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มนษุยนิยม 

  

 
ค าส าคญั : แนวคิดมนษุยนิยม, นวนิยายรางวลัยวุศิลปินไทย, วิธีการน าเสนอ 

 

 

  



  จ 

บทคดั ย่อภาษาองักฤษ  

Title THE LITERARY PRESENTATION OF HUMANISM CONCEPTS 
IN NOVELS OF THE YOUNG THAI ARTIST AWARD 

Author CHULEEPORN AIEMPRADIT 
Degree MASTER OF ARTS 
Academic Year 2020 
Thesis Advisor Assistant Professor Dr. Nition Pornumpaisakul  

  
The objective of this research is to study the concepts and practices of 

humanism in 15 novels that won the Young Thai Artist Award. The study found that 15 novels 
obviously reflected the concepts of humanism. They reflected the most significant concepts, 
which included the presentation of human values, both as an individual and as a citizen of 
society.  Therefore, individual humanism consists of the concept of the eternal truth of life, 
including the uncertainty of life and the ideas of karma, love, property, material prosperity, 
self-awareness, optimism, being in the present and taking pleasure in life. Humanism in terms 
of citizens in a society consists of concepts such as human equality, the struggle for 
goodness and righteousness in society, and the conservation of natural resources.  Youth 
authors clearly present these humanistic concepts through character, scenes and story titles. 
These presentation methods made these novels fascinating and showed the potential of youth 
authors to present concepts that benefit human development.These concepts portray the new 
generations of authors, who have an important “ mission”  to create literary works to raise 
awareness of readers on the importance of living a righteous life according to the concepts of 
humanism. This will help people maintain human values and be aware of their own duties as 
citizens of society, in which human beings take part in creating peaceful society and help 
develop society in accordance with humanist concepts. 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
นักเขียนนวนิยายได้รับแรงบันดาลใจจากความจริงของโลกและชีวิต  อันเกิดจาก

ประสบการณข์องการเป็นสมาชิกในสงัคม  และน าประสบการณด์งักล่าวนัน้มาเป็นวตัถดุิบในการ
สรา้งสรรคเ์รื่องราว  โดยมุ่งเน้นให้ผู้อ่านเกิดความเพลิดเพลิน  และเสนอแนวคิดให้ผู้อ่านได้
พิจารณาถึงความเป็นไปของสังคม  นักเขียนจึงมีพันธกิจส าคัญต่อสังคมและผู้อ่านท่ีช่วยจุด
ประกายความคิดของผู้อ่าน ให้มองโลกในแง่มุมท่ีลึกซึง้ขึน้  เพ่ือความเจริญทางจิตใจและ
สติปัญญา  อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการด าเนินชีวิต  ดังท่ี สุจิตรา  จงสถิตย์วัฒนา            
ไดก้ล่าวถึงพันธกิจของนักเขียน  ในแง่ของการเป็นผูแ้สดงแนวคิดอันเป็นประโยชน ์เพ่ือพัฒนา
ผูอ้า่นและสงัคม  ดงันี ้ 
 

“พนัธกิจ” หมายถึง ภาระหนา้ที่ของกวีในฐานะที่เป็นผูส้รา้งศิลปะดา้นภาษา  และ
เป็นปราชญ์ทางภาษาผูจ้ะมีส่วนสรา้งสรรคว์ฒันธรรมของสงัคม  พันธกิจของกวีมิใช่กฎ
บญัญตัิที่ตัง้ขึน้เพื่อใหก้วีประพฤติปฏิบตัิ  แตเ่ป็น “สถานภาพ”  และทศันคติของสงัคมที่มอง
กวี รวมทัง้ความคาดหวงัจากกวี  หรอือาจเป็นความมุง่มาดของกวีที่มองดตูนเองวา่มีภารกิจ

และหนา้ที่ประการใดบา้ง ตอ่ผูอ้า่นงานของตน ตอ่สงัคม และตอ่โลกโดยรวม1  

 

นักเขียนจึงมีหน้าท่ีน าเสนอแนวคิดอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตท่ีเกิดจาก
ประสบการณข์องตน  ผ่านองคป์ระกอบตา่ง ๆ ในนวนิยาย  เพ่ือชีน้  าผูอ้่านในสงัคมใหต้ระหนกัถึง
ประเด็นปัญหา และรว่มหาแนวทางแกไ้ข  พรอ้มด าเนินชีวิตบนทางท่ีดีงาม แนวคิดของนกัเขียน
ดงักล่าวลว้นเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่ผู้อ่าน ดงัท่ี  รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ ์ไดก้ล่าวถึงบทบาทของนวนิยาย
ท่ีมีตอ่สงัคมไวว้า่ 

 
เราตอ้งยอมรบัว่า นวนิยายมีพลงัในการสรา้งประชามติในสงัคม  เพราะคนอ่าน

มกัจะซาบซึง้หลงใหล เกิดความรูส้กึสะเทือนใจไปกบัวรรณศิลป์ของผูแ้ต่งไดอ้ย่างง่ายดาย  
โดยเฉพาะบทบาทและพฤติกรรมของตวัละครมกัจะเป็นแบบอยา่งให ้

                                                           

 1 สุจิตรา  จงสถิตย์วัฒนา. (2541). หวังสรา้งศิลป์นฤมิต เพริศแพรว้: การสืบทอดขนบกับการ
สรา้งสรรคว์รรณศลิป์ในกวนีพินธ์ไทยสมยัใหม่. หนา้ 21 
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ผูอ้่านบางคนอยากเป็นเช่นนัน้บา้ง ... บทบาทที่ส  าคญัอีกอย่างหนึ่งของนวนิยาย
คือ  มีอิทธิพลต่อสงัคม  ในที่นีห้มายถึงว่านวนิยายถกูใชเ้ป็นเครื่องมือจะโดยจงใจหรือไม่ก็

ตามเพื่อประโยชน ์ หรอืเป็นโทษตอ่ผูอ้า่น1 

 

แนวคิดท่ีนักเขียนน าเสนอไว้ในนวนิยายจึงมีอิทธิพลต่อผู้อ่าน  ทั้งการพัฒนาด้าน
ความคิด  และพฤติกรรม  นกัเขียนตา่งมีพนัธกิจท่ีจะตอ้งกล่อมเกลาความคดิของผูอ้่าน  ดว้ยการ
สั่งสอน  เสนอแนะ  หรือแสดงอุดมการณ ์ ท่ีเกิดจากความตระหนกัรูว้่านวนิยายมีอิทธิพลต่อการ
พฒันามนษุยใ์นสงัคม 

นวนิยายท่ีดีมีคุณค่าย่อมมีการน าเสนอเนื ้อหาและแนวคิดท่ีน่าสนใจ  รางวัลทาง
วรรณกรรมเป็นสิ่งท่ีช่วยประเมินคณุคา่และยืนยนัถึงคณุคา่ของนวนิยาย  ดงัองคก์รตา่ง ๆ ท่ีมอบ
รางวัลทางวรรณกรรมเพ่ือช่วยให้นักเขียนได้มีโอกาสแสดงผลงานอันมีคุณค่าต่อสังคม  อาทิ 
รางวัลวรรณกรรมสรา้งสรรคย์อดเย่ียมแห่งอาเซียน (Southeast Asian Writers Award) รางวัล
หนังสือดีเด่นของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ  (หนังสือดีเด่น Book Awards) รางวัล      
แว่นแก้ว  รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอรด์ (Seven Book  Awards)  รางวัลยุวศิลปินไทย (Young Thai 
Artist Award) เป็นตน้ จากรางวลัท่ีกล่าวมานี ้รางวลัยุวศิลปินไทย (Young Thai Artist  Award)  
เป็นรางวลัทางศิลปะเพียงรางวลัเดียวท่ีมอบใหแ้ก่เยาวชนไทยอายุระว่าง 18 -25 ปี โดยเป็นผูไ้ม่
เคยตีพิมพผ์ลงานทางวรรณกรรมมาก่อน  มูลนิธิเอสซีจีผูส้นับสนุนรางวลัมีความมุ่งมั่นในการ
พฒันาคนใหเ้ก่งและดี  ดว้ยเห็นว่าเยาวชน แตล่ะคนนัน้มีความสามารถท่ีแตกตา่งกนั และสมควร
ไดร้บัการสนบัสนนุใหพ้ฒันาศกัยภาพของตนอย่างเต็มก าลงั โดยเฉพาะความสามารถดา้นศิลปะ        
ดงัจดุมุ่งหมายส าคญัท่ีมีตอ่การจดัตัง้การประกวดว่า  “เชื่อมั่นว่าสงัคมคณุภาพตอ้งประกอบดว้ย
คนเก่งและดี จึงมุ่งมั่นเสริมสรา้งศกัยภาพของคน โดยเนน้ที่เด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นก าลงัส าคญั
ของการพฒันาชาติในอนาคต รวมถึงปลูกฝังจิตส านึกรบัผิดชอบต่อสงัคม เพือ่จุดประกายใหเ้กิด
การพฒันาอยา่งสรา้งสรรคต์อ่สงัคม และขบัเคลือ่นประเทศไปสูค่วามยั่งยนื”2   

จดุมุง่หมายดงักล่าว แสดงถึงการตระหนกัในความส าคญัของการพฒันาศกัยภาพมนษุย์
ดา้นศิลปะ  จึงเกิดการประกวดผลงานศิลปะขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 โดยเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนได้
แสดงความสามารถทางศิลปะ 6 สาขา ไดแ้ก่ ศิลปะ 2 มิติ  ศิลปะ 3 มิติ  ภาพถ่าย  ภาพยนตร ์ 
วรรณกรรม  และการประพันธ์ดนตรี  การประกวดนีจ้ึงเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไดแ้สดง

                                                           

 1 รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ.์ (2550). วรรณกรรมปัจจุบนั. หนา้ 16 
 2 มลูนิธิเอสซีจี. (2557). รางวลัยวุศลิปินไทย 2557 The Young Thai Artist Award 2014. หนา้ 2 
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ความสามารถผ่านศิลปะหลายแขนง  เพ่ือให้สังคมตระหนักถึงความสามารถทางศิลปะของ
เยาวชนผูเ้ป็นพลงัในการพฒันาชาติ และสง่เสริมเยาวชนไทยใหมี้โอกาสแสดงผลงานในเวทีระดบั
สากล “การจัดประกวดรางวัลยุวศิลปินไทย (Young Thai Artist Award) จึงเป็นการประกวด
ศิลปะระดบัเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”1  ดว้ยการมอบโอกาสใหน้กัเขียนรุน่ใหม่ไดแ้สดง
ศกัยภาพดา้นศิลปะของตนเอง  นบัว่าทางมูลนิธิเอสซีจีเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมในการรว่มพฒันา
ทรพัยากรมนษุย ์

การเริ่มตน้พฒันาความสามารถดา้นศิลปะของเยาวชนไทยของมลูนิ ธิเอสซีจี สอดรบักับ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) ท่ีรฐับาลเปล่ียนจากการมุ่ง
พัฒนาเศรษฐกิจเป็นมุ่งพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์ เพราะมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ประเทศ  การพัฒนามนุษย์และศักยภาพของมนุษย์จึงเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้คนมีความสุข        
และมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้  ดงันี ้

 
“การพฒันาประเทศไทยในระยะที่ผา่นมามุง่เนน้การพฒันาเศรษฐกิจโดยใชค้นเป็น

เครือ่งมือหรอืปัจจยัในการผลิตเพื่อสนองความตอ้งการการพฒันาใหเ้กิดความเจรญิเติบโต
ทางเศรษฐกิจ  โดยยงัไมไ่ดค้  านึงถึงคณุคา่ของความเป็นมนษุยแ์ละการพฒันาศกัยภาพของ
คนใหม้ีความรูค้วามสามารถ มีทกัษะในการประกอบอาชีพ  และสามารถปรบัตวัใหอ้ยู่ใน
สงัคมที่มีการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ ดงันัน้แมว้า่ประเทศไทยจะประสบความส าเรจ็ในการ
บรรลุเป้าหมายด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นอย่างดียิ่ง  แต่ผลของการพัฒนาได้
ก่อใหเ้กิดปัญหาที่ส  าคญัหลายประการ  โดยเฉพาะปัญหาการกระจายรายได ้ ปัญหาความ
เสือ่มโทรมของสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ  และปัญหาดา้นความปลอดภยัชีวิตและ
ทรพัยส์นิ  ซึง่สง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตของคนไทยและการพฒันาประเทศในระยะยาว 

การพัฒนาศักยภาพของคนที่พึงปรารถนา จะตอ้งพัฒนาใหค้นทุกคนไดร้บัการ
พฒันาตามศกัยภาพอยา่งเต็มที่ทัง้ทางดา้นรา่งกาย จิตใจ ปัญญาและทักษะฝีมือ เพื่อใหค้น
เป็นคนดี มีคณุธรรม มีสขุภาพพลานามยัที่ดี และมีสว่นรว่มในการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมได้
อย่ า งมี ป ระสิท ธิภาพ   ตลอดจนมี จิ ตส านึ ก และมี บทบาทในการดูแลอนุ รักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้มและวฒันธรรมที่ดีงาม ทัง้ในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน      

ซึง่จะช่วยท าใหก้ารพฒันาประเทศมีความสมดลุยั่งยืนบนพืน้ฐานของความเป็นไทย”2  

                                                           

 1 มลูนิธิเอสซีจี. (2557). รางวลัยวุศลิปินไทย 2557 The Young Thai Artist Award 2014. หนา้ 2 
 2 ส  านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. (2539). แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต ิฉบบัทีแ่ปด พ.ศ. 2540-2544 . หนา้ 9  
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จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 -2544) ข้างต้น         
ถือเป็นจุดเริ่มต้นท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เพราะมนุษย์เป็น
ปัจจยัพืน้ฐานของความส าเร็จในการพฒันาดา้นอ่ืน ๆ จนกระทั่งในปัจจบุนัแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ยังคงเน้นย า้ความส าคัญของการพัฒนา
ทรพัยากรมนุษย ์ ดงัหลกัพฒันาท่ีเนน้ “คนเป็นศูนย์กลางการพฒันา”1 โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัใน
การพฒันาคือ “เพื่อวางรากฐานใหค้นไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินยั 
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดีครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจนเป็นคนเก่งทีม่ีทกัษะความรูค้วามสามารถและพฒันาตนเองไดต้อ่เนือ่งตลอดชีวติ”2   

มูลนิธิเอสซีจีจึงเช่ือมั่นในคณุค่าของมนุษย ์และเห็นความส าคญัของการพฒันามนุษย์
ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตขิองรฐับาล  แสดงถึงความพยายามของภาคเอกชนท่ี
ร่วมมือด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  เพราะมนุษย์เป็นปัจจัยฐานรากท่ีท าให้เกิด
ความส าเรจ็ของการพฒันาประเทศ สู่ความสมดลุและยั่งยืน   

จากการวิเคราะหน์วนิยายท่ีไดร้บัรางวัลจากการประกวดยุวศิลปินไทย (Young Thai 
Artist Award) ผูว้ิจยัพบว่ามีลกัษณะเดน่ดา้นการน าเสนอประสบการณชี์วิตของนกัเขียน ดว้ยการ
แสดงภาพของมนษุยใ์นสงัคมว่าก าลงัประสบกบัความทกุข ์อนัเกิดจากการด าเนินชีวิตท่ีผิดพลาด
ท่ามกลางสถาบนัทางสงัคมท่ีใหค้วามส าคญักับวตัถุ แต่ไม่ค  านึงถึงความรกั ความยุติธรรม และ
ศีลธรรมในจิตใจมนุษย ์ แสดงใหเ้ห็นว่าคนรุ่นใหม่เห็นถึงความทุกขใ์นการด าเนินชีวิตของคนใน
สงัคม  จึงตอ้งการใหผู้อ้่านเกิดความตระหนกัในการรว่มสรา้งสงัคมท่ีมีความสุข  โดยเริ่มจากการ
พฒันาตนเอง  ซึ่งตรงกบัแนวคิดปรชัญามนษุยนิยม  ว่ามนษุยเ์ป็นสิ่งส าคญัสงูสดุ  จึงมุ่งแสดงให้
เห็นแนวทางท่ีดีงามแก่มนุษย ์และเช่ือว่ามนุษยส์ามารถพัฒนาศกัยภาพเพ่ือด ารงชีวิตในสงัคม
อย่างมีความสขุ  และมีส่วนรว่มสรา้งสงัคมท่ีดีตอ่ไป  ดงัท่ี พจนานกุรมปรชัญาองักฤษ-ไทยไดใ้ห้
ความหมายของมนษุยนิยม ไวว้า่ 

 
1) ทศันะท่ีถือวา่มนษุยเ์ป็นสิง่หนึง่ในธรรมชาติ มีศกัดิศ์ร ีมีคา่ และมีความสามารถ      

ที่จะพฒันาตนเอง  โดยอาศยัเหตผุลและวิธีการทางวิทยาศาสตร ์ ไมต่อ้งอาศยัอ านาจเหนือ
ธรรมชาติแตอ่ยา่งใด 

                                                           

 1 ส  านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. (2560). แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต ิฉบบัทีส่บิสอง พ.ศ. 2560-2564. หนา้ 1 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 10 
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2) มนษุยนิยมตามทศันะของกลุ่มศาสนาบางกลุม่ถือวา่มนษุยจ์ะพฒันาตนเองให้

สมบรูณไ์ดก็้แตโ่ดยอาศยัหลกัค าสอนทางศาสนา1 

 

นักเขียนจึงมีพันธกิจส าคัญในการจรรโลงสังคม  ผ่านการสรา้งสรรคว์รรณกรรมใน
รูปแบบนวนิยายท่ีแสดงถึงแนวคิดมนษุยนิยม ดว้ยการน าเสนอท่ีน่าสนใจท าใหน้วนิยายมีเนือ้เรื่อง
สนกุน่าตดิตาม  ดงัปรากฏค านิยมของคณะกรรมการตดัสิน ท่ีมีตอ่นวนิยายท่ีไดร้บัรางวลัยุวศลิปิน
ไทย  สะทอ้นใหเ้ห็นว่านกัเขียนเป็นผูเ้สนอแนวคิดมนุษยนิยมดว้ยการแสดงใหเ้ห็นความทุกขข์อง
มนุษยใ์นสงัคม  เพ่ือใหผู้อ้่านคน้พบแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีมีความสขุ บนพืน้ฐานของศีลธรรม
และความยตุธิรรม ดงัตวัอยา่งนวนิยายเรื่อง  คนบ้าทีห่น้าประตู  ดงันี ้

 
คนบา้ที่หนา้ประตู เป็นนวนิยายสะทอ้นภาวะสบัสนและแตกกระจายของตวัตน

และความคิดของผูค้นในสงัคมร่วมสมยัผ่านตัวละครที่ไดร้บัการหล่อหลอมแนวความคิด
สมบรูณแ์บบจากระบบการศกึษาและสถาบนัตา่ง ๆ ในสงัคม  ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีในการเลา่เรือ่ง
โดยวางปมปัญหาที่ชวนใคร่ครวญและติดตามก่อนจะน าไปสู่การคลี่คลายที่ลงตวัในที่สดุ  
นวนิยายเร่ืองนี้ เป็นกระบวนการค้นพบตั วเองจากความสับสน  หลงผิด                 

เห็นความหมายและทางออกของชีวิต2 

 

    ค  าประกาศของคณะกรรมการตดัสินรางวลัยวุศลิปินไทย  
ประจ าปี พ.ศ. 2558 ท่ีมีตอ่นวนิยายเรื่อง คนบา้ท่ีหนา้ประต ู 

 

นวนิยาย คนบ้าที่หน้าประตู แสดงแนวคิดเรื่องการรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง โดยน าเสนอ
แนวคิดผา่นตวัละคร “ธเนศ” ชายหนุ่มผูใ้ชเ้งินเป็นตวัชีว้ดัความสขุในชีวิตนกัเขียนสรา้งปมขดัแยง้
ระหว่างธเนศกบัแนวคิดสมบรูณแ์บบของสงัคม  ท่ีถกูปลกูฝังจากครอบครวัและสถาบนัการศกึษา  
แนวคิดดังกล่าวท าให้ธเนศพยายามด าเนินชีวิตเพ่ือให้บุคคลรอบข้างยกย่องช่ืนชมอยู่เสมอ        
จนสุดทา้ยตวัละครตอ้งพบกับความทุกข ์ เพราะไม่ยอม “เปิดใจ” ยอมรบัความรูส้ึกของตนเอง  
ทา้ยท่ีสุดแล้วการทบทวนตนเองในหอ้งพักเป็นสิ่งท่ีท าให้ตวัละครรูส้าเหตุแห่งทุกขน์  าไปสู่การ
คน้พบทางออกของชีวิต  เน่ืองจากการรูจ้กัและเขา้ใจตนเองเป็นสิ่งท่ีสรา้งคณุคา่ในตวัมนษุย ์ เม่ือ
มนุษยค์น้พบว่าตนเองตอ้งการอะไรในชีวิต  มนุษยจ์ะพรอ้มใหอ้ภัยในความผิดพลาดท่ีตนไดก้่อ  

                                                           

 1 ราชบณัฑิตยสถาน. (2532). พจนานกุรมศพัทป์รชัญาองักฤษ-ไทย. หนา้ 44 
 2 ติกขปัญญ ์ มณีนุม่. (2561). คนบา้ทีห่นา้ประตู. หนา้ เสมือนค านิยม 
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เพราะเป็นการกระท าจากความตอ้งการของตนเองอย่างแทจ้ริง  ซึ่งจะท าใหม้นุษยด์  าเนินชีวิตได้
อยา่งมีความสขุ 

จากตวัอย่างดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นบทบาทของนกัเขียนเยาวชนไทยท่ีเป็นผูท้  าหนา้ท่ีชีน้  า
ทางความคดิ  เน่ืองจากมีความเขา้ใจความทกุขย์ากของมนษุยท่ี์ก าลงัประสบปัญหาในการด าเนิน
ชีวิตในสังคม  จึงจ าลองภาพความทุกข์เป็นตัวละครท่ีต้องฝ่าฟันวิกฤตของชีวิต  พรอ้มแนะ
ทางออกของชีวิต ดว้ยการน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมตอ่ผูอ้่าน  ใหผู้อ้่านเห็นถึงความส าคญัของ
ตนเองในฐานะสมาชิกของสงัคม  และเห็นถึงความส าคญัของเพ่ือนมนษุยใ์นสงัคมเดียวกนั  รว่ม
ตระหนักถึงความหมายของชีวิต  ตลอดจนพบแนวทางพัฒนาตนเองใหส้ามารถด าเนินชีวิตได้
อยา่งถกูตอ้ง  และมีความสขุในสงัคม  เพ่ือพรอ้มท่ีจะรว่มเป็นสว่นหนึ่งในการพฒันาสงัคมตอ่ไป   

ทรพัยากรมนุษยจ์ึงเป็นศนูยก์ลางของการพัฒนาประเทศ  ประเทศไทยตอ้งการพฒันา
เยาวชนทัง้ทางดา้นรา่งกาย จิตใจ ปัญญาและทักษะฝีมือ  เพ่ือใหเ้ป็นคนดี มีคณุธรรม สามารถ
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไปได ้ วรรณกรรมของนักเขียนเยาวชนไทยรุ่นใหม่ผูไ้ดร้บั
โอกาสพฒันาทกัษะดา้นศลิปะ  ไดช้ว่ยน าเสนอประเดน็ตา่ง ๆ ในสงัคมผ่านประสบการณชี์วิตดว้ย
ความตระหนกัในพนัธกิจของนกัเขียน ผูมี้ส่วนสรา้งวรรณกรรมท่ีดี  เพ่ือพฒันาคนในชาตใิหพ้รอ้ม
เผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ และความเปล่ียนแปลง  การน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมผ่านวิธีการ
น าเสนอแนวคิด จงึเป็นสิ่งแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถของนกัเขียนรุน่ใหม่  ท่ีน าเสนอเรื่องราวใน
สงัคมผ่านนวนิยาย  โดยน าเสนอแนวคิดท่ีใหค้วามส าคญัสูงสุดแก่มนุษย ์เพ่ือมุ่งเนน้ใหต้ระหนกั
ถึงการพฒันาศีลธรรมของการอยู่รว่มกนั  ผูว้ิจยัจงึสนใจศกึษานวนิยายท่ีไดร้บัรางวลัยวุศลิปินไทย 
(Young Thai Artist Award) ในฐานะวรรณกรรมท่ีน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมเพ่ือการพัฒนา
มนุษย ์ ผ่านวิธีการน าเสนอแนวคิด โดยนกัเขียนเยาวชนไทย    รุน่ใหม่ผูเ้ป็นก าลงัส าคญัของการ
พฒันาประเทศในอนาคต  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
เพ่ือศกึษาแนวคิดและการน าเสนอแนวคิดมนษุยนิยมในนวนิยายท่ีไดร้บัรางวลัยวุศิลปิน

ไทย (Young Thai Artist Award) 
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ความส าคัญของการวิจัย 
การศกึษานวนิยายท่ีไดร้บัรางวลัยวุศิลปินไทย (Young Thai Artist Award) ครัง้นี ้ท  าให้

เห็นถึงแนวคิดและการน าเสนอของนักเขียนเยาวชนไทยท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยมุ่งให้
ความส าคญักบัการเป็นมนษุยท่ี์มีศีลธรรมและจิตส านึกท่ีดีของสงัคม  

ขอบเขตของการวิจัย 
ผูว้ิจัยศึกษานวนิยายท่ีไดร้บัรางวลัจากการประกวด ยุวศิลปินไทย (Young Thai Artist 

Award) ซึ่งไดร้บัการตีพิมพแ์ลว้ จ  านวน 15 เลม่ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 –  พ.ศ. 2562  ไดแ้ก่  
ล าดบัท่ี ช่ือเรื่อง ผูแ้ตง่ ปีท่ีไดร้บั

รางวลั 
ส านกัพิมพ ์

1. 29 กมุภาฯ  เกรียงไกร  วชิรธรรมพร 2547 นานมีบุ๊คสพ์บัลิเคชั่นส ์
2. ตะลยุแดนหิมพานต ์  สิรกิาญจน ์ ศภุเลิศภรณ ์ 2547 แฟนตาเซีย 
3. คืนฝันวนัตอ่สู ้ อรุณวนา   สนิกะวาที 2548 นานมีบุ๊คสพ์บัลิเคชั่นส ์
4. ตุ๊กตาไลฝ่น   ศกัดา  สาแกว้ 2549 นานมีบุ๊คสพ์บัลิเคชั่นส ์

5. ล าน าหกพิภพ พงศศ์รณ ์ ภมูิวฒัน ์ 2549 นานมีบุ๊คสพ์บัลิเคชั่นส ์
6. ดั่งฝนโปรยไฟ   อญัญรตัน ์ ออ่นสทุธิ 2549 นานมีบุ๊คสพ์บัลิเคชั่นส ์
7. เรื่องราวของขา้วมนัไก่   วาสเุทพ  เกตเุพ็ชร ์ 2550 นานมีบุ๊คสเ์อโนเวล 
8. ราตรี ศกัดา  สาแกว้ 2550 นานมีบุ๊คสพ์บัลิเคชั่นส ์
9. คาฟารสิตาร ์ สิรณฐั  ธรรมธราชยั 2550 นานมีบุ๊คสเ์อโนเวล 
10. ใตฟ้้าเดียวกนั ณฐันี  ตามไท 2551 นานมีบุ๊คสเ์อโนเวล 
11. Good Morning Sunshine

แสงฉายในยามเชา้ 
วรฐิต ิ มโนสรอ้ย 2553 นานมีบุ๊คสเ์อโนเวล 

12. เดก็หญิงดอกไม ้  
เดก็ชายดวงดาว 

มิ่งมนสัชน  จงัหาร 2553 นานมีบุ๊คสเ์อโนเวล 

13. รอ้ยเรื่องเลา่ขานต านาน
นิทานไมรู่จ้บ 

อภิญญา  จงสขุกิจพานิช 2553 นานมีบุ๊คสเ์อโนเวล 

14. คนบา้ท่ีหนา้ประต ู ตกิขปัญญ ์ มณีนุม่ 2558 แพรวส านกัพิมพ ์
15. ยคุสมยัแหง่ความสิน้หวงั จิดานนัท ์ เหลืองเพียรสมทุ 2559 แพรวส านกัพิมพ ์
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ขอบเขตในการศกึษาครัง้นีมี้นวนิยายท่ีไดร้บัรางวลัและตีพิมพเ์ผยแพรแ่ลว้จ านวนทัง้สิน้ 
15 เล่ม  เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2552 ไม่มีการจดัประกวด  ในปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 
2560 – พ.ศ. 2562 ยงัไมมี่การตีพิมพน์วนิยายท่ีไดร้บัรางวลั 

ค านิยามศัพทเ์ฉพาะ 
มนษุยนิยม หมายถึง แนวคิดท่ีเห็นความส าคญัของคณุคา่มนษุย ์ มุ่งพฒันามนุษยด์ว้ย

การเสนอแนวทางท่ีดีงามจากการน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมในนวนิยายรางวัลยุวศิลปินไทย 
(Young Thai Artist Award) ท่ีไดร้บัรางวลัในปี พ.ศ. 2547 –  พ.ศ. 2562 จ  านวน 15 เรื่อง  ท่ีมุ่งให้
มนษุยด์  ารงคณุคา่ความเป็นมนษุย ์ สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุในสงัคม  บนพืน้ฐานของ
ศีลธรรมและความยตุธิรรม  

การน าเสนอแนวคิด หมายถึง วิธีท่ีนกัเขียนใชอ้งคป์ระกอบของนวนิยายเป็นส่ือในการ
น าเสนอแนวคิดในนวนิยายรางวลัยุวศิลปินไทย (Young Thai Artist Award) ผ่าน ตวัละคร  ฉาก
และการตัง้ช่ือเรื่อง 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การศกึษาคน้ควา้ครัง้นีใ้ชว้ิธีศกึษาจากเอกสาร โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับนวนิยายท่ีไดร้บัรางวัลยุวศิลปินไทย 
(Young Thai Artist Award) 

2. ศึกษานวนิยายท่ีไดร้บัรางวัลยุวศิลปินไทย (Young Thai Artist Award) จ  านวน 
15 เลม่ 

3. ศกึษาแนวคดิมนษุยนิยม จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. ศกึษาการน าเสนอแนวคิดและกลวิธีการน าเสนอแนวคิดในนวนิยาย จากเอกสาร

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. วิเคราะห์แนวคิดมนุษยนิยมและกลวิธีการน าเสนอแนวคิดในนวนิยายท่ีไดร้ับ

รางวลัยวุศลิปินไทย (Young Thai Artist Award) จ  านวน 15 เลม่ 
6. เสนอผลการศกึษาคน้ควา้แบบพรรณนาวิเคราะห ์
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บทที ่2 
รางวัลยุวศิลปินไทยกับการศกึษาแนวคดิมนุษยนิยมในนวนิยาย 

รางวลัยวุศิลปินไทย (Young Thai Artist Award) เป็นรางวลัท่ีมอบใหก้บัเยาวชนท่ีมีอายุ
ระหว่าง 18 - 25 ปี เพ่ือพัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะ และเผยแพร่ผลงานทั้งในและ
ต่างประเทศ  รวมทัง้ใหค้นในสังคมไดต้ระหนักถึงความส าคญัของศิลปะ โดยมอบรางวัลศิลปะ      
6สาขา ไดแ้ก่ ศิลปะ 2 มิติ  ศิลปะ 3 มิติ  ภาพถ่าย  ภาพยนตร ์ วรรณกรรม และการประพันธ์
ดนตรีในการมอบรางวลัทางวรรณกรรมนัน้มีการแบง่ประเภทวรรณกรรมออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่       
นวนิยาย เรื่องสัน้ และกวีนิพนธ ์

ในการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัครัง้นี ้ ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาความเป็นมาของ
รางวลัยุวศิลปินไทย และแนวคิดมนุษยนิยมในวรรณกรรม  โดยผูว้ิจัยน าเสนอในประเด็นหัวขอ้
ตอ่ไปนี ้

2.1 ความเป็นมาของรางวลัยวุศลิปินไทย (Young Thai Artist  Award) 
2.2 แนวคดิมนษุยนิยมในวรรณกรรม 
2.3 เรื่องยอ่ของนวนิยายท่ีไดร้บัรางวลัยวุศลิปินไทย 

2.1 ความเป็นมาของรางวัลยุวศิลปินไทย (Young Thai Artist Award) 
รางวัลยุวศิลปินไทย (Young Thai Artist Award) เป็นรางวัลท่ีมูลนิธิเอสซีจีร่วมกับ

สถาบนัการศกึษาและหน่วยงานดา้นศิลปะชัน้น าของประเทศจดัขึน้  เพ่ือพฒันาศกัยภาพเยาวชน
ไทยดา้นศลิปะ  ท าใหเ้ยาวชนรุน่ใหมท่ี่มีความสามารถไดแ้สดงออกถึงความสามารถเหลา่นัน้อยา่ง
กว้างขวาง  ช่วยให้เกิดความกระตือรือรน้ในการสรา้งผลงาน และสังคมได้เกิดความต่ืนตัว           
เห็นคณุคา่ของงานศลิปะ พรอ้มชว่ยสง่เสรมิใหเ้ยาวชนไทยไดมี้โอกาสกา้วไปสูเ่วทีระดบัสากล   

มลูนิธิเอสซีจีไดใ้หค้วามส าคญักบัทรพัยากรมนษุย ์ ดงัท่ีกลา่วว่า “ใหค้วามส าคญัในการ
พฒันาทรพัยากรมนษุย ์โดยเนน้ท่ีเดก็และเยาวชนผูเ้ป็นก าลงัส าคญัของการพฒันาชาตใินอนาคต  
รวมทัง้ปลูกฝังจิตส านึกรบัผิดชอบตอ่สงัคม เพ่ือจดุประกายใหเ้กิดการพฒันาอย่างสรา้งสรรคต์่อ
สงัคมและขบัเคล่ือนประเทศไปสู่ความยั่งยืน”1  การจดักิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพเยาวชนท่ีมลูนิธิ
ด  าเนินการ จงึช่วยปลกูจิตส านกึรบัผิดชอบตอ่สงัคม เพ่ือจดุประกายใหเ้กิดการพฒันา เป็นหนึ่งใน
กิจกรรมของมลูนิธิท่ีไดก้่อใหเ้กิดการมอบรางวลัทางศลิปะขึน้ ดว้ยความเช่ือมั่นว่า “สงัคมคณุภาพ

                                                           

 1 มลูนิธิเอสซีจี. (2557). รางวลัยวุศลิปินไทย 2557 The Young Thai Artist Award 2014. หนา้ 148 
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ตอ้งประกอบดว้ยคนคณุภาพ คือเป็นทัง้ ‘คนเก่งและคนดี’ และตระหนักว่าเยาวชนแต่ละคนนัน้    
มีความสามารถแตกต่างกัน จึงสมควรไดร้บัการสนับสนุนและส่งเสริมศกัยภาพไปตามทิศทาง        
ท่ีถนดั”1 

รางวัลยุวศิลปินไทย (Young Thai Artist Award) เป็นรางวัลทางด้านศิลปะระดับ
เยาวชนท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย  เกิดขึน้จากความรว่มมือของมลูนิธิเอสซีจีกบัสถาบนัการศกึษา
และหน่วยงานดา้นศิลปะชัน้น าของประเทศ เริ่มตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547  ซึ่งใชช่ื้อรางวัล ว่า “รางวลั
ศิลปะเพือ่เยาวชนไทย (Young Thai Artist Award)” จากนัน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบนั มี
การเป ล่ียนมาใช้ช่ือรางวัลว่า “รางวัลยุวศิลปินไทย (Young Thai Artist Award)”  โดยมี
จดุมุง่หมายเดียวกนั คือ  ส่งเสริมเยาวชนรุน่ใหม่ผูร้กังานศิลปะทั่วประเทศ อายรุะหว่าง 18 - 25 ปี
ท่ีมีความสามารถทางศิลปะใน 6 สาขา ไดส้่งผลงานเขา้ประกวด  ในปีแรกก าหนดสาขาของศิลปะ     
6 สาขา ไดแ้ก่ จิตรกรรม/ภาพพิมพ ์ ประติมากรรม  วรรณกรรม  ดุริยางคกวี  ภาพยนตร ์และ
ภาพถ่าย  ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการด าเนินงาน  ไดป้รบัเปล่ียนสาขาในการประกวด
เพ่ือครอบคลมุประเภทของผลงานศลิปะมากขึน้ แบง่เป็น 6 สาขา ไดแ้ก่ ศลิปะ 2 มิติ  ศิลปะ 3 มิติ
ภาพถ่าย  ภาพยนตร ์ วรรณกรรม  และการประพนัธด์นตรี 

การประกวดรางวัลยุวศิลปินไทย (Young Thai Artist Award) ทั้ง 6 สาขา เป็นการ
ส่งเสริมเยาวชนไทยใหพ้ัฒนาความสามารถทางศิลปะ และกระตุน้ใหส้งัคมเห็นคณุค่าของงาน
ศิลปะ โดยการมอบรางวลัในแต่ละปีก าหนดใหมี้ผูไ้ดร้บัรางวลัยอดเย่ียมในศิลปะสาขาละ 1 คน
และรางวลัดีเดน่สาขาละไมเ่กิน 5 คน นอกจากนีย้งัมีการมอบรางวลัเพิ่มเตมิขึน้บางปี ไดแ้ก่รางวลั
Jury’s Mention ซึ่งเป็นผลงานท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้ว่ามีคณุภาพดีในระดบัหนึ่ง สมควร
ไดร้บัการสนบัสนนุ  และมีการมอบทนุการศกึษาจนส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส  าหรบัผูมี้
ผลงานคณุภาพเพิ่มเติมอีกสาขาละประมาณ 10 คน เพ่ือใหผู้ร้ว่มส่งผลงานเกิดขวญัและก าลงัใจ
ในการสรา้งสรรคง์านศิลปะตอ่ไป  ปรากฏผลงานทางวรรณกรรม  กวีนิพนธ ์เรื่องสัน้ และนวนิยาย
ท่ีไดร้บัรางวลัของมลูนิธิเอสซีจี ตัง้แต ่พ.ศ. 2547- ปัจจบุนั  ดงัตอ่ไปนี ้

 
ปี ชื่อเร่ือง  รูปแบบ รางวัล    นักเขียน  
2547  1) ใจกรุง  กวีนิพนธ ์ ยอดเย่ียม ปณิธาน  รอดเหตภุยั  

 2) 29 กมุภาฯ   นวนิยาย ดีเดน่       เกรียงไกร  วชิรธรรมพร 
 3) งามมีท่ีรกั  รวมเรื่องสัน้ ดีเดน่    ภาณ ุ ตรยัเวช   

                                                           

 1 มลูนิธิเอสซีจี. (2557). รางวลัยวุศลิปินไทย 2557 The Young Thai Artist Award 2014. หนา้ 2 
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 4) โลกสีเทา  รวมเรื่องสัน้ ดีเดน่    อเุทน  พรมแดง 
 5) บนหมอนรองรางรถไฟ กวีนิพนธ ์ ดีเดน่    เชษฐภทัร  วิสยัจร 
 6) ตะลยุแดนหิมพานต ์  นวนิยาย ดีเดน่    สิรกิาญจน ์ ศภุเลิศภรณ ์
 

2548 1) วีรบรุุษท่ีตายแลว้ กวีนิพนธ ์ ยอดเย่ียม ฟารดิา  วิรุฬหผล 
 2) สงครามศกัดิส์ิทธ์ิ กวีนิพนธ ์ ดีเดน่    เชษฐภทัร  วิสยัจร 
 3) แหง่หว้งหฤทยัสมยั กวีนิพนธ ์ ดีเดน่    ปณิธาน  รอดเหตภุยั 
 4) คืนฝันวนัตอ่สู ้ นวนิยาย ดีเดน่    อรุณวนา  สนิกะวาที 
 5) แรมเรือน  กวีนิพนธ ์ Jury’s Mention กมัปนาท  แสงทอง 
 6) เหนือนาฏกรรม รวมเรื่องสัน้ Jury’s Mention อเุทน  พรมแดง 
 

2549 1) ตุ๊กตาไลฝ่น  นวนิยาย ยอดเย่ียม ศกัดา  สาแกว้ 
 2) ล าน าหกพิภพ  นวนิยาย ดีเดน่      พงศศ์รณ ์ ภมูิวฒัน ์ 
 3) เดก็ทารกแหง่เมือง 
 หมองหมน่  รวมเรื่องสัน้ ดีเดน่    อดศิร  ไพรวฒันานพุนัธ ์
 4) ดั่งฝนโปรยไฟ   นวนิยาย ดีเดน่      อญัญรตัน ์ ออ่นสทุธิ 
 5) โลกยนิทาน  กวีนิพนธ ์ ดีเดน่    ธีรภทัร  เจรญิสขุ 
 6) กวีนิพนธข์องคนบา้ กวีนิพนธ ์ Jury’s Mention  กิตคิณุ  คมัภิรานนท ์

 
2550 1) พระเจา้องคใ์หม่ 
 ในหมูบ่า้นต่ืนกลางวนั 
 และหมูบ่า้นต่ืนกลางคืน รวมเรื่องสัน้ ยอดเย่ียม  เชตะวนั  เตือประโคน 

 2) พงศาวดารพิภพ กวีนิพนธ ์ ดีเดน่     ธีรภทัร  เจรญิสขุ 
 3) เรื่องราวของขา้วมนัไก่ นวนิยาย ดีเดน่       วาสเุทพ  เกตเุพ็ชร ์ 
 4) ราตรี   นวนิยาย ดีเดน่       ศกัดา  สาแกว้ 
 5) คาฟารสิตาร ์  นวนิยาย ดีเดน่       สิรณฐั  ธรรมธราชยั  
 

2551 1) โลกหมนุเรว็ขึน้กวา่เดมิ กวีนิพนธ ์ ยอดเย่ียม   กฤตยด์ศิร  กรเกศกมล 
 2) เจ็ดวนั คนเหงา  
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 ความรกัความตาย   นวนิยาย ดีเดน่        ไกรวิทย ์ ทองเทศ   
 3) บา้นสีทอ้งฟ้า   รวมเรื่องสัน้ ดีเดน่        จฑุารตัน ์ ขยนัสลงุ 
 4) พระอาทิตยเ์รงิรา่ย นวนิยาย ดีเดน่      ปนิธิตา  เกียรติส์พุิมล  
 5) ใตฟ้้าเดียวกนั  นวนิยาย ดีเดน่      ณฐันี  ตามไท 
 6) เดก็ชายผูไ้มเ่คยเห็น 
 เลนิน   รวมเรื่องสัน้ ดีเดน่      วฒุินนัท ์ ชยัศรี 

 
2552 ไมมี่การจดัประกวด 

 
2553 1) Good Morning  
 Sunshineแสงฉาย 
 ในยามเชา้  นวนิยาย ยอดเย่ียม  วรฐิต ิ มโนสรอ้ย 

 2) อยา่ดว่นตดัสิน   รวมเรื่องสัน้ ดีเดน่  
      Jury’s Mention  อนิมมาล  เล็กสวสัดิ ์
 3) เดก็หญิงดอกไม ้  
 เดก็ชายดวงดาว  นวนิยาย ดีเดน่    มิ่งมนสัชน  จงัหาร 
 4) รอ้ยเรื่องเลา่ขาน 
 ต านานนิทานไมรู่จ้บ นวนิยาย ดีเดน่    อภิญญา  จงสขุกิจพานิช 
 5) เก่ียวถอ้ยจากรอยเทา้ กวีนิพนธ ์ ดีเดน่    ภกัดี  ไชยหดั 
 6) ประโลมศกัราชสมยั กวีนิพนธ ์ ดีเดน่    วนัฟ้าใหม ่ เทพจนัทร ์

 
2554 1) กลอนเปลา่แกป่้วย กวีนิพนธ ์ ยอดเย่ียม ณฐักาญจน ์ สตัยากวี 

 2) โรงอตัตวินิบากกรรม 
 ท่ี 6    นวนิยาย ดีเดน่    ชนพ  นาส าราญ 
 3) นกอพยพ  กวีนิพนธ ์ ดีเดน่    ภกัดี  ไชยหดั 
 4) ส านกึเดียงสา  รวมเรื่องสัน้ ดีเดน่    วฒุินนัท ์ ชยัศรี 
 5) พอ่คา้รองเทา้  นวนิยาย ดีเดน่      อภิญญา  จงสขุกิจพานิช 
 6) คนขายโรตีท่ีขีเ้หร ่
 ท่ีสดุในโลก  กวีนิพนธ ์ ดีเดน่   อาชญาสิทธ์ิ  ศรีสวุรรณ 
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2555 1) ความตาย 
 ในเดือนรอมฎอน รวมเรื่องสัน้ ยอดเย่ียม อมุมีสาลาม  อมุาร 

 2) ค าสารภาพ  รวมเรื่องสัน้ ดีเดน่    ภาคนิ  นิมมานนรวงศ ์
 3) วนัหมดอายดุขูา้งกลอ่ง รวมเรื่องสัน้ ดีเดน่       วรญัญา  ผลวานิชย ์  
 4) บางเรื่องราวไมเ่คย 
 เกิดขึน้   รวมเรื่องสัน้ ดีเดน่    วฒุินนัท ์ ชยัศรี 
 5) หมอดไูมด่ดูวงให ้
 ตวัเอง   นวนิยาย ดีเดน่    ศริดา  จาตกิวณิช 
 6) เรื่องเลา่ของประเทศ 
 ในอาณาเขตแหง่แสงเงา กวีนิพนธ ์ ดีเดน่    สนัตพิล  ยวงใย 
 

2556 1) เศษของตกแตก รวมเรื่องสัน้ ดีเดน่    จิดานนัท ์เหลืองเพียรสมทุ 
 2) โศกนาฏกรรมของ 
 เฟอรน์ิเจอรม์ินิมลัและ 
 รวมเรื่องสัน้อ่ืนๆ  รวมเรื่องสัน้ ดีเดน่    ณฐกร  กิจมโนมยั 
 3) ขอตอ้นรบัสูค่วามเหงา 
 อีกครัง้หนึ่ง  นวนิยาย ดีเดน่  วรางคณา  เฑียรบญุเลิศรตัน ์
 4) ตามหาโกโดต ์ นวนิยาย ดีเดน่   ศริดา  จาตกิวณิช 
 5) พิพิธภณัฑแ์หง่ 
 ความทรงจ า  รวมเรื่องสัน้ ดีเดน่   อธิวฒัน ์ พงษส์รุะ 
 6) ความทรงจ าลืมตา 
 ในน า้สะอาด   กวีนิพนธ ์ ดีเดน่    อาชญาสิทธ์ิ  ศรีสวุรรณ 

 
2557 1) รกัคดุ  รวมเรื่องสัน้ ยอดเย่ียม กวิสรา  ผนันภานกุลุ 

 2) ก าสรวลสมทุร กวีนิพนธ ์ ดีเดน่    ฉตัรปกร  ก าเหนิดผล 
 3) รา้นสะดวกซือ้ รวมเรื่องสัน้ ดีเดน่    นิรตัศิยั  บญุจนัทร ์
 4) เดก็ชายแมงมมุ   
 ชายหนุม่สีเทา 
 ยายเฒา่ขนมหวาน นวนิยาย  ดีเดน่    ปลายฝน  อรุณรตันา  
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 5) ก าสรวลชีวิต  กวีนิพนธ ์ ดีเดน่    แมน  คลา้ยสวุรรณ 
 6) เงาแปลกหนา้  รวมเรื่องสัน้ ดีเดน่    อนิมมาล  เล็กสวสัดิ ์

  
2558   1) คนบา้ท่ีหนา้ประต ู นวนิยาย ยอดเย่ียม ตกิขปัญญ ์ มณีนุม่ 

 2) เกือบจะรกักนั  รวมเรื่องสัน้ ดีเดน่    บญุญว์ิรสั  เทียมวงศก์ลุ 
 3) นครกมัปนาท  รวมเรื่องสัน้ ดีเดน่    ประธาน  ส าราญรมัย ์
 4) กรงเทพ  กวีนิพนธ ์ ดีเดน่    แมน  คลา้ยสวุรรณ 
 5) โหยหา(ย)  กวีนิพนธ ์ ดีเดน่    รงัสิมนัต ์ จลุหรกิ 
 6) เชา้วนัหนึ่งกบัแมวอว้น 
 และเรื่องอ่ืนๆ  รวมเรื่องสัน้ ดีเดน่    สิรพิร  เชษฐสรุาษฎร ์
 

2559 1) ยคุสมยัแหง่ 
 ความสิน้หวงั  นวนิยาย ดีเดน่    จิดานนัท ์ เหลืองเพียรสมทุ 

 2) โอแ้มม่หากวี 
 ศรีศตวรรณท่ี 21  รวมเรื่องสัน้ ดีเดน่    ประธาน  ส าราญรมัย ์
 3) โดยสาร  กวีนิพนธ ์ ดีเดน่    รงัสิมนัต ์ จลุหรกิ 
 4) ผูเ้ก็บกวาดความตาย รวมเรื่องสัน้ ดีเดน่    ศกัดิส์ิทธ์ิ  เทวบนิ 
 5) เสือตาไฟ  รวมเรื่องสัน้ ดีเดน่    อธิวฒัน ์ พงษส์รุะ 
 6) สิ่งตกคา้งในชอ่งวา่ง 
 ประวตัศิาสตร ์  นวนิยาย ดีเดน่    อนพุงษ ์ จนัทะแจม่ 
 

2560 1) ฉนัเป็น...(I am...) รวมเรื่องสัน้ ยอดเย่ียม สภุาวดี  เจ๊ะหมวก 
 2) วิมานท่ีเราอยู ่
 คือรูสะมิแล  นวนิยาย ดีเดน่    ธีรเชษฐ์  เพชรโชต ิ

  3) อิกนอร ์  นวนิยาย ดีเดน่    ภาณพุงศ ์ จิตรทศ 
 4) ความหวงัและ 
 ความฝัน  รวมเรื่องสัน้ ดีเดน่    วรรณิกา  ควรขจร 

  5) แผน่ดนิเดียว  กวีนิพนธ ์ ดีเดน่    แมน  คลา้ยสวุรรณ 
 6) รอ่งรอยความทรงจ า กวีนิพนธ ์ ดีเดน่    แสนภมูิ  กลา้อยู ่
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2561 1) กระดาษค าตอบ นวนิยาย ยอดเย่ียม ชลชั  จินตนะ 
 2) ฤดรูอ้นของธนัวา รวมเรื่องสัน้ ดีเดน่    สธิุดา  ศรีพนัธบตุร 
 3) มิอาจหวนคืนกลบัมา รวมเรื่องสัน้ ดีเดน่    ธนณฏัฐ์  อารยสมโพธ์ิ 
 4) รอย   กวีนิพนธ ์ ดีเดน่    แสนภมูิ  กลา้อยู ่
 

2562 1) เรื่องในบา้นและ 
 เรื่องเลา่ใกลเ้คียง  รวมเรื่องสัน้ ดีเดน่       การียา  ยโูช๊ะ 

 2) คืนนัน้ฉนัฝันถึง 
 สนัตสิขุ   กวีนิพนธ ์ ดีเดน่    ชาตรี  อรุณทดั 
 3) ประวตัศิาสตรข์องผู ้
 (เคย) แพ ้       รวมเรื่องสัน้ ดีเดน่    พชรพล  หลินหะตระกลู 
 4) สวนเล็กเล็กของแม ่
 และสว่นอ่ืนอ่ืนของลกูชาย  
    กวีนิพนธ ์ ดีเดน่    วิศษิฐ์  ปรียานนท ์
 5) ประหลาด  รวมเรื่องสัน้ ดีเดน่    สิรพิร  เชษฐสรุาษฎร ์
 6) “เรา” ในความทรงจ า 
 ของบทกวี      กวีนิพนธ ์ ดีเดน่    อตรุิจ  ดือเระ  
 

2563  อยูใ่นระหวา่งการประกวด 
  

จากผลงานท่ีได้รับรางวัลทางวรรณกรรมของการประกวดรางวัลยุวศิลปินไทย
(YoungThai Artist Award) ตัง้แต่ พ.ศ. 2547 - 2562 มีผลงานทางวรรณกรรมท่ีผ่านเกณฑต์ดัสิน
ไดร้บัรางวลัจ านวน 81 เรื่อง  นวนิยายท่ีไดร้บัรางวลัมีจ านวน 27 เรื่อง  และดว้ยความรว่มมือของ
มลูนิธิเอสซีจีกบับริษัทนานมีบุ๊คส ์จ  ากดั ไดจ้ดัพิมพเ์ผยแพรผ่ลงานของเยาวชนไทยท่ีไดร้บัรางวลั
ยอดเย่ียมและดีเดน่  จนกระทั่งปี พ.ศ. 2554 ทางสมาคมนกัเขียนแห่งประเทศไทยไดเ้ริ่มสนบัสนนุ
การตีพิมพ์เผยแพร่ต่อมาจนถึงปัจจุบัน  นอกจากนีน้วนิยายบางเล่มยังไดร้บัความสนใจจาก
ส านักพิมพอ่ื์น ๆ โดยมีการน าไปตีพิมพเ์ผยแพร่อย่างต่อเน่ือง  รวมทัง้สิน้มีนวนิยายท่ีไดร้บัการ
ตีพิมพแ์ลว้ในปัจจบุนั จ  านวน 15 เรื่อง  ซึ่งผูว้ิจยัจะน ามาเป็นกลุม่ขอ้มลูวิจยัในครัง้นี ้  
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การมอบรางวลัทางวรรณกรรมและศิลปะสาขาอ่ืน ๆ แสดงใหเ้ห็นวา่รางวลัยวุศิลปินไทย
(Young Thai Artist Award) มีบทบาทส าคญัต่อการช่วยกระตุน้เพ่ือใหเ้กิดความสนใจท่ีจะสรา้ง
งานศลิปะของเยาวชน  และช่วยใหส้งัคมไดเ้ห็นถึงความสามารถทางศิลปะของเยาวชนคนรุน่ใหม่
ท่ีมีความคดิสรา้งสรรค ์มีแนวคดิและวิธีการน าเสนอท่ีนา่สนใจในงานศลิปะ  ช่วยจดุประกายความ
ฝันใหแ้ก่ผูร้กังานศลิปะตอ่ไป 

2.2 แนวคิดมนุษยนิยมในวรรณกรรม 
มนุษยนิยมเป็นแนวคิดท่ีมาจากปรชัญาสาขาหนึ่งท่ีใหค้วามส าคญัแก่มนุษย์มากท่ีสุด     

มีลกัษณะยกย่องความเป็นมนษุย ์ เช่ือว่ามนุษยเ์ป็นผูส้รา้งสรรค ์ มีศกัยภาพและศกัดิศ์รี มีอิสระ    
ท่ีจะด าเนินชีวิตและก าหนดชะตากรรมของตนเองได ้ การศึกษาแนวคิดมนุษยนิยมจึงมีความ
เก่ียวขอ้งกับการศึกษามนุษยแ์ละสงัคม  โดยเนน้ท่ีศกัดิ์ศรีและสิทธิในการด าเนินชีวิตของมนุษย ์ 
จึงกล่าวไดว้่าการศกึษาแนวคิดมนุษยนิยมเป็นการพิจารณาคณุค่าของมนุษยไ์ปพรอ้มกับการหา
แนวทางพฒันาศกัยภาพของมนษุย ์เพ่ือสามารถด าเนินชีวิตอยา่งมีความสขุในสงัคม 

2.2.1 ความหมายและลักษณะของแนวคิดมนุษยนิยม 
มนุษยนิยมเป็นแนวคิดท่ีกล่าวถึงคุณค่าและศกัดิ์ศรีของมนุษย ์ มุ่งใหม้นุษยไ์ดด้  าเนิน

ชีวิตอยา่งมีความสขุ และรว่มสรา้งสงัคมท่ีมนษุยส์ามารถอยูร่ว่มกนัอยา่งมีความสขุ  ดงันัน้แนวคิด
มนษุยนิยมจึงเป็นปรชัญาท่ีศึกษามนุษยร์วมทัง้องคป์ระกอบตา่ง ๆ ท่ีประกอบขึน้เป็นมนษุย์ และ
เห็นความส าคญัของการพฒันาความเป็นมนุษย ์ จึงเป็นท่ีมาของการเกิดหลกัวิชาในการพฒันา
มนษุย ์ สิทธ์ิ  บตุรอินทร ์กลา่วถึงความหมายและการเกิดหลกัวิชาจากแนวคิดมนษุยนิยมไวว้า่  
 

Humanism แปลความมาจากรากศพัทว์่า “Humanitas” ถือเอาใจความในแง่การ
จดัการศึกษาในวงการศึกษาก็ว่า  เป็นวิชาหรือปรชัญาที่ศึกษามนุษยแ์ละเรื่องของมนุษย ์ 
ตลอดจนเง่ือนไขปัจจยัตา่ง ๆ  ท่ี “ท าใหม้นษุยเ์ป็นมนษุย”์ ในขัน้นีก้รกีเรยีก Paideia หมายถึง
ระบบการศึกษาที่ยดึวิชาทางศิลปศาสตร ์(Liberal arts) เป็นพืน้ฐานส าคญัที่สดุ  เพราะเช่ือ
วา่วิชาการทางศิลปศาสตรเ์หลา่นีน้ี่เอง คือตวัการแท ้ๆ ท าใหม้นษุยพ์ฒันาขึน้เป็นมนษุยส์ม
ช่ือ และให้มนุษย์แตกต่างจากสัตวแ์ละสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในหลายแง่หลายมุมเลยทีเดียว         
ครัน้ต่อมาวิทยาการเหล่านี ้ เมื่อจัดเป็นวิชาหลักในการเรียนการสอนของวงการศึกษา

สมยัใหม ่เราเรยีกวา่ “มนษุยศาสตร”์ (Humanities)1   
 

                                                           

 1 สทิธ์ิ  บตุรอินทร.์ (2532). มนษุยนยิม. หนา้ 13 
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การเกิดหลกัวิชาขา้งตน้แสดงถึงการใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาของมนุษย ์ ไดมี้ผูใ้ห้
ความหมายของค าว่ามนุษยนิยมไวอ้ย่างหลากหลาย  ดงัเช่น พจนานุกรมศพัทป์รชัญาองักฤษ -
ไทย  ใหค้วามหมายของมนษุยนิยมไวใ้น 2 ความหมาย ดงันี ้

 
1) ทศันะที่ถือวา่มนษุยเ์ป็นสิง่หนึง่ในธรรมชาติ มีศกัดิศ์ร ีมีคา่ และมีความสามารถ      

ที่จะพัฒนาตนเอง  โดยอาศัยเหตุผลและวิธีการทางวิทยาศาสตร ์ ไม่ต้องอาศัยอ านาจ      
เหนือธรรมชาติแตอ่ยา่งใด 

2) มนุษยนิยมตามทศันะของกลุ่มศาสนาบางกลุ่มถือว่ามนุษยจ์ะพัฒนาตนเอง     

ใหส้มบรูณไ์ดก็้แตโ่ดยอาศยัหลกัค าสอนทางศาสนา1 

 
จากความหมายของมนุษยนิยมตามท่ีพจนานุกรมศพัทป์รชัญาองักฤษ-ไทย ไดใ้หไ้วน้ัน้ 

แสดงถึงแนวคิดท่ีเช่ือว่ามนษุยส์ามารถพฒันาตนเองใหส้มบูรณไ์ด ้โดยไม่ตอ้งอาศยัอ านาจเหนือ
ธรรมชาติ แต่อาจมีหลกัค าสอนทางศาสนาเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ  นอกจากนี ้ พจนานุกรม
ปรชัญาออกซฟ์อรด์ ยงัไดก้ล่าวถึงแนวคิดมนษุยนิยมว่า เป็นแนวคิดท่ีใหค้วามส าคญักบัความสุข
ของมนษุย ์ โดยใหค้วามหมายของมนษุยนิยมวา่ "ทศันะใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเนน้ในความผาสกุ
ของมนษุย ์ศกัดิศ์รีของมนษุย ์และมองมนษุยใ์นแงด่ ีเกีย่วกบัความสามารถของมนษุย”์2   

มนุษยนิยมยังให้ความส าคัญกับสันติสุขของมนุษย ์และการเคารพในความคิดเห็น     
ของผู้อ่ืน  การใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหานับเป็นสิ่งท่ีตรงข้ามกับแนวคิดมนุษยนิยม  
เพราะไม่อาจสรา้งสงัคมสนัติสขุได ้ ดงัท่ี กีรติ  บญุเจือ กลา่วถึงการอยู่รว่มกนัของมนษุยใ์นสงัคม
ตามแนวคดิมนษุยนิยมวา่ “มนษุยนยิมนัน้เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาและความสขุของมนษุย ์และถือ
ว่าความกา้วหนา้ของมนุษยชาติเป็นเป้าหมายของการกระท า  ส่งเสริมใหม้นุษย์อยู่ร่วมกันใน
สงัคมอย่างสนัติ  ดว้ยความยตุิธรรม สมศกัดิศ์รีของมนษุย์  รูจ้กัคิด และรบัผิดชอบต่อการกระท า
ของตนตอ่สงัคม”3 

                                                           

 1 ราชบณัฑิตยสถาน. (2532). พจนานกุรมศพัทป์รชัญาองักฤษ-ไทย. หนา้ 44 
 2 “Most generally, any philosophy concerned to emphasize human welfare and dignity, and 
either optimistic about the powers of human reason.” Blackburn, S. (1994). The Oxford Dictionary of 
Philosophy. p. 33 
 3 กีรติ  บญุเจือ. (2522). สารานกุรมปรชัญา. หนา้ 192 
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จากความหมายขา้งตน้  สังคมสันติสุขจะเกิดขึน้ไดก็้ดว้ยความยุติธรรม และการร่วม
รบัผิดชอบต่อสังคม  เช่นเดียวกับ ชัช  กิจกรรม  ท่ีกล่าวถึง อิระเสรีของมนุษยว์่าเป็นสิ่งส าคัญ        
ในการพฒันาศกัยภาพมนษุย ์ แตต่อ้งอยูภ่ายใตค้วามเสมอภาคและยตุธิรรม ดงันี ้
 

มนุษยน์ัน้มีความตอ้งการ  ปลดเปลือ้งตนเองจากการกดขี่ข่มเหงกันเองระหว่าง
มนุษย ์และทัง้จากการกดขี่ครอบง าเชิงสติปัญญาและจินตนาการของกรอบความคิดทาง
ศาสนา การเมือง และสงัคม เป็นขบวนการของมนษุยท์ี่จะแสวงหาสิ่งที่ดีที่สดุ ทัง้ที่เป็นภูมิ
ปัญญาหรือระบบเศรษฐกิจการเมือง ที่ไม่เพียงแต่หวงัจะประกันความสขุสมบูรณ์ในทาง
สิ่งแวดลอ้มและความเป็นอยู่ของมนุษยใ์นสงัคมเท่านัน้  หากยงัเพื่อใหม้ีการประกันความ
เป็นอิสระเสรขีองมนษุยอ์ีกดว้ย  ซึง่ความเป็นอิสระเสรนีีไ้มไ่ดถื้อวา่เป็นเพียงสทิธิพืน้ฐานหรอื
เง่ือนไขตามธรรมชาติของมนษุยเ์ท่านัน้  หากยงัถือเป็นความเช่ือที่แนน่แฟน้อีกวา่  ความเป็น
อิสระเสรีนีเ้ป็นปัจจัยพืน้ฐานส าคญัของศกัยภาพในการพัฒนามนุษยอ์ีกดว้ย  นอกจากนี ้
ความสขุสมบรูณต์ลอดจนอิสระเสรภีาพของมนษุยจ์ะตอ้งมีขึน้ภายใตเ้ง่ือนไขของความเสมอ

ภาคและยตุิธรรมเทา่นัน้1 
 

จากความหมายของมนษุยนิยมท่ีไดมี้นกัวิชาการกล่าวไวข้า้งตน้  แสดงใหเ้ห็นว่าแนวคิด
มนุษยนิยมไม่เพียงแต่ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาของมนุษยใ์นลกัษณะของปัจเจกบุคคลเพียง
อย่างเดียวเท่านัน้  แตเ่ป็นแนวคดิท่ีใหค้วามส าคญักบัการพฒันาสงัคมมนษุย ์ท่ีมีลกัษณะของการ
ผสมผสานกันของปรัชญาฝ่ายต่าง ๆ โดย สิทธ์ิ  บุตรอินทร ์ได้กล่าวถึงลักษณะของแนวคิด     
มนษุยนิยม สรุปได ้ดงันี ้
 

1) มนษุยนิยมมีลกัษณะเป็นอเทวนิยม คือ ในความหมายแรกหมายถึงการไม่เช่ือ
ว่า  พระเจ้ามีอยู่จริง และในความหมายที่สอง หมายถึง เช่ือว่าพระเจ้ามีอยู่จริงแต่ไม่
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอยู่ของมนษุย ์

2) มนุษยนิยมมีลักษณะเป็นธรรมชาตินิยม คือ ชีวิตมนุษย์ล้วนเป็นไปตาม
กฎเกณฑข์องธรรมชาติ รวมทัง้ยงัมีความลีล้บัทางธรรมชาติบางอย่างที่วิทยาศาสตรย์งัเขา้
ไมถ่ึง 

3) มนษุยนิยมมีลกัษณะเป็นอิสระเสรีนิยม คือ อิสรภาพเป็นสมบตัิที่ส  าคญัยิ่งของ
มนษุย ์ มนษุยค์วรเป็นตวัของตวัเองในการคิดและตดัสนิใจ   

                                                           

 1 ชัช  กิจกรรม. (2529). ประชาธิปไตยและสังคมนิยม: วิวัฒนาการของเอกภาพแห่งหลักการ       
มนษุยนยิม. หนา้ 81 
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4) มนุษยนิยมมีลกัษณะเป็นเหตุผลนิยม คือ ยึดมั่นในเหตุผลและปัญญาในการ
จดัการกบัสิง่ตา่ง ๆ ในชีวิต  การออ้นวอนตอ่พระเจา้เป็นสิง่ลุม่หลง 

5) มนุษยนิยมมีลกัษณะเป็นปฏิบตัินิยม คือ เห็นว่ามนุษยม์ีความพิเศษต่างจาก
สตัว ์มีปัญญาและสามารถใชปั้ญญาในการแกไ้ขปัญหาของชีวิต 

6) มนุษยนิยมมีลักษณะเป็นประโยชน์สุขนิยม คือ ยึดถือในการกระท าที่จะ
ก่อใหเ้กิดประโยชนส์ขุมากที่สดุแก่คนจ านวนมากที่สดุ 

7) มนษุยนิยมมีลกัษณะเป็นอตัถิภาวนิยม คือ มนษุยไ์ม่ไดถ้กูสรา้งขึน้โดยพระเจา้  
มนษุยจ์ึงเป็นผูก้  าหนดชะตาชีวิตของตนเองและมุง่หาความสขุ  หลกีเลีย่งความทกุข  ์

8) มนษุยนิยมมีลกัษณะเป็นสมัพทัธนิยม คือ เช่ือวา่ไม่มีอะไรคงอยูแ่นน่อนในโลก 
และไม่มีอะไรเป็นสิ่งสมบูรณ์โดยตวัของมนัเอง  แต่มีความสมัพันธ์กันอยู่ เป็นเหตุเป็นผล     
ตอ่กนั และยอ่มเปลีย่นแปลงเสมอ 

9) มนุษยนิยมมีลกัษณะเป็นอวตัถุนิยม คือ วตัถุปัจจัยเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินชีวิตของมนษุย ์แตไ่มใ่ช่สิง่ที่จะก าหนดความเป็นมนษุย์1 

 
จากความหมายและลกัษณะของแนวคิดมนุษยนิยมท่ีไดมี้ผูก้ล่าวขา้งตน้  ผูว้ิจยัสรุปได้

ว่ามนุษยนิยมเป็นแนวคิดท่ีใหค้วามส าคญักับกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์และความยุติธรรมใน
สังคม แนวคิดนีแ้สดงให้เห็นถึงความสามารถของมนุษย์ท่ีจะพัฒนาจิตใจให้มีศีลธรรม โดย         
ไม่ยึดถือในอ านาจเหนือธรรมชาติ  แตอ่าจอาศยัหลกัค าสอนทางศาสนาในการพฒันาตน แนวคิด
มนษุยนิยมจงึเป็นแนวทางท่ีมนษุยจ์ะสามารถพฒันาและอยู่รว่มกนัอย่างมีความสขุในสงัคมได ้

2.2.2 แนวทางการศึกษาแนวคิดมนุษยนิยมในวรรณกรรม 
มนษุยนิยมเป็นแนวคิดจากปรชัญาสาขาหนึ่งท่ีเห็นความส าคญัของมนษุยม์ากท่ีสุด

และแสวงหาแนวทางในการด าเนินชีวิตท่ีดีท่ีสุด  มุ่งแก้ไขและพัฒนามนุษยท์ัง้ในดา้นจิตใจและ
สติปัญญา ใหพ้รอ้มด าเนินชีวิตในสงัคม มีการน าแนวคิดจากปรชัญามนษุยนิยมมาศกึษาวิจยั ดงั
ปรากฏในวงวิชาการแขนงตา่ง ๆ เชน่ ศกึษาศาสตร ์ไดน้  ามาใชเ้พ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
ดา้นจิตวิทยาไดน้  าใชเ้พ่ือใหค้  าปรกึษา  เป็นตน้  แสดงใหเ้ห็นวา่ปรชัญามนษุยนิยมเป็นปรชัญาท่ีมี
ผูน้  ามาใชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันามนษุย ์ เช่นเดียวกบัการศกึษาดา้นวรรณกรรม  ดว้ยพนัธกิจ
ของนักเขียนท่ีเป็นผู้มีบทบาทพัฒนาสติปัญญาและจรรโลงจิตใจของผู้อ่านในสังคม  จึงมี
การศกึษาแนวคิดมนุษยนิยมในวรรณกรรม ในลกัษณะของแนวคิดท่ีมุ่งพฒันาผูอ้่าน  นอกจากนี้
ยงัปรากฏการศึกษาวรรณกรรมกับการพัฒนามนุษยใ์นลักษณะของวรรณกรรมท่ีมีบทบาทช่วย
กล่อมเกลาความคิดของผู้อ่านให้มองโลกในแง่มุมท่ีลึกซึง้ขึน้  เพ่ือความเจริญทางจิตใจและ
                                                           

 1 สทิธ์ิ  บตุรอินทร.์ (2532). มนษุยนยิม. หนา้ 16-32 
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สติปัญญา  อนัจะเป็นประโยชนต์อ่ผูอ้่านในการด าเนินชีวิตแมว้่างานวิจยัในกลุ่มนีจ้ะไม่ไดน้ิยาม
การพัฒนามนุษย์นั้นว่ามาจากปรัชญามนุษยนิยมก็ตาม  แต่ได้แสดงให้เห็นว่านักเขียนให้
ความส าคญักับการน าเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนามนุษยใ์ห้สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขใน
สงัคม  อนัเป็นจุดมุ่งหมายเดียวกับปรชัญามนุษยนิยมผูว้ิจยัจึงศึกษางานวิจยัดา้นวรรณกรรมท่ี
ปรากฏแนวคิดในการพัฒนามนุษย ์ ทัง้การใชป้รชัญามนุษยนิยมเพ่ือการพัฒนามนุษย ์และใช้
แนวคิดท่ีสามารถจดัอยู่ในกลุ่มของปรชัญามนุษยนิยมเพ่ือพัฒนามนุษย ์ โดยสามารถแบ่งตาม
ลกัษณะการน าแนวคิดมนุษยนิยมมาวิเคราะหข์อ้มูลของวรรณกรรมออกเป็น 4 กลุ่ม  ไดแ้ก่ นว
นิยายและเรื่องสัน้  กวีนิพนธแ์ละบทเพลง  หนงัสือแบบเรียนและพระบรมราโชวาท 

1) กลุ่มข้อมูลประเภทนวนิยายและเร่ืองส้ัน 
นวนิยายและเรื่องสั้นนับเป็นวรรณกรรมสมมุติท่ีไม่เพียงแต่มุ่งสร้างความ

เพลิดเพลินให้แก่ผู้อ่านเพียงเท่านั้น  แต่ยังเป็นสิ่งท่ีนักเขียนใช้ในการเสนอประสบการณ์ชีวิต  
เน่ืองจากต้องการให้ผู้อ่านเกิดมุมมอง พัฒนาความคิด สามารถเข้าใจมนุษย์และสังคม                  
มีการศกึษาแนวคิดมนษุยนิยมจากกลวิธีการน าเสนอแนวคดิผา่นองคป์ระกอบของนวนิยาย  แสดง
ใหเ้ห็นถึงกลวิธีการเขียนท่ีนกัเขียนใชเ้พ่ือน าเสนอแนวคิดท่ีท าใหง้านเขียนของตนมีความน่าสนใจ  
นอกจากจะแสดงถึงความสามารถของนักเขียน ยังแสดงถึงพันธกิจของนักเขียนในการพัฒนา
ผูอ้่าน  ดงัปรากฏในงานวิจยัของ เกริกศกัดิ ์ บรรจงจิตร ท่ีศึกษาในหวัขอ้  มนษุยนิยมในนวนิยาย   
ส่ีเรื่องของนกัเขียนชาวฝรั่งเศส ช่ือ มงแตรล์็องต ์(Montherlant) คือเรื่อง ชายโสด  กลียคุและความ
มืด  นายของฉนัคือหนึ่งในฆาตกร และ กหุลาบหิน  ผลจากการศกึษาแสดงใหเ้ห็นว่ามงแตรล์็องต์
เป็นนักเขียนท่ีเห็นคณุค่าของมนุษย ์ เน่ืองจากนักเขียนใชก้ลวิธีการเขียนสะทอ้นความเจ็บปวด
และทุกขท์รมานของมนุษย ์ แต่ชะตากรรมของตัวละครท่ีเป็นชะตากรรมของมนุษยใ์นสังคม
ขณะนัน้ตอ้งประสบกับความเลวรา้ย  นักเขียนใชก้ลวิธีการเขียนดงักล่าวเพราะตอ้งการจะเห็น
มนษุยส์ามารถลดกิเลส ลดความเห็นแก่ตวั และไมใ่ชอ้ารมณ ์ เพ่ือมนษุยใ์นสงัคมจะสามารถสรา้ง
สงัคมท่ีนา่อยู ่อนัเกิดจากความรกัท่ีมนษุยใ์นสงัคมมีตอ่กนั1 

งานวิจยัของ เกริกศกัดิ ์ บรรจงจิตร จึงแสดงถึงการศกึษาแนวคิดมนษุยนิยม  โดยศกึษา
กลวิธีการเขียนท่ีนกัเขียนใชเ้พ่ือน าเสนอแนวคิดในองคป์ระกอบต่าง ๆ ของนวนิยาย  มีขอ้สงัเกต
วา่ ถึงแมแ้นวคดิมนษุยนิยมจะมุ่งเสนอความดีความงามของมนษุย ์แตก่ลวิธีการเขียนท่ีแสดงภาพ

                                                           

 1 เกรกิศกัดิ ์ บรรจงจิตร. (2526). มนษุยนยิมในนวนยิายสีเ่รือ่งของ มงแตร์ลอ็ง  ชายโสด  กลยีคุ และ
ความมืด  นายของฉนัคือหนึ่งในฆาตกร  กุหลาบหิน . วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ภาษาฝรั่งเศส). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 
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ตรงกันขา้มอนัไดแ้ก่ภาพความทุกขย์ากและการเส่ือมศีลธรรม ยังท าใหผู้อ้่านเห็นถึงความดีงาม
ของมนษุยไ์ดเ้ช่นกนั  นบัเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถของนกัเขียนท่ีใชก้ลวิธีการน าเสนอ
แนวคดิมนษุยนิยมในนวนิยาย เพ่ือผูอ้า่นตระหนกัถึงแนวทางในการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม  

มีผู้ศึกษาแนวคิดมนุษยนิยมจากอิทธิพลของวรรณกรรมหรือนักเขียนท่ีมีต่อสังคม                  
เป็นการศกึษาถึงบทบาทของสงัคมท่ีมีต่อวรรณกรรม  ซึ่งสงัคมไดมี้อิทธิพลตอ่แนวคิดท่ีปรากฏใน       
นวนิยายของตนเอง  นอกจากนีย้ังศึกษาถึงบทบาทของแนวคิดมนุษยนิยมในงานเขียนท่ีมีต่อ
สังคม  ปรากฏในงานวิจัยของ พัชรินทร ์ บูรณะกร ท่ีศึกษาในหัวข้อ แนวคิดมนุษยนิยมใน
วรรณกรรมของพิบูลศักดิ์  ละครพล  ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาประสบการณใ์นชีวิตของนกัเขียนท่ีส่งผล
ต่อการน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมในงานวรรณกรรม จากการศึกษาวรรณกรรม ไดแ้ก่เรื่องสั้น       
นวนิยาย และกวีนิพนธ ์รวมผลงาน 26 เลม่ ผูว้ิจยัใชว้ิธีศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างวรรณกรรมกบั
สงัคม ผลการวิจยัพบวา่แนวคิดของนกัเขียนเป็นแนวคิดแบบมนษุยนิยม  เสนอลกัษณะของมนษุย์
ท่ีมีคุณค่าว่าควรเป็นผูมี้จิตใจดีและประพฤติดีต่อผู้อ่ืน สามารถด า เนินชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมี
ความสุข แสดงให้เห็นว่าสังคมท่ีเหมาะสมส าหรับมนุษยน์ั้นควรจะเป็นสังคมท่ีแวดล้อมด้วย
ธรรมชาติ ซึ่งจะชว่ยใหม้นษุยอ์ยูร่ว่มกนัไดอ้ย่างสงบสขุ  อนัเป็นแนวคดิท่ีตรงกนัขา้มกบัสภาพจริง
ของสงัคมและประสบการณใ์นชีวิตท่ีไดม้าจากการด ารงอยู่ในสงัคมของนกัเขียน  นกัเขียนจึงมุ่ง
พฒันาสงัคมดว้ยการน าเสนอแนวคิดมนษุยนิยมเพ่ือใหผู้อ้่านปรบัปรุงสภาพจิตใจและการกระท า
ของตนใหดี้ขึน้ตอ่ไป1 

การศึกษาแนวคิดมนุษยนิยมในวรรณกรรมโดยใช้วิธีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณกรรมกบัสงัคมจากประวตัิของนกัเขียน จึงแสดงใหเ้ห็นว่านกัเขียนไมจ่  าเป็นตอ้งน าเสนอภาพ
ความโหดรา้ยของสงัคมในงานเขียนของตนเพียงเท่านัน้  เพราะดว้ยความสามารถของนกัเขียนท่ี
แมไ้ม่ไดอ้าศยัอยู่ในสงัคมท่ีมีลกัษณะดีงามเชน่เดียวกบัท่ีปรากฏในนวนิยาย  แตน่กัเขียนสามารถ
น าเสนอภาพความดีงามของสงัคมและมนุษยใ์นสงัคม  แมส้ภาพของสงัคมไม่ไดเ้ป็นไปตามหลกั
แนวคิดมนุษยนิยม  แต่การน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมของนกัเขียนเป็นการกระตุน้เตือนผูอ้่านให้
ตระหนกัในการใชชี้วิตตามแนวทางมนษุยนิยมมากขึน้ เพ่ือสรา้งสงัคมท่ีดีงาม 

คณุค่าเชิงมนุษยนิยมของวรรณกรรมสามารถแสดงถึงแนวคิดมนุษยนิยมท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมไดเ้ช่นกัน  ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าแนวคิดมนุษยนิยมเป็นแนวคิดท่ีดีงาม  ช่วยสรา้งคณุค่า
ใหแ้ก่วรรณกรรม ปรากฏในงานวิจัยของ นันทวลัย ์ สุนทรภาระสถิต ท่ีศึกษาในหวัขอ้ เร่ืองส้ัน

                                                           

 1 พัชรินทร ์ บูรณะกร. (2538). แนวคิดมนษุยนิยมในวรรณกรรมของพิบูลศกัดิ ์ ละครพล. ปริญญา
นิพนธ ์กศ.ม. (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ. 
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บันทึกเหตุการณ์ทางการเมือง 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519  โดยศึกษา
องคป์ระกอบ กลวิธีการเขียน และบทบาทหนา้ท่ีท่ีมีตอ่วงวรรณกรรม ประวตัิศาสตรแ์ละการเมือง 
จากเรื่องสั้น 61 เรื่อง ท่ีเขียนระหว่าง พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2545 ในด้านบทบาทหน้าท่ีต่อวง
วรรณกรรมนัน้ เรื่องสัน้ไดบ้นัทึกเหตุการณ์ในระยะเวลาของเหตุการณ์ทางการเมือง  จดัว่าเป็น
ประเภทหนึ่งของวรรณกรรมเพ่ือชีวิต แสดงถึงคณุคา่เชิงมนษุยนิยมของวรรณกรรม ในแง่ของการ
ตอ่สูเ้พ่ือความยตุิธรรมและสนัติภาพ อนัเป็นผลการศกึษาดา้นบทบาทหนา้ท่ีของวรรณกรรม ดว้ย
เรื่องสั้นมุ่งเน้นเรื่องความยุติธรรมและสันติภาพ  เชิดชูความดีงามในจิตใจมนุษยอ์ันเกิดจาก
ความรูส้ึกเห็นใจตอ่ผูร้ว่มในเหตกุารณ ์ แนวคดิท่ีนกัเขียนแสดงไวใ้นเรื่องสัน้นีจ้ึงมีสว่นสรา้งคณุคา่
เชิงมนษุยนิยม1  

การศกึษาดา้นคณุคา่ของเรื่องสัน้จึงแสดงใหเ้ห็นถึงคณุคา่เชิงมนษุยนิยม  แมว้่าเรื่องสัน้
จะไม่ไดมี้จดุมุ่งหมายหลกัในการศกึษาแนวคิดมนษุยนิยมก็ตาม  แตว่รรณกรรมท่ีแสดงภาพตอ่สู้
เพ่ือความยตุธิรรมและสนัตภิาพ ไดมี้สว่นในการพฒันาใหเ้กิดความดีงามในจิตใจของผูอ้า่น    

นอกจากการน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมในนวนิยายและเรื่องสัน้แล้ว  ยังมีการศึกษา
แนวคิดในการพฒันามนษุยซ์ึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกบัแนวคิดจากปรชัญามนษุยนิยม  ดงัมีการศกึษา
นวนิยายและเรื่องสั้นในกลุ่มข้อมูลท่ีได้รับรางวัล ซึ่ง ได้ผ่านการประเมินค่าตามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการเป็นผูก้  าหนด  แสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทหนา้ท่ีของนกัเขียนในการพฒันาผูอ้่าน ดงัท่ี 
มันทนี  บุญฤทธ์ิ  ได้ศึกษาความสามารถของนักเขียนในการสร้างสรรค์นวนิยายในหัวข้อ  
วิเคราะหแ์นวคิดและคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ในวรรณกรรมเยาวชน ของ มาลา  ค าจันทร ์    
ทีไ่ด้รับรางวัลดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ผูว้ิจยัมุ่งวิเคราะหแ์นวคิดและ
คณุค่าเชิงวรรณศิลป์ท่ีปรากฏ  โดยศึกษาจากนวนิยายท่ีไดร้บัรางวลัทัง้สิน้ 4 เรื่อง ไดแ้ก่ หมู่บา้น
อาบจนัทร ์ ลูกป่า  เขีย้วเสือไฟ  และหบุเขากินคน  ใชว้ิธีการวิเคราะหแ์นวคิดและกลวิธีการเขียน  
จากการศกึษาพบการน าเสนอแนวคิด ไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกบัสงัคม  แนวคิดเก่ียวกบัชีวิต  แนวคิด
เก่ียวกับการเมือง  และแนวคิดอ่ืน ๆ ได้แก่ แนวคิดเก่ียวกับปรัชญาการด าเนินชีวิต  แนวคิด
เก่ียวกบัสจันิยม  และแนวคิดเก่ียวกบับาปบญุ  ในการศึกษาลกัษณะเดน่ดา้นวรรณศลิป์  ผูว้ิจยัได้
ศึกษากลวิธีการเขียน  ไดแ้ก่  การสรา้งโครงเรื่อง  ตวัละคร  ฉาก  บทสนทนา  และการเล่าเรื่อง     
ซึ่งการวิเคราะหแ์นวคิดและคณุค่าเชิงวรรณศิลป์ในวรรณกรรมดงักล่าวท าใหท้ราบว่านวนิยายท่ี
ไดร้บัรางวลัดีเด่นทุกเรื่องมีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ท่ีแสดงถึงความสามารถของ  มาลา  ค าจันทร ์      

                                                           

 1 นนัทวลัย ์ สนุทรภาระสถิต. (2547). เรือ่งสัน้บนัทึกเหตกุารณ์ทางการเมือง 14 ตลุาคม 2516 และ 6 
ตลุาคม 2519. วิทยานิพนธ ์อ.ม. (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 
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ท่ีสามารถใชก้ลวิธีการเขียนดึงดดูความสนใจ และท าใหผู้อ้่านเยาวชนสามารถเขา้ใจเรื่องราวได้
อยา่งชดัเจน1 

ผูว้ิจยัศกึษาดา้นแนวคดิกบักลวิธีการเขียนเพ่ือศกึษาความดีเดน่ของนวนิยายตามเกณฑ์
ท่ีไดร้บัรางวลั  แนวคดิเก่ียวกบัปรชัญาการด าเนินชีวิต  สจันิยม  และแนวคดิเก่ียวกบับาปบญุท่ีพบ
ในการศึกษา  แสดงใหเ้ห็นว่านักเขียนวรรณกรรมเยาวชนเป็นผูท่ี้ใหค้วามส าคญักับการพัฒนา
มนษุย ์ จงึแสดงแนวคดิท่ีมีสว่นชว่ยในการด าเนินชีวิตอยา่งมีความสขุของเยาวชน   

กฤษตยา  ณ หนองคาย ยงัไดศ้กึษาในลกัษณะเดียวกนั  ในหวัขอ้ การศึกษาวิเคราะห์
วรรณกรรมส าหรับเด็กก่อนวัยรุ่นที่ได้รับรางวัล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 - 2542 ผูว้ิจยัวิเคราะห์
วรรณกรรมส าหรบัเด็กก่อนวัยรุ่นท่ีไดร้บัรางวลัจากคณะกรรมการพฒันาหนงัสือแห่งชาติ ซึ่งเป็น
วรรณกรรมส าหรับผู้มีอายุระหว่าง 12-14 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 - 2542 ท่ีเริ่มมีการประกวด
วรรณกรรมส าหรบัเด็กก่อนวัยรุ่น ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ  ใช้วิธีวิเคราะห์
แนวคิดและกลวิธีการเขียนท่ีปรากฏในงานวรรณกรรมส าหรบัเด็กก่อนวัยรุ่นท่ีไดร้บัรางวลัจาก
คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติทัง้ 71 เรื่อง พบว่ามีแนวคิดส าคญั 5 แนวคิด คือ แนวคิด
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม แนวคิดเรื่องความรักความผูกพัน แนวคิดเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาต ิ
แนวคิดเรื่องปัญหาเด็ก และแนวคิดอ่ืน ๆ ท่ีเตรียมความพรอ้มและพฒันาใหเ้ด็กกา้วไปสู่การเป็น
ผูใ้หญ่ท่ีสมบรูณ ์ แนวคิดดงักล่าวไดท้  าใหผู้อ้่านซึ่งเป็นเด็กก่อนวยัรุน่เขา้ใจในธรรมชาต ิชีวิต และ
สงัคมได ้ ในดา้นกลวิธีการเขียน มีการสรา้งโครงเรื่อง ตวัละคร  ฉาก  บทสนทนา และการใชภ้าษา  
การศึกษาแนวคิดและกลวิธีการเขียนดังกล่าว เป็นไปเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด 
กลวิธีการเขียน กับจุดมุ่งหมายของวรรณกรรมส าหรบัเด็กก่อนวัยรุ่น ท่ีพบว่าช่วยให้การเสนอ
แนวคดิของเรื่องนัน้ง่ายตอ่การเขา้ใจ มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปสูก่ารเรียนรูข้องเดก็2 

การวิเคราะหแ์นวคิดและกลวิธีการเขียนท่ีปรากฏในวรรณกรรมส าหรบัเด็กก่อนวยัรุน่ท่ี
ได้รับรางวัล  แสดงให้เห็นถึงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด กลวิธีการเขียน กับ
จดุมุ่งหมายของวรรณกรรม อนัเป็นบนัเทิงคดีส าหรบัเด็กอายรุะหว่าง 12-14 ปี  นกัเขียนใชก้ลวิธี
การเขียนท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผูอ้่าน  ไดแ้ก่การสรา้งโครงเรื่องท่ีไม่ซบัซอ้น  สรา้งตวัละครเอกเป็น

                                                           

 1 มันทนี  บุญฤทธ์ิ. (2539). วิเคราะห์แนวคิดและคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ในวรรณกรรมเยาวชน ของ   
มาลา  ค าจันทร์  ที่ไดร้ับรางวัลดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. 
(ภาษาไทย). พิษณโุลก: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวร.        
 2 กฤษตยา  ณ หนองคาย. (2544). การศกึษาวเิคราะหว์รรณกรรมส าหรบัเดก็ก่อนวยัรุ่นทีไ่ดร้บัรางวลั
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2522-2542. วิทยานิพนธ ์อ.ม. (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  
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เด็กหรือเป็นพืช สตัวต์่างๆ  มีการใชฉ้ากชนบทแสดงใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตท่ีใกลช้ิดกับธรรมชาติ  บท
สนทนามีความสมจริง  รวมไปถึงใช้ภาษาท่ีง่ายต่อการเข้าใจ  เพ่ือส่ือแนวคิดเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม ซึ่งเป็นคณุลักษณะส าคญัท่ีตอ้งการปลูกฝังใหเ้กิดในเด็ก  แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะเด่น
ของวรรณกรรมประเภทหนึ่ง ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาเด็กและเตรียมความพรอ้มใหเ้ด็กไดก้า้ว
ไปสูว่ยัผูใ้หญ่ไดอ้ยา่งสมบรูณ ์

มีผูศ้กึษาวรรณกรรมท่ีสรา้งขึน้เฉพาะกลุม่ผูอ้า่นเชน่เดียวกนั  โดย ลลิดา  ศภุธนสินเขษม     
ไดแ้ก่การศึกษาในหัวขอ้ การวิเคราะหว์รรณกรรมส าหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลแว่นแก้ว     

ปี พ.ศ. 2544 – 2547 ผูว้ิจยัวิเคราะหว์รรณกรรมส าหรบัเยาวชนดงักล่าวในดา้นแนวคิด  กลวิธี
การเขียน และคณุคา่ทางจริยธรรม  จากกลุม่ขอ้มลูนวนิยายส าหรบัเยาวชนท่ีไดร้บัรางวลัแวน่แกว้
จ านวน 15 เรื่อง พบแนวคิดไดแ้ก่ แนวคิดเรื่องมิตรภาพความรกัความผูกพันท าใหเ้กิดความสุข
มากท่ีสดุ อนัเป็นแนวทางส าหรบัเยาวชนน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิต  แนวคิดเรื่องความเจริญทาง
เทคโนโลยีและทางวตัถไุม่ไดเ้ป็นความสขุทัง้หมดของมนุษย ์ แนวคิดเรื่องครอบครวัขาดความรกั
ความอบอุน่สง่ผลใหเ้ด็กมีปัญหาชีวิตซึ่งเป็นปัญหาสงัคม  แนวคดิเรื่องการอนรุกัษว์ฒันธรรมท าให้
ชมุชนและสงัคมเขม้แข็ง ไม่ตกเป็นทาสทางวฒันธรรม  แนวคิดเรื่องการคน้พบความดีงามท่ีอยู่ใน
ตนเอง และแนวคิดเรื่องการผจญภัยท าใหเ้ปิดโลกกวา้ง ในดา้นกลวิธีการเขียนพบว่า ผูว้ิจยัแบ่ง
กลวิธีการเขียนท่ีพบออกเป็น 5 กลวิธี ไดแ้ก่ โครงเรื่อง ไดแ้ก่ การเปิดเรื่อง  การด าเนินเรื่อง  และ
การปิดเรื่อง  การสรา้งตวัละคร  ไดแ้ก่ การสรา้งตวัละครแบบสมจริงและแบบเหนือจริง  การสรา้ง
ฉาก  ไดแ้ก่ การสรา้งฉากแบบโลกปัจจบุนั  การสรา้งฉากแบบโลกจินตนาการ  และการสรา้งฉาก
แบบโลกปัจจุบนัและโลกจินตนาการ  ดา้นบทสนทนา  ไดแ้ก่ การใชบ้ทสนทนาท่ีมีความสมจริง  
การใชบ้ทสนทนาในการด าเนินเรื่อง  การใชบ้ทสนทนาเพ่ือรูจ้ักตวัละครในเรื่อง และการใชบ้ท
สนทนาเพ่ือใหข้อ้คดิ  และการใชภ้าษา ไดแ้ก่ การใชค้  าและการใชภ้าพพจน ์ จากการศกึษาพบว่า 
แนวคิดในเรื่องมีความหลากหลายและต่างมุ่งเนน้ใหผู้อ้่านเยาวชนเป็นคนดี มีคณุธรรมจริยธรรม 
รวมไปถึงตระหนักในปัญหาสังคม  ด้านกลวิธีการเขียนนั้นมีองคป์ระกอบท่ีครบถ้วนสมบูรณ ์        
ตวัละครมกัมีวยัเดียวกบัผูอ้า่น  และใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย เหมาะกบัระดบัผูอ้า่น1  

จากการศึกษาดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่า การใชก้ลวิธีการเขียนท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผูอ้่าน
เยาวชน  จะน าไปสู่การพบแนวคิดท่ีนักเขียนตอ้งการน าเสนอได ้ อีกทัง้การวิเคราะหค์ณุค่าทาง
คุณธรรมจริยธรรม  ยังเป็นการประเมินค่าวรรณกรรมส าหรับเด็กก่อนวัยรุ่น  เน่ืองจากมี

                                                           

 1 ลลิดา  ศุภธนสินเขษม. (2551). การวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรบัเยาวชนที่ไดร้บัรางวลัแว่นแกว้ ปี 
พ.ศ. 2544 - 2547. วิทยานิพนธ ์ศศ.ม. (ไทยศกึษา). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 
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จดุมุ่งหมายในการปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรมแก่เด็ก  วิธีการศกึษาของงานวิจยัชิน้นีจ้งึเป็นตวัอยา่ง
ของการน าวรรณกรรมท่ีสรา้งสรรคข์ึน้เฉพาะกลุ่มผู้อ่านมาศึกษาแนวคิดกับกลวิธีการเขียน        
เพ่ือเห็นถึงความเหมาะสมของวรรณกรรมกบัผูอ้า่นซึ่งเป็นเยาวชน  

ในงานวิจัยของ พรรณทิตา  ปานเอ่ียม ไดศ้ึกษาในลักษณะของการวิเคราะหแ์นวคิด
องคป์ระกอบ และคุณค่าเช่นกัน  ในหวัขอ้ การวิเคราะหว์รรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว         

ปี พ.ศ. 2552 ประเภทนวนิยาย ผูว้ิจยัไดเ้ลือกศึกษากลุ่มขอ้มูลท่ีเป็นนวนิยายซึ่งไดร้บัรางวัล
แว่นแก้วในปี พ.ศ. 2552 จ านวน 4 เรื่อง ไดแ้ก่ ฃวดฅนอยู่หนใด บา้นต่างสายเลือด การกลบัมา
ของดาวหางดวงท่ีเจ็ด และหมีพิทักษ์ฝัน โดยวิเคราะหใ์นดา้นเนือ้เรื่อง แนวคิด กลวิธีการเขียน 
และคุณค่า จากการวิเคราะหแ์นวคิด พบว่านวนิยายทั้ง 4 เรื่องมุ่งน าเสนอแนวคิด  3 แนวคิด 
ไดแ้ก่  แนวคิดเก่ียวกบัการมองชีวิต  แนวคิดเก่ียวกบัครอบครวั และแนวคิดเรื่องมิตรภาพ  ในดา้น
กลวิธีการเขียน ได้แก่การสรา้งตัวละคร การเล่าเรื่อง การน าเสนอเรื่อง และการใช้ภาษา  ซึ่ง
แนวคิดกบักลวิธีการเขียนท่ีนกัเขียนใชมี้ความเหมาะสมกบัผูอ้่านท่ีเป็นเยาวชน  การศกึษาแนวคิด
กับกลวิธีการเขียนจึงแสดงให้เห็นคุณค่าของนวนิยายท่ีไดร้ับรางวัล ไดแ้ก่ คุณค่าทางความรู ้ 
คณุคา่ทางอารมณ ์และคณุคา่ทางคณุธรรมจรยิธรรม1 

วรรณกรรมเยาวชนท่ีไดร้บัรางวลัต่างมีการน าเสนอแนวคิดเพ่ือพฒันาผูอ้่านในดา้นการ
ด าเนินชีวิต  การศึกษาแนวคิดกับกลวิธีการเขียนเป็นไปเพ่ือศึกษาความเหมาะสมระหว่างกลวิธี
การเขียนท่ีใชก้บัแนวคดิท่ีมุง่น  าเสนอเพ่ือพฒันากลุม่ผูอ้า่นเยาวชน   

นอกจากนี้  ได้มีผู้ศึกษานวนิยายท่ีได้รับรางวัลในด้านลักษณะเด่นและคุณค่า                 
ซึ่งสามารถแสดงถึงความดีเด่นท่ีส่งผลใหน้วนิยายไดร้บัยกย่องตามเกณฑก์ารตดัสิน ในงานวิจยั
ของ พรพรหม  บุญถนอม  ท่ีศกึษาในหวัขอ้  ลักษณะเด่นและคุณค่าของนวนิยายไทยรางวัล

วรรณกรรมสร้างสรรคย์อดเยี่ยมแห่งอาเซียน  ผูว้ิจยัมุ่งศกึษาลกัษณะเดน่ และคณุคา่ ของนว
นิยายไทยรางวลัซีไรต ์9 เรื่อง ตัง้แต่ พ.ศ. 2522 – 2546  ไดแ้ก่  ลูกอีสาน  ค าพิพากษา  ปูนปิด
ทอง  ตลิ่งสูงซุงหนกัเจา้จนัทผ์มหอม  เวลา  ประชาธิปไตยบนเสน้ขนาน  อมตะ  และช่างส าราญ  
โดยใช้วิธีศึกษาลักษณะเด่นของนวนิยายในดา้นเนือ้หา  แนวคิด  และกลวิธีการเขียน  พบว่า
ลกัษณะเด่นดา้นแนวคิด  ไดแ้ก่ แนวคิดดา้นความสัมพันธร์ะหว่างมนุษยก์ับธรรมชาติ  แนวคิด
ดา้นสังคม  แนวคิดดา้นปรชัญา  แนวคิดดา้นการเมือง  และแนวคิดดา้นธรรมชาติธาตุแทข้อง

                                                           

 1พรรณทิตา  ปานเอี่ยม. (2554). การวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ปี พ.ศ. 2552 
ประเภท  นวนิยาย. การค้นควา้อิสระ อ.ม. (ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ). นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
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มนุษย ์ ส่วนลกัษณะเด่นดา้นกลวิธีการเขียนไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น คือ กลวิธีการ
น าเสนอเรื่อง และการใชภ้าษา ในส่วนของการน าเสนอเรื่องพบว่ามีความหลากหลายและซบัซ้อน  
ไดแ้ก่ มีการใชก้ระแสส านึก  สัญลักษณ์  ลอ้ขนบนิยมการแต่ง  และประสานศิลปะการเล่าเรื่อง
หลายแบบเขา้ดว้ยกันในส่วนของการใชภ้าษามีความเด่นในดา้นการสรรค า และการใช้โวหาร
ภาพพจน์1   

การศึกษาลักษณะเด่นดังกล่าวมุ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของนวนิยายท่ีไดร้ับรางวัล      
โดยปรากฏวิธีการศึกษาแนวคิดและกลวิธีการเขียนท่ีแสดงให้เห็นว่านวนิยายไทยรางวัลซีไรต์        
มีคุณค่าทั้งทางวรรณศิลป์และทางสังคมท่ีน าเสนอแนวคิดเพ่ือกระตุน้ความใฝ่ดีของมนุษยใ์น
สงัคม 

การวิเคราะหค์ณุคา่วรรณกรรมไทยไดแ้สดงใหเ้ห็นว่า  นกัเขียนนวนิยายในหลายยคุสมยั
ต่างมีบทบาทหน้าท่ีในการน าเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนามนุษย์  อันเป็นการสรา้งคุณค่าให้แก่
วรรณกรรมนั้นดว้ยเช่นกัน  ดังท่ี ศรณัยพงศ ์ โชติวรรณ์  ไดศ้ึกษาในหัวข้อ  การส่งเสริมการ
ปลูกฝังคุณธรรมด้านความซื่อสัตย:์ การวิเคราะหคุ์ณค่าวรรณกรรมไทย  ผูว้ิจยัมุ่งวิเคราะห์
คณุคา่วรรณกรรมไทยประเภทนวนิยายท่ีผลิตซ า้เป็นละครภาพยนตรท่ี์มีตอ่การสง่เสรมิการปลกูฝัง
คุณธรรมดา้นความซ่ือสัตย ์ เพ่ือน าเสนอแนวทางการส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมดา้นความ
ซ่ือสัตย ์ โดยก าหนดกลุ่มข้อมูลเป็นนวนิยายท่ีเขียนขึน้โดยศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณศิลป์
จ านวน 51 เรื่อง  มีการน าทฤษฎีคุณค่ามาเป็นแนวทางในการศึกษาเพ่ือวิเคราะหถ์ึงคณุค่าของ
วรรณกรรม  ผลจากการวิเคราะหเ์นือ้หาดา้นสุนทรียศาสตร ์และจริยศาสตร ์ในประเด็นคณุธรรม
ดา้นความซ่ือสตัย ์และการสมัภาษณเ์ชิงลึก พบว่าคณุธรรมความซ่ือสตัยท่ี์ปรากฏในวรรณกรรม
ไทยประเภทนวนิยายมากท่ีสดุ คือ ความซ่ือสตัยต์อ่ตนเอง  ความซ่ือสตัยต์อ่หนา้ท่ีการงาน  และ
ความซ่ือสัตย์ต่อสังคมและประเทศตามล าดับ  พฤติกรรมของตัวละครแสดงถึงคุณค่าทาง
สนุทรียศาสตรซ์ึ่งเกิดจากอารมณ ์ เพราะความรูส้ึกสะเทือนใจส่งผลตอ่อารมณแ์ละความคิดของ
ผู้อ่านให้คล้อยตามตัวละครนั้น  ส่งผลให้ผู้อ่านตระหนักรูใ้นคุณธรรมด้านความซ่ือสัตย์จาก
พฤติกรรมของตวัละคร  ผูอ้่านจงึเกิดความเขา้ใจในพฤติกรรมของตวัละครมากขึน้และรบัรูท้ศันคต ิ
ตลอดจนคณุธรรมความซ่ือสตัยท่ี์ปรากฏอยู่ในนิสยัตวัละคร  จากผลการศกึษาดงักล่าวผูว้ิจยัได้
กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมการปลูกฝังคณุธรรมความซ่ือสตัยใ์น 3 รูปแบบ  ไดแ้ก่กิจกรรมการ

                                                           

 1 พรพรหม  บญุถนอม. (2551). ลกัษณะเด่นและคณุค่าของนวนยิายไทยรางวลัวรรณกรรมสรา้งสรรค ์    
ย อ ด เยี่ ย ม แ ห่ งอ า เซี ย น . วิ ท ย านิ พ น ธ์  ศ ศ .ม . (ว รรณ คดี ไท ย ) . ก รุ ง เท พ ฯ : บัณ ฑิ ต วิ ท ย าลัย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
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อ่านท่ีมีเนือ้หาดา้นคณุธรรมความซ่ือสตัยข์องการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  
รวมทัง้การศกึษาตามอธัยาศยัท่ีสามารถใชกิ้จกรรมนนัทนาการโดยสถาบนัทางสงัคมตา่ง ๆ เขา้มา
มีสว่นรว่มในการเสรมิสรา้งคณุธรรมความซ่ือสตัย์ 1 

การศกึษาดงักลา่วแสดงถึงคณุคา่ของวรรณกรรมไทยประเภทนวนิยายท่ีใชท้ฤษฎีคณุคา่
มาเป็นแนวทางในการศกึษา  ท าใหพ้บว่านวนิยายมีคณุคา่ทัง้ดา้นสนุทรียศาสตรแ์ละจริยศาสตร์
โดยคณุคา่ดา้นจริยศาสตรแ์สดงถึงความซ่ือสตัยท์ัง้ตอ่ตนเอง ตอ่หนา้ท่ีการงาน และตอ่สงัคมและ
ประเทศชาต ิ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีชว่ยพฒันาผูอ้า่นในดา้นความประพฤตติอ่ไป 

เรื่องสัน้เป็นวรรณกรรมท่ีแสดงถึงแนวคิดในการพฒันามนุษย์เช่นเดียวกัน  ในงานวิจัย
ของ พรพิมล  สาลิการนิทร ์ ไดศ้กึษาในหวัขอ้  วิเคราะหแ์นวคิดและคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ของ

เร่ืองส้ันรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรคย์อดเยี่ยมแห่งอาเซียน  โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษา
แนวคิดและคณุค่าเชิงวรรณศิลป์ของเรื่องสัน้รางวลัวรรณกรรมสรา้งสรรคย์อดเย่ียมแห่งอาเซียน 
ในช่วงปีพ.ศ. 2522 - 2533  ไดแ้ก่รวมเรื่องสัน้ ขุนทอง...เจา้จะกลบัมาเม่ือฟ้าสาง  ซอยเดียวกัน  
ก่อกองทราย  และอญัมณีแห่งชีวิต  ผลการศกึษาพบว่านกัเขียนไดน้  าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัสงัคม
มากท่ีสดุ  อนัไดแ้ก่  แนวคิดเก่ียวกบัสภาพปัญหาสงัคมชนบท  แนวคิดเก่ียวกบัคา่นิยมและความ
เช่ือแนวคิดเก่ียวกับสภาพปัญหาสังคมเมือง  แนวคิดเก่ียวกับสภาพการด าเนินชีวิตของคนใน
สงัคมเมือง  แนวคิดเก่ียวกับการอนุรกัษ์ธรรมชาติ  และแนวคิดเก่ียวกับศิลปวฒันธรรม  ในดา้น
แนวคิดเก่ียวกับชีวิต  ปรากฏ 6 แนวคิด  ได้แก่  แนวคิดเก่ียวกับธาตุแท้ของมนุษย์  แนวคิด
เก่ียวกับความสุข  แนวคิดเก่ียวกับการด ารงชีวิตให้มีความสุข  แนวคิดเก่ียวกับกฎแห่งกรรม  
แนวคิดเก่ียวกับความรกั  และแนวคิดเก่ียวกับการอยู่ร่วมกัน  ในดา้นแนวคิดเก่ียวกับการเมือง  
ปรากฏแนวคิด 4 แนวคิด  คือ แนวคิดเก่ียวกับการสะทอ้นสภาพเหตกุารณท์างการเมือง  แนวคิด
เก่ียวกับการขจดัความอยุติธรรม  แนวคิดเก่ียวกับอุดมการณท์างการเมือง  และแนวคิดเก่ียวกับ
การปกครอง2   

                                                           

 1 ศรณัยพงศ ์ โชติวรรณ์. (2561). การส่งเสริมการปลูกฝังคณุธรรมดา้นความซื่อสตัย์: การวิเคราะห์
คณุค่าวรรณกรรมไทย. วิทยานิพนธ ์ค.ด. (พฒันศกึษา). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  
 2 พรพิมล  สาลิการินทร.์ (2535). วิเคราะห์แนวคิดและคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ของเรื่องสัน้รางวัล
วรรณกรรมสรา้งสรรค์ยอดเยีย่มแห่งอาเซียน. ปริญญานิพนธ ์กศ.ม. (ภาษาไทย). พิษณุโลก: บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยันเรศวร.   
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แนวคิดท่ีปรากฏจากการวิเคราะหเ์รื่องสัน้รางวัลวรรณกรรมสรา้งสรรคย์อดเย่ียมแห่ง
อาเซียนดงักล่าวไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกับสังคม ชีวิตและการเมือง  เพ่ือใหผู้อ้่านไดพ้บแนวทาง      
ในการด าเนินชีวิตอยา่งมีความสขุ 

นอกจากนี ้ ในงานวิจยัของสาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ  ยงัปรากฏการน าเสนอแนวคิด
เรื่องสันติภาพ  ดว้ยนักเขียนมุ่งให้มีการเปล่ียนแปลงสังคมไปสู่สังคมท่ีดีกว่า  ในงานวิจัยของ    
วราภรณ ์ วงษ์แสงจนัทร ์ท่ีไดศ้ึกษาในหวัขอ้  แนวคิดเร่ืองสันติภาพในเร่ืองส้ันของนักเขียน
กลุ่มกบฏสันติภาพ   ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างแนวคิดสนัติภาพกับวรรณกรรม และ
วิเคราะห์แนวคิดเรื่องสันติภาพในเรื่องสั้นของนักเขียนกลุ่มกบฏสันติภาพ  ซึ่งประกอบด้วย
นกัเขียน 3 คนคือ ศรีบรูพา  อิศรา  อมนัตกลุ  และกลุิศ  อินทศุกัดิ ์ โดยก าหนดกลุม่ขอ้มลูเป็นเร่ือง
สั้นท่ีตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 2490 - 2500 โดยใช้ทฤษฎีสันติภาพในการศึกษา  พบว่านักทฤษฎี
สนัติภาพไม่ไดม้องว่าความขดัแยง้เป็นสิ่งท าลายสนัติภาพ  แตส่นัติภาพจะเกิดไดก็้ดว้ยการแกไ้ข
ความขัดแยง้โดยไม่ใชค้วามรุนแรง  การศึกษาแนวคิดสันติภาพในเรื่องสัน้เพ่ือมุ่งศึกษาวิธีการ
แกไ้ขปมขดัแยง้ของยีน  ชารป์  พบว่านกัเขียนกลุ่มกบฏสนัติภาพมีวิธีการคล่ีคลายความขดัแยง้ใน
แบบเดียวกับยีน  ชารป์ 5 วิธี  ไดแ้ก่ การปฏิวตัิแบบไรค้วามรุนแรง  การใชค้วามรุนแรงเป็นบาง
เรื่อง  การตอ่ตา้นทางศีลธรรม  การประนีประนอม และการไม่ตอ่ตา้น  นอกจากนี ้ ความรุนแรงท่ี
ปรากฏในเรื่องสัน้เป็นไปเพ่ือเสนอใหเ้ปล่ียนแปลงสงัคมไปสู่สงัคมท่ีดีกว่า  ซึ่งไม่ใชเ่พียงสนัติภาพ  
แตเ่ป็นคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ของประชาชน 1 

