ความสภุาพ อดทนตอ่ความหยาบคาย และมีพฤติกรรมปกติอย่างสภุาพชน ขณะท่ีกลุ่ม

รุ่นพ่ีกลายเป็นผู้ ท่ีไมส่ภุาพ หยาบคาย และก้าวร้าว คูต่รงข้ามดงักลา่วทําให้เสกสรรค์ไม่ถูกมองว่า

เป็นรุ่นน้องท่ีไม่เคารพรุ่นพ่ี หรือเป็นขบถต่อธรรมเนียมปฏิบัติ เน่ืองจากท่ีปฏิบัติเช่นนัน้เพราะมี

เหตผุลท่ีสมควร คือรุ่นพ่ีปฏิบตัิตวัไมเ่หมาะสม และปฏิบตัิตอ่ตนเองด้วยความไม่สภุาพ ไม่ควรค่า

แก่การให้ความเคารพนบัถือ  

 

   ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในเหตกุารณ์การชมุนมุ “14 ตลุา” พ.ศ. 2516 ท่ีใช้

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็นสถานท่ีหลกัในการชมุนมุก็เช่นเดียว 

 

 ...เม่ือนกัศกึษาเข้าห้องสอบไม่ได้ก็มามงุกนัอยู่หน้าเวทีไฮด์ปาร์ค หลายคนเห็นด้วยสว่นหนึง่

 ประหลาดใจ   แต่ก็มีอีกสว่นหนึง่ที่หน้าตาแดงเพราะความโมโห “ทําอย่างนีใ้ช้ได้ที่ไหน   มนั

 บงัคบักนันี่หว่า”   นกัศกึษาชายคนหนึ่งชีห้น้าว่าผม  “เห็นใจเถดิครับ  เรากําลงัสู้เร่ืองใหญ่

 อยู่”  ผมพยายามอธิบายดีๆ    คนที่เดินผ่านเร่ิมตีวงเข้ามา     นกัศกึษาผู้นัน้คงจะกระดาก 

 จงึค่อยๆ เดินหนีไป “...ห่า กจูะจบเทอมนีอ้ยู่แล้ว” เขาบ่นพมึพํา...59 

 

   เหตุการณ์ข้างต้นเป็นการปะทะขัดแย้งระหว่างเสกสรรค์กับเพ่ือน

นกัศกึษา เน่ืองจากการปิดห้องเรียนจนไม่สามารถจัดสอบได้เพ่ือเรียกให้คนมาชุมนุม จะเห็นว่า

เสกสรรค์เลือกใช้ภาษาในเชิงบวกมาอธิบายการกระทําของตนเอง กล่าวคือ  ใช้ถ้อยคําว่า 

“พยายามอธิบายดีๆ” เพ่ือชีใ้ห้เห็นวา่เสกสรรคไ์ด้ชีแ้จงเหตผุลท่ีต้องปิดห้องเรียนอย่างใจเย็นและ

                                                             
 

59
 เร่ืองเดียวกนั, 116. 
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สภุาพ ทัง้กิริยาและคําพดู “เห็นใจเถิดครับ” ซึ่งเป็นการขอร้องอย่างสภุาพ ในขณะท่ีนักศึกษาคน

ดงักลา่วกลบัแสดงอาการหยาบคายและไม่สภุาพทัง้กิริยา “ชีห้น้าว่า” เสกสรรค์ และคําพูด “มนั

บงัคบักนัน่ีหวา่” “ห่า...กจูะจบเทอมนีอ้ยู่แล้ว” การเลือกใช้ถ้อยคําเหลา่นีใ้นการกลา่วถึงเหตกุารณ์

ทําให้เกิดคู่ตรงข้าม คือ เสกสรรค์เป็นผู้ ท่ีสร้างความเข้าใจด้วยความสุภาพ นุ่มนวล ขณะท่ี

นกัศกึษาชายเป็นผู้ ท่ีไมพ่ยายามเข้าใจสถานการณ์ และมีกิริยาไมส่ภุาพ  

   เม่ือประกอบกับการไม่ท่ีนักศึกษาชายผู้นัน้ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมซึ่ง

เป็นการทําเพ่ือประโยชน์ของบ้านเมือง กลบัคิดถึงแตเ่ร่ืองประโยชน์ ความเดือดร้อนของตนเอง ก็

ย่ิงทําให้นกัศกึษากลายเป็นขัว้ท่ี “ไม่ดี” ขณะท่ีเสกสรรค์ซึ่งใช้ความนุ่มนวลสภุาพในสถานการณ์

ความขดัแย้งแม้จะถกูปฏิบตัิอย่างหยาบคาย และเป็นผู้ ท่ีให้ความสําคญักบัประโยชน์ของสว่นรวม 

ประเทศชาติมากกวา่ ก็ทําให้เสกสรรค์สงักดัอยู่ในขัว้ท่ี “ดี” เม่ือเกิดการเปรียบเทียบความแตกต่าง

จากคู่ตรงข้ามดังกล่าวทําให้การกระทําของเสกสรรค์ท่ี เป็นเร่ืองไม่เหมาะสม ทัง้การทําลาย

ทรัพย์สินคือนําปนูซีเมนต์หยอดรูกญุแจประต ูและสร้างความเดือดร้อนให้นกัศกึษาคนอ่ืนเข้าห้อง

สอบไมไ่ด้นัน้กลายเป็นเร่ืองท่ีสามารถอนโุลมและสามารถยอมรับได้ 

 

   จากตวัอย่างข้างต้นดงักลา่วจะเห็นวา่เสกสรรค์เลือกใช้ภาษาในเชิงบวก

เม่ืออธิบายการกระทําของตนเอง โดยเฉพาะในเหตกุารณ์ความขดัแย้งระหวา่งเสกสรรค์กับบุคคล

ตา่งๆ และขณะเดียวกันเสกสรรค์ก็ใช้ภาษาเชิงลบเม่ือกล่าวถึงคู่ขดัแย้ง การใช้ภาษาท่ีแตกต่าง

อย่างตรงข้ามกันเช่นนีทํ้าให้เกิดคู่ตรงข้ามในลักษณะท่ี “ดี – ไม่ดี” และเป็นผลให้การกระทํา

บางอย่างของเสกสรรค์ท่ีอาจไม่เหมาะสมนัน้กลายเป็นเร่ืองท่ีสามารถยอมรับได้ รวมทัง้ขบัเน้น  

อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ท่ีปรากฏจากเหตกุารณ์ดงักลา่วให้ชดัเจนมากขึน้ด้วย 

 

 ภาษาท่ีเสกสรรค์เลือกมาใช้ร้อยเรียงและนําเสนอเร่ืองราวในเร่ืองเล่าจากประสบการณ์

ชีวิตนัน้มีบทบาทสําคญัตอ่การประกอบสร้างและนําเสนออตัลกัษณ์ในด้านการขบัเน้นอตัลกัษณ์

ให้ชดัเจน และช่วยป้องกนัไมใ่ห้เกิดภาพด้านลบแก่ตนเอง กล่าวคือ ในด้านการขบัเน้นอตัลกัษณ์

นัน้เสกสรรค์ใช้ภาษาเพ่ิมนํา้หนกัทางความหมายให้กบัเร่ืองราวท่ีนําเสนอ เกิดความชัดเจนทัง้ใน

ด้านส่ิงท่ีเกิดขึน้และอารมณ์ความรู้สกึของเสกสรรค์ โดยนําคําหรือข้อความท่ีมีความหมายรุนแรง 

คําท่ีทําให้เห็นภาพ หรือคําท่ีมีความหมายบางอย่างแฝงอยู่มาใช้ ทําให้เนือ้ความท่ีเสกสรรค์

นําเสนออยู่นัน้มีนํา้หนกัและเกิดภาพชดัเจนมากขึน้ ขณะท่ีบทบาทของภาษาท่ีช่วยป้องกันไม่ให้

เกิดภาพด้านลบนัน้เกิดจากการใช้ภาษาสร้างความชอบธรรมให้การกระทําของตนเอง ด้วยการใช้
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คําวา่ “ต้อง” เพ่ือทําให้การกระทําดงักลา่วกลายเป็นภาวะจําเป็น หลีกเล่ียงไมไ่ด้ และการใช้ภาษา

เชิงบวกอธิบายการกระทําของตนเอง ทําให้เสกสรรค์กลายเป็นผู้ ท่ีสงักดัในขัว้ “ดี” อยู่เสมอ ดงันัน้

การกระทําบางอย่างท่ีอาจไมเ่หมาะสมหรือไมถ่กูต้องก็สามารถยอมรับหรือมองข้ามไปได้ 

 

 1.3 การใช้กลวธีิวรรณศิลป์ 

 วรรณศิลป์เป็นการใช้ภาษาอย่างมีศิลปะ มีชัน้เชิง ในท่ีนีค้ือการใช้ภาษาสร้างจินตภาพ

และอารมณ์ความรู้สกึ เป็นการเพ่ิมนํา้หนกัและเน้นยํา้เร่ืองราวท่ีกําลงันําเสนอให้เกิดความชัดเจน 

และเด่นชัดมากย่ิงขึน้ ซึ่งจะมีบทบาทสําคัญต่อการประกอบสร้างและขับเน้นอัตลักษณ์ของ

เสกสรรคใ์นเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิต  

 กลวิธีทางวรรณศิลป์ท่ีมีผลต่อการประกอบสร้างและนําเสนออตัลักษณ์ มี 2 ประเภท 

ดงัตอ่ไปนี ้

  1.3.1 การใช้ภาพพจน์ 

  1.3.2 การใช้นํา้เสียง 

 

  1.3.1 การใช้ภาพพจน์ 

  ภาพพจน์ (Figure of Speech) หมายถึง การสร้างมโนภาพให้เกิดขึน้ โดยอาศยั

ถ้อยคําสํานวนถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกของผู้ เขียนไปสู่ความคิดและความรู้สึกของผู้อ่าน

หรือผู้ฟัง 

  ภาษาภาพพจน์60 หรือภาษาโวหาร  คือ การใช้ภาษาเปรียบเทียบ  ดังนัน้

ความหมายของภาษาโวหารจึงไมต่รงตามตวัอกัษร ภาษาภาพพจน์สว่นใหญ่จะใช้ลกัษณะสําคญั

ของภาพพจน์ในการเปรียบเทียบ เป็นวิธีการท่ีผู้แตง่เลือกใช้เพ่ือทําให้ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมหรือส่ิงท่ี

คนรู้จกัน้อยให้เป็นรูปธรรมและมีความชดัเจนมากย่ิงขึน้ โดยผู้แตง่มกัจะนําไปเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ี

เป็นท่ีรู้จกักนัดีอยู่แล้ว 

  ภาพพจน์จึงเป็นการใช้ภาษาท่ีไม่ได้ส่ือความหมายอย่างตรงไปตรงมา แต่มี

ความหมายกํากวม หนักเบา คลมุเครือ หรือเข้มข้นแตกต่างกันไป โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือขยาย

ความให้ชดัเจน ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึหรือความคิด61 และท่ีสําคญัโวหารภาพพจน์ยงัเป็นการ

ใช้ภาษาท่ีทําให้เกิดจินตภาพ ดงันัน้ ภาพพจน์จึงเป็นเคร่ืองมือทางภาษาอีกชนิดหนึ่งท่ีเสกสรรค์ใช้

                                                             
 

60
 ยวุพาส์ ชยัศิลป์วฒันา, ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับวรรณคดี, 21. 

 
61

 วิภา กงกะนนัทน์, วรรณคดีศกึษา, 35. 
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สร้างอตัลกัษณ์ผ่านภาพตวัแทนในเร่ืองเล่า โดยสร้างและขับเน้นให้ภาพของเสกสรรค์ปรากฏ

ออกมาอย่างชดัเจน ภาพพจน์ท่ีมีบทบาทดงักลา่วมี 4 ประเภท ดงัตอ่ไปนี ้

   1.3.1.1 อปุมา 

   1.3.1.2 อปุลกัษณ์ 

   1.3.1.3 อติพจน์ 

   1.3.1.4 อปุมานิทศัน์ 

 

   1.3.1.1 อุปมา (simile) 

   อปุมา คือ ความเปรียบท่ีต้องการอธิบายลกัษณะของส่ิงหนึ่งทัง้รูปธรรม

และนามธรรม โดยนําไปเทียบกับส่ิงซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันดีอยู่แล้ว62 และสองส่ิงท่ีนํามาเทียบกันนัน้มี

ลกัษณะท่ีพ้องกนัหรือคล้ายคลงึกนับางประการ เป็นการเปรียบเทียบความเหมือนกันของสองสิ่ง

โดยมีคําเช่ือมเช่นคําวา่ เหมือน ดัง่ ราวกบั คล้าย เป็นต้น  

   กลวิธีประเภทอปุมาท่ีปรากฏในเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตเป็นกลวิธี

ท่ีสําคญัในการสร้างภาพตวัแทน โดยทําหน้าท่ีเน้นยํา้ เพ่ิมนํา้หนกัทางความหมาย และทําให้ภาพ

ของเสกสรรค์ปรากฏอย่างชัดเจนมากย่ิงขึน้ ซึ่งการเปรียบเทียบในลกัษณะของอปุมานีมี้อยู่เป็น

จํานวนมาก ดงัเช่นท่ีปรากฏในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ดงัตอ่ไปนี ้

 

   การใช้ความเปรียบประเภทอปุมาในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ที่เป็นคน

ยากไร้ ประสบปัญหาเร่ืองปากท้องและความเป็นอยู ่

 
...เราเอากระดานเก่ามาทําเป็นยกพืน้สาํหรับให้ทกุคนนอน  มนัแคบพอๆ กบัเวทีลาํตดัตาม

งานวดั     สายมุ้งระโยงระยางในยามค่ําคืนทําให้เราดเูหมือนผู้ลีภ้ัยท่ีซุกหัวนอนหลบฝัน

ร้ายในยามตื่น แม่ ยาย และน้องสาวยดึครองเนือ้ที่ส่วนใหญ่ของพืน้ซีกหนึง่ พี่สาวนอนอยู่

มมุในสดุ ถดัมาเป็นผม น้องชาย และพี่ชายตามลาํดบั  สว่นพ่อนัน้นอนเตียงผ้าใบซึง่กางไว้

กบัพืน้ดิน เรายงัคงใช้ตะเกียงทัง้ๆ ที่บางปะกงมีไฟฟ้าใช้มานบัสบิปีแล้ว...63 

 

   ความเปรียบท่ีเลือกใช้ในตวับทข้างต้น บ่งบอกและเน้นยํา้สภาพความ 

                                                             
 

62
 ดวงมน จิตร์จํานงค์, สุนทรียภาพในภาษาไทย, พิมพ์ครัง้ที ่3 (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2541), 123. 

63
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, มหาวทิยาลัยชีวติ, 21. 
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ยากจนความลําบากในชีวิตของเสกสรรค์ โดยกลา่วถึงการนอนของสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องนอน

รวมกนัในพืน้ท่ีแคบๆ สายมุ้งโยงไขว้กนัไปมา เปรียบเทียบสภาพดงักล่าวกับ “ผู้ ลีภ้ยัท่ีซุกหัวหลบ

ฝันร้ายในยามตื่น” เม่ือนํามาเปรียบเทียบกันทําให้เกิดความคิดเช่ือมโยงระหว่างผู้ ลีภ้ัยกับ

ครอบครัวของเสกสรรค์ซึ่งประสบกบัความทกุข์ยากในชีวิต ต้องดําเนินชีวิตด้วยความยากลําบาก

จากความยากจน เป็นเสมือนคนท่ีชีวิตมีแตฝั่นร้ายแม้กระทั่งในยามต่ืน การเลือกใช้ความเปรียบ

ดงักลา่วจึงขบัเน้นภาพคนยากไร้ของเสกสรรค์ให้เดน่ชดัย่ิงขึน้ 

 

...เราพยายามเอาปลายข้าวของเป็ดมากินให้หมด    โดยทัว่ไปต้องต้มจนเละหรือไม่ก็หงุให้

แฉะไว้ มนัมกัเหนียวติดกนัเป็นแผ่นหนา เวลากินต้องจกมาเป็นก้อน แต่กระนัน้ก็ยังมีหลาย

เม็ดที่แข็งร่วน เวลากลนืดเูหมือนจะกลิง้หลนุๆ ไปตามมุมต่างๆ ของลาํคอ กบัข้าวส่วนใหญ่

คือปลาเค็มที่แม่หมักไว้หนึง่ไห   แต่มันก็เหมือนเกลือซ่ึงอัดไว้เป็นรูปปลามากกว่าจะมี

รสชาติของปลาอย่างแท้จริง...64 

 

   ตวับทท่ียกมาข้างต้นกลา่วถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวด้านอาหารการ

กิน โดยใช้การเปรียบเทียบแบบอุปมากล่าวถึงเร่ืองรสชาติของปลาเค็มท่ีแม่หมักไว้ว่าเหมือน 

“เกลือซึ่งอดัไว้เป็นรูปปลา” เพ่ือเน้นความเค็ม บ่งบอกให้ทราบว่าปลาเค็มท่ีแม่ทํานัน้ใช้เกลือ

มากกวา่เนือ้ปลา แสดงถึงภาวะยากไร้ท่ีต้องประหยัดทุกวิถีทาง อาจจะเน่ืองมาจากเนือ้สตัว์เป็น

อาหารท่ีมีราคาสงู จึงต้องใสเ่กลือปริมาณมากเพ่ือจะได้รับประทานกับข้าวน้อย และสามารถเก็บ

ไว้รับประทานได้อีกหลายมือ้ การใช้อปุมาดงักลา่วและความหมายท่ีแฝงมากบับทเปรียบนัน้จึงย่ิง

เสริมและขบัเน้นให้ภาพเสกสรรค์ท่ีเป็นคนยากไร้ ลําบาก และขาดแคลนในเร่ืองอาหารและความ

เป็นอยู่ 

 

   การใช้ความเปรียบประเภทอปุมาในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ที่เป็นคน

ใช้ชีวิตกลางแจ้ง ชอบการผจญภยัในธรรมชาติ 

 

...ผมตกปลามาหลายปี แต่บางสิง่บางอย่างที่ค้นหากลบัไม่ใช่ปลา หรืออย่างน้อยที่สดุก็ต้อง

ยืนยนัว่าปลาไม่ใช่เป้าหมายอนัดบัแรกเสมอไป ทกุครัง้ที่ออกสูท้่องทะเลผมมกัรู้สกึว่าตัวเอง

เป็นเพียงสิง่มีชีวิตเลก็ๆ ที่น่าสมเพช  ทะเลทําให้ผมสิน้ความโอหงับงัอาจ ซึง่เป็นความรู้สกึที่
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 เร่ืองเดียวกนั, 24. 
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ดี มนัทําให้ผมเลกิยดึถือว่าชีวิตจะต้องมีอะไรมานกัหนา และบางทีทะเลคือสถานท่ีแห่งเดียว

ที่ความลกึและกว้างมาบรรจบกนั   เม่ืออยู่เบือ้งหน้าแผ่นนํา้นี ้ ผมจงึรู้สกึราวผ่านลํา้สู่วิหาร

ศักดิ์สิทธ์ิ   มนัเป็นความรู้สกึคล้ายคนบาปที่เดินทางมาไถ่ถอนโทษกรรมอะไรสักอย่าง    

อนัที่จริงก็คงไม่ใช่เร่ืองบงัเอิญนกั   ที่ผมลงมาอนัดามนัเที่ยวนีห้ลงัจากเกิดรัฐประหารได้ไม่ก่ี

วนั...65  

 

   การเปรียบเทียบโดยใช้อปุมาในตวับทข้างต้นทําให้กิจกรรมการตกปลา

และการออกทะเลกลายเป็นกิจกรรมท่ีมีความหมาย เป็นเร่ืองราวท่ีย่ิงใหญ่และสําคญัตอ่เสกสรรค์ 

โดยเปรียบเทียบท้องทะเลกับ “วิหารศกัดิ ์ สิทธิ ์” และเปรียบเทียบตนเองกับ “คนบาป” กล่าวคือ 

การออกไปใช้ชีวิตอยู่กลางทะเลหลงัจากเกิดเหตกุารณ์รัฐประหารท่ีได้สร้างความผิดหวงั หดหู่นัน้ 

เหมือนความรู้สกึของคนบาปท่ีเดินทางไปยงัสถานท่ีศกัดิ ์ สิทธิ ์ เพ่ือสารภาพบาป เยียวยาความรู้สึก

ผิดบาปของตนเอง 

  จะเห็นวา่การเปรียบเทียบดงักลา่วทําให้การออกทะเลไปตกปลาและใช้

ชีวิตอยู่กลางทะเลเป็นมากกว่ากิจกรรมกลางแจ้งสําหรับคนทั่วไป แต่มีความศักดิ ์ สิทธิ ์ และมี

ความหมายตอ่เสกสรรค์ เน้นภาพคนท่ีรักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง เพราะไม่เพียงแต่ได้รับความสนุก

บนัเทิงใจ หากยงัมีความสําคญัในแง่การเยียวยาความรู้สกึด้วย 

 

   การใช้ความเปรียบประเภทอปุมาในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ที่เป็นนกั

สู ้มีหวัใจท่ีอดทนและเกลียดความพ่ายแพ้ทกุรูปแบบ 

 

...ผมนอนคิดอยู่ทัง้คืน ร่ําๆ จะเก็บคนัเบ็ดปิดฤดตูกปลาเสยีหลายครัง้ถามตัวเองว่าผิดพลาด

ตรงไหน...คนอื่นได้ปลา    ทําไมเราไม่ได้...แต่วนัที่คนอื่นได้อยู่ตรงหน้าแล้วผมไม่ได้ละ่   มนั

หมายความว่าอะไร   ไร้ฝีมือหรือว่าโชคร้าย   มนัเป็นความรู้สกึที่ป่ันป่วนบอกไม่ถูก  อบัอาย 

เจ็บชํา้ โกรธตวัเอง คลุกเคล้ากันไปเหมือนเศษอาหารในถงัขยะ   แต่ในที่สดุผมก็สรุปว่า

ยงัไงก็แพ้ไม่ได้...ผมจะต้องอดทนลา่เลคเทร้าท์ต่อไปไม่ว่ามนัจะหนาวทารุณสกัแค่ไหน...66  

 

   เสกสรรค์ใช้อปุมากลา่วถึงความรู้สกึหลากหลายของตนเองเปรียบเทียบ 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เพลงเอกภพ, 42. 

66
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เร่ร่อนหาปลา, 113. 
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กับ “เศษอาหารในถังขยะ” เป็นการเปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ทัง้ความอับอาย    

ความเจ็บปวดและความโกรธกับเศษอาหารในถังขยะ ซึ่งเป็นของเหลือทิง้และหมกัหมมรวมกัน 

เป็นส่ิงท่ีไม่น่าพิสมยัและไม่มีใครต้องการ เม่ือใช้บทเปรียบดงักล่าวทําให้อารมณ์ความรู้สึกของ

เสกสรรค์ท่ีตกปลาไม่ได้ มิหนําซํา้ยังสู้ ผู้ อ่ืนท่ีมาตกปลาในบริเวณเดียวกันไม่ได้นัน้ มีนัยทาง

ความหมายของอารมณ์ด้านลบท่ีมีแตจ่ะสร้างความป่ันป่วนรําคาญใจให้กับตนเอง การใช้อปุมา

เช่นนีจ้ึงช่วยเน้นอารมณ์และภาพของเสกสรรค์ท่ีเป็นนกัสู้ ท่ีเกลียดความปราชยัได้มากขึน้ 

 

  การใช้ความเปรียบประเภทอปุมาในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ที่เป็นคน

โหยหาและยึดติดกบัอดีต  

 

...คณะของเราค้างที่ริมแควใหญ่หนึง่คืน พอต่ืนเช้ามาก็เดินทางกลบั เวลาชัว่หนึง่คืนแม้มิใช่

ยาวนานนกั  แต่มนัก็นานพอที่จะดึงหลายสิ่งหลายอย่างในความรู้สกึของผมออกมาได้อย่าง

เหลอืเช่ือ ผมคิดทําอะไรสารพดักบัต้นนํา้แควใหญ่เหมือนคนพบเพ่ือนเก่าแล้วลุกลีลุ้กลน  

ทัง้อยากไต่ถามทุกข์สุข ชวนคุยถงึความหลัง กินข้าว ดื่มสุรา   กระทั่ งหลั่ งนํา้ตาเม่ือ

นึกถงึสายสัมพันธ์อันเคยมี...67 

  

   จากตวับทนีจ้ะเห็นวา่ เสกสรรค์ใช้การอปุมากลา่วความรู้สกึท่ีได้ไปเยือน

แมนํ่า้แควใหญ่โดยเปรียบเทียบกับความรู้สึกของคนท่ีได้พบเพ่ือนเก่า กล่าวคือ การได้มาเยือน

แมนํ่า้แควใหญ่ซึ่งเป็นสถานท่ีแห่งความหลงัและความทรงจําในสมยัท่ีเป็นนกัปฏิวตัิ จึงปรารถนาท่ี

จะรําลึกความหลังกับแม่นํา้สายนีอี้กครัง้ ไม่ต่างกับคนท่ีได้พบเพ่ือนเก่าแล้วเกิดอาการลกุลน 

อยากทํากิจกรรมร่วมกนัเพ่ือรําลกึอดีต  

   การเปรียบเทียบดังกล่าวแสดงให้เห็นภาพของเสกสรรค์ท่ีหวนหา

ความหลงั ดีใจ และมีความสขุท่ีได้กลบัไปสูส่ถานท่ีแห่งความทรงจํา ได้ย้อนคืนความรู้สึกเหมือน

เช่นในอดีต 

 

   การเปรียบเทียบโดยใช้อปุมาในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ที่เจ็บปวดจาก

เร่ืองราวต่างๆ ในชีวิต เช่น ความเจ็บปวดท่ีเกิดขึน้ขณะเป็นนักปฏิวตัิกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

ประเทศไทย 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เพลงเอกภพ, 99. 
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...ผมจงึคุ้มกนัคนหนุ่มสาวเหลา่นัน้        ด้วยความรู้สกึไม่ต่างอะไรกบันักโทษท่ีออกมาส่ง 

เพ่ือนออกสู่ อิสรภาพ ซ่ึงกล่าวคําอําลากันแค่หลังประตูเรือนจาํ ผมสงัเกตว่าแต่ละคน

มีอาการปีติยินดีอย่างเห็นได้ชดั...ขณะระวังภัยให้พวกเขาอยู่ในความมืดเหนือเนินเหงา  ผม

ร้องไห้และได้บนัทกึความรู้สกึไว้อ่านคนเดียวเป็นเวลานาน...68 

 

   เสกสรรค์เปรียบเทียบเหตุการณ์ท่ีคุ้ มกันเพ่ือนนักปฏิวัติออกจากป่า

กลบัไปใช้ชีวิตในสงัคมเมืองวา่เหมือนกบันกัโทษท่ีออกมาสง่เพ่ือนออกจากเรือนจํา เม่ือพิจารณา

บทเปรียบท่ีเลือกนํามาใช้จะเห็นวา่ "นกัโทษท่ีออกมาสง่เพ่ือนออกสูอิ่สรภาพ ซึ่งกล่าวคําอําลากัน

แคห่ลงัประตเูรือนจํา" บ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกของเสกสรรค์ในขณะนัน้อย่างชัดเจน คือ เป็น

การส่ือความรู้สกึของคนท่ีขาดอิสรภาพ ต้องถูกจองจํากักขงัอย่างคนท่ีกระทําความผิด อีกทัง้ยัง

แฝงความรู้สกึเหงา เศร้าสลดท่ีเห็นคนอ่ืนได้มีอิสรภาพในขณะท่ีตนเองยงัคงถกูจองจําอยู่กบัพรรค

คอมมิวนิสต์ในป่าตอ่ไป ขบัเน้นภาพคนท่ีเจ็บปวดและทรมานกบัสงัคมในพรรคคอมมิวนิสต์ 

 

  ทํานองเดียวกันกับการนําเสนอภาพคนเจ็บปวดท่ีไม่สามารถช่วยเหลือ

ผู้คนทกุข์ยาก หรือบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้ไมว่า่ในสมยัท่ีเป็นนกัปฏิวตัิหรือเป็นปัญญาชน 

 

...พอได้ยินคํานี ้ผมก็ต้องนิ่งเงียบอีกเช่นเคย เงิน ๆ ๆ ๆ ทกุอย่างในสงัคมนีชี้ข้าดอยู่ที่เงิน

และมนัเป็นสิ่งที่ผมไม่มีเสยีด้วย ความรู้สกึผิดคืบคลานเข้ามาในหัวใจผมราวกบัอสรพิษ 

ร้ายซ่ึงแผ่แม่เบีย้อยู่ เบือ้งหน้า...69  

 

   จากตวับทข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบความรู้สึกผิดท่ีเกิดขึน้ในใจของ

เสกสรรค์วา่เหมือน "อสรพิษร้ายซึ่งแผแ่มเ่บีย้อยู่เบือ้งหน้า" เน้นให้เห็นวา่ความรู้สกึผิดท่ีไมส่ามารถ

ช่วยเหลือชาวบ้านได้นัน้มีอานภุาพรุนแรง และสง่ผลร้ายตอ่ความรู้สึกจิตใจของเสกสรรค์อย่างย่ิง 

นอกจากนัน้การเปรียบเทียบความรู้สึกผิดกับอสรพิษร้ายก็มีนัยว่าความรู้สึกดังกล่าวอันตราย

จนถึงขัน้ทําให้บาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้ เป็นการเน้นว่าความรู้สึกผิดนีรุ้นแรงและเสกสรรค์ก็รู้สึก

ผิดมาก 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เดินป่าเสาะหาชีวติจริง, 97. 

