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Abstract
This article aimed at reviewing a collection of short stories entitled
"The Mystery of the Black Panther and Other Stories" of Kampol Nirawan in
the theme of the short stories and the way to present the interesting content
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in spite of the entire book in the prose form. From the criticism, it was found
that Kampol used realism writing to show the reality of life and society and
writing of the magical realism, which was the key concept to make stories
interesting and realistic. However, the main idea of these short stories was
a reflection of the complex realities that prevailed within society and encouraging readers to realize the value of living being whether it be nature,
animal and human.
Keywords : Mystery, Black Panther, Short Stories, Kampol Nirawan

บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งวิจารณ์หนังสือรวมเรื่องสั้น ชุด “อาถรรพ์ภาพวาดเสือด�ำและเรื่อง
ราวอื่น ๆ” ของ ก�ำพล นิรวรรณ ในประเด็นแนวคิดส�ำคัญของเรื่องสั้นและแนวทางการน�ำ
เสนอเนื้อหาที่มีความน่าสนใจแม้ว่าจะอยู่ในรูปแบบวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วตลอดทั้ง
เล่ม ซึ่งจากการวิจารณ์พบว่า ก�ำพล ใช้การเขียนแนวสัจนิยมเพื่อแสดงให้เห็นความจริงของ
ชีวิตและสังคม และการเขียนแนวสัจนิยมมหัศจรรย์ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการด�ำเนินเรื่องได้
อย่างน่าสนใจและแนบเนียน ทั้งนี้แนวคิดหลักของรวมเรื่องสั้นเรื่องนี้ คือการสะท้อนความ
เป็นจริงอันซับซ้อนทีเ่ กิดขึน้ ภายในสังคม และกระตุน้ ให้ผอู้ า่ นได้ตระหนักรูถ้ งึ คุณค่าของสิง่
มีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ สัตว์ และมนุษย์ด้วยกันเอง
ค�ำส�ำคัญ : อาถรรพ์, เสือด�ำ, เรื่องสั้น, ก�ำพล นิรวรรณ
สนามรบแห่งอุดมการณ์ วลีนี้ผู้วิจารณ์มุ่งเน้นและให้ความส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่อง
มากจากเนือ้ เรือ่ งและแนวคิดของก�ำพล นิรวรรณ ทีต่ อ้ งการสือ่ สารผ่านการสรรสร้างผลงาน
จากกลวิธีการน�ำเสนอเนื้อหาที่เต็มไปด้วย อารมณ์ ความรู้สึก ความทรงจ�ำสู่อุดมการณ์อัน
กล้าแกร่งที่ต้องการปฏิวัติระบอบการปกครอง แต่กลับพ่ายแพ้ให้แก่อ�ำนาจบาตรใหญ่ของ
นายทุนและผู้ที่เรียกตนเองว่าผู้บริหารประเทศ
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เนื้อเรื่องและกลวิธีการน�ำเสนอเนื้อหา
“อาถรรพ์ภาพวาดเสือด�ำและเรื่องราวอื่น ๆ” รวมเรื่องสั้นของ ก�ำพล นิรวรรณ
ผลงานรอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ประจ�ำปีพทุ ธศักราช 2563 เรือ่ งสัน้ แต่ละเรือ่ งมีความแตกต่าง
กัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าลี้ลับ สนุกสนาน แปลกประหลาด และมหัศจรรย์ จึงท�ำให้หนังสือ
เล่มนี้ ได้รับรางวัล รวมเรื่องสั้นนักเขียนรางวัลยอดเยี่ยม “กนกพงศ์ สงสมพันธุ์”
ก�ำพล นิรวรรณ เริ่มงานอาชีพในฐานะนักแปลของกองบรรณาธิการส�ำนักพิมพ์
ปุถุชน เมื่อ พ.ศ.2518 ขณะเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม
2519 ก�ำพลเข้าป่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เขตเทือกเขา
บรรทัด ก�ำพลกลับเข้าเมืองหลังป่าแตก หลังจากนั้นได้เดินทางค้นหาชีวิตไปทั่วทุกมุมโลก
ไม่ว่าในฐานะนักข่าว นักแปล และนักผจญภัย จากประสบการณ์ชีวิต ก�ำพลจึงสร้างสรรค์
ผลงานในรูปแบบเรื่องสั้น และมีลีลาเฉพาะตัว
หากอุดมการณ์ที่เกิดขึ้นและตรึงอยู่ในใจของใครสักคนแล้ว คงไม่อาจเปลี่ยนไป
โดยง่าย เช่นเดียวกับ ก�ำพล นิรวรรณ ผู้มีอุดมการณ์อันแรงกล้าต่อสู้เพื่อสิ่งที่คาดหวัง แต่
อ�ำนาจและก�ำลังที่ด้อยกว่า จึงตองยอมรับความพ่ายแพ้อย่างเลี่ยงไม่ได้
ผู้อ่านบทวิจารณ์คงแปลกใจและสงสัยไม่น้อยว่าหากมีอุดมการณ์อันสูงสุดแล้ว
เหตุใดจึงต้องพ่ายแพ้ และเหตุใดจึงต้องกล่าวถึงสนามรบแห่งอุดมการณ์ ทั้งที่เนื้อหามิใช่
การสู้รบแต่เพียงอย่างใด
ความน่าสนใจของรวมเรื่องสั้นเล่มนี้ คือการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอันมา
จากความทรงจ�ำที่อาจจ่าหน้าซองไว้ว่าเป็นอุดมการณ์ของผู้เขียนก็ไม่ผิดนัก ก�ำพลน�ำเสนอ
เรือ่ งสัน้ จากประสบการณ์การเป็นนักปฏิวตั ฝิ า่ ยซ้ายหรือคอมมิวนิสต์ ผนวกกับต�ำนานเรือ่ ง
เล่าจากท้องถิ่นที่เขาคุ้นเคย ผสมผสานกับจินตนาการ (fantasy) จนกลายเป็นรวมเรื่องสั้น
ทีฉ่ ายภาพชีวติ และพฤติกรรมของมนุษย์ รวมทัง้ จ�ำลองฉากและเหตุการณ์ทเี่ ปิดโลกทัศน์ให้
ผู้อ่านได้เห็นภาพอย่างแจ่มชัด
อาถรรพ์ภาพวาดเสือด�ำและเรื่องราวอื่น ๆ น�ำเสนอเรื่องราวเป็น 3 ภาคใหญ่ ๆ
โดยกล่าวถึง ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร ป่าไม้ พรรณพืชและสัตว์นานา
ชนิด ที่มิได้คงอยู่ด้วยความยั่งยืนเพราะการรุกรานของผู้มีอ�ำนาจ หรือนายทุนผู้ที่อยู่สูงสุด
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ของห่วงโซ่อาหาร ธรรมชาติของมนุษย์ทนี่ ำ� มาสูก่ ารตีแผ่ความจิตไร้สำ� นึก และสังคมทุนนิยม
ที่มักจะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้มีอ�ำนาจ ใครที่ด้อยก�ำลังกว่าย่อมถูกกดขี่และเอาเปรียบอยู่
เสมอ
เนื้อเรื่อง
อาถรรพ์ภาพวาดเสือด�ำ และเรื่องราวอื่น ๆ มีเรื่องสั้นทั้งหมด 12 เรื่อง แบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 3 ตอนใหญ่ ๆ ได้แก่ ภาคแรกคนธรรพ์แห่งภูบรรทัด ประกอบด้วยเรื่อง
สั้น 5 เรื่อง ได้แก่ คนธรรพ์แห่งภูบรรทัด ถ�้ำ วีรชน แนวซุ่มของเรา และบนเส้นทางไป
โรงพยาบาล ภาคสอง อาถรรพ์ภาพวาดเสือด�ำ ประกอบไปด้วยเรื่องสั้น 3 เรื่อง ได้แก่
บางโก้งโค้ง โรงสีไฟ และอาถรรพ์ภาพวาดเสือด�ำ และท้ายสุด ภาคสาม ความลับแห่งหุบ
เขาเซียน็อก ประกอบไปด้วยเรื่องสั้น 4 เรื่อง ได้แก่ คูการ์เจ้าภูผา ล่ามผู้ไร้จรรยาบรรณ
