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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,
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element of literature, 2. To use language, 3. To use an art of literature, 4. To use a binary opposition,
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
อัตลัก ษณ์ (Identity) เป็ นประเด็น ทางทฤษฎีที่ ใ นปั จ จุบัน ได้ รับ การกล่าวถึงกัน อย่า ง
กว้ างขวางในวงวิชาการสาขาต่างๆ ไม่ว่าในระดับ ปั จ เจกบุคคลหรื อระดับ กลุ่มสังคมก็ล้วนแต่
แสวงหาอัตลักษณ์ให้ กบั ตนเอง อัตลักษณ์เป็ นเรื่องของการตังคํ
้ าถามและให้ นิยามตนเองว่า ฉัน /
เราคือใคร แสดงออกมาในด้ านใด เหมือนหรือแตกต่างกับผู้อื่น/กลุม่ อื่นอย่างไร อัตลักษณ์เป็ นสิ่งที่
ไม่ตายตัว มีลกั ษณะเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลง และสามารถสร้ างขึ ้นได้ ซึ่งเป็ นการประกอบสร้ างขึ ้น
โดยบุคคลผู้นัน้ เอง เป็ นการเลือกที่ จะยึด โยงกับ อัตลัก ษณ์ บ างอย่างเพื่อใช้ เป็ นหลักยึดในการ
ดําเนินชีวิต1
เมื่ออัตลักษณ์เป็ นเรื่องของการนิยามว่าฉัน/เราคือใคร วิธีการหนึ่งที่จะนําเสนออัตลักษณ์
นัน้ ก็คื อการสร้ างภาพตัว แทน (Representation) กล่า วได้ ว่าภาพตัวแทนนัน้ เป็ นการจํ าลอง
สรรพสิ่ ง ขึน้ มา ดัง นัน้ การสร้ างภาพตัว แทนของบุค คลจึ ง เป็ นการจํ า ลองบุค คลผู้นัน้ โดยมี
วัตถุประสงค์สําคัญคือเพื่อให้ ผ้ อู ื่นรับรู้และเข้ าใจว่าเขาคือใคร
การสร้ างภาพตัวแทนของบุคคลเป็ นการเลือกบางด้ านมานําเสนอให้ เสมือนว่าเป็ นทังหมด
้
ของบุคคลผู้นนั ้ ภาพตัวแทนจึงทําได้ เพียงคล้ ายคลึงกับความจริ งดังเดิ
้ มหรื อภาพต้ นแบบเท่านัน้
เนื่ องจากคุณ สมบัติบางประการถูก สื่อกลางที่ ใ ช้ นํ าเสนอบิ ดเบื อนไป 2 ซึ่งสื่อประเภทหนึ่งที่ มี
บทบาทในการสร้ างและนําเสนอภาพตัวแทนก็คือภาษา เป็ นที่รับรู้กนั ว่ามนุษย์คิด เข้ าใจ และรับรู้
สิ่งต่างๆ ผ่านภาษาทังสิ
้ ้น การนําเสนอภาพตัวแทนจึงเป็ นกระบวนการผลิตความหมายจาก

1

สุรเดช โชติอดุ มพันธ์ , วาทกรรม ภาพแทน และอัต ลักษณ์ , เข้ าถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556, เข้ าถึงได้ จาก

http://www.phd-lit.arts.chula.ac.th/Download/discourse.pdf
2

กาญจนา แก้ วเทพ, “สื่อและวัฒนธรรมศึกษากับสังคมไทย,” รั ฐศาสตร์ สาร 23, 3(2545): 80 – 83, อ้ างถึงใน

วันชนะ ทองคําเภา, ภาพตัวแทนของสมเด็จพระมหาธรรมราชาในวรรณกรรมไทย (กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2554), 14.
1

2

มโนทัศน์ในความคิดของเราผ่านทางภาษา3
ด้ วยเหตุนีจ้ ึงกล่าวได้ ว่าเรื่ องเล่า (Narrative) ซึ่งเป็ นเรื่ องราวที่ร้อยเรี ยงขึน้ นัน้ เป็ นการ
ประกอบสร้ างจากผู้เล่าเรื่องหรือผู้เขียนว่าจะเลือกเรื่ องราวและวิธีการใดมานําเสนอ4 ที่สําคัญคือ
เรื่องเล่าซึ่งก่อรูปขึ ้นได้ จากภาษา ย่อมสามารถสร้ างภาพตัวแทนของบุคคลให้ เป็ นไปตามที่ตนเอง
ต้ องการได้ เมื่อประกอบกับฝี มือในการร้ อยเรียงเรื่องเล่าซึ่งจะเป็ นพลังในการอธิบายอัตลักษณ์ ก็
จะยิ่งทําให้ อตั ลักษณ์ของบุคคลผู้นนโดดเด่
ั้
นปรากฏชัดยิ่งขึ ้น
เรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลซึ่งเป็ นการถ่ายทอดเรื่องราวชีวิต
ของเสกสรรค์นนั ้ ก็เป็ นพื ้นที่ที่เสกสรรค์ใช้ เป็ นช่องทางในการประกอบสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์
เช่น กัน ซึ่งทัง้ ตัวบุคคลผู้สร้ างเรื่ องเล่าอย่าง “เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล” และผลงานเรื่ องเล่าจาก
ประสบการณ์ชีวิตก็มีความน่าสนใจหลายประการ
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล เป็ นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญทางการเมืองในฐานะอดีตผู้นําขบวน
นักศึกษาเหตุการณ์ “14 ตุลา” เมื่อปี พ.ศ. 2516 และเป็ นนักปฏิวตั ิในป่ าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทยเป็ นเวลาหลายปี เรียกได้ วา่ สังคมส่วนใหญ่ตา่ งรับรู้และจดจําเสกสรรค์ในบทบาท
ของนักต่อสู้ทางการเมือง ผู้เรียกร้ องความเป็ นธรรมและอยู่เคียงข้ างประชาชนเสมอ และพร้ อมจะ
แตกหักกับความอยุติธรรมทังปวง
้
ภายหลังจากที่เสกสรรค์พ่ายแพ้ กบั การต่อสู้ทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสู้รบในป่ า
กับพรรคคอมมิวนิสต์ ก็ตดั สินใจออกมามอบตัว พร้ อมกับกล่าวว่าตนเองนัน้ เป็ น “คนที่ชํารุดแล้ ว
ทางการเมือง”5 จากนันก็
้ กลับมาใช้ ชีวิตในสังคมเมืองอีกครัง้ โดยเริ่มต้ นจากการเดินทางไปศึกษา
ต่อต่างประเทศและกลับมาเป็ นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นับว่าเป็ นการยุติบทบาทของ
นักต่อสู้ทางการเมืองที่เคยเป็ นมาของตนเอง พร้ อมกันนัน้ ก็เริ่ มสร้ างผลงานทางวรรณกรรมอย่าง

3

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

16 – 22, อ้ างถึงใน วันชนะ ทองคําเภา, ภาพตัวแทนของสมเด็จพระมหาธรรมราชาในวรรณกรรมไทย (กรุ งเทพฯ:
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2554), 18.
4

นพพร ประชากุล, “การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ ที่สมั พันธ์ กับวิธีการเล่าเรื่ องในสื่อมวลชน,” ใน ยอกอักษร

ย้ อนความคิด เล่ ม 2 ว่ า ด้ ว ยสัง คมศาสตร์ และมนุ ษ ยศาสตร์ , เนาวนิ จ สิริ ผ าติ วิรั ต น์ , เสนาะ เจริ ญพร, และไอดา
อรุณวงศ์, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: อ่าน, 2552), 332.
5

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ปากคําประวัติศาสตร์ , พิมพ์ครัง้ ที่ 4 (กรุงเทพฯ: สามัญชน, 2540), 61 – 62.

3

ต่อเนื่องเรื่ อยมา โดยมีงานเขียนที่เป็ นการสร้ างสรรค์ใหม่จํานวน 26 เล่ม บทสัมภาษณ์และการ
ปาฐกถาในวาระต่างๆ จํานวน 7 เล่ม และงานแปลจํานวน 1 เล่ม6
จะเห็ น ได้ ว่าบทบาทของเสกสรรค์ ประเสริ ฐ กุลเปลี่ ย นไปจากเดิม จากนัก ต่อ สู้ท าง
การเมืองกลายเป็ นนักคิดนักเขียนที่ มีความคิดลึกซึง้ ต่อประเด็นต่างๆ ตัง้ แต่เ รื่ องราวรอบตัวไป
จนกระทัง่ ถึงประเด็นทางปรัชญา จิตวิญญาณ อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นภาพของ “นักคิดทางปั ญญา”
ซึ่งแสดงให้ เห็นเป็ นที่ประจักษ์ ผ่านการสร้ างผลงานวรรณกรรมจํานวนมาก และที่สําคัญบทบาท
ใหม่ของเสกสรรค์นี ้ก็เป็ นที่ร้ ูจกั และได้ รับการยอมรับจากสังคมโดยทั่วไป ซึ่งสิ่งที่สามารถยืนยันได้
ประการหนึ่งก็คือการได้ รับยกย่องให้ เป็ นศิลปิ นแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจําปี พ.ศ. 2552
การให้ รางวัลศิลปิ นแห่งชาติเป็ นโครงการที่เริ่ มขึน้ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2527 เป็ นต้ นมา7 และ
ดําเนิน งานโดยสํานัก งานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในการสรรหาบุคคลที่สร้ างสรรค์
ผลงานทางศิลปะที่มีคณ
ุ ค่าต่อประเทศ และยกย่องให้ บคุ คลผู้นนเป็
ั ้ นศิลปิ นแห่งชาติ จะเห็นได้ ว่า
โครงการดังกล่าวดําเนิ นงานโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งผู้ที่ จะได้ รับรางวัลย่อมต้ องมีคุณสมบัติที่
เป็ นไปตามข้ อกําหนด อยู่ภายใต้ กรอบกฎเกณฑ์ ของสถาบันดังกล่าว ดังนัน้ การที่เสกสรรค์เป็ น
ส่วนหนึ่งของทําเนียบศิลปิ นแห่งชาติ ได้ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับสถาบันของรัฐเช่นนีก้ ็ค่อนข้ างขัดแย้ ง
กับอัตลักษณ์นกั ต่อสู้ทางการเมืองในอดีตของตนเอง ที่เคยขัดแย้ ง ต่อต้ าน และเป็ นฝ่ ายตรงข้ าม
กับภาครัฐเสมอมา ในแง่หนึ่งจึงอาจมองได้ วา่ อัตลักษณ์ด้านนันได้
้ เปลี่ยนไปแล้ วอย่างสิ ้นเชิง
นอกจากนัน้ ผลงานวรรณกรรมซึ่งเป็ นผลผลิตจากบทบาทใหม่ของเสกสรรค์คือ “นักคิด
ทางปั ญญา” ก็มีสว่ นสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงความรับรู้ที่สงั คมมีต่อเสกสรรค์ด้วย คือเป็ นพืน้ ที่
สําหรับนําเสนอความเป็ น “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” ในแง่มมุ ต่างๆ
ผู้วิจัยพบว่าวรรณกรรมจํานวนหนึ่งมีลกั ษณะที่ เอื ้อต่อการสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์
“เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” กล่าวคือ เป็ นงานเขียนที่นําเสนอเรื่องราวที่เสกสรรค์ประสบมาด้ วยตนเอง
ทังประสบการณ์
้
ชีวิตและประสบการณ์ทางความคิด โดยประสบการณ์ชีวิตนัน้ เป็ นเรื่ องราวหรื อ
เหตุก ารณ์ที่ เ กิดขึ ้นกับ เสกสรรค์โดยตรง ส่วนประสบการณ์ ทางความคิดเป็ นทัศนะ แง่มุมทาง
ความคิดของเสกสรรค์ที่เกิดขึ ้นจากการขบคิด ใคร่ครวญประสบการณ์ทางตรงที่เกิดขึ ้นกับตนเอง
รวมทังประสบการณ์
้
ทางอ้ อมซึ่งได้ แก่เรื่ องราว เหตุการณ์ที่ได้ รับฟั งหรื อได้ อ่านมา ผู้วิจัยจึงเรี ยก
6

ผลงานของเสกสรรค์ ประเสริ ฐกุลเหล่านี ้เป็ นงานเขียนทีร่ วมเล่มโดยสํานักพิมพ์ สามัญชน ซึ่งรวบรวมจากผลงาน

ของเสกสรรค์ทปี่ รากฏในวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ตลอดจนสือ่ สิง่ พิมพ์ต่างๆ
7

ศิลปิ นแห่ งชาติ, เข้ าถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556, เข้ าถึงได้ จาก http://art.culture.go.th/index.php
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งานกลุ่มดังกล่าวนีว้ ่า “เรื่ องเล่าจากประสบการณ์ ชีวิต” โดยประสบการณ์ทงั ้ หมดที่นําเสนอใน
เรื่องเล่าล้ วนผ่านกระบวนการคัดสรรจากเสกสรรค์ ว่าต้ องการจะให้ เรื่องเล่าเหล่านัน้ ฉายภาพของ
ตนเองให้ ผ้ อู ื่นเห็นในแง่มมุ ใด
เมื่อเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์คือการนํา “ชีวิต” ของตนเองมาถ่ายทอด
เรื่องเล่าดังกล่าวจึงเป็ นการมองตนเองด้ วยมุมมองที่อยากให้ ผ้ อู ื่นรับรู้ ดังนันเรื
้ ่องราวที่ถูกนําเสนอ
ในเรื่ องเล่าจึงฉายภาพเสกสรรค์ใ นแง่มุมต่างๆ เช่น การนํ าเสนอเหตุการณ์ การทะเลาะวิวาท
ระหว่างเสกสรรค์กบั เด็กวัด
...ผมเห็นดังนัน้ จึงสับบาตรเสียใหม่ ให้ เป็ นไปตามกติกา แต่ ในเวลาไม่ ถึงอึดใจก็
ค้ นพบว่ า สภาพที่เกิดขึน้ เป็ นเรื่ องของความจงใจ...ที่สุดเลือดในตัวผมก็เดือดพล่ าน
พอเห็นเด็กวัดคนนั ้นทําแบบนี ้เป็ นครั ้งที่สามหรือสีผ่ มก็กระโดดเตะบาตรใบนั ้นอย่างลืมตัว...
สาวแก่แม่ป้าพากันจ้ องดูด้วยความตกใจ
ขณะที่ผ้ เู ฒ่าเก่าสังขารเริ่ มด่าทอด้ วยความ
หงุดหงิดที่ถนนสู่สวรรค์ มีคนมาเกะกะ ผมเองนึกในใจว่าวันนีน้ รกกินหัวแน่ แต่ ก็ไม่ มี
ทางเลือกอื่น บางครั ง้ เราก็ต้องยอมเป็ นคนบาปเพื่อลดภาระของฟ้าดิน...8

เหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นเรื่องราวที่เกิดขึ ้นในช่วงวัยเด็กขณะที่เสกสรรค์เป็ นเด็กวัด เสกสรรค์
มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กวัดด้ วยเรื่องการสลับบาตรพระผิดไปจากลําดับที่ถกู ต้ อง แม้ วา่ เสกสรรค์
จะพยายามเปลี่ยนกลับมาให้ ถกู ต้ องอยู่หลายครัง้ แต่ก็ไม่สําเร็จ อีกทัง้ การกระทําดังกล่าวยังเป็ น
การจงใจที่จะท้ าทายด้ วย ดังนันเสกสรรค์
้
จึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะตอบโต้ กลับไปเพื่อให้ เด็ก
วัดผู้นนได้
ั ้ หลาบจํา และทําให้ ลําดับบาตรพระเป็ นไปตามระเบียบที่ถกู ต้ องอีกครัง้
จากเหตุการณ์ความวุน่ วายที่เกิดขึ ้นจะเห็นว่าเสกสรรค์พยายามทําทุกวิถีทางเพื่อจะรักษา
ความถูก ต้ องของลําดับบาตรพระไว้ ให้ ได้ และเมื่อวิธีสันติไม่ได้ ผลก็จําเป็ นต้ องใช้ ความรุน แรง
กระทัง่ ยอมตกเป็ น “คนบาป” สร้ างความวุ่นวายกลางงานบุญ ยอมถูกประณามเพื่อให้ ทุกอย่าง
กลับคืนสูว่ ิถีทางที่ถกู ต้ อง เป็ นการนําเสนอ “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” ในด้ านที่เป็ นผู้รักความถูกต้ อง
ปฏิบตั ิตามกฎ กติกาอย่างเคร่งครัด และพยายามรักษาความถูกต้ องไว้ อย่างถึงที่สดุ
การนําเสนอเหตุการณ์การชุมนุม “14 ตุลา” พ.ศ. 2516 ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสกสรรค์ซึ่งอยู่ในฐานะผู้นํานักศึกษาคนหนึ่ง ต้ องจัดการให้ การชุมนุมดําเนินไปได้ อย่างราบรื่น
8

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, มหาวิทยาลัยชีวติ , พิมพ์ครัง้ ที่ 11 (กรุงเทพฯ: สามัญชน, 2545), 38 – 39.
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และประสบความสําเร็จ จึงเป็ นเหตุให้ ต้องปะทะกับผู้คนที่ไม่เห็นด้ วย และผู้ที่ขดั ขวางการชุมนุม
... “คุณไม่ร่วมก็อย่าขวาง ถ้ าขืนเปิ ดประตูผมตีด้วยโซ่เดี๋ยวนี ้แหละ” เขาผงะออกไปอย่าง
ตระหนกเพราะสีหน้ าแววตาของผมบ่ งชัดว่ าเอาจริ ง ผมเสียใจที่ต้องทําอย่ างนัน้ ปกติ
แล้ วผมมีความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ภารโรงหลายคน ไม่เคยที่จะดูถกู เหยียดหยามหรือแสดงท่าที
ไม่สภุ าพกับใคร โคตรเหง้ าของผมก็ไม่ได้ มีฐานะต่างจากเขานัก แต่ อะไรจะเกิดขึน้ ถ้ าผม
ไม่ ใช้ ความเด็ดขาดเข้ าแก้ ปัญหา...9

จากเหตุการณ์การปะทะระหว่างเสกสรรค์กบั ภารโรงดังกล่าว จะเห็นว่าเสกสรรค์ซึ่งอยู่ใน
ฐานะผู้นําการชุมนุมพยายามทําให้ การชุมนุมดําเนิน ไปได้ ดงั ที่ตงใจ
ั ้ ซึ่งหนึ่งในนัน้ ก็คือการปิ ด
ห้ องเรี ย นเพื่อให้ นัก ศึก ษาเข้ ามาร่ วมชุมนุม ดังนัน้ เมื่อภารโรงขัดขวางหนทางดังกล่าวด้ วยการ
พยายามเปิ ดห้ องเรียน เสกสรรค์จึงไม่มีทางเลือกนอกจากใช้ ความเด็ดขาดแก้ ไขปั ญหา ด้ วยการขู่
ว่าจะ “ตีด้วยโซ่” เป็ นการแสดงออกที่คอ่ นข้ างแข็งกร้ าวและรุนแรง แม้ จะไม่ใช่เรื่องที่อยากทํา และ
ยิ่งไม่ใช่พฤติก รรมโดยปกติของตนเอง หากก็จําเป็ นต้ องทํ าอย่างไม่อาจหลีก เลี่ยงได้ เรื่ องราว
ดังกล่าวจึง ทํ าให้ เ ห็น เสกสรรค์ใ นด้ านที่เ ป็ นผู้นํา และใช้ ความเด็ดขาดในสถานการณ์ ได้ อย่าง
เหมาะสม
การนําเสนอเหตุการณ์ที่เสกสรรค์แสดงความรู้สึกต่อมิตรสหายซึ่งพยายามเรี ยกร้ องและ
กดดันให้ เสกสรรค์เข้ าร่วมการชุมนุมต่อต้ านรัฐบาลในปี พ.ศ. 2535 แต่เสกสรรค์กลับไม่ต้องการ
เข้ าไปเกี่ยวข้ องเกี่ยวกับการชุมนุมอีกต่อไป
... “สาเหตุที่พี่ไม่ไปยุ่งกับการประท้ วงครั ้งนี ้ ก็เพราะไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยให้ อะไรดีขึ ้น ...อีก
อย่างหนึง่ ” ผมรู้ สึกตัวเองเสียงสั่นขึน้ เรื่ อยๆ “ชีวิตพี่ลําบากเพราะเรื่ องนีม้ ามากแล้ ว
พอทีเถอะ คิดดูสิพ่ นี อนกลางดินกินกลางทรายอยู่บนยอดเขาในขณะที่คนอื่นเริ่ ม
ซือ้ รถคันแรก พวกเขาซือ้ บ้ านหลังที่สองขณะที่พ่ ถี กู เจ้ าหน้ าที่เอาตัวไปสอบสวน
ทุกวันนี ้พี่ไม่ต้องการอะไร แต่พอจะทําสิ่งที่ตวั เองรักบ้ างก็มาเรียกร้ องกันอีกแล้ ว”...10

9

เรื่ องเดียวกัน, 117.
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เพลงเอกภพ,พิมพ์ครัง้ ที่ 5 (กรุงเทพฯ: สามัญชน, 2549), 148 - 149.
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เหตุการณ์ข้างต้ นนําเสนอเรื่องราวที่เสกสรรค์ถกู กดดันจากผู้คนรอบข้ างให้ เข้ าร่วมชุมนุม
ต่อต้ านรัฐ บาลในปี พ.ศ. 2535 ในขณะที่ เสกสรรค์นัน้ ไม่ต้องการเข้ าไปเกี่ ย วข้ องกับการต่อสู้
ดัง กล่าวอีก โดยให้ เหตุผลของการไม่เ ข้ าร่ วมด้ วยการแสดงอารมณ์ความรู้ สึก ที่ “อัดอัน้ ” จาก
ผลกระทบที่ได้ รับจากการต่อสู้ทางการเมืองในอดีตที่ “พ่ายแพ้ ” ส่งผลให้ ตนเองต้ องเผชิญกับความ
ลําบาก ความเจ็บปวด มีชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลานเสมอมา ขณะที่ผ้ อู ื่นเริ่มสร้ างความมัน่ คงและมีวิถี
ชีวิตเป็ นของตนเอง ดังนันเมื
้ ่อเสกสรรค์ถกู กดดันให้ ต้องเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่สร้ างความทุกข์
และความเดือดร้ อนให้ ชี วิต ตนเอง จึงทัง้ รู้ สึก อึดอัด จากการถูก กดดัน และเจ็บปวด การแสดง
ความรู้ สึกในเหตุการณ์ข้างต้ นจึงแสดงให้ เห็นภาพของเสกสรรค์ในด้ านที่เจ็บปวดจากเรื่ องราว
การต่อสู้ทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นการต่อสู้ที่พ่ายแพ้ ซึ่งได้ ส่งผลกระทบต่อชีวิต ตนเอง
เรื่อยมา
จะเห็นว่าเหตุการณ์ที่ยกมากล่าวถึงข้ างต้ นไม่ว่าจะเป็ นการทะเลาะวิวาทกับเด็กวัดเรื่ อง
บาตรพระ การมีเรื่องปะทะกับภารโรงที่พยายามจะเปิ ดห้ องเรียน และการถูกกดดันจากคนรอบข้าง
ให้ เข้ าร่วมการชุมนุมที่ตนเองไม่ต้องการ ต่างก็ทําให้ เห็นแง่มมุ เกี่ยวกับเสกสรรค์ในด้ านต่างๆ ทัง้
ด้ านที่เป็ นคนรักความถูกต้ อง ด้ านที่เป็ นผู้นํา และด้ านที่เป็ นคนเจ็บปวดจากการต่อสู้ทางการเมือง
เรื่องราวประสบการณ์ในชีวิตที่เสกสรรค์เลือกมานําเสนอในเรื่ องเล่าของตนเองจึงทําให้ ผ้ อู ่านซึ่ง
หมายรวมถึงผู้คนและสังคมส่วนใหญ่ได้ รับรู้อตั ลักษณ์ของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
นอกจากนันผู
้ ้ วิจยั ยังพบว่าอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ที่ปรากฏผ่านภาพตัวแทนในเรื่ องเล่า
จากประสบการณ์ชีวิตก็มีความขัดแย้ งกันเอง เป็ นการจงใจ “กลบ” บางด้ านเพื่อทําให้ อตั ลักษณ์
ด้ านที่ต้องการนําเสนอนันโดดเด่
้
นขึ ้นมา ดังเช่นกรณีการนําเสนอภาพเสกสรรค์ในด้ านที่เป็ นคนมี
ความทุกข์ เจ็บปวดกับชีวิตอย่างสาหัส และประสบชะตาชีวิตที่โหดร้ ายอยู่เสมอ
ภาพตัวแทนหนึ่งของเสกสรรค์ที่มกั จะนําเสนออยู่ค่อนข้ างมากคือภาพของคนที่เจ็บปวด
และมีความทุกข์สาหัส บ่อยครัง้ ที่ครํ่าครวญให้ กบั ชะตากรรมชีวิตที่เผชิญและตกอยู่ในเหตุการณ์ที่
เลวร้ ายอยู่เป็ นประจํา ไม่วา่ จะเป็ นความพ่ายแพ้ ในการชุมนุมเหตุการณ์ “14 ตุลา” ความอัปยศ
จากการออกจากป่ ามามอบตัวกับ รัฐ บาล ความขัดแย้ งกับ ผู้ค นส่วนใหญ่ การพลัดพรากกับ
ครอบครัว สุขภาพที่ไม่แข็งแรงและร่วงโรยไปตามวัย เป็ นต้ น
ขณะที่อีกด้ านเมื่อพิจารณาจากเนื ้อหาของเรื่องเล่าที่เสกสรรค์นําเสนอ จะพบว่าเสกสรรค์
ได้ รับโอกาสดีๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นการศึก ษาในสถาบันการศึกษาชัน้ นําของประเทศ ได้ รับ
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ทุนการศึก ษาเป็ นนักเรี ย นแลกเปลี่ยนไปศึก ษาที่ ประเทศสหรัฐ อเมริ กา เมื่อออกจากป่ าก็ได้ รับ
โอกาสเริ่ ม ต้ น ชี วิ ตใหม่ที่ ดี ด้ ว ยการไปศึก ษาต่อ ต่า งประเทศ ก่ อ นจะกลับ มาเป็ นอาจารย์ ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นนักเขียน ผู้คนรู้จกั และให้ การยอมรับ เป็ นต้ น ซึ่งโอกาสเหล่านีไ้ ม่ใช่
เรื่องที่เกิดขึ ้นกับทุกคน
เมื่ อ พิ จ ารณาสองด้ า นประกอบกัน จะเห็ น ว่า แม้ เ สกสรรค์ จ ะประสบความทุก ข์ ห รื อ
โชคชะตาที่เลวร้ าย แต่ก็เป็ นความทุกข์ที่เกิดขึ ้นกับผู้คนมากมายเช่นกัน กระทั่งบางรายก็ประสบ
เหตุการณ์ที่รุนแรงและเลวร้ ายยิ่งกว่าเสกสรรค์ อีกทัง้ ความทุกข์ดงั กล่าวก็ เป็ นเรื่ องธรรมดาของ
ชีวิต ในขณะที่ อีกด้ านของชีวิตเสกสรรค์ก็ได้ รับโอกาสที่ ดีก ว่าผู้อื่น เรี ยกได้ ว่าเป็ นบุคคลหนึ่งที่
ประสบความสําเร็จในชีวิต แต่เสกสรรค์กลับเลือกนําเสนอภาพตัวแทนในด้ านที่เป็ นคนทุกข์และ
โชคร้ ายกับชะตาชีวิตให้ มีความโดดเด่น อันแสดงให้ เห็นถึงการเลือกประกอบสร้ างและนําเสนอ
อัตลักษณ์ให้ เป็ นไปตามที่ตนเองต้ องการ
จะเห็นว่าเรื่ องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล เป็ นพืน้ ที่ ให้ ผ้ สู ร้ าง
เรื่องเล่าซึ่งในที่นี ้ก็คือเสกสรรค์เลือกเหตุการณ์ซึ่งเป็ นเพี ยงส่วนเสี ้ยวของชีวิตมานําเสนอ เพื่อให้
เกิดภาพตัวแทนอันเป็ นการจําลองตนเองเสมือนว่าคือทุกด้ านของ “เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล” อันจะ
นํามาซึ่งการประกาศอัตลัก ษณ์ ของตนเองให้ สังคมได้ รับรู้ ความน่าสนใจจึงอยู่ที่ว่าเสกสรรค์
ประกอบสร้ างอัตลักษณ์ ให้ กับตนเองผ่านภาพตัวแทนในเรื่ อ งเล่าไว้ อย่างไร และใช้ ก ลวิธีใดใน
การประกอบสร้ างอัตลักษณ์เหล่านัน้
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล ที่ปรากฏผ่านภาพตัวแทนในเรื่ องเล่า
จากประสบการณ์ชีวิต
2. เพื่อศึกษากลวิธีที่เสกสรรค์ ประเสริฐกุลใช้ ในการประกอบสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์
ผ่านภาพตัวแทนในเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิต
3. สมมติฐานของการวิจัย
เสกสรรค์ ประเสริฐกุลประกอบสร้ าง ปรับเปลี่ยน และนําเสนออัตลักษณ์ของตนเองผ่าน
พืน้ ที่ ท างวรรณกรรม โดยใช้ ก ลวิธีท างภาษาและวรรณศิลป์ สร้ างภาพตัวแทนในเรื่ องเล่าจาก
ประสบการณ์ชีวิต
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4. ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ กําหนดขอบเขตของการศึกษาโดยจะศึกษาเฉพาะเรื่ องเล่าจาก
ประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล ที่ได้ นํามาพิมพ์รวมเล่มโดยสํานักพิมพ์สามัญชน เป็ น
งานที่ ส ร้ างขึน้ จากเรื่ อ งราวที่ เ กิ ด ขึน้ จริ ง (non - fiction) มี เ นื อ้ หาถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวจาก
ประสบการณ์ชี วิตของเสกสรรค์ในแง่มมุ ต่างๆ เป็ นสําคัญ โดยเนือ้ หาดังกล่าวว่าด้ วยเรื่ องราว
ประวัติชีวิตส่วนตัว ประสบการณ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น รวมทังการแสดงความคิ
้
ดเกี่ยวกับชีวิต แง่มมุ
ทางความคิดที่ลึกซึง้ อันเกิดจากประสบการณ์ชีวิตเหล่านัน้ และเป็ นเรื่ องเล่าที่เขียนหรื อตีพิมพ์
ครัง้ แรกในช่วงเวลาตังแต่
้ พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่เสกสรรค์ยุติบทบาทนักต่อสู้
ทางการเมือง และเริ่มสร้ างงานวรรณกรรมอย่างจริงจังจนกระทัง่ ได้ รับรางวัลศิลปิ นแห่งชาติ สาขา
วรรณศิลป์ ในปี พ.ศ. 2552
เรื่ องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล ที่ผ้ วู ิจัยนํามาศึกษามีจํานวน
11 เล่ม ดังต่อไปนี ้
1. มหาวิทยาลัยชีวิต
2. เดินป่ าเสาะหาชีวิตจริง
3. เร่ร่อนหาปลา
4. เพลงเอกภพ
5. ทางทากและสายนํ ้าเชี่ยว
6. ห้ วงยามแห่งความพ่ายแพ้
7. วิหารที่วา่ งเปล่า
8. ผ่านพบไม่ผกู พัน
9. วันที่ถอดหมวก
10. ผ่านพ้ นจึงค้ นพบ
11. บุตรธิดาแห่งดวงดาว
5. วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการวิจัยเอกสาร (documentary research) และเสนอผลการวิจัยใน
รู ป แบบพรรณนาวิเ คราะห์ (descriptive analysis) โดยมี ขัน้ ตอนและวิ ธีดํ า เนิ น การศึก ษา
ดังต่อไปนี ้
1. กําหนดโครงร่างของงานวิจยั
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2. รวบรวมตัวบท เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาวรรณกรรมของเสกสรรค์
ประเสริ ฐกุล ในประเด็น ต่างๆ เอกสารและงานวิจัยที่เ กี่ย วข้ องกับอัตลัก ษณ์ ภาพตัวแทน และ
เรื่องเล่า
3. วิเคราะห์ข้อมูลตามความมุง่ หมายของการศึกษา
4. สรุปผลและนําเสนอผลการวิจยั ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์
6. นิยามศัพท์ เฉพาะ
อัตลักษณ์ หมายถึง ความรู้สกึ นึกคิดที่ปัจเจกบุคคลหรือกลุม่ มีตอ่ ตนเอง เกิดจากการตัง้
คําถามและให้ นิยามตนเองว่า ฉัน/เราเป็ นใคร แสดงออกมาในด้ านใด เหมือนหรือแตกต่างกับผู้อื่น/
กลุม่ อื่นอย่างไร เกิดขึ ้นจากการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวเรากับผู้อื่น เป็ นมุมมองที่เกิดขึ ้นจากการ
มองตัวเราเองและผู้อื่นมองเรา อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งตายตัว สามารถสร้ างและเปลี่ยนแปลงได้ ความ
ตระหนักรู้และการระบุอตั ลักษณ์ของตนเองได้ เป็ นการกําหนดตําแหน่งแห่งที่ในสังคม และเป็ น
หลักยึดในการดําเนินชีวิต
ภาพตั วแทน หมายถึง ภาพจํ าลองของสรรพสิ่ง มีคุณ สมบัติเ พี ยงคล้ ายคลึงกับภาพ
ต้ นแบบเท่านัน้ เนื่องจากถูกสื่อกลางในการนําเสนอบิดเบือนไป ภาพตัวแทนเป็ นการประกอบสร้ าง
โดยเลือกคุณลักษณะบางประการของภาพต้ นแบบมาขับเน้ น แล้ วนําเสนอออกมาให้ เสมือนว่าคือ
ความจริงทังหมดทุ
้
กด้ านของสิ่งนัน้
เรื่องเล่ า หมายถึง เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ร้อยเรียงกัน หมายรวมถึงทังเรื
้ ่องที่เกิดขึ ้นจริ ง
และเรื่องที่แต่งขึ ้น ที่ถกู นํามาเล่าโดยผู้เล่าเรื่อง
กลวิธีทางวรรณศิลป์ หมายถึง การใช้ ภาษาอย่างมีศิลปะทําให้ เกิดจินตภาพและอารมณ์
ความรู้สกึ เป็ นการเพิ่มนํ ้าหนักและเน้ นยํ ้าเพื่อให้ เรื่องราวที่กําลังนําเสนอมีความชัดเจนและเด่นชัด
มากยิ่งขึ ้น อันจะมีผลต่อการสร้ างและขับเน้ นภาพตัวแทนของเสกสรรค์ ประเสริ ฐกุลในเรื่ องเล่า
กลวิธีทางวรรณศิลป์ดังกล่าว ได้ แก่ ภาพพจน์ และนํ ้าเสียง
7. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ เห็นอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลที่ปรากฏผ่านภาพตัวแทนในเรื่องเล่าจาก
ประสบการณ์ชีวิต
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2. ทําให้ เห็นกลวิธีที่เสกสรรค์ ประเสริฐกุลใช้ ในการประกอบสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์
ผ่านภาพตัวแทนในเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิต
3. ทําให้ เห็นพลังแห่งวรรณกรรมและวรรณศิลป์ในฐานะที่เป็ นพื ้นที่ และเป็ นเครื่องมือของ
นักเขียนในการประกอบสร้ าง ปรับเปลี่ยน และนําเสนออัตลักษณ์ของตนเอง

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
การวิเคราะห์เรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวติ ของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลผู้วิจัยได้ นําแนวคิด
และทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ ประกอบด้ วยแนวคิดเกี่ยวกับอัตลัก ษณ์ แนวคิดเกี่ยวกับภาพตัวแทน
และแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเล่า ส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องนัน้ ผู้วิจัยจะนําเสนอให้ เห็นถึงงานวิจัยที่นํา
แนวคิดเหล่านี ้มาประยุกต์ใช้ รวมทัง้ การศึกษาวรรณกรรมของเสกสรรค์ ประเสริ ฐกุลในประเด็น
ต่างๆ ที่ผา่ นมา ในบทนี ้ผู้วิจยั จึงแยกเป็ น 2 ประเด็นด้ วยกัน คือ
1. แนวคิดและทฤษฎี
2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
1. แนวคิดและทฤษฎี
การวิจัย เรื่ อ ง “การประกอบสร้ างอัตลัก ษณ์ ข องนัก เขีย น: กรณี ศึก ษาเรื่ องเล่า จาก
ประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล” ผู้วิจัยได้ นําแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องมา
ประยุกต์เพื่อเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ ดังนี ้
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ (Identity)
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับภาพตัวแทน (Representation)
1.3 แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเล่า (Narrative)
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ (Identity)
ผู้วิจยั ได้ นําแนวคิดเรื่อง “อัตลักษณ์” มาใช้ ในการวิเคราะห์เรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิต
ของเสกสรรค์ ประเสริ ฐ กุล เพื่ อ ให้ เ ห็น ถึ งความหมาย กระบวนการสร้ างและนํ าเสนอ และ
ความสําคัญของอัตลักษณ์โดยเฉพาะอัตลักษณ์ในระดับปั จเจกบุคคล
ความหมายของอัตลักษณ์ได้ มีผ้ กู ล่าวถึงและให้ นิยามไว้ ดังต่อไปนี ้
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ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์1 กล่าวว่า อัตลักษณ์ (Identity) นัน้ มีรากศัพท์มาจากคําว่า Identitas
ในภาษาลาติน เดิมใช้ คําว่า Idem ซึ่งมีความหมายว่า เหมือนกัน (the same) อัตลักษณ์เป็ นคําที่
ใช้ กนั โดยทัว่ ไปตังแต่
้ สมัยศตวรรษที่ 20 เป็ นต้ นมา
แนวความคิด เรื่ อ งอัตลัก ษณ์ มีจุดเริ่ ม ต้ น และพัฒ นาขึน้ มาจากสํา นัก ปฏิสัมพัน ธ์ เ ชิ ง
สัญลักษณ์ (Symbolic Interaction) โดย จอร์จ เฮอร์เบิร์ต มีด (George Herbert Mead) กล่าวว่า
ตัวตน (self) เป็ นความสามารถของมนุษ ย์ ใ นการคิดคํานึงถึงธรรมชาติและสังคมรอบตัวผ่าน
การสื่อสารและภาษา โดยตัวตนนันเกิ
้ ดจากการได้ รับอิทธิพลมาจาก 2 ทาง คือ อิทธิพลของตนเอง
ซึ่งเรียกว่า “I” เป็ นพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลนัน้ หรือตัวตนในความคิดของตนเอง
และอิทธิพลจากสังคมซึ่งเรี ยกว่า “Me” เป็ นพฤติกรรมที่เกิดจากการปฏิสมั พันธ์กับผู้อื่นในสังคม
หรือตัวตนในความคิดของผู้อื่น
ทัง้ I และ Me ต่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันตลอดเวลา โดย I จะทําหน้ าที่เชื่ อมร้ อย Me ที่
หลากหลายเข้ าด้ วยกัน ตัวตนจึงยื ดขยายได้ ตามขอบเขตของความสัมพัน ธ์ที่ตัวเรามีต่อสิ่งอื่น
และขอบเขตความสัมพันธ์นัน้ ก็อาจเลื่อนไหลไปมาได้ ทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่กับตัวแปรทางสังคม เช่น อายุ
เพศ เชื ้อชาติ เป็ นต้ น2 อาจกล่าวได้ ว่าแนวความคิดเรื่ องตัวตนที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการที่ I และ
Me มีป ฏิสัมพัน ธ์ ต่อกัน ดัง กล่าว เป็ นรากฐานความคิดที่ สําคัญ ในการอธิ บายความคิดเรื่ อ ง
อัตลักษณ์ในเวลาต่อมา
พิศิษฎ์ คุณวโรตม์3 มองว่า อัตลักษณ์ คือ ความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเองว่า “ฉันคือ
ใคร” ซึ่งจะเกิดขึ ้นจากการปฏิสงั สรรค์ระหว่างตัวเรากับบุคคลอื่น ผ่านการมองตนเองและคนอื่น
มองเราในขณะนัน้ อัตลัก ษณ์ ต้องการความตระหนัก (awareness) และพืน้ ฐานของการเลือก
บางอย่าง คือมีการแสดงตัวตนกับ อัตลักษณ์ที่ เราเลือ ก โดยที่ความสําคัญ ของการแสดงตัวตน
(marking oneself)นันคื
้ อสามารถบอกหรือระบุได้ วา่ ตนเองมีอตั ลักษณ์เหมือนกับกลุม่ หนึ่งอย่างไร
1

ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ , รหัสชุ มชน: พืน้ ที่ อัตลักษณ์ ภาพแทนความจริ ง และหลังสมัยใหม่ , พิมพ์ ครั ง้ ที่ 2

(สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550), 30.
2

อภิญญา เฟื่ องฟูสกุล, อัตลักษณ์ (กรุ งเทพฯ: คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สํานักงาน

คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ, 2546), 26.
3

พิศิษฎ์ คุณวโรตม์, “อัตลักษณ์ และกระบวนการต่อสู้เพื่อชีวิตของผู้ติดเชื ้อ HIV” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต

สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2545), 5.
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และแตกต่างกับกลุม่ อื่นอย่างไร
ทํานองเดีย วกันกับพัฒนา กิ ติอาษา 4 ที่อธิ บายเกี่ย วกับอัตลักษณ์ ไว้ ว่า อัตลักษณ์เ ป็ น
เรื่ องราวการตังคํ
้ าถามและให้ นิ ยามตนเองว่า “ตัวเราคือใคร” เป็ นเรื่ องของการค้ น หา ยื น ยัน
ท้ าทาย หรือตรวจสอบความเป็ นตัวตนทังในระดั
้
บบุคคลและระดับสังคม
เมื่อบุคคลตังคํ
้ าถามกับตนเองว่า “ฉันคือใคร” คําตอบที่ได้ รับนัน้ จะมีที่มาจาก 2 ทาง คือ
คําตอบจากตัวเอง (private) และจากสาธารณะ (public) กล่าวคือ คําตอบจากตัวเองนัน้ คือ
ลัก ษณะที่ บุคคลนิ ย ามตัว เองว่า คือ ใคร ซึ่ งเป็ นรู ป แบบของอัต ลัก ษณ์ ส่วนบุคคล (personal
identity) ขณะที่ คําตอบจากสาธารณะหรื อสังคมนัน้ คือภาพลัก ษณ์ ที่ ค นอื่น มี ต่อบุค คลหนึ่ ง
เรียกว่าเป็ นรูปแบบของอัตลักษณ์ทางสังคม (social identity) ของบุคคลผู้นนั ้ ที่ได้ มาจากการมอง
ของผู้อื่น5
อัต ลัก ษณ์ ส่ว นบุค คลและอัต ลัก ษณ์ ท างสัง คมของบุค คลนัน้ ในบางกรณี ก็ อ าจไม่
สอดคล้ องกันเสมอไป เนื่องจากเป็ นการตัดสินตามสายตาของผู้มองที่แตกต่างกัน และหากบุคคล
ผู้นัน้ เห็น ว่าอัตลัก ษณ์ ที่นิ ยามให้ กับ ตนเองเป็ นสิ่งที่ ไม่ถูก ต้ อง หรื อไม่ได้ รับความเชื่ อถื อ ก็อาจ
ปกปิ ดอัต ลัก ษณ์ ส่ว นบุคคลด้ า นที่ เ บี่ ย งเบนหรื อ ผิด ไปจากบรรทัด ฐานของสังคม และสร้ าง
ภาพลักษณ์ตอ่ สังคมภายนอกเพื่อให้ เกิดอัตลักษณ์ในทางบวกขึ ้นมา6
อัตลักษณ์เกี่ยวพันกับเรื่องการสื่อสาร7 ด้ านหนึ่งของอัตลักษณ์จึงเป็ นปฏิสมั พันธ์ที่เรารู้สกึ
ว่าเราเป็ นพวกเดียวกับผู้อื่น (self - ascription) และอีกด้ านหนึ่งผู้อื่นก็ร้ ูสึกเช่นเดียวกับเราด้ วย
(ascription by others) เช่นนันแล้
้ ว อัตลักษณ์จึงเป็ นการสื่อสารเพื่อกําหนดขอบเขตว่าเราเป็ นใคร
เหมือนหรือแตกต่างกับคนอื่นอย่างไร และมีใครเป็ นสมาชิกในกลุม่ เดียวกันกับเราบ้ าง
4

พัฒนา กิติอาษา, คนพันธุ์ป๊อป: ตัวตนคนไทยในวัฒนธรรมสมัยนิยม (กรุ งเทพฯ: ศูนย์ มานุษยวิทยาสิรินธร

(องค์การมหาชน), 2546), 20 – 23.
5
6

พิศิษฎ์ คุณวโรตม์, “อัตลักษณ์ และกระบวนการต่อสู้เพื่อชีวิตของผู้ติดเชื ้อ HIV”, 7.
บงกชมาศ เอกเอี่ย ม, “เกย์ : กระบวนการพัฒนาและธํ า รงเอกลัก ษณ์ รั ก ร่ ว มเพศ” (วิ ท ยานิพ นธ์ ป ริ ญ ญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2532), 21.
7

พจมาน มูลทรั พ ย์ , “เรื่ องเล่า ของเกย์ ในชุมชนวรรณกรรมออนไลน์ : กรณี ศึกษากลุ่ม “บลูสกาย โซไซตี”้ ใน

www.pantip.com” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ,
2551), 35.
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นักวัฒนธรรมศึกษาเชื่อว่ากระบวนการหนึ่งที่คนเราก่อรูปหรื อประกอบสร้ างอัตลักษณ์
ขึ ้นมานัน้ สามารถดูได้ จากกิจกรรมการบริโภคในชีวิตประจําวันของผู้คน ไม่วา่ จะเป็ นการแต่งกาย
การใช้ เวลาว่าง รสนิยม รูปแบบการใช้ ชีวิต กระทัง่ ภาษาในการพูด
อัตลัก ษณ์ แ บ่ง ออกเป็ น 2 ระดับ 8 คือ อัต ลัก ษณ์ ใ นระดับ ปั จ เจกบุค คล (Individual
Identity) และอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม (Collective Identity) อัตลักษณ์ในระดับปั จเจกบุคคลนัน้
คือ การนิยามตนเองว่าเราเป็ นใคร โดยจะเกิดขึ ้นเมื่อเรามีปฏิสมั พันธ์หรื อสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ
และบุคคลหนึ่งก็อาจมีได้ ห ลายอัตลักษณ์ ขณะที่อตั ลัก ษณ์ร่วมของกลุ่ม คือ กลุ่มคนหนึ่งๆ ที่ มี
อัตลักษณ์ร่วมกัน ซึ่งอัตลักษณ์ของกลุม่ นันจะถู
้ กสร้ างขึ ้นบนพืน้ ฐานความเหมือนกันของสมาชิก
ภายในกลุ่ม ความเหมือนที่ มีร่ว มกัน นี เ้ ป็ นอะไรก็ได้ อาทิ อาชี พ ภาษา ศาสนา หรื ออุดมคติ
อุดมการณ์ทางการเมือง เป็ นต้ น ซึ่งเมื่อถูกสร้ างขึ ้นบนพื ้นฐานความเหมือนกันของกลุม่ แล้ ว ก็ย่อม
มีความแตกต่างกับกลุม่ อื่นมาเป็ นตัวกําหนดอัตลักษณ์เฉพาะกลุม่ ของตนด้ วย
แมคลุคซี (Maclucci)9 อธิบายเกี่ยวกับอัตลักษณ์ร่วมว่าเป็ นกระบวนการสร้ างสํานึกร่วม
ของกลุ่มต่างๆ ในสังคม ทําให้ สมาชิ ก ในกลุ่มตระหนัก ถึงลัก ษณะร่วมดัง กล่าว และเข้ าใจว่า
“พวกเรา” แตกต่างกับ “พวกเขา” สํานึกร่วมของกลุม่ นีส้ ามารถสร้ างและปรับเปลี่ยนได้ โดยอาศัย
สัญลักษณ์ที่ สร้ างขึ ้นในระบบวัฒนธรรมของกลุ่ม เช่นนัน้ แล้ วสังคมและวัฒนธรรมจึงมีบทบาท
สําคัญในการสร้ าง ดํารงรักษา และปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์โดยตรง
ดังนัน้ ลักษณะสําคัญของอัตลักษณ์ คือ สัญลักษณ์ (symbol) ที่จะใช้ แสดงตน เช่น เข็มโรงเรี ยน ภาษา เสือ้ ผ้ าที่ สวมใส่ รู ปแบบการใช้ ชี วิต เป็ นต้ น ซึ่งสัญลักษณ์และการเป็ นตัวแทน
(representations) นัน้ เป็ นสิ่งสําคัญที่จะแสดงให้ เห็นถึงแนวทางที่เรามีอตั ลักษณ์ร่วมกับบุคคล
บางคน และแยกแยะตัวเราด้ วยความแตกต่างกับคนอื่น
อัตลักษณ์ จึงเป็ นเรื่ องของมุมมองที่เ รามีต่อตนเองและมุมมองของผู้อื่น ที่มีต่อเรา เป็ น
การกําหนดตําแหน่งแห่งที่ (position) ที่ระลึกรู้ทางสังคม ซึ่งเป็ นสิ่งที่คนอื่นรับรู้ด้วย มิใช่ตวั เรารับรู้
8

ประสิทธิ ์ ลีป รี ชา, “การสร้ างและสืบทอดอัต ลักษณ์ ของกลุ่ม ชาติ พันธุ์ ม้ง,” ใน วาทกรรมอัต ลักษณ์ , วิภาส

ปรัชญาภรณ์ , บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2547), 31 -72.
9

พจมาน มูลทรั พ ย์ , “เรื่ องเล่า ของเกย์ ในชุมชนวรรณกรรมออนไลน์ : กรณี ศึกษากลุ่ม “บลูสกาย โซไซตี”้ ใน

www.pantip.com”, 36.
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เพียงฝ่ ายเดียว แต่กระนันมุ
้ มมองดังกล่าวก็อาจไม่สอดคล้ องกันเสมอไป10 อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นการ
กําหนดตําแหน่งของตนเองในสังคม และช่วยเชื่อมโยงเราเข้ ากับผู้อื่นในสังคม
จากนิ ย ามต่า งๆ เกี่ ย วกับ อัต ลัก ษณ์ ที่ มี ผ้ ูไ ด้ ก ล่า วข้ า งต้ น เมื่ อ พิ จ ารณาจะเห็ น ว่า มี
ความหมายเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน คือ อัตลักษณ์ไม่วา่ ในระดับปั จเจกบุคคลหรืออัตลักษณ์ร่วม
ของกลุม่ ต่างก็เป็ นเรื่ องของการพิจารณาตนเอง ที่เกิดขึ ้นจากการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวเรากับ
ผู้อื่น เป็ นมุมมองที่เกิดขึ ้นจากการมองตัวเราเองและผู้อื่นมองเรา เป็ นการพิจารณาเพื่อตังคํ
้ าถาม
และให้ นิย ามตนเองว่าฉันหรื อกลุ่มเราเป็ นใคร แสดงออกมาให้ เ ห็น ในด้ านใด และเหมือนหรื อ
แตกต่างกับผู้อื่นหรื อกลุ่มอื่นอย่างไร ซึ่งการตระหนักรู้ถึงอัตลักษณ์ ระบุ และบอกถึงตัวเราหรื อ
กลุม่ เราได้ เช่นนี ้ ก็เป็ นการกําหนดตําแหน่งแห่งที่ในสังคม
อัตลัก ษณ์ ไม่ใ ช่สิ่งที่ ต ายตัว มั่นคง และมิได้ ดําเนิ น ควบคู่ไปกับการดําเนิ น ชี วิต โดยไม่
เปลี่ยนแปลง แต่อัตลักษณ์ นัน้ เป็ นสิ่งที่ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เสมอและเกิ ดขึ ้นอยู่ตลอดเวลา
ดังที่ สจ๊ วต ฮอลล์ (Stuart Hall)11 อธิบายว่าอัตลักษณ์ เป็ นเพียงชิน้ ส่วนหลายๆ ชิน้ ที่ถูกประกอบ
รวมขึ น้ มาในบริ บ ทต่า งๆ เป็ นสิ่ ง ที่ ขึ น้ อยู่กั บ บริ บ ทเวลาและสถานที่ เปลี่ ย นแปลงไปตาม
สภาพการณ์รอบข้ างและแง่มมุ ที่หลากหลาย อาทิ ฐานะทางสังคม เพศ อุดมการณ์ทางการเมือง
เป็ นต้ น
ดังนัน้ อัต ลัก ษณ์จึงไม่ได้ ดํารงอยู่ถ าวรตายตัว หากแต่เ ป็ นสิ่งที่มีก ารเปลี่ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลา เป็ นสถานะที่ไม่แน่นอน คงที่ ดังนันในการศึ
้
กษาอัตลักษณ์ความสําคัญจึงอาจจะไม่ได้
อยู่ที่การตังคํ
้ าถามว่า “เราคือใคร” อีกต่อไป หากแต่อยู่ที่การตังคํ
้ าถามว่า “เราอาจจะเป็ นอะไร”
“เราถูกนําเสนออย่างไร” หรือ “เรานําเสนอตัวเราเองอย่างไร” มากกว่า12
ยิ่งไปกว่านัน้ ในปั จ จุบัน บุคคลเริ่ มที่ จะยึดโยงกับ อัตลัก ษณ์ บ างอย่างโดยรู้ตัวมากขึน้
เพื่อให้ เป็ นหลักยึดในการดํารงชีวิต เช่น บุคคลหนึ่งปฏิเสธที่จะใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่ใช่เพราะไม่
10

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

2000), อ้ างถึ งใน พิศิ ษฎ์ คุณวโรตม์ , “อัตลักษณ์ และกระบวนการต่อสู้เพื่อชีวิตของผู้ติดเชือ้ HIV” (วิทยานิพ นธ์ ป ริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2545), 6.
11

ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์, รหัสชุมชน: พืน้ ที่ อัตลักษณ์ ภาพแทนความจริง และหลังสมัยใหม่ , 32.

12

สุรเดช โชติอดุ มพันธุ์, “ลับแล, แก่งคอย: เรื่ องเล่า อัตลักษณ์ ปิ ตาธิ ปไตย,” วารสารภาษาและหนังสือ 40,

(2552): 113.

16

จําเป็ นต้ องใช้ หากเป็ นเพราะต้ องการสร้ างอัตลักษณ์ของคนที่ตอ่ ต้ านการพัฒนาทางเทคโนโลยี13
อัตลักษณ์จึงกลายเป็ นเรื่องของการประกอบสร้ างให้ เป็ นไปตามความต้ องการของแต่ละ
บุคคลมากขึ ้น เป็ นความตังใจหรื
้
อจงใจที่จะสร้ างอัตลักษณ์หนึ่งๆ ขึ ้นมาให้ ตนเองได้ ยึดโยงเพื่อเป็ น
หลักในการดําเนินชีวิต และมีความเกี่ยวข้ องกับการนําเสนออัตลักษณ์ดงั กล่าวให้ ปรากฏเป็ นที่รบั รู้
กระบวนการสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์อาจเกิดขึ ้นได้ หลายรูปแบบ14 แต่โดยรวมแล้ วจะ
เกิดขึ ้นจากการสรรหาความแตกต่าง (difference) ระหว่าง “ความเป็ นเรา” กับ “ความเป็ นอื่น” เช่น
การกําหนดอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ อาจใช้ เส้ นพรมแดนบนแผนที่ ภาษา การแต่งกาย หรื ออาหาร
มาเป็ นองค์ประกอบในการสรรหาความแตกต่าง โดยส่วนใหญ่แล้ วความแตกต่างดังกล่าวมักจะทํา
ให้ เกิดขัวตรงข้
้
าม (binary opposition) เช่น คนผิวขาว – คนผิวดํา คนกินหมาก – คนไม่กินหมาก
เป็ นต้ น จากนันจะพยายามแบ่
้
งแยกและจัดความเป็ นตัวเราและความเป็ นอื่นให้ ลงช่องที่แตกต่าง
ดังกล่าว และที่สําคัญการแบ่งแยกในลักษณะขัวตรงข้
้
ามเช่นนีก้ ็มกั จะมีการให้ คณ
ุ ค่ากับด้ านใด
ด้ านหนึ่งด้ วยเสมอ
นอกจากจะอาศัยการสรรหาความแตกต่างแล้ ว กระบวนการสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์
ยังต้ องอาศัยระบบการแบ่งแยก (classificatory systems) ด้ วย15 เช่น ในเรื่ องชนชัน้ อาจใช้ เงิน
หรือสถานะทางสังคมเข้ ามาเป็ นมาตรฐานในการแบ่งแยก ซึ่งแบ่งได้ เป็ นชนชันสู
้ ง ชนชันกลาง
้
และ
ชนชันกรรมาชี
้
พ อีกทังมี
้ การให้ คณ
ุ ค่าในการแบ่งแยกดังกล่าวด้ วย
จากที่ก ล่าวมาทัง้ หมดจะเห็นว่า “อัตลักษณ์ ” เป็ นเรื่ องของการตังคํ
้ าถามและให้ นิยาม
ตนเองไม่ว่าจะเป็ นในระดับปั จเจกบุคคลหรื อระดับกลุ่ม ว่าเราเป็ นใคร แสดงออกมาในด้ านใด
และเหมือนหรื อแตกต่างกับ คนอื่น กลุ่มอื่นอย่างไร อัตลักษณ์ นนั ้ เป็ นสิ่งที่ เลื่อนไหล ไม่ต ายตัว
สามารถเปลี่ย นแปลงได้ และที่ สําคัญ อัตลัก ษณ์ เ ป็ นสิ่ งที่สามารถประกอบสร้ างและนํ าเสนอ
ออกมาให้ เห็นได้ ด้วยการสรรหาความแตกต่าง และการแบ่งแยก “เรา” กับ “เขา” เมื่อเป็ นเช่นนี ้แล้ ว
บุคคลก็สามารถประกอบสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์ ซึ่งเป็ นความตังใจสร้
้
างอัตลักษณ์ที่ตนเอง
ต้ องการยึดโยงขึ ้นมาได้ เพื่อให้ เป็ นหลักยึดในการดําเนินชีวิต

13

สุรเดช โชติอดุ มพันธ์ , วาทกรรม ภาพแทน และอัตลักษณ์ .

14

เรื่ องเดียวกัน.

15

เรื่ องเดียวกัน.

17

1.2 แนวคิดเกี่ยวกับภาพตัวแทน (Representation)
ผู้วิจยั นําแนวคิดเรื่องภาพตัวแทนมาใช้ วิเคราะห์เรื่ องเล่าจากประสบการณ์ชีวิต เรื่ องเล่า
ของเสกสรรค์นนสร้
ั ้ างขึ ้นจากประสบการณ์ชีวิตด้ านต่างๆ เป็ นเสมือนการถ่ายทอดและนําเสนอให้
เห็นถึงความเป็ น “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” เป็ นภาพเสกสรรค์ที่ปรากฏในเรื่ องเล่าอันแสดงให้ เห็น
ถึงอัตลักษณ์ของตนเอง
คําว่า “ภาพตัวแทน” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า representation ซึ่งนอกจากคําว่าภาพ
ตัวแทนแล้ ว บางครัง้ ก็มีผ้ ใู ช้ คําว่า “ภาพแทน” และ “ภาพเสนอ” ซึ่งสื่อความหมายเดียวกัน และคํา
ว่า representation นอกจากจะหมายถึงภาพที่มองเห็น รับรู้ได้ แล้ ว ยังมีความหมายครอบคลุมถึง
กระบวนการในการนําเสนอภาพตัวแทนด้ วย16
ภาพตัวแทน คือ ภาพจําลองของสรรพสิ่ง รวมไปถึงความรู้ ความคิดของมนุษย์ 17 ซึ่งภาพ
ตัว แทนที่ เ ป็ นการจํ าลองภาพของบุคคลนัน้ ๆ ก็เ ป็ นการประกอบสร้ างขึน้ มา ดังที่ ก าญจนา
แก้ วเทพ18 ได้ อธิบายถึงการสร้ างภาพตัวแทนไว้ วา่
...ทฤษฎีเรื่องภาพตัวแทนเชื่อว่าความจริงไม่ได้ ดํารงอยู่ แต่ขึ ้นอยู่กับการประกอบสร้ างขึ ้น
มาโดยคนและสังคม เช่น ในกรณีของภาพตัวแทนโสเภณีในละครโทรทัศน์นั ้น มักจะถูก
ประกอบสร้ างให้ เป็ นภาพแบบฉบับ (typical) ของผู้หญิงที่แต่งตัวจัดจ้ าน แต่งหน้ าฉูดฉาด
พูดจาไม่ไพเราะหู และเป็ นผู้หญิงที่ไม่ดีของสังคม...

ภาพตัวแทนจึงไม่ใช่การสะท้ อนความเป็ นจริง หากแต่เป็ นการประกอบสร้ างขึ ้น
ในวิชาสื่อศึกษา (Media Studies)19 การนําเสนอภาพตัวแทนนัน้ เป็ นการนําความจริ ง
หรือ “ภาพต้ นแบบ” มานําเสนอซํา้ อีกครัง้ โดยที่ในการนําเสนอภาพตัวแทนดังกล่าวไม่สามารถ
นําเสนอออกมาได้ ตรงกับภาพต้ นแบบดังเดิ
้ ม เนื่องจากการนําเสนอภาพตัวแทนนัน้ เป็ นการนํ า
16

วันชนะ ทองคําเภา, ภาพตัวแทนของสมเด็จพระมหาธรรมราชาในวรรณกรรมไทย (กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2554), 13.
17

ธเนศ วงศ์ ย านนาวา, “ภาพตัว แทน แทนสิ่งที่แทนไม่ได้ ,” จุ ลสารไทยคดี ศึกษา 12, 1(สิง หาคม – ตุลาคม

2543): 16 – 18, อ้ างถึงใน กษริ น วงศ์ กิตติชวลิต, “ภาพตัวแทนของพระสุริโยทัยในวรรณกรรมไทย” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2552), 21.
18

กาญจนา แก้ วเทพ, สายธารแห่ ง นั ก คิดทฤษฎีเ ศรษฐศาสตร์ การเมื อ งกั บ สื่อ สารศึกษา (กรุ ง เทพฯ:

ภาพพิมพ์, 2551), 687.
19

กาญจนา แก้ วเทพ, “สือ่ และวัฒนธรรมศึกษากับสังคมไทย,” 14.

18

ภาพต้ นแบบมานําเสนอครัง้ ใหม่ ดังนัน้ ภาพที่ถกู นําเสนอออกมาจึงมิได้ มีคณ
ุ สมบัติเท่าเทียมกับ
ความจริงดังเดิ
้ ม หากเป็ นได้ เพียง “ตัวแทน” ที่ “คล้ ายคลึง” กับความจริงหรือภาพต้ นแบบเท่านัน้
เช่น นัน้ แล้ ว ภาพตัวแทนจึงมิใ ช่ภาพดัง้ เดิมที่ เคยเป็ นหรื อมีอยู่ แต่เ ป็ นภาพที่ เกิ ดจาก
การสร้ างขึน้ ใหม่ และภาพตัวแทนดัง กล่าวจะมีลัก ษณะอย่ างไรนัน้ ก็ขึน้ อยู่กับ ว่าถูก นํ าเสนอ
อย่างไร หรือถูกนิยามอย่างไร ดังที่สํานักปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) ได้ อธิบายไว้ วา่
...ภาพตัวแทน มิใช่สงิ่ ที่เคยเป็ นอยู่ หรือมีอยู่ แต่เป็ นผลผลิตของการประกอบสร้ างขึ ้นใหม่
ตลอดเวลา ภาพตัวแทนจะมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร จึงขึ ้นอยู่กบั ว่าภาพนั ้นจะถูกนําเสนอ
ออกมาอย่างไร หรือกล่าวในแง่ของภาษาคือ ภาพตัวแทนนั ้นถูกนิยาม หรือถูกเล่าเรื่องใน
ลักษณะใด...

สาเหตุที่ภาพตัวแทนมีคณ
ุ สมบัติเพียงคล้ ายคลึง และแปรเปลี่ยนไปจากภาพต้ นแบบนัน้
เนื่องจากคุณสมบัติบางประการได้ ถกู “สื่อกลาง” ที่ใช้ ในการนําเสนอบิดเบือนภาพต้ นแบบไป ซึ่ง
สื่อกลางที่เป็ นเครื่องมือในการนําเสนอดังกล่าวนันเป็
้ นอะไรก็ได้ ที่สามารถใช้ ในการนําเสนอได้ ไม่
ว่าจะเป็ น ภาพวาด โทรทัศน์ วิทยุ หรื อภาษา ก็ล้วนแล้ วแต่เป็ นสื่อในการนําเสนอภาพตัวแทนได้
ทังสิ
้ ้น
ไมเคิล โอ ชอจ์เนสซี (Michael O’ Shaughnessy) และ เจน สเตดเลอร์ (Jane Stadler)20
ได้ แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง “ภาพต้ นแบบ สื่อ และภาพตัวแทน” ไว้ ดงั นี ้
“ความสัมพันธ์ ระหว่าง ภาพต้ นแบบ สื่อ ภาพตัวแทน”
การนําเสนอผ่ านสื่อ

สรรพสิ่ง /
ความเป็ น
จริ ง

(media representation)
การประกอบสร้ างโดยสื่อ

ภาพ / ตัวบท

(The world /

(media construction)

Text)

(Image /

การตีความโดยสื่อ
(media interpretation)

20

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

Oxford University Press, 2005), อ้ า งถึ งใน วัน ชนะ ทองคํา เภา, ภาพตัวแทนของสมเด็จ พระมหาธรรมราชาใน
วรรณกรรมไทย (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2554), 15.

19

จากแผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์ข้างต้ นจะเห็นว่าสิ่งต่างๆ ล้ วนถูกนําเสนอผ่านสื่อกลาง
ดังนันในกระบวนการนํ
้
าเสนอภาพตัวแทนนี ้ “สื่อ” จึงมีบทบาทในการบิดเบือนภาพของสิ่งต่างๆ
ด้ วยวิธีการดังต่อไปนี ้ คือ การนําเสนอ เป็ นการให้ ความหมายแก่สิ่งต่างๆ การประกอบสร้าง เป็ น
การดึงความหมายต่างๆ ที่มีอยู่ในวัฒนธรรมมาให้ ความหมายแก่สิ่งที่ ถูก นําเสนอ และวิธีก าร
สุดท้ าย การตีความ เป็ นการแปลความหมายของสิ่งที่นําเสนอให้ เป็ นไปในทิศทางที่ผ้ สู ่งสารเข้ าใจ
หลังจากนันเมื
้ ่อผ่านกระบวนการดังกล่าวแล้ ว ก็จะได้ ภาพ หรือ ตัวบท ซึ่งมีลกั ษณะแปรเปลี่ยนไป
จากสิ่งที่เป็ นต้ นแบบ
นอกจากนัน้ จากแผนภูมิ ความสัม พัน ธ์ จ ะเห็ น ว่าลูก ศรที่ อยู่ระหว่า งกรอบสรรพสิ่ ง /
ความเป็ นจริงกับกรอบของสื่อกลางนันเป็
้ นลูกศรสองด้ าน แสดงให้ เห็นว่าแม้ แต่ตวั ความจริ งหรื อ
ภาพต้ นแบบเองก็ถกู นําเสนอผ่านสื่อกลางเช่นกัน จึงต้ องมีลกู ศรชีก้ ลับเพื่อสื่อว่าตัวความจริ งก็มี
ที่มาจากการนําเสนอภาพตัวแทนด้ วยเช่นเดียวกัน
จะเห็นว่าในการนําเสนอภาพตัวแทนนัน้ ภาพตัวแทนที่ได้ จะมีคณ
ุ สมบัติไม่เท่าเทียมกับ
ภาพต้ นแบบดังเดิ
้ ม อันเป็ นผลมาจากสื่อกลางที่ใช้ นําเสนอ สจ๊ วต ฮอลล์ กล่าวว่า สื่อที่มีบทบาท
มากที่สดุ ในการนําเสนอภาพตัวแทนนัน้ คือ “ภาษา” เนื่องจากมนุษย์คิดและเข้ าใจสิ่งต่างๆ ผ่าน
ภาษาทังสิ
้ ้น
ในกระบวนการนําเสนอภาพตัวแทน (System of representation)21 นันมี
้ 2 ระดับด้ วยกัน
กล่าวคือ ระดับ ที่ ห นึ่ง เป็ นการนํ าเสนอภาพแทนในใจ (mental representation) คือ ความรู้
ความเข้ าใจ หรื อชุดความคิดที่มีต่อสรรพสิ่ง ทัง้ ที่ เ ป็ นรู ปธรรมและนามธรรม อาจเรี ย กว่าเป็ น
มโนทัศน์ที่มีตอ่ สรรพสิ่ง ส่วนระดับที่สองนัน้ คือ การนําเสนอภาพแทนภายนอก เป็ นการสื่อสาร
ความรู้ ความเข้ าใจ หรือชุดความคิดที่มีอยู่ในใจออกมาให้ ผ้ อู ื่นได้ รับรู้ด้วยระบบสัญญะหนึ่งๆ เช่น
ภาษา เป็ นต้ น
ภาษาจึงเป็ นสื่อที่มีบทบาทสําคัญ ในการนํ าเสนอภาพตัวแทน 22 สจ๊ วต ฮอลล์ จึงได้ ใ ห้
ความหมายของการนําเสนอภาพตัวแทนไว้ ว่า การนําเสนอภาพตัวแทนนัน้ เป็ นการใช้ ภาษาเพื่อ
กล่าวถึ งหรื อ นํ าเสนอสรรพสิ่ ง โดยที่ มีก ารเน้ นยํ า้ ความหมาย การนํ า เสนอภาพตัวแทนเป็ น
กระบวนการผลิตความหมายจากมโนทัศน์ในความคิดของเราผ่านทางภาษา ภาพตัวแทนจึงเป็ น
สิ่งที่เชื่อมโยงมโนทัศน์กบั ภาษาเข้ าด้ วยกัน
เพื่อใช้ อ้างอิงถึงโลกแห่งความจริงหรือแม้ แต่โลก
21

สุรเดช โชติอดุ มพันธุ์, วาทกรรม ภาพแทน และอัตลักษณ์ .
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วันชนะ ทองคําเภา, ภาพตัวแทนของสมเด็จพระมหาธรรมราชาในวรรณกรรมไทย, 17.
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จินตนาการ
การนํ าเสนอภาพตัวแทนจึ งมิใ ช่ก ระบวนการที่ โ ปร่ ง ใส หรื อถ่ ายทอดสิ่งต่างๆ อย่า ง
ตรงไปตรงมา หากแต่แฝงการสร้ างความหมายเอาไว้ ด้วย23 กล่าวคือ สรรพสิ่งนันมิ
้ ได้ มีความหมาย
ในตัวเอง แต่ผ้ นู ําเสนอภาพตัวแทนดังกล่าวเป็ นผู้ที่ใส่ความหมายลงไปในกระบวนการนําเสนอ
เช่นนัน้ แล้ ว ผู้นํ าเสนอจึงนับว่ามีบ ทบาทสําคัญ อย่างมาก เนื่ องจากเป็ นผู้กําหนดกรอบและให้
ความหมายกับสรรพสิ่งซึ่งมิได้ มีความหมายในตนเอง
ไม่เพียงแต่มีบทบาทในการกําหนดความหมายลงในสิ่งที่นําเสนอเท่านัน้ ทว่าผู้นําเสนอยัง
สามารถเลื อกนํ าเสนอเฉพาะด้ านที่ ต นเองต้ อ งการได้ ด้ ว ย ดังที่ นพพร ประชากุล 24 กล่าวว่า
การนําเสนอภาพตัวแทนนันจะ
้ “...เลือกเอาคุณลักษณะบางอย่างมาขับเน้ น แล้ วนําเสนอประหนึ่ง
ว่าเป็ นตัวแทนของทังหมด...”
้
การเลือกเพียงบางด้ านมาขับเน้ นและเน้ นยํ ้าให้ เสมือนว่าคือทังหมดของสิ
้
่งดังกล่าว เช่น
กรณีของคนที่เป็ นอาชญากร ในชีวิตจริงบุคคลผู้นีอ้ าจมีหลายด้ านที่ นอกเหนือไปจากการกระทํา
ความผิด เป็ นต้ นว่าเป็ นพ่อที่ดีของลูก เป็ นคนรักเพื่อนพ้ อง แต่ผ้ นู ําเสนอเลือกที่จะหยิบยกเฉพาะ
ด้ านที่บคุ คลผู้นี ้กระทําความผิดมานําเสนอเพียงด้ านเดียวเพื่อสร้ างให้ เป็ นผู้ร้าย เรี ยกได้ ว่าบุคคล
ซึ่งย่อมประกอบด้ วยทังด้
้ านดีและด้ านร้ าย แต่เลือกนําเสนอเพียงด้ านร้ ายประหนึ่งว่าเป็ นทุกด้ าน
ทังหมดของผู
้
้ นี ้ เพื่อทําให้ กลายเป็ นผู้ร้ายโดยสมบูรณ์
ดังที่กล่าวมาทังหมด
้
จะเห็นว่า “ภาพตัวแทน” เป็ นผลผลิตมาจากกระบวนการสร้ างภาพ
ตัวแทน เป็ นภาพที่แทนความจริ งหรื อภาพต้ นแบบ แต่กระนัน้ ภาพตัวแทนดังกล่าวก็ทํา ได้ เพีย ง
คล้ ายคลึงกับภาพต้ นแบบเท่านัน้ เนื่องจากคุณสมบัติบางประการได้ ถูกสื่อกลางในกระบวนการ
นําเสนอบิดเบือนไป ไม่วา่ จะเป็ นการนําเสนอ การประกอบสร้ าง และการตีความโดยสื่อ ซึ่งสื่อที่มี
บทบาทที่สดุ ก็คือภาษา และความแปรเปลี่ยนหรือการบิดเบือนที่วา่ นี ้ก็รวมถึงตัวผู้นําเสนอเองด้ วย
ที่จะเลือกนําเสนอเพียงบางด้ านให้ เสมือนว่าเป็ นคุณสมบัติทงหมดของสิ
ั้
่งนันๆ
้
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สุรเดช โชติอดุ มพันธุ์, วาทกรรม ภาพแทน และอัตลักษณ์ .
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นพพร ประชากุล, “การวิจารณ์ ในแนวหลังอาณานิคม: อาวุธทีถ่ กู เมินในกระแสวิชาการของโลกที่สาม,” ใน ยอก

อักษร ย้ อนความคิด เล่ ม 2 ว่ าด้ วยสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ , เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์ , เสนาะ เจริ ญพร, และไอดา
อรุณวงศ์, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: อ่าน, 2552), 415.
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เช่ น นัน้ แล้ ว การนํ า เสนอภาพตัวแทนจึง มิ ใ ช่ก ารนํ า เสนอภาพต้ น แบบออกมาอย่า ง
ตรงไปตรงมา กรณีภาพตัวแทนของเสกสรรค์ ประเสริ ฐกุลที่ปรากฏในเรื่ องเล่าจากประสบการณ์
ชีวิตก็เช่นเดียวกัน เป็ นการเลือกบางด้ านมานําเสนอให้ เป็ นภาพของเสกสรรค์ โดยที่มีการเน้ นยํา้
ขับเน้ นภาพดังกล่าวโดยกลวิธีทางภาษา ผ่านพื ้นที่ทางวรรณกรรมหรื อเรื่ องเล่าจากประสบการณ์
ชีวิตของตนเอง
1.3 แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเล่ า (Narrative)
คําว่า “เรื่องเล่า” ได้ มีผ้ ใู ห้ ความหมายของเรื่องเล่าไว้ จํานวนมาก ดังนี ้
คริส บัลดิค (Chris Buldick)25 ให้ ความหมายของ เรื่องเล่า ว่าเป็ นการเล่าเรื่องจากผู้เล่าสู่
ผู้ฟัง อาจเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นจริง หรือเป็ นเรื่องที่แต่งขึ ้น หรือการเล่าเหตุการณ์ที่เชื่อมร้ อยเป็ น
ลําดับ ดังที่ว่า “...A telling of some true or fictitious event or connected sequence of
events, Recounted by a narrator to a narrattee.”
วิลเลียม ฮาร์ มอน (William Harmon) และ ฮิวจ์ ฮอลแมน (Hugh Holman)26 อธิบายว่า
เรื่องเล่า คือ เรื่องราวของเหตุการณ์ หรื อทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกเล่า โดยเรื่ องเล่านัน้ มี 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 เป็ นเรื่องเล่าที่ไม่ซบั ซ้ อน เล่าเรื่องตามลําดับเวลา เช่น รายงานในหนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น
และรูปแบบที่ 2 เป็ นเรื่องเล่าที่มีโครงเรื่อง ซึ่งมิได้ เล่าเรื่องเรียงลําดับเหตุการณ์ตามลําดับเวลา แต่
จัดเรียงเหตุการณ์ตามกฎเกณฑ์ของโครงเรื่องและประเภทของเรื่อง
อลัน มันสโลว์ (Alun Munslow)27 ให้ ความหมายของเรื่ องเล่าว่าเป็ นการสื่อสารโดยการ
เล่าเรื่ อง หรื อบรรยายลําดับ ของสิ่งที่เกิดขึน้ หรื อลําดับของเหตุการณ์ โดยการสร้ างความหมาย
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, อ้ างถึงใน มารศรี สอทิพย์, “เรื่ องเล่าทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช: กลวิธีการเล่าเรื่ องกับการ
สร้ างภาพลักษณ์ ” (วิทยานิพนธ์ ป ริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ,
2551), 12.
27

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

สอทิพย์ , “เรื่ องเล่าทางประวัติศ าสตร์ เกี่ ยวกับสมเด็ จพระนเรศวรมหาราช: กลวิธี การเล่าเรื่ องกับการสร้ างภาพลัก ษณ์ ”
(วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2551), 12.
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เชื่ อมโยงระหว่างกัน ดังที่ ว่า “the communication (telling recounting) of sequence of
happenings or events by establishing a meaningful connection between them.”
ขณะที่พ จนานุกรมศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณ ฑิตยสถาน 28 ได้ นิ ยาม
ความหมายของเรื่ องเล่าไว้ ว่า คือ งานเขียนที่มีเนือ้ หาเป็ นเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ อาจแต่งเป็ น
ร้ อยแก้ วหรือร้ อยกรอง เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นจริงหรือเป็ นเรื่ องที่แต่งขึ ้น หรื อเป็ นผลสืบเนื่องจาก
เหตุการณ์นัน้ ๆ ก็ได้ อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ ว่าเรื่ องเล่าก็คือเหตุการณ์ประเภทใดๆ ก็ได้ ที่นํามา
บรรยายให้ ทราบ
จากความหมายที่มีผ้ ไู ด้ นิยามเกี่ยวกับเรื่องเล่าเอาไว้ ดงั ที่กล่าวมาข้ างต้ น ทําให้ พอจะสรุป
ได้ วา่ เรื่องเล่า คือ เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ร้อยเรียงกัน โดยหมายรวมถึงทัง้ เรื่ องที่เ กิดขึ ้นจริ งและ
เรื่องที่แต่งขึ ้นที่ถกู นํามาเล่าโดยผู้เล่าเรื่องสูผ่ ้ ฟู ั ง
การศึกษาเรื่ องเล่าพัฒนาขึ ้นอย่างจริ งจังในช่วงหลังคริ สต์ศตวรรษที่ 20 เกิดการศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องเล่าโดยเฉพาะ เรียกว่า “ศาสตร์เรื่องเล่า” (Narratology)29 เป็ นศาสตร์ที่ศกึ ษาเรื่องเล่า
ซึ่งศาสตร์ดงั กล่าวเกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเล่า 3 ประเด็น
หลักด้ วยกัน คือ การเปลี่ยนแปลงด้ านนิยาม การเปลี่ยนแปลงด้ านขอบเขต และการเปลี่ยนแปลง
ด้ านวัตถุประสงค์ในการศึกษาเรื่องเล่า
“การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ ในการศึกษาเรื่องเล่ า”
นิยาม: Reflection

นิยาม: Construction

ขอบเขต: Fiction

ขอบเขต: Non – fiction

วัตถุประสงค์ : Appreciation

วัตถุประสงค์ : Understanding

28

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุ กรมศัพท์ วรรณกรรมอังกฤษ – ไทย (กรุ งเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2545),

29

อุบลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิ,์ ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, และ ศุจีรา สุวีรานนท์, บรรณาธิการ, จินตทัศน์ ทางสังคมในภาษา

278.
สื่อมวลชน (กรุงเทพฯ: โครงการหนังสือชุดวิจยั และพัฒนานิเทศศาสตร์ , 2542), 3 – 7.
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ความเปลี่ยนแปลงในด้ านนิยามของเรื่องเล่านัน้ แต่เดิมเชื่อว่าเรื่ องเล่าเป็ นการลอกเลียน
และสะท้ อน (reflection) ความเป็ นจริง ทําให้ การศึกษาเรื่ องเล่านัน้ มีแนวโน้ มที่มกั จะนําตรรกะที่
ใช้ ในโลกของความเป็ นจริงมาใช้ กบั เรื่องเล่าด้ วย เช่น การศึกษาจิตวิทยาของตัวละคร เมื่อเรื่องเล่า
เป็ นการสะท้ อนความจริ งแล้ ว ก็จะศึกษาตัวละครเสมือนว่าเป็ นคนจริ งๆ บ้ างก็นํากฎเกณฑ์ทาง
สังคมที่ใช้ กบั คนในสังคมจริงไปใช้ ตดั สินประเมินตัวละคร เป็ นต้ น เช่นนี ้แล้ วจึงย่อมไม่เห็นว่าเรื่ อง
เล่านัน้ มี ก ารประกอบสร้ างและมีตรรกะภายในตนเอง โดยมิได้ เ กี่ ย วพัน หรื อเชื่ อมโยงกับโลก
ภายนอกหรือโลกความเป็ นจริง
ทัศนะดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปสูค่ วามคิดที่วา่ เรื่องเล่าเป็ นการนําเสนอเหตุการณ์ชดุ หนึง่ ที่
มีก ระบวนการเปลี่ย นแปลงของสถานการณ์ ตงั ้ แต่ต้น จนจบ มีก ารสร้ างตอนต้ น ตอนจบให้ กับ
เหตุก ารณ์ หรื ออาจจบแบบค้ างไว้ ก็ได้ และความเปลี่ย นแปลงของเหตุก ารณ์ จ ะเป็ นไปตาม
แบบแผน ในขณะที่ชีวิตจริงนันไม่
้ สามารถระบุตอนต้ นหรื อตอนจบได้ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าเรื่ องเล่า
นันเป็
้ นการประกอบสร้ างขึ ้น (construction) และมีตรรกะภายในเรื่องเล่าเอง
ประเด็นต่อมา คือความเปลี่ยนแปลงในด้ านขอบเขตของเรื่ องเล่า จากเดิมที่เรื่ องเล่านัน้
จํากัดอยู่เพียงเรื่องที่แต่งขึ ้นหรือบันเทิงคดี (fiction) ประเภทเรื่ องสันและนวนิ
้
ยาย ก็เปลี่ยนมาให้
ความสําคัญและพิจารณาเรื่องเล่าประเภทอื่นๆ ด้ วย เช่น ข่าวและสารคดี (non - fiction) ซึ่งเป็ น
เรื่องที่เกิดขึ ้นจริงหรือสารคดี
ขอบเขตของเรื่องเล่าที่ครอบคลุมถึงงานประเภทข่าวและสารคดีเช่นนี ม้ ิได้ หมายความว่า
เป็ นเรื่องที่แต่งขึ ้นหรือเป็ นเรื่ องไม่จริงแต่อย่างใด แต่ทว่าข่าวและสารคดีที่แม้ จะถ่ายทอดความเป็ น
จริ งก็ย่อมต้ องผ่านกระบวนการเล่าเรื่ อง ซึ่งมีก ารเลือกสรรสิ่งที่จะนํามาเล่า ประเด็น ใดที่ จะให้
ความสําคัญหรือเน้ นยํ ้าให้ โดดเด่นขึ ้น และประเด็นใดที่จะละไว้ ไม่กล่าวถึง อีกทังการเล่
้
าก็มิได้ เล่า
ตังแต่
้ ต้นจนจบเหตุการณ์ และอาจมีการสลับลําดับเวลาด้ วย เมื่อเป็ นเช่นนัน้ ก็ทําให้ ข่าว สารคดี
หรือเรื่องเล่าที่เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นจริ งก็ยังต้ องผ่านกระบวนการนําเสนอเช่นเดียวกันกับบันเทิงคดี
ประเภทเรื่องสันหรื
้ อนวนิยาย
ส่วนความเปลี่ยนแปลงในประเด็นสุดท้ าย คือ ความเปลี่ย นแปลงด้ านวัตถุประสงค์ใ น
การศึกษาเรื่องเล่า ซึ่งสัมพันธ์กบั ความเปลี่ยนแปลงด้ านขอบเขตของเรื่องเล่าที่ขยายกว้ างมากขึ ้น
กล่าวคือ แต่เ ดิมนัน้ ความมุ่งหมายของการศึก ษาเรื่ องเล่าที่ ยังจํากัดขอบเขตอยู่เ พียงเรื่ องแต่ง
(fiction) นัน้ เป็ นการศึกษาในเชิงสุนทรียศาสตร์เพื่อจุดประสงค์ในเชิงสุนทรี ยะ หากเมื่อขอบเขต
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ของเรื่ องเล่า ได้ ขยายกว้ างขึน้ ครอบคลุมถึงเรื่ องเล่าประเภทอื่ น ๆ (non - fiction) ด้ วยแล้ ว
จุดมุง่ หมายในการศึกษาจึงต้ องเปลี่ยนมาเน้ นที่การทําความเข้ าใจ (understanding) กระบวนการ
สื่อความหมายในเรื่องเล่า นําไปสู่การวิเคราะห์เรื่ องคติ ค่านิยม อุดมการณ์ที่สื่อผ่านเรื่ องเล่า ซึ่ง
เป็ นการศึกษาที่มีแนวโน้ มไปในเชิงวัฒนธรรมศึกษามากขึ ้น
จากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการศึกษาเรื่องเล่าดังกล่าว จะเห็นว่าเรื่องเล่านันเป็
้ น
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ใดก็ได้ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องที่ แต่งขึ ้นหรื อเรื่ องที่เกิดขึ ้นจริ ง ที่ถูกเล่าจากผู้เล่า
ไปสูผ่ ้ ฟู ั ง โดยเรื่องเล่าที่วา่ นันก็
้ เป็ นการประกอบสร้ างจากผู้เล่าเรื่อง
เช่นนันแล้
้ ว งานประเภทสารคดีซึ่งเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นจริ ง (non - fiction) ก็ไม่แตกต่างกับ
บันเทิงคดีในด้ านการสร้ างเรื่องที่นําเรื่องราวซึ่งอาจไม่ปะติดปะต่อกันมาร้ อยเรี ยงกัน เป็ นเรื่ องราว
ที่มีจดุ เริ่มต้ นและจุดจบ และถือว่าสารคดีก็เป็ นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเช่นกัน ดังที่สรณัฐ ไตลังคะ30 ได้
อธิบายถึงการสร้ างเรื่องเล่าประเภทประวัติชีวิตไว้ วา่
...เดิมทีเชื่อกันว่าการเล่าประวัติชีวิตของคนๆ หนึง่ เป็ นการบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นใน
อดีตตามความเป็ นจริ งอย่างตรงไปตรงมา แต่แท้ จริงแล้ วประวัติชีวิตก็เป็ นเรื่องเล่าประเภท
หนึง่ ที่มีลกั ษณะการสร้ างเรื่องไม่แตกต่างจากบันเทิงคดี นัน่ ก็คือมีวิธีการสร้ างโครงเรื่อง
แบบเดียวกัน โดยการนําเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็ นส่วนเสี ้ยวและกระจัดกระจายมาเรียงร้ อย
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล กลายเป็ นโครงเรื่องที่มีจุดเริ่มต้ น มีตอนกลาง และตอนจบ...

จะเห็นได้ วา่ เรื่องเล่าเป็ นการประกอบสร้ าง และมิได้ สะท้ อนโลกอย่างตรงไปตรงมา 31 แต่
เป็ นความพยายามของมนุษย์ซึ่งในที่นี ้ก็คือผู้เล่าเรื่ อง ที่จะตีความความเป็ นจริ งรอบตัวหรื อสร้ าง
ความเป็ นจริงขึ ้นมา ดังนัน้ เรื่องเล่าจึงมีบทบาทสําคัญที่นอกจากเนื ้อหาของเรื่องเล่าจะทําให้ เข้าใจ
โลกแล้ ว ยังทําให้ เข้ าใจถึงผู้เล่าเรื่อง และการตีความประสบการณ์ของผู้เล่าเรื่องด้ วย
นอกจากนัน้ เรื่ องเล่ายังมีอํานาจทําให้ ร้ ูสึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความหมายและสามารถ
อธิบายได้ โดยที่ทงผู
ั ้ ้ เล่าและผู้ฟังต่างก็ยอมรับและคาดหวังว่าเรื่องเล่านันมี
้ ขึ ้นเพื่อสื่อความหมาย
ใดความหมายหนึ่ง ดังที่ชศู กั ดิ ์ ภัทรกุลวณิชย์32 ได้ กล่าวถึงเรื่องเล่าและอํานาจของเรื่องเล่าไว้ วา่
30

สรณัฐ ไตลังคะ, “ลับแล, แก่งคอย: อํานาจของเรื่ องเล่ากับการทําลาย/สร้ างตัวตน,” วารสารภาษาและหนังสือ

40, (2552): 101.
31

สุรเดช โชติอดุ มพันธุ์, “ลับแล, แก่งคอย: เรื่ องเล่า อัตลักษณ์ ปิ ตาธิปไตย,” 112.

32

ชูศกั ดิ ์ ภัทรกุลวณิชย์, เชิงอรรถวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: มติชน, 2535), 6 – 7.
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...เรื่องเล่า คือการนําเรื่องราวมาจัดลําดับเพื่อสือ่ ความหมาย แม้ แต่เรื่องเล่าที่สะเปะสะปะ
และสับสนที่สดุ อย่างน้ อยก็ทําหน้ าที่สอื่ ถึง “ความไร้ ความหมาย” ของเรื่องเล่านั ้น และนี่คือ
ที่มาของอํานาจของเรื่องเล่า เพราะทั ้งผู้เล่าและผู้ฟังต่างยอมรับและคาดหวังร่ วมกันว่าเรื่อง
เล่านั ้นมีเพื่อสือ่ ความหมายใดความหมายหนึง่ ...เรื่องเล่ามีอํานาจ เพราะเรื่องเล่าสร้ างภาพ
ลวงตาให้ เรารู้ สกึ ว่า ชีวิตนั ้นมีที่มาและที่ไปของมัน ทุกอย่างมีความหมายและอธิบายได้ ...

เมื่ อ พิ จ ารณาแนวความคิ ด เกี่ ย วกับ เรื่ อ งเล่าดัง ที่ ก ล่าวมาข้ า งต้ น แล้ ว เรื่ องเล่า จาก
ประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลที่นํามาศึกษาทัง้ 11 เล่มนี ้ ก็อยู่ในฐานะของเรื่ องเล่า
เช่นกัน คือเป็ นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตที่มิได้ นําเสนอชีวิตอย่างตรงไปตรงมา หากแต่ผ่าน
กระบวนการในการนํ า เสนอ ทัง้ การเลื อ กประสบการณ์ บ างเรื่ องมานํ า เสนอ การขับ เน้ น
ประสบการณ์ และเหตุก ารณ์ บางอย่างให้ เ ด่น ชัดด้ วยกลวิธีท างภาษา เป็ นการประกอบสร้ าง
เรื่องเล่าจากประสบการณ์ในชีวิตให้ เป็ นไปอย่างที่ต้องการ
ผู้วิจัยได้ นําแนวคิดทัง้ 3 เรื่ อง คือ แนวคิดเรื่ องอัตลักษณ์ แนวคิดเรื่ องภาพตัวแทน และ
แนวคิดเรื่ องเรื่ องเล่ามาประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์เรื่ องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์
ประเสริฐกุล ในฐานะของเรื่องเล่าที่เป็ นการประกอบสร้ างของผู้เล่าซึ่งในที่นีก้ ็คือตัวเสกสรรค์เอง
และเป็ นพื ้นที่สําคัญในการสร้ างอัตลักษณ์ของตนเองด้ วยการสร้ างภาพตัวแทนในเรื่ องเล่า ผ่าน
กระบวนการนําเสนอโดยมีภาษาเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่ มีบทบาททําให้ ภาพตัวแทนของเสกสรรค์
นันปรากฏออกมาดั
้
งที่ตนเองต้ องการ
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา “การประกอบสร้ างอัตลักษณ์ของนักเขียน:
กรณี ศึก ษาเรื่ องเล่าจากประสบการณ์ ชี วิตของเสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล ” ผู้วิจัย ได้ แยกออกเป็ น
3 ประเภทด้ วยกัน ดังนี ้
2.1 การสร้ างเรื่องเล่าและการใช้ เรื่องเล่าในการสร้ างอัตลักษณ์
2.2 การนําเสนอภาพตัวแทน / ภาพลักษณ์ในงานวรรณกรรม
2.3 การศึกษาวรรณกรรมของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลในประเด็นต่างๆ
2.1 การสร้ างเรื่องเล่ าและการใช้ เรื่องเล่ าในการสร้ างอัตลักษณ์
งานวิจยั เกี่ยวกับการสร้ างเรื่องเล่าและการใช้ เรื่องเล่าเพื่อสร้ างอัตลักษณ์สว่ นใหญ่เป็ น
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การศึกษาวรรณกรรมของกลุม่ ชายขอบ เช่น วรรณกรรมของกลุม่ เพศที่สาม วรรณกรรมของผู้ป่วย
เป็ นต้ น ซึ่งคนกลุม่ นี ้มักอยู่ภายใต้ วาทกรรมของกลุม่ คนที่เป็ นกระแสหลักของสังคม ทําให้ ไม่มีพื ้นที่
ในสังคม ดังนัน้ การสร้ างวรรณกรรมหรือเรื่องเล่าจึงเป็ นพื ้นที่สําคัญในการนําเสนออัตลักษณ์ของ
บุคคลกลุม่ นี ้ รวมทังเป็
้ นการตอบโต้ วาทกรรมกระแสหลัก พร้ อมทังให้
้ ความหมายตนเอง
เรื่ องเล่าที่นํ ามาศึกษาในงานวิจัยกลุ่มนีม้ ีหลายประเภท ได้ แก่ วรรณกรรมเยาวชนของ
นักเขียนอเมริกันเชือ้ สายจีน อัตชีวประวัติเกย์ เรื่ องเล่าความเจ็บป่ วย นวนิยายเชิงอัตชีวประวัติ
รวมทังวรรณกรรมออนไลน์
้
งานวิจยั ด้ านการสร้ างเรื่องเล่า และใช้ เรื่องเล่าเป็ นสื่อในการสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์
นันมี
้ ด้วยกัน 5 เรื่อง ดังนี ้
1. การใช้ เรื่ องเล่าและตํานานในการสร้ างอัตลักษณ์ในวรรณกรรมเยาวชนของนักเขีย น
อเมริกนั เชื ้อสายจีนร่วมสมัย
2. การสร้ างเรื่ องเล่าในนวนิ ยายเชิ งอัตชี วประวัติของนักเขียนสตรี พลัดถิ่น : การศึกษา
เปรียบเทียบ The memoirs of a survivor กับ The house of the spirits
3. เรื่ องเล่าเกย์ ในชุมชนวรรณกรรมออนไลน์ : กรณี ศึก ษากลุ่ม “บลูสกายโซไซตี ”้ ใน
www.pantip.com
4. การสร้ างอัตลักษณ์เกย์ในงานเขียนแนวอัตชีวประวัติเกย์ร่วมสมัย
5. เรื่องเล่าความเจ็บป่ วย: การนําเสนอตัวตนของผู้ป่วยในสังคมหลังสมัยใหม่
งานวิจยั ดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
พัณณิดา ภูมิวัฒน์ 33 ศึก ษาเรื่ อง “การใช้ เรื่ องเล่าและตํานานในการสร้ างอัตลักษณ์ใ น
วรรณกรรมเยาวชนของนักเขียนอเมริกนั เชื ้อสายจีนร่วมสมัย” วรรณกรรมที่นํามาศึกษาวิเคราะห์
คือวรรณกรรมเยาวชนของนักเขียนอเมริ กันเชือ้ สายจีน จํานวน 4 เล่ม คือ 1. Dragonwings ของ
ลอว์เรนซ์ เยป 2. In the year of th Boar and Jackie Robinson ของ เบตต์ เปา ลอร์ ด 3. Donald
Duk ของ แฟรงค์ ชิน และ 4. Ties that bind, ties that break ของ เลนซีย์ นามิโอกะ โดยมุ่ง
พิจารณาในประเด็นภูมิหลังทางสังคมของนักเขียนเยาวชนชาวอเมริกนั เชื ้อสายจีนร่วมสมัย บริ บท
33

พัณณิดา ภูมิวฒ
ั น์, “การใช้ เรื่ องเล่าและตํานานในการสร้ างอัตลักษณ์ ในวรรณกรรมเยาวชนของนักเขียนอเมริ กัน

เชือ้ สายจี นร่ วมสมัย” (วิท ยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิช าวรรณคดีเปรี ยบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2549), 194 – 202.
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ทางประวัติศาสตร์ของชาวอเมริกนั เชื ้อสายจีน รวมถึงการนําเรื่ องเล่าและตํานานจีนและอเมริ กา
มาใช้ เพื่อสร้ างอัตลักษณ์ของชาวอเมริกนั เชื ้อสายจีนในวรรณกรรมเยาวชน
ผลการศึก ษาพบว่า ชาวอเมริ กันเชื อ้ สายจี นสร้ างอัตลัก ษณ์โดยการตีความความเป็ น
อเมริกนั ในรูปแบบของตนเองเพื่อสร้ างเรื่องเล่าแบบอเมริกนั เชื ้อสายจีนขึ ้น เรื่องเล่าและตํานานใน
วรรณกรรมเยาวชนที่นํามาศึกษานันมี
้ ด้วยกัน 2 รูปแบบ รูปแบบแรก คือ โครงสร้ างการปรับเปลี่ยน
เรื่องเล่า โดยตัวละครเอกแต่ละเรื่องจะใช้ ชีวิตทังในเรื
้ ่องเล่าแบบจีนและอเมริกนั ตัวละครเอกจะทํา
ความเข้ าใจและผสมผสานเรื่องเล่าทังสองชุ
้
ด เพื่อสร้ างเป็ นเรื่องเล่าของชาวอเมริกนั เชื ้อสายจีนใน
รูปแบบของตน ซึ่งเรื่องเล่าดังกล่าวมีส่วนช่วยสร้ างอัตลักษณ์ความเป็ นอเมริ กันเชือ้ สายจีน ส่วน
รูปแบบที่ 2 นันคื
้ อการแทรกเรื่องเล่าจีน เรื่องเล่าอเมริกนั เชื ้อสายจีน และตํานานจีนลงในเรื่ องเล่า
กระแสหลักเพื่ออ้ างสิทธิในพื ้นที่อเมริกา และให้ ชาวอเมริ กันเชือ้ สายจีนได้ มีโอกาสในการอธิบ าย
เรื่องราวของตนเอง ทําให้ อตั ลักษณ์ของชาวอเมริกนั เชื ้อสายจีนที่ถกู กดทับจากเรื่องเล่ากระแสหลัก
สามารถปรากฏขึ ้นได้ ซึ่งนักเขียนทัง้ 4 คนก็มองปั ญหาแตกต่างกัน เนื่องจากพืน้ ฐานจากวัยเด็ก
และประสบการณ์ในการดําเนินชีวิต
นอกจากนัน้ วรรณกรรมทัง้ 4 เล่มยังคงลักษณะของวรรณกรรมเยาวชนแบบอนุรักษ์ นิยม
ไว้ ด้วย กล่าวคือ เน้ นการสัง่ สอนและชี ้นําเพื่อให้ เยาวชนที่อา่ นเรื่องมีทศั นคติตามที่ผ้ เู ขียนต้ องการ
ซึ่งการสัง่ สอนและชี น้ ํ านี ก้ ็นํ าไปสู่ก ารสร้ างและใช้ ภาพลัก ษณ์ที่ ต ายตัว อัน ได้ แก่ ภาพลัก ษณ์
ตายตัวเกี่ ยวกับเพศสภาพของผู้หญิ ง ชาวจี น และการมองประเทศจี น ว่าเป็ นประเทศที่ เก่าแก่
เหมือนชายชรา
อภิสรา แสงหัตถวัฒนา34 ศึกษาเรื่อง “การสร้ างเรื่ องเล่าในนวนิยายเชิงอัตชีวประวัติของ
นักเขียนสตรีพลัดถิ่น: การศึกษาเปรี ยบเทียบ The memoirs of a survivor กับ The house of the
spirits” มุง่ ศึกษาเปรี ยบเทียบวรรณกรรมทัง้ สองเรื่ องในประเด็นปั จจัยทางการเมือง สังคม และ
เพศสถานะที่มีอิทธิพลต่อการสร้ างเรื่องเล่า รูปแบบของการเล่าเรื่อง ตลอดจนบทบาทของเรื่องเล่า
ในฐานะที่เป็ นการต่อรอง การเรียนรู้ และการเยียวยาจากการครอบงําของอํานาจกระแสหลัก และ
นํามาสูก่ ารสร้ างอัตลักษณ์

34

อภิสรา แสงหัตถวัฒนา, “การสร้ างเรื่ องเล่าในนวนิยายเชิงอัตชีวประวัติของนักเขียนสตรี พลัดถิ่น : การศึกษา

เปรี ยบเทียบ The memoirs of a survivor กับ The house of the spirits” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2550), 109 – 112.
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ผลการศึกษาพบว่า การพลัดถิ่นทัง้ ทางร่างกายและจิ ตใจเป็ นปั จ จัยสําคัญในการสร้ าง
เรื่ องเล่า และมีผลต่อรู ปแบบของเรื่ องเล่า นอกจากนัน้ เรื่ องเล่ายังมีบ ทบาทในการต่อรองกับ
วาทกรรมกระแสหลัก ช่วยเยียวยาบาดแผลทางใจ และใช้ ประกอบสร้ างอัตลักษณ์คนพลัดถิ่น เมื่อ
ศึก ษาในเชิง เปรี ย บเที ยบแล้ วพบว่านวนิ ยายทัง้ สองเรื่ องใช้ รูปแบบการประพันธ์ เหมือนกัน คือ
รูปแบบของนวนิยายเชิงอัตชีวประวัติ เพื่อต่อรองกับวาทกรรมกระแสหลักและนําเสนออัตลักษณ์
เช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากลักษณะการพลัดถิ่นของผู้เขียนทังคู
้ น่ นแตกต่
ั้
างกัน จึงทําให้ รูปแบบเรื่ อง
นันต่
้ างกันไปด้ วย กล่าวคือ เรื่ องเล่าของบ้ านใน The house of the spirits ใช้ เพื่อรื อ้ ฟื ้นรากเหง้ า
และเยียวยาบาดแผลทางใจที่เกิดจากการเมือง ขณะที่เรื่ องเล่าของบ้ านใน The memoirs of the
survivor เป็ นเรื่องที่ต้องได้ รับการเยียวยาเพราะเป็ นปมปั ญหาของผู้เล่า
พจมาน มูล ทรั พ ย์ 35 ศึ ก ษาเรื่ อ ง “เรื่ อ งเล่ า ของเกย์ ใ นชุ ม ชนวรรณกรรมออนไลน์ :
กรณีศกึ ษากลุม่ “บลูสกายโซไซตี ้” ใน www.pantip.com” ศึกษาเรื่องเล่าจากกลุม่ บลูสกายโซไซตี ้
ซึ่งเป็ นเรื่ องที่เ ขียนขึน้ จากผู้ที่มีสถานภาพเกย์จํ านวน 28 เรื่ อง แบ่งเป็ นเรื่ องเล่าประเภทบันทึก
ประสบการณ์ชีวิตจํานวน 24 เรื่อง และเรื่องเล่าประเภทเรื่ องแต่งเพื่อความบันเทิง คือนวนิยาย 1
เรื่ อง และเรื่ องสัน้ 3 เรื่ อง มุ่งวิเ คราะห์ ลักษณะเรื่ องเล่าของเกย์ ใ นชุมชนวรรณกรรมออนไลน์
กลุม่ บลูสกายโซไซตี ้ และบทบาทหน้ าที่ของเรื่องเล่าดังกล่าว
ผลการศึกษาพบว่า เรื่องเล่าในชุมชนวรรณกรรมออนไลน์มี 2 ประเภท คือ เรื่ องเล่าบันทึก
ประสบการณ์ ชี วิต ซึ่ง มีเ นื อ้ หาเกี่ ย วกับ วิถี ชี วิตของเกย์ การเผชิ ญ หน้ าและจัดการกับ ปั ญ หา
อุปสรรคต่างๆ ตลอดจนเนื ้อหาที่เสนอมุมมองที่เกย์มีต่อสังคม และอีกประเภทหนึ่งคือ เรื่ องเล่าที่
เป็ นเรื่องแต่งเพื่อความบันเทิง คือ นวนิยายและเรื่ องสัน้ ซึ่งเนือ้ หาส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับ
ความเหงาและประสบการณ์ด้านความรักของเกย์
ด้ านกลวิธีการแต่งนัน้ เรื่องเล่าประเภทบันทึกประสบการณ์ชีวิตมีการนําเสนอมุมมองของ
เกย์ คือ ผู้เขีย นซึ่งเป็ นเกย์ได้ เล่าเรื่ องของตนเองโดยใช้ มุมมองของสรรพนามบุรุษที่ 1 และเน้ น
มุมมองของผู้ที่เป็ นเกย์ ส่วนเรื่องแต่งเพื่อความบันเทิงนัน้ พบว่าตัวละครสําคัญของเรื่ องล้ วนเป็ น
เกย์ อีกทังแก่
้ นเรื่องส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านความรักของเกย์ ซึ่งมีการเน้ นมุมมองใน
ด้ านอารมณ์ความรู้สกึ ของเกย์ จึงน่าจะทําให้ ผ้ อู า่ นเกิดความเข้ าใจและเห็นใจผู้ที่เป็ นเกย์มากขึ ้น
นอกจากนันเรื
้ ่องเล่าของเกย์ยงั มีบทบาทสําคัญ 3 ประการ ประการแรก เรื่องเล่าเหล่านี ้
35

พจมาน มูลทรั พ ย์ , “เรื่ องเล่าของเกย์ ในชุมชนวรรณกรรมออนไลน์ : กรณี ศึ กษากลุ่ม “บลูสกายโซไซตี”้ ใน
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สร้ างความเป็ นกลุ่มให้ แก่ก ลุ่มบลูสกายโซไซตี ้ โดยมีเ รื่ องเล่าเป็ นตัวเชื่ อมสมาชิ ก เข้ าด้ วยกัน
ประการที่ 2 บทบาทในการสร้ างอัตลัก ษณ์ เ กย์ แ ละภาพตัวแทนเกย์ นํ าเสนอว่าเกย์ ใ นกลุ่ม
บลูสกายนันเป็
้ นผู้ชายธรรมดาที่รักผู้ชายด้ วยกัน ไม่ได้ เป็ นผู้วิปริตหรือผิดปกติ แต่เป็ นผู้มีชีวิตจิตใจ
เหมือนคนทัว่ ไปในสังคม และประการสุดท้ าย คือบทบาทในการสร้ างวาทกรรมเกย์เพื่อใช้ ตอบโต้
วาทกรรมกระแสหลักที่สร้ างความเป็ นอื่นให้ กบั เกย์
ศรัณย์ มหาสุภาพ36 ศึกษาเรื่อง “การสร้ างอัตลักษณ์เกย์ในงานเขียนแนวอัตชีวประวัติเกย์
ร่วมสมัย” ซึ่งเรื่องเล่าที่นํามาศึกษาวิเคราะห์นนั ้ เป็ นเรื่ องเล่าประเภทอัตชีวประวัติที่เขียนขึ ้นโดย
นัก เขีย นที่ มาจากกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ คืออเมริ ก า คิวบา และเม็ก ซิ โก จํ านวน 3 เล่ม ได้ แ ก่
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 เรย์นลั โด อาเรนัส มุ่งศึกษา
กระบวนการสร้ างอัตลักษณ์ในงานเขียนแนวอัตชีวประวัติเกย์ ลักษณะและข้ อจํากัดในการเปิ ดเผย
ตัวตน ตลอดจนศึกษาการเคลื่อนไหวทางด้ านสังคม การเมือง และวัฒนธรรมของกลุม่ เกย์
ผลการศึก ษาพบว่า เรื่ องเล่าอัตชี วประวัติทงั ้ 3 เล่ม แสดงให้ เ ห็น บทบาทในการสร้ าง
อัตลักษณ์เกย์ที่ซบั ซ้ อนและหลากหลายแตกต่างกันไปตามพื ้นที่และวัฒนธรรม กล่าวคือ เรื่ องเล่า
มีบทบาทสําคัญในกระบวนการสร้ างอัตลักษณ์เกย์ ตามแนวคิดการเปิ ดเผยตัวตนผ่านพืน้ ที่ของ
ภาษา โดยเรื่ องเล่าเป็ นปั จ จัย ในการประกอบสร้ างตัวตนที่ หลากหลายของเกย์ ทัง้ นี ข้ ึ ้นอยู่กับ
ความแตกต่างของพื ้นที่และวัฒนธรรมของเกย์แต่ละคน การเล่าเรื่องพัฒนาการในช่วงชีวิตเกย์เริ่ ม
จากวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ และการเปิ ดเผยตัวตนในฐานะเกย์ รวมทังชี
้ วิตหลังจากที่เปิ ดเผยตัวตนแล้ ว
ซึ่งจะพบว่ามีอคติที่แฝงอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม และการกําหนดความหมายเชิง
ลบให้ กบั เกย์ให้ สงั คมได้ รับรู้ นอกจากนี ้ยังมีการวิพากษ์ วิจารณ์และท้ าทายกรอบคิดทางสังคมของ
นักเขียนเกย์เพื่อความอยู่รอดในสังคม
ชุติมณฑน์ ตรีอํานรรค37 ศึกษาเรื่อง “เรื่องเล่าความเจ็บป่ วย: การนําเสนอตัวตนของผู้ป่วย
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ในสัง คมหลังสมัยใหม่” เรื่ องเล่าความเจ็บ ป่ วยที่ นํามาศึก ษานัน้ มีด้ วยกัน 3 เรื่ อง คือ 1. The
cancer journals ของ ออเดร์ ย ลอร์ ด 2. The quiet room - a journey out of the torment of
madness ของ ลอรี ชิลเลอร์ และ 3. The screaming room ของ บาบารา พีบอดี โดยมุ่งศึกษา
วิเคราะห์เรื่องดังกล่าวในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือสร้ างอัตลักษณ์ให้ ผ้ ปู ่ วย ผ่านการอ่านและตีความ
วาทกรรมต่างๆ รวมทังการวิ
้
เคราะห์เรื่องเล่าในฐานะเป็ นเครื่องมือสร้ างชุมชนให้ เรียนรู้ความหมาย
ของความเจ็บป่ วยร่วมกันในกลุม่ ผู้ป่วย และระหว่างผู้ป่วยกับสังคม
ผลการศึ ก ษาพบว่า เรื่ อ งเล่า ความเจ็ บ ป่ วยเป็ นการเปิ ดพื น้ ที่ ใ ห้ ผู้ป่ วยได้ บอกเล่ า
ประสบการณ์ ความเจ็บ ป่ วยด้ วยตนเอง ซึ่งเป็ นประสบการณ์ที่ มีมิติทางจิตใจ กล่าวคือ มีก าร
ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และความเจ็บปวด อีกทัง้ ผู้ป่วยก็ได้ มีโอกาสถ่ายทอดมุมมองที่มีต่อ
การแพทย์สมัยใหม่และโรคภัย ทําให้ ผ้ ปู ่ วยได้ นิยามความหมายใหม่ให้ กบั ความเจ็บป่ วย รวมทังให้
้
ความหมายตนเองในฐานะของผู้ป่วยด้ วย
นอกจากนัน้ เรื่ องเล่าความเจ็บป่ วยยังสร้ างชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ใช้ ความเจ็บป่ วยและ
ความเจ็บปวดเชื่อมคนในชุมชนเข้ าด้ วยกัน เนื่องจากการบอกเล่าและรับรู้เรื่องเล่านันทํ
้ าให้ เกิดการ
แบ่งปั นประสบการณ์ความเจ็บป่ วย ตลอดจนความทุกข์ ความเจ็บปวด และบทเรี ยนบางอย่างซึ่ง
กันและกัน
2.2 การนําเสนอภาพตัวแทน / ภาพลักษณ์ ในงานวรรณกรรม
งานวิจัย กลุ่มนี เ้ ป็ นการใช้ แนวความคิดเกี่ ย วกับการนําเสนอภาพตัวแทนเป็ นกรอบใน
การศึกษาเรื่องเล่าหรือวรรณกรรมต่างๆ เพื่อชี ้ให้ เห็นว่าภาพตัวแทนหรื อภาพลักษณ์ที่นําเสนอใน
เรื่องเล่านัน้ เป็ นการประกอบสร้ าง อีกทัง้ เมื่อนําเสนอในเรื่ องเล่าต่างประเภทกัน ภาพดังกล่าวก็
ย่อมมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปด้ วย รวมทัง้ ปั จ จัย ด้ านบริ บทสังคม วัฒนธรรม ก็มี
อิทธิพลต่อการสร้ างภาพดังกล่าวในวรรณกรรมเช่นกัน
งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการนําเสนอภาพตัวแทนหรือภาพลักษณ์ในงานวรรณกรรมนันมี
้ ด้วยกัน
3 เรื่อง ดังต่อไปนี ้
1. ภาพตัวแทนของสมเด็จพระมหาธรรมราชาในวรรณกรรมไทย
2. เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช : กลวิธีการเล่าเรื่ องกับ
การสร้ างภาพลักษณ์
3. ภาพตัวแทนของพระสุริโยทัยในวรรณกรรมไทย
ซึ่งงานวิจยั ดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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วัน ชนะ ทองคํ า เภา 38 ศึก ษาเรื่ อ ง “ภาพตัว แทนของสมเด็จ พระมหาธรรมราชาใน
วรรณกรรมไทย” เป็ นการศึกษาภาพตัวแทนของสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่นํามาสร้ างเป็ นตัว
ละครในวรรณกรรมไทย ตัง้ แต่สมัย รัตนโกสินทร์ จนถึงปั จจุบัน โดยเลือกวรรณกรรมที่ มีเนื อ้ หา
กล่าวถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ สมัยพระชัยราชาธิราชจนสิ ้นรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา
และปรากฏบทบาทของตัวละครขุนพิเรนทรเทพ ตัวละครพระมหาธรรมราชา หรื อตัวละครสมเด็จ
พระมหาธรรมราชาอย่างชัดเจน ซึ่งตัวบทวรรณกรรมที่ใช้ ศึกษานัน้ มีจํานวน 15 เรื่ อง โดยศึกษา
วิเคราะห์ก ารสร้ างภาพตัวแทนสมเด็จพระมหาธรรมราชา กลวิธีการเล่าเรื่ องที่ใ ช้ นํ าเสนอภาพ
ดังกล่าว รวมถึ งปั จ จัย ทางการเมื อง สัง คม และวัฒ นธรรมที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่อการประกอบสร้ าง
ภาพตัวแทนของสมเด็จพระมหาธรรมราชาในวรรณกรรมไทย
ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมแต่ละเรื่ องที่นํ าเสนอภาพตัวแทนของสมเด็จ พระมหา
ธรรมราชา ได้ ดดั แปลงภาพตัวแทนให้ แปลกไปจากข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ ทําให้
ภาพตัวแทนของพระมหาธรรมราชามีความหลากหลาย สามารถเป็ นได้ ทงั ้ ภาพด้ านบวกและด้ าน
ลบ ขึ ้นอยู่กบั การตีความของผู้ประพันธ์วรรณกรรมนัน้ ๆ ซึ่งเหตุที่ภาพตัวแทนมีความหลากหลาย
เช่นนันประการหนึ
้
่งก็เป็ นเพราะตัวละครสมเด็จพระมหาธรรมราชาในวรรณกรรมเกือบทุกเรื่องเป็ น
ตัวละครรอง ที่ มีบทบาทสนับสนุนตัวละครอื่น ที่ เป็ นวีรบุรุษหรื อวีรสตรี ดังนัน้ ตัวละครสมเด็จ
พระมหาธรรมราชาจึงได้ รับ การตีความแตกต่างกันไปขึ ้นอยู่กับแก่น เรื่ องและความสัมพัน ธ์กับ
บทบาทของตัวละครเอก
ในด้ านการดัดแปลงข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ให้ มาเป็ นวรรณกรรมแต่ละเรื่ องนัน้ ผู้แต่งได้
ใช้ กระบวนการต่างๆ เพื่อดัดแปลงดังนี ้ คือ การสร้ างโครงเรื่องเพื่อสนับสนุนแก่นเรื่ อง การสร้ างตัว
ละคร การเลือกใช้ รูปแบบของผู้เล่าเรื่องและกําหนดมุมมองของการเล่าเรื่ อง และการสร้ างฉากซึ่ง
เป็ นพืน้ ที่ ของการเล่าเรื่ อง กระบวนการดังกล่าวมีผลต่อการสร้ างและนํ าเสนอภาพตัวแทนใน
วรรณกรรมแต่ละเรื่องให้ มีความแตกต่างกัน
นอกจากนันยั
้ งมีปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองที่เข้ ามามีอิทธิพลต่อการสร้ าง
ภาพตัวแทนด้ วย ได้ แก่ อุดมการณ์ชาตินิยมแบบกษัตราชาตินิยม ความแตกต่างด้ านองค์ความรู้
เกี่ยวกับชนชาติพม่า การเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์เรื่องวีรบุรุษ วาทกรรมการเมืองในช่วง พ.ศ. 2516
และ พ.ศ. 2535 วาทกรรมประวัติศาสตร์ กระแสรองในเรื่ องเล่าเกี่ยวกับพระสุพรรณกัลยา และ
มโนทัศน์ “พ่อของแผ่น ดิน ” ด้ วยปั จ จัย ดังกล่าวจึงทําให้ ตัวละครสมเด็จพระมหาธรรมราชามี
38
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บทบาทในการสื่ อความหมายเกี่ ย วกับ ทัศ นะทางการเมือ ง สัง คม และวัฒนธรรมของผู้แต่ง
วรรณกรรมแต่ละเรื่องด้ วย
มารศรี สอทิ พย์ 39 ศึก ษาเรื่ อง “เรื่ องเล่าทางประวัติศาสตร์ เ กี่ย วกับสมเด็จ พระนเรศวร
มหาราช: กลวิธีการเล่าเรื่ องกับการสร้ างภาพลักษณ์ ” เป็ นการศึกษาเรื่ องเล่าทางประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยแบ่งเรื่ องเล่าทางประวัติศาสตร์
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ เรื่องเล่าที่เป็ นงานวรรณกรรมทัง้ ร้ อยแก้ วและร้ อยกรอง เช่น ลิลิตนเรศวร
ของ ชุมพร แสนเสนา เป็ นต้ น และอีกประเภทคือเรื่ องเล่าที่ เป็ นการแสดง เช่น ภาพยนตร์ เ รื่ อง
ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 1 และภาค 2 เป็ นต้ น
ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์หลักของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคือกษัตริ ย์ผ้ ยู ิ่งใหญ่
ในด้ านบุญบารมีและมีเมตตา ส่วนภาพลักษณ์เสริ มนัน้ แตกต่างกันไปตามบริ บททางสังคมและ
วัฒนธรรมไทยในสมัยที่แต่งวรรณกรรมนัน้ ๆ บริ บทดังกล่าวได้ แก่ การชําระพระราชพงศาวดาร
วาทกรรมชาตินิยม ความขัดแย้ งทางความคิดทางการเมืองในสังคมไทย คติความเชื่อทางศาสนา
แนวคิดเรื่องการสร้ างวีรบุรุษ และวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์
ภาพลักษณ์ของสมเด็จ พระนเรศวรมหาราชที่นํ าเสนอผ่านเรื่ องเล่าทางประวัติศาสตร์
ประเภทต่างๆ มีดงั นี ้ เรื่องเล่าประเภทพงศาวดาร นําเสนอภาพลักษณ์ผ้ มู ีบญ
ุ บารมี มีเมตตา เรื่ อง
เล่าประเภทร้อยกรองเน้ น ภาพลักษณ์ผ้ ปู ราบยุคเข็ญ ผู้ทรงธรรม และเป็ นผู้สร้ างชาติ เรื่ องเล่า
ประเภทความเรี ยงเน้ นภาพลักษณ์วีรบุรุษผู้ปราบยุคเข็ญ เรื่องเล่าประเภทละครเสนอภาพลักษณ์
การสร้ างความรักชาติและความสามัคคี และให้ นําพระองค์เป็ นแบบอย่าง ส่วนเรื่ องเล่าประเภท
ภาพยนตร์ นนเป็
ั ้ นการผสมผสานภาพลักษณ์ตามแบบพงศาวดารกับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ ซึ่ง
ภาพลักษณ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในเรื่องเล่าทุกประเภทนันเป็
้ นการเสนอภาพของวีรบุรุษ
ผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจของคนไทย
กษริน วงศ์กิตติชวลิต40 ศึกษาเรื่อง “ภาพตัวแทนของพระสุริโยทัยในวรรณกรรมไทย” เป็ น
การศึกษาภาพตัวแทนของพระสุริโยทัยที่ปรากฏในวรรณกรรมไทยตังแต่
้ สมัยต้ นรัตนโกสินทร์จนถึง
39

มารศรี สอทิพย์, “เรื่ องเล่าทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช: กลวิธีการเล่าเรื่ องกับการสร้ าง

ภาพลักษณ์ ” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2551),
306 – 315.
40

กษริ น วงศ์ กิตติชวลิต , “ภาพตัวแทนของพระสุริโยทัยในวรรณกรรมไทย” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิ ต

สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2552), 261 – 265.
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พ.ศ. 2548 จํ านวน 23 ตัว บท ซึ่ง ตัวบทที่ นํ ามาศึก ษานัน้ มีทัง้ วรรณกรรมร้ อยกรอง บทละคร
นวนิ ย าย นิ ย ายภาพ และบทเพลง โดยมุ่ง ศึก ษาภาพตัว แทนของพระสุริ โ ยทัย ที่ ป รากฏใน
วรรณกรรมเหล่านี ้ กลวิธีการสร้ างและนําเสนอภาพตัวแทนของพระสุริโยทัย ตลอดจนวิเคราะห์ถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพตัวแทนของพระสุริโยทัยกับแนวคิดเรื่ องความเป็ นวีรบุรุษ วีรสตรี และ
ความเป็ นผู้หญิงในสังคมไทย
ผลการศึกษาพบว่า ภาพของพระสุริโยทัยในวรรณกรรมไทยนันประกอบสร้
้
างและนําเสนอ
ด้ วยการใช้ กลวิธีการเล่าเรื่องให้ เป็ นภาพตัวแทนที่มีมิติหลากหลาย อันเป็ นผลมาจากการตีความ
และการให้ ความหมายกับการสิ ้นพระชนม์กลางสมรภูมิรบที่แตกต่างกันออกไป ภาพตัวแทนของ
พระสุริโยทัย ที่ปรากฏนัน้ มี 2 กลุ่มหลัก คือ ภาพยอดภรรยา และ ภาพวีรสตรี ซึ่งทัง้ สองภาพนี ้
ประกอบด้ วยภาพย่อยที่ เน้ นมิติที่แตกต่างหลากหลายด้ วย ด้ านกลวิธีก ารประพันธ์ ที่ทําให้ ภาพ
ตัวแทนของพระสุริโยทัยมีความแตกต่างกันนัน้ ได้ แก่ แก่นเรื่อง ประเภทของโครงเรื่อง การนําเสนอ
ตัวละคร มุมมองการเล่าเรื่ อง การอ้ างถึง และการใช้ ภาษา นอกจากนี ก้ ารสร้ างภาพตัวแทนยัง
สัมพันธ์กบั แนวคิดเรื่องวีรบุรุษ/วีรสตรี และแนวคิดเรื่องความเป็ นผู้หญิ ง ซึ่งทําให้ ภาพตัวแทนของ
พระสุริโยทัยสามารถนําเสนอแนวความคิดเรื่ องความรักชาติ การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริ ย์
และลักษณะของสตรีที่พึงประสงค์ของสังคมได้
2.3 การศึกษาวรรณกรรมของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลในประเด็นต่ างๆ
งานวิจัย ที่ ศึก ษาเกี่ ย วกับ วรรณกรรมของเสกสรรค์ ประเสริ ฐ กุลที่ ผ่านมาได้ ใ ช้ ก รอบ
แนวความคิดในการศึกษาวิเคราะห์อย่างหลากหลาย ทัง้ กรอบการศึกษาทางด้ านวรรณคดี ด้ าน
สังคม และด้ านปรัชญา
การใช้กรอบการศึกษาทางด้านวรรณคดี ได้ แก่ การศึกษาองค์ประกอบวรรณกรรมโดย
นํามาใช้ วิเคราะห์ วรรณกรรมประเภทเรื่ องสัน้ กรอบความคิดเรื่ องการเขีย นบทความนํ ามาใช้
วิเคราะห์วรรณกรรมประเภทบทความ และกรอบความคิดของวรรณกรรมประเภทนิราศสมัยใหม่ ที่
นํามาใช้ วิเคราะห์วรรณกรรมประเภทบันทึกการเดินทาง
ส่วนการใช้กรอบการศึกษาทางด้านสังคมนัน้ ได้ แก่ กรอบความคิดเรื่ องวาทกรรมและ
การวิเคราะห์วาทกรรม นํามาใช้ วิเคราะห์วาทกรรมการเมืองที่ปรากฏในวรรณกรรมของเสกสรรค์
ประเสริฐกุล รวมไปถึงการศึกษาความคิดทางสังคมการเมืองของผู้เขียนที่ปรากฏในวรรณกรรม
สุดท้ าย การใช้กรอบการศึ กษาทางด้านปรัชญา ได้ แก่ กรอบความคิดเรื่ องมนุษย์ และ
เสรีภาพ ซึ่งนํามาใช้ ศกึ ษาในเชิงเปรียบเทียบแนวคิดดังกล่าวของเสกสรรค์ กับ ฌอง-ปอล ซาร์ตร์
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เมื่อรวบรวมงานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับ การศึกษาวรรณกรรมของเสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล
ด้ วยกรอบความคิดต่างๆ นัน้ มีจํานวน 7 เรื่อง ดังต่อไปนี ้
1. การวิเคราะห์เรื่องสันของเสกสรรค์
้
ประเสริฐกุล
2. มนุษย์ในความคิดของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
3. การวิเคราะห์บทความของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
4. ความคิดทางสังคมการเมืองของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
5. การศึกษาเปรี ย บเที ยบแนวคิดเรื่ องเสรี ภาพในทัศนะของเสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล กับ
ฌอง-ปอล ซาร์ตร์
6. วาทกรรมการเมืองในงานวรรณกรรมของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
7. วรรณกรรมบันทึกการเดินทางของเสกสรรค์ ประเสริ ฐกุลในฐานะนิราศสมัยใหม่: จาก
การครํ่าครวญสูก่ ารใคร่ครวญและปั ญญา
งานวิจยั ดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตุลา เดชพลากูล41 ศึกษาเรื่ อง “การวิเคราะห์เรื่ องสันของเสกสรรค์
้
ประเสริ ฐกุล ” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเนื ้อหา กลวิธีการประพันธ์ และประเมินคุณค่าทางวรรณศิลป์รวมทังคุ
้ ณค่า
ทางปั ญ ญาในวรรณกรรมประเภทเรื่ องสันของเสกสรรค์
้
ประเสริ ฐกุล คือ ฤดูก าล ดอกไผ่ และ
คนกับเสือ เป็ นการนํากรอบขององค์ประกอบทางวรรณกรรมมาใช้ วิเคราะห์ รวมทัง้ ศึกษาประวัติ
ชีวิต บริ บททางสังคม และงานวรรณกรรมประเภทอื่นๆ ของผู้เขียนร่วมด้ วยเพื่อใช้ ประกอบการ
วิเคราะห์
ผลการศึก ษาพบว่าเรื่ องสัน้ ของเสกสรรค์ ประเสริ ฐ กุล แสดงให้ เ ห็น ถึงประสบการณ์
การต่อสู้และการค้ น หาความหมายในชี วิตของเสกสรรค์ ตลอดจนปฏิกิริยาที่มีต่อปั ญหาสังคม
ในช่วง พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่ประพันธ์เรื่องสันเหล่
้ านี ้
เมื่อพิจารณาเนื ้อหาในเรื่องสันทั
้ ง้ 3 เล่ม พบว่าเสกสรรค์ได้ นําเสนอปั ญหาและคุณค่าของ
มนุษย์ และนําเสนอให้ เห็นความไม่เป็ นธรรมในสังคม ระบบสังคม ค่านิยมต่างๆ ที่ไม่เอื ้ออํานวย
ตลอดจนความอ่อนแอของจิตใจมนุษย์ที่เป็ นปั จจัย สําคัญของความทุกข์ และการปฏิบัติต่อกัน
อย่างเลวร้ ายในสังคมปั จจุบนั ส่วนในด้ านกลวิธีการประพันธ์นนั ้ เสกสรรค์ได้ ใช้ องค์ประกอบของ

41

ตุลา เดชพลากูล, “การวิเคราะห์เรื่ องสันของเสกสรรค์
้
ประเสริ ฐกุล” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ , 2545), 185 – 200.
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การเขียนเรื่องสันให้
้ เกิดประโยชน์ในการสื่อความหมายที่ช่วยกระตุ้นให้ ผ้ อู า่ นเกิดความคิด ขณะที่
สํานวนภาษานันก็
้ มีสว่ นสําคัญ ซึ่งเสกสรรค์ก็สามารถใช้ ภาษาสื่อความเข้ มข้ นและความซับซ้ อน
ทางอารมณ์ความคิดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ลือชา กิ จบํ ารุ ง42 ศึกษาเรื่ อง “มนุษ ย์ ในความคิดของเสกสรรค์ ประเสริ ฐ กุล ” จากงาน
วรรณกรรมประเภทต่างๆ อันได้ แก่ บทความ บทบันทึก เรื่องสัน้ และนวนิยาย รวมทังบทสั
้ มภาษณ์
ของผู้เขียนที่ได้ รับการตีพิมพ์รวมเล่ม เพื่อศึกษากระบวนความคิดเกี่ยวกับการหาความหมายของ
ชีวิตมนุษย์ที่ปรากฏในวรรณกรรมของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล โดยพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์
ในประเด็นเกี่ยวกับธรรมชาติ เป้าหมายของการดํารงอยู่ และคุณค่าของความเป็ นมนุษย์
ผลการศึ ก ษาพบว่ า มนุษ ย์ ใ นความคิ ด ของเสกสรรค์ ประเสริ ฐ กุล มี ลัก ษณะเป็ น
อสารัตถนิยมซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดอัตถิภาวนิยมและพุทธศาสนา กล่าวคือ มีความเห็นว่ามนุษย์
ไม่ได้ ถูกกํ าหนดหรื อมีเนื อ้ แท้ ต ายตัว หากแต่มนุษย์ ประกอบด้ วยกายและจิ ต โดยที่ จิตนัน้ เป็ น
ตัวปรุ งแต่งความเป็ นตัวเรา เพื่ อสร้ างความหมายของชี วิตขึน้ มา นอกจากนี ผ้ ้ เู ขีย นยัง ปฏิเ สธ
ความสุข ที่ ไ ด้ จ ากการแสวงหาความหมายแบบสสารนิ ย ม รวมทัง้ ปฏิ เ สธเรื่ องการแสวงหา
ความหมายของชีวิตในโลกหน้ าตามแนวคิดจิตนิยม
เนื่องจากแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ที่สอดคล้ องกับแนวคิดอสารัตถนิยม ก็ทําให้
เสกสรรค์ มองเรื่ องเป้ าหมายและคุณ ค่าของชีวิตมนุษ ย์ ว่าเป็ นสิ่งที่ต้ องกําหนดขึน้ เอง โดยใช้
เสรี ภาพที่เกิ ดจากสํานึก ถึงคุณ ค่าภายในตนเอง เป้าหมายของมนุษย์นัน้ สามารถแบ่งได้ เป็ น 2
ระดับ คือ เป้าหมายในตนเองหรือเป้าหมายระดับปั จเจก และเป้าหมายระดับสังคม
สันติ ศรีสละ43 ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์บทความของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล” มุง่ พิจารณา
ในประเด็น โลกทัศน์ที่ ปรากฏในบทความ ความสัมพันธ์ ระหว่างชีวิตกับงานวรรณกรรม ศิลปะ
การใช้ ภาษาและกลวิ ธีก ารเขีย นบทความ เลือกศึก ษาเฉพาะบทความจากหนังสือพิ มพ์ ของ
เสกสรรค์ ประเสริฐกุลที่จดั พิมพ์รวมเล่มโดยสํานักพิมพ์สามัญชน จํานวน 6 เล่ม ได้ แก่ การผ่าน
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ลือชา กิจบํารุ ง, “มนุษย์ ในความคิดของเสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล ” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547), 76 – 79.
43

สันติ ศรี สละ, “การวิเคราะห์บทความของเสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

ไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2548), 199 – 201.
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พ้ นของยุคสมัย ผู้ชายที่กําลังสูญพันธุ์ โลกเปลี่ยนต้ องเปลี่ยนโลก ถ้ าหากไม่มีวนั นัน้ จลาจลทาง
ปั ญญา และเมื่อโลกไม่มีประวัติศาสตร์ ซึ่งมีบทความรวมทังสิ
้ ้นจํานวน 262 เรื่องด้ วยกัน
ผลการศึก ษาพบว่า บทความของเสกสรรค์ ประเสริ ฐ กุล สะท้ อนโลกทัศน์ ด้ า นสังคม
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา เทคโนโลยี สื่อมวลชน และคุณค่าทางจิตวิญญาณ ซึ่ง
วรรณกรรมของเสกสรรค์นนก็
ั ้ สร้ างขึ ้นจากประสบการณ์จริงที่มีความเข้ มข้ น ส่งผลให้ วรรณกรรมมี
ลักษณะอิงวิถีชีวิตจริง แสดงลักษณะการต่อสู้และความขัดแย้ งภายในและการคลี่คลายสู่สภาวะ
ความสงบของจิตใจ
ด้ านการใช้ ภาษาในบทความ พบว่าการเลือกสรรคําและสํานวนโวหารสามารถทําได้ อย่าง
เหมาะสมกับ เนือ้ หาที่นําเสนอ และถ่ายทอดอารมณ์ค วามคิดของผู้เขีย นได้ อย่างชัดเจน อีกทัง้
กลวิธีการเขียนบทความนันก็
้ สามารถทําได้ อย่างดีทงการตั
ั้
งชื
้ ่อเรื่อง การเปิ ดเรื่อง การนําเสนอ และ
การสรุปปิ ดท้ ายเรื่อง
พัชราภา ตันตราจิน44 ศึกษาเรื่อง “ความคิดทางสังคมการเมืองของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล”
มุง่ พิจารณาประวัติชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล วิเคราะห์ความคิดของเสกสรรค์ในประเด็นต่างๆ
ที่ ป รากฏในงานเขี ย น และพิ จ ารณาพัฒ นาการทางความคิด ซึ่ง มีค วามสัม พัน ธ์ กับ ชี วิ ตของ
เสกสรรค์และบริบททางสังคม โดยศึกษาจากผลงานที่พิมพ์รวมเล่มเป็ นหลัก
ผลการศึกษาพบว่า ความคิดทางสังคมและการเมืองของเสกสรรค์ที่ปรากฏในวรรณกรรม
นันมี
้ 3 ลักษณะด้ วยกัน ได้ แก่ 1. นําเสนอสภาพสังคมการเมืองที่เป็ นอยู่ 2. การนึกถึงสิ่งที่สงั คม
การเมืองไทยเคยมีและได้ สญ
ู หายไป เป็ นต้ นว่าศีลธรรม ความดีงาม วัฒนธรรม ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
กระแสบริโภคนิยม และ 3. ความใฝ่ ฝั น สิ่งที่ปรารถนาจะให้ เกิดขึ ้นในสังคม การเมืองไทย ความคิด
ทางสังคมการเมืองเหล่านีม้ ีที่มาจากประสบการณ์ชีวิตการต่อสู้เพื่ อเปลี่ยนแปลงสังคมการเมือง
การอ่านหนังสือ และการเรียนในมหาวิทยาลัย โดยมีรากฐานความคิดมาจากหลายแหล่งด้ วยกัน
เช่น ศาสนาพุท ธ คุณ ธรรมจริ ย ธรรม แนวคิดเสรี ประชาธิป ไตย เป็ นต้ น ซึ่งความคิดดังกล่าวมี
พัฒนาการไปตามช่วงชีวิตของเสกสรรค์
นอกจากนันผู
้ ้ วิจยั ยังนําความคิดทางสังคมการเมืองและชีวิตของเสกสรรค์ไปเทียบเคียง
กับบุคคลที่มีบ ทบาทสําคัญในการต่อสู้ทางการเมืองและสังคมของประเทศไทย อันได้ แก่ ปรี ดี
พนมยงค์ กุหลาบ สายประดิษฐ์ จิ ตร ภูมิศกั ดิ ์ และอัศนี พลจันทรพิจารณาในด้ านพืน้ ฐานชีวิต
44

พัช ราภา ตัน ตราจิ น , “ความคิ ด ทางสัง คมการเมื องของเสกสรรค์ ประเสริ ฐ กุ ล ” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551).
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ประสบการณ์ และสภาพสังคมในยุคสมัยนัน้ ตลอดจนการต่อต้ านค่านิยมบางประการของสังคม
โดยศึกษาจากประวัติชีวิตและผลงานทางวรรณกรรม จากนัน้ จึงเปรี ยบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างของบุคคลเหล่านี ก้ ับเสกสรรค์ ซึ่งการเปรี ย บเที ย บดัง กล่าวเพื่ อ จะนํ าเสนอว่า
เสกสรรค์ นัน้ เป็ นบุค คลผู้ห นึ่ ง ที่ เ ป็ น “สามัญ ชน” เป็ นปั ญ ญาชนที่ มี บ ทบาทสํ า คัญ ในการ
เปลี่ยนแปลงการเมือง และเป็ นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ของบ้ านเมืองเช่นเดียวกับบุคคลสําคัญใน
อดีตกลุม่ นี ้ของไทย
อภิวฒ
ั น์ บุตรอุดม45 ศึกษาเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องเสรีภาพในทัศนะของ
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล กับ ฌอง - ปอล ซาร์ ตร์ ” โดยมุ่งพิจารณาแนวคิดเรื่ องเสรี ภาพในประเด็น
เกี่ยวกับความหมาย คุณค่าของเสรี ภาพที่มีต่อชีวิตและสังคม และประเมินค่าแนวความคิดเรื่ อง
เสรีภาพที่สง่ อิทธิพลต่อสังคมมนุษย์ในทัศนะของเสกสรรค์ และฌอง - ปอล ซาร์ตร์
ผลการศึก ษาพบว่าบุคคลทัง้ คู่ต่างก็ ใ ห้ ค วามหมายของเสรี ภาพว่า เป็ นคุณ ค่าและมี
ความหมายที่สําคัญต่อชีวิต อีกทังการแสดงออกซึ
้
่งเสรีภาพก็ต้องสัมพันธ์กบั ความรับผิดชอบเสมอ
แต่สิ่งที่ ต่างกัน คือ เสกสรรค์มีทัศ นะว่า มนุษ ย์ นัน้ ไม่ส ามารถเลือกได้ อย่างอิสระในทุก โอกาส
เนื่องจากถูกกําหนดโดยเงื่อนไขอื่นที่สําคัญกว่า ขณะที่ฌอง - ปอล ซาร์ตร์มองว่ามนุษย์มีเสรี ภาพ
ที่สมั บูรณ์เพราะมนุษย์นนคื
ั ้ อเสรีภาพ ดังนันจึ
้ งสามารถเลือกได้ ทกุ โอกาส
สําหรับประเด็นเรื่องคุณค่าของเสรี ภาพที่มีอิทธิพลต่อชีวิตและสังคมมนุษย์นนั ้ พบว่าทัง้
สองคนต่างมีทัศนะสอดคล้ องกันว่า หากปั จเจกชนตระหนักถึงเสรี ภาพก็จะให้ ความสําคัญและ
สามารถสร้ างคุณค่าความหมายชีวิตให้ กับตนเองได้ แต่สิ่งที่ต่างกันคือเสกสรรค์มีทัศนะเกี่ยวกับ
เสรีภาพทาง จิตวิญญาณว่ามนุษย์สามารถพัฒนาจิตวิญญาณของตนไปสู่ความพ้ นทุกข์ได้ โดย
การทํ าจิ ต ใจของตนให้ บ ริ สุท ธิ ์ ขณะที่ ซ าร์ ตร์ มองว่าเสรี ภาพนัน้ เป็ นความตระหนัก รู้ ถึงความ
รับผิดชอบ และเนื่องจากมนุษย์สํานึกถึงเสรีภาพก็ย่อมเป็ นทุกข์ และความทุกข์นี ้ก็จะอยู่กับมนุษย์
ตลอดไป ส่วนประเด็นเรื่ องผลกระทบของแนวคิดเรื่ องเสรี ภาพที่มีต่อสังคมนัน้ ทัง้ คู่ต่างมีทัศนะ
ตรงกันว่าเสรีภาพมีความสัมพันธ์กบั คุณค่าความเป็ นมนุษย์และความรับผิดชอบทังต่
้ อตนเองและ
สังคม

45

อภิวฒ
ั น์ บุตรอุดม, “การศึกษาเปรี ยบเทียบแนวคิดเรื่ องเสรี ภาพในทัศนะของเสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล กับ ฌอง -

ปอล ซาร์ ตร์ ” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาปรั ชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2552), 142 – 144.
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บัณ ฑิ ต ทิ พย์ เ ดช 46 ศึก ษาเรื่ อง “วาทกรรมการเมืองในงานวรรณกรรมของเสกสรรค์
ประเสริฐกุล” โดยเลือกศึกษาวรรณกรรมของเสกสรรค์ ประเสริ ฐกุลในช่วงเวลาตังแต่
้ พ.ศ. 2524
ถึง พ.ศ. 2550 จํานวน 10 เล่ม ได้ แก่ ฤดูกาล ดอกไผ่ คนหาปลา มาจากป่ าชายเลน เพลงนํา้ ระบํา
เมฆ มหาวิทยาลัยชีวิต เดินป่ าเสาะหาชีวิตจริ ง คนกับเสือ วิหารที่ว่างเปล่า และวันที่ถอดหมวก
มุ่ง พิ จ ารณาลัก ษณะวาทกรรมการเมื อ งและอุด มการณ์ ที่ แ ฝงอยู่ใ นวรรณกรรม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิบตั ิการทางภาษา วาทกรรม และสังคมวัฒนธรรมในผลงานของเสกสรรค์
ประเสริฐกุล โดยใช้ แนวคิดเรื่องวาทกรรมทางการเมืองและวาทกรรมวิเคราะห์เชิงทฤษฎีวิพากษ์
เป็ นกรอบในการศึก ษาวิเ คราะห์ และมองวรรณกรรมในฐานะที่ เ ป็ นปฏิบัติก ารทางวาทกรรม
รูปแบบหนึ่งที่ผ้ เู ขียนใช้ สร้ าง นําเสนอ หรือปิ ดกันอุ
้ ดมการณ์บางอย่าง
ผลการศึกษาพบว่าวรรณกรรมของเสกสรรค์สะท้ อนภาพความทุกข์ยากของชนชัน้ ล่างที่
ต้ อ งต่อ สู้กับ ความไม่เ ป็ นธรรม การเอารั ด เอาเปรี ย บ และการลดศัก ดิ ์ ศรี ค วามเป็ นมนุษ ย์
การสะท้ อนภาพดังกล่าวเป็ นการทําให้ ผ้ อู า่ นเชื่อ รับรู้ และเข้ าใจเรื่องความไม่เป็ นธรรมที่เกิดขึ ้นใน
สังคม พร้ อมกันนันก็
้ แสดงให้ เห็นว่าเสกสรรค์อยู่เคียงข้ างประชาชนเสมอมา ซึ่งสิ่งเหล่านีล้ ้ วนเป็ น
ลักษณะของวาทกรรมการเมืองที่ปรากฏในวรรณกรรม
นอกจากนัน้ เสกสรรค์ยังนําเสนออุดมการณ์บางประการไว้ ในวรรณกรรมที่แฝงมากับ
วาทกรรมการถูกเอารัดเอาเปรียบ การลดศักดิ ์ ศรีความเป็ นมนุษย์ และวาทกรรมประชาธิปไตยและ
คอมมิวนิ สต์ อุด มการณ์ ดัง กล่า วได้ แก่ อุดมการณ์ อํานาจนิ ย ม อุดมการณ์ ความรุ น แรง และ
อุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่ สื่อนัยให้ เห็น ว่าเสกสรรค์นนั ้ ยังนิยมใช้ อํานาจในการควบคุม ครอบงํ า
นิยมใช้ ความรุนแรงเพื่อให้ ได้ มาซึ่งอํานาจ ตลอดจนเชิดชูวีรกรรมของตนเองในฐานะวีรบุรุษผู้ไม่
เคยยอมแพ้
ธนาคาร จันทิมา47 ศึกษาเรื่อง “วรรณกรรมบันทึกการเดินทางของเสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล
ในฐานะนิ ราศสมัย ใหม่: จากการครํ่ าครวญ สู่ก ารใคร่ ครวญ และปั ญ ญา” เป็ นการศึก ษา
วรรณกรรมประเภทบันทึก การเดิน ทาง โดยใช้ แนวคิดเกี่ ย วกับ นิ ราศสมัย ใหม่มาเป็ นกรอบใน
46

บัณฑิต ทิพย์ เดช, “วาทกรรมการเมื องในงานวรรณกรรมของเสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล ” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553), 110 – 111.
47

ธนาคาร จัน ทิ ม า, “วรรณกรรมบัน ทึก การเดิ น ทางของเสกสรรค์ ประเสริ ฐ กุ ล ในฐานะนิ ร าศสมัย ใหม่ :

จากการครํ่ าครวญสูก่ ารใคร่ ครวญและปั ญญา” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2554), 129 – 133.
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การวิเ คราะห์ มีจุดมุ่ง หมายเพื่ อศึก ษาลัก ษณะนิ ราศสมัย ใหม่ที่ ปรากฏในวรรณกรรมบัน ทึ ก
การเดินทาง ซึ่งมีเนือ้ หาเกี่ยวกับประสบการณ์ ความทุกข์และการเดิน ทางที่สมั พันธ์กับชีวิตของ
เสกสรรค์ โดยวรรณกรรมบันทึกการเดินทางที่นํามาศึกษา มีจํานวน 9 เล่ม ได้ แก่ เดินป่ าเสาะหา
ชีวิตจริ ง เพลงเอกภพ ทางทากและสายนํา้ เชี่ยว เลีย บเลาะชายคาโลก ฟองเวลา ห้ วงยามแห่ง
ความพ่ายแพ้ วิหารที่วา่ งเปล่า ผ่านพบไม่ผกู พัน และบุตรธิดาแห่งดวงดาว
ผลการศึกษาพบว่าวรรณกรรมบันทึกการเดินทางของเสกสรรค์มีลกั ษณะของงานประเภท
นิราศ 3 ประการด้ วยกัน ประการแรก มีลกั ษณะการครํ่าครวญและใคร่ครวญ ซึ่งเป็ นการพรรณนา
ความทุกข์ที่นําไปสูก่ ารใคร่ครวญและทําให้ เกิดปั ญญาในท้ ายที่สดุ ประการที่สอง มีลกั ษณะของ
การเคลื่อนที่ ทังการเคลื
้
่อนของพื ้นที่ซึ่งเกิดขึ ้นจากการเดินทางจริงๆ และการหมุนของเวลา ซึ่งการ
เคลื่อนที่ดงั กล่าวเป็ นปั จจัยที่ทําให้ เกิดการเดินทางและการพลัดพราก และประการสุดท้ าย คือมี
การพรรณนาธรรมชาติ เป็ นการใช้ ธรรมชาติเป็ นสื่อกลางเชื่อมโยงความทุกข์ไปสูป่ ั ญญา
จากการศึก ษางานวิจัย ที่ เ กี่ ยวกับการศึก ษาวรรณกรรมของเสกสรรค์ ประเสริ ฐ กุ ลใน
ประเด็นต่างๆ ผู้วิจยั พบว่างานวิจยั ที่ผ่านมามีทงั ้ ที่ม่งุ ศึกษาผลงานของเสกสรรค์ และมุ่งศึกษาตัว
บุคคล ในด้ านการศึกษาผลงานก็จ ะศึก ษาเกี่ ย วกับ กลวิธีก ารสร้ างงานแต่ละประเภท รวมถึง
ประเมินคุณค่าของผลงานเหล่านัน้ ไม่วา่ จะเป็ นการวิเคราะห์เรื่ องสัน้ การวิเคราะห์บทความ และ
การวิเคราะห์บันทึกการเดินทางในฐานะวรรณกรรมนิราศสมัย ใหม่ ขณะที่ในด้ านการศึกษาตัว
บุคคลก็คือศึก ษาในแง่ความคิดของเสกสรรค์ที่ ปรากฏในวรรณกรรม ทัง้ ความคิด ในประเด็น
เกี่ยวกับมนุษย์ ความคิดเกี่ยวกับสังคม การเมืองการปกครอง ซึ่งการศึก ษาด้ านความคิดของ
เสกสรรค์เ ช่น นี แ้ ม้ ว่าจะทํ า ให้ เ ห็ น แง่มุมเกี่ ย วกับ เสกสรรค์ ความเป็ นเสกสรรค์ที่ ปรากฏผ่า น
ความคิดเหล่านัน้ แต่ก็เป็ นเพียงแง่มมุ เดียวคือด้ านที่เกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั สังคมการเมือง
ทํานองเดีย วกับงานวิจัย ของธนาคาร จัน ทิ มาซึ่งเป็ นการศึก ษาวรรณกรรมบันทึก การ
เดินทางของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลในฐานะที่เป็ นวรรณกรรมนิราศสมัยใหม่ แม้ กลุ่มข้ อมูลที่นํามา
ศึก ษาจะเป็ นชุด เดี ย วกัน กับ งานวิจัย เรื่ อ งนี ้ คื อ การประกอบสร้ างอัต ลัก ษณ์ ของนัก เขีย น :
กรณีศกึ ษาเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิต แต่งานวิจยั ของธนาคารก็ทําให้ เห็นความเป็ นเสกสรรค์
เพียงแง่มมุ เดียว คือในด้ านที่หมุนวนอยู่กับความทุกข์ และพยายามหาทางออกด้ วยการเดินทาง
ครุ่ น คิ ด จนในที่ สุด ก็ ผ่า นพ้ นห้ วงทุก ข์ ไ ด้ และที่ สํ า คัญ งานวิ จัย ดัง กล่า วก็ มิ ไ ด้ ศึก ษากลวิ ธี
การประกอบสร้ างและนําเสนอความเป็ นเสกสรรค์หรืออัตลักษณ์ด้านดังกล่าวด้ วย
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ดังนันงานวิ
้
จยั เรื่อง “การประกอบสร้ างอัตลักษณ์ของนักเขียน : กรณีศึกษาเรื่ องเล่าจาก
ประสบการณ์ ชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล ” ซึ่งมุ่งศึกษาถึงการประกอบสร้ างอัตลัก ษณ์ ของ
เสกสรรค์ในวรรณกรรมของตนเอง รวมถึงศึกษากลวิธีต่างๆ ที่นํามาใช้ เพื่อให้ บรรลุจุดมุ่งหมาย
ดังกล่าว ผู้วิจยั พบว่าที่ผา่ นมายังไม่มีงานวิจยั เล่มใดศึกษาในแนวทางนี ้ จึงได้ นํามาศึกษาโดยนํา
แนวความคิ ด เรื่ อ งอัต ลัก ษณ์ แนวความคิ ด เรื่ อ งการสร้ างภาพตัว แทนในวรรณกรรม และ
แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องเล่า มาประยุกต์ใช้ เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ โดยงานวิจยั เรื่องนี ้จะไม่
เน้ นการประเมินคุณค่าผลงานหรือผู้เขียนคือเสกสรรค์ แต่จะนําเสนอเสกสรรค์ในฐานะที่เป็ นมนุษย์
ซึ่งมีทงด้
ั ้ านดี ด้ านร้ าย และเป็ นเรื่องธรรมดาของบุคคลที่จะเลือกเปิ ดเผย หรื อนําเสนอบางด้ านที่
ต้ องการให้ ผ้ อู ื่นได้ รับรู้บนพื ้นที่ของวรรณกรรม โดยใช้ ภาษา วรรณศิลป์เป็ นเครื่ องมือเพื่อให้ บรรลุ
จุดมุง่ หมายนัน้ อันจะทําให้ เห็นถึงอํานาจของวรรณกรรมและวรรณศิลป์

บทที่ 3
เรื่องเล่ าจากประสบการณ์ ชีวติ ของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
เรื่ องเล่าจากประสบการณ์ชี วิตของเสกสรรค์ ประเสริ ฐ กุล สร้ างขึน้ จากประสบการณ์
เรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในชีวิต แต่ละเล่มนันประกอบด้
้
วยข้ อเขียนสันๆ
้ จํานวนหลายเรื่ อง
ซึ่งเป็ นวัตถุดิบสําคัญที่นํามาใช้ ประกอบสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์ เมื่อพิจารณาเนื ้อหาของเรื่ อง
เล่าจากประสบการณ์ชีวิตตามลําดับการสร้ างก่อนหลัง พบว่าเสกสรรค์นําเสนอเนือ้ หาประเภท
เดียวกันไว้ เป็ น 3 ช่วง
การนําเสนอเนื ้อหาในช่วงที่ 1 ประกอบด้ วยเรื่องเล่ามหาวิ ทยาลัยชี วิต และเดิ นป่ าเสาะหา
ชี วิตจริ ง นําเสนอเนื ้อหาเกี่ยวกับประวัติและเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ ้นในชีวิตของเสกสรรค์ ว่าด้ วย
เรื่องความเป็ นอยู่ของเสกสรรค์กับครอบครัว ชีวิตช่วงวัยต่างๆ ได้ แก่ ชีวิตวัยเด็กที่บ้านเกิด ชีวิต
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชีวิตหลังจากเรียนไม่จบต้ องหางานทํา เหตุการณ์ “14 ตุลา”
ชีวิตขณะเป็ นนักปฏิวตั ิในป่ า ตลอดจนชีวิตในสังคมปั จจุบันหลังจากยุติบทบาทนักปฏิวัติ อาจ
กล่าวได้ วา่ เนือ้ หาเรื่ องเล่าในช่วงนีเ้ ป็ นการนําเสนอเรื่ องราวชีวิตที่เป็ นทุกข์ โดยเป็ นเหตุการณ์ที่
สร้ างความลําบาก ความรู้สกึ เจ็บปวดสะเทือนใจ รวมทังความขั
้
ดแย้ งที่เกิดขึ ้นกับผู้คนรอบข้ าง ซึ่ง
เรื่องราวดังกล่าวล้ วนแล้ วแต่สร้ างความทุกข์ให้ แก่เสกสรรค์
การนําเสนอเนื ้อหาในช่วงที่ 2 ประกอบด้ วยเรื่องเล่าเร่ร่อนหาปลา เพลงเอกภพ ทางทาก
และสายนํ้ า เชี่ ย ว ห้วงยามแห่ง ความพ่ ายแพ้ และวิ ห ารที่ ว่างเปล่ า นํ าเสนอเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ
การเดินทางในสถานที่ต่างๆ และการใช้ ชีวิตกลางแจ้ งของเสกสรรค์ เป็ นเรื่ องราวในช่วงเวลาที่
เสกสรรค์ ร้ ู สึก แปลกแยกกับ ผู้คนและวิถี ชี วิต ในสังคมกระแสหลัก อัน เป็ นผลสืบ เนื่ องมาจาก
เหตุก ารณ์ การพ่ายแพ้ ความผิดหวังจากขบวนปฏิวตั ิและการต่อสู้ของตนเองในอดีต ตลอดจน
ความทุกข์ความผิดหวังต่างๆ ที่มีอยู่ในชีวิต ทําให้ เลือกที่จะปลีกตัวออกจากสังคมไปใช้ ชีวิตกลาง
ป่ าเขา ออกล่องทะเล ใช้ ชีวิตตามลําพังหรื อเลือกอยู่กับเฉพาะกลุ่มคนที่สนิทและมีความคิดเห็น
คล้ ายกัน พยายามอยู่ห่างจากสังคมและผู้คนที่ตนเองรู้สกึ แปลกแยกให้ มากที่สดุ เมื่อเดินทางก็ได้
พบเห็นสิ่งต่างๆ ได้ เรียนรู้จากการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ มีเวลาสนทนากับตนเอง เนือ้ หา
เรื่ องเล่าในช่วงนีจ้ ึงมีลกั ษณะของบันทึกการเดินทาง บัน ทึกเรื่ องราวที่ได้ พบเห็นและประสบมา
ระหว่างการเดินทาง บันทึกห้ วงความคิดคํานึงเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตและปั จจุบนั รวมทังอารมณ์
้
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เศร้ า ความรู้สกึ ผิดหวังที่เกิดขึ ้นในห้ วงความคิดดังกล่าวด้ วย จากเนื ้อหาที่ปรากฏในเรื่ องเล่าช่วงนี ้
จึงอาจกล่าวได้ วา่ เป็ นเนื ้อหาที่นําเสนอเรื่องราวชีวิตช่วงที่เสกสรรค์ปลีกตัวออกจากสังคมและออก
เดินทาง
การนําเสนอเนื ้อหาในช่วงที่ 3 ประกอบด้ วยเรื่ องเล่าผ่านพบไม่ผูกพัน ผ่านพ้นจึ งค้นพบ
วัน ที่ถอดหมวก และบุตรธิ ดาแห่งดวงดาว นําเสนอเนื อ้ หาเกี่ย วกับการทบทวน วิเ คราะห์ และ
อธิบายตนเองทังในอดี
้
ตและปั จจุบัน และเนือ้ หาเกี่ยวกับประเด็นทางปรัชญา จิตวิญญาณ และ
สัจธรรม เป็ นเรื่องราวการทบทวนและพิจารณาวิเคราะห์ตนเอง ทัง้ การกระทําในอดีต พฤติกรรม
ลัก ษณะนิ สัย และความคิด ในช่วงวัย ต่างๆ เพื่ อทํ าความเข้ าใจตนเองอย่างถ่องแท้ พร้ อมกับ
นําเสนอความคิดเกี่ยวกับปรัชญา ความหมายของชีวิตและสัจธรรมซึ่งกลัน่ กรองมาแล้ วจากการ
เดินทางที่ได้ มีโอกาสพินิจพิจารณาสรรพสิ่งรอบตัวไปด้ วย จนกลายเป็ นผลึกความคิดที่แสดงให้
เห็นถึงการเข้ าใจตนเองและชีวิตอย่างแท้ จริง
เนื อ้ หาที่ เ สกสรรค์เ ลือ กมานํ าเสนอในเรื่ องเล่า จากประสบการณ์ ชี วิ ตทัง้ 11 เล่ม มี
ความสําคัญ ต่อการประกอบสร้ างอัตลัก ษณ์ กล่าวได้ ว่าเป็ นวัตถุดิบที่ นํ ามาใช้ สร้ างภาพแทน
ตนเอง เพื่อให้ ผ้ อู า่ นได้ รับรู้อตั ลักษณ์หรือความเป็ น “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” อย่างที่ตนเองต้ องการ
เนื ้อหาเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตสามารถจัดประเภทได้ 5 กลุม่ ดังต่อไปนี ้
1. ประวัติ เรื่องราวชีวิตของตนเอง
2. บันทึกการเดินทางและการใช้ ชีวิตกลางแจ้ ง
3. ทัศนะต่อประเด็นต่างๆ
4. การทบทวน วิเคราะห์ และอธิบายตนเอง
5. ประเด็นชีวิต ปรัชญา และจิตวิญญาณ
1. ประวัติ เรื่องราวชีวติ ของตนเอง
เนื ้อหากลุม่ นี ้เป็ นเรื่องราวชีวิตของเสกสรรค์แต่ละช่วงวัย มักเป็ นเรื่ องราวที่มีความสําคัญ
ในชีวิต และมีสว่ นหล่อหลอมลักษณะนิสยั ความคิด และพฤติกรรมของเสกสรรค์ เนือ้ หาดังกล่าว
ปรากฏทังเล่
้ มในเรื่องเล่ามหาวิทยาลัยชีวิตและเดินป่ าเสาะหาชีวิตจริ ง และปรากฏ 2 - 3 เรื่ องใน
เรื่องเล่าเร่ร่อนหาปลา เพลงเอกภพ และ ห้ วงยามแห่งความพ่ายแพ้
เรื่องราวชีวิตของเสกสรรค์ในช่วงวัยต่างๆ และเหตุการณ์สําคัญที่นําเสนอในเรื่ องเล่าจาก
ประสบการณ์ชีวิตมีดงั ต่อไปนี ้
1.1 ชีวิตวัยเด็กที่บ้านเกิด
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1.2 ชีวิตในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.3 ชีวิตหลังจากเรียนไม่จบออกทํางาน
1.4 เหตุการณ์ “14 ตุลา” พ.ศ. 2516
1.5 ชีวิตนักปฏิวตั ิในป่ าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์
1.6 ชีวิตหลังยุติบทบาทนักปฏิวตั ิกลับมาใช้ ชีวิตในสังคม
1.1 ชีวติ วัยเด็กที่บ้านเกิด
เสกสรรค์อาศัยอยู่กบั ครอบครัวที่บางปะกง สมาชิกในครอบครัวประกอบด้ วยยาย พ่อ แม่
พี่น้อง 4 คน และเสกสรรค์ ความเป็ นอยูข่ องครอบครัวค่อนข้ างลําบากเพราะมีฐานะยากจน ต้ อง
ย้ ายบ้ านหลายครัง้ ซึ่งการย้ ายบ้ านครัง้ ล่าสุดก็ต้องเช่าพืน้ ที่บริ เวณป่ าชายเลนซึ่งเป็ นพืน้ ที่รกร้ าง
และชื ้นแฉะสําหรับปลูกบ้ านหลังใหม่
...ตั ้งแต่ผมลืมตาขึ ้นมาดูโลกนัน่ เป็ นการย้ ายบ้ านครั ้งที่เจ็ด เรากําลังย้ ายออกจากห้ องแถว
ไม้ ข้างตลาดไปปลูกโรงหลังคาจากบนพื ้นที่รกร้ างของผู้มีอนั จะกินคนหนึง่ เขาคิดค่าเช่า
เป็ นรายปี ในราคาที่ไม่แพงนัก แต่ก็นบั เป็ นผลประโยชน์ ครั ้งแรกที่จะได้ จากแผ่นดินผืนนี ้
ที่ผ่านมันเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของป่ าชายเลน เป็ นที่อยู่ของปูแสมและปลาอีจงั รกไปด้ วย
กระบูน โกงกางและเถาวัลย์ นํ ้าขึ ้นก็เจิ่งนอง นํ ้าลงก็แฉะลุม่ ...1

สมาชิกในครอบครัวต้ องช่วยกันสร้ างบ้ านจากวัสดุที่เหลือใช้ คือเสาไม้ เก่าที่ได้ รับมาจาก
ย่า สมาชิกภายในบ้ านทัง้ แปดคนต้ องอยู่รวมกันอย่างแออัด ต้ องจัดสรรพืน้ ที่ สําหรับใช้ นอนให้
เพียงพอกับสมาชิก และใช้ ตะเกียงแทนไฟฟ้าแม้ วา่ ที่บางปะกงจะมีไฟฟ้าใช้ มานานแล้ วก็ตาม
...เราระดมแรงงานทั ้งหมดในบ้ านมาถางโคนต้ นไม้ และว่าจ้ างคนยากไร้ ด้วยกันมาขุดดิน
ถมที่ ไม่นานบริเวณนั ้นก็กลายเป็ นลานโล่งพอปลูกเรือนได้ หนึ่งหลัง ผมกับพ่อมีหน้ าที่ไป
ลําเลียงเสาตอม่อเก่าๆ ที่ย่ายกให้ มาจากคลองผีขดุ เราขอยืมเรือแจวของป้ามาช่วยบรรทุก
ไม้ ...ถ้ าไม่นบั น้ องสามคนที่ยงั เล็กแล้ ว ทุกคนในบ้ านล้ วนมีสว่ นทําให้ โรงหลังคาจากแห่งนี ้
ก่อรูปขึ ้นมา เราเอากระดานเก่ามาทําเป็ นยกพื ้นสําหรับให้ ทุกคนนอน มันแคบพอๆ กับเวที
ลําตัดตามงานวัด สายมุ้งระโยงระยางในยามคํ่าคืนทําให้ เราดูเหมือนผู้ลี ้ภัยที่ซุกหัวหลบ
ฝั นร้ ายในยามตื่น แม่ ยาย และน้ องสาวยึดครองเนื ้อที่สว่ นใหญ่ของพื ้นซีกหนึง่ พี่สาวนอน

1

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, มหาวิทยาลัยชีวติ , 20 - 21.
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อยู่มมุ ในสุด ถัดมาเป็ นผม น้ องชาย และพี่ชายตามลําดับ ส่วนพ่อนั ้นนอนเตียงผ้ าใบซึง่
กางไว้ กบั พื ้นดิน เรายังคงใช้ ตะเกียงทั ้งๆ ที่บางปะกงมีไฟฟ้าใช้ มานับสิบปี แล้ ว...2

ครอบครัวของเสกสรรค์ประกอบอาชีพหาเช้ ากินคํ่า พ่อเป็ นช่างเครื่องเรื อตังเกที่ระยะหลัง
ตกงานต้ องกลับมาอยู่บ้าน ส่วนแม่มีอาชีพค้ าขายผลไม้ ทุกวันเสกสรรค์ต้องลุกไปช่วยแม่ขนของ
ไปขายที่ตลาดแต่เช้ ามืด
...ปกติแล้ วพ่อมีอาชีพเป็ นช่างเครื่องเรือตังเก ใช้ ชีวิตส่วนใหญ่กินนอนอยู่กบั เรือ แต่ตั ้งแต่
เราย้ ายมาอยู่บ้านหลังนี ้ การตกงานของพ่อดูท่าจะกลายเป็ นอาชีพหลักขึ ้นมาแทนที่ การ
จากไปของเป็ ดยิ่งทําให้ พ่อกลายเป็ นแรงงานส่วนเกินในบ้ าน...เมื่อไม่มเี ป็ ด พ่อก็เป็ นเพียง
คนหุงข้ าวมื ้อเช้ า แผงขายผลไม้ ของแม่มีพี่สาวช่วยอยู่แรงหนึง่ แล้ ว...3
...ปกติแล้ วแม่จะตื่นแต่เช้ ามืดเพื่อขนของไปตลาด ใช้ วิธีหาบไปบ้ าง ใส่รถเข็นไปบ้ าง...หลัง
จากเลือกสรรผลไม้ อยู่พักหนึง่ จนใกล้ จะออกจากบ้ าน แม่จะปลุกผมขึ ้นมาด้ วยการแตะตัว
เบาๆ หรือไม่ก็เรี ยกด้ วยนํ ้าเสียงธรรมดา...4

นอกจากนัน้ ยังเลี ้ยงเป็ ดไว้ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ แต่ไม่นานก็ต้องขายทิง้ เนื่องจากขาดทุน
ส่วนปลายข้ าวสําหรับเป็ นอาหารของเป็ ดที่ยงั เหลืออยู่นนก็
ั ้ ต้องนํามาหุงกินให้ หมด แม้ จะค่อนข้ าง
แฉะและไม่สุก เท่าที่ ควร ส่ว นอาหารหลัก ของครอบครัว คื อปลาเค็ม ที่ แม่ห มัก ไว้ ซึ่ง เน้ น เกลื อ
มากกว่าเนื ้อปลา และบางวันที่ไม่มีอะไรกินเสกสรรค์ก็จะนําปลาอีจงั ซึ่งมีรสคาวมาทําเป็ นอาหาร
...พวกเขาอยู่กบั เราได้ ประมาณสองปี ก็ต้องแยกย้ ายกันไป การพลัดพรากเกิดขึ ้นง่ายๆ
เพราะไข่เป็ ดเกิดมีราคาถูกกว่ารําและปลายข้ าว ผู้เสริ มรายได้ กลายเป็ นผู้เพิ่มรายจ่ายที่ไม่
จําเป็ น เราพยายามเอาปลายข้ าวของเป็ ดมากินให้ หมด โดยทั่วไปต้ องต้ มจนเละหรือไม่ก็
หุงให้ แฉะไว้ มันมักเหนียวติดกันเป็ นแผ่นหนา เวลากินต้ องจกมาเป็ นก้ อน แต่กระนั ้นยังมี
หลายเม็ดที่แข็งร่ วน เวลากลืนดูเหมือนจะกลิ ้งหลุนๆ ไปตามมุมต่างๆ ของลําคอ กับข้ าว
ส่วนใหญ่คือปลาเค็มที่แม่หมักไว้ หนึง่ ไห แต่มนั ก็เหมือนเกลือซึง่ อัดไว้ เป็ นรูปปลามากกว่า

2

เรื่ องเดียวกัน, 21.

