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บทคัดยอ 

 วิทยานิพนธเร่ือง บูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต   
ซ่ึงมีวัตถุประสงค คือ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดเชิงมนุษยนิยม ๒) เพ่ือศึกษาวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัล
ซีไรต เร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง ๓) เพื่อศึกษาการบูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมใน
วรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต เร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง  ๔) เพื่อนําเสนอแนวทางและ
การสรางองคความรูใหมเกี่ยวกับ “รูปแบบการบูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทย
เร่ืองสั้นรางวัลซีไรต” วิทยานิพนธนี้เปนวิทยานิพนธเชิงคุณภาพแบบวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) โดยศึกษาจากเอกสารปฐมภูมิ คือวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต เร่ืองขุนทอง เจาจะ
กลับเมื่อฟาสาง เอกสารขั้นทุติยภูมิ ไดแก งานวิจัย หนังสือ บทความ และขอมูลทางอินเตอรเน็ต 
บูรณาการระหวางคุณภาพแบบวิจัยเอกสาร และคุณภาพแบบสัมภาษณ โดยศึกษาประเด็นทีเ่ก่ียวกับ
แนวคิดเชิงมนุษยนิยม ๕ ดาน คือ อิสรเสรีภาพ, คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, ความรัก, ความรู
คูคุณธรรม, และความสุข 
 ผลการวิจัยพบวา 
 ๑. แนวความคิดเชิงมนุษยนิยม ใหความสําคัญตอความเปนมนุษย ทั้งในดานรางกายและ
จิตใจ ใหความเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ใหความเสมอภาคเทาเทียมกัน มนุษยนั้นยอมมี
อิสรเสรีภาพในตนเองอยางสมบูรณ การมีอิสระทางความคิดจะกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางคนในสังคมอยางกวางขวาง ทุกคนตองเคารพกันและกันไมดูหม่ินลบหลูทําใหเสื่อมเสียคุณคา
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ใหความสําคัญกับความรักระหวางครอบครัว ระหวางเพื่อนมนุษยที่อยู
รวมสังคมเดียวกัน 
 ๒. ผลจากการศึกษาวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต เร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง 
ทั้ง ๑๓ เร่ือง ของอัศศิริ  ธรรมโชติ เปนการประพันธบทวรรณกรรมสรางสรรคที่มีแนวคิดเชิงมนุษยนิยม 
คือใหความสําคัญในเร่ืองของรางกายและจิตใจของมนุษยมากกวาวัตถุ ดวยการสะทอนปญหาสังคม
ดานความคิดและการเปนอยูของสังคมที่หลากหลายภาษา เชื้อชาติ ศาสนา โดยใหความสําคัญกับ
ความเปนมนุษย ใหอิสรเสรีภาพทางความคิด ใหคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยโดยไมนึกถึงความ
แตกตาง 
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 ๓. ผลจากการบูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต เร่ือง
ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง ทําใหมีคุณคาทางดานวรรณศิลป มีคุณคาทางดานภูมิปญญาไทย     
ใหความเจริญงอกงามแหงจิตใจของชนในชาติน้ัน ๆ และใหความสําคัญกับความเปนมนุษยในดาน
คุณคาของแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่มีตอสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี โดยเฉพาะอยางยิ่งมีคุณคาตองานวรรณกรรมในระดับอาเซียน 
 ๔. แนวทางและการสรางองคความรูใหมเก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยม
ในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต” คือรูปแบบ “PUNE” สามารถนําไปพัฒนาคุณคาดานจิตใจ 
พัฒนาดานคุณธรรม พัฒนาดานความรู และพัฒนางานวรรณกรรมที่ใหความสําคัญกับมนุษยชาติ โดยมา
จากคําวา 
 “P” (PEACE) คือ สันติภาพ 
 “U” (ULTRAMODERN) คือ ความล้ําสมัย 
 “N” (NEUTRAL) คือ ความเปนกลาง 
 “E” (EQUALITY) คือ ความเสมอภาค 
 อนึ่ง รูปแบบใหมของแนวคิดเชิงมนุษยนิยมนี้สามารถนํามาประยุกตใชกับการเปนนัก
ประพันธบทวรรณกรรมเร่ืองสั้น นํามาใชกับการทํางาน การดําเนินชีวิต 
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ABSTRACT 

 The objectives of the thesis entitled “Integration of the concept of humanism 
in S.E.A. write award short stories” were as follows: 1. To study the concept of 
humanism, 2. To study the Thai poem entitled “Khun Thong Jao Ja Klab muae Fa 
Sang” (Khun Thong will return at Dawn), 3. To study the integration of humanism in 
the S.E.A. write award short story, and 4. To propose a model and new body of 
knowledge on integration of the concept of humanism in S.E.A. write award short 
stories. The study was a documentary research collecting data from a S.E.A. write 
award short story named ‘Khun Thong Jao Ja Klab muae Fa Sang’, research works, 
books, articles, information in internet and in-dept interview on the concept of 
humanism in 5 aspects; freedom, human value and dignity, love, knowledge and 
characters, and happiness. 
 The result of this research were found as follows :- 
 1. The concept of humanism emphasized human-hood in both physical and 
mental conditions and equality. Human beings had their own free will. The free would 
can change the interpersonal ideas in a wide range in society. Everyone should 
respect human value and dignity of each other, place significance on family love and 
love among mankind. 
 2. The 13 volumes of the studied written work placed a significance on 
human body and mind more other materials. The works reflected social problems 
originated from ideas and ways of living of the people in different languages, races, 
and religions. The works focused on human-hood, thinking freedom, human value 
and dignity without any discrimination. 
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 3. From integration, the works showed the value of literary arts, Thai wisdom, 
mind development, and the concept of humanism towards society, politics, economic, 
education, religion, arts, culture, and poems in ASEAN community. 
 4. The model and body of knowledge obtained from the study can be 
concluded in “PUNE”. It can be put into practice to develop mental value, moral 
value, knowledge value, and poem value that raises and praises the significance of 
mankind. PUNE was derived from Peace, Ultramodern, Neutral and Equality.  
 The model on the concept of humanism could be applied in short story 
writing, working, and living a life. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธฉบับน้ี สําเร็จไดดวยดี เพราะอาศัยความเมตตานุเคราะหจากอาจารยที่ปรึกษา
และคณาจารยหลายทานที่กรุณาใหคําแนะนําใหคําปรึกษาดวยดีตลอดมา 
 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่เปดโอกาสใหผูวิจัยไดเขาศึกษา          
ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต กราบขอบพระคุณพระเมธาวินัยรส (ดร.) ซ่ึงรับเปนประธานกรรมการ       
ใหคําปรึกษาเอาใจใส พรอมใหกําลังใจในการเขียนวิทยานิพนธมาโดยตลอด ขออนุโมทนา (ขอบคุณ) 
รองศาสตราจารย ดร.ประเวศ  อินทองปาน ที่รับภาระเปนที่ปรึกษา และ ดร.บุญรวม  คําเมืองแสน  
ซ่ึงเปนกรรมการ ทั้งสามทานที่ไดกรุณาชี้แนะใหแนวทางรูปแบบในการจัดทําและเอาใจใสตรวจทาน 
แกไข ปรับปรุง อยางละเอียด สงเสริมและแนะนําใหคําปรึกษาดวยดีเสมอมา ทั้งยังเพ่ิมเติมในสวนที่
บกพรอง ที่ผูวิจัยไมสามารถเขาถึง ทําใหเน้ือหาสํานวนนาอานและชัดเจนยิ่งขึน้ ทําใหวิทยานิพนธฉบับน้ี
สําเร็จดวยดี ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกทาน ที่มีความเมตตานุเคราะหตรวจสอบ
ความถูกตองชัดเจนของเน้ือหา และอาจารยบัณฑิตวิทยาลัยทุก ๆ ทาน ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรูใหกับผูวิจัย และเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของ ที่ทําใหวิทยานิพนธฉบับน้ีมี
คุณคาเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาของนักศึกษาและผูสนใจใฝรูตอไป ผูวิจัยจึงขอขอบคุณและ
อนุโมทนาไว ณ โอกาสนี้  
 ขอกราบขอบพระคุณพระมหากมล  ถาวโร (ดร.) เจาอาวาสวัดเทพนารี เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร ที่ไดใหความเมตตานุเคราะหดานสถานที่พํานักและอนุญาตใหเขาศึกษาที่มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ขอกราบขอบพระคุณพระครูอินทบูรพาภิรม เจาอาวาสวัดอินทบูรพาและ         
ขออนุโมทนา รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน และคุณศักดิ์ดา  กสิวิทย ที่ไดถวายทุนการศึกษา 
ขอขอบคุณและอนุโมทนาเพ่ือน ๆ ที่ไดรวมเรียนทุกทานทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถ ซ่ึงเปน
กัลยาณมิตรที่ดีตลอดมา 
 อีกสวนหน่ึงที่ผูวิจัยจะลืมไมไดเลย คือ บิดาและมารดาผูที่ใหกําเนิดผูวิจัย คุณความดีและ
ประโยชนอันจะพึงมีจากวิทยานิพนธน้ี ผูวิจัยขอใหเปนเคร่ืองสักการะนอมบูชา แดพระรัตนตรัยและ
อุทิศสวนกุศลน้ี เพื่อบูชาพระคุณบิดา มารดา ครูอุปชฌาย อาจารย และผูที่มีพระคุณทั้งหลายและ
กัลยาณมิตรทุก ๆ ทานจงเปนผูมีสวนแหงบุญดวยเทอญ 

 
พระมหาอํานาจ  พลปฺโ  (สวัสด)ี 
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สารบัญคํายอ 
 

 การเขียนวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับหลวง 
พ.ศ. ๒๕๒๕ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีคํายอ และคําเต็มของคัมภีรเรียง
ตามลําดับ ดังน้ี 

   คํายอ คําเต็ม 
 พระสุตตันตปฎก 
  ท.ีปา.  สุตฺตนฺตปฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค 
  สํ.ส.  สุตฺตนฺตปฏก สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค 
  องฺ.ติก.  สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต 
  ขุ.ธ.  สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท 
  ขุ.จู.  สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทส 
  ขุ.อุ.   สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย อุทาน 
  ขุ.สุ.  สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต 
  ขุ.ชา.  สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย ชาตก 
 พระอภิธรรมปฎก 
  อภิ.วิ.  อภิธมฺมปฏก วิภงฺค 

 สําหรับตัวเลขที่อยูหลังชื่อยอของคัมภีรใช ดังนี้ 
 แบบ ๓ ตอน คือ เลม/ขอ/หนา ใชอางอิงพระไตรปฎก เชน ขุ.ธ. ๒๕/๓๕๕/๓๖๗. หมายถึง 
สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท เลมที่ ๒๕ ขอที่ ๓๕๕ หนาที่ ๓๖๗. เปนตน 

 อธิบายคํายอภาษาอังกฤษ 
 คํายอ  คําเต็ม  ความหมาย 
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สารบัญ 
 

   หนา 
บทคัดยอภาษาไทย    ก 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ    ค 
กิตติกรรมประกาศ    จ 
สารบัญคํายอ    ฉ 
สารบัญ    ช 
สารบัญแผนภูมิ    ญ 
 

บทที่ ๑ บทนํา    ๑ 
 ๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา   ๑ 
 ๑.๒ ปญหาวิจัย   ๖ 
 ๑.๓ วัตถุประสงคของการวิจัย   ๖ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย   ๗ 
 ๑.๕ วิธีดําเนินการวิจัย   ๗ 
 ๑.๖ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ   ๗ 
 ๑.๗ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  ๑๗ 
 ๑.๘ คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย  ๑๗ 
 ๑.๙ สรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย  ๑๘ 
 

บทที่ ๒ แนวคิดเชิงมนุษยนิยม  ๒๐ 
 ๒.๑ ความหมายของแนวคิดเชงิมนุษยนิยม  ๒๑ 
 ๒.๒ ความเปนมาของมนุษยนิยม  ๒๕ 
 ๒.๓ ลักษณะและขอบเขตของมนุษยนิยม  ๓๑ 
 ๒.๔ มนุษยนิยมในทัศนะของนักปรัชญาตะวันตก  ๓๕ 
  ๒.๔.๑ แนวคิดเชิงมนุษยนิยมในปรัชญากรีกโบราณ  ๓๕ 
  ๒.๔.๒ แนวคิดเชิงมนุษยนิยมในยุคฟนฟูศิลปวิทยาการ  ๓๘ 
  ๒.๔.๓ แนวคิดเชิงมนุษยนิยมในยุคแสงสวางทางปญญาจนถึงปจจุบัน ๔๐ 
 ๒.๕ แนวคิดเชิงมนุษยนิยมในปรัชญาตะวันออก  ๔๖ 
  ๒.๕.๑ มนุษยนิยมในปรัชญาจีน  ๔๗ 
  ๒.๕.๒ มนุษยนิยมในปรัชญาอินเดีย  ๕๑ 
  ๒.๕.๓ มนุษยนิยมในทัศนะทางศาสนา  ๕๔ 
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  ๒.๕.๔ มนุษยนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท  ๕๔ 
 ๒.๖ สรุปแนวคิดเชิงมนุษยนิยม  ๖๔ 
 

บทที่ ๓ ศึกษาวรรณกรรมไทยเร่ืองส้ันรางวัลซีไรต 
 เร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง”  ๗๖ 
 ๓.๑ ความเปนมาและความสําคัญของวรรณกรรมไทยเรื่องสั้นรางวัลซีไรต ๗๖ 

๓.๑.๑ ความหมายของวรรณกรรมไทยเรื่องสั้นรางวัลซีไรต ๗๗ 
๓.๑.๒ รูปแบบและลักษณะการเขียนวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้น ๗๘ 

 ๓.๒ ศึกษาวรรณกรรมไทยเรื่องสั้นรางวัลซีไรต   
  เรื่องขุนทองเจาจะกลับเมื่อฟาสาง  ๘๒ 
  - เธอยังมชีีวิตอยู อยางนอยก็ในใจฉัน  ๘๔ 
  - ในกระแสธารแหงกาลเวลา  ๘๖ 
  - ถึงคราทีจะหนีไกล ไปจากลําคลองสายน้ัน  ๘๘ 
  - เมื่อลมฝนผานมา  ๙๒ 
  - ดอกไม...ท่ีเธอถือมา  ๙๔ 
  - เมื่อเย็นย่ํา...ของวันอันราย  ๙๖ 
  - เสียแลวเสียไป  ๙๘ 
  - เชาวันตนฤดูฝน   ๑๐๐ 
  - แลวหญาแพรกก็แหลกลาญ  ๑๐๓ 
  - บนทองนํ้าเมื่อยามค่ํา  ๑๐๗ 
  - รถไฟครั้งท่ีหา ๑๐๙ 
  - บนเสนทางของหมาบา  ๑๑๓ 
  - ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง  ๑๑๕ 
 ๓.๓ แนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทย 
 เรื่องขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง  ๑๑๙ 
  ๓.๓.๑ แนวคิดดานอิสรเสรีภาพ  ๑๑๙ 
  ๓.๓.๒ แนวคิดดานคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  ๑๒๒ 
  ๓.๓.๓ แนวคิดดานความรัก  ๑๒๓ 
  ๓.๓.๔ แนวคิดดานความรูคูคุณธรรม  ๑๒๔ 
  ๓.๓.๕ แนวคิดดานความสุข  ๑๒๔ 
 ๓.๔ สรุปแนวคิดเชิงมนุษยนิยมเรื่อง “ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง” ๑๒๕ 
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บทที่ ๔ การบูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยม 
 ในวรรณกรรมไทยเร่ืองส้ันรางวัลซีไรต ๑๒๘ 
 ๔.๑ การบูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทย 
  เรื่องสั้นรางวัลซีไรต เรื่องขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง ๑๒๘ 
 ๔.๒ คุณคาแนวคิดเชิงมนุษยนิยมท่ีมีตอสังคม  ๑๖๒ 
 ๔.๓ คุณคาแนวคิดเชิงมนุษยนิยมท่ีมีตอการเมืองการปกครอง  ๑๖๕ 
 ๔.๔ คุณคาแนวคิดเชิงมนุษยนิยมท่ีมีตอเศรษฐกิจ  ๑๖๗ 
 ๔.๕ คุณคาแนวคิดเชิงมนุษยนิยมท่ีมีตอการศึกษา  ๑๖๘ 
 ๔.๖ คุณคาแนวคิดเชิงมนุษยนิยมท่ีมีตอศาสนา  ๑๖๙ 
 ๔.๗ คุณคาแนวคิดเชิงมนุษยนิยมท่ีมีตอศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี ๑๗๐ 
 ๔.๘ คุณคาแนวคิดเชิงมนุษยนิยมท่ีมีตอดานวรรณกรรม  ๑๗๑ 
 ๔.๙ สรุปการบูรณาการแนวเชิงมนุษยนิยม 
  ในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต  ๑๗๒ 
 

บทที่ ๕ บทสรุปและขอเสนอแนะ  ๑๗๓ 

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย  ๑๗๓ 
 ๕.๒ องคความรูใหมท่ีไดจากการวิจัย  ๑๗๘ 
 ๕.๓ ขอเสนอแนะ  ๑๘๓ 
 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ๑๘๔ 
 ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย ๑๘๕ 
 

บรรณานุกรม  ๑๘๗ 
 

ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก ประวัติคุณอัศศิริ  ธรรมโชต ิ  ๑๙๕ 
 ภาคผนวก ข รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  ๒๐๐ 
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย ๒๐๒ 
 ภาคผนวก ง รายนามผูทรงคุณวุฒิใหสัมภาษณ  ๒๐๖ 
 ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาเขาสัมภาษณ ๒๐๙ 
 ภาคผนวก ฉ แบบสัมภาษณ  ๒๑๗ 
 ภาคผนวก ช ภาพถายบุคคลผูใหสัมภาษณ  ๒๒๙ 
 ภาคผนวก ซ รายชื่อนําเสนอบทความ ณ วิทยาลัยองคตื้อ  ๒๓๗ 
 ภาคผนวก ฌ ภาพนําเสนอบทความ ณ วิทยาลัยองคตื้อ 
    ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ๒๔๐ 
 ภาคผนวก ญ ประกาศอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ  ๒๔๒ 
 

ประวัติผูวิจัย   ๒๔๔ 
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สารบัญแผนภูมิ 

 

   หนา 
แผนภูมิท่ี ๑.๑ แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย  ๑๙ 
แผนภูมิท่ี ๕.๑ แสดง “PUNE” MODEL  ๑๘๒ 
 



 

 
 

บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 แนวคิดมนุษยนิยมเปนแนวคิดที่ใหคุณคาของความเปนมนุษย เปนแนวคิดที่มองวามนุษย
สําคัญกวากลุมวัตถุนิยมที่ใหคาของวัตถุมากกวาบุคคล เพราะมนุษยเปนสัตวที่รูจักคิดและมีเหตุผล 
มนุษยในทุกยุคทุกสมัยมีความตองการความอยูรอดปลอดภัย ตองการความรัก ความอบอุน ความสุข 
และความกินดีอยูดี โดยเฉพาะเร่ืองศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ไมวาจะเปนความคิด หรือการ
แสดงออกตาง ๆ ของมนุษยน้ัน ตองการความยอมรับและใหอิสรเสรีภาพในความคิด ตอการกระทําของ
ตนเอง แนวคิดมนุษยนิยมจึงใหคาของความเปนมนุษยใหอิสรภาพ ใหสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค 
ภราดรภาพ ของคนในสังคมอยางเทาเทียมกัน และเม่ือถูกสังคมปดกั้นความคิด บีบคั้นบังคับหรือไมไดรับ
ความเปนธรรม มีการกดขี่ขมเหงไมมีอิสรเสรีภาพทางความคิดการกระทําไมเปนตัวของตัวเอง ไดรับ
ความเดือดรอนทั้งทางกายและทางใจ มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตทั้งทางสังคม การศึกษาและ
ครอบครัว เม่ือมนุษยถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพและขอบเขตใหอยูภายใตอํานาจของรัฐ ทําใหมนุษยบาง
กลุมที่เปนนักคิด นักเขียนและนักศึกษาทั่ว ๆ ไป ที่มีเจตจํานงเสรี มีความคิดที่ตองการความ
เจริญกาวหนาความเปนอิสรเสรีภาพ ความเสมอภาคเทาเทียมกันและไมตองอยูภายใตอํานาจมืดของ
กลุมที่มีอิทธิพลทางสังคมการเมือง นักคิดนักเขียนวรรณกรรมแนวหนาหลายกลุมจึงออกมาเรียกรอง
สิทธิเสรีภาพ โดยแสดงเจตจํานงภายใตการจินตนาการเปนเร่ืองราวของคนในสังคม ที่มีเนื้อหาเปนบทละคร 
มีตัวละครที่ขับเคลื่อน และฉากเคาโครงเร่ืองเพ่ือแสดงเจตนารมณของตนเองออกมาโดยผานผลงาน
วรรณกรรมตาง ๆ ไมวาจะเปนนวนิยาย บทกวี หรือเร่ืองสั้น ที่สะทอนปญหาสังคม สะทอนปญหา
ชีวิตของมนุษยที่ไมไดรับการดูแลเยียวยาจากคณะรัฐบาล 
 จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันนั้น เกิดจากความขัดแยงของผูนําทางการเมือง 
ทางสังคม รวมทั้งประชาชนในทุกระดับ ซ่ึงเกิดจากความคิดที่แตกตางกัน รวมทั้งศาสนาและ
วัฒนธรรม ทําใหมนุษยที่อาศัยอยูดวยกันเกิดการแขงขัน แบงแยก ตองการอํานาจและผลประโยชน
ของตนและพวกพอง จนลืมคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของรัฐ ลืมคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
และอิสรเสรีภาพของมนุษย จึงทําใหปญหาสังคมไดรับความเดือดรอน มีผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจ 
ครอบครัว การศึกษาและการดําเนินชีวิตของมนุษยทุกระดับ เม่ือสังคมไมไดรับความยุติธรรม จึงมีการ
ออกมาเรียกรองทวงสทิธ์ิผานผลงานวรรณกรรมตาง ๆ ซึ่งปญหาเหลาน้ีเกิดจากความตองการของมนุษย
ที่เห็นแกตัวและไมรูจักความพอด ีจนทําใหสังคมเกิดความขัดแยงรุนแรงเหมือนอดีตที่ผานมา 
 ภายหลังเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตรัสวา 
“วันน้ี เปนวันมหาวิปโยค ที่นาเศราสลดอยางยิ่งในประวัติศาสตรชาติไทยตลอดระยะเวลา ๖-๗ วัน              
ที่ผานมาไดมีการเรียกรองและการเจรจากันจนกระทั่งนักศึกษาและรัฐบาลทําขอตกลงกันได แตแลวมี



 ๒

การขวางระเบิดขวดและยิงแกสนํ้าตาขึ้น ทําใหเกิดการปะทะกันและมีคนไดรับบาดเจ็บหลายคน 
ความรุนแรงไดทวีขึ้นทั้งพระนคร ถึงขั้นจลาจล และยังไมสิ้นสุดมีคนไทยดวยกันตองเสียชีวิตนับรอย 
 ขอใหทุกฝายทุกคนจงระงับเหตุแหงความรุนแรงดวยการตั้งสติยับยั้งเพ่ือใหชาติบานเมืองคืน
สูสภาพปกติเร็วที่สุด 
 อนึ่ง เพ่ือขจัดเหตุรายน้ัน จอมพลถนอม  กิตติขจร ไดขอลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
เมื่อค่ําวันน้ี ขาพเจาจึงแตงตั้งให นายสัญญา  ธรรมศักดิ์ เปนนายกรัฐมนตรี 
 ขอใหทุกคน ทุกฝายรวมกันสนับสนุน เพ่ือใหคณะรัฐบาลใหมสามารถบริหารแผนดินไดโดยมี
ประสิทธิภาพเต็มเปยม และแกไขสถานการณใหคืนสูสภาพเรียบรอยไดโดยเร็ว ยังความสงบสุข ความ
เจริญรุงเรือง ใหบังเกิดแกประเทศและประชาชนชาวไทยโดยทั่วกัน” ๑ ณ หอสมุดสวนจิตรลดา และ ๖ 
ตุลาคม ๒๕๑๙ เม่ือสิ้นสุดลงไมนาน นักคิด นักเขียน นักกวี ที่หนีเขาปา เปนระยะเวลานานก็ได
ออกมาภายใตสถานการณทางสังคมและการเมืองที่ดีขึ้น รัฐบาลชุดใหมใหเกียรติกับนักคิดนักเขียน
มากยิ่งขึ้น ประเทศไทยอยูในชวงเปลี่ยนผานประชาธิปไตยอีกคร้ังหน่ึง ความสูญเสียที่เกิดขึ้นไมวาจะ
เปนทรัพยสิน ชีวิตและอุดมการณไดรับการบรรเทา เยียวยาเทาที่จะทําได นักเขียนในยุคน้ีคิดวา      
ทําอยางไรถงึจะทําใหประชาชนไดเขาใจระบบรัฐ การเมืองการปกครองมากยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกัน
ก็เขาใจความตองการที่แทจริงของตนเองดวย ไมถูกปดหูปดตาจากรัฐหรือสื่อของรัฐบาลอีกตอไป  
 ความคิดดังกลาวนําไปสูการสรางสรรควรรณกรรมดานตาง ๆ มากมายไมวาจะเปนเร่ืองสั้น    
นวนิยายและบทกวีที่มีเน้ือหาแนวเสียดสีสังคม เสียดสีรัฐบาล ทําใหมนุษยตระหนักถึงคุณคา         
ในความเปนมนุษยเอง คณะกรรมการคัดสรร “วัน ๑๔ ตุลา ประชาธิปไตย” หรือคณะกรรมการคัดสรร 
“ตุลาวรรณกรรม” ครบรอบ ๓๐ ป ๑๔ ตุลาไดกลาวไวใน “คําแถลง” และกําหนดหลักเกณฑในการ
คัดเลือกหนังสือ เพ่ือการจัดพิมพไว ๓ ขอ คือ 
 ๑. เปนวรรณกรรมเร่ืองแตง (Fiction) โดยผูมีสวนรวมในการเคลื่อนไหวเร่ืองสิทธิเสรีภาพ 
ประชาธิปไตย ความเปนธรรมในชวงกอน, ระหวาง, และหลังเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ถึง         
๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ 
 ๒. เปนวรรณกรรมที่มีคุณคาทางวรรณศิลป และมีเน้ือหาสาระสะทอนภาพความเปนจริงใน
สังคมที่เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของขบวนการตุลา 
 ๓. เจาของบทประพันธหรือทายาทยินยอมที่จะให “มูลนิธิสถาบันวิชาการ ๑๔ ตุลา”         
เปนผูจัดพิมพในคร้ังนี้๒ 
 จากหลักเกณฑขางตน ทําใหการคัดสรรมุงเนนคนที่สรางงานเขียนประเภทเร่ืองแตงในชวง 
๑๔ ตุลา และใกลเคียงมากกวาคนรุนกอนหนาน้ัน หรือคนรุนหลังจากน้ัน เหตุการณ ๑๔ ตุลา อาจจะเปน
จุดรวมสําคัญอยูที่การเรียกรองประชาธิปไตยแบบรัฐสภา แตเหตุการณ ๑๔ ตุลา เปนอะไรที่ยิ่งใหญ
เกินกวาจะอธิบายไดดวยคํา ๆ  เดียว วล ีๆ  เดียว หรือหนังสือเลมเดียวมันเปนทั้งการเรียกรองสิทธิเสรีภาพ 

                                                        

 ๑ประเทือง  แกวสุข, ใคร นําไทย ไป, (กรุงเทพมหานคร : กกกก กอกิจการพิมพ, ๒๕๔๔), 
หนา ๓๗๗. 
 ๒ชัชรินทร  ไชยวัฒน, พญาโหงบนโลงแกว และงานคัดสรร, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสถาบัน
วิชาการ ๑๔ ตุลา, ๒๕๔๖), หนา ๗-๘.  



 ๓

เสมอภาค ภราดรภาพ มนุษยธรรม การแสวงหา การนับถือตัวเองการแสวงหาชีวิตที่มีคุณคา           
มีความหมาย สังคมที่ดีกวาเดิมของเยาวชนคนหนุมสาว และประชาชนที่มีหัวใจเปนหนุมสาว จาก
เหตุการณดังกลาวจึงเปนผลที่ปรากฏขึ้นและเปนผลงานทางดาน งานวรรณกรรมและมีพัฒนาการเร่ือยมา
 เร่ืองสั้น เปนรูปแบบหน่ึงของวรรณกรรมรวมสมัยที่เกิดขึ้นในวงวรรณกรรมไทย และพัฒนาการ
มาไมต่ํากวาหนึ่งรอยป ในฐานะที่เปนวรรณกรรมประเภท “เร่ืองเลา” (Narrative) แนนอนที่สุดวาหนาที่
ประการหนึ่งของเร่ืองสั้น คือ “การเลาเร่ือง” แตการเลาเร่ืองในเร่ืองสั้นนั้นยอมแตกตางจากการเลาเร่ือง
ในรายงานขาวประจําวัน หรือบทความและสารคดี หรือแมแตนักปรัชญาและนักวิชาการ เพราะเร่ืองสั้น
เปนวรรณกรรมแหงจินตนาการมีฐานะเปน “เร่ืองแตง” หรือเร่ือง “สมมติ” (Fiction) ที่เปนการ
นําเสนอความจริงชุดหน่ึงโดยผานประสบการณ มุมมองและจินตนาการของผูแตง หากเปรียบเทียบ
บทบาทและการทํางานของกลุมคนทั้งสามกลุมก็จะเปนดังที่ Hamilton และ Matthews กลาววา    
นักสังคมศาสตรมีหนาที่คนหา “ความจริง” (Truth) ที่ซอนอยูในขอเท็จจริง (Fact) หรือ “ปรากฏการณ
ทางสังคม” โดยอาศัยกระบวนการรวบรวมหาความรูในรูปแบบตาง ๆ  ไมวาจะเปนการสังเกต การสอบถาม 
การสัมภาษณ ฯลฯ สวนนักปรัชญามีหนาที่ทําความเขาใจและตีความ ความจริงที่ถูกคนพบน้ันใหเปน
ความจริงเชิงนามธรรม สวนนักเขียนที่เขียนงานประเภทบันเทิงคดีน้ัน กระทําในสิ่งที่ยอนรอยหรือ
สวนทางกัน คือ เมื่อยอมรับความจริงที่คนพบโดยนักสังคมศาสตร ซึ่งถูกทําใหเปนความจริงเชิง
นามธรรมโดยนักปรัชญาแลว เขาก็จะนําสิ่งตาง ๆ ทั้งหมดซ่ึงอาจเรียกรวมไดวา “ความจริงทางสังคม” 
(Public Truth) ไปผสมผสานกับ “ความจริงสวนตัว” (Private Truth) อันอาจเปนเร่ืองราวและ
ประสบการณของตนเองและคนใกลชิด รวมถึงความคิดและจินตนาการ กอนจะถายทอดออกมาใหเห็น
เปนรูปธรรมที่หอหุมไวดวย “ขอเท็จจริงเชิงประดิษฐ” (Invented Fact) ดังที่ปรากฏในเร่ืองสั้นหรือ      
นวนิยาย๓ แมวาความจริงที่ปรากฏในนวนิยายและเร่ืองสั้นจะเปนความจริงเชิงประดิษฐดังที่กลาว
มาแลวก็ตาม แตหากเรายอมรับในความเห็นของ Hough ที่วาวรรณคดีเปนเร่ืองสมมุติที่มีความหมาย แม
จะเปนการสรางสรรคอยางมีจินตนาการ แตก็มีความสัมพันธอยางมีความหมายกับโลก

๔
 เราก็ควรจะยอมรับ

วาทั้งเร่ืองสั้นและนวนิยายหาใชงานเขียนที่เหลวไหลหรือเปนเร่ืองเพอฝนไปทั้งหมด แตอาจมองเร่ืองสั้น  
ในฐานะที่เปนหลักฐานบันทึกความทรงจําของสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่นักเขียนเปนผูทําหนาที่จดบันทึก
แทนสมาชิกสังคมคนอ่ืน ๆ ในรูปแบบและวิธีการของนักเขียน เชน การใชภาษาพรรณนาอยางประณีต 
 วรรณกรรมไทยประเภทเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต เปนวรรณกรรมทีส่ะทอนถึงแนวคิดเชิงมนุษยนิยม
และตระหนักถึงศักยภาพของบุคคลในดานตาง ๆ  มากมาย ในขณะเดียวกันภาษาที่ใชในวรรณกรรมน้ันได
สะทอนใหเห็นถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคมแตละยุคสมัยที่แตกตางกันออกไปดวย ฉะน้ัน การพัฒนาคน
จึงมุงไปที่การพัฒนาเปนรายบุคคล เน่ืองจากตองพัฒนาโดยคํานึงถึงความแตกตางกันของบุคคลและ
ยอมรับความรูความสามารถของแตละบุคคลดวย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู เพ่ือสะทอน
ภาพความเปนปจเจกของชีวิตในทองถิ่นและความเปนไทย สวนความเปนอยูของมนุษยในดานสังคมก็มุง

                                                        

 ๓ผศ. ธัญญา สังขพันธานนท, “ความขัดแยงและความรุนแรงรวมสมัยในงาน กนกพงศ  สงสมพันธุ”, 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔. 
<http://61.47.2.69/~midnight/midnight2544/0009999649.html> (6 October 2011) 
 

๔
เร่ืองเดียวกัน. 



 ๔

ใหเกิดความดี ความประเสริฐขึ้นในตัวมนุษย ทําใหมนุษยสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมี
ความสุข โดยคํานึงถึงความแตกตางในการใชชีวิตเปนประการสําคัญ อุดมการณสูงสุดหรือความดี
สูงสุดของมนุษยอยูที่การบําเพ็ญตนใหเกิดประโยชนแกเพ่ือนมนุษย๕ ซ่ึง Leuke ไดกลาวถึงกฎแหง
สาเหตุและผลในชีวิตมนุษยวา “มารกซมีแนวความคิดวาทั้งพระพุทธศาสนาและปรัชญาตางยอมรับใน
เจตจํานงของมนุษย แตในบางสถานการณการแสดงเจตจํานงอาจมีขอจํากัด พระพุทธศาสนาอธิบายวา
มีปจจัยมาจากอดีตกรรม สวนลัทธิมารกซอธิบายวามาจากอิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางสังคมในขณะน้ัน 
แตที่พระพุทธศาสนาและลัทธิมารกซยอมรับเหมือนกันคือ มนุษยสามารถใชเจตจํานงพาตนใหหลุดพน
จากขอจํากัดตาง ๆ ได๖ บางคร้ังเปนผลกระทบตอชีวิตมนุษยโดยตรง นอกจากจะสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและความเปนมนุษยแลว กรรมของสังคมยังมีผลกระทบตอชีวิตของแตละคนอีกดวย 
เนื่องจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองจึงสงผลกระทบตอชีวิตมนุษย มนุษยจึงกลายเปน
กรรมของสังคม วรรณกรรมไทยประเภทเร่ืองสั้นมีสวนเก่ียวพันกับความเปนอิสรภาพของคนไทยมาก
และยังสะทอนภาพเหตุการณในสวนที่เปนความจริงของแตละทองถิ่นอีกดวย สรางความเปนเอกภาพ
ของงานวรรณกรรมประเภทเร่ืองสั้นใหมีบทบาทสําคัญตอสังคมและเยาวชนไทยในหลาย ๆ ดาน 
โดยเฉพาะความคิดที่เปนอิสระ คือนักคิดนักเขียนสามารถแสดงความคิดเห็นผสมผสานกับจินตนาการ
ของผูเขียนลงในงานวรรณกรรมได การประพันธจึงใหความสําคัญกับมนุษยและสังคมเปนหลัก 
 วรรณกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมากมายเพราะมนุษยจดจําประวัติศาสตร วันที่ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๑๖ และ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ไมได ทําใหพลาดซํ้าแลวซํ้าเลาในการใชความรุนแรงปราบปราม เขนฆา 
ประชาชน ที่เรียกรองประชาธิปไตยดวยสันติวิธีจากเหตุการณที่ผาน ๆ มาไดใชความรุนแรงในการ
สลายการชุมนุม รวมทั้งเศรษฐกิจที่ถูกเอารัดเอาเปรียบคนงาน สตรี เด็ก และผูดอยโอกาสมาโดย
ตลอด ถาหากสังคมไมชวยกันหาทางปฏิรูปทางการเมืองเศรษฐกิจและการศึกษาเพ่ือเปลี่ยนแปลง
โครงสรางสังคมแบบศักดินา อํานาจนิยม ซึ่งเปนที่มาของความขัดแยง การเอารัดเอาเปรียบ ความ
รุนแรงและความโงเขลาใหเปนสังคมสันติประชาธรรม สังคมแหงการเรียน การคิดอยางสรางสรรค 
และสงเสริมใหประชาชนเชื่อวาคนควรมีสิทธิเสมอภาค ควรนับถือสิทธิของกันและกันและเปดใหมี
ชองทาง วิธีการในการแกปญหาวิกฤติและความขัดแยงโดยสันติ

๗
 ก็จะเกิดการสิ้นคาแหงชีวิตและ

ความเปนมนุษย การสิ้นคาแหงความเปนมนุษยน้ีเกิดจากปรากฏการณหลายดาน เชน ความตายของ
จิตวิญญาณ จิตวิญญาณที่มองรางกายเปนสิ่งไรชีวิต ไรคาเปนเพียงเคร่ืองจักรของจิตใจมนุษย และ
ที่สุดแหงความเปนสินคาของมนุษย๘ 
 จึงมีนักคิดนักเขียนงานวรรณกรรมมากมายเขียนงานวรรณกรรมในเชิงสะทอนปญหาสังคม 
แนวคิดเชิงสรางสรรค เพ่ือปองกันปญหาความขัดแยงและเสนอทางออกใหกับสังคม แตในที่น้ีผูวิจัยขอศึกษา
เฉพาะแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรตเร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง” 

                                                        

 ๕F.G.S.Schiller, Studies in Humanism, (London : Oxford University, 1912), p. 12. 
 ๖Leuke. Gautama Buddha and Karl Marxo, (Colombo : The Vijaya, 1943), pp. 46-47. 
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เปนหนังสือที่ไดรับรางวัลซีไรตประเภทเร่ืองสั้น ป พ.ศ. ๒๕๒๔ ซ่ึงไดรับแรงกระตุนจากเหตุการณ                  
๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ คือชวงที่มีการประกาศเรียกรองใหผูที่หลบหนีเขาปากลับมารายงานตัว เนนใหคนสํานึก
ในเร่ืองของภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคม เน้ือหาสวนใหญมีแนวทางไปในทางวรรณกรรมเพ่ือชีวิต 
ความกดดันและความขัดแยงทางการเมือง ผูแตงสามารถตีปญหาสังคมไดอยางลึกซ้ึง สามารถสรางตัวละคร
อันมีมิติเหมือนคนจริง ๆ ที่มีเลือดเน้ือใหจับตองได มีความเศรามีความออนโยนสามารถสกัดกั้นอารมณ 
ลักษณะการเขียน ผูเขียนพยายามใหรายละเอียด ในการพรรณนาเพ่ือใหเกิดความรูสึกที่รุนแรงแตเขาก็มี
ทางแกดวยการสรางอารมณชดเชย ซึ่งเปนการเขียนที่มีคุณคายิ่ง๙ อัศศิริ  ธรรมโชติ ไดแสดงถึงความเปน
อิสรเสรีภาพทางความคิดและกลาแสดงทัศนคติซึ่งเปนตัวของตัวเอง มีอัตลักษณในการนําเสนอมากยิ่งขึ้น 
จากการที่ไดศึกษาวรรณกรรมเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต เร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง” สะทอนใหเห็น
ภาพเหตุการณที่ผานมาของสังคมไทย ในเร่ืองของความเปนอยูของคนในสังคม และวัฒนธรรมประเพณี 
การดิ้นรนตอสูเพื่อความอยูรอด วิถีการดําเนินชีวิตที่มีความสัมพันธและเกี่ยวของกับมนุษยทั้งสิ้น 
รวมทั้งเบื้องหนาเบื้องหลังที่ซอนความคม ความฉาบฉวยทางดานภาษา ที่ถูกปดกั้นสิทธิเสรีภาพ     
ถูกเอารัดเอาเปรียบกดขี่ขมเหงทางสังคม ไมไดรับความเปนธรรมอยางเทาเทียมกัน 
 ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิ จัยมีแรงบันดาลใจในการทําวิจัยเร่ือง “บูรณาการแนวคิด        
เชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต” ในเร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง” เพ่ือที่จะ
ตอบโจทยสังคมไทยปจจุบันถึงปญหาตาง ๆ ทางดานสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและการเมืองการ
ปกครองที่เกี่ยวโยงกับมนุษยอยูวา ในแตละชวงน้ันมีความคิดและการกระทําที่แตกตางกันไปตาม
อิทธิพลที่ไดรับมาจากโลกตะวันตกและการสื่อสารไรพรมแดน และอิทธิพลนั้นมีความสําคัญมากนอย
ประการใดในการเปลี่ยนโลกทัศนและชีวทัศนของคนไทย ซ่ึงเราปฏิเสธไมไดวาประเทศไทยไดรับ
ผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งปญหาทางดานจริยธรรมการเมือง       
การปกครองของผูนําที่มีปญหามาโดยตลอด ดังน้ัน ลีลาการเขียนงานวรรณกรรม ก็ตองปรับเปลี่ยน
ความคิดไปตามกระบวนการทางสังคม และสะทอนภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นในแตละยุคสมัยของสังคม
หรือทองถิ่นน้ันที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาดวย 
 ผูวิจัยเห็นปญหาและแนวคิดของงานวรรณกรรมไทยทุกประเภทที่มีอิทธิพลและบทบาทหนาที่
สําคัญตอสังคมไทย ทั้งทางการเมืองการปกครอง การศึกษา เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม โดยใหคา
ความสําคัญที่ความเปนมนุษย ฉะน้ัน แนวคิดเชิงมนุษยนิยมในดานอิสรเสรีภาพ คุณคาและศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย ความรัก ความรูคูคุณธรรม และความสุขที่ปรากฏในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต  
เร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง” เปนผลงานวรรณกรรมรวมเร่ืองสั้นที่สะทอนตอสังคม กระบวนการ 
ทางสังคม วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรมตาง ๆ ที่เก่ียวพันกับระบบวิถีการดําเนินชีวิตของ
มนุษยอยางใกลชิด จึงเปนเหตุผลที่ทําใหผูวิจัยตองการทํางานวิจัยเก่ียวกับวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต 
เพ่ือที่จะวิเคราะหเจาะลึกถึงแนวคิดและปญหาตาง ๆ ของสังคมไทยวามนุษยมีวิถกีารดําเนินชีวิตและ
ปรับตัวใหเขากับเศรษฐกิจและสังคมการเมืองอยางไร 

                                                        

 ๙อัศศิริ  ธรรมโชต,ิ ขุนทองเจาจะกลับเม่ือฟาสาง, พิมพคร้ังลาสุด, (กรุงเทพมหานคร : ม่ิงมิตร, 
๒๕๔๔), หนา ๑ – ๓๒. 
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 อนึ่ง แนวคิดเร่ืองมนุษยนิยมมีความเก่ียวของกับสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การศึกษา 
เศรษฐกิจ วิถีการดําเนินชีวิต ศาสนาและการสรางความฝนของคนไทยในแตละยุคสมัยวามี
ความสําคัญมากนอยเพียงใด หากมีการลงมือทํางานวิจัยชิ้นน้ีแลว นาจะทําใหคนพบเบื้องหลังและ
อิทธิพลที่ทําใหเกิดมีแนวความคิดดังกลาวขึ้น ทั้งนี้ผูวิจัยมิไดมีเหตุผลพ้ืนฐานเพ่ือตัดสินวาวรรณกรรมไทย
เร่ืองไหนสะทอนแนวคิดเชิงมนุษยนิยมหรือภาพเหตุการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาชีวิตมนุษยใน
สังคมที่เกิดขึ้นมากที่สุด เพราะแตละเร่ืองน้ันมีแนวคิดที่เปนจุดเดนจุดดอยของแตละเร่ืองอยูแลว 
เพียงแตผูวิจัยตองการศึกษาถึงอิทธิพล และเหตุผลที่อยูเบื้องหลังแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่มีคุณคาตอ
สังคมไทยในดาน สังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ประเพณี และคุณคาของงานวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้น ที่ปรากฏขึ้นในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต 
เร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง” เพ่ือนําเอาแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่ปรากฏมาบูรณาการและ
สรางรูปแบบองคความรูใหมเพ่ือเปนหลักการดําเนินชีวิตของคนในสังคมดานตาง ๆ เพ่ือความสงบสุข
ของมนุษยที่คาดหวังและตั้งความฝนไว 
 ในการทํางานวิจัยเร่ืองน้ี ผูวิจัยไดศึกษาคนควาผานงานเขียนปฐมภูมิซ่ึงเปนวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้น
รางวัลซีไรตโดยตรงในเร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง” ของคุณอัศศิริ  ธรรมโชติ อีกทั้งไดนําขอมูล
ทุติยภูมิอีกหลายเลมมาศึกษาตอยอดประกอบบางสวนดวย เพื่อความหลากหลายของเนื้อหาและ          
เพ่ือความชัดเจนแจมแจงมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เพ่ือนําเสนอรูปแบบแนวทางและการสราง          
องคความรูใหมเกี่ยวกับรูปแบบแนวคิดเชิงมนุษยนิยม และหวังเปนอยางยิ่งวาวิทยานิพนธเร่ือง 
“บูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต” จะนําไปสูคําตอบทาง
วิชาการและเปนประเด็นที่นาสนใจเพ่ือการทํางานวิจัยที่แพรหลายทางดานปรัชญาและวรรณกรรมไทย 
ของผูที่สนใจในอนาคตสืบตอไป 
 

๑.๒ ปญหาวิจัย 
 ๑. แนวคิดเชิงมนุษยนิยม คืออะไร ? และ เปนอยางไร 
 ๒. วรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต คืออะไร ? และ เปนอยางไร 
 ๓. การบู รณาการแนวคิด เชิ งม นุษย นิยมในวรรณกรรมไทยเ ร่ืองสั้ นรางวัล ซี ไรต                 
เปนอยางไร 
 ๔. รูปแบบการบูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต       
เปนอยางไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑.๓.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดเชิงมนุษยนิยม 
 ๑.๓.๒ เพื่อศึกษาวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรตเร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง 
 ๑.๓.๓ เพื่อศึกษาการบูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต 
เร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง 
 ๑.๓.๔ เพื่อนําเสนอแนวทางและการสรางองคความรูใหมเกี่ยวกับ “รูปแบบการบูรณาการ
แนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต” 
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๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
 ๑.๔.๑ การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Interview Research) โดยการศึกษา
คนควาขอมูลจากวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต เร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง” เขียนโดย 
อัศศิริ  ธรรมโชติ รางวัลซีไรต พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยศึกษาแนวคิดเชิงมนุษยนิยม 
 ๑.๔.๒ รวบรวมขอมูล เน้ือหา แนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้น
รางวัลซีไรต เร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง” จากหนังสือ บทความ วารสาร งานวิจัยที่เก่ียวของและ
ขอมูลทางอินเตอรเน็ต 
 ๑.๔.๓ ศึกษาการบูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต เร่ือง
ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง  
 

๑.๕ วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีใชการวิเคราะหขอมูลจากหลักฐาน ๒ ประเภท คือ 
 ๑.๕.๑ ศึกษาเอกสารขั้นปฐมภูมิ ไดแก วรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต จากหนังสือเร่ือง 
“ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง” ที่มีเน้ือหาสะทอนแนวคิดเชิงมนุษยนิยม 
 ๑.๕.๒ ศึกษาเอกสารขั้นทุติยภูมิ ไดแก งานวิจัย หนังสือ บทความ วารสารและขอมูลทาง
อินเตอรเน็ตที่เก่ียวของกับแนวคิดเชิงมนุษยนิยม 
 ๑.๕.๓ นําประเด็นสําคัญ เกี่ยวกับแนวคิดเชิงมนุษยนิยม ๕ ดาน คือ อิสรเสรีภาพ, คุณคา
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, ความรัก, ความรูคูคุณธรรม, และความสุข, ไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
จํานวน ๗ ทาน เพ่ือหาความเชื่อมั่น โดยเปนราชบัณฑิตทางปรัชญา จํานวน ๑ ทาน และผูที่มีความรู
ทางดานปรัชญาทั้งทางตะวันตกและตะวันออก จํานวน ๒ ทาน และอาจารยที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญทางดานวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นอีกทั้งมีความรูทางพระพุทธศาสนา จํานวน ๔ ทาน 
 ๑.๕.๔ ศึกษาการบูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต เร่ือง
ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง จากขอมูลทั้งหมดที่ไดมา แลวรวบรวมเรียบเรียงเปนวิทยานิพนธเพ่ือ
นําเสนอ 
 ๑.๕.๕ นําเสนอองคความรูใหมเก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมใน
วรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต” โดยผานการบูรณาการขอมูลเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณประกอบ
เพ่ือใหไดองคความรูใหม และเรียบเรียงเสนอผลของการวิจัยตอไป 
 

๑.๖ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ๑.๖.๑ เอกสารที่เกี่ยวของ 
 พระมหาบุญเรือง  ปฺาวชิโร (เจนทร) ไดกลาวถึงสิทธิความเปนมนุษยไวในหนังสือ 
“มนุษยนิยมในปรัชญาขงจ้ือ” วาโลกทรรศนของขงจ๊ือเปนโลกทรรศนแบบมนุษยนิยม ไมวาจะพิจารณา
จากแงมุมของอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร หรือสุนทรียศาสตร และจากโลกทรรศนดังกลาว ทําให
คําสอนของขงจ๊ือเปนคําสอนแบบมนุษยนิยมดวย โดยที่คําสอนดังกลาวไดผูกติดอยูกับสัมพันธภาพทาง
สังคม ขณะเดียวกันก็เรงเราใหปจเจกชนมุงฝกฝนตนเองเพ่ือความดีงาม และความสงบสุขของสังคมไป
พรอม ๆ กับการปฏิบัติตนใหเหมาะสมตามสถานภาพ ในสวนอิทธิพลที่มีตอสังคมก็พบวา ปรัชญาขงจ๊ือ
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ไดมีอิทธิพลตอสังคมในระดับรากฐานหลายดาน ไมวาจะเปนดานสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วรรณกรรม 
ศิลปะ ประเพณี หรือวัฒนธรรม อิทธิพลดังกลาวไมใชมีเฉพาะแตในสังคมจีนเทาน้ัน แตยังรวมถึง
สังคมอ่ืน ๆ ในแถบเอเชียดวย๑๐ 
 ดร. จรูญ  ทองถาวร ไดกลาวถงึเร่ืองของมนุษยที่อยูรวมกันในสังคมไวในหนังสือ “มนุษยสัมพันธ” 
พอสรุปความไดวา แมเราจะเปนมนุษยและเปนมนุษยรุนหลัง เราไดทําการศึกษาเร่ืองของมนุษย    
มากันมากมายแลว แตคนสวนใหญยังไมเขาใจความเปนมนุษย หรือธรรมชาติของมนุษยอยางถูกตอง     
ที่คิดวาเขาใจก็มองไปในทัศนะที่แตกตางกัน อันกอใหเกิดการกระทํา หรือปฏิบัติตอกันทั้งในทาง
เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง การเมืองและทางวัฒนธรรมที่ขัดแยงกัน จนกระทั่งในบางกรณีมีการ
เผชิญหนากัน และตัดสินกันดวยวิธีการที่รุนแรง ในรูปของอาชญากรรม หรือสงคราม ทําใหตอง
สูญเสียชีวิตและทรัพยสินกันไปเปนจํานวนมากมายมหาศาล๑๑ 
 กัปตันสมุทร ไดกลาวในหนังสือ “พุทธิสมเผชิญหนาคอมมูนิสม” วาหลักกรรมของพระพุทธศาสนา
คือ หลักแหงเหตุและผล ซึ่งยอมรับการแกไขปญหาของมนุษยดวยตัวมนุษยเอง สวนลัทธิมารกซเห็นดวย
เชนกันวา ปญหาความไมเสมอภาคในสังคมปจจุบันมาจากการผลิตแบบทุนนิยม จะแกไขไดก็ดวยตัว
มนุษยเอง อยางไรก็ดีมีขอที่แตกตางกันคือ พระพุทธศาสนาเห็นวารากฐานของปญหามาจากจิตและ
ใหแกไขที่จิต สวนปรัชญามารกซเห็นวามาจากสังคม และใหแกไขที่สังคม๑๒ 
 สมบัติ  จําปาเงิน ไดกลาวไวในหนังสือ “รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน 
(รางวัลซีไรต) พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๔๘” วานักวิจารณยอมรับเร่ืองสั้นของอัศศิริ มีเนื้อหากระชับชวนให
ตีความ ลักษณะเดนคือใชภาษาไดรัดกุมไพเราะ บางชวงบางตอนราวกับภาษากวี ยิ่งกวาน้ัน
วรรณกรรมยังเปนสวนหน่ึงของชวีิต เปนเหตุการณทางการเมือง ประวัติศาสตร และสังคม ไมใชงาน
ฝนหวานแตกอใหเกิดความคิด ความรูสึกใหม ๆ ความจริง ความปลอม ความเงียบ ความเพรียกหา 
ความสงสัย ความหวั่นไหว ความเด็ดเดี่ยว และความหวัง๑๓ 
 ชมัยภร  แสงกระจาง ไดกลาวถึงความเปนอิสรภาพไวในหนังสอื “กุหลาบแหงแผนดิน ชีวประวัต ิ   
ศรีบูรพา ฉบับเยาวชน” วาอิสรภาพของเราไดถูกริบไปแลว แตเราโตแยงอยูในใจวา ไมเปนไรดอก 
อิสรภาพทางใจของเรายังมีอยูอยางสมบูรณ ถาเราบังคับใจของเราใหปลอดโปรงอยูดวยความอิสระ 
ปราศจากความกังวลตาง ๆ แลวเหตุการณที่เกิดขึ้นก็ดูจะไมเปนการรายกาจเทาใด โลกของเรากําลัง
พากันไมประสีประสาตอสิ่งที่เปนสันติภาพอันแทจริงยิ่งขึ้น และพากันขยับเขาไปใกลชิดตอสิ่งที่จะ  
เผาผลาญตัวเองทํานองแมลงเมาชอบเขาหากองไฟ นักประพันธที่ไมปลอมยอมบรรยายสิ่งที่ตน

                                                        

 ๑๐พระมหาบุญเรือง  ปฺาวชิโร (เจนทร), มนุษยนิยมในปรัชญาขงจื้อ, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), ๑๒๔ หนา. 
 ๑๑ดร.จรูญ  ทองถาวร, มนุษยสัมพันธ, (กรุงเทพมหานคร : อักษราพิพัฒน, ๒๕๓๙), ๑๔๖ หนา. 
 ๑๒กัปตันสมุทร, พุทธิสมเผชิญหนา คอมมูนิสม, (กรุงเทพมหานคร : จงเจริญการพิมพ, ๒๕๑๗), 
๑๕๘ หนา. 
 ๑๓สมบัติ  จําปาเงิน, รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเย่ียมแหงอาเซียน (รางวัลซีไรต) พ.ศ. 
๒๕๒๒-๒๕๔๘, (กรุงเทพมหานคร : ปรามิด, ๒๕๔๘), ๓๓๖ หนา. 
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มองเห็นจากชีวิตและทุกสิ่งที่เน่ืองกันอยูกับชีวิตในแงใดแงหนึ่งเสมอ ดวยการพิจารณาชีวิตและสิ่งที่
เขามาเก่ียวของกับชีวิต๑๔ 
 สุพจน  ดานตระกูล ไดกลาวถึงสันติภาพชั่วนิรันดรและโลกพระศรีอาริยในหนังสือ 
“แถลงการณ คอมมิวนิสตสยาม” วาพระพุทธเจามีพุทธประสงคดับทุกขของมนุษยชาติที่มีตนเหตุมา
จากกิเลส ตัณหา อันเปนปจจัยที่กอใหเกิดทุกข โดยความเปนมนุษยประกอบขึ้นดวยปจจัย ๒ ดาน 
คือ ปจจัยภายในหมายถึงองคประกอบของชีวิต และปจจัยภายนอกหมายถึงสภาพแวดลอมทางสังคม 
การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม การแกปญหาของมนุษยจึงตองแกที่ปจจัยทั้ง ๒ ดาน เม่ือใดที่สังคม
ไดรับการแกไขครบบริบูรณ เมื่อน้ันความผาสุกและความสงบสันติก็จะแผปกคลุมไปทั่วทั้งสังคม๑๕ 
 กรมการศาสนา ไดกลาวในหนังสือ “ศาสนาสรางสันติ” วา สันติภาพ คือสภาวะแหงการอยู
รวมกันอยางสันติสุขและสงบสุข ซ่ึงมนุษยปรารถนาใหเกิดขึ้นในสังคมตั้งแต ครอบครัว ชุมชน สังคม 
ไปจนถึงระดับประชาคมโลกภายใตความเทาเทียม ความเสมอภาค และการยอมรับในความแตกตาง
หลากหลายทางดานเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมความเปนอยู ทั้งสันติภาพ สันติสุข คือ
สภาวะแหงความสงบ รมเย็นทั้งในตนและสังคม สภาวะเชนนี้จะเกิดขึ้นได ยอมตองอาศัยการศึกษา
และนําสัจธรรมไปปฏิบัติใชในชีวิตของแตละบุคคล๑๖ 
 อ. อโณทัย ไดกลาวในหนังสือ “ใชธรรมะกับการเมือง” วา เสรีภาพ หมายความวา บุคคลแต
ละคน คณะแตละคณะ มีสิทธิเสรีภาพสมศักดิ์ศรีของมนุษย ทําอะไรไดโดยไมตองหวาดหว่ัน เวนแต
เปนการประทุษฐภัยตอผูอื่น หรือเปนการจํากัดเสรีภาพของผูอื่น เสรีภาพเปนหัวกุญแจแหงความดําริ 
ริเร่ิมเพ่ือสรางสรรคความเจริญ การที่มนุษยมีเสรีภาพกอใหเกิดความคิดตาง ๆ กัน มีทางเลือกที่กวาง
มีวิธีที่ดีมีประโยชน เปนทางที่เหนือการบังคับใหทุกคนคิดอานเขารอยเดียวกันทั้งหมด ความสํานึกใน
เสรีภาพของแตละคนจะกอใหเกิดความสามัคคีในชาติได๑๗ 
 ไพฑูรย  มณีไพโรจน ไดกลาวในหนังสือ “ปรัชญากินได” วาลัทธิมารกซิซึ่ม (Marxism) ก็มี
สวนในการที่จะพัฒนาและใหความสําคัญกับความเปนมนุษยเชนเดียวกับแนวคิดมนุษยนิยมเพราะ
ลัทธิมารก มีการปรับปรุง แกไข บางดานของระบบทุนนิยม ใหมีความเปนธรรม เขาใจความเปน
มนุษยในการทํางานที่สําคัญ ทําใหเราเขาใจวาสิ่งที่มนุษยสรางรวมถึงระบบเศรษฐกิจ ระบบทุนนิยม 
ที่มีอิทธิพลในการดําเนินชีวิต ครอบงําความเปนอยู ความนึกคิดของมนุษยภายในระบบ เมื่อมนุษย
เปนผูสรางสิ่งที่ครอบงําความคิดตนเอง มนุษยก็สามารถปรับเปลี่ยนแกไขใหดีขึ้นได

๑๘
 

                                                        

 ๑๔ชมัยภร  แสงกระจ าง, กุหลาบแห งแผนดิน ชีวประวัติศ รีบู รพา ฉบับเยาวชน, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเม็ดทราย, ๒๕๔๘), ๒๐๖ หนา. 
 ๑๕สุพจน  ดานตระกูล, แถลงการณ คอมมิวนิสตสยาม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), ๗๕ หนา. 
 ๑๖กรมการศาสนา, ศาสนาสรางสันต,ิ (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 
มปป.) ๑๘๑ หนา. 
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อ.อโณทัย, ใชธรรมะกับการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๖), ๒๘๐ หนา. 

 ๑๘ไพฑูรย  มณีไพโรจน, ปรัชญากินได, (กรุงเทพมหานคร : The Knowledge Center, 
๒๕๕๑), ๒๓๔ หนา. 
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 ๑.๖.๒ วิทยานิพนธที่เกี่ยวของ 
 พระมหาประสิทธิ์  สิริปฺโ (ฤทธ์ิมหันต) ไดกลาวถึงความเปนมนุษยไวในวิทยานิพนธ
เร่ือง “การศึกษาวิเคราะหเร่ืองมนุษยนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท” มีแนวคิดสําคัญตอนหน่ึงวา       
ในพุทธปรัชญาไดใหความสําคัญแกความเปนมนุษย โดยชี้แนะใหมนุษยรูจักมรรควิธีที่ถูกตอง คือ 
อริยมรรคมีองค ๘ ซ่ึงเปนแนวทางในการปฏิบัติตนเพ่ือใหบรรลุถึงจุดมุงหมายที่แทจริงของชีวิตมนุษย 
น่ันคือนิพพาน อันเปนสิ่งที่สิ้นสุดแหงกองทุกขทั้งมวล และใหตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย เพราะพุทธปรัชญาถือวาผูที่จะเปนมนุษยสมบูรณแบบไดน้ัน จะตองประกอบดวย
คุณสมบัติ ๒ ประการ คือ มีความรูชอบ (สมฺมาาณสมฺปนฺโน) และมีการกระทําที่ถูกตองเปนธรรม 
(สมฺมาจริยาสมฺปนฺโน) เปนประโยชนแกตนเองและสวนรวมหรือสังคม อันเปนคุณสมบัติของพระพุทธองค 
น่ันคือ ความรูตองมาคูกับคุณธรรม (วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน) พุทธปรัชญาถือวามนุษยจะมีเสรีภาพที่
สมบูรณก็ตอเม่ือไดใชปญญาในการพิจารณาสรรพสิ่งเพ่ือมุงทําลายกิเลส โดยไมทําจิตของตนใหตกอยู
ในอํานาจของกิเลสและอยูในสภาวะวิมุติ ซ่ึงเสรีภาพที่แทจริงน้ีก็คือเจตจํานงของพระอรหันตนั่นเอง 
สวนในดานการปฏิบัติตนตอสังคม พุทธปรัชญาก็ไดชี้แนะแนวทางใหมนุษยใชความสามารถทาง
สติปญญาในการปฏิบัติตน คือ ทําหนาที่ของมนุษยที่ดี เพื่อใหเกิดประโยชนเกื้อกูลตอสวนรวมมาก
ที่สุดโดยเฉพาะหลักคําสอนเร่ืองสังคหวัตถุธรรมและพรหมวิหารธรรม ที่มุงกอใหเกิดความสัมพันธอันดี
ระหวางมนุษยดวยกัน เพ่ือใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ลดความเห็นแกตัว ความขัดแยงในเร่ืองของ
อุดมการณดานตาง ๆ เชน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เปนตน๑๙ 
 พระมหาศุภวัฒน  ชุติมนฺโต (สุขดํา) ไดกลาวถึงพฤติกรรมของมนุษยไวในวิทยานิพนธเร่ือง 
“การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเร่ือง พฤติกรรมของมนุษยในทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท
กับซิกมันด ฟรอยด” โดยไดวิเคราะหวา พฤติกรรมที่มนุษยแสดงออกมาไมวาจะอยูในที่เปดเผยหรือ
ในที่ลับ ลวนเปนผลสืบเนื่องมาจากบทบาทแหงการกําหนดวิถีทางของชีวิตทั้งสิ้น ทั้งในปจจุบันและ
อนาคต ผลของพฤติกรรมจะมีการทํางานแบบลูกโซ มีความสัมพันธอยางใกลชิดแยกกันไมออก 
พฤติกรรมในอดีต ยอมสงผลตอพฤติกรรมที่กําลังทําในปจจุบันและทําในอนาคต ซึ่งจะกลับวนเวียนอยู
เชนน้ี ตราบใดที่พฤติกรรมที่มนุษยแสดงออกมาน้ันเปนพฤติกรรมที่มีกิเลส และพฤติกรรมที่ชั่วยอม
กอใหเกิดชีวิตในทางที่เปนทุกข สวนพฤติกรรมที่ดียอมสงผลตอชีวิตในทางที่เปนความสุขใจทางใจ     
ทั้งพุทธปรัชญาเถรวาทและซิกมันด ฟรอยด เชื่อวาพฤติกรรมที่มนุษยแสดงออกทั้งทางบวกและทางลบ 
ยอมเกิดขึ้นไดแกทุกคนในทุกเวลาและทุกสถานการณ ธรรมชาติของการแสดงออกมาทางกาย ทางวาจา
มีจิตเปนผูคอยกํากับบงการใหพฤติกรรมเหลานั้นเปนไปในลักษณะตาง ๆ  ทั้งสองแนวคิดเชื่อวามนุษยที่มี
องคประกอบของชีวิตคือรางกายและจิตใจ ยอมมีการกระทํา การแสดงออก การเคลื่อนไหว การ
เปลี่ยนแปลงอิริยาบถ เปนไปตามธรรมชาติ อยางไรก็ตามจากการศึกษาพบวา ถามนุษยในสังคมมี
พฤติกรรมไปในทางที่สรางสรรคดีงามและเปนไปตามทํานองคลองธรรม ยอมไดรับประโยชนตอวิถีชีวิต
ของตนเอง และสังคม กลาวคือ 

                                                        

 
๑๙

พระมหาประสิทธิ์  สิริปฺโ (ฤทธ์ิมหันต) “การศึกษาวิเคราะหเร่ืองมนุษยนิยมในพุทธปรัชญา 
เถรวาท”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๓๖, ๑๒๕ หนา. 



 ๑๑

 ๑) ความสมบูรณหรือความดีงามทางดานรางกาย 
 ๒) ความสมบูรณหรือความดีงามทางดานจิตใจ 
 ๓) ความสงบเรียบรอยดีงามของสังคม๒๐ 
 พระมหาพิณโย  อภิปฺโ (ศรีคํามี) ไดเปรียบเทียบความแทจริงของสิทธิความเปนมนุษยชน 
ไวในวทิยานิพนธเร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดมนุษยนิยมในปรัชญาขงจ้ือและพุทธปรัชญาเถรวาท” 
กลาววาปรัชญาขงจ้ือและพุทธปรัชญามีแนวคิดมนุษยนิยมในระบบปรัชญาทั้ง ๓ สาขา ไดแก อภิปรัชญา 
ญาณวิทยา และคุณวิทยา ทั้งที่มีลักษณะคลายคลึงกันและแตกตางกัน ในสวนที่คลายคลึงกันน้ัน 
ปรัชญาทั้งสองเนนใหทุกคนเร่ิมตนกระทําสิ่งตาง ๆ ใหถูกตองเหมาะสมตามสถานภาพหนาที่ของตนเอง 
ดังเชน บิดา มารดา บุตร ธิดา สามี ภรรยา ครู อาจารย ลูกศิษย ประชาชน เปนตน ซึ่งทุกคนตองพ่ึงตนเอง
เปนสําคัญ ปฏิเสธการชวยเหลือจากพระเจาหรือพลังเหนือธรรมชาติที่สําคัญ ทุกคนจะตองตระหนักรู       
อยูเสมอวาดวยความเพียรพยายามของมนุษยน้ันสามารถเขาถึงและคนพบความสุขสันติภาพ เอกภาพ
สําหรับตนเองและสังคมดวยความเสมอภาคกัน๒๑ แสดงถึงความเชื่อม่ันในตนเองมากขึ้นวามนุษยเรา
ทุกคนมีศักยภาพพอที่จะทําใหตนเองและสังคมอยูรวมกันไดอยางมีความสุข โดยไมตองพ่ึงใคร
นอกจากพ่ึงตนเอง 
 ลาวัณย  สังขพันธานนท ไดกลาวอิทธิพลของงานวรรณกรรมเร่ืองสั้นที่มีบทบาทสําคัญตอ
สังคมไทยในวิทยานิพนธเร่ือง “ภาพสะทอนสังคมไทยจากเร่ืองสั้นรวมสมัย” วาความสัมพันธระหวาง
วรรณกรรมกับสังคมเปนสิ่งที่ไดรับความสนใจจากนักวรรณคดีศึกษาโดยตลอดมา และ วรรณกรรมนั้น
ยอมสะทอนใหเห็นภาพของสังคม เพราะวาสังคมมีสวนสรางจินตนาการและความรูสึกของนัก
ประพันธ วรรณกรรมและสังคมมีอิทธิพลตอกัน ความคิดของกวีอาจเปนตัวแทนความคิดของคนกลุม
ใดกลุมหน่ึง หรือของสังคมทั้งหมด อาจเปนความคิดที่คลอยตามหรือรักษาความคิดของสังคมหรือเปน
ความคิดที่คัดคานของเขาเองก็ได ในลักษณะน้ีกวีอาจสรางสรรคความคิดใหมขึ้น จากการคิดคนและ
ประสบการณของเขาเองหรือไดรับกระแสความคิดจากวัฒนธรรมอื่น

๒๒
 

 อัฏฐพล  สงแสง ไดกลาวถึงเหตุการณที่ปรากฏในเร่ืองสั้น โดยสะทอนภาพใหเห็นถึงปญหา
สังคมใหญ ๆ คือ ปญหาครอบครัว เด็กและคนชรา โสเภณี อาชีพการงานของคนในสังคมวิถีชีวิตใน
เมืองหลวง ความยากจน ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม วงราชการ การทําธุรกิจ และปญหา
เศรษฐกิจ ดานกลวิธีทางวรรณศิลป ในวิทยานิพนธเร่ือง “ภาพสะทอนสังคมในเร่ืองสั้นไทยระหวาง
พุทธศักราช ๒๕๓๘-๒๕๔๒” โดยการใชสัญลักษณสะทอนคานิยมและความเชื่อที่สรางผลกระทบตอ

                                                        

 ๒๐พระมหาศุภวัฒน  ชุติมนฺโต (สุขดํา), “การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเร่ืองพฤติกรรมของ
มนุษยในทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทกับ ซิกมันด ฟรอยด”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๓๗, ๑๕๒ หนา. 
 ๒๑พิณโย  อภิปฺโ (ศรีคํามี), “การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดมนุษยนิยมในปรัชญาขงจ้ือ
และพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๓, ๒๑๓ หนา. 
 ๒๒ลาวัณย  สังขพันธานนท, “ภาพสะทอนสังคมไทยจากเร่ืองสั้นรวมสมัย”, วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๒๙, ๙๘ หนา. 



 ๑๒

ครอบครัวรวมทั้งความเชื่อทองถิ่นที่ถูกคุกคาม และวิถีชีวิตของผูคนในสังคมที่ขาดอิสรภาพ การเสนอ
เร่ืองดวยฉากสะทอนสภาพแวดลอมของเด็ก โดยแสดงใหเห็นถึงความหวาดกลัวและความรุนแรงใน
สังคมที่คุกคามเด็ก และสะทอนภาพแวดลอมของชุมชน โดยแสดงใหเห็นถึงความรูสึกของคนใน
ทองถิ่นตอความเจริญ การตกเปนทาสของวัตถุ และความเจริญกอบโกยทรัพยากรจากทองถิ่นการ
เสียดสีสะทอนระบบราชการที่ลาชาและคานิยมรับราชการอีกทั้งสะทอนวิถีชีวิตในเมืองที่ยากลําบาก 
รีบเรง นิยมวัตถุและภาวะตกงาน นอกจากน้ียังสะทอนวิถีชีวิตในชนบท โดยเสียดสีความเจริญที่เขา
มาสูชนบท อีกทั้งสะทอนภาพความยากจน โดยเสียดสีการประเมินคุณคาของคนรํ่ารวยที่มีตอคนจน 
และเสียดสีการทําลายสิ่งแวดลอม การใชกระแสสํานึกสะทอนสภาวะบีบคั้นในจิตใจของคนในสังคม๒๓ 
การจบเร่ืองพบวาเร่ืองสั้นจบดวยความพายแพของตัวละครมากที่สุด โดยสะทอนใหเห็นถึงความพายแพ
ของมนุษยตอสามัญสํานึกและคุณธรรม มนุษยตอสถานการณมนุษยตอมนุษย มนุษยตอชะตากรรม 
และมนุษยตอสภาพแวดลอมทางสังคม สวนการจบดวยความสุข พบวาตัวละครมักเปนเด็กแสดงใหเห็นถึง
ทัศนคติของผูเขียนที่มีความหวังตอเด็ก 
 กุสุมา  เทพรักษ ไดกลาวถึงแนวความคิดที่สรางสรรคและมีอรรถรส สุนทรียรส ในเชิงเสียดสี
ระบอบเศรษฐกิจและวิธีคิดแบบทุนนิยมกับเด็กและผูใหญ ในวิทยานิพนธเร่ือง “กระบวนการ
สรางสรรคละครสําหรับเด็ก จากเร่ือง “เจาหงิญ” ของบินหลา  สันกาลาคีรี นักเขียนรางวัลซีไรต 
ประจําป ๒๕๔๘” วานี้เปนการวิจัยเชิงสรางสรรค (Creative Research) ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
กระบวนการสรางสรรคละครสําหรับเด็กที่นํามาจากบทประพันธในระดับรางวัลสําหรับผูใหญเร่ือง   
ลูกหามกับสามสหาย กับสายรุงสีที่แปด และเพ่ือศึกษาสารัตถะและสุนทรียรสของผูชมกลุมเด็กวัย ๖ - 
๑๒ ป และผูใหญ โดยมีขอบเขตการวิจัยคือ สรางสรรคงานละครสําหรับเด็กจํานวน ๑ เร่ือง คือ ลูกหาม
กับสามสหายกับสายรุงสีที่แปด จากผลงานรวมเร่ืองสั้น “เจาหงิญ” จํานวน ๒ เร่ือง คือ เร่ืองลูกหาม
กับสามสหายและเร่ืองสีที่แปดของรุงกินนํ้า โดยขมวดเร่ืองราวทั้งสองเร่ืองใหเปนเร่ืองเดียวกัน และ
บันทึกกระบวนการสรางสรรคละครทั้งหมดเปนลายลักษณอักษรโดยมีขั้นตอนตาง ๆ คือ ขั้นการ
เตรียมการแสดง (Pre-Production) ขั้นการแสดง (Production) และ ขั้นหลังการแสดง (Post-
Production) ในการศึกษาสารัตถะและสุนทรียรสที่ผูชมไดรับ ไดนําผลงานละครที่ผลิตไปจัดแสดงใน
โรงเรียนที่มีนักเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน ๒ โรงเรียน จัดแสดง ๒ รอบ โดยกําหนดผูชมเปนเด็ก
วัย ๖ - ๑๒ ป จํานวน ๒๐๐ คน และจัดแสดงใหผูชมที่เปนผูใหญจํานวน ๓ รอบ ประมาณ ๒๐๐ คน 
ผลการสรางสรรคสามารถถอดองคความรูภายใตรูปแบบละครเด็กในรูปแบบนิทาน แสดงเทคนิคตาง ๆ 
อยางหลากหลาย โดยสื่อผานการใชแสงสีชมพู และเสียงกลองดนตรีและเปยโนเปนดนตรีประกอบ 
การออกแบบเคร่ืองแตงกาย ฉากและอุปกรณประกอบฉาก เนนที่ความเรียบงายเพ่ือสื่อแกนความคิด
ของเร่ืองที่มุงเสียดสีระบอบเศรษฐกิจและวิธีคิดแบบทุนนิยม ผลการรับรูสารัตถะและสุนทรียรสสรุป
ไดวา ผูชมในทุกเพศทุกวัยมีระดับความชอบละครเฉลี่ย ๔.๔๐ จากคะแนนเต็ม ๕ องคประกอบของ
ละครสามอันดับแรกที่ผูชมชื่นชอบ คือ นักแสดง บทละคร ดนตรีและเสียงประกอบเฉลี่ยรอยละ 
๒๑.๘๐, ๑๖.๘๐ และ ๑๕.๘๐ ตามลําดับในสวนของตัวละครสวนใหญชื่นชอบตัวละครที่มีความตลก

                                                        

 ๒๓อัฏฐพล  สงแสง, “ภาพสะทอนสังคมในเร่ืองสั้นไทยระหวางพุทธศักราช ๒๕๓๘ - ๒๕๔๒”, 
วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๔๕, ๒๓๕ หนา. 



 ๑๓

มีทักษะทางการแสดงสูง และมีบทบาทปรากฏตัวบนเวทีมากพอสมควร เชน ทหาร เจาหญิง และ 
พระราชินี อยางไรก็ตามตัวละครเจาหญิง ผูชมวัยเด็กกับผูใหญชื่นชอบไมเหมือนกัน ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะเจาหญิงมีความแตกตางจากเจาหญิงในขนบ ทั้งรูปรางหนาตา และอุปนิสัย สวนสารัตถะที่ผูชม
ไดรับจากละคร ผูชมที่เปนเด็กวัย ๖ - ๑๒ ป๒๔ คิดวาละครตองการสื่อสารเร่ือง อยามองคนแคภายนอก            
การปรับตัว ไมเอาแตใจ และความสามัคคี สวนผูชมที่เปนผูใหญคิดวาละครตองการสื่อสารเร่ือง      
ความพอเพียง ทุกอยางอยูที่เราคิด และสอนการดําเนินชีวิตในโลกทุกวันน้ี 
 สรณัฐ  ไตลังคะ ไดกลาวถึงความเปลี่ยนแปลงของเร่ืองสั้นไทยจํานวน ๑๐๑ เร่ืองตั้งแต    
พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๖ ทั้งในดานรูปแบบและเนื้อหาไวในวิทยานิพนธ “เร่ืองสั้นไทยแนวคตินิยมสมัยใหม       
พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๖” วาเร่ืองสั้นเหลานี้แสดงการตอตานการเปลี่ยนแปลงประเทศใหเปนแบบ
สมัยใหม สถาบันและคานิยมในสังคม รวมทั้งการปกครองแบบเผด็จการ แกนเร่ืองที่พบจํานวนมาก
คือ ความแปลกแยก ความหมนหมอง ความสิ้นหวัง ซ่ึงเปนปฏิกิริยาที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เมืองสมัยใหม มีการสรางอุปลักษณของเมืองในลักษณะของที่คุมขังเพ่ือแสดงวาชีวิตในเมืองทําให
มนุษยไดถูกลดคุณคาลงไป เกิดการตั้งปญหาเกี่ยวกับอัตลักษณและความหมายของชีวิต ในดานรูปแบบ 
เกิดวิกฤตของการนําเสนอภาพความจริง มีการปฏิเสธการเขียนดวยกลวิธีแบบสัจนิยมดวยเห็นวาไม
สอดคลองกับสังคมสมัยใหมที่เปลี่ยนแปลงไป ปรากฏการทําลายเอกภาพและความเปนเหตุเปนผลของ
โครงเร่ือง เร่ืองสั้นเปลี่ยนไปนําเสนองานที่เนนการสํารวจตัวตนภายในโดยใชเทคนิคการเขียนที่
หลากหลาย และใชแนวการเขียนแบบทดลองที่ไดรับอิทธิพลจากศิลปะ งานกลุมน้ีสวนใหญจึงสนใจ
เสนอรูปแบบการเขียนที่สลับซับซอนและทวงทํานองที่ล้ําสมัย การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและรูปแบบ
ดังกลาวแสดงใหเห็นวานักเขียนไทยไดรับอิทธิพลจากวรรณกรรม คตินิยมสมัยใหมของตะวันตกเร่ืองสั้นไทย
แนวคตินิยมสมัยใหมแสดงลักษณะเฉพาะที่แตกตางกับตะวันตก เพราะแสดงนัยทางการเมืองที่แสดง
ปฏิกิริยาตอตานการปกครองแบบเผด็จการ ปฏิกิริยาดังกลาวมีสองระยะ ในระยะแรกชวง พ.ศ. ๒๕๐๗-
๒๕๑๒ เปนงานเขียนที่เนนอัตวิสัยเพ่ือหนีจากสังคมที่ปดก้ันความคิดของรัฐเผด็จการ ระยะที่สอง พ.ศ. 
๒๕๑๓-๒๕๑๖ เปนงานแนวทดลองโดยเสนอการแตกออกเปนสวน ๆ ทั้งในระดับโครงเร่ืองและมุมมอง  
ที่พบมากในวรรณกรรมและศิลปะคตินิยมสมัยใหม

๒๕
 รวมทั้งภาพยนตร การเปลี่ยนแปลงแนวการเขียน

ดังกลาวมีความหมายเชิงสัญลักษณที่ชี้ใหเห็นวาสังคมไทยกําลังเขาสูจุดวิกฤตทางการเมืองและสังคม 
 เสาวณิต  จุลวงศ ไดกลาวถึงกลวิธีการเลาเร่ืองแบบหลังสมัยใหมในบันเทิงคดีรวมสมัยของไทย
ที่แตงขึ้นระหวาง พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๔๙ ในวิทยานิพนธเร่ือง “ความซับซอนของการเลาเร่ือง : ลักษณะ    
หลังสมัยใหมในบันเทิงคดีรวมสมัยของไทย” วากลวิธีการเลาเร่ืองแบบหลังสมัยใหมหลายประการ ไดแก     
การแสดงความตระหนักรูถึงความเปนเร่ืองแตง การปฏิเสธรูปแบบปกติของเร่ืองเลา การสรางความเปนสหบท 
การลอ การผสมผสานความจริงกับความมหัศจรรย และการใชรูปแบบวรรณกรรมยอดนิยม เพ่ือนําเสนอ

                                                        

 ๒๔กุสุมา  เทพรักษ , “กระบวนการสรางสรรคละครสําหรับเด็ก จากเร่ือง “เจาหงิญ”                     
ของบินหลา  สันกาลาคีรี นักเขียนรางวัลซีไรต ประจําป ๒๕๔๘”, วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๔๘, ๕๒๘ หนา. 
 

๒๕สรณัฐ  ไตลังคะ, “เร่ืองสั้นไทยแนวคตินิยมสมัยใหม พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๖”, วิทยานิพนธอักษร 
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๕๐, ๓๑๓ หนา. 



 ๑๔

แนวคิดหลังสมัยใหมเก่ียวกับสภาวะสังคมวัฒนธรรม และสถานะของวรรณกรรมในดานสภาวะสังคม
วัฒนธรรม บันเทิงคดีที่นํามาศึกษาแสดงใหเห็นภาวการณบริโภคและสังคมบริโภคในระบบเศรษฐกิจ     
ทุนนิยมยุคหลัง สังคมเต็มไปดวยสิ่งจําลองและวัตถุเพ่ือการบริโภค ปจเจกบุคคลในภาวะสังคมเชนน้ีมี
ความทุกข ตองสูญเสียอิสรภาพหรืออํานาจเหนือตนเอง การเปลี่ยนผานของยุคสมัยแสดงใหเห็นจากการ
เปลี่ยนแปลงระบบคุณคาหรือบรรทัดฐานของสังคม ในการนําเสนอสถานะของวรรณกรรมจากมุมมอง   
หลังสมัยใหม บันเทิงคดีที่นํามาศึกษาแสดงความตระหนักถึงความเปนเร่ืองแตงและเปนวาทกรรมการเมือง
เชิงอํานาจ และเปดเผยถึงกรอบขอจํากัดในการสรางสรรคผลงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งกรอบของวรรณกรรม
เพ่ือชีวิตและดวยเหตุที่ตระหนักถึงความสัมพันธกับการเมืองเชิงอํานาจ๒๖ บันเทิงคดีรวมสมัยจึงแสดงให
เห็นวาวรรณกรรมเปนปฏิบัติการทางภาษาแบบหนึ่งในรูปของเร่ืองเลาซึ่งมีบทบาทในการสรางเสริม สืบทอด 
ตอบโต หรือตอรองกับความคิดตาง  ๆที่เผยแพรอยูในสังคม ซึ่งทําใหเกิดการ กดขม ปกปด บิดเบือนความ
แตกตางหลากหลายที่มีอยูและไมเปนที่ปรารถนาใหหายไปจากความรับรูของสังคม 
 วัชรยุทธ  บุญมา ไดกลาวถึงการศึกษาของมนุษยไวในวิทยานิพนธเร่ือง “การจัดการศึกษาตาม
แนวปรัชญามนุษยนิยมแนวใหม” วาจุดมุงหมายทางการศึกษาตามแนวปรัชญามนุษยนิยมแนวใหมมุง
พัฒนาผูเรียนใหมีความสมบูรณในทุก ๆ ดานอยางพรอมเพรียงกัน คือดานรางกาย อารมณ สังคมและ
สติปญญาแลวสามารถมุงกระจายความรักความเมตตาออกสูสรรพสิ่งทั้งมวล ดานหลักสูตร เนนการ
ผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมตะวันออก มีความยืดหยุนและ
ใหเสรีภาพสําหรับผูเรียนในการเลือกและจัดใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียน ดานบทบาท
ผูสอน คือ เนนการสรางบรรยากาศการเรียนการสอนดวยความสนุกสนานและความรักความเมตตา 
ผูสอนเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูเรียน ผูสอนแสดงความเคารพ เอาใจใสใหกําลังใจและสรางแรงบันดาลใจ
ใหกับผูเรียนดวยคําพูดดานบวก จูงใจ ยั่วยุใหผูเรียนเกิดความกระหายในความรูและไมใชการบังคับ      
ขูเข็ญ๒๗ ดานบทบาทผูเรียน ผูเรียนเปนแบบอยางของคนรุนใหมใหกับสังคม มีความมั่นใจกลาแสดงออก 
กลาเสนอความคิดเห็น ผูเรียนตั้งใจศึกษาเลาเรียน เปนผูนําและเปนผูตามที่ดี 
 นันทวัลย  สุนทรภาระสถิต ไดกลาวถึงความสําคัญของเร่ืองสั้นในวิทยานิพนธ “เร่ืองสั้น
บันทึกเหตุการณทางการเมือง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ และ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙” ไววา เร่ืองสั้นบันทึก
เหตุการณทางการเมือง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ และ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ในดานองคประกอบ กลวิธีการ
ประพันธ และบทบาทหนาที่ที่มีตอวงวรรณกรรมประวัติศาสตรและการเมือง ในดานองคประกอบ 
ผูวิจัยไดวิเคราะหเร่ืองสั้น ๖๑ เร่ือง ซ่ึงแตงระหวางป ๒๕๑๖ และ ๒๕๔๕ พบเร่ืองสั้นบันทึก
เหตุการณทางการเมือง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ และ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ มีแกนเร่ืองสําคัญแบงไดเปน ๔ กลุม
คือ กลุมความเปลี่ยนแปลงของคนและอุดมการณที่เกิดขึ้นเม่ือเวลาผานไป กลุมเผยแพรความรุนแรง
โหดรายของเหตุการณ ๖ ตุลา กลุมปลูกจิตสํานึกใหตอสู และกลุมยกยองเชิดชูการกระทําของผู

                                                        

 ๒๖เสาวณิต  จุลวงศ, “ความซับซอนของการเลาเร่ือง : ลักษณะหลังสมัยใหมในบันเทิงคดีรวมสมัย
ของไทย”, วิทยานิพนธอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๕๐, 
๔๒๕ หนา. 
 ๒๗วัชรยุทธ  บุญมา, “การจัดการศึกษาตามแนวปรัชญามนุษยนิยมแนวใหม”, วิทยานิพนธครุศาสตร 
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๔๒, ๒๑๔ หนา. 