69
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้, 118. 
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   1.3.1.2 อุปลักษณ์ (metaphor) 

   อปุลกัษณ์ คือ การเปรียบเทียบโดยนัย แสดงลกัษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

โดยกลา่วถึงอีกส่ิงหนึ่งแทน เพ่ืออิงความหมายของส่ิงดงักล่าวโยงไปยังส่ิงท่ีต้องการจะอธิบาย70 

ซึ่งอาจจะปรากฏคําเช่ือมแสดงการเปรียบเทียบวา่ “เป็น” หรือ “คือ” หรือละคําเช่ือมและกล่าวถึง

ส่ิงท่ีนํามาเปรียบเทียบแทนกนัไปเลยก็ได้ 

   กลวิธีประเภทอุปลักษณ์ท่ีปรากฏในเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตก็

เช่นเดียวกนักบัอปุมาคือเป็นกลวิธีท่ีสําคญัในการสร้างอตัลกัษณ์ โดยทําหน้าท่ีเน้นยํา้เพ่ิมนํา้หนัก

ทางความหมาย นอกจากนัน้ในทางภาษาศาสตร์อปุลกัษณ์ยงัมีบทบาทในการสะท้อนมมุมองหรือ

วิธีคิดท่ีบคุคลมีตอ่ส่ิงท่ีถกูเปรียบเทียบ71 เช่นนัน้จึงทําให้ภาพของเสกสรรค์ปรากฏอย่างชดัเจนมาก

ย่ิงขึน้ ดงัท่ีปรากฏในตวัอย่างตอ่ไปนี ้

 

  การใช้อุปลักษณ์ในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ที่เป็นคนเจ็บปวดจาก

เร่ืองราวตา่งๆ เช่น การสญูเสียส่ิงท่ีเคยศรัทธาและยึดมัน่มาตลอด กลายเป็นคนท่ีรู้สึกว่างเปล่า 

สบัสน และเป็นทกุข์ 

 

...ความทรุกนัดารของชีวิตนัน้แท้จริงแล้วไม่ได้อยู่ที่เง่ือนไขภายนอกเพียงอย่างเดียว ตรงกนั

ข้ามหลงัจากเลกิอาชีพนักปฏิวติั การเดินทาง 'ภายใน' ของผมกลบัต้องฟันฝ่าภูมิประเทศที่

โหดร้ายทารุณย่ิงกว่าเป็นเวลาหลายปี   ผมพบว่าวิหารในใจซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นที่สถิตของ

อดุมคติทางการเมืองและสงัคม พลนักลบักลายเป็นพืน้ที่ว่างเปลา่เหงาเงียบ...เจ้าของพืน้ที่

ยงัมีศรัทธา แต่นกึไม่ออกว่าจะกราบไหว้สิง่ใดกนั...72 

 

   เสกสรรค์ใช้อปุลกัษณ์เปรียบเทียบจิตใจและความคิดของตนเองว่าเป็น

ดินแดนแห่งหนึ่งท่ีมีวิหารศักดิ ์ สิทธิ ์ เป็นศูนย์กลางสําหรับเคารพบูชาและเป็นหลักให้ยึดมั่น       

“การเดินทางฟันฝ่าภมิูประเทศท่ีโหดร้ายทารุณ” ก็คือการเผชิญและประสบกบัความรู้สกึ ความคิด

ภายในจิตใจท่ีป่ันป่วน สบัสน ทุรนทุราย ขณะท่ี “วิหารในใจกลบักลายเป็นพืน้ท่ีว่างเปล่าเหงา

                                                             
 

70
 ดวงมน จิตร์จํานงค์, สุนทรียภาพในภาษาไทย, 125. 
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 รัชนีย์ญา กลิ่นนํา้หอม และณัฐพร พานโพธิ ์ ทอง, “การเมือง คือ การรักษาโรค: มโนอปุลกัษณ์ที่สะท้อนจาก

ถ้อยคําอปุลกัษณ์ของนกัการเมืองไทย,” วารสารภาษาและวรรณคดีไทย 25 (ธันวาคม 2551): 132 – 157. 
72

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วหิารที่ว่างเปล่า, 98. 
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เงียบ” ก็คือความเช่ือ อดุมคติทางการเมืองท่ีเสกสรรค์เคยยึดถือ เช่ือ และศรัทธานัน้ได้สญูสลายไป

แล้ว ภายในจิตใจท่ีเคยมีส่ิงให้ยึดถือจึงเหลือเพียงความวา่งเปลา่ 

   การเปรียบเทียบดงักล่าวเน้นให้เห็นว่าหลังจากท่ีเสกสรรค์ปราศจาก 

อดุมคติทางการเมืองให้ยึดมัน่และศรัทธาเหมือนเดิมแล้วจิตใจก็มีแต่ความว่างเปล่า ไร้หลกัยึด มี

แตค่วามวุน่วายสบัสน เป็นการสนบัสนนุภาพคนท่ีเจ็บปวด เคว้งคว้างไร้หลกัยึดในชีวิต 

 

...ขณะที่เพื่อนพ้องสว่นใหญ่กําลงัรีบยกสมัภาระลงเรือเพื่อจะเดินตวัเปลา่ ผมกลบัรู้สกึลงัเล

ที่จะทําเช่นนัน้    มนัอาจจะเป็นความเคยชินแบบอดีตทหารป่าที่ไปไหนมาไหนมักจะไม่ยอม

แยกตวัจากปัจจยัยงัชีพที่อยู่บนหลงั    หรือไม่บางทีก็เป็นสญัชาติญาณของ 'สัตว์บาดเจบ็' 

ชนิดหนึง่ที่ถูกกระทํามามากจนไม่อาจมองโลกในแง่ดี ผมไม่รู้...73 

 

  ตวับทข้างต้นก็เช่นเดียวกนั เสกสรรค์ใช้อปุลกัษณ์โดยเปรียบเทียบตนเอง

เป็น “สตัว์บาดเจ็บ” ท่ีถกูกระทําจนไมอ่าจไว้ใจส่ิงใดได้อีกตอ่ไป ซึ่งเสกสรรค์ก็เป็นเช่นนัน้ท่ีไม่อาจ

วางใจตอ่สถานการณ์การขนสมัภาระขณะเดินป่า การเลือกเปรียบเทียบตนเองกบั “สตัว์บาดเจ็บ” 

เช่นนีส่ื้อถึงคนท่ีมีบาดแผลและถกูกระทํามามาก ทําให้เกิดภาพของเสกสรรค์ท่ีเจ็บปวดและได้รับ

ผลกระทบจากอดีตจนกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย 

 

   การใช้อุปลักษณ์ในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ที่เป็นชายชราธรรมดา 

โรคภยัรุมเร้าและสขุภาพไมแ่ขง็แรงเหมือนเช่นในอดีต 

 

...แรมปีที่ผ่านมา ผมมกักินแค่ผกักบัผลไม้เป็นมือ้เย็น เพราะนํา้หนกัที่เพิ่มขึน้หลงัอดบหุร่ี 

ทําให้ไม่กล้าปลอ่ยตัวอีกต่อไป   ตามความเห็นของแพทย์ทกุสาํนัก ผู้ชายวัยผมนับเป็น 

เรือนรับรองของโรคภัยไข้เจ็บสารพัด โดยหลายโรคมีจดุเร่ิมต้นอยู่ที่นํา้หนกัเกิน...74 

 

   ภาพของชายชราท่ีร่างกายไม่แข็งแรงถูกเน้นยํา้โดยการใช้อปุลักษณ์ 

กลา่วคือเสกสรรค์เปรียบเทียบร่างกายตนเองวา่เป็น “เรือนรับรอง” ของโรคภยัตา่งๆ เป็นท่ีรวมของ

สารพัดโรค การเลือกเปรียบเทียบกับเรือนรับรองนัน้ส่ือความหมายว่าร่างกายในวัยนีเ้อือ้ต่อ     
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 เร่ืองเดียวกนั, 56. 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วนัที่ถอดหมวก, 101. 
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การเกิดโรคภยัตา่งๆ ได้ง่าย เน่ืองจากเรือนรับรองมีนยัของการพร้อมต้อนรับส่ิงท่ีจะเข้ามา การใช้

อปุลกัษณ์ดงักลา่วจึงส่ือภาพของชายชราท่ีสขุภาพไมแ่ขง็แรงและมีโรคภยัได้อย่างชดัเจน 

 

   1.3.1.3 อติพจน์ (hyperbole) 

   อติพจน์เป็นกลวิธีทางภาษาประเภทหนึ่งท่ีก่อให้เกิดมโนภาพ เป็นการใช้

ถ้อยคําท่ีเกินจากความเป็นจริง เพ่ือทําหน้าท่ีเน้นความสําคญัหรือเพ่ิมนํา้หนกัให้กบัส่ิงท่ีกลา่วถึง75 

เช่นนัน้แล้วจึงเป็นกลวิธีท่ีสําคญัอีกประเภทหนึ่งท่ีเสกสรรค์ใช้เพ่ือเสริมเน้นให้ส่ิงท่ีกําลงันําเสนอมี

นํา้หนกัมากย่ิงขึน้ อนัเป็นผลให้อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ท่ีปรากฏในเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิต

กระจ่างชดัย่ิงขึน้ ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี ้

 

   การใช้อติพจน์ในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ที่เป็นคนแปลกแยกจากคน

สว่นใหญ่ในสงัคม ทําให้เป็นทกุข์กบัภาวะดงักลา่ว 

 

...เสียงรถไฟท่ีรบกวนโสตประสาทยังไม่ดังกึกก้องเท่าคําถามที่อยู่ในใจ เหนื่อยล้ามา

ขนาดนีแ้ล้วผมยงัจะยืนต้านอนัใดอีก  จากนีไ้ปผมควรจะพักพิงอยู่ในกระแสหลกัของสงัคม 

แล้วทําสญัญาสงบศกึกบัโลก     หรือจะยงัคงปลีกวิเวกอยู่กบัตัวเองและเพื่อนพ้องที่คิดเห็น

ตรงกนั แล้วปลอ่ยให้ 'สงครามภายใน' ขยายตวัต่อไป...76  

 

  เสกสรรค์กลา่วถึงความคิดคํานึงเก่ียวกบัภาวะแปลกแยกระหว่างตนเอง

กบัสงัคม ใช้อติพจน์เน้นภาวะดงักล่าวให้มีนํา้หนักมากย่ิงขึน้โดยกล่าวเกินจริงว่า “เสียงคําถาม

ภายในใจ” ของตนเองนัน้ดงั “ย่ิงกวา่เสียงรถไฟ” ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได้ แต่กล่าวเช่นนีเ้พ่ือเน้น

ความรู้สกึท่ีจดจ่ออยู่กบัคําถาม ความสงสยัข้องใจ อีกทัง้ความรู้สกึและคําถามในเร่ืองดงักล่าวก็มี

อยู่มากจนกระทัง่แม้แตเ่สียงรถไฟยงัดงัสู้ไมไ่ด้ด้วยซํา้  

   การให้ความสําคญักบัความสงสยัและคําถามท่ีเกิดขึน้ในใจด้วยการใช้

อติพจน์ ประกอบกับเม่ือพิจารณาถึงคําถามดงักล่าวซึ่งเป็นเร่ืองท่ีเสกสรรค์แปลกแยก แตกต่าง

จากสงัคม ก็ย่ิงเน้นภาพของคนแปลกแยก และแฝงความรู้สกึเหน่ือยล้า เศร้า และหนกัใจกับภาวะ

ท่ีต้องเผชิญ 
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  การใช้อติพจน์ในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ที่เป็นคนโหยหาอดีต และ

ปรารถนาท่ีจะหวนคืนสูค่วามรู้สกึดีๆ เหลา่นัน้อีกครัง้ 

 

...ภูร่องกล้านบัเป็นดงดอยแห่งแรกที่ผมใช้ชีวิตเป็นคนป่าอย่างสมบรูณ์แบบ  อาศยัข้าวโพด

หน่อไม้ และใบมนัเป็นอาหารหลกัในการยงัชีพ ไปไหนมาไหนก็ล้วนต้องใช้สองขาปีนป่าย... 

ความฝังใจของผมเก่ียวกบัเทือกเขาลกูนีมี้อยู่มาก  อาจเรียกได้ว่าตัง้แต่ริมห้วยจนถงึสัน

ภูมีอดีตของผมเกลื่อนกล่นอยู่กับใบไม้แห้งทุกใบ...77   

 

   เสกสรรค์ใช้อติพจน์กลา่วถึงเร่ืองราวในอดีต ความทรงจําท่ีมีต่อสถานท่ี

คือภรู่องกล้าวา่อดีตของตนเองนัน้ “เกล่ือนกลน่อยู่กบัใบไม้แห้งทกุใบ” ส่ือความวา่ทกุท่ีในป่าผืนนี ้

มีความทรงจําและเร่ืองราวในอดีตร่วมกันมากับเสกสรรค์ทัง้สิน้ และความทรงจําเหล่านัน้ก็มี

จํานวนมากราวกบัวา่ตกอยู่ตามใบไม้แห้งซึ่งย่อมมีอยู่ทกุท่ีในป่า  

   การกล่าวเกินความจริงเช่นนีจ้ึงเป็นการเน้นและบ่งบอกว่าเสกสรรค์มี

อดีตมากมายท่ีเกิดขึน้ ณ เทือกเขาภรู่องกล้า และเม่ือมีความหลงัท่ี “ฝังใจ” ขนาดนีก้็คงเป็นเร่ือง

ยากท่ีจะลืม และเสกสรรค์เองก็ไมค่ิดท่ีจะลืมด้วย  

 

    การใช้อติพจน์ในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ที่เป็นคนเจ็บปวด เน่ืองจาก

ไมส่ามารถช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากความยากไร้ด้านความเป็นอยู่ได้ 

 

...พอได้ยินคํานีผ้มก็ต้องนิ่งเงียบอีกเช่นเคย เงิน ๆ ๆ ๆ ทกุอย่างในสงัคมนีชี้ข้าดอยู่ที่เงินและ

มนัก็เป็นสิง่ที่ผมไม่มีเสยีด้วย ความรู้สกึผิดคืบคลานเข้ามาในหวัใจผมราวกบัอสรพิษร้ายซึง่

แผ่แม่เบีย้อยู่เบือ้งหน้า...เพื่อนของเขาซึง่ยงัคงนัง่คยุต่อกบัเรา ได้เอ่ยประโยคที่โหดร้ายที่สดุ

ประโยคหนึ่งขึน้มา "เขาถือสหายไทเหมือนพี่ชาย เม่ือเดือดร้อนก็อยากให้สหายไทช่วยเหลอื

บ้าง"...สหายไทตายไปแล้วจริงๆ ทกุวนันีเ้หลอืเพียงนายเสกสรรค์ปัญญาชนที่ทําได้อย่าง

มากก็แค่พูดเขียนไปวนัๆ อ่านหนังสือมานับพันเล่มเดินทางมาหลายหม่ืนลี ้แต่ก็ไม่อาจ 

ทําให้คนเพียงหยิบมือเดียวมีชีวิตที่ดีขึน้...78 
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  เสกสรรค์ใช้อติพจน์เน้นความเจ็บปวดท่ีไมส่ามารถช่วยเหลือคนยากไร้ได้ 

โดยการกลา่ววา่ “สหายไทตายไปแล้วจริงๆ” เป็นการกลา่วเกินจริง เพราะสหายไทซึ่งก็คือเสกสรรค์

นัน้ไมไ่ด้เสียชีวิตจริงๆ แตก่ลา่วเพ่ือจะส่ือวา่ “เสกสรรค์” คนท่ีเคยเป็นนกัปฏิวตัิในช่ือ “สหายไท” ท่ี

ชาวบ้านในป่ารู้จักนัน้ไม่มีอีกต่อไปแล้ว และไม่สามารถช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ร้อนให้

ชาวบ้านได้ เน่ืองจากทุกอย่างในสงัคมปัจจุบันขบัเคล่ือนด้วยเงิน และเป็นส่ิงท่ีเสกสรรค์ก็ไม่มี 

ดงันัน้จึงไมต่า่งอะไรกบัคนตายไปแล้วท่ีไมส่ามารถแก้ไขเร่ืองใดได้เลย 

   นอกจากนัน้ ความรู้สึกท่ีว่าตนเองเป็นคนไร้ประโยชน์ ไม่สามารถ

ช่วยเหลือชาวบ้านผู้ทกุข์ยากได้ก็ยังถูกเน้นยํา้ให้ชัดเจนย่ิงขึน้ โดยการใช้อติพจน์ในการกล่าวว่า 

“อา่นหนงัสือมานบัพนัเลม่ เดินทางมาหลายหม่ืนลี ้แตก่็ไมอ่าจทําให้คนเพียงหยิบมือเดียวมีชีวิตท่ี

ดีขึน้” เป็นการกลา่วเกินจริงในแง่ของปริมาณ เพ่ือจะส่ือวา่เสกสรรค์ในปัจจบุนัซึ่งมีฐานะเป็นเพียง

ปัญญาชน แม้จะอา่นเขียนหนงัสือและเดินทางพบเห็นโลกกว้างมามาก แตก่็ไมส่ามารถช่วยเหลือ

ชาวบ้านท่ีทุกข์ร้อนซึ่งมีจํานวนไม่มากนักได้เลย การใช้ “คนเพียงหยิบมือเดียว” ก็เป็นอติพจน์

แสดงและเน้นวา่ชาวบ้านท่ีเดือดร้อนนัน้แม้จะมีจํานวนเพียงนิดเดียว แต่เสกสรรค์ก็ยังไม่สามารถ

ช่วยเหลือไว้ได้ 

   การใช้อติพจน์ดังกล่าวเป็นการตอกยํา้ถึงความไร้ความสามารถของ

เสกสรรค์ท่ีไม่อาจช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนให้กับชาวบ้านได้  ไม่ว่าจะในสมัยท่ีตนเองยังเป็น 

“สหายไท” นักปฏิวตัิ หรือ “เสกสรรค์” ปัญญาชนก็ตาม และแฝงนํา้เสียงของความสลด เศร้าใจ 

และเจ็บปวดท่ีตวัเองไมอ่าจทําอะไรเพ่ือคนท่ีเดือดร้อนได้เลย 

 

   1.3.1.4 อุปมานิทัศน์ (allegory) 

   อปุมานิทัศน์ คือ การใช้เร่ืองราวขนาดสัน้หรือยาวมาประกอบ ขยาย

ความ หรือส่ือโดยนัยให้ผู้อ่านเข้าใจส่ิงท่ีกําลงัส่ือได้อย่างชัดเจนย่ิงขึน้79 อปุมานิทัศน์เป็นกลวิธี

หนึ่งท่ีเสกสรรค์ใช้ในการสร้างและนําเสนออตัลกัษณ์ในเร่ืองเล่า เพ่ือทําให้ส่ิงท่ีกําลงักล่าวถึงนัน้

สามารถเข้าใจได้ง่ายและมีนํา้หนกัมากขึน้ อีกทัง้ขบัเน้นให้อตัลกัษณ์ท่ีปรากฏนัน้เดน่ชดัย่ิงขึน้ด้วย 

ดงัตวัอย่างการใช้อปุมานิทศัน์ตอ่ไปนี ้
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   การใช้อปุมานิทัศน์ในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ที่เป็นคนมีบาดแผล

เจ็บปวดจากชะตาชีวิตท่ีโหดร้ายในอดีต ต้องเผชิญหน้ากับความรุนแรงและความขดัแย้งท่ีเกิด

ขึน้กบัพรรคคอมมิวนิสต์ จนเกือบจะได้รับอนัตรายถึงชีวิต กลา่วได้วา่เป็นชะตาชีวิตท่ีเลวร้ายอย่าง

ถึงท่ีสดุ 

 

...ผมสง่ลกูน้อยออกมาเพราะต้องการแตกหกักบัชะตากรรม ซึง่มนัได้เกิดขึน้จริงๆ ในรูปของ

การเผชิญหน้า       และเกือบจะปะทะกบัผู้นําคอมมิวนิสต์ในป่าลกึ...ก่อนหน้านัน้ไม่ก่ีวนัผม

ได้รับฟังเร่ืองราวของชะนีตัวหน่ึงซ่ึงถกูตามล่าโดยคนหิวผู้ถอืปืน เธอถกูขับต้อนอยู่พัก

ใหญ่ในสภาพที่ไม่ต่างจากการท่ีผมถกูขับต้อนโดยชะตากรรม   คนเลา่เร่ืองบอกว่าแม่

ชะนีตัวนัน้ใช้แขนข้างหน่ึงโอบลูกไว้แนบอก    ขณะที่อีกแขนหน่ึงโหนเหวี่ยงไปตาม

กิ่งไม้ต้นแล้วต้นเล่า   เธออ่อนล้าลงเร่ือยๆ    และในท้ายที่สุดเป้าเคลื่อนท่ีก็ค่อยๆ 

กลายเป็นเป้าน่ิง   เม่ือรู้ตัวว่าไม่อาจหนีกระสุนร้ายนัดนัน้ได้อีกแล้ว แม่ชะนีจงึหยุด

ห้อยโหน   เธอยกลูกขึน้วางไว้บนคบไม้ที่ไกลตัวท่ีสุด   จากนัน้ก็ตบก้นเจ้าหนูเบาๆ   

เพ่ือผลักให้ชีวิตบริสุทธ์ิออกไปจากลานประหารซึ่งกําลังก่อรูปขึน้อย่างเย็นชา    ถ้า

พูดได้เธอคงจะกล่าวกับลูกน้อยว่า  "แม่เสียใจท่ีเจ้าต้องพ่ึงตนเองก่อนวัยอันสมควร   

แต่ชีวิตไม่เคยเสนอความพร้อมสรรพให้ผู้ใด" เม่ือลูกน้อยคลานต้วมเตีย้มไปทางทิศ

ที่แม่บอก     เธอก็หันมาเผชิญหน้ากับปากกระบอกปืนด้วยความกล้าหยาดสุดท้าย   

ไม่มีใครรู้ว่าดวงตาของเธอบอกอะไรกับผู้ล่าบ้าง   รู้แต่ว่าปืนกระบอกนัน้ลดตํ่าลงที

ละน้อย ทีละน้อย   ในที่สุดก็ตกห้อยอยู่ ข้างลําตัวของผู้ถือมัน  ณ จดุนัน้ของกาลเวลา 

ตํานานของสตัว์โลกตวัเล็กๆ ตวัหนึง่ก็ได้รับการจารึกไว้ ผมออกจากป่ามาได้หลายปีแล้ว แต่

เร่ืองราวของแม่ชะนีกบัลกูน้อยยงัอ้อยอิ่งอยู่ในสายธารความทรงจํา    เธอได้รับความเมตตา

จากพรานไพรในนาทีที่ชีวิตเดินมาถงึจุดสิน้หวัง   ชะตากรรมเมตตาผมในลกัษณะคล้ายคลงึ

กนั...80 

 

   จากตวับทข้างต้นจะเห็นว่าเสกสรรค์ยกเร่ืองราวของแม่ชะนีกับลกูท่ีถูก

พรานป่าไล่ล่าจนหมดหนทางหนี ในท่ีสดุก็ต้องยอมแพ้ แต่แม่ชะนีก็ยังปกป้องลูกให้ปลอดภัย 

สดุท้ายก็ได้รับความปรานีจากพรานและสามารถรอดชีวิตมาได้ เสกสรรค์ยกเร่ืองราวดังกล่าว

ขึน้มาเพ่ือจะส่ือว่าชะตากรรมของตนเองก็เป็นเช่นเดียวกับแม่ชะนีและลูก ประสบชะตาชีวิตท่ี

โหดร้ายจากเหตกุารณ์ความขดัแย้งอย่างรุนแรงกบัพรรคคอมมิวนิสต์ ทําให้ต้องสง่ลกูชายออกจาก

ป่าเพ่ือความปลอดภยั ซึ่งสดุท้ายตนเองก็สามารถออกจากป่ามาได้อย่างปลอดภยัเช่นกนั 
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  การยกเร่ืองราวของแม่ชะนีกับลูกมาประกอบเช่นนี ทํ้าให้ภาพของ

เสกสรรค์ท่ีเป็นคนมีบาดแผล เจ็บปวดกับเร่ืองราวในชีวิตท่ีมีชะตากรรมท่ีโหดร้ายเสมอปรากฏ

อย่างชดัเจนมากย่ิงขึน้จากการสื่อความหมายผา่นเร่ืองราวชะตากรรมท่ีรันทดของชะนีสองแมล่กู 

 

   การใช้อปุมานิทัศน์ในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ที่เป็นชายชราธรรมดา

คนหนึ่ง โดยยกคํากลา่วของ "Victor Hugo" นกัประพนัธ์ชาวฝร่ังเศส เข้ามาสนบัสนนุภาพดงักลา่ว 

 

...วยัห้าสบิปี จะว่าไปก็ไม่ใช่วัยที่เด็ดเด่ียวห้าวหาญอนัใด วิคเตอร์ อูโก  เคยกล่าวไว้ว่า  

"สี่สิบคือผู้เฒ่าในวัยหนุ่ม   ส่วนห้าสิบคือคนหนุ่มของวัยชรา"...ทว่าในความเป็นจริง 

คงไม่อาจคกึคะนองได้ปานนัน้  เป็นคนหนุ่มของผู้ชรา   กลา่วอย่างถงึที่สดุก็คือคนที่เร่ิมจะ 

แก่เฒ่านัน่เอง ในวยัเช่นนีอ้ย่าว่าแต่จะลาออกจากงานโดยง่าย  แค่ออกไปปากซอยยังต้อง

คิดสองครัง้ว่าไปดีหรือไม่ไปดี ค่ําลงปิดประตูใส่กลอน  ตอนดกึยงัต้องลงมาดูซํา้ด้วยความ 

ไม่แน่ใจ...81  

 

  เสกสรรค์ยกข้อความซึ่งเป็นคํากล่าวของนักประพันธ์ชาวฝร่ังเศสมา

ประกอบการนําเสนอประเด็นความเปลี่ยนแปลงของวยั โดยข้อความท่ียกมานัน้กล่าวถึงช่วงวยั

ของบุคคล อีกทัง้เป็นคํากล่าวของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จัก การยกข้อความดงักล่าวมา

ประกอบทําให้ประเดน็เร่ืองคนชรามีนํา้หนกัน่าเช่ือถือ และภาพเสกสรรค์ท่ีเป็นคนชรา ไมเ่ดด็เดี่ยว 

ห้าวหาญก็เดน่ชดัย่ิงขึน้ 

 

  การใช้อปุมานิทศัน์ในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ที่เป็นนกัคิด ใคร่ครวญ

และพิจารณาส่ิงตา่งๆ รอบตวั เข้าใจชีวิตและสจัธรรม 

 

...ไม่ว่าเส้นทางที่ตดักนัระหว่างเรากบัผู้อื่นจะดขูดัแย้งเป็นปฏิปักษ์สกัเพียงไหน   ริว้รอยแห่ง

การพบปะอาจอยู่กบัเราไปนานแสนนาน       กระทัง่อาจหนัเหทิศทางของชีวิตเราได้แต่ครัง้

โบราณกาลตํานานเล่าไว้ว่า     เจ้าชายพระองค์หน่ึงลอบเสด็จออกนอกวังเพียงครัง้

เดียว   ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คนเจบ็ คนตาย    จากนัน้ตัดสินพระทัยทิง้ราช-

สมบัติค้นหาความจริงของชีวิต หลายปีต่อมา  โลกได้พบกับท่านอีกในฐานะศาสดา   

แน่ละ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย เหลา่นีเ้ป็นเพียงคนข้างทาง     แต่ใครบ้างจะกล้ายืนยนัว่าการ
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พบกนัครัง้นัน้เป็นเร่ืองบงัเอิญ   แล้วปถุุชนอย่างเราท่านเลา่    ออกนอกบ้านแต่ละครัง้ได้พบ

เห็นอะไร? ได้เรียนรู้สิง่ใด?  จริงอยู่  คงเป็นเร่ืองยากสิน้ดีที่เราจะอ่านความหมายของคนข้าง

ทางได้ทะลปุรุโปร่งได้เท่ากบัผู้บรรลธุรรม แต่นัน่ไม่ได้หมายความว่าเราควรมองข้ามทกุคนที่

ผ่านมาโดยไม่ได้นัดหมาย       และย่ิงมิได้หมายความว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากปรากฏการณ์

เหลา่นีไ้ม่ได้เลย...82 

 

   ตวับทข้างต้นจะเห็นว่าเสกสรรค์ใช้อปุมานิทัศน์ยกเร่ืองราวมาประกอบ

เพ่ือให้ประเดน็เร่ืองการพิจารณาผู้คนรอบตวัเพ่ือเรียนรู้และเข้าใจชีวิตนัน้มีนํา้หนกัและเดน่ชดัมาก

ย่ิงขึน้ โดยยกเร่ืองราวของพระพุทธเจ้าเข้ามาประกอบซึ่งเป็นเร่ืองราวทํานองเดียวกัน กล่าวคือ 

พระพทุธเจ้าเม่ือครัง้ท่ียงัเป็นเจ้าชายสิทธตัถะได้เห็นชีวิตผู้คนรอบตวักลายเป็นแรงผลกัดนัสําคญัท่ี

ทําให้ออกผนวชจนตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้าในท่ีสดุ  

   นอกจากจะทําให้ประเด็นเร่ืองการพิจารณาคนข้างทางชัดเจนขึน้แล้ว 

การยกเร่ืองราวของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเร่ืองเก่ียวกับศาสนา ศักดิ ์ สิทธิ ์  ก็ทําให้ประเด็นท่ีกําลัง

กลา่วถึงนัน้มีนํา้หนกัและน่าเช่ือถือมากขึน้ไปด้วย เน้นภาพของเสกสรรค์ท่ีเป็นนกัคิด ใคร่ครวญส่ิง