สวนสวรรค์ และความลับแห่งหุบเขาเซียน็อก

ภาคแรก คนธรรพ์แห่งภูบรรทัด
ภาคแรกนี้ การน�ำเสนอเนื้อหาในแต่ละเรื่องมีรายละเอียดแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
แต่ยังคงเอกภาพของเรื่องและเอกลักษณ์ของ ก�ำพล ได้อย่างสมบูรณ์ นั่นคือ ชีวิต มนุษย์
ศีลธรรม สามัญส�ำนึก สังคม โดยน�ำเสนอเนื้อหาไว้ดังนี้
คนธรรพ์แห่งภูบรรทัด คือเรื่องราวที่กล่าวถึงชายคนหนึ่งที่ได้เข้าร่วมในกองทัพ
ปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย ณ เขต พัทลุง ตรัง และสตูล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ต่อต้านระบบทุนนิยมที่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมในสังคม แต่เนื่องจากเขาไม่มีความ
สามารถในด้านการสู้รบ หน้าที่ที่ได้รับคือนักดนตรีประจ�ำค่าย แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่อาจ
ทนอยูก่ บั ความกดดันทีเ่ กิดขึน้ ในการท�ำสงครามได้ จึงผันตัวมาเป็นนายพรานการเดินทางใน
ฐานะพรานป่าท�ำให้เขาได้พบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ เห็นถึงความงดงาม ของน�ำ้ ตก
วังมรกต และด้วยความมีจิตส�ำนึกรักในธรรมชาติ เขาจึงเห็นคุณค่า ความงดงาม ความ
ส�ำคัญของธรรมชาติ และความมหัศจรรย์ทปี่ รากฏให้เขาได้เห็นอีกประการคือการได้พบกับ
เหล่าคนธรรพ์ผบู้ รรเลงบทเพลงอันแปลกหูและยากทีจ่ ะเข้าใจความหมาย แต่เมือ่ ขบวนการ
ปฏิวัติล่มสลายเขาก็ได้แต่ร�ำลึกถึงความหลังและอุดมการณ์ของตน จนได้เข้าใจบทเพลงที่
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เคยได้ฟัง ทั้งยังเห็นว่าธรรมชาติที่เคยมีกลับทรุดโทรมลงจากผลกระทบของสังคมที่มือใคร
ยาวสาวได้สาวเอา
ถ�้ำ เรื่องราวของ “ครูพัน” ครูในวิทยาลัยเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง เขาได้รับจดหมาย
จากนักศึกษาเชื้อเชิญไปเที่ยวถ�้ำแห่งหนึ่งที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าและยังไม่มีชื่อเรียก ระหว่าง
การเดินทางมีการพูดคุยและสนทนากันถึงเรือ่ งถ�ำ้ ว่าใครเคยมาบ้าง กระทัง่ เดินมายังปากถ�ำ้
นักศึกษาต่างเข้าไปในถ�ำ้ ด้วยความตืน่ เต้นทีเ่ ห็นแสงกระทบกับน�ำ้ กลายเป็นรุง้ กินน�ำ้ ภายในถ�ำ้
ขณะที่ทุกคนก�ำลังว่ายน�้ำเข้าไปในถ�้ำ ครูพันรั้งท้ายขบวนพร้อมกับจ้องมองไปยังเรือนร่าง
ของนักศึกษาสาวที่เสื้อผ้ารัดรึงเห็นสัดส่วนโค้งเว้าจนเขาเกิดจินตนาการทางเพศ จากนั้นมี
ฝนที่พรั่งพรูลงมาเป็นเหตุให้นักศึกษาลุยน�้ำออกจากถ�้ำ ทว่าครูพันกลับยืนนิ่งและปล่อยให้
น�ำ้ ท่วมตนเอง จนเวลาผ่านไปนานกว่าสีส่ บิ ปีไม่มผี ใู้ ดได้ขา่ วหรือพบเห็นครูพนั อีกเลยราวกับ
ว่าครูพนั กลายร่างเป็นค้างคาวเฝ้าถ�ำ้ หรือไม่กอ็ าจกลายเป็นผีเสือ้ ยักษ์บนิ โล้รงุ้ กินน�ำ้ ปะปน
อยู่กับฝูงผีเสื้อป่าในถ�้ำแห่งนั้น
วีรชน การบอกเล่าเรื่องราวของ “ข้าพเจ้า” ชายผู้มีธาตุร้อนเป็นเหตุให้การนอน
ของเขาต่างจากผู้อื่น เขาต้องอาศัยความเย็นในการนอนหลับพักผ่อนโดยไร้เครื่องนุ่งห่ม
ความล�ำบากมาเยือนเมือ่ เขาต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ ในขบวนการปฏิวตั แิ ละจ�ำเป็นต้องอาศัย
อยู่ในป่า เขาไม่สามารถใส่เครื่องแบบและนอนพักร่วมกับผู้อื่นได้ จึงมาผูกเปลนอนที่ริมบึง
ท้ายค่ายจึงเป็นเหตุให้เพื่อนร่วมค่ายไม่พอใจ จนกระทั่งคืนที่เขาจากไป การปลีกตัวอยู่ท้าย
ค่ายท�ำให้เขาถูกโจมตีจากกองร้อยฝ่ายรัฐบาลทีต่ อ้ งการบุกเข้าไปในค่าย ส่วนเพือ่ นคนอืน่ ๆ
ได้ยนิ เสียงปืนจากการตายของเขาจึงหนีเอาตัวรอดได้ทนั ท้ายทีส่ ดุ แล้วแม้วา่ การตายของเขา
มิใช่ความตั้งใจแต่ก็ได้รับยกย่องว่าเป็นวีรชน
แนวซุ่มของเรา เนื้อเรื่องเล่าเรื่องราวการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มปฏิวัติพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในพื้นที่ภาคใต้ กองก�ำลังปฏิวัติท�ำการดักซุ่มเพื่อโจมตีฝ่าย
รัฐบาลเพือ่ หวังยึดอาวุธและท�ำให้รสู้ กึ ถึงความเจ็บปวดทีก่ ลุม่ ของพวกเขาเผชิญจากสงคราม
การเมือง แต่เขาได้พบว่าต�ำแหน่งทีเ่ หมาะแก่การซุม่ โจมตีทดี่ ที สี่ ดุ คือบริเวณเนินสูงทีเ่ ป็นสุขา
ประจ�ำหมู่บ้าน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง และผู้ที่สัญจรผ่านไปมาต่างใช้สุขาแห่ง
นั้น แต่ภารกิจของกลุ่มปฏิวัติต้องยกเลิกไปเพราะความเส้นตื้นของคนในกลุ่ม
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บนเส้นทางไปโรงพยาบาล เป็นเรื่องราวการสนทนาของคนขับแท็กซี่และ
ผู้โดยสาร ราวกับว่าทั้งสองมีการสนทนากัน ฝ่ายหนึ่งถาม ฝ่ายหนึ่งตอบ พร้อมกับการ
ยกเหตุผลมาอ้างเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของตนเอง ตั้งแต่รับผู้โดยสารขึ้นรถไปจนถึง
ปลายทาง ไม่มีจังหวะให้ทั้งคู่ได้หยุดพัก โดยหัวข้อการสนทนาคือประเด็นของการถกกัน
ระหว่างการเดินทางมีตงั้ แต่ลกั ษณะทางร่างกาย กลุม่ ชาติพนั ธุ์ ไปจนถึงความคิดเห็นทางการ
เมืองของทั้งสองคน ซึ่งคนขับแท็กซี่และผู้โดยสารก็มีความคิดเห็นทางการเมืองที่ต่างกัน

ภาคสอง อาถรรพ์ภาพวาดเสือด�ำ
ภาคสองประกอบไปด้วยเรื่องสั้นทั้งหมด 3 เรื่อง ในส่วนนี้ ก�ำพลยังคงสร้าง
วรรณกรรมให้คงความเป็นตัวตน สะท้อนสังคม สะท้อนชีวิตมนุษย์ผ่านเรื่องสั้น พร้อม
กับน�้ำเสียงเสียดสีที่สามารถกระทบอารมณ์ของผู้อ่านได้เป็นอย่างดี ซึ่งเรื่องสั้นทั้ง 3 เรื่อง
มีความน่าสนใจดังต่อไปนี้
บางโก้งโค้ง เป็นเรือ่ งทีเ่ ล่าถึงการล่าสัตว์ของเจ้าหน้าทีร่ ฐั โดยมีนายพรานผูอ้ ำ� นวย
ความสะดวกให้แก่นายอ�ำเภอ นายพรานเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในอ�ำเภอเบี้ยซัด (ปัจจุบัน
คืออ�ำเภอ ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช) ทั่วทั้งอ�ำเภอรู้ดีว่านายพรานผู้นี้ช�ำนาญทั้ง
การล่าสัตว์และการเดินป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าโก้งโค้ง ด้านนายอ�ำเภอคนใหม่ผู้ชื่นชอบ
