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This thesis aims to analyze the image of marginal people and the techniques of their

presentation in young-adult ’s literature through the study of 20 literary works.

The study has found the images of marginalized people in three contexts, which are

marginalized people in the geographical and ethnic context, those in the economic context and

those in the social and cultural context. Marginalized people in the geographical and ethnic

context are hill-tribe people who are deprived of the chance to education due to poverty and

distance. They lack knowledge in public health, do farming according to the folk wisdom (the

Pagayaw group) and grow opium (the Hmong). They love their group, proud of their ethnicity

and endure being looked down upon. The Lay are the marginalized group that has a simple

lifestyle and lives in harmony with nature. They accept the government’s management their tribe

as the new Thais. Vietnamese refugees are non-nationality citizens who are not granted basic

rights as Thai citizens and the freedom in their life pursuit is limited. Marginalized people in the

economic context are beggars and vagabonds. They are deprived people who do not have a

way to earn their living and they may be physically disabled. Laborers are poor people without

working skills and whose quality of life is low. Finally, marginalized people in the social and

cultural context are orphans or the children who are deserted by their parents, lack love and are

used by some people in society as objects of welfare. Disabled children are pitiful, inferior in

their ability and suffer from ill fate. Thai Muslims are a group of people who are different from

Thai Buddhists in the way of life, race, religion and culture.

The presentation techniques of the images of marginalized people are divided into three

types: through the plot, through the characters by the direct descriptions of the writers or by the

roles of the characters, and through the setting and atmosphere. The setting may be a place,

time or a way of life or social condition.
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บทที่ 1
บทนํา

ภูมิหลัง
วรรณกรรมเยาวชนเปนหนังสือท่ีแตงขึ้นสําหรับใหเยาวชนอาน โดยมีเน้ือหาสาระตรงกับความ

สนใจ ความอยากรูอยากเห็นและความรูสึกนึกคิดตามธรรมชาติของเยาวชน  วรรณกรรมเยาวชนเปน

เครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการอบรมส่ังสอนและสงเสริมให เยาวชนมีความรูกวางขวาง                 

เกิดจินตนาการ มีความคิดสรางสรรค ฉลาดรอบรู มีไหวพริบ  รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหแก

เยาวชน  สนั่น มีขันหมาก (2537: คํานํา) ไดกลาวถึงความสําคัญของวรรณกรรมสําหรับเยาวชนวา

วรรณกรรมเยาวชนเปนเสมือนภาพจําลองที่เด็กเรียนรูวิธีแกปญหาชีวิต เรียนรูความจริงในโลกรอบๆตัว

เกิดประสบการณกวางขวาง และเจริญกาวหนาในการคนหาความหมายตาง ๆ ของชีวิต

 วรรณกรรมเยาวชนจึงมีคุณคาเสมือนคูมือท่ีเปนเสนทางลัดในการเรียนรูชีวิตทุกดานวาโลกแหง

ความเปนจริงนั้นไมไดสวยงามดังโลกในจิตนาการ เยาวชนจะตองเตรียมพรอมรับมือ เรียนรูท่ีจะปรับตัวไป

กับความเปล่ียนแปลงในชีวิตจริงอยูเสมอ  วรรณกรรมเยาวชนจึงไมจําเปนตองเสนอเรื่องราวชีวิตท่ีสุข

สมหวัง เพียบพรอม สวยงามเสมอไป 

 ปจจุบันวรรณกรรมเยาวชนในประเทศไทยสวนหน่ึงไดนําเสนอเรื่องราวของกลุมคนที่มีวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตแตกตางไปจากประชากรสวนใหญในสังคมไทย คนกลุมนี้มักไมไดรับการยอมรับ ถูกมองใน    

แงลบ หรือถูกกีดกันจากคนสวนใหญท้ังในดานการเขาถึงอํานาจ การเขาถึงทรัพยากรและการบริการดาน

ตางๆของรัฐ โดยเราอาจเรียกคนกลุมน้ีวาคนชายขอบ1  เรื่องเลาในวรรณกรรมเยาวชนเหลานี้สรางใหคน

ชายขอบ เชน ชาวเขา ชาวเล ชาวไทยมุสลิม คนยากจน คนพิการ เปนตัวละครท่ีมีบทบาทสําคัญในการ

ดําเนินเรื่อง  สะทอนใหเห็นปญหาชีวิตและการแกปญหาชีวิตของคนชายขอบในรูปแบบที่แตกตางกันไป 

 อาจกลาวไดวาวรรณกรรมเยาวชนท่ีบอกเลาเรื่องราวของคนชายขอบเปนหนทางหนึ่งท่ีชวยสราง

ประสบการณการเรียนรูชีวิต  เปดมุมมองใหเยาวชนผูอานไดเห็นวิถีชีวิตอันหลากหลายของกลุมคน

1 การเปนคนชายขอบ (Gordon Marshall.1998: 81) ไมอาจพิจารณาจากการเปนคนกลุมนอยท่ีมีวัฒนธรรมแตกตางจากคนสวนใหญใน

สังคมหรืออยูในพื้นที่หางไกลจากความเจริญศูนยกลางเสมอไป แตการคนชายขอบตองพิจารณาจากความสามารถในการเขาถึงอํานาจทาง

เศรษฐกิจ ศาสนาและการเมืองดวย  กลาวคือ คนชายขอบอาจเปนคนกลุมใหญในทางจํานวน เชน คนผิวดําในทวีปแอฟริกาใตเปนทาส

แรงงานและเปนคนชายขอบภายใตระบอบการกีดกันสีผิวของคนผิวขาวซ่ึงเปนคนกลุมนอยในทางจํานวน



2

ชายขอบในสังคมไทย  เรื่องเลาท่ีเปนภาพจําลองชีวิตของคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชนมีสวนทําให

เยาวชนเขาใจและเห็นอกเห็นใจปญหาท่ีเกิดขึ้นกับเพื่อนมนุษยท่ีอยูในสถานภาพและระดับชนช้ันทาง

สังคมท่ีแตกตางกัน

 ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาภาพของคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชน โดยมุงวิเคราะหภาพของคนชาย

ขอบที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนและศึกษากลวิธีในการเสนอภาพของคนชายขอบในวรรณกรรม

เยาวชน   ผูวิจัยกําหนดชวงเวลาของวรรณกรรมเยาวชนโดยเริ่มจากป พ.ศ. 2521 ซ่ึงเปนปแรกที่คณะกรร

รมการพัฒนาหนังสือแหงชาติ มอบรางวัลหนังสือดีเดนประเภทเด็กกอนวัยรุนอายุ 11-14 และมี

วรรณกรรมเยาวชนท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับคนชายขอบไดรับรางวัลชมเชย คือ ผีเส้ือและดอกไม และ ทุงหญา

สีน้ําเงิน  จนถึงป พ.ศ. 2552

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาพของคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชน

2. เพื่อศึกษากลวิธีการนําเสนอภาพของคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชน

ความสําคัญของการวิจัย
1. การศึกษาภาพของคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชนจะนําไปสูการเขาใจและเห็นอกเห็นใจ

คนชายขอบ ตระหนักถึงความแตกตางหลากหลายของผูคนในสังคม   

2. การศึกษากลวิธีการนําเสนอภาพของคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชนจะทําใหมองเห็นวิถี

ชีวิตและปญหาของคนชายขอบชัดเจนขึ้น  

3. การศึกษาครั้งน้ีจะทําใหเห็นบทบาทของวรรณกรรมเยาวชนที่มีตอสังคม

ขอบเขตของการวิจัย
             ผูวิจัยคัดเลือกวรรณกรรมเยาวชนที่ใชเปนขอมูลในการศึกษาจากวรรณกรรมเยาวชนท่ีตีพิมพครั้ง

แรกในป พ.ศ. 2521-2552 จํานวน 20 เลม โดยใชเกณฑดังน้ี

1. ตัวละครเอกในวรรณกรรมเยาวชนทุกเรื่องเปนเยาวชนคนชายขอบท่ีมีบทบาทสําคัญในการ  

          ดําเนินเรื่อง

2. วรรณกรรมเยาวชนที่นํามาศึกษาตองแสดงลักษณะความเปนคนชายขอบในบริบทที่  

          หลากหลายในสังคมไทย
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ช่ือเรื่อง ผูแตง ปพุทธศักราชที่พิมพ

1. ผีเส้ือและดอกไม นิพพานฯ 2521

2. ทุงหญาสีน้ําเงิน พิบูลยศักดิ์ ละครพล 2521

3. ปอเนาะท่ีรัก ณรงคฤทธ์ิ  ศักดาณรงค 2524

4. เด็กชายชาวเล พนม  นันทพฤกษ 2524

5. ไอคอม มาลา  คําจันทร 2525

6. หมูบานอาบจันทร มาลา  คําจันทร 2525

7. ลูกปา มาลา  คําจันทร 2525

8. พราวแสงรุง วาวแพร 2529

9. ดอกไมและสายฝน วาวแพร 2529

10.เด็กชายจากดาวอื่น วาวแพร 2531

11. ปกความฝน นิพพานฯ 2534

12. ไหมแม ภาณุมาศ  ภูมิถาวร 2547

13. เกียวบาวนาจอก ภาณุมาศ  ภูมิถาวร 2547

14. บีต๊ัก ดาวดวงนั้นระหวางนํ้ากับฟา กายา กลาทะเล 2547

15. ทองดี ลํ่าซํา วิฬาร 2548

16. เด็กหญิงแหงกลางคืน ชมัยภร  แสงกระจาง 2548

17. บานเรา สวาง  คงยก 2551

18. อาณาจักรแหงหัวใจ อัชฌาฐิณี 2551

19. แวงท่ีรัก ชบาบาน 2551

20. เด็กชายชนะ อนันต  ประภาโส 2552

   ขอตกลงเบื้องตน

1. คําวา “วรรณกรรมเยาวชน” ในปริญญานิพนธฉบับนี้ หมายถึง วรรณกรรมเยาวชน 20 เรื่อง

ตามท่ีระบุไวในขอบเขตของการวิจัย

2. คําเรียกช่ือชนเผาในงานวิจัยนี้ สะกดคําตามท่ีปรากฏในวรรณกรรมเยาวชน 
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3. เน่ืองจากคําเรียกช่ือชนเผาในวรรณกรรมเร่ือง หมูบานอาบจันทร สะกดช่ือชนเผาชาวเขาวา                

“ปาเกอะยอ”  สวนเรื่อง ลูกปา สะกดช่ือชนเผาชาวเขาวา “ปาเกอะญอ” ในงานวิจัยน้ีขอใชคําวา           

“ปาเกอะญอ” เพื่อความเปนเอกภาพ

สมมุติฐานของการวิจัย
1. วรรณกรรมเยาวชนเสนอภาพของคนชายขอบหลากหลายประเภท

2. กลวิธีการนําเสนอภาพคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชนมีสวนทําใหเขาใจเร่ืองราวของคน

ชายขอบในสังคม

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาคนควาครั้งน้ีใชวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคนชายขอบ

2. สํารวจวรรณกรรมเยาวชนท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับคนชายขอบ ตามเกณฑท่ีระบุในขอบเขตของการ

วิจัย 

3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาพลักษณ ภาพสะทอน และวรรณกรรมเยาวชน

4. วิเคราะหภาพของคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชน ในบริบทตางๆตอไปนี้

4.1 คนชายขอบในบริบทภูมิศาสตรและชาติพันธุ

4.2 คนชายขอบในบริบทเศรษฐกิจ

4.3  คนชายขอบในบริบทสังคมและวัฒนธรรม

5.  วิเคราะหกลวิธีการนําเสนอภาพของคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชนในประเด็นตอไปน้ี

5.1. กลวิธีการนําเสนอภาพคนชายขอบผานโครงเรื่อง

5.2  กลวิธีการนําเสนอภาพคนชายขอบผานการสรางตัวละคร

5.3  กลวิธีการนําเสนอภาพคนชายขอบผานฉากและบรรยากาศ

6.  เสนอผลการศึกษาคนควาแบบพรรณนาวิเคราะห (Analytical Descriptive)



บทที่ 2
เอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวของ

การศึกษาภาพของคนชายขอบในวรรณกรรมสําหรับเยาวชน มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาคนควา ดังตอน้ี

1. เอกสารงานและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคนชายขอบ 

1.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับคนชายขอบ

1.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคนชายขอบ

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับกับภาพลักษณและภาพสะทอน 

2.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับภาพลักษณและภาพสะทอน  

2.1.1  เอกสารที่เกี่ยวของกับภาพลักษณ

2.1.2  เอกสารที่เกี่ยวของกับภาพสะทอน 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาพลักษณและภาพสะทอน  

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวรรณกรรมเยาวชน

3.1 เอกสารท่ีเก่ียวของกับวรรณกรรมเยาวชน

3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับวรรณกรรมเยาวชน

1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคนชายขอบ

1.1 เอกสารที่เก่ียวของกับคนชายขอบ

พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2524: 166) ไดให

ความหมายของกลุมชายขอบไววา “กลุมชายขอบ” (marginal people) หมายถึง กลุมที่ยังไมไดกลืนเปน

สวนหนึ่งของกลุมใหญอยางสมบูรณ กลุมท่ีละทิ้งวัฒนธรรมเดิมของตนไปบางสวน และยังไมไดเปนท่ี

ยอมรับอยางสมบูรณในวัฒนธรรมท่ีกลายเปนวิถีชีวิตของตน คําน้ีมักนํามาใชกับกลุมคนท่ีอพยพเขามาอยู

ใหม  ในกลุมคนน้ีจะมีวัฒนธรรมตางๆผสมกันมากมาย ดังนั้นทัศนคติ คุณคา และแบบแผนทางพฤติกรรม

ที่แสดงออกมาจึงมิไดมีลักษณะเปนของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหน่ึง นอกจากน้ีในพจนานุกรมสังคมวิทยา

เลมเดียวกันหนาเดียวกัน ยังมีคําท่ีเกี่ยวของกันกับกลุมชายขอบคือ “ชนกลุมนอย” (minority group)

หมายถึง กลุมคนที่กําหนดโดยขนาดหรือสวนของประชากรวามีจํานวนนอยกวาประชากรสวนใหญ      

เปนกลุมยอยภายในสังคมใหญ  ชนกลุมนอยของกลุมตางๆมีเอกลักษณหรือพันธะผูกพันกันดวยเช้ือชาติ 
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สัญชาติ ศาสนา  หรือลักษณะอ่ืนๆทางวัฒนธรรมท่ีเห็นไดชัดวาตางจากชนสวนใหญทางสังคม  ในสังคมท่ี

มีปญหาเก่ียวกับกับความสัมพันธทางเช้ือชาติมักพบวาชนกลุมนอยตกอยูในฐานะท่ีถูกเดียดฉันทและ

ไดรับการปฏิบัติไมเทาเทียมกับชนกลุมใหญ  กลุมชายขอบและชนกลุมนอยมีความสัมพันธเช่ือมโยงกัน   

ในมุมมองดานวัฒนธรรมและจํานวน  ซ่ึงการเปนคนชายขอบมักเกิดขึ้นกับกลุมประชากรจํานวนนอยที่มี

ความแตกตางกับคนสวนใหญในดานสังคมและวัฒนธรรม 

Robert Ezra Park (สุริชัย หวันแกว.2546:14; อางอิงจาก Robert Ezra Park.1928.Human

Migration and the Marginal Man. p.33) ใชคําวาคนชายขอบกับคนอพยพกลุมหนึ่งท่ีมีวัฒนธรรมดั้งเดิม

แตกตางจากวัฒนธรรมในสังคมใหม ซ่ึงความแตกตางน้ีทําใหพวกเขากลายเปนคนแปลกหนาและเปน   

คนชายขอบในสังคมใหม

Gordon Marshall (1998: 81) ไดกลาวถึงการเปนคนชายขอบวา กลุมคนชายขอบอาจไมใช

ประชากรท่ีเปนคนกลุมนอยเสมอไป คนชายขอบอาจเปนคนกลุมใหญก็ได เชน กรณีประชากรผิวดําใน

แอฟริกาใตท่ีตกอยูภายใตการปกครองของคนผิวขาว แมคนผิวขาวจะมีจํานวนประชากรนอยกวาแต

สามารถเขาถึงอํานาจทางการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจ จึงสามารถอยูในตําแหนงผูปกครอง สวน

พลเมืองผิวดําท่ีมีจํานวนมากกวาอยูในตําแหนงทาสแรงงานและเปนคนชายขอบภายใตระบอบกีดกันผิว 

(Apartheid)

สุริยา  สมุทคุปต์ิ และ พัฒนา  กิติอาษา (2542: 21-22) ไดนิยามและจําแนกคนชายขอบวาเปน

กลุมคนที่ มี ชีวิตอยูกึ่ งกลางหรือหางไกลจากศูนยกลางในทางภู มิศาสตรและสังคมวัฒนธรรม            

ในทางภูมิศาสตร คนชายขอบมักเปนกลุมคนที่ตองเคล่ือนยายจากภูมิลําเนาด้ังเดิมดวยเหตุผลทาง

ธรรมชาติเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม   การต้ังถิ่นฐานประกอบอาชีพหรือวิถีชีวิตของคนกลุมน้ีตอง

เผชิญกับการแกงแยงแขงขันเพื่อเขาถึงทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด  ถูกกีดกันและเอาเปรียบจากคนสวน

ใหญซ่ึงอาศัยอยูในดินแดนหรือเขตภูมิศาสตรน้ันมากอน  ในทางสังคมวัฒนธรรม คนชายขอบมักเปน     

คนกลุมนอยในสังคมใหญ วัฒนธรรมประจํากลุมจึงเปนวัฒนธรรมยอยที่ไมไดรับการยอมรับหรือไมไดรับ

การเลือกเพื่อการปฏิบัติจากคนในกระแสวัฒนธรรมหลัก  ลักษณะของกลุมประชากรชายขอบอาจแตกตาง

จากประชากรสวนใหญในแงชาติพันธุ  ศาสนา อุดมการณ  การศึกษา  ฐานะทางเศรษฐกิจและชนช้ัน       

ในสังคม ตัวอยางประชากรชายขอบไดแก ชนกลุมนอย ผูอพยพ ประชากรท่ีอาศัยอยูในสลัม  ชาวนาชาวไร

ในชนบท  โสเภณี  แรงงานไรทักษะฝมือ แรงงานขามชาติ ฯลฯ

ชูศักดิ์   วิทยาภัค (2541: 17-18) ใหความหมายของคนชายขอบไววา คนชายขอบในทาง

ภูมิศาสตร เปนกลุมคนที่มักต้ังถิ่นฐานบริเวณชายแดนระหวางรัฐบนพื้นที่สูง  ในทางการเมือง คนเหลานั้น
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มักไมมีสถานภาพเปนพลเมืองของรัฐใดรัฐหน่ึง ถูกมองวาเปนกลุมคนท่ีลอแหลมตอความมั่นคงของ

ประเทศและถูกกีดกันไมใหมีสวนรวมทางการเมือง ในทางสังคมและวัฒนธรรม ผูคนเหลานั้นมักมี

วัฒนธรรมที่แตกตางจากสังคมใหญ ไมวาจะเปนภาษา ศาสนา  ความเช่ือ ทําใหถูกมองวาเปนพวกลาหลัง 

ไรการศึกษา  ในทางเศรษฐกิจ คนชายขอบมักถูกมองวามีระบบการผลิตที่ไมมีประสิทธิภาพ มีวิถีการ

ดํารงชีวิตเพียงแคยังชีพ  คนเหลานั้นมักจะตั้งถิ่นฐานในที่ท่ีไดรับผลกระทบจากความเส่ือมโทรมของ

ส่ิงแวดลอมที่ตนเองไมไดเปนผูกอขึ้น  ยิ่งไปกวาน้ันชนช้ันนําในสังคมใหญยังมองวาเปนพวกทําลาย

ส่ิงแวดลอม

ในเรื่องกระบวนการกลายเปนคนชายขอบ (Marginalization) มีนักวิชาการใหความเห็นและ

กลาวถึงกระบวนการกลายเปนคนชายขอบไวดังนี้

ธงชัย  วินิจจะกูล (2530 : 165-175) กลาววากระบวนการสรางรัฐชาติ เปนกระบวนการท่ี

กอใหเกิดคนชายขอบขึ้นในสังคมไทย  การสรางรัฐชาติน้ันตองสรางความชัดเจนในดินแดนหรือขอบเขต

ของประเทศไทย ความชัดเจนในดินแดนทําไดโดยการสรางแผนที่ประเทศไทย และรัฐชาติจะสมบูรณได

ตองมีความชัดเจนในเรื่องความเปนไทย กลาวคือ ตองสรางอัตลักษณของความเปนไทยทั้งดานภาษา 

ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม ในลักษณะท่ีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  การสรางรัฐชาติสงผลใหเกิดภาวะการ

กลายเปนคนชายขอบในประเทศไทยสองดาน ไดแก  ดานแรก ภาวะการกลายเปนคนชายของในทาง

ภูมิศาสตร เม่ือมีการจัดทําแผนท่ีเขตแดนที่แนชัดของประเทศ และมีกระบวนการรวบอํานาจในการจัดการ

พื้นท่ีและทรัพยากรจากหัวเมืองเขาสูศูนยกลาง  ทําใหกลุมคนในพื้นท่ีชายแดนของแผนที่ประเทศไทยหรือ

หางไกลจากศูนยกลางกลายเปนคนชายขอบในเชิงภูมิศาสตร  ดานที่สอง ภาวะการกลายเปนคนชายขอบ

ในทางสังคมวัฒนธรรม คือ การท่ีกลุมคนบางกลุมไมไดรับการยอมรับใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

สรางตัวตนทางวัฒนธรรมความเปนไทย ท้ังในฐานะที่เปนสวนหน่ึงของประวัติศาสตรไทย  วัฒนธรรมหลัก

ของไทย  อุดมคติการเปนคนไทย  เช้ือชาติไทย เห็นไดจากการเขียนประวัติศาสตรไทยที่นําเสนอเฉพาะ

เรื่องราวของอาณาจักรสุโขทัย อยุธยา หรือรัตนโกสินทร โดยไมไดใหความสําคัญกับประวัติศาสตรของ  

ชนเผาอ่ืนท่ีเคยอยูในดินแดนไทยมากอน  อีกท้ังการกําหนดใหใชภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ  การให

ความสําคัญกับศาสนาพุทธวาเปนศาสนาประจําชาติ หรือการยึดเอาวัฒนธรรมศูนยกลางมาใชเปน       

อัตลักษณของความเปนไทย  สงผลใหกลุมคนท่ีมีความแตกตางในดานประวัติศาสตร เช้ือชาติ ศาสนา 

ภาษา เชน ไทยภูเขา ไทยลานนาในภาคเหนือและภาคตะวันตก  ไทยลาวในภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ 

และ ไทยมุสลิมในภาคใต กลายเปนคนชายขอบของสังคมไทยท้ังในดานภูมิศาสตรและสังคมวัฒนธรรม    
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ชูศักดิ์ วิทยาภัค (2541: 17) อธิบายถึงภาวะการเปนคนชายขอบวาเกี่ยวของกับแนวคิดการ

ครอบครองพื้นท่ี (territoriality)  ซ่ึงเกิดขึ้นในสังคมไทยพรอมกับแนวคิดเรื่อง “รัฐชาติ” ที่ตองการความ

ชัดเจนในเรื่องอธิปไตยเหนือดินแดน โดยประเทศไทยตองมีเขตแดนท่ีแนนอนตามแนวคิดรัฐชาติแบบ

ตะวันตก  แนวคิดรัฐชาติทําใหเกิดกระบวนการสรางความเปนไทย (Thai-ization) ซ่ึงดําเนินไปภายใต

แนวคิดการจําแนกแยกพวก (Exclution) และลัทธิชาตินิยม ท่ีตองแยกใหชัดเจนวาใครคือ “คนไทย” โดย

ยึดประวัติศาสตรและวัฒนธรรมศูนยกลางเปนหลัก สงผลใหคนกลุมนอยท่ีมีความแตกตางจากคนสวน

ใหญทั้งในแงชาติพันธุ ภาษา วัฒนธรรม มีสถานภาพเปนคนชายขอบของสังคมไทย

ยศ สันตสมบัติ (2539: 22-30) กลาวถึงการกลายเปนคนชายขอบวาเปนผลมาจากกระบวนการ

ปดลอมชุมชนโดยการพัฒนา ที่รัฐเขาแยงชิงทรัพยสินสวนรวมของชุมชนซ่ึงเคยจัดการดูแลรักษาภายใต

ระบอบวิถีวัฒนธรรม โดยรัฐไดออกกฎหมายเพื่อเขายึดครอง  ผนวก  ผูกขาดท่ีดิน และปจจัยการผลิตอื่นๆ  

เชน การออกกฎหมายการถือครองโฉนดท่ีดิน สงผลใหชนพื้นเมืองที่เคยอาศัยทํากินในท่ีดินผืนนั้นมากอน

กลายเปนผูบุกรุกที่ดิน  เปนผูอาศัยทํากินบนท่ีดินอยางผิดกฎหมาย  คนพื้นเมืองเหลาน้ีตองสูญเสียระบบ

การจัดการที่ทํากินในชุมชนและตองยายออกไปตั้งถิ่นฐานและหากินในถ่ินอ่ืน  กระบวนการดังกลาวเปน

กระบวนการยึดอํานาจชุมชนไวที่ศูนยกลาง ซ่ึงเปนผลมาจากแนวคิดเรื่องรัฐชาติ การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

และความทันสมัย ทําใหชาวเขา  ชาวนา  คนยากจน  ถูกยัดเยียดขอหาวาบุกรุกท่ีดิน และถูกผลักใหมายืน

อยูตรงชายขอบการพัฒนากระแสหลัก

ชานนท  คําทอง (2537: 174-183) ไดอธิบายกระบวนการท่ีเกษตรกรในเขตปากลายเปนคน    

ชายขอบดวยกระบวนการขยายอํานาจรัฐเขาไปจัดการและควบคุมทรัพยากร  การขยายอํานาจรัฐดวยการ

ประกาศกรรมสิทธ์ิสวนบุคคล ไดสรางความขัดแยงตอระบบกรรมสิทธ์ิดั้งเดิมของชุมชน การท่ีรัฐใหกรม

ที่ดินออกเอกสารสิทธ์ิในการถือครองท่ีดิน  ทําใหเกษตรกรที่ไมมีเอกสารสิทธ์ิหรือสืบทอดที่ดินน้ันเปนมรดก 

ตองออกจากที่ดินที่เคยถือครองตามระบบกรรมสิทธ์ิชุมชน สงผลใหอํานาจในการควบคุมและจัดการ

ทรัพยากรภายใตระบบชุมชนคอยๆสลายไป    อีกทั้งการผนวกชุมชนเขาสูระบบทุนนิยม ทําใหชุมชนตอง

พึ่งพาเงินทุนและปจจัยภายนอกในการผลิตภายใตระบบการตลาด เกิดความไมสมดุลระหวางตนทุนกับ

ราคาขายผลผลิต เกษตรกรตองทําการกูหนี้ยืมสินอยางตอเน่ือง  การผลิตแบบระบบตลาดไดทําลาย

โครงสรางวิถีการผลิตแบบด้ังเดิมที่เกษตรกรสามารถควบคุมและจัดการทรัพยากรท่ีดิน ปา แหลงนํ้า และ

แรงงาน  นโยบายของรัฐบาลทําใหเกษตรกรใชปาเพื่อผลประโยชนในเชิงพาณิชย มุงทําการผลิตเพื่อผล

กําไร และละเลยในเรื่องของสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ นับเปนการเพิ่มระดับการสูญเสียความสามารถใน

การควบคุมจัดการทรัพยากรและถูกเบียดขับใหเปนคนชายขอบ  เกษตรกรตองเปนเพียงแรงงานรับจางใน
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ระบบการผลิต  ประสบกับปญหาหนี้สิน  สูญเสียท่ีทํากิน  สูญเสียศักยภาพการผลิตและระบบภูมิปญญาท่ี

เคยส่ังสมมา 

อรรถจักร  สัตยานุรักษ (2542: 69-76) กลาวถึงกระบวนการกลายเปนคนชายขอบวาเกิดจาก

เง่ือนไขสองประการคือ การขยายตัวของอํานาจรัฐเขาไปลิดรอนสิทธ์ิการใชและการจัดการทรัพยากรตาม

จารีตประเพณีของชาวบาน และการสรางภาพลักษณใหคนชายขอบ

  การขยายตัวของอํานาจรัฐโดยการออกเอกสารสิทธ์ิในการถือครองท่ีดิน ทําใหเกิดการนิยาม 

“พื้นท่ี” ออกเปนสองลักษณะเทาน้ัน  นั่นคือ พื้นท่ีสาธารณะท่ีเปนของรัฐและพื้นท่ีของเอกชน ซ่ึงแตเดิมการ

ใชพื้นที่ของชุมชนคนไทยทั่วไปมีลักษณะการใชบนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชนและอยูบนการยินยอมของคน

ในชุมชน แตเม่ือระบบราชการขยายเขาไป ทําใหพื้นท่ีเดิมที่เคยใชตามประเพณีหมดความสําคัญ การท่ีรัฐ

ไมยอมรับระบบกรรมสิทธ์ิตามประเพณีของชาวบานเห็นไดชัดเจนในกรณีปาไม รัฐนิยามปาข้ึนใหมวา 

“ปา” หมายถึง ท่ีดินที่ยังไมมีผูใดไดมาตามประมวลกฎหมายท่ีดิน และรัฐไดตรากฎหมายกําหนดพื้นที่ปา

สงวน ซ่ึงเปนการขยายอํานาจรัฐครอบคลุมพื้นที่ปาท้ังหมดรวมถึงปาท่ีชาวบานไดเคยใชสอย และบีบให

ชาวบานท่ีเคยอยูในท่ีดินน้ันมากอนตองยายออกไป   ในขณะที่รัฐใหสัมปทานปาไมแกนายทุนบางกลุม 

หรือตัดไมเพื่อสรางเข่ือน สรางถนนเพื่อรองรับระบบการผลิตในภาคอุตสาหกรรม แตชาวบานที่ถูกบีบให

ออกจากปากลับหมดหนทางทํากิน ยากจนลงเรื่อยๆ และเปนคนชายขอบในระบบการผลิต  ในกรณีประมง

พื้นบาน รัฐไดสงเสริมนายทุนที่มีเรือใหญจับปลาเพื่อการสงออก โดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอ

ชาวประมงพื้นบาน ชาวประมงพื้นบานตองหันมาเล้ียงกุงกุลาดําหรือทําลายปาชายเลนเพื่อขายในระบบ

ตลาด ทําใหระบบนิเวศทางทะเลถูกทําลาย และชาวประมงพื้นบานก็ยากจนลง บางคนตองเขามาเปน

แรงงานราคาถูกในเมือง ถูกผลักดันใหอยูชายขอบของการผลิต 

  กระบวนการสรางคนชายขอบท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การสรางภาพลักษณใหคนชายขอบ 

ภาพลักษณของคนชายขอบคือ ภาพของกลุมคนท่ีลาสมัย โง และดอยพัฒนา ดังน้ันหนวยงานราชการจึง

ตองเขามาพัฒนาคนชายขอบ เชน การตั้งหนวยงานเพื่อพัฒนาชนบท ซ่ึงเปนการนําความรูในเมืองมาใช

ในชนบท ทําใหชาวชนบทละทิ้งวิถีชีวิตดั้งเดิม ทําการเกษตรเพื่อการพาณิชยและพึ่งพาความรูจากเมือง   

ซ่ึงจุดประสงคของการกระทําเชนนี้เปนกระบวนการที่รัฐตองการจํากัดวง กีดกันและทําใหคนชายขอบ

ออนแอ กลาวคือคนชายขอบเหลานี้ลวนถูกทําใหหมดพลังในการพึ่งพาตนเอง และตองพึ่งพาหรือรับความ

ชวยเหลือจากรัฐตลอดเวลา   นอกจากสรางภาพลักษณใหเปนปญหาของสังคมแลว คนชายขอบยังถูก

สรางให เปน “ผูราย” ท่ีรัฐตองเขาไปปราบปราม เชน ชาวเขาที่ ถูกสรางภาพใหเปนผู ทําลายปา              
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เปนคอมมิวนิสต และผูคายาเสพยติด  หรือ ชาวไร ชาวนา ท่ีประสบกับภาวะลมสลายจากระบบเศรษฐกิจ

ทุนนิยมเม่ือเขามาอยูในสลัมก็มีภาพลักษณของผูท่ีพรอมจะกออาชญากรรม 

   อานันท  กาญจนพันธุ (2549: 3-5) ไดกลาวถึงคนชายขอบซ่ึงตกเปนเหยื่อของกระบวนการ

ลดทอนคุณคาความเปนมนุษยวา กระบวนการติดปายอยางตายตัวหรือการสรางภาพลักษณที่ตายตัวใน

ดานลบใหคนชายขอบ ไดเปล่ียนความหมายเชิงนามธรรมของมนุษยท่ีมีความหลากหลายใหเหลือ

ความหมายเดียวอยางตายตัว (Reification) การติดปายอยางตายตัวจะทําใหคนสูญเสียความเปนคน 

เพราะตองตกเปนทาสของความหมายดังกลาว เชน ผูปวยโรคเอดสถูกติดปายวาเปนผูทําผิดศีลธรรม 

สงผลใหถูกแยกออกไปจากสังคม ถูกผลักใหกลายเปนคนชายขอบท่ีสังคมไมยอมรับ หรือชาวเขาที่มี

ภาพลักษณผูทําลายปา ทําใหพวกเขาติดอยูกับภาพของคนชายขอบในดานระบบนิเวศและส่ิงแวดลอม 

  ปนแกว  เหลืองอรามศรี (2541: 92-135) กลาวถึง การกลายเปนคนชายขอบของกลุมชาติพันธุ

ชาวเขา ซ่ึงเริ่มตนจากวาทกรรม “ชาวปา” ท่ีสะทอนความเปนคนเถ่ือนในชวงเวลาเปล่ียนผานของสยามใน

ยุคการสรางรัฐชาติ คนเหลาน้ีถูกทําใหดูแตกตางจากชนช้ันนําของประเทศ โดยชาวปาในทัศนะชนช้ัน

ปกครองในกรุงเทพฯ คือ คนที่มีลักษณะแปลก สกปรก มีอารยธรรมท่ีตรงขามกับคนไทย  ในยุคตอมาเกิด

วาทกรรม “ชาวเขา” แทนท่ี “ชาวปา”  ซ่ึงถูกนํามาผูกโยงกับประเด็นทางการเมือง  ภาพของชาวเขาท่ี

ปรากฏตามส่ือตางๆ คือ “ผูราย” โดยรัฐไทยไดสรางวาทกรรมเก่ียวกับชาวเขา 3 ประการ คือ วาทกรรม

เรื่องความมั่นคงท่ีรัฐมองวาชาวเขามีความเส่ียงที่จะเปนพวกคอมมิวนิสต วาทกรรมเรื่องการเปนผูปลูกฝน

และคายาเสพยติด  และวาทกรรมเรื่องการเปนผูทําลายส่ิงแวดลอม วาทกรรมเหลาน้ีนําไปสูความชอบ

ธรรมในการเขาไปจัดการดูแล โดยสรางนโยบายปราบฝน  สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ การควบคุม

การเกษตรบนพื้นที่สูง ภายใตขออางเรื่องความมั่นคงของชาติและความย่ังยืนของระบบนิเวศ วาทกรรม

เหลานี้มีผลทําใหชาวเขากลายเปนคนชายขอบทั้งในทางภูมิศาสตร ชาติพันธุ และวัฒนธรรม  นอกจากนั้น

กระบวนการการทําใหความเปนชาติพันธุกลายเปนสินคาในรูปแบบอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ทําให

ชาวเขามีฐานะเปนสินคาทางชาติพันธุ  ชาวเขาตองปรับเปล่ียนสินคาหรือประเพณีวัฒนธรรมของชาติพันธุ

ตนเองเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว ทําใหวัฒนธรรมของชาวเขาเปนเพียงสินคาท่ีตองปรับ

ใหตรงกับความตองการของผูบริโภค ตกอยูภายใตระบบทุนนิยมและถูกมองเปนเพียงสินคาเพื่อระบบการ

ผลิตเทานั้น 

 กลาวโดยสรุป กระบวนการการกลายเปนคนชายขอบจึงเกิดจากปจจัยสามประการ คือ

กระบวนการสรางรัฐชาติ การขยายอํานาจเขาควบคุมพื้นท่ีของรัฐ  และการสรางภาพลักษณหรือวาทกรรม

ใหกับคนชายขอบ ซ่ึงท้ังสามกระบวนการน้ีไดทําใหมองเห็นการสรางคนชายขอบในสองทิศทางที่ตรงขาม
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กัน คือ การผนวกรวมและการกีดกัน การผนวกรวม (Inclusion) คือ การทําใหความหลากหลายของผูคนมี

ลักษณะเปนหน่ึงเดียว เชน การสรางความเปนคนไทยท่ีตองพูดภาษาไทย ยึดวัฒนธรรมและประวัติศาสตร

ศูนยกลางเปนหลัก สงผลใหคนท่ีมีความแตกตางจากวัฒนธรรมศูนยกลางกลายเปนคนชายขอบและ

สูญเสียความเปนตัวเอง หรือการสรางความรูในดานเกษตรกรรมของรัฐที่เขามาแทนท่ีการเกษตรกรรม

ชุมชนทําใหชาวบานสูญเสียภูมิปญญาด้ังเดิม  ในอีกทิศทางหน่ึง คือ การกีดกัน (Exclusion) ซ่ึงหมาย

รวมถึงการลดอํานาจและติดปายในดานลบใหคนชายขอบ  ทําใหการเขาถึงทรัพยากร  การตอรองอํานาจ 

สิทธิความเปนพลเมือง และการไดรับบริการตางๆจากรัฐน้ันถูกจํากัด กระบวนการเหลานี้ผลักดันใหกลุม

คนท่ีแตกตางจากสวนใหญในสังคมท้ังในดานสังคม วัฒนธรรม ชาติพันธุ  เศรษฐกิจ ภาษา กลายเปนคน

ชายขอบ

1.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับคนชายขอบ

งานวิจัยที่เก่ียวของกับคนชายขอบ เปนงานวิจัยทางมานุษยวิทยาท่ีศึกษาดวยวิธีการเก็บขอมูล

ภาคสนาม ดังตอไปนี้

สิริพร  สมบูรณบูรณะ (2536) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “วิถีชีวิตคนในชุมชนชายขอบของสังคมเมือง :

กรณีศึกษาคนคุยขยะในชุมชนกองขยะชานเมือง”  สิริพรไดศึกษาวิถีชีวิตของผูคนในสลัมซ่ึงเปนพื้นท่ีหน่ึง

ในสวนประกอบของสังคมใหญ  พบวาชุมชนคุยขยะไมไดเปนปญหาของสังคม แตกลับมีหนาที่ท่ีเปน

ประโยชนตอระบบเศรษฐกิจการเมืองโดยรวมคือเปนแหลงแรงงานราคาถูกใหกับระบบทุนนิยม        

อยางไรก็ตามชุมชนสลัมยังตองอยูในภาวะพึ่งพิงจากคนภายนอกอยูคอนขางมากในแงเศรษฐกิจและ

บริการของรัฐ  นอกจากน้ันชุมชนสลัมยังมีปฏิสัมพันธกับเจาหนาท่ีของกรุงเทพมหานครและพอคา        

คนกลาง โดยเปนการปฏิบัติตอกันอยางไมมีกฎเกณฑหรือแนวปฏิบัติตายตัว  ดังน้ันชุมชนสลัมจึงไมไดตัด

ตนเองออกจากสังคมภายนอก และวิถีชีวิตภายในมิติชุมชนเองก็มีความเปนอิสระและมีศักยภาพในการ

กําหนดวิถีชีวิตตนเองในระดับหน่ึง

ทวิช  จตุวรพฤกษ (2541) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “เสียงจากคนชายขอบ : ศักด์ิศรีความเปนคนของ

ชาวลีซอ” งานวิจัยนี้นําเสนอภาพการตอสูด้ินรนและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของชุมชนลีซอ ทามกลาง

กระแสความเปนชายขอบท่ีเกิดจากการขยายอํานาจของรัฐซ่ึงนําไปสูการสูญเสียอํานาจในการจัดการ

ทรัพยากร และการลวงละเมิดศักด์ิศรีความเปนมนุษย  ชาวลีซอพยายามตอสูด้ินรนดวยการใชพิธีกรรม

เปนเครื่องมือในการปรับเปล่ียนโลกทัศนท่ีอยูในภาวะลมสลายใหกลับคืนสูระเบียบใหม ใชพิธีกรรมในการ

ปรับเปล่ียนความสัมพันธเชิงอํานาจและบทบาททางสังคมที่เปล่ียนไประหวางชายกับหญิง  ระหวางคน

ลีซอดวยกันเอง และระหวางชุมชนลีซอกับรัฐ  ในการปรับเปล่ียนความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางคนลีซอ
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กับรัฐ  ชาวลีซอไดปรับรูปแบบบางสวนของวัฒนธรรมไทยผสานกับวัฒนธรรมลีซอ เทากับเปนการยอมรับ

อํานาจของรัฐและทุนนิยมวาเปนส่ิงที่ชาวลีซอหลีกเล่ียงไมได  การยอมรับอํานาจของรัฐเปนลักษณะแบบ

ยอมจํานน  แมชาวลีซอจะยอมรับลักษณะวัฒนธรรมและอํานาจจากภายนอกแตชาวลีซอก็จัดตําแหนงให

วัฒนธรรมและอํานาจภายนอกดอยกวาวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน

สุริยา  สมุทคุปต์ิ และ พัฒนา  กิติอาษา (2542) ไดศึกษาเรื่อง “คนชายขอบ:ชีวิตและชุมชนของ

คนงานไทยในญ่ีปุน”  ผลการศึกษาพบวาคนงานไทยในญ่ีปุนตองตอสูดิ้นรนและเอาตัวรอดตลอดเวลา 

คนงานไทยมีชีวิตอยูในวัฒนธรรมชายขอบซ่ึงเกิดจาการตอรอง  การผสมผสาน และปรับเปล่ียนระหวาง

วัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรมญ่ีปุน และวัฒนธรรมบริโภคนิยมของสังคมโลกสมัยใหม  ชุมชนของคนงานเปน

ชุมชนของการมีผลประโยชนรวมกัน  ขณะเดียวกันก็เปนชุมชนในจินตนาการที่เช่ือมโยงเขาถึงกันดวย

สํานึกทางประวัติศาสตร  เอกลักษณทางวัฒนธรรมและความผูกพันกับประเทศไทยซ่ึงเปนบานเกิด

เมืองนอนอยูตลอดเวลา  การสรางชุมชนในลักษณะดังกลาวเปนไปไดเพราะพลังอํานาจของเงิน 

การติดตอส่ือสาร การคมนาคม ส่ือ อาหาร แฟช่ัน เครื่องประดับ พระพุทธรูป และวัตถุมงคลประเภทตางๆ

Komartra Chuengsatiansup (1998) ไดศึกษาวิถีชีวิตคนเล้ียงชางภายใตช่ืองานวิจัยวา “Living

on the Edge Marginality in the Kui Communities in Northest Thailand” งานวิจัยนี้ช้ีใหเห็นวาสรางรัฐ

ชาติสมัยใหมทําใหองคกรทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวกุยในจังหวัดสุรินทรลมสลาย องคกรทางสังคม

ของชาวกุยเช่ือมโยงผานประเพณีการคลองชาง  เม่ือจังหวัดสุรินทรถูกสรางเปนเมืองชาง ชาวกุยไดเขามา

มีสวนรวมในฐานะคนเล้ียงชางและฝกชาง แตเกียรติภูมิและผลประโยชนท้ังหมดกลับตกอยูกับขาราชการ

และนักการเมืองทองถ่ิน ชาวกุยตองอยูภายใตการดูแลควบคุมของขาราชการและผูนําทองถิ่น ชาวกุยไมได

รับผลตอบแทนจากการเล้ียงชางและฝกชางเทาท่ีควร ตองตกอยูในฐานะคนชายขอบ และทนทุกขกับ

ความลําบากยากแคนนานัปการ

อรอุษา ภูมิบริรักษ (2547) ไดศึกษา “ภาวะการกลายเปนคนชายขอบของผูปวยเอดส” พบวา

ผูปวยเอดสถูกเบียดขับใหอยูในสถานการณที่ถูกกีดกันและปดก้ัน สูญเสียสิทธิของตนเองและดอยโอกาสท่ี

จะเขาถึงทรัพยากรเฉกเชนบุคคลอื่นในสังคม เชน ถูกปดก้ันโอกาสในการทํางาน  ถูกปดก้ันไมใหเขารวม

กิจกรรมของสวนรวม ตองสูญเสียตัวตน ปกปดซอนเรนความเปนตัวเอง แตผูปวยเอดสก็ยอมรับการตกอยู

ในสถานะชายขอบ  ผูปวยเอดสมีการจัดการพื้นท่ีทางสังคม คือ ดูแลรางกายตนเอง ใสเส้ือผามิดชิด  

การศึกษาครั้งน้ียังพบวาครอบครัวเปนกลไกสําคัญในการประคับประคองไมใหผูปวยเอดสตกอยูใน

ภาวะการกลายเปนคนชายขอบ
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งานวิจัยทางมานุษยวิทยาเกี่ยวกับคนชายขอบขางตนแสดงใหเห็นวาการเปนชายขอบนั้น

เกี่ยวพันอยางแนบแนนกับกระบวนการสรางรัฐชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาควบคุมเหนือพื้นท่ี        

ภาวะชายขอบเปนกระบวนการเสกสรรปนแตง (constructed) การสรางภาพในดานลบใหคนชายขอบของ

ผูมีอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เหนือกวา เพื่ออางสิทธิอันชอบธรรมในการเขาไปจัดการหรือ

ปกครอง  อยางไรก็ตามกลุมคนชายขอบก็ไมไดยอมจํานนตออํานาจของรัฐในการกําหนดนิยามสภาวะ  

ของตน  หากแตไดปรับตัว  ตีความ  โตตอบตอสถานการณที่ตนเองกําลังเผชิญหนาในรูปแบบตางๆ     

เพื่อยืนยันศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  เปดพื้นท่ีทางสังคม  และผลิตซํ้าความเปนตัวเองทามกลางกระแสการ

เปล่ียนแปลง

แนวคิดและกรอบทฤษฎีเกี่ยวกับคนชายขอบจากเอกสารและงานวิจัยท่ีประมวลมานี้แบงไดเปน

สามแนวคิดหลักที่มีผลตอการนิยามคนชายขอบรวมถึงภาวะการกลายเปนคนชายขอบ แนวคิดแรกคือการ

เปนคนชายขอบในความหมายของคนท่ีอยูหางไกลหรืออยู “ชายแดน”  แนวคิดท่ีสองเปนแนวคิดท่ีเนน

ความสัมพันธเชิงอํานาจและการใชอํานาจศูนยกลางกีดกันใหคนท่ีไมเขาพวกหรือแตกตางจากคนกลุม

ใหญเปนคนชายขอบ และแนวคิดท่ีสาม เปนแนวคิดท่ีตอยอดมาจากสองแนวคิดแรก โดยมองวาคนชาย

ขอบอาจไมใชคนกลุมนอยที่มีความแตกตางจากคนสวนใหญหรืออาศัยอยูพื้นท่ีชายแดนเทานั้น ความเปน

ชายขอบเกิดขึ้นไดกับบุคคลท่ีอยูในศูนยกลางของความเจริญและอาจเกิดขึ้นกับคนกลุมใหญ เชน กรณีคน

ยากจนในประเทศไทยท่ีมีจํานวนประชากรมากกวาคนร่ํารวย แตคนยากจนอยูในตําแหนงคนชายขอบ

เนื่องจากดอยอํานาจในทางเศรษฐกิจและการเมือง 

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิ จัยจึงจําแนกและแบงกลุม “คนชายขอบ” จากทั้งสามแนวคิด             

โดยพิจารณาคนชายขอบจากพื้นท่ีทางภูมิศาสตรควบคูกับเรื่องจํานวนและอํานาจในสังคม วรรณกรรม

เยาวชนที่เลือกศึกษาน้ัน นําเสนอภาพคนชายขอบในลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป การใชทั้งสามแนวคิด

จําแนกคนชายขอบจึงครอบคลุมและทําใหเห็นภาพคนชายขอบในบริบทท่ีหลากหลาย

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาพลักษณและภาพสะทอน

เน่ืองจาก ภาพ (Image) ที่เปนประเด็นในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มักปรากฏใชควบคูกับคําวา       

ภาพลักษณและอาจมีสวนเหล่ือมลํ้าดานความหมายกับภาพสะทอน ผูวิจัยจึงคนควาเอกสารและงานวิจัย

ที่เก่ียวของกับคําวาภาพลักษณและภาพสะทอนมานําเสนอดังตอไปน้ี 
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2.1 เอกสารที่เก่ียวของกับภาพลักษณและภาพสะทอน 

2.1.1 เอกสารท่ีเกี่ยวของกับภาพลักษณ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 821) ไดใหความหมายของคําวาภาพลักษณ ไววา

ภาพลักษณ คือ “ภาพท่ีเกิดจากความนึกคิดหรือที่คิดวาควรจะเปนเชนนั้น”  สวนพจนานุกรมศัพท

วรรณกรรม อังกฤษ – ไทย (2545: 218) ไดนิยามความหมายภาพลักษณวาหมายถึง “ลักษณะหรือทาที

ของบุคคลหรือองคกรท่ีปรากฏแกตาหรือความรูสึกนึกคิดของสาธารณชน”

กาญจนา แกวเทพ (2535 : 61) ใหนิยามวา “ภาพลักษณ คือ บุคลิกลักษณะที่ปรากฏท้ังในดาน

บทบาทท่ีพึงมีตอตนเอง บทบาทในครอบครัว บทบาทในสังคม โลกทัศน การประกอบอาชีพ พฤติกรรมการ

แสดงออกในที่สาธารณะ และความสัมพันธของตนเองกับสังคม”

กุหลาบ มัลลิกะมาศ (2542: 36) ไดเสนอทัศนะเก่ียวกับภาพลักษณไววา “ภาพลักษณหรือภาพ

ในจิต เกิดจากการใชถอยคําสรางใหเกิดความคิด ความรูสึกและความประทับใจโดยอาศัยจินตนาการคิด

คํานึงจนปรากฏภาพในใจของผูอาน”

วจีภรณ อาทรมิตร (2541: 25; อางอิงจาก Boorstin.1973.The Image.) ไดสรุปความคิดเห็น

ของบัวสตีน เก่ียวกับความหมายของภาพลักษณไววา “ภาพลักษณเปนส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนมาอยางมี

วัตถุประสงคเพื่อสรางความประทับใจใหเกิดความนาเช่ือถือ และถูกการยอมรับจากสาธารณชนซ่ึง

ภาพลักษณจะมีสวนผสมท้ังมิติสวนตัว (Private) และมิติสาธารณะ (Public) เพื่อใหเกิดภาพลักษณ

เฉพาะตัว (Private Image) โดยที่มีสวนรวมกันในแงความเปนภาพลักษณสาธารณะ (Public Image)”

นอกจากน้ันวจีภรณ อาทรมิตร (2541: 26; อางอิงจาก Boulding. 1969.The Image : Knowledge in

Life and Society.) ยังไดอางอิงคํากลาวของโบลดิ้ง ซ่ึงไดอธิบายและขยายความเก่ียวกับภาพลักษณไวอีก

วา ภาพลักษณเปนเรื่องของความรูสึกและอารมณท่ีเรามีตอส่ิงตางๆ เปนความรูในเชิงอัตวิสัย(Subjective

Knowledge) เน่ืองมาจากประสบการณของตัวเราแตขอจํากัด คือ เราไมสามารถรับรูหรือทําความเขาใจ

กับทุกส่ิงไดเสมอไป ดังนั้นเราจะไดเพียง “ภาพ” ที่เราจะตองมาตีความโดยตัวเราตองใชคานิยม ความเช่ือ

ทัศนคติเดิมของเราในการตีความนั้นๆ ดังนั้นภาพลักษณจึงเปนเรื่องของการตีความโดยผานทาง

ประสบการณตรงและประสบการณโดยออม แทนความหมายเชิงอัตวิสัยของส่ิงตางๆท่ีเรารับรูมา เปนการ

ตีความตามความหมายหรือส่ือภาพที่ปรากฏ (Appearance) จะเปนตัวแทนของการรับรู (Perception) ใน

เชิงความหมาย (Interpreted Sensation) ท่ีผานกระบวนการของการรับรูอยางเลือกสรร และกอใหเกิดการ

ใหความหมายตอส่ิงตางๆ ซ่ึงกระบวนการนี้คือ กระบวนการเกิดภาพลักษณ (Process of Imagery)
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วิรัช ลภิรัตนกุล (2544: 76) ไดเสนอความหมายของคําวา ภาพลักษณ ไววา ภาพลักษณ

หมายถึง ภาพในใจ (Mental picture) ของคนเราอาจจะเปนภาพท่ีมีตอส่ิงที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิตก็ได เชน

ภาพลักษณท่ีมีตอบุคคล (Person) องคกร (Organization) และสถาบัน (Institution) ฯลฯ หรือส่ิงใด      

ส่ิงหน่ึงสรางใหเกิดข้ึนแกจิตใจเราหรืออาจเปนภาพที่เรานึกสรางเองก็ได ภาพลักษณเปนส่ิงที่เกิดขึ้น       

ทีละนอยและสะสมเพิ่มพูนมากข้ึน จนฝงรากฐานม่ันคงแนนหนาอยูในจิตและทัศนคติหรือความรูสึกนึกคิด

ของประชาชน 

ดังนั้น ภาพลักษณ คือ ลักษณะของบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือ องคกรใดองคกรหนึ่งที่มีผลตอ

ทัศนคติและการรับรูของบุคคลอ่ืน ท้ังในลักษณะที่เปนรูปธรรม เชน รูปรางภายนอก  การแตงกาย         

การแสดงออก หรือนามธรรม เชน ทัศนคติ ความเช่ือ ความคิด  ซ่ึงภาพดังกลาวเปนการตีความผาน      

ประการณโดยตรงและโดยออมจนเกิดเปนการรับรูเชิงความหมาย สะสม เพิ่มพูน และติดอยูในใจของผูคน

ในสังคม

ในทางวรรณกรรม ภาพลักษณก็คือการศึกษาตัวละครนั่นเอง เพราะตัวละครไดสรางภาพในใจให

เกิดแกผูอาน 

ในเรื่องกลวิธีการสรางภาพของตัวละครในวรรณกรรม ผูวิจัยไดคนควาเอกสารเกี่ยวกับการสราง

ภาพของตัวละครดานวรรณกรรม ปรากฏวาไมพบขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษาดานกลวิธีการสรางภาพ

ตัวละครในวรรณกรรมโดยตรง ดังน้ันผู วิจัยจึงอาศัยแนวคิดและทฤษฎีดานการสรางตัวละคร

(Characterization) มาประยุกตใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

สายทิพย นุกูลกิจ (2543: 104) ไดนิยามความหมายของตัวละครไววา ตัวละคร คือ บุคคลท่ีผู

แตงสมมุติข้ึนมาเพื่อใหกระทําพฤติกรรมในเรื่อง ตัวละครมีบทบาทในเน้ือเรื่องหรือเปนผูทําใหเรื่อง

เคล่ือนไหวดําเนินไปสูจุดหมายปลายทาง

วิภา กงกะนันทน (2533: 88-101) ไดกลาวถึงวิธีการสรางตัวละครของผูประพันธสรุปไดวา

การพิจารณากลวิธีในการสรางตัวละครจะตองพิจารณาสวนประกอบ 3 สวน ไดแก การเลือกประเภทของ

ตัวละคร แนวการสรางตัวละคร และวิธีการสรางตัวละคร ดังตอไปน้ี

1. การเลือกประเภทของตัวละคร ควรพิจารณาวานักประพันธเลือกตัวละครประเภทใดบางใน

งานของเขา เชน คน (คนจริง คนสมมุติ) สัตว (สัตวจริง สัตวสมมุติ) อมนุษย (เทวดา ผี) เปนตน

2. แนวการสรางตัวละคร นักประพันธสรางตัวละครอยูอยางนอย 5 แนวทาง ไดแก สรางให

สมจริง(Realistic) สรางตามอุดมคติ(Idealistic) สรางแบบเหนือจริง(Surrealistic) สรางแบบบุคลาธิษฐาน

(Personification) และสรางโดยใชตัวละครแบบฉบับ (Type)
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3. วิธีการสรางตัวละคร นักประพันธมีวิธีการสรางตัวละครหลายวิธีดวยกัน ในงานเขียนเรื่อง

หน่ึงๆ อาจใชวิธีเดียวหรือหลายวิธีในการสรางตัวละครตัวหนึ่งหรือทุกตัวก็ได เชน ดวยการที่ผูเขียนบรรยาย

หรืออธิบายบุคลิกภาพทั้งหมด ดวยการใหตัวละครอื่นๆกลาวถึงตัวละครนั้น ดวยการใชพฤติกรรมของ    

ตัวละครเอง ซ่ึงอาจเปนกายกรรม มโนกรรม วจีกรรมหรือท้ังสามอยางปนกัน และดวยการใชปฏิกิริยาของ

ตัวละครอื่นนํามาสรางตัวละคร เปนตน

ธัญญา สังขพันธานนท (2539: 174-180) ไดกลาวถึงกลวิธีในการนําเสนอตัวละครวาอาจใช

วิธีการใหญๆ 2 วิธี คือ การนําเสนอทางตรง และการนําเสนอโดยออม ดังตอไปนี้

1. การนําเสนอทางตรง (Direct Method) หมายถึง การท่ีผูแตงใหรายละเอียดและขอมูลเกี่ยวกับ

ตัวละครในลักษณะขององคประกอบพื้นฐานทั้งหลายของตัวละครน้ันๆ เชน

1.1 รายละเอียดเชิงประวัติ เชน ช่ือ เพศ อายุ สถานภาพทางครอบครัว สังคม อาชีพ 

      ประวัติยอ ฯลฯ

1.2 ลักษณะทางกายภาพ ไดแก หนาตา ทาทาง รูปราง การแตงกาย หรือบางครั้ง   

      อาจจะเนนลักษณะเดนประจําตัวบางอยางเปนพิเศษ

1.3 ลักษณะทางจิตใจ เชน ความรูสึกนึกคิด อุปนิสัยใจคอ วิธีคิด ปรัชญาชีวิต หรือภาวะ  

      จิตใจของตัวละคร ผูแตงบางคนอาจจะจัดลักษณะทางจิตใจใหมีความสัมพันธ          

      กับลักษณะทางกายภาพ หรือรูปรางหนาตาตามแบบ “โหงวเฮง” ของจีน

1.4 วัตถุเกี่ยวของกับตัวละครอยางมีนัยสัมพันธ ไดแก การกลาวถึงขาวของเครื่องใช

2. การนําเสนอโดยออม (Indirect Method) หมายถึง การนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตัวละครน้ันจะ

ไมบรรยายอยางตรงไปตรงมาและเปนกิจจะลักษณะ แตจะสอดแทรกอยูในการเลาเหตุการณตางๆโดย

ผูอานจะรูจักตัวละครผานทางพฤติกรรมท่ีแสดงออก การกระทํา คําพูด (ทั้งท่ีสนทนากับคนอ่ืนและท่ีคิด  

ในใจ) หรือการบรรยายถึงกิริยาอาการ สายตา หรืออวัจนภาษา ซ่ึงผูอานสามารถสรุปสถานภาพ ลักษณะ 

ทางกาย และนิสัยใจคอของตัวละครได  

  ดังนั้นจะเห็นไดวาการสรางภาพตัวละครในวรรณกรรมน้ัน ผูประพันธตองมีการวางแนวทาง และ

เปาหมายที่ชัดเจนเพื่อท่ีจะสรางภาพตัวละครใหออกมาไดอยางสมจริง และครอบคลุมส่ิงท่ีตองการ

นําเสนอมากที่สุด 

2.1.2 เอกสารท่ีเกี่ยวของกับภาพสะทอน

วรรณกรรมจําลองโลกแหงความจริงโดยอาศัยการสรางเรื่องสมมุติ  วรรณกรรมจึงมี

ความสัมพันธกับสังคม ดังนี้
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วิทย  ศิวะศริยานนท (2531: 96-97) ไดกลาววา นักเขียนเปนหนวยหนึ่งกับสังคมยอมสะทอน

ภาพส่ิงแวดลอมและความเปนอยูของสังคมสมัยน้ันไวดวย  สวนกระแสร  มาลยาภรณ และชุดา จิตพิทักษ 

(2528: 101-102) ไดกลาววา วรรณกรรมยอมสะทอนภาพสังคมเพราะสังคมมีสวนสรางจินตนาการและ

ความรูสึกของนักประพันธ วรรณกรรมและสังคมจึงมีอิทธิพลตอกัน  ความคิดของกวีอาจเปนตัวแทน

ความคิดของกลุมใดกลุมหนึ่งหรือสังคมท้ังหมด อาจเปนความคิดท่ีคลอยตาม รักษาความคิดของสังคม 

หรือคัดคานความคิดของสังคมก็ได  

ตรีศิลป  บุญขจร (2542: 6-12) ไดแยกใหเห็นชัดเจนในเรื่องความสัมพันธระหวางวรรณกรรม

กับสังคมสามลักษณะดังนี้ ลักษณะท่ีหนึ่ง วรรณกรรมเปนภาพสะทอนสังคม กลาวคือการสะทอนสังคม

ของวรรณกรรมมิใชเปนการสะทอนอยางบันทึกเหตุการณแตเปนภาพสะทอนประสบการณของผูเขียน

และเหตุการณสวนหนึ่งของสังคม วรรณกรรมจึงมีความจริงของสังคมสอดแทรกอยู วรรณกรรมอาจจะ

สะทอนสังคมท้ังในดานรูปธรรมและนามธรรม  ดานรูปธรรมหมายถึงเหตุการณโดยทั่วๆไปที่เกิดข้ึนใน

สังคม สวนดานนามธรรมหมายถึงคานิยมในชีวิตจิตใจของคนในสังคม ตลอดจนความรูสึกนึกคิดของ

นักเขียน   ลักษณะที่สอง สังคมยอมมีอิทธิพลตอวรรณกรรมหรือตอนักเขียน เนื่องจากนักเขียนอยูในสังคม

ยอมไดรับอิทธิพลจากสังคมทั้งในดานวัฒนธรรม ขนบประเพณี ศาสนา ปรัชญา และการเมือง

สภาพการณของปจจัยเหลาน้ียอมเปนส่ิงกําหนดโลกทัศนและชีวทัศนของนักเขียน และลักษณะท่ีสาม

วรรณกรรมหรือนักเขียนมีอิทธิพลตอสังคม ซ่ึงอาจเปนไปไดทั้งในดานอิทธิพลภายนอก เชน การกระทํา

ตามอยางในวรรณกรรม และอิทธิพลภายในคืออิทธิพลทางความคิด การสรางคานิยม รวมทั้งความรูสึก  

นึกคิด 

เจตนา นาควัชระ (2515: 15) กลาววาวรรณคดีช้ีใหเห็นถึงสังคมท้ังในสวนกวางและสวนลึก

แสดงใหเห็นชีวิตในแงมุมตางๆ ขณะเดียวกันก็สามารถท่ีจะสกัดเอาแกนแทของสังคมนั้นออกมาใหเห็นได

นักประพันธท่ีดีก็คือนักประพันธที่พยายามเสาะหาลักษณะและความหมายที่แทจริงของสังคมของตน แลว

นํามาแสดงออกในวิธีการที่ช้ีใหเห็นวามีความสนใจและรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริง งานประพันธ   

แบบนี้จึงมิใชแตเพียงเปนเรื่องบันเทิงเริงรมย แตเปนส่ิงท่ีจะกระตุนความนึกคิดใหแกผูอาน มีคุณคาในทาง

การศึกษา

ดังน้ัน ภาพสะทอน คือการวิเคราะหตัวละคร โดยตีความวาตัวละครสะทอนภาพความเปนจริง

ของสังคมผานทัศนะของผูเขียนอยางไร
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2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับภาพลักษณและภาพสะทอน

นริศรา  เกตุวรรณ (2538) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะหภาพลักษณของผูหญิงใน

นิยายของสุวัฒน  วรดิลก  ในชวง พ.ศ. 2492 -พ.ศ. 2528” โดยศึกษาจากนวนิยายจํานวน 36 เรื่อง

ผลการศึกษาพบวา ภาพลักษณของผูหญิงในครอบครัวในฐานะมารดาพบ 5 ประเภท ไดแก             

มารดาเผด็จการ มารดาท่ีสนใจแตตนเองไมสนใจลูก มารดาท่ีประดุจทาสของลูก มารดาท่ีเรียกรอง

บุญคุณทดแทน และมารดาในอุดมคติ ในผูหญิงในฐานะภรรยา พบ 3 ประเภท ไดแก ภรรยาหลวง

ภรรยานอย และนางบําเรอ  ผูหญิงในฐานะธิดา พบ 2 ประเภท ไดแก ธิดาท่ีอยูในโอวาท และธิดาที่มีสิทธิ

เสรีภาพในตนเอง สวนภาพลักษณของผูหญิงในสังคม พบประเด็นผูหญิงกับการศึกษา อาชีพ การเมือง

การมีสวนรวมในการพัฒนาชนบท และคานิยมของสังคม นอกจากน้ียังมีปจจัยหลายประการท่ีตัวกําหนด

ลักษณะและพฤติกรรมของตัวละคร ปจจัยท่ีสําคัญคือ ระดับการศึกษาของตัวละคร ความสัมพันธระหวาง

ภาพลักษณของผูหญิงในนวนิยายกับภาพลักษณของผูหญิงในสังคมรวมสมัยที่แตงพบวา ภาพลักษณของ

ผูหญิงในสังคมมีอิทธิพลตอภาพลักษณของผูหญิงในนวนิยาย

พณิอําไพ สิริปูชกะ(2543) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาพลักษณชนกลุมนอยในนวนิยายไทย:การวิจารณ

เชิงสังคม” โดยมุงศึกษาภาพลักษณชนกลุมนอยที่ปรากฏในนวนิยายไทยชวง พ.ศ. 2520-2540 จาก

การศึกษาพบวาภาพลักษณของชนกลุมนอยชวงกอน พ.ศ. 2520 จะเปนตัวละครประกอบในนวนิยาย

ผจญภัย เปนตัวละครเอกฝายหญิงในนวนิยายรัก และไมเนนการนําเสนอในฐานะเปนตัวแทนของชนกลุม

นอย หรือเปนตัวละครเอกเพื่อเสนอแกนเรื่องความจงรักภักดีตอองคพระมหากษัตริย นวนิยายในชวง     

พ.ศ. 2520-2530 มีการนําเสนอภาพลักษณของชนกลุมนอยชัดเจนขึ้น โดยมีตัวละครเอกเปนชนกลุมนอย

และ มีการดําเนินเรื่อง ฉาก และโครงเรื่องที่แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรมของชนกลุมนอย

ภาพลักษณของชนกลุมนอยท่ีปรากฏในนวนิยาย เปนภาพลักษณของผูอยูภายใตการปกครองของชนกลุม

ใหญ และเปนผูดอยพัฒนา นวนิยายในชวง พ.ศ. 2531-2540 นําเสนอภาพลักษณที่มีความหลากหลาย

มากขึ้น มีการเสนอภาพสังคมและวัฒนธรรมของชนกลุมนอย ซ่ึงมีเอกลักษณเฉพาะตนและเสนอภาพของ

การพัฒนาไปสูความเปนสมัยใหม ภาพลักษณของชนกลุมนอยท่ีปรากฏในนวนิยายไทย มีความชัดเจน

มากข้ึนจากการเปนตัวละครประกอบมาเปนตัวละครเอก อีกท้ังยังมีการนําเสนอภาพชีวิต สังคมและ

วัฒนธรรมของชนกลุมนอยมากข้ึน ทําใหสังคมมีความเขาใจวิถีชีวิตของชนกลุมนอยซ่ึงเปนสมาชิกสวน

หน่ึงของสังคมไทย

อรจิรา อัจฉริยไพบูลย (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “กลวิธีสรางภาพลักษณตัวละครชายในผูชนะ    

สิบทิศ” โดยมุงศึกษาภาพลักษณตัวละครชายในผูชนะสิบทิศ และความสัมพันธระหวางภาพลักษณกับ
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กลวิธีสรางภาพลักษณ  งานวิจัยน้ีศึกษาจากตัวละครชายท่ีมีบทบาทในการดําเนินเรื่อง จํานวน 20

ตัวละคร แบงออกเปน 2 กลุม คือ ตัวละครสําคัญ และตัวละครประกอบ  ตัวละครสําคัญ มีจํานวน 6

ตัวละคร  ผลการวิจัยพบวา ยาขอบใชกลวิธีสรางภาพลักษณตัวละครชายในผูชนะสิบทิศ 2 กลวิธีหลัก

กลวิธีแรก คือ กลวิธีส่ือความโดยตรง ประกอบดวย 6 กลวิธียอย ไดแก วิธีการกลาวซํ้า วิธีการขยายความ

โดยการเสริมรายละเอียด วิธีการยกเหตุการณในเรื่อง วิธีการใชคูเทียบ วิธีการกลาวในทํานองที่ตางออกไป

และวิธีการใชกลวิธีแบบผสมผสาน สวนกลวิธีที่สอง คือ กลวิธีส่ือความโดยการเสนอแนะ ประกอบดวย

2 กลวิธียอย ไดแก วิธีการใชภาพพจนและวิธีการใชโวหารความสัมพันธระหวางภาพลักษณตัวละคร   

กลวิธีสรางภาพลักษณพบวายาขอบใชกลวิธีสรางภาพลักษณตัวละครท้ังกลวิธีส่ือความโดยตรงและกลวิธี

ส่ือความโดยการเสนอแนะในกลุมตัวละครสําคัญและกลุมตัวละครประกอบ กลุมตัวละครสําคัญ ยาขอบ

ใชกลวิธีแตกตางกันตามลักษณะภาพลักษณที่ตองการนําเสนอในตัวละครแตละตัว สวนกลุมตัวละคร

ประกอบ ยาขอบเลือกใชกลวิธีแตกตางกันตามสถานภาพและบทบาทของตัวละคร

รสลิน นิรันราย (2548) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาพสะทอนเด็กและเยาวชนในนวนิยายของ 

ม.ล. ศรีฟา  มหาวรรณ” งานวิจัยนี้มุงศึกษาภาพสะทอนเด็กและเยาวชนท่ีปรากฏในวรรณกรรมและศึกษา

บทบาทของ ม.ล. ศรีฟา มหาวรรณ ในการแนะแนวทางแกไขปญหาเด็กและเยาวชน ผลการศึกษาพบวา 

วรรณกรรมของ ม.ล. ศรีฟา มหาวรรณ ไดสะทอนปญหาเด็กดังนี้ ปญหาเด็กท่ีเกิดจากผูใหญ ไดแก ปญหา

การเล้ียงดูที่ไมเหมาะสม ปญหาเด็กสุขภาพไมแข็งแรง ปญหาครอบครัวแตกแยก ปญหาเด็กถูกลงโทษโดย

ใชวิธีประจานความผิด ปญหาการไมมีของเลน ปญหาการขาดโอกาสทางการศึกษา สวนปญหาที่เกิดจาก

ตัวเด็กคือ เด็กหนีออกจากบาน  สวนปญหาของเยาวชนท่ีเกิดจากผูใหญคือ ปญหาการอบรมเล้ียงดูอยาง

ไมเหมาะสม  ขาดความรักความอบอุนในครอบครัว ถูกพอแมทอดทิ้ง ปญหาเยาวชนถูกทํารายรางกาย

และจิตใจ  ปญหาที่เกิดจากตัวเยาวชนเองไดแก ปญหาที่เกิดจากปมดอยในจิตใจทั้งเรื่องครอบครัว รูปราง

และฐานะความเปนอยู การผิดหวังในความรัก ปญหาการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน และปญหาเยาวชนหลง

ติดยาเสพยติดและปญหาเรื่องวัตถุนิยม  สวนบทบาทของ ม.ล. ศรีฟา มหาวรรณ ในดานการเสนอแนะ

แนวทางแกปญหา พบ 2 ลักษณะคือ เสนอแนะโดยตรงผานบทสนทนาและการบรรยาย เสนอแนะโดยออม

คือ เสนอแนะผานโครงเรื่องและการสรางตัวละครคูเทียบ

นิภาภัทร  มวกเทศ (2549) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาพสะทอนชีวิตชาวเหนือในเรื่องส้ันของ

มาลา คําจันทร” งานวิจัยน้ีมุงวิเคราะหภาพสะทอนภาพชีวิตของชาวเหนือ 5 ดานไดแก ดานเศรษฐกิจ 

สังคม ศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา และดานการเมืองการปกครอง ในดานสังคมและเศรษฐกิจ มีภาพ

สะทอนชีวิตความเปนอยู อาชีพ ปญหาสังคมและเศรษฐกิจ ดานวัฒนธรรมมีการสะทอนความเช่ือ 



20

ประเพณี การแตงกาย  ภาษา วรรณกรรม ดนตรี  เพลงพื้นบาน การละเลน ดานศาสนามีภาพสะทอน

ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม ผลบุญกรรม นรกสวรรค ชาติภพ  พฤติกรรมพระสงฆ  ดานการศึกษาสะทอน

ภาพการศึกษาในชนบท และบุคลากรทางการศึกษา  ดานการเมืองการปกครอง สะทอนลักษณะการ

ปกครองในระดับทองถิ่นและเจาหนาท่ีรัฐ  สวนวิธีการสะทอนภาพวิถีชีวิตชาวเหนือของมาลา คําจันทร      

มี  3 วิธี คือ การสะทอนผานมุมมองของผูเขียน ตัวละคร และฉาก

งานวิจัยขางตนทําใหผูวิจัยเห็นวา การศึกษาภาพลักษณกับภาพเปนเรื่องเดียวกัน และมี

กระบวนการในการวิเคราะหที่มุงเนนโดยใชตัวละครเปนศูนยกลาง  สวนภาพสะทอนน้ันมุงเนนไปที่การ

มองภาพโดยรวมของสังคม  ผูวิจัยจะไดนํากระบวนการวิเคราะหท้ังสองแบบนี้มาปรับใชในการวิเคราะห

วรรณกรรมเยาวชน กลาวคือ ศึกษาวิเคราะหบทบาทของตัวละครชายขอบในทางสังคมวามีการสรางภาพ

คนชายขอบอยางไร และสะทอนภาพทางสังคมของคนชายขอบอยางไร  สวนกลวิธีการนําเสนอภาพจะ

พิจารณาโดยอาศัยองคประกอบทางวรรณกรรมจากวรรณกรรมเยาวชนที่ไดเลือกศึกษา

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับวรรณกรรมเยาวชน

3.1 เอกสารที่เก่ียวกับวรรณกรรมเยาวชน

ธวัช ปุณโณทก (2527: 123) กลาวถึงวรรณกรรมเยาวชนวา หมายถึงวรรณกรรมหรือหนังสือท่ี

แตงขึ้นเพื่อใหเยาวชนอานดวยความเพลิดเพลิน สนุกสนาน เหมาะแกความอยากรู และความรูสึกนึกคิด

ของเยาวชนแตละวัย

สนั่น มีขันหมาก (2537: คํานํา) กลาวถึงความสําคัญของวรรณกรรมสําหรับเยาวชนวาเปน

เครื่องมือส่ือสารอันทรงประสิทธิภาพ ในการอบรมส่ังสอนถายทอดศิลปะวิทยาการตาง ๆ ชวยปลุกปลอบ

อารมณ ปลูกฝงแนวคิดจิตสํานึกที่ชอบธรรมของสังคมใหแกเยาวชนผูเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญสูงสุด

แหงมวลมนุษยชาติ วรรณกรรมเยาวชนเปนเสมือนภาพจําลองที่เด็กเรียนรูวิธีแกปญหาชีวิต เรียนรูความ

จริงในโลกรอบๆตัว เกิดประสบการณกวางขวาง และเจริญกาวหนาในการคนหาความหมายตาง ๆ ของ

ชีวิต ที่สําคัญคือ เยาวชนไดรับความสนุก และวรรณกรรมจะชวยใหเรียนรูวิธีตัดสินใจวาการกระทําอยางไร

ที่สังคมยอมรับ

รัถพร ซังธาดา (2531: 6-7) สรุปคุณคาของหนังสือสําหรับเยาวชนไวดังน้ี

1. ชวยใหเกิดความพรอมในการอาน

2. ชวยใหอานหนังสือไดคลองแคลวแตกฉาน

3. ชวยเสริมทักษะในการอานซ่ึงเปนส่ือนําไปสูการแสวงหาความรูประสบการณตาง ๆ
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4. ชวยใหไดรับความบันเทิงเพลิดเพลินใจ

5. ชวยเสริมสรางบุคลิกลักษณะ นิสัย คานิยม ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอัน

 ดีงามใหกับเยาวชน

6. ใหขาวสาร ความรู ความคิด และคําอธิบายเก่ียวกับส่ิงตาง ๆ ท่ีถูกตอง

7. ชวยลับสมองและสงเสริมเชาวนปญญา

8. ชวยใหเยาวชนเขาใจตัวเอง เขาใจผูอ่ืน เขาใจส่ิงแวดลอม และส่ิงท่ีผานมาในอดีต

9. ชวยใหเกิดโลกทรรศนกวางไกล มีความรอบรูทันโลกทันเหตุการณ

10. ชวยเสริมสรางใหเยาวชนมีความรูสึกมั่นคงในชีวิต มีความหวังในชีวิต มองเห็นทางออก

ของปญหา

11. ชวยเสริมสรางใหมีนิสัยรักการอาน อานหนังสือเปน และใชเวลาวางใหเปนประโยชน

12. ชวยสนองความตองการและความสนใจของเยาวชน

13. ถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมและสรางศรัทธาในเอกลักษณของชาติใหแกเยาวชน

14. ชวยใหเห็นคุณคาของความเปนชาติ และสถาบันที่สําคัญของชาติ

15. ชวยเสริมสรางจินตนาการใหกับเยาวชน

16. เปนแหลงบันดาลใจใหเยาวชนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค

บันลือ พฤกษะวัน (2521: 10-12) กลาวถึงเกณฑการวิเคราะหวรรณกรรมสําหรับเด็กวาควร

พิจารณาเก่ียวกับเน้ือหาสาระของเร่ือง เม่ือเด็กอานแลวไดแนวคิดอยางไรบาง เด็กไมตองการใหสอนตรงๆ

การมีนิทานเปนตัวอยางใหแนวปฏิบัติไดดีกวาการสอน โครงเรื่องหมายถึง การวางลําดับเปนเรื่อง ซ่ึงผูก

เปนเง่ือนปมที่ทําใหตัวเอกประสบปญหาท่ีตองขบคิดหาทางคล่ีคลายปญหาดวยวิธีการตางๆ ตัวละครเปน

ตัวการที่แสดงพฤติกรรมออกมาตามลักษณะนิสัยและสภาพแวดลอม ฉากและบรรยากาศ ฉากแสดงให

เห็นเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในทองเร่ืองเปนตอนๆตอเน่ืองกัน บรรยากาศ หมายถึง สภาพการดําเนินชีวิตของตัว

ละคร สภาพแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่กอใหเกิดความรูสึกการเปรียบเทียบใหเกิดอารมณรวม

เสมือนผูอานเขาไปอยูในสถานการณนั้นๆ ภาพประกอบภาพมีความสําคัญมากซ่ึงชวยสรางจินตนาการ

ขณะเดียวกันภาพตองขึ้นอยูกับลักษณะเรื่องที่แตง ถาเปนเรื่องเพอฝนควรเปนภาพการตูน ถาเปนเรื่องจริง

ควรเปนภาพเหมือน

ปราณี เชียงทอง (2526: 81-82) กลาวถึง วรรณกรรมเยาวชนควรมีแนวคิดของเรื่องเปน

จุดมุงหมายในการเขียนซ่ึงแตงไวในเนื้อเรื่อง แนวคิดของเรื่องอาจจะเปนความรักสัตว การยอมรับตนเอง

และผูอ่ืน การเอาชนะอุปสรรค ความโหดรายของสงคราม แนวคิดของเรื่องควรพัฒนาไปตามลําดับเน้ือ
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เรื่องและที่สําคัญแนวคิดของเรื่องตองมีคุณคาสําหรับเยาวชน การเสนอแนวคิดเปนไปตามธรรมชาติ 

ไมเกินจริง ผูเขียนควรแฝงคุณธรรมที่จะสอนไวโดยไมใหเยาวชนรูตัว การพิจารณาแนวคิดของเรื่องควรต้ัง

คําถามตอไปน้ี 

1. แนวคิดของเรื่องคืออะไร 

2. เหมาะสมกับวัยและประสบการณของผูอานเพียงใด 

3. สอดแทรกจริยธรรมไวบางหรือไม 

4. มีคุณคาตอผูอานมากนอยเพียงใด

ถาแนวคิดของเรื่องเปนการสอนศีลธรรมจรรยาควรใหตัวละครเปนผูดําเนินเรื่อง โดยแทรกเรื่อง

ศีลธรรมจรรยาไว โดยไมใหเด็กรูตัววาเปนการส่ังสอน เพราะเด็กไมชอบเรื่องที่เขียนข้ึนเพื่อส่ังสอนเด็ก

โดยตรง ปราณียังใหแงคิดวาการประเมินคุณคาหนังสือสําหรับเยาวชน ควรศึกษาใหเขาใจธรรมชาติและ

ความตองการของเยาวชนแตละวัยใหมากท่ีสุด และอาจตองปรึกษาเยาวชนเก่ียวกับหนังสือท่ีเขาชอบดวย

กาญจนา วิชญาปกรณ (2534: 72-74) กลาวถึงลักษณะสําคัญของแนวคิดวาคือ การสะทอน

ภาพชีวิตไปตามทัศนะของผูแตงผานตัวละคร ซ่ึงผูอานไมจําเปนตองยอมรับวาแนวคิดน้ันถูกตองเสมอไป

แตควรพิจารณาวาอํานวยประโยชนหลากหลายแกตน คือไดรับประสบการณโดยออมและไดขอคิด

เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตหรือใชสําหรับเปนวิจารณญาณในเรื่องตางๆ หากตองพบกับ

สถานการณที่เคยอานโดยบังเอิญ การพิจารณาแนวคิดใหพิจารณาถึงความสมจริง ความชัดเจน และ

คุณคาทางปญญาท่ีผูแตงแสดงไวผานองคประกอบตาง ๆ เชน ตัวละคร ฉาก การเลาเรื่อง เปนตน

จากเอกสารเก่ียวกับวรรณกรรมเยาวชนสรุปไดวา วรรณกรรมเยาวชนคือ วรรณกรรมที่เหมาะกับ

ผูอานวัย 12 -18 ป  เยาวชนอยูในวัยที่มีการเปล่ียนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ ความสามารถในการ

อานก็มีการพัฒนามากขึ้น  เยาวชนมักสนใจเรื่องส่ิงแวดลอมรอบตัว เชน ปญหาสังคม ปญหาในชีวิต หรือ

การประกอบอาชีพ ฉะน้ันหนังสือที่เหมาะกับเยาวชน ควรเปนเรื่องท่ีนาสนใจ แปลกใหม สมจริง ชวนอาน

ไมซับซอนมาก ตัวละครอยูในวัยใกลเคียงกับเยาวชน วรรณกรรมเยาวชนที่ดีจะชวยใหเยาวชนยอมรับ

ปญหาและอุปสรรคความยุงยากตางๆ ท่ีอาจตองประสบในชีวิตจริงเม่ือเติบโตเปนผูใหญ

3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับวรรณกรรมเยาวชน

น้ําคาง ระวิงทอง (2542) ไดศึกษาวิเคราะห “วรรณกรรมสําหรับเด็กประเภทบันเทิงคดีที่ชนะการ

ประกวดในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ ตั้งแต พ.ศ. 2530 – 2536” จํานวน 27 เรื่อง ผลการศึกษาพบวา

ผูเขียนนําเสนอโครงเรื่องที่ตัวละครมาจากครอบครัวที่อบอุน และทําใหตัวละครรูจักรับผิดชอบและ

แกปญหาไดดี และโครงเร่ืองอีกประเภทหน่ึงท่ีผูเขียนนิยมคือ โครงเรื่องท่ีตัวละครมีความคิดฝนของตัวเอง
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และพยายามไปใหถึงในส่ิงท่ีมุงหวังไว สําหรับพัฒนาการในการสรางสรรควรรณกรรมสําหรับเด็กมีเนื้อหาท่ี

ยังไมพัฒนามากนัก หนังสือท่ีไดรับรางวัลสวนหน่ึงจะกลาวถึงเรื่องของเด็กชนบท เรื่องของเด็กในเมืองมี

จํานวนนอย เน้ือหาและการแสดงพฤติกรรมของตัวละครมีลักษณะคลายคลึงกัน

            หฤทัย รามสูต (2542) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบการเสนอภาพเยาวชนใน

วรรณกรรมเยาวชนตางวัฒนธรรม” โดยศึกษาเน้ือหาและวิธีการนําเสนอภาพเยาวชนในวรรณกรรมสําหรับ

เยาวชนอายุระหวาง 14-18 ปซ่ึงพิมพจําหนายในประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2539-2541 โดยเปรียบเทียบ

การเสนอภาพของเยาวชนในวรรณกรรมเยาวชนของไทยกับวรรณกรรมเยาวชนที่แปลจาก

ภาษาตางประเทศ และศึกษาถึงปจจัยในการเลือกนําเสนอวรรณกรรมเยาวชนท้ังสองประเภทจากทรรศนะ

และประสบการณของบรรณาธิการสํานักพิมพ โดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาวรรณกรรมท่ีมีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีกําหนดท้ังหมด 146 เลม ดวยแนวคิดและวิธีการทางสัญญวิทยา รวมท้ังการสัมภาษณเชิงลึก

บรรณาธิการสํานักพิมพ 5 แหงที่ตีพิมพวรรณกรรมเยาวชนมากที่สุดในตลาดวรรณกรรมเยาวชนของไทย 

ผลการศึกษาพบวาวรรณกรรมเยาวชนของไทยเปนเรื่องแนวสมจริงมากกวาเรื่องแนวจินตนาการอยางเห็น

ไดชัด ในขณะท่ีวรรณกรรมเยาวชนแปลจากตางประเทศมีจํานวนวรรณกรรมทั้งสองประเภทใกลเคียงกัน

การเสนอภาพเยาวชนในวรรณกรรมเยาวชนไทยสวนใหญเสนอเรื่องในชนบท เนนการแสดงปญหาที่เกิด

จากปจจัยภายนอกเปนรูปธรรมและเสนอปญหาซํ้าๆ อยางตรงไปตรงมาผานบทบรรยายหรือตัวละคร 

วรรณกรรมเยาวชนไทยมีการเลาเรื่องในลักษณะที่ ซํ้ารอยเดิมทําใหไมเอื้อตอการพัฒนาตัวละคร

นอกจากน้ันยังพบวาตัวละครเยาวชนและผูใหญ แสดงบทบาทตอกันและกันในฐานะผูรับและผูให ซ่ึงทําให

เยาวชนไทยมักตกเปนฝายรับ (passive) ของสถานการณ  ในขณะที่ในวรรณกรรมเยาวชนตางประเทศ

จะแสดงปญหาอยางเปนนามธรรม มีความหลากหลายของประเด็นและวิธีการนําเสนอ มีการเลาเรื่องท่ี

กาวหนาและเอื้อตอการพัฒนาตัวละครมากกวาวรรณกรรมเยาวชนไทย โดยตัวละครเยาวชนและผูใหญมี

โอกาสแสดงบทบาทผูใหและผูรับไดเทาเทียมกัน บรรณาธิการอธิบายปจจัยเบื้องหลังของวรรณกรรม

เยาวชนไทยวา ตลาดวรรณกรรมเยาวชนไทยยังแคบ เน่ืองจากนักเขียนยังไมเขาใจเยาวชนจึงมักเสนอเรื่อง

โดยอบรมส่ังสอนอยางตรงไปตรงมาเพราะเห็นวาถูกใจผูปกครองและบรรณารักษ นอกจากนั้นงานเขียน

ลักษณะนี้ยังมีโอกาสไดรับรางวัลมากขึ้นดวย

อนุสรา ดีไหว (2552) ไดศึกษา “สาระคําสอนในวรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรับรางวัลนายอินทร   

อะวอรด”  ชวงป พ.ศ. 2544-2547 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ผูเขียนวรรณกรรมในแตละเรื่องได

สอดแทรกสาระคําสอนอันเปนประโยชนแกผูอานโดยใชกลวิธีการสอนอยางแยบคาย ผูเขียนตองการให

ผูอานสนุกไปกับเรื่องราว สวนสาระคําสอนน้ันก็สอดแทรกไปขณะอานโดยไมรูตัว  สาระคําสอนเปน       
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ผลพลอยไดท่ีผูเขียนหวังวาผูอานจะซึมซับและฉุกคิด  สาระคําสอนในวรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรับรางวัลมี

ทั้งการสอนใหมีคุณธรรมจริยธรรม รูจักเรียนรูสังคม  รูจักจัดการกับปญหา  สวนกลวิธีในการสอดแทรก   

คําสอนคือการตั้งคําถาม  การแสดงผลการกระทํา  การสรางอารมณขันยั่วลอ หรือสรางความสงสัยใครรู    

คุณคาท่ีปรากฏในวรรณกรรมนอกจากจะปลูกฝงคุณธรรมแลวยังสงเสริมการเรียนรูดานภาษาอีกดวย

โดยสรุปจะเห็นวางานวิจัยวรรณกรรมเยาวชนสวนใหญมุงเนนไปที่การศึกษาเชิงคุณคา มีงาน

ศึกษาวรรณกรรมเยาวชนในเชิงเปรียบเทียบขามวัฒนธรรมอยูบาง การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษา

วรรณกรรมเยาวชนในประเด็นเชิงสังคมเกี่ยวกับวิถีของคนชายขอบซ่ึงเปนมุมมองท่ีแตกตางจากงานวิจัย

อื่นๆ



บทที่ 3
ภาพคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชน

วรรณกรรมเยาวชนไดนําเสนอเรื่องราวของ “คนชายขอบ” ซ่ึงเปนกลุมคนที่มีวิถีชีวิตแตกตางจาก

บรรทัดฐานของสังคมกระแสหลัก คนชายขอบมักไมไดรับการยอมรับ ถูกมองในแงลบหรือถูกกีดกันจากคน

สวนใหญท้ังในดานการเขาถึงอํานาจ การตอรองอํานาจ การเขาถึงทรัพยากร และการบริการดานตางๆ  

ของรัฐ  ท้ังน้ีความเปนชายขอบ (marginality) ไมอาจอางอิงในแงจํานวนการเปนชนกลุมใหญหรือชนกลุม

นอยเสมอไป แตตองพิจารณาความสามารถในการเขาถึงอํานาจทางเศรษฐกิจ ศาสนาและการเมืองและใน

สังคมน้ันๆดวย กลาวคือ แมเปนคนสวนใหญก็สามารถเปนคนชายขอบได หากดอยอํานาจในทาง

เศรษฐกิจหรือการเมือง (Gordon Marshall.1998: 81)

วรรณกรรมเยาวชนที่นําเสนอเรื่องราวของ “คนชายขอบ” ผูเขียนไดสรางตัวละครที่เปนคน       

ชายขอบใหประสบกับปญหาความทุกขยากจากการเปนคนชายขอบบริบทที่หลากหลาย ตัวละครท่ีเปนคน  

ชายขอบในวรรณกรรมเยาวชนแสดงภาพชีวิต ปญหาชีวิต และการแกปญหาในรูปแบบตางๆ การศึกษา

วิเคราะหภาพคนชายขอบ ผูวิจัยจําแนกประเภทของคนชายขอบในบริบทตางๆ ดังตอไปนี้

1. คนชายขอบในบริบทภูมิศาสตรและชาติพันธุ

1.1 ชาวเขา

1.2 ชาวเล

1.3 ชาวเวียดนามอพยพ

2. คนชายขอบในบริบทเศรษฐกิจ

2.1 คนเรรอนขอทาน

2.2 ผูใชแรงงาน

3. คนชายขอบในบริบทสังคมและวัฒนธรรม

3.1 เด็กกําพรา

3.2 เด็กพิการ

3.3 คนไทยมุสลิม
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1. คนชายขอบในบริบทภูมิศาสตรและชาติพันธุ
คนชายขอบในบริบทภูมิศาสตรและคนชายขอบในบริบทชาติพันธุมีแงมุมความเปนชายขอบท่ี

เหล่ือมซอนกัน เน่ืองจากมีลักษณะรวมอยูท่ีความหางไกลจากพื้นที่ของวัฒนธรรมและอํานาจศูนยกลาง

              คนชายขอบในเชิงภูมิศาสตร คือ กลุมคนท่ีมีถ่ินอาศัยหางไกลจากศูนยกลางวัฒนธรรมและจาก

การปกครองของสวนกลาง คนกลุมน้ีไดแก ผูที่อาศัยอยูแถบชายแดนของประเทศ ผูอาศัยอยูในพื้นที่สูง 

หรือชาวชนบทในพื้นท่ีหางไกลความเจริญ คนชายขอบในดานภูมิศาสตรมักไดรับผลกระทบจากความ

ทุรกันดารและหางไกลของของพื้นที่ อาทิเชน ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ความยากลําบากในการรับ

บริการสาธารณะจากรัฐท้ังดานสาธารณสุข หรือการศึกษา เปนตน 

             คนชายขอบในทางชาติพันธุ คือ การที่กลุมคนมีชาติพันธุท่ีแตกตางจากคนสวนใหญในสังคมหรือ

การมีความแตกตางจากชาติพันธุท่ีมีอํานาจในการปกครองประเทศ  การเปนชาติพันธุเดียวกันนั้น

พิจารณาจากการที่กลุมคนมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี มีบรรทัดฐาน ความเช่ือ และภาษาพูด

เดียวกัน(พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย.2549: 113) ในประเทศประกอบดวยกลุมคนหลาย

ชาติพันธุท้ังมลายู(ชาวมุสลิมชายแดนใต)  ลาว(ไทยภาคอีสาน , ภาคเหนือ) มอญ  จีน  เขมร  ญวน ซ่ึงเปน

กลุมชาติพันธุท่ีเกิดจากการผนวกรวมดินแดนในยุคการสรางรัฐชาติและอพยพเขามาอาศัยในดินแดนไทย 

กลุมคนเหลานี้จึงมีความแตกตางจากคนไทยท้ังดานภาษาและวัฒนธรรมจึงกลายเปนชาติพันธุกลุมนอย 

และกลายเปนกลุมชาติพันธุชายขอบ   

นอกจากน้ัน ความเปนชาติพันธุไทยยึดถือตามชาติพันธุของกลุมชนช้ันนํา (Elite group) ซ่ึงเปน

แนวคิดการถือชาติพันธุของตนเปนใหญ (Ethnocentrism) โดยเช่ือวา ทัศนคติ ประเพณีและพฤติกรรมของ

กลุมตนมีคุณคาและดีกวากลุมอื่น จนเกิดความไมไววางใจกลุมอื่น และถือวากลุมอื่นที่มีวัฒนธรรมตาง

จากตนเปนกลุมดอยกวา (พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย.2549: 113) สงผลใหวัฒนธรรมหรือ

วิถีชีวิต ความเช่ือของกลุมชาติพันธุอ่ืนในสังคมไทยจึงไมไดรับการยอมรับและมีศักด์ิศรีเทากับชาติพันธุใน

สวนกลาง กลายเปนชาติพันธุชายขอบท่ีรัฐตองเขามาจัดการดูแล และพยายามหาวิธีการเพื่อใหเกิดการ

ผสมกลมกลืมเปนหน่ึงเดียวทางชาติพันธุ ดวยเหตุผลดานความม่ันคงของรัฐชาติ

การเปนคนชายขอบในดานภูมิศาสตรและชาติพันธุจึงมีความสัมพันธกันในดานถิ่นที่อยูอาศัยและ

วัฒนธรรม ซ่ึงกลุมชายขอบในดานภูมิศาสตรและชาติพันธุปรากฏในวรรณกรรมเยาวชน คือ ชาวเขา 

ชาวเล และชาวเวียดนามอพยพ
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1.1 ชาวเขา

ชาวเขาเปนคนชายขอบในทางภูมิศาสตรและชาติพันธุ เนื่องจากการมีถิ่นที่อยูอาศัยในพื้นที่สูง 

ทุรกันดาร หางไกลจากความเจริญของตัวเมือง อีกทั้งอยูบริเวณชายแดนของประเทศซ่ึงหางไกลจาก

ศูนยกลางความเจริญอีกดวย  ในทางชาติพันธุ ชาวเขาเปนกลุมชาติพันธุท่ีมีภาษา วัฒนธรรม คานิยม    

วิถีการดํารงชีพท่ีแตกตางจากคนสวนใหญและแตกตางจากวัฒนธรรมศูนยกลางและมักถูกนิยามวาเปนวิถี

ของชนเผาท่ีดอยพัฒนา ลาหลัง

 ภาพชีวิตชาวเขาในวรรณกรรมเยาวชน สะทอนใหเห็นความยากลําบากในการใชชีวิตในพื้นท่ี

ทุรกันดาร ชาวเขามีโอกาสและชองทางในการเขาถึงการบริการสาธารณะหรือการไดรับสิทธิพื้นฐานที่พึง

ไดรับในฐานะพลเมืองของรัฐชาตินอยมาก เปนชาติพันธุชายขอบที่มักถูกมองในแงลบและถูกเหยียดหยาม 

ภาพชีวิตชาวเขาในวรรณกรรมเยาวชนสามารถจําแนกได 4 ดาน คือ ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข    

ดานการเกษตรกรรม และดานอัตลักษณชาติพันธุ 

1.1.1 การศึกษา

การศึกษาเปนหนทางที่จะชวยใหคนชายขอบกาวพนจากสถานะทางสังคมแบบเดิมไปสู

สถานะทางสังคมที่ดีกวา  เปนหนทางท่ีพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน เด็กชาวเขาในวรรณกรรมเยาวชนจึง

มุงหวังและมุงม่ันท่ีจะเรียนหนังสือ แตตัวละครในวรรณกรรมก็ไมไดเรียนหนังสือตามท่ีมุงหวังทุกคน 

สาเหตุหลักคือความยากจน  ความหางไกลของพื้นที่ทําใหการศึกษาจากสวนกลางและบุคลากรทางการ

ศึกษาไปไมถึง การเรียนหนังสือจึงเปนเรื่องสวนตัวของแตละครอบครัว โอกาสทางการเรียนของเด็กชาวเขา

จึงไมเทาเทียมกัน อีกทั้งหลักสูตรการศึกษาในระบบโรงเรียนไมเอ้ือตอการดํารงชีวิตของชาวเขา ลักษณะ

เชนนี้ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง หมูบานอาบจันทร  ลูกปา  ไหมแม และทุงหญาสีน้ําเงิน

           นอกจากปญหาความหางไกล ซ่ึงเปนปญหาพื้นฐานอันดับแรกท่ีทําใหเด็กชาวเขาขาด

โอกาสทางการศึกษา ในวรรณกรรมเยาวชนยังมุงไปที่ปญหาในดานอื่นมากกวาจะกลาวถึงความหางไกล

ทุรกันดารเพียงอยางเดียว ดังจะเห็นไดจากเรื่อง หมูบานอาบจันทร และ ลูกปา ซ่ึงสะทอนสาเหตุท่ีทําให

เด็กชาวเขาขาดโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากปญหาความยากจน ซ่ึงแทที่จริงแลวเปนปญหาหลักท่ีทําให

เด็กชาวเขาไมมีโอกาสไดเรียนหนังสือ 

เรื่อง หมูบานอาบจันทร สะทอนวิถีชีวิตชาวเขาเผาปาเกอะญอ ทั้งปญหาความยากจน 

ความหางไกลความเจริญ และปญหาดานการศึกษา นุโพและหมอเงพอ คือตัวละครสําคัญในเรื่อง บนดอย

ที่นุโพและหมอเงพออาศัยอยูยังไมมีโรงเรียน การศึกษาของรัฐยังมาไมถึง การจะเรียนหนังสือนั้นตองออก

จากหมูบานไปเรียนที่อ่ืน 
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นุโพอาศัยอยูกับพอแม พอของเขามีไรมากอีกท้ังพี่คนอื่นๆตางออกเรือนไปหมดแลว     

ทําใหพอแมทุมเทเอาใจใสกับนุโพเพียงคนเดียว เปละโพพอของนุโพคิดจะสงนุโพไปเรียนหนังสือ เปละโพ

มองวาปาเกอะญอไมอาจปดกั้นตนเองในปาไดอีกตอไป อีกทั้งการรูภาษาไทยจะเปนประโยชนตอนุโพ 

ดวยเหตุผลที่วา

พอเองก็พูดวารุนนุโพไมรูหนังสือไทยจะลําบาก  เพราะปาดงดิบดงกวางถูกเปดออกทุกที ปาเกอะยอไมอาจ

ขังตัวเองโดดเด่ียวอีกตอไปแลว

“ขอหามประกาศอันใดที่อําเภอส่ังมาก็เปนหนังสือไทย  จะซื้อควายขายควายก็ทําสัญญา จะเกิดจะตายก็

ตองแจงกํานนั  ปาเกอะยอกับโลกภายนอกตองเกี่ยวของกันมากขึ้น พอนุโพวารูหนังสือไทยไวก็ดี”

(หมูบานอาบจันทร.2551: 94)

                        ครอบครัวของนุโพ คือ ภาพของชาวเขาที่เห็นความสําคัญของการศึกษาและมองการณ

ไกลถึงอนาคตของชาวปาเกอะกอท่ีไมอาจปดก้ันตนเองในปาไดอีกตอไป  

            ทางเลือกในการศึกษาของชาวเขาน้ันมาพรอมกับลัทธิศาสนา หมูบานชาวเขาเผา         

ปาเกอะญอมีผูนําของศาสนาตางๆเขามาเผยแผ อีกท้ังมีโรงเรียนใหลูกหลานชาวเขาที่ยอมรับนับถือ

ศาสนานั้นๆไปศึกษาตอโดยไมเสียคาใชจาย  ทั้งบูเงปาซ่ึงเปนผูนําศาสนาคริสตในหมูบานท่ีชักชวนใหเด็ก

ที่ยอมนับถือพระเยซูไปเรียนตอที่แมปอน และพระสงฆในโครงการพระธรรมจาริกท่ีเปนผูเผยแผศาสนา

พุทธและอนุเคราะหเด็กชาวเขาใหเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  มีผูนําศาสนาหลายคนมาชักชวนใหเปละ

โพสงนุโพไปเรียนหนังสือ รวมทั้งพระสงฆ ดังขอความวา

“ขาก็อยากใหมันเรียนเหมือนกัน บูเงปามาชวนใหไปแมปอนยังไมตกลงใจเลย โรงเรียนคนเมืองที่หวย

มะโอก็มี แตก็อีกนั่นแหละมันไกล อีกอยางเด็กคนเมืองกับเด็กยางไมถูกกัน มันไมอยากไป”

“เอางี้ไหมเปละโพ” ทานวางทีคลอลง ใหมันไปอยูกับเฮา ท่ีวัดเฮามีโรงเรียนสงเคราะหชาวเขา  เฮากับ

เปละโพก็รูจักกันมานานแลว ไมตองกลัวเฮาเอาลูกสูไปทุกขไปยากหรอก”

(หมูบานอาบจันทร.2551: 97)

การที่ตัวละครท่ีเปนชาวเขายอมรับนับถือผูนําในทุกศาสนา สะทอนใหเห็นความฉลาดใน

การเปดกวางยอมรับความเช่ือ ความคิดใหมๆจากบุคคลภายนอก อันนํามาซ่ึงโอกาสที่ดีตามมา เชน

โอกาสทางการศึกษา 
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พอของนุโพตัดสินใจใหนุโพไปเรียนหนังสือกับพระสงฆท่ีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 

ในขณะท่ี หมอเงพอเพื่อนรักของนุโพ ไมมีโอกาสไดเรียนเพราะครอบครัวหมอเงพอยากจนมาก  เม่ือพอท่ี

เปนผูนําครอบครัวตายไป  แรงงานหลักในบานจึงมีเพียงแมและหมอเงพอเทาน้ัน สวนนองๆยังเด็กเกินไปท่ี

จะทํางานในไร   ทําใหอาหารในแตละม้ือไมเพียงพอตอความตองการของสมาชิกครอบครัว หมอเงพอตอง

ยอมอดอาหารเพื่อเสียสละใหนองๆไดกิน ดังความวา

แมเรียกกินขาว นองๆเฮโลเขาหา หมอเงพอเสยผมดวยงามมือ มันดังแกรกกรากเหมือนขนหมู นองๆ ตะกราม

กินอยางหิวโหย หมอเงพอเช็ดมือกับสะโพกแลวน่ังลง ในถาดขาวไมมีนํ้าพริก  ไมมีมีพริกหรือเกลือ น่ีคือขาวหุง

เขละๆ ปนกับหัวเผือกหัวมันและลูกเดือย  เด็กรุนถอนใจและผละออกมาเงียบๆ นางหนอทีคาทองตามอยาง

แปลกใจ

“ไมหิวหรือ หมอเงพอ?”