ตา่งๆ จนเห็นความเป็นไปและเข้าถึงความเป็นจริงของชีวิต 

 

  ภาพพจน์ท่ีเสกสรรค์นํามาใช้ไม่ว่าจะเป็นอปุมา อปุลกัษณ์ อติพจน์ และอปุมา-

นิทัศน์ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการประกอบสร้างและนําเสนออัตลักษณ์ของเสกสรรค์ในเร่ืองเล่า 

เน่ืองจากภาพพจน์เหลา่นีเ้ป็นการใช้ภาษาในเชิงเปรียบเทียบ ดงันัน้จึงทําให้เร่ืองราวของเสกสรรค์

นัน้ปรากฏอย่างชดัเจน อีกทัง้ถ้อยคําหรือข้อความท่ีเสกสรรค์นํามาใช้เปรียบเทียบนัน้ก็แสดงถึง

ทัศนคติหรืออารมณ์ความรู้สึกของเสกสรรค์ เป็นการเน้นยํา้อัตลกัษณ์ท่ีปรากฏในเหตกุารณ์ท่ี

นําเสนอด้วย 

 

  1.3.2 การใช้นํา้เสียง 

  ในทางวรรณกรรมนํา้เสียงคือการแสดงความรู้สึกและทัศนคติของผู้ เขียนท่ีมีต่อ

เร่ืองท่ีกล่าวถึง ต่อผู้ อ่าน หรือกระทั่งต่อตัวผู้ เ ขียนเอง ซึ่งทัศนคติดังกล่าวมีความสําคัญต่อ

ความหมายท่ีผู้ เขียนต้องการส่ือกบัผู้อา่น เน่ืองจากหากไมส่ามารถวิเคราะห์และทราบว่าผู้ เขียนมี
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ทศันคติอย่างไรตอ่ส่ิงท่ีนําเสนอ ก็จะไมส่ามารถเข้าใจส่ิงท่ีผู้ เขียนต้องการส่ือได้อย่างถกูต้อง83 การ

ประกอบสร้างและนําเสนออตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ในเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตก็เช่นเดียวกัน 

ท่ีอาศยันํา้เสียงเป็นกลวิธีหนึ่งทําให้ภาพของเสกสรรค์นัน้ปรากฏได้ชดัเจน อีกทัง้นํา้เสียงในตวับทท่ี

นําเสนอนัน้ก็ยงัเพ่ิมนํา้หนกัทางความหมายด้วย 

  นํา้เสียงในเร่ืองเลา่เกิดจากองค์ประกอบและกลวิธีทกุอย่างท่ีผู้ เขียนเลือกใช้ ไมว่า่

จะเป็นความหมายของคํา ภาพพจน์ หรือโวหารตา่งๆ84 การใช้นํา้เสียงท่ีมีผลให้อตัลกัษณ์ในเร่ือง

เลา่มีนํา้หนกัและเดน่ชดัมากย่ิงขึน้ มีดงัตอ่ไปนี ้

   1.3.2.1 นํา้เสียงเชิงบวก 

   1.4.3.2 นํา้เสียงเชิงลบ 

 

   1.3.2.1 นํา้เสียงเชงิบวก 

   นํา้เสียงเชิงบวกท่ีปรากฏในการนําเสนออตัลักษณ์ของเสกสรรค์ เช่น 

นํา้เสียงภาคภมิูใจ นํา้เสียงหย่ิงทระนง เป็นต้น 

   การใช้น้ําเสียงภาคภูมิใจในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ท่ีเป็นนกัสู้ ไม่ยอม

แพ้ตอ่ส่ิงตา่งๆ ซึ่งนําเสนอผา่นเหตกุารณ์การตกปลา 

 

...เป็นเช่นนีอ้ยู่สามรอบ ขณะที่ผมหวัใจจะวายด้วยความกลวัสายขาด แต่ในที่สดุมนัก็หมด

แรงถกูช้อนขึน้มาจนได้     เป็นเลคเทร้าท์ขนาดกําลงังาม...ผมยืนให้ลมหนาวกัดกรีดมา 4 

ชัว่โมงเต็มๆ เม่ือมองดูสนักําปัน้ของตวัเองก็พบว่ามนัเร่ิมปริแยก  ผมลูบไล้มันเบาๆ ด้วย

ความพอใจ...85 

 

   จากตัวบทท่ียกมาข้างต้นหากพิจารณาถ้อยคําท่ีเลือกใช้พบว่าแฝง

นํา้เสียงภาคภมิูใจท่ีมีตอ่การกระทําไว้ด้วย กลา่วคือ เสกสรรค์เลือกใช้คําท่ีส่ือถึงความรุนแรงของ

บาดแผล คือ  “ปริแยก” และใช้คําว่า “กัดกรีด” แสดงความทรมานจากการตกปลาท่ามกลางลม

หนาวเป็นเวลานาน จนในท่ีสดุก็ตกปลาได้สําเร็จ บาดแผลท่ีเกิดขึน้จึงเป็นเสมือนเคร่ืองเตือนใจถึง

ความอดทนไม่ยอมแพ้ของตนเองจนได้มาซึ่งชัยชนะ สงัเกตได้ว่าถ้อยคําท่ีเสกสรรค์ใช้กล่าวถึง
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ปฏิกิริยาท่ีมีตอ่บาดแผล คือ “ลบูไล้” ด้วยความ “พอใจ” แสดงถึงความภาคภมิูใจท่ีสามารถอดทน

จนเป็นผู้ชนะได้  

   นํา้เสียงดังกล่าวจึงย่ิงเน้นให้ภาพเสกสรรค์ท่ีเป็นนักสู้  ไม่ยอมแพ้ต่อ

อปุสรรค ไมว่า่จะเป็นอปุสรรคจากภายนอกท่ีขดัขวางไมใ่ห้ทําได้สําเร็จ และอปุสรรคภายในจิตใจ

ตนเองท่ีอาจพ่ายตอ่ความเจ็บปวดและความทรมานท่ีเกิดขึน้  

 

   การใช้น้ําเสียงหย่ิงทระนงในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ท่ีเป็นคนรัก

ศกัดิ ์ ศรี มีชีวิตท่ีตกอบัและลําบากอย่างถึงท่ีสดุแตก่็ไมค่ิดพึ่งพาผู้ใดแม้แตแ่มข่องตนเอง 

 

 ...ผมตัง้ปณิธานไว้แล้วว่าต่อไปนีจ้ะหาเลีย้งตวัเองอย่างเต็มที่     ฉะนัน้ผมจงึไม่เคยเอ่ย 

 ปากขอเงนิแม่อีกแม้แต่บาทเดียว   สมบัติส่วนตัวกระจอกงอกง่อยของผมหลายชิน้ 

 เอาไปจํานําจนหมดสิน้...สิง่เหลา่นีถู้กแปรเป็นอาหารไปทีละชิน้ ทีละชิน้   เพ่ือเลีย้งดูทัง้ 

 ร่างกายและศักดิ์ศรีของผม ผมจะไม่ขอใครกิน ไม่ว่าจะเป็นแม่หรือเพื่อนหรือผู้ใดก็ตาม  

ไม่นานสิ่งของที่พอจํานําได้ก็หมดไป ผมเลีย้งดูได้แค่หัวใจท่ีรักศักดิ์ศรี ส่วนร่างกายนัน้ 

 บางทีก็จาํต้องปล่อยให้มันอดอยากบ้าง...86 

 

   เม่ือพิจารณาจากถ้อยคําและภาพพจน์ท่ีปรากฏในตวับทข้างต้นพบว่า

การนําเสนอภาพคนรักศกัดิ ์ ศรีของเสกสรรค์นัน้แฝงนํา้เสียงหย่ิงทะนงไว้ด้วย กล่าวคือ ด้านการ

เลือกใช้ถ้อยคํา เสกสรรค์เลือกใช้คําว่า “ปณิธาน” ซึ่งหมายถึงการตัง้ความปรารถนา เพ่ือส่ือถึง

ความตัง้ใจอย่างแรงกล้าท่ีจะไม่พึ่งพาผู้ ใด การขยายความเก่ียวกับสมบัติส่วนตวัท่ีนําออกจํานํา

ด้วยคําวา่ “กระจอกงอกง่อย” เป็นคําท่ีบ่งบอกสภาพว่าสมบัตินัน้เป็นส่ิงท่ีไม่มีคณุค่าหรือมีราคา

มากนกั ดงันัน้ การท่ีเสกสรรค์จําเป็นต้องนําสมบตัิสว่นตวัท่ีไมมี่ราคาออกมาจํานําเพ่ือดําเนินชีวิต

ให้ได้ด้วยตนเอง ก็เน้นภาพคนรักศกัดิ ์ ศรีท่ีพยายามทําทกุวิถีทางเพ่ือรักษาศกัดิ ์ ศรีของตนเองเอาไว้

ให้ได้ 

   นอกจากนัน้ยงัขยายเนือ้ความด้วยการใช้ภาพพจน์ประเภทบคุคลวตั ทํา

ให้ศกัดิ ์ ศรีกลายเป็นส่ิงท่ีมีชีวิตและมีความสําคญัเสมือนร่างกายต้องคอยเอาใจใส่ ดแูล เลีย้งดใูห้

เติบโตและอยู่รอด ซึ่งเสกสรรค์ก็เลือกท่ีจะให้ความสําคญักบั “การเลีย้งดศูกัดิ ์ ศรี” มากกวา่ร่างกาย 

คือ ไมข่อความช่วยเหลือจากผู้ใด ยอมท่ีจะหิวโหยเพ่ือคงศกัดิ ์ ศรีของตนไว้ 
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   การใช้ถ้อยคําและภาพพจน์ดงักลา่วทําให้เกิดนํา้เสียงหย่ิงทะนง ไม่ยอม

พึ่งพาหรือเผยความอ่อนแอให้เห็นเพ่ือรักษาและดํารงศักดิ ์ ศรี เน้นภาพเสกสรรค์ท่ีเป็นคนรัก

ศกัดิ ์ ศรีให้ชดัเจนและมีนํา้หนกัมากขึน้ 

 

   1.3.2.2 นํา้เสียงเชงิลบ 

   นํา้เสียงเชิงลบท่ีปรากฏในการนําเสนออัตลักษณ์ของเสกสรรค์ เช่น 

นํา้เสียงเศร้าเสียใจ นํา้เสียงเสียดสี เป็นต้น 

   การใช้น้ําเสียงเศร้าเสียใจในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ท่ีเป็นคนเจ็บปวด

กบับาดแผลตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิต เช่น ความเจ็บปวดเร่ืองครอบครัว 

 

...สงิห์กลบัเมืองไทยกบัแม่ตัง้แต่ปลายเดือนมิถนุายน   ไปอยู่กบัยายและพ่ีชายของเขาเช่น 

เดียวกบัลกูช้าง เขาแยกจากผมไปเม่ืออายุได้ 9 เดือน และเช่นเดียวกบัลกูชายคนโตของเรา

คําแรกที่สงิห์จะพดูคงไม่ใช่คําที่ใช้เรียกพ่อแม่   แต่เป็นคําอ่ืนๆ ซ่ึงเด็กท่ัวไปอาจไม่ต้อง

ใช้...87  

 

   ตวับทข้างต้นเป็นการนําเสนอภาพเสกสรรค์ในบทบาทของพ่อซึ่งไมไ่ด้อยู่

ร่วมกบัลกูชายทัง้สองคนอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา และมกัมีเหตใุห้ต้องพลดัพรากกนัอยู่เสมอ เร่ือง

ดงักล่าวได้สร้างความเจ็บปวดให้กับเสกสรรค์อย่างมาก นํา้เสียงท่ีแฝงมาก็สอดคล้องและเน้น

ความรู้สกึของเสกสรรค์ จะเห็นวา่ลกูชายทัง้สองคนเติบโตขึน้มาจากการเลีย้งดขูองญาติเป็นส่วน

ใหญ่ คําพูดแรกท่ีสามารถพูดได้จึงไม่ใช่คําเรียกพ่อแม่ อีกทัง้การกล่าวว่า “เป็นคําอ่ืนๆ ซึ่งเด็ก

ทั่วไปอาจไม่ต้องใช้” ส่ือให้เห็นว่าลกูของเสกสรรค์นัน้แตกต่างจากเด็กทั่วไปท่ีได้อยู่และเติบโต

ขึน้มาจากการเลีย้งดขูองพ่อแม ่เป็นครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา ขณะท่ีเสกสรรค์ไม่สามารถทํา

หน้าท่ีนัน้ได้กลบัต้องพลดัพรากกบัลกูชายทัง้สองคนอยู่บ่อยครัง้ 

   นํา้เสียงท่ีเกิดขึน้จึงเป็นความโศกเศร้า รันทด และเสียใจท่ีไม่ได้อยู่พร้อม

หน้าพร้อมตากนัเป็นครอบครัวท่ีสมบรูณ์ เน้นให้ภาพของเสกสรรค์ท่ีเป็นคนเจ็บปวด มีบาดแผลใน

ชีวิตเดน่ชดัย่ิงขึน้ 
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   เช่นเดียวกันกับการนําเสนอภาพเสกสรรค์ท่ีเป็นคนเจ็บปวดกับเร่ือง

ครอบครัว เพราะไมค่อ่ยมีเวลาให้ ก็แฝงนํา้เสียงเศร้าและความรู้สกึผิดอยู่ด้วย 

 

...ลกูชายคนโตของผมนัง่ห้อยขาอยู่ท้ายเรือ เหม่อมองตะวนัลบัฟ้าด่ืมด่ํา      ผมแอบสงัเกต 

อากปักิริยาของเขาด้วยความรู้สึกผิดอยู่เบือ้งลึก   รู้ดีว่าหลายปีมานีไ้ม่ค่อยได้ให้เวลาลกู

มากนกั..."อีกหน่อยแทนก็ไม่อยู่แล้ว  อยากให้พ่อพาเจ้าสงิห์ออกทะเลมากขึน้" ผมพยกัหน้า

ช้าๆ เป็นการรับปาก แต่ความรู้สึกภายในหนักอึง้เหมือนตะวันท่ีเร่ิมหย่อนดวงแตะผิว

นํา้   ผมเช่ือเต็มเป่ียมว่าลกูชายของผมห่วงใยน้องชายคนเดียวของเขาด้วยนํา้ใสใจจริง  แต่

ผมก็รู้ดีว่าสิง่ที่เขาอยากจะบอกผมมนัมากกว่านัน้     เขาอยากจะบอกถงึสิง่ที่ขาดหายไปใน

ชีวิตของเขา ในระยะที่ค่อนข้างนานพอสมควร...88 

 

   เสกสรรค์เลือกใช้ถ้อยคําและภาพพจน์เพ่ือเพ่ิมนํา้หนักให้กับความรู้สึก

ผิดและปวดร้าวท่ีเกิดขึน้ เน่ืองจากไม่ค่อยได้ให้เวลากับลูกหรือใช้เวลาอยู่ด้วยกันเท่าท่ีควร 

กลา่วคือ การใช้ถ้อยคําวา่ “ความรู้สึกผิดอยู่เบือ้งลึก” แสดงถึงความรู้สึกผิดอย่างมากจากก้นบึง้

ของหวัใจ การเปรียบเทียบความรู้สึกผิด ความเศร้าเสียใจท่ีมีต่อเร่ืองดงักล่าวกับพระอาทิตย์ว่า 

“ความรู้สึกภายในหนักอึง้เหมือนดวงตะวนัท่ีเร่ิมหย่อนดวงแตะผิวนํา้” ส่ือว่าความรู้สึกท่ีเกิดขึน้

เหลา่นีห้นกัหนาและมีปริมาณมาก การใช้ถ้อยคําและการเปรียบเทียบดงักลา่วแสดงนํา้เสียงเศร้า 

เสียใจและรู้สึกผิดต่อลูกท่ีไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันเท่าท่ีควร ขบัเน้นให้ภาพของเสกสรรค์ท่ีเป็นคน

เจ็บปวดกบัเร่ืองครอบครัวนัน้เดน่ชดัย่ิงขึน้ 

 

   การใช้น้ําเสียงเสียดสีในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ท่ีเป็นคนยากไร้ มีชีวิต

รันทด และประสบแตค่วามยากลําบากในการดํารงชีวิต 

 

...ผมสอดส่ายสายตาดปูระกาศรับสมคัรงานตามที่ต่างๆ  เหมือนหมาโซคุ้ยเข่ียกองขยะ...

งานที่ผมเสาะแสวงหานัน้    สว่นใหญ่เป็นงานค่อนข้าง 'ตํ่า' ในมาตรฐานสังคมทัง้สิน้... 

ผมมีแค่เพียงประกาศนียบตัรชัน้มธัยมปลายเท่านัน้ที่เป็นวฒุิทางการศกึษา    สว่นใหญ่แล้ว

งานในระดบันีมี้คนแย่งกนัมากมาย เพราะมนัไม่ได้ต้องการความรู้พิเศษอะไร ทกุครัง้ที่มีการ

ประกาศรับสมคัรงานประเภทเสมียนต๊อกต๋อย ผู้คนท่ีพ่ายแพ้ในระบบการศกึษาทัง้หลาย
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ก็จะเฮโลเข้าไปสมัครตัง้แต่แป้งเปียกติดประกาศยังไม่แห้ง...ผมเคยแม้กระทัง่ไปย่ืนช่ือ

ตวัเองทิง้ไว้ที่กรมประชาสงเคราะห์  แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ถกูเรียกตวัสกัท.ี..89 

 

   การนําเสนอภาพคนท่ีมีชีวิตยากลําบาก เป็นประชาชนธรรมดาท่ีค่อนไป

ทางชนชัน้ล่างของสังคมต้องดิน้รนเพ่ือหาเลีย้งชีพ แฝงนํา้เสียงเสียดสีสังคมท่ียังคงมีความ  

เหล่ือมลํา้ด้านความเป็นอยู่เสมอ และประชาชนยากไร้เหลา่นีซ้ึ่งรวมถึงทัง้ตวัเสกสรรค์เองก็ยังต้อง

ดิน้รนเพ่ือจะดํารงชีวิตตอ่ไปให้ได้ แตก่็ทําได้ยากลําบากขึน้ทกุที อีกทัง้ผู้คนในสงัคมโดยเฉพาะผู้ มี

อํานาจก็ยงัคงไมเ่หลียวแล 

   นํา้เสียงดังกล่าวเกิดจากการใช้ถ้อยคําและความเปรียบ กล่าวคือ 

เปรียบเทียบตนเองท่ีต้องหางานทําเพ่ือมีชีวิตรอดกับ “หมา” ท่ีหิวโซและต้องดิน้รนหาอาหารเพ่ือ

ความอยู่รอดเช่นกัน แสดงถึงภาวะของชีวิตท่ีตกต่ําอย่างถึงท่ีสุด แม้แต่งานท่ี “ค่อนข้างต่ําใน

มาตรฐานของสงัคม” ก็ยังต้อง “เสาะแสวงหา” ราวกับว่าเป็นงานท่ีดี ประกอบกับการเลือกใช้

ถ้อยคํากลา่วถึงงานท่ีมองหาวา่ “เสมียนต๊อกตอ๋ย” และเรียกกลุม่คนท่ีหางานประเภทนีว้่า “ผู้คนท่ี

พ่ายแพ้” ซึ่งหมายรวมถึงตวัเสกสรรค์เองด้วยนัน้ ก็ย่ิงเน้นภาพคนชีวิตตกตํ่าท่ีสงัคมเปิดโอกาสทาง

อาชีพให้เพียงแคง่านระดบัลา่งอย่างเสมียนเท่านัน้ และใช้อติพจน์กล่าวเกินจริงว่าผู้คนแย่งสมคัร

งาน “ตัง้แตแ่ป้งเปียกติดประกาศยงัไมท่นัแห้ง” เพ่ือแสดงวา่แม้จะเป็นงานระดบัลา่งแตผู่้คนท่ีพ่าย

แพ้และขาดโอกาสในสงัคมก็ยงัแย่งกนัสมคัรอย่างรวดเร็ว 

   ทัง้การใช้ถ้อยคําและความเปรียบดังกล่าวส่ือนํา้เสียงเสียดสีความ

เหล่ือมลํา้ในสงัคม และคนยากไร้ก็ยงัต้องดิน้รนเพ่ือมีชีวิตรอดท่ามกลางสงัคมท่ีไมค่อ่ยเปิดโอกาส

ให้ นํา้เสียงเสียดสีนีมี้สว่นขบัเน้นให้ภาพตวัแทนของเสกสรรค์ท่ีเป็นคนยากไร้ มีชีวิตความเป็นอยู่

ลําบากนัน้เดน่ชดัมากย่ิงขึน้ 

 

  เช่นเดียวกันกับการใช้นํา้เสียงเสียดสีสังคมท่ีเหล่ือมลํา้และไร้ความ

ยุติธรรม ในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ท่ีเป็นคนยากไร้ ทําให้ต้องเดือดร้อนเร่ืองความเป็นอยู่

เร่ือยมา 

 

...หลงัจากโรงพยาบาลรับตวัผมไว้เพื่อรักษา ผมก็แอบกระซิบถามกบันางพยาบาลว่าจะต้อง

เสยีค่าผ่าตัดเท่าไร เธอบอกกบัผมว่าสว่นที่จะต้องเสยีให้โรงพยาบาลจริงๆ นัน้ไม่มากนกั แต่
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ถ้ามีอะไรพิเศษให้หมอสกัหน่อยก็จะช่วยให้ทกุอย่างดีขึน้    ได้ฟังดงันัน้แล้วผมก็นอนเอามือ

ก่ายหน้าผากด้วยความกงัวล อย่าว่าแต่จะมีเงินพิเศษให้หมอเลย    แม้แต่ค่ารักษาพยาบาล

ตามอตัราปกติแม่ผมก็ยังต้องไปกู้หนียื้มสนิเขามา           ในเม่ือสภาพเป็นเช่นนีจ้งึเป็นเร่ือง

สมเหตุสมผลเหลือเกินที่ผมจะอยู่ในโรงพยาบาลได้เพียงสามวนั     ก็ถกูหมอไล่กลบับ้าน  

โรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ไม่ได้รับการรักษาให้หายขาดและมนัยงัทรมานผมต่อมาอีก 7 ปีเต็มๆ

...90     

 

   จากตัวบทท่ียกมา มีนํา้เสียงเสียดสีและไม่เห็นด้วยกับสงัคมท่ีมีความ

เหล่ือมลํา้ คนยากไร้ ประชาชนธรรมดาต้องเดือดร้อนและไม่ได้รับส่ิงดีๆ เท่าเทียมกัน จะเห็นว่า

เสกสรรค์กลา่วถึงสถานการณ์ท่ีตนเองไมมี่เงินค่ารักษาจึงไม่มีสิทธิ ์ ได้รับการรักษาจนหายขาดว่า

เป็นเร่ืองท่ี “สมเหตสุมผล”  แม้ผู้ ท่ีไมมี่เงินคา่รักษาย่อมรับการรักษาไมไ่ด้จะเป็นเร่ืองท่ีถกูต้องตาม

หลกัเหตแุละผลในสงัคมปัจจบุนัก็ตาม แตห่ากพิจารณาจากมมุของประชาชนท่ีต้องลําบาก กู้ ยืม

และเป็นหนีเ้พ่ือนําเงินมาจ่ายคา่รักษาแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ก็ดเูหมือนจะเป็นความถูกต้องท่ีอยู่บน

ความเดือดร้อนและทกุข์ยากของประชาชนผู้ยากไร้ อีกทัง้การใช้ถ้อยคําว่า “ถูกหมอไล่กลบับ้าน” 

ก็แฝงนยัยะของการเป็นผู้ถกูกระทํา หรืออาจเรียกได้วา่ถกูรังแก  

   ดงันัน้ แม้เร่ืองดงักลา่วจะสมเหตสุมผลแตก่็แฝงไว้ด้วยนํา้เสียงเสียดสี ไม่

เห็นด้วยกบัสงัคมท่ีมีความเหล่ือมลํา้ ไมเ่หลียวแลประชาชนผู้ยากไร้  

 

   การใช้นํา้เสียงเสียดสีในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ท่ีเป็นคนขดัแย้งกับ

ผู้คนรอบข้าง เช่น ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้กบัคนในพรรคคอมมิวนิสต์ 

 

...ในทศันะของหลายคนท่ีมีอํานาจอยู่ในป่า     หรืออยู่ระหว่างแสวงหาอํานาจในโครงสร้าง

ขบวนปฏิวติั ผมเป็นทัง้ 'หญ้าพิษ' เป็นทัง้พวก 'ลทัธิวีรชนเอกชน' กระทัง่เป็นพวก 'ลทัธิแก้'  

ซึง่หมายถงึว่า    'บังอาจ'    ไปแก้ไขทฤษฎีอนั   'ศักดิ์สิทธ์ิ'    ของมาร์กซ์ - เลนิน...แต่ใน

ความรู้สกึของผม กลบัไม่ได้คิดว่าตวัเองเป็นอะไรเลยนอกจากปัญญาชนคนหนึ่งที่ห่วงใย 

บ้านเมือง และพยายามคิดหาทางออกต่างๆ ให้ประเทศชาติ...91 
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 เร่ืองเดียวกนั, 92. 

91
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, วหิารที่ว่างเปล่า, 218. 
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   เสกสรรค์ใช้นํา้เสียงเสียดสีคนในพรรคคอมมิวนิสต์ท่ียึดถือความเช่ือและ

ทฤษฎีการเมืองแบบสดุโตง่ จึงรับไมไ่ด้ท่ีเสกสรรค์คิดแย้งกบัทฤษฎีดงักลา่ว ทัง้ท่ีเสกสรรค์เพียงแต่

ต้องการหาทางออกท่ีดีท่ีสุดให้บ้านเมืองเท่านัน้ เห็นได้จากการเลือกใช้คําว่า “บังอาจ” และ 

“ศกัดิ ์ สิทธิ ์” ซึ่งเป็นการใช้คําท่ีเกินความเป็นจริง   

   นอกจากนัน้ การใช้ภาพพจน์ประเภทอปุลกัษณ์กลา่วถึงตนเองในสายตา

คนในพรรคคอมมิวนิสต์วา่เป็น “หญ้าพิษ” ซึ่งเป็นวชัพืชประเภทหนึ่ง ไร้ประโยชน์ไมเ่ป็นท่ีต้องการ 

ซํา้ร้ายยงัสร้างพิษภยัทําให้คนอ่ืนเดือดร้อนไปด้วย ก็แฝงความหมายและเน้นภาพเสกสรรค์ท่ีไม่

เป็นท่ีต้องการ ไมส่ร้างประโยชน์ให้กบัสว่นรวม หนําซํา้ยงัเป็นภยัร้ายท่ีสร้างความเดือดร้อนให้กับ

คนในพรรคคอมมิวนิสต์ด้วย  

   การเลือกใช้ถ้อยคําต่างๆ ความเปรียบ และการเน้นยํา้คําเหล่านีแ้สดง

นํา้เสียงเสียดสีคนในพรรคท่ีมีความเช่ือสดุโต่ง และไม่เปิดรับความคิดใหม่ท่ีจะเป็นประโยชน์ใน

การแก้ไขปัญหาบ้านเมือง และเน้นให้ภาพความขัดแย้งระหว่างเสกสรรค์กับคนในพรรค

คอมมิวนิสต์นัน้ชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

 

 การสร้างและนําเสนออตัลกัษณ์ในเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิต เสกสรรค์ระดมกลวิธี

ทางวรรณศิลป์ประเภทตา่งๆ มาใช้ประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาพพจน์ และการใช้นํา้เสียง 

เพ่ือทําให้อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์สามารถปรากฏในเร่ืองเล่า เน่ืองจากกลวิธีดงักล่าวเป็นการใช้

ภาษาในเชิงเปรียบเทียบจึงทําให้เกิดจินตภาพ อัตลักษณ์ของเสกสรรค์ในเหตุการณ์ต่างๆ ท่ี

นําเสนอก็จะปรากฏชดัเจนขึน้ รวมทัง้ถ้อยคําท่ีเสกสรรค์นํามาใช้เปรียบเทียบและร้อยเรียงราวนัน้

นัน้ก็แฝงทศันคติบางอย่าง เน้นยํา้ เพ่ิมนํา้หนกัทางด้านอารมณ์ความรู้สึกของเสกสรรค์ อีกทัง้ยัง

สนบัสนนุ ขบัเน้น และตอกยํา้ให้อตัลกัษณ์ดงักลา่วชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

 

 1.4 การสร้างคู่ตรงข้าม 

 ระบบคิดแบบคู่ตรงข้าม (binary opposition) เป็นวิธีการหนึ่งในการหาความรู้แบบ

โครงสร้างนิยม ซึ่งแสดงถึงความสมัพันธ์เช่ือมโยงกันของส่ิงท่ีขดัแย้งหรือตรงข้ามกัน โดยส่ิงท่ี   

ตรงข้ามกันนีต้่างพ่ึงพาอาศัยและกําหนดความหมายให้แก่กันและกัน การเปรียบเทียบในเชิง       

คู่ตรงกันข้ามเป็นรูปแบบการเปรียบเทียบท่ีแสดงความหมายได้ง่ายและชัดเจนท่ีสดุ เน่ืองจาก

โครงสร้างวิธีคิดของมนษุย์ส่วนใหญ่นัน้มีกรอบแนวคิดเชิงเปรียบเทียบระหว่างคู่ตรงข้ามอยู่แล้ว 
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ดงัท่ี Saussure92 ได้ยกตวัอย่างการเปรียบเทียบกับคู่ตรงข้ามว่า การจะเข้าใจว่า “อะไรคือววั” ก็

ต่อเม่ือรู้จักว่า “อะไรไม่ใช่ววั” ทํานองเดียวกัน “ขาว” จะมีความหมายขึน้มาได้ก็ต่อเม่ือเกิดการ

เปรียบเทียบกบั “ดํา” เป็นต้น  

 ดงันัน้ คูต่รงข้ามท่ีปรากฏในการนําเสนออตัลกัษณ์ในเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิต เม่ือ

เกิดการเปรียบเทียบก็จะทําให้อัตลกัษณ์ด้านท่ีเสกสรรค์ “สงักัด” หรือ “นิยาม” ตนเองไว้กับ       

อตัลกัษณ์นัน้มีความหมายขึน้มา เดน่ชดั และมีนํา้หนกัมากขึน้ นอกจากนัน้คู่ตรงข้ามท่ีเกิดขึน้ใน

เร่ืองเล่ามกัเป็นคู่ตรงข้ามในลกัษณะ “ดี – ไม่ดี” หรือในลักษณะ “ด้านท่ีสงัคมยอมรับ – ด้านท่ี

สงัคมไมย่อมรับ” ซึ่งเสกสรรค์ก็จะสงักัดตนเองอยู่ในขัว้ท่ีดีเสมอ ทําให้การกระทําบางอย่างของ

เสกสรรค์ท่ีแม้จะไม่เหมาะสมก็สามารถยอมรับได้ เช่นนัน้แล้วคู่ตรงข้ามดงักล่าวจึงมีบทบาทใน

การสร้างความชอบธรรมให้กบัการกระทําของเสกสรรค์ด้วย 

 บทบาทของคู่ตรงข้ามท่ีมีต่อการประกอบสร้างและนําเสนออัตลักษณ์ของเสกสรรค์ 

ประเสริฐกลุในเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิต มีดงัตอ่ไปนี ้

  1.4.1 การขบัเน้นอตัลกัษณ์ท่ีนําเสนอ 

  1.4.2 การสร้างความชอบธรรมให้การกระทํา 

 

  1.4.1 การขับเน้นอัตลักษณ์ท่ีนําเสนอ 

  การสร้างคู่ตรงข้ามท่ีมีผลให้อัตลกัษณ์ของเสกสรรค์เด่นชัดมากขึน้ เช่น การ

นําเสนออตัลกัษณ์เสกสรรค์ท่ีเป็นคนรักความถกูต้องผา่นเหตกุารณ์การทะเลาะวิวาทกบัเดก็วดั 

 

...ผมเห็นดังนัน้จงึสับบาตรเสียใหม่ให้เป็นไปตามกติกา  แต่ในเวลาไม่ถงึอดึใจก็ค้นพบ 

ว่าสภาพที่เกิดขึน้เป็นเร่ืองของความจงใจ หมอเข้ามาหยิบบาตรผมไว้ท้ายพร้อมกบัมองหน้า 

อย่างท้าทาย   ผมสบับาตรกลบัไปใหม่เพื่อนก็เปลี่ยนกลบัตามใจชอบทกุครัง้ ที่สุดเลือดใน 

ตัวผมก็เดือดพล่าน...สาวแก่แม่ป้าพากนัจ้องดดู้วยความตกใจ       ขณะที่ผู้ เฒ่าเก่าสงัขาร

เร่ิมด่าทอด้วยความหงุดหงิดที่ถนนสู่สวรรค์มีคนมาเกะกะ  ผมเองนึกในใจว่าวันนีน้รกกิน

หัวแน่    แต่ก็ไม่มีทางเลือกอ่ืน    บางครัง้เราต้องยอมเป็นคนบาปเพ่ือลดภาระของ

ฟ้าดิน...93 

                                                             
 

92
 กาญจนา แก้วเทพ, ปาริชาต สถาปิตานนท์ และกิตติ กันภัย, มองส่ือใหม่ มองสังคมใหม่ (กรุงเทพฯ:       

นิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543), 24.  