การล่าสัตว์ได้ติดต่อให้นายพรานพาเข้าป่าไปล่าสัตว์พร้อมกับนายทหารและนายต�ำรวจ
การเดินทางไปยังป่าโก้งโค้งที่มีความอุดมสมบูรณ์แต่ก็เต็มไปด้วยอาถรรพ์ ค�ำเตือนของ
ภรรยานายพรานท�ำให้เขาคิดได้ว่า เจ้าหน้าที่รัฐเหล่านั้นกดขี่ข่มเหงชาวบ้านและสัตว์มาก
เพียงใดจนก่อให้เกิดความเคียดแค้นในท้ายที่สุด
โรงสีไฟ เรื่องราวของ “ชาย” ผู้พิชิตบ้านผีสิงแลกกับเงินเดิมพันเพื่อใช้ประทัง
ชีวติ เขาท�ำทุกอย่างเพือ่ เงิน ไม่วา่ จะเป็นการเดินโพยหวยเถือ่ นให้เจ้ามือ หาล�ำไพ่พเิ ศษ และ
รับจ้างนอนตามบ้านผีสิง เขารับพนันจากไอ้เคราผีพนันในหมู่บ้านให้ไปนอนที่โรงสีไฟร้าง
มากกว่าร้อยปี ในคืนที่เขานอนอยู่ ณ โรงสีไฟ เขาได้พบกับหญิงสาวปริศนาคนรักเก่าของ
เขาที่ข้ามภพมาตั้งแต่อดีตชาติ พร้อมเล่าเรื่องราวความรักระหว่างตัวหญิงสาวและชายใน
อดีตให้ฟังพร้อมกับการร่วมรักกันใต้ต้นไทรในคืนนั้น เมื่อฟ้าสางหญิงสาวปริศนากลับหาย
เข้าไปในต้นไทรเหลือเพียงร่างเปลือยเปล่าของเขา แม้แต่เงินพนันที่ได้รับในตอนเช้าก็ไม่
สามารถดึงดูดความสนใจของเขาได้อีกต่อไป 		
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อาถรรพ์ภาพวาดเสือด�ำ เน้นเรื่องเล่าเกี่ยวกับการกลับมาแก้แค้นของเสือด�ำ ใน
ภาพวาดจาก “เขา” ผู้วาดภาพเสือด�ำ เขาเริ่มฝึกวาดภาพเสือด�ำโดยได้รับค�ำแนะน�ำจาก
ศิลปินชื่อดัง “จ่าง แซ่ตั้ง” ด้วยความหลงใหลในเสือด�ำและความตั้งใจในการสร้างผลงาน
ท�ำให้เสือด�ำในภาพวาดของเขามีชีวิตมากขึ้น เขาน�ำภาพวาดผืนนั้นไปวางขายใกล้ ๆ กับ
นิทรรศการ ‘แบกะดิน’ ของจ่าง แซ่ตั้ง และได้รับค�ำเชิญให้เข้าชมนิทรรศการ ‘วันสังหาร
สัตว์ป่าทุ่งใหญ่’ ที่ก�ำลังจัดขึ้น ภายหลังการเข้าชมภาพเสือด�ำที่เคยวาดเริ่มมีชีวิตมากยิ่งขึ้น
เขาวาดภาพเสือด�ำอีกเป็นจ�ำนวนมากเพื่อแจกจ่ายให้คนทั่วไปและวาดเสือด�ำแววตาสีทอง
ให้กับหญิงสาวที่เขาประทับใจ แต่ไม่นานนักภาพเสือด�ำเหล่านั้นกลับหายไปอย่างไร้ร่อง
รอยราวกับมีเวทมนตร์ และมีข่าวลือในครึ่งศตวรรษต่อมาว่าเสือด�ำกลับมาปรากฏตัว แต่ที่
ชัดเจนมากยิง่ กว่านัน้ คือมีศพชายคนหนึง่ ถูกฆาตกรรม โดยทีข่ า้ งศพมีภาพวาดเสือด�ำขนาด
ใหญ่ นัยน์ตาสีทอง ก�ำลังจ้องตากับต�ำรวจก่อนที่จะอันตรธานหายเข้าก�ำแพงไป
ภาคสาม ความลับแห่งหุบเขาเซียน็อก
ภาคสามคือภาคสุดท้ายของรวมเรื่องสั้น ประกอบไปด้วยเรื่องสั้นทั้งหมด 4 เรื่อง
ความน่าสนใจยังคงอยู่ที่การน�ำเสนอเนื้อหาด้วยความสามารถและรายละเอียดในเรื่องที่มี
ความแตกต่างกัน นัน่ คือการเขียนทีม่ เี นือ้ หาความจริงผสานไปกับความมหัศจรรย์เหนือจริง
อาจกล่าวได้วา่ เป็นการสะท้อนความจริงของสังคมในด้านต่าง ๆ ด้วยการสร้างวรรณกรรมที่
มีเนือ้ หานอกเหนือจากให้ความรูย้ งั สามารถกระตุน้ อารมณ์ความรูส้ กึ ของผูอ้ า่ นได้เป็นอย่าง
ดี เรื่องสั้นทั้ง 4 เรื่อง มีความน่าสนใจดังต่อไปนี้
คูการ์เจ้าภูผา เรื่องราวของชายคนหนึ่ง “เขา” เป็นผู้เล่าเรื่องยามที่เดินเล่นริม
ทะเลท�ำให้นึกถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน เขาได้ไปชมการเดินขบวนเฉลิมฉลองของประชาชน
ที่ต่อต้านรัฐบาลส�ำเร็จ และยังเล่าย้อนไปถึงเหตุการณ์ ณ ร้านไก่ทอดร้านดังในเม็กซิโก จน
บังเอิญได้พบกับนักเลงเจ้าถิ่น เอล คูการ์ (The Cougar) คนในพื้นที่เรียกคูการ์เจ้าภูผา
เพราะคูการ์นั้นเป็นคนบ้ายออย่างมาก ในส่วนของร้านไก่ทอดนั้นมีรูปพระแม่มารีห้อยอยู่
กลางร้านที่ผู้คนเคารพบูชาแต่เบื้องหลังเต็มไปด้วยความโสมม มีโคเคนส�ำหรับผู้เสพวาง
อยู่หลังกรอบรูปนั้น ความโกลาหลเกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งต�ำรวจบุกเข้ามาจับคนเสพยาและคน
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่วนคูการ์เจ้าภูผาแสร้งว่าตนเป็นไกด์น�ำเที่ยวและเขาเป็นนักท่องเที่ยว
ทั้งสองจึงรอดพ้นจากการจับกุมในเหตุการณ์วันนั้น
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ล่ามผู้ไร้จรรยาบรรณ เรื่องราวของหนุ่มแรงงานไทยสามคนที่ขับรถแข่งกันขณะ
มึนเมา จนเป็นเหตุให้หนุ่มชาวซาอุดิอาระเบียที่นอนอาบแสงจันทร์เสียชีวิต พวกเขาต้อง
ขึ้นให้การต่อศาลด้วยตนเอง ซึ่งทั้งสามไม่มีความรู้เรื่องภาษาอาหรับ ท�ำให้ลุงเงิน แรงงาน
ชาวไทยที่อยู่อีกเมืองต้องรับหน้าที่เป็นล่าม เขาเชี่ยวชาญหลายภาษา เป็นผลจากการที่เขา
อ่านหนังสืออยู่ทุกคืน เพื่อคลายความเหงาที่ต้องจากบ้านมาท�ำงานถึงแดนไกล ลุงเงินยังมี
รสนิยมทีช่ อบดืม่ ไวน์และเด็กหนุม่ เป็นพิเศษ เมือ่ อยูใ่ นศาล จ�ำเลยให้นายส�ำราญ ทุง่ กาหลง
เป็นตัวแทนชีแ้ จงความผิด ซึง่ ลุงเงินให้ความช่วยเหลือจ�ำเลยเป็นอย่างดี ด้วยความเสน่หาใน
ตัวเด็กหนุ่มและความเป็นคนไทยด้วยกัน เมื่อเริ่มชี้แจงเขาจะปรับข้อความใหม่ โดยใช้
ข้อความทีก่ นิ ใจเพือ่ แสดงให้เห็นว่าพวกเขารูส้ กึ ผิดจริง ๆ ญาติฝา่ ยโจทก์บางคนเห็นใจพร้อม
ให้อภัยจ�ำเลยทั้งหมดและศาลได้ตัดสินให้ทั้งสามพ้นผิด
สวนสวรรค์ เรื่องราวของชายชาวลอนดอนที่เป็นโรคร้ายชนิดหนึ่งและเป็น
เจ้าของโรงแรมที่ตั้งอยู่ละแวกเดียวกับป่าช้า โรงแรมเป็นอาคารทรงโรมันขนาดเทียบ
เท่าคฤหาสน์ตั้งตระหง่านอยู่หน้าทางเข้าคือสถานที่ที่เขาเคยไปเยี่ยมเยียนก่อนล้มป่วย
เขาทนทุ ก ข์ ท รมานรอความตายตลอดหกเดื อ นตามที่ ห มอคาดการณ์ ไว้ และหวั ง ว่ า
หลังจากนั้นเขาจะหลุดพ้นจากความทุกข์ ทว่าครบหกเดือนกลับไม่เป็นอย่างที่เขาคาดคิด
เขายังมีชีวิตและรู้สึกเหมือนได้สัมผัสกับสิ่งลี้ลับบางอย่างจากบรรดา “ผู้รักสันติ” ที่
ทอดร่างสงบนิ่งในป่าช้า เขารู้สึกมีพลังสามารถเดินเล่นได้ จึงท�ำให้ได้พบกับสาวชุดแดงสุด
ผู้ลึกลับและได้รับรู้เรื่องราวในโลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยความสงบสุขในโลกหลังความตายที่
เรียกว่า “ยูโทเปีย” แต่แล้วความสุขกลับถูกแทนที่ด้วยความอึดอัด พบกับความมืดมิดที่
คละคลุ้งไปด้วยกลิ่นไม้ผุเน่าและกลิ่นกุหลาบชวนอาเจียน เขาตะเกียกตะกายสุดชีวิตเพื่อ
หลุดพ้นจากสถานที่แห่งนั้น และเรื่องราวก็จบลงเมื่อเขาตื่นจากฝัน พร้อมกับทิ้งให้ผู้อ่าน