“แมกับนองกินเถอะ กินใหอิ่มนะ ขาไมหิว”

หมอเงพอเดินลงกระไดมา  บนฟาดาวพราวพราง  ผีหลวงอภัยขาเถอะ... เด็กเขื่องเงยหนามองฟา...                

ขาจําเปนตองพูดปด มีแตสูเทานั้นท่ีรูวาขาหิวหรือไมหิว...

(หมูบานอาบจันทร.2551: 48)

  ภาพครอบครัวของหมอเงพอจึงเปนภาพของชาวเขาที่มีลูกมาก ในขณะที่ไมมีแรงงาน

มากพอท่ีจะชวยกันทํามาหากินเล้ียงปากทอง ทําใหประสบกับปญหาความอดอยาก อีกท้ังโอกาสในการ

เรียนนั้นไมมีทางเปนไปได เพราะหมอเงพอตองทําหนาที่เปนแรงงานหลักของครอบครัว ไมอาจสละเวลา

เพื่อการเรียนได

ส่ิงที่เหมอเงพอตองคิดในแตละวันคือทําอยางไรใหนองๆมีขาวกิน  สภาพชีวิตท่ีขนแคน

ทําใหหมอเงพอคิดเรื่องการทํามาหากินซ่ึงเปนความจริงของชีวิตมากกวาการใฝฝนท่ีจะเรียนหนังสือ 

ดังเชนลํานําท่ีหมอเงพอขับวา

ความฝนของขา...

ขาฝนถึงขาวโพดเหลืองเต็มไร

แมขามีความสุข

นองขามีความสุข

และขาก็มีความสุข 

(หมูบานอาบจันทร.2551: 65-66)
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ความฝนและความสุขของหมอเงพอ คือ การมีขาวโพดเหลืองเต็มไร มีอาการการกิน

เพียงพอสําหรับทุกชีวิตในครอบครัว เหมอเงพอรูตัวดีวาคงไมมีโอกาสท่ีจะไดเรียนหนังสืออยางนุโพ       

เมื่อนุโพถามถึงเรื่องอนาคต อนาคตท่ีหมอเงพอคิดไวคือการเปนลูกจาง ดังความวา 

“ขายังไมรูเลย แตที่แนๆขาไมมีโอกาสไดไปเรียนหนังสืออยางแกหรอก ขาอาจไปเปนลูกจางเล้ียงชางที่

แมฮองสอน แตนั่นแหละขาเปนหวงแม”

(หมูบานอาบจันทร.2551: 99)

หมอเงพอคิดและมุงหวังที่จะหางานและเล้ียงดูครอบครัวมากกวาคิดหวังท่ีจะเรียน

หนังสือ เพราะการเรียนหนังสือเปนโอกาสที่แทบจะเปนไปไมไดสําหรับครอบครัวท่ียากจน ขาดแรงงานและ

มีลูกมากอยางครอบครัวหมอเงพอ   

เมื่อแมของเขาปวยดวยโรคหัวใจรั่วและตายจากไป  ส่ิงท่ีหมอเงพอตองทําคือเปนท้ังพอ

และแมของนองทั้งหาคน ซ่ึงถือวาเปนภาระหนักสําหรับเด็กวัยสิบหาป เหมอเงพอคือภาพสะทอนของเด็ก

ชาวเขาท่ีไมมีโอกาสไดเรียนหนังสือเพราะปญหาความยากจนและภาระครอบครัว แตชาวเขาก็ยอมรับใน

ชะตาชีวิต อดทน ไมคิดทอแทกับความลําเค็ญ

ความแตกตางของโอกาสดานการศึกษาระหวางนุโพและหมอเงพอแสดงใหเห็นวาสภาพ

ทางครอบครัวเปนปจจัยสําคัญสําหรับการศึกษา นุโพไดเรียนเพราะมีพอแมคอยสนับสนุนและมองการณ

ไกล แตหมอเงพอน้ันตรงขามกับนุโพทุกอยาง ไมมีพอแมและตองเปนเสาหลักของครอบครัว สะทอนให

เห็นวาหากมีสภาพครอบครัวยากจน ขาดผูนํา มีลูกมาก และอยูในวัยที่ยังชวยตัวเองไมได ยิ่งทําใหโอกาส

ทางการศึกษาของเด็กชาวเขาในสภาพครอบครัวเชนน้ีหมดไป อีกทั้งการท่ีไมมีโรงเรียนในหมูบานหรือหาก

มีก็อยูหางไกลเปนปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งที่ทําใหชาวเขาขาดโอกาสทางการศึกษา การที่ครอบครัว

ชาวเขาไมนิยมสงลูกไปเรียน นอกจากมีสาเหตุมาจากความยากจนแลว ชาวเขาถือวาลูกๆเปนแรงงานท่ี

สําคัญในการชวยพอแมทําไร  จึงอาจกลาวไดวาการดอยโอกาสดานการศึกษาของเด็กชาวเขามาจาก

ปจจัยสําคัญสามประการ คือความจําเปนทางสภาพครอบครัว การขาดโรงเรียนในชุมชน และคานิยมใน

การดํารงชีวิต

           ลูกปา ถายทอดเรื่องราวของยาชิ เด็กชาวเขาเผาปาเกอะญอหรือกะเหรี่ยง ที่มีใจรัก

การศึกษา เรียนเกง และมีความฝนวาจะเรียนหนังสือในช้ันสูงๆเพื่อจะไดกลับมาเปนครูสอนพี่นองรวมเผา
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ถึงแมยาชิจะสอบชิงทุนการศึกษาได แตยาชิก็ไมสามารถเรียนจนจบช้ันมัธยมศึกษาเพราะไมมีคาใชจาย

นอกเหนือจากคาเลาเรียน เชน คาหอพัก คาอาหาร คาเส้ือผา เมื่อพอของเขาซ่ึงเปนกําลังสําคัญในการหา

รายไดใหครอบครัวประสบอุบัติเหตุตกเขาทําใหปวยเปนอัมพาตไมสามารถทํางานได ยาชิจึงตองลาออก

มาชวยแมทํางาน ยาชิตองละทิ้งความฝนและเผชิญหนากับความเปนจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตอยางเด็ดเดี่ยว 

สวนเมืองคําเด็กในหมูบานพื้นราบเพื่อนรักของยาชิไดเรียนหนังสือตอและตั้งใจจะสานฝนการเรียนและ

เปนครูตอจากยาชิ

การที่ยาชิตองขอทุนจากสภาตําบลของหมูบานพื้นราบท่ีมีทุนสําหรับชาวเขาเพียงปละ

หน่ึงทุน สะทอนใหเห็นโอกาสทางการศึกษาที่ตองรอคอยความหวังที่ผูอื่นหยิบย่ืนให ชาวเขาไมสามารถสง

เสียลูกเรียนเองไดเพราะการทําไรและการรับจางมีรายไดเพียงแคเล้ียงครอบครัวเทานั้น 

แมยาชิมีโอกาสไดรับทุน แตทุนการศึกษานั้นไมเพียงพอตอคาใชจายในการเรียน เพราะ

ตองจายคาหอพักและคาอาหารเอง เรื่องคาใชจายสรางความหนักใจใหพอแมของยาชิมาก ดังคําสนทนา

ที่วา

“ เทอมหน่ึงตั้งหกพัน แลวปหนึ่งมันกี่เทอมละสู ? ”

“ สองเทอม ตกปหน่ึงคงไมต่ํากวาสามพัน ”

“ กวายาชิมันจะไดเปนครูคงเปลืองเงินเปนหม่ืนกระมัง ”

“ เปลืองเงินคงไมเปลืองหรอก เราไมมีเงินอยูแลว แตคงเหลือบากวาแรงกันนัก กาวลํ้าลงไปแลวสู 

ตัดสินใจกันแลว อยางไรก็ตองลองสูมันดู ตอนน้ีเรายังมีเร่ียวแรงอยูจะคิดจะอานก็คิดกันตอนน้ีแหละแกเฒา

ลงไปก็ไมไหวแลว ”

(ลูกปา. 2551 : 72)

ในท่ีสุดยาชิก็ไมไดเรียนหนังสือตอเพราะพอของเขาล่ืนลมในปาทําใหเดินไมได แมทํางาน

คนเดียวไมสามารถสงเสียใหยาชิเรียนได ยาชิตองออกมาทํางานชวยแม เล้ียงพอ และทํามาหากินตามวิถี

ชีวิตชาวเขาดังเดิม  ความฝนเรื่องการเรียนของยาชิน้ันจบส้ิน สําหรับยาชิ แมจะผิดหวังไมมีโอกาสไดเรียน

หนังสือแตยาชิก็เขาใจและยอมรับชีวิตไดเปนอยางดี  ตามคําที่พอเคยบอกกับเขา ดังขอความวา

 เขาโตแลว... เขากําลังเดินไปบนเสนทางที่ปูยาบรรพบุรุษเคยเดินมาแลว แมวาจะเปนทางท่ีเขาไมได

เลือก แตแกก็หวังวาเขาจะเดินไปไดดวยดี
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กาวเดินอยางม่ันคงเถิด ขอแตมีความมุงม่ัน วันหน่ึงแกตองพบกับความสําเร็จ อยาเสียใจเลยลูกเอย 

หวังหนึ่งดับลงแลวแตเรายังสรางหวังใหมได แกเพิ่งโต ยังตองโตอีกมาก วันเวลาของแกยังมีอีกยาวนานนัก ขอ

เพียงแตอยาดับความหวัง วันหนึ่งแกก็จะไปถึงหวังได...

(ลูกปา. 2551 : 163)

ยาชิเปนตัวละครท่ีนําเสนอภาพของชาวเขาท่ีมุงมั่นและเห็นความสําคัญของการศึกษา 

แมจะไดรับทุนจากสภาตําบลแตไมเพียงพอท่ีจะทําใหเด็กชาวเขาคนหน่ึงสําเร็จการศึกษาดังที่หวังไวได 

ดวยความอดทนและไมยอมส้ินหวังซ่ึงเปนวิถีบรรพบุรุษท่ีไดปลูกฝงสืบตอกันมา ยาชิจึงยังคงยืนหยัด 

ยอมรับ เขาใจกับส่ิงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและชีวิตของเขาไดอยางภาคภูมิ  

ปญหาเรื่องการศึกษาของยาชิ สะทอนใหเห็นวาการเรียนน้ันมีรายจายมาก เงินทอง คือ

ส่ิงจําเปนท่ีขาดไมไดในการศึกษา ทุนการศึกษาท่ีมอบใหเด็กชาวเขาน้ันไมไดเพียงพอสําหรับคาใชจายใน   

การเรียน สําหรับชาวเขาที่ทําไรเปนอาชีพหลักการจะสงลูกใหเรียนไดนั้นคนทั้งครอบครัวตองเหน่ือยและ

ทํางานหนักมากกวาที่เปนอยู  หากแรงงานหลักในครอบครัวคนใดคนหนึ่งไมสามารถทํางานไดอยางพอ

ของยาชิ รายไดในครอบครัวตองนอยลงและโอกาสทางการศึกษาก็ตองหมดลงในเวลาเดียวกัน ฐานะทาง

ครอบครัวและแรงงานเปนปจจัยที่ช้ีอนาคตของเด็กชาวเขาคนหนึ่งวาจะมีโอกาสไดเรียนหรือนําพาตนเอง

ออกจากวิถีชีวิตชายขอบหรือไม 

ปญหาทางการศึกษามีความเกี่ยวของกับปญหาความยากจน กลาวคือ เม่ือตัวละครมี

ฐานะยากจนทําใหโอกาสทางการศึกษามีนอยลง และปจจัยอีกประการหนึ่งที่ทําใหขาดโอกาสทาง

การศึกษาคือความหางไกลจากสถานท่ีเรียน  ซ่ึงการขาดการศึกษาทําใหชีวิตของพวกเขาไมมีอะไร

เปล่ียนแปลงไปจากบรรพบุรุษท่ียากจน ดังเชน หมอเงพอ ในเรื่อง หมูบานอาบจันทร และยาชิ ในเรื่อง 

ลูกปา

เรื่อง ไหมแม มุงนําเสนอปญหาดานการศึกษาของชาวเขาผานตัวละครเอกของเรื่องคือ 

ไหมแม เด็กหญิงชาวเขาเผามงท่ีมุงม่ันในการเรียนอยางเต็มท่ีแมโรงเรียนชาวเขาจะถูกยุบเพราะรัฐบาล

ดูแลไมท่ัวถึง  ไหมแมเรียนจบช้ันสูงสุดในหมูบานคือช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เธอจึงทําหนาที่แทนครูท่ี

ลาออกไปโดยสอนเด็กๆในหมูบานใหอานออกเขียนไดตามความรูท่ีเธอมี

พอแมของเด็กชาวมงตางเห็นความสําคัญของการศึกษา พยายามสนับสนุนลูกหลานดาน

การศึกษาเทาที่ทําได  แมโรงเรียนอยูในสภาพไมพรอมจะเปดเรียนแตคนในหมูบานก็ชวยกันสรางโรงเรียน

ขึ้นมา ดังความวา
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โรงเรียนแหงน้ีเด็กๆทุกคนก็ตื่นเตนท่ีมีโรงเรียน  ไหมแมเรียนโรงเรียนนี้ชาวบานภูเวียเปนคนชวยกันสรางข้ึน 

แมฝมือกอสรางจะไมละเอียดลออ มีแตหลังคาและฝากันแดดกันฝนเทานั้น  แตตั้งแตปแรกที่เปดสอน ครูบอกวา

โรงเรียนภูเวียเปนโรงเรียนในโครงการพิเศษ  หนึ่งเดือนจะมีครูมาสอนยี่สิบสองวันโดยไมมีวันหยุด จากนั้นครูก็

กลับลงไป เปนเชนน้ีเร่ือยมา ครูมากมายหลายคนที่มาสอนที่นี่สอนคนละไมนานก็ทยอยกันลาอกไป  ไหมแมกับ

เพื่อนไดแตโทษกันวาใครทําใหครูไมพอใจจนลาออกไป เม่ือมีครูขึ้นมาสอนแตละคร้ังนักเรียนก็ต้ังใจเรียนอยางดี

ที่สุด ทําตัวใหดีที่สุดเพราะกลัววาจะทําอะไรไมถูกใจครูจนครูไมอยากมาสอนอีก 

(ไหมแม.2547:13-14)

ขอความขางตนแสดงใหเห็นความไมพรอมของสถานที่ ไมมีครูอยูประจํา ครูท่ีมาสอนตาง

ทยอยลาออกไปเพราะไมสามารถอยูประจําในพื้นท่ีทุรกันดารได ทําใหการเรียนการสอนไมตอเนื่อง 

ในท่ีสุดโรงเรียนตองปดเพราะไมมีครูสอน ไหมแมสงสารนักเรียนรุนนองที่ตองเลิกเรียน

กลางคัน เธอจึงอาสาสอนใหนักเรียนรุนนองอานออกเขียนได การเรียนการสอนดําเนินไปทุกวัน แมจะขาด

อุปกรณการเรียนแตไหมแมก็สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไปได  ไหมแมมุงมั่นในอุดมการณที่อยากใหเด็ก

ในหมูบานอานออกเขียนได และไมอยากใหคนในหมูบานผิดหวังในตัวเธอ ไหมแมไมอยากใหเด็กใน

หมูบานภูเวียเปนไปตามคํากลาวของครูปลาย ครูคนสุดทายของโรงเรียนที่วา

“ครูรูสึกผิดที่ทิ้งพวกเธอไวกับความมืดมนแตครูเปนเพียงครูจนๆคนหนึ่ง จะทําอะไรไดมากกวาน้ี”  นั่นเปน

ประโยคสุดทายของครูปลายกอนจะจากหมูบานภูเวียไป ถาความมืดมนของครูปลายหมายถึงความโงขาด

การศึกษาละก็  ไหมแมจะเปนไมสนกานเล็กๆ ที่จุดใหความสวางตอไปเอง เธอสัญญากับตัวเองเม่ือมัดธงผืนเกา

เขากับเชือก

(ไหมแม.2547:31)

แมไหมแมจะเปนเด็กหญิงท่ีจบการศึกษาเพียงช้ันประถมศึกษาปที่ 6 แตอุดมการณของ

เธอน้ันย่ิงใหญ เธอพยายามใหความรูและสอนภาษาไทยแกนักเรียนเทาท่ีเธอจะทําได  ไหมแมและชาวเขา

เผามงในหมูบานภูเวีย คือภาพของชาวเขาที่เห็นความสําคัญของการศึกษาและการอานออกเขียนได      

แมโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาจะขาดแคลน แตไหมแมและชาวบานก็พยายามชวยกันใหโรงเรียน

ยังคงมีการเรียนการสอน 

ไหมแมใฝฝนอยากไปเรียนตอในเมือง เพื่อจะไดเปนครูตามท่ีเธอหวังไว แตพอของเธอไม

อนุญาตเพราะเห็นวาเด็กผูหญิงไมจําเปนตองเรียนหนังสือใหสูงมากนัก สะทอนใหเห็นทัศนคติของชาวเขา
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วาเรื่องของการเรียนเปนเรื่องที่ควรสงเสริมผูชาย ผูหญิงมีหนาท่ีดูแลลูกและสามี ไมจําเปนตองขวนขวาย

เรียนหนังสือ แต ฮ้ิว ลูกชายลุงย้ิงที่เรียนไมจบก็เปนตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นวาการจะเรียนไดสําเร็จหรือไม

ไมไดเกี่ยวของกับเรื่องเพศ แตข้ึนกับปจจัยหลายอยาง ฮ้ิวทนคิดถึงบานไมไหวจึงตองเลิกเรียนกลางคัน 

ชีวิตความเปนอยูท่ีแปลกแยกกับคนในเมืองน้ันทําใหฮ้ิวไมมีความสุข  การที่ฮ้ิวกลับบานทั้งท่ียังเรียนไมจบ 

ประกอบกับความต้ังใจมุงมั่นของไหมแม ทําใหพอเปล่ียนความคิด และเห็นวาการสนับสนุนการศึกษาไม

ควรคํานึงวาเปนหญิงหรือชาย

ไหมแมไดรับความชวยเหลือดานการศึกษาจากโดม พนักงานบริษัทเอกชนท่ีขึ้นมาวาดรูป

นกบนดอย  โดมสอนไหมแมทํากระดาษจากเย่ือไผ และเพื่อนของโดมก็ซ้ือตําราการสอนใหไหมแม ทําให

การเรียนการสอนมีคุณภาพมากข้ึน  นอกจากนั้นเพื่อนของโดมยังชวยพูดใหพอของไหมแมสงไหมแมเรียน

ตอจนสําเร็จ โดมเสนอเร่ืองใหบริษัทเอกชนท่ีเขาทํางานอยูสนับสนุนใหโรงเรียนภูเวียเปดสอนอีกครั้ง       

ดังคําพูดของโดมท่ีวา

“พี่จบงานนี้แลว ตอไปก็ทําเร่ือยๆ ไมมีงานเรงอีกแลว  ทางหัวหนาพี่เคาก็เห็นดวยเร่ืองการสอนที่นี่นะ 

ถือเปนโครงการใหมของหนวยไปเลย  ตอนน้ีก็เรงหาทุนกันอยู จะไดเอามาใชจายเกี่ยวกับการเรียนการสอนท่ีนี่  

อนาคตนาจะขออนุญาตเปดโรงเรียนอีกคร้ัง  ตอนนี้ก็เปนโรงเรียนเถ่ือนไปสักปสองปกอน รอใหพรอมกวานี้

หนอย”

(ไหมแม.2547:132-133)

คําพูดของโดมสะทอนใหเห็นวาความชวยเหลือจากเอกชนที่ เห็นความสําคัญของ

การศึกษาเปนหนทางหนึ่งท่ีชวยแกไขปญหาอยางรวดเร็วและเปนรูปธรรมกวารัฐบาล

เรื่อง ไหมแม นําเสนอปญหาดานการศึกษาของเด็กชาวเขา ความหางไกลของพื้นท่ีทําให

ไมสามารถเปดโรงเรียนได  อีกทั้งยังขาดอุปกรณการเรียนและหนังสือตําราการสอน ปญหาสําคัญที่สุดคือ 

ขาดแคลนครู  แนวทางแกไขจึงควรสนับสนุนใหคนภายในหมูบานมีโอกาสไดเรียนตอและกลับมาเปนครูใน

บานเกิดของตนซ่ึงเปนทางหน่ึงที่จะชวยลดปญหาการขาดแคลนครูในพื้นท่ีทุรกันดารได 

ทุงหญาสีน้ําเงิน  เปนเรื่องราวของมาวิและเพื่อนชาวเขาเผาปาเกอะญอที่มีโอกาสได

เรียนหนังสือ เน่ืองจากรัฐบาลไดขยายโรงเรียนไปยังพื้นที่หางไกลอยางท่ัวถึงมากขึ้นแมในพื้นท่ีชนบททาง

ภาคเหนือและบังคับใหเด็กทุกคนไปเรียน การเรียนในโรงเรียนรวมกับคนพื้นราบทําใหมาวิและเพื่อน
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ชาวเขาไมมีความสุข เขาถูกเพื่อนคนเมืองเหยียดหยาม การเรียนในหองเรียนทําใหเขารูสึกขาดอิสระและ

ไมมีความสุข ในท่ีสุดมาวิก็เรียนไมจบ กลับมาอยูบานปา ใชชีวิตในปากวางตามที่เขาใฝฝน

เม่ือมีการขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นท่ีหางไกลและมีกฎหมายบังคับใหเด็กทุกคน

ตองเรียนหนังสือ  ครูคือผูท่ีทําหนาที่สงขาวใหผูปกครองของเด็กๆไดรับทราบ หากผูปกครองไมยอมสงลูก

ไปเรียนจะถือวาผิดกฎหมายและตองขึ้นศาล  ครูท่ีโรงเรียนมาพบพรานม่ันพอของมาวิ โดยอธิบายใหเขาใจ

ความจําเปนที่ตองสงลูกไปเรียนวา  

“ครับ เดี๋ยวน้ีหลวงทานพยายามขยายการศึกษาภาคบังคับออกไปใหทั่วถึง ไมวาบานนอกบานนาในปาใน

ดงแคไหน ก็จะไปสรางโรงเรียนไวหมดแหละครับ”

มาวิแทบสะดุดขอนไมเม่ือไดยินประโยคนั้น

“เจาลูกชายผม มันคงจะชอบที่น่ันนะครับ ยังไงๆครูชวยดูแลมันหนอยนะครับ มันคนดงคนปาก็กินอยูกันไป

ตามประสา เม่ือคราวกอนนายจาท่ีอยูสถานีตําบลเขายังออกปากเลยครับ จะขอมันไปเล้ียงแตผมไมให ผมรัก

มันนะครับ มีคนเดียว แตจะทําไงไดละครับเปนงี้” พอถอนใจ 

“ครับลุงม่ันคิดยังงั้นถูกแลว ใหมันไปพักอยูกับผม ไมตองเอาอะไรไป หรือลุงม่ันไมสบายใจ ก็เอาขาวใสถุง

กระสอบไปไวก็ได ทํายังไงละครับ ไมไปไมไดหรอก ไมใหไมได หลวงทานเกณฑแลว ไมไปก็ยุง ถึงโรงถึงศาล เขา

จะเอาพอแมเขาคุกนะครับ มันยุง เลนกับหลวงทาน...”

“เอาเถอะครับ ถาจะทําใหมันฉลาดหลักแหลมขึ้นก็เอา ไอผมก็เรียนมานอย ถึงไดมาหักรางถางปากินอยาง

นี้ ผมไมเขาใจหรอกมันจะรัศมีกี่กิโล เขาถึงใหไปเรียน ใจผมนะ อยากใหมันไปกลับดวยซ้ํา...

(ทุงหญาสีน้ําเงิน.2544: 7-8)

ครูสนทนากับพอมาวิอยูนานกอนที่พอจะตัดสินใจใหมาวิไปเรียนเพราะเห็นวาการเรียนจะ

ชวยใหมาวิฉลาดและมีชีวิตความเปนอยูที่ดีในอนาคต  

เมื่อตองเรียนหนังสือรวมกับเด็กคนอื่นๆในตําบลเดียวกัน มาวิและเพื่อนชาวเขา          

ตองเปล่ียนแปลงชีวิตในทุกดาน ท้ังการอยูรวมกับคนพื้นราบและการปฏิบัติตนตามกฏระเบียบท่ีโรงเรียน

กําหนดอยางเครงครัด  มาวิและเพื่อนชาวเขาถูกลอเลียนวาเปนคนปา เขาไมสามารถปรับตัวใหใชชีวิตและ

คิดแบบเด็กคนอื่นๆได  มาวิทนไมไหวหนีกลับบาน แตพอของเขาไดกระตุนใหรักศักด์ิศรีและอยาใหใคร    

ดูถูก เขาจึงตั้งใจเรียนจนจบช้ันประถมศึกษาปที่ 6 และไดรับทุนการศึกษาไปเรียนตอในระดับมัธยมศึกษา

ในเมือง

มาวิและเพื่อนชาวเขาอีกหลายคนมีโอกาสไดไปเรียนในเมือง การเรียนในระดับ

มัธยมศึกษาย่ิงทําใหเขาอึดอัดเพราะโรงเรียนเปนโรงเรียนประจํามีกฎเกณฑมากกวาโรงเรียนประจําตําบล  
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เชน การกินนอนเปนเวลา หามพูดภาษาถิ่น หรือการหามออกจากพื้นที่ที่กําหนด สวยโพกลาวถึงการจํากัด

พื้นท่ีของโรงเรียนประจําวา

ทําไมตองหามเราดวยนะ คนเราไมใชนกแกวนกเขาน่ีหวา ที่ผูกอยูกับคอนนอนอยูกับกรงไดตลอดเวลา 

(ทุงหญาสีน้ําเงิน.2544:111)

คําถามของสวยโพคือคําถามท่ีมีตอระบบโรงเรียนวาเหตุใดสถานศึกษาจึงเปนสถานท่ี

กักกัน โดยยกเหตุผลเรื่องระเบียบวินัยมากลาวอาง 

นอกจากน้ันเน้ือหาในวิชาเรียนยังยากเกินไป และนําไปใชในชีวิตจริงไมได  ยิ่งเรียนกลับ

ยิ่งไมรูเรื่องและวิชาท่ีเรียนเปนเรื่องไกลตัว  สวยโพกับมาวิแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาเลขวา

“ขาไมคอยชอบเลย ย่ิงเลขยิ่งแลว...ขาคิดสงสัยวาเราจะเรียนกันไปทําไมนา ไอเลขงี้ เรขางี้ มันยากๆทั้งน้ัน 

ขานับหน่ึงถึงรอย บวกลบคูณหารไดก็ดีถมไปแลววะปวดหัวจิๆ..”สวยโพพูด มาวิอดขันไมได แตก็กล้ันไวเพียงแต

ยิ้มออกมา สวยโพพูดสําเนียงกะเหร่ียงแอบหลุดออกมาบอยๆเชน จริงๆเปนจิๆ ดังกลาว

“พูดอยางงั้นไมถูกหรอก ครูวามันทําใหเรารูจักคิด...”มาวิแยง

“คิอะไรนักหนา ทุกวันนี้เราก็คิอยูแลว พอขาไมไดเรียนเลขยากๆ แกยังคิดทําหนาไมไดเลยวะ ขวาน มีด ปน 

พอทําเองทั้งน้ัน...” สวนโพเถียงทําเอามาวิเงียบงัน เขานึกเหตุผลท่ีจะมาคานสวยโพไมออก และใจเขาก็อยาก

คลอยตามสวยโพเหมือนกัน วาทําไมเราตองสรรหาอะไรยากๆพิสดารมาเรียนดวย 

          (ทุงหญาสีนํ้าเงิน.2544:108-109)

วิชาที่เรียนในหองเปนวิชาพื้นฐานเหมาะสําหรับการศึกษาในระดับสูงข้ึนไป แตมาวิและ

เพื่อนชาวเขาไมไดมุงหวังที่จะเรียนตอ พวกเขาตองการกลับไปทําไร ลาสัตว มาวิและเพื่อนชาวเขาจึงไม

เห็นประโยชนจากการเรียนท่ีไมสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนตอชีวิตความเปนอยูของพวกเขา

นอกจากน้ัน การศึกษาท่ีสูงข้ึนกลับทําใหเกิดชองวางระหวางตนเองกับถ่ินฐานบานเกิด 

ดังเชน พี่ชายของเชกอ ท่ีมีโอกาสไดเรียนหนังสือจากเงินกําไรของสหกรณหมูบาน คนในหมูบานตางหวัง

ใหเขากลับมาเปนครูท่ีหมูบานแตเขาก็ไมกลับมา สวยโพเลาวา

ใครๆก็หวังวาเขาจะกลับมาสอนหนังสือเปนครูท่ีหมูบาน คนรักเขาก็มีแลว เขารออยู แตแลวกลับไปอยู

ที่ในเมืองอื่นเสียนิ...เอาเมียคนเมืองเสียดวย แตงตัวโก ไมชอบใหใครเรียกวา ‘ยาง’ ดูถูกพวกเดียวกัน...เขาไม

กลับไปที่หมูบานเลย...ขายังแปลกใจ เขาคงเคยสบายอยางเอ็งวาจริงแหละ...ทั้งๆท่ีเงินที่เขารํ่าเรียน มาจากเงิน
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ของสหกรณขาวในหมูบานที่รวบรวมจากกําไรกองกลางไปขายสงใหเขา ท้ังเงิน โบสถดวย...ออเอ็งคงไมเขาใจ

...” สวยโพเวนระยะนิดหน่ึง

(ทุงหญาสีน้ําเงิน.2544:113)

การท่ีพี่ชายของเชกอที่ไมยอมกลับบานทั้งๆที่ใชเงินของคนในหมูบานเรียน ยิ่งสนับสนุน

แนวคิดเกี่ยวกับระบบการศึกษาที่พัฒนาเฉพาะตนเอง แตไมตอบสนองการพัฒนาทองถิ่น การศึกษาอาจ

ไมไดสอนใหคนรักถิ่นฐาน  เม่ือประสบผลสําเร็จมีงานทําในเมืองก็ย่ิงเยอหยิ่งและไมยอมรับรากเหงาของ

ตนเองก็เปนได 

ครูซ่ึงเปนบุคลากรสําคัญที่ทําหนาที่ถายทอดวิชาความรู และนาจะเปนแบบอยางท่ีดีแก

ลูกศิษย แตในเรื่อง ทุงหญาสีนํ้าเงิน ครูสวนใหญมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม พฤติกรรมของครูถายทอด

ผานสายตาของครูแนงนอยวา

ครูผูชายจับกลุมคุยกันถึงเร่ืองยิงนกตกปลาที่ผานมา ครูบุบผาชาตินั่งถักโครเชต ขางหนาเธอมีหนังสือราย

สัปดาหวางอยู เธอเขาไปคุยดวยเรื่องตางๆครูหนึ่งก็ออกมส่ันกระดิ่งเลิกเรียน วันนี้ครูใหญไมอยู ไปธุระในเมือง   

ก็คงไปราชการอยางทานวานะแหละ ที่ตําบลน้ีเขาใหสามวัน ทั้งไปกลับ ตองรอใหครบเวลาท่ีวาเสียกอนตาม

ธรรมเนียมอันดี บางทีก็เลยตอไปอีก ก็ราชการตามฟอรม ทั้งท่ีเอาถั่วเหลือง งา หรือหนังสัตวไปขายที่เชียงใหม       

นั่นเปนส่ิงธรรมดาของขาราชการที่น่ีหรือท่ีอื่นๆจะเอายังงี้ดวยก็ไมรูสิ แตเธอไดยินแฟนเธอวาที่เขาอยูก็ยิ่งกวานี้

อีก

(ทุงหญาสีน้ําเงิน.2544:66)

ขอความขางตนสะทอนภาพครูในชนบทที่สอนไปวันๆ ไมไดใสใจกับหนาที่ของตนเอง

เทาที่ควร ครูบางคนเอาเวลาไปทําเรื่องสวนตัวหรือหารายไดเสริม สงผลกระทบตอการเรียนการสอนและ

เด็กนักเรียน

นอกจากนั้นครูบางคนยังมีอคติกับนักเรียนที่มาจากปาลึกหรือเด็กดอย เม่ือเกิดเรื่อง

ทะเลาะวิวาทครูมักลงโทษมาวิและเพื่อนชาวเขาดวยความลําเอียง ไมยอมฟงคําอธิบายใดๆของมาวิ

หรือไมคิดแมแตจะไตสวน อคติของครูสะทอนใหเห็นอคติทางชาติพันธุของคนในสังคม ทําใหเด็กชาวเขา

ขาดท่ีพึ่งและไมไดรับความยุติธรรม 

ดวยปญหาการถูกจํากัดอิสรภาพ  การไมเห็นประโยชนของการเรียนในเน้ือหาวิชาท่ียาก

เกินไป การเห็นตัวอยางรุนพี่ท่ีไดดีเพราะการเรียนแตลืมรากเหงา ครูท่ีไมเอาใจใสนักเรียนและมีอคติทาง
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ชาติพันธุ  ทําใหมาวิตอตานการเรียนในโรงเรียนและนึกฝนถึงความสุขในปากวาง นับไดวามาวิจัดวาง

ตนเองในตําแหนงคนชายขอบ เขามีพฤติกรรมและความคิดไมเปนไปในทางเดียวกันกับคนสวนใหญใน

โรงเรียน  แตเขาก็ม่ันใจในความคิดของตน  พอใจท่ีจะไมคิด ไมทําตามส่ิงที่คนในสังคมกําหนด และเห็นวา

ชีวิตของคนเรามีทางเลือกหลากหลายมากกวาส่ิงที่โรงเรียนสอน หรืออาจกลาวไดวาผูเขียนสรางใหมาวิ

เปนตัวละครที่เปนขบถตอระบบการศึกษาในโรงเรียน   

มาวิตัดสินใจหนีออกจากโรงเรียนไปชวยพอทํางานที่บาน เขาสามารถอานหนังสือเกี่ยวกับ

ความรูและขอประกาศตางๆใหพอฟงได ซ่ึงนับวาเพียงพอแลวสําหรับอาชีพการเปนนายพรานตามรอยเทา

พอ  แมจะไมสามารถหลุดพนจากการเปนคนชายขอบแตเขาก็รูสึกพอใจกับชีวิตที่เลือกเองและมีความสุขท่ี

ไดทําตามความตองการของตนเอง  

การหนีออกจากโรงเรียนทําใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณจากเพื่อนบาน แตพอของมาวิไมวา

อะไร เขาเช่ือม่ันในตัวลูกชาย และกลาววา

พอไมวาเจาหรอก เจาโตเปนผูใหญแลว เจาตองรูจักการตัดสินใจ พอไมรูหรอกวาเจาอยูท่ีนั่นเปนยังไง แต

พอก็คิดวา เจาก็คงคิดดีแลวดวยตัวเจาเอง นั่นเปนเร่ืองท่ีสําคัญมาก...ยังมีเร่ืองอีกมากมายลูกเอย...ท่ีมนุษยเรา

จะไดเรียนรู...อีกหนอยเจาก็จะพบกับมันดวยตัวเองแหละ...ไปไดแลว เจาไปได...ถาพอตองการรูอะไรในหนังสือ

เหลาน้ี พอก็จะใหเจาอานใหฟง...” พอตบหลังมาวิเบาๆ

(ทุงหญาสีน้ําเงิน.2544:140)

นับไดวาวรรณกรรมเรื่องน้ีวิพากษระบบการศึกษาที่สูญเปลาในแงของการพัฒนาคน 

ลมเหลวในแงของการพัฒนาชุมชน  มาวิคือภาพของคนในปาดงที่รักและพอใจในวิถีชีวิตด้ังเดิมของตน   

ใหความสําคัญกับการทํามาหากินเล้ียงชีพอยางเรียบงายตามภูมิปญญาทองถ่ินมากกวาการเรียนในช้ัน

เรียนที่วัดคาและปลูกฝงคนใหมีความคิดแบบสําเร็จรูป คือการมีอาชีพท่ีสังคมยอมรับยกยอง ในขณะท่ี

ชีวิตถอยหางจากรากเหงาของตนเองมากข้ึน

1.1.2 การสาธารณสุข

สภาพพื้นท่ีอันหางไกลความเจริญของชาวเขา ทําใหชาวเขาไมสามารถเขาถึงการบริการ

ดานสาธารณสุขของรัฐ  ชาวเขายังคงขาดความรูดานสุขอนามัย การสาธารณสุขแผนใหม  โภชนาการ

อาหาร หรือวิธีการปองกันและรักษาโรคอยางถูกวิธี อีกทั้งยังขาดแคลนบุคลากรดานสาธารณสุข ซ่ึงปจจัย

เหลานี้เปนสาเหตุทําใหชาวเขาตองเจ็บปวยหรือเสียชีวิต ลักษณะเชนนี้ปรากฏในเรื่อง หมูบานอาบจันทร

และ ทุงหญาสีนํ้าเงิน 
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เรื่อง หมูบานอาบจันทร ความหางไกลความเจริญของหมูบานปาเกอะญอกับหมูบาน

คนเมืองเปนอุปสรรคในการรักษาเม่ือยามเจ็บปวย  ในครั้งท่ีนุโพปวยดวยโรคไขปา พอของนุโพตองหาม

นุโพลงเขาไปสถานีอนามัยอยางทุลักทุเล และตองใชเวลาในการเดินทางยาวนาน ดังขอความวา

นุโพนอนสลบไสลบนเปลออนหยับ ไฟลุกโรทั้งขางหนาขางหลัง หมูบานคนเมืองที่อนามัยตั้งอยูไกลมาก 

ไกลจนทอเม่ือนึกถึงทางล่ืนเฉอะแฉะและความมืดมิดของคํ่าคืน ทางนอยในปาทึบเหมือนมีภูตผีซุบซิบกันหลัง

พุมไม หนาวมาเยือกๆเม่ือผานปาทึบ น้ําคางใบไมเปนเงาเล่ือมเม่ือตองไฟ บางหุบหวยนกแสกก็แถกขวัญ     

บาดลึก...

หนักหนวง...อิดลา..ถาไมพักเลย บางทีดึกๆคอนรุงอาจไปถึง แต...หมอจะอยูไหม ถาไปพบแตอนามัยวาง

เปลาจะทําอยางไร

(หมูบานอาบจันทร.2551:90)

ความหางไกลของหมูบาน ยังสะทอนผานความวิตกกังวลและความหวงใยชีวิตท่ีหมอมีตอ

ชาวเขา ดวยเกรงวาระยะทางเปนอุปสรรคในการรักษา

...เหมือนเปนหมูบานนางบัวคล่ีสมัยขุนแผนโนน ผูคนเขาอยูกันไดอยางไรหนอ เจ็บไขไดปวยจะรักษากันอี

ทาไหน  ทางรถก็ไมมี ทางเกวียนก็ไมมี  เจ็บไขไดปวยอะไรมีทางเดียวคือ หามเปลกันขามคืนขามวันลงเขาไป

เทานั้น  อนามัยก็อยูไกล ที่ใกลท่ีสุดก็เห็นจะเปนหวยมะโอนั่นแหละ ใกลท่ีสุดก็เดินกันใชเวลาถึงหกชั่วโมง

(หมูบานอาบจันทร.2551:104)

การไมมีสถานพยาบาลในพื้นท่ีสูง ทําใหชาวเขาตองเดินเทาลงเขาไปรักษาโรคที่หมูบาน

พื้นราบ เส่ียงตออันตรายท่ีจะเกิดขึ้นระหวางการเดินทางหลายช่ัวโมง อีกทั้งเม่ือมาถึงสถานีอนามัย ถาไมมี

หมอประจําอยูก็เปนการเดินทางท่ีสูญเปลาและอาจเสียชีวิตได  ความหางไกลของพื้นที่เปนปญหาหลักท่ี

ทําใหชาวเขาไมมีโอกาสไดรับบริการดานสาธารณสุข 

อยางไรก็ตาม ชาวเขาก็สามารถพึ่งพาตนเองโดยอาศัยภูมิปญญาของบรรพบุรุษ คือ เก็บ

สมุนไพรจากในปามาใชเปนยารักษาโรคชนิดตางๆ เรื่องการรักษาโรคโดยสมุนไพรนี้เปนความรูท่ีผูใหญ

ถายทอดใหเด็ก ดังขอความวา
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  เด็กๆมักรูจักตัวยาหลายอยาง เชน ใบตอสูโพตมน้ํา เปนยาเจริญอาหารสําหรับคนปวย  มะกอกกินแก

เจ็บคอ  วานใบลายแกฟกช้ํา  เหงาของหญาถอดปลองตมน้ําแกเจ็บหลังเจ็บเอว  เปลือกไมขี้โยรักษาไอได  

ความรูเหลานี้ไมไดรํ่าเรียนมาจากสํานักไหน  ปาคือโรงเรียนอันกวางใหญของพวกเขา...

(หมูบานอาบจันทร.2551:31)

หากมีการเจ็บปวยที่รุนแรงมากข้ึน ชาวเขาก็จะใหหมอผีเปนผูรักษา เนื่องจากชาวเขามี

ความเช่ือวาการเจ็บปวยท่ีเกิดขึ้นเปนเพราะผี ดังเชน พอของหมอเงพอไปขุดเอาไขปลวกท่ีจอมปลวกแลว

จอบกระเด็นใสขาเปนแผลเหวอะหวะ พอหมอบอกวาถูกผีปลวกกระทําและใหบนผีดวยหมูหนึ่งตัว แตพอ

หมอเงพอไมยอมเพราะเสียดายเงิน แผลบวมแดงเปนหนองลุกลาม แมทนไมไหวจึงหาหมูมาถวาย          

แตในที่สุดพอก็ตาย การตายของพอหมอเงพอ สะทอนใหเห็นวาชาวปาเกอะญอยังไมมีความรูเกี่ยวกับ

โรคภัยในปาและสุขอนามัยที่ถูกตองทําใหตองตายเพราะแผลติดเช้ือ   

การที่ชาวเขาไมมีความรูเรื่องความสะอาด โภชนาการ และสภาพการดํารงชีวิตในปาเขา 

ทําใหชาวเขาตองเส่ียงกับโรคพยาธิและการขาดสารอาหาร ยกตัวอยางเชน การท่ีชาวเขาเดินเทาเปลาไป

ทุกท่ีในปา จับแมลงมากินโดยมีกรรมวิธีการปรุงแบบสุกๆดิบๆ ทําใหเส่ียงตอการเปนโรคทองรวงและโรค

พยาธิ และปจจัยดานความทุรกันดารของพื้นที่ทําใหอาหารหลักของชาวเขามีเพียงขาวกับนํ้าพริก ซ่ึงทําให

ไมไดรับสารอาหารเพียงพอ  ดวยวิถีชีวิตเชนน้ีทําใหชาวเขาปวยเปนโรคตางๆ ดังที่หมอหนุมที่ขึ้นมาตรวจ

โรคใหชาวเขาเลาใหพระสงฆฟงวา 

“ปวดหัวเปนไขมากที่สุด  ที่นาใสใจเปนพิเศษก็คือ มีรายหนึ่งเปนแผลหมักหมมเร้ือรัง  พิการทางสมอง กับ

ล้ินหัวใจชํารุดอีกอยางละราย  หนักใจครับทาน บางคนนาจะไดรับการรักษาฉุกเฉินในหอง แตที่ผมทําไดก็

เพียงแคนี้แหละ”

“โรคพยาธิละ?”

“เยอะเลยครับ ในพุงโรปองปล้ินของเด็กๆ ผมรูวาตัวพยาธิยั้วเยี้ยะไปหมด  คนที่น่ีนาจะไดรับความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับสุขวิทยาเบื้องตนอีกมาก แตนั่นแหละ ใครละจะเปนผูใหความรูแกเขา รัฐบาลหรือ…?”

“ปกอน อาตมาแจกยาทองรวงหมดท้ังกระปองในวันเดียว  เด็กๆขี้ไหลกันท้ังหมูบาน อาตมาไมม่ันใจวา

ตัวเองจะรับมือไหวหรือไหม จึงใหคนลงไปตามหมอท่ีอนามัย... 

(หมูบานอาบจันทร.2551: 106-107)

จากคําบอกเลาของหมอ โรคตางๆที่ชาวเขาเปน สะทอนใหเห็นการขาดความรูดาน

สุขอนามัยขั้นพื้นฐาน การขาดความรูดานโภชนาการทําใหมีสุขภาวะที่ไมสมบูรณ และเม่ือปวยแลวก็ไมมี
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โอกาสไดรับการรักษาอยางเต็มท่ี อยางมากก็รักษากันไปตามมีตามเกิด ผูท่ีชวยเหลือคือพระสงฆท่ีพอจะมี

ยาแผนปจจุบันแบงปนใหไดบาง หรือหมออาสาจากพื้นราบ  สะทอนใหเห็นความชวยเหลือจากรัฐบาลที่ยัง

มาไมถึงชาวเขา ชาวเขาตองพึ่งพาความใจบุญหรือรอความเมตตาจากคนภายนอกชวยเหลือปญหาใน

ดานน้ี 

วรรณกรรมเรื่องน้ีสะทอนทัศนะของผูเขียนที่ใหความสําคัญกับวิทยาศาสตรสุขภาพ

สมัยใหมแบบตะวันตก และมีบทบาทในการชวยเหลือชาวเขาใหพนจากความเจ็บปวย แสดงใหเห็นวา

ลําพังการรักษาตามความเช่ือทองถิ่นแตเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ ซ่ึงหลักฐานท่ีสนับสนุนวาการรักษา

ตามความเช่ือทองถิ่นเปนแนวทางที่ใชไมไดเสมอไป คือจํานวนชาวเขาที่ปวยหรือลมตายหลายคน ทําให

ภูมิปญญาดานการรักษาตนเองเปนความรูชายขอบท่ีตองอาศัยความรูทางการแพทยมาพัฒนาการ

สาธารณสุข 

นอกจากปญหาการขาดความรูดานสาธารณสุขแลว เรื่อง หมูบานอาบจันทร ยังสะทอน

ปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ซ่ึงมีแพทยนอยคนท่ีจะยอมอยูประจําสถานีอนามัยในพื้นท่ี

หางไกล หมอที่มาตรวจโรคชาวเขาไดตั้งคําถามถึงอุดมการณและหนาท่ีของแพทยท่ีตองอาศัยความ

เสียสละ โดยช้ีใหเห็นวาสังคมตองการหมอที่มีความเสียสละและมีมโนธรรมมากกวาท่ีเปนอยู 

การขาดแคลนบุคลากรทางดานการแพทยเปนปญหาอันเนื่องมาจากระบบทุนนิยม ทําให

หมอคิดถึงแตผลประโยชนของตนเองเปนที่ต้ัง สงผลกระทบตอชาวบานในพื้นที่หางไกล ปญหาเรื่องน้ี

ถายทอดผานเรื่อง ทุงหญาสีนํ้าเงิน ผูเขียนไดกลาวถึงปญหาที่หมอไมยอมมาประจําในพื้นที่หางไกล และ

ไมมีจิตวิญญาณของการเปนหมอ โดยวิพากษวิจารณสังคมผานบทสนทนาของหมอกับครูใหญอยาง

ตรงไปตรงมาวา 

“ผมพูดผิดไป...ความจริงเราไมขาดหมอหรอก เราผลิตกันออกมาปหนึ่งก็มากมาย แตหมอไมยอมออกไป

บานนอกกัน นี่ตางหากท่ีเปนตัวปญหา..”

“เขาไปตั้งคลินิกในเมืองดีออกคุณหมอก็...”ครูใหญพูดขึ้นบาง

“ก็นั่นนะสิคุณ...ไอเงินน่ีมันตัวรายหละ มันทําใหหมอกลายเปนหมา ทําใหคนดีกลายเปนโจร ทําใหความ

ยุติธรรมลําเอียงไป และทําใหอะไรๆตอมิอะไรหลายส่ิงหลายอยางเปล่ียนทางของมันไป ...ผมเห็นมาก็เยอะ

เหมือนกัน พวกนี้ไมสนอกสนใจอะไร มีชีวิตอยูเพื่อกอบโกยกันเทาน้ัน งานที่เกี่ยวกับราชการบริการชาวบานชาว

ชองเขากลับไมเอาใจใส...”

(ทุงหญาสีน้ําเงิน. 2544: 120)
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ปญหาดานสาธารณสุขจึงมีท้ังการขาดความรูดานสาธารณสุขและการขาดบุคลากรทาง

การแพทย คําพูดของหมอจากตัวอยางขางตน สะทอนใหเห็นการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยที่มี

อุดมการณในการรักษาเพื่อนมนุษย ซ่ึงบุคลากรทางการแพทยสวนมากก็ลวนตกอยูในอํานาจเงิน รักษา

โรคเพราะหวังในเงินทอง และ “ไขวควาหาเงินจากความทุกขทรมานของเพื่อนมนุษยดวยกัน” (ทุงหญา     

สีนํ้าเงิน. 2544: 121)

ปญหาการขาดความรูดานสาธารณสุขและขาดบุคลากรทางการแพทยในเรื่องหมูบาน

อาบจันทร และ ทุงหญาสีน้ําเงิน  สะทอนใหเห็นการบริการดานสาธารสุขของรัฐท่ียังไมทั่วถึง  ชาวเขา

ยังคงไมไดรับการอบรมความรูเพื่อสุขอนามัยท่ีถูกตอง สิทธิในการเขารับการรักษาที่ชาวเขาพึงจะมีนั้น

เปนไปดวยความลําบาก เพราะบริการดานอนามัยของรัฐขยายมาไมถึงพื้นท่ีที่ชาวเขาอาศัยอยู อีกทั้งยัง

ขาดบุคลากรทางการแพทย การไมมีแพทยประจําอยูท่ีอนามัยตลอดเวลาทําใหชาวเขาสูญเสียโอกาสใน

การรักษา และการขาดแพทยประจําสถานีอนามัยในพื้นท่ีหางไกลยังสะทอนใหเห็นอํานาจของเงินตราที่อยู

เหนือมโนธรรมและความเสียสละของผูคนในสังคมรวมทั้งผูท่ีอยูในวิชาชีพแพทย  เน่ืองจากชาวเขาขาด

ความรูเก่ียวกับการสาธารณสุข อีกท้ังการเขาถึงการรักษาและบริการดานสาธารณสุขยังเปนไปดวยความ

ยากลําบาก  ทําใหชาวเขากลายเปนคนชายขอบในทางภูมิศาสตรและดานสาธารณสุขในเวลาเดียวกัน

1.1.3 การเกษตรกรรม

ชาวเขาเปนคนชายขอบท้ังในทางภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอม ชูศักด์ิ วิทยาภัค(2541 : 18 )

กลาววา ชาวเขาเปนคนชายขอบในดานส่ิงแวดลอมซ่ึงมักจะตั้งถ่ินฐานในท่ีท่ีเปราะบางตอการเกิดภัย

ธรรมชาติหรือมักจะต้ังถิ่นฐานในที่ท่ีไดรับผลกระทบจากความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอมท่ีตนเองไมไดเปน

ผูกอข้ึน  ย่ิงไปกวาน้ันชนช้ันนําในสังคมยังมองวาเปนพวกทําลายส่ิงแวดลอม  

ภาพของชาวเขาในสายตาของคนในสังคมและรัฐ คือ ภาพสามประการไดแก หน่ึง       

การเปนผูทําลายส่ิงแวดลอมดวยการตัดไม เผาปา ทําไรเล่ือยลอย สองคือภาพของชนเผาท่ีปลูกฝนและคา

ยาเสพติด สามคือ ภาพของชนเผาท่ีมีความเส่ียงเปนคอมมิวนิสต (ปนแกว เหลืองอรามศรี.2541: 92-135)

การสรางวาทกรรมทั้งสามในการนิยามความเปนชาวเขาไดผลักดันใหชาวเขากลายเปนชาติพันธุชายขอบท่ี

สรางปญหาใหระบบนิเวศและความม่ันคงของชาติ  อีกท้ังคนในสังคมยังมองภาพชาวเขาแบบเหมารวม

(stereotype) วาชาวเขาทุกเผาลวนมีพฤติกรรมเดียวกัน ซ่ึงแทท่ีจริงแลวชาวเขาแตละเผาก็มีวิถีเล้ียงชีพ

และการเพาะปลูกแตกตางกันไป   

ชาวเขาในเรื่องหมูบานอาบจันทร และลูกปา นําเสนอภาพวิถีการยังชีพดวยวิธีการ

เพาะปลูกตามจารีตประเพณีของชาวเขาที่เรียกวาการเกษตรแบบตัดฟนโคนเผา (swidden agriculture)
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จารีตการเกษตรของชาวเขาที่ทําการแผวถางปา และเผาเพื่อเตรียมดินเพาะปลูก คนภายนอกมองวาเปน

การทําลายส่ิงแวดลอม เปนวิถีการเกษตรชายขอบท่ีทําลายปาและดิน แตวิธีการเพาะปลูกเชนน้ีคือ       

ภูมิปญญาทางการเกษตรของชาวเขา ชาวเขาปลูกขาวไรบนภูเขาโดยการถางปา หลังจากถางแลวปลอย

ใหแหงกอนเผา การเผาคือการทําลายแมลงที่เปนศัตรูพืชและเช้ือโรคตางๆ เศษข้ีเถาเปนปุยเพื่อใชในการ

เพาะปลูกตอไป (อมรา พงศาพิชญ.2542: 182-183) ชาวเขาตองตัดไมเพื่อทําไรขาวก็จริง แตเปนบริเวณท่ี

เพียงพอตอการปลูกพืชเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน พวกเขาใชดินปลูกขาวเพียงครั้งเดียวแลวท้ิงใหดิน   

ฟนตัวและกลับมาหมุนเวียนใชตอในการทําไรครั้งตอไป 

เรื่อง หมูบานอาบจันทร แสดงภาพการทําไรโดยทิ้งใหดินฟนตัว และการใชประโยชน

จากขี้เถาเผาไร เห็นไดจากการทําไรขาวของเปละโพท่ีวา

ไรของพอเปนลาดเขาติดหวย ปกติไรของคนอ่ืนเม่ือเสร็จส้ินการเก็บเกี่ยวแลว มักจะปลอยรกรางคืนสภาพปา 

(หมูบานอาบจันทร.2551: 6)

ไรหลังฝนดินดํานํ้าชุมดวยขี้เถาและเศษถานจากการเผาไร ตอไมสีดําโดเดเร่ิมแตกยอดออนพลอมแพลม 

มดกนปองคาบไขเขาแถวอพยพหาที่อยู 

(หมูบานอาบจันทร.2551:73)

การทําไร เก็บเกี่ยวผลผลิตแลวเผา จากน้ันก็พักดินใหฟนตัว เปนภูมิปญญาและวิถี

การเกษตรของชาวเขาที่จะคืนความอุดมสมบูรณในดินของชาวปาเกอะญอ 

ภาพธรรมชาติบนเขาในเรื่องหมูบานอาบจันทรยังคงสมบูรณ ฝนตกตามฤดูกาลและ

ผลผลิตทางการเกษตรยังคงเปนไปตามปกติ เน้ือเรื่องไมไดนําเสนอภาพผลกระทบจากการตัดไม เผาไร    

ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาวิถีการเกษตรตามแบบที่ชาวเขาปฏิบัตินั้นเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความตองการ

ของพวกเขาแลว   

เรื่อง ลูกปา ชาวเขาเผาปาเกอะญอมีวิธีการเพาะปลูกเชนเดียวกับชาวเขาในเรื่อง

หมูบานอาบจันทร  ซ่ึงเปนวิถีการเกษตรเพื่อการยังชีพ และการตัดไมเปนความจําเปนท่ีหลีกเล่ียงไมได           

ดังขอความวา
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หมอกควันฤดูรอนลอยเกล่ือนกลุม การเผาไรไดเร่ิมแลว เสียงไมลมตึงตัง เสียงไผปะทุปลองและไฟฮือฮา ดัง

อยูวันแลววันเลา การเผาปาเพื่อแผวถางท่ีทํากินเปนกิจท่ีหลีกเล่ียงไมไดสําหรับชาวเขา ไมใหญจึงลดจํานวนลง

เร่ือยๆ ยาชิไมเห็นดวยแตไมอยากจะคัดคาน เขารูดีวามันคือวิถีชีวิตสําหรับพวกเขา การเผาปาทําไรเกาะอยูกับ

ชีวิตจนแยกไมออกเสียแลว 

“ถาไมเผาปาทําไรเราจะเอาอะไรกินเลา เราไมอาจใชแผนดินผืนเดิมปลูกขาวทุกปอยางพื้นราบ ดินดอยมัน

ไมอุดม ปลูกขาวปเดียวก็จืดเสียแลว จะใสปุยเราก็ไมมีเงินซื้อปุย”

(ลูกปา. 2551 : 147-148)

คําพูดของพอยาชิแสดงใหเห็นถึงวิธีการทําไรของชาวเขา รวมถึงปญหาของการทําไร 

ชาวเขาไมอาจปลูกพืชในท่ีดินผืนเดิมทุกป ตองยายไปใชท่ีดินผืนใหมหมุนเวียนไปเรื่อยๆ หากมองวิธีการ

แกปญหาในสายตาคนนอกวาเหตุใดจึงไมปรับปรุงดินหรือใสปุยใหดินดีจะไดไมตองยายผืนดินทํากินไป

เรื่อยๆ  แตชาวเขาก็ไมมีความรูในการปรับปรุงดินเหมือนอยางคนในเมือง และไมมีเงินซ้ือปุย วิธีการของ

ชาวเขาในการปรับปรุงดินจึงตองท้ิงผืนดินเดิมใหฟนตัวเองซ่ึงเปนวิธีที่ไดผลและไมเสียเงินซ่ึงคนนอกกลับ

มองวาเปนการทําไรเล่ือยลอย

นอกจากชาวเขาจะถูกคนนอกมองวาทําลายระบบนิเวศแลว ชาวเขายังถูกจํากัดสิทธ์ิใน

การใชท่ีดิน เม่ือมีกฎหมายเก่ียวกับปาสงวนหรือมีการใหกรรมสิทธ์ิเอกชนในการถือครองพื้นที่ปาสงผลให

ใหพื้นที่ทํากินและการใชสอยปาของชาวเขานั้นถูกจํากัด ดังขอความวา

พอของยาชิพูด แกพูดถึงการอพยพเรรอนซึ่งเปนไปไมไดแลว ทุกวันน้ีไมมีปาดิบดงดําใหเรรอนอีกแลว  ปาทุกปา

ลวนมีเจาของเสียแลว “แตกอนแผนดินยังกวาง ปาเกอะญอเราทองเท่ียวแสวงหาดินดํานํ้าชุมตามความพอใจ 

แตทุกวันน้ีแผนดินมันแคบแลว แกคอยดูตอไปเถอะยาชิ ชาวเขาดวยกันก็จะมีแตปาเกอะญอเราน่ีแหละที่ย่ําแย 

เราปลูกฝนไมเปน เราทําไดแตไรขาว แตแผนดินมันอัตคัด...”

(ลูกปา. 2551 : 148)

ในอดีตชาวเขาเคยอยูในพื้นที่ปามาอยางอิสระ  แตปจจุบันท่ีดินบนเขาลวนมีช่ือของผูถือ

ครองชัดเจน คําวา “ที่ดิน” ท่ีเคยเปนส่ิงท่ีธรรมชาติสรางข้ึน ไดถูกนิยามใหเปนส่ิงที่จับตองได มีเจาของ      

มีโฉนดและมีเขตแดนที่แนนอน  ชาวเขาไมอาจบุกเบิกผืนดินแหงใหมในการทําไรไดอีกตอไป ในอนาคต

หากผืนดินในระบบไรหมุนเวียนถูกจํากัดใหหมุนเวียนแตในพื้นท่ีของตนเทาน้ัน ทําใหรอบการท้ิงดินใหฟน

ความอุดมสมบูรณส้ันลงจนสภาพดินเส่ือมลงเรื่อยๆ ผลผลิตขาวก็ลดลงตามสภาพดิน สงผลใหชีวิต
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ชาวเขายากจนอดอยากมากข้ึน ซ่ึงผูท่ีไดรับผลกระทบจากการจํากัดพื้นที่ปาไมใชรัฐหรือเจาของท่ีดิน     

แตเปนชาวเขาที่ตกอยูในฐานะผูรับกรรมจากการขยายอํานาจจากศูนยกลาง 

ภาพของชาวเขาในเรื่องการปลูกฝน ผูเขียนนําเสนอวาชาวเขาเผาปาเกอะญอในเรื่อง

หมูบานอาบจันทร ไมไดปลูกฝน แตชนเผาท่ีปลูกฝน คือ แมว  เห็นไดจากตอนท่ีเปละโพและเพื่อน

เดินทางไปลาสัตวในปาขุนยะ ซ่ึงตองเดินผานหมูบานแมววา

ขามเขาหัวลานมาแลว หมูบานแขแมวหมกหมอง เสียงหมาเหาแววๆหลายคนปาดเหงื่อทิ้ง แขแมวเรียก

ตัวเองวามง ถึงจะตางเผาตางภาษาอยางนอยก็เปนเพ่ือนรวมดงดอยดวยกัน น้ําใจใสเย็นคงมีใหจิบบาง...รอบๆ

บานแมวหารมเงาไดยาก ดวยวาพวกมันมักจะถางตนไมตนไรลงหมดเพื่อปลูกฝน ดงดอยลูกใดที่แมวยึดครอง

มักหัวลานโลงโตงเหลือแตหญาคา เพียงแตวาวันน้ียังไมมีดอกฝนที่บานแมว 

(หมูบานอาบจันทร.2551:50-51)

และคําพูดของหมอเงพอที่วา

“แลวนาขาจะไปรับจางแขแมวฟนไร” หมอเงพอพูดกับนุโพ “แขแมวมันปลูกฝน มันตองการคนถางไรมาก

เพราะมันทําไมทัน”

(หมูบานอาบจันทร.2551:77)

การปลูกฝนถือเปนการปลูกพืชเพื่อการคาของชาวเขาเผาแมว จึงตองถางไรและตัดตนไม

เพราะตองใชพื้นท่ีมาก วิถีชีวิตชาวแมวท่ีปลูกฝนจึงแตกตางไปจากชาวปาเกอะญอที่ปลูกแตขาวไรหรือ

ขาวโพด ซ่ึงเปนการอธิบายใหผูอานไดเห็นความแตกตางของวิถีชาวเขาแตละเผา 

 เ น้ือหาในเรื่อง หมูบานอาบจันทร  และ ลูกปา บรรยายภาพความสวยงามของ

ธรรมชาติในแถบภูเขาที่ชาวเขาเผาปาเกอะญออาศัยและแสดงใหเห็นวิธีการปลูกขาวไรซ่ึงเปนวิถี          

ภูมิปญญาทางการเกษตร นับการโตตอบวาทกรรมท่ีสังคมมองชาวเขาแบบเหมารวมวาเปนพวกทําลาย

ส่ิงแวดลอม ปลูกฝน หรือมีพฤติกรรมเหมือนกันทุกเผา

1.1.4 อัตลักษณชาติพันธุ

ชาวเขาเผาปาเกอะญอน้ันมีชาติพันธุที่แตกตางจากคนสวนใหญในประเทศ กลาวคือ      

มีทั้งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ และภาษาตามแบบของตน ส่ิงเหลาน้ีถายทอดจากรุน 
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สูรุนจนกลายเปนอัตลักษณทางชาติพันธุ ซ่ึงอัตลักษณทางชาติพันธุของชาวเขาไดนําเสนอผานวรรณกรรม

เยาวชนเรื่อง หมูบานอาบจันทร และ ลูกปา

หมูบานอาบจันทร นําเสนอภาพบรรพบุรุษและรากเหงาของชนเผาปาเกอะญอ         

ผานตัวละครพอเฒากาซวา พอเฒากาซวาคือผูอาวุโสในหมูบานท่ีภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ พอเฒากาซวา

มักถายทอดเรื่องราวของเผาปาเกอะญอ  ภาพความสงบสุขและเรียบงายของวิถีชีวิต ความรุงเรืองของ        

ปาเกอะญอในอดีตใหนุโพและหมอเงพอฟง  พอเฒาเลาถึงบรรพบุรุษท่ีถูกไลตอนจากพมามาอยูฝงไทย  

ส่ิงท่ีพอเฒากลัวคือการถูกกลืนอัตลักษณ ดังขอความวา

“เราอยูแผนดินโนนพมาจะกินเราเหมือนที่มันกินมอญจนหมดส้ิน มาอยูที่นี่พวกไทยจะกินเราอีก” พอเฒา

ถอนหายใจ 

(หมูบานอาบจันทร.2551:25)

พอเฒากลัวการสูญเสียความเปนชนเผาปาเกอะญอ เจ็บปวดและสะเทือนใจท่ีเด็ก

ปาเกอะญอรุนใหมปรับเปล่ียนตนเองใหเขากับคนไทย  พอเฒาเห็นวาเด็กปาเกอะญอรุนใหมไมรักแผนดิน

เกิดและไมภูมิใจในบรรพบุรุษของตน  พอเฒากลาวในเร่ืองน้ีวา

“ขาไมเขาใจนัก เลือดปาเกอะยอมันสีจางลงแลวหรือ  ทุกวันนี้ขายังแววเสียงผีพอผีแมรองไหอยูท่ีนั่น  ขาเคย

หวังวาวันหน่ึงจะกลับไป  สิบป ยี่สิบปขายังหวัง แตวันนี้ถาขาตาย กระดูกขาก็คงเรียงรายหายสูญอยูที่นี่  เลือด

อันเขมขนของปาเกอะยอหายไปไหนหนอ หรือวามันจางเจือและปนไปกับเลือดคนพื้นราบจนหมดส้ิน             

ปาเกอะยออันยิ่งใหญจะตองแอบอาศัยคนอื่นอยูตลอดไปหรือ”

 (หมูบานอาบจันทร.2551:25-26)

พอเฒาภูมิใจในอดีต โหยหาภาพวันเกาๆท่ีปาเกอะญอเคยยิ่งใหญและมีอิสระบนผืน

แผนดิน พอเฒามีความหวังวาปาเกอะญอจะกลับมายิ่งใหญดังเดิมอยูเสมอ ความยิ่งใหญในอดีตเปนส่ิงท่ี

คนรุนพอเฒารูสึกและเคยสัมผัส  แตคนรุนใหมอยางนุโพและหมอเงพอเกิดและเติบโตบนแผนดินไทย     

การเขาถึงความรูสึกโหยหาอดีตเชนพอเฒาน้ันเปนไปไดยาก  นุโพและหมอเงพอแสดงความคิดเห็นขัดแยง

กับพอเฒาในเรื่องถิ่นกําเนิดวา
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“บานเมืองของพอเฒาอยูที่โนน แตบานเมืองของพวกขาอยูที่นี่  ขาไมเขาใจนัก อยูที่น่ีก็สุขสบายแลว ทําไมพอ

เฒาตองคิดกลับไปอีก”

“อยูใหพวกไทยมันกลืนเราสิ อยูใหเขาทําลายความเปนปาเกอะยอของเรา”

(หมูบานอาบจันทร.2551:21)

พอเฒายังคงยืนยันวาปาเกอะญอควรจะกลับไปอยูถิ่นกําเนิดเดิม ไมควรมาอยูบน

แผนดินไทย พอเฒากาซวาคือภาพของปาเกอะญอรุนเกาที่ภาคภูมิใจในอดีตท่ีเคยรุงเรือง และตองการคง

ความเปนชนเผาอิสระ ไมอยากอยูใตอาณัติของใคร ตางจากนุโพและหมอเงพอปาเกอะญอรุนใหมที่คิดวา

ประเทศไทยคือบานที่เขาเกิดและเติบโต พวกเขาก็ไมมีภาพของแผนดินเกิดอยางท่ีพอเฒาฝงแนนในความ

ทรงจํา ปาเกอะญอรุนใหมจึงมีสํานึกรักในแผนดินไทยท่ีเขาเติบโตมามากกวา

อยางไรก็ตาม แมสํานึกรักบานเกิดของปาเกอะญอรุนใหมจะหมายถึงบานของพวกเขาใน

แผนดินไทย แตพวกเขาก็ยังรักพวกพองชนเผาปาเกอะญอดวยกัน ดังจะเห็นไดจากความสัมพันธและ

มิตรภาพของนุโพกับหมอเงพอ ซ่ึงสะทอนใหเห็นอัตลักษณชาติพันธุในเรื่องความรักพวกพองของชนเผา   

ปาเกอะญอไดเปนอยางดี นุโพมักจะชวยเหลือครอบครัวหมอเงพอเรื่องอาหารเปนประจํานั่นเปนเพราะ

“พอขาสอนวาปาเกอะยอตองชวยกัน ถาเราไมชวยกันแลวใครจะมาชวยเรา”

(หมูบานอาบจันทร.2551:11)

คําสอนของพอนุโพสะทอนใหเห็นลักษณะของชาวปาเกอะญอท่ีมีน้ําใจตอคนเผาเดียวกัน

เสมอ ซ่ึงอาจเปนเพราะชาวปาเกอะญอน้ันอยูรวมกันเปนกลุม ตองชวยเหลือพึ่งพาอาศัยกันในเผาจึงจะ

สามารถดํารงชีวิตบนดอยสูงได  แมทางเดินของทั้งคูจะแยกกัน นุโพไดไปเรียน สวนหมอเงพอตองทํางาน

เล้ียงครอบครัวแตมิตรภาพไมเคยเปล่ียนแปลง ดังความวา

นุโพรับหออุนๆยัดลงยาม  สองคนมองหนากันไมพูดไมจา  คําพูดอาจมีมากมายแตไมรูจะเร่ิมตรงไหน  ฝน

ใบสนยังพรางพรู  ตะวันสองแลว  แสงตะวันสองลอดใบไมมาเฉียงๆ เปละโพกับพรรคพวกหายลับไปกับโคงเขา  

หมอเงโพจองหนานุโพอํ้าๆอึ้งๆ

“ขาไมมีอะไรจะใหแกเลย หมอเงพอ” ในที่สุดนุโพก็พูดขึ้น

“ชางเถอะ แกเปนเพ่ือนขา ขาพอใจแลว...

(หมูบานอาบจันทร.2551:123)
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มิตรภาพของนุโพและหมอเงพอสะทอนใหเห็นความรักในเผาเดียวกันของชาวเขา       

ความสัมพันธของนุโพและหมอเงพอแสดงอัตลักษณของชาวเขาเผาปาเกอะญอ คือ ความรักแนนแฟนที่มี

ตอคนเผาพันธุเดียวกัน และสํานึกในการมีบรรพบุรุษรวมกัน

ในเรื่อง ลูกปา  ยาชิ คือเด็กชาวเขาเผาปาเกอะญอที่ฉายภาพความเปนปาเกอะญออยาง

เดนชัด ปาเกอะญอคือชนเผาท่ีรักพวกพองและถือวาทุกคนคือพี่นองสายเลือดเดียวกัน เห็นไดจากคําพูด

ตางๆของยาชิ ท่ีแสดงภาพความเปนปาเกอะญอวา

“ปาเกอะญอพวกขา ชวยไดก็ตองชวย พอขาสอนไว”

(ลูกปา. 2551 : 18)

“ก็พวกขาเปนพ่ีนองกันหมดนี่หวา พอบอกวาปาเกอะญอเกิดมาจากสายเลือดเดียวกัน พวกขาจึงเปนพ่ีนองกัน

ทั้งเผา”

(ลูกปา. 2551 : 38)

“เราปาเกอะญอ...พอวาตองรักใครกลมเกลียวกัน เราถูกคนนอกเผารังแกมามากแลว ทําไมคนในเผาตองรังแก

กันอีกเลา”

(ลูกปา. 2551 : 93)

     คําพูดของยาชิ แสดงใหเห็นลักษณะของชาวเขาเผาปาเกอะญอที่รักพวกพอง มีน้ําใจ     

ตอกัน คําสอนเหลาน้ีก็ถูกถายทอดจนเปนอัตลักษณทางชาติพันธุของปาเกอะญอ

ชาวเขารับรูถึงสถานะชาติพันธุชายขอบของตนเอง ชาวเขารูดีวาคนในสังคมมองพวกเขา

อยางไร  คนเมืองมองชาวเขาในฐานะชาติพันธุที่ตํ่ากวา ซ่ึงเห็นไดจากการมีคําเรียกชนเผาปาเกอะญอวา 

“ยาง” ซ่ึงเปนคําพูดในทางเหยียดหยามชาติพันธุ ดังคํากลาวของพอยาชิท่ีวา

“พวกล๊ัวะความจริงเรียก เกอะหวะ ลัวะไมชอบถูกเรียกวาลัวะหรอก” พอยาชิพูด “เหมือนพวกเราชาวยาง 

ความจริงเรียกวาปาเกอะญอ  ปาเกอะญอก็ไมชอบถูกเรียกวายาง  มันเปนการดูถูกเหยียดหยามกัน”

(ลูกปา. 2551 : 45)
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แมชาวปาเกอะญอจะไมชอบใหเรียกวายาง แตจําตองยอมรับคําเรียกน้ันอาจเน่ืองมาจาก

พวกเขายอมรับความเหนือกวาในทุกดานของคนเมือง พวกเขาเจียมตัวและสํานึกในความต่ําตอยของ  

ชาติพันธุ  โดยเฉพาะเม่ือตองพบกับคนพื้นราบ ดังเชนเม่ือพอของยาชิลงจากดอยไปพบพอหลวงแกวเพื่อ

คุยเรื่องการเรียนตอของยาชิ พอของยาชิแสดงทาทางนอบนอมและไมกลาตีตัวเสมอพอหลวงแกว          

ดังขอความวา

อาคันตุกะผูมาเยือน ทาทางและสําเนียงบอกใหรูวาเปนคนเผายาง ชายผูนั้นปลงยามจะยอมน่ังลงกับพื้นแต

พอหลวงแกวฉุดใหลุก

“นั่งบนตั่งดวยกันเถอะ”

“สูเปนพอหลวง ขาเปนยาง”

“ยางก็คน พอหลวงก็คนเหมือนๆกันแหละ”

“ขากลัวเห็บเหาจะติดสู”

(ลูกปา. 2551 : 28)

และเม่ือพอหลวงแกวอยากใหยาชิกับเมืองคําเปนเพื่อนกัน พอของยาชิก็แบงรับแบงสูดวย

ความเจียมตัววา

“คือขาไมแนใจ” ชาวยางตอบไมมองหนา “พวกขาเปนยาง เปนคนดอยเหม็นสาบ หนึ่งปอาบน้ําไมถึงเดือน ขากลัว

ลูกสูดูถูกลูกขา”

(ลูกปา. 2551 : 28-29)

จากคําพูดของพอยาชิ แสดงใหเห็นวาชาวเขาเองก็ยอมรับในความต่ําตอยที่สังคมมอบให

พอของยาชิยอมรับในอัตลักษณแบบเหมารวมท่ีถูกสรางใหวาชาวเขาสกปรกเพราะไมคอยอาบน้ําและ

คลอยตามภาพน้ันเพราะเห็นวาเปนความจริง 

เมื่อยาชิไปเรียนหนังสือ เขาก็ถูกรังแกและถูกเหยียดหยามวาเปน“พวกยางขี้ไมลางกน”

แตยาชิก็อดทนกับคําเหยียดหยามเหลานี้ ดังเหตุการณท่ีวิชัยดูถูกยาชิวา

“วาไง ไอยางขี้ไมลางกน ”

วิชัยเอื้อมมือตบหัวแตยาชิปดมือพรอมกับเล่ียงหนี  หลายคร้ังหลายหนแลวที่วิชัยระรานยาชิ  แตเด็กจากดง

ดอยจะโตตอบก็หาไม  อยางดีก็เพียงเล่ียง น่ันยิ่งทําใหวิชัยยามใจยิ่งข้ึน
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“ถุย เปนยางเหม็นสาบ  เสือกกะโหลกลงดอยมาได ”

(ลูกปา. 2551 : 86-87)

ความอดทนคือส่ิงท่ีพอเขาสอนเสมอ ยาชิไมเคยตอบโตหรือโกรธเคือง เพราะพอสอนให

เขามีความเจียมตัว ท้ังนี้อาจเน่ืองมาจากภาพท่ีคนภายนอกมองพวกเขามีอิทธิพลตอตัวเขา ทําใหพวกเขา

รูสึกวาตนเองต่ําตอยและเปนอยางท่ีชาวเมืองวาจริงๆ

ภาพชาวเขาเผาปาเกอะญอ คือภาพของกลุมชาติพันธุที่มีความภาคภูมิใจและศรัทธาใน

ความเปนปาเกอะญอ  พวกเขามีความรักในพวกพองของตน เพราะเช่ือวาปาเกอะญอทุกคนเปนพี่นองกัน

และมีกําเนิดมาจากสายเลือดเดียวกัน พวกเขาอดทนอดกล้ันตอการดูถูกชาติพันธุ อาจเนื่องมาจากพวก

เขายอมรับในความแตกตางของตนเองกับคนเมือง และยอมรับอัตลักษณท่ีชาวเมืองสรางให 

1.2  ชาวเล

ชาวเลนับเปนคนชายขอบในทางภูมิศาสตรและชาติพันธุ เน่ืองจากมีถิ่นอาศัยอยูหางไกล

จากความเจริญศูนยกลาง ชาวเลบางกลุมไมมีท่ีอยูอาศัยถาวร ตองเรรอนอยูตามเกาะตางๆ อีกท้ังชาวเล

ยังเปนชนกลุมนอยท่ีมีชาติพันธุ วัฒนธรรม ภาษา ความเช่ือที่แตกตางจากคนสวนใหญในประเทศ ซ่ึงเปน

ส่ิงท่ีคนในสังคมมองวาเปนความลาหลังและดอยพัฒนา 

ชาวเล เปนคําภาษาถิ่นภาคใตที่ยอมาจาก “ชาวทะเล” ชาวเลในความหมายแรก คือ ผูท่ี

ประกอบอาชีพประมง สวนชาวเลในความหมายที่สองคือ กลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูบริเวณชายฝงอันดามัน

และเกาะแถบทะเลอันดามัน ซ่ึงกลุมชาติพันธุน้ีนักภาษาศาสตรไดจําแนกออกเปนสามกลุมตามภาษาพูด

คือ กลุมมอแกน  กลุมมอแกลน และกลุมอูรักลาโวย (ชูพินิจ  เกษมณี.2546 : 105)

ชาวเลมีถิ่นอาศัยอยูบริเวณชายฝงอันดามันมักเปนชาติพันธุที่ถูกอางถึงความดอยในทาง

วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  ภาพของชาวเลที่คนในสังคมอางถึงคือคนท่ีละเลยเรื่องอนามัยและความสะอาด  

ไมใสใจการศึกษาเลาเรียน หรือจับจายใชสอยจนไมมีเงินเหลือเก็บ (ชูพินิจ  เกษมณี.2546 :107) ชาวเลจึง

เปนคนชายขอบในทางภูมิศาสตรและชาติพันธุ  ทัศนะท่ีมีตอชาวเลวาลาหลังตํ่าตอยเปนวาทกรรมทาง

สังคมที่ถูกสรางและส่ังสมจนกลายเปนอคติทางชาติพันธุที่มุงมองเฉพาะขอเสียหรือลักษณะนิสัยในดาน

ลบ ทั้งท่ีส่ิงดีๆเกี่ยวกับชาวเลมีอยูมากมาย แตส่ิงเหลาน้ันกลับไมถูกนํามาอางถึง 

วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง บีตั๊ก ดางดวงน้ันระหวางน้ํากับฟา ไดนําเสนอและกลาวถึงวิถี

ชีวิตในดานดีงามของชาวเล  ซ่ึงเปนการเปล่ียนจากมุมมองวาชนเผาน้ัน “ปาเถื่อนลาหลัง” (Primitive

Savage) คือ มองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชนเผาในฐานะท่ีเปนส่ิงดอยพัฒนา ยากไรลําเค็ญ เปล่ียนมามอง
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ชนเผาในมุมที่วา “ปาเถื่อนแตนายกยอง”(Noble Savage) คือ มองวัฒนธรรมชนเผาวาเปนส่ิงที่นายกยอง 

นาประทับใจ สืบเน่ืองมาจากความแตกตางในแงความเรียบงายของการดํารงชีวิต การใชชีวิตท่ีกลมกลืน

กับธรรมชาติ ซ่ึงเปนการเลือกมองเฉพาะส่ิงท่ีนาประทับใจเทาน้ัน (ชูพินิจ  เกษมณี.2546: 120-130)

ผูเขียนไดใหตัวละครเอกในเร่ืองคือบีตั๊กและครอบครัวเปนผูนําเสนอวิถีชีวิตของชาวเล

กลุม“อูรักลาโวย” ซ่ึงมีถิ่นอาศัยอยูบนเกาะในทะเลตอนใตของประเทศไทย ชีวิตความเปนอยูของครอบครัว

บีตั๊กและคนอื่นๆ ในหมูบานผูกพันใกลชิดกับธรรมชาติ อาศัยและพึ่งพิงธรรมชาติ ทั้งดานความเปนอยู

การทํางาน และดานจิตใจ นอกจากนี้ยังมีภาพการปรับตัวเพื่อเปน“ไทยใหม” เชน การแตงกายและการไป

โรงเรียน 

ชาวอูรักลาโวยมีวิถีชีวิตที่ผูกพันแนบแนนกับธรรมชาติรอบตัว อาศัยธรรมชาติและความ

เช่ือเก่ียวกับธรรมชาติในการประมงและช้ีทางการดําเนินชีวิต ตั้งแตการเกิด ชาวอูรักลาโวยมีความเช่ือที่วา

ดวงดาวคือเทพเจา เปนเทพแหงความหวังสําหรับการมีลูก ดังกรณีของมะหรือแมของบีตั๊กซ่ึงหลังจากให

กําเนิดฮาติพี่ชายของบีตั๊กมานานถึง 8 ป มะก็ไมมีลูกอีก มะจึงอธิษฐานขอใหมีลูกจากเทพแหงดวงดาว

ดังขอความวา

หลังจากท่ีมะใหกําเนิดฮาติ ลูกคนแรกแลว มะก็ไมตั้งทองอีกเลย กอนนอนทุกคืน มะจะมองไปท่ีทองฟา

และอธิษฐานกับเทพแหงดวงดาว ใหมีเด็กมาเกิดกับมะอีก มะทําเชนนี้มาเร่ือย ๆ ถึง 8 ป จนเทพแหงดวงดาว

สงสารและเห็นใจมะ จึงสงเด็กนอยมาอยูในทองมะ...

(บีตั๊ก ดาวดวงนั้นระหวางนํ้ากับฟา.2547 : 8)

วิธีนับอายุของชาวอูรักลาโวยยังอาศัยการสังเกตปรากฏการณจากธรรมชาติ ไมไดอาศัย

ปฏิทินอยางคนทั่วไป ถือเปนภูมิปญญาของชาวเลอยางหน่ึง เห็นไดจากการที่ปะนับอายุของบีต๊ักไดจาก

การดูดวงจันทร ดังขอความวา

ปะหยิบกระปองท่ีขึ้นสนิม ตรงบริเวณปากของมัน ออกมาจากใตแครที่นอน แลวใสเปลือกหอยเบี้ยออกไปอีก 1

อัน พอดี ปะบอกวามันเปนวิธีนับอายุแบบของปะ พวกเราไมมีปฏิทินแบบคนเมือง และน่ันก็ไมใชสาระสําคัญ

ของวิถีชีวิตชาวเลอยางพวกเรา เราอาศัยปรากฏการณทางธรรมชาติดูดวงจันทร น้ําขึ้นน้ําลง ลมมรสุมตางๆ เปน

ปฏิทินชีวิตของพวกเรา 

(บีตั๊ก ดาวดวงนั้นระหวางนํ้ากับฟา.2547 : 8)
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ชีวิตของชาวอูรักลาโวยผูกพันอยูกับธรรมชาติ ทะเล ดวงจันทร พวกเขาใชภูมิปญญาท่ี

ถายทอดสืบตอกันมาสังเกตปรากฏการณของดวงจันทร ที่มีอิทธิพลตอการขึ้นลงของน้ําทะเลและการเกิด

ลมมรสุมตางๆ 

เห็นไดวาทะเล ดวงจันทร ดวงดาว มีความสําคัญตอชาวเล  ชาวเลเช่ือวาทะเลมีผี    

เทวดาอยู และคอยช้ีตําแหนงท่ีมีปลาใหกับชาวเล ดังเชนเม่ือบีตั๊กเห็นดาวตกขณะออกเรือหาปลาอยูกลาง

ทะเล ปะบอกกับบีตั๊กวาเปนผีชินท่ีมาบอกตําแหนงของปลา และการเห็นผีชินในการออกเรือครั้งแรกถือ

เปนโชคดีอีกดวย ดังตัวอยาง

...ทันใดนั้นเอง ผมก็เห็นลําแสงสีขาวพุงลงมาจากฟาแลวจมหายไปในทะเล ปะบอกวาน่ันคือ “ผีชิน” เปนผี

เทวดาท่ีอยูในทะเล ผีชินมาบอกตําแหนงของปลาให ปะใหฮาติกรรเชียงไปทิศที่ผีชินตกลงไปในน้ํา ปะวา พรุงนี้

เราจะไดปลากันเยอะ ฮาติบอกวา ผมโชคดีมากท่ีเห็นผีชินสําหรับการออกเรือคร้ังแรก

(บีตั๊ก ดาวดวงนั้นระหวางน้ํากับฟา : 24-25)

มุมมองของชาวเลที่มีตอทะเลและสัตวนํ้าคือ เพื่อน สัตวน้ําและทะเลไมไดเปนเพียงแหลง

อาหารเทานั้น ดังขอความวา

...ทุกวันนี้ผมก็มีเพ่ือนมากอยูแลว ทั้งกุง หอย ปู ปลา สาหราย ปะการัง มีหาดทรายขาวเปนสนามใหวิ่งเลน มี

ทะเลใสผูใจดี อยากจะโดดนํ้าเลนเม่ือไรก็ได ปะไมเคยเปนหวง ปะวาอูรักลาโวยไมเคยจมนํ้า

(บีตั๊ก ดาวดวงนั้นระหวางนํ้ากับฟา : 12)

และขอความวา

...ทะเลกับปะเปนเพ่ือนกัน ปะดํานํ้าไดลึกและนาน ปะมีความสุขทุกคร้ังที่ไดลงทะเล

(บีตั๊ก ดาวดวงนั้นระหวางนํ้ากับฟา : 24)

การที่ชาวอูรักลาโวยไมเคยจมนํ้า ดํานํ้าไดลึกและนาน แสดงใหเห็นความเปนหน่ึงเดียว

ของชาวเลและทะเลที่ไมไดแยกออกจากกัน  ทะเลคือสวนหนึ่งในชีวิตของพวกเขา เปรียบเสมือนเพื่อนที่ไม

เคยทํารายกัน
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สําหรับชาวอูรักลาโวยและชาวเลกลุมอื่น ๆ ทะเลยังเปนเสมือนโรงเรียนที่สอนการดําเนิน

ชีวิตใหกับเด็ก ดังเชน เมื่อเห็นวาบีตั๊กโตพอออกเรือไดแลว ปะใหบีต๊ักออกเรือหาปลากลางทะเลเปนครั้ง

แรก ดังความตอไปนี้

น้ําทะเลตรงนี้ไมเหมือนตรงชายหาดหรือโขดหินนํ้าตื้น ตองคอยๆ ฝกดํานํ้าไป เวลาลงนํ้าตองคอย ๆ พุง

ไปขางหนาแลวลึกลง อยาพุงตัวลงไปขางลางทันทีนํ้ามันดันแรง เวลาขึ้นก็เชนกัน ตองคอยๆ ขึ้น ถาขึ้นเหนือน้ํา

เร็วเกินไป น้ํามันจะหนีบใหตายหรือพิการได พอปะพูดเสร็จ ผมก็ฝอขึ้นมาทันที ฮาติหันมายิ้มให “อยากลัว เด๋ียว

ลงนํ้าแลวจะลืมไปเลยวาตัวเองนะเปนคน” ฮาติบอกผมแลวใสแวนตาดําน้ํากระโดดลงไป ปะสงชนักให ผมเห็น

พี่ชายของผมคอยๆ ดําน้ําหายไป สักครูเขาก็โผลขึ้นมาพรอมปลานกแกวตัวใหญดิ้นกระแดว ๆ อยูบนปลาย

แหลมอันคมกริบของชนัก ฮาติวาขางลางมีปลาฝูงใหญตามท่ีผีชินบอกตําแหนงเอาไว ปะดึงปลาออกใสตะกรา

แลวสงชนักใหฮาติอีก เขาดําน้ําลงไปอีก แตคราวนี้เขาโผลข้ึนผิวนํ้าเร็วกวาเดิม แลวรีบปนขึ้นเรือ “กูไดยินเสียง

ปลาแหวกน้ําดังอู สงสัยจะเปนฉลามนะปะ กูเปนแผลมีเลือดอยู ขี้ครานจะเจอ มัน” ฮาติเดาไมผิด สักครูก็มี

กระโดงปลาฉลามโผลขึ้นมาเลยเรือของเราไปไมไกล ฮาติบอกวาสงสัยมันคงไดกล่ินเลือดของเขา เม่ือวานเหลา

หลาวใหผมโดนมีดเขาที่นิ้วแลวไมไดทําแผลเพราะจะใหน้ําทะเลสมานให แตวันนี้ลงน้ํา แผลคงเปดจนฉลามได

กล่ินเลือด ปะเห็นผมกลัวรีบบอกวา “ไมตองกลัวบีต๊ักนอย ฉลามไมทําอะไรหรอก แตเกาตองไมประมาทเวลาลง

ทะเลโดยเฉพาะเวลามีแผลสด”

สักพัก พวกเราจึงเปล่ียนวิธีจับปลา ปะจะแทงปลาที่ผิวน้ําแทนโดยใหฮาติกรรเชียงเรือไปใกลๆ เม่ือได

จังหวะปะก็พุงสามงามลงไปในนํ้า สักพักปลาตัวใหญก็ติดสามงามของปะข้ึนมาอยางเหลือเช่ือ ผมต่ืนเตนกับ

การแทงปลาแบบนี้มาก ปะกับฮาติทําใหผมภูมิใจมาก ทั้งคูเปนตนแบบของชาวเลที่เกงกลาจริงๆ สักวันผมจะ

เปนเชนนี้

(บีต๊ัก ดาวดวงน้ันระหวางน้ํากับฟา.2547 : 26-27)

ทั้งปะและฮาติไดถายทอดบทเรียนในการดําน้ําและการหาปลา พรอมท้ังเปนแบบอยางท่ี

เกงกลา สรางความภูมิใจใหกับบีต๊ักซ่ึงพรอมท่ีจะสืบทอดวิถีดําเนินชีวิตเชนเดียวกับพอและพี่ชาย   การท่ี

บีตั๊กต้ังใจท่ีจะสืบทอดวิธีการหาปลาเชนนี้ตอไป สะทอนใหเห็นการถายทอดภูมิปญญาของชาวเลจากรุนสู

รุน และสะทอนใหเห็นความภาคภูมิใจที่ชาวเลมีตอวิถียังชีพของตน

ชาวอูรักลาโวยคือชนเผาที่เคารพและเขาใจธรรมชาติ รักษาธรรมชาติใหคงอยูกับมนุษย

ตลอดไป ปะสอนใหบีต๊ักรูจักถนอมรักษาธรรมชาติ รูจักพอและไมกอบโกยจากธรรมชาติ ปรากฏ            

ดังตัวอยาง เม่ือออกเรือหาปลาบีตั๊กและครอบครัวจะเลือกจับเฉพาะปลาท่ีไดขนาด และจับเพียงเทาท่ี

ตองการเทาน้ัน ดังความวา
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...อีกไมนานเราก็ไดปลาจนเพียงพอ และเลือกเฉพาะตัวท่ีไดขนาด เราจะไดมีปลากินตลอดไป ธรรมชาติ ไดให

อาหารเพ่ือการดํารงชีวิตของเรา เราก็ตองถนอมธรรมชาติ ไมกอบโกย ไมเชนนั้นเราน่ันแหละที่จะอดตายกัน

(บีตั๊ก ดาวดวงนั้นระหวางน้ํากับฟา.2547 : 27)

บีตั๊กตระหนักวาการกอบโกยจากธรรมชาติไมรูจักพออาจไมมีปลาใหจับกินอีกตอไป การ

ไมกอบโกยจากธรรมชาติมากจนเกินไป สะทอนใหเห็นวาพวกเขารูวิธีใชชีวิตรวมกับธรรมชาติอยางสมดุล 

เขาใจและเคารพในกฎเกณฑของธรรมชาติ

นอกจากรูจักถนอมรักษาและไมกอบโกยประโยชนจากธรรมชาติแลว ชาวเลยังรูจักการ

ทดแทนส่ิงที่นําไปใชประโยชนแลวกลับคืนใหกับธรรมชาติ ดังเชนการใชมะพราวในพิธีฝงศพของปะ เมื่อใช

แลวที่เหลือก็นําไปฝงดินเพื่อใหเติบโตเปนตนมะพราวตอไป การทําเชนน้ีของชาวเลเปนภูมิปญญาที่งายแต

ลึกซ้ึงเพราะเปนการอนุรักษธรรมชาติไปในตัว ดังนี้

โตะผูประกอบพิธีศพและเพ่ือนบานของเราไดนําทรายกลบหลุมปะ แลวโตะก็เอาน้ํามะพราวเทลงไปในหลุม

มะพราวที่เหลือก็นําไปฝงดินไวใหเติบโตเปนตนมะพราวตอไป

(บีตั๊ก ดาวดวงนั้นระหวางน้ํากับฟา.2547 : 69)

ชีวิตของชาวอูรักลาโวยกําเนิดจากธรรมชาติ ธรรมชาติคือผูมอบอาหารใหพวกเขายังชีพ

อยูไดและเมื่อตายชาวอูรักลาโวยก็คืนชีวิตกลับสูธรรมชาติ โดยไมไดเบียดเบียนหรือทําลายธรรมชาติ     

ชาวอูรักลาโวยคือภาพชนเผาที่ใชชีวิตอยางกลมกลืนกับธรรมชาติ  พวกเขาเปนหน่ึงเดียวกับธรรมชาติ

ไมไดมองธรรมชาติเปนเพียงวัตถุเพื่อการใชสอย 

 นอกจากภาพชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาติแลว บีต๊ักยังนําเสนอภาพการเปน “ไทยใหม”

ของชาวอูรักลาโวย  รัฐบาลไดใหช่ือเรียกขานชาวเลเหลาน้ีวา“ไทยใหม”และตองปฏิบัติตัวตามแบบคนใน

รัฐไทย  ส่ิงท่ีไทยใหมตองทําคือ การไปโรงเรียน ปะสงบีตั๊กไปโรงเรียนพรอมท้ังสอนใหบีตั๊กปฏิบัติตัวตาม

กฏของโรงเรียน  แสดงใหเห็นการยอมรับและพรอมท่ีจะปฏิบัติตัวตามแบบคนไทย ชาวเลไมไดตอตานการ

ผนวกรวมชนเผาอิสระใหอยูในฐานะพลเมืองของรัฐชาติเพราะการเปนเปนพลเมืองของรัฐชาติทําใหพวก

เขาไดรับสิทธิประโยชนจากรัฐในดานการศึกษา 
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ชาวเลเปนกลุมชาติพันธุชายขอบ มีวิถีชีวิตและลักษณะภายนอกที่คนในสังคมมองวา   

ลาหลังและสกปรก ดังนั้น เม่ือบีต๊ักและเพื่อนชาวเลไปโรงเรียนจึงถูกเพื่อนในโรงเรียนเหยียดหยามและ     

ดูถูก  ดังน้ี 

“ไอพวกชาวเล  ตัวดํา ตัวเหม็น สกปรก”

ผมโกรธมากแตพยายามอดทนไว ปะสอนใหอดทนเสมอ ดวงแกวไดใจหันมาพูดตอ

“ไอพวกอพยพ ไมมีที่อยู ไอพวก...โอย! ครูขาไอนี้มันตอยหนูคะ”

(บีตั๊ก ดาวดวงน้ันระหวางนํ้ากับฟา .2547 : 19-20)

แมพอของบีตั๊กจะสอนใหเขาอดทน แตในที่สุดบีต๊ักก็ทนไมไหวจนตองตอยเด็กหญิงดวง

แกว สวนราไตเพื่อนของบีต๊ักท่ีเปนชนเผาเดียวกันก็ถูกดวงแกวลอจนรองไห และไมอยากมาโรงเรียนอีก

“ กูไมอยากไปโรงเรียนอีกแลว  ดวงแกวมันวา เส้ือผาของกูท้ังเกา ท้ังขาด  เปนพวกผีเปรตที่มาคอยขอสวน

บุญเดือนสิบ กูอายมัน ”

(บีตั๊ก ดาวดวงนั้นระหวางนํ้ากับฟา .2547 : 20)

การเปนไทยใหม ตองเจอกับคนตางสังคม ชาวเลตองอดทนกับการถูกคนเมืองเหยียด

หยามโดยท่ีพวกเขาไมไดโตเถียง  การไมโตเถียงสะทอนใหเห็นวาพวกเขาก็ยอมรับภาพแบบเหมารวมท่ีคน

เมืองสรางอัตลักษณใหแกพวกเขา

ครูพาเพื่อนในหองมาเท่ียวที่ ชุมชนชาวเลของบีตั๊ก เพื่อทัศนศึกษาวิถีชีวิตของชาว           

อูรักลาโวย ระหวางเดินทางดวงแกวพลัดตกเรือ บีต๊ักกระโดดลงน้ําไปชวยดวงแกวอยางกลาหาญ         

โดยไมไดติดใจเรื่องที่ดวงแกวเคยเหยียดหยามเขา ทําใหดวงแกวยอมขอโทษและเปนเพื่อนกับบีตั๊ก      

ดวงแกวเปดใจยอมรับบีตั๊กที่ มี นํ้าใจดีงามแทนท่ีจะมองวาเปนชาวเลตัวดําสกปรกอยางแตกอน         

ผูเขียนแสดงใหเห็นวาหากพิจารณาชาวเลในฐานะปจเจกบุคคลและมองใหลึกถึงความเปนมนุษยรวมโลก      

โดยไมติดปายตีตราชาวเลวามีรูปลักษณนารังเกียจก็จะชวยลดอคติทางชาติพันธุได

ภาพของชาวเลในเรื่อง บีต๊ัก ดาวดวงนั้นระหวางนํ้ากับฟา คือ ภาพของกลุมชาติพันธุท่ี

ใชชีวิตเปนหน่ึงเดียวกับธรรมชาติ อีกท้ังยอมรับกับความเปล่ียนแปลงและเตรียมพรอมปรับตัวกับสังคม

ภายนอก ดังเชนขอความในตอนจบของเรื่องท่ีบีต๊ักกลาววา
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ผมเปนดวงดาวของครอบครัว ผมตองเขมแข็งเพ่ือใหฮาติเบาใจ และเพื่อใหปะกับมะไมผิดหวัง

ผมตองตั้งใจเรียนใหดี

ผมตองเปนลูกอูรักลาโวย

ผมจะเปนหนึ่งเดียวกับผืนปา ทองทะเล และพรอมท่ีจะเผชิญกับความเปล่ียนแปลงแหงวิถีชีวิตที่กําลังจะ  

มาถึง

(บีตั๊ก ดาวดวงนั้นระหวางนํ้ากับฟา.2547 : 70)

คําพูดของบีตั๊กแสดงใหเห็นภาพชีวิตของชาวเล ทั้งการเปนชาวอูรักลาโวยที่ใชชีวิตเปน

หน่ึงเดียวกับผืนปาและทองทะเล อีกทั้งการทําหนาท่ีเรียนหนังสืออยางเด็กชาวไทย ซ่ึงเปนอีกบทบาทหน่ึง

ที่ชาวอูรักลาโวยตองปรับตัวและตองเตรียมพรอมกับการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตดานอื่นๆในอนาคต

1.3 ชาวเวียดนามอพยพ

ชาวเวียดนามอพยพนับวาเปนคนชายขอบในดานภูมิศาสตรและชาติพันธุ กลาวคือ     

ชาวเวียดนามอพยพมักตั้งถิ่นอยูบริเวณแถบชายแดนประเทศไทย อีกทั้งอยูในสถานะผูอพยพล้ีภัยที่รอ

สงกลับประเทศ จึงไมมีสิทธิในการไดรับสัญชาติไทย นอกจากนั้นชาวเวียดนามอพยพยังถูกทางการมองวา

เปนภัยตอความมั่นคงของชาติ เปนชาติพันธุชายขอบที่ถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพในการดําเนินชีวิตและการ

แสดงออกทางการเมือง 

ลักษณะชาวเวียดนามอพยพ ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง เกียวบาวนาจอก

ผูเ ขียนแตงเรื่องน้ีโดยอางอิงกับเหตุการณจริงท่ีเกิดขึ้นในชวงสงครามโลกครั้งท่ีสอง ดังคํานําของ

วรรณกรรมเรื่องนี้ท่ีกลาววา

วรรณกรรมเร่ืองยาวนี้  สรางแตงขึ้นจากขอเท็จจริงท่ีอัดแนนอยูในใจผูเขียนที่มีผลงานตอเน่ืองและดีเดน

มาโดยตลอด  “เกียวบาวนาจอก” ของภาณุมาศ ภูมิถาวร บอกเลาชีวิต “เกียวบาว”- - -ชาวเวียดนามโพนทะเล 

แหงบานนาจอก อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงชีวิตคนญวนพลัดถ่ิน ผูหนีรอนมาพึงเย็นในท่ัวประเทศไทย

(เกียวบาวนาจอก. 2546 : คํานํา)

เกียวบาวนาจอก สะทอนเรื่องราวชีวิตของชาวเวียดนามหรือชาวญวนที่อพยพ              

ล้ีภัยสงครามในประเทศบานเกิดมาอาศัยอยูในจังหวัดนครพนมซ่ึงเปนจังหวัดชายแดนทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย    
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 ผูเขียนนําเสนอภาพชีวิตคนญวนในหมูบานนาจอกท่ีอยูในฐานะพลเมืองไรสัญชาติผาน