 ๑๕

เสียสละในเหตุการณ ๑๔ ตุลา และ ๖ ตุลา ตัวละครที่พบมากที่สุด คือ ตัวละครสมมติซ่ึงผูแตงสรางขึ้น
โดยนํารายละเอียดขอเท็จจริงบางประการในเหตุการณมาผสมผสานไว นอกจากน้ียังมีตัวละครที่
นํามาจากบุคคลจริงในประวัติศาสตรอันชวยสรางความสมจริงใหแกเร่ือง โครงเร่ืองที่ปรากฏมี ๒ แบบ
คือโครงเร่ืองแบบลําดับปรกติและโครงเร่ืองแบบสลับลําดับเหตุการณโดยใชกลวิธีการเลายอนหลังซึ่ง
จะพบในงานเขียนประเภทบันทึกเชนกัน ความขัดแยงหลักของเร่ือง คือ ความขัดแยงระหวางตัวละคร
ฝายรัฐกับตัวละครฝายนิสิตนักศึกษาซึ่งสอดคลองกับเหตุการณประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นในสวนของฉาก 
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาเร่ืองสั้นบันทึกเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ และ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ มี
ฉากเฉพาะที่ตรงกับสถานที่และเวลาของเหตุการณในประวัติศาสตรแตสวนมากจะถูกนําเสนอใน
ลักษณะของฉากที่ไมระบุเวลาและสถานที่ การใหรายละเอียดของเหตุการณทางการเมืองในเน้ือเร่ือง
ชวยทําใหผูอานสามารถเชื่อมโยงฉากที่ไมระบุเวลาและสถานที่เขากับเวลาและสถานที่จริงตาม
ประวัติศาสตรได องคประกอบตาง ๆ ของเร่ืองสั้นบันทึกเหตุการณทางการเมือง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 
และ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ผูเลาเร่ืองชั้นในแบบสัมพันธเปนกลวิธีที่ใชมากที่สุด มุมมองที่ใชในการ
นําเสนอเร่ืองราวจะเปนมุมมองภายในของตัวละครที่อยูฝายนิสิตนักศึกษา การรับรูของผูอานจึงถูก
จํากัด ซึ่งมีผลตอความเขาใจประวัติศาสตรผานเร่ืองสั้น การเลือกใชผูเลาเร่ืองชั้นในและมุมมองภายใน
เปนกลวิธีที่สอดคลองกับกลวิธีของบันทึกประเภทอัตชีวประวัติบันทึกความทรงจําและอนุทิน เร่ืองสั้น
บันทึกเหตุการณทางการเมือง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ และ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ มีบทบาทหนาที่ตอวง
วรรณกรรม คือ กอใหเกิดงานเขียนประเภทเร่ืองสั้นบันทึกเหตุการณทางการเมืองซ่ึงเปนประเภทยอย
ของงานวรรณกรรมเพ่ือชีวิต อีกทั้งยังแสดงคุณคาในเชิงมนุษยนิยมของวรรณกรรมเพ่ือชีวิตในแงที่
แสดงใหเห็นการตอสูของประชาชนเพ่ือความถูกตอง เปนธรรมและตอตานการใชความรุนแรง 
นอกจากน้ีเร่ืองสั้นบันทึกเหตุการณทางการเมือง ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ และ ๖ ตุลา ๒๕๑๙ ยังมีบทบาท
ในดานประวัติศาสตรและการเมือง โดยเร่ืองสั้นมีหนาที่สวนหน่ึงในการสรางตัวตนของนิสิตนักศึกษาผู
ผานเหตุการณเดือนตุลาใน ๒ ลักษณะ คือผูบริสุทธิ์ที่ถูกทํารายและวีรชนผูเสียสละของชาติ

๒๘
 ตัวตน

ทั้งสองน้ีสงผลใหเร่ืองสั้นมีบทบาทในการวิพากษการกระทําของรัฐและเรียกรองความเปนธรรม และ
บทบาทในการเรียกรองและตอกย้ําใหเห็นความสําคัญของเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ และ ๖ 
ตุลาคม ๒๕๑๙ 
 ดลฤทัย  ขาวดีเดช ไดกลาวถึงความสําคัญของเร่ืองสั้นในวิทยานิพนธเร่ือง “ภาษาจินตภาพ
ในเร่ืองสั้นของอัศศิริ  ธรรมโชติ” ไววา ภาษาจินตภาพในเร่ืองสั้นของ อัศศิริ ชี้ใหเห็นวาการสราง
ภาษาจินตภาพในเร่ืองสั้นของอัศศิริ ธรรมโชติเปนลักษณะเดนอันทําใหงานเขียนมีความชัดเจนงดงาม 
ภาษาในเร่ืองสั้นของอัศศิริ มีลักษณะตาง ๆ  ซ่ึงทําใหผูอานเกิดจินตภาพที่ชัดเจนลึกซ้ึงและทําใหผูอาน
เกิดอารมณสะเทือนใจอันไดแก การเลนเสียงสัมผัสคลองจองและจังหวะ การใชคําซอน การใชคําบอก
แสง สี การใชคําทําเนียบกวี การใชคําที่มีความหมายตรงกันขาม การซํ้าคํา การใชประโยคซ้ําความ
การใชประโยคคําถาม การใชประโยคยาว การสรางความสมดุลทางโครงสรางประโยค การใช

                                                        

 
๒๘

นันทวัลย  สุนทรภาระสถิต, “เร่ืองสั้นบันทึกเหตุการณทางการเมือง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 
และ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙”, วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย), ๒๕๔๗, ๑๘๙ หนา. 



 ๑๖

ภาพพจนและสัญลักษณลักษณะการใชภาษทั้งหมดน้ี มุงสรางจินตภาพที่สอดคลองกับสาระสําคัญ
ของเร่ือง มีสัมพันธภาพและเปนเอกภาพเพ่ือเชื่อมโยงไปสูการตีความและเขาใจสาระสําคัญของเร่ือง
อยางลึกซึ้งชัดเจน ไดแก จินตภาพของความโหดรายความนาสะพรึงกลัว ความทุกข ความเศรา ความ
เหงาความทอแท และความสิ้นหวัง จินตภาพเหลาน้ีปรากฏใหเห็นอยางเดนชัด ในชื่อเร่ือง และฉาก 
อัศศิริ  ธรรมโชติ เลือกใชสภาพธรรมชาติที่โหดรายรุนแรง เชน “พายุ” “มรสุม” และ “ไฟ” เปนสื่อ
แสดงความโหดรายที่มนุษยไดรับ ใชภาพพจนแบบปุคลาธิษฐาน๒๙ คือ ใหธรรมชาติและสถานที่ทํา
กิริยาอาการและมีความรูสึกเศรา 
 สรุปทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ จากการที่ไดศึกษาถึงแนวคิดดานตาง ๆ เห็นวา
ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นมนุษยเปนผูกําหนดและตั้งกฎกติกาของสังคมใหอยูภายใตอํานาจของคณะบุคคล 
หรือเปนไปตามระบบการปกครองที่ครอบงําชีวิต จิตใจ จนทําใหมนุษยขาดอิสรเสรีภาพ ขาดคุณคา
ของความเปนมนุษย ขาดความรัก ขาดศักดิ์ศรี แมกระทั่งความสงบสุข มนุษยไมไดรับความเสมอภาค
เทาเทียมกัน ทั้งในดานความคิด ทั้งในดานการศึกษา จึงทําใหเกิดปญหาตาง ๆ  มากมายในสังคม แตมี
แนวคิดหนึ่งที่ใหความสําคัญกับความเปนมนุษย เพราะถือวามนุษยเปนผูตั้งกฎเกณฑตาง ๆ  ได มนุษย
ก็สามารถหาทางออกและแกปญหาน้ันได โดยสันติ ไมขัดแยง ไมกอใหเกิดความรุนแรงภายใตระบบ
คุณธรรม โดยมนุษยทุกคนตองยอมรับและปฏิบัติตามกฎของศีลธรรมนั้น เพื่อใหสังคมมีความสงบสุข 
มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน และทําใหชีวิตมนุษยทุกคนมีคุณคา สวนในงานวรรณกรรมตาง ๆ น้ัน 
มนุษยพยายามสรางกรอบทางเดินใหแกตนเองและสังคม โดยคํานึงถึงคุณคาของความเปนมนุษยที่   
ถูกกระทํา ถูกเบียดเบียน ถูกปดก้ันสิทธิเสรีภาพ มนุษยมีความตองการที่จะใหสังคมยอมรับ และให
ความสําคัญกับมนุษยมากกวาที่เปนอยู จึงมีการประพันธบทวรรณกรรมตาง ๆ ที่ใกลเคียงกับชีวิต
ความเปนอยูของสังคม แสดงแสดงเจตนารมณความสํานึกถึงเพ่ือนรวมชาติเดียวกัน ใหสังคมไดรับรูถึง
ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น มนุษยมีการเรียนรูจากประสบการณที่ผานมาโดยผานการจดบันทึก หรือการ
ประพันธบทวรรณกรรมทีส่ะทอนปญหาสังคม ภายใตความเขาใจ ความเห็นใจ และความตองการเห็น
มนุษยในสังคมมีความสุข 
 จึงเปนแนวทางที่จะนําไปใชในการวิจัยบทวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้น ที่สะทอนปญหาสังคม 
สะทอนปญหาชีวิตของมนุษย ที่ไมสามารถเรียกรองขอความสุขไดจากสังคมการปกครอง แตสามารถ
สรางจินตนาทั้งเหตุการณที่เปนจริงและแตงขึ้นเพ่ือใหเกิดอรรถรสในการอาน และยังทําใหสามารถ
ชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปมาเติมเต็มสวนหนึ่งของชีวิต ไมวาวรรณกรรมจะสะทอนถึงปญหาชีวิต หรือ
สะทอนปญหาของสังคม ในเร่ืองความรัก ความรู ความสุข ความทุกข เปนตน วรรณกรรมก็ยังใหคา
ของความเปนมนุษยเหนือสิ่งอื่นใดทั้งปวง 
 
 
 
 

                                                        

 ๒๙ดลฤทัย  ขาวดีเดช, “ภาษาจินตภาพในเร่ืองสั้นของอัศศิริ  ธรรมโชติ”, วิทยานิพนธอักษรศาสตร 
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๔๐, ๓๖๙ หนา. 



 ๑๗

๑.๗ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑.๗.๑ ทําใหทราบแนวคิดเชิงมนุษยนิยม 
 ๑.๗.๒ ทําใหทราบวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต เร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง 
 ๑.๗.๓ ทําใหทราบการบูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต 
เร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง 
 ๑.๗.๔ ทําใหทราบองคความรูใหมเกี่ยวกับรูปแบบแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทย    
เร่ืองสั้นรางวัลซีไรต  
 ๑.๗.๕ ทําใหสามารถนําผลของการวิจัยไปใชเปนขอมูลสารสนเทศเพ่ือผูวิจัยอ่ืนตอไป 
 

๑.๘ คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
 บูรณาการ หมายถึง การนําแนวคิดเชิงมนุษยนิยมจากเอกสาร การวิเคราะหขอมูล และ   
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อหาความเชื่อม่ันจากวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต เร่ืองขุนทอง 
เจาจะกลับเมื่อฟาสาง เพ่ือเปนแนวทางในการประพันธบทวรรณกรรม และเพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวัน
สามารถนําไปแกปญหากระบวนการตาง  ๆในทุกมิติที่เกิดขึ้นภายในสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี เพื่อการดําเนินชีวิตของมนุษยใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
 มนุษยนิยม หมายถึง แนวคิดที่ใหความสําคัญกับความเปนมนุษย ๕ ดาน คือ อิสรเสรีภาพ 
คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความรัก ความรูคูคุณธรรม และความสุข เพราะมนุษยเปนสิ่งหน่ึง
ในธรรมชาติ มีศักดิ์ศรี มีคุณคา และมีความสามารถที่จะพัฒนาตนเอง

๓๐
 โดยอาศัยเหตุผลทางปญญา 

ไมตองอาศัยอํานาจเหนือธรรมชาติแตอยางใด 
 วรรณกรรมไทยเรื่องส้ันรางวัลซีไรต หมายถึง งานเขียนที่แตงขึ้นหรืองานศิลปะ ที่เปน
ผลงานอันเกิดจากการคิด และจินตนาการ แลวเรียบเรียงนํามาบอกเลาบันทึกเหตุการณ เพ่ือสื่อ
ออกมาดวยกลวิธีตาง ๆ ดวยการใชภาษาเขียน เพ่ือการสื่อสารเร่ืองราวใหเขาใจระหวางมนุษย เปน
เร่ืองแตง เปนงานประพันธที่ใชภาษาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทยในการถายทอดเร่ืองราว
เชิงสรางสรรค ซ่ึงเปนงานประพันธที่ไดรับรางวัลซีไรต เร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง” รางวัล
วรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน ป ๒๕๒๔ ของคุณอัศศิริ  ธรรมโชติ เปนการประพันธที่
ใหความสําคัญกับความเปนมนุษยโดยมีแนวคิดเชิงมนุษยนิยม 
 S.E.A. หมายถึง South East Asian Write Award คือ รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยม
แหงอาเซียน หรือ รางวัลซีไรต 
 รูปแบบการบูรณาการ หมายถึง แบบฟอรมหรือโครงสรางของการนําองคความรูใหมที่ไดจาก
การศึกษาเอกสาร วิเคราะหขอมูล และบทสัมภาษณแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้น
รางวัลซีไรตไปใชในทุกมิติของสังคมผานการเรียนรูและศาสตรที่หลากหลายผสมผสานกัน 
 อิสรเสรีภาพ หมายถึง อิสรภาพจากการถูกจํากัดสิทธิในตน จํากัดศักยภาพของบุคคล มีความเปน
ภราดรภาพ มีเจตจํานงเสรีในการตัดสินใจเลือกกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงดวยความรับผิดชอบ ดวยความเปนตัว

                                                        

 ๓๐ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทปรัชญา อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๐), หนา ๔๔. 



 ๑๘

ของตัวเอง ทั้งความคิด ความอานการกระทําการแสดงความรูและหลักการดําเนินชีวิต โดยไมอยูภายใต
อํานาจและกฎบังคับของบุคคลอ่ืน หรือรัฐ รวมทั้งการถูกกดขี่ขมเหงเอารัดเอาเปรียบ ไมเสมอภาคเทา
เทียมกันทางสังคม แตเปนการใหโอกาสในการพูด คิด และการกระทําของมนุษย 
 คุณคาและศักด์ิศรีความเปนมนุษย หมายถึง สภาพความเปนคน โดยไมนึกถึงเหตุแหงความ
แตกตางในเร่ืองถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สถานภาพกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล    
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง    
การที่ผูใดไมไดรับ หรือทําใหผูใดไมมีสิทธิและเสรีภาพที่พึงมีพึงได การใชงานปกติ เชน การทําราย 
กักขัง ทรมาน การซื้อขาย หรือการไมไดรับปจจัยที่จําเปนขั้นพื้นฐานในชีวิต อันไดแก การงาน อาหาร    
ที่อยูอาศัย การดูแลเอาใจใสจากภาครัฐ การศึกษา วัฒนธรรม พึงถือวาเปนการทําลายสภาพความเปนคน 
หรือทําลายศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 ความรัก หมายถึง ความอบอุนความจริงใจในการดูแลเอาใจใสและใหความยุติธรรมเสมอ
ภาคเทาเทียมกัน หรือเปนผูใหดวยใจบริสุทธิ์มีความซ่ือสัตยสุจริตไมเลือกที่รักมักที่ชังและไมแบงแยก
หรือจํากัดขอบเขต 
 ความรูคูคุณธรรม หมายถึง รูกฎเกณฑของธรรมชาติ รูวาอะไรดี อะไรชั่ว อะไรเปนคุณ เปนโทษ 
อะไรเปนประโยชน และไมเปนประโยชน รูวาอะไรใหคุณคาทางสังคมและจิตวิญญาณของมนุษยที่ดี 
 ความสุข หมายถึง ความสงบทางสังคมที่ มีการพัฒนาความเจริญกาวหนาทางความคิด          
ทางการเมืองการปกครอง การศึกษา เศรษฐกิจ ครอบครัว ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ที่ไมมีความ
ขัดแยงกันในรูปแบบตาง ๆ  ทางสังคม แตเกิดจากสังคมมีความกินดีอยูดี มีความพอเพียง พอประมาณ 
และพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได ไมมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต ไมมีความเดือดรอนซึ่งเกิด
จากการถูกเอารัดเอาเปรียบและไมไดรับการดูแลเยียวยาจากภาครัฐ แตเกิดจากมนุษยในสังคมมีความ
ซ่ือสัตยสุจริตและจริงใจตอกันโดยเอื้อเฟอเผื่อแผและเกื้อกูลประโยชนกัน 
 

๑.๙ สรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับแนวคิดเชิงมนุษยนิยม และวรรณกรรมไทย
เร่ืองสั้นรางวัลซีไรต เร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง” ของอัศศิริ  ธรรมโชติ ทําใหเห็นคุณคา
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมากขึ้น โดยเฉพาะความเปนอิสรเสรีภาพทางความคิด ความรัก ความรู   
คูคุณธรรมและความสุขที่เกิดจากความเสมอภาคเทาเทียมกันในสังคม ทําใหเห็นถึงศักยภาพของ
มนุษยที่สามารถพัฒนาตนเองและสังคมไปในรูปแบบตาง ๆ ใหมีการพัฒนาความเจริญกาวหนาไป
ในทางที่ดีขึ้น ทามกลางความขัดแยงของคนในสังคม และเพ่ือใหเกิดความสามัคคีพรอมเพรียงกัน      
มีความกินดีอยูดีของคนในสังคม มนุษยจึงตองแสดงออกผานผลงานวรรณกรรมตาง ๆ เพ่ือแสดง
เจตนารมณออกมาสูสายตาประชาคมเพื่อใหไดรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ อยางเทาเทียมกันตามความ
เปนจริง พรอมทั้งนําสิ่งที่ไดมาสรางเปนแบบสัมภาษณเชิงลึกไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเพ่ือหาความ
เชื่อม่ัน แลวนําขอมูลที่รวบรวมทั้งหมดน้ีมาทําการวิเคราะหสรุป เพ่ือแสดงใหเห็นคุณคาของแนวคิด
เชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต เร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง เพ่ือนํา
ประโยชนจากคุณคาและแนวคิดน้ันไปใชในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพและเปนแนวทางที่ดีใหกับ
สังคมนักคิด นักเขียน นักศึกษา และเยาวชน ตลอดผูอานวรรณกรรม และผูที่เก่ียวของกับการศึกษา



 ๑๙

มองเห็นภาพของแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในรูปแบบตาง ๆ ที่ใหความสําคัญกับชีวิตมนุษยไดชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น และนําเสนอองคความรูใหมเก่ียวกับรูปแบบการบูรณาการแนวคิดเชิงมนษยนิยมในวรรณกรรม
ไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรตตอไป โดยสรุปกรอบแนวคิดไว ดังนี้ 
 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย

๕ ดาน
๑. อิสรเสรีภาพ
๒. คุณคาและศักดิ์ศรี-  
    ความเปนมนุษย

๓. ความรัก

๔. ความรูคูคุณธรรม
๕. ความสุข

แนวคิดเชิงมนุษยนิยม วรรณกรรมไทยเรืองสัน

เธอยังมีชีวิตอยู อยางนอยก็ในใจฉัน

ในกระแสธารแหงกาลเวลา
ถึงคราทีจะหนีไกลไปจากลําคลองสายน้ัน

เมื่อลมฝนผานมา, ดอกไม...ที่เธอถือมา

เมื่อเย็นย่ํา...ของวันอันราย

เสียแลวเสียไป, เชาวันตนฤดูฝน,

แลวหญาแพรกก็แหลกลาญ

บนทองน้ําเม่ือยามค่ํา, รถไฟครั้งที่หา

บนเสนทางของหมาบา

ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง

ศึกษาเอกสาร

วิเคราะหขอมูล 

และสัมภาษณ

บูรณาการแนวคิดเชิงมนุษย

นิยมในวรรณกรรมไทย    
เรื่องส้ันรางวัลซีไรต

คุณคาตอสังคม, คุณคาตอเศรษฐกิจ

คุณคาตอการเมืองการปกครอง

คุณคาตอการศึกษา, คุณคาตอครอบครัว

คุณคาตอศิลปวัฒนธรรม และคุณคา

ตอวรรณกรรมไทย
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บทท่ี ๒ 
แนวคิดเชิงมนุษยนิยม 

 
 มนุษยนิยม เปนปรัชญาระบบหน่ึงที่ มุงอธิบายถึงความจริงแทที่ควรปฏิบัติและคุณคา       
ของความเปนมนุษย ทรรศนะของมนุษยนิยมจะตีความกวางครอบคลุมไปถึงสาขาตาง ๆ ของปรัชญา
อันไดแก อภิปรัชญา (Metaphysics) ญาณวิทยา (Epistemology) และคุณวิทยา (Axiology)๑       
การจะอธิบายถึงความหมาย ความเปนมา ลักษณะและขอบเขตทางความคิดของปรัชญาระบบน้ี 
จําเปนตองแยกศึกษาระหวางปรัชญากับศาสนาเสียกอนเพราะแนวคิดมนุษยนิยมน้ันแทรกอยูใน
ปรัชญาและศาสนาบางสํานักที่เปนอเทวนิยม (Atheism) แตจะมุงอธิบายถึงความเปนมนุษย        
ความเปนอิสรเสรีภาพทางความคิดและการดําเนินชีวิตในสังคม 
 อยางไรก็ตาม แนวคิดที่เชื่อม่ันในศักดิ์ศรีและศักยภาพของความเปนมนุษยในการแสวงหา
ความจริงน้ัน เปนแนวคิดที่มีมานานแลวตั้งแตสมัยกรีกโบราณ ดังเชนโปรตากอรัส (Protagoras :   
กอนคริสตศักราช ๔๘๑-๔๑๑ ป) นักปรัชญากลุมโซฟสตที่แสดงความเห็นวา มนุษยไมมีทางรับรูเร่ือง
ตาง ๆ เก่ียวกับพระเจา เพราะพระองคไมเคยปรากฏใหเห็น ดังน้ัน เขาจึงกลาววา “มนุษยเปนตัวการ
วัดและกําหนดทุกสิ่งทุกอยาง” “Man is the measure of all things”๒ ซ่ึงไมไดเปนคํากลาวที่มุง
แสดงความสูงสงของมนุษย แตมีความหมายวา มนุษยสามารถคนพบความจริงของทุกสิ่งหรือ
สรางสรรคสิ่งตาง ๆ ไดโดยศักยภาพของตัวมนุษยเอง ผานกระบวนการหาความรูโดยการตั้งคําถาม
และเสวนากันระหวางมนุษย นอกจากน้ีแนวคิดของนักคิดคนสําคัญในสมัยกรีกโบราณ เชน โสกราติส 
(Socrates : กอน คริสตศักราช ๔๗๐-๓๙๙ ป), เพลโต (Plato : กอนคริสตศักราช ๔๒๗-๓๔๗ ป), 
อริสโตเติ้ล (Aristotle : กอนคริสตศักราช ๓๘๔-๓๒๒ ป)๓ ตางตั้งอยูบนความเชื่อในศักดิ์ศรีและ
ศักยภาพของความเปนมนุษยในการแสวงหาความจริง 
 หลังยุคมืด ยุโรปเร่ิมเขาสูยุคแหงการฟนฟูศิลปะและวิทยาการ (Renaissance – คริสตศตวรรษ  
ที่ ๑๔ - ๑๖)๔ คริสตจักรเร่ิมเสื่อมอํานาจลง เพราะบาทหลวงมีพฤติกรรมไมเหมาะสมทําใหประชาชน
เสื่อมศรัทธา พรอมกับกระแสชาตินิยมซึ่งประเทศตาง ๆ ในยุโรปเร่ิมปฏิเสธอํานาจการปกครองหรือ

                                                
 ๑พระมหาประสิทธิ์  สิริปฺโ (ฤทธ์ิมหันต) , “การศึกษาวิเคราะห เ ร่ืองมนุษยนิยม            
ในพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย   
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๓๖, หนา ๕. 
 ๒ผศ.วิธาน  สุชีวคุปต, อภิปรัชญา, พิมพคร้ังที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ๒๕๓๘), หนา ๖๔. 
 ๓วิทยากร  เชียงกูล, ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม, พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 
สายธาร, ๒๕๕๑), หนา ๕๖-๖๑. 
 ๔Corliss Lamont, The Philosophy of Humanism, (New York : Prentice - Hall, 
1973), pp. 268 - 288. 



๒๑ 

อํานาจในการแตงตั้งกษัตริยของประเทศตนเองจากวาติกัน นอกจากนั้นสังคม ในยุคน้ีใหความสนใจ
และมีการฟนฟูความรูในสมัยกรีกและโรมันโบราณขึ้นมาใหมซึ่งทําใหวิทยาการเจริญมากขึ้น          
เกิดความรูใหมที่ไดรับการพิสูจนวาถูกตอง และเปนความรูที่ปฏิเสธความเชื่อเดิมแบบวาติกัน เชน 
ความเชื่อวาโลกแบน เหตุเหลาน้ีทําใหอํานาจของคริสตจักรเสื่อมสลายลง ในขณะเดียวกันแนวคิดที่
เชื่อม่ันในศักดิ์ศรีและศักยภาพของมนุษยเร่ิมมีอิทธิพลขึ้นอีกคร้ังหน่ึงในสังคมยุโรป จนทําใหเกิด     
คําวา “Humanism” คือ หลายแนวคิดทางปรัชญาจัดเปนแนวคิดแบบมนุษยแมมีแนวคิดตาง ๆ น้ัน
จะมีขอขัดแยงกัน แตมีพ้ืนฐานเหมือนกันคือเปนแนวคิดที่ไดมาจากการตั้งอยูบนความเชื่อในศักยภาพ 
ของมนุษยในการแสวงความจริง และสรางสรรคสิ่งตาง ๆ จึงกอใหเกิดแนวคิดตาง ๆ นี้ขึ้นมาในยุค
แหงการรูแจงเพ่ือใชเรียกแนวคิดที่เชื่อม่ันในศักดิ์ศรีและศักยภาพของความเปนมนุษย ซ่ึงผูวิจัยจะได
อธิบายถึงความหมาย ความเปนมาและลักษณะของแนวคิดเชิงมนุษยนิยมตอไป 
 

๒.๑ ความหมายของแนวคิดเชิงมนุษยนิยม 
 แนวคิดแบบมนุษยนิยมแบงยอยเปนหลายแนวคิดแตอาจแบงไดเปนสองแนวคดิใหญแนวคิดแรก 
คือ แนวคิดแบบมนุษยนิยมที่ไมเชื่อในศาสนา (Secular humanism) ซ่ึงเปนแนวคิด แบบมนุษยนิยมที่
เชื่อม่ันในศักดิ์ศรีและศักยภาพความเปนมนุษยโดยไมใหความสําคัญหรือปฏิเสธคําสอนทางศาสนา 
เชน แนวคิดของฌอง ปอล  ซารตร (Jean-Paul Sartre, ค.ศ. ๑๙๐๕-๑๙๘๐) ที่เชื่อม่ันในเสรีภาพ   
ของมนุษยในการกระทําสิ่งตาง ๆ แตเสรีภาพนั้นตองมาพรอมกับความรับผิดชอบ๕ สวนแนวคิดแบบ            
คารล  มารกซ (Karl Marx, ค.ศ. ๑๘๑๘ - ๑๘๘๓) ไดกลาววาเสรีภาพสวนบุคคลที่แทจริงน้ัน ตองเปน
สิ่งที่กอใหเกิดความเสมอภาคและความเจริญกาวหนาในสังคม เพ่ือใหทุกคนมีความสําคัญเทาเทียมกัน
ในการแสวงหาความเพลิดเพลินจากปรัชญา สุภาษิต คําโคลง และศิลป ฯลฯ๖ ที่เห็นวา “ศาสนาเปน
เหมือนยาฝน” เพราะศาสนาเปนเหมือนยาเสพติดที่ทําใหมนุษยผูเสพ คลายความทุกขในขณะเสพ
และหลีกหนีการเผชิญหนากับปญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิต ตามแนวคิดของมารกซ คําสอนของศาสนาที่
สอนใหมนุษยเชื่อวาชีวิตน้ีแมจะทุกขยากแตหากทําดีตามคําสอน ก็จะไดผลตอบแทนที่ดีในโลกหนา 
ทําใหมนุษยผูทีศ่รัทธานับถือศาสนากมหนายอมรับชะตากรรมความทุกขยากลําบากในโลกโดยไมคิด
แกไขใหดีขึ้น หวังแตความสุขในโลกหนาจากการทําความดีโลกนี้ ทั้งที่มนุษยเองมีศักยภาพที่จะ
เปลี่ยนแปลงชีวิตในโลกปจจุบันใหดีขึ้นไดโดยไมตองรอชีวิตหลังความตาย  
 แนวคิดที่สองคือแนวคิดแบบมนุษยนิยมที่เชื่อในศาสนา (Religious humanism) ซึ่งเปน
แนวคิดแบบมนุษยนิยมที่เชื่อม่ันในศักดิ์ศรีและศักยภาพความเปนมนุษย แตเชื่อวามนุษยจะพัฒนา
ตนเองใหสมบูรณไดก็แตโดยอาศัยหลักคําสอนทางศาสนา เชน แนวคิดแบบมนุษยนิยมทางคริสต
ศาสนา (Christian Humanism) ซ่ึงเปนแนวคิดทางคริสตศาสนาที่ไมไดเชื่อวา ทุกอยางตองรอใหถูก

                                                
 ๕พระมหาดนัยพัชร  คมฺภีรปฺโ (ยุ นิรัมย), “การศึกษาวิเคราะหแนวคิดเร่ืองการ       
หลอกตัวเองในปรัชญาของฌอง ปอล  ซารตร”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘, หนา ๒๓ - ๒๔. 
 ๖รองศาสตราจารย ชัยวัฒน  อัตพัฒน,  ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม ๒, พิมพค ร้ังที่  ๕, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๗), หนา ๒๔๘ - ๒๔๙. 



๒๒ 

ดลบันดาลจากพระเจา แนวคิดน้ีเห็นวาการรอใหพระเจาดลบันดาลสิ่งตาง ๆ ใหเกิดขึ้นกับมนุษยเปน
สิ่งที่ไมถูกตองตามคําสอนทางศาสนาเรา (มนุษย) ตองกระทําสิ่งตาง ๆ ดวยตนเองในการยับยั้งสงคราม 
อาชญากรรม ความโหดรายตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษยทั้งในปจจุบันและอนาคต มนุษยมีศักยภาพ
ที่นาทึ่ง มีเสรีภาพที่จะเลือกในสิ่งที่เราทํา สังคมและโลกที่เราอาศัยอยูขึ้นอยูกับการกระทําของเรา 
และเราเองตองรับผิดชอบตอสิ่งเหลาน้ัน 
 มนุษยนิยม ที่ใชในความหมายน้ันมีหลากหลาย ไดแก (๑) ในยุคแหงการฟนฟูศิลปวิทยาในยุโรป 
หมายถึง อารยธรรมแบบฉบับคลาสสิก กรีก โรมัน ก็เรียกวาพวกมนุษยนิยม (The humanists)      
(๒) หลักการวาดวยคุณคาแหงความเปนมนุษยที่แท๗ มนุษยนิยมใหความสําคัญในความเปนมนุษยและ
มองมนุษยวามีคุณคา มีความดีงาม มีความสามารถ มีความตองการและมีแรงจูงใจภายในที่จะพัฒนา
ศักยภาพของตน หากบุคคลไดรับอิสรภาพและเสรีภาพ มนุษยจะพยายามพัฒนาตนเองไปสูความเปน
มนุษยที่สมบูรณได 
 มนุษยนิยมเปนชื่อเรียกกลุมนักปรัชญาที่มีแนวคิดที่เชื่อมั่นในศักดิ์ศรีและศักยภาพของมนุษย
ในการแสวงหาความจริง ซ่ึงพจนานุกรมศัพทปรัชญาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานไดนิยาม
แนวคิดแบบมนุษยนิยม (Humanism) คือ ทัศนะที่ถือวามนุษยเปนสิ่งหน่ึงในธรรมชาติ มีศักดิ์ศรี มีคา
และมีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองโดยอาศัยเหตุผลและวิธีการทางวิทยาศาสตร และไมตองอาศัย
อํานาจเหนือธรรมชาติ แตมนุษยนิยมตามทัศนะของกลุมศาสนาบางกลุมถือวา มนุษยจะพัฒนาตนเอง
ใหสมบูรณไดก็แตโดยอาศัยหลักคําสอนทางศาสนา๘ 
 มนุษยนิยม (Humanism) โดยภาพรวมกวาง ๆ หมายถึงแนวคิดที่ถือมนุษยและคุณคาความเปน
มนุษยเปนสิ่งสําคัญเบื้องตน เปนแนวคิดทางปรัชญาที่ยอมรับคุณคาหรือศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย      
และถือมนุษยเปนเกณฑวัดสรรพสิ่ง๙ ตลอดจนคุณความดีอันเกิดจากแรงศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติ
เกี่ยวกับเทพเจา แตเปนศาสนาหรือปรัชญาที่มุงชี้แนะแนวทางชีวิตที่ดีงามแกมนุษยใหมนุษยไดมีความ
เปนอยูอยางสุขสมหวังในฐานะเปนมนุษย พรอมกันน้ีก็พยายามเสนอแนวคิดเนนหนักถึงความเปนธรรม     
ในสังคม หรือ หมายถึงหลักจริยศาสตรและทฤษฎีทางสังคมใด ๆ ที่มุงเพ่ิมพูนประโยชนสุขใหแกมนุษย 
ขณะเดียวกันก็พยายามลดหยอนบรรเทาและขจัดความทุกขยากของมนุษย

๑๐
 

 เจษฎา  ทองรุงโรจน ใหความหมายของมนุษยนิยม วาเปนคุณสมบัติของความเปนคน 
ระบบความคิดหรือปฏิกิริยาที่ตั้งอยูบนธรรมชาติ ผลประโยชนและอุดมคติของมนุษย โดยเฉพาะการ

                                                
 ๗วารีญา  ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม, “ปรัชญาขั้นแนะนํา : กระแสคิดที่ทรงอิทธิพลตอโลก, 
หนังสือชุดนักคิดสะทานโลกันต.1”, ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓, 
 <http://www.wareeya.com/index.php?lay=show&ac=article&Id> (1 May 2010) 
 ๘ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทปรัชญาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ,     
พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๐), หนา ๔๔. 
 ๙Paul  Edward (ed.), The Encyclopedia of Philosophy and Religion, Vol.4 
(New York : The Macmillan Company Free Press, 1967), p. 70. 
 ๑๐Edwards Paul, The Encyclopedia of Philosophy Dictionary, (New York : 
Scribner new, 1942), p. 69. 



๒๓ 

เคลื่อนไหวทางอเทวนิยม คือ กลุมที่ปฏิเสธความมีอยูหรือการนับถือพระเจาวาเปนสิ่งสูงสุด และกลุม
เหตุผลนิยมสมัยใหมที่ถือวามนุษยสามารถทําใหตนเองสมบูรณได ประพฤติปฏิบัติทางจริยธรรมไดเอง 
โดยไมตองพ่ึงพาอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่อยูนอกเหนือธรรมชาติ๑๑ 
 ผูชวยศาสตราจารยบุญมี  แทนแกว กลาววาตามธรรมชาติแลวมนุษยจะตองประกอบดวย
รางกายและจิตใจ แตจิตเปนเพียงพลังอยางหนึ่งของมนุษยที่เกิดจากการวิวัฒนาการตามธรรมชาติ จิต
จึงไมสามารถปราศจากรางกายได รางกายกับจิตจึงตองสัมพันธกันอยางแยกไมออก จึงไมเห็นดวยกับ
สุขนิยมแตมนุษยควรแสวงหาความสงบทางจิต๑๒ 
 อน่ึง คําวามนุษยนิยม บางทีก็เปนคําที่ใชเพ่ือใหมีความหมายตรงขามกับคําวาสมบูรณนิยม และ
เทวนิยม๑๓ ซ่ึงทั้งสองคําน้ีเปนแนวความคิดที่ใหคุณคาความเปนมนุษยนอยกวาสิ่งสูงสุดอันไดแกพระเจา 
 บท นิย ามดั ง กล าวข า งต นนั้ น  เ ม่ื อ นํ ามา เทีย บเคีย ง กับคํ าว าม นุษยธรรม นิย ม 
(Humanitarianism) ความหมายดูจะใกล เคียงกัน อยางไรก็ตามคําวามนุษยธรรมนิยมซึ่ง
ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายไววา ระบบความคิดที่มุงสงเสริมหรือยกระดับคุณธรรมในหมูมนุษย 
เพ่ือใหสังคมพนจากความทุกขและใหมีความสุขสมบูรณยิ่งขึ้น๑๔ นาจะมีความหมายแคบ และก็ตรง
กับแนวคิดเร่ืองมนุษยนิยมในทรรศนะตะวันออกมากกวา ทั้งน้ีเพราะในทางตะวันออก เวลากลาวถึง
คําวา มนุษยนิยมจะบงความหมายถึง ๓ ประเด็นหลักคือ (๑) จุดหมายของชีวิต (๒) การอุทิศตนเพ่ือ
จุดหมายน้ัน และ (๓) การบรรลุถึงจุดหมายน้ันดวยความเพียรพยายามของมนุษย ซึ่งเปนเร่ืองของ 
จริยศาสตรลวน ๆ ในขณะที่ตะวันตกน้ัน เวลาพูดถึงมนุษยนิยม จะมีความหมายกวางครอบคลุมถึง
ปรัชญาแมบททั้ง ๔ สาขาคือ อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร และสุนทรียศาสตร๑๕ 
 จากคํานิยามดังกลาวบางคร้ังเราตองเขาใจในเชิงประวัติศาสตรวา “Humanism” เปนคํา      
ที่เกิดขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘ ซ่ึงเปนยุคแหงการรูแจง ยุคแหงแสงสวางทางปญญา 
Humanism of the Age of Enlightenment ที่ “จินตนาการมีพลังสูงกวาการติดตอสื่อสารดวย
เทคโนโลยี เปนรากฐานที่ม่ันคงของมนุษยศาสตร และคุณคาเชิงจริยธรรม มนุษยศาสตรในฐานะที่
เปนศาสตรที่เปนระบบ จึงกอรูปขึ้นมาในโลกตะวันตกสืบทอดประเพณีทางความคิดและวิชาการ

                                                
 ๑๑เจษฎา  ทองรุงโรจน, พจนานุกรมปรัชญาอังกฤษ – ไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
โบแดง, ๒๕๔๗), หนา ๘๙. 
 ๑๒ผศ. บุญมี  แทนแกว, จริยศาสตร, พิมพคร้ังที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พร้ินติ้ง เฮาส, 
๒๕๕๐, หนา ๑๓๐. 
 ๑๓W.L. Reese, Dictionary of Philosophy and Religion, (New Jersey : Humanities 
Press, 1980), p. 235. 
 ๑๔ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทปรัชญาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,    
อางแลว, หนา ๔๔. 
 ๑๕พระมหาบุญเรือง  ปฺาวชโิร (เจนทร), มนุษยนิยมในปรัชญาขงจื้อ, (กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๑๐. 



๒๔ 

ตะวันตกเอาไว”
๑๖

 ซ่ึงมีแนวคิดที่เชื่อวาคุณคาในการดํารงอยูของมนุษยไมไดมาจากการคนหาเจตจํานง
ของพระเจาและดํารงชีวิตใหสอดคลองกับเจตจํานงของพระองค แตอยูที่การใชเหตุผลอันเปน
ศักยภาพของมนุษยและการที่มนุษยไดมีประสบการณและมีการลงมือปฏิบัติในการคนหาความจริง
ดวยตนเองภายใตความมีอิสรเสรีนอกเหนือจากการอยูภายใตกฎของผูนําทางศาสนา เพ่ือการคนหา
ความจริงโดยตัวมนุษยเองอันจะนําไปสูการดําเนินชีวิตและสรางสังคมที่ดีตามอุดมคติที่ตนเองตองการ 
มนุษยนิยมยังกําหนดใหมนุษยเปนศูนยกลาง และมาตรฐานของทุกสิ่งทุกอยางอีกดวย โดยถือวา
มนุษยเปนไปตามกรรม (Man is what he acts) ปรัชญาฝายนี้จึงไดวางหลักความเชื่อตอไปวา 
“มนุษยคือ ผูสราง ผูคงไว ผูตกแตง ผูทําลายและผูรับผิดชอบโลกและชีวิตของมนุษย โดยวิสัย
ความสามารถ เร่ียวแรงของมนุษยเอง ยิ่งกวาน้ันการแสวงหาความจริงใด ๆ (Truth) ของโลกและชีวิต 
ตองยึดประสบการณแท ๆ ของมนุษยเปนมาตรฐาน”๑๗ มนุษยนิยมจึงมีความหมายคลุมไปถึงปรัชญา
ฝายเหตุผลนิยม (Rationalism) ฝายปฏิบัตินิยม (Pragmatism) ฝายสัจนิยม (Realism) และฝายปฏิฐานนิยม 
(Positivism) ซิลเลอร (Schiller) นักปรัชญาตะวันตกที่มีชื่อเสียงคนหน่ึงไดใหความหมายของมนุษยนิยม
ไวตอนหนึ่งวา 

 มนุษยนิยม เปนระบบปรัชญาที่คัดคานแนวความคิดหรือทฤษฎีใด ๆ ที่ไม
คํานึงถึงผลทางปฏิบัติเพ่ือประโยชนสุขของมนุษย แตขณะเดียวกัน ก็สนับสนุนระบบ
ปรัชญาใด ๆ ที่มุงแปรทฤษฎีและความจริง ตามที่กลาวอางถึงใหปรากฏผลออกมา
เปนการกระทําในชีวิตจริงของมนุษย 
 มนุษยนิยมยกความเปนใหญและความสําคัญที่สุดใหแกมนุษย มนุษยผูพรอม
ดวยความพยายามและสมรรถวิสัยในการกําหนดรูปแบบของโลกมนุษยและควบคุมบง
การชะตาชีวิตของมนุษยเองได มนุษยสามารถแปรรูปเปลี่ยนความหมายของโลกและ
ชีวิตใหเปนไปในลักษณะตาง ๆ ไดสามารถประกอบกรรม ทําใหโลกและชีวิตดีขึ้นหรือ
เลวลงได

๑๘
 

 สําหรับผูที่มีปรัชญามนุษยนิยมเปนหลักยึดในการดําเนินชีวิตน้ัน สิ่งที่ประเสริฐสุด คือ มนุษย 
ชีวิต คุณคา ความพยามยาม วิสัย ความสามารถ เกียรติคุณ อิสรภาพ ฯลฯ สิ่งเหลานี้ยอม              
มีความหมายและความสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น ศักยภาพภายในมนุษย (Human Potentiality) 
ยอมทําใหมนุษยบรรลุเปาหมายระดับตาง ๆ ตลอดจนเปาหมายสูงสุดของชีวิตได จากทรรศนะ
ดังกลาว มนุษยนิยมจึงหมายถึง ทรรศนะที่ยกคุณคาและความสําคัญสูงสุดใหแกความเปนมนุษย     
มุงแสวงหาแนวทางที่ดีที่สุดเพ่ือมนุษยในโลกมนุษย ถือมนุษยเปนศูนยกลาง และเปนมาตรฐานของ
ทุกสิ่งทุกอยาง ถือวามนุษยมีเจตจํานงอิสระ พลังความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความพยายาม ศักยภาพ 

                                                
 ๑๖เจตนา  นาควัชระ, วิกฤตการณของมนุษยศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, ๒๕๓๘), หนา ๒๐. 
 ๑๗Schiller, Humanism, (London : Studies in Humanism, 1912), p. 8. 
 

๑๘
Ibid., pp. 70-71. 



๒๕ 

ศักดิ์ศรีโดยธรรมชาติ มนุษยอยูในวิสัยรับผิดชอบตอชะตากรรมของตนได โลกยอมเปนไปตาม
ความคิดของมนุษย๑๙ 
 ผูวิจัยขอสรุปประเด็นความหมายเชิงมนุษยนิยมดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนน้ัน คือ มนุษย   
ยกยองคุณคาและความสําคัญสูงสุดใหแกความเปนมนุษย มุงแสวงหาแนวทางชีวิตที่ดีที่สุด            
เพ่ือมนุษยในโลกมนุษย ถือมนุษยเปนศูนยกลาง มาตรฐาน และมาตรการของทุกสิ่งทุกอยาง ถือวา
มนุษยมีเจตจํานงอิสระ มีพลังความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีศักยภาพและศักดิ์ศรี โดยธรรมชาติ มนุษย
ยอมอยูในวิสัยที่รับผิดชอบชะตากรรมของตนเองได โลกยอมเปนไปตามความคิดของมนุษย และ
มนุษยเปนสัตวที่รูคิด และดิ้นรนเพ่ือความอยูรอด หรือเพ่ือชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น มนุษยจึงพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ซึ่งมีความเชื่อมั่นวาตนเองก็มีความสามารถที่จะทําความดีได สามารถที่จะอยูใน
สังคมไดอยางเสมอภาคกัน โดยการสังเกตและรับรูจากประสบการณตาง ๆ ภายใตกฎของธรรมชาติ
และสังคม โดยเฉพาะการไดรับอิทธิพลความคิดจากตะวันตกในเร่ืองการเรียกรองสิทธิเสรีภาพ            
เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การยึดอํานาจ การกดขี่ขมเหง การปดก้ันเสรีภาพทาง
ความคิด การถือยศศักดิ์การใชอํานาจและอิทธิพลเกินขอบเขตของชนชั้นผูปกครอง ทําใหสังคมไดรับ
ความเดือดรอนมีปญหาเร่ืองเศรษฐกิจและมีความเหลื่อมล้ําสิทธิมนุษยชน เม่ือมนุษยไดรับผลกระทบ
ทางดานการดําเนินชีวิต การศึกษา รวมถึงศาสนาและวัฒนธรรม จึงมีการออกมาเรียกรองสิทธิ์ มีการ
เดินขบวน หรือประทวงรัฐบาล เพ่ือตองการใหปญหาดังกลาวลดนอยลง และมีเสรีภาพทางความคิด
มากขึ้น รวมจนถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความสงบสุขภายในประเทศดวยนั่นเอง 

 
๒.๒ ความเปนมาของมนุษยนิยม 
 จากนิยามความหมายของมนุษยนิยมดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา แนวความคิดดังกลาวผูกพัน
อยูกับมนุษย๒๐ ไวตเฮด (Whitehead) ไดใหทรรศนะที่ใหความสําคัญกับมนุษยตั้งแตอดีตไวดังนี้ คือ 

 ผูพิชิตยิ่งใหญทั้งหลาย เรียงรายตามบันทึกในหนาประวัติศาสตร ลําดับแถว
จาก  อเล็กซานเดอรเร่ือยมาจนถึงซีซารตลอดจน นโปเลียน เหลาน้ีลวนทรงอิทธิพลใหญ
หลวงเหนือวิถีชีวิตของมนุษยรุนหลัง ๆ อยางอเนกอนันต...แตผลทั้งผองของอิทธิพล
ดังกลาวกลับดูเปนเร่ืองเล็กนอยหากนํามาเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมและอารยธรรม
ของมนุษยที่เกิดมาจากอิทธิพลของมันสมองอันล้ําเลิศของนักปราชญในปจจุบัน     
โดยสวนตัวแลว ทานเหลาน้ีแตละทานใชวาจะมีอะไรปรากฏทาทีวาเปนผูมีความ
ยิ่งใหญแตอยางเดียว ความจริงแลวความคิดที่กวางไกล ลึกซึ้งและสูงสงดวยพลานุภาพ
อันประมาณมิไดของนักปราชญเหลานี้ คือ ผูชนะและครอบครองโลกอยางแทจริง๒๑ 

                                                
 ๑๙ดร.สิทธิ์  บุตรอินทร, มนุษยนิยม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๓๒), 
หนา ๑๐. 
 

๒๐
พระมหาประสิทธ์ิ  สิริปฺโ (ฤทธิ์มหันต), “การศึกษาวิเคราะหเร่ืองมนุษยนิยมใน          

พุทธปรัชญาเถรวาท”, อางแลว, หนา ๑๐. 
 

๒๑
H.J.Blackham, Humanism, (New York : The Chaucer Press Ltd., 1968), p. 101. 



๒๖ 

 จริงอยูแมขบวนการแนวคิดแบบมนุษยนิยมเพ่ิงจะปรากฏในประวัติศาสตรปรัชญาเปนคร้ัง
แรกในประเทศอิตาลี เม่ือคริสตศตวรรษที่ ๑๕ และไดแผขยายไปยังประเทศอ่ืน ๆ ในทวีปยุโรป๒๒    
ในเวลาตอมาก็ตาม ถึงกระน้ันเมื่อพิจารณาถึงแนวคิดของนักปรัชญาในอดีตที่ผานมากอนหนาน้ันแลว
ก็จะเห็นวา แนวคิดแบบมนุษยนิยมไดเกิดขึ้นมาแลวพรอม ๆ กับประวัติศาสตรปรัชญาน่ันเอง โดยจะ
เห็นไดจากนักปรัชญากลุมแรกในยุคกรีกโบราณที่หันมาใหความสนใจเก่ียวกับชีวิต คือ กลุมโซฟสต
และโสกราตีส๒๓ รวมทั้งนักปรัชญาคนอื่น ๆ ในยุคตอมา ตางก็มีลักษณะความเปนมนุษยนิยมไมแงมุม
ใดก็มุมหน่ึง 
 ในสวนของกลุมโซฟสต แทนที่จะใหความสนใจเก่ียวกับธรรมชาติภายนอกเหมือนกับนักปรัชญา
รุนกอน ๆ ซ่ึงตั้งคําถามที่พนวิสัยของมนุษยที่จะทําความเขาใจ ก็กลับตั้งคําถามเก่ียวกับความสัมพันธ
ระหวางมนุษยดวยกัน โดยมุงที่จะแสวงหาความสุขในชีวิตขณะนั้น เพราะถือวามนุษยเปนสิ่งที่สําคัญ
ที่สุดที่ควรจะใหความสนใจ โปรทากอรัส หน่ึงในจํานวนโซฟสตถึงกับประกาศออกมาวา มนุษยเปน
เคร่ืองวัดสรรพสิ่ง๒๔ กฎหมายและกฎเกณฑทางศีลธรรมตาง  ๆไมใชขึ้นอยูกับสิ่งสูงสุด คือ พระเจาแตอยางใด 
หากแตขึ้นอยูกับการสรางสรรคของมนุษย โสกราตีสเองก็ใชเวลาทั้งชีวิตของทานเที่ยวสั่งสอนคนหนุม
สาว และประชาชนทั่วไปใหตั้งอยูในคุณธรรม เพ่ือความสงบสุขของสังคม แมเขาจะตองจบชีวิตลง
เพราะการนี้ก็ตาม น่ันเปนเพราะเหตุการณบานเมืองขณะนั้นไมเอื้ออํานวย เม่ือวาโดยอุปนิสัยและ
บุคลิกภาพสวนตัวแลว โสกราตีสเปนนักปรัชญาอีกผูหนึ่งที่มุงสรางสรรคสังคมอยางไมยอทอ สมเปน
นักมนุษยนิยมโดยแท ศิษยคนสําคัญของโสกราตีส คือ เพลโตก็เปนอีกผูหน่ึงที่สืบสานแนวคิดมนุษยนิยม         
ตามแบบอยางผูเปนอาจารย ถึงแมแนวความคิดบางประการของทานจะดูไมเปนไปตามแนวทางของ
พวกมนุษยนิยมก็ตาม แตเม่ือพิจารณาดูจริยศาสตรของเพลโตแลวก็นับไดวาเปนนักมนุษยนิยมเชนเดียวกัน 
 แนวคิดใหมสมัยฟนฟูศิลปวิทยาในสมัยกลาง๒๕ ชาวตะวันตกเชื่อวา มนุษยทุกคนมีบาปติดตัว
มาแตกําเนิด การมีชีวิตอยูเปนการไถบาป เพื่อเดินทางไปสูสวรรค ทัศนคติน้ีทําใหชาวตะวันตกหมด
ความสนใจตอความสวยงามของโลก เม่ือเกิดการฟนฟูศิลปวิทยาขึ้น แนวคิดทางโลกของชาวตะวันตก
ก็เปลี่ยนแปลงไปดวยและเห็นวา มนุษยสามารถพัฒนาชีวิตตนเองใหดีมีคุณคาไดโดยการศึกษา๒๖ 
แนวคิดนี้จึงเปนที่มาของลัทธิมนุษยนิยม (humanism) ที่ใหความสนใจโลกปจจุบันแทนการมุงไปสวรรค 
นักปราชญคนแรกที่มีบทบาทสําคัญและไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหงมนุษยนิยม คือ ฟรานเซสโก 
เปตรากา เทปราก (Francessco Petrarca Petrarch ค.ศ. ๑๓๐๔ - ๑๓๗๔)

๒๗
 ซึ่งพยายามศึกษาการ

                                                
 ๒๒Paul  Edward (ed), The Encyclopedia of Philosophy and Religion, Op.cit., p. 69. 
 ๒๓Samuel  Enoch, Stumpf, Socrates to Sartre : A History of Philosophy, (New 
York : McGraw - Hill Book Company, 1975), p. 31. 
 ๒๔Ibid., p. 34. 
 ๒๕ผูชวยศาสตราจารย ปานทิพย  ศุภนคร, ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๒), หนา ๑. 
 

๒๖
เร่ืองเดียวกัน, หนา ๔๐. 

 ๒๗MAZE bimie, “แนวคิดใหมสมัยฟนฟูศิลปวิทยา”, ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓, 
<http://neoeu.blogspot.com/2009/11/22.html> (4 May 2010) 



๒๗ 

การใชภาษาละตินตามแบบแผนเดิมและชี้ใหเห็นถึงความงามของภาษาละติน ความสนใจในวรรณคดี
คลาสสิกของเทปราก สงผลใหลูกศิษยและผูนิยมงานเขียนสมัยคลาสสิกแสวงหางานเกา ๆ และงาน
เขียนเกา ๆ ไดรับการศึกษาคนควาและคัดลอกอยางกวางขวาง ผูสนใจในงานคลาสสิกของสมัยโบราณ
หรือเรียกวา พวกมนุษยนิยม (Humanist) ไดรับการยกยองในความรูและความสามารถในการใชภาษา
ละติน และไดรับการเชื้อเชิญใหเปน ราชเลขาธิการและอาจารยประจําราชสํานัก ตลอดจนเปนเจาหนาที่
สารบรรณในสํานักสันตะปาปา๒๘ 
 ปลายคริสตศตวรรษที่ ๑๔ นักปราชญชาวกรีกจากกรุงคอนสแตนติโนเปลเร่ิมอพยพจากการ
รุกรานของพวกมุสลิมมายังแหลมอิตาลี และสมัครเปนอาจารยสอนภาษากรีกในราชสํานักและ
โรงเรียนตาง ๆ ทําใหพวกมนุษยนิยมชาวอิตาลีมีความรูในภาษาและวัฒนธรรมของกรีก สามารถนํา
วรรณคดีและปรัชญาของกรีกมาแปลเปนภาษาละตินเผยแพรในยุโรปตะวันตกมากขึ้น ใน ค.ศ. ๑๔๕๔ 
โยฮันเนส กูเตนเบิรก (Johannes Gutenburg ค.ศ. ๑๔๐๐-๑๔๖๘) สามารถผลิตเคร่ืองพิมพที่ใชวิธีการ
เรียงตัวอักษรไดสําเร็จ ทําใหหนังสือมีราคาถูกลง และเผยแพรไปยังดินแดนตาง ๆ ไดกวางขวาง ทําให
ความนึกคิดและความสนใจของประชากรในดินแดนตาง ๆ มีความเปนหน่ึงเดียวมากขึ้น จากแนวคิดที่
สําคัญตาง ๆ เปนพ้ืนฐานทําใหเกิดแนวคิดแบบมนุษยนิยมขึ้นซ่ึงแยกออกเปน ๒ ประเด็น คือ 
 ๑. แนวคิดแบบมนุษยนิยมนาจะเร่ิมกอตัวขึ้นจากปญหาตาง ๆ ที่เขามาทําใหมนุษยไดขบคิด
อยางมากมายในชีวิตประจําวัน และในจํานวนปญหาเหลาน้ัน บางอยางก็ไมมีทางที่มนุษยจะหา
คําตอบไดชัดเจนเปนอยางหน่ึงอยางใดไดแนนอน ขณะเดียวกันบางปญหามนุษยเราก็สามารถ
แสวงหาคําตอบไดชัดเจน ยกตัวอยางของปญหาประเภทแรกเชน ปญหาที่อยูไกลตัวของมนุษยเรา
มาก ๆ อาทิ จักรวาลนี้เกิดจากอะไร และเกิดไดอยางไร มีคนสรางหรือวาเกิดเอง เปนตน หรือแมแต
ปญหาที่อาจอยูใกลตัวเรา แตเปนปญหาที่ถามบนพ้ืนฐานของการคาดคะเนวานาจะมีสิ่งเรนลับที่อยู
เบื้องหลังปรากฏการณอันนาสนเทหเหลาน้ัน ก็อาจจัดเขาในปญหาประเภทเดียวกันนี้ เชน การตั้ง
คําถามวา ใครหรืออะไรคือสิ่งที่อยูเบื้องหลังความงดงามของทุงหญา ปาเขา ลําธาร ดอกไม ผีเสื้อ 
สายรุง มานหมอก เปนตน ขอใหสังเกตวาคําถามที่กลาวมานี้ลวนแลวแตเปนคําถามที่ศาสนาแบบ
เทวนิยมไดใหคําตอบไวเรียบรอยแลว 
 ศาสนาแบบธรรมชาตินิยม แมจะไมเชื่อในเร่ืองพระเจาแตก็ไดเขารวมกิจกรรมการอธิบายถึง
ที่มาของสรรพสิ่งตลอดจนความงดงามและนามหัศจรรยเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติที่กลาวมาน้ัน 
จากมุมมองของตนอันไมอิงอยูกับความเชื่อในเร่ืองพระเจาพึงสังเกตวา ศาสนาเหลาน้ีใหอรรถาธิบาย
ตอโลก จักรวาล และชีวิตตางกัน ทั้งที่เปนอรรถาธิบายที่ใหตอปรากฏการณอันเดียวกัน ในความเปนจริง 
พระเจาหรือวาธรรมชาติกันแนที่สรางสรรคสรรพสิ่งและอยูเบื้องหลังความงดงามตระการตาของสิ่ง
ตาง ๆ จึงยังคงเปนความเรนลับที่ไมมีทางพิสูจนใหเห็นแจงได 
 ตัวอยางของปญหาประเภทที่สอง เชน คําถามวา ทําอยางไรมนุษยเราจึงจะมีชี วิตอยู      
อยางเปนสุขที่สุดเทาที่จะทําได ขอใหสังเกตวาคําถามประเภทน้ีมักเปนคําถามที่ขึ้นตนดวยวลีที่วา 
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“ทําไม อยางไร” ไมใชคําถามที่ขึ้นตนดวยวลีที่วา “เพราะเหตุใด” ดังคําถามประเภทแรก เรามี   
เมล็ดขาวเปลือกอยูในมือกําหน่ึง เม่ือเราเอาเมล็ดขาวน้ีไปเพาะ สิ่งที่งอกออกมาน้ันจะเปนตนขาว      
มีคําถามอยูสองประเภทที่เราสามารถถามไดเกี่ยวกับเร่ืองตนขาวที่วาน้ี คือ อยางแรกถามวาทําไม
เมล็ดขาวเมื่องอกออกเปนตนไม ตนไมนั้นจึงเปนตนขาวเสมอไมเปนตนไมชนิดอื่น อยางที่สองถามวา 
ทําอยางไรตนขาวที่งอกออกมาน้ีจึงจะงอกงามและใหผลเปนเมล็ดขาวชุดใหมมากที่สุดเทาที่จะเปนได 
คําถามอยางแรกนั้นเปนปริศนาปลายเปด คือ สามารถตอบไดไมรูจบสิ้น คนที่เชื่อพระเจาอาจอางวาเปน
เชนน้ัน เพราะพระเจาทรงบันดาลใหเปนไป ฝายที่เชื่อในเร่ืองธรรมชาติและกฎธรรมชาติก็อาจอางไป
อีกทางหน่ึง ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงที่อางกันนั้นไมมีใครสามารถยืนยันไดวาถูกตองเปนอันยุติไดแลว ผลที่ดี
ที่สุดน้ันก็จะกลายมาเปนความรูอันวาดวยเร่ืองการปลูกขาว แมในอนาคตอาจมีการคิดคนวิธีการใหม ๆ 
ที่มีประสิทธิภาพกวาในเร่ืองการดูแลตนขาวน้ี แตขอคนพบใหมน้ันก็ตางจากสมมติฐานที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อ
ตอบคําถามประเภทที่หน่ึงตรงที่ไมใชผลที่ไดมาจากการสันนิษฐาน หากแตไดมาดวยการลงมือทดลอง
ปฏิบัติการลงมือทําอะไรหรือใหใครลงมือทําอะไรบางอยางจนเกิดผลเปนที่ประจักษแกเขานั้นในแง
หนึ่งก็ยุติขอคําถามตาง ๆ ที่เคยถามกันมา  
 ในบรรดาปญหาสองประเภทที่กลาวมานี้ แนวคิดแบบมนุษยนิยมจะไมสนใจปญหาประเภทแรก 
หากแตจะสนใจปญหาประเภทที่สอง นี่คือลักษณะประการแรกของความเปนแนวคิดเชิงมนุษยนิยม   
ที่ไดกอตัวขึ้นและพัฒนาขึ้นมาตามลําดับจนมีหลักเกณฑและแนวคิดที่ชัดเจน 
 ๒. เม่ือมนุษยเร่ิมอึดอัดตอทาทีของคําตอบที่มักอางสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติหรือพระเปนเจา
บอยขึ้น มนุษยนิยมจึงพยายามอธิบายปรากฏการณเหลานั้นใหมโดยอิงธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งชาว
มนุษยนิยมเชื่อวา แมมนุษยจะถูกสรางมาใหมีธรรมชาติบางประการที่ศาสนาแบบเทวนิยมอาจเห็นวา
เปนจุดเปราะบางหรือเปนจุดออน แตเมื่อถึงที่สุดแลวมนุษยก็สามารถพัฒนาตนเองเพื่อเอาชนะจุดที่
เปราะบางเหลาน้ัน มิใชยกความเปนมนุษยของตนเองใหเปนภาระของพระเจาเพียงอยางเดียว 
ยกตัวอยางเชน มนุษยเรานั้นถูกธรรมชาติสรางมาใหมีความกลัวตอสิ่งที่ตนไมเขาใจหรือไมแนใจ เม่ือ
มนุษยเห็นปรากฏการณทางธรรมชาติที่นาหวาดกลัวเชน ฟารอง ฟาผา น้ําทวม เปนตน มนุษยก็เกิด
ความกลัว หรือเมื่อเรามองเขาไปในความมืด เราไมแนใจวาในน้ันจะมีอะไรบาง เราก็กลัว ความกลัวน้ี 
ทําใหมนุษยตองแสวงหาที่พ่ึงทางใจ ศาสนาแบบเทวนิยมเชื่อวา โดยธรรมชาติของตัวมนุษยเองน้ัน 
มนุษยมิไดมีความเขมแข็งพอที่จะเปนที่พึ่งของตนไดอยางแทจริง หลายเร่ืองมนุษยอาจพ่ึงพาตนเองได 
โดยตองการความชวยเหลือจากสิ่งอื่นที่มีอํานาจมากกวามนุษย แตในเร่ืองที่สําคัญลึกซึ้งอยางเชน 
ความหวาดกลัวตอสิ่งที่มนุษยไมรูจัก เชน ชีวิตหลังความตาย มนุษยจําเปนตองพึ่งพาสิ่งที่มีอํานาจ
เหนือกวาตน เชน พระผูเปนเจา เปนตน แตแนวคิดแบบมนุษยนิยม พยายามแนะนําและแกไขดวย
การอธิบายเพ่ืออุดชองโหวทางความคิดอันเปนจุดเปราะบางที่ถูกสรางมาตามธรรมชาติใหกลัวสิ่งที่ตน
ไมรูจักคุนเคยน้ี และใหกําลังใจแกเพ่ือนมนุษยดวยกันวาดวยสติปญญาของเราที่มีอยู วันหนึ่งมนุษยจะ
คอย ๆ  เรียนรูที่จะขจัดปญหาเหลานี้ออกไปจากชีวิตได เราสามารถเอาชนะจุดออนทุกอยางที่ธรรมชาติ
สรางมาใหแกตนไดเสมอ หากวาเรามีความเพียรพยายามและรูจักใชสติปญญาของตนอยางเพียงพอ 
ความมั่นใจในศักยภาพของมนุษยตามที่กลาวมา เปนเหตุใหมนุษยรูจักพ่ึงพาตนเองมากขึ้น และเปน



๒๙ 

เหตุให “เกิดการวิเคราะหถึงความสามารถอันเปนธรรมชาติของมนุษย โดยนักคิดในสายมนุษยนิยมใน
ยุคตอมา”๒๙ 
 ในทางชีวภาพ มนุษยก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดหน่ึงที่เรียกวาสัตว เราคือสัตวโลกประเภทหนึ่ง       
ในฐานะสิ่งมีชีวิต เราถูกธรรมชาติสรางมาใหดํารงอยูไดดวยปจจัยตาง ๆ เชน อาหาร อากาศ นํ้า ที่อยูอาศัย 
เปนตน การที่เราตองอาศัยปจจัยตาง ๆ ในการดํารงชีวิตนี้ ในแงหน่ึงอาจพิจารณาไดวาเปนจุด
เปราะบางของชีวิต เราเพียงแคไมมีอากาศหายใจไมก่ีชั่วนาที เราก็ตายเสียแลว หรือเพียงแคโดนวัตถุ
หนัก ๆ อยางเชนรถยนตวิ่งชน เราก็ไมสามารถมีชีวิตอยูตอไปไดแลว น่ีคือจุดออนของมนุษย นี่คือ
จุดออนของชีวิตที่แนวคิดแบบมนุษยนิยมมิไดปฏิเสธ ศักยภาพของมนุษยไมไดมาจากภาวะทาง
กายภาพที่แข็งแกรง ไมมีอะไรในโลกน้ีที่แข็งแกรงจริง ๆ ขุนเขาที่วาคงทน วันหนึ่งก็อาจแตกสลาย
กลายเปนธุลีดินได ความแข็งแกรงของความเปนมนุษยที่แนวคิดแบบมนุษยนิยมหมายถึงจึงมิใชสิ่งน้ี 
หากแตเปนความแข็งแกรงจากภายใน จากจิตใจ จากวิญญาณซึ่งเปนนามธรรม 
 นักปรัชญาชาวฝร่ังเศสคนหน่ึง คือ ซารตเชื่อวามนุษยถูกสรางมาใหมีเสรีภาพที่จะเลือกทําทุกสิ่ง
ที่เขาตองการ และการที่เขาสามารถเลือกไดเสมอนั้น คือ สิ่งที่แสดงวามนุษยน้ันยิ่งใหญ การที่เรา
สามารถเลือกไดแปลวา ไมมีสิ่งใดหรือใครสามารถบงการชีวิตของเราได ชีวิตของเรามีแตเราเทาน้ัน    
ที่สามารถบงการใหเปนไปอยางนั้นอยางน้ีได แนวคิดของซารตน้ี เจาตัวเขาเองประกาศวาเปนแนวคิด
แบบมนุษยนิยม และแนวคิดดังกลาวน้ีดูจะสามารถสองใหเราเห็นวามนุษยนิยม คิดอยางไรเกี่ยวกับ
แกนแทของความเปนคน๓๐ 
 นักมนุษยนิยมสวนมากจะศรัทธาในคริสตศาสนา แตความมีศรัทธามิไดปดกั้นความคิด
สรางสรรคและความสามารถของปจเจกบุคคล นักมนุษยนิยมมีความคิดที่วาคริสตศาสนิกชนควรจะ
แยกตัวจากการครอบงําทางความคิดของศาสนจักร เพ่ือแสวงหาสิทธิเสรีภาพในการใชชีวิตอยางเปน
ประโยชน ซึ่งความคิดน้ีเปนรากฐานการกบฏของคริสตศาสนิกชนตอสถาบันสันตะปาปาที่กําลั ง       
เสื่อมโทรม ที่นําไปสูการตอตานวิธีปฏิบัติตาง ๆ ของศาสนจักรที่ขัดตอขอกําหนดในพระคัมภีรไบเบิ้ล 
ทําใหเกิดการปฏิรูปทางศาสนาใน ค.ศ. ๑๕๑๗ ในสมัยกลาง งานสรางสรรคศิลปะแขนงตาง ๆ เปน
เร่ืองที่เก่ียวโยงกับคริสตศาสนาโดยเฉพาะ ศิลปนไมสามารถถายทอดจินตนาการและความคิดเสรีใน
การสรางงานของตนเองได งานศิลปะสวนใหญมีลักษณะแข็งกระดางและขาดชีวิตชีวา ศิลปะสมัย
ฟนฟูศิลปวิทยานับเปนการปฏิวัติแขนงหน่ึง เพื่อใหหลุดพนจากอิทธิพลของคริสตศาสนาในสมัยกลาง 
ประติมากรในสมัยน้ีหวนกลับไปนิยมวิธีการของกรีกโรมันที่สรางงานศิลปะที่เปนธรรมชาติ โดยหันมาให
ความสนใจตอความสวยงามของสรีระรางกายมนุษย  
 ความคิดความเปนมาเร่ืองมนุษยนิยมนาจะมาเคียงคูกับประวัติศาสตรโลกมานานแลว
โดยเฉพาะถาหากพิจารณาถึงความจริงที่วามนุษยเกิดมาพรอมกับความอยากรูอยากเห็นหรือความสงสัย
ของใจในเร่ืองของโลกและชีวิต การแสวงหาคําตอบปญหาน้ัน ๆ ก็เปนธรรมชาติอีกอยางหน่ึงของ
มนุษยเพ่ือความอยูรอด มนุษยยอมคิดอยูตลอดเวลา เพ่ือหาคําตอบและคําอธิบายสิ่งที่ตนเองยังไมรู 

                                                
 

๒๙
สมภาร  พรมทา, มนุษยกับศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โครงการตํารา คณะอักษรศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๑๓๖. 
 

๓๐
เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๓๗. 



๓๐ 

จนเกิดเปนคําอธิบายปญหาตาง ๆ ของโลกและชีวิตขึ้นมา จากประวัติศาสตรอารยธรรมตะวันตก 
มนุษยนิยมมีความเปนมานับตั้งแตสมัยกรีกซึ่งถือไดวาเปนตนตอของมนุษยนิยมที่สําคัญ๓๑ จนกระทั่ง
ความคิดและความเชื่อน้ันเจริญเติบโตแพรหลายขยายกวางออกไปจนถึงขนาดทําใหโลกมนุษยเราตอง
ลดความมีเหตุผลตามลักษณะทางวิทยาศาสตร ปญหาของมนุษยนิยมนอกจากเร่ืองการครองชีวิตแลว 
ปญหาที่สําคัญอีกเร่ืองหนึ่งคือความกลัวในเร่ืองของสิ่งลึกลับและความสงสัยในเร่ืองของความตาย 
 แนวคิดมนุษยนิยม (Humanism) เร่ิมตนตั้งแตปรัชญาตะวันตกยุคใหม ที่เนนความสําคัญ
ของมนุษยวามีศักยภาพที่จะเขาถึงความจริงได โลกที่มนุษยอยูเปนโลกที่มีกฎเกณฑ มีระเบียบที่
มนุษยสามารถเขาใจได จึงไมควรบังคับหรือจํากัดขอบเขตของมนุษย ควรปลอยใหมนุษยดําเนินชีวิต
อยางเสรี และสงเสริมความรับผิดชอบแกปจเจกชน ๑) แนวคิดมนุษยนิยม มีแนวโนมนําสูการปฏิเสธ
ความจริงของศาสนาในระยะเร่ิมตนของแนวคิดมนุษยนิยม เนนสงเสริมใหยึดมนุษยเปนศูนยของ
ความคิด สงเสริมคุณคาที่ยึดมนุษยเปนหลักพ้ืนฐานของความจริง แมวาจะไมปฏิเสธวามีความเปนจริง
สูงสุดอยูเหนือมนุษย และศาสนามีความสําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษยทุกคน เนื่องจากความจริง
ในศาสนา ชวยใหมนุษยมีอุดมการณ และเปาหมายในการดําเนินชีวิต เปนพ้ืนฐานของคานิยมตาง ๆ 
และเปนรากฐานของศีลธรรม อยางไรก็ตามสิ่งที่นักปรัชญาแนวมนุษยนิยมสนใจ คือแนวคิดที่ยึดมนุษย
เปนศูนยกลาง จํากัดวงความคิดในบริบทเฉพาะเร่ืองของมนุษย ความจริงของศาสนาไมใชจุดสําคัญ
ของแนวคิด และมีแนวโนมที่จะไมคอยพูดถึง นําสูการไมพูดถึงเลย จนนําสูการปฏิเสธคุณคาของความ
จริงในศาสนา๓๒ เน่ืองจากมนุษยนิยมมีแนวคิดอยูที่การยกยองวามนุษยไมตองขึ้นกับอะไร มนุษยตอง
เปนนายเหนือตนเอง และเหนือโลกดวย 
 เพราะฉะน้ัน งานสรางสรรคทางดานศิลปวัฒนธรรมของสังคมตะวันตกที่มีการพัฒนาการ
อยางตอเน่ืองเปนระยะเวลานาน ไดวางรากฐานความเจริญดานตาง ๆ ใหแกชาติตะวันตกเปนอันมาก 
ชาวตะวันตกจึงกาวเขาสูศตวรรษที่ ๑๖ อยางมีเหตุผลและโลกทัศนที่กวางขวางขึ้น เกิดความกระตือรือรน
ที่จะแสวงหาความรูใหม ๆ เพ่ือยกระดับชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้น สามารถเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ    
ในการเดินเรือสํารวจดินแดนโพนทะเลนอกทวีปยุโรป นําความรูมาใชจนเกิดการปฏิวัติทาง
วิทยาศาสตร อุตสาหกรรม และทางความคิดในยุคภูมิธรรม ทําใหสังคมตะวันตกเกิดการเปลี่ยนแปลงจน
ยุโรปกาวมาเปนชาติมหาอํานาจ และมีสวนชวยใหโลกตะวันตกถายทอดวัฒนธรรมที่สะสมมานาน    
ไปยังสวนตาง ๆ ของโลกได 

 
 
 
 
 
                                                
 ๓๑พระมหาประสิทธ์ิ  สิริปฺโ (ฤทธิ์มหันต), “การศึกษาวิเคราะหเร่ืองมนุษยนิยมใน         
พุทธปรัชญาเถรวาท”, อางแลว, หนา ๑๐ - ๑๑. 
 ๓๒บาทหลวงวุฒิชัย  อองนาวา, “ปรัชญาศาสนา”, ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔, 
<http://franciswut03.blogspot.com> (2 October 2011) 



๓๑ 

๒.๓ ลักษณะและขอบเขตของมนุษยนิยม 
 แมแนวคิดแบบมนุษยนิยมจะสามารถแบงยอยเปนหลายแนวคิด แตก็มีแนวคิดลักษณะ
พ้ืนฐานทีค่ลาย ๆ กันคือ  
 ๑. เชื่อในศักยภาพของมนุษยในการแสวงความจริงและคําตอบในปญหาตาง ๆ มนุษยทุกคน   
มีศักยภาพในการเขาใจความจริงหรือความรูตาง ๆ ไมมีใครสามารถอางไดวาเปนเจาของความรูหรือ
ความจริงสูงสุดที่มนุษยผู อ่ืนไมสามารถเขาใจเพียงคนเดียวหรือกลุมบุคคลเดียว เชน ความรู
ความสามารถพิเศษในการติดตอกับพระเจา หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มนุษยนิยมทางคริสตศาสนาปฏิเสธ
ความคิดในยุคมืดวาการติดตอกับพระเจาตองกระทําโดยผานบาทหลวงเทาน้ัน โดยเชื่อวามนุษยทุกคน
เทาเทียมกันในการติดตอกับพระองค 
 ๒. เชื่อในการใชเหตุผลและวิธีการทางวิทยาศาสตร 
 ๓. เชื่อวาความหมาย คุณคาและเปาหมายของมนุษยสามารถพบไดในชีวิตปจจุบันไมใชตาย
ไปแลว 
 ๔. เชื่อวามนุษยมีเสรีภาพในการกระทําสิ่งตาง ๆ แตมนุษยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่
ตนเองกระทํา 
 ๕. เชื่อในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมที่คิดคนโดยมนุษยเพ่ือตอบสนองความตองการ
และการแกปญหาในการดํารงชีวิตของมนุษย 
 ๖. เชื่อในระบอบประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน การมีเสรีภาพอยางเทาเทียม 
 แนวคิดมนุษยนิยมน้ันไดแฝงอยูในแนวคิดตาง ๆ ไมวาจะเปนบทกวี นวนิยาย เร่ืองสั้น หรือ
แนวคิดทางดานปรัชญาโดยตรงไมวาจะเปนปรัชญาตะวันตกหรือตะวันออก ปรัชญาการเมือง ปรัชญา
การศึกษา แตในที่น้ีผูวิจัยขอนํามากลาวเพียงบางสวนในการสรุปประเด็น ทั้งน้ีเพื่อไมใหเกิดความ
สับสน ดังตอไปน้ี 
 ๑. มนุษยนิยมมีลักษณะเปนปฏิบัตินิยม หลักการโดยทั่วไปของปฏิบัตินิยมน้ันมีอยูวา 
ความรูหรือทฤษฎีใดก็ตาม จะมีความหมายก็ตอเม่ือใหผลในทางปฏิบัติไดเทาน้ัน คือสามารถนําไปใชไดผล
จริงตามที่คาดหมาย วิลเลียม  เจมส นักปฏิบัตินิยมคนสําคัญจึงไดกลาวไววา “วิธีการของปฏิบัตินิยม
ก็คือพยายามเขาใจความคิดโดยโยงไปสูผลที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัต”ิ

๓๓
 ลักษณะของมนุษยนิยมก็คลาย ๆ  

กับปฏิบัตินิยมในแงที่วา ชาวมนุษยนิยมน้ันมุงเนนที่การปฏิบัติเ พ่ือใหเกิดผลแกมนุษยโดยตรง       
ชาวมนุษยนิยมจะไมสนใจเร่ืองที่ไมสามารถปฏิบัติใหเกิดผล แมเร่ืองน้ันจะเลิศวิเศษเพียงใดก็ตาม 
 ๒. มนุษยนิยมมีลักษณะเปนอรรถประโยชนนิยม หลักการของอรรถประโยชนนิยมจะยึดอยู
ที่ผลประโยชนที่ตามมา น่ันคือ การใชประโยชนเปนเคร่ืองมือวัดความถูกความผิดของการกระทํา         
ชาวอรรถประโยชนนิยมจะวัดวาสิ่งใดถูกหรือผิดน้ัน ขึ้นอยูกับวา เมื่อกระทําลงไปแลว สิ่งที่ไดมาเปน
ประโยชนหรือเปนความสุขแกคนสวนใหญหรือไม ถาใหประโยชนมากกวา ก็ตองถือวาสิ่งน้ันเปนสิ่งที่
ควรกระทํา เชนเดียวกันกับมนุษยนิยม ชาวมนุษยนิยมสวนใหญจะไมสนใจเร่ืองที่ไมเปนประโยชน        
ในชีวิตประจําวัน เชน เร่ืองการคาดคะเนหรือการเก็งความจริงทางอภิปรัชญาซ่ึงหาขอสรุปไมได 

                                                
 

๓๓
วิทย  วิศทเวทย, ปรัชญาทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน, ๒๕๔๕), หนา ๑๒๗. 



๓๒ 

 ๓. มนุษยนิยมมีลักษณะเปนอเทวนิยม อเทวนิยมเชื่อวา ความเปนไปในโลกที่เกี่ยวของ     
กับมนุษยน้ี มนุษยสามารถกําหนดเองไดโดยไมตองพ่ึงพาอาศัยเทพหรือสิ่งสูงสุดภายนอกอื่น ๆ ซ่ึงไม
สามารถมองเห็นได วิธีการของมนุษยนิยมก็เชนเดียวกัน มนุษยนิยมน้ันอิงอาศัยวิธีการทาง
วิทยาศาสตรในการคนควาหาความจริงเก่ียวกับความเปนไปของสิ่งทั้งหลาย  
 ๔. มนุษยนิยมมีลักษณะเปนอิสรเสรีนิยม คําวา อิสรเสรีนิยม (Libertarianism) หมายถึง 
ทรรศนะที่ใหความสําคัญแกเสรีภาพสวนบุคคลทั้งในดานความคิดและการกระทํา๓๔ ซึ่งเม่ือนํามา
เทียบกับแนวคิดมนุษยนิยมแลว ก็นับวามีความใกลเคียงกันอยางยิ่ง 
 ๕. มนุษยนิยมมีลักษณะเปนธรรมชาตินิยม มนุษยดําเนินชีวิตอยูภายใตกฎหรือสภาวะ   
ของธรรมชาติ ซ่ึงประกอบดวยจิตใจและรางกาย กิจกรรมที่เน่ืองดวยจิตใจและรางกายมีความเปลี่ยนแปลง   
อยูตลอดเวลา สิ่งที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติไดตองเปนสิ่งธรรมชาติดวยกัน ไมใชสิ่งที่อยู
นอกเหนือธรรมชาติ๓๕ 
 ๖. มนุษยนิยมมีลักษณะเปนวิทยาศาสตร หมายถึง แนวคิดที่นําวิธีการและความจริงของ
วิทยาศาสตรมาอธิบายความเปนจริง เนื่องจากความกาวหนาของวิทยาศาสตร และการพัฒนาของ
เทคโนโลยีในสมัยปจจุบัน เปนสิ่งที่นาประทับใจ และแสดงถึงศักยภาพของมนุษยอยางชัดเจน และ   
ตอยอดเปนวิทยาการสาขาตาง ๆ สามารถที่จะใหเหตุผลสําหรับการเคลื่อนไหวของโลกจักรวาล     
ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นเปนไปตามกฎธรรมชาติ ทฤษฎีวิวัฒนาการและชีววิทยาใหคําอธิบายเกี่ยวกับ
กําเนิดและการพัฒนาของชีวิต อธิบายจนแทบจะไมมีอะไรที่เปนขอลึกลับที่วิทยาศาสตรจะไมสามารถ
อธบิายได จึงมีแนวโนมวาถาหากวิทยาศาสตรสามารถอธิบายทุกอยางไดตามเหตุ ตามผล ตามกฎของ
ธรรมชาติก็ไม จําเปนตองใสใจตอความจริงของศาสนาอีกแลว สงผลใหมนุษยในสมัยน้ีรูสึกวา           
ไมจําเปนตองอาศัยอํานาจหรือใสใจตอความเปนจริงสูงสุด๓๖ (ความจริงของศาสนา) แตอาศัย
ความสามารถของมนุษยเทาน้ัน 
 ๗. มนุษยนิยมมีลักษณะเปนศีลธรรม หมายถึง แนวคิดที่สงเสริมใหมนุษยดําเนินชีวิตตาม
หลักศีลธรรม ที่ไมไดมีพ้ืนฐานจากการเชื่อตอ ๆ กันมาตามที่ศาสนาสอน “ไมจําเปนตองมีศาสนาเพ่ือ
จะเปนคนที่สุจริตและมีใจเมตตา ไมจําเปนตองเชื่อถือพระเจา เพ่ือจะเอาใจใสตอหนาที่ของตนอยาง
ซ่ือสัตย” ประโยคนี้แสดงอยางชัดเจนวา เร่ืองจริยธรรมไมขึ้นกับความเชื่อตามความจริงในศาสนา 
หรืออางอิงความเปนจริงสูงสุด (พระเจา) แตหลักศีลธรรมตองมีพ้ืนฐานที่มีการยกยองเสรีภาพ ความ
รับผิดชอบและศักดิ์ศรีของมนุษย ผูที่มีความรับผิดชอบและสํานึกถึงศักดิ์ศรีของมนุษย ก็มีหลักที่เพียง
พอที่จะเปนผูชอบธรรม คานิยมตาง ๆ ไมไดมาจากเบื้องบน ไมตองมีใครอยูเหนือโลกเพ่ือจะออก
ขอบังคับหรือพระบัญญัติ ไมตองมีศีลหรือธรรมะ การเขาใจถึงคุณคาของชีวิตก็พอแลวที่จะทําใหคนใด

                                                
 ๓๔ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทปรัชญา อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๐), หนา ๕๗. 
 ๓๕พระมหาประสิทธิ์  สิริปฺโ (ฤทธ์ิมหันต), “การศึกษาวิเคราะหเร่ืองมนุษยนิยมในพุทธปรัชญา
เถรวาท”, อางแลว, หนา ๒๖. 
 ๓๖บาทหลวงวุฒิชัย  อองนาวา, “ปรัชญาศาสนา”, ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔, 
<http://franciswut03.blogspot.com> (2 October 2011) 



๓๓ 

คนหน่ึงประพฤติดวยความชอบธรรม การยอมรับพระเจาหรือธรรมะ หรืออะไรก็ตามที่เปนผูมีอํานาจ
เหนือมนุษย หรือตุลาการที่จะลงโทษหรือใหรางวัลแกมนุษย เปนแนวคิดที่ขัดแยงกับเสรีภาพและ
ศักดิ์ศรีของมนุษย๓๗ แนวคิดที่เรียกวา “มนุษยนิยมเชิงศีลธรรม” คิดวามนุษยเปนหลักสําคัญและ
กลับมาเปนมาตรฐานของทุกอยาง โดยเฉพาะมาตรฐานเก่ียวกับการตัดสินเร่ืองความดี ความชั่ว มีทั้ง
ความเคารพตอศักดิ์ศรีของมนุษยผูมีชีวิต ผูมีจิตวิญญาณ และการยกยองเสรีภาพ มนุษยมีเสรีภาพที่จะ
ทําใหมนุษยตองเปนผูรับผิดชอบตอชีวิตของตน มนุษยแตละคนตองตัดสินใจเลือกวิธีการดําเนินชีวิต
ของตนเอง ตามเหตุ ตามผลของตนเอง มนุษยแตละคนเปนเอกเทศโดยไมมีใครและไมมีอะไรที่มีสิทธิมา
บังคับมนุษย จากภายนอกแนวคิดในกลุมนี้ละทิ้งความจริงของศาสนา เพราะวาจะเปนการจํากัด
เสรีภาพของมนุษย เราจะเห็นไดวาแนวคิดมนุษยนิยมน้ันไดรวมเอาลักษณะสําคัญ ๆ  ของปรัชญาหลาย ๆ  
สํานักหลาย ๆ แนวคิดมาผสมผสานกันไดอยางกลมกลืนจนกลายเปนพ้ืนฐาน รูปแบบ โครงสรางและ
เนื้อหาของปรัชญามนุษยนิยมในปจจุบัน 

มนุษยนิยมสงเสริมเร่ืองอิสรเสรีภาพอยางลึกซึ้งและกวางขวาง แตทั้ง น้ี 
ขึ้นอยูกับขีดขั้นและกติกาที่เหมาะสม ควรแกสถานภาพของความเปนมนุษย อิสรเสรี
ในที่นี้ไมใชเฉพาะทางการกระทําที่ชอบและการพูดที่ชอบเทาน้ัน สิ่งที่สําคัญ คือ 
อิสรเสรีในการคิดและการแสดงออกซ่ึงความคิดในลักษณะอ่ืน ๆ ดวย๓๘ 

 ลักษณะดังกลาวขางตน เราจึงนิยามขอบเขตของมนุษยนิยมคราว ๆ ไดดังน้ี 
เปนทรรศนะทางปรัชญาที่ยึดถือมนุษยและประโยชนของมนุษยเปนเร่ือง      

ที่สําคัญที่สุด เปนคําสอนที่มุงสรางและพัฒนาความเปนมนุษยใหสมบูรณ เชน        
การสรางสรรคคุณธรรมตาง ๆ ทั้งแกตนเองและสังคม เปนตน...เปนแนวคิดทางปรัชญาที่
ปฏิเสธอํานาจพระเจาวาเปนอํานาจสูงสุด แตอาจจะยอมรับความมีอยูของพระเจา 
ตลอดจนคุณความดีที่เกิดจากแรงศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับพระเจา     
โดยที่มนุษยยังเปนแกนกลางสําคัญในการประพฤติอยู . ..พรอมกันน้ีก็ยังเสนอ
แนวความคิดที่เนนหนักถึงความเปนธรรมในสังคม มนุษยนิยมจะมีหลักจริยศาสตร
และทฤษฎีทางสังคมที่มุงสงเสริมเพ่ิมพูนประโยชนสุขแกมนุษย

๓๙
 

 แนวคิดแบบมนุษยนิยมเชื่อม่ันในศักยภาพของมนุษยในการใชเหตุผลในการคนควาหาความรู
หรือความจริงโดยตัวมนุษยเอง ซ่ึงจะนําไปสูการสรางชีวิตและสังคมที่ดีของมนุษย ความเชื่อดังกลาว
มาจากแนวคิดพ้ืนฐานวาคุณคาของมนุษยมาจากการใชเหตุผล (Reason) ความมีอิสระทางความคิด
และการกระทําโดยไมถูกครอบงําโดยผูอื่น (Autonomy) และความรูจัก ชางสงสัย ซักถาม และแสวงหา
คําตอบ (Scepticism) ของมนุษย 
 เมื่อมนุษยเชื่อมั่นในการใชเหตุผลของตนในการแสวงหาความรูเกี่ยวกับตนเอง โลกการสราง
นวัตกรรมใหม ๆ เชน เทคโนโลยี ระเบียบ กฎหมายในการอยูรวมเปนสังคม มนุษยก็ตองพรอมที่จะ
                                                
 ๓๗เร่ืองเดียวกัน. 
 