สงสัยว่าแท้จริงแล้วตัวเขาอาศัยอยู่ในโลกความจริงหรือโลกความตาย
ความลับแห่งหุบเขาเซียน็อก เรื่องราวของ “ข้าพเจ้า” ชายหนุ่มผู้ซมซาน
ออกจากป่าบนเทือกเขาภูบรรทัด จนได้รู้จักกับ ‘ฟาเรล’ ทั้งสองผูกมิตรกันอย่างรวดเร็ว
ราวกับรู้จักกันมานาน อาจด้วยความชื่นชอบที่ชอบอะไรคล้าย ๆ กัน เช่นเสียงดนตรี หรือ
ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตด้วยการยึดมั่นในอุดมการณ์ของตน พร้อมกับการเดินทางเพื่อเปิด
ประสบการณ์ไปสูโ่ ลกใบใหม่ ให้ขา้ พเจ้าได้สมั ผัสกับความงดงามทางธรรมชาติอนั น่าหลงใหล
ท่ามกลางกฎเกณฑ์ กรอบทางสังคมและจารีตประเพณี ณ ดินแดนลึกลับที่อยู่ในหุบเขา
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ที่ได้สมญานามว่า “แผ่นดินมารดาธิปไตย”

กลวิธีการน�ำเสนอเนื้อหา
กลวิธกี ารน�ำเสนอเนือ้ หาภายในหนังสือชุด “อาถรรพ์ภาพวาดเสือด�ำ และเรือ่ งราว
อื่น ๆ” มีความโดดเด่นและน่าสนใจ คือการสร้างเนื้อหาผ่านรูปแบบการเขียนแนวสัจนิยม
มหัศจรรย์ การใช้ภาษาเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกด้วยน�้ำเสียงเสียดสีสังคมและรัฐบาล
ซึ่งอาจยกตัวอย่างที่ปรากฏในเรื่องบางตอนได้ดังนี้
การเขียนแนวสัจนิยมมหัศจรรย์ คือวรรณกรรมที่สร้างขึ้นมาโดยอาศัยหลัก
ความเป็นจริง มีความเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน และยังสอดแทรกไปด้วยเนื้อหาที่เป็นความ
มหัศจรรย์ ที่ไม่อาจพิสูจน์ได้ หรือเป็นแนวการเขียนจากการผสมผสานระหว่าง ความจริง
และ เหนือจริง เข้าด้วยกันได้อย่างแนบเนียน ซึ่งการเขียนในลักษณะนี้ปรากฏในเรื่องสั้น
แทบตลอดทั้งเล่มดังนี้
1. คนธรรพ์แห่งภูบรรทัด ความมหัศจรรย์ที่ปรากฏในเรื่องนับเป็นการเขียนแนว
สัจนิยมมหัศจรรย์ เพราะในโลกความเป็นจริง สถานที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ สิ่งวิเศษ
ไม่มีอยู่จริงและเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ แต่ความเป็นจริงที่ ก�ำพล ได้น�ำเสนอไว้
คือ ระบบทุนนิยมที่กลืนกินธรรมชาติอย่างหิวกระหาย จนส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูก
ท�ำลาย และความมหัศจรรย์ที่ปรากฏในเรื่องอาจยกตัวอย่างได้ ดังข้อความต่อไปนี้
‘เมื่อถึงลานหินกว้างอีกฟากของวังมรกต ก็ต้องตะลึงแก่ภาพที่ปรากฏแก่ตา
ป่าทั้งป่าสว่างเรืองรองด้วยแสงหิ่งห้อยที่ลอยว่อนเป็นกองทัพ’ ‘ข้าพเจ้าเดิน
เข้าไปแอบดูอยู่หลังต้นไม้ เห็นหญิงชายหลายคนก�ำลังดีดสีเป่าเครื่องดนตรี
รูปร่างแปลก ๆ อยู่แถวหน้า ที่แปลกเป็นพิเศษคือ เครื่องเป่าสองตัวของผู้เล่น
สองคน เพราะมันไม่มีรูปร่างใด ๆ ให้เห็น’ (Nirawan, 2019, p. 27)
2. วีรชน การน�ำเสนอเนื้อหาในเรื่องนี้มุ่งสะท้อนความเป็นสัจนิยมที่ปรากฏ
ภายในสังคมพร้อมการแฝงเรื่องราวลี้ลับ โดย ก�ำพล อาจน�ำประสบการณ์ที่เขาเคย
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นกลุ่มปฏิวัติ เขาตีแผ่
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สั ง คมกลุ ่ ม นี้ โ ดยเขี ย นเรื่ อ ง วี ร ชนขึ้ น มา ชี้ ใ ห้ เ ห็ น วิ ถี ชี วิ ต ที่ ต ้ อ งอาศั ย ในป่ า หลบหลี ก
จากฝ่ายรัฐบาลที่มีอ�ำนาจทางกฎหมายเหนือกว่า และแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล�้ำ
อั น น� ำ มาสู ่ ก ารแบ่ ง แยกชนชั้ น ทางสั ง คมที่ ไ ม่ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ และในส่ ว นของความ
มหัศจรรย์คือการยกเรื่องภูตผีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการด�ำเนินเรื่อง เช่น เหตุการณ์
ที่ “ข้าพเจ้า” ผู้ตายได้กลายเป็นผีหลังถูกยิง ท�ำให้ฝ่ายรัฐบาลกลัวและหนีไป และใน
ตอนท้ายเรื่องที่จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเป็นผู้เล่าเรื่องของตนเอง ซึ่งความเป็นจริงแล้ว
ไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย ดังข้อความต่อไปนี้
“สหายดินคือแบบอย่างของนักปฏิวตั ผิ เู้ สียสละ” เสียงสหายน�ำประกาศ
ขึงขัง “เขาได้พิสูจน์ให้พวกเราเห็นแล้วว่านักปฏิวัติที่ดีต้องพร้อมทุกลมหายใจ
ที่จะพลีชีพเพื่อปกป้องมวลชนให้รอดพ้นจากการล้อมตีของศัตรู เราขอเชิดชู
เกียรติให้เขาเป็นวีรชนคนกล้าไว้ ณ ทีน่ ี้ ขอให้ทกุ คนยืนไว้อาลัยแก่เขาหนึง่ นาที”
‘ดวงวิญญาณของข้าพเจ้ายังคงลอยอยู่บริเวณนั้น จึงได้ยินเสียงใครหัวเราะหึ ๆ
ในล�ำคอหลังค�ำสดุดีสิ้นลง (Nirawan, 2019, pp.75-76)
3. บางโก้งโค้ง ภายในเรื่องนี้น�ำความเชื่อของคนในสังคมเข้ามาประกอบในเรื่อง
ด้วย นั่นคือการกล่าวถึงป่าทึบที่เชื่อว่ามีสิ่งลึกลับและอาถรรพ์ซ่อนอยู่ ปรากฏในฉาก ถ�้ำ
ลวงตา ซึ่งเป็นฉากที่มีความเหนือธรรมชาติ และยังสะท้อนให้ผู้อ่านได้ตระหนักรู้ในเรื่อง
ของการให้คุณค่าและความส�ำคัญของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ป่าไม้หรือสัตว์นานาชนิด
ดังข้อความต่อไปนี้
“ผมรู้แต่ว่าบริเวณนี้พวกพรานป่าเรียกกันว่าถ�้ำลวงตา เข้ามาแล้วจะ
เห็นอะไรผิดเพี้ยนไปจากปกติ ก็ดูอย่างเงาพวกนั้นสิครับ หรือว่าจะเป็นเงาของ
เราเองก็ไม่ผิดแต่มันทอดผิดทางไงครับ”(Nirawan, 2019, p. 92)
ความเชื่ออีกหนึ่งประการที่ผู้วิจารณ์ให้ความสนใจ นั่นคือความเชื่อเกี่ยวกับเรื่อง
บุญบาป ท�ำดีได้ดีท�ำชั่วได้ชั่วการที่ ก�ำพล สร้างตัวละครนายอ�ำเภอที่มีจิตใจโหดเหี้ยม
ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ข่มเหงและเอาเปรียบผู้อื่น ท�ำให้บั้นปลายสุดท้ายของเขาจบลงอย่าง
ไม่สวยงาม ดังข้อความที่ปรากฏในตอนต้นเรื่องว่า “ชายร่างผอมแห้ง เนื้อตัวมอมแมม
ท่อนบนเปลือยเปล่ากับกางเกงขาสัน้ ขาดกะรุง่ กะริง่ ...สักพักก็จะยืนจังก้าท�ำท่ายกปืนกระทบ
ไหล่ เล็งไปยังความว่างเปล่าเบื้องหน้า” (Nirawan, 2019, p.105)
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4. โรงสีไฟ เรื่องสั้นที่น�ำเสนอเนื้อหาผ่านการสร้างฉาก บรรยากาศ สถานที่เพื่อ
ให้เกิดความสนุกสนานและไม่น่าเบื่อหากจะต้องบรรยายเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ และ