การเลาเรื่องของกวุยซ่ึงเปนตัวละครเอกในเรื่อง ครอบครัวของกวุยหนีสงครามเวียดนามมาฝงไทยโดยวาย

น้ําขามแมน้ําโขงมา กวุยเลาเรื่องบา(พอ) ใหทัง นองชายของเขาฟงวา

“ ทังรูไหม บาเราเคยวายนํ้าขามโขงมาจากฝงโนน ”

“ ไมรูหรอก ทําไมบาวายไดละ บาเกงใชไหม ”

“ ตอนน้ันน้ําอาจยังไมสูงเทานี้  บาบอกวาวายนํ้าขามมาดวยตนกลวย เกาะตนกลวยมา มีหลายคนก็ขาม

มาดวยวิธีน้ี ”

“ บาไมเหนื่อยเหรอ ”

“ เหน่ือย แตบาหนีสงครามไงละ  สงครามมันนากลัวกวาการวายนํ้าขามแมน้ํากวางๆเปนไหนๆ   ตอนน้ัน

ฝร่ังเศสกับญ่ีปุนรบกัน บาเปนหนุมแลวเขาจะเกณฑไปรบ  บากับคนอ่ืนๆก็เลยหนีมาเมืองไทย ” กวุยจําที่พอเลา

ใหฟงไดแมนยําตั้งแตเขายังเล็กเทานองชาย

“ บานบาอยูฝงโนนเหรอ ”

“ ไมใชอยูถัดประเทศลาวไป จึงจะถึงประเทศเวียดนาม ทั้งบาและแมเรามาจากท่ีนั่น ”

(เกียวบาวนาจอก. 2546 : 18-19)

ครอบครัวของกวุยอพยพหนีภัยสงครามในประเทศขามแมน้ําโขงมาอยูประเทศไทยท่ี

หมูบานนาจอก จังหวัดนครพนม คนในชุมชนนี้รัฐบาลไทยเรียกวา “ชุมชนชาวเวียดนามบานนาจอก”

ครอบครัวของกวุยมีพอเปนหัวหนาครอบครัว สวนแมเสียชีวิตแลว  ครอบครัวของกวุยมีสมาชิกหลายคนซ่ึง

สะทอนภาพครอบครัวของชาวญวนท่ีมีลูกมากและเปนครอบครัวใหญ ดังขอความวา

เขารูหนาที่ดี หนาที่เล้ียงนองเปนของเขา  สวนพ่ีชายอีกสามคนโตพอจะทํางานไดแลว  ตงไปเปนลูกมือชาง

เคร่ืองในเมือง  เตียนอยูที่บานมีหนาที่ปลูกผัก รดนํ้าผักทุกวัน  ดานพ่ีชายคนถัดจากกวุยไปอยูกับญาติคนหน่ึงที่

มุกดาหาร เพราะญาติสงสารที่พอเล้ียงลูกคนเดียวถึงเกาคนหลังจากแมตาย  ความจริงเขามีพ่ีนองสิบคน แต

นองสาวที่ถัดจากเขาตายตั้งแตเล็กๆ นองชายคนเล็กจึงชื่อเมย แปลวาสิบ

(เกียวบาวนาจอก. 2546 : 21-22)

แมชาวญวนจะมีลูกมากแตก็ไมมีปญหาเรื่องความอดอยาก เน่ืองจากชาวญวนมีความ

ขยันขันแข็ง อดทน และไมเกี่ยงอาชีพ ชาวญวนมักประกอบอาชีพรับจาง เปนลูกจาง หรือปลูกผักขาย    
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พวกเขาไมมีโอกาสประกอบอาชีพที่ดีกวานี้ เนื่องจากอยูในฐานะของผูอพยพไรสัญชาติ ดังคํากลาวของครู

เวินท่ีวา

“เฮอ คนญวนมีอาชีพใหเลือกไมมากนักหรอก ถาไมปลูกผักเล้ียงไกก็ตองเขาไปเปนลูกจางตามรานในเมือง 

เปนเจาของกิจการก็ไมได เรียกวาไอคิวต่ําไอคิวสูงก็ตองปลูกผักขายกันทุกครอบครัวแหละ” ครูเวินพูดเหมือนบน

กับตัวเอง 

(เกียวบาวนาจอก. 2546 : 41)

ฐานะทางกฎหมายของคนญวนคือผูอพยพล้ีภัยท่ีรอการสงกลับประเทศ ทําใหคนญวนอยู

ในฐานะผูอาศัยและรูสึกเสียเปรียบคนไทยอยูตลอดเวลา ถึงแมวาคนรุนหลังอยางกวุยจะเกิดในแผนดิน

ไทยก็ไมมีสิทธ์ิไดส ัญชาติไทย ดังขอความวา

...คนไทยเจาของแผนดิน เม่ือลืมตาดูโลกก็มีบานเรือนแลว ไมตองเหนื่อยไมตองดิ้นรน  บางทีกวุยก็นึกอิจฉาคน

ไทยเหมือนกัน คนไทยไมตองลําบาก ไมตองอพยพไปอยูประเทศอื่น  ที่สําคัญคนไทยไดสัญชาติไทย สามารถไป

ไหนๆไดทั่วประเทศ  ไมเหมือนคนญวน ถึงเกิดที่นี่ ในหมูบานนี้  ก็ไมมีสิทธิไดสัญชาติไทย ไปไหนก็ถูกจับกุม

ขอหาหนีออกนอกเขตรํ่าไป

(เกียวบาวนาจอก. 2546 : 61)

การไดสัญชาติไทยเปนส่ิงท่ีคนญวนปรารถนา เพราะการไดสัญชาติไทยหมายถึงอิสระใน

การดําเนินชีวิตในฐานะพลเมืองไทย  

ชาวญวนถูกเจาหนาที่ไทยจับตามองตลอดเวลา เน่ืองจากทางการไทยเห็นวาชาวญวน

อพยพเหลาน้ีมีความเก่ียวของกับพรรคคอมมิวนิสตในเวียดนามเหนือ ดังที่จิเลียน พี่สาวของกวุย กลาว

ตักเตือนพี่ชายคนรองใหเจียมตัว จนเตียนตัดพอดวยความนอยเน้ือตํ่าใจในฐานะของคนเวียดนาม         

ดังความวา

“ เตียน แกตองเจียมตัวนะ แกเปนลูกญวน ไมใชคนไทย ไปไหนมาไหนอยาไปมีเร่ืองกับใครเด็ดขาด  

ถาเร่ืองถึงตํารวจเราก็ติดคุกหัวโต ไมมีใครฟงเราหรอกเตียน ” เสียงของจิเลียนพราดวยความรูสึกภายใน

“ จิเลียนไมตองย้ําหรอก วาเปนญวนๆๆๆ รับรองผมไมลืมหรอก ”   เตียนขวางขาวเหนียวที่ปนเตรียมใสปาก

ลงกระติบแลวลุกพรวด  “ ผมเกลียด  ผมเบ่ือ ทําไมตองเปนคนญวนใหใครๆตองคอยจับผิด ญวนไมใชคน

ตรงไหน ”  เตียนน้ําตาไหลพรูแลวเดินออกจากหองครัวไป

(เกียวบาวนาจอก. 2546 : 75)
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การถูกเจาหนาที่รัฐจับตามองตลอดเวลา ทําใหคนญวนขาดเสรีภาพตามสิทธิมนุษยชน

ขั้นพื้นฐาน คําพูดของจิเลียนที่สอนใหเตียนรูจักเจียมตัวและไมใหมีเรื่องกับคนไทย สะทอนใหเห็นวา      

คนญวนเองก็รูวาตนเองอยูในฐานะที่ตํ่ากวาประชากรไทยและเปนเพียงผูอาศัย 

บางครั้งคนญวนก็อาจถูกทํารายรางกายโดยไมมีเหตุผล ดังเหตุการณอันนาสะเทือนใจ

เมื่อครั้งกวุยนําผักไปขายในตลาด เขาเห็นคนเมาสองคนแตงกายคลายทหาร ตบหนาคนญวน 

“ เฮย หยุด มึงเปนแกวใชไหม ” เสียงไมเบานัก เรียกใหแมคาหันไปมองเปนตาเดียว รวมท้ังกวุยดวย

“ ใช ” อีกฝายตอบอยางไมรูอิโหนอิเหน

“ วางของลง”  ชายผมเกรียนยังตะคอก พอคาชาวญวนวางลังลง สีหนาหวาดหวั่น  ไมรูจะเกิดอะไรขึ้น

ทันใดนั้นเจาของคําส่ังก็ตวัดมือฉาดลงบนใบหนาพอคาชาวญวนอยางแรงสองทีซอน  แลวหันไปถีบลังผลไมให

ตะแคง ผลสมในลังกล้ิงกระจัดกระจาย คนเห็นเหตุการณจังงังทําอะไรไมถูก แมแตชายที่ถูกตบหนาก็ยืนนิ่ง 

เลือดเร่ิมไหลซึมท่ีมุมปาก

“ไปได  แคนี่แหละ เฮอ..  วันไหนไมไดตบหนาแกวนอนไมหลับจริงวะ ใหตาย ” เสียงหัวเราะฟงเหมือนปศาจ

คําราม

(เกียวบาวนาจอก. 2546 : 88)

คนญวนไมมีสิทธ์ิตอสู  ตองกมหนายอมรับชะตากรรม การไรสิทธ์ิตอสูของคนญวน 

สะทอนภาพการเปนพลเมืองชายขอบท่ีไมมีสิทธิเสรีภาพในแผนดินไทยอยางภาคภูมิ  ถึงแมรัฐบาลไทยจะ

ใหล้ีภัย ใหแผนดินอาศัยเพื่อทํามาหากิน แตไมใหสิทธิในฐานะพลเมืองหรือแมแตสิทธิความเทาเทียมกัน

ของมนุษย 

นอกจากนี้การไมไดรับสิทธิเทาเทียมกับพลเมืองไทย สะทอนใหเห็นจากการตายของ

แมกวุยที่ไมมีใครคนหาสาเหตุ เสมือนวาชีวิตของคนไรสัญชาติน้ันไมมีคามากพอแกการสนใจ ดังความวา

แมปวยตองเขาโรงพยาบาล เลียนไปนอนเฝาแมอยูสองสามวัน วันสุดทายหมออนุญาตใหกลับบานไดแลว 

แตแมไมไดกลับมา เพราะมีสาวเห็นวาน้ําเกลือในถุงยังเหลืออยู จึงถามพยาบาลขอใหน้ําเกลือใหหมดจะไดไหม 

พี่คงอยากใหแมแข็งแรงเต็มที่ พยาบาลแทงเข็มน้ําเกลือที่เหลือใหกับแม แลวแมก็ตาย ตายไปงายๆ โดยไมมีใคร

รับผิดชอบ ไมมีใครสนใจจะคนหาสาเหตุวาน้ําเกลือคร่ึงถุงน้ันทําไมจึงคราชีวิตแมไปไดอยางงายดาย แมตาย

งายเกินไป ไมสมกับที่มีชีวิตอยางยากลําบากอดม้ือกินม้ือ  เม่ือแตงงานมีลูก แมก็ยิ่งเหน็ดเหนื่อยกับการเล้ียงลูก

มากถึงเกาคน บางทีอาจเพราะแมเหนื่อยเกินไป พระเจาจึงสงสารรีบมารับแมไปเสีย 

(เกียวบาวนาจอก. 2546 : 92-93)
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แมของกวุยตายเพราะไมไดรับการรักษาอยางมีคุณภาพเทาที่ควรในโรงพยาบาล อีกทั้งไม

มีใครรับผิดชอบตอการรักษาพยาบาลท่ีผิดพลาด สะทอนใหเห็นชีวิตของชาวญวนที่ดูไมมีคุณคา คนญวน

ไมสามารถเรียกรองความยุติธรรมใดๆได เพราะตกอยูในสถานะผูอพยพที่ไมไดรับการยอมรับตั้งแตแรกอยู

แลว

การเปนผูอพยพล้ีภัยทําใหชาวญวนตกอยูในสถานะคนชายขอบในทางชาติพันธุท่ีไมมี

โอกาสไดสิทธิในความเปนพลเมืองเมืองไทยและอยูอยางเจียมตัวในฐานะผูอาศัย นอกจากนั้นชาวญวนใน

เรื่อง เกียวบาวนาจอก ยังถูกลิดรอนเสรีภาพในการดําเนินชีวิต ไมสามารถเดินทางออกนอกเขตจังหวัด

นครพนม หากมีความจําเปนตองออกจากหมูบานตองรายงานตัวกับเจ าหนา ท่ีทหารทุกครั้ ง               

ความเคล่ือนไหวของชาวเวียดนามหมูบานนาจอกถูกเจาหนาที่ทหารจับตามองทุกฝกาว 

สาเหตุการถูกกักกันบริเวณของชาวญวนน้ันเนื่องมาจากรัฐบาลสงสัยวาชาวญวนหมูบาน

นาจอกสนับสนุนฝายคอมมิวนิสตในเวียดนามเหนือ ในขณะที่ประเทศไทยเปนพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาท่ี

ชวยฝรั่งเศสรบกับกองกําลังกูชาติเวียดนามเหนือ  รัฐบาลไทยจึงหามไมใหชาวญวนบานนาจอกเคล่ือนไหว

ทางการเมืองเด็ดขาด 

ทุกลมหายใจของชาวญวนอพยพในไทย คือเรื่องการเมือง พวกเขาสนับสนุนการกูชาติ

ของชาวเวียดนามเหนือ โดยเริ่มปลูกฝงใหเด็กๆรักชาติและรับรูประวัติศาสตรของบานเมืองตน ดังขอความ

วา

นอกจากโรงเรียนไทยแลว ท่ีหมูบานของกวุยยังมีโรงเรียนเวียดนาม คือ โรงเรียนที่สอนทุกวิชาเปนภาษา

เวียดนาม ครูคือคนในหมูบานที่มีความรูภาษาเวียดนามแตกฉานและมีจิตใจเสียสละมากพอควร เพราะครูไมมี

เงินเดือน ตอนเย็นเลิกเรียนโรงเรียนไทยแลว เด็กๆจะเดินไปเรียนที่บานครูวันละหนึ่งชั่วโมง  เด็กๆจะเดินไปเรียน

กันเงียบๆ เรียบรอย จะเอะอะเหมือนไปโรงเรียนไทยไมได เพราะโรงเรียนเวียดนามเปนโรงเรียนเถื่อน              

ผิดกฎหมาย ทางการหามเปด

“เราจะไดไมลืมภาษาบรรพบุรุษเราไงละ” ครูมิงครูใหญโรงเรียนเวียดนามบอกเด็กๆ 

(เกียวบาวนาจอก. 2546 : 36)

คนญวนรักชาติบานเกิดอยางมาก แมมาอยูในประเทศไทยก็ปลูกฝงลูกหลานเรื่องสํานึก      

รักชาติดวยการสงบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนเวียดนามท่ีแอบเปดโดยไมใหทางการรู ภาพของคนญวนใน

เรื่อง เกียวบาวนาจอก จึงเปนภาพของชาติพันธุที่รักบานเกิดเมืองนอนของตนและยอมทําเรื่องผิด

กฎหมายในไทย เพื่อส่ังสอนลูกหลานไมใหลืมบรรพบุรุษ 
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หมูบานนาจอกจัดต้ังองคกรลับเพื่อปรึกษาเรื่องสงคราม สมาคมลับของชาวญวนหมูบาน

นาจอกมีทุกเพศ ทุกวัย ทุกคนตางรวมปฏิบัติการเพื่อชวยใหเวียดนามเหนือไดรับอิสรภาพ ดังขอความวา

ภายในหมูบานาจอก มีการจัดตั้งองคกรทางการเมืองอยางเขมแข็ง ทั้งกลุมผูใหญที่เปนแกนนําหมูบาน    

ถือเปนหนวยเหนือที่ดูแลกลุมอื่นๆ เชน กลุมสตรี กลุมเยาวชน ซ่ึงมีประมาณหาหกกลุมตามอายุ แบงเปนกลุม

หน่ึง สอง สาม ตามลําดับ  ทุกกลุมมีการประชุมกันสัปดาหละคร้ังหรือมากกวานั้นถาจําเปน  ภายในกลุมจะมี

หนาที่ดูแลทุกขสุข ควบคุมความประพฤติซึ่งกันและกัน

ฮุงอยูในกลุมแกนนํา เปนหนวยเหนือมีหนาท่ีตัดสินใจไดในทุกเร่ือง  มติของหนวยเหนือ คนในกลุมหรือพูด

ใหถูกคือคนในหมูบานจะตองปฏิบัติตาม ทุกสัปดาหแตละกลุมจะสับเปล่ียนกันประชุม  ฟงขาวจากสถานีวิทยุ

ฮานอย วิเคราะหสถานการณเปนหลัก  กลุมของกวุยยังเปนเด็ก บางทีผูใหญอาจมารวมประชุม รวมฟงขาวสาร

บานเมืองดวยและพูดสถานการณในเวียดนามใหฟง  เวลาผูใหญประชุมเด็กมักไดรับมอบหมายใหดูตนทาง  

เผ่ือใครแปลกปลอมเขามาในหมูบาน จะไดแจงใหคนในที่ประชุมรูตัว ทางการไมอนุญาตในคนญวนจับกลุม

เคล่ือนไหวทางการเมืองแบบนี้ 

โธเจาของบานที่ใชเปนที่ประชุมวันน้ี คือ ผูใหญบานหมูหาดวย โธไปประชุมท่ีอําเภอทุกเดือน และรับ

นโยบายมาสอดสองดูแลคนญวนในหมูบาน วาไมใหฝกใฝเวียดนามเหนือ ถาใครฟงวิทยุฮานอย ใครสอยภาษา

เวียดนาม ใหจับกุมไดทันที  

ลูกบานพากันงงๆอยูเหมือนกันวาผูใหญบานจะจับตัวเองไดอยางไร

(เกียวบาวนาจอก. 2546 : 69)

คนญวนมีสํานึกรักชาติสูง แมแตเด็กและเยาวชนก็ตองชวยกอบกูชาติ การใหเด็กมีสวน

รวมในทางการเมืองเปนการถายทอดอุดมการณทางการเมืองจากรุนสูรุน  การจัดตั้งองคกรทางการเมือง

ของชาวญวนยังแสดงใหเห็นการเมืองการปกครองของคนญวนที่มีลักษณะซอนทับกันเปนสองช้ัน ช้ันหน่ึง

คือการปกครองชุมชนตามแบบรัฐบาลไทย คือมีผูใหญบานปกครองและรับคําส่ังจากสวนกลางไปปฏิบัติ 

แตลึกลงไปภายในชุมชนคนญวนก็ปกครองกันเองโดยไมเกี่ยวของกับรัฐบาลไทยและกระทําการทุกอยาง

เปนความลับ แสดงใหเห็นวาชาวญวนไมไดสมยอมอํานาจจากรัฐบาลไทยท้ังหมดและผูกพันแนบแนนกับ

องคกรพรรคคอมมิวนิสตในประเทศเวียดนามเหนือ 

รัฐบาลไทยมองวาชาวญวนไมจงรักภักดีหรือสํานึกในบุญคุณของแผนดินไทยท่ีใหที่อยู

อาศัยเน่ืองจากเม่ือชาวญวนหาเงินไดก็สงกลับประเทศบานเกิด ประกอบกับพฤติกรรมทางการเมืองที่เปน

ภัยตอความมั่นคงของประเทศไทย (ในขณะน้ันมีพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําอันเปนคอมมิวนิสตท่ี
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ถือเปนภัยคุกคามอํานาจรัฐ)  ทําใหมาตรการการชวยเหลือคนญวนอพยพตามหลักมนุษยธรรมแปรเปล่ียน

เปนกํากับควบคุมคนญวนอยางเขมงวด

รัฐบาลมีมาตรการจํากัดเขตท่ีอยูอาศัยของคนญวน เปนกฎหมายท่ีหามออกจากเขต

จังหวัดที่ตนอาศัย  โดยตั้งดานวังตามัวเพื่อตรวจจับคนญวนโดยเฉพาะ

วังตามัวเปนจุดตรวจของถนนสายที่ออกจากตัวจังหวัดมุงไปทางทิศตะวันตก หลังจากออกจากจังหวัดไป

ไดไมไกล  ดานนี้เปนดานควบคุมการหลบหนีออกนอกเขตของคนญวนโดยเฉพาะ  เจาหนาที่จะตรวจบัตร

ประชาชนหรือใครมีหนาตาพิรุธก็จะไมสามารถผานดานตรวจน้ีไปได แตคนญวนหลายคนตางเดินทางเขา

กรุงเทพฯ คนแลวคนเลา  บางคนผานเสนทางอื่น บางคนผานทางนี้ดวยวิธีการตางๆ เชน บอกเจาหนาที่วาลืม

บัตรประชาชน  สุดแตไหวพริบปฏิภาณของใคร  แตถึงที่สุด วังตามัวก็เปนส่ิงที่คนญวนหวาดกลัวและไมอยาก

ไดยินมากท่ีสุดเร่ืองหน่ึง

(เกียวบาวนาจอก. 2546 : 114-115)

นอกจากหามทํากิจกรรมทางการเมืองแลว  ภาษาหรือคําพูดใดที่สอไปในทางคอมมิวนิสต

ก็จะถูกตัดออกทั้งหมด  ดังคําสนทนาของตงกับเตียนท่ีวา

“ น่ี ปายโรงเรียนนาจอกนะ เขาใหตัดวงเล็บ ‘แรงประชาชน’ ออกแลวนะ ”   ตงคุยเร่ืองใหม

“ อะไรนะ บาหรือเปลา ทําไมตองตัดออก ”   ดูเหมือนเตียนหัวเสียมากเสียจริงในคืนน้ี  “ ก็ชื่อในวงเล็บ

นะชาวบานชวยกันตั้ง เพราะชาวบานรวมแรงรวมใจกันสรางมันข้ึนมา ”

“ สมัยน้ีคําวา ประชาชน ประชาชาติ หรือคําวากรรมการ ก็เกือบตองหามแลว  ทางการวาเปนภาษาฝาย

ซายของคอมมิวนิสต ”   ตงตอบเรียบๆ ปราศจากอารมณโกรธขึ้งเหมือนนองชาย

(เกียวบาวนาจอก. 2546 : 116-117)

ทหารมาต้ังคายอยูตรงทางออกหมูบาน หากใครจะเขาออกตองหยุดใหทหารซักถามกอน 

ทําใหกวุยรูสึกวาบานนาจอกแหงนี้กลายเปนคุก ดังขอความวา

...ตอไปน้ีคนจะเขาออกบานนาจอกตองผานปอมทหารสองปอม ตั้งอยูริมถนนสองสายท่ีเขาหมูบาน ถามีใคร

แปลกปลอมเขามาทหารก็คงรู หรือถาใครอออกไปไมกลับทหารก็คงรูเชนกัน  บานนาจอกกลายเปนคุกไปเสีย

แลว แตเปนคุกท่ีกวางหนอยเทาน้ัน...

(เกียวบาวนาจอก. 2546 : 148)
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นับวาการกระทําของรัฐไทยเปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในการดําเนินชีวิตของชาว

ญวน และผลักดันใหชาวญวนอยูในภาวะเปนคนชายขอบมากข้ึนกวาท่ีเปนอยู กลาวคือนอกจากจะไมได

รับสิทธิเทาเทียมกับพลเมืองไทยแลว ยังถูกจํากัดสิทธิขั้นพื้นฐานในการดําเนินชีวิต

 ผูเขียนไดตอบโตส่ิงที่รัฐไทยมองวาชาวเวียดนามคือชาติพันธุท่ีกระทําตัวเปนคอมมิวนิสต

บอนทําลายความม่ันคงของชาติ โดยไดเทียบเคียงเร่ืองราวการเคล่ือนไหวทางการเมืองของชาวญวนกับ

การเรียกรองประชาธิปไตยท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 วาเปนการเรียกรองความเปนธรรม

เชนเดียวกับการรวมกูชาติของชาวญวนบานนาจอก ตงพี่ชายของกวุยเขียนจดหมายถึงพอเลาถึงเหตุการณ

เรียกรองประชาธิปไตยในกรุงเทพฯกับการเคล่ือนไหวทางการเมืองของคนญวนบานนาจอกวาเปนตอสูเพื่อ

ความเปนธรรมและสิทธิเสรีภาพของผูรักชาติเชนกัน แสดงใหเห็นทัศนะของผูเขียนวาการเรียกรองทาง

การเมืองของทั้งคนไทยและคนญวนที่ทางการมองวาเปนคอมมิวนิสตบอนทําลายความมั่นคงของรัฐเปน

การกระทําของผูรักชาติที่ตองการเห็นความยุติธรรมและความเปนธรรมในสังคมในฐานะประชาชน

การเคล่ือนไหวทางการเมืองของคนญวนเปนเรื่องภายในของกลุมชาติพันธุ ไมไดเกี่ยวของ

กับคนไทย เน้ือเรื่องไมไดกลาววาคนญวนชักชวนคนไทยใหมีแนวคิดทางการเมืองเหมือนคนญวน แตแสดง

ภาพความรักและเอื้ออาทรของคนตางชาติพันธุ  ความสัมพันธในระดับชาวบานของคนไทยกับคนญวน

เปนไปดวยดี ครอบครัวชาวไทยเอื้อเฟอและชวยเหลือชาวญวนโดยไมแบงแยกชาติพันธุ  ชาวญวนเองก็

ซาบซ้ึงและสํานึกในบุญคุณของคนไทยที่ใหความชวยเหลือ ความสัมพันธอันดีนี้เห็นไดชัดในชวงเทศกาล

ตรุษจีนท่ีคนไทยกับคนญวนมีการผูกเส่ียวกัน ดังความวา

ใกลเที่ยง บานของกวุยไดตอนรับอาคันตุกะหลายคน เปนคนไทยที่มาจากหมูบานใกลเคียง พวกเขาไดรับ

เชิญมากินเล้ียงเน่ืองในเทศกาลตรุษจีนทุกป

พวกเขาคือเพื่อนรวมสาบาน ผูกเส่ียวเปนเกลอกับคนในครอบครัวของกวุย  สวนใหญรูจักกันเพราะคนญวน

เอาผัก เอาเส้ือผาไปแลกขาวในหมูบานคนไทย ชอบนิสัยใจคอกันก็ผูกเส่ียวเปนเกลอกัน รักใครกลมเกลียวกัน 

ครอบครัวคนญวนมีเส่ียวรวมสาบานทุกคน แมแตเด็กๆ

“คนญวนเปนหน้ีบุญคุณคนไทย  เขาเปนผูมีพระคุณของเรา” ฮุงบอกกวุยเม่ือชวยกันเตรียมขาวปลาอาหาร

ไวเล้ียงเส่ียวของทุกคนที่จะมาในวันนี้

“พวกพออพยพขามโขงมา มีแตเส้ือผาขาดคาตัวมาก็วาได ไมไดมีเส่ือผืนหมอนใบเหมือนคนจีนท่ีลงเรือ

สําเภามา” ฮุงเลา

“คนไทยใหขาวพวกบากินใชไหม” กวุยถาม

ฮุงพยักหนา “ใหขาวกิน ใหนอนใตถุนไปพลางๆ จนกวาจะหาท่ีได เขาเองก็จน แตก็ยังมีน้ําใจเอื้ออารี
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 บางครอบครัวแสนยากจนแทบไมมีถวยชามยังแบงใหเรา  พอเองก็เกรงใจ ก็เลยขอกะลามาตางถวยชาม”

ฮุงยอนอดีตคิดถึงวันเกาๆท่ียังฝงใจ

“จําไวนะ ตองตอบแทนบุญคุณคนไทย อยาทรยศแผนดินไทยที่ใหขาวใหน้ําแกเรา” ฮุงย้ํา 

(เกียวบาวนาจอก. 2546 : 104-1-5)

ความสัมพันธในระดับชาวบานน้ันไมไดเปนแปรผันตามความสัมพันธในระดับรัฐ          

ในระดับชาวบาน ชาวไทยและชาวญวนน้ันรักมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน ไมไดมีปญหาเรื่องอคติชาติพันธุ 

ชาวญวนไมไดชักชวนใหคนไทยเปนคอมมิวนิสต เพียงแตตองการกูชาติตามแนวทางของตน 

นอกจากน้ัน คําสอนของพอกวุยที่สอนใหลูกรักในแผนดินไทยและความคิดของกวุยที่มีตอ

แผนดินไทยเปนการตอบโตภาพการเปนชาติพันธุชายขอบที่ถูกมองวาไมจงรักภักดีตอแผนดินไทย        

ชาวญวนรักแผนดินของบรรพบุรุษและรักในแผนดินไทยเทาๆกัน คนญวนไมมีความคิดท่ีจะทรยศ   

แผนดินไทย ดังขอความท่ีวา

“จําไวนะกวุย เราตองรักประเทศชาติ รักบานเกิดเมืองนอนของบรรพบุรุษ แตเจาเกิดที่น่ี เลือดเนื้อกอเกิด

จากขาวน้ําบนแผนดินไทย เจาตองรักแผนดินไทย รักคนไทยผูอารี จะทรยศตอแผนดินไทยไมได”

(เกียวบาวนาจอก. 2546 : 60)

และตอนที่กวุยคุยกับพอเรื่อง หงี หัวหนากลุมเยาวชนกูชาติท่ีไปเปนกองกําลังทหารท่ี

เวียดนาม กวุยกลาววาหากเปนเขาคงไมไปเพราะเขาเกิดบนแผนดินไทย ดังความวา

“แตถาเปนผม ผมไมคิดอยางนั้น”

“แลวคิดอยางไร”

“ผมเกิดบนแผนดินไทย ถาจะเขารวมกองทัพกูชาติก็จะเปนในประเทศไทย” กวุยพูดอยางจริงจัง

(เกียวบาวนาจอก. 2546 : 174)

กวุย คือ ภาพของคนญวนรุนที่สองท่ีเกิดในผืนแผนดินไทย กวุยรักแผนดินไทยเพราะเขา

เกิดและเติบโตบนแผนดินไทย ขณะเดียวกันเขาก็รักในแผนดินเวียดนามท่ีเปนแผนดินเกิดของบรรพบุรุษ

เนื่องดวยความผูกพันทางสายเลือดท่ีไมอาจลบลางได  เขาจึงรวมมือปฏิบัติตนอยางคนญวนในหมูบาน

เพราะความกตัญูตอบรรพบุรุษ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอแผนดินไทยเพราะความกตัญูตอ

คนไทยเชนเดียวกัน
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ภาพชาวญวนในฐานะผูล้ีภัยในแผนดินไทย คือชาติพันธุชายขอบที่อยูในฐานะผูล้ีภัยและ

คนไรรัฐ สงผลใหคนญวนไมไดรับสิทธิพื้นฐานอยางเทาเทียมกับพลเมืองไทยทั้งดานการศึกษาและ

สาธารณสุข  คนญวนไดรับเพียงการชวยเหลือขั้นตนตามหลักมนุษยธรรมเทานั้น อีกท้ังการเคล่ือนไหวทาง

การเมืองยังทําใหคนญวนถูกจํากัดเสรีภาพในการดําเนินชีวิต อยางไรก็ตาม ชาวญวนตางเจียมตัว อดทน 

ยอมรับในสถานะพลเมืองของตน แตก็ยังรอคอยดวยความหวังท่ีจะมีสัญชาติไทย พวกเขาสํานึกในบุญคุณ

คนไทยและแผนดินไทย อีกท้ังส่ังสอนลูกหลานใหตระหนักถึงบุญคุณคนไทย 

2. คนชายขอบในบริบทเศรษฐกิจ
การพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจ เปนกระบวนการที่เนนการไดมาซ่ึงประโยชนสูงสุด

และกําไรสูงสุดเปนหลักโดยใหความสําคัญเก่ียวกับการพัฒนาความกาวหนาทางดานการผลิต และ

อุตสาหกรรม  ซ่ึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเปนตัวช้ีวัดความม่ังคั่ง ความเจริญม่ันคงและคุณภาพชีวิตของ

คนในประเทศ แตในความเปนจริงผลประโยชนจากกระบวนการทางเศรษฐกิจกลับกระจายใหคนใน

ประเทศอยางไมเทาเทียมกัน จนเกิดความเหล่ือมลํ้ากันทางเศรษฐกิจและสถานภาพทางสังคม  เบียดขับ

ใหผูที่อยูในชนช้ันดอยกวาทางเศรษฐกิจตกอยูในตําแหนงชายขอบ

คนชายขอบในทางเศรษฐกิจไดแก  คนยากจนท้ังในเมืองและชนบท ผูใชแรงงาน           

คนวางงาน คนกลุมนี้ ถูกมองเปนเพียงปจจัยการผลิต เปนแรงงานระดับลางสุดในระบบการผลิต             

ใชแรงกายด้ินรนเพื่อความอยูรอด ไมมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ     

มีชองทางการเขาถึงทรัพยากรและการแบงปนผลประโยชนจากกระบวนการทางเศรษฐกิจนอย และคนชาย

ขอบเหลาน้ันมักเปนฝายถูกกระทํา  กลายเปนบุคคลที่ตองแบกรับความเส่ียงจากระบบกลไกตลาด และมี

โอกาสในการพัฒนาชีวิตนอยมาก

คนชายขอบทางเศรษฐกิจในวรรณกรรมเยาวชนตางดิ้นรนใหตนเองมีชีวิตรอดทามกลาง

ขอจํากัดในการเขาถึงทรัพยากร อีกทั้งถิ่นที่อยูอาศัยยังอยูในแหลงเส่ือมโทรมหรือไดรับผลกระทบดาน

ส่ิงแวดลอมจากโรงงานอุตสาหกรรม  คนชายขอบทางเศรษฐกิจที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนสามารถ

จําแนกไดสองประเภท คือ

2.1 คนเรรอนขอทาน

2.2 ผูใชแรงงาน
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2.1 คนเรรอนขอทาน

คนเรรอน (street homeless) เปนบุคคลท่ีมีลักษณะแตกตางจากคนทั่วไปในสังคม คือ 

ไมมีท่ีอยูอาศัยเปนของตัวเอง ไมมีที่ดินเพื่อใชปลูกสรางบาน ตองใชชีวิตและอาศัยหลับนอนในพื้นท่ี

สาธารณะ การออกเรรอนเกิดจากหลายสาเหตุ เชน การลมสลายของสถาบันครอบครัวที่มีปญหาแตกแยก 

ความยากจน รางกายไมสมประกอบ มีประวัติที่ สังคมไมยอมรับ หรือความตองการเปนอิสระจาก

ครอบครัว (บุญเลิศ วิเศษปรีชา. 2546: 43-55) คนเหลานี้เม่ือออกเรรอนแลว สวนใหญดํารงชีพดวยการ

ขอทาน ถูกคนในสังคมมองวาเปนพวกสกปรก ไมรูจักทํามาหากิน และสรางความไมเปนระเบียบให

บานเมือง 

คนเรรอนขอทานในวรรณกรรมเยาวชนมีท้ังตัวละครที่เปนเด็กและผูใหญ สาเหตุท่ีขอทาน

นั้นเกิดจากความยากจน หรือการปวยเปนโรคติดตอรายแรงทําใหรางกายไมสมประกอบและเปนท่ีรังเกียจ

ของสังคมจนไมสามารถประกอบอาชีพใดได  คนขอทานเหลานี้ไมมีที่พักอาศัยอยูเปนหลักแหลง เนื่องจาก

ตองคอยหลบหนีตํารวจ และตองยายที่ทํากินไปเร่ือยๆ ภาพคนเรรอนขอทานปรากฏในวรรณกรรมเยาวชน

เรื่อง ปกความฝน และ เด็กหญิงแหงกลางคืน

ปกความฝน เปนเรื่องราวของทวน เด็กชายอายุ 7 ป ท่ีอาศัยอยูกับแมท่ีสติไมดีในชุมชน

แออัด กอนจะยายออกมาและไดพบกับชายชราท่ีเปนโรคเรื้อนซ่ึงมีอาชีพขอทาน ชายชราชวนทวนกับแมไป

อยูที่สุสานรถไฟท่ีดัดแปลงเปนบานพักอาศัยของเหลาคนโรคเรื้อน แมของทวนมักสรางปญหาใหเหลาคน

โรคเรื้อนตองเดือดรอนเสมอ ทั้งหนีออกจากบานรถไฟ ทําใหคนโรคเรื้อนตองเดือดรอนตามหา และขโมย

เงินกองกลางของคนโรคเรื้อน พฤติกรรมของแมทําใหทวนเครียด สับสน จนกลายเปนโรคจิตเภทเหมือนแม 

และหนีออกจากบานรถไฟเรรอนตามแมไปเรื่อยๆ

ตัวละครเกือบท้ังหมดในเรื่อง ปกความฝน ไมมีช่ือ ผูเขียนเพียงแตเรียกวาตามลักษณะ 

เชน แม หญิงสติไมดี  ชายชรา หญิงสูงอายุ หญิงทองโต  คนโรคเรื้อน การไมใหช่ือตัวละคร อาจเปนวิธีหน่ึง

ที่ผูเขียนสะทอนถึงการไมมีตัวตนหรือการเปนคนท่ีคนในสังคมเมินเฉยละเลย 

 ทวนกับแม เปนตัวละครที่สะทอนใหเห็นภาพชีวิตของคนเรรอนขอทานท่ีมีจุดเริ่มตนจาก

การลมสลายของครอบครัว ทวนอยูกับแมโดยไมมีพอ และไมรูวาพอตนเองเปนใคร การขาดพอทําใหทวน

ถูกเพื่อนลอเสมอวา เปน “ไอลูกไมมีพอ” อีกทั้งแมท่ีเล้ียงดูเขามายังสติไมสมประกอบ และไมอาจทราบได

วาประกอบอาชีพใดจึงสามารถเล้ียงทวนได แมของทวนมักหายออกไปจากบานและกลับมาตอนดึกๆ     

ทําใหเด็กในชุมชนลอเลียนทวนวา “ไอลูกผูหญิงหากิน”
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ทวนเติบโตมาทามกลางความแรนแคน ทุกคนในชุมชนตางดูถูกแม และรังแกทวนเสมอ 

ทวนจึงไมอยากอยูในชุมชนแออัดนั้นตอไป เขาอยากหนีไปใหพนจากสังคมเส่ือมโทรม โดยมีความหวังวา

นาจะมีที่อ่ืนท่ีดีกวาน้ี ดังขอความวา

ไปใหพนเสียจากที่น่ีก็ดีเหมือนกัน จะไดไมตองอยูกับพวกซุบซิบนินทาไมขาดปาก  คนเหลานี้ถือวาเร่ืองไมดีของ

คนอื่นเปนขนมรสอรอยที่เคี้ยวเลนทุกวัน จะไดหลุดพนจากพวกเด็กโตๆที่ชอบทําตัวเปนนักเลงเที่ยวระรานคน

อื่น- - โลกท่ีกําลังจะไปพบคงดีดวาที่นี่

(ปกความฝน. 2542 : 24)

เมื่อทวนและแมออกจากชุมชนแออัด ทั้งสองกลายเปนคนเรรอน ไรท่ีพักพิง มีสภาพ

เชนเดียวกับคนจรจัด  ผูคนท่ีพบเห็นตางรังเกียจและเขาใจผิดวาเปนขอทาน ทวนและแมปูเส่ือนั่งพักที่ริม

ทางเทา ตํารวจนายหน่ึงเห็นทวนและแมน่ังอยูจึงตวาดไลทวนใหหลีกออกไปจากทางเดินเพราะนายกฯ

กําลังจะผานมา  ดังท่ีตํารวจนายหนึ่งพูดกับแมทวนวา

“ น่ี อยามาน่ังขอทานตรงนี้ ”

แมหลบตา กมหนานิ่ง และน่ังตัวส่ัน- - - ทวนนึกในใจวาคําพูดเหลานั้นเปนการดูถูกกันชัดๆ เพราะทวนกับ

แมไมใชขอทาน เพียงแตนั่งพักใหหายเหน่ือยเทาน้ัน และแมยังแตงตัวสวย ไมนาจะเห็นเปนขอทานไปไดเลย  

ทวนเองก็นุงกางเกงตัวใหม สวมเส้ือตัวใหมที่แมซ้ือใหปที่แลว

“ไมใชขอทานหรอกครับ- - -” ทวนพูดอยางกลาหาญ และเม่ือพูดออกไปแลวก็นึกภูมิใจในตนเอง ยิ่งกวา

โตเถียงกับเด็กโตๆเสียอีก

“ แลวมาน่ังทําไม- - -เขาไมใหนั่งขางทางแบบนี้ เด๋ียวขบวนทานนายกฯจะผานมาตรงน้ี ”

ทวนคิดวาถาขืนโตแยงกับตํารวจตอไปคงไมเปนการดีแน จึงสะกิดแม แตแมก็ยังกมหนานิ่ง ทาทางเหมือน

กําลังคิดบางส่ิงบางอยางในใจ

“นั่งพักเฉยๆครับ- - -“ทวนรีบตอบ ขยับตัวยืนขึ้น

“พวกนี้ชอบอางอยางนี้ทั้งน้ันแหละ- - -ไมไดขอทาน นั่งเฉยๆพอลับตาก็เอาขันออกมาวาง”

“ไปกันเถอะแม- - -อยานั่งตรงนี้เลย” แมยังคงนั่งเฉยเหมือนรูปปน

“รีบไปท่ีอื่นเสียดีกวานะ อยาใหตองออกแรงกันเลย”ตํารวจท่ีถือไฟฉายพูดพลางขยับไฟฉายสองตามตัว

ของแม

คนที่เดินผานไปมาหลายคนหยุดมุงดู ทวนรูสึกวิตกกังวล เม่ือเหลือบเห็นตํารวจอีกคนหน่ึงซึ่งเหน็บปนไวที่

เอวเดินเขามาใกล ทาทางของเขาเอาจริงเอาจัง

“ถาพูดดีๆไมเชื่อฟงกัน---ก็คงตองจัดการขั้นเด็ดขาดนะ” ตํารวจท่ีมีปนพูดเสียงกราว
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แมเงยหนาขึ้นชาๆคงจะคิดอะไรออกแลว หรืออาจจะรวบรวมความกลาไดสําเร็จ แลวจึงพูดดวยเสียงเนิบ

เนือยวา

“ น่ังเฉยๆไมไดเหรอคะ- - - ไมไดรบกวนใครนะ- - -”

“ น่ังเฉยๆก็ไมได มันไมเปนระเบียบ ไมสวยงาม - - -” ตํารวจคนถือไฟฉายพูด

(ปกความฝน. 2542 : 37-38)

 ขอความขางตนสะทอนภาพของคนยากจนเรรอนไรที่อยูที่ถูกเหมารวมวาเปนขอทานทุก

คน คนเรรอนไมไดรับความสงสารเห็นใจแตกลับถูกมองวาทําใหบานเมืองไมเปนระเบียบเรียบรอย ตํารวจ

มีหนาที่คอยตรวจตราคนเรรอนขอทาน และไลไปใหพนจากพื้นที่สาธารณะดวยการบังคับขูเข็ญและอาจใช

กําลังเขาจัดการ  เห็นไดอีกครั้งจากตอนที่ทวนและแมไดพบกับชายชราโรคเรื้อน ที่อาศัยโคนตนไมริม    

ทางเทานอนเหมือนกันกับทวน ชายชราบอกวาตองรีบกลับกอนท่ีตํารวจจะมาไล ดังขอความวา

“ตองรีบกลับ- - -เชาแลว เด๋ียวพวกตํารวจก็ออกมาตรวจ” ชายชราพูดดวยเสียงสุภาพ

“ตํารวจเหรอ! - - -“ แมเหลียวซายมองขวาอยางระแวดระวัง

“ใช ตํารวจจะออกมาตรวจ คอยไลพวกคนจรที่นอนตามริมถนน” หญิงสูงอายุเสริม

“ทําไมตองไลดวย” แมขึ้นเสียงอยางไมพอใจ

“นายกฯเขาจะผานมาทางนี้”

(ปกความฝน. 2542 : 84)

 การกระทําของเจาหนาท่ีรัฐท่ีกวาดลางขับไลคนจร สะทอนใหเห็นภาพความพยายาม

ของรัฐในการจัดระเบียบกับคนขอทาน ดวยวิธีการ “กําจัด” ออกไปจากพื้นที่ทางสังคม  รัฐมีวิธีการจัดการ

กับคนขอทานดวยการกําจัดใหพนออกไปจากสายตา มากกวาจะหาวิธีการชวยเหลือหรือมองวาคนขอทาน

คือคนดอยโอกาสท่ีควรไดรับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต   

 แนวการจัดการกับคนขอทานนั้นมีมาต้ังแตในอดีต ต้ังแตสมัยรัฐบาลจอมพล               

ป.พิบูลสงครามซ่ึงมีนโยบายเนนการสรางประชากรใหมีคุณภาพ โดยการออกพระราชบัญญัติควบคุมการ

ขอทาน พ.ศ. 2484 บังคับใชเพื่อควบคุมบุคคลท่ีไมยอมประกอบสัมมาชีพ  ดวยเห็นวา การ“ขอทาน” คือ

การกระทําของผูไมรูจักดิ้นรนขวนขวายทํามาหากิน แสดงถึงการไมพัฒนา และการขอทานเปนสาเหตุ

อยางหน่ึงของปญหาสังคมเมืองหลายๆดาน การขอทานจึงกลายเปนส่ิงท่ีนารังเกียจ พระราชบัญญัติ

ควบคุมการขอทานฉบับน้ีหามมิใหบุคคลใดทําการขอทรัพยสินของผูอ่ืนโดยมิไดทําการงานอยางใดหรือ 

ทําการขับรอง การดีด สี ตี เปา หรือการแสดงการละเลนตาง ๆ เพื่อขอทรัพยสินของผูอื่น อีกทั้งยังให
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อํานาจเจาหนาที่รัฐทําการควบคุมและสงตัวผูทําการขอทานที่ไมสามารถทําอาชีพอยางอื่นไดไปยังสถาน

สงเคราะหของรัฐไดทันที และพระราชบัญญัติน้ีก็ยังคงใชอยูในปจจุบัน (อนรรฆ พิทักษธานิน. 2551:8)

คนเรรอนขอทานในแงของการจัดระเบียบทางสังคมถือวาจะตองถูกกําจัดออกไปใหพน

จากพื้นท่ีสาธารณะ  ในสายตาของคนท่ัวไปในสังคม คนเรรอนขอทานก็ถูกรังเกียจและไมสามารถใชพื้นท่ี

รวมกับคนท่ัวไปได เห็นไดจากเหตุการณท่ีหญิงตั้งครรภผอมแหงมาขอเงินคนที่มากินขาวแกง เธอยกมือ

ไหว แตทุกคนตางโบกมือไล ดังขอความวา 

เธอยกมือไหวผูหญิงคนหน่ึงที่นั่งกินขาวกับผูชาย หญิงคนนั้นรีบโบกมือ หญิงแมลูกออนทองแกหันไปหา

ผูชายอีกคนหนึ่ง ยกมือไหวอีก- - -แตดูเหมือนวาทุกคนไมอยากฟงคําพูดของเธอซึ่งยังไมทันเผยอปากพูด 

เพียงแตยกมือไหวพวกเขาก็รูแลววาเธอตองการอะไร 

(ปกความฝน. 2542 : 51)

การที่คนในรานโบกมือไล ไมยอมใหเงิน ไมอยากพูดคุย และไมยอมฟงแมคํารองขอความ

เมตตา สะทอนใหเห็นถึงความเบื่อหนายในพฤติกรรมการ “ขอ” โดยไมยอมลงแรงทํางาน ซ่ึงคนในสังคม

มองวาเปนการกระทําของพวกไรศักด์ิศรี และไมรูจักคิดที่จะพัฒนาชีวิตของตนเอง แมของทวนสงสารจึงให

เงินหญิงคนน้ัน หญิงคนน้ันนําเงินไปซ้ือขาวแกง แมคาตักแกงใสถุงและขอรองใหหญิงตั้งครรภไปกินท่ีอื่น 

ดังความวา

“อยาวาอยางโงนอยางงี้เลยนะ- - -ฉันจะตักขาวใสถุงให มีชอนใหดวย แตขอรองไปกินที่อ่ืนเถอะนะ 

อยานั่งกินตรงนี้- - -ฉันนะไมรังเกียจหรอก แตคนที่จะมากินขาว ที่จะมาอุดหนุนนี่สิ เขาอาจจะคิด แลวเลยพาล

ไมกินขาวของฉัน ไมซื้อขาวของฉัน- - -“

(ปกความฝน. 2542 : 53)

การที่แมคาขายขาวแกงไมยอมใหหญิงต้ังครรภน่ังกินขาวรวมกับคนในราน สะทอนให

เห็นความรังเกียจของคนในสังคมที่มีตอคนขอทาน  คนในสังคมตัดสิน ประเมินคุณคาและประทับตรา      

คนเรรอนขอทานใหอยูในฐานะส่ิงแปลกแยก สกปรก นาหวาดระแวง ไมรูจักทํามาหากิน และตองกําจัด  

ภาพของคนขอทานจึงเปนภาพของคนที่ไรพื้นท่ีและไรตําแหนงทางสังคมและคนในสังคมไมยอมใหใชพื้นท่ี

รวมกันอยางเทาเทียม 
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หากพิจารณาในมิติ “พื้นที่” พื้นที่ของคนขอทานในสังคมนั้นแทบไมมี เห็นไดจาก

เหตุการณที่นายกฯจะผานมาทางท่ีพวกเขาอยู  พวกเขาก็ตองเปนฝายออกไป หรือเหตุการณที่คนในราน

ขาวแกงไมสนใจและไมยอมใหคนขอทานใชพื้นท่ีรับประทานอาหารรวมกัน แสดงใหเห็นการไมอาจใชพื้นท่ี

รวมกันของคนตางชนช้ัน และผูท่ีชวงชิงพื้นที่ในสังคมไดสําเร็จคือคนท่ีมีชนช้ันทางเศรษฐกิจสูงกวา  

นอกจากประเด็นเรื่องภาพของคนขอทานท่ีสกปรก ไมรูจักทํามาหากิน สรางความไมเปน

ระเบียบใหบานเมืองและวิธีการจัดการกับคนขอทาน ยังมีประเด็นเรื่องลักษณะของผูประกอบอาชีพ

ขอทาน  เนื้อเรื่องนําเสนอวาอาชีพขอทานเปนอาชีพของคนรางกายไมสมประกอบมากกวาคนรางกายปกติ 

เพราะคนท่ีรางกายปกติยังสามารถหาเล้ียงชีพไดดวยวิธีอื่น เห็นไดจากเมื่อแมของทวนตองการเงินไปซ้ือ

ของเพื่อจัดงานเล้ียงใหเหลาคนโรคเรื้อน แตไมสามารถหาเงินได แมจึงบังคับใหทวนนั่งขอทานกับแม      

ดังขอความที่วา

“ ขอทานสิ- - - ” แมกมหนาบอกทวนเบาๆ กล่ินมะปรางดองโชยฟุง

“ทํายังงั้นไมไดนะแม - - - ” ทวนแยง

“ ทําไมจะไมได คนอื่นๆเขาก็ขอทานกันออกเยอะแยะ ”

“ แตพวกนั้นเขาทํางานไมได มือขาดแขนขาด - - - คนท่ีรางกายดีเขาไมขอทานกันหรอก ”

(ปกความฝน. 2542 : 158)

การขอทานทําใหทวนรูสึกอาย และผูคนท่ีผานไปมาก็ไมมีใครใหเงินแมสักคน ดังขอความท่ีวา

“- - -ทําบุญทําทานเถอะคะ ชวยสมทบทุน- - -“ แมพูดราวกับเปนขอทานจริงๆและยังยกมือไหวคนที่

เดินผานดวย

ทวนเล่ียงออกไปหางๆรูสึกอายที่แมทําเชนน้ัน แตอีกใจหน่ึงก็บอกตัวเองวา ยังดีกวาแมจะคิดส้ันแลว

ฆาตัวตาย!

‘หนึ่ง-สอง-สาม- - -สิบหา-สิบหก- - -ยี่สิบ-สามสิบ- - -‘ ทวนนับในใจทุกคร้ังที่มีคนเดินผานแมไป 

แตคนเหลานั้นไมมีใครหยอนเหรียญหรือธนบัตรลงในฝามือแมเลย บางคนกมลงมองแลวผินหนาไป

ทางอ่ืน บางคนพยายามเล่ียงหลีกมาแตไกล 

(ปกความฝน. 2542 : 159)

ความรูสึกอับอายของทวน เกิดจากการรูสึกวาไดกระทําในส่ิงที่ไรศักด์ิศรี ในความคิดของ

ทวน การขอทานคือหนทางในการหาเล้ียงชีพของผูที่ไมสามารถประกอบอาชีพอื่นเพื่อแลกเงินได             
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ซ่ึงจําเปนตองอาศัยความพิการของรางกายทําใหผูพบเห็นเวทนาสงสารและใหเงิน ปฏิกิริยาของคนที่เดิน

ตามทองถนนคือไมสนใจ เดินเล่ียงและไมใหเงินแมทวน แสดงใหเห็นวาคนเหลานั้นก็อาจจะคิดเหมือนทวน 

ที่มองวาคนรางกายสมประกอบไมควรขอทาน 

เรื่อง ปกความฝน ยังมีตัวละครสําคัญที่เปนคนโรคเรื้อน คนโรคเรื้อนเปนตัวละครที่มีมิติ

ความเปนคนชายขอบที่ซับซอนยิ่งขึ้น กลาวคือ คนโรคเรื้อนเปนคนชายขอบในมิติทางสังคม เนื่องจากเปน

โรคติดตอที่คนในสังคมรังเกียจ รางกายพิการ ไมสามารถประกอบอาชีพหรืออยูรวมกับคนปกติ คนโรค

เรื้อนจึงเรรอน ไรท่ีพักพิง และมีอาชีพขอทาน ซ่ึงสงผลใหคนโรคเรื้อนเปนคนชายขอบในทางเศรษฐกิจดวย

ภาพของตัวละคร ท่ี เปนคนโรคเรื้อน คือภาพของคนที่มี รูปร างหนาตานากลัว               

เปนโรคติดตอที่สังคมรังเกียจ  ครั้งแรกที่ทวนเห็นคนโรคเรื้อนอยางเต็มตาเปนครั้งแรก ภาพท่ีเห็นสราง

ความสะพรึงกลัวใหทวนอยางมาก ดังความวา

และแลว- - -ความรูสึกของทวนก็ราวกับกําลังจะถูกผลักใหตกจากตึกสูงหลายชั้น เม่ือแววเสียงคนเดิน

ขึ้นมาบนตูรถไฟ

ชายชราถลันลุกขึ้น กาวพรวดไปที่ประตู

ทวนลุกขึ้นตาม แตขาแขงส่ันจนกลับไปน่ังลงอยางเดิมเม่ือเห็นชายคนหนึ่ง หนาตาเขาเหวอะหวะเหมือนเนื้อยาง

ที่ไหมเกรียม จมูกโหวเปนรูกลวง ดวงตาโปนออกมานอกเบาและมือสองขางไมมีนิ้วแมแตน้ิวเดียว!

(ปกความฝน. 2542 : 104-105)

ดวยรูปรางหนาตาที่นากลัว และการเปนโรคติดตอท่ีสังคมรังเกียจ คนโรคเรื้อนจึงไมอาจ

อยูรวมกับคนในครอบครัวหรือคนในสังคมได

 คนโรคเรื้อนและคนตกทุกขไดยากอาศัยอยูรวมกัน พวกเขาตางมีความรูสึกรวมในการมี

สถานภาพทางสังคมเหมือนกัน พวกเขาจึงรัก สามัคคี ชวยเหลือพึ่งพากัน เมื่อมีเรื่องเดือดรอนทุกคนก็ยินดี

ชวยเพื่อนเสมอ  เห็นไดจากตอนที่แมของทวนหนีออกไปจากบานรถไฟ ชายชราที่เปนหัวหนาคนโรคเรื้อน

ไดรวบรวมเหลาคนโรคเรื้อนในพื้นที่ตางๆใหชวยกันตามหาแมของทวน ชายชราเลาเรื่องเกี่ยวกับพรรคพวก

คนโรคเรื้อนใหทวนฟงวา

“แยกยายกันอยูหลายแหง- - -พวกที่ยังไมหายขาดอยูในโรงพยาบาล ที่หายแลวก็ออกมาอยูขางนอก ไป

อยูนิคมโรคเร้ือนที่ตางจังหวัดก็มี แตถาสงขาวใหมาชวยเม่ือไหรละก็ เปนตองพรอม” ชายชราพูดอยางภาคภูมิใจ 

สีหนาคลายวิตกกังวลลงไปบาง
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“ลุงรูจักหมดทุกคนเหรอครับ- - -หรือวาเขาเปนลูกนองของลุง”

“ไมใชลูกนองลูกพี่อะไรหรอกนะ  พวกเราทุกคนเปนเพื่อนกัน มีชะตากรรมเหมือนกันก็เลยรักใครกัน- - -

คนเราจะเปนเพื่อนกันสนิทกันได หรือไมยอมคบหาสมาคมกันก็เม่ือตกทุกขไดยากนี่แหละ - - - ความทุกขยาก

จะเปนเคร่ืองชวยตัดสินวาใครเปนยังไง”

(ปกความฝน. 2542 : 115)

ชายชราและคนโรคเรื้อนลวนเปนคนจิตใจดี ชวยเหลือคนดวยความบริสุทธ์ิใจ เห็นไดจาก

การที่คนโรคเรื้อนออกตามหาแมของทวนที่หนีออกจากบานรถไฟหลายครั้ง พวกเขามีน้ําใจตอแมและทวน

เสมอถึงแมแมของทวนจะสรางปญหาจนทําใหตองเกือบยายออกจากบานรถไฟ  คนโรคเรื้อนมีน้ําใจเก็บ

เด็กที่ถูกทอดทิ้งใหขอทานมาเล้ียง เก็บเงินที่ไดจากขอทานเปนคารักษาพยาบาลคนโรคเรื้อนและเก็บเงิน

กองกลางใหลูกหลานคนโรคเรื้อนไดเรียนหนังสือ  ทําตัวเปนพลเมืองดีแจงเบาะแสคนรายใหตํารวจ พวก

เขาทําความดีโดยไมหวังใหใครรู ดังความวา

“การทําความดีนะ ถาหากเราไมรับส่ิงตอบแทน ความดีและความภาคภูมิใจก็จะอยูกับตัวเราตลอดไป 

(ปกความฝน. 2542 : 183)

ภาพคนโรคเรื้อนในเรื่องปกความฝน คือภาพของกลุมคนท่ีมีจิตใจบริสุทธ์ิ เปยมดวย  

คุณงามความดีท่ีซอนอยูภายใตรางกายท่ีพิการ  การกระทําความดีคือส่ิงที่มีคาเหนือความงามของรูปกาย 

และชุมชนของชาวโรคเรื้อนท่ีมีความจริงใจ มีความหวังดีตอกันคือภาพชุมชนตนแบบท่ีผูเขียนฝนถึง 

บานรถไฟท่ีคนโรคเรื้อนอาศัย ถึงแมจะดัดแปลงเปนบาน แตก็ไมไดเปนบานท่ีถาวร 

เนื่องจากรถไฟเกาเหลาน้ันเปนทรัพยสินของทางราชการ หากมีใครรูเห็นวาพวกเขาอยูที่น่ีและไปแจงให

เจาหนาที่รู พวกเขาก็จะถูกขับไลและถูกจับไปอยูในนิคมโรคเรื้อน ซ่ึงเปนสถานที่ท่ีคนโรคเรื้อนไมอยาก   

ไปอยู คนโรคเรื้อนตองคอยระแวดระวังไมใหใครเห็นวาพวกเขาอยูบานรถไฟ แตเม่ือแมของทวนแอบหนี

ออกไปจากบานรถไฟ ชายชราและเหลาคนโรคเรื้อนจึงตองมาประชุมกัน เน่ืองจากกังวลวาจะมีใครเห็นแม

ของทวนออกมาจากบานรถไฟ  ดังความวา

“ทําไมเราไมรอเวลา รอใหแนใจเสียกอนวาเขาจะมาขับไลจริงๆ ถึงเวลานั้นจึงคอยโยกยายออกไป- - -“

หลายคนพยักหนาเห็นดวย บางคนนิ่งเงียบอยางใชความคิด

“ดูอยางพวกในสลัมสิ พอเขาไปยึดครองที่ไหนสักแหง ตอนหลังหลวงก็ยกที่ดินใหเลย”ชายโรคเร้ือนอีกคนหนึ่ง
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ออกความคิดเห็น

“แตพวกเราทํายังงั้นไมได- - -ทุกคนนาจะรูดีอยูแลวท่ี หลวงเขาจัดที่ใหเขาแลว แตเราไมไปอยูเอง- - -ทําไมละ 

ทําไมจึงไมไปอยูในที่ที่เขาจัดให”ชายชรายอนถาม

“เราตองการอิสระ- - -อยากทําประโยชน”  ชายโรคเร้ือนหลายคนตอบพรอมๆกัน

ชายชราพยักหนารับรูคําตอบนั้น แลวพูดตอไปวา

“ในเม่ือเปนยังงั้น เราก็ตองไมกอเร่ืองวุนวายใหเกิดขึ้น การที่รอใหถูกขับไล หรือการเรียกรองในส่ิงที่เราไมยอมรับ

ตั้งแตแรก นับวาเสียศักด์ิศรีเหมือนกัน---อยาทําตัวใหเสียศักดิ์ศรีสิ”

(ปกความฝน. 2542 : 119)

ขอความขางตนสะทอนเห็นปญหาในเร่ืองท่ีอยูอาศัยของคนโรคเรื้อนที่ไมมีท่ีพักพิงถาวร

พวกเขาตองคอยหลบซอนเจาหนาที่รัฐ เพราะไมอยากไปอยูนิคมโรคเรื้อนซ่ึงเปนสถานที่ท่ีรัฐสรางข้ึนเพื่อ

ปองกันไมใหคนโรคเรื้อนอยูปะปนกับคนในสังคม  การจัดพื้นท่ีสําหรับคนโรคเรื้อนไมใหปะปนกับคนทั่วไป 

สะทอนใหเห็นวิธีการและแนวคิดการจัดการคนโรคเรื้อนของรัฐท่ีมุงเนนการ “จํากัด” พื้นที่อาศัย และ 

“กําจัด” ใหออกจากสังคมท่ัวไป ซ่ึงเปนวิธีการท่ีคลายคลึงกับการจัดการคนเรรอนขอทาน 

คนโรคเรื้อนในเรื่อง ปกความฝน คือ เสียงสะทอนความรูสึกของคนโรคเรื้อนท่ีไมตองการ

ถูกควบคุมกักขัง พวกเขาสามารถดูแลตัวเอง รวมกลุมดูแลกันและกัน และทําประโยชนใหสังคมได      

พวกเขายังคงมีศักด์ิศรี ไมไดเปนเพียงคนพิการหรือผูปวยท่ีไรคา

 การท่ีคนโรคเรื้อนถูกจํากัดใหอยูในนิคมโรคเรื้อนและการท่ีสังคมรังเกียจนั้นเปนเพราะคน

ในสังคมยังไมเขาใจเก่ียวกับโรคเร้ือนเทาที่ควร ชายชราโรคเรื้อนอธิบายวา คนที่เปนโรคเร้ือนเม่ือรักษาหาย

แลวก็ไมสามารถแพรเช้ือใหคนอื่นและอยูรวมกับคนในสังคมได ชายชราเลาวาเมื่อเขารักษาโรคเรื้อนจน

หายแลว เขาก็ไมกลากลับไปที่บานอีก เพราะกลัวลูกหลานจะรังเกียจ ซ่ึงเหตุการณเชนน้ีเกิดข้ึนกับคนโรค

เรื้อนคนอื่นเชนกัน ขึ้นอยูกับวาแตละคนจะรับมือกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับชีวิตอยางไร ชายชราเลือกท่ีจะสูกับชีวิต 

แมจะตองขอทาน ดังความวา

“วันหนึ่ง- - -เม่ือลุงออกจากโรงพยาบาล ไมรูวาจะไปอยูท่ีไหน จะกลับไปหาญาติพ่ีนองก็ไมกลา ไมใชวา

กลัวหรอกนะแตลุงเกรงใจพวกเขามากกวา ญาติพี่นองของลุงอาจจะอับอายหรือไมก็นึกรังเกียจ ลุงเดินเลนไป

ตามถนนอยางไมมีจุดหมาย พบคนโรคเร้ือนบางคนที่ส้ินหวัง ก็พูดคุยกับเขา ปรับทุกขกัน บางคนกินเหลาเมา

เพื่อลืมความทุกข บางคนเร่ิมติดยา เขาบอกวา ขอใชชีวิตท่ีเหลือใหมีความสุข - - -แตลุงวาไมใชหรอก คนที่

หาทางออกยังงั้นเปนพวกขี้ขลาดมากกวา ไมยอมตอสู แลวยังหลอกตัวเอง มันแยนะท่ีคนเราทําลายตัวเอง- - -

ลุงก็คิดวาชีวิตที่เหลือนาจะทําประโยชนอะไรไดม่ัง การขอทานไมใชเรื่องเลวรายเสียทีเดียวหรอก ลุงคิดเขาขาง
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ตัวเองวาชวยเปนสะพานใหคนอ่ืนๆเขาจะเดินขามหรือไมก็ได ลุงเพียงแตนั่งเฉยๆ ไมขอ ใครใหก็ขอบคุณ- - -ใคร

ไมใหก็ไมวาอะไร แตคนที่เขาใหคงดีใจที่ไดชวยเหลือ ความจริงมันก็เปนยังงั้น เพราะลุงนําเงินที่ไดไปชวยเหลือ

พวกที่ลําบากอีกตอหนึ่ง เอาไปใหลูกๆของคนโรคเร้ือนที่ยังเรียนหนังสืออยู- - -”

(ปกความฝน. 2542 : 129-130)

ส่ิงท่ีชายชราโรคเรื้อนเลาทําใหเห็นชีวิตและความรูสึกของคนโรคเรื้อน คนโรคเรื้อนบางคน

ไมอาจทําใจยอมรับกับโรคที่ตนเองเปน ส้ินหวัง กินเหลาเมายา แตชายชราโรคเรื้อนในเรื่องไมยอมแพตอ

ความชราและความพิการจากโรคเรื้อน ชายชราโรคเรื้อนยืนหยัดตอสูกับชีวิต ยอมรับในสภาพที่เกิดขึ้นกับ

ตนเอง ผูเขียนช้ีใหเห็นวาชีวิตของคนโรคเรื้อนยังมีคาหากรูจักทําประโยชน   นอกจากนั้นผูเขียนยีงนําเสนอ

มุมมองใหมเกี่ยวกับการขอทานผานความคิดของชายชรา ชายชรามองวาตนเองน้ันไมไดขอทาน เนื่องจาก

ไมไดวิงวอนรองขอใหใครใหทาน เพียงแตนั่งเฉยๆ รอน้ําใจจากผูที่ตองการชวยเหลือ และการขอทานของ

เขาก็ทําเพื่อนําเงินไปใหคนอ่ืน ทําใหการ “ขอ” ของคนไมรูจักทํามาหากินและไรศักด์ิศรี เปล่ียนเปนการ

ขอทานที่นําไปสูการ “ให” ผูอื่น

 คนโรคเรื้อนในเรื่อง ปกความฝน คือภาพของคนที่มีจิตใจงดงามภายใตหนาตาท่ีนากลัว

และรางกายที่พิการ การเรรอนขอทานของพวกเขาน้ันมีเหตุผล พวกเขาเรรอนเน่ืองจากไมอยากถูกจํากัด

พื้นท่ีในนิคมโรคเรื้อน พวกเขาสามารถทําประโยชนใหกับสังคมไดอีกมาก การขอทานนอกจากจะทําเพื่อ

เล้ียงชีพแลว คนโรคเรื้อนยังรวบรวมเงินที่ไดจากการขอทานเปนทุนการศึกษาแกลูกหลาน ดังขอความวา

“- - -คนเราตองยอมรับชะตากรรมของตนเอง แตวา- - -ลองนึกสิ มันนาดีใจแตไหน ถาวันนึงขางหนาไดรู

ขาววา ลูกหลานคนโรคเร้ือนไดเรียนหนังสือ แลวจบออกมาเปนใหญเปนโต- - -เด็กที่เราสงเสียมาตั้งแตยังเล็ก

ยังนอย- - -”

(ปกความฝน. 2542 :124-125)

คนโรคเรื้อนมีความหวังที่จะสรางอนาคตใหมใหลูกหลาน  ภาพของคนขอทานโรคเร้ือนจึง

ไมใชคนพิการที่เปนเพียงผูขอเทาน้ัน พวกเขาขอทานเพื่อ “ให”ผูอื่น  เปนกลุมคนท่ีมีอุดมการณและเห็น

ความสําคัญของการศึกษาอันจะเปนหนทางกาวขามการเปนคนชายขอบ

 ตัวละครท่ีเปนคนโรคเรื้อน ไมไดกระทําตัวอยางที่ สังคมตีตราท้ังหมด สังคมตัดสิน

ประเมินคาพวกเขาวาเปนบุคคลท่ีนารังเกียจ ไมสามารถทําประโยชนใดๆแกสังคม อีกท้ังคนโรคเรื้อนไม

ควรอยูรวมกับคนทั่วไปในสังคม แตคนโรคเรื้อนใน ปกความฝน ไดโตกลับภาพในดานลบเกือบทุกอยาง    
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โดยนําเสนอภาพคนโรคเรื้อนที่กลับสูสังคมลวนรักษาหายขาดแลว ภาพการรวมกลุมกันอยางเหนียวแนน

และมีอุดมการณท่ีจะทําประโยชนแกสังคม การขอทานของพวกเขานอกจากจะทําเพื่อยังชีพแลวยัง

กอใหเกิดประโยชนแกบุคคลอ่ืน ซ่ึงการการกระทําของเหลาโรคเรื้อนยังนับวาเปนประโยชนและนายกยอง

มากกวาคนปกติบางคนท่ีเห็นแกตัวและคอยสรางปญหาตางๆใหสังคม

นอกจากนําเสนอภาพของตัวละครที่เปนคนเรรอนขอทานแลว เรื่อง ปกความฝน

ยังนําเสนอปญหาที่เกิดขึ้นในกลุมของผูมีอาชีพขอทาน และนับวาเปนปญหาของสังคมท่ีควรไดรับการ

แกไขเชนกัน

 ปญหาในกลุมขอทานคือ การเรียกเก็บเงินสวนแบงจากการใชพื้นท่ีขอทาน วิถีของกลุม

คนขอทาน คนขอทานจะแบงแยกปกครองกันเปนกลุม แตละกลุมจะไมมาขอทานทับพื้นท่ีของกันและกัน  

หากหากินในถ่ินของอีกฝายก็จายเงินสวนแบงคาใชพื้นท่ีใหเจาถิ่น หากไมยอมจายก็ตองถูกทํารายรางกาย 

ดังเชนแมของทวนท่ีไปน่ังขอทานในพื้นท่ีของแกงมือดํา จึงถูกขูเรียกคาคุมครอง ดังความวา

- - - ฉันคุมแถวนี้ ถาจะมาหากินที่นี่ตองแบงใหฉันเจ็ดสวน หักรอยละเจ็ดสิบ ถาไมไดตามนั้น หรือตุกติก- -

จะเจ็บตัว

“รอยหน่ึงชักต้ังเจ็ดสิบ ฉันก็เหลือแคสามสิบสิ มีอยางที่ไหน- - -ใครจะยอมให” แมรองอยางไมหวาดหวั่น

“อีนางคนนี้วอนเสียแลว- - -ไมเคยตายหรือไง- - -” ผูหญิงที่มาดวยชักมีดออกมาจ้ีเอวแมอีกดานหนึ่ง  

ปลายมีดคงจะโดนเน้ือแม ทําใหสะดุง 

(ปกความฝน. 2542 : 160)

แมของทวนถูกพวกแกงมือดํา ซ่ึงเปนเจาถ่ินปกครองคนขอทานคนละฝงกับท่ีคนโรคเรื้อน

ทํากินขูเพื่อเอาเงินสวนแบง แกงมือดําจับตัวแมทวนไปและยังมีพฤติกรรมลักพาตัวเด็ก มอมยา และบังคับ

ใหขอทาน ดังคําสนทนาของทวนกับชายชราท่ีวา

“มันจะจับตัวแมไปเหรอครับ- - -จับแมไปทําไม”

“เอาไปเปนพวกสิ- - -เหมือนกับที่มันจับเด็กเล็กๆไปเปนขอทาน บังคับใหหาเงิน มอมยาจนติดงอมเสียกอน พอ

ติดยาแลวก็หนีไปไหนไมได หลังจากนั้นก็ยอมเปนขี้ขารับใชจนโงหัวไมขึ้น”

(ปกความฝน. 2542 : 164)

แกงขอทานเหลาน้ีกออาชญากรรมดวยการลักเด็กมาเปนขอทาน เด็กเหลาน้ีถูกขโมยมา

เพราะพอแมไมดูแลลูกอยางใกลชิด เห็นไดจากคําสนทนาของหญิงชรากับทวนวา
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“มันเอาไปใชขอทานนั่นแหละ ปลอยใหอดๆอยากๆ- - -นาสงสารนะ ยังทารกอยูแทๆ ตองมาพรากจากพอ

แม ลูกเตาเหลาใครก็ไมรู”

“ทําไมพอแมเขาไมตามหา”ทวนสงสัย

“คงจะตามหาอยูหรอก แตเมืองมันออกใหญ ใครจะไปหาได- - -ที่เปนยังงี้ก็เพราะคนสมัยนี้ไมคอยไดเล้ียง

ลูกเอง ปลอยใหคนใชที่ไมรูจักหัวนอนปลายตีนเล้ียงลูก ตัวเองไปทํางาน เจอคนใชดีก็ดีไป ถาคนใชคิดไมซื่อ 

หรือเผลอปลอยใหเด็กถูกขโมยพอแมก็มีหวังตองน้ําตาตก”

“ทําไมตํารวจไมตามจับละปา”

“กวาตํารวจจะตามตัวเจอ บางทีพอแมก็จําลูกตัวเองไมไดเสียแลว- - -เร่ืองแบบนี้มันนาเศราเสียจริง”

(ปกความฝน. 2542 : 190)

เรื่อง ปกความฝน สะทอนใหเห็นวาการขอทานเกิดจากสภาพความยากจน ไมมีหนทาง

ในการประกอบอาชีพและมีสาเหตุจากสภาพรางกายที่พิการ อีกท้ังสะทอนปญหาชุมชนแออัดและปญหา

แกงขอทาน  ภาพของคนเรรอนขอทานในเรื่องนี้เปนคนดีแตไรตําแหนงและพื้นที่ยืนในสังคม พื้นที่ในมิติ

สังคมพวกเขาไมมีตําแหนงท่ีสลักสําคัญในสังคม  พื้นที่ทางกายภาพพวกเขาไมมีท่ีดินทํากินหรือที่พักอาศัย

ที่แนนอน  พื้นที่ในมิติทางความคิด ไมมีใครสนใจพยายามแกไขปญหาของพวกเขาอยางจริงจัง ยิ่งสังคม

กีดกัน ละเลย ก็ยิ่งทําใหพวกเขาเหลือพื้นท่ีนอยลง และตองเปนคนชายขอบอยูตอไป

ผูเขียนนําเสนอวาคนชายขอบในทางเศรษฐกิจเหลาน้ียังไมไดรับการเอาใจใสเทาท่ีควร 

เห็นไดจากการจัดการกับคนเรรอนขอทานและคนโรคเรื้อนท่ีใชวิธีกําจัดใหพนสายตามากกวาการชวยเหลือ  

บรรดาคนเรรอน คนขอทาน คนโรคเรื้อน ผูปวยทางจิตเวช หากไดรับโอกาสการดูแลรักษาและการเยียวยา 

ชวยเหลือ พวกเขาอาจจะมีชีวิตท่ีดีข้ึนและกลับมาเปนประชากรท่ีมีคุณภาพในสังคมได

 เด็กหญิงแหงกลางคืน เปนเรื่องราวของเด็กขอทาน เด็กหญิงรําพึงอาศัยอยูบานรางกับ

ยายท่ีเธอเรียกวายายผี ทั้งสองคนอาศัยอยูบานรางทายซอยดวยกันและยังชีพดวยการขอทาน  เม่ือคนท่ี

อาศัยอยูซอยเดียวกันพบรําพึงกับยายผีจึงชวยเหลือเรื่องอาหารและยา ยายผีฝากรําพึงใหคุณชวนชม  

เล้ียงดู ดวยความสงสารและเวทนาคุณชวนชมจึงดูแลรําพึง มอบโอกาสตางๆที่รําพึงไมเคยไดรับ 

รําพึงไมเคยรูกําเนิดของตนเอง เธอเปนเด็กกําพราท่ีเรรอนตามยายผี ซ่ึงไมใชยายแทๆ  

ของเธอ  รําพึงตองอดม้ือกินม้ือ หากไมมีรายไดจาการขอทานก็ไมมีอาหารรับประทาน การขอทานเปน

ทางเลือกเดียวสําหรับเด็กและคนชราท่ีไมสามารถหาเล้ียงชีพดวยวิธีอื่นได เนื่องจากสภาพรางกายของท้ัง
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สองวัยไมสมบูรณพอ อีกทั้งขาดความรูในเรื่องวิชาชีพ กลาวไดท้ังสองคนไมมีทุนในเรื่องแรงกาย วิชา

ความรูหรือเงินทอง แตใชสภาพรางกายเปนทุนในการเรียกความเห็นใจและใหทาน คนในสังคมเม่ือเห็น

รําพึงมานั่งขอทานตางถามไถดวยความหวงใยและเวทนา  ดังขอความที่วา

“โถ...” เสียงนั้นลากยาว “กลางคืนมาขอทาน กลางวันตองไปเรียน...” สายตานั้นเลยไปยังคนท่ีนอนหมอบ

ขางเคียง “นี่อยูกับยายกันสองคนละสิ...”

เด็กหญิงพยักหนา ผูลดตัวลงมานั่งคุยน่ิงไปสักพัก แลวจูก็รองขึ้นวา

“หรือวายายขโมยเด็กมาขอทาน”

เทานั้นเองยายก็รองขึ้นวา “กูเปลานะ...” แลวก็หมอบลงไปจนหนาติดพ้ืน รําพึงรูดีวายายกําลังส่ันไปทั้งตัว 

ผูหญิงคนนั้นกระซิบอะไรกับยายเบาๆ รําพึงไดยินเพียงวา “นะยายนะ...” และธนบัตรใบละรอยหนึ่งใบก็ถูกยัด

เยียดใสมือยาย 

(เด็กหญิงแหงกลางคืน. 2548 : 90-91)

วันที่คนใหทานเปนเงินจํานวนมาก นับเปนวันท่ีโชคดีสําหรับรําพึงและยายผีเพราะเมื่อได

เงินมากพอแลวก็ไมตองน่ังขอทานอีก ทั้งสองกลับบานพรอมอาหารมื้อพิเศษ  ความเปนเด็กและความชรา

เปนลักษณะสากลท่ีสามารถเรียกรองความเห็นอกเห็นใจ ความสงสารและความชวยเหลือจากผูอ่ืนไดมาก  

อีกทั้งทุนทางวัฒนธรรมในสังคมพุทธ การชวยเหลือคนตกทุกขไดยากนับเปนการทําทานท่ีไมซับซอน     

ดวยอาศัยจิตเมตตากรุณาเปนท่ีต้ัง สงผลใหเกิดความอิ่มใจแกผูใหโดยทันที ซ่ึงถือเปนการทําบุญท่ีรวดเร็ว        

ไมยุงยาก 

ความยากไรทําใหรําพึงขาดโอกาสในการศึกษาซ่ึงเปนหนทางในการพัฒนาชีวิตของเธอ  

เมื่อคุณชวนชมขอเล้ียงดูรําพึง ยายผีจึงยินยอมยกรําพึงให เนื่องจากเห็นวาเปนโอกาสท่ีรําพึงจะมีชีวิต

ดีกวาที่เปนอยู คุณชวนชมตั้งใจจะส่ังสอนเล้ียงดูรําพึงอยางเต็มท่ี  เธอดูแล เปล่ียนแปลงชีวิตของรําพึง   

ทุกอยาง เริ่มตนจากการอาบนํ้าแตงตัวใหสะอาด ฝกการนอนใหเปนเวลา สอนมารยาทสังคม และสุดทาย

พารําพึงไปโรงเรียน

การไปโรงเรียนทําใหเห็นปฏิกิริยาตอตานท่ีคนในสังคมมีตอเด็กขอทาน ผูอํานวยการ

โรงเรียนเอกชนแหงหนึ่งไมยอมรับรําพึงเขาเรียน เม่ือรูวารําพึงไมมีหลักฐานทางกฎหมายยืนยันการมีตัวตน 

และเคยเปนเด็กขอทาน ผูอํานวยการบายเบี่ยงและอธิบายเหตุผลในการไมรับรําพึงเขาเรียนหลายประการ

วา
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“ทําไมไมพาแกไปเรียนโรงเรียนแถวๆบานละคะ โรงเรียนของรัฐบาลเขาก็มีช้ันเด็กเล็กทุกโรงเรียน” นัยนตา

ของผูอํานวยการมองดูสารรูปเด็กหญิงพลางประเมินคาอยูในใจ “อาจจะเหมาะกับแก...”

(เด็กหญิงแหงกลางคืน. 2548 : 182)

“เรารับไวไมไดหรอกคะ ...แกเปนเด็กท่ีอาจกอปญหาไดทุกเม่ือ”

(เด็กหญิงแหงกลางคืน. 2548 :182)

“คือวาเด็กนี่ยังเปนเด็กนอกกฎหมาย...”

(เด็กหญิงแหงกลางคืน. 2548 :183)

การปฏิเสธและตัดโอกาสในการศึกษา เปนเพราะผูอํานวยการเห็นวาเด็กหญิงรําพึงไมมี

หลักฐานทางกฎหมาย ไมรูท่ีมา เคยเปนขอทาน สงผลใหเธอไมมีสิทธ์ิในฐานะพลเมืองและไมมีสิทธ์ิในการ

เขาเรียนในโรงเรียน  เด็กเรรอนขอทานจึงเปนพลเมืองชายขอบที่ถูกตัดสิทธิพื้นฐานท่ีพึงไดรับ ถูกประเมิน

คาและตัดสินวาเปนเด็กท่ีไมนาไวใจ 

คุณชวนชมไมยอมรับคําปฏิเสธของผูอํานวยการ เธอพยายามโตแยงดวยเหตุผล ซ่ึงคํา

โตแยงของคุณชวนชมเปนการต้ังคําถามตอสังคมถึงที่มาของการเปนคนนอกกฎหมายและมนุษยธรรมการ

ชวยเหลือเพื่อนมนุษย ดังความวา 

“เปนเด็กนอกกฎหมายก็จริง ใครทําใหเขาเปนละ เขาเปนแคเด็ก เขาจะไปรูอะไร และขอสําคัญ เขาเปนคน

นะ เปนเด็กดวย  ไมใชสัตว ไมใชมด ไมใชแมลง แคเห็นแมลงตกน้ํา เรายังอยากชวย แลวนี่คนทั้งคน เหมือนเรา

เห็นเขาตกน้ําแลวปลอยใหเขาจมไปตอหนาตอตา ทําไมละ ทําไมเราไมชวยเขา ชวยเขาขึ้นมากอน แลวคอยหา

คําตอบวาเขาเปนเด็กนอกกฎหมายเพราะใคร”

(เด็กหญิงแหงกลางคืน. 2548 : 183)

คํากลาวของคุณชวนชมสะทอนใหเห็นวา เด็กท่ีไมรูที่มาของคนเอง และตองใชชีวิตอยาง

คนนอกกฎหมาย คือ ผูท่ีไดรับผลกระทบจากสภาพครอบครัวและสภาพสังคมท่ีตนเองไมไดเปนผูกอ เม่ือ

เธอมีโอกาสท่ีจะไดพัฒนาชีวิตของตนเองจึงไมควรกีดกันแตควรชวยเหลือ และเห็นอกเห็นใจมากกวา 

คุณชวนชมตอสูจนรําพึงไดเรียน รําพึงเรียนไดเพียงหนึ่งเทอม ผลการเรียนของเธอดีมาก 

เพราะเธอเปนเด็กที่เรียนรูไดเร็ว  ดังขอความวา
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เด็กเกเรผอมดํา  ไรบาน  ไรญาติ  ผูเคยทําใหโรงเรียนเกือบเสียชื่อเสียงยับเยิน  บัดนี้กลายเปนเด็กชั้นหนึ่ง

ของโรงเรียนในระยะเวลาแหงการเรียนรูอันส้ัน ผูอํานวยการเรียกประชุมครูผูสอนรวมทั้งปาแจมดวย เกิดอะไรขึน้ 

มีครูเสนอความเห็นในท่ีประชุมกันมาก

“ฟลุค...” นั่นเปนคําตอบของครูสวนหน่ึงที่รับไมไดกับการที่เด็กหญิงนอกขนบของเด็กเรียนดีทุกประการ 

กลับมีความสามารถ “เราตองไมลืมวาขอสอบมันเปนชอยส”

(เด็กหญิงแหงกลางคืน. 2548 : 239 )

เมื่อเด็กหญิงรําพึงไดรับโอกาสในการศึกษา เธอก็ทําไดดีจนกลายเปนเด็กท่ีมีความเปน

เลิศทางการเรียนรู  แตถึงแมเธอจะเกงเพียงใด เธอก็ยังคงถูกมองในแงลบเพราะอดีตท่ีเคยเปนเด็กขอทาน 

สะทอนใหเห็นวาคนที่ถูกจัดวางใหอยูในตําแหนงชายขอบของสังคม ถึงแมจะไดรับโอกาสในการพิสูจน

ตัวเองจนสามารถอยูรวมในตําแหนงเดียวกันหรือสูงกวาคนในสังคมสวนใหญ  แตคนในสังคมก็ยังมองใน

แงลบ และเปนเรื่องยากท่ีจะไดรับการยอมรับและช่ืนชม

ชีวิตท่ีรันทดของคนเรรอนขอทาน ยังสามารถนํามาเปนจุดขายเพื่อเรียกรองความเห็นใจ

เวทนาสงสารจากคนในสังคมไดเสมอ  เมื่อนักขาวรูวารําพึงเคยเปนเด็กขอทานมากอนที่จะเปนเด็กเรียนดี 

จึงสืบเสาะ ขุดคุยเร่ืองราวชีวิตของรําพึงไปออกรายการ “ปมชีวิต” เรื่อง ‘เด็กผีทายซอย’ ส่ือนําเสนอเรื่อง

ของรําพึงวา

เสียงผูบรรยายชายเลาถึงความทุกขยากของเด็กหญิงคนหนึ่งท่ีตองเรรอนพเนจรมาอยูบานรางทายซอยแหง

นี้ โดยมีคนในซอยคอยอุปถัมภคํ้าชู ซ้ํายังมีการซ้ําเติมหนูพินอีกวาแตมีบางคนเอาเปรียบเด็กหญิงคนนี้โดยการ

บังคับใหเด็กคนนี้ใบหวยแลกขาวปลาอาหาร และเม่ือใบหวยไมถูกก็อาจถูกทํารายได แลวก็ตบทายดวยการรับ

บริจาคเงินเพ่ือชวยเหลือเด็กผีทายซอย

(เด็กหญิงแหงกลางคืน. 2548 : 207)

ชีวิตของรําพึงถูกนําไปตีแผตอสาธารณะ โดยท่ีรําพึงและคุณชวนชมซ่ึงเปนผูปกครองไม

เคยรูมากอน ส่ือนําเสนอเรื่องราวความทุกขท่ีเกินจริง เติมแตงเรื่องราวใหรันทดหดหู อีกทั้งเรียกรําพึงวา 

“เด็กผี” โดยไมคํานึงถึงสภาพจิตใจของรําพึง 

เรื่องราวความทุกขของคนยากจนคือสินคาที่เรียกความเห็นใจจากผูชมไดอยูตลอด      

หากเจาของเรื่องราวน้ันยินยอมใหนําเสนอก็ถือวาเปนผลประโยชนรวมกัน แตหากไมยินยอม เจาของเรื่อง

คือผูท่ีตกเปนเหยื่อของส่ือที่ถูกลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคล อีกทั้งการที่เจาของเรื่องไมไดเปนผูถายทอด
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เรื่องราวของตนเอง แตกลับเปนฝายถูกพูดถึง เน้ือหาและการสรางภาพจึงเปนไปอยางอิสระ ย่ิงนําเสนอ

ภาพความเปนชายขอบเขมขนมากเทาใด ยิ่งเปนการเนนใหเห็นความแปลกแยกจากคนในสังคมมาก

เทาน้ัน

นอกจากรําพึงจะตกเปนเหยื่อของส่ือแลว ชีวิตท่ีทุกขยากของรําพึงยังมีสาเหตุจากสภาพ

ความเลวรายของสังคม เมื่อเรื่องราวชีวิตของรําพึงถูกสืบคนจากนักขาวช่ือฌาน ความทุกขในชีวิตของ

รําพึงน้ันมีจุดเริ่มตนจากการขัดผลประโยชนทางธุรกิจคายาเสพยติด เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อรําพึงอายุ 5 ขวบ 

ถานับจนถึงปจจุบัน รําพึงมีอายุจริง 10 ขวบแลว ไมใชอายุ 7-8 ขวบอยางท่ีคุณชวนชมเขาใจ เหตุการณยิง

กันตายยกครัวเกิดขึ้นท่ีบานรางที่เธอกับยายอาศัยอยู บานแหงนี้เปนบานท่ีพอแมของรําพึงโกงมาจาก

หุนสวนท่ีคายาเสพยติดรวมกัน หุนสวนที่ถูกโกงบานจึงตามมาลางแคน ยิงพอแมของรําพึงตายและพา

รําพึงเรรอนกลับมาหาแมของตนท่ีบานเกิด  คนรายกบดานท่ีบานเพียงไมก่ีเดือนก็ถูกนายตํารวจท่ีมีสวนใน

ขบวนการคายาตามมายิงตายตอหนาแมเพื่อฆาปดปาก ทําใหแมของชายคนน้ันพาเด็กหญิงรําพึงหนี

เรรอนกบดานไปเรื่อยเพราะกลัวจะถูกฆาปดปากไปอีกคน

ชีวิตของรําพึงและยายผีท่ีตองออกมาเรรอนขอทาน มีสาเหตุมาจากคนในครอบครัว     

พอแมของรําพึงคายาเสพยติดและโกงหุนสวนจนถูกฆาตาย รําพึงจึงตองรับเคราะหกรรม แมไมตายก็ตอง

ใชชีวิตอยางยากลําบาก สวนยายผีก็ตองออกเรรอนแมจะอยูในวัยชราเพราะลูกชายของตนเองเปนฆาตกร

และพัวพันกับขบวนการคายาเสพยติด ทั้งสองชีวิตตองตกอยูในวังวนของปญหาที่ตนไมไดเปนผูกอขึ้น        

ยายผีและรําพึงเปนตัวละครท่ีตองเรรอนขอทานเพราะสภาพความรุนแรง ความเส่ือมทรามดานคุณธรรม

และจริยธรรมของคนในสังคม

รําพึงเกือบจะตกเปนเหย่ือของสังคมและส่ืออีกครั้ง เม่ือนายตํารวจผูติดตามคดีน้ีเตรียม

จัดแถลงขาวคดีดังในอดีต แตฌานคัดคาน เพราะเขาคิดวา

เขากําลังจะฆาเด็กหญิงที่เขาเพ่ิงคนพบทางสวางใหเธอ การเอาอดีตอันโหดรายมาตีแผคือ การสราง

อาชญากรรมขึ้นอีกคร้ังในหัวใจของเด็กนอย บาดแผลท่ีมีอยูแลว ก็จะกลายเปนบาดแผลที่บาดลึกไปชั่วนิรันดร 

(เด็กหญิงแหงกลางคืน. 2548 :257)

ความคิดของฌาน แสดงใหเห็นวิจารณญาณของนักขาวในการนําเสนอขาว นําเรื่องราว

อดีตท่ีเลวรายของเด็กมาตีแผเปนการตอกย้ําบาดแผลและปมในใจของเด็ก เพราะเด็กที่มีปมชีวิต ยอมมี

บาดแผลลึกในใจอยูแลว ส่ือจึงไมควรตอกยํ้าแผลน้ันเพียงเพื่อผลประโยชนของใครคนใดคนหนึ่ง
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เรื่องราวชีวิตของรําพึง ที่จบลงอยางมีความสุข เพราะคุณชวนชมมอบชีวิตใหมโดยรับ

รําพึงเปนลูกบุญธรรม มอบโอกาสทุกอยางที่เด็กพึงไดรับ ชีวิตของรําพึงจึงเปนภาพของเด็กเรรอนขอทานท่ี

สามารถมีชีวิตท่ีดีข้ึนไดเพราะไดรับโอกาสและการชวยเหลือจากสังคมท้ังทางรางกายและจิตใจ 

2.2 ผูใชแรงงาน

การพัฒนาความกาวหนาทางเศรษฐกิจที่ใหความสําคัญกับระบบผลิตทางอุตสาหกรรม

และเทคโนโลยีตะวันตก  สงผลใหการผลิตในระบบเกษตรกรรมแบบด้ังเดิมลดความสําคัญลงไป           

การประกอบอาชีพดั้งเดิมตามแบบบรรพบุรุษ ไดคาตอบแทนไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต อีกท้ังรายไดใน

แตละปน้ันไมแนนอน ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงในทองถิ่นจึงมุงหนาเขาสูระบบอุตสาหกรรม

เพื่อเปนผูใชแรงงาน เนื่องจากเห็นวาทําใหเกิดรายไดที่แนนอน แตแทท่ีจริงผูใชแรงงานเหลานี้ตองพบกับ

ความเส่ียงในชีวิตมากกวาที่เคยเปน ท้ังการไดคาแรงนอยทําใหตองอยูอาศัยในแหลงเส่ือมโทรม  การถูกใช

งานอยางหนักและกดราคาคาแรง  ความเส่ียงตออุบัติเหตุขณะทํางาน เปนตน 

วรรณกรรมเยาวชนที่นําเสนอภาพชีวิตการเปนคนชายขอบของผูใชแรงงาน คือเรื่อง

เด็กชายชาวเล  ผีเสื้อและดอกไม และบานเรา 

เด็กชายชาวเล นําเสนอภาพชีวิตของหมูบานชาวประมงที่ไดรับผลกระทบจากโรงงาน

อุตสาหกรรม  ตัวละครเอกในเรื่องคือ รอฮีม เด็กชายวัย 13 ป รอฮีมไมไดเรียนตอในช้ันมัธยมศึกษา เขามี

ความฝนอยากเปนชาวประมง แตดวยอุบัติเหตุในอดีตที่พี่ชายของเขาออกทะเลแลวไมไดกลับบาน ทําพอ

แมไมยอมใหรอฮีมออกทะเลอยางท่ีหวัง เขาตองกลายมาเปนแรงงานในโรงงานปลาปน ท่ีทํางานไมผิดกับ

หุนยนต อีกท้ังถูกเอาเปรียบคาแรงจากนายจางโดยจายคาแรงใหเด็กในราคาที่ถูกกวาผูใหญและใชงาน

เกินกําลังของเด็ก ส่ิงเดียวท่ีชวยผลักดันใหรอฮีมมีชีวิตอยูอยางเปนสุขคือความฝนที่จะไดออกทะเลเปน

ชาวประมงในวันใดวันหน่ึง

รอฮีมตองชวยพอแมทํางานหารายไดชวยเหลือครอบครัวเหมือนเด็กชาวเลทั่วไป พอของ

รอฮีมมีอาชีพตอกหมันเรือ รอฮีมเรียนจบเพียงช้ันประถมศึกษาปท่ีหก สามารถอานออกเขียนได คิดเลขได 

ซ่ึงเปนความรูที่มากพอแลว

เมื่อมีขาววาจะมีนายทุนมาตั้งโรงงานปลาปน วิถีชาวประมงในหมูบานก็ถูกละเลย อาชีพ

ประมงไมใชอาชีพที่พอแมอยากใหลูกเปนอีกตอไป พอแมของเด็กในหมูบานตางวิ่งเตนใหลูกของตนเองได

ไปเปนคนงานในโรงงาน รวมทั้งพอแมของรอฮีมที่ไมอยากใหรอฮีมออกทะเล โดยพอใหเหตุผลวาทะเลคือ

ความไมแนนอนทั้งความปลอดภัยของชีวิตและรายได  แตงานในโรงงานเปนงานที่มีอนาคต ไดวิชาฝมือ
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และมีสวัสดิการรองรับคนงาน  ชาวประมงมองวาการออกเรือคือความไมแนนอนของชีวิตและผลกําไร เม่ือ

มีอาชีพใหมท่ีชาวประมงเห็นวาไมตองเส่ียงและมีรายไดทุกวัน จึงเห็นวาเปนเรื่องดี และมีความหวังวาจะมี

ชีวิตความเปนอยูดีขึ้นกวาท่ีผานมา

รอฮีมไมไดคิดเชนพอแม หรือคนในหมูบาน เขารักทะเล เพราะทะเลคือความอิสระและ

ความทาทาย  เม่ือรอฮีมมีโอกาสไปสงหมาด ซ่ึงไดเขาทํางานท่ีโรงงานปลาปนแลว รอฮีมเห็นหมาดทํางาน

หนักตลอดท้ังวันโดยไมไดหยุดพัก สวนอาหารกลางวันสําหรับคนงานน้ันก็ไมคอยดีนัก ทําใหเขาไมอยาก

ทํางานในโรงงานและนึกถึงอิสระในทะเลมากขึ้น ดังความวา

จนถึงเท่ียงวันเขาโนนจึงจะไดกินขาว

อาหารที่ไดกินมีเพียงผัดผักกับหัวปลาหมึก และแกงสมปลาที่แมครัวไดมาจากกองปลาเนาๆซึ่งจะใช

ทําปลาปน  วันน้ันทั้งวันหมาดไมมีเวลาวางเลย จนกระท่ังหาโมงเย็นถึงจะไดเลิกงาน

รอฮีมรูสึกวาเปนเร่ืองไมสนุกเลยที่ตองทนเหน็ดเหนื่อยภายใตสายตาท่ีคอยจองจับผิดจากหลงจู

จากเสมียน แมกระทั่งจากนาแกวเอง เพียงเพื่อแลกกับคาแรงวันละ 21 บาทและอาหารเลวๆวันละ 2 ม้ือ         

ทุกวินาทีในการทํางานเกือบไมเปนของตัวเอง ชางผิดกันชนิดตรงขามกับงานเรือที่แสนอิสระ 

(เด็กชายชาวเล. 2549:145)

เมื่อตองตัดสินใจวาจะเลือกทํางานอะไร รอฮีมก็ไมอยากทําใหแมเสียใจอีก เพราะแมเคย

เสียใจที่ปลอยใหพี่ชายของเขาออกทะเลแลวก็ไมไดกลับบาน เขาจึงตัดสินใจเปนลูกจางในโรงงานปลาปน 

รอฮีมตองใชชีวิตในบานพักคนงานท่ีคับแคบแออัด เขาทํางานตรงเวลาเมื่อเสียงออดดัง และทํางานหนัก

ตลอดเวลาโดยไมไดหยุดพัก ทําใหรอฮีมรูสึกวาตนเองเหมือนเคร่ืองจักรมากกวาคน  ชีวิตคนงานของรอฮีม

สะทอนสภาพชีวิตความเปนอยูและการทํางานของผูใชแรงงานที่ตองทํางานหนัก คาตอบแทนนอย 

สวัสดิการที่จัดใหคนงานทั้งที่พักและอาหารน้ันก็ไมดีเพียงพอ  คนใชแรงงานเปนปจจัยการผลิตราคาถูก

และมีความสําคัญในระบบการผลิต แตเปนชนช้ันท่ีไดรับผลตอบแทนจากกระบวนการผลิตตํ่าสุดและมี

คุณภาพชีวิตตํ่า

นอกจากโรงงานอุตสาหกรรมจะมีบทบาทเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตชาวประมงใหมาเปน

แรงงานชายขอบในระบบการผลิตแลว โรงงานอุตสาหกรรมที่ขาดจิตสํานึกและขาดการจัดการกับระบบ

ของเสียยังสงผลกระทบถึงส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีนั้น ผูเขียนแสดงใหเห็นถึงการทําลายสภาพแวดลอมของ

โรงงานท่ีปลอยน้ําเสียลงน้ําและปลอยควันดําท่ีมีกล่ินเหม็นจากการประกอบกิจการ หมูบานของรอฮีมอยู

ตรงกับทางลมท่ีพัดมาจากปลองของโรงงาน จึงไดรับความเดือดรอนอยางมาก ดังความวา
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        ทอดสายตามองไปไกลๆ เห็นปลองสูงลิบของโรงงานปลาปน ที่เปดเดินเคร่ืองไปแลวหลายวัน กําลัง

พนควันดําคละคลุงขึ้นสูอากาศเปนสายยาว...