3

เรื่ องเดียวกัน, 25 - 26.

4

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เดินป่ าเสาะหาชีวติ จริง, พิมพ์ครัง้ ที่ 11 (กรุงเทพฯ: สามัญชน, 2545), 20.
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จะมีรสชาติของปลาอย่างแท้ จริง บางวันไม่มีอะไรกินผมก็หันไปเล่นงานปลาอีจงั ข้ างบ้ าน
ตามเคย...ปกติไม่ค่อยมีใครเอาเจ้ าปลาน่าเกลียดชนิดนี ้มาทําอาหาร... ช่างคาวเอียนบอก
ไม่ถกู กินได้ ไม่กี่ครัง้ ผมก็ยอมแพ้ ...5

เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนจึงทําให้ เสกสรรค์มีปัญหาเรื่องค่าเล่าเรี ยนเสมอ จนถึง
กับเคยเขียนจดหมายถึงหนังสือพิมพ์เพื่อให้ ช่วยลงประกาศขอความช่วยเหลือ
...ผมใกล้ จะจบโรงเรียนมัธยมประจําตําบล แม่บอกไว้ อย่างชัดเจนว่าไม่มีเงินให้ เรี ยนต่อ
ขอให้ เตรียมตัวไปฝึ กเป็ นช่างเรียงพิมพ์...เมื่อมีอาชีพแล้ วจะส่งตัวเองเรียนก็ไม่มีใครว่าอะไร
ผมเขียนจดหมายส่งถึงหนังสือพิมพ์ รายวันให้ เขาลงประกาศขอความช่วยเหลือ จากนั ้นก็
นัง่ เพ้ อฝั นว่าสวรรค์ จะยื่นมือมาโอบอุ้ม...6

แม้ เสกสรรค์จะเรี ยนดีและสามารถสอบเข้ าศึกษาต่อที่มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ แต่
เรื่ องดัง กล่าวกลับสร้ างความทุก ข์ แ ละกัง วลใจให้ กับแม่เ นื่ องจากต้ องใช้ เงิ น จํ านวนมาก ซึ่ ง
ครอบครัวก็ไม่ได้ มีฐานะมากพอที่จะส่งเสียได้ อีกทังยั
้ งมีรายจ่ายด้ านอื่นมากพออยู่แล้ ว
...คณะที่ผมเลือกไว้ เป็ นอันดับแรกสุดคือรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสอบได้ ที่
สิบกว่าในบรรดาผู้สอบได้ ทั ้งหมดราวสองร้ อยคน ดีถมไปแล้ วสําหรับเด็กบ้ านนอกคนหนึง่
ที่วิ่งตีนเปล่ามากับโรงเรียนวัด ตําราเรียนมอแปดของผมเพิ่งจะมีครบก่อนเรี ยนจบไม่กี่วนั ...
ผมรี บแจ้ งข่าวให้ ทกุ คนรู้พร้ อมทั ้งคาดหวังคําชมเชย...“ไอ้ เปรียวเอ๊ ย ทําไมเอ็งทะเยอทะยาน
อย่างงี ้ ข้ าจะเอาตังค์ที่ไหนมาส่งเอ็งเรียน แค่หาเลี ้ยงไปวันๆ ก็จะตายอยู่แล้ ว เปิ ดเทอมนี่
ยังไม่ร้ ูจะหาที่ไหนมาให้ ไอ้ สามคนเล็กเลยธรรมศาสตร์ ไม่ใช่โรงเรียนวัดกลางฯ นะโว้ ย” หญิง
วัยห้ าสิบรําพันด้ วยดวงตาแดงๆ...7

เสกสรรค์เคยขโมยเงินสํารองของแม่ที่ไว้ ใช้ จ่ายในวันที่ไม่มีรายได้ เพื่อนําไปเล่นการพนัน
หวังจะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้ ดีขึ ้นบ้ าง แต่สดุ ท้ ายกลับกลายเป็ นว่ายิ่งทําให้ เรื่ องเลวร้ าย
ลงและไม่ได้ ทําให้ สถานการณ์ดีขึ ้นมา
5

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, มหาวิทยาลัยชีวติ , 24 - 25.

6

เรื่ องเดียวกัน, 27.

7

เรื่ องเดียวกัน, 48 - 49.
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...ผมรู้ แต่ผมก็อดคิดถึงม้ าออมสินตัวนั ้นไม่ได้ ผมอยากจะบอกกับแม่ว่าผมไม่เคยคิดเอา
เปรียบแม่และน้ องเล็กๆ อีกสามคน แต่ที่เอาเงินห้ าบาทนั ้นไปเล่นไพ่กบั พรรคพวกหลัง
ตลาดก็เพราะคิดว่ามันอาจจะเป็ นทางออกอันหนึง่ จากสภาพที่เราเผชิญอยู่ ผมไม่ได้ อยาก
ทําให้ แม่เสียใจ เพียงแต่ลมื คิดให้ รอบคอบว่าทางออกบางอย่างนั ้นอาจจะทําให้ สภาพที่
เลวร้ ายอยู่แล้ วยิ่งเลวลง...8

เมื่อเสกสรรค์ออกจากป่ ามามอบตัวกับทางการและได้ กลับไปเยี่ ยมบ้ านเกิ ดอีกครัง้ ก็
พบว่าบ้ านของตนเองนันได้
้ กลายเป็ นธนาคารขนาดใหญ่ไปแล้ ว และเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ แม่ต้อง
เสียชีวิตอย่างกะทันหัน
...เมื่อออกจากป่ าในเดือนตุลาคม 2523 ผมจึงได้ มีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้ านอีกครัง้ บนแผ่น
ดินที่เคยซุกหัวนอนมีตึกตระหง่านตั ้งอยู่ โรงยกพื ้นซอมซ่อหลังนั ้นหายไปเสียแล้ ว ผู้อาทร
ท่านหนึง่ บอกกับผมว่าเจ้ าของที่ดินได้ ขายที่ที่เราเช่าให้ กบั ธนาคารใหญ่จากบางกอก ตึกนั ้น
คือที่ทําการสาขาบางปะกง เรื่องนี ้เป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทําให้ แม่ต้องจากไปอย่างฉับพลัน ผมเพ่ง
มองตึกหลังนั ้นอย่างเลือ่ นลอย ภาพที่ปรากฏอยู่เบื ้องหน้ าไม่ใช่ธนาคารอันหรูหลวง แต่กลับ
เป็ นหินหลุมฝั งศพขนาดมหึมาที่คร่อมทับอดีตของผมไว้ ...9

นอกจากเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเป็ นอยู่ของครอบครัวแล้ ว เสกสรรค์ยงั นําเสนอ
ชีวิตเด็กวัดของตนเองในช่วงที่ตามไปอยู่กบั ตาที่บวชเป็ นพระ มีกิจวัตรประจําวันคือคอยปรนนิบัติ
รับใช้ ดูแล และออกเดินบิณฑบาตกับหลวงตา บางครัง้ ก็ต้องไปนอนเฝ้าโบสถ์เพื่อป้องกันคนลอบ
ตัดเศียรพระพุทธรูป กิจกรรมอย่างหนึ่งที่เสกสรรค์ชื่นชอบเป็ นพิเศษคือการตีกลองบอกเวลา เด็ก
วัดส่วนใหญ่มกั จะแย่งกันเป็ นผู้ตีกลองเสมอโดยเฉพาะเด็กโต เสกสรรค์จึงมักจะเลี่ยงไปตีระฆัง
แทน และมองว่าการแย่ง กัน เพื่ อให้ ได้ เ ป็ นผู้ตี ก ลองนัน้ เป็ นการสนองตอบความรู้ สึก มีอํานาจ
เหนือกว่า เนื่องจากเสียงกลองจะเป็ นตัวนําโดยที่มีระฆังเป็ นตัวรับ
...กลองเพลนั ้นผมจะได้ ตีก็ต่อเมื่อไม่มีใครตีจริงๆ พวกเด็กวัดที่โตกว่าชอบเอาไม้ ตีกลองไป
ซ่อนไว้ ตั ้งแต่ยงั ไม่ถงึ เวลา พอนาฬิ กาบอกเวลา 11 โมงเช้ า เพื่อนก็ออกมากระหนํ่ากลอง
เป็ นที่สนุกสนาน คนตัวเล็กอย่างเราก็ได้ แต่มองด้ วยความอิจฉา ด้ วยเหตุนี ้ผมจึงมักเลีย่ ง
8

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เดินป่ าเสาะหาชีวติ จริง, 27.

9

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, มหาวิทยาลัยชีวติ , 28 - 29.
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ไปตีระฆังในตอนเย็น...ผมก็อยากจะเดาว่าที่พวกเด็กโตชอบตีกลองนั ้น น่าจะเป็ นเพราะ
กลองเป็ นตัวนําขณะที่ระฆังเป็ นตัวรับ ลึกเข้ าไปในจิตใต้ สํานึกการตีกลองอาจช่วยสนอง
กิเลสบางอย่างเกี่ยวกับความรู้ สกึ ทางด้ านอํานาจของเด็กโต ผมไม่เคยเห็นเด็กเล็กตีกลอง
โดยมีเด็กโตเป็ นฝ่ ายตีระฆังรับเลยแม้ แต่ครั ้งเดียว...10

ระหว่างที่อยูว่ ดั เสกสรรค์เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กวัดด้ วยกันเกี่ยวกับลําดับการวาง
บาตรพระ ในเหตุการณ์นนเสกสรรค์
ั้
ถกู เด็กวัดที่โตกว่ากลัน่ แกล้ งและท้ าทายโดยจงใจสลับบาตร
พระผิดไปจากลําดับที่ถกู ต้ อง เป็ นเช่นนี ้หลายครัง้ จนในที่สดุ เสกสรรค์ก็ทนไม่ไหวและพร้ อมที่ จะ
ต่อสู้กบั อีกฝ่ าย
...สภาพที่เกิดขึ ้นเป็ นเรื่องของความจงใจ หมอเข้ ามาหยิบบาตรผมไว้ ท้ายพร้ อมกับมองหน้ า
อย่างท้ าทาย ผมสับบาตรกลับไปใหม่เพื่อนก็เปลีย่ นกลับตามใจชอบทุกครั ้ง ที่สดุ เลือดในตัว
ผมก็เดือดพล่าน พอเห็นเด็กวัดคนนั ้นทําแบบนี ้เป็ นครั ้งที่สามหรือสีผ่ มก็กระโดดเตะบาตรใบ
นั ้นอย่างลืมตัวจนมันกลิ ้งตกลงไปจากร้ าน...สาวแก่แม่ป้าพากันจ้ องดูด้วยความตกใจขณะที่
ผู้เฒ่าเก่าสังขารเริ่มด่าทอด้ วยความหงุดหงิดที่ถนนสูส่ วรรค์มีคนมาเกะกะ ผมเองนึกในใจว่า
วันนี ้นรกกินหัวแน่แต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่น บางครัง้ เราต้ องยอมเป็ นคนบาปเพื่อลดภาระของฟ้า
ดิน เหตุการณ์วนั นั ้นยุติลงด้ วยดี เพราะประสกสีกานับร้ อยไม่ยินยอมปล่อยให้ ใครเลือดตก
ยางออกต่อหน้ าต่อตา...11

เมื่อหลวงตาเริ่ มชรามากขึน้ ทุก วัน ก็ ได้ ฝากฝั ง ให้ เ สกสรรค์ช่วยจัดการเรื่ องงานศพให้
หลังจากที่หลวงตาเสียชีวิตไปแล้ ว เมื่อเสกสรรค์เริ่ มโตเป็ นวัยรุ่นก็เริ่ ม ห่างจากวัดกลับมาอยู่บ้าน
มากขึน้ จนในที่ สุดก็เลิกไปอยู่วดั เป็ นการถาวร ได้ ร้ ูข่าวว่าหลวงตาเสียชี วิต หลังผ่านเหตุการณ์
“14 ตุลา” พ.ศ. 2516 ไม่นาน และกลับมาจัดงานเผาศพให้ หลวงตาหลังจากที่ตนเองออกจากป่ า
...เวลาผ่านไปเจ็ดปี เต็มๆ ผมกลับมาจากการ ‘แสวงบุญ’ ในลัทธิที่ไม่ใช่พทุ ธศาสนาและค้ น
พบว่าศพของหลวงตายังถูกทิ ้งอยู่กบั ลานวัด ไม่มีใครเผาและไม่มีใครรู้ ชดั ว่าเพราะอะไร ผม
ให้ พ่อกับพี่สาวช่วยคํานวณค่าใช้ จ่ายในการเลี ้ยงพระและติดกัณฑ์ เทศน์ จากนั ้นก็ตกลงรับ
เป็ นเจ้ าภาพงานศพหลวงตาเสียเอง ผมพอจะมีเงินอยู่บ้างเล็กน้ อยจากการขายเรื่องสั ้นและ

10

เรื่ องเดียวกัน, 35 - 36.

11

เรื่ องเดียวกัน, 38 - 39.
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ความช่วยเหลือของเพื่อนมิตรบางคนที่เห็นผมสิ ้นเนื ้อประดาตัวเต็มที...12

เนื ้อหาชีวิตวัยเด็กที่บ้านเกิดเป็ นเรื่ องราวของเสกสรรค์ในช่วงชีวิตวัยเด็ก ทําให้ ทราบถึง
ภูมิหลังของเสกสรรค์ในด้ านความเป็ นอยู่ของครอบครัว ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องที่อยู่อาศัย อาหารการกิน
อาชีพของพ่อแม่ และการศึกษาของเสกสรรค์ เรื่องราวดังกล่าวทําให้ เห็นวิถีชีวิตและความเป็ นอยู่ที่
ยากลําบากเนื่องจากมีฐานะยากจน นอกจากนันยั
้ งนําเสนอเรื่องราวชีวิตในช่วงที่เสกสรรค์เป็ นเด็ก
วัด ถ่ายทอดเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันเมื่ออาศัยอยู่ที่วดั ความสัมพันธ์และความผูกพันกับหลวงตา
ตลอดจนความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นกับเด็กวัดด้ วยกัน
1.2 ชีวติ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสกสรรค์สอบติดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความใฝ่ ฝั นว่าอยากจะเป็ น
ปลัด อํา เภอ ได้ ทํ างานเพื่ อช่ วยเหลือประชาชน พัฒ นาสังคม และชุม ชนที่ อาศัย ให้ เ จริ ญ ขึน้
ขณะเดียวกันก็สามารถดูแลครอบครัวให้ มีความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้นได้ โดยต้ องเป็ นข้ าราชการที่ซื่อสัตย์
สุจริตต่อหน้ าที่ และดํารงอยู่ในความถูกต้ องเท่านัน้
...“ถ้ ากูได้ เป็ นปลัดอําเภอ ต้ องขอย้ ายมาอยู่บางปะกง” ผมคิดครึม้ อยู่คนเดียว... “เราจะตัด
ถนนเลียบริมฝั่ งไปจนถึงปากอ่าว ปลูกต้ นไม้ ให้ ร่ม มีเก้ าอี ้นัง่ เล่นด้ วย” ผมฝั นถึงโครงการ
พัฒนาตามคําจํากัดความของหลวงท่าน “แต่...เอ เราจะทํายังไงกับบ้ านที่อยู่ริมนํ ้า ไล่เขา
ออกดื ้อๆ คงไม่ถกู ” จากนั ้นสมองของคนอายุสบิ แปดก็คิดวิธีแก้ ปัญหาในจินตนาการอย่าง
เพลิดเพลิน ...“เราคงพอจะเลี ้ยงพ่อแม่ได้ ” ผมวกมาคิดเรื่องส่วนตัว “แต่เขาว่าเป็ นข้ าราชการ
ไม่โกงไม่พอกิน ไม่จริง ไม่จําเป็ น” ผมรีบตัดบทเรื่องนี ้อย่างรวดเร็ว หันไปคิดเรื่องอื่นที่รื่นรมย์
กว่า...13

หลังจากเข้ าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ เพียง 3 เดือน เสกสรรค์ก็เดินทางไป
ศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยน ซึ่งการใช้ ชีวิตที่นนั่ มีสว่ นสําคัญที่ทําให้
เสกสรรค์เริ่ มหันกลับมาสํารวจความเป็ นไปของสังคมไทย โดยเฉพาะเรื่ องสังคม การเมือง และ
การปกครอง อีกทังในช่
้ วงนัน้ ประเทศสหรัฐอเมริ กากําลังมีการเลือกตังประธานาธิ
้
บดี จึงเสมือน
เปิ ดโลกทัศน์และเป็ นจุดเริ่มต้ นให้ เสกสรรค์ยิ่งสนใจเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง
12

เรื่ องเดียวกัน, 45.

13

เรื่ องเดียวกัน, 48 - 49.
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...ชีวิตในโรงเรี ยนมัธยมอเมริกนั มีส่วนอย่างสูง ในการกระตุ้นให้ ผมมองกลับมายังบ้ านเกิด
เมืองนอนของตัวเอง ปี 2511 เป็ นปี ที่มีการเลือกตั ้งประธานาธิบดี ข่าวคราวการรณรงค์หา
เสียงของผู้สมัครได้ รับการเผยแพร่อย่างครึกโครม...ผลกระทบของข่าวสารเหล่านี ้ ก็มีผลต่อ
ผมมากกว่าครัง้ เดินลากรองเท้ าฟองนํ ้าอยู่แถวบางปะกงหลายเท่าตัว ผมเริ่ มสนใจการเมือง
และให้ สมั ภาษณ์ความคิดเห็นทางการเมืองเป็ นครั ้งแรกแก่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่นนั่ ...14

เมื่ อ กลับ จากประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ในช่ ว งปี พ.ศ. 2512 ประเทศไทยประกาศใช้
รัฐ ธรรมนูญ และจะมีก ารเลือกตังในช่
้ วงต้ น ปี เสกสรรค์ ได้ ลงชื่ อเป็ นอาสาสมัครสัง เกตการณ์
การเลือกตังเนื
้ ่องจากเริ่มสนใจการเมืองมากขึ ้นเรื่อยๆ
...ผมรีบใส่ชื่อตัวเองลงไปทันทีเพราะเกิดมายังไม่เคยเห็นการเลือกตั ้งระดับชาติ อยากจะรู้ว่า
เป็ นอย่างไร อีกอย่างหนึง่ ผมอยากจะบําเพ็ญตนให้ เป็ นประโยชน์ต่อผู้อื่นตามคําขวัญของ
ลูกเสือที่เคยยึดถือมาตลอด15

เสกสรรค์กบั เพื่อนนักศึกษาได้ ไปสังเกตการณ์การเลือกตังที
้ ่หน่วยเลือกตังโรงเรี
้
ยนโยธิน
บูรณะ โดยมีหน้ าที่คอยสอดส่องและแจ้ งการทําผิดกฎการเลือกตัง้ ซึ่งเสกสรรค์ก็ปฏิบตั ิตามหน้ าที่
อย่างเคร่งครัด เมื่อทหารที่ มาเลือกตังทํ
้ าผิดกฎก็ยื่นใบประท้ วงไปตามหน้ าที่อยู่เสมอ จนสร้ าง
ความไม่พอใจให้ กบั ทหารเหล่านันอย่
้ างมาก
...ผมกรอกใบประท้ วงยื่นให้ กบั ผู้รับผิดชอบหน่วยใบแล้ วใบเล่า นับตั ้งแต่เกิดมาเป็ นตัวเป็ น
ตนผมไม่เคยเห็นใครทําผิดกติกาซึง่ ๆ หน้ าอย่างนี ้มาก่อน เขาเจตนาหรือไม่ผมไม่แน่ใจ แต่
คิดว่าตัวเองต้ องทําหน้ าที่อย่างรับผิดชอบที่สดุ นายทหารบางคนมองหน้ าผมอย่างไม่พอใจ
แต่ผมก็ยงั ไม่ร้ ูว่าอะไรเป็ นอะไร...16

ในที่สดุ กลุม่ นักศึกษาที่ทําหน้ าที่สงั เกตการณ์ก็มีเรื่องปะทะกับทหาร เสกสรรค์เองก็ต้องรีบ
หลบหนีไปกับนักศึกษาที่มาสังเกตการณ์ด้วยกัน ก่อนที่กลุม่ นักศึกษาจะถูกยิง ซึ่งเหตุการณ์ครัง้ นี ้

14

เรื่ องเดียวกัน, 50.

15

เรื่ องเดียวกัน, 52.

16

เรื่ องเดียวกัน, 53.
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นับว่าเป็ นบทเรี ยนแรกให้ กับเสกสรรค์ เกี่ยวกับการปกครองในสังคมไทยที่ไม่เป็ นประชาธิปไตย
และใช้ อํานาจอย่างไม่เป็ นธรรม
...พอวิ่งไปถึงหน่วยลงคะแนนผมก็แทบหงายหลัง เพราะปื นยิงเร็วกระบอกหนึง่ จ่อมาทาง
ผมพอดี ขวดเปล่าของผมกลายเป็ นของเด็กเล่นไป “กลับขึ ้นรถเร็วพวกเราได้ ตวั ทุกคนแล้ ว”
ใครคนหนึ่งตะโกน เสียงฝี เท้ าคนวิ่งไปมาสลับกับเสียงขึ ้นลําปื นชวนขนหัวลุก พอรถของเรา
สตาร์ ตเครื่องทุกคนก็ต้องหมอบคุดคู้ลงกับพื ้น ผมเอาแฟ้มปิ ดศีรษะไว้ แน่น ก้ อนอิฐก้ อนหิน
ปลิวเข้ ามาเหมือนลูกเห็บ... “พวกมึงอย่ามาใหญ่ในเขตของกู” เสียงหนึง่ ตะโกนกรอกเข้ ามา
เป็ นการปิ ดบทปฐมนิเทศประชาธิปไตยให้ กบั ผม...17

นอกจากนี ้ในระหว่างที่ศกึ ษาอยู่เสกสรรค์ก็ทํากิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัยไปด้ วย ซึ่ง
มักเป็ นกิจกรรมที่ เกี่ย วข้ องกับเรื่ องการเมืองการปกครอง เช่น การจัดตังกลุ
้ ่มสนทนาการเมือง
การเป็ นประธานชุมนุมสัมมนารัฐศาสตร์ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เป็ นต้ น
ช่วงที่เสกสรรค์ใช้ ชีวิตเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นนมั
ั ้ กมีเรื่องขัดแย้ งกับผู้คน
รอบตัวอยู่เสมอนับตังแต่
้ วนั แรกของชีวิตมหาวิทยาลัย ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เสกสรรค์กถ็ กู
เพ่งเล็งจากรุ่นพี่เพราะไม่ยอมสยบและให้ ความเคารพเชื่อฟั ง ความบาดหมางดังกล่าวลุกลามจนมี
เรื่องชกต่อยกับรุ่นพี่ในวันรับน้ อง ทําให้ แม้ แต่เพื่อนร่วมรุ่นด้ วยกันก็ไม่อยากคบหาเพราะกลัวจะถูก
เพ่งเล็งจากรุ่นพี่ตามไปด้ วย
... “เอามันเลยพี่ สัง่ สอนมันเสียบ้ าง” เสียงตะคอกคํารามดังมาจากรอบทิศ สภาพในห้ อง
ช่างไม่ผิดอะไรกับฉากจําเจในภาพยนตร์ ไทย แต่ในสายตาของผู้เห็นเหตุการณ์ในวันนั ้น
ผมคือ ‘ผู้ร้าย’ ที่สมควรจะถูกรุมกระทืบ ผมรีบลุกขึ ้นออกมาที่ระเบียง พยายามหันหลังพิง
กําแพงด้ านหนึ่ง ตะโกนใส่คนเหล่านั ้นอย่างลืมตาย “พวกมึงเข้ ามาทีละคน ออกมาเลย
แน่จริงเข้ ามาทีละคน” การเรียนปี สองของผมผ่านไปเงียบๆ มันก็ดีไปอย่างที่มีเรื่องกันเสีย
ตั ้งแต่แรก ไม่มีใครตอแยกับผมอีก รวมทั ้งไม่ค่อยมีใครอยากจะคบผมด้ วยเพราะเกรงจะ
ถูกเพ่งเล็งจากรุ่นพี่...18

17

เรื่ องเดียวกัน, 54 - 55.

18

เรื่ องเดียวกัน, 66 - 67.
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ไม่เพียงแต่ขดั แย้ งกับรุ่นพี่และเพื่อนนักศึกษาเท่านัน้ เสกสรรค์ยงั มีเรื่องขัดแย้ งกับอาจารย์
ด้ วยเช่นกัน กล่าวคือ ในช่วงที่แขนหักเสกสรรค์ได้ เข้ าไปใช้ เครื่ องพิมพ์ดีดในห้ องเรี ยนซึ่งมีห้องพัก
อาจารย์รวมอยู่ด้วย และเสียงพิมพ์ดีดก็รบกวนอาจารย์ที่เข้ ามางีบหลับในช่วงกลางวัน สร้ างความ
ไม่พอใจให้ แ ก่อาจารย์ จ นต้ องเป็ นฝ่ ายเดิน ออกไปจากห้ อง หลัง จากนัน้ เสกสรรค์ก็ ได้ พ บกับ
อาจารย์ผ้ นู ี ้อีกครัง้ ในการสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศึกษา ซึ่งสุดท้ ายเสกสรรค์ก็ไม่ได้ รับทุนดังกล่าว
และรู้สกึ ว่าเป็ นเรื่องที่ไม่ยตุ ิธรรม
...ผมก็ต้องเผชิญหน้ ากับอาจารย์ท่านนี ้อีกครั ้งหนึง่ ในห้ องสอบสัมภาษณ์ชิงทุนของคณะ
รัฐศาสตร์ “ลําบากมากหรือไงถึงกับต้ องมาขอทุน” อาจารย์ที่ว่าถามสะบัดๆ “ผมนั ้นพอทน
ได้ แต่พ่อแม่ลาํ บากมาก” จําได้ ว่าตอบไปอย่างนี ้ “โฮ้ ย พ่อแม่มนั ก็ต้องลําบากทั ้งนั ้นแหละ”
อาจารย์รีบตัดบทและการสัมภาษณ์ ก็สิ ้นสุดลงอย่างรวดเร็ ว ผมรู้ดีว่าไม่ต้องไปดูผลให้ เสีย
เวลา มันเป็ นการสอบชิงทุนที่อยุติธรรมที่สดุ เท่าที่เคยเห็นมา...19

เสกสรรค์ฝังใจกับความอยุติธรรมที่ได้ รับ จนมีโอกาสตอบโต้ อาจารย์ท่านนีอ้ ีกครัง้ เมื่อพบ
กัน ในลิฟต์ ของอาจารย์ ทัง้ คู่โต้ แย้ งกัน เรื่ องสิทธิ ใ์ นการใช้ ลิฟต์ ในที่ สดุ อาจารย์ ก็เ ป็ นฝ่ ายเดิน
ออกไปใช้ บนั ไดแทน ทําให้ เสกสรรค์พอใจเป็ นอย่างยิ่ง
...อาจารย์หลายท่านพบผมหรือพวกเราในแผนกกําลังใช้ ลฟิ ต์ก็ไม่ได้ ว่าอะไร สภาพเช่นนี ้
ใครไม่เมตตาก็นบั ว่าใจแคบเต็มที แต่แล้ ววันหนึง่ ผมก็ประจันหน้ ากับอาจารย์ ผ้ นู ั ้นอีกจนได้
ขณะที่กําลังรอลิฟต์ “เธออ่านป้ายไม่ออกรึไง” ท่านกระชากเสียงตามแบบฉบับ “อ่านออก
แต่มนั เมื่อย ไม่อยากเดิน” “แต่นกั ศึกษาไม่มีสทิ ธิใ์ ช้ ” อาจารย์ ยงั ยืนยันไม่ให้ ผมใช้ ลฟิ ต์ ผม
รู้สกึ เดือดปุดๆ ขึ ้นมาทันที แต่ก็ตอบไปด้ วยนํ ้าเสียงที่เย็นชา “เราต่างคนต่างก็ไม่ได้ สร้ าง
ลิฟต์นี ้ ไม่มีใครมีสทิ ธิ ์ มากกว่าใคร” ปรากฏว่าได้ ผล ท่านเดินสะบัดก้ นลงบันไดไปทันที ผม
ยิ ้มกริ่มอยู่ในลิฟต์อย่างพอใจ...20

เมื่อขึ ้นชันปี
้ ที่สี่เสกสรรค์ร้ ูสกึ เบื่อหน่ายห้ องเรียนและชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมาก อีกทัง้
เกิดคําถามเกี่ยวกับความหมายที่แท้ จริ งของการศึกษา ไม่มีเป้ าหมายในการศึกษา และล้ มเลิก
ความฝั นความตังใจที
้ ่เคยคิดจะรับราชการเป็ นปลัดอําเภอไปจนหมดสิ ้นแล้ ว
19

เรื่ องเดียวกัน, 68 -69.

20

เรื่ องเดียวกัน, 69 - 70.
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...ถึงตอนนี ้ ใจผมไม่ได้ อยู่ที่ธรรมศาสตร์ เสียแล้ ว มันไปอยู่ที่ไหนผมก็ไม่ร้ ูเหมือนกัน ผมรู้ สกึ
เบื่อห้ องเรียนอย่างสุดจะบันทึก ที่สําคัญที่สดุ คือไม่ร้ ูว่าตัวเองเรียนไปเพื่ออะไร ความใฝ่ ฝั นที่
จะรับราชการตามประสาคนจบรัฐศาสตร์ หมดสิ ้นไปพักใหญ่แล้ ว ผมจะอยู่กบั เขาได้ อย่างไร
ขนาดยังเรี ยนอยู่ก็ขัดกันขนาดนี ้แล้ ว เราต่างกันมากเหลือเกิน...21

เสกสรรค์ถึงกับเคยลุกขึ ้นถามอาจารย์กลางห้ องเรียนเกี่ยวกับจุดมุง่ หมายของการศึกษา ที่
ได้ แต่นั่งฟั งบรรยายและศึก ษากันแต่ในชัน้ เรี ยนเท่านัน้ โดยไม่สามารถช่วยแก้ ปั ญหาต่างๆ ใน
สังคมได้ เลย
... “อาจารย์ครับ เราเรียนไปทําไมไม่เห็นมีประโยชน์อะไรนอกจากพูดกันอยู่แต่ในห้ องนี ้”
“แล้ วคุณจะให้ ผมทําอย่างไร” อาจารย์ ถามงงๆ “ทําอะไรสักอย่างที่มนั จะแก้ ปัญหาบ้ าน
เมืองได้ ” “คุณจะให้ ผมไปไฮด์ปาร์ คสนามหลวงงั ้นรึ” “นัน่ ก็ยงั ดีกว่าคุยกันอยู่แค่นี ้” พอผม
พูดประโยคสุดท้ ายออกไป อาจารย์ก็เก็บแฟ้มเดินออกนอกห้ อง ผมรู้สกึ เสียใจมากแต่ก็ไม่
รู้จะทําอะไรเป็ นการชดเชย ความเจ็บปวดของตัวเองมันมีอยู่แล้ วมากกว่านั ้น...22

หลังจากนัน้ เสกสรรค์ก็เริ่ มเข้ าห้ องเรี ยนน้ อยลง หันไปรวมตัวกับเพื่อนนักศึกษาช่วยกัน
สอนหนังสือในช่วงกลางคืนให้ กบั เด็กที่ทํางานในโรงอาหาร แต่เพียงไม่นานก็ต้องล้ มเลิกเพราะมี
ปั ญหาขัดแย้ งกับนักการภารโรงที่อ้างว่าเด็กเหล่านันไม่
้ มีสิทธิ ์ ใช้ ห้องเรียน อีกทังเด็
้ กเองก็เหนื่อยล้า
จากการทํางานในช่วงกลางวัน เมื่อเป็ นเช่น นัน้ ก็ยิ่ งทําให้ เสกสรรค์ร้ ูสึกแปลกแยก สิ ้นหวัง และ
เบื่อหน่ายกับชีวิตในมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ ้น
...ผมรู้สกึ สิ ้นหวังกับการสร้ างสรรค์ใดๆ ในมหาวิทยาลัย รู้ สกึ ว่าตัวเองไม่ใช่สว่ นหนึง่ ของ
ที่นนั่ นับวันยิ่งพูดกับใครไม่ร้ ูเรื่อง และนับวันยิ่งไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ต่อไป...23

ในที่สดุ เสกสรรค์ก็เรี ยนไม่จ บตามกําหนดพร้ อมกับเพื่อนนักศึกษารุ่นเดีย วกัน ทัง้ ที่เคย
เรียนดีถึงกับมีโอกาสได้ รับเกียรตินิยม ไม่มีผ้ ใู ดทราบถึงสาเหตุดงั กล่าวรวมทังแม่
้ ของเสกสรรค์เอง
ก็เช่นกัน ทําให้ เสกสรรค์ร้ ูสกึ เศร้ าและเสียใจที่ไม่อาจหาคําอธิบายให้ ได้
21

เรื่ องเดียวกัน, 76.

22

เรื่ องเดียวกัน, 78.

23

เรื่ องเดียวกัน, 77.
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ชีวิตในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็ นการนําเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ ้นเมื่อเสกสรรค์เข้ ามาใช้
ชีวิตเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็ นการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศใน
ฐานะนักเรี ยนแลกเปลี่ยนที่ทําให้ ได้ รับอิทธิพลทางการเมืองและสังคม การทํากิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้ องกับการเมืองและสังคม ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นกับผู้คนทังขั
้ ดแย้ งกับเพื่อน รุ่นพี่
หรือกระทั่งอาจารย์ นอกจากนัน้ บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยที่มีแต่ความฟุ้งเฟ้อ ไร้ แก่นสาร
การสร้ างสรรค์สิ่งใดก็ถกู ปฏิเสธก็เป็ นเหตุให้ เสกสรรค์เข้ าห้ องเรียนน้ อยลง จนในที่สดุ ก็เรี ยนไม่จบ
พร้ อมกับเพื่อน
1.3 ชีวติ หลังจากเรียนไม่ จบออกทํางาน
หลังจากที่เสกสรรค์ ประเสริฐกุลเรียนไม่จบตามกําหนดพร้ อมกับเพื่อนนักศึกษา ก็เริ่มออก
หางานทําเพื่อเลี ้ยงตนเอง และตังใจไว้
้
ว่าจะไม่พึ่งพาผู้ใดอีกแม้ แต่แม่ของตนเอง ซึ่งในระหว่างที่
กําลังหางานทําเสกสรรค์ก็เริ่มนําของใช้ สว่ นตัวออกจํานํา
...เมื่อรู้ตวั ว่าเรียนไม่จบเมื่อต้ นปี 2515 ผมก็เริ่มออกหางานทํา ผมตั ้งปณิธานไว้ แล้ วว่า
ต่อไปนี ้จะต้ องหาเลี ้ยงตัวเองอย่างเต็มที่ ฉะนั ้นผมจึงไม่เคยเอ่ยปากขอเงินแม่อีกแม้ แต่
บาทเดียว สมบัติสว่ นตัวกระจอกงอกง่อยของผมหลายชิ ้นเอาไปจํานําจนหมดสิ ้น ...สิง่
เหล่านี ้ถูกแปรเป็ นอาหารไปทีละชิ ้น ทีละชิ ้น เพื่อเลี ้ยงดูทั ้งร่างกายและศักดิ ์ ศรีของผม ผม
จะไม่ขอใครกิน ไม่ว่าจะเป็ นแม่ หรือเพื่อน หรือผู้ใดก็ตาม...24

ในช่วงเวลานันเสกสรรค์
้
ประสบความยากลําบากในการดําเนินชีวิตเป็ นอย่างยิ่ง เคยอด
ข้ าวอยู่หลายวัน เผชิญกับสภาพหิวโหยอย่างถึงที่สดุ โดยเฉพาะเมื่อเห็นเพื่อนๆ กําลังกินข้ าว
...ผมเคยไม่ได้ กินอาหารเกือบสองวันเต็มๆ เมื่อแวะเวียนไปที่ธรรมศาสตร์ เห็นเพื่อนๆ กําลัง
กินข้ าวกันผมก็ทําไม่ร้ ูไม่ชี ้บอกเพื่อนว่ากินมาเรี ยบร้ อยแล้ ว แต่ในท้ องนั ้นปั่ นป่ วนจนอธิบาย
ไม่ถกู กลิน่ อาหารที่ผมไม่มีสทิ ธิ ์ แตะต้ องโรยรินมารบกวนทั ้งจมูกและวิญญาณที่ใกล้ จะยอม
จํานนจนกระทัง่ ผมต้ องรีบขอตัวจากมา ด้ วยกลัวการพ่ายแพ้ ที่จะเกิดขึ ้น...25

24

เรื่ องเดียวกัน, 82.

25

เรื่ องเดียวกัน, 82 - 83.
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เสกสรรค์พยายามหางานทําตามที่มีประกาศรับสมัครงาน แต่เนื่องจากเสกสรรค์นนั ้ ไม่จบ
ปริญญาตรี จึงมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับมัธยมเท่านัน้ อีกทังอาชี
้ พที่ตนเอง “ยอมรับและสามารถทําได้ ”
นัน้ ก็ต้องไม่ขดั กับอุดมคติที่ยึดมัน่ คือไม่เบียดเบียนและสามารถทําประโยชน์ให้ กับผู้อื่นได้ บ้าง
ทางเลือกของอาชีพจึงยิ่งแคบลง ทําให้ การหางานนันยากลํ
้
าบากยิ่งขึ ้น
...ผมสอดส่ายสายตาดูประกาศรับสมัครงานตามที่ต่างๆ เหมือนหมาหิวโซคุ้ยเขี่ยกองขยะ
แต่ผมต่างจากหมาอยู่เรื่องหนึ่ง คือจะไม่ยอมกินทุกอย่างที่ผ่านมาใกล้ ผมคิดว่างานของ
ผมควรต้ องสอดคล้ องกับอุดมคติของตัวเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
บ้ างไม่มากก็น้อย...ทุกครั ้งที่มีการประกาศรับสมัครงานประเภทเสมียนต๊ อกต๋อย ผู้คนที่
พ่ายแพ้ ในระบบการศึกษาทั ้งหลาย ก็จะเฮโลเข้ าไปสมัครตั ้งแต่แป้งเปี ยกติดประกาศยังไม่
แห้ ง ผมสู้เขาไม่ได้ และนับวันยิ่งจะกลายเป็ นผู้แพ้ ในบรรดาผู้แพ้ ทั ้งหมดที่มีอยู่...26

หลังจากที่ร้ ูตวั ว่าเรียนไม่จบตามกําหนดและตัดสินใจหางานทํา ในช่วงเวลานีเ้ สกสรรค์ได้
เรียนรู้ชีวิต ประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่เคยเรียนรู้จากห้ องเรี ยนมาก่อน นั่นคือความไม่ยุติธรรมและ
ความเหลื่อมลํ ้าที่เกิดขึ ้นในสังคมจริ งโดยเฉพาะจากเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานรัฐ ดังที่ เสกสรรค์ได้
ประสบมากับ ตนเองเมื่อเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ เจ้ าหน้ าที่เ รี ย กร้ องเงิ น พิ เ ศษ
เพิ่มเติมเพื่อแลกกับการปฏิบตั ิและการรักษาอย่างดี เมื่อเป็ นเช่นนันเสกสรรค์
้
ซึ่งไม่มีเงินมากนักจึง
อยู่โรงพยาบาลได้ เพียงไม่กี่วนั ก็ต้องออกมาทังที
้ ่ยงั รักษาไม่หายขาด
...หลังจากทางโรงพยาบาลรับตัวผมไว้ เพื่อรักษา ผมก็แอบกระซิบถามกับนางพยาบาลว่า
จะต้ องเสียค่าผ่าตัดเท่าไร เธอบอกกับผมว่าส่วนที่จะต้ องเสียให้ โรงพยาบาลจริงๆ นั ้นไม่
มากนัก แต่ถ้ามีอะไรพิเศษให้ หมอสักหน่อยก็จะช่วยให้ ทกุ อย่างดีขึ ้น อย่าว่าแต่จะมีเงิน
พิเศษให้ หมอเลย แม้ แต่ค่ารักษาตามอัตราปกติแม่ผมก็ยงั ต้ องไปกู้หนี ้ยืมสินเขามา ในเมื่อ
สภาพเป็ นเช่นนี ้ก็เป็ นเรื่องสมเหตุสมผลเหลือเกินที่ผมจะอยู่โรงพยาบาลได้ เพียงสามวัน ก็
ถูกหมอไล่กลับบ้ าน โรคภัยไข้ เจ็บที่มีอยู่ไม่ได้ รับการรักษาให้ หายขาด...27

แม้ ว่าเสกสรรค์จ ะเผชิญ กับ สภาพที่ ยากลําบากในด้ านความเป็ นอยู่ แต่ก ลับ ได้ พบกับ
มิตรภาพระหว่างเพื่อนซึ่งก็อยู่ในสภาพขัดสนเช่นเดียวกัน ได้ แบ่งปั นและเอื ้อเฟื อ้ กันในยามยาก
26

เรื่ องเดียวกัน, 83 - 84.

27

เรื่ องเดียวกัน, 92.
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...ก่อนหน้ านั ้นไม่นานผมได้ พบกับหมอซึง่ ไม่เต็มอกเต็มใจรักษาผมเนื่องจากไม่ได้ เงินพิเศษ
แต่ในอีกมุมหนึ่งของชีวิตผมก็มีเพื่อนที่สามารถแบ่งกันได้ แม้ แต่ไข่ไก่ฟองสุดท้ าย มิตรภาพ
ที่แท้ จริงเกิดขึ ้นในยามยากเท่านั ้น...28

รวมไปถึงบรรยากาศและมิตรภาพที่เกิดขึ ้นใน “บ้ านแสงจันทร์ ” บ้ านเช่าของเสกสรรค์ที่มี
เพื่อนๆ น้ องๆ มาพักอาศัยและใช้ ชีวิตร่วมกัน ก็เป็ นสิ่งที่ทําให้ ตนเองรู้สกึ มีความสุขและพึงพอใจแม้
จะอยู่ในสภาพขัดสนก็ตาม
...คนใน ‘บ้ านแสงจันทร์ ’ ทุกคนต่างไม่มีโยงใยในสายเลือดกันเลยแม้ แต่น้อย แต่เราก็อยู่
กันมาได้ ราวกับพี่น้องแท้ ๆ มีปัญหาอะไรก็พดู กัน และใช้ ชีวิตอยู่กันมาด้ วยความซื่อสัตย์
ปราศจากการเอารัดเอาเปรี ยบใดๆ ...คนทุกคนน่าจะมีที่สกั แห่งและงานสักอย่างที่เขารัก
และมีความสุขกับมัน...ยิ่งคิดๆ ไปผมก็ยิ่งรู้ สกึ ว่าอาชีพนักเขียนอิสระกับบ้ านโย้ เย้ ริมคูขยะ
แห่งนี ้ชักใกล้ เคียงการงานและสถานที่ในฝั นมากขึ ้นทุกที...29

เสกสรรค์สมัครเข้ าทํางานกับกลุม่ คริสเตียนซึ่งเกี่ยวกับการจัดตังคนยากคนจนในเมื
้
องเป็ น
องค์กรช่วยเหลือตนเอง เนื่องจากงานดังกล่าวไม่จําเป็ นต้ องใช้ วฒ
ุ ิการศึกษา อีกทัง้ ยังเป็ นงานที่
ตรงกับอุดมคติที่ตนเองยึดถือด้ วย
...งานนี ้ไม่ต้องการวุฒิทางการศึกษาใดๆ สิง่ ที่เรียกร้ องมีเพียงอย่างเดียวคือ ควรเป็ นผู้ที่
เห็นอกเห็นใจคนยากไร้ และพร้ อมที่จะรับค่าตอบแทนตํ่าแค่พออยู่พอกินไปวันๆ ผมไป
สมัครทันที และเขาก็รับผมทันที...30

เสกสรรค์ถูกส่งตัวไปอบรมที่ประเทศมาเลเซีย แต่ก็มีปัญหาขัดแย้ งกับครูฝึกซึ่งถือได้ ว่า
เป็ นผู้บงั คับบัญชาที่นนั่ อย่างรุนแรง จนต้ องลาออกและขอเดินทางกลับประเทศไทย
...เราเถียงกันอยู่พกั ใหญ่ท่ามกลางความงุนงงของเพื่อนใหม่ๆ ของผม ซึง่ ปกติแล้ วจะไม่มี
ใครกล้ าทําเช่นนี ้กับผู้บงั คับบัญชา ผมถูกครู ฝึกวิพากษ์ วิจารณ์ อย่างสาดเสียเทเสียจน
28

เรื่ องเดียวกัน, 94 - 95.

29

เรื่ องเดียวกัน, 107 - 108.

30

เรื่ องเดียวกัน, 85.
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ตัวเองเกือบจะระงับอารมณ์ไม่อยู่ ขยับแล้ วขยับอีกจะใช้ กําลังตัดสิน “ผมขอลาออกตั ้งแต่
วันนี ้เป็ นต้ นไป ไม่เอาแล้ ว ไม่ทําอีกแล้ ว ผมจะกลับเมืองไทย” ในที่สดุ ผมก็โพล่งออกมา
เพราะไม่ร้ ูจะหาทางออกอะไรที่ดีกว่านี ้ จิตใจอิสระนั ้นเป็ นทั ้งคําอวยพรและคําสาปแช่งของ
สวรรค์...31

ต่อ มาเสกสรรค์ ไ ด้ เ ข้ า ทํ า งานประจํ า กับ หนัง สื อ วิ ท ยาสาร รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นข่า ว
ต่างประเทศ ในขณะที่รับผิดชอบงานหลักอย่างไม่เคยบกพร่อง เสกสรรค์ก็ยงั ทํางานด้ านการจัดตัง้
คนยากจนควบคู่กัน ไปด้ ว ย ไม่น านก็ มี ปั ญ หาเรื่ อ งการเข้ า ทํ า งานเป็ นเวลาจนหัว หน้ ากอง
บรรณาธิการเรียกพบ และเสกสรรค์ก็เกือบจะขอลาออกจากงานอีกครัง้ หากครัง้ นี ้ระงับใจไว้ ได้ ทัน
เนื่องจากความจําเป็ นด้ านความเป็ นอยู่
... “แล้ วจะให้ ผมทํายังไงล่ะ” ผมถามด้ วยความรู้ สกึ อึดอัดอย่างยิ่ง “ถ้ าคุณอยากจะทํางาน
ที่นี่ต่อไปก็ต้องมาทํางานตามเวลา” ผมนิ่งอึ ้งไปครู่หนึ่ง สันดานไม่ยอมลงให้ ใครเริ่มแสดง
อํานาจของมันอีกแล้ ว ในวูบหนึ่งผมคิดจะลาออก แต่แล้ วก็ชงั่ ใจไปมา ในที่สดุ ผมก็สรุปว่า
ตัวเองยังไม่อยากตกงานอีก “ตกลง” ผมรับปาก แต่ในใจนั ้นยังคงคัดค้ านอยู่อื ้ออึง...32

แม้ ใ นระยะแรกเสกสรรค์ กับ หัวหน้ า กองบรรณาธิ ก ารจะมีเ รื่ องขัดแย้ งกัน แต่ไม่น าน
ความสัมพัน ธ์ของทัง้ คู่ก ลับ สนิ ทสนมและผูกพันกันมากขึ ้น จนเสกสรรค์ เลือกที่จ ะลาออกตาม
หัวหน้ าไปพร้ อมกัน จากนันเสกสรรค์
้
ก็ได้ เข้ าทํางานที่การเคหะแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้ างอาคาร
สงเคราะห์ ใ ห้ กับ คนยากจน แต่ ก ารทํ า งานครั ง้ นี ม้ ี เ งื่ อนไขอยู่ว่า ผู้ที่ จ ะเข้ า ทํ า งานได้ ต้ องจบ
การศึกษาระดับปริญญา จึงทําให้ เสกสรรค์ต้องกลับเข้ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกครัง้ เพื่อศึกษา
ต่อให้ จบ
เนื อ้ หาในช่วงชี วิต หลังเรี ย นไม่จ บต้ องออกทํ างานนัน้ เป็ นการถ่ายทอดเรื่ องราวความ
ลําบากที่เสกสรรค์ประสบเมื่อต้ องหางานทําเลี ้ยงตนเอง ทังการนํ
้
าสมบัติส่วนตัวออกจํานํา ภาวะ
อดมื ้อกินมื ้อ และต้ องออกจากโรงพยาบาลกลางคันเนื่องจากไม่มีค่ารักษาพยาบาล เมื่อสามารถ
หางานได้ ก็ขดั แย้ งกับหัวหน้ างานอยู่บ่อยครัง้ ขณะเดียวกันแม้ ชีวิตจะลําบากแต่เสกสรรค์ก็ได้ พบ
31

เรื่ องเดียวกัน, 87.

32

เรื่ องเดียวกัน, 97.
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มิตรภาพที่จริงใจระหว่างเพื่อน
1.4 เหตุการณ์ “14 ตุลา” พ.ศ. 2516
เมื่อกลับเข้ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกครัง้ เสกสรรค์ได้ เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการชุมนุม
ปร ะ ท้ ว ง รั ฐบ าล ใ น ก ร ณี ที่ รั ฐ บ าล จั บ ผู้ ออก มาเรี ย ก ร้ อง รั ฐธ ร ร ม นู ญ โด ย เ ริ่ ม แ ร ก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นผู้นําหลักในการชุมนุม ในเวลาต่อมาจึงได้ ดําเนินการในนามของ
ศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย การชุมนุมดังกล่าวเสกสรรค์รับหน้ าที่หลักในการควบคุมเวที
คอยสื่อสารกับผู้ร่วมชุมนุม กล่าวได้ วา่ เป็ นผู้นํานักศึกษาที่มีความสําคัญคนหนึ่งในการชุมนุมครังนี
้ ้
...แต่กรรมการศูนย์ฯ ยังยอมรับให้ ผมเข้ าร่วมในฐานะของผู้รับผิดชอบด้ านปฏิบตั ิการ ซึง่
หมายถึงมีสทิ ธิ ์ เข้ าร่วมประชุมกรรมการบริหารด้ วยเปรียบเทียบอย่างหยาบๆ แล้ วความ
สัมพันธ์ ระหว่างผมกับกรรมการศูนย์นิสติ ฯ ก็คล้ ายกับความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐบาลกับผู้
บัญชากําลังรบ...33

รวมถึงหน้ าที่ในการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นระหว่างการชุมนุม
...การที่ผมรับผิดชอบเวทีไฮด์ปาร์ คนั ้นกลายเป็ นต้ องรับผิดชอบแก้ ปัญหาจิปาถะไปโดย
ปริยาย การพูดผ่านไมโครโฟนเป็ นวิธีเดียวที่เราสามารถสือ่ สารกับผู้ร่วมชุมนุมได้ ใครมี
เรื่องเดือดร้ อนอะไรก็มาติดต่อที่เวที และเรื่องที่ผ้ คู นมาติดต่อนั ้นมีสารพัดอย่าง...34

ขณะที่ มี ก ารชุ ม นุ ม นั น้ เป็ นช่ ว งเวลาเดี ย วกั บ การสอบปลายภาคการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนันจึ
้ งมีผ้ ไู ม่พอใจและไม่เห็นด้ วยกับการชุมนุม ที่กระทบต่อการสอบ
จนต้ องยกเลิกไปในที่สดุ ทําให้ เสกสรรค์ต้องขัดแย้ งมีปากเสียงกับผู้คนที่ไม่เห็นด้ วยอยู่เสมอ ทัง้
เพื่อนนักศึกษาด้ วยกันที่ต้องการให้ มีการจัดสอบตามเดิม
... “ทําอย่างนี ้ใช้ ได้ ที่ไหน มันบังคับกันนี่หว่า” นักศึกษาชายคนหนึง่ ชี ้หน้ าว่าผม “เห็นใจ
เถิดครับเรากําลังสู้เรื่องใหญ่อยู่” ผมพยายามอธิบายดีๆ คนที่เดินผ่านเริ่ มตีวงเข้ ามา

33

เรื่ องเดียวกัน, 121.

34

เรื่ องเดียวกัน, 122.
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นักศึกษาผู้นั ้นคงจะกระดากจึงค่อยๆ เดินหนีไป “ห่า กูจะจบเทอมนี ้อยู่แล้ ว” เขาบ่นพึมพํา...35

รวมไปถึงความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นกับภารโรง ที่ไม่พอใจการปิ ดประตูห้องเรียนด้ วยการนําปูน
ปลาสเตอร์ ใ ส่รูกุญ แจและล่ามโซ่ประตู เสกสรรค์จึง “จําเป็ นต้ อง” หยาบคายเมื่อภารโรงผู้นัน้
พยายามจะเลื่อยโซ่เพื่อเปิ ดห้ องเรียน
...ผมคว้ าโซ่ยาวประมาณสองฟุตขึ ้นมาพันข้ อมือไว้ โดยปล่อยชายห้ อยพอสะบัดได้ วิ่งตรง
ไปยังภารโรงคนที่จะตัดกุญแจ “คุณไม่ร่วมก็อย่าขวาง ถ้ าขืนเปิ ดประตู ผมตีด้วยโซ่เดี๋ยวนี ้
แหละ”...ผมเสียใจที่ต้องทําอย่างนั ้น ปกติแล้ วผมมีความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ภารโรงหลายคน
ไม่เคยที่จะดูถกู เหยียดหยาม หรือแสดงท่าทีไม่สภุ าพกับใคร โคตรเหง้ าของผมก็ไม่ได้ มี
ฐานะต่างจากพวกเขานัก แต่อะไรจะเกิดขึ ้นถ้ าผมไม่ใช้ ความเด็ดขาดเข้ าแก้ ปัญหา...36

นอกจากนันเสกสรรค์
้
ก็ยงั มีปากเสียงกับอาจารย์บางท่านที่มองว่าการปิ ดห้ องเรี ยนเช่นนี ้
เป็ นการบังคับให้ ทกุ คนต้ องเข้ าร่วมชุมนุม และเป็ นการทําลายทรัพย์สินทางราชการ
... “พวกคุณทําแบบนี ้ไม่ถกู คนเขาไม่อยากร่ วมก็บังคับ” “ไม่ได้ บังคับ แต่ถ้ามีการสอบ
หลายคนก็เข้ าร่ วมไม่ได้ ” “แต่คณ
ุ ทําลายของราชการ” อาจารย์ผ้ นู ั ้นยืนยันเสียงแข็ง
“พวกเราจะตัดถนน ต้ นไม้ ขวางก็ต้องตัดทิ ้ง” ผมตอบอย่างเฉียบขาดพอกัน “ผมไม่ยอม
เป็ นต้ นไม้ ให้ คุณตัดหรอก” ว่าแล้ วท่านก็เดินหนีไปอย่างหัวเสีย...37

ผู้คนเริ่มทยอยเข้ ามาร่วมชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากขึ ้นทัง้ นักเรี ยน นักศึกษา
และประชาชนทัว่ ไป ศูนย์นิสิตนักศึกษาส่งตัวแทนไปเจรจากับรัฐบาล แต่เมื่อถึงเวลาตามที่กําหนด
ไว้ แล้ วกลับยังไม่ทราบความคืบหน้ าเรื่องผลการเจรจา ทําให้ เสกสรรค์จําเป็ นต้ องตัดสินใจเคลื่อน
ขบวนผู้ชมุ นุมออกจากมหาวิทยาลัย เหตุการณ์ดงั กล่าวทําให้ เสกสรรค์ภมู ิใจในความเป็ นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็ นครัง้ แรก
...ในที่สดุ เข็มนาฬิ กาก็กระดิกบอกเวลาเที่ยงตรง ผมไม่มีทางเลือกแล้ ว เราจะปล่อยให้
35

เรื่ องเดียวกัน, 116.

36

เรื่ องเดียวกัน, 117.

37

เรื่ องเดียวกัน, 117 - 118.
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มวลชนเรือนหมื่นเรือนแสนเห็นว่าเราเหลาะแหละไม่ได้ มีอะไรค่อยพูดกันทีหลัง “เคลือ่ น
ขบวน!” ผมออกคําสัง่ อย่างหนักแน่น...ไอแดดยามเที่ยงระอุผ่าวไปทั ้งหน้ า ผมปาดเหงื่อ
ที่ย้อยลงมาตามแก้ มและคาง ส่งประกายยิ ้มรับมิตรภาพของผู้ที่โบกมือให้ หลังจากรอมา
เกือบเจ็ดปี เต็ม วันนี ้เป็ นวันแรกที่ผมภูมิใจในความเป็ นนักศึกษาธรรมศาสตร์ ...38

หลังจากเคลื่ อนขบวนออกจากมหาวิ ท ยาลัย และรอฟั ง ข่า วผลการเจรจากับ รั ฐ บาล
บรรยากาศของผู้ชมุ นุมก็เริ่มตึงเครียดมากขึ ้น เกิดความเข้ าใจผิดในการสื่อสารระหว่างเสกสรรค์
กับเลขาธิการศูนย์นิสิตนักศึกษาที่ในเวลานันได้
้ ตกลงกับรัฐบาลเสร็จสิ ้นไปแล้ ว และกําลังจะขึ ้นไป
ประกาศสลายการชุมนุมกับผู้ชมุ นุมเองโดยพลการ ทําให้ เสกสรรค์ต้องห้ ามไว้ เพราะเกรงว่าจะเกิด
ความวุน่ วาย
...ได้ พบเลขาธิการศูนย์ฯ จะได้ ร้ ูเรื่องแจ่มชัดเสียทีว่าอะไรเป็ นอะไร ที่ตกใจก็คือคุณสมบัติ
กําลังจะขึ ้นไปพูดกับผู้ชุมนุมโดยไม่ทนั จะปรึกษากัน...เมื่อเลขาธิการศูนย์ฯ ทําท่าว่าจะไม่
รอ ผมก็ตะโกนบอกเพื่อนนักศึกษาบนหลังคารถว่า “อย่าเพิ่งให้ พูด อย่าเพิ่งให้ พดู จับตัวไว้
ก่อน” สิง่ ที่ผมกังวลมากที่สดุ ก็คือ ถ้ ามีการประกาศสลายการชุมนุมจากรถบัญชาการแล้ ว
ประชาชนที่กําลังเลือดเดือดจากการชุมนุมข้ ามวันข้ ามคืนไม่ฟัง อะไรจะเกิดขึ ้น ...พอผม
กลับไปที่หลังคารถก็พบว่าเลขาธิการศูนย์ฯหายไปแล้ ว...39

เมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์ก็ยิ่งเลวร้ ายขึ ้น เสกสรรค์ยงั คงตามหาตัวเลขาธิการศูนย์นิสิต
นักศึกษาเพื่อจะสอบถามความแน่ชัด แต่กรรมการศูน ย์นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ได้ ไปสมทบกับ
รัฐบาลเรี ยบร้ อยแล้ ว ยิ่งไปกว่านัน้ เสกสรรค์ ก็ยังทราบข้ อมูลว่ารัฐบาลกําลังเตรี ย มใช้ กําลังเข้ า
ปราบปรามผู้ชมุ นุม
...ผมยังคงประกาศหากรรมการศูนย์ฯจนเสียงแหบเสียงแห้ ง ผมไม่ร้ ูว่าขณะนั ้นสถานีวิทยุ
ของรัฐบาลเริ่ มกระจายเสียงโจมตีขบวนของเรา และไม่ร้ ู ด้วยว่ากรรมการศูนย์ฯ ส่วนใหญ่
ไปสมทบกับเจ้ าหน้ าที่รัฐบาลแล้ ว ผมตกอยู่ในสภาพโง่เขลาทึบที่สดุ ...ในเวลาไล่เลีย่ กัน
นั ้นเอง ก็มีข่าวเข้ ามาว่าทางรัฐบาลเตรียมใช้ กําลังปราบผู้ชุมนุมภายในตีหนึง่ หรือตีสอง

38

เรื่ องเดียวกัน, 124 - 125.

39

เรื่ องเดียวกัน, 132.
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ของคืนนี ้ ผมรับฟั งข่าวทั ้งสองชิ ้นด้ วยสมองที่ดเู หมือนจะเป็ นเหน็บไปแล้ วทุกตารางนิ ้ว...40

ในเวลานันเสกสรรค์
้
ร้ ูสกึ หวาดกลัวเป็ นอย่างมากแต่ก็มิได้ คิดหลบหนี เมื่อได้ รับมิตรภาพ
และกําลังใจจากผู้ร่วมชุมนุมก็ทําให้ กลับมาเข้ มแข็งอีกครัง้ พร้ อมทัง้ พยายามหาทางแก้ ไขปั ญหา
ในกรณีที่หากมีการสลายการชุมนุมเกิดขึ ้น
...ความหวาดกลัวได้ คลี่ตวั มาคลุมผมไว้ ราวกับผ้ าห่มศพ ผมรู้สกึ ชาเฉียบและสัน่ สะท้ าน
ไปในเวลาเดียวกัน...แต่ทั ้งๆ ที่กลัวถึงขนาดนั ้นความคิดเรื่องหลบหนีก็ไม่เคยเล็ดลอดเข้ า
มาในหัวผมแม้ แต่นิดเดียว...“ไม่เป็ นไร ตายก็ตายด้ วยกัน” คนหนึง่ ยื่นมือมาจับแขนผมไว้
อย่างเข้ าใจความอ้ างว้ าง ผมพยักหน้ าให้ ขณะที่ทุกคนลุกขึ ้นยืนกําบังตัวผม ในวินาทีนั ้น
ความหวาดกลัวได้ เหือดหายไปจนหมดสิ ้น ไม่ใช่เพราะมีคนใช้ ร่างกายบังกระสุนให้ ...
มิตรภาพต่างหากที่ทําให้ ผมกล้ าขึ ้นมาถึงขีดสุด ไม่ใช่กล้ าที่จะไปรบราฆ่าฟั นกับใคร แต่
กล้ าที่จะตายเพราะผมมีเหตุผลที่ด.ี ..41

สถานการณ์ยงั คงลุกลามและเลวร้ ายขึ ้นทุกที ความเข้ าใจผิดและความสับสนเรื่ องข้ อมูล
ยิ่งทวีมากขึ ้น ถึงกับประกาศโจมตีเสกสรรค์ด้วยเสียงของกรรมการศูนย์นิสิตนักศึกษาว่าเสกสรรค์
เป็ นคอมมิวนิสต์ที่ต้องการโค่นล้ มราชบัลลังก์ สร้ างความผิดหวังและเสียใจให้ กับเสกสรรค์เป็ น
อย่างยิ่ง
... “นี่มนั ทํากับกูถงึ ขนาดนี ้หรือวะ” ผมพูดออกมาเสียงสัน่ ๆ เมื่อรู้ว่าอะไรเป็ นอะไร ในวินาที
นั ้นความเหน็ดเหนื่อยตึงเครียดที่สะสมเอาไว้ อย่างต่อเนื่องก็มาถึงจุดขีดสุด จิตใจของผม
พังทลายลงมาพร้ อมกับหยาดนํ ้าตาที่หลัง่ ไหลไม่ขาดสาย จนป่ านนี ้ผมยังอธิบายความรู้สกึ
วันนั ้นได้ ไม่ชดั เจน มันทั ้งผิดหวังเสียใจและโกรธแค้ นระคนกัน...42

เสกสรรค์ ถูก พาไปปรับความเข้ าใจกับ เจ้ า หน้ า ที่ ของรั ฐ บาลและกรรมการศูน ย์ นิ สิ ต
นักศึกษา จากนันจึ
้ งมีการประกาศสลายการชุมนุม โดยที่เสกสรรค์ต้องคอยช่วยจัดการให้ ผ้ ชู ุมนุม
แยกย้ ายกันกลับบ้ านอย่างเรียบร้ อยและปลอดภัย แต่ในระหว่างที่เสกสรรค์กับเพื่อนกําลังทยอย
40

เรื่ องเดียวกัน, 134 - 135.

41

เรื่ องเดียวกัน, 135.

42

เรื่ องเดียวกัน, 139.
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ออกจากที่ ชุมนุมก็พ บตํา รวจพร้ อมอาวุธยื น ปิ ดเส้ นทางอยู่ สร้ างความไม่พอใจให้ กับ นักเรี ย น
อาชีวะที่ต้ องการใช้ เส้ น ทางนัน้ เสกสรรค์เกรงว่าจะเกิดการปะทะกันขึ ้นจึงเข้ าไปเจรจาแต่ก็ไม่
สําเร็จ ในที่สดุ ก็ถกู เพื่อนพาตัวออกไปจากบริเวณนัน้
...พอเดินมาสุดขบวนผู้ชมุ นุมก็พบว่า มีตํารวจติดอาวุธพร้ อมยืนขวางถนนอยู่สองสามแถว
นักเรียนอาชีวะที่จะกลับบ้ านทางทิศนั ้นไม่พอใจอย่างยิ่งยวด และต้ องการให้ ตํารวจเปิ ด
ทางให้ ผมเกรงว่าจะเกิดการปะทะกันโดยไม่จําเป็ น ซึง่ ฝ่ ายที่จะเจ็บตัวคงหนีไม่พ้นนักเรี ยน
นักศึกษา ด้ วยเหตุนี ้จึงบอกกับตํารวจว่า ผมขอเจรจากับผู้บงั คับบัญชาของพวกเขา...ไม่
ทราบว่าเป็ นเพราะเหตุใด ทางเจ้ าหน้ าที่ได้ ปล่อยให้ กลุม่ ของเราผ่านแถวไปโดยดี จากนั ้นก็
ปิ ดแถวกลับอย่างรวดเร็ว...เมื่อพบว่าไม่มีฝ่ายไหนพร้ อมจะฟั งหรือยอมเป็ นผู้เปิ ดทาง ผมก็
ลงจากหลังคารถด้ วยสติสมั ปชัญญะที่เหลือเพียงน้ อยนิด...43

ก่อนที่เสกสรรค์จะหมดสติไปนันก็
้ ทนั ได้ ยินเสียงเสียงคล้ ายระเบิดดังขึ ้น เหตุการณ์ครัง้ นี ้
เป็ นจุดพลิกผันครัง้ ใหญ่ของประเทศ และเป็ นจุดหักมุมของชีวิตผู้คนมากมายรวมทัง้ ตัวเสกสรรค์
เองด้ วย
เนื ้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ “14 ตุลา” พ.ศ. 2516 นันเสกสรรค์
้
นําเสนอเหตุการณ์การชุมนุม
ที่จดั ขึ ้นภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะของผู้นํานักศึกษาคนหนึ่ง นําเสนอรายละเอียด
ของเหตุก ารณ์ใ นด้ านบรรยากาศการชุมนุม ความขัดแย้ งกับ ผู้ที่ ไม่เ ห็น ด้ วย การแก้ ไขปั ญ หา
ถ่ายทอดสิ่งที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ ภายในมหาวิทยาลัยจนกระทัง่ สลายการชุมนุม
1.5 ชีวติ นักปฏิวัติในป่ าร่ วมกับพรรคคอมมิวนิสต์
หลังจากเหตุการณ์ “14 ตุลา” พ.ศ. 2516 เสกสรรค์กับเพื่อนนักศึกษาที่เป็ นนักกิจกรรม
เคลื่อนไหวในการชุมนุมต่างก็ถกู รัฐบาลติดตามและเพ่งเล็งอยู่เสมอ ซึ่งในช่วงเวลานันรั
้ ฐบาลกําลัง
ปราบปรามนัก ศึก ษาและประชาชนที่ต่อต้ านอย่ างหนัก รวมทัง้ ยังถูก ต่อต้ านจากสังคมทัง้ การ
ตะโกนด่าและไม่มีใครรับเข้ าทํางาน
...เป็ นแอ็คทิวิสต์ที่ยืนอยู่ในแถวต้ นๆ ของขบวนนักศึกษาประชาชนช่วงหลัง 14 ตุลาคม
2516 ซึง่ หมายถึงว่าถูกเพ่งเล็งมากเป็ นพิเศษจากเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปราบปราม...ตัวเองยัง
43

เรื่ องเดียวกัน, 142.
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ถูกปฏิเสธโดยบรรดาผู้คนที่มีฐานะครอบงําในสังคมอย่างถึงที่สดุ บางครัง้ นัง่ กินข้ าวอยู่
ในร้ านอาหารก็ถกู ตะโกนหยามหยัน เดินสวนกับคนบางกลุม่ เขาก็มองมาด้ วยสายตาที่
ทั ้งหวาดกลัวและชิงชังระคนกัน และที่สาํ คัญที่สดุ คือไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับ...44

เมื่อไม่มีที่ ยืน ในสังคมเช่นนี ้ เสกสรรค์กับ เพื่อนจึงตัดสินใจเข้ าป่ าเพื่ อเข้ าร่วมกับพรรค
คอมมิ วนิ ส ต์แห่ ง ประเทศไทย แม้ จ ะไม่เ ห็น ด้ วยกับ แนวทางส่ว นใหญ่ ของพรรคคอมมิ วนิ ส ต์
โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงความคิดและวิถีปฏิบตั ิให้ เป็ นชนชันกรรมาชี
้
พ และการใช้ อาวุธเข้า
ต่อสู้อย่างเปิ ดเผย แต่ที่เห็นตรงกันและทําให้ ตดั สินใจเข้ าร่วมก็คือ ท้ ายที่สดุ แล้ วทัง้ นักศึกษาและ
ประชาชนจะถูกปราบปรามโดยผู้มีอํานาจอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
...ด้ วยเหตุนี ้ผมจึงมีปากเสียงกับคนของพรรคคอมมิวนิสต์อยู่เนืองๆ ผมคัดค้ านการที่พวก
เขาเข้ ามาเคลือ่ นไหวด้ านโลกทัศน์ชีวทัศน์อย่างครึกโครม รวมทั ้งกรณีที่โฆษณาให้ ผ้ คู น
ดัดแปลงตัวเองเป็ นชนชั ้นกรรมาชีพตามแบบแผนการปฏิวตั ิวฒ
ั นธรรมในเมืองจีน และ
เรียกร้ องให้ มีการต่อสู้ด้วยกําลังอาวุธอย่างเปิ ดเผย...แต่ก็นนั่ แหละ พรรคคอมมิวนิสต์มี
ส่วนถูกอยู่ข้อหนึง่ คือ ถึงที่สดุ แล้ วนักศึกษาประชาชนคงถูกปราบปรามโดยผู้กมุ อํานาจรัฐ
...ตอนนั ้นผู้นํานักศึกษา กรรมกร และชาวนาถูกลอบสังหารไปหลายคนแล้ ว...45

เสกสรรค์กบั เพื่อนตัดสินใจเดินทางเข้ าป่ าเข้ าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ โดยลวงเส้ นทาง
ไม่ให้ เจ้ าหน้ าที่ติดตามได้ ด้วยการเดินทางไปฝรั่งเศส ก่อนที่จะวกกลับเข้ ามาประเทศไทยอีกครัง้
...ผมไม่อยากให้ คนทัว่ ไปรู้ว่าตัวเองเข้ าป่ า คิดว่าในทางการเมืองแล้ วจะไม่เป็ นผลดีต่อขบวน
นักศึกษา ผมอยากให้ เข้ าใจกันว่าผมหลบไปอยู่ยงั ต่างประเทศเพราะกลัวจะถูกทําร้ าย หรือ
ถ้ าใครจะคิดว่าผมทิ ้งขบวนไปเรียนต่อก็ยิ่งดี ...ผมเสนอว่าจะหลบออกทางปารีสเพื่อเป็ นการ
ลวงทิศ จากนั ้นก็จะเดินทางย้ อนมาที่เวียดนาม-ลาว แล้ วตัดชายแดนเข้ าไทยทางภาคเหนือ
หรืออีสาน...46

หลังจากใช้ ชีวิตในประเทศฝรั่งเศสได้ สกั ระยะก็ยงั ไม่ได้ รับการติดต่อเรื่องการเดินทางจาก
44

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เดินป่ าเสาะหาชีวติ จริง, 32.

45

เรื่ องเดียวกัน, 34 - 35.

46

เรื่ องเดียวกัน, 36 - 37.
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พรรคคอมมิวนิสต์ เมื่อต้ องเผชิญกับสภาวะที่ต้องใช้ ชีวิตผ่านไปวันๆ อย่างไม่มีกําหนด นอกจากจะ
สื่อสารกับใครก็ไม่ได้ แล้ วเงินสําหรับใช้ จ่ายก็ร่อยหรอลง เป็ นเหตุให้ ทกุ คนเริ่ มเครี ยด ซึมเศร้ า รู้สึก
อยากกลับบ้ าน และเริ่มมีปากเสียงกันเอง
...เวลาผ่านไปถึงครึ่งเดือนก็ยังไม่มีคําตอบจากสถานทูตเวียดนาม เราขลุกอยู่ในหมู่พวก
เดียวกันเองจนแทบจะไม่มีอะไรพูดกันอีก แต่ละคนเงียบซึมลงอย่างเห็นได้ ชดั ไม่มีใครพูด
อะไรออกมาตรงๆ แต่ผมรู้ดีว่าโรคคิดถึงบ้ านกําลังเกาะกุมพวกเราถ้ วนทัว่ การใช้ ชีวิตใน
ต่างแดนที่เราไม่ค้ นุ ชินก็ดี การรอคอยที่ไร้ กําหนดก็ดีล้วนทําให้ ทุกคนเริ่มตระหนักขึ ้นมา
ลึกๆ ว่าสิง่ ที่เรากําลังเผชิญอยู่คือการถูกถอนรากออกจากชีวิตดั ้งเดิม...47

เมื่อเป็ นเช่นนีเ้ สกสรรค์จึงตัดสินใจกลับประเทศไทยเพื่อสอบถามเรื่ องการเดินทางกับคน
ของพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยให้ ชดั เจน ซึ่งครัง้ นี ้คนรักของเสกสรรค์ (จิระนันท์ พิตรปรี ชา)
ก็ตดั สินใจร่วมเดินทางเพื่อเข้ าป่ าไปด้ วยกัน
เมื่อเสกสรรค์เข้ าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ก็ต้องดําเนินชีวิตในป่ า เป็ นวิถีชีวิตที่ ต้องทําทุก
อย่างเพื่อความอยู่รอด และไม่ใช่เพื่อตนเองเพี ยงคนเดียวแต่ยังต้ องคํานึงถึงภรรยาและลูกด้ วย
การดํารงชีวิตในป่ าได้ ทํ าให้ บ างด้ านของเสกสรรค์เ ปลี่ยนแปลงไป หนึ่งในนัน้ ก็คือการทําบาป
เสกสรรค์ต้ องฆ่าสัตว์เพื่อนํามาทํ าเป็ นอาหาร ที่สําคัญคือการทําลายชีวิตเช่นนี เ้ ป็ นสิ่งที่ขัดกับ
ความรู้สกึ ของตนเองซึ่งใกล้ ชิดกับวัดและผูกพันกับคําสอนเรื่องบาปกรรมมาโดยเสมอ แต่กระนันก็
้
ต้ องทําเพื่อความอยู่รอดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
...การอยู่กบั พระได้ กล่อมเกลาให้ ผมมีสาํ นึกอยู่ตลอดเวลา ว่าการฆ่าสัตว์ตดั ชีวิตนั ้นเป็ น
บาป ถึงบางครั ้งจะทําไปด้ วยความจําเป็ นหรือความคึกคะนอง ลึกๆ ก็ยงั อดรู้สกึ ไม่ได้ ว่า
มันไม่ดี จารีตของชาวพุทธข้ อนี ้ฝั งลึกอยู่ในสายเลือดผมมาตั ้งแต่เล็กแต่น้อย พี่ๆ น้ องๆ
ทุกคนรู้ ดีว่าผมเป็ นคนใจอ่อนเพียงใด เมื่อชีวิตผลักไสให้ ผมต้ องไปอยู่ป่า มโนคติสว่ นนี ้
ได้ ถกู กัดกร่อนไปอย่างหลีกเลีย่ งไม่พ้น...48

เสกสรรค์เริ่มเรียนรู้วิถีชีวิตดังกล่าวจากการฆ่าหมู ซึ่งเป็ นสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อน และมักไม่
มีผ้ ใู ดอยากรับหน้ าที่นี ้ ทุกครัง้ ที่ลงมือฆ่าและชําแหละหมูล้วนสร้ างความเจ็บปวดและความรู้สกึ
47

เรื่ องเดียวกัน, 38 - 39.

48

เรื่ องเดียวกัน, 74.
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ทุกข์ทรมานให้ กบั เสกสรรค์มากเช่นกัน
...การลงมือแทงคอหมูจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับผม แต่ผมก็ต้องทําเพราะไม่มีใครอยากทํา
...ผมเกลียดดวงตาของหมูที่มนั มองผม และเสียงโอดโอยของมันเวลามีดดื่มเข้ าไปในเนื ้อ
เพราะลึกๆ แล้ วผมรู้ว่ามันเจ็บ แต่มนั ไม่มีทางรู้หรอกว่าผมก็เจ็บกับเสียงและภาพแห่ง
ความจริงเหล่านี ้ ยิ่งมันมองผมเท่าใดผมก็ยิ่งทุรนทุรายในอารมณ์เท่านั ้น ...ในกระต๊ อบ
ข้ างๆ เมียและลูกที่ยงั ไม่อดนมกําลังรออาหารเนื ้อมื ้อแรกในรอบหลายวันอยู่ด้วยใจจด
ใจจ่อ...49

ความอยู่รอดกลายเป็ นเรื่ องสําคัญ ที่ต้ องคํานึงถึงเป็ นอัน ดับแรก เสกสรรค์ เคยฆ่าสุนัข
โทษฐานที่ลอบมาขโมยปลาที่ตากไว้ ทังที
้ ่ในอดีตสุนัขเป็ นสัตว์เลี ้ยงที่ ตนเองผูกพันและเป็ นเพื่อน
เล่นในวัยเด็กเสมอมา
...ผลการสอบสวนปรากฏว่าผู้ที่ล้วงคองูเหลือมมิใช่คน หากแต่เป็ นหมาตัวหนึง่ ที่ใครเลี ้ยง
ไว้ แถวนั ้น มันกระโจนสูงกระชากปลาเค็มของผมลงมาเกือบหมด เมื่อได้ ความชัดเจนเช่น
นี ้แล้ วผมก็คว้ าขวานด้ ามยาวที่มีไว้ โค่นต้ นไม้ และผ่าฟื นขึ ้นมาเดินดุ่มๆ ตามหาหมาตัวนั ้น
อย่างไม่รอช้ า...ผมก็ใช้ สองมือเงื ้อขวานขึ ้นสุดล้ า พลิกทางสันจามไปบนหัวมันเต็มเหนี่ยว
เจ้ าหมาขี ้ขโมยกระเด้ งขึ ้นทั ้งตัว แต่ไม่ร้องสักแอะ ...เย็นวันนั ้นผู้หิวโหยต่างอิ่มหนํากับเนื ้อ
หมาอบข่าป่ ากันทั่วหน้ า ส่วนผมในฐานะผู้ปรุ งมิได้ ตกั มันเข้ าปากเลยแม้ แต่คําเดียว นับ
เป็ นการล้ างแค้ นอย่างบริสทุ ธิ ์ ไม่มีประโยชน์อื่นใดมาแทรกแซงทั ้งสิ ้น หัวใจบางซีกของผม
ตายด้ านเสียแล้ ว...50

ถึงกระนัน้ การฆ่าสัตว์ก็ไม่ได้ ทํ าให้ เสกสรรค์ร้ ู สึก ดี หรื อรู้ สึก ภาคภูมิใจในความเก่งกล้ า
เหนือกว่าสัตว์ชนิดนันแม้
้ แต่น้อย แต่เป็ นเพียงการทําเพื่อความอยู่รอดของชีวิตเท่านัน้ และตนเองก็
ยอมรับว่าสิ่งที่ทํานันเป็
้ นบาป
...มันตายอย่างสมศักดิ ์ ศรี ส่วนผมนั ้นไม่ได้ เพิ่มเกียรติภูมิอะไรให้ ตวั เองแม้ แต่น้อย ไม่ได้
บรรลุเป้าหมายอันใดที่สงู ส่ง นอกจากได้ ประทังความหิวไปอีกมื ้อหนึง่ ชีวิตป่ าไม่มีที่ว่าง
สําหรับการตีสองหน้ า เมื่อคุณหิวคุณก็ต้องหาอาหาร ซึง่ ในหลายๆ กรณีหมายถึงการฆ่า
49

เรื่ องเดียวกัน, 76.

50

เรื่ องเดียวกัน, 79 - 80.
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สัตว์ตัดชีวิต สัตว์ป่าเป็ นเช่นนั ้น คนอยู่ป่าก็เป็ นเช่นนั ้น เราล่าเพื่อความอยู่รอด หากจะมี
บาปกรรมอันใดตามมาก็คงจะต้ องยอมรับอย่างหน้ าชื่นตาบานและปั ดให้ ใครไม่ได้ ...51

เสกสรรค์กบั ภรรยาอาศัยอยู่ในกระท่อมบริเวณภูร่องกล้ า ช่วยกันทําไร่ ปลูกผัก และดูแล
กันในยามป่ วยไข้ นอกจากนีใ้ นช่วงที่ทงั ้ คู่ยังไม่มีลกู ก็เคยนําสัตว์เช่น นกขุนทอง มาเลี ้ยงเป็ นลูก
เพื่อไม่ให้ เงียบเหงาจนเกินไป จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2521 เสกสรรค์ได้ รับคําสัง่ ให้ ย้ายไปทํางานใน
เขตหลวงนํ ้าทา ประเทศลาว และเข้ าประจําหน่วยที่ 20 เช่นเดียวกับภรรยาที่ เดินทางล่วงหน้ ามา
ก่อนแล้ ว ซึ่งในหน่วยนี เ้ สกสรรค์ได้ พบกับลุงไฟ หรื อ “นายผี” อัศนีย์ พลจันทร ทัง้ คู่สนิทสนมกัน
อย่างรวดเร็วและลุงไฟก็กลายเป็ นนักปฏิวตั ิที่เสกสรรค์ผกู พันด้ วยมากที่สดุ
...ผู้เฒ่าคนหนึง่ อายุประมาณ 60 เศษ ผิวคลํ ้า ร่ างสันทัด ได้ เข้ ามาจับมือด้ วยพร้ อมกับยิ ้ม
อย่างดีอกดีใจ ผมก็ทกั ทายกลับไปตามประสาไม่ทนั ได้ นกึ ว่านัน่ คือลุงไฟ ซึง่ ต่อมาจะเป็ น
นักปฏิวตั ิรุ่นเก่าที่ผมผูกพันด้ วยมากที่สดุ เราสนิทกันอย่างรวดเร็วถ้ าพูดแบบชาวบ้ านก็
เห็นจะต้ องบอกว่าถูกชะตา...52

แม้ เสกสรรค์จะเข้ าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ในป่ า แต่ก็ไม่เห็นด้ วยกับ แนวความคิดและ
แนวทางปฏิบัติส่วนใหญ่ ของพรรค ประกอบกับเสกสรรค์ก็มีความคิดเห็นเป็ นของตนเองอย่าง
ชัดเจน ดังนัน้ เมื่อเข้ ามาใช้ ชีวิตเป็ นนักปฏิวตั ิจึงมีปัญหาขัดแย้ งไม่ลงรอยกับคนในพรรคอยู่เป็ น
ประจํา และผู้นําในหน่วย 20 ที่ย้ายมาปฏิบตั ิงานด้ วยนี ้ก็ไม่คอ่ ยต้ อนรับเสกสรรค์นักเพราะเห็นว่า
เป็ นคนที่ปกครองยาก
...ผมตกอยู่ในสภาพไม่มีงานทําอยู่พักหนึง่ เพราะไม่มีใครยอมรับว่าผมถูกย้ ายมาเข้ าหน่วย
20 ผู้นําส่วนใหญ่คงจะไม่ค่อยเต็มอกเต็มใจต้ อนรับ เนื่องจากรู้ดีว่าผมเป็ นคนที่ปกครองยาก
รายงานที่พวกเขาได้ รับตั ้งแต่ผมยังไม่ได้ เข้ าป่ าก็คงบ่งชัดว่า โดยความคิดแล้ วผมไม่ได้ คล้ อย
ตามพรรคคอมมิวนิสต์ ไปเสียทุกเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผมไม่ได้ ถือว่าจีนเป็ นศูนย์กลาง
ของโลก...53
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เรื่ องเดียวกัน, 85.
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เรื่ องเดียวกัน, 61 - 62.
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เรื่ องเดียวกัน, 62.
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เสกสรรค์ถกู มองว่าเป็ นพวก “ค้ านพรรค” เช่นเดียวกับลุงไฟ ถึงแม้ วา่ จะได้ พยายามอธิบาย
ว่ามีความคิดและแนวทางเป็ นของตนเองมาตังแต่
้ ก่อนย้ ายเข้ ามาประจําที่หน่วยนี ้แล้ วก็ตาม หากก็
ไม่เป็ นผล
...ผมถูกนินทาว่าตัวเองเป็ น ‘เด็กของสหายไฟ’ และเมื่อลุงไฟถูกปล่อยข่าวว่าค้ านพรรค ผม
ก็ถกู จัดไว้ ในกลุม่ เดียวกันด้ วย แม้ จะพยายามชี ้แจงกับผู้คนว่ามีทัศนะของตัวเองตั ้งแต่ก่อน
เดินทางมาหน่วยนี ้แล้ ว แต่ฝ่ายนินทาก็มีเรื่องว่าผมอีกจนได้ คือว่าผมพูดไปตามวิสยั เย่อหยิ่ง
ทะนงตน...54

เมื่อย้ ายมาประจําที่หน่วย 20 เสกสรรค์ต้องเผชิญกับบรรยากาศความขัดแย้ ง การแก่งแย่ง
ชิงดีและความไม่จริงใจของคนในพรรค ซึ่งส่วนหนึ่งก็มีมาตังแต่
้ ก่อนที่จะเข้ ามายังหน่วยนี ้
...บรรยากาศในหน่วย 20 นั ้นเต็มไปด้ วยการทะเลาะเบาะแว้ งที่น่าเบื่อกว่านี ้ มีการหวาด
ระแวง และแก่งแย่งชิงดีกนั ในหมู่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานหลายคนที่เป็ นเมียผู้ใหญ่ ในพรรค ความ
รังเกียจเดียดฉันท์ซงึ่ กันและกันดํารงอยู่ทั่วไป ปั ญหาบางอย่างเกิดขึ ้นตั ้งแต่สมัยผมยังไม่
รู้จกั พรรคคอมมิวนิสต์เลย บางอย่างก็หมักเน่าอยู่ในใจผู้คนมาหลายสิบปี ...55

สภาพดังกล่าวทํ าให้ เสกสรรค์ร้ ูสึก อึดอัด ไม่พอใจ และได้ แสดงการต่อต้ านไม่เห็น ด้ วย
ออกมาอยู่หลายครัง้ เป็ นต้ นว่าทําละครเนื่องในวันกรรมกรสากลโดยที่เนื ้อหาไม่ได้ กล่าวเชิดชูพรรค
คอมมิวนิสต์เลยแม้ แต่น้อย ซึ่งทําให้ ถกู วิพากษ์ วิจารณ์ในเชิงลบอย่างมาก
...ระหว่างรอบรรจุงานอยู่ด้วยความเบื่อหน่าย ได้ มีคนมาขอให้ ช่วยทําละครซึง่ จะแสดง
เนื่องในโอกาสวันกรรมกรสากล ผมถือโอกาสนี ้แต่งละครซึ่งไม่มีเนื ้อหาเอ่ยถึงพรรค
คอมมิวนิสต์เลย แต่จะว่าคัดค้ านเขาก็ไม่เชิงนัก ผมเพียงแต่เบื่องานศิลปะวรรณคดีที่
จ้ องแต่สรรเสริ ญพรรคดุจเทพเจ้ าเต็มที...หลังจากการแสดงผ่านไป เสียงวิพากษ์ วิจารณ์
ที่คาดไว้ แล้ วก็ดงั เข้ าหู ส่วนใหญ่เป็ นไปในทางลบ ผมจําได้ ว่ามีคนบอกว่าละครเรื่องนี ้ดี
อยู่เพียงคนเดียว และเธอก็เป็ นเพียงคนเดียวในหน่วย 20 ที่เคยเป็ นกรรมกรมาก่อน...56
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ในที่ประชุมของพรรค ผู้ปฏิบตั ิงานชันผู
้ ้ ใหญ่มกั จะใช้ ภาษาจีนสื่อสารกันเมื่อไม่ต้องการให้
คนหนุ่มสาวเข้ าใจ ซึ่งเสกสรรค์ก็เป็ นหนึ่งในนัน้ สร้ างความหงุดหงิดและอึดอัดใจอย่างยิ่ง ดังนัน้
เมื่อมีโอกาสเสกสรรค์จึงได้ กล่าวภาษาลาตินที่คนเหล่านันไม่
้ เข้ าใจออกไปบ้ างเช่นกัน
...ฟั งเขาคุยกันก็ไม่ร้ ูเรื่อง ครั ้นจะวิจารณ์ กลับไปก็อาจถูกหาว่ามีอคติทางเชื ้อชาติ ด้ วยเหตุ
นี ้ผมจึงต้ องเก็บความไม่พอใจเอาไว้ เสมอมา...แต่แล้ ววันหนึง่ ผมก็ได้ โอกาส...ผมก็ได้ ทีลกุ
ขึ ้นร่ายยาวคัดค้ านเรื่องนั ้นสนับสนุนเรื่องนี ้จนผู้คนชักจะตึงเครียดขึ ้นมา พอได้ จงั หวะผมก็
หยอดภาษาลาตินซึง่ รู้อยู่ไม่กี่คําลงไป เล่นเอาผู้นิยมภาษาจีนทั ้งหลายทําหน้ างุนงงกันทั ้ง
วง “อยากรู้ ก็ไปถามลุงไฟดู ทีคนอื่นยังพูดจีนกันได้ ผมฟั งไม่ร้ ูเรื่อง” ผมตบท้ ายอย่างสะใจ...57

ในกรณีเรื่องอาหารก็เช่นกัน เสกสรรค์รับไม่ได้ กับพฤติกรรม “ตีสองหน้ า” ของสมาชิกใน
พรรครุ่นเก่าที่มกั จะมีอาหารดีๆ จากเมืองจีนกักตุนไว้ เป็ นส่วนตัวพิเศษต่างกับคนทัว่ ไป โดยเฉพาะ
เสกสรรค์กบั กลุม่ คนหนุ่มสาวถูกเรียกร้ องให้ “กินอยู่เหมือนโยคี” ต้ องปฏิบตั ิตามแนวทางของพรรค
อย่างเคร่งครัด เมื่อทนไม่ไหวก็แสดงการประท้ วงออกมา
... “ฟั กทองจงพินาศ” ผมเคยตะโกนออกมาจากข้ างโรงครัวโดยทําเสียงล้ อเลียนการเปล่ง
คําขวัญแบบที่นิยมกันในขบวนคอมมิวนิสต์ ระยะนั ้นเรากินฟั กทองกันอย่างต่อเนื่องจนผม
รู้สกึ เอียนเต็มทน อันที่จริงมันไม่ใช่ความยากลําบากอะไรนักหนาเมื่อเทียบกับสภาพที่ผม
เผชิญมาที่ภูร่องกล้ า แต่ผมรู้ ดีว่าคนเก่าหลายคนมีเสบียงอาหารจากเมืองจีนกักตุนไว้ เป็ น
พิเศษแอบทํากินส่วนตัว ขณะที่พวกเราคนหนุ่มสาวถูกเรียกร้ องให้ กินอยู่เหมือนโยคี ผมไม่
ชอบการตีสองหน้ าแบบนี ้...58

เมื่อไม่สามารถใช้ ชีวิตอยู่กบั “ความไร้ สาระ” ต่างๆ การแก่งแย่งและไม่จริ งใจเช่นนี ไ้ ด้ อีก
ต่อไป เสกสรรค์กบั ภรรยาจึงขอย้ ายกลับภูร่องกล้ าซึ่งก็ได้ รับการอนุมตั ิทนั ที
...หากผมต้ องทิ ้งแม่ให้ จากโลกนี ้ไปตามยถากรรมเพียงเพื่อมานัง่ ดูความไร้ สาระของคนบาง
กลุม่ ในป่ าเขาไปวันหนึง่ ๆ ผมจะอธิบายให้ ตวั เองเข้ าใจได้ อย่างไร แม่เป็ นผู้หญิงที่ผมรักและ
บูชาสูงสุด เมื่อต้ องพลัดพรากจากกันก็ควรที่จะมีเหตุผลดีกว่านั ้น เวลาที่ผมขอยืมจากแม่มา
57

เรื่ องเดียวกัน, 66 - 67.
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เรื่ องเดียวกัน, 68.
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ควรถูกใช้ ไปเพื่อมาตุภูมิ เมื่อค้ นพบว่าชีวิตของตัวเองกําลังหมดเปลืองไปอย่างไร้ ค่า ผมกับ
หญิงสาวคนเดิมก็ตัดสินใจเด็ดขาดขอย้ ายกลับภูร่องกล้ าซึ่งได้ รับการอนุมตั ิทนั ที...59

เสกสรรค์ กับ ภรรยาได้ ขอลาออกจากขบวนปฏิ วัติ ใ นช่ ว งปี พ.ศ. 2522 ทุก คนต่า ง
วิพากษ์ วิจารณ์ กรณีดงั กล่าวอย่างมาก และบ้ างก็ถูกเตือนไม่ให้ มาข้ องเกี่ยวหรื อพูดคุยด้ วย แต่
การขอลาออกดังกล่าวก็ถกู ต่อรองให้ กลายเป็ นเพียงการย้ ายถิ่นฐานไปสูป่ ่ าแห่งใหม่
...ผมขอลาออกจากสิ่งที่เรียกว่าขบวนปฏิวตั ิ และรอคอยคําตอบอยู่เป็ นเวลานานจนดู
เหมือนไม่มีที่สิ ้นสุด ผู้คนในละแวกใกล้ เคียงต่างซุบซิบนินทากรณีของผมอย่างตั ้งอกตั ้งใจ
หลายท่านถูกตักเตือนมิให้ มาพบปะพูดคุยด้ วย เพราะเกรงว่าจะได้ รับพิษภัยจากความคิด
อันน่ารังเกียจ...60

ในช่วงที่เสกสรรค์กบั ภรรยารอนแรมไปในป่ า ต้ องเผชิญกับความยากลําบาก ความรู้สึก
ผิดหวัง และสิ ้นหวังจนถึงขันเคยคิ
้
ดฆ่าตัวตายมาแล้ ว
...ขณะที่ลกู ชายคนแรกเติบโตอยู่ในครรภ์ มารดาของเขา ผมได้ คิดฆ่าตัวตายมากกว่าหนึง่
ครั ้ง และหญิงสาวของผมก็กําลังคิดในสิ่งเดียวกัน...61

ความขัดแย้ งระหว่างกลุม่ นักศึกษากับผู้นําพรรคคอมมิวนิสต์ลกุ ลามมากยิ่งขึ ้น เสกสรรค์
ได้ ร่วมกับนักศึกษาในป่ าชุมนุมประท้ วงผู้นําพรรค สถานการณ์ตึงเครี ยดและรุนแรงจนเกือบต้ อง
ทําสงครามกัน และสุดท้ ายนักศึกษาก็เป็ นฝ่ ายพ่ายแพ้
...การต่อสู้ของนักศึกษาจบลงด้ วยความพ่ายแพ้ ผู้นําพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ยอมลาออกและ
คนหนุ่มสาวจากเมืองหลวงก็ไม่พร้ อมที่จะใช้ กําลังเข้ าปะทะ ความผิดหวังทําให้ พวกเขาสิ ้น
เรี่ยวแรง จึงขอยุติการต่อสู้ทั ้งๆ ที่กําลังเป็ นต่อในทุกๆ ด้ าน...62
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69

เมื่อทุกอย่างจบลงด้ วยความพ่ายแพ้ เ หล่านักศึก ษาจึงเตรี ยมตัวออกจากป่ า กลับคืน สู่
สังคมเดิมที่เคยปฏิเสธ ซึ่งการตัดสินใจกลับไปครัง้ นีก้ ็เป็ นสิ่งที่ทําใจได้ ยากที่สดุ ทุกคนต่างรู้สึก
เสียใจ ผิดหวัง และหมดสิ ้นทางเลือก รวมทังเสกสรรค์
้
เองก็เช่นเดียวกัน
...เมื่อค้ นพบว่าทางเลือกของตนเป็ นเพียงมายาภาพที่ไร้ ความหมาย ใครบ้ างจะไม่เสียใจ
หลังจากมีการตัดสินใจจะยุติชีวิตปฏิวตั ิและแยกย้ ายกันกลับภูมิลําเนาเดิม บรรยากาศ
แถวริมนํ ้าแม่จนั ก็เปลีย่ นไปโดยสิ ้นเชิง เหมือนท้ องฟ้าอึมครึมด้ วยเมฆฝน แต่ละคนไม่อาจ
ซ่อนซุกหัวใจหมองชํ ้าได้ อีกต่อไป อีกไม่กี่วนั ข้ างหน้ าเขาจะต้ องกลับไปเผชิญกับสิ่งที่ตวั เอง
เคยปฏิเสธ ต้ องเริ่มต้ นชีวิตใหม่อย่างอ้ างว้ างและเดียวดายในสังคมที่ไม่มีใครดูแลใคร...
และตลอดชีวิตที่เหลือก็คงต้ องดูแลบาดแผลของตัวเองไปโดยลําพัง...63

วันที่ 1 ตุลาคม 2523 เสกสรรค์กบั ภรรยาและเพื่อนอีกหนึ่งคนเดินทางออกมามอบตัวกับ
ทางการที่ “สถานีซบั ฟ้าผ่า” เขตสงวนรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้ วยขาแข้ ง เป็ นการยุติบทบาทการเป็ นนัก
ปฏิวตั ิของตนเอง
...บ่ายสามโมงครึ่งของวันที่ 1 ตุลาคม 2523 คนสามคนในชุดชาวนาสีดําเปี ยกชุ่มตั ้งแต่
เส้ นผมไปจนถึงปลายเท้ า ก้ าวเดินช้ าๆ ไปตามทางลูกรังแคบๆ ของเขตสงวนพันธุ์สตั ว์ป่า
ห้ วยขาแข้ ง...เบื ้องหน้ านั ้นเรือนไม้ ใต้ ถนุ สูงบนเนินเล็กๆ ปรากฏชัดขึ ้นเรื่อยๆ ป้ายไม้ ซุงผ่า
ครึ่งแกะร่องเป็ นตัวอักษรเรี ยงได้ ใจความว่า ‘สถานีซบั ฟ้าผ่า’ นัน่ เป็ นนาทีที่ผมก้ าวเท้ าเข้ า
สูเ่ ขตปกครองของรัฐบาลเพื่อมอบตัว...64

เนื ้อหาเกี่ยวกับชีวิตนักปฏิวตั ิในป่ าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนัน้ เสกสรรค์
นําเสนอวิถีชีวิตของตนเองขณะที่อยู่ในป่ า ซึ่งเป็ นวิถีที่แตกต่างไปจากความเคยชินหรื อวิถีปฏิบัติ
ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นการทําทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดเป็ นสําคัญโดยเฉพาะในเรื่ องปากท้ อง
การเผชิญ อันตรายทัง้ จากสงครามและจากภัย ธรรมชาติ ตลอดจนการใช้ ชี วิตคู่ร่วมกับ ภรรยา
นอกจากนัน้ ยังนํ าเสนอสภาพความขัดแย้ งที่เกิ ดขึ ้นระหว่างตนเองกับผู้นํ าในพรรคที่เกิดขึ ้นอยู่
เสมอ ปั ญหาและสภาพดังกล่าวรุนแรงจนเสกสรรค์เคยคิดฆ่าตัวตายมาแล้ ว รวมทัง้ ความขัดแย้ ง
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เรื่ องเดียวกัน, 116 - 117.
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เรื่ องเดียวกัน, 117 - 118.

70

ระหว่างกลุม่ นักศึกษากับผู้นําพรรคคอมมิวนิสต์ ที่สดุ ท้ ายเสกสรรค์ก็เป็ นฝ่ ายพ่ายแพ้ และตัดสินใจ
ออกจากป่ ามามอบตัวกับทางการ
1.6 ชีวติ หลังยุติบทบาทนักปฏิวัติกลับมาใช้ ชีวติ ในสังคม
หลังจากที่ออกจากป่ ายุติชีวิตนักปฏิวตั ิแล้ ว เสกสรรค์ ประเสริฐกุลกับภรรยาก็ตดั สินใจไป
ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยคอร์แนลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
...หลังจากถูกชะตากรรมตบตีหยิกทึ ้งจนตกอยู่ในมุมอับของชีวิตเมื่อสามปี ก่อน ผมก็
กระเสือกกระสนหาทางออกด้ วยการไปเรียนต่อเมืองนอก ฟั งดูแล้ วน่าหมัน่ ไส้ แต่ผม
กลายเป็ นนักเรียนนอกเพราะไม่ร้ ูจะทําอะไรดี จริงๆ ใจนั ้นรักศิลปะวิทยาการอยู่ แต่
อายุอานามก็เลยล่วงมาพอสมควรแล้ ว ลูกก็มีเมียก็มี การไปเดินลากกระเป๋ าหนังสือ
เข้ าห้ องเรียนทุกวันจึงนับเป็ นเรื่องทารุ ณจิตใจหนุ่มใหญ่ย่างวัยกลางคนยิ่งนัก...65

ในช่วงระหว่างที่กําลังศึกษาอยู่ที่ตา่ งประเทศ เสกสรรค์เคยพาลูกชายคนเล็กที่อายุเพียง 4
เดือนมาเลี ้ยงด้ วย ทําให้ คนรอบข้ างต่างประหลาดใจและทักท้ วงด้ วยความเป็ นห่วง แต่เสกสรรค์ก็
ไม่ฟังและยังยืนยันจะทําตามความตังใจของตนเอง
้
...เมื่อผมประกาศว่าจะเอาลูกชายคนเล็กอายุสเี่ ดือนมาอยู่ด้วยในต่างแดน หลายคนทํา
หน้ าประหลาดใจ ทั ้งผมและแม่ของลูกต่างมีภาระหนักหน่วงในการเรียน เวลา และเงิน
ทองของเราก็มีอยู่จํากัด ดินฟ้าอากาศที่อเมริกาก็แสนทารุณ...แต่ผมไม่ฟังเสียงใครทั ้งนั ้น
เมื่อได้ เวลาเดินทางกลับอเมริกา ผมก็มดั ลูกขึ ้นหลังเดินขึ ้นเครื่องบินอย่างดีอกดีใจ...ไม่มี
ใครเข้ าใจว่าทําไมผมต้ องพาลูกมาด้ วย เช่นเดียวกับการเนรเทศตัวเองมายังคอร์ แนลล์เมื่อ
หลายปี ก่อน...66

เสกสรรค์ใช้ เ วลากับ ลูก อย่างมีความสุข แต่ เพี ย งไม่น านก็ต้ องส่งลูกกลับ ประเทศไทย
ตามเดิม แม้ จะผิดหวังและเศร้ าใจแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่น เพราะการเลี ้ยงลูกขณะที่เรี ยนไปด้ วยนัน้
เป็ นภาระที่หนักเกินไปสําหรับนักศึกษาปริญญาเอกอย่าง จนทําให้ ผลการเรี ยนของภรรยานัน้ แย่
ลงซึ่งอาจจะมีผลต่อการได้ รับทุนการศึกษา
65

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เร่ ร่อนหาปลา, พิมพ์ครัง้ ที่ 6 (กรุงเทพฯ: สามัญชน, 2545), 19.
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เรื่ องเดียวกัน, 84.

71

...คนสองคนที่กําลังซุกกันอยู่มุมห้ องอันหนาวยะเยือกนี ้ก็ไม่เหมือนนักเรียนทัว่ ไป แต่คือผู้
ที่ซมซานลงมาจากขุนเขาเพื่อค้ นหาชีวิตส่วนที่หล่นหายไป เราจะแพ้ อีกครั ้งหนึ่งจริ งๆ หรือ
...“ส่งสิงห์กลับ” ผมพูดได้ แค่นั ้นแล้ วพูดอะไรต่อไม่ออก “พี่ไม่คิดถึงลูกเหรอ พี่เป็ นคนอยาก
เอาสิงห์มา” ผมมองไปทางอื่น ขณะบริเวณรอบๆ ตัวเงียบสงัด...67

แม้ เสกสรรค์จะกลับมาเยี่ยมลูกชายอยู่เ สมอแต่ก็ไม่เคยได้ อยู่เ ป็ นครอบครัวพร้ อมหน้ า
พร้ อมตากันอย่างจริ งจัง หลังจากเรี ยนจบปริ ญญาเอกเสกสรรค์ ก็กลับมาเป็ นอาจารย์ ประจําที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ในเวลาต่อมาก็ตดั สินใจลาออกเพราะต้ องการออกเดินทาง และใช้
ชีวิตทํากิจกรรมที่ตนเองสนใจ
...วันที่ 1 เมษายน 2535 ผมลาออกจากฐานะอาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผมอยากออกไปเป็ นนักเขียนอิสระ อยากเป็ นจิตรกรพเนจร กระทัง่ อยากลองกํากับภาพยนตร์
หรือทําสารคดีโทรทัศน์ ทั ้งหมดนี ้รวมความแล้ วคืออยากออกสูโ่ ลกกว้ าง...68

เสกสรรค์ตดั สินใจออกเดินทางอีกครัง้ เพราะเกิดความรู้สกึ ว่าสิ่งที่ทําและชีวิตที่ เป็ นอยู่นนั ้
ไม่มีความหมาย และไม่ใช่สิ่งที่ต้องการอย่างแท้ จริง อีกทังอยากจะเข้
้
าใจโลกและชีวิตให้ มากขึ ้น
...แต่ว่าคนอื่นจะไม่เคยรู้สกึ บ้ างเลยหรือ แบบว่าตื่นขึ ้นมาเช้ าวันหนึง่ อะไรๆ ที่ทําอยู่มนั ดูไร้
ความหมายสิ ้นดี มันไม่ใช่สงิ่ ที่เราต้ องการอย่างแท้ จริ ง กระทัง่ ทําให้ ทรุ นทุรายตกอยู่ในวง
ล้ อมของสัตว์ ร้ายบางชนิด ความรู้ สกึ เช่นนี ้แหละที่ทาํ ให้ ผมต้ องตวัดเป้ขึ ้นหลัง บางครั ้งคน
เราก็ต้องเดินทางเพื่อพบกับความสงัดนิ่ง บางทีหากต้ องการใกล้ ชิดโลก ก็ต้องรู้ จกั ถอยห่าง
จากมันบ้ าง...69

หลังจากออกเดินทางไปใช้ ชีวิตอย่างที่ตงใจได้
ั้
เพียงไม่นาน เสกสรรค์ก็ถูกกดดันจากคน
รอบข้ างให้ เข้ าไปมีส่วนร่วมกับการชุมนุมประท้ วงรัฐบาลของพลเอกสุจินดา คราประยูร ทัง้ ใน
รูปแบบของการทวงถาม เสนอแนะ ไปจนถึงการต่อว่าต่างๆ นานา จนในที่สดุ เสกสรรค์ก็ตดั สินใจ
เข้ าร่วมการชุมนุม
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... “ทําไมต้ องเป็ นพี่”...“สาเหตุที่พี่ไม่อยากไปยุ่งกับการประท้ วงครัง้ นี ้ก็เพราะไม่แน่ใจว่ามัน
จะช่วยให้ อะไรดีขึ ้น เปลีย่ นจากกลุม่ อํานาจนี ้เป็ นกลุม่ อํานาจนั ้นโครงสร้ างการปกครองไม่
เคยเปลีย่ น นโยบายเหมือนกันหมดไม่ว่าเผด็จการหรือประชาธิปไตย อีกอย่างหนึง่ ...” ผม
รู้สกึ ตัวเองเสียงสัน่ ขึ ้นเรื่อยๆ “ชีวิตพี่ลาํ บากเพราะเรื่องนี ้มากแล้ ว พอทีเถอะ คิดดูสิ พี่นอน
กลางดินกินกลางทรายอยู่บนยอดเขาในขณะที่คนอื่นเริ่มซื ้อรถคันแรก พวกเขาซื ้อบ้ านหลัง
ที่สองขณะที่พี่ถกู เจ้ าหน้ าที่เอาตัวไปสอบสวน ทุกวันนี ้พี่ไม่ต้องการอะไร แต่พอจะทําสิง่ ที่
ตัวเองรักบ้ างก็มาเรียกร้ องกันอีกแล้ ว...70

หลังจากเข้ าร่วมการชุมนุมแล้ ว ทุกคนต่างกดดันให้ เสกสรรค์กลับเข้ าเป็ นอาจารย์อีกครัง้
ทังเพื
้ ่อประโยชน์ในแง่การชุมนุมและความปลอดภัยของเสกสรรค์เองด้ วย รวมทังบุ
้ คคลที่เสกสรรค์
เคารพนับถือต่างก็ตําหนิกบั การตัดสินใจลาออก ซึ่งเป็ นสิ่งที่ไม่อาจเพิกเฉยได้ อีกต่อไป
... “พี่ไม่เห็นด้ วยเลยที่ลาออกมา” นักเขียนอาวุโสระดับศิลปิ นแห่งชาติท่านหนึง่ โทรศัพท์ มา
คุยตั ้งแต่ควันปื นยังไม่ทนั จาง “ออกมาทําไม ทําอะไรไม่ร้ ูจักปรึกษากันบ้ าง” บรมครูทาง
รัฐศาสตร์ ของผมกล่าวตําหนิเมื่อพบกันที่หอประชุมใหญ่ เท่านี ้ก็มากพอแล้ ว จุดอ่อนที่สดุ
ในชีวิตของผมก็คือ แม้ โดยทัว่ ไปดูเหมือนว่าไม่แยแสผู้คน แต่สาํ หรับคนที่ผมรักเคารพหรือ
ผูกพัน ผมแทบจะกล่าวคําปฏิเสธไม่เป็ น...71

ในที่สดุ เสกสรรค์ก็ยื่นใบสมัครกลับเข้ าเป็ นอาจารย์อีกครัง้ หลังจากที่ออกไปใช้ ชีวิตตามที่
ต้ องการได้ เพียงไม่ถึงสองเดือน ทําให้ เสกสรรค์ถึงกับหลัง่ นํา้ ตาและรู้สึกว่าชีวิตไม่มีเสรี ภาพที่จะ
เลือกทําสิ่งต่างๆ อย่างที่ตนเองต้ องการได้ เลย
...คนส่วนใหญ่ไม่ร้ ูเสียด้ วยซํ ้าว่าผมเคยลาออกจากราชการ และยิ่งไม่ร้ ูว่าวันที่ผมยื่นใบ
สมัครกลับเข้ าเป็ นอาจารย์นั ้น ผมมานัง่ ร้ องไห้ เหมือนคนบ้ าอยู่ที่บ้าน ...เสรีภาพทางการ
เมืองอาจจะมีจริง แต่ถ้ากล่าวสําหรับเสรีภาพที่จะเลือกตําแหน่งแห่งที่ของตัวเองใน ‘เพลง
เอกภพ’ ผมไม่แน่ใจนักว่าจะมี...72

70
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นอกจากเสกสรรค์จ ะใช้ ชี วิต ในมหาวิทยาลัย เป็ นอาจารย์แล้ ว เมื่อมีเ วลาและโอกาสก็
มักจะออกเดินทางไปใช้ ชีวิตกลางแจ้ งทํากิจกรรมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการเข้ าป่ า การล่องทะเล หรือ
การเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศ
เนื ้อหาในช่วงชีวิตหลังยุติบทบาทนักปฏิวตั ิ กลับมาใช้ ชีวิตในสังคมอีกครัง้ นัน้ เสกสรรค์
นําเสนอเรื่องราวการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศทันที และชีวิตครอบครัวที่ไม่คอ่ ยได้ อยู่พร้ อม
หน้ าพร้ อมตาทั ง้ ครอบครั ว หลั ง จากสํ า เร็ จ การศึ ก ษาก็ ก ลั บ มาทํ า งานเป็ นอาจารย์ ที่
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ แต่ก็ต้องประสบกับการถูกกดดันอยู่เ สมอ รู้สึกไม่มีอิสระในชี วิตของ
ตนเอง คือคนรอบข้ างกดดันให้ เข้ าร่วมชุมนุมทัง้ ที่ตนเองไม่ต้องการ จนต้ องล้ มเลิกเส้ นทางหรื อ
ความฝั นของตนเอง
จะเห็นว่ากลุม่ เนื ้อหา “ประวัติ เรื่องราวชีวิตของตนเอง” นําเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ ้นในแต่ละ
ช่วงของชีวิตเสกสรรค์ ไม่วา่ จะเป็ นชีวิตในวัยเด็ก ชีวิตขณะเป็ นนักศึกษา ชีวิตของนักปฏิวตั ิ และ
ชีวิตในสังคมกระแสหลัก โดยเรื่องราวที่นําเสนอนันมั
้ กเป็ นเหตุการณ์ที่มีความสําคัญ หรื อเป็ นจุด
เปลี่ย นสําคัญ ของชี วิต ทัง้ การมีส่วนร่ วมในเหตุก ารณ์ “14 ตุลา” และการเป็ นนัก ปฏิวตั ิใ นป่ า
เนื ้อหาในกลุม่ นี ้มีบทบาทสําคัญที่ทําให้ เห็นภูมิหลัง ตลอดจนอิทธิพลต่างๆ ที่มีส่วนผลักดัน และ
หล่อหลอม “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล”
2. บันทึกการเดินทางและการใช้ ชีวติ กลางแจ้ ง
เนื ้อหากลุม่ นี ้เป็ นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางของเสกสรรค์ทงั ้ การเดินทางท่องเที่ยวใน
ต่า งประเทศ การเดิ น ป่ าและการล่อ งทะเล มี ลัก ษณะของบัน ทึ ก การเดิ น ทางโดยกล่า วถึ ง
รายละเอีย ดทั่วไปของการเดิน ทาง กิจ กรรม เหตุการณ์ ต่างๆ ที่ เกิ ดขึน้ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม
เรื่องราวที่พบเห็นระหว่างทาง ตลอดจนเกร็ดทางประวัติศาสตร์ ข้ อมูลความรู้เกี่ยวกับสถานที่แห่ง
นัน้ รวมทังแทรกแง่
้
คิดเกี่ยวกับชีวิต ความคิด ความรู้สกึ ที่มีตอ่ เรื่องราวต่างๆ
นอกจากเนื ้อหาในส่วนของบันทึกการเดินทางแล้ ว ในกลุ่มนีย้ ังมีเนือ้ หาเกี่ยวกับกิจกรรม
กลางแจ้ งของเสกสรรค์ด้วย คือ การใช้ ชีวิตในป่ า การขึ ้นเขา และการตกปลา ซึ่งได้ ให้ นํ ้าหนักไปที่
เนื ้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านี ้เป็ นสําคัญ
เรื่ องราวการเดินทางและการใช้ ชีวิตกลางแจ้ งปรากฏทัง้ เล่ม ในเรื่ องเล่าเร่ร่อนหาปลา
เพลงเอกภพ ทางทากและสายนํา้ เชี่ย ว และปรากฏ 1 - 3 เรื่ องในเรื่ องเล่าวิหารที่ว่างเปล่า
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การเดินทางเหล่านี ้เกิดขึ ้นในช่วงเวลาหลังจากที่เสกสรรค์ยุติบทบาทการเป็ นนักปฏิวตั ิในป่ าและ
กลับมาใช้ ชีวิตในสังคมอีกครัง้ เนื ้อหาที่วา่ ด้ วยเรื่ องราวการเดินทางและการใช้ ชีวิตกลางแจ้ งของ
เสกสรรค์ มีดงั ต่อไปนี ้
2.1 บันทึกการเดินทาง
2.2 กิจกรรมการตกปลา
2.3 กิจกรรมการปี นเขาและการใช้ ชีวิตในป่ า
2.1 บันทึกการเดินทาง
บันทึกการเดินทางเป็ นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางในประเด็นต่างๆ ผู้วิจยั จะกล่าวถึงและ
ยกตัวอย่างมาพอให้ เห็นเป็ นสังเขป เนือ้ หาดังกล่าวเริ่ มตัง้ แต่การเตรี ยมตัวสําหรับออกเดินทาง
การวางแผนเลือกเส้ นทาง รายละเอียดของผู้ร่วมเดินทางในครัง้ นัน้ ๆ รวมทัง้ บอกเล่าถึงที่ม าที่ไป
ของการเดินทาง เช่น ที่มาของกิจกรรมเดินป่ าประจําปี ของเสกสรรค์กับกลุ่มเพื่อน มีจุดเริ่ มต้ นมา
จากการกลับไปเยือนฐานที่มนั่ เมื่อครัง้ เป็ นนักปฏิวตั ิ เป็ นกิจกรรมที่สืบเนื่องจากงานเลี ้ยงสังสรรค์ปี
ใหม่จนกลายเป็ นประเพณีที่จดั ขึ ้นเป็ นประจําในช่วงปลายปี ถึงต้ นปี
...จุดเริ่มต้ นของงานนี ้เกิดขึ ้นเมื่อสิบกว่าปี ก่อน จากการที่ผมกับสหายผู้ยากไร้ จํานวนหนึง่
กลับไปเยี่ยมฐานที่มนั่ เก่าของพวกเราบนภูร่องกล้ า จากนั ้นก็นดั เวลามาดูรูปถ่ายและกิน
ข้ าวร่วมกันบังเอิญเหลือเกินว่าวันนัดหมายนั ้นเป็ นวันที่ใกล้ กบั ปี ใหม่ เราก็เลยพานยึดถือ
มันเป็ นงานเลี ้ยงปี ใหม่ไปด้ วย...นอกจากนี ้แล้ ว เพื่อให้ มนั ครบถ้ วนเหมือนกับครัง้ แรกยิ่งขึ ้น
ทุกต้ นเดือนธันวาคมเราจึงไปเดินป่ าด้ วยกัน เพราะฉะนั ้นถ้ าจะว่าไปงานปี ใหม่กบั ประเพณี
เดินป่ าของพวกผมก็นบั ว่าเกิดขึ ้นพร้ อมกันและเกี่ยวโยงกันมาตั ้งแต่แรก...73

อุปสรรคที่เกิดขึ ้นระหว่างการเดินทาง เช่น รถยนต์ที่ใช้ เป็ นพาหนะสําหรับเดินทางเข้ าป่ า
ไม่พร้ อมสําหรับการเดินทางในเส้ นทางสมบุกสมบันได้ เหตุการณ์เสี่ยงอันตรายที่ต้องเผชิญและ
แก้ ปัญหา เช่น รถยนต์ดบั กลางสะพานขอนไม้ แคบๆ ขณะที่อยู่กลางลําห้ วย ต้ องแก้ ปัญหาโดย
พยายามขับประคองรถไปจนถึงที่หมายอย่างปลอดภัย
...ในยามที่เราติดค้ างอยู่บนสะพานไม้ ขอนหากผมบิดพวงมาลัยผิดไปไม่กี่เซนติเมตรโอกาส
ที่รถจะพลัดตกลงไปในห้ วยก็มีอยู่มากทีเดียว แน่นอนสภาพที่เลวร้ ายอีกอย่างหนึ่งก็คือผม
73

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วิหารที่ว่างเปล่ า, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ: สามัญชน, 2544), 48.

75

มองไม่เห็นล้ อรถที่กําลังขับเคลือ่ น ...ห้ วยนี ้กว้ างกว่าลํานํ ้าทุกสายที่เราผ่านมา มิหนําซํ ้า
เครื่องยังมาดับกลางสะพานซึง่ เป็ นแค่ขอนไม้ รองล้ อ มันไม่มีแม้ แต่พื ้นที่ให้ ผมก้ าวจากรถลง
ไปดูสภาพ จึงได้ แต่อาศัยเพื่อนๆ ที่เดินข้ ามไปอีกฟากหนึง่ ช่วยเล็งให้ ...74

การเผชิ ญกับสภาพอากาศที่ ไม่เ อื ้ออํานวยต่อการออกเดินทาง เช่น พายุฝนฟ้าคะนอง
คลื่นลมแรง ทําให้ เรือที่จะมารับล่าช้ ากว่ากําหนด ส่งผลให้ การออกทะเลภายใต้ สภาพอากาศเช่นนี ้
เสี่ยงอันตรายมากยิ่งขึ ้น
...ผมบอกตัวเองไม่ถกู เหมือนกันว่าควรจะดีใจหรือเสียใจที่เรือมาถึง เพราะจะว่าไปมันช่าง
เป็ นห้ วงขณะที่ไม่ควรออกทะเลมากที่สดุ ฟ้าเต็มไปด้ วยเมฆฝน ลมพัดแรงขึ ้นเรื่อย ยังไม่
ต้ องเอ่ยถึงว่าเราจะต้ องเดินทางไปในความมืดอีกไม่ตํ่ากว่าสามสีช่ ั่วโมง...75

การบันทึกถึงสิ่งที่พบเห็นระหว่างการเดินทาง ไม่วา่ จะเป็ นธรรมชาติตามเส้ นทางการเดิน
ป่ า สภาพสั ง คมบ้ านเ มื อ ง วิ ถี ชี วิ ต ของผู้ คนและวั ฒ นธรรมในสถานที่ แห่ ง นั น้ เช่ น
ความเปลี่ย นแปลงของชาวพม่าที่ เ สกสรรค์ ได้ พ บเห็น และได้ พูดคุยขณะเดินทางท่องเที่ ย วใน
ประเทศพม่า
...ยังไม่ต้องเอ่ยถึงแม่เฒ่าที่ขอเงินค่าถ่ายรูป เณรน้ อยที่เข้ ามาถามหาเครื่องเขียน เจ้ าของ
รถม้ าที่ตะโกนเอะอะเพราะกลัวพวกเราตกชื่อเขาเวลาจ่ายเงิน พวกผู้ชายที่กําอัญมณีมา
ห้ อมล้ อมรถทัวร์ หน้ ามิงกาลาเจดีย์ ฯลฯ แน่นอนเท่าที่เห็นผมยังไม่สามารถสรุปว่าคนพม่า
บัดนี ้ได้ กลายพันธุ์มาเหมือนคนกรุงเทพฯ แล้ ว พวกเขายังมีอะไรน่ารักอีกเยอะ เพียงแต่
เส้ นทางที่เขาเลือกเดินนั ้นแจ่มชัดเหลือเกินว่ากําลังก้ าวไปสูห่ นใด...76

วัฒนธรรมการทําพิธีบายศรีสขู่ วัญให้ กบั แขกผู้มาเยือนของชาวหลวงพระบาง ที่ เสกสรรค์
ได้ สมั ผัสเมื่อเดินทางมาประเทศลาว
...การทําพิธีบายศรีต้อนรับคณะทัวร์ ของชาวหลวงพระบางยังคงอาศัยหมอทําขวัญที่มีมา
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ห้ วงยามแห่ งความพ่ ายแพ้ , พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ: สามัญชน, 2545), 47 - 48.
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วิหารที่ว่างเปล่ า, 28.
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ห้ วงยามแห่ งความพ่ ายแพ้ , 100 - 101.

76

แต่เดิม และชาวบ้ านที่มาร่วมพิธีก็แต่งเนื ้อแต่งตัวตามปกติของพวกเขา ด้ ายผูกข้ อมือและ
เหล้ ายาที่พามาก็ล้วนแล้ วแต่เป็ นสิง่ ที่พวกเขาใช้ กนั อยู่ในชีวิตจริง กระทัง่ รอยยิ ้ม ผมก็คิด
ว่าน่าจะเป็ นของจริงเช่นเดียวกัน...77

บันทึกเรื่องราวจากการสนทนากับผู้ร่วมเดินทางด้ วยกัน และผู้คนในสถานที่ที่เดินทางไป
เช่น การสนทนากับชาวบ้ านที่เ ป็ นสหายเก่าเมื่อครัง้ เป็ นนักปฏิวตั ิ ซึ่งเข้ ามาพูดคุย และขอร้ อง
เสกสรรค์ถึงในป่ าเพื่อให้ ช่วยเหลือด้ านความเป็ นอยู่ให้ ดีขึ ้น
... “มีเสื ้อผ้ าเหลือใช้ บ้างมั ้ย ลูกฉันไม่ค่อยมีผ้านุ่งเลย” “ที่นี่ ดอกเบี ้ยร้ อยละสี่สบิ เชียวนะ
เวลาไปกู้เขาน่ะ” เสียงแจ้ งทุกข์เหล่านี ้ถี่ขึ ้นเรื่อยๆ และที่สาํ คัญที่สดุ ก็คือหลายคนปรารถนา
จะให้ ผมและพรรคพวกจากบางกอกยื่นมือเข้ ามาช่วยพวกเขาเป็ นการส่วนตัว พวกเราเริ่ม
เงียบลงเพราะพูดอะไรไม่ออก... “เขาถือสหายไทเหมือนพี่ชาย เมื่อเดือดร้ อนก็อยากให้
สหายไทช่วยเหลือบ้ าง”...78

บันทึกกิจกรรมและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในการเดินทาง เช่น กิจกรรมเดินป่ า ที่ต้อง
เผชิญกับเหตุการณ์หลงป่ า นํา้ ป่ า ถูกเห็บกัดทั่วตัว และท้ องเสีย ซึ่งทุกเหตุการณ์ เกิดขึ ้นในเวลา
ไล่เลี่ยกัน
...เมื่อต้ องมาพบกับสภาพที่ถูกเห็บเกาะทัว่ ทั ้งร่าง ทั ้งผมและเพื่อนๆ ต่างก็นกึ ไม่ออกว่าควร
จะทําอย่างไร หลายคนรีบหายาหม่องมาทาตามสูตรแกะเห็บที่มีมาแต่เดิม บางคนที่พก
นํ ้ามันมวยมาด้ วยก็รีบเอามาราดรดตามเรือนร่างของผม แต่จนแล้ วจนรอดเห็บเหล่านี ้ก็ไม่
ยอมคลายเขี ้ยวโดยดี หากฝ่ ายที่ร้อนระบมจนทนแทบไม่ไหวก็คือผม...ในอีกไม่กี่ชวั่ โมงข้ าง
หน้ าผมก็คงต้ องเผชิญกับความเจ็บคันในระดับที่โลกไม่ร้ ูจักมาก่อน...79

หรือในกิจกรรมล่องแพที่เสกสรรค์ประสบอุบัติหลายครัง้ ติดกัน ทัง้ ถูกหนามเกี่ยว และกิ่ง
ไม้ ฟาดหน้ าอกจนตกจากแพ ถูกกระแสนํ ้าพัดไปกระแทกกับหินใต้ นํ ้า
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วิหารที่ว่างเปล่ า, 101.
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ห้ วงยามแห่ งความพ่ ายแพ้ , 117 - 118.
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วิหารที่ว่างเปล่ า, 82 - 83.
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...ไม้ ถ่อของผมกระแทกแผ่นหินตรงมุมเอียง มันจึงพาผมแฉลบลืน่ ไปข้ างหน้ าและถลาลง
นัง่ คุกเข่า ครั ้นเมื่อทรงตัวลุกขึ ้นกิ่งไม้ ใหญ่ ที่งอกออกมาจากฝั่ งก็ฟาดเข้ าเต็มอกพอดี กว่า
ผมจะรู้สกึ ตัวอีกทีก็พบว่า ตนเองกําลังถูกนํ ้ากวาดกลิ ้งไปตามก้ นห้ วยแล้ ว...ผมพุ่งตัวเข้ า
เกาะแพโดยสัญชาตญาณ พยายามไม่ให้ หลุดลืน่ ไปสูป่ ลายสุดของหางแพซึง่ เต็มไปด้ วย
ไม้ ไผ่ที่ถกู ฝานเป็ นรูปปากฉลาม ...ผมรู้สกึ ว่าซี่โครงข้ างนั ้นกระแทกกับก้ อนหินใหญ่ใต้ นํ ้า
อย่างแรง ส่วนหน้ าแข้ งปะทะกับหินอีกก้ อนในเวลาที่เกือบจะพร้ อมกัน...80

นอกจากนี ้ยังรวมไปถึงเรื่องราวการพิสจู น์ตนเองในด้ านพละกําลังและความเข้ มแข็งของ
จิตใจ เช่น การวิ่งขึ ้นเนินที่สงู ชันเพื่อขึ ้นไปให้ ถึงสันภูแทนที่จะเดินในเส้ นทางที่ชันน้ อยกว่าเหมือน
เพื่อนร่วมทางคนอื่น
...เมื่อมาถึงจุดชันสุดจริงๆ ผมกลับรู้สกึ ว่าไม่อาจเดินตามผู้คนไปบนทางใหม่ได้ หลังจาก
แหงนหน้ ามองเส้ นทางที่ทํามุมชันมากกว่า 45 องศาอยู่ครู่หนึง่ ผมก็ตดั สินใจวิ่งขึ ้นไปด้ วย
ความเร็ วสูงสุด...ในที่สดุ ผมก็ขึ ้นมาอยู่บนยอดเขาจนได้ และทันทีที่หามุมเหมาะๆ ได้ ผมก็
ทรุดตัวนั่งหอบอย่างเอาเป็ นเอาตาย ...ในใจรู้ดีว่าเรื่องทั ้งหมดไม่ใช่แค่การเอาชนะอะไร
บางอย่างเท่านั ้น หากเกิดจากความกลัวที่กัดลึกลงไปถึงวิญญาณ กลัวความเสือ่ มทรุดของ
สังขารและขนาดหัวใจของตัวเอง...81

การทอดแหเพื่อทบทวนอดีตรําลึกถึงความหลังเมื่อครัง้ ที่ใช้ ชีวิตอยู่ในป่ าและเพื่อทดสอบ
เรี่ยวแรงที่ยงั เหลืออยู่ในปั จจุบนั ไปด้ วย แต่เหตุการณ์ดงั กล่าวก็ทําให้ เสกสรรค์เกือบเอาชีวิตไม่รอด
...ผมนึกอยากทบทวนชีวิตเก่าๆ จึงหิ ้วแหออกไปเดินทอดตามตลิง่ ...เป้าหมายของผมวันนี ้
ไม่ใช่ปลาเสียทีเดียว เพียงอยากจะทดสอบตัวเองว่าเรี่ยวแรงลดน้ อยไปแค่ไหน แหขนาด 9
ศอกยังคงกางออกเต็มที่ดงั เดิม ทว่าจังหวะเหวี่ยงดูจะอืดอาดกว่าแต่ก่อน...ผมอุ้มแหว่าย
ตัดกระแสนํ ้าด้ วยแขนเดียว โดยยึดมัน่ ถือมัน่ ว่าตัวเองเคยทําได้ แต่แล้ วในจุดที่นํ ้าลึกท่วม
หัวผมก็ร้ ู สกึ หมดแรง...ผู้คนนั่งเรียงรายกันอยู่เต็มตลิง่ พูดคุยหัวเราะเริงรื่นแต่ไม่มีใครมอง
เห็นการดิ ้นรนอยู่กลางกระแสนํ ้าของผม ชายวัยกลางคนผู้หนึง่ ต่อสู้กบั วัยเวลาโดยโลกไม่
ทันสังเกต...82
80

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ทางทากและสายนํา้ เชี่ยว, พิมพ์ครัง้ ที่ 3 (กรุงเทพฯ: สามัญชน, 2549), 76 - 77.
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เพลงเอกภพ, 109 - 111.
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เรื่ องเดียวกัน, 202 - 203.
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นอกจากนันยั
้ งบันทึกเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝั นที่เกิดขึ ้นระหว่างการเดินทางด้ วย เช่น ระหว่าง
เดินทางกลับพบคนประสบอุบตั ิเหตุถูกรถชนต่อหน้ าต่อตา เสกสรรค์กับเพื่อนได้ เข้ าไปช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บกลางถนน ในขณะที่รถคันอื่นที่แล่นผ่านไปมาแม้ จะหยุดมองด้ วยความสนใจ แต่ก็ไม่มี
ใครเข้ ามาช่วยเหลือ
...เราช่วยกันหามชายหนุ่มผู้นั ้นออกมาจากกลางถนนอย่างทุลกั ทุเล ไม่มีใครแน่ใจว่าการ
จับต้ องตัวเขาจะเพิ่มความเจ็บปวดให้ อีกมากน้ อยแค่ไหน แต่เราไม่มีทางเลือกเป็ นอื่นนอก
จากจะต้ องหามเขาออกมา ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้ าขืนปล่อยให้ เขานอนดิ ้นอยู่บนถนนต่อไป
ไม่นานคงต้ องมีคนขับรถสักคันที่ตดั สินใจแล่นทับไปบนร่างของชายผู้นี ้ เนื่องเพราะไม่ต้อง
การอ้ อมหลบให้ เสียเวลา...83

ไม่เพีย งแต่เนื อ้ หาในแง่ของการเดินทาง กิจกรรม และสิ่งที่ พบเห็น ระหว่างการเดินทาง
เสกสรรค์ยงั ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สกึ ที่มีตอ่ เรื่องราวในการเดินทางและการหวนคิดคํานึงถึงอดีต
เช่น ความรู้สกึ ของการแสวงหา “ตําแหน่งแห่งที่ ” แสวงหาสิ่งที่มีความหมายและบ่งบอกถึงความ
เป็ นตนเองอย่างแท้ จริง และการพยายามหาทางก้ าวผ่านความรู้สกึ เจ็บปวดจากอดีตไปให้ ได้
...แต่ผมเล่า ป่ านนี ้แล้ วมีที่ใดบ้ างที่ผมสามารถเอ่ยถ้ อยคําแบบที่ภิญโญเอ่ยถึงต้ นนํ ้าหลัง
สวน ป่ านนี ้แล้ วมีสถานที่หรือวิชาฝี มืออันใดที่ผมสามารถบอกโลกได้ ว่าตัวเองคือเจ้ าของ
ยิ่งครุ่นคิดผมก็ยิ่งรู้สกึ ว่าทั ้งร่างสัน่ ระริกมากขึ ้น ร่องนํ ้าเชี่ยวผ่านมาหมดแล้ วแต่สายนํ ้าใน
ใจยิ่งมากลับยิ่งเชี่ยวกราก มันเป็ นสายนํ ้าที่ผมคงจะต้ องพาตัวเองฝ่ าแก่งทั ้งหลายไปโดย
ลําพัง...84

นอกจากในส่วนที่ เ ป็ นรายละเอีย ดด้ านการเดิน ทางแล้ ว ยัง มีเ นื อ้ หาที่ เ ป็ นห้ วงคํานึ ง
เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของเสกสรรค์ แง่คิดต่างๆ โดยเฉพาะที่สมั พันธ์กับชีวิต ซึ่งมักจะปรากฏ
ควบคูแ่ ทรกอยู่ในเรื่องราวของการเดินทาง
เสกสรรค์มกั จะหวนนึกถึงเรื่องราวในอดีตเมื่อได้ เดินทางกลับไปยังสถานที่ที่เคยใช้ ชีวิตใน
สมัยเป็ นนักปฏิวตั ิ เช่น การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศลาว ทําให้ นึกถึงช่วงที่เป็ นนักปฏิวตั ิซึ่งได้
เดินทางมาประเทศลาวถึงสองครัง้ เป็ นการเดินทางที่ทงเสี
ั ้ ่ยงอันตรายและสมบุกสมบันมาก
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เรื่ องเดียวกัน, 114.
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ทางทากและสายนํา้ เชี่ยว, 87.
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...นี่ไม่ใช่ครั ้งแรกที่ผมเดินทางมาหลวงพระบาง ผมเห็นเมืองเล็กๆ ที่น่าอยู่แห่งนี ้มาตั ้งแต่
สมัยตัวเองยังเป็ นนักปฏิวตั ิหนุ่ม ซึง่ จําเป็ นต้ องเดินทางขึ ้นล่องตามลํานํ ้าโขงอยู่เป็ นครัง้
คราว...ยังจําได้ ว่า ผมแวะหลวงพระบางเป็ นครั ้งแรกราวเดือนตุลาคมของปี 2519 โดยนัง่
เรือลงมาจากปากแบ่งซึง่ อยู่เหนือนํ ้าค่อนมาทางเชียงของ ตอนนั ้นผมกับหญิงสาวของผม
อยู่ในระหว่างเดินทางจากค่ายฝึ กในลาวเหนือไปฐานที่มนั่ ภูร่องกล้ า ...หลังจากนั ้นผมได้
กลับมาหลวงพระบางอีกเป็ นครั ้งที่สอง เมื่อประมาณต้ นเดือนเมษายน 2521 คราวนี ้เป็ น
การเดินทางย้ อนจากภูร่องกล้ าสูห่ น่วยงานของพรรคคอมมิวนิสต์ไทยส่วนที่อยู่ใกล้ ชายแดน
ลาวจีน ซึ่งพูดกันตามความจริง นับเป็ นเที่ยวเดินทางที่ใช้ เวลายาวนานและทุกข์ทารุณที่สดุ
ครั ้งหนึง่ ของผม...85

ทํานองเดียวกัน เมื่อเสกสรรค์ได้ พูดคุยกับเจ้ าหน้ าที่เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าก็ทําให้ นึกถึง
อดีตในสมัยเป็ นนักปฏิวตั ิ ที่มีความเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่ทํา แม้ จะต้ องเผชิญกับความลําบากและ
อัน ตรายมากเพี ย งใดก็ สามารถอดทนได้ ซึ่ง การนึก ถึง เรื่ องราวในอดี ตเช่น นี ใ้ นแง่ห นึ่ง ก็เ ป็ น
การถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเสกสรรค์ไปด้ วย
...ผมมีโอกาสได้ คุยกับสมโภชน์ มณีรัตน์มากพอสมควร รวมทั ้งได้ แอบสังเกตท่าทีท่วง
ทํานองของเขา ขณะที่เราเดินทางด้ วยกัน...ผมพอจะเดาได้ ว่าโดยปกติแล้ วเขาคงมีชีวิต
อยู่อย่างค่อนข้ างเงียบเหงา และมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะพบบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย
ที่ยินดีถือครองวิถีชีวิตเช่นนี ้... ถอยหลังไปสิบกว่าปี ก่อนในป่ าผืนเดียวกันนี ้ ผมก็เคยเดิน
ท่องอยู่ในความสงัดเงียบ...คงต้ องยอมรับว่า ในชีวิตไม่เคยพบความเงียบที่เงียบปานนั ้น
ความหิวที่หิวขนาดนั ้น...แต่ผมก็อยู่ได้ โดยไม่ร้ ู สกึ ทุกข์ ร้อนจนเกินไปตราบเท่าที่ผมยังรู้ สกึ
ว่าภารกิจของตนเองมีค่า และผมเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกับสิง่ ที่ผมทํา...86

นอกจากนัน้ ในระหว่างเดินทางเสกสรรค์ยงั ครุ่นคิดถึงการกระทําที่ผา่ นมาในอดีต ทบทวน
ถึงสาเหตุที่มาที่ไปของการกระทําและการตัดสินใจของตนเอง โดยตังคํ
้ าถามกับเหตุการณ์เหล่านัน้
บางครัง้ ก็สามารถหาคําตอบได้ แต่บางครัง้ ก็ยังคงเป็ นเพียงความสงสัยและความไม่เข้ าใจ เช่น
การตัดสินใจเดินทางเข้ าป่ าทังๆ
้ ที่ฝนตกหนัก สภาพอากาศไม่เอื ้ออํานวย ซึ่งล้ วนแต่เป็ นปั จจัยที่ทํา
ให้ การเดินทางในครัง้ นันยากและอั
้
นตรายยิ่งขึ ้น
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วิหารที่ว่างเปล่ า, 95 - 96.
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ห้ วงยามแห่ งความพ่ ายแพ้ , 53 - 54.
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...แต่ลางเลวในการเดินป่ าเที่ยวนี ้ ก็ปรากฏตัวขึ ้นอย่างชัดเจนตั ้งแต่พวกเราลงจากรถไฟ
ตอนเช้ ามืดของวันถัดมา สองวันก่อนหน้ านั ้นอําเภอหลังสวนและฐานถิ่นใกล้ เคียงได้ ถกู
พายุฝนกระหนํ่ามาแล้ วอย่างเต็มที่จนถนนทุกสายมีแต่นํ ้าขังเจิ่งนอง เมฆดําที่คลีค่ ลุมอยู่
เป็ นหย่อมๆ ก็ไม่ได้ บ่งบอกเลยว่าพายุลกู นี ้ได้ ผ่านไปแล้ ว เขาว่าคนเรายามมีเคราะห์กรรม
บางทีฟ้าดินท่านก็ส่งสัญญาณเตือน ทว่าก็เพราะมีเคราะห์กรรมนั่นแหละแม้ ฟ้าดินเตือน
แล้ วก็มักไม่ค่อยฟั ง...87

การตัดสินใจเดินทางภายใต้ สภาพอากาศที่ เลวร้ ายเช่นนัน้ ทําให้ เสกสรรค์หวนนึกไปถึง
เรื่ องราวที่ สร้ างความทุก ข์ใ ห้ กับชี วิต ที่ ตนเองล้ วนมีส่วนทําให้ เกิ ดขึน้ ด้ วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็ น
การสู้รบกับรัฐบาล ออกจากบ้ านไปรบในป่ า ปลีกตัวออกจากสังคมไปใช้ ชีวิตอย่างสมบุกสมบัน ซึ่ง
การกระทําและเหตุการณ์เหล่านัน้ เสกสรรค์เองก็ทราบดีอยู่แล้ วว่ามีความลําบากและมีอนั ตราย
รออยู่ หากก็ยงั ตัดสินใจกระทําลงไป
...ไม่ว่าจะถามตัวเองกี่ครั ้งกี่หนก็ตาม คําตอบก็ยงั คงเหมือนเดิม คือความทุกข์ โศกที่ผ่าน
มาทั ้งในเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม ผมล้ วนมีสว่ นก่อมันขึ ้นมาด้ วยอย่างน้ อยก็ครึ่งหนึง่ ทุก
ครั ้ง และเมื่อเรื่องราวผ่านพ้ นไปผมก็มกั ต้ องหวงเวลาบางส่วนเอาไว้ นงั่ สํานึกเสียใจ...สิง่
ที่ผมสงสัยก็คือว่าทําไมตัวเองจึงต้ องตัดสินใจไปอย่างนั ้น ทั ้งๆ ที่ร้ ู ว่านัน่ เป็ นสถานการณ์
อันตราย ทั ้งๆ ที่ร้ ู ว่าความทุกข์ ยากรันทดล้ วนรออยู่ ตั ้งแต่เรื่องเข้ าป่ ารบกับรัฐบาลมาจน
ถึงออกจากบ้ านไปรบกับชีวิต ทะเลาะกับคนใกล้ ชิด หรือออกทะเลไปพบกับคลืน่ ลม...88

เสกสรรค์นําเสนอแง่คิดด้ านคุณค่าและความหมายของชีวิตที่ได้ จ ากการเดินทางไว้ ใ น
เนื อ้ หาส่วนนีด้ ้ วย เป็ นแง่คิดที่ เชื่ อมโยงเข้ ากับประเด็นต่างๆ ในชี วิต เช่น เปรี ย บเทีย บชี วิตกับ
การหาปลา ว่าหากปรารถนาสิ่งใดก็ต้องฝ่ าฟั นความยากลําบากและเสี่ยงอันตรายกว่าจะได้ สิ่งนัน้
มา เป็ นต้ น
...การทอดแหหาปลานั ้นไม่ใช่จะเหวี่ยงลงไปตรงไหนก็ได้ ...จุดที่น่าจะมีปลาที่สดุ ก็คือขอบ
วังช่วงที่ต่อกับร่องนํ ้าเชี่ยวนัน่ แหละ ชีวิตกับการหาปลาบางทีก็ละม้ ายกันอย่างเหลือเชื่อ
หากมุ่งหวังจะได้ อะไรติดมือมาบ้ าง ผู้คนย่อมมิอาจวนเวียนอยู่กับความสะดวกง่ายดาย

87

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วิหารที่ว่างเปล่ า, 53 - 54.

88

เรื่ องเดียวกัน, 54.