๓๘
ดร.สิทธิ์  บุตรอินทร, มนุษยนิยม, อางแลว, หนา ๑๙. 

 ๓๙พระมหาประสิทธิ์  สิริปฺโ (ฤทธ์ิมหันต), “การศึกษาวิเคราะหเร่ืองมนุษยนิยมในพุทธปรัชญา
เถรวาท”, อางแลว, หนา ๙. 



๓๔ 

รับผิดชอบตอการใชเหตุผลในการคนพบและสรางสรรคสิ่งตาง ๆ  เหลาน้ัน ซึ่งตางจากความเชื่อวาทุกอยาง
ในชีวิตมนุษยไมไดเปนผูกําหนดเองแตถูกกําหนดจากปจจัยภายนอก เชน พระเจา ชะตากรรม พรหมลิขิต 
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ในแงนี้มนุษยก็ไมตองรับผิดชอบตอสิ่งใด  ๆเลยปลอยใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของ
ปจจัยภายนอกเพียงอยางเดียว เมื่อมนุษยพรอมที่จะยอมรับความผิดพลาดจากการใชเหตุผลของมนุษย 
ยอมแสดงวา มนุษยทุกคนผิดพลาดได สิ่งที่ผูหน่ึงคิดไมจําเปนตองถูกตองเสมอไป ไมมีใครสามารถ       
จะบอกวาตัวเองถูกตองเสมอ ทุกสิ่งสามารถผิดไดและหักลางไดโดยเหตุผลของผูอื่น เชน ทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตรที่ถูกหักลางโดยทฤษฎีใหมและเปลี่ยนแปลงไปตลอด 
 ดวยเหตุน้ี การใชเหตุผลของมนุษยจึงถูกขับเคลื่อนดวยสองอยาง คือ การวิพากษ (Criticism) 
และการรูจักสงสัย (Scepticism) ขออางถึงสิ่งตาง ๆ หรือความรูในสิ่งตาง ๆ สามารถพิสูจนไดวา   
ผิดเสมอ ไมมีผูใดอางไดวา ความรูที่ตนเองคนพบหรือคิดคนขึ้นเปนความจริงที่ถูกตองนิรันดร          
ไมสามารถหกัลางได ความรูในทัศนะแบบมนุษยนิยมจึงมีลักษณะสาธารณะหรือมีลักษณะเปนวัตถุวิสัย 
(Objective) กลาวคือ สามารถพิสูจนแสดงเหตุผลสนับสนุน อธิบายใหทุกคนเขาใจได ไมใชเปนความรู  
ที่อางวามาจากการที่บุคคลหรือกลุมบุคคลหน่ึงมีอํานาจพิเศษตางจากมนุษยผูอื่นในการรับรูถึงความรู
น้ัน ๆ และความรูนั้นเปนสิ่งที่ถูกตองเสมอ เชน คําสอนหรือการตีความคําสอนทางศาสนา ที่นักบวชมัก
อางวาไดรับจากการเปดเผยของพระเจาหรือสัมผัสพิเศษ 
 ความรูในแบบมนุษยนิยมมีลักษณะสําคัญที่เดนชัดอยูที่พลังขับเคลื่อนใหความรูน้ันกาวหนา คือ 
ความเปนสากลในวิธีการไดมาซ่ึงความรู คือ การวิพากษ การรูจักสงสัย การเปนความรูที่พรอมที่     
จะผิดได และมีความเปนสาธารณะ การใหความสําคัญกับการมีและใชเหตุผลของมนุษยในแนวคิดแบบ
มนุษยนิยมจึงเปนการปลดปลอยมนุษยในสามวิถีทาง คือ 
 ๑) ปลดปลอยจากอํานาจครอบงําภายนอก เชน ความเชื่องมงายทางศาสนา ความงมงาย    
ในสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ และหันมาพึ่งพาตนเองมากขึ้น  
 ๒) เปดกวางตอกระบวนการแสวงหาความรูและความจริงตอทุกคน ไมใชบุคคลใดบุคคลหน่ึง
หรือกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่อางถึงอํานาจพิเศษในการเปนเจาของความรูหรือความจริง 
 ๓) ปลดปลอยบุคคลจากการมีทัศนะที่คับแคบเปนอัตวิสัย คือ เชื่อวาตัวเองถูกเสมอ และมี
อคติตอความคิดเห็นของผูอ่ืน มาเปนการเปดรับฟงความเห็นผูอ่ืน พรอมที่จะถูกวิพากษและพรอมที่
จะวิพากษคนอื่น 
 การใชเหตุผลของมนุษยจึงไมเปนเพียงแคการปลดปลอยความจริง แตยังแสดงถึงความเปน
อิสระทางความคิดและการตัดสินใจไดดวยตัวเองโดยไมถูกครอบงําจากผูอ่ืน และความเทาเทียมกัน
ของมนุษย หากเราปรับประยุกตใชแนวคิดแบบมนุษยนิยมในสังคมจะทําใหเกิดสังคมแบบมนุษยนิยม
ที่มีการใชเหตุผลภายใตการขับเคลื่อนของการวิพากษและสงสัย คนในสังคมจะโตแยงถกเถียงกันอยู
เสมอกอใหเกิดความรูใหม ทําใหสังคมมนุษยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากความรูหรือ
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหมจากการใชเหตุผลของมนุษย ซึ่งตัวอยางสังคมแบบมนุษยนิยมที่เห็นไดชัดเจน
ในปจจุบัน คือ สังคมเสรีนิยม (Liberalism) ของตะวันตก 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา มนุษยนิยม หมายถึง ทัศนะที่ใหคุณคาและความสําคัญสูงสุด      
แกความเปนมนุษย มุงแสวงหาแนวทางชีวิตที่ดีที่สุดเพ่ือมนุษยในโลกปจจุบัน ถือมนุษยเปนศูนยกลาง
ของทุกสิ่งทุกอยาง ถือวามนุษยมีเจตจํานงอิสระ พลังความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความพยายาม



๓๕ 

ศักยภาพ ศักดิ์ศรี โดยธรรมชาติ มนุษยอยูในวิสัยตองรับผิดชอบชะตากรรมของตนเองไดเพราะเปนสิ่ง
ที่เกิดจากการกระทําของตนเอง โลกยอมเปนไปตามความคิดและการกระทําของมนุษย สังคมแบบ
มนุษยนิยมจึงเปนสังคมที่มนุษยดํารงชีวิตโดยเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองในการแสวงหาความรู    
การพัฒนาตนเองและสังคมใหดีขึ้นโดยไมพึ่งพาอํานาจเหนือธรรมชาติ 
 อยางไรก็ตาม ทุกแนวคิดยอมมีจุดบกพรอง เพราะถามองวามนุษยเปนศูนยกลาง มนุษย  
เปนผูกําหนดทุกสิ่งทุกอยางแลว ยอมทําใหเกิดอหังการของมนุษย ซึ่งจะนําไปสูความคิดที่วามนุษย
สามารถทําไดทุกอยาง แมแตการเขาไปจัดการกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางขาดสติโดยเอาความ
ละโมบของมนุษยเองเปนที่ตั้ง สุดทายก็เกิดการทําลายธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมทั้งตัวมนุษยเองดวย แต
มนุษยจําเปนที่จะตองมีสัมมาทิฏฐิแลวนําเอาศักยภาพของตนเองมาพัฒนาแลวนําไปใชอยางบูรณาการ 
ปราศจากอคติ ลดความอหังการ ปรับตัวเพ่ือเรียนรูที่จะอยูรวมกันกับมนุษย กับธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุล 

๒.๔ มนุษยนิยมในทัศนะของนักปรัชญาตะวันตก 
 แนวคิดมนุษยนิยมที่นักปรัชญาตะวันตกไดกลาวถึงเอาไวตั้งแตนักปรัชญาตะวันตกยุคโบราณ 
(ปรัชญากรีก) จนถึงยุคปจจุบันที่กลาเปดเผยตัวเองอยางกลาหาญหรือใหการสนับสนุนในกิจการหลาย
อยางอยูลับ ๆ เปนลําดับ ดังนี้ 
 ๒.๔.๑ แนวคิดเชิงมนุษยนิยมในปรัชญากรีกโบราณ 
 ปรัชญากรีกโบราณหรือยุคคลาสสิคเร่ิมกอตัวตั้งแตปลายศตวรรษที่ ๕ (๕๐๐ ปกอน ค.ศ) 
เปนตนมา มีความเจริญรุงเรืองอยางสุดขีดในยุคปรัชญาของ โสเครตีส (Socrates) เพลโต (Plato) 
และอริสโตเติล (Aristotle) โดยเฉพาะในกรุงเอเธนส ภายใตการปกครองของกษัตริยเพอริคลิส 
(Pericles) ปรัชญามีความเจริญเปนอยางย่ิง ดวยเหตุวามีการปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยที่เอ้ืออํานวย
ตอนักคิด นักปราชญผูมีความกลาหาญที่จะประกาศ และเผยแพรหลักการของตนไดอยางมีเสรีภาพ    
ชาวกรีกเดิมไมไดอยูรวมกันเปนประเทศเดียวกัน แตแยกกันอยูเปนรัฐนอยรัฐใหญ เรียกวา นครรัฐ        
(City – State) และแตละนครรัฐก็ปกครองดวยระบบที่แตกตางกันไป ถานครรัฐใดเปนระบอบประชาธิปไตย
อยางกรุงเอเธนส ยอมกอใหเกิดนักปราชญบัณฑิตหรือผูกลามากมาย 
 จากเดิมนักปรัชญากรีกเปนพวกธรรมชาตินิยม (Naturalism) เพราะสนใจในสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติ โดยเฉพาะปฐมเหตุ (First Cause) ของจักรวาล ซ่ึงถือวาเปนเร่ืองไกลตัวมนุษย ตอมาโซฟสต  
ถือวาสิ่งเหลานั้นไมมีประโยชนอันใด ไมสามารถนํามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางเปน
รูปธรรม จึงหันหลังใหแลวกลับมาใหความสําคัญที่ภายในตัวมนุษย โดยเนนความรูสึกนึกคิดดานจิตใจ
ของปจเจกชนเปนหลัก  
 นักปรัชญากลุมโซฟสต (Sophists) “คําวา Sophist มาจากคําวา Sophia แปลวา ความรู”๔๐          
โซฟสต จึงหมายถึงผูมีความรอบรูหรือปญญาชน (Intellectuals) หรือกลุมครูทางปญญา (Teacher of 
Wisdom) แตแทนที่กลุมโซฟสตจะใหความสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติภายนอกเหมือนกับนักปรัชญา        
รุนกอน ๆ ซ่ึงตั้งคําถามที่พนวิสัยของมนุษยที่จะทําความเขาใจ ก็กลับตั้งคําถามเก่ียวกับความสัมพันธ
                                                
 ๔๐สนิท  ศรีสําแดง, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา, (กรุงเทพมหานคร :        
นีลนาราการพิมพ, ๒๕๓๘), หนา ๖๑. 



๓๖ 

ระหวางมนุษยดวยกัน โดยมุงที่จะแสวงหาความสุขในชีวิตขณะนั้น เพราะถือวามนุษยเปนสิ่งที่สําคัญ
ที่สุดที่ควรจะใหความสนใจ โปรทากอรัส หน่ึงในจํานวนโซฟสตถึงกับประกาศออกมาวา มนุษยเปน
เคร่ืองวัดสรรพสิ่ง๔๑ 
 กฎหมายและกฎเกณฑทางศีลธรรมตาง ๆ ไมใชขึ้นอยูกับสิ่งสูงสุดคือพระเจาแตอยางใด 
หากแตขึ้นอยูกับการสรางสรรคของมนุษย ทรรศนะทางปรัชญาของโปรทากอรัสหรือพวกโซฟสต     
ทุก ๆ ดาน ทั้งญาณวิทยา จริยศาสตหรือสุนทรียศาสตร ไมมีมาตรฐานใด ๆ มาตัดสินไดอยางตายตัว 
แตขึ้นอยูกับความรูสึกภายใตตัวมนุษยนี่เอง หาใชขึ้นอยูกับสิ่งใดไม จึงกลาวไดวา พวกโซฟสต เปนนัก
มนุษยนิยมสุดโตง เพราะใหเสรีภาพแตละบุคคลตามความพึงพอใจ อันเปนลักษณะของพวกจิตวิสัย
หรืออัตนัยนิยม (Subjectivism) น่ันเอง 
 โสเครตีส (Socrates ๔๗๐-๓๙๙ กอน ค.ศ.) เกิดที่กรุงเอเธนสผูเปนอาจารยของเพลโต       
มีแนวคิดทางปรัชญาที่โดดเดน โดยเฉพาะญาณวิทยาและจริยศาสตร เปนผูถูกตัดสินโทษประหารชีวิต
ดวยการดื่มยาพิษจากพืชชื่อวา “เฮมล็อค” หลักถูกตั้งขอหาจากสภาลูกขุนจํานวน ๕๐๐ คนวา 
“แนะนําพระเจาองคใหมและมอมเมาเยาวชน”๔๒ รวมทั้งไมยอมรับนับถือเทพเจาบนสรวงสวรรค 
เพราะถือวา วิญญาณของมนุษยเปนอมตะและเขาสูสรวงสวรรคหลังจากตายแลว เหตุน้ีเอง       
ความเปนนักปรัชญาของโสเครตีสเกิดจากบัญชาของพระเจา แตซิเซโร นักปรัชญาชาวโรมันกลาว     
ยกยองโสเครตีสวา “ดึงปรัชญาจากสวรรคมาไวบนดินและนําเขาสูบานเรือน เพื่อตรวจสอบชีวิต 
จริยธรรม ความดีและความชั่ว” โสเครตีสถือวา ญาณวิทยาหรือความรูจะตองเก่ียวของกับมนุษย
เทานั้น ไมเก่ียวของกับสิ่งภายนอกดังที่นักปรัชญาสมัยน้ันพยายามคนหาปฐมเหตุกันอยู และเปนสิ่งที่
ไมมีประโยชนเลย อีกทั้งไมสามารถชวยใหมนุษยดําเนินชีวิตไดดีมีความสุขหรือถูกตองแตประการใด 
แตตองเปนสิ่งที่นํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได ดังน้ัน “ความรูที่นักปรัชญาแสวงหาควรเปนความรู
เกี่ยวกับมนุษยและหนาที่ของมนุษย เพราะมนุษยสามารถนําความรูเหลาน้ีไปปรับปรุงชีวิตใหดีขึ้น”๔๓

 นอกจากน้ีโสเครตีสยังถือวา ความรู (Knowledge) กับความด ีVirtue เปนสิ่งที่มีความสัมพันธกัน 
ความรูจึงเปนฐานรองรับใหมนุษยมีความประพฤติดี คนมีความรูจริงจึงมีความประพฤติดีมีความ
รับผิดชอบอยูเสมอ ดังที่โสเครตีสกลาววา “ความรูคือคุณธรรม”

๔๔
 และ “ความดีของปจเจกชนเปน

ความดีของสวนรวม”๔๕ ในบั้นปลายชีวิต ทานใชเวลาเที่ยวสั่งสอนคนหนุมสาว และประชาชนทั่วไปให
ตั้งอยูในคุณธรรม เพ่ือความสงบสุขของสังคม แมเขาจะตองจบชีวิตลงเพราะการนี้ก็ตาม น่ันเปน

                                                
 ๔๑Corliss Lamount, The Philosophy of Humanism, (New York : Macmillan press, 
1962), p. 34. 
 ๔๒โยสไตน  กอรเดอร, โลกของโซฟ, แปลโดย สายพิณ สุพุทธมงคล, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพคบไฟ, ๒๕๔๒), หนา ๕๖. 
 ๔๓พระธรรมโกศาจารย (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญากรีก บอเกิดภูมิปญญาตะวันตก , 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศยาม บริษัทเคล็ดไทย จํากัด, ๒๕๕๐), หนา ๑๑๑. 
 ๔๔เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๑๖. 
 

๔๕
Corliss Lamount, The Philosophy of Humanism, Op.cit., p.32. 



๓๗ 

เพราะเหตุการณบานเมืองขณะน้ันไมเอ้ืออํานวย เม่ือวาโดยอุปนิสัย และบุคลิกภาพสวนตัวแลว โสเครตีส
เปนนักปรัชญาอีกผูหนึ่งที่มุงสรางสรรคสังคมอยางไมยอทอ สมเปนนักมนุษยนิยมโดยแท 

  เพลโต คือ นักปรัชญามนุษยนิยมชั้นเอกอัครมหาปราชญคนหนึ่งของโลกเลย
ทีเดียว เชน ในงานวรรณกรรมชุด Republic เปนตน ลวนอุดมไปดวยหลักปรัชญา
สังคม การเมืองและอื่น ๆ ทางจริยศาสตรอีกมากมาย ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงลักษณะทาง
มนุษยนิยมอยางชัดเจน ซ่ึงมุงใหโลกมนุษยพัฒนาตนเองใหประสบความดี ความสุข 
ความประเสริฐและความสมหวังในการดํารงชีวิตในฐานะมนุษย๔๖ 

 ถัดจากเพลโตก็คืออาริสโตเติล ซึ่งถือวาเปนนักมนุษยนิยมที่สําคัญคนหน่ึง ความสําเร็จของ       
อาริสโตเติลอยูที่การนําวิทยาศาสตรธรรมชาติมาประยุกตเปนแนวทางในการศึกษาเร่ืองมนุษยปรัชญา
การเมืองและจริยศาสตรของทานมองวามนุษยเปนสัตวการเมืองและเปนสัตวที่มีเหตผุลเพราะความเปน
สัตวการเมือง มนุษยจึงตองอยูรวมกันในสังคม ซ่ึงสถาบันทางสังคมนี้ถือวาเปนการสรางสรรคทาง
ธรรมชาติที่จะหลอหลอมเจตจํานงของมนุษยใหเปนหน่ึงเดียวโดยยึดประโยชนสุขรวมกันเปนเกณฑ
ตัดสินและจุดมุงหมายของการกระทํา อาริสโตเติลยืนยันวา มนุษยมีศักยภาพและเจตจํานงเสรีในอันที่จะ
ดําเนินชีวิตตามที่ตนตองการ โดยมีเหตุผลควบคุมการเปนคนดีในทรรศนะของอาริสโตเติลจึงตองอาศัย
การประพฤติปฏิบัติจนเปนปกติวิสัย เม่ือคนทําความดีเปนปกติวิสัยแลว ก็ถือวาเปนผูมีคุณธรรมสมบูรณ
 จะเห็นไดวา แนวคิดแบบมนุษยนิยมไดแผขยายตัวในคําสอนของนักปรัชญาทั้งหลายเร่ือยมา
ตั้งแตยุคเร่ิมแรกของประวัติศาสตรปรัชญาดังไดกลาวมาแลว จะมีการชะงักตัวลงบางก็เม่ือคริสต
ศาสนาไดเขามามีอิทธิพลในทางการเมือง และใชอํานาจทางการเมืองนั้นบีบคั้นนักคิด ที่คิดแยงกับ
แนวคําสอนทางศาสนา ประวัติศาสตรปรัชญาชวงน้ีถือวาเปนยุคมืดทางปญญา นักคิดนักเขียน
ทั้งหลายที่กลาหาญไมเกรงกลัวอํานาจของศาสนจักรแลวแสดงความคิดของตนเองออกมามักจะถูก
ลงโทษดวยวิธีการตาง ๆ มีตั้งแตถูกคว่ําบาตร ขับออกจากเมือง กระทั่งถึงประหารชีวิตยุคน้ีไดกิน
ระยะเวลานานถึง ๖ ศตวรรษ แนวคิดมนุษยนิยมจึงไดกลับมาฟนฟูอีกคร้ังในศตวรรษที่ ๑๕ โดยคร้ังนี้ได
กอตัวขึ้นเปนขบวนการใหมทางปรัชญาซ่ึงออกมาในรูปของวรรณกรรมตาง ๆ 
 จากการที่นักมนุษยนิยมแสดงผลงานความคิดของตนออกมาในรูปของวรรณกรรมน้ีเอง       
คําวามนุษยนิยมจึงมักจะแฝงอยูในชื่ออ่ืน ๆ ที่นักคิดนักเขียนเหลาน้ันตั้งขึ้นมาดวย เชน อเทวนิยม 
เสรีนิยม โลกนิยม เหตุผลนิยม อไญยนิยม ปฏิบัตินิยม อรรถประโยชนนิยม อัตถิภาวนิยม เปนตน โดยเรา
สามารถพิจารณาแนวคิดแบบมนุษยนิยมจากมุมมองเหลาน้ีได ผูวิจัยขอนําแนวคิดของกลุมอัตถิภาวนิยม 
นํามาเสนอเพ่ือเทียบเคียงใหดูเปนตัวอยาง 

  มนุษยเกิดมาโดยไมมีอะไรเปนสมบัติติดตัวมา แตมีเพียงความมีอยูหรือ            
อัตถิภาวะ อยางบริสุทธิ์ การเปนอัตถิภาวะอยางบริสุทธ์ินี้เองทําใหมนุษยแตละคนตอง
สรางตัวเองขึ้นมาจากความไมมีอะไรเลยในขณะแรกเกิด มนุษยสรางตัวเองขึ้นเปนขั้น ๆ 
ตามลําดับโดยการตัดสินใจเลือก การเลือกหมายความวา จะตองเผชิญปญหาและ

                                                
 

๔๖
ดร.สิทธิ์  บุตรอินทร, มนุษยนิยม, อางแลว, หนา ๔๔ - ๔๕. 



๓๘ 

จะตองรับผิดชอบผลของการตัดสินใจเลือกของตน
๔๗

 การแกอัญภาวะในตัวเปนการ
แกปญหาเฉพาะบุคคล แตทวาบุคคลจะตองอยูในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได บุคคลที่มี
ความสงบภายในแลวก็ตองการความสงบภายนอก อันไดแก ความสงบของสังคมดวย 
สังคมจะมีความสุขไดก็โดยที่สมาชิกแตละคนในสังคมมีความสุข ดังน้ัน ผูที่ รัก
มนุษยชาติจริง ๆ และอยากเห็นมวลมนุษยอยูรวมกันโดยสันติและมีความสงบสุขก็ให
ชวยเผยแพรคําสอนของการรับผิดชอบ และการตัดสินใจสรางชีวิตแตละคนขึ้น๔๘ 
  ปรัชญาน้ีมุงศึกษาความมีหรือภาวะของมนุษยปจเจก (Individual) คือ ศึกษา
มนุษยหรือชีวิตของคนน่ันเอง ไมไดศึกษาภาวะหรือความมีแบบอภิปรัชญาวามีอะไร
อยูในโลกบาง เขาศึกษามนุษยและดูวามนุษยมีธรรมชาติอยางไร มีปญหาอะไร      
โดยเนนมาที่ตัวบุคคล๔๙ 

 แมแตซารตเองเมื่อกลาวถึงปรัชญาอัตถิภาวนิยมก็กลาววา “ปรัชญาอัตถิภาวนิยม           
เปนปรัชญาที่ยกยองมนุษยเหนือสิ่งอื่นใด มนุษยคือสิ่งที่เขาสรางใหแกตัวเอง น้ีเปนหลักการขอแรก
ของปรัชญาอัตถิภาวนิยม๕๐ ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความเปนมนุษยนิยมอยางชัดเจน 
 วิลเลียม  เจมส (William James) นักปฏิบัตินิยมชาวอเมริกัน และ เอฟ.ซี.เอส. ชิลเลอร 
(F.C.S. Schiller) นักปฏิบัตินิยมชาวอังกฤษ เชื้อสายเยอรมัน นักเปนอีกตัวอยางหนึ่งที่เห็นไดชัดใน
เร่ืองการนําคําวาปฏิบัตินิยมและมนุษยนิยมมาใชในความหมายที่แทนกันได ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางแนวความคิดทั้งสองระบบนี้ไดเปนอยางดี ในงานนิพนธเร่ืองหนึ่งของซิลเลอร    
ไดประกาศความเปนมนุษยนิยมอยางชัดเจนดวยประโยคที่วา “ความคิดของเราทุกอยาง ตองเปน
เร่ืองที่เก่ียวของกับมนุษย”๕๑ ในขณะเดียวกันเขาก็มองปฏิบัตินิยมวาจริง ๆ แลวก็เปนเพียงแคการ
นําเอาทฤษฎีความรูของมนุษยนิยมมาใชประโยชนเทานั้น๕๒ 
 ๒.๔.๒ แนวคิดเชิงมนุษยนิยมในยุคฟนฟูศิลปวิทยาการ 
 ยุคฟนฟูศิลปวิทยาหรือยุคเรอแนสซองส (Renaissance Age ค.ศ.๑๓๕๐-๑๖๐๐) หมายถึง
ยุคแหงการเกิดใหมหรือการฟนฟูศิลปวิทยาของกรีกโรมัน หรือวัฒนธรรมคลาสสิคนั้นขึ้นมาใหม เชน 
บทกวี ดนตรี จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม วิทยาศาสตร รวมทั้งประดิษฐกรรมใหม ๆ มี
เคร่ืองพิมพ เปนตน ในยุคน้ีสนับสนุนแนวคิดแบบมองโลกในแงดี เนนปจเจกชนเปนหลัก กอใหเกิดผูรู
                                                
 ๔๗กีรติ  บุญเจือ, ปรัชญาลัทธิอัตถิภาวนิยม, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๒), 
หนา ๗. 
 ๔๘เร่ืองเดียวกัน, หนา ๙. 
 ๔๙พระธรรมโกศาจารย (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), เปรียบเทียบแนวความคิดพุทธทาสกับซารต, 
(กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพรินติ้งกรุฟ, ๒๕๔๙), หนา ๒๑. 
 ๕๐เร่ืองเดียวกัน, หนา ๓๗. 
 ๕๑“All our thinking must be anthropomorphic” (Riddle of Sphix, 1891), quoted 
in Frederick Copleston, SJ.A History of Philosophy Book 3 Vol. VIII, (New York : An 
Image Book 1985), p. 347. 
 

๕๒
Ibid. 



๓๙ 

มากมาย เชน ไมเคิล แองเจโล (Michel Angelo ๑๔๗๕ - ๑๕๖๔) ผูโดดเดนดานจิตรกรรมโคเปอรนิคัส 
(Copernicus ๑๔๗๓ - ๑๕๔๓) ผูเสนอทฤษฎีพระอาทิตยเปนศูนยกลางของจักรวาล กาลิเลโอ 
(Galieo ๑๕๖๔ - ๑๖๔๒) เปนผูประดิษฐกลองโทรทัศน นิวตัน (Newton ๑๖๔๒ - ๑๗๒๗) ผูคนพบ
แรงโนมถวงของโลก เดสการต (Descartes ๑๕๙๖ - ๑๖๖๐) ผูนําคณิตศาสตรมาใชแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ซ่ึงในยุคเรอแนสซองสไดเกิดความเจริญกาวหนาทางศิลปะวิทยาการตาง ๆ ขึ้นมาเพ่ือ
ตอสูกับคริสตจักรที่คอยควบคุมอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะแนวคิดทางปรัชญาที่เนนมนุษยเปน
ศูนยกลางของสรรพสิ่ง ซ่ึงมีนักคิดที่สําคัญอาทิ อิรามัน (Eramas ๑๔๖๖ - ๑๕๓๖) เปนนักมนุษยนิยม
เพราะ “เชื่อในอํานาจและความสามารถทางสติปญญาของมนุษย และมีความหวังในชีวิตที่มุงไปสู
ความสุขทางโลกน้ีมากกวาโลกหนา”๕๓ 
 ลีโอนารโด ดาวินช่ี (Leonardo Da Vinci ๑๔๕๒ - ๑๕๑๙) นักปรัชญาศิลปะผูยิ่งใหญที่สุด
ในยุคน้ี ผูเปนนักคณิตศาสตร ฟสิกส นักเขียน นักกวี เปนตน ในชีวิตสวนตัวเปนลูกนอกสมรสไม
แตงงาน มีความเปนอยูที่สงบเรียบงาย ชอบอิสระ ไมผูกมัดอยูกับชื่อเสียงเกียรติยศ หรือความม่ังคั่ง แต
ทําหนาที่ของตนอยางมีความสุขเสมอ จนเปนที่ยอมรับกันวาเปนบุคคลที่มีอิสรภาพแทจริงแหงยุค 
กลาวคือ 

  ความสําคัญในการที่จะเอาชนะตัวของตัวเอง ที่เปนอิสระและเปนตัวของ
ตัวเองโดยสิ้นเชิง ไมเพียงแตเขาจะเปนอิสระจากขอจํากัดของศาสนาและจริยศาสตร
เทานั้น แตเขายังเปนอิสระจากเงื่อนไขผูกพันของชาติ ครอบครัว มิตรสหาย หรือคน
รูจักเขาเปนประชากรของโลกอยางแทจริง เขาสามารถกาวพนจากความยึด เกาะเกี่ยว
กันอยางไมมีใครทาบเขาไดเลย๕๔ 

 ในยุคนี้แสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางยุคกลางกับยุคฟนฟูไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะ
แนวคิดเร่ืองธรรมชาติของมนุษย เพราะยุคกลางถือวา พระเจาเปนศูนยกลางของสรรพสิ่ง มนุษยเปน
สวนหน่ึงของพระเจาเทาน้ัน โดยมีดินแดนหรืออาณาจักรแหงพระเจาเปนเปาหมายของชีวิต และทุกคน
ตองจงรักภักดีตอพระเจา เพื่อพระเจาจะมีกรุณาชวยใหเขาถึงพระองคได จึงเปนยุคแหงคริสตศาสนา
ที่ตอตานแนวคิดที่ตรงขามกับตน สวนยุคฟนฟูเนนสิทธิเสรีภาพ ปฏิเสธอํานาจของพระเจา            
จึงพยายามฟนฟูศิลปะวิทยาการตาง ๆ ของกรีกและโรมันขึ้นมาตอสูกับศาสนาคริสต กลาวคือเร่ิมตีคา
ชีวิตในโลกน้ีวามีจุดหมายในตัวเอง ไมใชเปนแตเพียงวิถีมุงไปสูสิ่งอ่ืนที่นอกธรรมชาติ จึงเกิดปฏิกิริยา
ตอความคิดเกา ๆ และเกิดการตอตานอํานาจทางศาสนาที่ทําใหชีวิตของมนุษยไรคา อํานาจที่เปนที่
ยอมรับกันในสมัยน้ี คือ “อํานาจใดก็ตามที่สามารถทําใหมนุษยประสพความสมบูรณในชีวิตน้ี 

                                                
 ๕๓ฮักซลีย  จูเลียน และคณะ, วิวัฒนาการแหงความคิด ภาคมนุษยและมนุษยชาติ, แปลโดย 
จุฑาทิพย อุมวิชะนี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๐), หนา ๕๔. 
 ๕๔ไดซากุ  อิเคดะ, มนุษยนิยมแนวใหม, แปลโดย ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห ษัฏเสน, 
(กรุงเทพมหานคร : เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๔๑), หนา ๔๐. 



๔๐ 

แนวความคิดเชนนี้ เรียกวา มนุษยนิยม ซ่ึงเนนถึงความสําคัญของมนุษยเปนตัวของตัวเอง ไมตอง
อาศัยสิ่งนอกเหนือธรรมชาต”ิ๕๕ 
 แนวคิดมนุษยนิยมจึงถือวา มนุษยเปนศูนยกลางจักรวาลที่แทจริง โดยเฉพาะในยุคฟนฟู
ศิลปวิทยานี้ไดแสดงภาพพจนของความเปนมนุษยที่มีศักดิ์ศรีมีคุณคามาก ที่กลาคิด กลาพูด กลาทํา      
มีการวิพากษ วิจารณ โตเถียงหรือแสดงความเห็นขัดแยงในสิ่งมืดมน พรามัว ไมชัดเจน และขัดขวาง
อิสรเสรีภาพของมนุษยไดอยางกลาหาญ 
 ๒.๔.๓ แนวคิดเชิงมนุษยนิยมในยุคแสงสวางทางปญญา (Enlightenment Age) จนถึงปจจุบัน 
 ในยุคนี้เร่ิมจากศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ เปนตนมา โดยมนุษยเร่ิมสนใจบทบาทของผูมีอํานาจและ
เร่ิมสํารวจตัวเอง พรอมกับใหความสนใจในเหตุผลและธรรมชาติมากขึ้น เพราะถือวา “โดยการใช
เหตุผล มนุษยสามารถสรางธรรมชาติของมนุษยไดและอํานาจสรางสังคมได โดยอาศัยพ้ืนฐานจาก
สิทธิโดยธรรมชาติ เขาไมเชื่อในความกระตือรือรนและจินตนาการจากการระลึกถึงสงครามอัน       
ปาเถื่อน จึงใหความสนใจไปทางวิทยาศาสตรและการเปลี่ยนแปลงสังคม”๕๖ ในปลายศตวรรษที่ ๑๗ 
มีนักปรัชญากลุมวิมัตินิยม (Scepticism) ผูมีความเชื่อวา ถึงแมโลกมนุษยจะถูกพระเจาสรางขึ้นมา 
แตมนุษยมีอิสรภาพจากพระเจาและมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกกระทําสิ่งใดก็ได ไมเกี่ยวของกับพระ
เจาแตอยางใด จนบางคร้ังถึงกับกลาววา พระเจามีจริงหรือไมมีจริงก็ไมรู 
 นักปรัชญาผูโดดเดนในยุคน้ีมีหลายคน คนแรกคือ จอหน ล็อค (John Lock ๑๖๓๒-๑๗๐๔)
เปนนักประสบการณนิยม (Empiricist) ที่มีแนวคิดวา จิตของมนุษยวางเปลาดุจกระดานชนวนสีขาว 
(Tabula Rasa) จึงสามารถรับรูสิ่งตาง ๆ  ทางประสาทสัมผัสไดตามความเปนจริง ดังน้ัน ความคิดและ
มโนภาพทั้งหมดจึงเกิดจากประสบการณทางประสาทสัมผัส ที่สําคัญคือ ปรัชญาการเมืองของล็อกมี
ความเปนมนุษยนิยมแนนอน เพราะล็อคถือวา มนุษยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคเทาเทียมกัน 
เรียกวา ระบอบประชาธิปไตย และทุกคนมีสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Right) ในการกระทํา      
การครอบครองทรัพยสินสวนตัว เพราะการเขาใจสิทธิอํานาจทางการเมือง และความเปนมาที่เกิดจาก
รากเหงาของมัน เราตองพิจารณาสถานภาพของมวลมนุษยที่อยูอยางธรรมชาติ และเปนสถานภาพที่
สมบูรณ เพ่ือกําหนดการกระทําของตน และจัดการกับสิ่งที่พวกเขาคิดวาเปนเร่ืองที่เหมาะสม ที่อยู
ภายในขอบเขตของกฎธรรมชาติ โดยปราศจากการอนุญาตหรืออิงอาศัยเจตนารมณของบุคคลอื่น 
 เดวิด ฮิวม (David Hume ๑๗๑๑-๑๗๗๖) นักเพทนาการนิยม (Sensationist) ถือวาความรู
ของมนุษยเกิดจากการรับรูทางประสาทสัมผัสจึงเกิดรอยประทับ (Impression) อยูในจิตใจและมโนภาพที่
เกิดจากความทรงจําเกี่ยวกับรอยประทับของสิ่งเหลาน้ัน ฮิวมไมนับถือศาสนาที่มีพระเจา แตก็ไม
ปฏิเสธเสียทีเดียว เพราะเขายังมีความสงสัยอยู เรียกวา วิมัตินิยม (Scepticism) ที่สําคัญฮิวมถือวา 
แทจริงแลวมนุษยเปนผูสรางพระเจาขึ้นมาจากความรูสึกสํานึกคิดหรือประสบการณของมนุษยเอง 
เพราะมนุษยตองการความสุขเกลียดทุกขนั่นเอง 

                                                
 

๕๕
ชเอิญศรี  อิศรางกูร ณ อยุธยา, ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม , (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๒๙), หนา ๔. 
 

๕๖
ฮักซลีย  จูเลียน, วิวัฒนาการแหงความคิด ภาคมนุษยและมนุษยชาติ, อางแลว, หนา ๖๓-๖๔. 



๔๑ 

 เอ็มมานูเอล คานท (Immanuel Kant ๑๗๒๔-๑๘๐๔) ผูประนีประนอมระหวางประสบการณนิยม 
(Empiricism) และเหตุผลนิยม (Rationalism) เขาดวยกัน เพราะเชื่อวาความรูที่นาเชื่อถือตองเกิด
จากการคิดหาเหตุผลและประสบการณพรอมกันเสมอ ที่สําคัญคานทเนนใหทุกคนปฏิบัติหนาที่ของตน 
ตามหลักศีลธรรมที่เรียกวา “คําสั่งเด็ดขาด” ซึ่งเปนกฎศีลธรรมที่ตองปฏิบัติในทุกสถานการณทางสังคม 
ดังที่คานทกลาววา จงปฏิบัติดวยเจตนาที่ใหสิ่งที่ทานปฏิบัติกลายเปนกฎสากลได จงปฏิบัติตอเพื่อน
มนุษยไมวาจะเปนตัวเราหรือคนอ่ืนราวกับวาบุคคลน้ันเปนจุดหมายปลายทางของเรา จงอยาปฏิบัติราว
กับวาเขาเปนเพียงเคร่ืองมือของเรา สวนพระเจาน้ัน คานทใหความเชื่อถือในฐานะเปนเคร่ืองกํากับ
ศีลธรรมของมนุษยเทาน้ัน 
 ชารล  ดารวิน (Charles Dawin) นักชีววิทยาผูสรางสรรคผลงานกําเนิดของสิ่งมีชีวิตชนิดตาง ๆ  
(Origin of Species) ในป ค.ศ. ๑๘๕๙ เรียกวา ทฤษฎีวิวัฒนาการ ไดยืนยันวากําเนิดของสิ่งมีชีวิตชนิด
ตาง ๆ น้ันเปนการคัดเลือกโดยธรรมชาติที่มีการแขงขันกันเพื่อความอยูรอด มนุษยก็เปนสวนหนึ่งของ
สิ่งมีชีวิตที่อยูรอดนั้นดวย ทฤษฎีวิวัฒนาการน้ีมีความขัดแยงกับความเชื่อของคริสตจักร จึงกอใหเกิดการ
โตเถียงกันอยางรุนแรง แมแตในวงการวิทยาศาสตรก็เชนเดียวกัน 
 อยางไรก็ตาม ถึงแมวากระแสของมนุษยนิยมจะขัดแยงกับคริสตจักร แตก็ไดรับความนิยม
มากขึ้นทวีคูณ โดยเฉพาะในอังกฤษไดตั้งกลุมที่มีชื่อวา กลุมศีลธรรมที่ปราศจากศาสนาแหงพระเจา 
ตลอดทั้งมีการเผยแพรแนวคิดทางวิทยุโทรทัศนเร่ือยมา สวนในอเมริกาก็มีการจัดตั้ง “กลุมผูรวมกิจกรรม
แบบมนุษยนิยม (Humanist Manifesto) ในป ค.ศ. ๑๙๓๓ และไดจัดตั้งเปนสมาคมมนุษยนิยมอยางเปน
ทางการในป ค.ศ. ๑๙๔๙”๕๗ ทุกวันนี้ประมาณ ๒๕ ประเทศที่เขารวมเปนเครือขายมนุษยนิยมนานาชาติ 
ซ่ึงเปนตัวแทนของมนุษยนิยม เรียกองคกรนี้วา “International Humanist and Ethical Union”๕๘ 
 ออกุสต ก็องต (Auguste Comte, ๑๗๙๘-๑๘๕๗) นักปรัชญาชาวฝร่ังเศส ผูมีแนวคิดแบบ      
ปฏิฐานนิยม (Positivism) วาความรูที่แทจริงเกิดจากประสบการณทางประสาทสัมผัส หรือพิสูจนไดดวย
วิธีการทางวิทยาศาสตร และกลายเปนแนวคิดที่มีอิทธิพลตอความรูของมนุษยทุกยุคทุกสมัย 
 นิตเช (Friedrich Nietzche, ๑๘๔๔-๑๙๐๐) ผูมีผลงานที่ยิ่งใหญ ไดแก ผูทําใหวงการคริสตจักร
สั่นสะเทือนอีกคร้ังหน่ึง โดยการประกาศอยางทาทายวา ไมมีพระเจาที่จะเปนผูตัดสินโทษใหตกนรก 
เพราะพระเจาตายแลว แมพระเจาจะมีอยูมนุษยก็จะตองฆาพระองคเสีย เพราะความเชื่อในพระเจา
น้ันทําใหมนุษยขาดศักยภาพภายในตน จนไมมีความหมายใด ๆ ในชีวิตอีกตอไป ดังนั้น “พระเจาจึง
ตายไปจากหัวใจและประสบการณของมนุษย นิตเชกลาวอีกวา เพราะเวลาน้ียังไมมีพระเจาที่เปน
ทารกนอนอยูบนเปลและหุมหอดวยผาแตอยางใดเลย”

๕๙
 อีกทั้งนิตเชยังสนับสนุนวามนุษยก็คือพระเจา

น่ันเอง โดยมีอิสรภาพเปนสารัตถะหรือแกนสารของตน 
 ฌอง ปอล ซารต (Jean Paul Sartre, ๑๙๐๕-๑๙๘๐) ผูสืบตอแนวคิดอัตถิภาวนิยม (Existentialism) 
ตอจากนิตเช จนเปนท่ีนิยมกันแพรหลาย หลังการส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ จนถึงทุกวันน้ี ซารต ถือวา 

                                                
 ๕๗S.Radhakrishnan, and P.T.Raju, The Concept of man, (London : George Allen 
and Unwin, Ltd., 1960) p. 39. 
 ๕๘Ibid, p. 27. 
 

๕๙
Ibid, p. 69. 



๔๒ 

อัตถิภาวนิยมเปนมนุษยนิยม ซึ่งมีจุดเร่ิมตนที่ตัวมนุษย และมนุษยมีความแตกตางจากพืชและสัตว เพราะ
พืชและสัตวเปนอยางไรก็จะเปนเชนน้ันตลอดไป แตมนุษยเปนผูสรางสารัตถะใหแกตัวเองเสมอ เหตุน้ี 
“มนุษยจึงมิใชอะไรอ่ืนนอกจากผลรวมของการกระทําของเขาเอง”๖๐ และมนุษยตองรับผิดชอบตอผล
ของการกระทําตามที่ไดตัดสินใจเลือกเอง ทั้งเพราะมีเสรีภาพเปนสารัตถะ กลาวคือ “มนุษยถูกสาป
ใหมีเสรีภาพ (Man is condemned to be free)”๖๑ มนุษยจึงมีชีวิตเพ่ือเสรีภาพ ดังคําวา “เสรีภาพ
เพ่ือตัวเสรีภาพ (Freedom for freedom sake)”๖๒ นั่นเองมนุษยสวนใหญจึงไมปรารถนาที่จะอยูกับ
ความวางเปลา โดยการแสวงหาสิ่งตาง ๆ มาเติมเต็มใหกับจิตของตน หรือสรางแกนสารใหกับชีวิต
ตามความปรารถนาของตน แตเน่ืองจากจิตสํานึกรูมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทุกขณะจึงไม
สามารถเติมเต็มได “เพราะมนุษยเปนความปรารถนาที่ไรความสําเร็จ”๖๓ ดวยเหตุน้ีจึงทําใหมนุษย
บางคนรูสึกเบื่อหนายหรือทอแทตอปรากฏการณแหงความวางเปลา และพยายามหลีกหนีดวยการทํา
ตัวใหกลืนกลายกับบทบาทหนาที่สังคม โดยไมคํานึงถึงความรูสึกอันเปนธาตุแทของตนแตอยางใด 
 อนึ่ง เน่ืองจากจิตมนุษยไมไดเปนอะไรสักอยาง จึงทําใหมีความวางที่จะเติมเต็มสิ่งตาง ๆ 
ใหกับชีวิตไดตามเจตจํานง ตามที่ซารตกลาววา “ถาเจตจํานงมีเสรีภาพ มันก็จําเปนจะตองปฏิเสธ”๖๔ 
น่ันก็คือมนุษยมีความสามารถในการปฏิเสธปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางอิสระ เพราะมนุษยน้ัน
มีเสรีภาพหรือจิตสํานึกรูที่จะตองเผชิญหนากับการตัดสินใจเลือกปรากฏการณอยางใดอยางหน่ึงอยูเสมอ 
“เน่ืองจากสภาพของสัตสําหรับตัวเองไมสามารถอยูใน ๒ สถานการณพรอมกันได จึงตองตัดสินใจ
เลือกเพ่ือที่จะเปน เพ่ือที่จะทําในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง”๖๕ การตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ของมนุษยน้ัน ไมจําเปนวาการเลือกทุกคร้ังจะตองประสบความสําเร็จตามเจตจํานงทุกคร้ัง สิ่งสําคัญ
อยูที่วาเราไดใชเสรีภาพในการสรางสรรค ความเปนมนุษยที่แทจริงมากนอยเพียงใด “เพราะเสรีภาพ
ไมไดหมายถึงสัมฤทธิผลของการตัดสินใจวา เราเลือกทําสิ่งนี้แลว ตองทําสําเร็จ เสรีภาพอยูที่
ความสามารถในการตัดสินใจเลือก” ๖๖ 

                                                
 ๖๐ฌองปอล ซารต, ปรัชญาเอกซิสเทนเชียลิสมก็คือมนุษยนิยม, แปลโดย วิทยา เศรษฐวงศ,
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมชาต,ิ ๒๕๔๐, หนา ๒๗. 
 ๖๑Phra Medhidhammaporn Prayoon Mererk, Being and Nothingness quoted 
from Sartre Existentialism and Early Buddhism, (Bangkok : Sahadhammika Ltd., 
1998), p. 62. 
 ๖๒Ibid, p. 75. 
 ๖๓Jean-Paul Sartre, Being and Nothingness, translated by Hazel E. Barnes, (New York : 
Pocket Book, 1956), p.784. 
 ๖๔Ibid, p. 442. 
 ๖๕ศักดิ์ชัย  นิรัญทว,ี “วิวัฒนาการแนวคิดเร่ืองเสรีภาพและความรับผิดชอบในปรัชญาของซารตร”, 
วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๒๑, หนา ๑๔. 
 ๖๖พระธรรมโกศาจารย (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), เปรียบเทียบแนวความคิดพุทธทาสกับซารต, 
อางแลว, หนา ๒๐. 



๔๓ 

 ตัวซารตเองเม่ือกลาวถึงปรัชญาอัตถิภาวนิยมก็กลาววา “ปรัชญาอัตถิภาวนิยมเปนปรัชญา    
ที่ยกยองมนุษยเหนือสิ่งอ่ืนใด มนุษยคือสิ่งที่เขาสรางใหแกตัวเอง นี้เปนหลักการขอแรกของปรัชญา
อัตถิภาวนิยม๖๗ ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความเปนมนุษยนิยมอยางชัดเจน 
 อนุช  อาภาภิรม ไดเขียนบทความลงในมติชนเร่ืองคําประกาศมนุษยนิยม วามนุษยนิยม
ตะวันตกดูจะมีภารกิจสําคัญในการตอสูกับอิทธิพลทางศาสนา เพ่ือพลิกจากแนวคิดเทวนิยมมาสูโลกนิยม    
ทําใหมนุษยเปนศูนยกลางในการกําหนดคานิยม จริยธรรม ชะตากรรมของตนเอง ในการสรางโลกที่มี
เหตุผล เสรีภาพและเปนวิทยาศาสตรขึ้นมา แตมนุษยนิยมตะวันออกดูเหมือนไมตองรับภาระเชนนั้น ดวย
เหตุปจจัยหลายประการ เชนตะวันออกไมไดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสูง ไมไดพัฒนา
พลังการผลิตจนมากลนเหลือเทียบเทา และไมไดมีความเติบโตอยางตอเน่ืองนับรอยปเหมือนกับตะวันตก 
อยางไรก็ตามพบวาความแตกตางระหวางตะวันตกกับตะวันออกในกรณีนี้ เปนเพียงเร่ืองผิวเผินความ
ขัดแยงระหวางศาสนาและวิทยาศาสตรอาจอยูลึกซึ้งมากกวาความเปนตะวันตกหรือตะวันออก หากแต
เปนเร่ืองธรรมชาติของมนุษย ซึ่งมีความซับซอนจากวิวัฒนาการที่กินเวลานานตั้งแตหลายพันลานป หรือ
หลายรอยลานป หรือหลายลานป แลวแตวานับจุดเร่ิมตนที่ตรงไหนธรรมชาติของมนุษยมีความขัดแยงใน
ตัวมากมาย๖๘ ซึ่งไดกลายเปนปมปญหาที่แกไขไดยากจนถึงทุกวันน้ีธรรมชาติของมนุษยคือสงคราม
ยืดเยื้อที่ดํารงอยูภายใตความรูใหมทางวิทยาศาสตรหลายแขนง รวมทั้งจิตวิทยาไดเปดเผยใหเห็น
ธรรมชาติมนุษยตางไปจากที่เคยมองความภาคภูมิใจในความเปนมนุษย จึงยอมมีสงครามอันยืดเยื้อดํารง
อยูในตัวมนุษยเอง  
 ตัวอยางเชนในปจจุบัน เหตุผลและวิทยาศาสตรไดพัฒนาไปมาก แตธรรมชาติมนุษยก็ไมได      
ตางไปจากเดิมนัก กลาวคือ มนุษยกลุมหนึ่งเปนผูใชเหตุผล เปนผูวางแผนเขาใจและเปลี่ยนแปลง
ธรรมชาติ ประหน่ึงวาจะเปนผูครองโลกและจักรวาล และมนุษยอีกกลุมหน่ึงก็ยังหวาดวิตกกังวลใน
อนาคต เหมือนฝนรายกับอดีต มนุษยจึงตองการความเชื่อและศรัทธาที่ไมจําเปนตองมีหลักฐานเชิง
ประจักษรองรับในการตอสูกับความวาวุนและความทอแท มนุษยจึงเหมือนเปนบุคคล ๒ ขั้ว ขั้วหนึ่งเปน
นักวิทยาศาสตร ขั้วหน่ึงเปนนักบวชอยูในรางเดียว และทะเลาะเบาะแวงกันอยางยืดเยื้อ ซึ่งบางคนตั้ง
ความหวังวาวันหน่ึงศาสนากับวิทยาศาสตรจะรวมกันไดขอเท็จจริงตอไปยิ่งดูจะแกไขไดยากขึ้น น่ันคือ 
กลาวอยางหยาบ ๆ มนุษยมีสมองอยู ๒ รุน สมองรุนหลังเปนสมองของการคิดเปนเหตุผล สามารถสราง
และประดิษฐสิ่งตาง ๆ มากมาย ตั้งแตการเขียนบทกวี นวนิยาย เร่ืองสั้น ไปจนถึงการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีตาง  ๆแตมนุษยยังมีสมองรุนเกา ซึ่งละมายคลายกับสมองของสัตวเลื้อยคลาน 
(Reptile) มีนักจริยธรรมบางคนเสนอวา มนุษยตองระวังไมใชสมองสัตวเลื้อยคลานนี้ ใหใชแตสมองที่มี
วิวัฒนาการภายหลัง อันถือวาเปนสมองมนุษยแท แตเร่ืองก็ไมงายอยางน้ันเพราะวาการคาดเดาอาจทํา
ใหมนุษยมีแรงขับเคลื่อนที่จะมีชีวิต หรือกระทั่งการมีอํานาจ ทําใหมนุษยสามารถโอบกอดความทุกข 
พรอมกับเปลงวาจาไดวา “ชีวิตฉันเปนสุข” และทําใหมนุษยผูมีเหตุผล สามารถกดขี่ทรมานผูอ่ืนลงเปน

                                                
 ๖๗เร่ืองเดียวกัน, หนา ๓๗. 
 

๖๘
อนุช  อาภาภิรม, “ความรูกับความไมรู : คําประกาศมนุษยนิยม”, ศตวรรษที ่๒๑ มติชนสุดสัปดาห, 

๙ กันยายน ๒๕๕๔. 
<http://info.matichon.co.th/weekly/wk_txt.php?srctag=MTAyMzAwNjQ5> (9 September 2011) 



๔๔ 

ทาสได และอาจทําใหมนุษยสนุกสนานเพลิดเพลินกับสิ่งใหม ๆ จนลืมคํานึงถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษยดวยกัน 
 จากมุมมองน้ีมนุษยก็เหมือนมี ๒ บุคคลอยูในรางเดียวที่ขัดแยงกันรุนแรงไมนอยซิกมันด ฟรอยด 
นักจิตวิทยาคนสําคัญแหงศตวรรษที่ ๒๐ ไดเสนอวา โครงสรางจิตมนุษยประกอบดวย ๓ องคที่มีลักษณะ
เปนพลวัต เคลื่อนไหวและขัดแยงระหวางกันตลอดเวลา ไดแก id, ego, และ super-ego อิด น้ัน
หมายถึง ความปรารถนาดิบ ไดแก ความหิว ความโกรธ และความตองการทางเพศ อิดเปนจิตใตสํานึก    
ที่เปนพลวัตและถูกเก็บกดไว ซุปเปอร-อีโก ไดแก บรรทัดฐาน จริยธรรม หรือขอหามที่กําหนดไวภายในตน 
มันมาจากประสบการณและแรงกดดันทางสังคมอิดกับซุปเปอร-อีโกตอสูกัน และสรางอีโกหรือความรูสึก
เปนตัวตนของตน ซ่ึงไหลเลื่อนไปหากจะเทียบเคียงอิดกับซุปเปอร-อีโก ก็นาจะคลายกับความสัมพันธ
ระหวางสมองสวนมีเหตุผลกับสมองสวนที่เปนสัตวเลื้อยคลาน ในคติพุทธกลาวถึงภพหรือแดนเกิดของจิต
ไวจํานวนมาก ไดแก มนุษย สัตวเดรัจฉาน สวรรค นรก และอสุรกาย จิตของมนุษยเวียนแลนไปเกิด     
ในภพเหลาน้ีซึ่งมีแยกยอยไปอีกมากมาย มนุษยยิ่งเหมือนหลายบคุคลในรางเดียวกันจนไมสามารถแยก
ไดวาเปนใครกันแน ความทุกขรอนอันเกิดจากสงครามภายในนี้ทําใหยากที่จะระบุวาลัทธิใดเหนือกวา
ลัทธิใดอยางสัมบูรณ ดังคําประกาศมนุษยนิยมตอไปน้ี 
 คําประกาศมนุษยนิยมคําประกาศน้ีมีที่เดนอยู ๒ ฉบับ ไดแก คําประกาศป ๑๙๘๐ ของสภา
เพื่อลัทธิมนุษยนิยมแบบประชาธิปไตยและเชิงโลก ซ่ึงปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนสภาเพ่ือลัทธิมนุษยนิยมเชิงโลก 
(Council for Secular Humanism) โดยมีผูกอตั้งสําคัญไดแก พอล เคิรตซ ซ่ึงตอมาไดเขียนหนังสือ
อรรถาธิบายเร่ืองมนุษยนิยมเชิงโลกในป ๒๐๐๐ และบางทีถือเปนคําประกาศมนุษยนิยม คําประกาศ
มนุษยนิยมที่เดนอีกฉบับเปนของสภามนุษยนิยมโลก (Congress of World Humanism) ป ๒๐๐๒ 
ใชชื่อวาคําประกาศอัมสเตอรดัม ๒๐๐๒ ตามสถานที่ประชุม ในที่น้ีจะกลาวถึงแตคําประกาศของสภา
เพ่ือลัทธิมนุษยนิยมเชิงโลก 
 คําประกาศมนุษยนิยมเชิงโลก (A Secular Humanism Declaration) นาสนใจที่เปนการสลัด
ตนออกจากมนุษยนิยมเชิงศาสนาอยางโจงแจง แสดงจุดทัศนะวาจะใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
เพ่ือปรับปรุงสภาพความเปนอยูของมนุษยใหพนจากความแรนแคนและความกดดันทางวัตถ ุและจาก
ความหลงงมงายทางจิตใจ ความเชื่อในไสยศาสตรและคําประกาศน้ียอมรับวาไดมีกระแสตอตาน
มนุษยนิยมจากหลายแหลงดวยกัน ผูรวมลงนามในคําประกาศน้ีที่เดน เชน จอหน แอนตัน ศาสตราจารย
ทางดานปรัชญา ไอแซ็ก อาซิมอฟ นักเขียนนวนิยายวิทยาศาสตร ฟรานซิส คริก ผูรวมคนพบโครงสราง      
ดีเอ็นเอ และไดรับรางวัลโนเบล เซอร เอ.เจ. เอเยอร ศาสตราจารยทางปรัชญาของอังกฤษ 
 คําประกาศไดแสดงจุดทัศนะที่ม่ันคง ไดแก ๑) การสืบสวนหาความจริงอยางเสรี คัดคานการ
กดขี่ครอบงําจิตใจผูคนโดยสิ้นเชิง และเห็นวาทุกทัศนะสามารถนํามาวิพากษวิจารณไดทั้งสิ้น เพื่อให
เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดอยางเสรี ๒) การแยกศาสนาออกจากรัฐ โดยชี้ใหเห็นบทเรียนทาง
ประวัติศาสตรวา เมื่อใดก็ตามที่ศาสนาหรืออุดมการณใดมีตําแหนงครอบงํารัฐ ความเห็นของสวนนอย
จะตกอยูในอันตราย ๓) อุดมคติแหงเสรีภาพ ย้ําในเร่ืองของการแขงขันในระบบตลาดอยางเสรี 
กรรมสิทธิ์ปจเจกบุคคล ๔) จริยธรรมที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานการวิเคราะหวิจารณ ไมจําเปนตองดึงออกมา
จากความเชื่อทางศาสนา ๕) สนับสนุนจริยศึกษาในโรงเรียน ๖) ลัทธิสงสัยในศาสนาที่เนนเร่ือง
ปาฏิหาริยและสิ่งเหนือธรรมชาติ คําประกาศย้ําวาจักรวาลเปนฉากธรรมชาติที่มีพลวัตซ่ึงจะเขาใจได



๔๕ 

ดวยการสืบสวนทางวิทยาศาสตร และเห็นวาไมมีประจักษพยานใดที่ชี้วามี “วิญญาณ” ดํารงอยูกอน
เกิดหรือหลังความตาย ๗) หลักของเหตุผล แมวาเหตุผลและวิทยาศาสตรไมสามารถแกปญหาทุกอยาง
ของมนุษย แตมันก็เปดโลกใหญแหงความรูใหแกมนุษย ๘) วิธีการทางวิทยาศาสตรแมจะไมสมบูรณ แตก็
เปนหนทางที่เชื่อถือไดมากที่สุดในการเขาใจโลก วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชวยใหมนุษยเขาใจโลก
ภายนอกและตัวเองไดอยางลึกซ้ึง ดังน้ัน จึงไมเห็นดวยกับการระงับการวิจัยทางวิทยาศาสตรใด ๆ          
๙) ความเชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการ ไมใชฟาสราง (Creationism) ๑๐) หนาที่ใจกลางของการศึกษาไดแก
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหวิจารณเร่ืองของพอล เคิรตซ (Paul Kurtz ๑๙๒๕) พอล เคิรตซ 
เปนศาสตราจารยทางดานปรัชญา ชาวสหรัฐเปนนักคิด นักเขียนและนักเคลื่อนไหวดานมนุษยนิยมที่สําคัญ 
โดยเขียนบทความกวา ๖๕๐ ชิ้น หนังสือกวา ๔๐ เลม งานเคลื่อนไหวเดนของเขามีอยู ๒ ดานไดแก ดานการ
กอตั้งกลุมมนุษยนิยมเชิงโลก และกลุมสงสัยในปรากฏการณเหนือธรรมชาติ เพ่ือตรวจสอบขออางเร่ือง
ปาฏิหาริยและเหนือธรรมชาติอยางเปนวิทยาศาสตร๖๙ 
 พอล เคิรตซ ไดสรุปใจความเก่ียวกับมนุษยนิยม และทาทีของนักมนุษยนิยมในปาฐกถาป ๒๐๐๒ 
ที่สมาคมความคิดเสรีวามนุษยนิยมเชิงโลก เปนปฏิสัมพันธทางจริยธรรมของมนุษยที่เกาแกที่สุด 
และไดแตงงานกับปรัชญาโดยเร่ิมจากมุมมองที่เนนความเปนธรรมชาติ (ไมใชเหนือธรรมชาติ) 
และในสมัยใหม ไดใชดอกผลของวิทยาศาสตรและวิธีการทางวิทยาศาสตร มนุษยนิยมนี้อุทิศตัว
เพ่ือความสุขของมนุษย และการดูแลรับใชชีวิตในโลกทั้งหมดโดยเห็นวา ชีวิตทั้งหลายเกี่ยวเนื่อง
กันโดยผานวิวัฒนาการรวม และเปนการผนึกเราเขากับจักรวาลเอง ทั้งนี้เพราะวาทุกอะตอมที่
ประกอบเปนชีวิตเรามาจากดวงดาวที่มีวิวัฒนาการในจักรวาลมานับพันลานป ทั้งเกิดและตาย 
มนุษยนิยมเชิงโลกเปนการขานรับตอความตองการจําเปนของผูอื่นและความเชื่อในสติปญญา 
และคัดคานการรวมรัฐกับศาสนาเขาดวยกัน เพราะสิ่งน้ีขัดขวางตอทั้งสองอยางขางตน นักมนุษยนิยม
เชิงโลกเปนนักวัตถุนิยม ไมใชในความหมายการแสวงหาวัตถุจนเหลือลน หากแตเปนการมองโลก
ธรรมชาติทางวัตถุ กฎและแรงทางวิทยาศาสตร ไมใชผีสางเทวดา สวรรคที่เปนนิรันดร หรือคุณคาที่
อยูนอกโลกนักมนุษยนิยมแสวงหาความสุขที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือประโยชนของมนุษยไมใชของพระเจา 
 ในการทํางานกับมนุษย เราจะตองเรียนรูและพยายามเขาใจถึง การกระทําและการแสดงของ
เขาเกิดเน่ืองจาก “ความเปนมนุษยที่มีความตองการ” เชนเดียวกัน ซ่ึงการศึกษาเร่ืองธรรมชาติและความ
ตองการของมนุษย จะชวยใหเราเขาใจตนเองและเขาใจผูอ่ืนไดดีขึ้น และนําไปสูการยอมรับความ
แตกตางของมนุษยได เพ่ือจะไดอยูรวมกับมนุษยในสังคมอยางมีความสุข รูและเขาใจความมีอยูเปนอยู
จริงตามธรรมชาติของมนุษย ซ่ึงจะชวยใหเราสามารถตอบสนองความตองการของผูอื่นไดอยางถูกตอง 
อันนําไปสูการมีความสัมพันธที่ดีและมีมนุษยสัมพันธตอกัน เราควรระลึกเสมอวา คนมิใชสิ่ งของ       
(Man is not a thing) หรือเคร่ืองจักร เพราะคนมีอารมณความรูสึก คานิยม ความเชื่อ ความคิดเห็น 
และบุคลิกลักษณะสวนตัว ซึ่งมีผลกระทบตอผลผลิตและประสิทธิภาพขององคการ มนุษยสัมพันธจึงเปน
การศึกษาใจคนเปนสวนใหญ เปนการเขากับคน๗๐ เอาชนะใจคนดวยเหตุน้ีความสามารถเขากับคนไดจึง
เปนสิ่งสําคัญมากในการดําเนินชีวิต การที่มนุษยมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันจะทําใหบุคคลทํางานและอยู

                                                
 ๖๙เร่ืองเดียวกัน. 
 

๗๐
เสถียร  มงคลหัตถี, จิตวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : คลังวิทยา, ๒๕๑๐), หนา ๓๐. 
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รวมกันไดอยางราบร่ืนดี และมีความสุขหากสัมพันธภาพเปนไปในทางลบก็จะไมสามารถทํางานรวมกัน
ไดอยางสงบสุข มีผลใหงานดอยประสิทธิภาพไปดวยและอาจจะทําใหเกิดความแตกแยกในที่สุด จึงควร
มุงศึกษาธรรมชาติของมนุษย๗๑ เพ่ือสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล อันจะเปนผลตอการดํารง
ชีวิตประจําวัน และการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพของมนุษย 

๒.๕ แนวคิดเชิงมนุษยนิยมในปรัชญาตะวันออก 
 แนวคิดแบบมนุษยนิยมปรากฏอยูในอารยธรรมตะวันออก ไมวาจะเปนศาสนา ปรัชญา หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดีย จึงกลาวไดวา อูอารยธรรมที่เปน
แหลงกําเนิดปรัชญาและศาสนาของโลกตะวันออกน้ันมีอยู ๒ แหลงใหญ ๆ คือ 

๑) อารยธรรมจีน 
๒) อารยธรรมอินเดีย 

 นอกจากน้ีก็ยังแผอิทธิพลทางอารยธรรมไปยังนานาประเทศทั้งใกลและไกลอีกดวย อยางไรก็ตาม 
ประเทศจีนและประเทศอินเดีย แมจะไดชื่อวาเปนแหลงอารยธรรมของโลกแหงหน่ึง แผอิทธิพลไปทั่ว
เอเชีย แตอารยธรรมของอินเดียดูจะมีอิทธิพลมากกวาอารยธรรมจีน “เพราะอาศัยพุทธศาสนาเปน
สําคัญ จึงทําใหอารยธรรมอินเดียสามารถแผไปถึงทุกประเทศแถบทวีปเอเชียตลอดจนถึงแผเขาไปใน
ประเทศจีนดวย ผิดกับอารยธรรมจีนที่ไมอาจแผเขาไปในประเทศอินเดียได ประเทศที่อารยธรรมจีน
แผเขาไปก็มีประเทศมองโกเลีย เกาหลี ญี่ปุนและเวียดนามเทานั้น๗๒ 
 ปรัชญากับศาสนาเปนสิ่งที่เคียงคูกันมาเสมอ ไมสามารถแยกออกจากกันไดโดยสิ้นเชิง ซ่ึงตาง
จากตะวันตกที่ปรัชญากับศาสนาเดินเสนทางเปนคูขนาน โดยที่ศาสนาเนนศรัทธาและการปฏิบัติดวย
ความจงรักภักดีตอพระเจา สวนปรัชญาวิพากษวิจารณศาสนาดวยทฤษฎีตาง ๆ ตรงกันขาม ปรัชญา
ตะวันออกจะเปนปรัชญาชีวิตที่เนนหลักจริยศาสตรหรือการปฏิบัติใหถูกตองในการดําเนินชีวิตและ
ปฏิบัติหนาที่ของมนุษย เชน ปรัชญาอินเดียที่ไมสงเสริมแตเพียงการเรียน เพ่ือรูอยางเดียว แตตองนํา
ความรูน้ันไปปฏิบัติดวย ดังคํากลาวที่วา 

  ปรัชญาอินเดียทั้งหมด ยกเวนปรัชญาจารวาก มีมูลฐานมาจากศาสนา           
จึงมีลักษณะเปนคําอธิบายขยายความคําสอนทางศาสนา โดยใชหลักเหตุผล         
เปนเคร่ืองมือและใชวิธีจัดลําดับหมวดหมูของเร่ืองเชนเดียวกับปรัชญาตะวันตก 
ปรัชญาอินเดียจึงเปนปรัชญาอีกแบบหนึ่ง ซึ่งไมใชทั้งทางศาสนาและปรัชญา         
แบบตะวันตกจะเรียกวาปรัชญาศาสนาก็ได แตที่ถูกควรเรียกวา ปรัชญาชีวิต           
จึงจะสมเหตุสมผลกวา๗๓ 

                                                
 ๗๑Ann Ellenson, Social psychology Human behavior, Prentice-Hall (Englewood Cliffs, 
N.J. 1982), p. 11. 
 

๗๒
ฟน  ดอกบัว, ปวงปรัชญาจีน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๓๒), หนา ๒. 

 ๗๓อดิศักดิ์  ทองบุญ, ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร พร้ินติ้ง กรุฟ จํากัด, 
๒๕๓๒), หนา ๓. 



๔๗ 

 ลักษณะของปรัชญาจีนและอินเดียมีแนวคิดเชิงมนุษยนิยมอยางไร เนนหนักดานไหนมีอะไร
เปนจุดเดนหรือเปนเอกลักษณของตนเอง มีแนวโนมหรือทิศทางใดที่นาสนใจ จะไดนํามากลาวในที่น้ี 
 ๒.๕.๑ มนุษยนิยมในปรัชญาจีน 
 ชาวจีนโดยสวนรวมแลวเปนนักมนุษยนิยมอยางแทจริง ดังเชน “ขงจ๊ือ ลัทธิเตา นักอนุรักษนิยม 
พวกหัวรุนแรง นักปราชญ หรือแมแตคนไมรูหนังสือ ก็เปนนักมนุษยนิยมที่ลวนถือกันวา มนุษยคือ
มาตรวัดสรรพสิ่ง๗๔ เปนที่เชื่อกันอีกวา “ตั้งแตคร้ังโบราณกาลมาแลว ชาวจีนมีความโนมเอียงที่จะพัฒนา
สิ่งทั้งมวลโดยการถือเอามนุษยเปนจุดศูนยกลาง (Anthropocentric Standpoints)๗๕ จึงกลาวไดวา 
วัฒนธรรม ขนบประเพณีของชาวจีน ตั้งอยูบนความรูแบบสามัญที่นําไปปฏิบัติไดและเปนประโยชน 
ปรัชญาก็เชนเดียวกัน มนุษยจะตองสามารถนํามาประยุกตใชหรือมีความสัมพันธกับชีวิตประจําวัน
โดยตรง นักปรัชญาจีนสวนใหญจึงเนนหลักจริยศาสตรที่พึงปฏิบัติแกทุกสาขาอาชีพมีการเมืองการ
ปกครอง เปนตน ดังเชน เลาจ๊ือไดเนนใหทุกคนฝกฝนตนเอง มีความสันโดษ เรียบงาย ออนนอมถอมตน 
ชีวิตก็จะประสบความสุข ขงจ๊ือไดเนนใหทุกคนปฏิบัติหนาที่ตามสถานภาพของตนอยางถูกตองตั้งแต
ชนชั้นปกครองลงมาถึงประชาชนสามัญ แนวความคิดของชาวจีนจึงเปนมนุษยนิยมตลอดมา ซ่ึงในที่น้ี
ขอนํามากลาวโดยสังเขป 
 ในคัมภีรอี้จิง (I Ching) หรือคัมภีรแหงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนคัมภีรชั้นสูง (Classic) ของ
สํานักขงจ๊ือ ถึงแมจะมีการกลาวถึงเร่ืองราวของเทพนิยายหรืออภิปรัชญาที่เปนนามธรรมอยูบาง แตก็
ไมใชเปาหมายของคัมภีรเลย เพราะความจริงแลว เนื้อหาสําคัญอยูที่ขอเสนอแนะในการดําเนินชีวิตให
ถูกตองเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ  มากกวา นี้แสดงใหเห็นวา “แนวโนมความคิดแบบจีนน้ันตั้งอยู
ในชีวิตประจําวันของมนุษยอยางแทจริง อันเปนเร่ืองของโลกมนุษยและทางวัตถุ๗๖ 
 สวนภาษาจีนน้ันมีเอกลักษณที่แตกตางไปจากภาษาตะวันตก เชน คําที่แสดงถึงบุรพบท 
สันธาน หรือสรรพนามเหมือนอยางที่ตะวันตกใชนั้นไมมี คําที่บงบอกวาเปนเอกพจนและพหุพจนก็ไมมี 
ทั้งน้ีเปนเพราะ “ไมมีความแตกตางระหวางเอกพจนและพหุพจน เชน คําเอกพจนวาเหริน (Ren) 
หมายถึงมนุษย (Man) (Some Men) หรือมนุษยชาติ (Mankind)”๗๗ อักษรจีนเพียงตัวเดียวจึงสามารถ
ใชไดทั้งเอกพจนและพหุพจน เปนคํานาม กิริยา หรือคุณศัพท และในประโยคภาษาจีนจะเปนกัตตุวาจก 
โดยเอาตัวมนุษยเปนประธานผูกระทําเสมอ ไมวาจะพูดถึงเร่ืองที่เปนนามธรรมหรือรูปธรรมก็ตาม     
น้ีแสดงใหเห็นความเชื่อของชาวจีนวา มนุษยเปนผูสรางภาษาขึ้นมาใชเพ่ือประโยชนของมนุษย
โดยตรง ทางดานศิลปะจีนก็มีลักษณะเชนเดียวกัน “จากโบราณที่ผานมา บทกวีของชาวจีนมีความ
เกี่ยวของกับความโชคดี โชคราย ดีใจ เสียใจ ครอบครัว และเพื่อนของนักกวีเอง บทกวีจึงแสดงถึง
ความรูสึกนึกคิดของมนุษยเปนเปาหมาย”๗๘ ดังที่ปรากฏอยูในคัมภีรชั้นสูงของจีน  

                                                
 ๗๔S.Radhakrishnan, and P.T.Raju, The Concept of man, Op.cit., p. 158. 
 ๗๕Nakamura Hajime, Way of Thinking of Eastern People, (Delhi : East-West 
Centerpress, 1991), p. 233. 
 

๗๖
Ibid, p. 235. 

 ๗๗Ibid, p. 237. 
 

๗๘
S.Radhakrishnan, and P.T.Raju, The Concept of man, Op.cit., p. 159. 



๔๘ 

 ขงจ๊ือไดกลาววา มันเปนหนาที่ของบทกวีที่จะตองแสดงทุกแงมุมของชีวิต ไมวาจะเปนทาง
รางกาย จิตใจ สัมพันธภาพทางสังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม ที่สําคัญบทกวีเกี่ยวของกับธรรมชาติ 
ศาสนาและปรัชญาลวนเปนความจริง เพราะมันเปนธรรมเนียมนิยมของนักกวีที่จะพรรณนาถึง
ธรรมชาติแวดลอมดวยโคลง ฉันท กาพย กลอน โดยมีจุดมุงหมายที่จะถายทอดหรือสะทอนใหเห็นถึง
ความรูสึกนึกคิดของชาวจีนทุกยุคทุกสมัย ไมวาจะเปนประวัติศาสตร การเมือง สังคมและมนุษย
บางคร้ังอาจเกิดความรูสึกขัดไดวา ศิลปะแบบจีนน้ันสัมพันธกับมนุษยโดยตรงหรือไม เพราะภาพเขียน
เหลานั้นดูคอนขางจะใหความสําคัญกับสถานที่ ภูมิประเทศ ดอกไม นก มากกวามนุษยเสียอีก 
อยางเชน ศิลปกรรมของกษัตริยจีนที่เนนความสวยงามของภูมิประเทศ จึงดูมีความเปนอมตะ ยิ่งใหญ
จนกลายเปนแมแบบของศิลปะจีน จึงทําใหมนุษยเปนรองและอยูใตอํานาจของสิ่งเหลาน้ันไป 
“ขอเท็จจริงเชนนี้ทําใหนักเขียนชาวตะวันตกบางคนสรุปวา ชาวจีนไมใหความสําคัญกับมนุษยเลย”๗๙ 
 แทจริงแลว ศิลปะภาพเขียนกับกวีนิพนธจีนน้ันมีความสัมพันธกันอยางแนบแนนเพราะ     
“บทกวีก็คือภาพเขียนที่ไรรูป และภาพเขียนก็คือบทกวีที่มีรูปนาดูชม”๘๐ และทั้งสองมีหนาที่สําคัญ
คือแสดงถึงความรูสึกนึกคิดตาง ๆ ของมนุษยออกมา เชน ความสุข ความทุกข ดีใจ เสียใจ สมหวัง 
ผิดหวัง ความโกรธ ความสงบ หรือความโดดเดี่ยว เปนตน ดังน้ัน ทั้งนักกวีและจิตรกรตางก็มี
เปาหมายเดียวกัน ถึงแมจะใชเทคนิคในการสื่อความหมายที่แตกตางกันก็ตาม 
 ปรัชญาจีนจึงเกิดโดยอาศัยความเชื่อถือเกี่ยวกับการเคารพบูชาบรรพบุ รุษของตน            
เปนรากฐาน ปรัชญาจีนไมสนใจแสวงหาปฐมธาตุอยางที่ปรัชญาตะวันตกมุงแสวงหา เม่ือไมสนใจถึง
ปฐมธาตุก็ไมจําตองหาวิธีที่จะรูถึงปฐมธาตุน้ัน แตปรัชญาจีนใหความสําคัญในเร่ืองของมนุษยดวยกัน
วาจะทําอยางไร คนจึงจะเปนคนดีมีความสุข ทําอยางไร สังคมประเทศและโลกจะมีความสุข ดังสูตร
ของปรัชญาจีนซ่ึงมีอยู ๘ คํา ไดแก 

๑) ซิวก้ี แปลวา อบรมฝกฝนตนเอง 
๒) อังน้ัง แปลวา ยังความสงบสุขใหแกผูอื่น 
๓) ไหลเสี่ย แปลวา ทําภายในตนใหมีคุณธรรม 
๔) ว่ัวอวง แปลวา ทําภายนอกใหเปนกษัตริยนักปกครองที่ดี 

 ทั้ง ๘ คําน้ีมีความหมายใหแตละคนสนใจฝกฝนตนใหมีคุณธรรมและความสามารถ แลว
นําเอาความดีความสามารถน้ันออกมาบําเพ็ญประโยชนแกสังคม ปรัชญาจีนทั้งหมดจะถกเถียงใน
ประเด็นที่วา จะฝกฝนอบรมตนใหดีอยางไร และจะชวยสังคมใหสงบสุขไดอยางไร โดยนัยนี้ปรัชญา
จีนจะเนนคุณวิทยาเปนสําคัญ ชาวจีนไมชอบเพอฝน แตชอบสิ่งที่นํามาปฏิบัติในชีวิตจริงได ชาวจีนจึง
เปนนักปฏิบัติ ไมใชนักทฤษฎี ไมตองการเพียงรู ปรัชญาจีนจึงเนนจริยธรรมมากกวาสติปญญา 
เพราะฉะน้ัน ปรัชญาจีนจึงเปนไปในทางจริยศาสตรและสุนทรียศาสตรในดานตาง ๆ๘๑ 
 นักมนุษยนิยมที่สําคัญคนหน่ึงของจีนที่จะนําเสนอตอไปนี้  ถือวาเปนผูสรางสรรค         
อารยธรรมจีนที่ยิ่งใหญ เพราะแนวคิดและผลงานของทานมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของชาวจีนตั้งแตอดีต

                                                
 

๗๙
Ibid, p. 160. 

 ๘๐Ibid, p. 161. 
 

๘๑
ฟน  ดอกบัว, ปวงปรัชญาจีน, อางแลว, หนา ๗-๘. 



๔๙ 

จนถึงปจจุบันน้ันคือ ขงจ๊ือผูที่เร่ิมสงเสริมบทบาทของมนุษยตามสถานภาพของตนอยางจริงจัง 
ตัวอยาง เชน ทฤษฎีที่นักการเมืองการปกครองพึงปฏิบัติมีอยู ๓ ประการใหญ ๆ คือ 

๑) ประชาชนตองมีอาหารเพียงพอ 
๒) ตองมีกองทัพเพียงพอ 
๓) ประชาชนตองมีความเชื่อมั่นในตัวผูปกครอง๘๒ 

 เมื่อจ๊ือลูผูเปนศิษยไดถามวา ในหลักการทั้ง ๓ น้ัน ถาจําเปนตองตัดทิ้งกอน ขงจ๊ือ ตอบวา 
“ตัดกองทัพออกกอน จ้ือลูถามอีกวา จําเปนตองตัดอีก ๑ ขอ ควรตัดขอใดกอน ขงจ๊ือตอบวา          
ตัดอาหารออก”๘๓ ขอความนี้แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา มนุษยพึงปฏิบัติหนาที่ของตนใหสมบูรณ 
เปนนักปกครองก็ตองรับใชประชาชนดวยความจริงใจ จึงจะไดรับความไววางใจจากประชาชน
ตลอดไป จึงเห็นไดวา ขงจ๊ือตระหนักรูวา มนุษยเปนเคร่ืองยึดถือหรือตัดสินความจริง ความถูกตอง
ของสิ่งทั้งปวง มนุษยตองมากอนสิ่งอ่ืน สิ่งใดที่ขัดขวางความสุข ความพึงพอใจ กอใหเกิดปญหาตาง ๆ  
ที่ทําใหมนุษยขาดความม่ันใจในตนเอง ตองหลีกใหหางหรือตัดทิ้งไปเสีย ทั้งนี้ก็เพราะความสุขของ
มนุษยทุกคนน่ันเอง ดังความเห็นของขงจ๊ือวา ขนบธรรมเนียมโบราณ ที่ดีงามก็มีอยูมาก ควรที่จะได
ฟนฟูเร่ืองดีงามนั้นขึ้นมาใหม แลวนํามาเปนหลักปฏิบัติตน ดังคํากลาวของขงจ๊ือที่กลาวตอบหลู             
ถึงปญหาเร่ืองการปฏิบัติตอเทพเจาวา เร่ืองของมนุษยดวยกันยังไมสามารถปฏิบัติใหดีไดเลย ไฉนจัก
สามารถปฏิบัติตอเทพเจาไดเลา จงเคารพบูชาเทพเจา แตควรอยูใหหางความเจริญและความเสื่อมยอม
สําคัญอยูที่ตัวบุคคล จะอยูที่บัญชาของเทพเจาหรือฟาดินก็หาไม 
 ขอความขอน้ีหมายความวา อยาหลงงมงายเร่ืองเหลาน้ีจนเกินไป ทุกอยางเปนไปตาม
ธรรมชาติ มิไดเกิดจากอํานาจของเทพเจาแตอยางใด สวนเร่ืองที่ขงจ๊ือเนนมาก ก็คือมนุษยเพราะสังคม 
ประเทศชาติและโลกจะเจริญหรือเสื่อมก็เพราะฝมือของมนุษยน่ีเอง เพราะฉะน้ัน ปรัชญาของขงจ๊ือจึง
เปนไปเพ่ือโลกน้ีหรือทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน ทําอยางไร คน สังคม ประเทศและโลกจะมีความผาสุก
และเจริญรุงเรือง ขงจ๊ือเชื่อวาเร่ืองเหลาน้ีไมตองไปคนหาที่ไหน บรรพบุรุษทําไวใหแลว ขงจ๊ือจึงได
ทุมเทกําลังกายใจ กําลังสติปญญาคนควาเร่ืองราวของคนโบราณเพื่อนําสิ่งที่ดีมีประโยชนมาใชเปน
หลักปฏิบัติทั้งสวนตนและสวนรวมอันจะเปนเหตุใหโลกประสบสันติสุขและเจริญรุงเร่ืองดังปรารถนา
และขงจ๊ือสนับสนุนใหคนเทิดทูนยิ่งกวาชีวิต “บัณฑิตผูมีธรรม ยอมไมทําลายธรรม เพราะเห็นแกชีวิต 
แตยอมสละชีวิตเพ่ือรักษาธรรมไว”

๘๔
 ขอน้ีตรงกับพระพุทธพจนที่ตรัสเชิดชูธรรมไววา “นรชนพึงสละ

ทรัพยเพราะเหตุแหงอวัยวะอันประเสริฐ เมื่อจะรักษาชีวิตไว พึงสละอวัยวะ เม่ือระลึกถึงธรรม       
พึงสละทั้งอวัยวะ ทั้งทรัพยและแมชีวิตทั้งหมด”

๘๕
 คุณธรรมจึงมีคุณคาเหนือสิ่งใด ๆ ขงจ๊ือไดกลาวถึง

คุณธรรมที่เปนไปเพ่ือความสุขความเจริญไวมากมายเชน “สิ่งเหลาน้ี บัณฑิตคอยตอตาน คือกามตัณหา
ในเน้ือหนังในวัยหนุม การระรานในวัยฉกรรจ และความละโมบในวัยชรา บัณฑิตยอมคิดถึงแตอุปนิสัย
ของตน สวนคนพาลคิดถึงแตตําแหนงของตน ฝายแรกคิดหาวิธีแกไขความผิด แตฝายหลังคดิถึงแตความ

                                                
 ๘๒S.Radhakrishnan, and P.T.Raju, The Concept of man, Op.cit., p. 169. 
 

๘๓
เสถียร  โพธินันทะ, เมธีตะวันออก, (กรุงเทพมหานคร : ทวีพิมพด,ี ๒๕๒๒), หนา ๑๖๑-๑๖๒. 

 ๘๔ฟน  ดอกบัว, ปวงปรัชญาจีน, อางแลว, หนา ๖๒-๖๖. 
 

๘๕
ขุ.ชา. ๒๘/๓๘๒/๙๙. 



๕๐ 

โปรดปราน”
๘๖

 ปรัชญาของขงจ๊ือที่มีตอสังคมมนุษยก็เพ่ือใหมนุษยปฏิบัติตอกันในฐานะมนุษย เพ่ือ
ความดีงาม ความสุข ความเจริญโดยไดแบงความสัมพันธของบุคคลไว ๕ ประเภท พรอมทั้งหนาที่      
ที่จะตองปฏิบัติตอกัน ดังน้ี 

๑) ผูปกครองกับผูอยูใตการปกครอง โดยผูปกครองแสดงความนับถือใหเกียรติ สวนผูอยูใต 
ปกครองก็ตองจงรักภักดี 

๒) บิดามารดากับบุตรธิดา โดยบิดามารดาใหความเมตตากรุณา สวนบุตรธิดาก็มีความ
กตัญูกตเวที 

๓) สามีกับภรรยา โดยสามีมีคุณธรรม ฝายภรรยาก็ตองเชื่อฟง 
๔) พ่ีกับนอง โดยพ่ีวางตัวใหสมกับเปนพ่ี สวนนองก็เคารพเชื่อฟง 
๕) เพ่ือนกับเพ่ือนตางก็ตองทําตัวใหนาเชื่อถือและไววางใจกันได บุคคลทั้ง ๕ ประเภทของ

ขงจ๊ือนี้ตรงกับหลักธรรมเร่ืองทิศ ๖ ของพระพุทธศาสนา ซึ่งไดกลาวถึงการปฏิบัติตอกันของมนุษย ๖ 
ประเภทไดแก 

๑) ทิศเบื้องหนา คือ ผูมากอน ไดแก บิดามารดากับบุตรธิดา 
๒) ทิศเบื้องขวา คือ ผูที่ควรเคารพ ไดแก ครูอาจารยกับศิษย 
๓) ทิศเบื้องหลัง คือ ผูตามมา ไดแก สามีกับบุตรธิดาและคูครอง 
๔) ทิศเบื้องซาย คือ ผูเคียงขาง ไดแก มิตรสหายกับมิตรสหาย 
๕) ทิศเบื้องหลัง คือ ผูเปนฐานกําลัง ไดแก นายจางกับคนรับใช และคนงาน 
๖) ทิศเบื้องบน คือ ผูมีคุณธรรมดีงาม ไดแก พระสงฆสามเณรทั้งหลายกับชาวบาน๘๗ 

 สรุปวา ขงจ๊ือมีความเห็นวา ความยุงยากที่เกิดขึ้นในสังคมก็เพราะคนไมทําหนาที่ของตนให
สมบูรณ เชน บิดามารดาไมเลี้ยงดูบุตรธิดาใหดี บุตรธิดาก็ไมมีความกตัญูกตเวทีตอบิดามารดา   
เปนตน ผลก็คือ ความเดือดรอนตาง ๆ ก็จะตกมาแกสังคม เพราะฉะน้ัน การทําหนาที่ของตนใหดี     
จึงสําคัญมาก ปรัชญาขงจ๊ือ มนุษยเคยมีความสุขสบายเจริญรุงเรืองมากอน แตโทษเพราะหลงลืม     
ไมปฏิบัติตามจารีตประเพณีและคุณธรรมที่ดีงาม จึงทําใหมนุษยเดือดรอน สังคมวุนวาย ปรัชญาขงจ๊ือ
เปนมนุษยนิยม เพราะใหความสําคัญตอมนุษยมาก มนุษยเปนผูบันดาลใหสิ่งตาง ๆ เจริญรุงเรือง แต
ไมมีอะไรสามารถบันดาลใหมนุษยยิ่งใหญได 
 สวนปรัชญาเตา (เลาจ๊ือ) ไดกลาวถึงศักยภาพของมนุษยไววา 

  ชีวิตของมนุษยยอมเปนที่รักยิ่งกวาสิ่งใด ควรที่ เราจะมีวิธีดําเนินชีวิตอยาง          
เฉลียวฉลาด ชีวิตจึงจะยั่งยืนราบร่ืนรมเย็น มนุษยจะตองดําเนินใหเรียบงายเปนไปตาม
ธรรมชาติ อยาไปดิ้นรนฝนธรรมชาติ เพราะการฝนธรรมชาติมีแตจะประสบทุกขเพราะ
ธรรมชาติของมนุษยเราน้ันดีอยูแลว มีความเห็นอกเห็นใจกัน แตที่ตองมาเดือดรอนก็
เพราะถูกอํานาจกิเลสเขาครอบงํา ทําใหตองดิ้นรนแสวงหาสิ่งตาง ๆ แลวก็พากันยึด
ม่ันถือม่ันในสิ่งน้ันวาเปนจริง๘๘ 

                                                
 

๘๖
ฟน  ดอกบัว, ปวงปรัชญาจีน, อางแลว, หนา ๖๖. 