กล่ินเหม็นอับแหงๆเหมือนจะลอยมาพรอมกับการพนควันของปลองสูงนั้น หมูบานของเขาอยูตรงกับ

ทางลมที่พัดมาจากปลองโรงงานพอดี ต้ังแตโรงงานปลาปนเร่ิมเขามาตั้ง ใครตอใครหลายบานหลายครัวก็บน

งึมงํากันแลววา กล่ินปลาเนาและปลาปนแหงท่ีลอยมาตามลมผานหมูบานน้ันเหม็นจนชวนคล่ืนเหียน

แตใครตอใครเหลาน้ันก็ไมไดแสดงอะไรออกมา นอกจากบนกันงึมๆในหมูของพวกตัวเอง

(เด็กชายชาวเล. 2549:141)

ชาวบานตางไดรับกับผลกระทบในดานส่ิงแวดลอมจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีพวกเขาเคย

คิดวาจะนําความเจริญมาสูหมูบาน พวกเขาไมมีทางตอสูและยังคงปลอยใหชีวิตดําเนินไปทามกลางกล่ิน

เหม็นเหลาน้ัน การไดรับผลกระทบและการไมมีทางสู แสดงใหเห็นสภาพชีวิตของคนชายขอบในระบบการ

ผลิตแบบทุนนิยม อยูในสภาพยอมจํานน และคงเปนเพียงแรงงาน เปนชนช้ันลางทางเศรษฐกิจท่ีไมมี

อํานาจตอรองกับนายทุน 

โรงงานปลาปนนอกจากจะทําลายส่ิงแวดลอมดวยการสรางมลพิษทางนํ้าและอากาศแลว 

โรงงานยังทําลายระบบนิเวศโดยการจับปลาเล็กปลานอยมาเปนวัตถุดิบในโรงงาน

…เขาเริ่มสังเกตพบวา ปลาที่เอามาเขาโรงงานมีหลากหลายชนิดหลายพันธุลวนแลวแตเปนตัวเล็กตัวนอยทั้งส้ิน 

บางทีมันคงจะเปนลูกปลากะพง ลูกปลาเกา ลูกปลาอินทรี ท่ีเขาเคยสาวเบ็ดเสียจนมือชุมเลือด…

(เด็กชายชาวเล.2549:147)

..รอฮีมเห็นปลากองโตที่ยังเหลืออยูไมนอยกวาสามส่ีหม่ืนกิโลนั้นแลวก็รูสึกใจหาย นี่คงลากกันเอามาท้ังหมด

โดยไมคํานึงถึงวาจะเปนปลาเล็ก ปลาใหญปลาฝูง ปลาผิวน้ํา หรือปลานํ้าลึกกระมัง แลวเขาก็นึกฉุกใจวูบขึ้นวา

ถาโรงงานท่ีสามารถปนปลาไดสูงวันละแสนกิโลเชนโรงงานที่เขาทําอยูนี้ถูกสรางขึ้นมามากๆปลาจะมิหมดทะเล

หรือ…แลวนักลาปลาใหญ ชาวประมงกลางทะเลลึกที่ใชเบ็ดเปนเคร่ืองมืออยางนาแบบของเขาเลา จะยังมีเวลา

สําหรับการทํามาหากินเหลืออยูอีกสักเทาใด

(เด็กชายชาวเล.2549:147)

โรงงานอุตสาหกรรมออกทะเลโดยใชเรือใหญ และลากจับปลามาทุกชนิด ท้ังปลาเล็ก  

ปลานอยสายพันธุตางๆ ทําใหปลาเหลาน้ีไมมีโอกาสไดวางไข เติบโต ขยายพันธุเพื่อสรางสมดุลใหระบบ

นิเวศใตทะเล ผูท่ีไดรับผลกระทบจากการจับปลาของโรงงานคือเหลาชาวประมงพื้นบาน ระบบโรงงาน
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อุตสาหกรรมไดทําลายความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศใตทะเลซ่ึงมีความหมายตออาชีพของพวกเขา 

การหาปลาคือปากทองและรายไดของคนท้ังครอบครัว หากพวกเขาหาปลาไดนอยลงก็ตองยากจนลง 

ชาวประมงพื้นบานคือผูท่ีไดรับผลกระทบและแบกรับกับปญหาที่ตนไมไดกอขึ้นแทบท้ังส้ิน

นอกจากชาวประมงจะไดรับผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศแลว วิถีชีวิตดั้งเดิม

ยังเปล่ียนไป จากสังคมที่มีวิถีการผลิตแบบพึ่งตนเอง อยูอยางพอเพียง กลับกลายเปนวิถีชีวิตแบบทุนนิยม 

คนในหมูบานท่ีเปนลูกจางในระบบแรงงานใชจายเงินเพียงเพื่อซ้ือความสุขช่ัวคราวจากสุรา และนิยมใช

ระบบเงินเช่ือ  ธงเพื่อนของรอฮีมใชระบบเงินเช่ือใชจายเงินซ้ือขนมเล้ียงเพื่อน สวนพวกคนงานก็มักตั้งวง

กินเหลาในวันจายคาแรง ดังความวา

...คนงานบางกลุมเร่ิมต้ังวงเหลากันแลว วันนี้เปนวันจายคาแรง... พวกเขาคงไดเฉงหนี้นานอยเจาของรานกัน

ถวนหนาจากนั้นก็เร่ิมเซ็นตอ...บางที อาจจะเปนเพราะพวกเขาตองกรํางานมาทั้งสัปดาห ท้ังเดือน  ทั้งวัน 

กระมัง...

(เด็กชายชาวเล.2549:150-151)

คนงานที่เปนลูกจางโรงงานตางเปนหน้ีสินผูกพัน และใชจายเงินไปกับการกินเหลา เดิมท่ี

เคยหวังวาการทํางานในโรงงานจะเปนทางเลือกเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นกลับสรางปญหาหน้ีสินและสรางวัฒนธรรม

กรรมกรขึ้นมา กลาวคือการใชชีวิตโดยไมมีระเบียบแบบแผน และอยูในวงจรกูหนี้ยืมสิน กินเหลา เส่ียงโชค 

คิดหาแสวงหาความสุขในชวงเวลาเฉพาะหนาช่ัวครั้งช่ัวคราวเทานั้น ทําใหโอกาสในการเปล่ียนแปลงชีวิต

ใหดีขึ้นมีนอย  

ภาพชีวิตของชาวเลในเรื่องเด็กชายชาวเล แสดงใหเห็นการเปล่ียนแปลงทางสังคมวิถี

การผลิตแบบพึ่งพาตนเองแบบเดิมไปสูวิถีการผลิตแบบทุนนิยมท่ีมีระบบคาจางและแรงงาน เม่ืออยูใน

ฐานะลูกจาง ชาวเลอยูในตําแหนงคนชายขอบในระบบการผลิต อยูในฐานะแรงงานระดับลางและปจจัย

การผลิตที่ชวยสรางความมั่งค่ังในนายทุน พวกเขาทํางานหนักในขณะที่ไดรับคาตอบแทนนอย อีกท้ังไดรับ

ผลกระทบทางส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ ไมมีโอกาสและชองทางในการตอรองผลประโยชนหรือความ

ยุติธรรมกับผูมีชนช้ันทางเศรษฐกิจสูงกวา 

ผีเสื้อและดอกไม เปนเรื่องราวชีวิตของกรรมกรรถไฟชาวมุสลิมในจังหวัดทางภาคใต   

ปุนจาผูเปนพอทํางานเปนกรรมกรรับจางขนสินคาท่ีสถานีรถไฟเพื่อเล้ียงลูก 3 คน แตดวยความยากจนทํา

ใหฮูยัน ลูกชายคนโตท่ีเรียนเกง และเปนความหวังของครอบครัววาจะไดทํางานดีๆ ตองออกจากโรงเรียน
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เมื่อจบช้ันบังคับ เพื่อชวยพอหาเล้ียงนองๆอีก 2 คน ฮูยันไดรับคําแนะนําจากมิมปใหเขารวมเปนกองทัพมด

ขนสินคาขามแดน ซ่ึงเปนงานผิดกฎหมายและเส่ียงชีวิต 

ผูเขียนไดรับแรงบันดาลใจในการเขียนเรื่องนี้จากการไดคลุกคลีกับเด็กที่ประกอบอาชีพ

ขนขาวสารขามแดน ซ่ึงผูเขียนไดกลาววา

กอนที่จะเขียนเร่ืองนี้ไดเขียนเร่ือง “ทุงดอกไม” ลงพิมพในนิตยสารสตรีสาร และศึกษาชีวิตของเด็ก ๆท่ีทํามาหา

เล้ียงชีพอยูกับการขนขาวสารขามเขต ในระยะนั้นเปนชวงเวลาที่ขาวสารและน้ําตาลทรายเปนสินคาควบคุม 

ราคาขาวสารและนํ้าตาลทรายในประเทศมาเลเซียแพงกวาในเมืองไทย จึงมีการลักลอบขนไปขายตามเมือง

ชายแดน จุดเร่ิมตนที่อําเภอเทพาซ่ึงเปนอําเภอเล็กๆ เหตุที่เร่ิมตนที่นี่ก็เน่ืองมาจากขบวนรถไฟหยุดจอดที่สถานี

รถไฟแหงนี้นานถึง 2 นาทีและขาวสารกับน้ําตาลทรายซื้อหาไดงายที่นี่ ปลายทางของพวกเขาคือ สถานี            

สุไหงโก-ลค”

(ผีเส้ือและดอกไม. 2546 : คํานํา)

ผูใชแรงงานในเรื่อง ผีเส้ือและดอกไม เปนคนชายขอบในมิติท่ีซับซอน กลาวคือการเปน

คนยากจน เปนผูใชแรงงานรับจางโดยสุจริตก็นับวาเปนคนชายขอบในทางเศรษฐกิจอยูแลว แตหากการใช

แรงงานในเรื่องผิดกฎหมายก็เทากับการเปนคนชายขอบท่ีเปนผูหลีกเล่ียงกฎหมายบานเมือง

 ความเปนชายขอบของครอบครัวปุนจาเกิดจากความยากจน ขาดซ่ึงทุนและ

ปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตจึงตองอาศัยแรงกายเพื่อแลกกับเงิน ส่ิงท่ีเขาไมยอมทําเด็ดขาดคือการ

ขอทานถึงแมวาจะอดอยากเพียงใดก็ตาม ดังขอความวา

ไมใชเขารูในคําสอนที่บัญญัติไววาการขอทานเปนบาป แตดวยความสํานึกในใจของเขาเอง            

มันเก่ียวกับเกียรติยศ แมวาคํานั้นจะเปนนามธรรมที่เขาไมรูจักและเทาท่ีจําได ไมเคยมีสักก่ีคนท่ีไดมอบส่ิงน้ัน      

แกเขา 

(ผีเส้ือและดอกไม. 2546 : 20)

ปุนจาคือภาพของกรรมกรท่ีอดทน และยึดม่ันในเรื่องเกียรติยศ  ความยากจนไมใชเหตุผล

ที่ทําใหคนตองลดเกียรติมาขอทาน ในเม่ือยังมีแรงกายทํางานอยู

ฮูยัน ลูกชายคนโตซ่ึงปุนจาหวังจะใหมีโอกาสไดเรียนหนังสือสูงๆ จะไดไมตองทํางานท่ีใช

แรงงานอยางตัวเขา แตฮูยันก็ตองเขาเรียนชากวาเด็กคนอ่ืนๆเพราะตอนท่ีเขาอายุเจ็ดป พอขอเขาตองใช
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จายเงินในการเล้ียงดูนองสาวคนเล็กท่ีเพิ่งเกิด และแมวาฮูยันจะเรียนหนังสือเกงแตการเริ่มตนชากวาคน

อื่นทําใหฮูยันพลาดโอกาสท่ีสําคัญ คือหมดโอกาสขอทุนจากอําเภอเพราะอายุเกิน สะทอนใหเห็นโอกาส

ทางการศึกษาของครอบครัวของผูใชแรงงาน ที่กวาจะมีเงินสงลูกไปโรงเรียนน้ันก็ใชเวลาเก็บเงินหลายป 

ทําใหสงลูกเขาเรียนชากวากําหนด สงผลกระทบถึงโอกาสทางการศึกษาในอนาคต

 แมโอกาสและความหวังดานการศึกษาจะหมดไป แตฮูยันก็ไมไดโทษพอของเขา ฮูยัน

เขาใจในสภาพครอบครัว เมื่อพอของเขามีงานท่ีสถานีรถไฟนอยลง ฮูยันตัดสินใจที่จะออกจากโรงเรียนเพื่อ

ชวยพอทํางานดังความวา

ทําไมตองเสียเวลาเดินไปโรงเรียนทุกวันพรอมกับถุงหนังสือหรือดินสอ ยางลบ และไมบรรทัดอยางวันนี้ ใน

เม่ือพอของเขาและนองอีกสองคนกําลังตกอยูในภาวะอดอยาก แมมันจะไมมาถึงวัน-สองวันน้ี แตก็สักวันหนึ่ง 

ทําไมเขาไมรีบทําเสียเดี๋ยวนี้เลย ?

(ผีเส้ือและดอกไม. 2546 : 26)

งานแรกที่ฮูยันต้ังใจจะชวยพอ ไมใชงานกรรมกรท่ีสถานีรถไฟ เพราะที่น่ัน “เหมือนเหมือง

รางท่ีขุดอะไรไมไดอีก” (ผีเส้ือและดอกไม. 2546 : 23) เขาเลือกท่ีจะเปนพอคาขายไอศกรีม และตั้งใจวาจะ

เก็บเงินไวเปนคาใชจายสําหรับการเรียนของนองท้ังสองคน 

รายไดจากการขายไอศกรีมในแตละวันน้ันไดกําไรนอยนิด  มิมปเด็กหญิงวัยเดียวกันกับ

เขาจึงแนะนํางานใหมให งานใหมน้ีเปนงานผิดกฎหมายแตรายไดดี คือ เขารวมกับกองทัพมด ขนขาวสาร

และน้ําตาลไปกับรถไฟเพื่อไปขายที่ชายแดนมาเลเซีย  มิมปเลาวิธีการทํางานของกองทัพมดใหฮูยันฟงวา

“ไมยากอะไรหรอก เธอไปที่บานของเธอ ไปรานขายขาวสารที่ตลาดนะ ซื้อขาวสารท่ีรานมา เขาจะหอใหเธอ

เปนถุงเรียบรอย แลวท่ีนี้เธอก็ขึ้นรถไฟมา ขายใหกับรานที่น่ี เทาน้ีก็หมดเร่ือง กําไรต้ังเยอะแนะ ”

....................

“ เธอซ้ือจากท่ีโนนมากิโลหนึ่งส่ีบาท  พอมาถึงที่น่ีเธอก็ขายไดหกหรือเจ็ดบาทนี่แหละ กําไรกิโลละสองบาท 

ถาเธอขนมาไดวันหนึ่งสามสิบกิโล เธอก็ไดตั้งหกสิบบาท ”

“ วันหนึ่งหกสิบบาท? ” ฮูยันอุทาน เขาคิดคํานวณในใจอยางรวดเร็ว ถามัวขายไอศกรีมแทง อยางดีที่สุด

วันหนึ่งสองกระติก ตั้งหกวันกวาจะไดเทากับที่เขาทํางานชนิดนี้เพียงวันเดียว  บางทีอาจจะเหนื่อยไมเทากับการ

เที่ยวเดินขายไอศกรีมดวย... ที่สําคัญคือ นองๆ และพอของเขาจะมีความเปนอยูที่ดีกวาน้ี  อาหารและเส้ือผาจะ

ไมเหมือนแตกอน ดุนญาและอเครญาจะไมตองอดขาวกลางวันที่โรงเรียน...

(ผีเส้ือและดอกไม. 2546 : 156)
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ฮูยันนึกถึงกําไรที่ไดจากการลักลอบนําขาวสารและนํ้าตาลไปขายที่ชายแดนซ่ึงมากและ

แตกตางจากกําไรในการขายไอศกรีมในแตละวันหลายเทา เขาเริ่มมีความหวังวางานนี้จะทําใหครอบครัว

ของเขามีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 

 มิมปพาฮูยันไปพบอาเดล เพื่อศึกษาวิธีการทํางานของกองทัพมด  อาเดลทํางานขน

ขาวสารมานาน อาเดลบอกฮูยันวางานนี้ตองอาศัยไหวพริบ ความคลองแคลว ท่ีสําคัญตองใจกลาขึ้นบน

หลังคารถไฟเวลาที่มีเจาหนาท่ีมา นอกจากตองหนีขึ้นบนหลังคารถไฟแลว บางครั้งยังตองหนีลงไปใตทอง

รถดวย ดังขอความที่วา

“ แตที่นากลัวท่ีสุดก็ตอนหนีเขาใตทองรถไฟ อันนี้เขาไวเรียนรูทีหลัง แตก็ไมแนเหมือนกันนะ ถาตัวเล็กแบบ

นี้ ขางลางสะดวกกวาตองใจกลาหนอย  มันมีที่อยูนิดเดียว มีเหล็กไวใหจับเหมือนกับทํามาสําหรับใหคนเขาไป

อยูยังงั้นแหละ”

“ ตองอยูท่ีนั่นตลอดเวลาเลยหรือ ? ” ฮูยันสงสัย เพราะคิดวาหลังจากซอนถุงกระดาษขาวสารไวแลว ก็ไม

จําเปนตองอยูในนั้นอีก ขึ้นมานั่งในขบวนรถก็ได

“ ถาไมอยากเสียคารถก็ไปอยูในนั้น  อยูขางบนไมแน เดี๋ยวพวก ส.มาตรวจ ก็ตองเสียตังคเพิ่มเปนสองเทา  

กําไรหมดกันเทานั้นเอง คารถนะมันหลายสิบบาทอยู แตถากลัวจะซื้อตั๋วสักสอง- สามสถานีก็ได  แตพอพนระยะ

แลวตองดูใหดี ทางที่ดี ถาไมจําเปนไมควรไปเสียเงิน ”

(ผีเส้ือและดอกไม. 2546 : 170)

งานที่อาเดลทํา ตองโกงคาเดินทาง เพื่อใหไดกําไรในการขนขาวสารครั้งละมากๆ อีกท้ัง

ตองคอยหลบเจาหนาที่ท่ีมาตรวจ บางครั้งตองเส่ียงชีวิตข้ึนไปบนหลังคาหรือหลบใตทองรถไฟ สะทอนให

เห็นการยอมเส่ียงชีวิตเพื่อผลกําไรของผูใชแรงงาน 

 ฮูยันรูวางานขนขาวสารงานผิดกฏหมาย แตฮูยันจําเปนตองตัดสินใจเลือกความอยูรอด

มากกวาความถูกตอง ฮูยันตัดสินใจอยางแนวแนวาจะเปนกองทัพมด เพราะพอของเขาถูกรถไฟทับขา    

จนขาขางหนึ่งพิการไมสามารถทํางานไดอีกตอไป  ฮูยันจึงตองเปนแรงงานหลักและเปนผูรับภาระในเรื่อง

คาใชจายของทุกคน  

ฮูยันกาวขามจากความเปนเด็กมาสูความเปนผูใหญอยางเต็มตัว เขาตองรับผิดชอบใน

การหาเล้ียงชีพเชนเดียวกับเพื่อนๆของเขาอีกหลายคน ท่ีลวนแลวแตตกอยูในสภาวะจํายอมตองละท้ิง

ความฝน ความสนุกสนานในวัยเด็กมาเผชิญหนากับความจริงในเรื่องความอยูรอดของชีวิต เหตุผลท่ีทําให

เด็กๆวัยเดียวกันกับเขาตองมาเปนผูแรงงานในงานผิดกฎหมายก็ไมตางกันนัก ทุกคนใชแรงงานเพราะ
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ความจน และการไมมีวิชาความรู ดังความวา

“ เราคงไมเลิกงานแบบนี้หรอก  ไมมีความรูอะไรนี่ เรียนมานิดเดียวไมรูจะไปทําอะไรท่ีไหนได จะถีบสามลอ

เหมือนพอเรามันก็เหนื่อยเหลือเกิน สูเส่ียงแบบน้ีไมได เห็นผลเร็วกวา ”

ฐานะทางบานของอาเดลก็พอๆกับฮูยัน และรวมท้ังเด็กอื่นๆอีกหลายคนที่ทํางานอยางนี้เหมือนกัน  เกือบ

ทุกคนเกิดมาในครอบครัวที่ยากจน หรือไมเชนนั้นก็เปนเด็กกําพราทั้งพอและแม  เวนเสียแตพวกท่ีทําการคา

ขนาดใหญ อยางที่อาเดลเคยเลาใหฮูยันฟง ท่ีขนกันทีหนึ่งเปนสิบๆกระสอบ พวกน้ันไมเพียงแตจะมีรายไดมา

เพื่อยังชีพพอประทังไปเทานั้น แตหมายถึงโอกาสท่ีจะรํ่ารวยไดดวย 

(ผีเส้ือและดอกไม. 2546 : 203)

อาชีพของคนจนท่ีไมรูความรูในการประกอบอาชีพน้ันหนีไมพนการใชแรงงาน การใช

แรงงานสุจริตทั่วไป ตองออกแรงมากแตไดคาตอบแทนนอย  ในขณะท่ีการใชแรงงานในธุรกิจผิดกฎหมาย 

กลับออกแรงนอยแตไดคาตอบแทนมาก ผลตอบแทนของงานผิดกฎหมาย คือส่ิงดึงดูดใจใหคนยากจน

ยอมเส่ียงชีวิตทํางานอันตรายและผิดกฎหมาย  

เมื่อนาฆาพูดถึงเรื่องเด็กในกองทัพมดท่ีตายเพราะพลัดตกรถไฟ และการท่ีประเทศชาติไม

เจริญเพราะคนคดโกง ทําใหฮูยันฉุกคิดไดวาเงินท่ีไดมาไมคุมคากับการเส่ียง ดังขอความวา

“เพ่ิงวันน้ีเอง รูสึกรอนๆหนาวๆขึ้นมาอยางบอกไมถูก พวกเรากี่คนแลวที่ถูกสะพานตี ตกรถ ที่ตายไปก็มี 

และที่เจ็บพิการก็มี มันไมคุมกันเลยจริงๆ” เขาเนนคําน้ันบอยเหลือเกิน 

(ผีเส้ือและดอกไม. 2546 : 244)

“นั่นแหละประเทศชาติถึงไมเจริญ ก็เพราะคนอยางนี้- - -เพราะมีคนคดโกงเงินหลวง”

(ผีเส้ือและดอกไม. 2546 : 245)

“...แตที่เราเบื่อก็เพราะตองเส่ียงเกินไป- - -มันไมคุมกัน ถาเราจะตองอดตาย กับที่ตองมาตายโหงแบบนี้”

(ผีเส้ือและดอกไม. 2546 : 246)

ฮูยันคิดจะเลิกงานน้ีในวันหน่ึงท่ีเขามีเงินมากพอ แตเขายังหยุดงานนี้ในขณะน้ีไมไดเพราะ

ครอบครัวเขาจําเปนตองใชเงินอีกมาก เขาจึงจําตองยอมเส่ียงชีวิต 
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ฮูยันมักอางความจําเปนที่ตองการทํางานท่ีผิดกฎหมายวาเปนเพราะไมมีทางเลือก        

แตเมื่อฮูยันเห็นนาฆาที่ตายตอหนาตอตาเพราะพลัดตกจากรถไฟ ประกอบกับคําแนะนําของมิมปใหปลูก

ดอกไมขาย โดยยกตัวอยางคนจนที่ไมมีท่ีดินทํากิน แตคนเหลาน้ันก็เลือกที่จะทํางานท่ีไมผิดได  ทําใหฮูยัน

คลอยตามความคิดของมิมป ดังบทสนทนาท่ีวา

“ฉันวาไมแปลกหรอก เธอไมเคยเห็นหรือ คนจีนเขาไมมีที่ดินของตนเองเลย แตเขาก็ไปเชาที่มาปลูกผัก ปลูก

ดอกไมขายจนไดซื้อที่ดินเปนของตนเอง- - -ฉันวาดีดวย ไมตองเที่ยวหลบหนีใครตอใคร ไมตองปนขึ้นไปบนหลังคา 

หรือหลบเขาใตทองรถไฟ ไมตองกลัววาจะมีอันตราย- - -“

“ที่จริงก็ดีเหมือนกัน- - -“ ฮูยันนึกเห็นดวยขึ้นมาทันที ฟงดูแลวชางเปนการแนะนําที่มีเหตุผล

“มีงานมากทเีดียวแหละ” มิมปพูดตอ เธอรูสึกดีใจที่ทําใหฮูยันคลอยตามได “- - -ที่คนเราจะเลือกทําได โดยไม

ตองไปทําในส่ิงที่ผิด”

(ผีเส้ือและดอกไม. 2546 : 256)

มิมปทําใหฮูยันไดคิดวาคนเรามีทางเลือกท่ีจะไมทําในส่ิงท่ีผิด การเชาที่ดินปลูกดอกไม

ขาย เปนทางออกท่ีดีท่ีทําใหมีรายไดในทางสุจริต

ในท่ีสุดฮูยันก็เลิกทํางานผิดกฏหมาย  ฮูยันและครอบครัว คือภาพของผูใชแรงงานท่ีแสดง

ใหเห็นวาแมจะยากจนเพียงใด คนเราก็สามารถเลือกทําในส่ิงท่ีถูกตองดีงามได  ฮูยันเคยเลือกทํางานผิด

กฎหมายเพราะถูกชักจูง ประกอบกับความจําเปนท่ีตองหาเล้ียงครอบครัวบีบบังคับ แตประสบการณทําให

เขาเติบโตทางความคิดและเลิกทํางานผิดกฎหมาย ผูเขียนช้ีใหเห็นวาคาของคนอยูท่ีการยึดมั่นในความ

ถูกตองดีงามและเกียรติยศ การทําในส่ิงท่ีถูกตองนํามาซ่ึงความสุขและอิสระ ดังเชนความรูสึกของฮูยัน

ขณะที่ปลดปลอยตัวเองจากส่ิงผิดและเดินไปในทางที่ดีงามวา “เหมือนผีเส้ือนอยตัวหน่ึง ท่ีกําลังโบยบินไป

หาดอกไมแสนสวย---“(ผีเส้ือและดอกไม. 2546: 263)

เรื่อง บานเรา สะทอนปญหาความยากจนของชาวนาท่ีตางพึ่งดินฟาอากาศในการ

เพาะปลูก เมื่อฝนแลง ผลผลิตทางการเกษตรนอย  ขาวที่ปลูกไดไมพอขาย ทําใหไมมีเงินเพียงพอสําหรับ

ใชจายในครอบครัว ทางออกจึงมีเพียงการไปหางานทําในเมืองเพราะเห็นวาในเมืองมีงานมากมายใหทํา 

จอมและกอยตองยายบานตามพอกับแม ท่ี ตัดสินใจไปทํางานกอสรางในเมืองเม่ือเสร็จหนานา  

เชนเดียวกับครอบครัวอื่นๆในหมูบาน ดังขอความท่ีวา
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จอมเห็นเพ่ือนบานหลายครอบครัว  พอเสร็จหนานาแลวมักพาครอบครัวไปทํางานในตัวเมือง บาง

ครอบครัวไปตางอําเภอ ตางจังหวัด นานๆจึงกลับ บางครอบครัวก็หายไปเลย ไมกลับมาอีก  จอมรูสึกใจหาย

เพราะบางครอบครัวก็มีเพ่ือนของเขาอยูดวย ไมมีโอกาสไดเลนหัวกันอีกเลย เพื่อนบางคนตองยายท่ีเรียน         

ระเหเรรอนไปหลายแหงดวยความจําเปน...

(บานเรา. 2547 : 17)

เพื่อนของจอมก็ตองยายบานตามพอแมเพื่อไปหางานทําเชนกัน บางครอบครัวไปเปน

ลูกจางรานอาหารท่ีตางจังหวัด  บางครอบครัวไปรับจางกรีดยางที่ตางอําเภอ  ดวยเห็นวาการเขาไปเปน

แรงงานในเมือง คงจะดีกวาการอยูเฉยๆ  

พอของจอมบอกวาปน้ีทํานาไดขาวนอย จึงอยากจะเก็บขาวไวกินเอง ไมอยากขาย 

ครอบครัวเราจึงตองออกไปหางานทําเพื่อใหมีเงินมาใชจาย ชาวนายอมทํางานทุกประเภทท่ีพอจะทําใหพอ

มีรายไดเพิ่มเติม  ดังท่ีวา

“...เราไดขาวนอยลูกก็รู ใหไดใชกินไปตลอดปพอก็พอใจแลว แตเงินสําหรับใชจายสิลูก ตองหามันมาจาก

ทางอ่ืน พอเห็นวาในเมืองนะมีงานใหทํามากมายก็ลองไปเส่ียงดูจับงานอะไรไดก็จะทํา...

(บานเรา. 2547 : 18)

พอของจอมตัดสินใจมาหางานทําในเมือง ดวยความหวังวาในเมืองคงจะมีงานมากมาย

รออยู งานในเมืองคือความหวังของชาวชนบท ท่ีคิดวาคงจะสรางรายไดมากกวาท่ีเปนอยู

เนื่องจากเกษตรกรไมมีความรูหรือทักษะฝมือในการประกอบอาชีพ ทําใหพอของจอม

ทํางานเปนคนงานกอสรางตึก พอบอกวาคงตองใชเวลาเปนปกวาจะเสร็จ  นายจางมีบานพักสําหรับ

คนงานกอสราง บานพักท่ีครอบครัวจอมไปอยูทําดวยเศษวัสดุเกาที่เหลือจากการกอสราง ทําใหจอม

ผิดหวังกับสภาพบานที่ชํารุดทรุดโทรมและไมปลอดภัย 

นอกจากสภาพท่ีพักท่ีทรุดโทรมแลว จอม กอย และแม ไดพบเห็นชีวิตของผูคนในบริเวณ

ที่พวกเขาอยู ดังน้ี

ถึงเวลาเลิกงาน คนงานท่ีพักอยูหองแถวกลับที่พักของเขา ผูหญิงหุงขาวทํากับขาว สวนผูชายต้ังวงดื่มสุรา 

บางกลุมก็เลนตะกรอวงสนุกสนาน จอมเดินเลนไปขางๆหองแถว เห็นบางคนลอมวงเลนไพ ที่วงสุรามีเสียงดังข้ึน 

สักครูเมียคนงานบางคนตะโกนเรียกสามีเสียงดัง ตอวาสามีเร่ืองดื่มสุรา บางคนก็ตอวาเร่ืองเลนไพ

(บานเรา. 2547 : 30)
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วิถีชีวิตของคนงาน เปนชีวิตที่หาเชากินค่ํา คนงานยังคงใชจายเงินไปกับการดื่มสุราและ

เลนการพนัน เมื่อหาเงินมาไดก็หมดไป ชีวิตความเปนอยูของคนใชแรงงานดูจะเปนวัฏจักรที่หมุนวนซํ้าๆ  

ยากท่ีจะลืมตาอาปากได

จอม และกอยจึงตองเขาโรงเรียนใหมท่ีใกลกับที่พัก โรงเรียนใหมของจอมและกอยก็มีลูก

ของคนงานท่ีตองยายโรงเรียนตามสถานท่ีทํางานของพอแมเหมือนกัน เด็กท่ีเปนลูกคนงานถูกเด็กใน

โรงเรียนใหมลอเลียนวาเปนเด็กเรรอน  แสดงใหเห็นชีวิตในดานการศึกษาของลูกคนงาน ท่ีตองเรรอนตาม

พอแมไปทํางานในที่ตางๆ ทําใหการเรียนไมตอเนื่อง สงผลเสียตออนาคตดานการศึกษา

เมื่อถึงวันหยุด พอพาแม จอมและกอย ไปเย่ียมลุงขาว คนหมูบานเดียวกันท่ีมา

ทํางานในเมือง ลุงขาวอาศัยอยูในชุมชนแออัด ลุงขาวเรียกหมูบานนี้วาสลัม ลุงขาวกลาววา

“ที่นี่เปนแหลงเส่ือมโทรม คนจากท่ีตาง ๆ กันมารวมกันอยู รอยพอพันแม จนแออัดอยางท่ีเห็น ทิ้งขาวของ 

ลงขาง ๆ บาน จะเผาไฟก็ลําบากน้ําขังอยูตลอด กล่ินเหม็นอับอยูอยางนี้ คนในหมูบานนี้สวนใหญเปนคนจน

ทั้งน้ัน ตางก็มุงมาหางานทําในเมือง...

(บานเรา. 2547 : 39)

ชีวิตของคนชนบทที่ตองขายแรงงานเล้ียงชีพนั้นไมสุขสบาย ทุกชีวิตตองดิ้นรน ท่ีอยูอาศัย

ราคาถูก คือ แหลงเส่ือมโทรมซ่ึงมีปญหาตางๆมากมาย แตก็ตองอดทนอยูอยางไมมีทางเลือก

ชีวิตความเปนอยูของชนใชแรงงาน ไมวาจะอยูในเขตที่พักคนงานกอสรางหรืออยูในแหลง

เส่ือมโทรม ตางก็มีชีวิตความเปนอยูที่ไมแตกตางกัน เพราะแตละคนมีชีวิตความเปนอยูที่ยากลําบาก ตัว

ใครตัวมัน ไมมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดังตัวอยางตอไปน้ี

“...ฉันพักอยูหองแถวคนงาน เขาสรางใหเปนการชั่วคราว” พอตอบ

“ไมแออัดเหมือนที่นี่ซีนะ”

“ก็ไมดีเหมือนกันพี่ขาวเอย มีทั้งเมาเหลาอาละวาด มีการพนัน ลักเล็กขโมยนอย

บางคร้ังก็ทะเลาะกันก็มี เร่ิมมีขาวเร่ืองยาเสพติดบางแลว เพียงแตวาไมแออัด ไมสกปรกเหมือนท่ีนี่นักเทา 

นั้นเอง” แมวา

(บานเรา. 2547 : 40)
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อาชีพใชแรงงานสวนใหญมีรายไดนอย แตละครอบครัวจึงไมมีเงินพอสงลูกเรียนสูงๆ เด็ก

หนุมบางคนไมมีโอกาสไดเรียนหนังสือจึงกลายเปนนักเลง เปนขโมย พูดจาหยาบคาย สรางปญหาและ

ความเดือดรอนแกผูอื่น ดังที่วา

“...คนในหมูบานนี้สวนใหญเปนคนจนทั้งนั้น ตางก็มุงมาหางานทําในเมือง ทํางานรับจางท่ัวไป ทํากอสราง

เปนลูกนองเถาแกตามหางราน หาของเกาตามกองขยะ ถีบรถสามลอรับจางสงคนโดยสาร สงแมคา รายไดก็ไม

คอยพอกิน สงลูกเรียนหนังสือกันดวยความทุลักทุเล เด็กหนุม ๆ ที่ไมเรียนหนังสือบางพวกก็จับกลุมริเปนนักเลง 

ยกพวกตีกัน บางก็ดักจี้ปลนเขาตามปากซอย ใครวางขาวของทิ้งไวเผลอ ๆ ถูกพวกนี้ขโมย จะพูดจากันก็     

หยาบคาย เฮอ...มีทุกอยาง ฉันนะเบื่อท่ีนี่เต็มทีแลว คิดอยากกลับบานอยูเหมือนกัน”

(บานเรา. 2547 : 39)

ความคิดที่วา การทํางานในเมืองจะชวยใหมีรายได ชวยใหมีเงินทุนสําหรับสงใหลูกเรียน

จึงเปนไปไดยากเพราะนอกจากไมมีเงินสงลูกเรียนสูงแลวเด็กบางคนที่เขาเมืองมายังตองทํางานชวยเหลือ

ครอบครัว ดังเชน นอย เพื่อนของจอมตองทํางานเส่ียงอันตรายอยูตามส่ีแยกในเมือง ดังน้ี

“นอยไปไหนครับ” จอมถาม

“ไปขายพวงมาลัยสําหรับแขวนหนารถ เรขายอยูตามส่ีแยก”

“ขายพวงมาลัย” จอมเคยเห็นเด็ก ๆ เดินเรขายพวงมาลัย ตามส่ีแยกไฟแดงแถวในเมือง บางคนเดินตัด

หนารถยนตชูพวงมาลัยเหมือนไมกลัวรถจะเฉ่ียวชน จอมคิดวาตนเองคงไมกลาเพราะรถมากเหลือเกิน ถึงแมวา

ตามส่ีแยกรถจะวิ่งชาๆ หรือหยุดรอสัญญาณไฟ แตรถบางคันก็บังเด็กๆ ทําใหคนขับรถคันหลังมองไมเห็นอาจชน

เอาได...

(บานเรา. 2547 : 37)

ความหวังของชาวชนบทที่คิดวาการเขามาใชแรงงานในเมืองจะทําใหมีชีวิตความเปนอยูท่ี

ดีข้ึน มีเงินพอใหลูกเรียนหนังสือ  แทที่จริงกลับตองพบกับความลําบาก ความเส่ือมโทรมและแออัดของ

ชุมชนที่อยู อีกทั้งตองเผชิญกับปญหายาเสพยติด การลักขโมย  ถึงจะทํางานดวยความอดทนมากเพียงใด

ก็ยังไมสามารถลืมตาอาปากได  อีกท้ังตองทํางานท่ีเส่ียงชีวิต บางครั้งเพื่อความอยูรอดลูกตองออกไปเส่ียง

ชีวิตหาเงินชวยพอแมทํางานที่อันตราย ดังเชนนอย เพื่อนของจอมท่ีตองเรขายพวงมาลัยริมถนน

ครอบครัวของจอมและกอยตัดสินใจกลับบานเกิด เพราะสภาพความเส่ือมโทรมของ

ส่ิงแวดลอม เงินถูกขโมย และแมไดรับอุบัติเหตุตกนั่งราน  เมื่อกลับไปถึงบานเกิดก็พบวาหมูบานของ    



93

พวกเขากําลังอยูในชวงพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลายดานๆ ตามหนังสือคูมือการพัฒนาชนบทของรัฐบาล 

ดังความวา

“เก่ียวกับเร่ืองอาหารการกิน ใหกินอาหารท่ีดี มีประโยชน โดยเฉพาะเด็กๆอยาใหขาดสารอาหาร 

เพราะอยูในวัยกําลังเจริญเติบโต และอยูในวัยเรียน ตองใหสุขภาพดี จะไดศึกษาเลาเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  เกี่ยวกับบานตองสะอาด มีสวม มีน้ําดื่มท่ีสะอาด เด็กๆตองเขาเรียนภาคบังคับอานออกเขียนได 

ตอไปตองมีอาชีพเปนหลักแหลง ไมระเหเรรอน เกี่ยวกับความปลอดภัย ตองไมมีการปลนจี้ ไมฉอโกง ไม

เบียดเบียนกัน  เก่ียวกับการทํามาหากิน ตองปลูกพืชผัก รูจักเลือกพันธุที่ดี รูจักใชยาปราบศัตรูพืช มีการวางแผน

ครอบครัว รวมกันพัฒนา มีความเมตตากรุณาตอกัน ชวยเหลือเผ่ือแผ รูจักใหอภัยกัน ชวยกันทําใหหมูบานสงบ

สุขและตองรวมมือกันประหยัด”

(บานเรา. 2547 : 54-55)

ขอความในหนังสือคูมือพัฒนาชนบท เปนวิธีการและแนวทางปฏิบัติตนของคนในหมูบาน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆดาน ท้ังเรื่องอาหาร การศึกษา การอาชีพ และคุณธรรม เปนจุดเริ่มตนใน

การสรางหมูบานใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน และชาวบานจะไดไมตองเรรอนออกจากบานเกิดไปทํางานใน

ตางเมือง

ชาวบานในเรื่อง บานเรา ตางรวมใจกันพัฒนาหมูบาน และปฏิบัติตัวตามหนังสือคูมือ 

เชน การที่แตละครอบครัวชวยกันทําความสะอาดบานใหสะอาด เด็กนักเรียนไดรับวัคซีนปองกันโรค มีการ

เลือกตั้งกรรมการหมูบานเพื่อเปนแกนนําในการพัฒนาหมูบาน ทุกคนชวยกันพัฒนาวัด บาน โรงเรียน ละ

เวนอบายมุข และที่สําคัญคือ รูจักทําการเกษตรอยางอื่นในชวงเวลาท่ีวางเวนจากการทํานา 

เกษตรอําเภอเปนผูใหความรูแกชาวบานในการปรับปรุงดิน โดยสอนทําปุยหมัก ปลูกพืช

หมุนเวียน ทําใหดินดีและไดขาวมาก ดังท่ีนาของพอจอมที่เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนดังความวา

แตกอน ที่ดินวางเปลาดูแหงแลง พอพอปลูกผักสวนครัวลงไปทําใหดูสดชื่น ใสปุยคอกลงไปก็ทําใหดินดีข้ึน 

สวนในนาพอกําลังจะปลูกพืชหมุนเวียน ปตอไปคงไดขาวมาก 

(บานเรา. 2547 : 64)

เกษตรอําเภอสอนใหรู จักใชท่ีดินวางเปลาใหเกิดประโยชน การที่ชาวบานมีความรู

เกี่ยวกับการใชดิน และการบํารุงดิน ทําใหชาวบานมีความหวังวาจะไดผลผลิตในการเกษตรมากขึ้น 
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นอกจากน้ันเกษตรอําเภอยังแจกเมล็ดพันธุ และมีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร ทําใหคนในหมูบาน

มีรายไดเสริมจากการทํานาและไมตองเรรอนเปนแรงงานในตางแดน ดังที่วา

ตอนนี้เม่ือทุกคนรวมมือกัน เราก็ตองรวมมือกับเพ่ือนบานดวย เม่ือปลูกผักสวนครัวขายได ก็ไมจําเปนตอง

ไปหางานทําท่ีอื่นอีก จริงไหมลูก” แมใหเหตุผล 

(บานเรา. 2547 : 65)

เมื่อชาวบานปฏิบัติตัวตามคูมือพัฒนาชนบทของรัฐบาล อีกท้ังไดรับความรูจากเกษตร

อําเภอในดานการพัฒนาท่ีดิน ไดผลผลิตขาวมาก ปลูกผักขายมีรายไดเสริม รูคุณคาภูมิปญญาทองถิ่น   

ทําใหชาวบานไมเดือดรอน และมีความสุข ภาพความสุขสะทอนผานความรูสึกของจอมวา

จอมรูสึกวาหมูบานของเขามีชีวิตชีวา ตางคนตางไดขาวไวกินเต็มยุง มีปลาในคลองไวจับกินไดเสมอ ปลูก

ผักขายเปนรายไดเสริมใหครอบครัวพออยูพอกิน ไมเดือดรอน สําคัญท่ีสุด ไมตองดิ้นรนไปหางานทําที่อ่ืนหลังฤดู

เก็บเกี่ยว 

(บานเรา. 2547 : 168)

ภาพของชาวชนบทในตอบจบของเรื่องบานเรา คือภาพของชุมชนท่ีเปนสุขเพราะชาว

ชนบทที่อพยพเขาเมืองหวนกลับมายังแผนดินเกิด ในอดีตที่ชาวชนบทมุงหนาไปเปนแรงงานในเมืองหลวง 

เพราะไมรูวิธีการใชทรัพยากรท่ีดินใหเกิดประโยชนสูงสุด อีกท้ังยังไมรูแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในดานตางๆ ผูเขียนช้ีใหเห็นวาหากรัฐบาลเขามาใหความรูและสงเสริมชาวชนบทในดานการเกษตรและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ก็จะชวยแกปญหาการละท้ิงบานเกิดเขาไปเปนแรงงานในเมืองหลวง  ในสวนของ

ชาวบาน หากปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่วางนโยบายอยางจริงจัง และตระหนักรูคุณคาใน     

ภูมิปญญาของบรรพบุรุษ ตลอดจนไมประพฤติตัวฟุงเฟอหรือของเก่ียวกับอบายมุข ชาวชนบทก็มีชีวิต       

ที่ดีได โดยไมตองไปเสาะแสวงหาเงินทองในเมืองใหญ เพราะความสุขที่แทจริงสามารถหาไดจากชนบท

บานเกิด

3. คนชายขอบในบริบทสังคมและวัฒนธรรม
ชายขอบทางสังคม คือ บุคคลที่มีวิถีชีวิต อุดมการณ แบบแผนพฤติกรรมที่แตกตางหรือยัง

ไมเปนที่ยอมรับของคนสวนใหญในสังคม  ในทางวัฒนธรรม คนชายขอบเปนคนกลุมนอยในสังคมที่มี
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วัฒนธรรมประจํากลุมหรือวัฒนธรรมยอยท่ียังไมไดรับการยอมรับหรือไดรับการเลือกปฏิบัติจากผูคนใน

กระแสวัฒนธรรมหลัก (สุริยา สมุทรคุปต และพัฒนา กิติอาษา. 2542 : 21)

ตัวอยางของคนชายขอบในดานสังคมและวัฒนธรรมไดแก ผูท่ีนับถือศาสนาตางจากคน

สวนใหญ  เด็กกําพรา  เด็กพิการ ภาพลักษณของคนเหลาน้ีในสังคมไทยมักเปนไปในทางลบ เชน ผูท่ี    

นับถือศาสนาอิสลามคือผูท่ีมีความคิดแบงแยกดินแดน เด็กกําพราตองเปนเด็กที่ขาดความอบอุนและมี

แนวโนมท่ีจะเปนปญหาของสังคม เด็กพิการคือ ผูไรความสามารถและเปนภาระของสังคม ภาพลักษณ

แบบเหมารวมเชนน้ีทําใหบุคคลหรือกลุมคนท่ีมีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมตางจากคนสวนใหญใน

สังคมถูกกีดกันใหเปนคนชายขอบ ไดรับความความกดดันจากอคติท้ังในระดับชุมชน สังคม และระดับรัฐ

ชาติ ลักษณะการเปนคนชายขอบในบริบทสังคมและวัฒนธรรม ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชน 3 ประเภท

คือ เด็กกําพรา เด็กพิการ และคนไทยมุสลิม 

3.1 เด็กกําพรา

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย ไดใหความหมายของครอบครัววาคือ กลุมบุคคลที่ผูกพันและใชชีวิตรวมกัน ทําหนาท่ีเปน

สถาบันหลักและเปนฐานรากสําคัญย่ิงตอการดํารงชีวิต ครอบครัวมีหลากหลายรูปแบบและหลายลักษณะ

นอกเหนือจากครอบครัวที่ครบถวนทั้งบิดามารดาและบุตร 

การมีครอบครัวท่ีมีคุณภาพถือเปนความมั่นคงของชาติ เพราะคุณภาพของประชากรมี

จุดเริ่มตนที่สถาบันครอบครัว นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2547-2556

ไดกําหนดและมุงเปาหมายในการสรางครอบครัวที่มีคุณภาพ กลาวคือ ครอบครัวท่ีมีเจตคติท่ีดีในการ

ดําเนินชีวิตครอบครัว  มีการเตรียมความพรอมกอนแตงงานและมีการวางแผนการดําเนินชีวิตครอบครัว            

คนในครอบครัวมีการส่ือสารและมีเวลาใหกัน  อบรมเล้ียงดูบุตรหลานใหรอบดานและเหมาะสมตามวัย  

สวนครอบครัวที่มีปญหาความยากจน การหยาราง การทอดท้ิงเด็ก คือครอบครัวที่รัฐตองมีนโยบายและ

วิธีการจัดการแกไข   

ครอบครัวท่ีขาดความพรอมตามอุดมการณและนโยบายของรัฐ เชน ชายหญิงบางคูมีลูก

เมื่อไมพรอม และไดทอดท้ิงลูกใหกลายเปนเด็กกําพรา  เด็กเหลานี้บางคนอยูท่ีสถานรับเล้ียงเด็กกําพรา  

บางคนเรรอนขอทาน  ติดยาเสพยติด หรืออาจกอปญหาอาชญากรรม  ครอบครัวท่ีทอดท้ิงลูกใหเปนเด็ก

กําพราถูกมองเปนปญหาของสังคม  เด็กกําพราที่ขาดท้ังพอและแม หรือขาดพอหรือแม สังคมมองวาเด็ก

เหลานี้ขาดการอบรมเล้ียงดูอยางมีคุณภาพ  ขาดความรักและความอบอุน จึงมีแนวโนมวาจะสรางปญหา



96

ใหสังคมในอนาคต  เด็กกําพราจึงถูกจัดใหอยูตําแหนงชายขอบในระดับสังคมครอบครัวและระดับสังคม

ประเทศ

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ไดกลาวถึง “เด็กกําพรา” วาหมายถึง เด็กท่ีบิดา

หรือมารดาเสียชีวิต หรือเด็กที่ไมปรากฏบิดามารดา หรือไมสามารถสืบหาบิดามารดาได เด็กกําพราใน

วรรณกรรมเยาวชนมีสาเหตุมาจากถูกบิดามารดาทอดท้ิงเนื่องจากความไมพรอมในการมีบุตร  บางกรณี

ไมปรากฏแนชัดวาบิดามารดาเสียชีวิตหรือไม เนื่องจากผูเขียนไมไดมุงกลาวถึงบิดาหรือมารดา แตเนนการ

นําเสนอชีวิตของการเปนเด็กกําพรามากกวา ภาพของเด็กกําพราปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง        

ไอคอม และ เด็กชายจากดาวอื่น

เรื่อง ไอคอม เปนเรื่องของเด็กพิการหลังคอม ซ่ึงกําพราเพราะถูกพอแมทอดทิ้ง แมของ

คอมคือ แสงหลา ตั้งครรภหลังจากหนีตามลิเกที่มาแสดงในงานวัดแลวถูกทอดท้ิงจนตองซมซานกลับมาท่ี

บาน ตาตุนบอกใหแสงหลาทําแทงเพื่อแตงงานใหม แสงหลาทําแทงไมสําเร็จ เม่ือคลอดลูกออกมาพิการ

หลังคอม แสงหลาก็หนีหายไป ตาตุนเกลียดชังหลานชายหลังคอมมาก มีเพียงยายลาที่รักและดูแลคอม 

คอยปกปองคอมจากการถูกตาทุบตีทํารายเสมอ

การถือกําเนิดของคอมเปนประจักษพยานประจานพฤติกรรมท่ีผิดศีลธรรมของแสงหลา

กับพระเอกลิเก ความเกลียดชังในตัวพระเอกลิเกท่ีหลอกลวงเธอแลวไมรับผิดชอบ ตลอดจนความอับอายท่ี

ทําใหเธอตองซมซานกลับมาบาน ทําใหแสงหลาเกลียดลูกในทอง ดังขอความท่ีวา

แสงหลาลูบทองเล่ือนลอย ลูกหนอ...ไอลูกผีจับยัด กูเกลียดมึง เกลียดพอมึง ไอคนใจหมา...

(ไอคอม. 2544 : 36)

คอมเกิดจากการกระทําผิดจารีตของพอแม นอกจากนั้นแมของคอมยังไรศีลธรรม       

โยนบาปใหลูกดวยการทําแทงเพื่อหนีอาย ผู ท่ีแนะนําใหไปทําแทงนั้นก็คือตาตุนท่ีเปนตาของคอม           

พอแมและตาของคอมไมมีความเมตตาและรักเลือดเน้ือเช้ือไขของตนเอง ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความ        

เส่ือมทรามดานศีลธรรมท่ีเปนผลมาจากความเห็นแกตัวและไมรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง 

ตาตุนเปนตัวละครท่ีแสดงใหเห็นภาพของคนชายขอบท่ีตกอยูในอํานาจของระบบทุนนิยม 

ตาตุนหวังที่จะยกระดับความเปนอยูของครอบครัวใหมีฐานะดีขึ้นดวยการยกลูกสาวใหกับคนที่มีฐานะดี 

แมลูกสาวจะมีพฤติกรรมเส่ือมเสีย ตาตุนก็ไมละอาย แนะนําใหลูกสาวไปทําแทงเพื่อแตงงานกับลูกคนมี
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ฐานะ แตเม่ือการทําแทงไมสําเร็จ ตาตุนก็ผิดหวังเสียใจเปนเทาทวี ความเกลียดชังถูกส่ือผานความคิดของ

ตาตุนที่มีตอคอมวา 

มันคือผีราย... คือตัวมารที่จงใจมาเกิดทําลายความหวังแก  พอเฒาปกใจเชื่อม่ัน  ถามันไมเกิด ถายานาง

ตาไหลหักคอมันลง  แกคงไดบุญทามาเปนเขยแลว  มาเชิดหนาชูตาแกใหสูงเดนยิ่งข้ึน

แตมันเสือกเกิด  เกิดมาเพ่ือประจานแก  เพ่ือเปนเส้ียนหนามตําตาตําใจแก

ไอคอมหัวเราะ ตาตุนหม่ันไส  ไอคอมรองไหตาตุนเกลียดขี้หนา  เกลียดทั้งตัวมัน  เกลียดทั้งแมมัน และยาย

มันนั่นแหละ

(ไอคอม. 2544 : 62)

คอมคือ ผูไดรับผลกระทบจากการกระทําของพอแมและตา ตาตุนเกลียดคอมเพราะคอม

ทําใหแกหมดโอกาสจะไดลูกเขยรวย การท่ีตาตุนมีความหวังที่จะเล่ือนฐานะทางสังคมจากการแตงงาน

ของลูกสาวกับคนมีเงิน สะทอนใหเห็นถึงคานิยมยกยองคนดวยเงินทองและระบบทุนนิยมท่ีเขามามี

บทบาทในชีวิตของชาวชนบท  

นอกจากตาตุนท่ีเปนภาพของคนชายขอบที่ตกอยูในอํานาจของระบบทุนนิยมแลว      

แสงหลาก็แสดงใหเห็นภาพของคนชายขอบที่ตกอยูในอํานาจของทุนนิยมเชนกัน แสงหลาเปนคนสวย      

มีชายหนุมบานเดียวกันหลายคนหมายปองแตเธอก็ไมสนใจเพราะไมอยากมีอนาคตทําไรทํานา แมแตบุญ

ทาที่เปนลูกคนรวยเธอก็ไมนึกชอบเพราะบุญทาก็ยังเปนชาวบานเหมือนกัน เธอมุงหวังท่ีจะไปใหพนจาก

บานเกิดที่เธอมองวาหากมีคูเปนคนบานเดียวกันก็ตองลําบากและตองอยูกับความทุรกันดารไปตลอดชีวิต 

เธอจึงหวังที่จะไดแตงงานกับคนเมือง เมื่อไดพบพระเอกลิเกที่ท้ังหลอและดูมีอนาคตดี สามารถตอบสนอง

ความใฝฝนของเธอ เธอจึงยอมมอบกายใหแกเขาและหนีตามเขาไป การกระทําของแสงหลาแสดงใหเห็น

ถึงความพายแพของอัตลักษณและวิถีจารีตชาวชนบทในภาคเหนือตอระบบทุนนิยมและคานิยมสมัยใหม

ของคนในเมือง ซ่ึงคานิยมและแนวคิดเชนนี้มีผลทําใหเกิดเด็กกําพราที่พอแมทอดทิ้ง

 เม่ือแสงหลาคลอดคอมแลวเธอก็ท้ิงคอมไปทันที เพราะความอับอายและไมอาจทนอยูใน

สภาพของคนบาปที่สังคมประณามได  แสงหลาปลอยใหพอแมเล้ียงลูกในสภาพครอบครัวที่เต็มไปดวย

ความรุนแรง ตาตุนติดสุราและการพนัน  อีกทั้งมักระบายความผิดหวังและความเกลียดชังคอมดวยการใช

คอมทํางานที่หนักเกินวัย ดาทอดวยถอยคําหยาบคาย และทํารายรางกายอยางทารุณ เชน
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วางจากเกี่ยวหญาก็ตักน้ํา บ่ันฟน เช็ดบาน กวาดขี้ควาย กวาดลาน แลวลางถวย ใครๆท้ังหมูบานตาง

สมเพชเวทนามัน ไอคอมตัวเล็กๆแตทํางานหนักเกินตัว

“ไอคอม” แตละคําที่ตาเรียก ไอคอมเหมือนขี้หดตดหาย ตาเตะ ตาตีมัน บางทีตาก็ตบฉาดจนหูอู ไอคอม

กลัวตา กลัวมาตั้งแตเร่ิมรูความแลว

(ไอคอม. 2544 : 57)

และตอนหนึ่งท่ีตาใชคอมไปซ้ือเหลา แลวคอมกลับมาชาทําใหตาหาเรื่องทํารายคอม

พอเฒาตาขุนขวาง ห้ิวผมมันลุกขึ้น ไอคอมตาเหลือกลานวิงวอนขอรอง แตพอเฒาไมรับรู แกเค่ียวเข็ญ

ใหมันรับแตมันปากแข็ง พอเฒาสุดจะระงับโทสะได จึงเหวี่ยงตีนกระทบสีขางมัน ไอคอมถลาออกไปเหมือนนกปก

หัก แลวเลยหมอบกระแตอยูตรงนั้น

(ไอคอม. 2544 : 77)

เมื่อคอมถูกเด็กคนอื่นรังแก คอมจึงฮึดสู ทําใหเด็กท่ีมารังแกคอมบาดเจ็บ แมของเด็ก

เหลานั้นมาฟองตา ตาจึงทําโทษคอมอยางรุนแรง ดังขอความวา

พอเฒาไมฟงคําใดๆทั้งส้ิน ควาอะไรไดก็ไมรูที่ขางตัวฟาดหัวมันโครม ไอคอมลมลงดิ้นดะๆเหมือนปลาดุก

ถูกทุบ 

(ไอคอม. 2544 : 98)

ผลจากการทํารายคอมอยางรุนแรง ทําใหเกิดโศกนาฏกรรมอันนาเศราแกยายลาที่รีบมา

หามตาตุนจนตกบันไดและเสียชีวิตในเวลาตอมา กลาวไดวา คอมเปนเด็กกําพราท่ีเติบโตมาในสภาพ

ครอบครัวท่ีเต็มไปดวยความรุนแรง ท้ังพอท่ีไมรับผิดชอบและขับไลแม แมที่ทอดทิ้งลูกอยางไมใยดี ตาท่ีดื่ม

สุรา เลนการพนัน  และมักดาทอ ทํารายรางกายคอมเสมอ คอมคือเด็กกําพราท่ีเกิดมาทามกลางความ

เกลียดชัง และเปนท่ีระบายอารมณที่เกิดจากความผิดหวัง ซ่ึงนับวาเปนการทารุณกรรมเด็กทั้งทางรางกาย

และจิตใจ

ยายเทานั้นที่สงสารคอม ยายทําหนาที่แทนแม คอยเล้ียงดู และเปนที่พึ่งทางใจของคอม 

คอยปลอบใจและปกปองเม่ือตาทํารายและดาคอม ยายสงสารที่คอมเปนกําพรา คอมมักจะถามยายถึง

เรื่องพอกับแมเสมอ 
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“ยายจา แมคอมไปไหน”

แมเฒาเมินหนาแลวแอบปายนํ้าตาทิ้ง ลูกเอย หลานเอย  ยายบอกไมได ยายจะบอกไดอยางไรวาแมมึงใจ

ดํา มันทิ้งมึงไปต้ังแตแบเบาะแลว

“ยายจา  เขาวาคอมเปนลูกหมาหลง  เปนลูกไมมีพอ  พอคอมไปไหน”

“พอมึงอยูบนพูน”ยายชี้มือขึ้นบนฟา “พอมึงตายแลวอยูบนสวรรค”

“สวรรคมีความสุขไหมยาย”

“มีสิ  พอมึงแมมึงมีความสุขแลว คอมตองเปนคนดีนะ  พอแมบนโนนเขาจะไดสบายใจ”

“คอมอยากเห็นหนาแม”

“นั่นไง” ยายชี้ท่ีกรอบรูปเกาๆขางฝา “แมคอมหนาตาอยางนั้น”

“แลวพอละ”

“บมี  บมี”

(ไอคอม. 2544 : 52-53)

คอมมักจะถามถึงท่ีมาของตนเองบอยๆ แตยายก็เล่ียงไมเลาความจริงเกี่ยวกับการตั้งใจ

ทอดท้ิงและการกําเนิดที่ผิดจารีตประเพณีของคอม ยายทําหนาที่แทนแมทุกอยาง ยายจึงเปนทุกอยางใน

ชีวิตของคอม 

คอมไมมีโอกาสไดเรียนหนังสือเพราะไมมีหลักฐานท่ีใชแสดงตัวตนตามกฎหมาย ครูถาม

ยายวาเหตุใดจึงไมใหคอมไปโรงเรียน ยายตอบวา

“มันคนเถื่อนนะครู”

“คนเถื่อน”

“มันไมมีชื่อในทะเบียนบาน  มันไมมีพอ แมมันหนีไปนานแลว ครูใหญวาเขาโรงเรียนไมได”

(ไอคอม. 2544 : 84-85)

การที่คอมไมมีหลักฐานยืนยันวาใครเปนพอแม ไมไดแจงเกิด จึงไมมีตัวตนตามกฎหมาย  

ทําใหคอมไมมีโอกาสไดเขาเรียนในโรงเรียนเหมือนเด็กคนอื่น การไมมีตัวตนของคอมทําใหคอมไมไดรับ

สิทธิขั้นพื้นฐานท่ีเด็กควรไดรับ แสดงใหเห็นถึงสวนหน่ึงของการเปนคนชายขอบที่เกิดจากการเปนเด็กที่ถูก

ทอดท้ิงตั้งแตแรก

 ยายลาหวังวาวันหนึ่งแสงหลาจะกลับบาน  ชาวบานหลายคนบอกวาเห็นเธอตามท่ีตางๆ 

คือ
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...บางคนบอกวามันเปนกะหร่ีที่หาดใหญ  บางคนบอกวามันเปนหมอนวดอยูกรุงเทพฯ แตไอยงลูกหนานสุข

บานสันปูเลยวา มันไดผัวนายรอยที่เชียงใหม มันอยูที่ใดกันแน

(ไอคอม. 2544: 92)

การเปนโสเภณีคืออาชีพที่คนในหมูบานพูดถึง และยัดเยียดใหแมของคอม ซ่ึงเปนการ

เช่ือมโยงจากเหตุการณที่แมคอมเคยประพฤติตนผิดบาป ซ่ึงคนบาปจึงไมนามีอนาคตท่ีดีไปกวาการเปน

โสเภณี  แตบางคนก็ยังเห็นวา เปนไปไดวาแสงหลาจะไดดีจนไมหวนกลับมาบานเดิม แตไมวาจะ

สันนิษฐานอยางไร แสงหลาคือภาพของคนชายขอบท่ีหลุดพนจากการเปนคนชายขอบในเชิงภูมิศาสตรไป

แลว

ส่ิงท่ียายบอกเก่ียวกับเรื่องพอแมกับส่ิงท่ีคนในหมูบานพูดสรางความสับสนใหคอม แตส่ิง

ที่คอมม่ันใจคือ พอแมไมไดรักคอมเหมือนท่ียายรักคอม เมื่อยายตายไป คอมจึงวาเหวและมีพฤติกรรม

ซึมเศรา  ครูสุพรวิเคราะหถึงสาเหตุท่ีทําใหคอมพิการ กําพรา มีลักษณะเปนคนจิตใจเล่ือนลอยวามีสาเหตุ

มาจากพอแมและตา ดังความวา

“ถาชีวิตเราเร่ิมตนเหมือนผาขาว...” ครูสุพรพูดอีก

“แรกเร่ิมคือความดีงามบริสุทธิ์  วันเวลาอาจทําใหผาขาวเปอนได  แตน่ันหมายถึงวันเวลาท่ียืดยาวยิ่ง เด็ก

คอมเลา อะไรทําใหแกเศราหมองกอนถึงวัยอันควรเลา”

“ตาแกหรือพี”่ ลดาคลายไหมแดงท่ีพันรอบนิ้วออก สุพรพยักหนารับเนือยๆ

“ตาดวย  แมดวย  พอดวย...ท้ังสามคน ! ”

แลวเธอก็เร่ิมเลาถึงความเปนมาของไอคอมอยางละเอียด ชัยดีดบุหรี่กระเด็นหวือแลวเขามาฟงดวย

“ถาพอเด็กมีความรับผิดชอบ ถาแมเด็กไมใจแตกฟุงเฟอ ถาตาเด็กมีความรูจักอิ่มพอในฐานะ บางทีไอคอม

อาจไมคอม ไมเปนที่นาหดหูใจอยางนี้...”

(ไอคอม. 2544 : 149)

ผูที่ทําใหวัยบริสุทธ์ิของคอมตองมืดมนคือ พอ แม และตา ที่ไมใหความรัก ทอดท้ิง รังเกียจ 

ไมรับผิดชอบชีวิตเด็กท่ีเกิดมา ทําใหคอมตองกําพรา อีกท้ังแมและตายังเปนผูทําใหคอมพิการดวยผลของ

การทําแทง ตัดโอกาสท่ีจะเติบโตเปนผูใหญท่ีปกติสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ 

ครูชัยรวมออกความคิดเห็นในเรื่องคอม ซ่ึงแสดงใหเห็นทัศนะของผูเขียนตอปญหาการ

ทอดท้ิงเด็ก คานิยมผิดๆของคนในสังคมท่ีทําใหเกิดเด็กอยางคอม ดังความวา
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“ที่ผมวาเพราะคานิยมผิดๆซึ่งมีอิทธิพลตอคนท้ังสามคนคือ คนแรกพระเอกลิเกเห็นผูหญิงเปนเคร่ืองเลน 

เพราะสังคมเรานิยมยกยองกันอยางนั้นไมใชเหรอครับ คงไมตองใหผมยกเอาพระลอหรือขุนแผนหรือพระอภัย

มาอางอิงก็ไดกระมัง  คนที่สองแสงหลาคนงานที่ปลีกตัวหนีไปสูความฟุงเฟอหรูหราตามที่สังคมโฆษณากันวาดี

มีรสนิยมสูง...คนท่ีสามตาตุนตามที่พ่ีเลามา ฐานะแกก็จัดอยูในขั้นไมเดือดรอน ทําไมแกไดคืบอยากเอาศอก   

ไดศอกอยากเอาวา เพราะสังคมน่ันแหละที่ตีคาคนรวยไวสูงใชไหม  สังคมเปนอยางนี้แหละ จึงมีผลผลิตสวนเกิน

อยางไอคอมกลนเกล่ือนแผนดินใหเปนที่หดหูใจ”

(ไอคอม. 2544 : 149)

คําพูดของครูชัย สะทอนใหเห็นเจตนาของผูเขียนที่สรางใหคอมเปนตัวละครท่ีเปนคนชาย

ขอบในมิติท่ีซับซอน ทั้งทางสถานะความเปนอยูในพื้นที่ชนบทหางไกล เปนคนพิการ และเปนเด็กกําพรา 

คอมคือเหยื่อที่ตองรับเคราะหกรรมจากการกระทําของพอท่ีเห็นผูหญิงเปนเพียงของเลน แมท่ีไมทําหนาท่ี

แม และตาที่เห็นแกตัว วรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้จึงสะทอนภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมชนบททาง

ภาคเหนือท่ีถูกรุกรานโดยคานิยมของสังคมเมืองและสังคมทุนนิยม ท้ังการยกยองคนมีเงิน ความไมรูจักอิ่ม

พอในฐานะ ความฟุงเฟอ การไมภูมิใจในวิถีดั้งเดิมของบรรพบุรุษและการประพฤติผิดจารีตศีลธรรม 

คนชายขอบท่ีเปนเด็กกําพราอยางคอม จึงเปนภาพของเด็กท่ีมีปญหาทั้งทางรางกายและ

จิตใจ เน่ืองจากเปนผูรับเคราะหกรรมจากการกระทําของพอแมและคนในครอบครัว 

เด็กชายจากดาวอื่น เปนเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนในสถานรับเล้ียงเด็กกําพรา สถานรับเล้ียงเด็ก

แหงน้ีมีหมอเพ็ญเปนผูดูแล เด็กๆทุกคนเรียกหมอเพ็ญวาแม เด็กท่ียังเล็กๆเขาใจวาหมอเพ็ญคือแมท่ี

แทจริงของตนเอง  มีเพียงเด็กกําพราท่ีโตแลวอยางแกวตาท่ีหมอเพ็ญสงเสียจนเรียนจบพยาบาลเทาน้ันท่ีรู

วาหมอเพ็ญไมใชแมท่ีแทจริง  แมหมอเพ็ญจะไมใชแมท่ีแทจริงของเด็กๆ แตก็มอบความรักความอบอุนแก

เด็กทุกคนอยางเทาเทียมกัน หมอเพ็ญใหท้ังความเมตตา อบรมส่ังสอนเด็กทุกคนใหรูจักคิดดีทําดี

ตัวละครเด็กในเรื่องท่ีสําคัญคือ ปาน เด็กพิการซํ้าซอน คือ พูดติดอางและมีนิ้วงอกเกินมา

หน่ึงน้ิว ปานเติบโตมาในครอบครัวใหญท่ีมีพี่นองปนเด็กกําพราเหมือนกันมากมาย ดังความวา

ปานเปนลูกคนที่ 25 ของแม มีพ่ี 24 คน และมีนอง 24 คน - - - ปานเคยลองนับดูหลายคร้ังแลววา พี่และ

นองอยางละ 2 โหลนั้นจะมีผูหญิงกี่คน และผูชายกี่คน แตก็ไมเคยนับไดสําเร็จสักคร้ัง

(เด็กชายจากดาวอ่ืน. 2544 : 15)
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จํานวนของเด็กกําพราที่ถูกทอดทิ้ง แสดงใหเห็นสภาพสังคมที่มีเด็กเกิดมาในขณะท่ีพอแม

ไมพรอมเปนจํานวนมาก

เนื้อเรื่องกลาวถึงสาเหตุท่ีเด็กถูกทอดทิ้งไวในสถานสงเคราะหวามีหลายกรณี เชนการท่ี

พอแมไมพรอมและไมอยากรับผิดชอบเล้ียงดูลูกตนเอง เด็กบางคนพิการพอแมจึงไมอยากเล้ียงและทอดท้ิง

ไป เด็กบางคนพอแมนํามาฝากเล้ียงแลวไมกลับมารับ สถานรับเล้ียงเด็กกําพราจึงเปนที่รวมของเด็กที่เกิด

มาเพราะการต้ังครรภนอกสมรส หรือพอแมไมตองการเปนสวนมาก  

หญิงสาวตั้งทองบางคนเขามาพักในสถานรับเล้ียงเด็กเพื่อคลอดลูก เม่ือคลอดลูกแลวแม

บางคนยังลังเลวาจะยกลูกใหสถานเล้ียงเด็กกําพราหรือไม ดังตอนหน่ึงที่แกวตาถามแมท่ีคลอดลูกแลววา 

“ตกลงจะเอากลับไหมคะ” เสียงพ่ีแกวตาถาม

“หนูยังตัดสินใจไมได- - - ตอนแรกก็เกลียดนะคะ แตพอคลอดออกมาแลว พอแกดูดนมรูสึกผูกพันขึ้นมา

ทันที- - -”

ถาเล้ียงเองไดก็จะดี- - - เด็กๆตองการแมคะ อยูท่ีนี่ถึงจะมีคนคอยดูแลตลอดเวลา แตไมเหมือนแมของเขา

เอง ความผูกพันระหวางแมกับลูกนี่เปนเร่ืองแปลกมาก คุณคงเห็นแลวใชไหมคะ  เด็กๆที่นี่ถึงแมจะดูสนุกสนาน 

มีเพื่อนเลนมากมาย แตแววตามีความทุกข  ความรูสึกในใจเต็มไปดวยคําถาม”

“คุณแกวตาเคยรูสึกอยางนั้นหรือคะ”

“รูสึกตลอดเวลาคะ- - -ต้ังแตรูวาแมไมใชแมจริงๆก็เร่ิมมีความทุกข พอโตขึ้นหนอยก็พยายามสืบหาวาพอ

แมอยูไหน”

“แลวสืบไดไหมคะ”

“ไมทราบ- - - แมอธิบายใหฟงเม่ือโตแลว  บางคร้ังเราตองยอมรับความจริง ถึงแมจะรูสึกเจ็บปวด และ

ตําหนิแมแทของตัวเองที่มาคลอดลูกทิ้งไวใหคนอื่นเล้ียง เพราะบางคนนั้นถาไปอยูกับแมจริงๆก็ตองลําบากกวา

อยูท่ีนี่มาก...

(เด็กชายจากดาวอ่ืน. 2544 :122-123)

ส่ิงท่ีแกวตาพูดสะทอนความรูสึกของเด็กกําพราท่ีโหยหาความรักความอบอุนจากพอแมท่ี

แทจริง การรับรูความจริงวาพอแมทอดทิ้งสรางความเจ็บปวดใหเด็ก และเด็กมักจะโกรธแมแทๆของตน 

แกวตาพยายามเขาใจวาความยากจนและความไมพรอมเปนเหตุผลสําคัญในการทอดทิ้งลูก ทางออกของ

พอแมท่ีไมสามารถเล้ียงลูกไดคือการฝากลูกใหสถานสงเคราะหเล้ียง ซ่ึงนับวาดีกวานําลูกไปท้ิงไวตามท่ี

ตางๆ
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หมอเพ็ญตองคอยหาผูใจบุญอุปการะเล้ียงดูเด็กกําพราเหลาน้ี เน่ืองจากเด็กในสถานรับ

เล้ียงน้ันมีจํานวนมาก และหมอเพ็ญก็ไมอาจรับภาระท้ังหมดไวได การเลือกรับเด็กนั้น คนสวนมาก

พิจารณาจากรูปลักษณภายนอก เชน ความนารักนาเอ็นดู หรือความชางพูดชางคุย  เด็กพิการจึงยังคง

ตองเปนภาระใหสถานรับเล้ียงเด็กตอไป  คนบางคนท่ียอมรับเด็กกําพราท่ีพิการไปเล้ียงก็เพื่อผลประโยชน

แอบแฝง เชน 

พลอย เด็กขากุดทั้งสองขาง เคยมีคนขอไปเล้ียง แตไมใชพอแมจริงๆของเขา ลุงชมพูดถึงคนที่มาขอ

พลอยจากแมวา "ไอบา! จะเอาไปเลนละครเร..."

แมก็คงรูเร่ืองจึงไมยอมใหไป

(เด็กชายจากดาวอ่ืน. 2544 :187)

สถานรับเล้ียงเด็กยังเปนที่สําหรับสรางบุญกุศล คนบางคนที่มาทําบุญในสถานรับเล้ียง

เด็กกําพราเพียงหวังผลในเรื่องช่ือเสียงเกียรติยศ และสรางภาพในวงสังคม ดังเชนคุณพริ้มแตงตัวสวยใส

เพชรพลอยหรูหราเต็มตัวทุกครั้งท่ีมาเยี่ยมเด็กๆ และมักมาพรอมกับคนถายรูป ดังขอความท่ีปานพูดวา

คุณพร้ิมเพราเปนคนใจดีและมีชื่อเสียง ท่ีปานรูวามีชื่อเสียงก็เพราะคุณพร้ิมเพราบอกใครตอใครวา คนมี

ชื่อเสียงเทานั้นจึงจะมีโอกาสไดลงรูปในหนังสือพิมพบอยๆ บางคร้ังเปนรูปที่ถายรวมกับพี่ๆนองๆของปาน ทุก

รูปมักจะมีแมอยูดวย และถาเปนรูปท่ีมีแม ก็แสดงวาวันที่ถายรูปนั้นคุณพร้ิมเพรามีของมาแจกใหเด็กๆดวย - -

การแจกของจะดําเนินไปเร่ือยๆชาๆ ขณะที่ชางภาพคอยถายรูป และทายที่สุดทุกคนมารวมกันเพื่อถายรูปหมู

อีกคร้ัง....รูปถายของคุณพร้ิมเพราแลเห็นดานหนาชัดเสมอ คุณพร้ิมเพราเปนคนหนาตายิ้มแยมและให

ชางภาพถายโดยไมตองมีใครบอก

(เด็กชายจากดาวอ่ืน. 2544 : 40-41)

หลังจากที่คุณพริ้มเพราเอานิตยสารท่ีไดลงรูปมาใหเด็กๆดูแลว คุณพริ้มเพราก็ไมได

กลับมาท่ีสถานรับเล้ียงเด็กกําพราแหงนี้อีก แมครัวพูดคุยกันถึงเร่ืองน้ีวา

"อาวแกไมรูหรอกเหรอ คนที่มาชวยคุณหมอนะ เขาเรียกวาทําการกุศล แตกอนนี้มากันเยอะเชียว  หลายคน- - -

พอตอนหลังไดเหรียญแลวก็คอยๆหายไปทีละคน" 

(เด็กชายจากดาวอ่ืน. 2544 :59)
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คําพูดของแมครัวสะทอนใหเห็นแนวคิดวาเด็กกําพราคือวัตถุแหงการสงเคราะหเพื่อเสริม

ความดีใหแกผูสงเคราะห ซ่ึงการสงเคราะหผูดอยโอกาสในสังคมนับเปนการทําบุญ เปนการสรางกุศลให

ตนเอง และนํามาซ่ึงช่ือเสียงเกียรติยศแกผูสงเคราะหอีกดวย

เด็กกําพราในเรื่องเด็กชายจากดาวอื่น จึงเปนภาพของคนชายขอบที่มีสาเหตุมาจากการ

ถูกพอแมทอดท้ิง เด็กกําพราเหลาน้ีมักโหยหาความอบอุนและตองการความม่ันคงดานจิตใจ การทอดท้ิง

ลูกมีสาเหตุมาจากการตั้งครรภเม่ือไมพรอม หรือความพิการของลูกทําใหพอแมไมอยากเล้ียง ทําใหมีเด็ก

กําพราเปนจํานวนมากและเปนภาระของสถานรับเล้ียง 

3.2 เด็กพิการ

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ใหความหมายของเด็กพิการไววา เด็กพิการ

หมายถึง เด็กท่ีมีความบกพรองดานรางกาย สมอง สติปญญา หรือจิตใจ ไมวาความบกพรองน้ันจะมีมาแต

กําเนิดหรือเกิดภายหลัง

ในพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กลาวถึงคน

พิการ วาหมายถึง บุคคลซ่ึงมีความสามารถถูกจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน และการมีสวน

รวมทางสังคมไดโดยวิธีการท่ัวไป เน่ืองจากมีความบกพรองทางการมองเห็น การไดยิน การเคล่ือนไหว การ

ส่ือสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญาและการเรียนรู  และมีความตองการจําเปนพิเศษดานตาง ๆ 

เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตและมีสวนรวมในสังคมไดอยางบุคคลทั่วไป

พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ไดกําหนดคนพิการไว 5 ประเภท

คือ 

1. คนพิการทางการมองเห็น 

2. คนพิการทางการไดยินหรือการส่ือความหมาย 

3. คนพิการทางกายหรือการเคล่ือนไหว 

4. คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

5. คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู

ความพิการ คือ ลักษณะบกพรอง และเปนลักษณะดอยท่ีทําใหคนในสังคมมองวาคน

พิการ คือบุคคลท่ีนาเวทนา ไรความสามารถ และเปนภาระของสังคม ถนอมนวล หิรัญเทพ (2551: 202)

ไดกลาวถึงวาทกรรมความพิการ ซ่ึงวาทกรรมเปนสวนสําคัญท่ีตัดสินและประเมินคาคนพิการใหกลายเปน

คนชายขอบในสังคม เริ่มตนจากวาทกรรมทางการแพทยที่ใหความหมาย “คนปกติ” กับ “คนพิการ” โดยให

ความหมายของความพิการในแงของความขาด ความบกพรองท่ีตองรักษาใหหายและพยายามฟนฟูให
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ใกลเคียงกับคนปกติมากที่สุด วาทกรรมอีกประการคือ วาทกรรมเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เนนการทํางาน

และใหคุณคาคนกับการทํางาน ทําใหคนพิการที่ไมมีศักยภาพการทํางานเทียบเทากับคนปกติอยูใน

ตําแหนงคนไรความสามารถ และกลายเปนภาระของสังคม นอกจากน้ียังมีวาทกรรมศาสนาพุทธ ที่เช่ือ

เรื่องกรรมและการเวียนวายตายเกิด โดยเช่ือวาความพิการเปนผลมาจากกรรมเกา และการชวยเหลือ

เมตตาสงเคราะหคนพิการนับเปนการทําบุญอยางหน่ึง

วาทกรรมเหลานี้ใหความหมาย และจัดวางคนพิการเหลานี้ใหเปนคนชายขอบในสังคม

วรรณกรรมเยาวชนท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับเด็กพิการ  ไดนําเสนอภาพความลําบากในการใชชีวิตประจําวัน  

รวมทั้งปฏิกิริยาของคนรอบขางท่ีมีตอคนพิการ  วรรณกรรมเยาวชนท่ีนําเสนอภาพคนพิการทางกายมี 6

เรื่องคือ ไอคอม เด็กชายจากดาวอื่น พราวแสงรุง ดอกไมและสายฝน ทองดี และ เด็กชายชนะ

           เรื่อง ไอคอม (ไดนําเสนอไปแลวในหัวขอ 3.1 เด็กกําพรา) เปนเรื่องราวของเด็กชายพิการ

ที่หลังโหนกนูน ความพิการของคอมอาจเช่ือมโยงไดวาเปนผลมาจากการที่แมของเขาพยามทําแทง       

เมื่อคอมคลอดออกมาเปนคนพิการ ตาจึงรังเกียจ และความพิการยังทําใหเขาไมสามารถเขากลุมกับเพื่อน   

ไมไดรับการยอมรับจากสังคม

“ไอคอม” เกิดมาพรอมความพิการ ใครๆก็เรียกคอมวา “ไอคอม” เพราะลักษณะหลังโหนก

นูนเหมือนหนอกวัว อีกท้ังมีรางกายท่ีเจริญเติบโตชากวาเด็กวัยเดียวกัน ดังความวา

ไอคอมอยูกับยายและตาที่หางบาน มันไมมีพอไมมีแม ใครๆเรียกมันวาไอคอม  ยายกับตาก็เรียกมันวาไอ

คอมเพราะหลังมันหนอกคอมเหมือนหนอกวัว ไอคอมอายุเจ็ดขวบแลว แตสูงเทาเด็กหาขวบเทานั้น

(ไอคอม. 2544 : 42)

           คอมมีลักษณะท่ีแตกตางจากเด็กทารกทั่วไป ความพิการในมุมมองของตาคือความ       

นาเกลียด ดังความวา

เม่ือแรกคลอดมันก็คอมแลว  เนื้อตัวมันเหี่ยวยน หนาเหมือนลิง ตัวมันเล็กนิดเดียวยาวสักคืบกวาๆเทานั้น

“ถุย  ทุเรศผางรายนัก น่ีมันลูกผีไมใชลูกคน”

ตาตุนแสดงความเกลียดชังออกนอกหนา แกแวบหนาดูมันนิดเดียวแลวไมเก่ียวของวอแวอีก  ไอคอมกําเนิด

แลวพรอมกับความเกลียดชังทวมทนใจตาของมัน

(ไอคอม. 2544 : 61)
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           เมื่อคอมลืมตาดูโลกพรอมรางกายที่แปลกประหลาด รูปรางของเด็กพิการไมนารักนามอง 

เมื่อตาเห็นคอมก็เกลียดคอมทันที ตาตุนไมอยากใหคอมเกิดมาตั้งแตแรกอยูแลว เพราะแมของคอมทอง

เพราะหนีตามผูชายไป หากคอมเกิดมาสมบูรณตาของคอมอาจจะลดความเกลียดชังคอมลงไปไดบางแต

เมื่อคอมเกิดมาพิการกลับย่ิงเพิ่มพูนความเกลียดชังเปนเทาทวี

           ลักษณะทางรางกายของคอมทําใหคอมใชชีวิตลําบากกวาคนท่ีมีรางกายปกติ ผูเขียน

แสดงใหเห็นภาพความผิดปกติของรางกาย ซ่ึงสงผลใหเกิดความยากลําบากในการใชชีวิต แมเวลานอน

คอมยังไมสามารถนอนหงายได  ยายของคอมนึกสงสารหลานพิการดังความวา

แมเฒาพลิกตัวหนาวขบ น้ําคางหลนจากชายคาดังเปาะๆ เดือนเดียวสองลอดเขามาถึงในหอง ไอคอมขด

อยูขางๆ  ดูเอาเถอะ วิบากนัก จะนอนหงายเหมือนคนอื่นเขามันก็นอนไมได

“ลูกเอย  เวรกรรมมึงนัก”

(ไอคอม. 2544 : 60)

ภาพคนพิการท่ีผิดแผกจากคนท่ัวไปสรางความเวทนาใหยาย คนที่เกิดมาพิการใน

ความคิดของยายคือ “คนมีกรรม” แนวคิดเรื่องกรรมในพุทธศาสนาถูกหยิบยกเพื่อนํามาอธิบายสาเหตุของ

ความพิการ คนพิการมีกรรมจึงตองทุกขทรมานกับรางกายท่ีผิดปกติ

           การที่ผูเขียนแสดงใหตัวละครในเรื่องท่ีเปนคนปกติแสดงความรูสึกที่มีตอคนพิการ ดวยการ

กลาวถึงความพิการของคอมวา “ทุเรศนัก” “สมเพชเวทนามัน” “วิบากนัก”หรือ “เวรกรรมมึงนัก” เปนการ

แสดงใหเห็นถึงความรูสึกของคนปกติท่ีมีตอคนพิการ ทั้งในมุมมองท่ีวาความพิการ คือ ความผิดปกติที่นา

เกลียด หรือ คนพิการพิการคือคนมีกรรม ความนาสมเพชเวทนา ความคิดเหลานี้ตอกย้ําความหมายของ

คนพิการในฐานะส่ิงเลวราย นาเศราใจ และควรจะไดรับการชวยเหลือ 

            คนพิการตองใชชีวิตดวยความอดทน ยายมักจะบอกคอมเสมอวาใหอดทน เพราะเปนคน

มีกรรม  นอกจากจะอดทนกับการใชชีวิตท่ีผิดแผกและลําบากกวาคนทั่วไปแลว ยังตองอดทนกับการถูก

กล่ันแกลงและเอาเปรียบ เนื่องดวยการมีสภาพรางกายที่ดอยประสิทธิภาพกวาคนท่ัวไป ครั้งน้ีก็เชนกัน

คอมไปเก็บดอกง้ิว แตก็ถูกเด็กคนอ่ืนแยงไปจากมือ และถูกรังแก ดังความวา

ไอคอมเปนฝายถูกแยงเสมอ บางทีดื้อไมยอมใหเขา เขาก็ใชกําลังขมขูเอา  เขกหัวบาง  เตะกนบาง บางทีก็

ถูกผลักจนหนาคะมํา  ไอคอมไดแตรองไหกลับบานไปบอกยาย

“ทนเอาเถิดลูกเอย  เอ็งมีกรรม
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“มันเตะคอม”

“ทีนี้อยาไปเก็บพรอมมันนะ คอมไปทีหลังคนอื่นก็ได”

“ไปทีหลังก็ไดนอยซียาย”

“งั้นคอมตองตื่นเชาๆ  ตื่นกอนพวกมัน  ถามันมาคอมก็กลับ  อยาไปตอลอตอเถียงกับมัน  คอมตัวเล็กมัน

จะรังแกเอา”

(ไอคอม. 2544 : 52)

            ยายสอนใหคอมอดทน และหลีกเล่ียงการเผชิญหนากับเด็กคนอ่ืน เพราะคอมตัวเล็กกวา 

สูเด็กคนอื่นไมได  ดวยสภาพรางกายท่ีพิการทําใหคอมถูกรังแกเสมอๆ 

            เด็กพิการมักถูกกล่ันแกลงรังแกเน่ืองจากมีรางกายที่ไมสมประกอบ แตการไมตอบโตของ

คอมแสดงใหเห็นความอดทน การยอมรับ เจียมตัว ในสถานภาพสังคมที่ตํ่ากวาเด็กท่ัวไป แตเม่ือคอม    

ลุกขึ้นตอบโตเพื่อกูศักด์ิศรีความเทาเทียมในความเปนมนุษยกลับไมมีใครสนใจ และคอมก็ตองพายแพกับ

การตอสูน้ัน  เห็นไดจากการแขงขันขวางโหวที่คอมชนะแตก็ถูกโกง นอกจากน้ันยังถูกเพื่อนลอเลียน และ

กล่ันแกลง ดังขอความวา

“กูชนะ มึงถามไอดวงไอแอสิวาใครชนะ”

ไอคอมเบะปากเหมือนจะรองไห แคนใจ ขัดใจสารพัด ไอยง ไอแอ และไอดวง แสยะหนาลอเลียนรําวงรอบ

ตัวมันเฉิบๆ...

ไอยงเขกหัวโปก  ไอแอเตะกน  ไอดวงจับหัวไอคอมหมุนไปหมุนมา  อยางไมมีใครคาดคิดวาหมูหมารองตีน

จะฮึดสู  ไอคอมฉวยมีดปาดซังกระโจนเขาฟนหัวไอยงเลือดกระฉูด

(ไอคอม. 2544 : 96)

            คอมทนไมไดท่ีถูกเอาเปรียบและลอเลียน จึงตอสูเพื่อทวงสิทธ์ิผูชนะและตอบโตเด็กท่ี

รังแกเขา แมของเด็กเหลานั้นก็ไปฟองตา ตาไมฟงคอมอธิบาย แลวทุบตีทันที

พอเฒาไมฟงคําใดๆทั้งส้ิน ควาอะไรไดก็ไมรูท่ีขางตัวฟาดหัวมันโครม ไอคอมลมลงดิ้นดะๆเหมือนปลาดุกถูกทุบ 

(ไอคอม. 2544 : 98)

           แมการฮึดสูของคอมจะทําใหคอมไดรับชัยชนะ แตคอมก็ตองถูกตาลงโทษอยางทารุณ     

จึงนับไดวาคนพิการไมมีหนทางท่ีจะไดรับความยุติธรรมใดๆในสังคมท้ังจากคนในสังคมหรือคนใกลชิด 
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ตองยอมจํานนกับชะตากรรมโดยไมมีทางเลือก

           หลังจากท่ียายตายจากไป คอมหมดที่พึ่ง แตชีวิตของคอมเริ่มมีความหวังอีกครั้ง เม่ือคอม

รักครูลดา ครูลดาคือความสวยงาม ความอบอุนออนโยนที่คอมโหยหา แตคอมก็ตองผิดหวังอยางรุนแรง

เมื่อเห็นครูลดาปลอยตัวปลอยใจใหกับครูชัย คอมตัดสินใจจบชีวิตของตนเองเพื่อจะไดไปอยูกับยายที่คอม

ม่ันใจวาเปนผูเดียวท่ีรักเขาอยางจริงใจ ผูเขียนบรรยายความรูสึกของคอมกอนจบเรื่องอยางนาสะเทือนใจ

วา

“ยาย...”

ไอคอมถอนใจออยอ่ิง ไมมีใครรักมันจริงหรอก มีแตยายคนเดียวเทานั้น

เดือนลอยลับเมฆ เพลงลงราวงแลว ดวงดาวนั้นคือดาวอะไร ดาวตาแกสรางสะพานใชไหม

“ถายายตาย ยายจะไปเกิดเปนดาวใชไหม”

“เปนสิ ยายจะเกิดเปนดาวดูแลมึง”

หวิวไหวอยูเยือกๆ เม่ือยามดึก บึงยายแหงเย็นเยือกดูสงบ ไอคอมยิ้มแลวลุกขึ้น ยายมาหามันแลว ยาย

ยืนรออยูขางหนา ชายเลนริมหนองออนยวบ ผักบุงพัวพันแขงขา ยั้วเยี้ย หนึ่งกาว สองกาว สามเกา...ยายลอย

อยูเร่ียๆนํ้า หากาว หกเกา เจ็ดเกา... หวงน้ํายามดึกอุนออนชวนสบาย เลยเสาหลักปกหลักหมายแลว  

        เหมือนยายจะย้ิม เหมือนยายจะกวักมือเรียก... ไอคอมถีบเทาสุดแรงโผเขาหา

“ยายจา”.

(ไอคอม. 2544 : 193)

คอมเปนคนพิการที่ไมอาจมีที่ยืนหรือการไดรับความสุขสมหวังตามแบบของคนปกติ 

ความพิการคือ ขอจํากัด ความออนดอย ความไมสามารถควบคุมชีวิตในมิติตางๆ ตั้งแตเกิดคอมไม

สามารถเลือกทุกส่ิงทุกอยางในชีวิตไดเอง ชีวิตคอมเปนไปในแนวทางท่ีผูอื่นเลือกใหตลอด ความตายจึง

เปนหนทางเดียวที่คอมสามารถเลือกใหแกตนเองได 

          ความพิการของคอม คือสัญลักษณของความออนแอ ความเส่ือมโทรม ความใกลดับสูญ

ของผูท่ีไมดํารงตนในบรรทัดฐานของสังคม ท้ังการที่คอมละเมิดกฎของการครองคูที่สังคมมองวาเปนเรื่อง

ของคนปกติดวยกันเทานั้น  และดวยเหตุผลท่ีคอมเปนผลผลิตจากการประพฤตินอกบรรทัดฐานศีลธรรม

ของพอแม การตายของคนพิการจึงแสดงใหเห็นถึงการปฏิเสธคนพิการและการขจัดความผิดปกติใหออกไป

จากสังคม

           ภาพคนพิการในเรื่องไอคอม  เปนภาพของคนมีกรรมท่ีตองใช ชีวิตอยางลําบาก         

ความพิการไดทําใหผูพบเห็นรังเกียจ สมเพชเวทนา หรือสงสารเห็นใจ เนื่องดวยสภาพรางกายที่ผิดปกติ
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เปนขอออนดอยท่ีทําใหถูกลอเลียน รังแก และทําใหไมเปนท่ียอมรับในฐานะมนุษยที่มีความเทาเทียม 

           เรื่อง  เด็กชายจากดาวอ่ืน นําเสนอเรื่องราวเด็กกําพราที่สถานรับเล้ียงเด็กกําพรา       

เด็กที่น่ีมีแมคนเดียวกันคือหมอเพ็ญ เด็กกําพราที่อยูในสถานรับเล้ียงแหงน้ีสวนใหญเปนเด็กปกติ มีเพียง

เด็กไมกี่คนท่ีมีความพิการ รวมทั้งปาน ท่ีเปนเด็กพิการซํ้าซอน คือ มีน้ิวมือ11 น้ิว และพูดติดอาง 

          เด็กกําพรานับวาเปนคนชายขอบในสังคม แตเด็กพิการในหมูของเด็กกําพรา คือคนชาย

ขอบของคนชายขอบ เด็กพิการเปนคนชายขอบในสถานรับเล้ียงเด็กกําพรา เนื่องจากมีลักษณะท่ีแตกตาง

จากเด็กทั่วไป และในกลุมเด็กกําพราก็จัดวางตําแหนงเด็กพิการใหอยูในสถานะที่ดอยกวา ดังเชนเม่ือหมอ

เพ็ญถามวาใครอยากเปนพยาบาลบาง รุงเด็กหญิงที่มีแขนเดียวบอกวาอยากเปน แตเพื่อนกลับเยาะเยยวา 

"เด็กมีแขนเดียวเขาไมใหเปนพยาบาลหรอก" (เด็กชายจากดาวอ่ืน.2544: 89)

          ในกลุมเด็กกําพราไดแบงแยกและมองเด็กพิการเปนคนที่ดอยความสามารถกวาเด็กปกติ  

นอกจากน้ันเด็กพิการยังเปนเด็กท่ีไมมีใครอยากเลือกดูแล เห็นไดจากเหตุการณท่ีหมอเพ็ญบอกวา       

เด็กทุกคนตองมีนองสวนตัว  เด็กๆมีสิทธ์ิเลือกนองไดหน่ึงคน และมีหนาที่ดูแลชวยเหลือนองสวนตัวของ

ตนเอง  นองสวนตัวของปานช่ือแทน ปานเปนพี่ของนองคนนี้โดยไมตองเลือก เพราะพี่นองของปานตาง

เลือกทารกคนอื่นจนหมด เหลือเพียงแทนคนเดียวท่ีไมมีใครเลือก เพราะแทนเปนเด็กพิการ หมอเพ็ญจึง

อธิบายในเรื่องนี้วา

“เห็นไหม แทนมีน้ิวมือไมครบสิบนิ้ว แลวยังมีขาไมเทากันทั้งสองขาง- - -น่ีแหละเปนเด็กพิเศษ เหมือนปาน

ยังไงละ ปานก็เปนเด็กพิเศษ เพราะมีนิ้วมือเกินมาหนึ่งนิ้ว”

(เด็กชายจากดาวอ่ืน. 2544 : 94)

การที่เด็กพิการไมมีใครอยากเลือก ปานและแทนซ่ึงมีความพิการเหมือนกันจึงตองเลือก

กันเองแสดงใหเห็นวาในสายตาของคนปกติ ความพิการคือลักษณะที่ไมดี เปนลักษณะที่ไมพึงประสงค 

เปนลักษณะที่คนในสังคมไมตองการ 

          คนพิการเปนคนกลุมนอยและเปนคนชายขอบในหมูเด็กกําพรา ในสังคมภายนอก คนพิการ

ก็เปนคนชายขอบที่ไมมีใครเลือกหรือสนใจเชนกัน เห็นไดจากการที่สถานรับเล้ียงเด็กมักมีคูสามีภรรยาที่ไม

มีลูกมักมาเยี่ยมเด็กๆและขอเด็กบางคนไปเล้ียงเสมอ  ชาวตางชาติชายหญิงคูหน่ึงมาเยี่ยมเด็กๆท่ีสถานรับ

เล้ียงเด็กกําพรา  ผูหญิงตางชาติพูดคุยและเลนกับเด็กๆ  เธอชอบกุงมากเปนพิเศษ เพราะกุงพูดจาฉะฉาน
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ในท่ีสุดชาวตางชาติคูนั้นก็เลือกกุงไปอยูดวย  หญิงชาวตางชาติสนใจเฉพาะเด็กที่ปกติ แตเธอกลับไมสนใจ

ปาน ดังที่วา

- - - แตเธอไมไดถามปาน  เพียงแตจับหัวนิดหนึ่งในตอนแรกเทานั้น หลังจากน้ันก็ไมไดสนใจอีก เธอคงรู

กระมังวาปานพูดติดอาง จึงไมอยากพูดคุยดวย

(เด็กชายจากดาวอ่ืน. 2544 : 85)

             ความผิดปกติของปาน ทําใหหญิงตางชาติคนน้ันไมสนใจปาน  สะทอนใหเห็นวาโอกาสท่ี

เด็กพิการจะถูกเลือกไปเล้ียงมีนอยกวาเด็กที่มีรางกายปกติ  

             หมอเพ็ญตองคอยพูดใหคนท่ีมาเยี่ยมชวยรับเด็กๆไปเล้ียง เพราะไมสามารถแบกรับภาระ

การเล้ียงดูเด็กที่มากมายคนเดียวได หมอเพ็ญสังเกตวาไมมีใครสนใจเด็กพิการ เธอไดกลาวเปรียบเทียบ

ลูกแมวสีดํากับเด็กพิการวา

“...คิดๆก็นาสงสารนะ มันเกิดมาเปนแมวสีดํา ถาเปนแมวสีอื่นที่สวยๆก็คงจะมีคนรับไปเล้ียง แตนี่โชคราย 

เกิดมาเปนแมวดําที่คนเขารังเกียจ ไมมีใครอยากได - - - แมวก็โชครายเหมือนกับคนบางคน - - -”

(เด็กชายจากดาวอ่ืน. 2544 : 82-83)

            เด็กกําพรานอกจากจะเปนภาระของสถานรับเล้ียงเด็กแลว เด็กกําพราท่ีพิการย่ิงเปนภาระ

ของสถานรับเล้ียงท่ีตองรับภาระเล้ียงดูยาวนานกวาเด็กปกติ เพราะการเกิดมาพรอมรูปลักษณภายนอกท่ี

ไมสวยงาม ไมเจริญตา เจริญใจทําใหคนต้ังขอรังเกียจ  ดังเชนแมวดําท่ีคนในสังคมมองวาแมวดําคือความ

โชคราย สวนคนพิการคือคนที่มีลักษณะผิดปกติ ซ่ึงถือเปนลักษณะท่ีไมดี  ความพิการคือความออนแอ 

และภาระในการดูแลอยางไมส้ินสุด 

           หมอเพ็ญคือคนที่พยายามลดปมดอยในใจเด็กพิการ เด็กพิการถูกเพื่อนลอเลียน หมอเพ็ญ

จะคอยใหกําลังใจ เชน การใหกําลังใจวาคนพิการยังมีความสามารถอื่นมาทดแทน ดังขอความวา

- - -เม่ืออยูในออมกอดแม ความรูสึกไมดีทั้งหลายจะสูญสลายไปอยางรวดเร็วเสมอ ปานก็เคยรูสึก

เชนน้ี ตอนท่ีนองเล็กซ่ึงเล็กกวาลอเลียนวาปานเปนเด็กติดอาง ปานโกรธจนอยากตอยหนาสักที แตเม่ือแมอยู

ใกล คําพูดและการโอบกอดของแมทําใหปานรูสึกวา การลอเลียนนั้นไมมีความหมายอะไร- - -ใครจะวาอะไรก็

ชาง ขอใหแมรักเทาน้ันเปนพอ
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ปานสงสารแสงรุงที่มีแขนเดียว แตแมบอกวาคนที่รางกายพิการจะมีความสามารถอ่ืนทดแทน เชน รุง

ใชมือซายทําอะไรไดทุกอยางเหมือนเด็กที่มีมือสองขาง วาดรูปสวยกวาพ่ีๆนองๆ คิดเลขเกงกวาปานเสียอีก และ

ยังอานหนังสือของพ่ีชั้นประถมหนึ่งได ทั้งๆท่ียังไมเขาโรงเรียน...