81

ทว่าในทางตรงกันข้ าม หากคิดจะทําการอย่างหวังผลก็หนีไม่พ้นที่จะต้ องเสีย่ งต่อเคราะห์
กรรมที่เกินเลย...89

เนื ้อหาที่เป็ นบันทึกการเดินทางนันเสกสรรค์
้
นําเสนอถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางใน
ด้ านต่างๆ ทัง้ กิ จกรรมที่เกิดขึน้ สิ่งที่ พบเห็น ระหว่างทาง และความคิด ห้ วงอารมณ์ความรู้สึก ที่
เกิดขึ ้นขณะเดินทาง ทังที
้ ่เป็ นการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ และการเดินทางทํากิจกรรมใน
ธรรมชาติ
2.2 กิจกรรมการตกปลา
การตกปลาเป็ นกิจกรรมประเภทหนึ่งที่เสกสรรค์นําเสนอไว้ ในเรื่ องเล่าจากประสบการณ์
ชีวิตค่อนข้ างมาก เนื่องจากเนือ้ หาในส่วนนี ไ้ ม่มีเรื่ องราวในแง่ของบันทึกการเดิน ทางที่กล่าวถึง
รายละเอียดด้ านต่างๆ แต่จะให้ นํา้ หนักกับเรื่ องราวของการตกปลาและห้ วงยามดังกล่าวเท่านัน้
ผู้วิจยั จึงได้ แยกเนื ้อหาส่วนนี ้ออกมาต่างหาก
แม้ จะคุ้นเคยกับการจับปลาโดยใช้ แหเมื่อสมัยที่เป็ นนักปฏิวตั ิ แต่เสกสรรค์ก็เพิ่งเริ่มเรี ยนรู้
การตกปลาด้ วยเบ็ดเป็ นครัง้ แรกเมื่อมาศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
...พูดกันอย่างไม่มีศักดิ ์ ศรีแล้ ว ผมเพิ่งรู้จักการตกปลาแบบใช้ รอกและคันเบ็ดสมัยใหม่เมื่อ
สามปี ก่อนนี ้เอง เรียกว่าชัว่ โมงบินยังน้ อยมากเมื่อเทียบกับนักตกปลาหลายท่าน แต่ถ้าเป็ น
การหาปลาแบบบรรพชนเพื่อเลี ้ยงปากท้ องแล้ ว ผมถือว่าได้ แช่นํ ้ามานานพอสมควร...90

การตกปลามีความสําคัญกับเสกสรรค์มากกว่าเป็ นกิจกรรมที่สร้ างความบันเทิง และที่
สําคัญเสกสรรค์ก็ไม่ได้ ตกปลาเพื่อใช้ เป็ นเครื่องบ่งบอกรสนิยมหรือความมีระดับ แต่รักการตกปลา
และทุ่มเทความสนใจให้ กบั กิจกรรมดังกล่าวจริงๆ
...ถ้ าคุณตกปลาไม่ได้ สกั สองครัง้ แล้ วคิดจะขายคันเบ็ด นัน่ แสดงว่าคุณไม่ได้ รักกีฬาประเภท
นี ้มาตั ้งแต่แรกแล้ ว ลึกๆ คุณอาจจะต้ องการทําอะไรสักอย่างที่คุณคิดว่ามันโก้ และทันสมัย

89

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เพลงเอกภพ, 102.

90

เสกสรรค ประเสริ ฐกุล, เร่ ร่อนหาปลา, 18 - 19.

82

เมื่อพึง่ คันเบ็ดไม่ได้ ก็เปลี่ยนเป็ นอย่างอื่น...91

ที่สําคัญการตกปลายังทําให้ เสกสรรค์ได้ รับมิตรภาพและความรู้สึกดีๆ จากผู้ร่วมตกปลา
ด้ วยกัน ซึ่งเป็ นสิ่งที่มีความหมายต่อเสกสรรค์มาก
...ผมได้ ออกตกปลาเพียงสามครั ้ง ครั ้งละไม่กี่ชั่วโมง และไม่เคยได้ ปลาอะไรหนักถึงครึ่ง
กิโล แต่ผมก็มีความสุขใจทุกครั ้งที่ได้ หย่อนเบ็ดลงนํ ้า บนเส้ นทางของการเร่ร่อนหาปลานั ้น
ทุกคนมีโอกาสที่จะพบสิง่ มีค่าหลายอย่างนอกเหนือไปจากปลาตัวโตๆ สักตัวหนึง่ และที่มี
ค่าเหนือสิง่ อื่นใดคือมิตรภาพ...92

นอกจากนัน้ ช่วงเวลาดังกล่าวยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ได้ คิดทบทวนสิ่งต่างๆ และนึกถึง
เรื่องราวในอดีตด้ วย
เสกสรรค์นําเสนอประสบการณ์การตกปลาในสถานที่และโอกาสต่างๆให้ รายละเอียดทุก
ด้ านที่เกี่ยวข้ องกับการตกปลา อันได้ แก่ ประเภทและชนิดของปลา อุป กรณ์ที่ใช้ วิธีการตกปลา
รวมไปถึงข้ อมูลด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการตกปลาอย่างละเอียด เช่น เหตุผลที่ทําให้ ชาวอเมริ กัน
นิยมตกปลาเทร้ าท์กนั อย่างมาก
...ทําไมปลาเทร้ าท์จึงเป็ นเกมฟิ ชที่พ็อพพิวลาร์ มาก เหตุผลคงมีหลายข้ อ อันดับแรกมันเป็ น
ปลาที่มีอยู่ในทุกย่านนํ ้าในทวีปอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามลําห้ วยและทะเลสาบ
ซึง่ มีอยู่มากมายนับไม่ถ้วน อันดับต่อมาเทร้ าท์ทกุ ชนิดเป็ นปลาที่ว่องไว มีลวดลายสู้เบ็ด
แพรวพราว ชอบพุ่งตัวไปมาและกระโดดขึ ้นเหนือนํ ้าเมื่อติดเบ็ด...93

เสกสรรค์บรรยายช่วงขณะที่กําลังตกปลาต้ องสู้กับแรงดึงแรงต้ านของปลาอย่างละเอียด
ทุกขันตอน
้
รวมทังอารมณ์
้
ความรู้สกึ ตนเองในขณะนันด้
้ วย
...ตะขอที่เกี่ยวปากมันกับมือที่กําคันเบ็ดของผมเกาะแน่นพอๆ กัน แรงฉุดของมันราวจะ
91

เรื่ องเดียวกัน, 56.

92

เรื่ องเดียวกัน, 57.

93

เรื่ องเดียวกัน, 37.
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ฉีกกล้ ามเนื ้อของผมให้ ปริแยกตั ้งแต่ปลายเท้ า แผ่นหลังมาจนปลายนิ ้วมือ และผมก็เชื่อ
ว่ามันคงไม่ได้ ร้ ู สกึ ต่างกันนักในยามที่ถกู ผมโยกคันเบ็ดดึงตัวเข้ ามา องค์ประกอบทางเรือน
ร่างของมันอาจจะไม่เหมือนผม แต่จากจะงอยปากไปจนถึงแพนหางมันคงสัน่ สะท้ าน ผม
รู้สกึ เหมือนมัน มันรู้ สกึ เหมือนผม...มันโดดขึ ้นเหนือนํ ้าคล้ ายจะดูค่ตู ่อสู้ให้ เต็มตา ผมไม่
ยอมใช้ เก้ าอี ้เพราะผมไม่เชื่อในการต่อสู้ที่ปราศจากลีลา ท่วงทํานอง ผิวนํ ้าแตกกระจาย
ในยามที่มนั ทิ ้งตัวกลับสูค่ วามลึกพอๆ กับความรู้ สกึ ของผมที่แตกกระเซ็นทุกครัง้ เมื่อมัน
ดําดิ่งพาสายออกไป ก่อนพ่ายแพ้ มนั พุ่งเข้ าแทงเรือจนจะงอยปากหักตรงปลาย เลือดยังคง
ไหลอาบร่างเมื่อถูกพาตัวขึ ้นมา...94

นอกจากนี ใ้ นช่ วงเวลาที่ เ สกสรรค์ ออกไปทํ ากิ จ กรรมตกปลา ยังแทรกด้ วยการนึก ถึ ง
เรื่องราวทังในอดี
้
ตและปั จจุบนั นับว่าเป็ นช่วงเวลาหนึ่งที่ได้ มีโอกาสนึกถึงและทบทวนสิ่งต่างๆ ไป
ด้ วย เช่น เมื่อเผชิญกับสภาพคลื่นลมแรงขณะที่ออกตกปลาอยู่กลางทะเล ก็ทําให้ เสกสรรค์นึกถึง
เรื่องราวของพ่อที่มีชีวิตผูกพันอยู่กบั ทะเล
...มันทําให้ ผมนึกถึงพ่อซึง่ เพิ่งจากไปเมื่อไม่นาน พ่อเคยเป็ นลูกเรือตังเกอยู่กบั คลืน่ ลม
และแผ่นนํ ้ากว้ างเกิน 40 ปี ผ่านสภาพของทะเลมาทุกรูปแบบและทุกฤดูกาล...ได้ ยินมา
แต่เพียงว่าเฒ่าทะเลของผมร้ องไห้ เหมือนเด็กเล็กๆ เมื่อรู้ตวั ว่าจะต้ องขึ ้นฝั่ งอย่างถาวร ผม
ครุ่นคิดถึงเรื่องนี ้อยู่เป็ นระยะๆ...จึงเข้ าใจว่า สิง่ ที่พ่อกลัวนั ้นไม่ใช่ความตายที่เป็ นรูปธรรม
ชีวิตที่ครํ่าอยู่กบั พายุฝนและฟองคลืน่ คงจะตั ้งคําถามให้ พ่อมาตลอด และเช่นเดียวกับเด็ก
ที่ถกู บังคับให้ ต้องเดินทางอย่างอ้ างว้ างไปสู่ดินแดนที่ไม่ร้ ูจัก พ่อคงจะหวัน่ ไหวและไม่แน่ใจ
ว่าจะต้ องพบกับอะไร...95

เนื ้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมการตกปลาเสกสรรค์ให้ นํา้ หนักไปที่การนํา เสนอเรื่ องราวการตก
ปลา และห้ วงยาม ณ ขณะนัน้ ทังในด้
้ านเหตุการณ์และความคิดที่เกิดขึ ้น
2.3 กิจกรรมการปี นเขาและการใช้ ชีวติ ในป่ า
เสกสรรค์บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในป่ าและภูเขาสูง ในฐานะของผู้ที่ผ่าน
ประสบการณ์ดงั กล่าวมาจากการเป็ นนักปฏิวตั ิที่ใช้ ชีวิตอยู่ในป่ าเป็ นเวลาหลายปี และได้ เดินทาง
94

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ห้ วงยามแห่ งความพ่ ายแพ้ , 37 - 38.

95

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เร่ ร่อนหาปลา, 127 - 128.
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ไปยังผืนป่ าหลายแห่ง
...ภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทยมีมาก หลายที่อยู่ในความสูงระดับ 2000 เมตร แต่
คงมีอยู่ไม่มากนักที่ผมไม่เคยถูกชะตากรรมขับต้ อนไปเยือน ตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี ผม
ไม่เพียงเดินทางบนภูเขาหากยังวนเวียนใช้ ชีวิตอยู่บนเทือกโน้ นเทือกนี ้...96

เมื่อเริ่มแรกที่เสกสรรค์เข้ ามาใช้ ชีวิตบนที่สงู เช่นนีก้ ็เดินทางลําบาก ต้ องล้ มลุกคลุกคลาน
อยูบ่ ่อยครัง้ กว่าจะเริ่มคุ้นเคยและปรับตัวได้
...ตอนที่ผมขึ ้นเขาเป็ นครั ้งแรก ผมรู้ สกึ ว่าตัวเองทําทุกอย่างผิดไปหมด ก้ าวเท้ ายาวเกินไป
เดินเร็วเกินไป ยกขาตํ่าเกินไป ยังไม่ต้องเอ่ยถึงว่าผ่อนลมหายใจไม่เป็ น การเดินขึ ้นภูเขา
นั ้นผิดพลาดทุกครัง้ ล้ วนมีราคาต้ องจ่าย มันทําให้ ผมล้ มควํ่าคะมําหงาย ทั ้งเจ็บทั ้งเหนื่อย
ร่างกายมีแต่ริ ้วรอยผื่นแผล จนกระทัง่ ท้ อแท้ ชิงชังตัวเอง...97

นอกจากนันยั
้ งอาจได้ รับอันตรายจากการหลงป่ าและผู้คนแปลกหน้ าด้ วย ไม่เพียงเท่านัน้
ความโหดร้ ายของสภาพอากาศในป่ าทําให้ การใช้ ชีวิตบนภูเขานันค่
้ อนข้ างหนาวและเงียบเหงา แต่
ขณะเดียวกันก็ได้ สมั ผัสกับความงดงามของธรรมชาติเช่นกัน
...ชีวติ บนยอดเขาอันที่จริงเป็ นชีวิตที่เหนื่อยหนาวและออกจะเหงาเงียบเรียบง่ายแต่กระนั ้น
ก็ตามมันเป็ นลีลาชีวิตที่งดงามลํ ้าลึก ผมเคยนัง่ พินิจสีสนั ของต้ นไม้ ใบหญ้ าทั ้งในยามเช้ า
สาย บ่าย เย็น กระทัง่ ใต้ แสงเดือนดาว พบว่ามันผันแปรไปในรายละเอียด...สายหมอกยาม
เช้ าที่ไล่เลื ้อยไปตามซอกภูทําให้ พืชพรรณทั ้งปวงดูนวลเนียนและอ่อนโยน...98

หลังจากที่เสกสรรค์ได้ ใช้ ชีวิตอยู่ในป่ าบนภูเขาสูงหลายแห่งเนื่องจากต้ องย้ ายที่ปฏิบตั ิงาน
ไปยังหน่วยต่างๆ ก็ทําให้ เริ่มชินและรักการใช้ ชีวิตบนที่สงู ไปในที่สดุ
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เพลงเอกภพ, 32.

97

เรื่ องเดียวกัน, 33.

98

เรื่ องเดียวกัน, 34.
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เนื ้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมการปี นเขาและการใช้ ชีวิตในป่ าเสกสรรค์นําเสนอประสบการณ์
การปี นเขา และการใช้ ชีวิตอยู่ในป่ าในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์อยู่ในสภาพแวดล้ อมเช่นนัน้ เป็ น
เวลากว่า 5 ปี
เนื อ้ หาในกลุ่ม บัน ทึก การเดิน ทางและการใช้ ชี วิตกลางแจ้ งเป็ นการนํ าเสนอเรื่ องราว
การเดินทางของเสกสรรค์ ทังการเดิ
้
นทางท่องเที่ยวในต่างประเทศและการเดินทางเข้ าป่ า รวมทัง้
การทํ ากิจกรรมกลางแจ้ งไม่ว่าจะเป็ นการตกปลาและการปี นเขา ถ่ายทอดเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นใน
การเดินทางหรือการทํากิจกรรมกลางแจ้ งครัง้ นันๆ
้ เนื ้อหาในกลุ่มนีน้ อกจากจะทําให้ เห็นและรับ รู้
ความเป็ นเสกสรรค์ผ่านการกระทําในกิ จกรรมต่างๆ แล้ ว ห้ วงอารมณ์และความคิดคํานึง ขณะ
เดินทางหรือการทํากิจกรรมกลางแจ้ งก็มีสว่ นทําให้ รับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เสกสรรค์เป็ นมากขึ ้นด้ วย
3. ทัศนะต่ อประเด็นต่ างๆ
เนื ้อหาในกลุ่มนีเ้ ป็ นความคิด ข้ อมูล และทัศนะของเสกสรรค์ ที่มีต่อประเด็นต่างๆ เพียง
อย่างเดียว หรือให้ นํ ้าหนักไปที่การนําเสนอความคิดเห็นเป็ นหลัก โดยไม่มีเนือ้ หาในแง่ของบันทึก
การเดิน ทาง ผู้วิจัย จึงแยกเนื อ้ หาดัง กล่าวออกมาเป็ นอีก ประเภทหนึ่ง การแสดงทัศนะเหล่านี ้
ปรากฏในเรื่ องเล่าเพลงเอกภพ ทางทากและสายนํ า้ เชี่ ย ว ห้ วงยามแห่ งความพ่ายแพ้ วิห ารที่
ว่างเปล่า และวันที่ ถอดหมวก ซึ่งแต่ละเล่มมีเ นือ้ หาประเภทนีเ้ ล่มละ 1 - 2 เรื่ อง ทัศนะของ
เสกสรรค์ที่ปรากฏมีดงั ต่อไปนี ้
3.1 ธรรมชาติ
3.2 งานศิลปะ
3.3 สังคมและการเมือง
3.4 การก่อเกิดและการดับสูญของอารยธรรมและสรรพสิ่ง
3.1 ธรรมชาติ
บุคคลจะเข้ าถึงความงดงามของธรรมชาติได้ จะต้ องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่เหมาะสมของ
เวลาและสถานที่ อีกทังธรรมชาติ
้
ก็มีความหมายลึกซึ ้งซ่อนอยู่ ดังนัน้ นอกจากจะอาศัยความลงตัว
แล้ วยังต้ องทําจิตใจให้ วา่ งจึงจะสามารถสัมผัสได้ ทงความงามและรั
ั้
บรู้ความหมายของธรรมชาติที่
ซ่อนอยู่ได้
...ผมเคยนัง่ ดูจนั ทร์ เพ็ญลอยดวงขึ ้นมาโลมไล้ ลอนคลืน่ ซึง่ ถ้ าผมไม่ไปอยู่ตรงนั ้นในเวลา
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นั ้นก็คงไม่ได้ เห็นการเคลือ่ นเข้ าหากันของสิง่ เหล่านี ้ ห้ วงเวลา มุมมอง และตัวตน เป็ น
เงื่อนไขที่แยกไม่ออกจากการเข้ าหาความงามทั ้งปวง...99

ชีวิตของเสกสรรค์ใกล้ ชิดกับสายนํ ้ามาโดยตลอด ตังแต่
้ บ้านเกิดที่บางปะกง มหาวิทยาลัย
ที่ศกึ ษาทังสองแห่
้
งก็ล้วนแต่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ กับแหล่งนํา้ คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตงอยู
ั ้ ่ริมแม่นํา้
เจ้ าพระยา ส่วนมหาวิทยาลัยคอร์แนลล์นนก็
ั ้ มีทะเลสาบโดยรอบอยู่หลายแห่ง เมื่อเป็ นนักปฏิวตั ิไป
ใช้ ชีวิตในป่ าก็อยู่ใกล้ กบั ลํานํ ้าสายต่างๆ กระทัง่ เมื่อทํางานเป็ นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก็กลับมาอยู่ใกล้ กบั สายนํ ้าอีกครัง้ นอกจากนี ้เสกสรรค์ก็ชอบเดินทางล่องทะเลและตกปลาซึ่งก็เป็ น
กิจกรรมที่ล้วนแต่เกี่ยวพันกับสายนํ ้าอีกเช่นกัน
...ผมอดประหลาดใจไม่ได้ ว่าทําไมชีวิตตนเองจึงเกี่ยวพันกับสายนํ ้ามากขนาดนี ้ แยกร่ าง
กับแม่ที่ริมฝั่ งบางปะกง เรียนหนังสือขั ้นสูงที่ข้างตลิง่ เจ้ าพระยา อยู่ป่าหากินแถวลํานํ ้า
แม่จนั ออกจากป่ าตรงต้ นห้ วยขาแข้ ง ไปเรียนต่อสหรัฐอเมริ กา มหาวิทยาลัยก็ตั ้งอยู่ริม
ทะเลสาบ ยังไม่ต้องเอ่ยถึงว่าเรียนจบแล้ วกลับมาสอนอยู่ริมเจ้ าพระยาสายเดิม และใช้
เวลาไม่น้อยเร่ ร่อนอยู่ในทะเลอันดามัน...100

ด้ วยความที่ใกล้ ชิดกับสายนํ ้ามาโดยตลอด ทําให้ เสกสรรค์ร้ ูสึกผูกพันกับสายนํา้ และมอง
สายนํ ้าเป็ นเสมือนเพศหญิงที่ต้องคอยปกปั กรักษา และปฏิบตั ติ อ่ สายนํ ้าด้ วยความเหมาะสม
...สายนํ ้าในความรู้ สกึ ของผมไม่ว่าจะเป็ นลําธารในหุบเขา หรือปากอ่าวท้ องทะเล มักมี
ฐานะเป็ นเพศหญิง ด้ วยเหตุนี ้ผมจึงมีสาํ นึกอยู่เสมอว่าจะต้ องปฏิบัติต่อเธออย่างถูกต้ อง
รวมทั ้งยังมีสญ
ั ชาตญาณที่จะปกป้องเธออย่างเอาเป็ นเอาตาย...101

สายนํ ้าไม่เพียงแต่จะมีความสําคัญต่อเสกสรรค์เพียงคนเดียว แต่ยังมักจะปรากฏในฉาก
สําคัญของวีรบุรุษในประวัติศาสตร์ จํานวนมากด้ วยทัง้ โลกตะวันตกและตะวันออก ไม่ว่าจะเป็ น
เรื่องที่เกิดขึ ้นจริงในประวัติศาสตร์ นวนิยาย หรือในภาพยนตร์

99

เรื่ องเดียวกัน, 20.

100

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ห้ วงยามแห่ งความพ่ ายแพ้ , 25.

101

เรื่ องเดียวกัน, 26 - 27.
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...ผมไม่ร้ ูเหมือนกันว่าผู้ชายคนอื่นๆ จะมองสายนํ ้าด้ วยสายตาอย่างเดียวกับผมหรือไม่ แต่
อย่างน้ อยที่สดุ ผมรู้ว่าห้ วงนํ ้ามักเป็ นฉากสําคัญในตํานานของผู้ชายที่ค้นหาความหมาย
ครบถ้ วนของเพศพันธุ์ ซึง่ บ่อยครั ้งก็แยกไม่ออกจากความครบถ้ วนทางจิตวิญญาณ แต่ครั ้ง
โบราณเจ้ าอาเธอร์ แห่งเกาะอังกฤษยามแพ้ พ่ายรันทดได้ โยนดาบคู่ใจชื่อ ‘เอ็กซ์คาลิเบอร์ ’
ลงสูห่ ้ วงนํ ้าจากนั ้นตัวเองก็ลงเรือสีดําหายสาบสูญไปกับสายนํ ้าด้ วย แต่ครั ้งโบราณเช่นกัน
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยิงพระแสงปื นข้ ามแม่นํ ้าสะโตงปลิดชีพข้ าศึก แม้ สายนํ ้า
กว้ างงามก็มิอาจขวางกั ้นชัยชนะของพระองค์...102

นอกจากนี ้เสกสรรค์ยังนําเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาการรุกรานพืน้ ที่ป่าหลังสวน
วิธีการอนุรักษ์ ป่าไม้ ซึ่งต้ องอาศัยความร่วมมืออย่างจริ งจังจากทุกฝ่ าย และประเด็นเรื่ องการอยู่
ร่วมกันระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติผา่ นการสนทนากับผู้คน
...กว่าจะมีใครยื่นมือเข้ ามาอะไรจะเกิดขึ ้นกับป่ าต้ นนํ ้าหลังสวน และที่สาํ คัญกว่านั ้นอะไรจะ
เกิดขึ ้นกับพี่น้องชาวพะโต๊ ะและชาวอําเภอหลังสวน ในกรณีที่ต้นนํ ้าที่หล่อเลี ้ยงชีวิตของพวก
เขา กลายเป็ นพื ้นที่เตียนโล่ง...โดยส่วนตัวแล้ วผมมีความเห็นใจมอบให้ ชาวบ้ านอย่างเปี่ ยม
ล้ น แต่ประเด็นยังคงมีอยู่ว่าทําไม ทําไมชีวิตของพวกเขายังคงถูกปล่อยให้ ขึ ้นต่อผืนดินถึง
ขนาดนี ้ ไม่มีทางเลือกอื่นเลยหรือที่อนุญาตให้ คนเกิดได้ โดยแผ่นดินไม่ต้องเกิดเพิ่มทางเลือก
ที่คนกับป่ าสามารถดํารงชีวิตอยู่ค่กู นั ...103

ทัศนะที่เสกสรรค์มีต่อธรรมชาตินนั ้ ประกอบด้ วยเนือ้ หาเกี่ยวกับการเข้ าถึงความงดงาม
ของธรรมชาติ ปั ญ หาการอยู่ร่วมกัน ระหว่างมนุษ ย์ กับธรรมชาติ เป็ นการให้ ทัศ นะในฐานะที่
เสกสรรค์ผกู พันและใกล้ ชิดกับธรรมชาติมาโดยตลอด
3.2 งานศิลปะ
แม้ เสกสรรค์จะไม่ได้ มีความรู้ในเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับศิลปะ แต่ก็ชื่นชอบงานศิลปะประเภท
ประติมากรรมโดยเฉพาะประเภทงานปั น้ และงานแกะเป็ นพิเศษ และรู้สึกว่างานประเภทนี ก้ ระทบ
ความรู้สกึ และจิตวิญญาณของตนเองได้ มากที่สดุ

102

เรื่ องเดียวกัน.

103

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ทางทากและสายนํา้ เชี่ยว, 91.
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...ผมเป็ นคนไม่มีความรู้ ในเรื่องทฤษฎีศิลปะ พบเห็นสิง่ ใดก็เอาความรู้ สกึ ดิบๆ ของตัวเอง
เข้ าไปจับ แต่ก็ร้ ูสกึ เสมอว่างานประติมากรรมนั ้น มักจะส่งผลสะเทือนทางวิญญาณได้
มากกว่าภาพเขียน บางทีอาจเป็ นเพราะภาพปั น้ และงานแกะมีมิติทางกายภาพครบถ้ วน
มากกว่างานจิตรกรรมที่แบนราบอยู่บนกระดาษเรียบหรือผืนผ้ า บางทีคงเป็ นเพราะงาน
ประติมากรรมส่วนใหญ่มกั ผูกโยงอยู่กบั จินตภาพศักดิ ์ สิทธิ...์ 104

เสกสรรค์จะให้ ความสําคัญแต่เฉพาะผลงานที่ศิลปิ นอุทิศตัวสร้ างสรรค์ขึ ้นมาเท่านัน้
...แน่ละ เมื่อกล่าวถึงรูปปั น้ และงานแกะ ผมย่อมหมายถึงผลงานที่สะท้ อนการอุทิศตัวของ
ศิลปิ นอย่างจริงแท้ ไม่ได้ รวมถึงพาณิชย์ ศิลป์ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่และแรงงานราคา
ถูกผลิตออกมาจนล้ นตลาดอยู่ในยุคนี ้...105

เสกสรรค์ได้ กล่าวถึงประติมากรรมประเภทต่างๆ ทังศิ
้ ลปะของตะวันตกและตะวันออกซึ่งมี
ความแตกต่างกัน
...จากการที่เคยเห็นศิลปกรรมประเภทนี ้มาทั ้งในซีกโลกตะวันตกและตะวันออก ผมคิดว่า
แนวทางในการสร้ างงานของศิลปิ นแต่ละฝ่ ายนั ้นออกจะแตกต่างกันมาก ในความรู้ สกึ ของ
ผม ประติมากรรมทางตะวันตกมักจะมีลกั ษณะสมจริ ง...แต่ถ้ากล่าวสําหรับรูปปั น้ และงาน
แกะในปี กซีกโลกของตะวันออก ความสมจริงในเชิงธรรมชาติกลับถูกลดทอนความสําคัญ
ลงไป...แต่จดุ เน้ นจะอยู่ที่ความคิดซึง่ ซ่อนอยู่ในงาน...106

ศิลปะของตะวันตกนันมั
้ กจะเน้ นที่ความเหมือนจริงและความสวยงามเป็ นหลัก ในขณะที่
งานศิลปะของตะวัน ออกนัน้ แม้ จ ะไม่งดงามเท่าแต่ก็มีประเด็น ทางด้ านปรัช ญา มี แง่มุมทาง
ความคิด และเป็ นการแสดงออกในเชิ งสัญลัก ษณ์ ซึ่ง เสกสรรค์นนั ้ ชื่น ชอบศิลปะของตะวันออก
มากกว่าเนื่องจากมีแง่คิดทางจิตวิญญาณซ่อนอยู่ด้วย
...คงไม่ต้องบอกก็ได้ ว่าความโน้ มเอียงของผมนั ้นติดหลงไปทางรูปปั น้ และงานแกะของฝ่ าย
104

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ห้ วงยามแห่ งความพ่ ายแพ้ , 59.

105

เรื่ องเดียวกัน, 60.

106

เรื่ องเดียวกัน, 60 - 61.
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ตะวันออกมากกว่า เพราะศิลปกรรมเหล่านี ้บังคับให้ ผมทั ้งต้ องทําการบ้ าน และเอาคําถาม
ไปคิดต่ออีกมากมายโดยไม่สามารถหยุดอยู่แค่การสัมผัสด้ วยสายตาเพียงอย่างเดียว...107

ทัศ นะที่ มีต่อศิลปะเป็ นเนื อ้ หาที่ ว่าด้ วยความสนใจของเสกสรรค์ที่ ชื่ น ชอบงานศิลปะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานศิลปะที่มีแง่มมุ ทางความคิดซ่อนอยู่ และเป็ นผลงานที่รังสรรค์ขึ ้นจากความ
ทุ่มเทของศิลปิ น พร้ อมกันนัน้ ก็แสดงความแตกต่างระหว่างงานศิลปะของโลกตะวันตกและงาน
ศิลปะของโลกตะวันออก
3.3 สังคมและการเมือง
เสกสรรค์ แสดงทัศ นะและให้ ข้อ มูลเกี่ ย วกับ สัง คมและการเมือ งของประเทศทางโลก
ตะวันตกและตะวันออก โดยทางตะวันตกนันได้
้ กล่าวถึงประเทศสหรัฐอเมริ กาในฐานะที่ เสกสรรค์
ได้ มาใช้ ชีวิตอยู่เป็ นเวลาหลายปี ตังแต่
้ เป็ นนักเรียนแลกเปลี่ยน และการศึกษาในระดับปริ ญญาโท
และปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยคอร์แนลล์
...ความสัมพันธ์ ระหว่างผมกับสหรัฐอเมริ กานั ้นจะว่าไปก็นบั ว่าเป็ นเรื่องแปลกอย่างหนึ่ง
ทั ้งๆ ที่อยู่ไกลกันคนละซีกโลก แต่ที่นี่ก็เกือบจะเหมือน ‘บ้ านที่สอง’ ของผม เพราะผมเคย
อยู่อเมริกานานเกือบสิบปี โดยเริ่ มต้ นปี แรกในโรงเรี ยนมัธยม...108

ชี วิ ต ในสังคมอเมริ กัน และผู้ค นที่ เ สกสรรค์ไ ด้ พบเห็น และสัมผัส เมื่ อ มาเป็ นนัก เรี ย น
แลกเปลี่ยน ได้ บ่มเพาะและปลูกฝั งรากฐานทางความคิดในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและ
ศักดิ ์ ศรีของบุคคลอีกทังเป็
้ นจุดเริ่มต้ นสําคัญที่ทําให้ เสกสรรค์เริ่มมองสังคมไทยต่างไปจากเดิม
...นี่เป็ นเมืองเล็กๆ เมืองเดียวที่ผมใช้ ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริ กา เพราะฉะนั ้นผมคงไม่กล้ าที่
จะบอกว่ามันคือตัวแทนของสังคมอเมริ กนั โดยองค์ รวม แต่นนั่ ก็เพียงพอแล้ วที่จะเป็ นบท
ปฐมนิเทศให้ ผมในเรื่องของสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และศักดิ ์ ศรีของปั จเจกบุคคล
ผมรู้ ชดั ตั ้งแต่ต้นว่าสังคมที่ผมต้ องการอย่างน้ อยก็ต้องมีสงิ่ เหล่านี ้เป็ นองค์ประกอบ ไม่ใช่
สังคมที่แบ่งชั ้นวรรณะหรือใช้ อํานาจตามอําเภอใจ ด้ วยเหตุนี ้หลังจากเรียนจบไฮสกูลใน
อเมริกาและกลับมาอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมจึงไม่สามารถมองประเทศไทยด้ วย
107

เรื่ องเดียวกัน, 63 - 64.

108

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วิหารที่ว่างเปล่ า, 155.
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สายตาที่เหมือนเดิม...109

เสกสรรค์กล่าวถึงสังคมอเมริ กันในด้ านต่างๆ ทัง้ เรื่ องประชาชนอเมริ กันที่แม้ จะเป็ นคน
ธรรมดาสามัญ แต่ก็ ดูมีความเชื่ อมั่น ในตนเองและมีศัก ดิ ์ ศรี ซึ่ง แตกต่างจากประชาชนระดับ
เดียวกันในประเทศไทย ที่เป็ นเช่นนันเนื
้ ่องจากประเทศสหรัฐอเมริกามีระบบการเมืองการปกครอง
ที่เป็ นประชาธิปไตย และให้ ความสําคัญกับเรื่องเสรีภาพและความเสมอภาค
...ผมจึงคิดเอาง่ายๆ ว่าคงเป็ นเพราะเรามีระบบการเมืองที่ไม่เป็ นประชาธิปไตย และใน
เมื่อการปกครองเป็ นแบบอํานาจนิยมเสียแล้ ว อะไร ๆที่เหลือมันก็คล้ อยตามสิง่ นี ้ไปหมด
ตรงข้ ามกับสังคมอเมริกนั ที่ยอมรับเสรีภาพและความเสมอภาคในทางการเมืองเพราะฉะนั ้น
ในระดับของบุคคลธรรมดาจึงดูมีสง่าราศีมากกว่าที่เราเห็นในเมืองไทย...110

ในด้ านของสภาพแวดล้ อม บ้ านเมืองที่อยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริ กาซึ่งมีการวางผัง
เมืองได้ อย่างลงตัวเช่นในเมืองอิทากะซึ่งเป็ นที่ตงของมหาวิ
ั้
ทยาลัยคอร์แนลล์ ถือได้ วา่ เป็ นเมืองใน
อุดมคติ คือเมืองมีขนาดไม่ใหญ่เกินไป การจราจรไม่ติดขัด และที่อยู่อาศัยก็ไม่แออัด แม้ จะมีความ
สะดวกสบายแบบสมัย ใหม่ แต่ก็ ผสมผสานกับ ลัก ษณะทางวัฒ นธรรมได้ อ ย่ างลงตัว อี ก ทัง้
สิ่งแวดล้ อมก็สวยงามด้ วย
...เมื่อมององค์รวมทั ้งหมดแล้ ว ผมจึงอดรู้สกึ ไม่ได้ ว่าอิทากะเป็ นเมืองในอุดมคติได้ ทีเดียว
คือขนาดไม่ใหญ่นกั ไม่มีปัญหารถติดหรือที่อยู่อาศัยแออัด มีทั ้งความสะดวกสบายแบบ
สมัยใหม่และมีรสนิยมทางวัฒนธรรม ตลอดจนตั ้งอยู่ในภูมิลกั ษณ์ ที่งดงามยิ่ง...111

ในขณะที่สภาพแวดล้ อมและสังคมเมืองในประเทศไทยกลับแตกต่างไปอย่างสิ ้นเชิง ไม่มี
การวางแผนจัดการที่ดีเพียงพอ และเข้ าใจผิดเรื่ องความเป็ นเมืองสมัยใหม่ โดยคิดว่าการเป็ นเมือง
นันคื
้ อการนําสิ่งก่อสร้ างที่ทนั สมัยมาอยู่รวมกันในที่เดียวและปราศจากสิ่งโบราณใดๆ
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เรื่ องเดียวกัน, 159 - 160.

110

เรื่ องเดียวกัน, 159.
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...เมืองในประเทศไทยไม่ว่าเมืองเล็กเมืองใหญ่ มักจะเป็ นตัวทําลายจินตนาการในการใช้
ชีวิตสร้ างความสับสนเละเทะทางวัฒนธรรม และทําให้ ความเป็ นประชาคมแทบสาบสูญ
ไปจากแผ่นดิน ถามว่าทําไมจึงเป็ นเช่นนั ้น? คําตอบอาจจะมีมากมายหลายอย่าง แต่ผม
คิดว่าสาเหตุสาํ คัญอย่างหนึง่
คือเราไม่เคยเข้ าใจความเป็ นเมืองสมัยใหม่อย่างแท้ จริง
และพานคิดเอาว่าการมีสงิ่ ก่อสร้ างใหม่ๆ มารวมไว้ ในที่เดียวกันหรื อรื ้อถอนอาคารโบราณ
ออกไปก็กลายเป็ นเมืองที่ทนั สมัยแล้ ว...112

เสกสรรค์นําเสนอวิถีชีวิตของประชาชนอเมริ กันที่เป็ นปั จเจกชน แต่ละคนมีชีวิตเป็ นของ
ตัวเอง เป็ นอิสระต่อกัน ต่างคนต่างอยู่ กล้ าคิดกล้ าทํา ซึ่งวิถีชีวิตเช่นนีใ้ นแง่หนึ่งก็ทําให้ ต้องเผชิญ
กับความโดดเดี่ยวและมีชีวิตที่เงียบเหงาตามลําพังเช่นกัน
...คนอเมริกนั โดยทัว่ ไปพอโตแล้ วก็ออกจากบ้ าน รับผิดชอบตัวเองและใช้ ชีวิตตามความ
พอใจออกไปแล้ วก็ไม่กลับมาอยู่ร่วมกับพ่อแม่อีก ขณะที่ลกู ๆ แยกย้ ายกันไปพ่อแม่ก็อยู่
โดยลําพัง ใช้ ชีวิตเข้ าสู่วยั ชราโดยไม่มีลกู หลานคอยดูแล...ถ้ ามองอย่างพยายามเข้ าใจฝรั่ง
ก็คงต้ องบอกว่า นี่คือลัทธิเสรีนิยมขนานแท้ และดั ้งเดิม...มันเป็ นแบบแผนการดําเนินชีวิต
ของพวกเขาที่ผมมีโอกาสได้ พบเห็นมานาน และเป็ นต้ นกําเนิดทั ้งพลังความสําเร็ จตลอด
จนเรื่องโศกสลดที่คาดไม่ถงึ ...113

แม้ เสกสรรค์จะใช้ ชีวิตปลีกวิเวกจากสังคมและผู้คนส่วนใหญ่ออกไปใช้ ชีวิตตามลําพังบ้ าง
หากวิ ถี ดัง กล่ า วก็ ไ ม่ไ ด้ ม าจากแนวความคิ ด เรื่ อ งปั จ เจกชนนิ ย ม แต่เ ป็ นการ “เว้ น วรรค”
ความสัมพันธ์กบั ผู้คนเพียงชัว่ คราว ออกไปใช้ เวลาคุยและทําความเข้ าใจตัวเองและความเป็ นไป
ของสังคม ซึ่งเมื่อกลับมาดําเนินชีวิตในสังคมอีกครัง้ ก็จะมีปฏิสมั พันธ์กับผู้คนได้ ดียิ่งขึ ้น อีกทัง้ ยัง
รู้สกึ ผูกพันกับผู้คนมากขึ ้นกว่าเดิมด้ วย
...สิง่ หนึง่ ที่ทําให้ ผมเป็ นฝรั่งไม่ได้ และไม่ประสงค์จะเป็ นคือเรื่องของจิตวิญญาณ การใช้
ชีวิตโดดเดีย่ วโดยลําพังของผมเป็ นบางครั ้ง ไม่ได้ มาจากแนวคิดปั จเจกชนนิยมตะวันตก
หากเป็ นการ ‘เว้ นวรรค’ ความสัมพันธ์ กบั ผู้อื่นเพื่อที่จะได้ แลกเปลีย่ นสนทนากับตัวเอง...
และทุกครั ้งที่กลับจากปลีกวิเวกผมกลับรู้สกึ ผูกพันกับเพื่อนมนุษย์ มากขึ ้น อย่าว่าแต่มีข้อ
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เรื่ องเดียวกัน, 165.

113

เรื่ องเดียวกัน, 169.
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เรียกร้ องของตัวเองน้ อยลง...114

เสกสรรค์ยอมรับว่าได้ รับอิทธิพลทางความคิดและวิธีคิดแบบตะวันตกมาค่อนข้ างมาก แต่
สิ่งที่ได้ รับมานันเป็
้ นเรื่องที่ดี
...ผมคงไม่อาจปฏิเสธได้ เลยว่าตัวเองก็ถูกฝึ กอบรมมาแบบตะวันตกและมีวิธีคิดแบบฝรั่งอยู่
มากทีเดียว ผมไม่เพียงปฏิเสธความจริงดังกล่าวไม่ได้ หากยังไม่ประสงค์จะปฏิเสธอีกด้ วย
เพราะส่วนของอเมริกาที่ผมรับมานั ้น บังเอิญเป็ นส่วนที่ดี...115

ส่วนทางด้ านตะวัน ออกนัน้ เสกสรรค์ได้ ก ล่าวถึง แนวความคิด ที่ ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนใช้ ป ฏิวตั ิฟื้นฟูประเทศ รวมทัง้ แนวทางที่พรรคคอมมิวนิ สต์แห่งประเทศไทยยึดถื อ
ปฏิบตั ิ ล้ วนเป็ นสิ่งที่ขดั แย้ งกับความคิดของเสกสรรค์ซึ่งทําให้ เกิดปั ญหาไม่ลงรอยกันเรื่อยมา
... การณ์กลับกลายเป็ นว่ายิ่งอยู่ไปยิ่งขัดแย้ ง เนื่องจากระบบวิธีคิดของเราแตกต่างกันโดย
สิ ้นเชิง
ในทัศนะของหลายคนที่มีอํานาจอยู่ในป่ าหรืออยู่ในระหว่างแสวงหาอํานาจใน
โครงสร้ างขบวนปฏิวตั ิ ผมเป็ นทั ้ง ‘หญ้ าพิษ’ เป็ นทั ้งพวก ‘ลัทธิวีรชนเอกชน’ กระทัง่ เป็ นพวก
‘ลัทธิแก้ ’ ซึง่ หมายถึงว่าบังอาจไปแก้ ไขทฤษฎีอนั ศักดิ ์ สิทธิ ์ ของมาร์ กซ์ – เลนิน รวมถึงไม่เชื่อ
การตีความทฤษฎีเหล่านี ้โดยเหมาเจ๋อตุง...116

อีกทังการใช้
้
ศรัทธาที่มากเกินไปในแนวทางการปฏิวตั ิของจีนและพรรคคอมมิวนิสต์โดยไม่
คํานึงถึงความรู้หรือหลักการและความเป็ นจริง ก็ไม่สามารถนําพาสังคมไปสู่ความสุขได้ การกดขี่
ข่มเหงและการลุกขึ ้นสู้ของประชาชนก็จะยังคงเกิดขึ ้นในสังคมอยู่เสมอ
...การเอาศรัทธามาแทนความรู้นบั ว่ามีอนั ตรายแฝงเร้ นอย่างยิ่ง และไม่น่าจะนําพาสังคมไป
สูค่ วามผาสุกได้ ในระยะยาว...การเชื่อถืออะไรสักอย่างโดยบริ สทุ ธิ ์ ใจนั ้น หากจะบอกว่าเป็ น
ความผิดก็คงพูดไม่ได้ เต็มปากนัก เพราะความศรัทธาต่อสิง่ ศักดิ ์ สิทธิย่์ อมไม่ใช่อาชญากรรม
แต่ปัญหามีอยู่ว่า ถ้ าเราปล่อยให้ กระบวนการทางความคิดความเชื่อแบบนี ้มีอิทธิพลลํ ้าเส้ น
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เกินไป ก็จะไม่เพียงบัน่ ทอนสติปัญญาอย่างเดียว หากยังเปิ ดพื ้นที่ทํามาหากินให้ กบั ชนบาง
กลุม่ ซึง่ มักอ้ างตนเป็ นผู้พิทกั ษ์ สิ่งศักดิ ์ สิทธิและผู
์ กขาดตัดสินในเรื่ องผิดถูกดีงาม...117

นอกจากนัน้ เสกสรรค์ยังได้ แสดงความคิดเห็นที่ มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม
และวิถีชีวิตของผู้คนของประเทศเพื่อนบ้ านอย่างประเทศกัมพูชา และเปรียบเทียบกับประเทศไทย
ซึ่งต่างก็เปลี่ยนแปลงไปในแนวทางเดียวกัน คือผู้มีอํานาจของบ้ านเมืองเลือกที่จะทอดทิง้ คนส่วน
ใหญ่ที่ยากจน เพื่อความสะดวกสบายและประโยชน์ของคนส่วนน้ อยที่ได้ เปรียบทางสังคม
... “เป็ นเพราะเราตัดสินใจก่อนพวกเขา ว่าจะทอดทิ ้งคนส่วนใหญ่ เพื่อความสบายของคน
ส่วนน้ อย” ผมตอบแบบเล่นสํานวนเล็กน้ อยก่อนจะอธิบายต่อ “จริ งๆ แล้ วคนไทยส่วนใหญ่
ก็ยากจนเท่ากับประชาชนในประเทศเพื่อนบ้ านนัน่ แหละ เพียงแต่เธอสังกัดคนส่วนน้ อยที่
ได้ เปรียบ เลยไม่ค่อยรู้ สกึ ว่าประเทศเราก็ยากจน”...“ไม่เป็ นไร อีกหน่อยประเทศเพื่อนบ้ าน
ก็เหมือนเราแหละ ตอนนี ้ก็คล้ ายกันมากขึ ้นแล้ ว”...118

เสกสรรค์นําเสนอทัศนะเกี่ยวกับสังคมการเมืองไว้ หลายประเด็น เป็ นการวิเคราะห์สงั คม
ตะวันตกและตะวันออกจากพืน้ ฐานทางความคิด ไม่ว่าจะเป็ นการเปรี ยบเทียบสภาพสังคมของ
ตะวันตกกับสังคมไทย แนวความคิดที่ประเทศจีนใช้ ปฏิวตั ิประเทศซึ่งส่งต่อมายังพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทย อันเป็ นสาเหตุความขัดแย้ งระหว่างเสกสรรค์กับพรรคเรื่ อยมา นอกจากนัน้ ยัง
นําเสนอพื ้นฐานความคิดด้ านสังคมการเมืองที่เสกสรรค์ได้ รับมาจากสังคมตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อ
ความคิดและการกระทําของเสกสรรค์
3.4 การก่ อเกิด การดับสูญของอารยธรรมและสรรพสิ่ง
เสกสรรค์ ได้ นําเสนอข้ อมูลเกี่ ย วกับประเด็น การก่อเกิ ดและดับ สูญ ของอารยธรรมและ
อาณาจัก รโบราณที่ สํา คัญ ๆ เป็ นต้ น ว่าอารยธรรมแอตแลนติ ส อารยธรรมอี ยิ ป ต์ รวมไปถึ ง
วิวัฒนาการของเผ่าพัน ธุ์มนุษ ย์ ที่ ล้วนแล้ วแต่มีก ารก่อเกิ ด เสื่อมสลาย และดับ สูญ ไปเสมอ ซึ่ง
การดับสูญของอาณาจักรเหล่านัน้ ก็มกั เกิ ดควบคู่กับความเสื่อมในด้ านคุณธรรม ศีลธรรม และ
จิตวิญญาณของผู้คนในสังคม
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...เมื่อเอ่ยถึงการสิ ้นยุคสิ ้นกัปก็ดี หรือการล่มสลายของอาณาจักรใดก็ดี แม้ ว่าปราชญ์
โบราณจะยืนยันถึงอุบตั ิการณ์ธรรมชาติที่รุนแรงหนักหน่วง แต่สิ่งที่มกั ถูกบันทึกควบคู่
กันไปก็คือความเสือ่ มทรุดทางด้ านคุณธรรม ศีลธรรม หรือจิตวิญญาณของคนในสังคม
ก่อนที่จะเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาตินั ้นๆ...119

การนําเสนอเนื ้อหาในกลุม่ ทัศนะต่อประเด็นต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นทัศนะที่มีตอ่ ธรรมชาติ งาน
ศิลปะ สังคมการเมือง และการก่อเกิดและการดับสูญของอารยธรรมและสรรพสิ่ง แสดงให้ เห็นถึง
ความสนใจและความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั เรื่องราวดังกล่าว จึงมีสว่ นทําให้ รับรู้ความเป็ นเสกสรรค์
ผ่านความคิดและความสนใจได้
4. การทบทวน วิเคราะห์ และอธิบายตนเอง
เนื ้อหากลุม่ นี ้เป็ นการทบทวนและนําเสนอมุมมองที่เสกสรรค์มีต่อตนเองในช่วงวัยต่างๆ
ทังอดี
้ ตและปั จจุบนั วิเคราะห์การกระทําและความคิด บอกเล่าถึงที่มาและเหตุผลของการกระทํา
รวมไปถึงมุมมองที่คนทัว่ ไปมีตอ่ ตนเอง นอกจากจะอธิบายเกี่ยวกับตนเองในอดีตแล้ ว ยังนําเสนอ
ตัวตนในปั จจุบนั ทังด้
้ านการกระทําและความคิด ซึ่งเนื ้อหาโดยส่วนใหญ่มกั จะเปรียบเทียบให้ เห็น
ถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างตัวตนในอดีตกับปั จจุบนั ในลักษณะของการได้ เรี ยนรู้จากอดีต ผ่าน
การทบทวน ครุ่นคิด และพัฒนาไปสูส่ ิ่งที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั
เรื่ องราวเกี่ ย วกับ การทบทวน วิเ คราะห์ และอธิ บ ายตนเองปรากฏทัง้ เล่มในเรื่ องเล่า
ผ่านพ้ นจึงค้ นพบ วันที่ ถอดหมวก และปรากฏ 1 - 3 เรื่ องในเรื่ องเล่าวิหารที่ว่างเปล่า เนือ้ หา
ดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี ้
4.1 ความสัมพันธ์กบั ผู้คน
4.2 การถือศักดิ ์ ศรีและยึดมัน่ ในอัตตา
4.3 ความรู้สกึ แปลกแยก
4.4 การจมอยู่กบั ความเศร้ า ห้ วงคิดคํานึง และยึดติดอดีต
4.5 ชีวิตหลังออกจากป่ า การปลีกตัวเข้ าป่ าออกทะเล
4.6 นิสยั วิถีปฏิบตั ิในอดีตและปั จจุบนั
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4.1 ความสัมพันธ์ กับผู้คน
เสกสรรค์มีเหตุผลที่ทําให้ ไม่ค่อยเปิ ดรับคนทั่วไปที่จ ะเข้ ามาทําความรู้จักหรื อสนิทสนม
ด้ วยมากนัก ทําให้ คนทัว่ ไปมองว่าเสกสรรค์นนหยิ
ั ้ ่ง ทระนง หรือวางมาด
...ผมรู้ตวั ดีว่าเป็ นคนที่ไม่ค่อยยอมเปิ ดประตูต้อนรับใครง่ายนัก ซึง่ บ่อยครั ้งมักถูกตีความ
ไปในรูปของการเย่อหยิ่งทะนงตน หรือไม่ก็ถูกกล่าวหาว่าเสแสร้ งแสดงฟอร์ ม แต่ผมก็ร้ ูดี
อีกเช่นกันว่าเรื่องทั ้งหมดมีสาเหตุความเป็ นมา...120

แต่ถึงกระนันก็
้ ไม่มีผ้ ใู ดฟั งสิ่งที่เสกสรรค์พยายามพูดหรื ออธิบาย กระทั่งบางครัง้ ก็ไม่ยอม
เข้ าใจ ประกอบกับความคิดของเสกสรรค์ก็แตกต่างกับคนส่วนใหญ่หรื อกระแสหลักของสังคม จึง
ยิ่งทําให้ ไม่เป็ นที่ยอมรับและแปลกแยกจากสังคมและผู้คนมากขึ ้น
...ผมไต่ถามตัวเองเงียบๆ ว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ ระหว่างผมกับเพื่อนมนุษย์เป็ นอย่างไร
บ้ างทําไมเวลายิ่งผ่านไปผมยิ่งไม่อยากข้ องแวะกับผู้คน...คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ ยินสิง่ ที่ผม
พูดแม้ ว่าบางทีก็เคยฟั ง คนส่วนน้ อยได้ ยินบ้ างแต่ก็ไม่เคยเข้ าใจ น้ อยกว่านั ้นอีกที่ร้ ูว่าผม
พูดเรื่องอะไร แต่ใช่ว่าจะเห็นด้ วย...หากพูดถึงรูปธรรมของความคิดที่ผมพยายามจะสือ่ กับ
ผู้คน ผมก็อดรู้สกึ ไม่ได้ ว่าตัวเองเป็ นชนส่วนน้ อยอย่างแท้ จริง และเช่นเดียวกับชนส่วนน้ อย
ทุกเผ่าพันธุ์ ผมจําเป็ นต้ องรักษาวิถีของผมเอาไว้ ไม่ให้ ถูกกลืน...121

แม้ วา่ เสกสรรค์จะสามารถทําให้ สงั คมและผู้คนส่วนใหญ่ยอมรับได้ ด้วยการยอมทําตาม
กระแสส่วนใหญ่ของสังคม แต่เสกสรรค์ก็เลือกที่จะไม่ทําเช่นนัน้ เพราะคิดว่าตนเองไม่ได้ มีปัญหา
เรื่องบุคลิกภาพหรือการเข้ าสังคมแต่อย่างใด
...สมมติผมเห็นว่าตัวเองก็เป็ นอีกคนหนึง่ ที่โชคร้ ายเพราะโลกไม่ยอมเข้ าใจ ทางออกง่ายๆ
ก็คงมีอยู่ คือทําให้ โลกยอมรับด้ วยการสังสรรค์เฮฮาและคล้ อยตามคนอื่นไปเรื่อยๆ พักพิง
อยู่ในสัมพันธ์ ที่ผิวเผินแล้ วอะไรๆ ก็คงจะดีขึ ้น...แต่นนั่ แหละเป็ นสิง่ ที่ผมทําไม่ค่อยได้ เพราะ
ผมไม่ได้ คิดว่าตัวเองแค่มีปัญหาบุคลิกภาพจึงต้ องอาศัยการปรับตัวมาเป็ นทางออก...122
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ไม่เพียงแต่คนส่วนใหญ่ในสังคมจะไม่เข้ าใจ แต่เสกสรรค์ยังถูกคาดหวังจากสังคมให้ เข้ า
มาเกี่ยวข้ องกับการต่อสู้ทางการเมืองและสังคม ซึ่งเป็ นการยึดติดกับภาพเพียงด้ านเดียว อันได้ แก่
ผู้นํานักศึกษาในเหตุการณ์ “14 ตุลา” นักต่อสู้ทางการเมือง นักปฏิวตั ิผ้ อู ยู่เคียงข้ างประชาชน เป็ น
ต้ น ดังนันเมื
้ ่อใดก็ตามที่มีการชุมนุมต่อต้ านรัฐบาล ผู้คนก็จะคาดหวังและกดดันให้ เสกสรรค์ออก
มาร่วมชุมนุมข้ างฝ่ ายประชาชนด้ วยเสมอ
...คําตอบที่ผมพยายามขบคิดเอาเองคือเป็ นเพราะท่านทั ้งหลายรู้จักและยึดติดเกี่ยวกับตัว
ผมอยู่เพียงด้ านเดียว ในทัศนะของมิตรสหายเหล่านี ้ผมคืออดีตผู้นําการต่อสู้ 14 ตุลาคม
หรือไม่ก็อดีตนักรบปฏิวตั ิ เพราะฉะนั ้นทุกครัง้ ที่มีกรณีขดั แย้ งกับผู้กมุ อํานาจ ผมควรจะ
ต้ องอยู่ฝ่ายต่อต้ านโดยอัตโนมัติ ไม่เพียงอยู่ข้างประชาชน หากยังต้ องอยู่ในแถวหน้ าของ
ประชาชนด้ วย มองในแง่บวกความคิดดังกล่าวเท่ากับผู้คนจํานวนหนึง่ ยังคงเชื่อถือศรัทธา
ในตัวผม แต่ถ้ามองในแง่ลบผมก็อดรู้สกึ ไม่ได้ ว่าตัวเองตกเป็ นเชลยของประวัติศาสตร์ นาน
เกินไปแล้ ว ชีวิตถูกย่อส่วนให้ เป็ นแค่เครื่องมือของใช้ ทางการเมืองจนไม่เป็ นอันทําอะไร
ข้ อสรุปที่น่าตกใจคือไม่ว่าจะมองทางบวกหรือลบก็ล้วนเป็ นการมองเพียงด้ านเดียวทั ้งสิ ้น...123

แต่ใ นปั จ จุบัน เสกสรรค์ เ ป็ นเพี ย งชายชราคนหนึ่ง ที่สุขภาพร่ างกายไม่แข็งแรง ดําเนิ น
ชีวิตประจําวันอย่างธรรมดาและเงียบสงบ พร้ อมกันนันก็
้ ไม่ได้ คิดว่าตนเอง “เป็ นใคร” ในสังคมอีก
ต่อไปแล้ ว
...อันที่จริงแรมปี ที่ผ่านมาผมแทบไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองเป็ นใคร มีชื่อเสียงเรียงนามเช่น
ใดในสังคม แต่ที่ผมมีสาํ นึกรับรู้ คือความเป็ นคนวัยใกล้ 60 ที่ป่วยไข้ นํ ้าหนักเกิน และใช้
ชีวิตอย่างเงียบสงัด สิง่ แรกที่ผมทําเป็ นประจําในตอนเช้ าคือวัดความดันเลือดและพูดคุย
กับหมาน้ อยที่เลี ้ยงไว้ ตกเย็นรดนํ ้าต้ นไม้ เดินออกกําลังกาย และวัดความดันซํ ้า คํ่าลง
พยายามนั่งสมาธิเพื่อให้ จิตใจสงบก่อนเข้ านอน...124

ด้ านความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว เสกสรรค์ร้ ูสึกผิดและเสียใจอยู่เสมอที่ตนเองไม่มี
เวลาให้ และดูแลเอาใจใส่ความรู้สกึ ของครอบครัว จนกระทัง่ ลูกชายเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ และภรรยาก็
เคยชินกับการเดินทางคนเดียว ซึ่งหากว่ามีโอกาสอีกครัง้ ก็จะไม่ทําเช่นนัน้
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วันที่ถอดหมวก, 62 - 63.
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เรื่ องเดียวกัน, 63.
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...กล่าวกันอย่างไม่อาย ผมยอมรับว่าตนเองไม่ได้ ดแู ลลูกเมียมานานนับปี อย่างน้ อยที่สดุ
ก็ในด้ านความคิดจิตใจ จนในที่สดุ ลูกคนโตก็เติบใหญ่ออกจากบ้ านไป ลูกคนเล็กเปลี่ยน
จากเด็กอ้ วนกลายเป็ นเด็กหนุ่ม ส่วนแม่ของพวกเขาก็เริ่มเคยชินกับการเดินทางโดยลําพัง
ถามว่าผมรักครอบครัวของผมไหม คําตอบที่ไม่จําเป็ นต้ องเสแสร้ งแต่งปรุงก็คือรัก กระทั่ง
กล่าวได้ อย่างเต็มปากว่ารักมาก แต่นนั่ ย่อมไม่สามารถนํามาใช้ เป็ นข้ อแก้ ตวั ให้ กบั ความ
ผิดพลาดใดๆ...125

เหตุที่เ ป็ นเช่น นัน้ เนื่องจากเสกสรรค์ จมอยู่กับความทุก ข์ ความเศร้ า ความผิดหวังจาก
เรื่องราวต่างๆ และเฝ้าเรี ยกร้ องให้ ผ้ คู นรอบข้ างเข้ าใจ ซึ่งเมื่อไม่ได้ เช่นนัน้ ก็ปลีกตัวออกเดินทาง
ตามลําพัง
...ในนามของความรัก ผมเคยเรียกร้ องให้ ทกุ คนเห็นใจและเข้ าใจผมอดีต ‘ทหารผ่านศึก’
ที่อยู่นอกบัญชีรายชื่อของสังคม และเมื่อไม่ได้ ดงั ใจ ผมก็เตลิดไปบนเส้ นทางที่พวกเขา
ไม่สามารถมาร่วมเดิน...126

การทบทวนตนเองของเสกสรรค์ ใ นด้ านความสัม พั น ธ์ กั บ ผู้คนเป็ นการนํ า เสนอ
ความสัมพันธ์ระหว่างเสกสรรค์กับผู้คน ทัง้ ผู้คนในสังคมทั่วไปและสมาชิกในครอบครัว กล่าวคือ
ผู้คนส่วนใหญ่มกั จะติดภาพจําในอดีตของเสกสรรค์ที่เป็ นนักสู้ทางการเมือง ดังนัน้ เสกสรรค์จึงถูก
กดดันให้ เข้ าไปเกี่ ยวข้ องกับการชุมนุมทางการเมืองอยู่เป็ นประจําแม้ ตนเองจะไม่ต้องการก็ตาม
นอกจากนันผู
้ ้ คนส่วนใหญ่ก็ไม่เข้ าใจความคิดและการกระทําของเสกสรรค์ ในขณะที่เสกสรรค์เองก็
ไม่ย อมโอนอ่อนตามกระแสสังคมเพื่อให้ เป็ นที่ ย อมรับด้ วย ส่วนในด้ านความสัมพันธ์ กับคนใน
ครอบครัวนันเสกสรรค์
้
ร้ ูสกึ เสียใจที่ไม่มีเวลาให้ เท่าที่ควร
4.2 การถือศักดิ์ศรี ยึดมั่นในอัตตา
ในอดีตเสกสรรค์เป็ นผู้ที่มีอตั ตาค่อนข้ างสูง และยึดมัน่ ในสิ่งที่ตนเองเป็ น จึงทําให้ ขดั แย้ ง
กับ ผู้คนรอบข้ างอยู่เ สมอ และได้ บ่มเพาะอัตตาขึน้ มาโดยที่ไม่ร้ ู ตัว เริ่ มตังแต่
้ การรู้ สึก ว่าตนเอง
ตํ่าต้ อย เป็ นผู้ย ากไร้ เพราะมีพ่อแม่ป ระกอบอาชี พหาเช้ ากิ น คํ่า สิ่ง เหล่านี เ้ ป็ นแรงผลัก ดัน ให้
เสกสรรค์ต้องการเรียนหนังสือและทํางานเป็ นนักปกครอง
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วิหารที่ว่างเปล่ า, 126.
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เรื่ องเดียวกัน, 127.
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...เช่นเดียวกับปุถชุ นทัว่ ไป ผมบ่มเพาะอัตตาขึ ้นมาตั ้งแต่ยงั ไม่ทนั รู้ตวั จากวัยเด็กที่ชอบ
เขียนรูปและมีความสุขกับการอยู่เงียบๆ วันหนึง่ เนื่องเพราะเหตุปัจจัยต่างๆ ผมเกิดรู้ สกึ ขึ ้น
มาว่าตัวเองตํ่าต้ อยยากไร้ มีพ่อเป็ นคนงานในเรือประมง มีแม่ขายผลไม้ ในตลาด จากนั ้น
พ่อไม่ได้ เป็ นเพียงพ่อหากเป็ นชนชั ้นกรรมกร แม่ไม่ได้ เป็ นเพียงแม่หากคือสตรีหาเช้ ากินคํ่า
ส่วนตัวเองกลายเป็ นเด็กอาภัพที่เกิดมาจน บางทีนนั่ คงเป็ นแรงขับสําคัญที่ทําให้ ผมอยาก
เรียนหนังสือ และเลือกเรี ยนต่อในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยวาดหวัง
จะเป็ นนักปกครองแทนจิตรกร...127

เมื่อเวลาผ่านไปได้ ประสบกับเหตุการณ์มากมายในชีวิตและขัดแย้ งกับผู้คนมากขึ ้นก็ยิ่งทํา
ให้ มีอตั ตา เสกสรรค์ยึดมัน่ และปฏิบัติตามนิยามที่ สร้ างขึ ้นมาให้ กับตนเอง เช่น เป็ นคนที่มีความ
คับแค้ น ใจ เป็ นนัก เลง เป็ นขบถผู้ต่อต้ านเผด็จการ เป็ นนัก ปฏิวัติช นชัน้ กรรมาชีพ และเป็ นนัก
สังคมนิยมที่คิดต่างจากกระแสหลัก เป็ นต้ น
...ชัว่ เวลาข้ ามคืน ผมกลายเป็ นคนหนุ่มผู้คบั แค้ นและประกาศตัวตนครั ้งแรกด้ วยวิถีนักเลง
จากนั ้นแปรรูปเป็ นขบถสังคมผู้ต่อต้ านระบอบเผด็จการ นักปฏิวตั ิของชนชั ้นกรรมาชีพ
โซเชียลิสต์ที่มีทฤษฎีต่างจาก ‘กระแสหลัก’...128

แต่ห ลังจากที่ เ สกสรรค์ พ่า ยแพ้ ก ารต่อสู้ เกิ ดคํา ถามมากมายขึ น้ ในชี วิต แล้ วเริ่ มออก
เดินทาง จึงได้ ค้นพบและรู้วา่ การ “ไม่เป็ นใคร” เลย ไม่สร้ างนิยามให้ กบั ตนเองคือสิ่งที่ดีที่สดุ นับแต่
นันเป็
้ นต้ นมาเสกสรรค์จึงได้ เลิกคิดว่าตนเองเป็ นใครในสังคม
...กว่าจะรู้ว่าไม่เป็ นใครดีที่สดุ ก็ต้องผ่านอีกหลายคลืน่ ลม กว่าจะหวนมามีความสุขกับการ
อยู่เงียบๆ ผมเผ้ าเคราหนวดก็เปลีย่ นสีหมดสิ ้น หลังจากครองตัวเป็ น ‘นักเดินทาง’ อยู่หลาย
ปี ในที่สดุ ผมจึงเริ่มตระหนักว่าชีวิตแท้ จริงแล้ วไม่ใช่การเดินทาง ความไม่เข้ าใจชีวิตต่างหาก
ที่ทําให้ ต้องเดินทาง...129
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ผ่ านพ้ นจึงค้ นพบ (กรุงเทพฯ: สามัญชน, 2551), 45.
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เนื่องจากเป็ นผู้ที่มีอตั ตาและถือศักดิ ์ ศรี ในอดีตเสกสรรค์เคยตีความเจตนาของผู้อื่นผิดไป
และปฏิเสธความหวังดีนนด้
ั ้ วยความถือดี เมื่อเวลาผ่านไปเสกสรรค์ร้ ูสึกเสียใจ ละอายใจ และได้
กลับไปขอโทษบุคคลผู้นนั ้
... “ความเสียใจอย่างหนึง่ ในชีวิตผมคือไม่ได้ เรี ยนมวยจีนกับคุณ ตอนนั ้นผมยังไม่พร้ อมยังมี
อัตตามากเกินไป” ผมเท้ าความถึงเหตุการณ์เมื่อสิบปี ก่อนซึง่ สุวินัยเคยเสนอสอนมวยไท้ เก๊ ก
ให้ ผมแล้ วถูกปฏิเสธ...ตอนนั ้นผมตั ้งเงื่อนไขไว้ ว่า เขาจะต้ องโค่นผมให้ ได้ ก่อนจะมาสอนผม
ในเรื่องศิลปะการต่อสู้ ซึง่ สร้ างความเสียใจให้ สวุ ินยั เป็ นอย่างยิ่ง เพราะเขาอยากมอบวิชา
มวยจีนให้ ผมด้ วยความรักและหวังดีจริ งๆ...ท่าทียโสโอหังที่ผมแสดงต่อเขา นับเป็ นสิง่ ที่น่าละอายอย่างยิ่งและจําเป็ นต้ องหักลบด้ วยคําขอโทษ...130

การใส่ห มวกของเสกสรรค์ก็เป็ นส่วนหนึ่งของอัตตาด้ วยเช่นกัน เสกสรรค์ ใส่ห มวกเป็ น
เวลานานหลายสิบ ปี เป็ นภาพเจนตาและจดจํ าได้ ของผู้ค นที่ พ บเห็น ตัง้ แต่ก ารชุมนุม ในช่ว ง
“14 ตุลา” ชีวิตนักปฏิวตั ิ การไปศึกษาต่อต่างประเทศ รวมถึงการออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้ ง
เสกสรรค์จะใส่หมวกเป็ นประจําจนกลายเป็ นอัตลักษณ์ที่ บ่งบอกถึงวิถีชีวิตและความเป็ นตนเอง
และจะยอมถอดหมวกก็ตอ่ เมื่อมาจากความต้ องการของตนเองเท่านัน้
...หมวกเป็ นส่วนหนึง่ ของความเป็ นผมมานาน นานมากทีเดียว และผมไม่เคยยอมถอด
หมวกเพียงเพื่อสนองความพอใจของคนอื่น หากจะถอดก็ต่อเมื่ออยากถอดเอง ผมเริ่มใส่
หมวกใบแรกในฐานะทิดสึกใหม่เมื่อ 30 กว่าปี ก่อน และกลายเป็ นภาพในความทรงจําของ
คนจํานวนมากเมื่อผมใส่มนั ในช่วงการต่อสู้ 14 ตุลาคม ต่อมาขณะเป็ นทหารป่ าผมก็มี
หมวกเป็ นส่วนหนึง่ ของเครื่องแบบ ครั ้นเลิกชีวิตนักปฏิวัติแล้ วไปเรี ยนต่อเมืองหนาวก็ยงั ใส่
หมวกอย่างต่อเนื่อง ยิ่งจับคันเบ็ดตกปลาใช้ ชีวิตกลางแจ้ งหมวกก็ยิ่งกลายเป็ นอาภรณ์ที่
ขาดไม่ได้ สาํ หรับผม มันเป็ นทั ้งเครื่องแต่งกายที่ทําให้ ผมรู้สกึ ดี เป็ นสัญลักษณ์ของวิถีชีวิต
ที่ผมเลือกและเป็ นอภิสทิ ธิ ์ ส่วนตัวที่ผมหวงแหน...131

ผู้คนจํานวนมากไม่ชอบการแต่งกายที่สวมหมวกอยู่เป็ นประจําของเสกสรรค์ ซึ่งเป็ นการ
แต่งกายที่ทําให้ แปลกและแตกต่างจากคนทัว่ ไป จึงเป็ นเหตุผลที่ทําให้ เสกสรรค์ยิ่งชอบใส่หมวก
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วันที่ถอดหมวก, 99 - 100.
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เรื่ องเดียวกัน, 96 - 97.
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มากขึ ้น
...คนไม่ชอบหมวกของผมมีอยู่ไม่น้อย บางส่วนเกิดจากการไม่ชอบหน้ าเป็ นทุนเดิม บางท่าน
ก็หมัน่ ไส้ ที่ผมทําตัวแตกต่างจากความเชื่อเรื่องการแต่งกายของพวกเขา แต่สภาพดังกล่าว
กลับทําให้ ผมยิ่งมีเหตุผลในการใส่หมวกเพิ่มขึ ้น อย่างน้ อยเพื่อเป็ นการยืนยันอิสรภาพแห่ง
ตัวตน...132

แต่สดุ ท้ ายเสกสรรค์กลับต้ องหันมาทบทวนการใส่หมวก และยอมถอดหมวกที่เป็ นเสมือน
สิ่งแทนตัวและบ่งบอกถึงวิถีของตนเองเพื่อสุนขั ตัวหนึ่ง ที่ไม่ชอบคนแต่งกายลักษณะนีแ้ ละมีท่าที
ว่าจะกัดผู้ที่แต่งกายสวมหมวกเสมอ เสกสรรค์มองเหตุการณ์ดงั กล่าวว่าเป็ นการฝึ กฝนให้ ตนเอง
รู้จกั ปล่อยวางและมีเมตตากับชีวิตมากขึ ้น
...ในที่สดุ ผมก็พบว่าสถานการณ์ที่วางแบอยู่เบื ้องหน้ าตอนนี ้โดยเนื ้อแท้ แล้ วไม่ใช่เรื่องหมวก
กับหมาอย่างที่ร้ ู สกึ ในตอนแรก หากแต่เป็ นห้ วงยามที่ผมจะต้ องเลือกเอาระหว่างการทํา
บาปเพิ่มแล้ วหมุนวนอยู่กบั ตัวตนเก่าๆ กับการปล่อยวางทิฐิดั ้งเดิมแล้ วก้ าวรุ ดไปสูค่ วามลึก
ภายใน จากประสบการณ์ที่ผ่านมาผมพบว่าคนเราถ้ าติดหลงในเรื่ องไหนมาก บทเรียนที่ฟ้า
ดินมอบให้ ในเรื่องนั ้นก็ยิ่งแรงพอๆ กัน เช่นนี ้แล้ วมันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนที่คนยึดถือ
ในเรื่องศักดิ ์ ศรีอย่างผมต้ องมาก้ มยอมให้ กบั หมาจรจัดตัวหนึง่ เพื่อฝึ กฝนทั ้งความเมตตา
และความนอบน้ อมถ่อมตน...133

เสกสรรค์ทบทวนตนเองในเรื่องการถือศักดิ ์ ศรีและยึดมัน่ ในอัตตาโดยนําเสนอว่า ในอดีต
นันตนเองเป็
้
นคนยึดถือและให้ ความสําคัญกับเรื่องศักดิ ์ ศรีอย่างมากและมักสร้ างนิยามต่างๆ ให้
ตนเอง เมื่อเวลาผ่านไปจึงได้ เข้ าใจว่าการกระทําดังกล่าวนันทํ
้ าให้ เกิดความทุกข์ ปั จจุบนั เสกสรรค์
ได้ ปล่อยวางและเลิกยึดติดกับศักดิ ์ ศรี และอัตตา ปล่อยวางจนสามารถถอดหมวกเพื่อให้ สนุ ัขตัว
หนึ่งพอใจ และกลับไปขอโทษผู้ที่ตนเคยแสดงกิริยาไม่ดีในอดีตด้ วย
4.3 ความรู้สึกแปลกแยก
เสกสรรค์มกั รู้สกึ แปลกแยกกับผู้คนและสังคมที่อาศัยอยู่เสมอ ทังความรู
้
้ สกึ แปลกแยกกับ
132

เรื่ องเดียวกัน, 97.
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สมาชิกในพรรคคอมมิวนิสต์เมื่อสมัยเป็ นนักปฏิวตั ิอยู่ในป่ า และในสังคมปั จจุบนั หลังจากที่ออกมา
มอบตัวกับทางการแล้ ว
การเข้ า ป่ าไปใช้ ชี วิต เป็ นนัก ปฏิวัติ ข องเสกสรรค์ นัน้ ไม่ใ ช่เ พื่ อ ต้ อ งการเปลี่ ย นแปลง
ความเป็ นอยู่ข องชี วิ ต ให้ ดี ขึน้ เท่ า นัน้ แต่ยัง มี เ หตุผ ลทางด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่ พ รรค
คอมมิวนิสต์ไม่มี และเป็ นเหตุให้ ขดั แย้ งกับพรรคเรื่ อยมาทังในแง่
้
ความคิดและการปฏิบตั ิ
...แม้ ในยามที่เป็ นนักปฏิวตั ิติดป้ายลัทธิ มาร์ กซ์ การครุ่นคิดในเชิงจิตวิญญาณของผมก็ไม่ได้
ยุติลง สําหรับผมการเป็ นนักรบกับนักบวชดูจะไม่มีเส้ นแบ่งที่ชดั เจนนัก และจนแล้ วจนรอด
ผมก็ไม่สามารถบอกตัวเองได้ ว่า ที่ไปเหนื่อยหนาวร้ าวรันทดอยู่ในป่ าเกือบหกปี นั ้น มี
จุดหมายอยู่เพียงแค่อยากจะเปลีย่ นระบบเศรษฐกิจ หรือนําพาสังคมไทยไปเพิ่มผลผลิตให้
มากขึ ้น มันน่าจะมีอะไรมากกว่านั ้น ลึกกว่านั ้น ที่ทําให้ คนคนหนึง่ พร้ อมตายเพื่อคนอื่นได้
แน่ละความคิดแบบนี ้มีสว่ นไม่น้อยที่ทําให้ ผมถูกปฏิเสธจากฝ่ าย ‘ซ้ าย’ แต่ในทางกลับกันนี่ก็
เป็ นความผิดพลาดข้ อใหญ่ของพวกเขาที่มองข้ ามมิติทางด้ านจิตวิญญาณของชีวิต...134

ยิ่งไปกว่านันหลั
้ งจากที่ยตุ ิบทบาทการเป็ นนักปฏิวตั ิและกลับมาใช้ ชีวิตในสังคมปั จจุบัน
เสกสรรค์กลับพบว่าสังคมที่เป็ นอยู่นี ้ไร้ ซึ่งจิตวิญญาณเสียยิ่งกว่าสังคมในพรรคคอมมิวนิสต์ที่เพิ่ง
จากมาเสียอีก
...ตั ้งแต่กลับจากป่ ามา

ผมพบว่าสังคมที่เป็ นอยู่ยิ่งไร้ มิติทางจิตวิญญาณกว่าสังคม

คอมมิวนิสต์เสียอีก เพียงแต่ผ้ คู นที่นี่ร้ ูจักเอ่ยถึงมันบ้ างกระทัง่ รู้จกั เอาสิง่ เหล่านี ้มาขาย...135

ช่วงอายุสี่สิบปี เป็ นช่วงเวลาที่เสกสรรค์ “ทุรนทุราย” กับสภาวะแปลกแยกอย่างมาก ไม่
เพียงแต่กบั สังคมทัว่ ไปเท่านันแต่
้ ยงั รู้สกึ แปลกแยกกับคนใกล้ ชิดด้ วย โดยเฉพาะมิตรสหายที่เคยมี
อุดมการณ์ร่วมกันมากับตนเอง ได้ ละทิง้ อุดมการณ์เหล่านัน้ ไปเพราะความจําเป็ นทางเศรษฐกิจ
และเพื่ อให้ อยู่รอดได้ ในสังคมปั จจุบัน เมื่อเสกสรรค์เ ริ่ ม คิดเห็น แตกต่างกับ คนใกล้ ตัวก็ยิ่งเพิ่ ม
ความรู้สกึ แปลกแยกและหดหู่มากขึ ้น
...ในวัยสีส่ บิ กว่า ผมทุรนทุรายกับสภาวะแปลกแยกเช่นนี ้มาก จนกระทัง่ ผลิตวรรณกรรม
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วิหารที่ว่างเปล่ า, 108.
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ในแนวครํ่ าครวญครุ่นคิดออกมาได้ มากมาย...จะว่าไปสาเหตุทางภววิสยั อย่างหนึง่ ที่ทําให้
ผมแปลกแยกแตกต่างมากในระยะนั ้น คือสภาพของเศรษฐกิจฟองสบู่ซงึ่ พรากมิตรสหาย
คนรู้จักจํานวนไม่น้อยไปจากอุดมคติที่เราเคยมีร่วมกัน การคิดอ่านต่างจากคนกันเองยิ่ง
ทําให้ ผมรู้ สกึ รันทดหดหู.่ ..136

เสกสรรค์จึงปลีกตัวออกจากสังคมกระแสหลักไปใช้ ชีวิตอย่างเปลี่ยวเหงา จมอยู่กับความ
เศร้ า ความขมขื่นของตนเอง แต่กลับกลายเป็ นว่ายิ่งทําให้ ทุกข์มากขึ ้นกว่าเดิม ต้ องใช้ เวลาหลาย
สิบปี จึงจะเข้ าใจเรื่ องความไม่เที่ยงแท้ ของสรรพสิ่ง และได้ ร้ ูว่าการพยายามต่อต้ านขัดขืนความ
ขัดแย้ งจากเรื่องราวต่างๆ ในอดีตของตนเองล้ วนแล้ วแต่เป็ นเรื่องเสียเวลาทังสิ
้ ้น
...ผมใช้ เวลาอยู่เกือบหกสิบปี จึงเข้ าใจว่ารูปภายนอกล้ วนไม่เที่ยง เสียเวลาแสวงหาก็ไร้
แก่นสารยึดติดต่อต้ านก็เปลืองเปล่า โดยเนื ้อในแล้ วสรรพสิง่ ล้ วนเป็ นหนึง่ เดียว ด้ วยเหตุนี ้
หนทางค้ นพบ ‘ตัวเอง’ จึงอยู่ที่การเลิกแสวงหาตัวเอง...137

เสกสรรค์ทบทวนและวิเคราะห์ตนเองเกี่ยวกับความรู้สกึ แปลกแยก โดยกล่าวว่าตนเองนัน้
เป็ นคนที่แปลกแยกกับผู้คนและสังคมอยู่เสมอ ทังชี
้ วิตในป่ าและชีวิตในสังคมเมือง จึงหาทางออก
โดยการปลีกตัวจากสังคมไปใช้ ชีวิตกับมิตรสหายที่คิดเห็นเหมือนกัน แต่สดุ ท้ ายเมื่อเวลาผ่านไปจึง
ได้ เข้ าใจว่าการต่อต้ านขัดขืนสรรพสิ่งนันล้
้ วนเป็ นเรื่องเสียเวลา
4.4 การจมอยู่กับความเศร้ า ห้ วงคิดคํานึง และยึดติดกับอดีต
เสกสรรค์ มกั ใช้ เวลานึกถึงเรื่ องราวในอดีตที่ผ่านมาของตนเอง รํ าลึกถึงความสุขที่ เคย
เกิดขึ ้นและครํ่ าครวญกับความเศร้ าความผิดหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครบรอบวันเกิดก็จะใช้
เวลาในวันนันทบทวนการกระทํ
้
าที่ผา่ นมา นึกถึงการจากไปของคนใกล้ ชิด คิดถึงครอบครัวที่ไม่ได้
อยู่ด้วยกัน ตลอดจนความรู้สกึ แปลกแยกกับสังคม พร้ อมทังเตื
้ อนตนเองให้ ระลึกถึงวัยที่ลว่ งเลย
...แต่วนั เกิดก็มีความหมายต่อผมในเบื ้องลึกของหัวใจ เนื่องจากผมมักถือว่ามันเป็ นหลัก
บอกระยะทางของชีวิตที่ผ่านมา ผมชอบใช้ โอกาสนี ้นัง่ ทบทวนเรื่องราวถูกผิดที่พ้นไปแล้ ว
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และบางทีก็ตั ้งปณิธานเกี่ยวกับเรื่องที่อยากทําหรือไม่อยากทํา...138

แต่แล้ วเสกสรรค์ ก็คิดได้ ว่า การใช้ วนั เกิ ด ไปกับ ห้ วงคิดคํานึงเช่น นี ก้ ลับยิ่ งทํ าให้ จ มกับ
ความทุกข์มากขึ ้น ติดอยู่กับกรอบของเวลาและลุ่มหลงกับอัตตา หากตนเองต้ องการจะผ่านพ้ น
ความเจ็บปวดและความทุกข์เหล่านี ้ไปให้ ได้ ก็ต้องเลิกยึดติดกับอดีต เลิกคิดว่าตนเองเป็ นใครและ
อยู่กบั ปั จจุบนั
...ทุกครั ้งที่หวนนึกถึงเรื่องราวเจ็บปวด สํานึกอ้ างว้ างโดยลําพังก็ยิ่งกระหนํ่าซํ ้าเติม จนกระทัง่
ถึงจุดหนึง่ ผมจึงคิดขึ ้นมาได้ ว่าการหมุนวนอยู่กบั เรื่องอายุครบห้ าสิบปี ก็ดี การยึดถือว่าจะต้ อง
ผ่านวันนี ้ไปด้ วยวิธีอยู่คนเดียวก็ดี ล้ วนแล้ วแต่ผิดพลาดทั ้งสิ ้น เพราะมันทําให้ ผมทั ้งติดอยู่กบั
กรอบเวลาและลุม่ หลงอยู่กบั ความเป็ นตัวของตัวเอง...ผมเลิกคิดว่านี่คือวันเกิด และเมื่อไม่ได้
นึกว่าตัวเองอายุห้าสิบปี ก็พลอยเลิกดีใจเสียใจกับเรื่องต่างๆ ที่ผ่านมา รวมทั ้งเลิกกังวลกับวัย
ชราที่กําลังเคลือ่ นผ่านเข้ ามาเยือน...139

กรณีการสะสมมีดของเสกสรรค์ก็เช่นกัน แม้ จะไม่ได้ เป็ นนักปฏิวตั ิที่ใช้ ชีวิตอยู่ในป่ า ไม่ได้
ดําเนินวิถีของนักรบอีกต่อไปแล้ ว แต่ก็ยงั ชอบสะสมมีดเรื่อยมานับตังแต่
้ วนั ที่ออกจากป่ า เนื่องจาก
มีดนันเปรี
้ ยบเสมือนตัวแทนของวิถีชีวิตนักรบ
...มันเป็ นทั ้งเครื่องมือเครื่องของใช้ และสัญลักษณ์แห่งวิถีชีวิตที่ผมสังกัด ...บางทีอาจเป็ น
เพราะชีวิตในช่วงนี ้ก็ได้ ที่ทําให้ แม้ ออกจากป่ ามาแล้ ว ผมก็ยงั รู้ สกึ ผูกพันกับมีดมากทีเดียว
เห็นมีดสวยๆ ที่ไหนเป็ นต้ องเข้ าไปชื่นชมซื ้อหามาเก็บไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกมีดเดินป่ า
หรือมีดพราน นานปี เข้ าผมกลายเป็ นคนสะสมมีดไปโดยไม่ร้ ูตวั ...140

เมื่อเสกสรรค์สามารถผ่านพ้ น “ปมนักรบ” เลิกยึดติดกับวิถีชีวิตนักรบได้ แล้ ว มีดเหล่านันก็
้
ไม่จําเป็ นอีกต่อไป เสกสรรค์จึงเริ่มแจกมีดที่สะสมไว้ มากกว่า 100 เล่มให้ กับเพื่อนและคนรู้จักจน
เหลือไว้ ใช้ สําหรับกิจกรรมเดินป่ าเท่าที่จําเป็ นเท่านัน้
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วันที่ถอดหมวก, 89 - 90.
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...ในที่สดุ วันหนึง่ ผมก็คิดตกและเริ่มจําหน่ายจ่ายแจกมีดเหล่านั ้นออกไป ขายบ้ าง ให้ เปล่า
บ้ าง คงไว้ เพียงสองเล่มเพื่อใช้ เป็ นอุปกรณ์แคมปิ ง้ กับพรรคพวก ถึงวันนี ้ผมคิดว่าตัวเองก้ าว
พ้ น ‘ปมนักรบ’ ไปได้ แล้ ว และไม่จําเป็ นต้ องมีวตั ถุเหล่านี ้คอยยํ ้าเตือน...141

เสกสรรค์ทบทวนวิเคราะห์ตนเองที่มกั จมอยู่กับความเศร้ า ห้ วงคิดคํานึง และยึดติดอดีต
โดยนําเสนอว่าตนเองมักจะใช้ เวลาไปกับการทบทวนอดีต นึกถึงเรื่องราวที่ผา่ นไปแล้ ว แต่สดุ ท้ ายก็
เข้ าใจว่าเป็ นการกระทําที่ทําให้ ตนเองเป็ นทุกข์ พร้ อมกับยกกรณีตวั อย่างเรื่องการสะสมมีดเดินป่ า
เพื่อระลึกถึงชีวิตนักรบแม้ ตนเองจะยุติบทบาทดังกล่าวแล้ วก็ตาม
4.5 ชีวติ หลังออกจากป่ า การปลีกตัวเข้ าป่ าออกทะเล
หลังจากเสกสรรค์ออกมามอบตัวและกลับมาใช้ ชีวิตในสังคม ก็เกิดความรู้สึก “ว่างเปล่า”
เนื่องจากเคยมีอดุ มคติทางการเมืองให้ ยึดถือ เมื่อไม่มีอีกต่อไปแล้ วก็คิดที่จะหาสิ่งใหม่มาทดแทน
ขณะเดียวกันก็เกิดความสงสัยและเริ่มตังคํ
้ าถาม ทําให้ เริ่มออกเดินทางเข้ าป่ าหรือไม่ก็ออกทะเลไป
ใช้ ชีวิตตามลําพัง
...หลังจากเลิกอาชีพนักปฏิวตั ิ การเดินทาง ‘ภายใน’ ของผมกลับต้ องฟั นฝ่ าภูมิประเทศที่
โหดร้ ายทารุ ณยิ่งกว่าเป็ นเวลาหลายปี ผมพบว่าวิหารในใจซึ่งครัง้ หนึง่ เคยเป็ นที่สถิตของ
อุดมคติทางการเมืองและสังคม พลันกลับกลายเป็ นพื ้นที่ว่างเปล่าเหงาเงียบ...142

เสกสรรค์มีปัญหากับการใช้ ชีวิตในสังคมกระแสหลัก ซึ่งไม่ใช่ปัญหาด้ านบุคลิกภาพหรื อ
เรื่องการปรับตัว แต่เป็ นปั ญหาอัตลักษณ์ เนื่องจากเสกสรรค์กลับมาใช้ ชีวิตอยู่ในสังคมที่ ตนเอง
เคยปฏิเสธและต่อต้ าน จึงรู้สึกว่าไม่สามารถใช้ ชีวิตอยู่ในสังคมที่ เคยประณามนีไ้ ด้ กระนัน้ กลุ่ม
สังคมที่เคยอยู่หรือสิ่งที่เคยเชื่อถือศรัทธาก็ไม่มีอีกต่อไป กลายเป็ นสภาวะครึ่งๆ กลางๆ คือปฏิเสธ
สังคมกระแสหลักแต่ขณะเดียวกันก็ไม่มีที่ให้ ยืน
...ผมยอมรับว่าในสมัยก่อนตัวเองมีด้านที่ยอมหักไม่ยอมงออยู่จริงๆ แต่การกลับมาอยู่ร่วม
กับสังคมที่เคยปฏิเสธเป็ นปั ญหาที่ใหญ่กว่าบุคลิกภาพหรือจิตวิทยาหลายเท่า ผมนึกไม่ออก
ว่าวันดีคืนดี ผมจะกลับมาไต่เต้ าหาความสําเร็จจากโครงสร้ างสังคมที่เคยประณามรังเกียจ
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เรื่ องเดียวกัน, 90 - 91.
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วิหารที่ว่างเปล่ า, 98.

105

ได้ อย่างไร แต่ในขณะเดียวกัน กลุม่ ก้ อนที่ผมเคยสังกัดและฝากตัวตนเอาไว้ ถึงยามนั ้นก็
เสือ่ มสลายไปจนหมดสิ ้น ต่อให้ ปฏิเสธกระแสหลักในสังคม ผมก็ไม่มีที่ไหนให้ อยู่ด้วย...143

เมื่อต้ องเผชิ ญ กับ ปั ญ หาวิ ก ฤตอัตลัก ษณ์ เสกสรรค์ จึง หาทางออกด้ วยการเลือกเป็ น
อาจารย์ ซึ่งเป็ นอาชีพที่มีอิสระและใกล้ เคียงกับอุดมคติ คือได้ ทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยไม่คํานึงถึง
เรื่ องค่าตอบแทน นอกจากนัน้ เมื่อมีโอกาสเสกสรรค์ก็จ ะเดินทางเข้ าป่ าออกทะเลเพื่อใช้ ชีวิตให้
ห่างไกลจากสังคมมากที่สดุ
...ในโลกของปุถชุ น วิกฤตอัตลักษณ์ (Identity Crisis) ระดับนี ้สามารถบดขยี ้บางคนให้ แตก
สลายได้ ถ้าไม่หาทางออกให้ ทนั การณ์ สําหรับผมทางออกที่เปิ ดให้ มีองค์ประกอบอยู่สอง
อย่างคือ หนึง่ หาอาชีพที่มีอิสระและใกล้ เคียงกับอุดมคติดั ้งเดิมให้ มากที่สดุ โดยไม่ต้องสนใจ
เรื่องค่าตอบแทน และสอง ใช้ ชีวิตส่วนตัวให้ ห่างไกลกระแสหลักมากที่สดุ เพื่อป้องกันการ
ปนเปื อ้ นทางจิตวิญญาณตามนิยามที่ผมยึดถือ
ทั ้งหมดนี ้คือสาเหตุที่ทําให้ ผมเลือกเป็ น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยรับเงินเดือนเพียงสีพ่ นั กว่าบาท ทั ้งๆ ที่ในปี พ.ศ. 2532 ผู้จบ
ปริญญาเอกสามารถหาเงินเดือนละแสนได้ ไม่ยากในภาคเอกชน และในทํานองเดียวกัน
ทั ้งหมดนี ้คือสาเหตุที่ทําให้ ผมมักเลือกเดินป่ า หรือไม่ก็ออกทะเลทุกครั ้งที่โอกาสอํานวยเป็ น
เวลามากกว่าสิบปี ...144

แม้ วา่ การกระทําดังกล่าวจะสามารถแก้ ปัญหาเรื่องอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ได้ แต่กลับยิ่ง
บ่มเพาะอัตตาและทําให้ เกิดคําถาม รวมทังมี
้ ความทุกข์มากยิ่งขึ ้น
...ระหว่างนั ้นผมไม่ร้ ูเลยว่า การไม่ยอมรับกระแสหลักในสังคมอย่างต่อเนื่องยาวนานได้
กลายเป็ นกระบวนการสร้ างตัวตนของผมขึ ้นมาใหม่ ซึง่ แม้ ไม่ใช่นักปฏิวตั ิเหมือนเก่าแต่ก็
ไม่ใช่สมาชิกของกระแสลาภ ยศ และสรรเสริญ เช่นนี ้แล้ วถึงผมไม่มีสงั กัดเป็ นกลุม่ ก้ อน
เป็ นเวลายาวนานเกินสิบปี ที่ผมใช้ ชีวิต
ขบวนการแต่ก็นบั เป็ นสายพันธุ์หนึง่ โดยตนเอง
เหมือนชนชาติสว่ นน้ อยผู้หวงแหนวิถีดั ้งเดิม...ทั ้งหมดนี ้แม้ จะแก้ ปัญหาอัตลักษณ์ได้ สาํ เร็จ
แต่กลับเป็ นคนละเรื่องกับการแก้ ปัญหาอัตตา ยิ่งนานวันชีวิตยิ่งมีแต่คําถามและความเศร้ า
โศกหมุนวนราวกับว่าตัวตนของผมถูกนิยามด้ วยคําถามและห้ วงอารมณ์เหล่านั ้น...145
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ผ่ านพ้ นจึงค้ นพบ, 49.

144

เรื่ องเดียวกัน.

145
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เป็ นระยะเวลานานกว่าที่ เ สกสรรค์ จ ะได้ ร้ ูว่าเป็ นคนที่ มีปั ญ หากับ ตนเอง ความทุก ข์ที่
เกิดขึ ้นในชีวิตล้ วนแล้ วแต่เป็ นปั ญหาภายในจิตใจ
...ผมจึงใช้ เวลาหลายปี เข้ าป่ าออกทะเลเพื่อค้ นหา ‘ความเป็ นผู้ชาย’ ที่หายไป ผมตกปลา
ปี นเขา ล่องแก่ง เพื่อจะบอกทั ้งโลกและตัวเองว่า ‘กูแน่’ ขอผู้ใดอย่าได้ มาตอแย พูดก็พูด
เถอะผมต้ องใช้ เวลานานและผ่านอะไรอีกหลายอย่างทีเดียว กว่าจะมองออกว่านักตกปลา
และคนเดินป่ ารูปร่ างสูงใหญ่ที่ชอบแต่งกายกึ่งโจรกึง่ ทหารคนนั ้น ลึกๆ แล้ วเป็ นคนที่มี
ปั ญหากับตัวเอง...146

เสกสรรค์ทบทวนวิเ คราะห์ตนเองเกี่ย วกับ ชีวิตหลังออกจากป่ า การปลีกตัวเข้ าป่ าออก
ทะเล โดยนําเสนอว่าหลังจากที่ตนเองพ่ายแพ้ ออกจากป่ าก็ร้ ูสึกว่างเปล่าและแปลกแยกจากผู้คน
และสังคมกระแสหลัก พยายามหาทางออกด้ วยการเลือกทํางานที่ได้ ทําประโยชน์เพื่อผู้อื่น และ
พยายามปลีก ตัวไปใช้ ชี วิ ตกับ มิตรที่ เ ข้ า ใจ แต่เ มื่ อเวลาผ่านไปจึ งเข้ าใจว่าที่ ปั ญ หาทุก อย่า ง
ความทุกข์ที่เกิดขึ ้นล้ วนแล้ วแต่มาจากจิตใจของตนเอง
4.6 นิสัย วิถีปฏิบัติในอดีตและปั จจุบัน
เสกสรรค์บอกเล่าถึงพฤติกรรม ลักษณะนิสยั และการกระทําของตนเองในอดีต พร้ อมทัง้
เปรียบเทียบกับปั จจุบนั ที่ได้ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น เรื่องความกล้ าหาญ ในอดีตเมื่อเป็ นผู้นํา
นักศึกษาและนักปฏิวตั ิในป่ า เสกสรรค์กล้ าปะทะและเผชิญหน้ ากับอันตรายต่างๆ จากสนามรบ
และชีวิตในป่ า รวมทัง้ การเผชิญหน้ ากับ ผู้มีอํานาจในสังคมอย่างไม่เกรงกลัว ขณะที่ในปั จจุบัน
ความกล้ าในแบบที่เคยมีนนใช้
ั ้ ไม่ได้ อีกต่อไป ต้ องใช้ ความกล้ าหาญอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อให้ มีชีวิต
รอดในสังคมปั จจุบนั
...ผมนึกถึงคําพูดของคนขายหนังสือในตลาดนัดจตุจักร และพานนึกไปถึงเรื่องราวในอดีต
ที่ตวั เองมักตกอยู่ในสถานการณ์อนั ตรายอยู่เนืองๆ ผมอดรู้ สกึ ไม่ได้ ว่า เดี๋ยวนี ้หากรักจะมี
ชีวิตอยู่ ยิ่งจําเป็ นต้ องอาศัยความกล้ าหาญมากกว่าเดิม แต่ไม่ใช่ความกล้ าแบบเดิมๆ...147
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วันที่ถอดหมวก, 57.
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เรื่ องเดียวกัน, 43.
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เช่นเดียวกัน ในอดีตเสกสรรค์ทําสิ่งต่างๆ ลงไปด้ วยความเชื่ อฝั งหัว ตัดสินผู้อื่นด้ วยอคติ
และมักมองโลกในแง่ร้ายเสมอ เช่น เรื่องการฆ่างู ที่ผา่ นมาเสกสรรค์มกั ฆ่างูเพราะความหวาดกลัว
แม้ งูตวั นัน้ จะไม่ได้ ทําอันตรายเลยก็ตาม รวมไปถึงการปฏิบัติกับ ผู้คนรอบตัวก็มัก ใช้ อคติห รื อ
ความเชื่อฝั งหัวเป็ นตัวชี ้นําเช่นกัน
...ครั ้งที่เป็ นทหารป่ ารบกับรัฐบาลผมเองเคยฆ่างูไปหลายตัว แม้ ทั ้งหมดจะถูกนํามาเป็ น
อาหาร แต่ก็ขอสารภาพอย่างไม่อายว่า การฆ่าของผมไม่ได้ เกิดจากความหิวอย่างเดียว
ลึกๆ แล้ วยังแฝงไปด้ วยความกลัว...หวนนึกไปแล้ วก็อดสงสัยไม่ได้ ว่า แล้ วเรื่องราวอื่นๆ
ในชีวิตเล่าเราเคยปฏิบตั ิต่อมันเหมือนงูมากน้ อยเพียงใด? ผมหมายถึงตัดสินสรรพสิง่ ล่วง
หน้ าด้ วยความเชื่อฝั งหัว มีอคติเต็มเปี่ ยมว่าคนคนนี ้ เหตุการณ์นี ้ สถานที่นี ้ หรือของสิง่ นี ้
ฯลฯ น่าชิงชังรังเกียจ...นึกถึงอดีตต่างๆ ที่ผ่านมาในมุมนี ้แล้ วบางทีผมต้ องรีบหยุด เพราะ
ไม่แน่ใจว่าจะทนมองหน้ าตัวเองได้ ต่อไป...ทําคนอื่นก่อน ปฏิเสธคนอื่นก่อนด้ วยความกลัว
มองคนมองเหตุการณ์บางอย่างในแง่ร้าย...อีกเรื่องหนึง่ ที่ผมขอสารภาพไว้ ในที่นี ้คืองูทกุ ตัว
ที่ผมเคยฆ่าไม่ได้ มีท่าทีคกุ คามผมเลย เขาแค่เลื ้อยผ่านมาใกล้ ๆ...148

แต่ในปั จจุบนั เสกสรรค์เลิกมองงูวา่ เป็ นสิ่งที่น่ากลัวหรือชัว่ ร้ ายแล้ ว และเมื่อต้ องเผชิญหน้ า
กับงูอีกครัง้ ก็เลือกที่จะพูดขอร้ องให้ หลีกทางไปอย่างสันติ
...นึกทบทวนเหตุการณ์ ดแู ล้ วผมอดแปลกใจไม่ได้ ที่ขณะพยายามกันโซเฟี ยให้ ออกห่าง
งูเห่า ผมไม่ได้ ร้ ู สกึ เหมือนสมัยก่อนเลย ผมรู้ดีว่างูชนิดนี ้มีพิษรุนแรงที่สดุ ในโลก แต่ก็ไม่ได้
มองเขาเป็ นสิง่ ชั่วร้ ายน่ารังเกียจหรือแม้ แต่น่ากลัว ตรงกันข้ ามผมเห็นรูปร่างสีสนั ของเขา
แล้ วยังอดชื่นชมไม่ได้ ... “อย่าเบียดเบียนกันเลยลูก พวกเดียวกันทั ้งนั ้น” ผมพูดกับงูเบาๆ
ก่อนที่เขาจะเลื ้อยกลับไปทางสนามหญ้ าหน้ าบ้ านและหายลับไปในความรก จากนั ้นผมก็
อุ้มโซเฟี ยขึ ้นมาพาดไว้ บนบ่าเหมือนกับที่เคยอุ้มเธอมาตั ้งแต่เล็ก รู้ สกึ ตัวเองนํ ้าตาคลอด้ วย
ความปี ติกบั อะไรบางอย่าง...149

นอกจากนําเสนอการกระทําของตนเองโดยเปรียบเทียบให้ เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแล้ ว
เสกสรรค์ยงั นําเสนอสิ่งที่เป็ นในปั จจุบนั ทังในด้
้ านความคิด ลักษณะนิสยั และวิถีปฏิบัติ กล่าวคือ
148

เรื่ องเดียวกัน, 112 - 114.
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เรื่ องเดียวกัน, 114 - 115.
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ในปั จจุบนั นันเสกสรรค์
้
เป็ นเพียงชายชราธรรมดาที่มีโรคประจําตัวและสุขภาพไม่แข็งแรงเหมือน
เช่นในอดีต
...ผมเปรียบเทียบประสบการณ์ ในอดีตกับสภาพปั จจุบนั ของตัวเอง
แล้ วอดรู้สกึ ไม่ได้ ว่า
บางอย่างคงไม่อาจกู้คืน แต่ก็อีกนัน่ แหละ กล่าวอย่างถึงที่สดุ ผมไม่เคยเป็ นคนแข็งแรงและ
ที่ทําอะไรมาได้ บ้างล้ วนไม่ใช่เกิดจากพลังทางกายอย่างเดียว ถึงวันนี ้ความทรุดโทรมป่ วยไข้
ของผมดูจะเป็ นธรรมชาติที่สมเหตุสมผลมากกว่าเรื่องราวแปลกปลอม...ผมใช้ เวลาประมาณ
40 นาทีเดินรอบสนามกีฬาสิบรอบ...ในระหว่างเดินรอบแรกๆ นั ้นผมมักจะนึกถึงความใฝ่ ฝั น
เก่าๆ ที่อยากเป็ นนักมวย ตามมาด้ วยการนึกถึงเหตุการณ์ จริงในชีวิตสมัยที่ผมไม่เคยกังวล
เรื่องความยากลําบาก ส่วนรอบหลังๆ ผมแค่จดจ่ออยู่กบั การก้ าวเท้ าซ้ ายขวาของตนเอง นึก
ไปแล้ วผมอดแปลกใจไม่ได้ ที่ทั ้งความฝั นและความจริงในอดีตของผม ถึงวันนี ้กลับละม้ าย
คล้ ายกัน คือไม่มีอะไรดํารงอยู่ในปั จจุบนั ...150

อีกทังเสกสรรค์
้
ในปั จจุบนั ก็มีแนวความคิดเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่ สามารถตอบข้ อสงสัยที่
เคยมีได้ อย่างครบถ้ วน ฝึ กฝนตนเองกับเรื่ องราวธรรมดาในชีวิตประจําวันอยู่เสมอ เลิกยึดติดกับ
อดีตและปล่อยวาง
เสกสรรค์ท บทวนวิเคราะห์ตนเองเกี่ ยวกับนิ สยั วิถี ปฏิบัติ ในอดีตและปั จจุบัน นําเสนอ
ตนเองโดยเปรียบเทียบให้ เห็นความเปลี่ยนแปลงระหว่างตนเองในอดีตและปั จจุบัน ในด้ านความ
กล้ าหาญเด็ดเดี่ยวและการใช้ อคติตดั สินผู้อื่น นอกจากนันยั
้ งนําเสนอว่าปั จจุบนั ตนเองก็เป็ นเพียง
ชายชราที่ร่างกายไม่แข็งแรง
เนือ้ หาในกลุ่มการทบทวน วิเคราะห์และอธิบายตนเองเป็ นเรื่ องราวที่เสกสรรค์นําเสนอ
ตนเองในลักษณะของการทบทวน วิเคราะห์ตนเองในอดีตทังในด้
้ านความคิดและการกระทํา ไม่วา่
จะเป็ นเรื่องความสัมพันธ์ การถือศักดิ ์ ศรี ความรู้สกึ แปลกแยก การจมอยู่กับความเศร้ าและยึดติด
อดีต การปลีกตัวเข้ าป่ าออกทะเล ขณะเดียวกันก็เปรียบเทียบกับสิ่งที่ตนเองเป็ นในปั จจุบันไปด้ วย
ทําให้ เ ห็น ถึงลักษณะของเสกสรรค์ที่เ ปลี่ย นแปลงไปเนื่องจากเข้ าใจชีวิตมากขึ ้น การนํ าเสนอ
เรื่ องราวดัง กล่าวจึงทํ าให้ เ ห็น ความเป็ น “เสกสรรค์ ประเสริ ฐ กุล ” ทัง้ ในอดีตและปั จ จุบัน ผ่าน
มุมมองที่มีตอ่ ตนเอง
150

เรื่ องเดียวกัน, 50 - 51.
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5. ประเด็นชีวติ ปรัชญา และจิตวิญญาณ
เนื ้อหาในกลุ่มนี ก้ ล่าวถึงความคิดเกี่ยวกับปรัชญา จิตวิญญาณ และแง่คิดเกี่ยวกับชีวิต
นําเสนอในลักษณะของความคิดที่ผา่ นการกลัน่ กรองและตกผลึกทางความคิดแล้ ว ให้ ความสําคัญ
กับการนํ าเสนอความคิดเป็ นหลัก มัก เปรี ย บเที ย บเชื่ อมโยงกับสรรพสิ่งในธรรมชาติ และใช้
การเดินทางเป็ นโอกาสในการพินิจพิจารณาความคิดและเรื่องราวทางจิตวิญญาณ
เนื ้อหาที่วา่ ด้ วยความคิดทางปรัชญา จิตวิญญาณ และแง่คิดเกี่ยวกับชีวิตนัน้ ปรากฏเป็ น
จํานวนมากในเรื่องเล่าผ่านพบไม่ผกู พัน วันที่ถอดหมวก และบุตรธิดาแห่งดวงดาว ซึ่งเป็ นเรื่ องเล่า
ในช่วงท้ าย เนื ้อหาดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี ้
5.1 การเดินทางทําให้ เข้ าใจชีวิต สรรพสิ่งล้ วนมีแง่คิดและคําสอน
5.2 การปล่อยวาง
5.3 สรรพสิ่งเป็ นหนึ่งเดียว สัมพันธ์ และอิงอาศัยซึ่งกันและกัน
5.4 อิสรภาพในตนเอง
5.5 สุข – ทุกข์ในชีวิต
5.6 การเกิดดับของสรรพสิ่ง
5.7 ความไม่เที่ยงแท้ และความว่างเปล่า
5.1 การเดินทางทําให้ เข้ าใจชีวติ สรรพสิ่งล้ วนมีแง่ คดิ และคําสอน
การเดินทางเป็ นโอกาสให้ ผ้ ูเดินทางได้ ค้น พบตัวตนที่ แท้ จ ริ ง และได้ ร้ ูจักตนเองมากขึน้
เนื่องจากเป็ นช่วงเวลาที่ไร้ พนั ธะจากหน้ าที่การงาน และไม่ต้องปฏิสมั พันธ์กบั ผู้คนมากนัก ทําให้ มี
พื ้นที่และเวลาที่จะพูดคุย ทําความเข้ าใจตนเองได้
...เหนือบรรยากาศเปลีย่ วเหงาหรือครึกครื ้นขึ ้นไป ยังมีแก่นแท้ ของการเดินทางซึ่งก็คือการ
พลัดพรากผู้อื่น สิง่ อื่น เพื่อนัดพบกับตัวเอง...จากบ้ านจากคนมาไกล แท้ แล้ วคือการเปลื ้อง
ปลดพันธนาการตลอดจนสิ่งภายนอกของชีวิต อย่างน้ อยที่สดุ ก็ชวั่ คราว...151

การสนทนากับตนเองในระหว่างการเดินทางเช่นนี จ้ ะเกิดขึน้ ได้ ก็ต้องอาศัยความเงีย บ
ความสงบนิ่งของบรรยากาศรอบตัวขณะเดินทาง และจิตใจของผู้เดินทางเองก็ต้องหยุดครุ่นคิด
เกี่ยวกับความทุกข์ ละวางอารมณ์ที่เศร้ าหมองด้ วย
151

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ผ่ านพบไม่ ผูกพัน, พิมพ์ครัง้ ที่ 4 (กรุงเทพฯ: สามัญชน, 2550), 26.
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...ที่กล่าวมาทั ้งหมด แท้ จริงแล้ วมิได้ เป็ นเรื่องความเงียบของบรรยากาศอย่างเดียว หากยัง
มีความนิ่งของตัวตนมาบวกรวมด้ วย ลําพังความเงียบจากสภาวะภายนอกย่อมมิอาจให้
กําเนิดสัมผัสสัมพันธ์ อนั ใด ถ้ า ‘ข้ างใน’ คนเดินทางยังเต็มไปด้ วยเรื่ องรกวิญญาณประเภท
กลัว เศร้ า เหงา รันทด และกดเก็บ ในกรณีเช่นนั ้นความเงียบที่ไม่นิ่งอาจจะยิ่งทําร้ ายคุณ
และเพิ่มเติมความบอบชํ ้าให้ มากกว่าเดิม...152

เมื่อเดินทางด้ วยความนิ่งและความสงบเงียบก็จะทําให้ มองสิ่งต่างๆ เปลี่ยนไปจากเดิม
รับรู้ถึงความงดงาม มองเห็นความหมายและแง่คิดที่แฝงอยู่ในสรรพสิ่งได้ อย่างลึกซึ ้ง
...ไม่ผิดหากจะกล่าวว่า ความเงียบ คือพื ้นที่อนั คราดถางไว้ แล้ วสําหรับการผลิงอกของ
จินตนาการ คือเนื ้อดินอุดมสําหรับการปลูกเพาะความทรงจําที่ดี เมื่อท่านเงียบ สิง่ อื่น
ผู้อื่นย่อมแสดงลีลาการเคลือ่ นไหวออกมาได้ อย่างเต็มที่ แต่ก็อีกนั่นแหละ ความเงียบมิได้
เป็ นแค่นั ้น หากยังเป็ นโอกาสทองที่ท่านจะได้ พดู คุยกับตัวเอง และสือ่ สารกับสรรพสิง่ โดย
ไม่จําเป็ นต้ องผ่านวาจาสามัญ...153

สรรพสิ่งรอบตัวที่ปรากฏขึ ้นระหว่างการเดินทางล้ วนมีความหมาย คําสอน และแง่คิดบาง
ประการซ่อนอยู่ หากผู้เดินทางรู้จกั สังเกต พินิจพิจารณาก็อาจทําให้ เห็นความเป็ นไปของชีวติ อันจะ
นําไปสูก่ ารเข้ าใจความเป็ นจริง แก่นแท้ ของความเป็ นมนุษย์และสัจธรรมของชีวิตได้
...ท่องเที่ยวธรรมดาบางทีกลับเต็มล้ นไปด้ วยเรื่องราวสอนใจ คนเราอาศัยกระจกเงาส่อง
ให้ ร้ ูจกั เรือนร่ างหน้ าตา สรรพสิง่ บนเส้ นทางก็เป็ นดัง่ กระจกเงาส่องสะท้ อนให้ เห็นแง่มุม
ของชีวิต ขึ ้นอยู่กบั ว่าเรารู้จกั อ่านความหมายของมันมากน้ อยเพียงใด รอบข้ างมีคําสอน
รอบตัวมีคําเตือน เพราะฉะนั ้นมิว่าเดินทางใกล้ ไกล ล้ วนให้ ความหมายในการเรียนรู้...154

เสกสรรค์กล่าวถึงการพิจารณาความหมายที่ซ่อนอยู่ในสรรพสิ่งรอบตัวไว้ จํานวนมาก ไม่
ว่าจะเป็ นสิ่งของ ธรรมชาติ หรื อผู้คน ในประเด็นนีผ้ ้ วู ิจัยจะยกมากล่าวถึงพอให้ เห็นเป็ นตัวอย่าง
ได้ แก่ การพิจารณาสะพาน ฤดูกาลในธรรมชาติ และคนข้ างทาง
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เรื่ องเดียวกัน, 100 - 101.
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สะพานนอกจากความหมายในเชิงประโยชน์ใช้ สอยแล้ ว ยังมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์
ด้ วย คือเป็ นสิ่งที่นําพาบุคคลข้ ามพ้ นอุปสรรคหรื อความทุกข์ ซึ่งสะพานที่ว่าจะเป็ นอะไรก็ได้ เช่น
รอยยิ ้มของมนุษย์ หรือสายนํ ้า เป็ นต้ น ซึ่งหากพยายามค้ นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ใน “สะพาน”
เหล่านี ้ก็อาจเข้ าใจสัจธรรมของชีวิตได้
...เหตุหนึง่ ที่ทําให้ สะพานเป็ นสถานที่เร้ าอารมณ์ได้ ก็เพราะการดํารงอยู่ของมันมีทั ้งด้ าน
ที่เป็ นประโยชน์ใช้ สอยและด้ านที่เป็ นสัญลักษณ์...แต่ก็อีกนัน่ แหละ สิง่ ที่ดเู หมือนสะพาน
ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นสะพานเสมอไป และสิง่ ที่ดตู รงข้ าม บางทีอาจกลายเป็ นสะพานได้
ยกตัวอย่างเช่น รอยยิ ้มที่มมุ ปากและปลายตาของใครสักคนอาจพาคุณข้ ามพ้ นความรู้ สกึ
เลวๆ บางอย่างได้ ...155

ฤดูก าลในธรรมชาติก็มีแง่มุมที่ เ ชื่ อมโยงและสัมพัน ธ์ กั บ วัน เวลาของชี วิตเช่น กัน โดย
เสกสรรค์ได้ ก ล่าวถึง ฤดูแล้ งว่า ถึงแม้ จ ะเป็ นฤดูก าลสุดท้ ายของปี เป็ นช่วงเวลาที่ ท รมานและ
ยาวนานแต่ก็มีความงดงามในตนเอง เช่นเดียวกันกับวัยชราซึ่งเป็ นช่วงวัยสุดท้ ายของชีวิต รวมทัง้
ช่วงเวลาที่ประสบกับความยากลําบาก ก็ไม่จําเป็ นต้ องทุรนทุรายกับสภาวะและช่วงเวลาดังกล่าว
...ฤดูแล้ งเป็ นฤดูสดุ ท้ ายของปี และอาจเป็ นฤดูสดุ ท้ ายของคน เพราะฉะนั ้นมันจึงเป็ นห้ วง
เวลาที่ผ่านยากที่สดุ สําหรับผู้ที่ปราศจากการตระเตรี ยม ยิ่งกว่านั ้นฤดูแล้ วยังเป็ นช่วงเวลา
ที่ยาวนาน ดินไร้ นํ ้า ไม้ ไร้ ใบ ผู้คนไร้ ผลผลิตสร้ างสรรค์...แต่ในสภาพที่ผืนฟ้ากร้ าวกันดาร
จิตใจคนไม่จําเป็ นต้ องร้ อนแล้ งตาม ไม่นานไฟป่ าที่ลามลุกอยู่ทุกสันภูจะให้ กําเนิดดินอุดม
สําหรับไม้ รุ่นถัดไป ในขณะที่ชีวิตท่านเริ่ มไร้ ความหมายสําหรับตัวเอง บางทีมนั อาจยิ่งมี
ความหมายสําหรับคนอีกจํานวนมากมาย...156

คนแปลกหน้ าที่ได้ พบระหว่างการเดินทางก็มีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่ กล่าวคือ อาจ
ช่วยกระตุ้นให้ เกิดการขบคิด กระตุ้นจิตสํานึกบางอย่าง เช่น เปรี ยบเทียบแววตาของขอทานกับ
แววตาของตนเอง เห็นเด็กไร้ เดียงสาแล้ วทําให้ หวนนึกถึงความสุขง่ายๆ ที่เคยมี ใบหน้ าของคนชรา
ก็อาจกระตุ้นให้ คิดถึงความไม่ยงั่ ยืนของชีวิต หรือแม้ กระทั่งการได้ สนทนากับคนแปลกหน้ าก็อาจ
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เรื่ องเดียวกัน, 86 - 87.
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เรื่ องเดียวกัน, 167 - 168.
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ได้ รับแง่คิด รวมทังยั
้ งได้ รับมิตรภาพซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงนิสยั บางประการของตนเองด้ วยก็เป็ นได้
เป็ นต้ น
...จริงอยู่ คงเป็ นเรื่องยากสิ ้นดีที่เราจะอ่านความหมายของคนข้ างทางได้ ทะลุปรุโปร่งได้ เท่า
ผู้บรรลุธรรม แต่นนั่ ไม่ได้ หมายความว่าเราควรมองข้ ามทุกคนที่ผ่านมาโดยไม่ได้ นดั หมาย
และยิ่งมิได้ หมายความว่าเราจะเรี ยนรู้อะไรจากปรากฏการณ์เหล่านี ้ไม่ได้ เลย...ใบหน้ าของ
หญิงชราสักคน อาจช่วยกระตุ้นเตือนให้ เห็นความไม่จีรังของเปลือกป้าย...ทั ้งหมดนี ้ไม่ได้
เรียกร้ องสัมพันธภาพที่มากไปกว่าการผ่านพบแล้ วผ่านไป ไม่ได้ เรี ยกร้ องการลงเรี่ยวลงแรง
อันใดมากไปกว่าการครุ่นคิดเล็กๆ กับการเพ่งพินิจการดํารงอยู่ของเพื่อนมนุษย์...157

5.2 การปล่ อยวาง ยอมรับ และอยู่กับปั จจุบัน
ความทุกข์ที่เ กิดขึ ้นในชีวิตส่วนหนึ่งมาจากการยึดติดและฝั ง ใจกับ เรื่ องราวในอดีต ทัง้
ช่วงเวลาแห่งความสุขและความเศร้ า บ่อยครัง้ ที่อดีตอันเจ็บปวดยังส่งผลกระทบต่อจิตใจอยู่เสมอ
เป็ นเพราะยึดติดกับอดีตที่เศร้ าหมองเจ็บปวด เฝ้าคิดคํานึงถึง ทังๆ
้ ที่ชีวิตไม่ได้ มีแต่ความทุกข์เพียง
อย่างเดียว เช่น เดียวกับภาพต่างๆ ในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็ นทะเล ท้ องฟ้า หรื อสายฝน ล้ วนแต่
เปลี่ยนแปลงไปไม่มีฉากใดคงอยู่ตลอดกาล
...คีตรสไพเราะพลิ ้วถูกความเงียบอุ้มประคองมาสูโ่ สตวิญญาณฉันใด ทะเลกลายเป็ นฝน
ได้ ก็เพราะความโล่งว่างฉันนั ้น ว่างจากรูปลักษณ์นิรันดรเพื่อเข้ าสู่นิรันดรอันไร้ รูป ว่างจาก
นิยามในความคิดเพื่อร่วมฉลองอนัตตาในความจริ ง แล้ วเธอเล่าไยตกค้ างอยู่กบั ฉากชีวิต
เพียงหนึง่ เดียว แน่นอน เธอไม่อาจพํานักอยู่บนเส้ นขอบฟ้าโดยลําพัง ไม่ต้องการถูกคุมขัง
อยู่ระหว่างม้ วนคลืน่ ที่กําลังเดินทาง แต่ก็ไม่ประสงค์จะแยกจากสภาพนี ้...158

มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน ไม่ควรยึดติดหรือฝั งใจกับความทรงจําหรือเรื่องราวที่ผา่ นไปแล้ ว ควร
ปล่อยวางและอยู่กบั ปั จจุบนั เช่นนันอดี
้ ตก็จะไม่สามารถสร้ างความเจ็บปวดได้ อีกต่อไป
...เธอมิอาจล้ างใจด้ วยเครื่องแต่งกายสีขาว แต่เธอสามารถชําระจิตใจให้ บริ สทุ ธิ ์ ได้ ด้วย
การพํานักอยู่ในห้ วงยามปั จจุบนั ริ ้วแผลแส้ อดีตมิอาจทําร้ ายเธอได้ อีกต่อไป ขอเพียงเธอ
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113

รู้จกั โบยบินจากหุบห้ วงความทรงจํา และกล้ าดับเปลวไฟแห่งปรารถนาเพื่อจุดประทีปขึ ้น
ภายใน ความทรงจําคือทรัพย์สนิ ที่หยิบยืมจากที่อื่น เธอมิได้ เกิดมาพร้ อมสิง่ นี ้และไม่จําเป็ น
ต้ องท่องโลกพร้ อมกับมัน...159

สําหรับผู้ที่จมอยู่กับความเศร้ า วิธีที่จ ะทําให้ พ้นจากสภาวะนัน้ ควรเริ่ มจากการปรับใจ
ปรับ ความคิด โดยตัง้ คําถามและบอกตนเองว่าไม่จํ าเป็ นต้ องให้ ทุก อย่างเป็ นไปตามที่ ต้องการ
พร้ อมทังพิ
้ จารณาความทุกข์และบาดแผลที่เกิดขึ ้นอย่างมีสติ เรียนรู้จากความเจ็บปวด และปล่อย
วางตัวตน สิ่งที่เคยยึดมัน่ แล้ วอยู่กบั ปั จจุบนั
...บ้ างเห็นฝนต้ องหลัง่ นํ ้าตา กระทัง่ ผ่านมาถึงยามแล้ งหยาดฝนเหือดแห้ ง หยาดนํ ้าตายัง
หลัง่ รินแต่นนั่ มิใช่หนทางแห่งฟ้าดิน และอาจเปลีย่ นโดยปรับใจ ถามว่าเธอเป็ นใครไฉนจึง
ไม่ได้ รับคําอวยพร บางทีสงิ่ ที่ต้องไถ่ถอนอาจมิใช่ทกุ ข์ ระทม หากเป็ นสํานึกแห่งอารมณ์ที่
รักลึกแต่ตัวเอง...ใช่ ถามตัวเองว่าทําไมจึงอยากให้ โลกสยบยอม ทําไมจึงไม่พร้ อมจะข้ าม
พ้ นเวทนา ทําไมไม่มอบตัวให้ บาดแผลโดยจ้ องแลให้ เต็มตา แล้ วร่ายรํากับกาลเวลาเพื่อ
ฟั นฝ่ าทุกผองภัย ...แล้ วเธอจะพบว่าตัวตนที่ปลดวางคือบาดแผลที่ปล่อยปลง...160

นอกจากจะปลดเปลื ้องอดีตที่เจ็บปวดได้ แล้ ว การอยู่กับปั จจุบันยังทําให้ ได้ เห็นถึงความ
เป็ นมายา ความแปรเปลี่ยนที่ไม่ยงั่ ยืน และความชัว่ คราวของชีวิต
...เธอแค่เห็นสิง่ ที่เห็น ระหว่างห้ วงลมหายใจ แม้ ในยามที่จากไปก็จะเห็นเป็ นธรรมดา เธอ
จะเห็นความไม่มีและเห็นความไม่จริง เห็นตัวเองเป็ นสรรพสิง่ ที่เคลือ่ นผ่านท้ องนภา เห็น
รูปลักษณ์แห่งมายาที่แปรเปลีย่ นชัว่ นิรันดร์ เห็นชีวิตเป็ นเพียงฝั นเมื่อตื่นขึ ้นก็จบลง...161

5.3 สรรพสิ่งเป็ นหนึ่งเดียว สัมพันธ์ และอิงอาศัยซึ่งกันและกัน
สรรพสิ่งล้ วนเป็ นหนึ่งเดียวกันและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และไม่สามารถแยกออก
จากกันได้ อย่างอิสระ ไม่วา่ จะเป็ นสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ ดังเช่นภูเขากับที่ราบ มนุษย์จะเห็นความ
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สูงส่งของภูเขาได้ ก็ตอ่ เมื่อมีที่ราบ มีความตํ่าเตี ้ยให้ เปรี ยบเทียบ เช่นนัน้ แล้ วจึงไม่อาจหมิ่นแคลน
สิ่งที่ต้อยตํ่ากว่าได้
...เธอไม่ร้ ูว่าที่ราบกับขุนเขาคือคําไขปริศนาของปุจฉาร่วม บางครั ้งที่ราบป้อนคําถาม
ขุนเขาให้ คําตอบ ขุนเขามีคําตอบก็เพราะที่ราบตั ้งคําถาม ขาดสิง่ หนึง่ ก็ไม่มีอีกสิ่งหนึง่
เพราะทั ้งสองภูมิลกั ษณ์ล้วนเป็ นหนึง่ วรรคในหนึง่ บทของลํานําฟ้า เธอไม่ร้ ูว่าไร้ ที่ราบก็
ไม่มีขนุ เขา หากปราศจากขุนเขาที่ราบย่อมไม่อาจปรากฏตัว ในทางกลับกันถ้ าเธอมอง
เห็นที่ราบอยู่ในความเป็ นขุนเขาเธอย่อมเห็นขุนเขาอยู่ในที่ราบ ตํ่าอยู่ในสูง สูงอยู่ในตํ่า
และไม่ว่าทําอะไรที่ไหนเธอย่อมป่ ายปี นสู่ ‘ยอดเขา’ ได้ เสมอ...162

สถานการณ์เลวร้ ายกับเรื่องราวดีงามก็เช่นเดียวกันที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เพราะ
มีสภาวะเลวร้ ายจึงทําให้ มีเรื่องดีงามเกิดขึ ้น เช่น เมื่อได้ ผา่ นความผิดพลาด เผชิญกับการสูญเสีย
มาก็อาจทําให้ เป็ นคนที่มีเมตตากรุณามากยิ่งขึ ้น กระทัง่ ผ่านสภาวะแวดล้ อมที่โหดร้ ายทารุณ ผ่าน
แดด ลม พายุฝน ก็ยิ่งทําให้ แข็งแกร่งทังร่้ างกายและจิตใจ
...มีแต่ในสถานที่ตํ่าต้ อยและสถานการณ์ ตํ่าช้ า ความสูงส่งจึงปรากฏ ดังเช่นบัวงามผุด
กําเนิดจากโคลนตม และศาสดากําเนิดจากวงวัฏแห่งกรรมเวร เพราะผ่านแสงแดดแผด
กล้ าและสายฝนโชกชื ้น เธอจึงอาจสร้ างวิมานจิตไร้ ร้อนหนาว เพราะเคยผ่านสมรภูมิแห่ง
ผิดถูก เคยอาศัยเลือดนํ ้าตาล้ างแผลใจ เธอจึงได้ ผลิงามเป็ นนักรบแห่งมหากรุณา เพราะ
เคยลิ ้มรสแส้ อธรรม เคยชิมบาปของผู้อื่น เธอจึงได้ เติบใหญ่เป็ นคนของฟ้าดิน สรรพสิง่
สรรพสัตว์ สรรพคุณ ล้ วนถักทอเป็ นสายใย...163

ชีวิตหนึ่งกําเนิดขึ ้นและดํารงอยู่ได้ ด้วยการอิงอาศัยสิ่งอื่นๆ ซึ่งกันและกัน เพื่อให้ อยู่รอด
และเจริญเติบโต ดังเช่นเมล็ดข้ าวที่ต้องอาศัยแสงแดด นํ ้าฝน และผืนดินกว่าที่จะกลายมาเป็ นข้ าว
สําหรับหล่อเลี ้ยงชีวิต มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน ด้ วยเหตุนี ้มนุษย์จึงไม่ควรแยกตนเองออกจากสิ่งต่างๆ
และพึงใช้ ชีวิตให้ มีคณ
ุ ค่ามากที่สดุ
...เดินทางต้ องมีทิศ ใช้ ชีวิตต้ องมีค่า เพราะทั ้งหมดมีราคาอันเอกภพประคับประคอง ภายใต้
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แสงตะวัน เธอได้ แบ่งปั นจากชีวิตอื่น กินจากนาหลายผืน ดื่มจากหลายสายธาร เธออาศัย
ผู้คน เพื่อให้ ตนอยู่รอด เธอเติบโตในอ้ อมกอดแห่งสุญตาราม ทั ้งโลกคือมาตุคาม ทั ้งเอกภพ
คือปิ ตุภูมิ...164

เมื่อทุกสิ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ อย่างอิสระแล้ ว การ
กระทําของตนเองไม่วา่ ดีหรือร้ ายก็ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่นด้ วยเสมอ เช่น รอยยิ ้มของคนคนหนึ่ง
อาจทําให้ ผ้ อู ื่นที่ได้ เห็นคลายเศร้ าได้ เช่นเดียวกันกับการฆ่าผีเสื ้อแม้ เพียงตัวเดียว ก็อาจเป็ นการ
ทําลายทุ่งดอกไม้ ไปด้ วย เป็ นต้ น ดังนัน้ มนุษย์จึงควรตระหนักถึงความสัมพันธ์และผลกระทบที่จะ
ส่งถึงกัน ไม่วา่ ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง หรือมนุษย์กบั ธรรมชาติ
...นกน้ อยในป่ าใหญ่อาศัยไม้ กิ่งเดียวเป็ นบ้ าน แต่มนั ต้ องเชื่อมร้ อยกับป่ าไพรเพื่อให้ ได้
รู้สกึ มีรวงรัง เธอเองก็เช่นกัน พึงเชื่อมโยงกับเพื่อนมนุษย์เพื่อค้ นหามาตุภูมิ...เธอมิอาจฆ่า
ผีเสื ้อโดยไม่ทําร้ ายทุ่งบุปผา และทุกครั ้งที่ป้อนปั นให้ นกกา เธอย่อมอวยพรให้ ป่าดง ชีวิต
อื่น ชีวิตเรา ชีวิตเขา ชีวิตเธอ ชีวิตเดียว...165

5.4 อิสรภาพในตนเอง
การกระทําหรื อพฤติกรรมบางอย่างของมนุษย์บางครัง้ ก็ไ ม่ได้ เกิดขึ ้นจากความต้ องการ
ของตนเอง หากแต่เป็ นการทําตามความคาดหวังหรื อความต้ องการของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็ นพ่อแม่
หรื อ ผู้ค นรอบข้ า ง ซึ่ ง เมื่ อ ทํ า ตามก็ ร้ ู สึก อึด อัด แต่ห ากปฏิ เ สธก็ อ าจถูก ต่อ ต้ า นหรื อ ไม่ไ ด้ รั บ
การยอมรับได้
...คนเราเกิดมามีชีวติ กี่สว่ นเสี ้ยวเป็ นตัวของตัวเอง หลายอย่างทําไปเพื่อสนองความคาดหวัง
ของผู้อื่น หรือไม่ก็เพื่อประชดต้ านข้ อเรี ยกร้ องที่สนองไม่ได้ เท่านั ้นยังไม่พอบ่อยครั ้งที่คนชอบ
คนชังซึง่ เคยคาดหวังหรือหยามหมิ่นล้ วนแยกจากไปหมดแล้ ว แต่เราก็ยังคงทําทุกอย่างตาม
แรงกดดันทีต่ กค้ างโดยมิกล้ าเปลีย่ นแปลง ด้ วยเหตุนี ้ในแง่หนึ่งใช่หรือไม่ว่าชีวิตของทุกท่าน
เหมือนมีคนแอบ ‘สัง่ การ’ อยู่หลายคน...166
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วันที่ถอดหมวก, 18.
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คนส่วนใหญ่ในสังคมปั จ จุบัน ก็ต กอยู่ในสภาพที่ขาดอิสรภาพในชี วิต ไม่สามารถเลือก
หน้ าที่การงานหรือเลือกทางเดินชีวิตได้ อย่างที่ต้องการ อีกทังไม่
้ เคยได้ สนทนากับตนเอง ทําให้ แม้
จะมีความเป็ นอยู่ที่ดี มีความมัน่ คง แต่ก็ร้ ูสกึ เหมือนชีวิตยังขาดบางสิ่งบางอย่างอยู่เสมอ และไม่มี
ความสุขที่แท้ จริง
...แม้ เฉลีย่ ชนคนปานกลางก็เถอะ ความมัน่ คงที่แลกมาด้ วยอิสรภาพ ถึงที่สดุ แล้ วก็ไม่เคย
นํามาซึง่ ความมัน่ ใจ ต่อให้ มีกินมีใช้ บางอย่างยังขาดแคลน เธอกลายเป็ น ‘มนุษย์มือสอง’
มีไว้ สนองตัณหาผู้อื่น เป็ นสัตว์พาหนะที่หวั ใจถูกข่มขืน จะนัง่ จะยืนล้ วนต้ องก้ มค้ อมยอม
จํานน ใช่หรือไม่ว่าทุกวันเธอไม่เคยเลือกเส้ นทางไปทํางานได้ อย่าว่าแต่จะเลือกเส้ นทาง
ชีวิต หลายคนกลายเป็ นแค่เครื่องมือการผลิต บางคนติดอยู่ในห้ องห้ องเดียว ตกเย็นคลาน
กลับบ้ านช่องเคหา ไม่มที ั ้งเรี่ยวแรงและเวลาที่จะสนทนากับตัวเอง...167

การจะพ้ นจากสภาวะดังกล่าวได้ ต้องเริ่มจากภายในจิตใจ โดยเริ่ มจากการปรับความคิด
ของตนเอง คือ เลือกทําในสิ่งที่รักจริงๆ โดยไม่คํานึงถึงเรื่ องค่าตอบแทน และพร้ อมเผชิญหน้ ากับ
อุปสรรค ความยากลําบากบนเส้ นทางที่เลือกนี ้อย่างกล้ าหาญ
...ข้ อแรก อย่าได้ เลือกทางที่ผ้ อู ื่นกําหนด ไม่ว่าจะดูสวยสดแค่ไหน เธอพึงเลือกทางที่ตัวเอง
พร้ อมมอบใจแม้ จะไร้ สิ่งตอบแทน ตราบใดที่รักในสิง่ ที่ทํา ตราบนั ้นจะได้ ทําในสิง่ ที่รักต่อให้
ชีวิตต้ องแตกหักก็ยงั มีความหมายให้ จดจํา ข้ อสอง ต้ องกล้ าหาญ เพราะในโลกไม่มีใครถูก
รุกรานเท่ากับวิญญาณแห่งอิสระจํานง บางครั ้งเธออาจถูกหยามหยัน บางวันเธออาจถูกมุ่ง
ร้ ายกระทัง่ บางทีตกอยู่ในห้ วงอันตราย หลายคนอยากให้ เธอแพ้ พ่ายเพียงเพื่อความพอใจ...168

สาเหตุที่มนุษย์มกั ทําตามความปรารถนาของผู้อื่นนัน้ ก็เป็ นเพราะต้ องการบางอย่างจาก
บุคคลเหล่านันเช่
้ นกัน ซึ่งอาจจะเป็ นความรัก เงินทอง หรือการเป็ นที่ยอมรับของผู้คน
...ทุกคนคงต้ องเริ่มต้ นด้ วยการสํารวจตัวเองว่า ที่ยอมให้ ความต้ องการของผู้อื่นมากดดันนั ้น
ลึกๆ แล้ วเป็ นเพราะมุ่งหวังสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็ นวัตถุเงินทอง ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต หรือ
ความรัก การยอมรับ และความเข้ าใจ ฯลฯ จากนั ้นจะพบว่าในทุกกรณีล้วนเป็ นท่านนัน่ แหละ
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, บุตรธิดาแห่ งดวงดาว, 56 - 57.
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เรื่ องเดียวกัน, 58.
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ที่ยอมเสียอิสรภาพเพื่อแลกกับบางสิง่ บางประการ...169

ดังนัน้ หากเลิกต้ องการสิ่งดังกล่าว หยุดเรียกร้ องสิ่งต่างๆ จากผู้อื่น ก็จะไม่มีผ้ ใู ดกดดันได้
นอกจากจะมีอิสรภาพในตนเองแล้ วยังสามารถสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นได้ ดีและบริสทุ ธิ ์ ใจยิ่งขึ ้น
ด้ วย เพราะเป็ นการปฏิบตั ิตอ่ กันโดยที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน
...ใช่หรือไม่ว่าเมื่อเลิกต้ องการสิง่ ต่างๆ จากผู้อื่น ท่านย่อมก้ าวพ้ นโซ่ตรวนภายนอกและ
เมื่อเลิกยึดติดในความต้ องการของตัวเอง ท่านย่อมหลุดพ้ นจากพันธนาการภายในชีวิต
เช่นนี ้หากไม่เรี ยกว่าอิสรภาพ ย่อมไม่ทราบว่าจะเรี ยกมันว่ากระไร จากนั ้นเมื่อเริ่ มทบทวน
ความสัมพันธ์ ทั ้งปวง ท่านจะพบว่าตัวเองสามารถสร้ างความสัมพันธ์ กบั ผู้อื่นได้ ด้วยความ
โปร่งโล่งมากกว่าเดิม ทุกอย่างเป็ นเรื่องจริงแท้ รักเพราะอยากรัก ให้ เพราะอยากให้ เพราะ
ไม่หวังจะได้ สิ่งใดกลับมา...170

5.5 สุข - ทุกข์ ในชีวติ
ในชีวิตของมนุษย์มีทัง้ ความสุขและความทุกข์เกิดขึ ้นสลับหมุนเวียนกันไป เป็ นความไม่
เที่ยงแท้ และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
...ผมชักเชื่อแล้ วว่านรกมีจริง ฝนตก เห็บกัด นํ ้าป่ าคุกคาม และท้ องร่วงในเวลาเดียวกัน...
ตีห้าทุกคนหลับใหลกันหมดแล้ ว ผมพบว่าตัวเองเดินเลาะริ มนํ ้าอยู่คนเดียว ดาวบนฟ้าปราย
แสงให้ เห็นเป็ นกลุม่ ๆ บรรยากาศรอบตัวเปลีย่ นเป็ นสงัดนิ่งและชื่นเย็น ผมอดรู้สกึ ไม่ได้ ว่า
ชัว่ โมงที่เราไม่ร้ ูจกั ไม่จําเป็ นต้ องเลวร้ ายเสมอไป บางทีนี่อาจจะเป็ นเสน่ห์ของอนิจจัง...171

ชี วิ ต มี ทัง้ ด้ า นดี แ ละด้ า นร้ ายให้ ต้ อ งเผชิ ญ สุข และทุก ข์ เ ป็ นสิ่ ง เดี ย วกัน และเกิ ด ดับ
หมุนเวียนกันไป แต่ในเรื่องร้ ายก็ยงั อาจได้ พบกับเรื่องราวดีๆ เช่น เมื่อรู้สึก เหงา โดดเดี่ ยว อาจได้
เห็นคุณค่าของความเงียบและทําให้ เข้ าใจตนเองและสิ่งต่างๆ มากขึ ้น หรื อในยามที่พ่ายแพ้ แล้ ว
ออกเดินทางก็อาจได้ พบกับความงดงามและเห็นคุณค่าของธรรมชาติกว่าที่เคยเป็ น เป็ นต้ น
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วันที่ถอดหมวก, 20 - 21.
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เรื่ องเดียวกัน, 21.
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วิหารที่ว่างเปล่ า, 84.
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...เรื่องราวร้ าวรันทดคงไม่หมดเพียงแค่นี ้ เพราะด้ านร้ ายเป็ นส่วนหนึง่ ของด้ านดี ถึงอย่างไร
โลกนี ้ก็มีฤดูกาล แต่ว่าในห้ วงยามแห่งความพ่ายแพ้ บางทีเธอจักแลเห็นคุณค่าของราตรี
ดึกสงัดนํ ้าค้ างพราว และแฉกดาววูบไหวในนํ ้าตา ณ หยดนั ้นของกาลเวลา เธออาจมอบ
ศรัทธาให้ จกั รวาล เธออาจแลเห็นคุณค่าของความเงียบขณะลงลึกสูห่ ้ วงเหงาโดยลําพัง
เธอเริ่มเข้ าใจความเป็ นเรา ที่มิใช่แค่เขาบวกกับเธอ...172

เมื่อชีวิตมีทงสองด้
ั้
าน หากปรารถนาที่จะพบแต่ความสุขและเรื่องราวที่สวยงาม ก็ย่อมทํา
ให้ เกิดความทุกข์ ดังนัน้ จึงไม่ควรฝื นต้ านทานหรื อพยายามหลีกหนี เพราะจะยิ่งทําให้ ทุรนทุราย
และเป็ นทุกข์มากยิ่งขึ ้น เหมือนเช่นการจุดตะเกียงในความมืดที่กลับยิ่งทําให้ มืดและมองไม่เห็น
ทางมากกว่าเดิม ดังนัน้ มนุษย์ต้องกล้ าเผชิญหน้ ากับทุกๆ ด้ านและฟั นฝ่ าไปให้ ได้ และพยายาม
อยู่กบั ความเป็ นจริง
...เมื่อเอ่ยถึงความมืด หลายท่านอาจนึกขยาดหวาดหวัน่ บางคนสัน่ สะท้ านจากจินตนาการ
เลวร้ าย และมีอยู่ไม่น้อยปฏิเสธที่จะอยู่กบั ความมืดโดยสิ ้นเชิง แต่โดยธรรมชาติของความมืด
จะยิ่งมืดมากกว่าเดิม เมื่อใดก็ตามที่เธอขืนต้ านต่อมัน ยิ่งจุดไต้ ตามตะเกียงยิ่งจะมองไม่เห็น
ทาง ยิ่งสร้ างจินตนาการถอยห่าง จะยิ่งน่าสะพรึงกลัว มีแต่เป็ นหนึง่ เดียวกับกลางคืนโดยไม่
ฝื นเป็ นตรงข้ าม จึงจะเห็นทั ้งความงามและความจริงแห่งราตรี...173

5.6 การเกิดดับของสรรพสิ่ง
สรรพสิ่งล้ วนต้ องเผชิญกับการเกิดและดับสูญอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น ไม่ว่าจะเป็ นสิ่งมีชีวิต
เช่นมนุษย์ หรือสิ่งที่ไร้ ชีวิตเช่นดวงดาว อาณาจักร หรืออารยธรรม ทัง้ การเกิดและดับเป็ นสัจธรรม
ของสรรพสิ่งซึ่งมนุษย์ควรตระหนักในความจริงดังกล่าว
...ในเมื่อดวงจันทร์ ยงั สัน่ ส่ายเพราะแรงกระแทกจากอุกกาบาต ดาวอังคารอาจจะสูญเสีย
ปั จจัยที่เอื ้อต่อชีวิตทั ้งปวงด้ วยสาเหตุเดียวกัน ...สิง่ ที่เกิดขึ ้นกับดวงจันทร์ และดาวอังคาร
จะไม่เกิดขึ ้นกับเราบ้ างเชียวหรือ? แน่นอนฉากโหดร้ ายที่สดุ ในจินตนาการของมนุษย์ ก็คือ
การสิ ้นสุดของทุกสิง่ ทุกอย่างในชัว่ พริบตาเดียว มันไม่ใช่การเกิดดับของปั จเจกบุคคลที่
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, บุตรธิดาแห่ งดวงดาว, 68.
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เรื่ องเดียวกัน, 83.
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เวียนว่ายอยู่ในวงวัฏเท่านั ้น หากเป็ นการสิ ้นสุดของวงจรชีวิตทุกรูปแบบพร้ อมๆ กัน...174
...ในทางตรงกันข้ าม เราก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะปฏิเสธได้ ว่าเราเป็ นส่วนหนึง่ ของวิถีอนั มีเกิด
มีดบั เป็ นส่วนหนึ่งของเอกภพอย่างเลีย่ งไม่พ้น เหนือรัฐธรรมนูญยังคงมีกฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาติซึ่งไม่อนุญาตให้ ใครต่อรองแก้ ไขได้ แม้ เพียงหนึง่ มาตรา ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเรา
จะเผชิญกับสัจธรรมดังกล่าวด้ วยมุมมองเช่นใด มองความตายที่ถกู กําหนดไว้ ของแต่ละ
คน และมองความตายที่อาจเกิดขึ ้นได้ ทุกเวลานาทีของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เราสังกัด ใช่ มอง
การแปรผันไม่เที่ยงแท้ ของทุกสิง่ ทุกอย่าง บางทีมีแต่เราต้ องเพ่งพินิจสภาพเหล่านี ้อย่างไม่
หลบตาเท่านั ้น จึงจะค้ นพบว่าตัวเองควรมีชีวิตอยู่แบบไหน อย่างไร...175

5.7 ความไม่ เที่ยงแท้ และความว่ างเปล่ า
ชีวิตทุกชีวิตล้ วนเป็ นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ และเป็ นวัฏจักรที่สดุ ท้ ายแล้ วย่อมกลับคืนสูค่ วามว่าง
เปล่าอีกครัง้ ไม่มีสิ่งใดดํารงอยู่ได้ ตลอดไป
...เธอจักต้ องแยกจากทุกสิง่ ที่ล้นเกิน เธอจักต้ องเผชิญ ‘การสูญเสีย’ ราวไม่เคยมี ด้ วยสํานึก
ว่ามาจากปฐพี ย่อมต้ องเป็ นเรื่องดีที่จะได้ กลับคืนไป...ไม่มีแผ่นดินใดที่เธอต้ องถือครอง แม้
จับจองไว้ ในใจยังไม่ควร นี่คือเรื่องที่น่าจะทบทวนหากคิดได้ ทนั เวลา ใจของเธอต่างหากที่
เป็ นดินแดนลึกลับที่เธอควรกลับไปค้ นหา ใช้ ใจปล่อยใจจากเวทนา สูเ่ มตตาสูร่ ักและการุ ณย์...176

การมองโลกแบบขยายกรอบคิด มองความเป็ นไปของสรรพสิ่งในลักษณะองค์รวม มอง
แบบไม่แยกส่วน จะทําให้ เห็นความเป็ นไปของชีวิตในเรื่องอนิจจังและอนัตตา
...ผมเอาเรื่องที่คยุ กับลูกมาคิดต่อโดยถามตัวเองว่า ถ้ าเราขยายกรอบคิดให้ กว้ างออกไป
เรื่อยๆ ท้ ายที่สดุ มันจะครอบคลุมพื ้นที่ขนาดไหนและกาลเวลาที่ยาวนานเพียงใด จากนั ้น
เราจะมีข้อสรุปเกี่ยวกับโลกและชีวิตว่าอย่างไร นึกไปนึกมาอยู่พกั ใหญ่ผมก็พบว่าอันที่จริง
การมองโลกจากมุมกว้ างสุดเท่ากับการไม่มี ‘กรอบ’ จํากัดในทางความคิดนัน่ เอง ...ครับ
เท่าที่ผมเข้ าใจ ทางธรรมคงไม่ใช่อะไรอื่น หากคือการมองโลกในระดับองค์รวม เพราะมี
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วิหารที่ว่างเปล่ า, 122.
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เรื่ องเดียวกัน, 125.
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, บุตรธิดาแห่ งดวงดาว, 130.
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แต่ภาพใหญ่ในระดับนี ้เท่านั ้น เราจึงจะเห็นความเป็ นอนิจจังและอนัตตาของสรรพสิ่ง...177

กลุม่ เนื ้อหาประเด็นเกี่ยวกับชีวิต ปรัชญา และจิตวิญญาณเป็ นประเด็นทางความคิดของ
เสกสรรค์ที่เกิดขึ ้นจากการผ่านประสบการณ์ชีวิต การทบทวน ใคร่ครวญชีวิต และสิ่งรอบตัวขณะ
เดินทาง ซึ่งแง่มมุ ทางความคิดดังกล่าวก็มีสว่ นต่อการรับรู้และเห็นความเป็ นเสกสรรค์ด้วยเช่นกัน
เนื ้อหาที่นําเสนอในเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตทัง้ 11 เล่ม ประกอบด้ วยกลุ่มเนือ้ หา 5
กลุ่ม คือ 1. ประวัติ เรื่ องราวชี วิตของตนเอง 2. บันทึกการเดิน ทางและการใช้ ชีวิตกลางแจ้ ง 3.
ทัศนะต่อประเด็นต่างๆ 4. การทบทวน วิเคราะห์ และอธิบายตนเอง 5. ประเด็นปรัชญา ชีวิต และ
จิ ตวิญ ญาณ เนื อ้ หาดัง กล่าวมีผลทํ าให้ ผ้ อู ่านรั บ รู้ ความเป็ นเสกสรรค์ทัง้ จากการกระทํ าและ
ความคิดภายใต้ บริ บทและเหตุการณ์ที่เสกสรรค์เลือกมานําเสนอ กล่าวได้ ว่าเนือ้ หาเป็ นวัตถุดิบ
สํา คัญ ที่ ทํ า ให้ เกิ ด ภาพตัว แทนซึ่ง เป็ นภาพจํ า ลองของเสกสรรค์ อัน จะนํ า ไปสู่ก ารประกาศ
อัตลักษณ์ “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” ให้ สงั คมได้ รับรู้
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วันที่ถอดหมวก, 74.

บทที่ 4
อัตลักษณ์ ของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลในเรื่องเล่ าจากประสบการณ์ ชีวติ
เสกสรรค์ ประเสริฐกุลประกอบสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์ของตนเองผ่านภาพตัวแทนใน
เรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิต เพื่อแสดงให้ เห็นความเป็ นตนเองในแง่มมุ ต่างๆ โดยอัตลักษณ์ที่
สร้ างและนําเสนอนันก็
้ มีความหลากหลาย และเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงได้ ตามปั จจัยต่างๆ ผู้วิจัยจึง
จะแยกพิจารณาอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ที่ปรากฏในเรื่ องเล่าเป็ น 2 ประเด็น ได้ แก่ อัตลักษณ์ของ
เสกสรรค์ในแต่ละช่วงชีวิต และความเลื่อนไหลของอัตลักษณ์
1. อัตลักษณ์ ของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลแต่ ละช่ วงชีวติ
เนื่องจากเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตเป็ นการนําเรื่องราวชีวิตของเสกสรรค์มานําเสนอ
เป็ นการมองชีวิตตนเองในแต่ละช่วง กล่าวได้ วา่ เป็ นการประกาศอัตลักษณ์ตนเองในแต่ละช่วงชีวิต
ผู้วิจัยพิจารณาและแบ่งช่วงชีวิตของเสกสรรค์ออกเป็ น 4 ช่วง โดยพิจารณาจากวัยและสถานะ
บทบาทของเสกสรรค์ในสังคม อัตลัก ษณ์ ที่ปรากฏในแต่ละช่วงวัย มีห ลากหลายด้ าน ผู้วิจัยจะ
นําเสนอเรี ย งลําดับตามปริ มาณการปรากฏมากน้ อย อัตลัก ษณ์ของเสกสรรค์แต่ละช่วงชีวิตมี
ดังต่อไปนี ้
1.1 อัตลักษณ์ในวัยเด็ก
1.2 อัตลักษณ์ในวัยหนุ่ม
1.3 อัตลักษณ์ในวัยกลางคน
1.4 อัตลักษณ์ในวัยชรา
1.1 อัตลักษณ์ ในวัยเด็ก
ชีวิตในวัย เด็ก คือ ชีวิตช่วงวัยเด็กที่ เสกสรรค์ใช้ ชี วิตกับครอบครัวที่บ้ านเกิด ในจังหวัด
ฉะเชิง เทรา เป็ นชีวิตในช่วงที่เ สกสรรค์อาศัย อยู่กับครอบครัวและใกล้ ชิดกับ วัด เรี ย นหนังสือที่
โรงเรี ย นใกล้ บ้ าน จนกระทั่ง แยกจากครอบครั วไปชี วิ ต ในกรุ ง เทพมหานครเพื่ อ ศึก ษาต่อ ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อัตลักษณ์ที่ปรากฏในวัยเด็ก ได้ แก่
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1.1.1 เสกสรรค์ คือ คนยากไร้
1.1.2 เสกสรรค์ คือ คนรักความถูกต้ อง กฎ กติกา
1.1.1 เสกสรรค์ คือ คนยากไร้
เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล คือ ผู้ยากไร้ มีความเป็ นอยู่และดําเนินชีวิตอย่างลําบาก
อัตลักษณ์ด้านนี ป้ รากฏผ่านภาพตัวแทนของเสกสรรค์ที่ เป็ นคนต่างจังหวัด มีวิถี ชีวิตอย่างเด็ก
ต่างจังหวัดที่คลุกคลีเล่นสนุกกับ “ดินทราย” และธรรมชาติรอบตัว เช่น การตกปู เล่นสนุกกับปลา
อีจงั โม่งซึ่งมีลกั ษณะตลกน่าขบขัน มีมมุ โปรดส่วนตัวเป็ นเข่งบรรจุเศษเสื ้อผ้ าเก่าสําหรับซุกนอน
หลบลมหนาว เป็ นต้ น นอกจากนันเสกสรรค์
้
ยงั เคยผ่านการเป็ น “เด็กวัด” เนื่องจากตามไปอยู่กับ
ตาที่บวชเป็ นพระ ใช้ ชีวิตอยู่ที่วดั และคอยปรนนิบตั ิรับใช้ หลวงตา
เสกสรรค์อยู่ในครอบครัวหาเช้ ากินคํ่า กล่าวคือ พ่อเป็ นช่างเครื่ องในเรื อประมง
ส่วนแม่ขายผลไม้ ที่ตลาด เมื่อพ่อตกงานแม่ก็กลายเป็ นผู้รับหน้ าที่ห าเลี ้ยงครอบครัวที่มีสมาชิ ก
จํานวนมากแต่เพียงลําพัง จะเห็นได้ ว่าสถานะทางการเงินของครอบครัวเสกสรรค์อยู่ในสภาวะที่
ค่อนข้ างลําบากอยู่เสมอ
...มีอยู่ช่วงหนึง่ แม่ของผมไม่มีแม้ แต่ทนุ ที่จะซื ้อผลไม้ มาขาย หรือเช่าแผงลอยในตลาดสด
ประจําตําบล แม่มีรายได้ เพียงแค่วนั ละห้ าสิบบาทจากการขายนํ ้าแข็งใส่นํ ้าหวาน และขนม
ปั งปิ ง้ อยู่บริเวณคิวรถสองแถว...ผมกลายเป็ นเด็กโตที่สดุ ในบ้ าน และเมื่อรวมกับน้ องอีกสาม
คนก็กลายเป็ นปากท้ องที่แม่จะต้ องหาอะไรสักอย่างที่มนั ย่อยได้ มาเติมให้ เต็มอยู่ทกุ วี่วนั ...1

ครอบครัวของเสกสรรค์มีฐานะยากจน ทําให้ ความเป็ นอยู่ค่อนข้ างลําบากและ
มักจะประสบกับ ปั ญหาเรื่ องค่าใช้ จ่ายอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นด้ านที่อยู่อาศัย อาหารการกิน และ
การศึกษา
ในด้ านที่อยู่อาศัย บ้ านของเสกสรรค์ปลูกสร้ างขึ ้นในบริ เวณที่เป็ นป่ าชายเลน มี
สภาพชื ้นแฉะอยู่เสมอ อีกทังไม่
้ ได้ เป็ นพื ้นที่ในกรรมสิทธิ ์ ของตนเอง แต่เป็ นพืน้ ที่รกร้ างของผู้อื่นซึ่ง
ต้ องจ่ายค่าเช่าที่ดินเพื่อมาปลูกบ้ าน
...เรากําลังย้ ายออกจากห้ องแถวไม้ ข้างตลาด ไปปลูกโรงหลังคาจากบนพืน้ ที่รกร้ างของ

1

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เดินป่ าเสาะหาชีวติ จริง, 21.
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ผู้มีอันจะกินคนหนึ่ ง เขาคิดค่าเช่าเป็ นรายปี ในราคาที่ไม่แพงนัก แต่ก็นบั เป็ นผลประโยชน์
ครั ้งแรกที่จะได้ จากแผ่นดินผืนนี ้ ที่ผ่านมามันเป็ นเพียงส่วนหนึง่ ของป่ าชายเลน เป็ นที่อยู่ของ
ปูแสมและปลาอีจงั รกไปด้ วยกระบูน โกงกาง และเถาวัลย์ นํา้ ขึน้ ก็ท่วมเจิ่ง นํา้ ลงก็
แฉะลุ่ม...2

บ้ านหลังนี ้สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้ องลงแรงช่วยกันสร้ างขึ ้นมาเองโดยได้ รับ
ความอนุเคราะห์จากผู้อื่นทังในด้
้ านแรงงานซึ่งส่วนหนึ่งก็ “...ว่าจ้ างคนยากไร้ ด้วยกัน...”3 มาช่วย
และในด้ านวัสดุสําหรับที่ใช้ สร้ างบ้ านก็ได้ รับเสาไม้ และตอม่อเก่าของย่ามาสร้ างด้ วยเช่นกัน
สมาชิกภายในบ้ านต้ องอยู่รวมกันอย่างแออัดเนื่องจากพืน้ ที่ สําหรับใช้ นอนนัน้
คับ แคบเกิน ไปสําหรับคนจํ านวนแปดคน จึงต้ องจัดสรรปั นส่วนพื น้ ที่ เท่าที่ มีอยู่ใ ห้ ลงตัว อีก ทัง้
ครอบครัวของเสกสรรค์ก็ยงั คงใช้ ตะเกียงแม้ วา่ ที่ชมุ ชนแห่งนันจะมี
้
ไฟฟ้าใช้ มานานแล้ วก็ตาม
...เราเอากระดานเก่ ามาทําเป็ นยกพืน้ สําหรั บให้ ทุกคนนอน มันแคบพอๆ กับเวที
ลําตัดตามงานวัด สายมุ้งระโยงระยางในยามคํ่าคืนทําให้ เราดูเหมือนผู้ลภี ้ ัยที่ซุกหัว
นอนหลบฝั นร้ ายในยามตื่น แม่ ยาย และน้ องสาวยึดครองเนื ้อที่สว่ นใหญ่ของพื ้นซีกหนึ่ง
พี่สาวนอนอยู่มมุ ในสุด ถัดมาเป็ นผม น้ องชาย และพี่ชายตามลําดับ ส่วนพ่อนั ้นนอนเตียง
ผ้ าใบซึ่งกางไว้ กบั พื ้นดิน เรายังคงใช้ ตะเกียงทัง้ ๆ ที่บางปะกงมีไฟฟ้าใช้ มานับสิบปี
แล้ ว...4

ส่วนด้ านอาหารการกิน อาหารประจําของครอบครัวคือปลาเค็มที่แม่หมักไว้ เอง
ซึ่งเน้ นเกลือมากกว่าเนือ้ ปลาเพื่อจะได้ ไม่เปลืองและสามารถรับประทานได้ นาน รวมถึงการนํ า
ปลายข้ าวสําหรับเลี ้ยงเป็ ดที่เหลืออยู่มาหุงรับประทานเพื่อประหยัด แม้ ว่าข้ าวที่หุงจากปลายข้ าว
นันจะกึ
้ ่งดิบกึ่งสุกก็ตาม
...เราพยายามเอาปลายข้ าวของเป็ ดมากินให้ หมด ... มันมักเหนียวติดกันเป็ นแผ่นหนา
เวลากินต้ องจกมาเป็ นก้ อนแต่กระนั ้นก็ยงั มีหลายเม็ดที่แข็งร่วน เวลากลืนดูเหมือนจะกลิง้

2

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, มหาวิทยาลัยชีวติ , 20.