 
93

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, มหาวทิยาลัยชีวติ,  38 – 39. 
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  จากเหตกุารณ์ดงักลา่วปรากฏคูต่รงข้าม คือ “คนทําลายกฎ – คนรักษากฎ” จาก

คูข่ดัแย้งระหวา่งเดก็วดักบัเสกสรรค์  

  การทะเลาะวิวาทท่ีเกิดขึน้จะเห็นได้ว่าเด็กวัดท่ีเสกสรรค์ขดัแย้งด้วยนัน้เป็นผู้

ทําลายระเบียบปฏิบตัิท่ีได้วางไว้ในเร่ืองการเรียงลําดบับาตรพระ แม้เสกสรรค์จะพยายามแก้ไขให้

กลบัมาถกูต้องหลายครัง้ แตเ่ดก็วดัผู้นัน้ก็ยังคงเปล่ียนให้ผิดลําดบัอยู่เช่นเดิม ซึ่งการกระทําของ

เดก็วดัไมเ่พียงแตเ่ป็นการทําผิดกฎ แตย่งัเป็นความจงใจท่ีจะ “ท้าทาย” เสกสรรค์ด้วย อีกทัง้การ

ทําผิดกฎกติกาดงักลา่วยงัเกิดขึน้ในวดัซึ่งเป็นสถานท่ีศกัดิ ์ สิทธิ ์  เป็นการทําบาปในงานบุญ ดงันัน้

เดก็วดัจึงสงักดัอยู่ในขัว้ “คนทําลายกฎ”  

  ขณะท่ีเสกสรรค์ซึ่งพยายามรักษาความถกูต้องของลําดบับาตรพระอยู่หลายครัง้

จึงกลายเป็น “คนรักษากฎ” ท่ีไม่เพียงแต่รักษาความถูกต้องเท่านัน้ แต่ยังเสียสละยอมเป็น “คน

บาป” เสียเองเพ่ือทําเร่ืองท่ีถูกต้อง คือมีเร่ืองวิวาทกับเด็กวัดเพ่ือรักษากฎและทําให้เด็กวดัได้ 

หลาบจํา แม้จะถกูดา่วา่และประณามจากผู้มาทําบญุก็ตาม อาจกลา่วได้วา่ยอมทําผิดมีเร่ืองกลาง

งานบญุเพ่ือขจดัความผิดของผู้ อ่ืนและแก้ไขเร่ืองท่ีไมเ่หมาะสมให้ถกูต้อง  

  เม่ือสร้างคูต่รงข้ามระหวา่ง “คนทําลายกฎ – คนรักษากฎ” เกิดการเปรียบเทียบ

ความแตกตา่งดงักลา่ว ก็ย่ิงทําให้ภาพของเสกสรรค์ท่ีเป็นคนรักความถกูต้อง กฎ กติกานัน้เด่นชัด

มากย่ิงขึน้ 

 

  ทํานองเดียวกนักบัเหตกุารณ์ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเสกสรรค์กบันายทหาร

ท่ีมาลงคะแนนในการเลือกตัง้ ซึ่งปรากฏคูต่รงข้าม “คนทําลายกฎ – คนรักษากฎ” 

 

...นับตัง้แต่เกิดมาเป็นตัวเป็นตน    ผมไม่เคยเห็นใครทําผิดกติกาซ่ึงๆ  หน้าอย่างนี ้

มาก่อน   เขาเจตนาหรือไม่ผมไม่แน่ใจ    แต่คิดว่าตวัเองต้องทําหน้าที่อย่างรับผิดชอบที่สดุ

... “ก็พวกคุณทําไม่ถกูกติกา ผมต้องปฏิบัติตามหน้าที่” ผมแย้งอย่างสภุาพ “แล้วคุณจะ

เอายงัไง  พวกนีเ้ป็นแค่ทหารเกณฑ์   เขาไม่ค่อยรู้เร่ือง” “กฎหมายออกมาแล้วใครจะบอก

ว่าไม่รู้ไม่ได้หรอก”       ผมชีแ้จงตามตํารา           คิดได้อย่างเดียวว่าต้องรักษากติกาไว้ 

บรรยากาศรอบตัวร้อนระอขุึน้มาทนัที...94   

 

                                                             
 

94
 เร่ืองเดียวกนั, 53. 
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  จะเห็นวา่นายทหารท่ีมาลงคะแนนในหน่วยเลือกตัง้ทําผิดกฎการเลือกตัง้หลาย

ครัง้ อีกทัง้นายทหารผู้ใหญ่ก็รู้วา่การกระทําดงักล่าวเป็นเร่ืองผิด แต่ก็ได้อ้างว่าทหารเหล่านัน้ไม่รู้

กฎ มิหนําซํา้ยังให้เสกสรรค์ยอมโอนอ่อนต่อการกระทําผิด เพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้อง “เล็กๆ 

น้อย” นีด้้วย กลายเป็นขัว้ของ “คนทําลายกฎ” ขณะท่ีเสกสรรค์ซึ่งขดัแย้งและต่อต้านนัน้อยู่ในขัว้

ของ “คนรักษากฎ” กลา่วคือ เสกสรรค์พยายามชีแ้จงเก่ียวกบัการกระทําผิดดงักล่าวอยู่หลายครัง้ 

ซึ่งเป็นการปฏิบตัิตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย แตเ่ม่ือนายทหารเหลา่นัน้ไมป่ฏิบตัิตาม เสกสรรค์ก็

ไมไ่ด้ยอมผอ่นปรนหรือโอนออ่นให้ ยงัคงพยายามรักษากฎอย่างเคร่งครัด แม้ฝ่ายตรงข้ามจะเป็น

ทหารท่ีมีอํานาจและอาวธุอยู่ในมือก็ตาม ทําให้ภาพเสกสรรค์ท่ีเป็นคนรักความถูกต้อง กฎ กติกา

ปรากฏชดัเจนและมีนํา้หนกัมากขึน้ จากความแตกตา่งท่ีเกิดขึน้ระหวา่ง “คนทําลายกฎ – คนรักษา

กฎ” 

 

  การสร้างคู่ตรงข้ามในการนําเสนออตัลกัษณ์เสกสรรค์ท่ีเป็นผู้ นํา ท่ีปรากฏใน

เหตกุารณ์การชุมนุมทางการเมือง และในกิจกรรมกลางแจ้งกับคณะเดินทาง โดยคู่ตรงข้ามท่ี

เกิดขึน้จะทําให้เห็นถึงความแตกตา่งระหวา่งผู้นําท่ีไมด่ีกบัผู้นําท่ีดี 

 

 ...ได้พบเลขาธิการศนูย์ฯ จะได้รู้เร่ืองแจ่มชดัเสยีทีว่าอะไรเป็นอะไร  ที่ตกใจก็คือคุณสมบติั 

กําลงัจะขึน้ไปพดูกบัผู้ชุมนมุโดยไม่ทนัจะปรึกษากนั...เม่ือเลขาธิการศนูย์ฯ  ทําท่าว่าจะไม่ 

รอ ผมก็ตะโกนบอกเพ่ือนนกัศกึษาบนหลงัคารถว่า “อย่าเพิ่งให้พูด อย่าเพิ่งให้พดู จบัตวัไว้ 

ก่อน”  สิง่ที่ผมกงัวลมากที่สดุก็คือ ถ้ามีการประกาศสลายการชุมนุมจากรถบัญชาการแล้ว  

ประชาชนท่ีกําลงัเลอืดเดือดจากการชมุนุมข้ามวันข้ามคืนไม่ฟัง     อะไรจะเกิดขึน้...พอผม 

กลบัไปที่หลงัคารถก็พบว่าเลขาธิการศนูย์ฯหายไปแล้ว...95   

 

  จากเหตกุารณ์ดงักลา่วปรากฏคูต่รงข้าม “ผู้ นําท่ีไม่วางแผนให้รอบคอบ – ผู้ นําท่ี

วางแผนรอบคอบ” โดยเลขาธิการศนูย์นิสิตนกัศึกษาซึ่งเป็นคู่ขดัแย้งกับเสกสรรค์ตกอยู่ในขัว้ของ

ผู้นําท่ีไมว่างแผนให้รอบคอบ เน่ืองจากในสถานการณ์การชุมนุมท่ีกําลงัตึงเครียด ก่อนจะกระทํา

ส่ิงใดลงไปย่อมต้องมีความรอบคอบและคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ให้รอบด้าน แต่เลขาธิการ

ศนูย์นิสิตนกัศกึษาซึ่งเป็นหนึ่งในกลุม่ผู้ นําเลือกท่ีจะขึน้กลา่วกบัผู้ชมุนมุทนัทีโดยมิได้วางแผนหรือ

ปรึกษาร่วมกนัให้รอบคอบเสียก่อน ทําให้เสกสรรค์ไมเ่ห็นด้วยกบัการกระทํานัน้และได้ขดัขวางไว้  
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  การไมเ่ห็นด้วยและตอ่ต้านการกระทําดงักลา่วชีใ้ห้เห็นวา่เสกสรรค์ยืนอยู่ตรงข้าม

กับผู้ นําท่ีไม่วางแผนให้รอบคอบ ประกอบกับได้กล่าวถึงผลร้ายท่ีอาจเกิดขึน้จากการกระทําท่ี

ปราศจากการวางแผนไว้ด้วย ดังนัน้ เสกสรรค์จึงอยู่ตรงข้ามกับเลขาธิการผู้นัน้ คือเป็น “ผู้ นําท่ี

วางแผนรอบคอบ” การสร้างคู่ตรงข้ามในลกัษณะผู้ นําท่ีไม่ดีกับผู้ นําท่ีดีทําให้เห็นความแตกต่าง

ระหวา่งผู้นําทัง้สองด้าน ย่ิงตอกยํา้และเน้นภาพเสกสรรค์ท่ีเป็นผู้นําได้อย่างชดัเจน 

 

  เช่นเดียวกับท่ีปรากฏในบทสนทนาระหว่างเสกสรรค์กับลูกศิษย์เก่ียวกับ         

การชมุนมุและการรับผิดชอบผู้ชมุนมุ ซึ่งปรากฏคูต่รงข้ามในลกัษณะผู้นําท่ีไมด่ีกบัผู้นําท่ีดี  

 

 ... “ประชาชนควรจะได้รับบทเรียนบ้าง” คู่สนทนาของผมตอบมาอย่างเย็นชา ฟังแล้วให้รู้สกึ

 สะท้านลกึเข้าไปในอก  “มนัไม่ถกู ถ้าเรารู้ว่าจะเกิดเร่ืองแล้วยงัพาเขาไปเดือดร้อนอีก มนัไม่

 ถกู” ผมยืนยนั...“สาํหรับผมแล้วการรับผิดชอบมวลชนเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิงในการต่อสู้ใดๆ 

 ถ้าไม่จําเป็นต้องเสี่ยงภัยอนัตรายก็ไม่ควรพาพวกเขาไปเสีย่ง      หรือถ้ามีความจําเป็นจริงๆ      

 ผู้นําก็ควรอยู่เคียงข้างกบัผู้ตาม       ไม่ใช่คิดว่าให้ตวัเองปลอดภัยก่อนสว่นประชาชนจะเป็น

 อย่างไรก็ได้...96    

 

  ตวับทข้างต้นปรากฏคูต่รงข้าม คือ “ผู้นําท่ีไมรั่บผิดชอบผู้ตาม – ผู้นําท่ีรับผิดชอบ

ผู้ตาม” ซึ่งปรากฏให้เห็นจากความแตกต่างระหว่างผู้ นําอย่างนักศึกษารุ่นน้องและผู้ นําอย่าง

เสกสรรค ์

  จากข้อความดงักลา่วจะเห็นภาพผู้ นําอย่างนักศึกษารุ่นน้อง ซึ่งทัง้ความคิดและ

การปฏิบตัิตอ่ผู้ตามเป็นส่ิงท่ีไมเ่หมาะสมและเสกสรรค์ก็ไม่เห็นด้วย เสกสรรค์ถึงกับกล่าวว่า “มนั

ไมถ่กู” สองครัง้เพ่ือยํา้ถึงความไมเ่ห็นด้วยตอ่การกระทําดงักลา่ว หรือความรู้สึกท่ี “สะท้านลึกเข้า

ไปในอก” ต่อความคิดนัน้ รวมทัง้ท่าทางของรุ่นน้องท่ีพูดถึงการกระทําดังกล่าวด้วยอาการ      

“เย็นชา” ทําให้ความคิดและการปฏิบตัิท่ีรุ่นน้องมีตอ่ประชาชนกลายเป็นเร่ืองน่ากลวั ไม่ใช่เร่ืองดี

และไมถ่กูต้อง 

  การให้ภาพผู้นํานกัศกึษารุ่นน้องเช่นนีทํ้าให้นกัศกึษาคนดงักลา่วกลายเป็นผู้ นําท่ี

ไมด่ี ไมรั่บผิดชอบ และไมค่ํานึงถงึความปลอดภยัของมวลชนซึ่งเป็นผู้ตามของตนเอง ดงันัน้ ด้าน

ตรงข้ามของผู้ นําท่ีไม่รับผิดชอบผู้ตามก็คือ “ผู้ นําท่ีรับผิดชอบผู้ตาม” ซึ่งแม้ว่าเสกสรรค์จะไม่ได้
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กลา่ววา่ตนเองเป็นผู้นําท่ีดี แตก่ารท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัการกระทําและความคิดของรุ่นน้องท่ีไมค่ํานงึถงึ

ความปลอดภัย ไม่รับผิดชอบต่อผู้ ชุมนุมดังท่ีได้กล่าวมานัน้ ก็แสดงได้ว่าเสกสรรค์เป็นผู้ นําท่ี

แตกตา่งและตรงข้ามกนั คือเป็นผู้ นําท่ีคํานึงถึงความปลอดภยัของผู้ตามเป็นสําคญั และมีความ

รับผิดชอบในฐานะผู้ นําอย่างถึงท่ีสดุ ทําให้ภาพของเสกสรรค์ท่ีเป็นผู้ นําและเป็นผู้ นําท่ีดีด้วยนัน้

ชดัเจนย่ิงขึน้ 

 

  การสร้างคู่ตรงข้ามในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ท่ีเป็นผู้ นํามีดุลยพินิจใน        

การตดัสินใจท่ีดีผา่นการเป็นผู้นําทางในการเดินป่า 

  

...ผมสงัเกตดทู่าทีของคนในขบวน  พบว่าสว่นใหญ่ยังคงสงบนิ่งแม้แววตาจะเปลีย่นไป จึง 

คิดว่าพวกเราควรจะรักษาขวญักําลงัใจไว้ให้ดี... “ไม่เป็นไร  คุณจาํทางไม่ได้ก็พอเถอะ  

จากนีไ้ปผมจะนําเอง” ผมบอกกบัเด็กหนุ่มซึง่ออกอาการลกุลีล้กุลนจนควบคมุสติตัวเอง 

แทบไม่อยู่ เขามองผมอย่างงนุงงและคงสงสยัอยู่พอสมควรว่าผมจะนําทางได้อย่างไร  ใน 

เม่ือไม่เคยเดินทางเส้นนีม้าก่อน ส่วนผมนัน้ก็ไม่รู้จะอธิบายให้เขาเข้าใจได้อย่างไรว่า 

การนําไม่ใช่เร่ืองของความทรงจําอย่างเดียว    หากเป็นเร่ืองของดุลยพินิจและวิธี 

ตัดสินใจมากกว่าเร่ืองอ่ืนใด...97 

 

  เหตกุารณ์ดงักล่าวปรากฏคู่ตรงข้าม “ผู้ นําท่ีขาดการตดัสินใจท่ีดี – ผู้ นําท่ีมีการ

ตดัสินใจท่ีดี” ผา่นความแตกตา่งระหวา่งเดก็หนุ่มผู้ นําทางท่ีพาหลงกับเสกสรรค์ท่ีอาสาเข้าไปนํา

ทางแทน โดยเด็กหนุ่มผู้ นําทางท่ีพาหลงนัน้นอกจากจะขาดการตดัสินใจท่ีดีจนพาหลงทางแล้ว 

เม่ือตกอยู่ในสถานการณ์คับขนัก็ยังไม่สามารถควบคมุสติและความรู้สึกส่วนตวัจนอาจทําให้ผู้

เดินทางเสียขวญัไปด้วยได้ ในขณะท่ีเสกสรรค์ซึ่งไมเ่คยเดินทางในเส้นทางนีม้าก่อนกลบัอาสาเข้า

มาทําหน้าท่ีนําทางแทน เรียกได้ว่าเข้ามาเป็นผู้ แก้ไขสถานการณ์ พร้อมกันนัน้เสกสรรค์ก็ได้

กลา่วถึงคณุสมบตัิของผู้นํา คือ การใช้ดลุยพินิจและการตดัสินใจท่ีดี ซึ่งเป็นคณุสมบตัิท่ีเสกสรรค์มี

จึงทําให้อาสาเข้าไปทําหน้าท่ีแทนทัง้ ท่ีไม่ชินเส้นทางทําให้เสกสรรค์กลายเป็น  “ผู้ นําท่ี มี            

การตดัสินใจท่ีดี” เม่ือเกิดการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผู้ นําทัง้สองลกัษณะทําให้ภาพ

ผู้นําของเสกสรรค์จึงปรากฏเดน่ชดัย่ิงขึน้ 
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  การสร้างคูต่รงข้ามในการนําเสนออตัลกัษณ์เสกสรรค์ท่ีเป็นคนให้ความสําคญักบั

มิตรภาพ มอบมิตรไมตรีให้กบัเพ่ือนร่วมสงัคม  

 

 ...ผู้คนในรถโดยสารและรถเก๋งที่ผ่านไปมา     ต่างพยายามชะเง้อดชูายกลางถนนราวผู้ชมที่

 อยากเห็นตวัละครให้ชัดตา แต่ก็มีบ้างเหมือนกนัที่กดแตรไลร่ถคนัข้างหน้าอย่างไม่มีอารมณ์

 ร่วม   ผมรีบโดดลงมาโบกไม้โบกมือให้รถคนัอื่นๆ ชะลอความเร็ว เพื่อว่าพวกเราจะได้นําคน

 เจ็บออกมาจากจดุอนัตราย...ผมเช่ือเหลอืเกินว่าขืนปลอ่ยให้เขานอนดิน้อยู่บนถนนต่อไปอีก

 ไม่นาน       คงมีคนขบัรถสกัคนัที่ตดัสนิใจขบัทบัไปบนร่างของชายผู้นีเ้พราะไม่ต้องการอ้อม

 หลบให้เสียเวลา...98 

 

  ตวับทดงักลา่วปรากฏคูต่รงข้าม คือ “คนไร้มนษุยธรรม – คนมีมนุษยธรรม” จาก

เหตกุารณ์ท่ียกมาจะเห็นวา่ “คนไร้มนษุยธรรม” คือผู้คนท่ีขบัรถผา่นไปโดยไมเ่ข้ามาช่วยเหลือ และ

คํานึงถึงแต่ความสะดวกของตนเองเป็นสําคญั และมองคนเจ็บว่าเป็นอุปสรรคท่ีขวางทางอยู่

เท่านัน้ ซึ่งเสกสรรค์ให้ความสําคัญโดยกล่าวถึงคนกลุ่มนีค้่อนข้างละเอียดและทําให้คนกลุ่ม

ดงักลา่วกลายเป็นคนท่ีไร้มนษุยธรรมโดยสมบรูณ์ จากความมัน่ใจของเสกสรรค์ท่ี “เช่ือเหลือเกิน” 

วา่คนเหลา่นีต้้องเลือกตดัปัญหาความไมส่ะดวกด้วยการขบัรถทบัชายท่ีนอนเจ็บอยู่อย่างแน่นอน  

  ขณะท่ีอีกด้านหนึ่งซึ่งอยู่ตรงข้ามกันก็คือ “คนมีมนุษยธรรม” ซึ่งได้แก่เสกสรรค์

และกลุ่มเพ่ือนท่ีมีความคิดและการปฏิบัติท่ีแตกต่างไปจากกลุ่มแรกอย่างสิน้เชิง คือเข้าไป

ช่วยเหลือคนเจ็บแม้จะไมรู้่จกักนัมาก่อน ไม่น่ิงดดูายความเดือดร้อนของผู้ อ่ืน และไม่คํานึงถึงแต่

ความสะดวกของตนเอง การนําเสนอให้เห็นถึงคูต่รงข้ามและเกิดการเปรียบเทียบถึงความแตกตา่ง

เช่นนีทํ้าให้ภาพตวัแทนของเสกสรรค์ท่ีเป็นคนให้ความสําคญักบัมิตรภาพ และมอบมิตรไมตรีให้แก่

เพ่ือนร่วมสงัคมนัน้เดน่ชดัมากย่ิงขึน้ 

  

  คูต่รงข้ามท่ีปรากฏในการนําเสนอเร่ืองราวของเสกสรรค์นัน้ทําให้อตัลกัษณ์ของ

เสกสรรค์ท่ีปรากฏจากการกระทําต่างๆ ในเหตุการณ์นัน้เด่นชัดมากขึน้ เน่ืองจากเกิดการ

เปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกตา่ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงคูต่รงข้ามดงักลา่วเป็นไปในลกัษณะขัว้ท่ีดี

กบัไมด่ี เม่ือเสกสรรค์สงักดัตนเองอยู่ในขัว้ท่ีดีแล้วก็ย่ิงทําให้อตัลกัษณ์ดงักลา่วมีนํา้หนกัมากย่ิงขึน้

ตามไปด้วย 
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  1.4.2 การสร้างความชอบธรรมให้การกระทาํ 

  เน่ืองจากคู่ตรงข้ามท่ีปรากฏในเร่ืองเล่าจากประสบการณ์นัน้ส่วนใหญ่จะเป็น     

คูต่รงข้ามในลกัษณะ “ดี – ไมด่ี” เป็นด้านท่ีสงัคมยอมรับและด้านท่ีสงัคมไมย่อมรับ ซึ่งเสกสรรค์ก็

จะสงักดัตนเองอยู่ในขัว้ท่ีดี ขณะเดียวกันก็ทําให้คู่ขดัแย้งหรือผู้ อ่ืนกลายเป็นขัว้ท่ีไม่ดีโดยการให้

ข้อมลูและการใช้ภาษา ดงันัน้เม่ือเกิดคูต่รงข้ามในลกัษณะดงักลา่วแม้วา่การกระทําบางอย่างของ

เสกสรรค์จะไมเ่หมาะสม แตก่็สามารถยอมรับได้ ไมเ่กิดข้อกงัขาหรือโต้แย้งในการกระทํา หรือเกิด

ภาพด้านลบแก่เสกสรรค์ การใช้คู่ตรงข้ามสร้างความชอบธรรมให้แก่การกระทําของเสกสรรค์

ดงัเช่นท่ีปรากฏในตวัอย่างตอ่ไปนี ้

 

 การนําเสนอเหตกุารณ์ความขัดแย้งระหว่างเสกสรรค์กับนักศึกษาเร่ืองการปิด

ห้องเรียนเพ่ือให้มีผู้มาร่วมชมุนมุได้มากขึน้ ความขดัแย้งดงักล่าวมีสาเหตมุาจากความต้องการท่ี

ไมต่รงกนั กลา่วคือ เสกสรรค์ต้องการจดัการชมุนมุ ขณะท่ีเพ่ือนนกัศกึษาไมเ่ห็นด้วยกบัการชุมนุม

และต้องการให้มีการจัดสอบตามกําหนดการเดิม ซึ่งไม่เพียงแต่ความต้องการจะขัดกันแล้ว    

ความต้องการของเสกสรรค์ยงัไปกระทบความต้องการของผู้ อ่ืน ทําให้เพ่ือนนักศึกษาคนดงักล่าว

ได้รับความเดือดร้อนด้วย  

 

... “ทําอย่างนีใ้ช้ได้ที่ไหน มนับงัคบักนันี่หว่า” นกัศึกษาชายคนหนึ่งชีห้น้าว่าผม “เห็นใจเถิด 

 ครับ เรากําลงัสู้เร่ืองใหญ่อยู่” ผมพยายามอธิบายดีๆ คนที่เดินผ่านเร่ิมตีวงเข้ามา นกัศึกษา 

 ผู้นัน้คงจะกระดากจึงค่อยๆ เดินหนีไป “...ห่า กจูะจบเทอมนีอ้ยู่แล้ว” เขาบ่นพมึพํา...99 

 

 จากเหตกุารณ์นีป้รากฏคูต่รงข้าม คือ “คนท่ีไมค่ิดถึงประโยชน์ของบ้านเมือง - คน

ท่ีคิดถึงประโยชน์บ้านเมือง” โดยเสกสรรค์ซึ่งเป็นผู้ ท่ีต้องการให้มีการชมุนมุตอ่สู้ เพ่ือสว่นรวมสงักัด

อยู่ในขัว้คนท่ีคิดถึงประโยชน์บ้านเมืองเป็นสําคญั ดงันัน้นกัศกึษาหรือผู้ ใดก็ตามท่ีขดัขวางไม่เห็น

ด้วยกบัการชมุนมุดงักลา่วก็จะกลายเป็นผู้ ท่ีสงักดัอยู่ในขัว้คนท่ีไมค่ิดถึงประโยชน์ของบ้านเมืองไป

โดยปริยาย ในท่ีนีจ้ะเห็นได้วา่นกัศกึษาท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัการปิดห้องเรียนเพ่ือจดัการชมุนมุเพราะทํา

ให้ตนเองไมส่ามารถสอบและสําเร็จการศึกษาได้ตามกําหนด กลายเป็นคนท่ีคิดถึงแต่ประโยชน์

ของตนเองมากกวา่เร่ืองของสงัคมบ้านเมือง 
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 การท่ีเสกสรรค์สร้างคูต่รงข้ามดงักลา่วและสงักดัตนเองอยู่ในขัว้ท่ีสงัคมให้คณุค่า 

ยกย่อง ในท่ีนีค้ือคนท่ีคิดถึงบ้านเมืองเป็นสําคญั อีกทัง้ยงักล้าขดัแย้งกบัผู้คน ยอมถูกต่อต้านเพ่ือ

ตนเองจะได้ทําประโยชน์เพ่ือบ้านเมือง แม้ว่าการปิดห้องเรียนดังกล่าวจะเป็นการละเมิด

กฎระเบียบของมหาวิทยาลยั ทําลายทรัพย์สินทางราชการ และละเมิดสิทธิ ์ ทําให้ผู้ อ่ืนเดือดร้อน แต่