 ๘๗ท.ีปา. ๑๑/๑๙๙-๒๐๔/๑๔๔-๑๔๖. 
 

๘๘
ฟน  ดอกบัว, ปวงปรัชญาจีน, อางแลว, หนา ๓๓. 



๕๑ 

 สํานักปรัชญาเตามีความเห็นวา ขึ้นชื่อวาคนแลว ยอมยุงเหยิง ไมมีที่สิ้นสุด เปนที่ตั้งแหง
ปญหาทั้งปวง ยิ่งคิดยิ่งทําอะไรมากก็ยิ่งยุงมาก จะแกไขอยางไรก็ไมมีที่สิ้นสุด สูปลอยไปตามธรรมชาติ 
สนับสนุนใหเขาหาธรรมชาติจะดีกวา อยาไปดิ้นรนฝนธรรมชาติ เพราะการฝนธรรมชาติมีแตจะ
ประสบทุกข ปรัชญาเตายังตองการใหคนรักความสงบ รักสันโดษ รูจักตนเองและเอาชนะตนเอง 
เพราะชีวิตยอมเปนที่รักยิ่งกวาสิ่งใด ทุกชีวิตจะทําอะไรลงไปก็เพ่ือรักษาชีวิตของตนเอง ก็ชีวิตมี
ความสําคัญถึงปานนี้ ก็ควรที่จะมีวิธีดําเนินชีวิตอยางเฉลียวฉลาด ชีวิตจึงจะยั่งยืนราบร่ืนสงบรมเย็น 
ดังคํากลาวของเลาจ๊ือที่วา 
  ผูที่รูจักคนอื่น ชื่อวาผูสังเกต 
  ผูที่รูจักตนเอง ชื่อวาผูมีปญญา 
  ผูชนะคนอ่ืน ชื่อวาผูแข็งแรง 
  ผูรูจักพอ ชื่อวาผูรํ่ารวย 
  ผูพากเพียร ชื่อวาผูมีจิตม่ันคง 
  ผูไมตกอยูในอํานาจความอยาก ชื่อวาผูยืนยง 
  ผูที่ตายเพียงกาย ชื่อวาผูเปนอมตะ๘๙ 
 เลาจ๊ือ สอนใหคนกลับเขาหาเตา เพราะเตาทําใหมนุษย มีความสงบ แตตอมามนุษย                     
ถูกความอยากครอบงํา ทําใหตกอยูในอํานาจของกิเลสตัณหา จึงหันไปแสวงหาสิ่งตาง ๆ ผลก็คือ 
มนุษยตองมีความทุกข มีความเดือดรอนมากขึ้น 
 สรุปวา ปรัชญาจีนใหความสําคัญที่ตัวมนุษยและความสําคัญของมนุษยก็อยูที่เปนคนดี           
มีความรูและบําเพ็ญประโยชนใหแกสังคมตลอดทั้งโลก ความรูทีป่รัชญาจีนเนนก็เฉพาะความรูที่สามารถ
ทําใหเปนคนดีมีคุณธรรมเทานั้น ความรูอยางอ่ืน ปรัชญาจีนไมสนใจ และแมความรูที่สามารถทําให
คนเปนคนดีก็เชนกัน ถารูเพียงแคทฤษฎีก็ใชไมได จะตองปฏิบัติตนใหไดตามความรูน้ันดวย เม่ือเปน
คนดีแลวก็เรียกวาเปนนักปราชญ จากน้ันก็มุงบําเพ็ญประโยชนตอโลก เพราะฉะน้ัน จุดมุงหมายสูงสุด
ของปรัชญาจีนแทบทุกสาขาตางก็มุงมั่นที่จะสงเสริม 

  ความเปนปราชญภายในและกษัตริยภายนอก ความเปนปราชญภายในคือ
บุคคลที่สามารถพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม สวนกษัตริยภายนอก หมายถึง บุคคล    
ผูที่ไดบําเพ็ญประโยชนอยางมหาศาลใหแกชาวโลก ทุกคนจะตองพยายามพัฒนา
คุณลักษณะทั้ง ๒ อยางใหเกิดขึ้นในตน คนเปนปราชญไดก็เพราะรูคุณธรรม และ
ปฏิบัติตามคุณธรรมเทาน้ัน

๙๐
 

 ๒.๕.๒ มนุษยนิยมในปรัชญาอินเดีย 
 ชาวอินเดียมีความรูสึกวา โลกนี้ คือ สนามที่มนุษยชาติใชประลองยุทธเพ่ือหาหนทางไปสู
อํานาจ ความม่ังคั่งและการแสวงหาอาณานิคม เม่ือมนุษยอยูในสภาพที่ไมตองสูญเสียพลังงาน      
กับการแกปญหาในโลก การสืบแสวงหาผลประโยชนเพ่ือสวนตนและตองควบคุมอํานาจ มนุษยเราก็
ยอมมีโอกาสคิดและแสวงหาชีวิตที่มีคุณคากวาสภาพเดิม มีโอกาสขบคิดวาจะอยูอยางไรจึงจะมี
                                                
 ๘๙เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๙-๓๐. 
 

๙๐
เร่ืองเดียวกัน, หนา ๘-๙. 



๕๒ 

ความสุข อาจเปนไปไดวา สภาพอากาศเอ้ืออํานวยใหชาวอินเดียแสวงหาสิ่งเหลานี้ ปาอันกวางใหญให
บรรยากาศที่ดีตอผูสละโลกียวิสัย เพ่ือมุงแสวงหาวิโมกษธรรม แบบขบคิดปญหาชีวิตในลักษณะอ่ืนได
อยางลึกซึ้ง ความปลอดภัยในชีวิต ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ความไมกังวลใจในชีวิต 
ความพอใจในปรากฏการณธรรมชาติและความม่ันคงจากระบบการปกครอง ยอมชวยสงเสริมใหการ
แสวงหาโมกษะเปนไปไดอยางสะดวก 
 ปรัชญาในอินเดียสมัยโบราณ เปนวิชาที่สําคัญ เปนวิชาหลัก ไมเปนสวนประกอบของวิชาใด    
ไมวาจะดานวิทยาศาสตรหรือศิลป ตางกับในแถบตะวันตก ซ่ึงแมจะอยูในระยะรุงเร่ืองของสมัยแรก 
เชน ในระยะของเพลโตและอริสโตเติล วิชาปรัชญาเปนวิชาที่ไปสนับสนุนวิชาอ่ืน เชน วิชาการปกครอง 
วิชาจริยศาสตร ในสมัยกลางยุโรปใชปรัชญาเปนวิชาที่มาสนับสนุนวิชาเทววิทยา ในสมัยศตวรรษที่ ๑๙ 
เร่ิมนําวิชาปรัชญามาประยุกตใชกับวิชาสาขาอ่ืน ๆ เชน วิชาประวัติศาสตร การเมือง สังคมวิทยา 
ตรงกันขามในอินเดียเปนศาสตรสาขาอ่ืนแสวงหา เพ่ือเปนแนวทางในการคนควา หากวิชาใด
ปราศจากซึ่งวิชาปรัชญา วิชาน้ันจะดูเหมือนวางและขาดเสียซ่ึงลักษณะของบอเกิดแหงปรัชญา      
ในมุณฑะกะ อุปนิษัทกลาวถึง พรหมวิทยา คือ ความรูเร่ืองชีวิตอมตะ วาเปนรากฐานของศาสตร
แขนงอ่ืน เกาฏิลยะนักปราชญทานหนึ่งของอินเดีย กลาววา ปรัชญาเปนแสงสวางของศาสตรตาง ๆ 
เปนผูบอกแนวทางในการทํากิจการทั้งปวง สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ดังขอความวา 

 อาตมัน คือ อัตตาของมนุษย เปนอิสระจากบาป จากความชรา จากความตายและ
ความเศราโศก ความหิวกระหาย มีความเปนอมตะ การที่มนุษยจะบรรลุความหลุดพน 
(โมกษะ) ไดน้ัน มนุษย (อาตมัน) ตองบําเพ็ญเพียรตามขั้นตอนที่เรียกวาอาศรม ๔ ไดแก 
พรหมจารี คฤหัสถ วนปรัสถ และสันยาสี จนสามารถเขาสูสภาวะเดียวกับพระเจา 
(ปรมาตมัน) ในสวรรค๙๑ 

 ลักษณะทั่วไปของปรัชญาอินเดียทุกระบบมีสวนรวมกันไดทั้ง ๆ  ที่แนวคิดบางสวนเกือบจะไป
ดวยกันไมไดเลย ทานไดใหขอคิดไวอยางนาสนใจและนาศึกษายิ่ง ดังนี้ 
 ๑) ปรัชญาอินเดียทุกระบบเปนปรัชญาชีวิต คือ จะเนนการครองตน การมีชีวิตที่สมบูรณ 
และการดํารงชีวิตอยางมีความสุข แตระบบไดเสนอแนวคิดและคติชีวิตไวอยางนาสนใจทีเดียว 
 ๒) ทุกระบบเกิดจากความไมพอใจในสภาพความเปนอยูของชีวิต โดยชี้ใหเห็นวาชีวิตของ
คนเราน้ันมีความทุกขนานาประการ ดังน้ัน นักปราชญอินเดียจึงพยายามคิดคนหาวิธีการดับทุกขหรือ
ทางแหงโมกษะ (ความหลุดพน) ดวยเหตุนี้ ปรัชญาอินเดีย จึงมักถูกขนานนามวาเปนพวก “ทุนิยม” คือ 
พวกมองโลกหรือมองชีวิตในแงราย อยางไรก็ตาม หากเราไดศึกษาและวิเคราะหทุกระบบเปนอยางดีแลว 
จะเห็นวาทุกระบบไดชี้แนวทางแหงความสุขและความหลุดพนไวใหจะเรียกจุดมุงหมายของปรัชญา
อินเดียเปน “สุนิยม” ก็ได คือ สอนใหมองโลกและชีวิตในบั้นปลายมีแตความสุขและสมหวังทั้งน้ัน 
 ๓) ปรัชญาอินเดียทุกระบบ (ยกเวนจารวาก) เชื่อในกฎแหงกรรม ทั้งในลักษณะที่เปน        
กฎสากลจักรวาลหรือกฎแหงเหตุผล และในลักษณะที่เปนกฎศีลธรรมทุกระบบถือวา “ทําดียอมไดรับ
ผลดี ทําชั่วไดชั่ว” แมวาแตละระบบจะมีความแตกตางกัน 
                                                
 ๙๑ทองหลอ  วงษธรรมา, ปรัชญาตะวันออก, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 
๒๕๓๖), หนา ๓๔-๓๖. 



๕๓ 

 ๔) ปรัชญาอินเดียทุกระบบมีทัศนะที่ตรงกันในขอที่วา อวิชชาเปนสาเหตุแหงความทุกขและ
การเวียนวายตายเกิด การเวียนวายตายเกิดอยูในวัฏสงสารทําใหเกิดทุกขไมมีที่สิ้นสุด ปรัชญาทุกระบบ
จึงมุงการบรรลุโมกษะเปนจุดหมายปลายทาง 
 ๕) ปรัชญาอินเดียทุกระบบเห็นวา การบําเพ็ญสมาธิและวิปสสนา โดยพิจารณาสิ่งตาง ๆ ให
เห็นตามสภาพความเปนจริง เปนทางที่จะไปสูความพนทุกข แตขอน้ีดูเหมือนจะมีความขัดแยงกันอยู
บางในเร่ืองความเปนจริง คือ แตละสํานักจะมองความจริงตางกัน 
 ๖) ปรัชญาอินเดียทั้งมวลเห็นวา การควบคุมจิตใจ ไมปลอยใหไปตามอํานาจกิเลสตัณหา เปนทาง
ที่จะขจัดกิเลสหรือความเศราหมองแหงจิตใหหมดไป และเม่ือจิตใจผองใสดีแลวก็จะบรรลุโมกษะซึ่ง
เปนความสุขนิรันดร 
 ๗) ปรัชญาอินเดียทุกลัทธิเห็นวาความหลุดพนจากทุกขทั้งปวงหรือโมกษะนั้นเปนสิ่งที่เปนได 
ดวยการปฏิบัติตามหลักคําสอนอยางจริงจัง แตแนวการปฏิบัติเพ่ือความหลุดพนยอมไมเหมือนกัน 
เพราะแตละสํานักยอมมีความเห็นของตนเอง ซ่ึงทั้ง ๗ ลักษณะดังกลาวน้ี ถือวาเปนลักษณะที่
เหมือนกันของปรัชญาอินเดียทั้งหมดเวนจารวากลัทธิเดียวเทานั้น เพราะถือวัตถุนิยมจัด๙๒ 
 ปรัชญาอินเดียทุกระบบทุกลัทธิลวนเกิดจากคําสอนในคัมภีรพระเวททั้งหมด ไมโดยตรงก็     
โดยออม ฉะนั้น การแบงกลุมของปรัชญาอินเดีย จึงแบงออกเปนกลุมใหญ ๆ ๒ กลุม คือ 
 (๑) กลุมอาสติกะ (Orthodox) คือกลุมที่เชื่อถือคัมภีรพระเวท และยอมรับความสําคัญของ
คัมภีรพระเวท กลุมอาสติกะยังแบงออกไปอีก ๖ ระบบ คือ 
  ๑) ปรัชญานยายะ ๒) ปรัชญาไวเศษิกะ 
  ๓) ปรัชญาสางขยะ ๔) ปรัชญาโยคะ 
  ๕) ปรัชญามีมางสา ๖) ปรัชญาเวทานตะ 
 (๒) กลุมนาสติกะ(Heterodox) คือกลุมที่ไมยอมรับความสําคัญของคัมภีรพระเวทและ       
ไมเชื่อถือในความศักดิ์สิทธ์ิของคัมภีรพระเวท มี ๓ ระบบคือ 
  ๑) ปรัชญาพุทธ 
  ๒) ปรัชญาเชน 
  ๓) ปรัชญาจารวาก 
 ปรัชญา ๓ ระบบหลังนี้ปฏิเสธความสําคัญของพระเวท และแสดงทาทีเปนปฏิปกษตอ     
พระเวทอยางเดนชัด เชนนักปรัชญาจารวากกลาววา 

 พระเวทมีเนื้อหาคลุมเครือไมชัดแจง เต็มไปดวยขอความที่หลอกลวงมีวิธีการ
ชักจูงคนโงเขลาใหเชื่อตามอยางงมงาย การกลาวถึงความสุข ในสวรรคนั้นเปนการ
กลาวอยางเลื่อนลอยและไรสาระ นักปราชญเชนก็เชนกันไมเชื่อถือในพระเวทและตําหนิ
อยางรุนแรงพอ ๆ  กับพวกจารวาก สวนพุทธปรัชญาน้ัน แมวาจะไมเชื่อถือและไมยอมรับ

                                                
 ๙๒สุนทร ณ รังส,ี ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หนา ๘-๑๐. 



๕๔ 

ความสําคัญของพระเวทก็ตามแตก็ไมตําหนิเพียงแตไมใหผูศรัทธานับถือใครครวญ 
ดวยปญญา อันมีเหตุผลเทานั้น๙๓ 

 ๒.๕.๓ มนุษยนิยมในทัศนะทางศาสนา 
 ปรัชญากับศาสนาในอินเดียน้ันถือวามีความสัมพันธกันจนไมสามารถแยกออกจากกันได 
พุทธปรัชญาก็เชนเดียวกัน ยอมเก่ียวของกับพระพุทธศาสนาเสมอ นักปรัชญาอินเดียจํานวนมากตั้งแต
โบราณกาลมาแลว พยายามที่จะแสวงหาหนทางและจุดมุงหมายของชีวิตใหแกตนเองและมวลมนุษย 
จึงกลาวไดวา ปรัชญาอินเดียโดยภาพรวมแลวเปนปรัชญาชีวิตที่มีเนื้อหามุงสงเสริมใหทุกคนดําเนินชีวิต
ใหสอดคลองกับทฤษฏีที่แตละสํานักคนพบแลวตั้งเปนขอปฏิบัติน้ัน ๆ ปรัชญาชีวิตจึงวาดวยหลักการ
ปฏิบัติของมนุษยที่พึงปฏิบัติเอง และสังคมอยางเหมาะสม จึงเรียกทัศนะเชนน้ีวา “มนุษยนิยม” โดยมี
ขอสังเกตดังตอไปนี้ 
 ๑) มนุษยตามหลักของศาสนาพราหมณหรือฮินดู มิไดกลาวชัดเจนแตพอจะวิเคราะห
ความหมายจากคําวามนุษยได ดังน้ี มนะ แปลวา ใจ อุษยะ แปลวา สูง รวมคํา ๒ คําเขาดวยกัน     
เปนมนุษย แปลวา ผูมีใจสูง คือ สูงดวยคุณธรรม จึงสรุปไดความวา มนุษย หมายถึงผูมีใจสูงดวย
คุณธรรม 
 ๒) ความหมายของมนุษยตามหลักศาสนาคริสต มนุษย คือ ฉายาของพระเจา มนุษยถูกสราง
มาจากฉายาของพระองค มนุษย คือ สวนหน่ึงของสิ่งที่พระเจาไดทรงสรางมา มนุษยไมมีความเปนตัว
ของตัวเอง มนุษยเกิดมาจากความวางเปลา ไดรับชีวิตจากพระเจา การเขาใจวา มนุษยคือ ฉายาของ
พระเจา มนุษยเปนนายเหนือธรรมชาติไมวาชาย หญิง ไมวาผิวพรรณ เชื้อชาติอะไรก็เปนหน่ึงเดียวกัน 
คือ “เปนฉายาของพระเจาดวยกัน” 
 ๓) ความหมายของมนุษยตามหลักศาสนาอิสลาม ในคัมภีรอัลกุรอาน ไดกลาวไววา “มนุษยมี
ธรรมชาติที่เก่ียวกันระหวางชีวิตน้ีกับชีวิตหลังความตาย ความหมายที่สมบูรณของมนุษยเปนการ
เชื่อมโยงระหวางชีวิตในโลกนี้กับชีวิตในโลกหนา 
 ๔) มนุษย ตามหลักพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีทรรศนะที่สอดคลองกับศาสนา
พราหมณในเ ร่ือง ความมีอยูของมนุษยที่ว า “ผูมีใจสูงดวยคุณธรรม” และยืนยันวามนุษย
ประกอบดวย รางกายและจิต แตสิ่งสําคัญและเปนแกนแทของมนุษย คือ จิต จึงใหความสําคัญ     
แกจิตมากกวารางกาย

๙๔
 ดังจะเห็นไดจากพุทธพจน ซ่ึงปรากฏในคัมภีรอรรถกถาวา “ธรรมทั้งหลายมี

ใจเปนหัวหนา มีใจประเสริฐสุด ทุกสิ่งสําเร็จไดดวยใจ หากวาบุคคลมีใจผองใสแลวจะพูดก็ตาม จะทํา
ก็ตาม ยอมไดรับความสุข เปรียบเหมือนเงายอมติดตามบุคคลไปฉะนั้น 
 ๒.๕.๔ มนุษยนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ตามทรรศนะทางพระพุทธปรัชญาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยน้ัน เราสามารถแบงออกโดย
ยอได ๒ สวน ไดแก ธรรมชาติของมนุษยในดานองคประกอบของชีวิต เพื่อใหทราบวาในมนุษยแตละ
คนมีองคประกอบอยูเทาไรและตางกันอยางไร และธรรมชาติของมนุษยในดานศักยภาพการฝกตน 
                                                
 

๙๓
เร่ืองเดียวกัน, หนา ๕. 

 ๙๔ชัยวัฒน  อัตพัฒน และวิธาน สุชีวคุปต, หลักการดํารงชีวิตในสังคม, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๓๘), หนา ๓๕. 



๕๕ 

เพ่ือใหเห็นวามนุษยมีศักยภาพในการฝกตนอยางไร ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีจะเปนสิ่งบงบอกความมีคุณคาและ
ศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย 
 องคประกอบของชีวิต ตามหลักพระพุทธศาสนา ครอบคลุมทั้งรูปธรรมและนามธรรมซึ่งเรียก
ชีวิตพรอมทั้งอวัยวะทั้งหมดวา “สัตว” “บุคคล” เปนตน โดยแยกแยะสวนประกอบตาง ๆ  ออกเปน ๕ หมวด 
เรียกทางธรรมวา ขันธ ๕ หรือเบญจขันธ๙๕ ซึ่งแปลวา กองแหงรูปธรรมและนามธรรม ๕ หมวดที่ประกอบ
กันเขาเปนหนวยรวมหรือสวนประกอบ ๕ อยางที่รวมเขาเปนชีวิต ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ๙๖ มนุษยทุกคนจึงมีองคประกอบ คือขันธ ๕ ตั้งแตเร่ิมปฏิสนธิในครรภของมารดา ดังใน อินทกสูตร 
ที่พระพุทธเจาไดตรัสถึงวิวัฒนาการของชีวติในครรภของมารดา ดังน้ี 
 “รูปน้ีเปนกลละกอน จากกลละเปนอัพพุทะ จากอัพพุทะเกิดเปนเปสิ จากเปสิเกิดเปน ฆนะ 
จากฆนะเกิดเปน ๕ ปุม ตอจากน้ันก็มีผม ขน และเล็บ (เปนตน) เกิดขึ้น มารดาของสัตวในครรภ บริโภค
ขาวนํ้าโภชนาหารอยางใด สัตวผูอยูในครรภมารดาก็เลีย้งอัตภาพอยูดวยอาหารอยางน้ัน ในครรภนั้น”๙๗ 
 พอกลาวสรุปไดวา มนุษยมีองคประกอบของชีวิตคือขันธ ๕ ครบทุกสวนตั้งแตเร่ิมปฏิสนธิ    
ซ่ึงเทากับวา มนุษยมีความเปนบุคคลที่สมบูรณคือมีองคประกอบของชีวิตครบทุกสวนตั้งแตเร่ิม
ปฏิสนธิในครรภของมารดา ดวยเหตุน้ีพระพุทธศาสนาจึงไมสนับสนุนการทําลายชีวิตของทารกใน
ครรภของมารดาทุกระยะการตั้งครรภ เพราะถือวาเปนการฆามนุษยและเปนบาปผิดศีลขอที่ ๑ คือ 
ปาณาติบาต 
 ศักยภาพในการฝกตน พระพุทธศาสนามองวา มนุษยเปนผูสามารถฝกได คือพัฒนาตนเองได 
ดังที่พระพุทธเจามักจะใชคําเรียกวา “เวไนยสัตว” แปลวา สัตวโลกผูควรแนะนําได ฉะน้ัน มนุษยจึงเปน
สัตวพิเศษกวาสัตวอ่ืน  ๆซ่ึงก็ไดแก “สิกขา” หรือการศึกษาคือการเรียนรูฝกฝนพัฒนา สิกขานั้นมี ๓ ระดับ 
ซ่ึงเรียกวา ไตรสิกขา ไดแก อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา เรียกงาย ๆ  วา ศีล สมาธิ ปญญา
 พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต) ไดกลาววาสิกขา ๓ มีจุดหมายที่ชัดเจนจําเพาะตามแนว
พุทธธรรม อยางนอยในเบื้องตน จะเห็นไดชัดวา ความหมายไปกันไดดี คือพูดไดตรงกันในขั้นพื้นฐานวา 
จะตองฝกฝนอบรมบุคคลใหมีวินัย (รวมถึงความรับผิดชอบและความสัมพันธที่ดีทางสังคม) (อธิสีลสิกขา) 
ใหงอกงามทางอารมณ (ทําจิตใจใหเขมแข็งประณีต มีคุณภาพละสมรรถภาพดี) (อธิจิตสิกขา) และให
งอกงามทางพุทธิปญญา (คิดดวยเหตุผล) (อธิปญญาสิกขา) สิกขา ๓ น้ี๙๘ เนื่องกันและชวยเสริมกัน…
เปนการฝกอบรมจากภายนอกเขาไปหาภายใน จากสวนที่หยาบเขาไปสวนที่ละเอียดและจากสวนที่
งายกวาเขาไปหาสวนที่ยากกวาและลึกซึ้งกวา การฝกภายนอกในขั้นศีลชวยเปนฐานใหแกการฝกสวน
ละเอียดภายในทําใหพรอมและสะดวกในการฝกในขั้นจิตและปญญาใหไดผลดียิ่งขึ้น เม่ือฝกขั้นละเอียด
ภายในคือขั้นจิตและปญญา ผลก็สงออกมาชวยการดําเนินชีวิตดานนอก 

                                                
 ๙๕พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพคร้ังที่ ๑๒, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๖๒. 
 

๙๖
อภิ.วิ. ๓๗/๑/๑. 

 ๙๗สํ.ส. ๑๕/๘๐๓/๓๐๓. 
 

๙๘
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, อางแลว, หนา ๑๐๗. 



๕๖ 

 เพราะความมีสมรรถภาพทางปญญาดังกลาว ธรรมชาติของมนุษยจึงมีศักดิ์ศรีที่เหนือกวา
เทพหรือสัตวดิรัจฉานอ่ืน ๆ ดังพระพุทธพจนวา 

 ในหมูมนุษย คนที่ไดฝกแลว อดกลั้นซึ่งคําเกินได เปนผูประเสริฐที่สุด               
มาอัสดร มาอาชาไนย มาสินธพและชางกุญชรผูมหานาค ชนิดที่นายควานฝกแลว            
จึงเปนสัตวประเสริฐ บุคคลที่มีตนอันฝกแลว ประเสริฐกวาพาหนะเหลาน้ัน บุคคลผู
ฝกแลว พึงไปสูทิศที่ยังไมเคยไปดวยตนที่ฝกแลว ฝกดีแลว๙๙  

 ดังนั้น ไมวาการกระทําของบุคคลที่เปนไปเพื่อการตัดโอกาสในการพัฒนาตนเอง ของบุคคลอ่ืน 
การกระทําน้ันก็เทากับเปนการละเมิดสิทธิที่จะไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพของตน 
 สิทธิทางจริยธรรม ตามหลักพุทธจริยศาสตร แมคําสอนของพระพุทธศาสนาจะไมไดกลาวถึง
แนวคิดเร่ืองสิทธิอยางชัดเจน แตเราสามารถแสดงใหเห็นไดวา หลักธรรมของพระพุทธศาสนากลาวถึง
สิ่งที่ตรงกับความหมายของสิทธิในแนวคิดของชาวตะวันตกและสามารถพูดไดวาพระพุทธศาสนาพูด
ถึงเร่ืองสิทธิ ทั้งน้ีเพราะมีหลักพุทธจริยธรรมตาง ๆ มากมายที่เปนขอปฏิบัติที่มนุษยพึงปฏิบัติตอกัน 
ในลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม อันเปนไปดวยความเขาใจ เห็นอกเห็น
ใจและเขาใจธรรมชาติของเพ่ือนมนุษยดวยกัน ซ่ึงพระพุทธองคทรงเนนความสํานึกทางดานจิตใจตาม
ธรรมชาติของมนุษยโดยตัวมนุษยเอง ดังน้ัน สิทธิของมนุษยตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาจึงตั้งอยู
บนพ้ืนฐานของขอสมมติฐานที่วา ในเบื้องตนมนุษยควรมีสัมพันธภาพตอกันดวยความเห็นอกเห็นใจ
กันและกัน และรวมถึงการเขาใจธรรมชาติของสิทธิของมนุษยดวย๑๐๐  
 เราอาจจะกลาวถึงหลักการเร่ืองสิทธิตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนาในฐานะที่เปน “แนวคิดที่มอง
ตัวเองเปนจุดศูนยกลาง” (own-self centered viewpoint) หมายถึงการพิจารณาถึงความรูสึกของบุคคลอื่น
จากมุมมองของตน น่ันคือการเอาความรูสึกไปพิจารณาถึงบุคคลอื่นวาบุคคลอ่ืนก็มีความรูสึกที่เปนไปใน
ลักษณะเดียวกันกับตน ดังพระพุทธพจนที่วา 

 ใคร ๆ ตรวจตราดวยจิตทั่วทุกทิศแลว หาไดพบผูเปนที่รักยิ่งกวาตนในที่ไหน ๆ 
ไมเลย สัตว เหลาอ่ืนก็รักตนมากเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ผูรักตนจึงไมควรเบียดเบียน
ผูอื่น”

๑๐๑
 “สัตวทั้งหลายยอมหวาดหวั่นตออาชญา สัตวทั้งหมดยอมกลัวตอความตาย 

บุคคลทําตนใหเปนอุปมาแลวไมควรฆาเอง ไมควรใชใหฆา (ผูอื่น)”๑๐๒  

 จะเห็นไดวา พระพุทธองคทรงเนนใหมนุษยปฏิบัติตอกันดวยความรูสึกเอาใจเขามาใสใจเรา ซึ่ง
จะทําใหมนุษยปฏิบัติตอกันอยางมีความถูกตองเหมาะสม ไมละเมิดสิทธิกันและกันทั้งดานรางกาย

                                                
 ๙๙ขุ.ธ. ๒๕/๓๓/๕๘. 
 ๑๐๐Inasda Keneth, Mary, L. and Sharratt, Shari C. (edits), Human Right in 
Buddhist Prospective. In Applied Ethics : A Multicultural Appraoch, (New York : 
Prentice Hall, 1994), pp. 62 - 64. 
 

๑๐๑
ขุ.อุ. ๒๕/๑๑๐/๑๒๕. 

 ๑๐๒คณะกรรมการแผนกตํารา, พระธรรมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๕, พิมพคร้ังที่ ๑๔, (กรุงเทพมหานคร : 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา ๖๙ - ๗๓. 



๕๗ 

และทรัพยสิน เปนหลักการที่กอใหเกิด “สิทธิ” ในตัวมันเองโดยพฤตินัย อน่ึง ศีล ๕ ก็อีกหลักธรรม
หนึ่งที่สนับสนุนใหมนุษยมีสิทธิที่ไมควรจะถูกละเมิดจากบุคคลอ่ืน และในขณะเดียวกันก็มีหนาที่ ที่จะ
ปฏิบัติตอบุคคลอื่นอยางถูกตองเหมาะสมดวย 
 นอกจากหลักการเร่ืองสิทธใินเชิงสัมพันธภาพระหวางมนุษยกับสังคมแลว หลักการเร่ืองความ
เสมอภาค ก็เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง เพราะถามนุษยยังไมมองบุคคลอื่นอยางเสมอภาค แตยังใช
ปจจัยภายนอกมาเปนเคร่ืองวัดคุณคาของมนุษย การเบียดเบียนกันและการละเมิดสิทธิของกันและกัน
ยอมเกิดขึ้นไดงาย ความเสมอภาคตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา อาจมองไดเปน ๒ ลักษณะ คือ 
ความเสมอภาคกันโดยกฎธรรมชาติ และความเสมอภาคโดยความสามารถในการฝกตน 
 ความเสมอภาคกันโดยกฎธรรมชาติ กฎธรรมชาติตามหลักพระพุทธศาสนาเปนกฎที่มีอยู
แลวในโลก ไมมีผูใดสราง ซึ่งที่พระพุทธเจาทรงประกาศน้ันไดแก กฎไตรลักษณ (สามัญญลักษณะ) คือ
ลักษณะที่มีอยูโดยทั่วไปอยูแลว แมวาพระพุทธเจาจะเสดจ็อุบัติหรือไมก็ตาม ดังพระพุทธพจนที่วา 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะตถาคตอุบัติขึ้นก็ตาม ไมอุบัติขึ้นก็ตาม ธาตุน้ัน คือ
ความตั้งอยูตามธรรมดา ธรรมเปนไปตามธรรมดา ก็คงตั้งอยูอยางน้ันเอง ตถาคตตรัสรู 
บรรลุธาตุน้ันวา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา คร้ันแลวจึงบอก แสดง 
บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก ทําใหเขาใจงายวาสังขารทั้งปวงไมเที่ยงเปนทุกข  
เปนอนัตตา๑๐๓ 

 อาจสรุปไดวา มนุษยทุกคนมีความเสมอภาคโดยภาวะที่ตกอยูภายใตกฎธรรมชาติเดียวกัน    
การคํานึงถึงกฎธรรมชาติดังกลาวจะทําใหมนุษยลดความทิฐิมานะ มองผูอ่ืนเทียบเทากับตนเอง 
 ความเสมอภาคโดยความสามารถในการฝกตน 
 พระพุทธเจาไมไดทรงสนับสนุนใหยึดถือความสูงสงของมนุษยที่ชนชั้นวรรณะ สถานะทาง
สังคม แตพระองคทรงสรุปวา ความสูงสงของมนุษยอยูที่การฝกตน การกระทําความดีตางหาก       
ดังพระพุทธพจนวา 

น ชจฺจา วสโล โหติ  น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ 
กมฺมุนา วสโล โหติ กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ

๑๐๔
 

 บุคคลไมเปนคนถอยเพราะชาต ิ ไมเปนพราหมณเพราะชาติ 
 แตเปนคนถอยเพราะกรรม เปนพราหมณเพราะกรรม

๑๐๕
  

 บุคคลชื่อวาเปนพราหมณ เพราะการเกลาชฎาเพราะโคตร เพราะชาติหามิได สัจจะ
และธรรมมีอยูในผูใด ผูน้ันเปนผูสะอาดอยู ผูน้ันเปนพราหมณ

๑๐๖
 

                                                
 ๑๐๓องฺ.ติก. ๒๐/๖๘/๑๔. 
 

๑๐๔
ขุ.สุ. ๒๕/๓๕๒. 

 ๑๐๕ขุ.สุ. ๒๕/๓๐๖/๓๑๑. 
 

๑๐๖
ขุ.ธ. ๒๕/๓๖/๕๗. 



๕๘ 

 จะเห็นไดวา พระพุทธเจาทรงสนับสนุนในการประพฤติดีปฏิบัติชอบเปนการตัดสิน         
ความยิ่งใหญและสูงสงในความเปนมนุษย และใหมนุษยทุกคนมีสิทธิและความเสมอภาคกันที่จะ
กระทํากรรมดีและเปนคนดี 
 พระพุทธเจาทรงเปนนักมนุษยนิยม เพราะพระองคทรงประกาศสัจธรรมคือ อริยสัจ ๔ ที่
กลาวถึงสภาพความเปนมนุษย ความทุกข และการดับทุกขของมนุษย ตลอดจนจุดมุงหมายสูงสุด      
ก็เพ่ือประโยชนสุขของมนุษย เปนหนทางแหงการพนทุกขดวยความเพียรของมนุษยเอง มิใชเพราะ
สมณะพราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือเทพเจาใด ๆ ทั้งสิ้น๑๐๗ และสัจธรรมที่พระองคทรงตรัสรูเนน
ถึงเจตจํานงเสรีของมนุษยตลอดจนคุณคาของความเปนมนุษยวาอยูเหนือสิ่งใด และคนจะดีหรือชั่วนั้น
ขึ้นอยูกับการกระทําของเขาเองเปนเกณฑตัดสิน และการปฏิบัติตามหลักคําสอนน้ันพระองคก็มิได
ทรงบังคับใหเชื่อหรือปฏิบัติตามแตอยางใด แตหลักคําสอนนั้นไดเปดโอกาสใหมนุษยศึกษาเองรูเอง
และเขาใจเองโดยใชหลักกาลามสูตร๑๐๘ ที่พระพุทธเจาทรงแสดงแกชาวกาลามะ  
 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวไวในพจนานุกรมฉบับประมวลธรรม ในบทธรรมคุณ ๖ 
(คุณของพระธรรม - Virtues or attributes of the Dhamma) ไวดังน้ี 
 ๑. สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม (พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว คือ ตรัสไวเปน
ความจริงแท อีกทั้งงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด พรอมทั้งอรรถพรอมทั้งพยัญชนะ 
ประกาศหลักการครองชีวิตอันประเสริฐ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง Well proclaimed is the Dhamma 
by the Blessed One) 
 ๒. สนฺทิฏฐิโก (อันผูปฏิบัติจะพึงเห็นชัดดวยตนเอง คือ ผูใดปฏิบัติ ผูใดบรรลุ ผูน้ันยอมเห็น
ประจักษดวยตนเองไมตองเชื่อตามคําของผูอื่น ผูใดไมปฏิบัติ ไมบรรลุ ผูอ่ืนจะบอกก็เห็นไมได To be 
seen for oneself) 
 ๓. อกาลิโก (ไมประกอบดวยกาล คือ ไมขึ้นกับกาลเวลา พรอมเมื่อใด บรรลุไดทันที บรรลุ
เมื่อใดเห็นผลไดทันที อีกอยางวาเปนจริงอยูอยางไร ก็เปนอยางน้ัน ไมจํากัดดวยกาล Not delayed; 
timeless) 
 ๔. เอหิปสฺสิโก (ควรเรียกใหมาดู คือ เชิญชวนใหมาชม และพิสูจน หรือทาทายตอการตรวจสอบ 
เพราะเปนของจริงและดีจริง Inviting to come and see; inviting inspection) 
 ๕. โอปนยิโก (ควรนอมเขามา คือ ควรเขามาไวในใจ หรือนอมใจเขาไปใหถึง ดวยการปฏิบัติ
ใหเกิดมีขึ้นในใจ หรือใหใจบรรลุถึงอยางน้ัน หมายความวา เชิญชวนใหทดลองปฏิบัติดูอีกอยางหนึ่งวา
เปนสิ่งที่นําผูปฏิบัติใหเขาไปถึงที่หมายคือนิพพาน Worthy of inducing in and by one’s own 
mind; worthy of realizing; to be tried by practice; leading onward) 

                                                
 

๑๐๗
พระมหาประสิทธ์ิ  สิริปฺโ (ฤทธิ์มหันต), “การศึกษาวิเคราะหเร่ืองมนุษยนิยมในพุทธปรัชญา

เถรวาท”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อางแลว, หนา ๔๐. 
 

๑๐๘
องฺ.ติก. ๒๐/๕๐๕/๒๔๑. 



๕๙ 

 ๖. ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ (อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน คือ เปนวิสัยของวิญูชนจะพึงรูได 
เปนของจําเพาะตน ตองทําจึงเสวยไดเฉพาะตัว ทําใหกันไมได เอาจากกันไมได และรูไดประจักษที่ใน
ใจของตนน่ีเอง Directly experienceable by the wise)๑๐๙ 
 นอกจากน้ีแลวมนุษยทุกคนจะมีความสุขมิไดเลยหากมนุษยทุกคนยังขาดหลักธรรม          
ขาดความศรัทธา และขาดความนับถือในหลักคําสอนในทางพุทธปรัชญา ดังน้ัน การดําเนินชีวิตก็จะ
ไมเปนไปตามครรลองคลองธรรมและไมเปนไปตามที่ตนเองตองการหรือปรารถนาดังที่ปรากฏใน
คัมภีรสังยุตฺตนิกายวา 

 คนเราจะบริสุทธิ์ได ก็ดวยการงาน วิชชา ธรรม ศีล และการเลี้ยงชีพที่ชอบ 
มิใชดวยโคตรหรือทรัพย เพราะเหตุน้ันแล คนผูฉลาดเมื่อเล็งเห็นประโยชนของตน 
ควรเลือกเฟนธรรมโดยอุบายอันแยบคาย เพราะเมื่อเลือกเฟนเชนนั้น ยอมหมดจดได
ในธรรมเหลาน้ัน๑๑๐ พระพุทธองคทรงปฏิบัติพระองคเปนตัวอยางในเชิงมนุษยนิยม
และทรงสั่งสอนมนุษยใหรูจักใชความคิดริเร่ิมสรางสรรค ดวยความพยายามและ
สติปญญาของตนเองอยางเต็มที่ ในการจัดการในระบบวิถีการดําเนินชีวิตเพ่ือความ
สัมฤทธ์ิผล เพื่อเอาชนะสิ่งที่มนุษยยังเอาชนะไมได คือ กิเลส ตัณหา อุปาทาน๑๑๑  

 ทั้งน้ีหากมนุษยไมไดใชความพยายามของตนในการแกไขปญหาเหลาน้ีแลว ก็ไมมีอะไรมา
ชวยมนุษยไดเพราะความสุข หรือความทุกขมนุษยเปนผูรับผิดชอบตัวเอง และทรงเนนถึงคุณคาของ
ความเปนมนุษยและสงเสริมการกระทําที่เปนประโยชนสุขแกมนุษยทั้งมวลดวย 
 สวนความเปนมนุษยที่สมบูรณแบบ หรือ มนุษยในอุดมคตินั้น พุทธปรัชญาถือวามนุษย
สมบูรณแบบ คือมนุษยที่ประกอบดวยคุณสมบัติ ๒ ประการ คือ 
 ๑. เปนผูที่สมบูรณดวยความรูชอบ (สมฺมาาณสมฺปนฺโน) คือ รูในสิ่งที่ควรและไมควรอันเกิด
จากการศึกษาเลาเรียน การฟง การคิดทบทวนแลวจําแนกแยกแยะพินิจพิจารณาดวยปญญา  
 ๒. เปนผูที่สมบูรณดวยการกระทําที่ชอบ (สมฺมาจริยาสมฺปนฺโน) ไดแกการประพฤติชอบทั้ง
ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ไมขมขู ไมเหยียดหยาม เอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน มีวินัยควบคุมตัวเอง
และปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม มีความรัก ความสามัคคีและมีศีลธรรม

๑๑๒
 เปนตน 

 คุณสมบัติทั้ง ๒ ประการน้ี ตองเปนไปดวยกัน ทั้งนี้เพราะการมีความรูอยางเดียวแตขาดการ
ปฏิบัติใหบังเกิดผลดี ก็ถือวายังไมสมบูรณแบบในความเปนมนุษยที่ดีตามหลักพุทธปรัชญา 
 พระพุทธเจา (The Lord Buddha ๕๖๓-๔๘๓ กอน ค.ศ.) เดิมชื่อวา “สิทธัตถะ” เปนผู
พยายามคนหาสัจธรรมใหแกชีวิต โดยหันหลังใหกับลัทธิที่บูชาเทพเจาตาง ๆ เชน พระอินทร พระวรุณ 
พระอัคนี เปนตน โดยเฉพาะศาสนาพราหมณที่กําลังรุงเรืองอยูในขณะนั้น ที่เชื่อวา พระพรหมหรือ
                                                
 ๑๐๙พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพคร้ังที่ ๑๒, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๒๒๓-๒๒๔. 
 ๑๑๐สํ.ส. ๑๕/๔๘/๓๗-๓๘. 
 

๑๑๑
พระมหาประสิทธ์ิ  สิริปฺโ (ฤทธิ์มหันต), “การศึกษาวิเคราะหเร่ืองมนุษยนิยมในพุทธปรัชญา

เถรวาท”, อางแลว, หนา ๔๑. 
 

๑๑๒
เร่ืองเดียวกัน, หนา ๖๑. 



๖๐ 

ปรมาตมันเปนความจริงสูงสุด ซึ่งทุกคนตองสวดมนตออนวอน บูชายันต และจงรักภักดีตอพระองค 
เพ่ือจะไดประทานความกรุณาชวยใหสมประสงค ตรงกันขามเจาชายสิทธัตถะทรงเพียรปฏิบัติดวยตัว
ของพระองคเองเปนเวลาถึง ๖ ป จึงสําเร็จตามจุดประสงค 
 เปนที่ประจักษแจงวา ในวันวิสาขปุรณมี วันเพ็ญเดือน ๖ เจาชายสิทธัตถะทรงนั่งวิปสสนาอยู
ใตตนโพธิ์ในเมืองพุทธคยา หันพระพักตรไปทางทิศตะวันออก เมื่อธรรมวิเศษผุดโชติชวงขึ้นในพระทัย
ของพระองค ทันใดนั้น ความทุกข กิเลส ตัณหา อุปาทานก็ดับสิ้นอยางฉับพลัน มีพระทัยที่เต็มเปยมไปดวย
ความปติ พรอมกับรูแจงสิ่งทั้งปวงตามความเปนจริง ในที่สุดเจาชายสิทธัตถะก็กลายเปนองคสมเด็จ      
พระสัมมาสัมพุทธเจา ศาสดาเอกของโลก พระพุทธเจาจึงมีความหมายวา “ผูรูผูตื่นอยางสมบูรณ”๑๑๓ 
กลายเปนนักมนุษยนิยมสมบูรณสูงสุด 
 ลักษณะคําสอนของพระพุทธเจาที่สําคัญ น้ันคือ ปฏิเสธเทพเจาตาง ๆ ที่เปนผูสราง รักษา 
หรือทําลายโลก ปฏิเสธพรหมลิขิตสิ่งทั้งปวง เรียกวา อเทวนิยม (Atheism) ตรงกันขามพระองคสอน
ใหทุกคนใชปญญาพิจารณาสิ่งตาง ๆ ดวยเหตุผล ไมมอบอํานาจสิทธิผูกขาดใหแกผูใดหรือสิ่งหนึ่ง    
สิ่งใด แตเนนใหทุกคนถือหลักความจริง (ธรรมะ) เปนเคร่ืองยึดถือปฏิบัติในการดําเนินชีวิตตลอดไป 
ถึงแมวาพระองคกลาวถึงเทวดาอยูบาง แตก็ไมไดยกยองวาเทวดาน้ันประเสริฐสูงสุดเหนือมนุษยแต
อยางใด ซ่ึงเทวดาแบงออกเปน ๓ กลุม คือ 

๑) สมมติเทพ เทวดาโดยสมมติ หมายถึง พระราชา พระเทวี พระราชกุมาร 
๒) อุปตติเทพ เทวดาโดยกําเนิด หมายถึง เทวดาในสวรรคและพรหมทั้งหลาย 
๓) วิสุทธิเทพ เทวดาโดยความบริสุทธ์ิ หมายถึง พระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลาย๑๑๔ 

 ในขอที่สามแสดงใหเห็นวามนุษยทุกคนสามารถพัฒนาตนจนกลายเปนเทวดาได กลาวคือ
เทวดาโดยความบริสุทธิ์ คือ มนุษยเราน้ีแหละ อาจเปนเทวดาไดโดยตั้งอยูในคุณธรรมอันสูง และ     
ถาเปนเทวดาโดยความบริสุทธิ์แลว ก็สูงกวาเทวดาทุกประเภท ความเปนเทวดาในพุทธปรัชญาจึงทําให
เกิดมีไดในชีวิตน้ี ไมตองรอใหตายเสียกอน และถาทําใหมีขึ้นไดแลว ก็สูงกวาประเภทอ่ืน ๆ โดยสิ้นเชิง 
หลักจึงเนนหนักไปที่ความประพฤติปฏิบัติอีกวา อาจจะยกระดับคนธรรมดาใหเปนเทพได๑๑๕ 
 จากแนวคิดดังกลาวนี้แสดงใหเห็นวา การเปนเทวดาที่บริสุทธิ์ ประเสริฐแทจริงยิ่งกวาการไป
เกิดเปนเทวดาโลกน้ันอยูที่มนุษยโลกน้ีเอง โดยมนุษยผูฝกปฏิบัติและพัฒนาตนใหสงบ สะอาด บริสุทธิ์
ทั้งภายนอก (ศีล) และภายใน (สมาธิ) จนเกิดความรูแจงอยางถองแทตามความเปนจริงของสิ่งทั้งมวล 
(ปญญา) จึงมีความเหมาะสมเปนอยางยิ่งที่จะเรียกบุคคลประเภทน้ีวา “วิสุทธิเทพ” ที่สามารถยกระดับ
มนุษยธรรมดาเปนเทวดาบริสุทธ์ิเหนือกวาเทวดาประเภทอ่ืนได 
 คําสอนอีกประการหน่ึงที่แสดงวามนุษยมีเสรีภาพ ความเสมอภาคเทาเทียมกัน ซ่ึงเปน
ประจักษโดยทั่วกันวา พระองคทรงปฏิเสธเร่ืองการแบงชั้นวรรณะ ความดี ความสุขเกิดจากมนุษยจะ

                                                
 ๑๑๓คาปรา  ฟริตจอฟ, เตาแหงฟสิกส, แปลโดย วเนช (นามแฝง), (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
สามัคคีสารดอกหญา จํากัด (มหาชน), ๒๕๓๒), หนา ๑๐๕. 
 

๑๑๔
ขุ.จู. ๓๐/๖๕๔/๒๔๕. 

 ๑๑๕สุชีพ  ปุญญานุภาพ, ประวัติศาสตรศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : อักษรพิทยา, ๒๕๒๘), 
หนา ๑๘๑. 



๖๑ 

เปนชั้นสูงหรือชั้นต่ําไมไดขึ้นอยูกับยศถาบรรดาศักดิ์หรือคํายกยอสรรเสริญแตอยางใด แตขึ้นอยูกับ
การกระทําของบุคคลน้ัน ๆ  ดังสํานวนที่วา “คนเราไมไดเปนพราหมณเพราะดวยสกุลหรือกําเนิดของผูนั้น 
ผูใดมีความสัตย ความยุติธรรมอยูในตน ผูนั้นก็เปนพราหมณ ดูกรพราหมณบุคคลเม่ือภายในตัวทานมี
ความดิ้นรนอยู ทานจะทําภายนอกตัวทานใหบริสุทธิ์ไดไฉน”๑๑๖ จึงสรุปไดวา พุทธปรัชญาเถรวาท
เนนการกระทําทั้งทางกาย วาจา และจิตใจของมนุษยสําคัญกวาสิ่งใด ทุกคนจึงมีสิทธิเทาเทียมกัน    
ในการที่จะพัฒนาฝกฝน และอบรมตนใหเจริญกาวหนา จนเขาสูความเปนมนุษยนิยมไดอยางสมบูรณ 
ดังเชน พระพุทธเจาทรงปฏิบัติเปนตัวอยางที่ดีที่สุดแลว 
 สวนประเด็นทางจริยศาสตร แนวคิดเชิงมนุษยนิยมปรากฏอยูในหลักเร่ืองสิทธิในการมีชีวิต
อยูของมนุษยและสิทธิพ้ืนฐานที่มนุษยจะไดรับจากรัฐและสังคม เชน 
 ๑. สิทธิที่จะมีชีวิตอยู (Right to Live) นับวาเปนสิทธิประการแรกของมนุษย มีปญหาวา
จําเปนอยางไรที่เราจะตองมีชีวิตอยู เรามีชีวิตอยูเพ่ืออะไร คําตอบทางจริยศาสตรมีวา เรามีชีวิตอยู
เพ่ือรูแจงตนเอง (Self- Realization) การรูแจงตนเองยังตองอาศัยการศึกษา ประสบการณ การ
สังเกตจดจํา การลองผิดลองถูก การตึกตรองขบคิด การเพงพินิจเหตุการณตาง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นแก
ตนเองและคนอื่น คนหาเหตุผลอยูเสมอ ดังน้ัน การรูแจงตนน้ี จึงตองใชเวลาอยูมิใชนอย สิทธิที่จะมี
ชีวิตอยูจึงมีความสําคัญมาก เพราะถาไมมีชีวิตอยูแลว สิทธิอยางอ่ืนก็ไมมี ทุกคนควรยอมรับความ     
มีศักดิ์และสิทธิแหงชีวิต 
 ๒. สิทธิที่จะมีเสรีภาพ (Right of Freedom) ทุกคนมีสิทธิที่จะมีเสรีภาพเปนของตนเอง   
ในขอบเขตแหงกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม ใครจะมาจํากัดเสรีภาพของเขาไมได เชน เสรีภาพใน
รางกาย ในความคิดเห็น และในการแสดงออกที่ไมผิดกฎหมายและศีลธรรม หรือเสรีภาพนั้นไมไป
ทําลายเสรีภาพและความสุขของผูอื่น กิจกรรมทางศีลธรรมทั้งหมด มีรากฐานอยูบนเจตนาที่มี
เสรีภาพ เราจะเขาใจหลักศีลธรรมไมได เม่ือปราศจากเสรีภาพ๑๑๗ 
 เจตนาที่มีเสรีภาพของมนุษย จึงเปนสิ่งสําคัญมากทางจริยศาสตร เพราะวาการบรรลุ
จุดมุงหมายอันสูงสุด การปรับปรุงตนเอง สิทธิที่จะมีเสรีภาพน้ี จึงเปนสิ่งที่สําคัญมากทีเดียว บุคคลไม
สามารถลิดรอนสิทธิและผลประโยชนของบุคคลอื่น และทุกคนก็มีจุดมุงหมายเปนของตนเองเขามีเสรีภาพ
ที่จะบรรลุจุดหมายอันน้ัน เพราะวาธรรมชาติไดมอบเสรีภาพใหเขาตั้งแตแรกเกิดจึงไมควรเปนทาส
ของคนอื่นทั้งทางรางกายและทางใจ เสรีภาพตามความหมายจริง ๆ แลว คือ เสรีภาพในการกระทําที่
ถูกตอง ไมมีใครมีสิทธิเสรีภาพในการกระทําความผิด มนุษยทุกคนควรมีเสรีภาพในการกระทําที่ถูก   
ที่ควรเทาน้ัน ในประเทศที่มีระเบียบวินัยดีเขาอนุญาตใหประชาชนเขาใจจุดมุงหมายอันสูงสุดของ
ตนเองโดยการฝกใหมีเจตจํานงเสรี คือ ใหคิดอยางเสรี และแสดงออกตามความรับผิดชอบตอความ
สงบสุขของสังคมดวย 
 ๓. สิทธิในการศึกษา (Right of Education) ทุกคนควรมีสิทธิที่จะไดรับการศึกษาอยาง
สูงสุดเทาที่เขาจะสามารถศึกษาได เขาอยูภายใตความรับผิดชอบทางศีลธรรมของสังคมที่จะไดรับ

                                                
 

๑๑๖
ขุ.ธ. ๒๕/๓๒๑/๗๔. 

 ๑๑๗รศ.ชัยวัฒน  อัตพัฒน, จริยศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
๒๕๓๐), หนา ๒๑๒. 



๖๒ 

การศึกษาอยางดีที่สุดในสังคมที่มีการพัฒนาดีแลว ทุกคนควรมีโอกาสไดรับการศึกษาเทาเทียมกันโดย
ไมมีอุปสรรคขวางก้ัน สวนในประเทศดอยพัฒนา อุปสรรคแหงการศึกษาของประชากรน้ันมีมาก เชน 
ความยากจน การไมมีสถานที่เรียนและอ่ืน ๆ เม่ือเขามีโอกาสไดศึกษาเต็มที่ตามความสามารถและ
ความถนัดของเขา การศึกษาของเขาก็จะประสบผลสําเร็จ เขาก็มีโอกาสที่จะสรางความเจริญใหแก
ตนเองและประเทศชาติอยางกวางขวาง 
 ๔. สิทธิที่จะทํางาน (Right to Work) สิทธิที่จะทํางานน้ีมีผลสืบเน่ืองมาจากสิทธิที่จะมีชีวิต
อยูและสิทธิที่จะไดรับการศึกษา คือ เม่ือคนเรามีชีวิตอยูและมีการศึกษาแลว ก็ควรทํางานหาทรัพย
สมบัติมาเลี้ยงชีพตนเองและคนอื่น เพ่ือพัฒนาตนเองและสงัคมใหเจริญรุงเรืองพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ 
ไดเนนใหเห็นความสําคัญของการทํางานวา “คนไมทํางานไมควรที่จะมีชีวิตอยู” และมีคํากลาวที่วา 
“คาของคน อยูที่ผลของงาน” หมายความวา ทุกคนตองทํางานใหไดผล ชีวิตของเขาจึงจะมีคา และ
งานน้ันตองเปนงานที่สุจริตดวย 
 ๕. สิทธิในทรัพยสิน (Right of Property) สิทธิเสรีภาพนี้เองทําใหเรามีเสรีภาพในทรัพยสิน
โดยหลีกเลี่ยงไมได ทุกคนเกิดมายอมมีเสรีภาพในการแสวงหาทรัพยสมบัติและใชทรัพยสมบัติที่ตนหา
มาไดอยางอิสระ เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพใหดีขึ้น ถาไมมีทรัพยสินแลว บุคคลยอมไมสามารถพัฒนา
บุคลิกภาพของตนใหเจริญงอกงามตอไปได การที่บุคคลสามารถใชทรัพยสินบางอยางไดอยางอิสระ
น้ัน ทําใหเรารูแจงในบุคลิกภาพของเขาดีขึ้นวาเขาเปนคนอยางไร๑๑๘ 
 บุคลิกภาพ (Personality) กับทรัพยสิน (Property) มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ถาเรา
สังเกตจะเห็นวา คนมีทรัพยพอเลี้ยงตนไดโดยไมตองพ่ึงใคร และเชื่อวาตนมีหลักประกันในอนาคตดีพอ 
มีลักษณะเชื่อม่ันตนเอง ทาทางสงาผาเผย แจมใส กลาพูด กลาทําในสิ่งที่ตนเห็นวาควรพูด ควรทํา 
สามารถทําใหสังคมเกิดความเชื่อถือไดโดยงาย สวนบุคคลผูขัดสนจนทรัพยตองคอยขอความ
ชวยเหลือจากผูอ่ืน ไมม่ันใจในอนาคตของตนเอง อาจมีทาทางหงอยเหงา เศราสรอยไมกลาพูด        
ไมกลาทํา แมในสิ่งที่ตนเห็นวาควรพูดควรทํา คนที่เคยมีทรัพย แตตองตกยากในภายหลัง ตองพ่ึงพา
อาศัยผูอื่นในกิจการทั้งปวง บุคลิกภาพยอมเปลี่ยนไป ในทางตรงกันขาม คนที่เคยยากจนมาแลว 
ตอมาม่ังมีขึ้น บุคลิกภาพอันแสดงถึงปมดอยเกา ๆ ยอมหายไป และมีปมเดนอันเปนบุคลิกภาพใหม
เกิดขึ้นมาแทน คนที่มีทรัพยสินและสามารถใชทรัพยสินโดยเสรีน้ัน ยอมรูจักตนเองไดวาตนเปนคน
เชนไร เสียสละ ตระหน่ีหรือมัธยัสถ ใจกวางหรือใจแคบ มีปกติอยางไร ดังน้ัน มนุษยยอมมีสิทธิที่จะใช
ทรัพยสินของตนเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลิกภาพใหสูงขึ้น และใชทรัพยชวยเหลือสังคมใหดีขึ้นดวย
 เม่ือกลาวตามหลักจริยศาสตร สิทธิในทรัพยสินของปจเจกชนน้ันควรที่สังคมจะเขาไป
เกี่ยวของบาง เพื่อความเปนธรรมในสังคม และนําไปสูความดีอันสูงสุด ทั้งแกปจเจกชนและแกสังคม
สวนรวม นอกจากนี้ สิทธิในทรัพยสินยังนําไปสูความรับผิดชอบทางศีลธรรมดวย คือตองการใหปจเจกชน 
ใชสิทธิที่มีอยูนั้นอยางชาญฉลาด เพ่ือความดีของสังคม มีนักปรัชญาหลายทานมีความเห็นไมคอยลง
รอยกันเก่ียวกับเร่ืองน้ี คือ เพลโต นักปรัชญาในยุคทองของกรีกโบราณสนับสนุนลัทธิสังคมนิยมโดย
ยืนยันวา “รัฐในอุดมคติ” (Ideal State) นั้น ทรัพยสมบัติทั้งหมด ควรเปนของสวนรวม ปจเจกชนไม
ควรมีทรัพยไวเปนสวนตัว คารล มารกซและเฮเกล นักปรัชญาชาวเยอรมันมีความคิดเห็นรุนแรง     

                                                
 

๑๑๘
เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๑๒. 



๖๓ 

ยิ่งกวาน้ี คือ ถือวาปจเจกชนไมมีสิทธิที่จะมีทรัพยสินสวนตัว ทรัพยสินทั้งหมดเปนของรัฐ รัฐมีหนาที่
จัดสรรสวัสดิการใหแกประชาชน 
 สวนอริสโตเติล สนับสนุนลัทธิปจเจกชนนิยม (Individualism) ยืนยันวารัฐในอุดมคติคนทุกคน
ควรมีทรัพยสินสวนตัว แตควรใชทรัพยสินน้ันไปเพ่ือประโยชนสุขของสังคมสวนรวม วิธีการของ
อริสโตเติลเหมือนกันกับคําสอนของพุทธศาสนาในเร่ืองการใหทานและจาคะคือการเสียสละ โดยการ
ชักชวนคนม่ังมีใหเสียสละทรัพยสินของตนเพื่อสรางสาธารณประโยชน เชน โรงเรียน สะพาน บอน้ํา 
ถนนหนทาง เปนตน ผูไมมีทรัพยก็ออกแรงกายชวยเหลือเปนการทําประโยชนรวมกัน กอใหเกิดความ
สามัคคีเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน ไมริษยากัน ไมเบียดเบียนกันถือเอาศาสนาและวัดเปนจุดศูนยรวม     
การกระทําดังกลาวเปนการกระจายทรัพยสินจากคนม่ังมีมาสูคนจน โดยไมกระทบกระเทือน ไมบีบ
บังคับขมเหงนํ้าใจ แตชี้ใหเขาเห็นประโยชนและทําโดยความสมัครใจ พุทธศาสนายังสอนย้ําตอไปวา 
“คนมีปญญาควรใชทรัพยสินน้ันไปเพ่ือประโยชนสุขของสังคมสวนรวม” ขอความดังกลาวน้ีมีปรากฏ
อยูทั่วไปในพระไตรปฎกและคัมภีรอื่น ๆ ของพุทธศาสนา 
 สรุปวา โดยสภาพจิตที่แทจริงของมนุษยแลว ตองการมีสิทธิในทรัพยสินสวนตัวอยูบางไมมาก
ก็นอยและพรอม ๆ กันนั้น ก็ตองการใหรัฐหรือสังคมชวยขจัดความไมยุติธรรมตาง ๆ อันปรากฏอยูใน
สังคมใหหมดสิ้นไปดวย 
 ๖. สิทธิในสัญญาประชาคม (Right of Contract) สิทธิในทรัพยสินกอใหเกิดสิทธิในสัญญา
ประชาคม สิทธิในสัญญาประชาคมคืออะไร ก็คือ การที่มนุษยมีสิทธิตามที่กฎหมายไดใหไว กฎหมายเปน
สัญญาประชาคมของกลุมชน เราอยูภายใตกฎหมายดวยกันทุกคน เจตจํานงเสรีของปจเจกชนได
สรางสรรคทรัพยสินขึ้น เขาจึงมีสิทธิในการเปนเจาของ มีสิทธิในการใชสอยหรือแลกเปลี่ยนตามที่
เห็นสมควร๑๑๙ สิทธิในสัญญาประชาคมจึงเกิดมาจากสิทธิในทรัพยสินของปจเจกชน เม่ือปจเจกชนมี
ทรัพยสินสวนตัว ก็ยอมเกิดสิทธิในประชาคมขึ้น เพื่อใหบุคคลไดใชสอยทรัพยสินของตนโดยเสรี ไมเปน
ภัยตอสังคม เชน บุคคลจะใชทรัพยสินของตนวาจางผูใดผูหน่ึง ใหฆาหรือชิงทรัพยบุคคลอ่ืนยอมไมได 
สัญญาประชาคมยอมปองกันการกระทําเชนน้ันเสีย เพื่อใหบุคคลอีกพวกหน่ึงไดมีสิทธิใชทรัพยสิน หรือ
ชีวิตของตนในทางที่ถูกตองโดยเสรี สังคมไดรับการพัฒนาสูงขึ้นเทาใด หลักประกันความยุติธรรมทาง
สัญญาประชาคมก็ดีมากขึ้นและพลอยทําใหความเปน “มนุษยนิยม” สมบูรณมากขึ้นเปนเงาตามตัวดวย
 วิลเลียม  เจมส (William James) นักปฏิบัตินิยมชาวอเมริกัน และ เอฟ.ซี.เอส. ชิลเลอร 
(F.C.S. Schiller) นักปฏิบัตินิยมชาวอังกฤษ เชื้อสายเยอรมัน นับเปนอีกตัวอยางหน่ึงที่เห็นไดชัดใน
เร่ืองการนําคําวาปฏิบัตินิยมและมนุษยนิยมมาใชในความหมายที่แทนกันได ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางแนวความคิดทั้งสองระบบน้ีไดเปนอยางดี ในงานนิพนธเร่ืองหนึ่งของ ซิลเลอร 
ไดประกาศความเปนมนุษยนิยมอยางชัดเจนดวยประโยคที่วา “ความคิดของเราทุกอยาง ตองเปนเร่ืองที่

                                                
 

๑๑๙
เร่ืองเดียวกัน ,หนา ๒๑๖. 
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เกี่ยวของกับมนุษย”
๑๒๐

 ในขณะเดียวกันเขาก็มองปฏิบัตินิยมวาจริง ๆ แลวก็เปนเพียงแคการนําเอา
ทฤษฎีความรูของมนุษยนิยมมาใชประโยชนเทาน้ัน๑๒๑ 
 แนวคิดมนุษยนิยม ถือวามนุษยเปนสิ่งมีชีวิตเดียวในโลกนี้ที่มีเจตจํานงเสรี? เพราะมนุษยมี Id 
Ego Super ego จึงสามารถกระทําสิ่งตาง ๆ ไดตามเจตจํานงของตนเอง มีทางเลือกในชีวิตตางจาก
สัตวที่มีแตกระทําทุกอยางตามสัญชาตญาณของตนเองเทาน้ัน หาไดมีทางเลือกไม? กลุมมนุษยนิยม     
จะคํานึงถึงความเปนคนของคน จะมองธรรมชาติของมนุษยในลักษณะที่วามนุษยเกิดมาพรอมกับ
ความดีที่ติดตัวมาแตเกิด มนุษยเปนผูที่มีอิสระสามารถที่จะนําตนเองและพ่ึงตนเองได เปนผูที่มี
ความคิดสรางสรรคที่จะทําประโยชนใหสังคม มีอิสรเสรีภาพที่จะเลือกทําสิ่งตาง ๆ ที่จะไมทําใหผูใด
เดือดรอน ซึ่งรวมทั้งตนเองดวย มนุษยเปนผูที่มีความรับผิดชอบและเปนผูสรางสรรคสังคมซึ่งอยู
ภายใตสิทธิและเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความเสมอภาคในการปฏิบัติตอกัน และการเชื่อม่ัน
ในศักยภาพคุณคาและความสามารถของมนุษย เพราะมนุษยสามารถสรางสรรคความเจริญไดโดยไม
ตองพ่ึงเทพเจา มนุษยเราควรมองชีวิตใหรอบดานแทนที่จะมองแคดานเดียว เพราะนั่นทําใหทัศนคติ
ของเราแคบไปดวย ซึ่งสงผลใหการใชชีวิตของเรานั้นแคบไปดวย ทางที่ถูก คือ เราตองมองชีวิตทั้งใน
ทัศนะทางสุขนิยม, วิมุตินิยม และปญญานิยม จากแนวคิดน้ีจึงสรุปไดวา สิ่งที่มีคาและที่มนุษยควรแสวงหา
เพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ คือ สิ่งที่สามารถตอบสนองความตองการของมนุษยในทุก ๆ ดาน ทั้งทาง
รางกายและจิตใจ แตก็ตองรูจักควบคุมความตองการใหอยูในระดับที่พอเหมาะพอดี และเหมาะสมดวย    
ไมเอนเอียงไปทางใดทางหน่ึง ตองทําใหสมดุลกัน จึงจะเปนการใชชีวิตที่รอบคอบมากที่สุด 
 ในทางพระพุทธศาสนาน้ัน มองมนุษยเปนสองมิติ คือ ๑. มองวาเปนมนุษยที่มีอารมณ
ความรูสึก และมีความสามารถ มีศักยภาพสามารถพัฒนาได โดยใชหลักไตรสิกขา คือศีล สมาธิและ
ปญญาเปนแนวทางในการพัฒนา และ ๒. มองมนุษยในฐานะ เปนทรัพยากร (Human Resources 
Development) เปนทุน เปนปจจัย เปนผูผลิต เปนผลผลิต และพัฒนาเพ่ิมผลผลิตได เพ่ิมศักยภาพ    
ในการผลิตได เพ่ิมมูลคาทุนได 
 ผูวิจัยจึงขอสรุปแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่จะนําไปใชในการทําการวิจัยเร่ืองบูรณาการแนวคิดเชิง
มนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต เร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง” ดังที่ไดกลาว
สรุปแนวคิดเชิงมนุษยนิยมตอไปน้ี 
 

๒.๖ สรุปแนวคิดเชิงมนุษยนิยม 
 จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเชิงมนุษยนิยมทั้งทางตะวันตกและตะวันออกรวมทั้งแนวคิด           
มนุษยนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาทเห็นวาทั้งหมดใหความสําคัญที่มนุษยมาก เพราะมนุษยเปนสัตวที่มี
ชีวิตจิตใจมีรางกาย และมีความตองการความรักความอบอุน การกินดีอยูดี รวมทั้งความเปนอิสรเสรีภาพ 
ภราดรภาพ และเจตจํานงเสรี ซ่ึงเปนความตองการของมนุษยไมวาจะเปนชนชาติใด หรือนับถือ

                                                
 ๑๒๐“All our thinking must be anthropomorphic” (Riddle of Sphix, 1891), 
quoted in Frederick Copleston, SJ.A History of Philosophy Book 3 Vol. VIII, (New 
York : An Image Book, 1985), p. 347. 
 

๑๒๑
Ibid. 
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ศาสนาใด ทุกคนยอมปรารถนาความสุขในการดําเนินชีวิต การมีชีวิตที่เสมอภาคและเทาเทียมกัน 
โดยเฉพาะการอยูรวมกันในสังคมที่เปนหมูคณะ ยอมมีความคิดเห็นที่แตกตางกันไป แตอยางไรก็ตาม
มนุษยตองมีกฎระเบียบและกฎกติการวมกันเพ่ือความสงบสุข น่ันคือความรูความเขาใจซึ่งกันและกัน
โดยมีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตไมเบียดเบียนกัน ใหความเคารพนับถือกันตามความ
เหมาะสม เมื่อใดที่มนุษยไมไดรับความเปนธรรม มีการกดขี่ขมเหงบีบบังคับปดก้ันสิทธิเสรีภาพทาง
ความคิดหรือมีความไมเสมอภาคกันมีการเลือกปฏิบัติใหความสําคัญแตกลุมหรือพวกพองของตน   
มนุษยที่ตองการความสงบสุข ความเสมอภาคเทาเทียมกัน จึงแสดงศักยภาพและเจตจํานงของตนออกมา
และมีการเรียกรองทวงสิทธิ์น้ันจากคณะผูบริหารประเทศ ผูวิจัยเห็นวาแนวคิดมนุษยนิยม เปนแนวคิดที่
มองประโยชนสุขของมนุษยสวนรวมและสามารถพัฒนาจิตใจมนุษยและสังคมใหอยูรวมกันไดอยางมี
ความสุข โดยผานสื่อหรืองานวรรณกรรมไทยตาง ๆ เพ่ือใหมนุษยไดรับขาวสารตามความเปนจริง 
ดังน้ัน มนุษยทุกคนตองเคารพสิทธิเสรีภาพของกันและกันมีความเสมอภาคเทาเทียมกันยอมรับ
ความคิด ความรูความเขาใจของบุคคลอ่ืน ภายใตหลักคุณธรรม เพราะฉะน้ัน ความสุข ความสงบและ
ปญญา เปนสิ่งที่มีคาสําหรับชีวิตมนุษยทุกชนชั้นเพราะมนุษยมีรางกายและจิตใจ ขาดสวนใดไมได 
เพราะจะทําใหชีวิตขาดความสมบูรณไป ชีวิตจึงควรดําเนินไปตามธรรมชาติ และการกระทําตาง ๆ 
เพ่ือใหสอดคลองกับธรรมชาติ สมดุลกับธรรมชาติจะทําใหชีวิตอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 
 ผูวิจัยเห็นความสําคัญของแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่สามารถนําไปพัฒนาบุคคลและสังคมใหมี
คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความเทาเทียมและเสมอภาคกันในสังคม การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ การศึกษา ครอบครัว ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เพ่ือความสงบ ความสุข ในการดําเนินชีวิตอยู
รวมกันในสังคมปจจุบัน มนุษยจึงแสวงหาวิธีที่จะเสนอแนวความคิดตาง ๆ ที่เกิดจากประสบการณและ
จินตนาการของมนุษย โดยพยายามเขียนเปนหนังสือเร่ืองเลาประวัติศาสตร และเร่ืองทีส่ะทอนภาพสังคม
แนวเพ่ือชีวิต แนวอัตถิภาวะนิยม แนวสัจนิยม เปนตน โดยเขียนวรรณกรรมที่ใหคุณคาตอมนุษยที่อยูใน
สังคม เพ่ือใหไดรับรูขอมูลขาวสารตามความเปนจริงและรับรูเร่ืองราวตาง ๆ ที่ถูกตองไมบิดเบือนขอมูลใน
การนําเสนอตอสาธารณชน ซึ่งแนวความคิดตาง ๆ ที่กลาวมานั้น ไดสะทอนภาพแนวคิดเชิงมนุษยนิยมผาน
ผลงานวรรณกรรมตาง ๆ มากมาย เพราะมนุษยมีความตองการที่อยากเห็นสังคมมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
ประเทศและเศรษฐกิจไปในรูปแบบที่ดีขึ้นเจริญขึ้นมากกวาที่เปนอยู มนุษยตองมีความจริงใจ ซื่อสัตย
สุจริต และมีความเปนธรรมเสมอภาคกันในแนวคิดเชิงมนุษยนิยม ๕ ประการ คือ 

๑. อิสรเสรีภาพ 
 มนุษยนั้นยอมมีอิสระในตัวของมันเองอยางสมบูรณ การมีอิสระทางความคิด จะกอใหเกิด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางคนในสังคมอยางกวางขวาง๑๒๒ การมีความคิดเสรี เปนสิ่งสําคัญ
สําหรับสังคมที่ตองการความกาวหนา การจํากัดความคิดเห็นของบุคคลอาจเปนสิ่งที่ทําใหความเจริญ
ของสังคมหยุดชะงัก มีความอิสระในการแสดงความคิดเห็นโดยการพูด การเขียนในเร่ืองตาง ๆ ไมถูก
ควบคุมในการแสวงหาความรู การวิจัย การอภิปรายหรือพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการหรือ
วรรณกรรมตาง ๆ และความเปนอิสรเสรีภาพในการดําเนินชีวิต ในการศึกษา ในการเสนอบทละคร

                                                
 ๑๒๒ชัยอนันต  สมุทวณิช, เสรีภาพทางวิชาการ : การบริหารมหาวิทยาลัยในประเทศไทย, 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๒๖), หนา ๓๕. 
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สะทอนปญหาสังคม หรือแนวทางการดําเนินชีวิตของมนุษยผานผลงานวรรณกรรมตาง ๆ โดยมี
หลักประกันวา อํานาจทางดานการเมืองจะไมเขาไปกาวกายสิทธิเสรีภาพตาง ๆ จนทําใหขาดความ
เปนอิสระในการดําเนินงาน และเสรีภาพทางวิชาการ ความเปนอิสรเสรีภาพจากการควบคุมในการ
แสวงหาความรู การวิจัย และการแสดงออก ซึ่งความคิดเห็นเชิงสรางสรรคทั้งในดานการอภิปรายทาง
วิชาการ วรรณกรรมหรือการพิมพเผยแพรของหนังสือ บทความทั่วไป รัฐจะตองมีความรับผิดชอบที่
จะปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและจริงใจตอประชาชนในฐานะที่เปนผูบริหารหารหรือผูนํา
ของประเทศ และตองยอมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 ความมีอิสรเสรีภาพในงานวรรณกรรมตาง ๆ สามารถนํามาใชในสังคมได คือ ความมีอิสระ
ของมนุษย หมายถึง มนุษยมีอิสระจากกฎระเบียบของรัฐบาล จากการถูกกดขี่ขมเหง จากทรัพยสิน จาก
การศึกษา โดยปราศจากการแทรกแซง ความเปนอิสรเสรีภาพทางความคิด โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน 
สิทธิเสรีภาพที่กําหนดไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญ มนุษยจึงสามารถแสดงความคิดเห็นโดยการพูดอภิปราย 
การเขียนหรือตีพิมพเผยแพรการสอนและกําหนดวิถีการดําเนินชีวิตของตนโดยไมถูกแทรกแซงจากบุคคล
หรือหนวยงานอ่ืน ๆ การพนจากสภาพการถูกกีดกัน หรือจํากัดโอกาสและสิทธิอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ 
ศาสนา เพศ และการเมือง การมีสิทธิและเสรีภาพในการนําเสนอขอเท็จจริงการมีเสรีภาพในการเขียน และ
ตีพิมพเผยแพรทางวิชาการ เสรีภาพทางความคิดของมนุษย จึงมุงสงเสริมใหมนุษยทุกคนทําหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพตามลักษณะงานของตน ทั้งน้ีเพ่ือความกาวหนาตอการตอบสนองความตองการของ
สังคม การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ เปนตน 
 ตามที่กลาวไวขางตนความเปนอิสรเสรีภาพของมนุษย จะมีมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับ 
สภาพแวดลอมทางการเมือง การบริหาร ทางเศรษฐกิจและทางสังคมที่จะใหมนุษยมีบทบาทอยางไร 
ซ่ึงความเปนอิสรเสรีภาพทางความคิดของมนุษยในแตละยุคสมัยก็มีความแตกตางกัน กลาวโดยสรุป 
ดังตอไปนี้ 
 ๑. ยุคการผลิตบุคลากรเพ่ือรับราชการ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๐๑) ในระยะเร่ิมแรก คือ ผลติบุคลากร
ไวรับราชการในกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ การเรียนการสอน รวมทั้งคณาจารยยุคน้ียังไมไดรับความ
เปนอิสรเสรีภาพทางวิชาการอยางเต็มที่เพราะวายังขาดบุคคลากร การปฏิบัติงานของอาจารยจึงตอง
ถือปฏิบัติภายใตระเบียบของทางราชการอยางเครงครัด และประพฤติตนใหเหมาะสมในฐานะเปน    
ปูชนียบุคคลของชาติดวย 
 ๒. ยุคการใหบริการแกรัฐบาลโดยตรง (พ.ศ. ๒๕๐๒ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๑๖) สมัยรัฐบาล     
จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต และรัฐบาล จอมพลถนอม  กิตติขจร และ จอมพลประภาส  จารุเสถียร นักศึกษา 
และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยถูกตัดสิทธิและเสรีภาพ มีการสั่งปดหนังสือพิมพ แมรัฐบาลจะสืบ
ทอดอํานาจยาวนานประมาณ ๑๐ ป แตในที่สุดขบวนการนิสิตนักศึกษา ประชาชนก็เกิดความเบื่อ
หนายในการครองอํานาจอันยาวนานของรัฐบาลชุดน้ี และมีการขับไล จนเกิดการปะทะนองเลือดเมื่อ
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ จนทําให จอมพลถนอม  กิตติขจร และจอมพลประภาส  จารุเสถียร ตองลี้ภัยไป
ในตางประเทศ 
 ๓. ยุคประชาธิปไตยเบงบานเสรีภาพของมหาวิทยาลัยคับแกว (๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ – ๘ ตุลาคม 
๒๕๑๙) ยุคนี้เปนยุคของรัฐบาล ศาสตราจารยสัญญา  ธรรมศักดิ์ ซึ่งไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งหลังจาก
เหตุการณวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ สงบลงจึงเปนยุคของประชาธิปไตยเบงบานก็เร่ิมขึ้น ประชาชนทุก
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สาขาวิชาชีพมีโอกาสและใชสิทธิเสรีภาพกันอยางกวางขวาง และกลาวไดวา เสรีภาพของมหาวิทยาลัย
คับแกว เพราะมีการเรียกรองและใชเสรีภาพกันอยางเกินขอบเขต เชน อาจารยมหาวิทยาลัยจํานวนไม
นอยจะสอนอะไรมากนอยเพียงใด ก็ทําไดโดยฝายบริหารไมกลาจะเขาไปทวงติง เพราะการอางเปน
เสรีภาพทางวิชาการของอาจารยรวมทั้งการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ที่ฝายบริหารไมสามารถ
เขาไปควบคุมดูแลได ดานบริการชุมชนปรากฏวาอาจารยจํานวนไมนอยเขาไปชวยงานของรัฐบาล
โดยตรง เปนที่นาสังเกตวาในยุคที่ไดเร่ิมมีการเคลื่อนไหวและเรียกรองใหนําระบบการบริหารแบบมีสวน
รวม (Participative Management) มาใช โดยเปลี่ยนจากการแตงตั้งโดยรัฐบาลใหมาเปนการสรรหา 
หรือการเลือกตั้ง 
 ๔. ยุครัฐบาลปฏิรูปเสรีภาพของมหาวิทยาลัยถูกจํากัด (๙ ตุลาคม ๒๕๑๙ – ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๒๐) ยุคน้ีเปนรัฐบาลปฏิรูป ภายใตการนําของ ศาสตราจารยธานินทร  กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรี 
เสรีภาพในทางวิชาการของมหาวิทยาลัยซบเซา๑๒๓ แมวาความเปนอิสระในการเรียนการสอนน้ัน ก็ยัง
มีอยูในระดับหน่ึงแตไมมากเหมือนในยุคกอน การแสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณรัฐบาลมีจํากัด 
และตองกระทําดวยความระมัดระวัง จากที่กลาวมาขางตนเปนภาพสะทอนการเปลี่ยนแปลงของ
อิสรเสรีภาพทางวิชาการของอาจารยในมหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยนตามสภาพการเมืองและสังคมไทย
ในแตละยุคสมัย ตอนนั้นบานเมืองมีความเปลี่ยนแปลงมาก สมัยกอนเหตุการณ ๑๔ ตุลา เราจะรูวามี
หนังสือตองหาม หามพิมพ หามอาน แตไมรูวาเลมไหนบาง และเร่ืองเมืองจีนก็ลึกลับ ไมคอยรูขาวสาร 
เหมือนวาเปนเมืองคอมมิวนิสตหามแตะหามตอง แตพอหลังเหตุการณ ๑๔ ตุลาฯ ปรากฏวามีการจัดพิมพ
หนังสือตองหามน้ีออกมาอยางตอเนื่อง มีการอภิปราย มีการจัดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นใหม ๆ  รวมทั้ง
ความคิดเห็นทางการเมืองตลอดเวลา มีเพลง มีเร่ืองแตง ทุกอยางลวนเต็มไปดวยอิสรเสรี๑๒๔ 
 อิสรเสรีภาพของมนุษยก็หมายถึงสิทธิมนุษยชนของมนุษยขั้นพ้ืนฐานที่ทุกคนพึงมีโดย       
เสมอภาคกัน เพื่อการดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรีมีโอกาสเทาเทียมกันในการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอยางเต็มที่และสรางสรรค จึงเปนสิทธิที่ไดมาพรอมกับการเกิดและเปนสิทธิติดตัวบุคคลน้ัน
ตลอดไปไมวาจะอยูในเขตปกครองใด หรือเชื้อชาติ ภาษา ศาสนาใด ๆ จากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน ขอ ๑ กลาววา “มนุษยทั้งหลายเกิดมามีอิสรเสรี เทาเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ ทุกคนไดรับ
การประสิทธิ์ประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติตอกันอยางฉันพ่ีนอง”๑๒๕ คือความดํารงอยู 
อยู ความถูกตองความเทาเทียมกันในแงของศักดิ์และสิทธิ์ เพ่ือดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี โดยไม
คํานึงถึงความแตกตางในเร่ืองเชื้อชาติ สีผิว อายุ ศาสนา ภาษา และสถานภาพ ทางกายภาพและ
สุขภาพ รวมทั้งความเชื่อทางสังคม การเมือง ชาติกําเนิดเหลาน้ี คือสิทธิที่มีมาแตกําเนิด ไมสามารถ
ถายโอนกันได เชนสิทธิในรางกาย สิทธิในชีวิต เปนตน 

                                                
 ๑๒๓เร่ืองเดียวกัน, หนา ๓๕. 
 ๑๒๔ปฤณ  เทพนรินทร, “บทสัมภาษณ – ชมัยภร  แสงกระจาง”, ๘ มีนาคม ๒๕๕๕, 
<http://www.14tula.com/document/interview_chamaiporn.html> (8 March 2012) 
 ๑๒๕คลังปญญาไทย, “สิทธิมนุษยชน”, วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕, 
<http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php> (14 February 2012) 
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 คําวา ชีวิต วาโดยพ้ืนฐานแลว มนุษยและสัตวโลกทั้งหลายลวนตองการปจจัยในการดํารงชีวิต
ดวยกันทั้งน้ัน นับแตปจจัยขั้นพ้ืนฐานที่วาดวยอาหาร ยารักษาโรค ที่อยูอาศัย เคร่ืองนุงหม การดํารง
เผาพันธุ การมีชีวิตรอด ฯลฯ ความตองการขั้นพ้ืนฐานเหลาน้ี นับเปนปจจัยสําคัญกับชีวิตเปนที่สุด และ
เหมือนกันทั้งมนุษยและสัตว ซ่ึงสิทธิดังกลาวหากเปนความชอบธรรมของมนุษยก็คือ สิทธิมนุษยชน      
ทั้งมนุษยกับมนุษย มนุษยกับสังคม มนุษยกับธรรมชาติ และแมแตกับสัตว การคํานึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐาน    
มีความจําเปนอยูเสมอ เหลานี้นับเปนความสําคัญของมนุษยชนที่สังคมโลกตางใหความตระหนัก       
การคํานึงถึงสิทธิดังกลาว จะถือเปนบันไดกาวไปสูความยุติธรรมทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองระหวางประเทศที่จะดําเนินกิจกรรมตาง ๆ รวมกัน อิสรเสรีภาพของความเปนมนุษยน้ัน
เกี่ยวกับชีวิต รางกาย ความคิด จิตใจ และความเปนอยูโดยที่รัฐไมอาจปฏิเสธความเปนคน และศักดิ์ศรี
ความเปนคน ดวยการกระทําที่เปนการลวงล้ําเกิน คุกคาม หรือละเมิดได เชน การไมลงโทษดวยวิธี
โหดรายไรมนุษยธรรม รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจึงใหความสําคัญกับการคุมครองศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล โดยมีจุดมุงหมายพัฒนาปญญาใหคนมีอิสรภาพ สามารถมีความสุข
ไดโดยใชธรรมชาติ และดํารงชีวิตอยูไดดวยตนเองซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของแนวคิดเชิงมนุษยนิยม ในดาน
อิสรเสรีภาพ 