3

เรื่ องเดียวกัน, 21.

4

เรื่ องเดียวกัน.
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หลุนๆ ไปตามมุมต่ างๆ ของลําคอ กับข้ าวส่วนใหญ่คือปลาเค็มที่แม่หมักไว้ หนึง่ ไห แต่
มันก็เหมือนเกลือซึ่งอัดไว้ เป็ นรู ปปลามากกว่ าจะมีรสชาติปลาอย่ างแท้ จริ ง...5

ครอบครัวประสบกับปั ญหาเรื่ องรายได้ ไม่เพียงพอกับรายจ่ายภายในบ้ านเสมอ
มา จนเสกสรรค์คิดที่จะแบ่งเบาภาระดังกล่าวด้ วยการขโมยเงินสํารองของบ้ านซึ่งมีไว้ สําหรับใช้ ใน
ยามฉุก เฉิ น ไปเล่น การพนัน แต่ก ลับกลายเป็ นว่า ยิ่ งทํ า ให้ สถานการณ์ เ ลวร้ ายยิ่ งขึน้ สภาวะ
ความเป็ นอยู่ดงั กล่าวก็สง่ ผลให้ เสกสรรค์กลายเป็ น “เด็กเรียนดีที่ใฝ่ ดี แต่ยากจน”
นอกจากนั น้ เสกสรรค์ เ ป็ นเด็ ก ที่ มี ผ ลการเรี ย นดี แ ละอยากศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษา แต่ทางบ้ านไม่สามารถส่งให้ ศกึ ษาต่อได้ เมือ่ จบชันมั
้ ธยมศึกษาแม่ก็จะให้ ออกมา
ทํางาน ทําให้ เสกสรรค์ร้ ูสกึ สิ ้นหวังจนกระทัง่ เคยเขียนจดหมายถึงหนังสือพิมพ์เพื่อให้ ลงประกาศ
ขอความช่วยเหลือ แม้ เ สกสรรค์ จ ะไม่มีต้ น ทุน ทางการศึก ษาเหมื อนเช่น เด็ก ในครอบครัวอื่ น
อุปกรณ์และตําราเรี ยนไม่พร้ อม และเรี ยนแต่เพียงโรงเรี ยนวัดใกล้ บ้านในต่างจังหวัดเท่านัน้ แต่
สุดท้ ายเสกสรรค์ก็สามารถสอบติดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ สร้ างความภูมิใ จ
ให้ กบั ตนเองเป็ นอย่างยิ่ง
...คณะที่ผมเลือกไว้ เป็ นอันดับแรกสุดคือรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสอบได้ ที่
สิบกว่าในบรรดาผู้สอบได้ ทั ้งหมดราวสองร้ อยคน ดีถมไปแล้ วสําหรั บเด็กบ้ านนอกคน
หนึ่งที่ว่ งิ ตีนเปล่ ามากับโรงเรี ยนวัด ตําราเรี ยนมอแปดของผมเพิ่งจะมีครบก่ อน
เรี ยนจบไม่ ก่ วี ัน...6

แต่ความภาคภูมิใจของเสกสรรค์กลับกลายเป็ นเรื่ องที่สร้ างความทุกข์และกังวล
ใจให้ กบั แม่ เพราะเป็ นการเพิ่มภาระรายจ่ายจากเดิมซึ่งหนักหนามากพออยู่แล้ ว
...ผมรีบแจ้ งข่าวให้ ทกุ คนรู้พร้ อมทัง้ คาดหวังคําชมเชย... “ไอ้ เปรียวเอ๊ ย ทําไมเอ็งทะเยอทะยานอย่างงี ้ ข้ าจะเอาตังค์ที่ไหนมาส่งเอ็งเรียนแค่หาเลี ้ยงไปวันๆ ก็จะตายอยู่แล้ ว เปิ ด
เทอมนี่ยงั ไม่ร้ ูจะหาที่ไหนมาให้ ไอ้ สามคนเล็กเลย ธรรมศาสตร์ ไม่ใช่โรงเรียนวัดกลางฯ นะ

5

เรื่ องเดียวกัน, 24.

6

เรื่ องเดียวกัน, 47.
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โว้ ย” หญิงวัยห้ าสิบรํ าพันด้ วยดวงตาแดงๆ ทัง้ บ้ านเงียบกริ บ มีแต่เสียงฟื นปะทุและนํ ้า
สีย้อมผลไม้ เดือดลงขอบเตา...7

การนําเสนอเรื่ องราวเสกสรรค์ในวัยเด็ก ไม่ว่าจะเป็ นวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัด
พื ้นเพของครอบครัว การประกอบอาชีพหาเช้ ากินคํ่าของพ่อแม่ และภาวะความลําบากเรื่ องความ
เป็ นอยู่ ทังด้
้ านที่อยู่อาศัยและอาหารการกินที่ครอบครัวต้ องประสบอยู่เสมอนัน้ ก็เป็ นผลมาจาก
ความยากจน เรื่องราวดังกล่าวจึงแสดงให้ เห็นอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ที่เป็ นคนยากไร้ ต้ องประสบ
ความลําบากในชีวิตเพราะความยากจนเรื่อยมา
1.1.2 เสกสรรค์ คือ คนรักความถูกต้ อง กฎ กติกา
เสกสรรค์ ประเสริ ฐ กุล คือ ผู้ยึ ดมั่น ในกฎเกณฑ์ กติก าต่า งๆ ในสัง คม และ
พยายามทําทุกวิถีทางเพื่อจะรักษาความถูกต้ องดังกล่าวเอาไว้ อย่างถึงที่สดุ โดยไม่หวัน่ เกรงต่อ
อันตรายหรื อผลร้ ายที่จะเกิดขึ ้นกับตนเอง ดังเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นเมื่อเสกสรรค์ใช้ ชีวิตเป็ นเด็กวัด
เสกสรรค์ “เสียสละ” ตนเองยอมถูกประณามและมีเรื่ องวิวาทกับเด็กวัด เพื่อรักษาระเบียบปฏิบัติ
เรื่องการวางบาตรพระ
...ผมเห็นดังนัน้ จึงสับบาตรเสียใหม่ ให้ เป็ นไปตามกติกา แต่ในเวลาไม่ถงึ อึดใจก็ค้นพบ
ว่าสภาพที่เกิดขึ ้นเป็ นเรื่องของความจงใจ หมอเข้ ามาหยิบบาตรผมไว้ ท้ายพร้ อมกับมองหน้ า
อย่างท้ าทาย ผมสับบาตรกลับไปใหม่เพื่อนก็เปลี่ยนกลับตามใจชอบทุกครั ้ง ที่สุดเลือดใน
ตัวผมก็เดือดพล่ าน...สาวแก่แม่ป้าพากันจ้ องดูด้วยความตกใจ ขณะที่ผ้ เู ฒ่าเก่าสังขาร
เริ่มด่าทอด้ วยความหงุดหงิดที่ถนนสู่สวรรค์มีคนมาเกะกะ ผมเองนึกในใจว่ าวันนีน้ รกกิน
หัวแน่ แต่ ก็ไม่ มีทางเลือกอื่น บางครั ง้ เราต้ องยอมเป็ นคนบาปเพื่อลดภาระของ
ฟ้าดิน...8

เสกสรรค์มีเ รื่ องวิวาทกับ เด็ก วัดที่ พยายามสลับ บาตรพระผิด ไปจากลํ า ดับ ที่
ถูกต้ อง ซึ่งเสกสรรค์ก็ “พิจารณา” แล้ วว่าการกระทําดังกล่าวเป็ นความจงใจและท้ าทายอยู่ในที จึง
เกิดการชกต่อยจนกลายเป็ นเหตุการณ์ที่สร้ างความวุ่นวายกลางงานบุญ เสกสรรค์ยอมที่จะถูก

7

เรื่ องเดียวกัน, 49.

8

เรื่ องเดียวกัน, 38 – 39.

126

ชาวบ้ านประณามและด่าว่าเพื่อไม่ให้ กฎเกณฑ์ถกู ทําลาย และทําให้ “คนผิด” ได้ หลาบจํา แสดงให้
เห็นอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ที่เป็ นคนรักความถูกต้ อง กฎ กติกา
1.2 อัตลักษณ์ ในวัยหนุ่ม
ช่วงวัยหนุ่ม คือ ชีวิตเสกสรรค์ในช่วงที่เข้ ามาใช้ ชีวิตในกรุงเทพมหานคร เริ่ มตังแต่
้ การเข้ า
มาเป็ นนัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ และมีส่วนร่ วมในการเคลื่อนไหวทางการเมืองใน
เหตุการณ์ “14 ตุลา” พ.ศ. 2516 อันเป็ นจุดเปลี่ยนให้ เสกสรรค์เข้ าไปใช้ ชีวิตในป่ า ร่วมรบกับพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็ นเวลาหลายปี จนกระทัง่ ออกจากป่ ามามอบตัวกับทางการ
อัตลักษณ์ของเสกสรรค์ท่ีปรากฏในชีวิตช่วงวัยหนุ่มพบว่ายังมีอตั ลักษณ์ในช่วงวัยเด็ก คือ
อัตลักษณ์คนยากไร้ และอัตลักษณ์คนรักความถูกต้ อง กฎ กติกาปรากฏอยู่ด้วย อัตลักษณ์ในชีวิต
ช่วงวัยหนุ่มของเสกสรรค์มี 10 ด้ าน ดังต่อไปนี ้
1.2.1 เสกสรรค์ คือ คนขัดแย้ งกับผู้คนและสังคม
1.2.2 เสกสรรค์ คือ นักรบป่ า คนอยู่ป่า
1.2.3 เสกสรรค์ คือ คนสนใจปั ญหาสังคม การเมือง การปกครอง
1.2.4 เสกสรรค์ คือ ผู้นํา
1.2.5 เสกสรรค์ คือ คนยึดมัน่ ในอัตตา
1.2.6 เสกสรรค์ คือ คนแปลกแยก
1.2.7 เสกสรรค์ คือ ผู้ชายทัว่ ไป
1.2.8 เสกสรรค์ คือ คนรักศักดิ ์ศรี
1.2.9 เสกสรรค์ คือ คนยากไร้
1.2.10 เสกสรรค์ คือ คนรักความถูกต้ อง กฎ กติกา
1.2.1 เสกสรรค์ คือ คนขัดแย้ งกับผู้คนและสังคม
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล คือ คนขัดแย้ งกับผู้คนและสังคม อัตลักษณ์นีป้ รากฏผ่าน
ภาพตัวแทนของเสกสรรค์ที่มกั จะขัดแย้ งกับ ผู้คนและสังคมรอบตัวอยู่เสมอ โดยความขัดแย้ งที่
เกิดขึ ้นมีสาเหตุหลายประการด้ วยกัน กล่าวคือ ขัดแย้ งกับผู้คนเนื่องจากความคิดเห็นหรือแนวทาง
ปฏิบตั ิที่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้ องกัน ขัดแย้ งเพราะลักษณะส่วนตัวของเสกสรรค์ที่เป็ นคนไม่ยอม
คน ไม่ยอมสยบให้ กับผู้ใด รวมทัง้ ความขัดแย้ งที่เ กิดขึน้ จากการสร้ างความพอใจให้ ผ้ อู ื่น โดยที่
เสกสรรค์ไม่เจตนา
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สาเหตุประการแรก คือ ความขัดแย้ งที่เป็ นผลมาจากความคิดเห็นหรือการกระทํา
ของเสกสรรค์ไม่สอดคล้ องกับผู้อื่น สาเหตุนี ้ทําให้ เสกสรรค์มีเรื่องขัดแย้ งกับผู้คนจํานวนมากทัง้ ใน
สังคมมหาวิทยาลัยและสังคมพรรคคอมมิวนิสต์ในป่ า ดังที่ปรากฏต่อไปนี ้
ความขัดแย้ งที่ เ กิ ดขึน้ กับ เพื่ อ นนัก ศึก ษาที่ ทํ ากิ จ กรรมจัดนิ ท รรศการด้ วยกัน
เสกสรรค์ ไม่เ ห็น ด้ ว ยกับ เพื่ อ นนัก ศึก ษาเรื่ องพิ ธีเ ปิ ดงานที่ ต้ อ งการจัดอย่ า งเป็ นพิ ธี ก ารและ
“เอิก เกริ ก ” เนื่องจากมองว่าการกระทํ าดังกล่าวเป็ นลัก ษณะการเอาหน้ าในสังคม ไม่เพี ยงแต่
เสกสรรค์จะรู้สกึ ไม่เห็นด้ วย ทว่ายังแสดงความไม่เห็นด้ วยดังกล่าวออกมาอย่างชัดเจน
...แต่ ส่ งิ ที่ทําให้ ผมอึดอัดใจก็คือ พวกเขาส่วนนี ้พยายามผลักดันให้ มีพิธีเปิ ดที่ออกจะ
ใหญ่โตโอฬาร ถึงขนาดคิดจะเชิญนายกรัฐมนตรี มาเปิ ดงาน ต่อมาก็นกึ จะเชิญอธิการบดี
สุดท้ ายตกลงว่าเชิญคณบดีรัฐศาสตร์ ก็พอ สําหรั บตัวผมเองแล้ วไม่ เห็นด้ วยกับการมีพิธี
เปิ ดมาตัง้ แต่ แรก...“ท่านคณบดี แขกผู้มีเกียรติ และเพื่อนนักศึกษาทั ้งหลาย...” ผมเริ่มต้ น
แล้ วนิ่งไปสักครู่เพราะไม่แน่ใจว่าจะพูดอะไรต่อดี แต่ แล้ วผมก็พรั่ งพรู ออกมาอย่ างกลัน้
ไม่ อยู่ “ผมไม่ เห็นด้ วยกับพิธีเปิ ดในครั ง้ นี ้ มันเป็ นการทํางานแบบผักชีโรยหน้ าเป็ นการ
สืบทอดลักษณะเอาหน้ าเอาตาที่มีอยู่มากในสังคมไทย ถือได้ ว่าเป็ นการสิ ้นเปลืองโดยไม่
จําเป็ น...” พวกอาจารย์ ทงั ้ หลายทําหน้ าเจื่อนๆ ผู้ส่ อื ข่ าวงงเป็ นไก่ ตาแตก...9

นอกจากจะขัดแย้ งกับเพื่อนนักศึกษาด้ วยเรื่องพิธีเปิ ดงานแล้ ว เสกสรรค์ยงั รู้สกึ ไม่
เห็นด้ วยเสียทีเดียวนักกับเพื่อนนักศึกษาจํานวนหนึ่งที่ต้องการใช้ งานดังกล่าวเป็ นผลงานสําหรับ
หาเสียง ในขณะที่เสกสรรค์กบั เพื่อนส่วนใหญ่ทํางานนี ้เพราะรักในวิชาการ แต่กระนัน้ ก็ยังรู้สึกว่า
สามารถอนุโลมได้ เพราะการสร้ างผลงานเช่นนี ้ก็ยงั ดีกว่าใช้ เงินในการหาเสียง
ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นกับอาจารย์ผ้ สู อนในห้ องเรี ยน เกิดขึ ้นจากการที่เสกสรรค์
ถามอาจารย์ผ้ สู อนเกี่ยวกับความหมายที่แท้ จริ งของการศึกษา และมองว่าการศึกษาที่เกิดขึ ้นแต่
เฉพาะในห้ องเรียนเช่นนีไ้ ร้ ประโยชน์ ไม่สามารถช่วยแก้ ไขปั ญหาใดๆ ในสังคมได้ ซึ่งการกระทํา
ดังกล่าวของเสกสรรค์เป็ นการขัดจังหวะขณะที่อาจารย์กําลังบรรยาย ส่งผลให้ อาจารย์ท่านนันเดิ
้ น
ออกจากห้ องเรียนไปทันที จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นไม่เพียงแสดงให้ เห็นว่าเสกสรรค์คิดเห็นแตกต่าง
กับคนส่วนใหญ่และขัดแย้ งกับอาจารย์ผ้ สู อน แต่การกระทําดังกล่าวยังสร้ างความไม่พอใจให้ กับ

9

เรื่ องเดียวกัน, 74.
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เพื่อนนักศึกษาคนอื่น เป็ นภาวะที่เข้ ากับสังคมส่วนใหญ่ไม่ได้ ซึ่งในที่นี ้ได้ แก่เพื่อนนักศึกษาด้ วยกัน
เหตุการณ์ดงั กล่าวจึงเป็ นความขัดแย้ งที่แฝงด้ วยความรู้สกึ แปลกแยกและโดดเดี่ยวไว้ ด้วย
... “อาจารย์ครับ เราเรี ยนไปทําไม ไม่ เห็นมีประโยชน์ อะไรนอกจากพูดกันอยู่แต่ ใน
ห้ องนี”้ “แล้ วคุณจะให้ ผมทําอย่างไร” อาจารย์ ถามงงๆ “ทําอะไรสักอย่างที่มนั จะแก้ ปัญหา
บ้ านเมืองได้ ” “คุณจะให้ ผมไปไฮด์ปาร์ คสนามหลวงงั ้นรึ” “นัน่ ก็ยงั ดีกว่าคุยกันอยู่แค่นี ้” พอ
พูดประโยคสุดท้ ายออกไป อาจารย์ ก็เก็บแฟ้มเดินออกนอกห้ อง ผมรู้ สึกเสียใจมาก
แต่ ก็ไม่ ร้ ู จะทําอะไรเป็ นการชดเชย ความเจ็บปวดของตัวเองมันมีอยู่แล้ วมากกว่ านัน้
เพื่อนฝูงในห้ องหันมาติเตียนผมอึงมี่ ยิ่งทําให้ ผมรู้สกึ ว้ าเหว่หนักขึ ้น...10

ความขัดแย้ งที่เกิ ดขึน้ กับ นักการภารโรงที่มีห น้ าที่ คอยดูแลอาคารเรี ย นภายใน
มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ เกิ ดขึน้ จากการที่ เ สกสรรค์กับ เพื่ อนนัก ศึก ษาจํ านวนหนึ่งเข้ าไปใช้
ห้ องเรียนสอนหนังสือให้ กบั เด็กด้ อยโอกาสในช่วงกลางคืน แต่ภารโรงไม่ยอม โดยอ้ างว่าเด็กเหล่านี ้
ไม่มีสิทธิ ์ ใช้ห้องเรียน ทําให้ เสกสรรค์กบั ภารโรงมีเรื่องปะทะ ขัดแย้ งไม่ลงรอยกันด้ วยเรื่ องดังกล่าว
อยู่เสมอ
ความขัดแย้ งกับบุคคลในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สืบเนื่องจากเหตุการณ์ชุมนุม
“14 ตุลา” พ.ศ. 2516 บุคคลกลุ่มนีไ้ ม่เห็นด้ วยกับการจัดการชุมนุมภายในมหาวิทยาลัย ทําให้
เสกสรรค์ซึ่งเป็ นผู้นําในการชุมนุมต้ องปะทะและมีเรื่ องขัดแย้ งกับบุคคลกลุ่มนีอ้ ยู่เสมอ อันได้ แก่
เพื่อนนักศึกษา อาจารย์ และนักการภารโรง
เสกสรรค์ขัดแย้ งกับ เพื่ อนนักศึก ษาที่ ต้องการให้ มีก ารจัดสอบปลายภาคตาม
กําหนดเดิมเนื่องจากกําลังจะสําเร็จการศึกษา ขัดแย้ งและมีปากเสียงกับอาจารย์ซึ่งเห็นว่าการปิ ด
ห้ องเรี ย นนัน้ เป็ นการบังคับให้ ทุก คนเข้ าร่ วมชุมนุมโดยปริ ย าย อีกทัง้ วิธี ก ารที่ เสกสรรค์ใ ช้ ปูน
ปลาสเตอร์หยอดรูกญ
ุ แจเพื่อไม่ให้ เปิ ดห้ องเรียนได้ ก็เป็ นการทําลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยด้วย
...ไม่นานก็มีอาจารย์ ผ้ ชู ายคนหนึง่ เข้ ามาต่อว่าผมอีก “พวกคุณทําแบบนี ้ไม่ถกู คนเขาไม่
อยากร่ วมก็บังคับ” “ไม่ได้ บงั คับ แต่ถ้ามีการสอบ หลายคนก็เข้ าร่ วมไม่ได้ ” “แต่คณ
ุ ทําลาย
ของราชการ” อาจารย์ ผ้ นู ั ้นยืนยันเสียงแข็ง “พวกเราจะตัดถนน ต้ นไม้ ขวางก็ต้องตัดทิง้ ”
ผมตอบอย่ างเฉียบขาดพอกัน “ผมไม่ ยอมเป็ นต้ นไม้ ให้ คุณตัดหรอก” ว่ าแล้ วท่ านก็
10

เรื่ องเดียวกัน, 78.
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เดินหนีไปอย่ างหัวเสีย ถึงตอนนี ้เราเริ่มรู้ตวั ว่าขี่หลังเสือแล้ ว...11

รวมทังขั
้ ดแย้ งกับภารโรงซึ่งพยายามปฏิบตั ิหน้ าที่โดยพยายามจะเลื่อยตัดโซ่เพื่อ
เปิ ดห้ องเรียน เสกสรรค์จึงจําเป็ นต้ องขัดขวางการกระทํานันโดยขู
้
่ว่า “ถ้ าขืนเปิ ดประตูผมตีด้วยโซ่
เดี๋ยวนี ้แหละ”12
เมื่อเสกสรรค์กลายมาเป็ นนักปฏิวตั ิร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอยู่
ในป่ า ก็มีเรื่องขัดแย้ งกับคนในพรรคเช่นเดียวกัน โดยสาเหตุหลักของความขัดแย้ งไม่ลงรอยกันนัน้
ก็เนื่องมาจากเสกสรรค์มีความคิดเป็ นของตนเองชัดเจน และมิได้ เห็นคล้ อยตามพรรคคอมมิวนิสต์
ทุกเรื่องเหมือนเช่นสมาชิกส่วนใหญ่ เช่น การพยายามปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตของสมาชิก
โดยยึดหลักการปฏิวตั ิแบบจีนโดยมิได้ คํานึงถึงบริ บททางวัฒนธรรม หรื อการยกย่องแนวคิดการ
ปฏิวตั ิแบบจีนอย่างไม่ลืมหูลืมตา ไม่เปิ ดรับสิ่งใหม่ เป็ นต้ น จึงทําให้ เสกสรรค์ถูกมองว่าเป็ นคนที่
ปกครองยาก
...ผมตกอยู่ในสภาพไม่มีงานทําอยู่พักหนึง่ เพราะไม่ มีใครยอมรั บว่ าผมถูกย้ ายมาเข้ า
หน่วย 20 ผู้นําหน่ วยส่ วนใหญ่ คงจะไม่ ค่อยเต็มอกเต็มใจต้ อนรั บเนื่องจากรู้ ดีว่าผม
เป็ นคนที่ปกครองยาก รายงานที่พวกเขาได้ รับตั ้งแต่ผมยังไม่ได้ เข้ าป่ าก็คงบ่งชัดว่า โดย
ความคิดแล้ วผมไม่ได้ คล้ อยตามพรรคคอมมิวนิสต์ไปเสียทุกเรื่อง...13

ไม่เพียงเท่านัน้ เมื่อเสกสรรค์ไม่เห็นด้ วยกับคนในพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ว่าในด้ าน
ความคิดหรื อการกระทํา ก็จะแสดงการต่อต้ านออกมาอย่างชัดเจนเพื่อแสดงให้ เ ห็นว่าไม่พอใจ
หรื อไม่ยอมรับเรื่ องดัง กล่าว ดังที่ ปรากฏในกรณี ต่างๆ เช่น การทําละครแหวกขนบของพรรค
คอมมิวนิสต์ โดยเสกสรรค์ไม่กล่าวถึงหรือโฆษณาเป็ นทํานองเชิดชู ยกย่องพรรคคอมมิวนิสต์แม้ แต่
น้ อย

11

เรื่ องเดียวกัน, 117.

12

เรื่ องเดียวกัน.

13

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เดินป่ าเสาะหาชีวติ จริง, 62.
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...ผมถือโอกาสนี ้แต่งละครซึง่ ไม่มีเนื ้อหาเอ่ยถึงพรรคคอมมิวนิสต์เลย แต่จะว่าคัดค้ านเขาก็
ไม่เชิงนัก ผมเพียงแต่ เบื่องานศิลปะวรรณคดีท่ จี ้ องแต่ สรรเสริ ญพรรคดุจเทพเจ้ าเต็ม
ที...หลังจากการแสดงผ่านไป เสียงวิพากษ์ วิจารณ์ ท่ คี าดไว้ แล้ วก็ดังมาเข้ าหู ส่ วนใหญ่
เป็ นไปในทางลบ...14

การแสดงการต่อต้ านและไม่พอใจคนกลุ่มหนึ่งในพรรคคอมมิวนิสต์ ที่มกั สื่อสาร
กันเองด้ วยภาษาจีนเพื่อกีดกันไม่ให้ คนหนุ่มสาวซึ่งหมายถึงเสกสรรค์ฟังเข้ าใจ เสกสรรค์จึงแสดง
ความไม่เห็นด้ วยโดยใช้ ภาษาลาตินซึ่งสมาชิกในพรรคคอมมิวนิสต์ไม่เข้ าใจกลับไปบ้ าง
...ผมจึงต้ องเก็บความไม่ พอใจเอาไว้ เสมอมา แต่ แล้ ววันหนึ่งผมก็ได้ โอกาสระหว่ าง
ที่มีการประชุมกันในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ซึ่งผมจําไม่ ได้ แล้ ว...พอได้ จงั หวะผมก็หยอด
ภาษาลาตินซึ่งรู้อยู่ไม่กี่คําลงไป
เล่นเอาผู้นิยมภาษาจีนทั ้งหลายทําหน้ างุนงงกันทั ้งวง
“อยากรู้ ก็ไปถามลุงไฟดู ทีคนอื่นยังพูดจีนกันได้ ผมฟั งไม่ร้ ูเรื่อง” ผมตบท้ ายอย่ างสะใจ...15

รวมถึงกรณีที่เสกสรรค์ไม่เห็นด้ วยกับความไม่จริ งใจหรื อที่เสกสรรค์มองว่าเป็ น
“การตีสองหน้ า” ของสมาชิกผู้ใหญ่หรือคนเก่าแก่ในพรรคคอมมิวนิสต์ เนื่องจากคนกลุ่มนีม้ กั จะมี
อาหารดีๆ ไว้ สําหรับกลุม่ ของตนเองเท่านัน้ ขณะที่กลับเรียกร้ องให้ สมาชิกหนุ่มสาวคนอื่นๆ กินอยู่
อย่างธรรมดา ลักษณะดังกล่าวทําให้ เสกสรรค์ตะโกนแสดงความไม่พอใจและเสียดสีออกมา
... “ฟั กทองจงพินาศ!” ผมเคยตะโกนออกมาจากข้ างโรงครั วโดยทําเสียงล้ อเลียน
การเปล่ งคําขวัญแบบที่นิยมกันในขบวนคอมมิวนิสต์ ระยะนั ้นเรากินฟั กทองกันอย่าง
ต่อเนื่องจนผมรู้ สกึ เอียนเต็มทน อันที่จริงมันไม่ใช่ความยากลําบากอะไรนักหนาเมื่อเทียบกับ
สภาพที่ผมเผชิญมาที่ภูร่องกล้ า แต่ผมรู้ดีว่าคนเก่าหลายคนมีเสบียงอาหารจากเมืองจีน
กักตุนไว้ เป็ นพิเศษแอบทํากินส่วนตัว ขณะที่พวกเราคนหนุ่มสาวถูกเรี ยกร้ องให้ กินอยู่
เหมือนโยคี ผมไม่ ชอบการตีสองหน้ าแบบนี.้ ..16

14

เรื่ องเดียวกัน, 63.

15

เรื่ องเดียวกัน, 66 - 67.

16

เรื่ องเดียวกัน, 68.
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สาเหตุของความขัดแย้ งประการต่อมา คือ ความขัดแย้ งที่เกิดจากลักษณะนิสยั
ของเสกสรรค์ที่เป็ นคนยึดมัน่ ในอัตตาและไม่ยอมคน เช่น การทะเลาะวิวาทกับเด็กวัดเพราะยอม
ไม่ได้ ที่ ถูกท้ าทาย การชกต่อยกับรุ่น พี่ที่ กดขี่ข่มเหงให้ ตนเองเชื่ อฟั งอย่างไร้ เ หตุผล การตอบโต้
อาจารย์ที่ปฏิบตั ิกบั ตนเองอย่างไร้ ความยุติธรรม รวมถึงปฏิกิริยาต่อต้ านผู้บงั คับบัญชาในที่ทํางาน
ที่ตําหนิตนเองอย่างรุนแรง นอกจากนันบุ
้ คลิกของเสกสรรค์ก็ยงั สร้ างความไม่พอใจให้ กับผู้คนที่ได้
พบเห็นด้ วย เช่น ลักษณะที่ก้าวร้ าว อารมณ์ร้อน ก็สร้ างความไม่พอใจให้ กับเพื่อนนักศึกษา ซึ่ง
ความไม่พอใจดังกล่าวก็แสดงออกมาด้ วยการประทับรอยเท้ าไว้ ที่แผ่นป้ายหาเสียงของเสกสรรค์
...นอกจากไม่ได้ แล้ ว ยังมีมือดีแอบประทับรอยตีนไว้ บนแผ่ นโปสเตอร์ หาเสียงสอง
รอย แสดงว่ าอย่ างน้ อยที่สุดก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เกลียดชังผมเข้ ากระดูกดํา ส่วน
นักศึกษาที่ลงคะแนนให้ ผมนั ้นมีประมาณ 100 คน คิดย้ อนหลังดูแล้ วความก้ าวร้ าว เลือดร้ อนของผมคงจะมีส่วนทําให้ นักศึกษาหลายคนตกใจ ทั ้งๆ ที่แนวคิดทัว่ ไปอาจจะไป
ด้ วยกันได้ สําหรับคนที่เกลียดนั ้น อย่างไรเสียผมก็คงทําให้ เขาเห็นด้ วยไม่ได้ ...17

นอกจากนัน้ ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นในชีวิตของเสกสรรค์ยังมีหลายกรณีที่เกิดขึ ้น
โดยที่ไม่ได้ เจตนาจะสร้ างความไม่พอใจให้ กบั ผู้อื่น เช่น ในพิธีเปิ ดงานนิทรรศการ เสกสรรค์กล่าว
เปิ ดงานเป็ นทํานองว่าไม่เห็นด้ วยกับพิธีเปิ ดที่เป็ นทางการ กระทัง่ เห็นว่าไม่จําเป็ นต้ องมีพิธีเปิ ดงาน
เลย ซึ่งการกล่าวเช่นนี ้เป็ นการกระทําที่เสมือนไม่ไว้ หน้ าและไม่ให้ เกียรติคณบดีที่มาเป็ นประธาน
พิธีในวันนัน้
... “ผมไม่เห็นด้ วยกับพิธีเปิ ดในครั ้งนี ้ มันเป็ นการทํางานแบบผักชีโรยหน้ า เป็ นการสืบทอด
ลักษณะเอาหน้ าเอาตาที่มีอยู่มากในสังคมไทย...” ...ผมถอนใจโล่งอก แต่ ก็อดรู้ สึกไม่ ได้
ว่ าตัวเองไม่ แฟร์ กับคณบดี ท่านไม่ร้ ูอีโหน่อีเหน่อะไรด้ วยเลย ทันทีท่ พ
ี ิธีเปิ ดเสร็ จสิน้
ท่ านคณบดีก็หันมาพูดกับผม “เสกสรรค์ เดี๋ยวไปหาที่ห้องหน่ อยนะ” หาเรื่ องใส่ ตัว
อีกแล้ วซิกู ผมนึกในใจ...18

จะเห็นได้ ว่าชีวิตของเสกสรรค์ในทุกช่วงของชีวิตล้ วนแล้ วแต่มีเรื่ องขัดแย้ งและ
ปะทะกั บ ผู้ คนรอบตั ว อยู่ เ สมอ ไม่ ว่ า จะเป็ นในช่ ว งที่ เ ป็ นเด็ ก วั ด ช่ ว งที่ เ ป็ นนั ก ศึ ก ษา
17

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, มหาวิทยาลัยชีวติ , 75.

18

เรื่ องเดียวกัน, 74.
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มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ช่วงที่ทํางานหลังจากเรี ยนไม่จบ กระทั่งชีวิตการเป็ นนักปฏิวตั ิในป่ า
ร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ โดยที่ การปะทะขัดแย้ งกับผู้คนของเสกสรรค์นนั ้ ก็เกิ ดขึน้ จากสาเหตุ
หลายประการด้ วยกัน ได้ แก่ ความคิดเห็นแนวทางปฏิบัติที่ไม่สอดคล้ องกัน บุคลิกลักษณะนิสยั
ส่วนตัวของเสกสรรค์ที่ยึดมัน่ ในอัตตาและไม่ยอมคน รวมถึงความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นโดยที่เสกสรรค์
เองก็ไม่ได้ เ จตนา ภาพตัวแทนของเสกสรรค์ที่ ปรากฏในเหตุก ารณ์เ หล่านี ล้ ้ วนแต่แสดงให้ เ ห็น
อัตลักษณ์ของเสกสรรค์ที่เป็ นคนขัดแย้ งกับผู้คนและสังคม
1.2.2 เสกสรรค์ คือ นักรบป่ า คนอยู่ป่า
เสกสรรค์ ประเสริ ฐ กุล คื อ นัก รบป่ า คนอยู่ป่ า อัตลัก ษณ์ นี ป้ รากฏผ่านการ
นําเสนอภาพของนักรบที่จบั ปื นร่วมต่อสู้กบั พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในป่ า และดํารงชีวิต
ด้ วยวิถี ของคนป่ า กล่าวคือ เมื่อเสกสรรค์เข้ าร่วมต่อสู้ในป่ ากับพรรคคอมมิวนิสต์ต้องหันมาจับ
อาวุธอยู่ภายใต้ บรรยากาศของสงคราม การสู้รบ เผชิ ญ กับ เสีย งระเบิ ดและควันปื น ตลอดจน
อันตรายต่างๆ เช่นนี ้อยู่เสมอ
...ขบวนใหญ่สง่ ประสิทธิ ์ และจี๊ดที่ชายแดน จากนั ้นคนเจ็บและคณะเดินทางเล็กๆ ได้ ขึ ้นรถ
จีป๊ ต่อไปยังเมืองปากลายซึง่ อยู่ริมนํ ้าโขง คนบนรถส่วนใหญ่ไม่มีอาวุธ หรือถ้ ามีก็เป็ น
เพียงปื นสั ้น ด้ วยเหตุนี ้ ผมจึงเป็ นผู้เดียวที่ทําหน้ าที่ค้ ุมกันรถซึ่งปราศจากหลังคาวิ่งไป
ตามถนนลูกรั งโดยมีป่าเขาขนาบอยู่ทงั ้ สองข้ าง
ผมนั่ งอยู่ขอบท้ ายสุดมือถือ
อาร์ ก้าซึ่งขึน้ ลําไว้ แล้ ว สายตาก็สอดส่ ายดูเนิ นสูงที่รถวิ่งผ่ านไปตลอดเวลา ถนนสาย
นี ้อยู่ไม่ห่างจากชายแดนไทยมากนัก พวกลาวฝ่ ายขวาชอบเข้ ามาซุ่มตีรถฝ่ ายรัฐบาลอยู่
เนืองๆ...19

ในหน่วยงานที่เสกสรรค์สงั กัดขณะเป็ นนักปฏิวตั ิอยู่ในป่ า ภารกิจหน้ าที่ที่ได้ รับ
มอบหมายทํ า ให้ เสกสรรค์ ต้ อ งเผชิ ญ กับ ความลํ า บากและอัน ตรายมากมาย เช่ น หน้ าที่ ใ น
การคุ้มครองนักศึกษาเดินทางไปยังหน่วยต่างๆ หรื อพาคนเจ็บไปรักษานัน้ เส้ นทางดังกล่าวล้ วน
แต่เป็ นทางป่ าและส่วนใหญ่ต้องอาศัยการเดินเท้ า ทําให้ ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้ อมที่ทงั ้ เลวร้ าย
และอันตรายเป็ นอย่างยิ่ง ทัง้ จากฝนตก นํา้ ป่ า และไฟป่ า ซึ่งในบางครัง้ ก็ต้องฝ่ าเผชิญกับสภาพ
ทารุณทังหมดในคราวเดี
้
ยวกัน

19

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เดินป่ าเสาะหาชีวติ จริง, 58.
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...เส้ นทางดัง้ เดิมของผมยังเต็มไปด้ วยอุปสรรคเช่ นเคย พอออกจากภูร่องกล้ าได้ วัน
เดียว ก็พบกับฝนหลงฤดูซงึ่ ทําให้ พวกเราต้ องนอนหลับท่ามกลางความเปี ยกชื ้นอยู่ทั ้งคืน
อันที่จริงมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้ าเราจะมีอปุ กรณ์กนั ฝนมาด้ วย เมื่อเดินทางพ้ นจากภูขดั
สิง่ ที่เราเผชิญกลับเป็ นอีกแบบหนึง่ เส้ นทางช่วงนี ้มีแต่ไฟป่ าลามเลียไปทัว่ ทั ้งหุบ บางครัง้
ถึงขั ้นต้ องกระโดดข้ ามขอนไม้ ที่กลายเป็ นถ่านร้ อนระอุ บางช่วงก็ต้องวิ่งตัดทุ่งให้ เร็วที่สดุ
ก่อนที่สายลมแรงจะพัดเปลวไฟลุกลามมาถึง...20

นอกจากจะกลายเป็ นนัก รบอยู่ใ นป่ าแล้ ว ชี วิ ตในป่ ายัง ทํ าให้ เสกสรรค์ต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตของตนเองให้ กลายเป็ นคนอยู่ป่าไปด้ วย กล่าวคือ พักอาศัยอยู่ใน
กระต๊ อบไม้ ทํ าไร่ ปลูกผัก และที่สําคัญคือชีวิตในป่ าเป็ นวิถีที่ต้องทําทุก อย่างเพื่อความอยู่รอด
โดยเฉพาะเรื่องปากท้ อง เสกสรรค์จึง “จําเป็ น” ต้ องล่าและฆ่าสัตว์เพื่อนํามาเป็ นอาหารประทังชีวิต
ทังเพื
้ ่อชีวิตของตนเองและมิตรสหาย เนื่องจากอาหารการกินภายในป่ ามิได้ สมบูรณ์เหมือนวิถีชีวิต
ในเมือง
...ที่น่ ันไม่ ได้ มีผลหมากรากไม้ อุดมสมบูรณ์ เหมือนดังที่เราเข้ าใจ ถ้ ามันจะพอมีอยู่
บ้ างก็ไม่เพียงพอจะต่อลมหายใจของใครสักคนหนึง่ ให้ ยืนยาวตามปรารถนา ผลไม้ ป่าเกือบ
ทุกชนิดมีเมล็ดใหญ่ซึ่งถูกห่อหุ้มไว้ ด้วยเนื ้อบางเฉียบ...เมื่อเป็ นเช่ นนีแ้ ล้ วผมจึงต้ องเรี ยนรู้ วิธีการทําบาป ไม่ เพียงแต่ เพื่อตนเองเท่ านั น้ หากเพื่อความอยู่รอดของเพื่อนมิตร
ที่บังเอิญมาโหยหิวอยู่ด้วยกันด้ วย...21
...บางครั ้งเวลาหาขอนไม้ แห้ งมาทําฟื น พบตะขาบคลานออกมา ผมจะถือว่ าเป็ นลาภ
ปาก เอามาย่ างจนเปลือกร่ อนเด็ดหัวเด็ดเขีย้ วทิง้ เนื ้อข้ างในรสเหมือนกั ้งกระดาน
กิง้ กือผมก็เคยย่ างดู แต่ร้ ูสกึ ข้ างในจะไม่มีเนื ้อ วันไหนฝนทําท่าจะตกผมชอบเอาขวดไป
รอหน้ ารู แมงเม่ าให้ มันบินเข้ าขวดหรือตัวไหนบินไม่เข้ าก็จบั มันยัดเข้ าไป พอได้ มากดังใจ
ก็เอามันลอยนํ ้าในกะละมัง ปี กหลุดหมดก็ควั่ กินได้ เหมือนกุ้งฝอย...22

20

เรื่ องเดียวกัน, 59.

21

เรื่ องเดียวกัน, 74.

22

เรื่ องเดียวกัน, 77.
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ภายหลังจากที่เสกสรรค์ออกจากป่ ากลับมาใช้ ชีวิตในสังคมเมือง ประสบการณ์
การต่อสู้และการใช้ ชีวิตในป่ ามากว่า 5 ปี ก็ทําให้ เสกสรรค์ถือว่าตนเองเป็ นนักรบที่ผา่ นสมรภูมิและ
เผชิญอันตรายมาอย่างโชกโชน
...แม้ สว่ นใหญ่จะไม่ชํานาญเรื่องการล่องแก่ง แต่ ถ้าจะพูดถึงประสบการณ์ ท่ ลี ุยผ่ าน
ความดุดันของชีวิต เขาย่ อมไม่ มีทางเอาตัวมาเทียบเคียงได้ เราเพียงไม่ชอบการอวด
โอ่แสดงตัว เพราะถือว่านักรบกับสุภาพบุรุษเกือบจะเป็ นคําเดียวกัน...23

บทบาทนักปฏิวัติใ นป่ าของเสกสรรค์ ที่ ต้องจับ อาวุธ สู้รบในสงครามกลางป่ า
ประสบกับความยากลําบาก อยู่ท่ามกลางอันตรายตลอดเวลา และต้ องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็ น
คนอยู่ป่ าดังที่ นําเสนอมาข้ างต้ น แสดงให้ เ ห็น อัตลัก ษณ์ของเสกสรรค์ที่เ ป็ นนัก รบป่ าคนอยู่ป่ า
อีกทังเมื
้ ่อผ่านช่วงเวลานันมาแล้
้
วเสกสรรค์ก็ยงั นิยามตนเองว่าเป็ น “อดีตนักรบ” ผู้ผ่านสมรภูมิมา
อย่างโชกโชน
1.2.3 เสกสรรค์ คือ คนสนใจปั ญหาสังคม การเมือง การปกครอง
เสกสรรค์ ประเสริ ฐ กุล คื อ คนที่ ส นใจเรื่ อ งราวและความเป็ นไปของสัง คม
การเมือง และการปกครอง และเข้ าไปเกี่ย วข้ องกับเรื่ องราวดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ในแง่ของ
ความคิดและกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ กระทํา
ความสนใจทางด้ านการเมืองและสังคมของเสกสรรค์มีจดุ เริ่มต้ นมาจากการได้ ไป
ศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาในฐานะนักเรี ยนแลกเปลี่ยน ได้ พบเห็นและอยู่ในบรรยากาศของ
การเลือกตังประธานาธิ
้
บดี ช่วงเวลาดังกล่าวทําให้ เสกสรรค์เกิดความคิดเกี่ยวกับสังคมในอุดมคติ
ของตนเองว่าจะต้ องอยู่บนพื ้นฐานในเรื่ องสิทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาค และเริ่ มหันกลับมา
พิจารณาสังคมไทยอย่างจริงจังด้ วยมุมมองที่เปลี่ยนไปจากเดิม
...ชีวิตในโรงเรี ยนมัธยมอเมริกนั มีส่วนอย่างสูง ในการกระตุ้นให้ ผมมองกลับมายังบ้ านเกิด
เมืองนอนของตัวเอง...ถึงผมจะอยู่ในเมืองเล็กๆ ของรัฐชนบทอย่างวิสคอนซิน แต่ผลกระทบ
ของข่าวสารเหล่านี ้ ก็มีต่อผมมากกว่าครั ้งเดินลากรองเท้ าฟองนํ ้าอยู่แถวบางปะกงหลายเท่า
ตัว ผมเริ่ มสนใจการเมืองและให้ สัมภาษณ์ ความคิดเห็นทางการเมืองเป็ นครั ง้ แรกแก่

23

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ทางทากและสายนํา้ เชี่ยว, 74.
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หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่นนั่ ...24
...แต่นนั่ ก็เพียงพอแล้ วที่จะเป็ นบทปฐมนิเทศให้ ผมในเรื่ องของสิทธิ เสรี ภาพ ความ
เสมอภาคและศักดิ์ศรี ของปั จเจกบุคคล ผมรู้ชัดตั ้งแต่ต้นว่าสังคมที่ผมต้ องการอย่ าง
น้ อยก็ต้องมีส่ ิงเหล่ านีเ้ ป็ นองค์ ประกอบ ไม่ใช่สงั คมที่แบ่งชั ้นวรรณะหรือใช้ อํานาจตาม
อําเภอใจ...25

ความสนใจในเรื่ องสังคมการเมืองดังกล่าวทํ าให้ เ สกสรรค์เข้ าไปเกี่ย วข้ องกับ
กิ จก รร มต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น กิ จ กร รม เกี่ ยว กั บ สั ง คม และ การเ มื อ งที่ จั ด ขึ น้ ภายใ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น การตังกลุ
้ ่มสนทนาการเมือง การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเมือง
เป็ นต้ น รวมทัง้ การเป็ นอาสาสมัครสัง เกตการณ์ ก ารเลื อกตัง้ โดยกิ จ กรรมที่ เ สกสรรค์เ ข้ าไป
เกี่ยวข้ องนันมี
้ ทงที
ั ้ ่เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษา และกิจกรรมที่นอกเหนือจากการศึกษาคือเกิดจาก
ความสนใจของเสกสรรค์เอง
...ผมฟั งแล้ วก็ยังไม่ค่อยเข้ าใจนักเพราะความรู้เกี่ยวกับการเมืองของตนมีอยู่อย่างจํากัดเต็ม
ที ส่ วนความสนใจนัน้ มีมากขึน้ เรื่ อยๆ ใกล้ วนั เลือกตั ้ง มีประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้ า
สังเกตการณ์การเลือกตั ้งติดอยู่แถวประตูด้านท่าพระจันทร์ ตรงใต้ ประกาศมีโต๊ ะเล็กๆ วาง
สมุดไว้ ให้ ลงชื่อ ผมรี บใส่ ช่ ือตัวเองลงไปทันที เพราะเกิดมายังไม่ เคยเห็นการเลือกตัง้
ระดับชาติ อยากจะรู้ ว่าเป็ นอย่ างไร...26

นอกจากจะสนใจเรื่องการเมืองการปกครองแล้ ว เสกสรรค์ยังให้ ความสําคัญกับ
ปั ญหาสังคม ความเดือดร้ อนทุกข์ยากของประชาชนในสังคม และต้ องการที่จะเข้ าไปช่วยบรรเทา
ความทุกข์ยากเหล่านันด้
้ วย
...อาจารย์ครับ เราเรียนไปทําไม ไม่ เห็นมีประโยชน์ อะไรนอกจากพูดกันอยู่แต่ ในห้ อง
นี”้ “แล้ วคุณจะให้ ผมทําอย่างไร” อาจารย์ถามงงๆ “ทําอะไรสักอย่ างที่มันจะแก้ ปัญหา

24

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, มหาวิทยาลัยชีวติ , 50.

25

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วิหารที่ว่างเปล่ า, 159 – 160.

26

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, มหาวิทยาลัยชีวติ , 52.
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บ้ านเมืองได้ ”...27

ความตังใจดั
้ งกล่าวทําให้ เสกสรรค์พยายามเข้ าไปช่วยเหลือคนยากไร้ ให้ มีโอกาส
มีชีวิตที่ดีขึ ้น เช่น การรวมกลุม่ กับเพื่อนช่วยสอนหนังสือให้ กบั เด็กซึ่งเป็ นลูกจ้ างในโรงอาหาร โดย
หวังว่าหากเด็กเหล่านี ้มีการศึกษาสูงขึ ้นก็อาจเปิ ดโอกาสให้ มีความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้นได้ แต่ทําได้ เพียง
ไม่นานก็ต้องล้ มเลิกกิจกรรมดังกล่าวไป เป็ นต้ น
...ผมพยายามชวนเพื่อน ‘สภาหน้ าโดม’ จัดสอนหนังสือกลางคืนให้ กบั เด็กเหล่านี ้ คิดเอา
ง่ายๆ ว่าถ้ าพวกเขาสอบเทียบชั ้นประถมและมัธยมไปเรื่อยๆ ไม่นานคงสอบเข้ ามหาวิทยาลัย
ได้ ถึงตอนนั ้นเราอาจหาเงินมาช่วยกันส่งพวกเขาเรียน แต่ผมกับเพื่อนๆ ช่วยกันสอนหนังสือ
กลางคืนอยู่ได้ ไม่นานก็ต้องเลิกไป เพราะคนเรียนเหนื่อยอ่อนจากการงานประจําจนนั่งหาว
ไม่หยุด...28

ความสนใจปั ญหาสังคม ความทุกข์ร้อนของผู้คน และระบบการเมืองการปกครอง
ซึ่งเป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้ องและสัมพันธ์อย่างแยกกันไม่ออกนัน้ เป็ นพื ้นฐานที่ทําให้ เสกสรรค์เข้ าไปร่วม
ชุมนุมต่อสู้ในเหตุก ารณ์ “14 ตุลา” ปี พ.ศ. 2516 ซึ่งเสกสรรค์ก็มีบทบาทสําคัญในการชุมนุม
ดังกล่าวจนกลายเป็ นภาพจําของผู้คนและสังคมเสมอมา
...หลังจากขบวนผู้ประท้ วงรัฐบาลออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในตอนเที่ยงของวันที่
13 ตุลาคม 2516 การติดต่อจากกรรมการศูนย์กลางนิสติ นักศึกษาฯ ที่เคยมีมาถึงผมเป็ น
ระยะๆ ก็ขาดหายไป ด้ วยเหตุนี ้ผมจึงพาขบวนเคลือ่ นไปข้ างหน้ าอย่างช้ าสุดเท่าที่จะทําได้ ...
ขณะที่ยืนอยู่บนหลังคารถกระจายเสียงซึ่งเรียกกันติดปากว่ารถบัญชาการ ผมมองเห็นแถว
ของผู้คนอัดเบียดกันอยู่บนถนน จากสะพานเฉลิมวันชาติถงึ เสาชิงช้ า ซึง่ เข้ ามาตัดกับถนน
ราชดําเนินตรงอนุสาวรี ย์ฯ พอดี เมื่อมองจากมุมนี ้จึงไม่ใช่แถวยาวธรรมดา หากเป็ นคลืน่
มนุษย์ที่ปรากฏตัวเป็ นรูปกากบาทหรือไม้ กางเขน...29

27

เรื่ องเดียวกัน, 78.

28

เรื่ องเดียวกัน, 77.

29

เรื่ องเดียวกัน, 128.
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ความสนใจและเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ องกับ สัง คม การเมืองการปกครอง
กระทั่งการเข้ าร่วมทําสงครามในป่ ากับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยด้ วยนัน้ แสดงให้ เห็ น
อัตลักษณ์ของเสกสรรค์ในด้ านที่เป็ นคนสนใจสังคม การเมือง และการปกครอง อันเป็ นพืน้ ฐาน
สําคัญที่ชกั นําให้ เสกสรรค์เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการต่อสู้ทางการเมือง และเหตุการณ์สําคัญๆ ในชีวิต
1.2.4 เสกสรรค์ คือ ผู้นํา
เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล คือ ผู้นํา ในเหตุการณ์ และบริ บทต่างๆ ซึ่ง ในชีวิตช่วงวัย
หนุ่มปรากฏในบทบาทของผู้นํานักศึกษาในเหตุการณ์ “14 ตุลา” พ.ศ. 2516 การเคลื่อนไหวชุมนุม
ต่อสู้ทางการเมือง โดยอัตลักษณ์ผ้ นู ําของเสกสรรค์นนั ้ แสดงให้ เห็นจากภาพตัวแทนของผู้นําที่มี
คุณลักษณะของ “ผู้นําที่ดี” ทังการปฏิ
้
บตั ิตอ่ ผู้ตามและผลสําเร็จของกิจกรรมดังกล่าว
เสกสรรค์ เ ป็ นผู้ นํ า ที่ มี ค วามเด็ ด ขาด ใช้ ความแข็ ง กร้ าวและดุ ดั น อย่ า ง
สมเหตุสมผลและเหมาะสมเพื่อควบคุมและดําเนินสถานการณ์ตา่ งๆ ให้ ผา่ นไปอย่างเรียบร้ อย เช่น
การเป็ นผู้นํานักศึกษาในเหตุการณ์ “14 ตุลา” เสกสรรค์ต้องคอยดําเนินการให้ การชุมนุมผ่านไป
อย่างราบรื่ นและเป็ นไปตามที่ได้ วางแผนไว้ ดัง เช่น ในเหตุการณ์ ที่ เสกสรรค์ต้ องเผชิ ญหน้ ากับ
ภารโรงที่พยายามขัดขวางการดําเนินงาน ก็จําเป็ นต้ องใช้ ความเด็ดขาดจัดการปั ญหานี ้
... “คุณไม่ร่วมก็อย่าขวาง ถ้ าขืนเปิ ดประตูผมตีด้วยโซ่เดี๋ยวนี ้แหละ” เขาผงะออกไปอย่าง
ตระหนกเพราะสีหน้ าแววตาของผมบ่ งชัดว่ าเอาจริ ง ผมเสียใจที่ต้องทําอย่ างนัน้ ปกติ
แล้ วผมมีความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ภารโรงหลายคน ไม่เคยที่จะดูถกู เหยียดหยามหรือแสดงท่าที
ไม่สภุ าพกับใคร โคตรเหง้ าของผมก็ไม่ได้ มีฐานะต่างจากเขานัก แต่ อะไรจะเกิดขึน้ ถ้ าผม
ไม่ ใช้ ความเด็ดขาดเข้ าแก้ ปัญหา...30

รวมถึงมีความเด็ดขาด ตัดสินใจแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นระหว่างการชุมนุมได้ อย่าง
ฉับไว แม้ แต่ปัญหา “เล็กน้ อย” อย่างเรื่องห้ องนํ ้าที่ไม่มีใครสามารถตัดสินใจแก้ ไขเรื่องดังกล่าวได้
...มีคนมาร้ องเรี ยนกับผมว่าส้ วมที่องค์การนักศึกษาฯ ใส่กญ
ุ แจ ประชาชนเข้ าไปไม่ได้ ไม่มี
ใครมีลกู กุญแจ และไม่ มีใครแก้ ปัญหาตก ผมรู้ สึกหงุดหงิดเล็กน้ อยที่เรื่ องแค่ นีก้ ็
ต้ องมาบอก แต่ การตัดสินใจเป็ นเรื่ องยากสําหรั บคนหลายคนจริ งๆ ผมจึงเดินไปที่

30

เรื่ องเดียวกัน, 117.
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ตึกองค์ การนักศึกษาฯ โดดถีบประตูส้วมเบาะๆ สายยูก็หลุดออกมา ทุกคนจึงมีส้วมใช้ อีก
หนึง่ ห้ อง...31

เสกสรรค์เป็ นผู้นําที่ให้ ความสําคัญกับผู้ตามที่อยู่ภายใต้ การนําของตนเองก่อน
เสมอ เช่นในการชุมนุมต่อสู้ทางการเมือง เสกสรรค์คํานึกถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมชุมนุมเป็ น
สําคัญ และคอยอยู่เคียงข้ างผู้คนเหล่านันอย่
้ างถึงที่สดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่เผชิญหน้ ากับ
อันตราย
... “ประชาชนควรจะได้ รับบทเรี ยนบ้ าง” คู่สนทนาของผมตอบมาอย่างเย็นชา ฟั งแล้ วให้ ร้ ู สกึ
สะท้ านลึกเข้ าไปในอก “มันไม่ ถกู ถ้ าเรารู้ ว่าจะเกิดเรื่ องแล้ วยังพาเขาไปเดือดร้ อนอีก
มันไม่ ถกู ” ผมยืนยัน...สําหรั บผมแล้ วการรั บผิดชอบมวลชนเป็ นสิ่งสําคัญอย่ างยิ่ง
ในการต่ อสู้ใดๆ ถ้ าไม่ จาํ เป็ นต้ องเสี่ยงภัยอันตรายก็ไม่ ควรพาพวกเขาไปเสี่ยง หรือ
ถ้ ามีความจําเป็ นจริงๆ ผู้นําก็ควรอยู่เคียงข้ างกับผู้ตาม ไม่ใช่คิดว่าให้ ตวั เองปลอดภัยก่อน
ส่วนประชาชนจะเป็ นอย่างไรก็ได้ ...32

นอกจากนันเสกสรรค์
้
ยงั เป็ นผู้นําที่รับผิดชอบและดําเนินการต่างๆ อย่างรอบคอบ
รัดกุม และเป็ นขัน้ ตอนซึ่ง ผ่านการไตร่ ตรองมาแล้ วอย่า งถี่ ถ้ วน โดยให้ ความสําคัญ ไปที่ เ รื่ อ ง
ความปลอดภัยของผู้ตามเป็ นอันดับแรก เช่นในการชุมนุม “14 ตุลา” พ.ศ. 2516 เสกสรรค์ซึ่งเป็ น
ผู้นํานักศึกษาในเหตุการณ์ครัง้ นันได้
้ พยายามหาวิธีสําหรับรับมือกับผู้ชมุ นุมจํานวนมากที่กําลังอยู่
ในอารมณ์รุนแรงหากเกิดการสลายการชุมนุม
...ผมยังไม่ประกาศเรื่องนี ้ให้ ผ้ ชู มุ นุมทราบ เพราะคิดว่าควรจะพบกับกรรมการศูนย์ฯ ที่ไป
เจรจากับรัฐบาลเสียก่อนในอันดับแรก เพื่อทําความเข้ าใจว่าข่าวที่ได้ รับเป็ นความจริ ง
อันดับต่ อมาเพื่อปรึกษากันว่าจะทําอย่างไรต่อไป การที่จะบอกให้ ประชาชนกลับบ้ าน
ไม่ใช่เรื่องง่ายจะต้ องมีวิธีการพอสมควร ผู้ชมุ นุมมีจํานวนนับแสน ต่างคนต่างจิตต่างใจ
และต่างความคิด ทําอย่ างไรจึงจะเห็นพ้ องต้ องกัน...33

31

เรื่ องเดียวกัน, 122.

32

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เดินป่ าเสาะหาชีวติ จริง, 41.

33

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, มหาวิทยาลัยชีวติ , 131.
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เมื่อเสกสรรค์อยู่ในบทบาทของผู้นําภายใต้ สถานการณ์ตา่ งๆ แม้ ว่าต้ องเผชิญกับ
ความโหดร้ าย อันตราย หรือภาวะวิกฤต เสกสรรค์ก็จะข่มความรู้สกึ ส่วนตัวที่ทงหวาดกลั
ั้
ว หวัน่ ไหว
และเหนื่อยล้ าเอาไว้ เพื่อไม่ให้ มีผลต่อการตัดสินใจ และพยายามทําหน้ าที่ผ้ นู ําของตนเองอย่างดี
ที่สดุ เช่น การข่มความรู้สกึ หวาดกลัวที่เกิดขึ ้นในเหตุการณ์ชมุ นุม “14 ตุลา”
...ความหวาดกลัวได้ คลี่ตัวมาคลุมผมไว้ ราวกับผ้ าห่ อศพ ผมรู้ สึกชาเฉียบและสั่น
สะท้ านไปในเวลาเดียวกัน นี่เราจะต้ องตายแล้ วใช่ไหม...แต่ทั ้งๆ ที่กลัวถึงขนาดนั ้น ความคิดเรื่ องหลบหนีก็ไม่ เคยเล็ดลอดเข้ ามาในหัวผมแม้ แต่ นิดเดียว ผมนัง่ เงียบอยู่พัก
หนึง่ เมื่อมองไปรอบๆ ตัวก็เห็นมีเพียงนักศึกษารุ่นน้ องๆ จํานวนหนึง่ อยู่บนหลังคารถ ทั ้ง
หมดนั ้นไม่มีใครเป็ นผู้นํานักศึกษาที่เป็ นทางการแม้ แต่คนเดียว...34

การเป็ นผู้นําของเสกสรรค์ในบทบาทของผู้นํานักศึกษาในเหตุการณ์ชุมนุม “14
ตุลา” พ.ศ. 2516 แสดงให้ เห็นอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลที่เป็ นผู้นําซึ่งมีคณ
ุ ลักษณะของ
ผู้นําที่ดี กล่าวคือ เป็ นผู้นําที่มีความเด็ดขาด ตัดสินใจได้ อย่างรอบคอบเหมาะสมกับสถานการณ์
นัน้ ๆ โดยให้ ความสําคัญ และคํ านึ งถึง ความปลอดภัย ของผู้ต ามเป็ นอัน ดับแรก อีก ทัง้ ยังข่ม
ความรู้สึกส่วนตัวเพื่ อไม่ให้ ส่งผลกระทบต่อการทําหน้ าที่ บั่นทอนความเชื่ อมัน่ หรื อกระทบต่อ
จิตใจของผู้ตามได้
1.2.5 เสกสรรค์ คือ คนยึดมั่นในอัตตา
เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล คือ คนยึดมัน่ ในอัตตา เชื่อมัน่ ในการกระทําของตนเอง
และยึดตนเองเป็ นหลัก ไม่ยอมคนและพร้ อมจะตอบโต้ กลับทันทีเมื่อเกิ ดความขัดแย้ งกับผู้อื่น ถูก
ขัดใจ ถูกขัดขวางความตังใจหรื
้
อความต้ องการของตนเอง โดยไม่คํานึงว่าบุคคลที่ตนเองตอบโต้
นันเป็
้ นใคร หรืออาจสร้ างความเดือดร้ อนให้ กบั ตนเองได้ ก็ตาม ดังเช่นเหตุการณ์ที่เสกสรรค์มีเรื่ อง
บาดหมางกับกลุม่ รุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากไม่ให้ ความเคารพและไม่ยอมปฏิบัติ
ตามคําสัง่
...ผมไม่มีทางเลือกนอกจากจะเดินสวนออกไปอย่างใจดีส้ ู ‘สิงห์ ’ “เฮ้ ย มึงมานี่ซิ” คนหนึง่ ใน
กลุม่ เรียกอย่างเฉียบขาด แสดงว่าจําผมได้ ผมรู้ สึกร้ อนฉ่ าไปทัง้ ใบหน้ า เลือดฉีดแรงไป
ทุกขุมขน ทุกหยดหยาดดูเหมือนเดือดพล่ าน เขาล่วงเกินผมมากเกินไปแล้ ว “มีอะไรรึ”
34
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ผมเดินเข้ าไปหา มือเท้ าสะเอวถ่ างขา อกยืดเต็มที่ เพียงแค่เห็นท่าทีของผมพวกเขาก็ตา
ลุกวาว คนหนึง่ รูปร่ างสูงใหญ่ที่สดุ กวาดสายตามองผมจากหัวจรดปลายเท้ า “มึงแน่มาก
เรอะ” เขาตะคอกใส่ แต่ผมตัดสินใจจะไม่กลัวเสียแล้ ว “ก็ไม่แน่หรอก ผมเพียงแต่มาเรียน
หนังสือ” ผมตอบเรียบๆ มือยังเท้ าสะเอวอยู่ ฝ่ ายตรงข้ ามยิ่งทวีความเกรี ย้ วกราด “มึงเอากับ
กูไหม” “ผมมากับเพื่อน วันนี ้ไม่อยากมีเรื่อง” ผมสะกดกลั ้นความรู้ สกึ อย่างยากเย็นแล้ ว
เดินดุ่มๆ ออกไปได้ ไม่ถงึ สิบก้ าว ผมก็หยุดกึก ‘ทําไมมึงต้ องยอมให้ เขาทําอย่ างนี ้ กูก็คน
สู้คน’ ผมนึกในใจ มันจะเป็ นใครมาจากไหนไม่ สําคัญ ถ้ าล่ วงเกินกันขนาดนีก้ ็ต้อง
เจอกัน...ผมเดินกลับไปที่คนกลุ่มนัน้ อีก “ผมไม่ กลัวคุณหรอก แต่ วันนีม้ ากับเพื่อน
ทีหลังอย่ าท้ าก็แล้ วกัน”...สําหรั บผมการประกาศสงครามได้ ผ่านไปแล้ ว...35

จากเหตุการณ์ดงั กล่าวจะเห็นว่าเมื่อเสกสรรค์ถกู ปฏิบตั ิจากรุ่นพี่อย่างหยาบคาย
และกระทบต่อความรู้สกึ ของเสกสรรค์ ทําให้ ยอมรับไม่ได้ จนต้ องโต้ ตอบกลับไปอย่างไม่คํานึงถึง
ผลที่จะตามมา ส่งผลให้ เสกสรรค์ถกู เพ่งเล็งจากรุ่นพี่เรื่อยมาจนในที่สดุ ก็มีเรื่องชกต่อยกัน
เมื่อใดก็ตามที่เสกสรรค์ร้ ูสกึ ว่าไม่ได้ รับความเป็ นธรรมและกําลังตกเป็ นฝ่ าย “ถูก
กระทํ า” หรื อ “ถูก รังแก” ก็พร้ อมที่ จะโต้ ต อบกลับ ไปอย่างไม่เกรงกลัวแม้ ว่าบุคคลผู้นัน้ จะเป็ น
อาจารย์ก็ตาม ดังเช่นกรณีที่เสกสรรค์ไม่ได้ รับความยุติธรรมจากอาจารย์ท่านหนึ่ง ที่ “จงใจ” ไม่ให้
เสกสรรค์ได้ รับทุนการศึกษาเพียงเพราะเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน ทําให้ เสกสรรค์ฝังใจและ
เมื่อสบโอกาสก็หาทาง “แก้ เผ็ด” กลับไปได้ ในที่สดุ
...และการสัมภาษณ์ ก็สิ ้นสุดลงอย่างรวดเร็ ว ผมรู้ ดีว่าไม่ ต้องไปดูผลให้ เสียเวลา มันเป็ น
การสอบชิงทุนที่อยุติธรรมที่สุดเท่ าที่เคยเห็นมา กว่ าผมจะแก้ เผ็ดได้ ก็ผ่านขึน้ ชัน้ ปี ที่
สามไปแล้ ว...วันหนึง่ ผมก็ประจันหน้ ากับอาจารย์ผ้ นู ั ้นอีกจนได้ ขณะที่กําลังรอลิฟต์ “เธอ
อ่านป้ายไม่ออกรึไง” ท่านกระชากเสียงตามแบบฉบับ “อ่านออก แต่มนั เมื่อย ไม่อยากเดิน”
“แต่นกั ศึกษาไม่มีสทิ ธิ ใ์ ช้ ” อาจารย์ยังยืนยันไม่ให้ ผมเข้ าลิฟต์ ผมรู้สกึ เดือดปุดๆ ขึ ้นมาทันที
แต่ก็ตอบกลับไปด้ วยนํ ้าเสียงที่เย็นชา “เราต่างคนต่างก็ไม่ได้ สร้ างลิฟต์นี ้ ไม่มีใครมีสทิ ธิ ์
มากกว่าใคร” ปรากฏว่ าได้ ผล ท่ านเดินสะบัดก้ นลงบันไดไปทันที ผมยิม้ กริ่ มอยู่ใน
ลิฟต์ อย่ างพอใจ...36

35

เรื่ องเดียวกัน, 60 – 61.

36

เรื่ องเดียวกัน, 69 – 70.
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ทํานองเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในชีวิตการทํางาน เสกสรรค์มีปากเสียงกับ
ผู้บงั คับบัญชาถึงสองครัง้ และตอบโต้ กลับไปทุกครัง้ เพราะลักษณะที่เป็ นคนไม่ยอมคนและยึดมัน่
ในการกระทํ า การตัด สิน ใจของตนเอง กล่าวคื อ เสกสรรค์มีปั ญ หากับ ครู ฝึ กซึ่งถื อได้ ว่าเป็ น
ผู้บงั คับบัญชา เมื่อถูกวิพากษ์ วิจารณ์อย่างรุนแรงเสกสรรค์ก็ทนไม่ได้ จ นเกือบใช้ กําลังจัดการกับ
สถานการณ์ที่กําลังเผชิญอยู่
...เราเถียงกันอยู่พกั ใหญ่ท่ามกลางความงุนงงของเพื่อนใหม่ๆ ของผม ซึง่ ปกติแล้ วจะไม่กล้ า
ทําเช่นนี ้กับผู้บังคับบัญชา ผมถูกครู ฝึกวิพากษ์ วิจารณ์ อย่ างสาดเสียเทเสีย จนตัวเอง
เกือบจะระงับอารมณ์ ไม่ อยู่ ขยับแล้ วขยับอีกจะใช้ กําลังเข้ าตัดสิน “ผมขอลาออก
ตั ้งแต่วนั นี ้เป็ นต้ นไปไม่เอาแล้ ว ไม่ทําอีกแล้ ว ผมจะกลับเมืองไทย” ในที่สดุ ผมก็โพล่งออกมา
เพราะไม่ร้ ูจะหาทางออกอะไรที่ดีกว่านี ้ จิตใจอิสระนัน้ เป็ นทัง้ คําอวยพรและคําสาปแช่ ง
ของสวรรค์ มันทําให้ ผมกล้ าทําอะไรบางอย่ างที่บางคนอาจไม่ กล้ า แต่ มันก็ก่อความ
เดือดร้ อนให้ กับชีวิตของผมมาตลอดตัง้ แต่ วัยเยาว์ ...37

เช่น เดีย วกัน เมื่อเสกสรรค์ถูก ต่อว่าจากบรรณาธิการหนังสือวิทยาสารเกี่ ยวกับ
กฎเกณฑ์ใ นการทํ างาน ที่ กําหนดให้ เ สกสรรค์ต้ องเข้ าทํ างานเป็ นเวลา ก็ทําให้ เ สกสรรค์เกื อบ
ตัดสินใจลาออกอีกครัง้ เพราะความที่เ ป็ นคนไม่ยอมคนและไม่ช อบการตกอยู่ในภาวะที่ถูกบี บ
บังคับ ซึ่งถึงแม้ วา่ ท้ ายที่สดุ เสกสรรค์จะยอมปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดดังกล่าว แต่ก็เป็ นการยอมรับใน
ลักษณะที่ “จํายอม” อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
... “ใช่ แต่งานออฟฟิ ศมันไม่เหมือนงานอย่างอื่น มันต้ องเข้ าออกเป็ นเวลา” “แต่ผมก็ทํางาน
ของตัวเองเสร็จตามกําหนดเวลาทุกชิ ้น ผมเป็ นนักเขียนก็ต้องออกไปดูโลกภายนอกบ้ าง บาง
ทีผมก็ไปนั่งเขียนอยู่ตามร้ านกาแฟร้ านข้ าวแกง” “ผมเข้ าใจ แต่ผมไม่สบายใจ...เขามองว่า
คุณออกไปได้ แต่เขาออกไปไม่ได้ อย่างคุณ” หัวหน้ ากอง บก. ของผมอธิบาย “แล้ วจะให้ ผม
ทํายังไง” ผมถามด้ วยความรู้สกึ อึดอัดอย่างยิ่ง “ถ้ าคุณอยากจะทํางานที่นี่ต่อไปก็ต้องมา
ทํางานตามเวลา” ผมนิ่งอึง้ ไปครู่ หนึ่ง สันดานไม่ ยอมลงให้ ใครเริ่ มแสดงอํานาจของ
มันอีกแล้ ว ในวูบหนึ่ งผมคิดจะลาออกแต่ แล้ วก็ช่ ังใจไปมา ในที่สดุ ผมก็สรุปว่าตัวเอง
ยังไม่อยากตกงานอีก “ตกลง” ผมรั บปาก แต่ ในใจนัน้ ยังคงคัดค้ านอยู่อือ้ อึง...38

37
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38
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เหตุก ารณ์ ความบาดหมางและการปะทะที่ เ กิ ด ขึน้ ทัง้ กับ รุ่ น พี่ อาจารย์ และ
ผู้บังคับบัญชาในที่ทํางาน ล้ วนแต่เ กิดจากความไม่ยอมคนของเสกสรรค์ เชื่อมั่น และยึดมั่นใน
ความคิด ความต้ องการ และการตัดสินใจของตนเอง ดังนัน้ เมื่อถูกขัดขวางหรื อถูกปฏิบัติอย่างไม่
เหมาะสมก็จะตอบโต้ กลับไปโดยไม่คํานึงถึงผลที่จะตามมา แสดงให้ เห็นอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ใน
ด้ านที่เป็ นคนยึดมัน่ ในอัตตาของตนเองได้ อย่างชัดเจน
1.2.6 เสกสรรค์ คือ คนแปลกแยก
เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล คือ คนแปลกแยก อัตลักษณ์ใ นด้ านนีป้ รากฏผ่านภาพ
ตัวแทนของเสกสรรค์ที่ เข้ ากับผู้คนส่วนใหญ่ ในกลุ่มหรื อสังคมที่ ตนสังกัดอยู่ไม่ได้ เนื่องมาจาก
ความคิดและการกระทําแตกต่างกับบุคคลเหล่านันอั
้ นเป็ นสาเหตุให้ เสกสรรค์ขดั แย้ งกับผู้คนและ
สังคมอยู่เป็ นประจํ า ตังแต่
้ เป็ นนักศึกษามหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ กระทั่งเข้ าป่ าเป็ นนักปฏิวัติ
ร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์
ในสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสกสรรค์แปลกแยกและเข้ ากับรุ่นพี่และเพื่อน
นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ ส่วนหนึ่งก็เป็ นผลมาจากที่เสกสรรค์มีเรื่ องบาดหมางกับ รุ่นพี่ทําให้ เพื่อน
นักศึกษาด้ วยกันนันไม่
้ อยากคบหาเพราะเกรงว่าจะถูกเพ่งเล็งตามไปด้ วย
...วันปฐมนิเทศทําให้ ผมเงียบซึมไปพักใหญ่ ไม่อยากพูดกับใคร ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับอะไร
ชีวิตผมถูกถอนรากมาจากหมู่บ้านมากกว่าสองปี แล้ ว
หวังจะอาศัยมหาวิทยาลัยเป็ น
หมู่บ้านแห่งใหม่กถ็ กู รั งเกียจเดียดฉันท์ เสียตัง้ แต่ แรกด้ วยเราไม่ยอมก้ มหัวให้ คนจํานวน
หนึง่ เวลาผ่านไปไม่นานผมยังได้ รับรู้เพิ่มขึ ้นอีกว่านอกจากจะถูกแอนตีเ้ ป็ นการเฉพาะ
ตัวแล้ ว ผมยังถูกเพ่ งเล็งในฐานะที่อยู่แผนกรั ฐศาสตร์ อีกด้ วย...39

รวมทัง้ รู้ สึก แปลกแยกกับ บรรยากาศภายในมหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ที่ ไ ร้
แก่น สาร ผู้ค นมีแ ต่ความฟุ้งเฟ้ อ อี ก ทัง้ เมื่อ คิดจะสร้ างสรรค์ สิ่งใดก็ถูก ปฏิ เ สธและไม่ป ระสบ
ผลสําเร็จอยู่เสมอ ทําให้ เสกสรรค์ร้ ูสกึ เบื่อหน่ายและแปลกแยกกับสังคมส่วนใหญ่ของที่นี่
...ผมรู้สกึ สิ ้นหวังกับการสร้ างสรรค์ใดๆ ในมหาวิทยาลัย รู้ สึกว่ าตัวเองไม่ ใช่ ส่วนหนึ่งของ

39
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ที่น่ ัน นับวันยิ่งพูดกับใครไม่ ร้ ู เรื่ อง และนับวันยิ่งไม่มีเหตุผลจะอยู่ต่อไป...40

ภายหลังจากเหตุการณ์ “14 ตุลา” พ.ศ. 2516 เสกสรรค์กับเพื่อนที่เป็ นแกนนํา
มวลชนต่อสู้กบั รัฐบาลก็ถกู เพ่งเล็ง ต่อต้ าน และกีดกันพื ้นที่และโอกาสต่างๆ ในสังคมจากบุคคลที่
มีอํานาจ รวมทัง้ ถูกต่อต้ านจากบุคคลทั่วไป เสกสรรค์ต้องพบกับสภาพที่ไม่มี ผ้ ใู ดรับเข้ าทํางาน
การตะโกนด่าทอขับไล่กลางที่สาธารณะ กลายเป็ นคนไม่มีที่ยืนในสังคม ตกอยู่ในภาวะแปลกแยก
สังคมไม่ต้อนรับ และถูกโดดเดี่ยวในสังคม
...นอกเหนือจากถูกติดตามและคุกคามอยู่เนืองๆ แล้ ว ตัวเองยังถูกปฏิเสธโดยบรรดา
ผู้คนที่มีฐานะครอบงําในสังคมอย่ างถึงที่สุด บางครั ้งนัง่ กินข้ าวอยู่ในร้ านอาหารก็ถกู
ตะโกนหยามหยัน เดินสวนกับคนบางกลุม่ เขาก็มองมาด้ วยสายตาที่ทัง้ หวาดกลัวและ
ชิงชังระคนกัน และที่สาํ คัญที่สดุ คือ ไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ มีใครรั บ...ไม่ มีท่ วี ่ าง
สําหรั บผมในสังคมไทย...41

เมื่อเสกสรรค์ประสบกับภาวะแปลกแยกในสังคมเมืองจึงตัดสิน ใจเข้ าป่ าต่อสู้
ร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แต่ถึงกระนัน้ เมื่อเข้ าไปอยู่ในสังคมใหม่เสกสรรค์ก็ยัง
ขัดแย้ งกับผู้นําในพรรคคอมมิวนิสต์ เนื่องจากมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ทําให้ เสกสรรค์เข้ ากับ
คนในพรรคคอมมิวนิสต์ไม่คอ่ ยได้ ยิ่งไปกว่านันยั
้ งถูกมองว่าเป็ นบุคคลที่ปกครองยาก สร้ างความ
เสื่อมเสียและเป็ น “พิษภัย” ต่อพรรคคอมมิวนิสต์ อาจกล่าวได้ ว่าสังคมในพรรคคอมมิวนิสต์มิได้
มองว่าเสกสรรค์เป็ นส่วนหนึ่งด้ วย
...ในทัศนะของหลายคนที่มีอํานาจอยู่ในป่ า หรืออยู่ในระหว่างแสวงหาอํานาจในโครงสร้ าง
ขบวนปฏิวตั ิ ผมเป็ นทัง้ ‘หญ้ าพิษ’ เป็ นทัง้ พวก ‘ลัทธิวีรชนเอกชน’ กระทั่งเป็ นพวก
‘ลัทธิแก้ ’ ซึ่งหมายถึงว่ า ‘บังอาจ’ ไปแก้ ไขทฤษฎีอัน ‘ศักดิ์สิทธิ์’ ของมาร์ กซ์ - เลนิน
...แต่ในความรู้ สกึ ของผม กลับไม่ได้ คิดว่าตัวเองเป็ นอะไรเลยนอกจากปั ญญาชนคนหนึง่ ที่
ห่วงใยบ้ านเมืองและพยายามคิดหาทางออกต่างๆ ให้ ประเทศชาติ...42

40

เรื่ องเดียวกัน, 77.

41

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เดินป่ าเสาะหาชีวติ จริง, 32 - 33.

42

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วิหารที่ว่างเปล่ า, 218.
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เสกสรรค์มกั จะเกิดความรู้สกึ เข้ ากับผู้คนและสังคมส่วนใหญ่ไม่ได้ ไม่วา่ จะเป็ นใน
สังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สังคมทัว่ ไป หรือกระทัง่ สังคมในป่ ากับพรรคคอมมิวนิสต์เนื่องด้ วย
ความคิดและการกระทําที่แตกต่างกัน ทําให้ เสกสรรค์ร้ ูสึกโดดเดี่ยวคล้ ายกับเป็ นคนส่วนน้ อยใน
สังคม เหล่านี ้แสดงให้ เห็นอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ในด้ านที่เป็ นคนแปลกแยกจากผู้คนและสังคม
ส่วนใหญ่เสมอ
1.2.7 เสกสรรค์ คือ ผู้ชายทั่วไป
เสกสรรค์ ประเสริ ฐ กุล คือ ผู้ช ายทั่ว ไป อัตลัก ษณ์ ดัง กล่าวปรากฏให้ เ ห็น ใน
บทบาทของผู้ชายหรือสามีและบทบาทของพ่อ ซึ่งบทบาททัง้ สองด้ านของเสกสรรค์ก็แสดงให้ เห็น
ว่าเสกสรรค์นัน้ เป็ นเพีย งผู้ชายธรรมดาเฉกเช่นผู้คนทั่วไป กล่าวคือ เมื่อเสกสรรค์ตกอยู่ในห้ วง
อารมณ์รัก ก็ร้ ูสึกห่วงหาอาลัยเมื่อต้ องอยู่ห่างไกล มีความสุขเมื่อได้ อยู่ด้วยกันและเป็ นทุกข์เมื่อ
ต้ องพลัดพรากกัน ดังเช่นในกรณี ที่เสกสรรค์ตดั สินใจเข้ าป่ าไปทําสงคราม ซึ่งในช่วงแรกนัน้ เป็ น
การเดิน ทางแต่เ พีย งลําพังปราศจากคนรักร่ วมเดิน ทางไปด้ วย ทํ าให้ เ สกสรรค์เป็ นทุก ข์ แสดง
อาการรัง้ รอเพื่อจะยืดเวลาของการจากลาให้ นานที่สดุ และปรารถนาให้ คนรัก เปลี่ยนใจและร่วม
เดินทางไปด้ วย
...ความหมองหม่ นได้ เข้ ามาเกาะกุมหัวใจผมอีกครั ง้ หนึ่ ง มิไยว่าจะอ้ อนวอนสักเพียง
ใด หญิงสาวของผมก็ยงั ไม่ยอมตัดสินใจออกไปร่ วมชะตากรรมเดียวกัน เธอยืนยันว่า
ยังคงสามารถต่อสู้อยู่ในเมืองต่อไปได้ ...ผมรู้ว่าเธอมีเหตุผล แต่ ในบางครั ง้ ความรั กก็อยู่
เหนือสิ่งเหล่ านี ้ ผมพยายามอ้ อยอิ่งอยู่กรุ งเทพอย่ างเห็นแก่ ตัว ภาวนาให้ เธอเปลี่ยน
ใจ...43

ขณะที่อีกด้ าน ความรักก็มีอานุภาพมากพอที่จ ะทําให้ เสกสรรค์ไม่หวัน่ กลัวต่อ
เหตุการณ์หรืออันตรายใดๆ ดังเช่นความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นของเสกสรรค์ เมื่อในที่สดุ คนรักได้ ตดั สินใจ
ร่วมเดินทางเข้ าป่ าไปรบด้ วยกัน ทําให้ ไม่ร้ ูสกึ หวาดหวัน่ แม้ หนทางที่รออยู่จะเป็ นการจับอาวุธสู้รบ
ร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ในป่ าก็ตาม
...เรานัง่ ชิดกันอยู่บนเก้ าอี ้แถวที่ติดกับปี กด้ านซ้ าย มือกุมกันไว้ แน่นเพื่อส่งผ่านความรู้ สกึ
บางอย่างเธอเผยอปี กหมวกขึ ้นเป็ นครั ้งแรก แล้ วซุกหน้ าลงกับไหล่ของผม ออกศึกครั ง้ นี ้
43

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เดินป่ าเสาะหาชีวติ จริง, 42.
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ผมไม่ กลัวอะไรอีกแล้ ว...44

สําหรับ บทบาทของสามี เมื่อเสกสรรค์กับ คนรั ก เข้ ามาอยู่ใ นป่ าร่ วมกับพรรค
คอมมิวนิสต์ ทัง้ คู่ใช้ ชีวิตด้ วยกันฉันสามีภรรยา เสกสรรค์ก็แสดงความรักต่อภรรยาด้ วยการดูแล
ห่วงใยซึ่งกันและกันทังในยามปกติ
้
และป่ วยไข้
...ผมอยู่ปะปนกับชาวม้ ง อยู่กบั ผู้หญิงคนหนึง่ ที่ผมรัก อยู่กระต๊ อบไม้ ไผ่ใต้ หินร่องกล้ าน้ อย
ลงมาราวหนึ่งชัว่ โมงเดิน เราอยู่ที่นนั่ นานเกินหนึ่งปี นานพอที่จะเกี่ยวข้ าวได้ หนึง่ ฤดู ปลูก
ผักได้ สหี่ ้ าแปลง และเป็ นไข้ ป่าได้ หลายเดือน...ขณะที่ผมผ่าฟื นเธอนัง่ สานกะทอ และเมื่อผม
ซอยยาสูบก็มักเห็นเธอซนฟื นเคี่ยวชาป่ าไว้ ให้ ดบั กระหาย...ข้ ามเนินเตี ้ยไปอีกลูกเป็ นลําห้ วย
เย็นเฉียบ เป็ นที่ที่เราไปอาบนํ ้าด้ วยกัน ส่วนใหญ่แล้ วผมจะให้ เธออาบก่อน ตัวเองนัง่
ละเลียดยาเส้ นระวังภัยให้ อยู่บนโขดหินใหญ่ แต่สายตาเจ้ ากรรมมักจับจ้ องอยู่ที่คนในนํ ้า
เสียมากกว่า...45

เสกสรรค์เป็ นหัวหน้ าครอบครัวที่พร้ อมจะปกป้องคุ้มครองสมาชิกในครอบครัวให้
ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ดังเช่นที่ปรากฏในช่วงที่ใ ช้ ชีวิตอยู่ในป่ าท่ามกลางภาวะสงครามที่
กําลังปะทะกันอย่างรุนแรง เสกสรรค์พร้ อมจะปกป้องภรรยาและลูกอย่างถึงที่สดุ
...เราอยู่กนั แค่ 3 คน ทางหนีทีไล่ทางไหนก็ไม่ร้ ูทั ้งสิ ้น เมื่อเห็นว่าสภาพรอบๆ ตัวไม่ค่อยจะ
สู้ดีนกั ผมก็มัดลูกน้ อยขึน้ หลัง มือหนึ่งถืออาร์ ก้า อีกมือหนึ่ งจูงหญิงสาวที่มาตกระกํา
ลําบากอยู่ด้วยกัน...ลูกอยู่ข้างหลัง เมียซุกอยู่ข้างๆ ผมประทับปื นประจัญบานไว้
แนบไหล่ ไม่ร้ ูอีกแล้ วว่ากําลังรบกับใคร รู้ แต่ ว่ากับ 3 ชีวิตนี ้ ผมจะไม่ ยอมให้ ฝ่ายไหน
เข้ ามากลํา้ กรายเด็ดขาด มันเป็ นแนวรบสุดท้ ายที่ผมเหลืออยู่...46

จะเห็น ได้ ว่า ทัง้ บทบาทของผู้ช ายหรื อสามีที่ ป ฏิ บัติ ต่อ คนรัก หรื อ ภรรยาและ
บทบาทของพ่อนัน้ แสดงให้ เห็นอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ที่เป็ นผู้ชายทัว่ ไป คือ เป็ นหัวหน้ าครอบครัว
ที่รักและพร้ อมปกป้องภรรยาและลูกของตนเองให้ ดีที่สดุ
44

เรื่ องเดียวกัน, 48.

45

เรื่ องเดียวกัน, 49 – 50.

46

เรื่ องเดียวกัน, 111.

146

1.2.8 เสกสรรค์ คือ คนรักศักดิ์ศรี
ศัก ดิ ์ ศรี หมายถึง เกี ย รติตามฐานะของแต่ละบุคคล47 และเป็ นเรื่ องในระดับ
ปั จเจกบุคคล แฝงความหมายของความสําคัญตัวตนอยู่ด้วย อาจกล่าวได้ วา่ ศักดิ ์ ศรีเกิดจากความ
ยึดมัน่ ในตัวตนที่เห็นว่าศักดิ ์ และสถานะของตนเองนันมี
้ ความสําคัญ จึงเกิดความภูมิใจและทระนง
ใจ48 ความต้ องการศักด์ศรี ของมนุษย์นนั ้ มีสาเหตุมาจากความต้ องการเป็ นอิ สระ มิให้ ตนเองถูก
ขัดขวาง และความต้ องการการยอมรับ ชื่นชม ได้ รับความนับถือจากผู้อื่น49
เช่น เดีย วกับเสกสรรค์ ประเสริ ฐ กุล ที่ เ ป็ นคนให้ ความสําคัญ กับ เรื่ องศัก ดิ ์ ศรี
การเป็ นที่ยอมรับจากผู้อื่น ดังนันเมื
้ ่อตนเองประสบปั ญหาจึงไม่ต้องการที่จะแสดงให้ ผ้ อู ื่นได้ รับรู้ถึง
ความลําบาก เกิดความสงสาร หรือมองตนเองด้ วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากเดิม ดังเช่นในเหตุการณ์
ที่เสกสรรค์เดือดร้ อนเรื่องความเป็ นอยู่ แต่ก็ยอมทนหิวเพื่อไม่ให้ เพื่อนคนอื่นได้ รับรู้ถึงสถานการณ์
ความลําบากของตนเอง
...ผมเคยไม่ได้ กินอาหารเกือบสองวันเต็มๆ เมื่อแวะเวียนไปที่ธรรมศาสตร์ เห็นเพื่อนๆ กําลัง
กินข้ าวกัน ผมก็ทําไม่ ร้ ู ไม่ ชี ้ บอกเพื่อนว่ ากินมาเรี ยบร้ อยแล้ ว แต่ ในท้ องนัน้ ปั่ นป่ วน
จนอธิบายไม่ ถกู
กลิ่นอาหารที่ผมไม่ มีสิทธิ์แตะต้ องโรยริ นมารบกวนทัง้ จมูกและ
วิญญาณที่ใกล้ จะยอมจํานน จนกระทั่งผมต้ องรี บขอตัวจากมา ด้ วยกลัวการพ่ ายแพ้
ที่จะเกิดขึน้ ...50

เสกสรรค์รักและหยิ่งทระนงในศักดิ ์ ศรี ไม่คิดพึ่งพาใครแม้ ตนเองจะอยู่ในช่วงที่
ประสบความยากลําบากในชีวิตอย่างถึงที่สดุ ดังจะเห็นได้ ว่าหลังจากที่เรี ยนไม่จบและต้ องออก
จากมหาวิทยาลัยเพื่อหางานทําเลี ้ยงตนเอง ในระหว่างที่ยงั หางานไม่ได้ นนเสกสรรค์
ั้
ก็เลือกที่จะนํา
ทรัพย์สินส่วนตัวเท่าที่มีออกจํานํา แทนที่จะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือ หรื อแสดงให้ ผ้ อู ื่นเห็นว่า

47

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุ งเทพฯ: นานมีบ๊ ุคส์พับลิเคชั่นส์,

2546), 1094.
48

สุจริ ตลักษณ์ ดีผดุง, วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เบือ้ งต้ น, พิมพ์ ครั ง้ ที่ 2 (กรุ งเทพฯ: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม

เพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552), 138.
49

กุสมุ า รักษมณี, เสาวณิต จุลวงศ์ และสายวรุณ น้ อยนิมิตร, รายงานวิจัยเรื่องแนวคิดเรื่องศักดิ์ศรีและความ

อับอายในวรรณกรรมไทย (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 19.
50

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, มหาวิทยาลัยชีวติ , 82 – 83.
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ตนเองกําลังเดือดร้ อน และเสกสรรค์ก็ได้ ตงั ้ “ปณิธาน” ไว้ วา่ จะไม่พึ่งพาใคร และจะไม่ “ขอใครกิน”
แม้ ในยามที่อดอยากอย่างถึงที่สดุ ก็ตาม
...ผมตัง้ ปณิธานไว้ แล้ วว่าต่อไปนี ้จะหาเลี ้ยงตัวเองอย่างเต็มที่ ฉะนัน้ ผมจึงไม่ เคยเอ่ ย
ปากขอเงินแม่ อีกแม้ แต่ บาทเดียว สมบัติส่วนตัวกระจอกงอกง่ อยของผมหลายชิน้
เอาไปจํานํ าจนหมดสิน้ ...สิง่ เหล่านี ้ถูกแปรเป็ นอาหารไปทีละชิ ้น ทีละชิ ้น เพื่อเลีย้ งดูทัง้
ร่ างกายและศักดิ์ศรี ของผม ผมจะไม่ ขอใครกิน ไม่ว่าจะเป็ นแม่หรือเพื่อนหรือผู้ใดก็ตาม
ไม่นานสิ่งของที่พอจํานําได้ ก็หมดไป ผมเลีย้ งดูได้ แค่ หัวใจที่รักศักดิ์ศรี ส่ วนร่ างกายนัน้
บางทีก็จาํ ต้ องปล่ อยให้ มันอดอยากบ้ าง...51

จากเหตุการณ์ข้างต้ นทังการข่
้
มอาการและความรู้สกึ หิวโหยเพื่อไม่ให้ ผ้ อู ื่นรับรู้ถึง
ความลําบากของเสกสรรค์ ความตังใจแน่
้
วแน่ที่จะไม่พึ่งพาผู้ใดแม้ แต่แม่ของตนเอง และไม่แสดง
ให้ ผ้ อู ื่นเกิดความสงสาร เห็นใจ แต่พยายามแก้ ปัญหาด้ วยตนเองอย่างถึงที่สดุ ล้ วนแต่แสดงให้ เห็น
อัตลักษณ์ของเสกสรรค์ที่เป็ นคนรักศักดิ ์ ศรี
1.2.9 เสกสรรค์ คือ คนยากไร้
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล คือ คนยากไร้ ที่ประสบความลําบากเรื่องความเป็ นอยู่และ
การดํารงชีวิตอยู่เสมอ เป็ นเช่นนี ้มาตังแต่
้ ชีวิตในวัยเด็กที่บ้านเกิด กระทั่งมาเป็ นนักศึกษาใช้ ชีวิต
อยู่ในกรุงเทพมหานคร จะเห็นว่าอัตลักษณ์คนยากไร้ นี ้ปรากฏในชีวิตช่วงวัยเด็กของเสกสรรค์ด้วย
ซึ่งในช่วงวัยหนุ่มนี ้อัตลักษณ์ดงั กล่าวปรากฏในเหตุการณ์การดิ ้นรนสมัครงาน “อย่างสิ ้นหวัง” ของ
เสกสรรค์ หลังจากที่ตนเองเรียนไม่จบตามกําหนดพร้ อมกับเพื่อน
...ผมสอดส่ ายสายตาดูประกาศรั บสมัครงานตามที่ต่างๆ เหมือนหมาโซคุ้ยเขี่ยกอง
ขยะ...งานที่ผมเสาะแสวงหานั ้นส่วนใหญ่เป็ นงานค่ อนข้ าง ‘ตํ่า’ ในมาตรฐานสังคม
ทั ้งสิ ้น...ผมมีแค่เพียงประกาศนียบัตรชั ้นมัธยมปลายเท่านั ้นที่เป็ นวุฒิทางการศึกษา ส่วน
ใหญ่แล้ วงานในระดับนี ้มีคนแย่งกันมากมาย เพราะมันไม่ได้ ต้องการความรู้พิเศษอะไร
ทุกครั ้งที่มีการประกาศรับสมัครงานประเภทเสมียนต๊ อกต๋อย ผู้คนที่พ่ายแพ้ ในระบบ
การศึกษาทัง้ หลายก็จะเฮโลเข้ าไปสมัครตัง้ แต่ แป้งเปี ยกติดประกาศยังไม่ แห้ ง ... ผม

51

เรื่ องเดียวกัน, 82.

148

เคยแม้ กระทัง่ ไปยื่นชื่อตัวเองทิ ้งไว้ ที่กรมประชาสงเคราะห์ แต่จนแล้ วจนรอดก็ไม่ถกู เรียกตัว
สักที...52

เสกสรรค์ดิ ้นรนสมัครงานด้ วยวุฒิการศึกษาเพียงระดับมัธยม ซึ่งทําให้ ทางเลือกที่
เหลืออยู่มีเพียงอาชีพในระดับที่ค่อนข้ างตํ่าในสังคม แต่ถึงกระนัน้ เสกสรรค์ก็ยังต้ องผิ ดหวังเรื่ อง
งานอยู่ห ลายครัง้ จนสิ ้นหวัง นอกจากจะหางานได้ อย่างยากลําบากแล้ ว เสกสรรค์ยังต้ องอยู่ใ น
สภาพอดมื ้อกินมื ้อ เผชิญกับความหิวโหยอย่างถึงที่สดุ และเคยแม้ กระทั่งแบ่งข้ าวกินกับเพื่อนซึ่ง
ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันเพื่อให้ มีชีวิตรอดไปวันต่อวัน
...หลังจากมวยเลิก ความเป็ นจริงในชีวิตก็หวนคืนมาอย่างรวดเร็ว ทั ้งผมและเจ้ าแจงต่างไม่
มีเงินซื ้อข้ าวกิน เจ้ าแจงบอกว่ามันมีไข่ไก่เหลืออยู่ฟองหนึ่งที่หอพักแถวศรีย่าน แต่ไม่มีข้าว
ซึง่ เป็ นอาหารหลัก ผมก็บอกว่าที่บ้านพี่ชายผมซึง่ ตัวเองอาศัยอยู่พอมีข้าวสารเหลืออยู่บ้าง
หากบวกกันแล้ วเราคงรอดตายไปได้ มอื ้ หนึ่ง เป็ นอันตกลงตามนั ้น เจ้ าแจงไปเอาไข่ไก่
ของมันมา ส่วนผมหุงข้ าวรอ เราทําไข่ เจียวเป็ นกับข้ าวเพราะสามารถเติมนํ า้ เพิ่ม
ปริ มาณได้ อีกเล็กน้ อย จากนัน้ ก็แบ่ งกันกินคนละคําสองคํา...53

ไม่เพีย งแต่ลําบากเรื่ องอาหารการกินเท่านัน้ เมื่อเสกสรรค์ไม่สบายจนต้ องเข้ า
โรงพยาบาล ก็ไม่มีเงินสําหรับเป็ นค่ารักษาพยาบาลจนแม่ต้องไปกู้เงิน และสุดท้ ายก็ต้องออกจาก
โรงพยาบาลกลางคันทังที
้ ่อาการเจ็บป่ วยยังไม่หายขาดเพราะความยากจนของครอบครัว
...หลังจากทางโรงพยาบาลรับตัวผมไว้ เพื่อรักษา ผมก็แอบกระซิบถามกับนางพยาบาลว่า
จะต้ องเสียค่าผ่าตัดเท่าไร เธอบอกกับผมว่าส่วนที่จะต้ องเสียให้ โรงพยาบาลจริงๆ นั ้นไม่มาก
นัก แต่ถ้ามีอะไรพิเศษให้ หมอสักหน่อย ก็จะช่วยให้ ทกุ อย่างดีขึ ้น ได้ ฟังดังนัน้ แล้ วผมก็
นอนเอามือก่ ายหน้ าผากด้ วยความกังวล อย่ าว่ าแต่ จะมีเงินพิเศษให้ หมอเลย แม้ แต่
ค่ ารั กษาตามอัตราปกติ แม่ ผมก็ยังต้ องไปกู้หนีย้ ืมสินเขามา ในเมื่อสภาพเป็ นเช่ นนี ้
จึงเป็ นเรื่ องสมเหตุสมผลเหลือเกินที่ผมจะอยู่โรงพยาบาลได้ เพียงสามวัน ก็ถกู หมอ
ไล่ กลับบ้ าน โรคภัยไข้ เจ็บที่มีอยู่ไม่ได้ รับการรักษาให้ หายขาด และมันยังทรมานผมต่อมา
อีก 7 ปี เต็มๆ...54
52
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จะเห็ น ได้ ว่า ชี วิ ตที่ ผ่า นของเสกสรรค์ ไ ม่ว่า จะเป็ นพื น้ ฐานความเป็ นอยู่ข อง
ครอบครัว ปั ญหาทางเศรษฐกิจที่ต้องประสบเรื่อยมานัน้ เป็ นภาวะที่ลําบากอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้
ว่าเป็ นคนยากจนที่มีปัญหาเรื่องปากท้ องและความเป็ นอยู่เสมอ และที่สําคัญเสกสรรค์ก็ได้ นิยาม
ตนเองว่าเป็ น “ผู้ยากไร้ ” คนหนึ่งที่หาเช้ ากินคํ่า หาเลี ้ยงชีวิตด้ วยความสุจริ ต และไม่สนใจสายตา
ของผู้ใดในสังคมว่าจะคิดเห็นอย่างไร
...และถึงแม้ นรกจะบันดาลให้ ผ้ ลู ากมากดีที่ไหนมาเดินชมตลาด ผมก็คงจะไม่แคร์ สายตา
ใดๆ มาถึงตอนนี ้ ผมไม่ เคยคิดอีกเลยว่ าตัวเองคือส่ วนหนึ่งของสังคมมหาวิทยาลัยที่
สูงส่ งและสุขสบาย ผมคือผู้ยากไร้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของผู้หากินสุจริ ตและไม่ เคยเอารั ดเอาเปรี ยบใคร ในเมื่อเกิดมาเช่ นนีก้ ็นา่ จะภูมิใจและทระนงในศักดิ ์ ศรีของตน...55

ความลําบากในด้ านการดําเนิ น ชีวิตที่ เ กิ ดขึ ้นกับเสกสรรค์ใ นช่ วงวัย หนุ่ม จาก
เหตุการณ์การหางานทําเพื่อเลี ้ยงตนเองอย่างสิ ้นหวัง ความลําบากด้ านอาหารการกินที่บางครัง้
ถึงกับต้ องแบ่งข้ าวกินร่วมกับเพื่อน และไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลจนต้ องออกจากโรงพยาบาล
ทังที
้ ่ยงั ไม่หายขาด เหตุการณ์เหล่านี ้ล้ วนแต่แสดงให้ เห็นอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ในด้ านที่เป็ นคน
ยากไร้ มีความลําบากเรื่องการดํารงชีวิตอยู่เสมอ
1.2.10 เสกสรรค์ คือ คนรักความถูกต้ อง กฎ กติกา
เสกสรรค์ คือ คนรัก ความถูกต้ อง กฎ กติกา และพยายามดํารงรักษากฎกติก า
ดัง กล่าวไว้ อย่างสุดความสามารถ อัตลัก ษณ์ ด้ านนี เ้ คยปรากฏมาแล้ วในช่วงชี วิตวัย เด็ก ของ
เสกสรรค์ที่มีเ รื่ องวิวาทกับ เด็ก วัดเพื่อรักษาการเรี ย งลําดับบาตรพระให้ ถูกต้ อง แสดงให้ เ ห็นว่า
เสกสรรค์ ยัง คงดํ า รงอัต ลัก ษณ์ ดัง กล่ า วตัง้ แต่วัย เด็ ก จนเข้ า สู่วัย หนุ่ ม ซึ่ ง อัต ลัก ษณ์ ค นรั ก
ความถูก ต้ อง กฎ กติก าในช่ วงวัย นี ป้ รากฏในเหตุก ารณ์ ที่ เ สกสรรค์พยายามรัก ษากฎกติก า
การเลือกตังจนมี
้ เรื่องกับทหารที่มาลงคะแนน
...นับตัง้ แต่ เกิดมาเป็ นตัวเป็ นตน ผมไม่ เคยเห็นใครทําผิดกติกาซึ่งๆ หน้ าอย่ างนี ้
มาก่ อน เขาเจตนาหรือไม่ผมไม่แน่ใจ แต่คิดว่าตัวเองต้ องทําหน้ าที่อย่างรับผิดชอบที่สดุ
... “ก็พวกคุณทําไม่ ถกู กติกา ผมต้ องปฏิบัติตามหน้ าที่” ผมแย้ งอย่างสุภาพ “แล้ วคุณจะ
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เอายังไง พวกนี ้เป็ นแค่ทหารเกณฑ์ เขาไม่ค่อยรู้เรื่อง” “กฎหมายออกมาแล้ วใครจะบอก
ว่ าไม่ ร้ ู ไม่ ได้ หรอก” ผมชี ้แจงตามตํารา
คิดได้ อย่ างเดียวว่ าต้ องรั กษากติกาไว้
บรรยากาศรอบตัวร้ อนระอุขึ ้นมาทันที...56

เมื่อเสกสรรค์ได้ มีโอกาสเป็ นอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตัง้ มีหน้ าที่สงั เกต
และรายงานการทําผิดกฎการเลือกตัง้ เสกสรรค์ก็พยายามยึดถือความถูกต้ องและปฏิบัติหน้ าที่
ดังกล่าวอย่างถึงที่สดุ ทําให้ มีเรื่องกับนายทหารผู้มาใช้ สิทธิ ์ เนื่องจากเสกสรรค์ไม่ยอมอะลุ้มอล่วย
ให้ กบั การทําผิดกฎแต่อย่างใด จนกระทัง่ นายทหารเหล่านันไม่
้ พอใจ และเสกสรรค์ก็เกือบจะได้ รับ
อันตรายถึงชีวิต แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นคนรักความถูกต้ อง กฎ กติกา พยายามทําทุกวิถีทางเพื่อ
รักษาความถูกต้ องเอาไว้ อย่างเคร่งครัด
ชีวิตในช่วงวัยหนุ่มของเสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล นับตังแต่
้ เริ่ มเข้ ามาใช้ ชีวิตอยู่ใ น
กรุ ง เทพมหานครเป็ นนัก ศึก ษา เข้ าร่ วมการชุมนุมในเหตุการณ์ “14 ตุลา” กระทั่งเข้ าป่ าเป็ น
นักปฏิวตั ิร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์เป็ นเวลาหลายปี อัตลักษณ์ที่ปรากฏในช่วงนีม้ ี 9 ด้ านด้ วยกัน
ได้ แก่ คนขัดแย้ งกับผู้คนและสังคม นักรบป่ าคนอยู่ป่า คนสนใจปั ญหาสังคม การเมืองการปกครอง
ผู้นํา คนยึดมัน่ ในอัตตา ผู้ชายทั่วไป คนรักศักดิ ์ ศรี คนยากไร้ และคนรักความถูกต้ อง กฎ กติกา
โดยอัตลักษณ์ในช่วงวัยหนุ่มก็ยงั มีอตั ลักษณ์บางด้ านที่ดํารงสืบเนื่องมาจากช่วงวัยเด็ก ปรากฏอยู่
ด้ วย ซึ่งได้ แก่ อัตลักษณ์คนยากไร้ และอัตลักษณ์คนรักความถูกต้ อง กฎ กติกา
1.3 อัตลักษณ์ ในวัยกลางคน
ช่วงวัยกลางคน คือ ชีวิตเสกสรรค์ในช่วงหลังจากออกจากป่ ามามอบตัวกับทางการ เป็ น
การยุติ บ ทบาทนัก ปฏิ วัติ แ ละเริ่ ม ต้ น ดํ า เนิ น ชี วิ ต ในสังคมเมื อ งอี ก ครั ง้ เสกสรรค์ เ ริ่ ม ต้ น ด้ ว ย
การเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศและกลับมาทํางานเป็ นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อัต ลัก ษณ์ ข องเสกสรรค์ ที่ ป รากฏในช่ ว งวัย กลางคนนี ม้ ี อัต ลัก ษณ์ ที่ ยัง คงดํ า รงสื บ
เนื่องมาจากช่วงวัยหนุ่มด้ วย คืออัตลักษณ์ผ้ นู ํา อัตลักษณ์คนแปลกแยก และอัตลักษณ์ผ้ ชู ายทัว่ ไป
อัตลักษณ์ในวัยกลางคนของเสกสรรค์มี 10 ด้ าน ดังต่อไปนี ้
1.3.1 เสกสรรค์ คือ คนมีบาดแผล เจ็บปวด
1.3.2 เสกสรรค์ คือ คนใช้ ชีวิตกลางแจ้ ง นักเดินทาง
56
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1.3.3 เสกสรรค์ คือ คนยึดติดและโหยหาอดีต
1.3.4 เสกสรรค์ คือ คนแปลกแยก
1.3.5 เสกสรรค์ คือ นักสู้
1.3.6 เสกสรรค์ คือ นักแสวงหาความหมาย
1.3.7 เสกสรรค์ คือ คนให้ ความสําคัญกับมิตรภาพ
1.3.8 เสกสรรค์ คือ คนแพ้
1.3.9 เสกสรรค์ คือ ผู้ชายทัว่ ไป
1.3.10 เสกสรรค์ คือ ผู้นํา
1.3.1 เสกสรรค์ คือ คนมีบาดแผล เจ็บปวด
เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล คือ คนมีบาดแผลและเจ็บปวดกับชีวิต อัตลักษณ์ด้านนี ้
ปรากฏผ่านภาพตัวแทนคนมีบาดแผลมากมายในชีวิต เนื่องจากต้ องประสบกับเรื่ องราวที่สร้ าง
ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมานในชีวิตอยู่เสมอ ส่งผลให้ เสกสรรค์กลายเป็ นบุคคลที่มีบาดแผล
และฝั งตัวอยู่กบั ความเจ็บปวด ความทุกข์เรื่อยมา เรื่องราวที่สร้ างความเจ็บปวดความสะเทือนใจ
ให้ กบั เสกสรรค์มีดงั ต่อไปนี ้
1.3.1.1 การปฏิวัติร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์
ความเจ็ บ ปวดของเสกสรรค์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ จากการเข้ าร่ ว มกั บ พรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสู้รบในป่ าเป็ นเวลากว่า 5 ปี นัน้ มีทงั ้ ความเจ็บปวดที่เกิดขึ ้นในขณะ
เป็ นนักปฏิวตั ิ และความเจ็บปวดที่เกิดขึ ้นหลังจากพ่ายแพ้ กลับมาใช้ ชีวิตในสังคม ความเจ็บปวดที่
เกิดขึ ้นเหล่านี ้ล้ วนแล้ วแต่เป็ นผลพวงจากชีวิตการเป็ นนักปฏิวตั ิ
ในขณะที่เป็ นนักปฏิวตั ิ นักรบป่ า เสกสรรค์เจ็บปวดและเป็ นทุกข์ที่ต้อง
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต โดยเมื่อเข้ ามาใช้ ชีวิตในป่ าก็ต้องฆ่าสัตว์และทําทุกอย่างเพื่อความอยู่รอด ทํา
ให้ สญ
ู เสียจิตใจที่ออ่ นโยน อีกทังวิ
้ ถีดงั กล่าวยังขัดแย้ งกับความรู้สึกของเสกสรรค์ซึ่งถูกปลูกฝั งมา
เสมอด้ วยคําสอนของชาวพุทธที่วา่ การฆ่าสัตว์ตดั ชีวิตเป็ นบาป เมื่อเป็ นเช่นนันเสกสรรค์
้
จึงเสมือน
ถูกบีบให้ ออกจากวิถีที่เคยปฏิบตั ิมาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
...จารี ตของชาวพุทธข้ อนีฝ้ ั งลึกอยู่ในสายเลือดของผมมาตั ้งแต่เล็กแต่น้อย...เมื่อชีวิต
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ผลักไสให้ ผมต้ องไปอยู่ป่า มโนคติส่วนนี ไ้ ด้ ถกู กัดกร่ อนไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น...57

เมื่อแรกเริ่ ม การดําเนิ น วิถี ชี วิตของคนอยู่ป่ าซึ่งต้ องกระทํ าสิ่งที่ ขัดกับ
ความรู้ สึก ของตนเอง เช่ น การฆ่า หมูเ พื่ อนํ ามาประกอบอาหาร แม้ จ ะเป็ นเรื่ อ งที่ จํ า เป็ นต่อ
การดํารงชีวิต แต่เหตุการณ์ดงั กล่าวก็ได้ สร้ างความเจ็บปวดสะเทือนใจให้ กบั เสกสรรค์อย่างยิ่ง
...ผมเกลียดดวงตาของหมูที่มนั มองผม และเสียงโอดโอยของมันเวลามีดดื่มเข้ าไปในเนื ้อ
เพราะลึกๆ แล้ วผมรู้ ว่ามันเจ็บ แต่มนั ไม่มีทางรู้หรอกว่าผมก็เจ็บกับเสียงและภาพแห่ ง
ความจริ งเหล่ านี ้ ยิ่งมันมองผมเท่าใด ผมก็ย่ งิ ทุรนทุรายในอารมณ์ เท่ านัน้ ...58

ชีวิตในป่ าไม่เพียงแต่บีบให้ ต้องเปลี่ยนวิถีมาทําบาป ต้ องฆ่าสัตว์เพื่อปาก
ท้ องของทังชี
้ วิตตนเองและมิตรสหาย หากยังทําให้ เสกสรรค์กลายเป็ นคนที่โหดเหีย้ มขึ ้น ฆ่าสัตว์
เพื่อการล้ างแค้ นซึ่งเป็ นเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากเหตุผลด้ านความอยู่รอดของชีวิต เช่นในเหตุการณ์
ที่เสกสรรค์ฆ่าสุนขั ที่ขโมยปลาเค็มของตนเอง
...นับเป็ นการล้ างแค้ นอย่ างบริ สุทธิ์ ไม่ มีประโยชน์ อ่ นื ใดมาแทรกแซงทัง้ สิน้ หัวใจ
บางซีกของผมตายด้ านเสียแล้ ว ผมมักหวนรํ าลึกนึกทบทวนชิ ้นส่วนของความหลังเหล่านี ้
เป็ นระยะๆ สิง่ ที่ได้ มาทุกครัง้ คือความรั นทดสลดหมอง แม้ ผมจะสามารถต่อชีวิตของ
ตัวเองและผู้อื่นให้ ยืนยาวมาได้ ทกุ วันนี ้ แต่ราคาที่ต้องจ่ายคือชีวิตสัตว์ นานาพันธุ์ แน่นอน
ส่วนใหญ่เป็ นเรื่องจําเป็ นและสมเหตุสมผล แต่ ก็มีไม่ น้อยที่อยู่เหนือสัจจะแห่ งความหิว
และหลุดพ้ นจากความชอบธรรมในการยังชีพ
สิ่งที่ถกู ฆ่ ามิได้ มีเพียงชีวิตสัตว์
เหล่ านัน้ หากแต่ รวมเอาสุนทรารมย์ ของผมไว้ ด้วย...59

ภายหลังจากยุติบทบาทของนักปฏิวตั ิป่า ไม่ต้องดํารงวิถีชีวิตเช่นนี แ้ ล้ ว
เสกสรรค์ก็พยายามฟื ้นฟูเ พื่อหวนคืน สู่ด้านที่อ่อนโยนต่อชีวิตซึ่งได้ สญ
ู เสีย ไปในป่ าอีกครัง้ เช่น
การเลี ้ยงดูลกู สุนขั เสกสรรค์มอบความรักความห่วงใยให้ กบั ลูกสุนขั อย่างเต็มที่ ช่วงเวลาดังกล่าว
เป็ นโอกาสให้ เสกสรรค์ได้ ฟืน้ ฟู “หัวใจ” ที่ด้านชาของตนเองให้ กลับมาอ่อนโยนต่อสรรพชีวิตอีกครัง้
57

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เดินป่ าเสาะหาชีวติ จริง, 74.
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...ไม่กี่เดือนมานี ้ผมรับอุปถัมภ์ ลกู หมาไม่มีพ่อตัวหนึง่ อายุแค่สองเดือน และกําลังอ้ วนน่ารัก
มันอยู่กบั เราได้ สามวันก็ป่วยหนัก ข้ าวปลาไม่กิน ผมอุ้มมันขึ ้นรถไปหาหมอและนั่งรอหมอ
ให้ นํ ้าเกลือเป็ นหลายชั่วโมง ทั ้งๆ ที่อาเจียนของมันเปื อ้ นเลอะกางเกงผมเต็มไปหมด สองวัน
ต่อมามันก็จากผมไป ผมเสียเพื่อนใหม่ ไปตัวหนึ่ง แต่ ค้นพบว่ าความรู้ สึกบางอย่ างได้
กลับคืนมาสู่ตัวเองแล้ ว...60

นอกจากด้ านวิถีชีวิตในป่ าขณะเป็ นนักปฏิวตั ิจะสร้ างความเจ็บปวดให้ แก่
เสกสรรค์แล้ ว ความสัมพันธ์กบั สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะกับกลุม่ ผู้นําและสมาชิกอาวุโส
ก็สร้ างความเจ็บปวดให้ แก่เ สกสรรค์เ ช่น กัน กล่าวคือ ขณะใช้ ชี วิตร่ วมกับพรรคคอมมิวนิ ส ต์
เสกสรรค์ต้องขัดแย้ งกับสมาชิกภายในพรรคอยู่เป็ นประจํา ต้ องอยู่ในบรรยากาศที่อดึ อัดคับข้ องใจ
เกิดเป็ นความรู้สกึ แปลกแยกเข้ ากับผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมไม่ได้ และเป็ นทุกข์สิ ้นหวังถึงขนาดเคย
คิดฆ่าตัวตายเพื่อให้ พ้นจากภาวะเหล่านัน้
...ผมจึงคุ้มกันคนหนุ่มสาวเหล่านั ้น ด้ วยความรู้ สกึ ไม่ต่างอะไรกับนักโทษที่ออกมาส่ ง
เพื่อนออกสู่อิสรภาพ ซึ่งกล่ าวคําอําลากันแค่ หลังประตูเรื อนจํา ผมสังเกตว่าแต่ละ
คนมีอาการปี ติยินดีอย่างเห็นได้ ชัด...ขณะระวังภัยให้ พวกเขาอยู่ในความมืดเหนือเนิน
เหงา ผมร้ องไห้ และได้ บนั ทึกความรู้ สกึ ไว้ อ่านคนเดียวเป็ นเวลานาน...61
...ขณะที่ลกู ชายคนแรกเติบโตอยู่ในครรภ์ มารดาของเขา ผมได้ คิดฆ่ าตัวตายมากกว่ า
หนึ่งครั ง้
และหญิงสาวของผมก็กําลังคิดในสิ่งเดียวกัน...ในการลัดเลาะไปตาม
พรมแดนระหว่ างวิกลจริ ตกับสติสัมปชัญญะ ผมเกิดจินตนาการว่าจะทําพินัยกรรม
ฉบับหนึง่ ทิ ้งไว้ ในรูปวรรณคดี...62

เมื่อการต่อสู้ในป่ าดําเนินมาถึงทางตัน ความพ่ายแพ้ และการตัดสินใจ
ออกมามอบตัวกับทางการก็สร้ างรอยแผลและความเจ็บปวดให้ เสกสรรค์ ความเจ็บปวดที่เกิดขึ ้นมี
สาเหตุมาจากความสิ ้นหวัง เป็ นความรู้สกึ ของคนฝั นสลายที่ท่มุ เทต่อสู้มาอย่างหนักเพื่อจะพบกับ
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เรื่ องเดียวกัน.
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เรื่ องเดียวกัน, 95.

154

ความว่างเปล่า และจําต้ องกลับไปอยู่ในสังคมที่ตนเองเคยปฏิเสธและต่อต้ าน พร้ อมกับใช้ ชีวิตที่
เหลืออยู่ไปกับการเยียวยาบาดแผลของตนเองโดยลําพัง
...ความกว้ างของลําห้ วยขาแข้ งยามนี ้ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ ้นสุด ผมรู้ สกึ เหมือนกับว่าตัวเอง
กําลังใช้ เวลาชัว่ นิรันดรเพื่อที่จะข้ ามพ้ นลําไม้ ไผ่ช่วงสุดท้ าย ซึง่ โค้ งลงใต้ ผิวนํ ้ามากกว่าช่วง
ใดๆ กระแสนํ ้าเย็นยะเยียบพัดผ่านข้ อเท้ าของผมราวจะผลักไสให้ ไปจากที่นี่เสียโดยเร็ว
ขณะเดียวกันสะพานก็โยกไกวไปมา คล้ ายจะรั งเกียจก้ าวยํ่าของผู้ปราชัย...พรุ่ งนี ้
แล้ วสินะที่ผมจะประกาศวางปื นอย่ างเป็ นทางการ รวมทัง้ วางความหวังที่จะสร้ าง
โลกใหม่ ซงึ่ ม้ าออมสินกลายเป็ นสิง่ ไม่จําเป็ น ไม่ ร้ ู อีกนานเท่ าใดที่ผมจะถูกตรึ งไว้ กับ
สายธารความทรงจําซึ่งน่ าสะพรึ งกลัวเสียยิ่งกว่ าสายนํา้ เชี่ยวในลําห้ วยขาแข้ ง รู้
เพียงว่ า ณ ที่นัน้ ผมคงต้ องดิน้ รนสร้ างสะพานอยู่โดยลําพัง...63

นอกจากนัน้ การยอมจํานนให้ กับความพ่ายแพ้ ด้วยการออกมามอบตัว
การสูญเสียความกล้ าหาญในการเผชิญความยากลําบาก และไม่สามารถรู้สึกเป็ นผู้ชายได้ ดงั เดิม
เรื่องเหล่านี ้ก็ได้ สร้ างความเจ็บปวดและเศร้ าสลดให้ กบั เสกสรรค์ไม่น้อยเช่นกัน
...ตอนที่ผมวางปื นลงมามอบตัวกับรัฐบาลนั ้น บาดแผลที่กรี ดลึกที่สุดมิใช่ ความล้ มเหลว
ของการปฏิวัติ หรือการพังทลายของอุดมคติทางการเมือง หากเป็ นการสูญสิน้ ความกล้ าหาญที่จะฝ่ าเผชิญความทุรกันดารของชีวิต...64
...ถึงวันนี ้ผมก็ยังไม่เคยเสียใจกับการพ่ายแพ้ ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย รวมทั ้ง
ไม่ได้ มีความคิดความแค้ นกับผู้ใดหลงเหลือแม้ แต่น้อย แต่ ความเศร้ าโศกเบือ้ งลึกของ
ผมยังคงอยู่ท่ กี ารไม่ สามารถรู้ สึกเป็ นผู้ชายเท่ าเดิม นับตัง้ แต่ วันที่ลงมายอมจํานน...65

เมื่อพ่ายแพ้ จากขบวนปฏิวตั ิและต้ องกลับมาใช้ ชีวิตในสังคมเมืองอีกครัง้
เสกสรรค์ซึ่งสูญ เสีย อุดมคติท างการเมืองที่ เ คยยึดถื อและศรัทธาไปหมดแล้ ว ก็ร้ ู สึก ว่างเปล่า

63

เรื่ องเดียวกัน, 28 - 29.

64

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เพลงเอกภพ, 122.

65

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ห้ วงยามแห่ งความพ่ ายแพ้ , 23.
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ภายในจิตใจมีแต่ความสับสน เจ็บปวดและเป็ นทุก ข์ เนื่องจากปราศจากสิ่งให้ ยึดถือศรัทธาอีก
ต่อไป
...ความทุรกันดารของชีวิตนั ้น
แท้ จริงแล้ วไม่ได้ อยู่ที่เงื่อนไขภายนอกเพียงด้ านเดียว
ตรงกันข้ าม หลังจากเลิกอาชีพนักปฏิวตั กิ ารเดินทาง ‘ภายใน’ ของผมกลับต้ องฟั นฝ่ า
ภูมปิ ระเทศที่โหดร้ ายทารุ ณยิ่งกว่ าเป็ นเวลาหลายปี ผมพบว่ าวิหารในใจซึ่งครั ง้ หนึ่ง
พลันกลับกลายเป็ นพืน้ ที่
เคยเป็ นที่สถิตของอุดมคติทางการเมืองและสังคม
ว่ างเปล่ าเหงาเงียบ...เจ้ าของพื ้นที่ยงั มีศรัทธา แต่นกึ ไม่ออกว่าจะกราบไหว้ สงิ่ ใดกัน...66

แม้ ว่า จะยุติ บ ทบาทของนัก ปฏิ วัติ ป่ าแล้ ว แต่ก ระนัน้ เสกสรรค์ ก็ ยั ง
เจ็บปวดและเสียใจที่ ไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาความเดือดร้ อนด้ านความเป็ นอยู่ของประชาชนผู้
ยากไร้ ได้ สําเร็จ ไม่วา่ ในสมัยที่ตนเองยังเป็ นนักปฏิวตั ิ หรือกระทัง่ ในยามที่กลับมาใช้ ชีวิตในสังคม
เมืองเป็ นปั ญญาชนแล้ วก็ตาม
...พอได้ ยินคํานี ้ผมก็ต้องนิ่งเงียบอีกเช่นเคย เงินๆๆๆ ทุกอย่ างในสังคมนี ช้ ีข้ าดอยู่ท่ เี งิน
และมันก็เป็ นสิง่ ที่ผมไม่มีเสียด้ วย ความรู้ สึกผิดคืบคลานเข้ ามาในหัวใจผมราวกับ
อสรพิษร้ ายซึ่งแผ่ แม่ เบีย้ อยู่เบือ้ งหน้ า ... เพื่อนของเขาซึง่ ยังคงนัง่ คุยต่อกับเราได้ เอ่ ย
ประโยคที่โหดร้ ายที่สุดประโยคหนึ่งขึ ้นมา “เขาถือสหายไทเหมือนพี่ชาย เมื่อเดือดร้ อน
ก็อยากให้ สหายไทช่วยเหลือบ้ าง” ... สหายไทตายไปแล้ วจริ งๆ ทุกวันนี ้เหลือเพียงนาย
เสกสรรค์ ปั ญญาชนที่ทําได้ อย่างมากก็แค่พดู เขียนไปวันๆ อ่ านหนังสือมานั บพันเล่ ม
เดินทางมาหลายหมื่นลี ้ แต่ ก็ไม่ อาจทําให้ คนเพียงหยิบมือเดียวมีชีวิตที่ดีขนึ ้ ...67

1.3.1.2 พ่ อแม่
ระยะเวลากว่า 5 ปี ในป่ าที่เสกสรรค์เลือกทิง้ ครอบครัวอันได้ แก่ พ่อ แม่
และพี่น้องเข้ าไปใช้ ชีวิตในป่ าทําสงครามปฏิวตั ิเพื่อประโยชน์ของมวลชน ทําให้ เสกสรรค์ร้ ูสึกผิด
และเจ็บปวดอยู่เสมอเนื่องจากไม่มีโอกาสได้ ดูแลครอบครัว กระทั่งไม่มีแม้ แต่โอกาสที่จะได้ อยู่
เคียงข้ างพ่อแม่ในวาระสุดท้ ายของชีวิต

66

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วิหารที่ว่างเปล่ า, 98 - 99.

67

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ห้ วงยามแห่ งความพ่ ายแพ้ , 118.
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...ผมใช้ ชีวิตอยู่ในป่ ามาแล้ วกว่า 5 ปี มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ สําหรับคนที่บงั เอิญเกิดและใช้ เวลา
เกือบ 2 ทศวรรษของตนอยู่ในหมู่บ้านริ มทะเล และยิ่งไม่ ใช่ เรื่ องง่ ายสําหรั บคนที่ร้ ู สึกอยู่
เสมอว่ าพ่ อแม่ เคยตัง้ ความหวังให้ มันหาอาหารดีๆ มากินกันบ้ างหลังจากเรี ยนจบ
มหาวิทยาลัย ภาระอันแรกนั ้นผมสามารถขจัดให้ หมดไปได้ ในเวลาไม่นานนัก...แต่สาํ หรับ
ภาระอันที่สอง เรื่องกลับไม่เป็ นเช่นนั ้น ทุกย่ างเหยียบก้ าวยํ่าของห้ าปี ที่ผ่านไป ไม่ ว่าบน
เนินดินหินสูง หรื อในลําห้ วยคด ผมยังต้ องแบกทานมันไว้ ตลอดเวลา...68

เสกสรรค์ร้ ูสึกผิดและนึกเสียใจอยู่เสมอที่ไม่ได้ เลี ้ยงดูและดูแลพ่อแม่ พี่
น้ องให้ มีชีวิตที่ดีและสุขสบายขึ ้น ทังๆ
้ ที่ตนเป็ นคนเดียวในครอบครัวที่จบการศึกษาระดับปริญญา
เรียกได้ วา่ มีโอกาสดีกว่าพี่น้องแต่กลับไม่สามารถทําหน้ าที่ดงั กล่าวได้ ทําให้ เสกสรรค์ร้ ูสึกผิดต่อ
ความคาดหวังของครอบครัวเสมอมา
...สําหรับตัวผมเองก็มีหลายสิ่งหลายอย่างทีก่ ัดกรี ดอยู่ในใจ ผมไม่ใช่ลกู คนเดียวของพ่อ
แม่และมิใช่พี่ชายคนโตของน้ องเล็กๆ แต่ ผมเป็ นเด็กคนเดียวในครอบครั วที่เรี ยนจบ
มหาวิทยาลัย เป็ นคนที่น่าจะทําอะไรเพื่อพ่ อแม่ ท่ ยี ากไร้ และกําลังย่ างเข้ าสู่วัยชรา
บ้ าง บัดนีผ้ มกําลังทําในสิ่งที่เป็ นการทอดทิง้ พวกเขา แม้ จะรู้ ดีว่ามีเหตุผลที่จะต้ องทํา
เช่นนี ้ แต่อีกกี่เดือนกี่ปีเล่าจึงจะมีโอกาสได้ อธิบาย...69

รวมไปถึงการอยู่เคียงข้ างพ่อแม่ในวาระสุดท้ ายของชีวิต เสกสรรค์ก็ไม่มี
โอกาสนันเช่
้ นกัน กล่าวคือ เสกสรรค์ทราบข่าวว่าแม่เสียชีวิตขณะที่กําลังสู้รบอยู่ในป่ า ส่วนพ่อก็
เสียชีวิตขณะที่ตนเองกําลังจะเดินทางออกจากป่ าไปศึกษาต่อต่างประเทศ เหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ น
เรื่องที่เสกสรรค์ยงั คงรู้สกึ เสียใจเรื่อยมา
...ผมได้ ข่าวว่าแม่ตายในเดือนพฤศจิกายน 2520 หลังจากที่แม่ตายไปแล้ วเกือบ 4 เดือน
เต็มๆ...ผมก็สะพายปื นเดินออกจากกระท่อมนั ้นเงียบๆ เดินไปตามทางเล็กๆ ในป่ าเพียงผู้
เดียว...ผมไม่ร้ ูว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใดที่ตวั เองฟุบหน้ าแนบลํากล้ องปื นอยู่กบั โคนต้ นไม้ ต้น
หนึง่ รู้แต่ว่านํา้ ตาที่รินหยาดจากลํากล้ องสู่รังเพลิงของปื นประจัญบานกระบอกนั น้
แวววาวอยู่ในความมืดราวกับไม่ มีวันเหือดแห้ ง...70
68

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เดินป่ าเสาะหาชีวติ จริง, 19.

69

เรื่ องเดียวกัน, 39.

70

เรื่ องเดียวกัน, 26 - 27.
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... “แต่ของกู...” ผมกล่าวต่อไป “กูก็ไม่เข้ าใจเหมือนกัน ทําไมเรื่ องร้ ายๆ มันเยอะเหลือ
เกินวะ”...“พ่อมึงตายตอนไหน” “ตอนกูไปออกจากป่ าไปเรี ยนเมืองนอก” ผมตอบ “แล้ วแม่
ล่ะ” “ตอนกูรบกับรัฐบาลอยู่ในป่ า”...71

การตัดสินใจละทิง้ ครอบครัวไว้ เบือ้ งหลัง ละทิง้ หน้ าที่ของ “ลูกที่ดี” เข้ า
ป่ าไปรบเพื่อสร้ างสังคมในอุดมคติ ก็เป็ นเรื่องที่ทําให้ เสกสรรค์ร้ ูสกึ ผิดและเจ็บปวดมากอยู่แล้ ว แต่
ความเจ็บปวดดังกล่าวก็ยิ่งทบทวีเนื่องจากเวลาที่ทอดทิง้ พ่อแม่ไปนัน้ ต้ องสูญเปล่า เมื่อสุดท้ าย
แล้ วการต่อสู้เพื่อสังคมอุดมคติก็ล้มเหลว พ่ายแพ้ เหลือไว้ เพียงความว่างเปล่ากับความเจ็บปวด
และความรู้สกึ ผิดที่ยงั คงฝั งใจเสกสรรค์เรื่อยมา
1.3.1.3 ครอบครัว
เสกสรรค์ร้ ูสกึ เสียใจและเศร้ าใจในชะตาชีวิตของตนเองที่ไม่มีโอกาสได้
อยู่ด้วยกันเป็ นครอบครัว “พ่อ แม่ ลูก” พร้ อมหน้ าพร้ อมตาโดยเฉพาะกับลูกชายทัง้ สองคนที่ไม่มี
โอกาสได้ เฝ้าดูพฒ
ั นาการแต่ละช่วงวัย และมักจะมีเหตุให้ ต้องพลัดพรากกันอยู่เสมอ
...สิงห์กลับเมืองไทยกับแม่ตั ้งแต่ปลายเดือนมิถนุ ายน ไปอยู่กบั ยายและพี่ชายของเขา เช่ น
เดียวกับลูกช้ าง เขาแยกจากผมไปเมื่ออายุได้ 9 เดือน และเช่นเดียวกับลูกชายคนโต
ของเรา คําแรกที่สิงห์ จะพูดคงไม่ ใช่ คําที่ใช้ เรี ยกพ่ อแม่ แต่ เป็ นคําอื่นๆ ซึ่งเด็กทั่วไป
อาจไม่ ต้องใช้ ...72

นอกจากจะไม่ได้ อยู่พร้ อมหน้ ากันเป็ นครอบครัวที่สมบูรณ์แล้ ว เสกสรรค์
ยังไม่คอ่ ยมีเวลาให้ กบั ลูกชายเท่าที่ควร ไม่คอ่ ยมีเวลาทํากิจกรรมร่วมกันระหว่าง “พ่อลูก” เหมือน
เช่นครอบครัวอื่นๆ ทําให้ เสกสรรค์ร้ ูสกึ ผิดและเสียใจอยู่เสมอ ยิ่งไปกว่านัน้ บ่อยครัง้ เสกสรรค์ก็ใช้
เวลาไปกับการทํางานและดื่มสุราเพื่อ “เยียวยา” ความทุกข์ในชีวิต จนกระทัง่ ไม่ได้ เอาใจใส่ลกู ชาย
ทังสองคน
้
...จุดหมายในการเดินทางจึงมิใช่อยูท่ ี่การหาปลาเพียงอย่างเดียว หากยังอยู่ที่การผ่ อนคลายความรู้ สึกผิดของพ่ ออีกต่ างหาก ผมทัง้ ทํางานและดื่มสุราหามรุ่ งหามคํ่ามา
71

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เพลงเอกภพ, 184.

72

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เร่ ร่อนหาปลา, 101.
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แรมปี จนแทบไม่ ได้ สังเกตว่ าลูกชายคนเล็กสูงเกือบจะเท่ าตัวเองอยู่แล้ ว พอนึกขึ ้น
มาได้ ผมก็อยากจะบอกกับลูกว่าพ่อไม่ได้ หายไปไหน และผมอยากจะทํามากกว่าการพูด
อะไรเป็ นนามธรรม...73

เสกสรรค์หมกมุน่ และจมอยู่กบั ความเศร้ าโศก ความทุกข์ที่เกิดขึ ้นในชีวิต
ของตนเอง และใช้ เวลาส่วนใหญ่ไปกับการออกเดินทางแสวงหา “ความหมาย” สิ่งที่มีคณ
ุ ค่าต่อ
ชีวิตเพื่อเยียวยาบาดแผล ความเจ็บปวด จนหลงลืมและไม่ได้ เอาใจใส่ความรู้สกึ ของทังภรรยาและ
้
ลูกชาย เมื่อรู้ตวั ก็ทําให้ เสกสรรค์ร้ ูสกึ ผิดและเสียใจมาก ซึ่งหากมีโอกาสได้ แก้ ตวั อีกครัง้ ก็จะไม่ทํา
ดังที่ผา่ นมา
...กล่าวกันอย่างไม่อาย ผมยอมรั บว่ าไม่ ได้ ดูแลลูกเมียมานานนับปี อย่ างน้ อยที่สุดก็
ในด้ านความคิด จิตใจ จนในที่สุดลูกคนโตก็เติบใหญ่ ออกจากบ้ านไป ลูกคนเล็ก
เปลี่ยนจากเด็กอ้ วนกลายเป็ นเด็กหนุ่ม
ส่ วนแม่ ของพวกเขาก็เริ่ มเคยชินกับ
การเดินทางโดยลําพัง...แต่ก่อนขณะที่ผมนั่งสงสารตนเองอยู่ตามร้ านเหล้ า หรือเร่ร่อน
ค้ นหา ‘สิง่ ศักดิ ์ สิทธิ’ ์ ใหม่ๆ มาเติมใส่วิหารที่ว่างเปล่า ผมแทบจะไม่ได้ ใส่ใจเลยว่าในแต่ละ
เดือนแต่ละปี ที่ผ่านพ้ นไป ลูกชายทั ้งสองสูงขึ ้นคนละกี่เซนติเมตร...ตกดึกเมาส่ายเซกลับเข้ า
มาในบ้ าน มือเมียที่เอื ้อมมาเช็ดหน้ าประคองตัวก็แค่ทําให้ ผมพูดคําขอบคุณ ใช่ ผมเคยลืม
ไปสนิทว่าสัมพันธภาพระหว่างผมกับเธอและเลือดเนื ้อที่เราช่วยกันปั น้ สร้ างขึ ้นมา ก็เป็ น
ความศักดิ ์ สิทธิ ์ ไม่แพ้ อื่นใด...74
...ผมเสียใจที่เรี ยนรู้ ส่ งิ เหล่ านีช้ ้ าเกินไป...ในเบื ้องลึกของหัวใจ ผมอดไม่ได้ ที่จะโหยหา
จุดเริ่มต้ นดั ้งเดิม ถ้ ามีโอกาสอีกครั ง้ ผมคงไม่ ทําอย่ างที่ผ่านมา...75

1.3.1.4 การต่ อสู้ทางการเมือง
เสกสรรค์เจ็บปวดกับเรื่องการต่อสู้ทางการเมือง อาจเป็ นผลพวงจากการ
ต่อสู้กับรัฐบาลในหลากหลายเหตุก ารณ์ที่ผ่านมา ซึ่งมักจะไม่ประสบผลสําเร็จ และสร้ างความ
เดือดร้ อนให้ กบั ชีวิตหลายด้ าน ทําให้ เสกสรรค์ร้ ูสึกสิ ้นหวังกับการลุกขึ ้นมาต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลง
73

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วิหารที่ว่างเปล่ า, 20 - 21.
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เรื่ องเดียวกัน, 126 - 127.
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เรื่ องเดียวกัน, 129.
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ทางการเมือง ไม่มีจุดมุ่งหมายและไม่มีเ หตุผลที่ จ ะต่อสู้ ดัง จะเห็น ได้ จ ากบทสนทนาระหว่าง
เสกสรรค์กบั ลูกศิษย์เกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง
... “อาจารย์ไม่คิดจะทําอะไรบ้ างเลยหรือ” ผมนึกถึงคําพูดของลูกศิษย์คนหนึง่ ซึ่งกล่ าวขึน้
มาแบบจ่ อยิงหลังวันรั ฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ “คุณจะให้ ผมทําอะไร” จําได้ ว่าตัวเอง
ตอบไปเช่นนั ้น “ก็เห็นแต่ก่อนอาจารย์เคยสู้” “มันไม่เหมือนกัน”...“เดี๋ยวนีอ้ าจารย์ ยอม
จํานนแล้ วใช่ มยั ้ ” เสียงลูกศิษย์ ผมแว่ วเข้ ามาอีก มันดังชัดเสียยิ่งกว่ าเสียงพายุท่ ี
กําลังโหมโจมตี “ประเด็นไม่ได้ อยู่ตรงนั ้น” ผมพยายามอธิบาย “แล้ วมันอยู่ตรงไหน” “ทุก
วันนีผ้ มไม่ แน่ ใจว่ าสู้เพื่อใคร สู้เพื่ออะไร”...76

อีกทัง้ การต่อสู้ทางการเมืองตลอดชีวิตที่ผ่านมาของเสกสรรค์ก็ได้ สร้ าง
บาดแผล ความเจ็บปวด ทําลายชีวิตหลายด้ าน สร้ างความลําบากและสูญเสียให้ กบั ตนเองมามาก
เสกสรรค์จึงไม่อยากเข้ าไปเกี่ย วข้ องกับการต่อสู้หรื อการชุมนุมทางการเมืองอีก แต่ถึงกระนัน้ ก็
มักจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากไม่สามารถปฏิเสธแรงกดดันจากบุคคลรอบข้ างได้
... “สาเหตุที่พี่ไม่ไปยุ่งกับการประท้ วงครั ้งนี ้ ก็เพราะไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยให้ อะไรดีขึ ้น...อีก
อย่างหนึง่ ” ผมรู้ สึกตัวเองเสียงสั่นขึน้ เรื่ อยๆ “ชีวิตพี่ลําบากเพราะเรื่ องนีม้ ามากแล้ ว
พอทีเถอะ คิดดูสิพ่ นี อนกลางดินกินกลางทรายอยู่บนยอดเขาในขณะที่คนอื่นเริ่ ม
ซือ้ รถคันแรก พวกเขาซือ้ บ้ านหลังที่สองขณะที่พ่ ถี กู เจ้ าหน้ าที่เอาตัวไปสอบสวน
ทุกวันนี ้พี่ไม่ต้องการอะไร แต่พอจะทําสิ่งที่ตวั เองรักบ้ างก็มาเรียกร้ องกันอีกแล้ ว”...77

1.3.1.5 อิสรภาพในชีวติ
เสกสรรค์เจ็บปวดและเป็ นทุกข์เนื่องจากถูกกดดันจากผู้คนให้ ทําเรื่องที่ไม่
ต้ องการ อีกทังเป็
้ นเรื่องที่สร้ างความเจ็บปวดให้ แก่ตนเองอย่างมากก็คือเรื่องการต่อสู้ทางการเมือง
เสกสรรค์ถูกกดดันจากบุคคลรอบข้ างรวมถึงคนใกล้ ชิดให้ เข้ าร่วมการชุ มนุมประท้ วงรัฐบาล ซึ่ง
เสกสรรค์ไม่สามารถปฏิเสธความต้ องการของบุคคลที่ตนเองรักและเคารพได้ ยิ่งไปกว่านัน้ ยังต้ อง
ละทิ ง้ ความต้ องการของตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นการเดินทาง การทําสารคดี หรื อการทํางานศิลปะ
กล่าวได้ วา่ ไม่มีอิสระในชีวิต
76

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล เพลงเอกภพ, 38 - 40.
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เรื่ องเดียวกัน, 148 - 149.
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...ครั ้นเวลาผ่านไปแต่ละวัน ผมก็เริ่มรู้สกึ มากขึ ้นเรื่อยๆ ว่า ความใฝ่ ฝั นของตัวเองกําลังถูก
คุกคาม สิง่ ที่มองไม่เห็นบางอย่างกําลังขับต้ อนผมให้ เข้ าสู่มุมอับมากขึน้ ทุกที...อะไรก็
ไม่ หนักหน่ วงเท่ าข้ อเรี ยกร้ องของผู้คน ไม่ว่าผมจะหันไปทางไหนมีแต่ถกู ถามว่าทําไมไม่
ไปร่วมประท้ วงรัฐบาล เรื่องรูปไม่เป็ นอันเขียน เพราะไม่ มีใครยอมรั บว่ านั่นคือสิ่งที่ผม
ต้ องการหรื อควรต้ องการ...78

เสกสรรค์ถูก กดดัน จากบุคคลที่ ไม่สามารถปฏิ เ สธหรื อเพิ ก เฉยต่อข้ อ
เรียกร้ องได้ จนต้ องยอมสละความปรารถนา ละทิง้ ความฝั นของตนเองมาทําเรื่ องที่ฝืนใจและไม่
อยากเกี่ยวข้ องด้ วยมากที่สดุ สภาวะดังกล่าวสร้ างความอึดอัด เศร้ าใจ และเจ็บปวดเป็ นอย่างยิ่งที่
ไม่มีอิสระแม้ แต่กบั ชีวิตของตนเอง
...จุดอ่อนที่สดุ ในชีวิตของผมก็คือ แม้ โดยทัว่ ไปดูเหมือนไม่แยแสผู้คน แต่สาํ หรับคนที่ผมรัก
เคารพหรือผูกพัน ผมแทบจะกล่าวคําปฏิเสธไม่เป็ น...นับจากวันลาออกเมื่อ 1 เมษายน ถึง
วันสมัครกลับเท่ากับว่าผมได้ ออกไปดู ‘โลกกว้ าง’ ไม่ถึง 2 เดือนดี คนส่วนใหญ่ไม่ร้ ูเสียด้ วย
ซํ ้าว่าผมเคยลาออกจากราชการ และยิ่งไม่ ร้ ู ว่าวันที่ผมยื่นใบสมัครกลับเป็ นอาจารย์ นัน้
ผมมานั่ งร้ องไห้ เหมือนคนบ้ าอยู่ท่ บี ้ าน...เสรี ภาพทางการเมืองอาจจะมีจริ ง แต่ ถ้า
กล่ าวสําหรั บเสรี ภาพที่จะเลือกตําแหน่ งแห่ งที่ของตัวเองใน เพลงแห่ งเอกภพ’ ผม
ไม่ แน่ ใจนักว่ าจะมี...79

1.3.1.6 แปลกแยกเข้ ากับคนส่ วนใหญ่ ไม่ ได้
เสกสรรค์เจ็บปวดที่เป็ นคนแปลกแยกและเข้ ากับผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม
ไม่ได้ และต้ องประสบกับภาวะเช่น นีเ้ รื่ อยมาไม่ว่าในสังคมมหาวิท ยาลัย สังคมในป่ ากับพรรค
คอมมิวนิสต์ และสังคมกระแสหลักทัง้ ก่อนและหลังออกจากป่ า ทําให้ เสกสรรค์เหนื่อยล้ ากับ การ
พยายามที่จะดํารงวิถีของตนเองเอาไว้ ท่ามกลางสังคมกระแสหลักที่มีความแตกต่างกับตนเอง
หลายด้ าน และเจ็บปวดที่ไม่สามารถเข้ ากับคนส่วนใหญ่ในสังคมได้
...พอนึกขึ ้นมาได้ ว่าตัวเองเป็ นคน และเป็ นคนที่แปลกแยกแตกต่ างจากเพื่อนมนุษย์
จํานวนมากความโศกสลดก็แผ่ คลุมเข้ ามาในจิตใจทันที ในโลกที่เราเข้ ากับคนส่วน
ใหญ่ไม่ได้ การดํารงอยู่ของคนที่ใกล้ ชิดกันนับว่ามีความหมายสําคัญ แต่สาํ หรับผมแม้ คน
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เรื่ องเดียวกัน, 147 - 148.

79

เรื่ องเดียวกัน, 154.
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จํานวนน้ อยที่รักและผูกพันก็เริ่มลดจํานวนลง...80

1.3.1.7 การจากไปของมิตรสหายและผู้คนที่ใกล้ ชดิ
เมื่อเสกสรรค์ไม่สามารถเข้ ากับผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม ก็เลือกที่จะใช้ ชีวิต
อยู่แต่เ ฉพาะกลุ่มมิตรสหายที่ คิด เห็น และมีวิ ถี คล้ ายๆ กัน ทว่าผู้ค นในสัง คมหรื อ ในโลกของ
เสกสรรค์ก็เริ่มเสียชีวิต สังคมเล็กๆ ก็ยิ่งลดขนาดลงไปอีก สร้ างความหดหู่ เศร้ าใจ และเจ็บปวด
ให้ กบั เสกสรรค์อย่างยิ่ง
...สามสีป่ ี ที่ผ่านมาผมกลัวเดือนธันวาคม เพราะเพื่อนรักของผมมากกว่า 1 คนได้ ตายไปใน
เดือนสุดท้ ายของปี ...ทั ้งหมดเคยเป็ นสหายร่วมศึกของผม กินข้ าวหม้ อเดียวกันผ่านร้ อนผ่าน
หนาวเสีย่ งอันตรายมาด้ วยกันนับครั ้งไม่ถ้วน เมื่อพวกเขาจากไปบางส่ วนของชีวิตผมก็
สูญสิน้ ไปด้ วย ในแง่หนึง่ ใช่หรือไม่ว่าโลกของแต่ละคนก็กว้ างแค่จํานวนคนที่เรารู้จกั และ
คบหาเป็ นมิตรสหาย เมื่อมีบางส่ วนจากพรากไปอยู่ภพอื่น หรื อมีบางคนทอดทิง้ เรา
ไป โลกใบนีก้ ็หดแคบลง...81

1.3.1.8 สังขารที่ร่วงโรย
เสกสรรค์ร้ ูสกึ เศร้ าและเป็ นทุกข์เมื่อตนเองมีอายุมากขึ ้นและเริ่ มเข้ าสู่วยั
ชรา ทําให้ ร่างกายร่วงโรยและไม่แข็งแรงเหมือนเดิม พละกํ าลังและความแข็งแกร่งของร่างกาย
ลดลง รวมทัง้ วิถีชี วิตที่ ต้องกลายเป็ นเพี ยงปั ญญาชนที่ ทํางานอยู่แต่ในห้ อง ก็ทําให้ ไม่สามารถ
ออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้ งได้ เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็ นการทอดแหหาปลา การเดินป่ า หรื อการ
แบกสัมภาระขึ ้นเขา ทําให้ เสกสรรค์ครํ่าครวญด้ วยความรู้สึกเจ็บปวด และรับไม่ได้ กับการจากไป
ของ “วัยหนุ่ม”
...เหตุผลอีกประการหนึง่ ที่ผมขึ ้นจากนํ ้าด้ วยปลาเพียง 8 ตัว คือนํ ้าหนักของแหขนาด 9 ศอก
ซึง่ ผมรู้ สกึ ว่ามันหนักกว่าสมัยสิบกว่าปี ก่อนมากทีเดียว เมื่อสมัยเดินหาปลาอยู่แถวริ ม
ฝั่ งนํ า้ แม่ จนั ผมเคยเหวี่ยงแหขนาดเดียวกันนีไ้ ด้ ครึ่ งค่ อนวัน และต่อไปถึงกลางคืนก็
บ่อยครั ้ง แต่ที่ห้วยซ่งไท้ นี ้ ผมพบว่าตัวเองเหวี่ยงแหได้ ไม่กี่ทีก็ล้าไปหมดทั ้งแขนทั ้งไหล่ ปลา
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วิหารที่ว่างเปล่ า, 152.
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เรื่ องเดียวกัน, 47.
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ใหญ่ ท่ สี ุดยังไม่ เคยได้
อยู่ในใจ...82

แต่ จะหมดแรงทอดแหแล้ วหรื อนี่ ในวูบหนึ่งคิดครํ่ าครวญ

บ่อยครัง้ ที่ เ สกสรรค์พยายามพิ สูจ น์ พละกํ าลัง ความแข็ง แกร่ งทัง้ ของ
ร่างกายและจิตใจที่เหลืออยู่ เช่น การวิ่งขึ ้นทางที่ลาดชันแทนที่จะเดินไปบนเส้ นทางที่ราบเรียบและ
สะดวกกว่าเหมือนคนอื่นๆ ซึ่งในแง่หนึ่งการกระทําดังกล่าวก็เป็ นการ “ปลอบใจ” ตนเองว่าร่างกาย
ไม่ได้ เสื่อมทรุดหรือเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลามากนัก
...หลังจากแหงนหน้ ามองเส้ นทางที่ทํามุมชันมากกว่า 45 องศาอยู่ครู่หนึง่ ผมก็ตัดสินใจวิ่ง
ขึน้ ไปด้ วยความเร็ วสูงสุด...ในวูบหนึง่ ขณะที่อยู่ห่างสันภูไม่ไกลนัก ผมรู้ สกึ ว่าเรี่ยวแรงใน
ตัวได้ หายไปหมดแล้ วโดยสิ ้นเชิง แต่ผมก็ขึ ้นมาสูงเกินกว่าจะกลับไปตั ้งต้ นเดินบนทางที่ตดั
ใหม่...ในใจรู้ ดีว่าเรื่ องทัง้ หมดไม่ ใช่ แค่ การเอาชนะอะไรบางอย่ างเท่ านัน้
หากเกิด
จากความกลัวที่กัดลึกลงไปถึงวิญญาณ กลัวความเสื่อมทรุ ดของสังขารและขนาด
ของหัวใจตัวเอง...83

การทดสอบพละกําลังด้ วยการทอดแหหาปลากลางสายนํ ้าเชี่ยว
...เป้าหมายของผมวันนี ้มิใช่ปลาเสียทีเดียว เพียงอยากจะทดสอบตัวเองว่ าเรี่ ยวแรงลด
น้ อยไปแค่ ไหน แหขนาด 9 ศอกยังคงกางออกเต็มที่ดงั เดิม ทว่าจังหวะเหวี่ยงดูจะอืดอาด
กว่าแต่ก่อน...ผมอุ้มแหว่ายตัดกระแสนํ ้าด้ วยแขนเดียว โดยยึดมั่นถือมัน่ ว่าตัวเองเคยทําได้
แต่แล้ วในจุดที่นํ ้าลึกท่วมหัวผมก็ร้ ูสกึ หมดแรง...ผู้คนนัง่ เรียงรายกันอยู่เต็มตลิง่ พูดคุยหัวเราะ
เริงรื่นแต่ ไม่ มีใครมองเห็นการดิน้ รนอยู่กลางกระแสนํา้ ของผม ชายวัยกลางคนผู้หนึ่ ง
ต่ อสู้กับวัยเวลาโดยโลกไม่ ทันสังเกต...84

จากเหตุก ารณ์ ดัง กล่า วที่ เ กื อ บทํ าให้ เป็ นอัน ตรายถึ ง แก่ ชี วิ ต ทํ า ให้
เสกสรรค์ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและวัยที่เพิ่มมากขึ ้น ว่าไม่สามารถกลับไปทํา
เรื่องที่เคยทําเหมือนในอดีตได้ อีกต่อไป ทําให้ เสกสรรค์ร้ ูสกึ โศกสลดและเจ็บปวดกับความจริงข้ อนี ้
82

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เพลงเอกภพ, 91.

83

เรื่ องเดียวกัน, 109.

84

เรื่ องเดียวกัน, 202 - 203.
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1.3.1.9 การยึดติดกับอดีต
เสกสรรค์ ช อบรํ าลึ ก ความหลัง พยายามหวนหาความรู้ สึ ก เก่ า ๆ
โดยเฉพาะในช่วงที่เป็ นนักปฏิวตั ิให้ กลับคืนมาอีกครัง้ หรื ออย่างน้ อยก็ให้ ได้ สมั ผัสความรู้สึกเก่า
เพียงชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว ซึ่งเมื่อไม่อาจเรียกความหลังเหล่านันให้
้ กลับคืนมาได้ ก็ผิดหวัง เจ็บปวด และ
เป็ นทุกข์ เช่น การทอดแหหาปลาเพื่อรําลึกช่วงเวลาที่เคยใช้ ชีวิตเป็ นนักรบป่ า แต่เสกสรรค์ก็ต้อง
ผิดหวังเนื่องจากไม่สามารถหาทําเลที่เหมาะสมในการลงแหได้ สําเร็จ
...ผมเดินแบกแหกลับมาที่พกั ด้ วยความรู้ สึกที่เริ่ มเหนื่อยล้ า
ยังมิต้องเอ่ ยถึงความผิดหวังที่เริ่ มปรากฏอาการริ นๆ แต่แล้ วไม่นานผมก็พลันคิดตกและนึกตําหนิตัวเองว่า
กําลังสร้ างฉากเศร้ าขึ ้นมาโดยไม่จําเป็ น...เวลาพลัดพรากได้ ผ่านมานานแล้ ว ไฉนจึงอยากให้
สัมพันธ์ บางอย่างหยุดนิ่งคงเดิม...85

ความเจ็บปวดจากเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตดังที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น ส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตของเสกสรรค์ทงผลที
ั ้ ่มีตอ่ ตนเองโดยตรง และผลที่มีตอ่ บุคคลรอบตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใน
ครอบครัว ด้ านผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับตัวของเสกสรรค์เอง คือ ความเจ็บปวดในชีวิตทําให้ เสกสรรค์
ต้ องพึ่งสุราเพื่อแก้ ไขปั ญหาและดับความทุกข์ที่เกิดขึ ้น
...ตลอดเวลาประมาณ 6 เดือนที่ผ่านมา เรื่องราวหลากหลายได้ ประดังกันเข้ ามาในชีวิต
ทั ้งที่เป็ นชะตากรรมส่วนรวมและส่วนตัว สภาพดังกล่าวทําให้ ผมไม่มีทางเลือกเป็ นอื่น
นอกจากจะต้ องแบกทานมันไว้ ด้วยการหนุนช่ วยของแก้ วเหล้ าและขวดโซดา...ผม
รํ่ าสุราอย่ างต่ อเนื่องมาแล้ วถึง 15 คืน มากบ้ างน้ อยบ้ างสุดแท้ แต่บรรยากาศ แต่ที่แน่ๆ
คือไม่มีคืนไหนที่เลือดในกายจะปราศจากแอลกอฮอล์ บุรุษผู้หนึง่ เมื่อดื่มเหล้ าอย่างต่อเนื่อง
ย่อมแน่นอนว่าสิง่ ที่เขาเสพติดย่อมมิใช่เหล้ าหากเป็ นการติดข้ องทางความรู้ สึกที่จาํ ต้ อง
อาศัยสุราเปลือ้ งปล่ อย...86

ความเจ็บปวดที่ได้ ประสบมาทําให้ เสกสรรค์กลายเป็ นคนที่ระแวดระวัง ไม่ไว้ ใจ
ใครหรือสถานการณ์ใดง่ายๆ กระทัง่ ทําให้ กลายเป็ นคนมองโลกในแง่ร้าย เนื่องจากได้ รับบทเรี ยน
จากความเจ็บปวดในอดีต
85

เรื่ องเดียวกัน, 106.