แนวคิดเรื่องสนัติภาพดงักล่าว  แสดงใหเ้ห็นว่านกัเขียนต่างท าหนา้ท่ีเป็นผูเ้สนอแนวคิด
ใหผู้อ้่านตระหนกัถึงสงัคมท่ีปราศจากความรุนแรง  สนัติภาพนีป้รากฏอยู่ในปรชัญามนุษยนิยม
เช่นเดียวกัน  อันเป็นแนวคิดท่ีก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม  นอกจากนีย้ังพบข้อเสนอของ
นกัเขียนท่ีเห็นวา่นอกจากสงัคมจะสงบสขุแลว้นัน้  ยงัน าไปสูก่ารอยูดี่กินดีของประชาชนอีกดว้ย 

ยงัมีการศกึษาการน าเสนอแนวคิดในการพฒันามนษุยท่ี์เนน้พฒันาผูอ้่านเฉพาะกลุ่มใน
งานวิจยัของ กฤษณา  พรมเลิศ  ท่ีศกึษาในหวัขอ้  วิเคราะหเ์ร่ืองส้ันในหนังสือวันเดก็แห่งชาต ิ 
ผูว้ิจยัมุ่งวิเคราะหเ์รื่องสัน้ในหนงัสือวนัเด็กแห่งชาติในดา้น  ประเภทแนวเรื่อง  องคป์ระกอบเรื่อง
สัน้  และคณุค่าของเรื่องสัน้ การวิจยัพบว่านกัเขียนน าเสนอแนวคิดหลกัเก่ียวกับการด าเนินชีวิต  
ซึ่งแสดงถึงคณุคา่ของนวนิยายดา้นคณุธรรม อนัประกอบดว้ย  ความกตญัญูกตเวที  การใหอ้ภัย 

                                                           

 1 วราภรณ ์ วงษ์แสงจนัทร.์ (2540). แนวคิดเรือ่งสนัติภาพในเรือ่งสัน้ของนกัเขียนกลุ่มกบฏสนัติภาพ. 
วิทยานิพนธ ์อ.ม. (วรรณคดีเปรยีบเทียบ). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.     
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ความมีเมตตากรุณา  มีมารยาทไทย  ประหยดัอดออม  ความซ่ือสตัยส์จุริต  ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่
และการตรงตอ่เวลา1 

คณุคา่ดา้นคณุธรรมท่ีปรากฏในเรื่องสัน้ดงักลา่ว นบัว่าเป็นความประสงคข์องนกัเขียนใน
การปลกูฝังแนวคิดในการพฒันาตนเองส าหรบัเด็ก  แสดงถึงแนวคิดในการพฒันาเด็กเพ่ือเติบโต
เป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคม 

นอกจากเรื่องสั้นท่ีได้รบัรางวัลจะน าเสนอแนวคิดในการพัฒนามนุษยแ์ล้วนั้น  ยังมี
งานวิจัยท่ีแสดงถึงแนวคิดของนักเขียนเพียงคนเดียวท่ีมุ่งพฒันามนุษย ์ในงานวิจยัของ  นิชาพร  
ยอดมณีท่ีศกึษาในหวัขอ้  การศึกษาวิเคราะหเ์ร่ืองส้ันของสุทธิพงษ ์ ธรรมวุฒ:ิ การน าเสนอ

แนวคิดเกี่ยวกับมนุษย ์โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะหเ์รื่องสัน้ในดา้นแนวคิดเก่ียวกับมนุษย ์ 
และกลวิธีเด่นในการเสนอแนวคิดเก่ียวกับมนุษย ์ จากเรื่องสั้นจ านวน 55 เรื่อง  ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 
2535 - พ.ศ.2547  ผลการศึกษาพบว่า  มีการเสนอแนวคิดเก่ียวกับมนุษย ์7 ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้น
เสรีภาพ  ดา้นศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย ์ ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง  ดา้นความตอ้งการทางเพศ  
ดา้นคณุธรรมดา้นคา่นิยมของสงัคม  และดา้นบทบาทในสงัคม  แนวคิดดงักล่าวถกูน าเสนอผ่าน
กลวิธีในการน าเสนอ 2 วิธี ไดแ้ก่  กลวิธีการเสนอเรื่องโดยใชต้วัละคร และกลวิธีการใชภ้าษา2  

การศกึษาดงักล่าวแสดงถึงนกัเขียนเป็นผูน้  าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัมนษุย ์ ซึ่งท าใหผู้อ้่าน
เกิดความเขา้ใจในแนวคิดเก่ียวกับมนุษย ์ ดว้ยน าเสนอแนวคิดส่วนใหญ่อนัเป็นแนวคิดท่ีมาจาก
ปรชัญามนษุยนิยม ท่ีมุง่ใหม้นษุยไ์ดพ้ฒันาตนเองเพ่ืออยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสขุ 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกับการน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมในนวนิยาย
และเรื่องสัน้  ปรากฏการศกึษาจากกลวิธีการเขียนท่ีนกัเขียนใชใ้นการน าเสนอแนวคิด  การศกึษา
จากอิทธิพลของสงัคมท่ีมีตอ่การน าเสนอแนวคิดมนษุยนิยมของนกัเขียน  และการศกึษาคณุคา่เชิง
มนษุยนิยมของวรรณกรรม ซึ่งพบจากการศกึษาบทบาทหนา้ท่ีท่ีมีตอ่วงวรรณกรรม  นอกจากนีย้งั
พบการศกึษาแนวคิดในการพฒันามนษุยซ์ึ่งเป็นขอบข่ายของแนวคดิมนษุยนิยม  พบการน าเสนอ
แนวคิดเก่ียวกับปรชัญาชีวิต  และคณุธรรมจริยธรรมในวรรณกรรมท่ีไดร้บัรางวลั แสดงใหเ้ห็นว่า
นกัเขียนตระหนักถึงพันธกิจท่ีจะตอ้งสรา้งสรรคว์รรณกรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจและสติปัญญาของ
ผูอ้า่น  อีกทัง้การน าเสนอแนวคดิเพ่ือพฒันามนษุยด์งักลา่วยงัแสดงถึงเกณฑก์ารตดัสินวรรณกรรม

                                                           

 1 กฤษณา  พรมเลิศ. (2543). วิเคราะห์เรื่องสัน้ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. 
(ภาษาไทย). มหาสารคาม: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.   
 2 นิชาพร  ยอดมณี. ( .(2551การศึกษาวิเคราะห์เรือ่งสัน้ของสทุธิพงษ์  ธรรมวฒุิ: การน าเสนอแนวคิด
เกีย่วกบัมนษุย.์ วิทยานิพนธ ์ศศ.ม. (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ 
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ในดา้นคณุค่า  ดว้ยวรรณกรรมท่ีดีย่อมเสนอแนวคิดท่ีช่วยพฒันาผูอ้่านใหส้ามารถด าเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข  ผู้วิจัยพบว่าการน าเสนอแนวคิดในนวนิยายและเรื่องสั้นซึ่งเป็นวรรณกรรม
ประเภทบันเทิงคดีนั้นมีการศึกษาวิธีการน าเสนอแนวคิดผ่านองค์ประกอบท่ีท าให้เห็นถึง
ความสามารถของนักเขียนในการสรา้งสรรคเ์รื่องราวใหผู้อ้่านเกิดความสนุกสนาน  ซึ่งผูว้ิจัยจะ
น าไปใชใ้นการวิเคราะหว์ิธีการน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมผ่าน ตวัละคร ฉาก และการตัง้ช่ือเรื่อง
ตอ่ไป 

2) กลุ่มข้อมูลประเภทกวีนิพนธแ์ละบทเพลง   
กวีนิพนธ์และบทเพลงเป็นวรรณกรรมท่ีมีการเรียบเรียงถ้อยค าให้เกิดความ

ไพเราะ มุ่งใชเ้สียง และจงัหวะลีลาเพ่ือส่ือความหมายใหก้ระทบอารมณผ์ูอ้่านและผูฟั้ง กวีนิพนธ์
และบทเพลงจึงเป็นงานศิลปะทางภาษาท่ีกวีตอ้งใชค้วามสามารถในการสรา้งสรรคถ์้อยค าให้
งดงาม  มีการศกึษาแนวคิดมนุษยนิยมและแนวคิดพฒันามนุษยใ์นกวีนิพนธแ์ละบทเพลง  ไดแ้ก่
การศึกษาแนวคิดมนุษยนิยมจากการประเมินคุณค่าของกวีนิพนธ์  แสดงให้เห็นว่าแนวคิด      
มนษุยนิยมเป็นแนวคิดท่ีท าใหก้วีนิพนธมี์คณุคา่และควรค่าแก่การยกย่อง ปรากฏในงานวิจยัของ  
วริศรา อนนัตโท ท่ีศึกษาในหวัขอ้ กวีนิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516  

และ 6 ตุลาคม 2519  อนัเป็นกวีนิพนธแ์นวการเมือง ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาดา้นรูปแบบเนือ้หา กลวิธี
ทางวรรณศิลป์ และบทบาททางวรรณกรรม สงัคม และการเมือง  จากการวิเคราะหบ์ทกวีจ านวน 
227บท ในระยะเวลา 30 ปี ตัง้แต ่พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2545 พบว่าในดา้นบทบาททางวรรณกรรม      
กวีนิพนธด์งักล่าวเป็นกวีนิพนธเ์พ่ือชีวิต จึงแสดงใหเ้ห็นคณุค่าในเชิงมนุษยนิยมของวรรณกรรม
เพ่ือชีวิต ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัการตอ่สูเ้พ่ือความชอบธรรมของประชาชน ตอ่ตา้นการใชค้วามรุนแรง
และความ   อยุติธรรมในสังคม  แมเ้หตุการณ์ทางการเมืองดงักล่าวจะเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลา    
ไม่ถึง 30 ปี แต่การท่ีผูว้ิจัยเก็บขอ้มูลเป็นระยะเวลานานถึง 30 ปี แสดงใหเ้ห็นว่ามีกวีนิพนธท่ี์มี
เนือ้หาเก่ียวกับเหตุการณ์  14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 ปรากฏอยู่อย่างยาวนาน 
เน่ืองมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวสรา้งความสะเทือนใจต่อประชาชน  ผลการวิจัยจึงท าให้เห็น
พฒันาการทางดา้นแนวคิดของนกัเขียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตกุารณด์งักล่าว จากแนวคิดของนกัเขียน
ท่ีแสดงใหเ้ห็นในกวีนิพนธนี์มี้บทบาทในการแสดงคณุค่าเชิงมนุษยนิยมของวรรณกรรมเพ่ือชีวิต 
ไดแ้ก่เนือ้หาท่ีเกิดจากอารมณส์ะเทือนใจของนกัเขียนตอ่เหตกุารณ ์และความไม่พอใจตอ่รฐับาลท่ี
ใชค้วามรุนแรงกบัประชาชน  นกัเขียนจึงมีความรูส้กึเห็นใจท่ีประชาชนไม่ไดร้บัความยตุิธรรม และ
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มีการเรียกรอ้งถึงความยตุิธรรมและสนัติภาพ ท่ีจะท าใหโ้ลกเกิดความสงบสขุ แสดงถึงความดีงาม
ของจิตใจมนษุยท่ี์ปฏิเสธตอ่การใชค้วามรุนแรง1   

การศึกษากวีนิพนธ์ดงักล่าว  จึงเป็นการแสดงให้เห็นคุณค่าในดา้นบทบาทหนา้ท่ีของ      
กวีนิพนธต์อ่วงวรรณกรรมท่ีแสดงถึงคณุคา่ในเชิงมนษุยนิยม โดยนกัเขียนเป็นผูเ้กิดความรูส้ึกเห็น
ใจประชาชนจงึตอ้งการเรียกรอ้งใหเ้กิดความยตุธิรรมและสนัตภิาพ  

มีผู้ศึกษากวีนิพนธ์ท่ีไดร้บัรางวัลเพ่ือศึกษาจุดมุ่งหมายของกวีท่ีตอ้งการสอนเยาวชน      
ในงานวิจยัของ กาญจนา  หนูเมือง  ท่ีศึกษาในหวัขอ้  วิเคราะหบ์ทกลอนสอนเยาวชนที่ชนะ
การประกวดในโครงการส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรม  ของสภาสตรีแห่งชาติในพระ
บรมราชินูปถัมภ ์พ.ศ. 2539  ผูว้ิจยัมุ่งวิเคราะหบ์ทกลอนสอนเยาวชนท่ีชนะการประกวดในดา้น
การจ าแนกประเภทของค าสอน และการวิเคราะหบ์ทกลอนในแง่วรรณศิลป์  จากบทกลอนจ านวน 
4 เรื่อง  ไดแ้ก่ ค  าสอนเยาวชนชาย 2 เรื่อง และค าสอนเยาวชนสตรี 2 เรื่อง  พบว่ามีค าสอนจ าแนก
ไดเ้ป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ค  าสอนดา้นการปฏิบตัิตอ่ตนเอง  ดา้นการปฏิบตัิต่อผูอ่ื้น  และการปฏิบตัิต่อ
สงัคมวฒันธรรม  ผลจากการศกึษาพบว่ากวีมีความสามารถในการใชว้รรณศลิป์  ซึ่งเป็นสิ่งชว่ยให้
ผูอ้า่นจดจ าและน าไปปฏิบตัเิพ่ือเกิดผลดีแก่ตนเองและผูอ่ื้นได ้2  

บทกลอนสอนเยาวชนจงึท าหนา้ท่ีเป็นวรรณกรรมค าสอนท่ีมุ่งใหผู้อ้า่นพฒันาในดา้นการ
กระท าทัง้ตอ่ตนเองผูอ่ื้นและสงัคม  อนัเป็นการเสรมิสรา้งและพฒันาผูอ้า่นตอ่ไป 

มีผูศ้ึกษาการเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนาเยาวชนในบทรอ้ยกรอง  ในงานวิจยัของ  อจัฉรา         
ปอ้มสกลุ  ท่ีศกึษาในหวัขอ้  การศกึษาแนวคิดและกลวิธีการเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนาเยาวชน จาก
งานรอ้ยกรองท่ีไดร้บัรางวลัประเภทหนงัสือค าประพนัธส์  าหรบัเด็กก่อนวยัรุน่ อาย ุ12 - 14 ปี ของ
คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พุทธศกัราช 2530 – 2544  ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาแนวคิดในการ
พฒันาเยาวชนและกลวิธีการเสนอแนวคิด ในกลุ่มขอ้มูลบทรอ้ยกรองทัง้สิน้ 21 เรื่อง ผลการศกึษา
พบว่า บทรอ้ยกรองมีแนวคิดพัฒนาเยาวชนใน 3 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นสติปัญญา ไดแ้ก่การเสนอให้
เยาวชนเห็นความส าคญัของการเรียน มีความขยนัหมั่นหาความรูเ้พิ่มเติม  ดา้นจิตใจ ไดแ้ก่การใช้
หลกัศาสนาเพ่ือพฒันามนษุย ์ คือ การปฏิบตัิตามหลักศีลธรรม  กฎแห่งกรรม  การเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่ 

                                                           

 1 วริศรา  อนนัตโท. (2547). กวีนพินธ์ทีม่ีเนือ้หาเกี่ยวกบัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 
2519. วิทยานิพนธ ์อ.ม. (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 
 2 กาญจนา  หนเูมือง. (2541). วิเคราะห์บทกลอนสอนเยาวชนทีช่นะการประกวดในโครงการส่งเสริม
ศีลธรรมและจริยธรรม  ของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ. 2539. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. 
(ภาษาไทย). สงขลา: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัทกัษิณ.   
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ความกตญัญ ู ความซ่ือสตัยส์จุริต  การพอใจในสิ่งท่ีตนเองมีอยู่  ความไม่แน่นอนของชีวิต  ความ
รกั และรูคุ้ณค่าของตัวเองและผู้อ่ืน  ส่วนในด้านสังคมพบแนวคิดเรื่องรูร้ ักสามัคคี  บ  าเพ็ญ
ประโยชนเ์พ่ือส่วนรวม  ปฏิบตัิตนตามหนา้ท่ี อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ  รกัการอยู่รว่มกนัอย่าง
สนัติ  และรว่มสืบทอดวฒันธรรม  โดยแนวคิดดงักล่าวน าเสนอโดยใชก้ลวิธี 3 ประการไดแ้ก่ การ
ตัง้ช่ือเรื่อง  การใชรู้ปแบบค าประพนัธ ์และการใชภ้าษา 1  

การปรากฏแนวคิดในการพฒันามนุษยใ์นบทรอ้ยกรองส าหรบัเยาวชน  เป็นสิ่งแสดงให้
เห็นว่ากวีมุ่งพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นผูมี้จิตใจท่ีดีงาม  และมีความประพฤติในทางท่ีถกูตอ้ง  แนวคิด
ในการพฒันามนษุยต์ามหลกัหลกัศาสนาและขอ้ควรปฏิบตัิตามหลกัการทางสงัคมท่ีพบ  นบัว่ามี
ความเก่ียวขอ้งกบัปรชัญามนษุยนิยมท่ีมีแนวคิดว่าค าสอนทางศาสนาเป็นสิ่งท่ีมนษุยส์ามารถใช้
ในการพฒันาตนเอง  ซึ่งการใชก้ลวิธีทางวรรณศิลป์เป็นสิ่งท่ีท าใหแ้นวคิดดงักล่าวมีความชดัเจน
มากขึน้  

ปัญญา  ทองค าเภา เป็นอีกผูห้นึ่งท่ีมุง่ศกึษาการน าเสนอแนวคิดในการพฒันามนษุยข์อง      
กวีนิพนธท่ี์ไดร้บัรางวลั  โดยศึกษาในหวัขอ้  การน าเสนอแนวคิดเพื่อกกระตุ้นจิตส านึกทาง
สังคม ในกวีนิพนธร์างวัลศิลปะเพือ่เยาวชนไทย (Young Thai Artist Award)  ผูว้ิจยัมุง่ศกึษา
แนวคิดและกลวิธีทางวรรณศิลป์ในการน าเสนอแนวคิดของกวีนิพนธจ์  านวน 136 บท  ปรากฏการ
น าเสนอแนวคิดเพ่ือกระตุน้จิตส านึกดา้นการเมืองการปกครอง  การเปล่ียนแปลงทางสงัคม  และ
การจรรโลงและสรา้งสรรคส์งัคม  โดยใชก้ลวิธีทางวรรณศิลป์เพ่ือน าเสนอแนวคิด  ไดแ้ก่ การเล่น
เสียงสมัผสัตามรูปแบบฉนัทลกัษณ ์ และการใชค้  า 2  

การศึกษาดงักล่าว  นอกจากจะแสดงถึงความสามารถในการใชก้ลวิ ธีทางวรรณศิลป์              
เพ่ือแสดงแนวคิดตอ่ผูอ้่านแลว้  ยงัแสดงใหเ้ห็นว่ายวุกวีผูไ้ดร้บัรางวลัเป็นผูชี้น้  าความคิดของคนใน
สงัคม  ดว้ยการน าเสนอแนวคิดเพ่ือกระตุน้จิตส านึกทางสงัคมของผูอ้่านอย่างหลากหลาย  ยวุกวี
จึงเป็นผูต้ระหนกัในหนา้ท่ีของกวีในการเป็นสมาชิกของคนในสงัคมท่ีจะตอ้งสรา้งสรรคส์งัคมใหมี้
ความสงบสขุตอ่ไป   
                                                           

 1 อจัฉรา  ปอ้มสกลุ. (2547). การศกึษาแนวคดิและกลวธีิการเสนอแนวคดิเพือ่พฒันาเยาวชน จากงาน   
รอ้ยกรองที่ไดร้บัรางวลัประเภทหนงัสือค าประพนัธ์ส าหรบัเด็กก่อนวยัรุ่น อาย ุ12 - 14 ปี ของคณะกรรมการ
พฒันาหนงัสอืแห่งชาต ิพทุธศกัราช 2530 - 2544. วิทยานิพนธ ์ศศ.ม. (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ 
 2 ปัญญา  ทองค าเภา. (2557). การน าเสนอแนวคดิเพือ่กกระตุน้จิตส านกึทางสงัคม ในกวนีพินธ์รางวลั
ศิลปะเพื่อเยาวชนไทย (Young Thai Artist Award). ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ. 
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ไม่เพียงแต่กวีไทยท่ีตระหนักในบทบาทหนา้ท่ีมนุษยเ์พียงเท่านั้น งานวิจัยของ เจตนา           
นาควชัระและคณะ  ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่ากวีนิพนธข์องไทยและต่างชาติต่างมีแนวคิดในการพฒันา
มนุษยเ์ช่นเดียวกัน  จากงานวิจัยในหัวขอ้  กวีนิพนธ์ในฐานพลังทางปัญญาของสังคมร่วม

สมัย: ประสบการณ์จากวรรณคดีไทย อังกฤษ อเมริกัน ฝร่ังเศส และเยอรมัน ผูว้ิจยัมุ่ง
พิสจูนว์า่ในสงัคมยคุโลกาภิวตัน ์ กวีนิพนธย์งัคงเป็นสิ่งท่ีด  ารงอยูแ่ละท าหนา้ท่ีเป็นเสาหลกัทางภูมิ
ปัญญาใหแ้ก่สงัคมได ้ ผูว้ิจยัก าหนดพลงัทางปัญญาว่าเป็นความรูแ้ละความคิดท่ีน าไปสู่ความ
เข้าใจอันลึกซึง้ในเรื่องของโลกและมนุษยชาติ และในขณะเดียวกันอาจปลุกจิตส านึกให้เกิด
พฤติกรรมท่ีจรรโลงโลกและมนุษยชาติดว้ย  ผู้วิจัยได้มีการศึกษา สัมภาษณ์กวีและผู้รู ้ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  พร้อมทดลองน าก วีนิพนธ์ของทั้ง  5 ชาติ ไปทดลองสอนใน
สถาบนัอุดมศกึษาหลายแห่ง  ผลการวิจยัพบว่า  กวีนิพนธร์่วมสมยัยงัคงเป็นพลงัทางปัญญาใน
ปัจจุบนั  โดยกวีร่วมสมัยของชาติต่าง ๆ ไดมุ้่งเนน้ท่ีจะใหผู้อ้่านรูจ้ักตนเอง  มองโลก  ธรรมชาติ
และสงัคมอยา่งเฉียบคม และยดึมั่นในอดุมคติท่ีจะตอ่สูก้บัความหมกมุน่ในวตัถแุละสญัชาตญาณ
ใฝ่ต ่าในตวัมนษุย ์1  

งานวิจัยดงักล่าวไดแ้สดงใหเ้ห็นบทบาทหนา้ท่ีของกวีนิพนธ์ท่ีช่วยพัฒนาจริยธรรมใน
มนษุย ์ เพ่ือใหส้งัคมเกิดความตระหนกัในพลงัทางปัญญา  โดยมีวรรณศิลป์เป็นสิ่งกระตุน้ปัญญา
ของมนษุย ์

นอกจากกวีนิพนธ ์ ยงัมีงานวิจยัดา้นบทเพลงท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าบทเพลงมีบทบาทในการ
พัฒนามนุษยด์ว้ยเช่นกัน โดย อมร  เอ่ียมตาล  ไดศ้ึกษาในหัวขอ้  การน าเสนอแนวทางการ    
สืบทอดอุดมการณ์เพื่อการพัฒนามนุษยจ์ากเพลงไทยสากลเชิงประวัติศาสตรสั์งคม: 
กรณีศึกษาบทร้องเพลงของวงดนตรีสุนทราภรณ์  ผูว้ิจยัมุง่ศกึษาอดุมการณก์ารพฒันามนษุย์
จากบทรอ้งเพลง  และกระบวนการถ่ายทอดอดุมการณก์ารพฒันามนษุยจ์ากบทรอ้งเพลง  ผูว้ิจยั
ใช้ทฤษฎีคุณค่าเป็นแนวทางในการศึกษา  อันกล่าวถึง ตรรกศาสตร์  จริยศาสตร์  และ
สุนทรียศาสตร ์ แนวคิดเก่ียวกับอุดมการณ์ และแนวคิดประวตัิศาสตรส์งัคม  จากการศึกษาเชิง
ประวตัิศาสตรส์งัคมไดแ้บ่งออกเป็น 3 ยุค ไดแ้ก่ ยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม  ยุคจอมพลสฤษดิ ์ 
ธนะรชัต ์ และยุคจอมพลถนอม  กิตติขจร  พบว่าบทรอ้งเพลงสนุทราภรณ ์มีคณุค่าอุดมการณ ์5 
ประเภท คือ อุดมการณ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  อุดมการณ์บทบาทเยาวชน  

                                                           

 1 เจตนา  นาควัชระและคณะ. (2541). กวีนิพนธ์ในฐานพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย : 
ประสบการณ์จากวรรณคดีไทย องักฤษ อเมริกนั ฝรั่งเศส และเยอรมนั. กรุงเทพฯ: รายงานการวิจยั ส านกังาน
กองทนุสนบัสนนุการวิจยั.    
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อุดมการณ์การศึกษา  อุดมการณ์บทบาทสตรี และอุดมการณ์ชีวิต  อุดมการณ์ทั้งหมดต่างมี
คุณค่าในการพัฒนามนุษย์ทั้งด้านร่างกาย ศีล จิต และปัญญา  และอุดมการณ์ยังมีความ
สอดคลอ้งกับนโยบายการสรา้งชาติของผูมี้อ านาจทางการเมืองมากท่ีสุดในสมยัของจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม  ดา้นการถ่ายทอดอดุมการณ ์ มีกระบวนการถ่ายทอด 2 ประเด็น คือ การถ่ายทอด
ซึ่งมีทัง้อดีตและปัจจบุนั  และปัจจยัและปัญหาในกระบวนการถ่ายทอด  ส่วนการสืบทอด  พบการ
สืบทอดในรูปแบบการศึกษาทัง้ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ทัง้ในและนอก
หลกัสตูร1 

การศึกษาดงักล่าวแสดงถึงแนวคิดส าคญัในบทรอ้งเพลงของวงดนตรีสุนทราภรณ์ ว่า
เป็นวรรณกรรมท่ีมีคณุค่าต่อการพฒันามนุษยด์า้นต่าง ๆ โดยเฉพาะการพฒันาท่ีสอดคลอ้งตาม
นโยบายการสรา้งชาติของรฐับาล  เพราะการพฒันามนษุยน์ัน้นบัว่าเป็นจดุเริ่มตน้ของการพฒันา
ท่ียั่งยืน 

จากการศึกษาแนวคิดมนุษยนิยมท่ีปรากฏในกวีนิพนธแ์ละบทเพลง  แสดงใหเ้ห็นว่า มี
การศึกษาดา้นคุณค่าของกวีนิพนธ์  ซึ่งการมุ่งพัฒนามนุษยช์่วยสรา้งคุณค่าให้แก่วรรณกรรม  
นอกจากนีก้ารพัฒนามนุษยโ์ดยแสดงแนวคิดอ่ืน ๆ ท่ีเป็นการพัฒนามนุษยใ์นแนวทางเดียวกับ
แนวคิดมนุษยนิยมนัน้ ยงัแสดงใหเ้ห็นว่ากวีหรือนักแต่งเพลงมีความมุ่งหมายท่ีจะพฒันามนุษย ์
โดยใชค้วามไพเราะทางภาษาเป็นสิ่งกระตุน้ใหผู้อ้่านและผูฟั้งเกิดความตระหนกัในความส าคญั
ของการพฒันาตนเองและสงัคม 

3) กลุ่มข้อมูลประเภทหนังสือแบบเรียน  
หนงัสือแบบเรียนเป็นวรรณกรรมท่ีมีจดุมุ่งหมายในการใหค้วามรูแ้ก่กลุ่มผูอ้่านท่ี

เป็นนักเรียน  นอกจากจุดมุ่งหมายในการพัฒนาดา้นสติปัญญา หนังสือแบบเรียนยังมุ่งสรา้ง
ลกัษณะนิสยัอนัดีใหเ้กิดแก่นกัเรียนเพ่ือเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ ์ บญัชา  เกียรติจรุงพนัธ ์ ไดศ้ึกษา
ศึกษาแนวคิด  มนุษยนิยมท่ีผูส้รา้งแบบเรียนน าเสนอโดยใชก้ลวิธีการเขียน ในหัวขอ้ แนวคิด
มนุษยนิยมและกลวิธีการน าเสนอ ในวรรณกรรม ฟ.ฮแีลร ์“อัสสัมชัญ ดรุณศึกษา”  ผูว้ิจยั
ไดน้  าหนงัสือเรียนชดุ “อสัสมัชญั ดรุณศึกษา” ซึ่งเป็นหนงัสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยของ
กลุ่มโรงเรียนอสัสมัชญัทั่วประเทศมาเป็นกลุ่มขอ้มูลในการวิจยั  จากการศกึษากลวิธีการน าเสนอ
แนวคิด  พบการใชก้ลวิธี 2 ประการ ในการเสนอแนวคิดมนษุยนิยม  ไดแ้ก่ กลวิธีการเล่าเรื่องโดย

                                                           

 1 อมร  เอี่ยมตาล. (2559). การน าเสนอแนวทางการสบืทอดอดุมการณ์เพือ่การพฒันามนษุยจ์ากเพลง
ไทยสากลเชิงประวตัิศาสตร์สงัคม: กรณีศึกษาบทรอ้งเพลงของวงดนตรีสนุทราภรณ์. วิทยานิพนธ ์ค.ด. (พฒัน
ศกึษา). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 
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ใชน้ิทานไทยและนิทานท่ีเขียนขึน้ใหม่ เพ่ือแสดงเหตกุารณใ์นสงัคม ดา้นความเช่ือ ประเพณี และ
วฒันธรรมของไทยและตา่งประเทศ  นอกจากนีย้งัใชก้ลวิธีการเสนอสาระของแนวคิดใน 3 วิธี คือ 
การบอกอย่างตรงไปตรงมา การตีความจากการพฤติกรรม และวิธีอุปมา  กลวิธีการน าเสนอ
ดงักล่าวแสดงถึงแนวคิดดา้นคุณค่าของมนุษย ์ไดแ้ก่ การเป็นผูรู้จ้ักตนเอง ภูมิใจในตนเองและ
มองเห็นคุณค่าของบุคคลอ่ืน นอกจากนีม้นุษยย์งัเป็นคนดีมีคณุธรรม มีความสุข และมีความรกั
ความปรารถนาดีต่อบุคคลอ่ืน ส่วนบทบาทการเป็นพลเมืองของสงัคมแสดงใหเ้ห็นว่า มนษุยค์วร   
ท่ีจะรูจ้ักเสียสละเพ่ือส่วนรวม  สรา้งความสามัคคีและพัฒนาตนเองเพ่ือน าความรูม้าสรา้ง
ประโยชน ์ นอกจากนีน้กัเขียนไดเ้สนอว่ามนุษยค์วรรกัธรรมชาติ และเทิดทูนสถาบนั ชาติ  ศาสนา 
และพระมหากษัตรยิ์1  

การศกึษาถึงกลวิธีการน าเสนอแนวคิดในหนงัสือประกอบการเรียนระดบัประถมศกึษาได้
แสดงใหเ้ห็นว่าผูส้รา้งแบเรียนมุ่งสอดแทรกปรชัญาชีวิตเพ่ือหล่อหลอมจิตใจของเด็กใหมี้ความนึก
คิดท่ีเป็นคุณประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตในอนาคต  ผ่านกลวิธีการเขียนท่ี ท าให้นักเรียน
เพลิดเพลิน  ในขณะท่ีซมึซบัแนวคดิอนัเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินชีวิต 

สมนึก ปาปะเค ไดศ้กึษาแนวคิดมนษุยนิยมเช่นเดียวกัน  โดยไดศ้กึษาแนวคิดท่ีปรากฏ
ในหนงัสือแบบเรียนของโรงเรียนรฐับาล  ในหวัขอ้  การวิเคราะหแ์นวคิดดา้นมนษุยนิยมท่ีปรากฏ
ในหนังสือเรียนภาษาไทยชุดวรรณสารวิจักษณ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  มีการวิเคราะหแ์นวคิดมนุษยนิยมท่ีปรากฏในกลุ่มขอ้มูล          อันไดแ้ก่
วรรณกรรม 33 เรื่อง ในหนงัสือเรียน ผูว้ิจยัศกึษาเนือ้หาเฉพาะตอนท่ี 3 ของหนงัสือเรียน เน่ืองจาก
เป็นส่วนของงานประพันธ์  จากการวิเคราะหพ์บแนวคิดมนุษยนิยม 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นมนุษยใ์น
ฐานะปัจเจกบคุคล  ดา้นมนษุยก์บัมนษุย ์ มนษุยก์บัสถาบนัทางสงัคม  ซึ่งแนวคิดท่ีน าเสนอไดท้  า
ให้หนังสือเรียนท่ีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้ศึกษาเป็นหนังสือท่ีเหมาะสม  
สามารถสรา้งใหผู้เ้รียนเป็นมนษุยท่ี์สมบรูณไ์ด้2 

                                                           

 1 บญัชา  เกียรติจรุงพนัธ์. (2543). แนวคิดมนษุยนยิมและกลวิธีการน าเสนอ ในวรรณกรรม ฟ.ฮีแลร ์
“อัสสมัชัญ ดรุณศึกษา”. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ภาษาไทย). มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 
 2 สมนึก  ปาปะเค. (2543). การวเิคราะหแ์นวคิดดา้นมนษุยนยิมทีป่รากฏในหนงัสอืเรียนภาษาไทยชุด   
วรรณสารวิจักษณ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. 
(ภาษาไทย). มหาสารคาม: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 
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การวิเคราะหว์รรณกรรมในลกัษณะหนงัสือแบบเรียนแสดงถึงจดุมุ่งหมายหลกัของระบบ
การศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล  ท่ีต้องการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนและสรา้งให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามเกณฑท่ี์ก าหนด  จึงเลือกวรรณกรรมท่ีน าเสนอแนวคิดในการ
พฒันามนุษยม์าบรรจุไวใ้นหนงัสือแบบเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาตนเอง  
นอกจากนี้การศึกษาดังกล่าวยังแสดงถึงความสมบูรณ์ของหนังสือแบบเรียนด้านแนวคิดท่ี           
ไมเ่พียงแตพ่ฒันานกัเรียนดา้นสตปัิญญา แตย่งัชว่ยพฒันาดา้นคณุธรรมอีกดว้ย  

แนวคดิมนษุยนิยมท่ีปรากฏในหนงัสือแบบเรียนแสดงถึงผูส้รา้งหนงัสือแบบเรียนมีความ
ตระหนักในความส าคัญของการพัฒนามนุษย ์ จึงเสนอแนวคิดในการพัฒนามนุษยท่ี์มาจาก
ปรัชญามนุษยนิยม  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เติบโตเป็นพลเมืองของสังคมท่ีสมบูรณ์  แนวคิด     
มนษุยนิยมจงึมีความส าคญัในฐานะแนวคดิท่ีชว่ยพฒันาเด็กวยัเรียน ซึ่งเป็นวยัท่ีเหมาะสมตอ่การ
เรียนรูด้า้นวิชาการและไดร้บัการปลกูฝังดา้นคณุธรรม 

4) พระบรมราโชวาท 
พระบรมราโชวาทอนัเป็นค าสอนของพระมหากษัตริยน์บัเป็นสิ่ งท่ีมีความส าคญั

ยิ่งต่อประเทศ  ดว้ยพระมหากษัตริยท์รงมีบทบาทส าคัญในการรักษาบ้านเมืองและคุม้ครอง
ประชาชนคนไทยทัง้ประเทศ  พระบรมราโชวาทจึงแสดงถึงแนวทางปฏิบตัิท่ีจะเป็นประโยชนต์่อ
การด าเนินชีวิต  อคัวิทย ์ เรืองรอง  ไดศ้ึกษาพระบรมราโชวาทท่ีแสดงถึงแนวทางในการพัฒนา
ประเทศ  ในหวัขอ้  การวิเคราะหแ์นวพระราชด าริเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศจากพระบรม

ราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   เพ่ือวิเคราะห์แนว
พระราชด าริเก่ียวกับการพัฒนาประเทศ จากพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภมูิพลอดลุยเดช  และน าเสนอแนวทางการน าองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัการพฒันาประเทศจากพระ
บรมราโชวาทไปใชใ้นการพฒันานิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  ผูว้ิจยัไดน้  าปรชัญาคณุค่า 
มาเป็นหลกัในการวิเคราะห ์ โดยมีขอบเขตของคณุค่าว่าเป็นคณุค่าดา้นจริยศาสตร ์อนักล่าวถึง
แนวทางของความประพฤติท่ีถกูตอ้งดีงามของมนษุย ์ และคณุคา่ดา้นสนุทรียศาสตร ์อนักล่าวถึง
ความงามทางศิลปะ  โดยคณุคา่ดงักล่าวนีเ้ป็นสิ่งท่ีใชใ้นการพฒันามนษุยแ์ละพฒันาประเทศชาติ
ตอ่ไป  ผลการวิจยัพบว่า  แนวพระราชด าริแสดงใหเ้ห็นว่าบณัฑิตเป็นปัจจยัส าคญัต่อการพฒันา
ประเทศ  เน่ืองจากผู้ส  าเร็จการศึกษาสูงเป็นผู้มีความรูค้วามสามารถ  จึงแสดงให้เห็นถึงการ
กระตุน้เตือนบณัฑิตใหเ้กิดความตระหนกัรูถ้ึงบทบาทหนา้ท่ีของตน วา่จะตอ้งพฒันาตนเพ่ือพฒันา
สงัคมในล าดบัตอ่ไป  ในดา้นแนวทางการน าองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัการพฒันาประเทศจากกพระบรม
ราโชวาทไปใช้พัฒนานิสิต  มี  4 แนวทาง  ได้แก่ การเน้นย ้าคุณค่าและความส าคัญของ               
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แนวพระราชด าริ  แนวทางท่ีบณัฑิตจะน าแนวพระราชด าริไปพัฒนาตนก่อนการพัฒนาประเทศ  
แนวทางการน าแนวพระราชด าริไปพฒันานิสิตนกัศกึษาผา่นรูปแบบและกิจกรรมทางการศกึษาใน
ระดับอุดมศึกษา  และแนวทางท่ีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาน าแนวพระราชด าริไป
พฒันานิสิตนกัศกึษา  โดยผา่นปรชัญา วิสยัทศัน ์และพนัธกิจตา่ง ๆ1  

งานวิจยัดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าแนวพระราชด าริชีว้่าปรชัญาคณุคา่เป็นเครื่องมือส าคญั
ในการพัฒนามนุษย ์ ความงามทางธรรมชาติและศิลปะจะน าไปสู่ความดีในจิตใจมนุษย ์ และ
ความดีของมนุษยท่ี์อยู่ภายในกรอบของศีลธรรมจะน าไปสู่การพัฒนาตนเองและประเทศชาต ิ     
การพัฒนาประเทศจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือมนุษยพ์ัฒนาตนเอง  อันเป็นการพัฒนาในแนวทาง
เดียวกบัปรชัญามนษุยนิยม   

การศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดมนษุยนิยมในวรรณกรรมท่ีผูว้ิจยัแบง่กลุม่ศกึษา
ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามประเภทของขอ้มลูวรรณกรรม ไดแ้ก่ นวนิยายและเรื่องสัน้  กวีนิพนธแ์ละบท
เพลง  หนังสือแบบเรียน  และพระบรมราโชวาท  ต่างแสดงให้เห็นว่าแนวคิดมนุษยนิยมเป็น
แนวคิดท่ีมุ่งพฒันามนุษยแ์ละสงัคมท่ีมนุษยด์  ารงอยู่  แมว้่าแนวคิดการพฒันามนุษยใ์นงานวิจยั
ส่วนหนึ่งจะไม่ไดก้ล่าวถึงความเก่ียวขอ้งกับปรชัญามนุษยนิยม  แต่แนวคิดการพัฒนาท่ีมุ่งให้
ผูอ้่านเกิดความเช่ือมั่นในตนเอง  ต่อตา้นความรุนแรง  ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และค าสอน
ทางศาสนาเพ่ือพฒันาตนเองใหส้ามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ นบัเป็นแนวคิด
ตามหลกัของปรชัญามนษุยนิยมทัง้สิน้  แนวคิดมนษุยนิยมจงึเป็นแนวคิดท่ีนกัเขียนมุ่งหมายเสนอ
ตอ่ผูอ้่าน  ดว้ยความตระหนกัใน   พนัธกิจของตนเองว่ามีบทบาทเป็นผูพ้ฒันาผูอ้่านใหต้ระหนกัถึง
คณุค่าและการพฒันาชีวิตของตนตามแนวทางอนัดีงาม  เพ่ือสามารถอยู่รว่มกับผูอ่ื้นในสงัคมได้
อยา่งมีความสขุ และก่อใหเ้กิดประโยชนส์ขุในสงัคม   

จากงานวิจัยท่ีไดศ้ึกษาวรรณกรรมประเภทนวนิยายและเรื่องสัน้  แสดงใหเ้ห็นว่าเป็น
วรรณกรรมท่ีสามารถพัฒนาความคิดของผู้อ่านให้สามารถเข้าใจมนุษย์และสังคม  แต่ด้วย         
นวนิยายและเรื่องสั้นเป็นวรรณกรรมประเภทบนัเทิงคดีท่ีมุ่งสรา้งความเพลิดเพลินใหก้ับผูอ้่าน    
การน าเสนอแนวคิดท่ีสามารถพัฒนาความคิดจึงไม่อาจน าเสนอขอ้เท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา
เช่นเดียวกับบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตรไ์ด้  นักเขียนจึงน าเสนอแนวคิดดังกล่าวผ่าน
องคป์ระกอบต่าง ๆ  การมีผูศ้ึกษาแนวคิดมนุษยนิยมในวรรณกรรมนัน้  ผูว้ิจยัพบว่ามีการศึกษา

                                                           

 1 อคัวิทย ์ เรืองรอง. (2552). การวิเคราะห์แนวพระราชด าริเกี่ยวกบัการพฒันาประเทศจากพระบรม
ราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. วิทยานิพนธ์ ค.ด. (พัฒนศึกษา). กรุงเทพฯ: 
บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 
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แนวคิดประกอบกับวิธีการเขียน  ท่ีไม่ไดมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาวิธีการท่ีนกัเขียนใชเ้พ่ือน าเสนอ
แนวคิด  แต่เป็นการศึกษาเพ่ือแสดงถึงความดีเดน่ทางดา้นแนวคิดท่ีน าเสนอ กับความดีเด่นของ
วิธีการเขียน ไดแ้ก่  โครงเรื่อง  ตวัละคร  ฉาก  บทสนทนา  และการใชภ้าษา  อนัเป็นการศึกษา
คณุคา่ทางวรรณศลิป์ท่ีมีความเหมาะสมตอ่กลุ่มผูอ้า่น  ซึ่งน าไปสูก่ารแสดงถึงคณุคา่ของนวนิยาย
และเรื่องสัน้ท่ีไดร้บัรางวลั  อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจยัพบว่ามีการศกึษาแนวคิดมนษุยนิยมผ่านกลวิธีใน
การน าเสนอ อันไดแ้ก่ ตัวละครและการใชภ้าษาผ่านเรื่องสั้น ซึ่งท าให้ทราบถึงวิธีการน าเสนอ
แนวคิดผ่านองคป์ระกอบของบนัเทิงคดี  ซึ่งผูว้ิจยัจะน าวิธีการศกึษาดงักล่าวมาเป็นกรอบแนวคิด
ในการศึกษาแนวคิดมนุษยนิยมในวรรณกรรมบนัเทิงคดีประเภทนวนิยาย ผ่านองคป์ระกอบ อัน
ไดแ้ก่ ตวัละคร ฉาก และการตัง้ช่ือเรื่อง  เพ่ือทราบถึงวิธีการท่ีนักเขียนใชใ้นการน าเสนอแนวคิด  
เน่ืองจากการศึกษาแนวคิดมนุษยนิยมท่ีปรากฏในบนัเทิงคดีนีค้วรท่ีจะตอ้งศกึษาวิธีการน าเสนอ
แนวคิดผ่านองค์ประกอบของนวนิยาย เน่ืองจากนักเขียนไม่เพียงสร้างให้ผู้อ่านเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน  แต่ยังท าใหผู้อ้่านไดร้บัแนวคิดท่ีผูอ้่านสามารถน าไปเพิ่มพูนความรูแ้ละ
ประสบการณ์ หรืออาจน าไปปรบัใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวัน  โดยจะศึกษาผ่านกลุ่มข้อมูล
วรรณกรรมท่ีเป็นนวนิยายรางวัลยุวศิลปินไทย (Young Thai Artist Award) ซึ่งเป็นนวนิยายท่ีมี
คณุค่า ไดร้บัยกย่องตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการตดัสินการประกวดก าหนด  และน าเสนอแนวคิด
มนุษยนิยมผ่านมุมมองทางสังคมของนักเขียนรุ่นใหม่  ท่ีต้องการให้ผู้อ่านตระหนักถึงคุณค่า
ความส าคญัของมนษุยแ์ละการพฒันาชีวิต เพ่ือใหส้ามารถด าเนินชีวิตในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสขุ 

2.3 เร่ืองย่อของนวนิยายที่ได้รับรางวัลยุวศิลปินไทย 
29 กุมภาฯ  รนิลดา เป็นผูเ้กิดในวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์และเช่ือว่าชะตาเกิดสง่ผลตอ่ชะตา

กรรมของชีวิตท่ีท าให้ต้องมีชีวิตท่ีเปล่ียวเหงาตลอดไป  ความเช่ือในชะตาเกิดท่ีเป็นสิ่งเหนือ
ธรรมชาต ิน าไปสูก่ารมองโลกในแง่รา้ย  รนิลดาจงึมีความทกุขจ์ากความเช่ือนัน้ โดยปราศจากการ
ตระหนกัในการกระท าของตนวา่เป็นสิ่งท าใหเ้กิดความทกุข ์

ตะลุยแดนหิมพานต์ พายัพบุกรุกป่าหิมพานต์เพ่ือหาผลประโยชน ์ โดยจับสัตวป่์า    
หิมพานตอ์อกมาขาย และใชป่้าหิมพานตเ์ป็นสถานท่ีท าธุรกิจคา้ยาเสพติด  สตัวป่์าหิมพานตไ์ด้
หนีจากการถกูล่าจนกระทั่งหลงออกมายงัเมืองมนุษย ์ และพบนอ้ยหน่ากบันอ้ยโหน่ง  เด็กสองพ่ี
นอ้ง  ทัง้สองชว่ยเหลือสตัวป่์าหิมพานตต์อ่สูก้บัพายพัและพวก  เพ่ือช่วยเหลือใหส้ตัวป่์าหิมพานต์
ไดพ้บครอบครวัท่ีพลดัพราก และสามารถกลบัไปอาศยัในป่าหิมพานตไ์ดอ้ยา่งสงบสขุดงัเดมิ   

คื น ฝั น วั น ต่ อ สู้   พี ร ์ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ าห นุ่ ม ท่ี ก า ลั ง ศึ ก ษ า วิ ช า ก ฎ ห ม าย ใน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ชัน้ปีท่ี 1 พีรม์กัฝันว่าตนเขา้ไปอยู่ในเหตกุารณ ์6 ตลุาคม 2519 ซึ่งเป็น
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เหตกุารณท่ี์เกิดขึน้จริงในอดีต ท่ีนกัศกึษาชมุนมุกนัเพ่ือเรียกรอ้งประชาธิปไตยจากรฐับาล  การฝัน
ประหลาดบ่อยครัง้ท าใหพี้รเ์ห็นถึงอุดมการณข์องนักศึกษาท่ีพรอ้มจะตอ้งเส่ียงอนัตรายเพ่ือร่วม
พัฒนาสังคม  ความฝันดังกล่าวท าให้พีรส์นใจศึกษาประวัติความเป็นมา จนกระทั่ ง เกิดเป็น
อดุมการณใ์นการตอ่สูเ้พ่ือความดีงามของสงัคม 

ตุ๊กตาไล่ฝน  ไหม เด็กหญิงก าพรา้ท่ีพิการดว้ยโรคโปลิโอแต่ก าเนิดถูกพ่อแม่ท่ีแทจ้ริง
ทอดทิง้ตัง้แต่แรกเกิด  พ่อแม่บุญธรรมรบัเลีย้งดไูหมตัง้แต่นัน้มาโดยท่ีไหมไม่รูค้วามจริงนีม้าก่อน  
เม่ือไหมโตขึน้ ไหมถูกรงัเกียจจากสงัคมรอบขา้ง  ซึ่งสิ่งท่ีท าใหไ้หมเสียใจมากท่ีสดุคือการท่ีพ่อกับ
แมเ่ห็นวา่ไหมเป็นภาระ  ภายหลงัการหยา่รา้งของพอ่กบัแม่ ไหมและนอ้งตอ้งใชชี้วิตอยู่เพียงล าพงั
ดว้ยความเศรา้  ไหมถูกล่วงละเมิดทางเพศจากคนข้างบา้น  ทา้ยท่ีสุด ความพิการและการถูก
ทอดทิง้จากพ่อแม่ซึ่งน าไปสู่ความเจ็บปวดทัง้รา่งกายและจิตใจท่ีไหมไดร้บั ท าใหไ้หมตดัสินใจฆ่า
แมแ่ละนอ้งเพ่ือยตุคิวามทกุขใ์นจิตใจของตน   

ล าน าหกพิภพ พระอินทรค์ิดแผนการท่ีจะใหห้มู่เทพไดป้กครองโลกและอยู่เหนืออสูร  
ดว้ยแผนของพระพิรุณท่ีสามารถสรา้งความสงบสุขจากการครอบง ามนุษยโ์ดยใชร้ะบบบุญและ
บาป  พระจนัทรบ์ุตรของพระพิรุณไดข้ดัขวางแผนการเน่ืองจากเห็นว่าแผนการดงักล่าวเป็นการ
ปกครองอย่างไม่เป็นธรรม  จึงพยายามจะสรา้งระบอบการปกครองท่ี ดี  และคน้พบว่า ระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองท่ีจะท าใหส้มาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคและ
สนัตสิขุ   

ดั่งฝนโปรยไฟ  พรรษมลมีชีวิตในวัยเด็กท่ีเต็มไปด้วยความทุกข ์ ภายหลังจากพ่อ
ประสบอบุตัิเหตเุสียชีวิต แมก็่เปล่ียนเป็นหญิงท่ีหลงอยูก่บัอบายมขุและชายหนุ่ม  แมท่ะเลาะเบาะ
แว้งกับสามีใหม่บ่อยครัง้  ความรุนแรงในครอบครัวท าให้พรรษมลไม่ได้รับความรักจากแม ่ 
จนกระทั่งเกิดเป็นความโกรธแคน้ และยึดติดกับความโกรธแคน้ในอดีตนัน้จนไม่สามารถใหอ้ภัย
และด าเนินชีวิตอยู่กับแม่อย่างมีความสุขในปัจจุบันได้  ความทรงจ าในอดีตท าให้พรรษมล
หวาดกลัวการมีความรักกับชายหนุ่ม เน่ืองจากกลัวว่าตนจะมีชีวิตเหมือนกับแม่ในอดีต                
ในทา้ยท่ีสุด พรรษมลทบทวนความเป็นไปในชีวิตและเรียนรูว้่า มนุษยจ์ะมีความสุขไดด้ว้ยการ      
มีชีวิตอยูก่บัปัจจบุนั โดยไมย่ดึตดิกบัอดีตหรือกงัวลถึงสิ่งท่ียงัมาไมถ่ึงในอนาคต 

เร่ืองราวของข้าวมันไก่ คิม เด็กสาวผูท้ะเยอทะยาน ท่ีเติบโตขึน้พรอ้มกับค่านิยมของ
สงัคมในเรื่องการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  คิมจึงใหค้วามส าคญักับการแข่งขันเขา้เรียนใน
มหาวิทยาลยัช่ือดงั เพ่ือท างานท่ีดีและยกระดบัคณุภาพชีวิต  โดยมีความเห็นตรงกนัขา้มกับเฮีย
เคน ท่ีเห็นคณุค่าในกิจการขายขา้วมันไก่ของครอบครวั  แต่คิมไม่ใหค้วามส าคญักับอาชีพท่ีตน
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เห็นจนชินตา เน่ืองจากเป็นอาชีพท่ีไม่มีเกียรติในสายตาของผู้อ่ืน   ท้ายท่ีสุด คิมพบว่าตนไม่มี
ความสขุแมป้ระสบความส าเรจ็ในสิ่งท่ีหวงั  ในขณะท่ีการขายขา้วมนัไก่ อาชีพประจ าของเฮียเคนผู้
เป็นพ่ีชาย กลบัเป็นอาชีพท่ีท าใหเ้ฮียเคนมีความสขุ และประสบความส าเร็จในชีวิตได ้โดยไม่ตอ้ง
ดิน้รนทะเยอทะยาน   

ราตรี ราตรีเป็นเด็กหญิงก าพรา้ลูกครึ่งไทย - แอฟริกัน ท่ีอาศยัอยู่กับตาและยายตัง้แต่
เกิด  ราตรีประสบกับความทุกขใ์นชีวิตเน่ืองจากคนในสังคมชนบทอีสานปฏิบัติต่อราตรีอย่าง       
ไมเ่ท่าเทียม เน่ืองจากมีรูปลกัษณแ์ตกตา่งจากคนอ่ืน ๆ  ภายหลงัจากตากบัยายเสียชีวิต ราตรีตอ้ง
อยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางสงัคมท่ีท าใหต้นรูส้ึกแปลกแยก  แต่ราตรีก็ไดเ้รียนรูว้ิธีการมองโลกใน
แง่บวกจากลงุชม ลงุขา้งบา้นท่ีสรา้งความหวงัและก าลงัใจใหร้าตรีด  าเนินชีวิตอยา่งมีความสขุผา่น
ช่วงเวลาท่ียากล าบาก  จนในท่ีสุด จากการท่ีราตรีไม่สิ ้นหวัง  ราตรีได้มีครอบครัวท่ีอบอุ่น  
เน่ืองจากลุงชมและป้ารกั สองสามีภรรยาผูสู้ญเสียลูกรบัราตรีเป็นลูกบุญธรรม  ทัง้สามจึงไดอ้ยู่
รว่มกนัอยา่งมีความสขุ 

คาฟาริสตาร ์คาฟาเป็นเด็กก าพรา้ท่ีพลดัหลงมาเติบโตยงัโลกมนษุย ์ วนัหนึ่งคาฟาได้
กลบัไปยงัอาณาจกัรทาลสัซิเรียและพบว่าตนเป็นหญิงชัน้สงู คู่หมัน้ของเจา้ชายรชัทายาท  คาฟา
ปฏิเสธการแต่งงานเน่ืองจากรูว้่าตนไม่ไดร้กัเจา้ชาย และไม่อาจมีความสุขกับต าแหน่งราชินีใน
อนาคต  แมว้่าทุกคนในอาณาจกัรต่างมีความเห็นว่าคาฟาเป็นหญิงท่ีเหมาะสมท่ีสุด  แต่คาฟา     
ไดเ้ลือกท่ีจะด าเนินชีวิตสามญัชนกบัชายหนุ่มท่ีเธอรกัอย่างสงบ  ซึ่งท าใหค้าฟามีความสุขในชีวิต
อยา่งแทจ้รงิ 

ใต้ฟ้าเดียวกัน  พงษมี์ชีวิตวยัเดก็ท่ียากล าบาก จงึพยายามจะสรา้งรายไดจ้ากงานเพื่อมี
ชีวิตท่ีสขุสบาย  พงษเ์ติบโตเป็นนกัธุรกิจท่ีร  ่ารวยแตไ่รศี้ลธรรม  ดว้ยการคดโกงบริษัทเพ่ือเงิน และ
นอกใจภรรยาไปมีความสัมพันธ์ลึกซึง้กับเลขาสาว  วันหนึ่งพงษ์ได้พลั้งมือฆ่าเลขาตาย และ
สามารถเอาตวัรอดจากการถูกด าเนินคดี  ในขณะท่ีแสน สามีของเลขากลบัถกูจ าคกุจากความผิด
ของพงษ์  แมแ้สนจะไม่สามารถแกแ้คน้พงษ์จากความผิดท่ีพงษ์ก่อไว ้ แต่พงษ์ก็ไดร้บัโทษจากผล
ของการกระท าในรูปแบบความทกุขใ์นจิตใจมาโดยตลอด  เช่นเดียวกบัแสน ผูท้  าธุรกิจมืดและฆ่า
คนมาทัง้ชีวิต การตอ้งอยูใ่นคกุเป็นโอกาสท่ีท าใหไ้ดต้ระหนกัถึงความผิดท่ีก่อไว ้

Good Morning Sunshine แสงฉายในยามเช้า  เรื่องราวท่ีแตกตา่งกนัระหว่างปกปอ้ง 
เด็กหนุ่มก าพรา้วยั 18 ปีผูอ้ยู่กับตวัตนในจิตใตส้  านึก ชายขบัแท็กซ่ีวยักลางคนผูล้ม้เหลวในชีวิต 
และชายชราผูร้  ่ารวยดว้ยธุรกิจผิดกฎหมาย  เหตกุารณ์ท่ีท าใหชี้วิตเกิดคามทุกขท์  าใหท้ัง้สามคน
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ตระหนกัว่าชีวิตลว้นด าเนินไปตามสจัธรรม  ซึ่งทา้ยท่ีสดุแลว้ ความตายเป็นสิ่งท่ีมนษุยไ์ม่สามารถ
หลีกพน้ได ้    

เด็กหญิงดอกไม้ เด็กชายดวงดาว  แตม้เป็นเด็กชายท่ีประพฤติดี เพราะไดร้บัการ
อบรมสั่งสอนจากแมแ่ละคนรอบขา้ง  แตม้มกัถกูโข่ง เดก็นกัเรียนเกเรรงัแกอยูเ่สมอ ๆ  แตด่ว้ยการ
อบรมสั่งสอนให้แตม้รูจ้ักมองโลกในแง่บวก  ส่งผลให้แตม้เลือกท่ีจะยุติปัญหาโดยไม่ใช้ความ
รุนแรง  พรอ้มทัง้เรียนรูท่ี้จะมองปัญหาอ่ืน ๆ ในชีวิตในแง่บวก  และมีความสุขในการด าเนินชีวิต
กบัแมแ่ละนอ้งสาว  

ร้อยเร่ืองเล่าขาน ต านานนิทานไม่รู้จบ  อซารสั เด็กหญิงก าพรา้พบกับรถไฟไร้
กาลเวลาท่ีท าให้ไดเ้ห็นผู้คนมากมายเดินทางกลับไปยังอดีตของตนเพ่ือแก้ไขความผิดพลาด  
อซารสัเขา้ไปมีส่วนรว่มในการแกไ้ขอดีตของครอบครวัหนึ่ง ท่ีไม่สามารถหลุดพน้จากความทุกข์
จากการกระท าของตนในอดีตได ้จึงโดยสารรถไฟอย่างไม่รูจ้บ  จนในท่ีสดุ สมาชิกในครอบครวัได้
คน้พบว่า การน าบทเรียนจากความผิดพลาดในอดีตมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตเป็นสิ่งท่ี    
ท าใหส้ามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสขุ 

คนบ้าที่หน้าประตู  ธเนศเลือกด าเนินชีวิตตามแนวคิดสมบูรณแ์บบท่ีไดร้บัการปลูกฝัง
จากคนรอบขา้ง  ส่งผลใหธ้เนศพยายามสรา้งภาพลักษณเ์พ่ือใหต้นไดร้บัค าช่ืนชมอยู่เสมอ โดย
ปราศจากการเขา้ใจว่าตนตอ้งการด าเนินชีวิตอย่างไร  ความทุกขจ์ากการด าเนินชีวิตตามแนวคิด
สมบูรณ์แบบท าให้ธเนศมีปัญหาทางจิต  น าไปสู่การพบกับชายแปลกหน้าผู้เป็นตัวตนในจิต         
ใตส้  านกึท่ีท าใหรู้ว้า่ ความสขุไมไ่ดเ้กิดขึน้ดว้ยการไดร้บัการช่ืนชมจากผูอ่ื้น 

ยุคสมัยแห่งความสิน้หวัง  โจเอลผูท้  าอาชีพนกันอนหรือสลีปเปอร ์อาศยัอยู่ในเมืองท่ี
แบ่งชนชัน้ทางสงัคมออกเป็นชนชัน้สูงกับชนชัน้ล่างตามฐานะทางการเงิน จากความคุน้เคยและ
ชว่ยเหลือกนัระหวา่งคนตา่งชนชัน้  อยา่งโจเอล ชนชัน้ลา่ง  โอลิเวอรช์ายหนุม่ชนชัน้บน ผูต้ดิตอ่ขอ
ซือ้พลงังานจากการนอน และสแกนแลน ผูค้ดิคน้วิทยาการสลีปน็อก  ท าใหท้กุคนเกิดความเช่ือว่า 
ทา่มกลางสงัคมท่ีมนษุยใ์หค้ณุคา่กบัเงินมากกวา่ความดีงามในจิตใจ จะยงัมีมนษุยเ์ชน่พวกเขาอยู ่ 
ท่ีพรอ้มจะด ารงความดีงามต่อไปในอนาคตและสรา้งสงัคมท่ีมีแต่ความดีงาม  ท าใหพ้วกเขาเกิด
ก าลงัใจในการท าความดีตอ่ไป  
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บทที ่3  
แนวคดิมนุษยนิยมในนิยายทีไ่ด้รับรางวัลยุวศิลปินไทย 

(Young Thai Artist Award) 

 
นวนิยายเป็นวรรณกรรมท่ีมุ่งสรา้งความเพลิดเพลินและเสนอประสบการณ์ชีวิตใหแ้ก่

ผูอ้่าน  ท าให้ผู้อ่านเกิดมุมมองความคิด เขา้ใจมนุษยแ์ละสังคม ดงัท่ี บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ  
กลา่วถึงคณุคา่ของนวนิยายกบัชีวิตมนษุยว์า่ 
 

คณุคา่ของนวนิยายทั่วไปก็คือ การให ้“ประสบการณเ์ทียม” คนเราทั่ว ๆ ไปนอ้ยคน
นกัจะมีประสบการณโ์ดยตรงอยา่งกวา้งขวางและมากประเภท  ประสบการณข์องเรามกัซ า้
และแคบ  ยิ่งมีชีวิตราบรืน่เทา่ใดประสบการณย์ิ่งนอ้ย  ประสบการณต์า่ง ๆ มีความส าคญัใน
ชีวิตของสงัคม  คนที่รูจ้กัอ่านนวนิยายย่อมมีประสบการณเ์ทียม  ได้ผ่านอารมณต์า่ง ๆ จึงมี
ความรูเ้รื่องชีวิตดีกว่าคนที่ไม่ได้อ่าน  นอกจากประสบการณ์แลว้นวนิยายยังให้ความรู้
ทางดา้นภาษา  คติสอนใจและเป็นทางท าใหผู้อ้่านเขา้ใจวฒันธรรมของคน  เขา้ใจธรรมะใน

ศาสนาของตน  ไดท้ราบถึงประเพณีบางอยา่ง และเขา้ใจจิตใจของมนษุยด์ีขึน้ดว้ย1  

 

ประสบการณ์ของนกัเขียนท่ีน าเสนอในนวนิยายไดแ้ก่ “แนวคิด” ท่ีปรากฏในเรื่อง ดงัท่ี                       
มีนักวิชาการให้ความหมายของแนวคิดไว้ในความหมายท่ีคล้ายคลึงกัน ไดแ้ก่ กุหลาบ  มัลลิ         
กะมาส  ไดใ้หค้วามหมายว่า “แนวคิดหรือปรชัญาของเรื่องเป็นความนึกคิดที่ผูแ้ต่งตอ้งการจะ
เสนอตอ่ผูอ้่าน  ผูแ้ตง่เป็นผูท้ีม่องดูโลกและชีวติมนษุย์ในแง่มมุตา่ง ๆ กนั  และมีแนวความคิดของ
ตนทีม่ีต่อโลก ต่อสงัคม และชีวิตมนษุย์แตกต่างกนั  แนวคิดหรือปรชัญาของผูแ้ต่งจึงมีหลายแนว 
และพยายามถ่ายทอดความคิดหรือปรชัญาต่าง ๆ นัน้ในวรรณกรรมทีต่นแต่งขึน้และสือ่ความคิด
มายังผูอ้่าน”2  จากความหมายดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า นักเขียนมีบทบาทส าคัญในการเสนอ
แนวคดิท่ีเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินชีวิตของผูอ้่าน ซึ่งนกัเขียนมีวิธีการน าเสนอแนวคดิท่ีแตกตา่ง
กัน ดังท่ี วิทย ์ ศิวะศริยานนท ์กล่าวไว้ว่า “แนวคิด คือ ท่าทีของกวีที่มีต่อชีวิต โลก และเพื่อน
มนุษย์  ถึงแมว้่าผูแ้ต่งจะไม่ส าแดงอุดมคติของเขาออกมาอย่างแจ่มแจง้เปิดเผย  จากกลวิธีการ

                                                           

 1 บญุเหลอื  เทพยสวุรรณ. (2518). แนะแนวทางการศกึษาวชิาวรรณคด.ี หนา้ 43 
 2 กหุลาบ  มลัลกิะมาส. (2520). วรรณคดวีจิารณ.์ หนา้ 105 
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ด าเนินเรื่อง  จากล าดบัเหตุการณ์  แมจ้ากหางเสียงของตวัละคร  เราก็อาจอนุมานไดว้่า เขาเห็น
โลกและชีวิตเป็นอย่างไร”1 จากวิธีการต่าง ๆ ท่ีนักเขียนใชเ้พ่ือน าเสนอแนวคิดนี ้ ผูอ้่านจ าเป็นท่ี
จะตอ้งวิเคราะหแ์นวคิดส าคญัท่ีไดจ้ากการวิเคราะหว์ิธีการน าเสนอ อนัจะน าไปสู่แนวคิดส าคญั
ของเรื่อง ซึ่งเป็นแก่นเรื่อง (Theme) ดงัท่ี สวุรรณา  เกรียงไกรเพ็ชร ไดก้ล่าวว่าเป็น “จุดส าคญัของ
เรื่อง หรือเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ตัง้แต่ตน้เรื่องไปจนถึงปลายเรื่อง เชื่อมโยงเรื่องทัง้หมดเขา้ดว้ยกนั”2 

เช่นเดียวกบั สรณัฐ  ไตลงัคะ ท่ีกล่าวไวว้่า แนวคิดเป็นความเขา้ใจรวบยอดของเรื่อง  ความหมาย
ของแนวคิดคือ “เป็นความคิดที่น าเสนอในเรื่อง ซ่ึงสรุปจากเรื่องออกมาเป็นความเขา้ใจทั่ว ๆ ไป
เกีย่วกบัโลกในชีวิตจริง เช่น ความคดิทีไ่ดจ้ากการอ่านนิทานกระตา่ยกบัเตา่ คอืการกระท าทีช่า้แต่
สม ่าเสมอย่อมดีกว่าท าเร็วแต่ไม่สม ่าเสมอ  การหาแนวคิดจึงท าใหผู้อ้่านคน้พบความหมายของ
เรื่องทีอ่าจน าไปสู่ความเขา้ใจชีวิตได”้3  จึงสรุปไดว้่า นกัเขียนมีการน าเสนอประสบการณอ์ันไดแ้ก่
แนวคิดในนวนิยายดว้ยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งจะปรากฏอยู่ในองคป์ระกอบของเรื่อง และแนวคิดท่ี
ปรากฏอยู่ในองค์ประกอบของเรื่องนี ้จะน าไปสู่แนวคิดท่ีมีลักษณะเป็นแแก่นเรื่อง (Theme)           
ท่ีเช่ือมโยงเรื่องทัง้หมดเขา้ดว้ยกัน  ผูว้ิจยัจะน าความหมายของแนวคิดท่ีนกัวิชาการกล่าวไวท้ัง้ 2 
ลกัษณะนีม้าใชว้ิเคราะหแ์นวคดิท่ีปรากฏในนวนิยายตอ่ไป 

แนวคิดท่ีปรากฏในนวนิยายรางวัลยุวศิลปินไทย (Young Thai Artist Award) เป็น
แนวคิดท่ีมุ่งพฒันามนุษย ์ นกัเขียนน าเสนอแนวคิดตามหลกัปรชัญามนุษยนิยม มุ่งใหผู้อ้่านเห็น
ความส าคญัของคณุค่ามนษุย ์ และเสนอแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีดีงามใหผู้อ้่านสามารถด าเนิน
ชีวิตอย่างมีความสขุในสงัคม บนพืน้ฐานของศีลธรรมและความยตุิธรรม  นกัเขียนน าเสนอแนวคิด
มนษุยนิยมอย่างกลมกลืนผ่านองคป์ระกอบตา่ง ๆ ของเรื่อง ซึ่งนบัเป็นสิ่งท่ีผูอ้่านจะตอ้งวิเคราะห์
จากการอ่าน  ดังนั้นการศึกษาแนวคิดมนุษยนิยมในนวนิยาย จึงจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดกับวิธีการน าเสนอแนวคิด ดังท่ี สิทธ์ิ  บุตรอินทร ์ได้กล่าวถึง
ความส าคญัของมนษุย ์ซึ่งเป็นแนวคดิหลกัของมนษุยนิยมวา่  
 

มนุษยค์ือผูก้  าหนดและจัดการความเป็นมนุษยข์องมนุษย ์ความเป็นไปของชีวิต
และโลกของมนษุย ์ตลอดจนทกุสิ่งทกุอย่างที่เก่ียวขอ้งกบัมนษุย ์ทัง้หมดเหล่านีม้นัเริ่มตน้

                                                           

 1 วิทย ์ ศิวะศรยิานนท.์ (2518). วรรณคดแีละวรรณคดวีจิารณ.์ หนา้ 144. 
 2 สวุรรณา  เกรยีงไกรเพ็ชร. (2518). พระอภยัมณ:ี การศกึษาเชงิวรรณคดวีจิารณ์. หนา้ 7 
 3 สรณฐั  ไตลงัคะ. (2560). ศาสตรแ์ละศลิป์แห่งการเล่าเรือ่ง. หนา้ 105 
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จากมนษุยแ์ละโดยมนษุย ์ทัง้หมดเหลา่นีย้่อมเป็นไปตามขอ้ก าหนด หรอือ านาจของมนษุย ์

และสิน้สดุลงโดยมนษุย ์ภายในกาลเวลาและสถานท่ีของโลกมนษุยน์ั่นเอง1  
 
การศกึษาแนวคิดดา้นมนษุยนิยมจงึเป็นการศกึษาพฤติกรรมและความคดิความเช่ือของ

มนุษย ์ เพราะมนุษยมี์ความสามารถท่ีจะก าหนดความเป็นไปของทุกสิ่งบนโลก  มนุษยส์ามารถ
สรา้งคุณค่าใหแ้ก่ตนเองและสังคมได ้ผูว้ิจัยไดน้  ามาเป็นแนวทางในการวิเคราะหก์ารน าเสนอ
แนวคิดมนุษยนิยมในนวนิยายออกเป็น  3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ แนวคิดมนษุยนิยมท่ีกล่าวถึง มนษุยใ์น
ฐานะปัจเจกบคุคล  มนษุยใ์นฐานะพลเมืองของสงัคม  และสถาบนัทางสงัคมกบัมนษุย ์ดงันี ้

3.1 มนุษยใ์นฐานะปัจเจกบุคคล 
การศกึษาแนวคดิมนษุยนิยม  ควรท่ีจะตอ้งศกึษาแนวทางการด ารงคณุคา่ของมนษุยโ์ดย

เริ่มจากความเป็นปัจเจกบุคคล  ดังท่ี Frolov นักมนุษยนิยมกล่าวถึงลักษณะของมนุษยนิยม         
ท่ีเก่ียวขอ้งกับปัจเจกบุคคลว่า “มนุษยนิยมเป็นระบบความคิดหนึ่ง ที่มีพืน้ฐานของการเคารพใน
ศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ คุณค่าของมนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคคล ห่วงใยในสวสัดิภาพของ
มนุษย์ การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ และการสรา้งสรรค์ชีวิตและสภาพแวดลอ้มที่ดี”2 ซึ่ง 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหค้วามหมายของค าว่าปัจเจกบคุคลว่าหมายถึง บคุคล
แต่ละคน3  ดงันั้นมนุษยก์ับความเป็นปัจเจกบุคคลตามแนวคิดมนุษยนิยม คือ ทัศนคติในการ
ด าเนินชีวิตท่ีปรากฏอยู่ในมนุษยแ์ตล่ะคน  อนัจะน าไปสู่การกระท าท่ีช่วยสรา้งคณุคา่ต่อชีวิตของ
ตนเอง ซึ่งจะท าให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ในหัวขอ้นี ้ผูว้ิจัยวิเคราะห์
แนวคิดมนษุยนิยมดา้นมนษุยใ์นฐานะปัจเจกบคุคลได ้7 ประการ ไดแ้ก่ การมองเห็นสจัธรรมของ
ชีวิต  ความรกั  ทรพัยส์ินและความเจริญทางวัตถุ  การรูจ้ักและเข้าใจตนเอง  การมองโลกใน        
แง่บวก  การใหค้วามส าคญักบัปัจจบุนั  และ ความพงึพอใจในชีวิต ดงันี ้
 
 

                                                           

 1 สทิธ์ิ  บตุรอินทร.์ (2532). มนษุยนยิม. หนา้ 10 
2“Humanism, a system of views based on respect for the dignity and rights of man, 

his value as a personality, concern for his welfare, his all-round development, and the 
creation of favourable conditions for social life.” Frolov, I. (1980). Dictionary of Philosophy. 
p.178 
 3 ราชบณัฑิตยสถาน. (2556). พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2554. หนา้ 567 
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3.1.1 การมองเหน็สัจธรรมของชีวิต 
พจนานุกรมปรัชญา อังกฤษ-ไทย ไดใ้หค้วามหมาย สจัธรรม (Truth) ว่าหมายถึง 

“คณุสมบตัิของการมีอยู่ เป็นอยู่ อย่างสอดคลอ้งกบัประสบการณ์ ขอ้เท็จจริง หรือความเป็นจริง” 
1  ซึ่งมนุษยนิยมยอมรบัหลักความจริงท่ีเกิดจากประสบการณ์ของมนุษย ์ดงัท่ี สิทธ์ิ บุตรอินทร ์
กลา่วถึงหลกัความจรงิตามแนวคดิมนษุยนิยมวา่ 
 

แมก้ารคน้หาความจริงของธรรมชาติที่ยังหลงเหลืออยู่นัน้ เราท าไดด้ว้ยอาศยัพลงั
ปัญญาและเหตุผล  แม้ความจริงที่ก าลงัขะมักเขมน้คน้หากันอยู่ตลอดเวลานัน้ ก็ต้องมี
ศูนยก์ลางอยู่ในแวดวงที่เก่ียวกับชีวิตจริงของมนุษย ์ และรูไ้วเ้พื่อสนองความจ าเป็นของ
มนุษย ์ มิใช่เป็นความจริงจากความเพอ้ฝัน  เพื่อบ าบดัความใคร่ทางวิชาการ  ศาสนาใด 
ปรชัญาใด  อา้งความจริงของตนขึน้มา ความจรงินัน้ ๆ ที่ถือไดว้า่จรงิแทก็้เฉพาะที่ไดม้าโดย
ประสบการณจ์รงิของมนษุย ์ จึงจะใหม้นษุยย์อมรบัอีกตอ่ไปได”้2   

 

นบัว่าการมองเห็นสจัธรรมของชีวิตเป็นความจริงท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาต ิ ซึ่งมนษุยท์กุคน
ประสบในชีวิต  มนุษยท่ี์ตระหนกัในหลกัความจริงของชีวิต จะเตรียมพรอ้มกับความเป็นไปของ
ชีวิต ตระหนักในคณุค่าของชีวิต และด าเนินชีวิตอย่างมีคณุค่า ดงัหลักการมองเห็นสจัธรรมของ
ชีวิตตามแนวคดิมนษุยนิยม ดงันี ้

3.1.1.1 ความไม่แน่นอนของชีวิต       
  ยุวศิลปินน าเสนอความจริงของชีวิตว่า ชีวิตย่อมประสบกับความไม่แน่นอนท่ี    
เกิดขึน้อยูเ่สมอ  ซึ่ง สิทธ์ิ  บตุรอินทร ์กลา่วถึงความไมแ่นน่อนตามแนวคดิมนษุยนิยมว่า 
 

“ถือว่า  ลาภ  ยศ  สรรเสริญ  สขุ  นี่สายหนึ่ง  เสื่อมลาภ  เสื่อมยศ  นินทา  ทุกข ์      
นี่อีกสายหนึ่ง  คนทั่วไปมุ่งแยกออกจากกันแลว้  ขอใหไ้ดเ้ลือกเดินตามสายแรกหากท าได ้ 
ความจรงิมีอยู่วา่ทัง้หมดมิไดอ้ยูใ่นทางชีวิตสองเสน้ขึงขนานควบคู่กนัไป  แตม่นัเป็นทางสาย
เดียวกันของเรื่องชีวิต  และมันก็มิใช่เป็นเครื่องจ าแนกระดบัความหมายและความส าคัญ   

ของชีวิต  มนัคือเชือ้เพลงิของไฟชีวิต  และดบัไปพรอ้มกบัชีวิต”3  

 

                                                           

 1 เจษฎา  ทองรุง่โรจน.์ (2547). พจนานกุรมปรชัญา องักฤษ-ไทย. หนา้ 193 
 2 สทิธ์ิ  บตุรอินทร.์ (2532). มนษุยนยิม. หนา้ 3 
 3 แหล่งเดมิ. หนา้ 4 
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ความไมแ่นน่อนของชีวิตนี ้นบัเป็นสิ่งทา้ทายมนษุยท่ี์จะตอ้งหาหนทางด าเนินชีวิตอยา่งมี
ความสุข  ยุวศิลปินแสดงภาพของมนุษยท่ี์ประสบกับความไม่แน่นอนของชีวิตท่ีท าใหเ้กิดความ
ทกุข ์ จนกระทั่งน าไปสู่การพบแนวทางด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขจากการไม่ยึดติดกบัสิ่งท่ีไม่คง
อยู่แน่นอน  แนวคิดเรื่องการมองเห็นสจัธรรมของชีวิตท่ีกล่าวถึงความไม่แน่นอนของชีวิต ปรากฏ
ในนวนิยาย 6 เรื่อง ไดแ้ก่ เด็กหญิงดอกไม้ เด็กชายดวงดาว  Good Morning Sunshine แสง

ฉายในยามเช้า  ร้อยเร่ืองเล่าขาน ต านานนิทานไม่รู้จบ  คาฟาริสตาร ์ 29 กุมภาฯ และ ล า
น าหกพภิพ ดงันี ้

ในเรื่อง เดก็หญิงดอกไม้ เด็กชายดวงดาว แสดงแนวคิดเรื่องการมองเห็นสจัธรรมของ
ชีวิตท่ีกล่าวถึงความไม่แน่นอนของชีวิต โดยใหแ้ตม้เป็นผูเ้ล่าเรื่องราวของ “ลุงภูเขา” ภารโรงของ
โรงเรียนท่ีสนิทสนมกบัแตม้  แตม้รบัรูว้่าลงุภูเขาด าเนินชีวิตดว้ยความเศรา้เน่ืองจากภรรยาและลกู
สาวเสียชีวิต  ดงันี ้
 

แต้มรู้ว่าการพลัดพรากและการสูญเสียย่อมน าพาความรู้สึกเสียใจมาให้
เสมอ  เรื่องราวของลงุภเูขาเหมือนนิยายเรื่องหนึ่งที่ยงัไม่มีตอนจบ  เรื่องราวที่เริ่มตน้ดว้ย
รอยยิม้ ได้พบป้าสายน า้ ใช้ชีวิตดว้ยกัน มีสายใยคลอ้งใจตัวเล็ก ๆ วัยก าลงัน่ารกัน่าชัง  
ทอ้งฟ้าในแต่ละวนัสดใส พ่อแม่ลูกหวังที่จะสร้างครอบครัวแสนอบอุ่น  แต่แล้วฉาก
ของชีวิตในบางขณะก็เหมือนว่าเราไม่ได้เป็นผู้ก าหนดเอง มันค่อย ๆ เปลี่ยนเป็น
หม่นหมอง เม่ือลูกสาวที่เป็นดังดวงใจได้จากไป และยิ่งเคราะหซ์ ้ากรรมซัด ชะตา
กรรมโหมกระหน ่า แทบตั้งตัวไม่ทัน เม่ือคู่ชีวิตได้ลาจากไปอีกคน ความเศร้าพัดพา

มาอีกระลอก1 

 

“ลงุภูเขา” พบกับความไม่แน่นอนในชีวิต  ทัง้ความสุขและความทกุขจ์ากการสญูเสียลูก
สาวและภรรยา  ดงัปรากฏจากค าวา่ “รอยยิม้” ในชว่งแรกของชีวิตคู ่ท่ีเปล่ียนเป็น “หม่นหมอง” ใน
ภายหลงั  แตม้เรียนรูเ้รื่องความไมแ่นน่อนของเหตกุารณใ์นชีวิตท่ีเกิดขึน้ได้จากชีวิตของลงุภูเขาว่า
ความพลดัพรากสญูเสียน ามาซึ่งความทกุข ์ การท่ีแตม้สงัเกตเห็นถึงการมองเห็นสจัธรรมของชีวิต 
แสดงถึงปัจเจกบุคคลมีความสามารถท่ีจะสังเกตและเข้าใจธรรมชาติของชีวิต  น าไปสู่การ
เตรียมพรอ้มเผชิญกบัความไมแ่นน่อนของชีวิต 

นอกจากนี ้ “ลุงกอ้นหิน” ซึ่งเป็นลุงของแตม้ ไดแ้สดงแนวคิดเรื่องการมองเห็นสจัธรรม
ของชีวิตท่ีกล่าวถึงความไม่แน่นอนของชีวิต  แตม้รบัรูเ้รื่องราวของลุงก้อนหินผ่านค าบอกเล่า      

                                                           

 1 มิ่งมนสัชน  จงัหาร. (2555). เดก็หญิงดอกไม ้เดก็ชายดวงดาว. หนา้ 124-125 
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ของแม ่ แสดงถึงมนษุยท่ี์ประสบกบัความไมแ่น่นอนของเหตกุารณใ์นชีวิต  ชีวิตจงึมีทัง้ทกุขแ์ละสขุ 
ดงัท่ีลงุกอ้นหินพบรกักบัหญิงสาวท่ีช่ือชบา แตก่ลบัตอ้งทุกขอ์ย่างแสนสาหสัจากการถกูหญิงสาว
ทอดทิง้  จนกระทั่งเพียรพยายามสรา้งฐานะและกลบัมามีความสขุอีกครัง้  ดงันี ้

 
ลงุกอ้นหินยงัดื่มเหลา้ เรือ่งราวในอดีตยงัรุมท ารา้ย ไมม่ีทีทา่วา่จะตัง้หลกัได้ 
ชีวิตเหมือนเรือแล่นท่ามกลางพายุ โคลงเคลงไปมา คลื่นโหม ลมแรง       

ไร้หลักยึดเหน่ียว  วันเวลาผันผ่าน แต้มเป็นแรงบันดาลใจให้ลุงขยัน ตั้งหน้าตั้งตา
ท างาน ลุงเก็บหอมรอมริบ จากลูกจ้าง ไต่เต้ามาเป็นนายจ้าง จวบจนมีกิจการเป็น

ของตัวเอง1 

 
ยุวศิลปินเปรียบ “เรือ” กับมนุษย์ ท่ีย่อมประสบกับ “คลื่น” และ “ลมแรง”  อันไดแ้ก่

ปัญหาและอุปสรรคในชีวิตท่ีท าให้เกิดความทุกข ์ แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ไดค้งอยู่อย่างถาวรในชีวิต  
เรื่องราวของลงุกอ้นหินแสดงถึงศกัยภาพในการด ารงตนอย่างมีสติของปัจเจกบคุคล ท่ีประสบกับ
ความไมแ่นน่อนของชีวิต แตย่งัเลือกด าเนินชีวิตในแนวทางท่ีดีงามจนสามารถมีความสขุในชีวิตได้
อีกครัง้ 

“แม่ของแตม้”  ประสบกับความไม่แน่นอนของชีวิตเช่นกัน  ดังท่ีแม่เล่าเรื่องราวท่ีได้
ประสบให้แตม้ฟัง  เริ่มจากการเป็นเด็กก าพรา้ท่ีตอ้งต่อสูชี้วิต สู่การมีครอบครวัท่ีอบอุ่น และมี
ความสขุในท่ีสดุ  ดงันี ้

 
แม่เคยเล่าใหฟั้งว่า แม่ไม่เคยเห็นหนา้ของตาเลยตัง้แต่เกิด เห็นแต่เพียงรูปที่ยาย

เก็บเอาไว ้ พอแม่ก าลงัจะเขา้โรงเรียน ยายก็ด่วนจากไป ท าใหแ้ม่กับลงุตอ้งยา้ยไปอยู่ กับ
ญาติคนนัน้คนนี ้ผลดัเปลีย่นเวียนกนัไป จนกระทั่งลงุตดัสินใจไม่เรยีนต่อ ออกไปท างานหา
เงินสง่ใหแ้ม่ไดเ้รียนสงู ๆ  แต่แม่ทนเห็นลงุท างานอย่างยากล าบากไม่ได ้พอแม่เรียนจบชัน้
มัธยม แม่จึงตัดสินใจยุติการเรียนเพื่ออกมาสู้ชีวิต ประกอบอาชีพ เผชิญชะตากรรม            
แม่ท างานมาสารพัด ทัง้หนักเบา ไม่ว่าจะเป็นแม่บา้น คอยลา้งถ้วยลา้งจาน แคชเชียรใ์น

รา้นอาหาร เป็นลกูจา้งในรา้นขายของ2 

 

ความยากล าบากในชีวิตของแม่ เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติในชีวิต การท่ีแม่ไม่ย่อทอ้
เม่ือประสบกบัความยากล าบาก จนกระทั่งไดมี้ชีวิตท่ีมีความสขุกบัลกู ๆ ในภายหลงั  แสดงถึงชีวิต
                                                           

 1 มิ่งมนสัชน  จงัหาร. (2555). เดก็หญิงดอกไม ้เดก็ชายดวงดาว. หนา้ 197 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 133 
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ไดผ้่านทั้งช่วงเวลาท่ีมีความทุกขแ์ละสุข  แม่ของแตม้นับเป็นปัจเจกบุคคลท่ีไม่ย่อท้อต่อความ
ยากล าบาก  ซึ่งท าใหมี้ความสขุในชีวิตไดอี้กครัง้  

ในเรื่อง Good Morning Sunshine แสงฉายในยามเช้า “ปกป้อง” เป็นเด็กหนุ่มก าพรา้
ท่ีมีผลการเรียนดี แต่เลือกท่ีจะเก็บตวัอยู่กบัความทุกขจ์ากการสูญเสียพ่อแม่ เม่ือปกป้องถูกคู่อริ
บังคับให้เล่นเกมรัสเซียนรูเล็ตต ์โดยผลัดกันยิงปืนซึ่งบรรจุกระสุนเพียงหนึ่งนัดท่ีศีรษะของ           
แต่ละฝ่าย  ปกป้องตระหนกัว่าความตายเป็นความยุติธรรมท่ีเกิดขึน้กับทุกชีวิตในขณะท่ีแพเ้กม
และก าลงัจะถกูฆา่  

 
ทุกคนตาย น่ันยุติธรรม 
แม้ว่าจะพยายามทุกวิถีทาง ถ่วงเวลา ยืดเยื ้อ ดื ้อดึง ไม่ยอมละทิ ้งร่างนี ้ไป             

แต่สดุทา้ยก็ไม่มีวิธีหลีกเลี่ยง  มนัไม่สนใจว่าใครเป็นใคร จะดีเลว หรือมีอดีตขมขื่นแค่ไหน 
เหมือนเป็นสิ่งที่ตอ้งจ่ายหลงัจากเราไดใ้ชชี้วิตแสนน่าเบื่อมายาวนาน  หลงัจากนัน้เมื่อถึง
เวลาอนัสมควร ความตายค่อย ๆ คืบคลานเขา้มากระซิบขา้งหใูหเ้รารบัรู ้และจ ายอมเดินยืด
อกไปปลายทางของอุโมงค ์ลม้ตัวลง ทิง้ทุกอย่างเอาไวเ้บือ้งหลงั  คลา้ยกับว่าเมื่อเราได้

เรยีนรูท้ี่จะมีชีวิตอยูแ่ลว้ หนา้ที่ตอ่ไปคือการเรยีนรูท้ี่จะตาย1 

 

การท่ีปกป้อง เด็กหนุ่มตายจากการเล่มเกมรสัเซียนรูเล็ตต ์เป็นสิ่งแสดงว่าปัจเจกบุคคล
สามารถเผชิญกบัความตายไดแ้มจ้ะอยูใ่นวยัเยาว ์ กระสนุปืนท่ีใชไ้ปเรื่อย ๆ ในเกมรสัเซียนรูเล็ตต์
เปรียบไดก้ับชีวิตของคนท่ีเวลาในการด ารงชีวิตถูกใช้ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งหมดลง นับเป็นการ
มองเห็นสจัธรรมของชีวิตท่ีกล่าวถึงความไม่แน่นอนของชีวิต  เช่นเดียวกับชายชราท่ีหาทรพัยส์ิน
เงินทองจากการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย  ท่ีสุดทา้ยไม่อาจหลีกพน้ความตายอนัเป็นความไม่
แนน่อนของชีวิตได ้

 
“...ฉนัมีลกูนอ้ง มีบรวิารอยู่ทั่วเมือง ไมว่า่ใครก็ตอ้งกม้หวัให ้ตัง้แตค่นกวาดถนนไป

จนถึงนายกเทศมนตรี  ฉันยิ่งใหญ่กว่าทุกคน มันเป็นแบบนี้เร่ือยมา แต่ไม่ว่ายังไง    

ฉันก็หลีกหนีความตายไม่พ้น”2 

                                                           

 1 วรฐิติ  มโนสรอ้ย. (2555). Good Morning Sunshine แสงฉายในยามเชา้. หนา้ 15 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 184-185 
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ความตายนบัเป็นสจัธรรมของชีวิตท่ีประสบในลกัษณะปัจเจกบุคคล  ชายชราเขา้ใจถึง
ความไม่แน่นอนของชีวิตและปล่อยวางจากทรพัยส์ินและอ านาจทัง้หมด  แสดงถึงมนษุย์ท่ีเขา้ใจ
ในความไมแ่นน่อนของชีวิต  น าไปสูก่ารตระหนกัถึงความผิดทางศีลธรรมของมนษุย ์

เช่นเดียวกับชายขับแท็กซ่ีกลางคืน ผู้ท่ีครอบครัวล้มเหลวเพราะการประกอบอาชีพ        
ซึ่งน าไปสูก่ารตระหนกัถึงความไมแ่นน่อนของชีวิต ดงันี ้

 
ความตายคือสิ่งทีเ่ท่าเทียมกัน  อาจจะใช่  เขาครุน่คิด  ตดัสนิใจ  
ทัง้หมดนี่ตอ้งจบลง  เขาคิดพลางเหยียบคันเร่งจนมิด  ความเร็วพุ่งขึน้ รถแล่น

กระชาก เสียงเครื่องยนตด์งัหวีดแสบห ูตวัเลขบนมาตรวดัพุ่งขึน้สงู  ชายแก่นั่งติดเบาะหลงั   

สหีนา้ไรค้วามหวาดกลวั หยิบซิการม์วนใหมข่ึน้มาจดุ อดัมนัเขา้ไปเต็มปอดครัง้สดุทา้ย1 

 
ชายชราและคนขบัแท็กซ่ีตระหนกัว่าความตายเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัปัจเจกบคุคลอย่างเท่า

เทียม  ไม่เวน้แมแ้ตช่ายชราท่ีร  ่ารวย หรือชายคนขบัแท็กซ่ีท่ียากจน  ยวุศิลปินสรา้งตวัละครเอกทัง้
สามท่ีต่างช่วงวยัและมีสาเหตแุห่งทกุขท่ี์ตา่งกนั ไดแ้ก่ “ปกป้อง” “ชายขบัแท็กซี่”  และ “ชายชรา” 
เพ่ือเนน้ย า้เรื่องความตายวา่เป็นความไม่แน่นอนของชีวิตท่ีเกิดขึน้ไดใ้นทกุช่วงวยั  การด าเนินชีวิต
ของมนษุยท่ี์ไม่ตระหนกัรูใ้นความไม่แน่นอนในชีวิตท่ีผ่านมา ท าใหไ้ม่อาจพบแนวทางสรา้งคณุคา่
และความสุขใหก้ับชีวิตได ้ การท่ียุวศิลปินน าเสนอการกระท าของตวัละครท่ีตรงขา้มกับแนวคิด
มนษุยนิยมในเรื่อง ช่วยเนน้ย า้การมองเห็นสจัธรรมของชีวิต เรื่องความไม่แน่นอนของชีวิต เพ่ือให้
ผูอ้า่นตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินชีวิตอยา่งรูค้ณุคา่ และมุง่สรา้งคณุคา่ใหแ้ก่ชีวิต 

ในเรื่อง ร้อยเร่ืองเล่าขาน ต านานนิทานไม่รู้จบ “อซารสั” เด็กสาวก าพรา้ซึ่งมีอดีตท่ี
น่าเศรา้อาศยัอยู่ในสถานรบัเลีย้งเด็กก าพรา้พบกับรถไฟไรก้าลเวลา ท่ีสามารถพาผูมี้ความทุกข์
กลบัไปแกไ้ขความผิดพลาดในอดีตได ้ อซารสัตระหนกัในความเป็นอนิจจงัของชีวิตจากการรบัรู ้
เรื่องราวในครอบครวัของทารล์  ชายวยักลางคนท่ีตอ้งการโดยสารรถไฟเพ่ือกลบัไปแกไ้ขอดีตเพ่ือ
ไมใ่หค้รอบครวัตอ้งพบกบัโศกนาฏกรรม ดงันี ้
 

ชีวิตที่ไม่ว่าตะเกียกตะกายดิน้รนมากเท่าไร ก็มักจบลงที่ความตายของคนที่

รักไม่คนใดก็คนหน่ึง แมก้ระทั่งความตายของตนเองที่คิดวา่จะหลดุพน้2 

 
                                                           

 1 วรฐิติ  มโนสรอ้ย. (2555). Good Morning Sunshine แสงฉายในยามเชา้. หนา้ 186 
 2 อภิญญา  จงสขุกิจพานิช. (2555). รอ้ยเรือ่งเล่าขานต านานนทิานไม่รูจ้บ. หนา้ 299 
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ภายหลงัจากการรบัรูเ้รื่องราวในชีวิตของทารล์  อซารสัตระหนกัวา่ความตายเป็นสจัธรรม
ชีวิตของทุกคน  การท่ีทารล์พยายามเปล่ียนแปลงอดีตตนเองเพ่ือไม่ใหค้รอบครวัตอ้งประสบกับ
โศกนาฏกรรม  นับเป็นความพยายามท่ีเกิดจากการไม่ปล่อยวางในสิ่งท่ีเป็นธรรมชาติของชีวิต  
ทารล์จึงมีความทุกขเ์พราะไม่ตระหนกัในความไม่แน่นอนของชีวิต ดงัการขอความช่วยเหลือจาก
บู๊ตผูค้มุกฎของรถไฟ ดงันี ้

 
“ข้าผิดพลาดอีกแล้ว  ต่อไป...ครัง้ต่อไป ข้าจะไม่ท าพลาดอีก ข้าจะท าให้มัน

กลับมาสมบูรณ์พร้อมเหมือนเดิม  ข้าจะต้องมีความสุขให้ได้  เจ้าต้องช่วยข้านะ      
เจ้าแมวสวมรองเท้าบู๊ต เจ้าต้อง...ช่วยข้า” 

และรถไฟไรก้าลเวลาก็ท าตามค าสญัญานัน้... 
ดว้ยการฉุดดึงเขาออกจากโลกแห่งความตายที่ทาเลียเป็นคนมอบให ้ ใหโ้อกาส

และความเป็นไปไดท้ัง้หมดในการยอ้นเวลาซ า้แลว้ซ า้เลา่นบัสิบนบัรอ้ยครัง้  และจุดสิน้สุด

ของเส้นทางที่เลือกแก้ไขน้ันไม่เคยสมบูรณแ์ละสวยงามอยา่งที่คาดหวังไว้1 

  

การท่ีมนษุยไ์ม่ตระหนกัในความไม่แน่นอนของชีวิต ส่งผลใหม้นษุยเ์กิดความทกุข ์ ดงัท่ี
ทารล์จมอยูก่บัความทกุขท่ี์ความตายท าใหต้อ้งพลดัพรากจากภรรยาในอดีต  ตา่งจากอซารสัท่ีรบัรู ้
เรื่องราวของทารล์ และเกิดเป็นความเข้าใจในความไม่แน่นอนของชีวิต จึงไม่คิดท่ีจะเดินทาง
กลบัไปยังอดีตเพ่ือช่วยชีวิตคนท่ีตนรกั  แสดงถึงการท่ีปัจเจกบุคคลตระหนกัในความไม่แน่นอน
ของชีวิต ชว่ยใหส้ามารถปลอ่ยวางความทกุข ์และด าเนินชีวิตอยา่งมีความสขุในปัจจบุนัได ้

ในเรื่อง คาฟาริสตาร ์“เอเธนส์” เขา้ใจในความไม่แน่นอนของชีวิต จากการเป็นทหารท่ี
ไดผ้่านการฝึกฝนทัง้ดา้นอาวธุและสมาธิ  ท าใหเ้อเธนสเ์กิดความตระหนักในความไม่แน่นอนของ
ชีวิตวา่ไมมี่สิ่งใดคงอยูย่ั่งยืน แมก้ระทั่งความรูส้กึของมนษุย ์ดงันี ้

 
“ธรรมชาติหมุนเวียนผันเปลี่ยนไปตามจังหวะของมัน คนเราก็เช่นกัน ค่อย ๆ 

เปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา ในแต่ละวนัเราแทบจะไมเ่คยตระหนกัว่าเรารูอ้ะไรมากขึน้หรือ
หลงลมืสิง่ใดไปบา้ง  เมื่อไตรต่รองใหด้ี ตัวตนของเราก็เปรียบเสมือนถุงทรายก้นร่ัว เม่ือ
ทรายใหม่เข้ามาจนเต็ม ทรายเก่าที่อยู่ก้นถุงก็ต้องไหลออกไป เช่นเดียวกับ
ความรู้สึกต่าง ๆ ที่เราต้องเผชิญ  ความรู้สึกเหล่าน้ันเกือบทั้งหมดไม่เคยอยู่กับเรา

นาน ดาหน้าเข้ามากระทบกับจิตใจแล้วจางหายไปราวกับฟองคลื่นในทะเล”2 

                                                           

 1 อภิญญา  จงสขุกิจพานิช. (2555). รอ้ยเรือ่งเล่าขานต านานนทิานไม่รูจ้บ. หนา้ 300 
 2 สริณฐั  ธรรมธราชยั. (2552). คาฟารสิตาร.์ หนา้ 143-144 
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“ถงุทรายกน้รั่ว” เปรียบไดก้บัมนษุยท่ี์ยอ่มมีทัง้ทกุขแ์ละสขุ  ความรูส้ึกนบัเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้
ในมนุษยแ์ตล่ะปัจเจกบุคคล  การท่ีเอเธนสต์ระหนกัว่าความรูส้ึกเหล่านัน้ไม่อาจคงอยู่อย่างถาวร  
นบัเป็นศกัยภาพของมนษุยแ์ตล่ะปัจเจกบคุคลท่ีสามารถเรียนรู้การมองเห็นสจัธรรมของชีวิต และ
เกิดเป็นขอ้คดิเพ่ือไมย่ดึตดิกบัอารมณค์วามรูส้กึท่ีท าใหเ้กิดความทกุข ์  

“คาฟา” ตระหนกัในความไม่แน่นอนของชีวิตเช่นกัน  การออกจากฐานนัดรศกัดิท่ี์สูงส่ง
และใชชี้วิตอย่างสามญัชนท าใหส้งัเกตเห็นความไม่แน่นอน ไดแ้ก่ความรุง่เรืองและดบัสลายของ
ทกุสรรพสิ่ง ดงันี ้

 
อีกหลายร้อยปีนับจากวันนี้ ภูเขาไฟลูกน้ันคงจะปะทุขึน้ เร่ืองราวมากมาย

และอารยธรรมของอาณาจักรอันงดงามแห่งนี้จะจมหายไปในมหาสมุทร ตัวตนของ
เธอก็คงจะถกูลืมเลือนไปจากโลกนี้อยา่งสิน้เชิง ช่างน่าเสียดายเหลือเกินที่ความงาม
ทั้งหลายทั้งมวลจักต้องมลายหายไป ไม่เหลือร่องรอยใด ๆ แม้แต่ในความทรงจ า  
แต่คงไม่เป็นไรหรอก เพราะในโลกนี้ก็ไม่มีสิ่งใดคงอยู่เป็นนิจนิรันดร ์ ตราบใดที่เรา   
ยงัยดึมั่นในความดี เราจะพบแตส่ิง่ที่ดีงาม พบกบัคนซึง่เป็นท่ีรกัเรือ่ยไป  ไมว่า่จะตอ้งเปลีย่น
รูปกายหรอืเปลี่ยนสถานท่ีไปแห่งหนใดก็ตาม ขอใหไ้ดม้ีความสขุในช่วงเวลาของตวัเองนั่นก็

เพียงพอแลว้1  
 

คาฟาสังเกตเห็นว่า ความรุ่งเรืองและดับสลายเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้กับทุกสรรพสิ่งบนโลก  
รวมไปถึงมนษุย ์ เม่ือคาฟาเขา้ใจในความความไมแ่น่นอนของชีวิตท่ีมนษุยต์อ้งประสบ น าไปสูก่าร
เกิดความมุ่งมั่นในการท าความดี  แสดงถึงศักยภาพของปัจเจกบุคคลท่ีสามารถเรียนรูค้วาม       
ไมแ่นน่อนของชีวิต เพ่ือสรา้งความดีงามและด ารงตนอยา่งมีความสขุตอ่ไป 

ในเรื่อง 29 กมุภาฯ  “รนิลดา” แสดงพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการไม่เขา้ใจในความไมแ่น่นอน
ของชีวิต  หญิงสาวเกิดในวนัท่ี 29 กุมภาพันธ์และเช่ือในค าท านายเก่ียวกับชะตาเกิดของตนว่า 
หากไม่มีเพ่ือนฝูงรายลอ้ม ย่อมจะตอ้งมีชีวิตเปล่ียวเหงาตลอดไป  รินลดาไม่ตอ้งการท่ีจะมีชีวิต
เปล่ียวเหงาเม่ือความตายพรากพ่อกับแม่จากไป จึงอยากเสียชีวิตก่อนบุคคลอันเป็นท่ีรกับา้ง       
ดงัขอ้ความท่ีรนิลดาเขียนขึน้ ดงันี ้ 

  

“...ฉนัตาย แมต่าย ลกูตาย หลานตาย...”2 
 

                                                           

 1 สริณฐั  ธรรมธราชยั. (2552). คาฟารสิตาร.์ หนา้ 298 
 2 เกรยีงไกร  วชิรธรรมพร. (2548). 29 กมุภาฯ. หนา้ 43 
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ข้อความท่ีรินลดาเขียนขึน้  เปล่ียนแปลงจากปรัชญาเซน ท่ีมาจากนิกายหนึ่งใน
พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ซึ่งมุ่งการฝึกใช้ปัญญา ท่ีว่า  “ใหพ้่อตายก่อน แลว้ลูกตาย แลว้
หลานตาย” 1 อนัเป็นมงคลชีวิต ท่ีผูเ้กิดก่อนไมต่อ้งประสบกบัความทกุขโ์ศกเพราะการจากไปก่อน
เวลาอนัควร  เปล่ียนเป็น “ฉนัตาย แม่ตาย ลูกตาย หลานตาย”  เน่ืองจากไม่ตอ้งการมีชีวิตเปล่ียว
เหงาตามค าท านายเพราะการจากไปของสมาชิกในครอบครวั  นบัว่ารินลดาไม่เขา้ใจในความไม่
แน่นอนของชีวิตท่ีเกิดขึน้ในแต่ละปัจเจกบุคคล  ท าใหต้อ้งด าเนินชีวิตดว้ยความทุกขจ์ากการยึด
ติดใน     ค  าท านายนั้น การกระท าของรินลดาเป็นการกระท าท่ีตรงขา้มกับแนวคิดมนุษยนิยมท่ี
เนน้ย า้ความส าคญัของการเขา้ใจความไม่แน่นอนของชีวิต  ว่าเป็นแนวทางท่ีจะน าไปสู่การปล่อย
วางการยดึมั่น และพรอ้มด าเนินชีวิตอยา่งมีความสขุบนความไมแ่นน่อน 

ในเรื่อง ล าน าหกพิภพ เผ่าพนัธุอ์สรูท่ีอยู่ภายใตก้ารปกครองของเหล่าเทพอย่าง “อาโป
ตะไล” ผูน้  าอสูร ไม่เห็นดว้ยกบัการท่ีเทพพยายามจะมีชีวิตเป็นอมตะเพ่ือคงอ านาจ เน่ืองจากรูว้่า
ทุกสิ่งย่อมเส่ือมสลายไปตามธรรมชาติ  อันแสดงถึงความไม่แน่นอนของชีวิตผ่านบทสนทนา
ระหวา่งอาโปตะไลกบัเทพ ดงันี ้
 

“ท่านต่างหากที่บา้ เที่ยวควบคุมบงการคนอื่นจนเขา้ใจว่าเขาต้องท าตามหมด      
หรอืไร”  เสนาอสรูแคน่เสยีง  “ที่บา้อีกอยา่งคือ  ทา่นคิดวา่ความอมตะนัน้มีจรงิหรอื ...ไมเ่ลย  

ทุกอยา่งยอ่มมีการเกิดขึน้และเสื่อมไป ...ดาวดึงสก์็เช่นกัน”2 

 

การสนทนาดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าการ “เกิดขึน้” และ “เสื่อมไป”  เป็นสจัธรรมของโลก 
ความเป็นอมตะเป็นสิ่งตรงขา้มท่ีน ามาใชส้  าหรบัเนน้ย า้ถึงความไม่แน่นอนของชีวิตท่ีปัจเจกบคุคล
ไม่อาจหลีกหนีได ้ การท่ีผูน้  าอสูรตระหนกัถึงความไม่แน่นอนนีแ้สดงถึงศกัยภาพของมนุษยต์าม
แนวคิดมนษุยนิยม  ท่ีเขา้ใจสจัธรรมของโลก น าไปสู่การไม่พยายามแสวงหาความเป็นอมตะเพ่ือ
คงอ านาจอยา่งเทพซึ่งเป็นชนชัน้ปกครอง 

ยุวศิลปินน าเสนอความไม่แน่นอนของชีวิตผ่านการกระท าของตวัละครใน 2 ลักษณะ 
ไดแ้ก่ การด าเนินชีวิตท่ีเกิดจากการตระหนกัในความไม่แน่นอนของชีวิต ท่ีท าใหม้นุษยส์ามารถ
ด ารงคุณค่าความเป็นมนุษยแ์ละด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข  กับการด าเนินชีวิตตรงข้ามกับ
แนวคิดมนุษยนิยม ท่ีมนุษยไ์ม่ตระหนกัในความไม่แน่นอนของชีวิต ท าใหม้นษุยไ์ม่สามารถด ารง
คณุคา่ความเป็นมนษุยแ์ละตอ้งด าเนินชีวิตอย่างมีความทกุข ์ เพ่ือเนน้ย า้ใหเ้ห็นความส าคญัของ
                                                           

 1 บาหยนั. (2553).  นทิานเซน...ปฏวิตัคิวามคดิ “พลกิ” ชีวติใหเ้จรญิ เจรญิ. หนา้ 31 
 2 พงศศ์รณ ์ ภมูิวฒัน.์ (2551). ล าน าหกพภิพ. หนา้ 644 



  53 

การตระหนกัในการมองเห็นสจัธรรมของชีวิต อนัจะเป็นจดุเริ่มตน้ของการด าเนินชีวิตตามแนวทาง
มนุษยนิยม ท่ีเช่ือว่าปัจเจกบุคคลมีศักยภาพในการตระหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวิต             
เพ่ือน าไปสู่การแสวงหาแนวทางด ารงคุณค่าความเป็นมนุษยแ์ละด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข        
ในสงัคมตอ่ไป 

3.1.1.2 การกระท าของมนุษย ์
การกระท าของมนษุย ์หรือ กรรม ท่ีมนษุยแ์ตล่ะปัจเจกบคุคลสรา้งขึน้ น าไปสู่ผล

ของการกระท า  มนุษยก์ าหนดผลของการกระท าดว้ยตนเอง  สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิไม่อาจก าหนดชะตา
กรรมของมนษุยไ์ด ้ ดงัท่ีสิทธ์ิ  บตุรอินทร ์กลา่วถึงการกระท าตามแนวคดิมนษุยนิยม ดงันี ้
 