ก็เป็นเร่ืองท่ีสดุวิสยัและคนสว่นน้อยก็ต้องยอมเสียสละบ้างเพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 

ดงันัน้การนําเสนออตัลกัษณ์คนสนใจการเมือง การปกครอง และปัญหาสงัคมจึงไมเ่กิดไมภ่าพเชิง

ลบแก่เสกสรรค์ คือ การทําผิดกฎ ทําลายทรัพย์สิน และทําให้ผู้ อ่ืนเดือดร้อน 

 

 ทํานองเดียวกนักบัความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ระหว่างเสกสรรค์กับนักการภารโรงของ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เน่ืองจากเสกสรรค์ต้องปิดห้องเรียนเพ่ือให้นกัศกึษามาเข้าร่วมชุมนุมได้ 

ขณะท่ีนักการภารโรงพยายามท่ีจะเปิดห้องเรียนตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งถือว่าเป็นการ

ขดัขวางเสกสรรค์และทําให้เกิดความขดัแย้งขึน้ 

 

...ภารโรงตกึศิลปศาสตร์ก็เข้ามาเอะอะใส่ผม  พวกเขาไม่พอใจที่เราเอาปูนปลาสเตอร์ใส่รู

กญุแจ ซํา้ยงัลา่มโซ่ประตูต่างๆ  คนหนึ่งบอกว่าจะเอาเลื่อยตัดเหล็กมาเปิดห้องเรียนให้ได้ 

เร่ืองของประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ หรืออะไรก็ได้ที่ใหญ่กว่างานประจําวันไม่ได้อยู่

ในหัวของพวกเขาแม้แต่น้อย...ผมคว้าโซ่ยาวประมาณสองฟุตขึน้มาพันข้อมือไว้โดย

ปลอ่ยชายห้อยพอสะบดัได้   ว่ิงตรงไปยงัภารโรงคนท่ีจะตดักญุแจ    “คุณไม่ร่วมก็อย่าขวาง 

ถ้าขืนเปิดประตผูมตีด้วยโซ่เด๋ียวนีแ้หละ”...100 

 

  จากเหตกุารณ์ความขดัแย้งนีป้รากฏคู่ตรงข้าม คือ “คนท่ีไม่คิดถึงประโยชน์ของ

บ้านเมือง - คนท่ีคิดถึงประโยชน์ของบ้านเมือง” โดยเสกสรรค์ซึ่งเป็นกําลงัหลกัในการจัดชุมนุมก็

สงักัดตนเองอยู่ในขัว้คนท่ีคิดถึงประโยชน์ของบ้านเมือง ขณะเดียวกันก็ทําให้นักการภารโรงท่ี

ขดัขวางกลายเป็นผู้ ท่ีไม่คิดถึงประโยชน์ของบ้านเมืองไปโดยปริยาย จากการกล่าวถึงนักการ    

ภารโรงคนนัน้วา่ “เร่ืองของประชาธิปไตย รัฐธรรมนญู หรืออะไรก็ได้ท่ีใหญ่กวา่งานประจําวนัไม่ได้

อยู่ในหวัของพวกเขาแม้แต่น้อย” ทําให้ภารโรงผู้นัน้กลายเป็นคนท่ีคํานึงถึงเพียงเร่ืองของตนเอง 

คือการหาเงินเลีย้งชีพเท่านัน้ ดงันัน้การท่ีเสกสรรค์ขัดแย้งกับนักการภารโรงและแสดงอาการ

ก้าวร้าวออกไปจึงเป็นเร่ืองท่ีสามารถยอมรับได้ และถึงแม้วา่จะเป็นการละเมิดกฎ ขดัแย้งกบัผู้ ท่ีทํา
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หน้าท่ีและพยายามรักษากฎกติกาก็ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีสดุวิสยั เน่ืองจากเสกสรรค์ทําเพ่ือประโยชน์

ของบ้านเมืองมากกวา่เร่ืองสว่นตวั ซึ่งเป็นด้านท่ีสงัคมให้คณุคา่มากกวา่ 

 

  เหตกุารณ์ความขดัแย้งระหวา่งเสกสรรค์กบัอาจารย์ผู้สอนและเพ่ือนนักศึกษาใน

ห้องเรียนก็เช่นเดียวกนั ความขดัแย้งดงักลา่วเกิดขึน้เน่ืองจากเสกสรรค์ต้องการแก้ไขปัญหาสงัคม

บ้านเมือง ดงันัน้จึงไมเ่ห็นด้วยกบัการศกึษาภายในห้องเรียนท่ีไร้ประโยชน์ ไมส่ามารถแก้ไขปัญหา

บ้านเมืองได้จริง พร้อมกันนัน้เสกสรรค์ก็แสดงความไม่เห็นด้วยในเร่ืองดังกล่าวขึน้มากลาง

ห้องเรียน สร้างความไมพ่อใจให้กบัเพ่ือนนกัศกึษา ขณะท่ีอาจารย์ก็เดินออกจากห้องเรียนไปทนัที 

 

... “อาจารย์ครับ   เราเรียนไปทําไม   ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรนอกจากพดูกนัอยู่แต่ในห้องนี”้  

“แล้วคณุจะให้ผมทําอย่างไร”อาจารย์ถามงงๆ “ทําอะไรสกัอย่างที่มนัจะแก้ปัญหาบ้านเมือง

ได้”“คณุจะให้ผมไปไฮด์ปาร์คสนามหลวงงัน้รึ”“นัน่ก็ยงัดีกว่าคยุกันอยู่แค่นี”้พอพูดประโยค

สุดท้ายออกไป อาจารย์ก็เก็บแฟ้มเดินออกนอกห้อง...เพ่ือนฝูงในห้องหันมาติเตียน

ผมอึงม่ีย่ิงทําให้ผมรู้สกึว้าเหว่หนักขึน้...101 

 

  จะเห็นว่าความขดัแย้งดงักล่าวเกิดขึน้เน่ืองจากเสกสรรค์นัน้ต้องการท่ีจะแก้ไข

ปัญหาสงัคม และคิดวา่ควรจะหาวิธีท่ีจะทําให้เกิดผลได้มากกว่าการศึกษากันเพียงในห้องเรียน 

จากเจตนาและการกระทํานีทํ้าให้เกิดคูต่รงข้าม คือ “คนไมส่นใจและไมค่ิดแก้ไขปัญหาบ้านเมือง - 

คนสนใจและคิดแก้ไขปัญหาบ้านเมือง” โดยเสกสรรค์สงักัดตนเองไว้กับขัว้ท่ีเป็นคนสนใจและคิด

แก้ไขปัญหาบ้านเมือง เห็นได้จากการท่ีเสกสรรค์ต้องการลงมือหรือคิดหาหนทางท่ีจะสามารถ

แก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้จริง ซึ่งการคิดแก้ไขปัญหาบ้านเมืองก็เป็นเร่ืองท่ีสังคมให้คุณค่าและ

ยอมรับ เม่ือเสกสรรค์สังกัดตนเองอยู่ในขัว้นี  ้แม้ในความเป็นจริงหรือในบริบทอ่ืนการกระทํา

ดงักลา่วอาจถกูมองวา่เป็นเร่ืองเสียมารยาทและไมเ่คารพอาจารย์ แตคู่ต่รงข้ามก็ทําให้การกระทํา

เช่นนีก้ลายเป็นเร่ืองท่ีสามารถอนุโลมและยอมรับได้ เน่ืองจากเป็นการกระทําท่ีมีเจตนาดี คือ 

ต้องการแก้ปัญหาบ้านเมือง ดงันัน้อตัลกัษณ์คนท่ีสนใจปัญหาสงัคม การเมือง การปกครองจาก

เหตุการณ์ดังกล่าว จึงไม่เกิดภาพด้านลบแก่เสกสรรค์คือความไร้มารยาท หรือความไม่เคารพ

อาจารย์ 
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 การนําเสนอเหตุการณ์การฆ่าสัตว์เพ่ือประทังความอยู่รอดของชีวิตในช่วงท่ี

เสกสรรค์เป็นนักปฏิวัติ เสกสรรค์มักจะนําเสนอวิถีชีวิตคนอยู่ป่าผ่านการล่าและฆ่าสัตว์ไว้

คอ่นข้างมาก และหลายกรณีก็นําเสนอรายละเอียดของวิธีการฆ่าและชําแหละสตัว์ เช่น การฆ่าหม ู

การฆ่างู การฆ่าเหย่ียว เป็นต้น เพ่ือนําเสนอด้านท่ีลําบากของชีวิตในป่า ซึ่งถือเป็นเร่ืองปกติ

ภายใต้บริบทและสถานท่ี ดงัเช่นท่ีปรากฏในการฆ่าเหย่ียว 

  

  ...เม่ือได้จงัหวะผมก็พุ่งเข้าประชิดตัว พร้อมกบัเหว่ียงท่อนไม้เข้าก้านคอมนัเต็มเหนี่ยว เจ้า 

เหย่ียวยกัษ์ถลาไปกองอยู่กบัดิน  ขยบัปีกพับ่ๆ   ผมซํา้อีกทีหนึ่งเพื่อยติุการทรมาน   มนัตาย 

อย่างสมศกัดิ ์ ศรีสว่นผมนัน้ไม่ได้เพิ่มเกียรติภูมิอะไรให้ตวัเองแม้แต่น้อยไม่ได้บรรลเุป้าหมาย

อนัใดที่สงูสง่นอกจากได้ประทงัความหิวไปอีกมือ้หนึง่      ชีวิตป่าไม่มีที่ว่างสาํหรับการตีสอง

หน้า เม่ือคณุหิวคุณก็ต้องหาอาหารซึง่ในหลายๆ   กรณีหมายถึงการฆ่าสตัว์ตดัชีวิต สตัว์ป่า

เป็นเช่นนัน้ คนอยู่ป่าก็เป็นเช่นนัน้  เราลา่เพื่อความอยู่รอด หากจะมีบาปกรรมอนัใดตามมา

ก็คงต้องยอมรับอย่างหน้าช่ืนตาบานและปัดไปให้ใครไม่ได้...ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนจํานวนมาก

สามารถยักย้ายถ่ายบาปของตนไปยังผู้อ่ืนได้ด้วยอํานาจซือ้     เบือ้งหลังกระเป๋าถอื

ของหญิงสาวพราวเสน่ห์คือซากศพของวัว ควาย แกะ  ง.ู..งานเลีย้งส่งข้าราชการชัน้

ผู้ใหญ่ใช้ซากหมูที่ถกูแทงคอเม่ือค่ําคืนก่อน     และยาบํารุงของผู้มีอันจะกินทําจาก

เสลดนํา้ลายของนกตัวเล็กๆ สิ่งเหล่านีไ้ม่ใช่เร่ืองผิด      สิ่งที่ผิดคือคนบางคนลืมไป

ว่าแท้แล้วเขาคือผู้จ้างประหารวานฆ่าสรรพสัตว์นานาชนิด     ลืมจนกระท่ังสามารถ

เดือดดาลได้เม่ือเห็นรูปคนหิว้ปลาถอืคันเบ็ดหรืออ่านข่าวพบว่าชาวบ้านยังคงยิงนก

เอามาแกง...102 

 

  จากเหตกุารณ์ข้างต้น ปรากฏคูต่รงข้ามคือ “คนท่ีทําบาปแล้วไมย่อมรับ - คนท่ีทํา

บาปแล้วยอมรับ” โดยเสกสรรค์ซึ่งต้องฆ่าสตัว์เพราะความจําเป็นของวิถีชีวิตในป่าสงักัดอยู่ในขัว้

คนทําบาปแล้วยอมรับ ขณะท่ีขัว้ตรงข้ามนัน้มิได้ปรากฏบุคคลจริงร่วมอยู่ในเหตกุารณ์นีด้้วย แต่

เสกสรรค์กล่าวถึงเพ่ือทําให้เกิดการเปรียบเทียบ และเห็นว่าการกระทําของเสกสรรค์ท่ีแม้จะ

โหดร้าย ทําลายชีวิตอ่ืน แต่ก็เพราะภาวะจําเป็นซึ่งถือว่าเป็นเร่ืองปกติธรรมดาของชีวิตในป่า ท่ี

สําคญัไปกวา่นัน้คือเสกสรรค์เองก็ยอมรับวา่การกระทําของตนเช่นนีเ้ป็นบาปหากก็ไม่มีทางเลือก

อ่ืน ซึ่งต่างกับคนอีกกลุ่มหนึ่งท่ีฆ่าและทําลายชีวิตอ่ืนเช่นกันแม้จะเป็น “ทางอ้อม” แต่กลบัไม่

ยอมรับและพยายามปัดความผิดบาปดงักลา่วไปให้ผู้ อ่ืน อีกทัง้เม่ือพิจารณาถึงเหตผุลการฆ่าสตัว์

                                                             
 

102
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เดินป่าเสาะหาชีวติจริง, 85. 
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ของคนกลุม่นีก้็เป็นเร่ืองท่ีนอกเหนือไปจากปัจจัยของความจําเป็นต่อการดํารงชีวิต ไม่ว่าจะเป็น 

“กระเป๋าถือ” หรือ “ยาบํารุงของผู้มีอนัจะกิน” ในขณะท่ีสําหรับเสกสรรค์นัน้ “จําเป็น” ต้องฆ่าสตัว์

เพ่ือนํามาทําเป็นอาหาร “ประทงัความหิวไปอีกมือ้หนึ่ง”  

 ดงันัน้การฆ่าสตัว์และทําลายชีวิตอ่ืนของเสกสรรค์จึงเป็นเร่ืองท่ีสามารถยอมรับ

ได้ เน่ืองจากการ “ทําบาปแล้วยอมรับ” หรือการกระทําผิดแล้วรู้ตวั เป็นเร่ืองท่ีสงัคมย่อมให้คณุค่า

และยอมรับได้มากกว่าคนท่ี “ทําบาปแล้วไม่ยอมรับ” รวมทัง้ยังเป็นฆ่าภายใต้ความจําเป็น 

ข้อจํากดัของการดํารงชีวิต เช่นนัน้แล้วการนําเสนออตัลกัษณ์นกัรบป่าคนอยู่ป่าของเสกสรรค์ผ่าน

เหตกุารณ์การฆ่าสตัว์เหลา่นีจ้ึงไมก่่อให้เกิดภาพคนโหดเหีย้มและทารุณ  

 

 จะเห็นได้วา่คูต่รงข้ามท่ีปรากฏในการนําเสนออตัลกัษณ์ในเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิต

นัน้จะแยกออกเป็นสองขัว้ โดยขัว้หนึ่งมกัจะเป็นด้านท่ีสงัคมยอมรับหรือให้คณุคา่มากกว่าอีกด้าน 

โดยเสกสรรค์ก็จะสงักัดตนเองอยู่ในด้านท่ีสงัคมให้คณุค่า ขณะท่ีคู่ขดัแย้งหรือผู้ อ่ืนจะถูกทําให้

กลายเป็นขัว้ท่ีไม่ดีไปโดยปริยาย คู่ตรงข้ามในลักษณะดังกล่าวนอกจากจะมีบทบาทขับเน้น       

อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ให้เดน่ชดัและมีนํา้หนกัมากขึน้แล้ว ยงัเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับ

การกระทําของเสกสรรค์ด้วย ซึ่งเม่ือไมเ่กิดคําถามหรือไมเ่กิดทศันคติเชิงลบตอ่เสกสรรค์ผู้อา่นก็จะ

สามารถรับรู้และยอมรับอตัลกัษณ์ท่ีปรากฏจากการกระทําในเหตกุารณ์นัน้ๆ ได้อย่างเต็มท่ีและ

สมบรูณ์ 

  

 1.5 การอธิบายและให้เหตุผล 

 การนําเสนออตัลกัษณ์ในเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตผู้ วิจัยพบว่าเสกสรรค์นําเสนอ

เหตุการณ์โดยใช้การอธิบายประกอบไปด้วย โดยการอธิบายนัน้เป็นการให้รายละเอียดของ

เหตกุารณ์ บอกเลา่ถึงท่ีมาและสาเหตขุองการกระทํา อาจกล่าวได้ว่าเป็นการอธิบายตนเอง มีผล

ให้เกิดความชอบธรรมในการกระทําของตนเอง สามารถยอมรับการกระทําเหล่านัน้ได้อย่างไร้ข้อ

กงัขาหรือข้อโต้แย้ง และไมทํ่าให้ผู้อา่นเกิดทัศนคติเชิงลบต่อเสกสรรค์ด้วย เน่ืองจากเสกสรรค์ได้

อธิบายให้เหตผุลของการกระทําดงักลา่วท่ีอาจเรียกได้วา่เป็นการป้องกนัการเข้าใจผิดไว้ก่อน  

 เหตผุลท่ีเสกสรรค์นํามาใช้อธิบายการกระทําของตนเองในเหตุการณ์ต่างๆ ปรากฏ 3 

ลกัษณะด้วยกนั ดงัตอ่ไปนี ้

  1.5.1 การทําเพ่ือความอยู่รอด  

  1.5.2 การทําเพราะสถานการณ์บงัคบั  
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  1.5.3 การทําเพ่ือความถกูต้อง 

  1.5.1 การทาํเพื่อความอยู่รอด  

  เสกสรรค์อธิบายการกระทําของตนเองโดยให้เหตผุลในลกัษณะท่ีเป็นการกระทํา

เพ่ือความอยู่รอด ความจําเป็นของชีวิต ถึงแม้ว่าจะเป็นการกระทําท่ีผิดหรือไม่เหมาะสมแต่ก็ไม่

สามารถหลีกเล่ียงได้ ดงัเช่นท่ีปรากฏในการนําเสนอภาพคนยากไร้ และการนําเสนอภาพนักรบป่า

คนอยู่ป่า 

  

  การนําเสนออตัลกัษณ์ยากไร้ ท่ีปรากฏในเหตกุารณ์ท่ีเสกสรรค์ขโมยเงินสํารอง

ของครอบครัวไปเลน่ไพ่กบัเพ่ือน หวงัจะได้เงินมาช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงิน 

 

 ...ผมรู้ แต่ผมก็อดคิดถงึม้าออมสนิตวันัน้ไม่ได้     ผมอยากจะบอกกบัแม่ว่าผมไม่เคยคิดเอา

 เปรียบแม่และน้องเลก็ๆ อีกสามคน แต่ที่เอาเงนิห้าบาทนัน้ไปเล่นไพ่กับพรรคพวกหลัง

 ตลาด ก็เพราะคิดว่ามันอาจจะเป็นทางออกอันหน่ึงจากสภาพท่ีเราเผชิญอยู่      ผม

 ไม่ได้อยากทําให้แม่เสียใจ   เพียงแต่ลืมคิดให้รอบคอบว่าทางออกบางอย่างนัน้อาจ 

 จะทําให้สภาพที่เลวร้ายอยู่แล้วยิ่งเลวลง...103 

 

  เสกสรรค์ได้อธิบายถึงเหตผุลท่ีมาของการกระทําดงักล่าว จะเห็นว่าความหวงัดี

ของเสกสรรค์กลบัส่งผลร้ายทําให้ความเป็นอยู่ย่ิงลําบากมากขึน้ แต่ก็มีเหตผุล คือ ต้องการแบ่ง

เบาภาระทางบ้านให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ เป็นการกระทําด้วยเจตนาท่ีดีในมมุมองของเด็กจึงมิได้

คํานึงถึงผลท่ีจะตามมา 

  การอธิบายถึงเหตุผลด้านความจําเป็นของชี วิตเป็นการเน้นภาพคนยากไร้ 

ครอบครัวมีความเป็นอยู่ลําบาก เพราะแม้แต่เด็กก็ยังต้องทําทุกวิถีทางเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระ

ทางการเงิน นอกจากนัน้การแสดงเหตผุลดงักลา่วยงัทําให้เกิดภาพคนท่ีประสบ “เคราะห์ซํา้กรรม

ซดั” คือ นอกจากจะไมมี่รายได้เข้าบ้านแล้ว เงินสํารองสําหรับซือ้กบัข้าวก็ถกูนําไปเลน่การพนนั ซึ่ง

ก็ไมไ่ด้เงินคืนกลบัมาดงัท่ีตัง้ใจไว้ด้วย  

  การอธิบายท่ีมาของการกระทําดงักลา่วและสภาพความลําบากท่ีเกิดขึน้นอกจาก

จะเน้นยํา้อตัลกัษณ์คนยากไร้ของเสกสรรค์ให้ชัดเจนขึน้แล้ว ยังป้องกันมิให้เกิดภาพด้านลบจาก
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 เร่ืองเดียวกนั, 27. 
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การขโมยเงินไปเลน่การพนนั เน่ืองจากมีเหตผุลมารองรับคือกระทําเพ่ือความอยู่รอด ความจําเป็น

ของชีวิต 

  การนําเสนออตัลกัษณ์นกัรบป่าคนอยู่ป่า จากเหตกุารณ์ท่ีเสกสรรค์ต้องฆ่าสตัว์

นานาชนิดเพ่ือนําไปเป็นอาหารประทงัชีวิตขณะท่ีเป็นนกัรบอาศยัอยู่ในป่า เป็นการนําเสนอให้เห็น

วา่การฆ่าสตัว์เป็นอาหารนัน้เป็นวิถีปกติของชีวิตในป่า ในการนําเสนอภาพดงักล่าวเสกสรรค์ได้

อธิบายเก่ียวกบัชีวิตภายในป่า สาเหตแุละความจําเป็นท่ีต้องทําลายชีวิตสตัว์จํานวนมาก 

 

    ...เม่ือชีวิตผลกัไสให้ผมต้องไปอยู่ป่า...ที่น่ันไม่ได้มีผลหมากรากไม้อุดมสมบูรณ์เหมือน

 ดังที่เราเข้าใจ  ถ้ามันจะมีอยู่ บ้างก็ไม่เพียงพอจะต่อลมหายใจของใครสักคนหน่ึงให้

 ยืนยาวตามปรารถนา ผลไม้ป่าเกือบทุกชนิดมีเมล็ดใหญ่ซ่ึงถกูห่อหุ้มไว้ด้วยเนือ้บาง

 เฉียบ  ฉะนัน้ถ้าใครจะไปบําเพ็ญพรตด้วยมรรควิธีมังสวิรัต ิ ก็มีหวังหน้ามืดเป็นลม

 ตายก่อนจะบรรลุโมกษะเป็นแน่แท้    เว้นไว้แต่เคร่ืองย่อยของท่านผู้นัน้จะสามารถ

 รองรับใบไม้สารพัดชนิดได้ดั่ งลิงค่างบ่างชะนี     เม่ือเป็นเช่นนีแ้ล้วผมจึงต้องเรียนรู้

 วิธีการทําบาป ไม่เพียงแต่เพ่ือตนเองเท่านัน้  หากเพ่ือความอยู่รอดของเพ่ือนมิตรที่

 บังเอิญมาโหยหิวอยู่ ด้วยกันด้วย...คนบ้านป่านัน้หากคิดจะพึง่เนือ้สตัว์ป่าตลอดไปก็เห็น

 จะอดตายเป็นแน่แท้   ด้วยเหตนุีจ้ึงต้องเลีย้งสตัว์ไว้บ้างโดยเฉพาะหมแูละไก่ นานๆ ก็จบัมนั

 มาต่อชีวิตให้คนในครอบครัวเสยีที  สภาพเช่นนีมี้มากในหมู่ชาวเขาเผ่าม้งและลดลงใน

 หมู่ชาวกะเหร่ียง เม่ือต้องการอาหารเนือ้สิง่แรกที่ต้องเรียนรู้คือวิธีฆ่าและชําแหละสตัว์ที่จะ

 กิน ในบรรดาผู้คนที่อยู่ร่วมกบัผมนัน้สว่นใหญ่ไม่เคยฆ่าหมมูาก่อน...ผมเองก็ไม่เคยฆ่าหมู

 มาก่อน  มิหนําซํา้ยังมีตํานานคนฆ่าหมูติดหัวมาเร่ืองหน่ึง...เช่นนีแ้ล้วการลงมือแทง

 คอหมูจงึย่อมไม่ใช่เร่ืองง่ายสําหรับผม   แต่ผมก็ต้องทําเพราะไม่มีใครอยากทํา...ใน

 กระต๊อบข้างๆ  เมียและลูกท่ียังไม่อดนมกําลังรออาหารเนือ้มือ้แรกในรอบหลายวัน

 อยู่ ด้วยใจจดใจจ่อ...104   
 

  การนําเสนออตัลกัษณ์คนอยู่ป่าผ่านเหตกุารณ์การฆ่าหมรูวมถึงสตัว์นานาชนิด 

เสกสรรคไ์ด้อธิบายเก่ียวกับชีวิตในป่า สภาพความเป็นอยู่ในป่าตาม “ความเป็นจริง” จากผู้ ท่ีใช้

ชีวิตในสภาพแวดล้อมนัน้ซึ่งต่างไปจากความเข้าใจของคนทั่วไปท่ีเป็นแต่เพียงคนนอก โดย

นําเสนอให้เห็นว่าเร่ืองอาหารการกินภายในป่ามิได้อดุมสมบูรณ์ และไม่สามารถรับประทานแต่

พืชผกัเพียงอย่างเดียวตลอดไปได้ ดงันัน้การล่าและฆ่าสัตว์เพ่ือนําเนือ้มาเป็นอาหารจึงจําเป็น

อย่างหลีกเล่ียงไมไ่ด้ ซึ่งเสกสรรค์ก็ได้อธิบายเก่ียวกับวิถีของชาวเขาเผ่าต่างๆ ท่ีดําเนินชีวิตในป่า 

                                                             
 

104
 เร่ืองเดียวกนั, 74 – 76. 
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ตา่งก็ฆ่าสตัว์เพ่ือเป็นอาหารโดยถือวา่เป็นเร่ืองปกติ นอกจากนีย้งัให้เหตผุลประกอบเพ่ิมเติมว่าไม่

เคยมีผู้ใดมีประสบการณ์การฆ่าหมมูาก่อนแม้กระทั่งตวัเสกสรรค์เอง อีกทัง้ยังฝังใจกับเร่ืองเล่า

เก่ียวกบัคนฆ่าหม ูเหลา่นีเ้พ่ือชีใ้ห้เห็นวา่การฆ่าสตัว์ท่ีเกิดขึน้เป็นความจําเป็นตอ่การดํารงชีวิตและ

เสกสรรค์ก็ไมมี่ทางเลือกอ่ืน  

  การยกเหตผุลและสภาพความเป็นจริงเก่ียวกบัวิถีชีวิตในป่ามาอธิบายดงักลา่วทํา

ให้การนําเสนอเหตุการณ์การฆ่าสัตว์นานาชนิดไม่กลายเป็นเร่ืองท่ีโหดร้าย ทารุณ หรือทําให้

เสกสรรค์กลายเป็นคนท่ีโหดเหีย้ม เน่ืองจากเป็นการกระทําเพ่ือความอยู่รอดของชีวิต ซึ่งไมใ่ช่เพียง

เพ่ือชี วิตเสกสรรค์คนเดียวเท่านัน้ แต่ยังเพ่ือชี วิตอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นมิตรสหายท่ีไม่เคยมี

ประสบการณ์การฆ่าสตัว์มาก่อน รวมทัง้ภรรยากับลกูของตนเอง ซึ่งการฆ่าสตัว์เพ่ือเป็นอาหาร

เช่นนีก้็เป็นวิถีปฏิบัติท่ีเป็นเร่ืองธรรมดาของผู้ ใช้ชีวิตอยู่ในป่า อัตลกัษณ์นักรบป่าคนอยู่ป่าท่ี

เสกสรรค์นําเสนอผา่นเหตกุารณ์ดงักลา่วจึงไมเ่กิดภาพด้านลบ คือ คนโหดร้ายเข้ามาแทนท่ี 

 

  1.5.2 การทาํเพราะสถานการณ์บังคับ  

  การทําเพราะสถานการณ์บงัคบั คือ การอธิบายด้วยเหตผุลวา่การกระทําดงักลา่ว

เป็นเร่ืองท่ีต้องกระทําอย่างไมอ่าจหลีกเล่ียงได้ ถึงแม้วา่จะไมใ่ช่เร่ืองท่ีอยากทํา หรือไมใ่ช่วิถีปฏิบัติ

ของตนเอง แตก่็ต้องทําเพ่ือไมใ่ห้เกิดความเสียหายหรือสง่ผลกระทบตอ่สว่นรวม ดงันัน้ การกระทํา

ท่ีถึงแม้จะไมเ่หมาะสม ก็สามารถยอมรับได้ และไม่ก่อให้เกิดภาพด้านลบ ดงัเช่นท่ีปรากฏในการ

นําเสนอภาพเสกสรรค์ท่ีเป็นคนขดัแย้ง ผา่นเหตกุารณ์การชมุนมุ “14 ตลุา” พ.ศ. 2516 ท่ีเสกสรรค์

จําเป็นต้องแสดงความแขง็กร้าวเพ่ือไมใ่ห้เกิดความเสียหายตอ่การชมุนมุ 

 

  ในเหตกุารณ์การชมุนุม “14 ตลุา” ภายในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เสกสรรค์มี

เร่ืองขดัแย้งกบันกัการภารโรงของมหาวิทยาลยัท่ีพยายามจะเปิดห้องเรียนท่ีถกูลา่มโซ่ปิดไว้ เพ่ือจะ

ให้สามารถจดัสอบได้ตามปกติ ทําให้เสกสรรค์ต้องตอบโต้กลบัไป 

 

...ภารโรงตกึศิลปศาสตร์ก็เข้ามาเอะอะใส่ผม     พวกเขาไม่พอใจที่เราเอาปนูปลาสเตอร์ใสรู่