86

เรื่ องเดียวกัน, 162 - 163.
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...ขณะที่เพื่อนพ้ องส่วนใหญ่กําลังรีบยกสัมภาระลงเรือเพื่อจะเดินตัวเปล่า ผมกลับรู้ สกึ ลังเล
ที่จะทําเช่นนั ้น มันอาจจะเป็ นความเคยชินแบบอดีตทหารป่ าที่ไปไหนมาไหนมักจะไม่
ยอมแยกตัวจากปั จจัยยังชีพที่อยู่บนหลัง หรื อไม่ บางทีก็เป็ นสัญชาติญาณของ ‘สัตว์
บาดเจ็บ’ ชนิดหนึ่งที่ถกู กระทํามามากจนไม่ อาจมองโลกในแง่ ดี ผมไม่ร้ ู...87

ส่วนบุคคลรอบข้ างโดยเฉพาะสมาชิ ก ในครอบครัวของเสกสรรค์ต่างก็ ได้ รั บ
ผลกระทบดังกล่าวไปด้ วยเช่นกัน คือ คนในครอบครัวมักจะเกิดความรู้สึกว่า “เข้ าไม่ถึง”เนื่องจาก
เมื่อใดก็ตามที่เสกสรรค์ร้ ูสกึ เศร้ าหรือเจ็บปวดก็มกั จะจมอยู่กบั ห้ วงอารมณ์นนั ้ นิ่งเงียบ และอยู่ใน
โลกส่วนตัวแต่เพียงลําพัง
...มรสุมระลอกแล้ วระลอกเล่าพัดผ่านคาบสมุทรมาลายู ซึง่ ตอนบนรวมเอาจังหวัดตรังไว้
ด้ วย สายฝนจองจําผมไว้ กบั ที่พัก เช่ นเดียวกับบาดแผลในหัวใจที่คอยล่ ามร้ อยผมไว้
กับอดีต สิง่ แรกนั ้นผ่านมาตามฤดูกาล ส่ วนพันธนาการอันหลังดูเหมือนจะจองจําผม
ไว้ อย่ างไม่ มีท่ สี นิ ้ สุด “พ่อเขามาหาแทน แล้ วทําไมเขาไม่พดู กับแทนล่ะ”...“ไปถามพ่อเขา
ดูเองสิ” เมียผมบอกกับลูกด้ วยนํ ้าเสียงน้ อยใจไม่แพ้ กนั หลายวันมานีผ้ มมักนั่งเหม่ อมอง
สายฝนโดยไม่ พูดไม่ จากับใคร...88

เมื่อเสกสรรค์ร้ ูสึก เป็ นทุก ข์เ จ็บ ปวดกับเรื่ องราวต่างๆ ในชีวิต ก็จ ะหาทางออก
สําหรับเยียวยาบาดแผลและบรรเทาความรู้สกึ เจ็บปวดเหล่านัน้ ซึ่งก็คือการออกเดินทางไปใช้ ชีวิต
กลางแจ้ งทังการเข้
้
าป่ าและออกล่องทะเล ระหว่างการเดินทางก็จะใช้ เวลาคิดทบทวน และเรี ยนรู้ที่
จะปล่อยวางเรื่องราวต่างๆ ปลดเปลื ้องความทุกข์ภายในใจ รวมถึงทําให้ คําถามและความข้ องใจที่
มีตอ่ ชีวิตนันลดน้
้
อยลงด้ วย
...บางครั ้งผมรู้ สกึ ว่าไม่ถามเสียเลยอาจถูกต้ องกว่า เมื่อไม่มีคําถามก็ไม่มีคําตอบ และเมื่อไม่
ต้ องการคําตอบ ก็ไม่มีทุกข์ร้อนอันเนื่องมาจากการค้ นหา ที่ผมชอบชีวิตเรี ยบง่ายตามป่ าเขา
ท้ องทะเลก็เพราะตรงนี ้นี่แหละ จะชั่วจะดีมันได้ ช่วยลดทอนคําถามทัง้ หลายให้ น้อยลง
ทว่าคําถามที่เหลืออยู่ก็ไม่ใช่ตอบง่ายเหมือนกัน...89
87

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วิหารที่ว่างเปล่ า, 56.

88

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เร่ ร่อนหาปลา, 69.

89

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ทางทากและสายนํา้ เชี่ยว, 52.
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นอกจากนันการได้
้
อยู่ท่ามกลางมิตรสหายที่เข้ าใจ ผู้คน และบรรยากาศที่ค้ นุ เคย
ก็มีสว่ นช่วยให้ เสกสรรค์ทเุ ลาความทุกข์ในชีวิตลงไปได้
...มิตรภาพระหว่างผมกับผู้คนในธรรมศาสตร์ นับว่ ามีบทบาทสําคัญในการฟื ้ นฟูความเชื่อมั่นในตัวเองขึน้ มาใหม่ พวกเขาเป็ น ‘ที่พัก’ ซึง่ ไม่เพียงช่วยกันแดดกันฝนและคอย
ปิ ดกั ้นสายลมเหน็บหนาว หากยังเป็ นสถานที่พยาบาลบาดแผลที่ได้ มาจากการเดินทาง
ครั ้งก่อน...90

จากที่กล่าวมาทังหมดจะเห็
้
นว่าเสกสรรค์ได้ นําเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับความทุกข์
ความเจ็บปวดของตนเองไว้ คอ่ นข้ างมาก เป็ นภาพของคนที่เจ็บปวดกับเรื่ องราวต่างๆ ในชีวิต ทํา
ให้ จมอยู่กบั ความเศร้ า ความเจ็บปวดจนส่งผลกระทบทังต่
้ อตนเองและผู้คนรอบข้ างที่ไม่อาจเข้าไป
ในโลกที่มีแต่ความเจ็บปวดระทมทุกข์ของเสกสรรค์ได้ ทําให้ ต้องหาทางออกเพื่อเยียวยาบาดแผล
ในชีวิต ซึ่งภาพตัวแทนเหล่านีก้ ็แสดงให้ เห็นอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ใ นด้ านที่เป็ นคนมีบาดแผล
เจ็บปวดได้ อย่างชัดเจน
1.3.2 เสกสรรค์ คือ คนใช้ ชีวติ กลางแจ้ ง นักเดินทาง
เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล คือ คนใช้ ชีวิตกลางแจ้ ง นักเดินทาง อัตลักษณ์ในด้ านนี ้
ปรากฏให้ เห็นจากการที่เสกสรรค์ชอบใช้ ชีวิตกลางแจ้ ง ทํากิจกรรมต่างๆ ท่ามกลางธรรมชาติ และ
เดินทางสูโ่ ลกกว้ างภายนอกทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ
รูปแบบวิถีชีวิตกลางแจ้ งของเสกสรรค์ ได้ แก่ การเข้ าป่ า ทํากิจกรรมเดินป่ า ปี น
เขา ล่องแก่ง พักค้ างแรมในป่ า และการออกล่องทะเลไปใช้ ชีวิตบนเรื ออยู่กลางทะเล ฝ่ าคลื่นลม
ตกปลา ซึ่งการตกปลานัน้ ก็มีทัง้ ที่ เป็ นส่วนหนึ่งของการออกทะเล และการตกปลาตามแหล่งนํ า้
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นทะเลสาบหรือหนองนํ ้าบริเวณรอบมหาวิทยาลัยคอร์แนลที่เสกสรรค์มาศึกษาต่อ
...ผมเองชอบชีวิตกลางแจ้ ง แต่กลับดันมามีชีวิตอยู่ท่ามกลางปั ญญาชนคนอ่านหนังสือ
เพื่อนร่วมทางในด้ านนี ้มันเลยมีน้อย นักศึกษาคอร์ เนลล์จริงๆ แล้ วตกปลากันไม่กี่คน ในหมู่
คนไทยเราก็มีอยู่แค่สองสามคนเท่านั ้น ช่ วงท้ ายๆ เหลือแต่ เฉพาะผมก็เลยแบกคันเบ็ด
เดินเทิ่งๆ อยู่คนเดียวเสียเป็ นส่ วนใหญ่ ...91
90

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เพลงเอกภพ, 123.

91

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เร่ ร่อนหาปลา, 29.
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เสกสรรค์ ชื่ น ชอบวิ ถี ชี วิ ต ที่ ไ ด้ ผ จญภัย มี เ รื่ อ งราว และไม่ใ ช่ วิ ถี ที่ ส บายหรื อ
เรี ยบง่ายจนเกินไป
... “คุณต้ องเข้ าใจนะว่าเราไม่ ได้ มาเที่ยว แต่ มาผจญภัย” ผมบอกวิโรจน์เพื่อเตรียม
ความคิดเขาไว้ แต่เนิ่นๆ...92
...แต่ผมก็ยืนยันปฏิเสธด้ วยเหตุผลง่ายๆ คือเรื่องทั ้งหมดมัน ‘ไม่มีเหตุผล’ อยู่แล้ ว ในเมื่อ
อุตส่าห์มาเที่ยวป่ าทั ้งที จะให้ กินข้ าวห่ ออยู่ท่ ีลานหน้ าบ้ านประชาชน มันก็คงไม่ ได้
รสชาติเท่ าใด ข้ อเสนอของผมก็คือ พวกเราควรจะไต่ ขนึ ้ สันเขาไปก่ อน ครั น้ พบมุม
สวยๆ ค่ อยนั่งลงกินมือ้ กลางวัน...93

เสกสรรค์รักวิถีชีวิตที่ได้ ออกไปผจญภัยและทํากิจกรรมกลางแจ้ งอย่างแท้ จริง มิใช่
สนใจเพียงฉาบฉวย หรือทําเพื่อสร้ างความโก้ หรูเหมือนบุคคล “ประเภท” ที่ใช้ กิจกรรมดังกล่าวเพื่อ
เป็ นเครื่องบ่งบอกถึงรสนิยมโดยมิได้ รักกิจกรรมเหล่านี ้อย่างแท้ จริง
...ประสบการณ์ดงั กล่าวอาจจะมีความล้ มเหลวของเราปนอยู่ด้วยไม่น้อย นี่ก็เป็ นส่วนสําคัญ
ของกระบวนการเรียนรู้เช่นกัน ถ้ าคุณตกปลาไม่ ได้ สักสองครั ง้ แล้ วคิดจะขายคันเบ็ด
นั่นแสดงว่ าคุณไม่ ได้ รักกีฬาประเภทนีม้ าตัง้ แต่ แรกแล้ ว ลึกๆ คุณอาจจะต้ องการอะไร
สักอย่างที่คณ
ุ คิดว่ามันโก้ และทันสมัย เมื่อพึง่ คันเบ็ดไม่ได้ ก็เปลีย่ นเป็ นอย่างอื่น...94

ขณะที่คนบางกลุม่ อาจจะใช้ กิจกรรมกลางแจ้ งเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ของตนเองให้
ดูดี แต่เ สกสรรค์รัก วิถี ชี วิตกลางแจ้ งและกิ จ กรรมประเภทนี อ้ ย่างแท้ จ ริ ง จะเห็น ได้ จ ากการที่
เสกสรรค์ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของกิจกรรมนันๆ
้ อย่างละเอียด ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงความสนใจ
และความรู้จริง เช่น กิจกรรมการตกปลา เสกสรรค์นําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับการตกปลาทัง้ ในด้ าน
ประเภทและลักษณะของปลา วิธีการตกปลา อุปกรณ์ที่ใช้ พร้ อมกันนัน้ ก็ถ่ายทอดประสบการณ์
การทํากิจกรรมดังกล่าวที่ได้ ปฏิบตั ิมาอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ

92

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วิหารที่ว่างเปล่ า, 54.

93

เรื่ องเดียวกัน, 57.

94

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เร่ ร่อนหาปลา, 56.
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...อย่างที่เกริ่นไว้ แล้ วตั ้งแต่ต้น เลคเทร้ าท์นั ้นเป็ นปลานํ ้าเย็น ในเวลาส่วนใหญ่ของแต่ละปี
มันจะพํานักอยู่ในนํ ้าลึกเกินระดับ 100 ฟุต เพื่อแสวงหาอุณหภูมิที่เหมาะสมกับเผ่าพันธุ์
ปกติเทร้ าท์ ชนิดนี ้จะพอใจกับอุณหภูมิประมาณ 40 กว่าองศาฟาเรนไฮต์ หรือถ้ าสูงกว่านั ้น
ก็ไม่เกิน 55 ซึง่ หมายถึงว่าพ้ นจุดเยือกแข็งมาไม่ไกลนัก เมื่ออุณหภูมิที่ผิวนํ ้าร้ อนกว่าหรือ
เย็นกว่าที่มนั ต้ องการบรรดาเทร้ าท์ทะเลสาบทั ้งหลายก็จะหายไปจากชายฝั่ งจนหมดสิ ้น...95

เสกสรรค์รักและหลงใหลวิถีชีวิตกลางแจ้ งจนบางครัง้ ยอมสละโอกาสในการหา
รายได้ บางส่วนเพื่ อจะได้ มีเ วลาออกไปใช้ ชีวิตกลางแจ้ ง ทํากิจ กรรมในโลกกว้ างอย่างที่ ตนเอง
ต้ องการมากขึ ้น
...ผมห่างเหินกับอันดามันมานานถึงครึ่งปี และถ้ าจะว่าไปแล้ วตลอดช่วงหกเดือนที่ผ่านมา
ผมก็ไม่ได้ ออกไปตกปลาที่ไหนเลย...ผมยอมรับว่าเราต้ องหาเงินบ้ าง เพื่อจะมีชีวิตอยู่ในโลก
ยุคปั จจุบนั แต่เงินกับคุณภาพชีวิตนั ้นไม่จําเป็ นต้ องเดินเคียงกันอยู่เสมอไป ในหลายๆ ครั ้ง
เราสามารถมีชีวิตที่ดีได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องมีเงินตรามากมาย ผมจะนั่งเคาะพิมพ์ ดีดตัง้ แต่
ต้ นเดือนชนปลายเดือนไปทําไมในเมื่อมันไม่ มีเวลาเหลือให้ ผมใช้ ชีวิตของตัวเองคิด
ได้ ดังนัน้ แล้ ว ผมก็แบ่ งงานเขียนที่รับไว้ ให้ กับเพื่อนสองสามคน ยอมเสียรายได้ ไป
จํานวนหนึ่ งเพื่อแลกกับอิสรภาพส่ วนตัว จากนัน้ ก็ชวนเมียซือ้ ตั๋วรถไฟลงปั กษ์ ใต้
ทันที...96

นอกจากความบันเทิง ความสนุกสนานที่ได้ รับจากกิจกรรมแล้ ว ความหลงใหลใน
วิถีชีวิตดังกล่าวของเสกสรรค์มีสาเหตุหลายประการ กล่าวคือ กิจกรรมกลางแจ้ งเหล่านีไ้ ม่เพียงแต่
มอบความบัน เทิง ความสนุกตื่นเต้ น และความรื่ นรมย์จากบรรยากาศธรรมชาติรอบกายให้ แก่
เสกสรรค์ แต่ยังทําให้ เสกสรรค์ได้ รับมิตรภาพจากผู้คนซึ่งเป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็ น
มิตรภาพที่ได้ รับจากมิตรสหายที่ร่วมเดินทางไปด้ วยกัน หรื อมิตรภาพที่ได้ รับจากผู้คนในสถานที่
เหล่านัน้
ไม่เพียงเท่านันการได้
้
ออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้ งยังเป็ นการเติมเต็มชีวิตส่วนที่
ขาดหายไปของเสกสรรค์ในช่วงที่ออกจากป่ าและต้ องอยู่กับตําราแต่เพียงอย่างเดียวภายในห้ อง
แคบๆ เป็ นเวลานาน
95

เรื่ องเดียวกัน, 105.

96

เรื่ องเดียวกัน, 140 – 141.
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...ชีวิตนักศึกษาปริ ญญาเอกที่คอร์ แนลล์เป็ นชีวิตที่ผมไม่ได้ คาดหวังมาก่อน และเป็ น
ประสบการณ์ที่เอาหลายสิง่ หลายอย่างไปจากตัวผม โดยตอบแทนกลับมาบ้ างในบางมิติ
ที่ผมไม่เคยมี แต่สว่ นที่มันเอาจากผมไปนัน้ บางครั ง้ มันก็ทําให้ ทุรนทุรายแทบจะมี
ชีวิตอยู่ไม่ ได้ ผมเคยแหวกกองหนังสือที่วางสุมอยู่รอบๆ ตัว แล้ วหยิบกระจกขึ ้นส่องดู
ใบหน้ าตนเองอย่างละเอียดลออ...เขาเป็ นใครผมไม่ ร้ ู จกั แต่ ดูจากสภาพที่เห็นแล้ ว
เขาน่ าจะกําลังเหี่ยวเฉาลงไปเรื่ อยๆ โดยไม่มีจดุ หมายแจ่มชัดใดๆ ขณะเดียวกันผม
ก็นึกถึงชายหนุ่มคนที่ผมคุ้นเคย เห็นร่างอันสูงใหญ่ทบึ ทะมึนของเขาเดินเลาะเรื่อยไป
ตามขุนเขาลําเนาไพร...ผมตัดสินใจออกไปตกเลคเทร้ าท์ เพื่อค้ นหาชีวิตส่ วนที่หาย
ไป...97

ยิ่ ง ไปกว่านัน้ การออกไปใช้ ชี วิตกลางแจ้ งของเสกสรรค์ก็เ ป็ นช่องทางสําหรั บ
เยียวยาความรู้สึก ความเจ็บปวดที่เกิดขึ ้นในชีวิต และเป็ นโอกาสให้ เสกสรรค์ได้ แสวงหาบางสิ่ง
บางอย่างที่มีคณ
ุ ค่ามีความหมาย
...ผมตกปลามาหลายปี แต่ บางสิ่งบางอย่ างที่ค้นหากลับไม่ ใช่ ปลา หรืออย่างน้ อยที่สดุ
ก็ต้องยืนยันว่าปลาไม่ใช่เป้าหมายอันดับแรกเสมอไป ทุกครั ้งที่ออกสูท่ ้ องทะเล ผมมักรู้ สกึ ว่า
ตัวเองเป็ นเพียงสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่น่าสมเพช ทะเลทําให้ ผมสิน้ ความโอหังบังอาจ ซึ่งเป็ น
ความรู้ สึกที่ดี มันทําให้ ผมเลิกยึดถือว่ าชีวิตจะต้ องมีอะไรมานักหนา และบางทีทะเล
คือสถานที่แห่งเดียวที่ความลึกและกว้ างมาบรรจบกัน เมื่ออยู่เบื ้องหน้ าแผ่นนํ ้านี ้ ผมจึงรู้ สึก
ราวผ่ านลํา้ สู่วิหารศักดิ์สิทธ์ มันเป็ นความรู้ สึกคล้ ายคนบาปที่เดินทางมาไถ่ ถอนโทษ
กรรมอะไรสักอย่ าง อันที่จริ งก็คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญนักที่ผมลงมาอันดามันเที่ยวนีห้ ลัง
จากเกิดรั ฐประหารได้ ไม่ ก่ วี ัน...98

นอกจากจะนิยามตนเองว่าเป็ นผู้ที่มีวิถีชีวิตกลางแจ้ ง ทํากิจกรรมและผจญภัยใน
ธรรมชาติแล้ ว เสกสรรค์ยงั เป็ นนักเดินทางที่ออกเดินทางไปในประเทศต่างๆ เพื่อเรี ยนรู้โลกกว้ าง
ได้ สมั ผัสและเรียนรู้ผ้ คู น เช่น การเดินทางไปประเทศลาว พม่า และกัมพูชา ซึ่งเสกสรรค์ก็ให้ ความ
สนใจกับสิ่งรอบตัว ไม่ว่าจะเป็ นสถานที่ ผู้คน วัฒนธรรม ตลอดจนความเปลี่ย นแปลงต่างๆ ที่
เกิดขึ ้น

97

เรื่ องเดียวกัน, 107.

98

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เพลงเอกภพ, 42.
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ความรัก ความชื่นชอบ ความหลงใหลในชีวิตกลางแจ้ งและการออกไปผจญภัย
ด้ วยเหตุผลสารพัด กระทั่งยอมเสียสละโอกาสบางอย่างเพื่ อจะได้ มีเวลาใช้ ชีวิตในรูปแบบนี ้ ได้
ออกไปทํากิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการเข้ าป่ า ออกทะเล ตลอดจนการเดินทางไปในโลกกว้ าง
ล้ วนเป็ นภาพตัวแทนของเสกสรรค์ที่แสดงให้ เห็นอัตลักษณ์ของคนใช้ ชีวิตกลางแจ้ งนักเดินทางได้
อย่างชัดเจน
1.3.3 เสกสรรค์ คือ คนยึดติดและโหยหาอดีต
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล คือ คนโหยหาและยึดติดอดีต อัตลักษณ์ด้านนี ้ปรากฏผ่าน
ภาพตัวแทนของเสกสรรค์ ที่ เ ป็ นคนยึดติดกับ เรื่ องราวในอดี ต โหยหาวัน คืน เก่าๆ ของตนเอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตในช่วงที่เป็ นนักปฏิวัติอยู่ในป่ า ระหว่างที่เดิน ทางเสกสรรค์มกั จะนึกถึง
เรื่องราวต่างๆ ในอดีต รวมถึงกลับไปเยือนสถานที่ที่เคยใช้ ชีวิตเมื่อครัง้ เป็ นนักปฏิวตั ิ ไม่ว่าจะเป็ น
สถานที่ในป่ าเขา หรือสถานที่ในต่างประเทศ เช่น ประเทศจีนและประเทศลาว ซึ่งล้ วนแล้ วแต่เป็ น
สถานที่ ที่ มีความหลังทัง้ สิน้ เสกสรรค์ปรารถนาที่ จ ะหวนคืน สู่วัน คืน เก่าๆ และพยายามเรี ย ก
บรรยากาศในอดีตให้ กลับคืนมาอีกครัง้ โดยเสกสรรค์มกั จะทํากิจกรรมเดิมๆ จําลองวิถีชีวิตเก่าไม่
ว่าจะเป็ นการใช้ ชีวิตในป่ า “นอนกลางดิน กินกลางทราย” และการทอดแหหาปลา
เสกสรรค์โหยหาและพยายามหวนคืนสูค่ วามรู้สกึ ดีๆ ในอดีตอีกครัง้ เพื่อเป็ นเครื่อง
จรรโลงใจ ปลอบประโลมตนเองซึ่งผ่านประสบการณ์ทงั ้ ดีและร้ ายมามาก และปั จจุบันร่างกายก็
เริ่มร่วงโรยลงทุกวัน
...สารภาพตรงๆ ว่าในส่วนลึกของหัวใจผมรู้สกึ ผิดหวังอยู่เหมือนกัน แต่ผมก็ไม่มีเหตุผลจะ
ไปผลักดันอะไรมากกว่านั ้น ครุ่นคิดอย่างแท้ จริงแล้ ว นํา้ ตกใหญ่ ริมแม่ กลองที่ผมอยาก
กลับไปเยือนก็ไม่ ได้ เป็ นที่ฝังอดีตอะไรของผมไว้ นักหนา...เพียงแต่ว่าคนเราโดยเฉพาะ
คนที่ผ่านวัยเวลามาอย่างผม บางทีการหวนคืนสู่ความรู้ สึกที่ดีบางอย่ างก็นบั ว่าคุ้มค่า
แล้ วสําหรับการดั ้นด้ นเดินทางไกล...99

เมื่อกลับไปเยือนสถานที่ใ นอดีตโดยเฉพาะในสถานที่ที่เสกสรรค์เคยใช้ ชีวิตใน
สมัยเป็ นนักปฏิวตั ิป่า ก็มกั จะหวนนึกถึงเรื่องราวในอดีต ณ สถานที่แห่งนันอยู
้ ่เสมอ
...ภูร่องกล้ านับเป็ นดงดอยแห่ งแรกที่ผมใช้ ชีวิตเป็ นคนป่ าอย่างสมบูรณ์แบบ อาศัย
99

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ห้ วงยามแห่ งความพ่ ายแพ้ , 52.
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ข้ าวโพด หน่อไม้ และใบมันเป็ นอาหารหลักในการยังชีพ ไปไหนมาไหนก็ล้วนต้ องใช้ สอง
ขาปี นป่ าย...ความฝั งใจของผมเกี่ยวกับเทือกเขาลูกนีม้ ีอยู่มาก อาจเรี ยกได้ ว่าตัง้ แต่
ริ มห้ วยจนถึงสันภูสูงมีอดีตของผมเกลื่อนกล่ นอยู่กับใบไม้ แห้ งทุกใบ...100

นอกจากจะรําลึกความหลังด้ วยการคิดคํานึงถึงเรื่องราวในอดีตแล้ ว เสกสรรค์ยัง
ทํากิจกรรมเดิมๆ เป็ นการจําลองวิถีชีวิตในอดีตสมัยที่เป็ นนักปฏิวตั ิป่าด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
การทอดแหหาปลาในลําห้ วย และการเดินป่ าขึ ้นเขา
...ณ จุดพักแห่งหนึง่ ผมนึกอยากทบทวนชีวิตเก่ าๆ จึงหิ ้วแหออกไปเดินทอดตามตลิง่
อันที่จริงการทอดแหกลางวันนั ้น ออกจะได้ ปลายากสักหน่อย แต่เป้าหมายของผมวันนี ้มิใช่
ปลาเสียทีเดียว เพียงอยากจะทดสอบตัวเองว่าเรี่ยวแรงลดน้ อยไปแค่ไหน...101

เมื่อพิจารณาเรื่องราวในอดีตที่เสกสรรค์มกั จะหวนคิดคํานึงพบว่า อดีตช่วงหนึ่งที่
เสกสรรค์นึกถึงค่อนข้ างมากคืออดีตในช่วงที่เป็ นนักปฏิวตั ิป่า เป็ นนักรบ และใช้ ชีวิตร่วมกับพรรค
คอมมิวนิสต์ โดยมักจะกลับไปเยือนยังสถานที่เหล่านัน้ จําลองกิจกรรมที่เคยทํา ดังเช่นที่ปรากฏใน
การนัง่ เรือออกทะเล ระหว่างที่นงั่ เรือฝ่ าคลื่นลมและมีคนั เบ็ดวางพาดอยู่บนตักทําให้ เสกสรรค์คิด
และรู้สกึ ราวกับว่าตนเองกําลังออกรบ
...เรือวิ่งตัดออกทางช่องแคบระหว่างแหลมปากเมงกับเกาะโต๊ ะหงาย โดยมีผมนั่งอยู่ทางหัว
เรือเช่นเคย คันเบ็ดพาดอยู่บนตักเหมือนอาวุธคู่ใจ ขณะที่ธงพลาสติกสําหรั บหมาย
อวนสะบัดพลิว้ อยู่สองข้ างกาย วูบหนึง่ ผมเกิดสํานึกประหลาดคล้ ายกับตัวเองกําลัง
เดินทางไปสู่สงคราม...102

จะเห็นว่าอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ที่เป็ นคนยึดติดกับเรื่ องราวในอดีตและโหยหา
ความทรงจําในช่วงนัน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตในช่วงที่นกั ปฏิวตั ิ ใช้ ชีวิตอยู่ในป่ า แสดงออกมาใน
ลักษณะของการรํ าลึกความหลังทัง้ ในรูปของการคิดคํานึง การจําลองวิถีชีวิตหรื อกิจกรรมที่เคย
กระทําในช่วงเวลานัน้ ตลอดจนการกลับไปเยือนยังสถานที่ที่เคยใช้ ชีวิต
100

เรื่ องเดียวกัน, 103.
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เรื่ องเดียวกัน, 202.
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เร่ ร่อนหาปลา, 76.
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1.3.4 เสกสรรค์ คือ คนแปลกแยก
เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล คือ คนแปลกแยก เข้ ากับผู้คนและสังคมส่วนใหญ่ไม่ได้
อัตลักษณ์ด้านนี ้ของเสกสรรค์ปรากฏอยู่ในช่วงชีวิตวัยหนุ่มด้ วย กล่าวคือเสกสรรค์เป็ นคนที่เข้ ากับ
ผู้คนและสังคมไม่ได้ ตงแต่
ั ้ เมื่อตนเองเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นนักรบอยู่ในป่ า
ร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ สืบเนื่องมาจนถึงวัยกลางคนซึ่งเสกสรรค์ได้ กลับมาใช้ ชีวิตในสังคมเมือง
อีกครัง้ ในช่วงวัยกลางคนนีเ้ สกสรรค์ร้ ูสึกว่าตนเองเข้ ากับผู้คน วิธีคิด วิถีปฏิบัติในสังคมกระแส
หลักไม่ได้ เนื่องจากมีความคิดและการกระทําที่แตกต่างกันอย่าง “เข้ ากันไม่ได้ ” ซึ่งเสกสรรค์เองก็
ไม่คิดที่จะโอนอ่อนหรือพยายามเปลี่ยนตนเองเพื่อให้ เข้ ากันได้ ดังนันเมื
้ ่อเกิดความรู้สกึ ดังกล่าว จึง
ทําให้ เสกสรรค์มกั จะปลีกตัวไปใช้ ชีวิตในสังคมเล็กๆ กลุม่ คนที่เข้ าใจกันอยู่เสมอ
ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมไม่เข้ าใจความคิดและการกระทําของเสกสรรค์กระทั่งไม่
พยายามรับ ฟั งด้ วยซํา้ ดังเช่นเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างเสกสรรค์กับผู้คน ผู้คนส่วนใหญ่มกั จะ
เข้ าใจผิดและมองว่าพฤติกรรมที่ไม่เปิ ดรับหรือสานสัมพันธ์กบั คนทัว่ ไปนันเป็
้ นเพราะความเย่อหยิ่ง
ทระนงตน ซึ่งความคิดดังกล่าวเป็ นการตัดสินด้ วยความไม่เข้ าใจ
...ผมรู้ตวั ดีว่าเป็ นคนที่ไม่คอ่ ยยอมเปิ ดประตูต้อนรับใครง่ายนัก ซึ่งบ่ อยครั ง้ มักถูกตีความ
ไปในรู ปของการเย่ อหยิ่งทะนงตน หรือไม่ก็ถกู กล่าวหาว่าเสแสร้ งแสดงฟอร์ ม แต่ ผมก็ร้ ู
ดีอีกเช่ นกันว่ าเรื่ องทัง้ หมดมีสาเหตุความเป็ นมา...ผมไต่ถามตัวเองเงียบๆ ว่าที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ระหว่างผมกับเพื่อนมนุษย์เป็ นอย่างไรบ้ าง ทําไมเวลาผ่านไปผมยิ่งไม่อยาก
ข้ องแวะกับผู้คน คําตอบที่ผดุ พรายขึ ้นมาก็คือคนส่ วนใหญ่ ไม่ เคยได้ ยินสิ่งที่ผมพูดแม้ ว่า
บางทีก็เคยฟั ง คนส่ วนน้ อยได้ ยินบ้ างแต่ ก็ไม่ ค่อยเข้ าใจ น้ อยกว่ านัน้ อีกที่ร้ ู ว่าผม
พูดเรื่ องอะไรแต่ ใช่ ว่าจะเห็นด้ วย สุดท้ ายจึงมีคนไม่ ก่ คี นที่บอกชัดว่ าพวกเขาคิด
แบบเดียวกับผมเหมือนกัน...103

ในด้ านวิธีคิดและวิถีปฏิบัติก็แตกต่างและแปลกแยกกับผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม
ด้ วยเช่นกัน กล่าวคือ เสกสรรค์กบั เพื่อนเป็ นกลุม่ คนที่คิดดี ทําดี และจริงใจต่อกัน มีจิตใจแข็งแกร่ง
กล้ าหาญ มีความรับผิดชอบ และให้ ความสําคัญกับมิตรภาพที่จริ งใจ ขณะที่ในสังคมกระแสหลัก
นัน้ ผู้คนมิได้ ยึดถือปฏิบัติในเรื่ องราวเหล่านีอ้ ีกต่อไป ทําให้ เสกสรรค์ร้ ูสึกว่าตนเองเป็ น “ชนส่วน
น้ อย” และจะต้ องพยายามรักษาวิถีปฏิบตั ิของตนเองให้ คงอยู่ให้ ได้ แต่ทว่าการใช้ ชีวิตอยู่แต่เฉพาะ
ในกลุม่ คนที่คิดเห็นและมีวิถีเหมือนกันกลับยิ่งทําให้ ร้ ูสกึ โดดเดี่ยวและเปลี่ยวเหงามากยิ่งขึ ้น
103

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วิหารที่ว่างเปล่ า, 85 - 86.
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... “คนอย่ างพวกเรา อีกไม่นานก็สญ
ู พันธุ์” ...เราต่างรู้ สกึ ว่าโลกที่เราชื่นชอบกําลังเลือน
หายไปจากแผนที่ทางวิญญาณของมนุษย์มากขึ ้นทุกที โลกของชายจริงหญิงแกร่งและ
มิตรภาพถาวรโลกที่คําว่าเพื่อน ความรัก และความรับผิดชอบเป็ นมากกว่าถ้ อยคําโฆษณา
บางทีนี่อาจเป็ นสาเหตุท่ ที ําให้ พวกเราทุกคนผูกพันกัน ด้ วยสํานึกว่ าเรามีกันอยู่แค่ นี ้
มันเป็ นสํานึกของชนส่ วนน้ อยซึ่งในเบือ้ งลึกที่สุดแล้ วเงียบเหงาและหดหู่...104

สภาวะแปลกแยกในสังคมกระแสหลักดังกล่าวเป็ นสาเหตุประการหนึ่งที่ทําให้
เสกสรรค์ไม่มีความสุข จนต้ องปลีกตัวออกจากสังคมเข้ าป่ าและออกทะเลเพื่อเยียวยาความรู้สึก
กับกลุม่ มิตรสหายที่คิดเห็นคล้ ายๆ กัน ขณะเดียวกันการปลีกตัวหรือ “ปลีกวิเวก” จากสังคมกระแส
หลักไปใช้ ชีวิตในป่ าหรื อกลางทะเลเช่นนัน้ ก็เป็ นการแสดงออกถึงการต่อต้ านเรื่ องราวต่างๆ ใน
สังคมที่เสกสรรค์ไม่เห็นด้ วย และไม่มีความสุขกับเรื่ องเหล่านัน้
...จุดเริ่มต้ นของงานนี ้เกิดขึ ้นเมื่อสิบกว่าปี ก่อน จากการที่ผมกับสหายผู้ยากไร้ จํานวนหนึ่ง
กลับไปเยี่ยมฐานที่มนั่ เก่าของพวกเราบนภูร่องกล้ า...การที่ได้ ดูแลความรู้ สึกของกันและ
กันท่ ามกลางโลกที่เราไม่ ค้ ุนเคย และไม่ เคยนับเราเป็ นส่ วนหนึ่งของมัน ทําให้ หลาย
คนรู้ สกึ พอใจและอยากจะจัดขึ ้นอีกในปี ถัดๆ ไป...105
...พวกเขาอาจจะไม่เข้ าใจว่าสําหรับผมแล้ ว การเข้ าป่ าออกทะเลมิได้ เป็ นแค่งานอดิเรกที่
กระทําในยามว่าง หากเป็ นการหักล้ างอย่ างตรงไปตรงมากับชีวิตเมืองที่ผมไม่ ชอบ
หลายๆ ด้ าน และไม่ มีความสุขกับมัน...106

สภาวะแปลกแยกเข้ ากับผู้คนและสังคมส่วนใหญ่ไม่ได้ รวมทัง้ ความรู้ สึก ที่ ว่า
ตนเองไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งนัน้ ตลอดจนความพยายามที่จะต้ านทานสังคมกระแสหลัก
เพื่อดํารงวิถีที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของตนเองเอาไว้ ก็สร้ างความเหนื่อยล้ าทางจิตใจให้ กับเสกสรรค์
เป็ นอย่างยิ่ง

104

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ทางทากและสายนํา้ เชี่ยว, 36 - 37.

105

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วิหารที่ว่างเปล่ า, 48.

106

เรื่ องเดียวกัน, 51.
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...เสียงรถไฟที่รบกวนโสตประสาทยังไม่ดงั กึกก้ องเท่าคําถามที่อยู่ในใจ เหนื่อยล้ ามาขนาด
นีแ้ ล้ วผมยังจะยืนต้ านอันใดอีก จากนี ้ไปผมควรจะพักพิงอยู่ในกระแสหลักของสังคมแล้ ว
ทําสัญญาสงบศึกกับโลก หรือจะยังคงปลีกวิเวกอยู่กบั ตัวเองและเพื่อนพ้ องที่คิดเห็นตรงกัน
แล้ วปล่อยให้ ‘สงครามภายใน’ ขยายตัวต่อไป...107

ความรู้สกึ แปลกแยกที่เกิดขึ ้นได้ สร้ างความเจ็บปวดให้ กบั เสกสรรค์ไม่น้อย และยิ่ง
ไปกว่านันโลก
้
“ชนส่วนน้ อย” ที่พยายามเพียรรักษาไว้ ก็เริ่ มแคบลงทุกขณะ เนื่องจากมิตรสหายที่
เคยคิดเห็นเหมือนกันได้ ทยอยเสียชีวิตจากไป ก็ยิ่งสร้ างความทุกข์เจ็บปวดให้ กับเสกสรรค์มาก
ยิ่งขึ ้น
...พอนึกขึ ้นมาได้ ว่าตัวเองเป็ นคน และเป็ นคนที่แปลกแยกแตกต่ างจากเพื่อนมนุษย์
จํานวนมาก ความโศกสลดก็แผ่ คลุมเข้ ามาในจิตใจทันที ในโลกที่เราเข้ ากับคนส่ วน
ใหญ่ ไม่ ได้ การดํารงอยู่ของคนที่ใกล้ ชิดกันนับว่ามีความหมายสําคัญ แต่สําหรับผมแม้ คน
จํานวนน้ อยที่รักและผูกพันก็เริ่ มลดจํานวนลง...108

ดังที่ได้ กล่าวมาจะเห็นถึงอัตลักษณ์ ของเสกสรรค์ที่เป็ นคนแปลกแยกจากผู้คน
และสังคม โดยเฉพาะสังคมกระแสหลัก แม้ เสกสรรค์เองจะดําเนินชีวิตอยู่ภายในสังคมดังกล่าว แต่
ก็มีวิธีคิดและวิถีป ฏิบัติที่แตกต่างกัน ทํ าให้ ต้องหาโอกาสปลีก ตัวเพื่อไปใช้ ชี วิตกับ มิตรสหายที่
คิดเห็น คล้ ายกัน อยู่เ สมอ แต่ก ระนัน้ ก็ยังรู้ สึก อยู่เ สมอว่า ตนเองเป็ นเพี ย งชนส่วนน้ อย ที่ ต้ อ ง
พยายามต้ านทานไม่ให้ ถกู กลืนไปกับกระแสสังคม ซึ่งความแปลกแยกที่แฝงความรู้สกึ ถูกโดดเดี่ยว
ก็สร้ างความเหนื่อยล้ าและเจ็บปวดให้ แก่เสกสรรค์
1.3.5 เสกสรรค์ คือ นักสู้
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล คือ นักสู้ อัตลักษณ์ดงั กล่าวปรากฏให้ เห็นผ่านภาพตัวแทน
ของคนที่มีจิตใจไม่ยอมแพ้ และต้ องทําทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะ “คู่ต่อสู้” ของตนเองให้ ได้ คิดหาวิธี
วางแผนเป็ นขันเป็
้ นตอนเพื่อให้ ได้ รับชัยชนะ โดยในที่นี ้บริบทการต่อสู้ของเสกสรรค์คือการเดินทาง
และการทํากิจกรรมกลางแจ้ งโดยเฉพาะการตกปลา คูต่ อ่ สู้ที่เสกสรรค์เพียรเอาชนะ ได้ แก่ ปลาใน

107

เรื่ องเดียวกัน, 88.

108

เรื่ องเดียวกัน, 152.
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กิจกรรมตกปลา และอุปสรรคที่เกิดขึ ้นระหว่างการเดินทางที่คอยกีด ขวางมิให้ เสกสรรค์ทําตาม
ความตังใจได้
้
สําเร็จ
กรณีการตกปลา บ่อยครัง้ ที่เสกสรรค์มกั จะตกปลาด้ วยความรู้สกึ ว่ากําลัง “สู้” กับ
ปลาตัว นัน้ จะเห็ น ได้ จ ากอากัป กิ ริ ย าและความรู้ สึก ของเสกสรรค์ที่ เ กิ ด ขึน้ ในขณะนัน้ เช่ น
ความมุง่ มัน่ อดทน พยายามสู้กบั แรงดึงแรงต้ านของปลา ท่วงท่าในการสู้กับปลาที่ “ตวัดคันเบ็ด
ขึ ้นฟ้าอย่างรวดเร็วและสุดแรง” และความรู้สกึ กดดันที่จะต้ องตกปลาตัวนันให้
้ สําเร็จ เป็ นต้ น
...ผมแอบมองด้ วยใจระทึก มือกําคันเบ็ดไว้ แน่ น ครั ้งนี ้เจ้ าแบสส์ใหญ่พ่งุ ปราดเข้ ามา
อย่างรวดเร็วปากของมันอ้ ากว้ างงับไส้ เดือนไว้ ทั ้งตัวแล้ วหันหลังกลับพุ่งสูพ่ งสาหร่าย ผมตวัด
คันเบ็ดขึน้ ฟ้าอย่ างรวดเร็ วและสุดแรง...มันพุ่งดิ่งไปทางซ้ ายทีขวาที เส้ นเอ็นถูกลาก
ตึงเขม็ง...สมองทํางานอย่ างว่ องไวจะปล่ อยให้ มันโดดไม่ ได้ ให้ ว่ งิ ไปไกลก็ไม่ ได้ ...109

เมื่ออยู่ในสมรภูมิแห่งการต่อสู้ไม่วา่ ในสถานการณ์ใดหรือคู่ต่อสู้จะเป็ นใครก็ตาม
แม้ แต่เรื่ องการตกปลา เสกสรรค์ก็ไม่อาจตกเป็ นผู้พ่ายแพ้ ได้ และจะไม่ยอมแพ้ แม้ ว่าตนเองจะ
ได้ รับบาดเจ็บ เพราะสําหรับเสกสรรค์ความเจ็บปวดที่ จะได้ รับจากความปราชัย นัน้ มีมากกว่า
บาดแผลทางร่างกายมากนัก ดังเช่นที่ปรากฏในการตกปลา เสกสรรค์ส้ อู ดทนตกปลาท่ามกลาง
สภาพอากาศที่หนาวเย็นนานหลายชัว่ โมง และยอมอดทนต่อความเจ็บปวดจากบาดแผลที่ถกู ลวด
“ตัดผ่านเนื ้อนิ ้ว” เพื่อจะตกปลาตัวนันให้
้ ได้
... ปลาเจ้ ากรรมดิ ้นสุดแรงเกิด จนสายลวดตัดผ่านเนื ้อนิ ้วของผมราวคมมีดกรีดนํา้ เค็ม
แทรกเข้ าสู่แผลสดจนแสบแปลบแต่ มาถึงจุดนี แ้ ล้ วผมจะเป็ นฝ่ ายยอมแพ้ ได้ อย่ างไร
ไม่ มีทางเลือกนอกจากจะกัดฟั นเหวี่ยงมันขึน้ มาบนเรื อ นํ ้าหนักของมันพอๆ กับปื น
อาก้ าที่บรรจุกระสุนเต็มแม็กกาซีน...110

เสกสรรค์เกลียดความปราชัยและความรู้สึกว่าพ่ายแพ้ ผ้ อู ื่นที่สามารถทําเรื่ องนัน้
ได้ สําเร็จ ในขณะที่ตนเองไม่สามารถทําได้ ทังในเรื
้ ่องการตกปลาและอุปสรรคความยากลําบากที่
เกิดขึ ้นระหว่างการเดินทาง ในกรณีการตกปลาเมื่อเสกสรรค์ไม่สามารถตกปลาได้ เหมือนผู้อื่นที่อยู่
ในบริเวณเดียวกันก็เกิดความรู้สกึ รุนแรงทัง้ “อับอาย เจ็บชํ ้า โกรธตัวเอง”
109

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เร่ ร่อนหาปลา, 53.

110

เรื่ องเดียวกัน, 80.
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...ผมนอนคิดอยู่ทั ้งคืน รํ่าๆ จะเก็บคันเบ็ดปิ ดฤดูตกปลาเสียหลายครั ้ง ถามตัวเองว่าผิดพลาดตรงไหน ...คนอื่นได้ ปลาทําไมเราไม่ ได้ ...แต่ วันที่คนอื่นได้ อยู่ตรงหน้ าแล้ วผม
ไม่ ได้ ล่ะมันหมายความว่ าอะไร ไร้ ฝี มือหรื อว่ าโชคร้ าย มันเป็ นความรู้ สึกที่ป่ ั นป่ วน
บอกไม่ ถกู อับอาย เจ็บชํา้ โกรธตัวเองคลุกเคล้ ากันไปเหมือนเศษอาหารในถังขยะ
แต่ในที่สดุ ผมก็สรุปว่า ยังไงก็แพ้ ไม่ ได้ ...ผมจะต้ องอดทนล่าเลคเทร้ าท์ต่อไปไม่ว่ามันจะ
หนาวทารุณสักแค่ไหน...111

ในกรณี การเดิน ทางก็เช่นเดีย วกัน เมื่อเสกสรรค์ป ระสบกับ อุปสรรคที่ขัดขวาง
ไม่ใ ห้ เดิน ทางต่อไปได้ จนเกื อ บทํ า ให้ ถ อดใจยอมแพ้ แต่เ มื่อ ได้ ร้ ู ว่ามีผ้ ูสามารถทํ าได้ ภ ายใต้
ข้ อจํากัดเดียวกันก็ร้ ูสกึ ว่าตนเองต้ องเดินหน้ าต่อแม้ จะมีอปุ สรรคก็ตาม อีกทังไม่
้ มีเหตุผลที่จะถอน
ตัว ดังที่เสกสรรค์กล่าวว่า “ความชอบธรรมในการถอนตัวของผมย่อมไม่ม”ี
...แค่นี ้ก็พอแล้ ว ทุกคนได้ ยินชัดเจนว่าเมื่อวานมีรถปิ กอัพใช้ เส้ นทางดังกล่าวเดินทางออก
มาได้ โดยสวัสดิภาพ อย่างไรก็ตามสําหรับผมนัน่ ไม่ได้ เป็ นเพียงข่าวดีเท่านั ้น หากยังเป็ น
เสมือนคําสั่งจากใครสักคนที่บอกว่ า ผมถอยหลังไม่ ได้ อีกต่ อไป ในเมื่อคนอื่นขับ
รถที่มิได้ ดีไปกว่ ารถผมผ่ านทางนีม้ าได้ ความชอบธรรมในการถอนตัวของผมย่ อม
ไม่ ม.ี ..112

เสกสรรค์ภาคภูมิใจในความไม่ยอมแพ้ และยืนหยัดต่อสู้จนได้ รับชัยชนะ ดังเช่นใน
กรณีการตกปลาเสกสรรค์อดทนต่ออากาศที่หนาวทารุณ จนผิว “เริ่ มปริ แยก” และเมื่อตกปลาได้
สําเร็ จ ก็ร้ ู สึก ชื่ นชมบาดแผลที่ ได้ รับ ซึ่งเป็ นเสมือนเครื่ องยื นยัน ถึงความทุ่มเทและความอดทน
เพื่อให้ ได้ มาซึ่งชัยชนะของตนเอง
...เป็ นเช่นนี ้อยู่สามรอบ ขณะที่ผมหัวใจจะวายด้ วยความกลัวสายขาด แต่ในที่สดุ มันก็หมด
แรงถูกช้ อนขึ ้นมาจนได้ เป็ นเลคเทร้ าท์ขนาดกําลังงาม...ผมยืนให้ ลมหนาวกัดกรี ดมา 4
ชั่วโมงเต็มๆ เมื่อมองดูสันกําปั ้นของตัวเองก็พบว่ ามันเริ่ มปริ แยก ผมลูบไล้ มัน
เบาๆ ด้ วยความพอใจ...113

111

เรื่ องเดียวกัน, 113.

112

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เพลงเอกภพ, 72.

113

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เร่ ร่อนหาปลา, 118.
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นอกจากนั น้ เสกสรรค์ ยั ง เกลี ย ดความรู้ สึก ที่ คิ ด จะยอมแพ้ หรื อ หลบเลี่ ย ง
“สมรภูมิ” ที่ กําลังเผชิญ อยู่ ซึ่งเมื่อเกิดความรู้ สึกดังกล่าวขึน้ มาแล้ วก็จ ะยิ่ง ทําให้ ก ลับมาสู้อย่าง
เต็มที่มากกว่าเดิม
...ความรู้สกึ ของผมเปลีย่ นไปอย่างรวดเร็ว อันนี ้เป็ นสันดานที่ทั ้งชาติก็แก้ ไม่ได้ ตามความเคยชินซึง่ มีมาตลอดเวลาที่ผมรู้ สึกถูกคุกคามด้ วยเรื่ องใดก็ตาม
เมื่อนั น้ ผมจะไม่
อนุญาตให้ ตัวเองถอยหนีหรื อหลบเลี่ยงสมรภูมิเป็ นอันขาด ยิ่งถ้ าผมคิดหนี ในวูบ
แรกผมยิ่งฮึดสู้ในวูบหลัง ทัง้ นี เ้ นื่องจากความเกลียดชังตัวเองได้ บังเกิดขึน้ แล้ ว ผม
ได้ พาชีวิตเข้ าสูค่ วามยุ่งยากมาหลายครัง้ หลายหนก็เพราะจุดอ่อนอันนี ้นี่แหละ มันทําให้ ผม
ชี ้นําตัวเองด้ วยอารมณ์แทนที่จะเป็ นเหตุผล หรืออย่างดีที่สดุ ก็กําหนดยุทธศาสตร์ ด้วยฟี ลลิง่
ล้ วนๆ จากนั ้นค่อยไปหาเหตุผลเอาในระดับยุทธวิธี...114

ความเป็ นนัก สู้ที่ แสดงออกผ่านการต่อ สู้เ พื่ อ เอาชนะปลาและอุป สรรคต่างๆ
ระหว่างการเดินทาง และ “ต้ อง” เป็ นผู้ชนะให้ ได้ เสมอนัน้ เป็ นเสมือนการชดเชยความอดสู ความ
เจ็บปวดที่เสกสรรค์ได้ รับมาจากการพ่ายแพ้ สงครามปฏิวตั ิในอดีต โดยจําลองท้ องทะเลและการ
เดินทางเป็ นสมรภูมิรบที่ต้องต่อสู้ โดยมีปลาและอุปสรรคระหว่างการเดินทางเป็ นคู่ต่อสู้ที่ต้อง
ทุ่มเทเพื่อเอาชนะให้ ได้
...คนเราเมื่อพ่ ายแพ้ อะไรมาสักอย่ าง สิ่งที่เขาฝั นถึงย่ อมเป็ นชัยชนะ ไม่มีใครชอบ
การพ่ายแพ้ อย่างต่อเนื่อง เพราะไม่ว่าจะพ่ายแพ้ ในเรื่องใด รสชาติของมันย่อมละม้ าย
คล้ ายคลึงกัน...เช่นนี ้แล้ ว ความฝั นถึงชัยชนะเนือ้ แท้ อาจเป็ นเพียงการค้ นหาทางอยู่
รอด และคู่ต่อสู้ท่ นี ่ ากลัวที่สุดไม่ ว่าของผู้ใดก็ตามคือผู้ท่ สี ้ เู พื่อความอยู่รอดของเขา
ปลาตัวนัน้ โชคร้ ายที่มาเจอผมในห้ วงอารมณ์ ท่ ีไม่ อาจยอมจํานน...115

ดังที่ได้ กล่าวมาจะเห็นว่าอัตลัก ษณ์นัก สู้ของเสกสรรค์ปรากฏผ่านภาพตัวแทน
ของคนที่ทําทุก วิถีทางเพื่อให้ ได้ รับชัยชนะ ไม่ยอมแพ้ ต่อความยากลําบากหรื อความเจ็บปวดที่
เกิ ดขึ ้น อันแสดงให้ เ ห็น อย่างชัดเจนผ่านกิ จกรรมตกปลาและการจัดการกับ อุปสรรคที่ เกิ ดขึน้

114

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เพลงเอกภพ, 82.

115

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ห้ วงยามแห่ งความพ่ ายแพ้ , 32 – 33.
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ระหว่างการเดินทาง และที่สําคัญคือเป็ นนักสู้ที่เกลียดความปราชัยทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นความ
พ่ายแพ้ ตอ่ สิ่งที่กําลังเผชิญอยู่ หรือความรู้สกึ พ่ายแพ้ ผ้ อู ื่นที่สามารถกระทําสิ่งนันได้
้
1.3.6 เสกสรรค์ คือ นักแสวงหาความหมาย
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล คือ นักแสวงหาความหมาย อัตลักษณ์ด้านนีแ้ สดงให้ เห็น
ผ่านภาพตัวแทนของคนที่ให้ ความสําคัญกับคุณค่าความหมายที่แท้ จริ งของชีวิตและแก่นแท้ ของ
จิตวิญญาณ ซึ่งทําให้ ชีวิตมนุษย์มีคณ
ุ ค่าและมีความหมาย เป็ นแก่นแท้ เบือ้ งลึกที่คอยผลักดันให้
มนุษย์กระทําสิ่งต่างๆ
เมื่อเสกสรรค์ร้ ูสึกว่าชีวิตที่เป็ นอยู่ของตนเองนัน้ ไม่มีค วามหมาย ไร้ แก่นสาร ก็
ตัดสินใจออกเดินทางเพื่อแสวงหาความหมายและทําความเข้ าใจชีวิตมากขึ ้น เพราะเสกสรรค์มอง
ว่าการเดินทางเป็ น “การเคลื่อนไหวทางจิ ตวิญญาณ” ทําให้ เ ห็นความเป็ นไปของสรรพสิ่งด้ วย
มุมมองใหม่เนื่องจากได้ ออกไปจากความเคยชินของชีวิต
...คนอื่นจะไม่เคยรู้ สกึ บ้ างเลยหรือ แบบว่าตื่นขึ ้นมาเช้ าวันหนึ่งอะไรๆ ที่ทําอยู่มันดูไร้
ความหมายสิน้ ดี มันไม่ ใช่ ส่ งิ ที่เราต้ องการอย่ างแท้ จริ ง กระทั่งทําให้ ทุรนทุรายตก
อยู่ในวงล้ อมของสัตว์ ร้ายบางชนิด ความรู้สกึ เช่นนี ้แหละที่ทําให้ ผมต้ องตวัดเป้ขึ ้นหลัง...
การเดินทางจะว่ าไปก็นับเป็ นการเคลื่อนไหวทางจิตวิญญาณอย่ างหนึ่ง มันทําให้
เรามองเห็นความเป็ นไปของโลกและชีวิตได้ จากแง่มมุ ที่มิได้ ถกู จองจําโดยความเคยชิน...116

เมื่อเสกสรรค์มองว่าการเดินทางจะทําให้ เห็น ความเป็ นไปของสรรพสิ่งอันเป็ น
หนทางนํ าไปสู่ความเข้ าใจชี วิ ต ดังนัน้ ขณะเดิ น ทางเสกสรรค์ ก็มัก จะขบคิด ตัง้ คําถาม และ
พยายามหาคําตอบเกี่ยวกับคุณค่าและความหมายของการมีชี วิตอยู่ของมนุษย์ ไปด้ วย โดยใช้
ประสบการณ์ที่ เ กิดขึ ้นหรื อเรื่ องราวที่ได้ พ บเห็น ขณะเดินทางเป็ นฐานสําหรับคิดเชื่ อมโยงไปสู่
ประเด็นเหล่านัน้ เช่น ประเด็นเรื่ องคุณ ค่าของชีวิต ขณะที่กําลังนั่งเรื อออกทะเลเสกสรรค์ก็จ ะ
พิจารณาการฝ่ าคลื่นลมของเรือแล้ วหันมาตังคํ
้ าถามกับการวัดคุณค่าของมนุษย์
...สําหรับเรือลําหนึง่ คุณค่าของเธอไม่อาจพิสจู น์ได้ ด้วยวิธีอื่นนอกจากการฝ่ าคลืน่ ฝื นลม
ต่อเรื่องนี ้ผมรู้ สกึ ว่าอิสซาเบลลาสามารถผ่านการทดสอบไปได้ อย่างงดงาม ลีลาการฟั น
คลืน่ ของเธอดูมนั่ คงราวการเหยาะย่างของม้ าศึกเจนสนามรบ แต่ สําหรั บคนคนหนึ่ งเล่ า
116

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เพลงเอกภพ, 126 – 127.
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คุณค่ าของเขาควรพิสูจน์ ด้วยวิธีใด?...117

การแสวงหาสิง่ ที่มีความหมายของเสกสรรค์นอกจากจะปรากฏในรูปของการตัง้
คําถามขบคิดขณะเดินทางแล้ ว ยังปรากฏให้ เห็นจากภารกิจตามหาและการสะสม “ลูกเป้ง” ซึ่ง
เป็ นลูกตุ้มนํ า้ หนัก โบราณ การแสวงหาเหล่านี ส้ ่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการสูญ เสียสิ่งที่ เคยเชื่ อ
ศรัทธา และยึดมัน่ สําเป็ นหลักในการดําเนินชีวิตไป ซึ่งก็คืออุดมคติทางการเมืองและสังคมที่สิ ้น
สลายไปพร้ อมกับความพ่ายแพ้ ในสงครามปฏิวตั ิ เมื่อสูญเสียสิ่งที่เคยยึดถือ ไม่มีสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าและ
มีความหมายคูค่ วรพอให้ ใช้ เป็ นหลักของชีวิตจึงทําให้ เสกสรรค์ต้องออกแสวงหา “สิ่งใหม่” เพื่อเป็ น
หลักให้ ยึดถือแทน หนึ่งในนันก็
้ คือลูกเป้ง เป็ นลูกตุ้มนํา้ หนักโบราณที่เสกสรรค์ “สถาปนา” ขึ ้นมา
ให้ กลายเป็ นสิ่งที่มีความหมาย มีคณ
ุ ค่าคูค่ วรพอแก่การเสาะแสวงหา เมื่อเป็ นภารกิจสําคัญก็ย่อม
ส่งผลให้ ชีวิตที่ท่มุ เทไปกับการตามหาลูกเป้งนันเป็
้ นชีวิตที่มีคณ
ุ ค่าและมีความหมายตามไปด้ วย
...แต่ถ้าพูดกันในระดับผู้เดินดิน ผมก็พอจะบอกได้ ว่าการเดินหาลูกเป้งเป็ นสิ่งที่มีความหมายต่ อผมท่ ามกลางการถดถอยทางความหมายของหลายๆ อย่ างที่ผมเคยยึดถือ
ชื่นชม ในวัยเวลาที่เริ่มหน่ายชีวิตแต่ยงั ไม่พร้ อมตาย ผมรู้ สกึ ว่ามันเป็ นอะไรบางอย่างที่
งดงามและน่าศึกษา เป็ นของหายากและเป็ นสิ่งที่มีความลี ้ลับซ่อนเร้ นอยู่ไม่น้อย มันบังคับ
ให้ ผมทัง้ ต้ องเดินทางและแสวงหาความรู้ เพิ่มเติม สําหรับผม ถึงอย่างไรชีวิตก็คือการเดินทางเพื่อค้ นหาความงดงามที่ลี ้ลับและซ่อนเร้ น...118

เสกสรรค์ทุ่มเทให้ กับการเสาะแสวงหาลูก เป้งอย่างจริ งจัง ให้ ความสําคัญและ
สนใจอย่างลึกซึ ้งดังจะเห็นได้ จากข้ อมูลเกี่ยวกับลูกเป้งที่เสกสรรค์นําเสนอทัง้ ในด้ านประวัติความ
เป็ นมา รุ่น ขนาด และเป็ น “พันธะ” ที่ตนเองจะต้ องตามหาลูกเป้งรุ่นต่างๆ ต่อไป แสดงให้ เห็นถึง
ความสนใจอย่างแท้ จริง
...พูดกันตามความจริ ง การค้ นหาลูกเป้งของผมนั ้นมิได้ มีจดุ เน้ นอยู่ท่ ปี ริ มาณ หากเป็ น
การเสาะหาตามบัญชีท่ มี ีอยู่ในใจ ผมรู้ว่ายังขาดรุ่นไหน ขนาดใด และมักจะมุ่งตรงไปยัง
ตัวที่ไม่มีมาก่อน...ระหว่างที่กําลังค้ นหาบางตัวมาเติมที่มีอยู่ให้ มนั เกิดเป็ นชุด ผมก็มกั จะพบ

117

เรื่ องเดียวกัน, 134.

118

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ห้ วงยามแห่ งความพ่ ายแพ้ , 86 – 87.
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บางตัวที่ไม่เคยเห็นมาก่อน พอได้ มาก็กลายเป็ น ‘พันธะ’ ที่จะต้ องไปค้ นหาขนาดอื่นๆ
ในดีไซน์ เดียวกันต่ อไป...119

แม้ เสกสรรค์จะให้ ความหมายกับบางสิ่งบางอย่างเช่นลูกเป้งเพื่อให้ มีเป้าหมายใน
การเสาะแสวงหา อันจะทําให้ ชีวิตมีความหมายขึ ้นตามไปด้ วยจากการทําภารกิจตามหาสิ่งที่ มี
คุณค่าเหล่านัน้ แต่ทว่าเสกสรรค์กลับรู้สกึ ว่าภายในจิตใจยังคงว่างเปล่า ไม่มีสิ่งใดให้ ได้ ยึดถือบูชา
หรือเป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าอย่างแท้ จริงเพื่อเป็ นหลักยึดของชีวิต ซึ่งสิ่งที่ว่านัน้ จะต้ องมีความลึก ซึง้ กว่า
วัตถุสิ่งของ อํานาจ หรือสิ่งศักดิ ์ สิทธิ ์ เหนือธรรมชาติ
...มีบ้างเป็ นบางครั ้งที่ผมอัญเชิญก้ อนหิน เกลียวคลืน่ หรือเวิ ้งฟ้าเดือนดาวมาไว้ ในวิหารแห่ง
ตน แต่ จนแล้ วจนรอดสิ่งที่ยังขาดคงเป็ น ‘พระประธาน’ จนกระทั่งบ่ อยครั ง้ ผมก็ชัก
ไม่ แน่ ใจ เพราะดูแล้ วเหมือนผมกําลังบูชา ‘ความว่ างเปล่ า’ ของชีวิต...ผมไม่ได้ คิดถึง
และไม่ได้ ใช้ คํานี ้ในความหมายของการก้ ม
ความศักดิ ์ สิทธ์ ในรูปของอิทธิฤทธิ ์ ปาฏิหาริย์
จํานนให้ กบั สารพัดอํานาจที่เพิ่มพูนวาสนาให้ ตนเอง หากหมายถึงการให้ คุณค่ าอะไรบาง
อย่ างกับชีวิต โดยไม่ เกี่ยวข้ องกับการแลกเปลี่ยนตอบแทนในเชิงวัตถุ...120

ภาพตัวแทนของเสกสรรค์ที่ให้ ความสําคัญกับคุณค่าและความหมายที่แท้ จริงของ
ชีวิต ดังปรากฏให้ เห็นผ่านการออกเดินทางที่พิจารณาใคร่ครวญ ขบคิด ตังคํ
้ าถามและพยายามหา
คําตอบในประเด็นดังกล่าว ตลอดจนการแสวงหาลูกเป้งเพื่อหวังจะใช้ เป็ นหลักยึดในการดําเนิน
ชีวิตแทนอุดมคติทางการเมืองที่สญ
ู เสียไป ล้ วนแต่แสดงให้ เห็นอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ ที่เป็ นนัก
แสวงหาความหมาย
1.3.7 เสกสรรค์ คือ คนให้ ความสําคัญกับมิตรภาพ
เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล คือ คนให้ ความสําคัญกับมิตรภาพ อัตลักษณ์ในด้ านนี ้
แสดงให้ เห็นผ่านภาพตัวแทนของคนรักเพื่อน และพร้ อมจะมอบมิตรไมตรี ให้ กับผู้คนไม่เฉพาะกับ
มิตรสหายเท่านัน้ แต่ยงั มอบไมตรีจิตให้ แก่ผ้ คู นร่วมสังคมด้ วย ซึ่งมิตรภาพเหล่านีก้ ็มีความสําคัญ
กับชีวิตของเสกสรรค์เป็ นอย่างยิ่งทังในแง่
้
ของจิตใจและการดํารงชีวิต ดังที่เสกสรรค์ได้ นําเสนอว่า
ชีวิตตนเองนันที
้ ่ดําเนินมาได้ เพราะได้ รับการเกื ้อหนุน ช่วยเหลือจากผู้คนต่างๆ เสมอมา
119

เรื่ องเดียวกัน, 88 – 89.

120

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วิหารที่ว่างเปล่ า, 99.
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...อย่างผมนี่พดู ได้ โดยไม่อายปากเลยว่ารอดมาถึงปั จจุบันได้ ก็เพราะมีเพื่อนๆ คอย
ช่ วยเหลือเกือ้ กูลในแทบทุกฉากตอนแห่ งความยากลําบาก มันเป็ นเช่นนี ้มานานจน
ชักติดเป็ นนิสยั เวลามีเรื่องอะไรก็จะอาศัยเพื่อนอยู่รํ่าไป...แต่พดู ก็พดู เถอะไม่ว่าเพื่อนสําคัญ
สักแค่ไหน แท้ จริ งแล้ วเราก็ไม่ ได้ อาศัยเฉพาะเพื่อนสนิทมิตรสหายเท่ านัน้ หากยังต้ อง
อาศัยคนอื่นๆ ที่ไม่ ใช่ เพื่อนอีกมากมายเพื่อความอยู่รอดและมีชีวิตอย่ างปกติสุขใน
สังคม...ยังจําได้ ดีว่าสมัยเรียนมัธยมอยู่ที่เมืองชลบุรี เวลาซื ้อมื ้อกลางวันในโรงอาหารแม่ครัว
ผู้ใจดีจะตักทุกอย่างให้ ผมมากเป็ นพิเศษเพราะเกรงว่าผมจะไม่พอกิน...121

เสกสรรค์ เ ป็ นคนที่ รั ก เพื่ อ น เมื่ อ สนิ ท หรื อ ผูก พัน กับ ใครก็ จ ะห่ ว งใยและให้
ความสําคัญกับสายสัมพันธ์นนมาเป็
ั้
นอันดับแรก เช่นกรณีการเดินทางไปทํากิจกรรมล่องแพในป่ า
เสกสรรค์เป็ นห่วงความปลอดภัยของเพื่อนจนมีปากเสียงกับเจ้ าหน้ าที่ถ่อแพ เนื่องจากเสกสรรค์
ต้ องการให้ หยุดการเดินทางชัว่ คราวเพื่อรอแพของเพื่อนที่ยงั มาไม่ถึง
... “เพื่อนของผม เพราะฉะนัน้ ผมต้ องรอ ถ้ าเกิดอะไรขึ ้นจะได้ ช่วยกัน” ผมบอกกับเขา
ห้ วนๆ...“ทําไม คุณคิดว่าผมกลัวรึ ถ้ ากลัวผมไม่มาหรอก” ผมตอบเขาไปด้ วยนํ ้าเสียงที่กร้ าว
ขึ ้น “ผมไม่ สนใจหรอกว่ าแก่ งจะโหดแค่ ไหน ที่สําคัญคือเพื่อนของผม”...122

นอกจากจะเป็ นคนรักเพื่อนและให้ ความสําคัญกับมิตรภาพมาเป็ นอันดับแรกแล้ว
เสกสรรค์ยงั เป็ นผู้ที่คบหาเพื่อนด้ วยความจริงใจโดยไม่คํานึงถึงเรื่องฐานะทางสังคม ดังที่เสกสรรค์
ได้ นําเสนอว่ามิตรสหายที่คบหานันมี
้ ทงผู
ั ้ ้ ที่ประกอบอาชีพค้ าขาย เช่น คนขายเศษเหล็ก ตลอดจน
คนส่งหนังสือ สําหรับคนทั่วไปอาจมองว่าเป็ นเพียงคนระดับล่าง แต่สําหรับเสกสรรค์แล้ วบุคคล
เหล่านี ้คือ “กัลยาณมิตร” ที่เสกสรรค์ “พร้ อมจะทิ ้งลาภยศ” เพื่อคบหาด้ วย
...ในสายตาของคนอื่นเขาอาจจะเป็ นเพียงพ่อค้ าเร่ คนขายเศษเหล็กหรือคนส่งหนังสือ แต่
สําหรั บผมคนเหล่ านีค้ ือกัลยาณมิตร เป็ นผู้ชายในความหมายที่สูงส่ ง และเป็ น
เพื่อนที่ผมพร้ อมทิง้ ลาภยศเพื่อคบหา ผมรู้ว่ามีคนในวงการปั ญญาชนจํานวนหนึ่งมัก
ติฉินนินทาว่าผมชอบทําตัวยโสโอหัง คบยากหรือไม่ก็เป็ นคนโดดเดี่ยวโดยลําพัง แต่ไม่ว่า
พวกเขาจะครหาผมไว้ เช่นใดก็ตาม ข้ อเท็จจริ งยังคงมีอยู่ว่าผมเป็ นคนมีเพื่อนและรั ก
เพื่อน เพียงแต่ว่านิยามคําว่าเพื่อนของผมออกจะเคร่งครัดกว่าที่ใช้ กนั อยู่ทวั่ ไป...ผมใฝ่ ฝั น
121

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วันที่ถอดหมวก, 23 – 24.

122

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ทางทากและสายนํา้ เชี่ยว, 73.
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เสมอมาที่จะได้ อยู่ท่ามกลางมิตรสหายที่มีความเป็ นมนุษย์ อย่ างแท้ จริ ง...123

เสกสรรค์ปรารถนาที่จะได้ อยู่ท่ามกลางมิตรสหายที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน รักและ
ห่วงใยซึ่งกัน และกัน หากต้ องเลือกก็ พร้ อมจะเลือกสังคมที่ร้อยรัดด้ วยพัน ธะจากผู้คนมากกว่า
สังคมที่เปี่ ยมด้ วยเสรีภาพแต่ผ้ คู นไม่มีสายใยสัมพันธ์ตอ่ กัน
...ไม่ว่าชีวิตจะมีความหมายจริงแท้ หรือไม่ก็ตาม ในวังวนอันจํากัดเช่นนี ้ ถึงอย่างไรเราก็ยัง
ต้ องเลือกวิถีของตัวเอง...ถ้ าผมจะต้ องเลือกเอาระหว่ างเสรี ภาพสมบูรณ์ แบบ ซึ่งตัด
เฉือนสายใยในหมู่มนุษย์ จนขาดรุ่ งริ่ ง กับมิตรภาพซึ่งล้ อมรั ดไว้ ด้วยมาลัยแห่ งพันธะ
ผมคงเลือกข้ อหลังอย่ างไม่ มีข้อกังขา เพราะอย่างน้ อยที่สดุ มันก็ทําให้ ผมอยู่ในโลกนี ้ได้
โดยไม่บอบชํ ้าจนเกินไป...124

นอกจากมิตรภาพจากเพื่อนแล้ ว เสกสรรค์ยังให้ ความสําคัญกับมิตรไมตรี จาก
ผู้คนในสังคมด้ วย กล่าวคือ เสกสรรค์พร้ อมที่จะหยิบยื่นนํา้ ใจ ให้ ความช่วยเหลือเอื ้อเฟื ้อแก่ผ้ คู น
ร่ วมสัง คมแม้ ว่า ตนเองกับ คนเหล่านัน้ จะไม่ส นิ ท กระทั่ง ไม่เ คยรู้ จัก กัน มาก่อ นก็ ตาม ดัง เช่ น
เหตุการณ์ที่เสกสรรค์กบั เพื่อนเข้ าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบตั ิเหตุและกําลังนอนบาดเจ็บอยู่กลาง
ถนน ท่ามกลางผู้คนที่ สญ
ั จรไปมาที่แม้ จะสนใจแต่ก็มิได้ เข้ ามาช่วยเหลือ ซึ่งเสกสรรค์มองว่า
การเข้ าไปช่วยเหลือดังกล่าวเป็ นการ “ไปรายงานตัวกับมโนธรรม” เกิดเป็ นภาพของเสกสรรค์ที่ไม่
นิ่งดูดายกับความเดือดร้ อนของเพื่อนร่วมสังคมอันเป็ นคุณสมบัติที่มนุษย์พึงมีและปฏิบตั ิตอ่ กัน
...อุบตั ิเหตุที่เราผ่านมาเห็นนี ้ พูดกันตามความจริ งแล้ วคงมิใช่อปุ สรรคทางกายภาพของการ
เดินทาง หากเป็ นด่ านทางจิตใจที่ทําให้ เราต้ องลงจากรถไปรายงานตัวกับมโนธรรม
อยู่นานนั บชั่วโมง...เราไม่มีทางเลือกเป็ นอื่นนอกจากต้ องหามเขาออกมา ผมเชื่อเหลือเกิน
ว่าถ้ าขืนปล่อยให้ เขานอนดิ ้นอยู่บนถนนต่อไป ไม่นานคงต้ องมีคนขับรถสักคันตัดสินใจแล่น
ทับไปบนร่างของชายผู้นี ้ เนื่องเพราะไม่ต้องการอ้ อมหลบให้ เสียเวลา...125

123

เรื่ องเดียวกัน, 26 – 27.

124

เรื่ องเดียวกัน, 54.

125

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เพลงเอกภพ, 114.
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แม้ ในยามที่ถกู ตํารวจ “รีดไถ” ขอแบ่งสุรา เสกสรรค์ก็พยายามทําความเข้ าใจกับ
สถานการณ์ดงั กล่าว และเห็นใจสภาพยากไร้ ของเจ้ าหน้ าที่รัฐซึ่งแม้ จะมีอํานาจแต่คา่ ตอบแทนก็ไม่
เคยเพียงพอต่อการดํารงชีพ หากมีสรุ ามากกว่านีเ้ สกสรรค์ก็พร้ อมแบ่งปั นให้ ตามที่ถูกเรี ยกร้ อง
โดยที่การกระทําดังกล่าวเกิดขึ ้นจากความ “ต้ องการเอื ้อเฟื ้อเผื่อแผ่ ให้ เพราะเห็นอกเห็นใจ” มิใช่
เกรงกลัวต่อการขูบ่ งั คับ
...วูบแรกทีเดียวผมรู้ สกึ โกรธที่ถูกรี ดไถ จากนั ้นหงุดหงิดที่จนแล้ วจนรอดสภาพเช่นนี ้ก็ยังไม่
หมดไปในเมืองไทย แต่แล้ วในห้ วงอารมณ์ถัดมา ความรู้ สึกของผมก็เปลี่ยนเป็ นโศกสลด
นึกเห็นใจฝ่ ายตํารวจอยู่บางๆ พวกเขาเป็ นพนักงานของรัฐถือทั ้งปื นทั ้งกฎหมาย แต่ค่า
ตอบแทนไม่เคยเพียงพอ แม้ เหล้ าเพียงขวดเดียวก็ยงั อยากได้ ของประชาชน ถ้ ามีเหล้ า
มากกว่ า 1 ขวดจะให้ เขาไหม ผมถามตัวเองอยู่ในใจ คําตอบก็คือให้ แต่ มิใช่ ด้วย
ความกลัวเกรง ให้ เพราะต้ องการเอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่ ให้ เพราะเห็นอกเห็นใจ...126

รวมไปถึงการแบ่งปลาที่ตนเองตกได้ ให้ กับบุคคลที่ร้ ูจัก ซึ่งเสกสรรค์มองว่าการ
มอบมิตรไมตรีให้ แก่กนั นันมี
้ อานุภาพในการ “ทําลายความหนาวยะเยือก” ของอากาศ และหมาย
รวมถึงความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้ างว้ างด้ วย เพราะไมตรี จิตดังกล่าวสามารถสร้ างความอบอุ่นขึ ้นใน
จิตใจของมนุษย์ได้
... “เอาปลามาให้ ครับพี่” ผมบอกกับสุภาพสตรี สงู อายุซงึ่ เปิ ดประตูออกมาต้ อนรับ ... “โอย
ทําไมชิ ้นใหญ่ยงั งี ้ พี่กินไม่หมดหรอก” “เอาไปเถอะครับ ผมตั ้งใจจะให้ พี่มานานแล้ ว พอดี
งานมันมากเลยไม่ค่อยได้ ออกไป วันนี ้ได้ มาสองตัวก็แบ่งๆ กันไป”...ทุกครั ง้ ที่เอาปลาไป
ให้ ผ้ ูคน ผมก็ได้ แต่ หวังว่ าไมตรี จติ ของผมจะมีส่วนอยู่บ้างเล็กน้ อยในการทําลาย
ความหนาวยะเยือกของอากาศที่เมืองอิทากะ...127

จากที่ก ล่าวมาจะเห็น ว่าทัง้ การปฏิบัติต่อมิตรสหาย ความรักและห่วงใยเพื่อน
และคบหาโดยไม่สนใจฐานะทางสังคม ปรารถนาที่จะอยู่ในสังคมซึ่งโอบล้ อมด้ วยสายสัมพันธ์ของ
ผู้คน ตลอดจนการมอบมิตรไมตรีให้ กบั เพื่อนร่วมสังคม ความเอื ้อเฟื อ้ และเห็นใจซึ่งกันและกันนัน้

126

เรื่ องเดียวกัน, 130.

127

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เร่ ร่อนหาปลา, 103 – 104.
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ล้ วนแต่แสดงให้ เห็นถึงอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ในด้ านที่เป็ นคนให้ ความสําคัญกับมิตรภาพได้ อย่าง
ชัดเจน
1.3.8 เสกสรรค์ คือ คนแพ้
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล คือ คนแพ้ อัตลักษณ์ในด้ านนี ้ปรากฏผ่านภาพตัวแทนของ
เสกสรรค์ที่ เ ป็ นคนพ่ายแพ้ เจ็บปวด และต้ องหาหนทางเพื่ อดําเนิ น ชี วิตต่อไปให้ ได้ กล่าวคื อ
เสกสรรค์นํ า เสนอภาพของตนเองที่ พ่า ยแพ้ จ ากการต่อสู้ใ นป่ า ทัง้ จากการสู้ร บกับ ผู้นํ าพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในป่ าและจากการสู้รบกับรัฐบาล เมื่อหมดหนทางที่จะสู้ต่อไปก็ออก
จากป่ ามามอบตัว ไม่เพียงเท่านัน้ เสกสรรค์ยังรู้สึกว่าตนเองเป็ นเพียงคนแพ้ ที่ตํ่า ต้ อย เนื่ องจาก
เลือกที่จะยอมจํานน ยอมรับความพ่ายแพ้ และออกมามอบตัว
...พอผมตัดสินใจออกจากป่ าก็สง่ ข่าวไปบอกลุงด้ วยความเจ็บปวดที่ดิ่งลึก ผมรู้ว่าลุงตั ้ง
ความหวังกับผมไว้ สงู มาก แต่ผมไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยที่จะสนองความหวังของลุงได้ ...ผมแพ้
และหลังจากนั ้นไม่นานลุงก็แพ้ ขบวนปฏิวตั ิที่เราเคยสังกัดสิ ้นสลายลง แต่ การพ่ ายแพ้ ของ
ผมถึงอย่ างไรก็ยังตํ่าต้ อยกว่ าการพ่ ายแพ้ ของลุง ผมเดินลงจากภูเขามายอมจํานน
ขณะที่ลุงเลือกที่จะเดินข้ ามเทือกเขาสู่การสาบสูญ...128

ความปราชัยจากการสู้รบในป่ าดังกล่าวได้ สร้ างความรู้สกึ เศร้ าหมอง ผิดหวัง และ
สิ ้นหวังให้ กบั ผู้พ่ายแพ้ อย่างเสกสรรค์ ต้ องอยู่กบั ความพ่ายแพ้ ที่ได้ รับพร้ อมกับเยียวยาความรู้สึก
ไปโดยลําพัง ดังเช่นความรู้สกึ ของผู้คนที่พ่ายแพ้ ในสงครามปฏิวตั ิและต้ องกลับไปใช้ ชีวิตในสังคม
ตามเดิม เป็ นความรู้สกึ ที่หม่นเศร้ า สิ ้นหวัง และเจ็บปวด และต้ องรักษา “บาดแผล” ที่ได้ รับในครัง้
นี ้ซึ่งมีนยั ว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ ้นอาจจะไม่มีวนั จางหายอีกด้ วย
...หลังจากมีการตัดสินใจจะยุติชีวิตปฏิวตั ิและแยกย้ ายกันกลับภูมิลาํ เนาเดิม บรรยากาศ
แถวริมนํ ้าแม่จนั ก็เปลีย่ นไปโดยสิ ้นเชิง เหมือนท้ องฟ้าอึมครึ มด้ วยเมฆฝน แต่ ละคนไม่
อาจซ่ อนซุกหัวใจหมองชํา้ ได้ อีกต่ อไป อีกไม่กี่วนั ข้ างหน้ าเขาจะต้ องกลับไปเผชิญกับสิง่
ที่ตวั เองเคยปฏิเสธ ต้ องเริ่มต้ นชีวิตใหม่อย่างอ้ างว้ างและเดียวดายในสังคมที่ไม่มีใครดูแล
ใคร...และตลอดชีวิตที่เหลือก็คงต้ องดูแลบาดแผลของตัวเองไปโดยลําพัง...129
128

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ห้ วงยามแห่ งความพ่ ายแพ้ , 18.

129

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เดินป่ าเสาะหาชีวติ จริง, 116 - 117.
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เมื่อเสกสรรค์ก ลายเป็ นคนพ่ายแพ้ ก็พยายามหาทางออกเพื่ อจะดําเนิ น ชี วิต
หลังจากนันต่
้ อไปให้ ได้ จึงเลือกที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ตา่ งประเทศ และเสกสรรค์ก็ไม่ปรารถนา
ที่จะพบกับความปราชัยอีกครัง้ ไม่วา่ จะในสมรภูมิใดแม้ แต่เรื่องการศึกษาในครัง้ นี ้ด้ วย
...หลังจากถูกชะตากรรมตบตีหยิกทึง้ จนตกอยู่ในมุมอับของชีวิตเมื่อ 3 ปี ก่ อน ผมก็
กระเสือกกระสนหาทางออกด้ วยการไปเรียนต่อเมืองนอก ฟั งดูแล้ วน่าหมัน่ ไส้ แต่ผม
กลายเป็ นนักเรียนนอกเพราะไม่ร้ ูจะทําอะไรดี...130
...คนสองคนที่กําลังซุกกันอยู่มุมห้ องอันหนาวยะเยือกนี ้ ก็ไม่เหมือนนักเรียนทัว่ ไป แต่ คือผู้
ที่ซมซานลงจากขุนเขาเพื่อค้ นหาชีวิตส่ วนที่หล่ นหายไป เราจะแพ้ อีกครั ง้ หนึ่ งจริ งๆ
หรื อ...131

ภาพตัวแทนของเสกสรรค์ที่กล่าวมาจะเห็นว่าเป็ นภาพของบุคคลที่พ่ายแพ้ จาก
การเป็ นนักปฏิวตั ิ และผลจากความพ่ายแพ้ กส็ ง่ ผลกระทบต่อความรู้สกึ ของเสกสรรค์ให้ กลายเป็ น
ผู้มีบาดแผล เจ็บ ปวด และต้ องดิน้ รนเพื่อจะดําเนิ นชีวิตต่อไปให้ ได้ แสดงให้ เห็นอัตลักษณ์ของ
เสกสรรค์ที่เป็ นคนแพ้ ได้ อย่างชัดเจน
1.3.9 เสกสรรค์ คือ ผู้ชายทั่วไป
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล คือ ผู้ชายทั่วไป อัตลักษณ์ด้านนีป้ รากฏอยู่ในช่วงชีวิตวัย
หนุ่มของเสกสรรค์ด้วย ซึ่งอัตลักษณ์ผ้ ชู ายทัว่ ไปในช่วงวัยกลางคนนี ้จะปรากฏให้ เห็นผ่านบทบาท
ของผู้ชายที่เป็ นพ่อ ที่รัก ห่วงใย และพร้ อมปกป้องลูกของตนเองเหมือนเช่นคนทัว่ ไป
เสกสรรค์เป็ นพ่อที่รัก ปรารถนาดี และห่วงใยลูกชายทัง้ สองคน ดังจะเห็นได้ จาก
การปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เสกสรรค์ได้ ทําร่วมกับลูก ชาย เช่น การรับ ลูกชายคนเล็ก มาอยู่
ด้ วยกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเสกสรรค์นําเสนอให้ เห็นภาพของพ่อที่เลี ้ยงดู
ลูกชาย รัก และมีความสุขกับช่วงเวลานันผ่
้ านกิจวัตรประจําวันที่กระทําร่วมกัน
...เมื่อได้ เวลาห้ าโมงเย็น ผมก็เอาลูกมัดไว้ ในรถแล้ วขับไปรับคนเป็ นแม่จากมหาวิทยาลัย
พอมาถึงบ้ านหญิงสาวของผมก็จะเปลี่ยนเสื ้อผ้ าเช็ดตัวให้ เจ้ าเด็กอ้ วน ส่วนผมนั ้นเข้ าครัว
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หุงข้ าวต้ มปลาหาอะไรไว้ กินกัน ในระยะแรกที่เจ้ าสิงห์ยงั เล็กนัก ผมจะเป็ นฝ่ ายรีบกินข้ าว
ด้ วยอาการเหมือนคนตายอดตายอยากมาแรมปี พอกินเสร็จก็รับลูกมาอุ้มให้ แม่มนั เป็ น
ฝ่ ายกินบ้ าง เมื่อเวลาผ่านไปเดือนสองเดือน เจ้ าสิงห์เริ่มยืนเกาะโน่นเกาะนี่ได้ เราก็หารถ
ลูกล้ อให้ นงั่ ซึง่ เป็ นที่พออกพอใจของเด็กชายร่างอ้ วนเตี ้ยยิ่งนัก เพื่อนใช้ เท้ าถีบเข้ าออกใน
ครัว หน้ าตามอมแมมไปด้ วยข้ าวสุกบ้ างกล้ วยหอมบ้ าง และบางทีก็เป็ นลูกพีชลูกพลัมสุด
แท้ แต่จะหาได้ ...132

เสกสรรค์พยายามจะใช้ เวลาร่วมกับลูกชายทุกครัง้ เมื่อมีโอกาส ไม่ว่าจะเป็ นการ
ทํากิจกรรมร่วมกันฉันพ่อลูกเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต และให้ ลกู ได้ เรียนรู้วิถีชีวิตในแบบของ
เสกสรรค์ เช่น การพาลูกชายไปพักค้ างแรมในป่ าแก่งกระจาน เสกสรรค์นําเสนอภาพของพ่อที่ทํา
กิจกรรมร่วมกับลูกชาย พูดคุยตามประสาพ่อลูก และรู้สึก “ปลาบปลื ้มดีใจ” ที่ได้ พาลูกมาสัมผัส
กับชีวิตกลางแจ้ งซึ่งเป็ นโลกในแบบของเสกสรรค์
...ด้ วยสํานึกดังกล่าวผมจึงตกลงกับลูกว่าเราจะไปแคมปิ ง้ ที่ป่าแก่งกระจาน...พอไปถึงเราก็
ช่วยกันหากิ่งไม้ แห้ งมาทําเป็ นฟื นหุงต้ มอาหาร ช่วยกันกางเต็นท์เป็ นบ้ านชัว่ คราว ตอนบ่าย
เดินชมใบไม้ ผีเสื ้อ ส่องกล้ องดูนก ตกคํ่าลงก็เปิ ดเบียร์ เปิ ดไวน์แล้ วนัง่ สนทนากัน แน่นอน
ในความรู้ สกึ ของคนเป็ นพ่อ ยามใดที่ได้ พาลูกมาฝึ กฝนในวิถีของตน ย่อมอดไม่ได้ ที่จะ
ปลาบปลื ้มดีใจ แต่เหนือไปกว่านั ้น ผมยังรู้ สกึ ว่าการพูดคุยกับลูกนับเป็ นภารกิจสําคัญ...133

นอกจากนันเสกสรรค์
้
ยงั เป็ นพ่อที่ห่วงใยและห่วงความปลอดภัยของลูกชาย เกรง
ว่าลูกจะได้ รับอันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ ทังในขณะที
้
่เดินทางทํากิจกรรมร่วมกัน หรื อแม้ แต่
ในการใช้ ชี วิต เช่น ในเหตุก ารณ์ ที่ เ สกสรรค์พาลูก ชายออกทะเลและต้ องเผชิญ กับพายุ ทํ าให้
เสกสรรค์เป็ นห่วงและกังวลว่าลูกจะได้ รับอันตราย ซึ่งเป็ นภาวะที่บีบคันความรู
้
้ สกึ ของคนเป็ นพ่อ
...เรือของเราทะยานขึ ้นสูงแล้ วทรุดฮวบลงตํ่าครั ้งแล้ วครั ้งเล่า เพียงเพื่อจะเคลือ่ นไปข้ างหน้ า
อย่างเชื่องช้ าทรมาน แต่พดู กันตามความจริ ง สภาพดังกล่ าวยังไม่ กดทับความรู้ สึกผม
เท่ ากับภาพลูกชายคนเล็กที่นอนหลับกลิง้ ไปกลิง้ มาอยู่หลังเก้ าอีค้ นขับเรื อ ผมจะ
บอกแม่ เขาอย่ างไรถ้ าหากมีอะไรไม่ ดีเกิดขึน้ ทั ้งนี ้หมายถึงว่าถ้ าผมมีโอกาสกลับไปเล่า
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เรื่องราวให้ เธอฟั ง...134

จะเห็นได้ วา่ ภาพตัวแทนของเสกสรรค์ที่เป็ นพ่อซึ่งรักและห่วงใยลูกชาย การเลี ้ยงดูและใช้
เวลาทํากิจกรรมกลางแจ้ งร่วมกับลูกชาย การแสดงออก ความคิด ความรู้สกึ เหล่านี ้ไม่แตกต่างจาก
ผู้ชายทัว่ ไปที่ดํารงสถานภาพของพ่อ ย่อมรักและห่วงใยลูกของตนเอง ภาพตัวแทนดังกล่าวล้ วน
แสดงให้ เห็นถึงอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ในด้ านที่เป็ นผู้ชายทัว่ ไป
1.3.10 เสกสรรค์ คือ ผู้นํา
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล คือ ผู้นํา และมีคณ
ุ สมบัติของผู้นําที่ดีด้วย อัตลักษณ์ผ้ นู ํานี ้
ปรากฏให้ เห็นตัง้ แต่ใ นช่วงชีวิตวัยหนุ่ม แสดงให้ เห็นจากการปฏิบั ติกับผู้อยู่ภายใต้ ก ารนําของ
ตนเองและการแก้ ไขสถานการณ์ โดยอัตลักษณ์ ผ้ นู ํ า “ที่ ดี ” ที่ ป รากฏในชี วิตช่ วงวัย กลางคนนี ้
เกิดขึ ้นภายใต้ บริบทของผู้นําในการเดินทาง
เสกสรรค์เ ป็ นผู้นํ าที่ มีการตัดสินใจที่ดี ใช้ ดุลยพิ นิ จและไตร่ตรองมาแล้ วอย่าง
รอบคอบ เช่นในสถานการณ์การเดินป่ า เสกสรรค์อาสาเป็ นผู้นําทางแทนผู้รับผิดชอบตัวจริ งที่พา
หลงป่ า แม้ จะไม่ชํานาญในเส้ นทางดังกล่าวมาก่อน แต่เสกสรรค์ก็มนั่ ใจว่าสามารถทําได้ เพราะ
ตนเองนันมี
้ การตัดสินใจที่ดีและถูกต้ อง ซึ่งคุณสมบัติทงสองประการก็
ั้
เป็ นสิ่งสําคัญในการนําทาง
...ผมสังเกตดูท่าทีของคนในขบวน พบว่าส่วนใหญ่ยังคงสงบนิ่งแม้ แววตาจะเปลีย่ นไป จึง
คิดว่าพวกเราควรจะรักษาขวัญกําลังใจไว้ ให้ ด.ี .. “ไม่ เป็ นไร คุณจําทางไม่ ได้ ก็พอเถอะ
จากนีไ้ ปผมจะนํ าเอง” ผมบอกกับเด็กหนุ่มซึง่ ออกอาการลุกลี ้ลุกลนจนควบคุมสติตัวเอง
แทบไม่อยู่ เขามองผมอย่างงุนงงและคงสงสัยอยู่พอสมควรว่าผมจะนําทางได้ อย่างไร ใน
เมื่อไม่เคยเดินทางเส้ นนี ้มาก่อน ส่ วนผมนัน้ ก็ไม่ ร้ ู จะอธิบายให้ เขาเข้ าใจได้ อย่ างไรว่ า
การนําไม่ ใช่ เรื่ องของความทรงจําอย่ างเดียว หากเป็ นเรื่ องของดุลยพินิจและวิธี
ตัดสินใจมากกว่ าเรื่ องอื่นใด...135

เมื่อต้ องเผชิ ญ กับสถานการณ์ ที่ เ ลวร้ าย ภาวะคับ ขัน เสกสรรค์ ก็พยายามข่ม
ความรู้สกึ ส่วนตัวไว้ ไม่แสดงออกมาให้ ผ้ ตู ามได้ รับรู้เพื่อไม่ให้ เสียกําลังใจหรื อเกิดความตระหนก
มากยิ่งขึ ้น และที่สําคัญคือข่มความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นเพื่อไม่ให้ มีผลต่อการตัดสินใจของตนเอง ดังเช่น
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การเป็ นผู้นําทางในการเดินป่ า เสกสรรค์ต้องข่มความรู้สึกหวาดกลัว ความเหนื่อยล้ า และความ
กดดันของตนเองเอาไว้ เพื่อไม่ให้ มีผลต่อการนําทาง
...ฟ้ามืด ฝนตก ทางลืน่ ชัน ในลําคอแห้ งผากเพราะอดนํ ้ามาหลายชัว่ โมง ถามว่าผมรู้ สกึ
หวัน่ ไหวบ้ างไหมกับสภาพเหล่านี ้ แน่นอน ผมรู้ สึกทุกข์ ทรมานอย่ างบอกไม่ ถกู ในแต่
ละย่างก้ าวที่ผ่านไปอย่างไร้ จดุ หมาย ผมเฝ้าภาวนาให้ มนั สิ ้นสุดลง ทว่าในขณะเดียวกันนั ้น
ผมก็ต้องกดข่ มความรู้ สึกเครี ยดทารุ ณทุกอย่ างไม่ ให้ ปรากฏออกมา ที่สําคัญคือไม่
ให้ มันมีผลต่ อการตัดสินใจ...136

การปฏิบตั ิของเสกสรรค์ภายใต้ บริบทของการเดินทางเมื่ออยู่ในฐานะผู้นําทาง ทัง้
การใช้ ดลุ ยพินิจในการตัดสินใจ และการข่มอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวเพื่อไม่ให้ กระทบความรู้สึก
ของผู้ตามหรือกระทบต่อการตัดสินใจ ล้ วนแต่แสดงให้ เห็นอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ในด้ านที่เป็ น
ผู้นําที่มีคณ
ุ สมบัติของผู้นําที่ดี
อัตลักษณ์ของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลที่ปรากฏในช่วงชีวิตวัยกลางคน ซึ่งเป็ นชีวิตในช่วงที่
เสกสรรค์ยตุ ิบทบาทนักปฏิวตั ิแล้ วกลับมาดําเนินชีวิตในสังคมเมืองอีกครัง้ มีอยู่ด้วยกัน 10 ด้ าน
ได้ แก่ คนใช้ ชีวิตกลางแจ้ งนักเดินทาง คนยึดติดและโหยหาอดีต คนแปลกแยก นักสู้ นักแสวงหา
ความหมาย คนให้ ความสําคัญกับมิตรภาพ คนแพ้ ผู้ชายทั่วไป และผู้นํา โดยมีอตั ลักษณ์ที่ ดํารง
อยู่ตงแต่
ั ้ ในช่วงชีวิตวัยหนุ่มปรากฏอยู่ในช่วงนีด้ ้ วยคือ อัตลักษณ์คนแปลกแยก อัตลักษณ์ ผ้ ชู าย
ทัว่ ไป และอัตลักษณ์ผ้ นู ํา
1.4 อัตลักษณ์ ในวัยชรา
ช่วงวัยชรา คือ ชีวิตของเสกสรรค์ในช่วงที่เริ่มเข้ าใจชีวิตของตนเอง ดําเนินชีวิตอย่างเรี ยบ
ง่าย และให้ ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องทางจิตวิญญาณอย่างจริงจัง แสวงหาคําตอบเกี่ยวกับปรัชญา
สัจ ธรรมชี วิ ต และจิ ตวิ ญ ญาณ ซึ่ งจะปรากฏเมื่ อเสกสรรค์มี อายุป ระมาณ 50 ปี เป็ นต้ น ไป
อัตลักษณ์ที่ปรากฏในช่วงวัยชรามีด้วยกัน 4 ด้ าน ดังต่อไปนี ้
1.4.1 เสกสรรค์ คือ นักคิดทางจิตวิญญาณ
1.4.2 เสกสรรค์ คือ คนเข้ าใจตนเอง
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1.4.3 เสกสรรค์ คือ คนปล่อยวาง
1.4.4 เสกสรรค์ คือ ชายชรา
1.4.1 เสกสรรค์ คือ นักคิดทางจิตวิญญาณ
เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล คือ นักคิดทางจิตวิญญาณ อัตลักษณ์ด้านนีป้ รากฏผ่าน
ภาพตัวแทนของเสกสรรค์ที่ให้ ความสําคัญกับเรื่ องราวทางจิตวิญญาณ ความหมายและแก่นแท้
ของชีวิต ความเป็ นไปของสรรพสิ่ง การเกิดขึ ้นและดํารงอยู่ ตลอดจนสัจธรรมของชีวิต ดังจะเห็นได้
ว่าเสกสรรค์นนสนใจเรื
ั้
่องราวเหล่านี ้มาตังแต่
้ สมัยที่เป็ นนักปฏิวตั ิส้ รู บอยู่ในป่ า หรื อความชื่นชอบ
งานศิลปะที่แฝงแง่มมุ ทางความคิดอันลึกซึง้ ก็เป็ นผลมาจากความสนใจในเรื่ องจิตวิญญาณด้ วย
เช่นกัน
...ผมรู้ดีว่า ตัวเองมีสัมพันธภาพที่ลึกลํา้ มากกับศาสนา...แม้ ในยามที่เป็ นนักปฏิวัติ
ติดป้ายลัทธิมาร์ กซ์ การครุ่ นคิดในเชิงจิตวิญญาณของผมก็ไม่ ได้ ยุติลง สําหรับผม
การเป็ นนักรบกับนักบวชดูจะไม่มีเส้ นแบ่งที่ชัดเจนนัก และจนแล้ วจนรอดผมก็ไม่สามารถ
บอกตัวเองได้ ว่าที่ไปเหนื่อยหนาวร้ าวรันทดอยู่ในป่ าเกือบ 6 ปี นั ้น มีจดุ หมายอยู่เพียงแค่
อยากจะเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ...มันน่าจะมีอะไรมากกว่านั ้น ลึกกว่านั ้นที่ทําให้ คนคนหนึง่
พร้ อมตายเพื่อผู้อื่นได้ ...137

สิ่งที่ทําให้ เสกสรรค์เข้ าใจชีวิต จิตวิญญาณ โดยส่วนใหญ่นนั ้ จะเป็ นผลมาจาก
การคิดพิ จารณาสิ่งรอบๆ ตัวขณะเดินทาง และการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ชี วิตที่ ผ่านมาของ
ตนเอง รวมถึงการค้ นคว้ าเพิ่ มเติมจากตําราและหนังสือที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นทางจิตวิญญาณ
สัจธรรม ปรัชญาจํานวนมากหลังจากที่เริ่มสนใจในเรื่องนี ้อย่างจริงจัง
...หลังจากทํางานชุดดังกล่าวเสร็จ138
ผมจึงได้ เกิดแรงบันดาลใจที่จะไปค้ นคว้ าต่ อ
และเริ่ มอ่ านงานดีๆ ของครู ทางจิตวิญญาณจํานวนมาก ซึง่ มีตั ้งแต่คําสอนของระดับ
ผู้มีอาวุโสอย่างท่านทะไลลามะ ศรีอรพินโธ หลวงพ่อติช นัท ฮันห์ อาจารย์พทุ ธทาส
อาจารย์มนั่ หลวงพ่อชา กฤษณา มูรติ หรือปรมาจารย์โบราณอย่างเหล่าจื๊อ โดเง็น....
137

เรื่ องเดียวกัน, 108.

138

งานเขียนทีเ่ สกสรรค์กล่าวถึง คือ ผ่านพบไม่ผกู พัน ซึ่งมีเนือ้ หาทีว่ ่าด้ วยการพิจารณาสรรพสิง่ รอบตัว กลัน่ กรอง

มาเป็ นแง่มมุ ทางความคิดเกี่ยวกับชีวิต สัจธรรมทีไ่ ด้ จากประสบการณ์ การเดินทาง
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ผมไม่ปฏิเสธหรอกว่า การที่งานเขียนของตนมีแง่มุมสอดคล้ องกับข้ อเขียนและคําสอนของ
ท่านเหล่านี ้ทําให้ ผมทัง้ ดีใจและมั่นใจว่ ามาถูกทาง...139

เมื่อผ่านการแสวงหาความรู้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์ ครุ่นคิด และตกผลึกทาง
ความคิด ในที่สดุ เสกสรรค์ก็กลายเป็ นคนที่เข้ าใจชีวิต จิตวิญญาณ สัจธรรม ตลอดจนเข้ าใจถึง
ความเป็ นไปของสรรพสิ่ง การตกผลึกความคิดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวปรากฏผ่านการนําเสนอ
ห้ วงความคิดเกี่ยวกับสัจธรรม การพิจารณา วิเคราะห์สรรพสิ่งรอบตัวเชื่อมโยงกับชีวิต โดยเฉพาะ
เรื่ องเล่าจากประสบการณ์ ชี วิต ในช่วงท้ ายซึ่ง เป็ นการนํ า เสนอห้ วงความคิดเป็ นหลัก ซึ่งงาน
ดังกล่าวเกิดขึ ้นเมื่อเสกสรรค์มีอายุในช่วง 50 – 60 ปี ดังเช่นที่ปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี ้
การพิ จ ารณาฤดูก าลในธรรมชาติ เ ชื่ อ มโยงกับ วัน เวลา ช่ ว งวัย และความ
ยากลําบากของชีวิตมนุษย์ที่ตา่ งก็มีช่วงเวลาที่โหดร้ าย ทุกข์ทรมาน แต่ไม่นานก็จะผ่านช่วงเวลา
เหล่านันแล้
้ วคืนกลับสูค่ วามงามความสุขอีกครัง้ เช่นนันแล้
้ วจึงไม่จําเป็ นต้ องทุรนทุรายกับสภาวะ
ดังกล่าว
...ฤดูแล้ งเป็ นฤดูสดุ ท้ ายของปี และอาจเป็ นฤดูสดุ ท้ ายของคน เพราะฉะนั ้นมันจึงเป็ นห้ วง
เวลาที่ผ่านยากที่สดุ สําหรับผู้ที่ปราศจากการตระเตรี ยม ยิ่งกว่านั ้นฤดูแล้ งยังเป็ นช่วงเวลา
ที่ยาวนาน ดินไร้ นํ ้า ไม้ ไร้ ใบ ผู้คนไร้ ผลผลิตสร้ างสรรค์...แต่ในสภาพที่ผืนฟ้ากร้ าวกันดาร
จิตใจคนไม่จําเป็ นต้ องร้ อนแล้ งตาม ไม่นานไฟป่ าที่ลามลุกอยู่ทุกสันภูจะให้ กําเนิดดินอุดม
สําหรับไม้ รุ่นถัดไป ในขณะที่ชีวิตท่านเริ่ มไร้ ความหมายสําหรับตัวเอง บางทีมนั อาจยิ่งมี
ความหมายสําหรับคนอีกจํานวนมากมาย...140

การพิจารณาเรื่ องความมืดเชื่อมโยงกับความสุข – ความทุกข์ที่เกิดขึ ้นในชีวิตที่
ย่อมเกิ ดขึน้ หมุน เวีย น และหลีก เลี่ ย งไม่ได้ ยิ่ งเลี่ย งหลบความทุก ข์ก ลับ ยิ่ งทุก ข์ห นัก กว่าเดิ ม
เช่นเดียวกับการขับไล่ความมืดด้ วยการจุดตะเกียง ยิ่งทําให้ บริเวณรอบๆ มืดลงกว่าเดิม
...เมื่อเอ่ยถึงความมืด หลายท่านอาจนึกขยาดหวาดหวัน่ บางคนสัน่ สะท้ านจากจินตนาการ
เลวร้ าย และมีอยู่ไม่น้อยปฏิเสธที่จะอยู่กบั ความมืดโดยสิ ้นเชิง แต่โดยธรรมชาติของความมืด
139

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ผ่ านพ้ นจึงค้ นพบ, 102.

140

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ผ่ านพบไม่ ผูกพัน, 167 - 168.
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จะยิ่งมืดมากกว่าเดิม เมื่อใดก็ตามที่เธอขืนต้ านต่อมัน ยิ่งจุดไต้ ตามตะเกียงยิ่งจะมองไม่เห็น
ทาง ยิ่งสร้ างจินตนาการถอยห่าง จะยิ่งน่าสะพรึงกลัว มีแต่เป็ นหนึง่ เดียวกับกลางคืนโดยไม่
ฝื นเป็ นตรงข้ าม จึงจะเห็นทั ้งความงามและความจริงแห่งราตรี...141

ห้ วงความคิดทางปรัช ญา สัจ ธรรม และประเด็นทางจิ ตวิญ ญาณที่ ปรากฏมัก
เชื่ อ มโยงและสัม พัน ธ์ กับ ชี วิ ต ได้ แก่ ประเด็น เรื่ อ งความสุข ความทุก ข์ ใ นชี วิ ต เรื่ อ งความ
เปลี่ยนแปลง ความไม่เที่ยงแท้ ของชีวิตและความว่างเปล่า (อนัตตา) เรื่ องสัมพันธภาพระหว่าง
สรรพสิ่ง ความเชื่อมโยงเป็ นหนึ่งเดียวกัน เรื่องการยอมรับ ปล่อยวาง และอยู่กบั ปั จจุบนั ขณะ เรื่ อง
อิสรภาพในตนเอง เรื่ องการมองสรรพสิ่งในลักษณะองค์รวม เป็ นต้ น ซึ่งรายละเอียดในประเด็น
เหล่านี ผ้ ้ วู ิจัย ได้ ก ล่าวถึงไว้ แล้ วในบทที่ 3 จึงไม่ขอลงรายละเอีย ดในแต่ละประเด็น การให้
ความสําคัญกับประเด็นทางจิตวิญญาณมาอย่างต่อเนื่อง สนใจจนเริ่ มค้ นคว้ าเรื่ องราวดังกล่าว
อย่างจริงจัง และแสดงผ่านห้ วงความคิดในเรื่องเล่านัน้ ล้ วนเป็ นภาพตัวแทนของเสกสรรค์ที่แสดง
ให้ เห็นอัตลักษณ์ในด้ านนักคิดทางจิตวิญญาณ
1.4.2 เสกสรรค์ คือ คนเข้ าใจตนเอง
เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล คือ คนเข้ าใจตนเอง อัตลักษณ์ด้านนีจ้ ะปรากฏในช่วงที่
เสกสรรค์มีอายุประมาณ 50 – 60 ปี ซึ่งอาจเรียกได้ วา่ เป็ นช่วงบัน้ ปลายของชีวิต ปรากฏผ่านภาพ
ตัวแทนของคนที่เข้ าใจตนเอง เข้ าใจว่าอดีตที่ผา่ นมานัน้ เป็ นคนเช่นไร เข้ าใจถึงเหตุผลที่มาที่ไปที่
ทําให้ เป็ นคนเช่นนัน้ เป็ นการย้ อนมองอดีต ทบทวน วิเคราะห์ และตีแผ่ตนเองออกมา ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงการเป็ นคนเข้ าใจตนเองเป็ นอย่างดี และยอมรับในสิ่งที่เป็ นทังในอดี
้
ตและปั จจุบนั
เรื่องราวที่เสกสรรค์ทบทวน วิเคราะห์เพื่อทําความเข้ าใจและตีแผ่ตนเองออกมา
นัน้ มีห ลายเรื่ องดัวยกัน เช่น การตระหนักว่าตนเองเคยเป็ นผู้ที่ มีปัญ หาอัตลัก ษณ์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหลังจากที่ได้ รับความพ่ายแพ้ จากการปฏิวตั ิและต้ องกลับมาใช้ ชีวิตในสังคมกระแสหลักอีก
ครัง้ ในช่วงเวลานันเสกสรรค์
้
พยายามแสวงหาทางออกและสร้ างอัตลักษณ์ให้ กบั ตนเองเพื่อใช้ เป็ น
หลักยึดในการดําเนินชีวิต
...ในโลกของปุถชุ น วิกฤตอัตลักษณ์ (Identity crisis) ระดับนีส้ ามารถบดขยีบ้ างคนให้
แตกสลายได้ ถ้าไม่ หาทางออกให้ ทันการณ์
สําหรั บผมทางออกที่เปิ ดให้ มี
องค์ ประกอบอยู่สองอย่ าง คือหนึง่ หาอาชีพที่มีอิสระและใกล้ เคียงกับอุดมคติดั ้งเดิมให้
141

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, บุตรธิดาแห่ งดวงดาว, 83.
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มากที่สดุ โดยไม่ต้องสนใจเรื่องค่าตอบแทน และสอง ใช้ ชีวิตส่วนตัวให้ ห่างไกลกระแสหลัก
มากที่สดุ เพื่อป้องกันการปนเปื อ้ นทางจิตวิญญาณตามนิยามที่ผมยึดถือ...142

รวมทังการปลี
้
กตัวเข้ าป่ าออกทะเลไปทํากิจกรรมร่วมกับมิตรสหายกลุ่มเล็กๆ นัน้
ก็เป็ นผลมาจากปั ญหาวิกฤตอัตลักษณ์ จึงต้ องใช้ กิจกรรมดังกล่าวเป็ นทางออกเยียวยาบาดแผล
และความรู้สกึ เจ็บปวดที่เกิดขึ ้น
...ด้ วยเหตุนี ้ผมจึงใช้ เวลาหลายปี เข้ าป่ าออกทะเลเพื่อค้ นหา ‘ความเป็ นผู้ชาย’ ที่หายไป ผม
ตกปลา ปี นเขา ล่องแก่ง เพื่อจะบอกทั ้งโลกและตัวเองว่า‘กูแน่’ขอผู้ใดอย่าได้ มาตอแย พูดก็
พูดเถอะผมต้ องใช้ เวลานานและผ่ านอะไรมาอีกหลายอย่ างทีเดียวกว่ าจะมองออกว่ า
นักตกปลาและคนเดินป่ ารู ปร่ างสูงใหญ่ ท่ ีชอบแต่ งกายกึ่งโจรกึ่งทหารคนนัน้ ลึกๆ
แล้ วเป็ นคนที่มีปัญหากับตัวเอง...143

นอกจากนันเสกสรรค์
้
ยงั ตระหนักและเข้ าใจได้ ว่าความทุกข์ ความเจ็บปวด และ
ความคับข้ องใจทังหลายที
้
่เกิดขึ ้นในชีวิตของตนเองนัน้ มีบ่อเกิดมาจากการเป็ นคนยึดมัน่ ในอัตตา
และนิยามตนเองไว้ กับสิ่งต่างๆ ตลอดจนคาดหวังให้ ทุกอย่างเป็ นไปดังที่ต้องการ ซึ่งเมื่อไม่เป็ น
เช่นนันก็
้ ทําให้ อดึ อัด คับข้ องใจ และตกอยู่ในห้ วงทุกข์เสมอ
...เป็ นเวลายาวนานเกินสิบปี ที่ผมใช้ ชีวิตเหมือนชนชาติสว่ นน้ อยผู้หวงแหนวิถีดั ้งเดิม ผม
แต่งตัวไม่เหมือนใคร และไม่ชอบพูดคุยกับใครนอกเหนือจากมิตรสหายใกล้ ชิดกลุ่มเล็กๆ
บางครัง้ ผมยินดีอยู่อย่างโดดเดี่ยวและพอใจกับมัน ยังไม่ต้องเอ่ยถึงว่าผมพร้ อมจะเอาเป็ น
เอาตายกับผู้คนที่เข้ ามาละเมิดล่วงเกิน...แม้ จะแก้ ปัญหาอัตลักษณ์ ได้ สําเร็ จ แต่ กลับ
เป็ นคนละเรื่ องกับการแก้ ปัญหาอัตตา ยิ่งนานวันชีวิตยิ่งมีแต่ คําถามและความเศร้ า
โศกหมุนวนราวกับว่าตัวตนของผมถูกนิยามด้ วยคําถามและห้ วงอารมณ์เหล่านั ้น...144

อีกทัง้ เสกสรรค์ก็ตระหนักได้ ว่าตลอดเวลาที่ ผ่านมา ที่ เฝ้าแสวงหาความหมาย
ถามหาคุณค่าของสรรพสิ่ง ตลอดจนการแบ่งแยกความสูงตํ่าของจิตวิญญาณเพื่อหวังว่าจะได้ พบ
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ผ่ านพ้ นจึงค้ นพบ, 49.
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วันที่ถอดหมวก, 57.

144

เสกสรรค ประเสริ ฐกุล, ผ่ านพ้ นจึงค้ นพบ, 52.
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กับสัจ ธรรมและเข้ าถึงแก่นแท้ นนั ้ แท้ จริ งแล้ วการกระทํ าดังกล่าวกลับ ยิ่งทํ าให้ ตนเองไม่พบกับ
ความหมายและแก่นแท้ ทางจิตวิญญาณได้ แม้ แต่น้อย
...จนอายุขึ ้นห้ าสิบ ความเหนื่อยล้ าทําให้ ผมอยากนัง่ นิ่งๆ และเลิกทะเลาะกับผู้คน ยามนี ้ผม
ไม่ต้องการอะไรทั ้งสิ ้นนอกจากสันติภาพภายใน พอหยุดเรี ยกร้ องค้ นหา ผมจึงเริ่ มเข้ าใจ
ว่ าแท้ จริ งแล้ วสิ่งที่เหนี่ยวรั ง้ ผมไว้ ไม่ ให้ คืบหน้ าทางจิตวิญญาณก็คือการแสวงหาทาง
จิตวิญญาณนั่นเอง การมีวิถีต่างจากผู้อื่นอาจจะไม่เป็ นไร แต่การตีเส้ นแบ่งระหว่างตนเอง
กับผู้อื่นเพราะกลัวการ ‘ปนเปื อ้ นทางจิตวิญญาณ’ นับเป็ นเรื่องโง่เขลาสิ ้นดี...ชีวิตก็เช่นกัน
ทางที่ถกู อย่าได้ ไปนิยามมัน เพราะทันทีที่ทําเช่นนั ้น
ชีวิตเราจะถูกย่อความให้ เป็ นแค่
ความคิดอย่างหนึง่ ซึง่ ไม่ใช่ความจริ งเสมอไป อย่าว่าแต่จะเป็ นความจริงอันครบถ้ วน จะว่ า
ไปก็นานหลายปี แล้ วที่ผมไม่ ได้ ตกปลา รวมทัง้ ถามหาความหมายของสิ่งต่ างๆ...145

จากตัวอย่างที่ยกมาข้ างต้ น จะเห็นว่าเสกสรรค์ได้ วิเ คราะห์และตีแผ่สิ่งที่ตนเอง
เคยเป็ นในอดีตรวมถึงสิ่งที่เป็ นในปั จจุบนั แสดงให้ เห็นว่าในวัยที่อายุใกล้ 60 ปี นัน้ เสกสรรค์เป็ น
คนที่เข้ าใจตนเอง เข้ าใจถึงสาเหตุที่ทําให้ ชีวิตดําเนินไปเช่นนันพร้
้ อมทังยอมรั
้
บกับสิ่งที่ตนเองเป็ น
แสดงให้ เห็นอัตลักษณ์ในด้ านที่เป็ นคนเข้ าใจตนเอง
1.4.3 เสกสรรค์ คือ คนปล่ อยวาง
เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล คือ คนปล่อยวาง อัตลักษณ์ด้ านนีป้ รากฏให้ เห็นอย่าง
ชัดเจนเมื่อเสกสรรค์เข้ าสูว่ ยั ที่อายุใกล้ หกสิบปี เป็ นภาพคนที่ปล่อยวางเรื่ องราวต่างๆ เลิกยึดมัน่
ถือมัน่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยวางตัวตนเดิมในอดีต เสกสรรค์มกั จะฝึ กฝนและหมัน่ เตือน
ตนเองให้ ปล่อยวาง และมุ่งสู่ความสงบเพื่อมีความสุขที่แท้ จริ ง เช่น เมื่อใดก็ตามที่เสกสรรค์ เป็ น
ทุกข์ก็จะมองท้ องฟ้าเพื่อให้ ระลึกอยู่เสมอว่าเป็ นเพียงสิ่งมีชีวิตเล็กๆ และส่องกระจกดูริว้ รอยบน
ใบหน้ าเพื่อให้ ตระหนักถึงเรื่องความไม่ยงั่ ยืนของชีวิต
...หลายปี มานี ้ยามทุกข์ ผมมักจะทําสองอย่ าง คือหนึง่ แหงนหน้ ามองฟ้าเพื่อเตือนตัวเอง
ไม่ ให้ ลืมความจริ งว่ าเราเป็ นเพียงฝุ่ นผงในจักรวาล และสอง ส่องกระจกดูริ ้วรอยเหี่ยว
ย่นบนใบหน้ าเพื่อจะได้ เห็นชัดว่ าเราอยู่ในโลกเพียงชั่วคราว บ่อยครั ้งในยามที่ทําเรื่อง
ดังกล่าว ผมก็มักท่ องคาถาส่ วนตัวไปด้ วยทํานองว่ า เราไม่ ได้ เป็ นใคร เราไม่ มีส่ งิ ใด
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อะไรประมาณนั ้น...146

จะเห็นได้ วา่ ในวัยนี ้เสกสรรค์ฝึกฝนและเตือนตนเองอยู่เสมอให้ ละวาง เลิกยึดมัน่
ถือมัน่ รวมทังพยายามวางตนอยู
้
่เหนืออารมณ์โกรธ และความไม่พอใจต่อเรื่ องราวรอบตัว แต่ก็ใช่
ว่าเสกสรรค์จ ะสามารถทํ าเช่นนัน้ ได้ เ สมอไป บางครัง้ ก็ยังเผลอปล่อยให้ ต นเองตกอยู่ใ นห้ วง
อารมณ์เหล่านัน้ ดังเช่นในเหตุการณ์ที่เสกสรรค์ทนไม่ได้ เมื่อเห็นการกระทําที่เห็นแก่ตวั ของคนขับ
เรือ จนต้ องลุกขึ ้น “ด่า” แต่หลังจากนันก็
้ นึกตําหนิตนเองที่ตกอยู่ในอารมณ์โกรธ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า
เสกสรรค์พยายามฝึ กตนเองให้ ร้ ูจกั ปล่อยวางและมีสติร้ ูตวั เพื่อไม่ให้ ตกเป็ นทาสของอารมณ์
...สถานการณ์ดงั กล่าวทําให้ ความปี ติของผมหายไปอย่างรวดเร็ว และก่ อนจะรู้ ตัวผมก็
ด่ าคนขับเรื อดังกล่ าวออกไปแล้ วด้ วยเสียงค่ อนข้ างดัง เขาไม่เพียงเบียดแซงเรือเราไป
ในร่องนํ ้าอันคับแคบ หากยังเบียดเรือลําเล็กที่สวนมาจนเด็กชายซึง่ พายเรืออยู่คนเดียวต้ อง
กระโดดหนีขึ ้นฝั่ งแทบไม่ทนั ... ส่วนคนขับเรือผู้เห็นแก่ตวั กลับไม่สนใจแม้ แต่จะหันมามอง
ผมทรุ ดตัวลงนั่งกับเก้ าอีห้ ลังลุกขึน้ ยืนเอะอะ พยายามตําหนิ ตัวเองที่เผลอไปมีโทสะ
กับผู้คน...147

อัตลัก ษณ์ ของเสกสรรค์ใ นด้ า นที่ เ ป็ นคนปล่อ ยวางปรากฏในเรื่ อ งเล่าหลาย
ประการด้ วยกัน ไม่วา่ จะเป็ นเลิกยึดติดกับนิยามต่างๆ ที่เคยสร้ างให้ ตนเองในอดีต ละวางอัตตา
และศักดิ ์ ศรีอุดมคติทางการเมือง ตลอดจนเลิกแสวงหาความหมายที่แท้ จริ งของชีวิต
เสกสรรค์เลิกยึดติดกับนิยามที่เคยสร้ างให้ ตนเองเนื่องจากตระหนักได้ ว่า “การไม่
เป็ นใคร” เป็ นหนทางที่ถูกต้ องและดีที่สดุ อันจะทําให้ ตนเองนัน้ สามารถพบความสุขที่แท้ จริ งได้
รวมทังปล่
้ อยวางไม่ยึดติดกับห้ วงอารมณ์และความรู้สึกที่ผ่านไปแล้ วทัง้ ความสุขและความทุกข์
แต่สมั ผัสกับห้ วงอารมณ์ในปั จจุบนั ขณะเท่านัน้
...เมื่อเริ่ มฝึ กตัวเองให้ ปล่ อยวางความคิดที่มองชีวิตเป็ นเรื่องแพ้ ชนะ เลิกผูกตัวเองไว้
กับคํานิยามใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นลูกผู้ชาย นักรบ หรือบิดาและสามี ฯลฯ ผมยิ่งพบว่าบางที
เรื่องเศร้ าในโลกอาจไม่มีจริง มันเป็ นแค่ไอเดียบางอย่างอันเกิดจากสภาวะจิตที่ไม่ยอมอยู่
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และสภาวะจิตที่แยกตัวออกจากองค์ รวมแห่งความจริง...ผมยังรู้ สึก

ทุกอย่ างได้ ทุกอารมณ์ ไม่ ว่าจะดีใจหรื อเสียใจ เพียงแต่ ไม่ ได้ ผูกตัวตนไว้ กับมัน...148

การเลิกยึดติดกับนิยามที่สร้ างให้ ตนเองในอดีต เช่น การเลิกยึดติดกับความเป็ น
นักรบ เมื่อเสกสรรค์เลิกนิยามตนเองว่าเป็ นนักรบและปล่อยวางการดําเนินชีวิตด้ วยวิถีนักรบอย่าง
ที่เคยปฏิบตั ิมาเสมอ ก็ไม่จําเป็ นต้ องมีเครื่ องบ่งชีเ้ พื่อแสดงถึงวิถีดงั กล่าวอีกต่อไป ซึ่งเครื่ องบ่งชี ้
ดังกล่าวก็คือมีดที่เป็ นของสะสมของเสกสรรค์ แต่หลังจาก “ก้ าวข้ าม” และเลิกนิยามตนเองว่าเป็ น
นักรบได้ แล้ วเสกสรรค์ก็แจกจ่ายมีดที่สะสมไว้ เหลือเพียงไว้ ใช้ สําหรับเดินทางเท่านัน้ ความหมาย
ของมีดจึงเหลือเพียงในด้ านประโยชน์ใช้ สอย มิได้ มีความหมายในแง่เป็ นสัญลักษณ์ของวิถีนักรบ
อีกต่อไป
...ในที่สดุ วันหนึง่ ผมก็คดิ ตก และเริ่ มจําหน่ ายจ่ ายแจกมีดเหล่ านัน้ ออกไป ขายบ้ าง
ให้ เปล่าบ้ าง คงไว้ เพียงเล่มสองเล่มเพื่อใช้ เป็ นอุปกรณ์แคมปิ ง้ กับพรรคพวก ถึงวันนี ้ผม
คิดว่ าตัวเองก้ าวพ้ น ‘ปมนักรบ’ ไปได้ แล้ ว และไม่ จาํ เป็ นต้ องมีวัตถุเหล่ านี ค้ อย
ยํา้ เตือน...149

ศักดิ ์ ศรีก็เป็ นอีกเรื่ องหนึ่งที่เสกสรรค์เลิกยึดถือ จากผู้ที่ไม่เคยยอมก้ มหัวและไม่
เคยยอมทํ าตามความต้ องการของผู้อื่น กลายเป็ นว่าเสกสรรค์ต้ องยอมถอดหมวกซึ่งถื อเป็ น
อัตลักษณ์อย่างหนึ่งของเสกสรรค์เพื่อสุนัขจรจัดตัวหนึ่งที่ไม่ถูกชะตากับผู้แต่งกายเช่นนี ้ ทัง้ ที่ใน
อดีตตนเองไม่เคยถอดหมวกเพื่อสนองความพึงพอใจของผู้ใด
...ในที่สดุ ผมพบว่าเหตุการณ์ที่แบอยู่เบื ้องหน้ าตอนนี ้โดยเนื ้อแท้ แล้ วไม่ใช่เรื่องหมวกกับหมา
อย่างที่ร้ ู สกึ ในตอนแรกหากแต่เป็ นห้ วงยามที่ผมจะต้ องเลือกเอาระหว่างการทําบาปเพิ่มแล้ ว
หมุนวนอยู่กบั ตัวตนเก่าๆ กับการปล่อยวางทิฐิดั ้งเดิมแล้ วก้ าวรุ ดไปสูค่ วามลึกภายใน จาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา ผมพบว่าคนเราถ้ าติดหลงในเรื่องไหนมากบทเรียนที่ฟ้าดินมอบให้ ใน
เรื่องนั ้นก็ยิ่งแรงพอกัน เช่ นนีแ้ ล้ วมันคงไม่ ใช่ เรื่ องบังเอิญแน่ นอนที่คนยึดถือในเรื่ อง
ศักดิ์ศรี อย่ างผมต้ องมาก้ มยอมให้ กับหมาจรจัดตัวหนึ่ง เพื่อฝึ กฝนทัง้ ความเมตตา
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ยิ่ ง ไปกว่านัน้ การตัด สิ น ใจยอม “ก้ มหัว ” ให้ กับ สุนัข ด้ ว ยการถอดหมวกเพื่ อ
หลีก เลี่ย งการปะทะ นอกจากจะเป็ นการละวางอัตตาและศักดิ ์ ศรี ที่ เคยมีแล้ ว เสกสรรค์ยังรู้สึก
เหมือนได้ รับการเยียวยาบาดแผลความเจ็บปวดในอดีตของตนเอง เนื่องจากได้ ละวางอัตตาและ
ศักดิ ์ ศรีซึ่งเป็ นต้ นเหตุของความทุกข์หลายๆ เรื่องในชีวิต
...ผมรู้สกึ ขึ ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลว่าหมาตัวนั ้นอยู่ข้างหน้ า และผมควรจะต้ องถอดหมวกและ
ในอึดใจสั ้นๆ ต่อมาผมก็เห็น ‘เขา’ หมอบอยู่ข้างทางจริงๆ ขาของผมกับจมูกของเขาเฉียดกัน
นิดเดียว ขณะเราชําเลืองมองซึง่ กันและกัน วินาทีนัน้ ผมจึงตระหนักว่ า ‘สัตว์ เถื่อน’ ที่
กําลังก้ าวพ้ นบาดแผลเก่ าๆ มิได้ มีเพียงแค่ ตัวเดียว หากอีกตัวหนึ่งที่เคยบาดเจ็บอยู่
ข้ างในตัวผมก็กําลังได้ รับการเยียวยาเช่ นกัน...151

การปล่อยวางของเสกสรรค์ยงั รวมถึงการเลิกยึดติดกับอุดมคติในเรื่ องต่างๆ ด้ วย
เช่นเรื่องการเมืองและสังคม เสกสรรค์เลิกตัง้ “สังคมอุดมคติ” ดังที่เคยเป็ นมาในอดีต แล้ วเลือกที่
จะอยู่กบั ปั จจุบนั และความเป็ นจริ ง พยายามทําทุกวันที่เป็ นอยู่ให้ ดีขึ ้นเท่านัน้ ความคิดดังกล่าว
ปรากฏให้ เห็นจากบทสนทนาที่เสกสรรค์ให้ คําแนะนําเรื่ องการแก้ ปัญหาสังคมและการเมืองกับ
ลูกศิษย์
... “ถามจริงๆ อาจารย์บอกว่าสังคมไทยปั จจุบนั มีปัญหามากมาย ส่วนการปฏิวตั ิแบบ
สมัยก่อนก็ไม่ใช่ทางออก แล้ วเดี๋ยวนี ้สังคมในอุดมคติของอาจารย์ คืออะไร” “ไม่ มี” ... “แค่
ทําให้ มันดีขนึ ้ ก็พอแล้ ว ไม่ ต้องไปตัง้ เป็ นอุดมคติอะไรหรอก”...152

เมื่อเสกสรรค์ปล่อยวางสิ่งที่เคยยึดมัน่ ถือมัน่ และไม่พยายามแสวงหาความหมาย
ของชีวิตหรือแก่นแท้ ของสิ่งต่างๆ เหมือนที่ผา่ นมา ก็หนั มารับรู้สรรพสิ่งที่ผ่านเข้ ามาในชีวิตอย่างที่
เป็ นจริงๆ เท่านัน้ ไม่พยายามตีความหรือค้ นหาความหมายใดอีกต่อไป

150

เรื่ องเดียวกัน, 98.
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เรื่ องเดียวกัน, 100.
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เรื่ องเดียวกัน, 43.
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...ถามว่าทุกวันนี ้ ผมยังคงเร่ร่อนไปผนวกความรู้ สกึ นึกคิดของตัวเองกับห้ วงนํ ้าอีกหรือไม่?
คําตอบคือทั ้งไปและไม่ไป ความหมายคือแม้ ผมจะยังชอบภูมิประเทศที่ประกอบด้ วยนํ ้าและ
ผ่านไปเยือนเป็ นระยะๆ แต่ ในช่ วงหลังผมได้ แต่ เห็นลําห้ วยเป็ นลําห้ วย และเห็นทะเล
เป็ นทะเล ไม่ มีอะไรบวกลบเพิ่มเติม...153

ดังที่กล่าวมาจะเห็นว่าภาพตัวแทนของเสกสรรค์ที่ฝึกฝนตนเองให้ เลิกยึดติดกับสิง่
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการเลิกสร้ างนิยามให้ ตนเอง ละวางอารมณ์ โกรธที่ มีต่อผู้คนหรื อสิ่งที่ ไม่พึง
ประสงค์ เลิก ยึดถื อ อัตตาและศัก ดิ ์ ศรี ไม่คาดหวัง หรื อตัง้ อุด มคติท างการเมือง แสดงให้ เ ห็ น
อัตลักษณ์ของเสกสรรค์ที่เป็ นคนปล่อยวาง อยู่กบั ปั จจุบนั และรับรู้สรรพสิ่งตามความเป็ นจริง
1.4.4 เสกสรรค์ คือ ชายชรา
เสกสรรค์ ประเสริ ฐ กุล คื อ ชายชรา อัตลัก ษณ์ ด้ านนี ป้ รากฏให้ เ ห็น ในช่วงที่
เสกสรรค์มีอายุย่างเข้ าวัย 60 ปี ผ่านภาพตัวแทนของชายชราที่สขุ ภาพไม่แข็งแรง ใช้ ชีวิตอย่าง
เรียบง่าย เป็ นภาพของชายชราอารมณ์ดี เป็ นมิตรกับผู้คน และมีชีวิตกับการเขียนหนังสือ
เสกสรรค์เป็ นเพียงชายชราคนหนึ่งที่ไม่มีความเด็ดเดี่ยวห้ าวหาญเหมือนในอดีต
อีกต่อไป ดังเช่นที่ปรากฏในการใช้ ชีวิตประจําวันของเสกสรรค์ที่ก่อนจะทําสิ่งใดก็มกั จะคํานึงถึง
ความปลอดภัยอย่างรอบคอบ ไม่วา่ จะเป็ นการออกจากบ้ าน หรือการปิ ดบ้ านในยามคํ่าคืน
...วัยห้ าสิบปี จะว่ าไปก็ไม่ ใช่ วัยที่เด็ดเดี่ยวห้ าวหาญอันใด วิคเตอร์ อูโก เคยกล่าวไว้ ว่า
“สีส่ บิ คือผู้เฒ่าในวัยหนุ่ม ส่วนห้ าสิบคือคนหนุ่มในวัยชรา”...ทว่าในความเป็ นจริงคงไม่อาจ
คึกคะนองได้ ปานนั ้น เป็ นคนหนุ่มของผู้ชรากล่าวอย่างถึงที่สดุ ก็คือคนที่เริ่มจะแก่เฒ่านัน่ เอง
ในวัยเช่ นนีอ้ ย่ าว่ าแต่ จะลาออกจากงานโดยง่ าย แค่ ออกไปปากซอยยังต้ องคิดสอง
ครั ง้ ว่ าไปดีหรื อไม่ ไปดี คํ่าลงปิ ดประตูใส่ กลอน ตอนดึกยังต้ องลงมาดูซาํ ้ ด้ วยความ
ไม่ แน่ ใจ...154

นอกจากจะไม่สามารถดําเนินชีวิตด้ วยความคึกคะนอง เสี่ยงอันตราย หรื อ “กล้ า
ได้ กล้ าเสีย” เหมือนในอดีตแล้ ว เสกสรรค์ยังเป็ นชายชราที่ร่างกายร่วงโรย สุขภาพไม่แข็งแรง มี
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เรื่ องเดียวกัน, 60.
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วิหารที่ว่างเปล่ า, 230.
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โรคภัย ต่างๆ รุ ม เร้ า ดํ าเนิ น ชี วิ ตตามคํา แนะนํ า ของแพทย์ อ ย่า งเคร่ ง ครั ด และต้ องหัน มาให้
ความสําคัญกับการรักษาสุขภาพของตนเอง
... “ถึงจะกินยาคุม ก็ยังต้ องออกกําลังกายเป็ นประจํานะ” จําได้ ว่าคุณหมอจาก
โรงพยาบาลศิริราชพูดเตือนด้ วยนํ ้าเสียงเคร่งขรึม หลังจากเขียนใบสัง่ ยาคุมความดันโลหิต
ให้ ผมเป็ นครั ้งแรก “แต่ ผมอายุเกือบหกสิบแล้ ว นํา้ หนักก็มาก วิ่งไม่ ไหวหรอกครั บ
หมอ มันเจ็บหัวเข่ า” ผมกึ่งทักท้ วง กึ่งปรึ กษา...155

เมื่อล่วงเข้ าสูว่ ยั ใกล้ 60 ปี แม้ เสกสรรค์จะกล่าวว่าตนเองปล่อยวางและเลิกสร้ าง
นิยามให้ ตนเองแล้ ว แต่การที่มีสํานึกรู้อยู่ตลอดเวลาในช่วงวัยนีว้ ่าเป็ น “ชายชรา” ที่ร่างกายทรุด
โทรม อ่อนแอ และใช้ ชีวิตไปอย่างเรี ยบง่าย สัน โดษ ก็เป็ นการสร้ างนิย ามความเป็ น “ชายชรา”
ให้ กบั ตนเองเช่นกัน
...อันที่จริงแรมปี ที่ผ่านมา ผมแทบไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองเป็ นใคร มีชื่อเสียงเรียงนามเช่นใด
ในสังคม แต่ ท่ ีผมมีสํานึกรั บรู้ คือความเป็ นคนวัยใกล้ 60 ที่ป่วยไข้ นํา้ หนักเกิน และ
ใช้ ชีวิตอย่ างเงียบสงัด
สิง่ แรกที่ผมทําเป็ นประจําในตอนเช้ าคือวัดความดันเลือดและ
พูดคุยกับหมาน้ อยที่เลี ้ยงไว้ ...คํ่าลงพยายามนั่งสมาธิเพื่อให้ จิตใจสงบก่อนเข้ านอน...156

เป็ นชายชราอารมณ์ดี เป็ นมิตรกับผู้คนทัว่ ไป และใช้ ชีวิตไปกับการเขียนหนังสือ
... “เดี๋ยวนี ้ขายยากครับ มีคนซื ้ออยู่กลุม่ เดียว” ไม่ต้องบอกก็ร้ ู ว่าเขาหมายถึงหนังสือที่ผม
เขียนซึง่ หลายเล่มไม่ได้ พิมพ์ซํ ้ามานาน “แล้ วหนังสือแบบไหนล่ะที่ขายได้ ผมจะได้ ลองเขียน
ดูบ้าง” ผมพูดทีเล่ นทีจริ ง เพราะจะว่าไปตั ้งแต่แพ้ สงครามปฏิวตั ิ ผมก็อาศัยการเขียน
หนังสือยังชีพมาตลอด “เดี๋ยวนี ้ต้ องแฉครับ...รับรองขายดีแน่” ผมได้ แต่ ยมิ ้ ให้ เขาแบบคน
แก่ อารมณ์ ดี...157

155

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วันที่ถอดหมวก, 51.

156

เรื่ องเดียวกัน, 63.

157

เรื่ องเดียวกัน, 42.
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อัตลักษณ์ของเสกสรรค์ที่เป็ นชายชรานันจะปรากฏเมื
้
่อเสกสรรค์มีอายุ 50 – 60 ปี
ซึ่งเป็ นช่วงบัน้ ปลายของชี วิต โดยอัตลักษณ์ดังกล่าวถูก นําเสนอผ่านภาพตัวแทนของชายชรา
สุขภาพไม่แข็งแรง โรคภัยรุมเร้ า และทรุดโทรมตามวัยที่เพิ่มขึ ้น ดําเนินชีวิตอย่างเรี ยบง่าย สงบ
และสันโดษ กลายเป็ นเพียงชายชราอารมณ์ดี เป็ นมิตรกับผู้คนรอบข้ างและใช้ ชีวิตไปกับการเขียน
หนังสือเท่านัน้ กล่าวได้ วา่ เป็ นเพียงชายชราธรรมดาคนหนึ่งซึ่งมิได้ แตกต่างจากคนทัว่ ไปที่อยู่ในวัย
เดียวกัน
อัตลักษณ์ ของเสกสรรค์ ประเสริ ฐ กุลในช่วงวัยชรา ซึ่งเป็ นชี วิตช่วงที่ เ ริ่ มเข้ าใจตนเอง
เข้ าใจชี วิ ต ให้ ความสํ าคัญ กับ เรื่ องราวทางจิ ต วิญ ญาณ และดํา เนิ น ชี วิ ต อย่ างเรี ย บง่ ายนัน้
ปรากฏอัตลักษณ์ 4 ด้ าน ได้ แก่ นักคิดทางจิตวิญญาณ คนเข้ าใจตนเอง คนปล่อยวาง และชายชรา
เป็ นอัตลักษณ์ ของเสกสรรค์ใ นช่วงอายุประมาณ 50 – 60 ปี และปรากฏอยู่ใ นเรื่ องเล่าจาก
ประสบการณ์ชีวิตช่วงท้ าย
เมื่อพิจ ารณาเรื่ องเล่าจากประสบการณ์ชี วิตโดยแบ่งเป็ นแต่ละช่วงชี วิต จะเห็น ถึง การ
ประกาศอัตลักษณ์ด้านต่างๆ ในแต่ละช่วงชีวิตของเสกสรรค์ การพิจารณาอัตลักษณ์ในลักษณะ
ของพัฒนาการเช่นนี ท้ ําให้ รับ รู้ค วามเป็ น “เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล ” ตังแต่
้ ในวัยเด็ก วัย หนุ่ม วัย
กลางคน กระทัง่ เข้ าสู่วยั ชรา อันเป็ นภาพชีวิตของเสกสรรค์เท่าที่เสกสรรค์ต้องการให้ รับรู้และได้
นําเสนอออกมาในเรื่องเล่า
นอกจากนัน้ จะสังเกตว่าอัตลักษณ์บางด้ านของเสกสรรค์ก็ปรากฏอยู่สองช่วงของชีวิต
และเป็ นช่วงเวลาที่สืบเนื่องกัน แสดงให้ เห็นว่าอัตลักษณ์ของเสกสรรค์นนั ้ เกิดขึ ้น ดํารงอยู่ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง และถูกแทนที่ด้วยอัตลักษณ์ใหม่อยู่เสมอ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงปั จจัยทางด้ าน
เวลา วัยและประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ ้นก็ย่อมส่งผลต่อการประกอบสร้ างอัตลักษณ์ใหม่ๆ ขึ ้นมา
แทน รวมทังปั
้ จจัยทางด้ านบริบทของเหตุการณ์ ดังนัน้ อัตลักษณ์ของเสกสรรค์จึงเป็ นสิ่งที่ประกอบ
สร้ างขึ ้น และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความต้ องการของเสกสรรค์เอง
2. ความเลื่อนไหลของอัตลักษณ์
คุณ สมบัติประการหนึ่งของอัตลัก ษณ์น อกจากจะสามารถประกอบสร้ างขึน้ ได้ แล้ ว ยัง
สามารถเลื่อ นไหล เปลี่ ย นแปลงได้ ตลอดเวลา ซึ่ง จะเปลี่ย นไปตามปั จ จัย ต่า งๆ เสกสรรค์ ก็
เช่น เดีย วกัน ที่ ยึดโยงกับ อัตลัก ษณ์ บางด้ านในระยะเวลาหนึ่ง เมื่อมีอัตลัก ษณ์ ด้ านอื่น เข้ ามา
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แทนที่อตั ลักษณ์ด้านเก่าซึ่งไม่เป็ นที่ต้องการก็จะหายไป ไม่ปรากฏอีก เช่น อัตลักษณ์คนยากไร้ ของ
เสกสรรค์ ปรากฏในช่วงชี วิตวัย เด็ก ดํารงมาจนถึงชี วิ ตวัย หนุ่ม แต่เ มื่อเข้ าสู่ชี วิตวัย กลางคน
อัตลักษณ์ดงั กล่าวก็ไม่ปรากฏอีกต่อไป แสดงให้ เห็นว่าเสกสรรค์ มิได้ ยึดโยงตนเองกับอัตลักษณ์
ด้ านนัน้ หรือไม่ต้องการให้ ผ้ อู ื่นรับรู้เกี่ยวกับตนเองในแง่มมุ นันอี
้ กต่อไป
อัตลักษณ์ของเสกสรรค์เปลี่ยนแปลงไปตามปั จจัยด้ านบริ บทของเหตุการณ์ สถานการณ์
และปั จ จั ย ด้ านเวลา วัย และประสบการณ์ ที่ เ พิ่ ม มากขึน้ ล้ ว นแล้ วแต่ ส่ ง ผลให้ อัต ลัก ษณ์
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอัตลักษณ์บางด้ านก็เปลี่ยนไปอย่างตรงข้ ามกัน ความเลื่อนไหลของอัตลักษณ์
เสกสรรค์ที่ปรากฏในเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตมีด้วยกัน 6 ลักษณะ ดังต่อไปนี ้
2.1 คนสนใจและเข้ าไปเกี่ ย วข้ องกับการต่อสู้ทางการเมือง – คนไม่ต้ องการ
เกี่ยวข้ องกับการต่อสู้ทางการเมือง
2.2 คนไม่ยอมคน ยึดมัน่ ในอัตตา – คนประนีประนอม ยอมทําตามข้ อเรี ยกร้ อง
ของผู้อื่น
2.3 คนโหดเหี ้ยม – คนเมตตาต่อชีวิต
2.4 คนแข็งแกร่ง ไม่ยอมแพ้ – คนชรา ร่างกายอ่อนแอ
2.5 คนไม่เข้ าใจชีวิต – คนเข้ าใจชีวิต
2.6 คนยึดติดโหยหาอดีต – คนปล่อยวางและยอมรับปั จจุบนั
2.1 คนสนใจและเข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ การต่ อสู้ ทางการเมื อ ง – คนไม่
ต้ องการเกี่ยวข้ องกับการต่ อสู้ทางการเมือง
คนสนใจและเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการต่อสู้

คนไม่ต้องการเกี่ยวข้ องกับการต่อสู้ทาง

ทางการเมือง

การเมือง

อัตลักษณ์ที่ปรากฏในช่วงวัยหนุ่มเสกสรรค์ได้ นําเสนออัตลักษณ์คนสนใจปั ญหา
สัง คม การเมือง การปกครอง โดยนําเสนออัตลัก ษณ์ดังกล่าวผ่านภาพตัวแทนของคนที่ สนใจ
เรื่องราวทางการเมือง จะเห็นได้ จากการแสดงความคิดเห็น การเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดจนการทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการต่อสู้ทาง
การเมืองในวาระต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการเป็ นผู้นํานักศึกษาในเหตุการณ์ “14 ตุลา” พ.ศ. 2516 การ
เข้ าป่ าร่วมรบกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็ นเวลากว่า 5 ปี
เรียกได้ วา่ “คนสนใจและเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการต่อสู้ทางการเมือง” เป็ นอัตลักษณ์
หนึ่งที่โดดเด่นของเสกสรรค์ อีกทัง้ ยังเป็ นภาพจําของผู้คนในสังคมด้ วย แต่เมื่อดําเนินมาถึงชีวิต
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ช่วงวัยกลางคนอัตลักษณ์ด้านนีก้ ลับไม่ปรากฏ ขณะที่กลับปรากฏภาพ “คนที่ไม่ต้องการเข้ าไป
เกี่ยวข้ องกับการเมือง” ขึ ้นมาแทน
อัตลัก ษณ์ ช่ วงวัย กลางคนในการนํ า เสนออัตลัก ษณ์ ค นมีบ าดแผล เจ็บ ปวด
เสกสรรค์นําเสนอภาพตนเองที่เจ็บปวดจากเรื่องราวทางการเมือง ซึ่งเป็ นผลมาจากความพ่ายแพ้
ล้ มเหลว ผิดหวังจากการต่อสู้กับรัฐบาล ทําให้ เ สกสรรค์ไม่ปรารถนาจะเข้ าไปเกี่ยวข้ องหรื อร่วม
ชุมนุมต่อสู้ทางการเมืองอีกต่อไป แม้ จะมีผ้ มู าขอร้ องให้ เข้ าร่วมการชุมนุมก็ตาม ลักษณะดังกล่าว
ขัดแย้ งกับภาพเสกสรรค์ที่เคยเป็ นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ทางการเมืองเสมอมา
... “สาเหตุที่พี่ไม่ไปยุ่งกับการประท้ วงครั ้งนี ้ ก็เพราะไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยให้ อะไรดีขึ ้น ...อีก
อย่างหนึง่ ” ผมรู้ สึกตัวเองเสียงสั่นขึน้ เรื่ อยๆ “ชีวิตพี่ลําบากเพราะเรื่ องนีม้ ามากแล้ ว
พอทีเถอะ คิดดูสิพ่ นี อนกลางดินกินกลางทรายอยู่บนยอดเขาในขณะที่คนอื่นเริ่ ม
ซือ้ รถคันแรก พวกเขาซือ้ บ้ านหลังที่สองขณะที่พ่ ถี กู เจ้ าหน้ าที่เอาตัวไปสอบสวน
ทุกวันนี ้พี่ไม่ต้องการอะไร แต่พอจะทําสิ่งที่ตวั เองรักบ้ างก็มาเรียกร้ องกันอีกแล้ ว”...158

จากเหตุก ารณ์ ข้ างต้ น จะเห็น ว่าเสกสรรค์นัน้ ไม่ปรารถนาที่ จ ะเข้ าร่ วมชุมนุม
ต่อต้ านรัฐบาล หรือเข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการต่อสู้ทางการเมืองอีก อันเนื่องมาจากความผิดหวัง
และความเจ็บปวดที่ได้ รับจากการต่อสู้ที่ผา่ นมาของตนเอง ซึ่งภาวะจํายอมที่ต้องเข้ าไปเกี่ยวข้ อง
เพราะไม่อาจปฏิเสธข้ อเรียกร้ องของผู้คนได้ นนก็
ั ้ ได้ สร้ างความเจ็บปวดให้ กบั เสกสรรค์เป็ นอย่างยิ่ง
รวมไปถึงความคิดและความรู้สกึ ที่เสกสรรค์มีตอ่ การชุมนุมต่อสู้ทางการเมือง คือ
รู้สึก สิน้ หวังกับการต่อสู้เ พื่ อเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ดังเช่น ที่ ปรากฏในบทสนทนาระหว่าง
เสกสรรค์กบั ลูกศิษย์
... “อาจารย์ไม่คิดจะทําอะไรบ้ างเลยหรือ” ผมนึกถึงคําพูดของลูกศิษย์คนหนึง่ ซึ่งกล่ าวขึน้
มาแบบจ่ อยิงหลังวันรั ฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ “คุณจะให้ ผมทําอะไร” จําได้ ว่าตัวเอง
ตอบไปเช่นนั ้น “ก็เห็นแต่ก่อนอาจารย์เคยสู้” “มันไม่เหมือนกัน”...“เดี๋ยวนีอ้ าจารย์ ยอม
จํานนแล้ วใช่ มยั ้ ” เสียงลูกศิษย์ ผมแว่ วเข้ ามาอีก มันดังชัดเสียยิ่งกว่ าเสียงพายุท่ ี
กําลังโหมโจมตี “ประเด็นไม่ได้ อยู่ตรงนั ้น” ผมพยายามอธิบาย “แล้ วมันอยู่ตรงไหน” “ทุก
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วันนีผ้ มไม่ แน่ ใจว่ าสู้เพื่อใคร สู้เพื่ออะไร”...159

จะเห็นว่าอัตลักษณ์คนสนใจปั ญหาสังคม การเมืองการปกครอง เข้ าไปเกี่ ยวข้ อง
กับการเมืองอยู่เสมอนัน้ เป็ นอัตลักษณ์ที่ปรากฏในชีวิตช่วงวัยหนุ่มของเสกสรรค์ แต่เมื่อเข้ าสู่วยั
กลางคนกลับพบว่าอัตลัก ษณ์ดงั กล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อสู้ทางการเมืองกลับเป็ นเรื่ องที่
สร้ างความเจ็บ ปวดให้ แก่เ สกสรรค์ อีก ทัง้ ไม่ปรารถนาจะเข้ าไปเกี่ ย วข้ องด้ วยอีก ต่อไป ซึ่งเป็ น
ลักษณะที่เปลี่ยนไปอย่างตรงข้ ามกัน แสดงให้ เห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไป ประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ ้น
การได้ เรียนรู้จากความผิดพลาดในการต่อสู้ที่ผา่ นมา ส่งผลให้ อตั ลักษณ์ของเสกสรรค์เปลี่ยนแปลง
ไป จากคนที่ สนใจและเข้ าไปเกี่ ย วข้ องกับ การเมื องอยู่เ สมอกลายมาเป็ นคนที่ ไม่ต้ อ งการจะ
เกี่ยวข้ องกับการต่อสู้ทางการเมืองอีกต่อไป
2.2 คนไม่ ยอมคน ยึดมั่นในอัตตา – คนยอมทําตามข้ อเรียกร้ องของผู้อ่ นื
คนไม่ยอมคน ยึดมัน่ ในอัตตา

คนยอมทําตามข้ อเรี ยกร้ องของผู้อื่น

อัตลัก ษณ์ที่ ป รากฏในช่วงวัย หนุ่มเสกสรรค์ได้ นํ าเสนออัตลัก ษณ์ คนยึดมัน่ ใน
อัตตาไว้ คอ่ นข้ างมาก ผ่านภาพคนที่ไม่ยอมคน ไม่ยอมสยบหรื ออยู่ภายใต้ อาณัติของผู้ใด เชื่อมัน่
ในความคิดและการกระทําของตนเอง ไม่ยอมถูกบังคับให้ กระทําในสิ่งที่ไม่ปรารถนา และพร้ อมจะ
ตอบโต้ กลับไปทันทีเมื่อถูกกระทํา ถูกขัดขวางความตังใจของตนเอง
้
ดังเช่นในเหตุการณ์ที่เสกสรรค์
มีปากเสียงกับครูฝึก ถูกวิพากษ์ วิจารณ์อย่างรุนแรงจนตนเองเกือบจะระงับอารมณ์ไว้ ไม่อยู่
...เราเถียงกันอยู่พกั ใหญ่ท่ามกลางความงุนงงของเพื่อนใหม่ๆ ของผม ซึง่ ปกติแล้ วจะไม่กล้ า
ทําเช่นนี ้กับผู้บังคับบัญชา ผมถูกครู ฝึกวิพากษ์ วิจารณ์ อย่ างสาดเสียเทเสีย จนตัวเอง
เกือบจะระงับอารมณ์ ไม่ อยู่ ขยับแล้ วขยับอีกจะใช้ กําลังเข้ าตัดสิน “ผมขอลาออก
ตั ้งแต่วนั นี ้เป็ นต้ นไปไม่เอาแล้ ว ไม่ทําอีกแล้ ว ผมจะกลับเมืองไทย” ในที่สดุ ผมก็โพล่งออกมา
เพราะไม่ร้ ูจะหาทางออกอะไรที่ดีกว่านี ้ จิตใจอิสระนัน้ เป็ นทัง้ คําอวยพรและคําสาปแช่ ง
ของสวรรค์ มันทําให้ ผมกล้ าทําอะไรบางอย่ างที่บางคนอาจไม่ กล้ า แต่ มันก็ก่อความ
เดือดร้ อนให้ กับชีวิตของผมมาตลอดตัง้ แต่ วัยเยาว์ ...160
159

เรื่ องเดียวกัน, 38 - 40.
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ทํานองเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เสกสรรค์ถกู ตําหนิและถูกหัวหน้ างานบังคับให้ เข้ า
ทํางานเป็ นเวลา
... “ถ้ าคุณอยากจะทํางานที่นี่ต่อไปก็ต้องมาทํางานตามเวลา” ผมนิ่งอึง้ ไปครู่ หนึ่งสันดาน
ไม่ ยอมลงให้ ใครเริ่ มแสดงอํานาจของมันอีกแล้ ว ในวูบหนึ่งผมคิดจะลาออกแต่ แล้ ว
ก็ช่ งั ใจไปมา ในที่สดุ ผมก็สรุปว่าตัวเองยังไม่อยากตกงานอีก “ตกลง” ผมรั บปากแต่ ในใจ
นัน้ ยังคงคัดค้ านอยู่ออื ้ อึง...161

จากเหตุการณ์ดงั กล่าวจะเห็นว่าปฏิกิริยาของเสกสรรค์ที่มีต่อการถูกตําหนิและ
ถูกบังคับให้ เข้ าทํางานเป็ นเวลาเหมือนเช่นเพื่อนร่วมงานคนอื่นนัน้ คือความคับข้ องใจ และจิตใจที่
ยังคงคัดค้ านไม่เห็นด้ วย แม้ จะยอมทําตามที่หัวหน้ าเรี ยกร้ องมาแต่ก็เป็ นไปอย่าง “จํายอม” และ
“จําเป็ น” เท่านัน้ ซึ่งปฏิกิริยาเช่นนี ้ของเสกสรรค์แสดงให้ เห็นอัตลักษณ์ที่เป็ นคนไม่ยอมคน ไม่ยอม
ทําตามข้ อเรียกร้ องของผู้อื่น แต่เมื่อดําเนินมาถึงชีวิตช่วงวัยกลางคนอัตลักษณ์เช่นนี ้กลับไม่ปรากฏ
ขณะที่ปรากฏภาพของ “คนที่ยอมทําตามข้ อเรียกร้ องของผู้อื่น” เข้ ามาแทน
อัตลัก ษณ์ ที่ ป รากฏในช่วงวัย กลางคนนัน้ เสกสรรค์ได้ นํ าเสนออัตลักษณ์ ค นมี
บาดแผลเจ็บปวด ที่ต้องเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการต่อสู้ทางการเมืองอีกครัง้ เสกสรรค์ถูกกดดันจาก
บุคคลรอบตัว ตลอดจนผู้ใกล้ ชิดให้ เข้ าร่วมการชุมนุม ซึ่งเสกสรรค์ก็ไม่อาจเพิกเฉยและปฏิเสธข้ อ
เรียกร้ องดังกล่าวได้
...ความใฝ่ ฝั นของตัวเองกําลังถูกคุกคาม สิ่งที่มองไม่เห็นบางอย่างกําลังขับต้ อนผม
ให้ เข้ าสู่มุมอับมากขึน้ ทุกที...อะไรก็ไม่ หนักหน่ วงเท่ าข้ อเรี ยกร้ องของผู้คน ไม่ว่าผม
จะหันไปทางไหนมีแต่ถกู ถามว่าทําไมไม่ไปร่วมประท้ วงรัฐบาล เรื่องรูปไม่เป็ นอันเขียน
เพราะไม่ มีใครยอมรั บว่ านั่นคือสิ่งที่ผมต้ องการหรื อควรต้ องการ...162
...จุดอ่อนที่สดุ ในชีวิตของผมก็คือ แม้ โดยทัว่ ไปดูเหมือนไม่แยแสผู้คน แต่สาํ หรับคนที่ผมรัก
เคารพหรือผูกพัน ผมแทบจะกล่าวคําปฏิเสธไม่เป็ น...นับจากวันลาออกเมื่อ 1 เมษายน ถึง
วันสมัครกลับเท่ากับว่าผมได้ ออกไปดู ‘โลกกว้ าง’ ไม่ถึง 2 เดือนดี คนส่วนใหญ่ไม่ร้ ูเสียด้ วย
161
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ซํ ้าว่าผมเคยลาออกจากราชการ และยิ่งไม่ ร้ ู ว่าวันที่ผมยื่นใบสมัครกลับเป็ นอาจารย์ นัน้
ผมมานั่ งร้ องไห้ เหมือนคนบ้ าอยู่ท่ บี ้ าน...เสรี ภาพทางการเมืองอาจจะมีจริ ง แต่ ถ้า
กล่ าวสําหรั บเสรี ภาพที่จะเลือกตําแหน่ งแห่ งที่ของตัวเองใน เพลงแห่ งเอกภพ’ ผม
ไม่ แน่ ใจนักว่ าจะมี...163

จากเหตุการณ์ดงั กล่าวจะเห็นภาวะที่เสกสรรค์ไม่อาจวางเฉยต่อข้ อเรี ยกร้ องและ
ความต้ องการของผู้อื่น ทํ าให้ ต้ องตัดสิน ใจเข้ าร่วมการชุมนุมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ย งได้ แม้ การ
กระทําดังกล่าวจะเป็ นเรื่ องที่สร้ างความเจ็บปวด ความคับข้ องใจให้ แก่ตนเองก็ตาม ไม่เพียงแต่
เสกสรรค์จะยอมปฏิบตั ิตามความต้ องการของผู้อื่นเท่านัน้ หากยังละทิ ้งความต้ องการที่แท้ จริงของ
ตนเองไปด้ วย แสดงให้ เห็นลักษณะของเสกสรรค์ที่เป็ นคนโอนอ่อน ยอมทําตามข้ อเรี ยกร้ องของ
ผู้อื่นแม้ จะเป็ นเรื่องที่ตนเองไม่ต้องการก็ตาม
จะเห็นว่าในช่วงวัยหนุ่มเสกสรรค์ดํารงอัตลักษณ์ที่เป็ นคนไม่ยอมคน ยึดมัน่ ใน
อัตตา เชื่ อมั่นในความคิดและการตัดสินใจของตนเองเป็ นสําคัญ แต่เ มื่อดําเนิน มาถึงชี วิตวัย
กลางคนอัตลักษณ์ดงั กล่าวกลับไม่ปรากฏอีกต่อไป กลับกลายเป็ นคนที่ยอมโอนอ่อน ยอมคน และ
ปฏิบตั ิตามข้ อเรียกร้ องของผู้อื่น แม้ จะสร้ างความเจ็บปวดให้ แก่ตนเองก็ตาม แสดงให้ เห็นว่าวัยที่
เพิ่มมากขึ ้นส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์
2.3 คนโหดเหีย้ ม – คนเมตตาต่ อชีวติ
คนโหดเหี ้ยม

คนเมตตาต่อชีวิต

การนําเสนออัตลักษณ์ในช่วงชีวิตวัยหนุ่มเสกสรรค์ได้ นําเสนออัตลักษณ์นกั รบป่ า
คนอยู่ป่า ซึ่งปรากฏภาพคนโหดเหี ้ยมเนื่องจากความจําเป็ นของชีวิต ผ่านภาพตัวแทนคนที่ใช้ ชีวิต
อยู่ในป่ า ต้ องดําเนินวิถี ชีวิตอย่างคนที่อยู่ป่า คือ กระทําทุก อย่างเพื่อความอยู่รอดของชีวิตเป็ น
สําคัญโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งเรื่ องปากท้ องอาหารการกิน เสกสรรค์จํ าเป็ นต้ องล่าและฆ่าสัตว์เพื่ อ
นํามาเป็ นอาหาร ไม่วา่ จะเป็ นหมู นก แมลง หรือกระทัง่ สัตว์เลื ้อยคลาน เช่น ตะขาบ งู เป็ นต้ น
...บางครั ้งเวลาหาขอนไม้ แห้ งมาทําฟื น พบตะขาบคลานออกมา ผมจะถือว่ าเป็ นลาภ
ปาก เอามาย่ างจนเปลือกร่ อนเด็ดหัวเด็ดเขีย้ วทิง้ เนื ้อข้ างในรสเหมือนกั ้งกระดาน
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เรื่ องเดียวกัน, 154.
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กิง้ กือผมก็เคยย่ างดู แต่ร้ ูสกึ ข้ างในจะไม่มีเนื ้อ...164
...มีอยู่ครั ้งหนึง่ ผมเห็นงูเลื ้อยเข้ ามาในกระต๊ อบ งูอะไรไม่ร้ ู ตัวออกสีเขียวแต่หวั สีนํ ้าตาลแดง
ผมเอาอีเหน็ บสับทีเดียวคอขาดกระเด็น จากนัน้ ก็รูดหนั งพรื ดเดียวถึงหาง ทัง้ หนัง
ทัง้ เครื่ องในลงมาห้ อยร่ องแร่ ง...ผมผ่าไม้ ไผ่คีบขดมันไว้ เตรียมเอาไปย่าง พอออกไปหลัง
กระต๊ อบก็เห็นอีกตัวหนึง่ เหมือนกันราวกับฝาแฝด ผมสับคอมันแล้ วดําเนินการแบบตัว
แรก สรุปว่าวันนั ้นได้ อาหารเนื ้อมาหลายฟุต...165

เมื่อเรื่องปากท้ องกลายเป็ นเรื่องสําคัญเนื่องจากอาหารภายในป่ านัน้ เป็ นสิ่งที่หา
ยากและไม่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งอาหารประเภทเนื อ้ สัตว์ ดังนัน้ เมื่อปลาเค็มของ
เสกสรรค์ถกู สุนขั ขโมยไป ทําให้ เสกสรรค์บนั ดาลโทสะจนถึงกับตามไป “ล้ างแค้ น” ฆ่าสุนัขตัวนัน้
ทันที
...ผมเห็นมันนอนหลับอยู่หน้ ากระต๊ อบหลังหนึ่ง จึงย่องเข้ าไปโดยซ่อนขวานไว้ ข้างหลัง พอ
ได้ ระยะผมก็ใช้ สองมือเงื ้อขวานขึ ้นสุดล้ า พลิกทางสันจามไปบนหัวมันเต็มเหนี่ยว เจ้ าหมา
ขีข้ โมยกระเด้ งขึ ้นทั ้งตัวแต่ไม่ร้องสักแอะ เลือดเอ่อออกจากไรฟั นและช่องจมูกอย่างฉับพลัน
...นับเป็ นการล้ างแค้ นอย่ างบริ สุทธิ์ ไม่ มีประโยชน์ อ่ นื ใดมาแทรกแซงทัง้ สิน้ หัวใจ
บางซีกของผมตายด้ านเสียแล้ ว...166

การฆ่าสัตว์เพื่อประทังชีวิต ตลอดจนการฆ่าเพื่อเป็ นการล้ างแค้ นดังที่ได้ กล่าวมา
ทําให้ เสกสรรค์กลายเป็ นคนที่โหดเหี ้ยมต่อชีวิต และเผชิญหน้ ากับเรื่องราวต่างๆ ในลักษณะตาต่อ
ตาฟั นต่อฟั น รุน แรงและแข็งกร้ าวมากขึน้ เรี ยกได้ ความจําเป็ นและวิถีชี วิต ภายในป่ าบังคับให้
เสกสรรค์ต้องกลายเป็ นคนที่โหดเหี ้ยมไปโดยปริยาย ลักษณะเช่นนี ้ปรากฏในช่วงชีวิตวัยหนุ่มของ
เสกสรรค์ แต่เมื่อดําเนินมาถึงชีวิตช่วงวัยกลางคนและวัยชรากลับไม่ปรากฏลักษณะดังกล่าว ขณะ
เดียวกับก็เกิดลักษณะของคนที่มีเมตตาต่อชีวิตเข้ ามาแทน
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เดินป่ าเสาะหาชีวติ จริง, 77.
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เรื่ องเดียวกัน, 78.