นองของปานอีกคนที่ไมเหมือนพ่ีๆนองๆคือ พลอย- - -พลอยเปนเด็กผูชาย อายุนอยกวาปาน ขากุดทั้ง

สองขาง ไมมีแขงและไมมีนิ้วเทา แตเขาก็สามารถไปไหนมาไหนไดโดยไมตองมีใครชวย เขาขยับเคล่ือนท่ีไปได

ดวยแขน และบางทีก็ใชวิธีตีลังกา

(เด็กชายจากดาวอ่ืน. 2544 :89-90)

            คําพูดปลอบใจของหมอเพ็ญใหเด็กคิดวาทักษะความสามารถท่ีเด็กเหลานี้ตองพยายาม

สรางขึ้นมาชดเชยความพิการเปนส่ิงที่นาภาคภูมิใจ ทําใหปานและเด็กพิการคนอื่นมีกําลังใจและไมรูสึกวา

ตนเองเปนคนออนแอ  สะทอนความเช่ือวาคนพิการมีความสามารถอื่นท่ีทดแทนความพิการ และ

ความสามารถน้ันทําใหคนพิการไมเปนภาระใหคนอื่นตองคอยดูแลตลอดเวลา 

            หมอเพ็ญกลาวถึงเด็กพิการวาไมใชเด็กธรรมดาที่เกิดในโลกนี้แตเปนเด็กที่มาจากดาวอื่น 

เด็กพิการที่ทําความดีนับเปนคนพิเศษ ดังความวา

 ..."เด็กท่ีมาจากดาวอ่ืนก็คือเด็กที่จะเติบโตมาเปนคนดี มีความรัก ความเมตตา คอยชวยเหลือผูอื่น คนที่คอย

ชวยเหลือผูอื่นนั้นนับวาเปนคนพิเศษ คนท่ีทําความดีมากๆก็ไมใชคนธรรมดา”

(เด็กชายจากดาวอ่ืน. 2544 :130)

นอกจากน้ันหมอเพ็ญยังสอนใหยึดถือท่ีการกระทําดีมากกวารูปกายภายนอก 

แมวสีดําไมไดตางไปจากแมวสีอื่นหรอก เหมือนกันทั้งน้ันแหละ เชนเดียวกับคน จะชั่วจะดีไมไดอยูที่สวย

หรือไมสวย ผิวขาวหรือผิวดํา แตอยูท่ีเปนคนดีหรือเปลาตางหาก- - -

(เด็กชายจากดาวอ่ืน. 2544 :149)

            คําพูดของหมอเพ็ญแสดงใหเห็นการยกยองเชิดชูคนท่ีคุณงามความดี ไมวาจะปกติหรือ

พิการส่ิงที่ควรยึดมั่นคือการเปนคนดี  แสดงใหเห็นการแนวคิดการเชิดชูคนท่ีความดีมากกวาความปกติของ

รางกายหรือรูปลักษณภายนอก 

           วันเวลาผานไป พี่ๆนองๆในสถานรับเล้ียงเด็กตางแยกยายไปเรียนหนังสือ บางคนมีพอแม

ที่แทจริงรับกลับไปเล้ียง  บางคนมีผูใจบุญรับอุปการะ มีเพียงปานและนองที่พิการยังอยูสถานรับเล้ียงเด็ก
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ตอไป เด็กที่ไมมีใครรับไปเล้ียงดูคือ

รุง เด็กหญิงที่มีแขนขางเดียว ก็ไมมีใครรับไปอยูดวย

พลอย เด็กชายขากุดทั้งสองขาง เคยมีคนขอไปเล้ียง แตไมใชพอจริงๆของเขา - - -ลุงชมพูดถึงคนที่มาขอ

พลอยจากแมวา

‘ไอบา ! จะมาเอาไปเลนละครเร- - -’

แมก็คงรูเร่ืองนี้จึงไมยอมใหไป

แทน เด็กชายที่เปนนองสวนตัวของปาน มีเพียงนิ้วมือ 9 นิ้วและขาสองขางที่ไมเทากัน  ก็ไมมีใครรับไปเปนลูก

สายสนม เด็กหญิงอายุ 5 ขวบ เคยมีคนรับไปอยูดวย แตตอนหลังเอากลับมาสงคืนเพราะรูวาเปนใบ

เพชร  เด็กชายปากแหวง เพดานโหว  พูดเสียงอูอ้ี

สมภพ เด็กชายหลังคอม  ทาทางเหมือนคนแกอายุสัก 100 ป ทั้งๆท่ีเพ่ิง 5 ขวบ

พิไล เด็กหญิงปากโหว และตาเหล

และปาน เด็กชายที่มีน้ิวมือ 11 นิ้ว มีปานสีแดงนาเกลียดที่แกมซาย และเคยเปนเด็กพูดติดอาง- - -

(เด็กชายจากดาวอ่ืน. 2544 : 187-188)

เด็กพิการในวรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้ไมมีใครสนใจอยากเล้ียงดู  เด็กพิการเหลาน้ียังคง

อยูในความดูแลของสถานรับเล้ียงเด็กกําพราตอไป แสดงใหเห็นวาสังคมไมอาจยอมรับความพิการได 

ความพิการจึงถูกจํากัดอยูเฉพาะท่ี เหมือนถูกขังใหอยูบนดาวดวงอ่ืนซ่ึงเปนพื้นท่ีของคนที่มีความผิดปกติ

เทาน้ัน 

คนพิการจึงเปนภาพคนชายขอบในทางสังคม ไมวาสังคมของเด็กกําพราดวยกันหรือ

สังคมภายนอก การท่ีเด็กพิการตองอยูกับหมอเพ็ญตอไปจนเธอแกลงเรื่อยๆ แสดงใหเห็นวาความพิการคือ

ความออนแอและภาระในการดูแลอยางไมส้ินสุด การเชิดชูความดีดานจิตใจไมมีพลังมากพอท่ีจะลดทอน

ความคิดท่ีเชิดชูความปกติของรางกาย 

เรื่อง พราวแสงรุง เปนเรื่องราวของเด็กพิการทางสายตา แสงรุงตาบอดตั้งแตกําเนิด   

เธออาศัยอยูกับยายสองคน พอแมของแสงรุงรับราชการอยูตางประเทศ แสงรุงมีลูกหมาเปนเพื่อน แตแลว

วันหน่ึงชาญ เด็กชายที่เคยขโมยลูกหมาของเธอไปไดกลายมาเปนเพื่อนที่ดีที่สุด และเปนเสมือนดวงตาดวง

ใหมของเธอ
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คร้ังแรกท่ีชาญไดพบแสงรุง คือตอนท่ีชาญนําลูกหมาไปคืน ยายของแสงรุงแนะนําใหชาญ

รูจักหลานสาวผูพิการ  ยายบอกชาญวา

“ยายบอกเสียกอนนะ หนูรุงเปนเด็กตาบอด มองไมเห็นมาตั้งแตเกิด  พอแมตองไปรับราชการเมืองนอก     

ส่ี – หาเดือนจึงจะกลับมาเยี่ยมคร้ังหนึ่ง ก็เลยอยูกับยายสองคนน่ีละ  ไมมีเพ่ือนเลย  ถาชาญมาเปนเพ่ือนคงดีใจ 

จะไดชวยเลาอะไรๆใหฟงบาง  เด็กๆดวยกัน คงรูใจกันดี  ยายนะแกแลว  ไมทันสมัยกับเขาหรอก  ไมรูวาโลก

ขางนอกเปนยังไงบาง - - - แตวาอาจจะลําบากหนอยนะ เพราะหนูรุงมองอะไรไมเห็น ชอบถามซอกแซกอยูสัก

หนอย จะทําใหชาญรําคาญได - - - ”

(พราวแสงรุง. 2548 : 49)

ชาญบอกยายวาจะเปนเพื่อนของแสงรุง  ยายกลาวขอบใจและชมชาญวา

“ชางดีอะไรยังงี้ น่ีแหละ ยายดูคนไมผิดหรอก- - -ชาญตองเปนเด็กดีแน คิดวาชวยเหลือคนพิการก็แลวกัน”

คุณยายกระซิบ

“ครับ ผมจะชวย- - -”

(พราวแสงรุง. 2548 : 49)

แสงรุงอยูแตในบาน ไมมีเพื่อน และไมเคยเจอสังคมภายนอก แสดงใหเห็นแนวคิดเรื่อง

ขอจํากัดของคนพิการ วาคนพิการไมสามารถมีสังคมรวมกับคนปกติได  และการท่ียายขอใหชาญมาเปน

เพื่อนแสงรุง ดวยเหตุผลวา “คิดวาชวยเหลือคนพิการ” สะทอนใหเห็นคานิยมที่มีตอคนพิการวาเปนบุคคล

ที่นาสงสาร  สมควรไดรับการชวยเหลือ การชวยเหลือใดๆก็ตามถือเปนการสรางบุญสรางกุศลอยางหนึ่ง

การมีเพื่อนเปนการตอบสนองความตองการดานสังคมของเด็ก ไมวาเด็กคนนั้นจะเปนเด็ก

ปกติหรือเด็กพิการก็ตาม ชาญมาหาแสงรุงทุกวันหลังเลิกเรียน เลาเรื่องราวของโลกภายนอกใหแสงรุงฟง 

ชาญไดถายทอดเรื่องระเบียบวินัยที่ครูและพอแมเคยสอนใหแสงรุง ดังตัวอยางตอนหนึ่งดังน้ี 

“เวลาเรียนหนังสือหามกินขนมนะครับ ที่ไหนๆเหมือนกัน ครูท่ีโรงเรียนบอกอยางนี้ พอและแมก็บอก

อยางนี้”

“ทําไมละคะ” แสงรุงถามอีก ขมวดคิ้วอยางแปลกใจ

“จะทําใหเสียสมาธิ และผิดระเบียบ”

(พราวแสงรุง. 2548 : 69-70)
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ชาญอาสาสอนวิชาท่ีเรียนมาจากโรงเรียนใหแสงรุง เชน วิชาคณิตศาสตรในหนังสือมี

แบบฝกหัดใหระบายสีลงชองท่ีไมเหมือนกับขออื่น  แสงรุงมองไมเห็นจึงเปนเรื่องยากที่จะอธิบายเรื่องสี  

แสงรุงบอกชาญวา

“สีดํา- - -รุงรูจักสีดําคะ แมเคยบอกวา กลางวันมีแสงสวาง พอตอนกลางคืนมืด มองอะไรไมเห็นมีแตสีดํา- -

-รุงมองอะไรไมเห็น ก็เลยรูจักแตสีดํา ทําไมชาญถึงชอบระบายสีดําละคะ”

ชาญรูสึกสงสารแสงรุง และคอยๆเขาใจวา การมีดวงตาที่มองไมเห็นนั้นลําบากมาก แตก็คิดวาจะพยายาม

อธิบายใหแสงรุงรูจักส่ิงท่ีเธอมองไมเห็น

(พราวแสงรุง. 2548 : 65-66)

คําพูดซ่ือๆของแสงรุง สะทอนใจชาญวาเธออยูในโลกมืด ไมเคยไดสัมผัสกับความงดงาม

ของสีอ่ืนบนโลก  ทําใหชาญนึกสงสารแสงรุงจึงพยายามอธิบายใหเธอเขาใจอยางเต็มความสามารถ   

ชาญคิดวาคนตาบอดน้ันเปนคนที่นาสงสาร มีชีวิตท่ียากลําบากกวาคนปกติ ความคิด

เชนนี้เปนความคิดที่ยึดเอาความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของคนปกติเปนท่ีตั้ง เห็นไดจากชาญ

อยากรูวาคนท่ีมองไมเห็นมีความรูสึกอยางไร จึงลองปดตาเดิน ซ่ึงทําใหเขารูวาคนพิการน้ันลําบากมาก 

ชาญจึงสวดมนตขอพรจากพระ ใหพระชวยทําใหแสงรุงมองเห็น  โดยสวดวา

“- - - เพ่ือนของผมชื่อแสงรุงนะครับ แสงรุงมองไมเห็นมานานแลว ต้ังแตเกิดเลยนะครับ - - - คนมองไมเห็น

นี่ลําบากมากนะครับ ผมลองทําแลว ลําบากมากเลยละ ถาไมเช่ือ - - -พระลองทําตาบอดดูสักคร้ังซีครับ

 จะรูวาลําบากมาก - - - คนท่ีมองอะไรไมเห็นนี่- - -แยนะครับ เรียนหนังสือก็ไมได  เขียนหนังสือก็ไมได  

ดูโทรทัศนก็ไมได - - -

(พราวแสงรุง. 2548 : 113-114)

การที่ชาญแสรงทําเปนตาบอด ทําใหเขาไดรูชัดถึงส่ิงท่ีคนตาบอดทําไมได เชน การเรียน

หนังสือ เขียนหนังสือ หรือดูโทรทัศน ทําใหเกิดความรูสึกเห็นใจและอยากชวยเหลือ ความคิดและการ

กระทําของชาญสะทอนทัศนะของคนปกติมีตอคนพิการ วาความพิการคือความผิดปกติ เปนความออน

ดอยท่ีคนปกติตองย่ืนมือเขาไปชวยเหลือ

 แตแสงรุงไมไดรูสึกอึดอัดเหมือนชาญ เพราะเธอเกิดมาก็มองอะไรไมเห็นแลว เธอจึง

ยอมรับกับสภาพท่ีเธอเปนได เธอไมไดแสดงความเศราโศกหรือแสดงวาเธอลําบาก แสงรุงไมเคยออนวอน
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ใหพระเจาชวยใหเธอมองเห็น การสวดมนตทําเพื่อความสุขสงบในใจ แสงรุงไมเคยส้ินหวังกับชีวิต เพราะ

คิดวาตนเองอาจมีตาเปนปกติได เนื่องจากยายและแมสอนแสงรุงวา

“ใชยายบอกวาสวดมนตทุกคืนจะไดสบายใจ"

"ไมไดสวดเพราะขอพระหรอกเหรอ ขอใหมองเห็นนะ"

"แมบอกวา อีกหนอยก็คงมองเห็น แมจะไปหาหมอเกงๆใหผาตัด ใหเปล่ียนตาให"

(พราวแสงรุง. 2548 : 112)

“แมบอกวาอยารบกวนพระเจาคะ ถาเราเปนคนคิดดีคิดส่ิงที่ดี และทําความดีมากๆพระเจาก็จะชวยเรา” 

(พราวแสงรุง. 2548 : 135)

การที่เธอสวดมนตเพื่อความสบายใจ แสดงใหเห็นวาเธอเปนเด็กท่ีมีจิตใจม่ันคง และถูก

ปลูกฝงใหไมเปนผูวิงวอนรองขอความชวยเหลือจากผูอ่ืน เธอยึดมั่นในการทําความดี ผลของความดีจะ

สนองตอบตัวเราเอง โดยไมตองออนวอนขอใหใครชวยเหลือ 

แสงรุงมองโลกในแงดีเสมอ การท่ีแสงรุงไมเก็บกด โทษตัวเอง หรือมีพฤติกรรมกาวราว 

ผูเขียนไดอธิบายพฤติกรรมของแสงรุงในหนังสือวาวแพรโตไพลิน รุงรัตน(วาวแพร.2531: 62) วาโดยปกติ

คนท่ีตาบอดมาแตกําเนิด ยอมไมรูสึกวาตนเองขาดหายอะไรไป เพราะเม่ือเกิดมาก็เห็นความมืดอยูแลว 

และคิดวาคนอื่นๆก็คงเหมือนกัน แตคนตาบอดท่ีเคยตาดีมากอนจะรูสึกลําบากใจมาก อึดอัดใจ แตไม

ถึงกับโวยวายหรือคิดฆาตัวตาย เขาจะมีสุขภาพจิตที่เขมแข็งกวาคนปกติ 

ผูเขียนนําเสนอภาพของแสงรุงใหเปนคนพิการที่เขมแข็งและมองโลกในแงดี เน่ืองจากมี

เล้ียงดูอบรมอยางดี  ชาญแปลกใจวาแสงรุงตอบโจทยเลขไดอยางไร ท้ังๆท่ีมองไมเห็น และไมเคยเขา

โรงเรียน เธอบอกชาญวา

“แมเคยสอนเลขใหคะ ตอนท่ีพอและแมยังทํางานอยูเมืองไทย แมอยูกับรุงทั้งวัน ก็เลยสอนให แตพอพอ

ยายไปเมืองนอก เห็นบอกวาที่นั่นหนาวมาก แลวก็ลําบาก รอติดตอโรงเรียนสอนตาบอดใหไดเสียกอน- - -”

(พราวแสงรุง. 2548 : 69)

แสงรุงรูวิชาเลขเพราะแมของเธอสอน กอนท่ีจะเขาโรงเรียนสําหรับเด็กตาบอดโดยเฉพาะ 

การที่พอของแสงรุงไดมีโอกาสไปทํางานตางประเทศ และการท่ีแมของแสงรุงอยูบานสอนหนังสือลูกโดยท่ี
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ไมตองทํางาน ทําใหสามารถคาดเดาฐานะครอบครัวของแสงรุงไดวามีฐานะความเปนอยูในระดับดี แสงรุง

ไมเคยขาดรักและความอบอุน เธอจึงไมรูสึกวาการตาบอดคือความทุกขและอุปสรรคในชีวิต

นอกจากพอแมจะสอนแสงรุงใหมองโลกในแงดีแลว ยายยังสอนใหแสงรุงรูจักมีความ

เมตตา เห็นอกเห็นใจ ไมทํารายผูอื่น  แสงรุงตระหนักในเรื่องน้ีเสมอ เมื่อทราบวามีคนกําลังตกปลา เธอพูด

กับชาญวา

“คงบาปนะ ยายบอกวา ถาเราทํารายสัตวอื่นก็เปนบาป ทําใหสัตวอ่ืนเจ็บทรมานก็เปนบาป แตถาเราทําแต

เร่ืองดีๆ พอเกิดชาติหนาก็จะมีเร่ืองดีๆ จะสุขสบาย" แสงรุงอธิบายชาๆ

(พราวแสงรุง. 2548 : 144)

การสอนใหไมรังแกสัตวอื่น เน่ืองจากเปนบาปและการพูดถึงชีวิตในชาติภพหนา อาจ

เช่ือมโยงไดถึงแนวคิดที่วาคนพิการคือคนที่เคยทําบาปมาในชาติกอน จึงตองชดใชกรรมในชาตินี้ หากไม

อยากเปนคนพิการและมีกรรมติดตัวไปอีก จึงตองทําความดี ไมเบียดเบียนสัตว เพื่อท่ีวา “พอเกิดชาติหนา

ก็จะมีเรื่องดีๆ จะสุขสบาย”

วรรณกรรมเยาวชนเรื่องน้ีสะทอนใหเห็นทัศนะของคนปกติที่มองวาคนพิการคือคนที่นา

สงสาร ความพิการอาจเปนผลสืบเน่ืองมาจากการกระทําบาปในชาติกอน  ความพิการทําใหใชชีวิตดวย

ความลําบากและตองไดรับการชวยเหลือเยียวยาใหหายจากความพิการ ในขณะเดียวกันก็สะทอนใหเห็น

ลักษณะของคนพิการแตกําเนิดที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูจากพอแมและญาติผูใหญ ทําใหคนพิการสามารถ

ปรับตัว พอใจในชีวิตของตนเอง เห็นคุณคาในตนเอง และมีความหวัง 

ทั้งหมดน้ีสะทอนทัศนะของผูเขียนที่เห็นอกเห็นใจคนพิการ ขณะเดียวกันก็เห็นวาคนพิการ

มีศักด์ิศรีและมีศักยภาพที่จะเปนคนดีเทากับคนปกติ อยางไรก็ตาม เง่ือนไขที่สําคัญประการหนึ่งคือจะตอง

มีฐานะครอบครัวท่ีดี มีพอแมหรือญาติผูใหญคอยดูแล ชีวิตคนพิการจึงจะมีคุณภาพได

เรื่อง ดอกไมและสายฝน นําเสนอเรื่องราวของ พิรุณ เด็กชายที่ขาซายพิการเพราะ

อุบัติเหตุทางรถยนต   เรื่องราวเริ่มตนเมื่อครูใหญแนะนํานักเรียนใหมช่ือพิรุณที่ใสขาเทียมและมีไมคํ้ายัน

ใหเด็กช้ันประถมศึกษาปที่ 2 รูจัก   ครูใหญบอกวาจัดกิจกรรมตอนรับเพื่อนใหม โดยการพาเพื่อนใหมไป

ปลูกตนไมประจําตัว เด็กๆทุกคนตองปลูกตนไมคนละตนและดูแลรักษาอยางดี เมื่อครูใหญพูดจบนักเรียน

ทุกคนก็กลับเขาท่ีน่ัง  พิรุณน่ังโตะใกลออแขม เด็กทุกคนตางสนใจการเดินของเขาท่ีมีทาทางตางจากเด็ก
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คนอื่น ดังขอความท่ีวา

เด็กชายพิรุณเดินโขยกไปตามทางเดินระหวางแถวโตะ ตัวเอียงทุกคร้ังท่ีกาวเทาขวา เสียงไมยันรักแรกระทบ

พื้นเบาๆ ขาปลอมขางซายแทบไมแตะพ้ืน แตเทาขางนั้นสวมรองเทาดวย - - -เด็กๆมองดูอยางสนใจและนึก

สนใจ เพราะการเดินของเขาลําบากมาก

(ดอกไมและสายฝน. 2552 : 34)

การเดินที่ผิดปกติของพิรุณสะดุดตาเพื่อนรวมช้ัน ลักษณะการเคล่ือนไหวท่ีผิดไปจาก

มาตรฐานการเดินของคนปกติคือส่ิงแรกท่ีทําใหคนในสังคมรูสึกถึงความแตกตาง ในความแตกตางนั้น

สังคมมองวา “การเดินของเขาลําบากมาก” สะทอนทัศนะท่ีมีตอคนพิการทางรางกายวาคือความแปลก

และความลําบาก

พิรุณไมเคยแสดงความออนแอใหเห็นเลย  เขาทํากิจกรรมในโรงเรียนเหมือนเปนปกติ ออ

แขมชําเลืองดูขาขางซายของพิรุณบอยๆ เธอเห็นวา

...อันท่ีจริง ขาขางนั้นของเขาก็ดูเกือบจะปกติดี นอกจากบริเวณหัวเขาลงมาถึงถุงเทาเทานั้นท่ีเห็นชัดวาเปน

ขาปลอม  ออแขมรูสึกสงสารเขา แตเด็กชายพิรุณไมเคยแสดงความออนแอใหใครเห็นเลย เขาทําทุกส่ิงทุกอยาง

เหมือนเด็กคนอื่นๆ เชน เดินขึ้นบันได  หิ้วกระปองใสน้ําใบเล็กๆไปรดตนไม เหมือนเด็กปกติทุกอยาง

(ดอกไมและสายฝน. 2552 : 48)

การที่คนพิการไมแสดงความออนแอออกมาก็ย่ิงสรางความรูสึกสงสารใหแกผูพบเห็น การ

พยายามทําเหมือน “ปกติ” ขับเนนความ “ไมปกติ” มากยิ่งข้ึน การทําเหมือนวาไมแปลกแยกยิ่งเปนการเนน

ใหเห็นความแตกตางที่คนในสังคมตางก็สังเกตเห็นไดอยูดี

แทที่จริงแลวพิรุณปดบังความรูสึกเจ็บปวดท่ีเปนคนพิการ ตลอดเวลาที่ไปโรงเรียนพิรุณ

พยายามปดบังความรูสึกและใชชีวิตเหมือนเด็กปกติ แตคนรอบขางกลับปฏิบัติตอเขาแบบคนพิการ  พิรุณ

ไมอยากเจอใครเลยแมเพื่อนในหอง ดังขอความท่ีวา

เชาวันอังคาร  พิรุณแทบไมอยากลุกจากเตียง รูสึกเหน็ดเหนื่อย ออนลา ไมมีเร่ียวแรง ที่รายกวานั้นคือ เจ็บ

แปลบในหัวใจ - - - นํ้าตาไหลอีกแลว ทั้งๆที่ไมไดรองไห และไมอยากรองไหเลย ทําไมตองรองไหดวยในเม่ือเขา

เกือบจะไมแตกตางจากเด็กคนอ่ืน อาจจะพิเศษกวาดวยซํ้า เพราะเขาไดเปนกรรมการนักเรียน และในเทอมหนา
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บางทีอาจเปนถึงหัวหนาชั้น

แตเม่ือนึกถึงความจริงอีกขอหน่ึง การเปนกรรมการนักเรียนหรือหัวหนาช้ันก็ไมมีความหมาย  ในเม่ือเขา

ตองเดินสามขาอยูเชนน้ี ขาปลอมขางซายยังไมพอ ตองเพ่ิมขาท่ีเปนไมยันรักแรมาอีกอันดวย  เดินไปทางไหนก็

มีแตคนมอง บางทีก็มีคนเขามาจะชวย - - -เขาไมอยากใหคนมอง ไมอยากใหใครคอยชวยเหลือ

(ดอกไมและสายฝน. 2552 : 115-116)

ส่ิงดีท่ีเกิดขึ้นกับพิรุณท้ังการไดเปนกรรมการนักเรียนหรืออาจไดเปนถึงหัวหนาช้ัน ซ่ึง

หมายถึงการเปนคนสําคัญ ไมอาจชดเชยปมดอยในใจได เพราะในความเปนจริงเขายังคงเปนคนพิการ 

การที่พิรุณไมอยากใหใครมองหรือเขามาชวยเหลือ แสดงใหเห็นความรูสึกของคนพิการที่มีตอคนในสังคม

วาการมองและการชวยเหลือคือการตอกย้ําความเปนคนชายขอบในเชิงท่ีวาความพิการคือความแตกตาง 

คนพิการคือคนที่ออนแอไรความสามารถ เปนคนที่สมควรชวยเหลือ ซ่ึงทําใหคนพิการรูสึกวาตนเองคือส่ิง

แปลกปลอม แปลกแยก เปนภาระของสังคม และรูสึกวาคุณคาในตัวเองนอยลงไป

ชีวิตของพิรุณตองเปล่ียนไปเพราะความพิการจากอุบัติเหตุทางรถยนต  และพอของเขายัง

จากไปในเหตุการณครั้งน้ันอีกดวย พิรุณนึกโกรธหมอท่ีหลอกวาเขาจะเดินไดเองโดยไมตองใชไมคํ้ายัน 

หมอเคยบอกวา

‘ใสขาขางนี้ไวตลอดเวลานะ- - -จะไดเคยชิน อีกหนอยก็เดินไดเอง ไมตองใชไมยันรักแร แลวจะรูสึกเหมือน

ขาจริงๆเชียวละ จะเลนฟุตบอลก็ได เดินไปไหนไกลๆก็ได’

แตรอมาเกือบปแลว ยังไมมีทีทาจะเปนอยางที่หมอพูด หมออาจหลอกก็ได- - -พิรุณนึกโกรธหมอท่ีไมเกง

พอจะรักษาขาของเขาใหเหมือนเดิม  แตกลับตองตัดท้ิง และเอาขาปลอมมาใส ...

(ดอกไมและสายฝน. 2552 : 116-117)

ขาที่ถูกตัดออกไป แมจะถูกทดแทนดวยขาปลอม แตก็ไมอาจชดเชยความรูสึกสูญเสีย

อวัยวะ และการเปล่ียนแปลงสถานะทางสังคมครั้งสําคัญในชีวิต คือเปล่ียนจากคนปกติเปนคนพิการ 

เปล่ียนจากเด็กที่ครอบครัวสมบูรณเปนเด็กกําพรา  พิรุณอยูในชวงของการปรับตัวกับสภาพรางกายใหม 

ในตอนแรกเขายอมรับกับความพิการและใชชีวิตอยางคนปกติ แตคนในสังคมกลับตอกยํ้าความพิการของ

เขาดวยสายตาแสดงความสงสาร หรือการพยายามชวยเหลือ ซ่ึงหากเขายอมรับการชวยเหลือน้ันเทากับ

เขายอมรับวาเขาคือเด็กพิการที่ออนแอ



119

เพื่อนนัดเจอกันท่ีบานออแขม แตพิรุณไมมา ทุกคนจึงไปหาพิรุณที่บาน และเห็นวาพิรุณ

อยูในภาวะซึมเศรา แมจึงบอกใหพิรุณเลิกเศราและลงไปหาเพื่อน แมพูดวา

“ตองเขมแข็งจะ แคขาขางเดียวที่ไมเหมือนคนอื่น ไมทําใหลูกแตกตางไปจากเพ่ือนเลย ลูกตองภูมิใจท่ีมี

สมองดี ความคิดดี เรียนเกง- - -แมขอรองเพียงคร้ังเดียว- - -ลงไปพบเพ่ือนๆเถอะจะ แลวทําตัวใหสนุกสนาน 

เปนเจาของบานท่ีดี ตอนรับเพื่อน ใหสมกับความมีน้ําใจของเขา การมีเพ่ือนนับวาเปนโชคดีมากจะ- - -”

(ดอกไมและสายฝน. 2552 : 118)

ขอความขางตนที่แมบอกวาพิรุณแคไมเหมือนคนอื่น และควรภูมิใจในส่ิงดีอ่ืนๆของตน 

เปนคําปลอบใจที่เปนสูตรสําเร็จสําหรับคนที่มีความบกพรองในดานรางกาย  นอกจากนั้นยังสะทอน

คานิยมเรื่องทักษะที่มาชดเชยความพิการ กลาวคือเรื่องน้ีพิรุณพิการรางกาย แต มี ส่ิงชดเชยคือ

ความสามารถดานสมอง ทําใหคนในสังคมยอมรับความสามารถของพิรุณ นอกจากนั้นปจจัยภายนอกคือ

การมีมิตรภาพที่ดี ยังชวยชดเชยทําใหคนพิการไมรูสึกโดดเดี่ยวหรือวาเหว จึงถือไดวาทัศนะเรื่องส่ิงชดเชย

คนพิการ เปนคานิยมและการสรางขวัญกําลังใจในการใชชีวิตรวมกับคนในสังคม

 ส่ิงดีที่แมพูด ทําใหพิรุณคลายเศรา พิรุณยอมไปพบเพื่อน พิรุณบอกเพื่อนวากําลังหัดเดิน

ดวยสองขา ซ่ึงขาขางหน่ึงเปนขาปลอม ทุกคนจึงชวยใหพิรุณเดินสองขาไดสําเร็จ ดังขอความวา

เม่ือเร่ิมกาวแรกไดก็กาวที่สองตามมา- - -และกาวที่สามเตาะแตะเหมือนเด็กเพิ่งหัดเดิน แตตอนนี้เขา

ไมลมแลว กาวเอง ไมมีใครชวย ไมมีไมยันรักแรแลวดวย

“เห็นไหม!” ผจญตะโกนล่ัน “ผมบอกแลววาตองเดินได!”

“ผมเดินไดแลว ! เดินไดแลว!” พิรุณสงเสียงพลางกาวไปขางหนา “แม! ผมเดินไดแลว!”

...แมโผลหนาออกมาดูและย้ิมทั้งน้ําตา ขณะที่พิรุณแหงนหนาขึ้นมองทองฟา พลางพูดวา

“พอครับ- - -พอไมตองหวงแลว- - -ผมเดินไดแลวครับ- - -พออยูบนสวรรคใหสบายนะครับ- - -”

(ดอกไมและสายฝน. 2552 : 126)

การหัดเดินสองขาคือ ความพยายามท่ีจะพัฒนาตนเองใหออกหางจากความพิการ ลด

ความรูสึกวาตองมีส่ิงพึ่งพา อยางเชนไมค้ํายันหรือใครๆที่อาสาชวยเหลือ  การท่ีพิรุณบอกพอซ่ึงเขาเช่ือวา

มองเขาอยูบนสวรรควาไมตองหวง เขาเดินไดแลว สะทอนใหเห็นความปรารถนาของคนพิการคือ การลด

ระดับความพิการของตนเองลงใหใกลเคียงกับบรรทัดฐานความเปนคนปกติ เพื่อจะไดรับการยอมรับจาก
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คนในสังคมมากขึ้น และสามารถใชชีวิตรวมกับคนในสังคมโดยไมเปนภาระของผูอ่ืน ดังเชนเม่ือพิรุณเดิน

ได เขาก็เตะฟุตบอลกับเพื่อนได  ไปธนาคารกับออแขมได 

ในตอนทายเรื่องพิรุณไมสามารถออกไปเลนนํ้าฝนกับเพื่อนไดเพราะขาปลอมของเขาทํา

จากเหล็กเม่ือโดนน้ําจะข้ึนสนิม แตเพื่อนๆยินดีรวมมือกันเก็บเงินซ้ือขาใหมที่ทําจากวัสดุท่ีไมเปนสนิม 

เพราะอยากใหพิรุณไดเลนน้ําฝนดวยกัน สะทอนใหเห็นการยอมรับการใชพื้นที่รวมกันของคนปกติกับคน

พิการ โดยความพิการไมเปนอุปสรรคขวางกั้นมิตรภาพ

พิรุณคือภาพของคนพิการที่อยูในส่ิงแวดลอมและสังคมท่ีเอื้อตอการปรับตัวใหยอมรับ

ความพิการของตนเอง ความพิการจึงไมเปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิตหรือเปนอุปสรรคตอมิตรภาพ 

เรื่อง ทองดี ตัวละครที่เปนคนพิการในเรื่องคือสมหวาน สมหวานเปนโรคโปลิโอ ความ

พิการของสมหวานทําใหน้ําหน่ึงและยุทธพงศผูเปนพอแมทะเลาะกันและพอแยกไปมีครอบครัวใหม นํ้า

หนึ่งอับอายที่มีลูกพิการ เธอไมเคยแสดงความรักตอสมหวาน สงผลใหสมหวานเปนเด็กเก็บกด กาวราว 

และโทษตัวเอง  มีเพียงปาศุกรและนาสองนางที่คอยดูแลปลอบใจสมหวานเรื่อยมา สมหวานไดพบกับแมว

ช่ือทองดีซ่ึงเปนแมวเทวดาพูดได สมหวานไดระบายความรูสึกกับทองดี ทองดีใหกําลังใจ สอนใหเธอรูจักรัก

ตนเอง สมหวานไดปรับความเขาใจกับแม ทําใหรูวาแมรักเธอ ทายท่ีสุดสมหวานก็เลิกคิดเรื่องความพิการ 

มีงานและมีครอบครัวท่ีดี

สมหวานเปนเด็กหญิงท่ีพิการเพราะโรคโปลิโอ  การมีลูกพิการสรางความอับอายใหแม  

ขอความดังที่วา

สมหวานเด็กหญิงที่นาสงสาร เธอเกิดมาพรอมความพิการ ความพิการที่ทําใหคนเปนแมไมสนใจไยดี   

ความพิการที่ทําใหเธอตองอับอายคนอ่ืนๆ เด็กหญิงไมสามารถใชขาท้ังสองเดินเหินได เปนความพิการซึ่งมีมา

ตั้งแตกําเนิดเพราะโรคโปลิโอ

(ทองดี. 2548 : 22)

น้ําหน่ึงอับอายคนอ่ืนท่ีมีลูกพิการ ดวยเหตุที่เธอเปนเด็กกําพรามากอน เธอจึงคาดหวังท่ี

จะมีครอบครัวสมบูรณแบบ เม่ือมีลูกรางกายผิดปกติ ทําใหพอแมของสมหวานเริ่มเครียด โดยเฉพาะนํ้า

หน่ึงผูเปนแม ระแวงวาพอของสมหวานจะทอดทิ้งเธอ ดังขอความที่วา 
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ทั้งเขาและนํ้าหน่ึงตองยอมรับความจริงวา สมหวานตองกลายเปนเด็กพิการเพราะโรคโปลิโอ ความกลุมใจ 

ความเหนื่อยและความทอแทเร่ืองสมหวานทําใหเขาและนํ้าหนึ่งเร่ิมมีปากเสียงกัน บอยคร้ังที่นํ้าหนึ่งแสดงกริยา

ที่ไมดีตอหนาพนักงานผูหญิงในบริษัท เพราะคิดวาเขาจะทอดทิ้งเธอเพราะเธอมีลูกพิการ

(ทองดี. 2548 : 69)

การที่นํ้าหนึ่งคิดวาการมีลูกพิการทําใหสามีเปล่ียนไป แสดงใหเห็นความคิดท่ีวาความ

พิการคือความบกพรอง การมีลูกพิการคือความบกพรองของผูเปนแม ซ่ึงความบกพรองนี้ทําใหคุณคาใน

ตนเองลดนอยลง

ความพิการของสมหวาน มักถูกหยิบยกขึ้นมาเปนเรื่องในการทะเลาะกันระหวางพอกับแม

ดังที่วา

“รักเหรอ...ลูกพิการอยางนั้น คุณยังรักมันอยูอีกเหรอ” น้ําหน่ึงหัวเราะออกมาอยางไรสติ “ลูกสาวฉันมันเปน

คนพิการ”

(ทองดี. 2548 : 19)

การตัดพอวามีลูกเปนคนพิการแสดงใหเห็นถึงความรูสึกของแมท่ีนอยเน้ือต่ําใจใน

โชคชะตาที่มีลูกผิดปกติ อีกทั้งความพิการยังทําใหแมไมยอมรับวาสมหวานคือลูก ดังขอความท่ีวา

“ฉันไมหยุด ใครจะทําไม  อยากไดยินก็ไดยินไปสิ นี่มันเร่ืองจริง นังงอยคนน้ัน มันไมใชลูกฉัน มันแคอาศัย

ทองฉันมาเกิด แคนั้น!”

(ทองดี. 2548 : 19)

แมเรียกสมหวานวา “นังงอย” ซ่ึงเปนคําที่ใชเรียกคนพิการที่ไมสามารถเคล่ือนที่ไดอยาง

คนปกติในความหมายเชิงดูแคลน  สะทอนใหเห็นการปฏิเสธและไมยอมรับความพิการของลูก 

ความพิการ คือ ความอับอายท่ีตองซอนเรน แมของสมหวานจึงไมเคยไปไหนกับลูก ทําให

สมหวานตองอยูแตในบาน สงผลใหเธอเปนเด็กท่ีซึมเศรา เก็บกด และกลาวโทษตัวเอง  สมหวานมักจะพูด

เสมอวาไมมีใครรักเธอ สมหวานคิดวา

... เพราะไอขาบาๆคูนี้ทีเดียว ที่ทําใหเธอกลายเปนส่ิงของที่ไมมีใครตองการ  สมหวานเกลียดมัน เกลียด

ทุกๆคน...เกลียดตัวเอง

(ทองดี. 2548 : 23)
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สมหวาน มองวาความพิการคือตนเหตุของเรื่องเลวรายในชีวิต ความพิการของเธอสราง

ความแตกแยกใหครอบครัว และทําใหเธอเปนคนที่ไมมีใครตองการ 

แมของสมหวานคอยตอกย้ําใหความพิการเปนปมดอย สมหวานจึงกลาวโทษตัวเอง    

เก็บกด และกาวราว พฤติกรรมของสมหวานเปนผลมาจากสภาพครอบครัวและการเล้ียงดู แมเปนผูท่ีคอย

ย้ําใหเธอเขาใจวาส่ิงท่ีเธอคิดนั้นเปนเรื่องจริง ทั้งการแสดงออกวาอับอายท่ีมีลูกพิการ การไมเคยแสดง

ความรักตอลูก  การนําความพิการของลูกมาเปนขอทะเลาะเบาะแวงของพอแม ทําใหสมหวานรูสึกดอยคา 

ไรความสามารถ และเปนตัวปญหา 

สมหวานมักจะดันรถเข็นเล่ือนไปใหติดประตูรั้ว มองผูคนเดินผานไปมา รั้วบานจึง

เปรียบเสมือนเสนแบงระหวางคนพิการกับคนปกติ  ผูคนเหลานั้นลวนแตกตางจากเธอ เธอมองผูคนพลาง

นึกในใจวา

ใช...เธออิจฉาพวกเขาที่สามารถเดินเหินไปไหนมาไหนได  ผิดกับเธอที่ตองนั่งติดกับไอรถเข็นนี่ ...สายตา

ของทุกคนที่จองมองมายังเธอ สมหวานรูสึกวาเปนสายตาแหงความรูสึกสมเพชเวทนา...

        เด็กหญิงไมตองการใหใครมารูสึกสงสารเธอ  แตเธอก็ยังดีกวาเพื่อนนักเรียนบางคนท่ีโรงเรียน  โรงเรียน

สําหรับเด็กพิการที่สมหวานเปนคนเลือกท่ีจะเรียนเอง เพราะอยางนอยก็ยังมีใครที่เหมือนๆเธอ ไมไดไดยินหรือ

ไดฟงคําถากถางจากเพื่อนๆบอยนัก

(ทองดี. 2548 : 27)

สมหวานตองอยูแตในพื้นท่ีของตนเอง และเฝามองความเปนไปของคนปกติอยางผูดอย

กวา  คนภายนอกมองเธอดวยสายตาสมเพชเวทนาซ่ึงเปนส่ิงที่เธอไมชอบ เธอไมตองการใหใครสงสาร   

การถูกมองดวยสายตาเวทนายิ่งตอกยํ้าความดอยคาและความไรความสามารถของคนพิการ การท่ี        

สมหวานตองการเรียนในโรงเรียนสําหรับเด็กพิเศษเปนเพราะการอยูในกลุมคนที่มีลักษณะเหมือนกันชวย

ใหเธอไมรูสึกวาแปลกแยก ไมตองเจอสายตาเวทนาเหมือนอยูในสังคมภายนอก

ความพิการ คือ ความดอยความสามารถและมีโอกาสนอยท่ีจะไดรับการยอมรับจาก

สังคม ตอนแรกสมหวานไมเห็นประโยชนท่ีจะเรียนหนังสือ เพราะความพิการของเธอทําใหนาสองและปา

ศุกรตองลําบากไปรับไปสงเธอ  อีกท้ังยังมองไมเห็นโอกาสท่ีจะมีชีวิตที่ทัดเทียมกับคนในสังคมดังความวา 

“คนข้ีเกียจไมดีนะคะ  ไมวาจะขี้เกียจอะไรก็ตาม คุณหวานของปาตองเรียนหนังสือเยอะๆ โตขึ้นจะไดไม

ลําบาก มีหนาที่การงานที่ดีไงคะ”
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“คนพิการอยางหวาน...จะมีใครรับเขาทํางาน” น้ําเสียงตอบกลับอยางนอยใจ เพราะคนพิการตองอยูอยาง

ไมทัดเทียมกับคนอื่นๆในสังคม มีใหเห็นอยูดาษด่ืน

(ทองดี. 2548 : 30-31)

สมหวานคิดวาแมจะตั้งใจเรียนแคไหนก็มีอาชีพใหเลือกไมมาก ถึงอยางไรคนพิการก็ไมมี

ศักยภาพในการทํางานเทาเทียมกับคนปกติ โอกาสและพื้นที่ในสังคมของคนพิการนั้นมีนอย  ซ่ึงมุมมอง

ของสมหวานเปนมุมมองที่ไดรับจากอิทธิพลของคนในสังคมท่ีมีตอคนพิการที่ตัดสินประชากรที่มีคุณภาพ

และสรางประโยชนตอประเทศชาติจากความสามารถในการทํางาน

เมื่อสมหวานไดพบกับทองดี แมววิเศษพูดได ทําใหสมหวานราเริงขึ้น เพราะมีเพื่อนคอย

พูดคุย ทองดีคือเพื่อนคนแรก เปนเพื่อนท่ีตอบสนองความตองการทางสังคม ทองดีพร่ําบอกวาแมรักสม

หวาน แตสมหวานยังคงสรางกําแพงก้ันความหวังดีของผูอื่น เปนเด็กขวางโลก และมองโลกในแงรายอยู

เหมือนเดิม แมทองดีจะพยายามพูดใหสมหวานมองส่ิงดีที่เธอมี ทองดีบอกสมหวานวา

“สมหวาน...เราจะบอกอะไรให การที่เธอเปนอยางน้ี..ก็ไมไดหมายความวาเธอดอยกวาคนอ่ืน เธอมีพอ แม 

และนาสอง...ในขณะที่เด็กคนอื่นๆไมมี”

“แต...พอแมไมไดรักหวาน” เด็กหญิงนึกขัดขึ้นเม่ือนึกถึงความจริง  หากพอแมรักเธอ เธอคงไมอางวาง   

ขนาดนี้

“ใครบอก...”

“หวานรูเอง...หวานเปนลูกที่ใครๆไมตั้งใจใหเกิด! หวานเปนคนพิการ เด็กหญิงตะโกนออกมา ทําไมใครๆถึง

บอกวาพอแมรักเธอ ทั้งๆท่ีความจริงไมมีใครสนใจเธอเลย

(ทองดี. 2548 : 61-62)

สมหวานเปนภาพของคนพิการท่ีโหยหาความรัก เธอปดกั้นตนเอง ไมยอมรับฟงคนอื่น 

และย้ําคิดในเรื่องความพิการวาเปนตนเหตุของความเลวรายในชีวิต 

ทองดีพยายามสอนสมหวานตอไป ทองดีสอนใหสมหวานเขมแข็ง และยอมรับในความ

พิการ ดังความวา

เราอยากเห็นเธอเขมแข็งมากกวาน้ี ไมใชอะไรๆก็โทษแตความพิการของตนเอง ไมเห็นหรือไง...คนพิการอีก

ตั้งมากมายเทาไหรที่สามารถมีช่ือเสียงเปนคนดีของสังคม...พวกเขาเหลาน้ันไมเห็นตองมาโวยวายโทษโนน  
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โทษนี่แบบเธอเลย มีแตยอมรับชะตากรรม สรางกําลังใจใหตนเองที่จะมีชีวิตอยูและตอสูกับอุปสรรคตางๆเพื่อมี

ชีวิตอยูรอดดวยกันทั้งนั้น”

(ทองดี. 2548 : 62)

คําพูดของทองดีสะทอนลักษณะของคนพิการที่สังคมคาดหวัง คือ การยอมรับชะตากรรม

ความพิการของตน และรูจักสรางกําลังใจใหตนเองตอสูกับชีวิตตอไป 

การที่สมหวานดูซึมเศราเม่ืออยูกับแม พอจึงคิดจะรับสมหวานไปอยูดวย แตแมไมยอม 

และกลาวประชดประชันในเรื่องการมีลูกพิการเชนเคย สมหวานเสียใจในส่ิงที่แมพูด และเสียใจที่แมไล   

พอไป  เธอแสดงทาทีเฉยชากับแมซ่ึงเธอไมเคยเปนมากอน ทําใหแมรูสึกเสียใจในทุกคําพูดและการกระทํา

ที่ทําใหสมหวานเสียใจ ในใจลึกๆแลวแมรักสมหวาน เพียงแตไมแสดงออกใหใครเห็น แมเร่ิมทบทวนตนเอง 

เปดใจและยอมรับส่ิงที่เกิดขึ้นในชีวิต แมสมหวานเขาใจวา

ส่ิงท่ีสําคัญที่สุดไมใชชื่อเสียงหรือหนาตาในสังคม แตเปนความรูสึกเล็กๆของคนในครอบครัวนี่เอง 

(ทองดี. 2548 : 104)

และ

ไมมีอะไรในโลกนี้ท่ีจะพรอมและสมบูรณแบบ ไมขาดก็ตองเกินเสมอ ดังนั้นจึงไมควรยึดติดและคาดหวังอะไร

ไวมากเพราะถาผิดหวังก็จะตองชอกช้ําและเจ็บปวด

(ทองดี. 2548 : 150)

แมสมหวานเรียนรูวาไมมีอะไรในโลกที่สมบูรณแบบ ดังเชนสภาพของครอบครัวของเธอ 

การเขาใจความไมสมบูรณแบบของชีวิต ทําใหแมยอมรับความพิการได แตเดิมภาพสมหวานในมุมมอง

ของแมคือ ตราบบาป คือความบกพรองที่สรางความอับอายจึงตองซอนเรนและจํากัดใหอยูเฉพาะในบาน 

แตเม่ือเปดใจ เธอก็สามารถยอมรับความพิการเสมือนเปนส่ิงปกติธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้นในสังคม 

สมหวานเปดใจและเขาใจความรูสึกของแมมากขึ้น แตเมื่อทองดีตาย สมหวานก็กลับมา

เศราอีก เธอไมพูดกับใคร เพราะรูสึกวาสูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดไป ทองดีกลับมาหาสมหวานในฝนและสอนให

เธอรูจักชีวิตและคุณคาของความรัก การตายของทองดีทําใหสมหวานเรียนรูการสูญเสีย และคิดไดวาควร

ถนอมรักษาและเห็นคุณคาความรักของคนใกลชิดกอนท่ีจะสูญเสียมันไป สมหวานเขาใจความรักของพอ
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แมและเห็นคุณคาของตนเอง สมหวานคิดไดวา

ไมสําคัญอีกตอไปแลววาหวานจะเดินไดหรือเดินไมได คนพิการอยางหวานหรือคนปกติทั่วไปก็สามารถทําตัวใหมี

ประโยชนได ความพิการไมไดมาสกัดกั้นความสามารถอื่นของหวาน หวานจะสอนใหทองดีเห็น หวานก็สามารถเปน

คนที่มีคุณคาได 

(ทองดี. 2548 : 164)

ตอนจบเรื่อง สมหวานเขาใจความรักของแม และไดพิสูจนใหเห็นคุณคาของคนพิการ คือ

การเปนครูสอนดนตรี มีนักเรียนรักและเช่ือฟง มีครอบครัวและมีลูกท่ีเปนเด็กปกติ ดังที่วา

ตอนนี้หวานมีครบทุกส่ิง มีครอบครัวที่สมบูรณแบบมีลูกสาวและสามีที่รักหวาน ใครจะคิดวาหวานจะมี

ครอบครัวที่อบอุน คุณโรเบิรตเขาบอกหวานเหมือนท่ีทองดีบอก คนเราไมไดตัดสินกันแครูปลักษณภายนอก    

สามีของหวานรักหวานเพราะจิตใจของหวาน 

(ทองดี. 2548 : 172)

ภาพชีวิตของสมหวาน คือ ภาพคนพิการที่สามารถเอาชนะความพิการและใชชีวิตตาม

อุดมคติท่ีสังคมมุงหวัง การสามารถมีงานท่ีดีเปนการพิสูจนคุณคาของคนพิการในดานการดํารงชีวิตอยาง

มีคุณคา เปนการตอบโตวาทกรรมทางดานเศรษฐกิจในดานท่ีวาคนพิการคือภาระของสังคม และไมมี

ศักยภาพการทํางานเพื่อการผลิตไดเทาคนปกติ

นอกจากนั้นความพิการคือบทพิสูจนรักแท สมหวานมีรักแท สามีของเธอไมไดมองเธอท่ี

ความพิการ สมหวานมีลูกและครอบครัวท่ีอบอุน เปนส่ิงท่ีพิสูจนคุณคาของคนพิการในดานท่ีสามารถ

ดําเนินชีวิตในบทบาทแมและภรรยาอยางผูหญิงทั่วไปในสังคม

เรื่อง เด็กชายชนะ เปนเรื่องราวของเด็กพิการ เด็กชายชนะอาศัยอยูกับพอแม บานของ

เขาเปนรานขายของชํา ขาขางขวาของเขาพิการเพราะโรคโปลิโอจึงตองใชไมยันรักแร ครูอารักษเปนครู

บรรจุใหม แวะมาทําความรูจักกับพอแมของชนะ  พอเลาเรื่องลูกชายผูพิการใหครูอารักษฟงวาชนะเปนโรค

โปลิโอ คร้ังแรกที่ครูอารักษเห็นชนะ คือตอนท่ีชนะยกกาแฟมาให  รูปรางลักษณะของชนะดูไมนามองนัก

ในสายตาของครู ดังขอความที่วา
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ชนะเปนเด็กรางกายผอมเกร็ง แกมตอบ ฟนหลอ ดูไมนารักเอาเสียเลย ดวงตาใสๆคูน้ันแมจะดูไรเดียงสาแต

ก็มีแววขลาดกลัวปนอยู  ขาขวาของเขาที่ลอดพนออกมาจากกางเกงขาส้ันดูลีบเล็กจนเห็นเปนรูปกระดูก ลําตัว

สวนบนของเขาแลดูใหญผิดปกติเม่ือเทียบกับลําตัวสวนลาง  ดูๆไปเขาก็คลายกับเด็กท่ีเปนโรคขาดสารอาหาร

อะไรเทือกนั้น

ไมรูวาผีหาซาตานตนใดเขาสิง  หลังจากพินิจรางของเด็กนอยท่ีบังเอิญถูกมรสุมรายพัดผานทําใหเปนเด็ก

พิการไปตลอดชีวิตแลวยังถูกผูใหญหนาตาดีอยางอารักษนึกรังเกียจเอาเสียอีก  อารักษไมกลาแมจะเอื้อมมือไป

ลูบหัวเด็กนอย  ไมกลาที่จะมองเขาบอยๆ เพราะเกรงวาภาพเหลาน้ันจะติดตา และเพ่ือไมใหเสียมารยาท เขาก็

จิบกาแฟฝมือเด็กนอยผูพิกลพิการน้ันเพียงนิดเดียวกอนที่จะลากลับ

(เด็กชายชนะ .2552 : 16-17)

รูปรางลักษณะของชนะในสายตาของคนท่ัวไปน้ันไมนามองนัก ดวยความพิการ คือความ

ไมสมดุลของสรีระทําใหครูอารักษท่ีไดใกลชิดเด็กพิการเปนครั้งแรกไมกลาแมแตจะมองนานๆ หรือสัมผัส

รางกาย แสดงใหเห็นภาพและความรูสึกของคนปกติท่ีมีตอคนพิการคือลักษณะที่บกพรอง ผิดปกติซ่ึงสราง

ความนากลัว นารังเกียจใหผูพบเห็น

เมื่อครูอารักษเห็นชนะบอยๆ เขาก็รับกับความพิการนั้นได ครูมองชนะท่ีความเปนเด็กไร

เดียงสา สนใจกับลักษณะนิสัยท่ีราเริงสดใสของชนะแทน เพราะพอแมของเขาเล้ียงมาเหมือนเด็กปกติ 

ชนะใชชีวิตประจําวันเหมือนเด็กทั่วไป เขาออกไปเลนกับเพื่อนๆนอกบาน โดยมีเด็กชาย

อวนเปนเพื่อนสนิท  ครั้งแรกท่ีอวนเจอชนะ  ชนะกําลังถูกแดงแกลงเอาไมยันไปซอน หากไมมีไมคํ้ายัน ชนะ

ก็ไมสามารถเดินได  วันนั้นชนะถูกทิ้งอยูในความมืดคนเดียว เขารูสึกคับแคนใจที่เดินไมได ดังขอความท่ีวา

ทุกส่ิงตกอยูในความเงียบ  ความมืดโรยตัวเขาปกคลุมทั่วบริเวณสวนจนมืดสนิท  ชนะยังคงคลานเควงอยู

บนกองทรายสูง และหวังวาจะไดพบไมยันถูกฝงอยูที่ใดท่ีหนึ่ง  น้ําตาของเขาไหลอาบแกมอยางไมรูจักเหือดแหง

มันไมไดมาจากความเสียใจ แตมาจากความโกรธและคับแคน  ถาเขามีขาที่สมบูรณอยางเพ่ือนๆ ก็คงจะวิ่งกลับ

บานไปแลว ไมตองมาคลานอยูบนกองทรายแหงนี้

(เด็กชายชนะ.2552 : 23)

ความพิการของชนะเปนจุดออนที่ทําใหเพื่อนแกลง  ชนะชวยตัวเองไมไดเมื่อไมมีไมคํ้ายัน 

เขาไดแตคลานทามกลางความมืดอยางผูแพ  การที่อวนชวยชนะและสัญญากับตัวเองวาจะชวยเหลือผูท่ี

ออนแอกวา แสดงใหเห็นภาพของคนพิการในฐานะคนท่ีมีความออนแอ ไมสามารถปกปองตนเองได       

จึงสมควรท่ีจะไดรับการชวยเหลือปกปองจากผูอ่ืน
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แมของชนะเช่ือวาความพิการเปนผลจากการทํากรรมในอดีตชาติ เห็นไดจากการท่ีแม

เตือนชนะเรื่องกรรม เมื่อชนะจะออกไปยิงนกกับเพื่อน

“ฆาสัตวนะบาปนะลูก  เราเองก็ขาแขงไมดี ไปทํารายสัตวอ่ืนเขาอีกเดี๋ยวเวรกรรมจะไมรูจักจบส้ินนะ

“นะขาไมดีเพราะเวรกรรมหรือครับแม”

“อืม...แมก็ไมรูเหมือนกัน  แตศาสนาของเราสอนใหเชื่อเร่ืองเวรกรรม  ชาติกอนเราอาจไปทํารายใครเขาไว  

ก็ได  ชาตินี้เลยตองเกิดมาใชกรรม  ถาชาติน้ีเราไมทํากรรมเพิ่มและทําบุญมากๆ ชาติหนาอาจจะเกิดมาสมบูรณ

เหมือนคนอ่ืนเขา ไมตองลําบากอยางนี้”

(เด็กชายชนะ .2552 : 65)

คนพิการในมุมมองของคนไทย คือคนมีกรรม เปนกรรมที่เกิดจากการทํารายชีวิตผูอื่น 

และตองชดใชกรรมดวยการเกิดมาไมสมประกอบ 

การเขาสูสังคมทําใหเห็นภาพคนพิการในฐานะคนชายขอบมากข้ึน เมื่อพอพาชนะไปพบ

ครูใหญเพื่อฝากเขาโรงเรียน ในตอนแรกครูใหญลังเลใจไมอยากรับเพราะเห็นขาพิการ  ส่ิงท่ีครูใหญถามคือ

“ขาเขาเปนอะไรครับ” ครูใหญถามออกมาตรงๆ

“เปนโปลิโอครับ”

“อืม...แลวนี่เขาจะมาเรียนไหวเหรอครับ ขาแขงไมมีตองมีคนคอยดูแลหรือเปลา”

“เร่ืองนี้ครูใหญไมตองหวงครับ เขาชวยเหลือตัวเองได อาจจะดูเกงกางหนอยก็ไมมีปญหาครับ อยูบานเขาก็

ดูแลตัวเอง อาบนํ้าเอง ทานขาวเอง แถมยังชวยงานแมไดครับ”

(เด็กชายชนะ .2552 : 89)

ความกังวลของครูใหญ สะทอนใหเห็นภาพคนพิการในฐานะภาระในการการดูแล แตเม่ือ

พอของชนะบอกวาเขาดูแลตัวเองไดครูใหญจึงรับเขาเรียน

ในช้ันเรียนไมมีใครคุยกับชนะ มีเพียงเด็กหญิงพิมคอยชวยเหลือและปกปองชนะจากเด็ก

ที่คอยลอเลียน  เพื่อนในหองมักจองมองขาของเขา  วินทรและพรรคพวกมักลอชนะวาเปน “ไอเป” ชนะ

โกรธจนนํ้าตาไหลทุกครั้งท่ีไดยิน  ดังขอความท่ีวา

เขามักจะถูกเพ่ือนในหองแกลงอยูเสมอ  ดวยการขโมยไมยันไปซอนบาง ตบหัวเลนบาง แยงของไปบาง 

แถมยังขูอีกวา ถาฟองครูจะถูกทําราย ชนะเองก็กลาๆกลัวๆ ใจหนึ่งก็โกรธที่ถูกรังแก ไมอยากจะยอม อีกใจหนึ่ง
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ก็กลัวจะถูกทําราย จึงไดแตอดทนเอา

(เด็กชายชนะ. 2552 : 103)

ตั้งแตวันท่ีชนะเขาโรงเรียน เขาถูกกล่ันแกลงทุกวัน แตส่ิงท่ีชนะทําคือการอดทน เพราะ

รับรูในขอจํากัดในดานรางกายท่ีสูเด็กปกติไมได ความพิการคือความออนดอยดานรางกาย ทําใหถูกกล่ัน

แกลงรังแก 

ชนะถูกแกลงและลอเลียนทุกวัน จนวันหนึ่งชนะทนไมไหวจึงตอยกับวินทร ผลการตอสูคือ

ชนะเปนฝายแพเพราะมีรางกายออนแอกวา  ครูจึงเรียกชนะและวินทรไปพบและลงโทษ รุงเชาครูใหญพา

ชนะออกไปหนาเสาธง การยืนอยูหนาเสาธงทําใหชนะรูสึกวาตนเองเหมือนตัวประหลาดตอหนานักเรียนท้ัง

โรงเรียน ดังเหตุการณท่ีวา

ครูใหญเดินมาจูงชนะใหไปยืนเดนอยูหนาเสาธง ชนะรูสึกวาตนเองเหมือนตัวประหลาดท่ีกําลังออกมาแสดง

จําอวดอยูตอหนานักเรียนท้ังโรงเรียน

“เพ่ือนของเราคนนี้ขาพิการ เขาชวยเหลือตัวเองไมได ทําอะไรก็ลําบาก ถาเราไมชวยเหลือเขา ซ้ํายังแกลง

เขาอีก เราก็คือคนไมดีน่ันเอง ... ครูขอประกาศวา ต้ังแตนี้เปนตนไป เด็กชายชนะเปนคนพิเศษของโรงเรียน  ใคร

รังแกเด็กชายชนะ จะถูกครูลงโทษอยางรุนแรง”

(เด็กชายชนะ .2552 : 108)

ครูใหญใชความพิการของชนะเปนอุปกรณในการสอนจริยธรรมแกนักเรียน ครูใหญคิดวา

ส่ิงที่ทานทําคือการปกปองเด็กชายพิการ  แตการเนนความบกพรองทางรางกายกลับทําลายความเช่ือมั่น

และความภาคภูมิใจของชนะไปจนหมดส้ิน  

หลังจากวันท่ีออกไปยืนหนาเสาธง ชนะก็ไมยอมมาโรงเรียน ครูสุดากับครูอารักษจึงมา

ตามท่ีบาน และอธิบายเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนกับชนะใหพอแมฟง ซ่ึงเปนการสะทอนส่ิงที่คนในสังคมปฏิบัติตอ

คนพิการแบบปกปองเกินควร  ความหวังดีจึงกลายเปนการตอกย้ําความออนแอ และความแปลกแยก ดัง

ความวา

“ชนะเปนเด็กท่ีไมปกติเหมือนคนอื่น เขาอาจรูสึกวาตัวเองแปลกแยกอยูแลว ครูใหญยังเอาเขาไปยืนหนา

เสาธง ยัดเยียดความเปนคนพิเศษใหเขา ยิ่งทําใหเขารูสึกวาตัวเองแปลกแยกมากขึ้นไปอีก เปนการตอกยํ้าวา

เขาไมเหมาะกับสังคมนี้ จึงเกิดพฤติกรรมแยกตัวออกจากสังคม ไมยอมไปโรงเรียน”

(เด็กชายชนะ .2552 : 115-116)
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เห็นไดวาชนะไมไดรูสึกดีกับคําพูดและการกระทําของครูใหญแมแตนอย  ชนะไมตองการ

ใหใครมาดูถูกวาเขาชวยเหลือตัวเองไมได การใหตําแหนงเด็กพิเศษแกเด็กพิการ เปนการคัดแยกใหเห็น

ความแตกตางระหวางคนพิการกับคนปกติและขับเนนความเปนคนชายขอบของคนพิการใหเดนชัดขึ้น

แมพูดปลอบใจชนะ ชนะจึงยอมไปโรงเรียน การคาดโทษของครูใหญทําใหไมมีใครรังแก

ชนะอีก  ชนะคนพบพรสวรรคดานการวาดภาพ ครูเห็นความสามารถดานศิลปะจึงสงชนะเปนตัวแทนของ

โรงเรียนประกวดวาดภาพ  ผลงานของเขาไดรับรางวัลชนะเลิศ และมีโอกาสขึ้นเวทีรับรางวัลจาก

นายกรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรีพูดกับชนะวา

“รูไหมวาวันนี้หนูเปนคนพิเศษของงานเลยนะ แมหนูจะขาไมดี แตสมองและความสามารถของหนูก็เอาชนะ

คนทั้งประเทศได หนูแสดงใหทุกคนเห็นวาเด็กแบบหนูก็มีศักยภาพที่จะทําส่ิงดีๆใหกับตนเองและสังคมได ขอให

เก็บความสามารถนี้ไวและใชมันใหเกิดประโยชนกับชีวิตตอไป ฉันขอเปนกําลังใจให”

จากวันน้ันชนะรูสึกชอบคําวา “คนพิเศษ”ของทานนายกฯเปนที่สุด มันทําใหเขาคิดถึงเหตุการณที่หนา    

เสาธง คําวา “คนพิเศษ”ในวันนั้นชางแตกตางกับวันนี้เสียเหลือเกิน 

(เด็กชายชนะ. 2552 : 146)

ส่ิงที่นายกรัฐมนตรีพูดสรางความภาคภูมิใจใหชนะมาก ทําใหเห็นความรูสึกท่ีแตกตาง

ระหวางการเปนคนพิเศษในฐานะท่ีมีความแตกตางดานรางกายกับการเปนคนพิเศษในฐานะที่ มี

ความสามารถท่ีเหนือกวาคนอื่น  คําพูดของนายกรัฐมนตรีนับวาเปนการยกยองคนพิการที่สามารถเอาชนะ

ความพิการของรางกายดวยทักษะพิเศษที่เหนือกวาคนอื่น ทําใหเห็นวาคนพิการท่ีนายกยองคือคนท่ี

สามารถทําส่ิงท่ีเปนประโยชนตอตนเองและสังคมได 

ในตอนจบของเรื่อง ชนะตองอยูกับความพิการตอไป ขาของเขาไมสามารถรักษาหายได 

แตก็เหยียดตรงมากขึ้น เลิกใชไมยันรักแร และใสรองเทาเหล็กแทน ไดเรียนตอดานศิลปะและเปนครูสอน

ศิลปะ ซ่ึงบทสรุปชีวิตของชนะ แสดงใหเห็นภาพของคนพิการท่ีสามารถเอาชนะความพิการดวย

ความสามารถในดานอื่น และไดพิสูจนใหเห็นถึงการประสบผลสําเร็จตามท่ีสังคมคาดหวัง กลาวคือการ

สามารถฟนฟูรางกายใหใกลเคียงกับความเปนปกติ และใชชีวิตอยางมีคุณคาแนวคิดเศรษฐกิจแบบ       

ทุนนิยมคือสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองไดโดยไมเปนภาระของผูอื่น
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3.3 ชาวไทยมุสลิม

มุสลิม คือคําท่ีใชเรียกผูนําอิสลามมาเปนแนวทางในการในการดําเนินชีวิต หรือกลาวอีก

นัยหนึ่งคือ มุสลิมคือผูที่นับถือศาสนาอิสลาม นอบนอมมอบตนตอพระผูเปนเจาอัลลอฮแตเพียงผูเดียว

อยางส้ินเชิงเพื่อความสันติ (เสาวนีย จิตตหมวด.2531: 15)

ชาวไทยมุสลิมเปนประชากรกลุมนอยท่ีมีความแตกตางจากชนกลุมใหญในสังคมไทย 

กลาวคือ มีความแตกตางดานเช้ือชาติ  เผาพันธุ ศาสนา ภาษา ประวัติศาสตร และขนบธรรมเนียม

ประเพณี ชีวิตของชาวมุสลิมผูกพันกับศาสนา ภาษามลายู และวัฒนธรรมมลายู ซ่ึงความผูกพันกับความ

เปนมลายูและการท่ีไมอาจปฏิบัติตัวเหมือนคนไทยพุทธสวนใหญในประเทศคือปจจัยท่ีทําใหคนไทยมุสลิม

เปนคนชายขอบ 

แมตามความเขาใจของคนทั่วไป ชาวไทยมุสลิมนาจะจัดเปนคนชายขอบในบริบท

ภูมิศาสตรและชาติพันธุ เนื่องจากมีถิ่นอาศัยในพื้นท่ีชายแดนและการมีชาติพันธุท่ีแตกตางจากคนสวน

ใหญในประเทศ  แตวรรณกรรมเยาวชนไดนําเสนอภาพชาวไทยมุสลิมในฐานะกลุมคนที่มีความแตกตาง

กับคนไทยพุทธดานสังคม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความเปนอยู มากกวาจะใหความสําคัญเรื่อง

ภูมิศาสตรและชาติพันธุ  คนไทยมุสลิมในวรรณกรรมเยาวชนจึงแสดงใหเห็นการเปนคนชายขอบในบริบท

ทางสังคมและวัฒนธรรม  ภาพชาวไทยมุสลิมปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนคือ ปอเนาะที่รัก แวงท่ีรัก 

และ อาณาจักรแหงหัวใจ

เรื่อง ปอเนาะท่ีรัก เปนเรื่องราวที่สะทอนใหเห็นความขัดแยงในโรงเรียนปอเนาะกับ

การศึกษาแผนใหม  โรงเรียนปอเนาะไดมีการเปล่ียนแปลงโดยแบงการเรียนเปนภาคศาสนาและภาควิชา

สามัญแตโรงเรียนปอเนาะมีกฎระเบียบที่เขมงวด และเปนอุปสรรคในการเรียนภาคสามัญ เชน หาม

นักเรียนหญิงชายพูดคุยกัน มีฉากกั้นหองแยกนักเรียนหญิงชาย นักเรียนปอเนาะบางคนมีทัศนคติท่ีผิด

เกี่ยวกับภาษาไทย  ไมยอมรับการเรียนที่สอนโดยครูท่ีเปนไทยพุทธ เพราะเขาใจผิดวาเปนการลางสมอง

และการเหยียดหยามทางวัฒนธรรม  

ฮาซัน คือ ตัวละครท่ีประสบกับความขัดแยงระหวางระบบการศึกษาของโรงเรียนปอเนาะ

กับระบบการศึกษาของรัฐบาล โรงเรียนปอเนาะทําใหฮาซันผิดหวังต้ังแรกตอนแรกท่ีเขาเรียน การเรียนใน

ปอเนาะทําใหเขารูสึกขาดอิสระ ขอจํากัดดานศาสนาเปนอุปสรรคขวางก้ันการเรียน เชน หามนักเรียนชาย

หญิงปรึกษาพูดคุยกัน  หามพูดภาษาไทย  เขานึกเปรียบเทียบความสุขในโรงเรียนประชาบาลท่ีเขาเคย

เรียน กับความอึดอัดในโรงเรียนปอเนาะวา
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หวนนึกถึงความสนุกสนานในโรงเรียนประชาบาลที่เพิ่งเรียนจบมา  ไมเห็นตองเขมงวดกวดขันกันอยาง

นี้  นักเรียนชายหญิงหยอกลอเลนหัวกันได การบานบทไหนขอใดท่ีครูใหทํา  ถาทําไมไดก็สามารถถามเพ่ือนๆให

ชวยอธิบายจนทําได  นักเรียนทุกคนรูสึกวาเปนเพื่อนสนิทและเปนพวกเดียวกัน ทําไมหนอปอเนาะจึงตองผิด

แผกไปจากสถาบันอื่นมากมาย ? ฮาซันอึดอัดอยางบอกไมถูก อยากหนีไปใหไกล ไมอยากเห็นหนาใครอีกเลย  

บทเรียนของครูรอนิงทําใหเขาเบ่ือหนายไมอยากเรียน ฉากกั้นหองทําใหรอนอบอาวจนหายใจไมออกเหมือนกับ

วาพาตัวไปน่ังเรียนอยูในคุกที่มีผูคุมยืนถือแสเงื้องาดูนากลัว 

(ปอเนาะท่ีรัก.2539:18)

ฮาซันรูสึกอึดอัดกับการเรียน อีกทั้งมักถูกครูและเพื่อนในหองตําหนิเม่ือพูดภาษาไทย    

คนในโรงเรียนตางพูดวา

“ที่น่ีโรงเรียนปอเนาะ ไมใช สะกอเลาะบอซอซีแย” ทุกคนบอกวาที่นี่เปนโรงเรียนปอเนาะ ไมใชโรงเรียน

สอนภาษาไทยท่ัวๆไปนักเรียนรุนพี่มักจะหามเขาวา ตาเละแกแจะบาซอซีแย คือหามพูดภาษาไทยในปอเนาะ

(ปอเนาะท่ีรัก.2539:25)

ทัศนคติที่คนมุสลิมมีตอภาษาไทยและการเรียนภาษาไทยคือ “ยิ่งเรียนภาษาไทยย่ิง

เหลวไหล ไมเครงครัดศาสนา” (ปอเนาะท่ีรัก.2539:25) พวกเขาจึงปดกั้นตนเองจากความเปนไทย ฮาซัน

เกิดความสงสัยวาทําไมหามพูดภาษาไทยแตก็ไมมีใครใหคําตอบท่ีแนชัดกับเขาได  

ฮาซันถูกมะลีเปงรุนพี่ผูเปนประธานนักเรียนตบหนาเมื่อฮาซันโตแยงและยอนถามเหตุผล

ที่หามพูดคุยกับเพื่อนผูหญิง ซ่ึงสรางความรูสึกคับของใจใหตัวเขามาก กฎระเบียบในปอเนาะท้ังการหาม

พูดภาษาไทย หรือการพูดคุยกับเพื่อนหญิง ทุกคนในปอเนาะเต็มใจปฏิบัติตามโดยเช่ือวาเปนบทบัญญัติ

ของพระผูเปนเจา สะทอนใหเห็นภาพของชาวมุสลิมที่ปดก้ันตัวเองจากสังคมและวัฒนธรรมทุกอยางท่ีเปน

ของคนไทย ในจิตใจของพวกเขายังคงยึดม่ันในระเบียบสังคมอิสลามที่ยึดถือปฏิบัติตอกันมา โดยที่ไมคิด

จะเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกับสภาพสังคมและไมมีใครคิดจะโตแยงหรือตั้งคําถามเก่ียวกับหลักปฏิบัติท่ี

เครงครัด 

ฮาซันมีโอกาสทําส่ิงท่ีเขาคิดวาถูกตองและนาภูมิใจเม่ือเขาไดรับรางวัลชนะเลิศในการ

ประกวดรองเพลงชาติและเพลงปลุกใจที่จังหวัดจัดขึ้น แตแทนที่จะไดรับการแสดงความยินดีกลับถูกเพื่อน

ถากถาง ส่ิงดีท่ีฮาซันทํากลับไมไดรับการยกยอง ดังความวา
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การนําชื่อเสียงมาสูโรงเรียนกลับทําใหเขากลายเปนคนไมพึงปรารถนา ถูกเยาะเยยถากถางจนปวดราว

หัวใจ สวนมะยากีกับมะลีเปงแสดงการตอสูแบบซีละ  ทุกคนชมเชยวาเปนเกียรติของโรงเรียน รอกีเยาะหกับ    

อาซีซะรํารองเง็งประกอบรายการบนเวที ทางโรงเรียนจัดเล้ียงตองรับเปนเกียรติ  ถวยรางวัลที่เขารับมาจากผูวา

ราชการจังหวัดถูกนําไปเก็บเงียบๆในตูหนังสือ ไมมีผูใดกลาวแสดงความยินดีกับเขาแมแตคําเดียว 

(ปอเนาะท่ีรัก.2539:105)

ส่ิงใดก็ตามท่ีฮาซันพูดหรือกระทํา หากเก่ียวของกับการแสดงถึงการเปนคนไทย ทั้งรอง

เพลงชาติ เพลงปลุกใจของไทย หรือการพูดภาษาไทย จะไมไดรับการยอมรับจากคนในโรงเรียนปอเนาะ 

สะทอนใหเห็นสังคมของคนมุสลิมที่ยึดม่ันในวัฒนธรรมของตนเองอยางสูง ทัศนคติของคนมุสลิมที่มีตอคน

ไทยและวัฒนธรรมไทยคือการกลืนกินวัฒนธรรมอิสลาม และหากคนมุสลิมที่เกี่ยวของกับความเปนไทยไม

วาจะเปนพูดภาษาไทย หรือการแสดงออกใดๆท่ีเก่ียวกับการเปนคนไทย จะไมไดรับการยอมรับและเปนคน

ชายขอบในสังคมมุสลิม 

มะยากี คือ ตัวละครที่เครงครัดและศรัทธาในศาสนาอิสลามอยางสูง เขาเปนนักเรียนท่ี

อายุมากท่ีสุดโรงเรียนปอเนาะและเรียนโรงเรียนปอเนาะมาตลอด มะยะกีมีความศรัทธาในศาสนาอิสลาม

อยางมาก ซ่ึงความยึดมั่นและศรัทธาของเขาทําใหเขาไมยอมเปดรับส่ิงใหมและมองโลกแคบ มะยากีคิดวา

มุสลิมที่ดีตองเครงครัดในขอปฏิบัติของมุสลิม และตองแบงคนมุสลิมออกจากคนไทยพุทธใหชัดเจน 

มะยากีมองวาคนไทยพุทธพยายามจะลางสมองคนไทยมุสลิม ดังเหตุการณท่ีมะยากีตอ

วาครูทรงพลซ่ึงเปนครูไทยพุทธที่เขามาสอนวิชาสามัญในโรงเรียนปอเนาะวา

“ภาษาไทยไมใชของเรา ครูกําลังมอมเมาลัทธินิยมไทย”

“มะยากี คําพูดของเธอครูไมเขาใจความหมาย”

“ไมมีวันที่ครูจะเขาใจ ครูเปนคนไทยพุทธมาสอนภาษาไทยในปอเนาะ ใครๆก็รูท้ังนั้น รัฐบาลสงครูมาลาง 

สมองเรา 

(ปอเนาะท่ีรัก.2539:46)

มะยากีไมยอมเรียนภาษาไทย ดวยเหตุผลวาภาษาไทยไมใชภาษาของเขาและเปนการ

มอมเมาลัทธินิยมไทย เขาแบงแยกตัวเองออกจากความเปนคนไทย ไมตองการใหครูไทยพุทธมากดขี่      

ขมเหงภาษาและวัฒนธรรม ดังความวา
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“เราถูกกดข่ีมานาน  รัฐบาลพยายามจะลางสมองเราใหส้ินเผา ปอเนาะเปนโรงเรียนสอนศาสนา แตครูมา

สอนภาษาไทย ถาไมใชเพื่อกดขี่ภาษาและวัฒนธรรมเรา ครูมาเพ่ืออะไร?

(ปอเนาะที่รัก.2539:47)

มะยากีมองวาคนไทยเปล่ียนแปลงประวัติศาสตรใหชาวมุสลิมเปนกบฏ ดังความวา

“ทราบหรือเปลาครู ทุกวันนี้เขาหาวาเราเปนพวกแบงแยกดินแดน ประวัติศาสตรที่บันทึกความกลาหาญ 

วีรบุรุษของเราถูกเปล่ียนแปลงใหเปนผูขบถตอประเทศชาติ ทุกอยางลวนแตเปนความเท็จ ถาครูไมไดมากดขี่ 

ขมเหงเรา ครูจะมาสอนความจริงในประวัติศาสตรของเราท่ีถูกปกปดมานานไดหรือไม?

(ปอเนาะที่รัก.2539:49)

มะยากีมองวาคนไทยพุมธกดข่ีคนไทยมุสลิม ตั้งแตเรื่องการเปล่ียนแปลงประวัติศาสตร 

และการพยายามกลืนกินวัฒนธรรมอิสลาม มะยากีมีแนวคิดหัวรุนแรง คิดวาคนไทยจะมาลางสมองชาว

มุสลิม จึงปดกั้น แบงแยก ตอตานคนไทยพุทธ และไมยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น สาเหตุที่ทําให    

มะยากีมองโลกแคบ คือ มะยากีเติบโตมากับครอบรัวท่ีเครงครัดศาสนา พอของเขาเปนโตะอิหมาม เขาไม

เคยไปไหนนอกจากศึกษาอยูในปอเนาะ ...(ปอเนาะท่ีรัก.2539:67)

ลักษณะของมะยากีตรงขามกับอับดุลการิม ซ่ึงเปนครูมุสลิมรุนใหมที่ไดรับการศึกษาจาก

ตางประเทศ  ไดผานสังคมที่หลากหลายและศึกษาศาสนาอยางแตกฉาน อับดุลการิมเปนครูหนุมหัว

กาวหนา เขาจบการศึกษาจากประเทศซาอุดิอาระเบียซ่ึงเปนประเทศของชาวมุสลิม อับดุลการิมนําความ

เปล่ียนแปลงมาสูโรงเรียนปอเนาะในทันทีที่เขาสอน โดยการยกฝาก้ันหองเรียนท่ีแบงแยกชายหญิงออก 

เพื่อใหนักเรียนนั่งรวมกันอยางมีอิสระ มะยากีคัดคาน แตครูใหเหตุผลวา

มะยากีตองเขาใจนะวาเราไมใชมุสลิมสักแตเพียงไมกินหมู การเปนมุสลิมหาใชอยูที่การเขาสุหนัตหรือ

มะโซะยาวี เทานั้นไม และ ไมใชเปนมุสลิมเพราะตั้งช่ือดวยอับดุลนําหนาตามพระอัลลอฮ... มุสลิมที่แทจริงไมใช

เพียงการมีภรรยาส่ีคน การศึกษาวิชาศาสนาอิสลามไมไดมีเฉพาะในปอเนาะเทานั้นการกั้นหองแบงคร่ึงชาย

หญิงในชั้นเรียนไมไดทําใหศาสนาอิสลามเจริญข้ึน หลักแหงความถูกตองอยูตรง…ท่ีวาไมมีอะไรสําหรับเรา

นอกจากอัลลอฮเพียงพระองคเดียว พระองคผูทรงยิ่งใหญเปนนิรันดร”

(ปอเนาะที่รัก.2539:65)
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นอกจากนั้นอับดุลการิมยังไดอธิบายถึงตัวตนของชาวมุสลิมกับการเปนพลเมืองไทยให       

มะยากีและนักเรียนในช้ันไดฟงวา

มุสลิมไมมีตัวตน มุสลิมเปนชื่อของคนท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ผูท่ีนับถือศาสนาอิสลามอยูประเทศใดก็เปน

พลเมืองของประเทศน้ัน เราเปนมุสลิมในประเทศไทย เราทุกคนจึงเปนคนไทย เช้ือชาติและสัญชาติของเราคือ 

ไทย มะยากีเขาใจหรือยัง?

(ปอเนาะที่รัก.2539:67)

ครูอับดุลการิมพยายามอธิบายใหนักเรียนเขาใจหลักศาสนา และอธิบายใหนักเรียนไม

รูสึกแบงแยกการเปนมุสลิมหรือคนไทย เพราะความรูสึกแบงแยกอาจจะนําไปสูความแตกแยกกับเพื่อน

รวมชาติคนอื่น 

ผูเขียนใหตัวละครอับดุลการิมซ่ึงไดรับการศึกษาจากประเทศของชาวมุสลิม เปนผูอธิบาย

ความเขาใจผิดเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและการเขามาของวัฒนธรรมไทย อับดุลการิมเปนผูที่ประสานความ

ขัดแยงและเปนเสียงที่อธิบายใหเห็นวาความเปนพลเมืองของรัฐชาติกับการนับถือศาสนาเปนคนละเรื่อง

กัน และชาวมุสลิมสามารถเปนมุสลิมท่ีดีไดไปพรอมๆกับการเปนพลเมืองของรัฐชาติไทย อับดุลการิมจึง

เปนภาพชาวมุสลิมรุนใหมที่พยายามที่จะเปล่ียนแปลงชีวิตชาวมุสลิมใหกาวทันสังคมโลก ลดความขัดแยง

ของคนตางศาสนาและพยายามทําใหศาสนา การศึกษา และการเปนพลเมืองรัฐไทยกาวไปพรอมกัน

ผูเขียนไดใหความหวังเก่ียวกับภาพความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของศาสนากับการศึกษา

แผนใหม เมื่อมะยากีมีโอกาสไปศึกษาที่สถาบันเดียวกันกับครูอับดุลการิมที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย        

ซ่ึงมะยากีตั้งใจจะกลับมาเปนครูที่โรงเรียนปอเนาะ เม่ือถึงเวลาน้ันมะยากีคงเปล่ียนแปลงความคิดและ

ความเช่ือเกาๆ เปนผูมีจิตใจกวางขวางและปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลงของสังคมไดดีอยางครู           

อับดุลการิม อีกท้ังรอกีเยาะหที่เปนเพื่อนสนิทของฮาซันก็มีโอกาสเรียนตอท่ีวิทยาลัยครูในเมืองและจะ

กลับมาเปนครูท่ีโรงเรียนปอเนาะเชนกัน  การกลับมาเปนครูท่ีโรงเรียนปอเนาะของตัวละครท้ังสองคือ

ความหวังที่จะผสานศาสนากับการศึกษาแผนใหมในโรงเรียนปอเนาะโดยปราศจากความขัดแยง ซ่ึงมี     

นัยยะถึงการอยูรวมกันอยางสันติของของชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมในประเทศไทยอีกดวย 
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เรื่อง แวงที่รัก นําเสนอมุมมองเกี่ยวกับคนไทยมุสลิมที่ตางออกไปจาก ปอเนาะท่ีรัก

โดยนําเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของคนไทยพุทธซ่ึงเปนชนกลุมนอยทามกลางชนกลุมใหญท่ีเปนชาวมุสลิมใน 

จังหวัดนราธิวาส  

หากมองในมิติพื้นที่อาศัย ครอบครัวของนอยอาศัยอยูในอําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส    

ซ่ึงประชากรเกือบท้ังหมดในพื้นท่ีนั้นเปนคนไทยมุสลิม ครอบครัวของนอยอาจเรียกไดวาเปนคนชายขอบ

ในพื้นที่น้ันและตองปรับตัวเพื่อใหอยูรวมกับคนสวนใหญ  แตเนื่องจากงานวิจัยนี้มุงศึกษาภาพคนชายขอบ

ในภาพรวมของประชากรท้ังประเทศ จึงถือวาวรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้ใหภาพของคนไทยมุสลิมท่ีเปนคน  

ชายขอบในบริบทสังคมและวัฒนธรรม

ครอบครัวของนอยเปนชาวไทยพุทธ พอแมของนอยเปนชาวสงขลาแตมาสรางครอบครัว

ใหมและทํางานเปนสมุหบัญชีที่อําเภอแวง  แมของนอยเปนแมคาชาวไทยพุทธ ชีวิตของนอยผูกพันและ

รายลอมไปดวยเพื่อนชาวไทยมุสลิม  อําเภอแวงมีคนหลายเช้ือชาติอาศัยอยูท้ังคนจีน คนไทยพุทธ และคน

ไทยมุสลิม ทุกคนอยูรวมกันดวยความเอ้ืออาทร มีวิถีชีวิตท่ีเรียบงายและผูกพันกับธรรมชาติ  

แวงเปนอําเภอที่อยูหางไกลและติดกับชายแดนประเทศมาเลเซีย ผูคนเกือบทั้งหมดนับถือ

ศาสนาอิสลาม สนทนาดวยภาษามลายู ผูใหญบางคนพูดภาษาไทยไมไดเลย มีเพียงเด็กรุนหลังท่ีเรียน

หนังสือท่ีโรงเรียนไทยเทานั้นที่พูดภาษาไทยได แตภาษาไทยก็ถูกจํากัดใชภายในโรงเรียนหรือการติดตอ

ราชการกับคนไทยพุทธที่อําเภอเทานั้น คนในอําเภอแวงตางพูดคุยกันดวยภาษามลายู แมแตนอยท่ีเปนคน

ไทยพุทธยังสามารถพูดภาษามลายูไดคลองแคลว เพราะเธอตองใชสนทนากับเพื่อนไทยชาวมุสลิมคนอ่ืนๆ 

คนอําเภอแวงในสายตาของคนนอก คือ ผูคนท่ีมีวิถีชีวิตหางไกลความเจริญและเปน 

“พวกแขก” ซ่ึงเปนคําใชเรียกคนมุสลิมในเชิงดูหม่ิน เห็นไดจากญาติของแมนอยที่สงขลามักเรียกและมอง

ครอบครัวของนอยวาอยูใน “เมืองแขก” ดังขอความวา

เม่ือมีเร่ืองจําเปน ญาติของแมท่ีสงขลาถึงจะมาแวงสักคร้ังหน่ึง เขาเรียกครอบครัวพอวา “พวกเมืองแขก”

เพราะอยูไกลความเจริญและอยูกับแขก  นอยกับพี่แมะเขาก็วาเปน “เด็กแขก” เพราะคําพูดบางคําก็ไมเหมือน

พวกเขา สําเนียงหรือก็เถอ (เหนอ) เปนบานนอกบางนารา นอยเคยคิดวาเด็กญาติชาวสงขลานี่ชางชอบดูถูกคน

เสียจริง 

(แวงที่รัก.2551: 23)

มุมมองของคนนอกท่ีมีตอคนในอําเภอแวงคือคนที่อยูหางไกลความเจริญและเปนพวก 

“แขก” ซ่ึงเปนความหมายในเชิงดูหมิ่นดูแคลน ภาพของแขกในความรูสึกของคนไทยคือการเปนมุสลิมและ
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การที่มีหนาตาแตกตางไปจากคนไทย(เสาวนีย จิตตหมวด.2531:264) ซ่ึงคํานี้สะทอนใหเห็นความรูสึกวา

แขก(มุสลิม) นั้นฐานะดอยกวาคนไทยสวนใหญในประเทศ สงผลใหผูท่ีอยูในอําเภอแวงท่ีเปนคนมุสลิม

และใชภาษามลายูเปนคนชายขอบในทางสังคม

ความสัมพันธของคนตางศาสนาในอําเภอแวงเปนไปดวยดี ดังเชนครอบครัวนอยมักมี

เพื่อนบานท่ีเปนคนไทยชาวมุสลิมไปมาหาสูเสมอ นอยมีเพื่อนสนิทเปนชาวไทยมุสลิมช่ือมามุ เขาพูด

ภาษาไทยไมไดเลย แตท้ังสองก็เปนเพื่อนรักกันและเลนดวยกันไดเพราะนอยพูดภาษามลายูไดคลองแคลว 

นอยและครอบครัวปรับตัวใหเขากับคนไทยมุสลิม ทั้งภาษาพูด อาหารการกิน และวิถีชีวิต ทําใหคนไทย

มุสลิมไมรูสึกอึดอัดใจท่ีจะคบหรือเลนกับนอย ดังความวา

นอยเพ่ิงนึกข้ึนไดตามประสาเด็กวา มามุเปนมุสลิม เปนแขก คนมุสลิมเขาไมไวใจคนที่เปนพุทธ เขาวาเปน

ออแฆสิแย(คนสยาม) ไมใชออแฆมลายู(คนมลายู)เหมือนพวกเขา เขารังเกียจมากที่สุดก็คือ การท่ีคนสยามมา

แกบาบี(กินหมู) นอยไมไดคิดเร่ืองนี้เลย ไมเคยคิดวามามุตางกับตนดวยเหตุนี้ เพราะตั้งแตเกิดมาเธอไมเคยกิน

หมู ท่ีอําเภอแวงไมมีใครเล้ียงหมู ไมมีใครขายหมู พอกับแมตองการใหแขกทุกคนคบหาดวยอยางสนิทใจ จึงไม

เคยมีอาหารอะไรท่ีเขาเนื้อหมูในบานหลังนี้ เพ่ือนบานมุสลิมจะเขาไปในบานตลอดถึงครัวอยูเสมอ ที่มานอนคาง

ก็มี ครอบครัวของนอยจึงอยูกันอยางสบาย นอยมีโตะแช (ปูยา ตายาย) เปาะจิ๊ เมาะจิ๊(อา นา)  อะแบ กะนิ

(พี่ชาย พ่ีสาว) ตลอดจน ซาเฮง(สหาย) ที่เปนมุสลิมเยอะแยะไปหมดซ่ึงเปนการดีมาก

(แวงที่รัก.2551: 53)

การแบงแยกกันอยางชัดเจนระหวางการเปนคนสยาม ที่หมายรวมถึงการนับถือ      

ศาสนาพุทธ  เช้ือชาติไทย และกินหมู กับ คนมลายู ซ่ึงหมายถึงการนับถืออิสลาม เช้ือชาติมลายู และไมกิน

หมู เปนการแยกแยะใหเห็นความแตกตางระหวางคนไทยพุทธกับคนไทยมุสลิม ครอบครัวชาวไทยพุทธของ

นอยซ่ึงเปนชนกลุมนอยในอําเภอแวงและอาจกลาวไดวาเปนคนชายขอบในพื้นที่น้ันไดปรับตัวใหเขากับคน

ไทยมุสลิมในซ่ึงเปนคนสวนใหญในพื้นที่ในทุกๆดาน ทําใหครอบครัวของนอยเปนที่ยอมรับของคนไทย

มุสลิม  ครอบครัวของนอยและคนไทยมุสลิมจึงใชชีวิตอยูรวมกันอยางปกติสุข สะทอนใหเห็นภาพการ

ปรับตัวใหกลมกลืนกับสังคมที่อาศัยอยูเพื่อลดความแตกตางและความเปนชายขอบในสังคมท่ีอาศัยอยู 

ความสัมพันธ ในระดับชาวบานของคนตางศาสนาน้ันเปนไปดวยความสนิทใจ            

สวนความสัมพันธของผูปกครองและผูใตปกครองยังมีเสนแบงซ่ึงท้ังสองฝายตางหลีกเล่ียงไมอยากจะ

พบปะพูดคุยกันเทาใดนัก เห็นไดจากหากรานกาแฟใดที่ขาราชการไทยอยู จะไมมี “แขก” หรือชาวไทย

มุสลิมที่รานน้ัน ดังความวา
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พอจะมาที่รานโกฟุกในตอนบาย เพ่ือรับประทานน้ําชาและพบปะเพื่อนบาง เพราะรานนี้เปนที่รวมของ

ขาราชการอําเภอแวงเกือบทั้งหมด ตั้งแตนายอําเภอลงมาจนถึงเสมียน รานโกฟุกไมมีลูกคาที่เปนแขกเลย แขกที่

แวงไมคอยพูดจาปราศรัยกับขาราชการ พอวาพวกเขาไมกลาเพราะเขาพูดภาษาไทยไมได อานหนังสือไทยไม

ออก แตแมวาพวกเขาอยูที่นั่นมาดั้งเดิม ขาราชการตางหากที่เพิ่งยายมาเพ่ือปกครองเขา พูดภาษาของเขาเองก็

ไมได ไดแตออกคําส่ังใหเขาทําตาม ถาไมทําตามก็ผิด ตองรับโทษ การท่ีตองพบกับขาราชการจึงเปนส่ิงนากลัว

ความผิดมากกวา? ดังนั้นเพ่ือทําอะไรใหถูกและทําตัวตามสบาย คนมุสลิมจะไปนั่งด่ืมน้ําชากาแฟกันที่อื่นโดย

เฉพาะที่รานของอาลี 

(แวงที่รัก.2551: 184)

การที่ชาวมุสลิมแบงแยกรานกาแฟกับคนไทยพุทธ นอกจากจะมีเหตุผลมาจากการท่ี

เจาของรานและลูกคาคนไทยพุทธกินหมูแลว การหลีกเล่ียงที่จะไมพบปะขาราชการที่เปนคนไทยพุทธสืบ

เนื่องมาจากการที่คนมุสลิมไมสามารถพูดและอานภาษาไทยได  จากความเห็นของแมนอยทําใหเห็นวา

ชาวมุสลิมรูสึกถูกบังคับใหทําอยางที่ผูอยูในตําแหนงปกครองอยากใหเปน ทั้งท่ีพวกเขาอาศัยอยูในดินแดน

แหงนี้มากอน ซ่ึงสะทอนใหเห็นภาพการปกครองและความสัมพันธของผูปกครองคือขาราชการไทยกับผูอยู

ใตปกครองคือชาวมุสลิมท่ียังไมสามารถคบหา พบปะพูดคุยกันไดอยางสนิทใจ 

ผูคนในอําเภอแวงแบงแยกกันดวยเช้ือชาติ ภาษา และศาสนา แตทุกคนก็อยูรวมกันโดย

สงบ ทุกคนตางทําหนาท่ีของตนเอง เคารพในความแตกตางของผูอ่ืน คนในอําเภอแวงแมจะความแตกตาง

หลากหลาย แตมีส่ิงหน่ึงที่คนแวงตางรักและเคารพเหมือนกันคือพระมหากษัตริย ซ่ึงเปนศูนยรวมจิตใจของ

ผูคน โดยไมแบงเช้ือชาติหรือศาสนา  นอยสังเกตไดวารานกาแฟของอาลีกับโกฟุกที่ถึงแมลูกคาจะเปนคน

ตางเช้ือชาติตางศาสนากัน แตท้ังสองรานก็มีรูปของบุคคลคนหน่ึงท่ีเหมือนกัน ดังความวา

นอยรูจักบุคคลในรูปนั้นดีเพราะที่บานนอยก็มี พอติดไวสูงกวารูปอื่นๆท้ังหมด เธอถูกสอนใหรักเคารพ

เทิดทูนบุคคลในภาพนั้นไวอยางสูงสุด และถาถูกใครถามนอยจะตอบไดทันทีวา นั่นคือ พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวอานันทมหิดล

(แวงที่รัก.2551: 191)

คนในแวงมีบุคคลที่เปนศูนยรวมจิตใจ คือ องคพระมหากษัตริย สะทอนใหเห็นความ

จงรักภักดีของชาวไทยทุกศาสนาในอําเภอแวง และเม่ือทุกคนไดทราบขาวการส้ินพระชนมของ             

พระบาทสมเด็จเจาอยูหัว ทุกคนตางเศราโศก และรองไหดวยความเสียใจเหมือนกัน พระองคทรงอยูเหนือ
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ความแตกตางในเร่ืองศาสนา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวคือศูนยรวมจิตใจของคนในชาติใหเปนหน่ึง

เดียวกันอยางแทจริง 

เรื่องการศึกษาไทยกับชาวไทยมุสลิม ชาวไทยมุสลิมไมไดปดก้ันตนเองจากสังคมภายนอก

ทุกอยาง พวกเขายอมรับกฎเกณฑท่ีรัฐไทยกําหนดขึ้น เชน การยอมสงลูกหลานไปเรียนหนังสือในโรงเรียน

ไทยที่สอนวิชาสามัญและพูดภาษาไทย เนื่องจากเห็นวาโรงเรียนไมไดสอนใหละท้ิงความเปนอิสลามและ

ทําใหลูกหลานของพวกเขาเปนคนฉลาด  ดังขอความวา

...โรงเรียนเปนศูนยกลางของชีวิตสังคมที่สันโดษของคนแวงโดยแท แมคนไทยมุสลิมท่ีแวงจะพูดมลายูกัน

ทั้งน้ันและพูดภาษาไทยไมไดเลย พวกเขาทุกคนก็ตองการสงลูกหลานเขาโรงเรียน ถึงบานจะอยูไกลและลึกเขา

ไปในปาดง หรือตองลุยโคลนผานปาพรุออกมา เขาก็ยินดีท้ังนั้น

นอยเคยไดยินแขกคนหน่ึงพูดกับแขกอีกคนหน่ึงที่ไมแนใจวาควรจะสงลูกเขาโรงเรียนหรือใหอยูชวยพอแม

ตัดยางดีกวา เขาคุยกันท่ีหนารานขณะรับประทานหมากกับแมนอยวา

“บูวีดิยองายีลา บูเละหจีดิซีกิ พัวะกีตอนิงตูเละปง เตาะเลาะหบาจอปง เตาะเลาะห ซาเบะญาญอฆือนิงนี”

(ใหแกเรียนเถิด จะไดฉลาดหนอย อยางพวกเราน่ีเขียนก็ไมเปน อานก็ไมออก ถึงไดนาเวทนาอยางนี้ไง)

คนพูดบอกแมดวยวา ลูกของเราที่เรียนอยูชั้นเดียวกับพ่ีแมะน้ัน คิดราคายางก็เร็ว อานเร่ืองที่มีในหนังสือให

พอแมฟงก็มีแตเร่ืองสอนใหทําดีทั้งน้ัน และคุณครูก็ไมไดหามไมใหไปสุเหรา ไมไดหามเร่ืองพูดภาษามลายู ไมได

หามเร่ืองหัดอานกุรแอ(คัมภีรอัลกุรอาน) ช่ือจะใชช่ือมุสลิมอยางเดิมก็ได จะขอใชชื่อไทยในโรงเรียน ครูใหญก็

ยินดีตั้งใหทุกคน ไดใชกันเปนทางการเสียดวยซ้ํา

(แวงที่รัก.2551: 68-69)

ภาพของชาวมุสลิมในดานการศึกษาคือภาพของกลุมคนท่ีเห็นความสําคัญของการศึกษา 

และไมปดก้ันโอกาสของลูกหลานในการเรียนหนังสือ คนไทยมุสลิมไมปดตัวเองอยูแตในสังคมมุสลิม

ดวยกันอีกตอไป แตเดิมทัศนคติที่ชาวไทยมุสลิมมีตอการศึกษาในโรงเรียนไทยก็คือ การเรียนในโรงเรียน

ไทยจะทําใหลูกหลานละท้ิงภาษาและวัฒนธรรมเดิมของตน (ขจัดภัย บุรุษพัฒน. 2519 :185) แตโรงเรียน

ไทยในเรื่องนี้ แสดงใหเห็นวาโรงเรียนไทยมิไดกระทําเชนนั้น ในทางตรงขามโรงเรียนสอนใหทําแตความดี 

และไมเขาไปเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมอิสลาม ภาพของคนไทยมุสลิมที่ยอมใหลูกหลานเรียนในโรงเรียนไทย

แสดงใหเห็นความความไววางใจท่ีคนไทยมุสลิมมีตอคนไทย และภาพของโรงเรียนไทยแสดงใหเห็นความ

เขาใจในวัฒนธรรมอิสลามและการเคารพในความแตกตางของคนแตละศาสนาเชนกัน
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โรงเรียนคือสถานท่ีรวมเด็กตางศาสนาไวดวยกัน โรงเรียนมีบทบาทสําคัญในการลดความ

ขัดแยงของคนสองศาสนา เด็กไทยพุทธและไทยมุสลิมตางก็เช่ือและศรัทธาในศาสนาของตนเองซ่ึงบางครั้ง

ก็เขาใจศาสนาอื่นในทางท่ีผิด  ความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางเด็กตางศาสนาคล่ีคลายไดเพราะโรงเรียนและ

ครู เห็นไดจากครั้งท่ีนอยและบีเดาะหเพื่อนชาวไทยมุสลิมทะเลาะกันอยางรุนแรงเพราะตางคนตางเขาใจ

ผิดเกี่ยวกับศาสนาของเพื่อน ครูมนัสจึงเขามาหามและอธิบายใหเด็กท้ังสองเขาใจ ดังความวา

...เธอเปนเด็กไทยทั้งคู เรียนโรงเรียนเดียวกัน รองเพลงชาติเพลงเดียวกัน ทําความเคารพพระเจาอยูหัวองค

เดียวกัน เธอตองรักกัน...ทั้งอัลเลาะหและพระพุทธเจาไมเคยสอนใหเด็กตอยกัน ถาเธอตอยกันทานจะไมชวย

พวกเธอหรอกจะบอกให  อีกอยางหน่ึง เธอท้ังสองเขาใจผิด บีเดาะห การเดินบิณฑบาตของพระสงฆในศาสนา

พุทธไมใชการขอทาน เธอเขาใจผิดอยางส้ินเชิง นอยก็เหมือนกันเธอเขาใจผิดวาโตะหะยีคือพระของศาสนา

มุสลิม อยาไดพูดทับถมศาสนาของกันและกันอยางเด็ดขาด เธอตองดูวาศาสนาสอนใหพวกเธอทําดีท้ังนั้น ...

(แวงที่รัก.2551: 244-245)

แมครูมนัสจะเปนมุสลิมแตก็ไมไดเขาขางบีเดาะห ครูอธิบายใหท้ังสองเขาใจในความมุง

หมายของแตละศาสนา และชวยประสานความขัดแยงระหวางเด็กสองศาสนา ความเขาใจผิดของคนตาง

ศาสนาเปนเรื่องท่ีเกิดขึ้นได แตตองไดรับการอธิบายในความจริงของแตละศาสนาและไมลืมวาแมจะตาง

เช้ือชาติหรือศาสนาก็ตางเปนคนไทยเหมือนกัน  การเขาใจผิดเก่ียวกับศาสนาของนอยและบีเดาะห 

สะทอนใหเห็นถึงความละเอียดออนของศาสนาที่หากตีความหรือเขาใจคลาดเคล่ือนก็อาจกอใหเกิดความ

ขัดแยงบานปลายได เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหครูตระหนักวาส่ิงท่ีตองสอนและเนนย้ําเด็กๆ  คือ

“เราตองชวยกันเนนใหเขาเขาใจวาในประเทศไทยมีคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แคเราเปนคนไทย

ดวยกัน อยูกันไดอยางสงบสุขแบบที่แวงนี่แหละ...

(แวงที่รัก.2551: 245)

ภาพของโรงเรียนแวงประชาบาลเปนภาพของโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีสอนให

นักเรียนเขาใจในเอกภาพของคําสอนทุกศาสนาที่มุงสอนใหคนทําความดี  และคนทุกศาสนาตองเคารพใน

ความแตกตางของกันและกัน ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนท่ีสําคัญท่ีชวยปลูกฝงความคิดในเรื่องการเขาใจและยอมรับ

ผูอ่ืนท่ีมีความแตกตางจากตนทั้งในแงศาสนาและชาติพันธุ
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คนไทยมุสลิมในอําเภอแวงนอกจากมีแตกตางกันอยางชัดเจนคือศาสนาแลว ยังมีความ

ความแตกตางดานเช้ือชาติ (race) และประวัติศาสตรกับคนไทยพุทธสวนใหญในประเทศ ซ่ึงความ

แตกตางดานเช้ือชาติเปนลักษณะท่ีถายทอดมาจากพันธุกรรม สามารถมองเห็นไดจากลักษณะทาง

กายภาพ  ดังความวา

ส่ิงแรกคือหนาตา เด็กแขกจะคมกวา สวยกวา หวานกวาเด็กไทยที่หนาคอนขางจืด ริมฝปากของเด็กแขกจะ

หนากวาทําใหรูปปากโดยรวมหนากวา จมูกจะเหมือนๆกัน แตตานี่สิ เด็กแขกตาโตและดําขลับกวามากอยาง

เห็นไดชัด

ส่ิงท่ีสอง คือ เคร่ืองแตงกายที่ตางกัน เด็กแขกจะนุงกายยปาเตะยาวกรอมเทา...พวกเขาสวมเส้ือแขนยาว

ผาอกแบบเดียวกันหมด แตตางสีสัน...