๒. คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 เกียรติภูมิที่ทุกคนมีเพราะเกิดมาเปนมนุษย มนุษยทุกคนตองเคารพซึ่งกันและกัน ไมดูหม่ิน
ลบหลูทําใหเสื่อมเสียความเปนมนุษยในสถานะทางกฎหมาย ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยทางการศึกษา
หมายถึงการกําหนดหลักเกณฑที่จะเปนทิศทางแหงการกระทําวา แคไหน เพียงใด ที่จะเปนการ
ละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ในลําดับแรกจึงควรตองศึกษาถึงความหมายของศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยวามีความหมายอยางไร การกําหนด “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ในบริบททางความคิดเชิง
ปรัชญาน้ัน มีการใหความหมายของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามทัศนะการแปลความหมายของแตละ
ฝายในแงมุมตาง ๆ เชน 
 ฝายสังคมนิยม ถือสารัตถะของชีวิตใหมีความเปนอยูที่ดีทางวัตถุขั้นต่ํา แตมิไดถือเอาการมี
สมบัติเปนองคประกอบเดียวของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ปจเจกชนจะมีศักดิ์ศรีตอเม่ือเขาเปนผู
กําหนดความเปนตัวเขาเอง (Self – Determining) และมีชีวิตที่ปรารถนาการดํารงอยูรวมกันอยางมี
ลักษณะริเร่ิมสรางสรรค 
 ฝายเสรีนิยม ถือสารัตถะแหงความเปนมนุษยอยูที่โลกภายใน มีอิสรเสรีภาพในความคิดเห็น 
สิทธิของความเสมอภาคเทาเทียมกับสิทธิแหงเสรีภาพดังกลาว เปนการใหความหมายในเชิงสารัตถะ
ทางดานปรัชญา สวนการใหความหมายในเชิงกฎหมายนั้นในคราวที่มีการรางรัฐธรรมนูญมีผูให
ขอสังเกตเกี่ยวกับ “คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” วา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนสิทธิอยาง
หนึ่งที่รับรองคุมครองใหแกบุคคล มิใหไดรับการปฏิบัติที่ไมสมกับความเปนมนุษยของบุคคลน้ัน โดย
พิจารณาเชิงภาวะวิสัยวา การกระทําใดที่เห็นกันทั่วไปวาละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ซ่ึงมิใชการ
พิจารณาในลักษณะอัตตะวิสัยตามความคิดเห็นของแตละบุคคล บทบัญญัติดังกลาวเปนการ
พัฒนาการแหงการรับรองคุมครองสิทธิบุคคล และเปนที่ยอมรับในตางประเทศ ดังปรากฏตาม
รัฐธรรมนูญแอฟริกาใต รัฐธรรมนูญเยอรมัน สวนการใชสิทธิทางศาลนั้น บุคคลที่ถูกกระทําละเมิด
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสามารถนําคดีมาฟองได ตามลักษณะการกระทําละเมิดวาเปนประการใด เชน 
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ขอพิพาทระหวางเอกชนกับเอกชนก็ฟองศาลยุติธรรม ฝายปกครองกับเอกชนก็ฟองศาลปกครอง เปนตน 
ซ่ึงการดําเนินคดีในชั้นศาลจะเปนการสรางบรรทัดฐานตอไปวา การกระทําใดเปนการละเมิดศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย 
 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หมายถึง คุณคาอันมีลักษณะเฉพาะและเปนคุณคาที่มีความผูกพัน
อยูกับความเปนมนุษย ซ่ึงบุคคลในฐานะที่เปนมนุษยทุกคนไดรับคุณคาดังกลาว โดยไมจําเปนตอง
คํานึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัยหรือคุณสมบัติอื่น ๆ ของบุคคลน้ัน โดยที่ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยน้ัน
เปนสวนหน่ึงของสิทธิมนุษยชน (Human Right) หรือกลาวอีกนัยวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปน
รากฐานแหงสิทธิมนุษยชน จึงตองมีการใหความหมายของสิทธิมนุษยชนวาใหหมายถึงศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคที่ไดรับการรับรองคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะตอง
ปฏิบัติตาม อยางไรก็ตาม ขอบเขตความหมายของคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยยังไมมี
ความหมายชัดเจน รองศาสตราจารย ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย ไดใหขอมูลในเร่ืองน้ีวา ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยไมใชเร่ืองของความจนความรวย ไมใชเร่ืองสภาพของสังคม แตเปนเร่ืองของสิ่งที่ มีอยูติดตัว
มนุษยทุกคนในสวนของรัฐธรรมนูญตางประเทศไดบัญญัติเร่ืองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไวเชนกัน เชน 
รัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน มาตรา ๑ ความวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนที่มาของ
สิทธิและเสรีภาพ” 
 จึงสรุปความหมายของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยวาหมายถึง สิทธิอยางหน่ึงที่เปนสารัตถะแหง
ความเปนมนุษยและทรงความเปนคุณคาของมนุษยทุกคนที่จะตองไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมกับความ
เปนมนุษย ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจึงเปนสิทธิอยางหน่ึงที่เปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของทุก ๆ  คน ใหความสําคัญ
กับความเปนคน โดยไมนึกถึงเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
สถานภาพกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง การที่ผูใดไมไดรับ หรือทําใหผูใดไมมีสิทธิและเสรีภาพที่
พึงมีพึงได การใชงานปกติ เชน การทําราย กักขัง ทรมาน การซ้ือขาย หรือการไมไดรับปจจัยที่จําเปน
ขั้นพ้ืนฐานในชีวิต อันไดแก งาน อาหาร ที่อยูอาศัย การดูแลสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม พึงถือวา
เปนการทําลายสภาพความเปนคน หรือทําลายศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

๓. ความรัก 
 มนุษยกับความรัก “มนุษยนิยม” (Humanism) เปนแนวคิดทางปรัชญาที่ใหความเอาใจใสกับ 
“มนุษยภาพ” (On being human) มากโดยเจาะลึกเขาไปศึกษาถึงความเปนมนุษยในฐานะที่เปน 
“บุคคลคนหน่ึง” ที่มีความรูสึกมีความตองการทางดานจิตใจ (Mental) และจิตวิญญาณ (Spiritual) 
ประเด็นปญหาเก่ียวกับความรักเปนสิ่งที่สําคัญตอการดํารงอยูของมนุษยมาก บางคร้ังในบางคนถึงกับ
เปนสิ่งที่เก่ียวของกับชีวิตความเปนความตาย และความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอยางคาดไมถึง “ความรัก” 
มีความสําคัญตอการดํารงอยูของมนุษยไมนอยไปกวาปจจัยดานอื่น ๆ ของชีวิตทีเดียว 
 “ความรัก คืออะไร ? What is love?” เปนประเด็นคําถามที่นักปรัชญาเพลโตไดเรียบเรียง
ไวในบทสนทนาเลมหน่ึงของเขาชื่อ “Symposium-ซิมโพเซียม” ซ่ึงตอมาในวงการศึกษาวิชาการ
ปรัชญาไดนํามาเปนตนแบบในการสนทนาศึกษาหาคําตอบ และความเขาใจเก่ียวกับความรัก มนุษยทุก
คนยอมมีความคุนเคยกับคําวา “ความรัก” เปนอยางดีแตจะมีใครบางที่จะเขาใจความหมายของความ



๗๐ 

รักไดอยางแทจริง ความรักเปนสิ่งที่งดงามของชีวิตมนุษยที่ไดเปดเผยออกมา เน่ืองจากความรักเปนภาวะ
ที่แสดงถึงความผูกพันทางใจ ความเอื้ออาทร ความตองการสรางสรรคสิ่งที่ดีงามตอกัน เพ่ือใหผูอื่นมี
ความสุข๑๒๖ ไมวาความรักจะมีความหมายอยางไร แตความรักอาจทําใหเกิดความทุกขไดอยางแสนสาหัส 
ถาหากบุคคลน้ันไมเขาใจในความรัก ทั้งนี้เพราะความรักเปรียบเหมือนศิลปะแขนงหน่ึงซึ่งจําเปนที่
คนเราจะตองเขาใจถึงหลักการและหลักปฏิบัติ เพื่อใหชีวิตความรักเปนไปอยางราบร่ืนและรูเทาทัน
เมื่อยามสถานการณของชีวิตพลิกผัน ความรักมีองคประกอบดังตอไปน้ี 
 (๑) ความเอาใจใส (๒) ความรับผิดชอบ (๓) ความนับถือ (๔) ความเขาใจ ไมวาจะเปนความรัก
ความสัมพันธแบบใดก็ตองมีองคประกอบทั้ง ๔ ที่กลาวมาจึงจะทําใหความรักไดรับการหลอเลี้ยง 
เพราะเมื่อเรารักสิ่งใด ยอมปรารถนาที่จะเห็นสิ่งนั้นเจริญงอกงาม เชน ความรักระหวางพอแมลูก         
ก็ตองมีความเอาใจใสดูแลกัน มีความรับผิดชอบในการสงเสียอุปการะเลี้ยงดูมีความเคารพนับถือตอกัน 
และแสดงออกถึงความเขาใจกัน เปนตน แมแตความรักระหวางครูกับศิษย นายกับลูกนอง และคนที่
เปนคูรักกัน ถาขาดองคประกอบ ๔ อยาง ก็จะกอใหเกิดปญหาความรักในลักษณะตาง ๆ ได  
 บอเกิดของความรักแตละแบบมีบอเกิดแตกตางกัน เชน ความรักระหวางพอแมกับลูก เครือ
ญาติเกิดจากความผูกพันทางสายเลือด ความรักระหวางบุคคล เชน เพ่ือนสนิท มิตรสหาย มักเกิดจาก
การไดมีโอกาสรวมทุกขรวมสุขกันแลวเกิดความมีสวนรวมในโชคชะตากรรมเดียวกันเกิดความรูสึก
ระลึกผูกพัน ความรักระหวางหนุมสาวที่จู ๆ ก็มาพบกันแลวเกิดความรักผุดขึ้นในดวงใจของทั้งสองฝาย 
เปนรักแรกพบราวกับวาเปน “บุพเพสันนิวาส” หรืออาจจะเกิดจาก “ความรูสึกประทับใจ” ในบางสิ่ง
บางอยางของบุคคลที่เปนที่รัก ซ่ึงอาจเปนคุณลักษณะที่ตัวเรานิยมชมชอบ 
 “ประเภทของความรัก” จําแนกไปตามคุณลักษณะบทบาทที่บุคคลเกี่ยวของสัมพันธกัน เชน
ความรักตนเอง (Self love) ความรักแบบพอ-แมลูก ความรักแบบพี่กับนอง ความรักแบบเพื่อน  
ความรักแบบหนุมสาว ซึ่งในขอนี้ตองแยกแยะใหออกดวยวา “ความรัก” ไมใช “ความใคร” หรือ  
“ความตองการมีเพศสัมพันธ” ถึงแมวาความรักเปนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไมอาจจะแบงแยกสิ่งอันเปนที่รัก
กับตัวผูใหความรักออกจากกันได แตความรักแทตองการการแสดงออกอยางจริงใจที่หยั่งรากลึก
ระหวางกันดวยความเอาใจใส ความรับผิดชอบ ความนับถือ และความเขาใจ มิใชเปนเพียงแตอารมณ
ชั่ววูบ ชั่วครูชั่วยามที่จะมอบใหแกใครก็ได 
 “ความรักแทคืออะไร” การไดสัมผัสกับรักแทเปนสิ่งที่ทาทายมนุษย ทําใหมนุษยไมหยุดน่ิง  
แตจะรวมพลังประสานกันทั้งในยามทุกขและยามสุข เปนการบรรลุสูความเปนหน่ึงเดียวกัน ใจ
ประสานใจตอสูอุปสรรค ดิ้นรนสรางสรรคสิ่งที่ควรคาแกความรักใหแกกันและกัน ทําใหเกิดความ
แกรงกลาและกลาหาญที่จะเผชิญกับปญหาตาง ๆ อยางไมหวั่นไหว รักแทจะยังคงดํารงอยูในหัวใจ
ของผูมีรักแท ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นกับผูเปนที่รักในลักษณะตาง ๆ เชน ความแกเฒาชรา การเสียโฉม 
ตกต่ํา ยากจน พายแพ โรคภัย และภัยพิบัติตาง ๆ ที่มากระทบตอชีวิต ถาคนทั้งสองมีความรักแทตอกัน 
ความรักแทจะดํารงอยูและชวยเปนพลังขจัดปดเปาปญหาตาง ๆ ใหหมดไปได ความรักแทจึง
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แสดงออกอยางสม่ําเสมอจีรังยั่งยืน ยืนหยัดไมจางหาย ดวยความจงรักภักดีมั่นคงและซื่อสัตยอยาง
จริงใจ ผูที่ไดพบกับรักแทจึงเปนผูที่โชคดีในความรัก 
 “ความรัก คือ บอเกิดของปญหา ?” ในปจจุบันคนรุนใหมมีปญหาที่เกิดจากความรักมากมาย 
เชน รักตองฆา ชีวิตรักที่ลมเหลว ความหึงหวงที่แสดงออกดวยพฤติกรรมกาวราวรุนแรงตอผูที่ตนรัก 
รักลวง รักเสรี รักคนเพศเดียวกัน แมแตภายในครอบครัวก็เกิดความรักที่สับสนที่นําไปสูพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสม เชน พอขมขืนลูกสาว พีน่องตางเพศมีเพศสัมพันธกันเอง การมีชู การมีเพศสัมพันธหลายคน 
การแลกเปลี่ยนคูนอน ซึ่งเปนเร่ืองทีนํ่าไปสูปญหาสังคมตาง ๆ เชน การทําแทง การทิ้งเด็กทารกแรกเกิด
หรือเด็กออน เพราะเปนมารหัวขนที่ไมพึงปรารถนาทําใหกลายเปน “ลูกกําพรา” ไรพอแมอุปการะเลี้ยงดู
กลายเปนปญหาสังคม 
 ประเด็นปญหาเก่ียวกับความรัก จึงนําไปสูประเด็นปญหาอีกมากมายที่นาสนใจศึกษาเกี่ยวกบั
ชีวิตและการดํารงอยูของมนุษย การมอง “ความรัก” จะมองจากดานใดดานเดียวไมได จะมองอยาง   
เพอฝนโรแมนติกมากไปโดยไมรับรูสภาพความเปนจริงก็ไมได เพราะจะทําใหบุคคลเกิดการคิดที่สําคัญ
ผิดเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น เชน เด็กสาววัยรุนคนหน่ึงตัดสินใจผูกคอตายหนีโลก เพราะนอยใจที่พอแม
เปนคนยากจน ทําใหตนเองรูสึกนอยหนาเพ่ือนคนอ่ืน เกิดความนอยเน้ือต่ําใจในชีวิตทั้ง ๆ  ที่พอกับแม 
แมจะยากจน แตก็พยายามทํางานหาเงินขวนขวายหาทุกสิ่งที่ลูกอยากไดมาให แมจะตองบากหนาไป
กูเงินเปนหนี้เปนสินเขาก็ยังยอม แตลูกสาวไมยอมรับความจริงในสภาพชีวิตฐานะของบิดามารดา          
จึงสําคัญผิดตัดสินใจฆาตัวตายหนีโลก ทิ้งไวแตความทุกขทรมานใจ และความโศกเศราอาดูรของผู
เปนพอเปนแมอยางนี้เปนตน เมื่อศึกษาเร่ืองของความรักควรหัดคิดใหเปนโดยใชกระบวนการเรียนรู
แบบปรัชญาแสวงหาเหตุผลมาทําความเขาใจ แมวาบางคร้ัง “ความรัก” ก็ดูจะไมมีเหตุผลใดมาจับ
ตองอธิบายไดเลยการอยูกับความรักดวยการมองความเปนจริง และรูจักทําความเขาใจในความรัก 
รูจักปลงเสียบาง ดวยการศึกษาความรักในแงมุมมองปรัชญาชีวิตจากศาสนาบาง ไมวาจะเปนหลัก
พระพุทธศาสนา หลักศาสนาคริสต หลักศาสนาอิสลาม และอ่ืน ๆ ถาทําไดก็จะชวยขยายวิสัยทัศนใน
การมองชีวิตความรักใหฉลาดและรูเทาทันโลกไดมากขึ้น  
 ความรัก ในทางหลักพระพุทธศาสนา คือ การเสียสละ การละวางความเห็นแกตัว การละวาง
ความยึดม่ันถือม่ันไมหลงมองอะไรผิด ๆ และใหพิจารณาดวยวา อยาประมาทเกินไปจนไมสามารถ 
อดกลั้นตอความสูญเสียไปไดเพราะเกิดจากการพลัดพราก ความตาย หายนะภัยตาง ๆ ความรักใน
ทรรศนะของศาสนาคริสตมีหลักวา “จงรักผูอ่ืนเหมือนรักตนเอง” ความรักในศาสนาอิสลามถือวาความรัก
ในองคอัลเลาะหเปนที่สุดของความรัก และความรักระหวางมนุษยเปนปจจัยและเง่ือนไขสําคัญที่ทําให
มนุษยอยูดวยกันอยางมีความสุข หากมนุษยปราศจากความรักก็จะมีแตความวุนวาย ความรักยังเปน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับจริยธรรม ความดี และความสุขดวย เพราะความรัก ความดี ความสุข เปนปจจัยที่
สนับสนุนซึ่งกันและกัน เม่ือมนุษยมีความรัก ก็มีความตองการทําสิ่งที่ดีไดรับสิ่งที่ดีงาม และมีความสุข 
ถาผูใดมีความรักแลวปฏิบัติตอผูเปนที่ รักดวยพฤติกรรม และองคประกอบที่เปนความชั่วราย       
เปนความรุนแรง เปนความหยาบกระดางและการทําลาย ก็ยอมจะไมใชการแสดงออกของความรักอีกตอไป  
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๔. ความรูคูคุณธรรม 
 เมื่อความรูยอดเยี่ยมสูงเทียมเมฆ แตคุณธรรมต่ําเฉกยอดหญานั่น 
 อาจเสกสรางมิจฉาสารพัน ดวยจิตอันไรอายในโลกา 
 แมคุณธรรมสูงเยี่ยมถึงเทียมเมฆ แตความรูต่ําเฉกเพียงยอดหญา 
 ยอมเปนเหยื่อทรชนจนอุรา ดวยปญญาออนดอยนานอยใจ 
 หากความรูสูงล้ําคุณธรรมเลิศ แสนประเสริฐกอปรกิจวินิจฉัย 
 จะพัฒนาประชาราษฎรทั้งชาติไทย ตองฝกใหความรูคูคุณธรรม๑๒๗ 

  (อําไพ สุจริตกุล ประพันธ) 

 บทกลอนขางตนสอดคลองกับคํากลาวของโสเครตีส (Socrates) นักปรัชญาผูยิ่งใหญ ชาวกรีก  
ที่กลาววา “ความรูคูคุณธรรม” (Knowledge is Virtue) ความรูตองเปนสิ่งที่ถูกตองดีงามมีคุณคา 
ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทําใหบุคคลตอง
ดิ้นรนดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือความอยูรอดของตัวเองประกอบกับการรับเอาวัฒนธรรมตางชาติเขามา
หลายรูปแบบทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางคตินิยมในการดํารงชีวิตและความประพฤติเปนอยางมาก
บางคร้ังทําในสิ่งที่ไมสมควรหรือใหไดมาซ่ึงผลประโยชนตอบแทนจนละเลยจริยธรรม ทําใหเกิดปญหา
ตาง ๆ มากมาย ปจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก ดังจะเห็นไดจากขาวในหนังสือพิมพ วิทยุ 
โทรทัศน ขาวการฉกชิงวิ่งราว ปลนฆา ขมขืน ชูสาว เปนตน จากการวิเคราะหสาเหตุเกิดจากความ
ยากจน ขาดคุณธรรม จริยธรรม ขาดจิตสํานึกในความเปนคนดี เห็นแกตัว มีกิเลสหนา มีการแขงขัน
ชิงดีชิงเดน เห็นแกประโยชนสวนตัวไมรูจักความพอดี ไมเกรงกลัวตอบาป งมงายกับอบายมุขและสิ่ง
เสพติด ผูกระทําผิดบางคนมีการศึกษาสูงแตขาดคุณธรรม ขาดความยับยั้งขาดสติปญญาดังคํากลาววา 
“ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด” บุคคลเหลาน้ีมีสติปญญาดีแตกลับไรคุณธรรม แทนที่จะใชความรู
ในทางที่กอประโยชนในสังคม กลับนําความเดือดรอนมาสูสังคม การที่จะดํารงตนในสังคมไดอยาง
ปลอดภัยมีชีวิตที่สงบสุขตองมีความรูทั้งทางโลกและทางธรรม ความรูทางโลกเปนความรูดาน
สติปญญานํามาใชในการประกอบอาชีพเพ่ือเลี้ยงตนเองและครอบครัวใหได รับความสะดวกสบาย 
สวนความรูทางธรรมเก่ียวกับจิตใจ เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติดีทั้งทางกาย วาจา 
ใจ หากมีความรูทางโลกอยางเดียวแตไมมีความรูทางธรรม ก็จักนําชีวิตไปในทางที่ผิดได หรือมีความรู
ทางธรรมอยางเดียวแตไมมีความรูทางโลก ก็ไมสามารถอยูในสังคมไดอยางปกติสุขเพราะไมสามารถ
รูเทาทันเลหเหลี่ยมของพวกมิจฉาชีพที่แฝงมาในรูปแบบตาง ๆ การที่จะเปนบุคคลที่สมบูรณดํารงตน
ในสังคมไดอยางมีความสุข ตองศึกษาหาความรูและมีคุณธรรมประจําใจ 
 การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมควรเร่ิมตนที่ครอบครัวพอแมควรใหความรักความอบอุน ความ
ดูแลเอาใจใส อบรมสั่งสอนอยางมีเหตุผล ใหรูจักคิดวิเคราะหวาสิ่งใดดี ไมดีอยางไร เม่ือมารับ
การศึกษาครูบาอาจารยควรสอนสอดแทรกคุณธรรมไมใชสอนแตวิชาการอยางเดียว แตสิ่งสําคัญที่สุด
พอแมครูบาอาจารยตองเปนแบบอยางที่ดีมีความประพฤติที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม หากทุกคน
ยึดม่ันในหลักธรรม “หิริโอตตัปปะ” สังคมก็จะไมวุนวาย เพราะหิริทําใหละอายใจในการกระทําบาป 
                                                
 ๑๒๗สุภาภรณ  โกสีย, “ความรูคูคุณธรรม”, วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕, 
<http://www.hu.ac.th/academic/article/100/knowledge.html> (15 February 2012) 
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สวนโอตตัปปะ ทําใหเกรงกลัวตอผลของการกระทําบาป การกระทําผิดในสังคมก็จะไมเกิดขึ้นเมื่อเกิด
ความละอายก็ไมกลากระทํา สังคมก็จะมีแตสันติสุขประเทศจักพัฒนาไดกาวไกล เพราะทุกคนในชาติ
มีความรูคูคุณธรรม 

๕. ความสุข 
 การมีชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่มีความสุข เปนชีวิตที่ทุกคนตองการโดยธรรมชาติ เปนชีวิตที่
เหมาะสมกับมนุษย “คนดี” ไมมีทางมีความทุกขไดเลยไมวาเขาจะตกอยูในสภาพการณใด แมแตตอง
เผชิญกับ “ความตาย” และสถานการณรายแรงตาง ๆ ทั้งน้ีเพราะ “คนดี” สามารถยกตัวเองใหหลุดพน 
เอาชนะอยูเหนือความทุกขไดดวยการยึดม่ันในความดี การที่คนบางคนทําชั่ว ซึ่งเปนสิ่งที่นําอันตราย
มาสูตัวเอง เปนเพราะ เขาเกิดความเขลา (Ignorance) แยกแยะไมออกวาอะไรดีและการกระทําดี ไม
รูถึงความเปนจริงวาอะไรดี อะไรไมดี  
 ปญหาจริยธรรมเก่ียวกับความดี และความสุข จึงตองยอนกลับไปพิจารณาใหถองแทถึง 
“ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” เสียกอนวา มนุษยตองการอะไร ความสุขที่ไดมาจากการเบียดเบียนคนอื่น 
หรือความสุขที่ไดมาเพราะชวยเหลือคนอ่ืน ดวยเหตุน้ีนักมนุษยนิยมทั้งหลายที่ไมใชกลุมเทวนิยมจึงให
ความสําคัญของความเปนมนุษย เพราะมนุษยมีจิตใจและเลือดเนื้อเชื้อไข มีความคิด มีความรูสึกมี
ความเจ็บปวด มีความทุกข มีความเครียด บางคนหาทางออกดวยการฆาตัวตาย บางคนก็เสพยาเสพติด 
เพราะหาทางแกปญหาชีวิตไมได น่ีเปนปญหาที่เกิดในสังคมไทย ที่ยังหาทางแกปญหาการฆาตัวตาย 
การแกปญหาเด็กติดยา เด็กติดเกมส และเด็กที่มีปญหาในสังคม ปญหาในครอบครัว ที่ยังปรากฏใหเห็นอยู
เปนประจํา เพราะปญหาเหลานี้เปนปญหาที่มนุษยตองการความสุข แตมนุษยขาดปญญา ขาดความอบอุน 
 สังคมควรดูแลเอาใจใส และใหการศึกษาที่ดีโดยไมทิ้งวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่ปู ยา ตา ยาย 
เคยพาปฏิบัติมากอน มนุษยจึงจะมีความสุขทั้งทางกายและใจ มีความเชื่อม่ัน เชื่อถือและไวใจกัน ไมแบง
พรรค แบงพวก ไมเลือกปฏิบัติ ใหความรูที่ถูกตอง นําเสนอความจริงตอสาธารณชน ไมปดก้ันเสรีภาพ 
ไมปดหูปดตาประชาชน พรอมทั้งใหอาหาร เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค ที่สังคมเรียกรอง
และตองการ ถาผูนํา ผูบริหารประเทศสามารถใหความรู ความจริง ใหความกินดีอยูดี ใหการศึกษาที่ดี 
และแสดงความซ่ือสัตยสุจริตไมคดโกง ไมเบียดเบียน หรือใชอํานาจบังคับกดขี่ขมเหงประชาชน ถาให
สิ่งเหลาน้ีกับเขาได สังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ก็จะไมมีปญหาความขัดแยงขั้น
รุนแรง เพราะถาตางฝายตางเปดใจยอมรับความคิดเห็นของอีกฝายสังคมก็จะอยูอยางรมเย็นเปนสุข 
เพราะความสุข เปนสิ่งที่ประชาชนเรียกรองแลวไดรับการดูแลเยียวยาจากผูปกครอง ผูบริหารราชการ
แผนดิน หรือปกครองโดยยึดหลักประชาธิปไตยมีคุณธรรมจริยธรรมในการปกครอง เม่ือปฏิบัติเชนน้ี
แลวความสุขยอมเกิดขึ้นแกประชาคม เปนความสุขที่เกิดรวมกับการเห็นสภาพแวดลอม และสังคมมี
ความสุข มิไดเปนความสุขสวนบุคคลที่เกิดขึ้นอยางโดด ๆ เชนในอดีต 
 การที่มนุษยจะสรางความสุขขึ้นมาได ในสภาพของสังคมที่เต็มไปดวยปญหามากมายเชนน้ีคง
เปนเร่ืองที่ยากมาก แมวาจะสรางขึ้นมาไดจริง ๆ  ความสุขที่เกิดขึ้นก็คงจะมิใชความสุขที่แทจริง แตคง
เปนสภาพของความสุขในสังคมที่สับสน ไมเปนความสุขที่ยั่งยืน๑๒๘ ทางที่ถูกตองก็คือ ปญหาใหญ ๆ 

                                                
 ๑๒๘พระทศพล  เขมาภิรโต, “ชีวิตเพ่ือสันติสุขและสันติภาพ”, ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕, 
<http://www.baanjomyut.com/library/2552/peace_and_peace/index.html> (15 February 2012) 
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และสําคัญจะตองไดรับการแกไขอยางถูกตองเสียกอน จึงจะสามารถสรางความสุขที่แทจริงขึ้นมาใน
สังคมได ความสุขในสังคมเปนสิ่งที่ทุกคนจะตองชวยกันสรางโดยมีหลักการวา ชีวิตจะมีสันติสุขไดน้ัน 
ในเบื้องตนบุคคลจําเปนตองมีหลักในการดําเนินชีวิตคือ มีศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ มีความคิดเปน
อิสระ และมีความรักตอเพ่ือนมนุษยและสรรพสิ่งทั้งหลาย พิทยา  วองกุล ไดกลาวถึงทิศทางขบวนการ
ประชาชนมิติใหม : แนวสันติธรรมและสรางความมั่นคงแหงชาติไววา “พุทธิปญญา” หรือความรูแจง
เห็นจริงถึงแกนแทของขบวนการประชาชนเปนปญหาสําคัญที่จะตองเขาใจกันในอดีตขบวนการ
ประชาชนของไทยลวนเปนองคกรจัดตั้งชั่วคราว เฉพาะเหตุการณ หรือกอตัวขึ้นมาจากภาวะกดดันทาง
เศรษฐกิจการเมืองที่รุนแรง เปนปฏิกิริยาตอบโตตอภาวะวิกฤติทางสังคมและความเสื่อมโทรมทางจิต
วิญญาณ ขบวนการสลัดพนจากภัยสงคราม รวมถึงการกดขี่บีฑาเอารัดเอาเปรียบ ซ่ึงอารมณ
ความรูสึกและความอดทนอดกลั้นของประชาชนขึ้นสูขีดสุด กระทั่งกอตัว รวมพลัง ที่จะตอตาน
ทําลายอํานาจที่ไมเปนธรรมนั้นใหสิ้นไป๑๒๙ 
 แนวคิดมนุษยนิยมทั้ง ๕ ประการที่ไดกลาวมาแลวขางตนนั้น สามารถสรางความตื่นตัวใน
การรับรูสาเหตุที่แทจริงแหงวิกฤตปญหาตาง ๆ ของสังคมใหมีความเสมอภาค ภราดรภาพ และความ
เปนธรรม ตอปจเจกชน เพราะความตองการของมนุษยในเร่ืองของ อาหาร เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัย           
ยารักษาโรค และการศึกษาน้ัน ใหมีระบบการชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐอยางเทาเทียมกัน มนุษย
มุงเนนใหสรางความสัมพันธกันในการดําเนินชีวิตใหมีความสุข ภายใตความรูที่ถูกตอง และการกระทํา
ที่ถูกตอง คือความประพฤติตนเปนคนดี ไมเอารัดเอาเปรียบ ไมกดขี่ขมเหงหรือดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรี
มนุษยดวยกัน และสามารถนําไปสูแนวความคิดมนุษยนิยมแบบยั่งยืน คือ ความสงบสุข ของคนในสังคม
ทุกสังคมทุกศาสนา มนุษยทุกชนชั้นสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุขไมแบงพรรคแบงพวก ไมแบงงาน
ไมแบงหนาที่กันทํา มนุษยจะมีแตความรักสมัครสมานสามัคคีกันเพราะทุกคนมีความพอเพียง มีความรู    
คูคุณธรรม มีจารีตประเพณี และมีความสุขที่เกิดจากการไวเน้ือเชื่อใจกัน เพราะการกําหนดทิศทางของ
ความคิดชัดเจนในเร่ืองคุณคา หนาที่ เสรีภาพ ฐานะและบทบาทในสังคม เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันใน
ศักยภาพของมนุษยทุกคน แมกระทั่งการยอมรับการพัฒนาจิตของบุคคลขึ้นสูระดับความหลุดพน   
จากความทุกขทั้งทางกายและทางใจไดโดยสิ้นเชิง  
 ผูวิจัยเห็นวาแนวความคิดมนุษยนิยมในเร่ืองอิสรเสรีภาพ, คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, 
ความรัก, ความรูคูคุณธรรม และความสุขทั้ง ๕ ประการน้ี เมื่อนําไปใชในสังคมทั้งในดานการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ ครอบครัว การศกึษา และดานศิลปวัฒนธรรมประเพณี คืนสิทธิเสรีภาพทางความคิด
ใหกับมนุษย เพราะมนุษยมีความเชื่อม่ันในศักยภาพของตนเอง เพ่ือใหมีคุณคาและศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยเทาเทียมกัน โดยใหความรักความรูคูคุณธรรม เพ่ือขจัดความหวาดระแวง และความไมเชื่อใจกัน
ในหมูคณะ เมื่อนําแนวคิดมนุษยนิยมมาแกปญหาความขัดแยงกันไดแลว ก็จะสามารถนําไปสูสังคมที่
เปนสุขอยางยั่งยืนไดนั่นเอง โดยการพัฒนาที่ตัวบุคคล และนําไปพัฒนาตอในระดับองคกรเพ่ือความ
เปนสันติภาพทางสังคม มีความเจริญกาวหนาทั้งทางสังคมเทคโนโลยีและคุณธรรมจริยธรรม มีการ
พัฒนาทั้งทางดานคุณภาพชีวิตและจิตใจ มนุษยมีความซ่ือสัตยจริงใจตอกัน และมีความเสมอภาค     

                                                
 ๑๒๙ประชาภิวัฒน, บทเรียน ๒๕ ป ๑๔ ตุลา, (กรุงเทพมหานคร : โครงการวิถีทรรศน, ๒๕๔๑), 
หนา ๑๑๗. 



๗๕ 

เทาเทียมกันไมมีแบงชนชั้นวรรณะ หรือแบงแยกสีผิวกันอีกตอไป เม่ือนําแนวคิดมนุษยนิยมทั้ง ๕ ดานที่ได
กลาวมาแลวน้ันไปพัฒนาในดานตาง ๆ ทางสังคม ยอมเปนแนวทางที่สามารถแกปญหาความขัดแยง
ระหวางบุคคล ระหวางองคกรตาง ๆ ในสังคมรวมทั้งการเมืองการปกครองที่กําลังมีปญหาความ
ขัดแยงทางความคิดจนนําไปสูเหตุการณตาง ๆ จนทําใหเศรษฐกิจ และความม่ันคงของชาติมี
ผลกระทบหลายดาน นําความเดือดรอนมาสูพอคา ประชาชนและสรางปญหาความเดือดรอนตอ
มนุษยชาติมากมาย ซึ่งเปนปญหาที่เก่ียวของกับชีวิตมนุษยโดยตรง 
 จึงมีผลงานทางดานบทกวี นวนิยาย เร่ืองสั้นตาง ๆ รวมทั้งบทความวิชาการ และงาน
วรรณกรรมอ่ืน ๆ อีกมากมายที่เสนอแนวทางแกปญหาสังคมและสะทอนสภาพปญหาทางสังคม       
ในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหมนุษยไดยอนกลับไปพิจารณาเร่ืองราวและเหตุการณที่ผานมาในอดีต ทั้งน้ี
ผูวิจัยไมไดตองการร้ือฟนหรือตอกย้ําความเจ็บปวดของวีรชนคนกลา แตมนุษยควรที่จะรูเร่ืองราวตาง ๆ 
เพ่ือหาทางปองกันไมใหเกิดเหตุการณที่ซํ้าแลวซ้ําเลา โดยไมคํานึงถึงสิทธิของมนุษยดวยกันที่ตอง
สูญเสียและพลัดพราก จากบุคคลอันเปนที่รัก จนนําไปสูความขัดแยงทางความคิดขั้นรุนแรงยากเกินจะ
เยียวยา ดังนั้น นักคิดนักเขียนไดประพันธและจดบันทึกเปนทั้งบทรอยแกวและบทรอยกรอง ถึงเร่ืองราวใน
อดีตที่ผานมาทั้งที่เปนเร่ืองจริงและเปนเร่ืองราวในการจินตนาการของนักเขียนแนวหนาแตละทานที่มี
เจตนารมณ และอุดมการณตองการสื่อออกมาใหมนุษยไดรูเร่ืองราวตาง ๆ ที่ผานมาวาเปนบทเรียน
ชิ้นสําคัญที่คนไทยไมอาจลืมเลือน ปญหาหลักของสังคมไทย คือ เราเนนการพัฒนาแตทางดานวัตถุ 
เชนเศรษฐกิจ รูปแบบสถาบันการเมือง ไมไดพัฒนาระบบคิดและจิตใจของคนไทยสวนใหญ ระบบคิด
และจิตใจที่มีลักษณะศักดินา อํานาจนิยม จารีตนิยม นิยมในอํานาจวาสนา ระบบอภิสิทธิ์ระบบ
อุปถัมภ เลนพรรคเลนพวก จิตใจคับแคบ ไมมีจินตภาพเห็นการณไกล ไมมีความคิดอิสระ เสมอภาค 
ภราดรภาพ อยางแทจริง เพราะถืออํานาจ คือความถูกตอง เหยียบย่ําดูถูกศักดิ์ศรีไมใหความสําคัญ
ประชาชนที่ดอยโอกาส ดอยอํานาจ จึงนําไปสูผลงานวรรณกรรมตาง ๆ ในแนวเพ่ือชีวิต แนวสรางสรรค 
แนวสัจนิยม และแนวอัตถิภาวนิยม เพ่ือเรียกรองใหสังคมเปลีย่นแปลงไปในทางที่เจริญงอกงาม มีความ
เปนประชาธิปไตย มีความเปนธรรมขึ้น มีสันติสุข และมีสภาพแวดลอมที่ดี ดังจะไดกลาวถึงแนวคิดเชิง
มนุษยนิยม ที่สะทอนปญหาสังคมตาง ๆ และใหความสําคัญในดานศักดิ์ศรีความเปนมนุษยโดยผาน
งานวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต ในเร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง” ตอไป 



 
 

บทท่ี ๓ 
ศึกษาวรรณกรรมไทยเรื่องสั้นรางวัลซีไรต 

 
 วรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต เปนงานวรรณกรรมที่มีคุณคาตอสังคมหลาย ๆ ดานและ
มีประเด็นที่นาสนใจหลายอยางซึ่งเปนแรงผลักดันใหกลุมนักคิดนักเขียนทั้งรุนใหมและรุนเกาไดมี
ชองทางในการแสดงศักยภาพของตนเองออกมาโดยผานงานวรรณกรรม ในที่นี้ผูวิจัยไดนําประเด็นที่
นาสนใจและมีความเก่ียวของกับชีวิตมนุษยวาทําไมถึงมีนักคิดนักเขียนออกมานําเสนอผลงานตาง ๆ 
ผานงานวรรณกรรมมากขึ้นเปนทั้งแนวเพื่อชีวิต แนวอัตถิภาวนิยมและเปนทั้งแนวคิดแบบมนุษยนิยม 
สะทอนแนวคิดแบบสัจนิยม ที่ใหความสําคัญในดานคุณคาความเปนมนุษย ความมีอิสรเสรีภาพ ความเปน
ปจเจกบุคคล ความคิดสรางสรรค ความมีเจตจํานงเสรี การปรับตัวของมนุษยและความมีสัมพันธภาพ
ระหวางมนุษยกับสังคม เปนตน โดยผูวิจัยเลือกศึกษาในประเด็นที่มีความสอดคลองกับความเปน
มนุษยนิยมไว ๕ ประการ คือ 
 ๑. ดานอิสรเสรีภาพ 
 ๒. ดานคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 ๓. ดานความรัก 
 ๔. ดานความรูคูคุณธรรม 
 ๕. ดานความสุข 
 มนุษยมีการเรียกรองความตองการความสุข ความอยูดีกินดี และตองการใหสังคมพัฒนาไป
ในรูปแบบที่พึงประสงคและมีความเจริญในดานเศรษฐกิจ นอกจากน้ันมนุษยทุกชนชั้นยังมีความ
คาดหวังไววา สังคมตองไมมีการแบงแยกกลุมบุคคล สิ่งที่มนุษยเรียกรองและตองการ คือ ความสุข
ความทัดเทียมเสมอภาคกัน เทียบเคียงในระดับอารยประเทศโดยมีการออกมาเรียกรองผานผลงาน
วรรณกรรมหรือสื่อตีพิมพตาง ๆ แตในที่น้ีจะขอศึกษาเฉพาะวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นที่ไดรับรางวัลซีไรต      
เร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง” เทาน้ัน 
 

๓.๑ ความเปนมาและความสําคัญของวรรณกรรมไทยเร่ืองส้ัน 
 กําเนิดและวิวัฒนาการเร่ืองสั้นของไทยมีพัฒนาการมาจากการแตงนิยาย นิทานของเดิม 
ประกอบดวยอิทธิพลตะวันตกทําใหเกิดเปนงานเขียนที่มีลักษณะบางประการแปลกใหมไปจากนิยาย 
นิทาน เชน ทํานองแตง วิธีการเลาเร่ือง กลวิธีการแตง และแนวคิด มีการเปลี่ยนแปลงไปสูลักษณะของ 
“ความสมจริง” และมีการสะทอนปญหาหรือแสดงความคิดที่กวางขวางขึ้นกวาเดิม ทั้งยังเปนการ
สื่อสารความคิดระหวางผูเขียนกับผูอานโดยใหผูอานวิเคราะหเอาเองจากเน้ือเร่ืองมิใชมีบทรอยกรองสรุป
ความคิดตอนทายเร่ืองอยางนิทานนิยายของเกา๑ ในแวดวงวรรณกรรมไทย นับวา รางวัลวรรณกรรม
                                                        

 ๑รศ.ดร.ร่ืนฤทัย  สัจจพันธุ , วรรณกรรมปจจุบัน, พิมพคร้ังที่ ๑๔, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๗), หนา ๖๖. 



 ๗๗

สรางสรรคแหงอาเซียน (South East Asian Write Award S.E.A. Write) หรือที่เรียกกันสั้น ๆ วา 
“หนังสือรางวัลซีไรต” เปนที่สนใจและไดรับการกลาวขวัญวิพากษวิจารณมากที่สุดแมปจจุบันจะมี
องคกรและสถาบันหรือสํานักพิมพตาง ๆ จัดใหมีการประกวดประชันหนังสือประเภทตาง ๆ หลากหลาย
ยิ่งขึ้นก็ตาม แตหนังสือวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต ก็ยังเปนที่สนใจของนักเขียน นักอานเสมอมา 
“หนังสือรางวัลซีไรต” นับเปนสีสันของวรรณกรรมไทยโดยแท เพราะผูแตงลวนมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ
กันอยางกวางขวางเปนที่นายินดีในแวดวงการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งตามโรงเรียน มหาวิทยาลัย      
และสถาบันตาง ๆ พากันสนใจติดตามผลงานเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาประวัติศาสตรวรรณกรรมไทย 
หรือ การเขียนเบื้องตนซ่ึงเหมาะกับครูที่สอนวิชาวรรณกรรมไทย 
 ๓.๑.๑ ความหมายของวรรณกรรมไทยเรื่องสั้นรางวัลซีไรต 
 ซีไรต หรือชื่อเดิมในภาษาไทย คือ “รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน 
(S.E.A. WRITE AWARD)” ซึ่งยอมาจากคําวา The South East Asian Write Award จุดเร่ิมตนของ
รางวัลซีไรต จัดขึ้นคร้ังแรกเม่ือป พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยโรงแรมโอเรียลเต็ล การบินไทย และบริษัทใน
เครืออิตัลไทยโดยมีศาสตราจารยพระวรวงศเธอพระองคเจาเปรมบุรฉัตร ทรงเปนประธานและไดรับความ
รวมมือจากสมาคมนักเขียนแหงประเทศไทยและสมาคมภาษา และหนังสือแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ๒ โดยมีวัตถุประสงคดังนี ้ 
 ๑) เพ่ือใหเปนที่รูจักถึงความสามารถดานสรางสรรคของนักเขียนในกลุมประเทศอาเซียน  
 ๒) เพ่ือใหทราบถึงโภคทรัพยทางวรรณกรรม ทรัพยสินทางปญญาวรรณศิลปแหงกลุม 
ประเทศอาเซียน 
 ๓) เพ่ือรับทราบ รับรอง สงเสริมและจรรโลงเกียรต ิอัจฉริยะทางวรรณกรรมของนักเขียนผูสรางสรรค  
 ๔) เพ่ือสงเสริมความเขาใจและสัมพันธภาพอันดีในหมูนักเขียนและประชาชนทั่วไป ในกลุม
ประเทศอาเซียน๓ โดยมีกติกาดังนี้ คือ  
 ๑. ตองเปนงานที่ริเร่ิมของผูเขียนเอง ไมใชแปลมาจากผูอื่น  
 ๒. ตองเปนงานที่สัมพันธกับชาติหรือภูมิภาคที่ผูสรางสรรคมีภูมิลําเนา  
 ๓. ตองเปนเร่ืองแตงหรือเร่ืองสรางสรรคในรูปแบบใดก็ได อันหมายถึงนวนิยาย บทละคร และ
กวีนิพนธ  
 ๔. ตองเปนงานที่ดีพรอมในชวงเวลา ๕ ป นับจากที่ทางการเลือกสรรเปนเกณฑ 
 ๕. ผลงานเคยไดรับรางวัลใด ๆ ก็ไดที่ใชในขอบเขตประเทศตน 
 ๖. ผลงานจะเขียนเปนภาษาใดก็ไดที่ใชในขอบเขตประเทศตน 
 ๗. ผูสรางสรรคมีสวนชวยหรือชวยพัฒนาวัฒนธรรมและวรรณกรรมของประเทศตน         
จากงานเขียนของตน 
 
 

                                                        

 
๒
สมบัติ  จําปาเงิน, รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเย่ียมแหงอาเซียน (รางวัลซีไรต) 

พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๔๘, (กรุงเทพมหานคร : ปรามิด, ๒๕๔๘), หนา ๑๑-๑๓. 
 

๓
สัจภูมิ  ละออ, ซีไรตไดอาร่ี, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๕๑), หนา ๑๐. 



 ๗๘

 ๘. ผูสรางสรรคจะมีเชื้อชาติศาสนา เพศใด ๆ ก็ได และยังมีชีวิตอยูขณะสงงานเขาประกวด
๔
 

 ๓.๑.๒ รูปแบบและลักษณะการเขียนวรรณกรรมไทยเร่ืองส้ัน 
 การเขียนวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต มีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งแบบเร่ืองสั้นขนาน
แทและเร่ืองสั้นขนาดยาว มีการจบแบบหักมุมคือคาดไมถึงและจบแบบสากลคือผูอานสามารถเดาได
วาจะจบอยางไร 
 การเขียนเรื่องส้ัน แยกเปนประเภทตาง ๆ ไดดังนี้๕ 
 ๑. ชนิดผูกเร่ือง (Plot Story) คือ เร่ืองสั้นที่มีโครงเร่ืองซับซอนและจบลงในลักษณะที่ผูอานคาดไมถึง
 ๒. ชนิดเพงเล็งที่จะแสดงลักษณะของตัวละคร (Character Story) คือเร่ืองสั้นที่เนนตัวละคร
เปนใหญหรือเนนใหตัวละครเปนผูเลาเร่ืองหรือดําเนินเร่ือง โดยตองการแสดงลักษณะอยางใด อยาง
หนึ่งของตัวละครเปนสําคัญ 
 ๓. ชนิดถือฉากเปนสําคัญ (Atmosphere Story) คือ เร่ืองสั้นที่ผูเขียนบรรยายฉากหรือ
สถานที่หรือแหงน้ัน ทําใหผูอานเกิดความรูสึก ทําใหผูเกิดความรูสึกคลอยตามอารมณและความคิด
ของตัวละคร 
 ๔. ชนิดที่แสดงแนวความคิดเห็น (Theme Story) คือ เร่ืองที่ผูเขียนมีอุดมคติหรือตองการ 
ชี้ใหเห็นขอคิดหรือสัจธรรมของชีวิต ฐะปะนีย  นาครทรรพ ไดเสนอการเขียนเร่ืองสั้นไววา                       
“พ่ึงประสบการณ อานใหมาก นึกอยากเขียน เพียรฝกฝน สนใจมนุษย จุดหมายเดน เฟนภาษา        
หาเชื้อเพลิงและสําเริงอารมณ” 
 ๑. วิธีเขียนเรื่องส้ัน 
 วิธีเขียนเร่ืองสั้นใหนาอานชวนใหติดตามควรมีรายละเอียดตอไปน้ี คือเคาโครงเร่ือง (Plot) 
คือ การสรางเหตุการณหนึ่งขึ้นมาเร่ิมเร่ืองและจบเร่ือง การสรางโครงเร่ืองน้ีมีหลัก ๓ ประการคือ 
 ๑. โครงเร่ืองตองมีความสับสนวุนวาย มีปญหาตองแกไข มีการผูกปมที่ซับซอน 
 ๒. ในการดําเนินเร่ือง จะไมราบร่ืน หากแตตองมีอุปสรรคทําใหเร่ืองสนุก หรือมีเหตุการณที่
ทําใหผูอานรอคอยตอไป 
 ๓. ปมนั้นคอย ๆ คลี่คลาย จนถึงจุดสุดยอดของเร่ือง (Cli-max) เปนการจบหรือปดเร่ือง 
 ตัวละคร 
 ๑. สรางตัวละครใหสมจริง 
 ๒. การแสดงอุปนิสัยของตัวละครอาจบรรยายหรือเปนบทที่ตัวละครพูดเอง 
 ๓. การแสดงอุปนิสัยของตัวละครตองเสมอตนเสมอปลายตั้งแตเร่ิมเร่ืองจนจบเร่ือง 
 ๔. ตัวละครไมมากเกินไป 
 ฉาก คือ บทสนทนา การเปดเร่ือง การดําเนินเร่ือง การปดเร่ือง 
 
 

                                                        

 
๔
ประพันธสาสน, “ชุมชนคนรักหนังสือ : ชีวิตกับวรรณกรรม”, ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓, 

<http://www.praphansarn.com/new/c_lift/detail.asp?ID=137> (8 May 2010) 
 

๕
รศ.ดร.ร่ืนฤทัย  สัจจพันธุ, วรรณกรรมปจจุบัน, อางแลว, หนา ๖๕-๗๒. 



 ๗๙

 ๒. ลักษณะเฉพาะของเรื่องสั้น 
 ๑. เร่ืองสั้นจะตองมีโครงเร่ือง โครงเร่ืองคือกลวิธีแหงการสรางเร่ืองใหสนุกสนาน โดยมีขอ
ขัดแยงระหวางตัวละคร และจบลงดวยผล อยางใดอยางหนึ่ง 
 ๒. มีจุดมุงหมายอยางเดียว และมีผลสรุปอยางเดียว 
 ๓. ใชเวลานอย 
 ๔. มีตัวละครนอย 
 ๕. มีขนาดสั้น ตองเขียนดวยการประหยัดถอยคําตรงไปตรงมา ขนาดพอเหมาะอยูระหวาง 
๔,๐๐๐-๕,๐๐๐ คํา หรืออานจบในเวลา ๑๕-๕๐ นาท ี
 ๖. มีตนบท (Theme) บทเดียวและสรางความประทับใจอันหน่ึงอันเดียวกันแกผูอาน เชน ให
ผูอานไดรับความประทับใจในเร่ืองความหึงของสามี ความดุเดือดของลิงกัดกัน ความเสียสละคร้ังหน่ึง
ของหญิงโสเภณีคนหนึ่ง เปนตน 
 ๗. เปนเร่ืองเกิดจากจินตนาการและสมจริง (แตทวายังไมเปนเร่ืองจริงโดยแท) 
 ๘. เปนเร่ืองเสนออยางเทียมละคร (Dramatics) และมิใชเร่ืองเลนแบบ Narration หรือ ไมใช
เปนอยางที่เรียกภาษาอังกฤษวา Anecdote คําวา Dramatic แปลวา Acting out ซึ่งหมายถึง การบอกเลา
เร่ืองหน่ึงเร่ืองใดดวยการกระทําหรืออากัปกิริยาของตวัละคร 
 ประเภทของเร่ืองส้ัน 
 ๑. ประเภทผูกเร่ือง เนนการผูกเร่ืองเปนสําคัญ 
 ๒. ประเภทสรางตัวละคร เนนที่ตัวละครเปนสําคัญ 
 ๓. ประเภทใหแนวคิด เนนแนวคิดอยางใดอยางหน่ึงเปนสําคัญ 
 ๔. ประเภทสรางบรรยากาศ เนนที่การสรางฉากใหผูอานคลอยตามเปนสําคัญ 
 ลักษณะของเรื่องส้ันไทย 
 การเขียนเร่ืองสั้นของไทยมีพัฒนาการมาจากการแตงนิยาย นิทานของไทยแตเดิม ประกอบกับ
การรับอิทธิพล ทางแบบอยางการเขียนมาจากนักเขียนชาวตะวันตก เชน โอ. เฮ็นร่ี และกียเดอ โมปสซังค 
ทําใหเกิดเปนวรรณกรรมบันเทิงคดีรอยแกว อยางใหมของไทยขึ้นในราวป พ.ศ. ๒๔๗๒ และนิยมเขียนกัน
อยางแพรหลายในชวงเวลาระหวาง พ.ศ. ๒๔๗๒ – ๒๕๑๖ เร่ืองสั้นในระยะแรกน้ีมีลักษณะสําคัญที่
พอจะสังเกตเห็นไดชัดคือ 
 ๑. ความยาว เร่ืองสั้นมักมีความยาวพอประมาณโดยทั่วไปนิยมกําหนดความยาวของเร่ืองสั้น
จากเวลาที่อานคือภายในระยะเวลา ๕-๕๐ นาท ีหรือจากจํานวนคําประมาณ ๒,๐๐๐-๑๒,๐๐๐, คํา
 ๒. โครงเร่ือง (Plot) เร่ืองสั้นควรมีโครงเร่ืองเดียว และเปนโครงเร่ืองงาย ๆ ไมซับซอนเพราะ
มีขอจํากัดในเร่ืองความยาว โครงเร่ืองที่ดีควรประกอบดวยขอขัดแยง (Conflict) อุปสรรค (Obstacles) 
และการตอสู (Struggle) 
 ๓. แกนเร่ืองหรือแนวคิด (Theme) เร่ืองสั้นมุงเสนอแนวคิดหรือแกนของเร่ืองแตเพียงขอเดียว 
 ๔. ตัวละคร (Character) เร่ืองสั้นมีตัวละครนอย โดยเฉพาะตัวละครที่มีบทบาทสําคัญหรือ
เปนตัวละครเอก มักมีเพียง ๒-๓ ตัว เทาน้ัน 
 ๕. บทสนทนา (Dialogue) เร่ืองสั้นควรมีบทสนทนาที่ใชภาษาไดสมจริงสอดคลองกับตัวละคร
และสภาพแวดลอม 



 ๘๐

 ๖. ฉาก (Setting) และบรรยากาศ (Atmosphere) ฉากและบรรยากาศ ควรมีความสัมพันธกัน
และควรสอดคลองกับเน้ือเร่ืองและที่สําคัญที่สุด คือ ตองสมจริง 
 ๗. ตอนจบของเร่ือง (Ending) เร่ืองสั้นอาจมีจุดจบแบบธรรมดา (Satisfying ending) คือ    
จุดจบเร่ืองเปนไปตามความคาดหมายของผูอาน หรือมีจุดจบเร่ืองแบบพลิกความคาดหมาย (Twist ending) 
คือจุดจบของเร่ืองมิไดเปนไปตามที่ผูอานคาดหมายไวตลอดเวลาที่อานเร่ืองสั้นนั้นตั้งแตตนมาก็ได 
 ๘. ความแนน เ ร่ืองสั้นควรมีความแนนพอดี หมายถึง ตองมีกลวิธีการทําบทสนทนา             
การพรรณนาฉาก บรรยากาศและตัวละครใหกระชับรัดกุมและมีประโยชนตอการดําเนินเร่ืองมากที่สุด๖ 
 นักเขียนที่ มีชื่อเสียงในการเขียนเร่ืองสั้นตามแนวนี้ไดแก  ไพบูลย  สุวรรณกูฏ ในเร่ือง 
“สมปอยดอกเหลือง” นิคม  รายยวา ในเร่ือง “คนบนตนไม” นิเวศน  กันไทยราษฎร เร่ือง “คนสีเหลือง” 
ภักดี  ริมมากุลทรัพย ในเร่ือง “มิติที่สี่ของบาป” วิทยากร  เชียงกูล ในเร่ือง “ถนนสายที่นําไปสูความตาย” 
สุชาติ  สวัสดิ์ศรี ในเร่ือง “รถไฟเด็กเลน” ธงชัย  สุรการ ในเร่ือง “และนํ้าน้ันยอมชะตลิ่ง” วิวัฒน  รุจิทิฆัมพร 
ในเร่ือง “จําเลยมนุษย” วัฒน  วรรลยางกูร ในเร่ือง “ความในใจของกระดูกจระเข” อัศศิริ  ธรรมโชติ ในเร่ือง 
“ขุนทอง…เจาจะกลับเมื่อฟาสาง” เปนตน 
 ในดานแนวคิดที่ปรากฏในเร่ืองสั้นไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม กลาวคือ     
ในระยะที่สังคมไทยยังมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยและประชาชนที่มีการศึกษาสูงยังมี
เปนจํานวนนอยน้ัน เร่ืองสั้นไทยสวนใหญในระยะแรกน้ี มักมีแกนเร่ืองแสดงความรักบาง แสดงความ
เชื่อที่งมงายไรสาระบาง หรือแสดงความเชื่อเร่ืองกรรมตามหลักของศาสนาพุทธบาง ฯลฯ แตหลังจากที่
ไทยเปลี่ยนการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยในป พ.ศ. ๒๔๗๕ และประชาชนสวนใหญมีการศึกษา
สูงขึ้นและมีเศรษฐกิจดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลแลว แนวคิดที่ปรากฏ ในเร่ืองสั้นของไทยก็เร่ิมเปลี่ยน
แนวจากการสะทอนแนวคิดเก่ียวกับเร่ืองสวนตัวมาเปนการสะทอนเก่ียวกับเร่ืองสวนรวมมากขึ้น เชน
การสะทอนปญหาสังคมหรือการแสดงผลกระทบของการแสดงออกแกประชาชนมากยิ่งขึ้น แนวคิดใน
เร่ืองสั้นก็พัฒนาไปถึงขั้นปลุกเราความคิดของผูคนใหรับรูปญหาบานเมืองและชักชวนใหรวมมือรวมใจ
กันตอสูเพ่ือสรางสรรคสังคมที่ดีกวาเดิม แนวคิดดังกลาวน้ีจะเห็นไดชัดจากเร่ืองขุนทอง…เจาจะกลับ
เมื่อฟาสาง ของ อัศศิริ  ธรรมโชต ิเร่ืองความในใจของกระดูกจระเข ของวัฒน  วรรลยางกูร เร่ืองนานํ้าฟา 
ของสถาพร  ศรีสัจจัง เร่ืองแกวหยดเดียว ของศรีดาวเรือง เร่ืองบานเราอยูในนี้…ซอยเดียวกัน ของ 
วาณิช  จรุงกิจอนันต ฯลฯ 
 นอกจากน้ี นักเขียนบางคนยังนิยมสะทอนแนวคิดตามหลักปรัชญาของตะวันตกไวในเร่ืองสั้นอีกดวย 
เชน ลาวคําหอมสะทอนแนวความคิดแบบธรรมชาตินิยม (Naturalism) ไวในเร่ืองฟาโปรด อัศศิริ  ธรรมโชต ิ
สะทอนแนวคิดแบบสัจนิยม (Realism) ไวในเร่ืองเม่ือเย็นย่ําของวันอันราย วิทยากร  เชียงกูล สะทอน
แนวความคิดแบบอัตถิภาวะนิยม (Existentialism) ไวในเร่ือง ถนนสายที่นําไปสูความตาย เปนตน 
 ในดานเน้ือหาของเร่ืองสั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมอีกเชนกัน กลาวคือ 
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. ๒๔๗๕ แลวเร่ืองสั้นสวนมากมักมีเนื้อหาแสดง “กิจกรรม
ทางสังคมและการเมือง” ซ่ึงเปนกิจกรรมสวนรวมของประชาชนสวนใหญในประเทศมากกวามีเนื้อหาแสดง 

                                                        

 ๖ครูภริตพร  อุปนันต, “การพิจารณานวนิยายและเร่ืองสั้น”, ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓, 
<http://www.skoolbuz.com/library/content/958> (8 May 2010) 



 ๘๑

“กิจกรรมสวนตัวของชนชั้นสูง” ซึ่งเปนชนสวนนอยในประเทศ เชน เร่ืองสั้นในชุด “ฟาบกั้น” ของ 
“ลาวคําหอม” เร่ืองสั้นชุด ฒ ผูเฒา ของมนัส  จรรยงค เร่ืองสั้นชุด “ขุนเดช” ของสุจิตต  วงษเทศ เร่ือง
สั้นชุด “ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง” ของอัศศิริ  ธรรมโชติ เร่ืองสั้นชุด “กอกองทราย” ของไพฑูรย  
ธัญญา และเร่ืองสั้นชุด “อัญมณีแหงชีวิต” ของอัญชัน เปนตน 
 สําหรับแนวคิดเก่ียวกับเ ร่ืองสิทธิและความเสมอภาค ซ่ึง เปนอุดมการณสําคัญของ       
“คณะราษฎร” นั้น นอกจากจะทําใหสตรีเกิดความคิดที่จะเรียกรองสิทธิเสมอภาคในสังคมแลว ยังมีผล
ทําใหเนื้อหาของเร่ืองสั้นมีการเปลี่ยนแปลงแนวจากเร่ืองที่สะทอนความรักแบบคลุมถุงชนมาเปนเร่ือง
ที่ใหเสรีภาพในการเลือกคูครองแกสตรีเปนอยางมาก จนบางคร้ังถึงกับกําหนดใหฝายหญิงเปนฝาย 
“เก้ียว” ผูชายกอนก็มี เชน เร่ือง “คนเมืองหลวง” ของ ไพโรจน  สาลีรัตน เปนตน 
 สวนประกอบของเรื่องส้ัน 
 ๑. แกนเร่ือง คือ แนวความคิดหรือจุดสําคัญของเร่ืองที่ผูแตงมุงจะสื่อใหผูอานทราบ แตเน่ืองจาก
เร่ืองสั้นมีขนาดจํากัด เร่ืองสั้น จึงมีแกนเร่ืองเพียงแกนเดียว หรือมุงสะทอนแนวคิดของผูแตงเพียง
ประการเดียว เชน ชี้ใหเห็นความแปลกประหลาดเพียงเร่ืองเดียว หรือแสดงอารมณอยางใดเพียงอยางเดียว 
หรือแสดงชีวิตในแงมุมที่แปลกเพียงแงเดียว หรือเผยทัศนะของผูแตงเพียงขอเดียว เปนตน  
 ๒. โครงเร่ือง คือ เคาโครงเร่ืองที่ผูแตงกําหนดไวกอนวาจะแตงเร่ืองไปในทํานองใด จึงจะสามารถ
ดึงดูดความสนใจของผูอาน ใหติดตามเร่ือง อยางตื่นเตนและกระหายใครรูไปไดตลอดทั้งเร่ือง โครงเร่ือง
ที่มีลักษณะดังกลาวน้ี จําเปนตองอาศัยกลวิธีการผูกปม (Complication) การคลายปม (Denouement) 
และการหนวงเร่ือง (Suspense) ตลอดจนกลวิธีการเปดเร่ือง การปดเร่ืองและกลวิธี การดําเนินเร่ืองที่ดี
ของผูแตง และกลวิธีการผูกปมที่ดีน้ันจะตองประกอบดวยขอขัดแยง (Conflict) อุปสรรค (Obstacles) 
และการตอสู (Struggle) ดวย อยางไรก็ตาม เร่ืองสั้นที่ดีควรจะมีโครงเร่ืองงาย ๆ ไมซับซอนเพียงโครง
เร่ืองเดียว เพราะมีขอจํากัดในเร่ืองความยาว  
 ๓. ตัวละคร คือผูแสดงบทบาทสมมุติตามที่ผูแตงกําหนด โดยทั่วไปผูแตงมักกําหนดใหตัว
ละครในเร่ืองสั้นมีนอยตัว เพราะเร่ืองสั้นมุงแสดงแกนของเร่ืองเพียงแกนเดียวหรือมุงแสดงผลของ
เร่ืองเพียงขอเดียว ฉะนั้น เพื่อใหเร่ืองดําเนินไปสูจุดหมายปลายทางไดเร็วที่สุด ผูแตงจึงนิยมสรางตัว
ละครใหมีนอยตัว คือ ตัวละครเอกเพียงหน่ึงหรือสองตัว จะมีตัวละครประกอบที่เปนประโยชนตอ
เร่ืองจริง ๆ อีก ๒-๓ ตัวเทาน้ัน  
 ๔. บทสนทนา คือถอยคําที่ตัวละครใชพูดจาโตตอบกัน บทสนทนาอาจมีประโยชนตอการ
เขียนเร่ืองสั้น เพราะชวยทําใหเร่ือง ดําเนินคืบหนาไปไดโดยผูแตงไมตองอธิบายความใหยืดยาว ชวย
สะทอนบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของตัวละคร หรือชวยสรางบรรยากาศของเร่ือง ใหเปนไปตามธรรมชาติ 
และพรอมกันน้ีก็อาจชวยหลีกเลี่ยงความซํ้าซากของการบรรยายไปในตัวดวยก็จริง แตทุกคนก็ตอง 
ยอมรับวาบทสนทนาที่นอกเร่ืองยอมมีผลทําใหเร่ืองสั้นดําเนินเร่ืองชาลงและทําใหเร่ืองขาดเอกภาพได
เชนกัน เพ่ือใหการเขียนบทสนทนามีประโยชนตอเร่ืองสั้นมากที่สุด ผูแตงจึงควรใชบทสนทนาอยาง
ประหยัดและใชใหตรงประเด็นของเร่ือง  
 ๕. ฉาก คือสถานที่ที่เกิดเหตุการณในเร่ือง ซึ่งหมายรวมถึงเวลาและสภาพที่แวดลอมเหตุการณ
น้ัน ๆ  ดวย ฉากที่สําคัญในเร่ืองสั้น มักจะมีกลาวถึงเพียงฉากเดียวเพราะผูแตงถือหลักวา “ยิ่งใชเหตุการณ 
สถานที ่และเวลาในเร่ืองนอยเทาใด ก็ยิ่งมีผลทําใหแนวคิด ของเร่ืองชัดขึ้นเทาน้ัน” ประกอบกับการเขียน



 ๘๒

เร่ืองสั้นมีขอจํากัดในเร่ืองของขนาด ดวยเหตุนี้ผูแตงเร่ืองสั้นจึงมักจะเลือกเอาเหตุการณสําคัญของ
เร่ืองมากลาวอยางละเอียดเพียงเหตุการณเดียว พรอมกันน้ีก็กลาวถึงระยะเวลาที่เกิดเหตุการณในเร่ือง 
ดวยชวงเวลาสั้น ๆ เทาน้ัน  
 ๖. บรรยากาศ คือ อารมณตาง ๆ ของตัวละครที่เกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง ๕ และมีอิทธิพล
ทําใหผูอาน เกิดอารมณคลอยตาม ไปตามดวย การสรางบรรยากาศจําเปนตองอาศัยรายละเอียดจาก
สวนประกอบอื่น ๆ ของเร่ืองดวย เชน สิ่งของเคร่ืองใช สีหนา ทาทาง เคร่ืองแตงกายและบทสนทนา
ของตัวละครตลอดจน เคร่ืองประกอบฉาก เชน แสง สี และเสียง เปนตน เพราะสิ่งแวดลอมเหลาน้ีจะ
ทําใหตัวละครและผูอาน เกิดอารมณอยางใดอยางหน่ึงตามที่ผูแตงตองการได เร่ืองสั้นที่ดีจะตองมีฉาก
และบรรยากาศที่สมจริง และที่สําคัญคือทั้งสองสิ่งนี้จะตองสัมพันธกันและตองสอดคลองกับเน้ือเร่ืองดวย 
โดยทั่วไป ผูแตงเร่ืองสั้นจะถือวาบรรยากาศเปนสวนประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งของฉาก เพราะมีสวน
ชวยทําใหผูอานเขาใจเร่ืองราวไดดียิ่งขึ้น ดังน้ัน การสรางบรรยากาศในเร่ืองสั้นจึงนิยมทําควบคูไปกับ 
การสรางฉาก พรอมทั้งใชหลักเกณฑ แบบเดียวกัน๗  
 ประเภทของวรรณกรรมที่จะไดรับการพิจารณาใหรางวัล ไดแก 
 กวีนิพนธ นวนิยาย เร่ืองสั้น บทละคร ในแตละป คณะกรรมการการพิจารณาวรรณกรรมไทยฯ 
จะประกาศแจงประเภทของงานที่รับเขาพิจารณาและรายละเอียดอื่น ๆ 
 คุณสมบัติของงานวรรณกรรมฯ จะตองมีองคประกอบ ดังตอไปน้ี 
 ๑. เปนงานเขียนภาษาไทย ๒) เปนงานริเร่ิมของผูเขียนเอง มิใชงานแปลจากผูอื่น ๓) ผูเขียนยังมี
ชีวิตอยูขณะสงงานเขาประกวด ๔) เปนงานที่ตีพิมพเผยแพรเปนเลม หรือรวมหลายเร่ืองเปนเลมคร้ังแรก
ยอนหลังไมเกิน ๕ ป ในปที่เลือกสรร (รายละเอียดกําหนดตามประกาศของแตละป) ๕) งานที่เคยไดรับ
รางวัลวรรณกรรมอื่นใดในประเทศมาแลว ก็รับเขาพิจารณาอีกได๘ 
 

๓.๒ ศึกษาวรรณกรรมไทยเร่ืองส้ันรางวัลซีไรต เร่ือง ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง 
 ในการทําวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชวิธีการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ คือวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต 
เร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง” เปนวรรณกรรมรวมเร่ืองสั้น ๑๓ เร่ืองที่ไดรับรางวัลซีไรต ป ๒๕๒๔ 
เปนวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน โดยอัศศริิ  ธรรมโชติ ซ่ึงรวมความยาวทั้งเลม ๑๖๘ หนา 
โดยศึกษาดานตาง ๆ ที่มีแนวคิดเชิงมนุษยนิยม และมีความเกี่ยวของกับความเปนมนุษย ในดานความ
เปนอยู ดานการดําเนินชีวิตในสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ครอบครัว การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และแนวคิดดานวรรณกรรมที่มีสวนเกี่ยวของกับระบบวิถกีารดําเนินชีวิตของ
มนุษยโดยตรง ซึ่งเปนวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นที่สะทอนเก่ียวกับเร่ืองสวนรวมมากขึ้น เชนการสะทอน
ปญหาสังคมหรือการแสดงผลกระทบของการแสดงออกตอประชาชนมากยิ่งขึ้น แนวคิดในเร่ืองสั้น          
ก็พัฒนาไปถึงขั้นปลุกเราความคิดของผูคนใหรับรูปญหาบานเมืองและชักชวนใหรวมมือรวมใจกันตอสู
เพ่ือสรางสรรคสังคมที่ดีกวาเดิม ผูวิจัยเห็นวาวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นมีบทบาทในการกระตุนสังคมให
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มีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อยาง เชนการศึกษา ครอบครัว การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ เปนตน 
เพ่ือชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมเสมอภาคกันทางสังคม ผูวิจัยจึงไดเลือกศึกษา
วรรณกรรมไทยเร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง” ที่มีประเด็นและมีความเกี่ยวของกับชีวิตความเปน
มนุษยในดานอิสรเสรีภาพ คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความรัก ความรูคูคุณธรรม และความสุข 
ที่จะพัฒนาบุคคลไปในทิศทางที่ดีทั้งตอตนเองและสังคม เพื่อใหเกิดความรักความสามัคคี ความกินดี
อยูดี ความพอเพียง และความรูคูคุณธรรมที่สามารถจะพัฒนามนุษยในยุคสมัยใหม ที่กําลังหลงลืม
อะไรบางสิ่งบางอยางในอดีตที่ผานมาที่บรรพบุรุษหรือที่เรียกกันวาวีรชนคนกลาสมัย ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๑๖ และ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ซึ่งขาดอิสรภาพทางความคิดและถูกปดก้ันสิทธิเสรีภาพจนเกิดการ
นองเลือดมาแลวคร้ังประวัติศาสตร แตถาสังคมชนชั้นปกครองเขาใจในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยปญหา
ดังกลาวยอมไมเกิดขึ้นเลยหรือเกิดขึ้นแตก็ไมรายแรงเทาที่ผานมา 
 ถาสังคมมีความไวเน้ือเชื่อใจกัน เอื้อเฟอเผื่อแผ และมีความจริงใจตอกันอยูบนพ้ืนฐานของ
ความมีมนุษยธรรมไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ตางจากมนุษยในยุคโลกาภิวัตนที่กําลังกาวไปสูความ
ขัดแยงแบบรุนแรงทั้งทางดานความคิด จิตใจ อุดมการณที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจนในปจจุบัน 
ดานการใชชีวิตอยูรวมกันในสังคม เร่ิมมีการแบงแยกกลับไปสูกฎใดกฎหน่ึงเหมือนระบบเจาขุนมูล
นายหรือระบบวรรณะในสมัยพุทธกาลมากยิ่งขึ้น จากเหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันเร่ิมปรากฏ
ชัดขึ้นเร่ือย ๆ ถึงความแตกตาง แตกแยกขั้นรุนแรง และสงผลกระทบตอการบริหารราชการแผนดิน   
มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ เปนตน ผูวิจัยเล็งเห็นถึงปญหาตาง ๆ ที่กลาวมาวามีผลกระทบตอสังคมใน
หลาย ๆ ดาน และเห็นวาวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต เปนวรรณกรรมสรางสรรคแหงอาเซียน   
ทีม่ีความเปนปจเจกทําใหผูเขียนมีเสรีภาพแสดงอัตลักษณและเจตนารมณที่สะทอนถึงปญหาตาง ๆ    
ที่เกิดขึ้นในสังคมไดอยางมีคุณคาทางดานวรรณกรรมและวรรณศิลป โดยเจตนารมณของผูเขียนน้ัน   
มีความประสงคที่จะใหมนุษยในสังคมทุกระดับ ทุกชนชั้นไดรับรูขอมูลขาวสารเร่ืองราวตาง ๆ ของ
สังคมตามความเปนจริง 
 “ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง” ผูเขียนไดรับแรงถูกกระตุน จากเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๑๖ และ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ คือชวงที่มีการประกาศเรียกรอง ใหผูที่หลบหนีเขาปากลับมารายงานตัว 
เนนใหคนสํานึกในเร่ืองของภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคม เน้ือหาสวนใหญมีแนวทางไปในทาง
วรรณกรรมเพ่ือชีวิต ความกดดันและความขัดแยงทางการเมือง ผูแตงสามารถตีปญหาสังคมไดอยางลึกซ้ึง 
สามารถสรางตัวละครอันมีมิติเหมือนคนจริง ๆ ที่มีเลือดเนื้อใหจับตองได มีความเศราที่ออนโยน และ
ความรัก สามารถสกัดก้ันอารมณ ลักษณะการเขียน ผูเขียนพยายามใหรายละเอียด ในการพรรณนา
เพ่ือใหเกิดความรูสึกที่รุนแรงแตเขาก็มีทางแกดวยการสรางอารมณชดเชย ซึ่งเปนการเขียนที่มีคุณคายิ่ง 
เปนนักเขียนไทยที่ตอมาไดรับการยกยองเปนศิลปนแหงชาต ิสาขาวรรณศิลป ป ๒๕๔๓ ประกอบดวยเร่ือง
 - เธอยังมีชีวิตอยู อยางนอยก็ในใจฉัน 
 - ในกระแสธารแหงกาลเวลา 
 - ถึงคราทีจะหนีไกลไปจากลําคลองสายน้ัน 
 - เมื่อลมฝนผานมา 
 - ดอกไม...ที่เธอถือมา 
 - เมื่อเย็นย่ํา...ของวันอันราย 



 ๘๔

 - เสียแลวเสียไป 
 - เชาวันตนฤดูฝน 
 - แลวหญาแพรกก็แหลกลาญ 
 - บนทองน้ําเม่ือยามค่ํา 
 - รถไฟคร้ังที่หา 
 - บนเสนทางของหมาบา 
 - ขุนทอง...เจาจะกลับเมื่อฟาสาง๙  

 ดังจะไดนํามากลาวเปนเร่ือง ๆ ตอไปน้ี 
 เธอยังมีอยูชีวิตอยู อยางนอยก็ในใจฉัน 
 สถานการณทางการเมือง ไดเลวรายลงตามลําดับนับแตปลายเดือนที่แลวใคร ๆ ตางก็พูดกัน
วาเดือนตุลาคมน้ันเปนเดือน “อาถรรพณ” จะนําความยุงเหยิงมาไมรูจักจบสิ้น ความรุนแรงจะอุบัติ
ขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมไดในไมชาน้ี ตางก็พากันคาดคะเนและวิพากษวิจารณไปดวยความมั่นใจ คลาย
กับการทํานายดินฟาอากาศเมื่อยามเย็นเมฆฝนตั้งเคาทะมึนมืดมัว บรรยากาศบานเมืองอยูในชวง
ประชาธิปไตย ความเคลื่อนไหวของชนแตละกลุมเปนไปอยางคึกคัก ตรงกันขามกับความรูสึกอันวังเวง
ซอนลึกอยูในใจของผม ใบหนาของคนที่พบพานผานไปมา ผมแลเห็นร้ิวรอยหมนหมองอมความทุกข
อยางประหลาด 
 อากาศตนเดือนตุลาคมน้ีเขาปลายฤดูฝนแลว แตก็รอนอบอาวมีความระอุคุกรุนเหมือนไดรับ
ไอผะผาวจากเปลวไฟ ซ่ึงแอบเลียลามไหมอยูไมไกลออกไปนัก กอนหนาน้ันมีฝนตกมาบางเหมือนกัน 
โปรยละอองบางเบาใหหลนไหลลงมา ดูไมผิดหยดนํ้าตาบนใบหนาของหญิงสาว มันใหความรูสึก
ซึมเศรา เงียบเหงา วาเหว และรันทด สถานศึกษาแหงหน่ึงซ่ึงมีผูคนไมใชนอยชุมนุมกันอยูที่น่ัน โดยที่
ผมตองไปถึงที่น่ันและน่ังจับตามองนับตั้งแตตอนเชา คอยดูความเคลื่อนไหววาไดมีอะไรผิดแปลก
ออกไปบาง จํานวนคนที่มาชุมนุมเพ่ิมขึ้นหรือนอยลง และเขาตางพูดอะไรกันวันนี้ จะมีมาตรการใหม
หรือไม หรือวาจะไดโตตอบอยางไรกับฝายตรงกันขามที่ไมสูจะเห็นดวยกับการชุมนุมประทวงของพวก
เขา ทั้งหมดน้ีคือสิ่งที่ผมจะตองรายงานเขาไปยังโรงพิมพทุก ๆ หนึ่งชั่วโมงเม่ือผมไปถึง 
 “อยาเปนเหมือนเม่ือคร้ังกอนละ อะไร ๆ ก็ขอใหดีขึ้นเถอะ” ผมนึกถึงคําเพ่ือนรวมบานเชาที่
เขาเอยปรารภกอนจากมาเชาวันน้ี 
 “ใคร ๆ ก็อยากใหดีขึ้นทั้งนั้นแหละ นอกจากคนไมก่ีคน” ผมพูดออกไปอยางนั้น๑๐ ขณะผม
เดินกาวเทาปลอยความคิดจอจับอยูกับสถานการณการเมืองอันนาหวาดวิตกน้ัน ผมไดยินเสียงฝเทาดัง
ตุบตั๊บขึ้นขางหนา และฉับพลันเม่ือเงยหนาผมก็ตองผงะ ชะงักหยุด รางเล็ก ๆ ของเด็กสาวคนหน่ึง
กําลังวิ่งตรงมายังผมความตื่นตระหนก... เธอหยุดรางเล็ก ๆ พาลหายใจหอบหนัก ๆ มาอยูเบื้องหนา 
ไมมีใครวิ่งไลหลัง ตามเธอมาเลยสักคนเดียว แตเธอก็ยังสอแววตระหนกที่ทาเก ๆ กัง ๆ จนผมพลอย
ตกใจไปกับเธอดวย 
                                                        

 
๙
อัศศิริ  ธรรมโชติ, ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง, พิมพคร้ังลาสุด, (กรุงเทพมหานคร :        

ม่ิงมิตร, ๒๕๔๔), หนา ๑๖ - ๒๑. 
 

๑๐
เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๕ – ๒๖. 