กญุแจ          ซํา้ยงัลา่มโซ่ประตตู่างๆ...ผมคว้าโซ่ยาวประมาณสองฟตุขึน้มาพนัข้อมือไว้โดย

ปลอ่ยชายห้อยพอสะบดัได้ ว่ิงตรงไปยงัภารโรงคนที่จะตดักุญแจ “คณุไม่ร่วมก็อย่าขวาง ถ้า

ขืนเปิดประตูผมตีด้วยโซ่เด๋ียวนีแ้หละ”เขาผงะออกไปอย่างตระหนก เพราะสหีน้าแววตาของ

ผมบ่งชัดว่าเอาจริง   ผมเสียใจท่ีต้องทําอย่างนัน้  ปกติแล้วผมมีความสัมพันธ์อันดีกับ

ภารโรงหลายคน   ไม่เคยท่ีจะดูถกูเหยียดหยามหรือแสดงท่าทีไม่สุภาพกับใครโคตร 
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เหง้าของผมก็ไม่ได้มีฐานะต่างจากพวกเขานัก    แต่อะไรจะเกิดขึน้ถ้าผมไม่ใช้ความ

เด็ดขาดเข้าแก้ปัญหา...105 

 

 ในเหตกุารณ์ความขดัแย้ง เสกสรรค์จดัการกับปัญหาด้วยความ “เด็ดขาด” คือขู่

ภารโรงอย่างแขง็กร้าวเพ่ือไมใ่ห้เปิดห้องเรียน ซึ่งหากไม่จําเป็นเสกสรรค์ก็จะไม่ปฏิบัติกับภารโรง

เช่นนี ้จะเห็นวา่เสกสรรค์อธิบายโดยกลา่วถึงความสมัพนัธ์อนัดี รวมถึงภมิูหลงัท่ีคล้ายคลึงกันของ

นกัการภารโรงกบัตนเอง อีกทัง้ท่ีผา่นมาก็ไมเ่คยดถูกูหรือแสดงกิริยาท่ีไม่ดีต่อบุคคลเหล่านี ้แสดง

ให้เห็นวา่เสกสรรค์เองก็มิได้นิยมความรุนแรงหรือปฏิบตัิตอ่ภารโรงอย่าง “ไม่สภุาพ” เป็นนิสยั แต่

เพราะ “จําเป็น” ต้องทํา เพ่ือไมใ่ห้สง่ผลกระทบตอ่การชมุนมุ ซึ่งตนเองก็รู้สกึไมด่ีท่ีต้องแสดงความ

ก้าวร้าวเช่นนัน้ด้วย  

 ดงันัน้วิธีการแก้ไขปัญหาในการชุมนุมดงักล่าวจึงเป็นเร่ืองท่ีสามารถยอมรับได้ 

การขม่ขูอ่ย่างแขง็กร้าวท่ีแม้จะดรุูนแรง แตก่็เป็นเร่ืองสดุวิสยัและจําเป็นต้องทําอย่างไมมี่ทางเลือก 

การนําเสนออตัลกัษณ์คนขดัแย้งกบัผู้คนและสงัคมผ่านเหตกุารณ์ความขดัแย้งระหว่างเสกสรรค์

กบันกัการภารโรงคนดงักลา่วจึงไมเ่กิดภาพด้านลบเข้ามาแทนท่ี หรือทําให้ผู้อ่านรู้สึกไม่ดีต่อการ

กระทําของเสกสรรค ์

 

  1.5.3 การทาํเพื่อความถูกต้อง 

  การอธิบายและให้เหตผุลในลกัษณะวา่เป็นการทําเพ่ือความถกูต้องนัน้มกัเกิดขึน้

ในสถานการณ์หรือเหตกุารณ์ความขดัแย้ง โดยฝ่ายท่ีขดัแย้งกบัเสกสรรค์ประพฤติเร่ืองท่ีไมถ่กูต้อง

ไม่เหมาะสม จนเสกสรรค์ไม่สามารถรับได้จึงต้อง “ตอบโต้” แสดงออกให้เห็นว่าไม่เห็นด้วยกับ  

การกระทํานัน้ ดงัเช่นท่ีปรากฏในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ท่ีเป็นคนขดัแย้ง ผ่านความขดัแย้ง

ระหวา่งเสกสรรค์กบัพรรคคอมมิวนิสต ์

 การนําเสนออตัลกัษณ์เสกสรรค์ที่ขดัแยง้กบัผูค้นและสงัคม ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้

ระหว่างเสกสรรค์กับพรรคคอมมิวนิสต์ปรากฏค่อนข้างหลายกรณี  ไม่ว่าจะเป็นการใช้

ภาษาตา่งประเทศกลางท่ีประชุมทําให้ผู้ ใหญ่ในพรรคฟังไม่เข้าใจ การทําละครท่ีไม่กล่าวถึงหรือ

เชิดชูพรรคคอมมิวนิสต์แม้แต่น้อย ซึ่งเป็นการ “แหวกขนบ” ศิลปะของพรรค รวมทัง้การตะโกน

เสียดสีความไมจ่ริงใจของผู้คนภายในพรรค 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, มหาวทิยาลัยชีวติ, 116 – 117. 
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 การใช้ภาษาตา่งประเทศกลางท่ีประชมุพรรคคอมมิวนิสต์ 
 

...ในหมู่ผู้ปฏิบัติงานชัน้ผู้ใหญ่ซ่ึงมีเชือ้แถวมาทางนัน้ เวลาที่พวกเขาคุยกันเองมักจะ

 คุยกันเป็นภาษาจีน      บางทีไม่อยากให้พวกเราคนหนุ่มสาวรู้เร่ืองก็พูดออกมาเป็น

 ภาษาแมนดาริน   ทําเช่นนีแ้ม้กระทั่ งในที่ประชุมซ่ึงชวนให้คนอย่างผมรู้สึกหงดุหงดิ

 เป็นอย่างยิ่ง ฟังเขาคุยกันก็ไม่รู้เร่ือง ครัน้จะวิจารณ์กลับไปก็อาจถกูหาว่ามีอคติทาง

 เชือ้ชาต ิด้วยเหตนุีผ้มจึงต้องเก็บความไม่พอใจเอาไว้เสมอมา แต่แล้ววนัหนึง่ผมก็ได้โอกาส

 ...พอได้จงัหวะผมก็หยอดภาษาลาตินซึ่งรู้อยู่ไม่ก่ีคําลงไป    เลน่เอาผู้นิยมภาษาจีนทัง้หลาย

 ทําหน้างนุงงกนัทัง้วง...เร่ืองที่ยกมานีเ้ป็นเพียงความขัดแย้งเลก็ๆ   น้อยๆ     บรรยากาศใน

 หน่วย 20 นัน้เต็มไปด้วยการทะเลาะเบาะแว้งท่ีน่าเบ่ือกว่านี ้ มีการหวาดระแวงและ

 แก่งแย่งชิงดีกันในหมู่ผู้ปฏิบัติงานหลายคนท่ีเป็นเมียผู้ใหญ่ในพรรค   ความรังเกียจ

 เดียดฉันท์ซ่ึงกันและกันดํารงอยู่ทั่ วไป    ปัญหาบางอย่างเกิดขึน้ตัง้แต่สมัยผมยังไม่

 รู้จกัพรรคคอมมิวนิสต์เลย บางอย่างก็หมักเน่าอยู่ ในใจผู้คนมาหลายสิบปี บางเร่ือง

 ก็ปะปนกันยุ่งไปหมดทัง้ส่วนตัวและส่วนรวม...106 

 

 การตะโกนเสียดสีความไมจ่ริงใจของสมาชิกในพรรคคอมมิวนิสต์ 
 

...เม่ือลงุไฟถกูปลอ่ยข่าวว่าค้านพรรคผมก็ถกูจดัไว้ในกลุม่เดียวกนัด้วย     แม้จะพยายาม

 ชีแ้จงกับผู้คนว่ามีทัศนะของตัวเองตัง้แต่ก่อนเดินทางมาหน่วยนีแ้ล้ว  แต่ฝ่ายนินทา

 ก็มีเร่ืองว่าผมอีกจนได้ คือว่าผมพูดไปตามวิสัยเย่อหยิ่งทะนงตน เม่ืออดึอดัมากขึน้ผม

 ก็ชกัขวางหขูวางตา   บางครัง้ก็เลยอาละวาดกบัเร่ืองไม่เป็นเร่ือง “ฟักทองจงพินาศ”  ผมเคย

 ตะโกนออกมาจากข้างโรงครัว โดยทําเสยีงล้อเลยีนการเปล่งคําขวัญแบบที่นิยมกนัในขบวน

 คอมมิวนิสต์   ระยะนัน้เรากินฟักทองกนัอย่างต่อเนื่องจนผมรู้สกึเอียนเต็มทน  อันที่จริงมัน

 ไม่ใช่ความยากลําบากอะไรนักหนาเม่ือเทียบกับสภาพที่ผมเผชิญมาที่ภูร่องกล้า แต่

 ผมรู้ดีว่าคนเก่าหลายคนมีเสบียงอาหารจากเมืองจนีกักตุนไว้เป็นพิเศษ  แอบทํากิน

 ส่วนตัว  ขณะที่พวกเราคนหนุ่มสาวถกูเรียกร้องให้กินอยู่เหมือนโยคี ผมไม่ชอบการ

 ตีสองหน้าแบบนี.้..107
 

 

 จากกรณีความขดัแย้ง การปะทะกันระหว่างเสกสรรค์กับพรรคคอมมิวนิสต์ทัง้

สองเหตุการณ์นัน้จะเห็นว่าการแสดงออกถึงการขดัขวางหรือต่อต้าน “กลุ่ม” ล้วนแต่มีเหตุผล

รองรับ ในท่ีนีเ้สกสรรค์อธิบายโดยนําเสนอบรรยากาศภายในพรรคคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะในกลุ่ม

                                                             
 

106
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เดินป่าเสาะหาชีวติจริง, 66 – 67. 
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 เร่ืองเดียวกนั, 68. 
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ผู้ นําหรือสมาชิกอาวุโสท่ีไม่จริงใจต่อสมาชิกรุ่นใหม่ๆ ทัง้การกีดกันด้วยการใช้ภาษา และ       

ความเป็นอยู่ในเร่ืองอาหารการกิน รวมไปถึงแก่งแย่งชิงดีกนัเอง เรียกได้ว่าบุคคลเหล่านีป้ระพฤติ

ปฏิบตัิไมเ่หมาะสม จนเสกสรรค์ไมส่ามารถรับได้อีกต่อไปจึงต้องแสดงการต่อต้านออกมา ดงันัน้          

อตัลกัษณ์คนขดัแย้งกบัผู้คนและสงัคมท่ีนําเสนอผา่นเหตกุารณ์ความขดัแย้งเหล่านีจ้ึงเป็นเร่ืองท่ี

สามารถยอมรับได้ และไมทํ่าให้เกิดภาพด้านลบกลายเป็นคนท่ีขดัขวางหรือสร้างปัญหาให้กับคน

สว่นใหญ่ 

 

 เสกสรรค์อธิบายการกระทําของตนเองในเหตกุารณ์ต่างๆ ด้วยเหตผุล 3 ประการ คือ    

การทําเพ่ือความอยู่รอด การทําเพราะสถานการณ์บงัคบั และการทําเพ่ือความถูกต้อง เป็นการให้

รายละเอียดของการกระทําในด้านท่ีมาและสาเหตุปัจจัยท่ีทําให้กระทําเช่นนัน้ การอธิบาย

ประกอบการนําเสนอเร่ืองราวเช่นนีน้อกจากจะช่วยให้เกิดความชัดเจนในแง่ของการรับรู้เร่ืองราว

แล้ว ยังช่วยให้เกิดความชอบธรรมในการกระทําของเสกสรรค์ ไร้ข้อกังขาหรือข้อโต้แย้ง และ

ป้องกนัมิให้เกิดทศันคติเชิงลบตอ่เสกสรรค์ได้ด้วย 

 

 กลวิธีท่ีเสกสรรค์ระดมมาใช้เพ่ือประกอบสร้างและนําเสนออตัลกัษณ์ในเร่ืองเล่าจาก

ประสบการณ์ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบวรรณกรรม ภาษา กลวิธีทางวรรณศิลป์ คู่ตรงข้าม 

และการอธิบายให้เหตผุล ล้วนแต่มีบทบาทสําคญัท่ีทําให้การประกาศอตัลกัษณ์ของเสกสรรค์

ประสบผลสําเร็จ จากการทําให้เร่ืองราวในเร่ืองเล่าถูกนําเสนอได้อย่างเป็นระบบ สามารถรับรู้

เร่ืองราวของเสกสรรค์ได้อย่างรอบด้าน ขบัเน้นอตัลกัษณ์ท่ีปรากฏผ่านภาพตวัแทนให้มีความ

ชดัเจนเดน่ชดั และขณะเดียวกนัก็สร้างความชอบธรรมให้แก่อตัลกัษณ์เหล่านัน้เพ่ือไม่ให้เกิดข้อ

โต้แย้ง ข้อกงัขา ตลอดจนป้องกนัไมใ่ห้เกิดภาพด้านลบแก่เสกสรรค์ขึน้ได้ อนัจะส่งผลให้ผู้อ่านซึ่ง

หมายรวมถึงสงัคมสว่นใหญ่รับรู้และยอมรับอตัลกัษณ์ท่ีเสกสรรค์นําเสนอได้โดยสมบรูณ์ 

 

2. การใช้วรรณกรรมเป็นส่ือประชาสัมพันธ์ตนเอง 

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุสร้างเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตโดยใช้ภาษาและองค์ประกอบ

ทางวรรณกรรมมาเป็นเคร่ืองมือสร้างเร่ืองเล่าเพ่ือให้เอือ้ต่อการประกอบสร้างและนําเสนอ         

อตัลกัษณ์ ด้วยการเลือกใช้องค์ประกอบวรรณกรรมได้อยา่งเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นโครงเร่ืองท่ีทํา

ให้นําเสนอเหตกุารณ์ได้อย่างเป็นระบบ การเลือกฉากและการให้รายละเอียดฉากได้สอดคล้องกับ

เร่ืองราวท่ีนําเสนอ และมีผลตอ่การขบัเน้นอารมณ์ความรู้สกึของเสกสรรค์ และการเลือกมมุมองใน



 

297 

 
การเล่าเร่ืองท่ีนําเสนอเร่ืองราวจากมมุมองของเสกสรรค์ก็ทําให้สามารถนําเสนอเร่ืองเก่ียวกับ

ตนเองได้อย่างรอบด้าน ครบถ้วน และเป็นไปตามท่ีเสกสรรค์ต้องการ 

 นอกจากจะใช้องค์ประกอบทางวรรณกรรมสร้างและนําเสนอเร่ืองราวประสบการณ์ชีวิตได้

อย่างเหมาะสมและเอือ้ต่อการสร้างอตัลกัษณ์แล้ว เสกสรรค์ยังขับเน้นเหตกุารณ์และอารมณ์

ความรู้สกึของตนเองเพ่ือให้อตัลกัษณ์ปรากฏได้ชดัเจนด้วยการใช้ภาษา การเลือกคําและข้อความ

มาใช้สําหรับบรรยายหรืออธิบาย การใช้วรรณศิลป์ทัง้ภาพพจน์และนํา้เสียง รวมถึงการสร้าง        

คูต่รงข้ามท่ีเม่ือเกิดการเปรียบเทียบในลกัษณะขัว้ “ดี – ไมด่ี” ก็จะสง่ผลให้อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์

โดดเดน่และชดัเจนย่ิงขึน้ด้วย  

 อีกทัง้เสกสรรค์ก็สร้างความชอบธรรมให้แก่การกระทําของตนเองในเหตกุารณ์ต่างๆ ด้วย

การใช้ภาษา ทําให้การกระทําดงักล่าวกลายเป็นภาวะจําเป็นท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้ การสร้าง         

คูต่รงข้ามในลกัษณะขัว้ “ดี – ไมด่ี” และการอธิบายให้เหตผุลถึงท่ีมาท่ีไปของการกระทํา ยังผลให้

การกระทําเหลา่นัน้ไร้ข้อกงัขาและข้อโต้แย้ง ความไมเ่หมาะสมจากการกระทําจึงกลายเป็นเร่ืองท่ี

ยอมรับได้ และไมทํ่าให้เกิดภาพเชิงลบแก่เสกสรรค์ 

 เม่ือเสกสรรค์นําองค์ประกอบตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นองค์ประกอบทางวรรณกรรมและภาษามา

สร้างเร่ืองเลา่ท่ีเอือ้ตอ่การประกอบสร้างและนําเสนออตัลกัษณ์ “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” ได้อย่าง

สมบูรณ์ เช่นนัน้แล้วจึงกล่าวได้ว่าเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตเป็นส่ือในการประชาสัมพันธ์

ตนเองของเสกสรรค์ ท่ีทําให้ผู้อ่านซึ่งหมายรวมถึงบุคคลทั่วไปและสงัคมส่วนใหญ่รับรู้เก่ียวกับ

เสกสรรค์อย่างถกูต้องตรงกนั 

 

 เร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์มีลกัษณะท่ีสอดคล้องกับการประชาสมัพันธ์

ในด้านนิยามความหมายและหลกัการ กล่าวคือ การประชาสมัพันธ์นัน้เป็นการดําเนินงานเพ่ือ

สร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างสาธารณชนกับหน่วยงานหรือองค์กร โดยท่ีการประชาสมัพันธ์มี

อํานาจชักจูงให้ประชาชนเห็นชอบ ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนองค์กรนัน้ๆ108
 ไม่เพียงแต่ในระดับ

องค์กร แตก่ารประชาสมัพนัธ์ยงัหมายรวมถึงการชกันําให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและความนิยม

ตอ่บคุคลด้วย   โดยมีหลกัการสําคญั คือ การบอกกลา่ว ชีแ้จง  เผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจองค์กร 

                                                             
108

 นงลกัษณ์ สทุธิวฒันพนัธ์, กลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์ (กรุงเทพฯ: อลัฟ่าพบัลชิชิ่ง, 2545), 18. 
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อย่างถกูต้อง และการป้องกนั แก้ไขความเข้าใจผิดท่ีประชาชนมีตอ่องค์กร109  

 เม่ือพิจารณาเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตซึ่งเป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวด้านต่างๆ ของ

เสกสรรค์ด้วยมมุมองท่ีมีต่อตนเอง ก็พบว่ามีลกัษณะของการใช้วรรณกรรมเพ่ือประชาสมัพันธ์

ตนเอง คือเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างเสกสรรค์กับผู้ อ่านหรือสังคมให้เกิดการรับรู้และ

เข้าใจอตัลกัษณ์ของเสกสรรค์อย่างถูกต้องตรงกัน นอกเหนือจากการสร้างความรับรู้ร่วมกันแล้ว 

เสกสรรค์ยงัใช้เร่ืองเลา่ป้องกนัและแก้ไขความเข้าใจผิดท่ีสงัคมสว่นใหญ่มีตอ่ตนเองด้วย การแก้ไข

ความเข้าใจผิดดงักลา่วมี 2 ประเดน็ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 2.1 การแก้ไขความเข้าใจผิดเก่ียวกบัเหตกุารณ์สถานการณ์  

 2.2 การแก้ไขความเข้าใจผิดเก่ียวกบัลกัษณะนิสยัและการแสดงออก 

 

 2.1 การแก้ไขความเข้าใจผดิเก่ียวกับเหตุการณ์สถานการณ์  

 การแก้ไขความเข้าใจผิดเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเสกสรรค์เข้าไปมีส่วน

เก่ียวข้องด้วย ซึ่งผู้คน สงัคมไมเ่ข้าใจ หรือเข้าใจการกระทําของเสกสรรค์ผิดไป โดยท่ีเสกสรรค์ไม่มี

โอกาสได้ชีแ้จงในขณะนัน้ เม่ือมีโอกาสกลา่วถึงเหตกุารณ์ดงักล่าวอีกครัง้จึงได้แก้ไขความรับรู้ต่อ

เหตกุารณ์นัน้ให้เกิดความถกูต้องตรงกนั ด้วยมมุมองของผู้ ท่ีประสบหรือกระทําเร่ืองนัน้โดยตรง 

 ความไม่เข้าใจหรือความเข้าใจผิดเก่ียวกับเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ีเสกสรรค์นํามา

แก้ไขและชีแ้จงไว้ในเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิต มกัเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับการชุมนุมต่อสู้

ทางการเมือง ได้แก่ การชุมนุม “14 ตุลา” ในปีพ.ศ. 2516 และการชุมนุมประท้วงรัฐบาล              

พลเอกสจิุนดา คราประยรูในปี พ.ศ. 2535 

 

การแก้ไขความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัเหตกุารณ์ชุมนมุ “14 ตลุา” เสกสรรค์นําเสนอเร่ืองราวใน

เหตกุารณ์ครัง้นีไ้ว้อย่างละเอียดในฐานะของผู้นําคนหนึ่งของการชมุนุม บางช่วงของเหตกุารณ์ได้

เกิดความโกลาหล สบัสน และเกิดความเข้าใจผิดแม้กระทัง่ในหมูผู่้ นําการชมุนมุด้วยกนัเอง  

 

...ผมไม่รู้เลยว่า      บรรดาผู้นํานักศึกษาที่มีตําแหน่งเป็นทางการได้ตกลงกับรัฐบาล

เรียบร้อยแล้ว  ระหว่างที่สภาพตงึเครียดขึน้เร่ือยๆ มีนักเรียนอาชีวะมาบอกว่าเห็นคนเที่ยว 

                                                             
109

 วิรัช ลภิรัตนกลุ, การประชาสัมพนัธ์, พิมพ์ครัง้ที ่10 (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2546), 5. 
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ประกาศให้ผู้ชมุนมุประท้วงสลายตัวกลบับ้าน เข้าใจว่าเป็นกลุม่ผู้ ไม่หวงัดี ผมตดัสนิใจทนัที

ว่าจะปลอ่ยให้สิ่งนีดํ้าเนินต่อไปไม่ได้   จงึสั่ งให้หน่วยรักษาความปลอดภัยจดัการอย่าง

เฉียบขาด...หลายวนัให้หลงัผมจึงรู้ว่าพวกที่มาประกาศให้คนกลบับ้านนัน้         แท้จริงคือ

กรรมการศนูย์ฯ  บางสว่นซึ่งไปตกลงกบัรัฐบาลมา ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาจึง

ไม่มาหาพวกเราที่รถบัญชาการก่อน ในช่วงนัน้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่าผู้นํา

นักศึกษาเป็นใคร   หน้าตาอย่างไร   ในความรู้สึกของพวกเขาแล้วเสียงท่ีมาจากรถ

บัญชาการเท่านัน้คือเสียงท่ีเป็นทางการของกลุ่มนิสิตนักศึกษา ถ้าพูดมาจากที่ อ่ืนก็

ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเสียงท่ีควรฟัง...110 

 

 จากเหตุการณ์ดังกล่าวจะเห็นว่าเกิดความสับสนจากการส่ือสารท่ีไม่ตรงกันระหว่าง

เสกสรรค์กบักลุม่ผู้ นํานกัศกึษา สถานการณ์ ณ ขณะนัน้เสกสรรค์ไมส่ามารถชีแ้จงหรืออธิบายเพ่ือ

แก้ไขความสบัสนดงักล่าวได้ ดงันัน้เม่ือมีโอกาสได้กล่าวถึงเหตกุารณ์นัน้อีกครัง้ในเร่ืองเล่าของ

ตนเอง เสกสรรค์จึงอธิบายถึงเหตุผลปัจจัยแวดล้อมท่ีทําให้ตดัสินใจขดัขวางไม่ให้กรรมการศนูย์

นิสิตนกัศกึษาประกาศสลายการชมุนมุ เน่ืองจากการส่ือสารกบัผู้ชมุนมุโดยไมผ่า่นรถบัญชาการท่ี

เสกสรรค์รับหน้าท่ีควบคมุอยู่ก็อาจทําให้เกิดผลเสียได้ อีกทัง้เสกสรรค์ก็เสมือนถกู “ตดัขาด” อยู่ใน

สภาพท่ีไมรู้่วา่ผู้นํานกัศกึษาได้ตกลงกบัรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว ไมมี่ใครแจ้งให้ตนเองซึ่งเป็นผู้ ส่ือสาร

กับมวลชนโดยตรงได้รับทราบ แต่กลับดําเนินการ “โดยพลการ” ดังนัน้ ภายใต้ภาวะและ

สถานการณ์ดงักล่าวเสกสรรค์จึงจําเป็นต้องตัดสินใจกระทําเช่นนัน้ลงไป เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ี

เหมาะสมและดีท่ีสดุ  
 

การช้ีแจงความไม่เข้าใจในเหตุการณ์การชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในปี พ.ศ. 2535 ในการ

ชุมนุมครัง้นีผู้้ คนรอบข้างรวมไปถึงคนใกล้ชิดต่างเรียกร้องให้เสกสรรค์เข้าร่วมชุมนุมด้วย แต่

เสกสรรค์กลบัไมเ่ห็นด้วยรวมทัง้ไมต้่องการเข้าไปเก่ียวข้อง และเลือกท่ีจะใช้ชีวิตในรูปแบบท่ีตนเอง

ต้องการแทน 

 

...ในฐานะนกัเรียนรัฐศาสตร์ผมพอเดาได้ว่าอะไรกําลงัจะเกิดขึน้         แต่กด้็วยความเป็น

 นักเรียนท่ีผ่าน ‘ข้อสอบ’ อันยากลําบากมาแล้วน่ีแหละ      ผมจงึรู้ดีเช่นกันว่าความ

 ขัดแย้งครัง้นีแ้ม้ลงเอยด้วยเลือดนองถนน     ก็คงจะไม่ทําให้ประเทศไทยเปลี่ยนไป

 มากนัก ดงันัน้ผมจงึพยายามอย่างย่ิงที่จะไม่ไปข้องแวะกบัสถานการณ์การเมืองซึ่งระออุ้าว

 ขึน้เร่ือยๆ  ผมทําเป็นไม่รู้ไม่ชีก้บัการเคลือ่นไหวของกลุ่มประท้วงเพราะมีเหตุผลที่ดี    อย่าง

                                                             
 

110
 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, มหาวทิยาลัยชีวติ, 130. 
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 น้อยที่สดุ      ผมก็ยงัอยากก้าวไปบนเส้นทางที่เลอืกไว้ซึง่อุตสา่ห์ลงทนุไปลว่งหน้าด้วยการ

 ลาออกจากงานประจํา...111 

 

ผู้คนตา่งเรียกร้องให้เสกสรรค์เข้าไปช่วยเหลือ เป็นกําลงัหลกัให้กบัการชมุนมุเหมือนเช่นท่ี

ผ่านมา ในขณะท่ีเสกสรรค์กลบัไม่เห็นด้วยและไม่ปรารถนาเข้าไปเก่ียวข้อง แต่กลบัเลือกท่ีจะ

ออกไปใช้ชีวิตในรูปแบบท่ีตนเองต้องการ ทําให้ผู้คนไมเ่ข้าใจกระทัง่บางสว่นไมพ่อใจ 

 

 ...ครัน้เวลาผ่านไปแต่ละวนัผมก็เร่ิมรู้สกึมากขึน้เร่ือยๆ     ว่าความใฝ่ฝันของตวัเองกําลงัถกู

 คกุคาม... “เราควรไปเย่ียมพวกที่อดข้าวประท้วงบ้าง”    หญิงสาวของผมเอ่ยปากชวน   “พี่

 ทําไมไม่มาช่วยพวกเราเลย” รุ่นน้องคนหนึง่ถามมาจากลานชมุนมุหน้ารัฐสภา “เด๋ียวนีคุ้ณ

 ไม่มีอดุมการณ์แล้วใช่มัย้” ผู้คนนิรนามจํานวนหนึ่งโทรศพัท์มาต่อว่าที่บ้าน...112  

 

 เสกสรรค์แก้ไขความไม่เข้าใจและความไม่พอใจท่ีเกิดขึน้ด้วยการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมถึง

เหตผุลท่ีไมเ่ข้าร่วมการชมุนมุ ซึ่งเป็นทัศนะของผู้ ท่ีผ่านการต่อสู้ เช่นนีม้าหลายครัง้ ว่าการชุมนุม

ดงักลา่วไมส่ามารถเปล่ียนแปลงความเป็นไปในสงัคมได้จริง อีกทัง้ยังเสริมด้วยความความรู้สึก

สว่นตวัท่ีเจ็บปวดจากการเคล่ือนไหวตอ่สู้ทางการเมือง และได้กระทบตอ่ชีวิตหลายด้าน  
 

... “ทําไมต้องเป็นพี่”...“สาเหตทุี่พี่ไม่อยากไปยุ่งกบัการประท้วงครัง้นี ้ ก็เพราะไม่แน่ใจว่ามนั

 จะช่วยให้อะไรดีขึน้    เปลีย่นจากกลุ่มอํานาจนีเ้ป็นกลุม่อํานาจนัน้โครงสร้างการปกครองไม่

 เคยเปลีย่น   นโยบายเหมือนกนัหมดไม่ว่าเผด็จการหรือประชาธิปไตย   อีกอย่างหนึง่...” ผม

 รู้สึกตัวเองเสียงสั่นขึน้เร่ือยๆ  “ชีวิตพ่ีลําบากเพราะเร่ืองนีม้ากแล้ว พอทีเถอะ  คิดดู

 สิ พ่ีนอนกลางดินกินกลางทรายอยู่บนยอดเขา     ในขณะที่คนอ่ืนเร่ิมซือ้รถคันแรก 

 พวกเขาซือ้บ้านหลังที่สองขณะที่พ่ีถกูเจ้าหน้าที่เอาตัวไปสอบสวน       ทุกวันนีพ่ี้ไม่

 ต้องการอะไร แต่พอจะทําสิ่งที่ตัวเองรักบ้างก็มาเรียกร้องกันอีกแล้ว...113 

 