166

เรื่ องเดียวกัน, 80.
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ในการนําเสนออัตลักษณ์คนปล่อยวางที่ปรากฏในชีวิตช่วงวัยชรานัน้ เสกสรรค์ได้
นําเสนอให้ เห็นว่าตนเองนันปล่
้ อยวางตัวตนเก่าๆ และไม่ใช้ อคติตดั สินผู้อื่นอีกต่อไปผ่านเรื่ องราว
การเผชิญหน้ ากับสุนขั และงู เสกสรรค์จดั การกับสถานการณ์ดงั กล่าวด้ วยความเมตตา ไม่ทําร้ าย
หรือเข่นฆ่าชีวิตเหล่านันเหมื
้ อนในอดีต
...ผมคงจะต้ องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึง่ ระหว่างแต่งกายตามความพอใจตัวเองแล้ ว
ทะเลาะกับผู้ที่มารังแกผมถึง ‘บ้ าน’หรือยอมถอดหมวกขณะเดินเข้ าออกที่ทํางานเพื่อให้
หมาตัวนั ้นพอใจ...นึกไม่ ถงึ เลยว่ าในที่สุดผมต้ องหันมาทบทวนการใส่ หมวกเพียง
เพื่อให้ ถกู ใจหมาตัวหนึ่งเท่ านัน้ ...167

เมื่อเสกสรรค์ต้องเผชิญหน้ ากับสุนัขที่มีท่าทีจะเข้ ามาทําร้ าย เพราะไม่ชอบการ
แต่งกายของเสกสรรค์ที่มกั จะสวมหมวกเป็ นประจํา เสกสรรค์จัดการกับสถานการณ์ดงั กล่าวด้ วย
การ “ยอม” ถอดหมวกเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ าและไม่ให้ สนุ ขั ตัวนันกั
้ ด ทํานองเดียวกันกับเมื่อ
ต้ องเผชิญหน้ ากับงูที่เลื ้อยเข้ ามาในบ้ าน และอาจทําอันตรายเสกสรรค์กบั สุนขั ที่เลี ้ยงไว้
...งูเห่าตัวเขื่องลดแม่เบี ้ยลงฉับพลันทั ้งๆ ที่ผมยังคงนัง่ อยู่ใกล้ ๆ และมีท่าทีสงบลงเหมือนจะ
รับรู้ว่าผมไม่ใช่ศตั รู “อย่ าเบียดเบียนกันเลยลูก พวกเดียวกันทัง้ นัน้ ” ผมพูดกับงูเบาๆ
ก่อนที่เขาจะเลื ้อยกลับไปทางสนามหญ้ าหน้ าบ้ านและหายลับไปในความรก...168

จากสถานการณ์ดงั กล่าวเมื่อเสกสรรค์ต้องเผชิญหน้ ากับผู้ที่มีท่าทีจะเข้ ามาทํ า
ร้ ายหรื อทําอัน ตรายตนเองไม่ว่าจะเป็ นสุนัขหรื องู เสกสรรค์ก็เลือกที่จ ะจัดการกับ สถานการณ์
ดังกล่าวอย่าง “สันติ” และเป็ นไปในลักษณะของการเป็ นฝ่ าย “ยอม” สัตว์เหล่านัน้
จะเห็นว่าในชีวิตวัยหนุ่มเสกสรรค์ดํารงอัตลักษณ์นักรบป่ า คนอยู่ป่า มีวิถีชีวิตที่
ต้ องทําทุกอย่างเพื่อความอยู่รอด ทําให้ ต้องกลายเป็ นคนโหดเหีย้ ม กระทําสิ่งต่างๆ ในลักษณะ
ตาต่อตาฟั นต่อฟั น ขณะที่เมื่อเข้ าสูว่ ยั ชราลักษณะดังกล่าวได้ หายไปอย่างสิ ้นเชิง กลายเป็ นคนที่
ปฏิบตั ิตอ่ ชีวิตอื่นอย่างเมตตา จัดการสถานการณ์การเผชิญหน้ าอย่างสันติเข้ ามาแทน แสดงให้
เห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไป วัยที่เพิ่มมากขึ ้น อีกทังบริ
้ บทของสถานการณ์ก็ตา่ งไปจากเดิม คือเสกสรรค์
167

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วันที่ถอดหมวก, 96 – 97.
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เรื่ องเดียวกัน, 115.
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ไม่ต้องดําเนินชีวิตอยู่ในป่ าที่ต้องทําทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดอีกต่อไป ก็ย่อมส่งผลต่ออัตลักษณ์
ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้ วย
2.4 คนแข็งแกร่ ง ไม่ ยอมแพ้ – คนชรา ร่ างกายอ่ อนแอ
คนแข็งแกร่ ง ไม่ยอมแพ้

คนชรา ร่างกายอ่อนแอ

อัตลัก ษณ์ นัก สู้ที่ ป รากฏในช่วงชี วิตวัย กลางคน เสกสรรค์นํ าเสนออัตลัก ษณ์
ดังกล่าวผ่านภาพตัวแทนของคนที่ไม่ยอมแพ้ ค่ตู ่อสู้ ซึ่งในที่ นีไ้ ด้ แก่ ปลาและอุปสรรค์ที่ขัดขวาง
การเดินทาง เมื่อต้ องเผชิญหน้ ากับคูต่ อ่ สู้เสกสรรค์จะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะเป็ นผู้ชนะแม้
จะทําให้ ตนเองได้ รับบาดเจ็บก็ตาม ดังเช่นที่มกั จะปรากฏเสมอในเรื่ องราวการตกปลา เสกสรรค์
ทุ่มเทให้ กบั กิจกรรมการตกปลาอย่างมาก ยอมทนต่อสภาพอากาศที่หนาวเย็น ยืนตกปลาจนผิว
แตกจนในที่สดุ ก็ตกปลาได้ สําเร็จ ซึ่งบาดแผลที่เกิดขึ ้นนันก็
้ เป็ นเสมือนเครื่องเตือนใจถึงความทุม่ เท
เป็ นบาดแผลที่เสกสรรค์ร้ ูสกึ ภาคภูมิใจ
...คนอื่นได้ ปลาทําไมเราไม่ ได้ ...แต่ วันที่คนอื่นได้ อยู่ตรงหน้ า แล้ วผมไม่ ได้ ล่ะ มัน
หมายความว่ าอะไร ไร้ ฝีมือหรื อว่ าโชคร้ าย มันเป็ นความรู้ สึกที่ป่ ั นป่ วนบอกไม่ ถกู
อับอาย เจ็บชํา้ โกรธตัวเองคลุกเคล้ ากันไปเหมือนเศษอาหารในถังขยะ แต่ในที่สดุ
ผมก็สรุปว่ายังไงก็แพ้ ไม่ ได้ ...ผมจะต้ องอดทนล่าเลคเทร้ าท์ต่อไปไม่ว่ามันจะหนาวทารุณ
สักแค่ไหน...169
...เป็ นเช่นนี ้อยู่สามรอบ ขณะที่ผมหัวใจจะวายด้ วยความกลัวสายขาด แต่ในที่สดุ มันก็หมด
แรงถูกช้ อนขึ ้นมาจนได้ เป็ นเลคเทร้ าท์ขนาดกําลังงาม...ผมยืนให้ ลมหนาวกัดกรี ดมา 4
ชั่วโมงเต็มๆ เมื่อมองดูสันกําปั ้นของตัวเองก็พบว่ ามันเริ่ มปริ แยก ผมลูบไล้ มันเบาๆ
ด้ วยความพอใจ...170

ไม่เพี ยงแต่ไม่ยอมแพ้ คู่ต่อสู้ แต่เ สกสรรค์ยังเป็ นนักสู้ที่ ไม่ยอมแพ้ บุคคลอื่นๆ ที่
สามารถทําเรื่องดังกล่าวภายใต้ สถานการณ์เดียวกันได้ สําเร็จ ดังเช่นที่ปรากฏในการเดินทาง เมื่อ
169

เสกสรรค์ ประเสริ ฐ, เร่ ร่อนหาปลา, 113.
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เรื่ องเดียวกัน, 118.
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เสกสรรค์ ต้ องประสบกับ อุป สรรคเรื่ อ งพาหนะของตนเองนัน้ ไม่มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพพอที่ จ ะใช้
เดินทางเข้ าป่ าได้ แต่หลังจากที่ได้ ทราบว่ามีผ้ อู ื่นสามารถทําได้ เสกสรรค์ก็ไม่ยอมแพ้ และ “ต้ อง”
ทําให้ ได้ ดจุ เดียวกัน แม้ จะต้ องเสี่ยงอันตรายก็ตาม
การนําเสนออัตลัก ษณ์นัก สู้ผ่านภาพตัวแทนของเสกสรรค์ที่เ ป็ น “คนแข็งแกร่ ง
กล้ าได้ กล้ าเสีย ไม่ยอมแพ้ ค่ตู ่อสู้และความลําบาก” เป็ นนักสู้ที่มีความแข็งแกร่งทัง้ ร่างกายและ
จิตใจ ไม่ยอมแพ้ คตู่ อ่ สู้ไม่วา่ จะเป็ นสิ่งใดก็ตาม ซึ่งจะสังเกตว่าเป็ นการใช้ ชีวิตที่ค่อนข้ างเสี่ยงต่อ
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ ้น เรียกได้ วา่ กล้ าเสี่ยงเพื่อจะเป็ นผู้ชนะ เมื่อมาถึงชีวิตช่วงวัยชราลักษณะนี ้
กลับไม่ปรากฏอีกต่อไป แต่จะเกิดอัตลักษณ์คนชราที่ร่างกายไม่แข็งแรง และดําเนินชีวิตไปอย่าง
ระมัดระวังขึ ้นมาแทน
ในช่วงชีวิตวัยชราเสกสรรค์ได้ นําเสนออัตลักษณ์ชายชรา ที่มีจิตใจไม่กร้ าวแกร่ง
และห้ าวหาญดังเดิม ใช้ ชีวิตอย่างระมัดระวัง เช่น การเวียนตรวจความเรียบร้ อยเรื่ องการปิ ดประตู
หน้ าต่างอยู่หลายครัง้ เป็ นต้ น เรียกว่าเป็ นลักษณะของการ “ยํ ้าคิดยํ ้าทํา” ไม่เด็ดเดี่ยว นอกจากนัน้
ยังเป็ นชายชราที่มีสขุ ภาพร่างกายไม่แข็งแรง โรคภัยรุมเร้ า ทําให้ ต้องดําเนินชีวิตตามคําแนะนํา
ของแพทย์อย่างเคร่งครัด ซึ่งหนึ่งในนันก็
้ คือเรื่องการออกกําลังกายที่ต้องปฏิบตั ิเป็ นประจํา
... “ถึงจะกินยาคุม ก็ยงั ต้ องออกกําลังกายเป็ นประจํานะ” จําได้ ว่าคุณหมอจากโรงพยาบาล
ศิริราชพูดเตือนด้ วยนํ ้าเสียงเคร่งขรึม หลังจากเขียนใบสัง่ ยาคุมความดันโลหิตให้ ผมเป็ น
ครั ้งแรก “แต่ ผมอายุเกือบหกสิบแล้ ว นํา้ หนักก็มาก วิ่งไม่ ไหวหรอกครั บหมอ มัน
เจ็บหัวเข่ า” ผมกึ่งทักท้ วง กึ่งปรึ กษา...171

จากบทสนทนาระหว่างเสกสรรค์กับ แพทย์ข้างต้ น จะเห็นว่าเมื่อเสกสรรค์ต้อง
เผชิญกับการต่อสู้ ซึ่งคูต่ อ่ สู้ในที่นี ้คือการออกกําลังกาย เสกสรรค์นนั ้ ทัง้ “ทักท้ วง” และ “ปรึกษา”
เป็ นลักษณะของการต่อรอง เนื่ องจากการออกกําลังกายที่แพทย์แนะนํานัน้ สร้ างความเจ็บปวด
ให้ กบั ตนเองอย่างยิ่ง เป็ นภาพของ “คนไม่ส้ ”ู กับความลําบากความเจ็บปวดที่เกิดขึ ้น
อัตลักษณ์นักสู้ ไม่ยอมแพ้ ต่อคู่ต่อสู้และความยากลําบากทุกรูปแบบปรากฏใน
ชีวิตช่วงวัยกลางคนของเสกสรรค์ เมื่อดําเนินมาถึงชีวิตวัยชราอัตลักษณ์ดงั กล่าวกลับหายไปอย่าง
สิ ้นเชิง และเกิดอัตลักษณ์ของชายชราที่ร่างกายไม่แข็งแรง ใช้ ชีวิตอย่างระมัดระวัง และไม่ส้ แู ม้ แต่
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ความลําบากเรื่องการออกกําลังกายขึ ้นมาแทน จะเห็นได้ ว่าเมื่อเวลาผ่านไปวัยที่เพิ่มมากขึ ้นและ
สุขภาพร่างกายที่ไม่เอื ้ออํานวยส่งผลให้ อตั ลักษณ์ของเสกสรรค์เปลี่ยนแปลงไปด้ วย
2.5 คนไม่ เข้ าใจชีวติ – คนเข้ าใจชีวติ
คนไม่เข้ าใจชีวิต

คนเข้ าใจชีวิต

ในช่วงชีวิตวัยกลางคนเสกสรรค์ได้ นําเสนออัตลักษณ์นกั แสวงหาความหมายผ่าน
ภาพตัวแทนของคนที่ไม่เข้ าใจเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในชีวิตของตนเอง และมักตังคํ
้ าถามเพื่อที่จะ
แสวงหาคําตอบจนในที่สดุ ก็เข้ าใจชีวิต และได้ ค้นพบสิ่งที่มีค่าแท้ จริ ง โดยภาพตัวแทนเช่นนีม้ ัก
ปรากฏในการเดินทางของเสกสรรค์ที่เป็ นโอกาสให้ ได้ ทบทวน ขบคิด ตังคํ
้ าถามเกี่ยวกับเรื่ องราวที่
ผ่านมา และได้ แสวงหาความหมายที่แท้ จริงของชีวิตไปด้ วย
...สําหรับเรือลําหนึง่ คุณค่าของเธอไม่อาจพิสจู น์ได้ ด้วยวิธีอื่นนอกจากการฝ่ าคลืน่ ฝื นลม
ต่อเรื่องนี ้ผมรู้ สกึ ว่าอิสซาเบลลาสามารถผ่านการทดสอบไปได้ อย่างงดงาม ลีลาการฟั น
คลืน่ ของเธอดูมนั่ คงราวการเหยาะย่างของม้ าศึกเจนสนามรบ แต่ สําหรั บคนคนหนึ่ งเล่ า
คุณค่ าของเขาควรพิสูจน์ ด้วยวิธีใด?...172

ความไม่เข้ าใจชีวิต สรรพสิ่ง ที่ทําให้ เสกสรรค์ต้องตังคํ
้ าถามเพื่อแสวงหาคําตอบ
อยู่เสมอนัน้ เป็ นภาพของคนที่ไม่เข้ าใจชีวิต แต่เมื่อดําเนินมาถึงชีวิตช่วงวัยชราอัตลักษณ์ดงั กล่าว
กลับไม่ปรากฏอีกต่อไป กลับเกิดอัตลักษณ์คนที่เข้ าใจชีวิตและความเป็ นไปของสรรพสิ่งขึ ้นมาแทน
ชีวิตในช่วงวัยชราเสกสรรค์นํ าเสนออัตลักษณ์คนเข้ าใจตนเอง เข้ าใจชีวิตและ
สรรพสิ่ง โดยแสดงให้ เห็นจากการที่เสกสรรค์นนสามารถวิ
ั้
เคราะห์ และตีแผ่ถึงการกระทําเรื่ องราว
ต่างๆ ในอดีตที่เกิดขึ ้น สามารถเข้ าใจถึงสาเหตุ ที่มาที่ไปที่ทําให้ ตนเองต้ องประสบกับปั ญหาและ
เผชิญกับห้ วงทุกข์มาอย่างยาวนาน ดังเช่นที่เสกสรรค์เข้ าใจว่าชีวิตที่ผ่านมานัน้ ตนเองประสบกับ
ปั ญหาวิกฤตอัตลักษณ์ ยึดมัน่ ในอัตตาและศักดิ ์ ศรี เป็ นเรื่ องสําคัญ ซึ่งเป็ นสาเหตุที่ทําให้ ตนเอง
ประสบกับปั ญหาเรื่อยมา
172

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เพลงเอกภพ, 134.

209

...เป็ นเวลายาวนานเกินสิบปี ที่ผมใช้ ชีวิตเหมือนชนชาติส่วนน้ อยผู้หวงแหนวิถี
ดัง้ เดิม ผมแต่งตัวไม่เหมือนใคร และไม่ชอบพูดคุยกับใครนอกเหนือจากมิตรสหายใกล้ ชิด
กลุม่ เล็กๆ บางครั ้งผมยินดีอยู่อย่างโดดเดี่ยวและพอใจกับมัน ยังไม่ต้องเอ่ยถึงว่าผมพร้ อม
จะเอาเป็ นเอาตายกับผู้คนที่เข้ ามาละเมิดล่วงเกิน...แม้ จะแก้ ปัญหาอัตลักษณ์ ได้ สําเร็ จ
แต่ กลับเป็ นคนละเรื่ องกับการแก้ ปัญหาอัตตา ยิ่งนานวันชีวิตยิ่งมีแต่ คําถามและ
ความเศร้ าโศกหมุนวน ราวกับว่าตัวตนของผมถูกนิยามด้ วยคําถามและห้ วงอารมณ์
เหล่านั ้น...173

การวิเคราะห์และตีแผ่ตนเองออกมาเช่นนีก้ ็แสดงให้ เห็นถึงภาพของคนที่เข้ าใจ
และยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็ นหรือเคยเป็ น ไม่เพียงแต่เข้ าใจตนเองอย่างถ่องแท้ หากเสกสรรค์ยัง
เข้ าใจความเป็ นไปของสรรพสิ่ง แก่นแท้ ของชีวิต คุณค่าที่แท้ จริง ดังปรากฏให้ เห็นผ่านการนําเสนอ
แง่มมุ ความคิดเกี่ยวกับปรัชญา จิตวิญญาณ ที่ตกผลึกจากการพิจารณา วิเคราะห์ และตีความ
สรรพสิ่งรอบตัว ลักษณะเหล่านี ้ล้ วนแต่แสดงให้ เห็นอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ที่เป็ น “คนเข้ าใจชีวิต
และความเป็ นไปของสรรพสิ่ง” เข้ าใจ ยอมรับ และเลิกตังคํ
้ าถามหรือแสวงหาคําตอบให้ กับตนเอง
อีกต่อไป
จะเห็นว่าอัตลักษณ์นักแสวงหาความหมาย ตังคํ
้ าถามและพยายามหาคําตอบ
เกี่ยวกับ สรรพสิ่ง ปรากฏในชีวิตช่วงวัยกลางคน แต่ไม่ปรากฏในชีวิตช่วงวัยชรา ขณะเดียวกัน ก็
ปรากฏอัตลักษณ์คนเข้ าใจตนเอง เข้ าใจชีวิตและสรรพสิ่งขึ ้นมาแทน นั่นแสดงให้ เห็นว่าเมื่อเวลา
เปลี่ยน วัยและประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ ้น ผ่านเรื่ องราวและความผิดพลาดมามากทําให้ เกิดการ
เรียนรู้ซึ่งมีผลให้ เข้ าใจโลกและชีวิตมากขึ ้น ทําให้ อตั ลักษณ์ของเสกสรรค์เกิดการเปลี่ยนแปลง
2.6 คนยึดติดโหยหาอดีต – คนปล่ อยวางและยอมรับปั จจุบัน
คนยึดติดโหยหาอดีต

คนปล่อยวางและยอมรับปั จจุบนั

อัตลักษณ์ ในช่วงชี วิตวัยกลางคนเสกสรรค์ได้ นํ าเสนออัตลักษณ์ คนยึดติดและ
โหยหาอดีตโดยเฉพาะอดีตในช่วงที่ เป็ นนักปฏิวตั ิ ดังจะเห็น ได้ จากการเดิน ทางของเสกสรรค์ที่
มักจะรําลึกความหลังด้ วยการทํากิจกรรมที่ตนเองเคยกระทํา เรี ยกว่าเป็ นการจําลองสถานการณ์
ให้ เหมือนอดีต ไม่ว่าจะเป็ นการเดินขึ ้นเขา การทอดแหหาปลากลางสายนํา้ เชี่ยว หรื อเมื่อได้ พบ
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สายนํา้ แห่งเดียวกับที่เคยใช้ ชีวิตอยู่เมื่อครัง้ เป็ นนักปฏิวตั ิก็ร้ ูสึก เสมือนได้ พบเพื่อนเก่า และต้ อง
สรรหากิจกรรมที่จะกระทําร่วมกับสายนํ ้าเพื่อเป็ นการรือ้ ฟื น้ ความหลัง
นอกจากนําเสนอภาพคนที่ยึดติดกับเรื่ องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในอดีต โหยหา
คืนวัน เพื่อหวังให้ ค วามรู้สึก ดีๆ คืนกลับมาอีก ครัง้ เสกสรรค์ยังนําเสนอภาพคนที่ ยึดติดกับ “วัย
หนุ่ม” ที่เคยแข็งแรง เคยทํากิจกรรมที่สมบุกสมบันได้ มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นการขนสัมภาระเดินขึ ้น
เขาเป็ นระยะทางไกล กระทั่งสามารถทอดแหกลางนํา้ เชี่ ย วได้ แต่เ มื่อเสกสรรค์มีอายุมากขึน้
ร่ างกายไม่แข็ง แรงดุจ เดิม ทํ า ให้ ไ ม่อาจทํ ากิ จ กรรมเช่น นัน้ ได้ อีก ต่อไป ก็ถึง กับ ครํ่ า ครวญกับ
“การจากไปของวัยหนุ่ม” รับไม่ได้ กบั สังขารที่ร่วงโรยของตนเอง
...แต่ ผมจะแก้ ตัวได้ อย่ างไร ในเมื่อที่ผ่านมาหลายปี ผมเคยเป้ของเดินป่ ามากกว่ านี ้
เสียอีก บางครั ้งของบนหลังหนักถึง 20 - 30 กิโล บางทีเวลาขึ ้นที่ชนั ก็เคยเอาเป้ของหญิ ง
สาวมาบวก...มันเป็ นการจากไปของวัยหนุ่ม ผมนึกในใจทุกครัง้ ที่ทรุดตัวลงนัง่ พักเหนื่อย
และถ้ าจะพูดกันอย่างไม่อายก็คือ ผมเดินขึ ้นเขาลูกนี ้เกือบจะไม่ไหว เดินได้ ไม่กี่ก้าวก็ต้อง
หยุด หายใจไม่ทนั แข้ งขาอ่อนระทวยราวม้ วนผ้ า “คืนนี ้เอาแค่ขุมเหมืองก็พอนะ” ผมบอกกับ
ต๋อง หรือขจิต ศิกษมัตด้ วยความรู้ สึกบาดลึกอยู่ภายใน...ต่ อไปนีเ้ ราจะใช้ ชีวิตอย่ างไร
ผมครํ่ าครวญอยู่เงียบๆ ก่ อนม่ อยหลับไป...174

ทัง้ การรํ าลึกความหลัง ความพยายามที่จะหวนคืนกลับสู่ความทรงจํ าเกี่ยวกับ
เรื่ องราวในอดีต ตลอดจนการจํ าลองวิถี ชี วิต หรื อกิ จ กรรมที่ ต นเองได้ เ คยกระทํ าในอดีต เป็ น
อัตลักษณ์ของเสกสรรค์ที่เป็ นคนยึดติดและโหยหาอดีต แต่เมื่อดําเนิน มาถึงชี วิตในช่วงวัย ชรา
อัตลักษณ์ ดงั กล่าวก็ไม่ปรากฏอีกต่อไป ขณะเดียวกัน ก็เกิดอัตลักษณ์คนปล่อยวางและยอมรับ
ปั จจุบนั ขึ ้นมาแทน
ในช่วงชีวิตวัยชราเสกสรรค์นําเสนออัตลักษณ์คนปล่อยวางผ่านภาพตัวแทนของ
คนที่สามารถปล่อยวางตัวตนในอดีตได้ เลิกยึดติดกับนิยามที่ตนเองได้ เคยสร้ างไว้ เมื่อเดินทางพบ
สายนํ ้าที่มีเรื่องราวความทรงจํา ก็เห็นและรับรู้ว่าเป็ นเพียงสายนํา้ เท่านัน้ มิใช่เพื่อนเก่า และมิได้
ตีความใดเพิ่มเติม
...ถามว่าทุกวันนี ้ ผมยังคงเร่ ร่อนไปผนวกความรู้สกึ นึกคิดของตัวเองกับห้ วงนํ ้าอีกหรือไม่?
174

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ทางทากและสายนํา้ เชี่ยว, 22.
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คําตอบคือทั ้งไปและไม่ไป ความหมายคือแม้ ผมจะยังชอบภูมิประเทศที่ประกอบด้ วยนํ ้า
และผ่านไปเยือนเป็ นระยะๆ แต่ ในช่ วงหลังผมได้ แต่ เห็นลําห้ วยเป็ นลําห้ วย และเห็น
ทะเลเป็ นทะเล ไม่ มีอะไรบวกลบเพิ่มเติม...175

นอกจากนัน้ เสกสรรค์ ยังสามารถยอมรับได้ ว่าตนเองเป็ นเพียงชายชราที่ มีอายุ
มากขึ ้น ร่างกายก็ไม่แข็งแรงดังเดิม ไม่ห้าวหาญเด็ดเดี่ยว และดําเนินชีวิตประจําวันอย่างเรียบง่าย
โดยได้ นําเสนอภาพของตนเองที่สขุ ภาพทรุดโทรมและต้ องปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่าง
เคร่งครัด จะเห็นได้ ว่าเสกสรรค์ในวัย ใกล้ 60 ปี กลายเป็ นบุคคลที่เลิกยึดติดกับอดีต ปล่อยวาง
ความทรงจํา เลิกโหยหาเรื่ องราวในอดีต และสามารถยอมรับปั จจุบันของตนเองที่ เป็ นเพียงชาย
ชราร่างกายทรุดโทรมได้ ลักษณะเหล่านี ้เป็ นภาพตัวแทนของคนปล่อยวางและยอมรับปั จจุบนั
จะเห็ น ว่าจากอัต ลัก ษณ์ ค นที่ ยึด ติด และโหยหาอดี ต ที่ ป รากฏในช่ว งชี วิต วัย
กลางคน เมื่อดําเนินมาถึงชีวิตช่วงวัยชรากลับไม่ปรากฏ แต่เกิดอัตลักษณ์คนปล่อยวาง ยอมรับ
และอยู่กบั ปั จจุบนั ขณะขึ ้นมาแทน แสดงเห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไปวัยและประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ ้น
ทําให้ เสกสรรค์เข้ าใจชีวิต มีส่วนส่งผลให้ อตั ลักษณ์ เกิดการเปลี่ยนแปลงในลัก ษณะที่แตกต่าง
ตรงข้ ามกันเช่นนี ้ได้
ความเลื่อนไหลของอัตลักษณ์เสกสรรค์ที่ปรากฏในเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวติ
ทัง้ 6 ลักษณะดังที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น แสดงให้ เห็นถึงลักษณะของอัตลักษณ์ที่สามารถดํารงอยู่และ
เปลี่ย นแปลงได้ เมื่อ ปั จ จัย ด้ านเวลาและบริ บ ทของเหตุก ารณ์ เ ปลี่ย นแปลงไปก็ ย่อมมีผลต่อ
อัต ลัก ษณ์ ที่ เ สกสรรค์ เ ลื อ กจะยึด โยง ดัง นัน้ อัต ลัก ษณ์ ที่ ป รากฏต่า งช่ ว งวัย ของชี วิ ต จึ ง อาจ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่แตกต่างอย่างตรงข้ ามกันได้
การประกาศอัตลัก ษณ์ ของ “เสกสรรค์ ประเสริ ฐ กุล” แต่ละช่วงของชี วิตทัง้ 4 ช่วง คือ
อัตลัก ษณ์ใ นช่วงวัยเด็ก อัตลัก ษณ์ในช่วงวัยหนุ่ม อัตลัก ษณ์ในช่วงวัยกลางคน และอัตลักษณ์
ในช่วงวัยชรา ทําให้ สามารถรับรู้ความเป็ นเสกสรรค์ด้านต่างๆ ในทุกช่วงของชีวิตเท่าที่เสกสรรค์
ต้ องการให้ รับรู้และเลือกมานําเสนอ การพิจารณาอัตลักษณ์แต่ละช่วงเช่นนีน้ อกจากจะทําให้ เห็น
พัฒนาการอัตลักษณ์ของเสกสรรค์แล้ ว ยังเห็นความเลื่อนไหลของอัตลักษณ์ที่เกิดขึ ้นและดํารงอยู่
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่เมื่อมีอตั ลักษณ์ใหม่มาแทนที่ อัตลักษณ์เก่าก็จะไม่ปรากฏอีกต่อไป ซึ่งใน
175

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วันที่ถอดหมวก, 60.
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กรณีของเสกสรรค์นนเมื
ั ้ ่อเวลาเปลี่ยน วัยและประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ ้น และบริบทของเหตุการณ์
ที่ตา่ งไปจากเดิมก็สง่ ผลให้ อตั ลักษณ์ของเสกสรรค์เปลี่ยนแปลงตามไปด้ วย
อัตลัก ษณ์ ข องเสกสรรค์ ใ นเรื่ อ งเล่าจากประสบการณ์ ชี วิ ตจึง เป็ นการประกอบสร้ าง
เสกสรรค์ เลือกมานํ าเสนอเท่าที่ ต้ องการให้ ผ้ อู ื่น รับรู้ เกี่ ย วกับตนเอง และอัตลัก ษณ์ ยัง มีความ
เลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงได้ ตามปั จจัยด้ านเวลาและบริบทของเหตุการณ์

บทที่ 5
การใช้ วรรณกรรมเพื่อสร้ างอัตลักษณ์
วรรณกรรมเป็ นการสื่อสารจากผู้เขียนไปยังผู้อ่านซึ่งเป็ นการสื่อสารทางเดียว ผู้อ่านเป็ น
เพียงผู้รับสารไม่สามารถตอบโต้ ผ้ เู ขียนกลับมาได้ ดังนัน้ เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุลจึงมีอิสระในการ
ถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการนําเสนอในเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของตนเองได้ อย่างเต็มที่ อีกทัง้ ยัง
ใช้ พืน้ ที่เ รื่ องเล่าถ่ายทอดเรื่ องราวที่ ห ากเป็ นในบริ บทสัง คมจริ งก็อาจไม่สามารถทํ าเช่น นัน้ ได้
เสกสรรค์จึงใช้ เ รื่ องเล่าจากประสบการณ์ชีวิ ตเป็ นพื น้ ที่ใ นการสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์ ของ
ตนเองให้ สงั คมได้ รับรู้ ไม่เพียงแต่นําเสนออัตลักษณ์ที่แท้ จริงและถูกต้ องเท่านัน้ แต่ขณะเดียวกันก็
ยังเป็ นการชี ้แจง แก้ ไข กระทัง่ ตอบโต้ ความเข้ าใจผิดที่สงั คมมีตอ่ เสกสรรค์ด้วย
การจะทําให้ ผ้ อู า่ นหรือสังคมเชื่อและยอมรับอัตลักษณ์ที่นําเสนอได้ นนั ้ ก็จําเป็ นต้ องระดม
กลวิธีตา่ งๆ มาใช้ เพื่อให้ บรรลุจดุ มุง่ หมายดังกล่าว ผู้วิจยั จะแยกพิจารณาเป็ น 2 ประเด็น ดังนี ้
1. กลวิธีที่ใช้ ประกอบสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์
2. การใช้ วรรณกรรมเป็ นสื่อประชาสัมพันธ์ตนเอง
1. กลวิธีท่ ใี ช้ ประกอบสร้ างอัตลักษณ์
การประกอบสร้ างอัตลักษณ์ ผ่านการสร้ างภาพตัวแทนในเรื่ องเล่านัน้ เสกสรรค์ต้ องใช้
กลวิธีหลายชนิดประกอบกันเพื่อทําให้ อตั ลักษณ์ดงั กล่าวเป็ นที่ป รากฏชัดเจน และเด่นชัดเพีย ง
พอที่จะทําให้ ผ้ อู า่ นสามารถรับรู้ คล้ อยตาม กระทัง่ สามารถยอมรับอัตลักษณ์ที่นําเสนอได้ กลวิธีที่
เสกสรรค์เลือกนํามาใช้ มีดงั ต่อไปนี ้
1.1 องค์ประกอบวรรณกรรม
1.2 การใช้ ภาษา
1.3 การใช้ กลวิธีวรรณศิลป์
1.4 การสร้ างคูต่ รงข้ าม
1.5 การอธิบายและให้ เหตุผล
1.1 องค์ ประกอบวรรณกรรม
แม้ เรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตจะมิใช่งานในเชิงบันเทิงคดี
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ประสบการณ์ เหตุการณ์บางช่วงที่เกิดขึ ้นมาเล่าก็เสมือนเป็ นการเล่า “ชีวิตของตัวละคร” เช่นกัน
ดังนัน้ องค์ประกอบทางวรรณกรรมของเรื่ องเล่าจากประสบการณ์ ชีวิต จึงมีส่วนสําคัญต่อการ
นํ า เสนอเรื่ อ งราวชี วิ ต ซึ่ ง จะมี ผ ลต่ อ การสร้ างและนํ า เสนออัต ลัก ษณ์ ข องเสกสรรค์ ด้ วย
องค์ประกอบวรรณกรรมที่มีสว่ นสําคัญต่อการสร้ างอัตลักษณ์ในเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิต มี
ดังต่อไปนี ้
1.1.1 โครงเรื่อง
1.1.2 ฉาก
1.1.3 ผู้เล่าเรื่อง ตัวละคร มุมมองในการเล่าเรื่อง
1.1.1 โครงเรื่อง
โครงเรื่อง (Plot) คือ การสืบเนื่องของลําดับเหตุการณ์ และความเป็ นเหตุเป็ นผล
ของแต่ละเหตุการณ์ รวมไปถึงเรื่องเล่าที่อาจไม่มีเหตุการณ์ แต่มีเพียงความคิดคํานึงของตัวละคร
ต่อเรื่ องราวต่างๆ เท่านัน้ ก็ถื อว่าความคิดดังกล่าวเป็ นโครงเรื่ องเช่น กัน 1 ในกรณี ที่ ไม่ปรากฏ
เหตุการณ์เช่นนีเ้ นื่องจากเรื่ องเล่าดังกล่าวเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับความคิดหรื อความรู้ ดังนัน้ ก็จ ะ
พิจารณาเรื่องการเรียงลําดับความคิดว่าเริ่มต้ น ดําเนินเรื่อง และจบเรื่องอย่างไร2
เรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์มีทงประเภทที
ั้
่นําเสนอเหตุการณ์และ
นําเสนอความคิดคํานึง หากพิจารณาโครงเรื่องของเรื่องเล่าของเสกสรรค์ทงั ้ 11 เล่ม พบว่ามีโครง
เรื่อง 3 ประเภท ได้ แก่
1.1.1.1 โครงเรื่องของเรื่องเล่าที่มีเหตุการณ์
1.1.1.2 โครงเรื่องของเรื่องเล่าที่มีแต่ความคิด
1.1.1.3 โครงเรื่องของเรื่องเล่าที่มีทงเหตุ
ั ้ การณ์และความคิด
1.1.1.1 โครงเรื่องของเรื่องเล่ าที่มีเหตุการณ์
เรื่ องเล่าที่มีเหตุก ารณ์คือเรื่ องเล่าที่มีการกระทําของเสกสรรค์ในบริ บ ท
และเหตุการณ์ตา่ งๆ มีการปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นหรือสิ่งรอบตัว สามารถบอกได้ วา่ เสกสรรค์ทําอะไร ที่
ไหน อย่างไร กับใคร เป็ นโครงเรื่องที่ใช้ สําหรับนําเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับประวัติชีวิต และเรื่ องราว
1

อิ ร าวดี ไตลั ง คะ, ศาสตร์ และศิ ล ป์ แห่ งการเล่ าเรื่ อง, พิ ม พ์ ค รั ้ง ที่ 2 (กรุ ง เทพฯ: สํ า นั ก พิ ม พ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2546), 20.
2

วิภา กงกะนันทน์, วรรณคดีศกึ ษา, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2533), 87.
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จากการเดินทาง การใช้ ชีวิตกลางแจ้ ง เมื่อพิจารณาการเรียงลําดับเหตุการณ์ในโครงเรื่องประเภทนี ้
พบว่ามี 2 ลักษณะ คือ การเล่าเรื่องตามลําดับเวลา และการเล่าเรื่องสลับลําดับเวลา
การเล่าเรื่องตามลําดับเวลา
โครงเรื่องประเภทนี ้จะนําเสนอเรื่องราวเหตุการณ์ไปตามลําดับเวลา เริ่ ม
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นก่อนไล่เรียงไปตามลําดับจนจบ3 ซึ่งมีทงเหตุ
ั ้ การณ์ในอดีตและเหตุการณ์ใน
ปั จจุบนั ใช้ นําเสนอเหตุการณ์ที่ทําให้ ทราบถึงประวัติชีวิตของเสกสรรค์แต่ละช่วง เช่น เหตุการณ์
“14 ตุลา” เสกสรรค์จะถ่ายทอดเหตุก ารณ์ ดงั กล่าวตามลําดับเวลาที่ เกิดขึ ้นจริ ง โดยเริ่ มตังแต่
้
การเคลื่อนขบวนผูช้ ุมนุมออกจากมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเวลาเที่ยงวัน – ความวุ่นวาย ความ
เข้าใจผิ ดในด้านการสื่อสารที่เกิ ดขึ้น – การเตรี ยมการเคลื่อนมวลชนเพื่อหาทางหลบหากเกิ ดการ
สลายการชุมนุมในช่วงกลางดึก – การเจรจาปรับความเข้าใจระหว่างเสกสรรค์กบั เจ้าหน้าที่ของรัฐ
– การประกาศสลายการชุมนุม – ประชาชนแยกย้ายกลับบ้าน เหตุการณ์ดงั กล่าวนําเสนอไล่เรี ยง
ไปตามลําดับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ตงแต่
ั ้ ช่วงเที่ยงวัน กลางคืน ไปจนถึงกลางดึกหรือรุ่งเช้ า
ทํ านองเดี ย วกับ การนํ าเสนอประวัติ ชี วิ ตช่ วงที่ เ ป็ นเด็ก วัด เสกสรรค์
นําเสนอเหตุการณ์ตงแต่
ั ้ การเริ่ มต้นไปอยู่ที่วดั กับตาที่บวชเป็ นพระ – กิ จวัตรประจํ าวันขณะอยู่ที่
วัด เช่น การออกเดิ นบิ ณฑบาตกับหลวงตา การนอนเฝ้ าโบสถ์ การตี ระฆัง เป็ นต้น – จนกระทัง่
เมื่อเสกสรรค์เริ่ มเข้าสู่วยั รุ่นจึงได้เริ่ มห่างจากวัด – ในที่สดุ ก็กลับมาอยู่บ้านอย่างถาวร เหตุการณ์
ช่วงที่เป็ นเด็กวัดของเสกสรรค์นําเสนอไล่เรียงไปตามลําดับเวลา ตังแต่
้ เริ่มเข้ ามาใช้ ชีวิตเป็ นเด็กวัด
ดําเนินไปจนกระทัง่ ห่างจากวัดและกลับมาอยู่บ้านเช่นเดิม
โครงเรื่องของเรื่องเล่าที่มีเหตุการณ์ซึ่งเล่าเรื่ องตามลําดับเวลานอกจาก
จะใช้ นําเสนอเรื่องราวที่เป็ นประวัติชีวิตของเสกสรรค์แล้ ว ยังใช้ นําเสนอเหตุการณ์การเดินทางและ
การใช้ ชีวิตกลางแจ้ ง เช่น การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา เสกสรรค์นําเสนอเหตุการณ์
การเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ในประเทศกัมพูชา เริ่มตังแต่
้ การนัง่ รถเข้าไปยังบริ เวณปราสาทนครวัด –
บันทึกความคิ ดซึ่งทัง้ ที่ได้รับข้อมูลจากผูน้ ําเที่ยว และความคิ ดของเสกสรรค์เองที่มีต่อสถานที่แห่ง
นัน้ รวมถึ งความคิ ดที่เ กิ ดขึ้น สื บเนื่องกัน – การเข้าชมปราสาทนครธมในวัน ต่อมา ซึ่ งก็บ ันทึ ก
ข้อมูลและความคิ ดต่อสถานที่ดังกล่าวเช่ นเดี ย วกัน – การกลับมายังที่พักก่อนจะเดิ นทางกลับ
3
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ประเทศไทย จะเห็นว่าเสกสรรค์นําเสนอเหตุการณ์ไล่เรี ยงไปตามลําดับเวลา ตังแต่
้ เดินทางมาถึง
ประเทศกัมพูชาจนกระทัง่ เดินทางกลับประเทศไทย และนําเสนอตามลําดับสถานที่ที่ได้ เข้ าชม
ทํานองเดียวกันกับการนําเสนอเหตุการณ์การทํากิจกรรมกลางแจ้ งของ
เสกสรรค์ ที่ นํ า เสนอตามลํ า ดับ เวลา เช่ น การตกปลาที่ ส ระนํ า้ ในไร่ ข้ าวโพด คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยคอร์ แนลล์ เสกสรรค์นําเสนอเหตุการณ์ดงั กล่าวเริ่ มตังแต่
้ การเข้าไปยังแหล่งนํ้า –
การลงมือสํารวจและเตรี ยมสถานที่ – การลงมือตกปลา โดยนําเสนอขัน้ ตอนการตกปลาเริ่ มจาก
การเตรี ยมเหยื่อ วางเบ็ด ความผิ ดพลาดเรื่ องเหยื่อที่ใช้จนต้องขับรถเพื่อไปเปลี่ยนเหยื่อในเมื อง
การกลับมาตกใหม่ – จนในที่สดุ ก็ตกปลาได้สําเร็ จ จะเห็นว่าเสกสรรค์นําเสนอเหตุการณ์การตก
ปลาไล่เรี ยงไปตามเหตุการณ์และขันตอนของการตกปลา
้
ตังแต่
้ การเดินทาง การเตรี ยมสถานที่
และอุปกรณ์ การลงมือตกปลาจนเลิกกิจกรรมดังกล่าว และนําเสนอตามลําดับเวลาตังแต่
้ เริ่ มตก
ปลาจนเลิกคือตังแต่
้ เวลาเที่ยงวันจึงถึงเวลาห้ าโมงเย็น
การเล่าเรื่องสลับลําดับเวลา
โครงเรื่ องประเภทนีจ้ ะไม่นําเสนอเรี ยงตามลําดับเวลาและเหตุการณ์ ที่
เกิดขึ ้น แต่จะสลับลําดับเวลาซึ่งจะปรากฏ 2 ลักษณะ คือ การเล่าเรื่ องย้ อนหลัง และการเปิ ดเรื่ อง
ด้ วยเหตุการณ์ ที่ อยู่ระหว่างตอนต้ น และตอนจบ โครงเรื่ องที่ เ ล่าเรื่ องสลับ ลําดับเวลาเช่น นี ใ้ ช้
นําเสนอเรื่องราวประวัติชีวิต และเหตุการณ์จากการเดินทางการทํากิจกรรมกลางแจ้ งของเสกสรรค์
การเล่าเรื่องย้ อนหลัง คือการเล่าเรื่องที่เมื่อเริ่ มเรื่ องนัน้ เหตุการณ์สําคัญ
ในเรื่ องได้ ยุติลงไปแล้ ว หากใช้ สัญ ลัก ษณ์ เ ป็ นตัว เลขเรี ย งลําดับ เหตุก ารณ์ ก็จ ะนํ าเสนอโดย
เรียงลําดับ “4 – 3 – 2 – 1” หรื อ “4 – 1 – 2 – 3”4 เช่นการนําเสนอเรื่ องราวความสัมพันธ์ระหว่าง
เสกสรรค์กบั ลูกชายผ่านการทํากิจกรรมกลางแจ้ งร่วมกัน เป็ นเหตุการณ์ที่เสกสรรค์พาลูกชายไปตก
ปลาเพื่อให้ ได้ เรียนรู้ชีวิตก่อนที่ลกู ชายจะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ เสกสรรค์ เริ่ มเล่าโดยนํา
เหตุการณ์ ที่ไปส่งลูกชายที่สนามบิ นซึ่งเป็ นเหตุการณ์ สดุ ท้ายของเรื่องราวนี้มากล่าวถึงไว้ตอนต้น จากนั้น จึ งนํ าเสนอเหตุก ารณ์ ที่พาลู ก ชายไปตกปลาเพื่อสอนชี วิต โดยเริ่ มตั้งแต่ก ารเดิ น ทาง
บทสนทนาและการให้ข้อมูลระหว่างเดิ น ทาง – การตกปลา – บทสนทนาระหว่างเสกสรรค์ กับ
ลูกชายขณะดูพระอาทิ ตย์ตกดิ น จะเห็นว่าเสกสรรค์เล่าเรื่ องราวดังกล่าวสลับลําดับเวลา โดยนํา
4
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เหตุการณ์สดุ ท้ ายมากล่าวถึงไว้ ตอนต้ น จากนันจึ
้ งเริ่มเล่าตามลําดับไปจนจบ หากเรี ยงลําดับเป็ น
ตัวเลขก็จะเป็ นการนําเสนอเหตุการณ์ในลักษณะ “4 – 1 – 2 – 3”
การเปิ ดเรื่ องด้ วยเหตุก ารณ์ ที่อยู่ระหว่างตอนต้ น และตอนจบ คือการ
เริ่มต้ นเล่าเรื่องด้ วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นระหว่างเหตุการณ์ตอนต้ นและตอนจบของเรื่ อง จากนัน้ จึง
เล่าย้ อนหลังเพื่อเติมเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นก่อน แล้ วดําเนินเรื่องต่อไปตามลําดับเวลาจนจบเรื่อง5 เช่น
การนําเสนอเรื่องราวการชุมนุม “14 ตุลา” ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสกสรรค์เริ่ มเล่าจาก
เหตุการณ์ ที่ตนเองเป็ นตัวแทนของมหาวิ ทยาลัยเข้าประชุมกับศูนย์นิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็ นเหตุการณ์
ที่เ สกสรรค์ เ ป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการชุ มนุม ไปเรี ยบร้ อ ยแล้ว – จากนั้น จึ ง ย้อ นกลับ มานํ า เสนอ
เหตุการณ์ แรกเริ่ มที่ทําให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการชุมนุมครั้งนี้ คื อรุ่นน้องเข้ามาขอร้องให้เสกสรรค์
เป็ นตัวแทนของธรรมศาสตร์ ลงสมัครเป็ นเลขานุการศูนย์ นิสิตนักศึกษา ซึ่ งเป็ นเรื่ องราวที่เกิ ดขึ้น
ก่อนการประชุม – จากนัน้ จึงนําเสนอเหตุการณ์ ที่เกิ ดต่อจากการประชุม ได้แก่ รายละเอี ยดต่างๆ
เกี่ยวกับการดําเนิ นการจัดการชุมนุมภายในมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ในแต่ละวันไล่ เรี ยงกันไป
จนกระทัง่ เคลื่อนมวลชนออกจากมหาวิ ทยาลัยในเวลาเที่ยงวัน วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2516 จะ
เห็นว่าเสกสรรค์เล่าเหตุการณ์สลับลําดับเวลา โดยนําเหตุการณ์ตอนกลางมากล่าวถึงก่อน จากนัน้
จึงเริ่มเล่าตังแต่
้ เหตุการณ์แรก ตามด้ วยเหตุการณ์ตอ่ จากที่นํามากล่าวถึงตอนต้ น ไล่เรียงไปจนจบ
เรื่องราว หากเรียงลําดับเป็ นตัวเลขก็จะเป็ นการนําเสนอเหตุการณ์ในลักษณะ “2 – 1 – 3 – 4”
จากการศึกษาโครงเรื่องของเรื่องเล่าที่มีเหตุการณ์ทงหมดพบว่
ั้
าเรื่ องเล่า
จากประสบการณ์ชีวิตประเภทที่มีเหตุการณ์มกั จะใช้ โครงเรื่ องที่เรี ยงลําดับเหตุการณ์ตามลําดับ
เวลามากที่ สดุ คือ นําเสนอเหตุก ารณ์ ตงแต่
ั ้ เ ริ่ มต้ นไล่ไปจนกระทั่งจบเหตุก ารณ์ ตามเวลาและ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นก่อนหลัง ขณะที่โครงเรื่องประเภทสลับลําดับเวลานันมี
้ ปรากฏไม่มากนัก อีกทัง้
เหตุการณ์ที่สลับนํามากล่าวเป็ นลําดับแรกนันก็
้ เป็ นเพียงเหตุการณ์สนๆ
ั ้ ก่อนจะนําเสนอไล่เรียงไป
ตามลําดับเวลาและเหตุการณ์ รูปแบบโครงเรื่ องประเภทสลับลําดับเวลาดังกล่าวจึงน่าจะมีเพื่อ
ดึงดูดความสนใจในแง่ของการเปิ ดเรื่ อง มากกว่าจะมีผลต่อการนํา เสนอเรื่ องราวหรื อการสร้ าง
อัตลักษณ์ของเสกสรรค์
ขณะที่เมื่อพิจารณาโครงเรื่องที่เรียงตามลําดับเวลาซึ่งใช้ ในเรื่ องเล่าจาก
ประสบการณ์ ชีวิตเป็ นส่วนใหญ่ นนั ้ มักจะใช้ สําหรับนํ าเสนอเรื่ องราวเกี่ ยวกับ ประวัติชีวิต การ
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เดิ น ทาง และการทํ า กิ จ กรรมกลางแจ้ งของเสกสรรค์ ซึ่ ง เป็ นเรื่ อ งราวที่ มี ก ารกระทํ า และมี
รายละเอีย ดค่อนข้ า งมาก ดังนัน้ การนํ า เสนอเหตุก ารณ์ โ ดยเรี ยงตามลํ าดับเวลาจึ งมี ค วาม
เหมาะสม เนื่องจากทําให้ สามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นได้ อย่างชัดเจน ผู้อา่ นสามารถลําดับ
เหตุการณ์และติดตามเรื่องราวได้ ง่าย นอกจากนันการใช้
้
โครงเรื่ องที่เรี ยงตามลําดับเวลาก็ยังช่วย
ให้ รับ รู้ อัต ลัก ษณ์ ของเสกสรรค์จ ากเรื่ องราวชี วิ ต และกิ จ กรรมต่างๆ ได้ ง่า ยขึน้ เนื่ อ งจากไม่มี
อุปสรรคหรือความยุ่งยากจากการลําดับเหตุการณ์
1.1.1.2 โครงเรื่องของเรื่องเล่ าที่มีแต่ ความคิด
เรื่องเล่าที่มีแต่ความคิด คือเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตที่มีแต่ห้วงคิด
คํานึงของเสกสรรค์เพียงอย่างเดียว ไม่มีเหตุการณ์ที่แสดงถึงการกระทําของเสกสรรค์ โครงเรื่ อง
ประเภทนี ้ใช้ สําหรับนําเสนอเรื่องราวที่เป็ นทัศนะต่อประเด็นต่างๆ เช่น ธรรมชาติ ศิลปะ การเมือง
เป็ นต้ น แง่มมุ ความคิดเกี่ยวกับประเด็นทางจิตวิญญาณ และทัศนะที่มีต่อตนเองซึ่งเกิดจากการ
ทบทวน วิเ คราะห์ ชี วิต และการวิเ คราะห์ ความคิดที่ ป รากฏในผลงานวรรณกรรมของตนเอง
โครงเรื่ องของเรื่ องเล่าที่ มีแต่ความคิดปรากฏ 3 ลัก ษณะ ได้ แก่ การนํ าเสนอความคิดโดยไม่
เปรียบเทียบ การนําเสนอความคิดโดยเชื่อมโยงกับ ธรรมชาติ และการนําเสนอความคิดจากการ
วิเคราะห์วรรณกรรมตนเอง
การนําเสนอความคิดโดยไม่เปรียบเทียบ
โครงเรื่ องที่นํ าเสนอความคิดโดยไม่เปรี ย บเที ยบ คือ นํ าเสนอทัศนะที่
เสกสรรค์มีต่อประเด็นต่างๆ ทัศนะที่มีต่อตนเองจากการพิจารณาการกระทําในอดีต แง่มมุ ทาง
ความคิดเกี่ยวกับชีวิต ปรัชญา จิตวิญญาณ เสกสรรค์ถ่ายทอดความคิดเหล่านัน้ เพียงอย่างเดียว
โดยไม่เปรียบเทียบหรือเชื่อมโยง เช่น การทบทวนชีวิตที่ผา่ นมาของตนเองเพื่อทําความเข้ าใจเรื่ อง
ความไม่ยงั่ ยืนของชีวิต
...ปี นี ้ผมอายุย่างห้ าสิบเจ็ด ร้ องไห้ ไม่เป็ นมาพักใหญ่จนแทบสรุปว่าตัวเองหากไม่ปลงตกกับ
ชีวิตก็คงดื ้อด้ านไม่ร้ ูสกึ รู้ สากับทุกข์โศกทั ้งปวง ทว่าเป็ นเช่นใดไม่แจ้ ง วันนั ้น วันที่ฝนตกหนัก
เป็ นครั ้งแรกๆ ของฤดู ผมพลันตกเป็ นเชลยของอารมณ์เศร้ าอย่างไม่ทนั รู้เนื ้อรู้ ตวั มันเริ่มต้ น
ด้ วยการนึกถึงผู้คนที่จากไป แม่ พ่อ และเพื่อนสนิทจํานวนหนึง่ ...ถามว่า แล้ วทําไมผมยัง
เสียใจอะไรอีกเวลานึกถึงผู้จากไปทั ้งปวง คําตอบคือ วันนั ้นผมไม่เพียงนึกถึงพวกเขา หากยัง
นึกต่อไปอีกด้ วยว่าชีวิตคนแท้ จริ งแล้ วอาจมีเพียงแค่นี ้ ใช่ ผมหมายถึงว่าเกิดมา ตายไป ถูก

219

คนที่ยงั ไม่ตายจําได้ สกั พักหนึง่ จากนั ้นคนที่ยงั ไม่เกิดก็จะหลัง่ ไหลมาแทนที่ ส่วนใหญ่ไม่ร้ ู
และไม่อยากรู้ ว่าก่อนหน้ านี ้เคยมีใครเกิดมาบ้ าง...6

เสกสรรค์นําเสนอความคิดดังกล่าวโดยเล่าชีวิตในอดีตและความคิดที่
สืบเนื่องจากการคิดทบทวน ถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในความคิดออกมาโดยไม่เชื่อมโยงหรื อเปรี ยบเทียบ
เพื่อขับเน้ นความคิดเหล่านัน้
การนําเสนอความคิดโดยเชื่อมโยงกับธรรมชาติ
โครงเรื่ องที่ นํ าเสนอความคิดโดยเชื่ อมโยงกับธรรมชาติและสรรพสิ่ ง
รอบตัวมักเป็ นความคิด แง่คิดเกี่ ยวกับชี วิต แง่มุมทางปรัช ญาจิ ตวิญ ญาณ ซึ่งเกิดขึ ้นจากการ
พิจารณา วิเคราะห์ และตีความสรรพสิ่งในธรรมชาติ สิ่งรอบตัวที่พบเห็นขณะเดินทางเพื่อนําไปสู่
ความเข้ าใจชีวิต โดยจะปรากฏสิ่งที่นํามาเป็ นตัวเชื่อมโยงด้ วยเสมอ เช่น การนําเสนอแง่คิดชีวิต
เกี่ยวกับการฝ่ าเผชิญอุปสรรคความโหดร้ ายในชีวิต เชื่อมโยงเปรียบเทียบคูไ่ ปกับความเป็ นไปของ
ธรรมชาติ
...ฉะนั ้นต่อให้ ถกู เฆี่ยนตีจากชะตากรรม ต่อให้ บอบชํ ้าจากการไถ่บาป ยังดีกว่าชี วิตที่เรี ยบ
ราบด้ วยความระย่อท้ อถอย ดีกว่าชีวิตที่รอคอยให้ ทุกอย่างเอื ้ออํานวย แล้ วความงามแห่ง
เธอจะปรากฏ ดังริ ว้ ลายบนหินผาที่แกะสลักโดยเกลียวคลื่นอันปราศจากเจตนา แต่
ได้ มาด้ วยความกล้ าผ่ านเผชิญ เธอจะเป็ นดังมหาบรรพตในสายลม แม้ จะเต็มไป
ด้ วยฤดูเก่ าทับถม นั่ นคือที่ผลิงอกแห่ งมหาพฤกษา เหมือนเทวีแห่ งเวลาที่พร้ อมฆ่ า
วันวานเพื่อวันนี ้ เช่นนั ้นเอง ในป่ าใหญ่ เรื่ องราวความหลังล้ วนซุกซ่ อนอยู่บนผิวพืน้
ดินก้ อนหนึ่งอาจมีส่วนผสมของดอกไม้ จากหนาวที่แล้ ว ไม้ สูงงอกรากจากเมล็ด
พันธุ์ของสิบปี ก่ อน กรวดก้ อนหนึ่งอาจมาจากผาสูงที่เป็ นมงกุฎแห่ งเทือกเขา แม้ แต่
ลําธารน้ อยก็นับเป็ นธิดาแห่ งวสันต์ ท่ ผี ่ านพ้ น ชีวิตคน ใช่หรือไม่ก็แปรเปลีย่ นเติบโตจาก
การสิ ้นสลายของบางสิง่ บางอย่าง...7

เสกสรรค์นําเสนอความคิดเกี่ย วกับการฝ่ าเผชิ ญและผ่านพ้ นอุปสรรค
ความยากลําบากที่ต้องประสบในชีวิต เปรียบเทียบและเชื่อมโยงกับความเป็ นไปในธรรมชาติ ไม่วา่
6

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วันที่ถอดหมวก, 32 – 33.

7

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, บุตรธิดาแห่ งดวงดาว, 72 – 73.
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จะเป็ นหินที่ถูก นํา้ กัดเซาะเป็ นรอยร่องแต่ก็เป็ นเครื่ องยืนยันถึงความกล้ าหาญเผชิญกับสายนํ า้
ก้ อนดินที่เกิดขึ ้นจากส่วนซากของดอกไม้ เป็ นหลักฐานของการแปรเปลี่ยนจากความดับสูญของสิ่ง
หนึ่งสูก่ ารก่อเกิดของสิ่งใหม่ซึ่งแสดงถึงวัฏจักรของชีวิต เสกสรรค์เทียบเคียงลักษณะที่เชื่อมโยงกัน
ดังกล่าวระหว่างธรรมชาติกบั ชีวิตควบคูก่ นั ไป
...คนเราอาศัยกระจกเงาส่องให้ ร้ ูจักเรือนร่ างหน้ าตา สรรพสิง่ บนเส้ นทางก็เป็ นดัง่ กระจกเงา
ส่องสะท้ อนให้ เห็นแง่มมุ ของชีวิต
ขึ ้นอยู่กบั ว่าเรารู้จักอ่านความหมายของมันมากน้ อย
เพียงใด รอบข้ างมีคําสอน รอบตัวมีคําเตือน เพราะฉะนั ้นมิว่าเดินทางใกล้ ไกลล้ วนให้
ความหมายในการเรียนรู้...เห็นเรื อน้ อยร่ อนโล้ อยู่กลางลมคลื่น บางทีอาจมองเห็น
ลีลาการเคลื่อนตัวของชีวิตยามผจญคลื่นลม เรื อกับคลื่นเผชิญหน้ าขัดแย้ ง แต่
จังหวะเลื่อนของเรื อกับจังหวะเคลื่อนของคลื่นกลับสอดคล้ องราวเป็ นส่ วนหนึ่งของ
กันและกัน ชีวิต หากไม่อาศัยแรงส่งจากอุปสรรคไหนเลยจะก้าวไกล ในทางกลับกัน ยาม
จอดเรื อควรฝากไว้ ในที่น่ ิงสงัดเฉกเช่ นผู้คนควรมีมุมสงบไว้ พักใจคลายร่ าง เรื อที่ผูก
ไว้ กลางกระแสลมมีโอกาสพลิกควํ่าฉันใด ชีวิตทีพ่ กั ผ่อนไม่เลือกทีย่ ่อมมีโอกาสอับปาง
ฉับพลันฉันนัน้ ...8

จากตัวบทข้ างต้ น เสกสรรค์นํ าเสนอแง่คิดชี วิตเกี่ ย วกับการฝ่ าเผชิ ญ
อุปสรรคในชีวิตและการพักใจหาความสงบให้ กบั ชีวิต โดยเปรียบเทียบเชื่อมโยงกับสิ่งที่พบเห็นเช่น
เรื อที่ ลอยลํากลางสายนํ า้ และเที ย บเคีย งสลับ กัน ไปจนจบ จะเห็น ได้ ว่าโครงเรื่ องที่ นํ าเสนอ
ความคิดโดยเปรียบเทียบเชื่อมโยงกับธรรมชาตินนั ้ เป็ นการนําธรรมชาติหรื อสิ่งธรรมดาที่พบเห็น
รอบตัวมาพิจารณาเชื่อมโยงกับชีวิต โดยจะวิเคราะห์ ตีความ แล้ วสกัดเป็ นแง่มมุ ความคิดออกมา
ซึ่งจะมีธรรมชาติหรือสิ่งรอบตัวที่นํามาเชื่อมโยงปรากฏควบคูไ่ ปโดยตลอดกับการนําเสนอความคิด
การนําเสนอความคิดจากการวิเคราะห์วรรณกรรมตนเอง
โครงเรื่ องประเภทนี เ้ ป็ นการนํ า เสนอความคิดที่ ได้ จ ากการวิเ คราะห์
พิจารณางานเขียนที่ผ่านมาของตนเอง ทัง้ ความคิดต่อประเด็นต่างๆ และความคิดที่มีต่อตนเอง
เหตุที่นํ าผลงานของตนเองมาวิเคราะห์นัน้ เนื่องจากเสกสรรค์มกั จะถ่ายทอดเรื่ องราวจากชีวิต
รวมถึงความคิด ณ ช่วงขณะนัน้ ของตนเองลงไปในผลงานด้ วย จึงสามารถสกัดความคิดของ
เสกสรรค์จากงานเขียนที่ผา่ นมาได้ ซึ่งการนําผลงานตนเองมาวิเคราะห์ก็จะปรากฏตัวบทของงาน
8

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ผ่ านพบไม่ ผูกพัน, 40 – 42.
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ดังกล่าวควบคูไ่ ปกับการนําเสนอความคิดอยู่เสมอ กล่าวได้ ว่าเป็ นการนําตัวบทมาเป็ นทัง้ ข้ อมูล
หลักใน การวิเคราะห์ความคิด และเป็ นการสนับสนุนเรื่องราวความคิดที่กําลังนําเสนอ โครงเรื่ องที่
นําเสนอความคิดจากการวิเคราะห์วรรณกรรมตนเอง ดังเช่นที่ปรากฏในตัวบทต่อไปนี ้
...ถามว่าทําอย่างไรคนเราจึงจะข้ ามพ้ นตัวตนได้ ต่อเรื่องนี ้แม้ ผมจะรู้ไม่มากแต่ก็พอนึกออก
ว่าอย่างน้ อยมีอบุ ายอย่างหนึ่งคือ คงต้ องฝึ กคิดอะไรให้ พ้นเรื่องส่วนตัวบ้ าง ‘ถ้าเราขยาย
กรอบคิ ดให้กว้างออกไปเรื ่อยๆ ท้ายทีส่ ุดมันจะครอบคลุมพืน้ ทีข่ นาดไหนและกาลเวลาที ่
ยาวนานเพียงใด จากนัน้ เราจะมีข้อสรุปเกี ่ยวกับโลกและชีวิตว่าอย่างไร นึกไปนึกมาอยู่พกั
ใหญ่ผมก็พบว่า อันทีจ่ ริ งการมองโลกจากมุมกว้างสุดเท่ากับการไม่มีกรอบจํ ากัดในทาง
ความคิ ดนัน่ เอง...มีแต่ในภาพใหญ่ในระดับนีเ้ ท่านัน้ เราจึงจะเห็นความเป็ นอนิ จจัง และ
อนัตตาของสรรพสิ่ ง’ (ลําแดดเหนือม่านฝน) จะว่าไปที่ผมใช้ คําว่ากรอบคิดอาจจะไม่ค่อย
ตรงจุดเท่าใด คําว่าสํานึกน่าจะถูกต้ องกว่า ยิ่งไปกว่านั ้นคงต้ องขออนุญาตแถมว่ า การมี
สํานึกกว้ างไกลเห็น ไปถึงจักรวาลนั ้น ไม่ได้ หมายความว่าจะต้ องแหงนหน้ าสังเกตวงโคจร
ของเดือนดาวอยู่ตลอด หากหมายถึงมองเห็นความสัมพันธ์ ระหว่างสรรพสิง่ ซึง่ อาจเกิดจาก
การเพ่งพินิจสิง่ เล็กๆ ก็ได้ ...9

จากตัวบทข้ างต้ นที่เป็ นการนําเสนอความคิดเกี่ยวกับหนทางที่จะขจัด
อัตตา จะเห็นว่าเสกสรรค์นําข้ อเขีย นของตนเองจากเรื่ อง “ลําแดดเหนือม่านฝน” มาเป็ นเครื่ อง
อธิบายถึงวิธีการขจัดอัตตาที่กําลังนําเสนอ พร้ อมกันนัน้ ก็เพิ่ มเติมความคิดใหม่ซึ่งแตกต่างกับ
ความคิดเดิมของตนเองบางประการลงไปด้ วย ทํานองเดียวกันกับการนําเสนอทัศนะที่มีตอ่ ตนเอง
...ในช่วงนั ้น ผมพบว่าตัวเองไม่ได้ ถูกล่ามร้ อยไว้ ด้วยความรู้สกึ ที่วูบไหวไปตามบรรยากาศ
แวดล้ อมอย่างเดียว หากลึกเข้ าไปในอารมณ์หมองหม่นยังมีอดุ มคติบางอย่างที่ผมยึดถือ
เป็ นเสาเอกของเรือนจํา ดังเช่นที่เขียนไว้ ใน ‘ห้ วงยามแห่งความพ่ายแพ้ ’ อันเป็ นความเรี ยง
เรื่องแรกในงานรวมเล่มชื่อเดียวกัน ‘ถ้าผูช้ ายคนหนึ่งได้เทใจทุ่มชีวิตให้กบั อะไรสักอย่าง
กระทัง่ นิ ยามความถูกต้องดีงามไว้กบั สิ่ งนัน้ ชัยชนะในเรื ่องนี ้ย่อมหมายถึงการเดิ นทางไป
พบกับความครบถ้วนของตัวตน...ส่วนการพ่ายแพ้ย่อมไม่อาจเป็ นอื ่นนอกจากการถอนราก
ถอนโคนชีวิตของเขา...’ (ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้, 2541) เมื่อพิจารณาจากถ้ อยคํา
เหล่านี ้ แม้ ไม่อธิบายก็คงเห็นได้ ชดั เจนว่าความทุกข์ของผมถูกผูกติดไว้ กบั ความคิดเกี่ยวกับ
ตัวเอง (และความคิดของตัวเอง) อย่างแน่นแฟ้น ผมอยากให้ โลกเป็ นอย่างที่ผมคิด...ดังนั ้น
9

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ผ่ านพ้ นจึงค้ นพบ, 108.
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ผมคงไม่มีทางดับทุกข์นี ้ได้ หากไม่กล้ ารื ้อถอนความคิดดังกล่าว โดยเฉพาะความคิดที่ยดึ ติด
ในความเป็ น ‘นักรบและลูกผู้ชาย’ ซึง่ เคยรําพันเอาไว้ อย่างเป็ นลํา่ เป็ นสัน ‘ในชีวิตของผูช้ าย
มีอนั ใดเป็ นภาระเท่ากับความปราชัย? ทุกครั้งทีส่ มรภูมิภายนอกจบลงด้วยการพ่ายแพ้
สนามรบภายในจะต้องดํ าเนิ นไปอี กอย่างต่อเนือ่ ง...(จากเรื ่องเดียวกัน) อันที่จริงผมหมุนวน
อยู่กบั สภาพเช่นนี ้อยู่หลายปี และไม่ว่าจะทําอะไรหรือเสาะหาสิ่งใดมาชดเชยการพ่ายแพ้
ครั ้งนั ้น ความโศกเศร้ ารันทดก็ไม่ยอมหมดไปเสียที...10

เสกสรรค์วิเคราะห์ตนเองในอดีตที่มกั จมอยู่กับความเจ็บปวดจากความ
พ่ายแพ้ โดยยกตัวบทวรรณกรรมเรื่ อง “ห้ วงยามแห่งความพ่ายแพ้ ” ที่บันทึกเกี่ ยวกับ ความรู้สึก
ดังกล่า วมาเป็ นสิ่ง สนับ สนุน การวิเ คราะห์ แ ละอธิ บ ายตนเอง และจะปรากฏการเที ย บเคีย ง
เชื่อมโยงเช่นนี ้เรื่อยไปจนจบการนําเสนอความคิดดังกล่าว
จากการศึกษาโครงเรื่ องของเรื่ อ งเล่า ที่ มี แต่ค วามคิ ด พบว่ามี ทัง้ การ
นําเสนอความคิดแต่เพียงลําพัง และนําเสนอความคิดโดยมีการเปรี ยบเทียบเชื่อมโยง ซึ่งการใช้
โครงเรื่ องลัก ษณะดัง กล่าวมีผลต่อการรับ รู้เ รื่ องราวของผู้อ่านและการนํ าเสนออัตลัก ษณ์ ของ
เสกสรรค์ กล่าวคือ การนํ าเสนอความคิด โดยไม่มีก ารเปรี ย บเที ยบจะทําให้ ผ้ อู ่านสามารถรับ รู้
ความคิดดังกล่าวได้ อย่างเต็มที่ และหากเป็ นการนําเสนอทัศนะที่เสกสรรค์มีต่อตนเอง ผู้อ่านก็จะ
รับ รู้ ความเป็ นเสกสรรค์ ด้ านต่างๆ ได้ โดยตรง ชัด เจน ขณะที่ ก ารนํ าเสนอความคิดโดยมีก าร
เปรียบเทียบทังการเชื
้
่อมโยงกับธรรมชาติ และการเชื่อมโยงกับวรรณกรรมของตนเองโดยใช้ ตวั บท
มาสนับสนุนความคิดหรือเป็ นหลักในการวิเคราะห์ ก็จะทําให้ รับรู้ความคิดที่นําเสนอซึ่งส่วนมาก
มักจะเป็ นความคิดที่เป็ นนามธรรมได้ อย่างชัดเจนมากขึ ้น เนื่องจากมีการเชื่อมโยงและยกตัวอย่าง
ให้ เห็น
1.1.1.3 โครงเรื่องของเรื่องเล่ าที่มีทงั ้ เหตุการณ์ และความคิด
โครงเรื่องของเรื่องเล่าที่มีทงเหตุ
ั ้ การณ์และความคิด คือ โครงเรื่ องที่มีทงั ้
ส่วนที่เป็ นเหตุการณ์และส่วนที่เป็ นห้ วงคิดคํานึงของเสกสรรค์ ซึ่งเสกสรรค์ให้ นํ ้าหนักทังสองส่
้
วนนี ้
เท่าๆ กัน และในบางครัง้ ก็จะเน้ นไปยังส่วนที่เป็ นห้ วงคิดคํานึงมากกว่า โครงเรื่ องประเภทนีจ้ ะใช้
เหตุก ารณ์ เป็ นจุดเริ่ มต้ นเป็ นโครงให้ ส่วนที่เป็ นการแสดงทัศนะความคิดได้ เ กาะเกี่ยว กล่าวคือ
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เริ่มต้ นด้ วยเหตุการณ์ซึ่งโดยมากมักจะเป็ นการเดินทาง จากนัน้ ก็จะแทรกหรื อสลับด้ วยการเสนอ
ความคิดซึ่งมีทัง้ ความคิดจากการพิจารณาตนเอง และความคิดจากประเด็นในหนังสือที่ ได้ อ่าน
โดยความคิดที่ แทรกนัน้ มีส่วนสัมพัน ธ์และสืบเนื่ องกับ เหตุก ารณ์ที่ นํ ามาใช้ เป็ นโครง เช่น การ
นําเสนอเรื่องราวการเดินทางออกทะเลท่ามกลางความแปรปรวนของสภาพอากาศ
...เรามาถึงจุดนัดหมายตามเวลาที่ตกลงกันไว้ แต่เรือโลนันของโกสุนก็ยงั ไม่มีวี่แววว่าจะ
ออกจากกันตังมาถึง ระหว่างนี ้สิง่ เดียวที่เราทําได้ ก็คือรอ เราอาศัยร้ านอาหารตรงหัวสะพาน
เทียบเรือเป็ นที่นงั่ ฆ่าเวลา ฝนขาดเม็ดไปบ้ างแล้ วแต่ฟ้ายังครึ ้มชื ้นและลมพัดแรง ทําให้ ทั ้ง
กายใจถูกห่อหุ้มด้ วยความฉํ่าหนาว มันเป็ นความรู้ สกึ ประหลาดพิกลคล้ ายตกอยู่ในห้ วง
ชะตากรรมที่ไม่แน่ใจว่าดีหรือร้ าย ด้ านหนึง่ ก็ตื่นเต้ นเร้ าอารมณ์ แต่อีกด้ านก็สนั่ สะท้ านและ
หวัน่ ไหว หรือว่าจริงๆ แล้ วมนุษย์โหยหาสิง่ นี ้มากกว่าปกติธรรมดา? พูดก็พดู เถอะ งานเขี ยน
ของจอน คราเคาเออร์ ทําให้ผมเริ่ มสงสัยขึ้นมาอย่างหนักหน่วงทีเดี ยวว่า ลึกๆ แล้วมนุษย์
เป็ นสปี ชีส่ ์ที่มีเหตุผลหรื อไม่...จากการอ่านหนังสือเล่มนีแ้ ละสังเกตพฤติ กรรมของผู้คน ผม
พบว่าตัวเองไม่ใช่คนเดี ยวทีท่ ําเรื ่องไร้เหตุผลอยู่เป็ นระยะๆ และจะว่าไปการเข้าป่ าออกทะเล
ของผมที ่ผ่านมาแทบจะไม่ควรนับเลยเมือ่ เทียบกับสิ่ งทีค่ ราเคาเออร์ รายงานไว้ใน Into Thin
Air...มันเป็ นบันทึกการพิ ชิตความสูงครั้งนัน้ โดยตรง ซึ่งกลายเป็ นความพยายามครั้งแรก
และครั้งสุดท้ายของหลายๆ คน...11

เรื่องเล่าดังกล่าวนําเสนอเหตุการณ์การตกปลาที่จงั หวัดตรังซึ่งต้ องเผชิญ
กับสภาพอากาศที่แปรปรวนและเสี่ยงอันตราย โดยเสกสรรค์ได้ นําเสนอความคิดที่เกิดจากการอ่าน
หนังสือ “Into Thin Air” ควบคู่ไปด้ วยกัน ซึ่ง หนังสือดัง กล่าวมีเ นื อ้ หาที่ สอดคล้ องกับภาวะที่
เสกสรรค์ กํ า ลัง เผชิ ญ คื อ เป็ นเรื่ อ งราวการพิ ชิ ต ยอดเขาเอเวอร์ เ รสต์ ที่ ต้ อ งเผชิ ญ อัน ตราย
เช่นเดียวกัน เรื่องเล่าดังกล่าวจึงนําเสนอเหตุการณ์การเดินทางกลางทะเลของเสกสรรค์ควบคูส่ ลับ
ไปกับการนําเสนอความคิดที่ได้ จากหนังสือ และนํ ้าหนักของทังเหตุ
้ การณ์และความคิดที่นําเสนอก็
มีปริมาณเท่าๆ กัน
...เช้ าวันนี ้ผมหนีโปรแกรมทัวร์ ออกมาเดินคนเดียว จุดหมายสําคัญของผมในการหนีออกมา
จากรายการมาตรฐานของการเที่ยวชมปั กกิ่ง อยู่ที่การไปเยือนพิพิธภัณฑ์ปฏิวตั ิและแวะดู
โรงแรมแห่งความหลังของตนเอง ระหว่างทางที่ผมเดินไปพิพิธภัณฑ์ผมเห็นป้ายชื่อร้ านขาย
11
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แฮมเบอร์ เกอร์ ที่โด่งดังเจ้ าหนึง่ ซึง่ มีฐานะเกือบจะเหมือนธงชัยของระบบทุนนิยมโลก...ผม
พอจะเข้าใจได้ว่าทําไมในปั จจุบนั จี นจึงยอมรับระบบเศรษฐกิ จแบบทุนนิ ยมทีม่ าพร้อมกับวิ ถี
ชีวิตแบบตะวันตก ยอมรับการลงทุนจากต่างประเทศ และยอมรับทีจ่ ะคบค้าสมาคมกับศัตรู
เก่าทัง้ ปวง สิ่ งเหล่านีอ้ าจจะเข้าใจยาก หากเราตัดตอนประวัติศาสตร์ จีนให้เหลือแค่ช่วง
ปฏิ วตั ิ และช่วงทีส่ ร้างเศรษฐกิ จแบบสังคมนิ ยม แต่ถา้ เรามองจี นในตารางเวลาทีก่ ว้างไกล
กว่านัน้ ก็จะพบว่าจี นเป็ นดิ นแดนทีเ่ ก่าแก่มาก...12

จากตัว บทข้ า งต้ น มี ทัง้ ส่ว นที่ นํ า เสนอเหตุก ารณ์ แ ละส่วนที่ นํ าเสนอ
ความคิด แต่เ สกสรรค์ใ ห้ นํ า้ หนักแต่ละส่วนไม่เ ท่ากัน กล่าวคือ จะให้ นํา้ หนักไปที่ก ารนําเสนอ
ความคิดมากกว่าซึ่งในที่นี ้คือการนําเสนอความคิดเกี่ยวกับประเทศจีนในด้ านสังคม แนวความคิด
ที่ใช้ ปรับปรุงฟื น้ ฟูประเทศ ขณะที่เหตุการณ์คือการเดินทางไปประเทศจีนและการเยี่ยมชมสถานที่
ต่างๆ นันเป็
้ นเพียงโครงเริ่มต้ นให้ เสกสรรค์ได้ นําเสนอความคิด
โครงเรื่ อ งของเรื่ อ งเล่า ที่ มี ทัง้ เหตุก ารณ์ แ ละความคิ ดคํ านึ ง มัก จะใช้
สําหรับ นําเสนอเรื่ องราวการเดิน ทางในลักษณะของบัน ทึกการเดิน ทาง ซึ่งโครงเรื่ องลัก ษณะ
ดังกล่าวก็สอดรับกับลักษณะของเนื ้อหาที่นําเสนอคือการบันทึกการเดินทาง ที่ย่อมมีทงั ้ ส่วนที่เป็ น
เรื่องราว เหตุการณ์จากการเดินทาง และส่วนที่เป็ นความคิดที่เกิดขึ ้นขณะเดินทาง
โครงเรื่องที่เสกสรรค์ใช้ ในการนําเสนอเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตมี 3 ประเภท
คือ โครงเรื่องของเรื่องเล่าที่มีเหตุการณ์ โครงเรื่ องของเรื่ องเล่าที่มีแต่ความคิด และโครงเรื่ องของ
เรื่องเล่าที่มีทงเหตุ
ั ้ การณ์และความคิด นับว่าโครงเรื่องเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญของเรื่ องเล่า
นอกจากเสกสรรค์จะเลือกใช้ โครงเรื่ องได้ เหมาะสมกับ เรื่ องราวที่นําเสนอแล้ ว โครงเรื่ องแต่ละ
ประเภทยังมีบทบาทต่อการนําเสนอเรื่ องราวและการสร้ างอัตลักษณ์ด้วย กล่าวคือ เรื่ องเล่าที่ มี
เหตุก ารณ์ ทั ง้ เรื่ อ งราวประวัติ ชี วิ ต การเดิ น ทาง และกิ จ กรรมกลางแจ้ ง ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ด
ค่อนข้ างมากก็จะใช้ โครงเรื่องประเภทเรียงตามลําดับเวลาเป็ นส่วนใหญ่ ทําให้ สามารถติดตามเรื่อง
ได้ ง่ายและรับรู้อตั ลักษณ์ที่ปรากฏจากเรื่องราวนันได้
้ กระจ่างยิ่งขึ ้น ขณะที่เรื่องเล่าที่มีการนําเสนอ
ความคิด ทังความคิ
้
ดต่อประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นที่เป็ นนามธรรม ปรัชญา หรื อแง่คิดชีวิต
และทัศ นะที่ เ สกสรรค์มีต่อตนเอง ก็จ ะใช้ โครงเรื่ องที่ เ ปรี ย บเที ย บเชื่ อมโยงกับธรรมชาติและ
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เชื่อมโยงกับวรรณกรรมของเสกสรรค์เอง ทําให้ ผ้ อู า่ นสามารถรับรู้ความคิดเหล่านัน้ ได้ ชัดเจนและ
สามารถเข้ าใจได้ ง่ายยิ่งขึ ้น
กล่าวได้ วา่ นอกจากเสกสรรค์จะเลือกใช้ โครงเรื่ องได้ เหมาะสมกับเรื่ องราวแต่ละ
ประเภทที่นําเสนอแล้ ว โครงเรื่องที่เลือกใช้ ยงั ทําให้ ผ้ อู า่ นสามารถรับรู้เรื่องราวที่แสดงถึงความเป็ น
“เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” อัตลักษณ์ด้านต่างๆ ได้ ง่ายและชัดเจนมากขึ ้น
1.1.2 ฉาก
ฉาก (Setting) คื อ สถานที่ และเวลาของเหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึน้ ในเรื่ อง รวมทัง้
สภาพแวดล้ อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ภูมิหลังทางกายภาพและด้ านจิตใจของตัวละครก็ถือเป็ นส่วนหนึ่ง
ของฉากเช่นกัน รายละเอียดเกี่ยวกับฉากมีส่วนสําคัญในการสร้ างบรรยากาศ อารมณ์ความรู้สึก
ให้ กบั เรื่องที่เล่า13 นอกจากนัน้ ฉากหรื อพืน้ ที่ (space) ก็มีความสําคัญต่อการวิเคราะห์เรื่ องเล่า
เนื่องจากสถานที่ในเรื่องเล่ามีความเชื่อมโยงโดยตรงกับตําแหน่งที่เกิดการรับรู้เรื่องเล่า14 พืน้ ที่เป็ น
สถานที่ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กบั การรับรู้เรื่องเล่า โดยตัวละครจะปรากฏอยู่ในพืน้ ที่ เฝ้าสังเกตและมี
ปฏิกิริยาต่อพื ้นที่
ฉากที่ เ สกสรรค์นํ ามาใช้ นํ าเสนอเรื่ องราวในเรื่ องเล่าจากประสบการณ์ ชี วิ ต
สามารถจัดประเภทได้ 2 กลุม่ ได้ แก่
1.1.2.1 ฉากสังคม / เมือง
1.1.2.2 ฉากธรรมชาติ
1.1.2.1 ฉากสังคม / เมือง
ฉากสัง คมหรื อ ฉากเมื องที่ ปรากฏในเรื่ องเล่า จากประสบการณ์ ชี วิ ต
นอกจากจะหมายถึงรายละเอีย ดของสถานที่ในด้ านสิ่งก่อสร้ างที่อยู่ในสังคมหรื อเมืองแล้ ว ยัง
รวมถึงสภาพความเป็ นอยู่ สภาพแวดล้ อมของสถานที่ ความสัมพันธ์และปฏิสมั พันธ์กับผู้คนใน
สถานที่แห่งนัน้ ฉากสังคม / ฉากเมืองดังกล่าวในเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิต มี 5 ฉากด้ วยกัน
13

ยุว พาส์ ชั ย ศิ ล ป์ วั ฒ นา, ความรู้ เบื อ้ งต้ นเกี่ ย วกั บ วรรณคดี , พิ ม พ์ ค รั ง้ ที่ 2 (กรุ ง เทพฯ: สํ า นั ก พิ ม พ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2544), 141 – 143.
14

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

Toronto Press, 1997), 133, อ้ างถึงใน วันชนะ ทองคําเภา, ภาพตัวแทนของสมเด็จพระมหาธรรมราชาในวรรณกรรม
ไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2554), 237.
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ได้ แก่ ฉากสังคมชนบท ฉากสังคมกรุงเทพ ฉากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉากบ้ านของเสกสรรค์
และฉากเมืองในต่างประเทศ
ฉากสังคมชนบท
ฉากสังคมชนบทที่ป รากฏในเรื่ องเล่า ได้ แก่ ฉากที่ อยู่อาศัยในจังหวัด
ฉะเชิงเทราของเสกสรรค์ในวัยเด็กกับครอบครัว และฉากวัดที่อยู่ใกล้ บ้านในจังหวัดเดียวกัน ฉากที่
พักอาศัยนันเสกสรรค์
้
ให้ รายละเอียดของบริเวณที่ปลูกบ้ าน ไม่วา่ จะเป็ นสภาพบ้ านและการจัดสรร
พืน้ ที่สําหรับ อยู่อาศัย สภาพบริ เวณรอบบ้ านที่เ ป็ นป่ าชายเลนซึ่งมีสภาพชืน้ แฉะอยู่เสมอ เสี่ย ง
อัน ตรายจากสัต ว์เ ลือ้ ยคลาน และที่ สํ า คัญ คือ เป็ นพื น้ ที่ ที่ ต้ อ งเช่า จากผู้อื่ น ครอบครัว มิไ ด้ มี
กรรมสิทธิค์ รอบครองอย่างแท้ จริง
...เรากําลังย้ ายออกจากห้ องแถวไม้ ข้างตลาด ไปปลูกโรงหลังคาจากบนพื ้นที่รกร้ างของผู้มี
อันจะกินคนหนึง่ เขาคิดค่าเช่าเป็ นรายปี ในราคาที่ไม่แพงนัก แต่ก็นบั เป็ นผลประโยชน์ ครัง้
แรกที่จะได้ จากแผ่นดินผืนนี ้ ที่ผ่านมามันเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของป่ าชายเลน เป็ นที่อยู่ของปู
แสมและปลาอีจัง รกไปด้ วยกระบูน โกงกาง และเถาวัลย์ นํ ้าขึ ้นก็ท่วมเจิ่ง นํ ้าลงก็แฉะลุม่ ...
เราเอากระดานเก่ามาทําเป็ นยกพื ้นสําหรับให้ ทุกคนนอน มันแคบพอๆ กับเวทีลาํ ตัดตาม
งานวัด สายมุ้งระโยงระยางในยามคํ่าคืนทําให้ เราดูเหมือนผู้ลี ้ภัยที่ซุกหัวหลบฝั นร้ ายในยาม
ตื่น แม่ ยาย และน้ องสาวยึดครองเนื ้อที่ส่วนใหญ่ของพื ้นซีกหนึง่ พี่สาวนอนอยู่มมุ ในสุด ถัด
มาเป็ นผม น้ องชาย และพี่ชายตามลําดับ ส่วนพ่อนั ้นนอนเตียงผ้ าใบซึง่ กางไว้ กบั พื ้นดิน เรา
ยังคงใช้ ตะเกียงทั ้งๆ ที่บางปะกงมีไฟฟ้าใช้ มานับสิบปี แล้ ว...15
...เวลาที่เราต้ องระวังเป็ นพิเศษคือตอนนํ ้าท่วมใหญ่ มด ตะขาบ และแมลงมีพิษอื่นๆ ชอบ
มาหลบนํ ้ากับเสาบ้ าน บางทีมนั ก็ลอดล่องกระดานขึ ้นมาข้ างบน มีอยู่ครั ้งหนึ่ง งูเห่าหม้ อตัว
ยาวเป็ นวาขึ ้นมาขดอยู่บนที่นอนของแม่ เล่นเอานอนผวากันไปหลายคืน...16

ฉากสังคมชนบทอีกฉากหนึ่ง ได้ แก่ ฉากวัดใกล้ บ้านในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ซึ่งเป็ นฉากที่ปรากฏในการนําเสนอเรื่องราวชีวิตในวัยเด็กช่วงที่เสกสรรค์เป็ นเด็กวัด โดยฉากวัดนี ้
เสกสรรค์ ใ ห้ ร ายละเอีย ดในด้ านบรรยากาศและวิ ถี ชี วิ ตของเด็ก วัด เช่น เส้ น ทางในการเดิ น
15

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, มหาวิทยาลัยชีวติ , 20 – 21.

16

เรื่ องเดียวกัน, 23.
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บิณฑบาตกับหลวงตา ให้ รายละเอียดเกี่ยวกับเส้ นทาง สภาพบ้ านเรือน และเหตุการณ์ถกู สุนขั ตาม
บ้ านไล่งบั ชายเสื ้อ ซึ่งเป็ นฉากที่ให้ บรรยากาศของเด็กวัดในต่างจังหวัดที่เดินตามพระรับบิณฑบาต
จากชาวบ้ าน และมีแต่เพียงเด็กวัดที่มกั จะพบเหตุการณ์สนุ ขั ไล่เห่าหรือกัดอยูเ่ สมอ เป็ นต้ น
...หลวงตามีเส้ นทางบิณฑบาตไม่ค่อยเหมือนใคร หลังจากเดินร่วมแถวไปกับพระรูปอื่นๆ ได้
พักหนึง่ ท่านก็จะแยกไปตามลําพัง ลัดเลาะไปตามจุดที่ไม่ค่อยมีพระผ่าน ที่สาํ คัญคือท่าน
เดินออกจากเขตชุมชนไปยังบริเวณที่อยู่ของชาวนา ซึง่ อยู่แถวริมคลองนํ ้าจืดข้ างถนนหลวง
รวมระยะทางไปกลับวันหนึง่ ไม่ตํ่ากว่าสี่ห้ากิโลเมตร ตลอดเส้ นทางนี ้มีผมลากปิ่ นโตตามไป
ด้ วยจนแขนบิดแล้ วบิดอีก บนเส้ นทางขากลับเกือบจะถึงวัด มีบ้านหนังหนึง่ ปลูกอยู่ริมคลอง
ติดป่ าช้ า มันเป็ นบ้ านของครู ผมซึง่ เลี ้ยงหมาเจ้ าอารมณ์เอาไว้ ไม่ร้ ู มนั เกลียดผมมาตั ้งแต่ปาง
ไหน เห็นไม่ได้ เป็ นต้ องวิ่งไล่ บางทีก็งบั ชายเสื ้อด้ านหลังของผมไว้ จนเดินไม่ออก แต่แปลกที่
มันไม่เคยแตะต้ องหลวงตาเลย จ้ องแต่จะเล่นงานผมคนเดียว...17

ฉากสัง คมชนบทที่ ปรากฏข้ างต้ น ทัง้ ฉากที่ อยู่อาศัย ของเสกสรรค์ใ น
จังหวัดฉะเชิงเทรา และฉากเส้ นทางการเดินบิณฑบาตที่แสดงถึงชีวิตเด็กวัด เป็ นฉากที่ปรากฏใน
การนําเสนอเรื่องราวประวัติชีวิตของเสกสรรค์ ที่ทําให้ เห็นพื ้นเพและความเป็ นอยู่ของครอบครัวใน
ต่างจังหวัดที่คอ่ นข้ างลําบาก และชีวิตการเป็ นเด็กวัดของเสกสรรค์
ฉากสังคมกรุงเทพ
ฉากสังคมกรุงเทพที่ปรากฏในเรื่ องเล่ามิได้ เป็ นอาคารหรื อสถานที่ที่แน่
ชัด แต่จะเน้ นที่การให้ รายละเอียดของบรรยากาศ และวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมกรุงเทพ ซึ่งในที่นี ้
คือวิถีชีวิตของเสกสรรค์ โดยส่วนใหญ่จะเป็ นฉากชีวิตที่ยากลําบาก ต้ องดิ ้นรนต่อสู้หางานทําเพื่อ
เลี ้ยงตนเอง เผชิญกับภาวะอดมื ้อกินมื ้อ เป็ นวิถีชีวิตของคนทํางานและใช้ ชีวิตในสังคมเมืองใหญ่
ให้ ผา่ นไปวันต่อวัน
...หลังจากส่งแม่กลับบางปะกงไปพร้ อมกับรถบรรทุกแล้ ว
ผมมักจะสัง่ กาแฟร้ อนหนึง่
กระป๋ องจากร้ านกาแฟในละแวกนั ้น ส่วนใหญ่แล้ วผมมักจะซื ้อมันพร้ อมกับบุหรี่กรุงทอง
มวนสั ้นมาสามตัวราคาหนึง่ บาท จากนั ้นก็เดินหิ ้วกาแฟซึ่งบรรจุอยู่ในกระป๋ องนมวัวผูกเชือก
กล้ วยไปตามถนนที่ยังคงมืดสลัวตอนยํ่ารุ่ง บุหรี่ไปพลางจิบกาแฟไปพลางอย่างมีความสุข
17

เรื่ องเดียวกัน, 34 – 35.
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พอถึงป้ายรถเมล์ผมก็มักจะนัง่ ลงกับบาทวิถีเอาหลังพิงกําแพงใกล้ ๆ และปล่อยขาเหยียด
ยาว สายตาก็คอยสังเกตว่าเมื่อใดรถเที่ยวแรกจะมาถึง มีบางคืนเหมือนกันที่ผมกินเหล้ า
ตอนหัวคํ่าก่อนที่จะมาสีแ่ ยกมหานาคกับแม่ในตอนเช้ ามืด พอช่วยงานและส่งแม่ขึ ้นรถ
บรรทุกรับจ้ างไปแล้ ว ก็ร้ ูสกึ อ่อนเพลียเกินไปที่จะโหนรถเมล์กลับไปอาบนํ ้าแต่งตัวที่บ้าน
แล้ วขึ ้นรถเมล์กลับมาทํางานอีก ในสภาพเช่นนี ้บางทีผมก็แก้ ปัญหาด้ วยการเดินหาป้าย
รถเมล์ที่มีหลังคากันแดดกันฝนและมีที่นงั่ ยาวๆ ผมจะหิ ้วกาแฟของตัวเองไปนัง่ จิบอยู่ที่นนั่
และอาศัยมันเป็ นที่เอนหลังงีบก่อนที่จะถึงเวลาไปที่ทํางานซึง่ อยู่ไม่ไกลนัก ผู้คนที่ผ่านไปมา
อาจจะนึกว่าผมเป็ นคนบ้ าหรือไม่ก็นักเลงสุราจรจัดที่หาทางกลับบ้ านไม่ถกู แต่ผมก็ไม่สนใจ
กับสายตาของใครทั ้งสิ ้น...18

เสกสรรค์ใช้ ฉากสังคมกรุงเทพนําเสนอเรื่องราวประวัติชีวิตของตนเอง ซึ่ง
เป็ นวิถีชีวิตที่ประสบกับความลําบาก ต้ องดิ ้นรนเพื่อดํารงชีวิตอยู่ในสังคมให้ ได้ มีปัญหาทัง้ ด้ าน
ความเป็ นอยู่ และการทํางานที่มกั จะมีเรื่องขัดแย้ งในที่ทํางานเสมอ ฉากสังคมกรุงเทพที่ปรากฏจึง
มีบรรยากาศของความวุ่น วาย การดิน้ รนเพื่ อจะมีชีวิตในสังคม ความลําบากจากความยากจน
เรียกได้ วา่ เป็ นบรรยากาศของความทุกข์
ฉากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เป็ นฉากที่เ สกสรรค์ใช้ นํ าเสนอเรื่ องราวชีวิต
ตนเองขณะที่เป็ นนักศึกษา และช่วงที่กลับมาทํางานเป็ นอาจารย์ประจําที่มหาวิ ทยาลัยแห่งนี ้ ที่
สําคัญคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็ นฉากที่มกั ใช้ นําเสนอเหตุการณ์การต่อสู้ทางการเมืองของ
เสกสรรค์อยู่เสมอ
ด้ านชีวิตนักศึก ษา มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ เ ป็ นฉากหลัก ที่ นํ าเสนอ
บรรยากาศของความขัดแย้ งระหว่างเสกสรรค์กับผู้คน ไม่ว่าจะเป็ นเพื่อน รุ่นพี่ และอาจารย์ เช่น
ฉากห้ องเรียนภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็ นสถานที่ที่เสกสรรค์มีเรื่องชกต่อยกับรุ่นพี่ในวันรับน้ อง
...ในห้ องที่ทกุ วันนี ้เป็ นห้ องสมุดเศรษฐศาสตร์
มีนกั ศึกษาชายสิบกว่าคนนัง่ อยู่เป็ นครึ่ง
วงกลม แสงไฟในห้ องทึบทึม กลิน่ แอลกอฮอล์หงึ่ คลุ้ง สายตาของทุกคู่จบั อยู่ที่ผมขณะที่ก้าว
เข้ าไป ไม่มีแววตาที่เป็ นมิตรแม้ แต่นิดเดียว...คนขว้ างแก้ วท้ าซํ ้าพร้ อมกับยื่นหน้ าออกมา ถึง
ตอนนี ้ผมลืมสนิทว่าคู่กรณีรอบตัวมีกี่คน กําปั น้ ขวาลัน่ ออกไปอย่างรวดเร็ว เพื่อนร่วมรุ่นผู้
18
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นั ้นหงายหลังลงไปทั ้งเก้ าอี ้ ทุกคนลุกขึ ้นพรึ่บพร้ อมกัน...เสียงตะคอกคํารามดังมาจากรอบ
ทิศ สภาพในห้ องช่างไม่ผิดอะไรกับฉากจําเจในภาพยนตร์ ไทย แต่ในสายตาของผู้เห็น
เหตุการณ์ในวันนั ้น ผมคือผู้ร้ายที่สมควรจะถูกรุมกระทืบ ผมรี บลุกขึ ้นออกมาที่ระเบียง
พยายามหันหลังพิงกําแพงด้ านหนึง่ ตะโกนใส่คนเหล่านั ้นอย่างลืมตาย...19

ด้ านการต่อสู้ทางการเมืองของเสกสรรค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นับว่า
เป็ นฉากสําคัญที่ปรากฏในการนําเสนอเหตุการณ์การชุมนุมต่อสู้ทางการเมืองของเสกสรรค์ เป็ น
ฉากหลังของการต่อสู้ท างการเมืองทัง้ เหตุก ารณ์ “14 ตุลา” ในปี พ.ศ. 2516 และการชุมนุม
ประท้ วงรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร ในปี พ.ศ. 2535 เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็ น
สถานที่หลักของการชุมนุม และการเตรียมการสําหรับการชุมนุม
...กลางดึกของคืนวันที่ 8 ตุลาคม 2516
ห้ องประชุมแคบๆ บนชั ้นสองของตึกองค์การ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เครี ยดขรึมกว่าทุกวัน กรุงเทพฯหลับแล้ วมากกว่าครึ่ง แต่
การประชุมซึง่ เริ่มตั ้งแต่หวั คํ่ายังไม่ยุติ... ท่ามกลางควันบุหรี่และความร้ อนล้ าของการโต้ แย้ ง
ที่ประชุมแตกออกเป็ นสองฝ่ าย...20

เสกสรรค์ ใ ห้ รายละเอีย ดของสถานที่ ซึ่ ง ในที่ นี ไ้ ด้ แ ก่ห้ องประชุมของ
มหาวิทยาลัย บรรยากาศภายในห้ อง และปฏิกิริยา อารมณ์ของผู้คนภายในห้ อง ทํานองเดียวกัน
กับ การให้ รายละเอียดของบริ เวณที่ชุมนุมภายในมหาวิทยาลัย ทัง้ สภาพอากาศ และอารมณ์
ความรู้สกึ ของผู้ร่วมชุมนุม
...ถึงตอนบ่าย ผู้ชมุ นุมประท้ วงรัฐบาลเริ่มอัดแน่นไปทั ้งลานโพธิ ์ และระเบียงต่างๆ ของตึก
ศิลปศาสตร์ พวกเราที่รับผิดชอบเวทีพากันขึ ้นพูดอย่างไม่ขาดระยะท่ามกลางเสียงไชโยโห่
ร้ องของผู้ฟัง ตกคํ่าฝนเทลงมาเหมือนฟ้าแกล้ ง เราย้ ายที่ชุมนุมเข้ าไปในหอประชุมใหญ่ คน
เริ่มทยอยกลับบ้ าน เหลืออยู่ทั ้งคืนราวๆ ร้ อยคน ความกังวลคืบตัวเข้ ามาเหมือนอสรพิษ
พวกเราจะถูกจับในตอนเช้ าหรือไม่ หลายคนสงสัย...21

19

เรื่ องเดียวกัน, 65 – 66.

20

เรื่ องเดียวกัน, 111.

21

เรื่ องเดียวกัน, 118 – 119.
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เสกสรรค์ ใ ช้ ฉากมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ สําหรับ นํ า เสนอเรื่ องราว
ประวัติ ชี วิ ต ของตนเอง ได้ แ ก่ ชี วิ ต ช่ ว งที่ เ ป็ นนั ก ศึ ก ษาซึ่ ง ขัด แย้ งกับ บุ ค คลต่ า งๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย ชีวิตช่วงที่ทํางานเป็ นอาจารย์ประจํา และชีวิตการต่อสู้ทางการเมือง
ฉากบ้ านของเสกสรรค์
ฉากบ้ านของเสกสรรค์ในที่นี ้หมายถึงที่พกั อาศัยของเสกสรรค์ทงั ้ ที่พักใน
ต่างประเทศสมัยที่มาศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา และที่พักในประเทศไทยเมื่อกลับมาทํางาน
เป็ นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉากดังกล่าวทําให้ เห็นถึงวิถีชีวิตของเสกสรรค์ การดําเนิน
ชีวิตประจําวัน และความสัมพันธ์กับสมาชิกภายในบ้ าน เช่น ที่พักของเสกสรรค์ขณะที่ศึกษาต่อ
ต่างประเทศ ซึ่งสถานที่ที่เสกสรรค์อยู่ร่วมกับภรรยาและลูกชายที่ยงั เล็ก
...เราสามคนมาพํานักอยู่ที่บ้านหลังใหญ่ ห่างจากตัวเมืองและมหาวิทยาลัยประมาณสาม
ไมล์ จริงๆ แล้ วผมอยากจะเรียกมันว่าคฤหาสน์ เพราะมันเป็ นบ้ านขนาดใหญ่โตโอฬารจริ งๆ
แม้ ว่าจะมีชั ้นเดียว แต่ก่อขึ ้นด้ วยหินตัดเหมือนปราสาทราชวัง บริเวณรอบๆ บ้ านกว้ างขวาง
มีสระว่ายนํ ้า สนามหญ้ าและป่ าละเมาะอยู่ด้านหลัง บ้ านหลังนี ้ตั ้งอยู่บนเนินเขาซีก
ตะวันออกเฉียงเหนือของอิทากะ เมื่อมองจากหน้ าต่างห้ องนัง่ เล่นจะเห็นทะเลสาบคายูกา
แผ่กว้ างเป็ นสีเงินยวงอยู่ไม่ไกลนัก...เวลาเจ้ าสิงห์ รํ่าร้ องหาแม่ ไม่ว่าผมหรือไอ้ ชุกก็ไม่มีสทิ ธิ ์
ทําให้ ท่านเงียบขึ ้นมาได้ บางทีเราสองคนนัง่ อ่านหนังสืออยู่ดกึ ดื่นค่อนคืนได้ ยินเสียงอ้ อแอ้
ดังขึ ้นในมุมมืด หันไปดูก็พบว่าเจ้ าตัวอ่อนของเราคลานออกมาจากห้ องนอนตั ้งแต่เมื่อไรก็
ไม่ร้ ู คนเป็ นแม่ทนไม่ไหวก็ต้องรีบวิ่งไปอุ้ม และหลังจากนั ้นอีกสองชัว่ โมงจึงจะได้ กลับมา
ทํางานต่อ...22

ฉากข้ างต้ น เสกสรรค์ ใ ห้ ร ายละเอีย ดด้ านที่ ตัง้ ของที่ พัก บริ เ วณและ
สภาพแวดล้ อมโดยรอบ ลักษณะของตัวบ้ าน นอกจากนันยั
้ งให้ บรรยากาศและความเป็ นไปภายใน
บ้ านเกี่ยวกับความเป็ นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวที่พ่อแม่ผลัดกันเลี ้ยงดูลกู ชายที่ยงั เล็ก
...หลังถูกหมาน้ อยต้ อนให้ เลื ้อยไปมาในสนามหญ้ าอยู่พกั หนึง่ งูเห่าก็พ่งุ หนีไปทางรั ้วบ้ าน
ด้ านข้ าง ซึง่ ผมปลูกต้ นโมกเรียงเป็ นแถวไว้ ตั ้งแต่สองปี ก่อน ความสูงของต้ นโมกเลยระดับ
ศีรษะ ด้ านโคนจึงค่อนข้ างเปิ ดโล่งโปร่งตา โซเฟี ยเห็นงูหนีไปทางนั ้นก็กระโจนไปดักหน้ า
22

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เร่ ร่อนหาปลา, 90 – 96.
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แต่ครั ้งนี ้งูเห่าไม่ยอมถอยอีกแล้ ว...ในเมื่อเจ้ าหมาน้ อยของผมกําลังเผชิญหน้ ากับงูที่แผ่แม่
เบี ้ยพร้ อมฉกอยู่โคนต้ นโมก ผมก็ไม่มีทางเลือกอีกต่อไป ผมรีบเดินเข้ าไปหาทั ้งคู่แล้ วก้ มตัว
ลงหมอบเพื่อให้ อยู่ระดับเดียวกับหมาและงู จากนั ้นเหวี่ยงไม้ เท้ าที่ผมใช้ เดินป่ าออกไปเต็ม
แรง...23

ตัวบทข้ างต้ น เป็ นการให้ รายละเอีย ดฉากที่ พัก อาศัย ของเสกสรรค์ใ น
ประเทศไทย กล่าวถึงบริ เวณสนามหญ้ า ต้ นไม้ รอบบ้ าน รวมถึงความเป็ นอยู่ข องสมาชิกภายใน
บ้ านซึ่งประกอบด้ วยเสกสรรค์กบั สุนขั
เสกสรรค์ ใ ช้ ฉากบ้ า นของตนเองทัง้ ในต่างประเทศและประเทศไทย
สําหรับนําเสนอเรื่องราวประวัติชีวิตของตนเอง โดยจะให้ รายละเอียดฉากดังกล่าวในด้ านลักษณะ
ของที่ พัก บริ เวณโดยรอบสถานที่ บรรยากาศภายในบ้ านที่เกิด จากการมีป ฏิสมั พันธ์และความ
เป็ นอยู่ของสมาชิกภายในบ้ าน ซึ่งได้ แก่เสกสรรค์ ภรรยา ลูกชาย และสุนขั
ฉากเมืองในต่างประเทศ
ฉากเมืองในต่างประเทศคือฉากต่างประเทศที่เสกสรรค์เดินทางไปเยือน
ได้ แ ก่ ฉากเมื อ งในประเทศกั ม พู ช า ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศจี น และประเทศ
สหรัฐอเมริ กา โดยจะให้ รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพบ้ านเมืองด้ านสิ่งก่อสร้ าง วัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมที่เสกสรรค์ได้ พบเห็นหรื อมีปฏิสมั พันธ์ด้วย เช่น ฉากเมืองในประเทศลาว
เสกสรรค์ให้ รายละเอียดของสภาพบ้ านเมืองที่ได้ พบเห็นระหว่างทาง
...ผมเดินผ่านหน้ าโรงพยาบาลของหลวงพระบางมุ่งไปทางตลาด จากนั ้นก็เลี ้ยวเข้ าสูถ่ นน
สายหน้ าวังตรงสีแ่ ยกข้ างโรงแรมภูศรี...โรงแรมดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นตึกโบราณสมัยอาณานิคมไม่ใหญ่โตนัก แต่ก็มีเสน่ห์ของสถาปั ตยกรรมยุคนั ้น และไม่มีการตกแต่งที่เกินเลย...จาก
สีแ่ ยกข้ างโรงแรมภูศรี ผมเดินผ่านหน้ าพระราชวังและทางขึ ้นพระธาตุภูศรี ไปสูย่ ่านขายของ
ที่ระลึกและเกสต์เฮาส์ซงึ่ มีชาวตะวันตกนัง่ จิบชากาแฟกันอยู่หนาตา จะว่าไปแล้ วบริเวณ
ของหลวงพระบางส่วนนี ้นับว่ามีริ ้วรอยของอดีตที่เคยเป็ นอาณานิคมฝรั่งเศสมากที่สดุ ตัว
อาคารสองข้ างถนนล้ วนเป็ นตึกทรงฝรั่ง ยิ่งได้ รับการตกแต่งรื ้อฟื น้ ให้ เป็ นคาเฟ่ เรสตัวรองต์
และมีบรุ ุษสตรีผมสีทองนั่งกินดื่มด้ วยแล้ ว บรรยากาศที่ปรากฏก็แทบจะไม่แตกต่างอะไรกับ

23

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วันที่ถอดหมวก, 110 – 115.
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ถนนบางสายในชานกรุงปารีส คงมีแต่พระ เณรที่เดินผ่านไปมาเป็ นระยะๆ เท่านั ้น ที่ยํ ้า
เตือนให้ ผมรับรู้ ว่าที่นี่คือเมืองเล็กๆ แห่งหนึง่ ในเอเชียอาคเนย์...24

เสกสรรค์ให้ รายละเอียดของฉากเมืองในประเทศลาว บริ เวณพระราชวัง
และพระธาตุภศู รีซึ่งมีย่านขายของ ที่พกั เป็ นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ ที่หากไม่มีพระสงฆ์
และเณรปรากฏย่ า นดัง กล่า วก็ แ ทบจะไม่แ ตกต่า งจากเมื อ งในประเทศยุโ รป ฉากเมื อ งใน
ต่างประเทศส่วนใหญ่จะเกิดจากการบันทึกเรื่องราวที่เสกสรรค์ได้ พบเห็นระหว่างการเดินทาง และ
นอกจากฉากดังกล่าวจะใช้ นําเสนอเรื่องราวที่เป็ นบันทึกการเดินทางไปต่างประเทศของเสกสรรค์
แล้ ว ยังใช้ สําหรับนําเสนอเรื่องราวที่เป็ นทัศนะของเสกสรรค์ที่มีต่อประเด็นต่างๆ จากสิ่งที่พบเห็น
ระหว่างเส้ นทางเหล่านี ้
ฉากสังคม / ฉากเมืองในเรื่ องเล่าจากประสบการณ์ชีวิต มี 5 ฉาก ได้ แก่
ฉากสังคมชนบท ฉากสังคมกรุงเทพฯ ฉากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉากบ้ านของเสกสรรค์ และ
ฉากเมืองในต่างประเทศ เสกสรรค์ใช้ ฉากเหล่านีส้ ําหรับนําเสนอเรื่ องราวประวัติชีวิตของตนเอง
เรื่องราวบันทึกการเดินทาง และทัศนะต่อประเด็นต่างๆ
1.1.2.2 ฉากธรรมชาติ
ฉากธรรมชาติที่ เสกสรรค์เ ลือกมาใช้ นําเสนอเรื่ องราวในเรื่ องเล่าจาก
ประสบการณ์ชีวิต มี 3 ฉาก ได้ แก่ ฉากป่ า ฉากทะเล/บึงนํ ้า และฉากสรรพสิ่งในธรรมชาติ
ฉากป่ า
ป่ าเป็ นฉากที่สําคัญและปรากฏเป็ นหลักเมื่อเสกสรรค์นําเสนอเรื่ องราว
ชีวิตในช่วงที่เป็ นนักปฏิวตั ิร่วมกับพรรคคอมมิวนิ สต์ ที่ต้องดําเนินชีวิตอยู่ในป่ าและภูเขาสูงเป็ น
เวลากว่า ห้ า ปี เสกสรรค์ ใ ห้ รายละเอี ย ดด้ า นสภาวะโดยรอบที่ ต นเองใช้ ชี วิ ตอยู่ สิ่ งแวดล้ อ ม
อันตรายที่เกิดขึ ้นไม่วา่ จะเป็ นไฟป่ า นํ ้าป่ า นอกจากนันยั
้ งให้ รายละเอียดด้ านวิถีชีวิตของมนุษย์ที่
ต้ องดํารงอยู่ในป่ า ทังการยั
้
งชีพด้ วยการล่าสัตว์ การอาบนํ ้าในลําห้ วย การรักษาพยาบาลและดูแล
กันและกัน ในยามป่ วยไข้ รวมทัง้ อารมณ์ความรู้ สึกเงียบเหงาของคนที่ต้องมาใช้ ชีวิตในป่ า เช่น
ฉากป่ าบริเวณที่เสกสรรค์กบั ภรรยาใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกัน
24

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วิหารที่ว่างเปล่ า, 103 – 104.

233

...วันนั ้นปุยเมฆโอบกอดสันภูร่องกล้ าไว้ อย่างนุ่มนวล แดดสายลอดช่องฟ้าลงมาสัมผัสยอด
ไม้ เขียวสว่างเป็ นหย่อมๆ ฟ้าด้ านหนึง่ ครึม้ ด้ านหนึง่ เทาเลือน และยังมีอีกด้ านหนึง่ ใส
กระจ่าง...ผมอยู่ปะปนกับชาวม้ ง อยู่กบั ผู้หญิงคนหนึง่ ที่ผมรัก อยู่กระต๊ อบไม้ ไผ่ใต้ หินร่อง
กล้ าน้ อยลงมาราวหนึง่ ชัว่ โมงเดิน เราอยู่ที่นนั่ นานเกินหนึง่ ปี นานพอที่จะเกี่ยวข้ าวได้ หนึง่
ฤดู ปลูกผักได้ สหี่ ้ าแปลง และเป็ นไข้ ป่าได้ หลายเดือน...ไร่ ผกั ของเราอยู่ตํ่าจากที่พกั ลงไปอีก
เล็กน้ อย ข้ ามเนินเตี ้ยไปอีกลูกเป็ นลําห้ วยเย็นเฉียบ เป็ นที่ที่เราไปอาบนํ ้าด้ วยกัน...ไข้ ป่า
ครอบครองเลือดเนื ้อของผู้อยู่เกือบตลอดปี มันเป็ นปี ศาจร้ ายตรงต่อเวลาที่สดุ เมื่อได้ เวลาไข้
ขึ ้นก็มาเยือนราวกับนัดกันไว้ เธอจะเอาผ้ าห่มทุกผืนที่มีอยู่มาคลุมร่างผมเปิ ดเฉพาะช่องให้
หายใจ เพิ่มฟื นที่กองไฟกลางกระต๊ อบจนเปลวสีเหลืองแดงนํ ้าเงินพุ่งขึ ้นสูง...25

ฉากข้ า งต้ น เสกสรรค์ใ ห้ ร ายละเอีย ดเกี่ ย วกับ สภาพแวดล้ อม สภาพ
อากาศบริเวณป่ าที่ตนเองและครอบครัวใช้ ชีวิตอยู่ นอกจากนัน้ ฉากดังกล่าวยังรวมถึงวิถีชีวิตของ
คนที่อาศัยอยู่ในป่ า ดํารงชีวิตด้ วยการปลูกข้ าวปลูกผัก และเผชิญกับไข้ ป่าซึ่งเป็ นภาวะที่ค่อนข้ าง
ลําบากและอันตรายขึ ้นเป็ นเท่าตัวเมื่อเกิดขึ ้นกลางป่ าเช่นนี ้
...วันหนึง่ เฮลิคอปเตอร์ ของฝ่ ายรัฐบาลเข้ ามายิงกราดในบริเวณที่เราพักอยู่ เสียงปื นกลหนัก
รัวพรื ดๆ อยู่ไม่ไกลนัก...ผมก็มดั ลูกน้ อยขึ ้นหลัง มือหนึง่ ถืออาร์ ก้าอีกมือหนึง่ จูงหญิ งสาว
ที่มาตกระกําลําบากอยู่ด้วยกัน เราเดินออกจากกระต๊ อบไปอย่างไม่ร้ ูเหนือรู้ใต้ ในที่สดุ ก็ไต่
ลัดขึ ้นสันเขาไปลูกหนึง่ อาศัยจอมปลวกใหญ่เป็ นที่กําบัง...26

นอกจากป่ าจะเป็ นสถานที่ที่เสกสรรค์ดําเนินชีวิตอยู่ ป่ ายังเป็ นสถานที่ที่
เต็มไปด้ วยอันตรายโดยเฉพาะในช่วงที่เป็ นนักปฏิวตั ิ เป็ นฉากของภาวะสงครามและการสู้รบ ซึ่ง
เสกสรรค์ต้องพยายามรักษาทัง้ ชีวิตของตนเองและครอบครัว ให้ ปลอดภัย ดังเช่นฉากป่ าในการ
เดินทางของเสกสรรค์เพื่อออกมามอบตัวกับทางการ
...ผมและเพื่อนๆ อีกแปดคนเดินลงจากสันเขาสูงมาถึงริ มห้ วยขาแข้ งตอนบนในเวลาใกล้
เที่ยง ฝนมรสุมตกต่อเนื่องกันมาหลายวัน บางทีก็สาดกระหนํ่าเหมือนกับจะละลายภูเขาทั ้ง

25

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เดินป่ าเสาะหาชีวติ จริง, 49 – 50.

26

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ห้ วงยามแห่ งความพ่ ายแพ้ , 111.
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เทือกให้ พงั ครืนลงมา บางช่วงก็โปรยเป็ นละอองนุ่มตั ้งแต่เช้ าจรดเย็น แม้ ในยามที่ฝนขาด
เม็ดป่ าทั ้งป่ าก็ยงั ครึ ้มชื ้นราวกับโรงละครที่ถกู ทิ ้งร้ าง กลุม่ ใบไม้ เก่าและขอนผุอ้ มุ นํ ้าอบ
รํ่าจมูกพวกเรามาตลอดทาง ... นํ ้าในลําห้ วยกําลังอยู่ในระดับสูงสุดของช่วงปลายฤดูฝน
กระแสนํ ้าขุ่นข้ นราวกับทะเลโคลนเดือดพล่าน มันท่วมทับล้ นหลากออกมาไกลทั ้งสองฟาก
ฝั่ ง ตลอดแนวลําห้ วยมีพ่มุ ไม้ ที่จมปริ่มปรากฏให้ เห็นกระจัดกระจาย มันโยกสะท้ านอยู่ไปมา
เหมือนผู้คนที่กําลังตะเกียกตะกายร้ องขอความช่วยเหลือ ไม้ บางต้ นลอยมาจากเหนือนํ ้าทั ้ง
รากทั ้งโคน บ้ างก็งัดอยู่กบั พุ่มที่ยงั ไม่ถกู ถอน ที่ฝั่งตรงข้ ามเยื ้องไปจากเส้ นทางของพวกเรา
เล็กน้ อย เหี ้ยขนาดใหญ่มากตัวหนึง่ ถูกพัดมางัดติดกับกิ่งไม้ ผลุบๆ โผล่ๆ อยู่ตามแรง
กระชากของสายนํ ้า จะปี นขึ ้นฝั่ งก็ไม่ไหว จะปลดตัวให้ ลอยไปตามสายนํ ้าเชี่ยวก็ทําไม่ได้
ดูเป็ นภาพที่น่าเวทนาไม่น้อย...27

จากตัวบทข้ างต้ นเสกสรรค์ให้ รายละเอียดฉากป่ าในเส้ นทางที่ตนเองกับ
เพื่อนเดินทางผ่านเพื่อออกมามอบตัวกับทางการอย่างค่อนข้ างละเอียด เป็ นป่ าในช่วงหน้ าฝน
สายนํ ้าเชี่ยวกราก เป็ นสภาพที่อนั ตรายต่อสิ่งมีชีวิตทังกั
้ บสัตว์ป่าและกับคนที่กําลังเดินทาง
นอกจากฉากป่ าจะใช้ สําหรับนําเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของเสกสรรค์ในช่วง
ที่เ ป็ นนัก ปฏิวัติ เป็ นนักรบป่ าร่ วมกับพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ใ นป่ าแล้ ว ฉากป่ ายังปรากฏในการ
นําเสนอเรื่องราวจากการเดินทางและการทํากิจกรรมกลางแจ้ งของเสกสรรค์ด้วย เช่น การเดินป่ าที่
ต้ องลัดเลาะไปตามเขา ข้ ามลําห้ วย ซึ่งให้ ทงภาพและเสี
ั้
ยงที่ปรากฏในฉากนี ้
...เราเดินลงเขากันไปเรื่อยๆ ด้ วยความลาดชันที่น้อยกว่าเดิม ทว่าด้ วยความยักเยื ้องที่เพิ่ม
ขึ ้น กระทัง่ สักพักใหญ่ๆ จึงมาถึงส่วนลึกสุดของหุบเขาซึ่งมีลกั ษณะเป็ นลําห้ วยแห้ งเต็มไป
ด้ วยหินก้ อนใหญ่ๆ ขรุขระแหลมคม...เสียงนํ ้าภูเขาไหลเซาะไปตามซอกหิน ทําให้ พวกเรา
ทุกคนรู้ สกึ ชุ่มชื่นขึ ้นหลายส่วน...เราเดินเลาะริมห้ วยขึ ้นไปสักครู่หนึ่งก็ถงึ จุดที่จะต้ องข้ ามไป
ยังฟากตรงข้ าม ทั ้งนี ้โดยอาศัยสะพานที่ธรรมชาติสร้ างไว้ ให้ สะพานที่ผมว่านี ้ไม่ใช่อะไรอื่น
หากคือต้ นไม้ ขนาดใหญ่ที่ล้มลงมาพาดลําห้ วยพอดี
กิ่งก้ านสาขาของมันยื่นออกมา
ระเกะระกะ...28

จะเห็นได้ วา่ เสกสรรค์เลือกใช้ ฉากป่ าในการนําเสนอเรื่องราวประวัติชีวิต
27

เรื่ องเดียวกัน, 17 – 18.

28

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เพลงเอกภพ, 97 – 98.
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ของตนเอง โดยเฉพาะในช่วงที่เป็ นนักปฏิวตั ิร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ ให้ รายละเอียดเกี่ยวกับ
สถานที่ สภาพแวดล้ อม ความอันตราย ปฏิกิริยาและอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อฉากและบรรยากาศ
ภายในฉากเหล่านัน้
ฉากทะเล / บึงนํ ้า
เสกสรรค์ใช้ ฉากทะเล บึงนํา้ ตลอดจนแหล่งนํา้ ต่างๆ สําหรับนํ าเสนอ
เรื่ อ งราวที่ เ ป็ นบัน ทึ ก จากการเดิ น ทาง และการทํ า กิ จ กรรมตกปลาทัง้ ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ รวมทังยั
้ งเป็ นฉากสําหรับให้ เสกสรรค์ได้ คิดทบทวนอดีตและชีวิตของตนเอง การใช้
ฉากทะเลและบึงนํ ้าในเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิต เช่น การล่องทะเลตกปลาที่จงั หวัดตรัง
...ลมแรงขึ ้นอีกระดับหนึง่ จนยอดคลืน่ แตกเป็ นฟองขาว
แดดเปรี ้ยงเผาแขนขาผมจน
กลายเป็ นสีสกุ กํ่า...ฟ้าแลบแปลบปลาบอยู่ทางซีกแผ่นดินใหญ่ ทั ้งหมดกลายเป็ นม่านทึบ
เทา พร่าเลือนและคุกคาม ผมเห็นปุยเมฆขึ ้นแปรรูปไปมา ราวกับจะร่ายระบําอยู่บนสรวง
สวรรค์...เรือของเราเข้ าสูแ่ นวฝนประมาณบ่ายสีโ่ มง พลันทุกสิง่ ทุกอย่างรอบๆ ตัวก็เปลีย่ น
ไปอย่างสิ ้นเชิง นํ ้ากับฟ้าบรรจบกันรอบทิศทางทําให้ เรารู้ สกึ เหมือนกําลังฝ่ าลํ ้าเข้ าสูพ่ ื ้นที่
หวงห้ ามของผู้มีฤทธิ ์ สักท่านหนึง่ สายฝนกระหนํ่าผิวทะเลกระฉูดกระเซ็นเห็นเป็ นแถวเป็ น
ลายละลานตา เสียงคํารามครืนโครมกระหึม่ อยู่รอบทิศทางประสานกับเสียงเครื่องยนต์และ
คลืน่ ที่กระหนํ่าอยู่ทางหัวเรือ กลายเป็ นบทเพลงประสานเสียงที่เซาะลึกถึงวิญญาณ...29

เสกสรรค์ให้ รายละเอียดฉากทะเลที่แปรปรวนอย่างละเอียดทัง้ ภาพของ
ท้ องฟ้าที่มีฟ้าแลบ หมูเ่ มฆที่เปลี่ยนรูปไปตามกระแสลม สายฝนที่กระหนํ่ากระทบกับผิวนํา้ ทะเล
เสียงของฟ้าร้ องและเสียงเครื่องยนต์ที่ดงั อยู่รอบทิศ
...ลมพัดแรงแม้ ว่าเราจะอยู่ในอ่าว ฟ้าครึ ้มชื ้นเหมือนแววตาคนร้ องไห้ ส่วนคลืน่ นั ้นก็สงู
พอที่จะทําให้ คนขับเรือหางยาวเสียหน้ าอยู่หลายครั ้ง หัวเรือมุ่งหน้ าไปทางทิศตะวันตก ลม
พัดมาจากทิศเหนือ ด้ วยเหตุนี ้มันจึงพาฝอยคลืน่ กระเซ็นเข้ ามาทางกราบขวาตลอดเวลา ไม่
นานนักทุกคนก็เปี ยกปอนราวเดินทางกลางสายฝน ผมพลันนึกถึงบทกวีที่ตวั เองแต่งทิ ้งไว้ ...
ผมออกทะเลครัง้ ก่อนเมื่อเดือนมีนาคม นับถึงเที่ยวนี ้ก็กว่าครึ่งปี เล็กน้ อย ตลอดเวลา

29

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เร่ ร่อนหาปลา, 126 – 127.
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ประมาณ 6 เดือนที่ผ่านมา เรื่องราวหลายหลากได้ ประดังกันเข้ ามาในชีวิตทั ้งที่เป็ นชะตา
กรรมส่วนรวมและส่วนตัว...30

นอกจากทะเลจะเป็ นฉากหลักของการทํากิจกรรมกลางแจ้ งของเสกสรรค์
แล้ ว ยังเป็ นฉากให้ เสกสรรค์ได้ คิดทบทวน พิจารณาชีวิตและเรื่องราวต่างๆ ด้ วยดังที่ปรากฏในตัว
บทข้ า งต้ น จะเห็ น ว่าเสกสรรค์ใ ห้ รายละเอี ย ดของทะเลในวัน ที่ ฝ นตกและคลื่น ลมแรง และ
ท่ามกลางบรรยากาศของการเดินทางดังกล่าวก็ทําให้ เสกสรรค์หวนนึกถึงบทกวีและเรื่ องราวใน
ชีวติ ของตนเอง
ฉากสรรพสิ่งในธรรมชาติ
สรรพสิ่งในธรรมชาติเป็ นฉากที่มิได้ ปรากฏในทางกายภาพ คือธรรมชาติ
ในที่นี ้ไม่ได้ เป็ นฉากในเชิงสถานที่ที่เสกสรรค์มีปฏิสมั พันธ์ มีการกระทํา หรือเกิดเหตุการณ์ตา่ งๆ ใน
ฉากนัน้ แต่เป็ นฉากที่เกิดขึ ้นจากการเปรียบเทียบ เชื่อมโยงความคิดในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะ
ประเด็นทางปรัชญา จิ ตวิญ ญาณของเสกสรรค์กับสรรพสิ่งและความเป็ นไป สภาวะต่างๆ ใน
ธรรมชาติ จนเสมือนว่าธรรมชาติที่ถูกนํามาเชื่ อมโยงเปรี ยบเทียบนัน้ เป็ นฉากให้ กับการนําเสนอ
ความคิด เช่น การสร้ างความสงบให้ กับจิ ตใจด้ วยการออกเดิน ทางและพิจารณาเรี ย นรู้จ ากสิ่ง
รอบตัว
...ภูเขาสูงตระหง่านคงให้ อะไรได้ ไม่มาก ถ้ าจุดหมายของท่านอยู่แค่ขึ ้นไปพิชิตมัน แต่ถ้า
ยามไต่เลาะสูค่ วามสูงในใจท่านมีเพียงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวเองกับก้ าวถัดไป บางทียาม
นั ้นท่านอาจห่างไกลห้ วงทุกข์ มาหลายก้ าวแล้ ว ยิ่งในสํานึกท่านว่างเปล่าปราศจากความ
ต้ องการ ไม่มีแม้ แต่ความคิดจะไปให้ ถึงที่ไหน บางทีตอนนั ้นท่านอาจ “ถึงแล้ ว” ยังที่ที่ตนเอง
แสวงหา ยามดึกสงัดเมื่อเอนร่างกับเนื ้อดิน ท่านกลับพบว่าตัวเองเป็ นหนึง่ เดียวกับเนื ้อฟ้า
ร่างกายถูกโอบล้ อมด้ วยหมู่ดาวพราวระยับ แต่ใจลึกกลับลอยล่องไปกับดาวบางดวงซึง่ บาง
ทีอาจเป็ นบ้ านเกิดดั ้งเดิม เช่นเดียวกับในยามที่ท่านเลือกออกสูท่ ้ องทะเล เกาะแก่งแหล่งพัก
ทั ้งหลายประดามีอาจช่วยอะไรไม่ได้ มากนัก หากในห้ วงนึกของท่านไม่ได้ คิดฟั นฝ่ าทะเล
ทุกข์ แต่ถ้ายามใดที่ท่านพาเรือฟั นฝ่ าผ่านคลืน่ ลูกโตไปได้ ทีละลูกโดยไม่กงั วลถึงคลืน่ ลูก
ถัดไป ยามนั ้น “เรือ” ในใจของท่านอาจใกล้ ถงึ ฝั่ งธรรม หรือไม่ท่านก็อาจเป็ นเช่นเดียวกับ
มหาสมุทรที่เหลือบแลเปลือกนอกของตนอย่างไม่ยินดียินร้ าย เกลียวคลืน่ ผ่านมาแล้ วผ่าน
30

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เพลงเอกภพ, 161 – 162.
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ไป แต่เนื ้อในของทะเลกว้ างยังคงเดิม เมื่อเดินเลาะหาดทรายในความมืดโดยไม่สนใจว่า
ตนเองกําลังอยู่ที่ไหน บางทีท่านอาจได้ ยินเสียงสวดมนต์แว่วมาจากความลึก และท่านย่อม
รู้ดีว่านี่เป็ นคําอวยพร...31

ตัว บทข้ างต้ นจะเห็ น ว่ า เสกสรรค์ นํ า เสนอความคิ ด เกี่ ย วกั บ การ
ปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อผ่อนคลายจิตใจให้ เกิดความสงบโดยเชื่อมโยงกับธรรมชาติในการเดินทาง
ไม่วา่ จะเป็ นภูเขา ท้ องฟ้า หาดทราย และทะเล เช่น การมีสติอยู่เพียงลูกคลื่นที่กําลังเผชิญ โดยไม่
กังวลกับคลื่นลูกอื่นย่อมเป็ นการฝึ กจิตให้ อยู่กบั ปั จจุบนั ขณะเท่านัน้ เป็ นต้ น การนําเสนอความคิด
โดยเชื่อมโยงกับธรรมชาติอยู่ตลอดเรื่ องจึงเป็ นเสมือนฉากของการแสดงความคิดของเสกสรรค์
ทํานองเดียวกับการนําเสนอความคิดเรื่องการก้ าวข้ ามความเจ็บปวดและความทุกข์ในชีวิต
...ทําไมไม่มอบตัวให้ บาดแผล โดยจ้ องแลให้ เต็มตา แล้ วร่ายรํ ากับกาลเวลา เพื่อฟั นฝ่ าทุก
ผองภัย ที่สาํ คัญคือมอบใจให้ กบั ทุกปรากฏกรรม ก้ าวสูท่ วารธรรม และน้ อมนับรับผู้อื่น
มาร่วมทาง แล้ วเธอจะพบว่าตัวตนที่ปลดวางคือบาดแผลที่ปล่อยปลง เธออาจใช้ สองมือ
ประคองโลก เพื่อลบรอยโศกที่ยดึ ไว้ เพราะวันที่เธอรู้จกั ให้ คือวันที่เธอได้ รับคืน เธอจะเป็ น
ดังป่ าใหญ่ที่ถกู ไฟผลาญเผาระทม ได้ ฝนพร่างพรมกู้ฟืน้ เธอจะเป็ นดังรอยทรายใต้ ฟองคลืน่
เหมือนถูกกลืนแต่หวนกลับสูค่ วามงาม...ในร่มไม้ ไพรพฤกษ์ เธอจะผนึกกับเสียงนก ร่วมโบย
บินกับวิหค เพื่อเกาะกิ่งปั จจุบนั เธอร่อนลงจากความฝั น เพื่อชมสวนแห่งความจริง...เช่นนี ้
เอง เมื่อสายนํ ้าแผ่วลูบไล้ ผิวนํ ้าและรอยชํ ้าบนหาดทราย ยามนั ้นฟองคลืน่ จะสลายทุกริ ้วรอย
ที่หาดมี อ้ อมกอดแห่งมหานทีจะโอบรัดพสุธา ด้ วยรักอันสืบทอดธํารงมา จากมารดาแห่ง
จักรวาล...32

จากตัวบทข้ างต้ นเสกสรรค์นําเสนอความคิดเรื่องการก้ าวข้ ามความทุกข์
ในชี วิตด้ วยการอยู่กับความเป็ นจริ ง ยอมรับความเจ็บปวด จากนัน้ เวลาจะช่วยบรรเทาความ
เจ็บปวดดังกล่าวได้ เอง เสกสรรค์นําเสนอโดยเชื่อมโยงกับธรรมชาติและภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ ้นใน
ธรรมชาติ ไม่วา่ จะเป็ นผืนป่ าที่ถกู ไฟป่ ามอดไหม้ ย่อมคืนกลับสูส่ ภาพที่สวยงามดังเดิมหลังจากฝน
ตกลงมาชะล้ างและคืนความสดชื่นให้ แก่ผืนป่ าอีกครัง้ หรือร่องรอยต่างๆ บนผืนทรายย่อมกลับคืน
สูค่ วามราบเรียบดังเดิมอีกครัง้ หลังจากคลื่นซัดนํ ้าทะเลมาลบรอยเหล่านัน้ การอยู่กบั ความเป็ นจริง
31

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ผ่ านพบไม่ ผูกพัน, 128 – 131.

32

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, บุตรธิดาแห่ งดวงดาว, 109 – 112.
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แม้ จะเป็ นความจริงที่เจ็บปวดก็ตาม แต่ก็ย่อมดีกว่าการหลอกตนเองด้ วยความฝั นที่สวยงาม โดย
เชื่อมโยงความคิดนี ้กับนกที่โบยบินชมสวน ดังนันแล้
้ วธรรมชาติที่เสกสรรค์นํามาเชื่อมโยงจึงถือได้
ว่าเป็ นฉากหลักของการนําเสนอความคิด
ฉากธรรมชาติที่เสกสรรค์เลือกนํามาใช้ ในเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิต
มี 3 ฉาก ได้ แก่ ฉากป่ า ฉากทะเล / บึงนํ า้ และฉากสรรพสิ่งในธรรมชาติ โดยฉากดังกล่าวใช้
สําหรับ นําเสนอเรื่ องราวเกี่ ย วกับประวัติชี วิตของเสกสรรค์ บันทึก การเดิน ทางซึ่งเป็ นการเดิน
ทางเข้ าป่ าหรือออกทะเล และการทํากิจกรรมกลางแจ้ ง รวมทัง้ เรื่ องราวความคิดเกี่ยวกับประเด็น
ชีวิต ปรัชญา จิตวิญญาณ
ฉากที่ใช้ สําหรับ นําเสนอเรื่ องราวในเรื่ องเล่านัน้ มีทัง้ ฉากที่ ปรากฏอยู่จ ริ ง คือมี
เหตุก ารณ์ การกระทํ า มี ก ารปฏิ สัม พัน ธ์ ร ะหว่า งเสกสรรค์ กับ ฉาก และฉากที่ เ กิ ด จากการ
เปรียบเทียบเชื่อมโยงเสมือนว่าเป็ นฉากหลักของการนําเสนอความคิด บทบาทและความสําคัญ
ของฉากที่มีต่อการนําเสนอเรื่ องราวและการประกอบสร้ างอัตลักษณ์ ในเรื่ องเล่า ไม่ได้ เ ป็ นเพีย ง
ตําแหน่งแห่งที่ ใ ห้ เ รื่ องราวต่างๆ เกิ ดขึน้ เท่านัน้ แต่ฉากยังมีบ ทบาทในด้ า นการสร้ างอารมณ์
ความรู้สกึ ให้ กบั เรื่องที่นําเสนอ และบทบาทในด้ านกําหนดการกระทําของตัวละครซึ่งในที่นีก้ ็คือ
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
สําหรับบทบาทในด้ านการสร้ างอารมณ์ความรู้สกึ นัน้ จะเห็นว่าเสกสรรค์บรรยาย
ให้ รายละเอียดฉากค่อนข้ างชัดเจน ไม่วา่ จะเป็ นรายละเอียดด้ านกายภาพของสถานที่ บรรยากาศ
ภายในฉาก ปฏิกิ ริย าของตัวละครในฉากหรื อพื น้ ที่ เ หล่านัน้ ซึ่ง หลายกรณี ก ารบรรยายฉากก็
สอดคล้ องกับเรื่องราวที่กําลังนําเสนอ สัมพันธ์กับอารมณ์ของตัวละครและเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นใน
ฉากนัน้ ดัง นัน้ รายละเอีย ดของฉากจึงมีส่วนขับ เน้ น อารมณ์ ความรู้ สึก ของตัวละครในเรื่ องที่
นําเสนอให้ ชดั เจนและมีนํ ้าหนักมากยิ่งขึ ้น เช่น การนําเสนอเหตุการณ์ที่เสกสรรค์แจ้ งข่าวเรื่ องการ
สอบติดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ แม่ทราบ
...ทันทีที่เท้ าแตะพื ้น ผมก็วิ่งตรงมาบ้ านซึง่ อยู่ห่างที่รถจอดไม่เท่าความกว้ างของแม่นํ ้า มัน
เป็ นบ้ านที่ดัดแปลงมาจากโรงเลีย้ งเป็ ด หลังคาส่ วนใหญ่ ยังมุงจาก เสริ มสังกะสี
เฉพาะส่ วนที่ใช้ หลับนอน แม่กําลังดองฝรั่งใส่ไหเหมือนกับบ่ายวันอื่นๆ...ผมรีบแจ้ งข่าว
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ให้ ทกุ คนรู้พร้ อมทั ้งคาดหวังคําชมเชย... “ไอ้ เปรียวเอ๊ ย ทําไมเอ็งทะเยอทะยานอย่างงี ้ ข้ าจะ
เอาตังค์ที่ไหนมาส่งเอ็งเรียน แค่หาเลี ้ยงไปวันๆ ก็จะตายอยู่แล้ ว เปิ ดเทอมนี่ยงั ไม่ร้ ูจะหาที่
ไหนมาให้ ไอ้ สามคนเล็กเลย ธรรมศาสตร์ ไม่ใช่โรงเรียนวัดกลางฯ นะโว้ ย” หญิงวัยห้ าสิบ
รําพันด้ วยดวงตาแดงๆ ทัง้ บ้ านเงียบกริ บ มีแต่ เสียงฟื นปะทุและนํา้ สีย้อมผลไม้ เดือด
ล้ นลงขอบเตา...33

จากเหตุก ารณ์ ข้างต้ น จะเห็นว่าการแจ้ งข่าวของเสกสรรค์เ ป็ นการสร้ างความ
ลําบากให้ กบั ครอบครัวมากขึ ้น ตัวละครในเหตุการณ์ต่างเป็ นทุกข์กับเหตุการณ์ดงั กล่าว แม่เป็ น
ทุกข์เพราะมีภาระรายจ่ายมากขึ ้น ขณะที่เ สกสรรค์เป็ นทุกข์เพราะผิดหวังเนื่ องจากไม่ได้ รับคํา
ชมเชย และความสุขความภาคภูมิใจของตนเองกลับเป็ นเรื่องที่สร้ างความเดือดร้ อนให้ กบั แม่
เมื่ อ พิ จ ารณาฉากในเหตุก ารณ์ นี ก้ ็ มี ค วามสอดคล้ อ งไปในทํ า นองเดี ย วกั น
กล่าวคือ เสกสรรค์ให้ รายละเอียดของบ้ านที่ยังคงมุงแฝกบางส่วน และสร้ างขึ ้นจากโรงเลี ้ยงเป็ ด
เป็ นเครื่องบ่งบอกว่าครอบครัวยากจน ดังนัน้ เมื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องใช้ เงิน
จํานวนมาก จึงสมเหตุสมผลที่แม่จะกังวลและเป็ นทุกข์ ขณะเดียวกันฉากที่เสียงสนทนาของตัว
ละครเงียบลงทันที มีเพียงเสียงของฟื นปะทุไฟและนํ ้าสีเดือดล้ นขอบเตากระทบไฟเท่านัน้ แสดงให้
เห็นถึงภาวะที่เงียบงันของตัวละคร ฉากในเหตุการณ์ดงั กล่าวจึงยิ่งเน้ นยํา้ อารมณ์ความรู้สึก และ
บรรยากาศความทุก ข์ของตัวละครทัง้ สองฝ่ ายมากขึ ้น ทํานองเดียวกับ การให้ รายละเอียดฉาก
ธรรมชาติในเหตุการณ์ที่เสกสรรค์เดินทางออกจากป่ าเพื่อมามอบตัวกับทางการ
...นํ ้าในลําห้ วยกําลังอยู่ในระดับสูงสุดของช่วงปลายฤดูฝน
กระแสนํา้ ขุ่นข้ นราวกับ
ทะเลโคลนเดือดพล่ าน มันท่วมท้ นหลากออกมาไกลทั ้งสองฟากฝั่ ง ตลอดแนวลําห้ วยมี
พุ่มไม้ ท่ จี มปริ่ มปรากฏให้ เห็นกระจัดกระจาย มันโยกสะท้ านอยู่ไปมาเหมือนผู้คนที่
กําลังตะเกียกตะกายร้ องขอความช่ วยเหลือ ไม้ บางต้ นลอยมาจากเหนือนํ ้าทั ้งรากทั ้ง
โคน บ้ างก็งดั อยู่กบั พุ่มที่ยงั ไม่ถกู ถอน ที่ฝั่งตรงข้ ามเยื ้องไปจากเส้ นทางของพวกเราเล็ก
น้ อย เหีย้ ขนาดใหญ่ มากตัวหนึ่งถูกพัดมางัดติดกับกิ่งไม้ ผลุบๆ โผล่ ๆ อยู่ตาม
แรงกระชากของสายนํา้ จะปี นขึน้ ฝั่ งก็ไม่ ไหว จะปลดตัวให้ ลอยไปตามสายนํ า้ เชี่ยว
ก็ทําไม่ ได้ ดูเป็ นภาพที่น่าเวทนาไม่ น้อย มันเป็ นเหีย้ ที่โตเต็มที่ และคงจะผ่ านอะไร
มามากก่อนที่จะถูกกระแสนํ ้าตรึงไว้ ...ความกว้ างของลําห้ วยขาแข้ งยามนี ้ดูเหมือนจะไม่มีที่
สิ ้นสุด
ผมรู้ สกึ เหมือนกับว่าตัวเองกําลังใช้ เวลาชั่วนิรันดรเพื่อที่จะข้ ามพ้ นลําไม้ ไผ่ช่วง
33

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, มหาวิทยาลัยชีวติ , 49 – 50.
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สุดท้ ายซึง่ โค้ งลงใต้ ผิวนํ ้ามากกว่าช่วงใดๆ กระแสนํา้ เย็นยะเยียบพัดผ่ านข้ อเท้ าของ
ผมราวจะผลักไสให้ ไปจากที่น่ ีเสียโดยเร็ ว ขณะเดียวกันสะพานก็โยกไกวไปมา
คล้ ายจะรั งเกียจก้ าวยํ่าของผู้ปราชัย...34

การให้ รายละเอียดฉากในเหตุการณ์ที่เดินทางออกจากป่ ามามอบตัวก็สอดคล้ อง
และสัมพันธ์กบั อารมณ์ความรู้สกึ และเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ ้นกับเสกสรรค์ กล่าวคือ เหตุการณ์ที่
นําเสนอนันเป็
้ นเรื่องที่ทําให้ เสกสรรค์เป็ นทุกข์ เจ็บปวด ฉากก็เสริมเน้ นบรรยากาศดังกล่าวด้ วย ไม่
ว่าจะเป็ นเหี ้ยโตเต็มวัยที่ติดกับกิ่งไม้ กลางสายนํ ้าที่เชี่ยวกราก จะขึ ้นฝั่ งหรือลอยไปตามกระแสนํ ้าก็
ไม่สามารถทําได้ พุ่มไม้ ปริ่มนํ ้าที่คล้ ายคนร้ องขอความช่วยเหลือ ซากต้ นไม้ ที่แตกหักเสียหายจาก
แรงนํ ้า ความรุนแรงโหดร้ ายของฉากธรรมชาติเหล่านี ้ซึ่งเกิดขึ ้นระหว่างการเดินทางมามอบตัวกับ
ทางการขับเน้ นและตอกยํ ้าภาวะที่เสกสรรค์กําลังเผชิญ คือ ความรู้สกึ พ่ายแพ้ เจ็บปวดที่ต้องยอม
จํานนออกมามอบตัว และการดิ ้นรนหาทางออกให้ กบั ชีวิตต่อจากนี ้
นอกจากบทบาทด้ านการขับเน้ น อารมณ์ ความรู้ สึกของเสกสรรค์แล้ ว ฉากยังมี
บทบาทต่ออารมณ์ ความรู้ สึก และกํ าหนดการกระทํ าของเสกสรรค์ด้ วย เช่น ฉากห้ องเรี ย นใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เสกสรรค์มีเรื่องชกต่อยกับรุ่นพี่
...ในห้ องที่ทกุ วันนี ้เป็ นห้ องสมุดเศรษฐศาสตร์ มีนักศึกษาชายสิบกว่ าคนนั่งอยู่เป็ นครึ่ ง
วงกลม แสงไฟในห้ องทึบทึม กลิ่นแอลกอฮอล์ ห่ งึ คลุ้ง สายตาของทุกคู่จบั อยู่ท่ ีผม
ขณะที่ก้าวเข้ าไป ไม่ มีแววตาที่เป็ นมิตรแม้ แต่ นิดเดียว “นี่เรอะเสกสรรค์ เอ้ า นัง่ ซิ”
หนุ่มร่างเตี ้ยลํ่าท่าทางเป็ นพี่เบิ ้มเอ่ยขึ ้น ผมดึงเก้ าอี ้ที่วางอยู่เกะกะตัวหนึง่ มานั่งตามคําเชิญ
...ผมพูดยังไม่ทนั ขาดคํา ก็มีแก้ วเหล้ าใบหนึง่ ลอยละลิว่ มากระทบปากผมอย่างจัง...ผมเอา
มือลูบริ มฝี ปากช้ าๆ เลือดข้ นแดงรินหยดมาตามร่องนิ ้ว ผมรู้สกึ เหมือนมีไฟลุกโชนอยู่ในเบ้ า
ตาของตนเอง...ถึงตอนนี ้ผมลืมสนิทว่าคู่กรณีรอบตัวมีกี่คน
กําปั น้ ขวาลัน่ ออกไปอย่าง
รวดเร็ ว “เพื่อนร่วมรุ่น” ผู้นั ้นหงายหลังลงไปทั ้งเก้ าอี ้ทุกคนลุกขึ ้นพรึ่บพร้ อมกัน “เอามันเลยพี่
สัง่ สอนมันเสียบ้ าง” เสียงตะคอกคํารามดังมาจากรอบทิศ สภาพในห้ องช่างไม่ผิดอะไรกับ
ฉากจําเจในภาพยนตร์ ไทย...ผมรี บลุกขึน้ ออกมาที่ระเบียง พยายามหันหลังพิงกําแพง
ด้ านหนึ่ง ตะโกนใส่คนเหล่านั ้นอย่างลืมตาย...35
34

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ห้ วงยามแห่ งความพ่ ายแพ้ , 18 – 28.