แทนที่จะมาปลูกศรัทธาให้ติดอยู่กับการสวดอ้อนวอนขอพรจากสิ่งที่เรียกว่า         
พระเจ้าอยู่บนสรวงสวรรค์  มนุษยนิยมกลับกระตุ้นเตือนให้หันมาบูชาคุณความดี  
สมรรถภาพ  ศกัยภาพ  ศกัดิศ์ร ี และคณุคา่ใด ๆ ท่ีมนษุยส์รา้งสมอบรมขึน้มา  เพ่ือยกระดบั
มนุษยใ์หสู้งส่งขึน้  โดยการประกอบกรรมทุกอย่างในอันที่จะเสริมสรา้งความผาสุกและ      

สนัติสขุในสงัคมมนษุย์1 

 

การกระท าของมนษุยต์ามแนวคิดมนษุยนิยมเป็นการกระท าส่งเสริมคณุคา่ของมนษุยใ์ห้
สงูขึน้  ชะตาชีวิตของมนษุยไ์มไ่ดข้ึน้อยูก่บัสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ  ปรากฏแนวคิดดงักลา่วในนวนิยาย 4 เรื่อง 
ไดแ้ก่ 29 กุมภาฯ  เร่ืองราวของข้าวมันไก่  ใต้ฟ้าเดียวกัน และ ร้อยเร่ืองเล่าขาน ต านาน
นิทานไม่รู้จบ  ดงันี ้

ในเรื่อง 29 กุมภาฯ  การกระท าของ “รินลดา” และ “พล” ชายคนรกั น าไปสู่ผลของการ
กระท า  ทัง้สองเกิดในวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์โดยรนิลดาเช่ือว่าชะตาเกิดมีอิทธิพลตอ่ชีวิต  ซึ่งผูท่ี้เกิด
ในวนัท่ี 29 กมุภาฯ นัน้ หากไมมี่เพ่ือนฝงูรายลอ้มจะตอ้งมีชีวิตเปล่ียวเหงาตลอดไป  รนิลดาจงึเช่ือ
วา่ตนจะตอ้งมีชีวิตเปล่ียวเหงาตามค าท านาย จึงมองโลกในแง่รา้ยและมีความทุกข ์ ในขณะท่ีพล
มีความเห็นวา่ทกุขแ์ละสขุลว้นเกิดจากการกระท าของมนษุย ์ดงันี ้

  
“เคา้ว่ากนัว่า... ดวงชะตาของคนท่ีเกิด 29 กุมภาฯ เป็นชะตาที่สดุโต่ง ถา้ไม่มีมิตร

สหายรายลอ้ม ก็ตกอยูใ่นความเงียบเหงาชั่วนิรนัดร”์ … 

                                                           

 1 สทิธ์ิ  บตุรอินทร.์ (2532). มนษุยนยิม. หนา้ 4 
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... “คุณจะเกิดวันไหนมันก็ไม่ส าคัญหรอก มันก็แค่วันที่คุณเร่ิมต้นหายใจ
เป็นคร้ังแรกเท่าน้ันเอง สิ่งที่ส าคัญจริง ๆ มันไม่ใช่การใช้เวลาที่มีอยูทุ่กวันนี้ เพื่อหา

ความสุขหรอกเหรอ”1 

 

พล ซึ่งเป็นคนรกัของรินลดามีความเห็นว่าชะตาเกิดไม่มีผลตอ่ชะตาชีวิต  มนษุยเ์ท่านัน้   
ท่ีจะสร้างชีวิตท่ี มีความสุขได้  การกระท าน าไปสู่ผลของการกระท า  เม่ือปัจเจกบุคคล                    
ใหค้วามส าคญักบัความสขุในชีวิต  นบัเป็นแนวทางท่ีน าไปสู่การกระท าท่ีสามารถพฒันาชีวิตของ
ตนเพ่ือสรา้งความสขุ  

พระชราท่ีรินลดาไดส้นทนาดว้ย แสดงใหเ้ห็นว่าการกระท าของมนุษยท์  าใหเ้กิดความ
ทกุข ์ดงันี ้
 

“ความทุกข์ในจิตของคนเราเกิดจาก กรรม ที่ตนได้ก่อไว้ในชาติน้ัน ๆ  
กรรมที่มนุษยไ์ด้กระท าไปน้ัน ย่อมส่งผลกลับคืนดังที่เรียกว่าวิบากกรรม  แต่มนัจะ

กลบัคืนมาเมื่อใดและกลบัคืนมาอยา่งไรนัน้หาใช่วา่มนษุยจ์ะลว่งรูถ้ึงการกลบัคืนนัน้ได้”2 

 

พระชรากล่าวถึงความทุกข์ ว่าเป็นผลของกรรม หรือการกระท าของมนุษย์  แสดงถึง
มนษุยแ์ตล่ะคนมีอิทธิพลท่ีจะก าหนดความสขุและความทกุขใ์นชีวิตดว้ยการกระท าของตนเอง   

ในเรื่อง เร่ืองราวของข้าวมันไก่ “คิม” ไดร้บัรูว้่าการกระท าท่ีไม่ดีของมนุษยน์  าไปสู่
ความทุกข์  โดยคิม เล่าเรื่องราวของ “ยายปาน” แม่ค้าขายขนมหวานผ่านสายตาของตนเอง        
คมิพบเห็นยายปานอยู่เสมอ  ชีวิตท่ียากล าบากในปัจจบุนัเกิดจากเม่ือครัง้อยู่ในวยัสาวไม่รูจ้กัเก็บ
หอมรอมรบิและไม่ตัง้ใจเลีย้งดบูตุร  ในบัน้ปลายของชีวิตจงึตอ้งเผชิญกบัความทกุขอ์นัเป็นผลของ
การกระท าท่ีไมดี่  ดงันี ้ 

 
สิ่งที่ป้ามวนเล่าสะทอ้นถึงตน้สายปลายเหตุแห่งชะตากรรมของยายปาน สอน

ใหค้ิมไดรู้ว้า่ชะตาชีวิตของคนเรามิไดต้ัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสิเน่หาหรือการล าเอียงจาก
สวรรคช์ัน้ฟ้าเพียงอย่างเดียว -- ถึงจะมีสว่นอยู่บา้ง – แต่สิ่งส าคัญที่จะก าหนดชะตาของ
แต่ละคนก็คือการกระท าต่างหาก 

ทุกอย่างตั้งอยู่บนความเป็นจริงและเหตุและผล หรืออีกนัยหน่ึง   ก็คงเป็น

กฎแห่งกรรม ผลของการกระท า1 

                                                           

 1 เกรยีงไกร  วชิรธรรมพร. (2548). 29 กมุภาฯ. หนา้ 43-44 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 61 
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ยายปานเป็นตวัแทนของคนแก่หลาย ๆ คนที่คิมพบเห็นทัง้ในบา้นเกิด และในเมือง
หลวง  คนแก่เหล่านั้นดูมีสภาพชีวิตที่ย  ่าแย่ ต้องท างานที่น่าสงสาร หรือบางรายก็ต้อง
ขอทานคนอื่น ๆ เพราะไม่รูจ้ะท ามาหากินอะไร  ถึงแม้จะพอรู้และพอคิดได้ว่าในอดีต
พวกเขาเหล่านี้ด าเนินชีวิตกันเช่นไรตอนหนุ่มสาว ตอนแก่ถึงต้องมามีชะตากรรม

เช่นนี้2 

 
“เฮียเคน” เป็นอีกคนหนึ่งท่ีเล่าเรื่องราวของยายปานผา่นสายตาของตนเอง  แสดงใหเ้ห็น

วา่ชะตากรรมของยายปานเป็นสิ่งท่ีเกิดจากการกระท าของตนเองทัง้สิน้ ดงันี ้ 
 

“ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุผล”  เฮียพูดขึน้ หลงัจากคิมพูดวิจารณ์ลกูหลานของ
ยายปานที่ไปท างานในเมืองหลวงโดยที่ไม่ไดก้ลบัมาเยี่ยมเยียนเลย  “ถึงแม้เราจะเห็น ๆ 
อยูก่็เถอะ ว่าลูก ๆ ของแกผิดที่ไม่ได้มาสนใจไยดี แต่ก็ต้องย้อนไปดูที่ตัวแกเองด้วย 

ว่าคราวที่แกเลีย้งลูกน่ะ แกเลีย้งดีสักแค่ไหน”3 
 

ความล าบากในบั้นปลายชีวิตของยายปานซึ่งคิมได้รบัรูผ้่านสายตาตนเองและการ      
บอกเลา่  ท าใหค้ิมเห็นวา่มนษุยย์่อมไดร้บัผลจากการกระท าของตน  ความทกุขย์ากของมนษุยเ์กิด
จากการกระท าท่ีไม่ดีตามหลักสัจธรรมของชีวิตในเรื่องการกระท าของมนุษย ์ เรื่องราวของยาย
ปานท าใหค้ิมตัง้ใจเรียนเพ่ือสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดใ้นอนาคต  แสดงถึงปัจเจกบุคคลท่ี
ตระหนกัถึงผลของการกระท าสง่ผลและน าไปสูก่ารด าเนินชีวิตตามแนวทางท่ีดีงาม 

ในเรื่อง ใต้ฟ้าเดียวกัน  การกระท าของ “พงษ์” กับ “แสน” แสดงแนวคิดความเป็น       
สจัธรรมของชีวิตเรื่องการกระท าของมนุษย ์ ทัง้สองต่างเป็นผูก้ระท าความผิดในชีวิต  พงษ์ไดใ้ห้
ความส าคัญกับการสรา้งฐานะความร ่ารวยโดยไม่ค  านึงถึงศีลธรรม และนอกใจภรรยา  โดยมี
ความสมัพนัธล์กึซึง้กบัเลขา จนกระทั่งวนัหนึ่งทัง้คูมี่ปากเสียงและพงษไ์ดพ้ลัง้มือฆา่เลขา  แมพ้งษ์
จะรอดพน้จากการถกูด าเนินคดี แตพ่งษก์ลบัตอ้งด าเนินชีวิตอยูอ่ย่างมีความทกุข ์ดงันี ้

 
จากนัน้ไม่นาน ผมก็ออกไปตัง้บริษัทใหม่ ท าทุกอย่างเพื่อใหล้ืมเรื่องราวเลวรา้ย

และสิ่งที่ผมก่อ แต่ผมท าไม่เคยไดเ้ลย  ทุกคืนผมต้องเผชิญกับภาพของมินตาเหลือก

                                                                                                                                                                      

 1 วาสเุทพ  เกตเุพ็ชร.์ (2552). เรือ่งราวของขา้วมนัไก่. หนา้ 174 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 175 
 3 แหล่งเดมิ. หนา้ 176 
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นอนจมกองเลือด สลับคู่แม่ลูกที่ผมขับรถชนโดยไม่ได้ตั้งใจ  ผมไม่เคยมีความสุข

เลยนับตั้งแต่บัดน้ัน ... “มิน ผมได้รับกรรมที่ก่อไว้แล้ว คุณได้ยนิไหม” 1 

 
ความทุกข์ของพงษ์เกิดจากกรรม ซึ่งเป็นผลของการกระท าท่ีไม่ดี  แม้พงษ์จะสรา้ง

หลักฐานให้ต  ารวจเข้าใจว่าผู้ก่อเหตุฆาตกรรมเป็นแสน สามีของมิน   เพ่ือรอดพ้นจากการ            
ถกูลงโทษตามกฎหมายก็ตาม   

แสนเป็นคนท่ีกระท าบาปตลอดชีวิต  แม้ว่าท่ีผ่านมาจะรอดพ้นจากการถูกจับกุม           
แตท่า้ยท่ีสดุ แสนกลบัถกูพิพากษาใหจ้  าคกุในคดีท่ีตนไม่ไดก้่อ  นอกจากนี ้แสนตอ้งชดใชก้รรม ใน
รูปแบบความทกุขใ์นจิตใจ  ดงัความรูส้ึกผิดบาปท่ีท าใหแ้สนไม่อาจมีความสุขได ้ฝันรา้ยเก่ียวกับ   
คนท่ีตนไดล้งมือฆา่ท าใหแ้สนตระหนกัถึงการกระท าท่ีน ามาซึ่งความทกุขใ์นปัจจบุนั  ดงันี ้

 
เคยคิดว่าท าไมเร่ืองร้าย ๆ ถึงเกิดขึ้นกับผมอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่แม่ตาย    

แม่เลี้ยงใส่ร้าย มีเร่ืองชกต่อย ฆ่าคน และท าร้ายมิน  ที่แท้ทั้งหมดนี้ผมก็ท าเอง 
เลือกเองมาตลอด แตผ่มกลบัสรา้งเหตผุลหลอกตวัเองวา่ 

“ถา้ไมท่ าเขา เขาก็ท าผม” 
เอาแตค่ิดเขา้ขา้งตวัเอง ไมเ่คยเลยที่จะนกึถึงคนอื่น  
ไมเ่คยคิดวา่คนที่ผมฆา่ มีเมียมีลกูหรอืเปลา่ 
ไมเ่คยคิดวา่คนที่ผมท ารา้ย มีพอ่แมร่ออยูข่า้งหลงัไหม 
ไมเ่คยคิดวา่เงินท่ีผมใหม้ิน คือแรงผลกัเธอสูอ่อ้มอกของชายอื่น 
ไม่เคยคิดว่าอิสรภาพที่เอือ้มไม่ถงึนี้ เป็นเพราะผมก่อมันขึน้มาเอง 

ไม่เคยคิดเลย...2 

 

ความทุกขข์องแสนเป็นผลมาจากการกระท าของแสนเองทั้งสิน้  พงษ์ไดต้ระหนักใน   
ความจรงิขอ้เดียวกนันีจ้นท าใหเ้กิดการส านกึผิดขึน้ ดงันี ้

 
แสนถกูพิพากษาใหจ้องจ าในฟา้หลงัลกูกรง  แตผ่มกลบัถกูจองจ าใหต้กอยูภ่ายใต้

ฟา้อนัมืดมิดในใจของผมเอง  จะวา่ไปแลว้  อนัท่ีจรงิผมกบัแสนไมไ่ดต้า่งกนัเลย 
เรามีฟ้าผืนเดียวกัน 
ฟ้าที่คอยพิพากษาบาปกรรมที่เราแต่ละคนเป็นผู้ก่อ 
แสนรับกรรมหลังลูกกรง  แต่ผมรับกรรมในใจ   

                                                           

 1 ณฐันี  ตามไท. (2553). ใตฟ้า้เดยีวกนั. หนา้ 139 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 125 
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เราต่างถกูจองจ าและกักขังไม่ต่างกัน 

เขาสูญสิน้อิสรภาพภายนอก  แต่ผมสูญสิน้อิสรภาพภายในใจ1 

 
ทัง้พงษแ์ละแสนต่างทกุขจ์ากการกระท าของตนเอง  แสดงใหเ้ห็นผลของกรรมขึน้อยู่กับ

การกระท าของปัจเจกบคุคล  การกระท าท่ีน ามาซึ่งความทกุขข์องมนษุยเ์ป็นสิ่งตรงขา้มกบัแนวคิด
มนุษยนิยมท่ีมนุษยม์ุ่งกระท าดีเพ่ือไดผ้ลของการกระท าท่ีดี  ภาพตรงขา้มกับแนวคิดมนุษยนิยม     
ท่ีน าเสนอนี ้ชว่ยเนน้ย า้โทษของการกระท าท่ีไมดี่  น าไปสูก่ารพบแนวทางพฒันาตนของมนษุย ์

ในเรื่อง ร้อยเร่ืองเล่าขานต านานนิทานไม่รู้จบ  “อซารัส” แสดงแนวคิดเรื่องการ
กระท าของมนุษย์ผ่านการพบเห็นเรื่องราวในอดีตของผู้คนมากมายท่ีขึน้รถไฟไรก้าลเวลาเพ่ือ
กลับไปแกไ้ขการกระท าผิดในอดีต แต่ไม่มีผูใ้ดสามารถช่วยเปล่ียนแปลงอดีตใหบุ้คคลเหล่านัน้
หลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้ ดงัท่ี อซารสักลา่วภายหลงัจากรบัรูอ้ดีตของครอบครวัทารล์ ดงันี ้

 
ตา่งคนตา่งมีชีวิตของตวัเอง จะสงสารไปท าไม 
ทุกขข์องใครก็ของมัน แบกรับแทนกันไม่ได้ 

รวมถงึชะตากรรมด้วย... 2 

 

มนุษยแ์ต่ละปัจเจกบุคคลไม่อาจหลีกพน้ “ชะตากรรม” ท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง
ได ้ ดงัท่ี เซาวโ์ล ลูกชายของทารล์ไดมี้โอกาสรูส้าเหตุท่ีพ่อวนเวียนกลับไปแกไ้ขอดีตว่าเป็นสิ่งท่ี
เกิดจากการไมต่ระหนกัถึงการกระท าผิดท่ีน าไปสูผ่ลของการกระท า ดงันี ้

   
ทาร์ลไม่ต้องการอะไรอีกต่อไปแล้ว ทั้งทรัพยส์ิน เงินทอง ครอบครัว...     

เขาต้องการเพียงหลุดพ้นจากความทุกขท์รมานแสนสาหัสที่เกินเยยีวยา 
เด็กชายไรน้ามจมลึกลงไปในอดีตของทารล์เมื่อครัง้เป็นเด็ก เขาเฝ้ามองจุดจบ       

ที่วนเวียนไปมาของพอ่ ในที่สดุมารดาของทารล์เมื่อครัง้เป็นเด็ก เขาเฝา้มองจดุจบที่วนเวียน
ไปมาของพ่อ ในที่สดุมารดาของทารล์ก็ตอ้งตาย และสดุทา้ยเขาก็ตอ้งกลบัไปยงัโรงสีอย่าง      
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได ้ทุกอย่างคือชะตากรรมที่ทารล์หนีไม่พ้น แม้จะเพียรพยายาม
เพียงใดก็ตาม3 

 

                                                           

 1 ณฐันี  ตามไท. (2553). ใตฟ้า้เดยีวกนั. หนา้ 127-128 
 2 อภิญญา  จงสขุกิจพานิช. (2555). รอ้ยเรือ่งเล่าขานต านานนทิานไม่รูจ้บ. หนา้ 176-177 
 3 แหล่งเดมิ. หนา้ 331 
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การท่ีทารล์ไม่ตระหนักว่ามนุษยย์่อมตอ้งไดร้บัผลจากการกระท าของตน ท าใหท้ารล์        
ไม่ยอมรบัความทกุขใ์นรูปแบบ “ชะตากรรม” จากสิ่งท่ีตนไดก้ระท าไว ้ ทารล์จึงไม่อาจมีความสุข
ในปัจจุบันเพราะติดอยู่กับการเพียรพยายามกลับไปแก้ไขอดีตโดยปราศจากการค านึงถึงการ
กระท าท่ีผิดพลาดอันเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรม   แสดงให้เห็นว่า การกระท า ท่ีไม่ ดี                
ซึ่งตรงขา้มกบัแนวคิดมนษุยนิยมนีเ้นน้ย า้ว่า  มนษุยจ์ะพบแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีมีความสขุได้
จากการตระหนกัว่าตนตอ้งไดร้บัผลของการกระท าเสมอ  เพราะการท่ีมนษุยไ์ม่ยอมรบัในผลของ
การกระท าอนัเป็นหลกัการมองเห็นสจัธรรมของชีวิตน ามาซึ่งความทกุข ์ 

มนษุยนิยมเช่ือว่ามนษุยเ์ป็นผูก้  าหนดชะตากรรมของมนษุยเ์อง  ซึ่งตรงกนัขา้มกบัความ
เช่ือว่าสิ่งเหนือธรรมชาติก าหนดชะตากรรมของมนุษย ์ ตัวละครท่ีไดร้บัผลจากการกระท าของ
ตนเอง  ไดแ้ก่ความทุกขแ์ละสุขในชีวิต เป็นการเนน้ย า้แนวคิดเรื่องการกระท าของมนุษย ์ว่าเป็น   
สจัธรรมของชีวิตมนุษย ์ การกระท าดีในแต่ละปัจเจกบคุคลเป็นสิ่งท่ีสามารถสรา้งความสขุใหก้ับ
ชีวติตนเองได ้

 3.1.2 ความรัก 
ความรกัตามแนวคิดมนุษยนิยมเป็นสิ่งท่ีงดงาม  ท าใหม้นุษยม์ุ่งใหผู้อ่ื้นมีความสุข  

ดังท่ี สิทธ์ิ บุตรอินทร ์กล่าวถึงแนวทางการมีชีวิตท่ีดีงามตามแนวคิดมนุษยนิยมว่า “ความรัก  
มิตรภาพ  ภราดรภาพ  อิสรภาพ  ความไม่เป็นทาสในอามิสวตัถุเหล่านีเ้ป็นตน้  คืออุบายวิธีเพือ่
สนองความมีชีวิตอนังดงามและทรงคุณค่าของมนุษย์” 1  ยวุศิลปินน าเสนอความรกัท่ีสรา้งใหเ้กิด
ความงดงามและทรงคณุคา่ในชีวิตมนษุยห์ลายรูปแบบ  ความรกัสามารถเกิดขึน้จากความสมัพนัธ์
ทางสายเลือดอันเป็นสถาบันแรกเริ่มของมนุษย์ในสังคม ได้แก่ ความรักระหว่างสมาชิกใน
ครอบครวั  ไปจนถึงความรกัท่ีเกิดจากความผกูพนัทางอารมณค์วามรูส้ึก ไดแ้ก่ ความรกัระหว่าง
เพ่ือน  ความรกัระหว่างหนุ่มสาว หรือความรกัท่ีมนุษยมี์ต่อสังคมท่ีก่อใหเ้กิดอุดมการณ์ในการ
พฒันาสังคม  ความรกัดงักล่าวนีล้ว้นส าคญัต่อการด ารงคุณค่าของมนุษยท์ัง้สิน้  เพราะเป็นสิ่ง
พฒันาจิตใจมนษุยใ์หป้รารถนาดีตอ่ผูอ่ื้น  และท าใหม้นษุยด์  าเนินชีวิตรว่มกนัอย่างมีความสขุ  นว
นิยายท่ีแสดงแนวคิดเรื่องความรกัมีทัง้สิน้ 5 เรื่อง ไดแ้ก่ เร่ืองราวของข้าว   มันไก่  เด็กหญิง

ดอกไม้ เด็กชายดวงดาว  ยุคสมัยแห่งความสิ้นหวัง  คาฟาริสตาร ์และ คืนฝันวันต่อสู้  
ดงันี ้

                                                           

 1 สทิธ์ิ  บตุรอินทร.์ (2532). มนษุยนยิม. หนา้ 3 
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ในเรื่อง เร่ืองราวของข้าวมันไก่  ความรกัระหว่าง “เฮียเคน”  กับ “คิม” แสดงถึงความ
รกัระหว่างสมาชิกในครอบครวั  ภายหลงัจากพ่อแม่เสียชีวิต ชายหนุ่มผูเ้ป็นพ่ีประกอบอาชีพขาย
ขา้วมนัไก่อยา่งมมุานะเพ่ือสง่ใหค้มิไดเ้รียนหนงัสือ  เพราะอยากใหค้มิมีหนา้ท่ีการงานดีในอนาคต 
 

“คิม...ตอนนีแ้กเรยีน เฮียจะท างานสง่แกเรยีน แตถ่า้แกเรยีนจบ ก็หางานหาการท า
เสีย แลว้เอาตัวเองใหร้อด ไม่ตอ้งใหเ้ฮียส่งเสียอะไรอีก แค่นัน้ก็พอแลว้  ถ้าแกไม่ตอ้งมา
พึง่พาเฮียแลว้ เมื่อนัน้เฮียก็คงจะพอท างานเก็บเงินไวกิ้นไวใ้ชต้อนแก่ได ้ไมต่อ้งไปเบียดเบียน

พึง่พาอะไรจากแก ก็หวงัแคน่ีแ้หละ แคแ่กยืนดว้ยตวัเองได ้เฮียก็สบายแลว้”1 

 
การท่ีเฮียเคนประกอบอาชีพอย่างมมุานะเพ่ือเลีย้งดคูิมโดยไมห่วงัสิ่งตอบแทน  แสดงให้

เห็นว่ามนษุยมี์จิตใจท่ีดีงาม พรอ้มเสียสละความสขุส่วนตนเพ่ือใหส้มาชิกในครอบครวัมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดี  ในขณะท่ีคิมก็มีความรกัความปรารถนาดีต่อเฮียเคนเช่นกัน จึงมุมานะในการเรียน เพ่ือ
เลีย้งดเูฮียเคนใหมี้ความสขุสบายในอนาคต 

 
คิมอยากใหเ้ฮียสบายตอนแก่ ไม่ตอ้งมาท างานหาเลีย้งชีพดว้ยเรี่ยวแรงที่อ่อนลา้

อย่างที่ยายปานตอ้งเป็น  และคิมก็ตอ้งท าใหไ้ด.้..ดว้ยการสอบเขา้มหาวิทยาลยัใหไ้ดเ้ป็น

อนัดบัแรก2 

 

ความปรารถนาดีของคิมท่ีมีต่อเฮียเคน แสดงให้เห็นความรกัท่ีสมาชิกในครอบครวัมี      
ตอ่กันว่าเป็นความดีงามในจิตใจของมนุษยใ์นแต่ละปัจเจกบุคคลท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติ น าไปสู่
การเสียสละความสขุสว่นตน เพ่ือใหค้นในครอบครวัมีความสขุโดยไมห่วงัสิ่งตอบแทน   

ในเรื่อง  เด็กหญิงดอกไม้ เด็กชายดวงดาว  ค  าพูดของ “ครูฟ้าใส” ครูสอนวิชาดนตรี
ของ “แตม้” แสดงแนวคิดเรื่องความรกั  ทัง้รูปแบบความรกัระหว่างหนุ่มสาวและความรกัระหว่าง
สมาชิกในครอบครวั  ดงัท่ีครูฟ้าใสอธิบายใหแ้ตม้และเดก็นกัเรียนในหอ้งฟังดงันี ้

 
“ความรักเป็นพื้นฐานของมนุษย ์ตั้งแต่พวกเราคลอดออกมาจากท้องแม่ 

ญาติพี่น้องทุกคนก็ให้ความรักความห่วงใย มอบความรักบริสุทธ์ิแก่เด็กทารก        

                                                           

 1 วาสเุทพ  เกตเุพ็ชร.์ (2552). เรือ่งราวของขา้วมนัไก่. หนา้ 181 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 173 
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ตัวน้อย ๆ ที่เพิ่งลืมตาขึน้มา  พอเราโตขึน้เราก็จะรักพ่อแม่ รักพี่น้อง เพื่อนฝูง แล้ว
พอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเราก็อาจจะรักเพื่อนต่างเพศ” 

... “ครูก าลงัพูดใหทุ้กคนฟังว่า การมีความรกัใช่ว่าเป็นสิ่งไม่ดี แต่เราควรรู้ว่าจะ

รักอยา่งไร และรักในช่วงเวลาไหนจึงจะเหมาะสม ...”1 
 

ความรกัท่ีครูฟ้าใสน าเสนอนั้น นับเป็นสิ่งดีงามท่ีเกิดขึน้ในมนุษย ์ตราบใดท่ีมนุษยใ์น    
แต่ละช่วงวยัสามารถรกัอย่างถูกวิธีในเวลาท่ีเหมาะสม  เม่ือนัน้ความรกัจะน าไปสู่ความดีงามใน
จิตใจมนษุยแ์ตล่ะปัจเจกบคุคล  และพรอ้มท่ีจะสรา้งสิ่งดีงามใหก้บัผูอ่ื้นตอ่ไป ดงัความรกัของแตม้
ซึ่งมีตอ่แมก่บันอ้ง  แตม้บอกเลา่ความรกัท่ีมีตอ่แมแ่ละนอ้งผ่านบทเพลงท่ีแตง่เพ่ือใชส้่งครูฟ้าใสใน
วิชาดนตร ีดงันี ้
  

  ฉันรักแม่ แมไ้มรู่ว้า่แคไ่หน 
อาจจะหมดทัง้หวัใจ เกินกวา่ใครจะลว่งรู ้
ฉันรักน้อง  จะปกป้องคอยเลีย้งดู 

จับมือน้องลุกขึน้สู้ ห่วงใยอยูไ่ม่เหินห่าง2 

 

ความรักและความปรารถนาดีท่ีแต้มมีต่อแม่และน้อง  นับว่าเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ตาม
ธรรมชาติของมนษุยใ์นลกัษณะปัจเจกบุคคล  น าไปสู่ความดีงามในจิตใจ ท่ีมุ่งดแูลบุคคลอนัเป็น   
ท่ีรกั  ชว่ยเสรมิสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งสมาชิกในครอบครวั  

ในเรื่อง ยุคสมัยแห่งความสิ้นหวัง  มิตรภาพระหว่างชายหนุ่มต่างชนชั้นอย่าง           
“โอลิเวอร์” ชายหนุ่มชนชัน้สูงท่ีเป็นขนุนาง กับ “โจเอล” ชายหนุ่มชนชัน้ล่างท่ีท าอาชีพสลีปเปอร ์
แสดงแนวคิดเรื่องความรกั ผ่านมิตรภาพระหว่างเพ่ือน  ดงัท่ีโจเอลเตือนโอลิเวอรถ์ึงอนัตรายจาก
การเสพสลีปน็อก แมว้่าตนจะเป็นผูไ้ดร้บัผลประโยชนจ์ากการขายก็ตาม  ดงับทสนทนาระหว่าง   
ทัง้สอง ดงันี ้

 
“คุณเลิกใช้ยาเถอะ ผมจะไม่เอาสลีปน็อกมาให้คุณอีกแล้ว และกรุณาอยา่ง

ซือ้มันจากคนอื่นด้วย” 
โอลิเวอรย์ิม้  “สุดท้ายแม้แต่คุณก็พูดแบบนี้หรือ  ผมนึกว่าคุณจะไม่มีวันพูด

ออกมาเสียอีก  เพราะ...คุณต้องการเงนิจากผม” … 

                                                           

 1 มิ่งมนสัชน  จงัหาร. (2555). เดก็หญิงดอกไม ้เดก็ชายดวงดาว. หนา้ 54-55 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 56 
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…“โอลิเวอร ์ผมเตือนคุณในฐานะเพื่อน เหมือนที่คุณช่วยเมแกนในฐานะ
เพื่อน ผมอยากให้คุณ...หยุด” 

คุณชายหร่ีตาลง  “ทุกวันนี้ผมก็ช่วยคุณในฐานะเพื่อน” 
โจเอลวางมือลงบนไหล่ท่านขุนนาง  “คุณก าลังบอกว่า คุณใช้ยาเพื่อช่วยผม        

ท าแบบนีผ้มก็กลายเป็นคนผิดน่ะสิ ผมกลายเป็นคนบั่นท าลายชีวิตของคณุ คณุชาย ผมรบั

เรือ่งแบบนัน้ไมไ่ดห้รอก มนัหนกัหนาเกินไปนะ”1  

 
โจเอลใหค้วามส าคญักบัมิตรภาพมากกว่าผลประโยชน์ จึงตอ้งการใหโ้อลิเวอรห์ยดุเสพ  

ในขณะท่ีโอลิเวอรม์ุ่งช่วยโจเอลท่ีก าลงัเดือดรอ้นดา้นการเงินจึงรบัซือ้สลีปน็อกจากโจเอลในราคา
สูง  เป็นการแสดงถึงจิตใจท่ีดีงามของมนุษย์ท่ีช่วยเหลือบุคคลอ่ืนโดยไม่หวังผลประโยชน ์ 
นอกจากนี ้เม่ือโอลิเวอรมี์โอกาสไดพู้ดคยุกบัโจเอลเก่ียวกับลูกสาวของเพ่ือนท่ีป่วยหนกั โอลิเวอร์
ยงัชว่ยเหลือดา้นการเงิน โดยจา่ยคา่สลีปน็อกลว่งหนา้กบัโจเอลเพ่ือน าไปชว่ยเดก็หญิงคนดงักลา่ว 
ดงันี ้

 
“ผมว่าจะหยุดชั่วคราว เพราะผมเจ็บแผลที่คอ แลว้ก็อยากจะหลบัแบบปกติ ๆ       

สกัคืน”  เจา้ของบา้นเอ่ยชา้ ๆ  “แต่ถ้าคุณอยากใช้เงิน ผมให้คุณไว้ก่อนก็ได้ ยังไงเสีย
สักสัปดาหห์น้าผมก็คงจะอยากเห็นความฝันของคุณอีก” 

ขนุนางหยิบเงินออกมาจากกระเป๋า 

“ถือวา่จ่ายลว่งหนา้ก็แลว้กนั”2 

 
การท่ีโอลิเวอรย์ินดีมอบเงินค่าจา้งล่วงหนา้ให้กับโจเอล เพ่ือน าไปช่วยเหลือเด็กหญิง      

ลกูของเพ่ือนท่ีป่วยหนกั แสดงถึงจิตใจท่ีดีงามของปัจเจกบคุคลท่ีมุง่ช่วยเหลือเพ่ือนมนษุยใ์นสงัคม
แมไ้มใ่ชค่นใกลช้ิด ดว้ยเห็นแก่มิตรภาพระหว่างโจเอลกบัพ่อของเดก็หญิงท่ีป่วยหนกัซึ่งเป็นเพ่ือนท่ี
คุน้เคยกนั 

นอกจากนี ้โอลิเวอรย์งัช่วยเหลือเมแกน หุน่ยนตส์าวรบัใชป้ระจ าบา้นของเขาท่ีช ารุดและ      
ถูกน าไปประมูลในตลาดมืด  โอลิเวอรพ์ยายามชนะการประมูลแมว้่าจะตอ้งสูญเสียเงินจ านวน
มากเพ่ือชว่ยเหลือเมแกนก็ตาม ดงัท่ีวลาดีมีรป์ระหลาดใจในการกระท าครัง้นี ้
   

                                                           

 1 จิดานนัท ์ เหลอืงเพยีรสมทุ. (2562). ยคุสมยัแห่งความสิน้หวงั. หนา้ 258-259 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 139 
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 “คา่ใชจ้่ายในการเลีย้งหุน่ยนตไ์ม่ใช่นอ้ย ๆ พวกที่ประมลูหุน่พวกนีไ้ป แต่ละคนมา
จากตระกูลใหญ่หรือไม่ก็มีรายไดส้งูมาก ๆ พวกเขาถึงกลา้มีสตัวเ์ลีย้งแบบพิเศษ ผมรูว้่า

ฐานะของคณุท าได ้แต.่..เอาจรงิเหรอครบั”1 

 

การกระท าของโอลิเวอรแ์สดงถึงมิตรภาพของนายจา้งท่ีมีต่อหุ่นยนตข์องเขา  อันเป็น
จิตใจท่ีดีงาม พรอ้มจะช่วยเหลือหุ่นยนตใ์หพ้น้ทุกข ์แมว้่าตนเองจะตอ้งประสบกบัปัญหาทางการ
เงินก็ตาม   

นอกจากนี ้ความแตกต่างทางดา้นชนชัน้ระหว่างโอลิเวอร ์ วลาดีมีร ์ โจเอล  ตลอดจน
หุ่นยนตร์บัใชอ้ย่างเมแกน  ไม่อาจหยุดยัง้มิตรภาพท่ีมีต่อกันได ้ ทัง้สามช่วยใหโ้อลิเวอรมี์ความ
มั่นใจและกลบัมาแสดงดนตรีตามแบบฉบบัของตนเองอีกครัง้  ดงัท่ีโอลิเวอรก์ลา่วแก่ผูช้ม ดงันี ้ 
 

“ผมมาอยูอ่เมริกาได้สองปีแล้ว และผมมีเพื่อนสามคน คนแรกคือผู้ออกทุน
ให้ผมในวันนี้ … 

... “สว่นเพื่อนอีกสองคนของผม คนหนึง่เป็นหุน่ยนต ์และอีกคนหนึง่เป็นสลปีเปอร”์ 
“ผมไม่รู้หรอกว่า คุณจะชอบสิ่งที่ผมเพิ่งเล่นไปไหม แต่คนสามคนนี้ชอบ 

และวันนี้ ทั้งสามคนอยูใ่นห้องนี้ ส่วนผมก็เล่นให้พวกเขาฟัง”2 

 

ความช่วยเหลือจากชนชัน้สงูท่ีเป็นเพ่ือนเก่า สลีปเปอร ์และหุ่นยนตร์บัใช ้ท าใหโ้อลิเวอร ์        
กลบัมามีความมั่นใจท่ีจะแสดงดนตรีอีกครัง้  ความรกัระหว่างเพ่ือนจงึช่วยสรา้งใหม้นษุย์ไม่ยอ่ทอ้
ตอ่สถานการณท่ี์ยากล าบาก และพบแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของตน  

ในเรื่อง  คาฟาริสตาร์  “คาฟา” เป็นหญิงสาวท่ีเกิดในตระกูลสูงและมีดวงชะตาท่ีดี        
จึงไดร้บัการหมัน้หมายใหอ้ภิเษกสมรสกบัเจา้ชาย  แตค่าฟาตอ้งการท่ีจะยกเลิกการอภิเษกสมรส 
เพราะมีความเห็นว่าการอภิเษกสมรสไม่อาจเกิดขึน้ไดห้ากปราศจากความรกั  การตดัสินใจของ
คาฟาแสดงแนวคดิเรื่องความรกัระหว่างหนุม่สาว ดงัท่ีคาฟาร  าพงึกบัตนเอง ดงันี ้
 

การแต่งงานไม่ว่าจะอยู่ในชนชั้นไหน ก็ควรอยู่บนพืน้ฐานของความรักมิใช่

หรือ เจา้ชายและเธอจะรกักนัไดไ้หมนะ3 

                                                           

 1 จิดานนัท ์ เหลอืงเพยีรสมทุ. (2562). ยคุสมยัแห่งความสิน้หวงั. หนา้ 202-203 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 280-281 
 3 สริณฐั  ธรรมธราชยั. (2552). คาฟารสิตาร.์ หนา้ 105 
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คาฟามีความเห็นว่า ความรักเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้มนุษย์ในแต่ละปัจเจกบุคคล
สามารถใชชี้วิตคู่รว่มกนัไดอ้ย่างมีความสขุ  มนษุย์จึงควรตดัสินใจเลือกคูค่รองดว้ยตนเอง โดยให้
ความส าคญักบัความรกัมากกว่าความเหมาะสม  ดงัท่ีคาฟาตดัสินใจยกเลิกการอภิเษกสมรสกับ
เจา้ชายตามขอ้ก าหนดของอาณาจกัร โดยกลา่วแก่พอ่ ดงันี ้

   
“แต่ลูกแต่งงานกับเจ้าชายไม่ได้จริงๆ  ลูกรูว้่าตัวเองอาจดูโง่ในสายตาคนอื่น          

แต่ลูกอยากจะให้ท่านพ่อเขา้ใจ ลูกก็เหมือนท่านแม่ที่ใฝ่หาความรักมากกว่าความ

เหมาะสม” 1 

 

เม่ือมนุษยแ์ต่ละคนใหค้วามส าคญักับความรกั จะท าใหม้องขา้มความเหมาะสม และ
กล้าเลือกแนวทางในการด าเนินชีวิตของตนเอง  นอกจากนีค้วามรกัจะน าไปสู่การค านึงถึงการ
เลือกคู่ครองจากความดีงามของมนษุยอ์ย่างแทจ้ริง โดยปราศจากการหลงใหล          แคเ่พียงสิ่ง
ภายนอก  ดงัท่ีคาฟายกเลิกการอภิเษกสมรสกบัเจา้ชายและเลือกครองคูก่ับเอเธนส ์ นายทหารท่ี
รกัและปรารถนาดีต่อเธออย่างแท้จริง  ซึ่งท าให้คาฟามีความสุขในชีวิต  ต่างจากความนิยม
ชมชอบท่ีหญิงสาวในอาณาจกัรมีต่อเจา้ชายรชัทายาท  ท่ีปราศจากการรูจ้กัในตวัตนของอีกฝ่าย
อยา่งแทจ้รงิ  ดงันี ้     
 

คงเพราะมนุษยม์ักยึดติดเปลือกภายนอกจนไม่สามารถมองทะลุเข้าไปถึง
ตัวตนภายในของคนอื่นได้ เป็นเหตุให้พากันแสวงหาและและยื้อแย่งภาพมายา        
ในบรรดาฟาเรยีทัง้หลายซึง่หลงรกัเจา้ชาย มีสกัก่ีคนหนอจะรกัพระองคท์ี่ตวัตนของพระองค์

อยา่งแทจ้รงิ2 
 
การท่ีหญิงชนชัน้สูงในอาณาจกัรช่ืนชมเจา้ชายจากภาพลกัษณภ์ายนอก  แสดงถึงการ

เลือกคู่ครองจากความเหมาะสมโดยไม่ค  านึงถึงความรกัอนัน ามาซึ่งความปรารถนาดีต่อกันของ
มนุษยอ์ย่างแท้จริง  การตัดสินใจเลือกคู่ครองของหญิงชนชัน้สูงท่ีแสดงผ่านสายตาของคาฟา 
นบัเป็นสิ่งตรงขา้มกับแนวคิดมนุษยนิยม ซึ่งยุวศิลปินน ามาเนน้ย า้แนวคิดเรื่องความรกัใหเ้ด่นชดั
ขึน้ เพ่ือให้เห็นว่าความรักเป็นความดีงามในจิตใจมนุษย์ท่ีจะน าไปสู่การด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสขุ   

                                                           

 1 สริณฐั  ธรรมธราชยั. (2552). คาฟารสิตาร.์ หนา้ 192 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 215 
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ในเรื่อง คืนฝันวันต่อสู้ “พีร์” เห็นความรกัในอดีตชาติผ่านความฝันของตน  เกิดเป็น
ความเขา้ใจในความรกัระหว่างหนุ่มสาว  พีรพ์บว่า “ภพ” หนุ่มนกัศึกษาท่ีตนเห็นในความฝันเป็น
อดีตชาติของตน  ความรกัท่ีภพมีต่อใบบวั นิสิตร่วมสถาบนั แสดงออกเป็นการช่วยเหลือกันดว้ย
ความหว่งใย ดงัสถานการณท่ี์ทัง้สองรว่มเผชิญกบัเหตกุารณค์วามรุนแรง ดงันี ้ 
 

“เราขอโทษ...ภพ บัวขอโทษ” 
ใบบัวกระซิบแผ่วเบา 
“เพราะต้องคอยดูแลเรา ภพถงึต้องมาเจ็บ...” 
แม้ไม่มีแรงพูด แต่แววตาของเด็กหนุ่มคัดค้าน ไม่เห็นด้วย 
“บัวสัญญา...จะไม่อ่อนแออีกแล้ว ต่อไปจะไม่เป็นภาระของภพอีกแล้ว” 
ใบบัวกล่าวหนักแน่นเหมือนจะย า้กับตวัเองใหจ้ดจ าค าสญัญา ภพหลบัตา ไม่มี

เรี่ยวแรงจะบอกเธอว่าส าหรบัเขา...เขาตอ้งการจะดูแลและอยู่ขา้ง ๆ เธอเสมอ ไม่ว่าเธอ
จะตอ้งการหรอืไม่ก็ตาม1 

 

ความรกัระหว่างภพกับใบบวัเป็นความรกัท่ีเกิดขึน้ระหว่างหนุ่มสาว  ความห่วงใยท่ีทัง้
สองมีต่อกันแสดงถึงความดีงามในจิตใจมนุษย ์ เช่นเดียวกับความรกัท่ีปัจเจกบุคคลมีต่อสงัคม      
ท่ีมุ่งสละตนเพ่ือเปล่ียนแปลงสังคมให้ดีขึน้ ดังท่ีเหล่านักศึกษาเส่ียงอันตรายเพ่ือร่วมแสดง
อดุมการณด์ว้ยการชมุนมุ แมจ้ะตอ้งบาดเจ็บและเสียชีวิตในเหตกุารณด์งักลา่ว ดงันี ้ 
 

“พวกเรา ช่วยกนัหนอ่ย” 
ชายหนุม่รา่งผอมสงูใสแ่วน่หนาหนา้ตาคงแก่เรียนคนหนึง่ เอย่เรียกพวกพอ้งหลาย

คนรวมทัง้พีร ์ใหร้ีบตามกนัไปช่วยลากโต๊ะและเกา้อีท้ี่ตัง้อยู่หนา้ตึกคณะนิติศาสตรซ์ึ่งเป็นที่    
ที่ใกลท้ี่สดุนัน้ เอามาตัง้เป็นเกราะก าบงัจากไม ้อิฐ กอ้นหิน หรอืลกูปืน ... 

 พวกเขาหลายคนมีทั้งผู้หญิง ผู้ชาย หน้าตาอ่อนวัย  บางคนใส่แว่นสายตา        

หนาเตอะ บางคนเป็นเพียงผูห้ญิงตวัเลก็ ๆ2 

 

เม่ือแตล่ะคนมีความรกัตอ่ส่วนรวม  มนษุยจ์ะเกิดอดุมการณท่ี์จะรว่มกนัพฒันาสงัคมให้
ดีขึน้  แสดงถึงความรกัท่ีมนุษยมี์น าไปสู่ความกล้าหาญในการเส่ียงภัย เพ่ือพัฒนาสังคมและ

                                                           

 1 อรุณวนา  สนิกะวาที. (2549). คนืฝันวนัต่อสู.้ หนา้ 35 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 56-57 
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ประเทศ  ดงัท่ีพีรก์ล่าวถึงความรกัตอ่สงัคม วา่เป็นอดุมการณท่ี์มนษุยต์อ้งการตอ่สูเ้พ่ือด ารงความ
ดีงามของสงัคม ภายหลงัตื่นจากความฝัน 
 

ส าหรบัผม ความรกัหนุ่มสาวแมย้ิ่งใหญ่และจริงแท ้แต่มนัก็เป็นความรกัของคน
สองคน ... แต่ ความรกัที่เลือกเพื่อส่วนรวมมาก่อนมนัอาจท าใหเ้ราตอ้งจากคนที่เรารกัไป
ตลอดกาล...แต่มนัจะไม่ใช่เพื่อคนเพียงสองคนอีกต่อไป และบางทีนั่นอาจคือความยิ่งใหญ่   

ที่แทจ้รงิ1 

  
ในเรื่องคืนฝันวนัต่อสูน้  าเสนอแนวคิดเรื่องความรกัว่า  ความรกัท่ีมนุษยมี์ต่อส่วนรวม 

เป็นอดุมการณท่ี์มนษุยแ์ตล่ะปัจเจกบคุคลตอ้งการรว่มพฒันาสงัคมใหดี้ขึน้  ซึ่งถือว่าเป็นความรกั
ท่ียิ่งใหญ่  เพราะแสดงถึงความดีงามในจิตใจมนุษย ์ท่ีมุ่งเสียสละตนเพ่ือพฒันาสงัคมสงัคมใหดี้
ยิ่งขึน้ไป 

ยวุศิลปินน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมเก่ียวกบัความรกัว่าเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ในแต่ละปัจเจก
บคุคล  และเกิดเป็นความปรารถนาดีตอ่สมาชิกในครอบครวั  เพ่ือน  หนุ่มสาว และสงัคม  ความ
รกัตามแนวคิดมนุษยนิยมนีเ้ป็นความดีงามในจิตใจมนุษย์ ท่ีช่วยด ารงคุณค่าความเป็นมนุษย ์     
ใหม้นษุยส์ามารถด าเนินชีวิตรว่มกนัอย่างมีความสขุ   

3.1.3 การให้ความส าคัญกับทรัพยส์ินเงินทองและวัตถุ 
ทรพัยส์ินเงินทองและวตัถุไม่ใช่สิ่งท่ีจะสรา้งเสริมคณุค่าความเป็นมนุษย ์ ดงัท่ี สิทธ์ิ  

บตุรอินทร ์กลา่วถึงทรพัยส์ินเงินทองและวตัถตุามแนวคดิมนษุยนิยมว่า    
 

สังคมที่ถูกท่วมทับ  รดัรึงและบีบคั้น  ด้วยความกระหื่นหายไม่รูจ้ักพอเหมาะ
พอควรต่อผลประโยชนท์างวตัถุ  ถึงกบัท าใหม้นุษยต์อ้งตกเป็นทาสของมนั  คือสงัคมที่น่า
สมเพชเวทนา    ยิ่งกวา่หมูส่ตัวเ์ดียรจัฉาน  จึงจ าเป็นตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขและควบคมุ
ให้เป็นไปตามทิศทางแห่งความพอเหมาะพอดี  (Moderation or Balancedness) ระบบ
เศรษฐกิจซึ่งส  าแดงตวัออกมาในลกัษณะความเป็นอยู่อย่างแย่งกนัอยู่แย่งกนักิน  ถึงขนาด
จุดเดือดเขา้ขั้น “คนกินคน” เป็นระบบชีวิตที่เลวรา้ยที่สุด  ใช่ว่าของอยู่ของกินมีไวใ้หไ้ม่

เพียงพอก็หามิได ้ สิง่ที่ไมพ่อเพียงแท ้ๆ แก่มนษุยค์ือ ความละโมบตา่งหากเลา่2 

                                                           

 1 อรุณวนา  สนิกะวาที. (2549). คนืฝันวนัต่อสู.้ หนา้ 78 
 2 สทิธ์ิ  บตุรอินทร.์ (2532). มนษุยนยิม. หนา้ 4-5 
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จากแนวคิดดงักล่าว  การใหค้วามส าคญักับทรพัยส์ินเงินทองและวตัถุเป็นสิ่งลดคณุค่า
ความเป็นมนษุย ์เน่ืองจากส่งผลใหม้นุษยเ์กิดความโลภ ไม่ใหค้วามส าคญักบัศกัดิศ์รีและความดี
งามในจิตใจของมนุษย ์ ปรากฏแนวคิดดงักล่าวในนวนิยาย 4 เรื่อง ไดแ้ก่เรื่อง  ใต้ฟ้าเดียวกัน  
Good Morning Sunshine แสงฉายในยามเช้า  คนบ้าที่หน้าประตู และ ยุคสมัยแห่งความ
สิน้หวัง ดงันี ้

ในเรื่อง ใต้ฟ้าเดียวกัน ความคิดและพฤติกรรมของ “พงษ์” ชายวัยกลางคนท่ีเคย
ยากจนในวยัเดก็แสดงแนวคดิเรื่องการใหค้วามส าคญักบัทรพัยส์ินเงินทองและวตัถ ุ ความยากจน
ท าให้พงษ์ปรารถนาจะประกอบอาชีพท่ีได้เงินมากเพ่ือมีชีวิตท่ีสุขสบาย  ต่างจากพ่อท่ีให้
ความส าคญักบัต าแหนง่หนา้ท่ีการงาน ดงันี ้
 

พ่ออยากใหผ้มไดเ้รียนสูง ๆ เป็นเจา้คนนายคน ยิ่งท าราชการไดย้ิ่งดี เพราะพ่อ    
เช่ือว่าเป็นขา้ราชการมีต าแหน่ง ไปไหนก็มีแต่คนเกรงใจ ไมต่อ้งล าบากแบบพอ่  แตย่ิ่งมาอยู่
กรุงเทพฯ นานเท่าไหร่ ผมก็พบว่าพ่อคิดผิดไปถนัด ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแลว้ ต าแหน่ง
หน้าที่มันใช้ชื้อข้าวไม่ได้หรอก ต้องเงินเท่าน้ัน ถึงท าได้  ผมจึงบอกพ่อว่าผมจะเรียน
ดา้นธุรกิจ พอ่โกรธผมมาก เพราะเอาไปอวดชาวบา้นแถวนัน้ไวซ้ะเยอะ แตผ่มไมส่นใจ ผมยงั

ดงึดนัท่ีจะเรยีนตอ่ดา้นธุรกิจตอ่ไป1 
 

วิถี ชีวิตในเมืองหลวงท่ีมีความเจริญทางวัตถุส่งผลให้พงษ์คิดต่างจากพ่อ ท่ีให้
ความส าคญักับต าแหน่งหนา้ท่ีมากกว่าเงิน  เน่ืองจากเงินสามารถสรา้งความสะดวกสบายใหก้ับ
พงษไ์ดเ้ม่ือพงษเ์ขา้ท างาน  พงษ์อทุิศตนใหก้บัการท างานเพ่ือความกา้วหนา้ในอาชีพ ซึ่งจะท าให้
ไดเ้งินส าหรบัซือ้ความสะดวกสบายมากขึน้  ความปรารถนาในทรพัยส์ินเงินทองของพงษมี์มากขึน้
เรื่อย ๆ จนกระทั่งพงษก์ลา้ท่ีจะกระท าผิดตอ่บรษิัท โดยบอกขอ้มลูลบัของบรษิัทเพ่ือแลกกบัเงิน 

 
ตอนนัน้เองที่ผมเห็นลู่ทางใหม่ มีคนมาเสนอใหผ้มบอกขอ้มูลลบัของทางบริษัท     

แค่ตัวเลขไม่ ก่ีตัวแลกกับค่าเหนื่อยที่มากกว่าเงินเดือนผมทั้งเดือน  ผมรู้ว่ามันผิด
จรรยาบรรณและถ้าถูกจับได้ น่ันหมายความว่าอาชีพการงานของผมถึงกาลอวสาน 
แต่ลูกผมก าลังจะเข้าโรงเรียน เมียผมก็ลาออกมาแล้ว แถมตอนน้ันเธอก็ดันท้องลูก
คนที่สองอีก มันต้องใช้เงินทั้งน้ัน ทางเลือกเปิดให้ผมแค่ทางเดียว ผมก็เลยต้องรับ

ขอ้เสนอนัน้ไป2 

                                                           

 1 ณฐันี  ตามไท. (2553). ใตฟ้า้เดยีวกนั. หนา้ 19 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 20 
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เพราะความตอ้งการทรพัยส์ินเงินทอง  พงษจ์ึงกลา้ท่ีจะผิดจรรยาบรรณตอ่บริษัท แสดง
ใหเ้ห็นวา่เงินท าใหปั้จเจกบคุคลเกิดความโลภ  และกลา้กระท าผิดศีลธรรมโดยไม่ค  านึงถึงผลเสียท่ี
เกิดขึน้  ทา้ยท่ีสดุแลว้ทรพัยส์ินเงินทองท่ีพงษห์ามาไดก้ลบัท าใหพ้งษไ์มมี่ความสขุ  

  
แปลก! เวลาที่ผมร ่ารวย ผมกลับไม่รู้สึกมีความสุขเหมือนวันคืนเก่า ๆ ทัง้ที่

พอกลบัถึงบา้น ผมมีทัง้คนรบัใชเ้ปิดประตใูห ้เอากระเป๋าเขา้ไปเก็บ เอาน า้มาใหด้ื่ม กบัขา้วก็
มีใหเ้ลอืกตามใจชอบ อยากจะกินแพงแคไ่หนก็มีเงินจา่ย เมียผมก็เป็นคณุนายนั่งกรดีนิว้ชีจ้ะ
เอาโน่นนี่ ลกูผมก็นั่งตกัขา้วค าเล่นเกมรุ่นล่าสดุที่ผมซือ้ใหไ้ปพลาง ต่างคนต่างอยู่ ต่างคน
ตา่งกิน ไมส่นใจกนัแบบนีท้กุวนั 

ภาพเหล่านัน้มันท าใหเ้กิดค าถามว่า ความรวยท าให้ผมมีความสุขแน่เหรอ!    

มันคือความสุขที่แท้จริงเหรอ1 

 

พงษ์พบว่าเงินสรา้งความสุขสบายทางกาย แต่ไม่อาจสรา้งความสุขทางใจ  เพราะ
ความสุขท่ีแทจ้ริงของมนุษยเ์กิดจากจิตใจ ทรพัย์สินและความเจริญทางวัตถุจึงไม่ใช่สิ่งท่ีสรา้ง
ความสขุไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

ในเรื่อง Good Morning Sunshine แสงฉายในยามเช้า “ชายชรา” ท่ีร  ่ารวยจากธุรกิจ
ผิดกฎหมายเคยเป็นเด็กก าพรา้ท่ีอยู่อาศยัท่ามกลางอบายมุข  การถูกปลูกฝังแนวคิดการด าเนิน
ชีวิตจากหัวหนา้กลุ่มคา้ยาเสพติดในวยัเยาวน์  าไปสู่การใหค้วามส าคญักับทรพัยส์ินงินทองและ
วตัถ ุดงันี ้

 
ตอ่ไปนี ้จดุหมายของชีวิตแก คือเงินและบารมี 
จดุหมายของชีวิตคือ เงินและบารมี ฉนัพดูตาม 
นี่คือทกุสิง่ทกุอยา่ง  มนัคือสญัลกัษณท์ี่ท าใหพ้วกเรามีคณุคา่ 

มนัคือทกุสิง่ทกุอยา่ง  นี่คือสญัลกัษณท์ี่ท าใหฉ้นัมีคณุคา่2 
 

การใหค้วามส าคญักับเงินและบารมีส่งผลใหช้ายชราแสวงหาความสุขสบายทางกาย 
โดยไม่ค  านึงถึงศีลธรรม  เช่นเดียวกับการท่ีชายชราไดพ้บกับผูท่ี้ใหค้วามส าคญักับวตัถุมากกว่า
ความห่วงใยในเพ่ือนมนษุย ์ในเหตกุารณท่ี์ตนถกูชายคนหนึ่งขบัรถชน แตก่ลบัมอบเงินใหแ้ทนการ
ชว่ยเหลือ น ามาซึ่งแนวทางในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเพ่ือสรา้งฐานะ ดงันี ้
                                                           

 1 ณฐันี  ตามไท. (2553). ใตฟ้า้เดยีวกนั. หนา้ 49 
 2 วรฐิติ  มโนสรอ้ย. (2555). Good Morning Sunshine แสงฉายในยามเชา้. หนา้ 102 
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ขณะที่เขามองฉันดว้ยสายตาเศรา้สลดและแสดงความเสียใจ เขายื่นขอ้เสนอน่า
รงัเกียจ ควักธนบัตรปึกใหญ่จากกระเป๋าเงินยื่นใส่มือ และบอกว่านี่คือค่าเสียหาย ใช่ 
คา่เสียหาย  ค่ารกัษาพยาบาล คา่ท าขวญั ค่าที่ฉนัจะตาย  เขาพดูอธิบายยาวเหยียด พดูถึง
อาชีพการงานและลกูสาวตวัเล็ก ๆ  น า้เสียงกระวนกระวายและขีข้ลาด ค าขอโทษและการ  
แกต้วั ความลวงและสิ่งแปลกปลอม มนัพรั่งพรูมากมายมหาศาลไม่หยุดหย่อน และนั่นคือ    

สิง่ที่คนพวกนัน้คิดวา่สามารถใชเ้งินซือ้ไดเ้สมอ1 
 

ชายท่ีขบัรถชนมอบเงินปึกใหญ่ทดแทนการช่วยเหลือชายชราท่ีบาดเจ็บ  แสดงถึงความ
มั่งมีทางทรัพยส์ินเงินทองท าให้ปัจเจกบุคคลยึดติดกับความสุขสบาย จนกระทั่ งไม่ยอมท่ีจะ
เสียสละแรงกายช่วยเหลือเพ่ือนมนุษยท่ี์ไดร้บัความเดือดรอ้น  เงินจึงท าใหม้นุษยข์าดศีลธรรม  
ชายชราไดน้  าการกระท าของชายคนดงักล่าวเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพท่ีผิดกฎหมาย 
เพ่ือหารายไดส้  าหรบัสรา้งความสขุสบาย แตท่า้ยท่ีสดุชายชรากลบัพบว่าตนไม่อาจมีความสขุจาก
สิ่งเหลา่นัน้  ดงันี ้

 
ฉันกุมมือตัวเองไวแ้น่น ลูบแหวนเพชรเม็ดใหญ่บนนิว้กลาง ฉันมีทุกอย่างที่

ต้องการ แต่ฉันไม่มีความสุข ไม่มีความสุขเลยสักนิด ท าไมนะ่หรอื ไมรู่ ้ฉนัไมรู่ ้และไม่รู ้
วา่ควรท ายงัไงถึงจะรู ้ ไม่ว่ามีเงินมากมายเท่าไหร่ แต่ท าไมทั้งหมดน่ี ความชั่วร้ายอัน
แสนสาหัสสากรรจ์ความมืดที่หยั่งลึกอยู่ในใจตัวเอง เหมือนกับว่ามันยังไม่เคย
ออกมาโลดแล่น ป่าวร้องออกมาว่าทั้งหมดน่ีไม่ใช่อย่างที่เห็น  ไม่มีสิ่งใดมีคุณค่า    

ไม่มีสิ่งใดไร้ค่า มันว่างเปล่าและล่องลอยออกไปนอกอวกาศ2 

 

ภายหลงัจากการท าธุรกิจผิดกฎหมายเพ่ือเป็นเจา้ของทรพัยส์ินมากมาย  ชายชราพบว่า
ตนไมอ่าจมีความสขุในชีวิตจากความสขุสบายท่ีไดร้บั  แสดงใหเ้ห็นวา่ความสขุและทกุขข์องแตล่ะ
ปัจเจกบุคคลขึน้อยู่กับจิตใจ  ความตอ้งการท่ีจะร  ่ารวยท าใหม้นุษยก์ลา้ท่ีจะกระท าผิดศีลธรรม  
และความร ่ารวยดงักลา่วก็ไมอ่าจสรา้งความสขุใหก้บัมนษุยไ์ด ้ 

ในเรื่อง คนบ้าที่หน้าประตู  “ธเนศ” เรียนรูก้ารใหค้วามส าคญักบัทรพัยส์ินงินทองและ
วตัถุผ่านวิธีแสดงฐานะของลุงป้าและพ่อแม่  ท่ีมักสรา้งให้ผู้อ่ืนเกิดความประทับใจดว้ยการใส่
เครื่องประดับมีค่า  ดงัขณะท่ีสมาชิกในครอบครวัสวมใส่เครื่องประดบัเม่ือพบกัน เพ่ือแสดงถึง
ฐานะความเป็นอยู ่ ดงันี ้

                                                           

 1 วรฐิติ  มโนสรอ้ย. (2555). Good Morning Sunshine แสงฉายในยามเชา้. หนา้ 105 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 111 
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มีเพียงนาฬิกาเรือนทองที่ขอ้มือของลุงเท่านัน้ที่แสดงใหเ้ห็นว่าฐานะและความ

เป็นอยูข่องสองครอบครวัพอเทียมกนั1 

 
ธเนศเรียนรูว้ิธีสรา้งความสมบรูณแ์บบดว้ยความมั่งมีทางวตัถ ุเพ่ือใหผู้อ่ื้นเกิดความนิยม

ชมชอบ  ดงัการยอมรบักบัชายผมเกรียนวา่ครอบครวัเป็นตน้แบบการกระท าของตน ดงันี  ้
 
“บ้านกูก็เป็นเสียแบบนี้ ดีไม่มีที่ติ  มีทองก็ต้องใส่ให้ชาวบ้านรู้ว่ามีทอง            

ถว้ยรางวลันี่วางไวเ้ต็มหอ้งเลยนะ กลวัไมม่ีคนเห็น”2 

 

การพยายามสรา้งความประทบัใจจากความมั่งมีทางทรพัยส์ินเงินทองและวตัถุ น าไปสู่
การไม่ใหค้วามส าคญักับความสมัพนัธ์ทางจิตใจระหว่างปัจเจกบุคคล  ซึ่งเป็นการด าเนินชีวิตท่ี
ผิดพลาดของธเนศ ท่ีเห็นว่าเงินเป็นสิ่งสรา้งความสุข  จึงไม่ใหค้วามส าคญักับสัมพันธภาพท่ีดี
ระหว่างบุคคล จนเกิดเป็นปัญหาทางจิต  ดงัท่ีจิตแพทยส์งัเกตเห็นว่าธเนศใหค้วามส าคญักับเงิน
มากกวา่ความสมัพนัธ ์อนัเป็นสาเหตนุ าไปสูปั่ญหาทางจิต ดงันี ้ 

 
 “เม่ือกีคุ้ณบอกหมอเองว่าคุณไม่มีเร่ืองเครียด เงนิทองก็คล่องมือ ขนาดส่ง

น้องแล้ว ผ่อนคอนโดแล้ว ก็ยังเหลือส่งให้พ่อแม่ คุณพูดถึงแต่เร่ืองเงิน แต่ไม่ได้
บอกว่าคุณมีความสุขกับสิ่งรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน หรือคนในครอบครัวแต่อยา่งใด”  
จิตแพทยห์ญิงขยบัตวัเขา้มาชิดโต๊ะ  “มนับง่บอกวา่ตวัชีว้ดัความสงบทางอารมณข์องคณุคือ

เงิน  ไมใ่ช่ความสมัพนัธ”์3 

 

ความมั่งมีท าใหธ้เนศไม่ค  านึงถึงสัมพันธภาพทางจิตใจ  นับว่าการใหค้วามส าคญักับ
ทรพัยส์ินเงินทองท าใหปั้จเจกบคุคลขาดสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น  และไมอ่าจมีความสขุท่ีแทจ้รงิได ้ 
อาการป่วยทางจิตของธเนศท่ีเกิดจากการขาดสมัพนัธภาพท่ีดี เนน้ย า้ถึงความส าคญัของการสรา้ง
สมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งปัจเจกบคุคล วา่เป็นสิ่งสรา้งความสขุทางจิตใจไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  

ในเรื่อง ยุคสมัยแห่งความสิ้นหวัง สังคมท่ีให้ความส าคัญกับความเจริญทางวัตถ ุ 
แสดงแนวคิดเรื่องการใหค้วามส าคญักับทรพัยส์ินเงินทองและวตัถุ ท่ีมี “สลีปน็อก” วิทยาการท่ี
ช่วยเพิ่มพลงังานใหก้บัมนษุยโ์ดยไม่ตอ้งนอนหลบั  แต่ในขณะเดียวกนั  ผูท้  าอาชีพสลีปเปอรห์รือ
                                                           

 1 ติกขปัญญ ์ มณีนุม่. (2561). คนบา้ทีห่นา้ประตู. หนา้ 13 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 115 
 3 แหล่งเดมิ. หนา้ 99 
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นกันอน ท่ีตอ้งชารต์พลงังานจากการนอนเขา้สู่สลีปน็อก กลบัตอ้งเสียสุขภาพและอิสรภาพท่ีจะ
ด าเนินชีวิตอย่างมนุษยท์ั่วไป  การท าอาชีพสลีปเปอรเ์พ่ือค่าครองชีพท าใหม้นุษยต์อ้งเขา้สู่วงจร
ธุรกิจของนายทนุผูร้บัซือ้ถ่านอยา่งไมส่ิน้สดุ ดงันี ้

 
“รา้นท่ีรบัซือ้การนอนของพวกคณุ ธุรกิจครบวงจร” 
โจเอลพยกัหนา้  “คราวนีเ้งินทัง้หมดก็จะเริ่มหมดไปกบัยา วงจรอุบาทวเ์ร่ิมต้น

ขึน้ นอนในที่ท างานจนนอนตอนกลางคืนไม่หลับ  จึงต้องใช้ยานอนหลับ เลยต้อง
มานอนในที่ท างานเพื่อหาเงินไปซือ้ยา  ชีวิตวนเวียนอยู่กับปัญหาเร่ืองการนอนใน

ตอนกลางวันและตอนกลางคืน ชีวิตที่ไม่เคยตื่นขึน้...จบสิน้ความเป็นมนุษย”์1 

 

“โจเอล” ท าอาชีพสลีปเปอรเ์พ่ือแลกกับเงิน  ในขณะท่ีต้องสูญเสียความเป็นมนุษย ์ 
เน่ืองจากขาดอิสรภาพในการด าเนินชีวิตอย่างมนุษยท์ั่วไป  ความเจริญทางวัตถุเป็นสิ่งท่ีท าให ้    
สลีปเปอรมี์ชีวิตไมต่า่งจากหุน่ยนต ์โดยโจเอลสงัเกตเห็น  ดงันี ้

 
หุ่นพวกนีจ้ะไม่สามารถเคลื่อนไหวถ้าพวกมันไม่ไดร้บักระแสไฟฟ้า  มนุษย์เอง        

ก็เหมือนกนั ไมส่ามารถเคลือ่นไหวไดถ้า้หาก...ไมม่ีเงิน 
... เงินตราเป็นดงักระแสไฟของมนษุยท์ัง้หลาย การใชเ้งินไม่ใช่ไฟฟ้า ท าใหเ้ราตา่ง

จากปัญญาประดิษฐ์เหล่านัน้ แต่หลายครัง้เขาก็รูส้ึกคลา้ยกับว่า...ตนเองเป็นหนึ่งในพวก

มนั2 

 
“หุ่นยนต์” เปรียบไดก้ับสลีปเปอร ์ ในขณะท่ีหุ่นยนตต์อ้งใชไ้ฟฟ้าเพ่ือสามารถท างาน    

ตา่ง ๆ ได ้ มนุษยจ์  าเป็นจะตอ้งใชเ้งินในการด ารงชีวิต เงินจึงเป็นสิ่งท่ีท าใหปั้จเจกบุคคลสูญเสีย
อิสรภาพในการด าเนินชีวิต น าไปสูก่ารสญูเสียคณุคา่ของความเป็นมนษุย ์  

ในขณะเดียวกัน กลุ่มผูท้  าธุรกิจสลีปน็อกลว้นไดป้ระโยชนจ์ากการรบัซือ้สลีปน็อกและ
ขายยานอนหลับให้กับกลุ่มสลีปเปอรใ์นราคาแพง  โจเอลกล่าวถึงการคงอยู่ตลอดไปของ
วิทยาการสลีปน็อก เน่ืองจากนายทุนตอ้งการแต่ผลประโยชน์ โดยไม่สนใจคุณภาพชีวิตของ      
สลีปเปอร ์ดงันี ้

  

                                                           

 1 จิดานนัท ์ เหลอืงเพยีรสมทุ. (2562). ยคุสมยัแห่งความสิน้หวงั. หนา้ 18-19 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 39 
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 “มันจะอยูต่ลอดไป  พวกนายทุนไม่ยอมให้มันหายไปหรอก  ธุรกิจนี้สร้าง
เม็ดเงินมหาศาล  จะมีสลีปเปอรม์ือใหม่เขา้ไปพวัพนักบัมนัอีกคนแลว้คนเลา่  จะมีผูเ้สพ
อีกมากมายที่เสียชีวิตไปในโลงศพสีขาวเหลา่นัน้  สลปีน็อกจะท าลายคนอีกมาก...ผมก็เลย

บอกวา่วงการนีม้นัแกย้ากกวา่เรือ่งหุน่ยนตเ์ยอะ”1 

 

การท่ีผูส้รา้งวิทยาการความกา้วหนา้ใหค้วามส าคญักับผลประโยชนข์องตน เป็นสิ่งลด
คุณค่าความเป็นมนุษย์ ทั้งในด้านศีลธรรมของผู้รับซื ้อ  และอิสรภาพของผู้ประกอบอาชีพ         
สลีปเปอร ์

นอกจากนี ้ วิทยาการหุ่นยนตร์บัใชท่ี้ปรากฏในเรื่อง แมจ้ะแสดงถึงความเจริญกา้วหนา้
ทางวตัถ ุ แตย่งัแสดงถึงความถดถอยทางศีลธรรมของมนษุย ์ เน่ืองจากเม่ือมนษุยเ์ห็นว่าหุ่นยนต์
เป็นสิ่งไม่มีชีวิตจิตใจ จึงน าหุ่นยนต์มาใช้เป็นสิ่งสนองตัณหา โดยน าไปประมูลในตลาดมืด         
เม่ือช ารุด ดงันี ้  

 
“นอกจากเร่ืองทางเพศ หลายคนซื้อหุ่นพวกนี้ไปเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง”             

ทา่นขนุนางปรายตาไปยงัหญิงสาวคนหนึ่งซึง่ยงัคงสูร้าคาอย่างดเุดือด ตอนนีห้ลายคนหยดุ

การตอ่สูล้งแลว้ เพราะราคาของสิง่ที่อยูใ่นกรงเพิ่มสงูจนตอ้งถอยทพั2 

  
วิทยาการหุ่นยนตร์บัใช้เป็นความเจริญก้าวหนา้ทางวัตถุท่ีท าให้ศีลธรรมท่ีมีในแต่ละ

ปัจเจกบุคคลถดถอยลง  นอกจากนี้ทั้งหุ่นยนต์รับใช้และสลีปน็อกยังท าให้มนุษย์พยายาม          
ทุกวิถีทางเพ่ือไดเ้งินมาส าหรบัซือ้ความสะดวกสบาย  ดงัท่ีโอลิเวอรต์ระหนักว่าทุกคนในสังคม
ก าลงัสญูเสียศกัดิศ์รีความเป็นมนษุยไ์ปพรอ้ม ๆ กนั  ดงันี ้

 
“คนชั้นล่างจ าเป็นต้องยอมสละความรกั  ครอบครวั   หรือศักดิ์ศรีเพ่ือแลกกับ

อาหาร แตใ่นนิวแองโกลบนนะ่ ทกุคนมีเงินมากมาย มากจนไมต่อ้งสละอะไรทัง้นัน้  พวกเขา
สามารถอยู่กับครอบครวัและคนท่ีรกั  สามารถธ ารงศักดิ์ศรี  โดยไม่อดตายหรือไม่แมแ้ต่
จะตอ้งหิวดว้ยซ า้  แต่สุดท้ายทุกคนก็กลับสละทุกอย่างที่ส าคัญเหล่าน้ันเพียงเพื่อเงิน  
เพื่อสิ่งของ  เพื่อครอบครองทรัพยส์ินที่ไม่มีค่าอะไรเลย”  คุณชายมองโจเอลด้วย

ดวงตาที่วาวราวกับเม็ดแก้ว  “โลกบนน้ัน  ผู้คนไร้ความเป็นมนุษย”์3    

                                                           

 1 จิดานนัท ์ เหลอืงเพยีรสมทุ. (2562). ยคุสมยัแห่งความสิน้หวงั. หนา้ 274 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 47-48 
 3 แหล่งเดมิ. หนา้ 151-152 
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ความสะดวกสบายท่ีมนุษย์ได้รับจากความเจริญทางวัตถุดังกล่าวท าให้มนุษย์ทั้ง          
ชนชัน้สูงและชนชัน้ล่างต่างยอมแลกกับศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์ “ความเป็นมนุษย์”  ของแต่ละ
ปัจเจกบุคคลไดสู้ญเสียไปเพราะขาดศีลธรรมและอิสรภาพในการด าเนินชีวิต  การท่ีมนุษยใ์ห้
ความส าคญักับทรพัยส์ินเงินทองและวตัถุท่ีสรา้งความสะดวกสบาย จึงเป็นการลดทอนคุณค่า
ความเป็นมนษุย ์ 

การท่ีตัวละครทั้งหมดตอ้งประสบกับความทุกขจ์ากการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม ท่ีให้
ความส าคญักับทรพัยส์ินเงินทองและวตัถุ  เป็นการเนน้ย า้ถึงผลเสียท่ีเกิดจากทรพัยส์ินเงินทอง
และวตัถุว่า ความอยากไดอ้ยากมีของมนษุยล์ดทอนศีลธรรมในจิตใจของปัจเจกบุคคลลง  อีกทัง้
ความสะดวกสบายทางกายท่ีไดม้า ไม่อาจสรา้งความสุขทางจิตใจใหก้ับมนุษยอ์ย่างแทจ้ริงได ้ 
ทรพัยส์ินเงินทองและวตัถตุามแนวคดิมนษุยนิยมจงึเป็นสิ่งลดคณุคา่ความเป็นมนษุย ์

3.1.4 การรู้จักและเข้าใจตนเอง 
แนวคิดเรื่องการรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง คือการรูว้่าตนเองเป็นใคร ตอ้งการอะไร และ

สิ่งใดเหมาะสมกับตนเอง  ท าใหม้นุษยเ์ลือกกระท าสิ่งต่าง ๆ ตามความตอ้งการของตนเองได ้    
การรูจ้กัและเขา้ใจตนเองมีความส าคญัตามแนวคิดมนษุยนิยม ดงัท่ี สิทธ์ิ  บตุรอินทร ์กลา่ววา่  
 

มันเป็นทัศนะและความรูส้ึกส านึกแห่งใจ ที่รวมจุดสุดยอดอยู่ที่มนุษย์ และ
ผลประโยชนพ์ึงไดพ้ึงถึงของมนุษย ์โดยทุกอย่างเริ่มจากเจตจ านงอิสระ (Free will) ของ
มนุษย์เองที่จะคิด ที่จะท าอะไร ๆ ด้วยตัวมนุษย์เอง ในอันที่จะสรรค์สรา้ง และส่งเสริม
ความสขุ (หรืออาจเป็นความทกุข)์ ของมวลมนษุย ์ใหค้ณุภาพของความเป็นมนษุยเ์พิ่มพูน

สงูสง่ยิ่ง ๆ ขึน้ไป1  

 

การรูจ้กัและเขา้ใจตนเองนบัเป็นสิ่งท่ีท าใหปั้จเจกบคุคลทราบถึงเหตผุลท่ีตนเลือกกระท า
สิ่งต่าง ๆ  และไม่พยายามกระท าตามผูอ่ื้น หรือกระท าตามสิ่งท่ีผูอ่ื้นก าหนด  เพราะผลจากการ
กระท าอนัเกิดจากการรูจ้กัและเขา้ใจตนเองจะท าใหม้นษุยเ์ขา้ใจและใหอ้ภยัตนเอง  ซึ่งน าไปสู่การ
มีความสขุในการด าเนินชีวิตอยา่ง ปรากฏแนวคิดเรื่องการรูจ้กัและเขา้ใจตนเองในนวนิยาย 4 เรื่อง 
ไดแ้ก่ เร่ืองราวของข้าวมันไก่  คาฟาริสตาร ์ คนบ้าที่หน้าประตู และ ยุคสมัยแห่งความสิน้
หวัง ดงันี ้

ในเรื่อง เร่ืองราวของข้าวมันไก่ “คิม” เป็นเด็กสาวท่ีถูกปลูกฝังค่านิยมในเรื่อง
การศกึษาตอ่ จนขาดการรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง  คมิมมุานะสอบแขง่ขนัเขา้เรียนในมหาวิทยาลยัท่ีมี
                                                           

 1 สทิธ์ิ  บตุรอินทร.์ (2532). มนษุยนยิม. หนา้ 11 
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ช่ือเสียง      เพ่ือหวังจะไม่ตอ้งประสบความยากล าบากในการขายข้าวมันไก่เหมือนพ่ีชาย แต่
ทา้ยท่ีสดุ งานท่ี    มีเกียรตติามคา่นิยมของสงัคมกลบัท าใหค้มิไมมี่ความสขุ ดงันี ้
   

รถตู้วิ่งเร็วขึน้ มุ่งหน้าสู่เมืองหลวง คิมหลับตา ปรับเบาะให้เอนลง อยากจะ
พักผ่อนต่ออีกสกัหน่อย ก่อนที่จะต้องไปเผชิญกบัหน้าทีก่ารงานที่เปรียบเสมือนเป็น
ตัวฉุดดึงให้คิมต้องจมดิ่งอยูใ่นวังวนแห่งความเหน็ดเหน่ือยและพ่ายแพ้ 

ยิง่คิดยิง่เหน่ือย ยิง่ท ายิง่ล้า...แต่ไม่ท าก็ไม่ได้ เพราะมันเป็นงาน1 

  

ค่านิยมท่ีคิมยึดเป็นหลกัในการเรียนและการท างาน ท าใหค้ิมไม่รูจ้ักและเขา้ใจตนเอง
เก่ียวกับความถนัดและแนวทางด าเนินชีวิตท่ีตนตอ้งการอย่างแทจ้ริง ซึ่งนับเป็นสิ่งท่ีส  าคญัของ
มนษุยใ์นแตล่ะปัจเจกบคุคล  สง่ผลใหไ้มอ่าจพบวิถีทางแหง่ความสขุ  

คมิมีแนวคดิในการด าเนินชีวิตของแตกตา่งจากเฮียเคนท่ีเป็นพ่ีชายอย่างสิน้เชิง  เฮียเคน
สืบทอดกิจการขายขา้วมนัไก่จากพ่อและแม่ดว้ยความภาคภูมิใจเสมอมา  คิมมีแนวทางท่ีจะเพิ่ม
มลูคา่ของขา้วมนัไก่ โดยแข่งขนักบัรา้นขา้วมนัไก่ท่ีอยู่ติดกนัเพ่ือรายไดท่ี้มากขึน้  แตก่ารยึดมั่นใน
แนวคดิของเฮียเคน ท าใหเ้ฮียเคนไมย่ินยอมท่ีจะเพิ่มมลูคา่ขา้วมนัไก่ตามค าแนะน าของคมิ  

 
“เฮียน่าจะท ารา้นให้ดีกว่านี  ้ ติดแอรด์้วยเลยก็ดีนะ คนจะได้รูส้ึกว่าอยากเข้า       

อยา่งนอ้ยก็ไดน้ั่งกินแบบแอรเ์ย็น ๆ ไมต่อ้งรอ้น” 
“ไร้สาระ คนจะกินอาหาร เขาก็สนใจแค่รสชาติเท่าน้ันแหละ” เฮียแย้งด้วย

ความเห็นในแบบที่คิมรู้สึกว่าล้าสมัยเหลือเกิน  “แล้วยิ่งถ้าติดแอร ์ก็ต้องมาเสียค่า
ไฟเพิ่มขึน้อีก ก าไรที่ไหนจะมาเหลือ” 

“แตก่ารปรบัปรุงรา้นมนัก็เหมือนเป็นการเพิ่มมลูคา่ เฮียจะขึน้ราคาสกัหนอ่ยก็ยงัได้
เลย”  คิมกลา่วเพิ่มขึน้ไปอีก ตามความคิดเห็นของตวัเอง 

“ขึน้ราคาเพื่อให้คนยากคนจนที่เคยมากินได้ย้ายไปกินร้านอื่นงัน้ละสิ น่ีน่ะ

หรือ...การเพิ่มมูลค่า”2 

 

เฮียเคนภาคภมูิใจในรสชาติของอาหารและยดึมั่นในคณุคา่ของอาหารท่ีเกิดจากรสชาติท่ี
อรอ่ย  จงึไม่สนใจท่ีจะปรบัปรุงรา้นเพ่ือเพิ่มคณุคา่ของขา้วมนัไก่ตามค าแนะน าของนอ้งสาว  การท่ี

                                                           

 1 วาสเุทพ  เกตเุพ็ชร.์ (2552). เรือ่งราวของขา้วมนัไก่. หนา้ 266 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 145-146 
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บคุคลรูจ้กัและเขา้ใจถึงความตอ้งการท่ีแทจ้รงิของตนเอง ส่งผลใหไ้ม่คลอ้ยตามความคิดของผูอ่ื้น 
น าไปสูก่ารด ารงคณุคา่ของตนเอง 

เจนรบเป็นอีกผูห้นึ่งท่ีแสดงแนวคิดเรื่องการรูจ้ักและเข้าใจตนเอง  จากเด็กหนุ่มท่ีเก่ง     
ในเรื่องการเรียนและกีฬา  แตไ่ดเ้ลือกท่ีจะไม่เรียนตอ่เพ่ือรบัผิดชอบจากการท าใหเ้ด็กสาวตัง้ทอ้ง  
แมว้่าครอบครวัและคนรอบขา้งจะผิดหวงัท่ีเจนรบหมดโอกาสสอบติดในมหาวิทยาลยัช่ือดงั และ   
มีหนา้ท่ีการงานท่ีดีในอนาคต  ดงัท่ีเจนรบอธิบายใหค้มิรบัรูถ้ึงการตดัสินใจของตนในครัง้นัน้ 
 

“ส าหรบัแก แกอาจจะคิดว่าเราโง่ เราบา้ที่ท  าอะไรแบบนัน้ แต่เราอยากจะบอกให้
แกรูว้า่นั่นเป็นการเลอืกของเราเอง แลว้เราก็เลือกแบบมีสติดว้ย ไม่ไดป้ระชดชีวิต  แล้วการ
เลือกในคร้ังน้ันมันก็ส่งผลท าให้เรามีความสุขกับชีวิตในตอนนี้ จนบางที ถ้าวันน้ัน
เราตัดสินใจไปสอบ ชีวิตของเราก็อาจจะไม่ได้มีความสุขเท่านี้ก็ได้” 

... “คนอื่น ๆ คงพดูกนัวา่ชีวติของเรามนัเป็นชีวิตที่ลม้เหลว เป็นไดแ้คต่วัอยา่งที่ไมด่ี
ส  าหรบัลกูหลาน  แต่ส  าหรบัตวัเราเอง ความผิดพลาดในตอนน้ันไม่ใช่เร่ืองใหญ่อะไร
เลย มันเป็นเพียงประสบการณอ์ย่างหน่ึง ที่ช่วยผลักดัน ท าให้เรากล้าเลือกเส้นทาง

ชีวิตในแบบที่เราต้องการอยา่งแท้จริงได้ ... ”1 
 

ความผิดพลาดในชีวิต เป็นสิ่งท่ีท าให้เจนรบตัดสินใจเลือกแนวทางชีวิตด้วยตนเอง  
แมว้่าการตดัสินใจดงักล่าวจะท าใหค้นรอบขา้งเห็นว่าเจนรบเป็นผูไ้ม่ประสบความส าเร็จในชีวิตก็
ตาม  นับเป็นการด ารงคณุค่าความเป็นมนุษยข์องปัจเจกบุคคล ท่ีเลือกกระท าสิ่งต่าง ๆ อย่างมี
อิสระ   ซึ่งเกิดขึน้จากการรูจ้กัและเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้รงิ  

ในเรื่อง คาฟาริสตาร ์ “คาฟา” เด็กก าพรา้ท่ีเดินทางกลบัไปยงัอาณาจกัรและไดร้บัรูว้่า
ตนเป็นหญิงสาวสูงศกัดิ์ พระคู่หมัน้ของเจา้ชายรชัทายาท  แต่เม่ือคาฟารูจ้กัและเขา้ใจตนเองว่า
ตนไม่อาจแตง่งานเพียงเพราะความเหมาะสม  จึงตดัสินใจยกเลิกการอภิเษกสมรส แมว้่าจะตอ้ง
กลบัไปเป็นสามญัชน ดงัท่ีคาฟาไดก้ลา่วแก่พอ่ของตน ดงันี ้
  

“... ชีวิตของลูกจะมีความสุขหรือไม่นั้น ไม่ได้ขึน้อยู่กับการเป็นคู่ครองผู้ชายที่

เพียบพรอ้ม หรอืการท่ีจะไดเ้ป็นใหญ่เหนือใครตอ่ใคร”2 

                                                           

 1 วาสเุทพ  เกตเุพ็ชร.์ (2552). เรือ่งราวของขา้วมนัไก่. หนา้ 264 
 2 สริณฐั  ธรรมธราชยั. (2552). คาฟารสิตาร.์ หนา้ 192 
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คาฟาตระหนกัวา่การไดอ้ภิเษกสมรสกบัเจา้ชายและเป็นราชินีไมใ่ชส่ิ่งท่ีจะสรา้งความสขุ
ให้กับตน  เช่นเดียวกับท่ีคาฟาไดก้ล่าวแก่เอเธนสช์ายคนรกั และท่านคียาผูดู้แลคาฟา ถึงการ
ตดัสินใจไมเ่ขา้พิธีอภิเษกสมรสกบัเจา้ชาย ดงันี ้

 
“ชีวิตของเรามีทางเลือกเสมอ  แมจ้ะไม่ใช่ทางซึ่งเราพอใจมากที่สดุ  แต่ฉันก็ได้

เลือกทางที่เห็นว่าดีที่สดุส าหรบัตวัเองแลว้  แมจ้ะมีโอกาสเลือกใหม่อีกรอ้ยครัง้ ฉนัจะเลือก

ทางนีโ้ดยไมเ่สยีใจ”1 

 
“เมื่อเลือกแลว้ก็ควรจะเดินไปจนถึงปลายทาง และพรอ้มยอมรบัผลของมนั  สิ่งดี

ท่ีสดุในชีวิตของเราคือการท่ีเรามีสทิธ์ิจะเลอืกมิใช่หรอื”2 

 

การตัดสินใจท่ีจะไม่อภิเษกสมรสกับเจ้าชาย  เป็นเพราะคาฟารูจ้ักและเขา้ใจตนเอง      
ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสามารถด ารงคุณค่าของมนุษยใ์นแต่ละปัจเจกบุคคลได ้ เน่ืองจากมนุษยใ์นแต่ละ
ปัจเจกบคุคลมีอิสระในการเลือกและกระท าในสิ่งท่ีจะท าใหต้นเองเกิดความสขุ  นอกจากคาฟาจะ
ตระหนกัวา่ตนกบัเจา้ชายไมอ่าจด าเนินชีวิตรว่มกนัได ้คาฟายงัตระหนกัวา่ตนไม่เหมาะสมกบัการ
เป็นราชินี ดงัท่ีไดก้ลา่วแก่พระราชา และทา่นคียาผูเ้ป็นอาจารยว์า่ 
 

“... ถึงหม่อมฉันจะรกัเจ้าชายจริง ก็ไม่อาจจะก้าวไปรบัต าแหน่งที่ไม่เหมาะสม
ส าหรบัตวัเอง จริงอยู่ ต าแหน่งราชินีเป็นต าแหน่งที่สตรีทั่วทั้งแผ่นดินหมายปอง แต่
ต้องแบกรับความรับผิดชอบใหญ่หลวงซ่ึงหม่อมฉันคิดว่าไม่มีวันที่จะท าได้ดี  อีกทั้ง
ชีวิตในราชส านักไม่ใช่ชีวิตที่หม่อมฉันคาดหวัง  หม่อมฉันปรารถนาจะมีชีวิตที่สงบ

เรียบงา่ย ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ และเอือ้เฟ้ือแก่ผู้ด้อยกว่า”3  
 

“... ข้าไม่มีวันเป็นราชินีผู้ไร้หัวใจคนน้ันได้หรอกเจ้าค่ะ ที่โลกนีไ้มน่า่อยูเ่พราะ
ทกุคนตา่งอา้งเหตผุลในการแก่งแยง่ชิงดีกนัมิใช่หรอื  มีคนเคยกล่าวไว้ว่า หัวใจมีเหตุผล
ที่เหตุผลไม่มีวันเข้าใจ  ตอนนี้หัวใจของข้าก็เป็นเช่นน้ัน มีเหตุผลร ่าร้องหาอิสระ 

ไม่ให้ชีวิตเป็นเพียงหมากตัวหน่ึงในการสร้างอ านาจให้ใคร”4 

                                                           

 1 สริณฐั  ธรรมธราชยั. (2552). คาฟารสิตาร.์ หนา้ 204-205 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 273 
 3 แหล่งเดมิ. หนา้ 279 
 4 แหล่งเดมิ. หนา้ 184 
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คาฟารูว้่าแม้ต  าแหน่งราชินีจะเป็นสิ่งท่ีหญิงสาวทุกคนใฝ่ฝัน  แต่ตนไม่อาจมีความสุข    
ในต าแหน่งดังกล่าว  คาฟาจึงเกิดความเช่ือมั่นท่ีจะด ารงตนเป็นสามัญชนและกล้าหาญท่ีจะ
ยกเลิกการอภิเษกสมรส  การรูจ้ักและเขา้ใจตนเองแสดงถึงการด ารงคุณค่าของมนุษยใ์นฐานะ
ปัจเจกบุคคล  ท าใหม้นุษยเ์กิดความกลา้หาญในการเลือกแนวทางด าเนินชีวิตอย่างเสรี  น าไปสู่
การมีความสขุในชีวิต   

ในเรื่อง คนบ้าที่หน้าประตู  “ธเนศ” ชายหนุ่มท่ีด  าเนินชีวิตตามแนวคิดสมบูรณ์แบบ    
โดยปราศจากการรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง  โดยธเนศพยายามท าตามแนวทางท่ีผูอ่ื้นเห็นว่าเหมาะสม
เพ่ือใหผู้อ่ื้นประทับใจจนกระทั่งมีอาการผิดปกติทางจิต เพราะไม่รูต้นว่าก าลังมีความทุกขอ์ย่าง
หนกั ดงัจิตแพทยไ์ดแ้นะแนวทางแกไ้ข ดงันี ้
 

“หมอ  ผมจะบา้หรอืเปลา่”  
“ไม่ค่ะ คุณแค่ตอ้งร่วมมือกับหมอเพื่อรกัษาอาการนีเ้ท่านัน้เอง  ขอแค่คุณคบ

ทวนว่ากังวลใจเร่ืองอะไรแล้วมองดูมัน พิจารณามัน หากแก้ด้วยตัวเองได้ก็ลงมือท า        

ถา้ตอ้งการใหห้มอช่วยก็รบีแจง้หมอทนัที”1  

 
อาการหลงผิดทางจิตของธเนศ เป็นเพราะธเนศหลงคิดว่าตนก าลงัมีความสุขจากการ

พยายามด าเนินชีวิตตามแนวคิดสมบูรณ์แบบเพ่ือใหผู้อ่ื้นช่ืนชมอยู่เสมอ  อาการดงักล่าวท าให้
ธเนศพบกบัชายผมเกรียนท่ีเป็นตวัตนในจิตใตส้  านึก  และคน้พบว่าสาเหตขุองความทกุขท่ี์น าไปสู่
ปัญหาทางจิตเกิดจากการไม่รูจ้กัและเขา้ใจตนเอง จึงพยายามด าเนินชีวิตตามค่านิยมของผูอ่ื้น  
ดงันี ้
 

“... ซือ้เข้าไปสิไอ้เนกไทเน่ีย  เต็มตู้ไปหมด  บอกหน่อยสิว่ากูต้องกลัวใคร
จะหาว่าใส่ลายซ า้ท าไม”  ธเนศผงกมองชายหัวเกรียนทีป่ลายเทา้  “เบื่อไอ้กาแฟนรก
น่ันจะแย ่ แต่ก็ต้องซือ้ไว้ก่อน  โคตรตลก” 

“ถามจรงิ  ไมเ่คยรูส้กึเลยเหรอวา่ไมอ่ยากท า” 
“ไม่กลา้เลิกมากกว่า”  ธเนศมองเพดานต่อ  “ไอน้ี่ถังแตกแหง  ดูเสือ้มันสิ  ยี่หอ้

อะไรวะ  พอคิดวา่จะไดย้ินแบบนีก็้เวียนหวัทกุที”2 
 

  

                                                           

 1 ติกขปัญญ ์ มณีนุม่. (2561). คนบา้ทีห่นา้ประตู. หนา้ 102 
 2 แหล่งเดมิ หนา้ 126 
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การท่ีธเนศใหค้วามส าคญักบัความคิดเห็นของบคุคลอ่ืน  น าไปสูก่ารไมรู่จ้กัและเขา้ใจถึง
การด าเนินชีวิตท่ีตนตอ้งการ  จึงเกิดความทุกขแ์ละแสดงเป็นอาการผิดปกติทางจิต  ในท่ีสดุชาย
ผมเกรียนท าใหธ้เนศตระหนกัวา่ความส าเรจ็ของชีวิตเกิดจากการรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง 

 
“ส าเรจ็หรอืลม้เหลวอยูท่ี่มงึเอาตวัเองไปเทียบกบัใครหรอืเปลา่” 
“เคยคิดจะไปท าหนา้ดว้ย”  ธเนศหวัเราะอาย ๆ  “ไอเ้พชรมนับอกกหูนา้เหี่ยว” 
“ท าจมูกดว้ยสิ”  ชายผมเกรียนหนัหลงัลกุเดินไป  “จะไดแ้น่ใจว่าตวัเองก็ยืมจมูก

คนอื่นหายใจอยู ่อะไรจะส าคญัเทา่ค าพดูคนอื่นละ่”1 

 

การท่ีธเนศน าตนเองไป “เทียบ” กับผูอ่ื้น แสดงถึงการพยายามจะแข่งขันกับบุคคลอ่ืน    
จงึใสใ่จกบัค าวิจารณ ์และพยายามท าใหต้นเองดีกวา่ผูอ่ื้นอยู่เสมอ  การไมรู่จ้กัและเขา้ใจตนเองจึง
สง่ผลใหปั้จเจกบคุคลสญูเสียคณุคา่ความเป็นมนษุยท่ี์สามารถเลือกกระท าสิ่งตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งเสรี   

“นาก” น้องสาวของธเนศแสดงแนวคิดเรื่องการรูจ้ักและเข้าใจตนเอง จากการเป็นผู้
ด  าเนินชีวิตแตกต่างจากพ่ีชาย เม่ือนากไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยตามความ
คาดหวงัของธเนศ  นากไดต้ดัสินใจเลือกทางเดินชีวิตของตน  โดยท างานท่ีบา้นเกิด แมว้า่จะท าให้
ธเนศไมพ่อใจก็ตาม  
 

น้องสาวของเขาสอบไม่ติดและตัดสินใจไม่เรียนต่อ เธอให้เหตุผลว่าเป็น
เพราะเธอหัวไม่ดี  เรียนไปก็เสียเงินของเขาเปล่า ๆ เมื่อจบมธัยมหกเธอก็อยู่บา้นหลงั
เดิมกบัพ่อแม่ ออกรบัจา้งท างานทั่วไปแถวนัน้  เป็นลกูมือของคนงานก่อสรา้งจนปกูระเบือ้ง

และผสมปนูเป็น เดินสายถอนหอมแดงตามไร ่...2 

 

นากเลือกด าเนินชีวิตท่ีเกิดจากการประเมินศกัยภาพของตนวา่ไมเ่หมาะสมกบัการศกึษา
ตอ่  แมว้่างานในขัน้ตน้ของนากจะเป็นงานท่ีไม่มีเกียรติในสายตาของธเนศ  แต่นากก็ท างานดว้ย
ความตัง้ใจ  ส่งผลให้เป็นท่ียอมรบัของคนในหมู่บ้านและไดร้ับต าแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน       
ในท่ีสดุ ดงันี ้
 

                                                           

 1 ติกขปัญญ ์ มณีนุม่. (2561). คนบา้ทีห่นา้ประตู. หนา้ 126-127 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 121-122 
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ชาวบ้านพูดตรงกนัวา่เธอท างานหนักเป็นสองเท่าของผู้ชาย ไว้ใจได้และพูด
ค าไหนค าน้ัน  ผู้ใหญ่เฉ่ือยจึงลองให้เธอมาท างานเสมียน  ปรากฏว่าเธอเรียนรู้งาน
ได้เร็วและไม่ประวิงเวลาท างานแบบเช้าชามเย็นชาม  ผู้ใหญ่ก็ยิ่งถูกใจเธอเข้าไป
ใหญ่  หา้ปีถดัมาก็ยกเธอเป็นผูช้่วยผูใ้หญ่บา้นทัง้ที่ปลอ่ยต าแหนง่นีว้า่งมาเป็นสบิปี จากนัน้
ก็เป็นที่เขา้ใจกันโดยทั่วไปว่าเธอคือผูส้ืบทอดอ านาจ เรื่องลงคะแนนเลือกตัง้หรือหาเสียง

แทบไมต่อ้งคิด เพราะทกุคนรูจ้กัและไวใ้จเด็กคนนี ้1 

 

การรูจ้ักและเขา้ใจตนเองของนากน าไปสู่การด ารงคุณค่าของตน  การเลือกประกอบ
อาชีพท่ีเหมาะสมพรอ้มตัง้ใจพฒันาตนโดยไม่ยึดแบบอย่างแนวทางความคิดของผูอ่ื้นท าใหน้ากมี
ความสขุ  การรูจ้กัและเขา้ใจตนเองจงึเป็นสิ่งส าคญั  ดงัท่ีธเนศคน้พบวา่ ความทกุข์ของคนเกิดจาก
การไมรู่จ้กัและเขา้ใจตนเอง  ท าใหไ้มไ่ดก้ระท าในสิ่งท่ีตนตอ้งการ  ดงันี ้

 
บนทางเทา้เขาเห็นรา่งเลก็จ๋ิวจนเห็นเป็นเพียงจดุสดี  า บา้งหยดุนิ่งอยูก่บัท่ีเพื่อรอรถ

ประจ าทาง บา้งก าลงัเคลื่อนสวนกันขวกัไขว่ แลคลา้ยมดงานก าลงัวิ่งวุ่นสรา้งรงั เพียงแต่
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านีล้  าตัวตั้งตรง หลังตรง เดินสองขา ก าลังเร่งฝี เท้า ควบพาหนะ          
วิ่งกระหืดกระหอบตามกล่องเหลี่ยมติดลอ้สีสนัต่าง ๆ ไปตามเสน้ทางของตนอย่างรอ้นใจ 
ใบหนา้บิดเบีย้วทัง้ที่ใสเ่สือ้ผา้ สวมรองเทา้ราคาแพงและมีหนา้ที่การงานท่ีดี 

เขาหวังว่าสักวันหน่ึงคนเหล่าน้ันจะรู้เหตุผลที่ตัวเองท าเช่นน้ัน และไม่ลืม

มองเห็นเพื่อนมนุษยค์นอื่นที่อยูข่้างกันในสายตาบ้าง2 
 

ความยากล าบากในการด าเนินชีวิตท่ีคนในสังคมก าลังประสบ ท าให้ธเนศเห็น
ความส าคญัของการรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง  เน่ืองจากมนุษยแ์ต่ละปัจเจกบุคคลมีอิสระท่ีจะเลือก
กระท าในสิ่งท่ีเหมาะสมกับตนเอง  หากการด าเนินชีวิตอย่างยากล าบากของมนุษยเ์กิดจากการ
รูจ้กัและขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้รงิ มนษุยย์อ่มสามารถด าเนินชีวิตไดอ้ย่างมีความสขุ  

ในเรื่อง ยุคสมัยแห่งความสิน้หวัง  “โอลิเวอร์”  ขนุนางชนชัน้สงูท่ีร  ่ารวยยา้ยถ่ินฐานมา
จากองักฤษเน่ืองจากคนในเมืองไม่ยอมรบัในความสามารถทางดา้นดนตรี  เพราะไม่ไดเ้ล่นเปียโน
ตรงตามแบบแผนท่ีชาวเมืองนิยม  โอลิเวอรเ์กิดความทุกขจ์ากค าวิจารณ์ของผู้ อ่ืน จนกระทั่ ง
สญูเสียความมั่นใจและไมก่ลา้แสดงดนตรีอีก ดงันี ้
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“ฮิลสนัเหรอ  อันที่จริงหมอนั่นก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นเศษสวะหรอกนะ  แต่ก็ไม่ได้มี
ความสามารถสงูสง่อะไร  ท่ีไดข้ึน้แสดงในโรงละครขนาดใหญ่ก็เพราะเป็นลกูชายของขนุนาง      
ถา้จะใหพู้ดก็ตอ้งบอกว่า...ไดร้บัเกียรติที่ไม่สมควรแก่ฝีมือ  อา้ว เจา้ตวัยืนอยู่ตรงนัน้ดว้ย
เหรอ” 

 ...เจ็บในอกจนเกือบหายใจไม่ออก  แต่ถ้าเป็นลมกลางงานเลี้ยงคง
กลายเป็นเร่ืองสนุกปาก  ระยะหลังเขาเลยเลือกจะหายหน้าไปจากวงสังคมและ
วงการดนตรี เก็บตัวเงยีบอยูเ่น่ินนานก่อนตัดสินใจบ่ายหน้าสู่ทวีปที่ไม่มีใครรู้จักตน 

ไปเสียให้พ้นดีกว่า ไปสู่ทีใ่หม่ ไปเร่ิมต้นชีวิตใหม่ 

อย่าได้แตะต้องเปียโนอีก...1 

 
ค าวิจารณ์ท่ีไดร้บั ท าใหโ้อลิเวอรส์ูญเสียความมั่นใจในการแสดงดนตรี และเลิกแสดง

ดนตรี   
 

... “ผมขีข้ลาดเลยเลิกเลน่แลว้หนีมาอเมรกิา หลงัจากนัน้ผมก็ไม่เคย...เลน่ตอ่หนา้

ใครไดอ้ีกเลย”2 

  
โอลิเวอรส์ูญเสียความมั่นใจในการแสดงดนตรี  และเลือกท่ีจะมีความสุขจากการเสพ  

สลีปน็อกจากโจเอล เพ่ือไดร้บัรูค้วามช่ืนชมท่ีโจเอลมีตอ่ดนตรีของตนในรูปแบบความฝัน  แสดงให้
เห็นวา่โอลิเวอรแ์สวงหาการยอมรบั  โดยปราศจากการกระหนกัวา่ความสขุท่ีแทจ้รงิเกิดขึน้จากการ
ไดเ้ลน่ดนตรีในรูปแบบท่ีตนเองตอ้งการ  ดงัท่ีโอลิเวอรต์ระหนกัถึงสาเหตท่ีุตนตอ้งเสพสลีปน็อก  
  

“เสพติดความรู้สึกว่าเพลงของตัวเองเพราะ  มันเป็นความรู้สึกที่หายาก
ส าหรับตัวผม”  โอลเิวอรปิ์ดตาสฟีา้ของเขาลงขณะที่เอย่เช่ืองชา้  “ส าหรับหูของผม  เพลง
พวกน้ันไม่น่าฟังอีกต่อไปแล้ว  ผมเกลียดมัน  และเห็นว่ามันเป็นเสียงที่อัปลักษณ.์.. 