โครงเรื่องให้มีตัวละครหญิงสาวจากอดีตชาติเข้ามาพร้อมกับฉากหายตัวเข้าไปในต้นไทร
ก�ำพล ยังกล่าวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในอดีต นั่นคือสงครามโลกครั้งที่สอง ที่เป็นเหตุ
ให้โรงสีไฟในเรื่องกลายเป็นโรงสีร้าง ‘และแล้วค�่ำคืนแห่งความเป็นความตายก็มาถึง คืน
พระจันทร์เต็มดวง คืนที่ข้าพเจ้าจะต้องเข้าไปนอนในอาณาจักรของราชินีแห่งโรงสีไฟ’
(Nirawan, 2019, p. 163)
จากข้อความดังกล่าวเป็นข้อความเปิดเรือ่ ง ซึง่ กระตุน้ ความใคร่รขู้ องผูว้ จิ ารณ์ โดย
การเปิดเรือ่ งผ่านตัวละครหลักว่าขณะนัน้ ก�ำลังนอนอยูท่ โี่ รงสีไฟร้าง ผูว้ จิ ารณ์จงึ เกิดค�ำถาม
กับตนเองว่าโรงสีไฟที่ว่านั้นคืออะไร เป็นโรงสีที่มีไฟอย่างนั้นหรือ ซึ่งนับว่าผู้เขียนมีเทคนิค
ที่น่าสนใจในการเริ่มต้นเรื่องไม่น้อย นอกจากนี้ การน�ำผีสาวปริศนาเข้ามาช่วยด�ำเนินเรื่อง
เพื่อให้ตัวละครเข้าถึงแก่นแท้ของชีวิต ทั้งยังทิ้งท้ายในตอนจบไว้ว่า
‘ทว่านาทีนี้ เงินตราไม่มคี วามหมายใด ๆ ส�ำหรับข้าพเจ้าอีกต่อไป ข้าพเจ้าหันหลัง
ให้มนั หันหลังให้เรือนไม้ทกี่ ำ� ลังถล่มทลาย ปล่อยให้หวั ใจบงการ วิง่ ตามมะลิเข้าไป
ในม่านไทร’ (Nirawan, 2019, p. 185)					
		

5. อาถรรพ์ภาพวาดเสือด�ำ มีกลวิธดี ำ� เนินเรือ่ งตามล�ำดับเวลา แต่ความน่าสนใจ
ในเรือ่ งนีค้ อื กลวิธกี ารน�ำเสนอเนือ้ หาทีใ่ ช้ความเหนือจริงเข้ามาเป็นเครือ่ งมือช่วยด�ำเนินเรือ่ ง
นั่นคือ อาถรรพ์ของภาพวาดเสือด�ำ อันมาจากภาพถ่ายในงานนิทรรศการภาพการสังหาร
เสือหลายชีวิต ไม่ค�ำนึงถึงกฎหมายใด ๆ จากเหตุการณ์ที่เป็นข่าวดัง อ้างอิงจากบันทึกวันที่
เขียนท้ายเรือ่ ง กับ เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ มีความเชือ่ มโยงกัน ดังข้อความทีป่ รากฏท้ายเรือ่ งดังนี้
‘เกือบครึง่ ศตวรรษต่อมา มีคนเห็นภาพเสือด�ำเหล่านั้นปรากฏขึน้ ที่นั่น
ที่นี่อีกครั้งทั่วทั้งประเทศ หลังจากคณะของมหาเศรษฐีชื่อดังลอบเข้าไปสังหาร
เสือด�ำตัวหนึ่งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร แต่ไม่นานภาพเหล่านั้น
ก็อันตรธานไปอีกครั้ง...กระทั่งเช้ามืดวันครบรอบหนึ่งปีของการสังหารเสือด�ำ
ตัวดังกล่าว ต�ำรวจท้องที่ได้รับแจ้งว่ามีคนนอนตายอยู่ในซอยวัดช่องลมโชย ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ ที่เกิดเหตุมีไทยมุงนับร้อยก�ำลังวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ถึงตรง
หน้า’ (Nirawan, 2019, pp. 205-206)
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จากข้อความดังกล่าว ก�ำพลอาจต้องการให้ภาพวาดเสือด�ำที่กลับมาแก้แค้น เป็น
เครื่องมือกระตุ้นจิตใต้ส�ำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต ไม่ว่าจะชีวิตสัตว์หรือชีวิตมนุษย์
ด้วยกันล้วนมีคณ
ุ ค่าทัง้ สิน้ นอกจากนีย้ งั เป็นการเสียดสีสงั คมคนรวยทีใ่ ช้การล่าสัตว์เป็นงาน
อดิเรก สัตว์จ�ำนวนมากต้องสังเวยชีวิตให้กับความสุขของคนบางกลุ่มเพียงเท่านั้น
สิง่ ส�ำคัญที่ ก�ำพลต้องการน�ำเสนออาจเป็นการส่งสัญญาณหรือเป็นกระบอกเสียง
ในการทวงคืนความยุติธรรมให้แก่สิ่งมีชีวิตในสังคม ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ ซึ่งเป็น
ผลมาจากความเหลื่อมล�้ำภายในประเทศ การกระท�ำผิดของผู้ทรงอิทธิพลหรือผู้มีอ�ำนาจ
ถูกเพิกเฉยจากรัฐบาลด้วยอ�ำนาจของเงินที่มีมากกว่าความถูกต้องจึงไม่อาจเอาผิดด้วย
กฎหมายต่อไป
6. ความลับแห่งหุบเขาเซียน็อก เรื่องสั้นเรื่องสุดท้ายที่ปรากฏท้ายเล่ม ปิดฉาก
ความงามด้วยการเขียนแนวสัจนิยมมหัศจรรย์อีกครั้งประกอบกับเรื่องเล่าที่เป็นส่วนของ
ความจริงในสังคม ด้วยวิธีการนี้ท�ำให้เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ แปลกใหม่และยังเป็นที่นิยม
ในการสร้างวรรณกรรมร่วมสมัย โดยเนื้อหาในเรื่องมุ่งสะท้อนให้ผู้อ่านเห็นขนบธรรมเนียม
จากการเดินทางของตัวละครไปยังเมืองที่ถูกโอบกอดจากทิวเขาสูง นั่นคือ หุบเขาเซียน็อก
บนเกาะสุมาตรา ทางตะวันตกของประเทศอินโดนีเซีย ดังข้อความ
‘เงาทะมึนของปีกคูม่ หึมาก็โผล่สชู่ ะง่อนผาด้วยลีลาสง่างาม พอปีกคูน่ นั้
หุบลง ภาพทีป่ รากฏให้เห็นคือกวางดาวตัวหนึง่ ยืนผันหน้ามาหาเรา นิง่ สนิทเหมือน
ภาพประติมากรรม...เธอนัน่ เอง!’ ‘ท่ามกลางม่านควันบาง ๆ ข้าพเจ้าดีดตัวลุกขึน้
ยืนด้วยความตะลึงกึง่ ตระหนก ราอิสค่อย ๆ ลุกตามอย่างใจเย็น ข้าพเจ้าเริม่ ไม่แน่
จว่าตนเองตื่นหรือก�ำลังหลับ’ (Nirawan, 2019, pp. 282-283)
‘ตกค�่ำ ราอิสพาข้าพเจ้าไปนั่งที่ผับแห่งหนึ่งในตัวเมือง ได้ร�่ำเบียร์กับ
กลุ่มเพื่อน ๆ ของเขาอยู่จนดึก ได้ฟังความทุกข์ใจของพวกเขาที่เกิดมาเป็นชาย
ในเมืองนี้ เมืองมารดาธิปไตย เมืองที่ผู้หญิงเป็นใหญ่ในครอบครัว ท�ำให้เกือบ
ทุกคนเลือกที่จะอยู่อย่างคนโสดไม่อยากอยู่ใต้อ�ำนาจของสตรี’ (Nirawan,
2019, p. 274)
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7. สวนสวรรค์ ความแปลกใหม่ที่ปรากฏในเรื่องนี้คือการน�ำเสนอความเหนือ
จริงในรูปแบบจินตนิยม หรือ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนาในจิตใจของมนุษย์
เพื่อเข้าไปยังโลกที่ดีกว่า ก�ำพล ยังคงความมหัศจรรย์ไว้ด้วยการสร้างเหตุการณ์และสถาน
ที่ในโลกที่เรียกว่า “ยูโทเปีย” พร้อมกับหญิงสาวชุดแดงกับการเล่นกับความเชื่อของคนใน
สังคมว่าโลกหลังความตายที่ทุกคนปรารถนาที่จะไปคือ สวรรค์ที่เต็มไปด้วยความสุขและ
ความงดงาม ดังข้อความ
“ฉันจากโลกของพวกคุณมาตอนยังสาว ฉันจึงคงความสาวมาจนบัดนี้
คุณเองก็ยงั หนุม่ ยังหล่อ ถ้ามาอยูก่ บั เราทีน่ ใี่ นวันนี้ คุณก็จะเป็นหนุม่ หล่ออยูอ่ ย่าง
นีช้ วั่ กัลปาวสานจะไม่มวี นั แก่คะ่ ” ‘ตอนเธอเอ่ยค�ำว่า “สวนสวรรค์แห่งนี”้ หน้าตา
เธอดูมคี วามสุขเหลือเกิน จนข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้วา่ ถ้าข้าพเจ้าได้มาอยูร่ ว่ มกับเธอ
ที่นี่ ข้าพเจ้าก็ไม่ต้องทนทู่ซี้อยู่กับชีวิตสับปะรังเคอีกต่อไป’ (Nirawan, 2019, p.