35

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, มหาวิทยาลัยชีวติ , 65 – 66.
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ฉากห้ องเรียนที่ปรากฏในเหตุการณ์ข้างต้ นเป็ นพื ้นที่ปิดที่มีบรรยากาศอึดอัดและ
มืดอับ เห็นได้ จากการให้ รายละเอียดห้ องเรียนว่า “แสงไฟในห้ องทึบทึม กลิ่นแอลกอฮอล์หึ่งคลุ้ง”
อีกทังคนที
้ ่รออยู่ในห้ องซึ่งนัง่ เป็ นครึ่งวงกลมก็เป็ นสภาพกึ่งปิ ดตาย ไร้ หนทางหนี ไม่เพียงแต่เป็ น
พื ้นที่ปิดที่ไร้ ทางหนีเท่านัน้ แต่พื ้นที่ดงั กล่าวยังสร้ างความรู้สกึ ไม่ปลอดภัยให้ กบั เสกสรรค์ กล่าวคือ
เสกสรรค์ถกู โอบล้ อมด้ วยผู้คนที่มงุ่ ร้ ายและไม่เป็ นมิตรตังแต่
้ เริ่ มเข้ ามาสู่พืน้ ที่นี ้ ซึ่งปรากฏทัง้ ทาง
แววตา คําพูด การกระทํา และตําแหน่งของการพูดคุยที่แยกเป็ นสองฝั่ งในลักษณะ “สิบต่อหนึ่ง”
พื ้นที่ปิดอย่างห้ องเรียนทําให้ เสกสรรค์ร้ ูสึกไม่ปลอดภัย ถูกกดดัน คุกคาม อยู่ใน
ภาวะที่ไม่สามารถถอยหนีได้ ประกอบกับลักษณะนิสยั ส่วนตัวของเสกสรรค์ที่เป็ นคนไม่ยอมคน ไม่
ยอมถูกรังแก และปั จจัยจากพื ้นที่ปิด ไร้ ทางหนี และไม่ปลอดภัย จึงเป็ นการบังคับและกําหนดให้
เสกสรรค์ต้องสู้กลับเท่าที่จะทําได้ แม้ จะตกเป็ นรองทังในแง่
้
จํานวนคนและพื ้นที่ก็ตาม
ทํานองเดีย วกับฉากป่ าแม่สอดในช่วงที่ พรรคคอมมิวนิ สต์กับรัฐ บาลยังคงทํ า
สงครามกันอย่างต่อเนื่อง เป็ นฉากที่กําหนดการกระทําของเสกสรรค์ให้ ได้ แสดงบทบาทของผู้ชายที่
เป็ นทังสามี
้ และพ่อ
...บนเทือกเขาสูงของป่ าแม่สอด เราสามคนพ่อแม่ลกู ถูกนํามาพักในกระต๊ อบไม่ ไผ่ ริมไร่
ร้ าง มันเป็ นกระต๊ อบหลังเดียวในละแวกนัน้ นอกจากเพื่อนซึ่งทําหน้ าที่ส่งข้ าวส่ งนํา้
แล้ วก็ไม่ มีใครหน้ าไหนได้ รับอนุ ญาตให้ เข้ ามาในอาณาบริ เวณ...วันหนึง่ เฮลิคอปเตอร์
ของฝ่ ายรั ฐบาลเข้ ามายิงกราดในบริ เวณที่เราพักอยู่ เสียงปื นกลหนักรั วพรื ดๆ อยู่ไม่
ไกลนัก และเช่นเดียวกับทุกวัน เราอยู่กนั แค่สามคน ทางหนีทีไล่ไปทางไหนก็ไม่ร้ ูทั ้งสิ ้น เมื่อ
เห็นว่าสภาพรอบๆ ตัวไม่ค่อยจะสู้ดีนัก ผมก็มดั ลูกน้ อยขึ ้นหลัง มือหนึง่ ถืออาร์ ก้าอีกมือหนึง่
จูงหญิงสาวที่มาตกระกําลําบากอยู่ด้วยกัน เราเดินออกจากกระต๊ อบไปอย่างไม่ร้ ูเหนือรู้ใต้
ในที่สดุ ก็ไต่ลดั ขึ ้นสันเขาไปลูกหนึง่ อาศัยจอมปลวกใหญ่เป็ นที่กําบัง ลูกอยู่บนหลังเมียซุกอยู่
ข้ างๆ ผมประทับปื นประจัญบานไว้ แนบไหล่ ไม่ร้ ูอีกแล้ วว่าตัวเองกําลังรบกับใคร รู้แต่ว่ากับ
สามชีวิตนี ้ผมจะไม่ยอมให้ ฝ่ายไหนเข้ ามากลํ ้ากรายเด็ดขาด...36

จากตัวบทข้ างต้ นจะเห็นว่าฉากซึ่งเป็ นที่อยู่อาศัยของเสกสรรค์นนั ้ เป็ นพืน้ ที่ที่ถูก
โดดเดี่ยวให้ แยกออกมาอยู่ตา่ งหาก ห่างไกลจากผู้คน ดังนัน้ เมื่อในละแวกนีม้ ีเพียงเสกสรรค์กับ
36

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เดินป่ าเสาะหาชีวติ จริง, 110 – 111.
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ครอบครัวคือภรรยากับลูกชายที่ยังเล็ก เสกสรรค์จึงจําเป็ นต้ องพึ่งตนเอง ทําทุกอย่างด้ วยตนเอง
รวมไปถึงการรักษาชีวิตของครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ งสถานการณ์ภายในป่ าเวลานัน้ ก็เป็ น
พื ้นที่แห่งสงคราม เรียกได้ วา่ ใช้ ชีวิตอยู่ท่ามกลาง “เสียงระเบิดและควันปื น” เสี่ยงอันตรายรอบด้ าน
เช่นนัน้ แล้ วเมื่อสถานที่ อยู่ของเสกสรรค์เป็ นพืน้ ที่ที่ถูกโดดเดี่ ยวและเต็มไปด้ วย
อันตรายจากภาวะสงคราม จึงบังคับและกําหนดให้ เสกสรรค์ต้องทําทุกวิถีทางเพื่อจะปกป้องชีวิต
ตนเองและครอบครัวอย่างสุดความสามารถ จึงเกิดเป็ นภาพของเสกสรรค์ที่มือข้ างหนึ่งถือปื น มือ
ข้ างหนึ่งจูงภรรยา และแบกลูก ไว้ บนหลัง หนี ระเบิดและกระสุนในป่ าเอาชีวิตรอดแม้ จะมีเพีย ง
จอมปลวกเป็ นที่กําบังกายก็ตาม
จะเห็นว่าฉากที่ปรากฏในเรื่ องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์นนั ้ มิได้ มี
ความสําคัญเพียงเป็ นตําแหน่งแห่งที่ของเหตุการณ์ เรื่ องราวต่างๆ แต่ยังมีบทบาทสําคัญที่ช่วย
สร้ างและขับเน้ นอารมณ์ความรู้สกึ ของเสกสรรค์รวมถึงตัวละครในเหตุการณ์นนั ้ อีกทังยั
้ งมีบทบาท
ในการกําหนดการกระทําของเสกสรรค์ด้วย
ฉากที่เสกสรรค์นํามาใช้ ในเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตมีทงฉากที
ั้
่ปรากฏอยูจ่ ริง
เป็ นสถานที่ที่มีเหตุการณ์ การกระทํ าเกิ ดขึ ้น และฉากที่แม้ จะไม่ได้ มีเหตุการณ์เ กิดขึน้ แต่ก็ถูก
นํามาเชื่ อมโยงกับ เรื่ องราวที่ นําเสนอ เสมือนว่าเป็ นฉากหลัก ของการนํ าเสนอความคิด ฉากที่
ปรากฏในเรื่ องเล่าสามารถจัด ประเภทได้ เป็ น 2 ประเภท คือ ฉากสังคม/ฉากเมือง และฉาก
ธรรมชาติ ฉากที่เสกสรรค์เลือกใช้ สําหรับนําเสนอเรื่องราวแต่ละประเภทนันมี
้ บทบาทสําคัญต่อการ
ประกอบสร้ างและนํ าเสนออัตลัก ษณ์ ของเสกสรรค์ คือ สามารถเน้ น ยํา้ อารมณ์ ความรู้ สึก ของ
เสกสรรค์ในเหตุการณ์ตา่ งๆ และมีส่วนกําหนดการกระทําของเสกสรรค์ ทําให้ การกระทําที่แสดง
ถึงอัตลักษณ์ด้านต่างๆ ปรากฏได้ อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
1.1.3 ผู้เล่ าเรื่อง ตัวละคร มุมมองในการเล่ าเรื่อง
เนื่ อ งจากผู้เ ล่าเรื่ อง ตัว ละคร และมุมมองที่ ใ ช้ ใ นการนํ าเสนอเรื่ องราวจาก
ประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์นนมี
ั ้ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ผู้วิจยั จึงนําองค์ประกอบทังสามมา
้
พิจารณาและวิเคราะห์ร่วมกัน
เรื่องเล่าทุกเรื่องย่อมมีผ้ เู ล่าเรื่อง (narrator) คือผู้เล่าเรื่ องราว แม้ ว่าผู้เล่าเรื่ องจะ
ไม่ปรากฏตัวในเรื่องเลยก็ตาม แต่ก็จะปรากฏในรูปของเสียงเล่าของผู้ใดผู้หนึ่งกําลังเล่าเรื่องราวใน
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เรื่องนัน้ 37 การเลือกใช้ ผ้ เู ล่าเรื่องที่แตกต่างกันย่อมจะทําให้ ผ้ อู ่านรับรู้เรื่ องราวต่างกันออกไปด้ วย
เนื่องจากผู้เล่าเรื่องเป็ นสิ่งที่ควบคุมความรับรู้เรื่องของผู้อา่ น และผู้เล่าเรื่องก็ไม่ใช่ผ้ เู ขียน เนื่องจาก
ผู้เขียนอยู่ “นอก” เรื่องเล่า ขณะที่ผ้ เู ล่าเรื่องนันอยู
้ ่ “ใน” เรื่องเล่า38
กรณีของเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตเสกสรรค์เลือกใช้ ผ้ เู ล่าเรื่องประเภทที่เป็ น
ตัวละครในเรื่อง (internal narrator) คือเป็ นผู้เล่าเรื่องของตนเอง เล่าเรื่องราวที่ได้ ประสบมา39 และ
ในเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตนีท้ งั ้ ผู้เขียน ผู้เล่าเรื่ อง และตัวละครในเรื่ องเล่าล้ วนเป็ นบุคคล
เดียวกัน คือ “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล”
เรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตเป็ นการถ่ายทอดเรื่ องราวจากประสบการณ์ชีวิต
ของเสกสรรค์ด้วยตนเองในลักษณะของอัตชีวประวัติ คือเป็ นการเล่าชีวิตของตนเอง ดังนัน้ ผู้เล่า
เรื่องจึงเป็ นคนเดียวกับตัวละครหลักของเรื่องเล่า ซึ่งก็คือตัวของเสกสรรค์เอง อีกทังผู
้ ้ เล่าเรื่องก็เป็ น
คนเดียวกับผู้เขียนด้ วยเช่นกัน สรรพนามหลักที่ใช้ ในการเล่าเรื่ องจึงเป็ นสรรพนามบุรุษที่ 1 คือ
“ผม” ซึ่งหมายถึง “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” ทังในบริ
้
บทของผู้เล่าเรื่ อง ผู้เขียน และตัวละครหลักใน
เรื่องเล่า ดังเช่นที่ปรากฏในตัวบทต่อไปนี ้
...ในที่ประชุมคืนนั ้นครู ฝึกของผมแสดงความไม่พอใจออกมาอย่างไม่ปิดบัง เขาโกรธที่ผม
หนีไปนอนอยู่มหาวิทยาลัย เขาถือว่าผมขัดคําสัง่ ของเขาโดยตรง และที่สาํ คัญที่สดุ คือเขาไม่
อนุญาตให้ ผมเปลีย่ นหน้ าที่ไปทํางานกับกลุม่ คนที่พูดภาษากันรู้เรื่ อง เราเถียงกันอยู่พกั ใหญ่
... “ผมขอลาออกตั ้งแต่วนั นี ้เป็ นต้ นไป ไม่เอาแล้ ว ไม่ทําอีกแล้ ว ผมจะกลับเมืองไทย” ใน
ที่สดุ ผมก็โพล่งออกมา...40
... “แก่งแถวนี ้ไม่เห็นมีอะไร ข้ างหน้ าโหดกว่าเยอะ” เขาพูดด้ วยนํ ้าเสียงเหยียดๆ คล้ ายคิดว่า
ผมท้ อแล้ วมาอ้ างว่ารอเพื่อน “ทําไม คุณคิดว่าผมกลัวรึ ถ้ ากลัวผมไม่มาหรอก” ผมตอบเขา
ไปด้ วยนํ ้าเสียงที่กร้ าวขึ ้น “ผมไม่สนใจหรอกว่าแก่งจะโหดแค่ไหน ที่สาํ คัญคือเพื่อนของผม”
ผมเดาเอาเองว่า หนุ่มภิญโญคงเคยถ่อแพให้ คนกรุ งเทพฯ นัง่ มาหลายครั ้ง และมันคงทําให้

37

ชูศกั ดิ ์ ภัทรกุลวณิชย์, “มุมมองและเสียงเล่าในวรรณกรรม,” ใน อ่ าน (ไม่ ) เอาเรื่อง, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ :

โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2548), 59.
38

อิราวดี ไตลังคะ, ศาสตร์ และศิลป์ แห่ งการเล่ าเรื่อง, 31.

39

เรื่ องเดียวกัน.

40

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, มหาวิทยาลัยชีวติ , 87.
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เขารู้สกึ ภูมิใจในตัวเองจนเปี่ ยมล้ น...41
... “ไม่เป็ นไร คุณจําทางไม่ได้ ก็พอเถอะ จากนี ้ไปผมจะนําเอง” ผมบอกกับเด็กหนุ่มซึง่ ออก
อาการลุกลี ้ลุกลนจนควบคุมสติตวั เองแทบไม่อยู่ เขามองหน้ าผมอย่างงุนงงและคงสงสัยอยู่
พอสมควรว่าผมจะนําทางได้ อย่างไร ในเมื่อไม่เคยเดินทางเส้ นมาก่อน ส่วนผมนั ้นก็ไม่ร้ ูจะ
อธิบายให้ เขาเข้ าใจได้ อย่างไรว่าการนําไม่ใช่เรื่องของความทรงจําอย่างเดียว...42
...นอกจากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเรื่องธรรมะแล้ วผมยังมีความในใจที่อยากจะบอกกับ
เขามาหลายวัน “ความเสียใจอย่างหนึง่ ในชีวิตผมคือไม่ได้ เรียนมวยจีนกับคุณ ตอนนั ้นผม
ยังไม่พร้ อม ยังมีอัตตามากเกินไป” ผมเท้ าความถึงเหตุการณ์เมื่อสิบปี ก่อน ซึง่ สุวินยั เคย
เสนอสอนมวยไท้ เก๊ กให้ ผม แล้ วถูกปฏิเสธ...43

จะเห็น ว่า “ผม” เป็ นสรรพนามที่ใช้ ทัง้ สําหรับตัวละครในเรื่ องและผู้เล่าเรื่ องซึ่ง
ปรากฏตัวในเรื่ องเล่าด้ วย ไม่ว่า “ผม” ถูกใช้ ใ นบริ บทใดก็ล้วนเป็ นบุคคลเดียวกันคือ “เสกสรรค์
ประเสริฐกุล” เมื่อทัง้ ผู้เล่าเรื่ อง ผู้เขียน และตัวละครเป็ นบุคคลเดียวกัน เรื่ องราวในเรื่ องเล่าจาก
ประสบการณ์ชีวิตจึงเป็ นการนําเสนอมุมมองของเสกสรรค์ ซึ่งมุมมองที่ใช้ ก็มีผลต่อการนําเสนอ
เรื่องให้ เป็ นไปตามที่เสกสรรค์ต้องการและบรรลุจดุ มุง่ หมายได้ สําเร็จ
มุม มอง (focalization) คือ ทัศนี ย ภาพในมุม ที่ ส ถานการณ์ แ ละเหตุก ารณ์ ถูก
นําเสนอให้ เห็น เป็ นตําแหน่งของการรับรู้และความเข้ าใจ44 อาจกล่าวได้ ว่ามุมมองนัน้ เป็ นสิ่งที่ตวั
ละครในเรื่องเห็น การศึกษามุมมองคือการตอบคําถามว่า “ใครเป็ นผู้เห็น”45 มุมมองที่ต่างกันย่อม
ให้ ผลในการเล่าเรื่องต่างกัน
การเล่าเรื่องราวชีวิตด้ วยมุมมองของเสกสรรค์เองนันมี
้ ผลอย่างยิ่งต่อการรับรู้เรื่ อง
ของผู้อ่า น กล่า วคื อ ผู้อ่า นสามารถรั บ รู้ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึน้ กับ เสกสรรค์ ไ ด้ อ ย่ า งครบถ้ วนทัง้ ในแง่
41

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ทางทากและสายนํา้ เชี่ยว, 73.

42

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วิหารที่ว่างเปล่ า, 63.

43

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วันที่ถอดหมวก, 99.

44

วันชนะ ทองคําเภา, ภาพตัวแทนของพระมหาธรรมราชาในวรรณกรรมไทย, 219.

45

ชูศกั ดิ ์ ภัทรกุลวณิชย์, “มุมมองและเสียงเล่าในวรรณกรรม,” 66.
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รายละเอียดเหตุการณ์ การกระทํา ความคิด และอารมณ์ความรู้สกึ ของเสกสรรค์ ยิ่งไปกว่านันหาก
้
เป็ นกรณีที่มีคขู่ ดั แย้ ง หรือกรณีพิพาทระหว่างเสกสรรค์กับผู้อื่น การนําเสนอเรื่ องด้ วยมุมมองของ
เสกสรรค์จะทําให้ ผ้ อู ่านรับรู้เพียงการกระทําในเหตุการณ์เท่านัน้ แต่จะไม่ล่วงรู้ถึงด้ านความคิด
อารมณ์ค วามรู้สึกของฝ่ ายที่ เ ป็ นคู่ขดั แย้ งของเสกสรรค์ได้ เลย ทําให้ เสกสรรค์สามารถนําเสนอ
เหตุการณ์ตา่ งๆ ได้ อย่างเต็มที่ สามารถประกอบสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์ของตนเองได้ โดยไร้
ข้ อโต้ แย้ ง เช่น การนําเสนอเหตุการณ์ที่เสกสรรค์มีปากเสียงกับครูฝึกอย่างรุนแรง
...ในการประชุมคืนนั ้น ครู ฝึกของผมแสดงความไม่พอใจออกมาอย่างไม่ปิดบัง เขาโกรธที่ผม
หนีไปนอนอยู่มหาวิทยาลัย เขาถือว่าผมขัดคําสัง่ ของเขาโดยตรง และที่สาํ คัญที่สดุ คือเขาไม่
อนุญาตให้ ผมเปลีย่ นหน้ าที่ไปทํางานกับกลุ่มคนที่พดู ภาษากันรู้เรื่ อง เราเถียงกันอยู่พกั ใหญ่
ท่ามกลางความงุนงงของเพื่อนใหม่ๆของผมซึง่ ปกติแล้ วจะไม่กล้ าทําเช่นนี ้กับผู้บังคับบัญชา
ผมถูกครู ฝึกวิพากษ์ วิจารณ์อย่างสาดเสียเทเสีย จนตัวเองเกือบจะระงับอารมณ์ไม่อยู่ ขยับ
แล้ วขยับอีกจะใช้ กําลังตัดสิน...46

จากตัวบทข้ า งต้ น ผู้อ่านสามารถรั บ รู้ เรื่ อ งราวที่ เ กิ ดขึน้ กับ เสกสรรค์ ได้ อย่ า ง
ละเอียด ทังด้
้ านรายละเอียดของเหตุการณ์ คือ ครูฝึกไม่พอใจที่เสกสรรค์ขดั คําสัง่ ครูฝึกไม่ยอมให้
เปลี่ยนหน้ าที่ และเสกสรรค์ถูกต่อว่าอย่างรุ นแรง และด้ านอารมณ์ความรู้สึก ของเสกสรรค์ คือ
ความรู้สกึ ไม่พอใจที่ถกู วิพากษ์ วิจารณ์ และต้ องข่มอารมณ์ตนเอง
ขณะที่ครูฝึกซึ่งเป็ นคูข่ ดั แย้ งของเสกสรรค์นนผู
ั ้ ้ อา่ นจะรับรู้เพียงสิ่งที่ครูฝึกกระทํา
ต่อเสกสรรค์ คือ อาการไม่พอใจที่ ถูก ขัดคําสั่ง ไม่อนุญ าตให้ เ สกสรรค์เ ปลี่ย นหน้ าที่ ใ หม่ และ
วิจ ารณ์ ต่อว่าเสกสรรค์อย่างรุ น แรง ซึ่ง การกระทํ าของครู ฝึกเหล่านี ก้ ็ ปรากฏผ่านมุมมองของ
เสกสรรค์ จึงย่อมมีทศั นคติสว่ นตัวของเสกสรรค์แฝงอยู่ด้วย แต่สิ่งที่ผ้ อู ่านไม่สามารถรับรู้ได้ และ
เสกสรรค์ก็ไม่กล่าวถึงก็คือเหตุผลเบื ้องหลังที่ทําให้ ครูฝึกไม่อนุมตั ิคําขอเปลี่ยนหน้ าที่ และอารมณ์
ความรู้สกึ ที่ถกู ผู้ใต้ บงั คับบัญชาโต้ เถียง แสดงอาการ “ขยับแล้ วขยับอีกจะใช้ กําลังเข้ าตัดสิน” ต่อ
หน้ าผู้อยู่ใต้ บงั คับบัญชาคนอื่นๆ
ดังนัน้ เมื่อเหตุก ารณ์ดังกล่าวถูกนํ าเสนอผ่านมุมมองของเสกสรรค์ย่อมทําให้
ผู้อา่ นรับรู้เรื่องราวในมุมของเสกสรรค์ได้ อย่างชัดเจน รอบด้ าน ขณะที่ผ้ อู ่านจะรับรู้เรื่ องราวของคู่
ขัดแย้ งเพียงการกระทําเท่านันซึ
้ ่งก็รับรู้ผา่ นมุมมองของเสกสรรค์อีกเช่นเดียวกัน จึงทําให้ ผ้ อู า่ นรับรู้
46

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, มหาวิทยาลัยชีวติ , 87.
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เรื่องราวและอัตลักษณ์เสกสรรค์ที่ปรากฏผ่านเหตุการณ์นี ้ได้ ชดั เจนและไร้ ข้อกังขา ทํานองเดียวกับ
เรื่องราวความบาดหมางขัดแย้ งระหว่างเสกสรรค์กับเลขาธิการศูนย์นิสิตนักศึกษา ในเหตุการณ์
“14 ตุลา” พ.ศ. 2516
...ในจังหวะเดียวกันนั ้นเอง คุณสมบัติ ธํารงธัญญวงศ์ ก็ปรากฏตัวขึ ้น และกําลังจะปี นขึ ้นไป
พูดกับประชาชนบนหลังคารถ ผมเองทั ้งดีใจและตกใจวุ่นวายไปหมด ที่ดีใจก็เพราะว่าได้ พบ
กับเลขาธิการศูนย์ฯ จะได้ ร้ ูเรื่องแจ่มชัดเสียทีว่าอะไรเป็ นอะไร ที่ตกใจก็คือคุณสมบัติกําลัง
จะขึ ้นไปพูดกับผู้ชมุ นุมโดยไม่ทนั จะปรึกษากัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากผมกําลังติดพันอยู่กบั
การดูอาการคุณจิระนันท์ จงึ อยากให้ คุณสมบัติรอสักอึดใจหนึ่ง และเมื่อเห็นเลขาธิการศูนย์ฯ
ทําท่าจะไม่รอ ผมก็ตะโกนบอกเพื่อนนักศึกษาบนหลังคารถว่า “อย่าเพิ่งให้ พดู อย่าเพิ่งให้
พูด จับตัวไว้ ก่อน” สิง่ ที่ผมกังวลมากที่สดุ ก็คอื ถ้ ามีการประกาศสลายการชุมนุมจากรถ
บัญชาการแล้ ว ประชาชนที่กําลังเลือดเดือดจากการชุมนุมมาข้ ามวันข้ ามคืนไม่ฟัง อะไรจะ
เกิดขึ ้น ถ้ ารถบัญชาการคุมสถานการณ์ไม่อยู่ ก็เป็ นอันว่าทุกสิง่ ทุกอย่างพังพินาศลงในนาที
นั ้น ผมอยากจะปรึกษากับคุณสมบัติในปั ญหานี ้เสียก่อน พอผมหันกลับไปที่หลังคารถก็
พบว่าเลขาธิการศูนย์ฯ หายไปแล้ ว...คุณสมบัติออกไปจากที่นนั่ เพราะเจ็บใจที่ถกู ล็อกแขน
ไว้ ไม่ให้ ขึ ้นพูด ซึ่งผมก็ไม่ร้ ูเหมือนกันว่าใครเป็ นคนทํา...47

เหตุก ารณ์ นี ก้ ็เ ช่น เดี ย วกัน ที่ ผ้ ูอ่านจะรั บ รู้ เพี ย งสิ่ งที่ เ กิ ดขึน้ กับเสกสรรค์อย่า ง
ละเอียด ไม่วา่ จะเป็ นด้านรายละเอี ยดของเหตุการณ์ คือ เลขาธิการศูนย์ฯ ดึงดันที่จะขึ ้นพูดกับผู้
ชุมนุม เสกสรรค์สงั่ ห้ ามไม่ให้ เลขาธิ การศูนย์ ฯ ขึน้ พูด ด้านอารมณ์ ค วามรู้สึกของเสกสรรค์ คือ
ความรู้สกึ ตกใจที่เลขาธิการศูนย์ฯ จะขึ ้นพูดกับผู้ชมุ นุมโดยพลการ และด้านความคิ ด เหตุผลการ
กระทําของเสกสรรค์ คือ เหตุที่ห้ามไม่ให้ ขึ ้นพูดเนื่องจากเกรงจะเกิดอันตรายจากความเป็ นไปได้
ต่างๆ และที่สงั่ ให้ จบั ตัวก็เพียงต้ องการให้ หยุดรอเพื่อปรึกษาร่วมกันก่อน มิได้ เจตนาให้ เกิดความ
รุนแรงอย่าง “ล็อกแขน” จนสร้ างความไม่พอใจให้ กบั เลขาธิการศูนย์ฯ
ขณะที่ผ้ อู ่านจะรับรู้เรื่ องราวของเลขาธิการศูนย์ฯ ซึ่งเป็ นคู่ขดั แย้ งของเสกสรรค์
เพียงการกระทําในเหตุการณ์เท่านัน้ คือ เลขาธิการศูนย์ฯ จะแจ้ งข่าวกับมวลชนด้ วยตนเองโดยไม่
ปรึกษากับเสกสรรค์ก่อน และอาการไม่พอใจที่ถกู ขัดขวางด้ วยการ “ล็อกแขน” ซึ่งก็เป็ นการกระทํา
ที่รับ รู้ผ่านมุมมองของเสกสรรค์เ ช่น เดียวกัน แต่สิ่งที่ผ้ อู ่านไม่สามารถรับรู้ และเสกสรรค์ก็ไ ม่ได้
กล่าวถึงก็คือเหตุผลที่ ทําให้ เลขาธิการศูนย์ ฯ ต้ องขึ ้นพูดกับผู้ชุมนุมอย่างเร่ งด่วน ไม่สามารถรอ
47

เรื่ องเดียวกัน, 132 – 133.
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เวลาที่จะปรึกษาได้ และอารมณ์ความรู้สกึ จากมุมมองของเลขาธิการศูนย์ฯ ที่ถูกกักตัวยึดแขนไว้
ซึ่งแม้ จะไม่ใช่การกระทําที่เสกสรรค์ตงใจแต่
ั้
ก็เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของเสกสรรค์
ดังนันเมื
้ ่อเหตุการณ์ถกู นําเสนอผ่านมุมมองของเสกสรรค์ไม่วา่ จะเป็ นรายละเอียด
จากด้ านของเสกสรรค์ หรือรายละเอียดจากด้ านคู่ขดั แย้ งที่มีเพียงการกระทําอย่างเดียว ทําให้
ผู้อา่ นรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเสกสรรค์อย่างครบถ้ วนรอบด้ าน ชัดเจน และไม่เกิดข้ อกังขา
การนํ า เสนอด้ วยมุมมองของเสกสรรค์น อกจากจะทํ าให้ ผู้อ่านรั บ รู้ เรื่ อ งราว
เกี่ยวกับ เสกสรรค์อย่างรอบด้ านซึ่งมีผลต่อการสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์ได้ อย่างชัดเจนแล้ ว
การใช้ มมุ มองของเสกสรรค์ยงั มีบทบาทต่อการแก้ ต่าง ชีแ้ จงความไม่เข้ าใจที่สงั คมมีต่อเสกสรรค์
ในประเด็นต่างๆ ด้ วย เนื่องจากเป็ นการนําเสนอด้ วยมุมมองของ “คนใน” คือนําเสนอเรื่ องราวใน
เหตุการณ์ที่ถกู เข้ าใจผิดด้ วยมุมมองของผู้ประสบเรื่องราวดังกล่าวโดยตรง เป็ น “ความจริ งจากคน
ในเหตุการณ์” หรือ “ความจริงจากคนที่ถกู เข้ าใจผิด” ดังนันจึ
้ งเป็ นเรื่องที่ “คนนอก” ไม่อาจรับรู้ได้
อย่างถูกต้ อง อีก ทัง้ สิ่งที่ นําเสนอจากมุมมองของคนในนัน้ ก็ย่อมเป็ นเรื่ องที่มีนํา้ หนักน่าเชื่ อถื อ
มากกว่า
องค์ประกอบวรรณกรรมที่เสกสรรค์ใช้ ในการสร้ างเรื่ องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตซึ่งมีผล
ต่อการประกอบสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์ในเรื่องเล่าประกอบด้ วยโครงเรื่อง ฉาก และมุมมองใน
การเล่าเรื่อง เสกสรรค์เลือกนําองค์ประกอบเหล่านี ้มาใช้ ได้ เหมาะสมกับการนําเสนอเรื่องราวแต่ละ
ประเภท และมีบทบาทต่อการประกอบสร้ างอัตลักษณ์ของตนเอง โดยทําให้ ผ้ อู ่านรับรู้เรื่ องราวได้
อย่างเป็ นระบบจากการเลือกใช้ โครงเรื่องประเภทต่างๆ ตามลักษณะของเนือ้ หา ขับเน้ นอารมณ์
ความรู้ สึก และการกระทํ า ในเหตุก ารณ์ ด้ วยการสร้ างฉากที่ สอดคล้ องสัมพัน ธ์ กับอารมณ์ ของ
เสกสรรค์ในเหตุการณ์นนั ้ ตลอดจนเป็ นตัวกําหนดการกระทํา หรื อสร้ างอารมณ์ความรู้ สึกให้ แก่
เสกสรรค์ และสามารถรับรู้เกี่ยวกับเสกสรรค์ได้ อย่างรอบด้ านทัง้ ในแง่ของการกระทํา ความคิด
และความรู้สกึ จากการใช้ มมุ มองของเสกสรรค์เองในการเล่าเรื่องซึ่งเป็ นมุมมองของคนใน
บทบาทของโครงเรื่อง ฉาก และมุมมองในการเล่าเรื่องที่มีตอ่ การนําเสนอเรื่ องราวในเรื่ อง
เล่าจากประสบการณ์ชีวิตดังกล่าว ล้ วนส่งผลให้ อตั ลักษณ์ ของเสกสรรค์ที่ปรากฏจากเหตุการณ์
ต่างๆ ชัดเจนและมีนํ ้าหนักมากยิ่งขึ ้น
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1.2 การใช้ ภาษา
เป็ นที่ทราบและยอมรับกันว่าภาษามีความสําคัญในการสื่อความหมาย เนื่องจากมนุษย์
คิดและเข้ าใจสิ่งต่างๆ ผ่านทางภาษา ภาพตัวแทนที่แสดงให้ เห็นถึงอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ในเรื่ อง
เล่าก็เกิดขึ ้นจากการใช้ ภาษาเล่าประสบการณ์ที่แสดงความเป็ นตนเองในหลากหลายแง่มมุ อีกทัง้
ภาษาก็แสดงถึงมโนทัศน์ของผู้ใช้ ความหมายต่างๆ ที่แฝงมากับภาษาจึงย่อมสื่อสะท้ อนถึงความ
เป็ นเสกสรรค์ด้วยเช่นกัน ภาษาจึงเป็ นเครื่องมือสําคัญในการสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์ โดยเป็ น
กระบวนการผลิตความหมายจากมโนทัศน์ในความคิดของมนุษย์ผา่ นทางภาษา
การใช้ ภาษาสําหรับร้ อยเรี ยงและนําเสนอเรื่ องราวในเรื่ องเล่าจากประสบการณ์ชี วิตมี
บทบาทมากกว่าเพี ย งการสื่อความ แต่ถ้ อยคําที่ เ สกสรรค์เ ลือกมาใช้ นัน้ มีบทบาทในการเพิ่ ม
นํ ้าหนักทางความหมายให้ เรื่องราวที่นําเสนอมีความเด่นชัดมากยิ่งขึ ้น และมีบทบาทในการสร้ าง
ความชอบธรรมให้ กบั การกระทําของเสกสรรค์
การใช้ ภาษาที่มีบทบาทต่อการประกอบสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์ของเสกสรรค์ในเรื่ อง
เล่าผู้วิจยั จะแยกพิจารณาใน 2 ประเด็น ดังต่อไปนี ้
1.2.1 การใช้ ภาษาเพิ่มนํ ้าหนักทางความหมาย
1.2.2 การใช้ ภาษาสร้ างความชอบธรรมให้ การกระทํา
1.2.1 การใช้ ภาษาเพิ่มนํา้ หนักทางความหมาย
เสกสรรค์เ ลือกคําหรื อข้ อความมาใช้ ใ นการนํ าเสนอเรื่ องราวชี วิต ตนเอง โดย
ความหมายของคําหรื อข้ อความเหล่านัน้ ทําให้ เรื่ องราวที่ถูกนําเสนอมีนํา้ หนัก เด่นชัดมากยิ่งขึ ้น
การใช้ ภาษาเพิ่มนํ ้าหนักทางความหมายมี 2 ประเภท คือ การใช้ คํา และการใช้ สํานวน
1.2.1.1 การใช้ คาํ
ภาษาที่ เ สกสรรค์ใ ช้ ร้อยเรี ยงเรื่ องเล่านอกจากจะถ่ายทอดเรื่ องราวที่
เกิดขึ ้นแล้ ว หากพิจารณาความหมายของคําที่เลือกมาใช้ ก็จะพบว่าความหมายที่แฝงมากับคํา
เหล่านันเพิ
้ ่มนํ ้าหนักให้ กบั สิ่งที่กําลังถ่ายทอด ภาพของเสกสรรค์ที่ปรากฏในเรื่องเล่าก็ชดั เจนขึ ้น
การใช้ คําที่ช่วยขับเน้ นและตอกยํา้ ให้ ภาพของเสกสรรค์ปรากฏในเรื่ อง
เล่าได้ อย่างชัดเจนมากขึ ้น เช่น การนําเสนอภาพเสกสรรค์ที่เป็ นคนพ่ายแพ้ ต้ องหาทางออกเพื่อจะ
สามารถดําเนินชีวิตต่อไปให้ ได้
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...หลังจากถูกชะตากรรมตบตีหยิกทึง้ จนตกอยู่ในมุมอับของชีวิตเมื่อ 3 ปี ก่อน ผมก็
กระเสือกกระสนหาทางออกด้ วยการไปเรียนต่อเมืองนอก ฟั งดูแล้ วน่าหมัน่ ไส้ แต่ผม
กลายเป็ นนักเรียนนอกเพราะไม่ร้ ูจะทําอะไรดี...48

เสกสรรค์เลือกใช้ คําว่า “ตบตี” “หยิกทึง้ ” ซึ่งเป็ นคํากริ ยาที่แสดงถึงการ
ทําร้ าย แฝงความรุนแรง และสร้ างความเจ็บปวดให้ กบั ผู้ถกู กระทํา การเลือกใช้ คําดังกล่าวเน้ นให้
เห็นว่าชะตากรรมของเสกสรรค์นนมี
ั ้ แต่เรื่องราวที่สร้ างความเจ็บปวด สร้ างความทุกข์ให้ อย่างยิ่ง
การเลื อ กใช้ คํ า ว่า “กระเสื อ กกระสน” เป็ นคํา กริ ย าซึ่ ง แสดงถึ ง การ
พยายามหาทางออกอย่างค่อนข้ างทุลกั ทุเล แต่ก็ต้องหาทางออกให้ ได้ เน้ นภาพและความรู้สึกของ
เสกสรรค์ที่พยายามหาทางออกจากความเจ็บปวดที่ได้ รับ
เมื่อพิจารณาจากความหมายของคําดังกล่าวที่เลือกนํามาใช้ จะเห็นว่า
เป็ นการเน้ นภาพของเสกสรรค์ท่ีเป็ นคนแพ้ ซึ่งเจ็บปวดและประสบความโหดร้ ายรันทดจากชะตา
ชีวิต จนต้ องหาทางออกและเยียวยาบาดแผลอย่างทุลกั ทุเล แต่กระนัน้ ก็จําเป็ นต้ องทําให้ ได้ เพื่อ
ดําเนินชีวิตหลังออกจากป่ ามามอบตัว
การใช้ คําในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ ที่เป็ นนักสู้ ไม่ยอมแพ้ แม้ จะต้ อง
ประสบอุปสรรคและความทรมานอย่างสาหัส
...ปลาเจ้ ากรรมดิ ้นสุดแรงเกิดจนสายลวดตัดผ่ านเนือ้ นิว้ ของผมราวคมมีดกรี ด นํ ้าเค็ม
แทรกเข้ าสูแ่ ผลสดจนแสบแปลบ แต่มาถึงจุดนี ้แล้ วผมจะเป็ นฝ่ ายยอมแพ้ ได้ อย่างไร ไม่มี
ทางเลือกนอกจากจะกัดฟั นเหวี่ยงมันขึ ้นมาบนเรือ นํ ้าหนักของมันพอๆ กับปื นอาก้ าที่บรรจุ
กระสุนเต็มแม็กกาซีน...49

เสกสรรค์เ ลือกใช้ คําที่ ก่อ ให้ เ กิ ดภาพเหตุก ารณ์ อย่า งชัด เจน ทัง้ ด้ า น
ปฏิกิริยาของปลา บาดแผลที่ได้ รับและความรู้สึกเจ็บปวดที่เกิดขึ ้นขณะสู้กับปลา โดยเสกสรรค์
เลือกใช้ คําว่า “สุดแรงเกิด” เพื่อขยายความรุนแรงของการดิ ้นรนของปลาที่พยายามต้ านทานและสู้
แรงเสกสรรค์อย่างเต็มที่ แสดงให้ เห็นว่าการตกปลาตัวนี ้ไม่ใช่เรื่องง่าย
48

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เร่ ร่อนหาปลา, 19.

49

เรื่ องเดียวกัน, 80.
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นอกจากนัน้ การสู้กับปลาครัง้ นี ย้ ัง สร้ างบาดแผลจากลวดบาดให้ กับ
เสกสรรค์ด้วย โดยเลือกใช้ คําว่า “ตัดผ่าน” ทําให้ เห็นกิริยาที่ลวดบาดนิ ้วอย่างชัดเจน และบาดแผล
ก็คอ่ นข้ างรุนแรง เป็ นการเน้ นความเจ็บปวดที่เกิดขึ ้น ตอกยํ ้าว่าการตกปลาครัง้ นี ้ไม่ใช่เรื่องง่าย
ด้ านความรู้สกึ และอากัปกิริยาของเสกสรรค์ขณะสู้กับปลา ก็เลือกใช้ คํา
ว่า “แสบแปลบ” แสดงความรู้สกึ เจ็บปวดเมื่อบาดแผลจากลวดบาดถูกนํา้ ทะเล ใช้ คําว่า “กัดฟั น”
แสดงปฏิกิริยาขณะเหวี่ยงปลาขึ ้นมาบนเรือทังที
้ ่บาดเจ็บ ซึ่งเป็ นกริยาที่แสดงถึงการอดทนอย่างถึง
ที่สดุ และข่มความรู้สกึ ทรมานเพื่อกระทําเรื่องดังกล่าวให้ สําเร็จ
การเลือกคําต่างๆ ข้ างต้ นช่วยเน้ นภาพของเสกสรรค์ที่เป็ นนักสู้ผ้ ู “ไม่ยอม
แพ้ ” แม้ ว่าคู่ต่อ สู้จ ะโต้ ต อบกลับมา หรื อได้ รั บบาดเจ็บ ก็จ ะอดทนข่มความทุก ข์ความทรมาน
ทังหลายไว้
้
แล้ วสู้กบั คูต่ อ่ สู้อย่างถึงที่สดุ จนได้ รับชัยชนะ
การใช้ คําในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ ที่เ ป็ นคนยากไร้ ประสบความ
ยากลําบากทางด้ านความเป็ นอยู่และการดําเนินชีวิต
...เรากําลังย้ ายออกจากห้ องแถวไม้ ข้างตลาดไปปลูกโรงหลังคาจากบนพื ้นที่รกร้ างของผู้มี
อันจะกินคนหนึง่ เขาคิดค่าเช่าเป็ นรายปี ในราคาที่ไม่แพงนัก แต่ก็นบั เป็ นผลประโยชน์ครั ้ง
แรกที่จะได้ จากแผ่นดินผืนนี ้ ที่ผ่านมามันเป็ นเพียงส่วนหนึง่ ของป่ าชายเลน เป็ นที่อยู่ของ
ปูแสมและปลาอีจงั รกไปด้ วยกระบูน โกงกาง และเถาวัลย์ นํ ้าขึ ้นก็ท่วมเจิ่ง นํ ้าลงก็แฉะ
ลุ่ม...50

จากตัวบทข้ างต้ นเป็ นการกล่าวถึงที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้ อมบริ เวณนัน้
โดยให้ รายละเอียดเน้ นสถานที่ปลูกบ้ าน เสกสรรค์นําเสนอภาพดังกล่าวโดยเลือกใช้ คําว่า “รกร้ าง”
“ท่วมเจิ่ง” “แฉะลุม่ ” ความหมายของคําเหล่านี ้ล้ วนแต่ทําให้ พืน้ ที่และบริ เวณโดยรอบเป็ นสภาพที่
ไม่เหมาะจะเป็ นที่อยู่อาศัยของคนได้ อีกทังไม่
้ น่าอยู่และไม่สะดวกสบาย นอกจากนัน้ การใช้ คําว่า
“โรงหลังคาจาก” ซึ่งเป็ นเพียงสิ่งก่อสร้ างที่แม้ จะมีหลังคาคลุม แต่ก็ไม่คงทนแข็งแรง
ดัง นั น้ การเลื อ กคํ า มาใช้ เหล่ า นี เ้ ป็ นการเน้ นสภาพที่ ไ ม่น่ า อยู่ ข อง
สิ่งแวดล้ อมรอบบ้ าน ยิ่งไปกว่านัน้ บ้ านที่ว่าก็เป็ นเพีย งโรงหลัง คาจาก พอให้ อยู่อาศัยหลับนอน
เท่านัน้ ไม่มนั่ คงแข็งแรง เป็ นการเน้ นภาพคนที่มีฐานะยากจนและมีปัญหาความลําบากด้ านที่อยู่
50

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, มหาวิทยาลัยชีวติ , 20.
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อาศัย
จะเห็ น ว่ า คํ า ที่ เ สกสรรค์ เ ลื อ กมาใช้ เพื่ อ นํ า เสนอเหตุ ก ารณ์ นั น้ มี
ความหมายบางประการแฝงอยู่ เมื่อพิจารณาความหมายของคํากับเหตุการณ์ที่กําลังนําเสนอก็จะ
ยิ่งทําให้ อตั ลักษณ์ของเสกสรรค์ที่ปรากฏจากเหตุการณ์เหล่านันมี
้ นํ ้าหนัก และเด่นชัดมากยิ่งขึ ้น
1.2.1.2 การใช้ สํานวน
สํานวนในที่นีห้ มายถึงถ้ อยคําที่เ รี ยบเรี ยง 51 มีระดับ ที่สงู กว่าคํา ดังนัน้
สํานวนที่นํามาใช้ นําเสนอเรื่ องราวจึงอาจเป็ นข้ อความสันๆ
้ ไปจนถึงประโยคหรื อข้ อความขนาด
ยาว มีผลให้ ภาพเสกสรรค์ที่ปรากฏในเนื ้อความมีความหมายเด่นชัดมากยิ่งขึ ้น ดังเช่นที่ปรากฏใน
การนําเสนอภาพเสกสรรค์ที่เป็ นคนเจ็บปวด และการนําเสนอภาพเสกสรรค์ที่เป็ นคนยากไร้
การเลือกใช้ สํานวนที่ช่วยขับเน้ นและตอกยํ ้าให้ ภาพของเสกสรรค์ปรากฏ
ในเรื่องเล่าได้ อย่างชัดเจนมากขึ ้น เช่น การนําเสนอภาพเสกสรรค์ที่เจ็บปวดจากอดีตในช่วงเป็ นนัก
ปฏิวตั ิ ต้ องสูญเสียความอ่อนโยนความเมตตาที่มีตอ่ ชีวิตไป
...การอยู่กบั พระได้ กล่อมเกลาให้ ผมมีสาํ นึกอยู่ตลอดเวลาว่า การฆ่าสัตว์ ตดั ชีวิตนั ้นเป็ น
บาปถึงบางครั ้งจะทําไปบ้ างด้ วยความจําเป็ นหรือความคะนอง ลึกๆ ก็ยงั อดรู้สกึ ไม่ได้ ว่า
มันไม่ดี จารีตของชาวพุทธข้ อนี ้ฝั งลึกอยู่ในสายเลือดผมมาตั ้งแต่เล็กแต่น้อย พี่ๆ น้ องๆ
ทุกคนรู้ ดีว่าผมเป็ นคนใจอ่อนเพียงใด เมื่อชีวิตผลักไสให้ ผมต้ องไปอยู่ป่า มโนคติสว่ นนี ้ได้
ถูกกัดกร่อนไปอย่างหลีกเลีย่ งไม่พ้น ที่นนั่ ไม่ได้ มีผลหมากรากไม้ อุดมสมบูรณ์เหมือนดังที่
เราเข้ าใจ ถ้ ามันจะมีอยู่บ้างก็ไม่เพียงพอจะต่อลมหายใจของใครสักคนหนึง่ ให้ ยืนยาวตาม
ปรารถนา...52

ตัวบทข้ างต้ นเป็ นการกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงในด้ านความคิดและวิถี
ปฏิบตั ิเมื่อมาใช้ ชีวิตในป่ า กล่าวถึงคําสอนเรื่ องการฆ่าสัตว์ว่าเป็ นบาปและเป็ นจารี ตที่ได้ รับการ
ปลูกฝั งมาเสมอโดยเลือกใช้ สํานวน “ฝั งลึกอยู่ในสายเลือด” เพื่อเน้ นว่าคําสอนดังกล่าวเป็ นส่วน
51

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 1187.

52

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เดินป่ าเสาะหาชีวติ จริง, 74.
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หนึ่งของการดําเนินชีวิต ดังนัน้ เมื่อความคิดเรื่องนี ้ต้ องเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้ าไปใช้ ชีวิตในป่ า ต้ อง
ล่าและฆ่าสัตว์เพื่อเป็ นอาหาร ก็เสมือนสูญเสียบางส่วนของชีวิตไม่ต่างกับการสูญเสียเลือดเนือ้
ของร่างกายที่ย่อมสร้ างความเจ็บปวดไม่น้อย การเลือกใช้ สํานวนดังกล่าวสนับสนุนและขับเน้ น
ภาพเสกสรรค์ที่เจ็บปวดจากการเป็ นนักปฏิวตั ิในป่ าที่ต้องเปลี่ยนวิถีมาทําบาป ซึ่งขัดกับหลักคํา
สอนที่ตนเองได้ รับการปลูกฝั งมาเสมอ
การเลือกใช้ สํ านวนที่ ช่วยขับ เน้ น และตอกยํ า้ ภาพเสกสรรค์ ที่เ ป็ นคน
ยากไร้ซึ่งประสบปั ญหาเรื่องค่าเล่าเรียน
...คณะที่ผมเลือกไว้ เป็ นอันดับแรกสุดคือรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสอบได้ ที่
สิบกว่าในบรรดาผู้สอบได้ ทั ้งหมดราวสองร้ อยคน ดีถมไปแล้ วสําหรับเด็กบ้ านนอกคนหนึง่
ที่ว่ ิงตีนเปล่ ามากับโรงเรี ยนวัด ตําราเรียนมอแปดของผมเพิ่งจะมีครบก่อนเรียนจบไม่กี่
วัน...53

ตัวบทดังกล่าวเน้ นภาพคนยากไร้ จ ากการใช้ นิ ยามของเด็กยากจนแต่
เรียนดี โดยเลือกใช้ สํานวน “ดีถมไปแล้ ว” และ “วิ่งตีนเปล่ามากับโรงเรี ยนวัด” สํานวนเหล่านีเ้ น้ น
ภาพเด็กนักเรียนต่างจังหวัดที่ปราศจากต้ นทุนทางการศึกษา กล่าวคือ เรียนในโรงเรียนวัดใกล้ บ้าน
ต่างจังหวัด ขาดแคลนตําราเรียน แต่กระนันก็
้ ยังสอบเข้ าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันที่มี
ชื่อเสียงของประเทศได้ อีกทัง้ ยังสอบได้ ลําดับต้ นๆ ด้ วย ซึ่งความสําเร็จดังกล่าวถือว่าเป็ นเรื่ องที่
เกินความคาดหมาย หากพิจารณาจากสภาพที่ขาดความพร้ อมทัง้ ด้ านอุปกรณ์และสื่อการเรี ยน
การใช้ สํ านวนดังกล่า วจึ งเป็ นการตอกยํ า้ ความยากจนของเสกสรรค์ ที่ ข าดความพร้ อมทาง
การศึกษาด้ วย
เมื่อพิจารณาความหมายของคําและสํานวนที่ เสกสรรค์เลือกนํ ามาใช้ นําเสนอ
เรื่องราวชีวิตของตนเองในเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิต จะเห็นว่าความหมายที่แฝงมากับคําและ
สํานวนเหล่านันมี
้ ผลให้ อตั ลักษณ์ที่ปรากฏในเหตุการณ์ตา่ งๆ เด่นชัดมากยิ่งขึ ้น

53

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, มหาวิทยาลัยชีวติ , 47 – 48.
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1.2.2 การใช้ ภาษาสร้ างความชอบธรรมให้ การกระทํา
ภาษาในการนําเสนอเรื่ องเล่าจากประสบการณ์ชีวิต นอกจากจะมีบทบาทเพิ่ ม
นํ ้าหนักทางความหมายให้ กบั เรื่องราวที่นําเสนอ ขับเน้ นอัตลักษณ์ให้ ปรากฏชัดเจนขึ ้นแล้ ว ยังมี
บทบาททําให้ การกระทําของเสกสรรค์ในบริบทต่างๆ เกิดความชอบธรรมในทางปฏิบตั ิ ไร้ ข้อโต้ แย้ ง
และสามารถมองข้ ามความไม่เหมาะสมของการกระทํานันๆ
้ ได้ การใช้ ภาษาสร้ างความชอบธรรม
ให้ การกระทําของเสกสรรค์มี 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี ้
1.2.2.1 การใช้ ภาษาทําให้ การกระทําเป็ นภาวะจําเป็ น
1.2.2.2 การใช้ ภาษาเชิงบวกอธิบายการกระทําของตนเอง
1.2.2.1 การใช้ ภาษาทําให้ การกระทําเป็ นภาวะจําเป็ น
เสกสรรค์มกั จะใช้ คําว่า “ต้ อง” อธิบายการกระทําของตนเองในเหตุการณ์
ต่างๆ ทําให้ การกระทํานันเป็
้ นเรื่องที่จําเป็ นต้ องทํา ไม่กระทําไม่ได้ ซึ่งเมื่ออยู่ภายใต้ ภาวะจําเป็ น
ดังกล่าวแม้ การกระทํานันจะเป็
้
นเรื่องที่ไม่เหมาะสม หรือเป็ นเรื่องผิด ก็สามารถยอมรับหรืออนุโลม
ให้ ได้ ดังเช่นที่ปรากฏจากตัวอย่างต่อไปนี ้
...ผมไม่เคยเห็นใครทําผิดกติกาซึ่งๆ หน้ าอย่างนี ้มาก่อน เขาเจตนาหรือไม่ผมไม่แน่ใจ แต่คิด
ว่าตัวเองต้ องทําหน้ าที่อย่างรับผิดชอบที่สดุ ... “ก็พวกคุณทําไม่ถกู กติกา ผมต้ องปฏิบตั ิตาม
หน้ าที่” ผมแย้ งอย่างสุภาพ “แล้ วคุณจะเอายังไง พวกนี ้เป็ นแค่ทหารเกณฑ์ เขาไม่ค่อยรู้
เรื่อง” “กฎหมายออกมาแล้ วใครจะบอกว่าไม่ร้ ูไม่ได้ หรอก” ผมชี ้แจงตามตํารา คิดได้ อย่าง
เดียวว่าต้ องรักษากติกาไว้ ...54

จากตัวบทข้ างต้ นเป็ นเหตุการณ์ที่เสกสรรค์มีเรื่ องบาดหมาง ขัดแย้ งกับ
นายทหารที่ทําผิดกฎการเลือกตัง้ เนื่องจากเสกสรรค์พยายามรักษากฎระเบียบดังกล่าวไว้ อย่างถึง
ที่สดุ จะเห็นว่าเสกสรรค์เน้ นการกระทําที่ต้องทําหน้ าที่ผ้ สู งั เกตการณ์การเลือกตัง้ รักษากฎกติกา
การเลือกตังถึ
้ งสามครัง้ ด้ วยการใช้ คําว่า “ต้ อง” ทําให้ การปฏิบัติหน้ าที่และการรักษากฎดังกล่าว
เป็ นเรื่ องที่จํ าเป็ นต้ องกระทํา หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งในบริ บทนีก้ ็เ น้ นยํ า้ เจตนา ความตั ง้ ใจจริ งของ
เสกสรรค์ตอ่ การกระทําดังกล่าว เมื่อเป็ นเรื่องที่จําเป็ นและเสกสรรค์ก็มงุ่ มัน่ ที่จะกระทํา อุปสรรคใด
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ก็ขดั ขวางไม่ได้ แม้ กระทัง่ อํานาจของทหาร จึงเน้ นยํ ้าการกระทําของเสกสรรค์ในเหตุการณ์ดงั กล่าว
ตอกยํ ้าอัตลักษณ์คนที่รักความถูกต้ องและกฎ กติกามากขึ ้น
...อุบตั ิเหตุที่เราผ่านมาเห็นนี ้พูดกันตามความจริงแล้ ว คงมิใช่อปุ สรรคทางกายภาพของการ
เดินทาง หากเป็ นด่านทางจิตใจที่ทําให้ เราต้ องลงจากรถไปรายงานตัวกับมโนธรรมอยู่นาน
นับชัว่ โมง...เราไม่มีทางเลือกเป็ นอื่นนอกจากต้ องหามเขาออกมา ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้ าขืน
ปล่อยให้ เขานอนดิ ้นอยู่บนถนนต่อไป ไม่นานคงต้ องมีคนขับรถสักคันตัดสินใจแล่นทับไป
บนร่างของชายผู้นี ้ เนื่องเพราะไม่ต้องการอ้ อมหลบให้ เสียเวลา...55

การนําเสนอเหตุการณ์ที่เสกสรรค์เข้ าไปช่วยเหลือผู้ได้ รับบาดเจ็บในตัว
บทข้ างต้ นก็เช่นเดียวกัน เสกสรรค์เน้ นยํ ้าการกระทําของตนเองด้ วยคําว่า “ต้ อง” ทําให้ การลงจาก
รถเข้ าไปช่วยเหลือ การพาคนเจ็บออกไปจากกลางถนนเป็ นเรื่ องที่จําเป็ นต้ องทํา หลีกเลี่ยงไม่ได้
และเน้ นถึงความตังใจจริ
้
ง เจตนาของเสกสรรค์ที่ต้องการช่วยเหลือ ขณะเดียวกันก็ แสดงความ
แน่นอนว่าการกระทําของผู้ขบั รถคนอื่นที่ต้องขับรถทับชายบาดเจ็บนันต้
้ องเกิดขึ ้น ด้ วยการใช้ คาํ ว่า
“ต้ อง” เช่นกัน เป็ นการใช้ ภาษาสร้ างความแน่นอนและตัดสินการกระทําของผู้อื่น และทําให้ เกิด
คูต่ รงข้ าม คือ เสกสรรค์ที่เข้ าไปช่วยเหลือชายบาดเจ็บ และผู้ขบั รถคนอื่นๆ ที่ไม่ช่วยเหลือแต่ยังทํา
ให้ ชายคนนันบาดเจ็
้
บมากขึ ้น
ทังการทํ
้
าให้ เป็ นภาวะจําเป็ น การแสดงเจตนาและความตังใจจริ
้
งที่จะ
ช่วยเหลือของเสกสรรค์ และคู่ตรงข้ ามที่เกิดขึ ้นมีส่วนเน้ นยํา้ อัตลักษณ์ของเสกสรรค์ที่เป็ นคนให้
ความสําคัญกับมิตรภาพ มอบมิตรไมตรี ให้ แก่ผ้ อู ื่นที่ปรากฏจากเหตุการณ์ดงั กล่าวชัดเจนมาก
ยิ่งขึ ้น
...ที่นนั่ ไม่ได้ มีผลหมากรากไม้ อดุ มสมบูรณ์เหมือนดังที่เราเข้ าใจ...เมื่อเป็ นเช่นนี ้แล้ วผมจึง
ต้ องเรียนรู้วิธีการทําบาป ไม่เพียงแต่เพื่อตนเองเท่านั ้น หากเพื่อความอยู่รอดของเพื่อน
มิตรที่บงั เอิญมาหิวโหยอยู่ด้วยกัน...เมื่อต้ องการอาหารเนื ้อ สิง่ แรกที่ต้องเรียนรู้คือวิธีฆ่า
และชําแหละสัตว์ที่จะกิน...การลงมือแทงคอหมูจงึ ย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับผม แต่ผมก็
ต้ องทําเพราะไม่มีใครอยากทํา ครั ้งแรกที่เอามือคลําช่องกระดูกตรงซอกคอหมูผมรู้ สกึ
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กระอักกระอ่วนชอบกล และยิ่งกระอักกระอ่วนเมื่อต้ องดันมีดยาวหนึง่ ศอกเข้ าไปในนั ้น...56

ตัวบทข้ างต้ นเป็ นการนําเสนอเรื่ องราววิถีชีวิตในป่ าของเสกสรรค์ที่ต้อง
เรียนรู้เรื่องการฆ่าสัตว์เพื่อเป็ นอาหาร จะเห็นว่าเสกสรรค์ใช้ คําว่า “ต้ อง” กับการเรี ยนรู้วิธีการฆ่า
สัตว์และการลงมือปฏิบตั ิ ทําให้ การกระทําดังกล่าวเป็ นเรื่องจําเป็ นเนื่องจากความอยู่รอดของชีวิต
ทังเพื
้ ่อชีวิตตนเอง ครอบครัว และมิตรสหาย ดังนัน้ จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แม้ ว่า “การดันมีดยาว
หนึ่งศอก” เข้ าไปที่ซอกคอหมูจะเป็ นเรื่องที่สร้ างความ “กระอักกระอ่วน” และเสกสรรค์ก็ไม่อยาก
ทํา แต่ก็จําเป็ นต้ องทํา การทําให้ การกระทําดังกล่าวเป็ นเรื่องความจําเป็ น ความโหดร้ าย รุนแรงที่
ปรากฏในการกระทํ านัน้ ก็สามารถอนุโลมและยอมรับ ได้ เนื่ องจากเป็ นความจํ าเป็ นของการ
ดํารงชีวิตเพื่อให้ อยู่รอดได้ ในป่ า
เสกสรรค์ ใ ช้ คํ า ว่า “ต้ อ ง” ในการกล่า วถึ ง การกระทํ า ของตนเองใน
เหตุการณ์ตา่ งๆ เพื่อทําให้ การกระทํานันเป็
้ นเรื่องที่จําเป็ นต้ องทํา หลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากจะเป็ น
การเน้ นยํ ้าถึงความตังใจจริ
้
งในการกระทําของตนเองแล้ ว การทําให้ เป็ นภาวะจําเป็ นยังทําให้ ก าร
กระทําที่ไม่เหมาะสมกลายเป็ นเรื่องที่สามารถอนุโลมหรือยอมรับได้ ด้วย
1.2.2.2 การใช้ ภาษาเชิงบวกอธิบายการกระทําของตนเอง
การนําเสนอหรือการอธิบายการกระทําของเสกสรรค์ในเหตุการณ์ต่างๆ
โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ปรากฏคูข่ ดั แย้ งกับตนเองนัน้ เสกสรรค์มกั จะเลือกใช้ ภาษาเชิงบวก ถ้ อยคํา
ที่ทําให้ เกิดภาพเชิงบวกเมื่ออธิบายหรือนําเสนอเรื่องราวของตนเอง ขณะเดียวกันก็ใช้ ภาษาเชิงลบ
ในการกล่าวถึงคูข่ ดั แย้ งซึ่งมีผลให้ เกิดคูต่ รงข้ ามในลักษณะ “ดี – ไม่ดี” โดยเสกสรรค์สงั กัดอยู่ในขัว้
ดี / เหมาะสม ขณะที่ค่ขู ดั แย้ งก็จะสังกัดในขัวไม่
้ ดี / ไม่เหมาะสมไปโดยปริ ยาย การใช้ ภาษาเชิง
บวกในการอธิ บ ายการกระทํ าของตนเองและมี ผลต่อการสร้ างคู่ตรงข้ ามดัง กล่า ว ส่ง ผลให้
การกระทํ าที่อาจถูกมองว่าไม่เ หมาะสม หรื อเป็ นการกระทําที่ ผิด ก็จ ะกลายเป็ นเรื่ องที่สามารถ
ยอมรับหรือกระทัง่ มองข้ ามไปได้ รวมทังมี
้ ผลในการเน้ นยํ ้าอัตลักษณ์ของเสกสรรค์จากเหตุการณ์
ดังกล่าวด้ วย ดังเช่นที่ปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี ้
...ผมยังคงยื่นใบประท้ วงเรื่องเอาหางบัตรออกมาและพูดบอกเบอร์ กนั ข้ ามคูหาลงคะแนน...
“คุณทําอย่างนี ้มากเกินไปแล้ ว” คนพูดกลายเป็ นนายทหารท่านหนึง่
ท่าทางบ่งชัดว่า
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หงุดหงิดกับผมมาก “ก็พวกคุณทําไม่ถกู กติกา ผมต้ องปฏิบตั ิตามหน้ าที”่ ผมแย้ งอย่ าง
สุภาพ “แล้ วคุณจะเอายังไง พวกนี ้เป็ นแค่ทหารเกณฑ์ เขาไม่ค่อยรู้เรื่อง” “กฎหมายออกมา
แล้ ว ใครจะบอกว่าไม่ร้ ูไม่ได้ หรอก” ผมชีแ้ จงไปตามตํารา คิดได้ อย่างเดียวว่าต้ องรักษา
กติกาไว้ ...57

ตัวบทข้ างต้ นเป็ นเหตุการณ์ที่เสกสรรค์มีเรื่องปะทะกับนายทหารที่หน่วย
เลือกตังที
้ ่ทําผิดกฎกติกา จะเห็นว่าเสกสรรค์อธิบายการกระทําของตนเองด้ วยภาษาในเชิงบวก
กล่าวคือ ใช้ ถ้อยคําว่า “แย้ งอย่างสุภาพ” เพื่อชี ้ให้ เห็นว่าแม้ จะเป็ นการโต้ เถียง ความเห็นไม่ตรงกัน
และอีกฝ่ ายก็แสดงอาการหงุดหงิด แต่เสกสรรค์ก็ยงั ชี ้แจงอย่างสุภาพ และใช้ ถ้อยคําว่า “ชีแ้ จงไป
ตามตํารา” เพื่อแสดงว่าเรื่องที่แจ้ งกับนายทหารเป็ นเรื่องที่กําหนดไว้ แล้ ว
การใช้ ถ้อยคําดังกล่าวมาอธิบายการกระทําของเสกสรรค์ทําให้ เกิดการ
เปรียบเทียบระหว่างเสกสรรค์กบั นายทหาร กล่าวคือ เสกสรรค์นนแม้
ั ้ จะขัดแย้ งโต้ เถียงแต่ก็กระทํา
อย่างสุภาพ และเรื่องที่โต้ เถียงนันก็
้ เป็ นการชี ้แจงไปตามข้ อปฏิบตั ิเท่านัน้ ขณะที่นายทหารซึ่งเป็ น
ข้ าราชการแต่ก ลับ ทํ าผิด กฎกติก า ซํ า้ ยัง ไม่พอใจกับ การทํ างานของผู้ที่รัก ษากฎด้ วย เป็ นการ
ตอกยํ า้ คู่ต รงข้ าม “คนรั ก ความถูก ต้ อง กฎ กติก า (เสกสรรค์ ) – คนไม่ป ฏิบัติ ตามกฎกติ ก า
(นายทหาร)” ทํ าให้ อัตลัก ษณ์ ของเสกสรรค์ที่ เ ป็ นคนรัก ความถูก ต้ อง กฎ กติ ก าที่ ปรากฏใน
เหตุการณ์นี ้ชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
ทํ า นองเดี ย วกับ การใช้ ภาษากล่ า วถึ ง เหตุก ารณ์ ใ นวัน ปฐมนิ เ ทศที่
เสกสรรค์มีเรื่องราวบาดหมางกับรุ่นพี่
... “ไอ้ ห่า พวกมึงยังหน้ าใหม่ไม่ใช่สงิ ห์แท้ ” เขาตะโกนก้ องใส่นักศึกษาชายหญิงที่นงั่ อยู่นบั
ร้ อย ผมรู้ สกึ งงๆ นึกไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ ้น คนถัดๆ ไปก็มีอาการคล้ ายกันคือท่าทางปกติตอน
อยู่ข้างล่าง แต่พอเท้ าสัมผัสเวทีสหี น้ าก็เปลีย่ น มันเหมือนการทรงเจ้ าเข้ าผีอะไรทํานองนั ้น
ทุกคนตะโกนสุดเสียงและใช้ ถ้อยคําที่ชวนระคายหูอย่างยิ่ง ผมเองไม่ใช่ลกู ผู้ดีมาจากไหน
แต่ก็ไม่เคยพูดจาเช่นนี ้กับคนที่เราไม่ร้ ูจกั มาก่อน ในที่สดุ ผมก็ตัดสินใจลุกขึ ้น เดินออกมาที่
ประตูด้านหน้ า พวกที่นงั่ ขวางทําท่าจะไม่ให้ ไป ผมจึงพยายามใช้ ไม้ นวมก่อน “มีนดั กับ
เพื่อนเอาไว้ เที่ยง ตอนนี ้เกือบเที่ยงครึ่งแล้ ว ผมบอกกับพวกเขาดีๆ ตามความจริ ง...58
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, มหาวิทยาลัยชีวติ , 53 – 54.

58

เรื่ องเดียวกัน, 58 – 59.
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จากเหตุก ารณ์ดังกล่าว เสกสรรค์เ ลือกใช้ ภาษาในเชิงบวกเพื่ออธิบาย
การกระทําของตนเอง กล่าวคือ ชีแ้ จงถึงเหตุผลที่ต้องขัดคําสั่งและไม่ปฏิบัติตวั เหมือนเพื่อนคน
อื่นๆ ด้ วยการใช้ ถ้อยคําว่า “พยายามใช้ ไม้ นวม” และ “บอกกับพวกเขาดีๆ ตามความจริ ง” เพื่ อ
ชี ้ให้ เห็นว่าเสกสรรค์จัดการกับสถานการณ์ดงั กล่าวด้ วยความนุ่มนวล สุภาพ โดยให้ เหตุผลที่ไม่
สามารถปฏิบตั ิตามหรือร่วมกิจกรรมได้ ตามความเป็ นจริ ง ในขณะเดียวกันก็ใช้ ถ้อยคําเชิงลบเมื่อ
กล่าวถึงการกระทําของรุ่น พี่ คือ “ตะโกนก้ อง” “การทรงเจ้ าเข้ าผี ” “ระคายหู” นอกจากนัน้ เมื่อ
พิจารณาคําพูดของรุ่นพี่ “ไอ้ ห่า” และ “พวกมึง” ก็แสดงให้ เห็นความไม่สภุ าพ หยาบคาย
การใช้ ภาษาอย่างตรงข้ ามกันดังกล่าวทําให้ เกิดคู่ตรงข้ าม คือ เสกสรรค์
เป็ นผู้ที่ใช้ ความสุภาพ อดทนต่อความหยาบคาย และมีพฤติกรรมปกติอย่างสุภาพชน ขณะที่กลุ่ม
รุ่นพี่กลายเป็ นผู้ที่ไม่สภุ าพ หยาบคาย และก้ าวร้ าว คูต่ รงข้ ามดังกล่าวทําให้ เสกสรรค์ไม่ถูกมองว่า
เป็ นรุ่นน้ องที่ไม่เคารพรุ่นพี่ หรื อเป็ นขบถต่อธรรมเนียมปฏิบัติ เนื่องจากที่ปฏิบัติเช่นนัน้ เพราะมี
เหตุผลที่สมควร คือรุ่นพี่ปฏิบตั ิตวั ไม่เหมาะสม และปฏิบตั ิตอ่ ตนเองด้ วยความไม่สภุ าพ ไม่ควรค่า
แก่การให้ ความเคารพนับถือ
ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นในเหตุการณ์การชุมนุม “14 ตุลา” พ.ศ. 2516 ที่ใช้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็ นสถานที่หลักในการชุมนุมก็เช่นเดียว
...เมื่อนักศึกษาเข้ าห้ องสอบไม่ได้ ก็มามุงกันอยู่หน้ าเวทีไฮด์ปาร์ ค หลายคนเห็นด้ วยส่วนหนึง่
ประหลาดใจ แต่ก็มีอีกส่วนหนึง่ ที่หน้ าตาแดงเพราะความโมโห “ทําอย่างนี ้ใช้ ได้ ที่ไหน มัน
บังคับกันนี่หว่า” นักศึกษาชายคนหนึ่งชี ้หน้ าว่าผม “เห็นใจเถิดครั บ เรากําลังสู้เรื่องใหญ่
อยู่” ผมพยายามอธิบายดีๆ คนที่เดินผ่านเริ่มตีวงเข้ ามา นักศึกษาผู้นั ้นคงจะกระดาก
จึงค่อยๆ เดินหนีไป “...ห่า กูจะจบเทอมนี ้อยู่แล้ ว” เขาบ่นพึมพํา...59

เหตุก ารณ์ ข้ า งต้ น เป็ นการปะทะขัด แย้ งระหว่า งเสกสรรค์ กับ เพื่ อ น
นักศึกษา เนื่องจากการปิ ดห้ องเรี ยนจนไม่สามารถจัดสอบได้ เพื่อเรี ยกให้ คนมาชุมนุม จะเห็นว่า
เสกสรรค์ เ ลือ กใช้ ภาษาในเชิ งบวกมาอธิ บ ายการกระทํ า ของตนเอง กล่า วคือ ใช้ ถ้ อ ยคํา ว่า
“พยายามอธิบายดีๆ” เพื่อชี ้ให้ เห็นว่าเสกสรรค์ได้ ชี ้แจงเหตุผลที่ต้องปิ ดห้ องเรี ยนอย่างใจเย็นและ
59

เรื่ องเดียวกัน, 116.
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สุภาพ ทังกิ
้ ริยาและคําพูด “เห็นใจเถิดครับ” ซึ่งเป็ นการขอร้ องอย่างสุภาพ ในขณะที่นักศึกษาคน
ดังกล่าวกลับแสดงอาการหยาบคายและไม่สภุ าพทัง้ กิริยา “ชีห้ น้ าว่า” เสกสรรค์ และคําพูด “มัน
บังคับกันนี่หว่า” “ห่า...กูจะจบเทอมนี ้อยู่แล้ ว” การเลือกใช้ ถ้อยคําเหล่านี ้ในการกล่าวถึงเหตุการณ์
ทํ าให้ เกิ ดคู่ตรงข้ าม คือ เสกสรรค์ เ ป็ นผู้ที่ สร้ างความเข้ าใจด้ วยความสุภาพ นุ่ม นวล ขณะที่
นักศึกษาชายเป็ นผู้ที่ไม่พยายามเข้ าใจสถานการณ์ และมีกิริยาไม่สภุ าพ
เมื่อประกอบกับการไม่ที่นักศึกษาชายผู้นนั ้ ไม่เห็นด้ วยกับการชุมนุมซึ่ง
เป็ นการทําเพื่อประโยชน์ของบ้ านเมือง กลับคิดถึงแต่เรื่องประโยชน์ ความเดือดร้ อนของตนเอง ก็
ยิ่งทําให้ นกั ศึกษากลายเป็ นขัวที
้ ่ “ไม่ดี” ขณะที่เสกสรรค์ซึ่งใช้ ความนุ่มนวลสุภาพในสถานการณ์
ความขัดแย้ งแม้ จะถูกปฏิบตั ิอย่างหยาบคาย และเป็ นผู้ที่ให้ ความสําคัญกับประโยชน์ของส่วนรวม
ประเทศชาติมากกว่า ก็ทําให้ เสกสรรค์สงั กัดอยู่ในขัวที
้ ่ “ดี” เมื่อเกิดการเปรียบเทียบความแตกต่าง
จากคู่ตรงข้ ามดัง กล่า วทํ าให้ ก ารกระทํ าของเสกสรรค์ที่ เ ป็ นเรื่ องไม่เ หมาะสม ทัง้ การทํ าลาย
ทรัพย์สินคือนําปูนซีเมนต์หยอดรูกญ
ุ แจประตู และสร้ างความเดือดร้ อนให้ นกั ศึกษาคนอื่นเข้ าห้ อง
สอบไม่ได้ นนกลายเป็
ั้
นเรื่องที่สามารถอนุโลมและสามารถยอมรับได้
จากตัวอย่างข้ างต้ นดังกล่าวจะเห็นว่าเสกสรรค์เลือกใช้ ภาษาในเชิงบวก
เมื่ออธิบายการกระทําของตนเอง โดยเฉพาะในเหตุการณ์ความขัดแย้ งระหว่างเสกสรรค์กับบุคคล
ต่างๆ และขณะเดียวกันเสกสรรค์ก็ใช้ ภาษาเชิงลบเมื่อกล่าวถึงคู่ขดั แย้ ง การใช้ ภาษาที่แตกต่าง
อย่างตรงข้ ามกันเช่น นีท้ ํ าให้ เ กิ ดคู่ตรงข้ ามในลัก ษณะที่ “ดี – ไม่ดี” และเป็ นผลให้ ก ารกระทํ า
บางอย่างของเสกสรรค์ที่อาจไม่เหมาะสมนัน้ กลายเป็ นเรื่ องที่สามารถยอมรับได้ รวมทัง้ ขับเน้ น
อัตลักษณ์ของเสกสรรค์ที่ปรากฏจากเหตุการณ์ดงั กล่าวให้ ชดั เจนมากขึ ้นด้ วย
ภาษาที่เสกสรรค์เลือกมาใช้ ร้อยเรี ยงและนําเสนอเรื่ องราวในเรื่ องเล่าจากประสบการณ์
ชีวิตนันมี
้ บทบาทสําคัญต่อการประกอบสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์ในด้ านการขับเน้ นอัตลักษณ์
ให้ ชดั เจน และช่วยป้องกันไม่ให้ เกิดภาพด้ านลบแก่ตนเอง กล่าวคือ ในด้ านการขับเน้ นอัตลักษณ์
นันเสกสรรค์
้
ใช้ ภาษาเพิ่มนํ ้าหนักทางความหมายให้ กบั เรื่องราวที่นําเสนอ เกิดความชัดเจนทัง้ ใน
ด้ านสิ่งที่เกิดขึ ้นและอารมณ์ความรู้สกึ ของเสกสรรค์ โดยนําคําหรื อข้ อความที่มีความหมายรุนแรง
คําที่ ทํ าให้ เห็น ภาพ หรื อคําที่ มีความหมายบางอย่างแฝงอยู่มาใช้ ทํ าให้ เ นื อ้ ความที่ เ สกสรรค์
นําเสนออยู่นนมี
ั ้ นํ ้าหนักและเกิดภาพชัดเจนมากขึ ้น ขณะที่บทบาทของภาษาที่ ช่วยป้องกันไม่ให้
เกิดภาพด้ านลบนันเกิ
้ ดจากการใช้ ภาษาสร้ างความชอบธรรมให้ การกระทําของตนเอง ด้ วยการใช้
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คําว่า “ต้ อง” เพื่อทําให้ การกระทําดังกล่าวกลายเป็ นภาวะจําเป็ น หลีกเลี่ยงไม่ได้ และการใช้ ภาษา
เชิงบวกอธิบายการกระทําของตนเอง ทําให้ เสกสรรค์กลายเป็ นผู้ที่สงั กัดในขัว้ “ดี” อยู่เสมอ ดังนัน้
การกระทําบางอย่างที่อาจไม่เหมาะสมหรือไม่ถกู ต้ องก็สามารถยอมรับหรือมองข้ ามไปได้
1.3 การใช้ กลวิธีวรรณศิลป์
วรรณศิลป์เป็ นการใช้ ภาษาอย่างมีศิลปะ มีชนั ้ เชิง ในที่นีค้ ือการใช้ ภาษาสร้ างจินตภาพ
และอารมณ์ความรู้สกึ เป็ นการเพิ่มนํ ้าหนักและเน้ นยํ ้าเรื่องราวที่กําลังนําเสนอให้ เกิดความชัดเจน
และเด่น ชัดมากยิ่ งขึน้ ซึ่ง จะมีบ ทบาทสําคัญ ต่อการประกอบสร้ างและขับ เน้ น อัตลัก ษณ์ ของ
เสกสรรค์ในเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิต
กลวิธีทางวรรณศิลป์ ที่มีผลต่อการประกอบสร้ างและนํ าเสนออัตลักษณ์ มี 2 ประเภท
ดังต่อไปนี ้
1.3.1 การใช้ ภาพพจน์
1.3.2 การใช้ นํ ้าเสียง
1.3.1 การใช้ ภาพพจน์
ภาพพจน์ (Figure of Speech) หมายถึง การสร้ างมโนภาพให้ เกิดขึ ้น โดยอาศัย
ถ้ อยคําสํานวนถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกของผู้เขียนไปสู่ความคิดและความรู้สึกของผู้อ่าน
หรือผู้ฟัง
ภาษาภาพพจน์ 60 หรื อ ภาษาโวหาร คื อ การใช้ ภาษาเปรี ย บเที ย บ ดัง นั น้
ความหมายของภาษาโวหารจึงไม่ตรงตามตัวอักษร ภาษาภาพพจน์สว่ นใหญ่จะใช้ ลกั ษณะสําคัญ
ของภาพพจน์ในการเปรียบเทียบ เป็ นวิธีการที่ผ้ แู ต่งเลือกใช้ เพื่อทําให้ สิ่งที่เป็ นนามธรรมหรื อสิ่งที่
คนรู้จกั น้ อยให้ เป็ นรูปธรรมและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น โดยผู้แต่งมักจะนําไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่
เป็ นที่ร้ ูจกั กันดีอยู่แล้ ว
ภาพพจน์ จึงเป็ นการใช้ ภาษาที่ ไม่ได้ สื่ อความหมายอย่างตรงไปตรงมา แต่มี
ความหมายกํ ากวม หนัก เบา คลุมเครื อ หรื อเข้ มข้ นแตกต่างกันไป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ อขยาย
ความให้ ชดั เจน ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึ หรือความคิด61 และที่สําคัญโวหารภาพพจน์ยงั เป็ นการ
ใช้ ภาษาที่ทําให้ เกิดจินตภาพ ดังนัน้ ภาพพจน์จึงเป็ นเครื่องมือทางภาษาอีกชนิดหนึ่งที่เสกสรรค์ใช้
60

ยุวพาส์ ชัยศิลป์วัฒนา, ความรู้เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับวรรณคดี, 21.

61

วิภา กงกะนันทน์, วรรณคดีศกึ ษา, 35.
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สร้ างอัตลัก ษณ์ ผ่านภาพตัวแทนในเรื่ องเล่า โดยสร้ างและขับเน้ น ให้ ภาพของเสกสรรค์ป รากฏ
ออกมาอย่างชัดเจน ภาพพจน์ที่มีบทบาทดังกล่าวมี 4 ประเภท ดังต่อไปนี ้
1.3.1.1 อุปมา
1.3.1.2 อุปลักษณ์
1.3.1.3 อติพจน์
1.3.1.4 อุปมานิทศั น์
1.3.1.1 อุปมา (simile)
อุปมา คือ ความเปรียบที่ต้องการอธิบายลักษณะของสิ่งหนึ่งทัง้ รูปธรรม
และนามธรรม โดยนําไปเทียบกับสิ่งซึ่งเป็ นที่ร้ ูจักกันดีอยู่แล้ ว62 และสองสิ่งที่นํามาเทียบกันนัน้ มี
ลักษณะที่พ้องกันหรือคล้ ายคลึงกันบางประการ เป็ นการเปรี ยบเทียบความเหมือนกันของสองสิ่ง
โดยมีคําเชื่อมเช่นคําว่า เหมือน ดัง่ ราวกับ คล้ าย เป็ นต้ น
กลวิธีประเภทอุปมาที่ปรากฏในเรื่ องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตเป็ นกลวิธี
ที่สําคัญในการสร้ างภาพตัวแทน โดยทําหน้ าที่เน้ นยํ ้า เพิ่มนํ ้าหนักทางความหมาย และทําให้ ภาพ
ของเสกสรรค์ปรากฏอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ ้น ซึ่งการเปรี ยบเทียบในลักษณะของอุปมานีม้ ีอยู่เป็ น
จํานวนมาก ดังเช่นที่ปรากฏในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ดงั ต่อไปนี ้
การใช้ ความเปรียบประเภทอุปมาในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ ที่เป็ นคน
ยากไร้ ประสบปั ญหาเรื่องปากท้ องและความเป็ นอยู่
...เราเอากระดานเก่ามาทําเป็ นยกพื ้นสําหรับให้ ทกุ คนนอน มันแคบพอๆ กับเวทีลาํ ตัดตาม
งานวัด สายมุ้งระโยงระยางในยามคํ่าคืนทําให้ เราดูเหมือนผู้ลภี ้ ัยที่ซุกหัวนอนหลบฝั น
ร้ ายในยามตื่น แม่ ยาย และน้ องสาวยึดครองเนื ้อที่ส่วนใหญ่ของพื ้นซีกหนึง่ พี่สาวนอนอยู่
มุมในสุด ถัดมาเป็ นผม น้ องชาย และพี่ชายตามลําดับ ส่วนพ่อนั ้นนอนเตียงผ้ าใบซึง่ กางไว้
กับพื ้นดิน เรายังคงใช้ ตะเกียงทั ้งๆ ที่บางปะกงมีไฟฟ้าใช้ มานับสิบปี แล้ ว...63

ความเปรียบที่เลือกใช้ ในตัวบทข้ างต้ น บ่งบอกและเน้ นยํ ้าสภาพความ
62

ดวงมน จิตร์ จํานงค์, สุนทรียภาพในภาษาไทย, พิมพ์ครัง้ ที่ 3 (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2541), 123.
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, มหาวิทยาลัยชีวติ , 21.
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ยากจนความลําบากในชีวิตของเสกสรรค์ โดยกล่าวถึงการนอนของสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องนอน
รวมกันในพื ้นที่แคบๆ สายมุ้งโยงไขว้ กนั ไปมา เปรียบเทียบสภาพดังกล่าวกับ “ผู้ลี ้ภัยที่ซุกหัวหลบ
ฝั น ร้ ายในยามตื่น ” เมื่อนํ ามาเปรี ย บเที ย บกัน ทํ าให้ เ กิ ดความคิดเชื่ อมโยงระหว่างผู้ลีภ้ ัย กับ
ครอบครัวของเสกสรรค์ซึ่งประสบกับความทุกข์ยากในชีวิต ต้ องดําเนินชีวิตด้ วยความยากลําบาก
จากความยากจน เป็ นเสมือนคนที่ชีวิตมีแต่ฝันร้ ายแม้ กระทั่งในยามตื่น การเลือกใช้ ความเปรี ยบ
ดังกล่าวจึงขับเน้ นภาพคนยากไร้ ของเสกสรรค์ให้ เด่นชัดยิ่งขึ ้น
...เราพยายามเอาปลายข้ าวของเป็ ดมากินให้ หมด โดยทัว่ ไปต้ องต้ มจนเละหรือไม่ก็หงุ ให้
แฉะไว้ มันมักเหนียวติดกันเป็ นแผ่นหนา เวลากินต้ องจกมาเป็ นก้ อน แต่กระนั ้นก็ยังมีหลาย
เม็ดที่แข็งร่วน เวลากลืนดูเหมือนจะกลิ ้งหลุนๆ ไปตามมุมต่างๆ ของลําคอ กับข้ าวส่วนใหญ่
คือปลาเค็มที่แม่หมักไว้ หนึง่ ไห แต่ มันก็เหมือนเกลือซึ่งอัดไว้ เป็ นรู ปปลามากกว่าจะมี
รสชาติของปลาอย่างแท้ จริง...64

ตัวบทที่ยกมาข้ างต้ นกล่าวถึงความเป็ นอยู่ของครอบครัวด้ านอาหารการ
กิน โดยใช้ การเปรี ย บเที ยบแบบอุปมากล่าวถึงเรื่ องรสชาติของปลาเค็มที่แม่หมักไว้ ว่าเหมือน
“เกลือซึ่งอัดไว้ เ ป็ นรูป ปลา” เพื่อเน้ นความเค็ม บ่งบอกให้ ท ราบว่าปลาเค็มที่ แม่ทํ านัน้ ใช้ เกลือ
มากกว่าเนื ้อปลา แสดงถึงภาวะยากไร้ ที่ต้องประหยัดทุกวิถีทาง อาจจะเนื่องมาจากเนือ้ สัตว์เป็ น
อาหารที่มีราคาสูง จึงต้ องใส่เกลือปริมาณมากเพื่อจะได้ รับประทานกับข้ าวน้ อย และสามารถเก็บ
ไว้ รับประทานได้ อีกหลายมื ้อ การใช้ อปุ มาดังกล่าวและความหมายที่แฝงมากับบทเปรี ยบนัน้ จึงยิ่ง
เสริมและขับเน้ นให้ ภาพเสกสรรค์ที่เป็ นคนยากไร้ ลําบาก และขาดแคลนในเรื่ องอาหารและความ
เป็ นอยู่
การใช้ ความเปรียบประเภทอุปมาในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ ที่เป็ นคน
ใช้ชีวิตกลางแจ้ง ชอบการผจญภัยในธรรมชาติ
...ผมตกปลามาหลายปี แต่บางสิง่ บางอย่างที่ค้นหากลับไม่ใช่ปลา หรืออย่างน้ อยที่สดุ ก็ต้อง
ยืนยันว่าปลาไม่ใช่เป้าหมายอันดับแรกเสมอไป ทุกครั ้งที่ออกสูท่ ้ องทะเลผมมักรู้สกึ ว่าตัวเอง
เป็ นเพียงสิง่ มีชีวิตเล็กๆ ที่น่าสมเพช ทะเลทําให้ ผมสิ ้นความโอหังบังอาจ ซึง่ เป็ นความรู้ สกึ ที่
64

เรื่ องเดียวกัน, 24.
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ดี มันทําให้ ผมเลิกยึดถือว่าชีวิตจะต้ องมีอะไรมานักหนา และบางทีทะเลคือสถานที่แห่งเดียว
ที่ความลึกและกว้ างมาบรรจบกัน เมื่ออยู่เบื ้องหน้ าแผ่นนํ ้านี ้ ผมจึงรู้ สกึ ราวผ่ านลํา้ สู่วิหาร
ศักดิ์สิทธิ์ มันเป็ นความรู้สกึ คล้ ายคนบาปที่เดินทางมาไถ่ ถอนโทษกรรมอะไรสักอย่ าง
อันที่จริงก็คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญนัก ที่ผมลงมาอันดามันเที่ยวนี ้หลังจากเกิดรัฐประหารได้ ไม่กี่
วัน...65

การเปรียบเทียบโดยใช้ อปุ มาในตัวบทข้ างต้ นทําให้ กิจกรรมการตกปลา
และการออกทะเลกลายเป็ นกิจกรรมที่มีความหมาย เป็ นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และสําคัญต่อเสกสรรค์
โดยเปรี ยบเทียบท้ องทะเลกับ “วิหารศักดิ ์ สิทธิ”์ และเปรี ยบเทียบตนเองกับ “คนบาป” กล่าวคือ
การออกไปใช้ ชีวิตอยู่กลางทะเลหลังจากเกิดเหตุการณ์รัฐประหารที่ได้ สร้ างความผิดหวัง หดหู่นนั ้
เหมือนความรู้สกึ ของคนบาปที่เดินทางไปยังสถานที่ศกั ดิ ์ สิทธิ ์ เพื่อสารภาพบาป เยียวยาความรู้สึก
ผิดบาปของตนเอง
จะเห็นว่าการเปรียบเทียบดังกล่าวทําให้ การออกทะเลไปตกปลาและใช้
ชีวิตอยู่กลางทะเลเป็ นมากกว่ากิจ กรรมกลางแจ้ งสําหรับ คนทั่วไป แต่มีความศัก ดิ ์ สิท ธิ ์ และมี
ความหมายต่อเสกสรรค์ เน้ นภาพคนที่รักการใช้ ชีวิตกลางแจ้ ง เพราะไม่เพียงแต่ได้ รับความสนุก
บันเทิงใจ หากยังมีความสําคัญในแง่การเยียวยาความรู้สกึ ด้ วย
การใช้ ความเปรียบประเภทอุปมาในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ ที่เป็ นนัก
สู้ มีหวั ใจที่อดทนและเกลียดความพ่ายแพ้ ทกุ รูปแบบ
...ผมนอนคิดอยู่ทั ้งคืน รํ่าๆ จะเก็บคันเบ็ดปิ ดฤดูตกปลาเสียหลายครั ้งถามตัวเองว่าผิดพลาด
ตรงไหน...คนอื่นได้ ปลา ทําไมเราไม่ได้ ...แต่วนั ที่คนอื่นได้ อยู่ตรงหน้ าแล้ วผมไม่ได้ ละ่ มัน
หมายความว่าอะไร ไร้ ฝีมือหรือว่าโชคร้ าย มันเป็ นความรู้ สกึ ที่ปั่นป่ วนบอกไม่ถูก อับอาย
เจ็บชํ ้า โกรธตัวเอง คลุกเคล้ ากันไปเหมือนเศษอาหารในถังขยะ แต่ในที่สดุ ผมก็สรุปว่า
ยังไงก็แพ้ ไม่ได้ ...ผมจะต้ องอดทนล่าเลคเทร้ าท์ ต่อไปไม่ว่ามันจะหนาวทารุ ณสักแค่ไหน...66

เสกสรรค์ใช้ อปุ มากล่าวถึงความรู้สกึ หลากหลายของตนเองเปรียบเทียบ
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เพลงเอกภพ, 42.
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เร่ ร่อนหาปลา, 113.
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กับ “เศษอาหารในถัง ขยะ” เป็ นการเปรี ย บเที ย บอารมณ์ ความรู้ สึก ที่ เ กิ ดขึน้ ทัง้ ความอับ อาย
ความเจ็บปวดและความโกรธกับเศษอาหารในถังขยะ ซึ่งเป็ นของเหลือทิง้ และหมักหมมรวมกัน
เป็ นสิ่งที่ไม่น่าพิสมัยและไม่มีใครต้ องการ เมื่อใช้ บทเปรี ยบดังกล่าวทําให้ อารมณ์ความรู้สึกของ
เสกสรรค์ที่ ตกปลาไม่ได้ มิห นํ าซํ า้ ยังสู้ผ้ อู ื่น ที่ มาตกปลาในบริ เ วณเดีย วกัน ไม่ได้ นัน้ มี นัย ทาง
ความหมายของอารมณ์ด้านลบที่มีแต่จะสร้ างความปั่ นป่ วนรํ าคาญใจให้ กับตนเอง การใช้ อปุ มา
เช่นนี ้จึงช่วยเน้ นอารมณ์และภาพของเสกสรรค์ที่เป็ นนักสู้ที่เกลียดความปราชัยได้ มากขึ ้น
การใช้ ความเปรียบประเภทอุปมาในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ ที่เป็ นคน
โหยหาและยึดติ ดกับอดีต
...คณะของเราค้ างที่ริมแควใหญ่หนึง่ คืน พอตื่นเช้ ามาก็เดินทางกลับ เวลาชัว่ หนึง่ คืนแม้ มิใช่
ยาวนานนัก แต่มนั ก็นานพอที่จะดึงหลายสิ่งหลายอย่างในความรู้ สกึ ของผมออกมาได้ อย่าง
เหลือเชื่อ ผมคิดทําอะไรสารพัดกับต้ นนํ ้าแควใหญ่เหมือนคนพบเพื่อนเก่ าแล้ วลุกลีล้ ุกลน
ทัง้ อยากไต่ ถามทุกข์ สุข ชวนคุยถึงความหลัง กินข้ าว ดื่มสุรา กระทั่งหลั่งนํา้ ตาเมื่อ
นึกถึงสายสัมพันธ์ อันเคยมี...67

จากตัวบทนี ้จะเห็นว่า เสกสรรค์ใช้ การอุปมากล่าวความรู้สกึ ที่ได้ ไปเยือน
แม่นํา้ แควใหญ่โดยเปรี ยบเทียบกับความรู้สึกของคนที่ได้ พบเพื่อนเก่า กล่าวคือ การได้ มาเยือน
แม่นํ ้าแควใหญ่ซึ่งเป็ นสถานที่แห่งความหลังและความทรงจําในสมัยที่เป็ นนักปฏิวตั ิ จึงปรารถนาที่
จะรํ าลึกความหลังกับแม่นํ า้ สายนีอ้ ีกครัง้ ไม่ต่างกับคนที่ ได้ พบเพื่ อนเก่าแล้ วเกิ ดอาการลุก ลน
อยากทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อรําลึกอดีต
การเปรี ย บเที ย บดัง กล่า วแสดงให้ เห็ น ภาพของเสกสรรค์ ที่ ห วนหา
ความหลัง ดีใจ และมีความสุขที่ได้ กลับไปสูส่ ถานที่แห่งความทรงจํา ได้ ย้อนคืนความรู้สึกเหมือน
เช่นในอดีต
การเปรียบเทียบโดยใช้ อปุ มาในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ที่เจ็บปวดจาก
เรื่ องราวต่างๆ ในชีวิต เช่น ความเจ็บปวดที่ เกิดขึ ้นขณะเป็ นนักปฏิวตั ิกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เพลงเอกภพ, 99.
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...ผมจึงคุ้มกันคนหนุ่มสาวเหล่านั ้น ด้ วยความรู้ สกึ ไม่ต่างอะไรกับนักโทษที่ออกมาส่ ง
เพื่อนออกสู่อิสรภาพ ซึ่งกล่ าวคําอําลากันแค่ หลังประตูเรื อนจํา ผมสังเกตว่าแต่ละคน
มีอาการปี ติยินดีอย่างเห็นได้ ชดั ...ขณะระวังภัยให้ พวกเขาอยู่ในความมืดเหนือเนินเหงา ผม
ร้ องไห้ และได้ บนั ทึกความรู้ สกึ ไว้ อ่านคนเดียวเป็ นเวลานาน...68

เสกสรรค์เ ปรี ย บเที ย บเหตุก ารณ์ ที่ ค้ ุมกัน เพื่ อนนัก ปฏิวัติออกจากป่ า
กลับไปใช้ ชีวิตในสังคมเมืองว่าเหมือนกับนักโทษที่ออกมาส่งเพื่อนออกจากเรื อนจํา เมื่อพิจารณา
บทเปรียบที่เลือกนํามาใช้ จะเห็นว่า "นักโทษที่ออกมาส่งเพื่อนออกสูอ่ ิสรภาพ ซึ่งกล่าวคําอําลากัน
แค่หลังประตูเรือนจํา" บ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกของเสกสรรค์ในขณะนัน้ อย่างชัดเจน คือ เป็ น
การสื่อความรู้สกึ ของคนที่ขาดอิสรภาพ ต้ องถูกจองจํากักขังอย่างคนที่กระทําความผิด อีกทัง้ ยัง
แฝงความรู้สกึ เหงา เศร้ าสลดที่เห็นคนอื่นได้ มีอิสรภาพในขณะที่ตนเองยังคงถูกจองจําอยู่กบั พรรค
คอมมิวนิสต์ในป่ าต่อไป ขับเน้ นภาพคนที่เจ็บปวดและทรมานกับสังคมในพรรคคอมมิวนิสต์
ทํานองเดียวกันกับการนําเสนอภาพคนเจ็บปวดที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ผู้คนทุกข์ยาก หรือบรรเทาความเดือดร้ อนให้ ได้ ไม่วา่ ในสมัยที่เป็ นนักปฏิวตั ิหรือเป็ นปั ญญาชน
...พอได้ ยินคํานี ้ ผมก็ต้องนิ่งเงียบอีกเช่นเคย เงิน ๆ ๆ ๆ ทุกอย่างในสังคมนี ้ชี ้ขาดอยู่ที่เงิน
และมันเป็ นสิ่งที่ผมไม่มีเสียด้ วย ความรู้ สกึ ผิดคืบคลานเข้ ามาในหัวใจผมราวกับอสรพิษ
ร้ ายซึ่งแผ่ แม่ เบีย้ อยู่เบือ้ งหน้ า...69

จากตัวบทข้ างต้ น เป็ นการเปรี ยบเทียบความรู้สึกผิดที่เกิดขึ ้นในใจของ
เสกสรรค์วา่ เหมือน "อสรพิษร้ ายซึ่งแผ่แม่เบี ้ยอยู่เบื ้องหน้ า" เน้ นให้ เห็นว่าความรู้สกึ ผิดที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือชาวบ้ านได้ นนมี
ั ้ อานุภาพรุนแรง และส่งผลร้ ายต่อความรู้สึกจิตใจของเสกสรรค์อย่างยิ่ง
นอกจากนัน้ การเปรี ยบเที ยบความรู้สึก ผิดกับอสรพิ ษร้ ายก็ มีนัยว่าความรู้ สึกดังกล่าวอันตราย
จนถึงขันทํ
้ าให้ บาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้ เป็ นการเน้ นว่าความรู้สึกผิดนีร้ ุนแรงและเสกสรรค์ก็ร้ ูสึก
ผิดมาก

68

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เดินป่ าเสาะหาชีวติ จริง, 97.

69

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ห้ วงยามแห่ งความพ่ ายแพ้ , 118.
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1.3.1.2 อุปลักษณ์ (metaphor)
อุปลักษณ์ คือ การเปรี ยบเทียบโดยนัย แสดงลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยกล่าวถึงอีกสิ่งหนึ่งแทน เพื่ออิงความหมายของสิ่งดังกล่าวโยงไปยังสิ่งที่ต้องการจะอธิบาย70
ซึ่งอาจจะปรากฏคําเชื่อมแสดงการเปรียบเทียบว่า “เป็ น” หรื อ “คือ” หรื อละคําเชื่อมและกล่าวถึง
สิ่งที่นํามาเปรียบเทียบแทนกันไปเลยก็ได้
กลวิธีประเภทอุป ลักษณ์ ที่ปรากฏในเรื่ องเล่าจากประสบการณ์ชี วิตก็
เช่นเดียวกันกับอุปมาคือเป็ นกลวิธีที่สําคัญในการสร้ างอัตลักษณ์ โดยทําหน้ าที่เน้ นยํ ้าเพิ่มนํา้ หนัก
ทางความหมาย นอกจากนันในทางภาษาศาสตร์
้
อปุ ลักษณ์ยงั มีบทบาทในการสะท้ อนมุมมองหรื อ
วิธีคิดที่บคุ คลมีตอ่ สิ่งที่ถกู เปรียบเทียบ71 เช่นนันจึ
้ งทําให้ ภาพของเสกสรรค์ปรากฏอย่างชัดเจนมาก
ยิ่งขึ ้น ดังที่ปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี ้
การใช้ อุปลัก ษณ์ ใ นการนํ าเสนอภาพเสกสรรค์ ที่เ ป็ นคนเจ็บปวดจาก
เรื่องราวต่างๆ เช่น การสูญเสียสิ่งที่เคยศรัทธาและยึดมัน่ มาตลอด กลายเป็ นคนที่ร้ ูสึกว่างเปล่า
สับสน และเป็ นทุกข์
...ความทุรกันดารของชีวิตนั ้นแท้ จริงแล้ วไม่ได้ อยู่ที่เงื่อนไขภายนอกเพียงอย่างเดียว ตรงกัน
ข้ ามหลังจากเลิกอาชีพนักปฏิวตั ิ การเดินทาง 'ภายใน' ของผมกลับต้ องฟั นฝ่ าภูมิประเทศที่
โหดร้ ายทารุ ณยิ่งกว่าเป็ นเวลาหลายปี ผมพบว่าวิหารในใจซึง่ ครัง้ หนึง่ เคยเป็ นที่สถิตของ
อุดมคติทางการเมืองและสังคม พลันกลับกลายเป็ นพื ้นที่ว่างเปล่าเหงาเงียบ...เจ้ าของพื ้นที่
ยังมีศรัทธา แต่นกึ ไม่ออกว่าจะกราบไหว้ สงิ่ ใดกัน...72

เสกสรรค์ใช้ อปุ ลักษณ์เปรียบเทียบจิตใจและความคิดของตนเองว่าเป็ น
ดิน แดนแห่ง หนึ่ งที่ มีวิ ห ารศัก ดิ ์ สิท ธิ ์ เป็ นศูนย์ ก ลางสํ าหรับ เคารพบูช าและเป็ นหลัก ให้ ยึ ดมั่น
“การเดินทางฟั นฝ่ าภูมิประเทศที่โหดร้ ายทารุณ” ก็คือการเผชิญและประสบกับความรู้สกึ ความคิด
ภายในจิตใจที่ปั่นป่ วน สับสน ทุรนทุราย ขณะที่ “วิห ารในใจกลับกลายเป็ นพืน้ ที่ว่างเปล่าเหงา
70

ดวงมน จิตร์ จํานงค์, สุนทรียภาพในภาษาไทย, 125.

71

รั ชนีย์ญา กลิ่นนํา้ หอม และณัฐพร พานโพธิ ์ ทอง, “การเมือง คือ การรั กษาโรค : มโนอุปลักษณ์ ที่สะท้ อนจาก

ถ้ อยคําอุปลักษณ์ ของนักการเมืองไทย,” วารสารภาษาและวรรณคดีไทย 25 (ธันวาคม 2551): 132 – 157.
72

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วิหารที่ว่างเปล่ า, 98.
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เงียบ” ก็คือความเชื่อ อุดมคติทางการเมืองที่เสกสรรค์เคยยึดถือ เชื่อ และศรัทธานันได้
้ สญ
ู สลายไป
แล้ ว ภายในจิตใจที่เคยมีสิ่งให้ ยึดถือจึงเหลือเพียงความว่างเปล่า
การเปรี ยบเทีย บดัง กล่าวเน้ น ให้ เ ห็นว่า หลัง จากที่ เสกสรรค์ปราศจาก
อุดมคติทางการเมืองให้ ยึดมัน่ และศรัทธาเหมือนเดิมแล้ วจิตใจก็มีแต่ความว่างเปล่า ไร้ หลักยึด มี
แต่ความวุน่ วายสับสน เป็ นการสนับสนุนภาพคนที่เจ็บปวด เคว้ งคว้ างไร้ หลักยึดในชีวิต
...ขณะที่เพื่อนพ้ องส่วนใหญ่กําลังรีบยกสัมภาระลงเรือเพื่อจะเดินตัวเปล่า ผมกลับรู้ สกึ ลังเล
ที่จะทําเช่นนั ้น มันอาจจะเป็ นความเคยชินแบบอดีตทหารป่ าที่ไปไหนมาไหนมักจะไม่ยอม
แยกตัวจากปั จจัยยังชีพที่อยู่บนหลัง หรือไม่บางทีก็เป็ นสัญชาติญาณของ 'สัตว์ บาดเจ็บ'
ชนิดหนึง่ ที่ถูกกระทํามามากจนไม่อาจมองโลกในแง่ดี ผมไม่ร้ ู...73

ตัวบทข้ างต้ นก็เช่นเดียวกัน เสกสรรค์ใช้ อปุ ลักษณ์โดยเปรียบเทียบตนเอง
เป็ น “สัตว์บาดเจ็บ” ที่ถกู กระทําจนไม่อาจไว้ ใจสิ่งใดได้ อีกต่อไป ซึ่งเสกสรรค์ก็เป็ นเช่นนัน้ ที่ไม่อาจ
วางใจต่อสถานการณ์การขนสัมภาระขณะเดินป่ า การเลือกเปรียบเทียบตนเองกับ “สัตว์บาดเจ็บ”
เช่นนี ้สื่อถึงคนที่มีบาดแผลและถูกกระทํามามาก ทําให้ เกิดภาพของเสกสรรค์ที่เจ็บปวดและได้ รับ
ผลกระทบจากอดีตจนกลายเป็ นคนมองโลกในแง่ร้าย
การใช้ อุปลัก ษณ์ใ นการนําเสนอภาพเสกสรรค์ ที่เป็ นชายชราธรรมดา
โรคภัยรุมเร้ าและสุขภาพไม่แข็งแรงเหมือนเช่นในอดีต
...แรมปี ที่ผ่านมา ผมมักกินแค่ผกั กับผลไม้ เป็ นมื ้อเย็น เพราะนํ ้าหนักที่เพิ่มขึ ้นหลังอดบุหรี่
ทําให้ ไม่กล้ าปล่อยตัวอีกต่อไป ตามความเห็นของแพทย์ทกุ สํานัก ผู้ชายวัยผมนับเป็ น
เรื อนรั บรองของโรคภัยไข้ เจ็บสารพัด โดยหลายโรคมีจดุ เริ่ มต้ นอยู่ที่นํ ้าหนักเกิน...74

ภาพของชายชราที่ร่างกายไม่แข็งแรงถูก เน้ น ยํ า้ โดยการใช้ อปุ ลัก ษณ์
กล่าวคือเสกสรรค์เปรียบเทียบร่างกายตนเองว่าเป็ น “เรือนรับรอง” ของโรคภัยต่างๆ เป็ นที่รวมของ
สารพัดโรค การเลือกเปรี ย บเที ย บกับ เรื อนรับรองนัน้ สื่อความหมายว่าร่ างกายในวัย นี เ้ อือ้ ต่อ
73

เรื่ องเดียวกัน, 56.

74

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วันที่ถอดหมวก, 101.
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การเกิดโรคภัยต่างๆ ได้ ง่าย เนื่องจากเรือนรับรองมีนยั ของการพร้ อมต้ อนรับสิ่งที่จะเข้ ามา การใช้
อุปลักษณ์ดงั กล่าวจึงสื่อภาพของชายชราที่สขุ ภาพไม่แข็งแรงและมีโรคภัยได้ อย่างชัดเจน
1.3.1.3 อติพจน์ (hyperbole)
อติพจน์เป็ นกลวิธีทางภาษาประเภทหนึ่งที่ก่อให้ เกิดมโนภาพ เป็ นการใช้
ถ้ อยคําที่เกินจากความเป็ นจริง เพื่อทําหน้ าที่เน้ นความสําคัญหรือเพิ่มนํ ้าหนักให้ กบั สิ่งที่กล่าวถึง75
เช่นนันแล้
้ วจึงเป็ นกลวิธีที่สําคัญอีกประเภทหนึ่งที่เสกสรรค์ใช้ เพื่อเสริ มเน้ นให้ สิ่งที่กําลังนําเสนอมี
นํ ้าหนักมากยิ่งขึ ้น อันเป็ นผลให้ อตั ลักษณ์ของเสกสรรค์ที่ปรากฏในเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิต
กระจ่างชัดยิ่งขึ ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
การใช้ อติพจน์ในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ ที่เป็ นคนแปลกแยกจากคน
ส่วนใหญ่ในสังคม ทําให้ เป็ นทุกข์กบั ภาวะดังกล่าว
...เสียงรถไฟที่รบกวนโสตประสาทยังไม่ ดังกึกก้ องเท่ าคําถามที่อยู่ในใจ เหนื่อยล้ ามา
ขนาดนี ้แล้ วผมยังจะยืนต้ านอันใดอีก จากนี ้ไปผมควรจะพักพิงอยู่ในกระแสหลักของสังคม
แล้ วทําสัญญาสงบศึกกับโลก หรือจะยังคงปลีกวิเวกอยู่กบั ตัวเองและเพื่อนพ้ องที่คิดเห็น
ตรงกัน แล้ วปล่อยให้ 'สงครามภายใน' ขยายตัวต่อไป...76

เสกสรรค์กล่าวถึงความคิดคํานึงเกี่ยวกับภาวะแปลกแยกระหว่างตนเอง
กับสังคม ใช้ อติพจน์เน้ นภาวะดังกล่าวให้ มีนํา้ หนัก มากยิ่งขึ ้นโดยกล่าวเกินจริ งว่า “เสียงคําถาม
ภายในใจ” ของตนเองนันดั
้ ง “ยิ่งกว่าเสียงรถไฟ” ซึ่งเป็ นเรื่องที่เป็ นไปไม่ได้ แต่กล่าวเช่นนีเ้ พื่อเน้ น
ความรู้สกึ ที่จดจ่ออยู่กบั คําถาม ความสงสัยข้ องใจ อีกทังความรู
้
้ สกึ และคําถามในเรื่ องดังกล่าวก็มี
อยู่มากจนกระทัง่ แม้ แต่เสียงรถไฟยังดังสู้ไม่ได้ ด้วยซํ ้า
การให้ ความสําคัญกับความสงสัยและคําถามที่เกิดขึ ้นในใจด้ วยการใช้
อติพจน์ ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงคําถามดังกล่าวซึ่งเป็ นเรื่ องที่เสกสรรค์แปลกแยก แตกต่าง
จากสังคม ก็ยิ่งเน้ นภาพของคนแปลกแยก และแฝงความรู้สกึ เหนื่อยล้ า เศร้ า และหนักใจกับภาวะ
ที่ต้องเผชิญ
75

ยุวพาส์ ชัยศิลป์วัฒนา, ความรู้เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับวรรณคดี, 36.

76

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วิหารที่ว่างเปล่ า, 86.
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การใช้ อติพจน์ในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ ที่เป็ นคนโหยหาอดี ต และ
ปรารถนาที่จะหวนคืนสูค่ วามรู้สกึ ดีๆ เหล่านันอี
้ กครัง้
...ภูร่องกล้ านับเป็ นดงดอยแห่งแรกที่ผมใช้ ชีวิตเป็ นคนป่ าอย่างสมบูรณ์แบบ อาศัยข้ าวโพด
หน่อไม้ และใบมันเป็ นอาหารหลักในการยังชีพ ไปไหนมาไหนก็ล้วนต้ องใช้ สองขาปี นป่ าย...
ความฝั งใจของผมเกี่ยวกับเทือกเขาลูกนี ้มีอยู่มาก อาจเรี ยกได้ ว่าตัง้ แต่ ริมห้ วยจนถึงสัน
ภูมีอดีตของผมเกลื่อนกล่ นอยู่กับใบไม้ แห้ งทุกใบ...77

เสกสรรค์ใช้ อติพจน์กล่าวถึงเรื่องราวในอดีต ความทรงจําที่มีต่อสถานที่
คือภูร่องกล้ าว่าอดีตของตนเองนัน้ “เกลื่อนกล่นอยู่กบั ใบไม้ แห้ งทุกใบ” สื่อความว่าทุกที่ในป่ าผืนนี ้
มีความทรงจํ าและเรื่ องราวในอดีตร่วมกัน มากับ เสกสรรค์ทัง้ สิน้ และความทรงจํ าเหล่านัน้ ก็มี
จํานวนมากราวกับว่าตกอยู่ตามใบไม้ แห้ งซึ่งย่อมมีอยู่ทกุ ที่ในป่ า
การกล่าวเกินความจริ งเช่นนี จ้ ึงเป็ นการเน้ น และบ่งบอกว่าเสกสรรค์มี
อดีตมากมายที่เกิดขึ ้น ณ เทือกเขาภูร่องกล้ า และเมื่อมีความหลังที่ “ฝั งใจ” ขนาดนี ก้ ็คงเป็ นเรื่ อง
ยากที่จะลืม และเสกสรรค์เองก็ไม่คิดที่จะลืมด้ วย
การใช้ อติพจน์ในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ ที่เป็ นคนเจ็บปวด เนื่องจาก
ไม่สามารถช่วยเหลือผู้คนให้ พ้นจากความยากไร้ ด้านความเป็ นอยู่ได้
...พอได้ ยินคํานี ้ผมก็ต้องนิ่งเงียบอีกเช่นเคย เงิน ๆ ๆ ๆ ทุกอย่างในสังคมนี ้ชี ้ขาดอยู่ที่เงินและ
มันก็เป็ นสิง่ ที่ผมไม่มีเสียด้ วย ความรู้ สกึ ผิดคืบคลานเข้ ามาในหัวใจผมราวกับอสรพิษร้ ายซึง่
แผ่แม่เบี ้ยอยู่เบื ้องหน้ า...เพื่อนของเขาซึง่ ยังคงนัง่ คุยต่อกับเรา ได้ เอ่ยประโยคที่โหดร้ ายที่สดุ
ประโยคหนึ่งขึ ้นมา "เขาถือสหายไทเหมือนพี่ชาย เมื่อเดือดร้ อนก็อยากให้ สหายไทช่วยเหลือ
บ้ าง"...สหายไทตายไปแล้ วจริ งๆ ทุกวันนี ้เหลือเพียงนายเสกสรรค์ปัญญาชนที่ทําได้ อย่าง
มากก็แค่พูดเขียนไปวันๆ อ่ านหนังสือมานับพันเล่ มเดินทางมาหลายหมื่นลี ้ แต่ก็ไม่อาจ
ทําให้ คนเพียงหยิบมือเดียวมีชีวิตที่ดีขึ ้น...78

77

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ห้ วงยามแห่ งความพ่ ายแพ้ , 103.

78

เรื่ องเดียวกัน, 118.
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เสกสรรค์ใช้ อติพจน์เน้ นความเจ็บปวดที่ไม่สามารถช่วยเหลือคนยากไร้ ได้
โดยการกล่าวว่า “สหายไทตายไปแล้ วจริงๆ” เป็ นการกล่าวเกินจริง เพราะสหายไทซึ่งก็คือเสกสรรค์
นันไม่
้ ได้ เสียชีวิตจริงๆ แต่กล่าวเพื่อจะสื่อว่า “เสกสรรค์” คนที่เคยเป็ นนักปฏิวตั ิในชื่อ “สหายไท” ที่
ชาวบ้ านในป่ ารู้ จัก นัน้ ไม่มีอี ก ต่อไปแล้ ว และไม่ส ามารถช่ว ยเหลื อบรรเทาความทุก ข์ร้ อนให้
ชาวบ้ านได้ เนื่องจากทุกอย่างในสังคมปั จจุบันขับ เคลื่อนด้ วยเงิน และเป็ นสิ่งที่เสกสรรค์ก็ไม่มี
ดังนันจึ
้ งไม่ตา่ งอะไรกับคนตายไปแล้ วที่ไม่สามารถแก้ ไขเรื่องใดได้ เลย
นอกจากนัน้ ความรู้ สึก ที่ ว่า ตนเองเป็ นคนไร้ ประโยชน์ ไม่ส ามารถ
ช่วยเหลือชาวบ้ านผู้ทกุ ข์ยากได้ ก็ยังถูกเน้ นยํา้ ให้ ชัดเจนยิ่งขึ ้น โดยการใช้ อติพจน์ในการกล่าวว่า
“อ่านหนังสือมานับพันเล่ม เดินทางมาหลายหมื่นลี ้ แต่ก็ไม่อาจทําให้ คนเพียงหยิบมือเดียวมีชีวิตที่
ดีขึ ้น” เป็ นการกล่าวเกินจริงในแง่ของปริมาณ เพื่อจะสื่อว่าเสกสรรค์ในปั จจุบนั ซึ่งมีฐานะเป็ นเพียง
ปั ญญาชน แม้ จะอ่านเขียนหนังสือและเดินทางพบเห็นโลกกว้ างมามาก แต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือ
ชาวบ้ านที่ทุกข์ร้อนซึ่งมีจํานวนไม่มากนักได้ เลย การใช้ “คนเพียงหยิบมือเดีย ว” ก็เป็ นอติพจน์
แสดงและเน้ นว่าชาวบ้ านที่เดือดร้ อนนันแม้
้ จะมีจํานวนเพียงนิดเดียว แต่เสกสรรค์ก็ยังไม่สามารถ
ช่วยเหลือไว้ ได้
การใช้ อติพจน์ ดัง กล่าวเป็ นการตอกยํ า้ ถึงความไร้ ความสามารถของ
เสกสรรค์ที่ไม่อาจช่วยบรรเทาความทุก ข์ร้อนให้ กับ ชาวบ้ านได้ ไม่ว่าจะในสมัยที่ตนเองยังเป็ น
“สหายไท” นักปฏิวตั ิ หรื อ “เสกสรรค์” ปั ญญาชนก็ตาม และแฝงนํา้ เสียงของความสลด เศร้ าใจ
และเจ็บปวดที่ตวั เองไม่อาจทําอะไรเพื่อคนที่เดือดร้ อนได้ เลย
1.3.1.4 อุปมานิทัศน์ (allegory)
อุปมานิทัศน์ คือ การใช้ เ รื่ องราวขนาดสันหรื
้ อยาวมาประกอบ ขยาย
ความ หรื อสื่อโดยนัยให้ ผ้ อู ่านเข้ าใจสิ่งที่กําลังสื่อได้ อย่างชัดเจนยิ่งขึ ้น 79 อุปมานิทัศน์เป็ นกลวิธี
หนึ่งที่เสกสรรค์ใช้ ในการสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์ในเรื่ องเล่า เพื่อทําให้ สิ่งที่กําลังกล่าวถึงนัน้
สามารถเข้ าใจได้ ง่ายและมีนํ ้าหนักมากขึ ้น อีกทังขั
้ บเน้ นให้ อตั ลักษณ์ที่ปรากฏนันเด่
้ นชัดยิ่งขึ ้นด้วย
ดังตัวอย่างการใช้ อปุ มานิทศั น์ตอ่ ไปนี ้

79

ธเนศ เวศร์ ภาดา, หอมโลกวรรณศิลป์ (กรุงเทพฯ: ปาเจรา, 2549), 56.
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การใช้ อปุ มานิ ทัศน์ ใ นการนํ าเสนอภาพเสกสรรค์ ที่เป็ นคนมี บาดแผล
เจ็บปวดจากชะตาชีวิตที่โหดร้ ายในอดีต ต้ องเผชิญหน้ ากับความรุนแรงและความขัดแย้ งที่เกิ ด
ขึ ้นกับพรรคคอมมิวนิสต์ จนเกือบจะได้ รับอันตรายถึงชีวิต กล่าวได้ วา่ เป็ นชะตาชีวิตที่เลวร้ ายอย่าง
ถึงที่สดุ
...ผมส่งลูกน้ อยออกมาเพราะต้ องการแตกหักกับชะตากรรม ซึง่ มันได้ เกิดขึ ้นจริงๆ ในรูปของ
การเผชิญหน้ า และเกือบจะปะทะกับผู้นําคอมมิวนิสต์ในป่ าลึก...ก่อนหน้ านั ้นไม่กี่วนั ผม
ได้ รับฟั งเรื่องราวของชะนีตัวหนึ่งซึ่งถูกตามล่ าโดยคนหิวผู้ถอื ปื น เธอถูกขับต้ อนอยู่พัก
ใหญ่ ในสภาพที่ไม่ ต่างจากการที่ผมถูกขับต้ อนโดยชะตากรรม คนเล่าเรื่องบอกว่าแม่
ชะนีตัวนัน้ ใช้ แขนข้ างหนึ่ งโอบลูกไว้ แนบอก ขณะที่อีกแขนหนึ่งโหนเหวี่ยงไปตาม
กิ่งไม้ ต้นแล้ วต้ นเล่ า เธออ่ อนล้ าลงเรื่ อยๆ และในท้ ายที่สุดเป้าเคลื่อนที่ก็ค่อยๆ
กลายเป็ นเป้านิ่ง เมื่อรู้ ตัวว่ าไม่ อาจหนีกระสุนร้ ายนัดนัน้ ได้ อีกแล้ ว แม่ ชะนีจงึ หยุด
ห้ อยโหน เธอยกลูกขึน้ วางไว้ บนคบไม้ ท่ ีไกลตัวที่สุด จากนัน้ ก็ตบก้ นเจ้ าหนูเบาๆ
เพื่อผลักให้ ชีวิตบริ สุทธิ์ออกไปจากลานประหารซึ่งกําลังก่ อรู ปขึน้ อย่ างเย็นชา ถ้ า
พูดได้ เธอคงจะกล่ าวกับลูกน้ อยว่ า "แม่ เสียใจที่เจ้ าต้ องพึ่งตนเองก่ อนวัยอันสมควร
แต่ ชีวิตไม่ เคยเสนอความพร้ อมสรรพให้ ผ้ ู ใด" เมื่อลูกน้ อยคลานต้ วมเตีย้ มไปทางทิศ
ที่แม่ บอก เธอก็หันมาเผชิญหน้ ากับปากกระบอกปื นด้ วยความกล้ าหยาดสุดท้ าย
ไม่ มีใครรู้ ว่าดวงตาของเธอบอกอะไรกับผู้ล่าบ้ าง รู้ แต่ ว่าปื นกระบอกนัน้ ลดตํ่าลงที
ละน้ อย ทีละน้ อย ในที่สุดก็ตกห้ อยอยู่ข้างลําตัวของผู้ถือมัน ณ จุดนั ้นของกาลเวลา
ตํานานของสัตว์โลกตัวเล็กๆ ตัวหนึง่ ก็ได้ รับการจารึกไว้ ผมออกจากป่ ามาได้ หลายปี แล้ ว แต่
เรื่องราวของแม่ชะนีกบั ลูกน้ อยยังอ้ อยอิ่งอยู่ในสายธารความทรงจํา เธอได้ รับความเมตตา
จากพรานไพรในนาทีที่ชีวิตเดินมาถึงจุดสิ ้นหวัง ชะตากรรมเมตตาผมในลักษณะคล้ ายคลึง
กัน...80

จากตัวบทข้ างต้ นจะเห็นว่าเสกสรรค์ยกเรื่ องราวของแม่ชะนีกับลูกที่ถูก
พรานป่ าไล่ล่าจนหมดหนทางหนี ในที่ สดุ ก็ต้ องยอมแพ้ แต่แม่ช ะนี ก็ยัง ปกป้องลูกให้ ป ลอดภัย
สุดท้ ายก็ได้ รับ ความปรานี จากพรานและสามารถรอดชีวิตมาได้ เสกสรรค์ยกเรื่ องราวดังกล่าว
ขึ ้นมาเพื่ อจะสื่อว่าชะตากรรมของตนเองก็เป็ นเช่น เดีย วกับ แม่ช ะนีและลูก ประสบชะตาชี วิตที่
โหดร้ ายจากเหตุการณ์ความขัดแย้ งอย่างรุนแรงกับพรรคคอมมิวนิสต์ ทําให้ ต้องส่งลูกชายออกจาก
ป่ าเพื่อความปลอดภัย ซึ่งสุดท้ ายตนเองก็สามารถออกจากป่ ามาได้ อย่างปลอดภัยเช่นกัน
80

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เดินป่ าเสาะหาชีวติ จริง, 98.
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การยกเรื่ อ งราวของแม่ช ะนี กับ ลูก มาประกอบเช่ น นี ท้ ํ า ให้ ภาพของ
เสกสรรค์ที่เป็ นคนมีบาดแผล เจ็บปวดกับเรื่ องราวในชีวิตที่มีชะตากรรมที่โหดร้ ายเสมอปรากฏ
อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ ้นจากการสื่อความหมายผ่านเรื่องราวชะตากรรมที่รันทดของชะนีสองแม่ลกู
การใช้ อปุ มานิทัศน์ในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ ที่เป็ นชายชราธรรมดา
คนหนึ่ง โดยยกคํากล่าวของ "Victor Hugo" นักประพันธ์ชาวฝรั่งเศส เข้ ามาสนับสนุนภาพดังกล่าว
...วัยห้ าสิบปี จะว่าไปก็ไม่ใช่วัยที่เด็ดเดี่ยวห้ าวหาญอันใด วิคเตอร์ อูโก เคยกล่ าวไว้ ว่า
"สี่สิบคือผู้เฒ่ าในวัยหนุ่ ม ส่ วนห้ าสิบคือคนหนุ่ มของวัยชรา"...ทว่าในความเป็ นจริง
คงไม่อาจคึกคะนองได้ ปานนั ้น เป็ นคนหนุ่มของผู้ชรา กล่าวอย่างถึงที่สดุ ก็คือคนที่เริ่มจะ
แก่เฒ่านัน่ เอง ในวัยเช่นนี ้อย่าว่าแต่จะลาออกจากงานโดยง่าย แค่ออกไปปากซอยยังต้ อง
คิดสองครัง้ ว่าไปดีหรือไม่ไปดี คํ่าลงปิ ดประตูใส่กลอน ตอนดึกยังต้ องลงมาดูซํ ้าด้ วยความ
ไม่แน่ใจ...81

เสกสรรค์ย กข้ อความซึ่งเป็ นคํากล่าวของนัก ประพัน ธ์ ช าวฝรั่งเศสมา
ประกอบการนําเสนอประเด็นความเปลี่ยนแปลงของวัย โดยข้ อความที่ยกมานัน้ กล่าวถึงช่วงวัย
ของบุคคล อีกทัง้ เป็ นคํากล่าวของบุคคลที่ มีชื่อเสียงและเป็ นที่ร้ ูจัก การยกข้ อความดังกล่าวมา
ประกอบทําให้ ประเด็นเรื่องคนชรามีนํ ้าหนักน่าเชื่อถือ และภาพเสกสรรค์ที่เป็ นคนชรา ไม่เด็ดเดี่ยว
ห้ าวหาญก็เด่นชัดยิ่งขึ ้น
การใช้ อปุ มานิทศั น์ในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ ที่เป็ นนักคิ ด ใคร่ครวญ
และพิจารณาสิ่งต่างๆ รอบตัว เข้ าใจชีวิตและสัจธรรม
...ไม่ว่าเส้ นทางที่ตดั กันระหว่างเรากับผู้อื่นจะดูขดั แย้ งเป็ นปฏิปักษ์ สกั เพียงไหน ริ ้วรอยแห่ง
การพบปะอาจอยู่กบั เราไปนานแสนนาน กระทัง่ อาจหันเหทิศทางของชีวิตเราได้ แต่ ครั ง้
โบราณกาลตํานานเล่ าไว้ ว่า เจ้ าชายพระองค์ หนึ่งลอบเสด็จออกนอกวังเพียงครั ง้
เดียว ได้ ทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย จากนั น้ ตัดสินพระทัยทิง้ ราชสมบัติค้นหาความจริ งของชีวิต หลายปี ต่ อมา โลกได้ พบกับท่ านอีกในฐานะศาสดา
แน่ละ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย เหล่านี ้เป็ นเพียงคนข้ างทาง แต่ใครบ้ างจะกล้ ายืนยันว่าการ
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พบกันครั ้งนั ้นเป็ นเรื่องบังเอิญ แล้ วปุถุชนอย่างเราท่านเล่า ออกนอกบ้ านแต่ละครั ้งได้ พบ
เห็นอะไร? ได้ เรียนรู้ สงิ่ ใด? จริงอยู่ คงเป็ นเรื่องยากสิ ้นดีที่เราจะอ่านความหมายของคนข้ าง
ทางได้ ทะลุปรุโปร่งได้ เท่ากับผู้บรรลุธรรม แต่นนั่ ไม่ได้ หมายความว่าเราควรมองข้ ามทุกคนที่
ผ่านมาโดยไม่ได้ นัดหมาย และยิ่งมิได้ หมายความว่าเราจะเรี ยนรู้อะไรจากปรากฏการณ์
เหล่านี ้ไม่ได้ เลย...82

ตัวบทข้ างต้ นจะเห็นว่าเสกสรรค์ใช้ อปุ มานิทัศน์ยกเรื่ องราวมาประกอบ
เพื่อให้ ประเด็นเรื่องการพิจารณาผู้คนรอบตัวเพื่อเรียนรู้และเข้ าใจชีวิตนันมี
้ นํ ้าหนักและเด่นชัดมาก
ยิ่งขึ ้น โดยยกเรื่ องราวของพระพุทธเจ้ าเข้ ามาประกอบซึ่งเป็ นเรื่ องราวทํานองเดียวกัน กล่าวคือ
พระพุทธเจ้ าเมื่อครัง้ ที่ยงั เป็ นเจ้ าชายสิทธัตถะได้ เห็นชีวิตผู้คนรอบตัวกลายเป็ นแรงผลักดันสําคัญที่
ทําให้ ออกผนวชจนตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้ าในที่สดุ
นอกจากจะทําให้ ประเด็น เรื่ องการพิจารณาคนข้ างทางชัดเจนขึน้ แล้ ว
การยกเรื่ องราวของพระพุท ธเจ้ าซึ่งเป็ นเรื่ องเกี่ย วกับศาสนา ศักดิ ์ สิท ธิ ์ ก็ทํ าให้ ป ระเด็นที่ กําลัง
กล่าวถึงนันมี
้ นํ ้าหนักและน่าเชื่อถือมากขึ ้นไปด้ วย เน้ นภาพของเสกสรรค์ที่เป็ นนักคิด ใคร่ครวญสิ่ง
ต่างๆ จนเห็นความเป็ นไปและเข้ าถึงความเป็ นจริงของชีวิต
ภาพพจน์ที่เสกสรรค์นํามาใช้ ไม่ว่าจะเป็ นอุปมา อุปลักษณ์ อติพจน์ และอุปมานิทัศน์ ล้วนแล้ วแต่มีผลต่อการประกอบสร้ างและนํ าเสนออัตลัก ษณ์ ของเสกสรรค์ใ นเรื่ องเล่า
เนื่องจากภาพพจน์เหล่านี ้เป็ นการใช้ ภาษาในเชิงเปรียบเทียบ ดังนันจึ
้ งทําให้ เรื่องราวของเสกสรรค์
นันปรากฏอย่
้
างชัดเจน อีกทัง้ ถ้ อยคําหรื อข้ อความที่เสกสรรค์นํามาใช้ เปรี ยบเทียบนัน้ ก็แสดงถึง
ทัศนคติห รื ออารมณ์ ความรู้ สึกของเสกสรรค์ เป็ นการเน้ นยํ า้ อัตลัก ษณ์ ที่ปรากฏในเหตุการณ์ ที่
นําเสนอด้ วย
1.3.2 การใช้ นาํ ้ เสียง
ในทางวรรณกรรมนํา้ เสียงคือการแสดงความรู้สึกและทัศนคติของผู้เขียนที่มีต่อ
เรื่ อ งที่ ก ล่า วถึง ต่อผู้อ่าน หรื อกระทั่งต่อตัว ผู้เ ขีย นเอง ซึ่ งทัศ นคติดัง กล่าวมีความสําคัญ ต่อ
ความหมายที่ผ้ เู ขียนต้ องการสื่อกับผู้อา่ น เนื่องจากหากไม่สามารถวิเคราะห์และทราบว่าผู้เขียนมี
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ทัศนคติอย่างไรต่อสิ่งที่นําเสนอ ก็จะไม่สามารถเข้ าใจสิ่งที่ผ้ เู ขียนต้ องการสื่อได้ อย่างถูกต้ อง83 การ
ประกอบสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์ของเสกสรรค์ในเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตก็เช่นเดียวกัน
ที่อาศัยนํ ้าเสียงเป็ นกลวิธีหนึ่งทําให้ ภาพของเสกสรรค์นนปรากฏได้
ั้
ชดั เจน อีกทังนํ
้ ้าเสียงในตัวบทที่
นําเสนอนันก็
้ ยงั เพิ่มนํ ้าหนักทางความหมายด้ วย
นํ ้าเสียงในเรื่องเล่าเกิดจากองค์ประกอบและกลวิธีทกุ อย่างที่ผ้ เู ขียนเลือกใช้ ไม่วา่
จะเป็ นความหมายของคํา ภาพพจน์ หรือโวหารต่างๆ84 การใช้ นํา้ เสียงที่มีผลให้ อตั ลักษณ์ในเรื่ อง
เล่ามีนํ ้าหนักและเด่นชัดมากยิ่งขึ ้น มีดงั ต่อไปนี ้
1.3.2.1 นํ ้าเสียงเชิงบวก
1.4.3.2 นํ ้าเสียงเชิงลบ
1.3.2.1 นํา้ เสียงเชิงบวก
นํ า้ เสีย งเชิ งบวกที่ ปรากฏในการนํ าเสนออัตลักษณ์ของเสกสรรค์ เช่น
นํ ้าเสียงภาคภูมิใจ นํ ้าเสียงหยิ่งทระนง เป็ นต้ น
การใช้นํ้าเสียงภาคภูมิใจในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ที่เป็ นนักสู้ ไม่ยอม
แพ้ ตอ่ สิ่งต่างๆ ซึ่งนําเสนอผ่านเหตุการณ์การตกปลา
...เป็ นเช่นนี ้อยู่สามรอบ ขณะที่ผมหัวใจจะวายด้ วยความกลัวสายขาด แต่ในที่สดุ มันก็หมด
แรงถูกช้ อนขึ ้นมาจนได้ เป็ นเลคเทร้ าท์ขนาดกําลังงาม...ผมยืนให้ ลมหนาวกัดกรี ดมา 4
ชัว่ โมงเต็มๆ เมื่อมองดูสนั กําปั น้ ของตัวเองก็พบว่ามันเริ่มปริแยก ผมลูบไล้ มันเบาๆ ด้ วย
ความพอใจ...85

จากตัวบทที่ ย กมาข้ างต้ น หากพิ จ ารณาถ้ อ ยคํ าที่ เ ลือ กใช้ พ บว่าแฝง
นํ ้าเสียงภาคภูมิใจที่มีตอ่ การกระทําไว้ ด้วย กล่าวคือ เสกสรรค์เลือกใช้ คําที่สื่อถึงความรุนแรงของ
บาดแผล คือ “ปริแยก” และใช้ คําว่า “กัดกรี ด” แสดงความทรมานจากการตกปลาท่ามกลางลม
หนาวเป็ นเวลานาน จนในที่สดุ ก็ตกปลาได้ สําเร็จ บาดแผลที่เกิดขึ ้นจึงเป็ นเสมือนเครื่องเตือนใจถึง
ความอดทนไม่ยอมแพ้ ของตนเองจนได้ มาซึ่งชัยชนะ สังเกตได้ ว่าถ้ อยคําที่ เสกสรรค์ใช้ กล่าวถึง
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ยุวพาส์ ชัยศิลป์วัฒนา, ความรู้เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับวรรณคดี, 77.
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ปฏิกิริยาที่มีตอ่ บาดแผล คือ “ลูบไล้ ” ด้ วยความ “พอใจ” แสดงถึงความภาคภูมิใจที่สามารถอดทน
จนเป็ นผู้ชนะได้
นํ า้ เสีย งดัง กล่าวจึงยิ่ งเน้ น ให้ ภาพเสกสรรค์ที่ เ ป็ นนัก สู้ ไม่ยอมแพ้ ต่อ
อุปสรรค ไม่วา่ จะเป็ นอุปสรรคจากภายนอกที่ขดั ขวางไม่ให้ ทําได้ สําเร็จ และอุปสรรคภายในจิตใจ
ตนเองที่อาจพ่ายต่อความเจ็บปวดและความทรมานที่เกิดขึ ้น
การใช้นํ้ าเสี ย งหยิ่ ง ทระนงในการนํ า เสนอภาพเสกสรรค์ ที่ เ ป็ นคนรั ก
ศักดิ ์ ศรี มีชีวิตที่ตกอับและลําบากอย่างถึงที่สดุ แต่ก็ไม่คิดพึ่งพาผู้ใดแม้ แต่แม่ของตนเอง
...ผมตัง้ ปณิธานไว้ แล้ วว่าต่อไปนี ้จะหาเลี ้ยงตัวเองอย่างเต็มที่ ฉะนัน้ ผมจึงไม่ เคยเอ่ ย
ปากขอเงินแม่ อีกแม้ แต่ บาทเดียว สมบัติส่วนตัวกระจอกงอกง่ อยของผมหลายชิน้
เอาไปจํานํ าจนหมดสิน้ ...สิง่ เหล่านี ้ถูกแปรเป็ นอาหารไปทีละชิ ้น ทีละชิ ้น เพื่อเลีย้ งดูทัง้
ร่ างกายและศักดิ์ศรี ของผม ผมจะไม่ ขอใครกิน ไม่ว่าจะเป็ นแม่หรือเพื่อนหรือผู้ใดก็ตาม
ไม่นานสิ่งของที่พอจํานําได้ ก็หมดไป ผมเลีย้ งดูได้ แค่ หัวใจที่รักศักดิ์ศรี ส่ วนร่ างกายนัน้
บางทีก็จาํ ต้ องปล่ อยให้ มันอดอยากบ้ าง...86

เมื่อพิจารณาจากถ้ อยคําและภาพพจน์ที่ปรากฏในตัวบทข้ างต้ นพบว่า
การนําเสนอภาพคนรักศักดิ ์ ศรี ของเสกสรรค์นนั ้ แฝงนํา้ เสียงหยิ่งทะนงไว้ ด้วย กล่าวคือ ด้ านการ
เลือกใช้ ถ้อยคํา เสกสรรค์เลือกใช้ คําว่า “ปณิธาน” ซึ่งหมายถึงการตังความปรารถนา
้
เพื่อสื่อถึง
ความตังใจอย่
้
างแรงกล้ าที่จะไม่พึ่งพาผู้ใด การขยายความเกี่ยวกับสมบัติส่วนตัวที่นําออกจํานํา
ด้ วยคําว่า “กระจอกงอกง่อย” เป็ นคําที่บ่งบอกสภาพว่าสมบัตินนั ้ เป็ นสิ่ งที่ไม่มีคณ
ุ ค่าหรื อมีราคา
มากนัก ดังนัน้ การที่เสกสรรค์จําเป็ นต้ องนําสมบัติสว่ นตัวที่ไม่มีราคาออกมาจํานําเพื่อดําเนินชีวิต
ให้ ได้ ด้วยตนเอง ก็เน้ นภาพคนรักศักดิ ์ ศรีที่พยายามทําทุกวิถีทางเพื่อรักษาศักดิ ์ ศรีของตนเองเอาไว้
ให้ ได้
นอกจากนันยั
้ งขยายเนื ้อความด้ วยการใช้ ภาพพจน์ประเภทบุคคลวัต ทํา
ให้ ศกั ดิ ์ ศรีกลายเป็ นสิ่งที่มีชีวิตและมีความสําคัญเสมือนร่างกายต้ องคอยเอาใจใส่ ดูแล เลี ้ยงดูให้
เติบโตและอยู่รอด ซึ่งเสกสรรค์ก็เลือกที่จะให้ ความสําคัญกับ “การเลี ้ยงดูศกั ดิ ์ ศรี” มากกว่าร่างกาย
คือ ไม่ขอความช่วยเหลือจากผู้ใด ยอมที่จะหิวโหยเพื่อคงศักดิ ์ ศรีของตนไว้
86
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การใช้ ถ้อยคําและภาพพจน์ดงั กล่าวทําให้ เกิดนํ ้าเสียงหยิ่งทะนง ไม่ยอม
พึ่งพาหรื อเผยความอ่อนแอให้ เห็น เพื่ อรักษาและดํารงศัก ดิ ์ ศรี เน้ น ภาพเสกสรรค์ที่ เ ป็ นคนรัก
ศักดิ ์ ศรีให้ ชดั เจนและมีนํ ้าหนักมากขึ ้น
1.3.2.2 นํา้ เสียงเชิงลบ
นํ า้ เสีย งเชิ งลบที่ ป รากฏในการนํ าเสนออัตลัก ษณ์ ของเสกสรรค์ เช่ น
นํ ้าเสียงเศร้ าเสียใจ นํ ้าเสียงเสียดสี เป็ นต้ น
การใช้นํ้าเสียงเศร้าเสียใจในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ที่เป็ นคนเจ็บปวด
กับบาดแผลต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในชีวิต เช่น ความเจ็บปวดเรื่องครอบครัว
...สิงห์กลับเมืองไทยกับแม่ตั ้งแต่ปลายเดือนมิถนุ ายน ไปอยู่กบั ยายและพี่ชายของเขาเช่น
เดียวกับลูกช้ าง เขาแยกจากผมไปเมื่ออายุได้ 9 เดือน และเช่นเดียวกับลูกชายคนโตของเรา
คําแรกที่สงิ ห์ จะพูดคงไม่ใช่คําที่ใช้ เรียกพ่อแม่ แต่ เป็ นคําอื่นๆ ซึ่งเด็กทั่วไปอาจไม่ ต้อง
ใช้ ...87

ตัวบทข้ างต้ นเป็ นการนําเสนอภาพเสกสรรค์ในบทบาทของพ่อซึ่งไม่ได้ อยู่
ร่วมกับลูกชายทังสองคนอย่
้
างพร้ อมหน้ าพร้ อมตา และมักมีเหตุให้ ต้องพลัดพรากกันอยู่เสมอ เรื่อง
ดังกล่าวได้ สร้ างความเจ็บปวดให้ กับเสกสรรค์อย่างมาก นํา้ เสียงที่แฝงมาก็ สอดคล้ องและเน้ น
ความรู้สกึ ของเสกสรรค์ จะเห็นว่าลูกชายทังสองคนเติ
้
บโตขึ ้นมาจากการเลี ้ยงดูของญาติเป็ นส่วน
ใหญ่ คําพูดแรกที่สามารถพูดได้ จึงไม่ใช่คําเรี ยกพ่อแม่ อีกทัง้ การกล่าวว่า “เป็ นคําอื่นๆ ซึ่งเด็ก
ทั่วไปอาจไม่ต้องใช้ ” สื่อให้ เห็นว่าลูกของเสกสรรค์นนั ้ แตกต่างจากเด็กทั่วไปที่ได้ อยู่และเติบโต
ขึ ้นมาจากการเลี ้ยงดูของพ่อแม่ เป็ นครอบครัวพร้ อมหน้ าพร้ อมตา ขณะที่เสกสรรค์ไม่สามารถทํา
หน้ าที่นนได้
ั ้ กลับต้ องพลัดพรากกับลูกชายทังสองคนอยู
้
่บ่อยครัง้
นํ ้าเสียงที่เกิดขึ ้นจึงเป็ นความโศกเศร้ า รันทด และเสียใจที่ไม่ได้ อยู่พร้ อม
หน้ าพร้ อมตากันเป็ นครอบครัวที่สมบูรณ์ เน้ นให้ ภาพของเสกสรรค์ที่เป็ นคนเจ็บปวด มีบาดแผลใน
ชีวิตเด่นชัดยิ่งขึ ้น

87

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เร่ ร่อนหาปลา, 101 – 102.
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เช่น เดีย วกัน กับการนํ าเสนอภาพเสกสรรค์ที่ เ ป็ นคนเจ็บปวดกับ เรื่ อ ง
ครอบครัว เพราะไม่คอ่ ยมีเวลาให้ ก็แฝงนํ ้าเสียงเศร้ าและความรู้สกึ ผิดอยู่ด้วย
...ลูกชายคนโตของผมนัง่ ห้ อยขาอยู่ท้ายเรือ เหม่อมองตะวันลับฟ้าดื่มดํ่า ผมแอบสังเกต
อากัปกิริยาของเขาด้ วยความรู้ สึกผิดอยู่เบือ้ งลึก รู้ดีว่าหลายปี มานี ้ไม่ค่อยได้ ให้ เวลาลูก
มากนัก..."อีกหน่อยแทนก็ไม่อยู่แล้ ว อยากให้ พ่อพาเจ้ าสิงห์ออกทะเลมากขึ ้น" ผมพยักหน้ า
ช้ าๆ เป็ นการรับปาก แต่ความรู้ สึกภายในหนักอึง้ เหมือนตะวันที่เริ่ มหย่ อนดวงแตะผิว
นํา้ ผมเชื่อเต็มเปี่ ยมว่าลูกชายของผมห่วงใยน้ องชายคนเดียวของเขาด้ วยนํ ้าใสใจจริง แต่
ผมก็ร้ ูดีว่าสิง่ ที่เขาอยากจะบอกผมมันมากกว่านั ้น เขาอยากจะบอกถึงสิง่ ที่ขาดหายไปใน
ชีวิตของเขา ในระยะที่ค่อนข้ างนานพอสมควร...88

เสกสรรค์เลือกใช้ ถ้อยคําและภาพพจน์เพื่อเพิ่มนํา้ หนักให้ กับความรู้สึก
ผิดและปวดร้ าวที่ เ กิ ดขึน้ เนื่ องจากไม่ค่อยได้ ใ ห้ เวลากับ ลูก หรื อใช้ เ วลาอยู่ด้ วยกัน เท่า ที่ ควร
กล่าวคือ การใช้ ถ้อยคําว่า “ความรู้สึกผิดอยู่เบือ้ งลึก” แสดงถึงความรู้สึกผิดอย่างมากจากก้ นบึง้
ของหัวใจ การเปรี ยบเทียบความรู้สึกผิด ความเศร้ าเสียใจที่มีต่อเรื่ องดังกล่าวกับพระอาทิตย์ว่า
“ความรู้สึกภายในหนักอึ ้งเหมือนดวงตะวันที่เริ่ มหย่อนดวงแตะผิวนํา้ ” สื่อว่าความรู้สึกที่เกิดขึ ้น
เหล่านี ้หนักหนาและมีปริมาณมาก การใช้ ถ้อยคําและการเปรียบเทียบดังกล่าวแสดงนํา้ เสียงเศร้ า
เสีย ใจและรู้สึกผิดต่อลูกที่ไม่ได้ ใ ช้ เวลาร่วมกันเท่าที่ ควร ขับเน้ น ให้ ภาพของเสกสรรค์ที่ เป็ นคน
เจ็บปวดกับเรื่องครอบครัวนันเด่
้ นชัดยิ่งขึ ้น
การใช้นํ้าเสียงเสียดสี ในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ที่เป็ นคนยากไร้ มีชีวิต
รันทด และประสบแต่ความยากลําบากในการดํารงชีวิต
...ผมสอดส่ายสายตาดูประกาศรับสมัครงานตามที่ต่างๆ เหมือนหมาโซคุ้ยเขี่ยกองขยะ...
งานที่ผมเสาะแสวงหานั ้น ส่วนใหญ่เป็ นงานค่ อนข้ าง 'ตํ่า' ในมาตรฐานสังคมทั ้งสิ ้น...
ผมมีแค่เพียงประกาศนียบัตรชั ้นมัธยมปลายเท่านั ้นที่เป็ นวุฒิทางการศึกษา ส่วนใหญ่แล้ ว
งานในระดับนี ้มีคนแย่งกันมากมาย เพราะมันไม่ได้ ต้องการความรู้ พิเศษอะไร ทุกครัง้ ที่มีการ
ประกาศรับสมัครงานประเภทเสมียนต๊ อกต๋ อย ผู้คนที่พ่ายแพ้ ในระบบการศึกษาทั ้งหลาย
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ห้ วงยามแห่ งความพ่ ายแพ้ , 43.
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ก็จะเฮโลเข้ าไปสมัครตัง้ แต่ แป้งเปี ยกติดประกาศยังไม่ แห้ ง...ผมเคยแม้ กระทัง่ ไปยื่นชื่อ
ตัวเองทิ ้งไว้ ที่กรมประชาสงเคราะห์ แต่จนแล้ วจนรอดก็ไม่ถกู เรียกตัวสักที...89

การนําเสนอภาพคนที่มีชีวิตยากลําบาก เป็ นประชาชนธรรมดาที่ค่อนไป
ทางชนชัน้ ล่างของสังคมต้ องดิ น้ รนเพื่ อ หาเลีย้ งชี พ แฝงนํ า้ เสีย งเสีย ดสีสังคมที่ ยังคงมีความ
เหลื่อมลํ ้าด้ านความเป็ นอยู่เสมอ และประชาชนยากไร้ เหล่านี ้ซึ่งรวมถึงทังตั
้ วเสกสรรค์เองก็ยังต้ อง
ดิ ้นรนเพื่อจะดํารงชีวิตต่อไปให้ ได้ แต่ก็ทําได้ ยากลําบากขึ ้นทุกที อีกทังผู
้ ้ คนในสังคมโดยเฉพาะผู้มี
อํานาจก็ยงั คงไม่เหลียวแล
นํ า้ เสี ย งดัง กล่า วเกิ ด จากการใช้ ถ้ อ ยคํ า และความเปรี ย บ กล่า วคื อ
เปรียบเทียบตนเองที่ต้องหางานทําเพื่อมีชีวิตรอดกับ “หมา” ที่หิวโซและต้ องดิ ้นรนหาอาหารเพื่อ
ความอยู่รอดเช่นกัน แสดงถึงภาวะของชี วิตที่ ตกตํ่าอย่างถึงที่ สุด แม้ แต่ง านที่ “ค่อนข้ างตํ่าใน
มาตรฐานของสังคม” ก็ยังต้ อง “เสาะแสวงหา” ราวกับว่าเป็ นงานที่ดี ประกอบกับการเลือกใช้
ถ้ อยคํากล่าวถึงงานที่มองหาว่า “เสมียนต๊ อกต๋อย” และเรียกกลุม่ คนที่หางานประเภทนีว้ ่า “ผู้คนที่
พ่ายแพ้ ” ซึ่งหมายรวมถึงตัวเสกสรรค์เองด้ วยนัน้ ก็ยิ่งเน้ นภาพคนชีวิตตกตํ่าที่สงั คมเปิ ดโอกาสทาง
อาชีพให้ เพียงแค่งานระดับล่างอย่างเสมียนเท่านัน้ และใช้ อติพจน์กล่าวเกินจริ งว่าผู้คนแย่งสมัคร
งาน “ตังแต่
้ แป้งเปี ยกติดประกาศยังไม่ทนั แห้ ง” เพื่อแสดงว่าแม้ จะเป็ นงานระดับล่างแต่ผ้ คู นที่พ่าย
แพ้ และขาดโอกาสในสังคมก็ยงั แย่งกันสมัครอย่างรวดเร็ว
ทัง้ การใช้ ถ้ อยคํา และความเปรี ย บดังกล่า วสื่ อนํ า้ เสีย งเสีย ดสี ค วาม
เหลื่อมลํ ้าในสังคม และคนยากไร้ ก็ยงั ต้ องดิ ้นรนเพื่อมีชีวิตรอดท่ามกลางสังคมที่ไม่คอ่ ยเปิ ดโอกาส
ให้ นํ ้าเสียงเสียดสีนี ้มีสว่ นขับเน้ นให้ ภาพตัวแทนของเสกสรรค์ที่เป็ นคนยากไร้ มีชีวิตความเป็ นอยู่
ลําบากนันเด่
้ นชัดมากยิ่งขึ ้น
เช่น เดีย วกัน กับ การใช้ นํ า้ เสีย งเสีย ดสี สังคมที่ เ หลื่อมลํา้ และไร้ ความ
ยุติธรรม ในการนํ าเสนอภาพเสกสรรค์ที่เ ป็ นคนยากไร้ ทํ าให้ ต้ องเดือดร้ อนเรื่ องความเป็ นอยู่
เรื่อยมา
...หลังจากโรงพยาบาลรับตัวผมไว้ เพื่อรักษา ผมก็แอบกระซิบถามกับนางพยาบาลว่าจะต้ อง
เสียค่าผ่าตัดเท่าไร เธอบอกกับผมว่าส่วนที่จะต้ องเสียให้ โรงพยาบาลจริงๆ นั ้นไม่มากนัก แต่
89

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, มหาวิทยาลัยชีวติ , 83.
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ถ้ ามีอะไรพิเศษให้ หมอสักหน่อยก็จะช่วยให้ ทกุ อย่างดีขึ ้น ได้ ฟังดังนั ้นแล้ วผมก็นอนเอามือ
ก่ายหน้ าผากด้ วยความกังวล อย่าว่าแต่จะมีเงินพิเศษให้ หมอเลย แม้ แต่ค่ารักษาพยาบาล
ตามอัตราปกติแม่ผมก็ยังต้ องไปกู้หนี ้ยืมสินเขามา
ในเมื่อสภาพเป็ นเช่นนี ้จึงเป็ นเรื่อง
สมเหตุสมผลเหลือเกินที่ผมจะอยู่ในโรงพยาบาลได้ เพียงสามวัน ก็ถกู หมอไล่กลับบ้ าน
โรคภัยไข้ เจ็บที่มีอยู่ไม่ได้ รับการรักษาให้ หายขาดและมันยังทรมานผมต่อมาอีก 7 ปี เต็มๆ
...90

จากตัวบทที่ ยกมา มีนํ า้ เสีย งเสียดสีและไม่เห็น ด้ วยกับสังคมที่มีความ
เหลื่อมลํ ้า คนยากไร้ ประชาชนธรรมดาต้ องเดือดร้ อนและไม่ได้ รับสิ่งดีๆ เท่าเทียมกัน จะเห็นว่า
เสกสรรค์กล่าวถึงสถานการณ์ที่ตนเองไม่มีเงินค่ารักษาจึงไม่มีสิทธิ ์ ได้ รับการรักษาจนหายขาดว่า
เป็ นเรื่องที่ “สมเหตุสมผล” แม้ ผ้ ทู ี่ไม่มีเงินค่ารักษาย่อมรับการรักษาไม่ได้ จะเป็ นเรื่องที่ถกู ต้ องตาม
หลักเหตุและผลในสังคมปั จจุบนั ก็ตาม แต่หากพิจารณาจากมุมของประชาชนที่ต้องลําบาก กู้ยืม
และเป็ นหนี ้เพื่อนําเงินมาจ่ายค่ารักษาแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ก็ดเู หมือนจะเป็ นความถูกต้ องที่อยู่บน
ความเดือดร้ อนและทุกข์ยากของประชาชนผู้ยากไร้ อีกทัง้ การใช้ ถ้อยคําว่า “ถูกหมอไล่กลับบ้ าน”
ก็แฝงนัยยะของการเป็ นผู้ถกู กระทํา หรืออาจเรียกได้ วา่ ถูกรังแก
ดังนัน้ แม้ เรื่องดังกล่าวจะสมเหตุสมผลแต่ก็แฝงไว้ ด้วยนํ ้าเสียงเสียดสี ไม่
เห็นด้ วยกับสังคมที่มีความเหลื่อมลํ ้า ไม่เหลียวแลประชาชนผู้ยากไร้
การใช้ นํา้ เสียงเสียดสีในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ที่เป็ นคนขัดแย้ งกับ
ผู้คนรอบข้ าง เช่น ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นกับคนในพรรคคอมมิวนิสต์
...ในทัศนะของหลายคนที่มีอํานาจอยู่ในป่ า หรืออยู่ระหว่างแสวงหาอํานาจในโครงสร้ าง
ขบวนปฏิวตั ิ ผมเป็ นทั ้ง 'หญ้ าพิษ' เป็ นทั ้งพวก 'ลัทธิวีรชนเอกชน' กระทัง่ เป็ นพวก 'ลัทธิแก้ '
ซึง่ หมายถึงว่า 'บังอาจ' ไปแก้ ไขทฤษฎีอนั 'ศักดิ์สิทธิ์' ของมาร์ กซ์ - เลนิน...แต่ใน
ความรู้สกึ ของผม กลับไม่ได้ คิดว่าตัวเองเป็ นอะไรเลยนอกจากปั ญญาชนคนหนึ่งที่ห่วงใย
บ้ านเมือง และพยายามคิดหาทางออกต่างๆ ให้ ประเทศชาติ...91