แต่ถงึอยา่งน้ัน  ผมก็ยงัอยากจะรักมันได้อีกคร้ัง”3 

 

โจเอลและเพ่ือนของโอลิเวอรรู์ ้ว่าโอลิเวอร์รักในเสียงเพลงของตนเอง  จึงช่วยจัด
คอนเสิรต์ใหโ้อลิเวอรไ์ดมี้โอกาสแสดงดนตรีในแบบของตนเอง ซึ่งท าใหโ้อลิเวอรไ์ดรู้จ้กัและเขา้ใจ
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ตนเองว่าความสขุไม่ไดเ้กิดขึน้เพราะไดร้บัค าช่ืนชมจากผูอ่ื้น แตเ่กิดจากการรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง 
นั่นก็คือการไดเ้ลน่ดนตรีในแบบของตนเองดงันี ้ 
 

โอลเิวอรก์ลบัมาแลว้ นกัดนตรคีนเดิมซึง่เคยสะเทือนวงการดนตรีชัน้สงูขององักฤษ
ตื่นขึน้อีกครัง้ เปียโนและเวทีสั่นสะเทือนดว้ยเสยีงเพลงของเขา ดวงตาคูน่ัน้ลมืขึน้ หนัมามอง
ผูช้มเพียงวินาทีหนึง่ เขายิม้ แลว้หนักลบัไป 

จากนัน้โนต้ดนตรทีี่ผูแ้ตง่เคยประพนัธไ์วก็้ไมเ่หลอืความหมายอีกเลย1 

 

การท่ีโอลิเวอรรู์จ้กัและเขา้ใจตนเอง น าไปสูก่ารคน้พบวา่การเล่นดนตรีตามแบบฉบบัของ
ตน ท าใหเ้กิดความสุขอย่างแทจ้ริง  การรูจ้กัและเขา้ใจตนเองจึงเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ ้นในมนุษยแ์ต่ละ
ปัจเจกบุคคลช่วยท าใหม้นุษยเ์กิดความเช่ือมั่นในการกระท าของตน  และน าไปสู่การด ารงคณุค่า
ในมนษุย ์ 

ยวุศิลปินน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมเรื่องการรูจ้กัและเขา้ใจตนเองว่าเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ใน
แตล่ะปัจเจกบคุคล  โดยน าเสนอผ่านตวัละครใน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ตวัละครท่ีรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง
ท่ีเป็นผูมี้ความสุขในการด าเนินชีวิต  ในขณะท่ีตวัละครท่ีไม่รูจ้กัและเขา้ใจตนเองตอ้งประสบกับ
ความทุกขใ์นการด าเนินชีวิตตามแนวคิดของผูอ่ื้น  เป็นการเน้นย า้ใหเ้ห็นความส าคญัของการ
ด าเนินชีวิตตามแนวคดิมนษุยนิยมเรื่อง การรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง  ว่าท าใหม้นษุยเ์ลือกกระท าสิ่งท่ี
ดีงามและเหมาะสมกับตนเอง  น าไปสู่การท่ีมนุษยใ์นแต่ละปัจเจกบุคคลจะสามารถด าเนินชีวิต
อยา่งมีความสขุตามแนวทางของตน 

3.1.5 การมองโลกในแง่บวก 
การมองโลกในแง่บวก อันได้แก่การมองเพ่ือนมนุษย์ในแง่บวก และการมอง

สถานการณ์ท่ีต้องเผชิญในแง่บวก  เป็นสิ่งท่ีท าให้มนุษย์แต่ละปัจเจกบุคคลสามารถพัฒนา
ศกัยภาพของตน และสรา้งสรรคส์ังคมต่อไปได ้ ดงัท่ี สิทธ์ิ  บุตรอินทร ์กล่าวถึงการมองโลกใน      
แง่บวกวา่  

 
ควรท่ีจะท าใหชี้วิตนีเ้ป็นเรื่องน่าปรีดาปราโมทยอ์นัทรงคณุค่า  ควรท่ีมนษุยจ์ะมอง

หาแต่คุณความดีในทุกแง่ทุกมุมของชีวิต  เรื่องของชีวิตย่อมเริ่มต้นด้วยชีวิต  โดยชีวิต        
จากชีวิต และสิน้สดุลงในชีวิต  ควรที่มนุษยจ์ะตอ้งมุ่งพัฒนาศักยภาพเพื่อการสรา้งสรรค ์    
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อันหาขอบเขตมิไดภ้ายในตัวมนุษย์  ทัง้นีเ้พื่อใหร้อบรูส้ิ่งที่ยังไม่รอบรู ้ เพื่อเอาชนะสิ่งที่        
ยงัเอาชนะไมไ่ด ้ และเพื่อสมัฤทธิผลในสิง่ที่ยงัไมส่มัฤทธิผล1 
 

การมองหาคุณความดีในทุกแง่ทุกมุมของชีวิต  อันไดแ้ก่การเช่ือในดา้นดีของเพ่ือน
มนุษย์ในสังคม เป็นสิ่ งท่ีจะน าไปสู่มิตรภาพและความสงบสุขของสังคม  อีกทั้งการมอง
สถานการณท่ี์มนุษยต์อ้งเผชิญในแง่บวกท าใหเ้กิดก าลงัใจและอดทนด าเนินชีวิตผ่านช่วงเวลาท่ี
ยากล าบาก ไปได ้นบัเป็นศกัยภาพของมนุษยท่ี์ท าใหม้นษุยไ์ม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรค  ปรากฏแนวคิด
ในนวนิยาย 4 เรื่อง ไดแ้ก่เรื่อง ราตรี  คาฟาริสตาร ์ เด็กหญิงดอกไม้ เด็กชายดวงดาว  และ 
ยุคสมัยแห่งความสิน้หวัง ดงันี ้

ในนวนิยายเรื่อง ราตรี  “ราตรี” เด็กหญิงลูกครึ่งแอฟริกัน – ไทย ท่ีก าพรา้พ่อแม่ ตอ้ง
สญูเสียตาทดัและยายแจ่ม ครอบครวัท่ีเหลืออยู่ ท  าใหมี้ความทกุข์อย่างมาก  นิทานเรื่อง หงสข์าว
กับเจา้ยักษ์ท่ีตาทัดเคยเล่าให้ราตรีฟังมีเรื่องราวพ้องกับชีวิตราตรี  ท าใหร้าตรีคลายเศรา้ และ
เรียนรูท่ี้จะมองโลกในแง่บวก พรอ้มกับเกิดความหวงัท่ีจะมีครอบครวัอบอุ่นอีกครัง้ เช่นเดียวกับ
หงสข์าวในนิทานท่ีตามหาพอ่แมท่ี่พลดัหลงอยา่งไมย่่อทอ้ ดว้ยความหวงัวา่จะตอ้งไดพ้บกบัพอ่แม่
เสมอ ดงันี ้

 
หงสข์าวเดินทางมาหลายวนั หลายเดือน และหลายปี ดว้ยการเดิน บิน และลอย

ผ่าน   ภูมิประเทศหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นป่าสมบูรณเ์ขียวขจี ทะเลทรายแหง้แลง้รอ้นผาก 
และทอ้งทะเลงดงามสคีรามสวย 

ถงึจะยงัไม่พบ แต่ไม่ได้รู้สึกยอ่ท้อหันหลังกลับแต่อยา่งใด 
หงสข์าวยังคงตามหาต่อไป พานพบสัตวน้์อยใหญ่มากมาย พร้อมถามไถ ่    

เสมอ ๆ  และแม้จะยังไม่มีใครบอกว่ารู้จักหรือเคยพบเป็น ทว่าหงสข์าวก็ไม่ยอม

หยุด ด้วยความหวังเดิม ๆ จะต้องได้พบเจอพ่อและแม่ในเร็ววัน2 

 

หงสข์าวพบกับเจา้ยกัษท่ี์พลดัหลงกบัพ่อแม่เช่นเดียวกัน จึงไดช้กัชวนเจา้ยกัษอ์อกตาม
หาพ่อแม ่ แตย่ิ่งออกตามหาพ่อแม่ เจา้ยกัษย์ิ่งหมดหวงั  ในท่ีสดุตดัสินใจจบัหงสข์าวกิน  แตท่นัใด
นัน้เองเจา้ยกัษไ์ดพ้บกบัพ่อแม่ท่ีหายไป  และเห็นถึงความส าเร็จท่ีเกิดจากการมีความหวงัในการ
ตามหาพอ่แม ่

                                                           

 1 สทิธ์ิ  บตุรอินทร.์ (2532). มนษุยนยิม. หนา้ 4 
 2 ศกัดา  สาแกว้. (2552). ราตร.ี หนา้ 25-26 
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เจ้ายักษ์รูส้ึกผิดในความคิดจะกินหงส ์กล่าวขอโทษขอโพยเสียอกเสียใจ  ก่อน
สารภาพจากใจจรงิวา่ เชื่อแล้ว ชีวิตขาดความหวังไม่ได้ เม่ือมีความหวังยงัต้องมีความ
พยายามพ่วงมาอีก  ที่ผา่นมา หงสข์าวพยายามสรา้งความหวงัใหเ้สมอ ๆ ขอขอบใจสดุซึง้ 

... ส าหรับหงสข์าวแล้ว มีความหวังเสมอว่า วันหน่ึงจะได้พบเจอพ่อแม่ที่

แท้จริง  เขายังคงออกตามหา โดยมีสมาชิกในครอบครวัยักษ์ให้ความช่วยเหลืออีก       

สามแรงใหญ่ ๆ1  

 

หงส์ขาวมองโลกในแง่บวก โดยเช่ือว่าจะได้พบพ่อแม่ ท าให้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใน
ระหว่างทาง  น าไปสู่ความส าเร็จในการออกตามหาพ่อแม่และกลบัมามีครอบครวัท่ีอบอุ่นอีกครัง้
ของเจา้ยกัษ์ การมองโลกในแง่บวกนบัเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ในลกัษณะปัจเจกบคุคล ส่งผลใหม้นษุยไ์ม่
ยอ่ทอ้ตอ่ความยากล าบาก และประสบความส าเรจ็ในสิ่งท่ีหวงั  

ลุงชมเป็นอีกคนท่ีสรา้งความหวงัและก าลงัใจในการด าเนินชีวิตใหแ้ก่ราตรี ท าใหร้าตรี
มองโลกในแง่บวก เกิดความหวงัและก าลงัใจในการด าเนินชีวิตตอ่ไป เพราะการสญูเสียลกูสาวท า
ใหเ้ขา้ใจถึงความทกุขข์องราตรีท่ีสญูเสียครอบครวั  ลงุชมชีใ้หเ้ห็นความส าคญัของการด าเนินชีวิต
อยา่งมีความสขุ   
  

“การสญูเสียหวัใจใหก้ับความทุกข ์ปลอ่ยใหค้วามทกุขย์ิ่งใหญ่ในชีวิตก็ไม่สมควร
นกั  ทุกขแ์ละเศรา้หมองได ้แต่อย่าเนิ่นนาน”  เอือ้มมือมาลบูหวัฉนั  “โดยเฉพาะวัยเยาว์
อยา่งนี้ ราตรีต้องมีชีวิตอยูต่่อไป เติบใหญ่ต่อไป ลงุเช่ือวา่ ทัง้ตาทดั ยายแจ่ม แมก้ระทั่ง
หงส ์รวมถึงลงุและป้ารกัดว้ย ลว้นแต่ปรารถนาใหร้าตรีใชชี้วิตวนันีแ้ละวนัขา้งหนา้อย่างไม่
เศรา้หมอง และเติบโตอยา่งมีความสขุ” 

... ฉะน้ันยามคิดถึงทั้งสาม ฉันจะไม่ทุกขไ์ม่เศร้าอีก  หากแต่จะก่อเกิดเป็น

ความหวังและก าลังใจในการก้าวเดินต่อ ๆ ไป2 
 

การให้ก าลังใจของลุงชม ท าให้ราตรีมองโลกในแง่บวก  โดยน า “ความทุกข์” มาเป็น
ความหวงัและก าลงัใจในการด าเนินชีวิต  การมองโลกในแง่บวกนีน้บัว่าเป็นศกัยภาพของมนุษย์   
แตล่ะคน ท่ีจะท าใหต้นเองเกิดความหวงัและก าลงัใจในการด าเนินชีวิต 

ในนวนิยายเรื่อง คาฟาริสตาร ์ “เอเธนส์” เรียนรูว้ิธีการมองโลกในแง่บวกจากแม่ ท าให้
คลายทกุขจ์ากการสญูเสียพอ่ ดงับทสนทนากบัคาฟา  

                                                           

 1 ศกัดา  สาแกว้. (2552). ราตร.ี หนา้ 224-225 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 223 
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“ท่านแม่บอกว่าในโลกนี้ มี ผู้คนมากมาย บางคนก็มีชีวิตที่ราบเรียบ
ปราศจากอุปสรรค  แต่ชีวิตของบางคนเต็มไปด้วยบททดสอบ การจากไปของพ่อ
หงสก์็เป็นแบบทดสอบให้ตัวลูกหงสเ์ช่นเดียวกัน ว่ามันจะสามารถเติบโตเป็นหงส ์  
จ่าฝูงโดย    ไม่มีพ่อหงสไ์ด้หรือเปล่า” 

... “แตชี่วิตจรงิไมเ่หมอืนตอนจบในนิทานไมใ่ช่หรอืคะ ชีวิตจรงินัน้มกัจะเต็มไปดว้ย
ความเศรา้สลดอย่างที่เราอาจคาดไมถ่ึงก็ได”้ 

“แต่ตอนจบบางทีก็ไม่ส  าคญัเท่าเรื่องราวทัง้หมดมิใช่หรือขอรบั จริงอยู่ชีวิตของ
คนบางคนอาจจะจบลงด้วยความเศร้า แต่ก็มีผู้สรรเสริญมากมาย  ข้าคิดว่าชีวิต

อยา่งน้ันน่าปรารถนากว่าชีวิตที่จบลงอยา่งสมหวังแต่ผู้คนสาปแช่ง”1 

 

ชีวิตท่ีเต็มไปดว้ย “บททดสอบ” แสดงถึงชีวิตท่ีเตม็ไปดว้ยอปุสรรค ท่ีท าใหเ้กิดความทกุข ์ 
เอเธนสม์องโลกในแง่บวก โดยเห็นว่าความทุกขเ์ป็นโอกาสดีส าหรบัทดสอบความเก่งกล้าของ
มนุษย ์และความพ่ายแพใ้นชีวิตยงัไม่ใช่สิ่งเลวรา้ยหากได้กระท าความดี  การมองโลกในแง่บวก
นบัเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ในลกัษณะปัจเจกบคุคล ท่ีท าใหม้นษุยแ์ตล่ะคนพรอ้มเผชิญกบัความทกุขย์าก
ในชีวิตเพ่ือด ารงตนอยูอ่ยา่งมีความสขุและสมศกัดิศ์รี   

นอกจากนีเ้อเธนสย์งัสอนให ้“คาฟา” มองโลกในแง่บวก  จากเหตกุารณท่ี์คาฟาเสียใจ
เน่ืองจากไม่อาจช่วยเหลือเด็กก าพรา้ท่ีเสียชีวิตเพราะหลบหนีจากการจบักมุของทหารในความผิด
ท่ีขโมยของ  เอเธนสท์ าใหค้าฟาคลายเศรา้โดยกลา่วถึงขอ้ดีของการประสบกบัความทกุขด์งันี ้  

 
“...จรงิอยู่ คนเราเกลียดกลวัความทกุข ์และอยากจะเปิดรบัแต่ความสขุ แต่ความ

ทุกขก์็เป็นสิ่งที่สอนเราให้เข้าใจหลายสิ่งในชีวิต เหมือนกับที่ก าลังจะสอนเด็กพวก
น้ัน  วันนี้และที่แล้ว ๆ มาท่านอาจจะมีความทุกขแ์สนสาหัส แต่จงคิดเถดิว่ามันเป็น
สิ่งดี การได้รับรู้ความรู้สึกที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนจะท าให้เราเข้าใจคุณค่าของการมี

ชีวิตเพิ่มมากขึน้ด้วย”2 
 

เอเธนส์เปรียบเทียบความรูส้ึกท่ีตรงกันข้าม อันได้แก่ “ความทุกข์” กับ “ความสุข”           
ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตมนุษยแ์ต่ละปัจเจกบุคคล  โดยมองโลกในแง่บวกว่า “ความทุกข์” เป็นประโยชน ์   
ท่ีท าใหม้นษุยไ์ดเ้รียนรูธ้รรมชาติของชีวิต  และตระหนกัในคณุคา่ของการมีชีวิตมากขึน้  นบัว่าการ
มองโลกในแง่บวกท่ีเกิดในแตล่ะปัจเจกบุคคลช่วยใหเ้พ่ือนมนุษยใ์นสงัคมพบแนวทางการด าเนิน
ชีวิตอยา่งมีความสขุ แมใ้นขณะเผชิญชว่งเวลาท่ียากล าบากของชีวิต 

                                                           

 1 สริณฐั  ธรรมธราชยั. (2552). คาฟารสิตาร.์ หนา้ 117-118 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 175 
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เช่นเดียวกับเอเธนสท่ี์ให้ก าลังใจคาฟาท่ีก าลังมีความทุกข ์ภายหลังจากรบัรูอ้ดีตอัน     
น่าเศรา้ท่ีครอบครวัของคาฟาถกูศตัรูปองรา้ย จนกระทั่งท าใหก้ าพรา้แม่และเติบโตเช่นเด็กก าพรา้
ในโลกมนษุย ์ โดยกลา่วเปรียบเทียบคาฟากบัดอกไมท่ี้บอบบาง ดงันี ้ 
 

“กลบีดอกเพียงตอ้งสายลมก็หลดุรว่งเสยีแลว้ ช่างนา่เสยีดาย” 
“คงเปรยีบไดก้บัคนดีที่มกัถกูภยัรา้ยกล า้กราย จนบางครัง้ตอ้งพบกบัความสญูเสีย

เช่นท่าน แตข่า้อยากใหค้วามศรทัธาของทา่นคงอยู่ตลอดไป  แมว้่ากลีบดอกของมนัจะบอบ
บาง หลุดร่วงเร็ว แต่ไม่นานดอกใหม่ก็จะผลิออกมาแทน  แมด้อกโครเซสบอบบางตาม
ธรรมชาติ แต่มนัก็ยงัคงด ารงเผ่าพนัธุม์าไดจ้นถึงบดันี ้ซ  า้ยงัแพรพ่นัธุไ์ดม้ากที่สดุในทกุสาย
พันธุ์  ทุกวันนี้แม้คนดีต้องเจ็บปวดและสูญเสีย แต่คุณธรรมก็ยังด ารงอยู่ในโลก      

แผ่กิ่งก้านสาขาม่ันคงไปทุกทิศทางในจิตใจของมนุษย ์และไม่มีวันเสื่อมสูญไป”1 

 

การท่ีดอกไมบ้อบบางสามารถด ารงเผ่าพนัธุไ์ด ้เปรียบไดก้บัคนดีท่ีสามารถด ารงตนอยูไ่ด้
แม้ประสบกับความทุกขย์าก  การมองโลกในแง่บวกของเอเธนสเ์ป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้เฉพาะปัจเจก
บคุคล ท่ีชว่ยสรา้งความหวงัและก าลงัใจใหเ้พ่ือนมนษุยไ์มย่อ่ทอ้ตอ่อปุสรรคในการด าเนินชีวิต 

นอกจากนี ้ การมองโลกในแง่บวกของเอเธนสย์งัช่วยสรา้งก าลงัใจใหแ้ก่คาฟา ในครัง้ท่ี
คาฟาตดัสินใจเขา้เฝา้พระราชาเพ่ือขอยกเลิกการอภิเษกสมรสกบัเจา้ชายรชัทายาท  ดงันี ้

 
“ในชีวิตของเราอาจจะมีหลายเรื่องที่ ไม่ เป็นอย่างใจปรารถนา แต่ ก็ไม่ ได้

หมายความวา่เราจะสญูเสยีความสขุทัง้หมดในชีวิตไป” 2 
 

เอเธนสม์องโลกในแง่บวก  ดงัแสดงใหค้าฟาเห็นว่า การท่ีมนุษยไ์ม่ไดใ้นสิ่งท่ีปรารถนา  
ไม่ไดห้มายความว่ามนุษยต์อ้งประสบกับความทุกขท์ัง้ชีวิต  การมองโลกในแง่บวกของปัจเจก
บคุคลจึงไม่เพียงส่งผลใหผู้อ่ื้นเกิดความสุข แตย่งัน าไปสู่การพฒันาจิตใจของเพ่ือนมนุษยใ์หรู้จ้กั
มองโลกในแง่บวกอีกดว้ย  ดงัเหตกุารณภ์ายหลงัจากท่ีคาฟายกเลิกการอภิเษกสมรสกับเจา้ชาย 
และกลายเป็นสามญัชน  คาฟาไดร้  าพงึถึงเหตกุารณใ์นอนาคต ดงันี ้

                                                           

 1 สริณฐั  ธรรมธราชยั. คาฟารสิตาร.์ หนา้ 247-246 

 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 276 
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ตราบใดที่เรายังยึดม่ันในความดี เราจะพบแต่สิ่งที่ดีงาม พบกับคนซ่ึงเป็น  
ที่รักเร่ือยไป  ไม่ว่าจะตอ้งเปลี่ยนรูปกายหรือเปลี่ยนสถานที่ไปแห่งหนใดก็ตาม ขอใหไ้ดม้ี

ความสขุในช่วงเวลาของตวัเองนั่นก็เพียงพอแลว้...1 

 
การท่ีคาฟามองโลกในแง่บวก โดยเช่ือมั่นวา่ตราบใดท่ีมนษุยก์ระท าความดี มนษุยจ์ะพบ

สิ่งท่ีดีงามเสมอ  เป็นคณุลกัษณะของมนษุยใ์นฐานะปัจเจกบคุคล  ช่วยพฒันาจิตใจของมนษุยใ์ห้
ยดึมั่นในการท าความดีตอ่ไป   

ในเรื่อง เด็กหญิงดอกไม้ เด็กชายดวงดาว “แม่”  แม่ของแตม้มองโลกในแง่บวก  แม่
เรียนรู้เรื่องราวในชีวิตลุงก้อนหิน ท่ีประสบอุปสรรคในชีวิตเพราะหญิงคนรักตีจาก  และน า
ประสบการณด์งักลา่วเป็นพลงัในการสูก้บัปัญหาตา่ง ๆ ในชีวิต ดงันี ้
 

แมเ่องก็เรยีนรูชี้วิตมาจากลงุเช่นกนั แม่จะไม่ยอมแพ้ต่อเร่ืองราวต่าง ๆ เพราะ
ขนาดลุงล้มลงยงัลุกขึน้มาได้ เวลาแม่เจอปัญหา แม่ก็ไม่เกรงกลัว พร้อมเผชิญหน้า

และเรียนรู้2 

 

การมองโลกในแง่บวกท าให้แม่ของแต้มเลือกน าประสบการณ์ในชีวิตผู้อ่ืนมาเป็น
ความหวงัและก าลงัใจใหก้ับตนเอง  เช่นเดียวกับลุงกอ้นหินทลุงของแตม้ ท่ีพบปรชัญาชีวิตจาก
ทอ้งทะเลจากการมองโลกในแง่บวก  ท าใหส้ามารถกา้วขา้มอปุสรรคในชีวิตได ้ 

 

คลืน่ลกูใหญ่ แลว้มนัก็คอ่ย ๆ เลก็ลง แลว้ราบเรยีบจางหายไปในทา้ยที่สดุ 
ลุงว่าคลื่นเหมือนอุปสรรค ลุงชอบโดดเข้าปะทะคลื่น ไม่กลัวไม่ว่าคลื่นจะ

เล็กหรือใหญ่ 
“คลื่นคือของขวัญของทะเล”  ลุงบอก  “และเราต้องใช้ของขวัญของทะเล

น้ันให้เป็นของขวัญของเราด้วย”3 

 

 การท่ีลงุกอ้นหินเปรียบ “คลืน่” กบั “อปุสรรค” แสดงถึงอปุสรรคไม่ใช่สิ่งท่ีจะคงอยู่ตอ่ไป
ในชีวิตมนุษย์  การพบ “ของขวัญของทะเล”  เกิดจากการท่ีลุงก้อนหินมองโลกในแง่บวก               
จึงสามารถคน้พบค าสอนจากธรรมชาติ  ช่วยใหเ้กิดความกลา้หาญและไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรคใน
ชีวิต 
                                                           

 1 สริณฐั  ธรรมธราชยั. คาฟารสิตาร.์ หนา้ 298 
 2 มิ่งมนสัชน  จงัหาร. (2555). เดก็หญิงดอกไม ้เดก็ชายดวงดาว. หนา้ 134 
 3 แหล่งเดมิ. หนา้ 150-151 
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 “ลุงภูเขา” ภารโรงของโรงเรียนเป็นคนมองโลกในแง่บวกเช่นกัน  จากเหตุการณ์ท่ี          
ลงุภูเขาถกูผูอ้  านวยการโรงเรียนไล่ออกเน่ืองจากตอ่สูเ้พ่ือความยตุธิรรม โดยยืนยนัว่าแตม้ไมผ่ิดใน
เหตกุารณท่ี์โข่งท ารา้ยร่างกายแตม้  แมผู้อ้  านวยการเขา้ขา้งโข่งเพราะเป็นลกูของผูมี้ฐานะก็ตาม  
ดงันี ้
 

“ส าหรบัลงุ ตอนนีค้งถึงเวลาที่ลงุตอ้งเดินทางแลว้ อยู่บนดาวดวงเดิมไม่ได้แล้ว     

ต้องไปเรียนรู้ดาวดวงใหม่ ๆ”1   
 

ลุงภูเขาไม่เศรา้เสียใจท่ีถูกผู้อ  านวยการไล่ออก  เน่ืองจากเป็นคนมองโลกในแง่บวก      
โดยมีความเห็นว่า การสูญเสียงานไม่ใช่สิ่งท่ีน่าเศรา้เสียใจ  การมองโลกในแง่บวกท่ีเกิดขึน้ใน
ลกัษณะปัจเจกบคุคลไดช้่วยใหม้นษุยแ์ตล่ะคนคน้พบโอกาสในการพฒันาตน และพรอ้มเรียนรูส้ิ่ง
ใหม ่ๆ  

นอกจากนี ้การมองโลกในแง่บวกยงัปรากฏจากวิธีการมองโลกของพ่อ  ทหารในจงัหวดั
ชายแดนท่ีตอ้งอยู่ท่ามกลางอนัตราย แตพ่่อยงัคงมองโลกในแง่บวกแมก้ าลงัเผชิญกบัสถานการณ์
ท่ีอนัตรายและยากล าบาก  ดงัจดหมายท่ีพ่อเขียนถึงแม่เพ่ือเล่าเรื่องราวเก่ียวกับสิ่งท่ีก าลงัเผชิญ 
และความคดิเห็นท่ีตนมีตอ่สถานการณน์ัน้ ดงันี ้ 
 

ถึงแม.่.. 
...แม่คงเห็นตามข่าวแลว้ว่า มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึน้ที่นี่ทุกวนั  พ่อก็ท าหนา้ที่

เทา่ที่สามารถท าได ้พ่อไม่กลัวหรอกว่าจะเป็นอย่างไร  หมู่บ้านที่พ่ออยู ่พ่อรับรู้ว่าทุก
คนมีน ้าใจไมตรีต่อกัน แม้ว่าเราจะนับถือศาสนาต่างกัน  ในวนัแรกที่พ่อมาท าหนา้ที่ 
พ่อแทบไม่เช่ือว่าหมู่บา้นนีเ้พิ่งเสียคุณครูไป เด็ก ๆ เอาแต่รอ้งห่มรอ้งไหก้นัใหญ่ ทกุคนต่าง
เสยีใจที่คนดี ๆ ตอ้งจากไป  พอ่เห็นแววตาของแตล่ะคน แววตาทกุคนออ่นโยน มีความปรานี 
ทุกคนเป็นมิตรกับพ่อ  แต่จากข่าวคราวที่เกิดนัน้  พ่อไม่รูส้าเหตุและตน้ตอว่ามีที่มาที่ไป
อยา่งไร 

บางทีข่าวก็น าเสนอภาพที่น่ากลัวเกินไป เสนอเพียงข่าวการสูญเสีย โดย
ไม่ได้ลงมาดูว่าหมู่บ้านที่พ่ออยู่นี้เขารักใคร่ปรองดองและสามัคคีกันอย่างไร  พ่อได้
พดูคยุกบัชาวบา้นแลว้ ทกุคนต่างพดูเป็นเสียงเดียวกนัว่า สงสารครู สงสารคนดี ๆ พวกเขา
ไมรู่ว้า่ใครท่ีท าเช่นนี ้พ่อเองก็ไม่รู ้พ่อเพียงแต่คิดวา่ ท าไมเราตอ้งจงเกลียดจงชงัใครอีกคนที่
ชอบไมเ่หมือนเรา 

                                                           

 1 มิ่งมนสัชน  จงัหาร. (2555). เดก็หญิงดอกไม ้เดก็ชายดวงดาว. หนา้ 168-169 
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พ่อเองไม่รูเ้รื่องหรอกว่าที่กรุงเทพฯ นัน้มีอะไรเกิดขึน้  เห็นว่าเขาชุมนมุกันวุ่นวาย 
ไดแ้ตต่ามขา่วอยูห่า่ง ๆ   ล  าพงัสถานการณท์ี่น่ีก็ท าใหพ้อ่ไมค่อ่ยมีเวลาแลว้  พอ่ตอ้งท าหนา้ที่
ของตวัเองใหด้ีที่สดุ ดว้ยพ่อตระหนกัว่าพ่อท าหนา้ที่เป็นรัว้ของประเทศ ปกป้องคนดี เท่านี ้
พอ่ก็พอใจ 

แม่ไม่ต้องกังวลหรอกนะ ถ้าเห็นข่าวตามโทรทัศน์เสนอแต่เร่ืองความ
สูญเสีย พ่อยืนยันว่า สถานการณท์ี่พ่ออยู่นี้ แม้จะน่ากลัว ยามค ่าคืนเงยีบกริบ ไม่มี
ใครออกจากบ้าน ผู้คนภายนอกไม่กล้าเข้ามา แต่เชื่อไหมว่า ทุกคนก็ยังยิม้ได้เสมอ  
ยิง่เกิดเหตุการณรุ์นแรงเพียงใด เรายิ่งถามไถก่ันและกันมากขึน้  อย่างวนัก่อนมีลงุคน
หนึง่พาพอ่เขา้ไปนั่งกินกาแฟ แลว้ก็พดูเรือ่งการเมืองใหพ้อ่ฟัง... 

...แม่สบายใจได้นะ ไม่มีอะไรหรอก พ่อมาที่น่ีเพื่อท าหน้าที่ให้ดีที่สุด  เป็น
ความภาคภูมิใจของเรา ของครอบครัว  อย่ากังวลกับข่าวคาวต่าง ๆ สภาพความ
เป็นจริงไม่ได้เลวร้ายขนาดน้ัน  พ่อยังยิม้และหัวเราร่วมกับผู้คนที่น่ีอย่างมีความสุข     
พ่อปกป้องพวกเขา พวกเขาก็ปกป้องพ่อ  เราต่างมีความจริงใจให้กันอย่างบริสุทธ์ิ  
ส่วนเพื่อน ๆ ของพ่อ ทหารที่เสียชีวิตไป พ่อไม่ได้ถอืโทษโกรธเคือง หรือบาดหมาง
อาฆาตหรอก เพราะหากเอาแต่จ้องท าร้ายกัน ประเทศก็คงเป็นอยา่งนี้ต่อไป วุ่นวาย
ไม่จบไม่สิน้ พ่อยังเชื่ออีกว่า สังคมของเราน้ันมีคนดีมากกว่าคนไม่ดี คนที่พร้อมจะ
ปกป้องเพื่อนมนุษย ์ห่วงใยกันและกัน  พ่อขอท าหน้าที่ของพ่อให้ดีที่สุด ไม่ว่าอะไร
จะเกิดขึ้น เหตุการณ์จะเลวร้ายหรือดีขึ้น พ่อก็จะยังเป็นร้ัวของชาติที่รัก ซ่ือสัตย ์

และหวงแหนผืนแผ่นดินที่ให้ชีวิต ให้ลมหายใจเช่นดังเดิม...1 

 

จดหมายท่ีพ่อเขียนถึงแม่ แสดงถึงการมองโลกในแง่บวกเป็นสิ่งท่ีมีอยู่ในลกัษณะปัจเจก
บคุคล  แมว้่าพ่อเป็นทหารท่ีตอ้งเส่ียงภยัในชายแดนภาคใต ้ แตพ่่อยงัเลือกมองสิ่งดี ๆ ไดแ้ก่คนท่ี 
“ยงัยิม้ได”้ และแง่มุมดี ๆ ของคนในพืน้ท่ีท่ียงัช่วยเหลือกนั  การมองโลกในแง่บวกว่าสงัคมมีคนดี
มากกว่าคนไม่ดีจึงเป็นสิ่งท่ีท าให้พ่อพร้อมยืนหยัดเป็นคนดี และท าหน้าท่ีอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  แนวคิดเรื่องการมองโลกในแง่บวกท่ีมีอยูใ่นปัจเจกบคุคลนีเ้ป็นคณุลกัษณะของแต่
ละปัจเจกบคุคล ท าใหเ้กิดความหวงัและก าลงัใจท่ีจะด าเนินชีวิตอยา่งไม่ยอ่ทอ้ในขณะท่ีตอ้งเผชิญ
กบัความยากล าบาก 

 ในเรื่อง ยุคสมัยแห่งความสิน้หวัง  “สแกนแลน”  ชายชราซึ่งเป็นเพ่ือนสนิทของจีอา
ผูส้รา้งหุ่นยนตแ์สดงแนวคิดเรื่องการมองโลกในแง่บวกผ่านการสนทนาระหว่างสแกนแลนกับ       
โอลิเวอร ์ ภายหลงัจากสแกนแลนพบว่าโอลิเวอรพ์ยายามจะประมูลช่วยเหลือหุ่นยนตส์าวรบัใช้     

                                                           

 1 มิ่งมนสัชน  จงัหาร. (2555). เดก็หญิงดอกไม ้เดก็ชายดวงดาว. หนา้ 177-180 
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ท่ีช  ารุดใหพ้น้จากการน าไปเป็นสิ่งสนองตณัหาของมนษุย ์ สแกนแลนจึงเกิดความหวงัวา่มนษุยใ์น
สงัคมจะมีศีลธรรมไดอี้กครัง้ โดยกลา่วแก่โอลิเวอร ์ดงันี ้

 
“หรือบางที...จีอาอาจจะพูดผิด  เราอาจไม่ไดอ้ยู่ในยคุสมยัแห่งความสิน้หวงัก็ได้

นะ” 
โอลเิวอรส์บตากบัสแกนแลนระหวา่งที่ชายชราพดูวา่ 
“ที่ผ่านมาเรามองไม่เห็น  แต่ความจริงอาจจะยังมีแสงสว่างเหลืออยู่อีกก็

ได้” 
สแกนแลนหลับตาลง คิดค านึงอยูใ่นอก... 
เขาเคยสิน้หวังไปแล้ว  เคยคิดว่าคนรุ่นต่อไปที่จิตใจดีงามไม่มีจริง 
แต่ในวันนี้ ...แสงสว่างที่ยังอ่อนเยาว์ก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าโดยที่เขา         

ไม่คาดคิดมาก่อน 
ชายชราผลักเปิดประตู  สูดลมหายใจเข้า  รู้สึกมีเร่ียวแรงอย่างที่ไม่เคย

เป็นมาก่อนในรอบหลายปี1 
    

การมองโลกในแง่บวกของสแกนแลน เป็นประโยชน์อย่างชัดเจน  เน่ืองจากส่งผลให้
ปัจเจกบุคคลท่ีมองโลกในแง่บวกเกิดความหวงัในการด าเนินชีวิต  และไม่ย่อทอ้ในการท าความดี
เพ่ือพฒันาสงัคมตอ่ไป   

เช่นเดียวกับ “โอลิเวอร์” และโจเอล เพ่ือนต่างชนชัน้  โอลิเวอรม์องโจเอลในแง่บวกว่า   
โจเอลไม่ไดมุ้่งแสวงหาผลประโยชนจ์ากการขายสลีปน็อกจนขาดคณุธรรม  เพราะแมว้่าโจเอลจะ
ตอ้งการผลประโยชนจ์ากการการขาย แต่ยังขอรอ้งใหโ้อลิเวอรเ์ลิกเสพเพราะค านึงถึงผลเสียต่อ
สขุภาพ ดงันี ้
       

 “ผมน่ะคิดมาตั้งแต่วันที่ เล่นเปียโนในรา้นนั้นว่า  ในเมืองที่ มืดมิดของเรา  
อาจจะยงัพอมีแสงสว่างก็ได้นะ  ยงัมีผู้คนที่จิตใจดีหลงเหลืออยูใ่นโลกชั้นล่างน่ัน” 

 ...“สังคมที่ยากจนแบบน้ัน  ความเลวร้ายเกิดขึน้เพราะชีวิตไม่มีทางเลือก 
แต่ถา้พวกคุณมีทางเลือก  บางทีคุณอาจไม่ต้องชั่วช้าก็ได้ใช่ไหม”2 

 
โอลิเวอรม์องโจเอลในแง่บวก  โดยเช่ือว่าโจเอลและคนชั้นล่างเป็นผู้มีจิตใจดีงาม 

เพียงแตบ่างครัง้กระท าสิ่งท่ีเลวรา้ยเพราะไม่มีทางเลือก การมองโลกในแง่บวกนบัเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้
                                                           

 1 จิดานนัท ์ เหลอืงเพยีรสมทุ. (2562). ยคุสมยัแห่งความสิน้หวงั. หนา้ 248 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 260 
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ในแต่ละปัจเจกบุคคล ท าใหม้นุษยเ์ห็นคณุค่าของเพ่ือนมนุษยใ์นสงัคม น าไปสู่ความเช่ือมั่นท่ีจะ
ชว่ยกนัด ารงคณุความดีในสงัคมมนษุยต์อ่ไป  

แนวคิดมนุษยนิยมเรื่อง การมองโลกในแง่บวกนีแ้สดงผ่านพฤติกรรมของตัวละครท่ี    
มองหาคุณความดีในชีวิต  ซึ่งท าให้สามารถพัฒนาศักยภาพของปัจเจกบุคคลและบุคคลอ่ืน        
ให้เกิดความหวังและก าลังใจ ให้สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้แม้ก าลังประสบ
สถานการณท่ี์ยากล าบาก 

3.1.6 การให้ความส าคัญกับปัจจุบัน 
การใหค้วามส าคญักบัปัจจบุนั  คือการท่ีปัจเจกบคุคลพยายามใช้เวลาในปัจจบุนัให้

เกิดประโยชนม์ากท่ีสดุ  ดงัท่ี สิทธ์ิ  บตุรอินทร ์ กล่าวถึงการใหค้วามส าคญักบัปัจจบุนัตามแนวคิด
มนษุยนิยมวา่  
  

อดีตผ่านพน้เราไปแลว้  แมจ้ะยงัใหผ้ลสืบต่อมาถึงปัจจุบนัก็ตาม  อนาคตยงัไม่
สมัผสักับเราแมม้ันจะเป็นผลถ่ายเทไปจากปัจจุบันก็ตาม  แต่การพฒันาและการไดม้าซึ่ง
ความสมหวงัของมนษุยชาตินัน้  เราตอ้งวา่กนัใหไ้ดเ้รือ่งเสยีที่นี่และเดี๋ยวนีไ้ม่ใช่เพื่อฉนั  มิใช่

เพื่อคณุแตเ่พื่อเรา  มนษุยเ์ราทัง้หมดรว่มกนัพฒันา และรว่มกนัเสวยผลของการพฒันานัน้1 

 

ยุวศิลปินน าเสนอแนวคิดเรื่อง การใหค้วามส าคญักับปัจจุบนัว่า เม่ือเวลาท่ีผ่านไปนัน้   
ไม่อาจกลบัคืนมาได ้จึงไม่ควรยึดติดกบัอดีต  เพราะสิ่งท่ีท าผิดพลาดไปในอดีตลว้นเป็นบทเรียนท่ี
ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได ้ และอนาคตเป็นสิ่งท่ียังมาไม่ถึง จึงไม่ควรคิดกังวลล่วงหน้า        
ควรกระท าสิ่งต่าง ๆ ในปัจจุบันอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีในปัจจุบันมากท่ีสุด  
ปรากฏแนวคิดดังกล่าวในนวนิยาย 3 เรื่อง ได้แก่เรื่อง ดั่ งฝนโปรยไฟ  เด็กหญิงดอกไม้ 

เดก็ชายดวงดาว และ ร้อยเร่ืองเล่าขานต านานนิทานไม่รู้จบ ดงันี ้
ในเรื่อง ดั่งฝนโปรยไฟ  “พรรษมล”  หญิงสาวท่ีมีความทุกขจ์ากการยึดติดกับความ

ผิดพลาดของแม่ในอดีต เรียนรูว้ิธีการใหอ้ภยัแม่จากการใหค้วามส าคญักบัปัจจบุนั  พรรษมลฝังใจ
กบัความเจ็บปวดในอดีตท่ีเกิดจากพฤติกรรมของแม่  เน่ืองจากครอบครวัท่ีอบอุ่นเปล่ียนแปลงไป
หลงัจากท่ีพ่อถูกรถชนเสียชีวิต  แม่กลายเป็นหญิงท่ีหาความส าราญผ่านชายหนุ่มและใชชี้วิตอยู่
ทา่มกลางอบายมขุ  พรรษมลเจ็บปวดกบัการกระท าของแม่และเติบโตขึน้พรอ้มกบัความแคน้และ
ชิงชงัแม ่ ดงันี ้

 

                                                           

 1 สทิธ์ิ  บตุรอินทร.์ (2532). มนษุยนยิม. หนา้ 3 
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บาดแผลของความทรงจ า...  
รอยแผลเป็นท่ียงัคงรา้วระบมไดเ้สมอเมื่อสมัผสั เวลานีม้นัยิ่งถกูทิ่มแทงจากความ

ลกึลบัของการใหอ้ภยั  ฉนัมีสทิธ์ิเจ็บปวดไหม ฉนัมีสิทธ์ิโกรธแม่ไหม ฉนัตอ้งอภยัใหก้บัอะไร

กนัแน ่แลว้ท าไมตอ้งอภยั บางครัง้ฉนัรูส้กึเห็นใจสงสารแม ่แตบ่างครัง้กลบัชิงชงัผลกัไส1 

 
การท่ีพรรษมลยึดติดกับอดีต  ท าใหพ้รรษมลไม่ใหอ้ภัยแม่จึงจมอยู่กับความโกรธแคน้ 

แมว้่าแม่จะพยายามท าดีเพ่ือไดก้ลบัมาอยู่กบัลกูอีกครัง้ อาการป่วยในปัจจบุนัเป็นสิ่งแสดงใหเ้ห็น
ความโกรธแคน้ตอ่แมท่ี่สั่งสมมาจากอดีต  
 

ล่วงเข้าวันใหม่ไดห้ลายชั่วโมงแล้ว แต่ฉันยงัลืมตาโพลงอยูใ่นความมืด รู้สึก
ปวดหัวและมีอาการมวนท้องคลื่นไส้อยู่ เป็นระยะ ๆ อาการเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่ ง
แปลกปลอมที่น่าตื่นตระหนก มันมักมาเยือนพร้อมกับความทรงจ าหม่นมัวที่ผุด
พรายขึน้มาน้ัน 

ฉนัควกัเอายาเม็ดเล็กสีเหลืองในกระเป๋าออกมาสองสามเม็ด กลืนมนัลงไปอย่าง
ช านาญ หลงัจากนัน้ก็เพียงรอคอยการหลบัใหล ยานอนหลบันัน้ยุ่งยากเกินไปที่จะซือ้หา    
ยาเม็ดเล็กนั่นหาไดง้่ายดายกว่าและออกฤทธ์ิคลา้ยกันคือง่วงซึม มนัจะช่วยพาฉันจมดิ่งสู่
หว้งนิทราที่ปราศจากความจรงิอนัเศรา้หมอง 

วิธีการเดิม ๆ ที่ฉนัเรยีนรูม้นัมาแตไ่หนแตไ่ร2 
 

การยึดติดกับความโกรธแค้นในอดีตส่งผลให้พรรษมลมีความทุกข์ในปัจจุบันจน
ก่อใหเ้กิดปัญหาทางสขุภาพ  พ่ีณฏั รุน่พ่ีในมหาวิทยาลยัไดชี้ห้นทางแหง่การใหอ้ภยั เพ่ือมีชีวิตท่ีมี
ความสขุ ดงันี ้

 
  “มันเร่ิมจากตรงนี้ไงล่ะ... หนทางแห่งการให้อภัย คือการอยู่กับปัจจุบัน 

ไม่ใช่การลบเลือนอะไรไป ไม่ใช่ช่างมันเถอะ”  เธอดงึผา้อีกผืนมาหม่ก่อนพดูตอ่วา่ 
“ยานั่น มันคือรูปธรรมของอดีตที่ก าลังกลืนกินปัจจุบันของมลอยู่นะ  ลอง

พยายามอยูก่ับปัจจุบัน พยายามอยูก่ับแม่คนนี้ให้ไดม้ากทีสุ่ดดูส ิพี่ไมรู่ห้รอกวา่ดว้ยวิธี

ไหน     แตม่ลจะคน้พบมนัเองนะ”3 

                                                           

 1 แรกรติกาล. (2551). ดัง่ฝนโปรยไฟ. หนา้ 90-91 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 91-92 
 3 แหล่งเดมิ. หนา้ 164 
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พ่ีณัฏชีใ้หพ้รรษมลเห็นว่า  การอยู่กบัปัจจบุนัโดยไม่ยดึติดกบัความผิดพลาดในอดีตของ
แม ่เป็นหนทางแหง่การใหอ้ภยั  การใหค้วามส าคญักบัปัจจบุนัจงึเป็นแนวทางท่ีท าใหปั้จเจกบคุคล
ปลอ่ยวางสิ่งท่ีเกิดขึน้ในอดีต  และสามารถด าเนินชีวิตอยา่งมีความสขุในปัจจบุนัได ้  

 นอกจากนี ้ปัญหาครอบครวัในอดีตยงัท าใหพ้รรษมลหวาดกลวักบัความรกั  เพราะกลวั
วา่ในอนาคตจะเจ็บปวดจากความรกัเหมือนแม่ ดงัการสนทนาระหว่างพรรษมลกบัธิน ชายหนุ่มท่ี
หลงรกั  
 

เรากลวัที่จะสญูเสยีมนัไป  
วนัหนึง่หากความสมัพนัธย์ตุิลง  เราจะเอาเรี่ยวแรงจากไหนมาหลอ่เลีย้งชีวิตที่โดด

เดี่ยวนัน้ไดอ้ีกครัง้ล่ะ หวัจิตหวัใจดวงเดิมที่เต็มไปดว้ยบาดแผลนานานัน้คงไม่อาจทนทาน

อะไรไดอ้ีกแลว้1 

 

ธินท าใหพ้รรษมลเห็นความส าคญัของการมีความสุขจากการด าเนินชีวิตอยู่กับปัจจุบนั 
ดงันี ้ 

 
“มนัเป็นไปไดจ้รงิ ๆ แหละ  เราคนใดคนหนึ่งอาจท าใหอ้ีกฝ่ายเจ็บปวดได ้อาจมีสิ่ง

ที่เปลีย่นแปลงไปหลงัความผกูพนัที่มากขึน้ ๆ  แต่เวลานี้ที่เรารู้สึกต่อกัน ก็น่าจะได้สร้าง
ความทรงจ าดี ๆ ร่วมกัน แล้วมีความสุขไปกับมันได้ไม่ใช่เหรอ เรียนรู้มันไปอยา่งดี
ที่สุดเท่าที่ท าได้ ที่เหลือมันเป็นเร่ืองของอนาคต  เอาเขา้จริงแลว้ เราก าหนดกะเกณฑ์

อะไรไดแ้คไ่หน ถึงจะใหค้  าสญัญาเป็นมั่นเป็นเหมาะขนาดไหนก็เถอะ”2 

 

การท่ีธินใหค้วามส าคญักับการสรา้งความสุขในปัจจุบัน  แสดงถึงความสามารถของ
ปัจเจกบุคคล ท่ีไม่ยึดติดกับสิ่งท่ีมนุษยไ์ม่สามารถก าหนดได้ในอนาคต  ท าให้พรรษมลพรอ้ม
เรียนรูท่ี้จะด าเนินชีวิตอยู่กบัปัจจบุนัอย่างมีความสขุในท่ีสดุ  นบัว่ายวุศิลปินแสดงใหเ้ห็นโทษจาก
การด าเนินชีวิตท่ีไม่ใหค้วามส าคญักับปัจจุบนัของพรรษมล  เพ่ือใหผู้อ้่านตระหนักถึงการสรา้ง
ความสขุในปัจจบุนัดว้ยตนเอง  

ในเรื่อง เด็กหญิงดอกไม้ เด็กชายดวงดาว  “ลงุภูเขา” ภารโรงใจดีในโรงเรียนท่ีเคยท า
ผิดพลาดในอดีตเรียนรูก้ารใหค้วามส าคญักับปัจจุบนัเพ่ือด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขในปัจจุบนั  

                                                           

 1 แรกรติกาล. (2551). ดัง่ฝนโปรยไฟ. หนา้ 224-225 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 260 
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ความประมาทไดท้ าใหล้กูสาวจมน า้เสียชีวิต  แตล่งุภเูขาไม่จมอยูก่บัความเศรา้ เพราะตระหนกัว่า
อดีตไมส่ามารถยอ้นกลบัมาได ้ดงัท่ีกลา่วแก่แตม้ ดงันี ้

 
 “เรื่องของลงุท าใหแ้ตม้เศรา้เลยใช่ไหม  ไม่เป็นไรนะ ลงุแค่เล่าเรื่องในอดีตใหฟั้ง     

ถงึอย่างไร เราก็คงย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว  สิ่งที่เป็นไปแล้วก็คงต้องปล่อย
ให้มันเป็นไป อยูก่ับปัจจุบัน เรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาด ท าวันนี้ให้ดีที่สุด”1 
 

ลุงภูเขาตระหนักว่าเหตุการณ์ในอดีตเป็นสิ่งท่ีมนุษยไ์ม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได ้      
จงึเลือกท่ีจะเรียนรูส้ิ่งท่ีผิดพลาดและอยู่กบัปัจจบุนั  แสดงใหเ้ห็นวา่การใหค้วามส าคญักบัปัจจบุนั
เป็นสิ่งท่ีขึน้อยู่กบัแตล่ะปัจเจกบคุคล  เพราะเม่ือใหค้วามส าคญักบัปัจจบุนัจะท าใหด้  ารงตนอย่าง
มีความสขุได ้ 

แตม้เรียนรูว้ิธีการใหอ้ภยัสมาชิกในครอบครวัจากการใหค้วามส าคญักบัปัจจบุนั  เช่นกนั
ภายหลงัจากแตม้รบัรูว้่าตนไม่ใช่ลูกท่ีแทจ้ริงของพ่อแม่ แต่เป็นลูกของลุงกอ้นหินซึ่งเกิดจากชบา
หญิงสาวคนรกัท่ีทิง้ลงุไป  แตม้โกรธท่ีพอ่แม่โกหกวา่ตนเป็นลกูมาโดยตลอด และโกรธลงุกอ้นหินท่ี
ปกปิดความจริง  แต่ทา้ยท่ีสุดแลว้ แตม้ไดต้ระหนกัว่าเรื่องราวทัง้หมดเป็นอดีต  จึงเลือกท่ีจะให้
อภยักบัเหตกุารณใ์นอดีตและด าเนินชีวิตอยา่งมีความสขุในปัจจบุนักบัครอบครวั 

 
แตม้มีความสขุและเขา้ใจอะไรหลาย ๆ อย่างมากขึน้  แตม้ไม่โกรธการกระท าของ

ลงุกอ้นหินในวนันัน้  แตม้ไม่โกรธพ่อกบัแม่ที่ปิดบงัเรื่องราวทัง้หมด  แตม้รู ้ว่าทุกคนต่างรกั

และหวงัดีกบัแตม้2 

 

การท่ีแตม้ใหอ้ภยัทกุคนท่ีปิดบงัความจรงิ พรอ้มด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุกบัครอบครวั 
แสดงใหเ้ห็นว่า เม่ือปัจเจกบุคคลเห็นถึงความรกัและความปรารถนาดีท่ีตนไดร้บัจากบุคคลรอบ
ขา้งในปัจจุบนั น าไปสู่การอภัยกับสิ่งท่ีเกิดขึน้ในอดีต ซึ่งท าใหม้นุษยส์ามารถมีความสุขรว่มกัน    
ในปัจจบุนัได ้

ในเรื่อง ร้อยเร่ืองเล่าขานต านานนิทานไม่รู้จบ “อซารสั” เด็กสาวก าพรา้เรียนรูก้าร
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขท่ีเกิดจากการใหค้วามส าคญักับปัจจุบนัผ่านเหตุการณ์ท่ีไดป้ระสบ

                                                           

 1 มิ่งมนสัชน  จงัหาร. (2555). เดก็หญิงดอกไม ้เดก็ชายดวงดาว. หนา้ 111-112 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 197-198 
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ระหว่างโดยสารไปบนรถไฟไรก้าลเวลา ท่ีขึน้ไปยังท่ีสามารถพาผูมี้ความทุกขก์ลับไปแก้ไขอดีต
จนกวา่จะพอใจในผลลพัธท่ี์ได ้ดงับทเพลงท่ีอซารสัไดย้ินเม่ือกา้วขึน้สูร่ถไฟ ดงันี ้ 

 
เจา้อยูแ่หง่หนไหน เจา้จะไปยงัที่ใด 
ในเม่ือหัวใจภายในไม่อาจตื่น 
ในเม่ือไม่อาจหลุดพ้นทุกวันคืน 

ข้าจะหยบิยืน่เส้นทางผ่านกาลให้ไป...1 

 

จดุประสงคข์องรถไฟไรก้าลเวลา คือการน าผูท่ี้มี “หวัใจภายในไม่อาจตืน่” กลบัไปแกไ้ข
อดีต  แสดงถึงผูโ้ดยสารรถไฟลว้นไมอ่าจปล่อยวางจากความทกุขท่ี์เกิดจากความผิดพลาดในอดีต  
ท าให ้ ไม่มีความสุขในปัจจุบนั  ดงัครอบครวัท่ีประกอบไปดว้ย ราชินีทาเลีย ทารล์ อลิซ เซาวโ์ล 
และเมเนส ท่ีอซารสัและบู๊ต แมวพูดไดผู้ค้มุกฎบนรถไฟมีส่วนรบัรู ้และร่วมใหก้ารช่วยเหลือเพ่ือ
แกไ้ขอดีตท่ีเต็มไปดว้ยความทกุข ์ บู๊ตไดอ้ธิบายถึงลกัษณะของรถไฟใหเ้ซาวโ์ลไดร้บัรู ้ก่อนเดนิทาง
ไปแกไ้ขอดีตวา่ 

 
“สถานที่สุดทา้ยของคนสิน้หวงับนรถไฟขบวนนี ้”  เจ้าแมวสวมรองเทา้บู๊ตบอก      

ซึง่เซาวโ์ลก็ยงัไม่เขา้ใจอยู่ดี  คนคมุรถไฟไรรู้ปรา่งรูส้กึดีที่อยา่งนอ้ยเขายงัใสซื่ออย่างเด็กคน
ที่มนัเคยดแูล 

“มันคือปลายทางของคนที่หนีความจริงอย่างทาเลีย แม่ของเธอ หรือคนที่        
ไม่อยากกลับไปหาอดีตอันเจ็บปวด คนไม่กล้ายอมรับความจริงที่ปวดร้าวและ

ตัดสินใจเลือกใช้ชีวิตอยูบ่นรถไฟนี้ไปตลอดกาล...”2 

 
มนุษยท่ี์ใชชี้วิตอยู่บนรถไฟ ลว้นเป็นมนุษยท่ี์ไม่กลา้ยอมรบัความจริงท่ีเกิดขึน้ในอดีต     

จึงท าใหย้งัยึดติดอยู่กับความทุกขจ์นไม่อาจด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขในปัจจุบนัได ้ ยุวศิลปิน
แสดงภาพความทุกขท์รมานของมนุษยท่ี์ยึดติดกบัอดีต ว่าเป็นผูไ้ม่กลา้ยอมรบัความจริงของชีวิต           
ซึ่งอซารสัไดร้บัรูเ้รื่องราวในอดีตของครอบครวัทารล์ และพบสาเหตุท่ีท าให้แต่ละคนไม่อาจมี
ความสขุ ดงันี ้

 

                                                           

 1 อภิญญา  จงสขุกิจพานิช. (2555). รอ้ยเรือ่งเล่าขานต านานนทิานไม่รูจ้บ. หนา้ 53 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 339 
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 “คนเราถ้ายังไม่ได้ท าอะไรพลาด ไม่มีวันจะรู้หรอกว่าสิ่งน้ันคือความ
ผิดพลาด...ท่ีถึงแมใ้ชเ้วลาชั่วชีวิตก็ไมอ่าจแกไ้ขได”้1 

 
ยวุศิลปินแสดงใหเ้ห็นว่าการท่ีปัจเจกบุคคลยอมรบัความจริงในเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้และ

เรียนรูค้วามผิดพลาดในอดีต เพ่ือน าความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนส าหรบัด าเนินชีวิตในปัจจุบนั  
น าไปสูก่ารด าเนินชีวิตอยา่งมีความสขุในปัจจบุนั  

ยุวศิลปินน าเสนอแนวคิดเรื่อง การใหค้วามส าคญักับปัจจุบนัผ่านตวัละครในลักษณะ
ปัจเจกบคุคลใน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ตวัละครท่ีใหค้วามส าคญักบัการด าเนินชีวิตในปัจจบุนัและเลือก
น าอดีตมาเป็นบทเรียนส าหรบัการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นตวัละครท่ีมีความสขุในชีวิต  กบัตวัละครท่ีให้
ความส าคญักบัการด าเนินชีวิตในอดีตและอนาคต ซึ่งเป็นตวัละครท่ีมีความทกุขก์บัการด าเนินชีวิต
ในปัจจุบนั  เพ่ือเนน้ย า้ใหเ้ห็นความส าคญัของปัจจุบนัว่ามีอิทธิพลต่อการเสริมสรา้งความสุขใน
ชีวิตมนษุยแ์ตล่ะปัจเจกบคุคล   

3.1.7 ความพึงพอใจในชีวิต 
ความพึงพอใจในชีวิต คือ การพึงพอใจในสิ่งท่ีตนมี  สิทธ์ิ  บตุรอินทร ์ กล่าวถึงความ

พงึพอใจในชีวิตตามแนวคดิมนษุยนิยมวา่  “การไดเ้กิดมาเป็นมนษุยคื์อลาภอนัประเสรฐิ  แตค่วาม
ประเสริฐและความต ่าทรามมนุษยเ์ป็นผู้กระท าขึน้มาเองและรบัผิดชอบเอง  พึงช่ืนชมกับชีวิต       
แม้มันจะเหลืออยู่เพียงอึดใจเดียวก็ตาม” 2 แสดงใหเ้ห็นว่า มนุษยแ์ต่ละปัจเจกบุคคลควรท่ีจะ      
พึงพอใจกบัชีวิตของตน  ยุวศิลปินเสนอว่าการท่ีมนุษยต์อ้งประสบกบัความทกุขย์ากทางรา่งกาย
และจิตใจ  เป็นเพราะมนุษยไ์ม่เห็นคณุค่าและพึงพอใจในสิ่งท่ีตนมี  จึงพยายามเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่ง     
สิ่งอ่ืนตามค่านิยมของสังคม  สังคมจะไม่วุ่นวาย หากมนุษยแ์ต่ละคนมีความพึงพอใจในชีวิต  
แนวคิดดงักลา่วปรากฏในนวนิยาย 2 เรื่อง ไดแ้ก่เรื่อง เร่ืองราวของข้าวมันไก่ และ คนบ้าที่หน้า
ประตู ดงันี ้

ในเรื่อง เร่ืองราวของข้าวมันไก่ “เฮียเคน” ชายหนุ่มชาวไทยเชือ้สายจีนภาคภูมิใจกับ
อาชีพขายข้าวมันไก่ท่ีสืบทอดจากพ่อแม่   ภายหลังจากท่ีเฮียเคนสูญเสียพ่อแม่ไป  ชายหนุ่ม
ประกอบอาชีพอย่างมมุานะเพ่ือดแูลนอ้ง ในขณะท่ีคิมนอ้งสาว กลบัไม่เห็นคณุคา่ของกิจการขาย
ขา้วมนัไก่ของพี่ชาย ดงับทสนทนา  ดงันี ้
 

                                                           

 1 อภิญญา  จงสขุกิจพานิช. (2555). รอ้ยเรือ่งเล่าขานต านานนทิานไม่รูจ้บ. หนา้ 384 
 2 สทิธ์ิ  บตุรอินทร.์ (2532). มนษุยนยิม. หนา้ 5 
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 “เบื่อจะตาย  เห็นอยู่ทกุวนั  ใครจะไปอยากกินบ่อย ๆ เลี่ยนจะตาย  แหงละ  ขา้ว
มนัไก่มนัวิเศษส าหรบัเฮียนกันี่  ก็เฮียเป็นคนขายนี่นา  ลองเฮียไม่ไดข้ายสิ  จะยงัคิดว่าขา้ว
มนัไก่เป็นอาหารวิเศษเลศิเลออยูไ่หม” 

“กูท ามาหากินด้วยการขายข้าวมันไก่”  เฮียตอบอยา่งมีน ้าโหเล็กน้อย  “เป็น
คนขายข้าวมันไก่  ถ้าไม่เร่ิมจากการคิดว่าข้าวมันไก่เป็นอาหารที่อร่อย  แล้วคนอื่น

หน้าไหนกันล่ะมันจะมาเห็นความอร่อยของข้าวมันไก่”1 

 
เฮียเคนรกัและเห็นคณุคา่ของขา้วมนัไก่ซึ่งเป็นกิจการท่ีไดสื้บทอดจากพอ่แม ่ น าไปสู่การ

ประกอบอาชีพอย่างมุมานะ จนประสบความส าเร็จในการส่งคิมเรียนจนจบ  ตรงกันขา้มกับคิมท่ี
เห็นว่าอาชีพของครอบครวันัน้ไม่มีเกียรติ  สิ่งเดียวท่ีคิมใหค้วามส าคญัคือเปา้หมายท่ีจะมีชีวิตสุข
สบายโดยแขง่ขนักบัคนอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบอาชีพท่ีมีเกียรตติามคา่นิยมของสงัคม  

   
คิมไม่อยากเหนื่อยเหมือนเฮียต่างหาก  ชีวิตในอนาคตของคิมจะต้องสวยหรู 

และเป็นไปได้สูงกว่านี้มาก  คิมจะหาเงินได้เท่า ๆ กับเฮีย หรืออาจจะมากกว่า       

แต่จะต้องไม่เหน่ือยมากเท่าเฮีย2 

 

การท่ีคิมตอ้งการจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียง เพ่ือประกอบอาชีพท่ีมี
รายไดส้งูในอนาคต เป็นความคดิตรงกนัขา้มกบัเฮียเคนอยา่งสิน้เชิง ดงันี ้

 
เฮียอยากใหค้ิมเลกิขลกุตวัอยูก่บัความเพอ้เจอ้ – หรอืที่เฮียมกัชอบคอ่นขอดวา่เป็น

ความหวัสงู -- ที่คิมมกัจะไดม้าจากการเรียนรูแ้ละการอ่านหนงัสือที่ค่อนขา้งจะมากอยู่เอา
การ  เฮียอยากให้คิมอยู่กับสิ่งรอบตัวบ้าง อยากให้เรียนรู้ที่จะช่วยเฮียท างาน ขยัน
ขันแข็ง เพลา ๆ การสร้างโลกส่วนตัวและหันมาอยูใ่นโลกของความจริง 

ในขณะที่คิม ซ่ึงเติบโตมาในรูปแบบที่แตกต่างกับเฮีย บวกกับความใฝ่สูงที่
มีอยู่มากจนล้น ท าให้คิมค่อนข้างเป็นคนที่ยึดติดกับความฝัน มากไปด้วยความ
ทะเยอทะยาน ยึดม่ันในความคิดของตัวเองที่ถูกส่งทอดมาจากสิ่งต่าง ๆ ที่ได้

เรียนรู้3  

 

                                                           

 1 วาสเุทพ  เกตเุพ็ชร.์ (2552). เรือ่งราวของขา้วมนัไก่. หนา้ 153-154 

 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 21 
 3 แหล่งเดมิ. หนา้ 208 
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คิมต้องเหน็ดเหน่ือยจากความทะเยอทะยานเพ่ือให้ได้ท างานท่ีคนในสังคมเห็นว่า          
มีเกียรติ  แต่ทา้ยท่ีสุด คิมกลบัพบว่าสิ่งนัน้ไม่อาจท าใหต้นมีความสุข  ต่างจากเฮียเคนท่ีประสบ
ความส าเร็จในชีวิตดว้ยการพึงพอใจสิ่งท่ีตนมี  ยุวศิลปินสรา้งตวัละคร “เฮียเคน” และ “คิม” ท่ีมี
ความแตกตา่งทางความคดิ เพ่ือเนน้ย า้ใหเ้ห็นว่า มนษุยแ์ตล่ะคนมีคณุคา่ในตนเอง  ตราบใดท่ีเห็น
คณุค่าในสิ่งท่ีตนมีย่อมน าไปสู่ความพึงพอใจในชีวิต อนัเป็นแนวทางสู่ความสุขและความส าเร็จ
ของมนษุย ์

ในเรื่อง คนบ้าที่หน้าประตู  “ธเนศ” ชายหนุ่มตา่งจงัหวดัมานะพยายามทัง้ในดา้นการ
เรียนและการท างานเพ่ือมีอาชีพการงานท่ีดีในเมืองหลวง  โดยด าเนินชีวิตเพ่ือใหค้นรอบขา้งช่ืนชม        
ดงัแนวคิดสมบูรณแ์บบท่ีไดร้บัการปลูกฝังจากครอบครวั โดยปราศจากการรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง 
ดงันี ้
  

เขานกึชมพ่อและแม่ที่แมใ้นสถานการณฉ์กุเฉิน ทัง้คูย่งัคงไม่ลมืฉวยทองหยองเนือ้
ดีมาใส่รบัแขกได้อย่างแนบเนียน ทองเข้าใจว่าพิธีกรรมนีเ้ป็นธรรมเนียมปกติของบ้าน 
เช่นเดียวกบัเขาที่จะไดใ้สส่รอ้ยขอ้มือนากเวลาถ่ายรูปครอบครวัและจะถอดมนัออกเก็บเมื่อ

เสรจ็สิน้ภารกิจ1 
 

วิธีแสดงฐานะของพ่อแม่ เป็นวิธีการปฏิบตัิท่ีธเนศรูว้่าท าขึน้เพ่ือใหผู้อ่ื้นใหก้ารยอมรบั  
ธเนศจึงพยายามปฏิบตัิตนเพ่ือใหผู้อ่ื้นพึงพอใจ โดยขาดความพึงพอใจในชีวิตของตนเอง  ดงัการ
เลือกท่ีอยู่อาศัยโครงการดงั ท่ียอมเลือกหอ้งไม่สมบูรณ์เพราะความผิดพลาดจากการก่อสรา้ง        
ทั่ งท้ายท่ีสุด ธเนศตระหนักถึงความพยายามของตนท่ีจะมีภาพลักษณ์ ท่ีดีเทียบเท่าผู้อ่ืน               
จนมองขา้มความรูส้กึของตนเอง ดงันี ้
 

ธเนศก็อดนึกไม่ได้ว่าจริง ๆ แล้วเขาพยายามมากเกินไปหรือเปล่า  ทั้งการ
ท าสิ่งต่าง ๆ ในเชิงรูปธรรมให้ได้ผลตอบแทนดังที่หวัง  และทั้งในความคิดความ
คาดหมายที่เขาคอยตั้งเป้าให้ตัวเองตลอดเวลา  เขาเร่ิมไม่ค่อยแน่ใจนักว่าที่ผ่านมา
ตนท าถูกแล้วหรือไม่  ไม่ตอ้งใหเ้ป็นเรื่องเลวทรามเช่นการเหยียบไหล่คนอื่นเพื่อควา้ชัย

ชนะหรอก  แคเ่รือ่งที่เขาบงัคบัตวัเองใหม้องขา้มความรูส้กึจรงิ ๆ ขา้งในน่ีก็เกินทน2 
 

                                                           

 1 ติกขปัญญ ์ มณีนุม่. (2561). คนบา้ทีห่นา้ประตู. หนา้ 13 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 71-72 



  97 

ธเนศพยายามท่ีจะไดร้บัการยอมรบั  จงึสรา้งภาพลกัษณว์า่มีฐานะร  ่ารวย  แมว้่าเป็นการ
มองขา้มความรูส้กึของตน  น ามาสูปั่ญหาทางจิต ดงัค  าอธิบายของจิตแพทยถ์ึงอาการป่วย ดงันี  ้

 
“ที่คณุบอกว่านึกไม่ออกว่าตวัเองเครียดเรื่องอะไรก็คลา้ยกบัคณุหลงคิดไปว่าชีวิต

ของคุณมีความสขุสนุกสนานแบบที่ก าลงัเล่าใหค้นอื่นฟังจริง ๆ โดยที่ในใจลกึ ๆ คุณก็รูว้่า

ตวัเองไมไ่ดเ้ป็นแบบนัน้ นั่นละคะ่ อาจจะเป็นสิง่ขดัแยง้ที่คณุเก็บซอ่นไว”้1  

 
ธเนศพยายามแสวงหาชีวิตท่ีดีตามแนวคิดสมบูรณ์แบบ แต่จิตใจส่วนลึกกลับไม่ไดพ้ึง

พอใจกับอย่างแทจ้ริง  ท าใหเ้กิดปัญหาทางจิต  ยุวศิลปินสรา้ง “ธเนศ” ใหมี้ลกัษณะตรงขา้มกับ
แนวคิดมนุษยนิยม เพ่ือเน้นย า้เรื่องความพึงพอใจในชีวิตของมนุษยว์่าเป็นแนวทางท่ีจะสรา้ง
ความสขุ เพราะการไมพ่งึพอใจในชีวิตท าใหชี้วิตวุน่วายและมีความทกุข ์

ยวุศิลปินน าเสนอแนวคดิเรื่อง ความพงึพอใจในชีวิต ดงัแสดงจากพฤตกิรรมของตวัละคร
ใน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ตวัละครท่ีพึงพอใจในชีวิต ซึ่งด  าเนินชีวิตอย่างมีความสขุจากการเห็นคณุค่า
ในสิ่งท่ีตนมีและพฒันาสิ่งดงักลา่วใหดี้ท่ีสดุ  ในขณะท่ีตวัละครท่ีไมพ่งึพอใจในชีวิต ตอ้งประสบกบั
ความทุกขจ์ากการยึดถือแนวทางการด าเนินชีวิตตามค่านิยมของสงัคม และพยายามขวนขวาย
เพ่ือใหไ้ดใ้นสิ่งท่ีคนในสงัคมมองเห็นคณุค่า โดยปราศจากการเห็นคณุค่าในสิ่งท่ีตนมี  ยุวศิลปิน
สรา้งตวัละครท่ีมีลกัษณะตรงขา้มเพ่ือท าใหแ้นวคิดเรื่องความพึงพอใจในชีวิตมีความเดน่ชดัมาก
ขึน้ และผูอ้่านไดเ้ห็นความส าคญัในการด าเนินชีวิตตามแนวคิดมนษุยนิยม ท่ีเป็นแนวทางของการ
ด าเนินชีวิตอยา่งมีความสขุในแตล่ะปัจเจกบคุคล 

3.2 มนุษยใ์นฐานะพลเมืองของสังคม 
มนุษยมี์ความเก่ียวขอ้งและจ าเป็นตอ้งติดต่อส่ือสารกันภายใตก้ารปกครองของรฐัใด     

รัฐหนึ่ง  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของ พลเมือง ว่าหมายถึง  
“ประชาชน  ราษฎร  ชาวประเทศ”2  และ สังคม หมายถึง “คนจ านวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์
ต่อเนื่องกันตามระเบียบ กฎเกณฑ์ โดยมีวตัถุประสงค์ส าคญัร่วมกนั”3 ตามแนวคิดมนุษยนิยม 
มนุษย์แต่ละปัจเจกบุคคลมีบทบาทหน้าท่ีต่อเพ่ือนมนุษย์ในสังคม ดังท่ี Blackham กล่าวว่า 

                                                           

 1 ติกขปัญญ ์ มณีนุม่. (2561). คนบา้ทีห่นา้ประตู. หนา้ 98 
 2 ราชบณัฑิตยสถาน. (2556). พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2554. หนา้ 996 
 3 แหล่งเดมิ. หนา้ 1159 
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“มนุษยนิยมเกิดขึ้นจากสมมติฐานที่ว่า มนุษย์เป็นเจ้าของชีวิตตนเอง และชีวิตนีล้ว้นเป็นข้อ
สนันษิฐานของความรบัผดิชอบต่อชีวิตของตนเอง และตอ่ชีวติของมนษุยชาติ”1 

ดงันั้นมนุษยใ์นฐานะพลเมืองของสังคมตามแนวคิดมนุษยนิยมคือ มนุษยท่ี์มีความ
ปรารถนาดีต่อกนั และกระท าดีต่อกนั สามารถพฒันาสงัคมและสรา้งสงัคมท่ีสนัติสุข  ในหวัขอ้นี ้
ผูว้ิจยัวิเคราะหแ์ละแบ่งออกเป็น 3 แนวคิด ไดแ้ก่  ความเท่าเทียมกนัของมนุษยใ์นสงัคม การการ
ตอ่สูเ้พ่ือความดีงามในสงัคม และการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ ดงันี ้

3.2.1 ความเท่าเทียมกันของมนุษยใ์นสังคม 
มนุษยต์่างมีศักยภาพท่ีแตกต่างกัน แต่ย่อมมีศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย ์     

เท่าเทียมกัน เน่ืองจากเป็นชาติพันธุ์มนุษยเ์ช่นเดียวกัน  สิทธ์ิ  บุตรอินทร ์ กล่าวถึงความไม่เท่า
เทียมของมนุษยใ์นสังคมว่า “ความเลวรา้ยและความต ่าทราม  ถา้หากจะมีมันก็จะมีโดยน ้ามือ
มนุษย์  ความคิดที่เลวรา้ยที่สุดและการกระท าที่ต ่าทรามที่สุดคือความคิด การกระท าที่ยงัผลให้
เกิดขึน้แก่สงัคมในลกัษณะ ‘ขา้เป็นพวกเทวดา  แกเป็นพวกมนุษย์  ขา้เป็นพวกมนุษย์  แกเป็น
พวกเดยีรจัฉาน’”2 

ดงันัน้ การปฏิบตัิอย่างไม่เท่าเทียมกนัระหว่างมนุษยใ์นสงัคมตามแนวคิดมนษุยนิยมจึง
เป็นการกระท าท่ีไม่ดี ท่ีเกิดจากมนุษยใ์นสงัคมไม่ตระหนกัในคุณค่าของเพ่ือนมนุษย ์ ยุวศิลปิน
น าเสนอว่า การท่ีมนุษยไ์ม่ค  านึงถึงความเท่าเทียมกัน  เน่ืองดว้ยมีความแตกต่างดา้นรูปลกัษณ์
ภายนอก หรือขอ้จ ากดับางประการ ท าใหอ้าจอยู่รว่มกนัในสงัคมอยา่งมีความสขุ  นวนิยายท่ีแสดง
แนวคิดเรื่องความเท่าเทียมกันของมนุษยใ์นสังคมมีทัง้หมด 3 เรื่อง ไดแ้ก่  ตุ๊กตาไล่ฝน  ราตรี 
และ ยุคสมัยแห่งความสิน้หวัง ดงันี ้

ในเรื่อง ตุ๊กตาไล่ฝน  “ไหม” เป็นเด็กก าพรา้ท่ีถูกพ่อแม่ทิง้ตัง้แต่ก าเนิดเน่ืองจากเป็น
โปลิโอท่ีขาขา้งซา้ย  ชีวิตของไหมไมเ่ป็นท่ีตอ้งการของใคร ๆ นบัแตน่ัน้มา  ดงันี ้
  

“เร็ว ๆ หน่อย  เอาทิง้ไว้ตรงน้ันแหละ  อยากเลีย้งมันนักหรือไง” 
เร็วเท่ากับค าพูด  หญิงคนนัน้ย่อตัวลงตรงตน้ลั่นทมตน้เล็ก ๆ ซึ่งก าลงัออกดอก  

กลิน่หอมรวยรนิไปตามสายลมอยา่งไมรู่จ้กัหมดสิน้...   

                                                           
1 “Humanism proceeds from an assumption that man is on his own and this life is all 

and an assumption of responsibility for one’s own life and for the life of mankind” Blackham, 
H. J. (1968). Humanism. p. 13 
 2 สทิธ์ิ  บตุรอินทร.์ (2532). มนษุยนยิม. หนา้ 5 
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...หญิงชายคู่นัน้หายไปในทนัทีที่แสงจา้ของฟ้าแลบสาดกวา้ง  คงไวแ้ต่ทารกผูน้่า

สงสารใตต้น้ลั่นทมซึง่ก าลงัรอคอยน า้ฝนจากเมฆมืดเบือ้งบน1 

 
นอกจากไหมจะถูกพ่อแม่ทิง้เพราะความพิการ  ความพิการยงัเป็นสิ่งท่ีท าใหค้นรอบขา้ง

รงัเกียจ  ท าใหไ้หมไมมี่เพ่ือน ดงันี ้
  
ที่นั่นฉนัไมม่ีเพื่อน  เด็กพิการอยา่งฉนัไมม่ีใครอยากเป็นเพื่อนดว้ย  ฉนัคิดอย่างนัน้

เสมอ  เพราะเด็กคนอื่น ๆ มกัท าใหค้ิด  จากสายตาที่มองมา  จากค าพดูที่กระทบกระเทียบ

หรอืกระทั่งนินทาลบัหลงั  จากทา่ทีท่ีพยายามเลีย่ง ๆ เวลาเดินผา่น2 

 
ฉันถูกล้อเลียนเร่ืองท่าเดินเป็นประจ า  ถึงจะโกรธอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ต่อว่า

ต่อขานออกไป  ฉันบอกให้ตัวเองเดินหนีเสมอ  หนีมานั่งอยู่ใตต้น้หกูวางตน้สงูตน้เดิม
จนกว่าพักเที่ยงหมดลง  ซึ่งฉันมักจะแหงนหนา้มองดูใบหูกวางปลิดขัว้ร่วงเควง้ลงสู่พืน้  
หรือไม่ก็เอาไมเ้ขี่ยดินราวกับมีหีบสมบัติกลบซ่อนอยู่ขา้งใต ้ ขณะที่เด็กคนอื่น ๆ ก าลัง
เล่นอย่างสนุกสนานในสนามเด็กเล่นไม่ไกล  บางคร้ังฉันรู้สึกอิจฉาเสียงแห่ง
ความสุขอันเกิดจากการหยอกล้อกันน่ัน  บางคร้ังฉันก็รู้สึกไม่ชอบใจ  เพราะฉันต้อง

มาน่ังอยูอ่ยา่งโดดเดี่ยว3 

 

นอกจากความพิการจะท าใหค้นรอบขา้งรงัเกียจไหมแลว้  แจงเพ่ือนรว่มหอ้งยงัรงัแกไหม
เพราะเห็นวา่ไหมเป็นผูพ้ิการ ดงันี ้

 
“จะไปไหนอีเป๋”  เสยีงแจงตามหลงัฉนัมา … 
 …พลันฉันสะดุดขาตัวเองจนล้มฟุบลง  ทั้งจุกและเจ็บ  แต่เจ็บใจเสีย

มากกว่า  เสียงแจงหัวเราะห่างออกไป  เป็นเสียงแห่งความสาสมใจที่ได้กลั่นแกล้ง

เด็กพิการซ่ึงไม่ยอมสู้ 4 

 

                                                           

 1 ศกัดา  สาแกว้. (2551). ตุ๊กตาไล่ฝน. หนา้ 201 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 36-37 
 3 แหล่งเดมิ. หนา้ 37 
 4 แหล่งเดมิ. หนา้ 103 
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ไหมมีความทกุขเ์พราะไม่ไดร้บัการยอมรบัจากครอบครวัและเพ่ือนท่ีโรงเรียน โดยย า้ถึง
ความแตกตา่งดว้ยค าว่า “อีเป๋” ซึ่งเป็นค าเรียกท่ีแสดงถึงความรงัเกียจ  นบัว่าคนรอบขา้งในสงัคม
ปฏิบตัิกบัไหมอยา่งไมเ่ทา่เทียม ส่งผลใหไ้หมรูส้กึแปลกแยกและโดดเด่ียว  ยวุศิลปินสรา้งตวัละคร 
“ไหม” เพ่ือเนน้ย า้ถึงผลเสียจากการท่ีมนุษยใ์นสงัคมปฏิบตัิกับมนุษยท่ี์มีความแตกต่างอย่างไม่
เทา่เทียม  น าไปสูก่ารรว่มกนัตระหนกัถึงการกระท าท่ีไม่ดีท่ีไมค่วรเกิดขึน้ในสงัคม 

ในเรื่อง ราตรี  “ราตรี” เป็นเด็กหญิงชายขอบในชนบทอีสาน  คนในพืน้ท่ีไม่คุน้ชินกับ
ภาพของเด็กหญิงลูกครึ่งแอฟริกัน - ไทย  เพ่ือน ๆ ท่ีโรงเรียนเห็นรูปลกัษณท่ี์แตกนัน้ จึงน ามาพูด
ลอ้เลียน โดยเฉพาะสมเกียรต ิเดก็ชายรว่มหอ้งเรียน ดงันี ้ 
 

“ขอการบ้านลอกหน่อย -- ด า -- แห้ง -- หย็อง”  ใช้เสียงดังในการพูด      
สามค าท้ายพูดเน้นทีละค า 

-- ด า -- แหง้ -- หย็อง ทา้ยประโยคหมายถึงฉนั1  

 

การท่ีราตรีถกูลอ้เลียนเรื่องรูปลกัษณภ์ายนอก  ไดแ้ก่ รูปรา่ง สีผิว และเสน้ผม  แสดงถึง
เพ่ือนมนษุยใ์นสงัคมไม่ยอมรบัความแตกตา่งดา้นเชือ้ชาตขิองราตรี และใชรู้ปลกัษณภ์ายนอกเป็น
สิ่งชีว้ดัคณุคา่ของความเป็นมนษุย ์โดยไมค่  านงึถึงความดีงามและคณุคา่ของเพ่ือนมนษุยใ์นสงัคม   

สมเกียรติและเพ่ือนไม่เห็น “ป้ารกั” ว่ามีคณุคา่ความเป็นมนษุยเ์ท่าเทียมกบัผูอ่ื้นเช่นกัน  
เน่ืองจากป้ารกัมีปัญหาทางจิตเพราะทุกขใ์จท่ีสูญเสียบุตรสาวในอดีต  ปัญหาทางจิตซึ่งท าให ้     
ป้ารักมีพฤติกรรมแตกต่างจากคนอ่ืน  เป็นสิ่งท่ีสมเกียรติและกลุ่มเพ่ือนใช้เป็นเหตุผลเพ่ือ         
กลั่นแกลง้ปา้รกั ดงัเหตกุารณท่ี์ปา้รกัถกูสมเกียรตแิละเพ่ือนปาลกูมะยมใส ่ดงันี  ้

 
ฉนัวิ่งมายืนกางแขนขวางบงัปา้รกัไว ้ “อยา่ท าอยา่งนีน้ะ” 
“คนบ้าไม่เจ็บหรอกโว้ย”  กองพลพูดด้วยเสียงสูง 
“คนบ้าไม่มีหัวใจ”  วิชาท าหน้ายยีวน 

“คนบ้าหัวใจเป็นก้อนหิน”  เทิดศักดิ์ว่า  “ไม่เห็นจะหนีไปไหนเลย”2 

 
สมเกียรติและกลุ่มเพ่ือนใชค้  าว่า “คนบา้” เรียกป้ารกั แสดงถึงการรงัเกียจในความผิด

ปกตทิางจิตของปา้รกั  ราตรีท่ีใหก้ารชว่ยเหลือปา้รกั จงึยิ่งถกูสมเกียรตแิละเพ่ือนลอ้เลียนมากขึน้ 

                                                           

 1 ศกัดา สาแกว้. (2552). ราตร.ี หนา้ 21 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 103 
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“นิโกรแมห่ายไป วนัหนึง่สมใจไดเ้จอแม่ 
นิโกรรูส้กึแย ่เพราะแมน่ัน้คือคนบา้ 
ร  า ร  า ร  า ร  า กร  าแดด กร าฝนก็ยงัร  า 

ด า ด า ด า ด า มีเวรมีกรรมมีแมบ่า้”1 
 

การท่ีราตรีกับป้ารกัแตกต่างจากคนในสงัคม  ท าใหท้ัง้สองถูกมองว่าไม่มีคุณค่าความ
เป็นมนษุยเ์ทา่เทียมกบัผูอ่ื้น  ดงัท่ีราตรีไดศ้กึษาการแบง่แยกเชือ้ชาตขิองแอฟรกิาใตใ้นอดีต ดงันี ้

 
ในสมยัอดีตประเทศแอฟริกาใต ้ มีการแบ่งแยกและขดัแยง้ระหว่างคนผิวด าและ   

ผิวขาว 
ปัญหาการเหยยีดสีผิวรุนแรงขึน้เร่ือย ๆ  คนด าถกูจ ากัดสิทธิเสรีภาพให้อยู่

แต่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลความเจริญ ไม่สามารถท ากิจกรรมหรือใช้สาธารณูปโภค
ร่วมกับคนขาวได้ สร้างความไม่พอใจให้กับคนผิวด าอยา่งมาก จนเกิดการะปะทะกัน
บ่อยคร้ัง 

น่ันคืออดีตของแอฟริกาใต้ ซ่ึงปัจจุบันปัญหาการแบ่งแยกสีผิวได้หมดลง

แล้ว  แต่ส าหรับฉัน อดีตและปัจจุบันที่หมู่บ้านและโรงเรียน ฉันถกูแบ่งแยก2 

 

ความรูเ้รื่องชนผิวด า ท าใหร้าตรีเห็นการแบ่งแยกมนุษยเ์พียงเพราะความแตกต่างดา้น  
เชือ้ชาติ  ท่ีน าไปสู่การเหยียดหยามมนุษยด์ว้ยกัน สังคมจึงไม่อาจจะพัฒนาให้มนุษยไ์ดอ้ย่าง
พรอ้มเพรียงกนั  จากความแตกตา่งของราตรีท่ีมกัท าใหรู้ส้กึแตกแยก  ราตรีจงึเขา้ใจความแตกตา่ง
ของปา้รกั และมองปา้รกัอยา่งเทา่เทียมกบัคนในสงัคม ดงันี ้

 
มีคนบอกว่าป้ารกัเป็นบา้  ฉันไม่เคยคิดอย่างนัน้  ป้ารกัก็เหมือนชาวบา้นทั่วไป 

เพียงแต่มีโลกส่วนตวัที่คนอื่นไม่อาจเขา้ไปเห็นได ้ ถา้ใหน้ึก ในโลกใบนัน้น่าจะมีทุ่งดอกไม ้
ละลานตาไปดว้ยสสีนัของดอกไมบ้านเหมือนเสือ้และกระโปรงที่สวมใส ่ มีเสยีงดนตรบีรรเลง

อยูต่ลอด มีการฟอ้นร าของผูค้น3 

 

ตัวละครท่ีแตกต่างจากคนในสังคมอย่าง “ราตรี” ท่ีเป็นนิโกรและ “ป้ารัก” ท่ีมีความ
ผิดปกติทางจิต แสดงถึงบุคคลท่ีไม่ไดร้บัการยอมรบัจากสังคม เน่ืองมาจากความแตกต่างทาง
                                                           

 1 ศกัดา สาแกว้. (2552). ราตร.ี หนา้ 108 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 123-124 
 3 แหล่งเดมิ. หนา้ 189 
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รา่งกายและจิตใจ การไมไ่ดร้บัการปฏิบตัิอย่างเทา่เทียมท่ีทัง้สองไดร้บั เนน้ย า้ใหเ้ห็นถึงคณุคา่ของ
มนษุยเ์กิดจากจิตใจท่ีดีงาม เพราะแมท้ัง้สองจะมีความแตกตา่งจากผูอ่ื้นในสงัคม แตย่งัคงมีความ
เมตตาในเพ่ือนมนุษย ์ การใหค้วามเท่าเทียมกนัในการด ารงอยู่รว่มกนัของมนษุย์ในสงัคม  จึงท า
ใหม้นษุยร์ว่มกนัด ารงศกัดิศ์รีและคณุคา่ของเพ่ือนมนษุยใ์นสงัคม  น าไปสูค่วามสงบสขุของสงัคม  

ในเรื่อง ยุคสมัยแห่งความสิน้หวัง  สงัคมท่ีมีการแบ่งชนชัน้ภายใตร้ะบบทนุนิยมแสดง
แนวคิดเรื่องความเท่าเทียมกนัของมนษุยใ์นสงัคม  ดงัแสดงจากการก าหนดคณุคา่ของมนุษยด์ว้ย
ความแตกตา่งดา้นฐานะการเงิน  ดงัท่ีโจเอล ชายท่ีท าอาชีพสลีปเปอรต์ระหนกัถึงการแบง่ชนชัน้  
 

เมืองนีไ้ม่ไดถ้กูแบ่งเขตเป็น ‘นิวแองโกลลา่ง’ และ ‘นิวแองโกลบน’ อย่างชดัเจนใน
ผงัเมือง หรอือะไรท านองนัน้หรอก มนัเป็นการแบ่งในเชิงนามธรรม มองเห็นไม่ได ้แตช่ดัเจน
หนกัแนน่ เมืองแห่งนี้ถกูแบ่งเป็นสองเขตอยา่งไม่อาจปฏิเสธได้ 

เหนือ‘เราไม่ได้ก าลังหมายถึงนิวแองโกล ’  และนิวแองโกล ‘ใต้’ ในเชิงของ
ทิศทางภมิูศาสตร ์ แต่เราหมายถงึนิวแองโกล ‘สูง’ และนิวแองโกล ‘ต ่า’ ในเชิงสภาพ

สังคม1 
 

สภาพสงัคมท่ีแบง่ออกเป็นชนชัน้สงูและชนชัน้ลา่ง  ท าใหช้นชัน้ลา่งประสบกบัความรูส้ึก
แปลกแยก ต ่าตอ้ย ท่ีไม่อาจมีสิ่งอ านวยความสะดวกดังชนชั้นสูงไดด้ว้ยขอ้แตกต่างทางฐานะ
การเงิน  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจึงน ามาสู่การไม่ค  านึงถึงความเท่าเทียมของศกัดิ์ศรีความ
เป็นมนษุย ์

ชนชั้นสูงในนิวแองโกลใช้ชีวิตอย่างสุขสบายและไดทุ้กสิ่งท่ีปรารถนา  เน่ืองจากเงิน
น าไปสู่อ  านาจในการบญัชาใหช้นชัน้ล่างท่ียากจนยอมท าทกุอย่างตามท่ีตนตอ้งการ  ดงัท่ีโอลิเวอร ์
ชนชัน้สงูพยายามใชอ้ านาจของ “เงนิ” ใหโ้จเอล ชนชัน้ล่างท่ีเป็นสลีปเปอรต์อ้งจ าใจขายสลีปน็อก
ใหต้น ดงันี ้ 
 

“ผมจะใหเ้งินสงูกวา่ที่คณุไดจ้ากรา้นขายการนอน” ...   
“มันไม่เกี่ยวกับเร่ืองเงนิ”  โจเอลตอบ … 
... สลีปเปอรห์ลับตาลง  มันเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาเอง  และเขาก็ไม่

อยากสูญเสียสิ่งนี้  มันเป็นไม่กี่อย่างที่เขายังมีเหลืออยู่  มันช่วยให้เขารักษาความ

เป็นมนุษยเ์อาไว้ได้...2  

                                                           

 1 จิดานนัท ์ เหลอืงเพยีรสมทุ. (2562). ยคุสมยัแห่งความสิน้หวงั. หนา้ 26 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 29 
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แม้โจเอลจะไม่อยากขายสลีปน็อก  แต่ด้วย  “เงิน” ท าให้ต้องจ าใจขายในท่ีสุด  เงิน
นบัเป็นสิ่งท าลายศกัดิศ์รีของมนษุย ์และสรา้งความไม่เท่าเทียมระหวา่งมนษุยใ์นสงัคม  เน่ืองจาก
สรา้งอ านาจในการก าหนดใหค้นอ่ืนยอมกระท าสิ่งตา่ง ๆ โดยปราศจากอิสรเสรีภาพ   

หุ่นยนตเ์ป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีท าใหม้นุษยต์ระหนักถึงเกณฑใ์นการวัดคุณค่าของความเป็น
มนษุย ์แมว้่าหุ่นยนตจ์ะมีสถานะต ่ากว่ามนษุย ์เพราะไม่มีอารมณค์วามรูส้ึก แตโ่จเอล ชายหนุ่มส
ลีปเปอรส์งัเกตถึงความห่วงใยท่ีเมแกน หุ่นยนตห์ญิงรบัใชท่ี้มีต่อโอลิเวอร ์เจา้นายท่ีก าลงัมีความ
ทกุข ์ ซึ่งมนษุยใ์นสงัคมเดียวกนัยากท่ีจะมีได ้ดงันี ้

 
เธอเคยบอกวา่ดนตรขีองเจา้นาย ‘ท าใหเ้ธอเจ็บในอก’  
ทั้งที่เป็นหุ่นยนต์  แต่ก็มีความรูส้ึกต่าง ๆ นานาไหลวนอยู่ในสมองกลน้อย ๆ          

นั่นสนิะ 
พอคิดถึงสงัคมมนษุย ์ สงัคมที่ท าทกุอยา่งไดเ้พื่อเงิน ไมว่่าจะเป็นคนชัน้ต ่าหรือคน

ชัน้สงู  โจเอลก็อดสงสยัไมไ่ดว้่าความรูส้กึที่เมแกนมี อาจจะมีคา่และซบัซอ้นมากกว่าที่พวก

เขามีก็เป็นได้1  

 

ยุวศิลปินสรา้งใหหุ้่นยนตมี์ความรูส้ึกห่วงใยต่อมนุษย ์เพ่ือตัง้ค  าถามถึงเกณฑท่ี์มนุษย์    
ใช้วัดคุณค่าความเป็นมนุษย ์และสรา้ง “ความไม่เท่าเทียมกัน” ระหว่างมนุษย ์ เพ่ือเน้นย า้ว่า 
ฐานะทางการเงินไม่ใช่สิ่งก าหนดคณุคา่ของความเป็นมนุษย ์ ตราบใดท่ีสมาชิกในสงัคมสามารถ
ด ารงความดีงามในจิตใจอนัเป็นธรรมชาติของมนษุย ์ เม่ือนัน้ สมาชิกในสงัคมตา่งมีคณุคา่ความ
เป็นมนษุยเ์ท่าเทียมกนั  ไม่อาจใชค้วามแตกตา่งดา้นฐานะทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งก าหนดชนชัน้และ
ความไมเ่ทา่เทียมกนัของสมาชิกในสงัคมได ้  

ยวุศิลปินน าเสนอแนวคิดเรื่อง ความเท่าเทียมกนัของมนุษยใ์นสงัคม โดยแสดงภาพของ
มนุษยใ์นสงัคมท่ีปฏิบตัิต่อกันอย่างไม่เท่าเทียม  ซึ่งเกิดจากการก าหนดคณุค่าความเป็นมนุษย์   
ของคนใดคนหนึ่งต  ่ากว่าบุคคลอ่ืนในสังคม เน่ืองจากมีความแตกต่าง หรือ ความบกพร่อง         
บางประการท่ีต่างออกไปจากมนุษยส์่วนใหญ่ในสังคม  อีกทัง้มีการใชค้วามแตกต่างทางฐานะ     
มาแบ่งชนชั้นความเป็นมนุษย์ น าไปสู่การท่ีผู้มีสถานภาพสูงกล่าดูถูกเหยียดหยามผู้ท่ีอยู่ใน
สถานภาพต ่ากวา่  สิ่งดงักลา่วแสดงถึงการไมป่ฏิบตัติอ่มนษุยใ์นสงัคมอยา่งเทา่เทียมกนั  สง่ผลให้
มนุษยท่ี์มีความแตกต่าง หรือถูกก าหนดคุณค่าต ่ากว่า ตอ้งด าเนินชีวิตอย่างมีความทุกข ์ นบัว่า

                                                           

 1 จิดานนัท ์ เหลอืงเพยีรสมทุ. (2562). ยคุสมยัแห่งความสิน้หวงั. หนา้ 182-183 
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สังคมท่ีไม่สงบสุขสรา้งความตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของมนุษยใ์นฐานะพลเมืองของสังคม         
ท่ีตอ้งรว่มสรา้งความเทา่เทียมกนัใหเ้กิดขึน้ในสงัคม  เพ่ือสรา้งสนัตสิขุตามแนวคดิมนษุยนิยม 

3.2.2 การต่อสู้เพือ่ความดีงามในสังคม 
การต่อสู้เพ่ือความดีงามในสังคม เป็นสิ่งท่ีมนุษยใ์นสังคมรบัผิดชอบต่อชีวิตของ

สมาชิกในสังคม สิทธ์ิ  บุตรอินทร ์กล่าวเก่ียวกับสังคมมนุษย ์ว่า “จ าเป็นตอ้งไดร้บัการปรบัปรุง
แกไ้ขและควบคุมใหเ้ป็นไปตามทิศทางแห่งความพอเหมาะพอดี” 1การต่อสู้เพ่ือความดีงามใน
สงัคมจึงเป็นความตอ้งการท่ีสมาชิกในสงัคมจะรว่มพฒันาและสรา้งสรรคส์งัคม  อนัเป็นจิตส านึก
ของมนุษยใ์นฐานะพลเมืองของสงัคม  ยุวศิลปินเสนอภาพของมนุษยท่ี์ตอ่สู้เพ่ือสรา้งความดีงาม
และสันติสุขให้เกิดในสังคม แนวคิดดงักล่าวปรากฏในนวนิยาย 3 เรื่อง ไดแ้ก่   คืนฝันวันต่อสู้  
เดก็หญิงดอกไม้เดก็ชายดวงดาว และยุคสมัยแห่งความสิน้หวัง ดงันี ้

ในเรื่อง คืนฝันวันต่อสู้  “พีร์” นักศึกษาหนุ่มท่ีก าลังศึกษากฎหมายชั้นปีท่ี 1 แสดง
แนวคิดเรื่องความเทา่เทียมกนัของมนษุยใ์นสงัคม  จากการท่ีพีรม์กัฝันประหลาดวา่ตนเขา้ไปอยูใ่น
เหตกุารณ ์6 ตลุาคม 2519 ระหวา่งการชมุนมุของนกัศกึษาเพ่ือเรียกรอ้งประชาธิปไตยจากสถาบนั
การเมือง  พีรจ์ึงสนใจท่ีจะศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของประวตัศิาสตร ์จนกระทั่งเขา้รว่มกบัชมรม
อิสระ และมีส่วนรว่มในการเขียนบทกวีท่ีแสดงถึงอดุมการณใ์นการตอ่สูเ้พ่ือความดีงามของสงัคม 
ดงันี ้

 
“มนัยิงเรา  ใหม้นัยิง  ยิงเขา้ใส ่
มนัสะใจ  ใหส้ะใจ  อยา่ไปหงอ 
มนัเขน่ฆา่  ใหม้นัฆา่  ฆา่ใหพ้อ 
ปืนมนัจ่อ  เรามือเปลา่ อยา่เศรา้ใจ 
เพราะเพียงแค่  ลมหายใจ  ที่หยุดสิน้ 
อุดมการณ ์ ยงัโบยบิน  สู่ฟ้าใหม่ 
กี่ร้อยฟ้า  หม่ืนฝน  คนสิน้ไป 

ยงัเลือดใหม่  มาสืบต่อ  เจตนา...”2 

 
บทกวีขา้งตน้แสดงถึงบทบาทหนา้ท่ีของนักศึกษาในการเป็นผูสื้บทอดอุดมการณต์่อสู้

เพ่ือความดีงามในสังคมในทุกยุคสมัย ดังปรากฏค าว่า “สู่ฟ้าใหม่” แสดงถึงนักศึกษาท่ีเป็น     

                                                           

 1 สทิธ์ิ  บตุรอินทร.์ (2532). มนษุยนยิม. หนา้ 4 
 2 อรุณวนา  สนิกะวาที. (2549). คนืฝันวนัต่อสู.้ หนา้ 38 
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“เลือดใหม่” หรือคนรุ่นใหม่ของสังคมพรอ้มท่ีจะพัฒนาสังคมอย่างไม่เกรงอันตราย ดังท่ีพีร ์          
ตัง้ค  าถามถึงสาเหตท่ีุกลุม่ผูมี้อ  านาจทางการเมืองท ารา้ยนกัศกึษาท่ีมาชมุนมุ ดงันี  ้
 

 “เมื่อกีเ้ราเห็นกบัตาเลย ไอนุ้น่มนัถกูพวกเด็กที่ไหนไมรู่รุ้มเขา้กระชากผม  พวกเรา     
พยายามบอกแลว้ว่ามนัไม่ใช่นกัศึกษา เราแค่เขา้มาฟังเขาเฉย ๆ แต่มนัไม่เช่ือ มนัตบไอนุ้่น
จนแวน่กระเด็นออกไปจากหนา้ บอกวา่หนา้อย่างนีน้กัศึกษาแน่ ๆ แลว้มนัก็ท าทา่จะกระทืบ
เอา ถา้ไมเ่พราะไอโ้ชคไปช่วยซะก่อน มนัคงถกูไอพ้วกนัน้กระทืบตายแลว้แน ่ๆ  อยากรูจ้รงิ ๆ 
วา่เราไปท าอะไรใหพ้วกมนันกัหนา ไอพ้วกอนัธพาลสารเลว” 

เธอพร ่าระบายออกมาทัง้น า้ตา 
ผู้หญิงคนที่พันแผลให้พีรน่ั์งน่ิง แต่น ้าตาคลอ 

พีรไ์ม่เข้าใจ ใครกันหรือที่เกลียดนักศึกษา แล้วท าไมต้องเกลียด1 

 

การท่ีนกัศกึษาถกูท ารา้ยจากการรวมกลุ่มเพ่ือเรียกรอ้งอ านาจทางประชาธิปไตย  แสดง
ถึงคุณค่าของมนุษย ์อันเกิดจากการมีอุดมการณ์ต่อสู้เพ่ือความดีงามในสังคมในทุกยุคสมัย        
ดงัภาษิตจีนท่ีพีรก์ลา่วถึง ดงันี ้
 

มีภาษิตของจีนอยูบ่ทหนึง่ 
“ขอให้คุณได้มีชีวิตอยูใ่นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง” 
 ...แม้ศัตรูเราจะไม่ได้ถือปืนอีกแล้วแต่เปลี่ยนมาโปรยเงินแทนก็ตามที... 