อีกอยางหน่ึงที่บงบอกถึงเชื้อชาติก็คือ ทรงผม เด็กแขกจะไวผมยาวแตเด็ก ถาปลอยก็สลวยดําสนิทเพราะ

ชโลมดวยนํ้ามันมะพราว บางทีก็เอาสายดอกไมผูกติดไวดวย บางทีก็เกลาเปนมวยต่ําไวที่ทายทอย สวนเด็ก

หญิงไทยจะตัดผมส้ัน พ่ีแมะกับนอยไวผมหนามาซ่ึงแมตัดใหส้ันจูเลยทีเดียว

(แวงที่รัก.2551: 198)

ลักษณะทางกายภาพของคนเช้ือชาติไทยและชาวมุสลิมที่สืบเช้ือชาติมลายูน้ันมีความ

แตกตางกันซ่ึงเปนความแตกตางที่มองเห็นเปนส่ิงแรก นอกจากนั้นลักษณะการแตงกายและการไวผมยัง

เปนส่ิงท่ีแยกแยะใหคนท่ัวไปรูวาใครเปนไทยใครเปนแขก  

ความแตกตางอีกประการหนึ่งคือ เรื่องราวประวัติศาสตรในมุมมองของแตละเช้ือชาติ   

คนไทยตางรับรูประวัติศาสตรชาติไทยในเรื่องราวท่ีเหมือนกัน คือสืบเน่ืองจากอาณาจักรสุโขทัย อยุธยาถึง

รัตนโกสินทร โดยผูท่ีมีบทบาทในการกอบกูเอกราชและเปนจอมทัพคือพระมหากษัตริยไทยพระองคตางๆ 

แตในดานของชาวไทยมุสลิมโดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนใตน้ัน พวกเขารับรูประวัติศาสตรมากกวาฉบับ

ที่คนในชาติสวนใหญรับรูคือประวัติศาสตรของรัฐปตตานีและการรุกรานขมเหงของอาณาจักรสยามท่ี

กระทําตอรัฐในแถบภาคใต  ซ่ึงเรื่อง แวงท่ีรัก ไดกลาวถึงเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในอดีตที่สยามเขามาปราบ

กบฏหัวเมืองปกษใต

ครูที่โรงเรียนเลาประวัติศาสตรเมืองแวงใหนอยและเพื่อนๆในหองฟงวา รัชกาลที่ 1 ทรง

กรีฑาทัพมารบกับพมาท่ีหัวเมืองปกษใต ทรงปราบพมาจนหมดส้ินและเสด็จไปเมืองสงขลาเพื่อจัดการ

บานเมืองใหเปนปกติสุขและขึ้นกับกรุงเทพมหานคร ทุกเมืองยอมสวามิภักดิ์ ยกเวนแตเมืองปตตานีที่ยัง

แข็งเมือง พระองคจึงยกกองทัพไปตีเมืองปตตานี  ซ่ึงเน้ือความประวัติศาสตรเหลาน้ีผูเขียนอางอิงขอความ
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ในพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาที่กลาวถึงพระบรมเดชานุภาพและความแข็งแกรงของทัพหลวงซ่ึงทํา

ใหเมืองปตตานียอมสวามิภักดิ์และทัพหลวงไดกวาดตอนเชลยแขกทั้งหลายกลับมาดวย ตอมาในสมัย

รัชกาลที่ 3 เจาเมืองแขกท้ังหลายเกิดคิดกบฏ หน่ึงในบรรดาหัวหนาฝายกบฏที่หนีเอาตัวรอดคือ โตะเวง 

โตะเวงหนีทัพการรบท่ีเมืองปตตานี และมาต้ังถิ่นฐานท่ีอําเภอแวงในปจจุบัน ซ่ึงช่ืออําเภอแวงน้ันนาจะ

เพี้ยนมาจากช่ือโตะเวง

จากประวัติศาสตรเมืองแวงท่ีนอยไดรับรูทําใหนอยตั้งคําถามเก่ียวกับการกระทําของ

โตะเวงกับพอวา

“พอคะ นอยชอบโตะเวงที่เขากลาหาญ  เดินทางในปาอยางน้ันตองตอสูกับสัตวรายเยอะเลย แลวเขาก็มา

สรางอําเภอแวงดวย แตนอยอยากรูวาเราควรจะเขาขางไหนคะ โตะเวงเขาเปนฝายปตตานีรบกับกองทัพจาก

กรุงเทพฯ ทําไงดีคะพอ ?

(แวงที่รัก.2551: 280)

คําถามของนอยเปรียบเสมือนคําถามของชาวไทยมุสลิมท่ีมีตอประวัติศาสตรไทย         

ในความรูสึกของคนท่ีอยูในอําเภอแวงนั้นรูสึกวาโตะเวงและฝายปตตานีคือวีรบุรุษท่ีกลาหาญ ในขณะท่ี

ฝายไทยเห็นวาฝายปตตานีคือกบฏ ซ่ึงเปนการมองในมุมมองท่ีแตกตางกัน  คําบันทึกในพงศาวดารของ

ไทยนั้นกลาวช่ืนชมพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริยไทยและแสนยานุภาพของกองทัพหลวง และ

กลาวถึงหัวเมืองทางใต โดยเฉพาะเมืองปตตานีในฐานะกบฏท่ีมักสรางปญหาใหตองเขาไปปราบ  สะทอน

ใหเห็นภาพของคนเมืองแขกวาเปนกลุมคนที่ทําตัวไมยอมสวามิภักดิ์ตอเมืองหลวงมาตั้งแตในอดีต       

ภาพของชาวมุสลิมจากประวัติศาสตรในอดีตส่ังสมมาในความคิดของรัฐและคนในสังคมเรื่อยมาถึง

ปจจุบัน  ชาวมุสลิม คือ ภาพของกลุมคนตางศาสนาที่ไมยอมหลอมรวมกับคนสวนใหญในสังคม 

นอกจากน้ันยังมักสรางปญหาใหรัฐตองเขาไปปราบปราบควบคุม 

การตั้งคําถามของนอยแสดงใหเห็นความคาบเก่ียวกับระหวางกบฏกับวีรบุรุษ และความ

นาเช่ือถือของประวัติศาสตร  พอของนอยตอบคําถามนอยในเรื่องนี้วา

“ส่ิงที่ผานมาแลวภาษาไทยเรียกวาอดีต ฝายปตตานีมีเหตุผลของเขา ฝายกรุงเทพฯก็มีเหตุผลของเขา 

เหมือนเวลานอยทะเลาะกับเพื่อน แตละคนก็วาตัวถูก อีกฝายหนึ่งผิดใชไหม แตคุณครูที่ตัดสินตองเปนกลาง ยิ่ง

เปนเร่ืองในอดีตดวยแลว เรายิ่งตองเขาใจเหตุผลของทั้งสองฝายใหดีท่ีสุด เราแกไขอดีตไมไดหรอกลูก แตอดีต
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จะชวยชี้ใหเรารูวาตอนนี้ควรทําอยางไร และพอวาตอนน้ีนอยควรหลับไดแลวเปนดีที่สุด”

(แวงที่รัก.2551: 280)

พอนอยอธิบายใหนอยไมควรไปตัดสินวาฝายใดถูกหรือผิด เพราะเปนเรื่องราวอดีตท่ีผาน

มาแลว และไมมีใครทราบเรื่องราวและเหตุผลท่ีแทจริงของแตละฝาย ซ่ึงคําตอบของพอเปนวิธีคิดแบบ

ประนีประนอมและไมตัดสินฝายท่ีอยูตรงขามกับเราวาเปนผูผิด ซ่ึงจะชวยลดความขัดแยงของคนสอง

ศาสนา

เรื่อง แวงท่ีรัก แกนเรื่องนําเสนอเรื่องราวการอยูรวมกันของคนตางศาสนา ผูเขียน

ช้ีใหเห็นถึงวิธีการที่จะอยูรวมกันอยางสันติ ลดความรูสึกเปนชนกลุมนอยและคนชายขอบในบริบทท่ี

ตางกัน กลาวคือ ครอบครัวไทยพุทธของนอยหากมองโดยรวมท้ังประเทศ คนไทยพุทธคือคนกลุมใหญใน

ประเทศ นอยไมใชคนชายขอบ แตการท่ีนอยอาศัยอยูในชุมชนชาวมุสลิมท่ีเปนชนกลุมใหญในพื้นที่แถบ

ชายแดนใต ครอบครัวของนอยเปนคนชายขอบในพื้นที่แวง ครอบครัวของนอยจึงตองมีการปรับตัวให

กลมกลืมกับคนมุสลิมในพื้นท่ีเพื่อลดความแปลกแยก ทั้งดานภาษาและอาหาร ซ่ึงการปรับตัวของชาวไทย

พุทธก็ไมไดผิดหลักศาสนาพุทธแตอยางใด  

ในทางกลับกัน คนไทยมุสลิมในอําเภอแวงไมไดเปนคนชายขอบหากอยูรวมกลุมกันใน

แถบจังหวัดชายแดนใตท่ีคนแทบท้ังหมดเปนมุสลิม แตหากมองในภาพรวมทั้งประเทศ ชาวไทยมุสลิมคือ

ชนกลุมนอยและคนชายขอบท่ีมีความแตกตางกับคนสวนใหญในประเทศเกือบทุกดาน การท่ีชาวไทย

มุสลิมจะปรับเปล่ียนวิถีชีวิตใหกลมกลืมกับคนสวนใหญในประเทศน้ันเปนไปไดยาก เน่ืองจากความเปน

มุสลิมผูกพันกับศาสนาอิสลาม ซ่ึงมีขอกําหนดเครงครัดท่ีคนเปนมุสลิมตองยึดถือ คนไทยมุสลิม

เปล่ียนแปลงวิถีปฏิบัติของมุสลิมได  ทางออกของการอยูรวมกันของคนตางศาสนาคือการยอมรับ เขาใจ 

และเคารพในความแตกตางเหลานั้น 

เรื่อง อาณาจักรแหงหัวใจ นําเสนอเรื่องราวครอบครัวชาวไทยมุสลิมในแถบภาคเหนือ

ของไทย ครอบครัวของยาซีนหรือจักรภพ เด็กชายวัย 13 ป เปนครอบครัวท่ีนับถือศาสนาอิสลาม  ยาซีน

อาศัยอยูกับแม พี่สาว และนองสาว สวนพอเสียชีวิตแลว พี่สาวของยาซีนช่ือ ยามีละหรือทอรุง  นองสาว

ช่ือนัสรีนหรือเพียงฝน  ในหมูบานท่ียาซีนอาศัยอยูมีครอบครัวที่นับถือศาสนาอิสลามประมาณสิบหลัง    

คาเรือนซ่ึงนับไดวาชาวไทยมุสลิมเปนประชากรกลุมนอยและเปนคนชายขอบในแถบนั้น 
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ลุงอาลีเปนคนจีนฮอท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ลุงอาลีรับอุปการะพอของยาซีน พอจึงนับถือ

อิสลามตามลุงอาลี สวนแมเปนคนไทยใหญ ในตอนแรกแมนับถือพุทธ เม่ือแตงงานกับพอจึงปล่ียนมานับ

ถือศาสนาอิสลาม  พอของยาซีนเครงศาสนามากดังความวา

พอของผมเครงครัดมาก ทานจะรวมทําละหมาดที่บานของลุงอาลีซึ่งถือเปนสุเหราและที่รวมตัวกันของชาว

มุสลิมในทุกวันศุกร สวนวันธรรมดาจะทําเองที่บาน พอมักนําเร่ืองราวตางๆ และส่ิงท่ีไดยินจากการไปทํา

ละหมาดมาเลาใหพวกเราฟงเสมอ

(อาณาจักรแหงหัวใจ. 2551 : 8)

ครอบครัวมุสลิมทุกครอบครัวตองปฏิบัติตามบทบัญญัติศาสนาอยางเครงครัด ลุงอาลี

เปนผูนําศาสนาท่ีเขมงวด เมื่อพอเสียชีวิต ลุงอาลีขอแมแตงงาน แตแมปฏิเสธและบอกวาแมสามารถดูแล

ลูกๆเองได

ยาซีนไดเรียนตอช้ันมัธยมศึกษาปที่หน่ึง ยาซีนดีใจมากที่มีโอกาสไดเขาโรงเรียนของรัฐ  

แตการที่โรงเรียนน้ันคนสวนใหญเปนคนไทยพุทธ  วิชาท่ีเรียนบางวิชามีขึ้นสําหรับคนพุทธโดยเฉพาะ เชน

วิชาพุทธศาสนา ซ่ึงสรางความลําบากใหคนมุสลิม นอกจากนั้นกิจกรรมหนาเสาธงที่สวดมนตหลังเคารพธง

ชาติและกอนเลิกเรียน  ทําใหยาซีนไมกลาสวด ครูจึงเขามาถามวา

“จักรภพ  ทําไมเธอไมสวดมนตตามเพื่อน”

“ผมสวดไมไดครับ” คําตอบนั้นครูคงไมเขาใจ แตเม่ือเพื่อนในหองคนหนึ่งบอกเสียงดังวา

“เขานับถืออิสลามครับครู”

นั่นทําใหครูไมวาอะไรผมอีก แตเม่ือช่ัวโมงที่ตองเรียนพุทธศาสนาครูก็บอกวา

“จักรภพ ถึงเธอจะนับถือศาสนาอิสลาม แตเธอก็สามารถเรียนรูเร่ืองพุทธศาสนาได มันไมผิดหรอก”

(อาณาจักรแหงหัวใจ. 2551 : 23)

การนับถือศาสนาอิสลามทําใหยาซีนลําบากใจท่ีตองทําหรือเรียนรูเรื่องราวเก่ียวกับ

ศาสนาอื่น ครอบครัวของยาซีนเครงครัดศาสนามาก โดยเฉพาะพี่ยามีละซ่ึงไมชอบใหยาซีนเรียนรูเกี่ยวกับ

ศาสนาอื่น เธอกําชับวาไมตองรูเรื่องศาสนาอ่ืนมากและหามเคารพรูปบูชาใดๆเหมือนเด็กคนอื่นเด็ดขาด

การที่ยาซีนนับถือศาสนาอิสลาม ทําใหเขาถูกเพื่อนในช้ันเรียนท่ีสวนมากนับถือศาสนา

พุทธลอเลียน เมื่อมีหมูตัวหน่ึงหลุดออกมาว่ิงในสนามฟุตบอล ดังความวา
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“จับมันมาทําหมูหันเลย” แลวพวกนั้นก็หัวเราะกันกอนจะมองมาทางผม

“เฮย เกรงใจไอยาซิงมันม่ัง มันไมกินหมู”

“ฉันช่ือยาซีน  ไมใชยาซิง” ผมรูสึกโกรธที่โดนลอเลียน แมคนพูดจะตัวโตและเร่ิมเสียงแตก

“ทําไมแขกไมกินหมูวะ  อรอยดีออก”

นั่นเปนคําถามที่ไดยินบอยจนชินชา แตในคร้ังนี้ผมรูสึกไมชอบ จนตองเดินหนีเจาคนพูดเขาไปในหอง และก็ถูก

หัวเราะเยาะจากเพ่ือนอีกหลายคน

(อาณาจักรแหงหัวใจ. 2551 : 94-95)

ในหองเรียนมีคนนับถือศาสนาอิสลามเพียงสองคนคือ ยาซีนและมูซา ท้ังสองจึงกลายเปน

คนกลุมนอยในหองเรียน มีวิถีชีวิตและความเช่ือที่แตกตางจากเพื่อนคนอื่น เพื่อนมักเอาความแตกตางมา

ลอเลียน และเรียกคนมุสลิมวา “แขก” ซ่ึงแสดงถึงการดูถูกและความแปลกแยกดานศาสนา  

ยาซีนเปนเด็กอยากรูอยากเห็น และอยากเรียนรูส่ิงใหมๆอยูตลอดเวลา เมื่อไดพบกับ     

สรวุฒิท่ีเพิ่งยายมาอยูใหม  สรวุฒิวาดรูปเกง และมีความเช่ือในความเปนเอกภาพของทุกศาสนาในโลก 

คือเรื่องมุงสูการทําดี  สรวุฒิมักเลาเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาพุทธลัทธิตางๆใหยาซีนฟงเสมอ การท่ีสรวุฒิ

เปนคนตางถิ่นจึงถูกคนในชุมชนมุสลิมจับตามอง เพราะคิดวาเขามาเผยแพรและมอมเมาลัทธิศาสนาอ่ืน             

สรวุฒิถูกทํารายรางกาย ยามีละ ยาซีนและแมจึงใหความชวยเหลือ ท้ังการรักษาพยาบาล 

อาหาร และท่ีพัก เมื่อขาวการชวยเหลือคนตางศาสนาแพรออกไป ลุงอาลีโกรธมาก คนมุสลิมในแถบนั้น

ตางแสดงการไมสนใจยามีละ ดังความวา

แมจะไมถูกคาดโทษแตส่ิงที่เราไดรับคือ ความเฉยเมยและความไมเอาใจใสทั้งจากครูซอฟยะฮและครูมา

เรียม ผมไดยินเธอบอกกับแมวา เพ่ือนท่ีเรียนรุนเดียวกันทําทารังเกียจและไมยอมใหพ่ียามีละทํากิจกรรมรวม 

จนกวาครอบครัวของผมทั้งหมดจะปฏิญาณตนวา จะไมทําส่ิงที่ผิดพลาดอีก

(อาณาจักรแหงหัวใจ. 2551 : 66)

การชวยเหลือผู กําลังเดือดรอนตามหลักมนุษยธรรม กลับกลายเปนเรื่องผิดบาป          

การชวยเหลือคนตางศาสนาทําใหครอบครัวของยาซีนเปนคนชายขอบในหมูชาวมุสลิม สังคมมุสลิมจึง

ลงโทษการนอกรีตศาสนาดวยการไมยอมรับเขากลุม 

ยามีละเคยผานประสบการณการถูกลงโทษทางสังคมจากการชวยเหลือสรวุฒิ เธอไม

อยากถูกขับออกจากสังคมมุสลิม หากเธอรักกับสรวุฒก็ย่ิงนับวาเปนเรื่องผิดบาปกวาเดิม บัญญัติใน
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ศาสนาเปนอุปสรรคของความรัก  เน่ืองจากศาสนาอิสลามมีขอหามไมใหแตงงานกับคนตางศาสนา      

เรื่องศาสนาไมไดเปนปญหาตอความรักของแมเพราะแมยอมเปล่ียนมานับถือศาสนาตามพอ แตท้ังสรวุฒิ

และยามีละตางฝายตางไมยอมเปล่ียนแปลงศาสนา สรวุฒิเขียนจดหมายสารภาพรักกับยามีละ แตเธอ

จําเปนตองปฏิเสธเขาถึงแมจะมีใจใหเขา ยามีละจึงยอมท่ีจะเจ็บปวดหัวใจดังความวา

“รุงคงไมเปล่ียนไปนับถือศาสนาอ่ืน  ถามีใครมารัก เขาควรเปล่ียนมานับถือศาสนาเดียวกับเรา”

“เราบังคับใครไมได ถาเขาไมคิดที่จะเปล่ียน อยาวางกรอบใหใครโดยที่คนๆนั้นไมยอมตาม  ลูกจะเสียใจเม่ือเขา

จากไป”

“รุงยอมเสียใจคะแม ความรักอะไรจะยิ่งใหญกวาความรักขององคพระผูเปนเจา”

(อาณาจักรแหงหัวใจ. 2551 : 73)

ยามีละยึดม่ันในองคอัลลอฮมากกวาส่ิงใด เธอยอมเจ็บปวดหัวใจ ดีกวาตองผิดบาป 

ถึงแมสรวุฒิจะพยายามอธิบายใหยามีละเขาใจวาความรักอยูท่ีหัวใจของคนสองคน ไมขึ้นกับศาสนา      

สรวุฒิคือตัวแทนของความเปนอิสระ เขาไมเห็นความจําเปนการการเปล่ียนศาสนาเพื่อชีวิตคู เพราะทุก

ศาสนาตางมีเอกภาพและมุงไปในทางเดียวกันคือ การทําความดี สรวุฒิแสดงความเห็นเรื่องน้ีในจดหมาย

ที่เขียนถึงยามีละวา

ผมคิดวาแทจริงส่ิงตางๆที่ถูกบัญญัติข้ึนมาจากคนในองคกรตางๆไมเวนแมแตองคกรของศาสนามากมาย

ในโลก บรรทัดฐานที่แตกตางหรือคลายคลึงกันนั้น หากลองมาเปรียบเทียบกันดูจะเห็นไดวา กฎตางๆเพียงแค

ตองการใหทุกคนปฏิบัติตามเพื่อไมใหเกิดความวุนวายในสังคมนั้นๆ  แกนแทของทุกศาสนาก็ลวนตองการใหคน

เปนคนดี ไมกอความเดือดรอนใหตนเองและผูอื่น

(อาณาจักรแหงหัวใจ. 2551 : 87)

ยามีละไมเช่ือ และไมยอมเปดใจ เธอยึดม่ันกับการเปนมุสลิมที่เครงครัด เธอบอกสรวุฒิวา

“แตฉันไมอาจแยกรางกายกับหัวใจ  ฉันคงไมอาจเปล่ียนไปนับถือศาสนาอื่นได นอกจากการเปนมุสลิม”

“คุณแครสังคมมากกวาหัวใจตัวเอง”

“ฉันยอมรับ เพราะฉันตองอยูที่นี่ ในสังคมท่ีฉันโตมาตั้งแตเด็ก มีแมและลุงอาลีเปนผูมีพระคุณ กับองคพระผู

เปนเจาซึ่งฉันรูจักดีในนามอัลลอฮ...

(อาณาจักรแหงหัวใจ. 2551 : 162)



146

ยามีละยึดมั่นในส่ิงที่เธอเช่ืออยางม่ันคง  หากเธอเลือกท่ีจะเปล่ียนศาสนาหรือแตงงานกับ  

สรวุฒิ เธอจะกลายเปนคนชายขอบของศาสนาอิสลามทันที และไมสามารถอยูในสังคมอิสลามไดอีกตอไป 

หากเธอยังอยากอยูในสังคมเดิมที่เธอเติบโตมา เธอจําเปนตองเลือกตัดใจจากสรวุฒิ

เมื่อเหตุการณพลิกผัน แมปวยเปนโรคมะเร็ง นองสาวคนเล็กเสียชีวิต บานถูกภัย

ธรรมชาติพัดพาจนเสียหาย สรวุฒิจึงชวนครอบครัวของยาซีนไปอยูบานของเขาที่เชียงใหม  เมื่อไมมีที่พึ่ง

ครอบครัวของยาซีนจึงยายตามคําชักชวนของสรวุฒิเพื่อความสะดวกในการรักษาแม 

บานใหมที่ยาซีนยายเขาไปอยู รมรื่น เรียบงาย ผูคนอัธยาศัยดีมีน้ําใจ ครอบครัวของ

ยาซีนชวยกันปลูกผักผลไมไวขายและกินเอง สงผลใหทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

คนทุกคนมีอิสระและไมปดกั้นตนเองจากการเรียนรูหลักปฏิบัติของคนตางศาสนา ซ่ึงนับวาเปนอาณาจักร

ในอุดมคติที่ผูเขียนฝนถึง  สังคมใหมท่ีบานสวนถายทอดผานคําพูดของยาซีนวา

เราทุกคนอยูในอาณาจักรแหงหัวใจ ดวยความสุขและมีเสรีภาพในการทําทุกส่ิง ลุงประจักษกับปาแกวไปโบสถ

ทุกวันอาทิตย กองเคยชวนผมไปดวยเพื่อเรียนรูการรวมรองเพลงกับพวกเขาในการสรรเสริญพระผูเปนเจา ผมทาํ

ตามอยางสนุกสนานโดยไมคิดแปลกแยก ในขณะเดียวกันผมก็สอนกองใหทําละหมาด ซึ่งกองก็เรียนรูไดอยาง

รวดเร็ว

(อาณาจักรแหงหัวใจ. 2551 : 236)

ยามีละกับสรวุฒิแตงงานกัน แตยังคงยึดถือปฏิบัติในทางที่ตนเช่ือ ทั้งสองรวมกันสราง

โรงเรียนที่หลอมรวมความแตกตางของคนตางเช้ือชาติ ตางศาสนา ดังความวา

พี่ยามีละยังคงใสผาคลุมผมในเวลาออกไปขางนอกเสมอ รวมทั้งทําละหมาดเหมือนเดิม โรงเรียนที่เปนโครงการ

ของท้ังสองเปนรูปเปนรางขึ้น เด็กๆท่ีเขามาเรียนมีความแตกตางทั้งทางศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องจากในชมุชน

นั้นมีผูคนตางเชื้อชาติ ทั้งชาวเขา ชาวเมือง แตเม่ือมาอยูรวมกันก็สามารถกลมกลืนกันไดดี 

(อาณาจักรแหงหัวใจ. 2551 : 236-237)

บานสวนของสรวุฒิเหมือนอาณาจักรแหงใหมของครอบครัวยาซีน พวกเขามีอิสระในชีวิต  

อิสระในการนับถือศาสนา อิสระจากการพึ่งพาโลกภายนอก 

ภาพของชาวมุสลิมในเรื่องอาณาจักรแหงหัวใจ คือ การเปนคนชายขอบเนื่องจากเปน

ประชากรกลุมนอยที่นับถือศาสนาตางจากคนสวนใหญ เห็นไดจากการท่ีครอบครัวของยาซีนนับถือศาสนา
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อิสลามทามกลางชุมชนที่ศาสนาพุทธ  ขอปฏิบัติของศาสนาอิสลามทําใหยาซีนมีความแปลกแยกเม่ือตอง

เขาเรียนในโรงเรียนของรัฐรวมกับเพื่อนคนอื่นๆ   อีกท้ังครอบครัวยาซีนยังเปนคนชายขอบในศาสนา

อิสลาม เพราะทั้งสามคนปฏิบัติตัวละเมิดบทบัญญัติของศาสนาจึงถูกลงโทษจากสังคมมุสลิม 

ทางออกของการเปนคนชายขอบของครอบครัวชาวไทยมุสลิมคือ การออกจากกรอบ

สังคมหรือกรอบศาสนาที่ตายตัว เปล่ียนความคิดและมุมมองโดยไมยึดศาสนาของตนเปนท่ีตั้งและเลิกมอง

คนท่ีนับถือศาสนาอ่ืนเปนความแปลกแยกแตกตาง แตมองเปนความหลากหลายท่ีเช่ือมประสานเปน

เอกภาพ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีชวยใหคนตางศาสนาอยูรวมกันไดอยางสงบสุข 

จากการศึกษาวิเคราะหภาพของคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชน สามารถสรุปได 

ดังนี้คือ 

1. คนชายขอบในบริบทดานภูมิศาสตรและชาติพันธุ ไดแก ชาวเขา ชาวเล และชาวเวียดนาม

อพยพ

ภาพของชาวเขาสามารถจําแนกได 4 ดานคือ ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานการ

เกษตรกรรม และอัตลักษณชาติพันธุ  ดานการศึกษา ตัวละครชาวเขาในวรรณกรรมสวนใหญมีฐานะ

ยากจนและตองประสบกับปญหาการขาดโอกาสดานการศึกษา ตัวละครบางตัวมีโอกาสไดเรียนหนังสือถา

เรียนดีและมีทุนการศึกษา ตัวละครที่ไมมีโอกาสไดเรียนหนังสือยังคงมีวิถีชีวิตท่ีไมมีอะไรเปล่ียนแปลงไป

จากบรรพบุรุษท่ีเคยยากจน  เห็นไดวาการศึกษามีสวนชวยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขา        

เปนรายบุคคล ไมสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเขาท้ังเผาได การศึกษาจึงเปนการแสดงใหเห็น

ลักษณะการใฝดีของตัวละคร แตไมใชคําตอบสุดทายที่จะชวยพัฒนาชีวิตความเปนอยูของชาวเขาไดท้ัง

กลุม  ดานการสาธารณสุข ชาวเขายังคงขาดความรูดานสาธารณสุข ขาดแคลนแพทยที่จะมาประจําอยูใน

พื้นท่ีทุรกันดาร อีกท้ังความหางไกลและความทุรกันดารของพื้นท่ีทําใหโอกาสในการเขารับบริการดาน

สาธารณสุขของรัฐเปนไปอยางยากลําบาก  ดานการเกษตรกรรม ชาวเขาเผาปาเกอะญอในวรรณกรรม

เยาวชนตอบโตวาทกรรมที่สังคมมองวาการยังชีพของพวกเขาทําลายธรรมชาติ ชาวเขาในวรรณกรรม

เยาวชน นําเสนอวิถีเกษตรตามภูมิปญญาด้ังเดิมซ่ึงเปนภูมิปญญาที่พลิกฟนความอุดมสมบูรณของดิน

และปา และอธิบายวาชนเผาที่ตัดตนไมเพื่อปลูกฝนของคือแมว  ดานอัตลักษณชาติพันธุ ภาพชาวเขาเผา

ปาเกอะญอคือ กลุมชาติพันธุท่ีมีความภาคภูมิใจและศรัทธาในความเปนปาเกอะญอ พวกเขามีความรักใน

พวกพองของตน พวกเขาอดทนอดกล้ันตอการดูถูกชาติพันธุ ยอมรับในความแตกตางของตนเองกับคน

เมือง
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ภาพชาวเลในวรรณกรรมเยาวชนนําเสนอผานชาวเลเผาอูรักลาโวยท่ีมีชีวิตเรียบงาย กลมกลืน

กับธรรมชาติ ชาวเลอาศัยและพึ่งพิงธรรมชาติท้ังดานความเปนอยู การทํางาน และดานจิตใจ ชาวเลตอง

ปรับตัวเพื่อเปนไทยใหม ทั้งการแตงกาย และการไปโรงเรียน ซ่ึงสะทอนใหเห็นการยึดมั่นในวิถีบรรพบุรุษ

และการยอมรับส่ิงใหมๆจากสังคมภายนอก

ภาพชาวเวียดนามอพยพ ในวรรณกรรมเยาวชนเปนชาติพันธุชายขอบที่อยูในฐานะพลเมืองช้ัน

สอง การเปนบุคคลไรสัญชาติสงผลใหคนญวนไดรับสิทธิพื้นฐานไมเทาเทียมกับพลเมืองไทยทั้งดาน

การศึกษาและสาธารณสุข  การเคล่ือนไหวทางการเมืองทําใหคนญวนถูกจํากัดเสรีภาพในการดําเนินชีวิต 

2. คนชายขอบในบริบทเศรษฐกิจ มีสองประเภทคือ คนเรรอนขอทาน และผูใชแรงงาน 

คนเรรอนขอทานในวรรณกรรมเยาวชนมีสาเหตุมาจากความยากจนเปนหลัก เรื่องปกความฝน 

สะทอนใหเห็นวาการเรรอนขอทานเกิดจากสภาพความยากจน ไมมีหนทางประกอบอาชีพและมีสาเหตุจาก

สภาพรางกายที่พิการ เรื่อง เด็กหญิงแหงกลางคืน คือ ภาพของเด็กเรรอนขอทานที่สามารถมีชีวิตท่ีดีขึ้น

ไดเพราะไดรับโอกาสและการชวยเหลือจากสังคมท้ังทางรางกายและจิตใจ วรรณกรรมเยาวชนสองเรื่องน้ี

แสดงใหเห็นวาการชวยเหลือจากคนในสังคมคือส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหคนเรรอนขอทานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

ผูใชแรงงานในวรรณกรรมเยาวชน มีสาเหตุหลักที่ผลักดันใหตัวละครประกอบอาชีพนี้คือความ

ยากจนและความจําเปนเน่ืองจากสภาพธรรมชาติ  เรื่องเด็กชายชาวเล สะทอนชีวิตการเปนแรงงานเด็ก

ในโรงงานอุตสาหกรรม และผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจากโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ผีเส้ือและดอกไม

นําเสนอภาพของผูใชแรงงานท่ีประสบปญหาความอดอยาก ยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงเลือก

ทํางานท่ีผิดกฎหมายและเส่ียงตอชีวิต  เรื่องบานเรา นําเสนอภาพชีวิตชาวนาที่อพยพเขาไปเปนผูใช

แรงงานกอสรางในเมืองเน่ืองจากผลผลิตขาวไมเพียงพอตอการขายเพื่อเปนคาใชจายในครอบครัว           

ผูแรงงานในวรรณกรรมเยาวชนตางมีความหวังวาการเปนผูใชแรงงานจะทําใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 

แตชีวิตของพวกเขาก็ไมมีอะไรเปล่ียนแปลง ทางออกของปญหา คือ การไมทอแทกับชีวิตหรือเลิกทํางาน

เปนผูใชแรงงานและหันมาพึ่งพาตนเองดวยอาชีพด้ังเดิมของบรรพบุรุษ คือการเกษตรกรรมหรือประมง

3. คนชายขอบในบริบทสังคมและวัฒนธรรม จําแนกไดสามประเภทคือ เด็กกําพรา เด็กพิการ  

และคนไทยมุสลิม

เด็กกําพรา วรรณกรรมเยาวชนนําเสนอภาพเด็กที่พอแมทอดท้ิง เรื่อง ไอคอม แมต้ังครรภเม่ือ   

ไมพรอมจึงแกปญหาดวยการทําแทง เมื่อทําแทงไมสําเร็จและคลอดลูกออกมาพิการจึงทอดทิ้งใหตายาย

เปนผูดูแล สวนเรื่อง เด็กชายจากดาวอื่น แสดงใหเห็นภาพเด็กกําพราในสถานสงเคราะห ซ่ึงรับเล้ียงเด็ก

ที่พอแมไมตองการหรือไมมีความสามารถในการเล้ียงดู เน้ือเรื่องกลาวถึงสาเหตุที่พอแมทอดท้ิงลูกวามี
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หลายประการ คือ การตั้งครรภนอกสมรส การมีลูกพิการ การฝากเล้ียงดูลูกช่ัวคราวแตสุดทายก็ไมมารับ

กลับไป ส่ิงที่เด็กกําพราเหลาน้ีมีเหมือนกันคือการเปนลูกที่พอแมไมตองการ และการโหยหาไออุนจาก    

พอแม 

เด็กพิการ ผูเขียนนําเสนอภาพคนพิการในมุมมองของคนปกติ ภาพคนพิการที่นําเสนอผาน

วรรณกรรมเยาวชนคือบุคคลท่ีนาเวทนาสงสาร สมควรไดรับความชวยเหลือ ใชชีวิตดวยความยากลําบาก 

และเปนคนมีกรรมติดตัวมาแตชาติกอน วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง พราวแสงรุง ดอกไมและสายฝน    

ทองดี และ เด็กชายชนะ ไดนําเสนอภาพคนพิการที่สามารถยืนหยัดไดอยางมีศักด์ิศรีและสามารถเปนท่ี

ยอมรับของคนในสังคมได เน่ืองจากมีส่ิงดีหรือความสามารถอ่ืนมาชดเชยความบกพรองดานรางกาย       

มีเพียงเรื่อง ไอคอม และ เด็กชายจากดาวอื่น ที่คนพิการไมสามารถกาวขามความออนดอย และยืนหยัด

มีชีวิตรวมกับคนในสังคมได เนื่องจากคนในสังคมไมยอมรับ แสดงใหเห็นวาการท่ีคนพิการจะกาวผาน

ความรูสึกแปลกแยก และปรับตัวได ปจจัยท่ีสําคัญคือคนในครอบครัวและส่ิงแวดลอมรอบตัวที่เอ้ืออํานวย

ดวย

คนไทยมุสลิม วรรณกรรมเยาวชนนําเสนอภาพชีวิตและวัฒนธรรมของชาวมุสลิม และมุง

นําเสนอใหเห็นปญหาและทางออกของปญหาระหวางคนตางศาสนา เรื่อง ปอเนาะท่ีรัก แสดงใหเห็น

ปญหาเรื่องแนวคิดตอตานวัฒนธรรมไทยและคนไทยพุทธ ในขณะที่เรื่อง แวงท่ีรัก นําเสนอภาพความ

กลมกลืนของคนพุทธที่เปนคนกลุมนอยทามกลางสังคมมุสลิมและนําเสนอแนวทางการอยูรวมกันอยาง

สงบสุข  เรื่อง อาณาจักรแหงหัวใจ แสดงใหเห็นการแลกเปล่ียนแนวคิดกันระหวางศาสนาตางๆในโลก 

และแสดงใหเห็นวาทุกศาสนาลวนมีจุดมุงหมายเดียวกันคือความสันติสุขของโลก ทุกคนจึงไมควรนําเรื่อง

ศาสนามาเปนชนวนกอใหเกิดการแบงแยกคนบนโลกน้ี  วรรณกรรมเยาวชนที่นําเสนอเรื่องราวของคนไทย

มุสลิมมีแนวคิดรวมกันคือนําเสนอปญหาและแสดงแนวทางการแกปญหาความแตกตางของคนในสังคม

เพื่อการอยูรวมกันอยางสงบสุข



บทที่ 4
กลวธิีการนําเสนอภาพของคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชน

    กลวิธี หรือ เทคนิค (Technique) เปนวิธีการทางวรรณศิลปที่ผู เขียนใชส่ือความคิดผาน

วรรณกรรมไปยังผูอาน โดยนักเขียนแตละคนจะมีกลวิธีการเสนอแนวคิดหรือกลวิธีการนําเสนอเรื่องราว

แตกตางกันไปตามความเหมาะสมกับเน้ือเรื่อง ทั้งน้ีเพื่อใหวรรณกรรมมีคุณคา นาสนใจ สรางความ

ประทับใจใหผูอานได ดังท่ีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงเทคนิค หรือ กลวิธีไวดังนี้

   บุญยงค เกศเทศ (2525: 57) ไดกลาวถึงความหมายของกลวิธีไววา หมายถึง วิธีการที่ผูแตง

นํามาใชในการถายทอดความคิดหรือความสะเทือนใจ สอดคลองกับ สายทิพย  นุกูลกิจ (2523:120)ท่ี

กลาวไววา เทคนิคหรือกลวิธีท่ีผูแตงนํามาใชในการแตงหนังสือคือวิธีการตางๆที่ผูแตงนํามาใชในการ

ถายทอดอารมณสะเทือนใจ ความนึกคิด หรือจินตนาการ

  ชลธิรา  สัตยาวัฒนา (2530: 177-178) อธิบายวา เทคนิคหรือกลวิธี คือ ส่ิงท่ีผูแตงจงใจใชเพื่อ

เสนองานเขียนของตนใหปรากฏออกมาในรูปแบบหรือลักษณะตางๆ เชน การกําหนดโครงสรางของเรื่อง

ดวยการวางโครงเรื่อง การลําดับเรื่องราว วิธีการดําเนินเรื่องจากเริ่มตนไปสูจุดจบ การกําหนดลักษณะตัว

ละครและและการปลอยตัวละคร การสรางฉากหรือการกําหนดเวลา สถานที่ บรรยากาศ วิธีการเสนอ

แนวคิดหรือการวางจุดมุงหมายตางๆเหลาน้ีเปนเรื่องของเทคนิค ซ่ึงถือวาเปนแนวการเขียนอยางหน่ึง

              ชวน เพชรแกว (2524: 20 ) กลาววา เทคนิค คือ กลวิธีที่ผูแตงนํามาใชถายทอดความคิดหรือ

อารมณสะเทือนใจ เปนการแสดงใหเห็นวาผูแตงมีฝมือเพียงใด การใชเทคนิคอาจทําไดโดยการสรางผู   

เลาเรื่อง การเลาเรื่องยอนหลัง การเปดและการปดเรื่องโดยสรางความสะเทือนใจ

กลวิธีการแตงเปนสวนสําคัญท่ีนักเขียนวรรณกรรมเยาวชนใชในการนําเสนอภาพของคนชายขอบ 

กลวิธีดังกลาวประมวลไดดังน้ี

1. กลวิธีการนําเสนอภาพคนชายขอบผานโครงเรื่อง

2.  กลวิธีนําเสนอภาพคนชายขอบผานตัวละคร     

2.1 กลวิธีการสรางตัวละครคนชายขอบผานการบรรยายของผูเขียนโดยตรง

2.2 กลวิธีการสรางตัวละครคนชายขอบจากบทบาทในเรื่อง

2.2.1 พฤติกรรมและบทสนทนาของตัวละคร

2.2.2 ความคิดของตัวละครในฐานะผูเลาเรื่อง

3. กลวิธีการนําเสนอภาพคนชายขอบผานฉากและบรรยากาศ
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1. กลวิธีการนําเสนอภาพคนชายขอบผานโครงเร่ือง
 โครงเรื่อง คือ การลําดับเหตุการณหรือเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นตั้งแตตนจนจบเรื่อง โดยเหตุการณและ

เรื่องราวเหลาน้ันมีความสัมพันธเกี่ยวโยงกันอยางสมเหตุสมผล  ทําใหผูอานติดตามเรื่องดวยความสนใจ

เมื่ออานตอนหนึ่งก็อยากจะติดตามตอนตอไปวาเปนอยางไรจนถึงตอนจบของเรื่อง ผูเขียนมักจะส่ือใหเห็น

ถึงสถานท่ี เหตุการณ และการกระทําของตัวละคร เพื่อใชสรางภาพ อารมณ และความรูสึก จูงใจใหผูอาน

เกิดความรูสึกรวมกับตัวละคร (นพวรรณ สิริเวชกุล และปานบุญ สิริเวชกุล.2546: 50-51)

             ผูวิจัยพบวาในวรรณกรรมเยาวชนท้ัง 20 เรื่องท่ีศึกษามีการวางโครงเรื่องเพื่อนําเสนอภาพ        

คนชายขอบ ดังตอไปนี้

ลูกปา

เรื่อง ลูกปา มุงนําเสนอเรื่องราวชีวิตของเด็กชาวเขาที่การขาดโอกาสทางการศึกษาเนื่องการ

ปญหาความยากจน ยาชิเปนเด็กชาวเขาท่ีมุงมั่นในการเรียนหนังสือ เขาเรียนเกงจนสามารถสอบชิงทุน

สภาตําบลเพื่อไปศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา แตเมื่อเขาไปศึกษาในโรงเรียนยาชิตองถูกเพื่อนคนเมือง

เหยียดหยามชาติพันธุ อีกท้ังตองประสบปญหาคาใชจายในการเรียนที่มีรายจายมากกวาทุนท่ีไดรับ ทั้งคา

เลาเรียน คาอุปกรณการเรียน คาอาหาร คาท่ีพัก ทําใหยาชิจายคาเลาเรียนลาชากวากําหนด พอแมของ

เขาตองลําบากในการหาเงินมาชวยสนับสนุนคาเลาเรียนสวนท่ียังขาด เม่ือพอของเขาล่ืนลมในปาจนขา

พิการ ไมสามารถออกไปทําไรได ยาชิจึงตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนและเล้ียงดูพอแมตอไป

ปมปญหาของคนชายขอบในเรื่องนี้คือ ปญหาดานความยากจนท่ีสงผลใหชาวเขาขาดโอกาสดาน

การศึกษา แมชาวเขาจะเรียนดีและไดรับทุนการศึกษา แตก็ไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการเรียน       

ปมปญหาที่สองคือการเปนชาติพันธุกลุมนอยที่ถูกดูถูกเหยียดหยาม และถูกนิยามวาเปนชนเผาท่ีสกปรก 

ดอยพัฒนา ซ่ึงเห็นไดชัดเจนจากปฏิกิริยาของคนในสังคมท่ีมีตอชาวเขา 

โครงเรื่องเสนอภาพชีวิตของชาวเขาท่ีดอยโอกาสทางการศึกษาเพราะความยากจน ผูเขียนผูกเรื่อง

ใหเห็นปญหาในการเรียนวาปญหาไมไดแกไขเพียงไดทุนการศึกษาเพราะเงินทุนการศึกษาไมเพียงพอ

สําหรับคาใชจายในการเรียน การเรียนจึงสรางปญหาตอไปยังครอบครัวท่ีตองหารายไดมาสนับสนุน

เพิ่มเติมดวย นอกจากนั้นยังสะทอนปญหาในสังคมโรงเรียนที่ชาวเขาเปนชนกลุมนอยที่ถูกดูแคลนจาก    

ชนกลุมใหญ 
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หมูบานอาบจันทร

เรื่อง หมูบานอาบจันทร เปนเรื่องราวของนุโพและหมอเงพอท่ีเปนเพื่อนรักกัน ครอบครัวของนุโพ

เปนครอบครัวชาวเขาที่มีความคิดกาวหนา มีท่ีดินทํากินมาก พอของนุโพมีมุมมองกวางไกลเก่ียวกับ

การศึกษาจึงสงนุโพไปเรียนหนังสือ แตครอบครัวของหมอเงพอ ขาดพอท่ีเปนผูนําครอบครัว และมีสมาชิก

ในครอบครัวมาก นองๆของหมอเงพอยังเด็กและไมสามารถเปนแรงงานในไรได ทําใหภาระตกอยู ท่ี   

หมอเงพอและแม เมื่อแมตายไป หมอเงพอตองรับภาระในการเล้ียงดูนองทั้ง 5 คน ความยากจนทําใหเขา

ไมมีโอกาสไดเรียนหนังสือและมุงหวังที่จะทํางานหาเล้ียงชีพมากกวา  

  ปมปญหาของชาวเขาในเร่ืองน้ี คือ ความยากจน ซ่ึงสาเหตุของความยากจนนั้นมาจากการมีลูก

มากและสมาชิกในครอบครัวไมไดอยูในวัยแรงงาน อีกท้ังขาดผูนําซ่ึงเปนแรงงานหลักของครอบครัว สงผล

ใหเกิดภาวะอดอยากขาดแคลน และหมดโอกาสในการศึกษาเลาเรียน

โครงเรื่องเสนอภาพชีวิตความเปนอยูของชาวเขาและปญหาดานตางๆในชีวิตของชาวเขา ผูเขียน

สรางตัวละครชาวเขาสองตัวละครเทียบเคียงกัน ซ่ึงเปนกลวิธีในการสะทอนความแตกตางของชาวเขา     

แตละครอบครัว  ส่ิงท่ีชาวเขามีเหมือนกันคือการยังชีพดวยการทําไร ดํารงชีวิตทามกลางสภาพอากาศท่ี

เลวราย แตส่ิงท่ีตางกัน คือ ฐานะความเปนอยู หากเปนครอบครัวชาวเขาท่ีมีลูกมากจะทําใหประสบปญหา

ความอดอยากและขาดโอกาสทางการศึกษา 

ไหมแม

เรื่องน้ีมุงเสนอปญหาทางการศึกษาของชาวเขาเผามง ตัวละครเอกของเรื่อง คือ ไหมแม     

ไหมแมมีวิถีชีวิตอยางเด็กชาวเขาทั่วไปท่ีตองชวยพอแมทําไร ไหมแมเปนเด็กท่ีรักการศึกษาและใฝฝนอยาก

เปนครู  เมื่อโรงเรียนภูเวียซ่ึงเปนโรงเรียนแหงเดียวในหมูบานบนดอยถูกยุบ เนื่องจากขาดแคลนครูและ

ความหางไกลของพื้นท่ีทําใหราชการดูแลไมทั่วถึง  ไหมแมจึงอาสาเปนครูชวยสอนนักเรียนรุนนอง แตการ

เรียนการสอนก็เปนไปอยางไมเต็มท่ี เพราะขาดแคลนอุปกรณและตําราเรียน ไหมแมไดรับความชวยเหลือ

จากโดม พนักงานบริษัทเอกชนท่ีขึ้นมาวาดรูปนกบนดอย ทั้งดานอุปกรณการเรียน ตําราการสอน และชวย

ขอทุนจากบริษัทที่เขาทํางานใหโรงเรียนภูเวียไดเปดอีกครั้ง ไหมแมมีโอกาสไปเรียนตอในช้ันท่ีสูงข้ึนและจะ

กลับมาเปนครูที่บานเกิด

ปมปญหาในเรื่องไหมแมคือปญหาดานความหางไกลและความทุรกันดารของพื้นท่ี ซ่ึงเปนปจจัย

หลักท่ีทําใหชาวเขาขาดโอกาสทางการศึกษา นอกจากนั้นความหางไกลยังสงผลใหขาดแคลนครู เนื่องจาก

เปนเรื่องยากท่ีครูตางถิ่นจะสามารถดํารงชีวิตอยูในพื้นที่ทุรกันดารและมีความแตกตางดานวัฒนธรรมได
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โครงเรื่องไหมแม แสดงใหเห็นการขาดโอกาสดานการศึกษาของชาวเขาเพราะความหางไกลของ

พื้นท่ี โรงเรียนบนดอยการขาดแคลนครู และการขาดอุปกรณการเรียนการสอน ทําใหโอกาสทางการศึกษา

ของชาวเขามีนอยและไมท่ัวถึง การคล่ีคลายปญหาท่ีผูเขียนเสนอคือ การไดรับความชวยเหลือจาก

หนวยงานเอกชนที่เห็นความสําคัญของการศึกษา ปญหาการขาดครูแกไขโดยการใหชาวเขาไดมีโอกาส

เรียนหนังสือและกลับมาเปนครูท่ีบานเกิด

ทุงหญาสีนํ้าเงิน

   นําเสนอชีวิตดานการศึกษาของเด็กชาวเขา ตัวละครสําคัญ คือ มาวิ พอมาวิเปนนายพราน     

เขาเติบโตในหมูบานกลางปาเขาลําเนาไพรทางภาคเหนือ มาวิรักการผจญภัยในปาและอยากเปน

นายพรานเหมือนพอ  มาวิและเพื่อนชาวเขามีโอกาสไดเรียนหนังสือ แตการเรียนในโรงเรียนรวมกับคนพื้น

ราบกลับทําใหมาวิและเพื่อนชาวเขาไมมีความสุข เด็กชาวเมืองตางเหยียดหยามและดูถูกเด็กชาวเขา      

มาวิเรียนเกงจึงไดทุนไปเรียนตอช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนศึกษาสงเคราะหในตัวจังหวัด การเรียนใน

โรงเรียนทําใหเขารูสึกขาดอิสระ ระบบการศึกษาจํากัดความคิดของเขา วิชาที่เรียนน้ันยากและไกลตัว    

อีกทั้งครูยังมีอคติทางชาติพันธุกับเด็กชาวเขา ทําใหเน้ือเรื่องพลิกผันคือ มาวิหนีออกจากโรงเรียน เรียนไม

จบ กลับมาอยูบานปา ใชชีวิตในปากวางตามท่ีใฝฝน

ปมปญหาของเรื่องน้ีคือ ปญหาความแตกตางดานชาติพันธุและปญหาดานสังคม ซ่ึงสงผลใหเด็ก

ชาวเขายอมละท้ิงโอกาสดานการศึกษา เม่ือตองไปศึกษาเลาเรียนในตางถิ่น ชาวเขามักถูกคนเมือง   

เหยียดหยามชาติพันธุ อีกท้ังการอยูรวมกับคนในสังคมหรือการใชชีวิตตามกฎระเบียบที่คนในสังคม

กําหนด ทําใหชาวเขารูสึกขาดอิสระและไมมีความสุข

โครงเรื่องมุงนําเสนอใหเห็นปญหาดานการศึกษาของชาวเขา ชาวเขาตัดสินใจเลิกเรียนท้ังที่มี

โอกาสเขาถึงระบบการศึกษา ซ่ึงนับวาเปนหนทางที่จะกาวพนความเปนคนชายขอบ โครงเรื่องมุงวิพากษ

ระบบการศึกษาในช้ันเรียน โดยแสดงใหเห็นวาระบบการศึกษาจํากัดความคิด ไมตอบสนองตอการ

นําไปใชในชีวิตประจําวัน  การคลายปมปญหาที่ผูเขียนเสนอ คือ การออกจากสังคมที่แตกตางและหัน

กลับมาใชชีวิตตามวิถีบรรพบุรุษ

บีต๊ัก ดาวดวงน้ันระหวางน้ํากับฟา

เรื่องน้ีสะทอนวิถีชีวิตของชาวเลกลุมอูรักลาโวย ซ่ึงมีถ่ินอาศัยอยูบนเกาะในทะเลตอนใตของ

ประเทศไทย บีตั๊กเปนเด็กชายชาวเลอายุ 8 ป มีพี่ชายอายุ 17 ปช่ือฮาติ บีต๊ักกําพราแมต้ังแตเกิด ปะพอ
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ของบีต๊ักมีอาชีพหาปลาและเก็บมะพราวขาย  บีต๊ักไดออกเรือเปนคร้ังแรกกับปะและฮาติ เรียนรูวิธีหาปลา

ในทะเล ปะและฮาติไดรับการถายทอดวิถีดําเนินชีวิตตลอดจนความเช่ือตางๆของชาวอูรักลาโวยใหบีต๊ัก 

ปะใหบีต๊ักไปโรงเรียนเม่ือถึงเกณฑท่ีตองเรียนหนังสือ ที่โรงเรียนบีตั๊กถูกดวงแกวเพื่อนรวมช้ันดูแคลนวา

สกปรกและพวกชนเผาเรรอน ครูมะลิพาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษาในหมูบานของบีต๊ัก ระหวางเดินทางเกิด

อุบัติเหตุเรือคว่ํา ดวงแกวจมน้ํา บีตั๊กกระโดดลงไปชวยเพื่อน ความมีน้ําใจและความกลาหาญของบีต๊ักทํา

ใหดวงแกวขอโทษท่ีเคยดูถูกและเปนเพื่อนกับบีต๊ัก ฮาติแตงงานกับลิมาและแยกไปปลูกบานใหมซ่ึงอยูไม

หางจากบานปะ ตอมาปะลมปวยและจากทุกคนไป บีตั๊กเติบโตข้ึนและเปนเสมือนตัวแทนของปะชวยฮาติ

ออกเรือหาปลา

ปมปญหาของเรื่องนี้ คือ การถูกเหยียดชาติพันธุของชาวเลเมื่อชาวเลตองใชชีวิตรวมกับคนใน

สังคม อีกทั้งถูกคนเมืองสรางอัตลักษณในเรื่องความสกปรกและเปนชนเผาเรรอน

 โครงเรื่องนําเสนอเรื่องราวชีวิตของชนเผาชาวเลในแถบจังหวัดภาคใตที่คนในสังคมมองวาเปน

ชนเผาพื้นเมืองท่ีดอยพัฒนา แตผูเขียนไดวางโครงเรื่องใหเห็นวิถีชีวิตในดานดีของชนเผาอูรักลาโวย ทั้งวิถี

ชีวิตการยังชีพท่ีผูกพันใกลชิดกับธรรมชาติ อาศัยและพึ่งพิงธรรมชาติ ทั้งดานความเปนอยู การทํางาน และ

ดานจิตใจ นอกจากน้ันยังนําเสนอภาพการเปนชาวไทยใหม ที่ชาวเลรุนใหมตองอยูรวมกับคนในสังคมใหญ 

และถูกรังเกียจ ถูกดูถูกเหยียดหยาม แตในท่ีสุดชาวเลก็ปรับตัวและเปนท่ียอมรับของคนเมืองไดเพราะ

ความมีจิตใจดีงาม และดําเนินชีวิตในสองบทบาทพรอมๆกันท้ังการเปนชาวเลตามรอยบรรพบุรุษและการ

เปนไทยใหม

เกียวบาวนาจอก 

เกียวบาวนาจอก เปนเรื่องราวชีวิตของชาวเวียดนามหรือชาวญวนอพยพล้ีภัยไรสัญชาติ 

ครอบครัวของกวุยอพยพหนีสงครามเวียดนามมาล้ีภัยในประเทศไทย  ชาวญวนอยูในไทยในฐานะพลเมือง

ไรสัญชาติ  คนญวนถูกรังแก ดูถูกเหยียดหยาม ไมไดรับสิทธิเทาเทียมกับพลเมืองไทยท้ังดานการศึกษา

และการสาธารณสุข คนญวนถูกจับตามองวาเปนคอมมิวนิสต แตคนญวนก็ลักลอบกระทําการทุกส่ิงท่ี

ทางการไทยหาม ท้ังการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม และเคล่ือนไหวทางการเมืองเพื่อชวยเหลือฝาย

คอมมิวนิสตในเวียดนามเหนือ การเคล่ือนไหวทางการเมืองทําใหชาวญวนถูกจํากัดพื้นท่ี จํากัดอิสรภาพท้ัง

การพูด คิด หรือ กระทําเรื่องราวทางการเมือง หากฝาฝนก็ถูกจับเขาคุกลาดบัวขาว แตก็ยังมีชาวญวน

หลายคนลักลอบออกนอกหมูบานไปทํางานตางถิ่น รวมทั้งกวุยที่ลักลอบออกไปหางานทําในถิ่นอื่น
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 ปมปญหาของเรื่อง คือ การเปนพลเมืองไรสัญชาติ และ การเปนชาติพันธุชายขอบ ซ่ึงสงผลให

การไดรับโอกาสทางการศึกษารวมถึงการบริการดานสาธารณสุขไมมีคุณภาพและเทาเทียมกับพลเมืองรัฐ

ไทย อีกทั้งการเปนชาติพันธุชายขอบยังทําใหชาวเวียดนามอพยพถูกเหยียดหยามรังแก นอกจากนั้นยังมี       

ปมปญหาเร่ืองการถูกจํากัดเสรีภาพในการดําเนินชีวิต ถูกลิดรอนสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน อันเปนผลจาก

การเคล่ือนไหวทางการเมือง 

การวางโครงเรื่องเก่ียวกับการเปนพลเมืองไรสัญชาติและการขาดอิสรภาพในการดําเนินชีวิตของ

ชาวญวนอพยพ ทําใหเห็นภาพชีวิตของกลุมชาติพันธุชายขอบในสังคม  อีกทั้งโครงเรื่องยังสะทอนใหเห็น

ถึงนโยบายของรัฐบาลท่ีตอตานลัทธิคอมมิวนิสต การสนับสนุนการกูชาติในประเทศเวียดนามของชาว

ญวนอพยพจึงเปนปรปกษตอความม่ันคงของชาติไทย ทางออกของปญหาเหลานี้ คือ การอดทน และไม

ส้ินหวังกับชีวิต

เร่ือง ปกความฝน 

เรื่องน้ีเปนเรื่องของคนเรรอนขอทานและคนโรคเรื้อน ตัวละครเอก คือ ทวน เด็กชายอายุ 7 ป 

เรรอนตามแมที่สติไมดีไปยังท่ีตางๆ จนไดพบกับชายชราโรคเรื้อน  ชายชราโรคเรื้อนชวนทวนและแมไปอยู

ดวยกันท่ีสุสานรถไฟ ซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยของเหลาคนโรคเรื้อนและคนเรรอนขอทาน เน้ือเรื่องแสดงใหเห็น

ความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคมที่มีตอคนโรคเรื้อนและคนขอทาน โดยคนเรรอนขอทานมักถูกขับไล

ใหออกจากถนนสาธารณะ คนโรคเรื้อนตองคอยหลบซอนตัวเน่ืองจากไมอยากถูกจับกุมไปอยูนิคมคนโรค

เรื้อน แมตัวละครคนโรคเรื้อนและคนเรรอนขอทานจะมีลักษณะสกปรกและเปนโรคที่สังคมรังเกียจ แตพวก

เขาก็ลวนแตมีจิตใจดีงาม  แมของทวนมักหนีออกจากบานรถไฟและสรางปญหาใหคนโรคเรื้อนตามแก    

ทําใหทวนรูสึกวาตนและแมเปนภาระท่ีสรางความเดือดรอนใหคนโรคเรื้อน ทวนตองเจอเหตุการณเลวราย

ที่แมเปนผูกอข้ึนจนทําใหทวนเสียสติเหมือนแมและหนีออกไปจากชุมชนคนโรคเรื้อน

ปมปญหาของเรื่อง ปกความฝน คือ ปญหาคนเรรอนขอทานท่ีถูกคนในสังคมกีดกันการใชพื้นท่ี

รวมกัน คนเรรอนขอทานและคนโรคเรื้อนถูกคนในสังคมตีตรา มองพวกเขาวาไรประโยชนและนารังเกียจ 

ทั้งๆที่พวกเขาสามารถเปนประชากรที่ดีและสรางประโยชนแกสังคมได

โครงเรื่องน้ีเสนอชีวิตของคนเสียสติ คนเรรอนขอทานและคนโรคเรื้อนซ่ึงนับวาเปนคนชายขอบใน

สังคม โดยสรางเหตุการณใหตัวละครชายขอบในเรื่องมาพบกันและอยูดวยกัน ผูกเรื่องใหเกิดความขัดแยง

ผานเหตุการณตางๆที่สะทอนใหเห็นภาพชีวิตของคนเรรอนขอทานและคนโรคเรื้อนทั้งการท่ีไมมีท่ีอยูอาศัย

แนนอน การถูกคนในสังคมรังเกียจ การออกเรรอนขอทาน และการถูกเจาท่ีบานเมืองกวาดลาง 
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เด็กหญิงแหงกลางคืน

เรื่องเด็กหญิงแหงกลางคืน เปนเรื่องราวชีวิตของเด็กหญิงรําพึงซ่ึงเปนเด็กกําพราและยังชีพดวย

การขอทาน รําพึงอยูกับยายท่ีไมใชยายแทๆในบานราง เม่ือคุณชวนชมมาพบจึงเวทนาชวยอุปการะและให

เรียนหนังสือ เรื่องราวการเรรอนขอทานของรําพึงถูกส่ือนําไปตีแผทําใหเธอหนีออกจากบานจนไปพบ

นักขาว นักขาวจึงแจงใหผูปกครองมารับ และสืบประวัติของรําพึง ทําใหทราบสาเหตุท่ีรําพึงตองกําพรา

และออกมาเรรอนขอทานวาเปนเพราะพอแมและลูกชายของยายที่พาเธอออกมาเรรอน ขัดผลประโยชน

ทางการคายาเสพติดและยิงกันตาย แตเรื่องราวชีวิตของรําพึงก็ถูกปดไวเพราะนักขาวเกรงวาจะทําราย

จิตใจรําพึง รําพึงไดเปนลูกบุญธรรมของคุณชวนชมอยางถูกตองตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ตามลําดับ 

  เรื่องน้ีแสดงปญหาของเด็กเรรอนขอทานและการเปนเด็กกําพราท่ีขาดคนอบรมเล้ียงดู การเรรอน

ขอทานทําใหเด็กมีชีวิตอยางอดอยากขาดแคลน และขาดโอกาสดานการศึกษา นอกจากนั้นเด็กเรรอน

ขอทานยังเปนเหยื่อของส่ือและความรุนแรงในสังคม  

โครงเรื่องสะทอนภาพชีวิตประจําวันของเด็กขอทาน การชวยเหลือของคนใจบุญ จนกระทั่งใน

ที่สุดก็ไดรูภูมิหลังที่แทจริงของการกําพรา แตตัวละครเด็กเรรอนขอทานในเรื่องก็มีชีวิตที่สุขสบายใน

ตอนทายเรื่องจากการชวยเหลือของคนใจบุญ แสดงใหเห็นวาเด็กเรรอนขอทานจะสามารถพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตใหดีขึ้นได หากคนในสังคมใหความชวยเหลือท้ังทางรางกายและจิตใจ

บานเรา

เรื่องบานเรา นําเสนอชีวิตของเกษตรกรในชนบทที่ประสบปญหาความแหงแลงทําใหผลผลิตขาว

ไมเพียงพอเพื่อขายเปนรายจายในครอบครัว พอแมของจอมและกอยตองพาครอบครัวออกไปหางานทําใน

ตางถิ่น โดยไปเปนกรรมกรกอสรางตึก ครอบครัวจอมอาศัยอยูในบานพักคนงานที่แออัด เส่ือมโทรม ไมมี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เม่ือเงินของพอถูกขโมย ทําใหแมตองออกไปชวยพอกอสรางเพื่อหา

รายไดเพิ่ม แตก็พลัดตกน่ังรานบาดเจ็บ ทําใหพอตัดสินใจกลับบาน และพบวาท่ีหมูบานกําลังไดรับการ

พัฒนาจากนโยบายของรัฐบาล ทําใหคนในทองถ่ินไมตองไปเรรอนใชแรงงานในเมืองอีก

ปมปญหาของเรื่องบานเรา คือ ปญหาผลผลิตทางการเกษตรไมเพียงพอตอการขายเพื่อนํารายได

มาใชจายในครัวเรือน ทําใหตัวละครในเรื่องตองหันมาประกอบอาชีพเปนผูใชแรงงาน ซ่ึงตองประสบ

ปญหาความเส่ือมโทรมของที่อยูอาศัย ความไมปลอดภัยของส่ิงแวดลอม ความเส่ียงตออุบัติเหตุระหวาง

ทํางาน 
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โครงเรื่องบานเรา นําเสนอชีวิตของแรงงานกอสราง โดยผูกเรื่องใหเห็นปญหาและความจําเปนใน

การไปใชแรงงานในตางถ่ิน และดําเนินเรื่องใหเห็นสภาพความเปนอยูของคนงานกอสรางที่ตองแบกรับ

ความเส่ียงทุกดานท้ังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทางออกของปญหา คือ การหวนกลับสูบานเกิด

ไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท้ังนี้รัฐบาลกับชาวบานตองรวมมือกันสรางชุมชนใหนาอยูและสามารถ

พึ่งพาตนเองไดตามวิถีเกษตรพอเพียง

เด็กชายชาวเล

เรื่อง เด็กชายชาวเล เปนเรื่องราวของรอฮีม เด็กชายชาวมุสลิมท่ีเรียนจบช้ันประถมศึกษาปท่ี 6

และไมไดเรียนตอเน่ืองจากตองชวยเหลือครอบครัวโดยการทําอาชีพประมง แตเรื่องราวในอดีตที่พี่ชายของ

รอฮีมออกทะเลแลวไมไดกลับบาน ทําใหแมของรอฮีมไมยอมใหเขาออกทะเลหาปลา เมื่อมีโรงงานปลาปน

มาตั้งในหมูบาน พอแมของรอฮีมจึงอยากใหรอฮีมไปทํางานเปนลูกจางโรงงานมากกวาเปนชาวประมง 

ดวยเห็นวางานโรงงานไมตองเส่ียงชีวิตเหมือนการออกทะเล อีกท้ังมีรายไดแนนอน รอฮีมจึงตองทําตามใจ

แม เม่ือเขาไปทํางานในโรงงาน รอฮีมตองทํางานอยางหนัก ถูกกดคาแรง อยูในบานพักที่แออัด แตเขาก็ยัง

มีความหวังวาวันหนึ่งจะไดออกทะเลดังที่เคยฝนไว

ปมปญหาของเรื่องนี้คือ การเปนผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองประสบกับปญหาการ

ถูกกดคาแรง การใชแรงงานเด็กหนักเกินวัย การไดรับสวัสดิการแรงงานท่ีไมเหมาะสม 

   โครงเรื่อง เสนอเรื่องราวของคนชายขอบ นับต้ังแตการวางตัวละครใหเปนคนไทยมุสลิมในแถบ

ภาคใต ไมมีโอกาสไดเรียนตอ และสุดทายตองมาเปนลูกจางในโรงงานดวยวัยเพียง 13 ป โครงเรื่องแสดง

ใหเห็นความขัดแยงในใจของตัวละครท่ีรักการเปนชาวประมง แตดวยการสรางเหตุการณพี่ชายเคยออก

ทะเลแลวไมไดกลับบาน ชวยสนับสนุนเหตุผลวางานประมงคืองานท่ีเสียงชีวิต ทําใหเขาตองเปนแรงงาน

เถื่อนในโรงงานปลาปนและตองทนกับสภาพเลวรายของการเปนคนงาน

 ผีเสื้อและดอกไม 

เรื่องผีเส้ือและดอกไม มุงเสนอชีวิตอันแรนแคนของครอบครัวกรรมกรชาวมุสลิม โดยมีฮูยัน

เด็กชายวัย 13 ป เปนตัวละครสําคัญในการดําเนินเรื่อง ครอบครัวของฮูยันเปนชาวมุสลิม แตปลูกบานใน

ที่ดินของวัด ฮูยันเปนเด็กเรียนดี สอบไดท่ีหน่ึงทุกครั้ง แตเขาก็ตัดสินใจไมเรียนตอเม่ือรายไดของพอที่มี

อาชีพขายแรงงานลดนอยลง เขาชวยพอหารายไดจากการขายไอศกรีมซ่ึงสรางรายไดไมมากนัก มิมป

เพื่อนรวมช้ันเรียนจึงชักชวนใหฮูยันทํางานเปนกองทัพมดขนขาวสารและน้ําตาลไปขายท่ีชายแดน เมื่อพอ
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ของฮูยันถูกรถไฟชนจนขาขาดและไมสามารถทํางานได ภาระเรื่องคาใชจายในครอบครัวท้ังหมดจึงตกอยู

ที่ฮูยัน  เขาตัดสินใจทํางานขนขาวสารขามแดน เมื่อฮูยันเห็นเพื่อนรวมงานพลัดตกรถไฟตายตอหนาตอตา 

ประกอบกับคําแนะนําของมิมปใหปลูกดอกไมขาย ทําใหเขาเลิกทํางานท่ีเส่ียงชีวิตและผิดกฎหมาย

  ปมปญหาของเรื่องน้ีคือ การประสบกับภาวะอดอยากขาดแคลนของผูอยูในชนช้ันกรรมาชีพ 

สงผลใหตองประกอบอาชีพใชแรงงานในธุรกิจผิดกฎหมายซ่ึงเปนงานอันตราย เส่ียงตอการถูกจับกุมและ

เส่ียงตอชีวิต นอกจากนั้นยังมีปมปญหาที่เปนความขัดแยงในจิตใจของตัวละครที่เปนชาวมุสลิม แตกลับ

อาศัยที่ดินของวัดปลูกบาน และการไมไดประพฤติตนเยี่ยงมุสลิมที่ดี ทั้งการประกอบพิธีทางศาสนาหรือ

การศึกษาหลักคําสอนของศาสนา 

การวางโครงเรื่องทําใหเห็นชีวิตของตัวละครคนชายขอบที่เปนผูใชแรงงาน ยากจน ขาดโอกาส

ทางการศึกษา อีกทั้งเปนคนชายขอบในทางศาสนา เนื่องจากอาศัยอยูในท่ีดินของวัดและไมเคยปฏิบัติ

ศาสนกิจอยางมุสลิมที่ดีเนื่องจากตองทํางานตลอดเวลา เหตุการณตางๆท่ีเกิดขึ้นกับครอบครัวฮูยันทําให

เห็นภาพชีวิตของครอบครัวผูใชแรงงาน ความอดอยาก ภาระหนาที่ท่ีหนักเกินวัย และการทํางานที่เส่ียง

ชีวิตและผิดกฎหมายเพื่อหาเงินมาเล้ียงดูครอบครัว การคล่ีคลายปญหาของตัวละครคือ การเลิกทํางานผิด

กฎหมายและหันมาประกอบอาชีพสุจริต

ไอคอม

เรื่อง ไอคอม เปนเรื่องของเด็กพิการหลังคอม ซ่ึงกําพราเพราะถูกพอแมทอดท้ิง แมของคอมคือ

แสงหลาต้ังครรภหลังจากหนีตามลิเกท่ีมาแสดงในงานวัด แสงหลาถูกทอดทิ้งจนตองกลับมาที่บาน ตาตุน

บอกใหแสงหลาทําแทงเพื่อจะไดแตงงานใหมกับบุญทาลูกเจาของโรงสี แสงหลาทําแทงไมสําเร็จ เม่ือ

คลอดลูกออกมาพิการหลังคอม แสงหลาก็หนีหายไป ตาตุนเกลียดชังหลานชายหลังคอมมาก มีเพียงยาย

ลาที่รักและดูแลคอม คอยปกปองคอมจากการถูกตาทุบตีทําราย คอมมักถูกเด็กวัยเดียวกันรังแกและเอา

เปรียบเสมอ เม่ือคอมตอสู แมของเด็กเหลาน้ันก็มาฟองตา ตาจึงทุบตีคอมอยางรุนแรง ยายลารีบมาหาม

จนพลัดตกบันไดและเสียชีวิตในเวลาตอมา เมื่อยายตาย คอมกลายเปนคนเซ่ืองซึมเหมอลอย คอมเริ่มมี

ความหวังเม่ือคอมรักครูลดา แตครูลดามีคนรักอยูแลวคือครูชัย ทําใหคอมเสียใจมากจึงตัดสินใจจบชีวิต

ตนเองเพราะคิดวาจะไดไปอยูกับยายที่รักเขาอยางจริงใจ 

ปมปญหาของเรื่องไอคอมมีสองปมปญหา คือ การเปนเด็กกําพรา และ เด็กพิการ การกําพราเปน

ผลมาจากการต้ังครรภไมพรอมของแมและการไมรับผิดชอบของพอ การต้ังครรภแลวถูกสามีทอดทิ้งนํามา

ซ่ึงความอับอายของแม เมื่อคลอดลูกแลวจึงทิ้งลูกไปและปลอยใหตายายเปนผูเล้ียงดูลูกทามกลางสภาพ
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ครอบครัวท่ีใชความรุนแรง นอกจากกําพราแลวตัวละครเอกในเรื่องยังพิการ ความพิการทําใหใชชีวิตดวย

ความยากลําบาก ไมไดรับการยอมรับจากคนในสังคม ซ่ึงความพิการและกําพราของตัวละครเปนผลจาก

คานิยมสมัยใหมและระบบทุนนิยมที่มีบทบาทในการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและความคิดของผูคนในสังคม

ชนบท 

โครงเรื่องเสนอภาพของคนชายขอบ ตัวละครในเรื่องทุกตัวลวนเปนคนชายขอบ ตัวละครเอกใน

เรื่องเปนเด็กกําพราและพิการ โครงเรื่องขับเนนใหเห็นทั้งชีวิตการเปนเด็กพิการและการเปนเด็กกําพราท่ี

ประสบชะตากรรมอันเลวราย ท้ังการขาดความอบอุน ถูกตาทํารายรางกาย ถูกเด็กวัยเดียวกันรังแกและ

ลอเลียน ซ่ึงสาเหตุของเรื่องเลวรายในชีวิตของตัวละครเอกเปนผลมาจากการกระทําของคนในครอบครัว 

สะทอนปญหาความเส่ือมทรามของศีลธรรม การทอดทิ้งเด็ก การทารุณกรรมเด็ก และภาวะดอยโอกาสใน

ทุกดานของเด็กกําพราและพิการ

เด็กชายจากดาวอ่ืน

 เรื่องเด็กชายจากดาวอื่นมุงนําเสนอเรื่องราวชีวิตของเด็กกําพราและเด็กกําพราท่ีพิการในสถาน

สงเคราะหเด็ก ตัวละครเอกในเรื่อง คือ ปาน เด็กชายอายุ 5 ขวบ ปานเปนเด็กพิการพูดติดอางและมีน้ิว      

11 น้ิว  เด็กกําพราและพิการในสถานสงเคราะหแหงนี้มีหมอเพ็ญเปนผูดูแล หมอเพ็ญทําหนาท่ีแม ดูแล  

ส่ังสอนและคอยหาพอแมอุปการะใหเด็ก ผูเขียนสรางตัวละครเทียบเคียง โดยเปรียบเทียบชีวิตของเด็ก

กําพราและเด็กกําพราท่ีพิการกับหมาจุดและแมวสีดําที่มีรูปลักษณภายนอกไมสวยงามทําใหไมมีใครรับ

เล้ียง แตหมอเพ็ญสอนใหเด็กทุกคนยึดม่ันในความดีมากกวาความงามภายนอก วันหนึ่งมีหญิงสาวมา

คลอดลูกท่ีสถานสงเคราะหและพูดคุยกับแกวตาเรื่องเด็กกําพรา ปานไดยินจึงรูวาหมอเพ็ญไมใชแมท่ี

แทจริง ปานเสียใจมาก แตหมอเพ็ญก็อธิบายและปลอบใจปานทําใหปานเขาใจ วันเวลาผานไปพี่ๆนองๆ

ของปานมีผูอุปการะนําไปเล้ียงดูจนหมด เหลือเพียงเด็กพิการที่ไมมีใครรับไปเล้ียงดูและอยูในสถาน

สงเคราะหตอไป

ปมปญหาที่นําเสนอในเรื่อง คือ การเปนเด็กกําพราและเด็กกําพราท่ีพิการ การกําพราเกิดจากการ

ที่พอแมไมพรอมเล้ียงดูบุตร หรือ การไมตองการเล้ียงลูกพิการ ทําใหเด็กกําพราตองเปนภาระของสถานรับ

เล้ียงเด็ก นอกจากนั้นเด็กกําพราที่พิการยังสะทอนปญหาท่ีซับซอนขึ้น  เด็กกําพราที่พิการไมมีใครรับไป

อุปการะเล้ียงดู และยังคงเปนภาระของสถานรับเล้ียงตอไป ซ่ึงแสดงใหเห็นการปฏิเสธคนพิการของคนใน

สังคม
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โครงเรื่องเสนอภาพชีวิตของเด็กกําพราในสถานรับเล้ียงเด็ก โดยตัวละครเอกของเรื่องเปนท้ังเด็ก

กําพราและพิการ ซ่ึงเนนความเปนคนชายขอบใหเขมขนมากขึ้น ส่ิงที่เด็กกําพราและเด็กกําพราที่พิการรูสึก

เหมือนกัน คือ การโหยหาความอบอุนจากพอแมท่ีแทจริง แตส่ิงท่ีเด็กกําพราท่ีพิการดอยกวา คือ การท่ีไมมี

ใครเลือกรับไปอุปการะ สะทอนใหเห็นชะตากรรมอันโหดรายของเด็กกําพราที่พิการ และสะทอนมุมมอง

ของคนในสังคมที่ไมยอมรับคนพิการ

พราวแสงรุง

เรื่องพราวแสงรุงแสดงใหเห็นมิตรภาพระหวางเด็กปกติและเด็กพิการ  ชาญขโมยลูกหมาของ

แสงรุงเด็กหญิงที่พิการทางสายตา แตชาญตัดสินใจสารภาพผิดและนํามาคืน เด็กท้ังสองจึงไดรูจักกัน 

ชาญมาเปนเพื่อนเลน ชวยสอนหนังสือ พาแสงรุงไปโรงเรียนและจําลองเหตุการณการเปนนักเรียน      

ชาญเห็นใจและสงสารแสงรุงท่ีมองไมเห็นจึงสวดมนตขอพรจากพระใหแสงรุงหาย แตแสงรุงเปนเด็กพิการ

ที่อยูในสภาพแวดลอมและครอบครัวท่ีดี เธอจึงมีจิตใจท่ีเขมแข็ง และมีความหวังวาจะสามารถมองเห็นได

ในวันหนึ่ง  ชาญเปนเสมือนดวงตาพาแสงรุงไปยังที่ตางๆและอธิบายความสวยงามของส่ิงที่เขาเห็นใหแสง

รุงฟง ดวยจิตใจท่ีงดงามของชาญ เขาจึงคิดท่ีจะแบงดวงตาขางหน่ึงใหแสงรุง เพื่อท่ีเขาและแสงรุงจะได

มองเห็นความงามของโลกนี้ไดพรอมๆกัน

  ปมปญหาของตัวละครในเรื่อง คือ ความพิการ ซ่ึงความพิการทําใหเกิดขอจํากัดในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันและไมสามารถใชชีวิตในสังคมภายนอกได แตตัวละครในเรื่องไมไดรูสึกอึดอัดหรือลําบาก

กับความพิการของตน เนื่องจากมีคนในครอบครัวดูแลและมีเพื่อนท่ีดี

โครงเรื่องเสนอเรื่องราวของเด็กพิการทางสายตา และ มิตรภาพระหวางเด็กปกติกับเด็กพิการ 

โดยแสดงภาพของเด็กพิการที่มีความหวัง มองโลกในแงดี และสะทอนใหเห็นความรูสึกของคนปกติท่ีมอง

วาคนพิการนาสงสารและใชชีวิตดวยความลําบาก ซ่ึงนําไปสูการหาหนทางชวยเหลือคนพิการ

ดอกไมและสายฝน

เรื่อง ดอกไมและสายฝน ตัวละครสําคัญ คือ ออแขมและพิรุณ พิรุณเปนเด็กขาพิการท่ีเดินดวย

ไมค้ํายันแตพิรุณก็ไมเคยแสดงออกวาตนแตกตางจากเด็กคนอื่น อีกทั้งพิรุณยังเปนที่ปรึกษาของออแขม

เพราะพิรุณเรียนเกงและมักจะมีความคิดดีๆเก่ียวกับเรื่องตางๆเสมอ วันปดเทอมเพื่อนๆนัดเจอกันที่บาน

ออแขม แตพิรุณไมไป เขาซึมเศราและครุนคิดเกี่ยวกับความพิการ สวนลึกในใจพิรุณไมอยากใหใครจอง

มองหรือแสดงความสงสารในความพิการของเขา เพื่อนๆไปเย่ียมพิรุณที่บานและชวยกันใหกําลังใจจน
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พิรุณเดินสองขาไดโดยไมตองใชไมคํ้ายัน นอกจากนั้นเพื่อนๆยังชวยกันเก็บเงินซ้ือขาปลอมที่ไมเปนสนิมให

พิรุณ เพื่อท่ีเขาจะไดเลนน้ําฝนกับเพื่อนๆ

ปมปญหาในเรื่องนี้คือ ความพิการของรางกาย ตัวละครที่พิการมีความขัดแยงในจิตใจเนื่องจาก

การปฏิบัติของคนในสังคมท่ีมองความพิการของเขาดวยความเวทนาสงสาร หรือพยายามชวยเหลือ ส่ิงท่ี

คนในสังคมกระทําเนนยํ้าใหเขารูสึกถึงความผิดปกติของรางกาย การเปนคนออนแอ และไรความสามารถ  

โครงเรื่องเสนอภาพตัวละครท่ีมีความผิดปกติทางรางกาย ไปพรอมๆกับเสนอภาพความผูกพันและ

มิตรภาพระหวางตัวละครที่เปนเด็กปกติกับเด็กพิการ สะทอนใหเห็นภาพคนพิการท่ีอยูทามกลาง

สภาพแวดลอมท่ีดีทําใหสามารถปรับตัวและมีความสุขกับชีวิตได

ทองดี

เรื่องทองดีมุงนําเสนอเรื่องราวของตัวละครท่ีเปนเด็กพิการ สมหวานเปนโรคโปลิโอ ความพิการ

ของสมหวานทําใหนํ้าหนึ่งและยุทธพงศผูเปนพอแมทะเลาะกันจนพอแยกไปมีครอบครัวใหม น้ําหนึ่ง     อับ

อายท่ีมีลูกพิการ เธอไมเคยแสดงความรักตอสมหวาน สงผลใหสมหวานเปนเด็กเก็บกด กาวราว และโทษ

ตัวเอง  มีเพียงปาศุกรและนาสองนางท่ีคอยดูแลปลอบใจสมหวานเรื่อยมา  สมหวานไดพบกับแมวช่ือทอง

ดีซ่ึงเปนแมวเทวดาพูดได สมหวานไดระบายความรูสึกกับทองดี ทองดีใหกําลังใจ สอนใหเธอรูจักรักตนเอง 

สมหวานปรับความเขาใจกับแม ทําใหรูวาแมรักเธอ ทายท่ีสุดสมหวานก็เลิกกลาวโทษความพิการ มีงาน

และมีครอบครัวที่ดีในเวลาตอมา

ปมปญหาของตัวละครมีสองปมปญหา คือ ปญหาความพิการ และ ปญหาครอบครัวแตกแยก  

การที่ตัวละครในเรื่องพิการ ทําใหพอแมทะเลาะกันจนครอบครัวแตกแยก อีกทั้งความพิการยังทําใหแม  

อับอาย และไมเคยแสดงความรักตอลูก ทําใหเด็กพิการขาดความอบอุน 

โครงเรื่องมุงเสนอความเปนชายขอบของตัวละครทั้งการเปนคนพิการและการเปนเด็กกําพรา

เนื่องครอบครัวแตกแยก แตตัวละครที่พิการก็สามารถประสบผลสําเร็จในชีวิตไดเนื่องจากมีตัวละครสัตว

มาเปนเพื่อนชวยเหลือใหกําลังใจ สะทอนใหเห็นภาพคนพิการท่ีสามารถเอาชนะอุปสรรคชีวิตท่ีเกิดจาก

ความพิการได หากรูจักยอมรับและไมส้ินหวังกับความพิการของตนเอง

เด็กชายชนะ

เรื่องเด็กชายชนะนําเสนอชีวิตของเด็กขาพิการ ชนะขาพิการเพราะโรคโปลิโอ แตพอแมของเขาก็

เล้ียงเขามาอยางเด็กปกติ ทําใหเขาไมรูสึกวาตนเองแตกตางจากเด็กคนอ่ืน แมจะเดินลําบากแตชนะมี
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พัฒนาการดานอื่นเหมือนเด็กท่ัวไป เม่ือไปโรงเรียนชนะมักถูกวินทรและพรรคพวกกล่ันแกลงและลอเลียน 

จนวันหน่ึงชนะทนไมไหวตอสูกับวินทร ชนะจึงถูกครูทําโทษ วันตอมาครูใหญพาชนะไปหนาเสาธงและ

ประกาศวาเขาคือเด็กพิเศษ หามรังแก และควรชวยเหลือ ทําใหชนะรูสึกวาตนเองแปลกแยกจากคนอื่น 

ออนแอ ดอยคา และไมยอมไปโรงเรียน ครูจึงไปพบพอแมที่บานของชนะและเลาเหตุการณหนาเสาธง     

ใหฟง  แมพูดคุยกับชนะจนเขายอมไปโรงเรียน ชนะคนพบพรสวรรคในการวาดภาพ โรงเรียนจึงสงเขาไป

ประกวดวาดภาพ ชนะไดรางวัลชนะเลิศและไดรับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี วันเวลาผานไปชนะเติบโตขึ้น 

แมขาของชนะจะยังไมหายเปนปกติ แตเขาก็สามารถทํางานเล้ียงชีพตนเองไดโดยการวาดภาพ

ปมปญหาของเรื่อง คือ ปญหาความพิการของรางกาย ซ่ึงเปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิตรวมกับ

คนในสังคม อีกท้ังความพิการยังเปนปมดอยที่ทําใหถูกลอเลียนและกล่ันแกลงรังแก 

โครงเรื่องสะทอนใหเห็นชีวิตเด็กพิการท่ีตองตอสูกับความลําบากเน่ืองจากอุปสรรคทางกาย อีกท้ัง

ตอสูกับสายตาและความคิดของคนในสังคม แตในท่ีสุดก็สามารถตอสูจนขามพนปญหา สามารถมีชีวิตที่ดี

และเปนที่ยอมรับของคนในสังคมไดดวยความสามารถดานอ่ืนท่ีมาชดเชยความบกพรองดานรางกาย 

แวงที่รัก

เรื่องแวงที่รัก นําเสนอภาพการอยูรวมกันอยางมีความสุขของคนหลากเช้ือชาติ ตางวัฒนธรรม 

และศาสนาในอําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส โดยตัวละครเอกในเรื่องคือนอย เด็กหญิงชาวไทยพุทธ              

นอยถายทอดเรื่องราวชีวิตครอบครัวไทยพุทธของตนเอง ท้ังการใชชีวิตทามกลางเพื่อนมุสลิม ซ่ึงครอบครัว

ของนอยตองปรับตัว ปรับวิถีชีวิต เพื่อใหเปนที่ยอมรับของคนในสังคมมุสลิม เน้ือเรื่องดําเนินไปพรอมกับ

ชีวิตของนอย ท้ังการเลนกับเพื่อนตางศาสนา เทศกาลฮารีรายอ วิถีการทํามาหากินของคนเช้ือชาติตางๆ 

และการใชชีวิตในโรงเรียนของเด็กตางศาสนาซ่ึงเกิดเหตุการณทะเลาะเบาะแวงระหวางนอยกับเพื่อนชาว

มุสลิม เนื่องจากความเขาใจผิดเก่ียวกับศาสนา แตเรื่องราวก็คล่ีคลายไปไดเพราะครูอธิบายใหนักเรียน

เขาใจและสอนใหรักและสามัคคีกัน  ตัวละครในเรื่องสนทนากันถึงท่ีมาของหมูบาน รวมถึงประวัติศาสตร

ชาติไทยที่ครูสอน ทําใหนอยเกิดความสงสัยเนื่องจากในมุมมองของคนแวง โตะเวงท่ีเปนผูกอต้ังอําเภอแวง 

คือ วีรบุรุษ แตประวัติศาสตรไทยกลับจารึกโตะเวงท่ีอยูฝายพระยาตานีเปนกบฏ พอของนอยจึงบอกให

นอยวางตัวเปนกลางและใชชีวิตตามปกติตอไป

ปมปญหาเรื่องแวงท่ีรักคือ การใชชีวิตรวมกันของคนตางศาสนา ซ่ึงคนไทยพุทธท่ีเปนกลุมนอย

ทางศาสนาในพื้นท่ีอําเภอแวง ตองปรับตัวเพื่อใหตนเองสามารถอยูรวมกับคนสวนใหญในสังคมได คนไทย
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มุสลิมแมไมสามารถปรับตัวใหกลมกลืนกับคนไทย แตคนไทยมุสลิมก็ยอมรับการใชภาษาไทย การเรียนใน

โรงเรียนไทย เนื่องจากมองวาส่ิงเหลานี้ไมไดสงผลตอความเปนอิสลาม 

โครงเรื่องนําเสนอภาพชีวิตที่เรียบงายชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต และภาพการอยูรวมกัน

ของคนตางศาสนาผานเรื่องเลาสนุกๆ ของเด็กๆท่ีมีแตความหวังดีตอกัน เรื่องแวงที่รักสะทอนวาปญหาของ

คนตางศาสนาสามารถคล่ีคลายไดหากทุกคนมีความเอื้ออาทรและเคารพในความแตกตางของกันและกัน

ปอเนาะท่ีรัก

เรื่องปอเนาะที่รักเสนอใหเห็นความเปล่ียนแปลงของโรงเรียนปอเนาะจากโรงเรียนสอนศาสนามา

เปนโรงเรียนสามัญ ฮาซัน ตัวละครเอกในเรื่องมีครอบครัวท่ียากจน พอของเขามีอาชีพแบกกระสอบเกลือ

จึงไมสามารถสงเสียใหฮาซันเรียนโรงเรียนสามัญได เขาจึงสมัครเขาเรียนในโรงเรียนปอเนาะเนื่องจากคิด

วาปอเนาะจะสอนวิชาความรูโดยไมเสียคาใชจาย ชีวิตในโรงเรียนปอเนาะเปนไปอยางเขมงวด แมจะ

เปล่ียนมาสอนวิชาสามัญ แตทุกคนเครงครัดก็ตอกฎของปอเนาะดังเดิม คือ หามพูดภาษาไทย หาม

นักเรียนชายหญิงพูดคุยกัน ในหองเรียนตองมีฝาก้ันหองแบงแยกนักเรียนชายหญิงออกจากกัน ทําใหการ

เรียนการสอนเปนไปอยางยากลําบาก อีกท้ังนักเรียนปอเนาะ โดยเฉพาะมะยากี ตอตานคนไทยพุทธ ไม

ยอมเรียนวิชาสามัญที่ครูไทยพุทธสอน เน่ืองจากเห็นวาคนไทยเหยียบย่ําวัฒนธรรมอิสลาม หากใคร

ประพฤติตนที่แสดงออกวาสนับสนุนความเปนไทยจะถูกสังคมรังเกียจ ฮาซันไมเห็นดวยกับเรื่องน้ี เขาพูด

ภาษาไทย      คุยกับเพื่อนหญิง และแสดงออกอยางนักเรียนไทยทั่วไป ทําใหเขากลายเปนคนชายขอบใน

สังคมโรงเรียน การเรียนในปอเนาะทําใหฮาซันอึดอัด ประกอบกับความเขาใจผิดวาการเรียนในปอเนาะไม

มีคาใชจาย แตแทท่ีจริงกลับมีคาใชจายมากจนพอของเขาไมสามารถหาเงินไมทัน ฮาซันจึงตัดสินใจ

ลาออกจากโรงเรียนไปชวยพอแบกกระสอบเกลือ

ปมปญหาของเรื่องน้ีคือ ปญหาการตอตานคนตางศาสนา โดยคนไทยมุสลิมมองวาคนไทยพุทธ  

กดขี่วัฒนธรรมอิสลาม จากการกําหนดใหพูดภาษาไทย หรือ การปรับเปล่ียนโรงเรียนปอเนาะใหเปน

เหมือนโรงเรียนไทย รวมถึงการเขียนประวัติศาสตรใหคนปตตานีเปนกบฏ 

โครงเรื่องนําเสนอใหเห็นปญหาดานการศึกษาในโรงเรียนปอเนาะ และสะทอนแนวคิดของชาวไทย

มุสลิมตอคนไทยพุทธ คนไทยมุสลิมในเรื่องมองวาคนไทยพุทธเหยียบย่ําวัฒนธรรมอิสลาม การคล่ีคลาย

ปมปญหา คือ การใหตัวละครที่เปนครูพยายามอธิบายใหนักเรียนเขาใจวาแมจะตางศาสนาแตทุกคนก็เปน

คนไทยเหมือนกัน
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อาณาจักรแหงหัวใจ

โครงเรื่องนําเสนอเรื่องราวชีวิตของคนมุสลิมในจังหวัดทางภาคเหนือ ซ่ึงนับวาเปนประชากรกลุม

นอยในสังคม ครอบครัวของยาซีนตัวละครเอกในเรื่อง ประกอบไปดวย แม พี่สาว และนองสาวท่ีลวนเปน

ชาวมุสลิม ครอบครัวของยาซีนนับถือลุงอาลีที่เปนผูนําศาสนา และปฏิบัติตนอยางชาวมุสลิมที่เครงครัด  

การเปนคนกลุมนอยทําใหยาซีนปรับตัวลําบากเม่ือตองเขาโรงเรียนและเรียนรวมกับเด็กชาวไทยพุทธ       

ยามีละพี่สาวของยาซีนมีอปสรรคเรื่องความรักเน่ืองจากสรวุฒิชายท่ีเธอรักนับถือศาสนาตางจากเธอ       

แตสรวุฒิก็พยายามอธิบายใหยามีละเขาใจวาความรักไมไดเกี่ยวกับศาสนา สรวุฒิเลาถึงแกนของแตละ

ศาสนาใหยาซีนฟงอยูเสมอ และยาซีนก็เห็นดวยวาทุกศาสนาลวนสอนใหคนเปนคนดี แตถึงอยางไร        

ยามีละก็ไมยอมรับสรวุฒิและยังคงเครงครัดในหลักศาสนา จนเม่ือเกิดเหตุการณพลิกผัน คือ แมของยาซีน

ปวยเปนมะเร็ง นองสาวคนเล็กเสียชีวิตจากอุทกภัย บานถูกนํ้าพัดพาจนเสียหาย ทําใหครอบครัวของยาซีน

ยายไปอยูในบานสวนของสรวุฒิ ซ่ึงเปนสังคมที่มีความหลากหลายทางศาสนาและผูคนก็อยูรวมกันอยาง

สงบสุข ครอบครัวของยาซีนพบกับความสุขสงบ ยามีละกับสรวุฒิไดใชชีวิตรวมกันในอาณาจักรที่พวกเขา

สรางขึ้นเอง โดยปราศจากกรอบใดๆมาคุมขัง

   ปมปญหาของเรื่องนี้คือ การเปนคนชายขอบทางศาสนาของคนไทยมุสลิม เน่ืองจากการเปนชน

กลุมนอยทางศาสนาในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทย คนไทยมุสลิมเปนชนกลุมนอยท่ีใชชีวิตดวยความ

แปลกแยกเม่ือตองเรียนในช้ันเรียนไทย อีกทั้งถูกลอเลียนความเปนมุสลิม  นอกจากนั้นขอบังคับของ

ศาสนาอิสลามยังเปนอุปสรรคขวางกั้นความรัก เน่ืองจากคนมุสลิมไมสามารถแตงงานกับคนตางศาสนาได

               โครงเรื่องเสนอภาพชีวิตของชาวมุสลิมในฐานะท่ีเปนคนชายขอบในสังคมท่ีอาศัยอยู และ

นําเสนอวาความขัดแยงระหวางคนตางศาสนาในโลก เกิดจากการนําความแตกตางดานศาสนามาเปน

เครื่องแบงแยกผูคนในสังคม ทางออกของปญหาดานศาสนาคล่ีคลายได เนื่องจากการคนพบเอกภาพของ

แตละศาสนา คือ การมุงหวังใหคนประพฤติดี 

กลาวโดยสรุปไดวา โครงเร่ืองท่ีนําเสนอภาพคนชายขอบมีลักษณะดังน้ี 

1.  การผูกเรื่อง ผูเขียนผูกเรื่องใหมีปมปญหาในลักษณะดังตอไปนี้คือ

1.1 ภาวะดอยโอกาสของคนชายขอบ คนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชนประสบกับปญหาความดอย

โอกาสในดานตางๆ อันมีสาเหตุมาจากความยากจน ทําใหตัวละครในเรื่องตองด้ินรนเพื่อความอยูรอด   

ตัวละครชายขอบมักขาดโอกาสดานการศึกษา ทําใหขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง     

ซ่ึงโครงเรื่องคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชนมักนําเสนอปญหาดานการศึกษาเพราะตัวละครในเร่ืองเปน
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เด็กที่อยูในวัยศึกษาจึงหลีกไมพนที่จะนําเสนอปญหาในดานนี้  นอกจากน้ันแลวการอยูในพื้นท่ีหางไกล

ความเจริญยังเปนปจจัยใหคนชายขอบเขาถึงบริการสาธารณะและสิทธิข้ันพื้นฐานจากรัฐไดยาก 

ภาวะดอยโอกาสยังเกิดจากปจจัยดานกายภาพ กลาวคือหากมีรางกายพิการก็จะทําใหโอกาสใน

การใชชีวิตอยางเทาเทียมกับคนปกติในสังคมลดนอยลง

1.2  ความแปลกแยกจากคนในสังคม  เมื่อคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชนตองใชชีวิตรวมกับคน

สวนใหญในสังคม หากเปนกรณีของชนเผาพื้นเมือง ผูล้ีภัย หรือคนตางศาสนา มักประสบกับปญหาการถูก

ลอเลียน ดูถูกเหยียดหยาม หรือถูกกีดกันในการรับสิทธิข้ันพื้นฐานของพลเมือง ในสวนของคนพิการหรือ

เด็กกําพรา มักถูกมองดวยความเวทนาสงสาร ถูกตีตราวาไรความสามารถ

2. บทบาทของตัวละครในเรื่อง 

บทบาทของตัวละครท่ีเปนคนชายขอบในเรื่อง มีทั้งตัวละครท่ีเปนผูใหญและตัวละครท่ีเปน

เยาวชน ตัวละครชายขอบในวรรณกรรมเยาวชนมีลักษณะเดนท่ีความมุงม่ัน อดทน และใฝดี นอกจากนั้น 

ผูเขียนมักสรางตัวละครคูเทียบ เพื่อเนนลักษณะนิสัย พฤติกรรม และชีวิตที่แตกตางของตัวละครแมจะเปน

คนชายขอบเหมือนกัน เชน ยาชิกับเมืองคํา ในเรื่อง ลูกปา  หรือ หมอเงพอกับนุโพ ในเรื่องหมูบาน     

อาบจันทร ที่มีถิ่นกําเนิดเหมือนกันหรือใกลเคียงกัน แตโอกาสทางการศึกษาและฐานะทางครอบครัวทํา

ใหชีวิตของตัวละครสองตัวตางกัน  หรือสรางคูเทียบกับตัวละครท่ีไมไดเปนคนชายขอบ  ดังโครงเร่ืองท่ีมีตัว

ละครคนพิการ พบวามีการสรางตัวละครที่เปนเด็กปกติกับเด็กพิการขึ้นมาคูกัน เชน ออแขมกับพิรุณ       

ในเรื่อง ดอกไมและสายฝน หรือ ชาญกับแสงรุง ในเรื่อง พราวแสงรุง  เรื่อง ทองดี สรางตัวละครสัตวมา

เปนเพื่อนกับสมหวานซ่ึงเปนเด็กพิการ  การสรางตัวละครข้ึนมาเทียบและกําหนดใหมีบทบาทในการ

ชวยเหลือคนพิการ แสดงใหเห็นวาตัวละครท่ีเปนคนชายขอบตองมีตัวละครอื่นเขามาชวยเหลือใหกาวขาม

ปญหาและอุปสรรคในชีวิต  สวนเรื่อง เด็กชายจากดาวอ่ืน ผูเขียนเทียบใหเห็นความเหมือนและตางของ

ตัวละครเด็กกําพราและพิการ กับ ตัวละครที่เปนสัตว คือ หมาจุดและแมวดํา ซ่ึงเปนการเปรียบเทียบเพื่อ

การขับเนนใหเห็นโชคชะตาอันเลวรายของคนชายขอบ

3. การคลายปมปญหา 

การคลายปมปญหาในวรรณกรรมเยาวชนเปนไปในรูปแบบท่ีปญหาของตัวละครชายขอบไดรับ

การแกไขในสวนของแตละบุคคล ตามแตละสถานการณ และสภาพแวดลอม  ดังเชนเรื่อง ไหมแม

บานเรา ดอกไมและสายฝน  ทองดี เด็กหญิงแหงกลางคืน และ อาณาจักรแหงหัวใจ  แตก็ยังมีตัว

ละครในบางเรื่องที่ไมสามารถกาวพนปญหาและความเปนชายขอบได บางตัวละครอาจตองจบชีวิตของ
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ตนเองหรืออยูอยางส้ินหวังเชนเร่ือง ไอคอม และ เด็กชายจากดาวอื่น  บางตัวละครไมสมหวังแตก็

ยอมรับกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นไดอยางเขมแข็งและยังคิดหวังถึงความสวยงามในชีวิตขางหนา เชนเรื่อง ลูกปา                 

หมูบานอาบจันทร เด็กชายชาวเล  ผีเส้ือและดอกไม  และ ปอเนาะที่รัก   โครงเรื่องแสดงใหเห็นวา

การคลายปมปญหาที่เกิดขึ้นกับตัวละครชายขอบเปนเรื่องเฉพาะบุคคล แตแทที่จริงปญหาเหลานั้นก็ยัง   

คงอยูและยังไมไดรับการแกไขอยางแทจริง

มีขอนาสังเกต คือ การนําเสนอภาพของคนชายขอบลวนสรางผานโครงเร่ืองทุกเรื่อง แสดงใหเห็น

วาผูเขียนมีจุดมุงหมายที่จะถายทอดเรื่องราวและสะทอนภาพคนชายขอบต้ังแตแรก ตั้งแตการสรางตัว

ละครท่ีเปนคนชายขอบ ปมปญหาของคนชายขอบ การแกปญหาของคนชายขอบ ซ่ึงประกอบเสริมกันให

เกิดเรื่องราวชีวิตของคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชน

2. กลวิธีการนําเสนอภาพคนชายขอบผานตัวละคร
เน่ืองจากการนําเสนอภาพคนชายขอบผานตัวละคร มีความเก่ียวพันทับซอนระหวางกลวิธีสราง

ตัวละครกับการเลาเรื่อง กลาวคือ การเลาเร่ืองเปนสวนหน่ึงท่ีทําใหผูอานรูจักตัวละครท้ังทางตรงและ

ทางออม  ในขั้นแรกผูวิจัยจะกลาวถึงตัวละครและกลวิธีการสรางตัวละครซ่ึงมีนักวิชาการอธิบายไว

ดังตอไปนี้  

พิสมัย ศรีอนุพันธ (2526 : 26) กลาววา ตัวละคร หมายถึง ผูประกอบพฤติกรรมตามเหตุการณ

ในเรื่องหรือผูที่ไดรับผลจากเหตุการณที่เกิดข้ึนตามโครงเรื่อง ตัวละครท่ีดีตองมีชีวิตจิตใจแสดงบทบาท

บุคลิกและมีปฏิกิริยาเชนเดียวกับคนจริงๆ สวนลักษณะและอุปนิสัยของตัวละครนั้นผูเขียนอาจนํามาจาก

บุคคลจริงๆ หรือจากจินตนาการแตตองพรรณนาใหผูอานมองเห็นรูปรางลักษณะและเขาใจอุปนิสัยของตัว

ละครท่ีสรางข้ึนอยางชัดเจนและสมจริง

ธัญญา สังขพันธานนท (2539: 173) กลาววาตัวละคร คือ ผูมีบทบาทในเน้ือเรื่อง เปนเจาของ

เรื่องหรือผูท่ีทําใหเกิดเรื่องราว โดยมีผูแตงเปนผูคิดและกําหนดวาเปนเรื่องของใคร มีเหตุการณใดบาง 

เชนเดียวกับที่ ไพโรจน บุญประกอบ (2539: 76) อธิบายวา ตัวละครหมายถึงผูท่ีประกอบกิจกรรมตาม

เหตุการณในเรื่องหรือผูที่รับผลจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนตามโครงเรื่อง 

อิราวดี ไตลังคะ (2543: 54-58) กลาววา การที่ตัวละครจะมีลักษณะอยางไรนั้นขึ้นอยูกับวิธีการ

สรางตัวละคร (characterization) ซ่ึงมีวิธีการหลากหลายมาก และ อิราวดี ไตลังคะ ไดสรุปวิธีการสรางตัว

ละครของริมมอน-เคนนอน (Rimmon-Kenan) ไวดังน้ี
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1. การรูจักลักษณะนิสัยทางตรงทําได 2 ทางคือ การรูจักลักษณะนิสัยโดยผูเลาเรื่องและโดยตัว

ละครตัวอื่นในเรื่อง

1.1 การรูจักลักษณะนิสัยโดยผูเลาเรื่อง คือ การบรรยายรูปรางหนาตาของตัวละครเพื่อใหผูอาน

นึกภาพออกวาตัวละครมีบทบาทสําคัญอยางไร ทําใหผูอานรูจักตัวละครไดจากการท่ีผูเลาเรื่องสรุปนิสัย 

ใจคอของตัวละคร 

1.2 การรูจักลักษณะนิสัยของตัวละครโดยตัวละครอ่ืน คือ การท่ีผูอานรูจักตัวละครจากทัศนคติ

ของตัวละครอ่ืน การรูจักตัวละครลักษณะน้ีอาจเช่ือถือไมไดวาตัวละครนั้นๆมีลักษณะนิสัยอยางน้ันจริง 

เนื่องจากเปนการสรุปของตัวละครอื่นๆ ซ่ึงอาจมีอคติหรือมีความเขาใจที่ไมถูกตอง

2. การรูจักนิสัยตัวละครทางออม ผูอานสามารถสรุปนิสัยและทัศนคติตัวละครจากการกระทําของ

ตัวละครนั้นๆจากบทสนทนา จากความคิดของตัวละคร และจากลักษณะภายนอกของตัวละคร

2.1 การรูจักนิสัยจากการกระทําของตัวละคร มีท้ังสรุปจากการกระทําที่เกิดครั้งเดียวและการ

กระทําท่ีเปนนิสัย

2.2 การรูจักนิสัยจากการสนทนาของตัวละคร เปนวิธีการที่ทําใหรูจักตัวละครไดอยางชัดเจน 

ทั้งนิสัยใจคอ ชนช้ัน การศึกษา อาชีพ

2.3  การรูจักนิสัยและทัศนคติของตัวละครจากความคิดของตัวละครน้ันๆ

2.4 การรูจักตัวละครทางออมจากการที่ผูเขียนบรรยายลักษณะภายนอกของตัวละคร

กลวิธีดังกลาวขางตน เปนกลวิธีท่ีคํานึงถึงผูอานเปนหลัก สวนกลวิธีการเลาเรื่องที่เก่ียวของกับตัว

ละครน้ัน อิราวดี ไตลังคะ(2543:31-40) ไดแบงเปน 2 ประเภทดังตอไปนี้

1.ผูเลาเรื่องที่เปนตัวละครในเรื่อง

1.1 ผูเลาเรื่องท่ีเลาในส่ิงท่ีตนเองประสบมา เรียกวา ผูเลาเรื่องท่ีเปนตัวละครหลัก เปนการเลา 

โดยใชสรรพนามบุรุษที่1

1.2 ผูเลาในฐานะพยาน เปนผูเลาที่ไมไดเปนตัวละครหลัก แตเปนตัวรองในเรื่องที่เปนพยาน

ในการรับรูส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับตัวละครหลัก

2. ผูเลาที่ไมใชตัวละครในเรื่อง

2.1 ผูเลาแบบผูประพันธ เปนผูเลาที่ไมใชตัวละคร แตเรียกตัวเองวา “ขาพเจาผูเขียน” หรือ 

“ผูเขียน”  ผูเลาเรื่องแบบนี้ไมใชผูเขียน และมักแสดงความเห็น วิพากษวิจารณตัวละคร รูอดีต ปจจุบัน หรือ

อนาคตของตัวละครทุกตัว

2.2 ผูเลาเรื่องเสมือนมีตัวตน
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2.2.1  ผูเลาแบบผูรู คลายคลึงการผูเลาเรื่องแบบผูประพันธ คือ แสดงทัศนะ

ความเห็น ตีความ วิจารณ รูอดีต ปจจุบัน อนาคตของตัวละคร แตไมเรียก 

ตัวเองวา “ขาพเจา” ผูเลาประเภทน้ีจะเปนเพียง “เสียง” แตผูอานจะรูสึกเสมือน 

วามีตัวตน

  2.2.2 ผูเลาแบบรับรูจํากัด  เปนผูเลาเรื่องที่เลาความคิดและความรูสึก หรือความ

เปนไปของตัวละคร ซ่ึงผูอานสามารถรับรูความคิดของตัวละครไดตัวเดียว

2.3 ผูเลาเรื่องแบบไมแสดงทัศนะของตน การเลาเรื่องเชนน้ีจะปลอยใหเหตุการณเกิดข้ึนโดย

ไมมีผูเลา ผูเลาจะบรรยายเฉพาะลักษณะภายนอก เหตุการณ หรือบทสนทนา โดยไมเขาไปในความคิด

ของตัวละคร ทําใหผูอานตีความเอาเองจากการกระทําของตัวละคร จึงเปนเรื่องที่เขาใจยาก

ตัวละครท่ีเปนคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชน มีความเกี่ยวของกับผูเลาเรื่องท้ังในแงของการ

เปนตัวละครหลักท่ีเลาเรื่องของตนเอง แตบางครั้งผูเขียนก็แสดงทัศนะของตนเองแทรกไปกับการเลาเรื่อง

ดวยเสียงของตัวละครบางหรือดวยกลวิธีการเลาเสมือนมีตัวตนบาง

การวิเคราะหภาพของคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชนสามารถแบงไดเปน 2 กลุม โดยอาศัย

เกณฑการเลาเรื่องและกลวิธีการสรางตัวละครประกอบกันดังนี้

2.1 กลวิธีการสรางตัวละครคนชายขอบผานการบรรยายของผูเขียนโดยตรง

2.2 กลวิธีการสรางตัวละครคนชายขอบจากบทบาทในเรื่อง

2.2.1 พฤติกรรมและบทสนทนาของตัวละคร

2.2.2 ความคิดของตัวละครในฐานะผูเลาเรื่อง

2.1 กลวิธีสรางตัวละครคนชายขอบผานผูบรรยายโดยตรง

กลวิธีสรางตัวละครคนชายขอบผานผูบรรยายโดยตรงเปนกลวิธีท่ีผูเขียนบรรยายใหเห็น

เหตุการณที่เกิดขึ้นกับตัวละคร โดยใหตัวละครน้ันเปนผูดําเนินเรื่อง การสรางตัวละครเชนนี้ทําใหผูอานรูจัก

นิสัยของตัวละครไปพรอมกับทัศนะของผูเขียนท่ีมีตอเหตุการณในเรื่อง

จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนปรากฏกลวิธีการสรางตัวละครคนชายขอบผานการ

บรรยายของผูเขียนโดยตรง ที่แสดงใหเห็นเหตุการณที่เกิดข้ึนกับตัวละคร รวมทั้งลักษณะนิสัยของ         

คนชายขอบ ไดแก
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เรื่อง ไหมแม สะทอนภาพการขาดโอกาสดานการศึกษาของเด็กชาวเขาเผามง เนื่องจาก

ความหางไกลและทุรกันดารผานการบรรยายของผูเขียน โดยผูเขียนบรรยายเหตุการณตั้งแตการตั้ง

โรงเรียนจนกระท่ังโรงเรียนถูกยุบ ดังขอความวา

โรงเรียนแหงน้ีเด็กๆทุกคนก็ตื่นเตนท่ีมีโรงเรียน  ไหมแมเรียกโรงเรียนนี้ชาวบานภูเวียเปนคนชวยกันสรางข้ึน 

แมฝมือกอสรางจะไมละเอียดลออ มีแตหลังคาและฝากันแดดกันฝนเทานั้น  แตตั้งแตปแรกที่เปดสอน ครูบอกวา

โรงเรียนภูเวียเปนโรงเรียนในโครงการพิเศษ  หนึ่งเดือนจะมีครูมาสอนยี่สิบสองวันโดยไมมีวันหยุด จากนั้นครูก็

กลับลงไป เปนเชนน้ีเร่ือยมา ครูมากมายหลายคนที่มาสอนท่ีนี่ สอนคนละไมนานก็ทยอยกันลาออกไป ไหมแม

กับเพ่ือนไดแตโทษกันวาใครทําใหครูไมพอใจจนลาออกไป เม่ือมีครูข้ึนมาสอนแตละคร้ังนักเรียนก็ตั้งใจเรียน

อยางดีที่สุด ทําตัวใหดีที่สุดเพราะกลัววาจะทําอะไรไมถูกใจครูจนครูไมอยากมาสอนอีก 

ครูคนสุดทายที่มาสอนชื่อครูปลาย ครูปลายทําใหนักเรียนตื่นเตนท่ีสุดเพราะเปนครูผูหญิง ไมใชผูชาย

เหมือนครูคนกอนๆ พวกนักเรียนชายแอบพูดกันวาครูปลายเปนผูหญิงจะอยูไดกี่วัน  ดูแตครูผูชายยังทนความ

ลําบากไมไดสักคน ไหมแมเองก็กลัวครูปลายจะลาออกอีก แตนักเรียนคิดผิดหมดทุกคน ครูปลายอยูสอนไหมแม

และเพ่ือนๆจนจบการศึกษาชั้นสูงสุด แตครูปลายก็ตองจากไปอีกทั้งๆที่ครูปลายอยากอยูสอนโรงเรียนภูเวีย

ตอไป เหตุเพราะทางการยุบโรงเรียนภูเวียเสียแลว เนื่องจากโรงเรียนภูเวียอยูไกลเกินไปทําใหดูแลไมทั่วถึง 

ไหมแมเรียนจบแลวก็จริงแตก็อดสงสารนักเรียนรุนนองไมไดท่ีเขาตองเลิกเรียนกลางคัน 

(ไหมแม.2547:13-14)

จากขอความขางตน ผูเขียนบรรยายใหทราบเกี่ยวกับการต้ังโรงเรียนและความรูสึกของ

ไหมแม ทําใหมองเห็นทัศนะของผูเขียนเก่ียวกับปญหาดานการศึกษาของเด็กชาวเขา การท่ีชาวเขาชวยกัน

สรางโรงเรียนและสงบุตรหลานไปเรียนหนังสือสะทอนใหเห็นวาชาวเขาเห็นความสําคัญของการศึกษา    

แตเนื่องจากอุปสรรคดานความหางไกลและความทุรกันดารของพื้นท่ีทําใหโรงเรียนถูกยุบเพราะราชการ

ดูแลไมทั่วถึง อีกทั้งโรงเรียนบนเขายังประสบกับปญหาการขาดแคลนบุคลากรครูเนื่องจากเปนเรื่องยากท่ี

ครูตางถ่ิน ตางวัฒนธรรม ตางภาษาจะอยูในพื้นที่ทุรกันดารไดตลอด

เรื่อง เด็กชายชาวเล สะทอนเรื่องราวของผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมและความ

เปล่ียนแปลงของชีวิตของชาวประมงในภาคใต  ผูเขียนบรรยายเรื่องราวชีวิตของรอฮีม เด็กชายวัย 13 ป    

ที่ใฝฝนอยากเปนชาวประมงแตก็ตองเปนคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มาต้ังในหมูบาน ผูเขียนบรรยาย

การทํางานในโรงงาน ท่ีพักคนงาน และชีวิตของคนงาน ดังขอความวา
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รอฮีมยังคงกมหนานิ่ง เขาเพิ่งไปสงหมาดเม่ือสามวันกอนน่ีเอง วันนั้นเขาก็อยูโรงงานทั้งวัน จําไดวา

หมาดเร่ิมตนดวยการตักขี้ถานใสหมอสตรีม เพื่อใหน้ําซ่ึงใชหลอเล้ียงเตาที่รอนจัดสามารถไหลระบายลงลําบาง

หนาโรงงานไดคลอง จากนั้นก็เร่ิมตนเข็นฟนจากหัวแพไปหลังโรงงาน พอเรือปลาเขาเทียบก็ตองรีบตะลีตะลาน

หามเขงหามพล่ัวมาประจําท่ีเบส พวกผูใหญหรือเด็กท่ีโตกวาซึ่งอยูประจําเบสพยายามบอกวิธีใชกิโล วิธีเท

กระแชงปลาลงในลํารางสายพายให - - -

 จนถึงเที่ยงวันเขาโนนจึงจะไดกินขาว

อาหารที่ไดกินมีเพียงผัดผักกับหัวปลาหมึก และแกงสมปลาที่แมครัวไดมาจากกองปลาเนาๆซึ่งจะใช

ทําปลาปน  วันน้ันทั้งวันหมาดไมมีเวลาวางเลย จนกระท่ังหาโมงเย็นถึงจะไดเลิกงาน

รอฮีมรูสึกวาเปนเร่ืองไมสนุกเลยที่ตองทนเหน็ดเหนื่อยภายใตสายตาที่คอยจองจับผิดจากหลงจู      

จากเสมียน แมกระทั่งจากนาแกวเอง เพียงเพื่อแลกกับคาแรงวันละ 21 บาทและอาหารเลวๆวันละ 2 ม้ือ 

ทุกวินาทีในการทํางานเกือบไมเปนของตัวเอง ชางผิดกันชนิดตรงขามกับงานเรือที่แสนอิสระ 

แตแลวเขาก็เงยหนามองแม และเม่ือมองสายตาที่เปนหวงเปนใย รักใคร และมีความหวังเต็มเปยมน้ัน 

บัดนี้เขาไดตัดสินใจแลว

เขาจะเขาทํางานในโรงงานริมนํ้า... ท่ีเนาเหม็นไปดวยปลาหมักแหงน้ัน!