240)		
การใช้ภาษาเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกด้วยน�้ำเสียงเสียดสีสังคมและ
รัฐบาล การใช้ภาษาเพือ่ สะท้อนให้เห็นถึงความจริงทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม ความเชือ่ ของคนผูค้ น
และยังปรากฏการเขียนเชิงภาพพจน์เพือ่ อรรถรสในการติดตามเนือ้ หาของผูอ้ า่ น ซึง่ อาจยก
ตัวอย่างมาพอสังเขปได้ดังนี้
1. ถ�้ำ ก�ำพล ใช้กลวิธีการเล่นค�ำ ผ่านภาษาที่บรรจงเขียนออกมา มีการเปรียบ
เทียบบางสิ่งให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และนอกเหนือจากนี้ผู้วิจารณ์ยังเห็นว่าการตั้งชื่อ
เรือ่ งว่า ถ�ำ้ อาจเป็นสัญญะทางเพศเนือ่ งมาจากเนือ้ เรือ่ งทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับความต้องการ
ทางเพศและตัณหาของครูพัน แต่ผู้เขียนใช้สัญลักษณ์เข้ามาแทนเพื่อให้ตีความ ดังข้อความ
ต่อไปนี้
‘ครู พั น กลั้ น หายใจมุ ด หั ว ลงช้ า ๆ น�้ ำ ใสกระจ่ า งราวกั บ แผ่ น ฟ้ า
ยามไร้เมฆ เหล่าสาวน้อยเกาะกลุ่มพลิ้วตัวแหวกว่ายไปข้างหน้าเขาประหนึ่ง
ฝูงมัจฉาสีแสดก�ำลังเริงร่า เรือนร่างของพวกเธอถูกเสื้อผ้ารัดรึงจนเห็นโค้ง
เว้ า อั น งดงามและสดสะพรั่ ง ดั ง ภาพเนรมิ ต ภาพของแมลงภู ่ ตั ว สุ ด ท้ า ยเมื่ อ
วานค�่ ำ วนกลั บ มาปรากฏให้ เ ห็ น แจ่ ม ชั ด ในห้ ว งค� ำ นึ ง บั้ น ท้ า ยสี ด� ำ ของมั น
พะเยิบพะยาบอยู่บนปากโพรงถ�้ำของดอกสร้อยอินทนิลขณะมันเสพเกสรของ
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บุปผาสีม่วงครั้งสั่งลา ทันใดนั้นกล้ามเนื้อขาของเขาก็กระตุกขึ้นมาดื้อ ๆ คล้าย
ตะคริวจับ แต่ไม่น่าจะใช่ เขาคิด เพราะจะว่าปวดก็ไม่ใช่ จะว่าชาก็ไม่เชิง มันแค่
เต้นหนึบ ๆ วาบ ๆ หวิว ๆ แต่ถ้าจะใช่ตะคริว มันก็คงเป็นตะคริวแห่งความเสียว
ซ่านที่แผ่ไปทั้งสรรพางค์กาย และถ้าเขาจะต้องจมน�้ำตายในยามนี้เขาก็ยินดี’
(Nirawan, 2019, p. 57-58)
จากตัวอย่างข้อความที่ยกมาข้างต้น ปรากฏการใช้ภาษาแบบอุปมา (simile)
ซึ่งเป็นการเปรียบสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่ง ที่มีสภาพหรือลักษณะต่างกัน แต่มีลักษณะเด่นร่วม
กัน โดยใช้ค�ำว่า “เหมือน คล้าย ดัง ดั่ง ดุจ ประดุจ ปาน” มาเปรียบเทียบ เช่น ข้อความ
ที่ว่า “เห็นโค้งเว้าอันงดงามและสดสะพรั่งดั่งภาพเนรมิต” ก�ำพลกล่าวว่าความงดงามของ
ส่วนเว้าโค้งนัน้ มากจนไม่คดิ ว่าเป็นความจริงกลับเหมือนภาพทีถ่ กู เนรมิตขึน้ มาเสียมากกว่า
นอกจากนีย้ งั มุง่ สะท้อนให้เห็นความต้องการทางเพศของมนุษย์ แม้วา่ ในเรือ่ ง
แสดงให้เห็นในมุมมองทีผ่ ดิ ขนบธรรมเนียม แต่เป็นเรือ่ งทีส่ ะท้อนสังคมในยุคปัจจุบนั ได้เป็น
อย่างดี เพราะความเน่าเฟะของสังคม มักถูกซ่อนอยู่ภายใต้ความสวยงามเสมอ ดังข้อความ
ที่ปรากฏในเรื่องว่า “กลุ่มเด็กสาวไล่จับสายรุ้งและผีเสื้อกันอย่างสนุกสนาน ราวกับไม่มีครู
ของพวกเธออยู่ที่นี่อีกต่อไป ฝ่ายครูพันเอง เมื่อสายตาของพวกเธอไม่อยู่กับเขา สายตาของ
เขาย่อมไปอยู่กับพวกเธอได้ตามใจปรารถนา เขายืนกอดอกมองพวกเธออย่างมีความสุข”
(Nirawan, 2019,p.59) จากตัวอย่างดังกล่าว อาจตีความได้ว่ากิเลสตัณหาของตัวละครที่
มีอยู่ ไม่อาจควบคุมได้จนต้องท�ำผิดศีลธรรมทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2. แนวซุ่มของเราเป็นเรื่องสั้นที่ผู้เขียนใช้น�้ำเสียงเสียดสีสังคมและรัฐบาล
สะท้ อ นให้ เ ห็ น สภาพความเป็ น จริ ง ของสั ง คมที่ มี ก ารแบ่ ง พรรคแบ่ ง พวกเพี ย งแค่ มี
ความคิ ด หรื อ ทั ศ นคติ ที่ ไ ม่ ต รงกั น เช่ น ฝ่ า ยพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ แ ละฝ่ า ยรั ฐ บาล และ
นอกจากนี้ภายในเรื่องยังปรากฏให้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังเกิดสงครามความขัด
แย้ ง ผู ้ ค นต้ อ งอาศั ย ด้ ว ยความหวาดกลั ว หรื อ รอแก้ แ ค้ น เพื่ อ คนในครอบครั ว ของตน
ดังข้อความที่ปรากฏในเรื่องว่า
		‘หลายคนรอแก้แค้นแทนญาติพนี่ อ้ งทีถ่ กู ถีบลงเขาเผาลงถังแดงเมือ่ ไม่กปี่ กี อ่ น
หลายคนรอแก้แค้นแทนเพื่อนที่จบชีวิตที่ทุ่งสังหารสองฟากฝั่งหอประชุมใหญ่
ธรรมศาสตร์เมื่อหกตุลาที่ผ่านมา แต่หลายคนแค่อยากสั่งสอน “นาย” ให้รู้ว่า
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รสชาติของความตายเป็นอย่างไร’ (Nirawan, 2019, p. 81)		
น�้ำเสียงเสียดสีรัฐบาลของก�ำพลยังแสดงให้เห็นว่าการบริหารที่ไม่ได้ให้ความ
ส�ำคัญแก่ประชาชนทั่วทุกพื้นที่ ความเจริญที่กระจุกตัวอยู่เฉพาะในเมือง ส่วนที่อยู่ห่างไกล
ความเจริญก็ตอ้ งใช้ชวี ติ อย่างไร้คณ
ุ ภาพ ไม่มเี ครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกใด ๆ แม้แต่หอ้ งสุขา
ดังเช่นข้อความที่ปรากฏในเรื่อง ‘แถวนี้มีแต่บ้านคนยากจน ไม่มีบ้านไหนมีส้วมกันหรอก’
(Nirawan, 2019, p. 86)
3. บนเส้นทางไปโรงพยาบาล การน�ำเสนอเนื้อหาตลอดทั้งเรื่องในรูปแบบบท
สนทนาของตัวละครหลัก การร่วมเดินทางของทัง้ สองฝ่ายแม้วา่ จะอยูบ่ นรถคันเดียวกัน ถนน
เส้นเดียวกัน แต่ความคิดและทัศนคติกลับแตกต่างกันอย่างสิน้ เชิง และประเด็นทีผ่ วู้ จิ ารณ์ให้
ความสนใจคือการปรากฏให้เห็นเรือ่ งความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยตัวละครคนขับแท็กซี่
มองว่า ชายผู้โดยสารไม่เหมือนกับคนไทย ก�ำหนดกรอบแนวคิดของตนเองว่าคนไทยต้องมี
ลักษณะเฉพาะตามที่ตนเองเชื่อมั่นเท่านั้น ดังที่ปรากฏในเรื่องว่า
“บอกแล้วไงผมมาจากยูกันดา แต่ผมเป็นคนไทย นี่โชเฟอร์! ไม่ต้อง
เหลียวมามองผมก็ได้ มองแค่กระจกส่องหลังก็พอ เดี๋ยวจะไปหมั่งเอาคันหน้า”
“แต่หน้าตาผิวพรรณคุณก็คล้ายชาวแอฟริกามากนะ” (Nirawan, 2019, p. 92)
นอกจากนี้ ก�ำพล ยังไม่ลืมที่จะแทรกเนื้อหาในส่วนของประวัติศาสตร์ทางการ
เมืองประกอบเป็นส่วน หนี่งในเรื่องเพื่อแสดงให้ผู้อ่านและผู้วิจารณ์ได้ตระหนักรู้ว่า ในอดีต
มีเหตุการณ์ส�ำคัญใดเกิดขึ้นบ้าง ตลอดจนความต่อเนื่องของเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบัน
นัน้ มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร การน�ำเสนอเนือ้ หาทีม่ งุ่ สะท้อนเหตุการณ์ในอดีต
เข้ามาในเรื่องที่เป็นปัจจุบัน ยังเห็นว่าสภาพสังคมและการเมืองระหว่างอดีตและปัจจุบัน
มิได้แตกต่างกันไปแม้แต่น้อย