เราก็ยังคงต้องต่อสู้กันอยู่ดี  ตราบใดที่มนุษยย์ังมีความต้องการ กระหายในอ านาจ  
หวังกับลาภยศชื่อเสียง  ไขว่คว้ากันไม่มีที่สิ้นสุดทั้งฝ่ายธรรมะและอธรรม  เอา
ผลประโยชนต์ัวเองและพวกพ้องเป็นที่ตั้ง  ตราบน้ัน เหตุการณท์ี่ปะทุมาจากความ
ขัดแย้งก็เกิดขึน้ได้ไม่รู้จบ  และคนอย่างภพ  ใบบัว  บุษ  ไอ้กอลฟ์ หรือแม้แต่ไอ้พี่

โตมรน่ันก็คงจะลุกขึน้มา... ล้มหายตายจาก...หมุนเวียนกันไปไม่สิน้สุด2 
 

การท่ีพีรป์ระสงคท่ี์จะ “อยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลีย่นแปลง” แสดงถึงบทบาทของมนษุย์
ในฐานะพลเมืองของสงัคมท่ีพรอ้มยืนหยดัรว่มตอ่สูเ้พ่ือเปล่ียนแปลงสงัคมใหเ้กิดความดีงาม  การ
ท่ีพีรไ์ดเ้รียนรูเ้หตกุารณใ์นอดีตผา่นความฝัน  ท าใหพี้รเ์กิดอดุมการณแ์ละเช่ือว่าในทกุยคุสมยัจะมี
คนรุ่นใหม่ในสังคมท่ีพรอ้มจะต่อสูก้ับความไม่ถูกตอ้งชอบธรรม  แสดงถึงคนรุ่นใหม่เป็นผูด้  ารง

                                                           

 1 อรุณวนา  สนิกะวาที. (2549). คนืฝันวนัต่อสู.้ หนา้ 63 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 78 
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คุณค่าความเป็นมนุษยท่ี์ยอมสละตนเพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปรบัปรุงเปล่ียนแปลงสังคม
ในทางท่ีดีขึน้ 

ในเรื่อง เด็กหญิงดอกไม้ เด็กชายดวงดาว  “ลุงภูเขา” ภารโรงของโรงเรียน กลา้ท่ีจะ
ตอ่สูเ้พ่ือความดีงามในสงัคม  จากเหตกุารณ์ท่ีเห็นว่าโข่งรงัแกแตม้ จึงรว่มยืนยนัในความบริสุทธ์ิ
ของแตม้ว่าไม่ไดเ้ป็นผูก้่อการทะเลาะวิวาท  แมผู้มี้อ  านาจโรงเรียนจะตดัสินว่าแตม้ผิดและตอ้งถกู
ลงโทษ เพ่ือให้โข่งซึ่งเป็นลูกของครูฝ่ายปกครองพ้นผิด  แต่ลุงภูเขายึดมั่นในความถูกตอ้งและ          
ไมห่วั่นเกรงอ านาจของผูอ้  านวยการ แมจ้ะตอ้งถกูไลอ่อกจากการเป็นภารโรง ดงันี ้
 

“จ าไวน้ะแตม้” ลงุภูเขาพูด “ไม่ว่าจะมีใครฟังเราหรือไม่ฟังเราอย่างไร เราก็
ต้องพูดความจริง  ความจริงมันจะท าให้เราภูมิใจ  ความจริงมันจะท าให้เราเป็น

ผู้ใหญ่ ความจริงมันจะท าให้เราเข้มแข็ง”1 
 
การยึดมั่นในความจริงของลุงภูเขาน าไปสู่ความเข้มแข็งและไม่กลัวเกรงอ านาจของ

ผูก้ระท าผิด  การต่อสูเ้พ่ือคงไวซ้ึ่งความถูกตอ้งจึงสามารถช่วยแตม้ใหพ้น้จากการถูกใส่รา้ย  เม่ือ
มนุษยต์่อสูโ้ดยยึดมั่นใน “ความจริง” ท าใหม้นษุยด์  ารงคณุค่าของตนในฐานะพลเมืองของสงัคม    
ท่ีเป็นสว่นหนึ่งในการคงความดีงามไวใ้นสงัคม 

“ครูฟ้าใส” ต่อสูเ้พ่ือความดีงามในสงัคม จากการกลา้เผชิญหนา้กับความอยุติธรรม ใน
ครัง้ท่ีแตม้ถูกโข่งและกลุ่มเพ่ือนรงัแกแต่ถูกใส่รา้ยว่าเป็นผูก้่อเรื่องทะเลาะวิวาท  ครูฟ้าใสไม่ เห็น
ดว้ยท่ีโขง่จะไดร้บัการปกปอ้งจากครูฝ่ายปกครองและผูอ้  านวยการ  

 
 “อยา่งไรเด็กชายพทุธชาดก็ไมผิ่ด” ครูย า้ “ดิฉนัรูว้า่เด็กแตล่ะคนเป็นอยา่งไร ความ

เป็นครูสอนใหด้ิฉนัเรยีนรูเ้ด็ก  ถา้เหตกุารณน์ีเ้ด็กชายพทุธชาดผิด ดิฉนัก็จะขอลาออก”2 
 

ครูฟ้าใสยืนหยดัในความถกูตอ้ง โดยกลา้สญูเสียผลประโยชนด์ว้ยการลาออกหากมีการ
ตดัสินอย่างไม่เป็นธรรม แสดงถึงคณุลกัษณะท่ีดีเฉพาะบุคคล อนัเป็นธรรมชาติของมนษุยท่ี์มีต่อ 
ผูอ้ยูร่ว่มสงัคมเดียวกนั  ซึ่งพรอ้มจะตอ่ตา้นการกระท าผิดเพ่ือด ารงความดีงามในสงัคม 

ในเรื่อง ยุคสมัยแห่งความสิน้หวัง  “สแกนเลน” ชายชราตอ่สูเ้พ่ือความดีงามในสงัคม   
โดยการประมูลหุ่นยนตช์  ารุดทุกตวั เพ่ือปกปอ้งไม่ใหหุ้่นยนตถ์กูกระท าอย่างไรศี้ลธรรม  แมว้่าจะ
                                                           

 1 มิ่งมนสัชน  จงัหาร. (2555). เดก็หญิงดอกไม ้เดก็ชายดวงดาว. หนา้ 128-129 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 166 
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ถูกคนในสังคมครหาว่าน าหุ่นยนตไ์ปเป็นวัตถุทางเพศ  โอลิเวอรไ์ด้ทราบจุดมุ่งหมายของการ
กระท าจากการสอบถามสแกนแลน ดงันี ้
  

“คณุจะพยายามท าสิง่ที่ดีท าไมครบั  ถา้หากโลกเราไมม่ีความหวงัเหลอืแลว้” 
ชายชรายืนนิ่งอยู่ตรงหนา้เกา้อี ้เขามองหนา้สลปีเปอร ์ “แลว้จะใหฉ้นัท ายงัไงไดล้ะ่ 

นอนนิ่งอยูใ่นความระทมงัน้ร ึโลกไม่เหลือความหวังแล้ว แต่ฉันยงัพอท าอะไรบางอยา่ง
ได้ ดังน้ันฉันจะใช้ก าลังของตัวเองต่อเทียนเล่มสุดท้ายให้ส่องสว่างยาวนานที่สุด 

จนกว่าฉันจะตาย”1 

 

การท่ีสแกนแลนพยายามจะชนะการประมลูหุ่นยนตส์าวใชท้กุตวัเพ่ือด ารงไวซ้ึ่งศีลธรรม
ในจิตใจมนุษย ์แสดงถึงสมาชิกในสงัคมร่วมต่อสูเ้พ่ือความดีงามของสงัคม  เช่นเดียวกับโจเอลท่ี
สนบัสนนุใหโ้อลิเวอรร์ว่มเป็นสว่นหนึ่งในการหยดุวงจรธุรกิจสลีปน็อกและหยดุการประมลูหุน่ยนต ์

  
“คณุคิดจะสง่ผมไปท าอะไรหรอืโจเอล เปลีย่นแปลงโลกใบนีห้รอื คนอยา่งผมคิดท า

อะไรไม่ไดห้รอก  แต่ถา้คุณคิดออกว่าควรท าอะไร คุณควรจะบอกผม...”  คุณชายเอ่ยชา้ ๆ  
“ผมจะสนบัสนนุคณุ”… 

... “อยา่งแรก คุณควรจะเลิกยา และอีกอย่างก็...พาเมแกนกลับบ้าน ถ้าคุณ

แน่ใจว่าเลีย้งเธอไหวน่ะนะ”2 

 
แมว้่าโอลิเวอรก์บัโจเอลจะไม่สามารถลม้ลา้งธุรกิจสลีปน็อกและการประมูลหุ่นยนตใ์น

ตลาดมืด  แตโ่จเอลมุ่งมั่นท่ีจะเปล่ียนแปลงสงัคม โดยเริ่มจากการกระท าของตนเองและสนบัสนนุ
คนรอบขา้ง  ความตัง้ใจท่ีจะเปล่ียนแปลงสงัคมในทางท่ีดีขึน้นีน้บัเป็นบทบาทหนา้ท่ีของมนุษยใ์น
ฐานะพลเมืองของสงัคม ท่ีตอ้งการรว่มเป็นสว่นหนึ่งในการสรา้งความดีงามใหเ้กิดขึน้ในสงัคม 

ตัวละครได้แสดงพฤติกรรมท่ีน าเสนอแนวคิดเรื่อง การต่อสู้เพ่ือความดีงามในสังคม      
โดยตวัละครด ารงรกัษาความดีงามของเพ่ือนมนษุยแ์ละสงัคม  และแสดงความคดิเห็นท่ีขดัแยง้ตอ่
ความไม่ชอบธรรมท่ีเกิดขึน้ในสังคม  พรอ้มท่ีจะสละผลประโยชนส์่วนตนเพ่ือด ารงรกัษาความ       
ดีงามและพฒันาสงัคมตอ่ไป  แสดงถึงมนษุยเ์ป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการรว่มตอ่สูเ้พ่ือความดีงาม
ในสงัคม อนัเป็นคณุคา่ของมนษุยต์ามแนวคดิมนษุยนิยม  

                                                           

 1 จิดานนัท ์ เหลอืงเพยีรสมทุ. (2562). ยคุสมยัแห่งความสิน้หวงั. หนา้ 248-249 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 2561-2562 
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3.2.3 การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาต ิ 
ทรพัยากรธรรมชาติเป็นสิ่งท่ีอยู่คู่กับสังคมมนุษย ์ การแสวงหาผลประโยชนจ์าก

ทรพัยากรธรรมชาติโดยไม่ค  านึงถึงผลเสียท่ีเกิดขึน้เป็นการท าลายสิ่งแวดลอ้ม ท าใหส้มาชิกอ่ืน     
ในสังคมไม่อาจใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันได้  สิทธ์ิ  บุตรอินทร ์ กล่าวถึง
ธรรมชาติกับมนุษยใ์นสงัคมตามแนวคิดมนุษยนิยมไวว้่า “เราต่างก็เป็นชาติพนัธุ์มนุษย์เดียวกัน  
อาศยัทรพัยากรธรรมชาติหล่อเลีย้งชีวิตอยู่บนโลกทีไ่ม่มีใครไดเ้คยมาสรา้งไวเ้อง  และจึงไม่มีใคร
มาบงัอาจถอืสทิธิอ์วดเป็นเจา้ของครอบครองเอาไวเ้พยีงผูเ้ดียว”1  แสดงใหเ้ห็นวา่ สงัคมมนษุยต์า่ง
ด ารงอยู่ท่ามกลางทรัพยากรธรรมชาติ และไม่มีใครเป็นเจ้าของทรพัยากรธรรมชาติเหล่านั้น      
ยวุศลิปินแสดงแนวคิดเรื่องการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตวิ่า มนษุยต์อ้งรูจ้กัแสวงหาผลประโยชน์
จากธรรมชาติโดยไม่ท าลาย  เพ่ือให้ธรรมชาติด  ารงอยู่คู่สังคมมนุษย ์สรา้งประโยชนใ์ห้มนุษย์
ต่อไป ดังปรากฏในนวนิยาย 2 เรื่อง ได้แก่  ตะลุยแดนหิมพานต์  และ เด็กหญิงดอกไม้ 
เดก็ชายดวงดาว  

ในเรื่อง ตะลุยแดนหิมพานต ์ “นอ้ยหน่า” กบั “นอ้ยโหน่ง” เด็กสองพี่นอ้งพยายามท่ีจะ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติดว้ยการช่วยเหลือสตัวป่์าหิมพานตจ์ากการไล่ล่าของนายทุนท่ีเขา้ไป
บุกรุกและจับสัตวป่์า  ทุกคนร่วมต่อสู่กับ “พายัพ” นายทุนท่ีพยายามสรา้งป่าหิมพานตใ์ห้เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียว  และท าธุรกิจเพ่ือหาแหลง่เงินทนุเพิ่มโดยการจบัสตัวป่์าหิมพานต ์และใชป่้าเป็น
สถานท่ีท าธุรกิจคา้ยาเสพตดิ  โดยไมค่  านงึถึงผลกระทบท่ีเกิดแก่ระบบนิเวศน ์ดงันี ้

 

“ลงมือได!้”  งาไซออกค าสั่งพรอ้มปืนยาสลบท่ีถกูเหน่ียวไกขึน้พรอ้มกนั 
“ปังๆๆๆ”  ลกูดอกอาบยาสลบนบัสิบดอกถกูยิงเขา้ใสฝ่งูสตัวปี์กผูน้่าสงสาร  เสียง

กรดีรอ้งดงัระงมไปทั่วผืนป่า มนัแหลมสงูโหยหวนบาดลกึลงไปในจิตใจของหมูม่วลสรรพชีวิต
อื่น ๆ ท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบบรเิวณ 

ทวา่... กลบัไรซ้ึง่ความหมายใดใดตอ่คณะลา่สตัวก์ลุ่มนี ้… 
...“พวกนายท าไดด้ีมาก  ดีจรงิ ๆ”  พายพัพดูดว้ยน า้เสียงกลัว้หวัเราะ พลางเหลยีว

มองกรงขงัสตัวข์นาดใหญ่ทัง้หา้ที่อดัแนน่ไปดว้ยเหยื่อผูเ้คราะหร์า้ย2 

 

การตักตวงผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของพายัพ  เป็นการกระท าท่ีมุ่ง
ประโยชนส์่วนตน โดยไมค่  านงึถึงความเสียหายท่ีเกิดแก่ธรรมชาต ิตรงขา้มกบัแนวคดิมนษุยนิยมท่ี

                                                           

 1 สทิธ์ิ  บตุรอินทร.์ (2532). มนษุยนยิม. หนา้ 5 
 2 สริกิาญจน ์ ศภุเลศิภรณ.์ (2547). ตะลยุแดนหมิพานต.์ หนา้ 9-10   
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เนน้ย า้การหาผลประโยชนจ์ากธรรมชาติแต่ไม่ท าลาย อย่างไรก็ตาม นอ้ยหน่ากับนอ้ยโหน่งได้
ชว่ยเหลือเหลา่สตัวป่์าหิมพานตใ์หร้อดพน้จากกลุม่ของพายพัท่ีคิดรา้ย  ดงันี  ้

 
“ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า มนุษยอ์ยา่งพวกท่านจะยงัมีคุณธรรมที่สูงส่งเช่นนี้

อยู”่  กินนรเฒา่ร าพึง 
“มนุษยย์ังมีอะไรอีกมากมายที่พวกคุณไม่รู้ พวกเราไม่ได้เลวร้ายไปเสีย    

ทุกคนหรอกครับ”  สารวัตรกล่าว 
“เป็นครัง้แรกที่ขา้จะเช่ือในสิ่งที่มนษุยก์ลา่ว”  กินนรเฒ่าพดู  และนั่นก็เป็นครัง้แรก

ทีช่ายชรากม้หวัใหแ้ก่มนษุย.์..เผา่พนัธุท์ี่เขาเคยรงัเกียจ1 

 

การท่ีนอ้ยหน่ากับนอ้ยโหน่งช่วยเหลือสตัวป่์า  แสดงถึง “คณุธรรม” ของมนุษยใ์นสงัคม   
ท่ีมีต่อสตัว ์ อนัเป็นความความดีงามของมนุษยต์ามบทบาทของสมาชิกในสงัคมท่ีพรอ้มจะร่วม
อนรุกัษธ์รรมชาตใิหด้  ารงอยูต่อ่ไปตามแนวคิดมนษุยนิยม 

ในเรื่อง เด็กหญิงดอกไม้ เด็กชายดวงดาว  “ลงุภูเขา” ภารโรงของโรงเรียนท่ีสนิทสนม
กับแตม้และตาลเห็นความส าคญัของทรพัยากรธรรมชาติ  แตม้สังเกตว่าลุงภูเขาช่ืนชอบดอกไม ้
เพราะดอกไมท้ าใหล้งุมีความรูส้กึวา่ตนไดใ้กลช้ิดกบัภรรยาท่ีตายจากไป ดงันี ้
 

แตม้รูว้่าป้าสายน า้ไม่ไดอ้ยู่กับลงุภูเขาแลว้  ลงุภูเขาไม่มีลกู  ทุกความรกัของลุง
ภเูขาจึงมีแตด่อกไม ้

ลงุภเูขารกัดอกไม ้ ลงุบอกวา่ดอกไมเ้ปรยีบเหมือนตวัแทนของปา้สายน า้2 

 

ลุงภูเขาใช้ความสวยงามของดอกไมบ้  าบดัความเศรา้จากการสูญเสียป้าสายน า้ผูเ้ป็น
ภรรยา  แสดงถึงธรรมชาตมีิความส าคญัในการชว่ยเยียวยาสภาพจิตใจของมนษุยใ์หค้ลายทกุขไ์ด ้ 
นอกจากนี ้ ลุงภูเขายงัท าใหแ้ตม้กับตาลเห็นถึงประโยชนแ์ละความส าคญัของธรรมชาติ  พรอ้ม
เสนอแนะแนวทางในการอนรุกัษ ์
 

“ตน้ไมใ้หป้ระโยชนแ์ก่เรามากเลยนะ”  ลงุว่า  “มนัท าใหร้ม่รื่น อากาศเย็น อีกทัง้
เวลาที่ไดม้อง ไดเ้ดินเล่นในสวนดอกไม ้ก็ท าใหห้ายจากการวิตกกังวลคิดเรื่องราวต่าง ๆ  
เวลาที่ลงุไม่สบายใจ ลงุก็จะชอบมาเดินดูดอกไม ้ตน้ไม ้ธรรมชาติช่วยท าใหเ้รามีความสขุ ”

                                                           

 1 สริกิาญจน ์ ศภุเลศิภรณ.์ (2547). ตะลยุแดนหมิพานต.์ หนา้ 66 
 2 มิ่งมนสัชน  จงัหาร. (2555). เดก็หญิงดอกไม ้เดก็ชายดวงดาว. หนา้ 56-57 
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“แต้ม ต้นไม้จะงามได้ต้องผ่านการดูแลเอาใจใส่ ไม่ใช่แค่ปลูกแล้วก็รดน ้า และมันจะ
เจริญเติบโตมีดอกมีผลนะ  เราตอ้งตามใส่ปุ๋ ย คอยเด็ดใบด า ๆ ทิง้ ทัง้ตอ้งพรวนดิน ดูว่ามี
ศตัรูพืชหรือเปล่า  ถา้ตน้ไมด้อกไมช้อบฟังเพลง แตม้ก็ตอ้งรอ้งเพลงใหเ้ขาฟัง  ดดูว้ยว่าเขา
อยากไดอ้ะไร ตอ้งการอะไร  แมว้า่เขาจะพดูไมไ่ด ้ แต่เราก็ตอ้งรูจ้ากการสงัเกต จากการเฝา้
มอง ตน้ไมเ้ขามีชีวิตจิตใจ  เราปลกูเขาแลว้เราก็ตอ้งดแูลเขาดว้ย  ถา้ดแูลตน้ไมส้กัตน้ไม่ได ้

ก็คงไมส่ามารถดแูลใครได”้1 

  
 ลงุภูเขาชีใ้หแ้ตม้เห็นความส าคญัของธรรมชาติ  เน่ืองจากธรรมชาติมีคณุประโยชนต์่อ

มนษุย ์ แสดงถึงลงุภูเขาเป็นพลเมืองของสงัคมท่ีไมเ่พียงไดร้บัประโยชนจ์ากธรรมชาต ิ แตย่งัใส่ใจ
ในการอนรุกัษ ์พรอ้มสอนใหแ้ตม้กบัตาลรูจ้กัแสวงหาประโยชนแ์ละอนรุกัษณธ์รรมชาติตอ่ไป 

นอกจากนี ้ ยงัมีการน าเสนอแนวคิดเรื่องการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติผ่านบทเพลงท่ี
ครูสอนแต้มในคาบวิชาดนตรี กล่าวถึงวิถีชีวิตของคนในชนบท ท่ีอาศัยอยู่ใกล้ชิดธรรมชาต ิ        
แตห่า่งไกลความเจรญิ  ดงันี ้
 

บา้นบนดอย  บม่ีแสงส ีบม่ีทีวี บม่ีน  า้ประปา 
บม่ีโฮงหนงั  โฮงนวด  คลบับาร ์ บม่ีโคลา่  แฟนตา้  เป๊ปซี่ 
บม่ีเนือ้สนั  ผดัน า้มนัหอย  คนบนดอย  ชอบกินขา้วจ่ี 

บ่มีน ้าหอม  น ้าปรุงอยา่งดี  แต่หมู่เฮามี  ฮืม  มีน ้าใจ๋2 

 
จากบทเพลงดงักล่าว แมค้นท่ีอยู่อาศยับนดอยจะอยู่ห่างไกลจากความเจริญ  แต่กลับ

เป็นผูมี้ความเจริญทางจิตใจ  แสดงถึงผูอ้ยู่ใกลช้ิดธรรมชาติเป็นผูท่ี้มีจิตใจงดงาม  ธรรมชาติจึง
สรา้งประโยชนใ์หก้ับมนุษยใ์นสังคม เพราะช่วยสรา้งความงดงามทางจิตใจ  บทเพลงดงักล่าว
นบัวา่มีบทบาทในการชว่ยปลกูฝังใหเ้ด็กเห็นความส าคญัของธรรมชาตท่ีิมีตอ่มนษุย ์

“ลุงก้อนหิน” ลุงของแต้มกับตาล เป็นอีกตัวละครท่ีแสดงแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ  เน่ืองจากลุงก้อนหินมีบ้านอยู่ชายทะเล ลุงจึงเห็นความเส่ือมโทรมของ
ธรรมชาติบริเวณชายหาด  อนัเน่ืองมาจากการขาดจิตส านึกของมนุษยท่ี์ทิง้ขยะบริเวณชายหาด  
ดงันี ้
 

                                                           

 1 มิ่งมนสัชน  จงัหาร. (2555). เดก็หญิงดอกไม ้เดก็ชายดวงดาว. หนา้ 65-66 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 100 
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“คนที่มาเที่ยวไม่มีจิตส านึกกัน”  ลุงตอบ  “ไม่รักธรรมชาติ มาชมแต่สิ่ง
สวยงาม โดยไม่คิดว่าตัวเองได้ทิง้สิ่งต่าง ๆ เอาไว้” 

“เขาทิง้ขยะลงทะเล”  แตม้วา่ 
“ใช่  พวกเขาไม่คิดว่าขยะที่ทิง้นัน้จะก่อมลพิษใหใ้ครบ้าง  สตัวน์  า้ สิ่งแวดลอ้ม 

รวมทัง้คนดว้ยกนัเอง” ... 
… ทะเลคือชีวิตของลุง และลุงก็เป็นส่วนหน่ึงของทะเลอย่างไม่ต้องสงสัย 

เม่ือลุงมีเวลาว่าง ลุงจะเดินไปตามชายฝ่ัง เก็บขยะ สิ่งปฏิกูล อยา่งไม่เคยเบื่อหน่าย 

“ทะเลมีชีวิตนะ”  ลุงบอกแต้มกับตาล1 

 

ลุงก้อนหินชีใ้ห้เห็นว่าธรรมชาติมีความส าคัญต่อมนุษย ์โดยเปรียบเป็น “ชีวิต” ของ
มนุษย ์ เพ่ือเนน้ย า้ว่ามนุษยจ์ะด ารงอยู่ไม่ไดห้ากขาดธรรมชาติ  แต่ในขณะเดียวกัน ธรรมชาติท่ี
เป็นผูส้รา้งประโยชนใ์หม้นุษยก็์มี “ชีวิต”  หากมนุษยไ์ม่อนุรกัษ์  ธรรมชาติจะไม่อาจด ารงอยู่เพ่ือ
สรา้งประโยชนใ์หม้นษุยไ์ดใ้นอนาคต   

พฤติกรรมของตัวละครน าเสนอแนวคิดเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใน 2 
ลักษณะ ได้แก่ มนุษยท่ี์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มุ่งแสวงหาผลประโยชน์จากธรรมชาติ โดย         
ไม่ค  านึงว่ามนุษย์ทุกคนต่างเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน กับมนุษยท่ี์รูจ้ักแสวงหา
ประโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติพรอ้มกับการอนุรกัษ์ให้ทรพัยากรดังกล่าวอยู่คู่สังคมมนุษย ์
เพ่ือท่ีมนุษยจ์ะสามารถแสวงหาประโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติต่อไปได ้พฤติกรรมท่ีตรงขา้ม
ของมนุษย์ ท่ี ยุ วศิ ล ปินน า เสนอเป็นการเน้นย ้าแนวคิดมนุษยนิ ยม เรื่ อ ง  การอนุ รักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ เพ่ือใหม้นษุยใ์นฐานะพลเมืองของสงัคมตระหนกัถึงแนวทางการด าเนินชีวิต
ตามแนวคิดมนุษยนิยม อนัเป็นวิธีท่ีจะท าใหส้งัคมมนุษยอ์ยู่คู่กับธรรมชาติ และไดร้บัประโยชน์
จากธรรมชาตสืิบไป  

3.3 สถาบันทางสังคมกับมนุษย ์
สถาบนัทางสงัคมนบัเป็นการรวมกลุ่มของมนษุยใ์นสงัคม ท่ีมีอิทธิพลตอ่การด าเนินชีวิต

ของมนษุย ์ พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ใหค้วามหมายค าว่า สถาบนั ว่าหมายถึง “สิ่งซ่ึง
คนในส่วนรวม คือ สงัคม จัดตัง้ใหม้ีขึน้เพราะเห็นประโยชน์ว่ามีความตอ้งการและจ าเป็นแก่วิถี
ชีวิตของตน เช่น สถาบนัครอบครวั สถาบนัศาสนา สถาบนัพระมหากษัตริย์ สถาบนัการศึกษา 

                                                           

 1 มิ่งมนสัชน  จงัหาร. (2555). เดก็หญิงดอกไม ้เดก็ชายดวงดาว. หนา้ 140-141 
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สถาบนัการเมือง สถาบนัการเงิน”1 ซึ่งสิทธ์ิ  บุตรอินทร ์ไดก้ล่าวถึงสถาบนัทางสงัคมตามแนวคิด
มนษุยนิยมวา่  
 

เช่ือวา่ สมาคมก็ดี สถาบนัทางสงัคมก็ดี ทัง้ปวงมีขึน้เพื่อเป็นกลไกจดัการใหค้วาม
สมหวังแก่มวลมนุษย์ การใช้ปัญญาธรรมเป็นเครื่องน าทางในการสรา้งสรรค์ ในการ
เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง ในการควบคมุ และในการด าเนินการของสมาคม และสถาบนัสงัคม
เหล่านีค้ือความจริงในความพยายามของมนษุยท์ี่จะยกระดบัความเป็นอยู่ใหม้ีคณุภาพสงู

ยิ่งขึน้ ประเสรฐิยิ่งขึน้2 
 

สถาบนัทางสงัคมในความหมายของมนษุยนิยม จึงหมายถึง สถาบนัท่ีมีส่วนสรา้งสงัคม
ท่ีดี  ส่งเสริมให้มนุษยส์ามารถด ารงคุณค่า สรา้งความดีงาม และสามารถด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสขุ บนพืน้ฐานของศีลธรรมและสนัตสิขุในสงัคม  นวนิยายรางวลัยวุศิลปินไทย (Young Thai 
Artist Award) ไดก้ล่าวถึงสถาบนัทางสงัคมท่ีส่งผลตอ่การพฒันามนุษย ์ไดแ้ก่ สถาบนัครอบครวั  
สถาบนัการศกึษา และสถาบนัการเมือง ดงันี ้

3.3.1 สถาบันครอบครัว 
สถาบันครอบครัวมีความส าคัญต่อชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง  ดังท่ี ศิริรัตน ์       

แอดสกลุ กลา่วว่า “สถาบนัครอบครวั เป็นสถาบนัพืน้ฐานแรกท่ีสดุและมีความส าคญัยิ่งของสงัคม 
เพราะเป็นสถาบนัขัน้มูลฐานท่ีเป็นจุดเริ่มตน้ของสถาบนัทัง้หลาย”3 นอกจากความสมัพันธท์าง
สายเลือดแลว้  สถาบนัครอบครวัยงัรวมไปถึงมนุษยท่ี์มีความรกัความผกูพนัตอ่กนัทางจิตใจ และ
ประสงค์จะด าเนินชีวิตร่วมกัน  สถาบันครอบครัวในความหมายของมนุษยนิยมจึงหมายถึง 
สถาบนัท่ีเสริมสรา้งคณุค่าใหก้ับมนุษย ์ มอบความรกัและก าลงัใจ  พรอ้มทัง้เป็นแบบอย่างดา้น
พฤติกรรม ปรากฏในนวนิยาย 5 เรื่อง ได้แก่ 29 กุมภาฯ  ตุ๊กตาไล่ฝน  ดั่ งฝนโปรยไฟ        
Good Morning Sunshine แสงฉายในยามเช้า และ เดก็หญิงดอกไม้ เดก็ชายดวงดาว ดงันี ้

ในเรื่อง 29 กุมภาฯ สถาบันครอบครัวส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมของ “เรย์” 
หลานสาวของรินลดาท่ีถูกแม่ทอดทิง้ไปตั้งแต่ยังเล็ก  เรยต์้องด าเนินชีวิตอย่างโดดเด่ียวโดย
ปราศจากความรกัความอบอุน่จากแม ่ ดงันี ้
 

                                                           

 1 ราชบณัฑิตยสถาน. (2556). พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2554. หนา้ 1256 
 2 สทิธ์ิ  บตุรอินทร.์ (2532). มนษุยนยิม. หนา้ 4 
 3 ศิรริตัน ์ แอดสกลุ. (2560). ความรูเ้บือ้งตน้ทางสงัคมวทิยา. หนา้ 140 
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ฉนัไม่เคยพยายามตามหาแม่ฉนัเลย  ฉนัไม่รูว้่าตอ้งท าหรือเปลา่ ไม่เห็นเคยมีใคร
สอนใหท้ า  ฉันควรจะต้องรักแม่ม้ัย ฉันไม่มีแม่ ฉันควรจะเรียกผู้หญิงคนที่คลอดฉัน
ออกมาคนน้ันว่าแม่ม้ัย ถา้ฉันไม่เคยแม้กระทั่งพบเธอสักคร้ัง ฉันไม่เคยพูดว่า ฉันรัก

แม่ เลยสักคร้ัง  น่ีฉันเลวรึเปล่าน่ี1 

 

ยุวศิลปินเสนอภาพของสถาบนัครอบครวัท่ีล่มสลาย  ซึ่งไม่อาจท าหนา้ท่ีอบรมเลีย้งดู
สมาชิกในครอบครวั และพฒันาจิตใจมนุษยใ์หรู้จ้กั “ความรกั”  อนัเป็นพืน้ฐานจิตใจท่ีดีงามของ
มนุษย ์ ว่าน าไปสู่การขาดความรกัความอบอุ่น จึงไม่รูจ้ักรกัตนเองและไม่เห็นคุณค่าของชีวิต      
จงึตอ้งแสวงหาผูท่ี้จะรกัและเห็นคณุคา่ของตน ดงันี ้
 

ฉนัเลยไมรู่ส้กัทีวา่คณุคา่ของชีวิตคนมนัวดัไดย้งัไงกนัแน่ 
ฉันไม่รู้ว่าคุณค่าของตวัเองอยูต่รงไหน เพราะงานที่ฉันท า ใคร ๆ เขาก็บอก

กันว่ามันเป็นงานที่ไร้ศักดิ์ศรี ลดคุณค่าในตัวเองให้ต ่าลง แต่บอกตามตรงนะ ว่าการ

เป็นสาวไซดไ์ลน ์มันท าให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองมีค่ามากขึน้ไปอีกด้วยซ า้ไป2 

 

การไม่ไดร้บัความรกัจากแม่ท าใหเ้รยไ์ม่เห็น “คุณค่า” ของตน และพยายามไขว่ควา้หา
ความรกัจากผูอ่ื้นอยู่ตลอดเวลา  จนทา้ยท่ีสดุ เม่ือเธอทอ้งและถกูชายคนรกัทิง้ไป  เรยไ์ดเ้ดินทาง
กลบัมาขออาศยัอยู่กบัรินลดาท่ีเป็นนา้และญาติเพียงคนเดียวท่ีเธอมี  แตร่นิลดากลบัไม่ใหโ้อกาส
เรยท่ี์ทอ้งไมมี่พอ่ เพราะไมใ่หอ้ภยัแมข่องเรยท่ี์เป็นผูห้ญิงเสเพล  

      
เหมือนแมแ่กไมม่ีผิด  หลงผวัจนโงหวัไมข่ึน้  แลว้ดสู.ิ.. สดุทา้ยแมแ่กเป็นไง” … 
“ดี... ยงัไงแกก็ไม่เคยเห็นชัน้เป็นน้าแกอยูแ่ล้วน่ี  จะให้ชั้นเห็นแกเป็นหลาน

หรือสนใจแกอีกท าไม... ออกไปเลย แล้วไม่ต้องกลับมาเหยยีบที่น่ีอีก”3 
 

การท่ีเรย์ถูกผลักไสจากน้า ส่งผลให้เรย์ท่ีขาดความรักความอบอุ่นจากแม่ตัดสินใจ
แก้ปัญหาดวัยการฆ่าตวัตาย  ยุวศิลปินน าเสนอปัญหาชีวิตของเรย ์เพ่ือย า้ถึงความส าคญัของ
ครอบครัวว่าเป็นสถาบันท่ีมีความส าคัญกับการสรา้งแนวคิดและพฤติกรรมของมนุษย์  การ         

                                                           

 1 เกรยีงไกร  วชิรธรรมพร. (2548). 29 กมุภาฯ. หนา้ 78 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 85 
 3 แหล่งเดมิ. หนา้ 115-116 
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ล่มสลายของสถาบนัครอบครวัท าให้มนุษยไ์ม่สามารถตระหนกัถึงคณุค่าของตนและด าเนินชีวิต
อยา่งมีความสขุได ้  

นอกจากนี ้“พจน์” ไดร้บัผลจากการล่มสลายของสถาบนัครอบครวั  จากปัญหาความ     
ไม่เขา้ใจกันระหว่างพ่อกับลูกอย่างพจนก์ับพล  ซึ่งเกิดจากพจนท์ างานหนักจนกระทั่งไม่มีเวลา
ดูแลภรรยาท่ีป่วย จนกระทั่ งภรรยาเสียชีวิต  พล ลูกชาย จึงโกรธท่ีพ่อไม่ให้ความส าคัญกับ
ครอบครวั  และทิง้ใหพ้จนต์อ้งใชชี้วิตอยา่งโดดเดี่ยวกบัความรูส้ึกผิด  ดงับทสนทนา 
 

“แกคิดว่าพ่อไม่รูห้รือไงว่าแม่จะไม่กลบัมาแลว้  พ่อไม่ไดโ้ง่! ไม่ไดบ้า้! แต่พ่อแค่
อยากจะอยู่กับครอบครัวบ้าง ครอบครัวที่พ่อไม่เคยได้อยูด่้วย พ่ออยากเป็นหัวหน้า
ครอบครัวที่ดีบ้าง พ่อรู้ว่าพ่อพลาดไปเม่ือตอนน้ัน แต่แล้วยังไง... พ่อไม่มีโอกาสได้
แก้ไขมันบ้างเลยใช่ม้ัย แกลองมาเป็นพ่อดูสิ แกจะรู้ว่าความรู้สึกของคนที่ส านึกผิด

เจียนตายแต่ไม่มีใครสักคนให้อภยัอีกแล้วมันเป็นยังไง”1 

 
ความโกรธแค้นท่ีพลมีท าให้พจน์ไม่อาจทนด าเนินชีวิตอย่างโดดเด่ียว และเลือกจบ

ปัญหาดงักลา่วโดยฆา่ตวัตายในท่ีสดุ  ยวุศลิปินสรา้งใหท้กุตวัละครเกิดในวนัท่ี 29 กมุภาพนัธต์อ้ง
ประสบกบัปัญหาชีวิตท่ีมีสาเหตมุาจากความไม่เขา้ใจกันระหว่างสมาชิกในครอบครวั  เพ่ือแสดง
ใหเ้ห็นว่าความทุกขท่ี์ตวัละครประสบ แทจ้ริงแลว้ไม่ไดเ้กิดจากชะตาเกิด แต่เกิดจากปัญหาของ
สถาบนัครอบครวัทัง้สิน้  เป็นการย า้ถึงความส าคญัของสถาบนัครอบครวั ว่ามีความส าคญัเป็น
อย่างยิ่งต่อการสรา้งคณุค่าในมนุษย ์ เน่ืองจากเป็นสถาบนัท่ีปลูกฝังแนวคิดและพฤติกรรมของ
มนษุย ์การล่มสลายของสถาบนัครอบครวัสง่ผลใหม้นษุยไ์ม่สามารถคน้พบคณุคา่ของตนเอง และ
ไมอ่าจด าเนินชีวิตในสงัคมอยา่งมีความสขุ  

ในเรื่อง ตุ๊กตาไล่ฝน แสดงใหเ้ห็นว่าสถาบนัครอบครวัส่งผลตอ่ความคิดและพฤติกรรม
ของมนษุย ์ สะทอ้นใหเ้ห็นปัญหาของครอบครวัท่ีเกิดจากพ่อท่ีมกัใชค้วามรุนแรงกบัลกูของตนเอง 
ดงัเช่น “ไหม” ท่ีมีพ่อเป็นสาเหตุของพฤติกรรมรุนแรงของไหม  เน่ืองจากพ่อเป็นคนดแุละมักใช้
ก าลงัรุนแรงเม่ือไหมท าผิดเสมอ  ดงันี ้
 

 พ่อของฉันเป็นคนค่อนข้างจะดุ  และดุยิ่งขึน้ในระยะหลัง ๆ เม่ือฉันโตขึ้น  
ค าพูดของพ่อค าไหนต้องเป็นค าน้ัน  ถา้เปรยีบเทียบกบัแมใ่นตอนนี ้ ฉนัจะกลา้เดินเขา้ไป
โอบกอดแมม่ากกวา่  แตฉ่นัก็ไมไ่ดร้กัพอ่นอ้ยไปกวา่แม ่ เพียงแต่มีบางอยา่งเท่าน้ันที่ท าให้

                                                           

 1 เกรยีงไกร  วชิรธรรมพร. (2548). 29 กมุภาฯ. หนา้ 151-152 
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ฉันไม่กล้าแสดงออกอย่างเช่นการกอดหรือการหอมแก้ม  อาจเพราะสีหนา้ด ุๆ เขม้ ๆ 

ของพอ่ก็เป็นได้1 

  
พ่อเป็นคนดุ และมักลงโทษไหมดว้ยวิธีรุนแรง  ท าให้ไหมไม่รูส้ึกผูกพันใกลช้ิดกับพ่อ

เท่าท่ีควร  นอกจากนี ้ พ่อยังเห็นว่าความพิการของไหมเป็นสิ่งสรา้งความอับอายให้กับตนเอง      
ในครัง้ท่ีครอบครวัของแจงต่อว่าไหมท่ีขโมยแมวของแจงไปเลีย้ง  ซึ่งท าใหพ้่อของไหมโกรธท่ีไหม
กระท าผิด ดงันี ้
  

“แกจะท าใหฉ้นัขายหนา้ไปถึงไหน”  พ่อจอ้งเขม็งมาที่ฉนั  “ที่ฉนัมีลกูพิการยงัสรา้ง
ความขายหนา้ใหไ้มพ่อหรอืยงัไง”  

ค าพดูของพอ่ท าใหห้วัใจฉนัมีสภาพดงักบัแกว้ที่ก าลงัรา้ว  ความเจ็บปวดวิ่งซา่นอยู่

ในรอยรา้วนัน้  ก่อนหวัใจจะแตกสลายอยา่งไมเ่หลอืชิน้ดี2 
 

ค าพูดของพ่อตอกย า้ปมดอ้ยว่าความพิการของไหมว่าเป็นสิ่งท่ีท าให้ตน “ขายหนา้”       
ท าใหไ้หมยิ่งรูส้ึกเสียใจ ท่ีไม่เพียงตนจะไม่ไดร้บัการยอมรบัจากกลุ่มเพ่ือนท่ีโรงเรียน  แตผู่เ้ป็นพ่อ
ยงัรงัเกียจความพิการอีกดว้ย 

นอกจากความพิการจะท าให้ไหมรูส้ึกว่าตนเองไม่เป็นท่ีตอ้งการของสังคมแล้ว  การ      
ถูกทอดทิง้จากพ่อแม่ภายหลังทัง้สองแยกทางกัน  ยิ่งตอกย า้ใหไ้หมรูส้ึกว่าตนไม่เป็นท่ีตอ้งการ 
ดงัท่ีไหมรูส้กึเศรา้เสียใจท่ีทัง้พอ่และแมต่ดัสินใจทิง้ไหมกบันอ้ง ดงันี ้

 
บางทีฉันก็คิดว่าฉันกับนอ้งเป็นคนอื่นในสายตาแม่ ถ้าพ่อกับแม่ยังเห็นว่าเรา

เป็นลูกก็คงไม่ปล่อยให้เผชิญชะตากรรมแบบนี้ ชะตากรรมที่โหดร้าย ชะตากรรมที่มี

แต่สายน ้าตา3 
 

การท่ีไหมกบันอ้งถกูทอดทิง้ใหอ้ยู่เพียงล าพงัหลงัจากท่ีพ่อแม่แยกทางกนั  ย่ิงท าใหไ้หม
รูส้ึกว่าตนไม่เป็นท่ีตอ้งการของทุกคน  การเผชิญกับภัยจากการล่วงละเมิดทางเพศส่งผลใหไ้หม
ตัดสินใจฆ่าแม่และน้องเพ่ือยุติการเป็นผู้ถูกกระท าในท่ีสุด  ยุวศิลปินน าเสนอว่า การท่ีพ่อแม่          

                                                           

 1 ศกัดา  สาแกว้. (2551). ตุ๊กตาไล่ฝน. หนา้ 26 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 52-53 
 3 แหล่งเดมิ. หนา้ 129-130 
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ไม่เอาใจใส่ลูกมีผลต่อพัฒนาการทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจของมนุษย ์ เพ่ือให้ผู้อ่านเห็น
ความส าคญักบัครอบครวัซึ่งจะน าไปสูก่ารพฒันามนษุย ์

ในเรื่อง ดั่งฝนโปรยไฟ  “พรรษมล” เป็นหญิงสาวท่ีตอ้งสญูเสียพ่อในวยัเด็ก พฤติกรรม
ของแม่ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครวัส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมของพรรษมลเป็นอย่างมาก  
เน่ืองจากภายหลังท่ีพ่อเสียชีวิตดว้ยอุบตัิเหตุ แม่ลม้เหลวในความรกัครัง้ใหม่กับชายหนุ่ม และ     
หันหน้าเข้าสู่อบายมุข  พรรษมลต้องทนเห็นการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างแม่กับชายหนุ่ม            
เป็นประจ า ดงันี ้
 

เด็กหญิงไม่ได้นอนอีกเลยกระทั่งถึงเช้าวันอังคาร ค ่าคืนของวันน้ันและ
ต่อไปอีกสองสามวันเธอจะต้องหลับไปพร้อมกับกลิ่นเหล้าที่คละคลุ้งทั่วห้อง  แมข่อง
เธอจะรอ้งหม่รอ้งไหพ้ร  ่าพรรณนาอยูอ่ยา่งนัน้สกัสองสามวนั เมื่อชายหนุม่หายหนา้ไป 

บางคืนถ้าหล่อนเกิดหงุดหงิดมากหน่อย  ไป ๆ มา ๆ ก็หาเร่ืองเอากับ
เด็กหญิงผมม้าจนได้ แล้วทั้งมือทั้งเท้าเป็นได้ทุกตีลงบนเนื้อตัวลูกสาวที่นอนอยู ่   

ข้าง ๆ น่ันเอง1 
 

เหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครวัของพรรษมลเกิดผลกระทบต่อจิตใจของผู้เป็นลูก  
ครอบครวัท่ีแม่ไม่ไดเ้ป็นผู้ให้ความรกัความอบอุ่นแก่ลูกส่งผลต่อความใกล้ชิดและสภาพจิตใจ
ระหวา่งสมาชิกในครอบครวั  ดงัท่ีพรรษมลกลา่ววา่ตนไมเ่คยมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัแม ่ดงันี  ้

 
เมื่อถึงวนัแม่ วนัพบผูป้กครอง หรือวนัอะไรต่อมิอะไรที่โลกของแม่กับโรงเรียนอนั

เป็นเสมือนโลกของคนดีทัง้หลายนัน้ตอ้งมาบรรจบกนั มนัช่างเป็นช่วงเวลาที่แสนทรมาน … 
… โกรธ รัก เกลียด อับอาย โหยหา... 
มันเป็นความสับสนที่ไร้หนทาง เป็นค าถามที่ร้างไร้คนตอบ โลกนี้มีความ

ถูกผิดดีเลวอยู่มากมายเกินไป มันมีพลังมากพอที่จะกัดกร่อนหัวใจดวงเล็ก ๆ ได้

รุนแรงยิง่นัก2 
 

พรรษมลโหยหาความรกัท่ีไม่เคยไดร้บัจากแม่  จนท าใหพ้รรษมลเป็นเด็กท่ีขาดความรกั  
น ามาซึ่งปัญหาดา้นพฤติกรรม  ดงัท่ีพรรษมลพยายามจะประพฤติไม่ดี  เพ่ือท าใหแ้ม่ผิดหวงัและ
เสียใจ เชน่เดียวกบัท่ีแมท่  ากบัตน ดงันี ้

                                                           

 1 แรกรติกาล. (2551). ดัง่ฝนโปรยไฟ. หนา้ 28 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 33-34 
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...หากเธอไม่ได้เผลอเหยียดยิม้ออกมา เม่ือจินตนาการถึงใบหน้าแม่ที่น่ัง
อยู่ในห้องฝ่ายปกครอง ขณะรับฟังรายงานความประพฤติแสนเลวของลูกสาว        
จะเป็นอะไรดีหนอ โดนไล่ออก โดดเรียน ติดยา หรือ...  โดยไม่รูต้วั เด็กสาวเหยียดยิม้

นอ้ย ๆ นัน้ออกมา ยิม้นา่รกัของเด็กสาววยัสบิสี ่ยิม้ของเด็กคนหนึง่1 

 

การขาดความรกัจากแม่ ส่งผลใหพ้รรษมลตอ้งการประพฤติไม่ดีเพียงเพ่ือใหแ้ม่เสียใจ
เหมือนท่ีแม่ไดท้  ากบัตน  นอกจากนี ้ ความเจ็บปวดท่ีไดร้บัจากแม่ในอดีตยงัท าใหพ้รรษมลเติบโต
เป็นหญิงสาวท่ีมองโลกในแง่รา้ย และหวาดกลวัท่ีจะมีความรกั ดงัท่ีพรรษมลอธิบายความในใจ
แก่ธิน ชายหนุม่ท่ีหลงรกัพรรษมล ดงันี ้
 

จ าไดม้ัย้ ท่ีเราเคยบอกธินว่า ความสามารถในการอยู่คนเดียวไดเ้ป็นสิ่งที่เราภมูิใจ       
เสียยิ่งกว่าอะไร  เราไม่เคยมีเจตนาท าลายความเหงาและความเงียบเลย เราอยู่กับมนัได้
อย่างเป็นมิตร นั่นแหละ...ที่เราไม่แน่ใจนักว่ามันจะยังคงอยู่ หากชีวิตเราสองคนได้
ขับเคลื่อนไปในจังหวะที่สอดคล้องกลมกลืนกันขนาดน้ันแล้ว 

เรากลัวที่จะสูญเสียมันไป2 

 

พรรษมลหวาดกลัวท่ีจะเริ่มความสัมพันธ์กับธิน  เน่ืองจากปัญหาครอบครัวของแม่       
ในอดีตส่งผลให้พรรษมลกลายเป็นบุคคลท่ีมองโลกในแง่รา้ย  ยุวศิลปินแสดงภาพสถาบัน
ครอบครวัท่ีตรงข้ามกับแนวคิดมนุษยนิยม เพ่ือชีใ้ห้เห็นว่า เม่ือครอบครวัไม่ไดช้่วยเสริมสรา้ง
คณุคา่ใหก้บัมนษุย ์ไม่ไดเ้ป็นผูม้อบความรกัและใหค้วามส าคญักบัการเลีย้งด ู มนษุยย์่อมไม่อาจ
พฒันาและด าเนินชีวิตในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสขุ  เพ่ือเนน้ย า้ใหผู้อ้่านเห็นถึงความส าคญัของการ
มอบความรกัและสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างสมาชิกในครอบครวั เพ่ือพฒันาดา้นจิตใจและ
พฤตกิรรมของมนษุย ์ 

ในเรื่อง Good Morning Sunshine แสงฉายในยามเช้า  “ปกป้อง” เด็กหนุ่มท่ีพ่อแม่
เสียชีวิตจากอุบตัิเหตุกลายเป็นเด็กก าพรา้และไม่ไดร้บัความรกัความอบอุ่นจากครอบครวั  ความ
ทุกขจ์ากการสูญเสียบุคคลอันเป็นท่ีรกัท าให้ปกป้องเก็บตัวและเริ่มส่ือสารกับตวัตนจากจิตใต้
ส  านกึ ดงันี ้
 

                                                           

 1 แรกรติกาล. (2551). ดัง่ฝนโปรยไฟ. หนา้ 37 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 224-225 
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... ที่นั่นคือบา้นหลงัเดียว ท่ีที่ไมม่ีใครเป็นพอ่และแมฉ่นัจรงิ ๆ  ทกุอยา่งดเูลือ่นลอย  
ฉนัสามารถกอดใครก็ได ้มีอะไรสงสยัก็ยกมือถาม และพวกเขาจะตอบตามหนา้ที่ มนัไมม่ีสิ่ง
ใดที่เรียกว่าความผูกพนักันอย่างแทจ้ริง  ไม่มีเสน้ดา้ยถักทอสานจนแน่นหนึบ  ไม่มีความ   

ทรงจ า  ไมม่ีอะไรที่พอจะเยียวยาความเจ็บปวดของการพลดัพราก”1  

 

ความรกัความอบอุ่นของครอบครวันับเป็นสิ่งส าคญัต่อพัฒนาการของมนุษย ์ ปกป้อง
เป็นผูท่ี้ขาดพ่อและแม่ตัง้แตเ่ด็ก จึงมีพฤติกรรมเก็บตวัและไม่อาจอยู่รว่มกบัคนในสงัคมไดอ้ย่างมี
ความสขุ  

“ชายแก่” เป็นอีกคนหนึ่งท่ีไม่ไดร้บัการเลีย้งดจูากครอบครวั  การเป็นเด็กก าพรา้ท าให้
ไดร้บัการอบรมสั่งสอนจากกลุม่ผูมี้อิทธิพล  สง่ผลตอ่แนวคดิและพฤตกิรรมการด าเนินชีวิต ดงันี ้ 

 
ฉัน...เกิดมาโดยไม่รูว้่าพ่อแม่ของตัวเองเป็นใคร  พอเร่ิมจ าความได้ ก็พบว่า    

รอบ ๆ เต็มไปด้วยแหล่งอบายมุข  สาวขายบริการ เหล้าเบียร์ นักเลงคุมช่อง 
ต ารวจเลว ยาเสพติด  มันเป็นสถานที่ที่ท าให้ทุกนาทีเหมือนก าลังยนือยูบ่นขอบเหว  
ในช่วงห้าปีแรกของการมีชีวิตอยู่ เป็นเหมือนปาฏิหาริยท์ี่เด็กตัวเล็ก ๆ คนหน่ึง     
จะโตขึน้ในสภาพแวดล้อมแบบน้ันได้ 

ฉันใช้ชีวิตเยี่ยงสัตวป่์า เรียนรู้สิ่งรอบข้างด้วยสัญชาตญาณ รับรู้วิธีจับมีด
แทงคนอย่างไรให้เจ็บปวด วิธียิงปืนให้แน่ใจว่าอีกฝ่ายตาย วิธีขู่คนด้วยค าพูดให้อีก

ฝ่ายกลัว หรือแม้แต่วิธีการบริหารผู้หญิงให้ลูกค้าของพวกแมงดา2 

 
การเตบิโตขึน้ท่ามกลางการเลีย้งดขูองกลุ่มผูมี้อิทธิพลเน่ืองจากก าพรา้ ส่งผลใหช้ายชรา

ไดร้บัการปลูกฝังการกระท าท่ีผิดในวยัเด็ก และเลือกด าเนินชีวิตเก่ียวขอ้งกับธุรกิจผิดกฎหมาย
ตัง้แตน่ัน้เป็นตน้มา 

นอกจากนี ้“ชายขบัแท็กซี่กลางคืน”  แสดงใหเ้ห็นว่าสถาบนัครอบครวัส่งผลตอ่ความคิด
และพฤติกรรมของมนุษยเ์ช่นกัน  การประกอบอาชีพท าใหต้อ้งห่างเหินกับภรรยา  ท าใหภ้รรยา    
ขอหยา่รา้ง  จงึเกิดความสิน้หวงัในการด าเนินชีวิต  จนกระทั่งตดัสินใจจบชีวิตในท่ีสดุ  ดงันี ้

 
น่ีคือโลกของความพ่ายแพ้ เขาคิด น่ีคือชีวิตของเรา ทุกอยา่งก าลังมอดไหม้ 

                                                           

 1 วรฐิติ  มโนสรอ้ย. (2555). Good Morning Sunshine แสงฉายในยามเชา้. หนา้ 168-169 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 101 
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... เขาเดินกลบับา้น ทิง้ตวัลงเกา้อีไ้มต้วัเก่า กุมมือสองขา้งไวแ้น่น  มองสิ่งของที่
กระจดักระจายรอบ ๆ เห็นชีวิตตวัเองที่แตกออกเป็นเสีย่ง ๆ พลางนกึถึงชีวิตที่ชายแก่เลา่ 

วนัแห่งการพพิากษาจะมาถงึในไม่ชา้1 

 

การล่มสลายของสถาบนัครอบครวัท าใหช้ายขบัแท็กซ่ีรูส้ึกสิน้หวงัในชีวิต และเลือกท่ีจะ
จบชีวิตลง  ยุวศิลปินแสดงภาพตรงข้ามของสถาบันครอบครัวตามแนวคิดมนุษยนิยมท่ีช่วย
เสริมสรา้งคณุค่าของมนุษย ์ เพ่ือย า้ความส าคญัของสถาบนัครอบครวัตามแนวคิดมนษุยนิยมว่า 
การขาดสถาบนัท่ีส าคญันี ้ท าใหม้นุษยไ์ม่อาจพัฒนาศกัยภาพของตน  ตลอดจนขาดความหวัง      
ในการด าเนินชีวิตเม่ือตอ้งประสบสถานการณท่ี์ยากล าบาก จนไม่อาจด ารงคณุคา่ความเป็นมนษุย์
ได ้

ในเรื่อง เด็กหญิงดอกไม้ เดก็ชายดวงดาว  “แม่” ท่ีมีความส าคญัในสถาบนัครอบครวั 
เน่ืองจากเป็นผูอ้บรมลกัษณะนิสยัของลูก  มีบทบาทในการปลูกฝังลกัษณะนิสยัท่ีดีใหก้ับ “ตาล”    
ผูเ้ป็นลกูสาว จากการเลา่นิทานเรื่อง “เดก็ซุกซนกบัหมาป่า” ใหต้าลฟัง ดงันี ้

 
 แม่บอกลูกสาวว่า หนูเองก็ควรเป็นอย่างน้ัน เพราะไม่ว่าหนูจะอยู่สูงกว่า 

หรืออยู่ในบริเวณ สถานที่ที่ดีกว่า แต่หนูก็ไม่ควรให้ร้ายหรือท้าทายผู้อื่นที่ด้อยกว่า  

เพราะวันหน่ึงข้างหน้า หนูก็อาจจะตกอยูใ่นสถานการณเ์ช่นน้ันก็ได้2 

 

นิทานท่ีแมเ่ลือกน ามาเล่าใหต้าลฟังท าใหเ้ห็นว่าแมมี่ความส าคญัในการอบรมเลีย้งดลูกู
ใหต้ระหนักถึงการใหเ้กียรติเพ่ือนมนุษย ์และไม่ดหูมิ่นเหยียดหยามผูท่ี้ดอ้ยกว่า  อนัจะท าใหลู้ก
เตบิโตเป็นคนดีและมีสว่นสรา้งสงัคมท่ีสงบสขุ   

นอกจากนีแ้ม่ยังเป็นผู้ให้ความส าคัญกับการไม่ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหา                  
ดงัเหตกุารณท่ี์แตม้คดิถึงค าสอนของแมใ่นระหวา่งท่ีถกูโขง่และกลุม่เพ่ือนรงัแก ดงันี  ้

 
แม่บอกแต้มเสมอว่า มีอะไรก็ควรอดกลัน้เอาไว ้ไม่ควรทะเลาะกันในโรงเรียน       

การไม่สูไ้ม่ไดห้มายความว่าเราหวาดกลวั แต่ผลลพัธท์ี่เกิดจากการใชก้ าลงัต่างหากที่เป็น

เหตผุลส าคญั3 

                                                           

 1 วรฐิติ  มโนสรอ้ย. (2555). Good Morning Sunshine แสงฉายในยามเชา้. หนา้ 159-160 
 2 มิ่งมนสัชน  จงัหาร. (2555). เดก็หญิงดอกไม ้เดก็ชายดวงดาว. หนา้ 37-38 
 3 แหล่งเดมิ. หนา้ 153-154 
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ค าสอนของแม่ช่วยเตือนใจไม่ใหแ้ตม้ใชก้ าลังในการแก้ปัญหา  แม้ในขณะท่ีถูกรงัแก  
นอกจากนี ้ แม่ยงัใหค้วามส าคญักับการพูดความจริง  ดงัเหตุการณ์ท่ีแม่ช่ืนชมแตม้ หลังจากท่ี
แตม้บอกความจริงว่าตนถกูโข่งและกลุ่มเพ่ือนท ารา้ย ภายหลงัจากปกปิดความจริงเพราะเกรงว่า
ตนอาจถกูแมต่  าหนิท่ีมีเรื่องทะเลาะวิวาท  ดงันี ้

 
“เวลาที่คนเราท าผิดนะ เราก็ตอ้งรบีสารภาพ อยา่ปลอ่ยใหต้ิดอยูใ่นใจ” 

...  “แมด่ีใจที่ลกูพดูความจรงิ อยา่งไรเราก็หนีความจรงิไมพ่น้”1 
 

การท่ีแม่ช่ืนชมแตม้ท่ีพดูความจรงิ สง่ผลใหแ้ตม้ใหค้วามส าคญักบักบัความซ่ือสตัย ์ โดย
ไม่เกรงกลวัการถกูต าหนิ  นอกจากนี ้แม่ยงัมีบทบาทในการพฒันาดา้นสติปัญญาของลกู  ดงัการ
สอนใหแ้ตม้รูจ้ักศึกษาหาความรูด้ว้ยตนเอง  ในเหตุการณ์ท่ีแตม้ไม่สามารถท าการบา้นไดด้ว้ย
ตนเอง  ดงันี ้

 
 “เวลาที่หาค าตอบไมไ่ดจ้ากการถาม เราก็ตอ้งคน้ควา้หาความรูจ้ากหนงัสอื  โลกนี ้

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่รู ้ แต้มต้องยอมรบัว่าไม่มีใครรูทุ้กอย่างมาตั้งแต่แรกเริ่ม          
ทกุคนตา่งศกึษาหาความรูก้นัทัง้นัน้ ...” 

 ...“คนที่จะมีความรูน้ัน้ นอกจากจะหมั่นขวนขวาย อา่นหนงัสือใหม้ากแลว้ ก็ตอ้ง
รูจ้ักหาประสบการณ์ให้ตัวเอง เรียนรูจ้ากสิ่ งที่เห็น ไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างเปล่า

ประโยชน”์  แมอ่ธิบายตอ่  “ถา้แตม้อา่นหนงัสอื แตม้ก็จะรูอ้ะไรมากกวา่คนอื่น ๆ”2     

 
การท่ีแม่ชีแ้นวทางการแสวงหาความรูใ้หก้ับลูก แสดงถึงสถาบนัครอบครวัว่ามีบทบาท   

ในการพัฒนามนุษย ์ ท าให้แตม้และตาลเป็นเด็กดีไดร้บัการช่ืนชมจากคนรอบข้าง  มนุษย์จึง
สามารถด ารงคณุคา่และพฒันาตนเอง  พรอ้มท่ีจะด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุและเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสงัคม 

3.3.2. สถาบันการศึกษา 
สถาบนัการศึกษานบัว่ามีผลตอ่การสรา้งคา่นิยมในมนษุยเ์ป็นอย่างยิ่ง  ดงัท่ี ศิริรตัน ์ 

แอดสกุล กล่าวถึงความส าคญัของสถาบนัการศึกษาว่า  “เป็นแบบแผนในการคิดและการกระท า
เกี่ยวกบัเรือ่งการอบรมใหก้ารศึกษาแก่สมาชิกใหม่ของสงัคม  รวมทัง้การถ่ายทอดวฒันธรรมจาก

                                                           

 1 มิ่งมนสัชน  จงัหาร. (2555). เดก็หญิงดอกไม ้เดก็ชายดวงดาว. หนา้ 101-102 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 120-121 



  121 

คนรุ่นหนึ่งไปยงัอีกรุ่นหนึ่งดว้ย”1 สถาบนัการศกึษาตามแนวคดิมนษุยนิยมนบัเป็นสถาบนัท่ีพฒันา
ดา้นความรูแ้ละพฤติกรรมของมนุษย ์เพ่ือสรา้งความสุขใหก้ับมนุษยต์่อไป  นวนิยายรางวลัยุว   
ศิลปินไทย (Young Thai Artist Award) ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าสถาบันการศึกษาส่งผลต่อแนวคิดใน
การด าเนินชีวิตของมนุษยใ์นสงัคม  ปรากฏในนวนิยาย 3 เรื่อง ไดแ้ก่ เร่ืองราวของข้าวมันไก่  
Good Morning Sunshine แสงฉายในยามเช้า  และ คนบ้าทีห่น้าประต ูดงันี ้

ในเรื่อง เร่ืองราวของข้าวมันไก่ แสดงใหเ้ห็นวา่สถาบนัการศกึษาสง่ผลตอ่ความคดิและ
พฤติกรรมของมนุษย ์จากสงัคมท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยม ส่งผลใหผู้เ้รียนมุ่งแข่งขนัเพ่ือให้
ตนเองประสบความส าเร็จในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียง  ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นท่ี
ตอ้งการของตลาดแรงงาน ดังท่ี “คิม” ตอ้งประสบกับความเหน็ดเหน่ือยในการเตรียมสอบเข้า
มหาวิทยาลยั ดงันี ้  
 

เห็นทีระบบการศึกษาแบบไหนก็คงไม่อาจจะแกไ้ขสภาพนีไ้ด ้ไม่น่าเชื่อเลยว่า
เด็กหนุ่มสาวในวัยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ วัยที่น่าจะยังคงความบริสุทธ์ิทางจิตใจและ
ความคิด กลับต้องถูกยัดเยียดบทบาทหน้าที่ของการแข่งขัน ที่บางคร้ังต้องอาศัย

ความเห็นแก่ตัวเพื่อความส าเร็จ2 

 

นักเรียนถูกปลูกฝังแนวคิดใหเ้รียนเพ่ือท างานท่ีดีในอนาคต  จึงมุ่งแข่งขันในการเรียน
มากกว่าการพัฒนาความรูข้องตน  น าไปสู่การด้อยพัฒนาทางคุณธรรมในจิตใจตามแนวคิด   
มนษุยนิยม  เพราะระบบการศกึษาเนน้สรา้งนกัเรียนท่ีเก่ง  แตไ่ม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัความดีของ   
มนษุย ์  

เพ่ือนของคิมต่างใหค้วามส าคญักับการสอบเขา้มหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงเพ่ือยกระดบั
คณุภาพชีวิตจากการท างานท่ีดีในอนาคตเชน่กนั 

 
เพื่อนของคิมทุกคนต่างตอ้งใหค้วามส าคญักับมนั ก็ไม่ใช่จะเพื่ออะไร แต่เป็นเพื่อ

ท าตามความคาดหวงัของทางบ้าน ที่ตอ้งการจะคงสถานะและความเป็นอยู่ที่ดีของวงศ์
ตระกลูตอ่ไปในอนาคต  ในขณะที่จ านวนไมน่อ้ยอีกเช่นกนั ท่ีคาดหวงัการเปลี่ยนแปลง และ

ยกระดบัชีวิตความเป็นอยูจ่ากเดิมใหด้ีขึน้3 

                                                           

 1 ศิรริตัน ์ แอดสกลุ. (2560). ความรูเ้บือ้งตน้ทางสงัคมวทิยา. หนา้ 151-152 
 2 วาสเุทพ  เกตเุพ็ชร.์ (2552). เรือ่งราวของขา้วมนัไก่. หนา้ 127-128 
 3 แหล่งเดมิ. หนา้ 131 
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คิมจึงเป็นเด็กสาวเช่นเด็กคนอ่ืน ๆ ในโรงเรียน ท่ีถกูหล่อหลอมแนวคิดของการเรียนเพ่ือ
การแข่งขนัจากโรงเรียนและกลุ่มเพ่ือนรว่มสถาบนั  มุ่งเป็นเด็กเก่งเพียงเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิต  
แสดงถึงการพฒันาของมนษุยท่ี์ไม่เนน้พฒันาดา้นวิชาการ  และยากท่ีจะคน้พบความสามารถและ
ความถนัดของตนเอง  นอกจากพยายามเพิ่มพูนความรูใ้นการสอบแข่งขัน โดยเรียนกวดวิชา
เพิ่มขึน้  ดงันี ้

 
คิมเคยขอเฮียเขา้ไปเรยีนกวดวิชาในกรุงเทพฯ ตอนวนัหยดุสดุสปัดาห ์โดยที่จะตอ้ง

จ่ายคา่เรยีนเป็นเงินหลายพนั แลว้ยงัจะคา่เดินทางไปเรยีนอีก1 

 
การเรียนกวดวิชาของคิมมีเป้าหมายหลักเพ่ือเขา้เรียนในระดบัท่ีสูงขึน้ ในสถาบนัท่ีมี

ช่ือเสียง ซึ่งไมไ่ดต้อ้งการเพิ่มพนูความรูส้  าหรบัน าไปใชอ้ยา่งแทจ้รงิ  นอกจากนี ้ยวุศลิปินยงัแสดง
ปัญหาของความเหล่ือมล า้ของระบบการศึกษา ท่ีผูไ้ม่มีทุนทรพัยจ์ะไม่ไดร้บัโอกาสในการศึกษา
อย่างเท่าเทียม  เพ่ือเน้นย า้ถึงความส าคัญของสถาบันการศึกษาตามแนวคิดมนุษยนิยมว่า 
สถาบันการศึกษาควรมุ่งพัฒนาความรูแ้ละคุณลักษณะของนักเรียน  รวมไปถึงสรา้งความ          
เท่าเทียมใหม้นุษยใ์นสงัคมไดมี้โอกาสในการพัฒนาตน  น าไปสู่การด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข    
ในสงัคมและพฒันาสงัคมตอ่ไป 

ในเรื่อง Good Morning Sunshine แสงฉายในยามเช้า  “ปกป้อง”  เด็กหนุ่มก าพรา้ท่ี
มีบคุลิกเก็บตวัเน่ืองจากสญูเสียครอบครวัจากอบุตัเิหตทุางรถยนต ์ ใชเ้วลาอยู่กบัตนเองและทุ่มเท
เวลาให้กับการอ่านหนังสือ โดยได้วิพากษ์วิจารณ์สถาบันการศึกษาท่ีสะท้อนบทบาทของ
สถาบนัการศกึษาในปัจจบุบนั  ดงันี ้  
 

 ผมยงัเด็ก และเมื่อเป็นเช่นนัน้ หนา้ที่ส  าคญัของเราคือการศึกษาหาความรู ้แตก่าร
เรียนไม่เขา้ใครออกใคร เว้นแค่เนื้อหาแสนน่าเบื่อ ยัดเยียดสิ่งที่ “ไม่เห็นอยากจะรู้”      
มาในต าราเล่มหนา  หลังจากน้ันเหล่าอนาคตของชาติก้มหน้าดมสมุด ท่องจ าทุก
อักขระที่ปรากฏ  ความจ าเป็นไม่ส าคัญ หากแต่ว่ามันอยู่ในข้อสอบ เพื่อที่สุดท้าย

พวกเราจะได้เป็นรถเก๋งสีชมพูแปร๊ดลอยออกมาจากโรงงานเป็นพิมพเ์ดียวกัน2 

 

                                                           

 1 วาสเุทพ  เกตเุพ็ชร.์ (2552). เรือ่งราวของขา้วมนัไก่. หนา้ 178 
 2 วรฐิติ  มโนสรอ้ย. (2555). Good Morning Sunshine แสงฉายในยามเชา้. หนา้ 57-58 
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การวิพากษส์ถาบนัการศกึษาของปกปอ้ง  แสดงถึงโรงเรียนไม่ไดมุ้่งจดัการศกึษาโดยยึด
นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง ส่งผลใหไ้ม่ไดค้  านึงถึงความแตกต่างหรือความตอ้งการของนักเรียนเป็น
รายบุคคลจึงไม่อาจน าไปสู่การพัฒนามนุษย์ท่ีสมบูรณ์ได้  นอกจากนี ้ปกป้องยังได้กล่าวถึง
บทบาทของโรงเรียน  ท่ีไม่อาจช่วยใหผู้เ้รียนคน้พบความสามารถเฉพาะด้านของตนเอง  ดงัการ
พดูคยุแลกเปล่ียนจดุมุง่หมายในการเรียนระหว่างนกัเรียนในหอ้ง ดงันี ้
 

“ผมอยากเป็นคนขบัเรอืด าน า้ครบั”  ตอบออกไปดว้ยความมั่นใจ  และหลงัจากนัน้ 
ทกุคนในหอ้งก็ระเบิดหวัเราะเหมือนพวกเสียสติในโรงพยาบาลบา้  พวกเขาคงคิดว่าผมเป็น
ตวัก๊าก  ประจ าหอ้งอยูแ่ลว้ละมัง้ถึงไดแ้สดงสหีนา้ไมเ่ช่ือแบบนัน้  อา้ว ไหนวา่ผมจะเป็นอะไร
ก็ไดย้งัไงละ่ 

“เธอตอ้งรู.้..วา่มนัมีบางอยา่งที่เราไมส่ามารถเป็นได”้  เขาพดู 

“งัน้แปลวา่ ผมเป็นคนขบัเรอืด าน า้ไมไ่ด”้1  

 

ระบบการเรียนการสอนท่ีจ ากัดจินตนาการและความต้องการท่ีแท้จริงของนักเรียน        
ท าใหน้กัเรียนไม่อาจพฒันาความคิดและคน้หาความถนดัตามแนวทางของตนเอง  ยุวศิลปินได้
เน้นย า้ถึงความส าคัญของสถาบันการศึกษากับการพัฒนามนุษย ์โดยสรา้งระบบการศึกษาท่ี
ตรงกนัขา้มกบัแนวคิดมนษุยนิยม  เพ่ือใหร้ว่มตระหนกัถึงแนวทางในการปรบัปรุงระบบการศกึษา  
ใหม้นษุยส์ามารถพฒันาตนไดต้ามธรรมชาต ิ อนัจะน าไปสูก่ารพฒันาสงัคมตอ่ไป 

ในเรื่อง คนบ้าที่หน้าประตู  “ธเนศ” ในวยัเด็กไดร้บัการชมเชยจากครูอยู่เสมอ ๆ เพราะ
มีผลการเรียนดีและมารยาทงาม  โดยไม่มีใครสนใจว่าธเนศบกพร่องทางดา้นปฏิสมัพนัธก์บัเพ่ือน 
ดงันี ้    
 

ยิง่เด็กชายตะเกียกตะกายสู่ความเป็นเลิศมากขึน้เท่าใด  ระยะห่างระหว่าง
เขากับเพื่อนร่วมชั้นก็ยิ่งมากขึ้น  ไม่มีเด็กคนไหนสนใจว่าเขาเป็นเด็กเรียนดีหรือไดร้บั
เลอืกเป็นตวัแทนรบัรองแขกผูใ้หญ่ของโรงเรยีน  ทองน่ังกินข้าวคนเดียว  อ่านหนังสือคน

เดียว  และมีความสุขกับค าชื่นชมของครูอยูค่นเดียว2  

 

                                                           

 1 วรฐิติ  มโนสรอ้ย. (2555). Good Morning Sunshine แสงฉายในยามเชา้. หนา้ 58-59 
 2 ติกขปัญญ ์ มณีนุม่. (2561). คนบา้ทีห่นา้ประตู. หนา้ 50 
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โรงเรียนมีอิทธิพลในการสรา้งแนวคิดสมบูรณ์แบบแก่ธเนศ  โดยมุ่งสรา้งเด็กท่ีมีความ 
“เป็นเลิศ” จึงยกย่องให้ความส าคัญกับผลการเรียนดีและมารยาทเรียบรอ้ย แต่ปราศจากการ
ส่งเสริมและพัฒนาใหผู้เ้รียนรูจ้กัสรา้งความสมัพันธ์ท่ีดีระหว่างเพ่ือนร่วมชัน้  ส่งผลใหธ้เนศมุ่ง
รกัษาภาพลกัษณเ์ดก็ดีเพียงเพื่อค าชมเชย และมีสถานภาพสงูกวา่ผูอ่ื้น ดงันี ้

 
 สิ่งหน่ึงที่ท าให้เด็กชายเสพติดสถานภาพเหนือคนธรรมดา คือภาษีความ

เชื่อใจจากพวกผู้ใหญ่  ผลพลอยได้ที่เด็กชนิดวิ่งซนหน้าเป้ือนดินหรือพวกไม่มี
เกียรติบัตรแสดงอัจฉริยภาพทางใดทางหน่ึงจะไม่มีวันเข้าใจ  เด็กพวกน้ันท าอะไร
ไป ไม่ว่าจะถกูหรือผิด ต่างต้องไปขึน้ศาลฎีกาที่มีค าพิพากษาเพียงอยา่งเดียวคือเด็ก
ท าผิดเสมอ  ในขณะท่ีทองจะลอยตวัอยูเ่หนือกระบวนการนัน้ในทกุกรณี ถึงขนาดไดน้ั่งรว่ม

โต๊ะจดใบคะแนนกบัคณะลกูขนุท่ีเป็นพวกผูใ้หญ่ดว้ยซ า้1 

 
การท่ีโรงเรียนใหค้วามส าคญักับเด็กเก่ง ท าให้ธเนศพยายามสรา้งภาพเพ่ือไดร้บัการ     

ยกย่องชมเชย และมีความสุขกับ “สถานภาพสูงกว่าผูอ้ื่น” โดยไม่สนใจในดา้นความสัมพันธ์
ระหว่างเพ่ือนมนุษยใ์นสังคม  ส่งผลใหธ้เนศไม่เคยมีความสัมพันธท่ี์ดีกับผูอ่ื้นดว้ยความจริงใจ  
ดงัท่ีชายผมเกรียนสงัเกตเห็นลกัษณะนิสยั ดงันี ้

  
“รูไ้หม  กูไดเ้ด็กมารยาทงามสามปีติดเลยนะ”  ธเนศยิม้เยาะตัวเองตอนพูดถึง

รางวลันัน้ 
“แลว้ท าไมกลายเป็นแบบนีไ้ปไดว้ะ” ...   

... “มารยาทงามเพราะไหว้สวย ไม่ใช่เพราะนิสัยดีเสียหน่อย”2 

 

ยวุศิลปินแสดงภาพสถาบนัการศกึษาท่ีตรงขา้มกบัแนวคิดมนษุยนิยม  เพ่ือแสดงใหเ้ห็น
วา่  การท่ีสถานศกึษาปลกูฝังแนวคิดสมบรูณแ์บบให้กบัมนษุย ์ ท าใหม้นษุยไ์ม่ใหค้วามส าคญักบั
ความดีงามของจิตใจอนัเป็นคณุค่าของมนุษย ์ จึงไม่อาจด าเนินชีวิตในสงัคมไดอ้ย่างมีความสุข  
ซึ่งชว่ยเนน้ย า้ถึงความส าคญัของสถาบนัการศกึษา วา่มีอิทธิพลตอ่การสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัของ
มนษุย ์ ท่ีจะท าใหอ้ยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ 

                                                           

 1 ติกขปัญญ ์ มณีนุม่. (2561). คนบา้ทีห่นา้ประตู. หนา้ 51 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 113 
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3.3.3 สถาบันการเมือง 
สถาบนัการเมืองเป็นสถาบนัท่ีมุง่เสรมิสรา้งใหม้นษุยใ์นสงัคมอยู่รว่มกนัอย่างสงบสขุ  

ดงัท่ี ศิริรตัน ์ แอดสกุล ไดก้ล่าวว่า “สถาบนัการเมืองการปกครอง คือ แบบอย่างของการคิดและ
การกระท าในเรื่องเกี่ยวกบัการรกัษาระเบียบ ความสงบสขุ”1 แนวคิดมนษุยนิยม เป็นแนวคิดท่ีมุ่ง
สรา้งระบบสังคมท่ีดี  ให้สมาชิกด าเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุข โดยการไดร้บัอิสรเสรี มีความ
สามคัคี และไม่มีการผกูขาดอ านาจแก่คนเพียงคนเดียวหรือกลุ่มบคุคล ทกุคนในสงัคมรกัและเป็น
อนัหนึ่งอนัเดียวกันโดยปราศจากการแบ่งแยก  ปรากฏแนวคิดดงักล่าวในนวนิยาย 2 เรื่อง ไดแ้ก่ 
ล าน าหกพภิพ  และ คาฟาริสตาร ์ดงันี ้

ในเรื่อง ล าน าหกพิภพ  แสดงใหเ้ห็นว่าสถาบนัการเมืองมีส่วนเสริมสรา้งใหม้นุษยใ์น
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ผ่านการน าเสนอระบอบการปกครองท่ีแตกต่างกัน ระหว่างการ
ปกครองท่ีเอือ้ประโยชนใ์หก้บัผูป้กครอง กบัการปกครองท่ีใหผู้อ้ยู่ใตก้ารปกครองมีส่วนรว่มในการ
ปกครอง  ดงัการปกครองท่ีชาวสวรรค ์ ผูมี้ความเจรญิตัง้ตนเป็นอารยชน  พระอินทรไ์ดร้ว่มกบัพระ
วรุณหรือนายเพิ่ม สรา้งระบบบญุ ใหเ้ทพหรืออารยชนใชป้กครองโลกมนษุย ์เพ่ือสรา้งอ านาจใหก้บั
เหลา่เทพ ดงันี ้

 
“เพิ่มเพื่อนรกั เราจะสรา้งโลกแห่งอดุมคติดว้ยกนั ข้ามีเร่ืองมอบหมายให้เพื่อน

ร่างแผนการยึดครองและปกครองพิภพทั้งหมด แผนที่จะท าให้ทุก ๆ ชีวิตในโลกมี
ความร่มเยน็เป็นสุข โดยเน้นไปที่ ‘เสถยีรภาพสูงสุดของดาวดึงส”์2 

 
แนวคิดของพระอินทรแ์สดงถึงผู้ปกครองท่ีมุ่งครอบง าผูอ้ยู่ใตก้ารปกครอง  พระวรุณ

ปฏิบตัิตามค าสั่งของพระอินทรโ์ดยวางแผนตามล าดบัวิธี  ท่ีใหเ้ทพมีบทบาทเป็นชนชัน้ปกครอง  
และกดข่ีครอบง าผูอ้ยูใ่ตก้ารปกครองเพ่ือประโยชนข์องตน  ดงัแผนท่ีพระวรุณไดค้ดิขึน้ 

 
อนึ่ง สิ่งที่ใหค้นในโลกปฏิบตัิแลกกับบญุนัน้ลว้นเป็นความถกูตอ้งที่ยอมรบักัน ...

เพียงแต่เพิ่มกฎที่ต้องเซ่นสรวงเหล่าเทพเอาไว้ด้วย 
ด้วยวิธีพวกนี้เทพจะสามารถตั้ง  “หลักนิติธรรมซ่ึงผู้คนยอมปฏิบัติตามด้วย

ความเต็มใจ”  และควบคุมชาวโลกโดยไม่ต้องอาศัยก าลังแม้แต่น้อย3 

                                                           

 1 ศิรริตัน ์ แอดสกลุ. (2560). ความรูเ้บือ้งตน้ทางสงัคมวทิยา. หนา้ 143 
 2 พงศศ์รณ ์ ภมูิวฒัน.์ (2551). ล าน าหกพภิพ. หนา้ 39 
 3 แหล่งเดมิ. หนา้ 40-41 
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ระบบบุญและบาปเป็นสิ่งเอือ้ประโยชนต์่อเหล่าเทพ เพราะไม่เป็นเพียงระบบท่ีท าให้
มนษุยเ์รง่สั่งสมความดีอนัก่อใหเ้กิดความสงบสขุบนโลกเพียงเทา่นัน้  แตย่งัเอือ้ประโยชนแ์ก่เหล่า
เทพ ใหไ้ดร้บัการเซน่สรวงจากมนษุย ์และใหม้นษุยย์อมอยูใ่ตโ้อวาทเทพดว้ยความเตม็ใจ  

พระวรุณตระหนกัว่าวฏัสงสารมีอ านาจในการควบคุมกลไกธรรมชาติ จึงใชเ้ครื่องมหา
เสถียรดดูเคล่ือนยา้ยจิต หรือ มโน ของมนษุย ์ ท าใหม้โนท่ีมีระดบัตา่งกนัตามระดบับญุท่ีสั่งสมไป
เกิดในแต่ละภพภูมิท่ีตา่งกัน  จดุมุ่งหมายหลกัเพ่ือเกิดประโยชนแ์ก่พวกอารยะหรือเหล่าเทพท่ีจะ
ไดป้ระชากรท่ีมีคณุภาพมาเกิดบนสวรรค ์และเพ่ือใหม้นษุยน์บัถือบชูาเทพเพราะกลวับาป ดงันี ้

 
อย่างที่หนึ่ง สามารถสรา้งแรงบนัดาลใจใหม้นษุยห์นัมาท าความดีเพื่อพฒันามโน

ตนเองใหเ้ป็นประชากรที่มีคณุภาพแก่พวกอารยะ อย่างที่สองคือ เพื่อให้พวกมนุษยบ์น
โลกกลัวบาปและนับถือบูชาพวกอารยะเป็นที่พึ่งทางใจมากขึ้น (ก่อนหน้าน้ันสิ่งที่
เรียกว่า “นรก” เป็นเพียงนามธรรมซ่ึงใช้เรียกมโนที่หยาบจนกระทั่งเกิดในกายเนื้อ
ใด ๆ ไม่ได้ ได้แต่ล่องลอยอย่างสับสนทรมานจนกว่าความหยาบน้ันจะเบาบางลง
เองตามเวลา) อย่างที่สามคือ ยังอาจน ามโนของผู้ที่ต่อต้านเทพมาลงโทษกักขังไว้      

บางกรณี1 

 

แผนการท่ีพระวรุณคิดขึน้ เปรียบไดก้ับระบอบการปกครองท่ีมุ่งเน้นผลประโยชนข์อง
สถาบนัการเมือง โดยไม่ค  านึงถึงบทบาทตามหลกัมนุษยนิยม ท่ีมีหนา้ท่ีมอบประโยชน ์ยกระดบั
ความเป็นอยูข่องสมาชิกในสงัคม และสรา้งสงัคมท่ีสนัตสิขุ 

แมก้ารปกครองดงักล่าวจะนบัว่ามีเสถียรภาพสงูสุดส าหรบัเทพ  แตพ่ระจนัทรผ์ูเ้ป็นบตุร
ของพระวรุณไดต้ระหนักถึงการครอบง าท่ีผู้อยู่ใตก้ารปกครองไดร้บัเสมอมาอย่างไม่เป็นธรรม  
พระจันทรจ์ึงต่อตา้นระบอบการปกครองดงักล่าว จนกระทั่งยอมสละความเป็นเทพเพ่ือมาเป็น
กษัตรยิป์กครองโลก 

 
 “เป้าหมายสูงสุดในชีวิตของข้า คือการค่อย ๆ คืนอ านาจให้กับประชาชน

และให้ประชาชนสร้างโลกใหม่ของตนเอง  ในการนี้ระบอบราชาธิปไตยก็จะต้อง
หมดไป และเปลีย่นเป็น ‘ระบอบประชาธิปไตย”  

พระเจา้วธุิราชกล่าวแก่บรรดากษัตรยิห์วัเมืองมนษุยใ์นการปาฐกถาครัง้หนึ่ง2 
 

                                                           

 1 พงศศ์รณ ์ ภมูิวฒัน.์ (2551). ล าน าหกพภิพ. หนา้ 42-43 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 409 
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พระจันทรห์รือพระเจ้าวิธุราชได้มีโอกาสพบกับสน มนุษย์ชนชั้นต ่าท่ีอยู่ภายใต้การ
ปกครองระบบบุญมาโดยตลอด  พระจันทรไ์ดก้ล่าวถึงระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย       
ท่ีจะยงัผลใหผู้อ้ยูภ่ายใตก้ารปกครองมีความสขุ ดงัการปกครองในหมูบ่า้นสวนตาล 

 
 “สิ่งที่พิเศษของหมู่บา้นนีค้ือ ทุกสัปดาหช์าวบ้านที่อายุมากกว่าสิบห้าทุกคน

จะมาประชุมปรึกษากัน เพื่อก าหนดนโนบายในการบริหารหมู่บ้านและหาทางแก้ไข
ปัญหาที่ชาวบ้านก าลังประสบอยู”่ 

“ในการประชุม ชาวบ้านจะผลัดกันแสดงความคิดเห็นและเหตุผลของตน 
การตัดสินใจแต่ละคร้ังมาจากการลงคะแนนเสียง ซ่ึงทุกคน ไม่ว่าเด็กหรือแก่จะมี
หน่ึงเสียงเท่ากันหมด สิ่งที่ข้าประทับใจเป็นพิเศษคือ ความมีอิสรเสรีในการถูกของ
พวกชาวบ้าน และจิตส านึกที่ตระหนักว่าทุกคนเป็นเจ้าของหมู่บ้านโดยเท่าเทียม

กัน”1 

 

พระเจา้วิธุราชกล่าวถึงระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชน
ไดมี้อิสระในการแสดงความคิดเห็น  นบัเป็นอิสรภาพและความเท่าเทียมกันของมนุษยใ์นสงัคม  
พระเจ้าวิธุราชผู้ไม่เห็นด้วยกับระบอบการปกครองท่ีผู้ปกครองได้สิทธิขาดในการปกครอง              
จงึประสงคท่ี์จะเปล่ียนแปลงการปกครอง ดงันี ้

 
“ระบอบราชาธิปไตยก็คือการสอนคนกลุม่หนึ่งใหเ้ป็นผูน้  า คอยปกป้องดแูลคนที่

เหลอืซึ่งเป็นผูต้าม  ฟังอย่างนีเ้หมือนผูต้ามจะสบายเพราะมีคนคุม้ครอง หากที่จริงแลว้ผูน้  า
เป็นฝ่ายไดเ้ปรยีบมาก เพราะสามารถเลอืกผูต้ามได ้และสามารถบงการผูต้ามเพื่อประโยชน์
สขุของตนอยา่งใจปรารถนา 

“ขา้จึงคิดว่าหากเราเปลี่ยนมาสอนใหท้กุ ๆ คนเป็นผูน้  าตนเอง ใหค้ิดเป็น และท า

สิง่ใดที่เห็นวา่ควรโดยไมข่ดัตอ่สทิธิของคนอื่น อะไร ๆ ก็คงดีขึน้ไมน่อ้ย ...”2 

 

การแสดงระบอบการปกครองท่ีแตกต่างกัน  เป็นการเปรียบเทียบเพ่ือให้ผู้อ่านเห็น
ระบอบการปกครองท่ีดี  ซึ่งมุ่งให้ผู้อยู่ใต้การปกครองมีความอิสรเสรี และสามัคคีกัน  โดยไม่
ผกูขาดอ านาจไวแ้ก่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไดอ้ย่างเดน่ชดั  นบัว่าเป็นการปกครองท่ีมีแนวคิดมาจาก

                                                           

 1 พงศศ์รณ ์ ภมูิวฒัน.์ (2551). ล าน าหกพภิพ. หนา้ 413-414 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 415 
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ปรชัญามนุษยนิยม  ท่ีมุ่งสรา้งระบบสงัคมท่ีดี  ใหม้นุษยส์ามารถพัฒนาไดต้ามธรรมชาติ และมี
ความสขุดว้ยการรว่มเป็นเจา้ของสงัคมรว่มกนั   

ในเรื่อง  คาฟาริสตาร ์แสดงสถาบนัการเมืองท่ีมีส่วนเสริมสรา้งความสนัติสุขในสงัคม  
โดยเสนอแนวคิดในการปกครองท่ีแตกต่างกัน ระหว่างแนวคิดของคาฟากับเจา้ชายรชัทายาท 
คาฟาไม่เห็นดว้ยกับแนวคิดของเจา้ชายท่ีมุ่งปกครองดว้ยการรวมอ านาจไวท่ี้คนกลุ่มเดียว แลว้
ครอบง าประชาชนโดยปราศจากหลกัเมตตาและอิสรภาพของผูอ้ยูใ่ตก้ารปกครอง ดงันี ้ 

 
“การปกครองที่ดีต้องให้โอกาสและอิสระแก่ผู้ใต้ปกครองในการท างานที่

ตัวเองถนัด จะได้แสดงพลังความสามารถของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่ แล้วก็
ปลูกฝังให้พวกเรารู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของรัฐ ก้าวไปพร้อม ๆ กับรัฐ” … 

... “หม่อมฉันคิดว่าผู้ปกครองควรจะให้เกียรติผู้อยู่ใต้ปกครองแทนที่จะ
พยายามครอบง าพวกเขา  จริงอยู่ ทฤษฎีของมินบากลา่วเรื่องการจดัสรรและรวมอ านาจ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แตถ่า้พิจารณาใหล้กึซึง้แลว้ เป็นการใชอ้  านาจอย่างฉอ้ฉล บงัคบัให้
ราษฎรยอมจ านนมากกว่าการปกครองดว้ยเมตตา  อีกอย่าง มินบาท าสงครามยึดอ านาจ
จากคนอื่นจนนกัปราชญใ์นสมยันีบ้างคนเห็นว่าเขาเป็นทรราชดว้ยซ า้  คนที่ยดึติดกบัอ านาจ

เช่นนี ้ไมม่ีวนัท าใหป้ระชาชนมีความสขุไดห้รอกเพคะ”1 
 

คาฟาเห็นถึงความส าคญัของการพฒันามนษุยใ์นสงัคม ท่ีเกิดจากการมอบอิสรเสรีภาพ
ใหผู้อ้ยู่ใตก้ารปกครองพฒันาตนตามความสามารถอย่างเต็มท่ี  ซึ่งมีลกัษณะเช่นเดียวกบัแนวคิด      
มนษุยนิยมท่ีมุง่ใหอิ้สรเสรีแก่สมาชิกในสงัคม  โดยปราศจากการผกูขาดความชอบธรรมแก่ชนกลุ่ม
ใดกลุม่หนึ่ง ดงันี ้

 
“ถ้าเราอยากใหช้่องว่างระหว่างคนมั่งมีกับยากจนแคบลงกว่านี ้การพัฒนาคน       

ก็นา่จะเป็นสิง่ที่ส  าคญัที่สดุ”2 

 

คาฟาใหค้วามส าคญักับ “การพฒันาคน” นับเป็นแนวทางเดียวกับแนวคิดมนุษยนิยม     
ท่ีเห็นว่าการพัฒนามนุษยช์่วยใหเ้กิดการพัฒนาในดา้นต่าง ๆ ต่อไป  วิถีแห่งการเมืองท่ีมุ่งสรา้ง
อ านาจใหแ้ก่นกัปกครองไมอ่าจท าใหเ้กิดความสขุได ้ดงัท่ีคาฟากลา่วแก่เอเธนส ์ดงันี ้

 

                                                           

 1 สริณฐั  ธรรมธราชยั. (2552). คาฟารสิตาร.์ หนา้ 163-164 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 179 
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 “... ชีวิตแห่งการเมืองมันช่างยุ่งเหยิงวุ่นวาย เต็มไปด้วยการสร้างภาพเพื่อ
รักษาอ านาจและผลประโยชน์ของตนเอง   ฉันอยากหนีให้ห่างไกลสิ่ง เหล่านี ้                 

เสยีเหลอืเกิน”1 

 

การท่ีคาฟาเห็นว่าการแสวงหาอ านาจในหมู่นกัการเมืองเป็นชีวิตท่ีไม่พึงประสงค ์ แสดง
ใหเ้ห็นวา่คาฟาไมเ่ห็นดว้ยกบัการปกครองท่ีตรงขา้มกบัแนวคิดมนษุยนิยม  และใหค้วามส าคญักบั
แนวคดิการปกครองท่ีไม่ไดมุ้ง่สรา้งอ านาจเพ่ือหาผลประโยชน ์ แตร่ว่มสรา้งประโยชนใ์หก้บัผูอ้ยูใ่ต้
ปกครองใหมี้ความสขุรว่มกนัในสงัคม อนัเป็นแนวทางการปกครองตามหลกัมนษุยนิยม 

จากแนวคิดมนษุยนิยมท่ีเก่ียวกบัสถาบนัทางสงัคมกบัมนษุยนี์ ้ ยวุศลิปินใหค้วามส าคญั
กบัสถาบนัครอบครวัมากท่ีสดุ โดยแสดงภาพของสถาบนัครอบครวัท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีตามแนวคิด
มนษุยนิยม ซึ่งชว่ยพฒันาศกัยภาพของมนษุยใ์นสงัคม และในขณะเดียวกนัก็ไดแ้สดงภาพของการ
ล่มสลายของสถาบนัครอบครวัท่ีท าใหส้มาชิกตอ้งประสบกบัปัญหาตา่ง ๆ น าไปสู่การเกิดปัญหา
ในสังคมต่อไป  สถาบันทางสังคมท่ีพบรองลงมาได้แก่สถาบันการศึกษา ท่ียุวศิลปินได้
วิพากษ์วิจารณ์สถาบนัการศึกษาท่ีลม้เหลวและไม่อาจพัฒนามนุษยต์ามแนวคิดมนุษยนิยมได ้ 
เพ่ือสรา้งความตระหนกัในความส าคญัของสถาบนัการศกึษาท่ีมีตอ่มนษุย ์รว่มสงัเกตและพฒันา
ขอ้บกพรอ่งของสถาบนัการศกึษาเพ่ือรว่มสรา้งใหเ้ป็นสถาบนัทางสงัคมท่ีดี ท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนามนุษย ์ในขณะท่ีสถาบนัการเมืองถูกน ามาเสนอในนวนิยายนอ้ยท่ีสุด โดยน าเสนอใน
ลกัษณะเปรียบเทียบระหว่างสถาบนัการเมืองท่ีปกครองตามแนวคิดมนุษยนิยม กับการปกครอง
ตรงขา้ม  เพ่ือใหผู้อ้่านรว่มกนัสงัเกตถึงขอ้ดีของการปกครองตามแนวคิดมนุษยนิยม และขอ้เสียท่ี
เกิดขึน้เม่ือผูป้กครอง  มุ่งแสวงหาอ านาจและผลประโยชนม์ากกว่ามุ่งสรา้งความเท่าเทียมและ
สนัติสขุในสงัคม  จึงนบัว่าภาพของสถาบนัการทางสงัคมดงักล่าวสรา้งใหผู้อ้่านรว่มกนัสงัเกตและ
วิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือเห็นถึงความส าคัญของสถาบันทางสังคมตามแนวคิดมนุษยนิยม ท่ีมีส่วน
ส าคญัในการชว่ยสง่เสรมิและพฒันามนษุยใ์นสงัคมตอ่ไป 

แนวคิดท่ีปรากฏในนวนิยายรางวัลยุวศิลปินไทย (Young Thai Artist Award) จัดเป็น
แนวคิดมนษุยนิยม ท่ีแสดงใหเ้ห็นคณุคา่ของชีวิตมนษุยต์ามแนวคิดมนษุยนิยม ทัง้ในฐานะปัจเจก
บุคคล และฐานะพลเมืองของสงัคม  เพ่ือมนุษยส์ามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
และรว่มพฒันาสงัคมใหดี้งามสืบไป  จากนวนิยาย 15 เรื่อง พบการน าเสนอแนวคิดมนษุยนิยมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัมนษุยใ์นฐานะปัจเจกบคุคลมากท่ีสดุ โดยพบในนวนิยาย 13 เรื่อง  แสดงถึงยวุศิลปิน

                                                           

 1 สริณฐั  ธรรมธราชยั. (2552). คาฟารสิตาร.์ หนา้ 212-213 
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เห็นว่า การด ารงคณุค่าความเป็นมนุษยแ์ละด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข พรอ้มท่ีจะพัฒนาสงัคม
ตอ่ไปนัน้ ปัจเจกบุคคลเป็นผูท่ี้จะตอ้งด าเนินชีวิตตามแนวคิดมนุษยนิยมก่อนเป็นล าดบัแรก จึงจะ
สามารถน าไปสูก่ารด ารงคณุคา่ความเป็นมนษุยข์องผูอ่ื้นและรว่มสรา้งสงัคมท่ีดีเป็นล าดบัตอ่ไปได ้ 
โดยแนวคดิท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนษุยใ์นฐานะปัจเจกบคุคลท่ีพบมากท่ีสดุไดแ้ก่แนวคดิเรื่องการมองเห็น
สจัธรรมของชีวิต แสดงใหเ้ห็นว่าการมองเห็นสจัธรรมของชีวิตอนัเป็นความจริงตามธรรมชาติของ
โลกเป็นสิ่งส าคญัท่ีมนษุยพ์ึงตระหนกั เพ่ือด ารงชีวิตอยู่ในแนวทางท่ีดีงามและด ารงคณุค่าความ
เป็นมนุษย์ไว้ได้  ในขณะท่ีแนวคิดมนุษยนิยมท่ีเก่ียวข้องกับสถาบันทางสังคมกับมนุษย์พบ
รองลงมา โดยพบในนวนิยาย 9 เรื่อง แสดงใหเ้ห็นว่า  ยุวศิลปินเห็นถึงบทบาทความส าคญัของ
สถาบนัทางสงัคมว่ามีตอ่การด ารงและเสริมสรา้งคณุคา่ความเป็นมนษุย ์เน่ืองจากมีความส าคญั
ในการปลูกฝังแนวคิดมนุษยนิยมและด ารงแนวคิดมนุษยนิยมใหมี้อยู่ในสงัคม เพ่ือน าไปสู่การท่ี
มนุษยส์ามารถด าเนินชีวิตของตน และด าเนินชีวิตรว่มกันในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข  ในขณะท่ี
แนวคิดท่ีพบนอ้ยท่ีสุดเก่ียวขอ้งกับมนุษยใ์นฐานะพลเมืองของสงัคม  โดยพบในนวนิยาย 6 เรื่อง 
แสดงถึงยวุศิลปินยงัคงเห็นความส าคญัของแนวทางท่ีจะท าใหม้นษุยใ์นสงัคมสามารถด าเนินชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข  โดยนอกจากการท่ีมนุษยแ์ต่ละคนจะด าเนินชีวิตตาม
แนวคิดมนษุยนิยมเพ่ือด ารงศกัดิศ์รีและคณุคา่ความเป็นมนษุยข์องตนเองแลว้  มนษุยจ์  าเป็นตอ้ง
ค านึงถึงศกัดิศ์รีและคณุค่าความเป็นมนษุยข์องผูอ่ื้น ซึ่งจะน าไปสู่การอยู่รว่มกันอย่างมีความสุข   
ในสงัคม และสรา้งสงัคมท่ีสันติสุขอย่างแทจ้ริง  นับว่าแนวคิดท่ีปรากฏนีเ้ป็นแนวคิดท่ีมุ่งพัฒนา
มนษุย ์ เพ่ือใหม้นษุยพ์บแนวทางท่ีน าไปสูก่ารพฒันาตนใหส้ามารถด ารงคณุคา่ของมนษุยไ์ด ้ โดย
ยวุศิลปินไม่เพียงแต่ใหค้วามส าคญักับความดีงามของมนุษยเ์พียงเท่านัน้ แต่ยงัน าเสนอแนวคิด
จากการแสดงภาพท่ีตรงขา้มกับแนวคิดมนุษยนิยม เพ่ือเนน้ย า้ถึงวิถีการด าเนินชีวิตท่ีจะน าไปสู่
การด ารงอยูข่องคณุคา่ความเป็นมนษุย ์ใหม้นษุยด์  าเนินชีวิตอยา่งมีความสขุและรว่มพฒันาสงัคม
ตอ่ไป 
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บทที ่4 
การน าเสนอแนวคดิมนุษยนิยมในนวนิยายรางวัลยุวศิลปินไทย 

(Young Thai Artist Award) 

การศกึษาแนวคิดท่ีนกัเขียนน าเสนอในนวนิยาย จ าเป็นท่ีจะตอ้งศกึษาจากองคป์ระกอบ    
ตา่ง ๆ ของนวนิยาย  ดงัท่ี อิงอร  สพุนัธุว์ณิช ไดก้ลา่ววา่  

 
การจะเขา้ใจแนวคิดก็อาจจะตอ้งพดูถึง โครงเรื่อง ตวัละคร กลวิธีและภาษาที่สื่อ

แนวคิดนัน้ ๆ ออกมาดว้ย เพราะแนวคิดจะปรากฏไดก็้ตอ้งมีองคป์ระกอบต่าง ๆ ดงัที่กลา่ว
มาแลว้ ผูเ้ขียนอาจจะเสนอแนวคิดผา่นตวัละคร ผา่นค าพดูบรรยายหรอืบทสนทนา ดว้ยการ

พิจารณาสิง่ตา่ง ๆ เหลา่นีจ้ะช่วยเนน้ใหเ้ขา้ใจแนวคิดไดด้ียิ่งขึน้1 
 

ผูว้ิจัยพบว่ายุวศิลปินน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมจากองคป์ระกอบของนวนิยาย  ดว้ย
วิธีการน าเสนอ 3 วิธี ไดแ้ก่ ตวัละคร  ฉาก  และการตัง้ช่ือเรื่อง  ดงันี ้  

 4.1 การน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมผ่านตัวละคร 
ตวัละครเป็นองคป์ระกอบหนึ่งท่ีมีความส าคญัในนวนิยาย  เน่ืองจากท าใหเ้กิดเหตกุารณ์

ในเรื่องและมีบทบาทในการด าเนินเรื่องตัง้แต่ตน้จนจบ  พจนานุกรมศัพทว์รรณกรรมไทย ระบุ
ความส าคญัของตวัละครว่า “ตวัละครเป็นองค์ประกอบที่ส  าคญัองค์ประกอบหนึ่งของงานแต่ง 
ทัง้นีเ้พราะค าพูด การกระท า และความคิดของตัวละครเป็นปัจจัยส าคัญในการเดินเรื่องของ
ผูเ้ขียน”2 นอกจากนีต้วัละครในเรื่องยงัมีความส าคญัในการท าใหน้วนิยายมีความน่าสนใจ  ดงัท่ี 
ม.ล. บญุเหลือ  เทพยสุวรรณ  ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของตวัละครในนวนิยายว่า “นวนิยายทั่ว ๆ 
ไป  อาศยัลกัษณะนสิยัของตวัละครเป็นเนือ้หาส าคญัทีส่ดุอนัหนึ่งของหนงัสอื และความสนใจของ
คนอ่านส่วนใหญ่ที่มีความคิดนึกพอสมควรก็มักขึ้นต่ออุปนิสัยของตัวละคร”3 ผู้วิจัยพบว่า           
นักเขียนนวนิยายรางวัลยุวศิลปินไทย (Young Thai Artist Award) ใช้ตัวละครเสนอแนวคิด    
มนษุยนิยม 2 วิธี ไดแ้ก่  ตวัละครท่ีดี กบั ตวัละครท่ีไมดี่ดงันี ้

                                                           

 1 อิงอร  สพุนัธุว์ณิช. (2547). วรรณกรรมวจิารณ.์ หนา้ 110 
 2 ราชบณัฑิตยสถาน. (2552). พจนานกุรมศพัทว์รรณกรรมไทย. หนา้ 211 
 3 บญุเหลอื  เทพยสวุรรณ. (2539). แว่นวรรณกรรม. หนา้ 71 
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4.1.1 ตัวละครทีด่ ี 
ยุวศิลปินน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมผ่านตวัละครท่ีดี กล่าวคือ ตวัละครมีความคิด

และแสดงพฤติกรรมท่ีน าไปสู่การด ารงคณุค่าความเป็นมนุษยต์ามแนวคิดมนุษยนิยม  ไดแ้ก่ตวั
ละครท่ียึดมั่นในคุณความดี  มีสมรรถภาพ ศกัยภาพและศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์ ซึ่งท าใหเ้กิด
ความสุขในการด าเนินชีวิต และเกิดสนัติสุขในสงัคม  จากการวิเคราะห์นวนิยายรางวลัยุวศิลปิน
ไทย (Young Thai Artist Award) ผูว้ิจัยพบการน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมผ่านตัวละคร  21 ตัว
ละคร จากนวนิยาย 11 เรื่อง ไดแ้ก่ แตม้  ลงุกอ้นหิน  ลงุภูเขา และแม่ จากเรื่อง เด็กหญิงดอกไม้ 

เด็กชายดวงดาว  โอลิเวอร ์ โจเอล และ สแกนแลน จากเรื่อง   ยุคสมัยแห่งความสิ้นหวัง  
คาฟา กับ เอเธนส ์จากเรื่อง คาฟาริสตาร ์ เฮียเคน กับ เจน จากเรื่อง เร่ืองราวของข้าวมันไก่  
ราตรี กบั ลงุชม จากเรื่อง ราตรี  นอ้ยหนา่ กบั นอ้ยโหน่ง จากเรื่อง ตะลุยแดนหมิพานต ์ อซารสั 
จากเรื่อง ร้อยเร่ืองเล่าขาน ต านานนิทานไม่รู้จบ  ธิน กับ ณัฏฐา จากเรื่อง ดั่งฝนโปรยไฟ  
นาก จากเรื่อง คนบ้าทีห่น้าประตู  พีร ์จากเรื่อง คืนฝันวันต่อสู้  และ พระจนัทร ์จากเรื่อง ล าน า
หกพภิพ  ดงันี ้

ในเรื่อง เด็กหญิงดอกไม้ เด็กชายดวงดาว  “แตม้” “ลงุกอ้นหิน” “ลงุภูเขา” และ “แม่” 
เป็นตวัละครท่ีมีบทบาทส าคญั  แสดงถึงคณุค่าความเป็นมนษุย ์ โดย“แตม้” เป็นเด็กชายท่ีก าลงั
ศกึษาอยู่ในชัน้ประถมศกึษา  แตม้ด ารงคณุคา่ความเป็นมนุษยจ์ากการด ารงความดีงามในจิตใจ   
ท่ีมีความรกัตอ่แมแ่ละนอ้ง  ดงันี ้
 

แตม้อยากใหแ้มแ่ละนอ้งมีความสขุ แตม้รกัแมแ่ละนอ้ง ไมอ่ยากใหแ้มเ่หน็ดเหน่ือย 

ไมอ่ยากใหน้อ้งรอ้งไห ้ไมอ่ยากใหใ้ครมารงัแกนอ้ง1 

 

ความรกัของแตม้ท่ีปรารถนาจะใหแ้ม่และนอ้งมีความสุขนี ้ตวัละครไดส้ะทอ้นผ่านบท
เพลงท่ีแตง่ขึน้เพ่ืออธิบายเก่ียวกบัความรกัท่ีแตม้มีตอ่สมาชิกในครอบครวั ซึ่งเป็นเพลงท่ีแตม้แต่ง
ขึน้ส  าหรบัสง่ครูฟ้าใสในวิชาดนตรี ดงันี ้
 

 ฉันรักแม่ แมไ้มรู่ว้า่แคไ่หน 
อาจจะหมดทัง้หวัใจ เกินกวา่ใครจะลว่งรู ้
ฉันรักน้อง  จะปกป้องคอยเลีย้งดู 

จับมือน้องลุกขึน้สู้ ห่วงใยอยูไ่ม่เหินห่าง1 

                                                           

 1 มิ่งมนสัชน  จงัหาร. (2555). เดก็หญิงดอกไม ้เดก็ชายดวงดาว. หนา้ 55 
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บทเพลงดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความรกัและความปรารถนาดีท่ีแตม้มีต่อสมาชิกใน
ครอบครวั อนัไดแ้ก่แมแ่ละนอ้ง  ซึ่งเกิดขึน้จากการท่ีแตม้ไดร้บัความรกัจากแม่  น าไปสูก่ารท่ีแตม้มี
ความกตัญญู  อยากช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ในฐานะลูกชายคนโตเพราะไม่อยากให้แม่          
เหน็ดเหน่ือย  นอกจากนี ้ความรกัท่ีแตม้มีต่อน้องสาวน าไปสู่การดูแลน้องสาวในฐานะพ่ีชาย
เพ่ือให้น้องมีความปลอดภัย  ความรกัของแตม้ท่ีมีต่อแม่และน้องจึงแสดงถึงจิตใจท่ีดีงามของ
มนุษย ์เป็นความรกัตามแนวคิดมนุษยนิยมท่ีตอ้งการจะท าใหบุ้คคลท่ีตนรกัมีความสุข และดว้ย
ความรกัท่ีแตม้มีต่อแม่นีท้  าใหแ้ตม้เช่ือฟังค าสอนของแม่  น าไปสู่การแสดงถึงคณุค่าของมนุษย์
จากการมีความประพฤติดี ดงัเหตุการณท่ี์แตม้ไม่ใชก้ าลงัตามค าสอนของแม่เม่ือถกูโข่งกับเพ่ือน
รงัแก  ดงันี ้
 

แตม้จะเดินฝ่าวงลอ้มนัน้ ก็มีมือของใครสกัคนกระชากคอเสือ้ของแตม้พอดี  แรง
เหวี่ยงท าใหแ้ตม้ลม้คะม า 

แตม้หยดักายลกุขึน้ เขาไมต่อ่สู ้ในใจคิดแตเ่พียงวา่จะตอ้งไปหาคณุครูใหไ้ด้ 
“วา่ยงัไง ไออ้่อนแอ”  เพื่อนของโขง่พดู 
แต้มก าก าป้ันแน่น เขากัดฟันข่มความรู้สึก  ค าสอนของแม่ดังขึ้นมาใน     

หัวแต้มไม่ควรมีเร่ืองทะเลาะเบาะแว้งกับใคร 

แต้มใช้มือปัดรอยเป้ือนที่กางเกง ไม่พูดอะไร2 

 
แตม้รกัแม่  จึงเคารพและเช่ือฟังค าสอนของแม่และปฏิบตัิตามค าสอน  โดยอดทนท่ีจะ   

ไม่ใชก้ าลงัตอบโตเ้ม่ือถกูโขง่รงัแก  ซึ่งในภายหลงัจากเหตกุารณด์งักลา่ว โข่งใสร่า้ยว่าแตม้เป็นคน
ก่อเรื่องทะเลาะวิวาท แต่ความรกัท่ีท าใหแ้ตม้เช่ือฟังแม่ท าใหแ้ตม้เป็น “เด็กดี” ในสายตาของคน
รอบขา้ง  “ลุงภูเขา” ภารโรงของโรงเรียน และ “ครูฟ้าใส” ครูสอนวิชาดนตรีท่ีสนิทสนมกับแตม้      
จึงพรอ้มท่ีจะเป็นพยานว่าแตม้ไม่มีวนัก่อเรื่องทะเลาะวิวาทตามท่ีโข่งใส่รา้ย เน่ืองจากเช่ือว่าแตม้
เป็นเด็กดี  นบัว่าความรกันี ้นอกจากจะน าไปสู่ความกตญัญซูึ่งเป็นความดีงามในจิตใจ   ยงัส่งผล
ใหม้นษุยพ์ฒันาตนใหเ้ป็นผูมี้ความประพฤตดีิอีกดว้ย 

นอกจากนี ้ตวัละคร “แตม้” นับว่าเป็นผูเ้ห็นความส าคญัของปัจจุบนั  ซึ่งเป็นสิ่งแสดง
คณุคา่ความเป็นมนษุย ์ ดงัท่ีแตม้ใหอ้ภยัลงุกอ้นหิน พ่อท่ีแทจ้รงิท่ีโกหกว่าแตม้เป็นหลาน  รวมไป

                                                                                                                                                                      

 1 มิ่งมนสัชน  จงัหาร. (2555). เดก็หญิงดอกไม ้เดก็ชายดวงดาว. หนา้ 56 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 91 
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ถึงพ่อแม่ท่ีปกปิดความจริงมาโดยตลอดตามค ารอ้งขอของลุงก้อนหิน  ภายหลังจากท่ีแตม้รูว้่า
ตนเองเป็นลกูของลงุกอ้นหินกบัหญิงสาวท่ีทิง้ลงุกอ้นหินไป ดงันี ้
 

“ลงุกอ้นหินรกัแตม้มากเลยนะ”  แมบ่อก 
แตม้ยิม้ใหแ้ม ่ภายในหว้งนกึคิดเขาเห็นรอยยิม้ของลงุกอ้นหินเดน่ชดั  เวลาแตม้อยู่

ใกลล้งุกอ้นหิน แตม้จะรูส้กึอบอุน่และปลอดภยั 
แตม้มีความสขุและเขา้ใจอะไรหลาย ๆ อย่างมากขึน้  แตม้ไม่โกรธการกระท าของ

ลงุ  กอ้นหินในวนันัน้  แตม้ไม่โกรธพ่อกบัแม่ที่ปิดบงัเรื่องราวทัง้หมด  แตม้รูว้า่ทกุคนตา่งรกั

และหวงัดีกบัแตม้1 

 

การท่ีแตม้ไม่โกรธลงุกอ้นหินกบัพ่อแม่ท่ีปิดบงัความจริงเก่ียวกบัพ่อแม่ ท่ีแทจ้ริงของแตม้  
เป็นเพราะแต้มให้ความส าคัญกับช่วงเวลาท่ีมีความสุขกับลุงก้อนหินในปัจจุบัน  และ ให้
ความส าคัญกับความรกัของทุกคนท่ีมีต่อตนในปัจจุบัน  การท่ีแตม้ให้ความส าคัญกับปัจจุบัน
สง่ผลใหแ้ตม้ไม่น าสิ่งท่ีเกิดขึน้ในอดีตมาท าใหต้นเกิดความทกุข ์อนัเป็นการด ารงคณุคา่ความเป็น
มนษุยจ์ากการเลือก      ท่ีจะมีชีวิตอยูอ่ยา่งมีความสขุในปัจจบุนั  

“ลุงกอ้นหิน” เป็นอีกตวัละครหนึ่งท่ีด  ารงคุณค่าความเป็นมนุษยจ์ากการไม่ย่อท้อต่อ
ความไม่แน่นอนของชีวิต ลงุกอ้นหินมีจิตใจท่ีเขม้แข็งไม่ยอ่ทอ้ตอ่อปุสรรค เช่นเดียวกบั  “กอ้นหิน” 
ท่ีแข็งแกรง่  ลุงกอ้นหินตอ้งประสบกบัความทกุขอ์ย่างหนักท่ีคนรกัตีจาก จนกระทั่งไม่อาจตัง้หลกั
ชีวิตได ้ แต่การอดทนในการปะกอบอาชีพ ท าใหส้ามารถตัง้หลกัชีวิตและมีกิจการเป็นของตนเอง
ในท่ีสดุ ดงับทสนทนาระหวา่งลงุกอ้นหินกบัแตม้ ดงันี ้
 

“ผู้ชายน่ะ มีอะไรก็ต้องเก็บเอาไว้ให้ลึก  ถ้าพูดออกมาแล้ว มันท าให้คนอื่น
เดือดรอ้นหรือเสียใจ ก็ไม่ควรพูด  ต้องเข้มแข็ง กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว อย่าให้ใครว่าเรา
อ่อนแอหรือเหลาะแหละนะแต้ม  ท าอะไรต้องท าจริง”  ลุงสอนแต้ม  ประสบการณ์
ชีวิตมากมาย   หล่อหลอมให้ลุงเป็นคนเช่นน้ัน  ลุงมีทุกวันนี้ไดก้็ดว้ยความอดทนอด
กลั้น ขยันขันแข็ง  ผ่านเร่ืองราวมากมาย ซึมซับบทเรียนมาใช้ในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน2 

 

                                                           

 1 มิ่งมนสัชน  จงัหาร. (2555). เดก็หญิงดอกไม ้เดก็ชายดวงดาว. หนา้ 198 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 145 
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การท่ีลงุกอ้นหินอดทนในการด าเนินชีวิตท่ีตอ้งประสบกบัความไม่แน่นอนของเหตกุารณ์
ในชีวิต แสดงให้เห็นว่าลุงก้อนหินสามารถแสดงคุณค่าความเป็นมนุษย์ โดยอดทนต่อความ         
ไมแ่นน่อนของชีวิต และน าความไม่แนน่อนท่ีเกิดขึน้มาเป็นบทเรียนในการด าเนินชีวิตผา่นช่วงเวลา
ท่ียากล าบาก 

ลงุกอ้นหินยงัแสดงคณุคา่ความเป็นมนษุยจ์ากการการอนรุกัษธ์รรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
เน่ืองจากลุงก้อนหินอยู่ใกล้กับชายหาด จึงเห็นความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศ จากขยะ                 
ท่ีนกัท่องเท่ียวทิง้ไวม้ากมาย  ลุงกอ้นหินช่วยดแูลระบบนิเวศชายทะเลโดยช่วยเก็บขยะอยู่เสมอ  
ดงันี ้
 

“...สตัวม์นัอาศยัอยู่ในทะเล  ทะเลคือบา้นของมนั พอบา้นของมนัมีขยะ มนัก็ว่าย
ไปหาบา้นหลงัอื่น ๆ  แต่บา้นหลงัอื่น ๆ ก็มีขยะเหมือนกัน มันท าอะไรไม่ได ้ บ้านของมัน
สกปรก ท าใหห้ายใจไม่ออก มันก็เลยตาย”  ลุงอธิบายใหต้าลฟัง พูดจบลุงก็เดินน าหน้า     
ชวนแตม้กบัตาลไปดหูลงับา้น 

ตาลตกใจเมื่อเห็นกองขยะเต็มหลงับา้นของลงุ 
“ลงุเก็บขยะมาไวห้ลงับา้นขนาดนี”้  แตม้พดู 

ลงุพยกัหนา้  “พอขยะมนัมากขึน้ ลงุก็จะใหร้ถมาขนไปทิง้ทีเดียว”1 

 
ลงุกอ้นหินตระหนกัในภยัของขยะวา่ท าใหส้ตัวท์ะเลตอ้งตายลง  จงึรว่มอนรุกัษธ์รรมชาติ

โดยเก็บขยะจากทะเลเพ่ือไมใ่หร้ะบบนิเวศชายทะเลเส่ือมโทรมมากขึน้  แสดงใหเ้ห็นว่าลงุกอ้นหิน
แสดงคุณค่าความเป็นมนุษยจ์ากการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการร่วมอนุรกัษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มใหอ้ยูคู่ม่นษุยต์อ่ไป   

นอกจากนีต้วัละคร “ลุงภูเขา” ภารโรงในโรงเรียน  ยงัแสดงคณุค่าความเป็นมนุษยจ์าก
การเห็นความส าคญัของธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  ดงัท่ีลุงภูเขากล่าวถึงประโยชนข์องธรรมชาติ
และสอนวิธีการอนรุกัษป่์าไมด้ว้ยการปลกูตน้ไมก้บัแตม้และตาล ดงันี ้

 
ลงุภูเขาเรียกแตม้ไปอธิบายการปลกู  และจับมือตาลใหค้่อย ๆ แกะถุงพลาสติก

ออก คอ่ย ๆ บรรจงวางตน้ไมล้งไปในหลมุที่เตรียมเอาไว ้ นอ้งยิม้เมื่อไดป้ลกูตน้ไมต้น้แรก... 
“ตน้ไม้ให้ประโยชน์แก่เรามากเลยนะ”  ลุงว่า  “มันท าให้ร่มรื่น อากาศเย็น อีกทั้งเวลาที่       

                                                           

 1 มิ่งมนสัชน  จงัหาร. (2555). เดก็หญิงดอกไม ้เดก็ชายดวงดาว. หนา้ 140-141 
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ไดม้อง ไดเ้ดินเลน่ในสวนดอกไม ้ก็ท าใหห้ายจากการวิตกกงัวลคิดเรือ่งราวตา่ง ๆ เวลาที่ลงุ