 เม่ือเสกสรรค์ซึ่งผ่านการชุมนุมต่อสู้ทางการเมืองเช่นนีม้าหลายครัง้มองว่าการชุมนุมไม่

สามารถเปล่ียนแปลงการเมืองการปกครองให้เป็นไปอย่างท่ีต้องการได้ รวมทัง้ผลกระทบท่ีตนเอง

ได้รับจากการต่อสู้มาเสมอก็เป็นเหตุผลเพียงพอท่ีเสกสรรค์จะไม่ปรารถนาเข้าไปเก่ียวข้องกับ    
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เพลงเอกภพ, 146. 
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 เร่ืองเดียวกนั, 147. 
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 เร่ืองเดียวกนั, 149 - 150. 
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การต่อสู้ อีก และเลือกท่ีจะ “ปล่อยวาง” การต่อสู้ทางการเมืองแล้วใช้ชีวิตอย่างท่ีต้องการ ก็เป็น 

การชีแ้จงตอ่ความไมเ่ข้าใจและไมพ่อใจเก่ียวกบัเหตกุารณ์ดงักลา่ว 
 

 2.2 การแก้ไขความเข้าใจผดิเก่ียวกับลักษณะนิสัยและการแสดงออก 

 การแก้ไขความเข้าใจผิดท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบัลกัษณะนิสยัส่วนตวั บุคลิก และการแสดงออก

ในโอกาสตา่งๆ ของเสกสรรค์นัน้ เป็นการแก้ไขและชีแ้จงความเข้าใจผิดของสงัคมท่ีมกัจะตีความ

และเข้าใจไปในเชิงลบ ซึ่งแตกตา่งและคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริงในมมุของเสกสรรค์ ดงันัน้

เม่ือมีโอกาสได้กลา่วถึงการแสดงออก ลกัษณะนิสยัด้านเหลา่นัน้ในเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิต 

เสกสรรค์จึงชีแ้จงถึงความเป็นจริงจากมมุมองของตนเอง 

 ความเข้าใจผิดเก่ียวกับนิสยัและการแสดงออกท่ีเสกสรรค์ได้กล่าวชีแ้จงและแก้ไขไว้ใน

เร่ืองเลา่ เช่น การคบหาผู้คน การต่อต้านขดัแย้งกับสมาชิกในพรรคคอมมิวนิสต์ การแสดงความ

เสียใจตอ่การเสียชีวิตของมิตรสหาย เป็นต้น 

 

 การแก้ไขความเข้าใจผิดเก่ียวกับการคบหาผู้คน เสกสรรค์มีกฎเกณฑ์สําหรับการคบหา

มิตรสหายท่ีคอ่นข้าง “เคร่งครัด” กวา่คนทั่วไป ทําให้สงัคมมองและเข้าใจว่าเป็นคนท่ีหย่ิงทระนง 

และคบหาด้วยยาก ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด ดงันัน้เม่ือเสกสรรค์ได้กลา่วถึงมิตรสหายท่ีร่วมเดินทาง

จึงได้แทรกเร่ืองลักษณะและกฎเกณฑ์ในการคบหามิตรสหาย พร้อมกับชีแ้จงแก้ไข ตอบโต้    

ความเข้าใจผิดประเดน็ดงักลา่ว 

 

...ในสายตาของคนอื่นเขาอาจจะเป็นเพียงพ่อค้าเร่ คนขายเศษเหล็กหรือคนส่งหนังสือ แต่

สําหรับผมคนเหล่านีคื้อกัลยาณมิตร เป็นผู้ชายในความหมายที่สงูส่ง และเป็นเพื่อนที่ผม

พร้อมทิง้ลาภยศเพื่อคบหา ผมรู้ว่าคนในวงการปัญญาชนจํานวนหน่ึงมักติฉินนินทาว่า

ผมชอบทําตัวยโสโอหัง คบยาก หรือไม่ก็เป็นคนโดดเดี่ยวโดยลําพัง แต่ไม่ว่าพวก

เขาจะครหาผมไว้เช่นใดก็ตาม ข้อเท็จจริงยังคงมีอยู่ ว่าผมเป็นคนมีเพ่ือนและรัก

เพ่ือน เพียงแต่ว่านิยามคําว่าเพ่ือนของผมออกจะเคร่งครัดกว่าที่ใช้กันอยู่ทั่ วไป...114   

 

 จากตวับทจะเห็นว่านอกจากจะนําเสนอลกัษณะของเสกสรรค์ท่ีเป็นคนรักเพ่ือน จริงใจ 

และคบหามิตรสหายโดยไมค่ํานึงถึงฐานะทางสงัคมแล้ว ยังได้ชีแ้จงแก้ไขความเข้าใจผิดท่ีสงัคม

                                                             
114

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ทางทากและสายนํา้เชี่ยว, 26 – 27. 



 

302 

 
หรือคนสว่นใหญ่มีตอ่เสกสรรค์ไว้ด้วย กลา่วคือ สงัคมซึ่งในท่ีนีค้ือ “คนในวงการปัญญาชนจํานวน

หนึ่ง” มองเสกสรรค์วา่เป็นคนหย่ิงทระนงจนถึงขัน้ “ยโสโอหงั” คบหาด้วยยากและชอบอยู่ลําพังไม่

เข้าสงัคม ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด เสกสรรค์จึงแก้ไขความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนนีด้้วยการให้เหตผุล

และข้อมลูเพ่ิมเติม เป็น “ข้อเท็จจริง” ว่าตนเองนัน้เป็นคนท่ีมีเพ่ือนและมีสังคม เพียงแต่ว่ามี

กฎเกณฑ์ในการเลือกคบหาผู้คนท่ีเคร่งครัดกวา่คนทั่วไป ซึ่งถึงแม้ว่าจะถูกมองว่าเป็นคนท่ีคบหา

ด้วยยากแตมิ่ตรสหายของเสกสรรค์ก็ล้วนจริงใจตอ่กนั 

 นอกจากจะเป็นการแก้ไขความเข้าใจผิดแล้วก็ยงัเป็นการตอบโต้ “คนในวงการปัญญาชน

จํานวนหนึ่ง” กลับไปด้วย กล่าวคือ หากเสกสรรค์เป็นผู้ ท่ีเคร่งครัดกับการเลือกคบหาผู้คน ให้

ความสําคญักับมิตรภาพท่ีจริงใจ และมิตรเหล่านัน้ก็เลือกเฟ้นมาแล้ว นั่นแปลว่า “ปัญญาชน” 

กลุ่มนัน้ท่ี “ติฉินนินทา” เสกสรรค์ด้วยประเด็นดังกล่าวก็ย่อมมีกฎเกณฑ์การคบหาผู้คนและ

ลกัษณะของมิตรสหายท่ีแตกตา่งกบัเสกสรรค์ คือคบหาผู้คนได้อย่างง่ายดาย และแม้จะรู้จักผู้คน

กว้างขวางแตอ่าจไมมี่โอกาสได้พบกบัมิตรท่ีจริงใจ 

 

 การแก้ไขความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัการต่อต้านขดัแย้งกับสมาชิกในพรรคคอมมิวนิสต์ เม่ือ

เสกสรรค์เป็นนกัปฏิวตัิร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสต์ในป่า ก็มกัจะขดัแย้งกับสมาชิกในพรรคอยู่เสมอ

โดยเฉพาะกบักลุม่ผู้ นําหรือผู้ใหญ่ภายในพรรค จนถกูมองวา่เป็นคนท่ีปกครองยากและเป็นบุคคล

ท่ีสร้างความเสียหายให้แก่สงัคมคอมมิวนิสต์  

 

...ผมถกูนินทาว่าตวัเองเป็น ‘เด็กของสหายไฟ’  และเม่ือลงุไฟถูกปลอ่ยข่าวว่าค้านพรรค  ผม

 ก็ถกูจัดไว้ในกลุม่เดียวกนัด้วย  แม้จะพยายามชีแ้จงกับผู้คนว่ามีทัศนะของตัวเองตัง้แต่

 ก่อนเดินทางมาหน่วยนีแ้ล้ว      แต่ฝ่ายนินทาก็มีเร่ืองว่าผมอีกจนได้คือว่าผมพูดไป

 ตามวิสัยเย่อหยิ่งทะนงตน...115 

 

 ในสายตาของพรรคคอมมิวนิสต์ เสกสรรค์เป็นทัง้ผู้ ท่ีปกครองยาก ขัดแย้ง คัดค้านกับ

แนวทางของปฏิบตัิของพรรคแตกตา่งจากสมาชิกคนอ่ืนๆ แตเ่สกสรรค์ก็แก้ไขความเข้าใจดงักล่าว

ด้วยการให้เหตผุลและข้อมลูเพ่ิมเติมว่ามีความคิดเห็นเป็นของตนเอง และได้พยายามแสดงให้

พรรครับทราบมาโดยตลอด นอกจากนัน้ยงัให้ข้อมลูเก่ียวกบัสถานการณ์ความเป็นไปภายในพรรค

ท่ีแก่งแย่งชิงดีกนัเอง ไมจ่ริงใจ และเลือกปฏิบตัิ 
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 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, เดินป่าเสาะหาชีวติจริง, 68. 
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...บรรยากาศในหน่วย 20 นัน้เต็มไปด้วยการทะเลาะเบาะแว้งที่น่าเบื่อกว่านี ้มีการหวาด 

ระแวง   และแก่งแย่งชิงดีกนัในหมู่ผู้ปฏิบติังานหลายคนที่เป็นเมียผู้ใหญ่ในพรรค   ความ 

รังเกียจเดียดฉนัท์ซึง่กนัและกนัดํารงอยู่ทั่วไป ปัญหาบางอย่างเกิดขึน้ตัง้แต่สมยัผมยังไม่ 

รู้จกัพรรคคอมมิวนิสต์เลย บางอย่างก็หมกัเน่าอยู่ในใจผู้คนมาหลายสบิปี...116 

 

 เม่ือนําเสนอความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้กับพรรคคอมมิวนิสต์ เสกสรรค์ก็มกัจะนําเสนอสภาพ

ปัญหาภายในพรรคไว้ด้วยเสมอ เป็นการแก้ไขความเข้าใจผิดท่ีว่าเป็นผู้สร้างความเสียหายให้กับ

พรรค เป็น “หญ้าพิษ” รวมถึงความเย่อหย่ิงทะนงตนด้วยการชีแ้จงเหตผุลและให้ข้อมลูเพ่ิมเติม  

ทําให้เห็นว่าส่ิงท่ีเสกสรรค์แสดงการต่อต้านขดัแย้งกับพรรคนัน้มีเหตสุมควรท่ีจะกระทํา ซึ่งมิใช่

ความเย่อหย่ิงทะนงตนอย่างท่ีเข้าใจกนั 

 

 การแก้ไขความเข้าใจผิดเก่ียวกับการแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของมิตรสหาย 

เสกสรรค์ร้องไห้แสดงความเสียใจในงานศพของนายอศันี พลจนัทร ซึ่งเป็นบคุคลท่ีเสกสรรค์เคารพ

และผูกพันด้วย แต่กลับมีผู้ ไม่เข้าใจการแสดงออกดังกล่าว อีกทัง้เห็นว่าเป็นการกระทําท่ีไม่

เหมาะสม 

 

 ... “ทําไมคณุต้องร้องไห้ด้วย”...“ผมทําอะไรผิดหรือ”  ผมตอบไปอย่างงงๆ นึกไม่ถึงว่าจะ

 มีคําถามทํานองนีใ้นงานศพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากคนที่ผมไม่เคยเห็นหน้ามาเกือบ 20ปี 

 “เปลา่  แต่ฉนัเห็นว่าไม่น่าจะต้องแสดงออก  มีอะไรควรเก็บไว้ในใจ”  “คุณไม่รู้หรอกว่าผม

 กับลุงเคยคุยอะไรกันไว้บ้าง”         หลงัจากพดูเช่นนัน้แล้วผมก็รีบผละออกมานัง่คนเดียว

 เงียบๆ บรุุษคนไหนก็ตามที่มีเร่ืองทกุข์โศกถึงขัน้ร้องไห้ เขาย่อมไม่มีพนัธะอนัใดหลงเหลอืที่

 จะต้องอธิบายนํา้ตาของตวัเอง  ในสถานการณ์เช่นนีผู้้เข้าใจย่อมไม่ถาม ส่วนผู้ถามคง

 ไม่มีวันเข้าใจ...117  

 

 จากตวับทข้างต้นเสกสรรค์แสดงความประหลาดใจ ไม่คาดคิดว่าจะได้รับคําถามเช่นนี ้

พร้อมกบักลา่ววา่ผู้ถามนัน้ย่อมไมมี่ทางเข้าใจสภาวะดงักลา่ว นอกจากนัน้เสกสรรค์ยงัได้ให้ข้อมลู

                                                             
 

116
 เร่ืองเดียวกนั, 67. 

 
117

 เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ, ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้, 20 – 21. 
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เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ความผกูพนัท่ีเกิดขึน้ระหวา่งตนเองกบัลงุไฟซึ่งได้ผา่นเหตกุารณ์ตา่งๆ ในป่า

ขณะเป็นนกัปฏิวตัิมาร่วมกนั ดงันัน้เม่ือบคุคลท่ีมีความหมายต่อเสกสรรค์เสียชีวิตจึงถือเป็นเร่ือง

ปกติและสมควรท่ีจะแสดงความเสียใจและความอาลยั การให้ข้อมลูดงักลา่วเป็นมมุมองของคนท่ี

ใกล้ชิดและมีความสมัพนัธ์กบัลงุไฟ ซึ่งเป็นเร่ืองราวท่ี “คนนอก” ไมรู้่และไมอ่าจเข้าใจได้ 

 

 เสกสรรค์ใช้เร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตเป็นส่ือประชาสมัพนัธ์ตนเอง นําเสนอความเป็น

ตนเองในแง่มมุตา่งๆ ผา่นเร่ืองราว เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิต และขณะเดียวกนัก็แก้ไขความเข้าใจ

คลาดเคล่ือนหรือความไมเ่ข้าใจท่ีผู้คนและสงัคมมีตอ่เสกสรรค์ ทัง้ในด้านเหตกุารณ์ สถานการณ์ 

และด้านบุคลิกลกัษณะส่วนตวั การแสดงออก ซึ่งเสกสรรค์ไม่มีโอกาสได้ชีแ้จงแก้ไข หรือยังไม่

สามารถทําให้ผู้คนเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ดงันัน้เม่ือได้กล่าวถึงเร่ืองราวเหล่านัน้อีกครัง้จึงแก้ไข

ความเข้าใจผิดด้วยการให้เหตผุลและข้อมลูเพ่ิมเติม 

 เม่ือเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตมีลกัษณะการประชาสมัพันธ์ท่ีเป็นการนําเสนอตนเอง

และแก้ไขความเข้าใจผิดในประเดน็ตา่งๆ หากเสกสรรค์สามารถใช้กลวิธีทางวรรณกรรมและภาษา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ย่อมจะบรรลจุุดมุ่งหมายของเร่ืองเล่า คือทําให้สงัคมได้เข้าใจและรับรู้  

อตัลกัษณ์ได้สําเร็จ 

 

 การประกอบสร้างและนําเสนออัตลักษณ์ในเ ร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชี วิตจะ         

ประสบความสําเร็จได้นัน้ เสกสรรค์ต้องระดมกลวิธีตา่งๆ มาใช้ประกอบกนั เร่ิมตัง้แตก่ารสร้างเร่ือง

เล่าให้สามารถนําเสนอเร่ืองราวได้อย่างเหมาะสมโดยการเลือกใช้องค์ประกอบวรรณกรรม         

อันได้แก่ โครงเร่ือง ฉาก และมุมมองในการเล่าเร่ือง ตลอดจนการเลือกใช้ภาษา กลวิธีทาง

วรรณศิลป์ การสร้างคูต่รงข้าม และการอธิบายให้เหตผุลซึ่งนํามาใช้ ขบัเน้นและตอกยํา้อตัลกัษณ์

ท่ีปรากฏในเร่ืองเล่า สร้างความชอบธรรมให้การกระทําต่างๆ ท่ีนําเสนอ และป้องกันไม่ให้เกิด

ทัศนคติเชิงลบแก่เสกสรรค์ เม่ือเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตพร้อมสําหรับการประกอบสร้าง    

อตัลกัษณ์ ดงันัน้เร่ืองเล่าก็จะมีสถานะเป็นส่ือประชาสมัพันธ์ตนเองของเสกสรรค์ มีบทบาทใน  

การแก้ไขความเข้าใจผิดหรือความไม่เข้าใจท่ีสังคมมีต่อเสกสรรค์ และนําเสนออัตลักษณ์ท่ี

เสกสรรค์ต้องการให้สงัคมรับรู้ได้อย่างถกูต้องตรงกนั  
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บทท่ี 6  

สรุป อภปิรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการศึกษา 

 วิทยานิพนธ์เร่ือง “การประกอบสร้างอตัลักษณ์ของนักเขียน: กรณีศึกษาเร่ืองเล่าจาก

ประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล” มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาอตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ท่ี

ประกอบสร้างและนําเสนอผ่านภาพตวัแทนในเร่ืองเล่า โดยมุ่งประเด็นไปท่ีการศึกษาอตัลกัษณ์

ด้านตา่งๆ ท่ีปรากฏในเร่ืองเลา่ และกลวิธีท่ีใช้ในการประกอบสร้างและนําเสนออตัลกัษณ์ดงักล่าว 

โดยผู้ วิจยัได้นําแนวคิดเร่ืองอตัลกัษณ์ ภาพตวัแทน และเร่ืองเลา่มาประยกุต์เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน

การศกึษา 

  

 เร่ืองราวท่ีเสกสรรค์เลือกมานําเสนอในเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตนับว่าเป็นวตัถุดิบ

สําคัญท่ีใช้ในการประกอบสร้างอัตลกัษณ์ให้ตนเอง โดยเนือ้หาดงักล่าวทําให้เห็น “ชีวิต” และ

ความเป็นเสกสรรค์ในหลากหลายด้าน เน่ืองจากเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของตนเองใน

แง่มมุตา่งๆ เหตกุารณ์ท่ีได้ประสบมา ตลอดจนประเด็นทางความคิดท่ีสืบเน่ืองจากเหตกุารณ์นัน้ 

เนือ้หาเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตทัง้ 11 เลม่ของเสกสรรค์ สามารถจดักลุม่ได้ 5 ประเภท  

 กลุ่มท่ี 1 ประวัติ เร่ืองราวชีวติของตนเอง เป็นเนือ้หาเก่ียวกบัประวตัิชีวิตของเสกสรรค์

ในแต่ละช่วง เหตุการณ์สําคัญในชีวิตท่ีมีส่วนหล่อหลอมลักษณะ ความคิด พฤติกรรมของ

เสกสรรค์ ตลอดจนเป็นจุดเปล่ียนของชีวิต เป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวประวัติชีวิตวัยเด็กกับ

ครอบครัว ชีวิตในมหาวิทยาลยั ชีวิตการเป็นนักปฏิวตัิในป่า และชีวิตหลงัออกจากป่ามามอบตวั 

เนือ้หากลุ่มนีม้กัปรากฏในเร่ืองเล่าช่วงแรก คือในเร่ืองเล่ามหาวิทยาลยัชีวิตและเดินป่าเสาะหา

ชีวิตจริง 

 กลุ่มท่ี 2 บันทึกการเดินทางและการใช้ชีวิตกลางแจ้ง  เป็นเนือ้หาเก่ียวกับ

ประสบการณ์การเดินทางทัง้การเดินทางทํากิจกรรมกลางแจ้ง คือ การเข้าป่า การล่องทะเล และ

การเดินทางท่องเท่ียวต่างแดน โดยให้รายละเอียดด้านต่างๆ อาทิ ส่ิงท่ีได้พบเห็นระหว่าง          

การเดินทาง วฒันธรรม เกร็ดความรู้เก่ียวกับสถานท่ีแห่งนัน้ รวมไปถึงการครุ่นคิดเก่ียวกับชีวิต 

ความรู้สึกท่ีมีต่อประเด็นต่างๆ ซึ่งเป็นห้วงอารมณ์และความคิดท่ีเกิดขึน้ระหว่างการเดินทาง 
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เนือ้หากลุ่มนีม้ักปรากฏในเร่ืองเล่าช่วงกลาง ได้แก่ เร่ร่อนหาปลา เพลงเอกภพ ทางทากและ

สายนํา้เช่ียว และวิหารท่ีวา่งเปลา่ 

 กลุ่มท่ี 3 ทัศนะต่อประเด็นต่างๆ เป็นเนือ้หาเก่ียวกับข้อมลู ทัศนะ ความคิดเห็นของ

เสกสรรค์ท่ีมีตอ่ประเดน็ตา่งๆ เช่น ประเด็นเก่ียวกับธรรมชาติ งานศิลปะ สงัคมการเมือง เป็นต้น 

โดยท่ีมิได้เกิดขึน้สืบเน่ืองจากการเดินทาง แต่เป็นการมุ่งเสนอความคิดดงักล่าวเพียงอย่างเดียว 

เนือ้หากลุ่มนีป้รากฏค่อนข้างกระจัดกระจายและมีจํานวนไม่มากนัก ปรากฏในเร่ืองเล่าเพลง    

เอกภพ ทางทากและสายนํา้เช่ียว ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้ วิหารท่ีวา่งเปลา่ และวนัท่ีถอดหมวก 

 กลุ่มท่ี 4 การทบทวน วเิคราะห์และอธิบายตนเอง เนือ้หากลา่วถึงมมุมองความคิดท่ี

เสกสรรค์มีตอ่ตนเอง ซึ่งเกิดจากการพิจารณา ทบทวนความคิด การกระทํา และผลของการกระทํา

ท่ีเกิดขึน้กบัชีวิตท่ีผา่นมา นําเสนอให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงระหว่างตนเองในอดีตกับปัจจุบัน 

เนือ้หากลุม่นีป้รากฏบ้างเลก็น้อยในเร่ืองเลา่วิหารท่ีว่างเปล่า และปรากฏเป็นจํานวนมากในเร่ือง

เลา่ช่วงท้าย คือ ผา่นพ้นจึงค้นพบและวนัท่ีถอดหมวก 

 กลุ่มท่ี 5 ประเด็นเก่ียวกับชีวติ ปรัชญา และจติวญิญาณ เป็นการนําเสนอความคิดท่ี

ผา่นการกลัน่กรองมาแล้วจากการพิจารณาประสบการณ์ในอดีตและการครุ่นคิดเก่ียวกับชีวิต โดย

มกัเปรียบเทียบเช่ือมโยงกับสรรพส่ิงในธรรมชาติ และใช้การเดินทางเป็นโอกาสในการพิจารณา

เพ่ือนําไปสู่ความเข้าใจชีวิต ประเด็นความคิดท่ีนําเสนอ ได้แก่ การเดินทางทําให้เข้าใจชีวิต       

การปล่อยวาง ยอมรับ และอยู่กับปัจจุบัน ความเป็นหนึ่งเดียวและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิง 

อิสรภาพในตนเอง ความสขุทกุข์ในชีวิต การเกิดดบัของสรรพส่ิง และความไมเ่ท่ียงแท้ เนือ้หากลุ่ม

นีป้รากฏเป็นจํานวนมากในเร่ืองเล่าช่วงท้าย คือ ผ่านพบไม่ผกูพัน วนัท่ีถอดหมวก และบุตรธิดา

แห่งดวงดาว 

 

 เม่ือพิจารณาเนือ้หาเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตทัง้ 5 กลุม่ตามลําดบัการสร้างเร่ืองเล่า

ก่อน – หลงัก็จะเห็นถึงพฒันาการของเนือ้หา ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 ชีวิตท่ีเป็น

ทกุข์ ช่วงท่ี 2 การปลีกตวัจากสงัคมออกเดินทาง และช่วงท่ี 3 การเข้าใจตนเอง ชีวิต และสจัธรรม 

 เนือ้หาในเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตเป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีเก่ียวพันกับชีวิตของ

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ไม่ว่าจะเป็นประวตัิชีวิตในช่วงวยัต่างๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ความคิดเห็น

และความรู้สกึท่ีมีตอ่ชีวิตหรือประเดน็ท่ีเก่ียวพนักบัตนเอง เรียกได้วา่เป็นการนําเสนอประสบการณ์

ชีวิตและประสบการณ์ทางความคิด กล่าวคือ ประสบการณ์ชีวิตนัน้เป็นเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้กับ

เสกสรรค์โดยตรง ขณะท่ีประสบการณ์ทางความคิดจะเป็นทัศนะ แง่มมุความคิดของเสกสรรค์ท่ี
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เกิดขึน้จากการขบคิด ใคร่ครวญประสบการณ์ทางตรงท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง รวมทัง้การคิดใคร่ครวญ

ประสบการณ์ทางอ้อมซึ่งได้แก่เร่ืองราวท่ีได้รับฟังหรือได้อา่นมา เม่ือเนือ้หาท่ีนําเสนอเป็นเร่ืองราว

ท่ีเก่ียวกบัชีวิตของเสกสรรค์ในหลากหลายแง่มมุ ดงันัน้เนือ้หาเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตจึง

เป็นวตัถุดิบสําคัญท่ีจะทําให้เห็นภาพตวัแทนซึ่งเป็นภาพแทนของเสกสรรค์ อันจะทําให้ผู้ อ่าน

รับรู้อตัลกัษณ์ คือ สามารถรับรู้และบอกได้วา่ “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” เป็นใคร มีลกัษณะเช่นใด 

เหมือนหรือแตกตา่งจากผู้ อ่ืนอย่างไร 

 

 เร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตเป็นการนําเร่ืองราว เหตกุารณ์ท่ีสําคญัแต่ละช่วงของชีวิต

มานําเสนอ อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ท่ีปรากฏในเร่ืองเลา่จึงสามารถพิจารณาได้เป็น 4 ช่วงของชีวิต 

ตามวยัและสถานะบทบาทของเสกสรรค์ในสงัคม ได้แก่ อตัลกัษณ์ในวยัเด็ก อตัลกัษณ์ในวยัหนุ่ม 

อตัลกัษณ์ในวยักลางคน และอตัลกัษณ์ในวยัชรา ทําให้รับรู้ความเป็น “เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ” ทกุ

แง่มมุของชีวิตในด้านท่ีเสกสรรค์ต้องการให้รับรู้ 

 อัตลักษณ์ของเสกสรรค์ในวัยเด็ก เป็นช่วงท่ีเสกสรรค์อาศยัอยู่กับครอบครัวท่ีบ้านเกิด

ในต่างจังหวดั ในช่วงนีเ้สกสรรค์นําเสนออัตลักษณ์ 2 ด้าน ได้แก่ คนยากไร้ และคนรักความ

ถกูต้อง กฎ กติกา 

 อัต ลักษณ์ของเสกสรรค์ในวัยหนุ่ม  เ ป็นช่ วง ท่ี เ สกสรรค์ เ ข้ ามาใ ช้ ชี วิต ใน

กรุงเทพมหานคร เป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เก่ียวข้องกับการต่อสู้ทางการเมือง 

จนกระทัง่ผนัตนเองเป็นนกัรบในป่ากบัพรรคคอมมิวนิสต์ ในช่วงนีเ้สกสรรค์นําเสนออตัลักษณ์ไว้ 

10 ด้าน ได้แก่ คนขดัแย้งกับผู้คนและสงัคม นักรบป่าคนอยู่ป่า คนสนใจปัญหาสงัคม การเมือง

การปกครอง ผู้นํา คนยึดมัน่ในอตัตา คนแปลกแยก ผู้ชายทั่วไป คนรักศกัดิ ์ ศรี คนยากไร้ และคน

รักความถกูต้อง กฎ กติกา 

 อัตลักษณ์ของเสกสรรค์ในวัยกลางคน เป็นช่วงหลังจากท่ีเสกสรรค์ยุติบทบาทนัก

ปฏิวตัิ และกลบัมาดําเนินชีวิตในสงัคมเมืองอีกครัง้ ในช่วงนีเ้สกสรรค์นําเสนออตัลกัษณ์ 10 ด้าน 

ได้แก่ คนมีบาดแผลเจ็บปวด คนใช้ชีวิตกลางแจ้งนกัเดินทาง คนยึดติดและโหยหาอดีต คนแปลก

แยก นกัสู้ นกัแสวงหาความหมาย คนให้ความสําคญักบัมิตรภาพ คนแพ้ ผู้ชายทัว่ไป และผู้นํา 

 อัตลักษณ์ของเสกสรรค์ในวัยชรา เป็นช่วงท่ีเสกสรรค์เข้าใจชีวิต เข้าใจตนเอง และ

ดําเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายในสงัคม ในช่วงนีเ้สกสรรค์นําเสนออตัลกัษณ์ 4 ด้าน ได้แก่ นักคิดทาง

จิตวิญญาณ คนเข้าใจตนเอง คนปลอ่ยวาง และชายชรา 
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 การพิจารณาอตัลกัษณ์ทัง้ 4 ช่วงวยันอกจากจะเห็นถึงพฒันาการอตัลกัษณ์แล้ว ยงัเห็นถึง

ความเล่ือนไหลเปล่ียนแปลงของอตัลกัษณ์ด้วย โดยอตัลกัษณ์ของเสกสรรค์จะเกิดขึน้และดํารงอยู่

ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หากเม่ือมีอัตลักษณ์ใหม่เกิดขึน้มาแทนท่ี อัตลักษณ์เก่าท่ีเสกสรรค์ไม่

ต้องการยึดโยงด้วยแล้วก็จะไมป่รากฏอีกตอ่ไป การเปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์ดงักล่าวเกิดขึน้ได้จาก