90

เรื่ องเดียวกัน, 92.
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, วิหารที่ว่างเปล่ า, 218.
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เสกสรรค์ใช้ นํ ้าเสียงเสียดสีคนในพรรคคอมมิวนิสต์ที่ยึดถือความเชื่อและ
ทฤษฎีการเมืองแบบสุดโต่ง จึงรับไม่ได้ ที่เสกสรรค์คิดแย้ งกับทฤษฎีดงั กล่าว ทังที
้ ่เสกสรรค์เพียงแต่
ต้ องการหาทางออกที่ ดีที่ สุด ให้ บ้ านเมืองเท่านัน้ เห็น ได้ จ ากการเลือกใช้ คํา ว่า “บังอาจ” และ
“ศักดิ ์ สิทธิ” ์ ซึ่งเป็ นการใช้ คําที่เกินความเป็ นจริง
นอกจากนัน้ การใช้ ภาพพจน์ประเภทอุปลักษณ์กล่าวถึงตนเองในสายตา
คนในพรรคคอมมิวนิสต์วา่ เป็ น “หญ้ าพิษ” ซึ่งเป็ นวัชพืชประเภทหนึ่ง ไร้ ประโยชน์ไม่เป็ นที่ต้องการ
ซํ ้าร้ ายยังสร้ างพิษภัยทําให้ คนอื่นเดือดร้ อนไปด้ วย ก็แฝงความหมายและเน้ นภาพเสกสรรค์ที่ไม่
เป็ นที่ต้องการ ไม่สร้ างประโยชน์ให้ กบั ส่วนรวม หนําซํ ้ายังเป็ นภัยร้ ายที่สร้ างความเดือดร้ อนให้ กับ
คนในพรรคคอมมิวนิสต์ด้วย
การเลือกใช้ ถ้อยคําต่างๆ ความเปรี ยบ และการเน้ น ยํา้ คําเหล่านีแ้ สดง
นํ ้าเสียงเสียดสีคนในพรรคที่มีความเชื่อสุดโต่ง และไม่เปิ ดรับความคิดใหม่ที่จะเป็ นประโยชน์ใน
การแก้ ไขปั ญ หาบ้ านเมื อ ง และเน้ นให้ ภาพความขัด แย้ งระหว่า งเสกสรรค์ กับ คนในพรรค
คอมมิวนิสต์นนชั
ั ้ ดเจนมากยิ่งขึ ้น
การสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์ในเรื่ องเล่าจากประสบการณ์ชีวิต เสกสรรค์ระดมกลวิธี
ทางวรรณศิลป์ประเภทต่างๆ มาใช้ ประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ ภาพพจน์ และการใช้ นํา้ เสียง
เพื่อทําให้ อตั ลักษณ์ของเสกสรรค์สามารถปรากฏในเรื่ องเล่า เนื่องจากกลวิธีดงั กล่าวเป็ นการใช้
ภาษาในเชิ งเปรี ย บเที ยบจึงทํ าให้ เ กิ ดจิ น ตภาพ อัตลักษณ์ ของเสกสรรค์ใ นเหตุก ารณ์ต่างๆ ที่
นําเสนอก็จะปรากฏชัดเจนขึ ้น รวมทังถ้
้ อยคําที่เสกสรรค์นํามาใช้ เปรียบเทียบและร้ อยเรี ยงราวนัน้
นันก็
้ แฝงทัศนคติบางอย่าง เน้ นยํ ้า เพิ่มนํ ้าหนักทางด้ านอารมณ์ความรู้สึกของเสกสรรค์ อีกทัง้ ยัง
สนับสนุน ขับเน้ น และตอกยํ ้าให้ อตั ลักษณ์ดงั กล่าวชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
1.4 การสร้ างคู่ตรงข้ าม
ระบบคิด แบบคู่ตรงข้ าม (binary opposition) เป็ นวิธีก ารหนึ่งในการหาความรู้ แบบ
โครงสร้ างนิยม ซึ่งแสดงถึงความสัมพัน ธ์เชื่ อมโยงกันของสิ่งที่ ขดั แย้ งหรื อตรงข้ ามกัน โดยสิ่งที่
ตรงข้ ามกันนี ต้ ่างพึ่งพาอาศัยและกําหนดความหมายให้ แก่กัน และกัน การเปรี ยบเที ยบในเชิ ง
คู่ตรงกันข้ ามเป็ นรูป แบบการเปรี ย บเทีย บที่แสดงความหมายได้ ง่ายและชัดเจนที่สดุ เนื่องจาก
โครงสร้ างวิธีคิดของมนุษย์ส่วนใหญ่นนั ้ มีกรอบแนวคิดเชิงเปรี ยบเทียบระหว่างคู่ตรงข้ ามอยู่แล้ ว
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ดังที่ Saussure92 ได้ ยกตัวอย่างการเปรี ยบเทียบกับคู่ตรงข้ ามว่า การจะเข้ าใจว่า “อะไรคือวัว” ก็
ต่อเมื่อรู้จักว่า “อะไรไม่ใช่ววั ” ทํานองเดียวกัน “ขาว” จะมีความหมายขึ ้นมาได้ ก็ต่อเมื่อเกิดการ
เปรียบเทียบกับ “ดํา” เป็ นต้ น
ดังนัน้ คูต่ รงข้ ามที่ปรากฏในการนําเสนออัตลักษณ์ในเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิต เมื่อ
เกิ ดการเปรี ย บเที ย บก็จะทํ าให้ อัตลัก ษณ์ ด้ านที่ เ สกสรรค์ “สังกัด ” หรื อ “นิ ย าม” ตนเองไว้ กับ
อัตลักษณ์นนมี
ั ้ ความหมายขึ ้นมา เด่นชัด และมีนํ ้าหนักมากขึ ้น นอกจากนัน้ คู่ตรงข้ ามที่เกิดขึ ้นใน
เรื่ องเล่ามัก เป็ นคู่ตรงข้ ามในลักษณะ “ดี – ไม่ดี” หรื อในลักษณะ “ด้ านที่สงั คมยอมรับ – ด้ านที่
สังคมไม่ยอมรับ” ซึ่งเสกสรรค์ก็จะสังกัดตนเองอยู่ในขัวที
้ ่ดีเสมอ ทําให้ การกระทําบางอย่างของ
เสกสรรค์ที่แม้ จะไม่เหมาะสมก็สามารถยอมรับได้ เช่นนัน้ แล้ วคู่ตรงข้ ามดังกล่าวจึงมีบทบาทใน
การสร้ างความชอบธรรมให้ กบั การกระทําของเสกสรรค์ด้วย
บทบาทของคู่ต รงข้ า มที่ มีต่อ การประกอบสร้ างและนํ าเสนออัตลัก ษณ์ ของเสกสรรค์
ประเสริฐกุลในเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิต มีดงั ต่อไปนี ้
1.4.1 การขับเน้ นอัตลักษณ์ที่นําเสนอ
1.4.2 การสร้ างความชอบธรรมให้ การกระทํา
1.4.1 การขับเน้ นอัตลักษณ์ ท่ นี ําเสนอ
การสร้ างคู่ตรงข้ ามที่ มีผลให้ อัตลัก ษณ์ ของเสกสรรค์เ ด่น ชัดมากขึน้ เช่น การ
นําเสนออัตลักษณ์เสกสรรค์ที่เป็ นคนรักความถูกต้ องผ่านเหตุการณ์การทะเลาะวิวาทกับเด็กวัด
...ผมเห็นดังนัน้ จึงสับบาตรเสียใหม่ ให้ เป็ นไปตามกติกา แต่ในเวลาไม่ถงึ อึดใจก็ค้นพบ
ว่าสภาพที่เกิดขึ ้นเป็ นเรื่องของความจงใจ หมอเข้ ามาหยิบบาตรผมไว้ ท้ายพร้ อมกับมองหน้ า
อย่างท้ าทาย ผมสับบาตรกลับไปใหม่เพื่อนก็เปลี่ยนกลับตามใจชอบทุกครั ้ง ที่สุดเลือดใน
ตัวผมก็เดือดพล่ าน...สาวแก่แม่ป้าพากันจ้ องดูด้วยความตกใจ ขณะที่ผ้ เู ฒ่าเก่าสังขาร
เริ่มด่าทอด้ วยความหงุดหงิดที่ถนนสู่สวรรค์มีคนมาเกะกะ ผมเองนึกในใจว่ าวันนีน้ รกกิน
หัวแน่ แต่ ก็ไม่ มีทางเลือกอื่น บางครั ง้ เราต้ องยอมเป็ นคนบาปเพื่อลดภาระของ
ฟ้าดิน...93

92

กาญจนา แก้ ว เทพ, ปาริ ช าต สถาปิ ตานนท์ และกิ ตติ กัน ภัย , มองสื่ อใหม่ มองสั งคมใหม่ (กรุ ง เทพฯ:

นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2543), 24.
93

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, มหาวิทยาลัยชีวติ , 38 – 39.
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จากเหตุการณ์ดงั กล่าวปรากฏคูต่ รงข้ าม คือ “คนทําลายกฎ – คนรักษากฎ” จาก
คูข่ ดั แย้ งระหว่างเด็กวัดกับเสกสรรค์
การทะเลาะวิวาทที่ เ กิดขึ ้นจะเห็นได้ ว่าเด็ กวัดที่ เสกสรรค์ขดั แย้ งด้ วยนัน้ เป็ นผู้
ทําลายระเบียบปฏิบตั ิที่ได้ วางไว้ ในเรื่องการเรียงลําดับบาตรพระ แม้ เสกสรรค์จะพยายามแก้ ไขให้
กลับมาถูกต้ องหลายครัง้ แต่เด็กวัดผู้นัน้ ก็ยังคงเปลี่ยนให้ ผิดลําดับอยู่เช่นเดิม ซึ่งการกระทําของ
เด็กวัดไม่เพียงแต่เป็ นการทําผิดกฎ แต่ยงั เป็ นความจงใจที่จะ “ท้ าทาย” เสกสรรค์ด้วย อีกทัง้ การ
ทําผิดกฎกติกาดังกล่าวยังเกิดขึ ้นในวัดซึ่งเป็ นสถานที่ศกั ดิ ์ สิทธิ ์ เป็ นการทําบาปในงานบุญ ดังนัน้
เด็กวัดจึงสังกัดอยู่ในขัว้ “คนทําลายกฎ”
ขณะที่เสกสรรค์ซึ่งพยายามรักษาความถูกต้ องของลําดับบาตรพระอยู่หลายครัง้
จึงกลายเป็ น “คนรักษากฎ” ที่ไม่เพียงแต่รักษาความถูกต้ องเท่านัน้ แต่ยังเสียสละยอมเป็ น “คน
บาป” เสียเองเพื่อทําเรื่ องที่ ถูกต้ อง คือมีเ รื่ องวิวาทกับเด็กวัดเพื่ อรักษากฎและทํา ให้ เ ด็ก วัดได้
หลาบจํา แม้ จะถูกด่าว่าและประณามจากผู้มาทําบุญก็ตาม อาจกล่าวได้ วา่ ยอมทําผิดมีเรื่องกลาง
งานบุญเพื่อขจัดความผิดของผู้อื่นและแก้ ไขเรื่องที่ไม่เหมาะสมให้ ถกู ต้ อง
เมื่อสร้ างคูต่ รงข้ ามระหว่าง “คนทําลายกฎ – คนรักษากฎ” เกิดการเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างดังกล่าว ก็ยิ่งทําให้ ภาพของเสกสรรค์ที่เป็ นคนรักความถูกต้ อง กฎ กติกานัน้ เด่นชัด
มากยิ่งขึ ้น
ทํานองเดียวกันกับเหตุการณ์ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นระหว่างเสกสรรค์กบั นายทหาร
ที่มาลงคะแนนในการเลือกตัง้ ซึ่งปรากฏคูต่ รงข้ าม “คนทําลายกฎ – คนรักษากฎ”
...นับตัง้ แต่ เกิดมาเป็ นตัวเป็ นตน ผมไม่ เคยเห็นใครทําผิดกติกาซึ่งๆ หน้ าอย่ างนี ้
มาก่ อน เขาเจตนาหรือไม่ผมไม่แน่ใจ แต่คิดว่าตัวเองต้ องทําหน้ าที่อย่างรับผิดชอบที่สดุ
... “ก็พวกคุณทําไม่ ถกู กติกา ผมต้ องปฏิบัติตามหน้ าที่” ผมแย้ งอย่างสุภาพ “แล้ วคุณจะ
เอายังไง พวกนี ้เป็ นแค่ทหารเกณฑ์ เขาไม่ค่อยรู้เรื่อง” “กฎหมายออกมาแล้ วใครจะบอก
ว่ าไม่ ร้ ู ไม่ ได้ หรอก” ผมชี ้แจงตามตํารา
คิดได้ อย่ างเดียวว่ าต้ องรั กษากติกาไว้
บรรยากาศรอบตัวร้ อนระอุขึ ้นมาทันที...94

94

เรื่ องเดียวกัน, 53.
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จะเห็นว่านายทหารที่มาลงคะแนนในหน่วยเลือกตังทํ
้ าผิดกฎการเลือกตังหลาย
้
ครัง้ อีกทังนายทหารผู
้
้ ใหญ่ก็ร้ ูวา่ การกระทําดังกล่าวเป็ นเรื่ องผิด แต่ก็ได้ อ้างว่าทหารเหล่านัน้ ไม่ร้ ู
กฎ มิหนํ าซํ า้ ยังให้ เสกสรรค์ยอมโอนอ่อนต่อการกระทํ าผิด เพิก เฉยต่อความไม่ถูก ต้ อง “เล็ก ๆ
น้ อย” นี ้ด้ วย กลายเป็ นขัวของ
้ “คนทําลายกฎ” ขณะที่เสกสรรค์ซึ่งขัดแย้ งและต่อต้ านนัน้ อยู่ในขัว้
ของ “คนรักษากฎ” กล่าวคือ เสกสรรค์พยายามชี ้แจงเกี่ยวกับการกระทําผิดดังกล่าวอยู่หลายครัง้
ซึ่งเป็ นการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย แต่เมื่อนายทหารเหล่านันไม่
้ ปฏิบตั ิตาม เสกสรรค์ก็
ไม่ได้ ยอมผ่อนปรนหรือโอนอ่อนให้ ยังคงพยายามรักษากฎอย่างเคร่งครัด แม้ ฝ่ายตรงข้ ามจะเป็ น
ทหารที่มีอํานาจและอาวุธอยู่ในมือก็ตาม ทําให้ ภาพเสกสรรค์ที่เป็ นคนรักความถูกต้ อง กฎ กติกา
ปรากฏชัดเจนและมีนํ ้าหนักมากขึ ้น จากความแตกต่างที่เกิดขึ ้นระหว่าง “คนทําลายกฎ – คนรักษา
กฎ”
การสร้ างคู่ตรงข้ ามในการนําเสนออัตลัก ษณ์ เ สกสรรค์ที่ เป็ นผู้นํ า ที่ ปรากฏใน
เหตุก ารณ์ก ารชุมนุมทางการเมือง และในกิจ กรรมกลางแจ้ งกับคณะเดินทาง โดยคู่ตรงข้ ามที่
เกิดขึ ้นจะทําให้ เห็นถึงความแตกต่างระหว่างผู้นําที่ไม่ดีกบั ผู้นําที่ดี
...ได้ พบเลขาธิการศูนย์ฯ จะได้ ร้ ูเรื่องแจ่มชัดเสียทีว่าอะไรเป็ นอะไร ที่ตกใจก็คือคุณสมบัติ
กําลังจะขึ ้นไปพูดกับผู้ชุมนุมโดยไม่ทนั จะปรึกษากัน...เมื่อเลขาธิการศูนย์ฯ ทําท่าว่าจะไม่
รอ ผมก็ตะโกนบอกเพื่อนนักศึกษาบนหลังคารถว่า “อย่าเพิ่งให้ พูด อย่าเพิ่งให้ พดู จับตัวไว้
ก่อน” สิง่ ที่ผมกังวลมากที่สดุ ก็คือ ถ้ ามีการประกาศสลายการชุมนุมจากรถบัญชาการแล้ ว
ประชาชนที่กําลังเลือดเดือดจากการชุมนุมข้ ามวันข้ ามคืนไม่ฟัง อะไรจะเกิดขึ ้น...พอผม
กลับไปที่หลังคารถก็พบว่าเลขาธิการศูนย์ฯหายไปแล้ ว...95

จากเหตุการณ์ดงั กล่าวปรากฏคูต่ รงข้ าม “ผู้นําที่ไม่วางแผนให้ รอบคอบ – ผู้นําที่
วางแผนรอบคอบ” โดยเลขาธิการศูนย์นิสิตนักศึกษาซึ่งเป็ นคู่ขดั แย้ งกับเสกสรรค์ตกอยู่ในขัวของ
้
ผู้นําที่ไม่วางแผนให้ รอบคอบ เนื่องจากในสถานการณ์การชุมนุมที่กําลังตึงเครี ยด ก่อนจะกระทํา
สิ่งใดลงไปย่อมต้ องมีความรอบคอบและคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นให้ รอบด้ าน แต่เลขาธิการ
ศูนย์นิสิตนักศึกษาซึ่งเป็ นหนึ่งในกลุม่ ผู้นําเลือกที่จะขึ ้นกล่าวกับผู้ชมุ นุมทันทีโดยมิได้ วางแผนหรื อ
ปรึกษาร่วมกันให้ รอบคอบเสียก่อน ทําให้ เสกสรรค์ไม่เห็นด้ วยกับการกระทํานันและได้
้
ขดั ขวางไว้
95

เรื่ องเดียวกัน, 132.
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การไม่เห็นด้ วยและต่อต้ านการกระทําดังกล่าวชี ้ให้ เห็นว่าเสกสรรค์ยืนอยู่ตรงข้ าม
กับ ผู้นํ าที่ ไม่วางแผนให้ รอบคอบ ประกอบกับ ได้ ก ล่าวถึงผลร้ ายที่อาจเกิ ดขึน้ จากการกระทําที่
ปราศจากการวางแผนไว้ ด้วย ดังนัน้ เสกสรรค์จึงอยู่ตรงข้ ามกับ เลขาธิการผู้นนั ้ คือเป็ น “ผู้นําที่
วางแผนรอบคอบ” การสร้ างคู่ตรงข้ ามในลักษณะผู้นําที่ไม่ดีกับผู้นําที่ดีทําให้ เห็นความแตกต่าง
ระหว่างผู้นําทังสองด้
้
าน ยิ่งตอกยํ ้าและเน้ นภาพเสกสรรค์ที่เป็ นผู้นําได้ อย่างชัดเจน
เช่ น เดี ย วกับ ที่ ป รากฏในบทสนทนาระหว่า งเสกสรรค์ กับ ลูก ศิ ษ ย์ เ กี่ ย วกั บ
การชุมนุมและการรับผิดชอบผู้ชมุ นุม ซึ่งปรากฏคูต่ รงข้ ามในลักษณะผู้นําที่ไม่ดีกบั ผู้นําที่ดี
... “ประชาชนควรจะได้ รับบทเรี ยนบ้ าง” คู่สนทนาของผมตอบมาอย่างเย็นชา ฟั งแล้ วให้ ร้ ู สกึ
สะท้ านลึกเข้ าไปในอก “มันไม่ถกู ถ้ าเรารู้ ว่าจะเกิดเรื่องแล้ วยังพาเขาไปเดือดร้ อนอีก มันไม่
ถูก” ผมยืนยัน...“สําหรับผมแล้ วการรับผิดชอบมวลชนเป็ นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการต่อสู้ใดๆ
ถ้ าไม่จําเป็ นต้ องเสี่ยงภัยอันตรายก็ไม่ควรพาพวกเขาไปเสีย่ ง หรือถ้ ามีความจําเป็ นจริงๆ
ผู้นําก็ควรอยู่เคียงข้ างกับผู้ตาม ไม่ใช่คิดว่าให้ ตวั เองปลอดภัยก่อนส่วนประชาชนจะเป็ น
อย่างไรก็ได้ ...96

ตัวบทข้ างต้ นปรากฏคูต่ รงข้ าม คือ “ผู้นําที่ไม่รับผิดชอบผู้ตาม – ผู้นําที่รับผิดชอบ
ผู้ตาม” ซึ่งปรากฏให้ เ ห็น จากความแตกต่างระหว่างผู้นํ าอย่างนัก ศึกษารุ่น น้ องและผู้นํ าอย่าง
เสกสรรค์
จากข้ อความดังกล่าวจะเห็นภาพผู้นําอย่างนักศึกษารุ่นน้ อง ซึ่งทัง้ ความคิดและ
การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ตามเป็ นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและเสกสรรค์ก็ไม่เห็นด้ วย เสกสรรค์ถึงกับกล่าวว่า “มัน
ไม่ถกู ” สองครัง้ เพื่อยํ ้าถึงความไม่เห็นด้ วยต่อการกระทําดังกล่าว หรื อความรู้สึกที่ “สะท้ านลึกเข้ า
ไปในอก” ต่อความคิดนัน้ รวมทัง้ ท่ าทางของรุ่ น น้ อ งที่ พูดถึง การกระทํ า ดังกล่า วด้ ว ยอาการ
“เย็นชา” ทําให้ ความคิดและการปฏิบตั ิที่รุ่นน้ องมีตอ่ ประชาชนกลายเป็ นเรื่ องน่ากลัว ไม่ใช่เรื่ องดี
และไม่ถกู ต้ อง
การให้ ภาพผู้นํานักศึกษารุ่นน้ องเช่นนี ้ทําให้ นกั ศึกษาคนดังกล่าวกลายเป็ นผู้นําที่
ไม่ดี ไม่รับผิดชอบ และไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของมวลชนซึ่งเป็ นผู้ตามของตนเอง ดังนัน้ ด้ าน
ตรงข้ ามของผู้นําที่ไม่รับผิดชอบผู้ตามก็คือ “ผู้นําที่รับผิดชอบผู้ตาม” ซึ่งแม้ ว่าเสกสรรค์จะไม่ได้
96

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เดินป่ าเสาะหาชีวติ จริง, 41.
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กล่าวว่าตนเองเป็ นผู้นําที่ดี แต่การที่ไม่เห็นด้ วยกับการกระทําและความคิดของรุ่นน้ องที่ไม่คํานึงถึง
ความปลอดภัย ไม่รับ ผิด ชอบต่อผู้ชุมนุมดังที่ ได้ ก ล่าวมานัน้ ก็แสดงได้ ว่าเสกสรรค์เป็ นผู้นํ าที่
แตกต่างและตรงข้ ามกัน คือเป็ นผู้นําที่คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ตามเป็ นสําคัญ และมีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้นําอย่างถึงที่สดุ ทําให้ ภาพของเสกสรรค์ที่เป็ นผู้นําและเป็ นผู้นําที่ดีด้วยนัน้
ชัดเจนยิ่งขึ ้น
การสร้ างคู่ต รงข้ า มในการนํ า เสนอภาพเสกสรรค์ ที่ เ ป็ นผู้นํ า มี ดุล ยพิ นิ จ ใน
การตัดสินใจที่ดีผา่ นการเป็ นผู้นําทางในการเดินป่ า
...ผมสังเกตดูท่าทีของคนในขบวน พบว่าส่วนใหญ่ยังคงสงบนิ่งแม้ แววตาจะเปลีย่ นไป จึง
คิดว่าพวกเราควรจะรักษาขวัญกําลังใจไว้ ให้ ด.ี .. “ไม่ เป็ นไร คุณจําทางไม่ ได้ ก็พอเถอะ
จากนีไ้ ปผมจะนํ าเอง” ผมบอกกับเด็กหนุ่มซึง่ ออกอาการลุกลี ้ลุกลนจนควบคุมสติตัวเอง
แทบไม่อยู่ เขามองผมอย่างงุนงงและคงสงสัยอยู่พอสมควรว่าผมจะนําทางได้ อย่างไร ใน
เมื่อไม่เคยเดินทางเส้ นนี ้มาก่อน ส่ วนผมนัน้ ก็ไม่ ร้ ู จะอธิบายให้ เขาเข้ าใจได้ อย่ างไรว่ า
การนําไม่ ใช่ เรื่ องของความทรงจําอย่ างเดียว หากเป็ นเรื่ องของดุลยพินิจและวิธี
ตัดสินใจมากกว่ าเรื่ องอื่นใด...97

เหตุการณ์ดงั กล่าวปรากฏคู่ตรงข้ าม “ผู้นําที่ขาดการตัดสินใจที่ดี – ผู้นําที่มีการ
ตัดสินใจที่ดี” ผ่านความแตกต่างระหว่างเด็กหนุ่มผู้นําทางที่พาหลงกับเสกสรรค์ที่อาสาเข้ าไปนํา
ทางแทน โดยเด็กหนุ่มผู้นําทางที่พาหลงนัน้ นอกจากจะขาดการตัดสินใจที่ดีจนพาหลงทางแล้ ว
เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์คับขันก็ยังไม่สามารถควบคุมสติและความรู้สึกส่วนตัว จนอาจทําให้ ผ้ ู
เดินทางเสียขวัญไปด้ วยได้ ในขณะที่เสกสรรค์ซึ่งไม่เคยเดินทางในเส้ นทางนี ้มาก่อนกลับอาสาเข้ า
มาทํ าหน้ าที่ นํ าทางแทน เรี ย กได้ ว่าเข้ ามาเป็ นผู้แก้ ไขสถานการณ์ พร้ อมกัน นัน้ เสกสรรค์ก็ได้
กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้นํา คือ การใช้ ดลุ ยพินิจและการตัดสินใจที่ดี ซึ่งเป็ นคุณสมบัติที่เสกสรรค์มี
จึ ง ทํ า ให้ อาสาเข้ า ไปทํ า หน้ าที่ แ ทนทัง้ ที่ ไ ม่ ชิ น เส้ นทางทํ า ให้ เสกสรรค์ ก ลายเป็ น “ผู้นํ า ที่ มี
การตัดสินใจที่ดี” เมื่อเกิดการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างผู้นําทัง้ สองลักษณะทําให้ ภาพ
ผู้นําของเสกสรรค์จึงปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ ้น
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การสร้ างคูต่ รงข้ ามในการนําเสนออัตลักษณ์เสกสรรค์ที่เป็ นคนให้ ความสําคัญกับ
มิตรภาพ มอบมิตรไมตรีให้ กบั เพื่อนร่วมสังคม
...ผู้คนในรถโดยสารและรถเก๋งที่ผ่านไปมา ต่างพยายามชะเง้ อดูชายกลางถนนราวผู้ชมที่
อยากเห็นตัวละครให้ ชัดตา แต่ก็มีบ้างเหมือนกันที่กดแตรไล่รถคันข้ างหน้ าอย่างไม่มีอารมณ์
ร่วม ผมรีบโดดลงมาโบกไม้ โบกมือให้ รถคันอื่นๆ ชะลอความเร็ว เพื่อว่าพวกเราจะได้ นําคน
เจ็บออกมาจากจุดอันตราย...ผมเชื่อเหลือเกินว่าขืนปล่อยให้ เขานอนดิ ้นอยู่บนถนนต่อไปอีก
ไม่นาน คงมีคนขับรถสักคันที่ตดั สินใจขับทับไปบนร่างของชายผู้นี ้เพราะไม่ต้องการอ้ อม
หลบให้ เสียเวลา...98

ตัวบทดังกล่าวปรากฏคูต่ รงข้ าม คือ “คนไร้ มนุษยธรรม – คนมีมนุษยธรรม” จาก
เหตุการณ์ที่ยกมาจะเห็นว่า “คนไร้ มนุษยธรรม” คือผู้คนที่ขบั รถผ่านไปโดยไม่เข้ ามาช่วยเหลือ และ
คํานึงถึงแต่ความสะดวกของตนเองเป็ นสําคัญ และมองคนเจ็บ ว่าเป็ นอุปสรรคที่ ขวางทางอยู่
เท่านัน้ ซึ่งเสกสรรค์ใ ห้ ความสําคัญโดยกล่าวถึงคนกลุ่มนี ค้ ่อนข้ างละเอีย ดและทํ าให้ ค นกลุ่ม
ดังกล่าวกลายเป็ นคนที่ไร้ มนุษยธรรมโดยสมบูรณ์ จากความมัน่ ใจของเสกสรรค์ที่ “เชื่อเหลือเกิน”
ว่าคนเหล่านี ้ต้ องเลือกตัดปั ญหาความไม่สะดวกด้ วยการขับรถทับชายที่นอนเจ็บอยู่อย่างแน่นอน
ขณะที่อีกด้ านหนึ่งซึ่งอยู่ตรงข้ ามกันก็คือ “คนมีมนุษยธรรม” ซึ่งได้ แก่เสกสรรค์
และกลุ่มเพื่ อนที่ มีค วามคิดและการปฏิบัติ ที่ แตกต่างไปจากกลุ่มแรกอย่างสิน้ เชิ ง คือเข้ าไป
ช่วยเหลือคนเจ็บแม้ จะไม่ร้ ูจกั กันมาก่อน ไม่นิ่งดูดายความเดือดร้ อนของผู้อื่น และไม่คํานึงถึงแต่
ความสะดวกของตนเอง การนําเสนอให้ เห็นถึงคูต่ รงข้ ามและเกิดการเปรียบเทียบถึงความแตกต่าง
เช่นนี ้ทําให้ ภาพตัวแทนของเสกสรรค์ที่เป็ นคนให้ ความสําคัญกับมิตรภาพ และมอบมิตรไมตรีให้ แก่
เพื่อนร่วมสังคมนันเด่
้ นชัดมากยิ่งขึ ้น
คูต่ รงข้ ามที่ปรากฏในการนําเสนอเรื่ องราวของเสกสรรค์นนั ้ ทําให้ อตั ลักษณ์ของ
เสกสรรค์ที่ ป รากฏจากการกระทํ า ต่างๆ ในเหตุก ารณ์ นัน้ เด่น ชัดมากขึน้ เนื่ องจากเกิ ด การ
เปรียบเทียบให้ เห็นถึงความแตกต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคูต่ รงข้ ามดังกล่าวเป็ นไปในลักษณะขัวที
้ ่ดี
กับไม่ดี เมื่อเสกสรรค์สงั กัดตนเองอยู่ในขัวที
้ ่ดีแล้ วก็ยิ่งทําให้ อตั ลักษณ์ดงั กล่าวมีนํ ้าหนักมากยิ่งขึ ้น
ตามไปด้ วย
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1.4.2 การสร้ างความชอบธรรมให้ การกระทํา
เนื่องจากคู่ตรงข้ ามที่ป รากฏในเรื่ องเล่าจากประสบการณ์นนั ้ ส่วนใหญ่จะเป็ น
คูต่ รงข้ ามในลักษณะ “ดี – ไม่ดี” เป็ นด้ านที่สงั คมยอมรับและด้ านที่สงั คมไม่ยอมรับ ซึ่งเสกสรรค์ก็
จะสังกัดตนเองอยู่ในขัวที
้ ่ดี ขณะเดียวกันก็ทําให้ ค่ขู ดั แย้ งหรื อผู้อื่นกลายเป็ นขัวที
้ ่ไม่ดีโดยการให้
ข้ อมูลและการใช้ ภาษา ดังนันเมื
้ ่อเกิดคูต่ รงข้ ามในลักษณะดังกล่าวแม้ วา่ การกระทําบางอย่างของ
เสกสรรค์จะไม่เหมาะสม แต่ก็สามารถยอมรับได้ ไม่เกิดข้ อกังขาหรือโต้ แย้ งในการกระทํา หรื อเกิด
ภาพด้ านลบแก่เ สกสรรค์ การใช้ ค่ตู รงข้ ามสร้ างความชอบธรรมให้ แก่ก ารกระทํ าของเสกสรรค์
ดังเช่นที่ปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี ้
การนําเสนอเหตุก ารณ์ความขัดแย้ งระหว่างเสกสรรค์กับนัก ศึกษาเรื่ องการปิ ด
ห้ องเรียนเพื่อให้ มีผ้ มู าร่วมชุมนุมได้ มากขึ ้น ความขัดแย้ งดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความต้ องการที่
ไม่ตรงกัน กล่าวคือ เสกสรรค์ต้องการจัดการชุมนุม ขณะที่เพื่อนนักศึกษาไม่เห็นด้ วยกับการชุมนุม
และต้ องการให้ มีก ารจัดสอบตามกํ าหนดการเดิม ซึ่งไม่เ พี ย งแต่ความต้ อ งการจะขัดกัน แล้ ว
ความต้ องการของเสกสรรค์ยงั ไปกระทบความต้ องการของผู้อื่น ทําให้ เพื่อนนักศึกษาคนดังกล่าว
ได้ รับความเดือดร้ อนด้ วย
... “ทําอย่างนี ้ใช้ ได้ ที่ไหน มันบังคับกันนี่หว่า” นักศึกษาชายคนหนึ่งชี ้หน้ าว่าผม “เห็นใจเถิด
ครับ เรากําลังสู้เรื่องใหญ่อยู่” ผมพยายามอธิบายดีๆ คนที่เดินผ่านเริ่มตีวงเข้ ามา นักศึกษา
ผู้นั ้นคงจะกระดากจึงค่อยๆ เดินหนีไป “...ห่า กูจะจบเทอมนี ้อยู่แล้ ว” เขาบ่นพึมพํา...99

จากเหตุการณ์นี ้ปรากฏคูต่ รงข้ าม คือ “คนที่ไม่คิดถึงประโยชน์ของบ้ านเมือง - คน
ที่คิดถึงประโยชน์บ้านเมือง” โดยเสกสรรค์ซึ่งเป็ นผู้ที่ต้องการให้ มีการชุมนุมต่อสู้เพื่อส่วนรวมสังกัด
อยู่ในขัวคนที
้ ่คิดถึงประโยชน์บ้านเมืองเป็ นสําคัญ ดังนันนั
้ กศึกษาหรื อผู้ใดก็ตามที่ขดั ขวางไม่เห็น
ด้ วยกับการชุมนุมดังกล่าวก็จะกลายเป็ นผู้ที่สงั กัดอยู่ในขัวคนที
้ ่ไม่คิดถึงประโยชน์ของบ้ านเมืองไป
โดยปริยาย ในที่นี ้จะเห็นได้ วา่ นักศึกษาที่ไม่เห็นด้ วยกับการปิ ดห้ องเรียนเพื่อจัดการชุมนุมเพราะทํา
ให้ ตนเองไม่สามารถสอบและสําเร็จการศึกษาได้ ตามกําหนด กลายเป็ นคนที่คิดถึงแต่ประโยชน์
ของตนเองมากกว่าเรื่องของสังคมบ้ านเมือง

99
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การที่เสกสรรค์สร้ างคูต่ รงข้ ามดังกล่าวและสังกัดตนเองอยู่ในขัวที
้ ่สงั คมให้ คณ
ุ ค่า
ยกย่อง ในที่นี ้คือคนที่คิดถึงบ้ านเมืองเป็ นสําคัญ อีกทังยั
้ งกล้ าขัดแย้ งกับผู้คน ยอมถูกต่อต้ านเพื่อ
ตนเองจะได้ ทํ า ประโยชน์ เ พื่ อ บ้ านเมื อ ง แม้ ว่า การปิ ดห้ องเรี ย นดัง กล่า วจะเป็ นการละเมิ ด
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ทําลายทรัพย์สินทางราชการ และละเมิดสิทธิ ์ ทําให้ ผ้ อู ื่นเดือดร้ อน แต่
ก็เป็ นเรื่องที่สดุ วิสยั และคนส่วนน้ อยก็ต้องยอมเสียสละบ้ างเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้ านเมือง
ดังนันการนํ
้
าเสนออัตลักษณ์คนสนใจการเมือง การปกครอง และปั ญหาสังคมจึงไม่เกิดไม่ภาพเชิง
ลบแก่เสกสรรค์ คือ การทําผิดกฎ ทําลายทรัพย์สิน และทําให้ ผ้ อู ื่นเดือดร้ อน
ทํานองเดียวกันกับความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นระหว่างเสกสรรค์กับนักการภารโรงของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากเสกสรรค์ต้องปิ ดห้ องเรี ยนเพื่อให้ นกั ศึกษามาเข้ าร่วมชุมนุมได้
ขณะที่นักการภารโรงพยายามที่จะเปิ ดห้ องเรี ยนตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย ซึ่งถือว่าเป็ นการ
ขัดขวางเสกสรรค์และทําให้ เกิดความขัดแย้ งขึ ้น
...ภารโรงตึกศิลปศาสตร์ ก็เข้ ามาเอะอะใส่ผม พวกเขาไม่พอใจที่เราเอาปูนปลาสเตอร์ ใส่รู
กุญแจ ซํ ้ายังล่ามโซ่ประตูต่างๆ คนหนึ่งบอกว่าจะเอาเลื่อยตัดเหล็กมาเปิ ดห้ องเรี ยนให้ ได้
เรื่ องของประชาธิปไตย รั ฐธรรมนูญ หรื ออะไรก็ได้ ท่ ีใหญ่ กว่ างานประจําวันไม่ ได้ อยู่
ในหัว ของพวกเขาแม้ แต่ น้อ ย...ผมคว้ าโซ่ ยาวประมาณสองฟุต ขึน้ มาพัน ข้ อ มือ ไว้ โ ดย
ปล่อยชายห้ อยพอสะบัดได้ วิ่งตรงไปยังภารโรงคนที่จะตัดกุญแจ “คุณไม่ร่วมก็อย่าขวาง
ถ้ าขืนเปิ ดประตูผมตีด้วยโซ่เดี๋ยวนี ้แหละ”...100

จากเหตุการณ์ความขัดแย้ งนีป้ รากฏคู่ตรงข้ าม คือ “คนที่ไม่คิดถึงประโยชน์ของ
บ้ านเมือง - คนที่คิดถึงประโยชน์ของบ้ านเมือง” โดยเสกสรรค์ซึ่งเป็ นกําลังหลักในการจัดชุมนุมก็
สังกัดตนเองอยู่ใ นขัว้ คนที่ คิดถึงประโยชน์ของบ้ านเมือง ขณะเดียวกันก็ทําให้ นักการภารโรงที่
ขัดขวางกลายเป็ นผู้ที่ ไม่คิดถึงประโยชน์ ของบ้ านเมืองไปโดยปริ ยาย จากการกล่าวถึงนัก การ
ภารโรงคนนันว่
้ า “เรื่องของประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ หรืออะไรก็ได้ ที่ใหญ่กว่างานประจําวันไม่ได้
อยู่ในหัวของพวกเขาแม้ แต่น้อย” ทําให้ ภารโรงผู้นนั ้ กลายเป็ นคนที่ คํานึงถึงเพียงเรื่ องของตนเอง
คือการหาเงิ น เลีย้ งชี พเท่านัน้ ดังนัน้ การที่ เสกสรรค์ขัดแย้ งกับนักการภารโรงและแสดงอาการ
ก้ าวร้ าวออกไปจึงเป็ นเรื่องที่สามารถยอมรับได้ และถึงแม้ วา่ จะเป็ นการละเมิดกฎ ขัดแย้ งกับผู้ที่ทํา
100

เรื่ องเดียวกัน, 116 - 117.
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หน้ าที่และพยายามรักษากฎกติกาก็ถือว่าเป็ นเรื่ องที่สดุ วิสยั เนื่องจากเสกสรรค์ทําเพื่อประโยชน์
ของบ้ านเมืองมากกว่าเรื่องส่วนตัว ซึ่งเป็ นด้ านที่สงั คมให้ คณ
ุ ค่ามากกว่า
เหตุการณ์ความขัดแย้ งระหว่างเสกสรรค์กบั อาจารย์ผ้ สู อนและเพื่อนนักศึกษาใน
ห้ องเรียนก็เช่นเดียวกัน ความขัดแย้ งดังกล่าวเกิดขึ ้นเนื่องจากเสกสรรค์ต้องการแก้ ไขปั ญหาสังคม
บ้ านเมือง ดังนันจึ
้ งไม่เห็นด้ วยกับการศึกษาภายในห้ องเรียนที่ไร้ ประโยชน์ ไม่สามารถแก้ ไขปั ญหา
บ้ านเมื องได้ จ ริ ง พร้ อมกัน นัน้ เสกสรรค์ก็แ สดงความไม่เ ห็น ด้ วยในเรื่ องดัง กล่า วขึน้ มากลาง
ห้ องเรียน สร้ างความไม่พอใจให้ กบั เพื่อนนักศึกษา ขณะที่อาจารย์ก็เดินออกจากห้ องเรียนไปทันที
... “อาจารย์ครับ เราเรียนไปทําไม ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรนอกจากพูดกันอยู่แต่ในห้ องนี ้”
“แล้ วคุณจะให้ ผมทําอย่างไร”อาจารย์ถามงงๆ “ทําอะไรสักอย่างที่มนั จะแก้ ปัญหาบ้ านเมือง
ได้ ”“คุณจะให้ ผมไปไฮด์ปาร์ คสนามหลวงงั ้นรึ”“นัน่ ก็ยงั ดีกว่าคุยกันอยู่แค่นี ้”พอพูดประโยค
สุดท้ ายออกไป อาจารย์ ก็เก็บแฟ้มเดินออกนอกห้ อง...เพื่อนฝูงในห้ องหันมาติเตียน
ผมอึงมี่ยิ่งทําให้ ผมรู้ สกึ ว้ าเหว่หนักขึ ้น...101

จะเห็นว่าความขัดแย้ งดังกล่าวเกิดขึ ้นเนื่องจากเสกสรรค์นนั ้ ต้ องการที่จะแก้ ไข
ปั ญหาสังคม และคิดว่าควรจะหาวิธีที่จะทําให้ เกิดผลได้ มากกว่าการศึกษากันเพียงในห้ องเรี ยน
จากเจตนาและการกระทํานี ้ทําให้ เกิดคูต่ รงข้ าม คือ “คนไม่สนใจและไม่คิดแก้ ไขปั ญหาบ้ านเมือง คนสนใจและคิดแก้ ไขปั ญหาบ้ านเมือง” โดยเสกสรรค์สงั กัดตนเองไว้ กับขัวที
้ ่เป็ นคนสนใจและคิด
แก้ ไขปั ญหาบ้ านเมือง เห็นได้ จากการที่เสกสรรค์ต้ องการลงมือหรื อคิดหาหนทางที่จ ะสามารถ
แก้ ไขปั ญ หาบ้ านเมืองได้ จ ริ ง ซึ่งการคิดแก้ ไขปั ญหาบ้ านเมืองก็เ ป็ นเรื่ องที่สังคมให้ คุณค่าและ
ยอมรับ เมื่อเสกสรรค์สังกัด ตนเองอยู่ใ นขัวนี
้ ้ แม้ ในความเป็ นจริ งหรื อในบริ บ ทอื่น การกระทํ า
ดังกล่าวอาจถูกมองว่าเป็ นเรื่องเสียมารยาทและไม่เคารพอาจารย์ แต่คตู่ รงข้ ามก็ทําให้ การกระทํา
เช่นนี ก้ ลายเป็ นเรื่ องที่ สามารถอนุโลมและยอมรับได้ เนื่ องจากเป็ นการกระทํ าที่ มีเ จตนาดี คือ
ต้ องการแก้ ปัญหาบ้ านเมือง ดังนันอั
้ ตลักษณ์คนที่สนใจปั ญหาสังคม การเมือง การปกครองจาก
เหตุการณ์ดังกล่าว จึงไม่เ กิดภาพด้ านลบแก่เสกสรรค์คือความไร้ มารยาท หรื อความไม่เคารพ
อาจารย์
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การนํ าเสนอเหตุก ารณ์ ก ารฆ่าสัตว์เ พื่ อประทังความอยู่รอดของชี วิต ในช่วงที่
เสกสรรค์ เ ป็ นนัก ปฏิ วัติ เสกสรรค์ มัก จะนํ าเสนอวิถี ชี วิต คนอยู่ป่ าผ่า นการล่ าและฆ่ าสัตว์ ไ ว้
ค่อนข้ างมาก และหลายกรณีก็นําเสนอรายละเอียดของวิธีการฆ่าและชําแหละสัตว์ เช่น การฆ่าหมู
การฆ่างู การฆ่าเหยี่ ย ว เป็ นต้ น เพื่ อนําเสนอด้ านที่ ลําบากของชีวิต ในป่ า ซึ่งถือเป็ นเรื่ องปกติ
ภายใต้ บริบทและสถานที่ ดังเช่นที่ปรากฏในการฆ่าเหยี่ยว
...เมื่อได้ จงั หวะผมก็พ่งุ เข้ าประชิดตัว พร้ อมกับเหวี่ยงท่อนไม้ เข้ าก้ านคอมันเต็มเหนี่ยว เจ้ า
เหยี่ยวยักษ์ ถลาไปกองอยู่กบั ดิน ขยับปี กพับ่ ๆ ผมซํ ้าอีกทีหนึ่งเพื่อยุติการทรมาน มันตาย
อย่างสมศักดิ ์ ศรีสว่ นผมนั ้นไม่ได้ เพิ่มเกียรติภูมิอะไรให้ ตวั เองแม้ แต่น้อยไม่ได้ บรรลุเป้าหมาย
อันใดที่สงู ส่งนอกจากได้ ประทังความหิวไปอีกมื ้อหนึง่ ชีวิตป่ าไม่มีที่ว่างสําหรับการตีสอง
หน้ า เมื่อคุณหิวคุณก็ต้องหาอาหารซึง่ ในหลายๆ กรณีหมายถึงการฆ่าสัตว์ตดั ชีวิต สัตว์ป่า
เป็ นเช่นนั ้น คนอยู่ป่าก็เป็ นเช่นนั ้น เราล่าเพื่อความอยู่รอด หากจะมีบาปกรรมอันใดตามมา
ก็คงต้ องยอมรับอย่างหน้ าชื่นตาบานและปั ดไปให้ ใครไม่ได้ ...ปฏิเสธไม่ได้ ว่าคนจํานวนมาก
สามารถยักย้ ายถ่ ายบาปของตนไปยังผู้อ่ นื ได้ ด้วยอํานาจซือ้
เบือ้ งหลังกระเป๋าถือ
ของหญิงสาวพราวเสน่ ห์คือซากศพของวัว ควาย แกะ งู...งานเลีย้ งส่ งข้ าราชการชัน้
ผู้ใหญ่ ใช้ ซากหมูท่ ีถกู แทงคอเมื่อคํ่าคืนก่ อน และยาบํารุ งของผู้มีอันจะกินทําจาก
เสลดนํา้ ลายของนกตัวเล็กๆ สิ่งเหล่ านีไ้ ม่ ใช่ เรื่ องผิด สิ่งที่ผิดคือคนบางคนลืมไป
ว่ าแท้ แล้ วเขาคือผู้จ้างประหารวานฆ่ าสรรพสัตว์ นานาชนิด ลืมจนกระทั่งสามารถ
เดือดดาลได้ เมื่อเห็นรู ปคนหิว้ ปลาถือคันเบ็ดหรื ออ่ านข่ าวพบว่ าชาวบ้ านยังคงยิงนก
เอามาแกง...102

จากเหตุการณ์ข้างต้ น ปรากฏคูต่ รงข้ ามคือ “คนที่ทําบาปแล้ วไม่ยอมรับ - คนที่ทํา
บาปแล้ วยอมรับ” โดยเสกสรรค์ซึ่งต้ องฆ่าสัตว์เพราะความจําเป็ นของวิถีชีวิตในป่ าสังกัดอยู่ในขัว้
คนทําบาปแล้ วยอมรับ ขณะที่ขวตรงข้
ั้
ามนัน้ มิได้ ปรากฏบุคคลจริ งร่วมอยู่ในเหตุการณ์นีด้ ้ วย แต่
เสกสรรค์ก ล่าวถึงเพื่ อทํ าให้ เ กิ ดการเปรี ย บเที ยบ และเห็น ว่าการกระทํ าของเสกสรรค์ที่ แม้ จ ะ
โหดร้ าย ทําลายชีวิตอื่น แต่ก็เพราะภาวะจําเป็ นซึ่งถือว่าเป็ นเรื่ องปกติธรรมดาของชีวิตในป่ า ที่
สําคัญไปกว่านันคื
้ อเสกสรรค์เองก็ยอมรับว่าการกระทําของตนเช่นนีเ้ ป็ นบาปหากก็ไม่มีทางเลือก
อื่น ซึ่งต่างกับ คนอีก กลุ่มหนึ่งที่ฆ่าและทําลายชี วิตอื่นเช่น กัน แม้ จะเป็ น “ทางอ้ อม” แต่ก ลับ ไม่
ยอมรับและพยายามปั ดความผิดบาปดังกล่าวไปให้ ผ้ อู ื่น อีกทังเมื
้ ่อพิจารณาถึงเหตุผลการฆ่าสัตว์
102

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เดินป่ าเสาะหาชีวติ จริง, 85.
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ของคนกลุม่ นี ้ก็เป็ นเรื่องที่นอกเหนือไปจากปั จจัยของความจําเป็ นต่อการดํารงชีวิต ไม่ว่าจะเป็ น
“กระเป๋ าถือ” หรือ “ยาบํารุงของผู้มีอนั จะกิน” ในขณะที่สําหรับเสกสรรค์นนั ้ “จําเป็ น” ต้ องฆ่าสัตว์
เพื่อนํามาทําเป็ นอาหาร “ประทังความหิวไปอีกมื ้อหนึ่ง”
ดังนันการฆ่
้
าสัตว์และทําลายชีวิตอื่นของเสกสรรค์จึงเป็ นเรื่ องที่สามารถยอมรับ
ได้ เนื่องจากการ “ทําบาปแล้ วยอมรับ” หรือการกระทําผิดแล้ วรู้ตวั เป็ นเรื่ องที่สงั คมย่อมให้ คณ
ุ ค่า
และยอมรั บ ได้ ม ากกว่าคนที่ “ทํ าบาปแล้ วไม่ย อมรั บ ” รวมทัง้ ยังเป็ นฆ่ าภายใต้ ค วามจํ าเป็ น
ข้ อจํากัดของการดํารงชีวิต เช่นนันแล้
้ วการนําเสนออัตลักษณ์นกั รบป่ าคนอยู่ป่าของเสกสรรค์ผ่าน
เหตุการณ์การฆ่าสัตว์เหล่านี ้จึงไม่ก่อให้ เกิดภาพคนโหดเหี ้ยมและทารุณ
จะเห็นได้ วา่ คูต่ รงข้ ามที่ปรากฏในการนําเสนออัตลักษณ์ในเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิต
นันจะแยกออกเป็
้
นสองขัว้ โดยขัวหนึ
้ ่งมักจะเป็ นด้ านที่สงั คมยอมรับหรือให้ คณ
ุ ค่ามากกว่าอีกด้ าน
โดยเสกสรรค์ก็จะสังกัดตนเองอยู่ในด้ านที่สงั คมให้ คณ
ุ ค่า ขณะที่ค่ขู ดั แย้ งหรื อผู้อื่นจะถูกทําให้
กลายเป็ นขัว้ ที่ ไม่ดีไปโดยปริ ย าย คู่ตรงข้ ามในลัก ษณะดัง กล่าวนอกจากจะมีบ ทบาทขับ เน้ น
อัตลักษณ์ของเสกสรรค์ให้ เด่นชัดและมีนํ ้าหนักมากขึ ้นแล้ ว ยังเป็ นการสร้ างความชอบธรรมให้ กับ
การกระทําของเสกสรรค์ด้วย ซึ่งเมื่อไม่เกิดคําถามหรือไม่เกิดทัศนคติเชิงลบต่อเสกสรรค์ผ้ อู า่ นก็จะ
สามารถรับรู้และยอมรับอัตลักษณ์ที่ปรากฏจากการกระทําในเหตุการณ์นนั ้ ๆ ได้ อย่างเต็มที่และ
สมบูรณ์
1.5 การอธิบายและให้ เหตุผล
การนําเสนออัตลัก ษณ์ในเรื่ องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตผู้วิจัย พบว่า เสกสรรค์นํ าเสนอ
เหตุก ารณ์ โดยใช้ ก ารอธิ บ ายประกอบไปด้ วย โดยการอธิ บายนัน้ เป็ นการให้ รายละเอีย ดของ
เหตุการณ์ บอกเล่าถึงที่มาและสาเหตุของการกระทํา อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นการอธิบายตนเอง มีผล
ให้ เกิดความชอบธรรมในการกระทําของตนเอง สามารถยอมรับการกระทําเหล่านัน้ ได้ อย่างไร้ ข้อ
กังขาหรือข้ อโต้ แย้ ง และไม่ทําให้ ผ้ อู า่ นเกิดทัศนคติเชิงลบต่อเสกสรรค์ด้วย เนื่องจากเสกสรรค์ได้
อธิบายให้ เหตุผลของการกระทําดังกล่าวที่อาจเรียกได้ วา่ เป็ นการป้องกันการเข้ าใจผิดไว้ ก่อน
เหตุผลที่เ สกสรรค์นํามาใช้ อธิ บายการกระทําของตนเองในเหตุก ารณ์ ต่างๆ ปรากฏ 3
ลักษณะด้ วยกัน ดังต่อไปนี ้
1.5.1 การทําเพื่อความอยู่รอด
1.5.2 การทําเพราะสถานการณ์บงั คับ
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1.5.3 การทําเพื่อความถูกต้ อง
1.5.1 การทําเพื่อความอยู่รอด
เสกสรรค์อธิบายการกระทําของตนเองโดยให้ เหตุผลในลักษณะที่เป็ นการกระทํา
เพื่อความอยู่รอด ความจําเป็ นของชีวิต ถึงแม้ ว่าจะเป็ นการกระทําที่ผิดหรื อไม่เหมาะสมแต่ก็ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังเช่นที่ปรากฏในการนําเสนอภาพคนยากไร้ และการนําเสนอภาพนักรบป่ า
คนอยู่ป่า
การนําเสนออัตลักษณ์ ยากไร้ ที่ปรากฏในเหตุการณ์ที่เสกสรรค์ขโมยเงินสํารอง
ของครอบครัวไปเล่นไพ่กบั เพื่อน หวังจะได้ เงินมาช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงิน
...ผมรู้ แต่ผมก็อดคิดถึงม้ าออมสินตัวนั ้นไม่ได้ ผมอยากจะบอกกับแม่ว่าผมไม่เคยคิดเอา
เปรียบแม่และน้ องเล็กๆ อีกสามคน แต่ ท่ ีเอาเงินห้ าบาทนัน้ ไปเล่ นไพ่ กับพรรคพวกหลัง
ตลาด ก็เพราะคิดว่ ามันอาจจะเป็ นทางออกอันหนึ่งจากสภาพที่เราเผชิญอยู่ ผม
ไม่ ได้ อยากทําให้ แม่ เสียใจ เพียงแต่ ลืมคิดให้ รอบคอบว่ าทางออกบางอย่ างนัน้ อาจ
จะทําให้ สภาพที่เลวร้ ายอยู่แล้ วยิ่งเลวลง...103

เสกสรรค์ได้ อธิบายถึงเหตุผลที่มาของการกระทําดังกล่าว จะเห็นว่าความหวังดี
ของเสกสรรค์กลับส่งผลร้ ายทําให้ ความเป็ นอยู่ยิ่งลําบากมากขึ ้น แต่ก็มีเหตุผล คือ ต้ องการแบ่ง
เบาภาระทางบ้ านให้ มีความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น เป็ นการกระทําด้ วยเจตนาที่ดีในมุมมองของเด็กจึงมิได้
คํานึงถึงผลที่จะตามมา
การอธิ บ ายถึง เหตุผ ลด้ า นความจํ า เป็ นของชี วิต เป็ นการเน้ นภาพคนยากไร้
ครอบครัวมีความเป็ นอยู่ลําบาก เพราะแม้ แต่เ ด็ก ก็ยังต้ องทํ าทุกวิถี ทางเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
ทางการเงิน นอกจากนันการแสดงเหตุ
้
ผลดังกล่าวยังทําให้ เกิดภาพคนที่ประสบ “เคราะห์ซํา้ กรรม
ซัด” คือ นอกจากจะไม่มีรายได้ เข้ าบ้ านแล้ ว เงินสํารองสําหรับซื ้อกับข้ าวก็ถกู นําไปเล่นการพนัน ซึ่ง
ก็ไม่ได้ เงินคืนกลับมาดังที่ตงใจไว้
ั ้ ด้วย
การอธิบายที่มาของการกระทําดังกล่าวและสภาพความลําบากที่เกิดขึ ้นนอกจาก
จะเน้ นยํ ้าอัตลักษณ์คนยากไร้ ของเสกสรรค์ให้ ชัดเจนขึ ้นแล้ ว ยังป้องกันมิให้ เกิดภาพด้ านลบจาก

103

เรื่ องเดียวกัน, 27.
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การขโมยเงินไปเล่นการพนัน เนื่องจากมีเหตุผลมารองรับคือกระทําเพื่อความอยู่รอด ความจําเป็ น
ของชีวิต
การนําเสนออัตลักษณ์ นกั รบป่ าคนอยู่ป่า จากเหตุการณ์ที่เสกสรรค์ต้องฆ่าสัตว์
นานาชนิดเพื่อนําไปเป็ นอาหารประทังชีวิตขณะที่เป็ นนักรบอาศัยอยู่ในป่ า เป็ นการนําเสนอให้ เห็น
ว่าการฆ่าสัตว์เป็ นอาหารนัน้ เป็ นวิถีปกติของชีวิตในป่ า ในการนําเสนอภาพดังกล่าวเสกสรรค์ได้
อธิบายเกี่ยวกับชีวิตภายในป่ า สาเหตุและความจําเป็ นที่ต้องทําลายชีวิตสัตว์จํานวนมาก
...เมื่อชีวิตผลักไสให้ ผมต้ องไปอยู่ป่า...ที่น่ ันไม่ ได้ มีผลหมากรากไม้ อุดมสมบูรณ์ เหมือน
ดังที่เราเข้ าใจ ถ้ ามันจะมีอยู่บ้างก็ไม่ เพียงพอจะต่ อลมหายใจของใครสักคนหนึ่งให้
ยืนยาวตามปรารถนา ผลไม้ ป่าเกือบทุกชนิดมีเมล็ดใหญ่ ซ่ งึ ถูกห่ อหุ้มไว้ ด้วยเนือ้ บาง
เฉียบ ฉะนัน้ ถ้ าใครจะไปบําเพ็ญพรตด้ วยมรรควิธีมังสวิรัติ ก็มีหวังหน้ ามืดเป็ นลม
ตายก่ อนจะบรรลุโมกษะเป็ นแน่ แท้ เว้ นไว้ แต่ เครื่ องย่ อยของท่ านผู้นัน้ จะสามารถ
รองรั บใบไม้ สารพัดชนิดได้ ด่ ังลิงค่ างบ่ างชะนี เมื่อเป็ นเช่ นนีแ้ ล้ วผมจึงต้ องเรี ยนรู้
วิธีการทําบาป ไม่ เพียงแต่ เพื่อตนเองเท่ านัน้ หากเพื่อความอยู่รอดของเพื่อนมิตรที่
บังเอิญมาโหยหิวอยู่ด้วยกันด้ วย...คนบ้ านป่ านั ้นหากคิดจะพึง่ เนื ้อสัตว์ป่าตลอดไปก็เห็น
จะอดตายเป็ นแน่แท้ ด้ วยเหตุนี ้จึงต้ องเลี ้ยงสัตว์ไว้ บ้างโดยเฉพาะหมูและไก่ นานๆ ก็จบั มัน
มาต่อชีวิตให้ คนในครอบครัวเสียที สภาพเช่ นนีม้ ีมากในหมู่ชาวเขาเผ่ าม้ งและลดลงใน
หมู่ชาวกะเหรี่ ยง เมื่อต้ องการอาหารเนื ้อสิง่ แรกที่ต้องเรียนรู้คือวิธีฆ่าและชําแหละสัตว์ที่จะ
กิน ในบรรดาผู้คนที่อยู่ร่วมกับผมนั ้นส่วนใหญ่ไม่เคยฆ่าหมูมาก่อน...ผมเองก็ไม่ เคยฆ่ าหมู
มาก่ อน มิหนํ าซํา้ ยังมีตํานานคนฆ่ าหมูติดหัวมาเรื่ องหนึ่ง...เช่ นนีแ้ ล้ วการลงมือแทง
คอหมูจงึ ย่ อมไม่ ใช่ เรื่ องง่ ายสําหรั บผม แต่ ผมก็ต้องทําเพราะไม่ มีใครอยากทํา...ใน
กระต๊ อบข้ างๆ เมียและลูกที่ยังไม่ อดนมกําลังรออาหารเนื อ้ มือ้ แรกในรอบหลายวัน
อยู่ด้วยใจจดใจจ่ อ...104

การนําเสนออัตลักษณ์คนอยู่ป่าผ่านเหตุการณ์การฆ่าหมูรวมถึงสัตว์นานาชนิด
เสกสรรค์ได้ อธิบายเกี่ยวกับชีวิตในป่ า สภาพความเป็ นอยู่ในป่ าตาม “ความเป็ นจริ ง” จากผู้ที่ใช้
ชี วิตในสภาพแวดล้ อมนัน้ ซึ่งต่างไปจากความเข้ าใจของคนทั่วไปที่ เ ป็ นแต่เ พี ย งคนนอก โดย
นําเสนอให้ เห็นว่าเรื่ องอาหารการกินภายในป่ ามิได้ อดุ มสมบูรณ์ และไม่สามารถรับประทานแต่
พืชผักเพียงอย่างเดียวตลอดไปได้ ดังนัน้ การล่าและฆ่าสัตว์เพื่ อนําเนื อ้ มาเป็ นอาหารจึงจําเป็ น
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเสกสรรค์ก็ได้ อธิบายเกี่ยวกับวิถีของชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ดําเนินชีวิตในป่ า
104

เรื่ องเดียวกัน, 74 – 76.
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ต่างก็ฆ่าสัตว์เพื่อเป็ นอาหารโดยถือว่าเป็ นเรื่องปกติ นอกจากนี ้ยังให้ เหตุผลประกอบเพิ่มเติมว่าไม่
เคยมีผ้ ใู ดมีประสบการณ์การฆ่าหมูมาก่อนแม้ กระทั่งตัวเสกสรรค์เอง อีกทัง้ ยังฝั งใจกับเรื่ องเล่า
เกี่ยวกับคนฆ่าหมู เหล่านี ้เพื่อชี ้ให้ เห็นว่าการฆ่าสัตว์ที่เกิดขึ ้นเป็ นความจําเป็ นต่อการดํารงชีวติ และ
เสกสรรค์ก็ไม่มีทางเลือกอื่น
การยกเหตุผลและสภาพความเป็ นจริงเกี่ยวกับวิถีชีวิตในป่ ามาอธิบายดังกล่าวทํา
ให้ การนําเสนอเหตุก ารณ์ก ารฆ่าสัตว์น านาชนิ ดไม่กลายเป็ นเรื่ องที่ โหดร้ าย ทารุ ณ หรื อทําให้
เสกสรรค์กลายเป็ นคนที่โหดเหี ้ยม เนื่องจากเป็ นการกระทําเพื่อความอยู่รอดของชีวิต ซึ่งไม่ใช่เพียง
เพื่ อ ชี วิ ต เสกสรรค์ ค นเดี ย วเท่ า นั น้ แต่ยั ง เพื่ อ ชี วิ ต อื่ น ๆ ไม่ว่ า จะเป็ นมิ ต รสหายที่ ไ ม่ เ คยมี
ประสบการณ์การฆ่าสัตว์มาก่อน รวมทัง้ ภรรยากับลูกของตนเอง ซึ่งการฆ่าสัตว์เพื่อเป็ นอาหาร
เช่น นี ก้ ็เ ป็ นวิถี ป ฏิบัติที่ เป็ นเรื่ องธรรมดาของผู้ใ ช้ ชี วิตอยู่ใ นป่ า อัตลัก ษณ์ นัก รบป่ าคนอยู่ป่ าที่
เสกสรรค์นําเสนอผ่านเหตุการณ์ดงั กล่าวจึงไม่เกิดภาพด้ านลบ คือ คนโหดร้ ายเข้ ามาแทนที่
1.5.2 การทําเพราะสถานการณ์ บังคับ
การทําเพราะสถานการณ์บงั คับ คือ การอธิบายด้ วยเหตุผลว่าการกระทําดังกล่าว
เป็ นเรื่องที่ต้องกระทําอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ถึงแม้ วา่ จะไม่ใช่เรื่องที่อยากทํา หรือไม่ใช่วิถีปฏิบัติ
ของตนเอง แต่ก็ต้องทําเพื่อไม่ให้ เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อส่วนรวม ดังนัน้ การกระทํา
ที่ถึงแม้ จะไม่เหมาะสม ก็สามารถยอมรับได้ และไม่ก่อให้ เกิดภาพด้ านลบ ดังเช่นที่ปรากฏในการ
นําเสนอภาพเสกสรรค์ที่เป็ นคนขัดแย้ ง ผ่านเหตุการณ์การชุมนุม “14 ตุลา” พ.ศ. 2516 ที่เสกสรรค์
จําเป็ นต้ องแสดงความแข็งกร้ าวเพื่อไม่ให้ เกิดความเสียหายต่อการชุมนุม
ในเหตุการณ์การชุมนุม “14 ตุลา” ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสกสรรค์มี
เรื่องขัดแย้ งกับนักการภารโรงของมหาวิทยาลัยที่พยายามจะเปิ ดห้ องเรียนที่ถกู ล่ามโซ่ปิดไว้ เพื่อจะ
ให้ สามารถจัดสอบได้ ตามปกติ ทําให้ เสกสรรค์ต้องตอบโต้ กลับไป
...ภารโรงตึกศิลปศาสตร์ ก็เข้ ามาเอะอะใส่ผม พวกเขาไม่พอใจที่เราเอาปูนปลาสเตอร์ ใส่รู
กุญแจ
ซํ ้ายังล่ามโซ่ประตูต่างๆ...ผมคว้ าโซ่ยาวประมาณสองฟุตขึ ้นมาพันข้ อมือไว้ โดย
ปล่อยชายห้ อยพอสะบัดได้ วิ่งตรงไปยังภารโรงคนที่จะตัดกุญแจ “คุณไม่ร่วมก็อย่าขวาง ถ้ า
ขืนเปิ ดประตูผมตีด้วยโซ่เดี๋ยวนี ้แหละ”เขาผงะออกไปอย่างตระหนก เพราะสีหน้ าแววตาของ
ผมบ่งชัดว่าเอาจริง ผมเสียใจที่ต้องทําอย่ างนั น้ ปกติแล้ วผมมีความสัมพันธ์ อันดีกับ
ภารโรงหลายคน ไม่ เคยที่จะดูถกู เหยียดหยามหรื อแสดงท่ าทีไม่ สุภาพกับใครโคตร
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เหง้ าของผมก็ไม่ ได้ มีฐานะต่ างจากพวกเขานัก แต่ อะไรจะเกิดขึน้ ถ้ าผมไม่ ใช้ ความ
เด็ดขาดเข้ าแก้ ปัญหา...105

ในเหตุการณ์ความขัดแย้ ง เสกสรรค์จดั การกับปั ญหาด้ วยความ “เด็ดขาด” คือขู่
ภารโรงอย่างแข็งกร้ าวเพื่อไม่ให้ เปิ ดห้ องเรี ยน ซึ่งหากไม่จําเป็ นเสกสรรค์ก็จะไม่ปฏิบัติกับภารโรง
เช่นนี ้ จะเห็นว่าเสกสรรค์อธิบายโดยกล่าวถึงความสัมพันธ์อนั ดี รวมถึงภูมิหลังที่คล้ ายคลึงกันของ
นักการภารโรงกับตนเอง อีกทังที
้ ่ผา่ นมาก็ไม่เคยดูถกู หรือแสดงกิริยาที่ไม่ดีต่อบุคคลเหล่านี ้ แสดง
ให้ เห็นว่าเสกสรรค์เองก็มิได้ นิยมความรุนแรงหรือปฏิบตั ิตอ่ ภารโรงอย่าง “ไม่สภุ าพ” เป็ นนิสยั แต่
เพราะ “จําเป็ น” ต้ องทํา เพื่อไม่ให้ สง่ ผลกระทบต่อการชุมนุม ซึ่งตนเองก็ร้ ูสกึ ไม่ดีที่ต้องแสดงความ
ก้ าวร้ าวเช่นนันด้
้ วย
ดังนัน้ วิธีการแก้ ไขปั ญหาในการชุมนุมดังกล่าวจึงเป็ นเรื่ องที่สามารถยอมรับได้
การข่มขูอ่ ย่างแข็งกร้ าวที่แม้ จะดูรุนแรง แต่ก็เป็ นเรื่องสุดวิสยั และจําเป็ นต้ องทําอย่างไม่มีทางเลือก
การนําเสนออัตลักษณ์คนขัดแย้ งกับผู้คนและสังคมผ่านเหตุการณ์ความขัดแย้ งระหว่างเสกสรรค์
กับนักการภารโรงคนดังกล่าวจึงไม่เกิดภาพด้ านลบเข้ ามาแทนที่ หรื อทําให้ ผ้ อู ่านรู้สึกไม่ดีต่อการ
กระทําของเสกสรรค์
1.5.3 การทําเพื่อความถูกต้ อง
การอธิบายและให้ เหตุผลในลักษณะว่าเป็ นการทําเพื่อความถูกต้ องนันมั
้ กเกิดขึ ้น
ในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ความขัดแย้ ง โดยฝ่ ายที่ขดั แย้ งกับเสกสรรค์ประพฤติเรื่องที่ไม่ถกู ต้ อง
ไม่เหมาะสม จนเสกสรรค์ไม่สามารถรับได้ จึงต้ อง “ตอบโต้ ” แสดงออกให้ เ ห็นว่าไม่เห็น ด้ วยกับ
การกระทํานัน้ ดังเช่นที่ปรากฏในการนําเสนอภาพเสกสรรค์ที่ เป็ นคนขัดแย้ ง ผ่านความขัดแย้ ง
ระหว่างเสกสรรค์กบั พรรคคอมมิวนิสต์
การนําเสนออัตลักษณ์ เสกสรรค์ที่ขดั แย้งกับผูค้ นและสังคม ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้น
ระหว่ า งเสกสรรค์ กั บ พรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ ป รากฏค่ อ นข้ างหลายกรณี ไม่ ว่ า จะเป็ นการใช้
ภาษาต่างประเทศกลางที่ประชุมทําให้ ผ้ ใู หญ่ในพรรคฟั งไม่เข้ าใจ การทําละครที่ไม่กล่าวถึงหรื อ
เชิดชูพรรคคอมมิวนิสต์แม้ แต่น้อย ซึ่งเป็ นการ “แหวกขนบ” ศิลปะของพรรค รวมทัง้ การตะโกน
เสียดสีความไม่จริงใจของผู้คนภายในพรรค
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, มหาวิทยาลัยชีวติ , 116 – 117.
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การใช้ ภาษาต่างประเทศกลางที่ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์
...ในหมู่ผ้ ูปฏิบัติงานชัน้ ผู้ใหญ่ ซ่ งึ มีเชือ้ แถวมาทางนัน้ เวลาที่พวกเขาคุยกันเองมักจะ
คุยกันเป็ นภาษาจีน บางทีไม่ อยากให้ พวกเราคนหนุ่ มสาวรู้ เรื่ องก็พูดออกมาเป็ น
ภาษาแมนดาริ น ทําเช่ นนี แ้ ม้ กระทั่งในที่ประชุมซึ่งชวนให้ คนอย่ างผมรู้ สึกหงุดหงิด
เป็ นอย่ างยิ่ง ฟั งเขาคุยกันก็ไม่ ร้ ู เรื่ อง ครั น้ จะวิจารณ์ กลับไปก็อาจถูกหาว่ ามีอคติทาง
เชือ้ ชาติ ด้ วยเหตุนี ้ผมจึงต้ องเก็บความไม่พอใจเอาไว้ เสมอมา แต่แล้ ววันหนึง่ ผมก็ได้ โอกาส
...พอได้ จงั หวะผมก็หยอดภาษาลาตินซึ่งรู้อยู่ไม่กี่คําลงไป เล่นเอาผู้นิยมภาษาจีนทั ้งหลาย
ทําหน้ างุนงงกันทั ้งวง...เรื่องที่ยกมานี ้เป็ นเพียงความขัดแย้ งเล็กๆ น้ อยๆ บรรยากาศใน
หน่ วย 20 นัน้ เต็มไปด้ วยการทะเลาะเบาะแว้ งที่น่าเบื่อกว่ านี ้ มีการหวาดระแวงและ
แก่ งแย่ งชิงดีกันในหมู่ผ้ ูปฏิบัติงานหลายคนที่เป็ นเมียผู้ใหญ่ ในพรรค ความรั งเกียจ
เดียดฉันท์ ซ่ ึงกันและกันดํารงอยู่ท่ วั ไป ปั ญหาบางอย่ างเกิดขึน้ ตัง้ แต่ สมัยผมยังไม่
รู้ จกั พรรคคอมมิวนิสต์ เลย บางอย่ างก็หมักเน่ าอยู่ในใจผู้คนมาหลายสิบปี บางเรื่ อง
ก็ปะปนกันยุ่งไปหมดทัง้ ส่ วนตัวและส่ วนรวม...106

การตะโกนเสียดสีความไม่จริงใจของสมาชิกในพรรคคอมมิวนิสต์
...เมื่อลุงไฟถูกปล่อยข่าวว่าค้ านพรรคผมก็ถกู จัดไว้ ในกลุม่ เดียวกันด้ วย แม้ จะพยายาม
ชีแ้ จงกับผู้คนว่ ามีทัศนะของตัวเองตัง้ แต่ ก่อนเดินทางมาหน่ วยนีแ้ ล้ ว แต่ ฝ่ายนินทา
ก็มีเรื่ องว่ าผมอีกจนได้ คือว่ าผมพูดไปตามวิสัยเย่ อหยิ่งทะนงตน เมื่ออึดอัดมากขึ ้นผม
ก็ชกั ขวางหูขวางตา บางครั ้งก็เลยอาละวาดกับเรื่องไม่เป็ นเรื่อง “ฟั กทองจงพินาศ” ผมเคย
ตะโกนออกมาจากข้ างโรงครัว โดยทําเสียงล้ อเลียนการเปล่งคําขวัญแบบที่นิยมกันในขบวน
คอมมิวนิสต์ ระยะนั ้นเรากินฟั กทองกันอย่างต่อเนื่องจนผมรู้สกึ เอียนเต็มทน อันที่จริ งมัน
ไม่ ใช่ ความยากลําบากอะไรนักหนาเมื่อเทียบกับสภาพที่ผมเผชิญมาที่ภูร่องกล้ า แต่
ผมรู้ ดีว่าคนเก่ าหลายคนมีเสบียงอาหารจากเมืองจีนกักตุนไว้ เป็ นพิเศษ แอบทํากิน
ส่ วนตัว ขณะที่พวกเราคนหนุ่มสาวถูกเรี ยกร้ องให้ กินอยู่เหมือนโยคี ผมไม่ ชอบการ
ตีสองหน้ าแบบนี.้ ..107

จากกรณีความขัดแย้ ง การปะทะกันระหว่างเสกสรรค์กับ พรรคคอมมิวนิสต์ทัง้
สองเหตุการณ์ นัน้ จะเห็น ว่าการแสดงออกถึงการขัดขวางหรื อต่อต้ าน “กลุ่ม” ล้ วนแต่มีเ หตุผล
รองรับ ในที่นี ้เสกสรรค์อธิบายโดยนําเสนอบรรยากาศภายในพรรคคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะในกลุ่ม
106

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เดินป่ าเสาะหาชีวติ จริง, 66 – 67.

107

เรื่ องเดียวกัน, 68.
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ผู้นํ า หรื อสมาชิ ก อาวุโ สที่ ไ ม่จ ริ ง ใจต่อ สมาชิ ก รุ่ น ใหม่ๆ ทัง้ การกี ด กัน ด้ ว ยการใช้ ภาษา และ
ความเป็ นอยู่ในเรื่องอาหารการกิน รวมไปถึงแก่งแย่งชิงดีกนั เอง เรี ยกได้ ว่าบุคคลเหล่านีป้ ระพฤติ
ปฏิบตั ิไม่เหมาะสม จนเสกสรรค์ไม่สามารถรับได้ อีกต่อไปจึงต้ องแสดงการต่อต้ านออกมา ดังนัน้
อัตลักษณ์คนขัดแย้ งกับผู้คนและสังคมที่นําเสนอผ่านเหตุการณ์ความขัดแย้ งเหล่านีจ้ ึงเป็ นเรื่ องที่
สามารถยอมรับได้ และไม่ทําให้ เกิดภาพด้ านลบกลายเป็ นคนที่ขดั ขวางหรื อสร้ างปั ญหาให้ กับคน
ส่วนใหญ่
เสกสรรค์อธิ บายการกระทํ าของตนเองในเหตุก ารณ์ต่างๆ ด้ วยเหตุผล 3 ประการ คือ
การทําเพื่อความอยู่รอด การทําเพราะสถานการณ์บงั คับ และการทําเพื่อความถูกต้ อง เป็ นการให้
รายละเอี ย ดของการกระทํ าในด้ านที่ มาและสาเหตุปั จ จัย ที่ ทํ าให้ ก ระทํ าเช่น นัน้ การอธิ บ าย
ประกอบการนําเสนอเรื่องราวเช่นนี ้นอกจากจะช่วยให้ เกิดความชัดเจนในแง่ของการรับรู้เรื่ องราว
แล้ ว ยังช่วยให้ เกิ ดความชอบธรรมในการกระทําของเสกสรรค์ ไร้ ข้ อกังขาหรื อข้ อโต้ แย้ ง และ
ป้องกันมิให้ เกิดทัศนคติเชิงลบต่อเสกสรรค์ได้ ด้วย
กลวิธีที่ เสกสรรค์ระดมมาใช้ เ พื่ อประกอบสร้ างและนําเสนออัตลัก ษณ์ใ นเรื่ องเล่าจาก
ประสบการณ์ชี วิต ไม่ว่าจะเป็ นองค์ประกอบวรรณกรรม ภาษา กลวิธีทางวรรณศิลป์ คู่ตรงข้ าม
และการอธิบายให้ เ หตุผล ล้ วนแต่มีบทบาทสําคัญ ที่ทําให้ ก ารประกาศอัตลักษณ์ ของเสกสรรค์
ประสบผลสําเร็จ จากการทําให้ เรื่ องราวในเรื่ องเล่าถูก นําเสนอได้ อย่างเป็ นระบบ สามารถรับ รู้
เรื่ องราวของเสกสรรค์ได้ อย่างรอบด้ าน ขับ เน้ น อัตลัก ษณ์ ที่ปรากฏผ่านภาพตัวแทนให้ มีความ
ชัดเจนเด่นชัด และขณะเดียวกันก็สร้ างความชอบธรรมให้ แก่อตั ลักษณ์เหล่านัน้ เพื่อไม่ให้ เกิดข้ อ
โต้ แย้ ง ข้ อกังขา ตลอดจนป้องกันไม่ให้ เกิดภาพด้ านลบแก่เสกสรรค์ขึ ้นได้ อันจะส่งผลให้ ผ้ อู ่านซึ่ง
หมายรวมถึงสังคมส่วนใหญ่รับรู้และยอมรับอัตลักษณ์ที่เสกสรรค์นําเสนอได้ โดยสมบูรณ์
2. การใช้ วรรณกรรมเป็ นสื่อประชาสัมพันธ์ ตนเอง
เสกสรรค์ ประเสริฐกุลสร้ างเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตโดยใช้ ภาษาและองค์ประกอบ
ทางวรรณกรรมมาเป็ นเครื่ องมือสร้ างเรื่ อ งเล่าเพื่ อให้ เอือ้ ต่อการประกอบสร้ างและนํ าเสนอ
อัตลักษณ์ ด้ วยการเลือกใช้ องค์ประกอบวรรณกรรมได้ อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นโครงเรื่ องที่ทํา
ให้ นําเสนอเหตุการณ์ได้ อย่างเป็ นระบบ การเลือกฉากและการให้ รายละเอียดฉากได้ สอดคล้ องกับ
เรื่องราวที่นําเสนอ และมีผลต่อการขับเน้ นอารมณ์ความรู้สกึ ของเสกสรรค์ และการเลือกมุมมองใน
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การเล่าเรื่ องที่ นําเสนอเรื่ องราวจากมุมมองของเสกสรรค์ ก็ทําให้ สามารถนําเสนอเรื่ องเกี่ย วกับ
ตนเองได้ อย่างรอบด้ าน ครบถ้ วน และเป็ นไปตามที่เสกสรรค์ต้องการ
นอกจากจะใช้ องค์ประกอบทางวรรณกรรมสร้ างและนําเสนอเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตได้
อย่างเหมาะสมและเอื ้อต่อการสร้ างอัตลัก ษณ์ แล้ ว เสกสรรค์ยังขับเน้ น เหตุก ารณ์ และอารมณ์
ความรู้สกึ ของตนเองเพื่อให้ อตั ลักษณ์ปรากฏได้ ชดั เจนด้ วยการใช้ ภาษา การเลือกคําและข้ อความ
มาใช้ สําหรับบรรยายหรื ออธิ บาย การใช้ วรรณศิลป์ทัง้ ภาพพจน์ และนํา้ เสีย ง รวมถึงการสร้ าง
คูต่ รงข้ ามที่เมื่อเกิดการเปรียบเทียบในลักษณะขัว้ “ดี – ไม่ดี” ก็จะส่งผลให้ อตั ลักษณ์ของเสกสรรค์
โดดเด่นและชัดเจนยิ่งขึ ้นด้ วย
อีกทังเสกสรรค์
้
ก็สร้ างความชอบธรรมให้ แก่การกระทําของตนเองในเหตุการณ์ต่างๆ ด้ วย
การใช้ ภาษา ทํ าให้ ก ารกระทํ าดัง กล่าวกลายเป็ นภาวะจําเป็ นที่ไม่อาจหลีกเลี่ย งได้ การสร้ าง
คูต่ รงข้ ามในลักษณะขัว้ “ดี – ไม่ดี” และการอธิบายให้ เหตุผลถึงที่มาที่ไปของการกระทํา ยังผลให้
การกระทําเหล่านันไร้
้ ข้อกังขาและข้ อโต้ แย้ ง ความไม่เหมาะสมจากการกระทําจึงกลายเป็ นเรื่ องที่
ยอมรับได้ และไม่ทําให้ เกิดภาพเชิงลบแก่เสกสรรค์
เมื่อเสกสรรค์นําองค์ประกอบต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นองค์ประกอบทางวรรณกรรมและภาษามา
สร้ างเรื่องเล่าที่เอื ้อต่อการประกอบสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์ “เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล” ได้ อย่าง
สมบูรณ์ เช่นนัน้ แล้ วจึงกล่าวได้ ว่าเรื่ องเล่าจากประสบการณ์ ชีวิต เป็ นสื่อในการประชาสัมพัน ธ์
ตนเองของเสกสรรค์ ที่ทําให้ ผ้ อู ่านซึ่ง หมายรวมถึงบุคคลทั่วไปและสังคมส่วนใหญ่รับรู้ เกี่ยวกับ
เสกสรรค์อย่างถูกต้ องตรงกัน
เรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์มีลกั ษณะที่สอดคล้ องกับการประชาสัมพันธ์
ในด้ านนิ ยามความหมายและหลักการ กล่าวคือ การประชาสัมพันธ์นัน้ เป็ นการดําเนิน งานเพื่ อ
สร้ างความเข้ าใจอันดีระหว่างสาธารณชนกับหน่วยงานหรื อองค์ก ร โดยที่ การประชาสัมพันธ์ มี
อํานาจชักจูงให้ ประชาชนเห็นชอบ ช่วยเหลือ หรื อสนับสนุนองค์กรนัน้ ๆ 108 ไม่เพีย งแต่ในระดับ
องค์กร แต่การประชาสัมพันธ์ยงั หมายรวมถึงการชักนําให้ ประชาชนเกิดความเข้ าใจและความนิยม
ต่อบุคคลด้ วย โดยมีหลักการสําคัญ คือ การบอกกล่าว ชี ้แจง เผยแพร่ให้ ประชาชนเข้ าใจองค์กร
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นงลักษณ์ สุทธิวฒ
ั นพันธ์ , กลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ (กรุงเทพฯ: อัลฟ่ าพับลิชชิ่ง, 2545), 18.
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อย่างถูกต้ อง และการป้องกัน แก้ ไขความเข้ าใจผิดที่ประชาชนมีตอ่ องค์กร109
เมื่อพิจารณาเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตซึ่งเป็ นการถ่ายทอดเรื่ องราวด้ านต่างๆ ของ
เสกสรรค์ด้วยมุมมองที่มีต่อตนเอง ก็พบว่า มีลกั ษณะของการใช้ วรรณกรรมเพื่อประชาสัมพัน ธ์
ตนเอง คือเป็ นการสร้ างความเข้ าใจระหว่างเสกสรรค์กับ ผู้อ่านหรื อสัง คมให้ เ กิดการรับ รู้ และ
เข้ าใจอัตลักษณ์ของเสกสรรค์อย่างถูกต้ องตรงกัน นอกเหนือจากการสร้ างความรับรู้ร่วมกันแล้ ว
เสกสรรค์ยงั ใช้ เรื่องเล่าป้องกันและแก้ ไขความเข้ าใจผิดที่สงั คมส่วนใหญ่มีตอ่ ตนเองด้ วย การแก้ ไข
ความเข้ าใจผิดดังกล่าวมี 2 ประเด็น ดังต่อไปนี ้
2.1 การแก้ ไขความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับเหตุการณ์สถานการณ์
2.2 การแก้ ไขความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับลักษณะนิสยั และการแสดงออก
2.1 การแก้ ไขความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ สถานการณ์
การแก้ ไขความเข้ าใจผิดเกี่ ย วกับ เหตุก ารณ์ ห รื อสถานการณ์ ที่ เ สกสรรค์เ ข้ าไปมีส่ว น
เกี่ยวข้ องด้ วย ซึ่งผู้คน สังคมไม่เข้ าใจ หรือเข้ าใจการกระทําของเสกสรรค์ผิดไป โดยที่เสกสรรค์ไม่มี
โอกาสได้ ชี ้แจงในขณะนัน้ เมื่อมีโอกาสกล่าวถึงเหตุการณ์ดงั กล่าวอีกครัง้ จึงได้ แก้ ไขความรับรู้ต่อ
เหตุการณ์นนให้
ั ้ เกิดความถูกต้ องตรงกัน ด้ วยมุมมองของผู้ที่ประสบหรือกระทําเรื่องนันโดยตรง
้
ความไม่เข้ าใจหรื อความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับเหตุก ารณ์หรื อสถานการณ์ที่เสกสรรค์นํามา
แก้ ไขและชี ้แจงไว้ ในเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวติ มักเป็ นเรื่ องราวที่เกี่ยวข้ องกับการชุมนุมต่อสู้
ทางการเมื อ ง ได้ แ ก่ การชุมนุม “14 ตุล า” ในปี พ.ศ. 2516 และการชุม นุมประท้ วงรั ฐ บาล
พลเอกสุจินดา คราประยูรในปี พ.ศ. 2535
การแก้ไขความเข้าใจผิ ดเกี่ยวกับเหตุการณ์ ชุมนุม “14 ตุลา” เสกสรรค์นําเสนอเรื่องราวใน
เหตุการณ์ครัง้ นี ้ไว้ อย่างละเอียดในฐานะของผู้นําคนหนึ่งของการชุมนุม บางช่วงของเหตุการณ์ได้
เกิดความโกลาหล สับสน และเกิดความเข้ าใจผิดแม้ กระทัง่ ในหมูผ่ ้ นู ําการชุมนุมด้ วยกันเอง
...ผมไม่ ร้ ู เลยว่ า บรรดาผู้นํานักศึกษาที่มีตําแหน่ งเป็ นทางการได้ ตกลงกับรั ฐบาล
เรี ยบร้ อยแล้ ว ระหว่างที่สภาพตึงเครียดขึ ้นเรื่อยๆ มีนักเรียนอาชีวะมาบอกว่าเห็นคนเที่ยว
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2546), 5.

วิรัช ลภิรัตนกุล, การประชาสัมพันธ์ , พิมพ์ครัง้ ที่ 10 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย,
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ประกาศให้ ผ้ ชู มุ นุมประท้ วงสลายตัวกลับบ้ าน เข้ าใจว่าเป็ นกลุม่ ผู้ไม่หวังดี ผมตัดสินใจทันที
ว่าจะปล่อยให้ สิ่งนี ้ดําเนินต่อไปไม่ได้ จึงสั่งให้ หน่ วยรั กษาความปลอดภัยจัดการอย่ าง
แท้ จริงคือ
เฉียบขาด...หลายวันให้ หลังผมจึงรู้ว่าพวกที่มาประกาศให้ คนกลับบ้ านนั ้น
กรรมการศูนย์ฯ บางส่วนซึ่งไปตกลงกับรัฐบาลมา ผมไม่ เข้ าใจเหมือนกันว่ าทําไมเขาจึง
ไม่ มาหาพวกเราที่รถบัญชาการก่ อน ในช่ วงนัน้ ประชาชนส่ วนใหญ่ ไม่ ร้ ู หรอกว่ าผู้นํา
นักศึกษาเป็ นใคร หน้ าตาอย่ างไร ในความรู้ สึกของพวกเขาแล้ วเสียงที่มาจากรถ
บัญชาการเท่ านัน้ คือเสียงที่เป็ นทางการของกลุ่มนิสิตนักศึกษา ถ้ าพูดมาจากที่อ่ นื ก็
ไม่ แน่ ใจว่ าจะเป็ นเสียงที่ควรฟั ง...110

จากเหตุก ารณ์ ดัง กล่าวจะเห็น ว่าเกิ ดความสับ สนจากการสื่อสารที่ ไม่ตรงกัน ระหว่าง
เสกสรรค์กบั กลุม่ ผู้นํานักศึกษา สถานการณ์ ณ ขณะนันเสกสรรค์
้
ไม่สามารถชี ้แจงหรืออธิบายเพื่อ
แก้ ไขความสับสนดังกล่าวได้ ดังนัน้ เมื่อมีโอกาสได้ กล่าวถึงเหตุการณ์นนั ้ อีกครัง้ ในเรื่ องเล่าของ
ตนเอง เสกสรรค์จึงอธิ บายถึงเหตุผลปั จจัยแวดล้อมที่ทําให้ ตดั สินใจขัดขวางไม่ให้ กรรมการศูนย์
นิสิตนักศึกษาประกาศสลายการชุมนุม เนื่องจากการสื่อสารกับผู้ชมุ นุมโดยไม่ผา่ นรถบัญชาการที่
เสกสรรค์รับหน้ าที่ควบคุมอยู่ก็อาจทําให้ เกิดผลเสียได้ อีกทังเสกสรรค์
้
ก็เสมือนถูก “ตัดขาด” อยู่ใน
สภาพที่ไม่ร้ ูวา่ ผู้นํานักศึกษาได้ ตกลงกับรัฐบาลเรียบร้ อยแล้ ว ไม่มีใครแจ้ งให้ ตนเองซึ่งเป็ นผู้สื่อสาร
กับ มวลชนโดยตรงได้ รั บ ทราบ แต่ก ลับ ดํ า เนิ น การ “โดยพลการ” ดัง นัน้ ภายใต้ ภ าวะและ
สถานการณ์ดงั กล่าวเสกสรรค์จึงจําเป็ นต้ องตัดสิน ใจกระทํ าเช่นนัน้ ลงไป เนื่องจากเป็ นเรื่ องที่
เหมาะสมและดีที่สดุ
การชี้แจงความไม่เข้าใจในเหตุการณ์ การชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในปี พ.ศ. 2535 ในการ
ชุมนุมครัง้ นีผ้ ้ คู นรอบข้ างรวมไปถึง คนใกล้ ชิ ดต่างเรี ยกร้ องให้ เสกสรรค์เข้ าร่ วมชุมนุมด้ วย แต่
เสกสรรค์กลับไม่เห็นด้ วยรวมทังไม่
้ ต้องการเข้ าไปเกี่ยวข้ อง และเลือกที่จะใช้ ชีวิตในรูปแบบที่ตนเอง
ต้ องการแทน
...ในฐานะนักเรียนรัฐศาสตร์ ผมพอเดาได้ ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ ้น
แต่ กด็ ้ วยความเป็ น
นักเรี ยนที่ผ่าน ‘ข้ อสอบ’ อันยากลําบากมาแล้ วนี่ แหละ ผมจึงรู้ ดีเช่ นกันว่ าความ
ขัดแย้ งครั ง้ นี แ้ ม้ ลงเอยด้ วยเลือดนองถนน ก็คงจะไม่ ทําให้ ประเทศไทยเปลี่ยนไป
มากนัก ดังนั ้นผมจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ไปข้ องแวะกับสถานการณ์การเมืองซึ่งระอุอ้าว
ขึ ้นเรื่อยๆ ผมทําเป็ นไม่ร้ ูไม่ชี ้กับการเคลือ่ นไหวของกลุ่มประท้ วงเพราะมีเหตุผลที่ดี อย่าง
110

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, มหาวิทยาลัยชีวติ , 130.
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น้ อยที่สดุ

ผมก็ยงั อยากก้ าวไปบนเส้ นทางที่เลือกไว้ ซงึ่ อุตส่าห์ลงทุนไปล่วงหน้ าด้ วยการ

ลาออกจากงานประจํา...111

ผู้คนต่างเรียกร้ องให้ เสกสรรค์เข้ าไปช่วยเหลือ เป็ นกําลังหลักให้ กบั การชุมนุมเหมือนเช่นที่
ผ่านมา ในขณะที่เสกสรรค์ก ลับ ไม่เ ห็นด้ วยและไม่ปรารถนาเข้ าไปเกี่ย วข้ อง แต่ก ลับเลือกที่จ ะ
ออกไปใช้ ชีวิตในรูปแบบที่ตนเองต้ องการ ทําให้ ผ้ คู นไม่เข้ าใจกระทัง่ บางส่วนไม่พอใจ
...ครั ้นเวลาผ่านไปแต่ละวันผมก็เริ่ มรู้ สกึ มากขึ ้นเรื่อยๆ ว่าความใฝ่ ฝั นของตัวเองกําลังถูก
คุกคาม... “เราควรไปเยี่ยมพวกที่อดข้ าวประท้ วงบ้ าง” หญิงสาวของผมเอ่ยปากชวน “พี่
ทําไมไม่มาช่วยพวกเราเลย” รุ่นน้ องคนหนึง่ ถามมาจากลานชุมนุมหน้ ารัฐสภา “เดี๋ยวนี ้คุณ
ไม่มีอดุ มการณ์แล้ วใช่มั ้ย” ผู้คนนิรนามจํานวนหนึ่งโทรศัพท์มาต่อว่าที่บ้าน...112

เสกสรรค์แก้ ไขความไม่เข้ าใจและความไม่พอใจที่เ กิดขึน้ ด้ วยการให้ข้อมูลเพิ่ มเติ มถึ ง
เหตุผลที่ไม่เข้ าร่วมการชุมนุม ซึ่งเป็ นทัศนะของผู้ที่ผ่านการต่อสู้เช่นนีม้ าหลายครัง้ ว่าการชุมนุม
ดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็ นไปในสังคมได้ จริ ง อีกทัง้ ยังเสริ มด้ วยความความรู้สึก
ส่วนตัวที่เจ็บปวดจากการเคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมือง และได้ กระทบต่อชีวิตหลายด้ าน
... “ทําไมต้ องเป็ นพี่”...“สาเหตุที่พี่ไม่อยากไปยุ่งกับการประท้ วงครัง้ นี ้ ก็เพราะไม่แน่ใจว่ามัน
จะช่วยให้ อะไรดีขึ ้น เปลีย่ นจากกลุ่มอํานาจนี ้เป็ นกลุม่ อํานาจนั ้นโครงสร้ างการปกครองไม่
เคยเปลีย่ น นโยบายเหมือนกันหมดไม่ว่าเผด็จการหรือประชาธิปไตย อีกอย่างหนึง่ ...” ผม
รู้ สึกตัวเองเสียงสั่นขึน้ เรื่ อยๆ “ชีวิตพี่ลําบากเพราะเรื่ องนีม้ ากแล้ ว พอทีเถอะ คิดดู
สิ พี่นอนกลางดินกินกลางทรายอยู่บนยอดเขา ในขณะที่คนอื่นเริ่ มซือ้ รถคันแรก
พวกเขาซือ้ บ้ านหลังที่สองขณะที่พ่ ถี กู เจ้ าหน้ าที่เอาตัวไปสอบสวน
ทุกวันนีพ้ ่ ีไม่
ต้ องการอะไร แต่ พอจะทําสิ่งที่ตัวเองรั กบ้ างก็มาเรี ยกร้ องกันอีกแล้ ว...113

เมื่อเสกสรรค์ซึ่งผ่านการชุมนุมต่อสู้ทางการเมืองเช่นนีม้ าหลายครัง้ มองว่าการชุมนุมไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองให้ เป็ นไปอย่างที่ต้องการได้ รวมทัง้ ผลกระทบที่ ตนเอง
ได้ รับจากการต่อสู้มาเสมอก็เป็ นเหตุผลเพี ยงพอที่ เสกสรรค์จ ะไม่ปรารถนาเข้ าไปเกี่ ยวข้ องกับ
111

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เพลงเอกภพ, 146.

112

เรื่ องเดียวกัน, 147.

113

เรื่ องเดียวกัน, 149 - 150.
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การต่อสู้อีก และเลือกที่จะ “ปล่อยวาง” การต่อสู้ทางการเมืองแล้ วใช้ ชีวิตอย่างที่ต้องการ ก็เป็ น
การชี ้แจงต่อความไม่เข้ าใจและไม่พอใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ดงั กล่าว
2.2 การแก้ ไขความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับลักษณะนิสัยและการแสดงออก
การแก้ ไขความเข้ าใจผิดที่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับลักษณะนิสยั ส่วนตัว บุคลิก และการแสดงออก
ในโอกาสต่างๆ ของเสกสรรค์นนั ้ เป็ นการแก้ ไขและชี ้แจงความเข้ าใจผิดของสังคมที่มกั จะตีความ
และเข้ าใจไปในเชิงลบ ซึ่งแตกต่างและคลาดเคลื่อนไปจากความเป็ นจริงในมุมของเสกสรรค์ ดังนัน้
เมื่อมีโอกาสได้ กล่าวถึงการแสดงออก ลักษณะนิสยั ด้ านเหล่านันในเรื
้
่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิต
เสกสรรค์จึงชี ้แจงถึงความเป็ นจริงจากมุมมองของตนเอง
ความเข้ าใจผิดเกี่ ยวกับนิสยั และการแสดงออกที่เสกสรรค์ได้ กล่าวชีแ้ จงและแก้ ไขไว้ ใ น
เรื่องเล่า เช่น การคบหาผู้คน การต่อต้ านขัดแย้ งกับสมาชิกในพรรคคอมมิวนิสต์ การแสดงความ
เสียใจต่อการเสียชีวิตของมิตรสหาย เป็ นต้ น
การแก้ไขความเข้าใจผิ ดเกี่ยวกับการคบหาผู้คน เสกสรรค์มีกฎเกณฑ์สําหรับการคบหา
มิตรสหายที่คอ่ นข้ าง “เคร่งครัด” กว่าคนทั่วไป ทําให้ สงั คมมองและเข้ าใจว่าเป็ นคนที่หยิ่งทระนง
และคบหาด้ วยยาก ซึ่งเป็ นความเข้ าใจผิด ดังนันเมื
้ ่อเสกสรรค์ได้ กล่าวถึงมิตรสหายที่ร่วมเดินทาง
จึงได้ แทรกเรื่ องลัก ษณะและกฎเกณฑ์ ใ นการคบหามิตรสหาย พร้ อมกับ ชี แ้ จงแก้ ไข ตอบโต้
ความเข้ าใจผิดประเด็นดังกล่าว
...ในสายตาของคนอื่นเขาอาจจะเป็ นเพียงพ่อค้ าเร่ คนขายเศษเหล็กหรื อคนส่งหนังสือ แต่
สําหรับ ผมคนเหล่านี ค้ ือกัลยาณมิตร เป็ นผู้ชายในความหมายที่สงู ส่ง และเป็ นเพื่ อนที่ผม
พร้ อมทิ ้งลาภยศเพื่อคบหา ผมรู้ ว่าคนในวงการปั ญญาชนจํานวนหนึ่ งมักติฉินนิ นทาว่ า
ผมชอบทําตัวยโสโอหัง คบยาก หรื อไม่ ก็เป็ นคนโดดเดี่ยวโดยลําพัง แต่ ไม่ ว่าพวก
เขาจะครหาผมไว้ เช่ นใดก็ ตาม ข้ อ เท็ จจริ งยั งคงมี อยู่ ว่าผมเป็ นคนมีเพื่อ นและรั ก
เพื่อน เพียงแต่ ว่านิยามคําว่ าเพื่อนของผมออกจะเคร่ งครั ดกว่ าที่ใช้ กันอยู่ท่ วั ไป...114

จากตัวบทจะเห็นว่านอกจากจะนําเสนอลักษณะของเสกสรรค์ที่เป็ นคนรักเพื่อน จริ งใจ
และคบหามิตรสหายโดยไม่คํานึงถึงฐานะทางสังคมแล้ ว ยังได้ ชีแ้ จงแก้ ไขความเข้ าใจผิดที่สงั คม
114

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ทางทากและสายนํา้ เชี่ยว, 26 – 27.
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หรือคนส่วนใหญ่มีตอ่ เสกสรรค์ไว้ ด้วย กล่าวคือ สังคมซึ่งในที่นี ้คือ “คนในวงการปั ญญาชนจํานวน
หนึ่ง” มองเสกสรรค์วา่ เป็ นคนหยิ่งทระนงจนถึงขัน้ “ยโสโอหัง” คบหาด้ วยยากและชอบอยู่ลําพังไม่
เข้ าสังคม ซึ่งเป็ นความเข้ าใจผิด เสกสรรค์จึงแก้ ไขความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนนีด้ ้ วยการให้ เหตุผล
และข้ อมูลเพิ่ มเติม เป็ น “ข้ อเท็จ จริ ง ” ว่าตนเองนัน้ เป็ นคนที่ มีเ พื่ อนและมีสังคม เพี ยงแต่ว่ามี
กฎเกณฑ์ในการเลือกคบหาผู้คนที่เคร่งครัดกว่าคนทั่วไป ซึ่งถึงแม้ ว่าจะถูกมองว่าเป็ นคนที่คบหา
ด้ วยยากแต่มิตรสหายของเสกสรรค์ก็ล้วนจริงใจต่อกัน
นอกจากจะเป็ นการแก้ ไขความเข้ าใจผิดแล้ วก็ยงั เป็ นการตอบโต้ “คนในวงการปั ญญาชน
จํานวนหนึ่ง ” กลับไปด้ วย กล่าวคือ หากเสกสรรค์เป็ นผู้ที่เ คร่ งครัดกับ การเลือกคบหาผู้คน ให้
ความสําคัญกับมิตรภาพที่จ ริ งใจ และมิตรเหล่านัน้ ก็เลือกเฟ้นมาแล้ ว นั่นแปลว่า “ปั ญ ญาชน”
กลุ่มนัน้ ที่ “ติฉิน นิ น ทา” เสกสรรค์ด้ วยประเด็น ดัง กล่าวก็ย่อมมีก ฎเกณฑ์ ก ารคบหาผู้คนและ
ลักษณะของมิตรสหายที่แตกต่างกับเสกสรรค์ คือคบหาผู้คนได้ อย่างง่ายดาย และแม้ จะรู้จักผู้คน
กว้ างขวางแต่อาจไม่มีโอกาสได้ พบกับมิตรที่จริงใจ
การแก้ไขความเข้าใจผิ ดเกี่ยวกับการต่อต้านขัดแย้งกับสมาชิ กในพรรคคอมมิ วนิ สต์ เมื่อ
เสกสรรค์เป็ นนักปฏิวตั ิร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ในป่ า ก็มกั จะขัดแย้ งกับสมาชิกในพรรคอยู่เสมอ
โดยเฉพาะกับกลุม่ ผู้นําหรือผู้ใหญ่ภายในพรรค จนถูกมองว่าเป็ นคนที่ปกครองยากและเป็ นบุคคล
ที่สร้ างความเสียหายให้ แก่สงั คมคอมมิวนิสต์
...ผมถูกนินทาว่าตัวเองเป็ น ‘เด็กของสหายไฟ’ และเมื่อลุงไฟถูกปล่อยข่าวว่าค้ านพรรค ผม
ก็ถกู จัดไว้ ในกลุม่ เดียวกันด้ วย แม้ จะพยายามชีแ้ จงกับผู้คนว่ ามีทัศนะของตัวเองตัง้ แต่
ก่ อนเดินทางมาหน่ วยนีแ้ ล้ ว แต่ ฝ่ายนินทาก็มีเรื่ องว่ าผมอีกจนได้ คือว่ าผมพูดไป
ตามวิสัยเย่ อหยิ่งทะนงตน...115

ในสายตาของพรรคคอมมิวนิ สต์ เสกสรรค์เป็ นทัง้ ผู้ที่ป กครองยาก ขัดแย้ ง คัดค้ านกับ
แนวทางของปฏิบตั ิของพรรคแตกต่างจากสมาชิกคนอื่นๆ แต่เสกสรรค์ก็แก้ ไขความเข้ าใจดังกล่าว
ด้ วยการให้ เหตุผลและข้ อมูลเพิ่มเติมว่ามีความคิดเห็นเป็ นของตนเอง และได้ พยายามแสดงให้
พรรครับทราบมาโดยตลอด นอกจากนันยั
้ งให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็ นไปภายในพรรค
ที่แก่งแย่งชิงดีกนั เอง ไม่จริงใจ และเลือกปฏิบตั ิ
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, เดินป่ าเสาะหาชีวติ จริง, 68.

303

...บรรยากาศในหน่วย 20 นั ้นเต็มไปด้ วยการทะเลาะเบาะแว้ งที่น่าเบื่อกว่านี ้ มีการหวาด
ระแวง และแก่งแย่งชิงดีกนั ในหมู่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานหลายคนที่เป็ นเมียผู้ใหญ่ ในพรรค ความ
รังเกียจเดียดฉันท์ซงึ่ กันและกันดํารงอยู่ทั่วไป ปั ญหาบางอย่างเกิดขึ ้นตั ้งแต่สมัยผมยังไม่
รู้จกั พรรคคอมมิวนิสต์เลย บางอย่างก็หมักเน่าอยู่ในใจผู้คนมาหลายสิบปี ...116

เมื่อนําเสนอความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นกับพรรคคอมมิวนิสต์ เสกสรรค์ก็มกั จะนําเสนอสภาพ
ปั ญหาภายในพรรคไว้ ด้วยเสมอ เป็ นการแก้ ไขความเข้ าใจผิดที่ว่าเป็ นผู้สร้ างความเสียหายให้ กับ
พรรค เป็ น “หญ้ าพิษ” รวมถึงความเย่อหยิ่งทะนงตนด้ วยการชีแ้ จงเหตุผลและให้ ข้อมูลเพิ่มเติม
ทําให้ เห็นว่าสิ่งที่เสกสรรค์แสดงการต่อต้ านขัดแย้ งกับพรรคนัน้ มีเหตุสมควรที่จะกระทํา ซึ่งมิใช่
ความเย่อหยิ่งทะนงตนอย่างที่เข้ าใจกัน
การแก้ไขความเข้าใจผิ ดเกี่ ยวกับการแสดงความเสี ยใจต่อการเสี ย ชี วิตของมิ ตรสหาย
เสกสรรค์ร้องไห้ แสดงความเสียใจในงานศพของนายอัศนี พลจันทร ซึ่งเป็ นบุคคลที่เสกสรรค์เคารพ
และผูก พัน ด้ วย แต่ก ลับ มีผ้ ูไม่เ ข้ าใจการแสดงออกดัง กล่าว อีก ทัง้ เห็ น ว่าเป็ นการกระทํ าที่ ไ ม่
เหมาะสม
... “ทําไมคุณต้ องร้ องไห้ ด้วย”...“ผมทําอะไรผิดหรือ” ผมตอบไปอย่ างงงๆ นึกไม่ ถึงว่ าจะ
มีคําถามทํานองนีใ้ นงานศพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคนที่ผมไม่เคยเห็นหน้ ามาเกือบ 20ปี
“เปล่า แต่ฉนั เห็นว่าไม่น่าจะต้ องแสดงออก มีอะไรควรเก็บไว้ ในใจ” “คุณไม่ ร้ ู หรอกว่ าผม
หลังจากพูดเช่นนั ้นแล้ วผมก็รีบผละออกมานัง่ คนเดียว
กับลุงเคยคุยอะไรกันไว้ บ้าง”
เงียบๆ บุรุษคนไหนก็ตามที่มีเรื่องทุกข์โศกถึงขั ้นร้ องไห้ เขาย่อมไม่มีพนั ธะอันใดหลงเหลือที่
จะต้ องอธิบายนํ ้าตาของตัวเอง ในสถานการณ์ เช่ นนีผ้ ้ ูเข้ าใจย่ อมไม่ ถาม ส่ วนผู้ถามคง
ไม่ มีวันเข้ าใจ...117

จากตัวบทข้ างต้ นเสกสรรค์แสดงความประหลาดใจ ไม่คาดคิดว่าจะได้ รับคําถามเช่น นี ้
พร้ อมกับกล่าวว่าผู้ถามนันย่
้ อมไม่มีทางเข้ าใจสภาวะดังกล่าว นอกจากนันเสกสรรค์
้
ยงั ได้ ให้ ข้อมูล
116

เรื่ องเดียวกัน, 67.
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เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, ห้ วงยามแห่ งความพ่ ายแพ้ , 20 – 21.
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เกี่ยวกับความสัมพันธ์ความผูกพันที่เกิดขึ ้นระหว่างตนเองกับลุงไฟซึ่งได้ ผา่ นเหตุการณ์ตา่ งๆ ในป่ า
ขณะเป็ นนักปฏิวตั ิมาร่วมกัน ดังนันเมื
้ ่อบุคคลที่มีความหมายต่อเสกสรรค์เสียชีวิตจึงถือเป็ นเรื่ อง
ปกติและสมควรที่จะแสดงความเสียใจและความอาลัย การให้ ข้อมูลดังกล่าวเป็ นมุมมองของคนที่
ใกล้ ชิดและมีความสัมพันธ์กบั ลุงไฟ ซึ่งเป็ นเรื่องราวที่ “คนนอก” ไม่ร้ ูและไม่อาจเข้ าใจได้
เสกสรรค์ใช้ เรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตเป็ นสื่อประชาสัมพันธ์ตนเอง นําเสนอความเป็ น
ตนเองในแง่มมุ ต่างๆ ผ่านเรื่องราว เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในชีวิต และขณะเดียวกันก็แก้ ไขความเข้ าใจ
คลาดเคลื่อนหรือความไม่เข้ าใจที่ผ้ คู นและสังคมมีตอ่ เสกสรรค์ ทัง้ ในด้ านเหตุการณ์ สถานการณ์
และด้ านบุคลิก ลักษณะส่วนตัว การแสดงออก ซึ่งเสกสรรค์ไม่มีโอกาสได้ ชีแ้ จงแก้ ไข หรื อยังไม่
สามารถทํ าให้ ผ้ คู นเข้ าใจได้ อย่างถูกต้ อง ดังนัน้ เมื่อได้ กล่าวถึงเรื่ องราวเหล่านัน้ อีกครัง้ จึงแก้ ไข
ความเข้ าใจผิดด้ วยการให้ เหตุผลและข้ อมูลเพิ่มเติม
เมื่อเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตมีลกั ษณะการประชาสัมพันธ์ที่เป็ นการนําเสนอตนเอง
และแก้ ไขความเข้ าใจผิดในประเด็นต่างๆ หากเสกสรรค์สามารถใช้ กลวิธีทางวรรณกรรมและภาษา
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพก็ย่อมจะบรรลุจุดมุ่งหมายของเรื่ องเล่า คือทําให้ สงั คมได้ เข้ าใจและรับ รู้
อัตลักษณ์ได้ สําเร็จ
การประกอบสร้ างและนํ า เสนออัต ลัก ษณ์ ใ นเรื่ อ งเล่ า จากประสบการณ์ ชี วิ ต จะ
ประสบความสําเร็จได้ นนั ้ เสกสรรค์ต้องระดมกลวิธีตา่ งๆ มาใช้ ประกอบกัน เริ่มตังแต่
้ การสร้ างเรื่อง
เล่าให้ สามารถนํ า เสนอเรื่ องราวได้ อย่า งเหมาะสมโดยการเลื อกใช้ องค์ป ระกอบวรรณกรรม
อัน ได้ แ ก่ โครงเรื่ อ ง ฉาก และมุมมองในการเล่า เรื่ อง ตลอดจนการเลือกใช้ ภาษา กลวิธีท าง
วรรณศิลป์ การสร้ างคูต่ รงข้ าม และการอธิบายให้ เหตุผลซึ่งนํามาใช้ ขับเน้ นและตอกยํา้ อัตลักษณ์
ที่ปรากฏในเรื่ องเล่า สร้ างความชอบธรรมให้ ก ารกระทําต่างๆ ที่นํ าเสนอ และป้ องกัน ไม่ใ ห้ เกิ ด
ทัศนคติเชิงลบแก่เ สกสรรค์ เมื่อเรื่ องเล่าจากประสบการณ์ ชีวิตพร้ อมสําหรับ การประกอบสร้ าง
อัตลักษณ์ ดังนัน้ เรื่ องเล่าก็จ ะมีสถานะเป็ นสื่อประชาสัมพันธ์ตนเองของเสกสรรค์ มีบ ทบาทใน
การแก้ ไขความเข้ า ใจผิ ด หรื อความไม่เ ข้ า ใจที่ สังคมมีต่อ เสกสรรค์ และนํ าเสนออัตลัก ษณ์ ที่
เสกสรรค์ต้องการให้ สงั คมรับรู้ได้ อย่างถูกต้ องตรงกัน

บทที่ 6
สรุป อภิปรายผลการศึกษา และข้ อเสนอแนะ
1. สรุปผลการศึกษา
วิทยานิพนธ์เรื่ อง “การประกอบสร้ างอัตลักษณ์ของนักเขีย น: กรณี ศึกษาเรื่ องเล่าจาก
ประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล” มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ที่
ประกอบสร้ างและนําเสนอผ่านภาพตัวแทนในเรื่ องเล่า โดยมุ่งประเด็นไปที่การศึกษาอัตลักษณ์
ด้ านต่างๆ ที่ปรากฏในเรื่องเล่า และกลวิธีที่ใช้ ในการประกอบสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์ดงั กล่าว
โดยผู้วิจยั ได้ นําแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ ภาพตัวแทน และเรื่องเล่ามาประยุกต์เพื่อใช้ เป็ นแนวทางใน
การศึกษา
เรื่องราวที่เสกสรรค์เลือกมานําเสนอในเรื่ องเล่าจากประสบการณ์ ชีวิตนับว่าเป็ นวัตถุดิบ
สําคัญที่ใ ช้ ในการประกอบสร้ างอัตลัก ษณ์ใ ห้ ตนเอง โดยเนื อ้ หาดังกล่าวทําให้ เ ห็น “ชีวิต” และ
ความเป็ นเสกสรรค์ในหลากหลายด้ าน เนื่องจากเป็ นการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของตนเองใน
แง่มมุ ต่างๆ เหตุการณ์ที่ได้ ประสบมา ตลอดจนประเด็นทางความคิดที่สืบเนื่องจากเหตุการณ์นนั ้
เนื ้อหาเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตทัง้ 11 เล่มของเสกสรรค์ สามารถจัดกลุม่ ได้ 5 ประเภท
กลุ่มที่ 1 ประวัติ เรื่องราวชีวติ ของตนเอง เป็ นเนื ้อหาเกี่ยวกับประวัติชีวิตของเสกสรรค์
ในแต่ละช่ว ง เหตุก ารณ์ สํา คัญ ในชี วิต ที่ มี ส่ว นหล่อหลอมลัก ษณะ ความคิด พฤติก รรมของ
เสกสรรค์ ตลอดจนเป็ นจุด เปลี่ ย นของชี วิต เป็ นการถ่ายทอดเรื่ อ งราวประวัติ ชี วิต วัย เด็ก กับ
ครอบครัว ชีวิตในมหาวิทยาลัย ชีวิตการเป็ นนักปฏิวตั ิในป่ า และชีวิตหลังออกจากป่ ามามอบตัว
เนื ้อหากลุ่มนีม้ กั ปรากฏในเรื่ องเล่าช่วงแรก คือในเรื่ องเล่ามหาวิทยาลัยชีวิตและเดินป่ าเสาะหา
ชีวิตจริง
กลุ่ มที่ 2 บั น ทึก การเดิ น ทางและการใช้ ชี วิต กลางแจ้ ง เป็ นเนื อ้ หาเกี่ ย วกั บ
ประสบการณ์การเดินทางทังการเดิ
้
นทางทํากิจกรรมกลางแจ้ ง คือ การเข้ าป่ า การล่องทะเล และ
การเดิ น ทางท่ องเที่ ย วต่า งแดน โดยให้ รายละเอี ย ดด้ า นต่ า งๆ อาทิ สิ่ งที่ ไ ด้ พ บเห็น ระหว่า ง
การเดินทาง วัฒนธรรม เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับสถานที่แห่งนัน้ รวมไปถึงการครุ่นคิดเกี่ยวกับชีวิต
ความรู้สึก ที่ มีต่อประเด็น ต่างๆ ซึ่งเป็ นห้ วงอารมณ์และความคิดที่เ กิ ดขึน้ ระหว่างการเดิน ทาง
305

306

เนื อ้ หากลุ่มนีม้ ัก ปรากฏในเรื่ องเล่าช่วงกลาง ได้ แก่ เร่ ร่อนหาปลา เพลงเอกภพ ทางทากและ
สายนํ ้าเชี่ยว และวิหารที่วา่ งเปล่า
กลุ่มที่ 3 ทัศนะต่ อประเด็นต่ างๆ เป็ นเนือ้ หาเกี่ยวกับข้ อมูล ทัศนะ ความคิดเห็นของ
เสกสรรค์ที่มีตอ่ ประเด็นต่างๆ เช่น ประเด็นเกี่ยวกับธรรมชาติ งานศิลปะ สังคมการเมือง เป็ นต้ น
โดยที่มิได้ เกิดขึ ้นสืบเนื่องจากการเดินทาง แต่เป็ นการมุ่งเสนอความคิดดังกล่าวเพียงอย่างเดียว
เนื อ้ หากลุ่มนี ป้ รากฏค่อนข้ างกระจัดกระจายและมีจํ านวนไม่มากนัก ปรากฏในเรื่ องเล่าเพลง
เอกภพ ทางทากและสายนํ ้าเชี่ยว ห้ วงยามแห่งความพ่ายแพ้ วิหารที่วา่ งเปล่า และวันที่ถอดหมวก
กลุ่มที่ 4 การทบทวน วิเคราะห์ และอธิบายตนเอง เนื ้อหากล่าวถึงมุมมองความคิดที่
เสกสรรค์มีตอ่ ตนเอง ซึ่งเกิดจากการพิจารณา ทบทวนความคิด การกระทํา และผลของการกระทํา
ที่เกิดขึ ้นกับชีวิตที่ผา่ นมา นําเสนอให้ เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างตนเองในอดีตกับปั จจุบัน
เนื ้อหากลุม่ นี ้ปรากฏบ้ างเล็กน้ อยในเรื่องเล่าวิหารที่ว่างเปล่า และปรากฏเป็ นจํานวนมากในเรื่ อง
เล่าช่วงท้ าย คือ ผ่านพ้ นจึงค้ นพบและวันที่ถอดหมวก
กลุ่มที่ 5 ประเด็นเกี่ยวกับชีวติ ปรัชญา และจิตวิญญาณ เป็ นการนําเสนอความคิดที่
ผ่านการกลัน่ กรองมาแล้ วจากการพิจารณาประสบการณ์ในอดีตและการครุ่นคิดเกี่ยวกับชีวิต โดย
มักเปรียบเทียบเชื่อมโยงกับสรรพสิ่งในธรรมชาติ และใช้ การเดินทางเป็ นโอกาสในการพิจารณา
เพื่ อนํ าไปสู่ความเข้ าใจชี วิต ประเด็น ความคิดที่ นํ าเสนอ ได้ แ ก่ การเดิน ทางทํ าให้ เ ข้ าใจชี วิ ต
การปล่อยวาง ยอมรับ และอยู่กับ ปั จจุบัน ความเป็ นหนึ่งเดีย วและความสัมพัน ธ์ของสรรพสิ่ง
อิสรภาพในตนเอง ความสุขทุกข์ในชีวิต การเกิดดับของสรรพสิ่ง และความไม่เที่ยงแท้ เนือ้ หากลุ่ม
นี ้ปรากฏเป็ นจํานวนมากในเรื่ องเล่าช่วงท้ าย คือ ผ่านพบไม่ผกู พัน วันที่ถอดหมวก และบุตรธิดา
แห่งดวงดาว
เมื่อพิจารณาเนื ้อหาเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตทัง้ 5 กลุม่ ตามลําดับการสร้ างเรื่ องเล่า
ก่อน – หลังก็จะเห็นถึงพัฒนาการของเนื ้อหา ซึ่งสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 ช่วง คือ ช่ วงที่ 1 ชีวิตที่เป็ น
ทุกข์ ช่ วงที่ 2 การปลีกตัวจากสังคมออกเดินทาง และช่ วงที่ 3 การเข้ าใจตนเอง ชีวิต และสัจธรรม
เนื ้อหาในเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตเป็ นการถ่ายทอดเรื่ องราวที่เกี่ยวพันกับชีวิตของ
เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล ไม่ว่าจะเป็ นประวัติชีวิตในช่วงวัยต่างๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น ความคิดเห็น
และความรู้สกึ ที่มีตอ่ ชีวิตหรือประเด็นที่เกี่ยวพันกับตนเอง เรียกได้ วา่ เป็ นการนําเสนอประสบการณ์
ชีวิตและประสบการณ์ ท างความคิด กล่าวคือ ประสบการณ์ ชี วิตนัน้ เป็ นเรื่ องราวที่ เ กิ ดขึน้ กับ
เสกสรรค์โดยตรง ขณะที่ประสบการณ์ทางความคิดจะเป็ นทัศนะ แง่มมุ ความคิดของเสกสรรค์ที่
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เกิดขึ ้นจากการขบคิด ใคร่ครวญประสบการณ์ทางตรงที่เกิดขึ ้นกับตนเอง รวมทังการคิ
้
ดใคร่ครวญ
ประสบการณ์ทางอ้ อมซึ่งได้ แก่เรื่องราวที่ได้ รับฟั งหรือได้ อา่ นมา เมื่อเนื ้อหาที่นําเสนอเป็ นเรื่ องราว
ที่เกี่ยวกับชีวิตของเสกสรรค์ในหลากหลายแง่มมุ ดังนัน้ เนือ้ หาเรื่ องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตจึง
เป็ นวัตถุดิบสําคัญที่จ ะทํ าให้ เ ห็น ภาพตัวแทนซึ่งเป็ นภาพแทนของเสกสรรค์ อันจะทํ าให้ ผ้ อู ่าน
รับรู้อตั ลักษณ์ คือ สามารถรับรู้และบอกได้ วา่ “เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล” เป็ นใคร มีลกั ษณะเช่นใด
เหมือนหรือแตกต่างจากผู้อื่นอย่างไร
เรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตเป็ นการนําเรื่ องราว เหตุการณ์ที่สําคัญแต่ละช่วงของชีวิต
มานําเสนอ อัตลักษณ์ของเสกสรรค์ที่ปรากฏในเรื่องเล่าจึงสามารถพิจารณาได้ เป็ น 4 ช่วงของชีวิต
ตามวัยและสถานะบทบาทของเสกสรรค์ในสังคม ได้ แก่ อัตลักษณ์ในวัยเด็ก อัตลักษณ์ในวัยหนุ่ม
อัตลักษณ์ในวัยกลางคน และอัตลักษณ์ในวัยชรา ทําให้ รับรู้ความเป็ น “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” ทุก
แง่มมุ ของชีวิตในด้ านที่เสกสรรค์ต้องการให้ รับรู้
อัตลักษณ์ ของเสกสรรค์ ในวัยเด็ก เป็ นช่วงที่เสกสรรค์อาศัยอยู่กับครอบครัวที่บ้านเกิด
ในต่างจังหวัด ในช่วงนี เ้ สกสรรค์นําเสนออัตลักษณ์ 2 ด้ าน ได้ แก่ คนยากไร้ และคนรัก ความ
ถูกต้ อง กฎ กติกา
อั ต ลั กษณ์ ของเสกสรรค์ ในวั ย หนุ่ ม เป็ นช่ ว งที่ เสกสรรค์ เ ข้ ามาใช้ ชี วิ ต ใน
กรุ งเทพมหานคร เป็ นนักศึก ษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ ย วข้ องกับการต่อสู้ทางการเมือง
จนกระทัง่ ผันตนเองเป็ นนักรบในป่ ากับพรรคคอมมิวนิสต์ ในช่วงนีเ้ สกสรรค์นําเสนออัตลักษณ์ ไว้
10 ด้ าน ได้ แก่ คนขัดแย้ งกับผู้คนและสังคม นักรบป่ าคนอยู่ป่า คนสนใจปั ญหาสังคม การเมือง
การปกครอง ผู้นํา คนยึดมัน่ ในอัตตา คนแปลกแยก ผู้ชายทั่วไป คนรักศักดิ ์ ศรี คนยากไร้ และคน
รักความถูกต้ อง กฎ กติกา
อัต ลั กษณ์ ของเสกสรรค์ ในวัย กลางคน เป็ นช่วงหลังจากที่เ สกสรรค์ยุติบ ทบาทนัก
ปฏิวตั ิ และกลับมาดําเนินชีวิตในสังคมเมืองอีกครัง้ ในช่วงนีเ้ สกสรรค์นําเสนออัตลักษณ์ 10 ด้ าน
ได้ แก่ คนมีบาดแผลเจ็บปวด คนใช้ ชีวิตกลางแจ้ งนักเดินทาง คนยึดติดและโหยหาอดีต คนแปลก
แยก นักสู้ นักแสวงหาความหมาย คนให้ ความสําคัญกับมิตรภาพ คนแพ้ ผู้ชายทัว่ ไป และผู้นํา
อัตลัก ษณ์ ของเสกสรรค์ ในวัยชรา เป็ นช่วงที่เ สกสรรค์เข้ าใจชีวิต เข้ าใจตนเอง และ
ดําเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายในสังคม ในช่วงนี ้เสกสรรค์นําเสนออัตลักษณ์ 4 ด้ าน ได้ แก่ นักคิดทาง
จิตวิญญาณ คนเข้ าใจตนเอง คนปล่อยวาง และชายชรา
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การพิจารณาอัตลักษณ์ทงั ้ 4 ช่วงวัยนอกจากจะเห็นถึงพัฒนาการอัตลักษณ์แล้ ว ยังเห็นถึง
ความเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ด้วย โดยอัตลักษณ์ของเสกสรรค์จะเกิดขึ ้นและดํารงอยู่
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หากเมื่อมีอัตลัก ษณ์ ใ หม่เ กิ ดขึน้ มาแทนที่ อัตลัก ษณ์ เ ก่าที่ เ สกสรรค์ไม่
ต้ องการยึดโยงด้ วยแล้ วก็จะไม่ปรากฏอีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ดงั กล่าวเกิดขึ ้นได้ จาก
การเปลี่ยนแปลงของวัยและบริบทของสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่นนัน้ แล้ วอัตลักษณ์ที่
เกิดขึ ้นใหม่นี ้จึงอาจแตกต่างอย่างตรงกันข้ ามกับอัตลักษณ์เดิมได้
ความเลื่อนไหลของอัตลักษณ์เสกสรรค์ที่ปรากฏในเรื่ องเล่ามีด้วยกัน 6 ลักษณะ คือ คน
สนใจและเข้ าไปเกี่ย วข้ องกับการต่อสู้ทางการเมือง – คนไม่ต้องการเกี่ย วข้ องกับ การต่อสู้ท าง
การเมือง คนไม่ยอมคน ยึดมัน่ ในอัตตา – คนประนี ประนอม ยอมทํ าตามข้ อเรี ยกร้ องของผู้อื่น
คนโหดเหีย้ ม – คนเมตตาต่อชีวิต คนแข็งแกร่งไม่ยอมแพ้ – คนชราร่างกายอ่อนแอ คนไม่เข้ าใจ
ชีวิต – คนเข้ าใจชีวิต และคนยึดติดโหยหาอดีต – คนปล่อยวางและยอมรับปั จจุบนั
อัตลักษณ์ที่เกิดขึ ้นจากภาพตัวแทนในเรื่องเล่าทัง้ 4 ช่วงของชีวิต ล้ วนแต่ผ่านการคัดสรร
และเลือกมานําเสนอว่าเสกสรรค์นนต้
ั ้ องการเปิ ดเผยและถ่ายทอดเรื่ องราวใดเพื่อให้ ผ้ อู ่านได้ รับรู้
เกี่ ย วกับ ตนเอง โดยระดมกลวิธี ต่า งๆ มาใช้ ในเรื่ อ งเล่า เพื่ อ ให้ สามารถประกอบสร้ างและ
นําเสนออัตลักษณ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ กลวิธีดงั กล่าวประกอบด้ วยการใช้
องค์ประกอบวรรณกรรม การใช้ ภาษา การใช้ กลวิธีวรรณศิลป์ การสร้ างคูต่ รงข้ าม และการอธิบาย
ให้ เหตุผล
การใช้ องค์ ประกอบวรรณกรรม เสกสรรค์เลือกใช้ องค์ประกอบทางวรรณกรรมมาใช้
สร้ างเรื่ องเล่าเพื่ อทําให้ ผ้ อู ่านสามารถรับรู้ เรื่ องราวที่ นํ าเสนอได้ อย่างมีระบบ ขับเน้ น อารมณ์
ความรู้สกึ และการกระทําของเสกสรรค์ในเหตุการณ์ต่างๆ และรับรู้เรื่ องราวเกี่ยวกับเสกสรรค์ได้
อย่างรอบด้ าน เมื่อเรื่องเล่าถูกสร้ างและนําเสนอออกมาได้ อย่างสมบูรณ์และเอื ้อต่อการประกอบ
สร้ างอัตลักษณ์เช่นนี ้ ย่อมจะส่งผลให้ อตั ลักษณ์จากเหตุการณ์ตา่ งๆ ปรากฏได้ อย่างชัดเจนและมี
นํ า้ หนักมากยิ่ งขึน้ องค์ ประกอบทางวรรณกรรมที่ มีบ ทบาทสําคัญ ต่อ การประกอบสร้ างและ
นําเสนออัตลักษณ์ คือ โครงเรื่อง ฉาก และมุมมองในการเล่าเรื่อง
เสกสรรค์เลือกใช้ โครงเรื่อง 3 ประเภทสําหรับนําเสนอเรื่องเล่า ประเภทแรก คือ โครงเรื่ อง
ของเรื่องเล่าที่มีเหตุการณ์ ซึ่งประกอบด้ วยการเล่าเรื่องตามลําดับเวลา และการเล่าเรื่องสลับลําดับ
เวลา ประเภทที่ 2 คือ โครงเรื่ องของเรื่ องเล่าที่มีแต่ความคิดคํานึง ประกอบด้ วยการนําเสนอ
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ความคิดโดยไม่เปรี ยบเที ยบ การนําเสนอความคิดโดยเชื่ อมโยงกับธรรมชาติ และการนํ าเสนอ
ความคิดจากการวิเคราะห์วรรณกรรมของตนเอง และประเภทที่ 3 คือ โครงเรื่องของเรื่องเล่าที่มีทงั ้
เหตุการณ์และความคิด
ฉากที่เสกสรรค์เลือกมาใช้ นําเสนอเรื่องราว มี 2 ประเภท ประเภทแรก คือ ฉากสังคม/เมือง
ประกอบด้ วยฉากสังคมชนบท ฉากสังคมกรุงเทพมหานคร ฉากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉาก
บ้ านของเสกสรรค์ และฉากเมืองในต่างประเทศ ขณะที่ ฉากประเภทที่ 2 คือ ฉากธรรมชาติ
ประกอบด้ วยฉากป่ า ฉากทะเล/บึงนํ ้า และฉากสรรพสิ่งในธรรมชาติ
ผู้เล่าเรื่อง ตัวละคร และมุมมองในการเล่าเรื่องที่เสกสรรค์นํามาใช้ ล้วนมีความสัมพันธ์และ
เกี่ยวข้ องกัน กล่าวคือ เนื่องจากเรื่ องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตนัน้ เป็ นการนําเสนอเรื่ องราวชีวิต
ของเสกสรรค์เองในลักษณะอัตชี วประวัติ ดังนัน้ ผู้เล่าเรื่ องและตัวละครหลักของเรื่ องเล่าจึงเป็ น
บุคคลเดีย วกัน คือ “เสกสรรค์ ประเสริ ฐ กุล ” ขณะที่ มุมมองในการเล่าเรื่ องก็เ ป็ นมุมมองของ
เสกสรรค์ซึ่งเป็ นมุมมองของคนใน อันมีผลให้ สามารถนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองได้ อย่างรอบ
ด้ าน ทังในแง่
้
ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น ความคิด และอารมณ์ความรู้สกึ ของเสกสรรค์
การใช้ ภาษา เสกสรรค์เลือกถ้ อยคําภาษามาใช้ ร้อยเรียงเรื่องเล่าเพื่อให้ สามารถประกอบ
สร้ างและนํ าเสนออัตลักษณ์ของตนเองได้ อย่างสมบูรณ์ ทัง้ การขับ เน้ นอัตลักษณ์ใ ห้ เ กิดความ
ชัดเจน และการป้องกันไม่ให้ เกิดภาพด้ านลบแก่ตนเอง กล่าวคือ บทบาทในการขับเน้ นอัตลักษณ์
นันเกิ
้ ดจากการเลือกถ้ อยคําที่มีความหมายรุนแรง คําที่ทําให้ เห็นภาพหรื อมีความหมายแฝงมา
เพิ่มนํ ้าหนักทางความหมายให้ กบั เรื่องราวที่นําเสนอ ส่วนบทบาทในการป้องกันไม่ให้ เกิดภาพด้ าน
ลบนันเกิ
้ ดจากการใช้ ภาษาสร้ างความชอบธรรมให้ การกระทําของตนเอง ด้ วยการใช้ คําว่า “ต้ อง”
ทําให้ การกระทํากลายเป็ นภาวะจําเป็ น รวมถึงการใช้ ภาษาเชิงบวกสําหรับอธิบายการกระทําของ
ตนเองด้ วย
การใช้ กลวิธีวรรณศิลป์ เสกสรรค์นําวรรณศิลป์ซึ่งเป็ นการใช้ ภาษาสร้ างจินตภาพและ
อารมณ์ความรู้สึกมาสร้ างและขับเน้ นอัตลักษณ์ที่ปรากฏผ่านภาพตัวแทนให้ มีความชัดเจนและ
เด่นชัด วรรณศิลป์ที่มีบทบาทต่อการประกอบสร้ างและขับเน้ นอัตลักษณ์ ได้ แก่ การใช้ ภาพพจน์
ซึ่งประกอบด้ วยอุปมา อุปลักษณ์ อติพจน์ อุปมานิทศั น์ และการใช้ นํ ้าเสียง
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การสร้ างคู่ ต รงข้ า ม นอกจากจะใช้ ว รรณศิ ลป์ ขับ เน้ นให้ อัต ลัก ษณ์ เ ด่น ชัด ขึน้ แล้ ว
เสกสรรค์ยงั ใช้ คตู่ รงข้ ามเข้ ามาช่วยในการประกอบสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์ด้วย คู่ตรงข้ ามใน
เรื่องเล่ามีบทบาท 2 ประการ คือ การขับเน้ นอัตลักษณ์ที่นําเสนอ และการสร้ างความชอบธรรมให้
การกระทําของเสกสรรค์ คูต่ รงข้ ามที่ปรากฏในเรื่องเล่านันมั
้ กเป็ นสองขัวที
้ ่ตรงข้ ามกันในลักษณะ
“ขัวดี
้ – ขัวไม่
้ ดี” เสกสรรค์ก็จะสังกัดตนเองไว้ กับขัวที
้ ่ดีซึ่งเป็ นด้ านที่สงั คมยอมรับและให้ คณ
ุ ค่า
มากกว่าอีกด้ าน ขณะที่คขู่ ดั แย้ งก็จะกลายเป็ นขัวที
้ ่ไม่ดีไปโดยปริ ยาย จึงเป็ นการสร้ างความชอบ
ธรรมให้ แก่การกระทําของเสกสรรค์ เมื่อผู้อ่านไม่เกิดคําถามหรื อทัศนคติเชิงลบต่อเสกสรรค์ก็จะ
รับรู้และยอมรับอัตลักษณ์ที่นําเสนอจากการกระทําในเหตุการณ์นนได้
ั ้ อย่างเต็มที่และสมบูรณ์
การอธิบายและให้ เหตุผล เสกสรรค์อธิบายและให้ เหตุผลขณะที่ นําเสนออัตลักษณ์ไว้
ด้ วย เป็ นการให้ รายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและเหตุผลของการกระทํา กล่าวได้ ว่าเป็ นการอธิบาย
ตนเอง ส่งผลให้ เกิดความชอบธรรมแก่การกระทําของเสกสรรค์ ผู้อ่านสามารถยอมรับการกระทํา
เหล่านันได้
้ อย่างไร้ ข้อกังขาหรือไม่เกิดข้ อโต้ แย้ ง และไม่ก่อให้ เกิดทัศนคติเชิงลบต่อเสกสรรค์ด้วย
เหตุผลที่เสกสรรค์นํามาใช้ อธิบาย ได้ แก่ การทําเพื่อความอยู่รอด การทําเพราะสถานการณ์บังคับ
และการทําเพื่อความถูกต้ อง
เมื่อเสกสรรค์สามารถนําองค์ประกอบต่างๆ ทังองค์
้ ประกอบทางวรรณกรรมและภาษามา
สร้ างเรื่ องเล่าจากประสบการณ์ชี วิตที่เ อื ้อต่อการสร้ างและนําเสนออัตลัก ษณ์ ได้ อย่างสมบูรณ์
ขณะเดียวกันก็ใช้ กลวิธีทางวรรณศิลป์ คูต่ รงข้ าม และการอธิบายให้ เหตุผล มาขับเน้ นให้ อตั ลักษณ์
โดดเด่น ชัดเจน และเกิดความชอบธรรม ไร้ ข้อกังขา ตลอดจนป้ องกันทัศนคติเ ชิงลบที่ อาจเกิ ด
ขึน้ กับ เสกสรรค์ เรื่ อ งเล่า จากประสบการณ์ ชี วิ ต ของเสกสรรค์ จึ ง มี ส ถานะเป็ นสื่ อ ในการ
ประชาสัมพันธ์ตนเอง คือ เป็ นการสร้ างความเข้ าใจให้ ผ้ อู า่ นและสังคมได้ รับรู้และเข้ าใจอัตลักษณ์
ของเสกสรรค์อย่างถูกต้ องตรงกัน ขณะเดียวกันเสกสรรค์ก็ใช้ เรื่องเล่าป้องกันและแก้ ไขความเข้ าใจ
ผิดที่สงั คมส่วนใหญ่มีต่อตนเอง ได้ แก่ การแก้ ไขความเข้ าใจผิดเกี่ย วกับเหตุการณ์สถานการณ์
และการแก้ ไขความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับลักษณะนิสยั และการแสดงออก
เรื่ องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริ ฐกุลเป็ นการนํ าเรื่ องราวชีวิตด้ าน
ต่างๆ ของตนเองมานําเสนอ โดยเลือกเฉพาะเพียงบางด้ านเท่าที่ตนเองต้ องการให้ ผ้ อู ื่นได้ รับรู้ จาก
เนื ้อหาที่นําเสนอในเรื่ องเล่าทําให้ เห็นภาพตัวแทนซึ่งเป็ นภาพจําลองของเสกสรรค์ในบริ บทและ
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เหตุการณ์ตา่ งๆ ฉายภาพ “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” ให้ สงั คมได้ รับรู้วา่ เป็ นใคร มีลกั ษณะอย่างไร มี
ความคิดและการแสดงออกภายใต้ บริ บทและสถานการณ์ ต่างๆ อย่างไร โดยภาพตัวแทนที่ถูก
นํามาเสนอในเรื่องเล่านันก็
้ เป็ นเพียงบางส่วนเสี ้ยวของชีวิตเสกสรรค์ แต่นํามาเสนอให้ เสมือนว่าคือ
สิ่งที่เสกสรรค์เป็ นทังหมดทุ
้
กด้ าน และใช้ กลวิธีต่างๆ มาสร้ างและขับเน้ นให้ ภาพตัวแทนเหล่านัน้
ปรากฏได้ อย่างชัดเจน ไม่วา่ จะเป็ นการเลือกใช้ องค์ประกอบทางวรรณกรรม การใช้ ภาษาร้ อยเรี ยง
เรื่องราว การใช้ วรรณศิลป์ การสร้ างคู่ตรงข้ าม และการอธิบายให้ เหตุผล ซึ่งจากภาพตัวแทนใน
เรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตที่เป็ นการจําลองภาพของเสกสรรค์นนก็
ั ้ ย่อมทําให้ เห็นถึงอัตลักษณ์
เสกสรรค์ซึ่งเป็ นการให้ นิยามแก่ตนเอง
เช่นนันแล้
้ วอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลในเรื่ องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตจึงเป็ น
การประกอบสร้ าง เลือกนําเสนอเฉพาะบางด้ านเท่าที่ต้องการให้ สงั คมได้ รับรู้ เกี่ยวกับตนเอง โดย
ใช้ วรรณกรรมเป็ นพื น้ ที่สําหรับประกอบสร้ าง ใช้ ก ลวิธีท างภาษาและวรรณศิลป์เป็ นเครื่ องมือ
เพื่อให้ บรรลุผลสําเร็จ
2. อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาการประกอบสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์ของเสกสรรค์ ประเสริ ฐกุลในเรื่ อง
เล่าจากประสบการณ์ ชี วิต ผลการศึกษาที่ ได้ เ ป็ นเครื่ องยื น ยัน และแสดงให้ เห็นถึงบทบาทของ
วรรณกรรมที่ มีต่อ การสร้ างอัตลักษณ์ของปั จ เจกบุคคลใน 3 ประเด็น ด้ วยกัน คือ วรรณกรรมมี
อํ า นาจสร้ างอัต ลัก ษณ์ วรรณกรรมมี อํ า นาจกลบฝั งอัต ลัก ษณ์ และวรรณกรรมมี อํ า นาจ
ประนีประนอมอัตลักษณ์
ประเด็นที่ 1 วรรณกรรมมีอาํ นาจสร้ างอัตลักษณ์ เรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตทําให้
เห็นอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ในหลากหลายด้ าน เป็ นการให้ นิยามตนเองว่า “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล”
คือใคร แสดงความเป็ นตนเองออกมาอย่างไร เป็ นอัต ลักษณ์ในระดับปั จเจกบุคคลที่เกิดขึ ้นจาก
การพิจารณาตนเองเมื่อมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นในบริบทและเหตุการณ์ตา่ งๆ และถ่ายทอดออกมาให้
สังคมรับรู้ เข้ าใจตรงกัน ขณะเดีย วกันก็เ ป็ นการแก้ ไขความเข้ าใจผิดที่สังคมมีต่อเสกสรรค์ไป
พร้ อมๆ กับที่นําเสนออัตลักษณ์ของตนเอง
เสกสรรค์สร้ างและนําเสนออัตลักษณ์ผ่านภาพตัวแทนในเรื่ องเล่าจากประสบการณ์ชีวิต
ใช้ ภาพตัวแทนซึ่งเป็ นการจําลองตนเองในแง่มมุ ต่างๆ เลือกเฉพาะบางด้ านมานําเสนอเพื่อทําให้
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เห็นความเป็ นเสกสรรค์ในด้ านที่ต้องการให้ สงั คมได้ รับรู้ ภาพตัวแทนในเรื่ องเล่าจึงเป็ นการสร้ าง
และนําเสนออย่างมีจดุ มุง่ หมายเพื่อทําให้ เห็นอัตลักษณ์ของเสกสรรค์
อัตลักษณ์ของเสกสรรค์สร้ างขึ ้นจากวัตถุดิบสําคัญ คือ เนือ้ หาเรื่ องเล่าจากประสบการณ์
ชีวิต กล่าวคือเรื่องเล่าเป็ นเรื่ องราวที่เสกสรรค์ประสบมาด้ วยตนเอง ทัง้ ประสบการณ์ชีวิตซึ่งเป็ น
เรื่องราวที่เกิดขึ ้นกับตนเองโดยตรง และประสบการณ์ทางความคิดซึ่งเป็ นแง่มมุ ความคิดที่เกิดจาก
การทบทวน ขบคิด ใคร่ครวญประสบการณ์ที่เกิดขึ ้น เมื่อเนือ้ หาเรื่ องเล่าเป็ นการนําชีวิตจริ งของ
ตนเองมาถ่ายทอด จึงย่อมทําให้ เห็นอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ภายใต้ บริบทและเหตุการณ์ตา่ งๆ ได้
นอกจากจะใช้ เนื ้อหาเป็ นวัตถุดิบสําคัญสําหรับสร้ างอัตลักษณ์แล้ ว ภาษาและวรรณศิลป์
ที่ร้อยเรียงเรื่องเล่าก็เป็ นเครื่องมือหลักที่ทําให้ อตั ลักษณ์เป็ นที่ปรากฏได้ อีกทังขั
้ บเน้ นให้ อตั ลักษณ์
ในเรื่องเล่ามีนํ ้าหนักและชัดเจนยิ่งขึ ้น
เมื่อพิ จารณาและประมวลอัตลัก ษณ์ ที่สร้ างขึน้ ผ่านภาพตัวแทนในเรื่ องเล่า ก็พ บว่ามี
ความสอดคล้ องและสัมพันธ์ กับอัตลัก ษณ์ใ นสังคมจริ งของเสกสรรค์ กล่าวคือ ในเรื่ องเล่าจาก
ประสบการณ์ชีวิตเสกสรรค์ได้ นําเสนออัตลักษณ์ “คนที่เรี ยนรู้จากความผิ ดพลาดและเจ็บปวด คิ ด
ทบทวนใคร่ ครวญจนผ่านพ้นจากห้วงทุกข์ และในที่สุดก็เ ป็ นคนเข้าใจชี วิตและเป็ นนักคิ ดที่ใ ห้
ความสําคัญกับจิ ตวิ ญญาณ” ขณะที่อตั ลักษณ์ในสังคมจริง คือ นักคิดทางปั ญญา นักเขียนศิลปิ น
แห่งชาติ ซึ่งมีความสอดคล้ องและเป็ นไปในทํานองเดียวกัน ดังนัน้ นอกจากเรื่องเล่าจะเป็ นพื ้นที่ให้
เสกสรรค์ประกอบสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์แล้ ว อัตลักษณ์ในเรื่ องเล่ายังตอกยํา้ อัต ลักษณ์ใน
สังคมจริงของตนเองด้ วย
เรื่ องเล่า จากประสบการณ์ ชี วิ ต ของเสกสรรค์ ประเสริ ฐ กุล จึ งมี ลัก ษณะของการใช้
วรรณกรรมเป็ นสื่อประชาสัมพันธ์ตนเอง สร้ างและนําเสนออัตลักษณ์ให้ สงั คมได้ รับรู้และเข้ าใจ
อัตลักษณ์ ของเสกสรรค์อย่างถูกต้ องตรงกัน เท่ากับแสดงให้ เ ห็นว่า วรรณกรรมมีอํานาจในการ
สร้ างอัตลักษณ์ เป็ นพื ้นที่ให้ นกั เขียนได้ ประกอบสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์อย่างที่ตนเองต้ องการ
โดยใช้ ภาษาและวรรณศิลป์เป็ นเครื่องมือ
ประเด็นที่ 2 วรรณกรรมมีอํา นาจกลบฝั งอัต ลักษณ์ จะเห็น ว่าในการเปลี่ยนแปลง
อัตลักษณ์ของเสกสรรค์ นอกจากจะสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์ที่ตนเองต้ องการให้ สงั คมรับรู้ใน
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เรื่ องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตแล้ ว ยังใช้ เรื่ องเล่ากลบฝั งอัตลักษณ์ เดิมเพื่อให้ อตั ลัก ษณ์ใหม่ที่
นําเสนอนันเป็
้ นที่รับรู้ได้ อย่างสมบูรณ์และชัดเจน
เสกสรรค์ ใ ช้ เ รื่ องเล่าเป็ นพื น้ ที่ สําหรับ เปลี่ย นแปลงและแทนที่ อัตลัก ษณ์ นัก ต่อ สู้ ทาง
การเมืองด้ วยอัตลักษณ์นกั คิดทางปั ญญา
ในอดี ต สัง คมต่า งรั บ รู้ “เสกสรรค์ ประเสริ ฐ กุล ” ในบทบาทผู้นํ า ขบวนนัก ศึก ษาใน
เหตุการณ์ “14 ตุลา” พ.ศ. 2516 นักปฏิวตั ิฝ่ายซ้ าย เป็ นผู้อยู่เคียงข้ างประชาชนผู้ทุกข์ยากและอยู่
ฝ่ ายตรงข้ ามกับรัฐบาลเสมอ เรี ยกได้ ว่าผู้คนและสังคมส่วนใหญ่ต่างรับรู้และจดจํ าเสกสรรค์ใ น
ฐานะของ “นักต่อสู้ทางการเมือง” จนกลายเป็ นความทรงจําร่วมของผู้คนและสังคม แต่หลังจากที่
เสกสรรค์ได้ ยุติบทบาทดังกล่าวโดยออกจากป่ ามามอบตัวกับทางการ ก็กลับมาใช้ ชีวิตในสังคม
เมืองและเริ่ มสร้ างผลงานทางวรรณกรรมมาอย่างต่อเนื่อง กลายเป็ นนักเขีย นนักคิด และได้ รับ
ยกย่องให้ เป็ นศิลปิ นแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจําปี พ.ศ. 2552 ซึ่งถือว่าเป็ นความสําเร็จใน
ฐานะนักเขียนนักคิดของสังคมไทย
อัตลัก ษณ์ที่ นําเสนอในเรื่ องเล่าจากประสบการณ์ชี วิตก็สอดคล้ องและเป็ นการตอกยํ า้
อัตลักษณ์ “นักคิดทางปั ญญา” ซึ่งเป็ นอัตลักษณ์ใหม่ของเสกสรรค์ และเพื่อให้ ดํารงอัตลักษณ์ใหม่
ได้ อย่างสมบูรณ์ก็จําเป็ นต้ องกลบฝั งอัตลักษณ์เดิม กล่าวได้ ว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ หรื อ
ลบภาพจําที่สงั คมเคยมีตอ่ เสกสรรค์ซึ่งได้ แก่อตั ลักษณ์ “นักต่อสู้ทางการเมือง”
เสกสรรค์กลบฝั งอัตลักษณ์เดิมของตนเองโดยใช้ อตั ลักษณ์ใหม่ “นักคิดทางปั ญญา” มา
วิจารณ์อตั ลักษณ์เดิม “นักต่อสู้ทางการเมือง” กล่าวคือ ในเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตเสกสรรค์
วิเคราะห์และตีแผ่ตนเองด้ านต่างๆ ในอดีต ไม่ว่าจะเป็ นในเหตุการณ์ “14 ตุลา” พ.ศ. 2516 และ
การเป็ นนักปฏิวตั ิในป่ าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งล้ วนแต่เป็ นอัตลักษณ์นักต่อสู้ทางการเมือง
รวมไปถึง การวิจารณ์ อตั ลักษณ์ด้ านเหล่านีว้ ่าได้ ส่งผลกระทบต่อชี วิตเสกสรรค์หลายด้ าน เช่น
ความแปลกแยกกับผู้คนและสังคม ความไม่ปลอดภัยในชีวิต ความพ่ายแพ้ ที่เกิดขึ ้นบ่อยครัง้ จน
กลายเป็ นรอยแผล เป็ นต้ น แสดงให้ เห็ น ว่ า นั ก ต่ อ สู้ ทางการเมื อ งเป็ นอัต ลัก ษณ์ ที่ ส ร้ าง
ความเจ็บปวดและเป็ นทุกข์ให้ แก่เสกสรรค์เรื่อยมา อีกทังการมองย้
้
อนกลับไปวิเคราะห์วิจารณ์และ
ตีแผ่อตั ลักษณ์ด้านนี ้ของตนเองก็บ่งบอกว่าอัตลักษณ์นกั ต่อสู้ทางการเมืองกลายเป็ นอดีตไปแล้ ว
นอกจากนัน้ กลวิธีต่างๆ ที่เสกสรรค์ระดมมาใช้ สร้ างและนําเสนออัตลักษณ์ใหม่ในเรื่ อง
เล่าเพื่อให้ ปรากฏชัดเจน ก็มีผลให้ อตั ลักษณ์เดิมเลือนหายไปด้ วยเช่นกัน
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การวิเคราะห์ วิจารณ์ และตีแผ่อตั ลักษณ์เดิมในอดีต “นักต่อสู้ทางการเมือง” ให้ เห็นว่า
ส่งผลกระทบต่อ ชี วิ ต หลายด้ าน และเป็ นอดีต ที่ สามารถมองย้ อนกลับ ไปได้ แสดงให้ เ ห็ น ว่า
วรรณกรรมนันมี
้ บทบาทสําคัญที่สามารถกลบฝั งอัตลักษณ์ที่ไม่เป็ นที่ปรารถนาได้
ประเด็ นที่ 3 วรรณกรรมมี อํา นาจประนี ป ระนอมอั ต ลั ก ษณ์ คือ สามารถทํ าให้
อัตลักษณ์ที่หลากหลายและเลื่อนไหลสามารถปรากฏร่วมกันได้ และป้องกันไม่ให้ เกิดภาพเชิงลบ
ต่ออัตลักษณ์ของเสกสรรค์ที่นําเสนอด้ วย
อัตลักษณ์ของ “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” ที่ปรากฏในชีวิตแต่ละช่วงนันมี
้ ความหลากหลาย
และขณะเดียวกันก็มีความเลื่อนไหล ไม่คงที่ โดยอัตลักษณ์แต่ละด้ านจะเกิดขึ ้นและดํารงอยู่ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง แต่เมื่อเกิดอัตลักษณ์ใหม่ขึ ้นมาแทนที่ อัตลักษณ์ที่ดํารงอยู่ซึ่งเสกสรรค์ไม่ต้องการ
ยึดโยงด้ วยแล้ วก็จะไม่ปรากฏอีกต่อไป โดยความเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ ้นจากอิทธิพลด้ าน
ความเปลี่ยนแปลงของเวลา วัยและประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ ้น ตลอดจนบริ บทของสถานการณ์ที่
แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งผู้อ่านก็จะรับ รู้ถึงอิทธิ พลดังกล่าวได้ จากการอธิ บายและให้ เหตุผลของ
เสกสรรค์ ดังนัน้ อัตลักษณ์ที่หลากหลายตลอดจนอัตลักษณ์ที่เลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อย่างตรงข้ ามกันจนดูเสมือนว่าขัดแย้ งกันนันสามารถปรากฏร่
้
วมกันได้ ผู้อา่ นก็ยอมรับได้ เนื่องจาก
มีคําอธิบายเรื่ องบริบทของเวลาและความต่างของสถานการณ์มารองรับ
นอกจากนันการนํ
้
าเสนออัตลักษณ์ด้านต่างๆ ผ่านเรื่ องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นจะเห็นว่า
การกระทําบางอย่างของเสกสรรค์ที่ปรากฏในเหตุการณ์เหล่านัน้ เป็ นเรื่ องที่ไม่เหมาะสม และอาจ
ทําให้ เกิดภาพด้ านลบแก่เสกสรรค์ หรือเกิดข้ อกังขา ความรู้สกึ ต่อต้ านต่ออัตลักษณ์ดงั กล่าวได้ แต่
เสกสรรค์ก็จดั การป้องกันด้ วยการใช้ ถ้อยคําเชิงบวกมาอธิบายตนเอง การให้ เหตุผลและที่มาของ
การกระทําเพื่อเป็ นการอธิบายการกระทํา รวมทังการสร้
้
างคูต่ รงข้ ามแล้ วสังกัดตนเองเข้ ากับขัวที
้ ่ดี
ด้ านที่สงั คมยอมรับและให้ คณ
ุ ค่า กล่าวได้ ว่าเป็ นการสร้ างความชอบธรรมให้ แก่อัตลักษณ์ของ
ตนเอง
การประกอบสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์ผ่านภาพตัวแทนในเรื่ องเล่าจากประสบการณ์
ชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริ ฐ กุล โดยใช้ ภาษาและวรรณศิลป์เป็ นเครื่ องมือ แสดงให้ ป ระจักษ์ ถึง
บทบาทและพลัง ของวรรณกรรมที่ นั ก เขี ย นใช้ เป็ นพื น้ ที่ สํ า หรั บ ประกอบสร้ างอัต ลัก ษณ์
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เปลี่ยนแปลง และแทนที่ อัตลัก ษณ์ ด้ วยการกลบฝั งอัตลักษณ์ เดิมที่สังคมรับรู้ เพื่ อให้ สามารถ
ดํารงอัตลักษณ์ใหม่ได้ อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนสามารถประนีประนอมอัตลักษณ์ที่หลากหลายและ
เลื่อนไหลไม่คงที่ให้ สามารถปรากฏร่วมกันและเป็ นที่ยอมรับได้ โดยสมบูรณ์
3. ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาอัตลักษณ์ ของบุคคลผ่านการสร้ างและนํ าเสนอภาพตัวแทนในเรื่ องเล่า
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ศึกษาเรื่ องเล่าประเภทอัตชีวประวัติของบุคคลอื่นๆ ซึ่งเป็ นมุมมองของ
บุคคลผู้นนที
ั ้ ่มีตอ่ ชีวิตตัวเอง อันจะทําให้ เห็นถึงการประกอบสร้ างอัตลักษณ์ของบุคคลผ่านพืน้ ที่
ทางวรรณกรรมได้
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ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553

นางสาวดาราพร ศรีมว่ ง
101 หมู่ 12 ตําบลบ้ านพร้ าว อําเภอบ้ านนา จังหวัดนครนายก
สําเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2555 – 2556 อาจารย์พิเศษ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