บนเส้นทางไปโรงพยาบาลยังสะท้อนปัญหาในสังคมไทย เช่น รถแท็กซี่ปฏิเสธ
ผู้โดยสาร ท�ำให้เรื่องมีความร่วมสมัยและสมจริง รวมทั้งใช้ภาษาที่เรียบง่าย ท�ำให้เรื่องมี
ความโดดเด่น ท�ำให้ผู้อ่านเข้าถึงตัวละครและแก่นเรื่องได้ง่าย
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4. บางโก้งโค้ง มีน�้ำเสียงเสียดสีปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดในการด�ำเนินเรื่อง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการเสียดสีข้าราชการในสังคมไทย กล่าวคือ ทหาร ต�ำรวจ นายอ�ำเภอ หรือ
เจ้าหน้าทีร่ ฐั มักจะให้ความเคารพเพียงสิง่ ทีต่ นเองนับถือหรือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ แต่กบั มนุษย์ดว้ ย
กันแล้วกลับมองข้ามและกดขี่ข่มเหงคนที่ไม่มีอ�ำนาจหรือด้อยก�ำลังกว่าตน เช่นข้อความใน
เรื่องที่กล่าวว่า
“จิ้งจกหางด้วนตัวใหญ่นิสัยอันธพาลที่เข้าไปอยู่ในกระท่อมเมื่อ
หลายวันก่อนและมักไล่กดั ตัวอืน่ จนไม่มตี วั ไหนกล้าเข้าใกล้ นอนหงายนอนแน่นงิ่
อยู่บนพื้นฟากหลังธรณีประตู เนื้อตัวของมันยังอิ่มเอิบ สีผิวยังเป็นสีของหลังคา
จาก” (Nirawan, 2019, p. 116)
5. คูการ์เจ้าภูผา การเล่าเรื่องผ่านตัวละครด้วยมุมมองของพระเจ้าผู้หยั่งรู้ทุก
อารมณ์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเรื่อง ความน่าสนใจคือ คูการ์เจ้าภูผา ตัวละครทรง
อิทธิพลในเรือ่ ง อาจสร้างมาจากสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมทีอ่ ยูใ่ นวงศ์เสือและแมว นัน่ คือ “คูการ์”
(Puma concolor) อาศัยอยู่แถบอเมริกาเหนือและใต้ นับว่าเป็นสัตว์ที่สามารถปรับตัวได้
อย่างยอดเยี่ยมทุกสถานการณ์ เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ต้องปรับตัวเพื่อให้มีชีวิตรอดต่อไป ซึ่ง
นอกเหนือจากนีภ้ ายในเรือ่ งก็ยงั คงเสียดสีสงั คมอยูเ่ ช่นเดิม นัน่ คือการเอารัดเอาเปรียบกันใน
สังคม เพียงแต่ความแตกต่างในเรือ่ งนีค้ อื การเอาเปรียบชาวต่างชาติทอี่ าจพบได้ตามแหล่ง
ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการคิดค่าบริการสูงกว่าความเป็นจริง หรือแม้แต่ในเรื่องนี้ ต�ำรวจใน
พืน้ ทีบ่ กุ เข้าจับนักท่องเทีย่ วในร้านขายไก่ทอด หากนักท่องเทีย่ วไม่มคี วามรูม้ ากพอ อาจต้อง
จ�ำยอมให้กับต�ำรวจและกฎหมายในต่างแดน หรือบางครั้งผู้ใช้กฎหมายอาจใช้กฎหมายใน
ทางทีผ่ ดิ น�ำกฎหมายมาข่มเหงประชาชนก็พบได้บอ่ ยเช่นเดียวกัน ซึง่ ปรากฏข้อความในเรือ่ ง
ว่า “ต�ำรวจท้องที่พวกเราทั้งนั้น ไม่ต้องกลัว” (Nirawan, 2019, p. 226)
ประเด็นปัญหาทางสังคมทีแ่ ฝงอยูใ่ นเรือ่ งคือความตัง้ ใจของผูเ้ ขียน เรือ่ งการใช้รา้ น
อาหารเป็นฉากหน้าเพือ่ บดบังฉากหลังซึง่ เป็นการค้ายาเสพติด โดยน�ำสัญลักษณ์ทางศาสนา
คริสต์เข้ามาเป็นเครื่องมือเพื่อเล่นกับความเชื่อของบุคคล เช่นหลังกรอบรูปของพระแม่มารี
มีสงิ่ เสพติดแต่กลับไม่เป็นทีส่ งสัย แม้แต่กอ่ นออกจากร้านต�ำรวจยังโค้งตัวเคารพรูปพระมารี
แต่หารูไ้ ม่หลังกรอบรูปนัน้ มีสงิ่ ทีไ่ ม่พงึ เคารพซ่อนอยู่ และการสะท้อนความจริงของกฎหมาย
ในบางครั้งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายมิอาจเอาชนะกลโกงของผู้ร้ายได้
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6. ล่ามผู้ไร้จรรยาบรรณ จากเรื่องผู้เขียนสะท้อนให้เห็นความจริงของมนุษย์บาง
คนทีว่ า่ บางครัง้ มักใช้อารมณ์ความรูส้ กึ ในการท�ำสิง่ ต่าง ๆ โดยอาจลืมค�ำนึงถึงความถูกต้อง
และความเหมาะสม เช่น ลุงเงิน ล่ามผู้ไร้จรรยาบรรณ ไม่ซื่อสัตย์ ไม่รักษาค�ำพูด เปลี่ยนค�ำ
ให้การของจ�ำเลยในชัน้ ศาล เพือ่ ให้หนุม่ แรงงานทัง้ สามคนพ้นผิด ดังข้อความ “ในภาษาไทย
ค�ำว่า ‘อัลเลาะห์’ ไม่ได้ออกเสียงว่า ‘อัลเลาะห์’ครับ แต่ออกเสียงว่า ‘พวกเรา’” (Nirawan,
2019, p. 238) เมื่อแนวคิดหลักที่ผู้เขียนต้องการสะท้อนมุมมองออกมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
กฎหมายแล้ว ยังมีการเสียดสีกฎหมายและต�ำรวจไทยในเรื่องให้เห็น ด้วยการยกตัวอย่าง
ว่าต�ำรวจต้องการแค่เงินเพียงเท่านัน้ ดังข้อความ “ทีบ่ า้ นของพวกเราในเมืองไทย เราจะต้ม
เหล้ากินเมือ่ ไหร่กไ็ ด้ตามใจชอบ ถึงจะผิดกฎหมายแต่กไ็ ม่รา้ ยแรง ต�ำรวจจับเราก็จา่ ย เพราะ
ต�ำรวจไทยจับเหล้าเพื่อจะเอาค่าไถ่...” (Nirawan, 2019, p. 237)
นอกจากการยั่วล้อกฎหมาย ยังปรากฏน�้ำเสียงเสียดสีถึงความไม่เท่าเทียมของ
คนในสังคมโดยการสร้างฉากและตัวละคร นัน่ คือการเป็นผูใ้ ช้เป็นแรงงานในต่างประเทศเพือ่
หารายได้ส่งกลับไปจุนเจือครอบครัว ไร้ซึ่งการศึกษายากที่จะหางานในบ้านเกิดของตนได้
จนต้องจากบ้านไปไกลเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพ ดังข้อความ “เรานึกไม่ถึงว่าจะมีใครในโลกชอบ
อาบแสงจันทร์ เพราะแสงจันทร์บา้ นเรามีเหลือเฟือ ถ้ามันมีคา่ น�ำไปแลกอาหารได้ เราคงไม่
ต้องออกมาเสี่ยงโชคกันไกลบ้านมากถึงเพียงนี้” (Nirawan, 2019, p. 240)

แนวคิดส�ำคัญ
แนวคิดส�ำคัญที่ผู้เขียนต้องการสะท้อนผ่านเรื่องสั้นในรวมเรื่องสั้นทั้ง 12 เรื่อง
คือ การสะท้อนมุมมองของสังคม ชีวิต ให้ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัว ไม่ว่าจะ
เป็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คุณค่าของธรรมชาติ คุณค่าของสิ่งมีชีวิต การเคารพสิทธิ
เสรีภาพของแต่ละบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งการเคารพกฎกติกาเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคม เพื่อความสงบสุขของประชาชน สังคม และประเทศชาติ
แนวคิดเกีย่ วกับความต้องการในฐานะมนุษย์นำ� ไปสูค่ วามหลงผิดก่อเป็นตราบาป
ภายในใจและความพ่ายแพ้ให้แก่จิตไร้ส�ำนึกของตัวละคร หรืออาจเป็นตัวผู้เขียนเอง หาก
จะกล่าวถึงความต้องการในฐานะมนุษย์ หรือเรียกว่า ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์
มีทั้งหมด 5 ขั้น ได้แก่ ความต้องการทางด้านร่างกาย ความปลอดภัย ความรักและการเป็น
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เจ้าของ การยอมรับนับถือและการบรรลุศกั ยภาพสูงสุดแห่งตน ความต้องการพืน้ ฐานทัง้ หมด
ที่ได้กล่าวมา ล้วนเกี่ยวพันกับเรื่องสั้นในเล่มนี้ทั้งสิ้น เช่นเรื่อง ถ�้ำ เป็นเรื่องที่มุ่งสะท้อนให้