การเปล่ียนแปลงของวยัและบริบทของสถานการณ์ท่ีแตกต่างไปจากเดิม เช่นนัน้แล้วอตัลกัษณ์ท่ี

เกิดขึน้ใหมนี่จ้ึงอาจแตกตา่งอย่างตรงกนัข้ามกบัอตัลกัษณ์เดิมได้ 

 ความเล่ือนไหลของอตัลกัษณ์เสกสรรค์ท่ีปรากฏในเร่ืองเล่ามีด้วยกัน 6 ลกัษณะ คือ คน

สนใจและเข้าไปเก่ียวข้องกับการต่อสู้ทางการเมือง – คนไม่ต้องการเก่ียวข้องกับการต่อสู้ทาง

การเมือง คนไม่ยอมคน ยึดมัน่ในอัตตา – คนประนีประนอม ยอมทําตามข้อเรียกร้องของผู้ อ่ืน    

คนโหดเหีย้ม – คนเมตตาต่อชีวิต คนแข็งแกร่งไม่ยอมแพ้ – คนชราร่างกายอ่อนแอ คนไม่เข้าใจ

ชีวิต – คนเข้าใจชีวิต และคนยึดติดโหยหาอดีต – คนปลอ่ยวางและยอมรับปัจจบุนั  

 

 อตัลกัษณ์ท่ีเกิดขึน้จากภาพตวัแทนในเร่ืองเลา่ทัง้ 4 ช่วงของชีวิต ล้วนแต่ผ่านการคดัสรร

และเลือกมานําเสนอวา่เสกสรรคน์ัน้ต้องการเปิดเผยและถ่ายทอดเร่ืองราวใดเพ่ือให้ผู้อ่านได้รับรู้

เก่ียวกับตนเอง โดยระดมกลวิธีต่างๆ มาใช้ในเร่ืองเล่าเพ่ือให้สามารถประกอบสร้างและ

นําเสนออตัลกัษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ กลวิธีดงักลา่วประกอบด้วยการใช้

องค์ประกอบวรรณกรรม การใช้ภาษา การใช้กลวิธีวรรณศิลป์ การสร้างคูต่รงข้าม และการอธิบาย

ให้เหตผุล 

 

 การใช้องค์ประกอบวรรณกรรม เสกสรรค์เลือกใช้องค์ประกอบทางวรรณกรรมมาใช้

สร้างเร่ืองเล่าเพ่ือทําให้ผู้ อ่านสามารถรับรู้เร่ืองราวท่ีนําเสนอได้อย่างมีระบบ ขับเน้นอารมณ์

ความรู้สกึและการกระทําของเสกสรรค์ในเหตกุารณ์ต่างๆ และรับรู้เร่ืองราวเก่ียวกับเสกสรรค์ได้

อย่างรอบด้าน เม่ือเร่ืองเลา่ถกูสร้างและนําเสนอออกมาได้อย่างสมบูรณ์และเอือ้ต่อการประกอบ

สร้างอตัลกัษณ์เช่นนี ้ย่อมจะสง่ผลให้อตัลกัษณ์จากเหตกุารณ์ตา่งๆ ปรากฏได้อย่างชัดเจนและมี

นํา้หนักมากย่ิงขึน้ องค์ประกอบทางวรรณกรรมท่ีมีบทบาทสําคัญต่อการประกอบสร้างและ

นําเสนออตัลกัษณ์ คือ โครงเร่ือง ฉาก และมมุมองในการเลา่เร่ือง 

 เสกสรรค์เลือกใช้โครงเร่ือง 3 ประเภทสําหรับนําเสนอเร่ืองเลา่ ประเภทแรก คือ โครงเร่ือง

ของเร่ืองเลา่ท่ีมีเหตกุารณ์ ซึ่งประกอบด้วยการเลา่เร่ืองตามลําดบัเวลา และการเลา่เร่ืองสลบัลําดบั

เวลา ประเภทท่ี 2 คือ โครงเร่ืองของเร่ืองเล่าท่ีมีแต่ความคิดคํานึง ประกอบด้วยการนําเสนอ
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ความคิดโดยไม่เปรียบเทียบ การนําเสนอความคิดโดยเช่ือมโยงกับธรรมชาติ และการนําเสนอ

ความคิดจากการวิเคราะห์วรรณกรรมของตนเอง และประเภทท่ี 3 คือ โครงเร่ืองของเร่ืองเล่าท่ีมีทัง้

เหตกุารณ์และความคิด 

 ฉากท่ีเสกสรรค์เลือกมาใช้นําเสนอเร่ืองราว มี 2 ประเภท ประเภทแรก คือ ฉากสงัคม/เมือง 

ประกอบด้วยฉากสงัคมชนบท ฉากสงัคมกรุงเทพมหานคร ฉากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ฉาก

บ้านของเสกสรรค์ และฉากเมืองในต่างประเทศ ขณะท่ีฉากประเภทท่ี 2 คือ ฉากธรรมชาติ 

ประกอบด้วยฉากป่า ฉากทะเล/บึงนํา้ และฉากสรรพสิ่งในธรรมชาติ 

 ผู้เลา่เร่ือง ตวัละคร และมมุมองในการเลา่เร่ืองท่ีเสกสรรค์นํามาใช้ล้วนมีความสมัพนัธ์และ

เก่ียวข้องกนั กลา่วคือ เน่ืองจากเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตนัน้เป็นการนําเสนอเร่ืองราวชีวิต

ของเสกสรรค์เองในลกัษณะอตัชีวประวตัิ ดงันัน้ผู้ เล่าเร่ืองและตัวละครหลกัของเร่ืองเล่าจึงเป็น

บุคคลเดียวกัน คือ “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” ขณะท่ีมุมมองในการเล่าเร่ืองก็เป็นมุมมองของ

เสกสรรค์ซึ่งเป็นมมุมองของคนใน อนัมีผลให้สามารถนําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัตนเองได้อย่างรอบ

ด้าน ทัง้ในแง่ของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ความคิด และอารมณ์ความรู้สกึของเสกสรรค์ 

  

 การใช้ภาษา เสกสรรค์เลือกถ้อยคําภาษามาใช้ร้อยเรียงเร่ืองเลา่เพ่ือให้สามารถประกอบ

สร้างและนําเสนออัตลักษณ์ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ ทัง้การขบัเน้นอัตลักษณ์ให้เกิดความ

ชดัเจน และการป้องกนัไมใ่ห้เกิดภาพด้านลบแก่ตนเอง กลา่วคือ บทบาทในการขบัเน้นอตัลกัษณ์

นัน้เกิดจากการเลือกถ้อยคําท่ีมีความหมายรุนแรง คําท่ีทําให้เห็นภาพหรือมีความหมายแฝงมา

เพ่ิมนํา้หนกัทางความหมายให้กบัเร่ืองราวท่ีนําเสนอ สว่นบทบาทในการป้องกนัไมใ่ห้เกิดภาพด้าน

ลบนัน้เกิดจากการใช้ภาษาสร้างความชอบธรรมให้การกระทําของตนเอง ด้วยการใช้คําว่า “ต้อง” 

ทําให้การกระทํากลายเป็นภาวะจําเป็น รวมถึงการใช้ภาษาเชิงบวกสําหรับอธิบายการกระทําของ

ตนเองด้วย 

 

 การใช้กลวธีิวรรณศิลป์ เสกสรรค์นําวรรณศิลป์ซึ่งเป็นการใช้ภาษาสร้างจินตภาพและ

อารมณ์ความรู้สึกมาสร้างและขบัเน้นอตัลกัษณ์ท่ีปรากฏผ่านภาพตวัแทนให้มีความชัดเจนและ

เดน่ชดั วรรณศิลป์ท่ีมีบทบาทตอ่การประกอบสร้างและขบัเน้นอตัลกัษณ์ ได้แก่ การใช้ภาพพจน์ 

ซึ่งประกอบด้วยอปุมา อปุลกัษณ์ อติพจน์ อปุมานิทศัน์ และการใช้นํา้เสียง 
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 การสร้างคู่ตรงข้าม นอกจากจะใช้วรรณศิลป์ขับเน้นให้อัตลักษณ์เด่นชัดขึน้แล้ว 

เสกสรรค์ยงัใช้คูต่รงข้ามเข้ามาช่วยในการประกอบสร้างและนําเสนออตัลกัษณ์ด้วย คู่ตรงข้ามใน

เร่ืองเลา่มีบทบาท 2 ประการ คือ การขบัเน้นอตัลกัษณ์ท่ีนําเสนอ และการสร้างความชอบธรรมให้

การกระทําของเสกสรรค์ คูต่รงข้ามท่ีปรากฏในเร่ืองเลา่นัน้มกัเป็นสองขัว้ท่ีตรงข้ามกันในลกัษณะ 

“ขัว้ดี – ขัว้ไม่ดี” เสกสรรค์ก็จะสงักัดตนเองไว้กับขัว้ท่ีดีซึ่งเป็นด้านท่ีสงัคมยอมรับและให้คณุค่า

มากกวา่อีกด้าน ขณะท่ีคูข่ดัแย้งก็จะกลายเป็นขัว้ท่ีไม่ดีไปโดยปริยาย จึงเป็นการสร้างความชอบ

ธรรมให้แก่การกระทําของเสกสรรค์ เม่ือผู้อ่านไม่เกิดคําถามหรือทัศนคติเชิงลบต่อเสกสรรค์ก็จะ

รับรู้และยอมรับอตัลกัษณ์ท่ีนําเสนอจากการกระทําในเหตกุารณ์นัน้ได้อย่างเตม็ท่ีและสมบรูณ์ 

 

 การอธิบายและให้เหตุผล เสกสรรค์อธิบายและให้เหตผุลขณะท่ีนําเสนออตัลกัษณ์ไว้

ด้วย เป็นการให้รายละเอียดเก่ียวกับท่ีมาและเหตผุลของการกระทํา กล่าวได้ว่าเป็นการอธิบาย

ตนเอง สง่ผลให้เกิดความชอบธรรมแก่การกระทําของเสกสรรค์ ผู้อ่านสามารถยอมรับการกระทํา

เหลา่นัน้ได้อย่างไร้ข้อกงัขาหรือไมเ่กิดข้อโต้แย้ง และไม่ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบต่อเสกสรรค์ด้วย 

เหตผุลท่ีเสกสรรค์นํามาใช้อธิบาย ได้แก่ การทําเพ่ือความอยู่รอด การทําเพราะสถานการณ์บังคบั 

และการทําเพ่ือความถกูต้อง 

 

 เม่ือเสกสรรคส์ามารถนําองค์ประกอบตา่งๆ ทัง้องค์ประกอบทางวรรณกรรมและภาษามา

สร้างเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตท่ีเอือ้ต่อการสร้างและนําเสนออตัลกัษณ์ได้อย่างสมบูรณ์ 

ขณะเดียวกนัก็ใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์ คูต่รงข้าม และการอธิบายให้เหตผุล มาขบัเน้นให้อตัลกัษณ์

โดดเด่น ชัดเจน และเกิดความชอบธรรม ไร้ข้อกังขา ตลอดจนป้องกันทัศนคติเชิงลบท่ีอาจเกิด

ขึน้กับเสกสรรค์ เ ร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชี วิตของเสกสรรค์จึงมีสถานะเป็นส่ือในการ

ประชาสมัพนัธ์ตนเอง คือ เป็นการสร้างความเข้าใจให้ผู้อา่นและสงัคมได้รับรู้และเข้าใจอตัลกัษณ์

ของเสกสรรค์อย่างถกูต้องตรงกนั ขณะเดียวกนัเสกสรรค์ก็ใช้เร่ืองเลา่ป้องกนัและแก้ไขความเข้าใจ

ผิดท่ีสงัคมส่วนใหญ่มีต่อตนเอง ได้แก่ การแก้ไขความเข้าใจผิดเก่ียวกับเหตุการณ์สถานการณ์ 

และการแก้ไขความเข้าใจผิดเก่ียวกบัลกัษณะนิสยัและการแสดงออก 

 

 เร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลเป็นการนําเร่ืองราวชีวิตด้าน

ตา่งๆ ของตนเองมานําเสนอ โดยเลือกเฉพาะเพียงบางด้านเท่าท่ีตนเองต้องการให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้ จาก

เนือ้หาท่ีนําเสนอในเร่ืองเล่าทําให้เห็นภาพตวัแทนซึ่งเป็นภาพจําลองของเสกสรรค์ในบริบทและ
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เหตกุารณ์ตา่งๆ ฉายภาพ “เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ” ให้สงัคมได้รับรู้วา่เป็นใคร มีลกัษณะอย่างไร มี

ความคิดและการแสดงออกภายใต้บริบทและสถานการณ์ต่างๆ อย่างไร โดยภาพตัวแทนท่ีถูก

นํามาเสนอในเร่ืองเลา่นัน้ก็เป็นเพียงบางสว่นเสีย้วของชีวิตเสกสรรค์ แตนํ่ามาเสนอให้เสมือนวา่คือ

ส่ิงท่ีเสกสรรค์เป็นทัง้หมดทกุด้าน และใช้กลวิธีต่างๆ มาสร้างและขบัเน้นให้ภาพตวัแทนเหล่านัน้

ปรากฏได้อย่างชดัเจน ไมว่า่จะเป็นการเลือกใช้องค์ประกอบทางวรรณกรรม การใช้ภาษาร้อยเรียง

เร่ืองราว การใช้วรรณศิลป์ การสร้างคู่ตรงข้าม และการอธิบายให้เหตผุล ซึ่งจากภาพตวัแทนใน

เร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตท่ีเป็นการจําลองภาพของเสกสรรค์นัน้ก็ย่อมทําให้เห็นถึงอตัลกัษณ์

เสกสรรค์ซึ่งเป็นการให้นิยามแก่ตนเอง 

 เช่นนัน้แล้วอตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุในเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตจึงเป็น

การประกอบสร้าง เลือกนําเสนอเฉพาะบางด้านเท่าท่ีต้องการให้สงัคมได้รับรู้เก่ียวกับตนเอง โดย

ใช้วรรณกรรมเป็นพืน้ท่ีสําหรับประกอบสร้าง ใช้กลวิธีทางภาษาและวรรณศิลป์เป็นเคร่ืองมือ

เพ่ือให้บรรลผุลสําเร็จ   

 

2. อภปิรายผลการศึกษา 

 จากการศกึษาการประกอบสร้างและนําเสนออตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลในเร่ือง

เล่าจากประสบการณ์ชีวิต ผลการศึกษาท่ีได้เป็นเคร่ืองยืนยันและแสดงให้เห็นถึงบทบาทของ

วรรณกรรมท่ีมีต่อการสร้างอตัลกัษณ์ของปัจเจกบุคคลใน 3 ประเด็นด้วยกัน คือ วรรณกรรมมี

อํานาจสร้างอัตลักษณ์  วรรณกรรมมีอํานาจกลบฝังอัตลักษณ์  และวรรณกรรมมีอํานาจ

ประนีประนอมอตัลกัษณ์ 

 

  ประเด็นท่ี 1 วรรณกรรมมีอาํนาจสร้างอัตลักษณ์ เร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตทําให้

เห็นอตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ในหลากหลายด้าน เป็นการให้นิยามตนเองวา่ “เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ” 

คือใคร แสดงความเป็นตนเองออกมาอย่างไร เป็นอตัลกัษณ์ในระดบัปัจเจกบุคคลท่ีเกิดขึน้จาก

การพิจารณาตนเองเม่ือมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนในบริบทและเหตกุารณ์ตา่งๆ และถ่ายทอดออกมาให้

สงัคมรับรู้ เข้าใจตรงกัน ขณะเดียวกันก็เป็นการแก้ไขความเข้าใจผิดท่ีสังคมมีต่อเสกสรรค์ไป

พร้อมๆ กบัท่ีนําเสนออตัลกัษณ์ของตนเอง 

 เสกสรรค์สร้างและนําเสนออตัลกัษณ์ผ่านภาพตวัแทนในเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิต 

ใช้ภาพตวัแทนซึ่งเป็นการจําลองตนเองในแง่มมุต่างๆ เลือกเฉพาะบางด้านมานําเสนอเพ่ือทําให้
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เห็นความเป็นเสกสรรค์ในด้านท่ีต้องการให้สงัคมได้รับรู้ ภาพตวัแทนในเร่ืองเล่าจึงเป็นการสร้าง

และนําเสนออย่างมีจดุมุง่หมายเพ่ือทําให้เห็นอตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ 

 อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์สร้างขึน้จากวตัถดุิบสําคญั คือ เนือ้หาเร่ืองเล่าจากประสบการณ์

ชีวิต กลา่วคือเร่ืองเลา่เป็นเร่ืองราวท่ีเสกสรรค์ประสบมาด้วยตนเอง ทัง้ประสบการณ์ชีวิตซึ่งเป็น

เร่ืองราวท่ีเกิดขึน้กบัตนเองโดยตรง และประสบการณ์ทางความคิดซึ่งเป็นแง่มมุความคิดท่ีเกิดจาก

การทบทวน ขบคิด ใคร่ครวญประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ เม่ือเนือ้หาเร่ืองเล่าเป็นการนําชีวิตจริงของ

ตนเองมาถ่ายทอด จึงย่อมทําให้เห็นอตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ภายใต้บริบทและเหตกุารณ์ตา่งๆ ได้ 

 นอกจากจะใช้เนือ้หาเป็นวตัถดุิบสําคญัสําหรับสร้างอตัลกัษณ์แล้ว ภาษาและวรรณศิลป์

ท่ีร้อยเรียงเร่ืองเลา่ก็เป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีทําให้อตัลกัษณ์เป็นท่ีปรากฏได้ อีกทัง้ขบัเน้นให้อตัลกัษณ์

ในเร่ืองเลา่มีนํา้หนกัและชดัเจนย่ิงขึน้ 

 

 เม่ือพิจารณาและประมวลอัตลกัษณ์ท่ีสร้างขึน้ผ่านภาพตัวแทนในเร่ืองเล่า ก็พบว่ามี 

ความสอดคล้องและสมัพันธ์กับอัตลกัษณ์ในสังคมจริงของเสกสรรค์ กล่าวคือ ในเร่ืองเล่าจาก

ประสบการณ์ชีวิตเสกสรรค์ได้นําเสนออตัลกัษณ์ “คนที่เรียนรู้จากความผิดพลาดและเจ็บปวด คิด

ทบทวนใคร่ครวญจนผ่านพ้นจากห้วงทุกข์ และในที่สุดก็เป็นคนเข้าใจชีวิตและเป็นนักคิดที่ให้

ความสําคญักบัจิตวิญญาณ” ขณะท่ีอตัลกัษณ์ในสงัคมจริง คือ นกัคิดทางปัญญา นกัเขียนศิลปิน

แห่งชาติ ซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นไปในทํานองเดียวกนั ดงันัน้ นอกจากเร่ืองเลา่จะเป็นพืน้ท่ีให้

เสกสรรคป์ระกอบสร้างและนําเสนออตัลกัษณ์แล้ว อตัลกัษณ์ในเร่ืองเล่ายังตอกยํา้อตัลกัษณ์ใน

สงัคมจริงของตนเองด้วย 

 

 เร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล จึงมีลักษณะของการใช้

วรรณกรรมเป็นส่ือประชาสมัพันธ์ตนเอง สร้างและนําเสนออตัลกัษณ์ให้สงัคมได้รับรู้และเข้าใจ  

อตัลักษณ์ของเสกสรรค์อย่างถูกต้องตรงกัน เท่ากับแสดงให้เห็นว่าวรรณกรรมมีอํานาจในการ

สร้างอตัลกัษณ์ เป็นพืน้ท่ีให้นกัเขียนได้ประกอบสร้างและนําเสนออตัลกัษณ์อย่างท่ีตนเองต้องการ

โดยใช้ภาษาและวรรณศิลป์เป็นเคร่ืองมือ 

 

 ประเด็นท่ี 2 วรรณกรรมมีอํานาจกลบฝังอัตลักษณ์ จะเห็นว่าในการเปล่ียนแปลง   

อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ นอกจากจะสร้างและนําเสนออตัลกัษณ์ท่ีตนเองต้องการให้สงัคมรับรู้ใน
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เร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตแล้ว ยังใช้เร่ืองเล่ากลบฝังอตัลกัษณ์เดิมเพ่ือให้อตัลกัษณ์ใหม่ท่ี

นําเสนอนัน้เป็นท่ีรับรู้ได้อย่างสมบรูณ์และชดัเจน 

 เสกสรรค์ใช้เร่ืองเล่าเป็นพืน้ท่ีสําหรับเปล่ียนแปลงและแทนท่ีอัตลักษณ์นักต่อสู้ ทาง

การเมืองด้วยอตัลกัษณ์นกัคิดทางปัญญา 

 ในอดีตสังคมต่างรับรู้ “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” ในบทบาทผู้ นําขบวนนักศึกษาใน

เหตกุารณ์ “14 ตลุา” พ.ศ. 2516 นกัปฏิวตัิฝ่ายซ้าย เป็นผู้อยู่เคียงข้างประชาชนผู้ทุกข์ยากและอยู่

ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลเสมอ เรียกได้ว่าผู้คนและสงัคมส่วนใหญ่ต่างรับรู้และจดจําเสกสรรค์ใน

ฐานะของ “นกัตอ่สู้ทางการเมือง” จนกลายเป็นความทรงจําร่วมของผู้คนและสงัคม แต่หลงัจากท่ี

เสกสรรค์ได้ยุติบทบาทดงักล่าวโดยออกจากป่ามามอบตวักับทางการ ก็กลบัมาใช้ชีวิตในสงัคม

เมืองและเร่ิมสร้างผลงานทางวรรณกรรมมาอย่างต่อเน่ือง กลายเป็นนักเขียนนักคิด และได้รับ    

ยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจําปี พ.ศ. 2552 ซึ่งถือว่าเป็นความสําเร็จใน

ฐานะนกัเขียนนกัคิดของสงัคมไทย 

 อตัลกัษณ์ท่ีนําเสนอในเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตก็สอดคล้องและเป็นการตอกยํา้   

อตัลกัษณ์ “นกัคิดทางปัญญา” ซึ่งเป็นอตัลกัษณ์ใหมข่องเสกสรรค์ และเพ่ือให้ดํารงอตัลกัษณ์ใหม่

ได้อย่างสมบรูณ์ก็จําเป็นต้องกลบฝังอตัลกัษณ์เดิม กลา่วได้ว่าเป็นการเปล่ียนแปลงการรับรู้ หรือ

ลบภาพจําท่ีสงัคมเคยมีตอ่เสกสรรค์ซึ่งได้แก่อตัลกัษณ์ “นกัตอ่สู้ทางการเมือง” 

 

 เสกสรรค์กลบฝังอตัลกัษณ์เดิมของตนเองโดยใช้อตัลกัษณ์ใหม่ “นักคิดทางปัญญา” มา

วิจารณ์อตัลกัษณ์เดิม “นกัตอ่สู้ทางการเมือง” กลา่วคือ ในเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชีวิตเสกสรรค์

วิเคราะห์และตีแผต่นเองด้านตา่งๆ ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นในเหตกุารณ์ “14 ตลุา” พ.ศ. 2516 และ

การเป็นนักปฏิวตัิในป่าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งล้วนแต่เป็นอตัลกัษณ์นักต่อสู้ทางการเมือง 

รวมไปถึงการวิจารณ์อตัลักษณ์ด้านเหล่านีว้่าได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตเสกสรรค์หลายด้าน เช่น 

ความแปลกแยกกับผู้คนและสงัคม ความไม่ปลอดภยัในชีวิต ความพ่ายแพ้ท่ีเกิดขึน้บ่อยครัง้จน

กลายเป็นรอยแผล  เ ป็นต้น  แสดงให้เห็นว่านักต่อสู้ ทางการเมืองเป็นอัตลักษณ์ท่ีสร้าง            

ความเจ็บปวดและเป็นทกุข์ให้แกเ่สกสรรค์เร่ือยมา อีกทัง้การมองย้อนกลบัไปวิเคราะห์วิจารณ์และ

ตีแผอ่ตัลกัษณ์ด้านนีข้องตนเองก็บ่งบอกวา่อตัลกัษณ์นกัตอ่สู้ทางการเมืองกลายเป็นอดีตไปแล้ว 

 นอกจากนัน้ กลวิธีต่างๆ ท่ีเสกสรรค์ระดมมาใช้สร้างและนําเสนออตัลกัษณ์ใหม่ในเร่ือง

เลา่เพ่ือให้ปรากฏชดัเจน ก็มีผลให้อตัลกัษณ์เดิมเลือนหายไปด้วยเช่นกนั 
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 การวิเคราะห์ วิจารณ์ และตีแผ่อตัลกัษณ์เดิมในอดีต “นักต่อสู้ทางการเมือง” ให้เห็นว่า

ส่งผลกระทบต่อชีวิตหลายด้าน และเป็นอดีตท่ีสามารถมองย้อนกลับไปได้ แสดงให้เห็นว่า

วรรณกรรมนัน้มีบทบาทสําคญัท่ีสามารถกลบฝังอตัลกัษณ์ท่ีไมเ่ป็นท่ีปรารถนาได้ 

 

  ประเด็นท่ี 3 วรรณกรรมมีอํานาจประนีประนอมอัตลักษณ์  คือสามารถทําให้       

อตัลกัษณ์ท่ีหลากหลายและเล่ือนไหลสามารถปรากฏร่วมกันได้ และป้องกันไม่ให้เกิดภาพเชิงลบ

ตอ่อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ท่ีนําเสนอด้วย 

 

  อตัลกัษณ์ของ “เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ” ท่ีปรากฏในชีวิตแตล่ะช่วงนัน้มีความหลากหลาย 

และขณะเดียวกนัก็มีความเล่ือนไหล ไมค่งท่ี โดยอตัลกัษณ์แตล่ะด้านจะเกิดขึน้และดํารงอยู่ในช่วง

ระยะเวลาหนึ่ง แตเ่ม่ือเกิดอตัลกัษณ์ใหมข่ึน้มาแทนท่ี อตัลกัษณ์ท่ีดํารงอยู่ซึ่งเสกสรรค์ไม่ต้องการ

ยึดโยงด้วยแล้วก็จะไมป่รากฏอีกตอ่ไป โดยความเล่ือนไหลเปล่ียนแปลงจะเกิดขึน้จากอิทธิพลด้าน

ความเปล่ียนแปลงของเวลา วยัและประสบการณ์ท่ีเพ่ิมมากขึน้ ตลอดจนบริบทของสถานการณ์ท่ี

แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งผู้ อ่านก็จะรับรู้ถึงอิทธิพลดงักล่าวได้จากการอธิบายและให้เหตผุลของ

เสกสรรค์ ดงันัน้อตัลกัษณ์ท่ีหลากหลายตลอดจนอตัลกัษณ์ท่ีเล่ือนไหลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

อย่างตรงข้ามกนัจนดเูสมือนวา่ขดัแย้งกนันัน้สามารถปรากฏร่วมกนัได้ ผู้อา่นก็ยอมรับได้เน่ืองจาก

มีคําอธิบายเร่ืองบริบทของเวลาและความตา่งของสถานการณ์มารองรับ 

  

 นอกจากนัน้การนําเสนออตัลกัษณ์ด้านต่างๆ ผ่านเร่ืองราวเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จะเห็นว่า

การกระทําบางอย่างของเสกสรรค์ท่ีปรากฏในเหตกุารณ์เหลา่นัน้เป็นเร่ืองท่ีไม่เหมาะสม และอาจ

ทําให้เกิดภาพด้านลบแก่เสกสรรค์ หรือเกิดข้อกงัขา ความรู้สกึตอ่ต้านตอ่อตัลกัษณ์ดงักลา่วได้ แต่

เสกสรรค์ก็จดัการป้องกนัด้วยการใช้ถ้อยคําเชิงบวกมาอธิบายตนเอง การให้เหตผุลและท่ีมาของ

การกระทําเพ่ือเป็นการอธิบายการกระทํา รวมทัง้การสร้างคูต่รงข้ามแล้วสงักดัตนเองเข้ากับขัว้ท่ีดี 

ด้านท่ีสงัคมยอมรับและให้คณุค่า กล่าวได้ว่าเป็นการสร้างความชอบธรรมให้แก่อัตลกัษณ์ของ

ตนเอง 

  

 การประกอบสร้างและนําเสนออตัลกัษณ์ผ่านภาพตวัแทนในเร่ืองเล่าจากประสบการณ์

ชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล โดยใช้ภาษาและวรรณศิลป์เป็นเคร่ืองมือ แสดงให้ประจักษ์ถึง

บทบาทและพลังของวรรณกรรมท่ีนักเขียนใช้เป็นพืน้ ท่ี สําหรับประกอบสร้างอัตลักษณ์ 
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เปล่ียนแปลง และแทนท่ีอัตลักษณ์ด้วยการกลบฝังอตัลักษณ์เดิมท่ีสังคมรับรู้ เพ่ือให้สามารถ

ดํารงอตัลกัษณ์ใหมไ่ด้อย่างสมบรูณ์ ตลอดจนสามารถประนีประนอมอตัลกัษณ์ท่ีหลากหลายและ

เล่ือนไหลไมค่งท่ีให้สามารถปรากฏร่วมกนัและเป็นท่ียอมรับได้โดยสมบรูณ์ 

 

3. ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาอัตลักษณ์ของบุคคลผ่านการสร้างและนําเสนอภาพตัวแทนในเร่ืองเล่า 

สามารถนําไปประยกุต์ใช้ศึกษาเร่ืองเล่าประเภทอตัชีวประวตัิของบุคคลอ่ืนๆ ซึ่งเป็นมมุมองของ

บคุคลผู้นัน้ท่ีมีตอ่ชีวิตตวัเอง อนัจะทําให้เห็นถึงการประกอบสร้างอตัลกัษณ์ของบุคคลผ่านพืน้ท่ี

ทางวรรณกรรมได้ 
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