วันน้ีเปนวันที่สิบ...

รอฮีมเขาประจําการเปนคนงานในโรงงานปลาบานทาสมปอยไดครบสิบวันแลว

ในหองแคบๆที่เรียกวา ‘บานพักคนงาน’ มีหมาด เจาธง รอฮีม และเพื่อนรวมงานที่มาจากตางถ่ินอีกคน

นอนรวมกัน เวก-เปนคนบานไกล แตอยูจังหวัดเดียวกันกับท่ีรอฮีมอยู จะผิดกันก็แคตางอําเภอ รอฮีมเคยถาม

เขาเหมือนกันวาทําไมมาทํางานท่ีนี่ เขาบอกวาที่บานเขาทํานา แตตอนน้ีไมใชหนานา เขาจึงตองมาหางานทําที่

อื่น เขาเลาอีกวานาของพอแมน้ันมีไมมากนัก ทําก็ไดแคพอไดเก็บไวกิน ไมมีเหลือขาย ดังน้ันลูกๆที่เร่ิมโตแลว 

ทุกคนจึงตองออกหางานทํา อยางนอยก็เพื่อเล้ียงตัวเอง เขาเองเปนลูกคนที่สอง ยังมีนองสาวอีกสองสามคนซึ่ง

ยังเล็ก

ธงเลาใหรอฮีมฟงวา เวกเปนคนไมชางจายเงิน เบิกเงินทุกคร้ังเขาก็จะฝากสงกลับบานเกือบหมด จะ

เหลือไวบางเพียงเล็กนอยไวซื้อยาเสนและใบจากไวสูบ

สิบวันท่ีอยูโรงงานดวยกัน รอฮีมไมเคยเห็นวาเวกจะกินขนมหวาน หรือนั่งที่รานนาชอยตรงหัวทา

โรงงาน

นี่คือเวก- เพื่อนรุนพี่หนาใหมที่รอฮีมไดรูจักจากการทํางานในโรงงาน...

ตอนนี้เวกตื่นแลวและกําลังปลุกธง

ออดโรงงานที่ดังเหมือนเสียงวัวถูกเชือดคออยางที่เจาหมาดวานั่น จะดังขึ้นตอนเจ็ดโมงเชาไมขาดไม

เกิน ถึงเวลานั้นทุกคนจะตองเขาประจําท่ี ซ่ึงก็หมายความวา จะตองเตรียมตัวกันต้ังแตหกโมงเปนอยางชาเพ่ือ

จัดการเร่ืองราวสวนตัว ต้ังแตลางหนา แปรงฟน อาบนํ้าและเตรียมชุดไปทํางาน...

(เด็กชายชาวเล.2549:144-146)
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    ขอความขางตน ผูเขียนไดบรรยายใหผูอานทราบเหตุการณที่เกิดขึ้นกับรอฮีม สะทอนให

เห็นชีวิตของตัวละครท่ีเปนคนชายขอบ  ผูเขียนไดแทรกทัศนะของตนเองเก่ียวกับเรื่องการถูกใชแรงงาน

หนักโดยไมมีสวัสดิการท่ีดีและคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ซ่ึงแสดงใหเห็นชีวิตที่ลําเค็ญของคนใชแรงงานใน

โรงงาน นอกจากนั้นผูเขียนยังสะทอนใหเห็นสาเหตุการเขามาเปนคนงานในโรงงานของคนชนบทภาคใตวา

เปนเพราะตองการรายไดหลังจากการทํานา เน่ืองจากมีสภาพครอบครัวยากจนและมีลูกมาก

เรื่อง ทองดี สะทอนเรื่องราวของสมหวาน เด็กพิการเพราะเปนโรคโปลิโอ ความพิการของ

เธอเปนสาเหตุใหพอแมทะเลาะกันจนครอบครัวแตกแยก ผูเขียนบรรยายเรื่องราวเหตุการณของครอบครัว

สมหวาน ผานตัวละครยุทธพงศที่เปนพอของสมหวาน ดังขอความวา

เขายังจําไดดีถึงความรูสึกตอนนั้น น้ําหนึ่งรักและภูมิใจในลูกสาวคนนี้ของเธอมาก ตอนที่ทองสมหวาน 

ทั้งตัวเขาและน้ําหนึ่งตางปาวประกาศบอกคนอื่นๆไปทั่ว ไมวาจะเปนพอแม พี่นอง ญาติและเพ่ือนๆ ของเขา

ตางพากันรับรูวาพอแมมือใหมท้ังสองคนเหอเจาตัวเล็กที่จะเกิดมาเพียงใด พอสมหวานคลอดออกมา         

ในวินาทีนั้นหัวใจของเขาแทบจะหยุดเตน เพราะพระเจาประทานเด็กนอยที่นารักมาให แกมยอยเปนพวง ผิว

ขาวปนชมพู ดวงตากลมโตไดมาจากนํ้าหน่ึง ทั้งเขาและน้ําหนึ่งตางก็พากันทุมเทความรักทั้งหมดไปสูตัวเด็ก

นอยแรกเกิด แตพอสมหวานอายุได 10 เดือน ทุกอยางก็เปล่ียนไป ความภาคภูมิใจในตอนแรกกลับกลายมา

เปนความกลัดกลุมแทน เพราะทุกสวนของรางกายเด็กหญิงเติบโตไปตามชวงอายุ ยกเวนขาทั้งสองขางที่คอย 

ๆ เติบโตข้ึนมาอยางชา ๆ ตามหลังอวัยวะสวนอื่น ๆ น้ําหนึ่งมองเห็นอาการผิดปกตินี้ จึงปรึกษากับเขาและ

หมอ ไมรูวากี่หมอกี่โรงพยาบาลท่ีเขาและนํ้าหนึ่งพาสมหวานไปรักษา แตไมเคยมีหมอที่ใดเลยที่จะทําใหสม

หวานเติบโตไดอยางเด็กปกติ ทั้งเขาและนํ้าหน่ึงตองยอมรับความจริงวา สมหวานจะตองกลายเปนเด็กพิการ

เพราะโรคโปลิโอ

ความกลุมใจ ความเหน็ดเหน่ือย และความทอแทเร่ืองสมหวานทําใหเขาและนํ้าหน่ึงเร่ิมมีปากเสียงกัน 

บอยคร้ังที่นํ้าหนึ่งแสดงกริยาที่ไมดีตอหนาพนักงานผูหญิงในบริษัทเพราะคิดวาเขาจะทอดท้ิงเธอเพราะเธอมี

ลูกพิการและเธอจะพยายามเปนเงาติดตามตัวเขา

เม่ือเธอยิ่งติดตามเขามากเทาไหร ก็ย่ิงทําใหเขาหางเหินไมมีเวลาดูแลสมหวานมากเทานั้น เธอคงทนคํา

นินทาตางๆจากเพื่อนๆและคําถากถางจากมารดาเขาไมได เม่ือทุกคนย่ิงพูด ความรูสึกรายๆก็ตางถาโถมเขา

หาเธอ เธอไมอยากเสียเขาไป เธอตองการเขา และยิ่งเม่ือเธอพยายามมากเทาไหร เขาก็ยิ่งทําตัวออกหางเธอ

ไปทุกที เธอยิ่งพยายามเปนเงาติดตามตัวเขา

(ทองดี.2551:69)
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จากขอความขางตน เห็นไดวาผูเขียนบรรยายใหผูอานทราบเหตุการณในครอบครัวของ

สมหวาน  นับตั้งแตแรกคลอดจนกระท่ังสมหวานกลายเปนเด็กพิการที่สรางความผิดหวังใหแม  อีกท้ัง

ความพิการของเธอยังเปนสาเหตุใหพอแมตองแยกทางกัน

เรื่อง ผีเส้ือและดอกไม สะทอนใหเห็นภาพครอบครัวของกรรมกรรถไฟท่ีตองประสบกับ

ความยากจนและความอดอยาก  ผูเขียนบรรยายใหเห็นถึงความเปนมาของครอบครัวปุนจา  ชาวมุสลิม

ในจังหวัดทางภาคใตที่ระเหเรรอนมาถึงสถานีรถไฟ ทํางานเปนกรรมกรรถไฟ และปลูกบานในที่ดินของวัด

ซ่ึงนับวาเปนเรื่องไมสมควร ดังน้ี

“ฮูยัน” อยูกับพอของเขาในบานหลังเล็ก ๆ ท่ีสรางขึ้นในที่ดินองวัด พรอมดวยนองอีกสองคน นองชาย

อายุ 12 ชื่อ “ดุนญา” และนองสาวช่ือ “อาเครญา” อายุ 10 ป 

แรกทีเดียว ใครๆก็พูดถึงความไมถูกตอง ไมดีงามในขอนี้ ขอท่ีพอของเขาไปสรางบานหลังเล็กๆอยูใน

ที่ดินของวัด แตถาคนเหลานั้นหยิบเอาเหตุผลแหงความจริงมาวางไวตรงหนาและพิจารณาอยางละเอียด      

ถี่ถวน เหมือนกับที่พวกเขาเลือกซื้อปลาในตลาดหลังสถานีรถไฟ ก็คงรูไดวา แตละตัวถึงจะมาจากทะเล

เหมือนกัน แตชีวิตของมันไมเหมือนกันเลย ติดรางแหอวนมาพรอมๆกัน แตชีวิตของมันไมเหมือนกันเลยตั้งแต

ตอนเร่ิมตน และเรื่อยมาจกระทั่งวางอยูบนถาดโตะไมเกาครํ่าครากอนจะอยูบนจานอาหารของบานใดบาน

หน่ึง

“ปุนจา” พรอมกับเมียของเขา และฮูยัน ซึ่งตอนนั้นเพ่ิงอายุไดไมถึง 3 ขวบ ระเหเรรอนมาถึงสถานีรถไฟ

อยางคนอมทุกข นอกจากเส้ือผาเกา ๆ ที่สวมอยูแลวก็มีอีกคนละชุดในหอผาเทานั้น กับเงินอีกไมถึง 100 

บาท ครอบครัวของเขามาเหมือนกับพวกขอทานท่ีเท่ียวเดินไปหยุดอยูหนาบานโนน บานนี้ และมองเจาของ

บานดวยดวงตาละหอย พอถึงเวลาที่รถไฟขบวนสุดทายเขาเทียบชานชาลาสถานีก็เดินทางตอไปยังถิ่นอื่นอีก 

หรือไมเชนนั้นก็พักแรมเสียที่มานั่งสําหรับคนโดยสารรอรถ เพื่อรอวันรุงขึ้นที่มีตลาดนัด หากเปนวันพุธหรือวัน

อาทิตย

วันรุงขึ้น เขาถามกรรมกรคนหนึ่งที่สถานีรถไฟถึงชองทางทํางาน เขาไดเห็น และเกิดความคิดขึ้นมาในวัน

แรกทีเดียววา ครอบครัวของเขาจะไมอดตาย และไมตองสูญเสียเกียรติยศใหใครไปเลย หากไดปกหลักอยูที่น่ี 

เมียของเขาจะไดเงินสําหรับซื้อเส้ือผาใหม และลูกชายจะโตขึ้นไดเรียนหนังสือ เพราะมีงานใหทํามากท่ีสถานี

รถไฟ ทุกคร้ังหรือเกือบจะทุกคร้ังที่มีขบวนรถเขามาจอดเทียบ

ไมนานนัก ปุนจาก็มีเงินเหลือพอสําหรับซื้อเศษไม สังกะสีเกา ๆ มาสรางเปนกระตอบหลังเล็ก ๆ ในที่ดิน

ของวัด คนที่ถือศาสนาเดียวกันกับเขาพูดถึงเร่ืองนี้กันพักหนึ่ง แตนานไปมันก็ถูกลืม

เมียของเขามีลูกชายอีกคนหน่ึงในปตอมา และอีกปถัดไป หลอนเสียชีวิตเพราะการใหกําเนิดลูกสาว    

เขาตั้งชื่อใหแกเธอวา “อาเครญา” หมายถึง “สุดทาย”
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ฮูยัน ยังไมไดเรียนหนังสือจนกระทั่งอายุ 10 ขวบ ตลอดเวลากอนที่จะไดไปโรงเรียนน้ัน เขาตองทําทุกส่ิง

ที่เขาไมเคยทํา ความจําเปน และพอของเขา สอนทุกส่ิงทุกอยางให การเรียนของเขาจึงไมไดเร่ิมตนจาก ก.ไก 

ก.กา หากแตบทแรกคือความอดทนเชนเดียวกับท่ีพอของเขามี มันชวยใหชีวิตอยูรอด อยางมีเกียรติยศ 

โรงเรียนเปนเพียงสถานที่ซ่ึงเขาไดพบกับครู กับหนังสือ ไดอานออกเขียนได และพบกับเพื่อน ๆ ท่ีสวนใหญ

ออนวัยกวา มันทําใหเขาตองมีความอดทนมากขึ้น มิใชเพื่อตัวเอง เพ่ือนอง หรือพอของเขา แตเพ่ือที่จะมีชีวิต

อยูในทามกลางคนที่เขารูจัก โดยท่ีคนเหลาน้ันไมหัวเราะเยาะ

(ผีเส้ือและดอกไม.2546:19-21)

เห็นไดวาผูเขียนบรรยายสภาพครอบครัวและเรื่องราวของสมาชิกในครอบครัว  สะทอนให

เห็นภาพครอบครัวของกรรมกรรถไฟชาวมุสลิมท่ีมีลักษณะเหมือนคนเรรอน ไรที่พักพิง จึงจําเปนตองต้ัง

รกรากในที่ดินของศาสนาอ่ืนซ่ึงนับวาเปนเรื่องไมสมควรทํา อีกทั้งเมียของปุนจาที่เปนแรงงานที่จะชวยหา

เล้ียงครอบครัวตายไป ทําใหภาระทั้งหมดอยูท่ีปุนจาเพียงคนเดียว  ในขณะเดียวกันลักษณะนิสัยของ    

ปุนจาที่ไมยอทอในการทํางาน สะทอนใหเห็นความอดทน ไมส้ินหวัง การขยันทํามาหากิน และการอยู

อยางมีเกียรติของครอบครัวกรรมกร ซ่ึงเปนลักษณะนิสัยท่ีสงตอมายังฮูยันลูกชายคนโตของบาน

เด็กในครอบครัวยากจนไมมีอาหารการกินเพียงพอ ทําใหเจ็บปวยไมแข็งแรง ผูเขียน

บรรยายใหเห็นถึงลักษณะของเด็กที่เกิดในครอบครัวยากจน ซ่ึงมักจะเจ็บปวยบอยๆเน่ืองจากขาดอาหาร 

ดังขอความวา

แตเดก็นอยไมมีโอกาสไดรูหรอกวา การเจ็บปวยของเขาท่ีผานมานั้นมันเปนโรคที่เกดิขึ้นจาํเพาะแตคนจน 

ๆ เทานั้น คนที่อาหารการกินไมสมบูรณ และสําหรับดุนญา ตัง้แตแรกมาเลยทีเดียว เม่ือตอนที่เขาอายไุดขวบ

หน่ึง อาเครุญาก็คลอด ฮูยันจงเปนคนดูแลนองชายของเขาแทนแม และเม่ือแมของเขาตายไปหลังการคลอด

ไดไมถึงคร่ึงเดือน ฮยูันก็ตองรับภาระทั้งหมด ความเอาใจใสจําตองทุมไปอยูกับอาเครญาเกือบท้ังหมด พอ

ของเขาน้ันกลับมาดูแลบางก็ตอนท่ีวางงานแลวเทานั้น ซึ่งท้ังหมดก็นับวาโชคดีสําหรับเดก็นอยท้ังสองคน 

ดุนญาและอาเครญา ทีไ่ดรอดพนปากเหยี่ยวปากกามาจนถึงวันน้ี แมวาจะอยางผอมแหง และดไูมคอยมีเร่ียว

มีแรง

(ผีเส้ือและดอกไม.2546:55-56)

ผูเขียนบรรยายถึงตัวละครในฐานะท่ีมองเห็นและเขาสภาพชีวิตของตัวละคร โดยที่ตัว

ละครไมไดรูสาเหตุที่ตนเองเจ็บปวย การบรรยายขางตนทําใหผูอานทราบถึงบุคลิกลักษณะและสภาพ

ความเปนอยูของครอบครัวผูใชแรงงานท่ีตองปะสบปญหาความอดอยากยากจน อีกท้ังการมีลูกหลายคน
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ทําใหมีคาใชจายมากในขณะท่ีพอซ่ึงเปนแรงงานคนเดียวในบานไมสามารถหาเงินเล้ียงดูไดเพียงพอและ

ทั่วถึงทุกคน

เรื่อง หมูบานอาบจันทร เสนอภาพชีวิตของครอบครัวชาวเขาที่ประสบกับปญหาความ

อดอยากยากจน ครอบครัวของหมอเงพอมีสมาชิกในครอบครัวมาก ในขณะที่ไมมีพอซ่ึงเปรียบเสมือน

หัวหนาและแรงงานหลักในครอบครัว เขาตองชวยแมหาเล้ียงครอบครัว ภาพชีวิตและความรูสึกเหน็ด

เหน่ือยของหมอเงพอสะทอนผานการบรรยายของผูเขียน ดังขอความวา

อากาศคลายความอบอาวลงมาก เม่ือมืดค่ําบานหน่ึง... ขาละ เคยมีความฝนของตัวเองบางไหม...      

ถาฝนขาขอฝนถงึขาวเต็มหมอแมน่ังทอผาตุกๆ และนองๆ กก็ินอิม่กินเต็ม

เหนื่อยหนายและเกยีจคราน อยากจะหลับใหเต็มอ่ิมสักต่ืนเพื่อใหเสนสายท่ีขึงตึงมันผอนคลายลงบาง 

ชวงแลงอันยาวนานเม่ือไรจะจบส้ิน...ชวงแลงอันอดอยากเม่ือไรจะผานพน...

กอไผขึ้นอยูริมน้ํา เหนือลําน้าํคือลาดเนินกระทอมหมอเงพอตัง้อยูที่นั่น รกลุย รุงรัง หลังคาบานคือ ฟาง

ขาว หญาคา และใบตองเย็บตับ หลังคาโหวแหวงจนนอนนับดาวไดนาจะเปล่ียนไดแลว แตวัน ๆ สิ มีอะไร

หลายอยางท่ีตองทําจนไมมีเวลาเอาใจใสบาน ถาหากวาพอยังอยูบานอาจจะดีกวานี้ แตพอกไ็มอยูเสียแลว

มีดขอสําหรับถามไรวางอยูใกล ๆ ฤดเูผาไรมาถึงแลว... หมอเงพอกับนองคนหนึ่งชวยกันถางไร แมกับ

นองอีกสองเขาปาไปหาเปลือกแกงมาตากแหง วันๆ หนอคนอ่ืนมีกลางวันกลางคืน มันเองสิ กลางวันเหมือน

จะยืดยาวกวาของคนอื่นเสียอีก ปนี้มันอายุสิบหาปแลว แตเหมือน ๆ อยูมาหาสิบป 

(หมูบานอาบจันทร.2551:61-62)

การบรรยายของผูเขียน ทําใหผูอานลวงรูความรูสึกในใจและสภาพชีวิตของตัวละครท่ีมี

ภาระความรับผิดชอบหนักเกินวัย  อีกท้ังสะทอนภาพความอดอยากขาดแคลนของครอบครัวชาวเขา

2.2 กลวิธีสรางตัวละครคนชายขอบจากบทบาทในเรื่อง

กลวิธีสรางตัวละครคนชายขอบจากบทบาทในเรื่อง เปนกลวิธีทางออมที่จะทําใหผูอานรูจักตัว

ละครท่ีเปนคนชายขอบจากบทบาทในเรื่องท่ีแสดงผานพฤติกรรมและบทสนทนาในเรื่อง หรือ ประเมิน

ลักษณะนิสัยตัวละครจากความคิดของตัวละครนั้นๆเอง ซ่ึงผูวิจัยจําแนกได 2 ประเภท คือ

2.2.1  กลวิธีสรางตัวละครคนชายขอบจากพฤติกรรมและบทสนทนาของตัวละคร

2.2.2  กลวิธีสรางตัวละครคนชายขอบจากความคิดของตัวละครในฐานะผูเลาเรื่อง
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2.2.1 กลวิธีสรางตัวละครคนชายขอบจากพฤติกรรมและบทสนทนาของตัวละคร

การสรางภาพคนชายขอบจากพฤติกรรมและบทสนทนาของตัวละคร ผูอานจะเห็น

ลักษณะนิสัยและรูจักตัวละครท่ีเปนคนชายขอบผานพฤติกรรม ซ่ึงอาจส่ือผานจากการบรรยายการกระทํา

หรือบทสนทนาระหวางตัวละครในเรื่อง ซ่ึงอยูในฐานะสังคมที่เหมือนหรือตางกัน  สามารถจําแนกได

ดังนี้คือ 

2.2.1.1 พฤติกรรมและบทสนทนาระหวางตัวละครที่เปนคนชายขอบ

2.2.1.2 พฤติกรรมและบทสนทนาระหวางตัวละครที่เปนคนชายขอบกับตัวละครท่ีไมได 

            เปนคนชายขอบ

2.2.1.3 พฤติกรรมและบทสนทนาระหวางตัวละครที่ไมไดเปนคนชายขอบ

2.2.1.1 พฤติกรรมและบทสนทนาของตัวละครที่เปนคนชายขอบ

พฤติกรรมและบทสนทนาของตัวละครที่เปนคนชายขอบ เปนกลวิธีที่แสดงใหเห็นภาพ  

คนชายขอบผานพฤติกรรมและบทสนทนาระหวางตัวละครสองตัวละครที่อยูในฐานะคนชายขอบเชนกัน 

ซ่ึงกลวิธีนี้จะชวยใหผูอานเห็นทัศนะท่ีคนชายขอบมีตอตนเองหรือกลุมของตนเอง ดังตัวอยางตอไปน้ี

เรื่อง หมูบานอาบจันทร สะทอนใหเห็นปญหาการถูกคนพื้นราบโกงราคาคาผลผลิตทาง

การเกษตรของชาวเขา จากบทสนทนาระหวางพอกับแมของนุโพท่ีวา

“มันเอาเปรียบเรามากเกินไป ขารูนะ ขาฟงจากวิทยุบอกวากะหลํ่าในเมืองกิโลละส่ีบาท แตมันซื้อเรา

เพียงส่ีสิบสตางค”

“เราเลือกไมไดพอนุโพ เกิดเปนคนดอยก็ลําบากอยางนี้ สูจําเห็ดลมเม่ือแลงกอนไดไหม คนพื้นราบ

ขึ้นมาซื้อกิโลละหาบาท มันบอกวาหนทางไกล ไปมาลําบาก สูไมขายใหมัน สูแบกลงดอยไปขายเองกลับไดเพียง

หกบาท เราหนีคนพื้นราบไมพนหรอก”

“นั่นนะซี ปลาทูขี้หนอนตัวเทาจิ้งจกของมันกลับราคากิโลละสิบบาท”

“มันก็วาทางไกลอีกนั่นแหละ พอนุโพ...”

(หมูบานอาบจันทร.2551:4)

บทสนทนาของพอแมนุโพสะทอนใหเห็นการถูกเอาเปรียบเรื่องราคาผลผลิตทาง

การเกษตรจากพอคาคนกลางที่ขึ้นมารับซ้ือผักบนดอย โดยอางถึงความหางไกลดานระยะทาง ชาวเขารูดี
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วาถูกเอาเปรียบแตก็ตองยอมจํานนเพราะหากนําผลผลิตลงไปขายที่พื้นราบเองก็ไดรับผลตอบแทนไม

ตางกัน 

นอกจากนี้เรื่อง หมูบานอาบจันทร ยังสะทอนภาพชีวิตของชาวเขาในชวงหนาแลงท่ี

ความแหงแลงทําใหอาหารการกินฝดเคือง ผูเขียนใชบทสนทนาและการบรรยาย แสดงใหเห็นพฤติกรรม

ของชาวเขาที่ไดแตจับกลุมคุยกันอยูในรมและพูดคุยกันถึงสาเหตุของการที่สัตวปาลดนอยลงวา

ทาทีเซ่ืองซึมและหดหูปรากฏอยูทุกใบหนาผูคนที่ไมมีอะไรทํา จับกลุมคุยกันเปนแหงๆ ก็จะไปทําอะไรได  

รอนออกอยางนี้แมแตหมูหมายังหดหัวเขารม  หนังคนไมไดหนาอยางหนังควาย งานไรงานนาที่เสร็จก็เสร็จไป

แลว ฤดูดํานาก็ยังมาไมถึง

“ไมรูมันจะแลงไปถึงไหน  อาหารการกินฝดเคืองไมเคยพบ”

“ฮื่อ ขาเคยไปขุนสามิโนน ไปเปนวันๆ อเีห็นสักตัวกไ็มโผลทางปน”

“อยาวาแตอีเห็นเลย ชั้นแตหนไูหนตัวเล็กๆก็ยงัไมรูหายหวัไปไหนหมด พวกพื้นราบนั่นแหละลาจนปาราบ 

ลูกเล็กเด็กแดงมันฆาหมด พวกนีไ้มเขาใจอะไรหรอก มันเห็นการลาเปนการเลน ไมใชลาเพื่อยังชีพอยางเรา

เปละโพนั่งฟงเพื่อนบานระบายความกลัดกลุมอยูใตรมไมใหญริมบาน รอนนัก หาสิบเอ็ดปที่อยูมาทําใหแก

รูสึกออนลาและระโหยไปมาก เหมือนๆกับวาฤดกูาลเก็บเกี่ยวท่ีผานมามันรีดเอาเหงื่อเอาเลือดของแกออกไป

หมด ชวงนี้คือชวงเวลาแหงการสะสมพลังเพื่อการรอรับฤดูหวานไถที่จะมาถงึ มันเปนอยางน้ีแหละสําหรับคน

ที่น่ี คนนอกมักไมเขาใจกลาวหาวาชาวยางขี้เกียจ แกอยากเถียงวาคนข้ีเกียจหรือจะดาํรงอยูไดกลางธรรมชาติ

อันรกรางและกันดาร...

(หมูบานอาบจันทร.2551:40-41)

ตัวอยางขางตนใชทั้งบทสนทนาและการบรรยาย ซ่ึงชวยสนับสนุนประเด็นของบทสนทนา

ใหแจมชัดข้ึน ทําใหผูอานมองเห็นพฤติกรรม ความพยาม และความอดทนของชาวเขาในการใชชีวิต

ทามกลางฤดูกาลที่โหดราย  บทสนทนาและความคิดของตัวละครสะทอนทัศนะของชาวเขาเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการลาสัตวของคนพื้นราบท่ีลาเพื่อความสนุกทําใหชาวเขาเปนผูรับเคราะหกรรมจากการกระทํา

ของคนพื้นราบ และดวยความจําเปนดานธรรมชาติที่ทุกหนทุกแหงเต็มไปดวยความแหงแลงทําใหชาวเขา

ตองพักผอนอยูแตในบานเพื่อรอฝน ซ่ึงคนภายนอกไมเขาใจและมองวาพวกเขาเปนชนเผาที่เกียจคราน 

เรื่อง หมูบานอาบจันทร การขาดแคลนอาหารทําใหชาวเขาชักชวนกันออกไปลาสัตวท่ี

ปาผืนใหม เน่ืองจากปาที่ตนอาศัยอยูนั้นไมเหลือสัตวใหลาอีกแลว  ดังบทสนทนาวา
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“พรุงนี้ขาจะลองขามไปขุนอินทนนท” พาดิเจะคนรุนเดียวกันพูดข้ึน

“ขาชวนกุนุแลว ยะเอมันก็จะไป”

“ที่นั่นเปนปาสงวน...เขาเรียก...เรียกอะไรนะ?” เปละโพพยายามคิดคําปาเกอะญอที่ตรงกับคําวา

บริเวณอนุรักษและสงวนสัตวปา... “เขตหามลาสัตว!”

“หามเหิ้มอะไรกัน” พาดิเจะพูดหม่ินๆ “อาทิตยกอนพาดูแระนองขามาจากขุนกลาง มันยังคุยเลยวาได

ฟานมากจากอินทนนทถึงสองตัว”

“ใครจะไปก็ไปเถอะขาไมเอาดวยหรอก ข้ีเกียจถูกจับปรับศาล ตัวกอไกขอไขอะไรก็ไมรูจักสักตัว”

“สูแมนปนนะพอนุโพ”

“ถาไปขอไปปาเหนือโนนขุนยะ...”

“เอาก็เอา”

(หมูบานอาบจันทร.2551:41-42)

บทสนทนาขางตนสะทอนใหเห็นพฤติกรรมของชาวเขาในการบุกรุกปาสงวนเพื่อลาสัตว      

คําบอกเลาเกี่ยวกับการลาสัตวในดอยอินทนนทของนองพาดิเจะ แสดงใหเห็นพฤติกรรมเขาไปลาสัตว

สงวนในเขตปาสงวน  ชาวเขาในเรื่องตัดสินใจไมไปปาสงวน แตไปปาขุนยะแทน สะทอนใหเห็นวาชาวเขา

รับรูเรื่องราวเก่ียวกับเขตปาสงวนและไมอยากทําผิดกฎหมาย จึงแสวงหาปาผืนใหมท่ียังไมมีใครเขาถึงหรือ

มีกฎหมายคุมครองแทน  ดวยความจําเปนเพื่อความอยูรอดชาวเขาจึงตองแสวงแหลงอาหารใหม            

ซ่ึงพฤติกรรมการลาสัตว บุกรุกเขตอนุรักษ หรือแสวงหาผืนปาใหมไปเรื่อยๆของชาวเขาไดสรางภาพลักษณ

ติดตัวใหชาวเขาเปนชนเผาชายขอบท่ีบุกรุกปาและทําลายระบบนิเวศ

เรื่อง เกียวบาวนาจอก สะทอนภาพการเคล่ือนไหวทางการเมืองของชาวเวียดนามอพยพ

เพื่อสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสตในประเทศเวียดนามผานพฤติกรรมของตัวละครในหมูบาน ดังขอความ

ที่วา

ภายในหมูบานนาจอก มีการจัดตั้งกันเปนองคกรอยางเขมแข็ง ทั้งกลุมผูใหญท่ีเปนแกนนําหมูบาน ถือ

เปนหนวยเหนือที่ดูแลกลุมอื่นๆ เชน กลุมสตรี กลุมเยาวชน ซึ่งมีประมาณหาหกกลุมตามอายุ แบงเปนกลุมหนึ่ง 

สอง สาม ตามลําดับ  ทุกกลุมมีการประชุมกันสัปดาหละคร้ังหรือมากกวานั้นถาจําเปน  ภายในกลุมจะมีหนาที่

ดูแลทุกขสุข ควบคุมความประพฤติซึ่งกันและกัน

ฮุงอยูในกลุมแกนนํา เปนหนวยเหนือมีหนาท่ีตัดสินใจไดในทุกเร่ือง  มติของหนวยเหนือ คนในกลุมหรือ

พูดใหถูกคือคนในหมูบานจะตองปฏิบัติตาม ทุกสัปดาหแตละกลุมจะสับเปล่ียนกันประชุม  ฟงขาวจากสถานี
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วิทยุฮานอย วิเคราะหสถานการณเปนหลัก  กลุมของกวุยยังเปนเด็ก บางทีผูใหญอาจมารวมประชุม รวมฟง

ขาวสารบานเมืองดวยและพูดสถานการณในเวียดนามใหฟง  เวลาผูใหญประชุมเด็กมักไดรับมอบหมายใหดูตน

ทาง  เผ่ือใครแปลกปลอมเขามาในหมูบาน จะไดแจงใหคนในที่ประชุมรูตัว ทางการไมอนุญาตในคนญวนจับ

กลุมเคล่ือนไหวทางการเมืองแบบนี้ 

โธเจาของบานที่ใชเปนที่ประชุมวันนี้ คือ ผูใหญบานหมูหาดวย โธไปประชุมที่อําเภอทุกเดือน และรับ

นโยบายมาสอดสองดูแลคนญวนในหมูบานวาไมใหฝกใฝเวียดนามเหนือ ถาใครฟงวิทยุฮานอย ใครสอนภาษา

เวียดนามใหจับกุมไดทันที  

ลูกบานพากันงงๆอยูเหมือนกันวาผูใหญบานจะจับตัวเองไดอยางไร

(เกียวบาวนาจอก. 2546 : 69)

ขอความขางตน แสดงใหเห็นพฤติกรรมทางการเมืองของชาวเวียดนามบานนาจอกท่ี

จัดตั้งองคกรเพื่อชวยเหลือพรรคคอมมิวนิสตในประเทศบานเกิดอยางลับๆ และเปนองคกรท่ีมีการแบงการ

ปกครองและหนาที่อยางชัดเจน โดยทุกคนในหมูบานไมวาผูใหญ ผูหญิงหรือเด็กก็ตางมีหนาท่ีและมีสวน

รวมในองคกรนี้ทุกคน

เรื่อง เกียวบาวนาจอก  ยังแสดงภาพการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการปลูกฝง

แนวคิดทางการเมืองของคนญวนอพยพผานบทสนทนาของกวุยกับพอที่สนทนากันเกี่ยวกับวีรกรรม

ของโฮจิมินทผูนําพรรคคอมมิวนิสตในเวียดนาม ดังความวา

“ทานเปนผูนําในการกอบกูเอกราชใหหลุดพนจากพวกจักรวรรดินิยม ทานตอสูมานานหลายสิบปแลว 

หมูบานของเราทานก็เคยมาอยูระยะหน่ึงนะ”  ผูเปนพอเลาใหกวุยฟงเม่ือเขามาหยุดยืนมองภาพนี้

“มาทําไมบา”

“มาทําใหพวกเรารักใครสามัคคี รวมตัวกันไว ไมทอดท้ิงกัน ทานมาทําใหเราไมลืมประเทศของเราไงละ”

“แลวทําไมตํารวจตองตามจับดวย”  กวุยเคยไดยินพอเลาวา ลุงเคราแพะคนน้ีเคยฉิวเฉียดกับเจาหนาท่ี

บานเมืองอยูหลายหน  ยังดีที่ชาวบานชวยไวทันดวยการใหปลอมตัวเปนชาวนาบาง เปนคนเล้ียงควายบาง

“ตํารวจเปนคนของทางการนะซี  รัฐบาลไทยกับรัฐบาลเวียดนามใตเปนมิตรกัน”  ฮุงพูดส้ัน ๆ

“เจาตองแยกใหออก ระหวางรัฐบาลไทยกับคนไทย คนไทยทุกคนเปนคนดี เอ้ือเฟอคนตกทุกขไดยาก

“แลวรัฐบาลไทย”  กวุยลดเสียงลง แตผูเปนพอไมตอบ

กวุยจึงเปล่ียนคําถาม “แลวคนไทยมีกองทัพกูชาติหรือเปลาบา”

ฮุงพยักหนาแทนคําตอบ “ยังไมเปนกองทัพ แตมีกลุมคนที่รวมกันขึ้นมาเพราะอยากเห็นประเทศไทยดี

ขึ้น”
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วันน้ีฮุงเลาเรื่องราวตาง ๆ ใหลูกชายฟงมากกวาทุกวัน บางทีลูกอาจจะโตมากกวาท่ีเขาคิดแลวก็เปนได 

ความจริงเด็ก ๆ ลูกคนญวนทุกคนไดรับการส่ังสอนใหรักชาติ ใหรูจักการปดลับมาตั้งแตหัวเทากําปน ถาเขา

จะเลาเร่ืองราวบางเร่ืองท่ีไมเคยเลา ลูกคงรักษาความลับไดแนนอน

“มีพรรคหรือบา”

“ใช กลุมคนเหลาน้ีเร่ิมตนที่ภาคอีสานนี่แหละ”

กวุยนิ่งอึ้ง นี่เปนความรูใหมเอ่ียมที่พอเลาใหฟง

(เกียวบาวนาจอก.2546:59-60)

จากบทสนทนาของกวุยกับพอสะทอนใหเห็นพฤติกรรมทางการเมืองและการปลูกฝง

แนวคิดทางการเมืองใหลูกหลานชาวญวน โดยตองศรัทธาในตัวโฮจิมินทและตองสามัคคีชวยกันกูชาติ แต

การเคล่ือนไหวทุกอยางตองกระทําเปนความลับเนื่องจากทางการไทยเปนพันธมิตรกับฝรั่งเศสและตอตาน

คอมมิวนิสต นอกจากน้ีบทสนทนายังทําใหเห็นวาในประเทศไทยแถบภาคอีสานก็มีคนไทยที่มีพฤติกรรม

เปนคอมมิวนิสตเชนกัน

นอกจากนั้นเรื่อง เกียวบาวนาจอก ยังสะทอนใหเห็นพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ตางมี

สวนรวมกันในทางการเมืองดวย เห็นไดจากบทสนทนาของตัวละครและการบรรยายเสริม ดังท่ีวา 

หงีกลาวในท่ีประชุม เม่ือยุทธการดอกไมบานจบส้ินลง ดอกไมหนึ่งดอกเปนสัญลักษณแทนเงินจํานวน

หารอยบาท

“ดอกไมแคนี้จะพอหรือครับ”  สมาชิกคนหนึ่งถามอยางเปนหวง

“กลุมเราอาจจะไดดอกไมไมมากนัก แตมีอีกมากมายหลายกลุม ทั้งในจงัหวดัน้ีและจังหวัดใกลเคยีง มัน

คงไมนอยหรอก ถาเอามารวมกัน”  หงีพูดยิ้ม ๆ คนฟงพากันยิ้มตามดวยความพอใจ

หลังจากนั้นไมนาน เงินบรจิาคจาํนวนไมนอยจากชาวเวียดนามโพนทะเลผูรักชาติจากทุกชุมชนถกูสง

ขามโขงไปอยางลับ ๆ เพื่อหนุนชวยกองกําลังผูรักชาติรักประชาธปิไตยอยางเรียบรอย เด็กหนุมหลายคนจาก

หมูบานหายหนาไป รวมทั้งหงี

(เกียวบาวนาจอก.2546:173-174)

บทสนทนาและการบรรยายทายบทสนทนา สะทอนใหเห็นพฤติกรรมของชาวญวนอพยพ

ที่กระทําการชวยเหลือพรรคคอมมิวนิสตในประเทศเวียดนามทั้งชวยเหลือดานเงินทุน และกําลังทหารใน

การรบ ซ่ึงกระทําในลักษณะนี้ไมไดเกิดขึ้นเพียงหมูบานเดียว แตเกิดขึ้นหลายหมูบานที่มีชาวเวียดนามอยู  
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พฤติกรรมดังกลาวสะทอนใหเห็นวาชาวเวียดนามไมไดอาศัยอยูในประเทศไทยในฐานะผูล้ีภัยธรรมดา    

แตใชประเทศไทยเปนฐานในการชวยเหลือและเคล่ือนไหวทางการเมืองตามแนวคิดคอมมิวนิสตซ่ึงเปนส่ิงท่ี

รัฐบาลไทยตอตาน

เรื่อง ผีเสื้อและดอกไม สะทอนการทํางานของกองทัพมดท่ีขนขาวสารและนํ้าตาลไป

ขายท่ีชายแดน ซ่ึงเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย อีกท้ังเปนงานเส่ียงชีวิต  ผูเขียนใชบทสนทนาและการ

บรรยายเสริมทายการสนทนา สะทอนใหเห็นพฤติกรรมของเหลากองทัพมด ดังเชน บทสนทนาของฮูยัน

และอาเดลเกี่ยวกับวิธีหนีตํารวจรถไฟและวิธีการซอนของไวตามที่ตางๆเพื่อหลบเล่ียงการตรวจ ดังท่ีวา

“ แตท่ีนากลัวที่สุดก็ตอนหนีเขาใตทองรถไฟ อันนี้เขาไวเรียนรูทีหลัง แตก็ไมแนเหมือนกันนะ ถาตัวเล็กแบบ

นี้ ขางลางสะดวกกวาตองใจกลาหนอย  มันมีที่อยูนิดเดียว มีเหล็กไวใหจับเหมือนกับทํามาสําหรับใหคนเขาไป

อยูยังงั้นแหละ”

“ ตองอยูท่ีนั่นตลอดเวลาเลยหรือ ? ” ฮูยันสงสัย เพราะคิดวาหลังจากซอนถุงกระดาษขาวสารไวแลว ก็ไม

จําเปนตองอยูในนั้นอีก ขึ้นมานั่งในขบวนรถก็ได

“ ถาไมอยากเสียคารถก็ไปอยูในนั้น  อยูขางบนไมแน เดี๋ยวพวก ส.มาตรวจ ก็ตองเสียตังคเพิ่มเปนสองเทา  

กําไรหมดกันเทานั้นเอง คารถนะมันหลายสิบบาทอยู แตถากลัวจะซื้อตั๋วสักสอง- สามสถานีก็ได  แตพอพนระยะ

แลวตองดูใหดี ทางที่ดี ถาไมจําเปนไมควรไปเสียเงิน ”

(ผีเส้ือและดอกไม. 2546 : 170)

และขอความท่ีวา

“แลวจะรูกันไดยังไงวาของใคร?” ฮูยันถามอยางเปนหวงในฐานะคนที่เพ่ิงทํางานชนิดน้ีเปนคร้ังแรก เขาจะ

เรียนรูทุกอยางใหมากที่สุด เปนโอกาสอันดีท่ีอาเดลเหมือนพ่ีเล้ียง

“ก็จําไวซี เอาไวที่ไหนบาง อยาไปเอาของคนอื่นก็แลวกัน เดี๋ยวจะไดเรื่อง พอไดเร่ืองมันก็มักจะไดเลือด---”

อาเดลหยิบไขควงออกมาจากกระเปาดานหลัง ขันสกรูวที่ชองผนังหนาหองนํ้าติดกับประตูเขาตูโดยสารเปด

ฝาแผนโลหะออก ขางในเปนชองกวางพอสําหรับถุงขาวสารขนาดถุงละ 5 กิโลกรัม ไดสัก 4 หรือ 5 ถุง...และทุก

คร้ังไมลืมที่จะสังเกตหมายเลขประจําขบวนรถที่เขียนไวตรงประตูดานบนสุด

(ผีเส้ือและดอกไม. 2546 : 199)

จากบทสนทนาและการบรรยายเสริมทาย แสดงใหเห็นพฤติกรรมการหลบเล่ียงกฎหมาย

ของกองทัพมด งานกองทัพมดเปนงานท่ีเส่ียงชีวิต และเส่ียงตอการถูกจับกุม แตเด็กเหลาน้ีก็ยอมเส่ียง

เนื่องจากไดคาตอบแทนมาก



181

เรื่อง เด็กชายชาวเล สะทอนใหเห็นการเขาทํางานของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

เห็นไดจากบทสนทนาของหมาด ธงและรอฮีมท่ีสนทนากันเกี่ยวกับงานที่ตองทําในโรงาน ดังท่ีวา

“อืม พอขาเปนคนรับ ก็มีคนงานหนาแพอยูประจาํเบสปลา เบสละสามส่ีคน รวมก็ยี่สิบกวาคน กวาดถูหนา

แพบาง ผูกเขงบาง ชุนกระสอบใสปลาปนที่ขาดๆบาง เข็นฟนบาง แลวก็มีคนงานในโรงงาน พวกนีต้องทําเปนกะ 

กะละแปดเกาคน กะหน่ึงก็ส่ีชัว่โมง คนหนึ่งตองทาํวันละสองกะ พวกน้ีหนักหนอยโดยเฉพาะท่ีโยนฟนเขาเตา 

เพราะท้ังเหน่ือยท้ังรอน...”

“เขารับเด็กม้ัย” หมาดแซงถามขึน้

“อยางพวกเรานี่รับ แตก็คงไมมาก เรากโ็ตกันแลวน่ี ทําไดทุกอยางแลว เห็นพ่ีเอ็งบอกวาใหทําที่น่ีเหมือนกัน

ไมใชเหอ ขาไดยินพอบอกอยางนัน้ เอง็ละ ไอฮีม

“ยังไมรูเลย แตขาวางานไมสนุกเลย นาเบื่อ สูจมปูก็ไมได...ขาอยากออกทะเล---“

รอฮีมตอบเพ่ือนดวยน้ําเสียงไมตื่นเตน

“คนงานหนาแพที่ตองขนฟน ชุนกระสอบ เบสปลานั่นเขาตอนแรกก็ไดวันละยี่สิบเอ็ด เดือนหน่ึงกห็กรอย...

เยอะเหมือนกันนะ อยางแกกะไอหมาดอยูกะคงไมไหว งานมันหนักและก็ตองทํากลางคืนดวย พวกหนาแพไม

ตอง ทําเจ็ดโมงเชาเลิกหาโมงเยน็ แตถาฟนไมพอใสเตา ก็ตองทําหนาที่เข็นฟนเปนพเิศษนะ นาเวงบอกอยาง

นั้น”

(เด็กชายชาวเล.2549:136)

จากบทสนทนาขางตน สะทอนให เห็นพฤติกรรมการใชแรงงานเด็กของโรงงาน

อุตสาหกรรม โดยโรงงานรับเด็กท่ีอายุต่ํากวา 15 เขาทํางานซ่ึงนับวาผิดกฎหมาย อีกทั้งสะทอนใหเห็นการ

ทํางานเปนลูกจางในโรงงานตองทํางานหนัก บางงานตองอยูกะท้ังกลางวันและกลางคืน

เรื่อง ปอเนาะท่ีรัก สะทอนใหเห็นพฤติกรรมตอตานคนไทยพุทธของคนมุสลิม โดยผูเขียน

สะทอนพฤติกรรมผานบทสนทนาของนักเรียนเม่ือทราบขาววาจะมีครูไทยพุทธมาสอน  คําถามแรกท่ี

นักเรียนปอเนาะถามคือ

“ไทยพุทธหรือมุสลิม?”

“พุทธหนึ่ง มุสลิมหน่ึง”

“หญิงหรือชาย”

“ชาย”
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รอเซะลุกขึ้นยืนกวาดสายตาไปรอบๆ นักเรียนชายแลวเปรยๆขึ้นวา “ในปอเนาะไมเคยมีครูพุทธ ครูใหม

เปนคนไทยพุทธดวยเรอะ แลวเขาจะสอนเรายังไง?”

“นั่นนะสิ” มะยากีเสริมขึ้น “คนพุทธกินหมูแถมยังเล้ียงหมา จะมาอยูกับเราไดยังไง ครูมุสลิมก็เหมือนกัน 

ละหมาดหรือเปลาก็ไมรู?”

(ปอเนาะท่ีรัก. 2539:37)

จากบทสนทนาทําใหเห็นพฤติกรรมวิจารณครูของนักเรียนปอเนาะ สะทอนใหเห็นการ

ตอตานคนตางศาสนาตางวัฒนธรรม  

และอีกเหตุการณหน่ึงท่ีมะยากี ออกมาประทวงครูอับดุลการิมท่ีส่ังใหนักเรียนยกฝา

กั้นหองชายหญิงออก ดังท่ีวา

เขากาวอาดๆ ไปอยูหนากลุมประทวงดวยสีหนาเครียด จองประสานสบตาครูรอนิงไมหวั่นไหวและ

คํารามเสียงล่ัน

“เพ่ือนนักเรียนที่รัก พวกเราจะตองตอสูจนถงึที่สุด โรงเรียนเราเปนโรงเรยีนสอนศาสนา แตครูพยายาม

เปล่ียนแปลงเพ่ือกลืนกินพวกเรา ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมและประเพณีเราถูกเหยียบย่ํา”

เสียงปรบมือตะโกนรองสนับสนุนดังอึงม่ี

“พวกเราถกูมอมเมา ทุกคนอยาไดหลงไปกับส่ิงหลอกลวง”

 (ปอเนาะที่รัก. 2539:71)

พฤติกรรมของตัวละครสะทอนใหเห็นการตอตานความเปนไทยทุกประการ แมแตครู    

อับดุลการิมท่ีเปนมุสลิมเหมือนนักเรียนปอเนาะก็ถูกตอตาน หากเขาทําในส่ิงที่คนไทยปฏิบัติ คือ ปรับให

หองเรียนเปนเหมือนโรงเรียนไทยทั่วไป สะทอนใหเห็นวาการตอตานของคนมุสลิมไมไดตอตานตัวบุคคลแต

ตอตานในส่ิงท่ีบุคคลนั้นยึดถือ คือ ตอตานในลักษณะความเปนไทย ภาษาไทย หรือวัฒนธรรมไทย 

เรื่อง ลูกปา สะทอนใหเห็นความยากลําบากของชาวเขาที่ตองพยายามหาเงินใหลูก

ไดเรียนทันวันเปดเทอม  ผูเขียนสะทอนความลําบากของพอยาชิและสมาชิกในครอบครัวท่ีตองอดทน

กับความอดอยากอีกนานหลายปกวายาชิจะจบการศึกษา  ดังบทสนทนาของยาชิกับพอที่วา

“โรงเรียนแกจะเปดเม่ือไหร?”

“อีกหกสิบกวาวันโนนแหละพอ”
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“หกสิบวันถาไดวันละยี่สิบก็พอดี”

“อะไรพอ?”

“คาหอแกนะซี”

ยาชิกมหนาลง

ขาวหอใบบินออกสีแดงเขละๆ มันคือขาวซอมมือที่หอมมันและอรอยกวาขาวโรงสี อาหารกลาง

วันท่ีหอมาดวยคือปลาทูจี่คนละตัว มันดีท่ีสุดแลวสําหรับชนเผาของยาชิ กับขาวไมสําคัญเทาขาวหรอก อะไรก็

ไดขอเพียงใหมันพาขาวกลืนลงคอเปนใชได

“ขาวเราเหลือเทาไหรพอ?”

“คงราวๆสิบหาถัง ทําไมหรือ?”

“สิบหาถัง กวาจะเกี่ยวขาวปหนาอีกตั้งแปดเดือน มันจะพอกินหรือ?”

“ก็หายาทองไสไปวันๆ แกไมตองหวงหรอกยาชิ คนอื่นยังไมอดตาย พอกับแมก็ไมอดตาย

เหมือนกัน”

“ขาคนเดียวใชเงินถึงสามพัน ถาเปนขาวก็ไมตํ่ากวารอยหาสิบถัง ขา...ขาไมสบายใจ”

“มันเปนหนาที่ของพอ” พอยาชิทอดเสียงออนยาว “ตีนมือพอยังมีแกไมตองวิตกหรอก”

ยาชิยัดขาวไวในยามแลวเทนํ้าจากกระบอกใสปาก เขาพูดขรึมๆ

“ปาเกอะญอเราวาพอแมเล้ียงลูกสิบแปดป แตขาตองใหพอกับแมเล้ียงอีกหกเจ็ดป ปนี้ขาอายุ

สิบหาแลวมัน...มัน” เขาหยุดไปเหมือนลําดับคําพูดใหม “ขาไมอยากเรียนแลวพอ มันส้ินเปลือง อีก

อยางพอก็แกแลว ปาเกอะญอเราวาพอแมอายุหาสิบควรใหลูกเล้ียง แตขากลับตองเรียนอีกหกเจ็ดป 

มันนานเกินไป”

“หกเจ็ดปพอก็หกสิบกวานิดหนอย ยังไมแกหรอก ยังไถนาไหว แกเรียนไปเถอะเม่ือพอกับแมยัง

มีแรงอยู วันคืนมันเร็วนัก แกเพิ่งเกิดมาไมนานนี่เอง เผลอชั่วหลับตาแกอายุสิบหาแลว หกเจ็ดปไปหนา

ไมนานหรอก”

(ลูกปา.2551:149-150)

บทสนทนาขางตน สะทอนใหเห็นสภาพความยากจนของชาวเขา ซ่ึงรายไดเกือบทั้งหมด

ของครอบครัวใชจายไปกับการศึกษาของลูก  คนในครอบครัวทั้งพอ แม และนองๆตองอดทนกับความอด

อยาก พอแมตองทํางานหนักเพิ่มขึ้นและนานขึ้นกวาปาเกอะญอคนอื่นๆ เพื่อใหลูกไดมีโอกาสเรียนหนังสือ

เรื่อง เด็กชายจากดาวอื่น สะทอนใหเห็นปญหาทอดทิ้งเด็ก โดยแมท่ีไมพรอมมักนําลูกมา

ฝากเล้ียงที่สถานรับเล้ียงเด็กกําพรา ซ่ึงผูเขียนนําเสนอปญหาน้ีผานบทสนทนาของแกวตา และเด็กสาวท่ีมา

คลอดลูกที่สถานรับเล้ียงเด็กกําพรา ดังความวา
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“ตกลงจะเอากลับไหมคะ” เสียงพ่ีแกวตาถาม

“หนูยังตัดสินใจไมได- - - ตอนแรกก็เกลียดนะคะ แตพอคลอดออกมาแลว พอแกดูดนมรูสึกผูกพันขึ้นมา

ทันที- - -”

ถาเล้ียงเองไดก็จะดี- - - เด็กๆตองการแมคะ อยูท่ีนี่ถึงจะมีคนคอยดูแลตลอดเวลา แตไมเหมือนแมของเขา

เอง ความผูกพันระหวางแมกับลูกนี่เปนเร่ืองแปลกมาก คุณคงเห็นแลวใชไหมคะ  เด็กๆที่นี่ถึงแมจะดูสนุกสนาน 

มีเพื่อนเลนมากมาย แตแววตามีความทุกข  ความรูสึกในใจเต็มไปดวยคําถาม”

“คุณแกวตาเคยรูสึกอยางนั้นหรือคะ”

“รูสึกตลอดเวลาคะ- - -ต้ังแตรูวาแมไมใชแมจริงๆก็เร่ิมมีความทุกข พอโตขึ้นหนอยก็พยายามสืบหาวาพอ

แมอยูไหน”

“แลวสืบไดไหมคะ”

“ไมทราบ- - - แมอธิบายใหฟงเม่ือโตแลว  บางคร้ังเราตองยอมรับความจริง ถึงแมจะรูสึกเจ็บปวด และ

ตําหนิแมแทของตัวเองที่มาคลอดลูกทิ้งไวใหคนอื่นเล้ียง เพราะบางคนนั้นถาไปอยูกับแมจริงๆก็ตองลําบากกวา

อยูท่ีนี่มาก”

“แมจริงๆของคุณแกวไมเคยกลับมาเยี่ยมเลยหรือคะ”

“เคยกลับมาคะ แมบอกวาแมจริงๆเคยกลับมาเยี่ยม แตตอนนั้นยังเล็กมาก ไมรูวาใครเปนใคร เพราะมีคน

มาเยี่ยมที่บานนี้มากมาย”

“ตอนนี้ทีแมของเด็กมาเย่ียมบางไหมคะ”

“ก็มีบางคะ เพราะบางคนสัญญากับแมไววาจะมารับกลับไปเล้ียงเม่ือทุกอยางพรอม

“ที่มารับกลับไปตอนโตๆมีไหมคะ”

“หลายคนคะ---แตสวนใหญถาโตพอจะรูเร่ืองแลว แมของเด็กมักจะไมกลับมารับ ตองหาพอแมบุญธรรมให 

ถาหากไมมีคนมาขอไปเปนลูกบุญธรรม ปานนี้ก็คงเปนรอยแลว”

“มากขนาดน้ันเชียวหรือคะ”

“เพราะมากอยางงี้ซีคะ แมจึงพยายามขอรองใหแมเด็กรับกลับไป จะลําบากยากจนยังไงก็ตาม เด็กก็มี

ความสุขท่ีไดอยูกับแมตัวเอง”

“เด็กที่อยูที่นี่รูกันหมดไหมคะ วาตัวเองไมใชลูกของหมอเพ็ญ”

“ถายังเล็กๆอยูแมจะไมบอกอะไร เพราะมีความหวังวาจะมีคนรับไปเล้ียง---แมมีวิธีบอกลูกๆแตละคนไม

เหมือนกัน เชน บอกวาพอแมบุญธรรมน่ันแหละคือพอแมที่แทจริงที่เอาเด็กมาฝากไวที่น่ี และตอนนี้ถึงเวลารับ

กลับไปอยูดวยแลว เด็กก็จะรูสึกวาพอแมบุญธรรมคือพอแมของตัวเองจริงๆ---นอกจากเด็กท่ีโตมากๆแลวไมมี

ใครขอไปเล้ียง อายุแปดเกาขวบก็ถึงเวลาตองบอกความจริง เพราะแกเร่ิมอานหนังสือออก พอมีขาวหนังสือพิมพ

เกี่ยวกับแม ในที่สุดแกก็จะรู กอนท่ีแกจะรูเองก็ตองรีบบอกเสียกอน”

(เด็กชายจากดาวอ่ืน. 2544 :122-123)
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บทสนทนาของแกวตาซ่ึงเปนเด็กกําพรากับเด็กสาวท่ีมาคลอดลูก สะทอนใหเห็นปญหา

การมีบุตรเม่ือไมพรอมทําใหตองฝากลูกใหสถานรับเล้ียงเด็กชวยดูแล ซ่ึงเปนการดูแลเพียงช่ัวคราวในระยะ

ที่รอใหแมเด็กพรอมรับลูกกลับไปเล้ียง แตแมบางคนก็ไมมารับไป ทําใหเด็กในสถานรับเล้ียงเด็กมีมาก 

ทางออก คือ การหาพอแมบุญธรรมใหเด็กเหลานี้ นอกจากนั้นบทสนทนาขางตนยังสะทอนใหเห็น

ความรูสึกของเด็กกําพราท่ีรูสึกเจ็บปวดและเสียใจที่ไดรูความจริงวาพอแมทอดท้ิงตน ผูเขียนยังเสนอให

เห็นวาเด็กควรจะไดอยูกับแมท่ีแทจริงมากกวา เพราะถึงแมจะลําบากก็ยังรูสึกอบอุน

2.2.1.2 พฤติกรรมและบทสนทนาของตัวละครท่ีเปนคนชายขอบกับตัวละครท่ี
ไมไดเปนคนชายขอบ

พฤติกรรมและบทสนทนาของตัวละครท่ีเปนคนชายขอบกับตัวละครที่ไมไดเปนคน     

ชายขอบ เปนกลวิธีที่แสดงภาพคนชายขอบผานพฤติกรรมและบทสนทนาระหวางตัวละครสองตัวละคร 

โดยตัวละครหนึ่งอยูในฐานะคนชายขอบ สวนคูสนทนาไมไดอยูในฐานะคนชายขอบ กลวิธีนี้จะแสดงให

เห็นมุมมองของคนที่มีความแตกตางกันดานสถานะทางสังคม ดังตัวอยางตอไปนี้

เรื่อง หมูบานอาบจันทร พฤติกรรมของชาวเขาสะทอนผานบทสนทนาของพระสงฆกับ

ชาวเขา กอนท่ีพระสงฆจะพาเด็กชาวเขาไปเรียนท่ีโรงเรียนศึกษาสงเคราะหวา

“ลูกขายังเด็ก” เปละโพพูด “มันไมรูที่ต่ําท่ีสูงหรอก อยูกันมาอยางปาอยางดง ขาขอฝากมันไวกับพระ

ดวย ผิดถกูอยางไรชวยสอนใหขาดวยก็แลวกัน”

“ลูกขาก็เหมือนกัน”

“พาติชิก็เชนกันแหละ พวกเราเปนยาง อะไรๆมันก็เปนยางไปหมด คําพูดคําจา กริยาทาทาง กเ็ปนยาง

เหมือนพอเหมือนแมมัน พระเอามันไปอบไปรม ไปส่ังไปสอนก็ดแีลว พวกขารูสึกยินดีนัก อะไรๆขาของปลงให

เปนสิทธิ์ของพระเถอะ”

“สูวางใจเถอะเร่ืองน้ัน” ทานพูด “อยูทางนีไ้มตองเปนหวงเปนหามัน เราไมเอาลูกสูไปใชงานใชการเปนวัว

เปนควายอยางมีคนเขาใจหรอก อยูทางนีก้็หม่ันทํามาหากิน อยาออปออซิ หรือสูบฝนกินเหลาใหมากนัก เงิน

ทองหามาไดก็เก็บ ๆ ไวม่ังเผ่ือเจบ็เปนเย็นรอน พวกสูน่ีเสียอยูอยาง ไดสิบจายสิบ ไดรอยจายรอย ไมรูจักอดจกั

ออม อยางนี้แหละพวกคนพ้ืนราบเขาถงึวาสูเปนยาง คือ ไมมีหัวคิด...” 

เปละโพยิ้มๆ แตพอของติบูกับพอพาติชิหัวเราะแหะๆ”

(หมูบานอาบจันทร.2551:118-119)
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จากบทสนทนาของพระสงฆกับชาวเขาสะทอนใหเห็นวาชาวเขาใหความไววางใจและ

เช่ือถือพระสงฆ สวนคําพูดของพระสงฆสะทอนใหเห็นพฤติกรรมของชาวเขาที่สูบฝน กินเหลา หรือใช

จายเงินทองโดยไมเก็บออม การไมตอบโตตอบคํากลาวของพระสงฆแสดงใหเห็นวาชาวเขาก็ยอมรับวาส่ิง

ที่พระสงฆพูดวาเปนความจริง และดวยพฤติกรรมดังกลาวน้ีเองทําใหชาวเขาถูกมองวาเปนชนเผาท่ีดอย

พัฒนา

เรื่อง ลูกปา สะทอนแนวคิดเกี่ยวกับการเหยียดหยามชาติพันธุ ผานบทสนทนาของพอ   

ยาชิกับครูท่ีสนทนากันวา

“ พวกล๊ัวะความจริงเรียก เกอะหวะ” พอยาชิพูด “เหมือนพวกเราชาวยาง ความจริงเรียกวา ปาเกอะญอ  

ลัวะไมชอบถูกเรียกวาลัวะหรอก  ปาเกอะญอก็ไมชอบถูกเรียกวายาง  มันเปนการดูถูกเหยียดหยามกัน ”

“ พวกผมก็เหมือนกันครับลุง” ครูใหความเห็นวา  “เราเรียกตัวเองวาคนเมือง  แตชาวใตชอบเรียกวา  ลาว  

ทําไมตองดูถูกเหยียดหยามกันก็ไมรู ไมมีเหตุผลเลย ”

(ลูกปา. 2551 : 45)

บทสนทนาของพอยาชิที่เปนชาวเขาเผาปาเกอะญอ กับครูที่เปนคนเมือง สะทอนใหเห็นการ

เหยียดชาติพันธุดวยคําเรียกขาน ซ่ึงการเหยียดชาติพันธุก็มี ลักษณะท่ีทับซอนเปนช้ัน กลาวคือ              

คนปาเกอะญอถูกคนในหมูบานพื้นราบเหยียดหยามชาติพันธุโดยสรางคําเรียกวา“ยาง” ท่ีแสดงออกถึงการ    

ดูถูกคนเมืองทางภาคเหนือก็ถูกคนทางใต หรือ คนทางภาคกลางเรียกวา “ลาว” ซ่ึงเปนการเหยียดทาง   

ชาติพันธุ แสดงใหเห็นวาการเปนคนชายขอบเกิดจากการจัดวางตําแหนงของแตละสังคม เริ่มตั้งแตสังคม

เล็กจนถึงสังคมท่ีใหญขึ้น 

เรื่อง ปอเนาะท่ีรัก สะทอนใหเห็นความเขาใจผิดของคนไทยมุสลิมที่มีตอคนไทยพุทธ

ผานบทสนทนาของมะยากีกับครูทรงพล  ครูทรงพลเปนครูไทยพุทธท่ีเขามาสอนภาษาไทยท่ีโรงเรียน

ปอเนาะ ทําใหมะยากีซ่ึงเปนนักเรียนปอเนาะอายุมากท่ีสุดตอตานไมยอมเรียนและไมยอมรับทุกอยางท่ี

เกี่ยวของกับคนไทยพุทธ เนื่องจากเห็นวาเปนการลางสมองและกดข่ีวัฒนธรรมอิสลาม ดังบทสนทนา

ระหวางมะยากีกับครูทรงพลที่วา

“มีปญหาอะไรหรือมะยากี?”
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“ภาษาไทยไมใชของเรา ครูกําลังมอมเมาลัทธินิยมไทย”

“มะยากี คําพูดของเธอครูไมเขาใจความหมาย”

“ไมมีวันที่ครูจะเขาใจ ครูเปนคนไทยพุทธมาสอนภาษาไทยในปอเนาะ ใครๆก็รูท้ังนั้น รัฐบาลสงครูมาลาง

สมองเรา”

ทรงพลชะงักดวยคาดไมถึงวามะยากีจะเขาใจและพูดเชนน้ัน เขามองหนามะยากีเพ่ือคนหาความจริงอัน

ฝงลึกอยูใตแววตาที่ฉายออกมาอยางทาทายกลับแตพบความเด็ดขาดไมยอมแพเทาน้ัน

“ครูบกพรองเองที่ไมไดทําความเขาใจกอนวาครูมาทําไมและจะรวมกันศึกษาบทเรียนอยางไร ไมสาย

เกินไปท่ีครูจะเร่ิมตนใหม ครูเชื่อวาทุกคนตองการทบทวนตัวเองเพื่อความถูกตอง”

“คําพูดครูเขาใจยาก” มะยากีขัดขึ้น “ครูหมายความวาอยางไรไมทราบ แตความหมายของผมคือ ครูมา

กดขี่ขมเหงภาษาและวัฒนธรรมของเรา นักเรียนศาสนารุนพ่ีทุกคนรูความจริงเปนอยางดี”

..............................................

“เราถูกกดข่ีมานาน รัฐบาลพยายามจะลางสมองเราใหส้ินเผา ปอเนาะเปนโรงเรียนสอนศาสนา แตครูมา

สอนภาษาไทย ถาไมใชเพื่อกดขี่ภาษาและวัฒนธรรมเรา ครูมาเพ่ืออะไร?”

“ทุกคนคิดยังไง?” ทรงพลหันไปถามนักเรียนทั้งชายหญิง แมตรงกลางหองจะมีฉากกั้นแบงครึ่งเขาก็

สามารถมองสํารวจความเคล่ือนไหวของนักเรียนแตละคนได ไมมีผูใดตอบ นอกจากมะยากีมองสบตาเขา

อยางผูชนะ

“ครูขอทําความเขาใจกับพวกเราทุกคน การที่ครูมาสอนภาษาไทยไมใชการลางสมอง คนไทยดวยกันจะ

ลางสมองไปเพื่ออะไร เราแตกตางกันไมใชดวยเร่ืองภาษาหรือศาสนา หนาท่ีของเราที่กระทําอยูแตละคนหาก

เปนขอแตกตาง แมเราจะมีหนาที่ตางกัน จุดมุงหมายของเราเหมือนกัน”

“อยาลืมสิครู ปอเนาะเปนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ความตองการเปนของเฉพาะตัวเรา”

“ครูเขาใจดี” ทรงพลประสานสายตากับมะยากี “เธออยูในปอเนาะยอมรูดีวาปอเนาะตองการอะไร”

“เราตองการความจริง”

“ไดไปแลว”

“ไดในส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงประวัติศาสตรของเรา” มะยากีโพลงขึ้น “ทราบหรือเปลาครู ทุกวันนี้เขาหาวาเรา

เปนพวกแบงแยกดินแดน ประวัติศาสตรที่บันทึกความกลาหาญ วีรบุรุษของเราถูกเปล่ียนแปลงใหเปนผูขบถ

ตอประเทศชาติ ทุกอยางลวนแตเปนความเท็จ ถาครูไมไดมากดขี่ขมเหงเรา ครูจะมาสอนความจริงใน

ประวัติศาสตรของเราที่ถูกปกปดมานานไดหรือไม?”

(ปอเนาะที่รัก.2539:46-49)

จากบทสนทนาขางตนเปนการสอดแทรกทัศนะของผูเขียนผานตัวละคร เสมือนเปนการ

พูดแทนความรูสึกของคนสองศาสนา ตัวละครครูซ่ึงเปนคนไทยพุทธใชความพยายามในการอธิบายใหคน

ไทยมุสลิมเขาใจวาคนไทยพุทธไมไดขมเหงภาษาและวัฒนธรรมอิสลาม และทุกคนก็ตางเปนคนไทย แต
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ถอยคําตอบโตครูของมะยากีสะทอนใหเห็นความคิดที่คนไทยมุสลิมมีตอคนไทยพุทธท่ีมองวาคนไทยพุทธ

พยายามกลืนกินวัฒนธรรมอิสลาม การจัดการเรียนการสอนแบบสามัญและพูดภาษาไทยทําใหชาวมุสลิม

รูสึกวาถูกกดข่ีทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตรไทยท่ีจารึกชาวมุสลิมในฐานะกบฏไมใชวีรบุรุษเหมือนท่ี

ชาวไทยมุสลิมรับรู ทําใหพวกเขารูสึกวาไมไดความไมยุติธรรมและถูกบิดเบือนความจริง  

เรื่อง เกียวบาวนาจอก สะทอนใหเห็นผลกระทบของสงครามท่ีนอกจากจะทําใหเกิด

เรื่องราวการถูกจํากัดสิทธิของผูอพยพล้ีภัยชาวญวนแลว คนท่ีไมมีสวนเกี่ยวของกับสงครามก็ไดรับ

ผลกระทบไปดวย ดังเชน บทสนทนาของกวุยกับเมฆเพื่อนชาวไทยท่ีเลาถึงเรื่องราวของพี่ศรี ท่ีทํางานใน

ฐานทัพทหารอเมริกันจนมีลูกเปนลูกครึ่งนิโกร อีกท้ังติดโรคมาดวย ดังบทสนทนาวา

“ไอบา จองจนจะทะลุแลว”

“เด็กนั่น”  กวุยพูดไมออก

“เออ นั่นแหละลูกพี่ศรี ไปทํางานแมบานในฐานทัพ ไมนานก็ออกมาคลอดลูกเปนลูกฝร่ังนั่นแหละ แต

ไมใชเปนเด็กหัวดอน แตเปนอะไรนะ”  เมฆคิดไมออก

“นิโกร”  กวุยตอบแผวเบา

“เออ น่ันแหละ ๆ แลวพี่ศรียังติดโรคจากฝร่ังมาอีก ซวยจริง ๆ”

“โรคฝร่ัง โรคอะไรวะ”

“ไอโง ก็โรคท่ีติดจากนิโกรนะซี เออ ไดยินชาวบานวาเปนฝมะมวง แตแมขาหามไมใหพูดเด็ดขาด สงสาร

พี่ศรี”

กวุยอึ้งพูดอะไรไมออกอีกเลย ไดแตเดินตามเมฆไปจนถึงตนล้ินจี่ปา และแลเห็นแสงยืนอยูใตตน 

(เกียวบาวนาจอก.2546:110-111)

จากบทสนทนาระหวางกวุยเด็กชาวญวนกับเมฆเพื่อนชาวไทย ทําใหมองเห็นภาพชีวิต

ของคนชายขอบในเรื่อง เกียวบาวนาจอก กวางขึ้นมากกวาชีวิตของคนญวน โดยสะทอนใหเห็นวาผูท่ี

ไมไดเกี่ยวของกับการสูรบหรือเกี่ยวของกับการเมืองก็ไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสังคม

เชนกัน ผูหญิงไทยติดโรคจากทหารอเมริกันอีกท้ังมีลูกครึ่งออกมาเปนประจักษพยานถึงอาชีพของผูเปนแม 

และตองกลายเปนคนชายขอบในสังคมที่ตนอยู เนื่องจากในอดีตคนในสังคมยังไมยอมรับเด็กที่เปนลูกครึ่ง

เนื่องจากเด็กท่ีเปนลูกครึ่งมักเปนเด็กท่ีเกิดจากแมท่ีมีอาชีพโสเภณี
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2.2.1.3 พฤติกรรมและบทสนทนาของตัวละครที่ไมไดเปนคนชายขอบ

พฤติกรรมและบทสนทนาของตัวละครที่ไมไดเปนคนชายขอบ เปนกลวิธีท่ีแสดงพฤติกรรม

ของตัวละครชายขอบผานมุมมองหรือบทสนทนาของตัวละครท่ีไมไดเปนคนชายขอบ กลวิธีนี้จะแสดงให

เห็นทัศนะหรือมุมมองของคนภายนอกหรือคนในสังคมที่มีตอคนชายขอบ ปรากฏดังตัวอยางตอไปน้ี

เรื่อง ลูกปา สะทอนใหเห็นการขาดความรูดานสาธารณสุขของชาวเขา ทําใหเจ็บปวยดวย

โรคตางๆ อีกท้ังปญหาความหางไกลยังทําใหขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ผูเขียนใชบทสนทนาของ

พระสงฆกับหมอสะทอนปญหาดานสาธารณสุขของชาวเขา  ความวา

“ปวดหัวเปนไขมากที่สุด  ที่นาใสใจเปนพิเศษก็คือ มีรายหนึ่งเปนแผลหมักหมมเร้ือรัง  พิการทางสมอง กับ

ล้ินหัวใจชํารุดอีกอยางละราย  หนักใจครับทาน บางคนนาจะไดรับการรักษาฉุกเฉินในหอง แตที่ผมทําไดก็

เพียงแคนี้แหละ”

“โรคพยาธิละ?”

“เยอะเลยครับ ในพุงโรปองปล้ินของเด็กๆ ผมรูวาตัวพยาธิยั้วเยี้ยะไปหมด  คนที่น่ีนาจะไดรับความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับสุขวิทยาเบื้องตนอีกมาก แตนั่นแหละ ใครละจะเปนผูใหความรูแกเขา รัฐบาลหรือ...?”

“ปกอน อาตมาแจกยาทองรวงหมดท้ังกระปองในวันเดียว  เด็กๆขี้ไหลกันท้ังหมูบาน อาตมาไมม่ันใจวา

ตัวเองจะรับมือไหวไหม จึงใหคนลงไปตามหมอที่อนามัย หมอไมอยูหรอก ชาวบานที่น่ันบอกวาเปนธรรมดาที่

หมอจะกลับเขาเมืองตั้งแตบายวันศุกร จะกลับอีกทีก็วันจันทรโนน อาตมาเคยไดยินไดฟงเกี่ยวกับหมอเมือง

พราว เราตองการคนอยางหมอเมืองพราวมากแตเขาก็อยูไมได”

(หมูบานอาบจันทร.2551: 106-107)

จากบทสนทนาของหมอกับพระสงฆซ่ึงเปนคนจากภายนอก สะทอนใหเห็นปญหาดาน

การสาธารณสุขของชาวเขา ชาวเขายังคงขาดความรูดานสาธารณสุขซ่ึงสงผลใหพวกเขาเจ็บปวย ในบท

สนทนาผูเขียนสะทอนใหเห็นวายังไมมีหนวยงานใดเขามาใหความรูในเรื่องน้ี แมแตรัฐบาล อีกท้ังระยะทาง

ที่หางไกลของหมูบานบนดอยยังเปนปญหาสําหรับการรักษา และผูเขียนยังสอดแทรกทัศนะวิจารณ

บุคลากรทางการแพทยท่ีจะมีใครที่ยอมอยูประจํารักษาคนปวยในพื้นท่ีทุรกันดาร ทําใหชาวเขาตองเส่ียง

ตอการเสียชีวิตหากมีการเจ็บปวยท่ีรายแรง 

เรื่อง ไอคอม สะทอนใหเห็นปญหาสังคมดานการทอดท้ิงบุตร การขาดศีลธรรม และ

คานิยมในสังคมท่ีสงผลใหเกิดเด็กที่ท้ังกําพราและพิการอยางคอม ผูเขียนนําเสนอปญหานี้ผานบทสนทนา
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ของ ครูลดา ครูสุพร และครูชัย ที่รวมกันแลกเปล่ียนความคิดและวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหคอมตองเปนเด็ก

พิการและกําพราที่วา

“ดาดูเด็กคนนี้ไมออกเลย ดูลอยๆ เล่ือนๆ เหมือนไมสัมผัสเก่ียวของกับส่ิงแวดลอม บางคําพูดคําตอบก็

เหมือนคนท่ีสมองชะงัก”

“เด็กคอมเปล่ียนไปมากเชนกัน” สุพรมองออกไปขางนอกและเหมือนจะเคนภาพไอคอมที่รูจักใหปรากฏ 

“เด็กคอมในความทรงจําของพี่ คือ เด็กวาเหว ขาดความอบอุน ไมถึงกับเลอะเลือนเล่ือนลอยอยางน้ี เหมือน

แกจะกลายเปนคนวางเปลาไปเสียแลว

“คนบาหรือพ่ี”

“คนบา คนวางเปลา คนสูญเสียบุคลิกภาพด้ังเดิม คนเจ็บปวยทางจิต หรือคนสมองชะงัก 

จะเรียกอยางไรดี...”

……………………………..

“ถาชีวิตเราเร่ิมตนเหมือนผาขาว...” ครูสุพรพูดอีก

“แรกเร่ิมคือความดีงามบริสุทธิ์  วันเวลาอาจทําใหผาขาวเปอนได  แตน่ันหมายถึงวันเวลาท่ียืดยาวยิ่ง เด็ก

คอมเลา อะไรทําใหแกเศราหมองกอนถึงวัยอันควรเลา”

“ตาแกหรือพี”่ ลดาคลายไหมแดงท่ีพันรอบนิ้วออก สุพรพยักหนารับเนือยๆ

“ตาดวย  แมดวย  พอดวย...ท้ังสามคน ! ”

แลวเธอก็เร่ิมเลาถึงความเปนมาของไอคอมอยางละเอียด ชัยดีดบุหรี่กระเด็นหวือแลวเขามาฟงดวย

“ถาพอเด็กมีความรับผิดชอบ ถาแมเด็กไมใจแตกฟุงเฟอ ถาตาเด็กมีความรูจักอิ่มพอในฐานะ บางทีไอคอม

อาจไมคอม ไมเปนที่นาหดหูใจอยางนี้...”

“กิเลสคน...”

.......................................

“ที่ผมวาเพราะคานิยมผิดๆซึ่งมีอิทธิพลตอคนท้ังสามคนคือ คนแรกพระเอกลิเกเห็นผูหญิงเปนเคร่ืองเลน 

เพราะสังคมเรานิยมยกยองกันอยางนั้นไมใชเหรอครับ คงไมตองใหผมยกเอาพระลอหรือขุนแผนหรือพระอภัย

มาอางอิงก็ไดกระมัง  คนที่สองแสงหลาคนงานที่ปลีกตัวหนีไปสูความฟุงเฟอหรูหราตามท่ีสังคมโฆษณากันวาดี

มีรสนิยมสูง...คนที่สามตาตุนตามที่พ่ีเลามา ฐานะแกก็จัดอยูในขั้นไมเดือดรอน ทําไมแกไดคืบอยากเอาศอก  ได

ศอกอยากเอาวา เพราะสังคมนั่นแหละที่ตีคาคนรวยไวสูงใชไหม  สังคมเขาเปนอยางน้ีแหละ จึงมีผลผลิต

สวนเกินอยางไอคอมกลนเกล่ือนแผนดินใหเปนที่หดหูใจ”

(ไอคอม. 2544 : 148-150)

จากบทสนทนาของครูท้ังสามคนซ่ึงเปนคนในสังคมเดียวกับคอม แตไมไดอยูในฐานะคน    

ชายขอบ อาจกลาวไดวาเปนกลวิธีท่ีผูเขียนใชสะทอนความคิดความเห็นของผูเขียนเอง เก่ียวกับปญหาการ
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ทอดท้ิงเด็ก ซ่ึงสาเหตุที่ทําใหเกิดเด็กกําพราเปนเพราะการไมดํารงตนอยูในศีลธรรม การยกยองคานิยมท่ี

ผิด และการตกอยูภายใตระบบทุนนิยม 

2.2.2 กลวิธีสรางตัวละครคนชายขอบผานความคิดของตัวละครในฐานะผูเลาเร่ือง

กลวิธีสรางตัวละครคนชายขอบผานความคิดของตัวละครในฐานะผูเลาเรื่องจะแตกตาง

จากกลวิธีการบรรยายของผูเขียนโดยตรงที่เปนการแทรกทัศนะของผูเขียนจากเหตุการณที่ตัวละครน้ันๆ

ประสบ แตกลวิธีน้ีจะแสดงความคิดของตัวละครที่ทําใหผูอานประเมินไดถึงลักษณะนิสัยของตัวละครได

โดยออม ซ่ึงสามารถจําแนกได 2 ประเภทดังน้ี

2.2.2.1 ความคิดของตัวละครผูเลาท่ีเปนคนชายขอบ

2.2.2.2 ความคิดของตัวละครผูเลาท่ีไมไดเปนคนชายขอบ

2.2.2.1 ความคิดของตัวละครผูเลาท่ีเปนคนชายขอบ

ความคิดของตัวละครผูเลาท่ีเปนคนชายขอบ เปนกลวิธีเลาใหเห็นเรื่องราวชีวิต ทัศนะตอ

ส่ิงรอบตัว ตลอดจนความรูสึกในใจของตัวละครท่ีเปนชายขอบ ซ่ึงปรากฏในตัวอยางดังนี้ 

เรื่อง ไอคอม สะทอนใหเห็นชีวิตของเด็กกําพราท่ีเกิดมาพรอมรูปรางลักษณะพิการ        

ซ่ึงลักษณะผิดปกติของคอมและปฏิกิริยาของผูพบเห็นถายทอดผานความคิดของตาตุน ดังขอความท่ีวา

เม่ือแรกคลอดมันก็คอมแลว  เนื้อตัวมันเหี่ยวยน หนาเหมือนลิง ตัวมันเล็กนิดเดียวยาวสักคืบกวาๆเทานั้น

“ถุย  ทุเรศผางรายนัก น่ีมันลูกผีไมใชลูกคน”

ตาตุนแสดงความเกลียดชังออกนอกหนา แกแวบหนาดูมันนิดเดียวแลวไมเก่ียวของวอแวอีก  ไอคอมกําเนิด

แลวพรอมกับความเกลียดชังทวมทนทันดา

มันคือผีราย...  คือตัวมารที่จงใจมาเกิดทําลายความหวังแก  พอเฒาปกใจเชื่อม่ัน  ถามันไมเกิด ถายานาง

ตาไหลหักคอมันลง  แกคงไดบุญทามาเปนเขยแลว  มาเชิดหนาชูตาแกใหสูงเดนยิ่งข้ึน

แตมันเสือกเกิด  เกิดมาเพ่ือประจานแก  เพ่ือเปนเส้ียนหนามตําตาตําใจแก

ไอคอมหัวเราะ ตาตุนหม่ันไส  ไอคอมรองไหตาตุนเกลียดขี้หนา  เกลียดทั้งตัวมัน  เกลียดทั้งแมมัน และยาย

มันนั่นแหละ ถาไมกลัวบาปกรรม ไมกลัวกฎหมายบานเมืองเอาโทษแกคงหักคอมันท้ิงลงสวมแลว หมด หมดกัน 

เงินหม่ืนเงินพัน แกรําพึง

 (ไอคอม. 2544 : 62)

ความคิดของตาตุนท่ีนับวาเปนคนชายขอบเชนเดียวกับคอม เปนความคิดที่เลาใหผูอาน

เห็นลักษณะของเด็กพิการท่ีมีความผิดปกติต้ังแตแรกคลอด และสะทอนใหเห็นสาเหตุที่ตาตุนเกลียดคอม 
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เพราะการเกิดมาของคอมทําใหตาอับอายและทําลายความหวังที่จะมีลูกเขยรวย ซ่ึงความคิดและ

ความรูสึกท่ีมีตอคอม คือ ความเกลียดชังจนอยากฆาใหตายยังสะทอนใหเห็นลักษณะนิสัยของตาตุนที่เปน

คนโหดเหี้ยมและเห็นแกได 

เรื่อง ทองดี สะทอนเรื่องราวของเด็กพิการท่ีขาดความรักความอบอุน เรื่องราวในใจของ

เด็กพิการถายทอดผานความคิดของสมหวาน ดังขอความวา

พอ – แม – รัก

คําสามคําที่บรรจงเขียนลงบนกระจก  เปนสามคําท่ีกล่ันออกมาจากสวนลึกของจิตใจ ทําไมครอบครัว

ของเธอจึงไมสมบูรณพรอมเหมือนกับครอบครัวของคนอื่น ๆ อยางเชน แตงกวา เพื่อนของเธอ ถึงแมวาจะ

พิการเชนเดียวกันกับเธอ แตทุก ๆ วันตอนเย็นเธอจะเห็นพอหรือแมของแตงกวาผลัดกันมารับและสงที่

โรงเรียนอยูเสมอ ผิดจากเธอที่มีเพียงนาสองและปาศุกร หรือถาหากวันไหนที่พอวางก็จะแวะไปรับเธอที่

โรงเรียน ซ่ึงจะเปนวันที่เธอมีความสุขใจมาก ที่จะไดคุยอวดกับพวกเพื่อนวาเธอก็มีพอมารับเหมือนกัน สําหรับ

แมแลว...ไมเคยเลย ไมเคยแมกระทั่งใสชุดนักเรียนใหเธอ แตถึงแมวาแมจะเย็นชากับเธออยางไร เธอก็ยังคง

รักแม  และในบางคร้ังเธอก็รูสึกวาแมรักเธอเหมือนกัน หรือวาความรักระหวางเธอกับแมจะมีส่ิงใดมาปดก้ันไว 

สายตาท่ีแมมองเธอน้ันมีท้ังความหวงใยและส้ินหวัง เม่ือกอนเด็กหญิงไมเขาใจความรูสึกของแมอยางไร 

เดี๋ยวน้ีเธอกลับย่ิงสับสนมากกวาแตกอน นาสองเคยเลาใหฟงวา เม่ือกอนพอกับแมรักกันมาก ขนาดท่ีพอยอม

ขัดใจกับคุณยาเพ่ือมาแตงงานกับแมท่ีเปนเพียงพนักงานจน ๆ คนหนึ่งในบริษัทของคุณปูเทานั้น แตเทาที่เธอ

เห็นและจําได ทําไมไมเปนอยางนั้น พอกับแมไมเห็นจะรักกันเหมือนอยางที่นาสองบอก เจอกันทีไรก็มีแตจะ

ทะเลาะและถกเถียงกันทุกที หากเม่ือกอนพอกับแมเปนอยางที่นาสองเลาจริง ๆ ไมใชเพราะความพิการของ

เธอหรือ ที่ทําใหพอกับแมตองแยกกันอยูอยางทุกวันนี้

(ทองดี.2551:110-111)

เห็นไดวา ตัวละครที่เปนคนชายขอบเปนผูเลาความคิด เรื่องราวชีวิต ความรูสึก

ตนเอง และเลาไปถึงพฤติกรรมของตัวละครอื่นที่ปฏิบัติตอตนเอง ความคิดของตัวละครสะทอนใหเห็น

สภาพจิตใจคนพิการท่ีหมกมุนและกลาวโทษในความพิการของตนเอง อีกท้ังสะทอนใหเห็นสาเหตุของ

การเปนเด็กท่ีขาดความอบอุน ขาดความม่ันคงในจิตใจเนื่องจากแมไมเคยแสดงความรักและการดูแล

เอาใจใส
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เรื่อง เด็กชายจากดาวอื่น สะทอนภาพของเด็กในสถานรับเด็กกําพราท่ีพอแมทอดท้ิง ซ่ึง

สวนใหญมักจะมีผูใจบุญรับไปอุปการะในภายหลัง มีเพียงเด็กพิการเทาน้ันท่ีไมมีใครรับไปเล้ียงดู 

ความรูสึกของเด็กที่ถูกทอดท้ิงและความสงสัยเกี่ยวความพิการ สะทอนผานความคิดของตัวละครท่ีช่ือปาน 

ซ่ึงเปนเด็กพิการและกําพรา ดังความวา

ยิ่งปานไดรูเร่ืองเก่ียวกับแมและลูกมากเทาใด ดเูหมือนวาความสับสนวุนวายที่เกดิขึ้นในใจจะเพิ่มมาก

ขึ้นเทานั้น จนแทบจะลําดับไมถูกวาควรคิดอะไรกอนและหลัง

ขอสงสัยประการแรก---คนที่มารับพี่ ๆ นอง ๆ ของปานไปเล้ียง และแมบอกลูก ๆ วาเปนพอแมจริง ๆ น้ัน 

ที่แทอาจจะไมใชกไ็ด

อีกอยางหน่ึง ทําไมบางคนมีเวลาเล้ียงลูก แตบางคนไมมีเวลา ตองเอามาใหแมของปานชวยเล้ียง

ทําไมเด็กบางคนจงึไมมีแขน บางคนไมมีขา---ทําไมเขาจึงไมคลอดเด็กออกมาใหเหมือนกัน

และถาหากคนที่มาคลอดลูกใหแมของปานชวยเล้ียงเปนแมจริง ๆ ของเด็ก ทําไมบางคนจงึไมยอมรับลูก

ของตัวเองกลับไปอยางแมของพีแ่กวตาน้ันคนหนึ่งละ แลวอาจจะมีคนอ่ืน ๆ อีก

---ที่แมพูดกับลุงชมกอนจะตกลงใจรับแมวมาเล้ียงในคืนน้ีวา “จะเปนคนหรือเปนสัตวกเ็หมือนกัน มีชีวิต

จิตใจ มีความรูสึกนึกคิดเหมือนกนั” นั้น ทําใหปานสงสัยและถามตัวเองวา

“แมแมวสีดํา หมาจดุ และแมไก จะเคยทําเหมือนท่ีผูหญิงคนนั้นทําบางหรือเปลานะ---คลอดลูกท้ิงไวให

คนอื่น แลวจากลูกไป?”