ไมส่บายใจ ลงุก็จะชอบมาเดินดดูอกไม ้ตน้ไม ้ธรรมชาติช่วยท าใหเ้รามีความสขุ1  

  
การท่ีลุงภูเขาใหค้วามส าคญักับการปลูกตน้ไม ้ และสอนใหแ้ตม้กับตาลเห็นประโยชน์

ของป่าไมพ้รอ้มเรียนรูว้ิธีการอนรุกัษป่์าดว้ยการปลกูป่า  แสดงถึงคณุคา่ความเป็นมนษุยท่ี์ลงุภูเขา
มี ซึ่งเกิดจากลงุภูเขารูค้ณุประโยชนข์องธรรมชาตท่ีิมีตอ่มนษุย ์ จึงรว่มอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ
เพ่ือใหธ้รรมชาตไิดอ้ยูคู่ส่งัคมมนษุยต์อ่ไป 

นอกจากนี ้ ลุงภูเขายังยืนหยัดต่อสู้เพ่ือความดีงามในสังคมอย่างมั่นคงเช่นเดียวกับ
ลักษณะของช่ือ “ภูเขา” ท่ีไม่อาจทะลายลงไดโ้ดยง่าย ดังเหตุการณ์ท่ีลุงภูเขายืนหยัดในความ
ถูกต้องของแต้ม เม่ือถูกโข่งใส่รา้ยว่าเป็นคนก่อเรื่องทะเลาะวิวาทเพ่ือให้แต้มถูกลงโทษจาก
ผูอ้  านวยการโรงเรียน  ลงุ ยืนหยดัในความจรงิและสอนแตม้ใหยื้นหยดัในความจรงิ ดงันี ้

 
“จ าไวน้ะแตม้”  ลงุภูเขาพูด  “ไม่ว่าจะมีใครฟังหรือไม่ฟังเราอย่างไร เราก็ตอ้งพูด

ความจรงิ  ความจริงมนัจะท าใหเ้ราภมูิใจ ความจรงิมนัจะท าใหเ้ราเป็นผูใ้หญ่ ความจรงิมนั

จะท าใหเ้ราเขม้แข็ง”2  

 

ลุงภูเขามีจิตใจท่ีหนักแน่นพรอ้มยืนหยดัในสิ่งท่ีถูกตอ้ง แมว้่าผูอ้  านวยการโรงเรียนจะ
ล าเอียงเข้าข้างโข่ง ซึ่งเป็นลูกของครูฝ่ายปกครอง  แต่ลุงภูเขาก็ไม่หวั่นเกรง จนกระทั่ งถูก
ผูอ้  านวยการไลอ่อกจากการเป็นภารโรงในท่ีสดุ 
  

“เด็กชายพทุธชาดพดูความจรงิ”  ลงุวา่ 
“ผมบอกใหค้ณุเงียบ”  ผูอ้  านวยการวา่ 
“เด็กชายพทุธชาดพดูความจริง”  ลงุพดูประโยคเดิม ไม่มีทีท่าว่าจะลดละ  คนอื่น

ในหอ้งเงียบไป ราวกบัก าลงัชมภาพยนตร ์

“ผมไลค่ณุออก”  ผูอ้  านวยการตวาด3 

 

                                                           

 1 มิ่งมนสัชน  จงัหาร. (2555). เดก็หญิงดอกไม ้เดก็ชายดวงดาว. หนา้ 64-65 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 128-129 
 3 แหล่งเดมิ. หนา้ 166 
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การท่ีลงุภเูขายืนหยดัในความถกูตอ้งของแตม้ แสดงใหเ้ห็นคณุคา่ความเป็นมนษุยท่ี์กลา้      
ยืนหยดัตอ่สูเ้พ่ือความดีงามในสงัคม โดยไม่เกรงกลวัผลเสียท่ีจะเกิดกับตน  นอกจากนี ้ การท่ีลุง
ภเูขาถกูไลอ่อกจากการเป็นภารโรงของโรงเรียนยงัแสดงถึงการด ารงคณุคา่ความเป็นมนษุยใ์นเรื่อง 
การมองโลกในแง่บวก  เน่ืองจากลุงภูเขาเห็นว่าการถูกไล่ออกช่วยเปิดโอกาสในการแสวงหา
ประสบการณใ์หม ่ๆ  ดงันี ้
 

“แลว้ลงุจะเอาอยา่งไรตอ่”  คณุครูถาม 
ลงุยิม้ ยกัคิว้  เหมือนไมม่ีเรือ่งอะไรหนกัใจ มองหนา้คณุครู  “เขาไลข่นาดนีแ้ลว้ก็คง

ตอ้งไป”… 
…“ส าหรบัลงุ ตอนนีค้งถึงเวลาที่ลงุตอ้งเดินทางแลว้ อยู่บนดาวดวงเดิมไม่ได้

แล้ว ต้องไปเรียนรู้ดาวดวงใหม่ ๆ”1  

 
ลุงภู เขาไม่ทุกข์ใจจากการถูกไล่ออก และยังเห็นว่าการถูกไล่ออกเป็นการเปิด

ประสบการณ ์ท าใหไ้ด ้“เรียนรู”้ สิ่งใหม ่ๆ เพิ่มมากขึน้  การมองโลกในแง่บวกของลงุภูเขา แสดงถึง
คณุคา่ความเป็นมนษุย ์ท่ีมีศกัยภาพในการด าเนินชีวิตผา่นชว่งเวลาท่ียากล าบาก 

ตวัละคร “ครูฟ้าใส” ครูสอนวิชาดนตรีของแตม้ เป็นอีกคนหนึ่งท่ีแสดงคณุค่าความเป็น
มนุษย ์จากการเห็นความส าคญัของความรกั และสอนใหแ้ตม้เขา้ใจความรกัและการรกัอย่างถูก
วิธี ดงันี ้
 

“ครูก าลงัพูดใหทุ้กคนฟังว่า การมีความรกัใช่ว่าเป็นสิ่งไม่ดี แต่เราควรรูว้่าจะรกั
อยา่งไร และรกัในช่วงเวลาไหนจึงจะเหมาะสม เช่นเดียวกบัพ่อและแมข่องแตล่ะคน”  ครูยิม้
ใหน้กัเรียน  “ทกุคนในที่นีเ้กิดมาจากความรกัของพ่อและแม่ เพราฉะนัน้ก็ควรจะรกัพ่อและ

แมใ่หม้าก ๆ” 2 

 

ความรกันับเป็นสิ่งดีงามในจิตใจของมนุษย์  เพราะเม่ือมนุษย์มีความรกั มนุษย์จะ
พยายามกระท าดีต่อผู้อ่ืน  ครูฟ้าใสจึงมีบทบาทในการด ารงคุณค่าความเป็นมนุษย์ของแต้ม        
ใหรู้จ้กัท่ีจะรกัอยา่งเหมาะสมและรกัครอบครวัตอ่ไป 

                                                           

 1 มิ่งมนสัชน  จงัหาร. (2555). เดก็หญิงดอกไม ้เดก็ชายดวงดาว. หนา้ 167-169 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 55 
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นอกจากนี ้การท่ีครูฟ้าใสเป็นพยานใหก้บัแตม้ วา่แตม้ไม่ไดเ้ป็นคนก่อเรื่องทะเลาะวิวาท
กับโข่ง ในครัง้ท่ีแตม้ถูกโข่งรงัแกแต่ใส่รา้ยว่าแตม้เป็นคนก่อเรื่อง แสดงใหเ้ห็นคุณค่าความเป็น
มนษุยท่ี์กลา้ตอ่สูเ้พ่ือด ารงความดีงามในสงัคม  ครูฟ้าใสกลา้โตเ้ถียงกบัผูอ้  านวยการโรงเรียน เพ่ือ
ด ารงความถกูตอ้งของแตม้ ดงันี ้
 

 “อย่างไรเด็กชายพุทธชาดก็ไม่ผิด”  ครูย า้  “ดิฉันรูว้่าเด็กแต่ละคนเป็นอย่างไร  
ความเป็นครูสอนให้ดิฉันเรียนรู ้เด็ก  ถ้าเหตุการณ์นี เ้ด็กชายพุทธชาดผิด ดิฉันก็จะขอ

ลาออก”1 

  
การยืนหยดัในความถกูตอ้ง ท าใหค้รูฟ้าใสกลา้ท่ีจะลาออกเพ่ือด ารงความถกูตอ้ง  แสดง

ถึงคณุค่าความเป็นมนุษยท่ี์กลา้ตอ่สูเ้พ่ือด ารงความดีงามในสงัคม  โดยกลา้ต่อสูก้ับผูอ้  านวยการ
โรงเรียนท่ีเขา้ขา้งคนผิดอย่างไม่เกรงกลวั เพ่ือยืนยนัความบริสุทธ์ิของแตม้ท่ีไม่ไดก้ระท าผิด และ
ปกปอ้งไมใ่หแ้ตม้ถกูลงโทษอยา่งไมเ่ป็นธรรม  

ตวัละคร “แม่” เป็นตวัละครท่ีดี จากการไม่ย่อทอ้ตอ่ความไม่แน่นอนของชีวิต  แม่อดทน
ตอ่ความยากล าบากท่ีประสบ จนกระทั่งมีความสขุในชีวิต 
 

แม่เคยเล่าใหฟั้งว่า แม่ไม่เคยเห็นหนา้ของตาเลยตัง้แต่เกิด เห็นแต่เพียงรูปที่ยาย
เก็บเอาไว ้ พอแม่ก าลงัจะเขา้โรงเรียน ยายก็ด่วนจากไป ท าใหแ้ม่กับลงุตอ้งยา้ยไปอยู่กับ
ญาติคนนัน้คนนี ้ผลดัเปลีย่นเวียนกนัไป จนกระทั่งลงุตดัสินใจไม่เรยีนต่อ ออกไปท างานหา
เงินสง่ใหแ้ม่ไดเ้รียนสงู ๆ  แต่แม่ทนเห็นลงุท างานอย่างยากล าบากไม่ได ้พอแม่เรียนจบชัน้
มัธยม แม่จึงตัดสินใจยุติการเรียนเพื่ออกมาสู้ชีวิต ประกอบอาชีพ เผชิญชะตากรรม            
แม่ท างานมาสารพัด ทัง้หนักเบา ไม่ว่าจะเป็นแม่บา้น คอยลา้งถ้วยลา้งจาน แคชเชียรใ์น

รา้นอาหาร เป็นลกูจา้งในรา้นขายของ2 

 

แม่อดทนต่อความยากล าบากในชีวิตจนกระทั่งมีความสุขกับชีวิตครอบครวัในปัจจุบนั 
ความไม่แน่นอนของชีวิตท าใหแ้ม่ประสบกบัความทกุขแ์ละสขุ  การท่ีแม่ไม่ย่อทอ้ในขณะท่ีประสบ
กับความยากล าบาก น าไปสู่การมีความสุขในชีวิตไดอี้กครัง้ แสดงถึงมนุษยท่ี์ด ารงคณุค่าความ
เป็นมนุษยจ์ากการไม่ย่อทอ้ต่อความไม่แน่นอนของชีวิต นอกจากนี ้แม่ยงัมีบทบาทในการอบรม   

                                                           

 1 มิ่งมนสัชน  จงัหาร. (2555). เดก็หญิงดอกไม ้เดก็ชายดวงดาว. หนา้ 166 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 133 
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สั่งสอนแตม้และตาลใหเ้ป็นคนดีในสงัคม ดงัท่ีแม่สอนตาลใหเ้ติบโตเป็นคนดีโดยเล่านิทานใหฟั้ง
ก่อนนอน  เพ่ือใหเ้ติบโตเป็นเด็กดีดว้ยการใชน้ิทาน “เด็กซุกซนกับหมาป่า” เพ่ือสอนและใหค้ติ
เตือนใจแก่ลกู ใหลู้กไดเ้รียนรูแ้ละเติบโตเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคมจากการค านึงถึงความเท่าเทียม
กนัของมนษุยใ์นสงัคม  ดงันี ้
  

แมเ่ลา่วา่ กาลครัง้หนึ่งนานมาแลว้ มีเด็กหญิงซุกซนคนหนึง่ ทกุเชา้เธอจะปีนขึน้ไป
บนหลงัคาบา้นพรอ้มกับก้อนหิน  จากนัน้เธอก็จะขวา้งก้อนหินลงมาใส่แมว นก ไก่ และ
บรรดาสตัวท์ี่อยู่รอบ ๆ บรเิวณนัน้ เธอท าอย่างนีท้กุวนัดว้ยความสนกุสนาน วนัหนึง่หมาป่า
เดินผา่นมา เธอก็ตะโกนทา้ทาย บอกกบัหมาป่าวา่  “เจ้าหมาป่าหน้าโง ่ ใคร ๆ ก็กลัวเจ้า
นักหนา แต่ข้าไม่กลัว  แน่จริงก็มาจับข้าสิ ฮ่า ฮ่า”  แม่ท าเสียงหัวเราะล าพอง       
“ข้าเป็นเด็กตัวเล็ก ๆ แค่นี้ เจ้ากลัวรึไง  เจ้าหน้าโง่เอ๊ย ข้าน่ะเก่งกว่าเจ้าหลายเท่า
นัก” 

ตาลท าหนา้เหยเกเหมือนไมค่อ่ยชอบถอ้ยค าของเด็กหญิงในเรือ่ง  
แมเ่ลา่ตอ่ แลว้เจา้หมาป่าก็สา่ยหนา้ มองไปยงัเด็กหญิงที่อยูบ่นหลงัคาบา้น พรอ้ม

กับพูดขึน้มาว่า “เจ้าล้อข้าได้เพราะว่าหลังคาน่ันมันสูงต่างหาก ไม่ใช่เพราะว่าเจ้า
เก่งกาจอะไรเลย  ถา้เจ้าลงมาอยูบ่นพืน้เท่าเทียมกับข้า เจ้าก็สู้อะไรข้าไม่ได้เลย”… 

... ตาลคิดว่า เด็กสาวในนิทานน่าจะพูดกับหมาป่าดี ๆ ผูกมิตรด้วยรอยยิม้
ไม่ควรเยาะเยย้หรือพูดจายั่วล้อหมาป่า 

แม่บอกลูกสาวว่า หนูเองก็ควรเป็นเช่นน้ัน เพราะไม่ว่าหนูจะอยู่สูงกว่า 
หรืออยู่ในบริเวณ สถานที่ที่ดีกว่า แต่หนูก็ไม่ควรให้ร้ายหรือท้าทายผู้อื่นที่ด้อยกว่า 

เพราะวันหน่ึงข้างหน้า หนูก็อาจจะตกอยูใ่นสถานการณเ์ช่นน้ันก็ได้1 
 
นิทานดงักล่าวแสดงแนวคิดเรื่อง ความเท่าเทียมกนัของมนษุยใ์นสงัคม  โดยใชต้วัละคร     

“หมาป่า” ท่ีเป็นสัตวด์ุรา้ยแต่กลบัถูกเด็กหญิงรงัแกเพราะไม่มีทางสู ้ ชีใ้หเ้ห็นว่าการกระท าของ 
“เด็กหญิง” เป็นสิ่งท่ีไม่ดี เพ่ือให ้“ตาล” เห็นในสิ่งท่ีตนไมค่วรกระท าตอ่คนในสงัคม เพ่ือเตบิโตเป็น
สมาชิกท่ีดีของสงัคม จากการค านึงถึงคณุคา่และความเทา่เทียมของมนษุยใ์นสงัคมท่ีไมแ่บง่ระดบั
ของมนษุยจ์ากความ “สูงกว่า” หรือ “ดอ้ยกวา่”  แตมี่มิตรภาพอนัดีตอ่ผูอ่ื้นเพ่ืออยู่รว่มกนัในสงัคม
ไดอ้ย่างมีความสขุ แสดงใหเ้ห็นว่าแม่มุง่ใชน้ิทานท่ีมีความสนกุสนานในการแฝงคติเตือนใจใหล้กูมี
คณุลกัษณะท่ีดีในการด าเนินชีวิตในสงัคมต่อไป  นบัว่าตวัละครแม่แสดงคณุคา่ความเป็นมนุษย์

                                                           

 1 มิ่งมนสัชน  จงัหาร. (2555). เดก็หญิงดอกไม ้เดก็ชายดวงดาว. หนา้ 37-39 
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จากการมีบทบาทส าคญัในฐานะสถาบนัครอบครัวท่ีช่วยเสริมสรา้งคณุค่าความเป็นมนุษยใ์หก้ับ
ลกู 

ในเรื่อง ยุคสมัยแห่งความสิน้หวัง  ตวัละครส าคญัอยา่ง “โจเอล”  เป็นชายหนุม่ท่ีแสดง
คุณค่าความเป็นมนุษย์จากการช่วยเหลือมนุษย์ในสังคม  โจเอลเป็นชนชั้นล่างของสังคมท่ี
พยายามคงความดีงามในจิตใจโดยไมย่อมใหเ้งินมาเป็นปัจจยัลดทอนคณุคา่ความเป็นมนษุยข์อง
ตนลง  แม้ว่าโจเอลจะยากจนและจ าเป็นตอ้งท าอาชีพสลีปเปอรห์รือนักนอนเพ่ือความอยู่รอด       
แตก่ารท าอาชีพท่ีบั่นทอนสขุภาพท าใหโ้จเอลตระหนกัถึงคณุคา่ของชีวิตท่ีก าลงัหมดลง ดงันี  ้

 
แนน่อนวา่โจเอลอยากใชชี้วิตตามปกติเหมือนคนอื่น ๆ เขา  อยากท างานอื่นที่ไมใ่ช่

การบรรจุสลีปน็อก  แต่เขาไม่สามารถหยดุนอนแลว้มาท างานอื่นอย่างถาวรได ้ การหาเงิน
ดว้ยงานในบ่อนนัน้ไม่เพียงพอส าหรบัค่ายานอนหลบั  สดุทา้ยแลว้การลงกลอ่งก็คือวิธีที่ได้
เงินดีที่สุด  และเมื่อเขาไปอัดสลีปน็อก  ความต้องการยาก็ยิ่งเพิ่มมากขึน้  นี่เป็นวงจร            

ที่ไมส่ามารถหลบหนีไปได้1 

 
ความตอ้งการยานอนหลับราคาแพงเพ่ือหลับไดอ้ย่างปกติเช่นมนุษยท์ั่ วไป กลับท าให ้         

สลีปเปอรอ์ย่างโจเอลต้องท างานเพิ่มเพ่ือน าเงินไปซือ้ยานอนหลับ  โจเอลตระหนักว่าเงินมี
ความส าคญักบัมนษุย ์ เชน่เดียวกบัไฟฟ้าท่ีมีความส าคญัยิ่งตอ่หุน่ยนต ์ดงันี ้
 

เงินตราเป็นดงักระแสไฟของมนษุยท์ัง้หลาย  การใชเ้งินไม่ใช่ไฟฟ้า  ท าใหเ้ราต่าง
จากปัญญาประดิษฐ์เหล่านั้น  แต่หลายครัง้เขาก็รูส้ึกคลา้ยกับว่า...ตนเองเป็นหนึ่งใน       

พวกนัน้2 
  

การท่ีโจเอลเปรียบเทียบ “ไฟฟ้า” กับ “เงิน” ท าใหเ้ห็นว่าโจเอลเป็นผูต้ระหนักถึงคณุค่า
ความเป็นมนษุยท่ี์ก าลงัหมดสิน้ลงไปเม่ือมนษุยย์อมท าทกุอยา่งเพ่ือเงิน  เน่ืองจากเงินท าใหม้นษุย์
ไรจ้ิตใจเช่นเดียวกับหุ่นยนต ์ แต่เพราะโจเอลตอ้งการเงินจ านวนมากเพ่ือเป็นทุนส าหรบัออกจาก
วงจรธุรกิจ สลีปเปอร ์ โจเอลจึงตอบตกลง “โอลิเวอร์”  ชายหนุ่มชนชัน้สูงท่ีมาขอซือ้สลีปน็อกใน
ราคาสงู  แตท่า้ยท่ีสุดแลว้ ผลเสียตอ่สขุภาพของโอลิเวอรท่ี์เกิดจากการเสพสลีปน็อกท าใหโ้จเอล

                                                           

 1 จิดานนัท ์ เหลอืงเพยีรสมทุ. (2562). ยคุสมยัแห่งความสิน้หวงั. หนา้ 29-30 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 39 
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เป็นกงัวลและขอรอ้งโอลิเวอรใ์หเ้ลิกเสพสลีปน็อก แมโ้อลิเวอรจ์ะสรา้งรายไดใ้หก้บัตนก็ตาม ดงับท
สนทนาท่ีโจเอลขอรอ้งใหโ้อลิเวอรเ์ลิกเสพสลีปน็อก ดงันี ้
 

ถ้าหากเขาให้โอลิเวอรห์ยุดใช้สลีปน็อก  มันก็เท่ากับละทิ้งทางสู่อิสรภาพ
ของตัวเขาเอง 

แล้วเขาจะเลือกทางใดล่ะ 
‘ตัวเอง’ ควรจะส าคัญกว่า ‘ผู้อื่น’ ไม่ใช่หรือ... 
… “คณุลม้ไป”  นกันอนอธิบาย  “เรายงัอยูใ่นบา้นของสแกนแลน” 
“ผมคงอ่อนลา้มากไป”  ขนุนางตอบ  ยกมือขึน้ปิดตาคลา้ยร าคาญแสงจากโคมไฟ

... 
... “คุณเลิกใช้ยาเถอะ  ผมจะไม่เอาสลีปน็อกมาให้คุณอีกแล้ว และกรุณา

อยา่ซือ้มันจากคนอื่นด้วย”1   

 

การท่ีโจเอลเป็นห่วงสขุภาพของโอลิเวอรแ์ละขอรอ้งใหเ้ลิกเสพสลีปน็อก  แสดงใหเ้ห็นว่า  
โจเอลมีจิตใจท่ีดีงาม ตอ้งการชว่ยเหลือโอลิเวอรใ์นฐานะเพ่ือนมนษุยใ์นสงัคมโดยไม่มุ่งหวงัแตเ่งิน 
นับว่าโจเอลเป็นตัวละครท่ีดีจากการมีจิตใจท่ี ดีงาม ช่วยเหลือมนุษย์ในสังคมท่ีทุกคนให้
ความส าคญักับเงินมากท่ีสุด  แต่ไม่น าเงินมาเป็นสิ่งลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษยข์องตนท่ีมี
จิตใจดีงามและตอ้งการชว่ยเหลือเพ่ือนมนษุยใ์นสงัคม 

ตวัละคร “โอลิเวอร์” เป็นอีกตวัละครส าคญัท่ีด ารงคุณค่าความเป็นมนุษยเ์ช่นกัน จาก
การช่วยเหลือมนุษยใ์นสงัคม  โอลิเวอรพ์ยายามคงความดีงามในจิตใจ ไม่ยอมใหเ้งินมาเป็นสิ่ง
ก าหนดคุณค่าความเป็นมนุษยข์องตน แมว้่าโอลิเวอรจ์ะเป็นชายหนุ่มชนชัน้สูงท่ีร  ่ารวยซึ่งไดร้บั
ความสะดวกสะบายในการด าเนินชีวิตและมีสถานภาพสูงกว่าชนชัน้ล่างในสังคม  แต่โอลิเวอร์    
ไม่ใช้ความร ่ารวยนั้นมาเป็นตัวก าหนดสถานะของตนให้สูงกว่าคนในสังคม  โอลิเวอรแ์สดง
มิตรภาพต่อโจเอล สลีปเปอรท่ี์ยากจนซึ่งเป็นชนชั้นต ่าของเมือง และเมแกน หุ่นยนตแ์ม่บ้าน     
ของเขา 

ภายหลังจากท่ีโอลิเวอรรู์ถ้ึงความยากล าบากของโจเอลท่ีตอ้งทนท าอาชีพสลีปเปอร ์
เพราะตอ้งการเงิน ท าให้โอลิเวอรเ์สนอท่ีจะมอบเงินให้โจเอลเพ่ือออกจากวงจรธุรกิจดังกล่าว  
นอกจากนี ้โอลิเวอรย์งัพรอ้มจะสละเงินเพ่ือช่วยหุ่นยนตแ์ม่บา้นท่ีช ารุดของตนตามท่ีโจเอลรอ้งขอ  

                                                           

 1 จิดานนัท ์ เหลอืงเพยีรสมทุ. (2562). ยคุสมยัแห่งความสิน้หวงั. หนา้ 256-258 
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เพราะก าลงัจะถูกน าไปประมูลในตลาดมืดเพ่ือสนองตณัหาของชายชนชัน้สูง  แมว้่าโอลิเวอรจ์ะ
ตระหนกัถึงภาระคา่ใชจ้า่ยท่ีมากมายก็ตาม  ดงับทสนทนาระหวา่งโอลิเวอรก์บัโจเอล ดงันี ้
    

“ผมรูว้่าผมขออะไรโง่ ๆ  แต่ฟังนะ  หลงัจากคุณซือ้เธอมา  คณุไม่ตอ้งรบัผิดชอบ
เธออีกก็ได ้ ผมจะพาเธอไปเอง  คณุไมต่อ้งมาคอยดแูลเธอหลงัจากนัน้”  

“เร่ืองที่คุณขอไม่ใช่เร่ืองโง่ ๆ หรอก  แต่เร่ืองที่คุณก าลังพูดอยู่ตอนนี้
ต่างหากที่ โง่เขลา  การเลี้ยงดูคนเพิ่มอีกคนไม่ใช่เร่ืองง่ายส าหรับคุณแน่ ๆ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ถ้าคนคนน้ันไม่ใช่คน...” ขุนนางควงไมเ้ทา้เบา ๆ  ดวงตาสีฟ้ามี
รอ่งรอยแปลกที่โจเอลไมเ่ขา้ใจ 

หุ่นยนตดู์แลยากอย่างไรหรอื  นกันอนตามเรือ่งไมท่นั 
แตเ่ขายงัไมท่นัไดถ้าม คณุชายก็พดูขึน้ก่อน  “เอาอยา่งนี้ ผมยงัคิดไม่ออกว่าเรา

จะเอาเธอไปไว้ที่ไหน  แต่คุณพูดถกู  เราสองคนจะไม่ปล่อยให้เธอไป” 
“งัน้คุณจะ...” 

โอลิเวอรพ์ยกัหน้ารับ “ครับ  ผมจะซือ้เธอมา...”1  

 

การท่ีโอลิเวอรพ์รอ้มจะจ่ายเงินเป็นจ านวนมากเพ่ือประมูลเมแกนใหร้อดพ้นจากการ    
ตกเป็นเครื่องสนองตณัหาของชายชนชัน้สงู แสดงใหเ้ห็นว่าโอลิเวอรมี์จิตเมตตาตอ่เพ่ือนมนษุยใ์น
สงัคม จึงไม่ตอ้งการใหเ้มแกนตกไปอยู่ในมือของมนษุยท่ี์จะท ารา้ยเธอ  โอลิเวอรน์บัเป็นชนชัน้สูง   
ท่ีไมค่ิดจะใชเ้งินสรา้งความสะดวกสบายใหก้บัตน  แตพ่รอ้มจะสละเงินของตนเองในการชว่ยเหลือ
มนษุยใ์นสงัคมโดยไมห่วงัผลตอบแทน  นบัวา่โอลิเวอรเ์ป็นตวัละครท่ีดีจากการมีจิตใจท่ีดีงาม 

ตวัละคร “สแกนแลน” ชายชราท่ีรูส้ึกผิดจากการสรา้งวิทยาการสลีปน็อก นับเป็นตัว
ละครรองท่ีแสดงคณุค่าความเป็นมนุษยจ์ากการมองโลกในแง่บวก  สแกนแลนเห็นว่าสงัคมยงัมี
ความหวงัท่ีจะด ารงความดีงามตอ่ไปได ้ น าไปสู่การท่ีสแกนแลนด ารงความดีงามในจิตใจของตน 
สละเงินเพ่ือช่วยเหลือไม่ใหหุ้่นยนตแ์ม่บา้นท่ีช ารุดตอ้งถูกประมูลไปเป็นเครื่องสนองตณัหาและ    
ถกูทรมาน  แมว้่าตนจะถกูมองในแง่ไม่ดีว่าประมลูหุ่นยนตเ์พ่ือความเพลิดเพลินของตนเองก็ตาม     
ดงับทสนทนาระหว่างสแกนแลนกับโจเอล แสดงถึงจิตใจดีงามของสแกนแลนท่ีพรอ้มจะเป็นส่วน
หนึ่งในการสรา้งความดีงามในสงัคม  อนัเป็นผลมาจากการมองโลกในแง่บวก ดงันี ้
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ยคุของมนุษยม์นัแทบไม่เหลือความหวงัแลว้...ไม่มีทางออก  ไม่มีทางท าอะไรให้
มนัดีขึน้  ทกุความพยายามลว้นสญูเปลา่ 

“ถึงคุณจะรู้สึกสิ้นหวังอย่างน้ัน แต่คุณก็ยังรวบรวมพวกหุ่นยนต์มา...”  
โจเอลสงสัย  “คุณจะพยายามท าสิ่งที่ดีท าไมครับ ถ้าหากโลกเราไม่มีความหวังเหลือ
แล้ว” 

ชายชรายนืน่ิงอยูต่รงหน้าเก้าอี ้ เขามองหน้าสลีปเปอร ์
“แล้วจะให้ฉันท ายังไงได้ล่ะ  นอนน่ิงอยู่ในความระทมงั้นรึ  โลกไม่เหลือ

ความหวังแล้ว  แต่ฉันยังพอจะใช้ก าลังของตัวเองต่อเทียนเล่มสุดท้ายให้ส่องสว่าง

ยาวนานที่สุด  จนกว่าฉันจะตาย”1 

 
การท่ีสแกนแลนเป็นตวัละครท่ีมองโลกในแง่บวก  โดยเช่ือว่าสงัคมจะยงัมีคนด ารงความ

ดีงาม  ท าใหส้แกนแลนพยายามด ารงความดีงามของตนอย่างไม่หวั่นเกรงถึงช่ือเสียงท่ีเส่ือมเสีย  
แสดงถึงความดีงามในจิตใจมนุษยท่ี์เกิดจากการมองโลกในแง่บวก น าไปสู่การด ารงความดีงาม
ของตนใหอ้ยูใ่นสงัคมตอ่ไป 

ในเรื่อง คาฟาริสตาร ์ “คาฟา” เป็นตวัละครส าคญัท่ีแสดงคณุค่าความเป็นมนุษยจ์าก
การรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง   คาฟาเป็นเด็กสาวที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาท่ีไมย่อมใหข้อ้ก าหนดของ
อาณาจกัรและชะตาเกิดมาก าหนดการแตง่งานและอนาคต  คาฟามีชาติก าเนิดเป็นชนชัน้สงูแห่ง
อาณาจักรธาลัสซิเรียท่ีชะตาเกิดเหมาะสมกับการเป็นราชินี  จึงได้เป็นพระคู่หมั้นของเจ้าชาย        
รชัทายาท  แต่เพราะมีคนในอาณาจักรท ารา้ยเธอกับแม่  คาฟาจึงพลัดไปเกิดและเติบโตยัง
อาณาจักรอ่ืนในนามของเด็กก าพรา้ท่ีไม่รูช้าติก าเนิดของตนเอง  ทันทีท่ีคาฟาได้กลับมายัง
อาณาจักรธาลัสซิเรียและพบว่าตนมีชีวิตท่ีเพียบพรอ้มดังความฝัน  คาฟากลับพบว่าความ
เพียบพรอ้มไมอ่าจสรา้งความสขุใหเ้ธอได ้ดงันี ้

 
บดันีเ้ธอคือผูท้ี่มีชีวิตสมบรูณอ์ยา่งที่สดุ  เป็นสตรซีึง่นา่อิจฉามากที่สดุในอาณาจกัร

นี ้
บัดนีเ้ธออยู่ในสถานที่อันสวยงามราวกับดินแดนในฝัน ซึ่งเธอจะไดค้รอบครอง

ตอ่ไปในอนาคต  แตท่ าไมเธอไมรู่ส้กึเป็นสขุเลข  รูส้กึเดียวดาย เหมือนมีบางสิง่ขาดหายไป 
บัดนีเ้ธอเพิ่งจะรูซ้ึง้ ความเพียบพร้อมน่ันสร้างความม่ันคงแต่ไม่ได้สร้าง

ความสุขเสมอไป  หากเป็นเม่ือก่อนเธอคงจะค้านความคิดนี้ ทว่าบัดนี้คงต้อง

ยอมรับโดยดุษณีว่ามันเป็นความจริง1 
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คาฟาเข้าใจตนเองว่าไม่อาจมีความสุข ในชีวิตจากความเพียบพร้อมเหล่านั้น 
เช่นเดียวกับการเขา้ใจว่าตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งราชินี และไม่อาจอภิเษกสมรสกับเจา้ชาย      
ท่ีเธอไมไ่ดร้กั ดงัท่ี คาฟากลา่วแก่ทา่นคียา อาจารยท่ี์พยายามใหค้าฟาแตง่งานตามขอ้ก าหนดของ
พระราชา ดงันี ้

 
 “ไมเ่คยมีใครปฏิเสธการอภิเษกไดห้รอกนะ” 
“แต่ข้ากับเจ้าชายไม่ได้รักกัน และข้าไม่ได้รักต าแหน่งราชินี คนเราจะทนอยู่

กับสิ่งที่ไม่ได้รักได้อยา่งไร  อีกยี่สิบปี สามสิบปี กว่าจะถงึวันจากโลกนี้ไป ข้าจะต้อง
ทนอยูท่่ามกลางความแห้งแล้งอยา่งน้ันได้อยา่งไร” 

“คาฟา  ขา้เองก็หวงัจะใหเ้จา้ไดม้ชีีวติอยา่งที่เจา้ปรารถนา  แตเ่มื่อไมส่ามารถเลอืก
ได ้เจา้ก็ควรติดความรูส้ึกของจิตใจออกไป และใชค้วามหนกัแน่นของเหตุผลในการด าเนิน
ชีวิต” 

“ขา้ก็พยายามท าอย่างนัน้ แต่ขา้รูด้ีว่าไม่มีวนัท าได ้ ขา้ไม่มีวนัเป็นราชินีผูไ้รห้วัใจ
คนนัน้ไดห้รอกเจา้ค่ะ  ที่โลกนีไ้ม่น่าอยู่เพราะทุกคนต่างอา้งเหตุผลในการแก่งแย่งชิงดีกัน
มิใช่หรือ  มีคนเคยกล่าวไว้ว่า หัวใจมีเหตุผลที่เหตุผลไม่มีวันเข้าใจ  ตอนนี้หัวจของ
ข้าก็เป็นเช่นน้ัน  มีเหตุผลร ่าร้องหาอิสระ ไม่ให้ชีวิตเป็นเพียงหมากตัวหน่ึงในการ

สร้างอ านาจให้ใคร”2 

 

คาฟาตระหนกัว่าการอภิเษกสมรสท่ีเกิดจากความเหมาะสมแต่ไม่ไดเ้กิดจากความรกั
ไม่ใช่สิ่งท่ีตอ้งการ  รวมถึงไม่ไดต้อ้งการเป็นราชินี  จึงกลา้หาญท่ีจะตดัสินใจเลือกวิถีทางด าเนิน
ชีวิตโดยไม่ยอมท าตามขอ้ก าหนดของพระราชา  แสดงถึงคณุคา่ความเป็นมนษุยจ์ากการตดัสินใจ
เลือกแนวทางของชีวิตตนเองท่ีเกิดจากการรูจ้ักและเข้าใจตนเอง น าไปสู่การมีชีวิตท่ีมีความสุข
อยา่งสามญัชนกบัเอเธนสช์ายคนรกัในท่ีสดุ   

ตวัละคร “เอเธนส์” ชายหนุ่มนกัรบแห่งอาณาจกัรธาลสัซิเรียซึ่งเป็นคนรกัของคาฟา เป็น
ตวัละครส าคญัท่ีแสดงคุณค่าความเป็นมนุษยเ์ช่นกัน จากการมองโลกในแง่บวกซึ่งนอกจากจะ
สรา้งความหวงัและก าลงัใจในการด าเนินชีวิตใหแ้ก่ตนเองแลว้  ยงัท าให ้“คาฟา” เกิดความหวงั
และก าลงัใจ  ดงัท่ีเอเธนสม์องโลกในแง่บวกจากการเรียนรูว้ิธีการมองโลกของแม่ ซึ่งท าใหเ้อเธนส์
ไมท่กุขจ์ากการสญูเสียพอ่ ดงัการสนทนาระหวา่งเอเธนสก์ับคาฟา ดงันี ้

                                                                                                                                                                      

 1 สริณฐั  ธรรมธราชยั. (2552). คาฟารสิตาร.์ หนา้ 123 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 184 
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 “ตอนที่ท่านพ่อจากไป ขา้อายุไดเ้พียงแปดขวบเท่านัน้ ตอนนัน้ขา้รูส้กึสบัสนและ
เศรา้โศก ความรูส้ึกทัง้หลายนัน้อดัแน่นอยู่ขา้งในจนแทบจะระเบิด  ท่านแม่ท าสมุดนิทาน    
ใหข้า้หนึ่งเล่ม เป็นเรื่องเก่ียวกับหงสด์  า มีพ่อแม่หงสแ์ลว้ก็ลูกหงสอ์าศัยอยู่ดว้ยกันอย่าง            
มีความสขุ พอ่หงสเ์ป็นหวัหนา้ฝงูแตถ่กูนายพรานยิงตาย ท าใหแ้มห่งสก์บัลกูหงสเ์สยีใจมาก  
ท่านแม่บอกว่าในโลกนี้มีผู้คนมากมาย บางคนก็มีชีวิตที่ราบเรียบปราศจากอุปสรรค  
แต่ชีวิตของบางคนเต็มไปด้วยบททดสอบ การจากไปของพ่อหงสก์็เป็นแบบทดสอบ
ให้ตัวลูกหงสเ์ช่นเดียวกัน ว่ามันจะสามารถเติบโตเป็นหงสจ่์าฝูงโดยไม่มีพ่อหงสไ์ด้
หรือเปล่า” 

“แลว้ตอนจบลกูหงสก็์ท าไดใ้ช่ไหมคะ” 

“ใช่แลว้ขอรบั”1 

 

แมว้่าเอเธนสจ์ะตอ้งประสบกับความทุกขจ์ากการสูญเสียพ่อในวยัเด็ก  แต่แนวคิดเรื่อง
การมองโลกในแง่บวกท่ีเอเธนสไ์ดร้บัจากนิทานท่ีอา่น ท าใหเ้อเธนสเ์ห็นว่าความทกุขน์ัน้เป็นโอกาส
ดีท่ีจะทดสอบความเก่งกลา้ของมนุษย ์ ช่วยสรา้งความหวงัและก าลงัใจให้เอเธนสก์ลา้เผชิญกับ
ความทกุขย์ากในการด าเนินชีวิต  น าไปสูก่ารด าเนินชีวิตอยา่งมีความสขุ 

ในเรื่อง เร่ืองราวของข้าวมันไก่  “เฮียเคน” เป็นชายหนุ่มคนไทยเชือ้สายจีนท่ีสืบทอด
กิจการขายขา้วมนัไก่ของพ่อแม่  เฮียเคนแสดงคณุค่าความเป็นมนษุยจ์ากการเห็นคณุค่าและพึง
พอใจในกิจการขายขา้วมนัไก่ท่ีตนมี  “คิม” นอ้งสาว ไดอ้ธิบายถึงวิถีการด าเนินชีวิตของ  เฮียเคน 
ดงันี ้
 

  เฮียไม่เคยปรารถนาอะไรที่มันสูงเกินตัว  เฮียท าได้แค่ตื่นนอนตอนเช้ามืด    
ทุก ๆ วันเพื่อเตรียมเปิดร้าน  แลว้ท างานอย่างเหน็ดเหนื่อยอยู่กบัความรอ้นจากเตาน า้
ซุปและคมมีดที่ใชเ้ฉือนไก่  หลายครัง้ที่เฮียโดนน า้รอ้นลวกจนเป็นแผลพพุอง หลายคราที่คม
มีดเฉือนเขา้ที่นิว้ของเฮียจนเป็นแผล  แตเ่ฮียก็แค่เอาปลาสเตอรย์ามาแปะก็จบกนั ไมต่อ้งไป
เรือ่งมากหาหยกูยาอะไรใหม้ากความ  ขายไปถึงเย็น บางวนัก็หมดตัง้แตบ่า่ย แต่บางวนัขา้ว
ก็เหลือเป็นหมอ้ๆ แต่ไม่ว่าจะหมดหรือไม่หมด จะขายดีหรือขายไม่ดี แต่สดุทา้ยในเวลาเย็น 
เฮียก็ตอ้งคอ่ย ๆ เก็บรา้น ตกค ่าก็นั่งนบัเงิน2 

 

เฮียพอใจในสิ่งท่ีมี  ท าให้เฮียไม่ประสบกับความยากล าบากเพ่ือไดใ้นสิ่งท่ีตนไม่มีซึ่ง
แตกตา่งจากคมิ  ดงัท่ีคมิไดก้ลา่วถึงเฮีย ดงันี ้
                                                           

 1 สริณฐั  ธรรมธราชยั. (2552). คาฟารสิตาร.์ หนา้ 117-118 
 2 วาสเุทพ  เกตเุพ็ชร.์ (2550). เรือ่งราวของขา้วมนัไก่. หนา้ 20-21 
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ดูอย่างเฮียสิ ไม่เห็นจะตอ้งมีความรู ้หรือร  ่าเรียนสูงอะไร แต่วิชาชีพที่เฮียรบัมา
จากป๊าและแม ่ก็สามารถท าใหเ้ฮียเลีย้งตวัเอง และก็สง่นอ้งแย ่ๆ อยา่งคิมมาไดอ้ยา่งสบาย 

เฮียก็ดูมีความสขุดี...ถ้าจะทุกข ์ก็คงทุกขแ์ต่เรื่องของคิมเสียมากกว่า ไม่ไดทุ้กข์
เรื่องตวัเองหรอก  เพราะคิมเช่ือว่าเฮียมีความสขุกบัตวัเองอยู่เสมอ มีความสขุอยู่กับที่รา้น   
มีความสุขอยู่กับเพื่อน...มีความสุขกับเงินที่นับอยู่ทุก ๆ คืน และมีความสุขกับเหลา้ยา     

ปลาป้ิง1 

 

การท่ีเฮียเคนสืบทอดกิจการขายขา้วมนัไก่ของครอบครวั  โดยไมท่ะเยอทะยานท่ีจะเรียน
สงู ๆ เพ่ือประกอบอาชีพท่ีสงัคมเห็นว่าเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ  จึงนบัว่าเป็นตวัละครท่ีดีจากการเห็น
คณุคา่ในสิ่งท่ีตนมี  สง่ผลใหด้  าเนินชีวิตอยา่งมีความสขุ แตกตา่งจากคมิผูเ้ป็นนอ้งสาว   

ตวัละคร “เจน” เด็กหนุ่มคนไทยเชือ้สายจีน ซึ่งก าลงัศกึษาในชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 และ
เป็นลูกชายเจา้ของรา้นขา้วมันไก่ท่ีมีรา้นติดกับคิม เป็นอีกตัวละครหนึ่งท่ี มีความส าคญัต่อการ
แสดงคณุคา่ความเป็นมนุษย ์เจนรูจ้กัและเขา้ใจตนเองและน าไปสู่ความกลา้ในการเลือกแนวทาง
ด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมกับตน โดยไม่ค  านึงถึงค่านิยมของสังคมดา้นการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ แมว้า่เจนจะเป็นชายหนุม่ท่ีเก่งในทกุ ๆ ดา้นในสายตาของคมิ ดงันี ้
 

ภาพท่ีคิมเห็นอยู่ตลอดเก่ียวกบัเจน นอกจากจะเป็นเด็กหนุม่หนา้ตาหลอ่เหลา เป็น
ที่ช่ืนชอบของใครหลาย ๆ คน มีบา้งที่มีท่าทางและค าพูดยียวน แต่เจนก็เป็นเด็กหนุ่มที่
เฉลียวฉลาดในเรื่องการเรียนและขยนัหมั่นเพียร  คุณสมบัติทัง้สองอย่างแทบหาไม่ไดใ้น

ตวัคิม2 

 
จากลกัษณะของเจนผ่านสายตาคิม เพ่ือนสนิท  แสดงใหเ้ห็นว่าเจนเป็นเด็กหนุ่มท่ีไดร้บั

การช่ืนชมจากบคุคลรอบขา้ง แตเ่จนไม่ไดใ้ชค้ณุสมบตัิดงักล่าวในการเรียนตอ่และประกอบอาชีพ
ท่ีสามารถยกระดบัคณุภาพชีวิตตามท่ีสงัคมตัง้ความหวงั ในครัง้ท่ีเจนท าเด็กสาวทอ้งโดยไม่ตัง้ใจ 
เจนไดต้ดัสินใจท่ีจะไม่เรียนตอ่เพ่ือไปประกอบอาชีพของตน ดงับทสนทนาท่ีเจนบอกคิมถึงผลของ
การตดัสินใจ ดงันี ้

“คนอื่น ๆ คงพูดกันว่าชีวิตของเรามนัเป็นชีวิตที่ลม้เหลว เป็นไดแ้ค่ตวัอย่างที่ไม่ดี
ส  าหรบัลกูหลาน  แต่ส  าหรบัตวัเราเอง ความผิดพลาดในตอนนัน้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลย     

                                                           

 1 วาสเุทพ  เกตเุพ็ชร.์ (2550). เรือ่งราวของขา้วมนัไก่. หนา้ 23-24 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 61 
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มนัเป็นเพียงประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ช่วยผลกัดัน ท าให้เรากล้าเลือกเส้นทางชีวิตใน
แบบที่เราต้องการอย่างแท้จริงได้...ตอนนี้เราโอเคกับชีวิตมาก ๆ พอใจกับทุกสิ่งทุก
อย่างที่มี  อย่างน้อย ชีวิตของเราก็พอจะเป็นหลักเป็นแหล่ง ไม่ต้องไปแก่งแยง่ชิงดี

กับใคร สบายดีออก1  

 
เจนมีความกลา้ในการเลือกแนวทางการด าเนินชีวิตของตนเอง โดยไม่ยึดค่านิยมของ

สังคม และมีชีวิตท่ีมีความสุขสงบเพราะไม่ตอ้งแข่งขันเพ่ือไดใ้นสิ่งท่ีสังคมมอบคุณค่า  เจนจึง
นบัเป็นตวัละครท่ีดีจากการตดัสินใจเลือกแนวทางชีวิตท่ีถูกตอ้งซึ่ง   เกิดจากการรูจ้ักและเขา้ใจ
ตนเอง  

ในเรื่อง ราตรี “ราตรี” เด็กหญิงท่ีก าลงัศึกษาในชัน้ประถมศึกษา เป็นตวัละครส าคญัท่ี
แสดงคุณค่าความเป็นมนุษย์จากการมองโลกในแง่ดี  ท าให้ราตรีไม่ย่อท้อในการด าเนินชีวิต           
ท่ียากล าบาก ดงัความหมายของช่ือ “ราตรี” ท่ีราชบณัฑิตยสถานใหค้วามหมายว่า “กลางคืน”2  
พอ้งกบัชีวิตของราตรี  ท่ีไมเ่พียงจะมีผิวด าเน่ืองจากเป็นลกูครึง่แอฟรกินั - ไทย ราตรียงัตอ้งประสบ
กบัความทกุขจ์ากการไม่ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม และความทกุขจ์ากการสญูเสียบคุคลอนัเป็น  
ท่ีรกั ดงันี ้
  

ฉนัเป็นเด็กหญิงที่แตกต่างที่สดุในโรงเรียน เพราะมีผิวด ามาก ตาโต รมิฝีปากหนา 
ผมสัน้หยิกหย็องมว้นชิดหนงัหวั มองคลา้ยคนหวัโลน้ จมกูแบนกวา้ง ผอมสงูเกง้กา้ง ขณะ
เด็กคน   อื่น ๆ มีผิวขาว ถึงมีคล า้บา้ง แตก็่ไม่เรยีกวา่ด าอยา่งฉนั  คนอื่นจะปกติคลา้ย ๆ กนั 

มีฉนัคนเดียวผิดปกติโดดเดน่ขึน้มา3 

 

นอกจากนี้  ชีวิต ท่ีอาภัพยังเปรียบได้กับความมืดมนซึ่ งมีลักษณะเช่นเดียวกับ
ความหมายของช่ืออีกดว้ย  เพราะราตรีก าพรา้พ่อแม่ และตอ้งโศกเศรา้จากการสูญเสียบา้น  ตา
กบัยาย ครอบครวัท่ีเหลืออยู่ พรอ้มทัง้ห่านท่ีเป็นสตัวเ์ลีย้ง  แตร่าตรีน านิทานท่ีตาทดัเคยเล่าใหฟั้ง
ในครัง้ท่ีตาทดัยงัมีชีวิตอยู่มาเป็นสิ่งสรา้งความหวงัและก าลงัใจในการด าเนินชีวิตตอ่ไป  ดงันิทาน
เรื่อง “หงส์ขาวกบัเจา้ยกัษ์” ท่ีเป็นเรื่องราวของ “หงส์ขาว” กบั “เจา้ยกัษ์” ซึ่งพอ้งกบัชีวิตของราตรี 
เน่ืองจากเป็นหงสข์าวก าพรา้ เชน่เดียวกบัราตรีท่ีก าพรา้พอ่แม ่ดงันี ้

                                                           

 1 วาสเุทพ  เกตเุพ็ชร.์ (2550). เรือ่งราวของขา้วมนัไก่. หนา้ 264-265 
 2 ราชบณัฑิตยสถาน. (2554). พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน. หนา้ 998 
 3 ศกัดา  สาแกว้. (2552). ราตร.ี หนา้ 36-37 
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กาลครัง้หนึ่งนานมาแลว้ มีลูกหงสข์าวเพศผู้ตัวหนึ่งแตกเปลือกออกมา พบว่า
ตนเองไมม่ีพอ่และแมเ่หมือนหงสข์าวอื่น ๆ  

ยิ่งเมื่อไดเ้ห็นครอบครวัหงสอ์ื่นอนัประกอบไปดว้ยพ่อ แม่ และลกู ๆ อยู่กันอย่าง
พรอ้มหนา้พรอ้มตาและพรอ้มสุข  ความคิดในการออกตามหาจึงเกิดขึ้น พร้อมกับ
ความหวังที่ว่า จะต้องได้พบในเร็ววัน 

หงสข์าวเดินทางหลายวนั หลายเดือน และหลายปี ดว้ยการเดิน บิน และลอยผ่าน
ภูมิประเทศหลายแบบ  ไม่ว่าจะเป็นป่าสมบูรณ์เขียวขจี ทะเลทรายแหง้แลง้รอ้นผาก และ
ทอ้งทะเลงดงามสคีรามสวย 

ถงึจะยงัไม่พบ แต่ไม่ได้รู้สึกยอ่ท้อหันหลังกลับแต่อยา่งใด 
หงสข์าวยังคงตามหาต่อไป พานพบสัตวน้์อยใหญ่มากมายพร้อมถามไถ่

เสมอ ๆ  และแม้จะยังไม่มีใครบอกว่ารู้จักหรือเคยพบเห็น ทว่าหงสข์าวก็ไม่ยอม

หยุด ด้วยความหวังเดิม ๆ จะต้องได้พบเจอพ่อและแม่ในเร็ววัน1 

 

ความหวงัท่ีจะไดพ้บเจอพ่อแม่ของ “หงส์ขาว” เป็นการมองโลกในแง่บวกตามแนวคิด     
มนุษยนิยม ท่ีช่วยใหห้งสข์าวไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรคท่ีก าลงัเผชิญ  ระหว่างทางหงสข์าวพบกับเจา้
ยกัษ์ท่ีมีชะตากรรมคลา้ยกับตนก าลังรอ้งไหเ้พราะพลัดหลงกับพ่อแม่มาเป็นปี  เจา้ยกัษ์สิน้หวัง 
หงสข์าวจงึออกอบุายชวนยกัษอ์อกตามหาพอ่แมด่ว้ยกนั ดงันี ้

 
 “...บางทีขา้อาจสวนทางกบัพอ่แมก็่ได ้ตอนท่ีขา้เดินอยูใ่นป่านัน้ พ่อแม่อาจจะบิน

สงูบนฟา้เหนือหวั  ไมรู่ส้ ิขา้มีความรูส้กึวา่พอ่แมข่า้อยูแ่ถว ๆ นัน้ ใกล ้ๆ กบัพอ่แมข่องเจา้” 
ที่ตอ้งใชอ้บุายหลอกยกัษ์ เพราะหงสข์าวคิดว่า หากเอาแต่ร้องไห้อย่างนี้ ชาติ

นี้คงไม่มีวันได้เจอพ่อแม่ และอีกไม่นาน น า้ตาก็คงทว่มหวัยกัษ์ตาย -- ทัง้ที่ความจรงิแลว้ 
หงสข์าวไมเ่คยผา่นไปท่ีนั่นสกัที 

ตอนแรกเจา้ยกัษ์ท าทา่คิดหนกั แตท่า้ยสดุตอบตกลง ...2  
  

ความสิน้หวงัและเหน่ือยลา้ระหวา่งการตามหาพ่อแมท่ าใหเ้จา้ยกัษส์ิน้หวงั  แตกตา่งจาก
หงสข์าวท่ีไม่สิน้หวงั เพราะมองโลกในแง่บวกว่าตนจะตอ้งไดพ้บกับพ่อแม่ในท่ีสุด  จึงมีก าลงัใจ      
ท่ีจะออกตามหาพอ่แม ่ดงันี ้

 

                                                           

 1 ศกัดา สาแกว้. (2552). ราตร.ี หนา้ 25-26 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 65-66 
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เจา้ยกัษ์นั่งลงอีกครัง้ รอ้งหม่รอ้งไหข้ึน้มาอีกหน พร ่าเพอ้ไปต่าง ๆ นานา  บา้งก็ว่า
หงสข์าวนัน้โกหก บา้งก็วา่บางทีพอ่กบัแมข่องตนอาจถกูเสอืจบักินไปแลว้ บา้งก็ว่าอาจมาผิด
ทางก็ได ้และสารพัดที่จะพูดออกมา  หงสข์าวเห็นดังนัน้จึงบอกใหเ้จ้ายักษ์นอนพักผ่อน
เสยีก่อน 

ระหว่างที่เจา้ยกัษ์นอนกรน เอาหวัหนุนอยู่กับภูเขาลกูหนึ่ง หงสข์าวไดโ้บยบินช่ืน
ชมภูมิประเทศในละแวกนัน้ เพราะสวยงามมากจริง ๆ ตน้ไมส้งูใหญ่อุดมสมบรูณ์ ทุ่งหญ้า
เขียวขจี ทุง่ดอกไมห้ลากสสีนั ธารน า้ใสไหลเย็น เช่นเดียวกนักบัตลอดการเดินทางตามหาพอ่
กบัแม่ที่ผ่านมา  หงสข์าวล้วนมีความสุขในการชื่นชมสรรพสิ่งสองข้างทางและจดจ า
ไว้ในใจ  หงสข์าวตั้งใจว่า เม่ือเจอพ่อแม่แล้ว ตนจะเล่าความสุขเหล่านี้ให้พ่อกับแม่

ฟัง -- แค่คิด ความสุขในใจหงสข์าวก็เพิ่มขึน้โขทีเดียว ...1  
 

หงสข์าวพดูใหค้วามหวงัเจา้ยกัษท่ี์ก าลงัทอ้แท ้และออกตามหาพ่อแม่ดว้ยการเช่ือมั่นว่า
จะตอ้งไดพ้บกบัพ่อแม่อย่างแน่นอน  แสดงใหเ้ห็นว่าการมองโลกในแง่บวกของหงสข์าวส่งผลให ้    
หงสข์าวไมส่ิน้หวงัในการออกตามหาพอ่แม ่ดงันี ้  

  
เจา้ยกัษ์บอกทัง้สะอึกสะอืน้ว่า จะไม่ตามหาพ่อกบัแม่อีกแลว้ รูส้กึทอ้แทเ้หลือเกิน 

คงไมม่ีวนัท่ีจะไดพ้บเจอ ตามหาไปก็เหน่ือยเปลา่ ๆ สูน้ั่งอยูเ่ฉย ๆ ไมด่ีกวา่หรอื 
หงสข์าวบอกเจ้ายักษท์ั้งยิม้แย้ม อย่าหมดหวังง่าย ๆ อย่างนี้ เดินมายังไม่

ถงึคร่ึงทางเลย อยา่เพิ่งหันหลังกลับ  เชื่อว่าอีกไม่ไกลหรอกที่จะได้พบกับพ่อแม่2 

  

ในท่ีสุด เจา้ยกัษ์ไดพ้บครอบครวัท่ีพลัดพรากจากการช่วยเหลือของหงสข์าว ในขณะท่ี
หงสข์าวยงัคงมองโลกในแง่บวกว่าสกัวนัจะตอ้งไดพ้บกบัพ่อแม่เช่นกนั ท าใหห้งสข์าวไม่ย่อทอ้ต่อ
การออกตามหาพอ่แม ่ดงันี ้ 

เชื่อแล้ว ชีวิตขาดความหวังไม่ได้ เม่ือมีความหวังยังต้องมีความพยายาม
พ่วงมาอีก  ที่ผ่านมา หงสข์าวพยายามสร้างความหวังให้เสมอ ๆ ขอขอบใจสดุซึง้ 

ดว้ยความดีของหงสข์าว พอพ่อแม่ยกัษ์รูว้า่ก าลงัออกตามหาผูใ้หก้ าเนิด เลยชูน า้
จิตน า้ใจอาสาช่วยตามหาอีกแรง และยงัขอสมคัรเป็นพ่อแม่บุญธรรมใหก้ารดูแลระหว่างนี ้
ดว้ย 

หงสข์าวไม่คิดนานตอบตกลงในที่สุด เพราะไม่ใช่เรื่องเหนือบ่ากว่าแรงอะไร ถึง
ขนาดตวัจะแตกตา่งชนิดลบิลบัก็ตาม 

                                                           

 1 ศกัดา สาแกว้. (2552). ราตร.ี หนา้ 106-107 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 103-105 
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จากนัน้ครอบครวับุญธรรมของหงสข์าวอนัประกอบไปดว้ย พ่อยกัษ์ แม่ยกัษ์ ลกู
ยกัษ์ และลกูหงสข์าว ก็ไดอ้ยูร่ว่มกนัอยา่งมีความสขุ  

ส าหรับหงส์ขาวแล้ว มีความหวังเสมอว่า วันหน่ึงจะได้พบเจอพ่อแม่ที่
แท้จริง เขายังคงออกตามหา โดยมีสมาชิกในครอบครัวยักษใ์ห้ความช่วยเหลืออีก

สามแรงใหญ่ ๆ1  

 

การท่ีราตรีน านิทานเรื่อง “หงส์ขาวกบัเจา้ยกัษ์” มาเตือนใจตนอยู่เสมอ  แสดงใหเ้ห็นว่า
ราตรีน า “หงส์ขาว” ตัวละครเอกในนิทานดังกล่าวเป็นตน้แบบของการมองโลกในแง่บวก  ซึ่ง      
หงสข์าวเช่ือว่าจะตอ้งไดเ้จอพ่อแม่ในสักวนัหนึ่ง จึงไม่ลดละความพยายามในการตามหาพ่อแม ่
การมองโลกในแง่บวกของหงสข์าวนับเป็นคุณลกัษณะเดียวกับราตรีแมชี้วิตราตรีจะเต็มไปดว้ย
ความทุกข ์แต่การมองโลกในแง่บวกน าไปสู่การไม่ย่อทอ้ จนกระทั่งราตรีไดพ้บกับครอบครวับุญ
ธรรมและด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขในท่ีสุด  นับว่าราตรีเป็นตวัละครท่ีแสดงคุณค่าความเป็น
มนุษย์จากการมองโลกในแง่บวก ท าให้เกิดความหวังและก าลังใจด าเนินชีวิตผ่านช่วงเวลา            
ท่ียากล าบาก   

นอกจากนี ้“ลุงชม” ลุงท่ีรบัราตรีเป็นลูกบุญธรรมไดส้รา้งความหวังและก าลังใจใหก้ับ
ราตรี กระทั่งราตรีสามารถด ารงคณุคา่ความเป็นมนษุยจ์ากการไมย่่อทอ้ตอ่ชีวิตท่ียากล าบาก ดงันี  ้
 

ตาทัด ยายแจ่ม และหงสย์่อมไม่ต้องการเห็นฉันจมชีวิตไวใ้ตค้วามเศรา้หมอง 
เสมือนหนึ่งราตรีอนัมืดมิด ไรแ้สงจันทร ์และไฟดาว หากแต่ปรารถนาจะเห็นฉันเป็นราตรีที่
สดใส มลงัเมลอืงแสงสอ่งเสมือนค าทิวาเคยบอกไว ้

ฉะน้ันยามคิดถึงทั้งสาม ฉันจะไม่ทุกขไ์ม่เศร้าอีก  หากแต่จะก่อเกิดเป็น

ความหวังและก าลังใจในการก้าวเดินต่อ ๆ ไป2 

 

การท่ีราตรีไม่เศรา้หมองแมจ้ะประสบกับความทุกขใ์นชีวิต  แสดงถึงคุณค่าความเป็น
มนุษย ์ ท่ีเกิดจากการมองโลกในแง่บวก  ท าใหร้าตรีเกิดความหวงัและก าลงัใจในการด าเนินชีวิต
ผ่านความยากล าบากท่ีประสบ  จนในท่ีสดุราตรีไดร้บัอปุถมัภจ์ากลงุชมกบัปา้รกั พ่อแม่บญุธรรม
ท่ีครัง้หนึ่งเคยสูญเสียลูกสาว และมีชีวิตครอบครวัท่ีอบอุ่นในท่ีสุด  แสดงใหเ้ห็นว่า การท่ีมนุษย์
มองโลกในแง่บวก น าไปสูก่ารไม่ยอ่ทอ้ตอ่ความยากล าบาก พรอ้มท่ีจะสรา้งความหวงัและก าลงัใจ

                                                           

 1 ศกัดา สาแกว้. (2552). ราตร.ี หนา้ 224-225 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 223 
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ใหก้ับตนเองในยามเผชิญกับความทุกขแ์ละด ารงความดีงามของตน นบัว่าเป็นมนุษยท่ี์สามารถ
ด ารงคณุคา่และสามารถด าเนินชีวิตอยา่งมีความสขุ 

ตวัละคร “ลงุชม” เป็นตวัละครส าคญัท่ีท าใหร้าตรีแสดงคณุคา่ความเป็นมนษุย ์จากการ
มองโลกในแง่บวก  น าไปสู่การสรา้งความหวังและก าลังใจให้ราตรี สามารถด าเนินชีวิตผ่าน
ช่วงเวลาท่ีประสบกับความทุกขจ์ากการสูญเสีย  เน่ืองจากลุงชมเขา้ใจถึงความเศรา้ของราตรีท่ี
ตอ้งสูญเสียบุคคลอันเป็นท่ีรกั เน่ืองจากลูกสาวของลุงชมจมน า้เสียชีวิตในวัยเด็ก  แต่ลุงชม          
ไม่ปล่อยใหค้วามเศรา้ท าใหต้นมีความทุกข ์ ลุงชมจึงพยายามท่ีจะท าใหร้าตรีมีความสุขในการ
ด าเนินชีวิตไดอี้กครัง้  ดงัการใหก้ าลงัใจในขณะท่ีราตรีมีความทกุขจ์ากการสูญเสียบุคคลอนัเป็น   
ท่ีรกั ดงันี ้

 
“ลงุคะ ท าไมราตรีถึงสญูเสียบ่อยครัง้นกั”  ถามพลางนึกถึงตาทดั ยายแจ่ม และ

หงส ์
“ลุงบอกไม่ไดว้่าท าไม”  ส่ายหนา้ชา้ ๆ  “รูแ้ต่การสญูเสียยิ่งใหญ่นัก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อตอ้งสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รกัยิ่ง”  ใช้เสียงเศรา้พูด อาจเพราะคิดถึง “ราตรี”     
ลกูสาว 

“แต่ถึงอย่างไร การสูญเสียหัวใจใหก้ับความทุกข ์ปล่อยใหค้วามทุกขย์ิ่งใหญ่ใน
ชีวิตก็ไม่สมควรนัก ทุกข์และเศร้าหมองได้ แต่อย่าเนิ่นนาน ”  เอื ้อมมือมาลูบหัวฉัน  
“โดยเฉพาะวัยเยาวอ์ย่างนี้  ราตรีต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป เติบใหญ่ต่อไป  ลุงเชื่อว่า      
ทั้งตาทัด ยายแจ่ม แม้กระทั่งหงส ์รวมถึงลุงและป้ารักด้วย ล้วนแต่ปรารถนาให้

ราตรีใช้ชีวิตวันนี้และวันข้างหน้าอยา่งไม่เศร้าหมอง และเติบโตอยา่งมีความสุข”1 
 

ลุงชมเห็นความส าคัญของชีวิตในวัยเด็กว่าเป็นวัยท่ีควรเติบโตขึน้อย่างมีความสุข         
จึงชีใ้หร้าตรีเห็นถึงความรกัความห่วงใยของคนในครอบครวั เพ่ือใหร้าตรีน าความรกัและความ
ห่วงใยดังกล่าวมามาเป็นก าลังใจเพ่ือด าเนินชีวิตผ่านช่วงเวลาท่ีมีความทุกข ์ และเติบโตอย่าง       
มีความสุขต่อไป  อนัแสดงใหเ้ห็นว่าลุงชมเป็นตวัละครท่ีดีท่ีเกิดจากการมองโลกในแง่บวก  ซึ่งยงั
ชว่ยด ารงคณุคา่ความเป็นมนษุยข์องราตรี ตวัละครเอก 

ในเรื่อง ตะลุยแดนหิมพานต ์ “นอ้ยหน่า” กบั “นอ้ยโหน่ง” เป็นตวัละครเด็กหญิงและ
เด็กชายสองพ่ีนอ้งอายุ 12 และ 8 ปี ท่ีมีความส าคญัต่อการแสดงคณุคา่ความเป็นมนษุยจ์ากการ
อนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  ตวัละครทัง้สองมีจิตใจโอบออ้มอารีต่อสัตวป่์าหิมพานตท่ี์หนี

                                                           

 1 ศกัดา  สาแกว้. (2552). ราตร.ี หนา้ 223 
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การไล่ล่าจากนายทุนท่ีตอ้งการจับไปขายจนกระทั่ งพลัดหลงมายังเมืองมนุษย์  น้อยหน่ากับ
นอ้ยโหน่งรว่มมือกับสตัวป่์าหิมพานตท์วงคืนผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ ์เพ่ือใหป่้าหิมพานตไ์ดด้  ารงอยู่
ตอ่ไป  เกิดเป็นสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งเดก็ทัง้สองกบัสตัวป่์าหิมพานต ์ดงันี ้   

 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งพวกเด็ก ๆ  และสตัวป่์าหิมพานตท์ัง้หลายยงัคงยืนยาวไปอีก

ไกลแสนไกล  ตราบใดที่พวกเขาต่างยังคงเขา้อกเขา้ใจและมีมิตรภาพอันดีงามใหแ้ก่กัน       

แมจ้ะตา่งสายพนัธุ.์.. เชือ้ชาติ...หรอืรูปรา่งลกัษณะเช่นไร1 
 

การท่ีน้อยหน่ากับน้อยโหน่งให้ความช่วยเหลือเหล่าสัตวป่์าหิมพานตท์วงคืนผืนป่า  
แสดงถึงการท่ีมนุษย์ตอ้งการร่วมดูแลสัตวป่์าให้อยู่คู่ธรรมชาติต่อไป  ตัวละครน้อยหน่าและ
นอ้ยโหน่งจึงเป็นตวัละครท่ีดีตามแนวคดิมนษุยนิยม  โดยเป็นตวัแทนของมนษุยใ์นสงัคมท่ีรว่มเป็น
สว่นหนึ่งในการอนรุกัษธ์รรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มใหอ้ยู่คูส่งัคมตอ่ไป   

ในเรื่อง ร้อยเร่ืองเล่าขาน ต านานนิทานไม่รู้จบ  “อซารัส”  เป็นตัวละครส าคัญท่ี
แสดงคณุคา่ความเป็นมนษุย ์ แมอ้ซารสัจะก าพรา้ตัง้แตเ่ล็ก และมีอดีตท่ีเตม็ไปดว้ยความทกุข ์แต ่  
อซารสัเขา้ใจในการมองเห็นสจัธรรมของชีวิตเรื่องความไมแ่นน่อนของชีวิต  เด็กสาวไดข้ึน้ไปอยูบ่น
รถไฟไรก้าลเวลา ท่ีช่วยใหค้นท่ีมีความทุกขส์ามารถเดินทางกลบัไปแกไ้ขอดีตของตนได ้ อซารสั
พบเห็นอดีตของคนท่ีวนเวียนขึน้รถไฟอย่างไม่รูจ้บ และพยายามช่วยแก้ไขอดีตให้คนเหล่านั้น
สามารถมีความสุขในปัจจบุนั ในขณะท่ีอซารสัไม่คิดท่ีจะแกไ้ขอดีตของตนเอง เพราะตระหนกัใน
สจัธรรมเรื่องความไมแ่นน่อนของชีวิต จากการรบัรูเ้รื่องราวในครอบครวัของทารล์ ชายวยักลางคน
ท่ีตอ้งการโดยสารรถไฟเพ่ือกลบัไปแกไ้ขอดีตไม่ใหค้รอบครวัตอ้งพบกับโศกนาฏกรรม อซารสัได้
กลา่วแก่ผูค้มุรถไฟ ดงันี ้
 

ชีวิตที่ไม่ว่าตะเกียกตะกายดิน้รนมากเท่าไร ก็มักจบลงที่ความตายของคนที่

รักไม่คนใดก็คนหน่ึง แมก้ระทั่งความตายของตนเองที่คิดวา่จะหลดุพน้2 

 
ภายหลังจากการรบัรูเ้รื่องราวในชีวิตของทารล์  อซารสัตระหนักว่าความตายเป็นการ

มองเห็นสัจธรรมของชีวิตท่ีปัจเจกบุคคลตอ้งประสบ  อซารสัจึงเป็นตัวละครท่ีดีจากการเป็นผู้

                                                           

 1 สริกิาญจน ์ ศภุเลศิภรณ.์(2546). ตะลยุแดนหมิพานต.์ หนา้ 208 
 2 อภิญญา  จงสขุกิจพานิช. (2555). รอ้ยเรือ่งเล่าขานต านานนทิานไม่รูจ้บ. หนา้ 299 
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ตระหนกัในการมองเห็นสจัธรรมของชีวิต  ซึ่งท าใหอ้ซารสัมีความสุขในการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั  
และไมต่อ้งการกลบัไปแกไ้ขอดีต 

ในเรื่อง ดั่งฝนโปรยไฟ  “ธิน” หนุ่มนักศึกษาปริญญาโท เป็นตวัละครส าคัญท่ีแสดง
คุณค่าความเป็นมนุษยจ์ากการใหค้วามส าคญักับในปัจจุบัน โดยด าเนินชีวิตอย่างไม่กังวลกับ
อนาคต  ธินรกัพรรษมล แต่ไดร้บัการปฏิเสธจากพรรษมล  เพราะพรรษมลเก็บเอาความทรงจ า
เลวรา้ยในอดีตมาสรา้งความกังวลถึงการมีชีวิตคู่ในอนาคต  ดงัท่ีธินกล่าวแก่พรรษมลภายหลัง
จากท่ีพรรษมลยอมรบักับธินว่าไม่กลา้เริ่มตน้ความสัมพันธ ์เน่ืองจากกังวลว่าในอนาคตจะตอ้ง
เจ็บปวดเหมือนกบัอดีต ดงันี ้
 

“ระหว่างเราก็เป็นอยา่งนัน้ มนัสวย ใหค้วามสขุมาก ๆ ในช่วงเวลาหนึง่ แต่ก็อยู่ให้
เห็นไม่นาน ไม่ไดอ้ยู่กบัเราตลอดไป”  ธินพดูต่อไปอย่างเรียบลื่น ในสิ่งที่เหมือนอยากจะพูด
มานานแลว้ 

“มนัเป็นไปไดจ้รงิ ๆ แหละ  เราคนใดคนหน่ึงอาจท าให้อีกฝ่ายเจ็บปวดได้ อาจ
มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหลังความผูกพันที่มากขึ้น ๆ  แต่เวลานี้ที่เรารู้สึกต่อกัน ก็
น่าจะได้สร้างความทรงจ าดี ๆ ร่วมกัน แล้วมีความสุขไปกับมันได้ไม่ใช่เหรอ  เรียนรู้
มันไปอย่างดีที่สุดเท่าที่ท าได้ ที่เหลือมันเป็นเร่ืองของอนาคต  เอาเขา้จริงแลว้ เรา
ก าหนดกะเกณฑอ์ะไรไดแ้คไ่หน ถึงจะใหค้  าสญัญาเป็นมั่นเป็นเหมาะขนาดไหนก็เถอะ” ... 

... “ปล่อยให้ชีวิตเป็นไปอย่างอิสระเถอะมล แค่ได้น่ังด้วยกันตรงนี้ก็ดีมาก

แล้วไม่ใช่เหรอ”1 

 
จากค าพดูของธิน  แสดงใหเ้ห็นว่าธินเป็นชายหนุ่มท่ีเห็นคณุคา่ของการด าเนินชีวิตอย่าง

มีความสขุในปัจจบุนั  ท่ีเห็นวา่ มนษุยส์ามารถมีความทรงจ าท่ีดีในอดีตจากการด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสขุในปัจจบุนั ท าใหธิ้นไม่กงัวลถึงอนาคต  การใหค้วามส าคญักบัปัจจบุนัของธินท าใหพ้รรษ
มลกลา้ท่ีจะด าเนินชีวิตอยา่งอิสระโดยปราศจากความกงัวลถึงอนาคต 

นอกจากนี ้ตวัละครรอง “ณฏัฐา” รุน่พ่ีระดบัปริญญาโทในมหาวิทยาลยั เป็นตวัละครท่ีดี
จากการใหค้วามส าคญักบัปัจจบุนั  พรรษมลไมเ่คยรูว้า่ณฏัฐามีอดีตท่ีปวดรา้วไมต่า่งจากพรรษมล 
เน่ืองจากเคยตัง้ทอ้งในสมยัเรียนแต่แฟนหนุ่มไม่รบัผิดชอบ จึงท าใหต้อ้งเลีย้งลูกเพียงล าพงั  แต่
อย่างไรก็ตาม ณัฏฐามีความสขุในปัจจบุนั และสอนใหพ้รรษมลเรียนรูห้นทางแห่งการใหอ้ภัยโดย

                                                           

 1 อญัญรตัน ์ ออ่นสทุธิ. (2549). ดัง่ฝนโปรยไฟ. หนา้ 260 
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เริ่มจากการใหค้วามส าคญักับปัจจุบนั ดงัในครัง้ท่ีณัฎฐาใหข้อ้คิดกับพรรษมลท่ีใชย้าเพ่ือรกัษา
อาการป่วยอนัเน่ืองมาจากยดึตดิกบัความทกุขใ์นอดีต ดงับทสนา 
 

“มลมองเห็นแมเ่ป็นยงัไง...ตอนนี”้  เธอถามอยา่งเรยีบง่าย แตฉ่นัรูส้กึตรงกนัขา้ม 
ตอนนี.้..เหรอ 
ฉนันิ่งงันเพื่อพยายามแสวงหาค าตอบนัน้ แลว้ก็ตอ้งตกใจขึน้มาคลา้ยความรูส้ึก

ตอนเราถกูเขยา่ตวัแรง ๆ จากขา้งหลงั 
นั่นสิ...ฉนัไม่เคยมองเห็นแม่ในวยัเกือบหา้สิบนีเ้ลย  แม่ที่มีผมสัน้แซมดว้ยผมขาว

มากมายในเวลานี ้ ทุกครัง้ที่ฉนันึกถึงแม่หรือเมื่อไดอ้ยู่ใกล ้ท่ีมองเห็นคือหญิงสาวผมยาวผู้
งดงามเจิดจรสั เห็นเธอที่ก าลงัระบายความโกรธเกรีย้วลงบนเนือ้ตวัของลกูสาวผมมา้คนนัน้ 

ฉันพยายามสลัดภาพนั้นออกไปจากหัว อยากให้มันหายไปกับสายลมที่พัดกรู
เกรยีว ซึง่สง่เสยีงคลา้ยคนร ่าไห ้

“มันเร่ิมจากตรงนี้ไงล่ะ...หนทางแห่งการอภัย คือการอยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่
การลบเลือนอะไรไป ไม่ใช่ช่างมันเถอะ”  เธอดึงผ้าอีกผืนมาห่มก่อนพูดต่อว่า 

“ยาน่ัน มันคือรูปธรรมของอดีตที่ก าลังกลืนกินปัจจุบันของมลอยู่นะ  ลอง
พยายามอยู่กับปัจจุบัน พยายามอยู่กับแม่คนนี้ให้ได้มากที่สุดดูสิ  พี่ไม่รู้หรอกว่า

ด้วยวิธีไหน แต่มลจะค้นพบมันเองนะ”1 

  
ณัฏฐาเป็นตัวละครส าคัญท่ีด ารงคุณค่าความเป็นมนุษยจ์ากการให้ความส าคัญกับ

ปัจจุบนั เน่ืองจากณัฏฐาเสนอแนะหนทางแห่งการใหอ้ภัยกับพรรษมล ใหเ้ห็นความส าคญัของ
ปัจจุบนัและไม่น าอดีตมาท ารา้ยชีวิตในปัจจุบนั  ขอ้คิดท่ีณัฏฐาบอกแก่พรรษมลเป็นสิ่งเดียวกับ
ท่ีณัฏฐาใชใ้นการด าเนินชีวิตของตน  ท าใหส้ามารถมีความสขุในปัจจุบนัแมว้่าจะเคยประสบกับ
ความทกุขใ์นอดีต ดงัท่ีพรรษมลกลา่วถึงณฏัฐา ดงันี ้
 

คนเรามีความทรงจ าต่างกัน มีวิธีการอยู่กับมันต่างกันไป รวมทั้งการ
เยียวยาความเจ็บปวดที่เกิดจากความระลึกถึงน้ันด้วย  ที่ผ่านมาฉันเลือกที่จะกกัเก็บ 
กกัขงัมนัไว ้แลว้มนัก็ยอ้นกลบัมาท ารา้ยตวัเอง  ธินเลือกที่จะมีความสุขกับมันเท่าที่ท า

ได้ในปัจจุบัน  พี่ณัฏเองก็คงเหมือนกัน2 

 

                                                           

 1 อญัญรตัน ์ ออ่นสทุธิ. (2549). ดัง่ฝนโปรยไฟ. หนา้ 163-164 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 257 
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 นับว่าตัวละคร “ณัฏฐา” เป็นตัวละครท่ีดี จากการให้ความส าคัญกับในปัจจุบัน  จึงมี
ความสุขจากการไม่น าความทุกขใ์นอดีตมาบั่นทอนจิตใจ  ซึ่งเป็นตวัอย่างใหแ้ก่พรรษมล  ท าให้
พรรษมลพบหนทางแหง่การใหอ้ภยัในท่ีสดุ   

ในเรื่อง คนบ้าที่หน้าประตู  “นาก” นอ้งสาวของธเนศ เป็นตวัละครส าคญัท่ีแสดงคณุคา่
ความเป็นมนุษยจ์ากการรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง  นากมีลักษณะนิสัยแตกต่างจากธเนศ เน่ืองจาก    
ไม่พยายามด าเนินชีวิตตามแนวคิดสมบูรณแ์บบ  จึงไม่รกัษาภาพลกัษณข์องตนเพ่ือใหไ้ดร้บัค า
ชมเชยเหมือนธเนศ ดงัลกัษณะของนากในวยัเดก็ท่ียวุศลิปินอธิบาย  ดงันี ้  

 
เธอมีเพื่อนหญิงและชายหอ้มลอ้มเป็นกลุม่  เด็กหญิงไม่เคยได้รางวัลมารยาท

งามหรือรางวัลอื่นใดเหมือนพี่ชาย  ทองไม่เขา้ในว่าคนที่ท  าตวัธรรมดาแบบนัน้น่าสนใจ
ตรงไหน... 

... ทุกวนัตอนพกักลางวนัทองจะเห็นนอ้งสาววิ่งเล่นเทา้เปล่ากับเพื่อนเต็มสนาม

บอลกลางแดดจา้  เขาเฝา้มองอากปักิรยิาลงิโลดไมส่  ารวมนัน้อยา่งโดดเดี่ยว1   

 

นากในวยัเด็กใหค้วามส าคญักบัความสมัพนัธร์ะหว่างเพ่ือนร่วมหอ้ง โดยไม่ไดพ้ยายาม
รกัษาภาพลกัษณท่ี์ดีเพ่ือไดร้บัค าช่ืนชมเช่นเดียวกบัธเนศผูเ้ป็นพ่ีชาย  เม่ือนากเติบโตขึน้  นากได้
ตระหนกัถึงความสามารถของตนเองว่าไมค่วรศกึษาตอ่ในกรุงเทพและมีหนา้ท่ีการงานเชน่เดียวกบั
พ่ีชาย  นากเลือกท างานท่ีบา้นเกิดและมีชีวิตท่ีเรียบง่ายการเลือกของตนเอง 

 
น้องสาวของเขาสอบไม่ติดและตัดสินใจไม่เรียนต่อ  เธอให้เหตุผลว่าเป็น

เพราะเธอหัวไม่ดี  เรียนไปก็เสียเงินของเขาเปล่า ๆ  เม่ือเธอจบมัธยมหกเธอก็อยู่
บ้านหลังเดิมกับพ่อแม่  ออกรับจ้างท างานทั่วไปแถวน้ัน  เป็นลูกมือของคนงาน
ก่อสร้างจนปูกระเบือ้งและผสมปูนเป็น  เดินสายถอนหอมแดงตามไร่  แยกถั่วลิสง
เป็นกระสอบแลกเงินไม่กี่บาท  วิงเสิรฟ์อาหารในงานเลี้ยงโต๊ะจีน  ไปจนถึงเป็น
อาสาสมัครจัดการดูแลสถานที่ในชุมชนเวลามีงานเทศบางเคลื่อนที่อยู่บ่อย ๆ  ได้
เงนิมากน้อยก็เอามาใช้จ่ายและเก็บไว้ส่วนตัวบ้างตามความจ าเป็น... 

...หลายปีผ่านไป  ผู้ใหญ่เฉ่ือย  ผู้ใหญ่บ้านประจ าหมู่บ้านของทองก็เรียกตัว
นอ้งสาวของเขาไปพดูคยุและใหท้ างานเป็นเสมียนจดัการงานเอกสารเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ที่นั่น... 

... ชาวบา้นพูดตรงกนัว่าเธอท างานหนกัเป็นสองเท่าของผูช้าย ไวใ้จไดแ้ละพดูค า
ไหนค านัน้  ผูใ้หญ่เฉ่ือยจึงลองใหเ้ธอมาท างานเสมียน  ปรากฏวา่เธอเรยีนรูง้านไดเ้ร็วและไม่
ประวิงเวลาท างานแบบเชา้ชามเย็นชาม ผูใ้หญ่ก็ยิ่งถกูใจเธอเขา้ไปใหญ่  หา้ปีถดัมาก็ยกเธอ

                                                           

 1 ติกขปัญญ ์ มณีนุม่. (2561). คนบา้ทีห่นา้ประตู. หนา้ 50-51 
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เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งที่ปล่อยต าแหน่งนี ้ว่างมาเป็นสิบปี  จากนั้นก็เป็นที่ เข้าใจกัน
โดยทั่วไปวา่เธอคือผูส้บืทอดอ านาจ  เรือ่งลงคะแนนเลือกตัง้หรอืหาเสยีงแบบแทบไม่ตอ้งคิด  
เพราะทกุคนรูจ้กัและไวใ้จเด็กคนนี ้

 

เน่ืองจากนากไม่ไดด้  าเนินชีวิตตามแนวคิดสมบูรณแ์บบเช่นเดียวกับธเนศ  นากจึงรูจ้ัก
และเขา้ใจในศกัยภาพของตนและกระท าในสิ่งต่าง ๆ อย่างเต็มท่ีตามความตอ้งการของตน  โดย   
ไม่กระท าตามแบบอย่างหรือแนวคิดของคนอ่ืน  การประสบความส าเร็จในชีวิตนากเกิดจากการ
ด ารงรกัษาคุณค่าความเป็นมนุษย ์ท่ีรูจ้ักและเข้าใจตนเอง  ซึ่งนับว่าเป็นตัวละครท่ีมีลักษณะ       
ตรงขา้มกบัธเนศ เพ่ือเนน้ใหเ้ห็นโทษของการด าเนินชีวิตท่ีไม่ด  ารงคณุคา่ความเป็นมนษุยข์องธเนศ
เดน่ชดัขึน้    

ในเรื่อง คืนฝันวันต่อสู้  “พีร์”  หนุ่มนักศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาตรี เป็น           
ตวัละครส าคญัท่ีแสดงคุณค่าความเป็นมนุษยจ์ากการต่อสูเ้พ่ือความดีงามในสังคม  พีรมี์ความ     
กลา้หาญ ดงัความหมายของช่ือท่ีราชบณัฑิตยสถานไดใ้หค้วามหมายว่า “พีร- หมายถึง ผูเ้พียร    
ผูก้ลา้ หรือ นักรบ”1  ความประพฤติของพีรจ์ึงมีลักษณะกล้าหาญ  ดังปรากฏอยู่ในเหตุการณ์
อดีตชาติท่ีพีรเ์ห็นจากความฝันประหลาดอยู่บ่อยครัง้  โดยในอดีตชาตินั้นพีรพ์บว่าตนเป็น
นกัศึกษาท่ีร่วมชุมนุมในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เพ่ือเรียกรอ้งสิทธิประชาธิปไตยจากรฐับาล
อย่างไม่กลวัเกรงอนัตราย จนกระทั่งเสียชีวิตจากการถกูกลุ่มผูมี้อ านาจท ารา้ย  การรบัรูเ้หตกุารณ์
ในอดีตชาติท าใหพี้รส์นใจศึกษาประวตัิความเป็นมาจนเกิดเป็นอุดมการณใ์นการต่อสูเ้พ่ือความ    
ดีงามของสังคม และตัดสินใจเข้าร่วมกับชมรมอิสระของมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดงานระลึกถึง
เหตกุารณ ์ 6 ตลุาคม  ในชมรม พีรมี์ส่วนรว่มในการเขียนบทกวีเพ่ือแสดงอุดมการณก์ารตอ่สูเ้พ่ือ
ความดีงามในสงัคม ดงันี ้
 

“มนัยิงเรา  ใหม้นัยิง  ยิงเขา้ใส ่
มนัสะใจ  ใหส้ะใจ  อยา่ไปหงอ 
มนัเขน่ฆา่  ใหม้นัฆา่  ฆา่ใหพ้อ 
ปืนมนัจ่อ  เรามือเปลา่ อยา่เศรา้ใจ 
เพราะเพียงแค ่ ลมหายใจ  ท่ีหยดุสิน้ 
อดุมการณ ์ ยงัโบยบิน  สูฟ่า้ใหม่ 
ก่ีรอ้ยฟา้  หมื่นฝน  คนสิน้ไป 

                                                           

 1 ราชบณัฑิตยสถาน. (2554). พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน. หนา้ 840 
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ยงัเลอืดใหม ่ มาสบืตอ่  เจตนา...”1 

 
พีรเ์ป็นนกัศกึษาท่ีใชบ้ทกวีเนน้ย า้อดุมการณข์องตนเอง และสรา้งใหผู้อ่ื้นเกิดอดุมการณ์

ในการตอ่สูเ้พ่ือความดีงามในสงัคมไปพรอ้มกนั  “อย่าไปหงอ” แสดงถึงนกัศกึษาพรอ้มต่อสูอ้ย่าง
ไม่กลวัเกรง แมว้่าจะตอ้งประสบกับอนัตรายถึงชีวิต ถึงจะมีเพียง “อุดมการณ์” เป็นอาวุธในการ
ต่อสูก้ับ “ปืน” ก็ตาม  นอกจากนี ้กวีนิพนธท่ี์ตวัละครเขียนขึน้นี ้เนน้ย า้ว่าตวัละครมีความเช่ือว่า
การต่อสูเ้พ่ือความดีงามในสังคมนีเ้กิดขึน้ในทุกยุคสมัย เน่ืองจากเม่ือ “คนสิน้ไป” ก็พรอ้มจะมี 
“เลือดใหม่” อนัไดแ้ก่คนรุน่ใหม่เป็นผูสื้บทอดอดุมการณ ์และรว่มตอ่สูเ้พ่ือเปล่ียนแปลงและพฒันา
สงัคมในยคุสมยัของตนตอ่ไป  การท่ีพีรเ์ขียนบทกวีนิพนธด์งักลา่วขึน้ นบัวา่เป็นผูเ้ห็นความส าคญั
ของการตอ่สูเ้พ่ือความดีงามในสงัคม และมีบทบาทในการเป็นคนรุน่ใหมท่ี่มีหนา้ท่ีด  ารงอดุมการณ์
ดงักล่าวในฐานะสมาชิกของสงัคม ดังท่ีพีรร์  าลึกถึงอุดมการณใ์นการต่อสูเ้พ่ือความดีงามของคน
แตล่ะยคุสมยัในสงัคมดงันี ้

 
ความรกัที่เลือกเพื่อส่วนรวมมาก่อนมนัอาจท าใหเ้ราตอ้งจากคนที่เรารกัไปตลอด

กาล...แต่มันจะไม่ใช่เพื่อคนเพียงสองคนอีกต่อไป และบางทีนั่นอาจคือความยิ่งใหญ่ที่
แทจ้รงิ 

มีภาษิตของจีนอยู่บทหนึ่ง 
“ขอให้คุณได้มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาของการเปลีย่นแปลง” 
... แม้ศัตรูเราจะไม่ได้ถือปืนอีกแล้วแต่เปลี่ยนมาโปรยเงินแทนก็ตามที... 

เราก็ยังคงต้องต่อสู้ กันอยู่ดี  ตราบใดที่มนุษย์ยังมีความต้องการ กระหายในอ านาจ  
หวังกับลาภยศชื่อเสียง  ไขว่คว้ากันไม่มีที่สิ้นสุดทั้งฝ่ายธรรมะและอธรรม  เอา
ผลประโยชน์ตัวเองและพวกพ้องเป็นที่ตัง้  ตราบนั้น เหตุการณ์ที่ปะทุมาจากความ
ขัดแย้งก็เกิดขึน้ได้ไม่รู้จบ  และคนอย่างภพ  ใบบัว  บุษ  ไอ้กอล์ฟ หรือแม้แต่ไอ้พี่

โตมรน่ันก็คงจะลุกขึน้มา... ล้มหายตายจาก...หมุนเวียนกันไปไม่สิ้นสุด2 

 

พีรพ์บว่าความรกัท่ีมนุษยมี์ต่อส่วนรวมเป็นสิ่งท่ี “ยิ่งใหญ่”  ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน ์      
ต่อสังคม  การท่ีพีรเ์ช่ือว่าจะยังมีคนท่ีพรอ้มต่อสูก้ับผูต้อ้งการอ านาจและลาภยศในทุกยุคสมัย  
แสดงถึงพีร ์เป็นตัวละครท่ีดี  จากการมีอุดมการณ์ ท่ีจะร่วมต่อสู้เพ่ือความดีงามในสังคม 

                                                           

 1 อรุณวนา  สนิกะวาที. (2549). คนืฝันวนัต่อสู.้ หนา้ 38 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 78 
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เชน่เดียวกบับรรพบรุุษท่ีปรากฏในความฝัน อนัเป็นคณุคา่ความเป็นมนษุยต์ามแนวคิดมนษุยนิยม
ท่ีจะน าไปสูก่ารด ารงความดีงามในสงัคมตอ่ไป 

ในเรื่อง ล าน าหกพิภพ  “พระจันทร์” บุตรของพระวรุณเป็นตัวละครส าคัญท่ีแสดง
คณุคา่ความเป็นมนษุย ์โดยตระหนกัถึงบทบาทของสถาบนัการเมืองท่ีสามารถสรา้งความสขุใหก้บั
สมาชิกในสงัคม  จึงมุ่งสรา้งระบอบการปกครองท่ีไม่ผกูขาดอ านาจไวก้บัสถาบนัการเมือง  ในครัง้
ท่ี “พระอินทร์” ตอ้งการครอบง าผูอ้ยู่ใตก้ารปกครอง  พระจันทรไ์ดต้่อตา้นระบอบการปกครอง
ดงักลา่ว จนกระทั่งยอมสละความเป็นเทพเพ่ือมาเป็นกษัตรยิป์กครองโลก ดงันี ้
 

 “เป้าหมายสูงสุดในชีวิตของข้า คือการค่อย ๆ คืนอ านาจให้กับประชาชน
และให้ประชาชนสร้างโลกใหม่ของตนเอง  ในการนี้ระบอบราชาธิปไตยก็จะต้อง
หมดไป และเปลี่ยนเป็น ‘ระบอบประชาธิปไตย”  

พระเจา้วิธุราชกลา่วแก่บรรดากษัตรยิห์วัเมืองมนษุยใ์นการปาฐกถาครัง้หนึง่1 
 

พระจนัทรห์รือพระเจา้วิธุราชมีโอกาสพบกบัสน มนษุยช์นชัน้ต  ่าท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครอง
ระบบบุญมาโดยตลอด  พระจนัทรไ์ดก้ล่าวถึงระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  ท่ีจะท าให้    
ผูอ้ยูภ่ายใตก้ารปกครองมีความสขุ ดงันี ้

 
“ระบอบราชาธิปไตยก็คือการสอนคนกลุม่หนึ่งใหเ้ป็นผูน้  า คอยปกป้องดแูลคนที่

เหลอืซึ่งเป็นผูต้าม  ฟังอย่างนีเ้หมือนผูต้ามจะสบายเพราะมีคนคุม้ครอง หากที่จริงแลว้ผูน้  า
เป็นฝ่ายไดเ้ปรยีบมาก เพราะสามารถเลอืกผูต้ามได ้และสามารถบงการผูต้ามเพื่อประโยชน์
สขุของตนอยา่งใจปรารถนา 

“ขา้จึงคิดว่าหากเราเปลี่ยนมาสอนใหท้กุ ๆ คนเป็นผู้น  าตนเอง ใหค้ิดเป็น และท า

สิง่ใดที่เห็นวา่ควรโดยไมข่ดัตอ่สทิธิของคนอื่น อะไร ๆ ก็คงดีขึน้ไมน่อ้ย ...”2 

 

แนวคิดการปกครองของพระจันทรท่ี์มุ่งให้ผู้อยู่ใต้การปกครองมีความอิสระเสรี โดย         
ไม่ผูกขาดอ านาจไวแ้ก่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง นับเป็นการปกครองท่ีด ารงคุณค่าความเป็นมนุษย์
ให้กับผู้อยู่ใตก้ารปกครอง  อันมีแนวคิดมาจากปรัชญามนุษยนิยม ท่ีมนุษย์มีคุณค่าจากการ
สามารถด าเนินชีวิตไดอ้ย่างมีอิสรภาพ พระจนัทรจ์ึงแสดงคณุคา่ความเป็นมนุษยท่ี์มุ่งสรา้งระบบ

                                                           

 1 พงศศ์รณ ์ ภมูิวฒัน.์(2552). ล าน าหกพภิพ. หนา้ 409 
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การปกครองของสถาบันการเมืองท่ีดีตามแนวคิดมนุษยนิยม ใหม้นุษยส์ามารถพัฒนาได้ตาม
ธรรมชาต ิและมีความสขุดว้ยการรว่มเป็นเจา้ของสงัคมรว่มกนั   

4.1.2 ตัวละครทีไ่ม่ดี 
ตัวละครท่ีไม่ดี เป็นตัวละครท่ีมีความคิดและการกระท าท่ีตรงกันข้ามกับแนวคิด

มนษุยนิยม  ซึ่งท าใหต้วัละครไม่สามารถด ารงคณุคา่ความเป็นมนษุยต์ามแนวคิดมนษุยนิยมไวไ้ด้  
ตัวละครจึงประสบกับความทุกขใ์นการด าเนินชีวิต  ตัวละครดังกล่าวนี ้มีลักษณะตรงข้ามกับ
แนวคิดมนุษยนิยม  ช่วยท าใหแ้นวคิดท่ีตอ้งการน าเสนอเด่นชดัขึน้  ปรากฏการน าเสนอแนวคิด
มนษุยนิยมผ่านตวัละครท่ีไม่ดี จ  านวน 19 ตวัละคร จากนวนิยาย 11 เรื่อง  ไดแ้ก่ รนิลดา  เรย ์ พล  
และพจน ์ จากเรื่อง 29 กุมภาฯ  ปกป้อง  ชายขับแท็กซ่ี และชายชรา จากเรื่อง Good Morning 

Sunshine แสงฉายในยามเช้า  พงษ ์กบั แสน จากเรื่อง ใต้ฟ้าเดียวกัน  พรรษมล กบั แม่ จาก
เรื่อง ดั่งฝนโปรยไฟ  ไหม กับ พ่อ จากเรื่อง ตุ๊กตาไล่ฝน  ทารล์ จากเรื่อง ร้อยเร่ืองเล่าขาน 
ต านานนิทานไม่รู้จบ  ธเนศ จากเรื่อง  คนบ้าทีห่น้าประตู  คมิ จากเรื่อง เร่ืองราวของข้าวมัน
ไก่  สมเกียรติ จากเรื่อง ราตรี พายพั จากเรื่อง ตะลุยแดนหิมพานต ์ และ พระอินทร ์จากเรื่อง 
ล าน าหกพภิพ ดงันี ้

ในเรื่อง 29 กุมภาฯ  ปรากฏตัวละครท่ีมีบทบาทส าคัญ  4 ตัวละคร ท่ีเกิดในวันท่ี 29 
กมุภาพนัธ ์ ทัง้หมดลว้นประสบกบัความทกุขจ์ากการลดคณุคา่ความเป็นมนษุย์  ไดแ้ก่ “รินลดา” 
หญิงสาวท่ีเกิดในวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์เป็นตวัละครท่ีไมดี่จากการไมเ่ขา้ใจการมองเห็นสจัธรรมของ
ชีวิตเรื่องกรรม  ว่ามนุษยย์่อมตอ้งไดร้บัผลจากการกระท า  การท่ีรินลดาเป็นตน้เหตุท าใหพ้่อแม่
เสียชีวิตจากอบุตัเิหตใุนวนัคลา้ยวนัเกิด สง่ผลใหเ้ช่ือในอิทธิพลของชะตาเกิดของตนวา่ท าใหต้อ้งมี
ชีวิตท่ีเปล่ียวเหงาตลอดไป รินลดาจึงกลายเป็นคนมองโลกในแง่รา้ย และจมอยู่กับความทุกขใ์น
อดีต  ดงัท่ีพล ชายหนุม่ท่ีรนิลดารกั ไดก้ลา่วถึงลกัษณะของรนิลดาเม่ือแรกพบ ดงันี ้

 ถึงแมเ้ธอจะมีใบหนา้ที่นา่รกัเพียงใด เธอก็ไมไ่ดด้โูดดเดน่ในสายตาผมมากนกั ... 
... แตน่า่แปลกที่เวลานัน้ผมกลบัแอบเหลอืบตามองเธอเป็นพกั ๆ อยา่งไมรู่ต้วั อาจ

เป็นเพราะดวงตาเศรา้สรอ้ยของเธอที่ราวกบัตุ๊กตาที่ถกูจดัวางทา่ไวใ้หห้ยดุคา้งอยูเ่ช่นนัน้ 

ที่แปลกยิ่งกวา่ ผมรูส้กึเงียบเหงาไปกบัเธอดว้ยอยา่งบอกไมถ่กู1 

 

ความเปล่ียวเหงาในชีวิตของรินลดาเกิดจากการมองโลกในแง่รา้ย  เพราะเช่ือว่าชะตา
เกิดมีผลต่อชะตาชีวิต รินลดาจึงเป็นตวัละครท่ีไม่ดีเพราะไม่เขา้ใจการมองเห็นสจัธรรมของชีวิต

                                                           

 1 เกรยีงไกร  วชิรธรรมพร. (2548). 29 กมุภาฯ. หนา้ 30-31 
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เรื่องกรรม  ว่าการกระท าน าไปสู่ผล การเช่ือว่าชะตาเกิดมีอิทธิพลก าหนดชะตาชีวิตท าใหร้ินลดา
มองโลกในแง่รา้ย เช่ือว่าตนตอ้งด าเนินชีวิตอยา่งเปล่ียวเหงาตลอดไป  จึงด าเนินชีวิตอย่างมีความ
ทกุข ์

ในขณะท่ี “เรย์” หลานสาวของรินลดา เป็นตวัละครท่ีไม่ดีจากการไม่เห็นคณุค่าของชีวิต
ตนเอง  เรยถ์กูแม่ทอดทิง้ตัง้แตเ่กิดจงึพยายามแสวงหาความรกัท่ีตนไม่เคยไดร้บัจากแมด่ว้ยการมี
อาชีพเป็นหญิงขายบรกิาร  ดงันี ้
  

เคยมีคนบอกฉนัวา่ การที่เราจะใชชี้วิตอยูอ่ยา่งคุม้ค่าได ้เราตอ้งท าตวัของเราใหม้ี
คุณค่าเขา้ไว ้ มันเป็นค าพูดที่ฟังดูแลว้ดีเหลือเกิน แต่ฉันไม่ค่อยจะเช่ือมันเท่าไหร่หรอก 
เพราะฉันไม่เห็นว่าการที่ฉันพยายามรกัษาคุณค่าของตัวเองมันจะมีประโยชนก์ับฉันสัก
เทา่ไหร ่ 

ฉนัเคยรกัไอผู้ช้ายคนนัน้จนหวัปักหวัป า ใหม้นัไดท้กุอยา่ง ... แตม่นัก็ทิง้ฉันไป 
ฉนัเคยคิดว่าตวัเองมีคณุค่าเวลาที่อยูก่บัมนั แต่เปลา่เลย มนัเป็นแค่สิ่งที่ฉนัคิดไป

เองเทา่นัน้  ฉนัเลยไมรู่ว้า่คณุคา่ของชีวิตคนมนัวดัไดย้งัไงกนัแน่ 
ฉนัไม่รูว้่าคุณค่าของตวัเองอยู่ตรงไหน เพราะงานที่ฉันท า ใคร ๆ เขาก็บอกกันว่า

มนัเป็นงานท่ีไรศ้กัดิ์ศรี ลดคณุค่าในตวัเองใหต้  ่าลง แต่บอกตามตรงนะ ว่าการเป็นสาวไซด์
ไลน ์มนัท าใหฉ้นัรูส้กึวา่ตวัเองมีคา่มากขึน้ไปอีกดว้ยซ า้ไป 

สิ่งมีชีวิตที่หื่นกระหายที่เรียกว่า...ผูช้าย...ทัง้หลาย ยอมแลกเงินจ านวนไม่นอ้ย 
เพื่อที่จะไดม้ีเซ็กซก์ับฉันเพียงแค่คืนเดียว  ผูช้ายเป็นรอ้ย ๆ คนที่ฉนัเคยผ่านมา ตัง้แต่พวก
หนุม่ ๆ ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ยนัคนแก่คราวพอ่ ตา่งก็มองวา่ฉนัเป็นสิง่สวยงามทัง้นัน้... นี่หรอื

เปลา่นะที่เรยีกวา่คณุคา่1 

 

การท่ีเรยแ์สวงหา “ความรัก” เพ่ือท าให้ชีวิตของตน “มีคุณค่า” ส่งผลให้เรยเ์ลือกเป็น
หญิงขายบริการ  เรยจ์ึงเป็นคนท่ีด าเนินชีวิตอย่างมีความทุกขโ์ดยแสวงหาความรกัอย่างไม่สิน้สุด 
ในขณะท่ีไม่เคยรกัและเห็นคณุค่าของชีวิตตนเอง  เรยเ์ลือกท่ีจะท าแทง้ภายหลงัจากทอ้งไม่มีพ่อ  
พรอ้มตดัสินใจฆ่าตวัตายเพ่ือหลีกหนีความทุกข ์การกระท าของเรยแ์สดงถึงหญิงสาวท่ีลดคณุค่า
ความเป็นมนุษย์จากการไม่เห็นคุณค่าของชีวิต   ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ได้รับความรักจาก
ครอบครวั 

“พล” เป็นตวัละครท่ีลดคณุค่าความเป็นมนษุย์ จากการยึดติดอยู่กบัความโกรธแคน้พ่อ  
จนท าใหไ้ม่เห็นคณุค่าของการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขกบัครอบครวัในปัจจุบนั  พลโกรธพ่อท่ี
                                                           

 1 แหล่งเดมิ. หนา้ 84-85 



  161 

ทุ่มเทกับการท างานจนกระทั่งไม่มีเวลาดแูลภรรยาท่ีป่วยหนกั  จึงไม่ใหอ้ภัยพ่อและยา้ยออกจาก
บา้นภายหลงัจากท่ีแมเ่สียชีวิต  ดงัท่ีพลกลา่วแก่พอ่ ดงันี ้
 

“ตอนที่แม่อยู่ แมต้อ้งการพ่อ พ่อมาอยู่กบัแม่ไดม้ัย้... ไม่ได!้ แลว้นี่พ่อจะเอายงัไง
ละ่  แม่ตายไปตัง้ก่ีปีแลว้ ทีนีพ้อพ่อตอ้งการแม่บา้ง รูส้กึยงัไงบา้งล่ะ  ความรูส้กึที่ไม่มีคนที่
ตอ้งการอยู่ด้วยน่ะ  ผมบอกพ่อไดเ้ลย... พ่อรอ้งไห้เท่าไหร่ แม่ก็ไม่กลบัมาหาพ่ออีกแลว้      

พอ่ควรจะท าใจเสยีทีนะ  เหมือนกบัท่ีผมท าใจแลว้วา่ผมเสยีแมไ่ปเพราะพอ่!”1 

 

ความโกรธแค้นท่ีพลมีต่อพ่อท าให้พลไม่อาจด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกับพ่อ 
ครอบครวัเพียงคนเดียวท่ีเหลืออยู่  พลจึงเป็นตวัละครท่ีไม่ใหค้วามส าคญักบัการด าเนินชีวิตอย่าง
มีความสุขในปัจจุบนั  แสดงถึงการลดคุณค่าความเป็นมนุษยจ์ากการยึดติดกับความโกรธแคน้     
ในอดีต  ท าใหต้อ้งมีความทกุขใ์นปัจจบุนัได ้  

ตัวละคร “พจน์”  ชายชราผู้โดดเด่ียวเพราะไม่ได้รับการอภัยจากลูก เป็นตัวละครท่ี        
ลดคุณค่าความเป็นมนุษย ์จากการไม่เห็นคุณค่าของชีวิตตน ดว้ยการฆ่าตัวตายเพ่ือหนีความ        
โดดเดี่ยว  เน่ืองจากชายชราใหค้วามส าคญักบังานมากกว่าครอบครวั ท าใหไ้ม่ไดอ้ยู่ดแูลภรรยาท่ี
ป่วยด้วยโรครา้ยจนกระทั่ งภรรยาเสียชีวิต  พจนจ์ึงไม่ไดร้บัการอภัยจากพลท่ีเป็นลูกและต้อง
ด ารงชีวิตอยา่งโดยเด่ียวในท่ีสดุ  ดงันี ้
 

ผมพยายามหาความสขุใหก้บัครอบครวั  ในตอนนัน้ผมเฝา้ครุน่คิด วา่ความสขุของ
ครอบครวัคือการมีพรอ้มทกุอย่างที่คนในครอบครวัตอ้งการ หรือเพียงแค่มีทกุ ๆ คนอยู่กัน
อยา่งพรอ้มหนา้ 

ผมคิดว่าสิ่งที่ผมท าคือการท าเพื่อครอบครวั แต่ดูเหมือนผมจะตอบค าถามผิด ... 
ผมท าเวรท ากรรมอะไรไว ้ สวรรคถ์ึงพรากเอาครอบครวัอนัสงบสขุของผมไป ทัง้ที่มนัเกิดจาก

ความผิดพลาดเพียงนิดเดียว แตม่นัก็ไมอ่าจแกไ้ขอะไรไดเ้ลยงัน้หรอื2 

   
การท่ีชายชราเห็นความส าคญัของงานมากกว่าการใชเ้วลาอย่างมีความสขุกบัครอบครวั

น าไปสู่การสญูเสียครอบครวั  ความโดดเด่ียวท าใหช้ายชราตดัสินใจฆา่ตวัตายในท่ีสดุ  การกระท า

                                                           

 1 เกรยีงไกร  วชิรธรรมพร. (2548). 29 กมุภาฯ. หนา้ 151-152 

 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 93-94 
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ของชายชราแสดงถึงมนษุยท่ี์ลดคณุคา่ความเป็นมนษุย ์ อนัเกิดจากอิทธิพลของการล่มสลายของ
สถาบนัครอบครวั   

ในเรื่อง Good Morning Sunshine แสงฉายในยามเช้า  ปรากฏตัวละครส าคัญ  3       
ตวัละคร ท่ีต่างประสบกับความทุกขจ์นกระทั่งสิน้หวงัในการด าเนินชีวิต แสดงถึงมนุษยท่ี์ไม่อาจ
ด ารงคณุคา่ความเป็นมนษุยข์องตน ดงันี ้

“ปกป้อง” เด็กหนุ่มท่ีก าลังศึกษาชั้นมัธยมปลายซึ่งก าพรา้พ่อแม่ตั้งแต่ยังเด็ก เป็น          
ตวัละครท่ีไม่ดี เน่ืองจากปกป้องไม่ตระหนักในการมองเห็นสัจธรรมของชีวิตว่าทุกชีวิตลว้นตอ้ง
ประสบกบัความตาย ท าใหป้กป้องด ารงชีวิตอยู่ด้วยความทุกขจ์ากการสญูเสียพ่อแม่  แมป้กปอ้ง
จะอยู่กบัครอบครวับญุธรรม แตก็่ไมอ่าจคลายความทกุขจ์ากการสญูเสียพอ่แมไ่ด ้สง่ผลใหป้กปอ้ง
เก็บตวัและตดัขาดจากสงัคมภายนอก ดงันี ้
 