เห็นความต้องการทางเพศของมนุษย์ แม้วา่ ในเรือ่ งแสดงให้เห็นมุมมองทีผ่ ดิ ขนบธรรมเนียม
แต่เป็นเรื่องที่สะท้อนสังคมในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เพราะความฟอนเฟะของสังคม
มักถูกซ่อนอยูภ่ ายใต้ความสวยงามเสมอ ดังข้อความทีป่ รากฏในเรือ่ งว่า “กลุม่ เด็กสาวไล่จบั
สายรุง้ และผีเสือ้ กันอย่างสนุกสนาน ราวกับไม่มคี รูของพวกเธออยูท่ นี่ อี่ กี ต่อไป ฝ่ายครูพนั เอง
เมือ่ สายตาของพวกเธอไม่อยูก่ บั เขา สายตาของเขาย่อมไปอยูก่ บั พวกเธอได้ตามใจปรารถนา
เขายืนกอดอกมองพวกเธออย่างมีความสุข” (Nirawan, 2019, p. 59)
แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าและความส�ำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต และสิ่ง
แวดล้อม ว่าเป็นแหล่งต้นน�ำ้ ล�ำธาร แหล่งอาหารส�ำหรับสิง่ มีชวี ติ บนโลก การน�ำเสนอเนือ้ หา
ในทุก ๆ เรื่องชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ท�ำลายสมดุลของธรรมชาติไปมากเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นการ
ล่าสัตว์คมุ้ ครอง สัตว์สงวน ฆ่าเสือด�ำ บุกรุกป่าไม้ ทัง้ นีก้ ำ� พลอาจต้องการตีแผ่สงั คมเกีย่ วกับ
ความอยุติธรรมที่ยังวนเวียนอยู่ทุกยุคทุกสมัย
นอกจากนี้ ก�ำพลยังฉายภาพมุมมองทางการเมืองของตัวละคร จากเรื่อง บน
เส้นทางไปโรงพยาบาล เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าการเมืองไทยสร้างความร้าวฉานและเกิด
ความสูญเสียจากเหตุการณ์ทางการเมืองจากอดีตมาถึงปัจจุบนั สาเหตุสำ� คัญมาจากมุมมอง
ทางการเมืองที่แตกต่าง ก�ำพลจึงใช้ ‘สาร’ จากเรื่องนี้ถ่ายทอดให้เห็นว่าแม้คนในสังคมจะมี
ทัศนคติที่ต่างกัน ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยการพยายามรับฟังเหตุผลของอีกฝ่ายนั่นเอง
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บทสรุปส่งท้าย
“อาถรรพ์ภาพวาดเสือด�ำและเรื่องราวอื่น ๆ” ของ ก�ำพล นิรวรรณ เต็มไปด้วย
ความลึกลับซับซ้อน ซ่อนเงื่อนง�ำ อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถละสายตาจากการอ่านได้ โดย
มีแนวคิดส�ำคัญคือ การให้ความเคารพและให้คุณค่ากับความแตกต่าง ความต้องการใน
ฐานะมนุษย์น�ำไปสู่ความหลงผิดก่อเป็นตราบาปภายในใจ และการให้คุณค่าและความ
ส�ำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ในส่วนของการน�ำเสนอเนื้อหา
ก�ำพล นิรวรรณ ใช้เทคนิคที่น่าสนใจและโดดเด่นในการน�ำเสนอเรื่องราวคือการเขียน
แนวสัจนิยมมหัศจรรย์ (Magical realism) การสร้างตัวละคร สถานที่ และเหตุการณ์ที่ไม่
อาจเกิดขึน้ จริงในชีวติ เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการด�ำเนินเรือ่ ง เพือ่ อรรถรสและจรรโลงใจ
ซึ่งถือว่าเรื่องสั้นเล่มนี้ท�ำหน้าที่ของวรรณกรรมได้เป็นอย่างดี การเขียนในลักษณะนี้ปรากฏ
ในเรื่องสั้น คนธรรพ์แห่งภูบรรทัด ถ�้ำ วีรชน บางโก้งโค้ง โรงสีไฟ อาถรรพ์ภาพวาดเสือด�ำ
สวนสวรรค์ และความลับแห่งหุบเขาเซียน็อก และอีก 3 เรื่องแม้ไม่มีความเหนือจริงแต่เนื้อ
เรื่องก็เต็มไปด้วย ความจริง (Real) ที่สะท้อนสังคมได้เป็นอย่างดี
เมื่อผู้วิจารณ์ได้อ่านก็เปรียบเสมือนก�ำลังเดินทางไปสู่ปลายทางที่มีบรรยากาศ
ระหว่างทางเป็นสนามรบที่เต็มไปด้วยนักรบ อาวุธ และเปลวเพลิง พร้อมเผชิญหน้าเพื่อ
ชัยชนะที่คาดหวัง แต่ผู้เขียนไม่มีอ�ำนาจกล้าแกร่งกว่าอีกฝ่าย ระบบทุนนิยม นายทุน ผู้มี
อ�ำนาจเหนือการเมือง และบุคคลอื่น ๆ ที่ต้องการเอาชนะด้วยอ�ำนาจเงินและพละก�ำลัง ผู้
เขียนจึงต้องพ่ายแพ้โดยทีไ่ ม่อาจหลีกเลีย่ งได้ จึงนับว่ารวมเรือ่ งสัน้ เล่มนีค้ งมาจากมโนส�ำนึก
ของผูเ้ ขียน ทีต่ อ้ งการถ่ายทอดอุดมการณ์ทตี่ นไม่สามารถรับชัยชนะกลับมาได้ เพือ่ เป็นเครือ่ ง
มือที่จะปลุกและกระตุ้นคนในสังคมให้รู้ถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในสังคมภายใต้บุคคลที่มีอ�ำนาจ
อย่างไม่สามารถต่อกรได้อย่างแน่นอน และหากจะตีคา่ ของความเป็นวรรณกรรม การเสนอ
ทัศนะของตนทีม่ ตี อ่ ระบบการเมืองในยุคสมัยนี้ ถือเป็นความกล้าและบ้าบิน่ ของผูเ้ ขียนทีน่ ำ�
เสนอได้อย่างตรงไปตรงมาและมีชั้นเชิงไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และต้องยอมรับในความ
ตั้งใจที่น�ำเรื่องราวในอดีตมาเล่าอีกครั้งไม่ให้ถูกกลืนหายไปตามกาลเวลา เพื่อคงไว้ซึ่งความ
จริง แม้ว่าอุดมการณ์ของเขาอาจจะพ่ายแพ้ให้กับอ�ำนาจของผู้มีอ�ำนาจก็ตาม

230

วิวิธวรรณสาร 			

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) 2564

References
Carpentier, A. (1975). The Baroque and the Marvelous Real. In L. P.
Zamora & W. B. Faris (Eds.) Magical Realism (p.102). North
Carolina: Duke University Press.
Kaeothankham, C. (2019, November). Chintanakan baep thammong
thi toemtem khwampratthana thang phet nai rueangsan khong
kamphon nirawan (in Thai) [A voyeur fantasy that fills the desire
for sex in the short story of Kampon Nirawan]. Matichon Weekly,
Issue 15-21. Retrieved from https://www.matichonweekly.com
/indepth/article_249706
Nirawan, K. (2020). Athan phapwat sueadam lae rueangrao uen uen
(in Thai) [The mystery of black Panther and Other Stories].
Bangkok: Pajonphai Publishing. Phadtharakoonwanid, C. (2016).
Satchaniyom mahatsachan (in Thai) [Magical realism].
Bangkok: An.
Sichan, A. (2019). Athan phapwat sidam: adit patchuban lae
kanchatkan khwamsong cham (in Thai) [Black Tiger Painting:
Past, Present and Memory Management]. Retrieved from
https://www.the101.world/the-mystery-of-the-blackpanther-kampol/
Thatsanathep, W. (n.d.). Chittawitthaya kanriankanson (in Thai)
[Teaching and learning psychology]. (2nd ed.). Buri Ram: Author.
The Standard Team. (2020). Sipsi tulakhom songphanharoisiphok –
phadetkan thahan sanghan naksueksa – prachachon (in Thai)
[October 14, 1973 - Military dictatorships kill students – citizens].
Retrieved from https://thestandard.co/onthisday1410/