 ๘๕

 “เกิดอะไรขึ้นหรือ”...ผมถาม เธอมองหนามองหลังแลวตอบ “มีคนวิ่งไลตามมา !...” 
 “ไมเห็นมีสักคน คงเลยไปแลวละ” ผมแปลกใจขณะพินิจมองเธอ ในมือขวาเรียวงามเปอน
เปรอะไปดวยกาวเหนอะเหนียวแขนบอบบางขางซายแนบลําตัวไวแนนดวยกระดาษใบปลิวปกหน่ึง 
ดวงหนางามสะอาด ไรการตกแตงใด ๆ เกลี้ยงเกลาเฉิดฉายอยูในชุดเสื้อดําและกางเกงยีนมอมแมม
เธอสะพายยามไวที่ไหล สวมรองเทาผาใบสีขาวเปอนฝุน...  
 ผมสงยิ้มใหดวยไมตรีจิตแลวยื่นมือออกไป “ขอผมดูหนอยซี” เธอยิ้มตอบอยางเหย ๆ  กอนสง
กระดาษใบปลิวใหผม ๓ – ๔ แผน 
 รูปอดีตนักการเมืองถูกลอมกรอบสี่เหลี่ยมดําสะดุดเดนอยูบนแผนใบปลิวน้ัน ใตภาพบรรยาย
ขอความตอตานการกลับมาดวยถอยคํากราดเกร้ียว มากไปดวยศัพทคุนหูอยูในยุคประชาธิปไตย 
เรียกรองเชิญชวนใหทุกคนขับไลอดีตนักการเมืองผูเคยยิ่งใหญภายในกรอบภาพน้ันออกไปจาก
ประเทศ “ผมรูละวาพวกใครว่ิงไลคุณ พวกเขาไมอยากใหคุณติดใบปลิวนะซี” ผมวาเหมือนกระจางใน
ใจแลว ระหวางเธอเดินไปกับผม มุงหนาออกสูถนนใหญซ่ึงเธอพ่ึงจะวิ่งเลี้ยวเขามานั้น ในยามเชาทุก
อยางยังดูเงียบเหมือนไมมีอะไรผิดปกติ ผมถามถึงเหตุการณชุมนุมประทวงตอตานการกลับมาของ
อดีตนักการเมืองในสถานศึกษาดังกลาว หลังจากที่สังเกตวาเธอหายจากความหวาดกลัวแลว ซึ่งเธอก็
ไดเลาใหผมฟงพรอมกับแสดงทัศนะตอสถานการณบานเมืองดวย แมเปนคําพูดสั้น ๆ แตเธอก็สรุป
สถานการณดานตาง ๆ ไดกะทัดรัดมีนํ้าหนัก และมากดวยเหตุผลเหนืออื่นใด เธอมีความเชื่อมั่นใน
ความคิดของตัวเองสูงพอ ๆ กับความบริสุทธิ์ใจที่ผมคิดวาเธอมี 
 “คุณเปนนักศึกษาอยูที่นั่นหรือ” ผมหมายถึงสถานที่ชุมนุม เธอสงยิ้มฟนขาว “คุณละ ทํางาน 
อยูที่ไหน” 
 “ก็เปนประชาชนธรรมดาน้ีแหละ ไมคอยมีความหมาย” ผมกลาวอยางใหตลก เธอยิ้มอีก... 
“เปนมวลชนตางหาก...” ผมสงเธอขึ้นรถเมลที่ปาย เธอยกมือไหวกลาวขอบคุณอยางนอบนอม และ
กอนพารางเล็กบางเบานั้นเบียดคนหายเขาไปในรถเมล เธอบอกชื่อนามสกุลใหผมไว เหมือนสํานึกใน
บุญคุณอันเล็กนอย ผมหันกลับเดินเขารานกาแฟขาประจํา นั่งลงควากระดาษขึ้นมาจดชื่อและ
นามสกุลของเธอไว และผมจดคําพูดอันแสนจะธรรมดาของเธอไวดวยวา 
 “...ในประเทศของเราน้ัน เราจะตองชวยกันสรางความถูกตองและเปนธรรม !” 
 ผมถูกสับเปลี่ยนหนาที่ใหเขาประจําอยูแตในโรงพิมพเม่ือสองวันตอมาชวงนี้เองที่ผมไดรับขาว
ที่ทยอยเขาโรงพิมพคร้ังแลวคร้ังเลาอยางไดกลิ่นมรณะของประชาธิปไตย ความไมลงรอยของบุคคลใน
รัฐบาลประดุจผูบรรเลงเพลงสังหารบทแรก มีสื่อมวลชนบางแหงบางที่เปนผูกระหน่ําซ้ําเติมอยาง
สอดคลองเขาทํานองกลุมพลังตาง ๆ เร่ืองของการตอตานการกลับมาของอดีตนักการเมืองดูเปนเร่ือง
เล็กนอยและไกลประเด็นไปเสียแลว มีเร่ืองที่ยิ่งใหญกระทบถึงสถาบันและจุดพลังแหงความแคนเคือง
กระทบถึงคนสวนมาก ในประเทศ เคราะหรายเหลือเกินที่เราไดรัฐบาลที่ตัดสินใจอะไรแทบจะไมไดเลยนั้น 
มาเพิ่มความมืดดําเปนเงาคลุมประชาธิปไตย กอสถานการณใหทรุดหนัก เลวและสับสนจนไรตนปลาย
อันแทจริงของเหตุการณ 
 ผมไมอยากใสใจตอรัฐบาลประชาธิปไตยในขณะน้ัน ไมอยากแยแสกลุมพลังใด ๆ ตอไปอีก และ
แมแตสื่อมวลชน เชน หนังสือพิมพซึ่งเปนอาชีพของผม ผมก็อยากเหว่ียงทิ้งออกไปเสียใหไกล ๆ  ผมนึกถึง
แตมือเรียวเล็กที่เปอนเปรอะเลอะกาว นึกถึงดวงหนาอันสะอาดในชุดเสื้อผามอมแมม และทีทาอันตืน่
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ตระหนกที่เราไดพบกันบนซอยเหงาอางวางเม่ือเชาตรูของวันน้ัน ปานน้ีเธอจะรูหรือไมหนอวาจะเกิด
อะไรขึ้นกับตัวเธอ... 
 เหมือนพายุที่ระเบิด สําแดงฤทธิ์หยาบชาหลังจากตั้งเคาใหทองฟามืดมัวมาแลวก็นานหนัก
หนา และเหมือนเปลวไฟที่ไหมรอนทําลายผลาญพราสรรพสิ่งนานาอยูที่ไหนสักแหง ผมรับรายงาน
ขาวเชาวันนี้เหมือนกับที่กลาวมาแลวน้ันแทบจะทุกบรรทัด มีความตายดวยหยาดนํ้าตาเรียงรายไหล
เปนทางอยูในที่แหงน้ัน เมื่อเหตุการณทุก ๆ อยางไดกาวเขาสูสภาวะสงบเปนปกติเรียบรอยมาได
หลายวันแลวนั่นแหละ ผมถึงไดมีโอกาสรายงานขาวชื่อคนตายบนวันอันวุนวายเหลานั้น ซ่ึงมีเธออยู
ดวย – เธอผูหอบใบปลิวมาชะงักอยูเบื้องหนาผมบนซอยเล็ก ๆ แคบ ๆ เปลี่ยวและยาวเหยียดเหมือน
เสนทางรถไฟเมื่อเชาของวันที่เพ่ิงจะผานมาไมนานนัก 
 เธอ – ผูเปนเจาของคําพูดอันแสนจะธรรมดา “ในประเทศของเราน้ัน เราจะตองชวยกันสราง
ความถูกตองและเปนธรรม” มีวันเวลาเกิดมา ซ่ึงถาจะคะเนกันแลวก็ราวกับนองสาวคนเล็กของผม 
ความผิดของเธอที่พอจะรูไดโดยไมตองใชการวิเคราะหก็คือ เธอมีความคิดที่โตใหญเสียจนเปนภัยตอ
ตัวเธอเอง ผมไมอาจจะแสดงทัศนะที่จะสนับสนุนหือคัดคานไดวาสิ่งที่เธอไดกระทําลงไปน้ันผิดหรือ
ถูก ชอบธรรมหรือไม แตสิ่งที่ผมปกใจเชื่ออยูตลอดไป ไมวาวันน้ีวันไหน ก็คือเชื่อวา ความคิดของเธอ
บริสุทธ์ิ สะอาด ไรเลหกลมายา คลายทีทาและรอยยิ้มที่พบเห็นวันน้ัน 
 ผมเกิดความคิดอันวิปริต อยากจะไปที่โรงพยาบาลที่ศพของเธอยังคาคางอยู ดวยความอยาก
รูวาเธอถูกทํารายที่ตรงไหนบาง... เรือนรางเล็ก ๆ บอบบางคงอยูในชุดเสื้อดํา กางเกงยีน รองเทา
ผาใบเปอนฝุน หรือวาเปลี่ยนไปเสียแลว น้ิวมือเรียวงามที่เปรอะเลอะกาวและลําแขนอันสลักเสลาที่
เคยแนบแผนใบปลิวน้ันเลา จะยังคงอยูดีหรือ – หรือเต็มไปดวยรอยแผล แหลกหักยับเยินอยางจดจํา
กันไมได และใบหนาอันงามสะอาด ไรการตกแตง แยมยิ้มบริสุทธิ์จะสอแววปวดราว ตกใจกอนหมด
ลมหายใจ – เปนอยางน้ันหรือไม ผมอยากรูนัก แตจนแลวจนรอดผมไมอาจขยับไปไหนได คงไดแตน่ัง
จอมองดูชื่อของเธอ ที่ผมแอบจดใสกระดาษเอาไวในรานกาแฟวันน้ัน กระดาษแผนนั้นยับยูยี่ แตยัง
ขาวสะอาด ผมหยิบสีแดงขีดทับลงไปบนชื่อและนามสกุลของเธอ แตเขียนเติมลงวา... “เธอยังมีชีวิต
อยู อยางนอยก็ในใจของฉัน...” นักหนังสือพิมพอยางผมขี้ขลาดและอับอายเกินกวาจะทําอะไรได
มากกวานี้๑๑ 
 ในกระแสธารแหงกาลเวลา 
 ฉันพาเทาอันเปลาเปลือยออกจากบานอันโยเย เดินฝาทุงนาเลี่ยนโลงและแลงแหงนั้นไป
โรงเรียนทุก ๆ เชา ในมือฉันมีดินสอที่เหลาจนแหลมแลว ๑ แทง หนังสือหัดอาน ๑ เลม ที่มีความเกาพอ  ๆ
กับเสื้อกางเกงที่ฉันใส “เอ็งตองอานหนังสือใหออกกอน ตอจากนั้นก็ชางเถอะ คอยมาชวยกันทํานา”   
พอบอกฉันอยางนี้ทุก ๆ วัน ฉันจะบอกพอไดอยางไรในตอนน้ันวา ใจแทจริงของฉันแลว ไมอยากเรียน
หนังสือแตเพียงอานออกได ฉันอยากเรียนจนจบทุกชั้นที่มีในหมูบานน้ี และเรียนสูง ๆ ขึ้นไปอีกจนสอน
หนังสือใหคนอ่ืนได ฉันอยากเปนครูเพราะฉันเกลียดครู ครูที่ดุรายและเหลวไหลของฉัน 
 ฉันรูสึกวาครูใจราย เพราะแกตีเด็กทุกคนที่ไมยอมมาเรียนและอานหนังสือไมออก เหลวไหล
เพราะแกกินเหลามาสอนหนังสือจนเหม็นกลิ่นเม่ือเขาใกล และมักจะนั่งหลับใหนักเรียนเห็นเสมอ    
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เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๙ – ๓๒. 
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ฉันจะตองมีวิธีการที่ดีกวาสําหรับการทําไมเรียวจากกานสนตอเด็กที่ไมยอมเรียนและอานหนังสือไมได 
และฉันจะไมยอมกินเหลามาน่ังหลับใหนักเรียนรังเกียจและแอบซุบซิบกัน 
 วันน้ี... ฉันอยูที่ระเบียงโรงเรียนในชุดเคร่ืองแบบสีกากีของครูโรงเรียนประชาบาล น้ําตาเออ
ซึมเม่ือเห็นเด็กหลายสิบคนพาเทาอันเปลือยเปลาน้ันเดินออกจากหมูบาน จะมีเด็กสักกี่คนไหมหนอ... 
ที่คิดเหมือนฉันวันน้ัน และกําลังดูถูกฉันวันน้ี ฉันคิด พรอมกับกมหนาลงกับระเบียง เช็ดน้ําตาเออซึมที่
กําลังรวงไหล... 
 “ครู! สวัสดีครับ” “ครูเมาแตเชาอีกแลว...” “ไป! ... ไปเขาแถว โรงเรียนจะเขาแลว” 
 เสียงระฆังกังวานไปทั่วทั้งทุงและเรือนโรงเรียนที่ไมผิดกับโรงนา มันกังวานหายไปกับสายลม
รอนยามเชา ที่พัดฝุนตลบลอยตัวเปนควันคลุงอยูกลางทุงนาไกลลิบ ประกายแดดเร่ิมรอนแรงขณะที่
ธงชาติสีซีดพัดพลิ้วอยูกับยอดเสา เพียงเพลงชาติจากปากนอย ๆ ดังเหมือนเพลงสวดที่เคยแววใหได
ยินจากโบสถสีทองของหมูบาน 
 “ชาติที่ยิ่งใหญของฉัน” ฉันโคงคํานับแลวคอย ๆ เดินเลี่ยงออกจากบริเวณโรงเรียนมา...
ค รูใหญของฉันก็ยังคงอยูกับงานโรงสี  ยังไมวางพอที่จะปลีกตัวมาสอนเด็กไดตอนเชา  ๆ               
ฉันพยายามบังคับตัวใหตรงไปตามคันนาสูงมาเร่ือย ๆ จนถึงบาน เมียของฉันกับลูกนอยนั่งเลนอยูที่    
หัวบันได ฉันถอดรองเทาแลวขยับกาวขึ้นบนเรือน “ไมสอนเด็กรึวันน้ี” หลอนถาม 
 “มันมึนหัวมาตั้งแตเมื่อคืนน้ีแลว เมาคางนะ ยังไมหาย ขืนสอนเด็กมันคงโหให” หลอนไมพูด
อะไรอีก อุมลูกหลีกทางใหฉัน นานเหลือเกินจนฉันนาจะลืมไปแลวจนหมดสิ้น ไมนาจะหลงเหลือให
จดจํามาถึงวันน้ี ภาพของฉันในชุดเคร่ืองแบบครูหนุมคนใหมของหมูบาน 
 “พอดีใจที่ลูกไดเปนครู เปนขาราชการ เปนเจาคนนายคน อยางที่พอไมเคยนึกไปถึง”            
ความไรเดียงสาไดถูกลากพรากไปจากความคิดและดวงตาดวยกระแสธารแหงกาลเวลาอยางทุกวันน้ี 
พอตายไปเสียกอนที่จะไดพบเห็นวา ฉันถูกความจริงแหงชีวิตในกระแสธารนั้นกระแทกกระทั้นจน
เปลี่ยนรูปไปไมเหมือนเกาแลว... จากครูที่เขมแข็งของหมูบาน มีความหวังตองานสูงจากอนาคต และ
ความฝนที่วาดไวสําหรับเด็กและโรงเรียน ตลอดจนชีวิตและครอบครัวของฉันเอง... ดูเหมือนฉัน
พยายามอยูไมเทาไร ดิ้นรนอยูไมนานนัก ฉันก็ออนแรงแพพาย หมดความฝน ดับสิ่งเหลาน้ันกลบ
หายไปกับกาลเวลาที่ผาน ไมเพียงแตเด็กนักเรียนที่ฉันสอน ที่ฉันลืมและทอดทิ้ง ฉันลืมตัวเอง
เหมือนกับที่คนอื่นเขาลืมฉันและทอดทิ้งฉันมานานแลว  
 ดูเหมือนความไรเดียงสาอีกเหมือนกันที่ทําใหฉันขาดการประเมินตนเองตอปญหาการศึกษา 
ฉันลืมคิดไปวาฉันเปนเพียงครูตัวเล็ก ๆ  เปนสวนประกอบชิ้นหน่ึงที่ไรความหมายตอปญหาการศึกษาของ
ชาติน้ัน ปญหาแมในหมูบานอันเล็กและคับแคบอยางนี้ ไมเพียงโตใหญเทากับภูเขาที่ฉันเคยคิด ที่จริง
มันมหึมาเหมือนทองฟาที่ครูอยางฉันก็ตองถูกครอบงําเอาไวดวย และมันอยูไกลเหมือนดวงดาวที่ครู
เล็ก ๆ อยางฉันไมสามารถเห็นไดยามฟามืด และมันมีอํานาจ มีแรงดูดกลืนเหมือนแมเหล็กยักษที่ทํา
ใหฉันละลายไปไดโดยงาย ๆ 

 คิดแลวฉันอยากหัวเราะและถมถุยใหกับความโงเขลาเบาปญญาของตัวเอง ฉันหลงโงปลอย
ใหกาลเวลาอันควรมีคาสําหรับฉันและครอบครัวไหลเลยผานไปอยางเสียเปลา…ถาฉันมีสติปญญา 
เปนคนฉลาดของยุค ฉันควรจะทําความรูจักกับปลัดอําเภอ หรือไมก็คนใหญโตในวงราชการครูที่
อําเภอน้ันไวเปนเจานายสักคนหน่ึง เผื่อวาฉันจะไดปลีกเวลาการสอนเด็กไปทํามาคาขายได หรือโชค
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ดิฉันอาจไดรวมงานพัฒนาอะไรสักอยางซึ่งเปนโครงการของอําเภอ ฉันจะไมตองถูกลืม ถูกทอดทิ้ง
ปลอยเมียและลูกแรนแคนอยางน้ี มันนาประหลาด ลูกสาวคนโตของฉันไมพนเปนคนงานในไรของ
เพ่ือนบาน เหมือนอยางที่พ่ีสาวของฉันเคยเปนมากอน ลูกชายคนรองไปเรียนหนังสือก็ยังพาฝาเทาอัน
เปลาเปลือยออกจากบานอันซอมซอไมตางกับฉันเม่ือกาลกอนนั้น ลูกคนเล็กอีกคนหน่ึงเลา เมียของ
ฉันก็เลี้ยงดูแกไมตางจากแมที่เคยเลี้ยงฉัน...ความเปนฉันที่มีการศึกษามากกวาคนในครอบครัว ความ
เปนครูของหมูบาน และความเปนขาราชการของประเทศ 
 ฉันทําอะไรใหสกุลวงศของพอดีขึ้นกวาเดิมหรือดีขึ้นกวาคร้ังทําไรไถนา...ฉันนอนดูรูปถายของ
พอในกรอบกระจกเกาครํ่าแลวยิ้มใหสงเสียงหัวเราะใหกับตัวเองอยูในความวังเวงและมืดอับของ
หองนอน ฉันลืมตาตื่นขึ้น ดูเหมือนจะบายโมงแลว ฉันกาวออกจากหอง เมียของฉันยังอุมลูกอยูที่หัวบันได 
 “บายแลว ไมไปสอนหรือ” หลอนหันมาวา ฉันพยักหนาขณะผลัดเสื้อผาเตรียมไปอาบน้ํา...
 ลมบายในทุงนารอนอบอาวและคละคลุงไปดวยไอฝุน ฉันรีบเดินจํ้ามุงตรงไปที่โรงเรียนตั้งอยู 
เมื่อเลี้ยวเขาปาละเมาะ ฉันก็พบรางเล็ก ๆ ว่ิงหยอยมุงมาทางฉัน รางน้ันชะงัก สงดวงตาเหมือนตกใจ 
“เฮย! หนีโรงเรียนอีกแลว” 
 “ไมมีครูสอน ผมจะกลับบาน” เด็กนอยวา “ก็ครูมาแลวนี่ไง ไป! กลับไปเรียนไดแลว” 
 “ไม...ผมไมอยากเรียนแลว อยากกลับบาน” “กลับทําไม หรือไมสบาย” ผมทําเสียงแข็งอยาง
จับโกหก “เปลา... ผมงวงนอน ผมอยากไปนอนที่บาน” “เฮย ไมได ขี้เกียจเรียนอยางนี้ไมได ไป! ตองไป
กับครูเดี๋ยวน้ี” ผมออกคําสั่งเฉียบขาด เด็กนอยเดินรองไหกระซิกขณะที่ฉันจูงมือพาเดินดิ่งตรงไปที่
โรงเรียน “ครูอยาตีผมนะ ถึงโรงเรียนแลว” เด็กนอยหันมาถามและเร่ิมรองเสียงดัง 
 ฉันยืนน่ิงมองรางเล็ก ๆ ที่เอามือสกปรกปายนํ้าตาจากแกมดวยความหวิวไหวในหัวใจอันแหง
แลงเสียเหลือเกิน “ไมตีหรอก ไปเถอะ” รางกระจอยน้ันวิ่งหายลับเขาตัวอาคารของโรงเรียนแลว       
ฉันอดเงยหนามองธงชาติบนยอดเสาซึ่งสีซีดดวยแดดฝนอยูหนาอาคารของโรงเรียนไมได 
 “ชาติที่ยิ่งใหญของฉัน” ฉันรําพึงในใจ น้ําตาเออซึมไหลออกมาเปนทาง
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 ถึงคราทีจะหนีไกล ไปจากลําคลองสายน้ัน 
 หลอนเรียกลูกมากอดไวในวงแขน แลวบอกลูกวา คราวหลังอยาลงไปเลนในเรือพรรคน้ันอีก    
มันไมดี พอลูกขยับปากจะถามอะไรตอไปอีก หลอนก็ตัดบท 
 “เขาบานดีกวา” หลอนลุกขึ้น แลวจูงลูกสาวตัวเล็ก ๆ เดินกลับบาน 
 เรียกมันวาบานมานานหลายปแลว นานจนรูสึกไปวามันเปนบานจริง ๆ อันที่จริงมันเปนเพียง
ฝาลังกับสังกะสีตกกระเกาครํ่าปะติดปะตอกอขึ้นเปนรูปทรงงาย ๆ ซุกซอนอยูภายใตของสะพานน้ํา
ครํา สิ่งกอสรางที่รอหลอนกับลูกอีกสอง ค่ํานอนเห็นแสงดาว กลางวันสองดวยแสงตะวันนั้นหรือจะ
เรียกวาบานได ก็แลวตึกโตใหญมหึมารายลอมเหลาน้ีเลา จะเรียกวาอะไรดี หลอนคิดระหวางจูงลูก 
เหมอมองอาคารตัวตึกสองฝงของลําคลองที่ผานไป... 
 หลอนจูงลูกคนเล็กใหว่ิงคร่ึงเดินคร่ึงตามหลังแม เศษผาถุงที่พันหอกายแกปลิวไสว ลูตามลม
ชายริมคลอง ลูกชายของหลอนกําลังยืนรออยูหนากระทอมที่เรียกกันวาบาน เขาใสกางเกงขายาวตัด
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อัศศิริ  ธรรมโชต,ิ ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง, อางแลว, หนา ๓๓-๔๐. 
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เพียงเขากับเสื้อยืดลายสีกะดํากะดาง ชุดที่เขาใสน้ี ใครไมรูเหวี่ยงมันทิ้งไวที่กองขยะ วันหน่ึงเขา
ออกไปพบ และใสมันมาไดหลายวันแลว 
 “ฉันรอแมตั้งนาน” ลูกชายวา พลางเอาสิ่งที่เขาแอบซอนไวขางหลังเรเขาไปอวดนอง 
 “หนากากเสือ” พ่ีชายพูดขณะทาบหนากากลงบนหนาของนองสาว 
 “ฉันเก็บไดตอนกลับบานนี่เองแม เปนไอหนากากเสือ” เขาดึงหนากากกลับมาชูอวดแมโดย
ไมแยแสเสียงของนองที่รองจะเอา หลอนจองมองหนากากยางที่เปรอะเปอนฝุนดินน้ันน่ิงอยู ชางเหมือน
เสือจริง ๆ  เหลือเกิน หลอนคิดในใจ เสือที่แยกเขี้ยวยิงฟนสงเสียงคํารามอยูในเมืองหลวง ดูโหดรายนากลัว
เหมือนอะไรหลายอยางที่หลอนพบพานมาแลว หลอนรูสึกอยากเขวี้ยงทิ้งใหมันตกไปไกลจากชายคาบาน 
ใหไหลไปตามน้ําในคลองแลวไมกลับ แตอยางดีที่หลอนทําไดคือ ปลอบใหลูกสาวเงียบ สงหนากากให 
 “เอาไปถือเลนกอน พ่ีเขาใหแลว พรุงนี้แมจะทําใหใสได” หลอนหันมาทางลูกชาย           
“ไดเทาไหร” “สิบสองบาทแม แตฉันซ้ือบุหร่ีเสียสอง” 
 “แหม...ไอนี”่ หลอนเงื้อมือไมจริงจังนัก มองดูลูกชายสักครูก็หัวเราะ “หมดยังเอามาใหแม
มวนหนึ่งซิ วันน้ีแมแยไดไมถึงหาบาท” แลวหลอนดุนหลังลูกชาย ความือลูกสาวหายลับเขาไปใน
กระทอม...“วันนี้ฉันไดกับขาวมาหลายอยาง” ลูกชายชี้ไปที่ถุงพลาสติก กองรวมอยูกับฝา 
 “ฉันคลานไปตามใตโตะ หลบไอหนาเหี้ยมเฝาประตูเขาไป เกือบจะไดไกทอดมาดวยละแม 
เขากําลังจะลุกจากโตะ พอดีเสือกแยงกันเอง ไอหนาเหี้ยมเลยเขามาเอะอะ เสียดาย ไมงั้นไดมากกวา
น้ี...แมหุงขาวเขาซี...” “เดี๋ยวอุนกับขาวของเอ็งกอน” แมวา 
 กระทอมขยับไหวเพราะแรงสะเทือนจากรถที่แลนผานสะพานไป...อากาศเม่ือค่ําโชยกลิ่นน้ํา
ครําของลําคลองใหเหม็นอับอบชื้นไปทั่ว แสงไฟสลัวสองลอดเขาใตสะพานน้ันกระทบนํ้า เกิดเงางาม
อยูกับความมืด กระทอมฝาลังกับสังกะสีเปอนสนิมประกอบเปนรูป ทรงงาย ๆ สามสี่หลังยืนเคียงกัน   
ดูตะคุมไปตามแนวของลําคลอง เสียงครืนครันจากความสะเทือนเบื้องบนเมื่อรถผานไปมาทําให
สังกะสีกับฝาลังขยับเขยื้อนและสงเสียง เสียงรถว่ิง เสียงกดแตร และเสียงนกหวีดเปาไกลออกไป เปน
เสียงคุนเคยที่ดังไดยินภายในบานใตสะพานของหลอนและเพ่ือนบาน 
 หลอนนอนตะแคง เทาศอกไวกับพ้ืนไมเกา เอามืออีกขางโอบลูกคนเล็กที่หลับพับอยูกับอก 
นอนฟงเสียงรถ เสียงแตร และเสียงนกหวีดคอยเบาบางจางหายเอาเมื่อใกลเพลาดึก นาน ๆ คร้ัง
สะพานจะสั่นและรูสึกวากระทอมขยับไหว แตเสียงดนตรีกับเสียงกระทบดังกรุงกร๋ิงจากฝงคลองตรงขาม
ไดยินดังถี่คร้ังนัก เสียงดนตรีคือเพลง เสียงแกวน้ํากระทบกันคืออาหาร นํ้า และ เหลา หลอนถอนใจ
ยาวพลางเหลือบตาผานประตูที่เปดอาเอาไว ไปจับอยูเบื้องฟาทางทิศใต ดาวดวงหนึ่งพรายแพรวพิไล 
หางไกลเกินจะหยั่งถึง ไกลเหมือนดวงดาว หลอนรําพันสะทอนใจ และไกลเหมือนที่เขาทอดทิ้งหลอน 
 เขา หมายถึงพอของลูกที่หลอนมีอยูเดี๋ยวนี้ ซ่ึงหวนนึกถึงคร้ังใด หลอนก็จะเห็นเขาน่ังรถไฟ
มาดวยกันกับหลอนเม่ือคร้ังนั้น 
 “เราคงไมทุเรศเหมือนอยูบานหรอกนา ทําใจดีไว เมืองหลวงคงมีอะไร ๆ ใหเราทํามาหาได 
ดีกวาอาศัยมันอยู ชวยทําใหมันรวย แตเราอยูไดไปวัน ๆ” ถึงตอนน้ีหลอนรองไห และมองไมเห็น
ดวงดาวพรายแพรวพิไลหางไกล ดวงน้ันแลว เสียงพายกระทบนํ้าฟงละหอยเศราผานมาทางหนากระทอม 
ในเรือลําน้ันมีผูหญิงพายทายและมีผูชายน่ังอยูหัวเรือ กลางลําเรือมีเสาตั้งค้ําหลังคาเตี้ย ๆ มีผามาน
ระยายอยลงมาตามหลังคานั้น “ยังไมนอนอีกหรือนา” เสียงของผูหญิงทายเรือถาม 
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 “ยัง” หลอนตอบสั้น ๆ จังหวะที่เรือลําน้ันผานไป หลอนเฝามองดูเรือหลบแสงไฟลับหายไป
ขางคูลึก เงียบจนไดยินเสียงหวีดหวิวของแมลงนํ้า กอนเสียงดนตรีและเสียงแกวกระทบกรุงกร๋ิงจากฝง
คลองตรงขามน้ันจะดังขึ้นมากลบ 
 เออ ลําคลองสายน้ีมีเสียงพายกระทบน้ําเปนชีวิตของมันดวย หลอนลืมไป ! 
 ใครตอใครมาจากไหน ไดมาพบพานกันที่น่ี ลําคลองสายนี้ทั้งที่มีกลิ่นนํ้าครําเหม็นอับ ชีวิตที่
ลองลอยหรือใกลชิดอยูกับมัน ดูเหมือนจะมีแตสิ่งสรรพอันโสโครก เปนชีวิต เปนสิ่งที่ถูกทิ้งขวาง เหลือใช 
และไรความสมบูรณ 
 “เอ็งไมอาบนํ้ามาก่ีวันแลวละ” “หกวัน รอใหนํ้าเต็มคลองกอนซีนา มันถึงจะสะอาดดี” 
 “เดี๋ยวนี้คลองสะอาดกวาเอ็งแลว ไอเวรตะไล !” 
 หลอนนึกถึงคําพูดหยอกเยาระหวางกันของเพื่อนบานริมคลองแลวอดยิ้มคนเดียวไมได        
เสียงเอะอะโวยวายดังมาจากเรืออีกลําหนึ่งซ่ึงกําลังทวนนํ้ากลับมา เสียงโวยเขามาใกลหลอนไดยินถนัด 
 “ไมเอาไหนเลย แข็งเหมือนทอนไม” ผูชายตะเบ็งเสียงออแอ 
 “จะเอาไหน ไปโรงแรมซี สามสิบบาทเทานั้น จะเอายังไง” ฝายหญิงตะเบ็งตอบ 
 “อีหา...! พูดมากเดี๋ยวตบ !” “ตบซี ! แมจะฟาดดวยพายน่ี ลองดูซี ไอเหี้ย...!” 
 “มึงดาแขกรึ กูจะบอกเฮีย” “เฮียเฮอ ไมกลัวทั้งน้ันแหละโวย เชิญไปบอก จะเอาสวรรค
วิมานอะไร ก็แคสามสิบบาทเทาน้ัน” เสียงแผวเม่ือเรือพายออกไป… 
 “เพลงนี้ไมเอาโวย !” เสียงตะโกนมาจากอีกฟากของคลอง ผูชายกับผูหญิง หลอนนอนคิด ผัว
กับเมียมีอะไรหนอ... มาทําใหจากกันไปไกลและโดยงาย ๆ ผูหญิงในเรือกับผูชายขี้เมามาพบกันโดย
สินจางน้ันไมนาสงสัย หากผัวที่พาเมียมารวมชีวิตไกลบาน มีความรักมานาน และมีลูกดวยกันถึงสอง
คนอยางหลอนน้ี มีอะไรหรือเปนสาเหตุใหผัวตองจากไป หรือวาหลอนแข็งเหมือนทอนไม ไมเอาไหน
อยางผูชายขี้เมาเมื่อกี้วาอยางนั้น เขา ผัวของหลอนจึงตองไปหาใหม หาที่ไมแข็งเหมือนทอนไมและ
เอาไหนอยางที่หลอนไมมี 
 หลอนรองไหสะอึกสะอ้ืน...“แม ฉันไดมาอีกสามบาท” ลูกชายวัยสิบเอ็ดขวบของหลอน
กลับมาจากตลาดโตรุง ยืนสูบบุหร่ีแดงวาบอยูหนากระทอม “ขอใหแมมวนหนึ่งซี” หลอนวา  
 เขาตอบุหร่ีใหแมเสร็จสรรพแลวสงให หลอนอัดเอาควันแรง ๆ  แลวพนฉุยโรยหายไปในความมืด
“คืนนี้คนนอย กับขาว ขนมก็ไมได” เขาหยอนตัวลงนั่งขางที่แมนอน แมเอาลูกสาวยัดเขาไปในมุงสี
หมนมอ ที่กางผึ่งเต็มหองน้ันแลว ลูกชายโยนบุหร่ีกนแดงดับหายไปกับนํ้า แมมองตาม มันลอยเอ่ือย
เร่ือยลับไปจนสุดสายตา เหมือนเศษสวะ กอไมและสิ่งรกปฏิกูลอันดาษดื่นที่เคยไหลไป ไหลไปตามนํ้า
ของลําคลองเล็ก ๆ ที่แววเสียงพายกระทบดังอยูทุกค่ําคืน 
 “ฉันนอนแลว แม” ลูกชายพลิกชายมุงแลวเขาลมตัวนอน “สามบาทที่ไดใหมละ เอาไวไหน” 
หลอนถาม “ฉันไมใหแมหรอก แมอยาเอาเลย ฉันซื้อหมากฝร่ังเคี้ยวหมดแลว เหลือหาสิบตังค” ลูกชาย
บอกจากในมุง “พรุงน้ีแมจะไปไหน” เสียงถามตอ “ที่เกานั่นแหละ” หลอนตอบ 
 “ที่เกาไมดีหรอก มีแตเด็ก ๆ อยางแมสูเขาไมไดแน แมไปตามรานอาหารดีกวา เอาไอนอยไป
ดวยจะไดมาก” ไอนอย ลูกชายหมายถึงนองสาวที่กําลังหลับอยูในมุง หลอนไมตอความลูก ดูดบุหร่ี
คร้ังสุดทายแลวโยนหายลงน้ํา พลางขยับจะลุกมาปดประตูกระทอม 
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 “นาทําอะไรอยูดึก ๆ ” เสียงทักทายจากเรือพายลําใหม “กําลังจะนอนอยูทีเดียว” หลอนหัวเราะ
เบา ๆ พรอมกับเสียงสดใสจากเรือพายลํานํ้าก็หัวเราะดวย และเลยผานไปเหมือนลําที่แลว ๆ มา       
“นาดาวเรืองใชไหมแม” ลูกชายผงกหัวขึ้นถาม หลอนปดประตูจนทั่วหองมืดมิด 
 “นาดาวเ รืองนี่ใจดีนะแม แกเอาไอนอยมานั่ง เลนตอนเย็น ซ้ือขนมมาให กินดวย               
นาดาวเรืองแตงตัวสวย ทาสีแดงที่เล็บปาก และแกมเหมือนผูหญิงพายเรือทุกคน ผูหญิงพายเรือให
ผูชายน่ังออกไปปล้ํากันในที่มืด ๆ ขางคลอง...อีกหนอยฉันจะมีตังค ฉันจะนั่งเรือของนาดาวเรืองบาง
ละแม นาดาวเรืองจะตองพายเรือใหฉันน่ัง ถาฉันมีตังคให 
 “กวาเอ็งจะมีตังค เขาก็แกแลว” พรอมกันหลอนก็หัวเราะในคําพูดที่ไมจริงจังนัก “เอ็งอยา
คิดบา นอนไปเถอะ! ดึกแลว” 
 ภาพของลูกสาวเม่ือยามเย็นกลับมาใหเห็นเดนชัด หนามอมแมมยิ้มราอยูที่หัวเรือ มีหญิงสาว
สวยยิ้มฟนขาวน่ังทายวาดพายไปมาอยูกลางนํ้า ความหวาดหวั่นตอมาทําใหแววตาหมนโรยของ
กลางคืนมืดสนิทนั้นเห็นลูกโตเปนสาว มีสีแดงที่เล็บปาก และแกม นั่งวาดพายอยูทายเรือกลางลําคลอง 
ผูชายคนแลวคนเลา ไมวาหนุม แก หรือเด็กรุน ผลัดกันมานั่งหัวเรือใหลูกพายพาหายไปทางคูลึก       
ตรงกลางลําเรือที่คลุมปกดวยมานหมน ลูกสาวของหลอนจะนอนกอดกับผูชายหลายหนาหลายตาและ
ซํ้า ๆ อยูของทุกค่ําคืน 
 หลอนนึกถึงหนากากยางที่เปนรูปเสือ จะรอยยางใหลูกใสในวันพรุงน้ี ความโหดรายของชีวิต
ที่หลอนพบพานมาแลวมีแตรอยเขี้ยวรอยเล็บน้ันยิ่งกวาเสือจริง ๆ เสียอีก หลอนจะปลอยใหลูกสาว    
ที่รักดังหัวใจของตนเปนอยางน้ันไดอยางไร 
 “ฉันพายเรืออยางนาดาวเรืองไดไหม” เสียงของลูกสาว หลอนนึกได มันเมื่อเชานี้เอง 
 “ไมไดหรอก เอ็งไมสวย เอ็งตองโตกวาน้ี มีสีแดงที่ปาก ที่เล็บ และที่แกม ตอนน้ีเอ็งยังพายไมไหว 
ถึงพายไดก็ไมมีผูชายนั่งเรือของเอ็ง” พ่ีชายวา  
 “เถอะ ! ฉันจะพายใหได ฉันจะพายเรือใหไดและใหสวย” ลูกสาววา 
 ความคิดฉับพลันผานเขามาในสมอง หัวใจตระหนกหวาดหวั่น น้ันทําใหหลอนผวาเขามุง 
และดึงเอาลูกสาวกําลังหลับน้ันมากอดแนบอก เสียงลูกรองครางเบา ๆ ขณะสะพานไหวสั่นและ
กระทอมริมนํ้าสะเทือนสงเสียงดัง พรอมดวยเสียงรถแลนผานไปดวยความรวดเร็ว 
 “ฉันจะตองไปจากที่นี่ พาลูกไปใหไกลจากสิ่งน้ี...ไกลแสนไกล” นํ้าตาของหลอนไหลตกตอง
ปอยผมของลูก เสียงเพลงและเสียงแกวกระทบกรุงกร๋ิงจากฝงคลองโนนไมไดยินแลว นาน ๆ จะมี
เสียงรถจากขางบนแลนเลยผานราวสะพาน สลับกับเสียงครางของแมลงกลางคืน หากเสียงพายกระทบ
นํ้าที่ดังวังเวงออยสรอยเบาหวิวเควงควางและเลื่อนลอยอยูกับสายนํ้าของกลางคืนน้ัน หลอนนอนฟง
ติดตอกันนับตั้งแตดึกดื่น...จนรุงสาง หลอนก็พาลูกจากลําคลองสายน้ันไป๑๓ เปนเร่ืองที่แสดงถึงคุณคา
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูเปนแมที่มีความรักตอลูกดวยใจบริสุทธิ์อยากเห็นชีวิตและอนาคตที่
ดีของลูกในการใชชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 
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เร่ืองเดียวกัน, หนา ๔๑ – ๕๐. 
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 เมื่อลมฝนผานมา 
 เมื่อเกวียนขามสะพาน ผมไดยินเสียงนํ้าไหลผานฟงระเร่ือยเอ่ือยชาฟงเปนเพลงของแมที่เคยกลอม
กอนผมนอนทุกคร้ัง เดี๋ยวนี้มันดังมาจากที่ไหนเลา ดังมาแตไหนกันหนอ... 
  เมื่อลมฝนผานมา ปาก็สงกลิ่นฟุง 
  ทั่วคุงนํ้า อรามสีสันของดอกไมปา 
  ตนไมใบหญา เขียวขรึม... 
 “แมรองเพลงหรือเปลา” ผมลืมตาถาม แมสายหนาแลวรองไห พลางกระชับกายผมแนนเขา 
เปลือกตาของผมปดลงโดยบังคับไมได รูสึกออนเพลียเหนื่อย คลายอยูในความฝน ผมเห็นภาพหมูบาน
สวางไสวอยูในหุบเขากวางเห็นทุงหญาและลําประโดงที่มีระหัดน้ําไกวลมชา ๆ 
   ...ระหัดนํ้าหมุนติ้ว เปนวงกลม 
   เมื่อยามลมฝนผาน หอมกลิ่นหญาไอดิน 
   ทั่วแผนดิน – บานเรา 
 เพลงน้ี – เพลงที่ผมจําจนขึ้นใจ ทําใหผมนึกไปถึงโรงเรียนและครู น่ันผมกําลังยืนอยูกับเพ่ือน
รวมโรงเรียนหลายคนตรงหนาเสาธงชาต ิครูกําลังบอกใหพวกเรายืนตรง แลวเร่ิมรองเพลงชาติ พวกเรา
รองเพลงชาติตามครู สงเสียงพรอมเพรียงกันกังวานกองขึ้นทั่วทองนาหนาโรงเรียน ขณะรองเพลง ผม
รูวาสายตาครูและเพ่ือน ๆ พากันจับจองอยูที่ตัวธงบนยอดเสา ดูธงสีซีดพลิ้วสะบัดอยูกับสายลมบน 
ตางจากผมซ่ึงเบิ่งมองไกลออกไป เห็นระหัดนํ้าแกวงไกวอยูกลางพงหญาสีเขียว ผมเห็นมันไกวชา ๆ 
แลวคอย ๆ  เร็วแรงจนถึงจุดที่แกวงหมุนติ้วเปนวงกลม วงกลมอยูไกลแตหลายวงเหลือเกิน ผมเรียกครู 
“ครูอยูไหน” “ครูอยูน่ีไงละ อยูขาง  ๆน่ี” ผมพยายามลืมตาขึ้นอีกคร้ังจึงเห็นใบหนาครูถนัด ครูชะโงกหนา
มาใกล จากดวงตาอันพราพราย ผมเห็นใบหนาของครูหมองและซีด 
 เสียงวัวรองกองกลบเสียงออดแอดจากลอเกวียน เสียงกระดิ่งที่คอของวัวเกรงกราง เปลี่ยน
ความวังเวงของปาน้ันใหเปนความสะทอนสะเทือน ลมวูบผานผมไปคอนขางแรง ตามมาดวยเสียง     
กรูเกรียวสั่นไหวของใบไมชายปาสองฟากขางทางเกวียน 
 “ลม” แมอุทานเสียงเบา “เมฆก็หนาชอบกลอยูละ” เสียงครูบนตอไดยินเสียงพอตวาดวัวอยู
ขางหนาพรอมกับเสียงเรียวไมกระทบหลังวัวดังถี่ติดกัน เกวียนแลนตอไป – โขยกเขยก และกระเทือน
ดวยแรงอันกระแทกกระทั้นจากหลุมบอบนทางนั้น 
 “จะไปไหน...” ผมถามแม “ไปหาหมอไง” ครูตอบแทน 
 “หมอที่แตงชุดขาว เคยเอายามาแจก หมอใจดีที่อยูสุขศาลา จะทําใหเราหายเจ็บ พรุงนี้ก็ไป
โรงเรียนได” มืออันเยียบเย็นของครูลูบไลอยูกับหัวผม 
 พอครูเอยถึงความเจ็บ ผมก็เร่ิมเจ็บปวดขึ้นมาอีกจากขอเทา เหมือนมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดแลนไลกัน
ขึ้นสูสมอง หนาวเหมือนตากฝนอยูกลางทองนาหนาหนาว และรอนรนเหมือนถูกไอของไฟปากระพือ
มากระทบ หนาวกับรอนคละเคลา ทั้งผลาญเผาและเย็นชา...ผมไดแตดิ้น รองออกมาสุดเสียง ภายใน
วงแขนของแมที่เขยาปลอบ และอยูในทามกลางเสียงตึงตังกระแทกกระทั้นอันมาจากลอเกวียนน้ัน 
หัวใจผมเบาหวิวและปลิวควางหลนลอยลงสูกนทะเลลึก 
 ในกนทะเลอันลึก ไรอํานาจแหงการควบคุมบังคับ ผมกลับมองเห็นภาพของหมอในชุดเสื้อผา
สีขาวสะอาดสวย เธอยืนเดนเปนนางฟาไกลบนอีกฟากฟาหน่ึง ในขณะที่ผมวิ่งตามเธอไปบนเลนดิน
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อันเปรอะเปอน ลมลุกคลุกคลานอยูบนธรรมชาติอันโหดรายกันดารและทารุณ ผมรองเรียกเธอ        
เธอหัวเราะและลอยมาหยุดกมลงมองผมดวยแววตาเปยมดวยความเมตตาปรานี 
 “หนู ฉันอยูน่ีแลว” เธอวา ผมโผเขาไปในออมแขนแลวรองไห 
 “ไมเอา อยารอง” เธอปลอบแลวโอบอุมผมไว “...ดูน่ันสิ เห็นไหม สวยงามเหลือเกิน” 
 เมื่ออยูกับหมอในชุดสีขาวบนฟา ผมมองลงมาเห็นหมูบาน โรงเรียน และระหัดน้ําวางเรียง
รายอยูกับพ้ืนหญาเขียวสดมีดอกไมปานานาพรรณเบงบานหอมอบอวล 
 “บริสุทธิ์เหลือเกิน ธรรมชาติที่น่ี” เธอรําพัน 
 “หนูอยูกับความงาม เกิดมาทามกลางความบริสุทธิ ์ไมนารองไห นาอิจฉากวาฉันมากมายนัก”
เมื่อผมหยุดรองไห เธอ-นางฟาในชุดสีขาวก็ปลอยผมลงดิน ลอยหายไป เกวียนยังเลนตอไปไมหยุดยั้ง 
ขณะที่ความรูสึกคืนกลับมาหาผมอยางปกติอีกคร้ังหนึ่ง ผมลืมตาตื่นขึ้นจดจับไปที่ทิวเขามหึมาอันเห็น
ขางหนาอยูไกลลิบ ผมเห็นปุยเมฆปกคลุมเขาเปนสีครามคล้ําดูมืดคร้ึม ทองฟาเบื้องบนก็หมนมัว        
ครูและแมนิ่งเงียบ สีหนาของคนทั้งสองหมองและมัวยิ่งกวาทองฟาเวลานี้ 
 ผมนึกไดแลววาผมเปนอะไร ยอนลําดับความรูสึก ผมคงจะถูกงูกัด งูหรือสัตวอะไรก็ไมรู      
ใชแลว มันกัดผมที่ขอเทา ขณะที่ผมลงหนองดักปลาอยูกับครู 
 “ครู ผมไปดวยคน” ผมตะโกนเม่ือเห็นครูนุงผาขาวมา ถือคันยอดักปลาเดินอยูบนคันนาสูง 
 “ไมเอา จะกลับบานแลว” ครูตะโกนหามทั้งที่ผมตั้งทาจะออกวิ่ง 
 ผมมองตามหลัง เห็นครูเดินไปไดหนอยหน่ึงก็หันกลับมาทําทากวักมือเรียกผม 
 “พรุงนี้โรงเรียนเปด ไมสบายแลวโทษครูไมไดนะโวย” ครูวาพรอมกับดันไหลใหผมนําหนาไป 
ผมรูสึกเสียวปลาบที่ขอเทา เมื่อครูยกยอขึ้นจากหนองน้ําขุน ปลาหลายตัวติดโคลนดํากระโดดดิ้นจน
ฝอยน้ํากระจายอยูกับตาขายที่เปยกชุม ผมตะเบ็งเสียงดวยอารมณตกใจโดยไมรูวาอะไรกัด 
 “งูกัด...งูกัดผม” ผมรองอยางน้ัน ครูเหวี่ยงยอดักปลาลงนํ้าและถลันเขามาอุม... 
 ผมเจ็บที่ขอเทา ความเจ็บปวดน้ันบีบหัวใจและลมหายใจเปนหวง ๆ  ภายในปากน้ันเต็มไปดวยนํ้า 
แตลําคอกลับแหง จากหนองนํ้าถึงบานและจากบานมาอยูบนเกวียนในออมแขนของแมเวลาน้ี ผมมีทั้ง
ความเจ็บปวดทรมาน วางเปลา และสงบอาการเหลาน้ีตางหมุนเวียนมาบังเกิดแกผมเปนชวง ๆ ของเวลา 

“เมื่อลมฝนผานมา ปาก็สงกลิ่นฟุง...” 
 ผมแววเพลงน้ีดังมาจากที่ไหนอีกแลว ไมแตเสียงเพลง คราวน้ีจริง ๆ ลมฝนผานมาจริง ๆ 
แลวฟารองเสียงกึกกองและเสียงวัวตื่นรองดวยความตื่นรองดวยความตระหนกเกวียนกระชากโยกสั่น
ไปมาทามกลางเสียงอึงอลอันเกิดจากลมแรงพัด และลมพาเอาเม็ดฝนโปรยหลนลงมาแลว หยดเย็น
คลายนํ้าคางคืนหนาว ผมสั่นสะทาน ทั้งความหนาวเย็นและความหวาดหว่ันพร่ันใจในเสียงรองของ    
ปาใหญ - ปาใหญที่เม็ดฝนกระทบเขากับตนและใบไม กรูไกวและอึงคะนึงของเสียงลมพายุดังเหมือน
เสียงรองครางของภูตผีปศาจที่พากนัลุกําขึ้นอาละวาดหลอกหลอน หอมลอมอยูโดยรอบใจและกายผม 
 “พายุฝน” เสียงครูรองไห 
 พอน้ันรองตะโกนดาแชงดวยโทสะอาฆาตเคียดแคนธรรมชาติพรอมกับเสียงเรียวไมบนหลังวัว
กระหนํ่าหนัก สับสนปนกับเสียงรองของมันทามกลางลมฝน แมเลื่อนผาหมคละคลุมผมไวมิดชิด         
ทั้งโอบแขนอันอบอุนนั้นเขารัดกายผมแนน เสียงแมบนพึมพําดังขึ้นใกล ๆ หู 
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 แมคงสวดออนวอนฟา หรือเจาปาทั้งหลาย ขอใหฝนขาดหายไปในเวลานี้เถอะ เหมือนกับที่
แมเคยสวดออนวอน ขอใหฝนตกลงมาเมื่อเวลาหนาแลงเหมือนกัน แมจะเงยหนาขึ้นหาฟาเบื้องบน 
ปากก็บนพึมพําไปตามประสา เสียงฟาผาลงมาเปร้ียงใหญ 
 “หลบเขาใตตนไมกอนเถอะนา วัวไมเดินแลว” ครูตะโกนบอกพอ “โธ” เสียงของแม 
 แมครวญครางและรํ่าไหเม่ือทั้งลมและฝนไมมีทาจะหยุดยั้งซํ้าแรงเร็วหนักหนวง และอึงคะนึง
มากขึ้น ผาที่หอคลุมตัวผมเปยกโชคและพัดพะเยิบวูบวาบขึ้นลงจนใบหนาผมชุมไปดวยน้ํา และรูสึก
แสบรอนดวยแรงลมปะทะ ผมเร่ิมรอนที่หัวใจ สําลักลมหายใจที่คอยขัดเปนหวง ๆ ทั้งนํ้าฝน นํ้าลาย 
ประดุจทะลักอัดแนนอยูในปากผม...เวลาผานไปเนิ่นนานสักเทาไร ผมคอย ๆ ไรการรับรู จากความ
รอนรนทรมานแผซานผานเขาสูความสงบ จากเสียงสับสนของลมฝนและปาใหญ เสียงเอะอะวุนวาย
ของพอ ครู และแม คอย ๆ เลือนรางจางหายไปจากความรูสึก 
 ฝนสงบ ฟาสาง และลมแนนิ่ง 
 ผมหายจากความเจ็บปวดทุกชนิด เปนชีวิตวิญญาณที่แจมใสภายใตฟาใหมของวันเวลาแลว 
มีความสงบอันแนนอนและมีความกวางใหญในสายตาที่มองเห็นได ผมเห็นลมฝนผานไปอยางโหดราย
นากลัวเม่ือสักครูน้ี และมองเห็นธรรมชาติอันงดงามเกิดขึ้นตามมาทีหลัง เมฆขาวราวปุยฝายลองลอย
บางเบาอยูเหนือทิวเขาและขอบฟา ปาทั้งปาหอมกลิ่นดินอันเคลากลิ่นของไอฝน ดอกไมแซมสีสันอยู
ระหวางใบไมและวัชพืชหลากหลายอยูบนพ้ืนหญาเขียวขจี 
 นางฟาชุดสีขาวอยูไหน ผมหาเธอไมเห็น อยากชวนเธอมารวมชมธรรมชาติเหมือนที่เธอชี้ชวน
ใหผมชมในความฝน...ผมเห็นแตแมกอดรางผม รองไหอยูบนเกวียนใตตนไมใหญริมทาง ทางแคบ ๆ 
คดเคี้ยวสูง ๆ ต่ํา ๆ ขามทุงนา ลํานํ้า และปากวางยาวเรียวหายลงไปสูหุบเขาที่ผมจากมานั้น มีหมูบาน    
ที่มีธรรมชาติบริสุทธิ์งดงามดังบทเพลงของแม... 
  “เม่ือยามลมฝนผาน หอมกลิ่นหญาไอดิน ทั่วแผนดิน – บานเรา” 
 นางฟาชุดสีขาวอยูไหนเลา ผมอยากจะถามเธอวา ธรรมชาติเมื่อยามลมฝนผานมาโหดราย
หรือสวยงามกันแน ผมมองดูเกวียนหันกลับ บรรทุกรางกายของผมแลนยอนไปสูทางเดิมที่มันผานมา     
มันคอย ๆ หายไปบนเสนทางทามกลางเสียงรองระงมรํ่าไหของคนที่อยูบนเกวียนน้ัน

๑๔
 

 ดอกไม...ที่เธอถือมา 
 ดวยลักษณาการ และศรัทธาอันพิสุทธิ.์.. เธอมุงหนาออกจากบาน เธอวา “แมจา ฉันจะกลับมา
พรอมดวยชัยชนะ” เธอผินหนาไปทางสวนดอกไมที่ชูชอลอลมอยูกลางแสงสีหมนของยามเชา ประกายดาว
จากแววตาของเธอวะวาววับดวยความเชื่อมั่น ดอกไมนานาพันธุน้ันคือสัญญาณของการตอสู 
 “จะเปนไปไดอยางไรนะ” แมวา  
 เธอตีหนาสงสัย “ดอกไมจะทําอะไรได การตอสูไมใชเร่ืองดอกไม ดอกไมมีแตประดับโลก 
ออนโยน ไรเดียงสา” 
 “ไมจริง! ไมจริงดอก” เธอคัดคาน “แมจะหามฉันหรือ” “เปลา...ไมหาม” “ง้ันฉันไป” 
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 แมยิ้ม เม่ือเธอสบนัยนตาแมแลวทําทาฉงน นัยนตาของแมแมมีทั่งปติและซอนความทุกข
กังวล...เธอออกจากบานมาโดยมีนัยนตาแมแลตามหลัง ไมตองหันกลับไปดู เธอก็ทั้งวาแมทั้ง
ภาคภูมิใจและหวงใยในตัวเธอ 
 “ฉันคงไมเปนไรหรอกแม เพราะฉันมีดอกไมอยูในมือ” ดวยลักษณาการและศรัทธาอันพิสุทธ์ิ 
เธอเชื่อดวยหัวใจและสํานึกวาเธอจะประสบชัยชนะไดดวยดอกไมในมือเธอ 
 มือเล็ก ๆ และเรียวสวยสงา... 
 ใบไมรวงลงโคนตนเม่ือยามลมรําเพย ลมพลิ้วผานแมนํ้าเปนระลอกระร้ิวไหว แมน้ําใหญไหล
เอื่อยเหมือนคนชราทอดอาลัยสีแดงขุนขนเหมือนคนตกอยูในความเศรา เธอหยุดอยูริมแมน้ํานั้น มองไป
ที่ฝงตรงขาม เสียงเพลงที่เธอรักครวญครางกองกระหึ่มขึ้นใจกลางนคร 
 “เธอจะไปที่น่ัน?” เขาชี้มือ เธอพยักหนาและถาม “ไมไปบางหรือ” เขายิ้มและสายหนา  
 “ไมละ ฉันไมใชนักการเมือง” “ฉันเปนขาราชการ ตองทํางาน” 
 “ฉันก็เปนนักเรียน เพียงแตวาวันนี้ไมเรียน” เธอวาบาง เขายิ้มและสายหนาอีกคร้ังหนึ่ง
 “เอาเถอะ ฉันจะเอาใจชวย” 
 ระลอกนํ้าปะทะทาเรือพะเยิบขึ้นจนเธอเซถลา เธอจองมองเรือลําเลียงสินคามหึมาถูกเรือเล็ก
ลําหนาลากแลนลิ่วอยูกลางนํ้า เธอคิดถึงครูที่โรงเรียน... 
 “คนเราจะตองสู และการตอสูที่ถูกตองจะเปนฝายชนะ” “จะตองมีอาวุธดวยหรือเปลา” ใคร
คนหน่ึงถาม “อาวุธมีหลายอยาง ถารูวิธีใช” บางคร้ังดอกไมก็เปนอาวุธได ครูวา 
 สะพานขามแมนํ้ามองเห็นอยูไกลลิบ มีวัตถุเคลื่อนไหวผานราวสะพานไปมาอยางสับสน 
ทองฟาอับแดดมืดมนไปดวยเมฆหนา เสียงเพลงอันหนักแนนลอยขามฝงมาไมขาดระยะดวย
ทวงทํานองตางกัน ในบทเพลงเหลานั้นเธอฟงเสียงเปนเสียงเรียกรองออนวอนหวนหาและทั้งโกรธ
แคนขุนเคือง 
 “เขาจะชนะหรือเปลาหนอ?” คนบนทาเรือวิตก “ชนะซี ! พวกเขาตองชนะ เขาไมเคยยอม
แพงาย ๆ” อีกคนหน่ึงวา “แตคราวน้ีไมเหมือนคราวกอน” “ขอใหเราชนะเถิด เขาตอสูเพ่ือพวกเราดวยรูไหม” 
“ไปดูกันไหมละ” “ไมละ ฉันมีงานตองทํา...” 
 เมื่อดอกไมบานสะพร่ัง แลสลางรวมกันแลวเหลือคณาจะนับได ดูออนพลิ้วไสวเหมือนดวง
ดอกไมในความฝน บรรเจิดจาอยูกลางแสงตะวันและเปลวแดดรอนแรง บรรยากาศรอบขางเต็มไปดวย
ความหวัง การตอนรับสนับสนุน มีแตรอยยิ้มอันอบอุนและความเมตตาปรานีในแววตาจับจอง 
 บนถนนที่ปราศจากละไอควัน ทั้งวัตถุน้ําใจไหลเทมาใหเธอไมขาดสาย เธอถือดอกไมผานไป
คร้ังแลวคร้ังเลา เหมือนแมน้ําไหลผานเมือง 
 “ดอกไมในมือเรา จะยื่นใหทุกคน !” เสียงโหรองพรอมเพรียง เธอนึกถึงพอที่บาน 
 “พอชอบดอกไมเหมือนกันหรือ” พอพยักหนา แลวเอื้อมมือมารับ 
 “ปนกับดอกไม พอชอบอยางไหนมากกวา”  
 “ทหารก็รักดอกไมและอาวุธที่เขาเปนเจาของพอ  ๆกัน” เธอยังถือดอกไมไปขางหนาในทามกลาง
รอยยิ้มและความเมตตาปรานีในแววตาจับจอง แตเธอยังไมลืมถึงนัยนตาของแมที่มีทั้งแววปติและ
ซอนความทุกขกังวล...กลางกลิ่นธูปควันไฟมีมาลาดอกไมจรุงกลิ่นลอยละลองอยูเหนือสิทธิ์เสรีที่เธอ
ปรารถนา อยูเหนือกาลเวลา และเหนือนํ้าตาอาลัย เธอคือดอกไมอนรรฆคา เกิดจากความรัก ความศรัทธา



 ๙๖

ความเชื่อมั่นจากหัวใจอันบริสุทธ์ิ และรูปลักษณอันละมุนละไม เธอไดนํามารอยเรียงไวอยูในหัวใจของ
ทุกคนตราบจนนิจนิรันดร ดอกไมจา...ใครเลยจะรูวา เธอตองมาหักลมตกเกลื่อนกลิ้งกลางดิน กลาง
กลิ่นเลือด ควันปน 
 เธอผูถือดอกไม และเปนสวนหน่ึงของดอกไมน้ัน เธอจะตายไปจากความทรงจําของใครได
หรือ ?๑๕ 
 เมื่อเย็นยํ่า...ของวันอันราย 
 เธอโผลหนาออกมาจากเพิงพัก ซ่ึงเปนยานอยูอาศัยแถวสลัม เมื่อยามเย็นของวันน้ัน ดวยความ
ตื่นตระหนกในทาทีของเพ่ือนบาน-คนมาเคาะบานของเธอเสียงดังสะทานไปทั้งหลัง สามีของเธอถูกรถ
ชนตายเสียแลว เธอแววเสียงเพ่ือนบานขางเคียงวาอยางน้ัน ! เธอจะพูดอะไรได นอกจากดึงลูกนอย
เขามาไวในออมแขนแลวรํ่าไห... เขาจากเธอไปแลว...ไปและไมกลับมาอีก นี่เปนความรูสึกของเธอ นับ
อายุดู เขา-สามีของเธอน้ันอายุรวมสี่สิบปแลวปน้ี... โชคเขาราย เคราะหเขาหนัก เขาสรางสม
บาปกรรมอันใดไวเลาถึงไดภัยแรงเชนน้ี ยังจะตองใหเธอกับลูกนอยตองมาพลอยวิบัติไปดวยอีก วิบัติซี ! 
ถาไมมีเขาแลว...ลูกจะเปนอยางไร เธอนั้นเลาจะไปไหน และจะพ่ึงพาใครไดในชีวิตน้ี... 
 เธอรองไห จะเปนจะตายอยูในบานสลัม ยามเย็นย่ําของวันน้ัน ! อายุสี่สิบปแลว แตใบหนา
เขายังออนอยูดวยอารมณอันแจมใส มองความจน ความทุกข ความต่ําตอยเปนของธรรมดาของชีวิต
ตลอดเวลาที่เธออยูกับเขา เขาบากบั่น กมหนาทํามาหากินตลอดมา เขามีความรู จบชั้น ป.๔ สูงกวา
เธออีก เธออานหนังสือไมออก เขียนหนังสือไมได แตเขาพออานออก พอเขียนได ทั้งฉลาดและขยัน
มาก พอที่เธอจะภาคภูมิใจในตัวเขา เขามีประวัติอันดีงามนับแตอยูบานนอก เปนลูกที่ดีของพอ       
เปนคนงานในไรที่นายจางชอบ ความประพฤติเม่ืออยูกรุงเทพของเขาก็เปนไปโดยสมํ่าเสมอ เปนสามี
ที่ซื่อสัตยของเธอ เปนพอที่ดีของลูก และเปนผูนําที่แข็งขันแหงครอบครัว 
 เขาเปนผูอดทนตอความเลวเปนอยางยิ่ง...บอยคร้ังในบานสลัมและชวงชีวิตที่แรนแคนลําเค็ญ
ในกรุงเทพฯ นั้น ความเลวไดมาทาทายใหเขากระโจนเขาหามันอยูบอย ๆ มันบีบคั้นลําไสอันหิวโหย
และรัดรองทองอันวางเปลาทั้งเขาและเธอจนแทบขาดใจพายแพ 
 “ฉันไมอยากจะทําชั่ว แมแตลักขโมยของของใครสักชิ้น” เขามักจะปลอบเธอในวันอันราย
กาจเหลานั้นใหอดทน และก็ชนะทุกหนมา กับลูกละ...เขาก็ตั้งความหวังไวสูง 
 “ฉันจะใหมันเรียนหนังสือใหเกง ใหมันเรียนสูง ๆ เปนครูหรือเปนหมอก็ได” เขาวาอยางน้ัน 
เธอยังแอบหัวเราะ 
 ชีวิตกําลังจะเร่ิมตน อะไรตออะไรกําลังจะดีขึ้น ความทุกขความเดือดรอนกําลังจะหมดไป 
แทนดวยความหวัง ความสุข ตามพอมีพอได เมื่อเขาไดงานประจําม่ันคงเปนหลักฐาน เปนคนงาน
กวาดขยะของเทศบาล ปฏิบัติหนาที่เปนประจําอยูกับถนนสายหนึ่งของกรุงเทพฯ... ถนนของฉัน
สะอาด เรียบรอย เขายังเคยอวดเธอ...เวรกรรมที่ทั้งเขาและเธอไมเคยสรางก็มาลางผลาญเสียแลว
วันน้ี...! รถยนตของใครไมรู ชอนรางของเขาลอยลองและรวงเละอยูกับถนนอันแสนสะอาดของเขาเอง
...เธอหลับตา เห็นเลือดไหลออกจากเรือนกายของเขาเปนสีแดงทาเปรอะทั่วทองถนนรถยนตของใคร
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คนน้ันมันไมเพียงแตขโมยชีวิตของเขาไประหวางกระทําหนาที่ มันยังขโมยความสุขและลักพาชีวิตของ
ครอบครัวเธอไปหมดสิ้น 
 เธอรํ่าไห...อยูในความเย็นย่ํา วาเหวของบานสลัม... 
 คุณนายกลับถึงบานอันโอฬารของเธอเมื่อยามเย็นเดียวกันน้ัน พรอมกับรับทราบวา...ลูกชาย
ไดขับรถคันใหญไปชนคนตายเขาแลว 
 เขา – ลูกของเธอตกใจมาก นับเปนอุบัติเหตุที่รายแรงอีกคร้ังในชีวิตของเขา มันคงไมกระไร
หนักหนาหรอกนา...ไมมีคนเห็น คุณนายปลอบลูกอยางน้ัน...แตสีหนาทาทางของเขาก็ยังตื่นตระหนก
ไมรูหาย...เขาเร่ิมตนรองไหดวยความขลาดกลัว...คุณนายเหนื่อยออนอยูบางเหมือนกันที่เห็นเขา
ออนแอเหมือนยังไมพนจากออมอก... ดูยังไมเติบโตแข็งแรงอยางที่เธออยากเห็น และทั้งที่เธอไดปูทาง
สรางรอยทางอันยิ่งใหญไวใหเขาแลวนับนาน... 
 เขาจะตองเปนตัวแทนสําหรับพอของเขา เปนใหญเหนือกิจการและทุก ๆ อยางที่เธอมี      
เขากับลูกชาย และลูกคนเดียวที่เธอขาดไมได เพราะขาดแลว – หามาแทนไมไดอีก นับอายุดูเลน เขา
ก็เกือบจะยี่สิบแลวปน้ี ทําอันใดผิดพลาด เขาก็ไดแตหวั่นไหว เศราซึมใจอยางที่เห็นนี่ น่ีถาเธอตายไป
เสียกอน เขาจะไมปลอยใหอะไรที่เธอและสามีอุตสาหสะสมไวใหวิบัติฉิบหายไปหมดหรือ เธอคิด     
...เมื่อรูสึกเวทนา ก็ดึงรางอันสั่นเทาของเขาเขามาแนบใกล 
 จะทอดทิ้งกระไรได...เม่ือเธอหวังเขาไวสูงนัก เธอจะตองฝกใหเขากลาหาญ เผชิญโลกดวย
ความเยือกเย็น และเปนสงาเยี่ยงพอของเขา เธอยังจะตองใหเขาตระหนักอีกมากวา ชีวิตของเขามิได
เปนธรรมดาเยี่ยงสามัญชนคนอื่น...เขาเปนตัวแทนแหงชาติตระกูลอันสูงแหงฐานะอัครฐานที่มีอยูไมก่ี
สิบตระกูล ในประเทศนี้ เขาก็มีสิทธิ์ มีปญญาอยูเหนือคนอีกหลายเรือนลาน ตอการแกปญหา         
อันยุงยากที่จะตองเขามาเยี่ยมเยือนบางเม่ือเคราะหหามยามราย 
 ยัง...ยังไมพอหรอก สําหรับภูมิความรูในประเทศนี้ของเขา 
 เธอจะตองสงเขาออกไปไกล ไปยังประเทศที่ไกลและรุงเรืองมากกวาที่น่ี ทั้งนี้เพ่ือเสริมสราง
ตัวตนและชาติตระกูลแหงเขาเอง เธอยังตองเสี่ยงอีกมาก เธอรู เพราะเขาเปนผูมีความอดตอความเร็ว
นอยมาก...บอยคร้ังนักที่ความชั่วชาต่ําทรามไดเขามาทาทายเกี่ยวพันเขา และเขาไดพายแพ หวิดจะ
ทําใหตระกูลอัปยศอับอายมาก็หลายหน การพนัน ผูหญิง และเพ่ือนชั้นต่ํา เขามักงายพายแพเสมอ
 “ผมไมรูตัวเลย” ...เขามักจะสารภาพกับเธออยางนั้นเสมอ น่ีเขาก็สํามะเลเทเมา ขับรถชน
ใครตายก็ไมรู เห็นจะพนเธอไปไมได ใครกันนะ ที่ถูกรถราคาแพงของเขาชนลมตายไปในวันน้ี ราคาชีวิต
ของคนนั้นกับราคารถของลูกชาย ใครจะแพงกวากันแน...เธอคิด 
 เอาละ ! เธอพรายยิ้มที่มุมปาก ปลอบโยนลูกใหคลายจากความเศรา... “มันเร่ืองนิดเดียว    
นิดเดียวเทาน้ันเอง” เธอวา 
 เธอ – คุณนาย สบายใจแลววันน้ี...ที่ไดเห็นใบหนาลูกชายเร่ิมคลายความหมองเศรา และ
คืนกลับมาเปนปกติพลัน เม่ือเย็นย่ําของวันน้ันเอง๑๖ เปนเร่ืองที่เก่ียวกับการไมไดรับความยุติธรรมใน
สังคม มีความแตกตางระหวางคนรวยกับคนจน โดยแสดงใหเห็นวาคนจนนั้นต่ําตอยไมมีคุณคาอะไรใน
สายตาของคนรวย แมจะตายหรือมีชีวิตอยูก็ตามเปนเร่ืองราวที่สะทอนถึงปญหาในสังคมเร่ืองการ

                                                        

 
๑๖

เร่ืองเดียวกัน, หนา ๖๕ – ๗๐. 
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เหลื่อมล้ําสิทธิเสรีภาพ ไมใหความสําคัญของคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความเสมอภาคเทา
เทียมกันของคนในสังคมที่ขาดคุณธรรมตอเพื่อนมนุษยดวยกัน 
 เสียแลวเสียไป 
 นางกลับถึงบานทายสวนเม่ือตะวันเย็นย่ํา ควันหมอกกลางฤดูหนาวลงหมคลุมพุมไมเปนฝา
ขาวไปทั่ว เสียงนกรองทัก เสียงหมาในบานเหา ระหวางที่นางถือกระเปาเดินทางนิ่งอยูหนาประตูร้ัว
ประดุจรูปปนไรชีวิต นํ้าตานางจะรวงเสียใหได เม่ือเห็นรางคอม ๆ เดินงกเงิ่นออกมาจากภายใตถุนบาน 
 “สวัสดีปู” เสียงนางเอย เบาบางเหมือนละไอหมอก ปูเหลือบลูกตามายังมือขางซายที่หิ้ว
กระเปาใบใหญ แลวเหลือบกลับมาที่มือขวาที่หอยยอยตกลงมาดวยเสื้อยาวกรอมแขน เม่ือลมหนาว
ผานมาชั่ววูบ รางน่ิงของนางสะทานสั่น ปูก็ดึงรางน้ันมากอดไว 
 “ชางเหอะ ! มันแลวไปแลว” ปูตบบาอยางปลอบโยน 
 น่ันแหละน้ําตานางจึงรวงจากรองแกม หยดซึมหายไปกับเสื้อกันหนาวของปู 
 “ฉันซื้อเสื้อกันหนาวมาใหปูใหม” นางวา ขณะที่ปูแยงกระเปาจากมือไปถือไว 
 “ปูถอดตัวน้ีทิ้งไปไดแลวละ” เธอฝนยิ้ม เม่ือมองเสื้อกันหนาวเกาครํ่า ที่จําไดวาซื้อมาใหเมื่อ
สามสี่ปที่แลว เจาดางว่ิงนําหนา ปูก็หันหลังหิ้วกระเปานําเขาบาน นํ้าตาของปูคลอและไหลไปตามร้ิว
แกมที่เหี่ยวชรา 
 “เงินตั้งหมื่นหนึ่ง จะเอาไว บานไมได” พอกลาวขึ้น น้ําเสียงเครียด 
 “ฝากธนาคารงั้นรึ เราจะไดอะไรขึ้นมาละ นอกจากดอกเบี้ยปละนิดหนอย ผูใหญบานแกวา 
ธนาคารเอาเงินเราไปใช ใหดอกเบี้ยเรานิดเดียว” แมวาบาง นํ้าเสียงเครียดเชนกัน  
 “ง้ันฝากผูใหญไวซี หักซ้ือขาวของแลว เหลือก็ฝากใหผูใหญบานไว พ่ีควรจะซ้ือวิทยุไวฟง
เพลงสักเคร่ืองหนึ่ง” นองสาวของนางเสริมขึ้น ค่ําน้ีปูใสเสื้อกันหนาวตัวใหม สีเทาลายสลับขาวที่นาง
ซ้ือมาให ดูทาทีปูสดใสสะอาดตากวาเมื่อยามเย็นน้ีมาก ปูสาละวนอยูกับการเขี่ยฟนในกองไฟใหคอย
ลุกโพลงขึ้น นางรูสึกวาหนาตาของปูกลับหมองเศรา เยียบเย็นอยางประหลาด 
 “ผูใหญก็ไวใจไมได เอ็งไมรู” พอหันมาดุนอง 
 “...ไอกองมันฝากไวสามพันปที่แลว ผูใหญโกงเอาจนหมด” 
 “เงินมันไมใชนอย...” แมปรารภ นัยนตาฉายเงาวาววาม เม่ือกระทบแสงจากกองไฟ 
 “...เราซื้ออะไรไดตั้งหลายอยาง อยางที่เราไมเคยมีไมเคยได เราจะตองซื้อเก็บไว เหลือน้ัน
คอยวากันอีกคร้ังหน่ึง”  
 “จางเขาตอเกวียนสักเลม ซ้ือวัวสักหน่ึงตัว เหลือน่ันก็ใหหลานมันไป เงินของมันนะ” ปูวา
เสียงเครียดมาจากกองไฟเปนคร้ังแรก 
 “พอแหละคิดอะไรสั้น ๆ ปนี้นะทามันจะแลง ทํานาก็จะไมไดเ ร่ืองอีก เราจะเสียแรง          
นาเสียดายเปลา” พอแยงขึ้นอยางฉุนโกรธ “ยังไง ๆ  เราก็พอทํากินกันได ไมตองเอาเงินตั้งมากอยางน้ี
มาลงทุนหรอก แตวาตอนนี้เราคิดซือ้ผาหมซ้ือฟูก หมอนใหม อากาศมันหนาวเหลือเกิน” 
 อากาศหนาวนักเม่ือตอนดึก นางนึกถึงคําพูดของปูเม่ือกอนจะเขานอนแลวนอนไมหลับ      
“มันตื่นเตนเงินกันจนจะเปนบาทั้งบาน” ปูเอามือลูบผมของนางและวา “คนเราก็เปนอยางน้ีแหละ” 
นางนอนลืมตาขดตัวแนนอยูกับผาหมนวมอุน แสงตะเกียงที่หร่ีลงเหลือแตเปลวไฟเล็ก ๆ พรายสีสัน



 ๙๙

อยูกับความมืดของหองลมจากภายนอกพัดอู ลอดไลชองฝามาใหเปลวไฟไหวเตนอยูกับเพดานหองนั้น
คร้ังแลวคร้ังเลา 
 “เจาเงาปศาจ” นางสบถในใจ ลูบทอนแขนที่ขาดหาย แลวรองไหสะอึกสะอื้น “เสียแลวเสียไป” 
นางปลอบใจตัวเองอีกคร้ังหนึ่ง เสียงกึกกองโกลาหลของเคร่ืองจักรในโรงงานดังอึกทึกอยูในหูนาง 
ประดุจเสียงถากถางของภูตผีปศาจ มันตัดขอมือขวาของนางขาดกระเด็นดวยเขี้ยวเล็บแหลมคม   
คลายคมดาบ ยังไมสาใจ มันยังลวงหัวใจ ลวงความรูสึก ลวงชีวิตวิญญาณของนางที่เหลืออยูจนหมดสิ้น 
มันเขว้ียงทิ้งทําลายไดดวยความกระหายเลือด เจาปศาจตัวน้ัน 
 นางอดยอนนึกไปถึงวันคืนเกา ๆ ที่แขนทั้งสองขางยังสมบูรณไมได เม่ือคร้ังเปนคนงานอยูใน
โรงงานที่กรุงเทพฯ นางเหมือนไรเดียงสา บริสุทธิ์จากชีวิต ยังยืนอยูหางไกลจากความสามานย         
ที่แทจริงของมนุษย นางพอมีความสุขที่พอหาไดอยางนาพึงใจตามประสาคนเล็ก ๆ นางมีความรัก 
ความคิดถึงตามประสาคนไกลบานตอครอบครัวและเพ่ือนบานที่อยูหลัง นางมีเจตนา มีความหวังตอ
การเผชิญปญหาในโลกกวางน้ี และทายที่สุด นางก็มีภาระอันยิ่งใหญตอครอบครัวอันยากไรของนาง
เองโดยเฉพาะ 
 เมื่อเจาปศาจจักรกลตัวน้ันมันตัดขอมือของนางใหขาดออกจากกันแลว นางกลายเปนคน
พิการที่กลับบานมาอยางวาเหว ทอแท ซํ้าเงินกอนมหึมาที่นางไดรับเปนคาตอบแทนมือขางที่ขาด
หายไปนั้น ยังทําใหนางไดพบวาไดสูญเสียทุกอยางอันเคยมีในชีวิต ที่แทมันคือเงาของเจาปศาจ          
ที่ตามมาทําลายนางจนถึงบาน มันไมไดทําลายมือของนาง ไมเพียงแตอยางเดียวเทาน้ัน...เจาปศาจ
จักรกลตัวน้ี ! นางพยายามขมตาหลับ ขณะที่แววเสียงนกกลางคืนรองเพลงมากับลมหนาว 
 ความหนาวเย็นเมื่อเชามืด หรือแมแตเสียงหมาเหาในบานเหาครวญคราง ไมไดเปนสิ่งที่ปลุก
นางใหลุกน่ังตื่นตระหนกอยูในยามนี้ เสียงปนที่ดังกังวานติดกันสองคร้ังภายในบริเวณบานตางหากที่
ทําใหนางสั่นเทิ้มอยูกับผาหมหนา ขวัญกระเจิงดวยเสียงฝเทากระเทือนไหวไปมาอยูภายในเรือนบาน 
 เสียงเคาะประตูดังถี่ แลวเสียงสั่น ๆ ของแมก็ตามมา “เปดประตูเถอะ เปดเร็ว! 
 เมื่อนางใชมือขางซายกุกกักอยูกับประตูสักครูหนึ่ง นางก็พบวาเงาคนที่ยืนอยูขางหลังของแม 
พอ และนองน้ัน เปนชายแปลกหนาทั้งสองคน วัตถุดํายาวที่อยูในมือของมันทั้งสองนั้นก็ทําใหนางหัว
เขาออนจนตองเซไปติดฝา มันเปดกระเปาเดินทางของนางออก คนร้ือเสื้อผาออกมากองไวกระจายทั่ว
พ้ืนหอง แลวก็หันกวาดตามองทุกคน 
 “บอกแลววาเงินอยูบานผูใหญบาน ไปปลนผูใหญบานซี ผูใหญเอาเงินไปหมดแลว” นองสาว
วาและรองไหกระซิก พวกชายแปลกหนาลาถอยลับสายหมอกเชามืดไปหมดแลวน่ันแหละ นางจึงนึก
ขึ้นไดและถลาลงบันไดมา 
 บนทางเล็ก ๆ ที่ทอดยาวไปสูประตูร้ัวบาน รางของปูและเจาดางนอนจมกองเลือดแนนิ่งเคียง
กันอยูตรงน้ัน รางของปูยังอุน แมดวงตาปดสนิท นางกอดและซบหนาลงกับบาปู นํ้าตาไมไดไหลพร่ัง
พรูแตอยางใด เพียงหยดลงบนเสื้อหนาวสีเทาลายของปู แลวซึมหายจางไปกับสีเลือดแดงฉาน 
 ผูใหญบานหิ้วถุงขาวสารที่ใสเงินมาคืนตอหนาคนในหมูบานที่ตางมาเยี่ยมกันมากในตอนเชาน้ัน 
แลวแนะนํากับพอใหเอาเงินจํานวนน้ีไปฝากธนาคารที่อําเภอเสีย ไปพรอมกับตํารวจที่มาพลิกศพปู 
 เจาดางถูกฝงไปแลว แตรางของปูจะถูกเผาพรุงน้ี 



 ๑๐๐

 “โชคยังดี ผูใหญมาชวยเสียกอน ไมงั้นเงินจะสูญ” แมบอกกับเพื่อนบานที่มาเยี่ยม สีหนา
เศราลงไปบาง “ทั้งโชคดีโชครายคราวน้ี” พอเสริม สีหนาเศราพอ ๆ กัน 
 “แมสัญญาไวแลววาจะซื้อสรอยใหฉัน” เสียงของนองสาวคุยอวดเพื่อน ๆ 
 “หนาของแกหมองเหลือเกิน ผิดกับคนอ่ืน ๆ” ผูใหญบานเดินมากระซิบกับนาง 
 “เขารักปูมาก” แมไดยิน ตอบกลับมา 
 สายมากแลว แตดวงอาทิตยยังแลเห็นเปนจุดเพียงสีสมออนมัวมนหมนหมองอยูทามกลาง
หมอกหนา ทุงนาขาวโพลนไปทั้งทุง หมูบานก็ถูกคลุมอยูดวยความอับชื้น หนาวเย็นทั้งหมู นางนั่งจอง
หมอกขาวที่ลอยเบาออยอิ่งทิ้งทิวไมอยูไกลโพน เห็นมันพาดผานดวยสีแดงจากหยดเลือดและสีจาก
เงินกอนน้ัน 
 นางออกจากบานทายสวนมาเมื่อตะวันเย็นย่ํา ทามกลางหมอกควันกลางฤดูหนาว รถเที่ยว
สุดทายเปดไฟวิ่งฝาฝาขาวของสายหมอกไปเร่ือย ๆ นางถามตัวเองวาไปไหน แตก็ตอบไมได รูแตวา
อยากหนีไกลไปจากบานและไมหวนกลับมาอีกแลว นํ้าตาไดรวงพร่ังพรูออกมามากตอนน้ี เพราะนาง
ไดสกัดก้ันมันไวตั้งแตวันวาน เม่ือตะวันเย็นย่ําของเม่ือแรกมาถึง๑๗  
 เชาวันตนฤดูฝน 
 ฝนตกมาแลวนาน...จนนํ้าในบอหนากระทอมลนปร่ิมทนปากบอ ขณะบัวรํานับวันคิดถึงการ
กลับมาของผัวอยูดวยหัวใจระทึกเตน มันเตนเหมือนพรายน้ํายามตองฝนพรํ่าพรู หลอนรูสึกอยางน้ัน
 “นางคงภาวนาใหเขาหนีไปที่อื่น ๆ ใหเขารูตัว ไมกลับ – บาน?” เสียงแหบพราของคนน่ังขาง
เอยเปนเชิงถามลอย ๆ  บัวรําชอนตาเหไปทางเจาของเสียง แลวก็เหลือบกลับกมมองลูกนอยที่หลับคา
อยูกับอก หลอนถอนใจ แตไมตอบเม่ือทอดสายตามองทองนาชื้นฝนที่โปรยหลนลงมาเปนละอองบางเบา 
 ฝนพรําเชาวันน้ีเปนเสนสายขาวโคงดวยแรงลมทุงอยูกลางฟา สะทอนแสงแดดออยสรอยเปน
รัศมีสีรุงเม่ือมองไกลออกไป ตนไมใบหญาสงเสียงพึม เชนเดียวกับชายคากระทอมที่อยูเหนือหัวของ
บัวรํา และชายคนที่น่ังขาง – เขาพาดปนยาวไวกับเขาที่คูขึ้นมาทั้งสองขาง “ฉันรูนะ วานางคิดยังไง 
ผัวกัน เมียกันก็เปนงี้ทุกคนแหละ ฉันเห็นใจ” ชายคนน่ังขางพูดตอคราวน้ีเขาทอดตาลงมองปนยาวที่
พาดอยูบนเขาของเขา คราวน้ีเชนกันที่บัวรําเบนหนาจากทุงนาเวิ้งวางมาจองเขานานและน่ิงดวย     
ความฉงน หลอนย้ํา “เห็นใจรึ” เขายิ้ม “เมียฉันมีลูกเล็ก ๆ เหมือนกับนางน่ีแหละ” เขาวา แลวหัวเราะ
เบา ๆ “มาไมก่ีวัน ฉันยังอดคิดถึงไมไดเลย” 
 บัวรําพลอยหัวเราะแหง ๆ ตามเขาไป กอนจะหันหนากลับไปมองเสนขาวโคง ณ กลางทุง
เหมือนอยางเคย ขณะเดียวกันก็นึกถึงวันแรกที่ พวกเขา มาพรอมกับเสียงกุบกับของฝเทามาที่กระทบ
คันนาหมาดฝน ดูเหมือนวานับแตฝนเม็ดแรกหลนลงมานั่นแหละ พวกเขาก็พากันมายืนอยูหนา
กระทอมของหลอนแลว 
 “นายเสนเปนโจร มีคดีปลนฆาหลายราย บานเมืองตองการตัวเขา” หนึ่งในสี่คนที่ยืนมาพูดเสียงดัง 
พวกเขาทั้งสี่สวมชุดกาก ีมีผาขาวมาเคียนเอว และมีปนยาวสะพายหลัง 
 “เขาไมอยู” หลอนรองบอกออกไปดวยความตกใจมากกวาอยางอ่ืน 

                                                        

 
๑๗

อัศศิริ  ธรรมโชต,ิ ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง, อางแลว, หนา ๗๑ – ๘๑. 



 ๑๐๑

 “เรารูแลว เราจะรอเขา เขาตองกลับมาหานางกับลูกไมใชรึ” หน่ึงในสี่ยอนถาม พลางชี้มือ
จากหลังมา มาที่เด็กนอยซ่ึงสงเสียงรองจาอยูในวงแขนของหลอน 
 “พวกนายจะฆาพ่ีเสนหรือ? จะฆาเขารึ?” ไมทันไรหลอนก็ตั้งทาจะรองไหเสียแลววันน้ัน 
 “ไมถึงขนาดน้ันหรอกนาง – นาง” เจาของเสียงเดิมบนหลังมาวา สวนคนอ่ืนน่ิงเหมือนเปนใบ 
“พวกเรามาจับเปนเทานั้น ไมถึงตาย” นึกถึงตอนนี้ บัวรําคิดวาไมเชื่อคําพูดของ “พวกเขา” พ่ีเสน
ของหลอนจะตองถูกยิงทิ้งแน ๆ ถากลับมา ก็จริงอยางที่ชายคนน้ีทายใจ หลอนพรํ่าภาวนาขอใหผัว
รูตัวและหนีไปที่อื่น หนีไปใหไกล ๆ  อยาใหมาตายอยางทารุณ และโดยไมรูตัวตอหนาเมียและลูกอยาง
ที่คาดหมายไวเลย 
 “นางคงจะคิดหวงเขาตลอดเวลานับแตพวกเรามาที่น่ี” คนที่น่ังขางพูดขึ้นอีก “ไมแนนัก เขา
อาจโชคดีรูตัวกอน ไมยอนกลับมาบานก็ได” บัวรําชะงักในความคิด หันมาทางเขาและถามอยางอยากรู 
“พวกนายจะอยูรอพ่ีแสนจนกวาเขาจะมางั้นรึ” 
 เขาสายหนา “ฉันไมรูหรอก แลวแตนายเขา นายเขาสั่งใหกลับเม่ือไหรก็เมื่อน้ันแหละ” 
 “ใครเปนนาย” “ก็คนที่พูดกับนางบนหลังมาวันแรกนะ จําไดม้ัย คนน้ันแหละ เขาเปนหัวหนา 
เปนนายตํารวจ สวนฉันเปนแคพลตํารวจ ตองรอฟงคําสั่งเขา” 
 “พวกเขาสามคนไปอยูที่ไหนเสียละตอนน้ี” บัวรําซักอยางอยากรู และดวยความรูสึกที่เปน
มิตรกับเขามากขึ้น 
 “ก็คงอยูในหมูบานนี้ แตอยูที่ไหนบอกไมได” เขายิ้ม “หนาที่ของฉันคือ คอยดูไมใหนาง
ออกไปนอกเขตหมูบาน ฉันมีหนาที่เทาน้ัน” 
 “พ่ีเสนจะตายม้ัย” บัวรําปลอยคําถามพรอมกับหัวใจไหวเตน จดจอสายตาอยูกับใบหนาของเขา 
ซ่ึงคะเนวัยไดวามากเกินกวาหลอนไมมากนัก ใบหนาราบเรียบที่ถูกแดดเผาแดงของพลตํารวจหนุมดู
ซึมเศรา เขาทอดตามองสายฝนที่ทองนาอยูอยางวาเหวอยูครูหนึ่ง กอนจะวา “นางไมไดภาวนาใหเขา
ไปที่อ่ืนหรอกหรือ” 
 บัวรําสายหนา... “ไมสําเร็จหรอก ฉันรูเหมือนที่พวกนายรูวาพ่ีเสนตองกลับมา ชาหรือเร็ว
เทานั้น” เม่ือน้ําตาของบัวรําจะรวง หลอนนึกเห็นภาพพ่ีเสนควบมากลับบานเมื่อตนฤดูฝนของทุกป 
พรอมดวยขาวของเงินทองที่หอบใสยามใหญสะพายหลังมาให สีหนาแสนจะเบิกบานเม่ือพบหลอน
คอยทาอยูกระทอมทายทองนาน้ี “พอจะไดทุนรอนมาเปนคานาและวัวควายบางหรอก” เขาจะบอก
อยางนั้น กอนจะเร่ิมวันไถหวานที่บริสุทธิ์สะอาดเหมือนสายฝนตองฤดูตอมา “ระวังเขาจะจับได” 
หลอนก็จะเตือนเขาอยางน้ีทุกคร้ัง แสงแดดออนสดใส ยังมีฝนปลิวปลายอยูกลางฟาโปรง เมฆมวนตัว
สูงลิ่ว ทิ้งขุนเขาทะมึนที่แลละลิบอยูเบื้องหนา ลมเบา ๆ หอบความหอมของดอกหญาที่เคลากลิ่นไอ
ดินชื้นฝนมาวนเวียนอยูหนากระทอม 
 “กอนที่นางจะมาอยูกับเขา นางรูม้ัยวาเสนเขาเปนโจร” พลตํารวจหนุมถามหลังจากถอนใจ 
 บัวรําพยักหนา “ไมหามเขาบางหรือ” “ไมหาม” บัวรําวา “เราเปนคนจน” “คนอื่นเขาก็จน
ทั้งน้ัน หมูบานของนางนะ ฉันไมเห็นมีใครรํ่ารวยสักคน แตเขาก็ทนอยูได นางก็รู คนที่น่ี หนานา เขาก็
ทํานา หนาแลงเขาก็ออกไปหางานทํา ไมมีใครที่ทําผิดกฎหมายเหมือนนายเสนผัวของนาง” พลตํารวจ
หนุมทิ้งหางตาไปที่เด็กนอย “ถาเขาถูกจับ นางกับลูกจะลําบาก” 
 “จับเปนเขาสิ อยาทําราย อยาฆาเขา” บัวรําวาและเร่ิมรองไห 



 ๑๐๒

 “ใครจะรูวาอะไรจะเกิดขึ้น ถานายเสนเขาสูมาละ เขาตอสูเจาหนาที่” พลตํารวจพูดฉุนเฉียว 
กอนจะหยิบปนยาวที่พาดอยูบนเขามาถือไวในมือขางหนา 
 บัวรํานิ่ง มองไปยังทางเล็กแคบที่โผลพนออกมาทางแนวปา ขณะที่แดดหลุบลง ทั่วทองนาจึง
ดูคร้ึม มองอับชื้นหมนหมองอยูกับละอองฝน บนทางเล็กแคบที่ตัดชายปาออกมาน้ันก็ยิ่งดูมัวซัว 
อับเฉาพอ ๆ กับความรูสึกของหลอนเชาวันนี้ 
 “นายไมรู” บัวรําบนคลายคนเหมอ “เราอยูกันอยางลําบากแตไหน เราลําบากกันตั้งแตเปนเด็ก 
เปนหนุมสาว และจนเดี๋ยวน้ี ลูกของฉันก็เหมือนกัน โตขึ้นก็จะตองอยูกับความลําบากยากจน” 
 หลอนกมมองลูกที่เร่ิมตื่นและสงเสียงรองเบา ๆ แตไมหยุดพูด คลายวาหลอนจะหยุดหรือ
ระงับยับยั้งความรูสึกตาง ๆ ที่มีอยูภายในใจเอาไวไมไดแลว 
 “เราไมเคยสบาย ไมเคยมีอะไรเปนของตัวเอง ไมวาจะที่นาหรือวากระทอมหลังนี้ ไมเหมือน
นาย ไมเหมือนพวกของนาย เราอยูกันอยางยากจน เม่ือกอนน้ี หนาแลงเราอดอยากเหลือเกิน พ่ีเสน
เองเคยเขาไปทํางานอยูในเมือง แตเขาถูกโกง ถูกคนในเมืองปลน ไมเหลืออะไรกลับมา” 
 พลตํารวจหนุมน่ิง เขาระบายลมหายใจยาว ๆ กอนวางปนลงขางตัว แลวยื่นมือออกมา    
“ใหฉันอุมเขาเถอะ เขารองไมหยุด” พลตํารวจหนุมในชุดเสื้อผาสีกากีสีใหมเอ่ียม มีผาขาวมาเคียนเอว
น้ันยืนอุมเด็กนอยเขยาไปมากับวงแขน “ลูกไอเสือ” เขาวา พลางเหลือบสายตามองบัวรําซ่ึงยืนฝนยิ้ม
อยางแหง ๆ  ทั้งนํ้าตาเปยกแกม “นางรูมั้ย ฉันเพ่ิงไดแตงเคร่ืองแบบเม่ือไมก่ีเดือนมาน้ี ก็ไดรับคําสั่งให
จับโจรในปา กอนจะมาเมียฉันก็รองไหเหมือนกับนางน่ันแหละ ถึงวา ฉันเห็นใจ” พลตํารวจหนุมวา 
พลางหัวเราะเห็นเปนขัน เด็กนอยเงียบเสียง หลับคาอยูกับอกของตํารวจหนุมไดไมนานนัก ขณะที่
แดดโปรงสดใสหวนกลับมาอีกคร้ังหน่ึง นกปาบนคาคบไมใกลกระทอม เสียงแววของฝเทามาบนทาง
เล็กแคบที่ชายปาคอย ๆ ดังขึ้นสะทอนสะเทือนมาแตไกล มันสะทอนเสียงกุบกับดวยความเรงรีบแหง
ฝเทาที่กระทบดินชื้นฝนถี่กระชั้น “อยา !” 
 พลตํารวจหนุมรอง พลางกระโดดวางเด็กนอยลงบนพ้ืนดินใตชายคากระทอม แลววิ่งตามหลังบัว
รําซ่ึงแผดเสียงรองเรียกชื่อผัวของหลอนลั่นทองนา เมื่อมาถึงตัวหลอน เขาก็หยุดยื้อไวดวยกําลังเทาที่
มีอยู ขณะที่เสียงปนดังสะทอนขึ้นเปนสิ่งแปลกปลอมของธรรมชาติหวางฝนพรําเชาวันน้ี 
 รางของคนบนหลังมารวงหลนลงมาเหมือนนกตกก่ิงไม ลงบนพ้ืนดินชื้นที่กระจุยกระจายอยู
ทามกลางเสนสายขาวโคงของลมฝน ซ่ึงคงสะทอนแสงแดดออนเปนรัศมีสีรุง เม่ือมองอยูไกล ๆ บัวรํา
ทอดตัวลงรํ่าไห “เขาไมไดสู พ่ีเสนไมไดตอสู” หลอนรองซ้ํา ๆ ซาก ๆ ผสมกับเสียงของเด็กนอยที่รอง
จามาจากใตชายคากระทอมนั้น 
 พลตํารวจหนุมยืนนิ่งอยูไดสักพักหน่ึงถึงไดเดินไปทรุดตัวลงขางบอนํ้าที่มีน้ําลนปร่ิมอยูปาก
บอ นํ้าเปนเม็ดขาวพราวราวดวงดาวบนทองฟา เขาสั่นศีรษะไปมาเมื่อรูสึกวาสายตาฝาฟาง เขาคิดวา
ควรจะลางหนาเสียกอนที่นายและพรรคพวกของเขาจะพากันกลับมาเห็นความเปนตํารวจใหมที่
ออนแอและนาอัปยศอับอายของเขาเอง๑๘ 
 
 

                                                        

 
๑๘

เร่ืองเดียวกัน, หนา ๘๓ – ๘๙. 