ปานลมตัวลงนอนบนเตียง รูสึกอางวาง เศราหมอง และน้าํตาเร่ิมไหลโดยไมรูตัว---แตปานแนใจวา นี่คง

ไมใชนํ้าตาแหงความยินดี

 (เด็กชายจากดาวอื่น.2544:151-151)

จากขอความขางตน เปนการเลาเรื่องผานความคิดของตัวละครชายขอบเองซ่ึงสะทอนให

เห็นความสงสัยในใจของเด็กที่ท้ังกําพราและพิการเกี่ยวกับการทอดทิ้งลูกของพอแม ซ่ึงแตกตางจากหมา

แมวหรือแมไกในเรื่องท่ีถึงแมเปนสัตวแตก็ไมเคยท้ิงลูกตนเอง

เรื่อง ดอกไมและสายฝน  นําเสนอเรื่องราวของเด็กขาพิการ ผานความคิดของตัวละครท่ี

เปนคนชายขอบ พิรุณเลาใหเห็นถึงที่มาของความพิการ และความรูสึกท่ีมีตอคนในสังคม ดังขอความที่วา

เชาวันอังคาร  พิรุณแทบไมอยากลุกจากเตียง รูสึกเหน็ดเหนื่อย ออนลา ไมมีเร่ียวแรง ที่รายกวานั้นคือ เจ็บ

แปลบในหัวใจ - - - นํ้าตาไหลอีกแลว ทั้งๆที่ไมไดรองไห และไมอยากรองไหเลย ทําไมตองรองไหดวยในเม่ือเขา
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เกือบจะไมแตกตางจากเด็กคนอ่ืน อาจจะพิเศษกวาดวยซํ้า เพราะเขาไดเปนกรรมการนักเรียน และในเทอมหนา

บางทีอาจเปนถึงหัวหนาชั้น

แตเม่ือนึกถึงความจริงอีกขอหน่ึง การเปนกรรมการนักเรียนหรือหัวหนาช้ันก็ไมมีความหมาย  ในเม่ือเขา

ตองเดินสามขาอยูเชนน้ี ขาปลอมขางซายยังไมพอ ตองเพ่ิมขาท่ีเปนไมยันรักแรมาอีกอันดวย  เดินไปทางไหนก็

มีแตคนมอง บางทีก็มีคนเขามาจะชวย - - -เขาไมอยากใหคนมอง ไมอยากใหใครคอยชวยเหลือ

‘ใสขาขางนี้ไวตลอดเวลานะ---จะไดเคยชิน อีกหนอยก็เดินไดเอง ไมตองใชไมยันรักแร แลวจะรูสึกเหมือนขา

จริงๆเชียวละ จะเลนฟุตบอลก็ได เดินไปไหนไกลๆก็ได’

แตรอมาเกือบปแลว ยังไมมีทีทาจะเปนอยางท่ีหมอพูด หมออาจหลอกก็ได---พิรุณนึกโกรธหมอท่ีไมเกง

พอจะรักษาขาของเขาใหเหมือนเดิม  แตกลับตองตัดท้ิง และเอาขาปลอมมาใส ...

(ดอกไมและสายฝน. 2552 : 116-117)

ความคิดของตัวละครเสมือนเปนการเลาเรื่องใหผูอานไดเห็นลักษณะความพิการ สะทอนให

เห็นความรูสึกของคนพิการท่ีไมตองการใหคนในสังคมมองอยางแปลกแยกหรือเวทนาสงสาร อีกทั้งยัง

ตองการกําลังใจและความเขมแข็งในการยอมรับความพิการ 

เรื่อง บีต๊ัก ดาวดวงน้ันระหวางนํ้ากับฟา สะทอนภาพชีวิตของชาวเลอูรักลาโวยท่ี

ดํารงชีวิตอยูใกลชิดกับธรรมชาติ อีกทั้งสะทอนภาพการเปล่ียนแปลงของชาวเลสูการเปนไทยใหม โดย

ผูเขียนใชกลวิธีเลาเรื่องผานความคิดของตัวละคร บีต๊ักเลาเรื่องราวชีวิตของตนเองวา

ฮาติอายุยางเขา 17 ปแลว เขาเรียนจบประถม 6 ตามที่ทางการกําหนด และไมไดเรียนตอในเมือง

เพราะ ตองชวยเหลือปะหาปลาและเก็บมะพราวอาชีพด้ังเดิมของบรรพบุรุษ แตฮาติก็ไมไดสนใจหรือเสียใจที่

ไมไดเรียนตอเพราะเราตองใชชีวิตอยูกับทองทะเลมากกวา เพียงแคอานออกเขียนได คิดเลขไดบาง เวลาเอา

มะพราวไปขายจะไดไมถูกเถาแกเทงโกง แคน้ีเปนใชได  

สวนตัวผมเองก็ไมเห็นจะตองไปมีเพ่ือนใหมโดยการไปโรงเรียนเลย ทุกวันน้ีผมก็มีเพ่ือนมากอยูแลว ทั้ง

กุงหอย ปู ปลา สาหราย ปะการัง มีหาดทรายขาวเปนสนามใหวิ่งเลน มีทะเลใสผูใจดี อยากจะโดดน้ําเลนน้ํา

เม่ือไรก็ ได ปะไมเคยเปนหวง ปะวาอูรักลาโวยไมเคยจมนํ้า

ผมยังมีเพื่อนเลนวัยเดียวกันในหมูบานอีกหลายคน ทั้งเมียว ราไต ลีเมา อูแยะ เวลาที่พวกผูชายออก

ทะเล พวกเราก็ชวยผูหญิงในหมูบานขุดหอย เพรียงทรายแถวชายหาด เวนก็แตพวกเราไมคอยเขาไปเลนในปา

เพราะในปามีผีเยอะ ทั้งผีหัวโต ผีไม ผีนํ้า เมียวมันเลาวา ปะกับมะของมันเห็นอยูบอย ๆ เพียงแคนี้ผมวาชีวิต

ของพวกเราก็มีความสุขดีแลว

(บีตั๊ก ดาวดวงนั้นระหวางน้าํกับฟา : 12-13)
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ผูเขียนนําเสนอภาพชีวิตและความคิดของชาวเลอูรักลาโวยผานความคิดของตัวละครเอก

ที่เปนคนชายขอบ ทําใหผูอานเขาใจเรื่องราวและทัศนะของตัวละคร มองเห็นภาพชีวิตของชาวอูรักลาโวยท่ี

ใกลชิดเปนหนึ่งเดียวกับทะเลและธรรมชาติ อีกทั้งสะทอนใหเห็นความคิดของชาวอูรักลาโวยเกี่ยวกับ

การศึกษาในช้ันสูงวาไมจําเปนกับชีวิตของพวกเขานัก เพราะพวกเขาสามารถยังชีพและหาอาหารไดดวย

การออกทะเล ขอเพียงแตอานหนังสือออกและรูจักคิดเลขก็เพียงพอ

เรื่อง ผีเส้ือและดอกไม  สะทอนภาพชีวิตของกรรมกรมุสลิมที่ประสบปญหาความ

ยากจน ความจําเปนในการหาเล้ียงชีพทําใหปุนจาไมมีเวลาสนใจเร่ืองศาสนาเยี่ยงชาวมุสลิมที่ดี ความคิด

หวังเกี่ยวกับชีวิตและความคิดเกี่ยวกับศาสนาของปุนจาคือ 

ปุนจาเคยคิดหวังอยางไมมีความหมายอะไรนักวา เขาจะตองมีที่ดินไวสรางกระตอบหลังเล็ก ๆ ใหไดสักผืน

หน่ึง จะไมตองคอยเตือนตัวเองอยูวา ทุกวันน้ีเขาอาศัยอยูในแผนดินของคนอื่น และโดยเฉพาะอยางย่ิง     

หากจะพูดถึงความเช่ือเก่ียวกับพระเจา เขาก็อยูในฐานะกาฝากของอีกศาสนาหนึ่ง เก่ียวกับศาสนานี้ ปุนจา

ไมมีความเขาใจอะไรมากนัก เชนเดียวกับคนอื่น ๆ ที่ตองทํางานโดยไมมีเวลาไดหยุดพักแมแตในวันศุกร      

อันเปนวันสําคัญทางศาสนาในรอบสัปดาห แตแมจะไมเขาใจอะไรลึกซึ้ง ปุนจาก็ยังนึกถึงเกียรติยศ ส่ิงหน่ึงซึ่ง

ดูเหมือนวาเขาไดยึดม่ันตลอดมา มากวาอื่นใดท้ังหมด

(ผีเส้ือและดอกไม.2546: 42-43)

ความคิดของตัวละครทําใหผูอานเขาใจความรูสึกและความจําเปนในชีวิตของตัวละคร

ชายขอบ นับตั้งแตการอาศัยอยูในผืนดินของศาสนาอ่ืนท่ีนับวาเปนเรื่องไมสมควร อีกท้ังการตองทํางาน

โดยไมมีวันหยุดทําใหไมมีเวลาศึกษาศาสนาหรือปฏิบัติตนอยางมุสลิมคนอ่ืน ทําใหเห็นความเปนชายขอบ

ของตัวละครท่ีเปนกรรมกรมุสลิม ทั้งการเปนชายขอบในศาสนาของตนเองและศาสนาอ่ืน นอกจากนั้น

ความคิดของตัวละครยังทําใหมองเห็นลักษณะนิสัยของตัวละครท่ีสนใจเรื่องความอยูรอดของครอบครัว

เปนหลัก และส่ิงท่ียึดมั่นเหนือส่ิงอ่ืนท้ังหมด คือ เกียรติยศซ่ึงทําใหดํารงชีพไดดวยความภาคภูมิ

เรื่อง อาณาจักรแหงหัวใจ สะทอนภาพชีวิตคนไทยมุสลิมท่ีอาศัยอยูในจังหวัดทาง

ภาคเหนือของไทย ในหมูบานท่ีตัวละครในเรื่องอาศัยอยูมีครอบครัวที่เปนชาวมุสลิมเพียงสิบหลังคาเรือน 

ผูเขียนใหยาซีน ตัวละครเอกในเรื่อง เลาความคิดที่มีตอครอบครัวตนเอง ดังขอความท่ีวา
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พอของผมเครงศาสนามาก ทานจะไปรวมทําละหมาดท่ีบานของลุงอาลีซึ่งถือเปนสุเหราหรือที่รวมตัวกัน

ของชาวมุสลิมในทุกวันศุกร สวนวันธรรมดาจะทําเองที่บาน พอมักจะนําเร่ืองราวตาง ๆ และส่ิงที่ไดยินมาจาก

การไปทําละหมาดมาเลาใหพวกเราฟงเสมอ ผมฟงไมคอยรูเร่ืองนัก แตพอบอกวาเด็ก ๆ สามารถเขาใจถาได

ยินบอย ๆ เปนเร่ืองสําคัญท่ีเราจะตองเรียนรูนับแตยังเล็ก เปนหนาท่ีของพอและแมซึ่งถือวาเปนครูคนแรกของ

ลูกจะตองถายทอดส่ิงดีงามใหแกพวกเรา อันเปรียบเสมือนของขวัญของพระผูเปนเจาท่ีประทานมาให

...................................................

ลุงอาลีเปนคนรูปรางผอม สูง ผิวคลํ้า ไมคอยยิ้ม แมเลาใหฟงหลังจากพอตายวา ทานไมใชพ่ีชายแท ๆ 

ของพอ เพียงแตเรานับถือศาสนาเดียวกัน พอไมมีญาติพ่ีนอง เพราะบานซึ่งอาศัยอยูตอนเด็ก ๆ ถูกน้ําปาพัด

จนพังทลาย ญาติของพอหายสาบสูญไปหมดเหลือเพียงทานคนเดียว พอของลุงมีเช้ือสายจีนฮอแตนับถือ

ศาสนาอิสลาม ไดชวยเหลือและรับเล้ียงดูพอของผมตั้งแตเด็ก ทําใหพอหันมานับถืออัลลอฮตั้งแตนั้น พอเชื่อ

วาการรอดชีวิตจากน้ําปาเปนความเมตตาของพระผูเปนเจา มิเชนน้ันทานคงถูกสายนํ้าพัดพาไปเชนเดียวกับ

คนอื่น ๆ

สวนแมของผมมีเชื้อสายไทยใหญ มีหลักแหลงอยูในหมูบานนั้นมานานแลว ท่ีดินอันเปนที่ตั้งของบาน

หลังนอยท่ีเชิงดอยเปนของตาและยายซึ่งยกใหแม ทานเคยนับถือศาสนาพุทธ แตตองเปล่ียนเม่ือมาแตงงาน

อยูกินกับพอ แมไมเคยพูดเร่ืองพระพุทธเจาใหเราฟง แตบอกวาผมจะไดเรียนรูเองในวันหนึ่งเม่ือโตขึ้น

(อาณาจักรแหงหัวใจ.2551:8-9)

ตัวละครเอกที่เปนคนชายขอบเลาเร่ืองราวของตนเอง สะทอนใหเห็นที่มาของครอบครัว

ชาวมุสลิม ทั้งการเขาเปนมุสลิมของพอยาซีน การเปล่ียนศาสนาเพื่อการแตงงานของแม ซ่ึงทําใหผูอาน

รูจักตัวละครในเรื่อง     

         ตัวละครเอกแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต ซ่ึงเปน

สาเหตุที่ทําใหคนสวนใหญในประเทศมองคนมุสลิมในภาพดานลบ โดยตัวละครเอกไดแสดงความคิดใน

เรื่องน้ีวา

ลุงอาลีบอกกับพวกเราวา มันเกิดจากการไมไดรับความยุติธรรมมานับแตในอดีต และส่ิงเหลานั้น

พอกพูนจนหนาเกินกวาท่ีจะสะสางใหสะอาดได ชาวมุสลิมทางภาคใตไมไดรับความชอบธรรมมานาน แม

ทางภาครัฐจะเขาไปแกไขก็ไมตรงจุด หรือสามารถตอบสนองความตองการ และไมพยายามท่ีจะเขาใจใน

ความเปนอิสลามของพวกเรา อันเปนส่ิงที่นาเสียใจอยางย่ิง คนจํานวนมากจึงตองลมตายไปอยางไมไดมีสวน

เกี่ยวของ ผมภาวนาเสมอวาขออยาใหเหตุการณรายเหลานั้นมาเกิดในภูมิภาคที่เราอาศัยอยูเลย

        ยิ่งเม่ือไดทบทวนเร่ืองที่เกิดข้ึนในโรงเรียนกับเจาศักดาแลว บางทีนั่นอาจเปนตัวอยางที่ยกมา

พิจารณาไดวา อาจเปนเพราะคนที่ไมไดเปนมุสลิมไมยอมเขาใจส่ิงท่ีพวกเราเปน และรวมถึงการไมยอมรับ
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จนกระทั่งนํามาลอเลียนใหเกิดเร่ืองข้ึน แมจะเปนแคเด็กกับเด็กทะเลาะกัน แตผูใหญอยางลุงอาลีและพอ

ของมูซาก็อดยื่นมือเขามาเกี่ยวของดวยไมได เปนสาเหตุใหคนท่ีไมเขาใจบางคนเกิดความขุนเคืองในส่ิงที่คน

มุสลิมทํา

         ผมคิดตามประสาเด็ก ๆ วา ปญหาทางภาคใตท่ียังคงรุนแรงอยูน้ัน นาจะแกไขดวยการทําความ

เขาใจ อีกท้ังคนของแตละศาสนาตางตองยอมรับและใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ไมดูถูก ไมเหยียดหยาม หรือ

หม่ินตอส่ิงท่ีเขาไมไดศึกษาอยางถองแทวา ส่ิงดีงามท่ีเปนกฎเกณฑตาง ๆ ซึ่งศาสดาแตละพระองคทรง

บัญญัติไวน้ันเกิดขึ้นเพราะอะไร

(อาณาจักรแหงหัวใจ.2551:99-100)

ความคิดของตัวละคร สะทอนใหเห็นปญหาระหวางคนไทยพุทธและคนไทยมุสลิม โดยตัว

ละครเอกไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับพฤติกรรมที่คนไทยพุทธที่เปนคนสวนใหญนําความเปนมุสลิมมาลอเลียน 

ซ่ึงทําใหชาวมุสลิมรูสึกวาถูกกระทํายํ่ายีศักด์ิศรีจึงกอใหเกิดปญหาความแตกแยกระหวางคนสองศาสนา

ตามมา  

เรื่อง ลูกปา สะทอนภาพชีวิตของยาชิ เด็กชาวเขาที่มุงหวังจะเรียนตอเพื่อพัฒนาชีวิตของ

ตนเองและกลับมาพัฒนาหมูบาน แตการเรียนมีคาใชจายมาก เงินทุนการศึกษาที่ไดมาไมเพียงพอสําหรับ

คาใชจายในแตละเทอม เม่ือพอท่ีเปนแรงงานหลักของครอบครัวพลัดตกเขาจนขาพิการ ไมสามารถทํางาน

หาเงินใหยาชิไดเพียงพอสําหรับการเรียน ยาชิจึงตองละทิ้งความฝนในการเรียน  พอของยาชิสงสารลูก    

แตก็ตองยอมรับในความจริง พอยาชิมีความคิดเกี่ยวกับอนาคตของลูกชาย ดังความวา

พอของยาซิหลับตาลงอีก มันเปนเร่ืองเศรา แกคิด... เด็กคนหนึ่งมีความฝนสวยงามแตฝนกลับพังครืนลง

ตอหนา แกรูอยูเต็มอกวาลูกชายผิดหวังอยางแรง แตมันสุดวิสัยที่แกจะชวยได

ความฝนเกิดขึ้นไดและดับลงไดเสมอแหละลูกเอย วันนี้แกอาจเจ็บอยูแตวันขางหนามันคงดีขึ้น            

ปาเกอะญอเราอาจหยาบกรานสกปรก แตเราก็มีความอดทน พอหวังวาแกคงทนได ปาเกอะญอเราไมเคย   

ผูกคอตายเม่ือผิดหวัง พอคิดวาแกคงเปนปาเกอะญอที่ดี

บางทีชีวิตกับความใฝฝนก็เปนคนละเร่ืองกันแหละลูกเอย...แกถอนใจแผวลึก ลูกชายนึกวาพอหลับจึง

คอยยองออกไป 

(ลูกปา. 2551 : 156-157)

และขอความท่ีวา
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กาวเดินอยางม่ันคงเถิด ขอแตมีความมุงม่ัน วันหน่ึงแกตองพบกับความสําเร็จ อยาเสียใจเลยลูกเอย 

หวังหนึ่งดับลงแตเรายังสรางความหวังใหมได แกเพิ่งโต ยังตองโตอีกมาก วันเวลาของแกยังมีอีกยาวนานนัก    

ขอเพียงแตอยาดับความหวัง วันหนึ่งแกก็จะไปถึงหวังได...

(ลูกปา. 2551 : 163)

ความคิดของพอของยาชิสะทอนความรูสึกเศราใจในชะตากรรมของลูกชาย แตก็ตอง

ยอมรับความเปนจริง การที่พอยาชิไมสามารถทํางานได ทําใหยาชิตองออกจากโรงเรียนสะทอนใหเห็นวา 

แรงงานเปนส่ิงสําหรับครอบครัวชาวเขา เพราะแรงงานหมายถึงกําลังและรายไดของครอบครัว แตเม่ือ

ครอบครัวของยาชิขาดผูนําและแรงงานหลัก ยาชิก็ยอมรับความจริงท่ีจะตองออกจากโรงเรียนมาดูแล

ครอบครัว ซ่ึงสะทอนใหเห็นความอดทนและไมยอทอตอชีวิตของชาวปาเกอะญอ

เรื่อง ทุงหญาสีนํ้าเงิน สะทอนภาพชีวิตของเด็กชาวเขาท่ีตองเขามาใชชีวิตในโรงเรียน

รวมกับเด็กท่ัวไป มาวิและเพื่อนชาวเขาถูกเด็กในโรงเรียนดูถูกเหยียดหยามและลอเลียนจนทนไมไดมีเรื่อง

ทะเลาะชกตอยกับเด็กพื้นราบ แตครูกลับลงโทษเฆี่ยนตีเด็กชาวเขาอยางไมสนใจสืบหาสาเหตุ ดวยมีอคติ

และมองวาเด็กชาวเขามักสรางแตปญหา ซ่ึงสะทอนผานความคิดของมาวิในเรื่องน้ีวา

     เขาครุนคิดในใจถึงเร่ืองท่ีเกิดขึ้น เม่ือเขาไมยอมถูกลงโทษ...อยางายดายและโตแยงครูอยางเผ็ดมัน

อยางที่เขาคิดวามันควรจะเปน

“ไอพวกอวดด.ี.” ครูใหญหนาแดง “มาวันก็กอเร่ือง...” ครูจะตีเขาใหได ในเม่ือไดตีทุกคนแลว.. นั่นไมใช

เร่ืองสําคัญเลย ที่เด็กอยางมาวิคิด...มันแปลกไปกวานั้น การดูหม่ินเหยียดหยาม เปนเร่ืองที่มีความหมาย

สําหรับเขา และเขาคิดวาเขาจะไมใหอภัย... “คนเราไมควรถูกเหยียดหยาม...” มาวิคิดในใจ เขามีเหตุผลของ

เขาเองที่ตอตานวาเขาไมผิดและครูก็มีเหตุผลอยางเดียว คือ เขาเกเร เขาเปนตัวกอเหตุและจะตองตีเขาใหได 

จะตองกําราบเขาใหอยูหมัดเสียในวันแรก 

(ทุงหญาสีน้ําเงิน. 2544:43-44)

เหตุการณท่ีเกิดกับเด็กชาวเขาถูกถายทอดผานความคิดของมาวิ ซ่ึงสะทอนใหเห็น

ความคิดของคนภายนอกท่ีมองชาวเขาในแงลบ และสะทอนใหเห็นลักษณะนิสัยของตัวละครท่ีไมยอม

จํานนตอความอยุติธรรม
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นอกจากน้ีเรื่อง ทุงหญาสีนํ้าเงิน ยังสะทอนภาพความทุรกันดารของพื้นที่ชนบทหางไกล

ในภาคเหนือ ผานความคิดของครูแนงนอยที่กําลังตั้งครรภและกังวลเก่ียวกับการไปคลอดลูกของตนเอง  

ดังที่วา

ครูแนงนอยถอนใจ...เม่ือถึงตอนน้ี เธอกําลังจะมีลูกแลว  บัดน้ี เธอรูสึกกลัวเหลือเกิน สําหรับคําตอบที่ลูก

ของเธอจะถามตอไป “...อนาคตนั้นไมแนนอนจริงนะ...” เธอครางในใจ คิดถึงชีวิตท่ีลําเค็ญท่ีนี่ คิดถึง

โรงพยาบาลใหญในเมือง ท่ีเธอจะไปคลอดใหได มันจะเปนไปไดแคไหนกันนะ…เธอคิดถึงหนทางที่จะไปใน

เมืองหนานี้...คิดถึงสถานีอนามัยที่คิดวายังไง ๆ ถามีอันเปนไปกอนกําหนด เธอก็คงไปที่นั่นแหละ ถึงตอนน้ี

เธอหลับตา เม่ือมองเห็นภาพสถานที่อันขะมุกขะมอมแหงน้ัน หนาแลงมันเกรอะไปดวยฝุนสีแดง ก็บานชอง

ใกลถนนฝุน หลังไหนก็ไมเวนหรอกนะท่ีจะเต็มไปดวยฝุน ท้ังหองหับและรูชอกไหน 

(ทุงหญาสีน้ําเงิน. 2544:65)

จากความคิดของตัวละครทําใหผูอานรับรูความวิตกกังวลในใจของตัวละครท่ีเปนคนชาย

ขอบตอการเดินทางไปคลอด เน่ืองจากตัวละครอาศัยอยูในพื้นท่ีทุรกันดารและหางไกลความเจริญอีกทั้งยัง

เปนพื้นท่ีที่ไมมีความพรอมดานการสาธารณสุข 

เรื่อง เด็กชายชาวเล สะทอนพฤติกรรมการตัดไมนอกเขตสัมปทานเพื่อสงหลุมถาน โดย

ที่ชาวเลไมรูวาเปนการทําลายระบบนิเวศชายทะเลและกําลังทําในส่ิงท่ีผิดกฎหมาย เห็นไดจากความคิด

ของรอฮีม เก่ียวกับเรื่องนี้วา

บังเบบพอของหมาดมีอาชีพหลักอีกอยางนอกจากทําอวนรุนหากุงทํากะปก็คือ ตัดไมโกงกางในแปลง

สัมปทานสงหลุมถานท่ีอยูตรงลําบางใหญ ซึ่งแยกออกไปจากหัวแหลมปากอาวที่อยูหางจากหมูบานของ

รอฮีมไมมากนัก

บางคร้ังแกก็แอบไปตัดในแปลงอื่นซึ่งไมใชแปลงสัมปทานอันเทากับเปนการตัดไมเถ่ือน แตบังเบบไมได

รับรูเร่ืองน้ี แกเพียงรูสึกวา ไมโกงกางริมทะเลเหลานั้นมีมาตั้งแตรุนปูรุนทวดมันไมไดเปนของใคร เม่ือแกมี

ความสามารถตัดฟนได มันก็นาจะเปนสิทธ์ิของแก

และไมที่ตัดนอกแปลงน้ัน หลุมถานใหราคาสูงเปนพิเศษ เพราะจะชวยใหมีไมในแปลงท่ีทางการใหตัดฟน

เหลืออยูมาก อันจะทําใหสามารถเพ่ิมปริมาณไมถูกกฎหมายขึ้น

(เด็กชายชาวเล.2549:55-56)
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      ความคิดของตัวละครที่เปนคนชายขอบ สะทอนใหเห็นพฤติกรรมการตัดไมโกงกางนอก

เขตสัมปทานสงหลุมถานของคนในชุมชนตนเอง ซ่ึงสงผลใหชาวเลเหลาน้ีกลายเปนคนชายขอบท่ีแบกรับ

ความเคราะหจากการกระทําน้ันท้ังหมด คือ นอกจากอาจถูกเจาหนาที่รัฐจับกุมเนื่องจากตัดไมนอกเขต

สัมปทาน ยังตองรับผลจากการท่ีระบบนิเวศทางทะเลถูกทําลาย โดยท่ีเจาของหลุมถานท่ีเปนนายทุนไม

ตองรับผลกระทบในเร่ืองดังกลาว

2.2.2.2 ความคิดของตัวละครผูเลาท่ีไมไดเปนคนชายขอบ

ความคิดของตัวละครผูเลาท่ีไมไดเปนคนชายขอบ เปนกลวิธีท่ีทําใหเห็นมุมมองและ

ความคิดของคนในสังคมท่ีมีตอคนชายขอบ ซ่ึงปรากฏในตัวอยางดังน้ี

เรื่องหมูบานอาบจันทร ความหางไกลของหมูบานชาวเขาสะทอนผานความคิดของหมอ

ที่เกรงวาระยะทางเปนอุปสรรคในการรักษา ดังขอความวา

...เหมือนเปนหมูบานนางบัวคล่ีสมัยขุนแผนโนน ผูคนเขาอยูกันไดอยางไรหนอ เจ็บไขไดปวยจะรักษากัน    

อีทาไหน  ทางรถก็ไมมี ทางเกวียนก็ไมมี  เจ็บไขไดปวยอะไรมีทางเดียวคือ หามเปลกันขามคืนขามวันลงเขาไป

เทานั้น  อนามัยก็อยูไกล ที่ใกลท่ีสุดก็เห็นจะเปนหวยมะโอนั่นแหละ ใกลท่ีสุดก็เดินกันใชเวลาถึงหกชั่วโมง

(หมูบานอาบจันทร.2551:104)

ความคิดของหมอ สะทอนทัศนะของคนนอกพื้นท่ีที่มีตอหมูบานบนดอยสูงและหางไกล

ความเจริญ คนนอกอยางหมอท่ีไมคุนเคยกับการอยูในพื้นท่ีทุรกันดารจึงรูสึกหวงใยตอการเดินทางและการ

รักษาพยาบาล

เรื่อง เด็กชายชนะ สะทอนใหเห็นภาพของเด็กพิการเพราะโรคโปลิโอ  ลักษณะความ

พิการของเด็กชายชนะ ส่ือผานความคิดของครูอารักษเมื่อมองเห็นลักษณะทางกายภาพของขาท่ี           

ผิดสัดสวนและการเดินท่ีผิดปกติ ดังความวา

อารักษเพิ่งสังเกตเห็นเม่ือเด็กชายลุกขึ้นจากเกาอี้แลวหยิบไมยันที่วางพิงอยูตรงฝาบานขึ้นมาแลวโขยกเขยก

หายเขาไปในตัวบาน ส่ิงที่เห็นทําใหเขารูสึกผะอืดผะอมดื่มกาแฟอยางไมสนิทใจเหมือนอยากจะแหวะเม่ือ

เห็นรางผอมเกร็งกับขาลีบ ๆ ของเด็กชายโหนตัวไปกับไมยันอยางนั้น มันทําใหเขาคิดถึงภาพเด็กเอธิโอเปยท่ี

เคยเห็นในโทรทัศน
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“เออ...ขอโทษครับ ผมไมทันเห็น...” เขากลาวขอโทษอยางสุภาพ ในใจกลับรูสึกผิดที่ไปนึกรังเกียจเด็กขา

พิการคนน้ัน

(เด็กชายชนะ 2552 : 12)

ชนะเปนเด็กรางกายผอมเกร็ง แกมตอบ ฟนหลอ ดูไมนารักเอาเสียเลย ดวงตาใสๆคูน้ันแมจะดูไรเดียงสาแต

ก็มีแววขลาดกลัวปนอยู  ขาขวาของเขาที่ลอดพนออกมาจากกางเกงขาส้ันดูลีบเล็กจนเห็นเปนรูปกระดูก ลําตัว

สวนบนของเขาแลดูใหญผิดปกติเม่ือเทียบกับลําตัวสวนลาง  ดูๆไปเขาก็คลายกับเด็กท่ีเปนโรคขาดสารอาหาร

อะไรเทือกนั้น

ไมรูวาผีหาซาตานตนใดเขาสิง  หลังจากพินิจรางของเด็กนอยท่ีบังเอิญถูกมรสุมรายพัดผานทําใหเปนเด็ก

พิการไปตลอดชีวิตแลวยังถูกผูใหญหนาตาดีอยางอารักษนึกรังเกียจเอาเสียอีก  อารักษไมกลาแมจะเอื้อมมือไป

ลูบหัวเด็กนอย  ไมกลาที่จะมองเขาบอยๆ เพราะเกรงวาภาพเหลาน้ันจะติดตา และเพ่ือไมใหเสียมารยาท เขาก็

จิบกาแฟฝมือเด็กนอยผูพิกลพิการน้ันเพียงนิดเดียวกอนที่จะลากลับ

(เด็กชายชนะ. 2552 : 16-17)

ความคิดความรูสึกของตัวละครท่ีเปนคนปกติ สะทอนความรูสึกของคนปกติท่ีมองเห็นคน

พิการเปนครั้งแรกวา ความพิการ คือ ความไมสมดุลของสรีระ ซ่ึงสรางความนากลัวหรือนารังเกียจ        

การเคล่ือนไหวรางกายท่ีตางจากคนทั่วไป คือ ส่ิงผิดแผกและนาเวทนา 

เรื่อง แวงท่ีรัก สะทอนภาพการใชชีวิตของคนไทยพุทธทามกลางคนไทยมุสลิมท่ีเปนคน

สวนมากในพื้นที่อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส ความคิดของนอยสะทอนใหเห็นวาชาวไทยมุสลิมใหการ

ยอมรับนับถือในตัวแมของเธอในวันฮารีรายอวา

ลูกบุญธรรมของแมทยอยมากันแลว มากับแมสวนมาก ที่มาท้ังพอแมก็มีเหมือนกัน สวนใหญอายุนอย

กวานอย จนถึงที่ยังเปนทารกก็มี จึงลวนเปนนองบุญธรรมของเธอ ท่ีอายุเทา ๆ นอยก็มีบาง แขกมลายูที่แวง

ใหความนับถือพอ แตกับแมแลวเขาท้ังรัก สนิทสนมและไววางใจเปนท่ีสุด

ครอบครัวของนอยไมเคยกินหมู และที่แวงไมมีใครเล้ียงหรือขายเนื้อหมูเลย คนมุสลิมจึงเขานอกออกใน

บานจนถึงครัวอยางสนิทใจ แมเองก็ไมเครงครัดเร่ืองความตางของศาสนาดวย คือ แมพรอมที่จะอุทานวา”อิ

โกะโตะแฮ” ลา! (สุดแทแตพระผูเปนเจาเถิด!)” หรือถามีใครที่สนิทสนมเสียชีวิต แมก็จะถอนหายใจพลางพูด

กลาง ๆ วา “ตะเดาะอะเฆาะหลา โตะแฮบูวีดยีอมารีชีกะตู! (สุดวสัิยแลว พระผูเปนเจาอนุญาตใหเขามา 

เพียงน้ัน!)” แมเคารพแขกอาวโุสของอําเภอแวงทุกทาน แมพรอมและเต็มใจท่ีจะชวยดานการเงินแกเพื่อน

มลายูที่จะไปเมกกะ บางคนไปเสียชีวิตที่โนน ทางนี้แมก็ชวยลูกๆ เขา อะเนาะของแมหลายคนไปเรียนท่ี
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โรงเรียนปอเนาะ โดยท่ีแมชวยดานการเงินและอาหาร

(แวงที่รัก. 2551:109)

คนมุสลิมยังไวใจครอบครัวของนอยมาก จนสามารถนอนที่บานนอยและใชชีวิตรวมกัน

ในบานของนอยท่ีเปนไทยพุทธ ดังขอความท่ีวา

สักครูตอมาเสียงสวดมนัสการพระอัลเลาะหของชายสามคน ผูใหญหน่ึง เด็กสอง ก็ดงัประสานกันมาจาก

ดานหนาบาน นอยคอย ๆ เปดมุงคลานออกมาจากหองนอนอยางเงียบกริบ เธอยื่นศีรษะออกไปนดิเดียวก็

มองเห็นภาพที่เคยเห็นมาจนชิน แตเคยเห็นท่ีสุเหรา เทานั้น คราวน้ีเปนภาพพิเศษที่สุด เพราะเปนภาพในบาน

ของเธอเอง 

มะตัยย สแลแม และมามุ กําลังยนืมนัสการพระอัลเลาะหอยูที่นั่นอยางสงบและสํารวมในบานของชาว

พุทธ ชางเปนภาพที่สุดวเิศษอะไรอยางนั้น!

(แวงที่รัก. 2551:127-128)

ความคิดของตัวละครท่ีเปนคนไทยพุทธ สะทอนใหเห็นความไวเน้ือเช่ือใจท่ีชาวมุสลิมมีตอ

คนไทยพุทธ ท้ังนี้เง่ือนไขที่คนไทยมุสลิมไววางใจคนไทยพุทธ คือ คนไทยพุทธตองปรับตัวใหกลมกลืมกับ

ชาวไทยมุสลิมและไมประพฤติในส่ิงท่ีผิดหลักศาสนาอิสลาม การใชชีวิตรวมกันอยางสงบสุขของตัวละคร

ในเรื่อง สะทอนใหเห็นการรูจักปรับตัว การไมมีอคติทางศาสนาหรือชาติพันธุของคนตางศาสนา

               กลาวโดยสรุป จากการศึกษากลวิธีการนําเสนอภาพคนชายขอบผานตัวละครผูวิจัยพบวา กลวิธี

ดังกลาวเปนชองทางที่นักเขียนสามารถใชบงบอกลักษณะการเปนคนชายขอบไดชัดเจนมาก ซ่ึงผูเขียนใช

กลวิธีการเลาเรื่องและกลวิธีการสรางตัวละครควบคูกันไป 

   กลวิธีการบรรยายของผูเขียนโดยตรงสามารถอธิบายหรือบรรยายใหผูอานไดมองเห็นเหตุการณ 

บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของคนชายขอบ เนื่องจากนักเขียนสามารถแทรกความคิด ทัศนะ หรือส่ิงท่ี

อยากส่ือสารใหคนอานไดรับรูเกี่ยวกับความคิด พฤติกรรม และเหตุการณตางๆท่ีเกิดขึ้นในชีวิตของ        

ตัวละครในเร่ืองไดอยางเต็มที่และเปนอิสระโดยไมตองเลาผานความคิดของตัวละครซ่ึงทําใหมุมมองเกิด

ความจํากัด

               กลวิ ธีการเสนอภาพคนชายขอบจากบทบาทของตัวละคร ทําใหผูอานรับรู เรื่องราวของ           

คนชายขอบโดยออม ซ่ึงสามารถตีความไดจากการแสดงออกของตัวละครผานพฤติกรรม บทสนทนา หรือ

จากความคิดของตัวละคร  การนําเสนอภาพผานพฤติกรรม บทสนทนา หรือความคิดของตัวละครท่ีเปนคน
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ชายขอบทําใหผูอานสามารถมองเห็นลักษณะและเขาถึงความรูสึกนึกคิดของตัวละครชายขอบชัดเจน

ลึกซ้ึงถึงจิตใจของตัวละคร สวนพฤติกรรมและบทสนทนาของตัวละครท่ีเปนคนชายขอบกับตัวละครท่ีไมได

เปนคนชายขอบ ทําใหผูอานไดมองเห็นแนวคิด นิสัย การกระทําของตัวละครที่เปนคนชายขอบไดกวาง

มากขึ้น ท้ังในมุมมองของคนชายขอบเองหรือมุมมองของคนตางสังคม  พฤติกรรม บทสนทนาหรือ

ความคิดของตัวละครท่ีไมไดเปนคนชายขอบ เปนกลวิธีท่ีชวยใหผูอานเห็นทัศนะของคนสังคมภายนอกที่มี

ตอคนชายขอบ ซ่ึงทําใหเห็นปญหาในมุมมองที่ตางออกไปจากการใหตัวละครท่ีเปนคนชายขอบเลาชีวิต

ของตนเอง เสมือนเปนการแสดงทัศนะของคนในสังคมที่มีตอคนชายขอบ

อีกประการหนึ่ง เห็นไดวาผูเขียนมักสรางตัวละครท่ีเปนคนชายขอบใหมีลักษณะนิสัยและ

ความคิดในทางดี ซ่ึงอาจเช่ือมโยงไดวาผูเขียนนําเอาคุณงามความดีและลักษณะนิสัยที่ดีของชายขอบมา

เชิดชูใหเหนือกวาลักษณะกายภาพหรือชาติกําเนิด 

3. กลวิธีการนําเสนอภาพคนชายขอบผานฉากและบรรยากาศ
    ฉากและบรรยากาศในวรรณกรรมเปนสวนประกอบท่ีสําคัญที่ชวยใหผูอานสามารถจิตนาการ       

เกิดอารมณรวม เช่ือและศรัทธากับเรื่องราวในวรรณกรรม นักวิชาการดานวรรณคดีไดใหความหมายของ

ฉากและบรรยากาศไวดังน้ี 

    สุธิวงศ  พงศไพบูลย (2525: 67) ไดกลาวถึงเรื่องฉาก โดยสรุปไดวา “ฉาก” หมายถึง เวลา 

สถานที่ท่ีเกิดเหตุการณในเรื่อง สวน “บรรยากาศ” คือ บรรยากาศท่ัวๆไป เชน กล่ิน เสียง แสง สี และสัมผัส

อื่นๆ ท่ีชวยใหเกิดอารมณหรือหยั่งเห็นสภาพเหตุการณเดนชัดขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ ยุรฉัตร บุญสนิท

(2538:89) ไดกลาวถึงฉากวา “ฉาก”(Setting) คือ สถานท่ี เวลาทางประวัติศาสตรและกรณีแวดลอมทาง

สังคมท่ีเหตุการณในเรื่องน้ันๆเกิดข้ึน

     วิภา กงกะนันทน (2533: 101-102) ไดอธิบายถึงฉากในงานประพันธไววา ฉาก หมายถึง

ส่ิงแวดลอมท้ังหมดของตัวละคร มิใชส่ิงแวดลอมทางกายภาพเทาน้ัน แตรวมไปถึงฉากทางนามธรรมอื่นๆ 

เชน ความเช่ือ บรรยากาศทางการเมือง วัฒนธรรม ตลอดจนเรื่องของเวลาเขามาเกี่ยวของดวย

     เถกิง  พันธุเถกิงอมร (2541: 825-827) อธิบายฉากในนวนิยายและเรื่องส้ันวามี 4 รูปแบบ     

สรุปไดดังน้ี

1. สถานที่และลักษณะทางภูมิศาสตร หมายถึง สถานท่ีตางๆตามธรรมชาติ เชน ภูเขา ทุงนา 

แมน้ํา ทะเล และสถานท่ีที่มนุษยสรางข้ึน เชน บาน อาคาร สถานีรถไฟ ฯลฯ

2. รูปแบบการประกอบอาชีพ การดําเนินชีวิตประจําวันและสภาพสังคมที่ตัวละครเกี่ยวของ
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3. สภาพแวดลอมทางสังคม คือ ลักษณะของฉากท่ีเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางการเมือง 

การนับถือและประกอบกิจทางศาสนา ศีลธรรมจรยา สติปญญาและสภาพอารมณความรูสึกนึกคิดของตัว

ละคร

4. ชวงเวลาที่เหตุการณในเรื่องหรือพฤติกรรมของตัวละครเกิดขึ้น อาจหมายถึงชวงเวลาท่ีผานมา

ในอดีต หรือ อนาคต ซ่ึงอยูในจินตนาการของนักเขียน ไดแก วัน  เดือน  ป  ศตวรรษ  เชา  สาย  บาย  คํ่า  

ช่ัวโมง  นาที เปนตน

   ฉากเปนองคประกอบสําคัญในเนื้อเรื่อง เนื่องจากตัวละครตองอาศัยฉากและบรรยากาศในการ

ดําเนินเรื่อง ฉากจึงมีสวนทําใหวรรณกรรมมีความสมบูรณและทําใหเกิดความสมจริงในเนื้อเรื่องได  

สอดคลองกับที่ วิทย  ศิวะศริยานนท (2531: 112) กลาวถึงความสําคัญของฉากวา “เหตุการณจะเกิดขึ้น

ลอยๆไมได จะตองเกิดข้ึนในเวลาและสถานท่ีที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นเวลาและสถานท่ีจึงมีความสําคัญในอันท่ี

จะทําใหเรื่องและตัวละครมีชีวิตจิตใจขึ้น”

    จากการศึกษาวรรณกรรมเยาชนพบวามีกลวิธีการนําภาพคนชายขอบผานฉากและบรรยากาศ       

ซ่ึงสามารถจําแนกเปน 3 ประเภทไดแก

3.1 ฉากท่ีเปนสถานท่ี

3.2 ฉากท่ีเปนเวลา

3.3 ฉากท่ีเปนวิถีชีวิตหรือสภาพสังคม

3.1 ฉากท่ีเปนสถานที่

ฉากที่เปนสถานที่ คือ ฉากที่เปนสภาพแวดลอมของตัวละคร เชน ทิวทัศน ทะเล ปา ภูเขา แมนํ้า 

รวมถึงสถานที่เปนส่ิงกอสราง เชน หอง บาน อาคาร วรรณกรรมเยาวชนท่ีเสนอภาพคนชายขอบผานฉากท่ี

เปนสถานท่ี มีดังนี้

   เรื่อง หมูบานอาบจันทร นําเสนอภาพชีวิตของชาวเขาท่ีตองอาศัยอยูในพื้นท่ีสูงผานฉากและ

บรรยากาศ โดยบรรยายถึงสภาพภูมิประเทศ สภาพการปลูกบาน และการใชชีวิตทามกลางดอยสูงของ

ชาวเขาเผาปาเกอะญอ ท่ีจําเปนตองปลูกบานอยูรวมตัวกันเพื่อความปลอดภัย ดังขอความวา

สูงข้ึนไปคือโคงฟา ต่ําลงมาคือหุบหวย หมูบานหลาเกวคีตั้งอยูระหวางฟากับน้ํา โดยมีทิวเขา

สลับซับซอนเปนราวร้ัวรอบดาน หมูบานไมใหญนัก มีสักยี่สิบหลังคาเรือนเห็นจะได ทุกคนในหมูบานกําเนิด
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จากสายเลือดเดียวกันอันเขมขน คนนอกเผาเรียกพวกเขาวายางบางกะเหร่ียงบาง ซ้ํารายไปกวาน้ันพวกคน

พื้นราบกลับเรียกไปในเชิงเหยียดหยามวา “ยางกะเลอ” อันสอความหมายวาเปนคนถอย คนหยาบชาสกปรก 

ชื่อตาง ๆ เหลาน้ีจะเปนท่ีพอใจของคนหลาเกวคีก็หาไม ชื่อท่ีแทของเขาคือ “ปาเกอะยอ” อันมีความหมายวา 

“คน”

หมูบานออกันอยูเปนกระจุก ถามองจากที่สูงจะเห็นหลังคาเกาครํ่ารูปทรงสามเหล่ียมเบียดชิดกันแนนดู

เกะกะรกรุงรังไมเปนระเบียบ ผูเฒาผูแกเลาวาสาเหตุที่ตองปลูกกระทอมเบียดชิดกัน เปนเพราะแตกอนนั้นดง

ดอยรอบดานอุดมไปดวยสัตวรายนานา เพียงเดินออกไปสามกาวเจ็ดกาวก็พบรอยตีนเสือแลว ค่ําคืนเม่ือไฟ

มอดดับมันอาจดอดมาคาบสัตวเล้ียงหรือผูคนไปกินได  ดังนั้น ชาวหลาเกวคีจึงไมอาจแยกตัวออกโดดเดี่ยว

ได  นาน ๆ เขา... การปลูกกระทอมติดกันเปนกระจุก จึงกลายเปนความเคยชินสืบมาจนวันนี้

(หมูบานอาบจันทร2551:9-10)

   เรื่อง ลูกปา  ฉากในเร่ืองสะทอนใหเห็นบรรยากาศของหมูบานทามกลางดอยสูงวา

หมูบานในหุบเขาสูงมองเห็นหลังคาเกาคร่ํา และควันไฟลอยไหว เสียงกระเดื่องตําขาวยังดงัขลุก ๆ มันดังมา

แตบรรพบุรุษสืบจนลูกหลานในวนัน้ี วถิีชีวติอันเกาแกยังดํารงอยู แมวาบางสวนจะเปล่ียนไปบาง ขุนเขายังคง

อยู ภูดอยยังขึงขงั นํ้าหวยยังไหลเย็น และผูคนกลุมหน่ึงก็ยงัดํารงอยูกลางดงกวาง

(ลูกปา.2551:105)

เรื่อง ทุงหญาสีน้ําเงิน ผูเขียนบรรยายใหเห็นสภาพของหมูบานในพื้นท่ีหางไกลที่แมเวลา

จะผานไปนานเทาใดก็ยังไมไดรับการพัฒนาผานฉาก ดังขอความวา

ยิ่งหนาฝนที่ถนนเละเปนบึงอยางนี้และตัวอําเภอก็หางไปอกีถงึสามสิบแปดกิโลเมตรเศษ ๆ และการเดินทางที่

แสนลําบากยิง่กวาเดินทางไปนรกก็เห็นจะได

มันก็นาแปลกอยูที่บัดนี้สภาพหมูบาน ถนนหนทางแถบถิ่นนี้กยั็งเปนไปแบบที่ไดกลาววาน้ี ไมวาจะหนา

ไหนมันก็ชวนหดหูไปเสียท้ังนั้นแหละ โดยเฉพาะหนาแลงนั้น ซึมเศรากวาใดอื่น...

ลมรอนจะพัดมาอื้อ ๆ จากชองเขาแหงใดแหงหนึ่ง ใบไมรวงปกปกและเปลวแดดระยับ แมวและคนแก

กุกๆกักๆตามชายคาบาน เสียงรถลากไมท่ีครางครวญมาแตไกล ๆ

มีรานคารานชําอยูไมก่ีแหง ที่ใหญโตกวาใครเพ่ือนก็คือรานคาของครูใหญปลัด ซึ่งตัง้อยูลึกเขาไป ไมหาง

จากโรงเรียนเทาไหร...นอกนั้นตัง้อยางหยาบ ๆ ติดถนนใหญ มีปมน้ํามันแบบที่สูบจากถังแดงใสกระบอกแกว 

สําหรับรถลากไมจากในปาและพวกขาจรที่นานหนจะแวะ ดวยนํ้ามันขาดแคลนจริง ๆ

 (ทุงหญาสีน้ําเงิน.2544:52-53)
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เรื่อง เด็กหญิงแหงกลางคืน สะทอนใหเห็นสภาพบานที่เด็กหญิงรําพึงและยายซ่ึงเปนคน

เรรอนขอทานอาศัยอยู ผานฉากบานท่ีทรุดโทรมและรกเรื้อ ดังความวา

ซอยนรกน้ีบางคร้ังก็มีคนเรียกวาซอยสารพัดสัตว เพราะมีสัตวสารพัดชนิดอาศัยอยู ไมวาจะเปนนก หนู งู 

หมา หรือแมกระทั่งตัวเงินตัวทองที่ผลุบโผลมาจากคลองสายเล็ก ๆ น้ําสีน้ําตาลออนที่เชื่อมเขากับสวนของ

ใครคนใดคนหนึ่งซึ่งมีเน้ือที่กวางขวางเสียจนกระทั่งเดินมาไมถึงทายสวน

กอนถึงทุงหญารกรางนั้นมีบานหลังหนึ่งตั้งอยู เปนบานรูปทรงแปลกประหลาดคลายบานในจินตนาการ

กับบานแหงความเปนจริงผสมกัน บานไมชั้นเดียวหลังน้ันมีสวนย่ืนดานขางออกมาเปนโดมทรงกลม สีสัน

คลายจะเปนกระจกสีแตก็ผุพังทรุดโทรมจนมองแทบไมออก

(เด็กหญิงแหงกลางคืน.2548:9)

เรื่อง เกียวบาวนาจอก สะทอนภาพการถูกกําจัดอิสรภาพของชาวเวียดนามอพยพไรสัญชาติ 

รัฐบาลไทยเกรงวาชาวเวียดนามเหลาน้ีจะทําการเคล่ือนไหวทางการเมืองสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต จึงมี

มาตรการจํากัดเขตอาศัย การถูกจํากัดเสรีภาพถูกนําเสนอผานฉากดานเฝาที่ทางเขาออกของหมูบาน ดัง

ความวา

มีเพิงหลังเล็กตั้งอยู มีทหารน่ังอยูขางในสองคน และทางเขาออกมีไมเรียวยาวทาสีขาวสลับแดงขวางอยู 

ถามีใครออกไปตองหยุดใหทหารซักถามกอน แลวปลอยใหไมขวางทางกระดกขึ้น  ตอไปนี้คนจะเขาออกบาน

นาจอกตองผานปอมทหารสองปอม ตั้งอยูริมถนนสองสายท่ีเขาหมูบาน ถามีใครแปลกปลอมเขามาทหารก็  

คงรู หรือถาใครอออกไปไมกลับทหารก็คงรูเชนกัน  บานนาจอกกลายเปนคุกไปเสียแลว แตเปนคุกที่กวาง

หนอยเทาน้ัน...

(เกียวบาวนาจอก. 2546 : 148)

เรื่อง ปกความฝน สะทอนภาพสถานที่อยูอาศัยของคนโรคเรื้อนและคนเรรอนที่อาศัยอยูสุสาน

รถไฟ สภาพสุสานรถไฟรก เงียบและวังเวงนากลัว เน่ืองจากตองใชความรกกําบังไมใหเจาหนาท่ีบานเมือง

มองเห็น ดังขอความวา

...เม่ือมุดรั้วสังกะสีเขามาภายใน ทวนก็ยิ่งตะลึงงัน - - - บริเวณกวางใหญไพศาลท่ีเต็มไปดวยตูรถไฟแบบ

ตางๆมีทั้งตูรถไฟสีแดงหลังคาโคงเร่ิมเปล่ียนเปนสีตางๆ ตูรถสินคาทําดวยเหล็กไมมีชองหนาตาง ตูรถบรรทุกท่ีมี
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เพียงขอบดานขางเหมือนทายรถยนตกระบะ รวมท้ังหัวรถจักรเกาๆเรียงราบกันอยูบนรางเหล็กมากมายหลาย

สิบตู  ตนไมเล็กขึ้นแซมสลับอยูทั่วไปและหัวรถจักรเหลานั้นระเกะระกะเต็มไปหมด มองดูนากลัว - - - เหมือนกับ

พลัดหลงเขามาในเมืองรถไฟราง ซ่ึงนาจะมีเร่ืองหวาดเสียวตามมา

(ปกความฝน. 2542:91)

3.2 ฉากท่ีเปนเวลา

ฉากท่ีเปนเวลา หมายถึง ชวงเวลาหรือระยะเวลาท่ีเกิดเหตุการณในเรื่อง ซ่ึงมีสวนเช่ือมโยง

เหตุการณและสงผลกระทบในการดําเนินเรื่อง วรรณกรรมเยาวชนท่ีเสนอภาพคนชายขอบผานฉากท่ีเปน

เวลา มีดังน้ี

เรื่อง หมูบานอาบจันทร นําเสนอภาพชีวิตของชาวเขาโดยสะทอนภาพชีวิตผานฉากและ

บรรยากาศชวงเชาของฤดูหนาว ดังขอความวา

ไกขันมาแววๆ หมอกมนหมตัวหนานัก อยูท่ีหมูบานดอยสูง จะเชาแลว หมูบานกําลังตื่นจากคืนหนาว

อันยาวนาน ลมฤดูใบไมหลนรวงพักหวีดหวิว นุโพขยับกายเกียจครานแลวชกัผาหมคลุมหัว หนาวน้ําคางหยด

ยอยจากชายคาดงัเปาะๆ  หนาวนัก เย็นเยียบจนปวดกระดูก กล่ินสาบควันไฟลองลอยอบอวลไปท่ัวหองมืด

อับ กระเดื่องตําขาวดังอยู    โขละๆ โขละๆ ...หนาวนัก ขนที่ตนแขนลุกซู หมอกเหมยยงัเปนเงามัวมนอยูรอบ

บาน นุโพเทน้าํจากกระบอกไมซางลูบหนาสองสามที หนาวอก...น้ําเย็นจนกัดมือ

(หมูบานอาบจันทร.2551: 1-2)

ฉากในตอนกลางคืน สะทอนภาพความงามและบรรยากาศของหมูบานยามคํ่าคืนทามกลาง

แสงจันทรท่ีอาบไลหมูบานบนเขา แววคลอเสียงเตนาซ่ึงเปนเครื่องดนตรีของชาวเขาท่ีมีลักษณะคลายพิณ 

ซ่ึงสะทอนผานบทพรรณนาของผูเขียนเก่ียวกับฉากและบรรยากาศนี้วา

เดือนขึ้นแลวแสงสีนวลใยอาบไลทั้งหมูบาน ลมพัดมาหวีดหวิวหอบกล่ินความหนาวเย็นตามมาดวย ขุนเขา

ตะคุมตัวใตนวลเดือนออนหวาน บางบานผูคนหลับใหลกันแลว เหลือแตแสงวอมแวมของเปลวไฟลอดรอยแตก

ขางฝาออกมา หลังคาบานอาบจันทรเปนสีขาวนวลตา ดวงเดือนเล่ือนลอยอยูโดดเดี่ยวมีรุงลอมรอบอยูสองสาม

ชั้น งาม สงบ แลดูวิเวก ที่ไกลตามีเมฆขาวขลิบปลายฟาอยูบางเบา สนผูเฒาพักผอนแลว หมูบานก็จะหลับใหล

ใตความออนโยนของเดือนบนฟา เหมือนเดือนจะปลอบโยน เหมือนจะชดเชยใหกับการโบยตีอันโหดรายของลม

หนาว เด็กเกิดใหมรองไหวอแวมาจากบานใดบานหนึ่ง ลมพัดมาหวิวๆ ในเสียงหวีดหวิวนั้นมีกังวานของเตนา

ลองลอยอยูแผวเบา

(หมูบานอาบจันทร.2551: 14)
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นอกจากนั้นเนื้อเรื่องยังบรรยายฉากที่เปนฤดูกาล ซ่ึงสงผลตอกิจกรรมและวิถีชีวิตของชาวเขา 

ดังเชน สภาพอากาศในฤดูรอนที่รอนและแลงจัด จนไมสามารถทํางานอะไรได พืชพรรณตางเหี่ยวแหง   

ยืนตนตาย สัตวเล็กสัตวนอยไมมีใหลา ซ่ึงสงผลใหเกิดภาวะขาดแคลนอาหาร ชีวิตชาวเขาในฤดูรอนจึงได

แตนั่งจับกลุมกัน เนื่องจากไมสามารถทําไรหรือทําการเกษตรไดในชวงน้ี ดังความวา

ไผตายขุยยืนตนซึมเซา หนองน้ํานํ้าแหงจนดินแตกเกราะ ปลาดุก ปลากั้งน้ันอยาถามถึง ช้ันแตปลาซิว

ตัวเล็ก ๆ ก็ถูกจับกินจนจวนจะหมดหนองหมดแองนํ้าหวยไหลรินเพียงคนจะส้ินใจ กรวดท่ีเคยจมอยูใตกระแส

เชี่ยวกรากกลับผุดโผลระเกะระกะ ความเขียวสดอําลาไปแลว ที่เหลือก็คือปาผากสีนํ้าตาลแหงผาก วอกบาง

นางชะนีหนีหายไปหมด ไปสูหุบหวยและปาเขาที่ยังเยือกเย็นอยู ไมครุมไมเครือก็ตายจากเหลือแตเถาแตตอ

เซาซบสยบดิน ตะวันเลา? เหมือน ๆ มันเล่ือนลงติดหนังหัว รอนเราไปหมด รอนทุรนทุรายไมผิดกันทั้งคนและ

สัตว ...ทาทีเซ่ืองซึมและทดทอปรากฏอยูทุกใบหนาผูตนที่ไมมีอะไรทําจะจับกลุมคุยกันเปนแหงๆ ก็จะไปทํา

อะไรได รอนออกอยางน้ีแมแตหมูหมายังหดหัวเขารม หนังคนไมไดหนาอยางหนังควาย งานไรงานนาที่เสร็จก็

เสร็จไปแลว ฤดูดํานาใหมก็ยังมาไมถึง 

(หมูบานอาบจันทร.2551: 39-40)

ฉากและบรรยากาศในฤดูฝน สะทอนใหเห็นความสุขสดช่ืนของพืชเมื่อไดรับฝนแรก และนับเปน

สัญญาณเริ่มตนของการปลูกขาว ดังความวา

ฝนตกโครมๆ แลวซาลงเปนตกจั๊กๆ กระทอมหลายหลังวุนวายกับการซอมแซมรูโหวฉุกเฉิน ฟาแลบฟาเลียยัง

ขีดเสนไลกันอยูแปลบปลาบ ฟาคํารณคํารามยังกึกกองหู เม็ดฝนซาลงเปนลําดับแตนํ้าสีแดงซึ่งไหลหลากถาก

เซาะมาจากท่ีสูงยังหลากพลานไมเหือดหาย ใบไมพลิกตัวสลัดน้ําเหมือนมันสําลักนํ้า สําลักความอ่ิมเอมท่ีรอ

คอยมานาน บนฟายังมีเมฆมืดคร้ึมอีกมาก หลายคนนึกถึงขาวไร เถาฟกทอง ฝกขาวโพด และสรรพพืช การรอ

คอยอันเนิ่นนานในที่สุดก็ส้ินสุดลง

(หมูบานอาบจันทร.2551: 72)

บรรยากาศในฤดูหนาว สะทอนใหเห็นสภาพอากาศที่หนาวจัด ความหนาวสามารถทําใหเด็ก

เล็กๆสามารถตายได ชวงหนาหนาวเปนฤดูกาลทรมาน ซ่ึงการประสบกับภัยหนาวสะทอนผานฉาก

ครอบครัวของหมอเงพอท่ีขาดแคลนผาหม ดังความวา
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กําดัดดึก ลมฮือฮาราวจะทลายฝาลงมาทั้งกะป นํ้าคางน้าํเหมยหยดยอยดังเผาะ ๆ นองเล็กขดอยูใน

ออมแขนแม หนาวหนอ...หนาวทารุณรายกาจนกั อยากใหการมาเยือนของตะวันมาถงึเลยแตตอนน้ี นอง ๆ 

ในโปงหยะหายใจรดกันฮอแฮ ลูกหมาครางเอง ๆ จากบานใกล ดเูอาเถอะ แมหมาที่มีขนดกขนฟูมันยังส่ัน 

แลวคนที่ผิวหนังบางเกล้ียงจะไมหนาวหรือไร

(หมูบานอาบจันทร.2551: 109-110)

3.3 ฉากท่ีเปนวิถีชีวิตหรือสภาพสังคม

ฉากวิถีชีวิตหรือสภาพสังคม คือ การบรรยายหรือพรรณนาใหเห็นการดําเนินชีวิตของตัวละคร 

รวมถึงการดําเนินชีวิตของชุมชนและสังคม ในวรรณกรรมเยาวชนมีการใชฉากและบรรยากาศที่เปนวิถีชีวิต

หรือสภาพสังคมเพื่อสะทอนชีวิตของคนชายขอบ ดังน้ี

เรื่อง ลูกปา สะทอนภาพการทํางานของชาวเขา ผานฉากการตัดไมไปขายของยาชิกับพอ ซ่ึงการ

ขายไมไดคาตอบแทนไมมากนักอีกทั้งระยะทางลงเขาก็ไกล วิถีชีวิตของครอบครัวสะทอนใหเห็นความ

อดทนและความขยันในการทํางาน

พอยาซิตัดไผเปนทอน ๆ ขนาดเทากัน ทอนใดตัดแลวยาซิก็ผาดังขวะ ๆ เนื้อไมรัดคมมีดกินแรงนัก ตองหา

ทอนไมมาตอกมันจึงทะลุปลองลงไปได ไผลําหนึ่งตัดไดส่ีทอน ทอนหน่ึงผาไดแปดซีกเปนสูงสุด รอยซีกขายได

สามสิบบาท ตกลงไผลําหน่ึงราคาไมถึงหาบาทดวยซ้ํา

เส้ียนและตาไมที่เลาะท้ิงกองเกล่ือน ไมไผผาซีกยาววาเศษเล็กนอยมัดรวมกันเปนกองใหญ พอแบกได

รอยหาสิบ ยาซิแบกไดเพียงรอยเดียวเทานั้น สองพอลูกลาดเขาเพ่ือจะตัดขึ้นทางกลับหมูบาน แดดยามบาย

ระอุรอนเผาน้ําในรางกายออกมาเปนเหงื่อจนโชกหลัง กล่ินเหงื่อพอโชยมาฉุน ๆ มันคือกล่ินแหงการทํางาน 

แตคนในเมืองกลับรังเกียจหาวาเปนกล่ินสกปรก 

(ลูกปา.2551:152-153)

เรื่อง บานเรา สะทอนภาพท่ีพักของคนงานกอสรางท่ีมีสภาพเส่ือมโทรม โดยนําเสนอผานฉากวิถี

ชีวิตของคนงาน ท่ีมีรายไดนอยแตใชจายเงินไปกับการดื่มสุราและเลนการพนัน ดังขอความวา

ถึงเวลาเลิกงาน คนงานท่ีพักอยูหองแถวกลับที่พักของเขา ผูหญิงหงุขาวทํากับขาว สวนผูชายตั้งวงด่ืมสุรา 

บางกลุมก็เลนตะกรอวงสนุกสนาน จอมเดินเลนไปขางๆหองแถว เห็นบางคนลอมวงเลนไพ ที่วงสุรามีเสียงดงัขึ้น 

สักครูเมียคนงานบางคนตะโกนเรียกสามีเสียงดัง ตอวาสามีเร่ืองดื่มสุรา บางคนกต็อวาเร่ืองเลนไพ...ไมทันย่ําค่าํ 
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วงสุราวงน้ันแตกฮือ  เม่ือชายฉกรรจคนหนึ่งลงจากหองพัก พูดทาทายเพื่อนในวงใหลงมาชกกัน

(บานเรา. 2547 : 30)

เรื่อง ทุงหญาสีน้ําเงิน สะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของผูคนในพื้นท่ีหางไกลความเจริญท่ีเซ่ืองซึม ใช

ชีวิตไปวันๆ โดยไมทําหนาที่ของตนเองใหเต็มท่ี ผูเขียนนําเสนอผานฉากท่ีเปนวิถีชีวิตของครู ดังขอความวา

ครูผูชายจับกลุมคุยกันถึงเร่ืองยิงนกตกปลาที่ผานมา ครูบุบผาชาติน่ังถักโครเชต ขางหนาเธอมี

หนังสือรายสัปดาหวางอยู เธอเขาไปคุยดวยเร่ืองตางๆครูหน่ึงก็ออกมาส่ันกระดิ่งเลิกเรียน วันน้ีครูใหญไมอยู ไป

ธุระในเมือง ก็คงไปราชการอยางทานวานะแหละ ท่ีตําบลนี้เขาใหสามวัน ทั้งไปกลับ ตองรอใหครบเวลาท่ีวา

เสียกอนตามธรรมเนียมอันดี บางทีก็เลยตอไปอีก ก็ราชการตามฟอรม ทั้งท่ีเอาถั่วเหลือง งา หรือหนังสัตวไปขาย

ที่เชียงใหม นั่นเปนส่ิงธรรมดาของขาราชการที่น่ีหรือท่ีอื่นๆจะเอายังงี้ดวยก็ไมรูสิ แตเธอไดยินแฟนเธอวา ที่เขา

อยูก็ยิ่งกวาน้ีอีก

(ทุงหญาสีน้ําเงิน.2544:66)

ขาราชการตํารวจก็เชนกัน นอกจากจะใชชีวิตทํางานใหผานไปวันๆแลว ตอนเย็นยังมักต้ัง

วงด่ืมสุรา ดังขอความท่ีวา

ยามเย็นแดดรมลมตกก็จะไมมีนายไมมีลูกนองอีกตอไปสําหรับโรงพักนี ้จะมีก็แตกู  ไอ-เห และเผลอๆหัวหนาก็

กลายเปนเพื่อนรวมสาบานกอดคอกันสบาย เม่ือเหลาพรองไปมากๆ เสียงเพลงกลางดงพงปาเขาลําเนาไพรไกล

สังคม...ก็ตามมา ไปจนถึงย่ีเกเพลงฉอย ตลอดจนสารพัดเพลง ทีจ่ะนึกโกงคอแหกปากรองใหสะใจเพ่ือที่จะให

ลืมอะไรๆในใจเสียใหหมด และกฟ็ุบหลับไป เม่ือขวดเหลาชักจะเคเกอยูขางๆตัวมากขึ้นเพื่อตื่นขึ้นมาอีกในวัน

ใหม...ใชชีวิตหงาวๆ เซื่องซึม เบือ่ๆ เซ็งๆ ไปอีกวันหนึ่งตอไป และตอไป

(ทุงหญาสีน้ําเงิน.2544:54)

เรื่อง เด็กชายชาวเล  สะทอนใหเห็นการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบานท่ีเริ่ม

หันมาสนใจเปนคนงานในโรงงาน และนิยมตัดไมเพื่อสงโรงงานแทนการเปนชาวประมง ดังขอความวา

ชาวบานรานถิ่นลวนตื่นเตนกันคึกคัก มีการวางแผนที่จะทํางานกับโรงงานกันหลายดานหลายฝาย บางคน

ก็วิ่งเตนที่จะฝากลูกหลานเขาเปนคนงาน บางคนก็วางแผนที่จะซ้ือเคร่ืองเรือใหมเพื่อหางลําใหญที่จะ

บรรทุกฟนไมเน้ือแข็งจากริมทะเลสงโรงงาน  ตอนนี้มีขาววาโรรงงานเปดรับซื้อไมฟนแลว แมวาสะพานข้ึน
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ปลาใหญที่กําลังกอสรางยังไมเสร็จสมบูรณก็ตาม ราคาไมฟนที่ทางโรงานรับซื้อทําเอาหลายคนตาลุก

(เด็กชายชาวเล.2549:127)

นอกจากน้ี เรื่อง เด็กชายชาวเล ผูเขียนใชฉากสะทอนใหเห็นความเดือดรอนของชาวบาน

ที่ไดรับผลกระทบในดานส่ิงแวดลอมจากโรงงานอุตสาหกรรม แตชาวบานก็ทําอะไรไมได นอกจากยอมทน

อยูกับสภาพนั้น ดังขอที่วา

รอฮีมยืนอยูตรงลานหนาสุเหรา บนเนินสูงที่สุดของหมูบาน...

ทอดสายตามองไปไกลๆ เห็นปลองสูงลิบของโรงงานปลาปน ที่เปดเดินเคร่ืองไปแลวหลายวัน กําลังพน

ควันดําคละคลุงข้ึนสูอากาศเปนสายยาว...

กล่ินเหม็นอับแหงๆเหมือนจะลอยมาพรอมกับการพนควันของปลองสูงนั้น หมูบานของเขาอยูตรงกับ

ทางลมที่พัดมาจากปลองโรงงานพอดี ต้ังแตโรงงานปลาปนเร่ิมเขามาตั้ง ใครตอใครหลายบานหลายครัวก็บน

งึมงํากันแลววา กล่ินปลาเนาและปลาปนแหงท่ีลอยมาตามลมผานหมูบานน้ันเหม็นจนชวนคล่ืนเหียน

แตใครตอใครเหลานั้นก็ไมไดแสดงออะไรออกมา นอกจากบนกันงึมๆในหมูของพวกตัวเอง

(เด็กชายชาวเล. 2549:141)

เรื่อง เกียวบาวนาจอก สะทอนในเห็นสภาพสังคมที่คนหนุมสาวตางมีแนวคิดดาน

ประชาธิปไตย จึงออกมาชุมชุมเรียกรองสิทธิและความเปนธรรมในสังคม ฉากในเรื่องสะทอนบรรยากาศ

ทางการเมืองในชวงท่ีเกิดเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ดังที่วา

สนามหนาศาลากลางจังหวัด มีเวทีชั่วคราวทําอยางงายๆดวยการนําไมกระดานมาวางบนถังน้ํามันขนาดใหญ

หลายสิบถัง ทําหนาที่แทนเสารับน้ําหนัก มีหนุมสาวแตงตัวงายๆดวยกางเกงยีนส เส้ือเชิ้ต บางคนสวมเส้ือผาตัด

ดวยผาดิบหรือไมก็เส้ือมอฮอมของทางภาคเหนือ คนหนุมสาวบางคนข้ึนไปบนเวที พรอมโทรโขงในมือ แลวเร่ิม

พูดดวยนํ้าเสียงดุเดือด เครงเครียด เหมือนโกรธอะไรบางอยางอยางรุนแรง บนฉากหลังเวที กวุยเริ่มสังเกตวามี

ขอความไวอาลัยการจากไปของใครคนหน่ึง กวุยไมรูวามันเกี่ยวของกับเร่ืองที่ตงเลาในจดหมายหรือไม มันอาจ

ใชก็ได เพราะผูที่ยืนอยูบนเวทีขณะนี้กําลังเลาถึงการเขนฆานักศึกษาในเหตุการณ 14 ตุลาคมท่ีผานไป

(เกียวบาวนาจอก. 2546:183-184)

เรื่อง ไอคอม สะทอนใหเห็นความเปล่ียนแปลงของสังคมชนบทในทางภาคเหนือ

เนื่องจากมีความเจริญดานวัตถุเขามาในหมูบาน วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบานตายไปกับคนเกาคนแก คนรุน
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ใหมหันมานิยมและเชิดชูวัตถุ  ผูคนมีวิธีการหาคูที่เปล่ียนไป นิยมตัดสินปญหาดวยกําลังและความรุนแรง 

ผานฉากท่ีเปนสภาพสังคมคือ 

วันคืนหมุนผานไปเร่ือย ๆ รอนแลวหนาวหนาวแลวรอน ฝนตกแดดออก สรรพส่ิงเคล่ือนไหวไมคงที่ บานทุงหัว

ดงเองก็เชนกัน กาลเวลาเปล่ียนแปลงหลายส่ิงหลายอยางในหมูบาน คนเฒาคนแกลมหายตายจาก เด็กนอย

รองวอแวเกิดใหมแทนที่ บานหลายหลังเปล่ียนหลังคาจากตองตึงมาเปนสังกะสีสะทอนแดด คนเขาคนออก 

คนออกคนเขา ดึกคอนแจง น้ําคางหวิวไหว ความเงียบงํายังคลุมหมูบาน ตางแตวาในความเงียบวันนี้ไมมี

เสียงคาวฮ่ําหวานหูใหไดยินแลว บางคืนดึกดื่นเสียงรถเคร่ืองของหนุมตางบานจะบุกบั่นมาครางกระหึ่งข้ึน ๆ 

ลอง ๆ อวดสาว บางคร้ังมีเสียงเอะอะยามค่ําคืนดวย หนุมตางบานกับหนุมลูกบานคงเกิดการปะทะกัน เนื่อง

มาแตความหม่ันไสและหึงหวง บานทุงเปล่ียนไปแลว คนเฒาคนแกพูดอยางนั้น 

(ไอคอม.2544:116)

เรื่อง อาณาจักรแหงหัวใจ ฉากสภาพสังคมที่อาศัยอยู สะทอนใหเห็นความหลากหลาย

และความเปนอิสระในการนับถือศาสนาของผูคนในพื้นท่ี ดังความวา

ในเมืองที่เราอยูไมไดมีศาสนาเดียว ผมเห็นโบสถซึ่งพ่ีบอกวาเปนที่ชุมนุมกันของชาวคริสตตั้งอยูหาง

ออกไปจากตัวเมือง เม่ือคร้ังไปขี่รถจักรยานเท่ียวเลนกับเพื่อน ๆ พวกเขาจะพบปะและสวดพระคัมภีรรวมกัน

ในวันอาทิตย ผมเคยสงสัยวา คัมภีรของเขาใชเลมเดียวกับของเราหรือไม พระผูเปนเจาของเรากับพระเจาของ

พวกเขาเปนองคเดียวกันหรือเปลา พี่ยามีละไมใหผมพูดตอ บอกวาจะเอาพระผูเปนเจามาพูดเลนไมได และ

ผมไมควรไปถามคนที่นับถือคนละศาสนา ถาไมเขาใจอยางไรใหถามจากคุณครูหรือไมก็ลุงอาลีซึ่งเปนผูนํา

ชาวมุสลิมในหมูบาน ทานจะใหคําตอบไดดี

ผูหญิงของพวกเรา (ชาวคริสต) ไมไดเอาผาคลุมศีรษะเหมือนพ่ีของผมและครูท้ังสอง ผมไปยืนมอง

ขณะที่พวกเขาพบปะสังสรรคกัน ก็เห็นยิ้มแยมแจมใสดี มีรองเพลงกันในโบสถดวย ซึ่งผิดกับพวกเราที่คุณครู

บอกวาไมใหรองเพลง พระผูเปนเจาของพวกเราคงไมชอบ ทําใหผมอดแปลกใจไมได

ยังมีคนท่ีนับถือศาสนาแตกตางกับพวกเราอีกคือชาวพุทธ พวกเขาไปโบสถกันในวันพระ นําอาหารคาว

หวานไปใหพระสงฆท่ีหมผาเหลือง และในตอนเชา ๆ ผมเห็นคนยืนคอยใสอาหาร พรอมดอกไมธูปเทียน 

ตอจากนั้นก็จะมีการใหพรเปนภาษาบาลีที่บางคนบอกฟงไมรูเร่ือง แตก็อิ่มใจท่ีไดทําเชนน้ัน 

(อาณาจักรแหงหัวใจ.2551:11)
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จากศึกษาพบวาผูเขียนวรรณกรรมเยาวชนนิยมสรางฉากที่สมจริงในลักษณะการบรรยาย     

เลาเรื่อง หรือพรรณนาภาพใหเห็นสถานท่ี วิถีชีวิตและสภาพสังคม ผานสายตาของผูเขียนเองและผาน

สายตาของตัวละคร เพื่อสะทอนภาพและวิถีชีวิตของการการเปนคนชายขอบในบริบทที่ตางกันไป

กลาวโดยสรุปไดวา ลักษณะของฉากและบรรยากาศในวรรณกรรมเยาวชนสะทอนภาพคนชาย

ขอบดานความทุรกันดาร ความหางไกลความเจริญ  ซ่ึงสงผลใหคนชายขอบในทางภูมิศาสตรไดรับความ

ลําบากในการดําเนินชีวิต นอกจากน้ันสภาพที่อยูอาศัยของคนชายขอบยังมีสภาพเกา ทรุดโทรม ซ่ึง

สถานท่ีอาศัยน้ันก็แปรไปตามฐานะความเปนอยูของตัวละคร  ฉากท่ีเปนวิถี ชีวิตสะทอนใหเห็น

ชีวิตประจําวันคนชายขอบ  ซ่ึงฉากและบรรยากาศเปนสวนที่ชวยขับเนนใหเห็นความทุกขยากในการ

ดําเนินชีวิตของคนชายขอบ เห็นไดวาไมพบการใชฉากและบรรยากาศของคนชายขอบท่ีพิการหรือกําพรา 

หากมีก็เปนเพียงการกลาวส้ันๆโดยไมไดสะทอนใหเห็นภาพชีวิต อาจเปนเพราะการนําเสนอภาพคนชาย

ขอบท่ีพิการหรือกําพราสามารถสะทอนไดจากความทุกขและความลําบากในการดําเนินชีวิตประจําวันอยู

แลว จึงไมไดใชฉากและบรรยากาศในการขับเนนความเปนคนชายขอบอีก

สรุปไดวากลวิธีการนําเสนอภาพคนชายขอบเหลานี้ มีสวนในการนําเสนอภาพคนชายขอบ 

ดังนี้คือ

กลวิธีนําเสนอภาพคนชายขอบผานโครงเร่ือง เสนอใหเห็นความทุกขยากและปญหาของคน     

ชายขอบ ท้ังปญหาความยากจน ความหางไกลทุรกันดารของพื้นท่ี และปญหาความแปลกแยกจากคน

สวนใหญในสังคม ปมปญหาของตัวละครที่เปนคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชนคล่ีคลายไปไดเนื่องจาก

ตัวละครมีลักษณะนิสัยท่ีดี มีบุคคลใกลชิดชวยเหลือ และการอยูในสภาพแวดลอมท่ีดี สวนเรื่องท่ีตัวละคร

ไมสามารถกาวขามปญหาไปได เปนเพราะการอยูในสภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวยตอการปรับตัว            

ขาดกําลังใจและส่ิงยึดเหน่ียวในชีวิต

กลวิธีการนําเสนอภาพคนชายขอบผานตัวละคร ทําใหมองเห็นลักษณะของคนชายขอบรวมถึง

เขาใจความรูสึกของคนชายขอบ   พฤติกรรม บทสนทนาและความความคิดของตัวละครท่ีเปนคนชายขอบ

ทําใหเขาใจความคิดและมุมมองที่มีตอปญหาและการแกปญหาของคนชายขอบเอง  สวนพฤติกรรม      

บทสนทนาและความความคิดท่ีโตตอบกันระหวางคนชายขอบกับคนที่ไมไดเปนคนชายขอบ หรือ 

พฤติกรรม บทสนทนาและความความคิดของคนท่ีไมไดเปนคนชายขอบทําใหเห็นทัศนะท่ีคนชายขอบมีตอ

ตนเอง และทัศนะของคนในสังคมท่ีมีตอคนชายขอบ 
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กลวิธีการนําเสนอภาพคนชายขอบผานฉากและบรรยากาศแสดงใหเห็นพื้นที่ของคนชายขอบ ท้ัง

พื้นท่ีทางภูมิศาสตรท่ีทุรกันดาร หางไกลความเจริญ การอยูทามกลางสภาพแวดลอมที่แรนแคน การมีที่อยู

อาศัยที่เกา ทรุดโทรม การมีวิถีชีวิตท่ีแตกตางหรือการมีคุณภาพชีวิตท่ีต่ํา ซ่ึงนับไดวากลวิธีการนําเสนอ

ภาพคนชายขอบผานฉากและบรรยากาศเปนกลวิธีที่ชวยเสริมเนนใหเห็นตําแหนงหรือพื้นท่ีของคนชาย

ขอบในสังคม



บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

ปริญญานิพนธ เรื่อง ภาพคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชน ฉบับนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ

ศึกษาจากเอกสาร มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาภาพของคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชนและกลวิธีการ

นําเสนอภาพคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชน ซ่ึงศึกษาจากวรรณกรรมเยาวชนจํานวน 20 เรื่อง ไดแก 

หมูบานอาบจันทร ลูกปา ไหมแม ทุงหญาสี นํ้าเ งิน บี ต๊ัก ดาวดวงน้ันระหวางนํ้ากับฟา 
เกียวบาวนาจอก  เด็กหญิงแหงกลางคืน  ปกความฝน  ผีเส้ือและดอกไม  เด็กชายชาวเล  บานเรา  
ไอคอม  เด็กชายจากดาวอ่ืน  ดอกไมและสายฝน  พราวแสงรุง ทองดี  เด็กชายชนะ ปอเนาะท่ีรัก  

แวงท่ีรัก และ อาณาจักรแหงหัวใจ สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี

1. ภาพของคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชน

ภาพของคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชนพบลักษณะการเปนคนชายขอบใน 3 บริบท คือ    

คนชายขอบในบริบทดานภูมิศาสตรและชาติพันธุ คนชายขอบในบริบทเศรษฐกิจ และคนชายขอบในบริบท

สังคมและวัฒนธรรม

1.1 คนชายขอบในบริบทดานภูมิศาสตรและชาติพันธุ ไดแก ชาวเขา ชาวเล และชาวเวียดนามอพยพ 

วรรณกรรมเยาวชนนําเสนอภาพชาวเขาในดานการศึกษา ดานสาธารณสุข  ดานการเกษตรกรรม 

และอัตลักษณชาติพันธุ การขาดโอกาสทางการศึกษาของชาวเขาเน่ืองจากปญหาความยากจนและความ

หางไกลของพื้นที่ โอกาสท่ีจะไดรับการศึกษาเปนเรื่องเฉพาะบุคคลไมใชชาวเขาท้ังกลุม ปญหาดาน

การศึกษายังไมไดรับการแกไขอยางแทจริง  ชาวเขายังคงขาดความรูดานการสาธารณสุข ความหางไกล

และความทุรกันดารของพื้นท่ีทําใหโอกาสในการเขารับบริการดานสาธารณสุขของรัฐเปนไปอยาง

ยากลําบาก   ชาวเขาในวรรณกรรมเยาวชนมีวิถีเกษตรตามภูมิปญญาดั้งเดิมท่ีตัดไมเพื่อทําไรและท้ิงผืน

ดินไวเพื่อพลิกฟนความอุดมสมบูรณของดินและปาตามธรรมชาติ ชาวเขาเผาปาเกอะญอในวรรณกรรม

เยาวชนตอบโตวาทกรรมที่สังคมมองวาชาวเขาท้ังหลายปลูกฝนและอธิบายเพิ่มเติมวาชนเผาท่ีตัดไมเพื่อ

ปลูกฝนคือแมว ดานอัตลักษณชาติพันธุปรากฏชัดในชาวเขาเผาปาเกอะญอท่ีมีความภาคภูมิใจและ

ศรัทธาในชาติพันธุของตนเอง ในวรรณกรรมเยาวชนแสดงใหเห็นความรักพวกพองของชาวเขาและความ

ขมขื่นที่ตองอดทนอดกล้ันตอการเหยียดหยามชาติพันธุ 
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ในวรรณกรรมเยาวชนนําเสนอภาพชาวเลวามีชีวิตเรียบงาย กลมกลืนกับธรรมชาติ แมจะถูกคน

เมืองเหยียดหยามวาเปนชาติพันธุที่สกปรกและดอยพัฒนา แตก็ไดพิสูจนใหคนในสังคมยอมรับในจิตใจ   

ที่งดงาม โอบออมอารี และชาวเลจําตองปรับตัวในการเขากลุมกับคนสวนใหญเพื่อเปนไทยใหม                

ทั้งการแตงกาย การไปโรงเรียนเพื่อใหคนเมืองยอมรับ 

วรรณกรรมเยาวชนนําเสนอภาพชาวเวียดนามอพยพซ่ึงอยูในฐานะพลเมืองไรสัญชาติ ชาวญวน

ไดรับสิทธิพื้นฐานไมเทาเทียมกับพลเมืองไทยในดานการศึกษาและสาธารณสุข อีกท้ังถูกจํากัดเสรีภาพใน

การดําเนินชีวิต

1.2 คนชายขอบในบริบทเศรษฐกิจ ไดแก คนเรรอนขอทาน และ ผูใชแรงงาน 

วรรณกรรมเยาวชน นําเสนอภาพคนเรรอนขอทานดวยเหตุผลที่มาจากความยากจน ขาดโอกาส

ในการประกอบอาชีพ และดวยเหตุจากสภาพรางกายที่พิการ คนเรรอนขอทานมักเปนที่รังเกียจของคนใน

สังคม และไดรับการปฏิบัติดวยการจํากัดพื้นที่และอาจรุนแรงถึงข้ันกําจัดออกจากพื้นที่สังคมดวยเหตุผล

เรื่องความเปนระเบียบของบานเมือง วรรณกรรมเยาวชนเสนอวาปญหาคนเรรอนขอทานจะคล่ีคลาย

ในทางที่ดีขึ้น หากภาครัฐย่ืนมือเขาแกไขปญหาอยางจริงจัง และภาคประชาชนมองปญหาความยากจน

อยางเขาใจ เห็นใจ และใหโอกาสเพื่อใหพวกเขาไดพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในวรรณกรรมเยาวชน นําเสนอภาพผูใชแรงงานที่มีรายไดวันตอวัน  คนเหลานี้ตองประสบปญหา

ความยากจน อดอยาก ขาดโอกาสทางการศึกษา ประสบปญหาความเส่ือมโทรมของท่ีอยูอาศัย คุณภาพ

ชีวิตและคาแรงต่ํา  อยางไรก็ตามผูใชแรงงานตางมีความหวังวารายไดจากการเปนผูใชแรงงานจะทําใหมี

ชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น วรรณกรรมเยาวชนใหกําลังใจผูใชแรงงานวาอยาทอแทกับชีวิตและยังมีโอกาส

เปล่ียนอาชีพดวยการทําการเกษตรกรรมแบบพึ่งพาตนเอง

1.3 คนชายขอบในบริบทสังคมและวัฒนธรรม ไดแก เด็กกําพรา  เด็กพิการ และ คนไทยมุสลิม  

วรรณกรรมเยาวชนนําภาพเด็กกําพราท่ีพอแมทอดท้ิงและแมต้ังครรภเม่ือไมพรอม เด็กกําพรา

ตางโหยหาไออุนจากพอแม สวนความเมตตาท่ีคนในสังคมมีตอเด็กกําพราสะทอนทัศนะทางสังคมวาเด็ก

กําพราเปนวัตถุแหงการสงเคราะหเพื่อสรางบุญกุศลและช่ือเสียงของผูสงเคราะห

วรรณกรรมเยาวชนนําเสนอภาพคนพิการจากมุมมองของคนปกติ กลาวคือ คนพิการคือคนที่นา

สงสาร  ใชชีวิตดวยความยากลําบาก และเปนคนมีกรรม วรรณกรรมเยาวชนไดนําเสนอภาพคนพิการท่ี

สามารถยืนหยัดไดอยางมีศักดิ์ศรีและสามารถเปนท่ียอมรับของคนในสังคมได เน่ืองจากมีส่ิงดีหรือ

ความสามารถอื่นมาชดเชยความบกพรองดานรางกาย แสดงใหเห็นถึงความพยายามของคนพิการที่จะ
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กาวผานความรูสึกแปลกแยกและแตกตางจากคนปกติคือการปรับตัวใหใชชีวิตไดเสมือนคนปกติ ซ่ึงปจจัย

สําคัญท่ีเสริมสรางกําลังใจใหกับคนพิการคือคนใกลชิดในครอบครัวและคนในสังคมแวดลอม

วรรณกรรมเยาวชนนําเสนอภาพคนไทยมุสลิมโดยช้ีใหเห็นปญหาที่คนในสังคมใช “ศาสนา” เปน

เกณฑในการแบงแยกคนใหมีความแตกตางกัน อันนําไปสูปญหาความเขาใจผิด ทางออกของปญหาคือ 

คนในสังคมตองปรับตัวเพื่อการอยูรวมกันอยางกลมกลืน เคารพในความแตกตางของศาสนา เช้ือชาติ 

วัฒนธรรม ไมปลอยใหความเขาใจผิดเกี่ยวกับศาสนาบานปลายจนสรางความแตกแยกระหวางคนในชาติ

2.กลวิธีการนําเสนอภาพคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชน

กลวิธีการนําเสนอภาพของคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชน พบวามีวิธีการนําเสนอภาพคนชาย

ขอบในสามองคประกอบ ไดแก โครงเรื่อง ตัวละคร ฉากและบรรยากาศ 

2.1 กลวิธีนําเสนอภาพคนชายขอบผานโครงเรื่อง

โครงเรื่องเกี่ยวกับคนชายขอบเปนการสรางโครงเรื่องท่ีเสนอใหเห็นภาพความทุกขยากและ

ปญหาของคนชายขอบ ความแปลกแยกจากคนในสังคม วรรณกรรมเยาวชนสวนใหญคล่ีคลายปมปญหา

ของคนชายขอบดวยโครงเรื่องที่ ตัวละครมีลักษณะนิสัยที่ ดี มีบุคคลใกลชิดชวยเหลืออีกท้ังอยูใน

สภาพแวดลอมท่ีดี สวนเรื่ องที่ ตัวละครไมสามารถแกปญหาของตัวเองเปนเพราะอาศัยอยู ใน

สภาพแวดลอมท่ีไมเอื้ออํานวยตอการปรับตัว ขาดกําลังใจและขาดส่ิงยึดเหนี่ยวในชีวิต

2.2 กลวิธีนําเสนอภาพคนชายขอบผานตัวละคร

พบกลวิธีการนําเสนอภาพคนชายขอบผานตัวละคร 2 แบบคือ การนําเสนอภาพคนชายขอบผาน

การบรรยายของผูเขียนโดยตรง และกลวิธีการนําเสนอภาพคนชายขอบจากบทบาทในเรื่อง  

2.2.1 การนําเสนอภาพคนชายขอบผานการบรรยายของผูเขียนโดยตรง ผูเขียนบรรยายใหเห็น

เหตุการณที่เกิดข้ึนกับตัวละคร โดยใหตัวละครนั้นเปนผูดําเนินเรื่อง ทําใหผูอานรูจักนิสัยของตัวละครไป

พรอมกับทัศนะของผูเขียนที่มีตอเหตุการณในเรื่อง 

2.2.2 กลวิธีการนําเสนอภาพคนชายขอบจากบทบาทในเรื่อง  ทําใหผูอานรูจักตัวละครท่ีเปนคน

ชายขอบจากบทบาทในเรื่องท่ีแสดงผานพฤติกรรมและบทสนทนาระหวางตัวละครท่ีเปนคนชายขอบ

ดวยกัน พฤติกรรมและบทสนทนาระหวางตัวละครที่เปนคนชายขอบกับตัวละครที่ไมไดเปนคนชายขอบ 

และพฤติกรรมและบทสนทนาระหวางตัวละครที่ไมไดเปนคนชายขอบ นอกจากนั้นยังพบกลวิธีสราง       

ตัวละครคนชายขอบจากความคิดของตัวละครในฐานะผูเลาเรื่อง ทําใหผูอานประเมินลักษณะนิสัยของ   

ตัวละครไดโดยออม จากตัวละครผูเลาที่เปนคนชายขอบ และตัวละครผูเลาไมไดเปนคนชายขอบ
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กลวิธีการนําเสนอภาพคนชายขอบผานตัวละครทําใหมองเห็นลักษณะของคนชายขอบรวมถึง

เขาใจความรูสึกของคนชายขอบ   พฤติกรรม บทสนทนา และความคิดของตัวละครที่เปนคนชายขอบทําให

เขาใจความคิดและความรูสึกของคนชายขอบ มองเห็นปญหา มุมมองท่ีมีตอปญหาและการแกปญหาของ

คนชายขอบเอง  สวนพฤติกรรม บทสนทนา และความความคิดท่ีโตตอบกันระหวางคนชายขอบกับคนท่ี

ไมไดเปนคนชายขอบ หรือ พฤติกรรม บทสนทนา และความคิดของคนท่ีไมไดเปนคนชายขอบทําใหเห็น

ทัศนะที่คนชายขอบมีตอตนเอง และทัศนะของคนในสังคมท่ีมีตอคนชายขอบ 

2.3 กลวิธีนําเสนอภาพคนชายขอบผานฉากและบรรยากาศ

ปรากฏฉากและบรรยากาศ 3 ลักษณะ คือ ฉากท่ีเปนสถานท่ี ฉากที่เปนเวลา และฉากที่เปนวิถี

ชีวิตและสภาพสังคม ซ่ึงฉากและบรรยากาศแสดงใหเห็นพื้นท่ีของคนชายขอบ ทั้งพื้นที่ทางภูมิศาสตรท่ี

ทุรกันดาร หางไกลความเจริญ การอยูทามกลางสภาพแวดลอมท่ีแรนแคน การมีท่ีอยูอาศัยท่ีเกา ทรุดโทรม 

การมีวิถีชีวิตและอยูในสภาพสังคมที่แสดงใหเห็นการมีชีวิตที่แตกตางหรือการมีคุณภาพชีวิตท่ีต่ํา ซ่ึงฉาก

และบรรยากาศเสริมเนนใหเห็นตําแหนงหรือพื้นที่ของคนชายขอบในสังคมชัดเจนขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
วรรณกรรมเยาวชนที่นําเสนอเรื่องราวของคนชายขอบแสดงบทบาทและคุณคาของวรรณกรรม

เยาวชนในการช้ีแนะและเปนเสมือนโลกจําลองในการเรียนรูชีวิตของเยาวชน การนําเสนอเรื่องราวของคน

ชายขอบในวรรณกรรมเยาวชนทําใหผูอานไดรับรู เรียนรู เขาใจความแตกตางหลากหลายของผูคนในสังคม    

การที่นักเขียนเลือกหยิบยกเรื่องราวของคนชายขอบมานําเสนอเปนการสรางมิติใหมในการเขียน

วรรณกรรมเยาวชน ซ่ึงแตเดิมขนบในวรรณกรรมเยาวชนไทยสวนใหญมักนําเสนอภาพชีวิตในดานสวยงาม 

ช้ีใหเด็กมองโลกในแงดี  แตวรรณกรรมเยาวชนท่ีนําเสนอเรื่องราวของคนชายขอบ เปดมุมมองใหแกผูอาน

ที่เปนเยาวชนไดเห็นภาพความทุกขในชีวิต ซ่ึงตัวละครในเรื่องตองตอสูกับปญหารอบตัว และปญหาความ

ขัดแยงในจิตใจ เปนอุทาหรณใหเยาวชนไดเห็นชีวิตและตัวอยางชีวิตในแนวทางที่หลากหลาย  

การท่ีตัวละครท่ีเปนคนชายขอบมีลักษณะรอบดาน (Round character) ไมไดอยูในกรอบ      

อุดมคติการเปนเด็กดีตลอดเวลา ตัวละครเด็กบางตัวมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน การทําส่ิงผิดกฎหมาย  

หรือกาวราว แตเม่ือเวลาผานไปตัวละครเด็กเหลานั้นก็ไดรูคิดจากประสบการณและเหตุการณที่เกิดขึ้น    

ในชีวิต เกิดการเปล่ียนผานทางความคิด จนในท่ีสุดกลับมาทําในส่ิงท่ีถูกตองและเหมาะสม การสรางตัว

ละครเชนน้ีทําใหผูอานเกิดการเรียนรูไปกับตัวละครอยางมีที่มาท่ีไป ทําใหเน้ือเรื่องสมเหตุสมผลและมี



219

ชีวิตชีวา  ในขณะเดียวกันก็ยังพบการสรางตัวละครตามแบบเด็กในอุดมคติ แตตัวละครเหลานี้ตางเปนตัว

ละครท่ีเกิดในครอบครัวท่ีเล้ียงดูมาอยางดี 

บทสรุปชีวิตของคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชน มีการจบเรื่อง 3 แบบคือ การจบเรื่องแบบสุข

สมหวัง  การจบเร่ืองแบบไมสมหวังแตก็ยังมีความหวังในวันขางหนา และจบเรื่องแบบส้ินหวัง การจบเรื่อง

แบบสมหวังเปนการนําเสนอใหเห็นผลของการทําดีซ่ึงไมวาจะประสบปญหาใดก็ยอมสมหวังในตอนทาย 

เปนการสรางโลกและสังคมที่ผูเขียนตองการใหเปน คือหากทุกคนทําดีไมวาจะอยูในชนช้ันหรือฐานะใดทุก

คนก็มีสิทธ์ิท่ีจะมีความสุขและสมหวังได  การจบเรื่องแบบไมสมหวังแตยังคิดหวังถึงอนาคตที่สวยงามใน

วันขางหนา แสดงใหเห็นการไมยอทอกับชีวิต และเช่ือม่ันวาสามารถมีความสุขไดในวันหน่ึงหากอดทนและ

ยึดม่ันในความดี   การจบเรื่องแบบส้ินหวังของคนชายขอบ อาจเปนการจบที่นาสะเทือนใจ แตก็ทําให

เยาวชนไดตระหนักรู และเขาใจวาชีวิตของคนเรานั้นไมไดสุขสมหวังทุกอยาง จึงตองเตรียมพรอมที่จะ

ยอมรับความจริงอยางกลาหาญ  หรืออักนัยหนึ่งอาจวิเคราะหไดวาผูเขียนตองการนําเสนอโลกที่เปนจริง

มากกวาโลกในอุดมคติ 

การนําเสนอภาพคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชน นอกจากจะสะทอนใหเห็นชีวิตของผูคนที่มี

ความแตกตางกันท้ังทางภูมิศาสตร ฐานะและชนช้ันทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมแลว วรรณกรรมท่ี

ถายทอดเรื่องราวคนชายขอบยังเนนย้ําใหเห็นปญหา การแกปญหา รวมถึงวิพากษปญหาที่เกิดขึ้นกับคน

ชายขอบ ซ่ึงสังเกตไดวาปญหาและการแกปญหาของคนชายขอบมักเปนสูตรสําเร็จคือ ปญหาคนชายขอบ

คือ ความยากจน การขาดโอกาสทางการศึกษา การมีคุณภาพชีวิตต่ํา การถูกคนในสังคมรังเกียจ             

ซ่ึงแนวทางการแกปญหาและหนทางกาวพนความเปนคนชายขอบที่ผูเขียนเสนอ คือ การศึกษา และการ

ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลหรือคนในสังคม  สวนปญหาดานจิตใจของคนชายขอบที่นอยเนื้อต่ําใจ 

รูสึกแปลกแยกจากการถูกรังเกียจ การดูถูก หรือการไมไดรับการยอมรับจากคนในสังคม แกไขโดยการ

เรียนรูชีวิตของคนชายขอบเอง และการพิสูจนตนเองจนเปนท่ียอมรับ  

นอกจากวรรณกรรมเยาวชนจะแสดงใหเห็นปญหารวมถึงทางออกของปญหาชีวิตของคนชาย

ขอบแลว ยังกระตุนใหผูอานไดตระหนักถึงเรื่องมนุษยธรรมและความเมตตาตอเพื่อนมนุษย เน่ืองจากการ

ที่ผูเขียนใชน้ําเสียงในการถายทอดเร่ืองราวของคนชายขอบที่แสดงความเห็นอกเห็นใจ โดยการสรางตัว

ละครชายขอบที่ตองอดทนกับความลําบากแมอยูในวัยเด็ก ความดอยโอกาสในดานตางๆ รวมถึงการถูก

รังเกียจ แตถึงแมจะประสบชะตากรรมท่ีเลวราย คนชายขอบเหลาน้ีก็ยังเปนคนดี มีจิตใจดี และอดทน      

ซ่ึงส่ิงน้ีเองทําใหผูอานรูสึกสงสาร เห็นใจและช่ืนชมในตัวละคร และเกิดความรูสึกเมตตาอยากชวยเหลือ

สงเคราะห ซ่ึงนับเปนการกระตุนมโนธรรมในการชวยเหลือเพื่อนมนุษยใหเกิดในตัวผูอาน 
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การท่ีผูเขียนเลือกหยิบยกเรื่องราวของคนชายขอบขึ้นมาเขียน แสดงใหเห็นบทบาทของนักเขียน

ที่มีตอสังคม เรื่องราวชีวิตของคนชายขอบในสังคมเปนเรื่องที่คนในสังคมตางรับรูและมองเห็น แตไมได

สนใจ คนชายขอบเหลานั้นก็ยังคงทุกขยากและยังไมไดรับการเหลียวแล แตผูเขียนทําหนาท่ีเปน

กระบอกเสียงแทนคนชายขอบเหลาน้ัน เนื่องจากผูเขียนอยูในฐานะผูมีอํานาจในการช้ีนําและบอกเลา

ความเปนไปของสังคมผานทางวรรณกรรม ในขณะที่คนชายขอบเหลานั้นไมมีชองทางในการรองทุกข หรือ

อธิบายความคิดความรูสึกของตนใหคนทั่วไปรับรูได

ผูเขียนใชวรรณกรรมเปนชองทางในการนําเสนอเรื่องราวชีวิตของคนชายขอบ ซ่ึงวรรณกรรม

เยาวชนที่นํามาวิจัยครั้งน้ี มีวรรณกรรมเยาวชนที่ไดรับรางวัลหนังสือดีเดนแหงชาติ และรางวัลแวนแกว 

จํานวน 11 เรื่อง การท่ีหนังสือท่ีนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคนชายขอบไดรับรางวัล สามารถวิเคราะหได

สองทิศทาง ประการแรกหนังสือที่ไดรับรางวัลแสดงใหเห็นทิศทางของนักอานและทิศทางความสนใจของ

คนในสังคม กลาวคือ หนังสือที่ไดรับรางวัลยอมเปนเครื่องหมายที่แสดงวาสังคมในขณะน้ันใหความสนใจ

และใหความสําคัญกับเรื่องใด วรรณกรรมเยาวชนที่บอกกลาวเรื่องราวของคนชายขอบที่ไดรับรางวัลยอม

สะทอนใหเห็นวาคนในสังคมใหความสนใจ เห็นความสําคัญ และเห็นคุณคาของเรื่องราวที่นักเขียน

นําเสนอ  ประการท่ีสองวรรณกรรมเยาวชนที่ไดรับรางวัลสามารถช้ีนําความคิดของคนในสังคม กลาวคือ 

วรรณกรรมท่ีไดรับรางวัลยอมแสดงใหเห็นคุณคาในวรรณกรรมเรื่องน้ันอยูแลว ผูอานจึงสนใจท่ีจะอาน 

เนื่องจากไมตองเสียเวลาเลือกพิจารณาวรรณกรรมเรื่องอ่ืน เมื่อเห็นวามีคุณคาและเลือกอาน วรรณกรรม

เยาวชนจึงทําหนาท่ีในการเผยแพร ช้ีนําความคิด และช้ีนําสังคมใหเห็นความสําคัญ เห็นอกเห็นใจคนชาย

ขอบ รวมถึงตระหนักและเคารพในความแตกตางหลากหลายของคนในสังคม

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิเคราะหภาพคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชน ผูวิจัยพบวายังมีส่ิงท่ีนาสนใจควร

แกการศึกษาวิจัยตอไป ไดแก

1. ศึกษาคนชายขอบในเชิงเปรียบเทียบ เชน อาจศึกษาการนําเสนอภาพคนชายขอบจากส่ือ

โทรทัศน หนังสือพิมพ กับภาพคนชายขอบจากงานวรรณกรรม หรือศึกษาภาพคนชายขอบจากวรรณกรรม

ที่เขียนโดยนักเขียนท่ีเปนคนชายขอบกับนักเขียนท่ีไมไดเปนคนชายขอบ วามีความเหมือนหรือตางกัน

อยางไร

2. ศึกษาภาพคนชายขอบในวรรณกรรมไทยกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ เชน ชาวเขา ชาวไทย

มุสลิม โดยศึกษาวิเคราะหความเปล่ียนแปลงภาพของคนชายขอบในแตละยุคสมัย
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3. ศึกษาพัฒนาการของการนําเสนอภาพคนชายขอบที่ปรากฏในวรรณกรรมไทยทั้งหมด
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