... ที่นั่นคือบา้นหลงัเดียว ท่ีที่ไมม่ีใครเป็นพอ่และแมฉ่นัจรงิ ๆ  ทกุอยา่งดเูลือ่นลอย  
ฉนัสามารถกอดใครก็ได ้มีอะไรสงสยัก็ยกมือถาม และพวกเขาจะตอบตามหนา้ที่ มนัไมม่ีสิ่ง
ใดที่เรียกว่าความผูกพนักันอย่างแทจ้ริง  ไม่มีเสน้ดา้ยถักทอสานจนแน่นหนึบ  ไม่มีความ   

ทรงจ า  ไมม่ีอะไรที่พอจะเยียวยาความเจ็บปวดของการพลดัพราก”1  

 
ปกปอ้งนบัว่าเป็นตวัละครท่ีไม่ดีของตนลง  เน่ืองจากไม่ตระหนกัในการมองเห็นสจัธรรม

ของชีวิต ว่าทุกชีวิตตอ้งพบกับความไม่แน่นอนของชีวิต อนัเป็นธรรมชาติของโลก  ท าใหป้กป้อง
ตอ้งด าเนินชีวิตอยูด่ว้ยความเศรา้และไรค้วามหวงั  

“ชายขบัแท็กซี่” ชายวยักลางคนท่ีมีอาชีพขบัแท็กซ่ีกลางคืน ลดคณุคา่ความเป็นมนุษย์
ของตน  จากการด าเนินชีวิตอย่างไรค้วามหวงั  การประกอบอาชีพอย่างไรจ้ดุหมายและประสบกบั
ปัญหาครอบครวัเน่ืองจากภรรยาขอหย่า ท าใหช้ายขบัแท็กซ่ีประสบกบัความสิน้หวงัในการด าเนิน
ชีวิต ดงัท่ีกลา่วกบัชายชรา ดงันี ้

 
“ผม...ใชชี้วิตผิดพลาดมาตลอด ผมเลอืกทางเดินที่ไมค่วรจะเลอืก  ไมไ่ด.้..เออ่...ท า

ในสิ่งที่อยากจะท ามากนกั เสเพล ใชชี้วิต...เปล่าประโยชน ์ บางครัง้ผม ...ก็ไม่รูว้่าควรท า
อยา่งไร  ทัง้ ๆ ท่ีผมใชชี้วิตอยา่งเรยีบง่าย แตว่า่ ...ผมไดแ้ตป่ลอบใจตวัเองวา่มนัถกูตอ้งแลว้ 

ไมม่ีอะไรผิดพลาด  ไมม่ีอะไรผิดพลาด” 2 

                                                           

 1 วรฐิติ  มโนสรอ้ย. (2555). Good Morning Sunshine แสงฉายในยามเชา้. หนา้ 168-169 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 82 
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ชายขับแท็กซ่ีสิน้หวังในชีวิตเพราะคิดว่าตนเลือกทางเดินชีวิตผิดพลาดมาโดยตลอด  
แสดงถึงมนุษยท่ี์ลดคณุค่าความเป็นมนุษยล์ง  น าไปสู่ความสิน้หวงัในการด าเนินชีวิต และเลือก
จบชีวิตโดยการฆา่ตวัตายในท่ีสดุ 

“ชายชรา” เป็นตวัละครท่ีไม่ดี เพราะใหค้วามส าคญักบัทรพัยส์ินและความเจรญิทางวตัถ ุ 
จึงท าทุกอย่างเพ่ือเงินและอ านาจบารมี แม้จะตอ้งท าในสิ่งท่ีผิดกฎหมาย  โดยไม่มีศีลธรรมใน
จิตใจ  ในทา้ยท่ีสุด ชายชราตระหนักว่าทรพัยส์มบตัิท่ีไดม้าจากการกระท าผิดลว้นไม่อาจสรา้ง
ความสขุได ้ ดงันี ้
 

ฉนัเติบใหญ่ แตใ่นขณะเดียวกนั เวลาก็ช่วงชิงชีวิตของเราไปเรือ่ย ๆ  
วันหนึ่งเรื่องแปลกประหลาดก็เกิดขึน้ในขณะที่ฉันนั่งอยู่ในหอ้งโถงใหญ่พรอ้ม

บริวาร  เฟอรน์ิเจอรร์าคาแพงแสดงความหรูหราฟู่ ฟ่าออกมาอย่างไรค้วามหมาย  ฉันมอง
ออกไปยังอาณาจักร รูส้ึกเหมือนก าลังติดอยู่ในรังโอ่อ่าที่ตัวเองสรา้งขึน้  ในวินาทีนั้น             
ทกุอยา่งที่น่ีมนัค่อย ๆ เลอืนหายจากเหมือนควนับหุรี่ที่ลอยออ้ยอิ่งในอากาศ  เหมือนว่าจู่ ๆ 
โต๊ะหินราคาแพง ทีวีจอยกัษ์ รถคนัโต บา้นหลงัใหญ่ ทุกอย่างที่ฉันเคยภาคภูมิใจไดร้ะเหิด
ออกไปจากชีวิต  ฉันมองไม่เห็น หรือถา้พูดใหถู้กก็คือในวินาทีนัน้ไม่มีสิ่งใดมีค่าอีกต่อไป  
บางอยา่งผิดแปลกแตกตา่งเกินจะอธิบายได ้

ฉันกุมมือตัวเองไวแ้น่น ลูบแหวนเพชรเม็ดใหญ่บนนิว้กลาง ฉันมีทุกอย่างที่
ต้องการ แต่ฉันไม่มีความสุข ไม่มีความสุขเลยสักนิด ท าไมน่ะหรือ  ไม่รู้ ฉันไม่รู้      
ไม่ว่ามีเงินมากมายเท่าไหร่  แต่ท าไมทั้งหมดน่ี ความชั่วร้ายอันแสนสาหัสสากรรจ์
ความมืดที่หยั่งลึกอยูใ่นใจตวัเอง เหมือนกับว่ามันยงัไม่เคยออกมาโลดแล่น ป่าวร้อง
ออกมาว่าทั้งหมดน่ีไม่ใช่อย่างที่เห็น  ไม่มีสิ่งใดมีคุณค่า ไม่มีสิ่งใดไร้ค่า มันว่างเปล่า

และล่องลอยออกไปนอกอวกาศ1 
 

ชายชราตอ้งประสบกับความทุกขแ์มจ้ะมีชีวิตท่ีมั่งคั่ง  แสดงใหเ้ห็นว่า การด าเนินชีวิตท่ี        
ใหค้วามส าคญักบัทรพัยส์ินและความเจรญิทางวตัถนุ  าไปสู่การขาดศีลธรรม  เป็นการด าเนินชีวิต  
ท่ีลดคณุคา่ความเป็นมนษุยต์ามแนวคดิมนษุยนิยม น าไปสูค่วามทกุข ์  

ในเรื่อง ใต้ฟ้าเดียวกัน “พงษ์” เป็นตัวละครท่ีมาความส าคัญ  แสดงถึงมนุษย์ท่ีลด
คณุค่าความเป็นมนษุยเ์พราะขาดศีลธรรม  พงษใ์หค้วามส าคญักบัทรพัยส์ินและความเจริญทาง
วัตถุ  ซึ่งส่งผลให้พงษ์กระท าผิดศีลธรรมและประสบกับความทุกข์  เริ่มจากการกระท าผิด

                                                           

 1 วรฐิติ  มโนสรอ้ย. (2555). Good Morning Sunshine แสงฉายในยามเชา้. หนา้ 110-111 
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จรรยาบรรณของบรษิัท โดยบอกขอ้มลูลบัเพ่ือแลกกบัเงิน  ดงัท่ีพงษไ์ดเ้ล่าถึงการกระท าผิดของตน
ในอดีต ดงันี ้  
 

ตอนนัน้เองที่ผมเห็นลู่ทางใหม่ มีคนมาเสนอใหผ้มบอกขอ้มูลลบัของทางบริษัท    
แคต่วัเลขไมก่ี่ตวัแลกกบัคา่เหน่ือยที่มากกวา่เงินเดือนผมทัง้เดอืน  ผมรูว้า่มนัผิดจรรยาบรรณ 
และถา้ถกูจบัได ้นั่นหมายความวา่อาชีพการงานของผมถึงกาลอวสาน แต่ลกูผมก าลงัจะเขา้
โรงเรียน เมียผมก็ลาออกมาแลว้ แถมตอนนัน้เธอก็ดันทอ้งลูกคนที่สองอีก มันตอ้งใชเ้งิน

ทัง้สิน้1 
 
พงษ์ยอมกระท าผิดเพ่ือแลกกบัเงิน  เม่ือมีฐานะร  ่ารวย พงษแ์สวงหาความสขุจากความ

มั่งคั่งของทรพัยส์ินท่ีไม่ค  านึงถึงศีลธรรม โดยนอกใจภรรยาไปมีความสัมพันธ์กับเลขาท่ีมีสามี      
อยูแ่ลว้  ดงันี ้
  

ผมกบัเธอตกลงกนัวา่ความสมัพนัธข์องเราแมจ้ะกา้วหนา้ไปถึงขัน้ไหนก็ตาม แต่ก็
จะไม่เขา้ไปยุ่งเก่ียวครอบครวัของตน ก็เพราะความใจเด็ดแบบนีไ้ง ท าใหผ้มอดไม่ไดท้ี่จะ   

เก็บเก่ียวความหอมหวานจากดอกไมห้นามแหลมดอกนีอ้ยูบ่อ่ยครัง้ ก่อนและหลงัเวลางาน2 

 

ในครัง้ท่ีพงษ์เอาตวัรอดจากความผิดท่ีพลัง้มือฆ่าเลขาตายเพราะโกรธท่ีเลขาบงัคบัให้
ตนหย่ากับภรรยา  แม้ว่าจะท าให้สามีของเลขาต้องกลายเป็นแพะรับบาป ท าให้พงษ์ไม่อาจ           
มีความสขุได ้ดงัท่ีพงษต์ระหนกัถึงความทกุขท่ี์ตนไดก้ระท าผิดกบัแสน สามีของเลขา ดงันี ้
 

“อนัที่จริง ฉนัเห็นฟ้าหลงัลกูกรงแบบเดียวกบัแกมาตลอดนั่นแหละ  เราต่างตกอยู่
ใตฟ้้าผืนเดียวกนั ของแกมองเห็นผ่านลกูกรง แต่ของฉัน มนัฝังอยู่ในใจ  บาปกรรมที่ฉันท า      
นี่แหละ กกัขงัฉนัไวม้านานเป็นสบิ ๆ ปี  ฉนัขอโทษที่ท ารา้ยแก ท ารา้ยมิน  อภยัใหฉ้ันไดไ้หม 

ใหม้นัจบเสยีตรงนีไ้ดไ้หมแสน”3  

 

                                                           

 1 ณฐันี  ตามไท. (2553). ใตฟ้า้เดยีวกนั. หนา้ 20 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 46 
 3 แหล่งเดมิ. หนา้ 149 
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พงษต์ระหนกัวา่การกระท าท่ีไรศี้ลธรรมของตนน าไปสู่การสรา้งความทกุขใ์นจิตใจตนเอง  
บาปกรรมท่ีพงษก์่อเปรียบเหมือนการถกูลงทณัฑจ์าก “ฟ้า” ซึ่งเป็นกฎแห่งกรรม  บทลงโทษท่ีพงษ์
ไดร้บัท าใหพ้งษ์เกิดความทกุขเ์สมือนกับการถกูกักขงัไวห้ลงั “ลูกกรง” การท่ีพงษ์ใหค้วามส าคญั
กบัทรพัยส์ินและความเจริญทางวตัถุจนประพฤติผิดศีลธรรม เป็นการลดคณุค่าความเป็นมนุษย ์
อนัเป็นเหตท่ีุท าใหต้อ้งประสบกบัความทกุข ์  

เช่นเดียวกบั “แสน” ตวัละครท่ีไม่ดีจากการกระท าบาปมาทัง้ชีวิต  แสนรบัจา้งท างานผิด
กฎหมายใหก้ับผูมี้อิทธิพลแต่ไม่เคยถูกจบักุมเลยสกัครัง้  แต่ในท่ีสุด แสนตอ้งติดคกุจากการเป็น
แพะรับบาปในคดีท่ี “พงษ์” ฆ่า “มิน” ภรรยาของแสน  ส่งผลให้แสนได้มีโอกาสตระหนักถึง
ความผิดบาปอ่ืน ๆ ท่ีตนไดเ้คยก่อไว ้ดงันี ้
 

“ถา้ไมท่ าเขา เขาก็ท าผม” 
เอาแตค่ิดเขา้ขา้งตวัเอง  ไมเ่คยเลยที่จะนกึถึงคนอื่น 
ไมเ่คยคิดวา่คนที่ผมฆา่ มีเมียมีลกูรเึปลา่ 
ไมเ่คยคิดวา่คนที่ผมท ารา้ย มีพอ่มีแมร่ออยูข่า้งหลงัไหม 
ไมเ่คยคิดวา่เงินท่ีผมใหม้ิน คือแรงผลกัเธอสูอ่อ้มอกของชายอื่น 

ไมเ่คยคิดวา่อิสรภาพท่ีเอือ้มไมถ่ึงนี ้เป็นเพราะผมก่อมนัขึน้มาเอง1 

 

การท่ีแสนรบัจา้งฆา่คนมาทัง้ชีวิต แสดงถึงการประกอบอาชีพท่ีไม่มีศีลธรรม แสนจึงเป็น       
ตัวละครท่ีไม่ดีเพราะขาดเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์  การติดคุกเป็นผลจากการกระท าท่ีน าไปสู ่     
ความทุกข ์แสนจึงเป็นตวัละครท่ีแสดงใหเ้ห็นว่ามนุษยท่ี์ไม่ด  ารงศีลธรรมในจิตใจ อนัเป็นคณุค่า
ความเป็นมนษุย ์ สง่ผลใหต้อ้งประสบกบัความทกุข ์  

ในเรื่อง ดั่งฝนโปรยไฟ  “พรรษมล” หญิงสาวอายุ 24 ปี เป็นตวัละครส าคญัท่ีแสดงถึง
มนุษยท่ี์ลดคุณค่าความเป็นมนุษยจ์ากการไม่ใหค้วามส าคญักับปัจจุบนั เพราะจิตใจจมอยู่กับ
ความทุกขจ์ากความผิดของแม่ในอดีต พฤติกรรมของตวัละครสอดคลอ้งกับความหมายของช่ือ 
“พรรษมล” อันมีท่ีมาจากค าว่า “พรรษ + มล” ซึ่งราชบณัฑิตยสถานไดใ้หค้วามหมาย “พรรษ” 
หมายถึง “ฝน”2 และ “มล” หมายถึง “ความมัวหมอง  ความสกปรก  ความไม่บริสุทธิ์”3 ดงันั้น 
“พรรษมล” จึงมีความหมายว่า ความมวัมองของฝน  อนัมีลกัษณะเชน่เดียวกบัจิตใจของพรรษมล 

                                                           

 1 ณฐันี  ตามไท. (2553). ใตฟ้า้เดยีวกนั. หนา้ 125 
 2 ราชบณัฑิตยสถาน. (2554). พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน. หนา้ 807 
 3 แหล่งเดมิ. หนา้ 882 
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ท่ีมีใจมัวหมองเต็มไปดว้ยความโกรธแคน้แม่จากสิ่งท่ีแม่กระท าผิดต่อตนในอดีต  ดงัท่ีพรรษมล
กลา่วถึงความทกุขใ์นปัจจบุนัท่ีเกิดจากเหตกุารณใ์นอดีต ดงันี ้
 

   อดีตทัง้งดงามและขมขื่นไม่เคยหายไปไหน ความทรงจ าไม่เคยพรา่เลือนอย่าง    
จีรงั  มนัฝังอยู่ในใจฉัน อยู่ในโลกเรน้ลบัใบนัน้ เหมือนเมื่อเราซุกซ่อนของไวใ้นลิน้ชกั  บาง
อารมณเ์ราก็หยิบมนัออกมาด ูแต่บางทีมนัก็ออกมาเอง อาจแค่มาทายทกั แต่บางคราวก็มี
พลงัรุนแรง จนท าใหปั้จจบุนัขุน่มวัอมึครมึ 

วนัคืนเหล่านัน้ผ่านไปแลว้ ฉนัที่นั่งหายใจอยู่ตรงนี ้ไม่ใช่เด็กหญิงขา้งหนา้ต่างคน
นัน้อีกแลว้ 

ฉันตอ้งคอยบอกตัวเองอย่างนีซ้  า้ ๆ เพื่อที่จะฉุดดึงตวัเองขึน้มาจากหว้งเหวแห่ง
ความทรงจ าปวดปรา่ มนัอาจเป็นไปไดห้ากอยูก่บัตวัเองเงียบ ๆ คนเดียว ฉนัพอจะจดัการให้
มนักลบัไปอยู่ในที่ท่ีควรอยู่ได ้แต่ในยามที่อยูใ่กลแ้ม่นัน้ ราวกบัพลงัชีวิตของฉนัไดเ้หือดแหง้
ไปหมดสิน้  มันหวนไปสู่ในที่อันควรได้ยากยิ่ง เหมือนการพยายามเอาชนะแรงโนม้ถ่วง

มหาศาล  ฉนัปีนป่ายขึน้มา เพียงเพื่อจะตกลงสู่กน้เหวอนัมืดมิดนั่นครัง้แลว้ครัง้เลา่1 

 

 การท่ีพรรษมลยึดติดกับความโกรธแคน้ในอดีต ท าให้ไม่มีความสุขในปัจจุบัน  
นอกจากนีพ้รรษมลยงัวิตกกงัวลกบัเหตกุารณใ์นอนาคต ดงันี ้
 

ฉันเริ่มไม่แน่ใจว่าก าลงัเผชิญอยู่กับอะไรกันแน่  อะไรที่น่าหวาดหวั่นกว่ากัน...  
ระหว่างอดีตอนัเลือนจางสิน้ฤทธ์ิท่ีบางคราวกลบัชัดเจนทรงพลงั จนท าใหห้วาดกลวัและ
เจ็บปวดไดจ้ริง ๆ  ปัจจุบนัที่คลมุเครือหนกัอึง้ที่หากพลัง้เผลอก็จะถูกกลืนกินลบัหาย  หรือ
อนาคตที่อาจเป็นไดเ้พียงหว้งกาลแห่งวนัพรุง่  ซึง่ไดแ้ค่เห็นแตไ่มอ่าจสมัผสัจบัตอ้ง  ยิ่งเอือ้ม
มือไปหา ก็ยิ่งเคลือ่นหนีไกลหา่งออกไปเรือ่ย ๆ  

อะไรกนัแนท่ี่นา่หวาดหวั่น อะไรกนัแน่2 

 
ความทรงจ าอนัปวดรา้วในอดีตสง่ผลใหพ้รรษมลวิตกกงัวลถึงอนาคต และไมห่วาดกลวัท่ี

จะเริ่มตน้ความสมัพนัธ ์ ดงัจดหมายท่ีพรรษมลบรรยายถึงสาเหตท่ีุท าใหไ้มอ่าจรบัรกัธิน ชายหนุ่ม
ท่ีหลงรกัพรรษมลได ้ ดงันี ้
 

                                                           

 1 อญัญรตัน ์ ออ่นสทุธิ. (2549). ดัง่ฝนโปรยไฟ. หนา้ 90-91 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 213 
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...ชีวิตของธินแต่ละวนัก็เป็นไปอย่างนีใ้ช่ไหม  ธินด ารงรอยยิม้ เสียงหวัเราะอย่าง
นัน้มาเนิ่นนานนกัหนา หลายเดือน หลายปี จนวนัหนึง่ ชีวิตเราก็เคลื่อนหมนุมาบรรจบกนั ณ 
จุดหนึ่ง แล้วก็มีคนช่ือพรรษมลเข้ามาให้รู ้จัก  มาเป็นเพื่อนมิตร แต่หากแปรเปลี่ยน
ความสมัพนัธไ์ปเป็นคนรกั... เรารู ้ธินก็รู ้จงัหวะกา้วยา่ง รูปแบบการด าเนินชีวิตของเราจะยิ่ง
สอดคลอ้งกนัมากขึน้ ๆ กลมกลนืจนแทบเป็นหนึง่เดียว 

ระยะหา่งระหวา่งเราจะหดแคบลง ตวัตนเราจะลดทอนลง ขณะที่ความผกูพนัจะยิ่ง
พนูทวี 

วินาทีนั้นเองที่เราเพิ่งตระหนักว่า ท าไมจึงรูส้ึกปลอดภัยในความสัมพันธ์อัน
คลมุเครอืมากกวา่จะใหม้นัแจ่มกระจ่างชดัเจน 

ชีวิตที่เติบโตมากับความโดดเดี่ยวและเอาแน่เอานอนไม่ได้ มันมักกระซิบ
ให้เราได้ยนิว่า ความเจ็บปวดน้ันแปรผันตรงกับความผูกพันเสมอ สิ่งหน่ึงสิ่งใดเพิ่ม 
อีกสิ่งก็จะเพิ่มตาม และความเจ็บปวดน้ันอาจเพิ่มขึน้ในอัตราทวีคูณได้เสียด้วย 

จ าไดม้ัย้ ท่ีเราเคยบอกธินว่า ความสามารถในการอยู่คนเดียวไดเ้ป็นสิ่งที่เราภมูิใจ
เสียยิ่งกว่าอะไร  เราไม่เคยมีเจตนาท าลายความเหงาและความเงียบเลย  เราอยู่กับมนัได้
อย่างเป็นมิตร  นั่นแหละ...ที่ เราไม่แน่ใจนักว่ามันจะยังคงอยู่  หากชีวิตเราสองคนได้
ขบัเคลือ่นไปในจงัหวะที่สอดคลอ้งกลมกลนืกนัขนาดนัน้แลว้ 

เรากลัวที่จะสูญเสียมันไป 
วันหน่ึงหากความสัมพันธยุ์ติลง เราจะเอาเร่ียวแรงจากไหนมาหล่อเลี้ยง

ชีวิตที่โดดเดี่ยวน้ันได้อีกคร้ังล่ะ  หัวจิตหัวใจดวงเดิมที่เต็มไปด้วยบาดแผลนานาน้ัน
คงไม่อาจทนทานอะไรได้อีกแล้ว 

ขอโทษนะธิน ที่วนันัน้เราอธิบายใหฟั้งไดแ้ค ่ “อย่าเพิ่งจรงิจงัเลย” แมรู้ว้่าธินจะฟัง
เราก็ตาม แต่ก็พูดไดเ้ท่านัน้ เท่านัน้จริง ๆ  ธินคิดว่าเราเลือดเย็นไรห้วัใจหรือเปล่า หรือเป็น
สิง่มีชีวิตที่นา่สมเพชเวทนา 

เรารู้...ความคิดแบบน้ันมันน่าหดหู่  เราเป็นคนมองโลกแง่ร้าย แต่เอาใจ
ช่วยหน่อยได้ไหม  เราก าลังพยายามที่จะมองเห็นให้ได้ว่าโลกใบนี้น่าอยู่เพียงใด  
อย่างที่ธินมองเห็นอยู่ไงล่ะ พยายามที่จะพูดให้ได้เต็มปากว่า “ดีใจที่ได้เกิดมา       
บนโลกใบนี้”  อยา่งที่ธินชอบพูดเสมอ ๆ  

       พรรษมล 
       7  พ.ย. 49 

       วนัท่ีเราไมเ่จอกนั1 

 

                                                           

 1 แรกรติกาล. (2551). ดัง่ฝนโปรยไฟ. หนา้ 223-225 
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จดหมายของพรรษมลไดบ้อกเล่าความรูส้ึกท่ีพรรษมลมีต่อธิน ชายหนุ่มท่ีพรรษมลรกั    
แต่ไม่กล้าเริ่มตน้ความสัมพันธ์  ท าให้เห็นถึงสาเหตุท่ีท าให้พรรษมลไม่อาจรับรกัธินได ้ว่าเป็น
เพราะการยึดติดกบัความทุกขใ์นอดีต  ซึ่งน าไปสู่การกงัวลกับสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต  พรรษมล
จึง  “มองโลกในแง่รา้ย” และไม่อาจด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขในปัจจุบนั  นับว่าพรรษมลเป็น      
ตวัละครท่ีไม่ดีจากการไม่ใหค้วามส าคญักบัปัจจบุนั  การเขียนบรรยายความรูส้ึกของพรรษมลใน
รูปแบบจดหมาย ช่วยเนน้ย า้แนวคิดมนุษยนิยมเรื่อง การใหค้วามส าคญักบัปัจจุบนั  ท าใหผู้อ้่าน
ตระหนกัถึงความทกุขแ์ละสาเหตคุวามทกุขข์องตวัละคร รวมไปถึงวิธีการดบัทกุขโ์ดยพยายามท่ีจะ
เห็นคณุคา่ของการเกิดมาบนโลก อนัเป็นวิถีทางของแนวคดิมนษุยนิยม   

นอกจากนี ้ตัวละครรอง “แม่” ของพรรษมล นับเป็นตัวละครท่ีไม่ดีเช่นกัน เน่ืองจาก
ด าเนินชีวิตอย่างไม่รูค้ณุค่าของชีวิต  ภายหลงัจากสามีเสียชีวิต แม่กลายเป็นผูห้ญิงท่ีไม่ใส่ใจลูก  
โดยมีความรกัใหม่กับเด็กหนุ่ม ทุกครัง้ท่ีมีปากเสียงกับสามีมักท ารา้ยลูกบ่อยครัง้ แม่หันเขา้หา
อบายมขุเม่ือชายหนุม่ทิง้ไป ตามท่ีพรรษมลไดเ้ลา่พฤตกิรรมของแมผ่า่นสายตาของตนเองดงันี ้

 
มนษุยค์งไมอ่าจชาชินกบัความเจ็บปวดไดง้่าย ๆ แมจ้ะผา่นมนัมาแลว้สกัก่ีครัง้ 
คืนนัน้แม่ของเด็กหญิงกลบัเขา้หอ้งมาตอนตีสอง ดว้ยสภาพเมามายอย่างเต็มที 

แลว้ก็เริม่ทะเลาะกบัชายหนุม่อีกครัง้ เสียงดังขึน้เรื่อย ๆ จนกลายเป็นการตบตี ไมม่ีใครยอม
ใคร  เด็กหญิงเขา้ไปหา้มอยูต่รงกลางระหวา่งสองรา่งที่ก าลงัโถมทะยานเขา้หากนัอย่างบา้ง
คลั่ง เศษแกว้เล็กละเอียดตามพืน้จมลึกเขา้ไปในเนือ้ใตฝ่้าเทา้ทัง้สองขา้ง จนเธอรูส้ึกเจ็บ
แปลบ ๆ  เสยีงรอ้งไหห้า้มปรามระคนไปกบัเสียงดา่ทออนัหยาบคาย พลอยท าใหค้นขา้งหอ้ง
ตื่นไปดว้ย จนเธอชินเสยีแลว้กบัสายตาต าหนิระคนดถูกูยามรุง่เชา้ 

เด็กหญิงไม่ไดน้อนอีกเลยกระทั่งถึงเชา้วนัองัคาร  ค ่าคืนของวนันัน้และต่อไปอีก
สองสามวนัเธอจะตอ้งหลบัไปพรอ้มกบักลิ่นเหลา้ที่คละคลุง้ไปทั่วหอ้ง  แม่ของเธอจะรอ้งห่ม
รอ้งไหพ้ร  ่าพรรณนาอยูอ่ยา่งนัน้สกัสองสามวนั เมื่อชายหนุม่หายหนา้ไป 

บางคืนถ้าหล่อนเกิดหงุดหงิดมากหน่อย  ไป ๆ มา ๆ ก็หาเรื่องเอากับเด็กหญิง
ผมมา้จนได ้ แลว้ทัง้มือทัง้เทา้เป็นไดท้บุตีลงบนเนือ้ตวัลกูสาวที่นอนอยู่ขา้ง ๆ นั่นเอง แลว้
หลงัจากนัน้ เมื่อทัง้สองกลบัมาคืนดีกันก็จะท าราวกับไม่เคยมีเรื่องราวอย่างคืนวันจันทร์
เกิดขึน้  ชีวิตอนัสขุสงบก็จะด าเนินไปอย่างนัน้อยู่สี่หา้วนั ช่างสัน้นกั หากแต่ยงัหลงเหลือ
ช่วงเวลาใหห้วัใจดวงเล็กไดม้ีเวลาปะติดปะต่อชิน้สว่นที่แตกสลายไดบ้า้ง เพื่อที่จะแตกลง

เป็นเสีย่ง ๆ อีกครัง้...และอีกครัง้1 

 

                                                           

 
1
 อญัญรตัน ์ ออ่นสทุธิ. (2549). ดัง่ฝนโปรยไฟ. หนา้ 28 



  169 

แม่เป็นตัวละครท่ีไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตคู่ ปัญหาชีวิ ตท าให้แม่หลงมัวเมา           
ในอบายมขุและไม่ใส่ใจเลีย้งดลูกูใหเ้ตบิโตอย่างมีคณุภาพ  แสดงใหเ้ห็นว่าแม่ด  าเนินชีวิตอย่างไม่
รูค้ณุคา่ของชีวิตตนเองและลกู ซึ่งเป็นการลดคณุคา่ความเป็นมนษุย ์ สง่ผลใหแ้ม่ด  าเนินชีวิตอยา่ง  
มีความทกุข ์และท าใหพ้รรษมลท่ีเป็นลกูไมอ่าจเตบิโตอยา่งมีความสขุ  

ในเรื่อง ตุ๊กตาไล่ฝน “ไหม” เด็กหญิงอายุ 15 ปี เป็นตวัละครส าคญัท่ีลดคุณค่าความ
เป็นมนุษยจ์ากการยึดติดอยู่กับปมดอ้ยท่ีเกิดจากความพิการของตน  การถูกสงัคมรงัเกียจและ
ปฏิบตัิอย่างไม่เท่าเทียมเพราะขาซา้ยพิการดว้ยโรคโปลิโอตัง้แต่ก าเนิด ส่งผลใหไ้หมมีความทุกข์
กบัปมดอ้ย ดงัท่ีไหมกลา่วถึงความรูส้กึของตนเอง ดงันี ้

 
ฉันเป็นโปลิโอที่ขาขา้งซา้ยมาตัง้แต่เกิด ขาซา้ยจึงลีบเล็กและสัน้กว่าขาขา้งขวา  

บ่อยครั้งที่ฉันมองดูขาคนอื่น ๆ และเปรียบเทียบกับขาของตัวเอง ผลลัพธ์จากการ
เปรยีบเทียบคือความนอ้ยเนือ้ต ่าใจทกุครัง้ไป  ฉนัจึงพยายามที่จะไม่กม้มองไปที่ขาของใคร 
แต่เมื่อเงยหนา้ขึน้มาก็พบว่าคนอื่นก าลงัก้มมองขาฉันอยู่  ฉันอยากบอกคนเหล่านัน้เสีย
เหลือเกิน ขาของฉันไม่ใช่สิ่งที่น่ามองเลย โดยเฉพาะถา้จะมองดว้ยสายตาสมเพชดูแคลน    

ขออยา่ไดม้อง เพราะฉนัอดที่จะนอ้ยเนือ้ต ่าใจไมไ่ด้1   
 
ไหมนอ้ยใจท่ีเกิดมาเป็นคนพิการ  และเห็นว่าตนไม่มีคณุค่าในสายตาคนอ่ืน  นบัว่าไหม

น าความพิการมาเป็นปมดอ้ยท่ีน าไปสู่การไม่เห็นคณุคา่ชีวิตของตน ปมดอ้ยดงักล่าวท าใหไ้หมมี
จิตใจโหดเหีย้ม  ดงัในครัง้ท่ีไหมเก็บสนุขัและแมวมาเลีย้ง แตพ่อ่ไม่อนญุาตใหเ้ลีย้ง ไหมจงึฆา่สตัว์
ทัง้สอง เพียงเพราะไม่อยากใหค้นอ่ืนมีความสขุจากการเลีย้งสตัวเ์หล่านัน้ เช่นเดียวกบัท่ีตนตอ้งมี
ชีวิตท่ีโดดเดี่ยวและเปล่ียวเหงาเพราะไมเ่ป็นท่ีตอ้งการของเพ่ือน ๆ ดงันี ้

พอ่ไมใ่หเ้ลีย้ง จึงไดแ้ตอุ่ม้หมานอ้ยเดินรอ้งไหก้ลบัไปยงัสะพาน… 
...ฉนัยื่นมือซึง่ประคองตวัเจา้หมานอ้ยผูน้า่สงสารออกไปนอกราวสะพาน 
มนัดิน้รนดว้ยความกลวั บิดตวัไปมา 
ฉนัมองเห็นเงาของเด็กผูห้ญิงคนหนึ่งในดวงตาสีด าสนิทคู่นัน้ ดวงตาซึ่งระริกไหว

หวั่นหวาด  มนัครางหงิง ๆ รอ้งขอบางสิง่บางอยา่งจากฉนั 
“ฉันเลีย้งแกไว้ที่บ้านไม่ได้ แต่ฉันก็ไม่อยากให้ใครได้แกไป” 

พูดอยา่งแผ่วเบา พร้อม ๆ กับปล่อยมือ2 

                                                           

 1 ศกัดา  สาแกว้. (2551). ตุ๊กตาไล่ฝน. หนา้ 21-22 
 2 แหลง่เดิม. หนา้ 154 
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ฉันแอบอุ้มชบาออกมาในวันที่แจงไม่อยู่บ้าน เดินมาหยุดยืนอยู่ที่เดิม...กลาง
สะพาน 

ฉนันึกกลวัชบาจะว่ายน า้เป็น จึงเอายางรดัผมสีเขียวในกระเป๋าเสือ้มดัขาคูห่ลงัไว้
แนน่ 

ชบาดิน้ขืน 
ฉันรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ก าลังจะท า แต่ก็ไม่อยากให้ชบาอยู่กับแจง และ        

ไม่อยากให้ชบากลับไปอยู่บ้านด้วย เพราะกลัวพ่อจะท าร้ายชบาเหมือนลูก ๆ ของ
มัน 

อีกอยา่งฉันก็ไม่อยากให้ชบาเป็นของใคร นอกจากฉัน 
ฉันไม่มีทางเลือก และบังคับตัวเองไม่ได้เลย 
ฉันยื่นมือออกไปนอกราวสะพานอย่างปวดร้าว โดยหันหน้าชบาเข้าหาตัว 

อยากสบตาชบาเป็นคร้ังสุดท้าย อยากให้ชบาเห็นว่าฉันร้องไห้...ร้องไห้เสียใจที่ชบา

เลือกแจง ไม่ใช่ฉัน1 

 

ไหมฆ่าสุนัขและแมวเน่ืองจากพ่อไม่อนุญาตใหเ้ลีย้งสัตว ์ไหมจึงไม่ตอ้งการใหค้นอ่ืนมี
ความสขุจากการมีสตัวเ์ลีย้ง ในขณะท่ีตนไม่มีความสขุ  โดยเฉพาะชบา แมวของแจง  แสดงใหเ้ห็น
ว่าความพิการท าใหไ้หมเกิดปมดอ้ยและเกิดความคิดว่าตนไม่เป็นท่ีตอ้งการของทกุคน  ไหมจึงมี
จิตใจโหดรา้ยตอ่ทัง้มนษุยแ์ละสตัว ์ ดงัอีกเหตกุารณท่ี์พ่อกบัแม่แยกทางกนั  แม่ของไหมเลือกท่ีจะ
ทิง้ไหมกบันอ้งและเดินทางไปตา่งประเทศเพ่ืออยู่กบัสามีชาวตา่งชาติ  ปมดอ้ยเรื่องความพิการถกู
ตอกย า้อีกครัง้เม่ือไหมไม่เป็นท่ีตอ้งการของแม่ ไหมจึงตดัสินใจฆ่าแม่และนอ้งเพ่ือยุติความทุกข์
จากการถกูทอดทิง้ ดงันี ้

 
ฉนัโนม้ตวัลงกอดแมเ่ป็นครัง้สดุทา้ย 
แม่ในออ้มกอดยังคงท าใหฉ้ันรูส้ึกอบอุ่น ถึงแมร้่างของแม่จะเย็นชืดราวกับกอ้น

น า้แข็งก็ตาม 
“ไหมหลงรักความรู้สึกตอนกอดแม่ มันอบอุ่นและปลอดภยั แต่ตอนที่แม่ทิง้

ไหมไป  ไหมได้แต่กอดตัวเองอย่างปวดร้าว”  ฉันพูดอย่างพยายามบังคับตัวเอง
ไม่ให้ร้องไห้ กัดปากขบฟันพูด  “แต่แม่คะ ไหมขอโทษ บางคร้ังไหมรู้สึกว่าไหม

บังคับตัวเองไม่ได้เลย  ไหมไม่อยากให้แม่ทิง้ไหมไปอีก”2   

 

                                                           

 1 ศกัดา  สาแกว้. (2551). ตุ๊กตาไล่ฝน. หนา้ 155 

 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 168 
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การท่ีไหมตดัสินใจฆ่าแม่และนอ้งเพราะไม่อยากถกูทอดทิง้ แสดงใหเ้ห็นว่าปมดอ้ยเรื่อง
ความพิการท าให้ไหมรู้สึกว่าตนไม่มีคุณค่าและไม่เป็นท่ีต้องการของคนอ่ืนอยู่ตลอดเวลา 
ความรู้สึกไม่เป็นท่ีต้องการนี ้เองท่ีท าให้ไหมมีความทุกข์และไม่อยากให้คนอ่ืนมีความสุข            
การปฏิบตัิอย่างไม่เท่าเทียมของคนรอบขา้งจึงน าไปสู่การลดคณุค่าความเป็นมนษุยข์องตวัละคร  
น าไปสูค่วามทกุขแ์ละการตดัสินใจกระท าในสิ่งท่ีเลวรา้ย 

“พ่อ” เป็นอีกตวัละครส าคญัท่ีลดคุณค่าความเป็นมนุษยจ์ากการไม่เสริมสรา้งคุณค่า
ความเป็นมนุษยข์อง “ไหม” ลูกสาวพิการในฐานะสถาบันครอบครวั  โดยการเป็นว่าไหมไม่มี
คณุค่าและเป็นภาระในการเลีย้งดู  ดงัเหตกุารณท่ี์พ่อไม่อนุญาตใหไ้หมเลีย้งสุนัข เพราะเห็นว่า
เป็นการเพิ่มภาระ ดงันี ้

 
“พอ่ใหเ้ลอืกระหวา่งเอามนัไปปลอ่ยไวท้ี่เดิม หรอืจะยอมถกูตี” 
พอ่ยื่นขอ้เสนอ และพ่อก็รูด้ีว่าฉนัไม่มีทางเลือกอยา่งอื่นนอกจากอย่างแรก เอามนั

ไปปลอ่ยไวท้ี่เดิมตรงเชิงสะพาน 
“แค่ฉันเลีย้งแก มันยังมีภาระไม่พอหรือยังไง ถึงได้ขยันหาภาระมาเพิ่มให้

อีก  จะพูดเป็นคร้ังสุดท้าย เอามันไปทิง้ไว้ที่เดิม ก่อนจะถกูตี”1 

 

การท่ีพ่อเห็นว่าการเลีย้งลูกสาวพิการเป็น “ภาระ” เช่นเดียวกับการเลีย้งสุนัข  แสดง     
ใหเ้ห็นว่าพ่อใชค้วามพิการของลูกเป็นตวัตดัสินคณุค่าความเป็นมนุษยข์องลูกสาว  เช่นเดียวกับ
เหตุการณ์ท่ีพ่อต าหนิไหมหลังจากท่ีถูกครอบครวัแจง เพ่ือนนักเรียนร่วมห้องต่อว่า  เพราะไหม
เขา้ใจวา่แมวท่ีเก็บมาเลีย้งเป็นแมวจรจดั  ดงันี ้

 
“แกจะท าใหฉ้นัขายหนา้ไปถึงไหน”  พ่อจอ้งเขม็งมาที่ฉนั  “ที่ฉนัมีลกูพิการยงัสรา้ง

ความขายหนา้ใหไ้มพ่อหรอืยงัไง” 
ค าพูดของพ่อท าใหห้วัใจฉนัมีสภาพดงักาบแกว้ที่ก าลงัรา้ว ความเจ็บปวดวิ่งซ่าน

อยูใ่นรอยรา้วนัน้ ก่อนหวัใจจะแตกสลายอยา่งไมเ่หลอืชิน้ดี...2 

 
การท่ีพอ่ตอกย า้ถึงความพิการว่าเป็นสิ่งสรา้งความขายหนา้ เป็นการลดคณุคา่ความเป็น

มนษุยข์องลกูในฐานะสมาชิกของสงัคม  ซึ่งเป็นการตอกย า้ใหไ้หมตระหนกัว่าตนเป็นบคุคลท่ีไม่มี

                                                           

 
1
 ศกัดา  สาแกว้. (2551). ตุ๊กตาไล่ฝน. หนา้ 121 

 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 52-53 
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คุณค่า  เพราะสรา้งความอับอายให้กับพ่อ  ส่งผลให้ไหมไม่อาจมีความสุขในฐานะมนุษยท่ี์มี
คณุคา่ความเป็นมนษุยเ์ทียบเทา่กบับคุคลอ่ืนในสงัคม 

ในเรื่อง ร้อยเร่ืองเล่าขาน ต านานนิทานไม่รู้จบ “ทาร์ล” ชายวยักลางคน เป็นตวัละคร
ส าคญัท่ีลดคณุค่าความเป็นมนษุย ์จากการไม่เขา้ใจการมองเห็นสจัธรรมของชีวิต จึงด าเนินชีวิต
อย่างมีความทุกข ์ทารล์พยายามกลับไปแก้ไขอดีตโดยขึน้รถไฟไรก้าลเวลาเพ่ือท าใหต้นไม่ตอ้ง
สญูเสียบคุคลอนัเป็นท่ีรกั ดงัท่ีทารล์กลา่วแก่ผูค้มุรถไฟ ดงันี ้
  

“ข้าผิดพลาดอีกแล้ว  ต่อไป...คร้ังต่อไป ข้าจะไม่ท าพลาดอีก ข้าจะท าให้มัน
กลับมาสมบูรณพ์ร้อมเหมือนเดมิ  ข้าจะต้องมีความสุขให้ได้  เจ้าต้องช่วยข้านะ เจ้า
แมวสวมรองเท้าบู๊ต เจ้าต้อง...ช่วยข้า” 

และรถไฟไรก้าลเวลาก็ท าตามค าสญัญานัน้... 
ดว้ยการฉุดดึงเขาออกจากโลกแห่งความตายที่ทาเลียเป็นคนมอบให ้ ใหโ้อกาส

และความเป็นไปไดท้ัง้หมดในการยอ้นเวลาซ า้แลว้ซ า้เลา่นบัสิบนบัรอ้ยครัง้ และจุดสิน้สุด

ของเส้นทางที่เลือกแก้ไขน้ันไม่เคยสมบูรณแ์ละสวยงามอยา่งที่คาดหวังไว้1   

 

ทารล์พยายามแกไ้ขอดีตเพ่ือไดด้  าเนินชีวิตอยู่กับภรรยา เน่ืองจากไม่ตระหนักในความ  
ไม่แน่นอนของชีวิต ว่ามนษุยท์ุกคนย่อมตอ้งตาย  ทารล์จึงสญูเสียคณุคา่ความเป็นมนษุยข์องตน   
ท่ีจะด าเนินชีวิตอยา่งมีความสขุ  เพราะตอ้งทกุขจ์ากการสญูเสียบคุคลอนัเป็นท่ีรกั 

ในเรื่อง คนบ้าที่หน้าประตู  “ธเนศ” เป็นชายหนุ่มท่ีลดคุณค่าความเป็นมนุษย ์
เน่ืองจากไม่รูจ้กัและเขา้ใจตนเอง จึงพยายามด าเนินชีวิตเพ่ือใหผู้อ่ื้นเกิดความพึงพอใจอยู่เสมอ  
ธเนศใช้ความมั่ งคั่งทางการเงินเป็นสิ่งชีว้ัดความสุขในชีวิต สอดคล้องกับความหมายของช่ือ                          
ท่ีราชบณัฑิตยสถานใหค้วามหมายไวว้่า “เจา้แหง่ทรพัย์ หรือ คนมั่งมี” 2 ซึ่งมีลกัษณะเชน่เดียวกบั
ชีวิตของธเนศ อนัมีท่ีมาจากการไดร้บัการปลกูฝังแนวคิดสมบูรณแ์บบจากครอบครวัและโรงเรียน  
โดยไม่เขา้ใจจิตใจตนเองอย่างแทจ้ริง  ท าใหธ้เนศพยายามรกัษาภาพลกัษณท่ี์ดีของตนเพ่ือใหค้น
อ่ืนช่ืนชม แต่ไม่ใหค้วามส าคญักับการสรา้งความสัมพันธอ์นัดีกับบุคคลรอบขา้ง  ดงัการด าเนิน
ชีวิตในวยัเดก็ ดงันี ้ 

 

                                                           

 1 อภิญญา  จงสขุกิจพานิช. (2555). รอ้ยเรือ่งเล่าขานต านานนทิานไม่รูจ้บ. หนา้ 300 
 2 ราชบณัฑิตยสถาน. (2554). พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน. หนา้ 595 
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ยิ่งเด็กชายตะเกียกตะกายสูค่วามเป็นเลิศมากขึน้เท่าใด ระยะห่างระหว่างเขากับ
เพื่อนร่วมชั้นก็ยิ่งมากขึน้  ไม่มีเด็กคนไหนสนใจว่าเขาเป็นเด็กเรียนดีหรือไดร้บัเลื อกเป็น
ตวัแทนรบัรองแขกผูใ้หญ่ของโรงเรียน  ทองน่ังกินข้าวคนเดียว  อ่านหนังสือคนเดียว 
และมีความสุขกับค าชื่นชมของครูอยูค่นเดียว  เขารู้ว่ายิ่งสูงก็ต้องหนาวกว่าชาวบ้าน

เป็นธรรมดา  เพราะอยา่งไรก็ดีกว่าทนร้อนอยูท่ี่พืน้เบือ้งล่างเป็นไหน ๆ1 

 
การมีสถานะท่ีเหนือกว่าคนอ่ืนในวยัเด็กจากการเป็นเด็กเรียนดีและมีความประพฤติดี 

ท าใหธ้เนศเติบโตเป็นคนท่ีพยามรกัษาภาพลกัษณแ์ละสถานะทางการเงินท่ีดีเพ่ือไดร้บัค าช่ืนชม
และการยอมรบัจากบุคคลรอบขา้งเช่นเดียวกับเม่ือครัง้ยังเป็นเด็ก แต่ในขณะท่ีธเนศคิดว่าตน        
มีความสขุจากการด าเนินชีวิตดงักลา่วอยู่นัน้  จิตใจส่วนลกึกลบัมีความทกุขอ์ย่างไมรู่ต้วัจนกระทั่ง
เกิดอาการทางจิตและประสาทหลอน  ซึ่งธเนศไมเ่คยสงัเกตมาก่อน ดงันี ้

 
เขาไมค่ิดวา่ตนมีปัญหาอะไรในการท างาน เพราะทกุอยา่งที่ผา่นเขา้มาและผา่นไป

ก็ราบรื่นอย่างที่ควรจะเป็น  ชีวิตส่วนตวัก็ดีใชไ้ด ้ เขามีเงินเก็บพอสมควร  สง่เสียนอ้งสาว
เรยีนแทนพ่อแม่โดยยงัเหลือใหท้่านทัง้สองใชจ้่าย  ตอนนีก็้ก าลงัผ่อนหอ้งพกัของโครงการมี
ระดบัใจกลางเมืองอยา่งไมเ่หน่ือยยาก  ชีวิตของเขาแทบไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเลย 

จนกระทั่งเขาเข้าทดสอบทางจิตวิทยาและพบจิตแพทยต์ามนโยบายของ
บริษัทเป็นคร้ังที่สองในชีวิตการท างานปีที่เจ็ด  และได้รู้ว่าตัวเองอาจมีอาการ        

ฟ่ันเฟือนผสมประสาทหลอนแบบชั่วคร้ังชั่วคราว2 

 

ธเนศเกิดความทกุขจ์ากการด าเนินชีวิตตามแนวคดิสมบรูณแ์บบ เพราะไม่รูจ้กัและเขา้ใจ
ตนเองอย่างแทจ้ริงถึงแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีท าใหต้นมีความสุข  ในทา้ยท่ีสุด ความทุกขจ์าก
การด าเนินชีวิตท าใหธ้เนศตอ้งการท่ีจะฆ่าตวัตาย  แสดงใหเ้ห็นว่า การไม่รูจ้กัและเขา้ใจตนเอง   
เป็นการลดคุณค่าความเป็นมนุษยท่ี์มีอิสระในการเลือกด าเนินชีวิต  ส่งผลใหม้นุษยไ์ม่สามารถ
ด าเนินชีวิตอยา่งมีความสขุได ้

ในเรื่อง เร่ืองราวของข้าวมันไก่ “คมิ” เดก็สาวชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 เป็นตวัละครส าคญั
ท่ีมีความทะเยอทะยานเน่ืองจากถูกหล่อหลอมค่านิยมเรื่องการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิต  คิมเป็นตวัละครท่ีไม่ดีของตนเน่ืองจากทะเยอทะยานท่ีจะไดท้  างานมี
เกียรตแิละไดค้า่ตอบแทนสงู โดยไมต่ระหนกัถึงคณุคา่ของสิ่งท่ีตนมีและความถนดัของตน  

                                                           

 1 ติกขปัญญ ์ มณีนุม่. (2561). คนบา้ทีห่นา้ประตู. หนา้ 50 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 96 
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 บางที...มนัคงจะเกิดมาจากการที่คิมเรียนสงูเกินไป และทะเยอทะยานในสิ่งที่ดู
เกินตวัไปบา้งในสายตาของคนอื่น ๆ จนดูเหมือนกับว่าคิมมองการขายข้าวมันไก่เป็น
อาชีพที่ไม่เหมาะกับตน... ชีวิตในอนาคตของคิมจะต้องสวยหรู และเป็นไปได้สูงกว่า
นี้มาก  คิมจะหาเงนิได้เท่า ๆ กับเฮีย หรืออาจจะมากกว่า แต่จะต้องไม่เหน่ือยมาก

เท่าเฮีย1 

 
ความทะเยอทะยานท่ีจะมีชีวิตสวยหรูของคิม เพ่ือหลีกหนีการประกอบอาชีพขายขา้ว    

มันไก่ ซึ่งเป็นกิจการของครอบครวั  แสดงถึงการไม่เห็นคุณค่าของตนเองและสิ่งท่ีตนมี  ท าให้   
ภายหลังจากท่ีคิมเรียนจบในมหาวิทยาลยัและไดป้ระกอบอาชีพตามท่ีสังคมเห็นว่ามีเกียรติ คิม 
กลบัมีความทกุข ์ดงันี ้

 
ประสบการณชี์วิตที่ผา่นมามนัสอนใหค้ิมรูว้า่ ใหต้ายยงัไงคิมก็ไม่มีวนัจะหนีไปจาก

ขา้วมนัไก่ไดพ้น้  ความเหน่ือยลา้ของการดิน้รน รวมกบัความผิดหวงัจากความทะเยอทะยาน 
ท าใหค้ิมไดย้อ้นมองดตูวัเองมากขึน้ และท าใจยอมรบัไปไดใ้นที่สดุวา่ขา้วมนัไก่นัน้เป็นสว่น
หนึ่งของชีวิตตนมาตัง้แต่เกิด และเป็นสิ่งที่แสดงตวัตนของคิมไดช้ัดเจนที่สดุเลยดว้ยซ า้...  
ถ้ามันเหนื่อยมาก ๆ จนทนไม่ไหวจริง ๆ ก็เห็นทีว่าจะต้องลาออกจากงานใหรู้แ้ลว้รูร้อด      

แลว้กลบัมาอยูท่ี่น่ี ขายขา้วมนัไก่อยา่งทีเฮียเคยท า2 

 

ชีวิตการท างานท่ีมีเกียรติซึ่งคิมพยายามเพ่ือใหไ้ดม้ากลบัท าใหค้ิมรูส้ึกเหน่ือยลา้ เพราะ
คิมไม่เห็นคุณค่าของ “ข้าวมันไก่” ท าให้ไม่ต้องการสานต่อกิจการท่ีเป็นมรดกตกทอดจาก
ครอบครวั  การท่ีมนษุยไ์มต่ระหนกัถึงคณุคา่ของตนและสิ่งท่ีตนมี แสดงถึงมนษุยท่ี์ลดคณุคา่ความ
เป็นมนษุยล์ง  น าไปสูก่ารด าเนินชีวิตอยา่งไมมี่ความสขุ 

ในเรื่อง ตะลุยแดนหิมพานต ์ “พายพั” เป็นนายทนุท่ีลกัลอบเขา้ไปยงัป่าหิมพานตแ์ละ
แสวงหาผลประโยชนโ์ดยการบุกรุกผืนป่า  พายัพเป็นตัวละครท่ีไม่ดี เน่ืองจากโลภและคิดหา
ผลประโยชนจ์ากป่าหิมพานตโ์ดยไมค่  านงึถึงผลเสียท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ธรรมชาติและสตัวป่์า ดงันี  ้

 
พายพัไดร้วบรวมเงินทุนทัง้หมดที่ไดม้า จา้งนกัออกแบบชัน้เยี่ยมในการก่อสรา้ง

ดินแดนสวรรคซ์ึง่ตัง้อยูบ่นเกาะรา้งแหง่หนึง่กลางมหานทีสทีนัดร  โดยดินแดนแหง่นีจ้ะมีครบ
ทกุอย่างที่นกัท่องเที่ยวแสวงหา  ไม่วา่จะเป็นที่พกัชัน้เยี่ยม ทา่มกลางสวนดอกไมส้วนนานา

                                                           

 1 วาสเุทพ  เกตเุพ็ชร.์ (2550). เรือ่งราวของขา้วมนัไก่. หนา้ 21-22 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 267 
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พนัธุ ์ ปศสุตัวใ์หญ่ที่มีบรรดาสตัวป่์าหิมพานตว์ิ่งเลน่ไปทั่ว  และโครลอสเซียมยกัษ์ที่สามารถ
จ าลองการต่อสู้ของเหล่าสัตว์ป่าทั้งหลายไว้ภายใต้โดมแก้วสูง แน่นอนว่ามันจะเป็น
อาณาจกัรสวรรคท์ี่ยิ่งใหญ่และดงึดดูผูค้นมากมายจากทั่วสารทิศใหห้ลั่งไหลเขา้มาเยี่ยมชม
... 

...ปัญหาใหญ่ประการท่ีสองที่พายพัก าลงัเผชิญอยู่ในระหวา่งการสรา้งแดนสวรรค์
ก็คือ  เงินทนุจ านวนมหาศาลที่เขาไม่อาจหามาไดจ้ากธุรกิจไมแ้ปรรูปเพียงอย่างเดียว ก่อน
ธุรกิจทวัรย์ักษ์ใหญ่ของเขาจะเกิดขึน้ แน่นอนว่าเขาจ าตอ้งหาแหล่งเงินทุนอื่นมาทดแทน     
นั่นก็คือที่มาของการสรา้งโรงงานผลิตเฮโรอีนภายในบริเวณดา้นในของเกาะกลางสีทนัดร  
และธุรกิจคา้สตัวป่์าหิมพานตท์ี่มีลกูคา้เป็นมาเฟียหลายรายจากทั่วประเทศต่างใหค้วาม
สนใจ 

เงินจ านวนมากที่ไดม้าจากธุรกิจสองชนิดนีท้  าใหอ้  านาจและความยิ่งใหญ่ของชาย

ผูน้ีไ้ปไดไ้กลเกินกวา่ผูค้นทัง้หลายที่รบัรูเ้รือ่งราวจะยื่นมือเขา้มายุง่เก่ียว1 

 

ความโลภของพายพัแสดงใหเ้ห็นจากการท าธุรกิจลกัลอบตดัไมแ้ละคา้สตัวป่์าหิมพานต์
เพ่ือรวบรวมเงินทนุส าหรบัสรา้งป่าหิมพานตใ์หเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว โดยไม่ค  านึงถึงผลกระทบท่ี
จะเกิดกับธรรมชาติ  นบัว่าพายัพไม่มีศีลธรรมในจิตใจ คิดถึงแต่การหาประโยชนจ์ากธรรมชาติ
พรอ้มกบัท าลายธรรมชาติในขณะเดียวกนั การไมด่  ารงศีลธรรมในจิตใจแสดงถึงมนุษยท่ี์ลดคณุคา่
ความเป็นมนษุย ์

ในเรื่อง ราตรี  “สมเกียรติ” เป็นตวัละครส าคญัท่ีลดคณุค่าความเป็นมนุษย ์เน่ืองจาก  
ไม่ค  านึงถึงความเท่าเทียมกันของมนุษย ์ จากการกระท าท่ีสมเกียรติและกลุ่มเพ่ือนล้อเลียน 
“ราตรี” เด็กลกูครึ่งแอฟริกนั-ไทย ว่า “ -- ด า -- แหง้ – หย็อง”2 เพ่ือท าใหร้าตรีรูส้ึกแปลกแยกจาก
คนในสงัคมชนบทอีสานอยู่เสมอ  แสดงถึงการไม่เคารพในความแตกต่างดา้นรูปลกัษณข์องผูอ่ื้น  
นอกจากนี ้สมเกียรติยังรงัแกป้ารกั เพราะป้ารกัมีพฤติกรรมแปลกประหลาดแตกต่างจากคนใน
สังคม เน่ืองจากมีความผิดปกติทางจิต ดังเหตุการณ์ท่ีราตรีพยายามช่วยเหลือป้ารกัจากการ       
ถกูสมเกียรตแิละเพ่ือนปาลกูมะยมใส ่ดงันี ้ 

 
 
 
 

                                                           

 1 สริกิาญจน ์ ศภุเลศิภรณ.์ (2546). ตะลยุแดนหมิพานต.์ หนา้ 164-165 

 
2
 ศกัดา สาแกว้. (2552). ราตร.ี หนา้ 21 
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ฉนัวิ่งมายืนกางแขนขวางบงัปา้รกัไว ้ “อยา่ท าอยา่งนีน้ะ” 
“คนบ้าไม่เจ็บหรอกโว้ย”  กองพลพูดด้วยเสียงสูง 
“คนบ้าไม่มีหัวใจ”  วิชาท าหน้ายยีวน 

“คนบ้าหัวใจเป็นก้อนหิน”  เทิดศักดิ์ว่า  “ไม่เห็นจะหนีไปไหนเลย”1 
 

การท่ีสมเกียรติลอ้เลียนรูปลกัษณข์องราตรีและท ารา้ยรา่งกายปา้รกั  โดยไม่สนใจความ
ทกุขข์องทัง้สองคน  แสดงใหเ้ห็นว่าสมเกียรติไม่ค  านึงถึงความเท่าเทียมในความเป็นมนษุยข์องคน
อ่ืนท่ีแตกต่างจากคนในสังคม  สมเกียรติจึงเป็นตวัละครท่ีไม่ดีของสมาชิกในสังคมตามแนวคิด
มนุษยนิยม ท่ีกล่าวว่ามนุษยล์ว้นมีคุณค่าและศกัดิ์ศรีเท่าเทียมกัน  ส่งผลใหร้าตรีกับป้ารกัตอ้ง
ด าเนินชีวิตในสงัคมอยา่งมีความทกุข ์

ในเรื่อง ล าน าหกพิภพ  “พระอินทร์”  ผูค้รองสวรรคช์ัน้ดาวดงึสเ์ป็นตวัละครส าคญัท่ีลด
คณุค่าความเป็นมนุษย์ของผูอ่ื้น จากการครอบง าผูถู้กปกครองเพ่ือผลประโยชนส์่วนตน  เพราะ
ตอ้งการสรา้งความมั่นคงและอ านาจให้กับตนเอง จึงมอบหมายให้พระวรุณ หรือ “นายเพิ่ม”       
คดิแผนการปกครองท่ีสามารถสรา้งเสถียรภาพใหก้บัสวรรค ์ดงันี ้

 
“ปัญหาคือเม่ือเราเป็นเทพแล้วเราได้สิทธ์ิของเทพเจ้าครบถ้วนหรือยัง  

เพื่อนพอใจเพียงแค่ให้คนอื่นมายกมือไหว้ปลก ๆ และกล่าวสรรเสริญเท่าน้ันหรือ” 
มหาเทพประกาศอย่างทรงพลงัอ านาจ  “เพื่อนว่าการที่ขา้ลงทุนลงแรงยึดราไช

ศวรรคม์าจากพระยาไพจิตรนัน้เป็นไปเพื่อใหไ้ดข้ึน้เป็นกษัตริยแ์ห่งเทพแลว้จบกระนัน้หรอื! 
ไม่หรอก! ขา้ไม่ใช่คนที่มีวิสยัทศันค์บัแคบเพียงนัน้  คนอย่างข้าเม่ือเป็นใหญ่แล้วจะต้อง
เปลี่ยนฟ้าแปลงดิน  ให้ชื่อของข้าปรากฏอยูคู่่กับโลกนี้ไปชั่วกัลปาวสาน โลกจะต้อง
รุ่งเร่ืองถงึขีดสุดในยุคของข้า!!!” 

เขม้แข็ง องอาจ เฉียบแหลม แน่วแน ่คณุสมบตัิประการต่าง ๆ ยงัคงเป็นที่คาดเดา
ไดจ้ากพระอินทรผ์ูน้  าของเหลา่เทพ  เมื่ออยู่ตรงหนา้คนคนนี ้ ไม่ว่าใครก็ตอ้งนอบนอ้มยอม
ตาม 

“เพิ่มเพื่อนรัก เราจะสร้างโลกแห่งอุดมคติด้วยกัน  ข้ามีเร่ืองมอบหมายให้
เพื่อนร่างแผนการยึดครองและปกครองพิภพทั้งหมด  แผนที่จะท าให้ทุก ๆ ชีวิตใน

โลกมีความร่มเยน็เป็นสุข โดยเน้นไปที่ “เสถยีรภาพสูงสุดของดาวดึงส”์2 
 

                                                           

 1 พงศศ์รณ ์ ภมูิวฒัน.์(2551). ล าน าหกพภิพ. หนา้ 103 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 38-39 



  177 

แนวคิดของพระอินทรท่ี์จะปกครองพิภพโดยเนน้ใหส้วรรคไ์ดผ้ลประโยชนส์ูงสุด นับว่า
เป็นแผนการปกครองท่ีไม่ค  านึงถึงหลักการปกครองตามหลักมนุษยนิยม ท าให้ผู้ถูกปกครอง
สูญเสียประโยชนจ์ากการถูกกครอบง าของระบอบการปกครองดงักล่าว  จึงขาดอิสรเสรีภาพใน
การด าเนินชีวิต ท่ีตอ้งคอยเซน่สรวงเทพเจา้เพ่ือหวงัท่ีจะมีชีวิตท่ีดีขึน้  แสดงใหเ้ห็นวา่พระอินทรล์ด
คณุค่าความเป็นมนุษยข์องผูถู้กปกครอง  ซึ่งตามแนวคิดมนุษยนิยมนัน้ สถาบนัการเมืองตอ้งมี
หน้าท่ีปกครองโดยยึดความเสมอภาค อิสรภาพ และความสุขสงบของสังคม  โดยไม่มุ่งหวัง
ผลประโยชนจ์ากผูอ้ยูใ่ตก้ารปกครอง 

การน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมผ่านตัวละคร ปรากฏตวัละคร 2 ลักษณะท่ีมีลักษณะ    
ตรงขา้มกนั คือ ตวัละครท่ีดี  กบัตวัละครท่ีไม่ดี  ตวัละครท่ีดีเป็นตวัละครท่ีพบมากท่ีสดุ จ านวน 21 
ตวัละคร  แสดงถึงมนุษยท่ี์มีความคิดและพฤติกรรมตามแนวคิดมนุษยนิยม  ส่งผลใหต้วัละคร
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข และมีส่วนในการพฒันาสงัคมและสรา้งสงัคมท่ีสงบสุข  ในขณะท่ีตวั
ละครท่ีไม่ดีเป็นตวัละครท่ีพบรองลงมา จ านวน 19 ตวัละคร แสดงถึงความคิดและพฤติกรรมของ
มนุษยท่ี์ตรงขา้มกับแนวคิดมนุษยนิยม โดยตวัละครมีการลดคณุค่าความเป็นมนุษยข์องตนเอง 
หรือลดคุณค่าความเป็นมนุษยข์องตัวละครอ่ืนในเรื่อง ท าให้ตอ้งประสบกับความทุกขใ์นการ
ด าเนินชีวิต หรือมีส่วนสรา้งใหต้วัละครอ่ืนในเรื่องประสบกบัปัญหาหรือความทกุข ์ เป็นการเนน้ย า้
ให้ผู้อ่านเห็นผลเสียท่ีเกิดจากการไม่ด  าเนินชีวิตตามแนวคิดมนุษยนิยม และน าเสนอแนวคิด    
มนษุยนิยมจากการท่ีตวัละครท่ีไม่ดีมีความทกุขใ์นชีวิต  น าไปสูก่ารพยายามแสวงหาทางออกของ
ชีวิตดว้ยการด าเนินชีวิตตามแนวคิดมนษุยนิยม  การน าเสนอแนวคิดมนษุยนิยมแบบคูต่รงขา้มจึง
ชว่ยท าใหแ้นวคดิมนษุยนิยมท่ีน าเสนอในตวัละครท่ีดีมีความเดน่ชดัขึน้ 

มีข้อสังเกตว่าตัวละครส่วนใหญ่ท่ียุวศิลปินสรา้งขึน้มักเป็นเด็กและเยาวชน ตามท่ี
คณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า “เด็ก หมายถึง 
บคุคลอายตุ ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ เยาวชน หมายถงึ บคุคลซ่ึงมีอายตุัง้แต่ 18 ปีบริบูรณ์ถึง 24 
ปีบริบูรณ์”1 ซึ่งตวัละครเหล่านีเ้ป็นภาพแทนของสมาชิกในสงัคมท่ีมีศกัยภาพ  สามารถตระหนกัถึง
แนวทางด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามแนวคิดมนุษยนิยม  น าไปสู่การด ารงคณุค่าชีวิตของตน   
ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และตระหนักถึงการพัฒนาสังคมร่วมกันในฐานะพลเมืองของสังคม        
จึงนบัว่ายุวศิลปินใหค้วามส าคญักับการด าเนินชีวิตตามแนวคิดมนุษยนิยมของเด็กและเยาวชน 
ดว้ยการน าเสนอแนวคิดผ่านตัวละครเด็กและเยาวชน  ท่ีใช้วิธีการน าเสนอผ่านตัวละครแบบ           

                                                           

 1 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ. (2561). แผนพฒันาเด็กและเยาวชน
แหง่ชาต ิฉบบัที ่2 พ.ศ. 2560 - 2564. หนา้ 7 
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คู่ตรงข้ามท่ีเด่นชัด  เพ่ือให้ผู้อ่าน โดยเฉพาะกลุ่มผู้อ่านท่ีเป็นเด็กและเยาวชนได้สังเกตเห็น              
แนวทางการด าเนินชีวิตในฐานะของผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการพฒันาชาตสืิบไป 

4.2 การน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมผ่านฉากและบรรยากาศ 
ฉากและบรรยากาศมีความส าคัญต่อการสรา้งความสมจริงในนวนิยาย  และยังมี

ความส าคญัท่ีท าใหผู้อ้่านเกิดความเขา้ใจในตวัละครอีกดว้ย ดงัท่ีพจนานกุรมศพัทว์รรณกรรมไทย 
ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่   
 

ภมูิหลงัของเหตกุารณแ์ละตวัละครในงานเขียนประเภทเรื่องเลา่ (narrative) ไดแ้ก่      
นวนิยายและเรือ่งสัน้ ค าวา่ ฉากทอ้งเรื่อง หมายรวมถึง สถานท่ี เวลา บรรยากาศ บรบิท และ
สิ่งแวดลอ้มในตัวเรื่อง เช่น ประเพณี วัฒนธรรม ความเช่ือ ระบบการเมือง วิถีชีวิต ฉาก
ทอ้งเรื่องเป็นองค์ประกอบของนวนิยายและเรื่องสัน้ที่ท  าให้ผูอ้่านทราบว่าเรื่องราว หรือ
เหตุการณ์นัน้ ๆ เกิดขึน้ที่ไหน เมื่อไร  นอกจากนี ้ยังท าใหเ้ขา้ใจบุคลิกลกัษณะภาวะทาง
อารมณแ์ละจิตใจของตวัละครอีกดว้ย1 
 

ฉากและบรรยากาศจึงมีความส าคญัในนวนิยาย ซึ่งนกัเขียนจ าเป็นท่ีจะตอ้งสรา้งความ
กระจ่างชดัในเรื่องดงัท่ี ธญัญา  สงัขพนัธานนท ์ไดก้ล่าวถึงความส าคญัว่า “เรือ่งเล่าทั่วไป ไม่ไดม้ี
จุดมุ่งหมายเบือ้งตน้เพียงเฉพาะการน าเสนอแนวคิดที่เป็นนามธรรมเท่านัน้ แต่ผูแ้ต่งจะตอ้งให้
ความกระจ่างในสิ่งทีเ่ป็นรูปธรรมแก่ผูอ้่านดว้ย และสิ่งทีป่รากฏในเรือ่งเล่าทีเ่ป็นรูปธรรม ก็คือฉาก
และสถานทีน่ั่นเอง”2 

ในนวนิยายรางวลัยวุศิลปินไทย (Young Thai Artist Award) นอกจากยุวศิลปินจะสรา้ง
ฉากและบรรยากาศเพ่ือเป็นสถานท่ีและบรรยากาศท่ีปรากฏอยู่ในเหตุการณ์ของเรื่องแล้ว          
ยุวศิลปินยังสรา้งฉากและบรรยากาศเพ่ือน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยม  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ตาม
ลักษณะของฉากและบรรยากาศท่ีปรากฏ 3 ลักษณะ ไดแ้ก่ ฉากและบรรยากาศเฉพาะปัจเจก
บคุคล  ฉากและบรรยากาศทางสงัคม  และฉากและบรรยากาศทางธรรมชาต ิดงันี ้ 

4.2.1 ฉากและบรรยากาศเฉพาะปัจเจกบุคคล 
ฉากและบรรยากาศท่ีเก่ียวขอ้งกับมนุษยใ์นลักษณะปัจเจกบุคคล ไดแ้ก่ สถานท่ี

ส่วนตวัและเหตกุารณ ์ท่ีเกิดขึน้ในลกัษณะเฉพาะปัจเจกบคุคล  มีความส าคญัตอ่การท่ีบุคคลเกิด

                                                           

 1 ราชบณัฑิตยสถาน. (2552). พจนานกุรมศพัทว์รรณกรรมไทย. หนา้ 199 

 2 ธญัญา  สงัขพนัธานนท.์ (2539). วรรณกรรมวจิารณ.์ หนา้ 189 
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ความตระหนกัในวิถีทางด าเนินชีวิตตามแนวคิดมนุษยนิยม ว่าเป็นวิถีทางท่ีสามารถด ารงคณุค่า
และสรา้งความสุขใหก้ับชีวิตมนุษยไ์ด ้ ปรากฏวิธีการน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมผ่านฉากท่ีเป็น
พืน้ท่ีปัจเจกบุคคล 7 เรื่อง ไดแ้ก่  29 กุมภาฯ  ตุ๊กตาไล่ฝน  ดั่งฝนโปรยไฟ  เร่ืองราวของข้าว
มันไก่  ใต้ฟ้าเดียวกัน  Good Morning Sunshine แสงฉายในยามเช้า  และ คนบ้าที่หน้า
ประตู  ดงันี ้

ในเรื่อง 29 กุมภาฯ บา้นของชายชราเป็นสถานท่ีย า้เตือนความล่มสลายของสถาบัน
ครอบครวัท่ีน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมเรื่อง สถาบนัทางสังคมกับมนุษย์  บา้นเป็นสถานท่ีของ      
ตัวละครหนึ่งในเรื่องท่ีเกิดในวันท่ี 29 กุมภาพันธ์  วันเกิดท่ีมีค าท านายว่าจะมีชะตาชีวิตท่ี       
เปล่ียวเหงา  ชายชราตอ้งด าเนินชีวิตดว้ยความเปล่ียวเหงาภายในบา้น หลงัจากท่ี พล ลกูชายหนี
เพราะโกรธแคน้พอ่ท่ีใหค้วามส าคญักบังาน และไมด่แูลแม่ท่ีป่วยจนกระทั่งแมเ่สียชีวิต  บา้นท่ีเป็น
สถานท่ีแหง่ความสขุของครอบครวัไดก้ลายเป็นสถานท่ีท่ีท าใหช้ายชรามีความทกุขจ์ากการสญูเสีย
ครอบครวั ดงัการใชชี้วิตอย่างเงียบเหงาในคืนวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ ์ ท่ีเป็นวนัเกิดของชายชราและ
ลกู ดงันี ้ 
 

       29 กุมภาพนัธ์
 23: 30 น. 

คืนนัน้ ความมืดไดป้กคลมุไปทั่วหอ้งที่ตกแต่งดว้ยเครื่องเรือนลายไมส้ีน า้ตาลเขม้
เกือบทัง้หมด เหลอืเพียงแสงสวา่งแสบตาจากโทรทศันข์นาด 34 นิว้ 

บนจอแก้วสี่เหลี่ยมนั้น ก าลังฉายภาพของดาราวัยรุ่นช่ือดังคนหนึ่งก าลังลุ้น             
แจ๊กพ็อตเกมโชวอ์ยู่อย่างตื่นเตน้ แต่ดเูหมือนว่าภาพเหล่านัน้จะมิไดอ้ยู่ในสายตาอนัเลื่อน
ลอยที่มาจากฝ่ังตรงขา้มของจอโทรทศันเ์ครือ่งนัน้เลยแมแ้ตน่อ้ย 

เมื่อมองไปรอบ ๆ หอ้งจะเห็นวา่ เครือ่งเรอืนทกุชิน้ถกูจดัวางอยา่งมีระเบียบ ราวกบั
มีคนคอยจัดวางและปัดกวาดเช็ดถูมันอยู่ตลอดวนัละหลายครัง้ ภายในตูก้ระจกรอบหอ้ง      
มีของตกแต่งวางอยู่มากมาย เทียบเคียงไดก้บัพิพิธภณัฑข์นาดย่อมทีเดียว  โชครา้ยที่ความ
มืดหม่นภายในหอ้งอาจท าใหข้องตกแต่งบา้นเหล่านัน้ดูหมองลงไปบา้ง ทัง้ถว้ยชามสีครีม
จรดลายทองที่มองเห็นไดเ้พียงแค่ซีกหนึ่ง เพราะพืน้ที่สีด  าหม่นแผ่คลมุราวกบัหวงแหนถว้ย
ชามเหล่านีไ้ว ้มิยอมใหใ้ครไดเ้ห็นคุณค่าของมนัอย่างเต็มที่  แจกันสไตลย์ุโรปสีฟ้าใสผสม
ปนเปกบัความมืดจนยากจะแยกออกว่าเป็นสฟี้าหรอืสีน า้เงินหม่นกนัแน่  หีบเพลงโบราณสี
แดงเลอืดนกที่เปิดทิง้ไว ้ซึ่งนา่จะหยดุบรรเลงเพลงของมนัมานานพอสมควร  ของทกุชิน้ลว้น
ดมูีราคา และออกจะเชยไปสกันิดส าหรบัการตกแตง่บา้นแบบทั่ว ๆ ไปในปัจจบุนั 

แต่คงไม่แปลกนกัส าหรบัชายชราซึ่งก าลงันั่งเหม่ออยู่บนโซฟาหนงัแท ้ท่ีตัง้อยู่ห่าง
จากจอโทรทศันเ์พียงไม่ก่ีเมตร  ชายชรามีผมสีดอกเลา รูปรา่งทว้ม แต่งกายดว้ยเสือ้เชิต้คอ
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ปกสีเทาหม่น ๆ และกางเกงสแลก็สส์ีด  า  สายตาที่ทอดผา่นไปยงัโทรทศันซ์ึ่งอยู่ตรงหนา้นัน้ 
มิไดจ้บัภาพใด ๆ ไว ้ทวา่มนักลบัเลือ่นลอยเหมือนไมรู่ว้า่จะวางต าแหนง่ไวท้ี่ใดดี... 

...เวลาใกลจ้ะพน้ผา่นเที่ยงคืนเขา้ทกุที  เขากม้มองเคก้กอ้นเล็ก ๆ กอ้นหนึ่งซึ่งวาง
อยูต่รงหนา้ มีเทียนสขีาวปักอยู่หนึง่เลม่ แลดหูมองหมน่อยา่งประหลาด  ชายชราเงยหนา้ขึน้ 

เอนหลงับนโซฟาชา้ ๆ  อยา่งออ่นลา้ เขาหลบัตา...1 
 

23 : 53 น. 
ประตหูอ้งถกูเปิดออก  หอ้งทัง้หอ้งเงียบและมืดสนิท  ชายชราจ าตอ้งใชแ้สงสว่าง    

สนีวลจากดวงไฟเพื่อช่วยใหม้องเห็น เพราะผา้มา่นหนา้ตา่งถกูปิดไว…้ 
...ชายชรายงัคงเดินส ารวจต่อไปเรือ่ย ๆ แต่แลว้ก็มาหยดุยืนที่หวัเตียง  เขาค่อย ๆ 

นั่งลง   ชา้ ๆ บนเตียงนอนที่เรยีบสนิทหลงันัน้ เอือ้มหยิบของสิง่หนึง่จากหวัเตียงมาไวใ้นมือ 
กรอบรูปสฟีา้อ่อนมีรอยขีดข่วนบนกระจกเต็มไปหมดอยูใ่นมือของชายชรา  เขาปัด

ฝุ่ นเบา ๆ จนสามารถมองเห็นภาพข้างในได้ชัดขึน้  แม้ว่าสีของภาพนั้นจะจางลงจน
กลายเป็น          สีน า้ตาลอ่อน ๆ ไปบา้งแลว้ก็ตาม เป็นภาพของเด็กผูช้ายคนหนึ่ง อายุราว 
8-9 ขวบ ก าลงั      ขี่คอชายผูเ้ป็นพอ่อยู ่ 

ในมือของเด็กถือหนังสือไวเ้ล่มหนึ่ง สีหน้าของทั้งสองยิม้แยม้อย่างมีความสุข  
ความทรงจ านัน้ถกูหยดุเวลาไวใ้นกรอบสีเ่หลีย่มสฟีา้กรอบนี ้ ชายชราสมัผสักระจกดว้ยมือที่
สั่นเทา 

เขานั่งดูรูปนัน้ดว้ยความรูส้ึกบางอย่างที่มวลบรรยากาศรอบขา้งไม่สามารถรบัรู ้
ความรูส้กึสว่นลกึของเขาได ้ หอ้งหอ้งนีม้ีชายชรานั่งอยูเ่พียงล าพงับนเตียงนอน  หลงัของเขา
คอ้มลงเลก็นอ้ย สนีวลของหอ้งดหูมน่ลง ทกุอยา่งเงียบสงดั 

23:57 น. 
ชายชรานั่งดรููปนัน้อยูบ่นเตียงนอนเพียงล าพงั  ทกุอยา่งเงียบสงดัราวกบัเวลาหยดุ

นิ่งไว ้
23:58 น. 
ชายชรายงัคงนั่งดรููปนัน้อยูบ่นเตียงนอนเพียงล าพงั  ทกุอยา่งเงียบสงดัราวกบัเวลา

หยดุนิ่งไว ้
23:59 น. 
ชายชรายังคงนั่งดูรูปนั้นอยู่บนเตียงนอนเพียงล าพัง  ร่างกายของเขาสั่นเทิม้          

ทกุอยา่งเงียบสงดั2 

 

                                                           

 1 เกรยีงไกร  วชิรธรรมพร. (2548). 29 กมุภาฯ. หนา้ 17-19 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 21-23 
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บรรยากาศมืดหม่นของบา้นในคืนวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์คืนท่ีเคยเป็นวนัฉลองวนัเกิดของ
ชายชรากับลูกชาย ส่งผลต่ออารมณ์ความรูส้ึกเปล่ียวเหงาของตวัละคร  การท่ีชายชราระลึกถึง
ความทรงจ าท่ีเคยมีรว่มกบัลกูชายภายในบา้น แสดงถึงความรกัความผกูพนัระหว่างพ่อท่ีมีตอ่ลูก  
เม่ือชายชราตอ้งอยู่อย่างโดดเด่ียวภายในบา้นท่ีเคยมีความทรงจ าท่ีมีความสุขร่วมกับลูกชาย      
ท าใหช้ายชรายิ่งรูส้ึกเปล่ียวเหงามากขึน้  อนัเป็นสิ่งท่ีพอ้งกับความเช่ือเก่ียวกับชะตาเกิดของผูท่ี้
เกิดในวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ในเรื่อง ว่าหากไม่มีเพ่ือนฝูงรายล้อม จะต้องมีชีวิตท่ี เปล่ียวเหงา
ตลอดไป  แต่ในขณะเดียวกัน สาเหตุท่ีชายชราตอ้งอยู่อย่างเปล่ียวเหงากลบัไม่ไดเ้กิดจากชะตา
เกิด แตเ่กิดจากความไม่เขา้ใจกนัระหว่างสมาชิกในครอบครวั  ซึ่งตามแนวคิดมนษุยนิยม สถาบนั
ครอบครวั    มีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์เน่ืองจากเป็นสถาบนัแรกสุดท่ีเสริมสรา้ง
คณุคา่ใหก้บัมนุษย ์มอบความรกัและก าลงัใจใหม้นษุยด์  าเนินชีวิตในสงัคมอย่างมีความสขุ   ฉาก
และบรรยากาศของบา้นท่ีมืดหม่นนีน้  าเสนอภาพของสถาบนัครอบครวัท่ีล่มสลาย ท่ีท าใหม้นษุย์
ด  าเนินชีวิตอยู่ดว้ยความทุกข ์ เพ่ือเนน้ย า้ถึงความส าคญัของสถาบนัครอบครวัท่ีมีต่อมนุษยต์าม
แนวคิดมนุษยนิยมเรื่องสถาบันทางสังคมกับมนุษย์ให้เด่นชัดขึน้  แสดงให้เห็นว่า สถาบัน
ครอบครวัมีความส าคญัต่อมนุษยเ์ป็นอย่างยิ่ง  การล่มสลายของสถาบนัครอบครวัน าไปสู่ความ
สิน้หวงัในการด าเนินชีวิตอยู่ของมนษุย ์ ดงัท่ีชายชราตดัสินใจฆ่าตวัตายเพ่ือยตุิความเปล่ียวเหงา
ในชีวิตในคืนวนัเกิดในท่ีสดุ 

ในเรื่อง ดั่งฝนโปรยไฟ  บา้นหลงัโทรมเป็นสถานท่ีของการเปิดรบัความสุขในปัจจุบนั 
น าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมเรื่อง การใหค้วามส าคญักับปัจจุบนั  บา้นหลังนีเ้ป็นสถานท่ีปัจเจก
บุคคล เน่ืองจากเป็นบา้นหลังเก่าของ “ธิน” ชายหนุ่มท่ีพรรษมลรกั  ในอดีตพรรษมลเคยใชเ้ป็น
สถานท่ีช าระความโกรธแคน้ท่ีมีต่อแม่ในวัยเด็ก โดยการหนีมารวมกลุ่มมั่วสุมกับเพ่ือนท่ีติดยา   
เสพติดเพ่ือใหแ้ม่เสียใจ  บา้นหลงัดงักล่าวท าใหพ้รรษมลไดพ้บกบัธิน ชายหนุ่มท่ีหลงรกัพรรษมล
อีกครัง้ และไดรู้ค้วามจรงิวา่ธินเป็นเดก็หนุ่มท่ีเคยชว่ยเหลือตนไวใ้นครัง้ท่ีหนีมามั่วสมุยงับา้นหลงันี ้ 
บา้นท่ีสงบเงียบไดช้่วยใหพ้รรษมลเปิดใจท่ีจะเริ่มตน้ด าเนินชีวิตอย่างอิสระโดยไม่น าอดีตมาสรา้ง
ความกงัวลกบัสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ดงันี ้

 
ไม่น่าเช่ือว่าบริเวณที่บา้นนัน้ตัง้อยู่จะยังไม่เปลี่ยนแปลงเลย  รัว้สังกะสี ดงดอก

พทุธรกัษา  น า้ที่ขงัอยูต่รงทางเขา้  เพียงแตร่กเรือ้กวา่เดิมดว้ยหญา้คา  
เมื่อผลกัสงักะสเีขา้ไป ฉนัก็มองเห็นบา้นหลงันัน้ตัง้อยูอ่ยา่งโดดเดี่ยว  ภาพนัน้แลดู

โศกเศรา้ ไม่ตอ้งสงสยัเลยละว่ามันจะทรุดโทรมกว่าเดิมเพียงใด  ซีกหนึ่งของมันทรุดลง
มาแลว้ เศษไมก้ระจดักระจาย สีขาวที่ทาไวบ้นไมห้ลดุลอกออกมาจนเกือบหมด เผยใหเ้ห็น  
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สไีมท้ี่อยู่ขา้งใน ปลวก มอด มาท ารงักนัในนัน้อย่างมโหฬาร  เห็นจะมีก็แต่เพียงปีบตน้นัน้ที่
เติบโตสง่างาม สวนทางกบัความทรุดโทรมที่รายลอ้มมนัอยู่  ยิ่งไดน้ า้สม ่าเสมอจากสายฝน
ดว้ยแลว้ มนัก็ยิ่งแตกใบเขียว ออกดอกขาวสะพรั่งเต็มตน้ 

กลิน่หอมหวานไดช้ าแรกเขา้ไปในมวลอากาศบรเิวณนัน้จนตลบอบอวล 
ฉนันั่งลงบนขอนไมต้รงโคนตน้ ค่อย ๆ เอนหลงัพิงมนัอย่างเหน็ดเหนื่อย  เมื่อสาย

ลมพดัโชยมา กลิ่นหอมนัน้ยิ่งฟุ้งกระจาย ก่ีปีแลว้หนอ...แปด...เกา้...สิบ  สิบปีไดแ้ลว้ที่เคย
นั่งอยูต่รงนี ้ เด็กหนุม่เด็กสาวในวนันัน้...เด็กหนุม่ที่ถือแกว้น า้เย็นมาใหฉ้นั จะเป็นอยา่งไรกนั
บา้ง จะด าเนินชีวิตกนัไปอยา่งไร  คืนวนัเหลา่นัน้อยูต่รงไหนในความทรงจ าของพวกเขา 

บางทีสิ่งที่ลากดึงฉันมาที่นี่วันนีอ้าจเพราะมันเป็นแห่งที่ของความทรงจ าที่ยัง
หลงเหลอือยูก่ระมงั  สถานท่ีอนับรรจเุรือ่งราวที่พิเศษ  ที่น่ีไดจ้ารกึความคบัแคน้ชิงชงัของฉนั
กับแม่เอาไว ้ แต่ก็เป็นรายทางของการเติบโตดว้ย เป็นส่วนเสีย้วของการลองผิดลองถูก     

สว่นเสีย้วของรอ้นหนาวที่ไดผ้า่นพน้มา1 

 

บรรยากาศอันเงียบสงบและความเก่าทรุดโทรมของบ้านส่งผลให้พรรษมลระลึกถึง    
ความทรงจ าในอดีตท่ีท าใหเ้กิดความทุกขใ์นปัจจุบนั  นอกจากนีบ้า้นหลงัดงักล่าวยงัท าใหพ้รรษ
มลไดพ้บกบัธิน ชายหนุ่มท่ีพรรษมลไม่กลา้รบัรกัเพราะกลวัว่าสิ่งเลวรา้ยท่ีเกิดขึน้กบัแม่ของตนใน
อดีตจะเกิดขึน้กับตนในอนาคต  การไดก้ลับมาพบกับธินอีกครัง้ภายในบา้นท าใหพ้รรษมลเป็น
อิสระจากความหวาดกลวัในอนาคตโดยใหค้วามส าคญักับความสขุท่ีมีในปัจจุบนั  ดงับทสนทนา
ระหวา่งพรรษมลกบัธิน ดงันี ้

 
“ธิน...ยงั...รูส้กึกบัเราเหมือนเดิมมัย้”  ฉนัรวบรวมความกลา้ทัง้หมดถามออกไป 
“แล้วมลรูส้ึกกับเรายังไงกันแน่”  เขาหันหน้ามามองฉันแล้วถามอย่างจริงจัง        

ฉนัรูส้กึไดว้า่ ครัง้นีถ้า้ไมอ่ธิบายอะไรไปสกัอยา่ง จะตอ้งสญูเสยีเขาไปจรงิ ๆ  
“...เราไม่ได้ตั้งใจจะพูดไปอย่างน้ันนะ  ไม่รู้สิ...จะอธิบายยังไงดี คือ...บางที

เราก็กลัวน่ะ  กลัวสิ่งที่จะเกิด  อะไรมากมายที่มองไม่เห็น...ความผูกพันบางทีมันก็
เจ็บปวดนะ”  ฉนัยงัอธิบายไมไ่ดค้รึง่เทา่ที่คิดไวเ้ลย  แตจู่่ ๆ ก็เหมือนมีอะไรมาจุกตรงคอจน
พูดไม่ออก แลว้ทันทีที่เกิดความเงียบ ธินก็ยิม้ออกมา  สายตาเขามองไปยังต้นโมกขา้ง
หนา้ตา่ง ใบเขียวใสของมนัสา่ยไหว ดบูอบบางเหลอืเกิน 

“รูม้ัย้ เราสงสยัมาตลอด ว่าวนัไหนที่มลจะยอมใหเ้ราไดรู้จ้กัมลจริง ๆ วนัไหนที่มล
จะยอมเดินไปขา้งหนา้เสยีที”... 

                                                           

 1 อญัญรตัน ์ ออ่นสทุธิ. (2549). ดัง่ฝนโปรยไฟ. หนา้ 252-253 
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... “มันเป็นไปได้จริง ๆ แหละ  เราคนใดคนหน่ึงอาจท าให้อีกฝ่ายเจ็บปวด
ได้ อาจมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหลังความผูกพันที่มากขึน้ ๆ แต่เวลานี้ที่เรารู้สึกต่อกัน 
ก็น่าจะได้สร้างความทรงจ าดี ๆ ร่วมกัน แล้วมีความสุขไปกับมันได้ไม่ใช่เหรอ  
เรียนรู้มันไปอยา่งดีที่สุดเทา่ทีท่ าได้ ที่เหลือมันเป็นเร่ืองของอนาคต  เอาเข้าจริงแล้ว 
เราก าหนดกะเกณฑอ์ะไรไดแ้ค่ไหน ถงึจะให้ค าสัญญาเป็นม่ันเป็นเหมาะขนาดไหนก็
เถอะ” 

สายลมที่อวลดว้ยกลิ่นไอดินอบอุ่นพดัมาวบูหนึ่ง  ตน้หลิวขา้งหนา้ต่างที่โนม้หนกั
ดว้ยหยาดน า้สา่ยไหวไปมา เสน้ผมของฉนัปลวิกระเซิงแลว้กลบัมาอยูใ่นรูปทรงเดิม กรุน่ควนั
ตรงขอบถว้ยกาแฟจางหายไป  ของเหลวที่บรรจุในนัน้ก็เย็นชืดไปนานแลว้  ริว้ลมพดัผ่านไป
ในท่ีสดุ  ไมม่ีอะไรจีรงัแตท่กุสิง่ปรากฏขึน้จรงิในวินาทีนี ้

“ปล่อยให้ชีวิตเป็นไปอยา่งอิสระเถอะมล แค่ได้น่ังด้วยกันตรงนี้ก็ดีมากแล้ว
ไม่ใช่เหรอ” 

เขาค่อย ๆ คลี่ยิม้  ฉันยิม้นอ้ย ๆ ตอบไป น า้ตาหลั่งรินออกมาอย่างไม่อาจสะกด
กลัน้  นยันต์าและจมกูของฉนัคงกลายเป็นสแีดงเหมือนตวัตลกโบโซ.่.. 

...โลกเป็นไปอย่างนัน้ ฉนัก าลงัเริ่มเริงระบ าไปกบัท่วงท านองของตวัเองอย่างเป็น

อิสระ1 

 

บทสนทนาระหว่างพรรษมลกับธินภายในบ้านแสดงถึงพรรษมลมีความกังวลกับ
เหตกุารณใ์นอนาคตเน่ืองจากมีประสบการณท่ี์เลวรา้ยในอดีต การท่ีพรรษมลพบกบัธินในบา้นเป็น
โอกาสท่ีพรรษมลจะไดเ้ปิดเผยความรูส้ึกท่ีแทจ้ริงของตนใหธิ้นไดร้บัรู ้และท าใหพ้รรษมลไดแ้ง่คิด
ในการด าเนินชีวิตจากธิน ท่ีใหค้วามส าคญักับการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข และเรียนรูปั้จจบุนั
ใหไ้ดดี้ท่ีสุด มากกว่ากังวลกับอนาคตท่ีไม่แน่นอน  ท าใหพ้รรษมลปล่อยวางความทุกขท่ี์เกิดใน
อดีตและความกังวลถึงอนาคต  และพรอ้มท่ีจะมีความสุขกับปัจจุบนั  ฉากและบรรยากาศของ
บา้นจึงเอือ้ต่อการแสดงแนวคิดเรื่อง การใหค้วามส าคญักับปัจจุบนั  ท่ีท าใหพ้รรษมลตระหนกัถึง
ความส าคญัของปัจจบุนั วา่มนษุยส์ามารถเลือกกระท าสิ่งท่ีสรา้งความสขุใหก้บัตนเองได ้

ในเรื่อง เร่ืองราวของข้าวมันไก่ รา้นขา้วมนัไก่เป็นท่ีพักอาศยัและใชส้  าหรบัประกอบ
อาชีพ  ช่วยให้ “คิม” ระลึกถึงคุณค่าของสิ่งท่ีตนมีอยู่  น าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมเรื่อง ความ       
พึงพอใจในชีวิต  ดงัท่ีคิมไดม้รดกรา้นขา้วมันไก่จาก “เฮียเคน” พ่ีชาย  ซึ่งครัง้หนึ่งเฮียเคนไดร้บั     
สืบทอดกิจการต่อจากพ่อแม่  แต่คิมปฏิเสธท่ีจะสานต่อกิจการเน่ืองจากเห็นว่าเป็นอาชีพท่ีไม่มี
เกียรตใินสายตาของคนอ่ืน และไม่อาจยกระดบัคณุภาพชีวิตในอนาคตใด ้ แตเ่ม่ือเฮียเคนเสียชีวิต

                                                           

 
1
 อญัญรตัน ์ ออ่นสทุธิ. (2549). ดัง่ฝนโปรยไฟ. หนา้ 259-261 
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และคิมไดย้อ้นกลับมาท่ีรา้นขา้วมันไก่ซึ่งเป็นบา้นเกิดอีกครัง้ คิมกลับไดต้ระหนักถึงความทุกข ์    
ในปัจจบุนั ดงันี ้
 

คิมถอนใจ ทัง้ที่ยงัหลบัตา 
ถา้มนัเหนื่อยมาก ๆ จนทนไม่ไหวจริง ๆ ก็เห็นทีว่าจะตอ้งลาออกจากงานใหรู้แ้ลว้    

รูร้อด แลว้กลบัมาอยูท่ี่น่ี ขายขา้วมนัไก่อยา่งที่เฮียเคยท า 
ป่านนีท้ี่บริษัทจะเป็นอย่างไรบา้ง โปรเจกตส์  าคญัที่เคยจะเป็นของคิม จะถูกใคร

คาบเอาไปแลว้หรือยงั พวกคอยจะแย่งมีอยู่นอ้ยเสียเมื่อไร  เจา้นายก็ยิ่งล  าเอียง ๆ อยู่ดว้ย 
เพราะเจ้าหล่อนเป็นพวกอคติกับสถาบันมีช่ือ ราวกับคิดว่าเป็นของแสลง ต่อให้คิมเป็น
ลกูนอ้งที่ใหด้ียงัไง คณุเธอก็ไมม่ีวนัจะชอบหนา้ได ้

คอยดเูถิด เบื่อถึงขีดสดุขึน้มาเมื่อไร จะลาออกใหด้ ู
บางที...อาจจะกลบัมาขายขา้วมนัไก่อยา่งที่เฮียเคยท า 
บางที... 
คิมมองเห็นภาพรา้นขายข้าวมันไก่สองรา้นกลับมาเปิดขายอยู่ข้างกันอีกครัง้

หลงัจากปิดเงียบไปนาน  แตก็่เห็นไดไ้มน่าน ภาพนัน้ก็ดบัวบูไปพรอ้มกบัอนสุติ 

ความเหน็ดเหน่ือยซึง่รออยู ่ณ ปลายทาง กลอ่มใหค้ิมหลบัไปอยา่งง่ายดาย1 

 

การท่ีคิมได้กลับมายังรา้นข้าวมันไก่ซึ่งเป็นบ้านเกิด ท าให้คิมตระตระหนักถึงความ      
ทกุขย์ากจากการท างาน ท่ีครัง้หนึ่งคิมเคยพยายามในการเรียนและการสอบแขง่ขนัเพ่ือใหไ้ดง้านท่ี
มีเกียรตินีม้า รา้นข้าวมนัไก่ไดท้  าใหค้ิมเห็นถึงคณุค่าของสิ่งท่ีตนมีอยู่  เน่ืองจากเป็นมรดกท่ีไดร้บั
แตไ่ม่เห็นคณุคา่ แสดงแนวคิดมนษุยนิยมเรื่อง ความพึงพอใจในชีวิต  ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่า มนษุยท่ี์
อยากไดอ้ยากมีในสิ่งท่ีขาดเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตโดยไม่พึงพอใจในคุณค่าของสิ่งท่ีตนมีอยู่  
เป็นมนษุยท่ี์ตอ้งประสบกบัความทกุข ์

ในเรื่อง Good Morning Sunshine แสงฉายในยามเช้า ฉากและบรรยากาศของ
หอ้งพกัท่ีหรูหราของชายชราเป็นสิ่งท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ ทรพัยส์ินและความเจริญทางวตัถไุมอ่าจสรา้ง
ความสขุได ้ ดงัท่ีชายชรา ตวัละครในเรื่องร  ่ารวยจากการท าธุรกิจผิดกฎหมายมาทัง้ชีวิตเกิดความ
ตระหนกัรูส้จัธรรมชีวิตภายหลงัจากสงัเกตหอ้งพกัของตนเอง ว่าทรพัยส์มบตัิท่ีตนมีไม่อาจท าให้
ตนมีความสขุในชีวิตได ้ดงันี ้ 

 

                                                           

 1 วาสเุทพ  เกตเุพ็ชร.์ (2550). เรือ่งราวของขา้วมนัไก่. หนา้ 267-268 
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“วันหนึ่งเรื่องแปลกประหลาดก็เกิดขึน้ในขณะที่ฉันนั่งอยู่ในหอ้งโถงใหญ่พรอ้ม
บริวาร  เฟอรน์ิเจอรร์าคาแพงแสดงความหรูหราฟู่ ฟ่าออกมาอย่างไรค้วามหมาย  ฉันมอง
ออกไปยังอาณาจักร รูส้ึกเหมือนก าลังติดอยู่ในรังโอ่อ่าที่ตัวเองสรา้งขึน้  ในวินาทีนั้น          
ทกุอย่างที่นี่มนัคอ่ย ๆ เลือนหายจางเหมือนควนับหุรี่ที่ลอยออ้ยอิ่งในอากาศ  เหมือนวา่จู่ ๆ 
โต๊ะหินอ่อนราคาแพง  ทีวีจอยกัษ์  รถคนัโต  บา้นหลงัใหญ่  ทกุอย่างที่ฉนัเคยภาคภมูิใจได้
ระเหิดออกไปจากชีวิต  ฉนัมอง     ไมเ่ห็น หรอืถา้พดูใหถ้กูก็คือในวินาทีนัน้ไม่มีสิง่ใดมีคา่อีก
ตอ่ไป  บางอยา่งผิดแปลกแตกตา่งเกินจะอธิบายได ้

ฉนักมุมือตวัเองไวแ้นน่ ลบูแหวนเพชรเม็ดใหญ่บนนิว้กลาง ฉนัมีทกุอยา่งที่ตอ้งการ 
แต่ฉันไม่มีความสุข ไม่มีความสุขเลยสกันิด ท าไมน่ะหรือ  ไม่รู ้ฉันไม่รู ้และไม่รูว้่าควรท า
ยังไงจึงจะรู ้ ไม่ว่ามีเงินมากมายเท่าไหร่ แต่ท าไมทั้งหมดนี่ ความชั่วรา้ยอันแสนสาหัส
สากรรจค์วามมืดมิดที่หยั่งลกึอยู่ในใจตวัเอง เหมือนกบัว่ามันยงัไม่เคยออกมาโลดแลน่ ป่าว
รอ้งออกมาว่าทัง้หมดนี่ไมใ่ช่อย่างที่เห็น  ไม่มีสิง่ใดมีคณุคา่ ไมม่ีสิง่ใดไรค้่า มนัว่างเปลา่และ

ลอ่งลอยออกไปนอกอวกาศ1 

 

ฉากและบรรยากาศของห้องพักท่ีเต็มไปดว้ยสิ่งของมีราคา ท าให้ชายชราตระหนักถึง
ความร ่ารวยท่ีตนไดใ้ชค้วามพยายามทัง้ชีวิตเพ่ือใหไ้ดม้า แตห่อ้งพกัดงักล่าวกลบัม่อาจท าใหช้าย
ชรามีความสุขในชีวิต  แสดงให้เห็นว่าปัจเจกบุคคลพรอ้มท่ีจะกระท าผิดศีลธรรมเพ่ือแลกกับ
ทรพัยส์ินและความเจริญทางวตัถท่ีุสรา้งความสะดวกสบายทางกาย  แตข่ณะเดียวกนั ทรพัยส์ินท่ี
ไดม้าจากการกระท าผิดศีลธรรมก็ไม่อาจสรา้งความสุขใหก้ับมนุษยไ์ด ้ฉากและบรรยากาศของ
หอ้งพกัท่ีหรูหรามีความส าคญัท่ีน าไปสู่การแสดงแนวคิดมนษุยนิยมเรื่อง ทรพัยส์ินและความเจริญ
ทางวตัถ ุ เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่ ทรพัยส์ินและความเจริญทางวตัถเุป็นสิ่งท่ีท าใหม้นษุยก์ลา้กระท าผิด
ศีลธรรม  และในท่ีสดุ สิ่งเหลา่นัน้ก็ไมอ่าจท าใหม้นษุยมี์ความสขุไดอ้ยา่งแทจ้รงิ    

ในเรื่อง คนบ้าทีห่น้าประตู ฉากและบรรยากาศของหอ้งพกัของธเนศเป็นสถานท่ีท่ีธเนศ
ใชส้  ารวจจิตใจเพื่อรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง  น าเสนอแนวคดิมนษุยนิยมเรื่องการรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง 
ดงัท่ีธเนศมีอาการป่วยทางจิตจากความทกุข ์เพราะพยายามด าเนินชีวิตตามแนวคิดสมบรูณแ์บบ
เพ่ือใหค้นรอบขา้งช่ืนชมอยูเ่สมอ ความทกุขอ์ย่างไม่รูต้วัน าไปสูอ่าการทางจิต  โดยปรากฏเป็นชาย
แปลกหนา้ผมเกรียน ตวัตนในจิตใตส้  านึกท่ีพยายามบกุรุกเขา้ไปภายในหอ้งพกั  หอ้งพกัจึงนบัว่า
เป็นสถานท่ีส าคญัท่ีธเนศไดพ้ดูคยุในหอ้งกบัจิตใตส้  านกึของตน  ท าใหค้น้พบขอ้ผิดพลาดตา่ง ๆ ท่ี
เป็นสาเหตแุหง่ทกุข ์ดงันี ้

                                                           

 1 วรฐิติ  มโนสรอ้ย. (2555). Good Morning Sunshine แสงฉายในยามเชา้. หนา้ 110-111 
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หอ้งของธเนศเหมือนถูกปกคลุมดว้ยเถา้ภูเขาไฟ  เป็นสีเทาและด าหม่นทุกแห่ง    

แต่ก็มีรายละเอียดชดัเจนในตวัเองอย่างน่าประหลาด  เขามองหอ้งของตนในความมืดทัง้ที่
ไม่คิดว่าตนจะเห็นอย่างนีไ้ด้  มันสว่างอยู่แล้วอย่างที่ชายผมเกรียนบอก  แสงไฟจาก
ภายนอกอาจสวา่งมากไปดว้ยซ า้  กลายเป็นวา่เขาตอ้งหยีตาเมื่อมองไปที่รอยแยกผา้มา่นที่

ปลอ่ยใหล้  าแสงสลวัทวา่แรงกลา้นัน้ลอดเขา้มา1  

 

หอ้งพักเปรียบไดก้ับจิตใจของธเนศ  การท่ีธเนศยอมรบัใหต้วัตนในจิตใตส้  านึกเขา้มา   
ในหอ้ง  เปรียบเสมือนการเปิดใจเพ่ือจะท าความรูจ้ักกับตนเอง  การเห็นสิ่งต่าง ๆ ในหอ้ง แมว้่า
ห้องจะมืดมิด  เปรียบได้กับธเนศเห็นสาเหตุแห่งทุกข์ท่ีสั่ งสมอยู่ในจิตใจของธเนศท่ีไม่เคย
สงัเกตเห็นมาก่อน   ภายหลงัจากการท่ีธเนศเปิดใจพดูคยุกบัชายผมเกรียนถึงการกระท าของตนท่ี
น าไปสูค่วามทกุข ์ ธเนศไดรู้จ้กัและเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้รงิ และเริ่มเห็นความส าคญัของการรูจ้กั
และเขา้ใจตนเอง  ดงัท่ีธเนศไดส้งัเกตเห็นวิถีชีวิตของคนในสงัคมผ่านหอ้งพักของตนในยามเชา้ 
ดงันี ้  

  
ธเนศมองจนประตปิูดตามหลงั  จึงหนัมาดรูถราบนถนนที่เริม่แออดั บนทางเทา้เขา

เห็นรา่งเล็กจ๋ิวจนเห็นเป็นเพียงจุดสีด า บา้งหยุดนิ่งอยู่กับที่เพื่อรอรถประจ าทาง บา้งก าลงั
เคลื่อนสวนกันขวักไขว่ แลคลา้ยมดงานก าลงัวิ่งวุ่นสรา้งรงั  เพียงแต่สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
เหล่านีล้  าตวัตัง้  หลงัตรง  เดินสองขา  ก าลงัเรง่ฝีเทา้ควบพาหนะ  วิ่งกระหืดกระหอบตาม
กล่องเหลี่ยมติดลอ้สีสนัต่าง ๆ ไปตามเสน้ทางของตนอย่างรอ้นใจ  ใบหนา้บิดเบีย้วทัง้ที่       
ใสเ่สือ้ผา้สวมรองเทา้ราคาแพงและมีหนา้ที่การงานท่ีดี 

เขาหวังว่าสักวันหน่ึงคนเหล่าน้ันจะรู้เหตุผลที่ตัวเองท าเช่นน้ัน และไม่ลืม

มองเห็นเพื่อนมนุษยค์นอื่นที่อยูข่้างกันในสายตาบ้าง2  

 

ภายหลังจากท่ีธเนศมองออกจากห้องพัก  ธเนศตระหนักถึงวิถีการด าเนินชีวิตของ          
คนเมืองท่ีรีบเรง่  แสดงถึงการตระหนกัในความส าคญัของการรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง ว่าจะน าไปสู่
การเลือกแนวทางด าเนินชีวิตท่ีตนต้องการอย่างแท้จริง  ฉากและบรรยากาศของห้องพักมี
ความส าคญัท่ีน าไปสู่การแสดงแนวคิดมนษุยนิยมเรื่องการรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง เพ่ือแสดงใหเ้ห็น

                                                           

 1 ติกขปัญญ ์ มณีนุม่. (2561). คนบา้ทีห่นา้ประตู. หนา้ 87 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 129 
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ว่า การท่ีมนุษยจ์ะสามารถด าเนินชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข มนุษยจ์  าเป็นท่ีจะตอ้งรูจ้กัและเขา้ใจ
ตนเองก่อนเป็นอนัดบัแรก  

ในเรื่อง ตุ๊กตาไล่ฝน ฉากและบรรยากาศของบ่อปนูหลงับา้นเป็นสถานท่ีทิง้ความทุกข์
และความหวาดกลัว  น าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมเรื่อง สถาบันทางสังคมกับมนุษย ์อันไดแ้ก่ 
สถาบนัครอบครวั  บอ่ปนูเป็นสถานท่ีเฉพาะปัจเจกบคุคลส าหรบัทิง้ความทกุขใ์นจิตใจของ “ไหม”  
เดก็หญิงท่ีพิการขาซา้ยดว้ยโรคโปลิโอ  ไหมนอ้ยเนือ้ต  ่าใจท่ีไม่เป็นท่ีตอ้งการของคนในสงัคมเพราะ
ความพิการ  และยงัรูส้ึกไม่เป็นท่ีตอ้งการของครอบครวัอีกดว้ย  บ่อปนูหลงับา้นจึงเป็นสถานท่ีท่ี
ไหมทิง้ความทกุขท่ี์เกิดจากครอบครวัเป็นสาเหต ุ  สิ่งท่ีไหมทิง้ลงในบอ่ปนู อนัไดแ้ก่ ปืน ท่ีแม่ใชใ้น
ครัง้ท่ีทะเลาะกับพ่อ  ศพของนอ้ง  เด็กหญิงท่ีท าใหไ้หมไม่อาจลืมความเศรา้ และศพของแม่ ผู้
ทอดทิง้ไหมกบันอ้งไป ดงันี ้ 
 

ชะโงกมองลงไปยงับ่อซึ่งลกึและมืด...รูส้ึกกลวัชอบกล ก่อนจะยื่นมือออกไป แลว้
ปลอ่ยกระบอกปืนสดี าดิ่งลงสูค่วามลกึและมืด 

ทนัทีที่ปืนหลดุมือ ฉนัรูส้กึโปรง่เบา ราวกบัไดท้ิง้หินหนกัที่แบกบา่มานานหลายปีลง 
ตุบ้... 