 ๑๐๓

 แลวหญาแพรกก็แหลกลาญ 
 นายใหมาบอก ใหแกออกไปจากที่แหงน้ี พรุงน้ีนายจะมาจัดการไรและบานหลังนี้ดวย”     
คนมาเยือนยืนอยูกลางแจง บอกดวยเสียงเร่ือย ๆ 
 “นายก็บอกกันไวเหมือนกัน บอกใหรักษาบานและที่ดินตรงน้ีดวยชีวิต” คนที่นั่งอยูหัวบันได     
พูดตอบกลับลงมาดวยเสียงเร่ือย ๆ ปนกัน 
 “แตนายของแกอยูในเมือง เขาจะชวยอะไรได ถึงแกตายก็คงไมไดเห็นซาก” คนมาเยือน    
พูดขึ้นอีก ทั้งคําพูดดวยเสียงหัวเราะที่แปรงปรา 
 “ชางเถอะ เร่ืองน้ี นาคก็รูน่ีนา ชีวิตเรามันเปนของนาย” คนมาเยือนที่ถูกเรียกวานาคยืดไหล
ผึ่งผาย ตั้งตัวตรงน่ิง อยูตรงกลางแจงลานบาน คลายเสาที่ถูกปกลึกลงไปในดิน กางเกงขากวยหลวม
โพรกสีดําสนิทเนื้อเดียวกับเสื้อพรอมผาขาวมาเคียนเอวถูกลมทุงพัดชายพลิ้ว ปลิวไหวคลายธงโบก
สะบัด รางตระหงานทอดเงาอยูเหนือหยอมหญาสีเขียว ที่เสนสายของมันไหวเตนไปตามแรงลมบาย    
เศษฝุนปลิวควางอยูกลางลมและไอแดดระอุ ตะวันลอยตัวสูงละลิบลิ่ว ประหน่ึงจะหลบซอนเปลว    
อันรอนแรงของมันเอง 
 “เราตองทํา มันเปนหนาที่ของเรา – เหิน วันนี้วันสุดทายแลว นายยื่นคําขาด ถาแกอยูได     
เราก็อยูไมได ลูกเมียของเราก็อยูไมไดสบายอยางทุกวันนี้” คนชื่อนาคพูดพลางเอามือทั้งสองกระชับ
ผาขาวมา ตั้งตัวตรงและยืดอกออกไปอีก คนชื่อเหินนั่งชันเขาอยูตรงหัวบันไดชานบาน เขาสวมกางเกง
ขากวยเหมือนกัน แตพาดผาขาวมาไวกับไหลอันกวางและเปลือยเปลา เรือนกายของเขาบึกบึน 
ทะมัดทะแมงแข็งขันไมแพกับคนมาเยือน เขาน่ังยืดตัวตรง น่ังเหมือนกับตอไม แสงแดดลอดชายคา 
กระทบตาวาววามที่ทอดต่ําลงเบื้องลางเหมือนอยางไมมีวันกระพริบไหว 
 “รูแลวละ กันก็เหมือนแกน่ันแหละ ทุกอยางขึ้นอยูกับนาย หนาที่ของเรา นายก็มากอนเรา วาแต
จะเอาไง” เหินตัดบท นาคหัวเราะหึ ๆ กมหนา เอาฝาเทาเขี่ยดินเลนกอนเงยหนา แลวหัวเราะห ึๆ อีก 
 “แกคนเดียวนะ เหิน” นาควา “แกก่ีคนละ” เหินถาม “ก็ตองคนเดียวสิ” นาคตอบ อันทีจ่ริง
มีหลายคน แตกันไมใหมาหรอก พวกเด็ก ๆ และอีกอยางมันเปนการเอาเปรียบแกเกินไป” นาควาตอ 
 “ขอบใจ ปนหรือดาบละ” ตอนน้ีเหินลุกขึ้นยืน รางทะมึนตระหงานอยูบนหัวบันได 
 “ดาบสิ มันเงียบดี” นาคพูดกลั้วเสียงหัวเราะ เหินน่ิง แลวหัวเราะหึ ๆ บาง กอนถาม “แกฆา
คนติดตะรางม้ัย” “ไม นายเขาชวย แกละ” “เหมือนกัน เร่ืองของนาย” ทั้งสองน่ิง 
 “ไปละนะ” นาควา “คืนน้ีใกล ๆ สางกันจะมา” เมื่อเหินพยักหนา นาคก็เอ้ียวตัวกลับ เดินดุม   
มุงหนาแกวงแขนดวยทาทางสบาย ๆ คลายเดินเลนชมไรออกไปทางประตูร้ัวธรรมชาติของเขาดู
เหมือนจะกลับคืนมา เชนเดียวกันกับเหินที่ทรุดตัวลงน่ังควาใบจากมวนยาแลวจุดพนควันเออระเหย 
ดวงตะวันถีบตัวสูงขึ้นไปอีก ประกายแดดระยิบเหนือทุงและบานไรวูบวาบคลายเปลวไฟ เหินจับตามอง
ตามรางของคนมาเยือน ซ่ึงคอยหางไกลออกไปพรอมกับระบายลมหายใจออกมากับควันบุหร่ี “มันเปน
หนาที่ของเรา นาคเอย...” เห็นพึมพํา... เหินเห็นนาคเดินยอนกลับเขามาในความคิด ณ หนาประตูร้ัวไร ใน
คืนอันเกาน้ัน นาคยังหนุมฟอไลเลี่ยกันกับเขา นายคนพ่ีเดินนําหนากันมากับนายคนนอง ขณะที่เหิน
กุลีกุจอออกไปรับ 



 ๑๐๔

 “เหิน รูจักกับนาคเสีย คนของพ่ีฉัน” นายของเขาแนะนํา รอยยิ้มระหวางกันเม่ือแรกพบของ
วันน้ันคือความเปนเพ่ือนคือความเขาใจรูหนาที่และรูความรูสึกและตางก็มองเห็นความสลักสําคัญใน
แหงหนตําแหนงที่อยูในที่ที่เดียวกัน คือเปนคนของนายทั้งสอง 
 “แกกินเหลาหรือเปลา” เหินถาม ตอนที่นายทั้งสองพากันคลอยหลังขึ้นเรือน 
 “ก็เปนบาง” นาคหัวเราะหึ ๆ กอนจะวา “ฉลองกันเย็นน้ีเลยเปนไง” 
 ความเปนเพ่ือนไดเดินคืบหนาไปเร่ือย ๆ คลายตนไมที่ลงรากชิดติดกัน แลวเก่ียวพันเขากัน
เพ่ือความม่ันคงของลําตนทั้งสอง บอยคร้ังที่เหินรูสึกวาเขากับนาคเปนเหมือนคนคนเดียวกัน มีความ
บึกบึนแข็งแกรงแหงเรือนกายคลายกัน มีวัย อายุไลเลี่ยกัน มีครอบครัวที่ใหนายเลี้ยงดูเหมือนกัน นาย
ใหบานอยูและขอเมียใหเขาใหเขาสองคนคลาย ๆ  กัน นอกจากนี้ตางก็มีหนาที่สําคัญไมตางกัน คือการ
พิทักษคุมครองติดสอยหอยตามนายไปพรอม ๆ กันดวย ไปทุกแหง ทุกหยอมหญาที่นายทั้งสองไป
ดวยกันเหมือนฝาแฝด เหินคิดวานายของตนเปนอยางนั้น เรามันลูกผูชาย นายเปนผูมีพระคุณ      
ตายแทนได นาคเคยพูดเหมือนที่เขารูสึก 
 เหินคาดหมายไมไดวา เหตุใดที่ทําใหนายทั้งสองซึ่งเปนพ่ีนองคลานตามกันออกมานั้นตอง
บาดหมาง หันหลังใหกันเหมือนตายจาก นายคนนองของเขาทิ้งงานไรอพยพเขาเมืองใหญในวันหน่ึง 
พรอมดวยครอบครัวของนายและครอบครัวของตัวเอง พรอมกับถอยคําสั้น ๆ ที่นายบอก “พ่ีชายฉัน
มันทรยศ เราตองไปอยูในเมือง” และวันหน่ึงตอมาเขาก็ไดรับถอยคําสั้น ๆ จากนายอีก “ไปเฝาบาน
เกาที่ไรไว อยาใหใครเขาไปครอบครองได พ่ีชายฉันมันจะรุกที่และเอาบานหลังนั้น แกตองรักษามันไว
ดวยชีวิต เขาใจม้ัยเหิน” เหินกราบเทาของนาย และลาลูกเมียกลับมาไร พรอมกับถอยคําสั้น ๆ ที่ซึมซาบ
และจดจําอยูจนเดี๋ยวนี้ 
 การกลับมาบานไรของเหินคร้ังใหม นาคกลายเปนคนตองหามสําหรับการคบหา ดวยเปนคน
ของ “ศัตรู” เขาไมไดพบหนานาคนับแตเหตุการณคร้ังกระน้ัน แตทุกคร้ังที่คิดถึง ความระมัดระวัง
และหวาดระแวงก็ดูเหมือนมาก้ันกลางความเปนเพ่ือนเอาไว นายของนาคเปนคนอ่ืน และนาคก็
กลายเปนคนของ “คนอ่ืน” แลว เหินรูและสํานึกในขอน้ัน ก็เหมือนกับเขาที่เขาสํานึกและจดจําใน
พระคุณอันทวมหัวแหงผูเปนนายของเขา 
 “มันเปนหนาที่ของเรา นาคเอย...” เหินพึมพําขึ้นมาอีก...นาคหันหลัง เดินหางเหินออกมา
เร่ือย ๆ จนพนเลยร้ัวไร ดวยหัวใจขัดของและครุนคิดหนัก “เหินเอย แกควรจะไปเสีย” นาครําพันในใจ 
ทีจ่ริงเขาก็คิดเห็นแกตนเองไปอยางนั้น ทั้งที่รูวาไมมีวันเปนไปได เหินคือลูกผูชายที่จะไมละทิ้งหนาที่ 
และไมคืนคําสั่งหันหลังใหนายของเขา เฉกเชนตัวเขาเอง ณ บัดนี้ เขารูจักเหินดี นับแตวันแรกที่พบ 
วันที่เขาติดสอยหอยตามมากับนายของเขา มาดําเนินงานในไรกวางรวมกับนายของเหิน เมื่อนายทั้งสอง
มีผลประโยชนรวมกัน รักกัน เขากับเหินถึงไดมาพบกันรูจักและรักกันดวย เม่ือนายแตกแยกและหันหลัง
ใหกัน เขากับเหินก็ตองหันหลังและแยกกันไปเปนของธรรมดา ชีวิตของเราทั้งสองตางก็เปนของนาย 
เกือบทุกอยางนายใหและสรางขึ้น แมแตความเปนเพ่ือนของเราก็เกิดมาจากนาย อยางที่เหินพูดเม่ือก้ี
ถูกแลว นายมากอน มากอนเขาทั้งสองคน กอนลูกและเมีย 
 นายแตกแยกกันดวยเร่ืองอะไร นาคสุดวิสัยที่จะรูได เร่ืองราวของนายดูเปนเร่ืองของฟาดิน 
อยูนอกเหนือจากคนอยางเขาที่จะเขาไปลวงรู เขาคงรูแตหนาที่และความเปนลูกผูชายที่ใหไวกับนาย
คนเดียว ก็เหมือนเหินนั่นแหละ คําสั่งของนายยอมศักดิ์สิทธิ์ 
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 “นองชายฉันมันทรยศ ที่ดินและบานแหงนั้นเปนของฉันทุกอยาง” นาคไดรับคําบอกเลาจาก
นายสั้น ๆ และตอมานายก็สั่งสั้น ๆ อีก “ถึงเวลาไปบอกไอเหินไดแลว ใหมันออกไป พรุงน้ีฉันจะเขา
ไปจัดการที่กับบานหลังน้ัน” 
 นิทานเกา ๆ จากคําบอกเลาของแมผุดแวบขึ้นมาในสมองของนาค ขณะเดินผานกระทอม
ของชาวไรและละเมาะไมสองขางทาง นิทานที่แมเลาแตคร้ังนาคยังเล็ก หลายเร่ืองเปนเร่ืองความ
ผูกพันและความจงรักภักดีระหวางนายกับบาว 
 นายผูมีพระคุณมีคําสั่งอันศักดิ์สิทธ์ิ และบาวผูซ่ือสัตย ผูปฏิบัติตามหนาที่ เปนตัวอยางอันดี
สําหรับสอนใจคน “แมรูไวดวยเถอะ ฉันก็เหมือนบาวในนิทานที่แมเลาอยูบอย ๆ น่ันแหละ” นาคพูด
อยูในหัวใจของตัวเอง นาคเงยหนาดูตะวันที่ดูเหมือนกําลังจะโนมตัวลงต่ําคลอยไปทางอีกฟากหน่ึง
แลว นึกถึงและอดเสียดายความเปนเพ่ือนที่จะตองสะบั้นแหลกหักยับเยินเมื่อตอนใกลฟาสางคืนวันน้ี
ไมได อันที่จริงมันก็ขาดไปนานแลว นาคคิด ขาดนับตั้งแตนายขาดกัน และเหินกลายเปนคนของ “คนอ่ืน” 
แมจะไมแหลกหักยับเยิน เหมือนอยางที่เกิดขึ้นในคนืวันน้ีก็ตาม 
 ใครจะแพ – ชนะ นาคยังไมไดคิดหรอก และเขาคิดวา เหินเองก็ยังไมไดคิดถึงเร่ืองน้ี คลาย
กับวามันเปนเร่ืองของกาลเวลาและฟาดิน ทั้งเขาและเหินไมควรจะไปตัดสินลวงหนา เม่ือยังไมได
เกิดขึ้น “มันเปนหนาที่ของเรา เหินเอย...และแกก็ควรจะไปเสีย” ในใจของนาคอดคิดอยางเห็นแกตัว
ไมไดขึ้นมาอีก 
 เมื่อรูตัววาจะสับสน นาคก็สะบัดหัว ยืดตัวตรง เดินดิ่งไปขางหนา ใกลฟาสางคืนน้ัน นาคก็
เขาเรือนกลางไรที่เหินจุดตะเกียงรอรับไวแลว ประกายดาบในมือคนทั้งสองวาววับจับแสงตะเกียงลาน      
เกิดประกายวูบวาบ คลายแสงแปลบปลาบที่ขีดผานทองฟา เสียงโลหะกระทบกัน สะเก็ดไฟปลิว
กระจายคลายดวงดาวเปลงแสง กอนรวงหลนลงมา เสียงหอบหายใจอันถี่กระชั้นและเสียงตึงตังโครม
ครามของฝาบานและกระดานเรือนสั่นดังอยูหวางความวิเวกของกลางคืน 
 แสงตะเกียง – ไหวเตนเมื่อลมทุงกรรโชกเปนบางครา สะบัดผานใบหนาและเรือนกายของมนุษย 
ทั้งสองในเรือนอันอางวางใหเห็นชัดเปนบางคร้ัง – ดวงตาที่เขม็งมีจุดสีแดงดังตาสัตว หยาดเหงื่อที่ชุมโชก
ไหลเยิ้มขอบแกมและริมปากเปนประหน่ึงปศาจที่กระหายเลือด และหยดเลือดสีแดงเกาะตามร้ิวรอย
ใบหนาพะเนินอก ลําแขน และอาบปลายดาบขาวสะทอนชัดตัดเปลวไฟ จากตะเกียงที่พรายผานสวางวาบ 
แลวก็ดับวูบที่ตรงน้ี พลันก็วูบสวางที่ตรงนั้น แตทุก ๆ แหงมีเลือดและเสียงดาบกระทบกัน เสียงหอบ
หายใจอันสะทอนถี่ และเสียงครึกโครมครืนครันที่เกิดจากเสียงลั่นของฝาบานและกระดานเรือน 
 เสียงเหลานี้เงียบ เม่ือฟาสางเต็มที่แลว ดวงจันทรลับทิวไมไปแลวที่ทายไร ทามกลางเสียงไก
ขันของวันรุงอรุณ นาคโซเซอยูที่หัวบันไดบาน ยืนรับเสียงไกขันเม่ือวันรุงอรุณดวยดวงตาพราพราย 
ดาบชุมเลือดในมือขวาปกปลายจมอยูกับพื้นเรือน เบื้องหลังออกไปไมไกลนัก มีรางของเหิน          
นอนเหยียดยาวสงบน่ิง แสงตะเกียงลานคอย ๆ เจือจางลงตามลําแสงของยามเชาที่คอย ๆ เขมขึ้น 
 นาคยืนอยูในที่เหินยืนเมื่อบายวานน้ี! ผาขาวมาเคียนเอว และกางเกงขากวยที่หลวมโพลก
ของเขาเต็มไปดวยหยาดเลือด อันเกิดจากรอยแผลตามลําแขนและแผงอกที่เปลือยเปลา เชนเดียวกับ
ใบหนาที่มีสีแดงซึมออกเปนแหง ๆ  เขากาวลงบันไดดวยมือเปลา ปลอยใหดาบปกปลายคาคางสั่นไกว
อยูกับพ้ืนเรือน กาวลงบันไดไมกี่ขั้นเขาก็หลนลงสูพ้ืนดินตรงลานบานกลิ้งไปติดกอหญา แนนิ่งอยูตรงนั้น 



 ๑๐๖

“เหินไปแลว” นาคนอนคิดดวยหัวใจอันระรวย “พรุงน้ีนายกจั็ดการไรไดทุกอยางตามที่นายตองการ 
หนาที่ของเราเสร็จสิ้นแลว” 
 นาคเพ่ิงจะรูวาความเปนเพื่อนระหวางเขากับเหินนั้นไมมีวันสิ้นสุด  สิ่งที่สิ้นขาดไปคือ           
ลมหายใจของเพ่ือนตางหาก ความรักความเขาใจ และความเปนลูกผูชายดวยกันยังคงอยูแมจนขณะน้ี 
ขณะที่เหินไมมีชีวิต และชีวิตเขาก็กําลังจะไมมี นาครูสึกวา น้ําตาของตัวเองกําลังไหลอาบพราก
ใบหนาปนกับเลือดและเหงื่อ 
 นิทานเกา ๆ ของแมลอยเขามาในความคิดอีกคร้ัง เร่ืองราวพิสดารเหลานั้นเปนเร่ืองระหวาง
นายกับบาวที่เขาไดรับคําบอกเลามาจากแมอยางจําเจ แมจะบอกทุกคร้ังวาใหจดจําเปนตัวอยาง
สําหรับการสรางความดีของคนเรา ภาพของนาย ภาพของเมีย ของลูก และภาพของเหินปรากฏ
เดนชัด ทั้ง ๆ ที่เขาซบหนาอยูกับกอหญา สุดทายก็ภาพของแมที่ลวงลับไปแลว นานแจมชัดอยูกับ
นิทานเหลาน้ัน “แม...นิทานของแมถูกแลว แตฉันก็คิดวาโชคดีที่ไมไดเลานิทานเหลาน้ีใหลูก ๆ  ของฉันฟง 
นิทานที่แสนจะเจ็บปวดอยางฉันในขณะน้ี” นาครองไห เขาคิดวาความเจ็บปวดนั้นเกิดมาทั้งรางกาย
และจิตใจของเขา เขารูสึกไมเพียงวาตัวเองกําลังเสียเลือดที่กําลังไหลออกจากราง แตกําลังเสียลูก เสียเมีย 
และไดเสียเพ่ือนไปแลว คือเหิน... นายละ นายของเขา เขาก็กําลังจะสูญเสียนายในขณะนี้ เพียงแตเขา
ไมรูสึกเจ็บปวดที่สูญเสียไปเหมือนกับเพ่ือนและลูกเมีย 
 เมื่อวาระสุดทายไดเดินทางมาถึง นาคคิดวาตัวเองดีใจเสียดวยซํ้าตอการที่จะสูญเสียนายไป
เสียทีหนึ่ง เหินเม่ือใกลตายก็คงคิดไมตางไปจากเขา นาคคิดและรูสึกวาพันธะทั้งหลายแหลกําลัง         
สูญสิ้นไปโดย ปริยาย ความรูสึกใหมคือการเปนอิสระปลอดโปรง และเสรีจากพันธนาการทั้งปวงที่ผูก
อยูกับชีวิต ไมมีอะไรจะมาบังคับและเปนนายของเขาทั้งสองตอไปอีกแลว ณ บัดน้ี 
 มือทั้งสองของนาคกําเกร็งกอหญาแพรกแหลกยับเยินเปนทาง กอนลมหายใจสุดทายจะหลุด
ออกจากรางไป๑๙ เปนเร่ืองของเพ่ือนที่รักกันอยางแนบสนิท เหินกับนาคตองห้ําหั่นกันจนตายตกตาม
กันไปทั้งสองคนก็ดวยเหตุที่ “นาย” ซึ่งเปนพ่ีนองกันแท ๆ กลายมาเปนศัตรูกันดวยเหตุแยงสมบัติ 
ความตายของเหินกับนาค จึงเปนการปลดแอกจากความเปนทาสของประเพณี ที่มิไดตั้งอยูบน
รากฐานของมนุษยธรรม ความสวามิภักดิ์ตอเจานายอยางไรเหตุผล กลายเปนจรรยาบรรณของโจรที่
คนรุนใหมตองปฏิเสธ เหินกับนาคที่พรอมจะเอาความตายเขาแลกความเปนไทยความเปนอิสรเสรี
ภาพใหกับคนรุนลูกของเขาศัตรูในรูปของความเชื่อที่งมงาย เปนศัตรูที่มีพลังยิ่งไปกวาศัตรูที่เปนบุคคล
มากนัก อัศศิริ  ธรรมโชต ิไดชี้ทางไปสูอนาคตใหเพ่ือนรวมสมัยของเขาแลว การเอาชนะศัตรูที่ไมใช
เร่ืองของการตอสูในระดับบุคคลหรือระดับสังคม แตเปนการใชปญญามนุษยเอาชนะความโงงมงาย
ของมนุษยเอง หนาที่ของเราคือ การกลอมเกลาคนรุนลูกมิใหทําความผิดเหมือนคนรุนพอซ้ําอีกใน
ทายที่สุดแลว การวิ่งไลตามศัตรูที่ลื่นไหลในวรรณกรรมแหงความสํานึกเชิงสังคมของไทยในปจจุบัน 
จึงเปนประดุจการว่ิงบนถนนที่ไมมีการกําหนดระยะทาง เปนวรรณกรรมที่ประเมินสถานการณทาง
สังคมที่ใกลตัว และทรงคุณคาทางวรรณศิลป โดยตีความตัวละครเอกทั้งสองตัวในเร่ืองนี้วา มีความ
จงรักภักดีตอนาย “อยางไรเหตุผล” อันสะทอนใหเห็นวา ศัตรูของประชาชนก็คือ “ความคิดความเชื่อ
ที่โงงมงาย” ซ่ึงมีนัยวาการแกปญหาของประชาชนอยูที่การใหการศึกษา เพ่ือทําใหประชาชนหลุดพน

                                                        

 
๑๙

เร่ืองเดียวกัน, หนา ๙๑ – ๙๙. 



 ๑๐๗

จาก “ความคิดความเชื่อที่โงงมงาย” น่ันเอง การวิจารณเชนน้ี เทากับวาผูวิจารณกําลังสืบทอด       
อัตลักษณของประชาชนที่ปญญาชนกระแสหลักไดสถาปนาเอาไว น่ันก็คือประชาชนตกอยูในวัฏจักร 
“โง-จน-เจ็บ” ซึ่งทําใหประชาชนสมควรจะอยูในฐานะของคนไรอํานาจใน “ชาติไทย” และจะตอง
ฝากชะตากรรมเอาไวในมือ “ผูนําแบบไทย” ตลอดไป๒๐ จนกวาประชาชนจะมีการศึกษาดีขึ้นและ
ฉลาดขึ้นหากผูวิจารณสนใจความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ซึ่งเคยเปนความสัมพันธหลักในสังคมไทยมาชา
นาน ก็อาจมองเห็นไดวา วรรณกรรม “แลวหญาแพรกก็แหลกลาญ” กําลังวิพากษอุดมการณของ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ที่ทําใหความขัดแยงในระหวางผูอุปถัมภ (หรือความขัดแยงในกลุมชนชั้นนํา
ดวยกัน) สงผลกระทบตอผูอยูใตอุปถัมภถึงระดับ “แหลกลาญ” โดยที่ “ผูอุปถัมภ” ทั้งหลาย ตาง
ยังคงมีชีวิตอยูอยางสุขสบาย คลาย ๆ กรณีรัฐประหาร ๑๙ กันยาน ๒๕๔๙ 
 บนทองนํ้าเมื่อยามคํ่า 
 เขาพายเรือเพรียวบางและวางเปลาทวนกระแสน้ํากลับบานอยางไมเรงรอนนัก แมดวงตะวันจะ
คลอยลับแนวไมเหนือพุมพฤกษริมฝง บอกสัญญาณใกลจะค่ําในอีกไมชานานน้ี เขาก็คงพาเรือแลนบน  
ผิวน้ําไปเร่ือย ๆ แลนตามแรงพายที่ออนลาชาเนิบ เขารูสึกเหน่ือยหนาย แมใจอยากไปใหถึงบานกอนค่ํา
ก็ตามท ีแตงโมเกือบเต็มลํา แตไดเงินมาเพียงนอยนิดน้ัน ทําใหหัวใจเขาหอเหี่ยว นับแตพายเรือออกจาก
ทาตลาดแลว เสื้อลูกไมราคาถูกที่เมียฝากซ้ือก็ยังซื้อไมได ของเด็กเลนสักชิ้นสําหรับลูกสาว เขาก็รูสึก
เสียดายเงินถาจะซ้ือ “เงินมันเล็กนอยเหลือเกิน เอาไวคราวหนาเหอะ!” เขาตองบอกเมียอยางน้ัน และไม
วายเห็นใบหนาอันผิดหวังของหลอนเหมือนเชนเคย “เงินเล็กนอยอยางน้ีเราควรเก็บเอาไวถึงคราว
จําเปน” เขาจะตองปลอบโยนหลอนเพ่ิมขึ้นอีก 
 หลายตอหลายเที่ยวแลวที่เขาขนแตงโมลองเรือไปขายเหมาที่ตลาด แลวอดคิดเสียดายหยาด
เหงื่อแรงงานของเมียและเขาไมได มันคลายกับเห็นหยดเหง่ือเหือดหายไปกับลมรอน หรือรวงไปกับ
สายนํ้าไหล สิ่งที่ติดเหลืออยูคือความอับชื้นของรางกายซึ่งกอความรูสึกขื่นขมมากกวาจะราเริงใจ แตก็
จะทําอยางไรได ตลาดแตงโมของเขามีเจาของครอบครอง “ขายใหเขาเหอะแก ขายเองมันก็จะเหลือ
เนาทิ้งคลองเปลา ๆ แกจะเสียดายมากกวาน้ี” เพ่ือนพอคาแตงกระซิบบอกเขาทุกคร้ังที่เรือเทียบทา  
 ตุกตายางใหมเอ่ียมตัวน้ีไหลมากับลําคลองสายน้ี และไมมีใครเปนเจาของเกินกวาที่เขาจะใส
ใจและคิดไปใหยากลําบาก ลํานํ้าสายน้ีไดเดินทางมาแลวไกล ผานตําบล ผานหมูบาน และเมืองตาง ๆ  
มามากกวาจะมาถึงที่นี่ เปนโชคดีของลูกที่ตุกตาตัวน้ีสูอุตสาหแอบซอนมากับกอสวะ รอดพนสายตา
เรือพายและบันไดทานํ้าของผูคนมาได แตอยางไรก็ตาม เม่ือหวนนึกถึงเด็กผูเปนเจาของตุกตาที่
แทจริง เขาวาดภาพเห็นเด็กนอยยืนรองไหเมื่อทําตุกตาแสนรักหลนลงในนํ้า คงคลาย ๆ กับลูกสาว
ของเขาทําแตงโมสักชิ้นหลนลงเปอนฝุนดินและไมรูจะทําอยางไร เขารูสึกเสียดายแทนเด็กนอยผูเปน
เจาของตุกตาบางเหมือนกัน 
 เขาพายเรือเราะตามริมฝง หลีกเถาวัลยไมเลื้อยที่หยอนรายตามน้ํานั้นอยางเรงรอนขึ้นกวาเกา 
เรือเคร่ืองคงแลนผานไปมาอยูกลางนํ้า ทิ้งระลอกพลิ้วพรายใหเรือของเขาโคลงถึงตองหยุดเปนหลายคร้ัง 

                                                        

 ๒๐รศ.สายชล  สัตยานุรักษ, “ความเปนไทย” กับวิกฤตมนุษยศาสตร”, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕, 
<http://61.47.2.69/~midnight/midnight2544/0009999871.html> (14 February 2012) 
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แตเขาไมหัวเสียหรือรูสึกโกรธแตอยางใด อีกไมชาก็จะถึงบาน แสงเดือนที่โผลยอดไมรําไรประเดี๋ยว         
ก็จะสวางนําทางเขาไปไดเร่ือย ๆ โดยไมยากลําบาก 
 “ตอไปเราจะปลูกแตงโมใหไดมากกวาน้ีสองเทาหรือสามเทา แกจะไดมีเสื้อลูกไมสวย ๆ  ใสไป
วัดซะทีหน่ึง ลูกก็จะไดตุกตา มาเลนเหมือนกับลูกคนอ่ืนเขา” เขาจะตองบอกเมียอยางนี้ วาเปนทาง
เดียวที่จะไดเงินมากพอที่จะจับจายขาวของไดอยางที่ตองการ มันอาจจะเหน่ือยและตองอดทน และ
ตองใชเวลารอคอย แตก็ไมกระไรนัก เพราะหลอนไดรอคอยอะไรตออะไรมามากแลวในชีวิต วิทยุ
สําหรับเปดฟงเพลงเพราะ ๆ สรอยขอมือทองคําอรามเหลืองสําหรับอวดเพ่ือนบาน ดังที่เขาไดสัญญา
ไวกับหลอนกอนที่จะมาอยูกินดวยกัน ความรูสึกเดียวดาย ณ ทองนํ้ายามน้ี ยามที่ไมมีเรือแลนผาน
เปนเพ่ือนสักลําหนึ่ง และยามที่สายน้ําไหลสงเสียงระรวยริน คลายกับลมหายใจของคนใกลความตาย 
เขานึกถึงความตายพรอมกับกลิ่นเหม็นเนาลอยมากระทบจมูก แนะ! ศพมันอยูตรงน้ันเอง!...ศพคน ! 
... เขาอุทานดวยความตกใจสุดขีด เขารูสึกรันทดและวาเหวในโชคชะตาของมนุษย...ใครหนอ เปนพอแม 
มันนาเศราใจเสียเหลือเกินแลวสําหรับโชคชะตาอันโหดรายเยี่ยงน้ีฉับพลัน ดวงตาเขากลับเบิกกวาง
ขึ้นยิ่งกวาเกา ที่ขอมือบวมฉุของเด็กนอยน้ันผูกโดยรอบดวยเสนสายเล็ก ๆ แสงเดือนอันคอนสวางทํา
ใหเลือดในกายเขาฉีดแรง หัวใจพองโตไหวหว่ันจนทําอะไรไมถูก ทองคํา ! เขารํ่ารองในใจ และใชพาย
เขี่ยศพเขามาใกลขึ้นอีก 
 มันไมยุติธรรมเลย เขาคิด และจะเปนความโงเขลาอยางมาก ถาเขาจะปลอยโอกาสใหใคร
ฉวยเอาไปงาย ๆ และเกิดจะเอาเปรียบเขามากเกินไปเหมือนกับขายแตงโม เขาเปรียบเสมือนคนแรก
ที่มาถึงที่ซุกซอนสมบัติ ตองอยูกับความหวาดกลัว ผจญกลิ่นอันรายแรงอยูโดยลําพังเดียวดาย สมบัติ
น้ีไมมากก็จริงอยู แตมันก็มากกวาแตงโมทั้งลําเรือของเขา ซํ้าลอยมาเองตามลํานํ้าตามธรรมชาติของ
โชคชะตา ที่ไมมีใครอาจหลีกเลี่ยงได ภาพเสื้อลูกไมที่แขวนอยูตามรานรวงในตลาดลอยมาใหเมียเขา
สวมใส และอาจจะไดผาถุงสีสวยจากเมืองเหนืออีกสักผืนหน่ึง เสื้อผาชุดใหมสําหรับเขาและลูก        
ก็อาจจะจับจายซ้ือกันไดอยางไมเสียดายคราวน้ี – จะเสียดายอะไร ลงทุนลงแรงแคพายเรือ ซ่ึงเขาก็
ตองกระทําอยูแลว ใบหนาอันเบิกบานของเมียและแววตาอันตื่นของลูก แมเปนความสุขชั่วแลน มันก็
มีความหมายตอชีวิต – ชีวิตอันเต็มไปดวยความแหงแลงไมผิดทุงนารางฝน หวางแสงเดือนอันวาววาม
กระทบทองนํ้าในขณะน้ี และทามกลางเสียงแมลงกลางคืนสารพัดชนิดรองระงมอยูบนฝง เขาฟงคลาย
เสียงสวดมนตสาธยายใหกับคนตายหนาโลงศพ สักพักหนึ่งจึงกลั้นลมหายใจใชมีดบางสําหรับเจาะแตง
น้ัน กรีดไปตามขอมือของศพที่ฉุบวมจนจวนจะกลบสายสรอยเสนน้ันใหจมหายไปกับกอนเน้ือ เนื้อยุย ๆ 
คอนขางเละไดหลุดออกจากกันจนแลเห็นกระดูก สงกลิ่นเหม็นกระจายฟุงจนเขาตองสําลักออกมา 
และกวาจะรูดสรอยเสนเล็กและเบาบางใหมาอยูในมือของเขาได เขาก็ถึงกับรากแตก กลิ่นเหม็นของ
ศพดูจะติดมือ ติดมีด และติดอยูตามทั่วกายของเขา 
 เขาโกงคออาเจียนแลวลางมือไปดวย ทุกอยางไหลไปตามน้ํา กับชิ้นเน้ือขอมือของเด็กนอย 
ลอยลับเร่ือย ๆ  เอ่ือยไปตามแรงของลํานํ้า ซากศพถูกดันดวยแรงพายใหลอยหาง และเร่ิมเคลื่อนชา ๆ  
ไปกับสายนํ้า เขาหันเรือออกกลางน้ํา กมลงปะตุกตานอนหงายอยูในทองเรือแลวจึงนึกได เขารูสึก
แสยง ขนตามกายชูชันเม่ือจองมองตุกตาในตอนนี้ เห็นปากแดงยิ้มแยม ดวงตาดําคาคาง และสองมือ
ไขวควาคลายรองขอความเห็นใจ “ตุกตาผี ! ตองเปนของเด็กคนนี้แน” เขาฉุกคิด หยิบตุกตาเหว่ียงลง
นํ้าใหไหลตามเจาของไป จะเปนไรไปละ ! เขาคิดดวยหัวใจลิงโลด – จะซื้อใหลูกใหมอีกซักสองตัวก็ได 
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ดีเสียอีก จะไดเปนเพ่ือนเลนกับแกไดสนุกขึ้น เขาไมรูสึกเหนื่อยหนายแลวสําหรับการขายแตงโมเที่ยวน้ี 
เมื่อนึกถึงลูกเมียที่รออยูบนบาน เขาจํ้าพายอยางรอนรนจนเห็นแสงไฟจากบานโผลพนพุมไมอยูอีกไม
ไกล เขาไมมีเวลาจะคิดวาศพของเด็กนอยผูน้ีลอยมาจากไหนแน จะมีใครที่เปนพอแมจะมีโอกาสรูหรือ
เปลา ภายในใจสวนลึกเขาเพียงแตรูสึกสลดและเสียใจใหกับโชคชะตาของเพ่ือนมนุษยบางเล็กนอย
เทานั้น ตอจากนั้นเขาก็เรงพายจํ้าถี่กระทบนํ้าดังสะทานไปภายใตแสงดาวยามค่ําอยางเริงใจ๒๑ เร่ืองที่
แสดงใหเห็นถึง “ความด-ีเลวของมนุษยขึ้นอยูกับความจําเปนและสภาพแวดลอมที่ชักจูงเปนสําคัญ ถึงโลก
จะกาวหนาไปเชนไร ธรรมชาติของมนุษยเชนน้ีก็จะยังคงอยู” ความรูสึกขัดแยงภายในจิตใจของพอคา
แตงโมระหวางความอยากไดกับความรูสึกสลดใจตอโชคชะตาของเพื่อนมนุษย เห็นวัตถุสําคัญกวา
คุณธรรมทางจิตใจ 
 รถไฟคร้ังที่หา 
 เมื่อรถเคลื่อนขบวนออกจากสถานี พอก็หันหลังกลับ เดินดุมมุงไปบนเสนทางเล็ก ๆ ที่ทอด
ปลายไปยังหมูบาน หลอนหยอนตัวลงน่ังและแนบหนาลงกับขอบหนาตางรถ ที่คอย ๆ  พาหลอนลับไกล
ออกไปจากบานทุกขณะ รถเรงฝจักรเร็วขึ้นพรอมกับปลอยหวูดครวญครางอยูอยางออยอิ่งอาลัยลา 
 “พอจะรอเงินของคําสรอยมาเปลี่ยนมุงใหนองใหม” เปนคําพูดสุดทายของพอกอนจะหันจากไป..
ขบวนรถไฟที่เพ่ิงจะออกจากจังหวัดและผานสถานีตําบลเล็ก ๆ อยางหมูบานของหลอนเพียงไมก่ี
ตําบลน้ัน ยังอางวางคนโดยสาร เชนตูขบวนชั้นสามที่หลอนน่ังมาขณะน้ีมีคนอยูไมถึงสิบ แตละคนน่ัง
กระจัดกระจายอยูตรงหนาขางหนาตางรถ มองดูทิวทัศนขางทางอยางสํารวมในอารมณ 
 คําสรอย-ทอดอารมณใหลอยเลื่อนอยูหวางเสียงครืนครัน อันถี่กระชั้นดวยความเร็วของลอรถ 
มันเลื่อนลอยทวนกลับไปบานที่เพ่ิงจะจากมาเม่ือครูน้ี หลอนไมคอยจะไดน่ังรถไฟบอยนัก เทาที่จําได
ดูเหมือนจะเปนคร้ังที่หา...สองป และกลับปละคร้ังก็เปนสี ่รวมทั้งเมื่อน่ังเปนคร้ังแรกอีกคร้ังหนึ่งก็เปนหา 
หาทั้งคร้ังน้ีซีนะ ! คําสรอยนับน่ิงอยูในใจ การน่ังรถไฟไมวาจะเปนคร้ังที่เทาไหร ก็ไมเห็นจะมีอะไรนา
ตื่นเตน นอกจากเห็นเสาโทรเลขว่ิงแขงกับขบวนรถ ขบวนรถที่ผานปา ภูเขา ทองนา อยูใตกอนเมฆ
บนฟากวางสีคราม อันเปนของที่คําสรอยคุนเคยมาแตเล็กจนโตเปนสาว นาเบื่อหนายจะผานสถานี
ใหญดูแปลกตาอยูบางก็ชั่วประเดี๋ยวเดียวเทาน้ัน แลวก็ตองมานั่งเหงา น่ังสะเทือนสั่นฟงเสียงถี่กระชั้น
ที่มีจังหวะนารําคาญหู 
 ผูโดยสารรถไฟคลายคนเปนใบที่สมัครใจจะจอมจมอยูกับความเงียบ เปนคนเดินทางที่เปลา
เปลี่ยวและดูเหมือนไรชีวิต คงมีพนักงานเดินตั๋วที่ขยับอะไรกอบแกบในมือ กับคนเดินสงนํ้าและ
อาหารที่เฝาเวียนไปมาอยางชา ๆ อยูแลวนั้น บงบอกความมีชีวิตและกรีดกรายบนรถไฟของทุกสาย
ขบวน คําสรอยเห็นวาการเดินทางบนรถไฟ เหงา และเปลาประโยชน แตที่หลอนตองอาศัยรถไฟก็
เพราะเปนทางเดียวที่สะดวกสําหรับการมาบานและยอนกลับกรุงเทพฯ - สถานีรถไฟกับบานของ
หลอนอยูไมไกลกันนัก 
 เราตื่นเตนไดอยางไร เมื่อน่ังรถไฟมากรุงเทพฯ เปนคร้ังแรก ไมไดตื่นเตนรถไฟหรอก คร้ังน้ัน 
คําสรอยยอนคิด หลอนเห็นรถไฟมาตั้งแตเปนเด็ก เห็นมันบรรทุกคนและสินคาไปบนรางแคบ ๆ และ
เหยียดตรงเหมือนไมบรรทัด มันมาพรอมกับหวูดครางทิ้งเสียงหวูดไวเบื้องหลังแลวก็จากไป วันแลว   
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วันเลาที่เห็น หลอนรูสึกวามันเปนสัตวที่มีชีวิตของหมูบาน มาเยือนทุกเชาบาย มาสงเสียงคํารามรอง
อยูทุกค่ําคืนไมเคยขาด...แตกระน้ัน เจารถไฟก็ยังเปนเหมือนสัตวแปลกหนา มาจนกระทั่งหลอนโต
เปนสาวน่ันแลวจึงไดมีโอกาสรูจักและสัมผัสมันอยางแทจริง หลอนไมชอบ แมจะมีโอกาสดีกวาพอ
และนองที่ไมเคยรูจักรถไฟอยางแทจริงเลย พอไดเห็นรถไฟมาแลวเกือบชั่วชีวิต แตไมมีโอกาสไดเคย
น่ังสักคร้ังหนึ่ง – ชีวิตของพอเปนของทองนา ปาและเขา จนหมดโอกาสที่จะไดรูจักรถไฟที่แมจะว่ิง
ผานบานพออยูทุกเมื่อเชื่อวัน 
 สําหรับคําสรอย รถไฟสายน้ีไดพาหลอนไปพบกับชีวิตใหม ไดรูจักโลกใหมที่ตางไปจากบาน 
แตหลอนก็ไมชอบรถไฟอยูดีเวลาน่ังรถไฟรูสึกเหมือนอยูบนโลกราง ถูกทอดทิ้งใหเดียวดายเหมือนอยู
คนเดียวในโลก - เปดโอกาสใหความเหงาเขามารุกรานเหมือนจะใหหมนไหม ปลอยใหความเศราเขามา
เยือนเหมือนที่หลอนพบพานมาแลวแตหนหลัง มันพาคําสรอยหนีมาจากอาการเหลาน้ีเม่ือสามปกอน   
แตมันก็พาหลอนมาปลอยใหตกอยูในอาการเหลาน้ีเหมือนกับมันพาหนีมา !  
 เมื่อสามปกอน...ออ ลืมไปแลว เราตื่นเตนไดอยางไรนะ เมื่อน่ังรถไฟเปนคร้ังแรกมาจาก
กรุงเทพฯ คําสรอยกลับไปคิดอีก ไมใชรถไฟหรอกที่ทําใหคําสรอยตื่นเตน การที่ไดแตงตัวสวย ไดสวม
เสื้อผาใหม กับการที่จะไดเห็นและหาเงินในกรุงเทพฯ ตางหากเลา ที่ทําใหคําสรอยน่ังรถไฟมาดวย
หัวใจระทึกเตนแขงกับเสียงลอเหล็กตางกับคร้ังหลัง ๆ  การเดินทางของหลอนในคร้ังน้ันดูคลายถูกโยน
ลอยออกจากบาน – ลอยอยูหวางความฝนกับความจริง... 
 “ใคร ๆ ในหมูบานตางก็ไปหาเงินที่กรุงเทพฯ” พอบอกคําสรอยระหวางน่ังรอรถไฟที่สถานี
 “พอรักคําสรอยมาก แตก็เปนหวงนองที่ยังเล็ก” พอวา 
 “คําหลา ชวยดูนองดวยเนอะ” พอหันไปสั่งคําหลา ญาติหาง ๆ ที่เปนคนพาหลอนมา
กรุงเทพฯ “อยาหวงเลย พอเฒา” คําหลาวา 
 “ไมก่ีเดือนหรอก คําสรอยก็จะเก็บเงินสงมาใหพอได มากกวาทํานาตั้งปเสียอีกนะ” 
 คําหลาบอกพอขณะลุกขึ้นเตรียมตัวเมื่อเห็นรถไฟเปดหวูด วิ่งมาแตไกล 
 “พอจะรอเงินจากคําสรอย ซ้ือควายไวไถนาในปน้ี” 
 เมื่อรถไฟเปดหวูดอีกคร้ัง และธงสีเขียวถูกโบกพัดพรอมกับเสียงระฆังจากสถานี พอก็หันหลัง
กลับออกเดินดุมมุงไปบนทางเล็ก ๆ ที่ทอดปลายไปยังหมูบาน ภาพของพอเม่ือสามปกอนน้ัน ไมตาง
ไปจากเชานี้ รถจอดตามสถานีซ่ึงผานมาแลวหลายแหง ความเร็วเพ่ิมขึ้น สังเกตไดจากเสียงถี่กระชั้นที่
ลอกระทบรางอยูเบื้องลาง ทิวทัศนขางทางที่ผานไปเร็วขึ้น และลมจากนอกหนาตางรถวิ่งเขามาปะทะ
หนา อาการโยกไหวของตูรถดุจเปลไกวที่ไรความออนโยนอยูกับสายลมแรง คนในตูรถที่ คําสรอยน่ัง
เร่ิมมีหนาตาขึ้น แตก็ยังครอบคลุมอยูดวยความเงียบมองอางวางอยูอยางน้ัน พนักงานเดินตั๋วมาขยับ
เสียกอบแกบอยูสักพักแลวก็หายไป คนเดินน้ําและอาหารมาสงเสียงรองสองสามคําแลวก็ผานไปตูอื่น
... เสาโทรเลข ทุงนํ้า ปา ภูเขา และบานเรือนเรียงรายสองขางทาง กับหมูเมฆสอดแสงมลังเมลือง ณ 
ขอบฟาโพนไกล – เทาน้ัน ที่ยังเปนที่หมายในสายตาอันวาเหวของผูโดยสารรถไฟที่เหงาหงอย ขบวน
รถไฟจอดสนิทน่ิงอยูกับริมปาแหงหน่ึงเปนเวลานับนานเพ่ือรอหลีกกับรถอีกขบวนหน่ึง ความเงียบ
เหงาก็เหมือนจะเขามาหาหัวใจของคําสรอยมากขึ้น เสียงถอนหายใจของผูโดยสารดังบอยคร้ังจนทํา
ใหคําสรอยเร่ิมรูสึกชิงชังขบวนรถไฟสายน้ี ความเบื่อหนายที่จะตองอดทน ความหงุดหงิดที่ไมมี
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ทางออก โดยเฉพาะกับความเปลาเปลี่ยวที่มักจะเปดโอกาสใหความเศราเขามาเยือน ความเหงา มัน
นําความเศรามาให 
 คําสรอยนึกถึงเพลงน้ีแลว เกิดอารมณอัดอ้ัน มองดูผูรวมเดินทาง แตละคนตางก็น่ังน่ิงเงียบ
อยูในที่ของตัว บางอานหนังสือ บางคร่ึงน่ังคร่ึงนอนหลับตา และบางคร้ังก็เหมอมองออกไปนอก
หนาตาง – ดูกลุมผีเสื้อสีสวยบินวอนลอยอยูเหนือละเมาะไมใกล ๆ  
 คําสรอยหยิบหนังสือพิมพของผูโดยสารที่ลงไปแลววางทิ้งไวกับที่นั่งตรงขาม มองดูรูปตาง ๆ 
บนหนาหนังสือพิมพฉบับน้ัน เพ่ือที่คลายความเหงาอยางไมตั้งใจนัก หัวคิ้วของหลอนพลันขมวดเขา
หากัน เม่ือสายตาแตะขอความพาดหัวขาวเล็ก ๆ หลอนพยายามอานชา ๆ ดวยความระมัดระวัง 
เพราะอานหนังสือไมสะดวกนัก 
 “คัดคานการออกกฎหมายโสเภณี กลัวจะเปนตราบาปกับลูกผูหญิง !” ตราบาป คําสรอยวาง
หนังสือพิมพลง และขบวนรถไฟก็คอย ๆ เคลื่อนออกวิ่งออกไปดวยความเร็ว... 
 โสเภณีอยางหลอน คําหลา บุญตา และสีไพล และรวมทั้งสาวอีกหลายคนดวยกันในหมูบาน
น้ันหรือมีบาปที่จะตองติดตรา... คําสรอยหงุดหงิดอยูดวยความเหงาในอารมณ 
 คําหลาพ่ึงจะเปลี่ยนกระทอมที่จวนพังลมของพอแมนั้นมาเปนเรือนหลังใหมที่เดนกวาใคร    
ในหมูบาน... บุญตานั่นเลาก็พาแมที่เจ็บออด ๆ แอด ๆ ไปรักษาจนหายขาดในจังหวัด เม่ือตอน
กลับมาบานปที่แลว สีไพลก็ทําใหนองและครอบครัวอยูสุขสบายขึ้นดวยเงินที่เฝาสงมามิไดขาด และ
คําสรอยละ... คําสรอยซ้ือควายไวใหพอไถนา ซ้ือเสื้อผาใหมสวย ๆ ไวใหนองใส ผาหมกันหนาวและ   
ที่นอนอันอุน เปนบุญหรือบาปของคําสรอยกันแน หมูบานของเราเงียบเหงา ถูกทิ้งใหเปลาเปลี่ยว
เหมือนมีหมูบานอยูหมูเดียวภายในโลก มาตั้งแตสี่หาปกอนโนน ความเหงามันมากับลมแลง กับดินที่
แยกแตกระแหง และกับนํ้าที่ซอนหลบซึมอยูภายใตดินลึก ผูเฒาผูแกและเด็กเล็กตางพรากจากเราไป
ในทามกลางความเหงาเปลาเปลี่ยวและโหยหวนทรมาน 
 แมปวยเปนไขและตายจากไปในวันอันยาวนานเหลานั้น ไมมีเพ่ือนบานรองไห เพราะเปน
ความตายที่ชินชา ไมมีพระสวดศพ เพราะวัดราง เสื่อมโทรม เราตางเหงา ๆ ตางเปลี่ยวเปลา และขาด
นํ้าตาหลอเลี้ยงไหลออกมาเหมือนเขาอื่น หมูบานซ่ึงรอวันรางลาเม่ือสี่หาปกอน หญิงสาวอยางพวก
หลอนที่พากันออกจากหมูบานมาพบกับโลกใหม แลวนําผลพลอยไดอันแจมใสน้ันกลับมายังทองนา   
บานทุง เหมือนฝนตกกลางฤดูรอนแลง พอจะไลความเหงา ความเดียวดายอันทรมานใหหนีหางออกไปได
บางน้ันจะเปนบาปไดอยางไร... ใครจะเปนคนที่ตราบาปน้ัน และใครกันเปนคนสรางบาปน้ันขึ้นมา...! 
 “พอใหคําสรอยไปเปนหญิงหากิน ชวยหาเงินมาเลี้ยงบาน พอสรางบาปใหกับคําสรอยหรือ
เปลา” หลอนสายหนา “คําสรอยคิดถึงพอตางหากที่รองไห...” จําไดวาเม่ือเชาน้ีพอดึงหลอนเขาไป
กอดแลวรองไหเหมือนกับเด็ก กอนจะออกจากบานมาสงที่สถานีรถไฟ... 
 ความเหงา มันนําความเศรามาให มันนําเอาความทุกขมาใส...  
 คําสรอยนึกถึงเพลงน้ี แลวอัดอ้ันใจหนักขึ้น 
 รถไฟเปดหวูดครางเหมือนหน่ึงคนรองไห ขณะชะลอฝจักรเบาลงเม่ือใกลถึงสถานีขางหนา    
ยังเหลือระยะทางอยูอีกตั้งคร่ึงกวาวันจะถึงกรุงเทพฯ ความเหน่ือยหนายและความชิงชังรถไฟของคํา
สรอยเพ่ิมรุนแรงขึ้นตามลําดับ และทันทีที่รถไฟจอดลงตรงที่สถานีเล็ก ๆ  ยังไมสิ้นเสียงหวูดรองครางด ี
มันก็เร่ิมเคลื่อนออกจากที่ว่ิงไปขางหนาดวยความเร็วเหมือนเกา ดวยอาการโยกไหวของขบวนรถ และ
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ดวยเสียงครืนครันถี่กระชั้นลอเหล็ก เสียงคนเดินนํ้าและอาหาร เสียงกอบแกบของพนักงานเดินตั๋ว 
แลวเสียงบนสนทนาพึมพําของผูโดยสารที่มาใหม แลวก็เงียบหายคืนกลับมาสูความเงียบงําเหมือนเมื่อ
เร่ิมตนเดินทางอีก คําสรอยลุกดึงหนาตางกระจกขึ้นมาปดกั้นลมที่พัดระรัวลอดมาทางหนาตาง แลว
เอนตัวลงกับพนักที่น่ัง หลับตานิ่งและนาน 
 นานเทาไหรไมรู หลอนแววเสียงรองไหของผูหญิงลอดออกมาจากพนักทางดานหลัง... 
 “รองไหทําไมละ ผูสาวในหมูบานเขาก็ไปหาเงินอยูที่กรุงเทพฯ ทั้งน้ัน” เสียงปลอบโยนเปน
เสียงผูหญิงเชนเดียวกัน “อยูที่บานก็นั่งรอความตาย จะไมตายคนเดียวดวย ทั้งพอแมและนองจะอด
อยากตายกันหมด” 
 คําสรอยเหลียวและเหลือบสายตามองไปยังดานของเสียงน้ัน มองอยูชั่วครูหน่ึงแลวก็หันกลบั 
เจาของเสียงรํ่าไหเปนเด็กสาวออนวัย ใบหนางามดูซ่ือ ๆ คนปลอบโยนเปนหญิงวัยกลางคน ดูเหมือน
คุณนายในกรุงเทพฯ ความเหงาคงเขาไปเยือนอยูในหมูบานของเด็กสาวคนน้ีแลว... คําสรอยคิด –   
ใครสักคนหน่ึงซึ่งเปนพอแมจึงไดผลักนางใหหนีความเหงาอันโหดรายน้ันมา สักวันหน่ึงนางก็จะกลับ
บาน หรือนําผลพลอยไดอันแจมใสมาชวยคลี่คลายความโหดรายที่วานั้น อีกไมนานวันหรอก นางและ
ผูสาวในหมูบานก็จะเปนเหมือนฝนที่ตกลงกลางฤดูแลง นําความชุมฉ่ําและนําความรูสึกวายังมีชีวิต
หวนกลับมาสูหมูบานและครัวเรือนของพวกนางเอง เม่ือนางเปนโสเภณีขายความบริสุทธิ์อันเกิดจาก
เลือดเน้ือในกายตนได นองเล็ก ๆ ของนางอาจจะไดเสื้อผาใหม แมอาจหายจากปวยไข และพออาจได
ควายมาชวยใชงานสักตัวหนึ่ง หลังคาจากของบานก็อาจเปลี่ยนเปนสังกะสี กระทอมทับโรงนั้นเลา อาจ
กลายเปนเรือนไมขึ้นมาวันใดก็ได - ใครจะรู 
 ลูกผูหญิงอยางเด็กสาวคนนี้กําลังเดินไปสูรอยบาปหรือวาหนทางบุญ - คําสรอยเกิดเหงาใน
หัวใจขึ้นอีกรอยเทาพันทวี ! รูสึกวารถไฟจะเพ่ิมความเร็วขึ้น...“ใหม ๆ ก็คิดถึงบานเปนธรรมดา       
อยูนานไปก็ชินเองแหละ ปหน่ึงคิดถึงบานก็กลับกันสักคร้ังหนึ่งเหมือนที่เขากลับกัน ไดมาเยี่ยมพอแม
และนอง ๆ เอาเงินมาให ซ้ือของมาฝาก หนูจะเปนลูกที่กตัญู” เสียงหญิงกลางคนปลอบโยนตอไป 
และเสียงรํ่าไหของเด็กสาวก็ยังแววอยู 
 “ผูสาวในหมูบานเขาก็ทํางานอยางที่หนูจะไปทํา ไดแตงตัวสวย ๆ ไดรูจักคนมาก ทําตัวให
นารัก ใหคนเที่ยวเขาสงสารเมตตา หนูเปนคนนารักอยูแลว ไมชาก็จะมีเงิน 
 “...เม่ือพอมาสง สั่งเสียอะไรบางละ มองพอเขาเปนหวงมากนะ” นํ้าเสียงของหญิงกลางคน
เปลี่ยนจากอาการปลอบโยนมาชวนคุย 
 “พอบอกจะรอเงินจากหนู มาซ้ือเสื้อใหนองใสหนาหนาวนี้...” คําสรอยไดยินเสียงเด็กสาวพูด
สะอึกสะอ้ืนเปนคร้ังแรก... 
 รถไฟเปดหวูดครางหวนละหอย ฟงเหมือนคนรองไหอีกคร้ังหนึ่ง แลวเรงฝจักรเร็วแรงอึกทึก
โครมครามเม่ือขามสะพานสูง ขบวนรถโยกไหวและเสียงลอเหล็กบดรางดังหนักแนนดุจเสียงหายใจ
ของปศาจที่วิ่งแนวไปขางหนาอยางไมมีวันรูเหน่ือย ตางจากหัวใจของคําสรอยที่เบาหวิวหวาดไหวและ
วาเหวในวิญญาณ 
 “ความเหงา มันนําความเศรามาให มันเอาความทุกขมาใส และมันทําใหนํ้าตาเราไหลเปอนแกม” 



 ๑๑๓

 คําสรอยนึกถึงเพลงรอง แลวแนบหนาลงกับหนาตางกระจก พยายามขบริมฝปากไวใหแนน 
กลั้นน้ําตามิใหไหล๒๒ เปนเร่ืองราวที่พอสงลูกสาวไปเปนโสเภณี เปนปญหาที่สะทอนถึงสังคมที่ไมมี
ความเสมอภาคเทาเทียมกัน อิสรภาพ คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความรัก คุณธรรม 
ความสุข ไดหายไปจากชีวิตของผูหญิงคนหน่ึงที่ตองตอบแทนผูมีพระคุณ และตองเลี้ยงดูรับผิดชอบ
ครอบครัวที่ยากจนของเธอ แมเธอจะตองใชชีวิตอยูบนความสุมเสี่ยง และทุกทรมาน มีทั้งความเหงา 
ความเศราก็ตาม 
 บนเสนทางของหมาบา 
 เปนเร่ืองราวของกิเลสตัณหาความบาคลั่งของมนุษยในสังคมที่ไมรูจักความพอเพียง ไมรูจัก
ความพอดี โดยเสนอปญหาตาง ๆ  ควบคูไปกับหมาบาที่วิ่งเตลิดเปดเปงอยูบนถนนสายหน่ึง ดังตอไปน้ี
 เปลวแดดอันรอนเราบนถนนลูกรังเสนเล็ก ๆ ที่ทอดทับไปสูหมูบาน ทําใหตนหญาสองขาง
ทางดูเงื่องหงอย ใบไมและปลายหญาเต็มไปดวยฝุนแดงเกาะหนาและหนักอ้ึง จนลมระบัดแลวไมพลิ้ว
ไหว ดวงตะวันลอยตัวสูงอยูกับฟาโปรงปลอดเมฆสาดแสงเขมและรุนแรงลงบนวันบายของฤดูรอน 
ถนนลูกรังที่ตะปุมตะปาและเปลี่ยวรางผูคน และเหลาสัตวสัญจรไปมา ถนนแลละลิ่วเลี้ยวคดลงมา
จากเนินสูง เพลาน้ีไดมีจุดเล็ก ๆ เตนหย็อยลงมาจากเนินดินนั้น เมื่อจุดน้ันเขามาใกลจึงเห็นชัดวาเปน
สัตวสี่เทาวิ่งลงเนินแนวตรงมามุงเขาสูหมูบาน 
 หมาตัวสีนํ้าตาลไหมอาบฝุนดินแดงผอมโซ – เหมือนมีอะไรกระตุนใหมันตื่นตกใจอยูอยาง
สม่ําเสมอ ฝเทาที่วิ่งจึงมีอัตรามั่นคง ไมเร็ว ไมชา ไปตรง ๆ และเหมือนไมรูจักเหน็ดเหน่ือย 
 นัยนตาของมันคาง – วางเปลาราวกับนัยนตาของคนที่เลว ปวดราว เลื่อนลอยเสียเหลือเกิน
ภายในบานทรงกระทอมที่สรางขึ้นอยางหยาบและงาย ๆ แบบบานชนบทของคนในไรนา บนริมทาง
ถนนโรยลูกรังเสนน้ัน รางผอมกรองของชายอาวุโสกําลังจดจองเมียวัยกําดัดของเขาอยูดวยดวงตา
ถมึงทึง เสนผมบนศีรษะที่มีอยูไมมากนักนั้นแซมสีดอกเลาราง ๆ เปนเงาพราย ชูชันอยูกับแสงแดดที่
สองทะลุลอดเขามาตามรอยโหวของฝาบานไมไผ เรือนกายที่กรางกระดูกของเขาไมใสเสื้อ นอกจาก
โสรงลายตาหมากรุกอยางอยูกับบานตัวเดียว 
 นางแปรเปลี่ยนหัวใจไปปนใหใครอื่นหรือเปลานะ...ความระแวงสงสัยเกิดขึ้นภายในใจอีก 
ขณะที่ยืนจองมองเมียสาวตางวัยนั่งทอดกายอยูปลายที่นอน – กายของนาง แมมีลูกใหกับเขาแลวสอง
คน แตเขาก็อดหึงหวงไมได เพราะยังเห็นวาสลางและสรรพางคไปทุกสัดสวน จะมีชายคนไหนใน
หมูบานรังเกียจนางเขาครุนคิด ถานางทอดทายใหสัมพันธ และนางก็คงจะทําอยางน้ันเขาแลวกระมัง 
ในระยะหลัง ๆ จึงไดรํ่าไรอยูหนักหนาและแทบจะทุกคร้ังเม่ือเขาเอยปากชวนจะรวมหลับนอนกับนาง
เหมือนอยางที่เคยทํามา 
 “แกทําไมอยูรึ ลูก ๆ ก็ไมอยูแลว” เขาบังคับสุมเสียงไมใหสั่นพรา 
 “เบื่อนะซี กวาแกจะแลวฉันแทบตายทุกที” นางวาพลางขยับตัวจะลุกไปเปดหนาตางที่ปดไว
 “ก็แกแลวนี่โวย ! จะใหเหมือนหนุม ๆ ไดไง อยานะ – อยาเปด” เขาคาดเสียงขึงขัง 
 “แกก็แกซี ! น่ีกลางว่ีกลางวันก็ไมเวน รอนจะตายโหงตายชัก” นางหันมาพนใสหนาเขาดวย
เสียงขึงขังบาง “อะ อะ !” เขารอง “แตกอนไงไมเปนแบบน้ี ไปแอบสบายกับใครมาแลวเรอะ ถึงได

                                                        

 
๒๒

เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๐๙ – ๑๑๘. 



 ๑๑๔

เบื่อ...อยานะ! อยาใหจับได ฉันเอาแกตาย !” เขาชี้มืออยางกราดเกร้ียวและออกทาทางเปนโฉงฉาง
 “แกเปนไปแลว เปนบาแลวละ บาตัณหา !” นางขึ้นเสียงโตตอบพลางขยับเตรียมพรอมเมื่อ
เขาปร่ีเขาหา นางผลักอกเขาเซผงะไปไดแลว และกําลังอยูในระหวางหันทาจะลุกขึ้นจากปลายที่นอน
น้ันน่ันเอง หลังมืออันหยาบยนดวยเสนเอ็นของเขาก็เหว่ียงฉับเขาที่ริมฝปากแรงถึงกับนางตองทรุดลง
อยางเดิม นางยกฝามืออันบอบบางขึ้นแตะริมฝปากกบเลือด จองตาวาววามมองเขาที่ยืนคางอยูค้ําหนา 
“ทีอยางนี้ละเกง” นางตีสีหนาเยยหยัน 
 ทรวงอกภายใตผาผูกโจมสะทอนถี่หอบ ขณะที่มองรางเรอรารกลูกนัยนตาเหมือนซากศพของ
สามี พลางครุนคะนึงไปถึงวันที่เขาพานางหนีจากทับนาของพอมาใหม ๆ – มาอยูบานทรงกระทอม
ถนนลูกรังเสนนี้ คร้ังน้ันเขายังพวงพีและมีกําลังดังชางสาร 
 บทพิศวาสที่ทั้งกราวแกรงและสุภาพ น่ิมนวลประหนึ่งลมไลแตทรหดปานหินผาของเขาน้ัน
ถูกลากพรากไปจนหมดสิ้นดวยกาลเวลาอันโหดราย และดวยระยะทางที่เขาเดินมาไกลเกินนางมาก
นัก บางสิ่งบางอยางสําหรับกามาของเขาจึงออนเปลี้ยบกพรองและมักอยูนอกวงจรของการบังคับ
ควบคุม เขากลายเปนอีกคนหนึ่ง ซ่ึงหื่นกระหายและหึงหวงอยางนาสมเพชเวทนา และเปนภาวะที่สุด
แสนจะทนทรมานสําหรับตัวของนางเอง 
 “แกเปนบาไปแลว...” คราวน้ีนางวาดวยความรูสึกขื่นขมมากกวาจะตั้งใจ “เออ ! เปนบา   
มึง...อีคนทรยศ” เขาแผดรองและกมหัวกางมือออก หมายมาที่คอหอยของนาง กอนที่มืออันหยาบยน
และมากดวยเสนเอ็นนั้นจะแตะลําคอของนางไดนางโถมตัวเขาปะทะโดยที่เขาเองก็ไมคาดฝน จนเซ
หลุน ๆ ไปกระแทกเขากับฝาไมไผดังโครมคราม นางไดยินเขาสบถและดาทอขณะที่วิ่งหลุดพนออก
จากประตูบานมา 
 “ตายเถอะมึง” มือหน่ึงของนางกระชับผาที่ผูกไวเคียงอก อีกขางรวบชายผาถุงใหพนขึ้นมา
เหนือเขา วิ่งขึ้นสูถนนลูกรังที่พาดตระหงานอยูใกล เหลียวเห็นเขาถกโสรงวิ่งตามมากระชั้นชิด กําลังที่
จะขามถนนไปยังฝงตรงขาม หมายวิ่งลงชายทุงไปน้ัน นางกลับไดยินเขาตะโกนออกมาดวยอาการของ
คนตกอกตกใจเปนอยางยิ่ง 
 “หมาบา ! หยุด – หยุด แกอยาขามไปนั่น หมาบา !” นางชะงักตามเสียงละล่ําละลักลงอยาง
กะทันหัน จนทําใหเขาออนทรุดลง จังหวะเดียวกันกับที่หมาผอมโซเคลาฝุนแดงว่ิงผานหนาของนางไป 
มันสายสายตามาที่นางและแยกเขี้ยว แตยังว่ิงตรงแนวไปบนถนนอันเปลาเปลี่ยวไมหยุดยั้งอยางมี
จังหวะ ม่ันคง และสมํ่าเสมอ อยูในทาทีทรุดกองอยูกับถนนลูกรังนั้น 
 “หมามันเปนบา...” เขามาหยุดยืนอยูขางหลังนาง 
 “เห็นทาทางมันม้ัยละ โชคดีแลวที่แกไมโดนมันกัดเขา” 
 เขากมตัวลงดวยอาการหืดหอบ จับไหลเปลาเปลือยของนางกลาวเสียงออยอ่ิง 
 “ถามันกัดแกเขา แกจะตองตายเหมือนไอพันในหมูบาน แกจําไอพันที่โดนหมาบากัดปกอน
ไดมั้ยละ กอนตายรองโหยหวนทรมานเหมือนหมา...เขาบานเถอะ ฉันเลิกโกรธแกแลว...” ตะวันลับลง
หลังทิวเขาคอย ๆ กลบตีนฟาแดงเลือนหายทั้งสิ่งสรรพสารพันใหเปนเงาดําอยูกับความมืด ทั้งหมา-
คน และถนนลูกรังเสนน้ันก็ถูกลบเลือนเคลื่อนหายไปดวยสายสัมพันธแหงกาลเวลา๒๓ 
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 ขุนทองเจาจะกลับเมื่อฟาสาง 
 เปนเร่ืองจากเหตุการณการเมืองหลัง ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ และ ๖ ตุลา ๒๕๑๙ การที่ขุนทองจะ
ไดกลับมาบานหลังจากที่หายไปนานทําใหผูเปนแมดีใจที่จะไดอยูพรอมนาพรอมตาและเปนอิสรภาพอีก
คร้ังดังที่จะนํามากลาวตอไปนี้ 
 รํ่าลือกันมา ตั้งแตตนฝนเขาพรรษา วาเจาขุนทองมันจะไดกลับมาบาน มาเปนผูคนพลเมือง
อยางถูกตองอยางเพ่ือนบานคนอ่ืนไดก็เห็นคราวนี้แหละ ถึงแมวาฝนจะยังไมมา ทุงนาจะยังแลง นํ้าใน
หัวใจของแมอันเคยเหือดแหงก็กลับฉ่ําชุมชื้นอยางประหลาดเหลือลน...แมกระวีกระวาดตระเตรียมตัว
ไปรอรับการกลับมาของเจาขุนทอง... 
 เจาขุนทอง มันสะพายยาม ทิ้งเรือนหายลับไปนับแตกลางฤดูฝนปที่แลว โดยไมล่ําลาอาลัย
และโดยไมบอกใครแมแตแม รูขาววามีคนเห็นมันกลั้นสะอื้นไปคนเดียวดวยสองมือวางเปลาเขาไปปา
กวางอันอางวาง มืดมน 
 “ดาบละ ! เอ็งไมเอาไปดวยหรือ” คนสวนทางทักถาม “ไมตอง ขาไปหาเอาขางหนาได” 
 เจาขุนทองมันวาอยางนั้น กอนจะสะบัดหนาแลวเดินหายเขาปาไป 
 แมลงเรือพาย ทวนกระแสนํ้าในลําคลองที่ไหลระเร่ือย ออนราดวยน้ํานอย ฝนแลงนั้นไป
อยางชา ๆ เมื่อฟาสาง ตรงขามกับหัวใจที่รอนรนรีบเรง ลวงไปแลวขางหนา คือศาลากลางเมืองที่เขา
จัดไว รอรับเจาขุนทองมันกลับมา... ไยจะไมดีใจ ไยไมอยากเห็นหนา ก็มันรวมปแลวละน่ี ที่มันไดจาก
บานไป แมวาดภาพลูกชายในหวงคิดคํานึง พลางหันหนาบอกบาวใหเรงฝพายมันเร็วขึ้น 
 “ถาขุนทองไมกลับละ แมเฒา” บาวฝพายเอยถาม 
 “กลับซี ! มันตองกลับ...มันตองคิดถึงแม ขารูใจ” 
 แมยืนยันถอยคํากับบาวในบานอยางแข็งขัน แตสีหนาปติผันแปรเปลี่ยนเปนสลดซีดลงอยาง
สังเกตเห็นไดชัด 
 “ถาขุนทองไมกลับมา !” คําน้ีสะดุดหัวใจนักแลว ยิ่งนึกถึงตอนที่ขุนทองมันรองไหในวันเกิด
เหตุใหญ แลวแมยิ่งใจหายหนัก ยังจําไดวากอนที่มันจะหายหนาไป มันนอนรองไหรําพันอยูในเรือนจน
ดึกดื่น แมรูวา ขุนทองมันโกรธ มันนอยใจ แตมันนอยใจใคร โกรธใคร จนปานนี้แมไมรู 
 อดนึกยอนสะทอนใจ สงสัยไปถึงความโกรธความนอยใจของเจาขุนทองมันไมไดวา ทําไม
หนอมันถึงไดมากมาย ถึงกับมันตองตัดใจทิ้งถิ่นฐานบานชอง และทิ้งแมไปได ทิ้งความสุขในชายคา
บานไปเควงควางอยูกลางปา เปนปฏิปกษตอบานเมือง ใหกฎหมายลงทัณฑและน่ีขุนทองมันจะแลก
บานแลกแม เพียงเทานั้นแหละหรือ... ไมนาเปนไปได ! แมรองคานอยูในใจแมไมเคยนึกสักนิดวา        
ในกาลตอมามันจะไปถือดาบเที่ยวคลุกอยูกับเลือดและความตาย ทองอยูตามชายปาเขาและดงดิบ
กันดารไกล ทั้งทีก็่ไมเคยเห็นมันจับดาบ นอกจากหนังสือหนังหาที่มันรักของมัน ! 
 นกสองฝงคลองสงเสียงเพรียกกันเหมือนเรียกภวังคอันหว่ันไหวของแมใหกลับคืนมา ฟาสาง
อยางเต็มที่จนแลเห็นควันไฟลอยวองอยูเหนือ ณ แมกไมไกลลิบ – สีขาวมัว ออยอ่ิงตัดกับแสง
มลังเมลือง ณ ขอบฟาโพนไกล 
 “แกวาขุนทองมันจะไมกลับมาง้ันรึ” แมหันถามบาวฝพาย เมื่อเห็นมันน่ังใบจํ้าพายอยูเหมือนหุน 
 “แลวแมเฒาวาจะกลับม้ัยละ” บาวฝพายยอนถาม “ขาวามันตองกลับ ขามั่นใจ !” บาวฝพาย    
มันพยักหนาแลวจํ้าพายเร็วแรงขึ้น... 



 ๑๑๖

 ขุนทองมันหายลับเขาปาไปนับแตปลายพรรษาปกอน ปลอยความทุกขเขาครองเรือนครอง
หัวใจของแมมันมาแลวก็นานนักหนา...ณ บัดน้ี ถึงอยางไรแมก็ยังปลงใจเชื่อวามันจะตองหวนกลับมาสู
ความสุขแหงครอบครัว และความรักและความอบอุน อันเปนของมารดาที่เที่ยงแทแนนอน 
 ความโกรธแคนนั้นแมนมาก ก็จะตองหายไปไดดวยกาลเวลาลบเลือน ความสุขแตหนหลังจะ
เรียกหาภยันตรายในปาใหญจะผลักดันใหมันกลับ – เจาขุนทองจะตองทิ้งดาบออกจากปามาบาน 
และฟาสางวันนี ้– มีหรือจะไมมีมัน 
 แมเตรียมดายมาผูกมือรับขวัญและเตรียมขาวของเคร่ืองใชมาใหขุนทองแลววันน้ี ! 
 บาวเหเรือเขาทา เม่ือตะวันสายพราวแสงเปนตัวเตนระริก จับผิวนํ้าในลําคลอง แลวสองคน
กับบาว แมก็เรงฝเทาออกเดินดุม มุงมั่นไปยังศาลากลางเมือง 
 “เขาตายแลวละ !” เด็กหนุมคนหนึ่งบอกแม 
 แมรองไห...ขุนทองตายเสียแลว ! “เจาพบศพเขารึ” แมถาม 
 “ไม – ไมใชศพเขา พบตัวเขานั่นแหละ เขาใหบอกแมวาเขาตายแลว” เด็กหนุมคนนั้นวา
 “เขาอยูกับใคร” แมถามอีก “เขาอยูกับดาบนะซ ี! ดาบเปอนเลือด...รอยคราบของความชิงชัง !” 
เด็กหนุมตอบ 
 เรือของแมลองตามนํ้ากลับบานเม่ือตะวันตรงหัว พรอมดวยขาวของเคร่ืองใชกองเต็มลําเรือ
เหมือนเกา เจาขุนทองมันโกรธใคร แรงแคนมากมายถึงปานน้ีถึงสูตายไปจากแมและเหยาเรือนโดยไม
กลับมาอีก และจนปานน้ีแมก็ไมรู หาคําตอบไมได 
 เสียงพายกระทบนํ้าเปนจังหวะอยูในความเงียบ แมเร่ิมรองไหออกมาอีก เม่ือนึกถึงความ
เงียบ ความวาเหวภายในเรือนของแมที่ยืนรออยูขางหนา และนานนับขวบปแลวที่ขาดรางเงาของเจา
ขุนทองเหมือนกอนเคย๒๔ 
 เจาขุนทองในเพลง วัดโบสถ เปนเพลงที่คนภาคกลางใชรองกลอมลูกหลาน รองวา 

 วัดเอยวัดโบสถ มีตาลโตนดอยูเจ็ดตน 
เจาขุนทองไปปลน ปานฉะนี้ไมเห็นมา 
คดขาวออกใสหอ จะถอเรือออกตามหา 
เขาก็เลาลือมา วาขุนทองเจาตายแลว 
ถือแตกระดูกแกว เมียรักจะไปปลง 
ขุนศรีจะถือฉัตร ยกกระบัตรจะถือธง 
ถือทายเรือหงส ไปปลงศพเจาพอนา 

 เจาขุนทอง เปนสามัญชนคนบานนอก มีอาชีพปาดงวงตาลจากตนโตนดเพ่ือไปทํานํ้าตาลขาย 
ในขณะน้ันพมายกทัพมารุกราน เจาขุนทองควาดาบหายไปจากหมูบาน คนก็รํ่าลือกันวา มันไปตอสูกับพมา
ปกปกรักษาบานเมืองจนตัวตาย พระเจาแผนดินจึงพระราชทานเพลิงศพถึงขั้น “ขุนศรีจะถือฉัตร 
ยกกระบัตรจะถือธง ถือทายเรือหงส ไปปลงศพเจาพอนา” หลังเหตุการณ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ เจาขุนทอง   
ของสุจิตต  วงษเทศก็ดังสะทอนสะทานใจคน ดังบทกวีที่วา 
 
                                                        

 
๒๔

เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๓๑ – ๑๓๕. 



 ๑๑๗

วัดเอยวัดโบสถ ตาลโตนดเจ็ดตน 
ขุนทองเจาไปปลน ปานฉะนี้ไมเห็นมา 
คดขาวใสหอ ถอเรือไปตามหา 
เขาก็รํ่าลือมา วาเจาขุนทองตายแลว 
น่ังรถยนตเรไร น่ังรถไฟนกแกว 
สงเสียงแจวแจว วาเจาขุนทอง เจาขุนทอง 
เจาออกจากบาน เมื่อตะวันเรืองรอง  
แลวหันมาสั่งนองนอง วาพี่จะไปหลายวัน 
ไปเพื่อสิทธิเสรี เพ่ือศักดิ์ศรีชาวบางระจัน 
โอเจานกเขาขัน แลวเจาขุนทองก็ลงเรือน 
สะพายยามหาดเสี้ยว ซ่ึงใสหนังสือแสงเดือน 
ทั้งสมุดที่ลบเลือน ดวยรอยนํ้าตาแตเมื่อคืน 
ขุนทองเจารองไห อยูในเรือนจนดึกดื่น 
วาดอกจําปถูกปน ตายอยูเกลื่อนเจาพระยา 
ลูกเอยหนอลูกเอย เจาอยาเฉยเชือนชา 
แมมารองเรียกหา น่ีพอมาตั้งตาคอย 
เจามิใชนักรบ ที่เคยประสบร้ิวรอย 
รูปรางก็นอยนอย เพราะเรียนหนังสือหลายป 
แมก็รูวาลูกรัก น้ันมีความภักดี 
พอก็รูวาลูกม ี กตัญูตอแผนดิน 
แตใครเขาจะรู เพราะเขามิใชพระอินทร 
มนุษยอาจไดยิน แตอํานาจมาบังตา 
ลูกบอกวาลูกรู จึงสูแบบอหิงสา 
แมกับพอก็รอมา หลายเพลาหลายเพล 
ดอกโสนบานเชา ดอกคัดเคาบานเย็น 
ออกพรรษามาตระเวน ที่อนุสาวรียทูน 
ไมมีรางเจาขุนทอง มีแตรัฐธรรมนูญ 
พอกับแมอาดูร แตภูมิใจลูกชายเอย

๒๕
 

 โดยเนื้อหารวม ๆ  ภายในเลม “ขุนทอง...เจาจะกลับเม่ือฟาสาง” เปนเร่ืองสั้นที่สะทอนภาพสังคม
ในแงมุมตาง ๆ  เชนเร่ือง เธอยังมีชีวิตอยูอยางนอยก็ในใจฉัน, ดอกไมที่เธอถือมา, ขุนทอง...เจาจะกลับเมื่อ
ฟาสาง เปนเร่ืองจากเหตุการณการเมืองหลัง ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ และ ๖ ตุลา ๒๕๑๙ เร่ืองแลวหญาแพรกก็
แหลกลาญ เปนเร่ืองการตอสูกับอํานาจ เร่ืองบนทองนํ้าเมื่อยามค่ํา เสนอปญหาความยากจนและจริยธรรม
ของมนุษย, เร่ืองถึงคราจะหนีไปไกลจากลําคลองสายนั้น เปนเร่ืองของโสเภณีที่ไมตองการใหลูกสาวอยูใน
สิ่งแวดลอมที่เลวราย, เร่ืองบนเสนทางของหมาบา เสนอกิเลสตัณหาความบาคลั่งของมนุษย เลาคูไปกับ
                                                        

 
๒๕

เร่ืองเดียวกัน, หนา ๙ – ๑๑. 



 ๑๑๘

หมาบาที่วิ่งเตลิดเปดเปง เร่ืองในกระแสธารแหงกาลเวลา เปนเร่ืองของครูกับนักเรียนบานนอกที่
สะทอนถึงเร่ืองการศึกษา, เร่ืองเมื่อลมฝนผานมา เสนอปญหาสาธารณสุข เร่ืองเม่ือเย็นย่ําของวันอันราย, 
เสียแลวเสียไป, เชาวันตนฤดูฝน เปนเร่ืองราวของคนยากจนทั้งชนบทและในเมือง เร่ือง รถไฟคร้ังที่หา 
เปนเร่ืองที่พอสงลูกสาวมาเปนโสเภณี 
 เหตุการณในยุคเจาขุนทอง ไดสะทอนความลมเหลวอยางสิ้นเชิงทางการเมืองไทย และเมื่อถึง
วันน้ีเม่ือหยิบวรรณกรรม ขุนทองเจาจะกลับมาเม่ือฟาสาง มาอานอีกคร้ัง งานของอัศศิริ ธรรมโชต ิก็ยังดู
เหมือนจะทันสมัย ที่เปนเชนนั้นคงไมใชเพราะ “เนื้อเร่ือง” แตมันคือ “เน้ือหา” ที่ยังเปนเหมือนละคร
บทเดิม ที่ดําเนินเร่ืองเหมือนเดิม ซํ้าวนเปนละครนํ้าเนา ที่เพียงแตเปลี่ยนฉาก เปลี่ยนตัวละครเพราะใน
ตอนจบ “ฟาก็ยังไมสาง” ในสังคมประชาธิปไตยบนดินแดนแหงรอยยิ้ม ที่เรียกตัวเองวา ประเทศไทย 
 เมื่อศึกษาเร่ืองสั้นทั้งหมดที่ปรากฏในเร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง เร่ิมตั้งแต “เธอยังมี
ชีวิตอยู อยางนอยก็ในใจฉัน” เร่ืองแรกจนถึง “ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง” คําวา “สัจธรรม” น้ัน
แมเปนคําเล็ก ๆ  แตถาหมายถึงเสียงรองของประชาชนผูทุกขยาก หมายถึงเสียงของมนุษยผูถูกเหยียบ
ย่ําทําลายถูกใสราย ถูกถือเอาประโยชน ถูกกดขี่ หรือหมายถึงมนุษยผูออนแอ พิกลพิการก็ตาม สัจธรรม
คําเล็ก ๆ น้ีก็กลายเปนอํานาจยิ่งใหญที่บันดาลใจนักเขียนใหจับปากกาสะทอนเสียงรองเหลาน้ัน
ออกมา เธอยังมีชีวิตอยู อยางนอยก็ในใจฉัน เผยใหเห็นบรรยากาศของวันที่ ๖ ตุลาคม ซ่ึงเหมือนฟา
มืดอึมครึมอยูในหัวใจของคนไทยผูรักความเปนธรรม แมวาผูเขียนมิไดระบุ พ.ศ. ๒๕๑๙ ออกมา     
แตโดยศิลปะการเขียนและความเปนจริงที่ยากจะมีผูใดลืม ทําใหสื่อความเขาใจถึงผูอานไดงายดาย 
“เธอยังมีชีวิตอยู อยางนอยกใ็นใจฉัน” ในเร่ืองน้ี “เธอ” และ “เขา” อีกมากมายหลายคนที่ตองสูญเสียชีวิต 
ซ่ึงตนคิดวากําลังสรางความถูกตองราวกับเปนการสังเวย... สังเวยอะไร? สังเวยใคร? สิ่งที่ไดจากเร่ืองน้ี
แมผูเขียนไมไดบรรเลงตัวอักษรออกโจงแจง ก็ยอมรูสึกตรงกันในความหมายที่ซอนอยูในศิลปะการ
เขียนวา ความยุติธรรมอยูที่ไหน เหตุใดมนุษยผูมีเจตนาบริสุทธิ์ดังกลาวจึงตองถูกลงโทษจนถึงขนาดน้ี 
 มองเห็นแนวทางความคิดที่สะทอนออกมาจากแตละเร่ืองอยางตอเน่ือง ไมวาอํานาจที่
ปราศจากความเปนธรรม ผลกระทบของอํานาจตอสังคม ซ่ึงเหมือนการแพรเชื้อโรคแหงความเสื่อม
ทรามสูมวลมนุษย รุนแลวก็รุนเลา คนแลวก็คนเลา การกดขี่เอาเปรียบของชนชั้นที่เหนือกวาทําใหเกิด
เสียงรอง ธารนํ้าตา ความเจ็บปวดและทุกขระทมขมขื่นประการตาง ๆ นานา แกชนชั้นที่ดอยกวา
อยางมหาศาล เสียงรองเหลาน้ีเปลงทวีออกมาจากทุกสารทิศ ซ่ึงอยางนอยก็คงจะไดสะกิดใครก็ตามที่
อานแลวทําใหเกิดมโนภาพ และความหวังในการจะตระเตรียมแผวหนทางเพ่ือชีวิตที่มีความงดงาม
สดใสกวาไมวา “เธอ” ผูถูกอํานาจอธรรมบดขยี้ใน “เธอยังมีชีวิตอยู อยางนอยก็ในใจฉัน” เร่ืองสั้น
ของอัศศิริ เปนเร่ืองสั้นที่มีเนื้อความกระชับ ชวนใหตีความ ลักษณะเดนคือใชภาษาไดรัดกุม ไพเราะ 
บางชวงบางตอนราวกับภาษากวี 
 ในปจจุบัน เราไมคอยมีนักอานประเภทที่เหมือนพวกที่เขียนจดหมายไปหา ชาลส ดิคเคนส 
ในสมัยกอน ซ่ึงขอไมใหตัวเอกของเร่ืองที่ตนชอบตองตาย แตมีนักอานที่เสนอขอเรียกรองจาก
นักเขียนมากขึ้น เชน เรียกรองใหมีความรับผิดชอบตอสังคมใหมีจิตสํานึกทางการเมือง ใหมองดู
ประชาชนผูทุกขยากซ่ึงมีอยูมากมายมหาศาลในเมืองไทย นักเขียนที่มีความสํานึกเหลานี้อยูแลวจึงมี
ความผูกพันใกลชิดกับนักอาน ไมเฉพาะแตรวมกันในขอบเขตทางวัฒนธรรมเทานั้น แตยังรวมกันใน
ขอบเขตของชะตากรรมดวย 



 ๑๑๙

 อัศศิริ  ธรรมโชติ เปนนักเขียนซึ่งไดแสดงออกแลววาวรรณกรรมเปนสวนหน่ึงของชีวิต ไมใช
เพียงสิ่ งที่อานเลนในยามวางเทาน้ัน วรรณกรรมเปนสวนหน่ึงของเหตุการณทางการเมือง 
ประวัติศาสตรและสังคม จึงไมใชงานที่อานเสร็จอาจวางลงตรงไหนก็ไดแลวนอนฝนหวาน เปนงานที่
กอใหเกิดความคิดหรือความรูสึกอยางใหม ความเด็ดเดี่ยวและความหวั่นไหว ความจริงและความ
จอมปลอม ความเงียบและความเพรียกหา คําถามและความหวังเหลาน้ี เหมือนประกายไฟ
ระยิบระยับอยูในเร่ืองสั้นของเขา๒๖ 
 จากเหตุผลที่สังคมถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกปดกั้นสิทธิเสรีภาพทางความคิด ไมไดรับความ
เปนธรรม ภายหลังการไดมาซึ่งระบอบประชาธิปไตยมีนักคิดนักเขียนไดออกมาแสดงความคิดเห็น    
ผานผลงานวรรณกรรมมากมายหลากหลายแนวคิด ไมวาจะเปนวรรณกรรมเพ่ือชีวิต วรรณกรรม
แนวอัตถิภาวนิยม เปนตน ซ่ึงแตละเร่ืองก็มีเหตุผลเพียงเพ่ือความตองการอยากสื่อความหมายใน
รูปแบบตาง ๆ ไปสูสังคมที่หลากหลายความคิด โดยผูวิจัยศึกษาแนวคิดเชิงมนุษยนิยม ที่สามารถ
แกปญหาความขัดแยงและประนีประนอม ออมชอมกันในเร่ืองการเหลื่อมล้ําสิทธิสวนบุคคลจนไมไดรับ
ความเสมอภาคกันทางสังคมและยังระงับยับยั้งเร่ืองราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมากมายในปจจุบันและยัง
สามารถนําไปพัฒนาสังคมใหเกิดสันติภาพอยูรวมกันไดอยางมีความสุข แมมีความเห็นที่แตกตางกัน แตไม
แตกแยก ในแนวคิดเชิงมนุษยนิยมทั้ง ๕ ดานน้ี คือ ๑) ดานอิสรเสรีภาพ  ๒) ดานคุณคาและศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย  ๓) ดานความรัก  ๔) ดานความรูคูคุณธรรม และ ๕) ดานความสุข ดังตอไปนี้ 
 

๓.๓ แนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง 
 ๓.๓.๑ แนวคิดดานอิสรเสรีภาพ 
 จากการศึกษาเร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง” โดยภาพรวมแลวสะทอนถึงปญหาชีวิต
ของประชาชนในการดําเนินชีวิตที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ สะทอนถึงปญหาในสังคมที่ไมเทาเทียมกัน การ
ที่ประชาชนไมไดรับอิสรเสรีภาพ ไมมีความเสมอภาค ภราดรภาพ ในเร่ืองการศึกษา หรือในเร่ือง
ความคิด ความเห็นที่แตกตางจากคณะรัฐบาล  
 ดังที่อาจารย ชมัยภร  แสงกระจาง ไดแสดงทัศนะเก่ียวกับมุมมอง กอนกับหลัง ๑๔ ตุลา มี
ความตางกันอยางไรตอ สังคม ชาวบาน ประชาชน ทานกลาววาตางมาก ความจริงสังคมกอน ๑๔ 
ตุลา ๑๖ ในสายตาของชาวบาน ทุกอยางดูปกต ิไมมีอะไรในสังคม ไมมีความเคลื่อนไหวใด ๆ  แตความจริง
แลวนิสิตนักศึกษาปญญาชนถูกจํากัดไวในกรอบหน่ึงมาโดยตลอด ไมไดถูกจํากัดเม่ือโต แตเปนการถูก
กําหนดมาแตเยาววัย โดยระบบการศึกษา โดยระบบความคิดในสังคม โดยกระบวนการของสิ่งที่มีอยู
ในสังคม มีฐานมาตั้งแตรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์มีการประกาศใชคําขวัญ “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” 
ลองคิดดูซิ เราจะไมวายวนอยูในเร่ืองของเงินไดอยางไร เด็ก ๆ รุนดิฉันมีอเมริกันเปนขวัญใจ เปนฮีโร 
เราดูแตหนังอเมริกัน อานแตหนังสือที่ยกยองเทิดทูนอเมริกัน ดูขาวหรือหนังสงครามโลกไมสงสาร
ญี่ปุน กลัวจีน เกลียดจีนเพราะกลัวคอมมิวนิสต ไมรูเร่ืองสงครามเวียดนาม ไมรูแมกระทั่งวาเรามี
ทหารไทยไปรบเวียดนาม หรือถึงรูก็คงไมสะดุงสะเทือนอะไรนัก ไมเคยมองเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งใน
ประเทศและระหวางประเทศในฐานะมนุษยกระทําตอมนุษยเลย จนกระทั่งหลัง ๑๔ ตุลา ๑๖ เราก็

                                                        

 
๒๖

อัศศิริ  ธรรมโชต,ิ ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง, อางแลว, หนา ๑๕๐-๑๕๗. 