ปืนตกถึงน า้ เสยีงกระทบดงักอ้งเสีย้ววินาทีก่อนเลอืนหายไป...1 

 
ฉนับอกลาแกว้เป็นครัง้สดุทา้ย 
“อย่ารอ้งไหเ้ลยนะคนดี”  บอกพลางแกผ้า้ดา้ยดิบออกจากคอนอ้ง แลว้ปัดผมซึ่ง

ปรกหนา้แกว้ออก ลบูเบา ๆ  “เดี๋ยวแมก็่กลบัมาแลว้”  จบูลงตรงหนา้ผากและเปลอืกตาอยา่ง
ออ่นโยน 

เอียงหนา้เล็กน้อยเมื่อยื่นแขนซึ่งประคองแก้วออกไปกลางปากบ่อ ดังว่าก้นบ่อ
พรอ้มจะกระชากรา่งนอ้งลงไปทกุเมื่อ...ฉนัยัง้ตวัไว ้

หลบัตาลงชา้ ๆ เอียงแขนใหล้าดต ่าไปขา้งหนา้  เมื่อเหยียดฝ่ามือทัง้สองสดุปลาย

นิว้  รา่งของแกว้ก็พลกิมว้นลงบอ่ทนัที...จมดิ่งสูค่วามมืดมิดและลกึ2 

ฉนัโนม้ตวัละกอดแมเ่ป็นครัง้สดุทา้ย 
แม่ในออ้มกอดยังคงท าใหฉ้ันรูส้ึกอบอุ่น ถึงแมร้่างของแม่จะเย็นชืดราวกับกอ้น

น า้แข็งก็ตาม 

                                                           

 1 ศกัดา  สาแกว้. (2551). ตุ๊กตาไล่ฝน. หนา้ 101 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 166-167 
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“ไหมหลงรกัความรูส้กึตอนกอดแม่ มนัอบอุน่และปลอดภยั แต่ตอนที่แม่ทิง้ไหมไป  
ไหมไดแ้ก่กอดตวัเองอย่างปวดรา้ว”  ฉนัพดูอย่างพยายามบงัคบัตวัเองไม่ใหร้อ้งไห ้กดัปาก
ขบฟันพูด  “แต่แม่คะ ไหมขอโทษ บางครัง้ไหมรูส้ึกว่าไหมบังคับตัวเองไม่ได้เลย  ไหม          
ไมอ่ยากใหแ้มท่ิง้ไหมไปอีก”  ฉนัพยายามที่จะไมร่อ้งไหแ้ลว้ แตท่กุอยา่งก็พงั 

ความอดทนอดกลัน้คือความทรมานดี ๆ น่ีเอง  ฉนัจ าเป็นตอ้งระบายความทรมาน
ออกมา...ก่อนที่มนัจะบีบคอฉนัใหต้าย 

ฉนักะพรบิตาถ่ี ๆ ไลน่ า้ตา พลนัหยดน า้ตาก็รดลงที่ศพแม.่..แมท่ี่ฉนัรกั 
“ไหมรกัแมน่ะคะ”  พดูพรอ้มคลายวงแขนจากแม่ กา้วถอยหลงั ยกปลายเทา้แมข่ึน้

สงู พลนัรา่งของแม่ร่วงดิ่งลงสู่กน้บ่อ  เสียงร่างแม่กระทบรา่งแกว้ดังก้องบ่อ ก่อนจะเลือน

หายไปราวกบัไมม่ีอะไรเกิดขึน้1 

 
สิ่งท่ีไหมทิง้ลงในบ่อปนูเหล่านีส้ะทอ้นใหเ้ห็นผลจากการล่มสลายของสถาบนัครอบครวั  

จิตใจของไหมตอ้งประสบกบัความทกุขอ์นัเกิดจากการล่มสลายของสถาบนัครอบครวั น าไปสู่การ
พยายามท่ีจะหลุดพ้นจากความทุกขข์องตนดว้ยการกระท าท่ีโหดรา้ยต่อสมาชิกในครอบครัว      
เพ่ือเนน้ย า้ใหเ้ห็นว่าสถาบนัครอบครวัมีบทบาทส าคญัยิ่งในการพฒันาทางดา้นรา่งกายและจิตใจ
ของมนษุยต์ามแนวคิดมนษุยนิยม  การล่มสลายของสถาบนัครอบครวัน าไปสู่ปัญหาความรุนแรง
อ่ืน ๆ ในสงัคม    

ในเรื่อง ใต้ฟ้าเดียวกัน คุกเป็นสถานท่ีส าหรับชดใช้การกระท าท่ีผิด ท่ีน าเสนอการ
มองเห็นสัจธรรมของชีวิต เรื่อง การกระท าของมนุษย์  คุกเป็นสถานท่ีท่ีตวัละคร “แสน” มือปืน
รบัจา้งถูกคุมขังเพียงล าพังเพราะเป็นแพะรบับาปในคดีฆาตกรรมภรรยา  แม้แสนจะไม่ไดฆ้่า
ภรรยาและตอ้งชดใชค้วามผิดท่ีไม่ไดก้ระท า แตค่กุมีความส าคญัตอ่การส านึกความผิดของแสนท่ี
รบัจา้งฆา่คนมาทัง้ชีวิต  ซึ่งแสนรอดพน้จากการถกูจบักมุมาโดยตลอด การถกูคมุขงัท าใหแ้สนตอ้ง
ประสบกบัฝันรา้ย ดงันี ้

 
เสยีงร  ่ารอ้งและภาพฝันโหดรา้ยยงัคงตามมากระหน ่าไม่หยดุหย่อน  เสยีงร้องเรยีก      

ขอความช่วยเหลอืของผมประสานกบัเสียงหวัเราะปนร ่าไหข้องคนคั่งแคน้  ไมม่ีทางหนี และ
ไมม่ีใครช่วย เหมือนที่ผมก็ไมเ่คยเปิดโอกาสใหใ้ครหนีเช่นกนั 

วันคืนผ่านไปด้วยความเจ็บช า้  และโหดร้าย 

ไม่กล้าหลับ เพราะจะฝันแต่ภาพเดิม ๆ2  

                                                           

 1 ศกัดา  สาแกว้. (2551). ตุ๊กตาไล่ฝน. หนา้ 168 
 2 ณฐันี  ตามไท. (2553). ใตฟ้า้เดยีวกนั. หนา้ 125 
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แมแ้สนจะรอดพน้จากการกระท าความผิดมาทัง้ชีวิต  แตใ่นท่ีสดุแสนตอ้งติดคกุในฐานะ    
แพะรบับาป  ฝันรา้ยท่ีเกิดจากความผิดท่ีเคยก่อท าให้ตัวละครเผชิญกับความทุกขใ์นระหว่าง      
ถูกคมุขงั  ฉากและบรรยากาศของคกุซึ่งเป็นสถานท่ีลงโทษแสนผูก้ระท าผิด  ช่วยเนน้ย า้แนวคิด
มนษุยนิยมเรื่อง การมองเห็นสจัธรรมของชีวิต เรื่อง การกระท าของมนษุยว์่า มนษุยย์่อมตอ้งไดร้บั
ผลจากการกระท าของตนเสมอ  

4.2.2 ฉากและบรรยากาศทางสังคม 
ฉากและบรรยากาศทางสังคมเป็นฉากท่ีตัวละครด าเนินชีวิตอยู่ภายใตข้้อปฏิบัต ิ

ความคิด ความเช่ือ ท่ีสมาชิกในสงัคมมีรว่มกนั  ปรากฏวิธีการน าเสนอแนวคิดมนษุยนิยมจากการ
สรา้งฉากและบรรยากาศทางสงัคมในนวนิยาย 6 เรื่อง ไดแ้ก่เรื่อง คืนฝันวันต่อสู้  ล าน าหกพภิพ  
ราตร ี คาฟาริสตาร ์ ร้อยเร่ืองเล่าขานต านานนิทานไม่รู้จบ และ ยุคสมัยแห่งความสิน้หวัง  
ดงันี ้

ในเรื่อง คืนฝันวันต่อสู้ ปรากฏฉากและบรรยากาศของก าแพงประวตัิศาสตร ์สถานท่ี
ร  าลึกการตอ่สูเ้พ่ือด ารงความดีงามในสงัคมซึ่งเป็นฉากท่ีมีอยู่จริง มาน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยม
เรื่อง การตอ่สูเ้พ่ือความดีงามในสงัคม  ก าแพงประวตัิศาสตรนี์เ้ป็นพืน้ท่ีของมหาวิทยาลยั สรา้งขึน้
โดยนกัศกึษาในมหาวิทยาลยัส าหรบัร  าลึกเหตกุารณท์างประวตัิศาสตร ์ในครัง้ท่ีนกัศกึษารว่มตอ่สู้
เพ่ือเรียกรอ้งประชาธิปไตยจากรฐับาล  มีความส าคญัต่อ “พีร์” ตวัละครเอก เน่ืองจากพีรไ์ดรู้ว้่า
เหตุการณ์ท่ีปรากฏในความฝันมาโดยตลอดนั้นเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงในประวัติศาสตร ์         
ในฉากดังกล่าว พีร ์กับกอล์ฟเพ่ือนร่วมสถาบันได้สนทนาเก่ียวกับความเป็นมาของก าแพง
ประวัติศาสตรท่ี์เคยปรากฏในความผันของพีร ์ ท าให้พีรเ์ข้าใจความเป็นมาเก่ียวกับความฝัน
ประหลาดของตนมากขึน้ ดงันี ้
 

ลานค่อนขา้งโลง่ ๆ มีตน้ไม ้ศาลาเลก็ ๆ หลงัหนึง่ และมีงานประติมากรรมหนา้ตา
ขงึขงัตัง้อยู่  ลกัษณะเป็นก าแพงขนาดเล็ก ๆ หลงัหนึง่ และมีงานประติมากรรมหนา้ตาขึงขงั
ตัง้อยู ่ ลกัษณะเป็นก าแพงขนาดเลก็ ๆ แกะสลกันนูสงูเป็นรูปผูค้นก าลงัยืนชมุนมุกนั หนา้ตา
ขงึขงัจริงจงั  อีกชิน้งานที่ตัง้อยู่ไม่ห่างกนัเป็นแท่งหินขนาดใหญ่ สลกัอกัษรตวัโตว่า วีรชน 6 
ตลุา  สว่นฐานสลกัรายช่ือของวีรชนไวโ้ดยรอบ 

แตร่ายละเอียดอื่น ๆ นัน้พีรไ์มรู่ ้ ไม่เคยหยดุอา่นปา้ยทองเหลอืงเล็ก ๆ ท่ีตัง้อธิบาย
นั่นอยูเ่ลยสกัครัง้ 

“จะจดักนัตรงนีแ้หละ” 
“อือ...ก าแพงประวตัิศาสตร”์ 
“ก็ช่ือไง เขาเรยีกตรงนีว้า่ก าแพงประวตัิศาสตร”์ 
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“ประวตัิศาสตรอ์ะไรวะ”... 
...ก็ประวตัิศาสตรเ์ดือนตลุาไง 6 ตลุา...” 
“เออ นี่ขา้พอรู ้ท่ีท าเป็นหนงัใช่ป่ะ” 
“นั่นมนั 14 ตลุา...”… 
... “แลว้ตกลงมนัตา่งกนัยงัไง นกัศกึษาก็ลกุขึน้มาขบัไลเ่ผด็จการเหมือนกนัใช่มัย้” 
“นั่นก็ใช่...” 
“กอลฟ์ท าหนา้ครุน่คิดวา่จะอธิบายอยา่งไรใหช้ดัเจนที่สดุดว้ยประโยคเพียงสัน้ ๆ  
“เพียงแตว่า่... 14 ตลุา นกัศกึษาชนะ แต ่6 ตลุา พวกเรา แพ้...” 
“แพ.้..”  
เขาทวนค าเบา ๆ  วูบหนึ่งที่ความรูส้ึกคับแคน้โศกเศรา้บางอย่างวาบผ่านเขา้มา    

ในใจ 
เป็นวบูเดียวกบัท่ีพีรเ์ห็นภาพบางอยา่ง ท่ีไมน่า่จะเห็น 
นกัศึกษาสาวคนหนึ่งถูกฉุดกระชากไปต่อหนา้ต่อตาโดยชายฉกรรจส์องคนที่ยิม้

และระเบิดหัวเราะออกมาอย่างโหดเหีย้ม  ไม่มีใครนึกเขา้มาช่วยเธอ ท าแต่เพียงยืนมอง    
บา้งก็ตะโกนสนบัสนนุอยา่งสะใจ 

เด็กหนุ่มอีกคนที่เห็นเหตกุารณพ์ยายามวิ่งเขา้ไปช่วยเพื่อน แต่ถกูผูช้ายอีกสามสี่

คนวิ่งเขา้มาหาพรอ้มไมก้ระบองในมือ ก่อนรุมทบุตีไมย่ัง้ดว้ยสหีนา้สาใจ1 

 
ก าแพงประวตัิศาสตรเ์ป็นสถานท่ีท่ีท าใหพี้รไ์ดร้บัรูถ้ึงการเสียสละของบรรพบุรุษท่ีร่วม

ต่อสูเ้พ่ือเรียกรอ้งประชาธิปไตยจากรฐับาลในอดีต  นอกจากนี ้สถานท่ีดงักล่าวยังท าใหพี้รเ์กิด
ภาพในภวังค์ เห็นภาพของเหตุการณ์ท่ีในประวัติศาสตร ์ ท าให้พีรรู์ว้่าความฝันของตนเป็น
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงในอดีต น าไปสู่การสนใจศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับเหตุการณ์นัน้และเกิดเป็น
อุดมการณท่ี์จะร่วมต่อสูเ้พ่ือด ารงความดีงามในสงัคมต่อไปในอนาคต  ฉากและบรรยากาศของ
ก าแพงประวัติศาสตรจ์ึงช่วยน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมเรื่อง การต่อสูเ้พ่ือความดีงามในสังคม  
เพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่ามนษุยใ์นทกุยคุทกุสมยัลว้นมีอดุมการณท่ี์จะรว่มเสียสละเพ่ือด ารงความดีงาม
ใหอ้ยูคู่ส่งัคมตอ่ไป  อนัเป็นคณุคา่ความเป็นมนษุยใ์นฐานะพลเมืองของสงัคม 

ในเรื่อง ล าน าหกพิภพ  ปรากฏฉากและบรรยากาศของสวรรค ์ท่ีแสดงถึงระบอบการ
ปกครองท่ีครอบง าโลก  มีการน าสวรรค ์ซึ่งเป็นต านานทางศาสนามาตีความใหม่เพ่ือน าเสนอ
แนวคิดมนุษยนิยมเรื่อง สถาบนัทางสังคมกับมนุษย์ในดา้นสถาบนัการเมือง  โดยแสดงสถาบนั
การเมืองท่ีชนชัน้ปกครองควบคมุกดข่ีและครอบง าชนชัน้ท่ีถูกปกครองเพ่ือประโยชนส์่วนตน โดย

                                                           

 1 อรุณวนา  สนิกะวาที. (2549). คนืฝันวนัต่อสู.้ หนา้ 29-31 
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วิธีการท่ีผูถู้กปกครองไม่ขัดแยง้หรือสงสัย ซึ่งสามารถสรา้งความมั่นคงใหก้ับชนชัน้ปกครองได้  
ระบบบญุเป็นระบบท่ีสรา้งขึน้เพ่ือใหม้นษุยเ์ซ่นสรวงเทพเจา้ดว้ยความเตม็ใจ  นอกจากนี ้กฎความ
ดียงัเป็นสิ่งท่ีใชเ้พ่ือใหเ้ทพปกครองมนษุยโ์ดยสนัตวิิธี  อีกทัง้เทพเจา้สามารถมีความชอบธรรมท่ีจะ
ปราบผูล้ะเมิดกฎโดยปราศจากขอ้ครหาได ้ โดยมีสวรรคเ์ป็นผูค้วบคมุกลไกธรรมชาต ิ“วฏัสงสาร” 
ท่ีจะคดัเลือกจิตท่ีดีมีคณุภาพมาเป็นพวกของชาวสวรรค ์ และใหจ้ิตท่ีไม่มีคณุภาพและตอ่ตา้นเทพ
ลงไปเกิดยงันรก  นรกจงึเป็นเผา่พนัธุท่ี์ชาวสวรรคเ์อาเปรียบ และท าใหส้ญูสิน้ความสามารถในการ
พฒันา  น าไปสูส่งครามระหวา่งนรกกบัสวรรคใ์นท่ีสดุ  ดงัแผนการปกครองของสวรรค ์ดงันี ้
 

ภพภมูิในโลกซึ่งเคยมีหนึ่งเดียวจึงถกูแบ่งเป็น 6 ภพครัง้แรก  ในแผนวรุณ 2 ไดแ้ก่ 
ฉกามาพจรภมูิหรอืสวรรค ์ มนสุสภมูิ  นรกภมูิ  เปตวิสยัภมูิ  ดิรจัฉานภมูิ  และอสรุกายภมูิ   

สิ่งมีชีวิตในแต่ละภูมิแม้จะแตกต่างกันแต่ต่างเคยมีสภาพเป็นมนุษย์มาก่อน       
สรรพนามเวลาใชเ้รยีกรวม ๆ บางทีจึงยงัใชว้า่ “คน” อยู ่ 

ดว้ยการจัดระบบเช่นนี ้พวกเทพสามารถแสดงใหม้นษุยเ์ห็นไดจ้ริงว่าการท าบุญ
และบาปนัน้มีผลตอบแทนแนน่อน  ทัง้ยงัสามารถพามนษุยบ์างคนที่สงสยัไปดสูถานท่ีจรงิให้
เห็นเป็นรูปธรรมได ้

และเมื่อระบบนีด้  าเนินไปนานเขา้ก็คลา้ยว่าระเบียบทัง้ปวงของสากลพิภพไดถู้ก
ก าหนดใหม้ีศูนยก์ลางอยู่  ณ ดาวดึงสเ์ป็นที่เรียบรอ้ยแลว้  หากดาวดึงสถ์ูกท าลาย โลก
จะตอ้งประสบกบัหายนะจากความไรร้ะเบียบตามไปดว้ย  ดงันัน้เมื่อมีอริอย่างพวกอสรูมา
รุกราน แมแ่ตพ่ระเจา้สงูสดุก็ตอ้งอวตารมาปกปอ้งดาวดงึสด์ว้ยตนเอง 

การกุมอ านาจควบคุมวฏัสงสารอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ท าใหแ้ผนวรุณ 2 นีดู้จะ
เป็นแผนการปกครองที่มั่นคง มีเสถียรภาพสงูสดุอยา่งไมเ่คยปรากฏมาก่อนในประวตัิศาสตร ์ 

และอารยธรรมโลกก็ไดข้ึน้ถึงจดุสงูสดุในสมยัของพระอินทรส์มประสงค์1 
  
ผู้ปกครองของสวรรค์มุ่งแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ถูกปกครอง โดยท าให้ฝ่ายถูก

ปกครองถูกครอบง าอย่างไม่รูต้น  แสดงแนวคิดมนุษยนิยมเรื่องสถาบันทางสังคมกับมนุษย ์          
ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่สถาบนัการเมืองท่ีมุ่งประโยชนแ์ตไ่ม่มอบอิสรภาพและความเท่าเทียมใหก้บัคนท่ี
อยู่ใตก้ารปกครองเป็นสถาบันการเมืองท่ีไม่อาจสรา้งความสุขสงบให้กับสังคมได ้ ช่วยเนน้ย า้
แนวคิดมนุษยนิยมท่ีกล่าวถึงสถาบันการเมืองกับมนุษย ์ ซึ่งให้ความส าคัญกับการปกครองท่ี

                                                           

 1 พงศศ์รณ ์ ภมูิวฒัน.์ (2551). ล าน าหกพภิพ. หนา้ 44 
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ค านึงถึงความสงบสุขท่ีเกิดจากอิสรภาพ โดยปราศจากการแสวงหาผลประโยชน์ของสถาบัน
การเมือง   

ในเรื่อง ราตรี ฉากและบรรยากาศของสังคมชนบทอีสานไดส้ะทอ้นสงัคมท่ีไม่ยอมรบั
ความแตกตา่งของมนษุย ์โดยจ าลองสภาพสงัคมท่ีมีอยูจ่รงิ น าเสนอแนวคดิมนษุยนิยมเรื่อง ความ
เท่าเทียมกันของมนุษยใ์นสังคม  สังคมชนบทท่ีมีอยู่จริงน าไปสู่การสรา้งความคิดความเช่ือท่ี
เสมือนจริงของคนในสงัคมท่ีมีต่อตวัละคร “ราตรี” ท่ีด  าเนินชีวิตอยู่ดว้ยความรูส้ึกแปลกแยกจาก
คนในสังคม  เน่ืองจากความแตกต่างดา้นรูปลักษณ์ เพราะราตรีเป็นลูกครึ่งแอฟริกัน -ไทย ท่ีมี
รูปรา่งแตกตา่งไปจากคนในพืน้ท่ี  ดงัท่ีราตรีถกูสมเกียรติและกลุ่มเพ่ือนนกัเรียนรว่มชัน้กลั่นแกลง้
โดยกล่าวหาว่าราตรีขโมยกระเป๋าสตางคข์องสมเกียรติไป ราตรีจึงถูกตดัสินว่าเป็นคนไม่ดีอย่าง
ง่ายดายทัง้ท่ีไมไ่ดก้ระท าผิด ดงันี ้
 

“ไม่รู้จะร้องเพลงชาติไปท าไม ว่าไหม คนไทยก็ไม่ใช่” 
“ถา้ไม่ใช่คนไทยแล้วเป็นคนประเทศอะไรล่ะ” 
“นิโกร” 
ฉนัพยายามอดทนต่อเสียงนิทาจากเด็กแถวขา้ง ๆ ถึงจะอยู่คนละหอ้งกนั แต่เรือ่ง

เมื่อวานกรจายรูเ้รว็นกั  เรือ่งผิวด า ท่ีด ามากจนใครตอ่ใครเรยีกวา่นิโกรนัน้ ฉนัเคยชินและคุน้
หแูลว้ ฉันยอมรบัไดเ้พราะฉันเป็นอย่างนั้น แต่ที่ยอมรบัไม่ไดค้ือการเป็นขโมย  ฉันไม่ไดท้  า 
ฉนัไมไ่ดท้ าจรงิ ๆ --แตไ่มไ่ดอ้ธิบายหรอืโตต้อบออกไป รูส้กึเหน่ือย... 

...“ขีข้โมยตวัด า”  เสยีงสมเกียรดงัจากดา้นหลงั 
ฉนัเงียบและกินขา้วตอ่ไป พยายามเอาหทูวนลมปากของเด็กอว้นเกเร -- สมเกียรติ

และเพื่อนอีกสองคนจึงเดินออ้มมาดา้นหนา้ 
“ลูกนิโกรขีข้โมย”  น ้าเสียงยยีวนหาเร่ือง... 
...“เฮ้ยดูสิ คนตัวด าโกรธแล้ว”  สมเกียรติว่า ชีห้น้าหัวเราะ 
“ระวังนะเกียรติ  มันจะชกหน้าเอา”  กองพลบอก 

“ดูสิเหลือกตาด้วย คนอะไร”  วิชาพูดไปหัวเราะไป  “เห็นแต่ลูกกะตา”1 
 

ความแตกตา่งดา้นรูปลกัษณข์องราตรี ท าใหร้าตรีถูกมองในแง่ร ้ายและถูกสมเกียรติกับ
เพ่ือนกลั่นแกล้งอยู่เสมอ  แสดงให้เห็นว่า การท่ีสมาชิกในสังคมชนบทอีสานในเรื่องไม่ได้ถูก
ปลกูฝังเรื่องความเท่าเทียมกนัของมนษุยใ์นสงัคม  ท าใหม้นษุยไ์ม่เห็นคณุคา่ความเป็นมนษุยข์อง
ผูอ่ื้น  ฉากสงัคมชนบทอีสานจึงเป็นสงัคมท่ีไม่ยอมรบัความแตกตา่งระหว่างมนษุย ์ท่ีน าไปสู่ความ

                                                           

 
1
 ศกัดา สาแกว้. (2552). ราตร.ี หนา้ 34-36 
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ไม่เท่าเทียมกนั ท าใหต้วัละครตอ้งด าเนินชีวิตอยู่ดว้ยความทกุข ์ เพ่ือเนน้ย า้แนวคิดเรื่องความเท่า
เทียมกันของมนุษยใ์นสังคม ท่ีสมาชิกในสังคมจะด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกันจากการ
ค านึงถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษยข์องกันและกัน โดยปราศจากการตัดสินผู้อ่ืนจาก
ภาพลกัษณภ์ายนอก อนัจะเป็นแนวทางสรา้งสนัตสิขุในสงัคมได ้ 

ในเรื่อง คาฟาริสตาร ์ฉากและบรรยากาศของอาณาจักรธาลัสซิเรียแสดงให้เห็นถึง
ขอ้ก าหนดท่ีน าไปสู่การตดัสินใจของมนุษย ์ น าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมเรื่อง การรูจ้กัและเขา้ใจ
ตนเอง  โดยธาลัสซิเรียเป็นดินแดนในจินตนาการท่ีอยู่ใจกลางมหาสมุทร  ชนชั้นปกครองของ
อาณาจักรก าหนดการอภิเษกสมรสระระหว่างเจา้ชายรชัทายาทกับหญิงชนชัน้สูงท่ีมีดวงชะตา
เหมาะสมกับการเป็นราชินี ส่งผลใหต้วัละคร “คาฟา” ท่ีถือก าเนิดเป็นชนชัน้สูงแต่พลดัไปเติบโต
ตา่งแดนในฐานะของเดก็ก าพรา้ไดเ้ดนิทางกลบัไปยงัอาณาจกัรในฐานะพระคูห่มัน้  กฎเกณฑท่ี์ชน
ชัน้ปกครองก าหนดใหต้วัละครเอกตอ้งอภิเษกสมรสกบัเจา้ชายรชัทายาทแมท้ัง้สองจะไมไ่ดมี้ความ
รกัต่อกัน  ท าใหต้วัละครเอกเกิดความไม่มั่นใจในการแต่งงานตามความเหมาะสม และการเป็น
ราชินีของอาณาจกัร ดงันี ้
 

ครัง้แรกที่ไดพ้บเจา้ชาย คาฟาตะลึงลานราวกับเด็กนอ้ยที่ไดร้บัของขวญัชิน้ใหม ่
และพบว่ามนัช่างสวยเหลือเกิน  แต่เมื่อเวลาผ่านไป เธอเพิ่งเขา้ใจบดันีว้่า เธอต่างหากที่
เหมือนกับสิ่งของซ่ึงมีคนจับใส่กล่องยัดใส่พระหัตถข์องเจ้าชาย  เธอเองก็ไม่รู้และ
อาจจะไม่มีวันรู้ด้วยว่าพระองคท์รงคิดอย่างไร  พระองคอ์าจจะโปรดของขวัญชิน้นี้  
หรืออาจจะนึกสงสาร หรืออาจจะรังเกียจอยากให้มีคนเอาไปทิ้งไกล ๆ เธอคิดจน
ปวดหัว  การแต่งงานไม่ว่าจะอยู่ในชนชั้นไหนก็ควรอยู่บนพื้นฐานของความรักมิใช่

หรือ เจ้าชายและเธอจะรักกันได้ไหมนะ1 

 
การแต่งงานท่ียึดถือความเหมาะสมเป็นสิ่งส าคญัสูงสุดของชนชัน้ปกครอง ท าใหค้าฟา

ไดไ้ตรต่รองถึงศกัยภาพและความปรารถนาของตนเอง ระหว่างการอภิเษกสมรสกบัเจา้ชายท่ีไมไ่ด้
รกัและขึน้เป็นราชินีของอาณาจกัร อนัเป็นความใฝ่ฝันของหญิงสาวทัง้หลาย กับการกลบัไปเป็น
หญิงสามญัชนท่ีไม่มีใครรูจ้กัเช่นเดิม  ซึ่งในทา้ยท่ีสดุแลว้ คาฟาตดัสินใจท่ีจะไม่อภิเษกสมรสและ  
มีความสขุกบัการด าเนินชีวิตจากการรูจ้กัและเขา้ใจตนเองถึงแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีจะท าใหต้น
มีความสุข  นบัว่าอาณาจกัรธาลสัซิเรียไม่ไดน้  าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมเรื่องการรูจ้ักและเขา้ใจ

                                                           

 1 สริณฐั  ธรรมธราชยั. (2552). คาฟารสิตาร.์ หนา้ 105 
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ตนเองโดยตรง  แต่มีความส าคัญท่ีน าไปสู่การแสดงพฤติกรรมของตัวละครท่ีน าเสนอแนวคิด
ดงักลา่ว 

ในเรื่อง ร้อยเร่ืองเล่าขานต านานนิทานไม่รู้จบ ปรากฏฉากและบรรยากาศของรถไฟ
ไรก้าลเวลา ยานพาหนะท่ีช่วยใหม้นุษยเ์ดินทางกลบัไปแกไ้ขอดีต  ท่ีน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยม
เรื่อง การใหค้วามส าคญักบัปัจจบุนั  ดงัท่ีรถไฟไรก้าลเวลา ยานพาหนะในจินตนาการสามารถพาผู้
มีความทุกขใ์นอดีตกลบัไปแกไ้ขอดีตของตนไดบ้่อยครัง้เท่าท่ีตอ้งการ “อซารสั” เป็นเด็กสาวท่ีได้
ร่วมเดินทางไปกับรถไฟไรก้าลเวลา และติดตามผูโ้ดยสารไปยังอดีตของเขาเหล่านัน้  ซึ่งพบว่า
ผูโ้ดยสารทุกคนต่างไม่เคยพึงพอใจกับผลลัพธท่ี์ไดภ้ายหลังการแก้ไขอดีต และวนเวียนกลับไป
แก้ไขอดีตซ า้แลว้ซ า้เล่าดว้ยรถไฟไรก้าลเวลา  ดงับทเพลงท่ี  อซารสัไดย้ินเม่ือก้าวขึน้สู่รถไฟไร้
กาลเวลา  ดงันี ้

 
เจา้อยูแ่หง่หนไหน เจา้จะไปยงัที่ใด 
ในเม่ือหัวใจภายในไม่อาจตื่น 
ในเม่ือไม่อาจหลุดพ้นทุกวันคืน 

ข้าจะหยบิยืน่เส้นทางผ่านกาลให้ไป...1 

 
การท่ีรถไฟไรก้าลเวลาช่วยเหลือมนุษยท่ี์ยังไม่หลุดพ้นจากความทุกขท่ี์เกิดขึน้ในอดีต  

นบัว่ารถไฟไรก้าลเวลามีความส าคญัต่อการน าเสนอแนวคิดเรื่อง การใหค้วามส าคญักับปัจจบุนั  
เน่ืองจากท าให ้“อซารสั” ตระหนักว่า การท่ีมนุษยย์ึดติดอยู่กับความทุกขใ์นอดีตเป็นเหตุใหไ้ม่
สามารถพบกบัความสขุในปัจจบุนัได ้ ผูโ้ดยสารทัง้หมดตา่งตอ้งวนเวียนกลบัขึน้มาบนรถไฟเพ่ือไป
แกไ้ขเหตกุารณใ์นอดีตอย่างไม่จบสิน้ เพราะไม่เคยพึงพอใจกับผลท่ีไดเ้ลยสกัครัง้  เกิดจากการท่ี
ผูโ้ดยสารเหล่านัน้ไม่เคยน าความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียนส าหรบัด าเนินชีวิตในปัจจุบนั  
ความทกุขข์องผูโ้ดยสารท่ีอยูบ่นรถไฟจงึเป็นสิ่งท่ีช่วยเนน้ย า้ถึงความส าคญัของแนวคดิมนษุยนิยม
ท่ีใหค้วามส าคญักบัปัจจบุนั และใชเ้วลาในปัจจบุนัใหเ้กิดประโยชน ์ 

ในเรื่อง ยุคสมัยแห่งความสิ้นหวัง ปรากฏฉากและบรรยากาศของเมืองนิวแองโกล 
เมืองในจินตนาการท่ีก าหนดคุณค่าของมนุษยจากฐานะทางการเงิน   ซึ่งน าเสนอแนวคิด         
มนุษยนิยมเรื่อง ความเท่าเทียมกันของมนุษยใ์นสังคม  โดยมีการแบ่งสมาชิกในสังคมออกเป็น    
ชนชัน้บนและชนชัน้ลา่งตามฐานะของคน ดงันี ้  
 
                                                           

 1 อภิญญา  จงสขุกิจพานิช. (2555). รอ้ยเรือ่งเล่าขานต านานนทิานไม่รูจ้บ. หนา้ 53 
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เมืองที่โจเอลอาศยัอยูเ่ป็นสถานท่ีหนึง่ในทวีปอเมรกิาซึง่ถกูตัง้ช่ือวา่ ‘นิวแองโกล’  
และหากใหโ้จเอลเป็นผูเ้ล่า  เขาคงจะบอกว่า เมืองนีถู้กแบ่งเป็นเขตล่างและเขต

บน… 
...ยามสาวเทา้เดินไปตามทอ้งถนน  คณุจะเห็นว่าไม่มีเสน้กัน้ถนนใดขีดแบ่งแดน

ระหว่างบนกบัล่าง แต่หากมองดว้ยสายตาที่เห็นสิ่งนามธรรม  คุณจะเห็นไดช้ัดเจน  เมือง

แหง่นีโ้ดนฉีกกระชากเป็นสองภพและตัง้ ‘ซอ้น’ กนัอยู่1 

 

สภาพสงัคมท่ีแตกตา่งกนัระหว่างเมือง “เขตลา่ง” และ “เขตบน” ถกูก าหนดขึน้จากระบบ     
ทนุนิยมของสงัคม  ท่ีท าใหช้นชัน้ของมนษุยถ์กูแบง่ตามฐานะทางการเงิน  มนษุยท่ี์ประสบปัญหา
ทางการเงินกลายเป็นสมาชิกชนชัน้ลา่งของสงัคม  ดงันี ้

บรรดาขนุนางและคนมีเงินเหล่านัน้ลว้นไม่เคยเขา้มาถึงชัน้ล่างทีแ่ทจ้ริงของเมือง
หรอก 

เพราะชั้นล่างที่แท้จริงน้ันไม่ใช่สถานที่ แต่เป็นความรู้สึก 
ความรู้สึกต ่าต้อย แปลกแยก ผิดที่ผิดทางยามเดินผ่านด้านบนของเมือง 

ความรู้สึกอับอายทั้งที่รู้ว่าตัวเองไม่ได้ท าอะไรผิด  ยามเดินสวนกับสุภาพสตรีที่แต่ง
กายสวยงามและมาจากตระกูลชั้นสูง  ความหิวโหยที่ท าให้น ้าย่อยกัดกินกระเพาะ
ตัวเองยามค ่าคืน  ความหนาวเหน็บระหว่างเดินตะลุยฝ่าสายลมเดือนธันวาคม โดย
สวมเสือ้ผ้าที่ซักแล้วซักอีกจนบางเกินไป  ความหวาดกลัวว่าพรุ่งนี้จะไม่มีหลังคาคุ้ม
หัว ระหว่างที่ซ่อนตัวอยูใ่ต้เตียง ปล่อยให้เจ้าหนี้และเจ้าของบ้านเช่าทุบประตูต่อไป
เร่ือยๆ ความสิน้หวังเม่ือได้ยินเศษเงินสองสามเหรียญสุดท้ายในกระเป๋ากระทบกัน 
เสียงน้ันคอยแต่กระซิบว่า แกก าลังจะหิวตาย 

นั่นแหละคือที่อยูข่อง โลกชัน้ลา่งที่แทจ้รงิ ซึง่คนรวยจะไมม่ีวนัเขา้ใจ 
ประตสูู่โลกใบนัน้จะปรากฏขึน้ทุกครัง้ที่ความหมดหวงัและอบัจนหนทางเกาะกุม

จิตใจ  กว่าจะรูต้วัก็ยา้ยเขา้ไปเป็นพลเมืองของโลกชัน้ล่างที่ต  ่าที่สดุเสียแลว้ โดยยังไม่ได้

เคลือ่นยา้ยรา่งไปท่ีไหนเลย2 

 

นบัว่าระบบทุนนิยมในสงัคมของเมืองนิวแองโกลน าไปสู่การสรา้งความไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างมนุษย ์ การเกิดชนชัน้บนกับชนชัน้ล่างในสังคมเป็นผลมาจากการก าหนดคุณค่าความ        
เป็นมนุษยต์ามฐานะทางการเงิน  สังคมของเมืองนิวแองโกลแสดงให้เห็นว่าการใช้ฐานะทาง
การเงินเป็นสิ่งชีว้ดัคณุค่าความเป็นมนุษยเ์ป็นการลดคณุค่าความเป็นมนุษยล์ง  เน่ืองจากท าให้

                                                           

 1 จิดานนัท ์ เหลอืงเพยีรสมทุ. (2562). ยคุสมยัแห่งความสิน้หวงั. หนา้ 26 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 28 
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มนุษยท่ี์เป็นชนชัน้ล่างเกิดความรูส้ึก “ต ่าตอ้ย”  ในขณะท่ีแนวคิดมนุษยนิยมนัน้ โดยแทจ้ริงแลว้
มนษุยต์า่งมีคณุคา่เท่าเทียมกนั  เพราะคณุคา่ความเป็นมนษุยเ์กิดจากความดีงามในจิตใจมนษุย์
เอง  ฉากสงัคมของเมือง “นิวแองโกล” เนน้ย า้ใหเ้ห็นว่า สงัคมท่ีสรา้งความไม่เท่าเทียมกนัระหว่าง
มนุษยน์  าไปสู่ความทุกขใ์นการด าเนินชีวิตของสมาชิกในสังคม  โดยแสดงภาพของมนุษยท่ี์ถูก
ก าหนดคุณค่าความเป็นมนุษยอ์ย่างไม่เท่าเทียมกนั  เพ่ือน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมเรื่อง ความ
เท่าเทียมกันของมนุษยใ์นสงัคม ท่ีมนุษยต์่างมีคณุค่าและสามารถด าเนินชีวิตอย่างอิสระและมี
ความสขุอยา่งเทา่เทียมกนั  

4.2.3 ฉากและบรรยากาศทางธรรมชาติ 
ฉากและบรรยากาศทางธรรมชาติ คือสิ่งท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติซึ่งมนุษยไ์ม่ได้

สรา้งขึน้ พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานไดใ้หค้วามหมายของพืน้ท่ีทางธรรมชาติว่า “พืน้ที่ที่
เกิดมีและเป็นอยู่ตามธรรมดาของสิ่งนัน้ ๆ”1  ปรากฏการใชฉ้ากและบรรยากาศทางธรรมชาติเพ่ือ
เสนอแนวคิดมนุษยนิยมในนวนิยายรางวัลยุวศิลปินไทย (Young Thai Artist Award) 2 เรื่อง 
ไดแ้ก่ เรื่อง เดก็หญิงดอกไม้ เดก็ชายดวงดาว และ ตะลุยแดนหมิพานต ์ดงันี ้

ในเรื่อง เด็กหญิงดอกไม้ เด็กชายดวงดาว   ปรากฏฉากและบรรยากาศของทะเล  
สถานท่ีแหง่ปรชัญาชีวิตท่ีท าใหม้นษุยไ์มย่่อทอ้ตอ่อปุสรรค  ท่ีน าเสนอแนวคดิมนุษยนิยมเรื่อง การ
มองโลกในแง่บวก มีความส าคัญในการท าให้ “แตม้” รบัรูแ้นวคิดเรื่องการมองโลกในแง่บวก         
ในครัง้ท่ีแตม้ไปหาลุงก้อนหิน ลุงของแต้มซึ่งมีบา้นอยู่ชายทะเล  ลุงก้อนหินพาแตม้ไปสังเกต
ปรชัญาชีวิตจากทอ้งทะเลท่ีท าใหล้งุกอ้นหินกา้วขา้มอปุสรรคตา่ง ๆ ในชีวิตได ้ดงันี  ้

 

คลืน่ลกูใหญ่ แลว้มนัก็คอ่ย ๆ เลก็ลง แลว้ราบเรยีบจางหายไปในทา้ยที่สดุ 
ลุงว่าคลื่นเหมือนอุปสรรค ลุงชอบโดดเข้าปะทะคลื่น ไม่กลัวไม่ว่าคลื่น     

จะเล็กหรือใหญ่ 
“คลื่นคือของขวัญของทะเล”  ลุงบอก  “และเราต้องใช้ของขวัญของทะเล

น้ันให้เป็นของขวัญของเราด้วย”2 

 

ลุงก้อนหินสังเกตเห็นว่า “คลื่น” ในทะเล มีลักษณะเช่นเดียวกับ “อุปสรรค” ของชีวิต  
อุปสรรคจึงไม่ใช่สิ่งท่ีจะคงอยู่ในชีวิตมนุษยต์ลอดไปเช่นเดียวกับคล่ืน  การพบ “ของขวญัของ
ทะเล” เกิดจากการมองโลกในแง่บวกของลุงกอ้นหินซึ่งน าไปสู่การคน้พบค าสอนจากธรรมชาต ิ 

                                                           

 1 ราชบณัฑิตยสถาน. (2554). พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน. หนา้ 250 
 2 มิ่งมนสัชน  จงัหาร. (2555). เดก็หญิงดอกไม ้เดก็ชายดวงดาว. หนา้ 150-151 
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ทะเลไดเ้แสดงแนวคิดเรื่องการมองโลกในแง่บวก  เพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่า การมองโลกในแง่บวกมี
ความส าคญัต่อมนษุย ์ เพราะท าใหม้นษุยเ์กิดความกลา้หาญ ไม่ย่อทอ้ตอ่อุปสรรคท่ีก าลงัเผชิญ 
ทะเลจึงมีบทบาทในการแสดงใหเ้ห็นแนวคิดท่ีท าใหล้งุกอ้นหินด าเนินชีวิตผา่นอปุสรรค และมีส่วน
สรา้งใหแ้ตม้น าแนวคดิท่ีไดไ้ปใช ้เพ่ือไมย่อ่ทอ้ตอ่อปุสรรคในชีวิต 

ในเรื่อง ตะลุยแดนหิมพานต  ์ ปรากฏฉากและบรรยากาศของ “ป่าหิมพานต์” อนัเป็น
ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์  น าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมเรื่อง การอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
โดยเป็นป่าท่ีปรากฏอยู่ในวรรณคดีทางพทุธศาสนาของไทย ช่ือวา่ ไตรภมูิกถา หรือ เตภมูิกถา หรือ
ไตรภูมิพระร่วง ท่ีมาจากคมัภีรใ์นพุทธศาสนา  หิมพานตน์บัว่าเป็นดินแดนอนัศกัดิ์สิทธ์ิ  สตัวป่์า
หิมพานตท่ี์อยูใ่นป่าเกิดจากความเช่ือของจากศาสนาพราหมณ ์ฮินด ูและพทุธ  ดงันัน้ป่าหิมพานต์
จงึเป็นสถานท่ีวิเศษท่ีสวยงามเป็นอยา่งยิ่ง ดงันี ้

 
มันคือเขตป่าทางตอนเหนือที่อยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 1,200 เมตร  ทว่า...       

น่าแปลกที่มนัมิใช่ป่าสนโปร่งตาเยี่ยงป่าแถบพืน้ที่สงูโดยทั่วไป  หากกลบักลายเป็นป่าพง     
รงชฏัมิดครึม้ด า ทมึนไปทั่วบริเวณอย่างน่าอศัจรรยย์ิ่งนกั  ทั่วทกุสารทิศถูกปกคลมุไวด้ว้ย
ม่านหมอกจาง ๆ  และแสงแดดที่ส่องผ่านลงมาเพียงสลวั ๆ  ดินแดนประหลาดแห่งนีค้ือที่
อาศัยของสรรพชีวิตนับหมื่นนับลา้นชนิด ดกดื่นด้วยพันธุ์ไม้นอ้ยใหญ่จากทั่วทุกมุมโลก      
ทัง้ตน้ไมส้งูชะลดูจรดฟ้าหลากหลายสายพนัธุท์ี่ต่างตัง้ตน้เด่นสง่าอยู่เป็นสีสนัแห่งพงไพรให้
เหล่าไมเ้ลือ้ยทัง้หลายไดเ้กาะเลีย้วเก่ียวพันพึ่งพาอาศยัดุจคู่รรกัก็มิปาน  รวมไปถึงเหล่า
เฟิรน์และมอสที่เกาะพราวอยู่เต็มตน้สรา้งความชุ่มชืน้ใหก้ับพืชพรรณหลากสีรอ้ยสนัแต่ง
แตม้ไพรดิบเถ่ือนใหง้ดงามราวสรวงสวรรคม์าปรากฏบนผืนโลก 

ณ ใจกลางป่าพงรกครึม้อนัสงบงาม ยงัมีล  าหว้ยสายนอ้ยไหลระรินเอื่อย ๆ ทอด

ยาวตดัผา่นเขตป่าลงมาจรดอีกฟากฝ่ังหนึง่ทางตอนใต้1 

  
ความอดุมสมบรูณข์องป่าหิมพานตท่ี์ยากจะหาสถานท่ีดงักลา่วนีบ้นโลกมนษุย ์สง่ผลให้

มนุษยท่ี์มีความละโมบเดินทางเขา้ไปหาผลประโยชนจ์ากป่าหิมพานต ์โดยไม่ค  านึงถึงผลเสียท่ี
เกิดขึน้ การใชป่้าหิมพานตซ์ึ่งเป็นป่าท่ีเกิดจากความเช่ือทางศาสนานี ้เป็นการสรา้งใหผู้อ้่านเกิด
ความรูส้ึกว่าทรพัยากรธรรมชาตมีิความส าคญัและ “ศกัดิส์ิทธิ”์ และมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง จึง
ไม่ควร “ท าลาย”  การกระท าของ “พายพั” ตวัละครในเรื่อง ท่ีหาผลประโยชนจ์ากป่าหิมพานตโ์ดย
การลกัลอบเขา้ไปท าลายป่านบัเป็นการกระท าท่ีผิด  “นอ้ยหน่า” กับ “นอ้ยโหน่ง” เด็ก 2 พ่ีนอ้งจึง

                                                           

 1 สริกิาญจน ์ ศภุเลศิภรณ.์ (2547). ตะลยุแดนหมิพานต.์ หนา้ 6-7 
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ตอ้งร่วมกับเหล่าสัตวป่์าหิมพานตเ์พ่ือทวงคืนผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์  ป่าหิมพานตจ์ึงน าไปสู่
แนวคิดมนุษยนิยมเรื่อง การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ เพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่า ความอุดมสมบูรณ์
ของป่าไมท่ี้สรา้งประโยชนใ์หก้ับมนุษยเ์ป็นสิ่งท่ีเหลืออยู่นอ้ย  มนุษยจ์ึงควรเห็นความส าคญัโดย
การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตไิวใ้หอ้ยู่คูส่งัคมมนษุย ์  

การน าเสนอแนวคิดมนษุยนิยมผ่านฉากและบรรยากาศ  ปรากฏวิธีการน าเสนอแนวคิด
มนษุยนิยมใน 3 ลกัษณะ  ไดแ้ก่ ฉากและบรรยากาศเฉพาะปัจเจกบคุคล  ฉากและบรรยากาศทาง
สงัคม  และฉากและบรรยากาศทางธรรมชาติ  โดยปรากฏฉากและบรรยากาศเฉพาะปัจเจกบคุคล
มากท่ีสดุในนวนิยาย 7 เรื่อง  ไดแ้ก่เรื่อง  29 กุมภาฯ  ตุ๊กตาไล่ฝน  ดั่งฝนโปรยไฟ  เร่ืองราว
ของข้าวมันไก่  ใต้ฟ้าเดยีวกัน  Good Morning Sunshine แสงฉายในยามเช้า และ คนบ้าที่

หน้าประตู  ซึ่งพบว่าเฉพาะปัจเจกบุคคลนีน้  าเสนอแนวคิดมนษุยนิยมดา้นมนษุยใ์นฐานะปัจเจก
บุคคล และดา้นสถาบันทางสังคมกับมนุษย์ อันไดแ้ก่สถาบันครอบครวั  เน่ืองจากพืน้ท่ีเฉพาะ
บคุคลมีความสงบเงียบเพราะเป็นสถานท่ีและบรรยากาศท่ีปัจเจกบุคคลมีความคุน้ชินรว่มกนักับ
สมาชิกในครอบครวั  เหมาะสมตอ่การท่ีปัจเจกบคุคลจะไดท้บทวนแนวทางการด าเนินชีวิตของตน 
และน าไปสู่การตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามแนวคิดมนุษยนิยมในท่ีสุด  
ในขณะท่ีฉากและบรรยากาศทางสังคมพบรองลงมาในนวนิยาย  6 เรื่อง ไดแ้ก่เรื่อง คืนฝันวัน
ต่อสู้  ล าน าหกพิภพ  ราตรี  คาฟาริสตาร ์ ร้อยเร่ืองเล่าขานต านานนิทานไม่รู้จบ และ     
ยุคสมัยแห่งความสิ้นหวัง  ซึ่งพบว่าฉากและบรรยากาศทางสงัคมน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยม
ดา้นมนษุยใ์นฐานะพลเมืองของสงัคม และ สถาบนัทางสงัคมกบัมนษุย ์อนัไดแ้ก่สถาบนัการเมือง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมาชิกในสงัคม  แสดงใหเ้ห็นวา่ยวุศิลปินใชฉ้ากและบรรยากาศทางสงัคมเพ่ือสรา้ง
ความสมจริงของสภาพสงัคม ท่ีมีความคิดความเช่ือและระบบการปกครองท่ีเป็นปัญหาต่อการ
ด าเนินชีวิต  เพ่ือน าไปสู่การพยายามหาทางออกในการด าเนินชีวิตท่ีมีความสุขตามแนวคิด     
มนุษยนิยม  และเกิดความตระหนักในการร่วมสรา้งสังคมท่ีสนัติสุขในฐานะพลเมืองของสังคม  
ผูว้ิจัยพบขอ้สงัเกตว่า มีการสรา้งฉากและบรรยากาศทางสงัคมเพ่ือน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยม
ดา้นมนษุยใ์นฐานะปัจเจกบคุคล  ซึ่งพืน้ท่ีทางสงัคมสามารถท าใหต้วัละครไดเ้รียนรูต้วัอยา่งวิธีการ
ด าเนินชีวิตของสมาชิกอ่ืนในสังคม  อันน าไปสู่การคน้พบแนวทางด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมของ
ตนเองตามแนวทางมนุษยนิยมในท่ีสุด  ในขณะท่ีการน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมผ่านฉากและ
บรรยากาศท่ีพบนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ฉากและบรรยากาศทางธรรมชาติ โดยพบในนวนิยายจ านวน 2 
เรื่อง ไดแ้ก่เรื่อง เด็กหญิงดอกไม้ เด็กชายดวงดาว และ ตะลุยแดนหิมพานต ์แสดงใหเ้ห็นว่า 
ยุวศิลปินยังคงเห็นความส าคญัของธรรมชาติ  จึงใชพื้น้ท่ีทางธรรมชาติเพ่ือช่วยในการน าเสนอ
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แนวคิดมนุษนิยมในเรื่องการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติไดอ้ย่างชดัเจนมากยิ่งขึน้  เน่ืองจากการ
สรา้งฉากและบรรยากาศทางธรรมชาติท่ีสมจริงน าไปสู่การสรา้งความตระหนักในการอนุรกัษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของผูอ้่านไดเ้ป็นอย่างดี  นบัว่าฉากทัง้ 3 ลักษณะท่ียุวศิลปินสรา้งขึน้     
ไม่เพียงช่วยสรา้งความสมจริง แตย่งัมีความส าคญัในการช่วยน าเสนอแนวคิดมนษุยนิยมไดอ้ย่าง
ชดัเจน  

4.3 การน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมด้วยการตั้งชื่อเร่ือง 
ช่ือเรื่องเป็นสิ่งท่ีนักเขียนใช้เพ่ือสรา้งความสนใจให้กับผู้อ่าน  และน าเสนอแนวคิด   

มนุษยนิยมในนวนิยาย  จากการศกึษานวนิยายรางวลัยุวศิลปินไทย (Young Thai Artist Award) 
ทัง้ 15 เรื่อง พบว่ามีวิธีการน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมดว้ยการตัง้ช่ือเรื่อง 3 วิธี ไดแ้ก่  การตัง้ช่ือ
เรื่องจากช่ือตวัละคร  การตัง้ช่ือเรื่องจากสญัลกัษณ ์ และการตัง้ช่ือเรื่องจากเหตกุารณใ์นเรื่อง ดงันี ้

4.3.1 การตั้งชื่อเร่ืองจากเหตุการณส์ าคัญในเร่ือง 
ยวุศิลปินตัง้ช่ือเรื่องโดยใชเ้หตกุารณใ์นเรื่องท่ีส่ือแนวคิดมนุษยนิยม จ านวน 6 เรื่อง 

ไดแ้ก่เรื่อง 29 กุมภาฯ  ตะลุยแดนหิมพานต ์ คืนฝันวนัต่อสู ้ เรื่องราวของขา้วมนัไก่  รอ้ยเรื่องเล่า
ขาน ต านานนิทานไมรู่จ้บ ยคุสมยัแหง่ความสิน้หวงั  และ ดงันี ้

ในเรื่อง 29 กุมภาฯ เหตุการณ์ในเรื่องเก่ียวข้องกับตัวละครทั้ง 4 ท่ีเกิดในวันท่ี 29 
กมุภาพนัธ ์ชะตาเกิดก าหนดว่าคนท่ีเกิดในวนัดงักล่าว หากไม่มีเพ่ือนฝูงรายลอ้ม จะตอ้งมีชีวิตท่ี
เปล่ียวเหงาตลอดไป  ตวัละครในเรื่องลว้นเปล่ียวเหงาจากการไม่ไดอ้ยู่กับครอบครวัท่ีตนเองรกั    
ซึ่งแท้ท่ีจริงแล้วไม่ได้เป็นเพราะชะตาเกิด แต่เป็นเพราะการกระท าของตนเองท่ีให้ครอบครัว         
ล่มสลายและตอ้งมีชีวิตอยู่อย่างเปล่ียวเหงา  การตัง้ ช่ือเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกับเหตุการณ์ในเรื่องท่ี       
ตวัละครลว้นเกิดในวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ ์ เป็นการเสนอแนวคิดว่า ชะตาเกิดในวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์
ไม่ไดมี้อิทธิพลใดตอ่ชะตาชีวิตของมนษุย ์ เน่ืองจากแทจ้ริงแลว้มนษุยเ์ป็นผูก้  าหนดชะตาชีวิตจาก
การกระท าของตน  ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิมนษุยนิยมท่ีไม่ใหค้วามส าคญักบัสิ่งเหนือธรรมชาติ  แต่
เช่ือในการกระท าของมนษุย ์ 

ในเรื่อง ตะลุยแดนหิมพานต์  เป็นการตั้งช่ือเรื่องตามเหตุการณ์ในเรื่อง  โดยใช้ป่า      
หิ มพานต์ ซึ่ ง เป็น ป่ า ท่ีศักดิ์ สิ ท ธ์ิตามคติพุทธศาสนา เพ่ื อ ส่ือให้ เห็นความส าคัญ ของ
ทรพัยากรธรรมชาติท่ีก าลงัจะหมดไปในปัจจุบนั  เหตุการณท่ี์ตวัละครเขา้ไปในป่าหิมพานตเ์พ่ือ
ช่วยเหลือสัตวป่์าหิมพานตจ์ากการไล่ล่าของนายทุนท่ีบุกรุกป่าเพราะตอ้งการจบัสตัวป่์าไปขาย  
แสดงถึงแนวคิดมนุษยนิยมเรื่อง การอนุรักษ์ธรรมชาติว่า ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันมี
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ความส าคัญ เช่น เดียวกับ ป่าหิมพานต์ท่ี มีความอุดมสมบูรณ์   มนุษย์มีหน้า ท่ีอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตท่ีิก าลงัถกูท าลายใหอ้ยู่คูส่งัคมมนษุยต์อ่ไป   

ในเรื่อง คืนฝันวันต่อสู้  เหตกุารณใ์นเรื่องมีความเก่ียวขอ้งกับอุดมการณข์องการต่อสู้
เพ่ือส่วนรวม  ดงัท่ี “พีร์” ฝันเห็นการต่อสูข้องนกัศึกษาผ่านความฝันบ่อยครัง้ สิ่งท่ีพีรฝั์นเห็นเป็น
เหตกุารณช์มุนมุเรียกรอ้งประชาธิปไตยของนกัศกึษา ท่ีรวมกลุ่มตอ่สูก้บัสถาบนัการเมืองในวนัท่ี 6 
ตุลาคม 2519 ดังปรากฏอยู่ในเหตุการณ์จริงตามประวัติศาสตร ์ การฝันว่าตนเข้าไปอยู่ใน
เหตกุารณต์อ่สูท้  าใหพี้รส์นใจศกึษาประวตัิความเป็นมาของเหตกุารณ ์และเกิดเป็นอดุมการณท่ี์จะ
รว่มตอ่สูเ้พ่ือพฒันาสงัคม  การตัง้ช่ือเรื่องดงักล่าวเป็นการใหค้วามส าคญักบัการ “ต่อสู”้  ท่ีแมจ้ะ
เป็นเหตุการณ์ในอดีต แต่ยงัคงปรากฏในความฝันของหนุ่มสาวยุคปัจจุบนั  เพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่า
มนุษย์พรอ้มท่ีจะต่อสู้เพ่ือด ารงรักษาความดีงามของสังคมในทุกยุคสมัย แสดงถึงแนวคิด       
มนุษยนิยมเรื่อง การตอ่สูเ้พ่ือความดีงามของสงัคม ท่ีสมาชิกในสงัคมต่างมีอดุมการณท่ี์จะด ารง
รกัษาความดีงามของสงัคม อนัเป็นคณุคา่ของมนษุยใ์นฐานะสมาชิกของสงัคม 

ในเรื่อง เร่ืองราวของข้าวมันไก่  เหตกุารณใ์นเรื่องมีความเก่ียวขอ้งกับอาชีพขายขา้ว
มนัไก่  อาชีพท่ี “คิม” ปฏิเสธท่ีจะสืบทอดกิจการตอ่จาก “เฮียเคน” พ่ีชาย  เพราะไม่เห็นคณุคา่ของ
อาชีพ  เน่ืองจากเห็นว่าการขายขา้วมันไก่ไม่ไดร้บัการยกย่องจากคนในสังคม และไม่สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ได ้ ในทา้ยท่ีสุด ภายหลังจากการทะเยอทะยานเพ่ือประกอบ
อาชีพตามท่ีคนในสงัคมเห็นว่ามีเกียรต ิคมิกลบัพบกบัความทกุข ์ และตระหนกัวา่ แทจ้ริงแลว้การ
ขายขา้วมันไก่สามารถเลีย้งชีพของเฮียเคนและตนมาไดเ้ป็นอย่างดีและมีความสุข  ตราบใดท่ี         
ผูป้ระกอบอาชีพเห็นคณุคา่ของขา้วมนัไก่ท่ีตนมีอยู่  แสดงใหเ้ห็นแนวคิดมนษุยนิยมเรื่อง ความพึง
พอใจในชีวิตว่า การไม่พอใจในสิ่งท่ีตนมีและไขวค่วา้ในสิ่งท่ีขาดตามคา่นิยมของสงัคมเป็นหนทาง
น าไปสูค่วามทกุข ์ 

ในเรื่อง ร้อยเร่ืองเล่าขาน ต านานนิทานไม่รู้จบ เหตุการณ์ในเรื่องเก่ียวข้องกับ
เรื่องราวในชีวิตของผู้โดยสารรถไฟไรก้าลเวลาเพ่ือกลับไปแก้ไขอดีต  เหตุการณ์ในชีวิตของ
ครอบครวั “ทาร์ล” แสดงผ่านสายตาของ “อซารสั” เด็กหญิงท่ีไดข้ึน้ไปยงัรถไฟโดยบงัเอิญ อซารสั
รบัรูว้่าเรื่องราวของสมาชิกครอบครวัดงักล่าวเป็นเรื่องราวของนิทานท่ีแตกต่างออกไปจากท่ีเคย
อ่านในหนังสือ  และไม่ว่าสมาชิกทุกคนในครอบครวัจะพยายามวนเวียนกลับมาขึน้รถไฟเพ่ือ
เดินทางกลบัไปแกไ้ขอดีตอีกสักก่ีครัง้  ก็ไม่เคยพบกับตอนจบท่ีน่าพึงพอใจเลยสกัครัง้  แสดงถึง
แนวคดิมนษุยนิยมเรื่อง การใหค้วามส าคญักบัปัจจบุนัวา่ การยดึตดิกบัการแกไ้ขเหตกุารณใ์นอดีต 
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โดยไม่เห็นคุณค่าของการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั เป็นสิ่งท่ีท าใหม้นุษยไ์ม่อาจด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสขุได ้    

ในเรื่อง ยุคสมัยแห่งความสิน้หวัง เหตกุารณใ์นเรื่องเก่ียวขอ้งกบัเมืองนิวแองโกล เมือง
ท่ีแบง่สมาชิกในสงัคมออกเป็นชนชัน้บนกับชนชัน้ล่างตามฐานะการเงิน  สมาชิกทัง้ 2 ชนชัน้ตา่ง
พยายามท าทกุวิถีทางเพ่ือใหไ้ดเ้งินมาเป็นปัจจยัในการด ารงชีวิต แตไ่มค่  านึงถึงศีลธรรมในจิตใจซึ่ง
เป็นคุณค่าความเป็นมนุษยว์่าก าลงัลดนอ้ยลงทุกที สวนทางกับความตอ้งการเงินท่ีเพิ่มมากขึน้  
ศีลธรรมในจิตใจท่ีลดน้อยลงส่งผลให้สมาชิกในสังคมสิน้หวังท่ีจะด ารงความดีงามของสังคม  
แสดงถึงแนวคิดมนษุยนิยมเรื่อง การมองโลกในแง่บวกวา่ ตราบใดท่ีสมาชิกในสงัคมยงัคงมองเห็น
ความดีงามในจิตใจของตนและสมาชิกในสังคม  จะน าไปสู่การร่วมกันด ารงศีลธรรมและสรา้ง
สงัคมท่ีสนัตสิขุได ้

4.3.2 การตั้งชื่อเร่ืองโดยใช้สัญลักษณ ์
ยวุศิลปินตัง้ช่ือเรื่องโดยใชส้ญัลกัษณท่ี์ส่ือแนวคิดมนุษยนิยม จ านวน 5 เรื่อง ไดแ้ก่

เรื่อง  ตุ๊กตาไล่ฝน  ดั่งฝนโปรยไฟ  ใต้ฟ้าเดียวกัน  Good Morning Sunshine แสงฉายใน

ยามเช้า  และ คนบ้าทีห่น้าประตู  ดงันี ้
ในเรื่อง ตุ๊กตาไล่ฝน  ช่ือเรื่องแสดงความเช่ือเรื่อง “ตุ๊กตาไล่ฝน” ว่าเป็นตุ๊กตาท่ีสามารถ

หยดุฝนไม่ใหต้กตามธรรมชาติได ้ “ไหม” น าตุ๊กตาไล่ฝนมาขบัไล่ความทกุขใ์นจิตใจท่ีเกิดจากการ
ถกูพ่อแม่ทอดทิง้  “ฝน” จึงเป็นสญัลกัษณข์องความทุกข ์ท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบั “น ้าตา” ท่ีเกิด
จากความทกุขข์องตวัละคร  ดงันัน้ตุ๊กตาไลฝ่นจงึเป็นสิ่งท่ีตวัละครใชข้บัไลค่วามทกุขท่ี์เกิดจากการ
ถูกทอดทิง้จากครอบครวั  อันแสดงถึงแนวคิดมนุษยนิยมเรื่อง สถาบันทางสังคมกับมนุษย ์ ท่ี        
ยวุศลิปินแสดงใหเ้ห็นวา่ การลม่สลายของสถาบนัครอบครวัน าไปสูค่วามทกุขใ์นชีวิตมนษุย ์

ในเรื่อง ดั่งฝนโปรยไฟ  เป็นการตัง้ช่ือเรื่องโดยใชค้  าว่า “ฝน” ท่ีมีลกัษณะฉ ่าเย็น เป็น
สญัลกัษณข์องการใหอ้ภัยท่ีน าไปสู่การดบั “ไฟ” อนัเป็นความโกรธแคน้ท่ีน าไปสู่ความทุกขข์อง         
ตวัละครเอก “พรรษมล” มีความทุกขเ์น่ืองจากโกรธแคน้ท่ีแม่กระท าผิดต่อเธอในอดีต  ความทุกข์
ในใจของตวัละครด ารงอยู่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบนั  จนในท่ีสุด บุคคลรอบขา้งท าใหพ้รรษมลได้
เรียนรูแ้นวทางแห่งการปล่อยวางซึ่งน าไปสู่การให้อภัยแม่และด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขกับ
ปัจจุบนัในท่ีสุด อนัเป็นการแสดงแนวคิดมนุษยนิยม เรื่อง การใหค้วามส าคญักับปัจจุบนัว่า การ   
ใหอ้ภยัผูท่ี้เคยกระท าผิดในอดีตน าไปสูก่ารดบัทกุขใ์นจิตใจของตนเอง   

ในเรื่อง ใต้ฟ้าเดียวกัน ช่ือเรื่องแสดงให้เห็นว่า มนุษย์ล้วนด ารงอยู่ภายใต้กฎของ
ธรรมชาติ อันได้แก่ กฎแห่งกรรม  มนุษย์ต่างได้รับผลท่ีกระท าขึน้  ยุวศิลปินใช้ “ฟ้า” เป็น
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สญัลกัษณข์อง “กฎแห่งกรรม” ท่ีมนษุยไ์ม่อาจหลีกเล่ียงได ้ เม่ือมนษุยต์า่งอาศยัอยู่ใตฟ้้าเดียวกนั  
จึงย่อมอยู่ภายใตก้ฎสจัธรรมเดียวกัน  มนุษยจ์ึงตอ้งไดร้บัผลของการกระท าเสมอ  จากช่ือเรื่อง
แสดงแนวคิดมนษุยนิยมเรื่อง การมองเห็นสจัธรรมของชีวิต เรื่อง การกระท าของมนุษยว์่า มนษุย ์   
ไมอ่าจหลีกหนีกฎแหง่กรรมและตอ้งไดร้บัผลจากการกระท าของตนเอง  

ใน เรื่ อง Good Morning Sunshine แสงฉายในยามเช้ า  ค  าว่า  “Morning” หรือ        
“ยามเชา้” เป็นสญัลกัษณข์องการเริ่มตน้ต่ืนรูใ้นการมองเห็นสจัธรรมของชีวิต  การต่ืนรูเ้กิดขึน้ได้
ดว้ย“แสงฉาย” อนัเป็นปัญญาของมนุษย ์ แสดงถึงมนุษยต์่างมีปัญญาท่ีจะต่ืนรูใ้นสัจธรรมของ
โลกและชีวิต  เช่นเดียวกับท่ี ปกป้อง  ชายขบัแท็กซ่ี และชายชรา ท่ีต่างต่ืนรูใ้นความเป็นไปของ
ชีวิต  และตา่งไดป้ระสบกบัการมองเห็นสจัธรรมของชีวิตท่ีมีความตายเป็นจดุสิน้สดุอยา่งเทา่เทียม
กนั  จากช่ือเรื่องแสดงแนวคิดมนษุยนิยมเรื่อง การมองเห็นสจัธรรมของชีวิต เรื่อง ความไม่แน่นอน
ของชีวติวา่ มนษุยต์า่งตอ้งประสบกบัความตายอยา่งเทา่เทียมกนั 

ในเรื่อง คนบ้าที่หน้าประตู ค  าว่า “คนบา้” ในช่ือเรื่อง เปรียบไดก้บัตวัละครเอก “ธเนศ” 
ท่ีมีความผิดปกติทางจิตอนัเกิดจากความทุกขส์ะสมในจิตใจอย่างไม่รูต้วั เพราะพยายามด าเนิน
ชีวิตตามแนวคิดสมบูรณ์แบบ  ในขณะท่ี “ประตู” เป็นสถานท่ีท่ีปรากฏในเรื่อง คือประตหูอ้งพัก
ของธเนศ สถานท่ีท่ีธเนศพบกบัชายแปลกหนา้ซึ่งเป็นตวัตนในจิตใตส้  านกึ ผูท้  าใหธ้เนศไดรู้จ้กัและ
เข้าใจตนเอง เพ่ือพบหนทางด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขอีกครัง้  ประตูจึงเป็นสัญลักษณ์ของ
ทางผ่านท่ีมนษุยจ์ะสามารถเขา้ไปส ารวจจิตใจตนเอง  การท่ีคนบา้ปรากฏอยู่หนา้ประต ูแสดงถึง
ภาวะของตวัละครเอกท่ีมีความผิดปกติทางจิต และอยู่ระหว่างการตดัสินใจท่ีจะ “ยินยอม” หรือ 
“ไม่ยินยอม” ท่ีจะเขา้ไปส ารวจจิตใจเพ่ือพบสาเหตแุห่งทกุขข์องตน  ช่ือเรื่องดงักล่าวจึงน าไปสู่การ
แสดงแนวคิดมนุษยนิยมเรื่อง การรูจ้กัและเขา้ใจตนเองว่า การเปิดใจเพ่ือส ารวจจิตใจของตนเอง
เป็นสิ่งส  าคญัส าหรบัมนษุย ์เน่ืองจากจะน าไปสูก่ารด าเนินชีวิตอยา่งมีความสขุ 

4.3.3 การตั้งชื่อเร่ืองจากชื่อตัวละคร 
ยวุศิลปินตัง้ช่ือเรื่องโดยใชช่ื้อตวัละครในเรื่องท่ีส่ือแนวคิดมนษุยนิยม จ านวน 2 เรื่อง 

ไดแ้ก่เรื่อง คาฟาริสตาร ์และ ราตรี ดงันี ้
ในเรื่อง คาฟาริสตาร ์มีการตัง้ช่ือเรื่องจากช่ือตวัละครส าคญั “คาฟา” ท่ีมีความส าคญั

ในการน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยม  ค าว่า “ริสตาร์” ท่ีปรากฏพรอ้มช่ือตัวละครเอกเป็นสิ่งท่ี        
ยุวศิลปินก าหนดว่าเป็นฐานนัดรศกัดิ์ของหญิงชนชัน้สูงซึ่งเป็นพระคู่หมัน้ของเจา้ชายรชัทายาท  
ซึ่งในอดีตคาฟาประสบกบัความยากล าบากเน่ืองจากเป็นเด็กก าพรา้ท่ีโดดเดี่ยวในโลกมนษุย ์ เม่ือ
คาฟาไดเ้ดินทางกลบัไปยงัอาณาจกัรทาลสัซิเรีย อาณาจกัรท่ีเป็นถ่ินก าเนิดของตน และพบว่าตน
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เป็นหญิงชนชั้นสูงคู่หมั้นของเจ้าชายรัชทายาท  คาฟากลับปฏิเสธชีวิตท่ีเพียบพรอ้ม  โดยขอ
ยกเลิกการอภิเษกสมรสเน่ืองจากรูว้่าตนไม่อาจมีความสขุกบัต าแหน่งราชินี และไม่ไดร้กัเจา้ชาย  
แมว้่าทุกคนในอาณาจกัรต่างมีความเห็นว่าคาฟาเป็นหญิงท่ีเหมาะสมท่ีสดุ แต่คาฟาก็ไดเ้ลือกท่ี
จะสละเกียรติยศและความสุขสบายเพ่ือด าเนินชีวิตอย่างสามัญชนกับชายหนุ่มท่ีเธอรกัอย่าง      
สงบสุข  ยุวศิลปินได้ตั้งช่ือเรื่องโดยใช้ช่ือของตัวละครท่ีมีบทบาทส าคัญเพ่ือน าเสนอแนวคิด     
มนษุยนิยม เรื่อง การรูจ้กัและเขา้ใจตนเองวา่ น าไปสู่การพบกบัแนวทางด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมกบั
มนษุย ์ซึ่งท าใหมี้ความสขุในการด าเนินชีวิตอยา่งแทจ้รงิ   

ในเรื่อง ราตรี มีการตัง้ช่ือเรื่องจากช่ือตวัละคร “ราตรี” ท่ีมีความส าคญัในการน าเสนอ
แนวคิดมนุษยนิยม  ราตรีเป็นเด็กหญิงท่ีประสบกับความบากล าบากในชีวิต ทัง้การเป็นบุคคลท่ี
แปลกแยกในสังคมจากรูปลักษณ์ภายนอกท่ีแตกต่างจากคนในพื ้นท่ี และสูญเสียบุคคล                
ในครอบครวัอนัเป็นท่ีรกั  ชีวิตของราตรีจึงเต็มไปดว้ยความทกุขเ์ช่นเดียวกบัหมายของช่ือ “ราตรี” 
ท่ีแปลว่า “กลางคืน”1 อันไดแ้ก่ความมืดมนในชีวิตของราตรี  แต่การมองโลกในแง่บวกนับเป็น
ศกัยภาพท่ีช่วยด ารงคุณค่าของมนุษย ์ ท าใหร้าตรีไม่ย่อทอ้ต่อความยากล าบากในชีวิต นับว่า       
ตวัละครด าเนินชีวิตตามแนวคิดมนษุยนิยม เรื่อง การมองโลกในแง่บวก ท่ีมนษุยแ์มจ้ะมีชะตาชีวิต
ท่ีอาภพั แตห่ากรูจ้กัมองโลกในแง่บวก ยอ่มน าไปสู่การไมย่่อทอ้ตอ่ชีวิตท่ียากล าบาก และสามารถ
ด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสขุ 

จากนวนิยายจ านวน 15 เรื่อง พบว่า ยวุศิลปินน าเสนอแนวคิดมนษุยนิยมดว้ยการตัง้ช่ือ
เรื่องจ านวน 12 เรื่อง จาก 3 วิธีการน าเสนอ ไดแ้ก่ การตัง้ช่ือเรื่องจากเหตุการณ์ส าคญัในเรื่อง       
ซึ่งเป็นวิธีท่ีพบมากท่ีสุด ปรากฏในนวนิยายจ านวน 6 เรื่อง ไดแ้ก่เรื่อง 29 กุมภาฯ น าเสนอว่า 
ความเช่ือเรื่องชะตาเกิดอันเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติไม่ไดมี้ความส าคญัใดต่อมนุษย ์ มนุษยเ์ป็นผู้
ก าหนดชะตาชีวิตจากการกระท าของตน  ตะลุยแดนหิมพานต ์น  าเสนอวา่ มนษุยมี์หนา้ท่ีอนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติท่ีก าลังถูกท าลายให้อยู่คู่สังคมมนุษยต์่อไป  คืนฝันวันต่อสู้  น าเสนอว่า
สมาชิกของสังคมในทุกยุคสมัยต่างมีอุดมการณ์ท่ีจะด ารงรกัษาความดีงามของสังคม อันเป็น
คณุคา่ของมนษุยใ์นฐานะสมาชิกของสงัคม เร่ืองราวของข้าวมันไก่  น าเสนอว่า การไม่พึงพอใจ
ในสิ่งท่ีตนมีและอยากไดอ้ยากมีตามค่านิยมของสงัคมเป็นหนทางน าไปสู่ความทุกข์  ร้อยเร่ือง
เล่าขาน ต านานนิทานไม่รู้จบ น าเสนอว่า การยึดติดกบัการแกไ้ขเหตกุารณใ์นอดีต โดยไม่เห็น
คณุค่าของการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั เป็นสิ่งท่ีท าใหม้นุษยไ์ม่อาจด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขได ้
ยุคสมัยแห่งความสิน้หวัง น าเสนอว่า ตราบใดท่ีสมาชิกในสงัคมไม่รว่มกันด ารงความดีงามใน

                                                           

 1 ราชบณัฑิตยสถาน. (2554). พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน. หนา้ 998 
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จิตใจของตนเอง สมาชิกในสังคมย่อมไม่อาจด ารงชีวิตอย่างมีความสุข   นอกจากนี ้ยุวศิลปินได้
น าเสนอแนวคิดมนษุยนิยมดว้ยการตัง้ช่ือเรื่องโดยใชส้ญัลกัษณ ์ โดยพบรองลงมา จ านวน 5 เรื่อง  
ไดแ้ก่เรื่อง  ตุ๊กตาไล่ฝน  น าเสนอว่า การล่มสลายของสถาบนัครอบครวัน าไปสู่ความทกุขใ์นชีวิต
มนษุย ์ ดั่งฝนโปรยไฟ  น าเสนอว่า การใหค้วามส าคญักบัปัจจบุนัเป็นหนทางแห่งการใหอ้ภยั ซึ่ง
จะน าไปสูก่ารดบัทกุขใ์นจิตใจของมนษุยเ์อง  ใต้ฟ้าเดยีวกัน น าเสนอว่า มนษุยไ์มอ่าจหลีกพน้กฎ
แห่งกรรมและตอ้งไดร้บัผลจากการกระท าเสมอ  Good Morning Sunshine แสงฉายในยามเช้า 
น าเสนอว่า มนุษยท์ุกคนมีปัญญาท่ีจะต่ืนรูใ้นความเป็นไปของชีวิต และทา้ยท่ีสุดแลว้มนุษยต์่าง
ตอ้งประสบกบัความตายอย่างเทา่เทียมกนั  คนบ้าที่หน้าประตู น าเสนอวา่ การเปิดใจเพ่ือส ารวจ
จิตใจของตนเองน าไปสู่การรูจ้ักและเข้าใจตนเอง  ซึ่งจะท าให้ด  าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข   
นอกจากนี ้การตัง้ช่ือเรื่องจากช่ือตวัละครยงัน าไปสู่การน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยม ปรากฏในนว
นิยาย 2 เรื่อง ไดแ้ก่เรื่อง คาฟาริสตาร ์ น  าเสนอว่า การรูจ้ักและเขา้ใจตนเองน าไปสู่ความกลา้
หาญท่ีจะเลือกแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมกับตนเอง  ซึ่งจะน าไปสู่การด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสขุ  ราตรี  น าเสนอว่า การมองโลกในแง่บวกน าไปสู่การไม่ย่อทอ้ต่อชีวิตท่ียากล าบาก  อนั
เป็นศกัยภาพท่ีท าใหม้นษุยส์ามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสขุ 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
การศึกษาแนวคิดและวิธีการน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมในนวนิยายท่ีได้รับรางวัล       

ยวุศิลปินไทย (Young Thai Artist Award) ผูว้ิจยัไดศ้กึษานวนิยายจ านวน 15 เรื่อง  ผลการศกึษา
พบว่านวนิยายรางวัลยุวศิลปินไทยมีการน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยม โดยใช้วิธีการน าเสนอ
หลากหลายวิธี 

ยุวศิลปินน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมท่ีกล่าวถึงมนุษยใ์นฐานะปัจเจกบุคคล  มนุษย์       
ในฐานะพลเมืองของสังคม และสถาบันทางสังคมกับมนุษย์  โดยพบการน าเสนอแนวคิด        
มนุษยนิยมท่ีกล่าวถึงมนุษยใ์นฐานะปัจเจกบุคคลมากท่ีสุด โดยปรากฏแนวคิด 7 แนวคิด ซึ่ง
แนวคิดเรื่องการมองเห็นสัจธรรมของชีวิตเป็นแนวคิดท่ีพบมากท่ีสุด อันประกอบไปดว้ย ความ     
ไมแ่นน่อนของชีวิตและการกระท าของมนษุย ์แสดงถึงผูเ้ขียนมีจดุมุง่หมายท่ีจะเนน้ย า้ใหเ้ห็นความ
จริงของชีวิตท่ีเกิดขึน้จากประสบการณข์องมนษุย ์ท่ีเม่ือมนษุยแ์ตล่ะปัจเจกบคุคลตระหนกัในหลกั
ความจริงของชีวิต  จะน าไปสู่การพยายามแสวงหาแนวทางด าเนินชีวิตของตนอย่างมีคุณค่า       
อนัเป็นศกัยภาพของมนษุยต์ามแนวคดิมนษุยนิยม  แนวคิดท่ีกล่าวถึงมนษุยใ์นฐานะปัจเจกบคุคล
ท่ีพบรองลงมาไดแ้ก่แนวคิดเรื่อง ความรกั ท่ีน าเสนอว่าความรกัท่ีสรา้งใหเ้กิดความงดงามและ
คณุคา่ในชีวิตมนษุยมี์หลายรูปแบบ ไดแ้ก่ ความรกัท่ีมนษุยมี์ตอ่สมาชิกในครอบครวั เพ่ือน คนรกั 
และสังคม ซึ่งล้วนพัฒนาจิตใจของมนุษย์แต่ละปัจเจกบุคคล  เพราะท า ให้มนุษย์เกิดความ
ปรารถนาดีตอ่บคุคลอ่ืน  แนวคิดเรื่องการใหค้วามส าคญักบัทรพัยส์ินเงินทองและวตัถ ุน าเสนอว่า 
ทรพัยส์ินเงินทองและวัตถุไม่อาจสรา้งเสริมคุณค่าความเป็นมนุษย ์อีกทั้งลดคุณค่าความเป็น
มนุษย ์เน่ืองจากท าใหม้นุษยแ์ต่ละปัจเจกบคุคลพยายามเพ่ือไดม้าซึ่งความสุขสบายทางรา่งกาย 
โดยไม่ค  านึงถึงศกัดิศ์รีและความดีงามในจิตใจ  เพ่ือชีใ้หเ้ห็นถึงแนวทางท่ีจะท าใหม้นุษยส์ามารถ
ด ารงคณุค่าและสรา้งความสุขทางจิตใจได ้ โดยลดการใหค้วามส าคญักับทรพัยส์ินเงินทองและ
วตัถุลง  แนวคิดเรื่องการรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง ไดน้  าเสนอว่า  การท่ีปัจเจกบุคคลรูจ้กัและเข้าใจ
ตนเองเป็นแนวทางท่ีมนษุยส์ามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งอิสระท าใหมี้ความสขุในชีวิต  แนวคิดเรื่อง
การมองโลกในแง่บวก น าเสนอว่า การมองโลกในแง่บวกเป็นความสามารถของมนุษยแ์ต่ละ
ปัจเจกบุคคล  ท าให้มนุษย์อดทนด าเนินชีวิตในช่วงเวลาท่ียากล าบาก แนวคิดเรื่องการให้
ความส าคญักบัปัจจบุนั น าเสนอวา่  มนษุยจ์ะสามารถพบแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีมีความสขุของ
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ตน จากการเห็นคุณค่าของปัจจุบัน และแนวคิดเรื่องความพึงพอใจในชีวิต น าเสนอว่า มนุษย์      
แต่ละคนจะด ารงคณุค่าความเป็นมนุษยข์องตน และสรา้งสังคมท่ีสนัติสุขไดจ้ากการเห็นคณุค่า
และพึงพอใจในสิ่งท่ีตนมี  ซึ่งเกิดจากการไม่แสวงหาสิ่งท่ีสังคมให้คุณค่าโดยปราศจากการ
ตระหนกัในคณุคา่ของตนเอง   

แนวคดิมนษุยนิยมท่ีกลา่วถึงมนษุยใ์นฐานะพลเมืองของสงัคม ปรากฏแนวคดิ 4 แนวคิด    
พบแนวคิดเรื่อง ความเทา่เทียมกนัของมนษุยใ์นสงัคม และ การตอ่สูเ้พ่ือความดีงามในสงัคม มาก
ท่ีสดุ ซึ่งแสดงถึงบทบาทส าคญัของมนษุยท่ี์ตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบตอ่สงัคมท่ีมนษุยด์  ารงอยู่  ไดแ้ก่ 
แนวคิดเรื่อง ความเท่าเทียมกันของมนุษยใ์นสังคม น าเสนอว่า มนุษย์สามารถสรา้งสันติสุข           
ใหเ้กิดขึน้ในสังคม จากการค านึงถึงคุณค่าของสมาชิกในสงัคม ไม่แบ่งแยกหรือเลือกปฏิบตัิต่อ
มนุษยบ์างกลุ่ม  แนวคิดเรื่อง การต่อสูเ้พ่ือความดีงามในสงัคม  น าเสนอว่า มนุษยเ์ป็นส่วนหนึ่ง
ของสงัคมท่ีสามารถด ารงความดีงามและพฒันาสงัคมจากการรว่มกนัตอ่สูเ้พ่ือปรบัปรุงแกไ้ขในสิ่ง
ท่ีไม่ถูกตอ้งชอบธรรม  แนวคิดเรื่อง การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ น าเสนอว่ามนุษยต์อ้งรูจ้ัก
แสวงหาผลประโยชนจ์ากธรรมชาติโดยไม่ท าลาย เพ่ือให้ทรพัยากรธรรมชาติด  ารงอยู่คู่สังคม
มนษุย ์และมนษุยไ์ดร้บัผลประโยชนจ์ากธรรมชาตริว่มกนัตอ่ไป   

ในดา้นสถาบันทางสังคมกับมนุษย ์ยุวศิลปินกล่าวถึงสถาบันทางสังคมตามแนวคิด       
มนษุยนิยมว่า สถาบนัทางสงัคมมีความส าคญัต่อการส่งเสริมใหม้นุษยส์ามารถด ารงคณุคา่ และ
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุบนพืน้ฐานของศีลธรรมและสนัติสขุในสงัคม ปรากฏสถาบนัทางสงัคม
ท่ีเก่ียวขอ้งกับมนุษย ์3 สถาบนั  ซึ่งพบการน าเสนอสถาบนัครอบครวัมากท่ีสุด โดยน าเสนอภาพ
ของสถาบนัครอบครวัท่ีตรงขา้มกบัแนวคิดมนษุยนิยมเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือสรา้งความตระหนกัถึงผล
จากการไม่ด  าเนินชีวิตตามแนวคิดมนุษยนิยม ท่ีสมาชิกครอบครวัไม่อาจด ารงคุณค่าความเป็น
มนุษยไ์วไ้ด ้จึงท าใหต้อ้งด าเนินชีวิตอย่างมีความทุกข ์ เพ่ือเนน้ย า้ถึงบทบาทหนา้ท่ีของสถาบนั
ครอบครวั ท่ีเป็นสถาบนัเริ่มแรกในการเสริมสรา้งความเป็นมนษุยต์ามแนวคิดมนษุยนิยม  สถาบนั
ทางสงัคมอ่ืน ๆ ท่ีพบไดแ้ก่ สถาบนัการศกึษา  มีการน าเสนอภาพของสถาบนัการศกึษาท่ีตรงขา้ม
กับแนวคิดมนุษยนิยม แสดงถึงความส าคัญของสถาบันการศึกษา ท่ีมีบทบาทในการอบรม          
ใหก้ารศกึษาแก่สมาชิกในสงัคม พัฒนาดา้นความรูแ้ละพฤติกรรมของมนษุย ์สถาบนัการศกึษาท่ี
ปรากฏในนวนิยายเป็นการแสดงภาพแนวทางท่ีไม่ถกูตอ้งในการเสรมิสรา้งคณุคา่ความเป็นมนษุย ์ 
เน่ืองจากเป็นสถาบนัท่ีถ่ายทอดแนวคิดการศกึษา ท่ีมุ่งสรา้งการแข่งขนัเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิต
โดยไม่เนน้ใหผู้เ้รียนคน้พบความสามารถและความถนัดเฉพาะตน  และใหค้วามส าคญักับการ
พฒันาทางดา้นสติปัญญาโดยไม่ค  านึงถึงดา้นคณุลกัษณะของผูเ้รียน  ท าใหผู้เ้รียนมีค่านิยมใน
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การประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตตามแนวทางท่ีสถาบนัการศกึษาสรา้งขึน้  ซึ่งไมอ่าจท าใหม้นษุย์
พัฒ นาตนได้ตามศักยภาพ  และต้องประสบกับความทุกข์ในการด า เนิน ชีวิต   นับว่า
สถาบนัการศกึษาท่ียวุศลิปินน าเสนอนี ้เป็นการตัง้ค  าถามถึงบทบาทของสถาบนัทางการศกึษาเพ่ือ
น าไปสู่แนวทางการพัฒนามนุษยต์ามแนวคิดมนุษยนิยม ท่ีสถาบนัการศึกษามีบทบาทในการ
พฒันามนษุยเ์พ่ือด ารงคณุคา่และพฒันาตนดา้นความรูแ้ละพฤติกรรมตอ่ไป  โดยเนน้ย า้ใหเ้ห็นถึง
ทางออกในการปรบัปรุงสถาบนัการศึกษา ใหส้ามารถพัฒนามนุษย ์ ในขณะท่ีสถาบนัการเมือง 
น าเสนอภาพของการเปรียบเทียบระหว่างสถาบันการเมืองท่ีตรงข้าม และตรงตามแนวคิด      
มนุษยนิยม เพ่ือชีใ้หเ้ห็นถึงผลเสียท่ีเกิดจากการท่ีสถาบนัการเมืองมุ่งแสวงหาผลประโยชนจ์ากผู้
ถกูปกครอง และผลดีท่ีเกิดจากการปกครองโดยใหผู้ถ้กูปกครองมีอิสระ  อยู่ภายใตก้ารปกครองท่ี   
ผูถ้กูปกครองไดร้ว่มกนัเป็นเจา้ของสงัคม ซึ่งไม่มีการผกูขาดอ านาจไวก้บัสถาบนัการเมือง  นบัว่า
การปกครองทัง้ 2 ลกัษณะท่ีน ามาเปรียบเทียบกันนี ้ ท าใหก้ารปกครองของสถาบนัการเมืองตาม
แนวคิดมนุษยนิยมมีความเด่นชัดขึน้  จากการแสดงถึงผลท่ีเกิดจากการปกครองตามแนวคิด
มนษุยนิยม ท่ีสามารถสรา้งสงัคมสนัตสิขุอยา่งแทจ้รงิ 

ยุวศิลปินใชว้ิธีการน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยม 3 วิธี ไดแ้ก่ การน าเสนอผ่านตัวละคร  
การน าเสนอผ่านฉาก และการน าเสนอดว้ยการตั้งช่ือเรื่อง  การน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมผ่าน          
ตวัละครเป็นวิธีท่ีพบมากท่ีสดุ แบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะท่ีตรงขา้ม ไดแ้ก่ ตวัละครท่ีดี และตวัละครท่ี
ไม่ดี โดยตวัละครท่ีดีมีความคิดและพฤติกรรมตามแนวคิดมนุษยนิยม  กล่าวคือ เป็นตวัละครท่ีมี
จิตใจดีงาม มีศกัยภาพในการด ารงตนตามแนวทางท่ีจะสรา้งเสรมิคณุคา่ใหก้บัชีวิตตนเองและผูอ่ื้น  
พรอ้มทัง้เป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม  สามารถรว่มเป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาและสรา้งสรรคส์งัคม
ตามแนวคิดมนษุยนิยม  ในขณะท่ีตวัละครท่ีไม่ดีเป็นตวัละครท่ีมีความคิดและพฤติกรรมตรงขา้ม
กบัแนวคิดมนษุยนิยม ไดแ้ก่ตวัละครท่ีไม่มีศีลธรรมในจิตใจ มุ่งหวงัประโยชนส์่วนตนเพ่ือแลกกับ
การไดม้าซึ่งทรพัยส์ินและความเจริญทางวตัถุ ไม่เห็นคณุค่าความเป็นมนุษยข์องตนเองและผูอ่ื้น  
ซึ่งเป็นตวัละครท่ีไมส่ามารถด ารงความดีงามในจิตใจหรือพฒันาสงัคมได ้ ตวัละครทัง้ 2 ลกัษณะท่ี
ตรงขา้มกันเป็นวิธีการท่ีท าใหแ้นวคิดมนุษยนิยมมีความเด่นชัดขึน้จากการเปรียบเทียบใหเ้ห็น
พฤตกิรรมท่ีน าไปสูก่ารด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุ   

การน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมผ่านฉากและบรรยากาศ แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
ฉากและบรรยากาศเฉพาะปัจเจกบคุคล  ฉากและบรรยากาศทางสงัคม  และฉากและบรรยากาศ
ทางธรรมชาติ  พบฉากและบรรยากาศเฉพาะปัจเจกบุคคลมากท่ีสุด ซึ่งยุวศิลปินใชเ้พ่ือเนน้การ
น าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมท่ีเก่ียวขอ้งกับมนุษยใ์นฐานะปัจเจกบุคคล  เน่ืองจากพืน้ท่ีปัจเจก
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บุคคล อนัไดแ้ก่ท่ีอยู่อาศยัและคกุ  เป็นสถานท่ีท่ีปัจเจกบุคคลรูส้ึกคุน้ชิน  และมีความสงบเงียบ
เหมาะแก่การท่ีปัจเจกบุคคลไดท้บทวนแนวทางการด าเนินชีวิต น าไปสู่การพบและตระหนักถึง
ความส าคญัของการด าเนินชีวิตตามแนวคิดมนษุยนิยมในท่ีสดุ  ในขณะท่ีฉากและบรรยากาศทาง
สงัคมเป็นฉากและบรรยากาศท่ีมีลกัษณะของสภาพสงัคมท่ีสมจริง ผสมผสานกับสงัคมท่ีเกิดขึน้
จากจินตนาการ  ท าใหเ้กิดความน่าสนใจ เพ่ือใหผู้อ้่านสงัเกตเห็นถึงการด าเนินชีวิตของมนุษยท่ี์
ก าลังประสบกับปัญหาการด าเนินชีวิตในสังคมเน่ืองมาจากการด าเนินชีวิตตรงขา้มกับแนวคิด
มนุษยนิยม  ซึ่งฉากและบรรยากาศทางสงัคมส่วนใหญ่น าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมท่ีเก่ียวขอ้งกับ
มนษุยใ์นฐานะพลเมืองของสงัคม  แสดงใหเ้ห็นวา่ ยวุศลิปินไดส้รา้งความคิดความเช่ือท่ีปรากฏอยู่
ในสงัคมใหเ้ป็นปัญหาตอ่การด าเนินชีวิตของตวัละครท่ีมีฐานะเป็นสมาชิกของสงัคม  เพ่ือน าไปสู่
การพยายามแสวงหาทางออกของปัญหาตามแนวคิดมนุษยนิยม ท าใหแ้นวคิดมนษุยนิยมเดน่ชดั
ขึน้  มีขอ้สงัเกตว่า มีการสรา้งฉากและบรรยากาศทางสงัคมเพ่ือน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมดา้น
มนุษยใ์นฐานะปัจเจกบุคคล  เน่ืองจากฉากและบรรยากาศทางสังคมสามารถท าใหต้วัละครได้
เรียนรูว้ิธีการด าเนินชีวิตของสมาชิกอ่ืนในสงัคม น าไปสู่การคน้พบแนวทางด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม
ของตนเองตามแนวทางมนุษยนิยมในท่ีสุด  ในขณะท่ีฉากและบรรยากาศทางธรรมชาติม่ีความ
สมจริง ช่วยสรา้งความตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติท่ีสรา้งประโยชน์ให้กับมนุษย ์ 
ในขณะท่ีฉากและบรรยากาศทางธรรมชาติท่ีเกิดจากต านาน ท าใหเ้กิดความรูส้ึกว่าธรรมชาติมี
ความ “ศกัดิส์ิทธิ์” น าไปสู่ความหวงแหนและอยากร่วมอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติตามแนวคิด
มนษุยนิยม   

การน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมดว้ยการตัง้ช่ือเรื่องแบ่งออกเป็น 3 วิธี ไดแ้ก่ การตัง้ช่ือ
เรื่องจากเหตกุารณส์ าคญัในเรื่อง การตั้งช่ือเรื่องโดยใช้สัญลักษณ์ และการตั้งช่ือเรื่องจากช่ือ       
ตัวละคร พบการตั้งช่ือเรื่องจากเหตุการณ์ส าคัญในเรื่องมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า ยุวศิลปิน
น าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมโดยใหช่ื้อเรื่องแสดงเหตกุารณข์องเรื่องอย่างตรงไปตรงมา ในขณะท่ี
การตัง้ช่ือเรื่องโดยใชส้ญัลกัษณ ์เป็นการเช่ือมโยงสญัลกัษณก์ับแนวคิดมนุษยนิยม เพ่ือใหผู้อ้่าน
วิเคราะหส์ญัลกัษณข์องช่ือเรื่องประกอบกับเหตกุารณใ์นเรื่อง นอกจากนี ้ การตัง้ช่ือเรื่องจากช่ือ   
ตัวละครยังเป็นการเน้นให้ผู้อ่านสังเกตพฤติกรรมของตัวละครเอก ท่ีเป็นผู้น  าเสนอแนวคิด       
มนษุยนิยมไดอ้ยา่งชดัเจนจากการเป็นตวัละครท่ีปฏิบตัตินตามแนวทางมนษุยนิยม 
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อภปิรายผล 
นวนิยายรางวัลยุวศิลปินไทย (Young Thai Artist Award) ทั้ง 15 เรื่อง มีการน าเสนอ

แนวคดิมนษุยนิยมอยา่งเดน่ชดั ผา่นการกระท าของมนษุยท่ี์พยายามด ารงคณุคา่ความเป็นมนษุย์
ท่ามกลางความทุกขใ์นการด าเนินชีวิตในสังคม  ยุวศิลปินน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมทั้งดา้น
มนุษยใ์นฐานะปัจเจกบุคคล มนุษยใ์นฐานะพลเมืองของสังคม และสถาบนัทางสงัคมกับมนุษย ์
โดยน าเสนอด้วยวิธีท่ีท าให้ผู้อ่านเกิดความสนุกสนาน พรอ้มไดร้ับแนวคิดมนุษยนิยม ซึ่งเป็น
แนวคดิท่ีเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินชีวิต 

ผูว้ิจัยพบว่ายุวศิลปินน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมท่ีเก่ียวขอ้งกับมนุษยใ์นฐานะปัจเจก
บุคคลอย่างเด่นชัด ท าใหเ้ห็นว่าการท่ีมนุษยแ์ต่ละคนด าเนินชีวิตตามแนวคิดมนุษยนิยมเป็นสิ่ง
ส าคญัท่ีสุดเป็นล าดบัแรก  เน่ืองจากการด ารงคณุคา่ความเป็นมนษุยต์อ้งเริ่มจากบคุคลแต่ละคน
เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของตนก่อนเป็นอันดบัแรก  เม่ือปัจเจกบุคคลสามารถด ารงคุณค่า
ความเป็นมนุษยข์องตนไดแ้ลว้ ย่อมน าไปสู่การด ารงคณุคา่ความเป็นมนุษยข์องสมาชิกในสงัคม 
และรว่มด ารงความดีงามในสงัคม เพ่ือสรา้งสนัติสขุในสงัคมตอ่ไปได ้ ในขณะท่ีสถาบนัทางสงัคม
กบัมนษุยท่ี์ยวุศิลปินน าเสนอนัน้ เป็นสถาบนัท่ีเป็นอปุสรรคต่อการพฒันาคณุค่าความเป็นมนุษย์
เป็นสว่นใหญ่  ซึ่งแสดงภาพท่ีตรงขา้มกบัแนวคิดมนษุยนิยม ท่ีกลา่ววา่สถาบนัทางสงัคมมีสว่นใน
การสรา้งเสรมิคณุคา่ความเป็นมนษุย ์ จงึแสดงใหเ้ห็นว่ายวุศลิปินมุง่ท่ีจะสะทอ้นภาพของสงัคมใน
ปัจจุบันอย่างสมจริงมากกว่าท่ีจะสรา้งสังคมอุดมคติ  (Idealism) ตามแนวคิดมนุษยนิยม  นว
นิยายรางวลัยุวศิลปินจึงมีลกัษณะเป็นสจันิยม (Realism) ท่ีแสดงใหผู้อ้่านเห็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน
สถาบนัทางสงัคมท่ีลดทอนคณุคา่ความเป็นมนษุย์ พรอ้มไปกบัเชิญชวนใหผู้อ้่านตระหนกัถึงแนว
ทางการแกไ้ขและพฒันาสถาบนัทางสงัคม  อยา่งไรก็ตามภาพของสถาบนัทางสงัคมท่ีน าเสนอตรง
ขา้มกับแนวคิดมนุษยนิยมนีเ้ป็นส่วนส าคัญท่ีสรา้งปมปัญหาให้กับเรื่อง  ช่วยแสดงให้เห็นถึง
ศกัยภาพของตวัละครในการแสวงหาทางออกของปัญหาดว้ยการด าเนินชีวิตตามแนวคิดมนุษย
นิยม  ท าใหแ้นวคิดมนุษยนิยมท่ียุวศิลปินตอ้งการน าเสนอมีความเด่นชัดขึน้ และช่วยแสดงถึง
ความส าคญัของแนวคิดมนษุยนิยมในฐานะของแนวคิดในการพฒันามนษุย ์ นบัวา่แนวคิดมนษุย
นิยมท่ียุวศิลปินน าเสนอซึ่งเก่ียวขอ้งกบัมนุษยใ์นฐานะปัจเจกบคุคล  มนุษยใ์นฐานะพลเมืองของ
สงัคม และสถาบนัทางสังคมกับมนุษย์นีเ้ป็นไปตามแนวคิดมนุษยนิยมตามหลักปรชัญามนุษย
นิยม  อันมีลักษณะเป็นแนวคิดท่ีมุ่งด  ารงและเสริมสรา้งคุณค่าความเป็นมนุษย ์ เพ่ือใหม้นุษย์
ด  าเนินชีวิตตามแนวทางท่ีดีงามและมีความสขุรว่มกนัในสงัคม 
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วิธีน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมผ่านตวัละคร ผ่านฉาก และการตัง้ช่ือเรื่อง แสดงใหเ้ห็น
ความสามารถของยุวศิลปินท่ีสามารถน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมต่อผูอ้่าน ให้ผูอ้่านเกิดความ
สนกุสนานพรอ้มทัง้ไดร้บัแนวคิดท่ีเป็นประโยชนใ์นการด าเนินชีวิต  การสรา้งตวัละครท่ีมีลกัษณะ
ตรงขา้มกันคือ ตวัละครท่ีดีกับตวัละครท่ีไม่ดี  เป็นไปเพ่ือเนน้ย า้ใหผู้อ้่านเห็นประโยชนข์องการ
ด าเนินชีวิตตามแนวคิดมนุษยนิยมว่าเป็นหนทางท่ีจะท าใหม้นุษยด์  าเนินชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข  
พรอ้มทัง้ชีใ้หเ้ห็นถึงความทุกขท่ี์จะเกิดขึน้ผ่านตวัละครท่ีไม่ด  าเนินชีวิตตามแนวคิดมนุษยนิยม        
มีขอ้สงัเกตว่า ยุวศิลปินน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมผ่านตวัละครเด็กและเยาวชนเป็นจ านวนมาก  
แสดงถึงยุวศิลปินซึ่งเป็นนกัเขียนรุ่นใหม่ของสงัคมตระหนกัถึงความส าคญัของเยาวชน  ว่าการ
ด ารงคุณค่าความเป็นมนุษยใ์นเด็กและเยาวชนเป็นสิ่งส าคญั  เพราะเยาวชนเป็นสมาชิกท่ีจะมี
บทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนสังคมใหเ้จริญก้าวหนา้สืบไป  ดงัท่ีแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560-2564 ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของเด็กและเยาวชนว่า “เป็นก าลัง
ส าคญัของประเทศชาตใินอนาคต”1 

การท่ียวุศิลปินน าเสนอแนวคิดมนษุยนิยมอนัเป็นแนวคิดท่ีช่วยพฒันามนษุยนี์ ้แสดงถึง
เยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักใน “พันธกิจ” ของนักเขียน ซึ่งเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคมผู้มีหน้าท่ี
น าเสนอแนวคิดอนัเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินชีวิตเพ่ือพฒันามนษุย ์ นบัวา่รางวลัทางวรรณกรรม
มีส่วนส าคญัตอ่การพฒันาความสามารถของมนษุย ์และในขณะเดียวกนัก็ไดเ้ปิดโอกาสให้มนษุย์
ไดมี้โอกาสแสดงแนวคิดเพ่ือพฒันามนุษย์ในสงัคม ดงัท่ีรางวลัยุวศิลปินไทยไดมี้ส่วนรว่มในการ
พฒันามนษุยต์ามนโยบายของรฐับาลท่ีปรากฏอยูใ่นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบั
ท่ีแปด พ.ศ. 2540-2544. ว่า “การพฒันาศกัยภาพของคนทีพ่ึงปรารถนา จะตอ้งพฒันาใหค้นทุก
คนไดร้บัการพฒันาตามศกัยภาพอย่างเต็มที่ทัง้ทางดา้นร่างกาย จิตใจ ปัญญาและทกัษะฝีมือ 
เพื่อใหค้นเป็นคนดี มีคุณธรรม มีสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจ
สงัคมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ”2 จึงน าไปสู่การจดัตัง้รางวลัท่ีช่วยพฒันาศกัยภาพของเยาวชนคน
รุน่ใหม่ดา้นศิลปะ  ดงัท่ีมลูนิธิเอสซีจีผูจ้ดัการประกวดเช่ือมั่นในความสามารถของเยาวชน ตามท่ี
ปรากฏในแนวคิดของการจัดการประกวดรางวัลยุวศิลปินไทยว่า “เยาวชนนัน้มีความสามารถ
หลากหลายด้าน สมควรได้รับโอกาสในการส่งเสริมและพัฒนาให้มีศักยภาพอันเข้มแข็ง            

                                                           

 1 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ. (2561). แผนพฒันาเด็กและเยาวชน
แห่งชาต ิฉบบัที ่2 พ.ศ. 2560 - 2564. หนา้ 35 
 2 ส  านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. (2539). แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต ิฉบบัทีแ่ปด พ.ศ. 2540-2544 . หนา้ 9  
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เต็มความสามารถและความถนัดของตน”1 แนวทางการพัฒนาประเทศของรฐับาลท่ีมุ่งพัฒนา
ทรพัยากรมนุษย ์ไดส้รา้งใหส้ังคมตระหนักในความส าคญัของมนุษย์และน าไปสู่ความเช่ือมั่นท่ี
สังคมมีต่อศักยภาพของเยาวชนอันเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ  จึงเป็นโอกาสส าคัญท่ี 
“เยาวชน”  ไดร้ว่มสรรคส์รา้งสงัคมตามแนวทางของมนษุยนิยม 

รางวลัยวุศิลปินไทย (Young Thai Artist Award) มีบทบาทส าคญัท่ีไม่เพียงเป็นรางวลัท่ี
เปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดพ้ฒันาศกัยภาพและรว่มพฒันาสงัคมเพียงเทา่นัน้  แตย่งัมีความส าคญัใน
ฐานะของรางวลัทางวรรณกรรมหนึ่งท่ีช่วยพฒันาวรรณกรรมในสายมนุษยศาสตร ์ร่วมกบัรางวลั
ทางวรรณกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีแนวคิดในการจดัตัง้โดยเฉพาะ เช่น รางวลัซีไรตท่ี์มุง่ใหท้ราบถึงโภคทรพัย์
ของวรรณกรรม ทรพัยส์ินทางปัญญา และวรรณศิลป์ของกลุ่มประเทศอาเซียน  รางวลัพานแว่นฟ้า 
ท่ีมุ่งสนบัสนุนและยกย่องผลงานวรรณกรรมไทยไปพรอ้มกับส านึกความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย  นับว่ารางวัลทางวรรณกรรมเหล่านีมี้ความส าคัญท่ีท าให้เกิดการสรา้งสรรค์
วรรณกรรมรว่มสมยัไปพรอ้มกบัพฒันาทรพัยากรมนษุยใ์นสงัคม    

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาแนวคิดมนุษยนิยมในนวนิยายรางวัลยุวศิลปินไทย (Young Thai Artist 

Award) ท าใหเ้ห็นวา่แนวคิดมนษุยนิยมเป็นแนวคิดท่ีใหค้วามส าคญักบัการด ารงคณุคา่ความเป็น
มนษุย ์และการพฒันาของมนษุย ์ การศกึษาวิธีการน าเสนอแนวคิดมนษุยนิยมผ่านองคป์ระกอบ
ของนวนิยาย นบัเป็นวิธีการหนึ่งท่ีใชเ้พ่ือศกึษาวิธีการน าเสนอแนวคดิในวรรณกรรมประเภทบนัเทิง
คดี ท าใหเ้ห็นวิธีการของการท าใหว้รรณกรรมมีบทบาทในการพฒันามนษุย ์  

ผู้วิจัยพบว่ายังมีประเด็นท่ีน่าสนใจศึกษาในด้านการน าเสนอแนวคิดมนุษยนิยมใน      
นวนิยายดงัตอ่ไปนี ้    

1. ศึกษาแนวคิดท่ีปรากฏในวรรณกรรมอ่ืนท่ีไดร้ับรางวัลยุวศิลปินไทย (Young Thai 
Artist Award) อนัไดแ้ก่ รวมเรื่องสัน้ และกวีนิพนธ ์ในเชิงปรชัญามนษุยนิยม 

2. ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดมนุษยนิยมท่ีปรากฏในนวนิยายรางวัลยุวศิลปินไทย 
(Young Thai Artist Award) กบัแนวคดิมนษุยนิยมท่ีปรากฏในนวนิยายของนกัเขียนอ่ืน 

3. ศึกษาให้เห็นผลท่ีเกิดขึน้จากการน าเสนอแนวคิดมนุษยนิ ยมในนวนิยายหรือ
วรรณกรรมอ่ืนในฐานะแนวคดิท่ีน าไปสูก่ารพฒันามนษุย ์

 

                                                           

 1 มลูนิธิเอสซีจี. (2557). รางวลัยวุศลิปินไทย 2557 The Young Thai Artist Award 2014. หนา้ 1 
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