 ๑๒๐

ถูกปลุกใหตื่นใหเห็นความจริงหลายอยาง เห็นภาพประเทศตาง ๆ จากอีกมุมหน่ึง เห็นประเทศจีน 
ประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เร่ิมมีมุมใหม ๆ ใหเห็นและก็เปนไปไดดวยวา น่ีก็เปนการสวิงกลับ บาง
มุมก็เกิดจากอคติสุดขั้ว๒๗  
 จากที่เคยถูกบังคับใหมองในมุมอคติอีกดานหนึ่งมากอนเหมือนกัน แตก็นับวาเปนการขยาย
โลกของเราออกไปหลังเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เราไมมีเวลาจะหยุดคิด พิจารณาหรือไตรตรอง
สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเลย มีความเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาปญญาชนแบบรุดหนา เราก็เขาไปอยูใน
กระบวนการน้ันดวย ในขณะที่การเคลื่อนไหวแบบรุดหนาน้ันก็อาจจะกลายเปนเคร่ืองมือใครบางกลุม 
หรือถูกใชโดยไมรูตัวก็อาจเปนไปได ทุกคนมีแตความบริสุทธ์ิใจ แตในขณะเดียวกันก็ไปกดดันคนอีกกลุม
หนึ่งในสังคมใหอึดอัด และสงสัย คลางแคลงใจ และแทนที่คนสองกลุมในสังคมน้ีจะหันมาพูดจากันดี ๆ 
แทนที่คนที่เปนผูใหญในบานเมืองจะมองเห็นปญหาในอนาคต ผูใหญในบานเมืองก็กลับหันมาคิดแผนที่
จะควบคุมนิสิตนักศึกษา ขาวออกมาภายหลังถึงขนาดวายอมสูญเสีย ก็คือยอมใหมีการตายเกิดขึ้นคิด
เปนเปอรเซ็นต อะไรทํานองน้ี ซ่ึงนับเปนการแกปญหาที่เลวรายมาก แบบที่เหมือนลูกตุมเหวี่ยงกลับไป
อีกดานหน่ึงเหมือนเดิม ตกลงเราก็เอาแตเหว่ียงไปเหว่ียงมา เวลาเราไปอยูบนลูกตุมดานใด เราก็เอาแต
โกรธกัน โดยไมรูดวยซํ้าวา เรากําลังอยูบนปลายของลูกตุมที่เหว่ียงมาจนสุดกู เวลาผานไปนาน ๆ แลว
ยอนกลับมามองแลวเราจะรูสึกหดหูมาก และเชื่อวาถาเราไมนําเอากรณีลูกตุมเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเปน
บทเรียนแกตัวเองและสังคมแลว เราก็จะเจอลูกตุมเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาไมมีที่สิ้นสุด 
 จากเหตุการณที่กลาวมาขางตนสะทอนใหเห็นวาวรรณกรรมในยุคนี้ยังไมไดรับอิสรเสรีภาพ
เทาที่ควรสังเกตไดจากเร่ืองเธอยังมีชีวิตอยูอยางนอยก็ในใจฉัน บทหน่ึงที่วา สถานการณทางการเมือง 
ไดเลวรายลงตามลําดับนับแตปลายเดือนที่แลว ใคร ๆ ตางก็พูดกันวาเดือนตุลาคมนั้นเปนเดือน 
“อาถรรพณ” จะนําความยุงเหยิงมาไมรูจักจบสิ้น ความรุนแรงจะอุบัติขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมไดในไมชาน้ี 
ตางก็พากันคาดคะเนและวิพากษวิจารณไปดวยความมั่นใจ คลายกับการทํานายดินฟาอากาศเม่ือยาม
เย็นเมฆฝนตังเคาทะมึนมืดมัว

๒๘
 เ ร่ืองถึงคราที่จะหนีไกล ไปจากลําคลองสายน้ัน ประโยคที่วา       

“ฉันจะตองไปจากที่นี่ พาลูกไปใหไกลจากสิ่งน้ี... ไกลแสนไกล” นํ้าตาของหลอนไหลตกตองปอยผม
ของลูก

๒๙
 เปนเร่ืองที่แมไมอยากเห็นลูกสาวมีชีวิตและอนาคตที่อยูกับการขายบริการเลี้ยงชีวิตตนเอง

ดวยอาชีพการเปนโสเภณีและไรซ่ึงอิสรภาพอยางที่ตนเองเปนอยู นางจึงตัดสินใจพาลูกสาวออกจาก
ลําคลองสายน้ันเพ่ือความเปนอิสรภาพจากการเปนไดแคหญิงโสเภณี และเพ่ืออนาคตที่ดีของลูกสาว
 เร่ืองดอกไม...ที่เธอถือมา ประโยคที่วา ดวยลักษณาการ และศรัทธาอันพิสุทธ์ิ... เธอมุงหนาออก
จากบาน เธอวา “แมจา ฉันจะกลับมาพรอมดวยชัยชนะ” ความฝน บรรเจิดจาอยูกลางแสงตะวันและ
เปลวแดดรอนแรงแรง บรรยากาศรอบขางเต็มไปดวยความหวัง การตอนรับสนับสนุน มีแตรอยยิ้มอัน
อบอุนและความเมตตาปรานีในแววตาจับจอง “ดอกไมในมือเรา จะยื่นใหทุกคน !” เสียงโหรองพรอม
เพรียง เธอนึกถึงพอที่บาน แตเธอยังไมลืมถึงนัยนตาของแมที่มีทั้งแววปติและซอนความทุกขกังวล   

                                                        

 
๒๗ปฤณ  เทพนรินทร, “บทสัมภาษณ - ชมัยภร แสงกระจาง”, ๘ มีนาคม ๒๕๕๕, 

<http://www.14tula.com/document/interview_chamaiporn.html> (8 March 2012) 
 

๒๘อัศศิริ  ธรรมโชต,ิ ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง, อางแลว, หนา ๒๕. 
 

๒๙
เร่ืองเดียวกัน, หนา ๔๙-๕๐. 



 ๑๒๑

กลางกลิ่นธูปควันไฟมีมาลาดอกไมจรุงกลิ่นลอยละลองอยูเหนือสิทธิ์เสรีที่เธอปรารถนาอยูเหนือ
กาลเวลา และเหนือนํ้าตาอาลัย๓๐ เปนความตองการของหญิงสาวนักศึกษาที่ตองการประชาธิปไตยแม
เอาชีวิตไปแลกก็ยอม เร่ืองสั้นปลุกระดมการเมืองอยางเร่ือง “แลวหญาแพรกก็แหลกลาญ” มีความสําคัญ
มากในสถานการณการเมืองขณะน้ี ในมิติของประชาชนไมควรจะคิดวาใครเปนเจาของชีวิต เพราะจะนํามา
ซ่ึงความสูญเสียของเราเองกับประโยคที่วา เมื่อวาระสุดทายไดเดินทางมาถึง นาคคิดวาตัวเองดีใจเสีย
ดวยซํ้าตอการที่จะสูญเสียนายไปเสียทีหน่ึง เหินเมื่อใกลตายก็คงคิดไมตางไปจากเขา นาคคิดและรูสึกวา
พันธะทั้งหลานแหลกําลังสูญสิ้นไปโดย ปริยาย ความรูสึกใหมคือการเปนอิสระปลอดโปรง และเสรีจาก
พันธนาการทั้งปวงที่ผูกอยูกับชีวิต ไมมีอะไรจะมาบังคับและเปนนายของเขาทั้งสองตอไปอีกแลว๓๑ แต
เร่ือง “บนทองนํ้าเม่ือยามค่ํา” ตรงน้ีสะทอนใหเห็นถึงปญหาชัดเจนในเร่ืองสัญชาตญาณของมนุษยที่
นํามาซึ่งปญหาคอรรัปชันที่มีอยูอยางแพรหลายในปจจุบัน รวมทั้งเร่ืองสั้นที่คิดวามีความกาวหนามาก
ในการนําเสนอเร่ืองสิทธิสตรีก็คือเร่ือง “รถไฟคร้ังที่หา” นาจะเปนวรรณกรรมที่กาวหนามากที่สุดดวย 
เนื่องจากปจจุบันนี้มีเสียงสะทอนวาการขายตัวจริง ๆ มันก็เปนอาชีพ ๆ หน่ึงเทาน้ันเองของคนที่เขา
ไมมีทางเลือก ทําไมเราตองไปตีตราวาเขาเปนคนชั่ว เขาชั่วโดยสันดานหรือชั่วโดยสังคมที่ทําใหเปน 
คิดวาตรงน้ีเปนงานทางการเมืองที่คอนขางจะกาวล้ํานํายุคสมัยจริง  ๆงานเขียนเหลานี้เขียนมานานมากแลว 
แตวากระทั่งจนปจจุบันสิ่งตาง ๆ เหลาน้ียังไมไดรับการสะสางเลย แลวเรามาคิดดูวาประชาธิปไตยไทย
กาวหนาไปถึงไหนบาง  
 ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง เปนเร่ืองที่สะทอนปญหาสังคมไดหลากหลายในเร่ืองของการ
ดําเนินชีวิตของประชาชน นักศึกษา และสังคมคนเมืองที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ปดกั้นสิทธิเสรีภาพ     
ทางความคิด กดขี่ขมเหงประชาชน ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง นับเปนเร่ืองเอกของ อัศศิริ ธรรมโชต ิ
เพราะเปนเร่ืองที่ประทับใจผูอานโดยทั่วไป ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง เปนสารที่ผูเขียนมอบให
ผูอาน ใหนําเร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง ไปพิจารณาตอไป แกนของเร่ืองน้ีคือ การเรียกรอง
อิสรเสรีภาพ เรียกรองความถูกตองและความเปนธรรมในสังคมของสามัญชน ซ่ึงผูเขียนเสนอตัวที่จะ
ทําหนาที่พูด คิด อาน แทนคนเหลาน้ัน สาระสําคัญของเร่ืองน้ีคือ เจาขุนทองไดไปประทวงตอกระทรวง
เพ่ือรองเรียนขอความเปนธรรมใหกับตนเอง แตสุดทายเจาขุนทองตองจบชีวิตลงโดยการถูกยิง 
ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง ใหขอคิดที่ดีคือ ความกลาหาญในตัวเจาขุนทองเปนที่นาเอาเยี่ยงอยาง!! 
รํ่าลือกันมาตั้งแตตนฝนเขาพรรษา วาเจาขุนทองมันจะไดกลับมาบาน มาเปนผูคนพลเมืองอยางถูกตอง 
อยางเพ่ือนบานคนอื่นไดก็เห็นจะคราวน้ีแหละ ! ถึงแมฝนจะยังไมมาทุงนาจะยังแลง น้ําในหัวใจของแม
อันเคยเหือดแหง ก็กลับฉ่ําชุมขึ้นอยางประหลาดลนเหลือ...

๓๒
 ดังบทกวีที่วา 

  เจาออกจากบาน เมื่อตะวันเรืองรอง  
  แลวหันมาสั่งนองนอง วาพี่จะไปหลายวัน 
  ไปเพ่ือสิทธิเสรี เพ่ือศักดิ์ศรีชาวบางระจัน 

 เปนการออกไปตอสูเพ่ือเรียกรองประชาธิปไตย เพ่ือความเปนอิสรเสรีภาพทางความคิด 
                                                        

 
๓๐

เร่ืองเดียวกัน, หนา ๖๑-๖๔. 
 

๓๑เร่ืองเดียวกัน, หนา ๙๙. 
 

๓๒
เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๓๑. 



 ๑๒๒

 เปนวรรณกรรมไทยรวมสมัยที่ผูวิจารณนํามาวิเคราะหเปนงานเขียนประเภท “วรรณกรรม
แหงความสํานึกเชิงสังคม” ซ่ึงเขียนโดยนักเขียนรุนหนุมสาวที่รับประสบการณเขมขนจากเหตุการณ
ในประวัติศาสตรการเมืองไทย ทั้งนี้ผูวิเคราะหตัดตอนบทความนี้มาเปนตัวอยางเฉพาะสวนที่วิจารณ
ผลงานของนิคม รายยวา๓๓ วรรณกรรมมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคม อีกทั้งไมไดเรียกรองให
นักเขียนสามารถวิเคราะหสังคมอยางมีหลักเกณฑ และไมไดคาดคั้นวาวรรณกรรมจะตองใหคําตอบ
อันเปนทางออกแกสังคม ผูวิจารณมองบทบาทของวรรณกรรมในระดับกระตุนความคิด และสราง
จิตสํานึก เปนงานเขียนที่ตั้งคําถามเพ่ือยั่วยุใหคิด มากกวาจะเปนการใหคําตอบ สั่งสอน หรือตัดสิน
ถูกผิด ดังที่ผูวิจารณกลาวไวตอนหน่ึงวา “หนาที่ทางสังคมของวรรณกรรมอาจจะมิใชการแกปญหา
สังคมในเชิงปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษยในระยะสั้น แตเปนหนาที่ของการใหแสงสวาง
ทางปญญาดวยการสรางความประทับใจ” ดังน้ัน การที่วรรณกรรมรวมสมัยปลอยใหศัตรูลื่นไหลไป
อยางลอยนวล จึงไมใชความลมเหลว เพราะในฐานะงานสรางสรรคทางวรรณศิลป วรรณกรรมที่ทํา
หนาที่ปลุกจิตสํานึกทางสังคมก็สรางความพึงพอใจแกผูอานไมนอยแลว 
 ๓.๓.๒ แนวคิดดานคุณคาและศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
 พอพูดถึงเร่ืองคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในเร่ือง ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสางเปน
วรรณกรรมรวม ๑๓ เร่ือง ผูวิจัยมีความเห็นวา - เธอยังมีชีวิตอยู อยางนอยก็ในใจฉัน  
 - ในกระแสธารแหงกาลเวลา สะทอนปญหาสังคมในเร่ืองของครูกับนักเรียนบานนอกที่กับ
เหตุการณของชีวิตความเปนครูบานนอกที่มีความฝนอยากจะเปนขาราชการจึงตองอดทนตอสูกับ
ปญหาและอุปสรรคเพียงเพื่อตองการความสุขในอาชีพการเปนขาราชการ ความมีคุณคาและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยในสังคม และมีชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้น แตชีวิตเขาก็ไมไดเปนอยางที่เขาวาดฝนเอาไว 
เพราะเขาเปนไดแคเพียงครูขี้เมาที่คอยจับตามองเด็กที่หนีโรงเรียน 
 - ถึงคราทีจะหนีไกลไปจากลําคลองสายน้ัน แมสิ่งแวดลอมจะเปนมลภาวะเปนพิษตอจิตใจ
ของลูกเธอ เธอก็จําตองตัดสินใจหลีกหนีสิ่งแวดลอมน้ันไปเสีย ชี้ใหเห็นวาความจนนั้นใชวาจะถูก
กําหนดดวยสิ่งแวดลอมจนเปนทาสของวัตถุไปอยางหลีกเลี่ยงไมได คนจนก็ยังมีความเปนมนุษย           
คนจนยังมีทางเลือกที่จะเปนอิสรเสรีภาพ เปนไทตอตัวเอง แมวาทางเลือกน้ันก็คือ การเปลี่ยนสภาพ 
เปลี่ยนถิ่นฐาน จากความจนไปสูความจนน่ันเอง 
 - ดอกไม...ที่เธอถือมา เปนเร่ืองราวของการเรียกรองอิสรเสรีภาพที่งดงามเหมือนดอกไมไม
ตองการความรุนแรง มีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
 - บนทองนํ้าเม่ือยามค่ํา เปนการสะทอนความโลภ ความอยากมี อยากไดจนลืมคํานึงถึงศีลธรรม 
เมื่อขาดความเปนมนุษยธรรมในตอนที่เขาเหลือบไปเห็นสรอยทองที่ขอมือของศพเด็กที่ลอยน้ํา ความ
อยากไดทองของเขาจนลืมคิดไปวาศพของเด็กที่ลอยนํ้ามานั้นเปนลูกเตาเหลาใคร และตายไดอยางไร 
ซ่ึงในความคิดแรกที่เขาเก็บตุกตาที่ลอยนํ้ามาหวังจะเอาไปฝากลูกนอยที่บาน แตกลับทิ้งมันไปเสียเมื่อ
เห็นสิ่งที่มีคามากกวาอยูตรงหนา คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตรงน้ีของเขาไดขาดหายไปเพราะ
ความโลภเขามาในจิตใจ 
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 - บนเสนทางของหมาบา เปนเร่ืองราวที่บาคลั่งของมนุษยที่ขาดสติ จากความมึนเมา จาก
กิเลสตัณหา จากความทะยานอยาก ความรุมรอน กระหายอยากและไรซ่ึงคุณธรรม คุณคาและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยถูกกลืนหายไปกับเร่ืองราวบนเสนทางของหมาบาที่เลาเร่ืองความบาคลั่ง 
ความขาดสติของมนุษยที่ขาดการยับยั้ง ควบคุมอารมณเหมือนกับหมาบาที่มันวิ่งอยูบนถนนเสนน้ัน 
 - ขุนทอง...เจาจะกลับเมื่อฟาสาง จากบทกวีน้ี 
  มนุษยอาจไดยิน แตอํานาจมาบังตา 
  ลูกบอกวาลูกรู จึงสูแบบอหิงสา 
  แมกับพอก็รอมา หลายเพลาหลายเพล 

 เปนเร่ืองคุณคาและและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่ตองตอสูกับอํานาจหรือการปกครองแบบ
เผด็จการ แมจะรูวาเปนหนทางที่ยากลําบาก แตก็ตองตอสูเพ่ือความถูกตองและเปนธรรม 
 ทุกเร่ืองที่กลาวมาลวนใหความสําคัญกับชีวิตของความเปนมนุษยในสังคม มนุษยเร่ิมมองเห็น
วาชีวิตของตนเองเร่ิมมีคุณคามากขึ้นในสังคม มีความตองการความกินดี อยูดี ตองการการศึกษาที่ดี
อยางเทาเทียมกัน มนุษยมีการเรียกรองขอความเปนธรรม มีความตองการความเปนอิสรเสรีภาพที่เทา
เทียมกันของสังคม ทั้งในดานความคิด ดานการศึกษา เร่ิมมีขอตอรองจากคณะรัฐบาล เพียงเพ่ือ
ตองการมีชีวิตที่ดีกวาเดิม มนุษยไมตองการใหใครมาบังคับ กดขี่ขมเหงรังแก หรือเอารัดเอาเปรียบ   
ทุกดานในสังคม มนุษยเร่ิมมีการรักตนเอง เร่ิมตองการใหรัฐมีกฎหมายคุมครองชีวิตและทรัพยสินของตน 
เพ่ือความปลอดภัย  
 ๓.๓.๓ แนวคิดดานความรัก 
 ถึงคราทีจะหนีไกลไปจากลําคลองสายน้ัน เปนเร่ืองของโสเภณีที่มีความรักและเปนหวง
อนาคตของลูก เมื่อหลอนไดฟงลูกเลาความหวังเชนน้ันใหฟง หลอนจึงตองตัดสินใจหลีกหนี
สิ่งแวดลอมที่วาน้ีไปใหไกลแสนไกล เพ่ือที่ใหลูกสาวของหลอนมีอนาคตที่ดี จากเร่ืองน้ีแสดงใหเห็นถึง
ความรักของแมที่มีตอลูก แมอยากเห็นลูกมีชีวิตที่ดีกวาน้ี ความรักของแมเปนความรักที่ยิ่งใหญ รัก
ดวยใจบริสุทธิ ์รักโดยไมหวังสิ่งตอบแทน แมตองจากความจนในลําคลองสายน้ัน ไปเผชิญกับความจน
ขางหนาก็ตาม และแมที่คอยความหวังการกลับมาของเจาขุนทองที่จากบานไปนาน ปานฉะน้ีไมเห็นมา 
กับบทกวีที่วา  
  คดขาวใสหอ ถอเรือไปตามหา 
  เขาก็รํ่าลือมา วาเจาขุนทองตายแลว 
  ลูกเอยหนอลูกเอย เจาอยาเฉยเชือนชา 
  แมมารองเรียกหา น่ีพอมาตั้งตาคอย 
  เจามิใชนักรบ ที่เคยประสบร้ิวรอย 
  รูปรางก็นอยนอย เพราะเรียนหนังสือหลายป 
  แมก็รูวาลูกรัก น้ันมีความภักดี 
  พอก็รูวาลูกมี กตัญูตอแผนดิน 

 เปนความรักที่แมออกตามหาลูก แมจะรูวาขุนทองมันตายแลว นอกจากจะเปนความรักของ
ครอบครัวแลว ยังเปนความรักชาติบานเมือง รักแผนดินเกิด ที่อยากเห็นอนาคตของสังคม การเมือง
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การปกครอง เศรษฐกิจ และการศึกษาที่ดีขึ้น มีความเจริญทางดานจิตใจ มีความเจริญในดานของ
คุณธรรม และมีเจตจํานงเสรี ความเทาเทียมเสมอภาคกันในสังคม 
 ๓.๓.๔ แนวคิดดานความรูคูคุณธรรม  
 จากบทวรรณกรรมโดยภาพรวมในเร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง ในจินตนาการของ
นักเขียนที่แสดงตัวบทละครออกมาแตละเร่ืองก็มีกลิ่นอายของความเปนมนุษยธรรม ไมวาจะเปนเร่ือง
ถึงคราทีจะหนีไกลไปจากลําคลองสายน้ัน เหมือนอัศศิริตองการสะทอนใหสังคมรับรูวา การที่เรามี
ความรูอยางเดียวโดยไมมีคุณธรรมเลยไมสามารถที่จะทําใหเรามีความสุขได เหมือนกับแมที่เปน
โสเภณีเขายอมรูวางานที่ตนเองกระทําอยูเปนอยางไร ถาเขาไมมีคุณธรรมตอตนเองตอครอบครัว เขา
ก็จะไมหนีความสุขที่อาศัยอยูบนเรือที่ลองลอยอยูในลําคลองสายน้ันมาเปนเวลานาน เพราะเปนบาน
ที่เขาอยูอาศัย มีความผูกพันกับเพื่อนรวมงาน และพันธนาการตาง ๆ ในบริบทแวดลอม แตเขาก็ตอง
ตัดสินใจที่จะทิ้งความรักความผูกพันทางดานรางกายจิตใจ และพาลูกออกไปจากลําคลองสายน้ัน 
แมวาจะตองไปพบเจอกับอุปสรรคนานาประการที่รอคอยเขาอยูก็ตาม 
 ในกระแสธารแหงกาลเวลา อัศศิริ ใชปากกาลงแสเยยหยันผลกระทบจากอํานาจชั่ว ๆ ใน
สังคมไดเจ็บแสบสะใจตรงที่วา “ถาฉันมีสติปญญา เปนคนฉลาดของยุค ฉันควรจะทําความรูจักกับ
ปลัดอําเภอ หรือไมก็คนใหญโตในวงราชการครูที่อําเภอน้ันไวเปนเจานายสักคนหน่ึง เผื่อวาฉันจะได
ปลีกเวลาการสอนเด็กไปทํามาคาขายได หรือโชคดีฉันอาจไดรวมงานพัฒนาอะไร สักอยางซึ่งเปน
โครงการของอําเภอ ฉันจะไมตองถูกลืม ถูกทอดทิ้งปลอยเมียและลูกแรนแคนอยางวันน้ี” เปนเร่ือง
ของครูที่มีความรูคูคุณธรรม เขาไมขายอาชีพของตัวเอง เปนครูที่ซ่ือสัตยตออาชีพความเปนครูและรัก
ในศักดิ์ศรีความครู ถึงแมวาจะมีเงินเดือนนอยก็ตาม เขาก็ยังมีคุณธรรมและไมทรยศตอหนาที่ที่ตน
เปนอยู เสมือนเปนการสะทอนใหสังคม การเมืองการปกครอง การศึกษา ใหมนุษยมีความตระหนักรู
และซ่ือสัตยตออาชีพ ซื่อสัตยตอแผนดิน  
 ๓.๓.๕ แนวคิดดานความสุข 
 สังคมยุคโลกาภิวัตนหรือสังคมยุคขอมูลขาวสาร เปนสังคมที่มีปญหาซ่ึงทาทายความสามารถ
ของมนุษยอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งจะตองมีการนําเสนอวิธีการแกปญหาหรือทางออกในเชิงปฏิบัติที่เห็น
ผลดวยความถูกตองและชัดเจน ปญหาตาง ๆ ที่กําลังทาทายสติปญญาของมนุษยไดแกปญหาเร่ือง
มลพิษในอากาศ การเอารัดเอาเปรียบดานสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานความยากไร  และชะตากรรม    
อันลําบากของคนยากจนการบริโภคจนเกินขอบเขตพรอมกับความตกต่ําทางจิตวิญญาณของคนรํ่ารวย 
ปญหาเร่ืองชนกลุมนอย เร่ืองสิทธิเสรีภาพสตรี ปญหาที่เกิดจากภัยของสงครามนิวเคลียร ปญหาที่เกิด
จากความโลภและเทคโนโลยี ปญหาเน่ืองจากปริมาณขาวสารเขามามากเกินไป และเปนพิษ ฯ 
 การที่มนุษยจะสรางความสุขขึ้นมาได ในสภาพของสังคมที่เต็มไปดวยปญหามากมายเชนนี้คงเปน
เร่ืองที่ยากมาก แมวาจะสรางขึ้นมาไดจริง ๆ ความสุขที่เกิดขึ้นก็คงจะมิใชความสุขที่แทจริง แตคงเปน
สภาพของความสุขในสังคมที่สับสน ไมเปนความสุขที่ยั่งยืน ทางที่ถูกตองก็คือ ปญหาใหญ ๆ และสําคัญ
จะตองไดรับการแกไขอยางถูกตองเสียกอน จึงจะสามารถสรางความสุขที่แทจริงขึ้นมาในสังคมได
นักจิตวิทยาในกลุมมนุษยนิยมใหม (Neo-Humanism) ซ่ึงแยกกลุมของตนเองออกมาจากกลุมมนุษยนิยม 
เมื่อประมาณป ค.ศ. ๑๙๘๖ และก็ถือกันวาเปนคลื่นลูกใหมทางจิตวิทยา นักจิตวิทยากลุมนี้มีทัศนะวา
“สรรพสิ่งทั้งหลาย มีสายใยของชีวิตเชื่อมโยงใยถึงกันหมด และดํารงอยูในลักษณะของบูรณาการใน
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ระบบองครวม โดยที่แตละสวนที่มีอยู (Place) และมีการแสดงซึ่งอยูในขอบเขตของตนเอง (Sphere 
of expression)๓๔ สรรพสิ่งทั้งลวนแตดํารงอยูในสายใยแหงชีวิตสายเดียวกัน โดยที่ชีวิตทุกชีวิตมี
ความสําคัญ มีคุณคา และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองใหสูงขึ้นได เม่ือไดตระหนักรูและมี
โอกาสที่จะพัฒนา” 
 นักจิตวิทยาในกลุมมนุษยนิยมใหม ไดจัดลําดับความตองการของมนุษยออกเปน ๖ ขั้น จาก
ขั้นความสุขพ้ืนฐาน (Fundamental happiness) จนถึงขั้นสูงสุด คือความสุขอันยิ่งใหญ เปนความสุข  
ที่ไมสามารถบอกจุดตั้งตนได และจุดสิ้นสุดได เรียกวา อมตสุข (Eternal happiness) ความตองการ 
๖ ประการมีดังนี ้
 ๑. ความตองการตามธรรมชาติของมนุษย 
 ๒. ตองการความปลอดภัยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 
 ๓. ตองการความรัก การยอมรับจากบุคคลอ่ืน 
 ๔. ตองการเห็นคุณคาของตนเอง 
 ๕. ตองการมีอิสรภาพ 
 ๖. ตองการมีความรักใหกับทุกสรรพสิ่ง เรียกวา เปนความรักที่ไรอัตตา หรือความรักอันไร
ขอบเขต (Universal love) ความสุขในขั้นนี้เปนความสุขที่เกิดจากความรักความเมตตาอันไรขอบเขต 
เปนความสุขซ่ึงพรอมที่จะกระทําสิ่งที่ดีและมีประโยชนโดยไมมีเง่ือนไข ความสุขในขั้นน้ีจึงเปนอมตสุข 
ความสุขในสังคมเปนสิ่งที่ทุกคนจะตองชวยกันสรางโดยมีหลักการวา ชีวิตจะมีสันติสุขไดน้ัน ในเบื้องตน
บุคคลจําเปนตองมีหลักในการดําเนินชีวิตคือ มีศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ มีความคิดเปนอิสระ และมี
ความรักตอเพื่อนมนุษยและสรรพสิ่งทั้งหลาย 
 สาระสําคัญของเร่ืองคือ เจาขุนทองไดไปประทวงตอกระทรวงเพ่ือรองเรียนขอความเปนธรรม 
ใหกับตนเอง แตสุดทายเจาขุนทองตองจบชีวิตลงโดยการถูกยิง ขุนทอง เจาจะกลับมาเมื่อฟาสาง ให
ขอคิดที่ดีคือ ความกลาหาญในตัวเจาขุนทองเปนที่นาเอาเยี่ยงอยาง ! รํ่าลือกันมาตั้งแตตนฝนเขาพรรษา 
วาเจาขุนทองมันจะไดกลับมาบาน มาเปนผูคนพลเมืองอยางถูกตอง อยางเพ่ือนบานคนอ่ืนไดก็เห็นจะ
คราวน้ีแหละ ! ถึงแมฝนจะยังไมมาทุงนาจะยังแลง นํ้าในหัวใจของแมอันเคยเหือดแหง ก็กลับฉ่ําชุมขึ้น
อยางประหลาดลนเหลือ... 
 

๓.๔ สรุปแนวคิดเชิงมนุษยนิยมเร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง” 
 จากการที่ไดศึกษาวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต เร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง” 
ทั้ง ๑๓ เร่ือง มีความเปนมนุษยนิยมเพราะใหอิสรเสรีภาพทางความคิด มีคุณคาและศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยที่สามารถแสดงศักยภาพของตนเองออกมาเพ่ือเรียกรองประชาธิปไตย ใหมีความเสมอภาคเทา
เทียมกัน สรางความรักใหเกิดขึ้นกับครอบครัวและสังคม ดวยความรูของมนุษยที่ประกอบดวย
คุณธรรม สรางคุณธรรมใหเกิดขึ้นในจิตใจทุกคนเพ่ือความสงบสุขของคนในชาติ ทําใหผูวิจัยไดคนพบ
สิ่งใหม ๆ อีกหลายอยางและยังทําใหทราบถึงคุณคาและประโยชนของงานวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้น           

                                                        

 ๓๔พระทศพล  เขมาภิรโต, “ชีวิตเพ่ือสันติสุขและสันติภาพ”, ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕,  
<http://www.baanjomyut.com/library/2552/peace_and_peace/index.html> (15 February 2012) 
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ในดานตาง ๆ  เกี่ยวกับสังคมปจจุบัน โดยเฉพาะวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นแตละเร่ืองที่รวมเลมอยูในเร่ือง 
“ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง” รางวัลซีไรต ที่นํามาศึกษาคนควาวจัิยน้ันพอจะกลาวสรุปประเด็นได
วาแตละเร่ืองนั้นมุงประเด็นและใหความสําคัญตอมนุษยมากยิ่งขึ้น มีอุดมการณทางดานประชาธิปไตย
เขามาผสมผสานในงานวรรณกรรม ตองการความเปนธรรมและความถูกตองตามความเปนจริงทําให
เน้ือหามีความเปนอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร และเชิงสุนทรียศาสตร ทั้งเปนสัจนิยมมาก
ยิ่งขึ้น และดูเหมือนจะเปนภาพจําลองของยุคสมัยที่รายลอมนักเขียนในขณะนั้นเปนอยางดีเพราะถูก
อิทธิพลของการเมืองครอบงํา นักคิดนักเขียนยุค ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ หรือ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ถูกจํากัด
สิทธิเสรีภาพทางความคิดไมวาจะแสดงออกดวยการพดู หรือการเขียนก็ตาม จนนําไปสูการปราบปราม
จากภาครัฐอยางเด็ดขาด ตองหนีเขาปาไปใชชีวิตอยูหลายป ภายหลังการไดรับอิสรภาพและประเทศ
กําลังพัฒนาไปในรูปแบบประชาธิปไตยใหประชาชนมีสิทธิและสวนรวมในการตัดสินเลือกคณะผูนํา
เพ่ือเขามาบริหารประเทศและใหมีความเสมอภาคกันนักคิดนักเขียนในยุคแรก ๆ จึงไดรับอิทธิพลทาง
การเมืองที่ถูกบีบบังคับจํากัดสิทธิเสรีภาพ จนถึงขนาดปราบปรามขั้นรุนแรงจนกลั่นกรองออกมาเปน
ผลงานสรางสรรคแหงอาเซียนที่มีความหมายและคุณคาที่สําคัญตอการดําเนินชีวิตปจจุบัน ไมวาจะ
เปนการเรียกรองอิสรเสรีภาพ เรียกรองใหมีการจัดการศึกษา ใหมีความเสมอภาคกันในสังคม ใหความ
เปนธรรมเพื่อนําไปสูการกินดีอยูดี มีครอบครัวที่อบอุน มีความรัก และทายที่สุดคือความสุขที่เห็น
เศรษฐกิจในสังคมมีความม่ันคง ไมถูกเอารัดเอาเปรียบพัฒนาไปในรูปแบบหรือทิศทางที่ดีขึ้น 
 งานวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต ผูเขียนไดมีจินตนาการสรางตัวละครของเร่ืองแตละ
เร่ืองออกมาสะทอนแนวคิดเชิงมนุษยนิยม เพ่ือการกระตุนสังคมใหเกิดการพัฒนาสังคมไปในรูปแบบที่
ดีขึ้น คือทําใหสังคมเกิดความรัก ความซื่อสัตยสุจริต ความจริงใจตอเพ่ือนมนุษย ความสามัคคี ความ
เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอื่น ความเสมอภาคเทาเทียมกัน และเกิดสันติวิธีขึ้นในสังคมโดยใชวรรณกรรม
ไทยเปนตัวขับเคลื่อนกระบวนการทางความคิดสูสังคมที่สะทอนแนวคิดเชิงมนุษยนิยมทั้ง ๕ ดาน ดังน้ี 
 ๑. ดานอิสรเสรีภาพ  
 ๒. ดานคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
 ๓. ดานความรัก 
 ๔. ดานความรูคูคุณธรรม และ  
 ๕. ดานความสุข  
 ในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต นั้นมีความสัมพันธเก่ียวของตอสังคมและใหคุณคาตอ
มนุษย โดยเฉพาะงานวรรณกรรมเร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง ไดสะทอนถึงปญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ครอบครัว การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยผาน
งานวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้น ทีจ่ะทําใหสังคมไดรับรูเร่ืองราวขาวสารตามความเปนจริงแมบางเร่ืองไมได
เกี่ยวของกับเหตุการณในอดีตก็ตาม แตเปนจินตนาการของผูเขียนเองที่อยากสะทอนแนวคิดตาง ๆ       
ใหสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาความเจริญกาวหนาใหวรรณกรรมมีความล้ําสมัยและมีความ
ทัดเทียมกันในระดับอารยประเทศ เพ่ือใหมนุษยอยูรวมกันไดอยางมีความสุขอันเน่ืองมาจากมนุษยมี
ความรักเพ่ือนมนุษยดวยกัน มีความสามัคคี มีการเอ้ือเฟอเผื่อแผ และเก้ือกูลประโยชนกัน เชนเร่ือง
ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง ในประโยคที่วา “แมรูวา ขุนทองมันโกรธ มันนอยใจ-แตมันนอยใจใคร 
โกรธใครจนปานน้ี แมไมรู อดนึกยอน สะทอนใจ สงสัยไปถึงความโกรธ ความนอยใจของเจาขุนทองมัน
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ไมไดวา ทําไมหนอมันถึงไดมากมาย ถึงกับมันตองตัดใจทิ้งถิน่ฐาน บานชอง และทิ้งแมไปได-ทิ้งความสุข
ใจชายคาบานไปเควงควางอยูกลางปา เปนปฏิปกษตอบานเมืองใหกฎหมายลงทัณฑและน่ีขุนทองมันจะ
แลกบานแลกแม เพียงเทาน้ันแหละหรือ...? ไมนาเปนไปได! แมรองคานอยูในใจ”๓๕ 
 เจาขุนทองตองการความเปนอิสรเสรีภาพ ถึงกับตองยอมลําบากและตอสูเพ่ืออุดมคติของ
ตนเอง ประโยคนี้มีแนวคิดเชิงมนุษยนิยมทั้งในดานคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความรักที่แมมี      
ตอลูก เม่ือสังคม การเมืองการปกครอง ไมเอารัดเอาเปรียบ ไมมีเผด็จการในการใชอํานาจขมเหง
ประชาชนจนตองไดรับความเดือดรอน สังคมก็จะมีความรมเย็นเปนสุข มนุษยก็จะมีสันติภาพ ไมมีความ
ขัดแยงกัน เกิดความรัก ความเสมอภาคเทาเทียมกันในสังคม และจากอดีตที่ผานมาก็เปนบทเรียนที่
เห็นไดอยางชัดเจนวาไมสามารถตานทานพลังของประชาชนได ในที่สุดก็นําไปสูภาวะวิกฤติเกิดปญหา
ทางเศรษฐกิจ และทางการเมือง 
 จากการไดศึกษาวรรณกรรมเร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง ทั้ง ๑๓ เร่ือง ทําใหผูศึกษา
ทั่วไปไดมองเห็นถึงคุณคาและภาพลักษณที่ใหความสําคัญตอความเปนมนุษย ซ่ึงเปนความสําเร็จของ
นักเขียนที่สรางผลงานบนพื้นฐานของแนวคิดเชิงมนุษยนิยม ดังจะไดนําไปบูรณาการในบทตอไป 

                                                        

 
๓๕

อัศศิริ  ธรรมโชต,ิ ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง, อางแลว, หนา ๑๓๒. 



 
 

บทท่ี ๔ 
การบูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทย 

เรื่องสั้นรางวัลซีไรต 
 

 วิทยานิพนธเร่ือง บูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต   
ซ่ึงมีวัตถุประสงค คือ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดเชิงมนุษยนิยม ๒) เพื่อศึกษาวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต 
เร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง ๓) เพ่ือศึกษาการบูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรม
ไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต เร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง ๔) เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสรางองค
ความรูใหมเกี่ยวกับ “รูปแบบการบูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต” 
วิทยานิพนธฉบับน้ี เปนวิทยานิพนธเชิงคุณภาพบูรณาการระหวางคุณภาพแบบวิจัยเอกสารและ
คุณภาพแบบสัมภาษณ เพ่ือหาความเชื่อม่ัน โดยมีเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ เอกสารและบท
สัมภาษณ ซ่ึงผูวิจัยจะทําการวิเคราะหแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต 
เร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง ดังนี้ 

๔.๑ การบูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองส้ันรางวัลซีไรตเร่ือง
ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง 

 แนวคิดเชิงมนุษยนิยมทั้งทางตะวันตกและตะวันออกรวมทั้งแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในพุทธ
ปรัชญาเถรวาทเห็นวาทั้งหมดใหความสําคัญที่มนุษยมากเพราะมนุษยเปนสัตวที่มีชีวิตจิตใจมีรางกาย 
และมีความตองการความรักความอบอุน การกินดีอยูดี รวมทั้งความเปนอิสรเสรีภาพ ภราดรภาพ และ
เจตจํานงเสรี ซ่ึงเปนความตองการของมนุษยไมวาจะเปนชนชาติใด หรือนับถือศาสนาใด ทุกคนยอม
ปรารถนาความสุขในการดําเนินชีวิต การมีชีวิตที่เสมอภาคและเทาเทียมกัน โดยเฉพาะการอยูรวมกันใน
สังคมที่เปนหมูคณะ ยอมมีความคิดเห็นที่แตกตางกันไป แตอยางไรก็ตามมนุษยตองมีกฎระเบียบและ          
กฎกติการวมกันเพ่ือความสงบสุข น่ันคือความรูความเขาใจซึ่งกันและกันโดยมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ดําเนินชีวิตไมเบียดเบียนกัน ใหความเคารพนับถือกันตามความเหมาะสม เม่ือใดที่มนุษยไมไดรับความ
เปนธรรม มีการกดขี่ขมเหงบีบบังคับปดกั้นสิทธิเสรีภาพทางความคิดหรือมีความไมเสมอภาคกันมีการ
เลือกปฏิบัติใหความสําคัญแตกลุมหรือพวกพองของตน มนุษยที่ตองการความสงบสุข ความเสมอภาค           
เทาเทียมกันก็ออกมาเรียกรองตามเจตจํานงเสรีที่ตนเองคิด และกลุมแนวรวมที่ตกอยูในชะตากรรม
เดียวกัน 
 มนุษยจึงแสดงศักยภาพและเจตจํานงของตนออกมาและมีการเรียกรองทวงสิทธิ์น้ันจากคณะ
ผูบริหารประเทศ แนวคิดเชิงมนุษยนิยม เปนแนวคิดที่มองประโยชนสุขของมนุษยสวนรวมและสามารถ
พัฒนาจิตใจมนุษยในสังคมใหอยูรวมกันไดอยางมีความสุข โดยผานสื่อหรืองานวรรณกรรมไทยตาง ๆ 
เพ่ือใหมนุษยไดรับรูและจดจําเหตุการณตาง ๆ ในสังคมทั้งที่เปนเร่ืองจริงและเร่ืองที่แตงขึ้นเพ่ือ
เรียกรองความเปนธรรมหรือความแตกตางกันของมนุษยที่อยูรวมกันในสังคม หรือเพ่ือการสรางสรรค 



 ๑๒๙

และใหมีการแสดงออกทางความคิด มนุษยทุกคนจึงตองเคารพสิทธิเสรีภาพของกันและกันมีความ
เสมอภาคเทาเทียมกันยอมรับความคิด ความรูความเขาใจของบุคคลอ่ืน ภายใตหลักคุณธรรม อีกทั้ง
ความสุข ความสงบ และปญญา เปนสิ่งที่มีคาสําหรับชีวิตมนุษยทุกชนชั้นเพราะมนุษยมีรางกายและ
จิตใจ ขาดสวนใดไมได เพราะจะทําใหชีวิตขาดความสมบูรณไป ชีวิตจึงควรดําเนินไปตามธรรมชาติ 
และการกระทําตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับธรรมชาติ สมดุลกับธรรมชาติจะทําใหชีวิตอยูรวมกันใน
สังคมไดอยางมีความสุข 
 แนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่สามารถนําไปพัฒนาบุคคลและสังคมใหมีคุณคาและศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย มีความเทาเทียมและเสมอภาคกันในสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ครอบครัว 
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม หรือเพ่ือใหเกิดการสรางสรรคงานวรรณกรรมตาง ๆ ขึ้นเพ่ือความสงบ ความสุข 
ในการดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมปจจุบันไดนั้น มนุษยจึงแสวงหาวิธีที่จะเสนอแนวความคิดตาง ๆ ที่เกิด
จากประสบการณและจินตนาการของมนุษย โดยพยายามเขียนเปนหนังสือเร่ืองเลาประวัติศาสตร และเร่ือง
ทีส่ะทอนภาพสังคมแนวเพ่ือชีวิต แนวอัตถิภาวะนิยม แนวสัจนิยม เปนตน โดยเขียนวรรณกรรมที่ใหคุณคา
ตอมนุษยที่อยูในสังคม ซ่ึงแนวความคิดตาง ๆ ที่กลาวมานั้น ไดสะทอนภาพแนวคิดเชิงมนุษยนิยมผาน
ผลงานวรรณกรรมตาง ๆ มากมายเพราะมนุษยมีความตองการที่อยากจะเห็นสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาประเทศและเศรษฐกิจไปในรูปแบบที่ดีขึ้นเจริญขึ้นมากกวาที่เปนอยู มนุษยตองมีคุณธรรม 
จริยธรรม มคีวามจริงใจ ซ่ือสัตยสุจริต และมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน 
 มนุษยนิยม ที่ใชในความหมายน้ันมีหลากหลาย ในยุคแหงการฟนฟูศิลปวิทยาในยุโรป หมายถึง
อารยธรรมแบบฉบับคลาสสิกกรีก โรมัน ก็เรียกวา พวกมนุษยนิยม (The humanists) หลักการวา
ดวยคุณคาแหงความเปนมนุษยที่แท๑ มนุษยนิยมใหความสําคัญในความเปนมนุษย และมองมนุษยวา
มีคุณคา มีความดีงาม มีความสามารถ มีความตองการและมีแรงจูงใจภายในที่จะพัฒนาศักยภาพของตน 
หากบุคคลไดรับอิสรภาพและเสรีภาพ มนุษยจะพยายามพัฒนาตนเองไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณได 
เปนแนวคิดที่เชื่อมั่นในศักดิ์ศรีและศักยภาพของมนุษยในการแสวงหาความจริง ซึ่งพจนานุกรมศัพท
ปรัชญาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานไดนิยามแนวคิดแบบมนุษยนิยม (Humanism) คือทัศนะ
ที่ถือวา มนุษยเปนสิ่งหนึ่งในธรรมชาติ มีศักดิ์ศรี มีคาและมีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองโดยอาศัย
เหตุผลและวิธีการทางวิทยาศาสตร และไมตองอาศัยอํานาจเหนือธรรมชาติ แตมนุษยนิยมตามทัศนะ
ของกลุมศาสนาบางกลุมถือวา มนุษยจะพัฒนาตนเองใหสมบูรณไดก็แตโดยอาศัยหลักคําสอนทาง
ศาสนา๒ โดยภาพรวมกวาง ๆ หมายถึงแนวคิดที่ถือมนุษยและคุณคาความเปนมนุษยเปนสิ่งสําคัญ
เบื้องตน เปนแนวคิดทางปรัชญาที่ยอมรับคุณคาหรือศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยและถือมนุษยเปน

                                                
 ๑วารีญา  ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม, “ปรัชญาขั้นแนะนํา : กระแสคิดที่ทรงอิทธิพลตอโลก, 
หนังสือชุดนักคิดสะทานโลกันต.1”, ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓, 
<http://www.wareeya.com/index.php?lay=show&ac=article&Id> (1 May 2010) 
 ๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทปรัชญาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ,     
พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๐), หนา ๔๔. 



 ๑๓๐

เกณฑวัดสรรพสิ่ง
๓
 ตลอดจนคุณความดีอันเกิดจากแรงศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับเทพเจา 

แตเปนศาสนาหรือปรัชญาที่มุงชี้แนะแนวทางชีวิตที่ดีงามแกมนุษยใหมนุษยไดมีความเปนอยูอยางสุข
สมหวังในฐานะเปนมนุษย พรอมกันน้ีก็พยายามเสนอแนวคิดเนนหนักถึงความเปนธรรมในสังคม หรือ 
หมายถึงหลักจริยศาสตรและทฤษฎีทางสังคมใด ๆ ที่มุงเพิ่มพูนประโยชนสุขใหแกมนุษย ขณะเดียวกัน
ก็พยายามลดหยอนบรรเทาและขจัดความทุกขยากของมนุษย๔ อีกทั้ง อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง 
ไดกลาววามนุษยมีศักยภาพในการดําเนินชีวิต มนุษยเปนสัตวประเสริฐที่พิเศษกวาสัตวอ่ืน ๆ จึงสามารถ
ดูแลตัวเองและดูแลคนอ่ืนไดดวย แตที่เปนอยูในปจจุบันมนุษยมักถูกกระทําโดยปจจัยตาง ๆ จากมนุษย
ดวยกันเองใหกลายเปนมนุษยที่ไรคุณภาพ๕ 
 วรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต เร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง” ที่ไดรับรางวัลอัน
ทรงคุณคาของอัศศิริ  ธรรมโชติ เพราะมีแนวคิดเชิงมนุษยนิยม ๕ ดาน และเปนผลงานวรรณกรรมที่มี
คุณคานาสงเสริมและอนุรักษไวเปนแบบอยางที่ดีสําหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและผูที่สนใจใน
การอานเพ่ือนําแนวคิดที่ปรากฏในวรรณกรรมไปพัฒนาตน พัฒนาครอบครัว และพัฒนาสังคม
ประเทศชาติใหอยูรวมกันไดอยางมีความสุข ซ่ึงสอดคลองกับที่ อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง ไดกลาววา
ผลงานวรรณกรรมซีไรตทุกเลมลวนไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการซึ่งมีทั้งนักเขียน นักอานและ
ผูทรงคุณวุฒิทั้งสิ้น ในปหน่ึง ๆ คณะกรรมการตองคัดเลือกงานวรรณกรรมเปนจํานวนนับรอยเลม  
เพ่ือคัดเลือกและตัดสินใหเหลือเพียง ๑ เลม จึงถือวาเปนงานที่ไดรับการกลั่นกรองแลว แมวาจะมี
ปฏิกิริยาเชิงลบกลับมาบางเปนบางกรณี แตก็นับไดวาโดยสวนรวมแลวก็ยังเปนงานวรรณกรรมที่ไดรับ
การยอมรับเปนอยางดียิ่งในสังคมไทย วรรณกรรมซีไรตจะสอนคนหรือไมสอนคน จะทําใหเห็นคุณคา
ของความเปนมนุษยหรือไมอยางไรก็ขึ้นอยูกับผูอาน หนาที่ของคณะกรรมการหมดสิ้นลงเมื่ออานคํา
ประกาศ หนาที่ตอไปเปนของนักอาน เม่ือหยิบหนังสือเลมที่ไดรับรางวัลมาอาน คนอานมีภูมิหลังและ
ประสบการณทั้งชีวิตและการอานอยางไร ก็จะสามารถตีความหรือพิเคราะหงานวรรณกรรมไดตามภมิู
หลังและประสบการณน้ัน การสอนหรือไมสอนจึงไมใชหนาที่ของวรรณกรรม แตเปนหนาที่ของคน
อานที่อาจจะหยิบไปเปรียบเทียบกับชีวิตตนเอง๖ 
 รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ กลาววาเร่ืองสั้นรางวัลซีไรตหลายเร่ืองไดแสดงสภาวะ
มนุษยและคุณคาศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย แมเม่ือเผชิญชะตากรรมก็เขาใจและยอมรับผลอยางมี
ศักดิ์ศรี

๗
 อีกทั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน ไดกลาววาแนวความคิดตาง ๆ ที่ปรากฏ

                                                
 ๓Paul  Edward (ed.), The Encyclopedia of Philosophy and Religion, Vol. 4 
(New York : The Macmillan Company Free Press, 1967), p. 70. 
 ๔Edwards Paul, The Encyclopedia of Philosophy Dictionary, (New York : 
Scribner new, 1942), p. 69. 
 ๕สัมภาษณ อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง, นักเขียน และอดีตนายกสมาคมนักเขียนแหง
ประเทศไทย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 

๖
เร่ืองเดียวกัน. 

 ๗สัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ, อาจารยประจําภาควิชาวรรณคดี      
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 



 ๑๓๑

ในงานวรรณกรรมนั้นยอมมีคุณคาเพราะเน้ือหาในเร่ืองสั้นซีไรตน้ัน พิจารณาจากการมีความคิด
สรางสรรค เพื่อใหคนอานมีความหวังในชีวิต และมีความคิดที่ดี๘ วรรณกรรมไทยมีมากมายที่ได
ปลูกฝงในดานคุณธรรมจริยธรรมเพราะจะกอใหเกิดประโยชนตอผูอานเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะเยาวชน
เปนสิ่งที่ควรอนุรักษไวและควรใหมีเร่ืองใหม ๆ เกิดขึ้นเพ่ิมขึ้นเพื่อประยุกตกับเหตุการณปจจุบัน ทําให
ผูอานไมเบื่อในการอานดึงดูดผูอาน เปนสวนหน่ึงในการปลูกฝงคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย          
ในเร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง จึงมีแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่ใหความสําคัญตอชีวิตมนุษยและมอง
วามนุษยมีรางกายจิตใจมีความรูสึกและมีความตองการที่จะเห็นสังคมทุกระดับมีความเสมอภาค        
เทาเทียมกันซ่ึง ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ กลาววา มนุษยทุกชนชาติน้ันมีความแตกตางทางความคิด
ไดแตไมควรแตกแยก มนุษยสามารถมองโลกสมัยใหมอยางอิสระ เพ่ือวิพากษวิจารณมันไดชัดเจนมาก
ขึ้นมองมันถนัดขึ้น ในทางความรูกท็ําใหหลุดพนจากกรอบสมมติฐานแบบโมเดิรน อยางเชน ปรัชญา
ความเปนสากล ปรัชญาความกาวหนา หรือปรัชญาประเภทที่ตองมีแกนแท ม่ันคงถาวร เปนอมตะ 
เพราะมนุษยเปนสัตวที่รูคิดและมีความตองการสิ่งที่ทําใหชีวิตมีคุณคา มนุษยจึงมีการลองผิดลองถูก  
มีการพัฒนาชีวิตและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด๙ วรรณกรรมจึงมีสวนที่ทําใหสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงดวย ซึ่ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย  ศรีนอก ไดกลาววา ถาอยากรูเร่ืองประวัติศาสตร
สังคมในอดีตใหไปศึกษางานวรรณกรรม และวรรณกรรมซีไรต เปนวรรณกรรมที่มีคุณคามากเพราะวา
นักเขียนที่ไดรับรางวัลไมใชเขียนแควันเดียว เดือนเดียว หรือปเดียวจบแตเปนวรรณกรรมรวมเลมที่
ผูเขียนตองใชเวลาในการศึกษาบริบทของสังคมน้ัน ๆ ที่สะทอนภาพของสังคมแตละยุคสมัยเพ่ือ
กลั่นกรองและบันทึกเหตุการณตาง ๆ ออกมาเปนผลงานชิ้นหนึ่ง ๆ ใหสังคมไดศึกษาและยอนคิดถึง
ภาพในอดีตที่ผานมา๑๐ 
 จากประเด็นดังกลาวมาแลวนั้น ทําใหผลงานของอัศศิริ  ธรรมโชติ ผูเปนเจาของวรรณกรรม
สรางสรรครางวัลซีไรต เร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง มีแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่ใหความสําคัญ
ตอมนุษย ตอผูอาน ผูใครศึกษาทั่วไปรวมทั้งนักคิดนักเขียน และเปนแนวทางใหกับนักวรรณกรรม       
รุนใหมไดตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของความเปนมนุษยในสังคมมากยิ่งขึ้น สามารถ
วิพากษวิจารณและเปนตัวแทนนําแนวความคิดเชิงมนุษยนิยม ๕ ดาน คือ ๑) ดานอิสรเสรีภาพ               
๒) ดานคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ๓) ดานความรัก ๔) ดานความรูคูคุณธรรม และ ๕) ดานความสุข     
ที่ใหความสําคัญตอความเปนมนุษย ดังน้ี 

                                                
 ๘สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน, อาจารยประจําภาควิชาวรรณคดี  
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๙สัมภาษณ ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ, ราชบัณฑิต ผูอํานวยการหลักสูตรปรัชญาและจริยศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๑๐สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย  ศรีนอก, หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 



 ๑๓๒

 ๑. อิสรเสรีภาพ มนุษยนั้นยอมมีอิสระในตัวของมันเองอยางสมบูรณ การมีอิสระทางความคิด 
จะกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางคนในสังคมอยางกวางขวาง๑๑ ซ่ึงสอดคลองกับการ
สัมภาษณ รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน กลาววา มนุษยมีอิสรภาพในขอบเขตที่พึงประสงค๑๒ 
ไมไดผูกมัดตนเองไวกับพระเจา ไมพ่ึงพาอํานาจของพระผูเปนเจา เชื่อในความสามารถของมนุษยวามีศักยภาพ
เพียงพอ โดยไมตองพ่ึงอํานาจใด ๆ ภายนอก เชื่อวามนุษยเองสามารถปลดเปลื้องความทุกขไดโดย         
ไมรอการดลบันดาล ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ วามนุษยนั้นมี
เสรีภาพในการเลือกการดํารงอยูอยางที่ตนตองการ๑๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน ไดกลาววา
มนุษยทุกคนมีอิสระทางความคิดและมีเสรีภาพในการกระทําโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น

๑๔
 โดยปกติแลว

มนุษยตองการอิสรเสรีภาพ ความเสมอภาค แตเมื่ออยูในสังคมตองปฏิบัติตามกฎเกณฑของหมูคณะและ
กฎหมาย ในแงของศาสนาถือการอยูอยางสงบอันปราศจากกิเลสตาง ๆ สอดคลองกับการใหสัมภาษณ
ของ อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง ไดกลาววาเปนคุณสมบัติที่มนุษยปรารถนาและมีอยูในตัวตนอยูแลว 
แตมนุษยก็มักจะลมเหลวในการรักษาไว หากกลับนําเอาสิ่งอื่น ๆ เชน ความโลภในวัตถุ ความหลงใน
กามรส หรือความโกรธขึ้งหิงสาพยาบาทมาครอบครองแทน ทําใหเน้ือที่แหงความมีอิสรเสรีภาพ
นอยลงหรือหมดไปในที่สุด

๑๕
 อีกทั้ง ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ กลาววา มนุษยทําแคไหนก็ไดแคน้ันไม

ผูกพันกับพระเจา และตองใหความสําคัญตอมนุษยดวย โดยเชื่อวาโลกและสรรพสิ่งเกิดขึ้นเองตามกฎ
ของธรรมชาติ เชื่อวามนุษยเปนผูกําหนดชะตาชีวิตของตนเอง ทุกสิ่งเปนไปตามเหตุปจจัย มีอิสรเสรีภาพ 
ทําใหมนุษยน้ันมีคุณคาและศักดิ์ศรีในตนมากยิ่งขึ้นที่สามารถแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาโดยไม
ตองพ่ึงพระเจา๑๖ สอดคลองกับการสัมภาษณ รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน กลาววาเปนทางออก
หรือแนวทางแกไขปญหาตาง ๆ  ที่มนุษยเผชิญอยู๑๗ และ รองศาสตราจารย ดร.ผจญ  คําชูสังข กลาววา
แนวคิดมนุษยนิยมมีผลไดผลเสียในโลกปจจุบัน ความสําคัญ (Main point) อยูที่มนุษย การชั่งผลที่

                                                
 ๑๑ชัยอนันต  สมุทวณิช, เสรีภาพทางวิชาการ : การบริหารมหาวิทยาลัยในประเทศไทย, 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๒๖), หนา ๓๕. 
 ๑๒สัมภาษณ รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน, อาจารยพิเศษภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๑๓สัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ, อาจารยประจําภาควิชาวรรณคดี      
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๑๔สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน, อาจารยประจําภาควิชาวรรณคดี  
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๑๕สัมภาษณ อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง, นักเขียน และอดีตนายกสมาคมนักเขียนแหง
ประเทศไทย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๑๖สัมภาษณ ศาสตราจารยกีรต ิ บุญเจือ, ราชบัณฑิต ผูอํานวยการหลักสูตรปรัชญาและจริยศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๑๗สัมภาษณ รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน, อาจารยพิเศษภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 



 ๑๓๓

ไดรับมีมนุษยเปนหลัก (มหสุข) และผลที่ไดไมไดวัดกันที่วัตถุอยางเดียว
๑๘

 อีกทั้ง ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.สมชัย  ศรีนอก ไดกลาววาแนวคิดมนุษยนิยมน้ันทําใหเราอาจนําไปใชเพ่ือการพัฒนา คือ เนนให
บุคคลไดมีเสรีภาพ เลือกวิถีชีวิตตามความตองการ ความสนใจและใหเสรีภาพในการคิด ในแนวคิดตาม
พุทธปรัชญาเถรวาท เนนคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สารัตถะแหงชีวิตทั้งในสวนตนและสังคม 
ตลอดจนถึงเปาหมายสูงสุด๑๙ จะเห็นไดวาแนวคิดเชิงมนุษยนิยมน้ันใหอิสรเสรีภาพแกมนุษยและให
ความสําคัญกับมนุษยมากกวาวัตถุภายนอกเพ่ือใหมนุษยไดแสดงศักยภาพของตนเองออกมา 
 ๒. คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย คือคุณคาอันมีลักษณะเฉพาะและเปนคุณคาที่มี
ความผูกพันอยูกับความเปนมนุษย ซ่ึงบุคคลในฐานะที่เปนมนุษยทุกคนไดรับคุณคาดังกลาว โดยไม
จําเปนตองคํานึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัยหรือคุณสมบัติอื่น ๆ ของบุคคลน้ัน โดยที่ศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยน้ันเปนสวนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน (Human Right) หรือกลาวอีกนัยวา ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยเปนรากฐานแหงสิทธิมนุษยชน จึงตองมีการใหความหมายของสิทธิมนุษยชนวาใหหมายถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคที่ไดรับการรับรองคุมครองตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยหรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะตอง
ปฏิบัติตาม คุณคาและศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยของคานท จากคําพูดของคานทที่กลาวไวในงาน 
Groundwork of the Metaphysic of Morals วา 

ความเปนมนุษยเปนเพียงสิ่งเดียวที่มีความสามารถเชิงจริยธรรม ความเปน
มนุษยจึงเปนเพียงสิ่งเดียวที่มีศักดิ์ศรี ในการยอมรับเชนวาน้ี ศักดิ์ศรีแหงความเปน
มนุษยจึงไมสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาทางเศรษฐกิจซ่ึงเปนสิ่งที่มีคุณคาดวย
ความรูสึกคิดชอบ มันมีคุณคาโดยไมมีสิ่งใดเสมอเหมือน มันเกิดจากการที่มนุษยเปน 
ผูมีความสามารถในการปฏิบัติตามกฎศีลธรรม๒๐ 

 จากเหตุผลดังกลาว จะเห็นไดวา คานทใหความสําคัญแกความเปนมนุษยเหนือสิ่งอ่ืนใด มนุษย
แตละคนมีศักดิ์ศรีและคุณคาในตัวเอง จะนํามนุษยไปเปนเคร่ืองมือในการกระทําสิ่งใดหรือทดลองใด ๆ 
ไมไดทั้งสิ้น อีกทั้ง รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน กลาววา เปนการใหความสําคัญตอเสรีภาพ 
ความสุข และการมีสติปญญาสามารถในสังคม ใหมีคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเทาเทียมเสมอ
ภาคกัน๒๑ สอดคลองกับ ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ กลาววา มนุษยทุกคนมีสิทธิในชีวิตและรางกาย
ซ่ึงเปนสิทธิที่ติดตัวปจเจกบุคคลมาตั้งแตเกิด มีอยูในสภาวะธรรมชาต ิอันไมอาจถูกพรากไปจากปจเจก
บุคคลได กับสิทธิในความเสมอภาค อันจะทําใหบุคคลไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกับบุคคลอื่นใน
                                                
 ๑๘สัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.ผจญ  คําชูสังข, อาจารยประจําภาควิชาปรัชญาและ
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 ๑๓๔

สังคม
๒๒

 มนุษยตองดํารงตนอยางมีศักดิ์ศรีเพราะมนุษยทุกคนมีศักยภาพซ่ึงพัฒนาไดตามสภาพของตน 
พุทธปรัชญาใหความสําคัญแกความเปนมนุษย โดยชี้แนะใหมนุษยรูจักมรรควิธีที่ถูกตอง คือ อริยมรรคมี
องค ๘ ซ่ึงเปนแนวทางในการปฏิบัติตนเพ่ือใหบรรลุถึงจุดมุงหมายที่แทจริงของชีวิตมนุษยนั่นคือนิพพาน 
อันเปนสิ่งที่สิ้นสุดแหงกองทุกขทั้งมวล และใหตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
เพราะพุทธปรัชญาถือวาผูที่จะเปนมนุษยสมบูรณแบบไดน้ัน จะตองประกอบดวยคุณสมบัติ ๒ ประการ 
คือ มีความรูชอบ (สมฺมาาณสมฺปนฺโน) และมีการกระทําที่ถูกตองเปนธรรม (สมฺมาจริยาสมฺปนฺโน) เปน
ประโยชนแกตนเองและสวนรวมหรือสังคม อันเปนคุณสมบัติของพระพุทธองค นั่นคือ ความรูตองมาคูกบั
คุณธรรม (วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน) สอดคลองกับการสัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.ผจญ  คําชูสังข 
กลาววา ไมใชเพ่ือรักษาชีวิตใหยืนยาว หรืออยูเพ่ือการดํารงชีวิตใหผานไปวัน ๆ เทาน้ัน แตทุกวินาที
จะตองอยูบนพ้ืนฐานเหตุผล  หลักเมตตากรุณา๒๓ ใหยึดเอามนุษยเปนศูนยกลางในฐานะเปนแหลงความดี
และการสรางสรรคทั้งมวล แตในทางศาสนาเนนถึงคุณคา ศักดิ์ศรี คุณธรรมในตัวมนุษยมากกวา 

 ๓. ความรัก พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) กลาววาความรักที่แทคืออยากเห็นเขาเปนสุข 
เหมือนอยางพอแมรักลูก ก็คืออยากเห็นลูกเปนสุข แตยังมีความรักอีกแบบหนึ่ง คือ ความรักที่อยากได
เขามาทําใหตัวเปนสุข อยางนี้ไมใชรักเขาจริงหรอกเปนความรักเทียม คือราคะนั่นเอง ความรัก มี ๒ 
ประเภท คือ ๑. ความรักที่อยากไดเขามาทําใหตัวเราเปนสุข ความรักแบบนี้ตองไดตองเอา ซึ่งอาจจะทํา
ใหคนอื่นเปนทุกขหรือตองมีการแยงชิงกันคนทั่วไปที่มีชีวิตอยูกับความชอบใจ ไมชอบใจ ยังไมไดขัด
เกลาจิตใจจะมีความรักประเภทน้ีกอน แตเมื่อความเปนมนุษยพัฒนาขึ้น ก็จะมีความรักที่แทจริงในขอ
ตอไปมากขึ้น คือ ๒. ความรักที่อยากเห็นเขามีความสุข พออยากเห็นเขาเปนสุขก็อยากทําใหเขาเปนสุข 
พอทําใหเขาเปนสุขไดฉันก็เปนสุขดวย๒๔ เหมือนพอแมอยากเห็นลูกมีความสุข พอทําใหลูกเปนสุขได 
ตัวเองก็เปนสุขดวยจึงเปนความรักที่พรอมจะใหและสุขดวยกัน ซ่ึงสอดคลองกับการใหสัมภาษณของ 
อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง วาความรักคืออารมณอยางหน่ึงของความเปนมนุษยที่ทรงคุณคา เปน
ภาวะของมนุษยที่ใชใจสัมผัสกัน ไมจําเปนตองเปนคนหนุมสาว หากเปนความรักของคนทุกรุนทุกวัย       
ในสังคม และเปนจุดเร่ิมของความเมตตา มีรักแลวจึงตามตอดวยเมตตากรุณา อันเปนความรักขั้นสูงสุด 
แตมนุษยในปจจุบันมักใชความรักไปในทางที่ผิด แทนทีจ่ะนําไปสูภาวะความเปนบวก กลับนําไปสูภาวะ
ความเปนลบ ความโศกเศรา เพราะใชความรักคูกับความแคน ความพยาบาท ความไมพอใจ และมุงยึด
เหน่ียวเปนของ ๆ ตน๒๕ ซึ่งสอดคลองกับ รองศาสตราจารย ดร.ผจญ  คําชูสังข กลาววาความรักไมใช
ตนเองเทานั้น แตมนุษยยังตองมองไปที่ผูอ่ืนดวย เพราะมนุษยเปนสัตวสังคม จึงจําเปนบําเพ็ญบารมี
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 ๑๓๕

ในสังคมอยูเสมอ
๒๖

 ความรักเปนสิ่งที่งดงามของชีวิตมนุษยที่ไดเปดเผยออกมา เน่ืองจากความรักเปน
ภาวะที่แสดงถึงความผูกพันทางใจความเอื้ออาทร ความตองการสรางสรรคสิ่งที่ดีงามตอกัน เพ่ือให
ผูอื่นมีความสุข๒๗ ความเอาใจใส รับผิดชอบ นับถือ และมีความเขาใจ จะทําใหความรักไดรับการหลอ
เลี้ยง เพราะเม่ือเรารักสิ่งใด ยอมปรารถนาทีจ่ะเห็นสิ่งนั้นเจริญงอกงาม เชน ความรักระหวางพอ แม ลูก 
ก็ตองมีความเอาใจใสดูแลกัน มีความรับผิดชอบในการสงเสียอุปการะเลี้ยงดูมีความเคารพนับถือตอกัน 
และแสดงออกถึงความเขาใจกัน อีกทั้ง รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน กลาววา ลักษณะความรัก
ควรเปนความรักที่หางไกลจากกิเลส ซึ่งเปนความรักโดยการเสียสละ และสามารถพัฒนาคุณภาพของ
ชีวิตได๒๘ 

 ๔. ความรูคูคุณธรรม คือ แนวทางในการสรางความรู และศักยภาพในการคิดปลูกฝง

คานิยมที่ดีงาม การใชคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมเปนตัวกํากับ การแสดงพฤติกรรมและใช

ศาสตรแหงวิชาชีพอยางถูกตองเหมาะสมกับการเปนทรัพยากร มนุษยที่มีคุณคาตอสังคม ภูมิใจใน

ความเปนไทยมีสํานึกนําในการดูแลรับผิดชอบตอสังคม และประเทศชาติ อนุรักษภูมิปญญาไทย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฝกการสํารวจตนเองทางดานบุคลิกภาพ คุณธรรม ความฉลาด

ทางอารมณ การทํางานรวมกับผูอื่น การวางแผนชีวิตและงาน การสรางวิสัยทัศน ฝกคิดวิเคราะห 

สังเคราะห สรางสรรค วิธีการและแนวทางในการบริหารจัดการชีวิต ครอบครัว สังคม โดยเนนการ

สรางองคความรูดวยตนเอง การพึ่งตนเอง การมองโลกในแงดี๒๙ การแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง 

สามารถนําความรู และทักษะไปประยุกตใชอยางถูกตองและยั่งยืน สอดคลองกับบทกลอนที่วา 

 เมื่อความรูยอดเยี่ยมสูงเทียมเมฆ แตคุณธรรมต่ําเฉกยอดหญานั่น 
 อาจเสกสรางมิจฉาสารพัน ดวยจิตอันไรอายในโลกา 
 แมคุณธรรมสูงเยี่ยมถึงเทียมเมฆ แตความรูต่ําเฉกเพียงยอดหญา 
 ยอมเปนเหยื่อทรชนจนอุรา ดวยปญญาออนดอยนานอยใจ 
 หากความรูสูงล้ําคุณธรรมเลิศ แสนประเสริฐกอปรกิจวินิจฉัย 
 จะพัฒนาประชาราษฎรทั้งชาติไทย ตองฝกใหความรูคูคุณธรรม๓๐ 

  (อําไพ สุจริตกุล ประพันธ) 
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 ๑๓๖

 อีกทั้ง ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ กลาววา มนุษยเราไมวาจะนับถือศาสนาอะไร หรือเปน

ชนชาติใดถามีความรูอยางเดียวแลวนําไปใชในทางที่ผิดหรือไปใชในทางที่ไมดี เชน การเอาความรูไป

ขมคนอื่นที่ดอยกวาเรา เชนคนที่รู เร่ืองกฎหมายเอาความรูเร่ืองกฎหมายไปขมขูคนที่ไมรูเ ร่ือง

กฎหมายเพ่ือประโยชนตน หรือคนที่รูเร่ืองเศรษฐกิจ รูเร่ืองการตลาด แตเพราะความละโมบโลภมาก

แสวงหาความสุขบนความทุกขของคนอ่ืน ตรงขามกับคนที่มีคุณธรรมไมวาเขาจะคิดหรือทําอะไรเขา

ยอมคํานึงถึงผลที่ตามมา แมแตคนที่เขียนงานวรรณกรรมก็เชนกัน ถาเขามีทั้งความรูมีทั้งคุณธรรม

งานเขียนที่ดีไมควรที่จะเขียนเพ่ือปลุกระดมหรือเขียนเพ่ือใหคนในสังคมแตกแยกกัน แตมนุษยก็มี

อิสรภาพทางความคิดพรอมที่จะลุกขึ้นมาปกปองสิทธิของตนเองภายใตกรอบของคุณธรรม๓๑ 

สอดคลองกับ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย  ศรีนอก กลาววาในปจจุบันสถาบันทางการศึกษา

พยายามปลูกฝงเร่ืองความรูควบคูกับคุณธรรม ถือเปนสิ่งจําเปนเพราะถามีความรูไมมีคุณธรรมกํากับแลว 

มักจะนําความรูและจังหวะในหนาที่การงานกอบโกยผลประโยชนเขาตัวและพวกพอง
๓๒

 สอดคลองกับ

กับการสัมภาษณ อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง กลาววา ในปจจุบัน ความรูตามปกติเปนศาสตรอยาง

หนึ่งที่มนุษยแสวงหา แลวแตวาใครจะแสวงหาสาขาไหน สมัยกอนความรูก็คือความรูไมมีปญหาอะไร 

ใครเรียนมากก็รูมากเปนประโยชนแกตัว เปนที่ยกยองนับถือ แตสมัยปจจุบันคนมีความรู กลับเอา

ความรูน้ันไปเบียดเบียนคนอ่ืน เอาความรูที่ไดไปสรางประโยชนแกตนเอง โดยไมสนใจวาอาจทําใหคน

อ่ืนเดือดรอน สังคมจึงตองเอาคุณธรรมมากํากับความรู
๓๓

 กลายเปนความรูคูคุณธรรม อีกทั้งยัง

สอดคลองกับการใหสัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ กลาววา ความรูยอมเปนไป

เพ่ือประโยชนสุขของเพ่ือนมนุษย๓๔ อีกทั้ง รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน กลาววา เปนสิ่งที่

จําเปนสําหรับชีวิตมนุษยที่อยูรวมกันเปนสังคม และมีความหลากหลายทางดานความคิด ซึ่งจะขาดสิ่ง

น้ีไปไมได๓๕ คุณธรรมเปนตัวกํากับความรูซ่ึงมนุษยจะใชไปในทางที่ถูกตอง เพราะความรูกับคุณธรรม

น้ีคือคุณคาแหงความเปนมนุษยในสังคมอยางแทจริง 

                                                
 ๓๑สัมภาษณ ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ, ราชบัณฑิต ผูอํานวยการหลักสูตรปรัชญาและจริยศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๓๒สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย  ศรีนอก, หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๓๓สัมภาษณ อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง, นักเขียน และอดีตนายกสมาคมนักเขียนแหง
ประเทศไทย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๓๔สัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ, อาจารยประจําภาควิชาวรรณคดี      
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๓๕สัมภาษณ รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน, อาจารยพิเศษภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 



 ๑๓๗

 ๕. ความสุข “ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคล

แสวงหามาไดดวยความเปนธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวย

การแกงแยงเบียดบังมาจากผูอื่น ความเจริญที่แทน้ีมีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวย

ประโยชนถึงผู อ่ืนและสวนรวมดวย” (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๘) “ทํางานเพ่ืออะไร ก็ทําเพ่ือความสุข ทุกคน

ตองการความสุข แตวาถาความสุขเปนของเฉพาะบุคคล ก็เปนความสุขที่โง” (พระราชดํารัสเน่ืองใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗)๓๖ 

 ปญหาจริยธรรมเก่ียวกับความดี และความสุข จึงตองยอนกลับไปพิจารณาใหถองแทถึง 
“ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” เสียกอนวา มนุษยตองการอะไร ความสุขที่ไดมาจากการเบียดเบียนคนอื่น 
หรือความสุขที่ไดมาเพราะชวยเหลือคนอื่น  
 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) กลาววา ความสุขมีอยูแลวตลอดเวลาเพราะวาเปน
คุณสมบัติอยางหนึ่งของชีวิตมนุษยทุกคน แตมนุษยก็ยังแสวงหาเพ่ือสนองความตองการ สนองตัณหา
ความปรารถนาของแตละบุคคล เรียกวาสุขที่ตองหา สุขสรางขึ้นมาเอง และสุขมีในตัวทุกเวลา

๓๗
 ดวย

เหตุน้ีนักมนุษยนิยมทั้งหลายที่ไมใชกลุมเทวนิยมจึงใหความสําคัญของความเปนมนุษย เพราะมนุษยมี
จิตใจและเลือดเน้ือเชื้อไข มีความคิด มีความรูสึกมีความเจ็บปวด มีความทุกข มีความเครียด บางคน
หาทางออกดวยการฆาตัวตาย บางคนก็เสพยาเสพติด เพราะหาทางแกปญหาชีวิตไมได นี่เปนปญหาที่
เกิดในสังคมไทย การปกครองโดยยึดหลักประชาธิปไตยมีคุณธรรมจริยธรรมในการปกครอง เม่ือ
ปฏิบัติเชนน้ีแลวความสุขยอมเกิดขึ้นแกประชาคม เปนความสุขที่เกิดรวมกับการเห็นสภาพแวดลอม 
และสังคมมีความสุข มิไดเปนความสุขสวนบุคคลที่เกิดขึ้นอยางโดด ๆ เชนในอดีต 
 การที่มนุษยจะสรางความสุขขึ้นมาได ในสภาพของสังคมที่เต็มไปดวยปญหามากมายเชนน้ีคง
เปนเร่ืองที่ยากมาก แมวาจะสรางขึ้นมาไดจริง ๆ  ความสุขที่เกิดขึ้นก็คงจะมิใชความสุขที่แทจริง แตคง
เปนสภาพของความสุขในสังคมที่สับสน ไมเปนความสุขที่ยั่งยืน๓๘ สอดคลองกับการใหสัมภาษณของ
อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง วาความสุขคือภาวะแหงความยินดีความพอใจในสิ่งที่ตนเองเปนอยู
ของมนุษย ในทางพุทธอาจถือวาไมมีภาวะนี้อยูจริง มีแตภาวะทุกขนอย (คือสุข) กับภาวะทุกขมาก 
คือทุกข แตในปจจุบันมนุษยใชคําวา ความสุขพรํ่าเพร่ือ และทําราวกับวามันมีอยูในวัตถุรอบกาย ทั้งที่
แทจริงแลวเปนเพียงภาพลวงตา คนที่ปฏิบัติธรรมเทาน้ันจึงจะเขาใจภาวะแหงความสุขหรือทุกขนอย

                                                
 ๓๖สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม, “ความสุข”, ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕, 
<http://suffecon.lib.cmu.ac.th/?q=node/20> (25 April 2012) 
 ๓๗พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ความสุขทุกแงทุกมุม, พิมพคร้ังที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพผลิธัมม, ๒๕๕๔), หนา ๖๘ – ๖๙. 
 ๓๘พระทศพล  เขมาภิรโต, “ชีวิตเพ่ือสันติสุขและสันติภาพ”, วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕, 
<http://www.baanjomyut.com/library/2552/peace_and_peace/index.html> (15 February 2012) 



 ๑๓๘

อยางแทจริง
๓๙

 อีกทั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย  ศรีนอก กลาววา ความสุขเปนสิ่งที่มนุษย
แสวงหาโดยเฉพาะวัตถุภายนอกเปนความตองการของมนุษยทุกคน เม่ือเกิดการแสวงหาสิ่งภายนอก
มากเกินขีดจํากัด ความสุขก็จะลดลงกลายเปนความทุกขเขามาแทนที่๔๐ สอดคลองกับการให
สัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ กลาววา ควรเห็นความสุขทางใจมากกวาความสุข
ทางกาย๔๑ 
 จากการศึกษาแนวคิดเชิงมนุษยนิยมดังกลาวมาแลวขางตน ที่ไดขอมูลจากการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เก่ียวของและจากการสัมภาษณนักวิชาการที่มีความรูทางดานพระพุทธศาสนา ดานปรัชญา 
และดานวรรณกรรม ผูวิจัยจึงไดนําไปบูรณาการในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต เร่ือง “ขุนทอง 
เจาจะกลับเม่ือฟาสาง” เปนการบูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยม ๕ ดาน ในแตละเร่ืองดังตอไปนี้ 
 “เธอยังมีชีวิตอยู อยางนอยก็ในใจของฉัน” มีแนวคิดเชิงมนุษยนิยม เพราะเปนเร่ืองเลาถึง
นักศึกษาหญิงคนหน่ึงที่ผูเขียนบังเอิญไดรูจัก เก่ียวเน่ืองกับเหตุการณ ๖ ตุลา เปนเร่ืองที่สะทอน
ปญหาสังคม และเหตุการณทางการเมืองที่เปนปญหาการเหลื่อมล้ําสิทธิเสรีภาพ ทําใหคุณคาและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของหญิงสาวคนหน่ึงที่เธอมีความรักชาติตองการความถูกตองเสมอภาคเทา
เทียมกันและเรียกรองความเปนธรรม แมตองแลกมาดวยชีวิตเธอก็ยอม ดังในบทวรรณกรรมตอนหน่ึงวา
 บรรยากาศบานเมืองอยูในชวงประชาธิปไตย ความเคลื่อนไหวของชนแตละกลุมเปนไปอยาง
คึกคัก ตรงกันขามกับความรูสึกอันวังเวงซอนลึกอยูในใจของผม ใบหนาของคนที่พบพานผานไปมา 
ผมแลเห็นร้ิวรอยหมนหมองอมความทุกขอยางประหลาด เคราะหรายเหลือเกินที่เราไดรัฐบาลที่
ตัดสินใจอะไรแทบจะไมไดเลยน้ัน มาเพ่ิมความมืดดําเปนเงาคลุมประชาธิปไตย กอสถานการณใหทรุด
หนัก เลวและสับสนจนไรตนปลายอันแทจริงของเหตุการณ และเธอ – ผูเปนเจาของคําพูดอันแสนจะ
ธรรมดา “ในประเทศของเรานั้น เราจะตองชวยกันสรางความถูกตองและเปนธรรม” ผมจดคําพูดอัน
แสนจะธรรมดาของเธอไวดวยวา “...ในประเทศของเรานั้น เราจะตองชวยกันสรางความถูกตองและ
เปนธรรม !” ผมเกิดความคิดอันวิปริต อยากจะไปที่โรงพยาบาลที่ศพของเธอยังคาคางอยู ดวยความ
อยากรูวาเธอถูกทํารายที่ตรงไหนบาง...เรือนรางเล็ก ๆ บอบบางคงอยูในชุดเสื้อดํา กางเกงยีนส 
รองเทาผาใบเปอนฝุน หรือวาเปลี่ยนไปเสียแลว น้ิวมือเรียวงามที่เปรอะเลอะกาวและลําแขนอันสลัก
เสลาที่เคยแนบแผนใบปลิวน้ันเลา จะยังคงอยูดีหรือ – หรือเต็มไปดวยรอยแผล แหลกหักยับเยินอยาง
จดจํากันไมได ผมหยิบสีแดงขีดทับลงไปบนชื่อและนามสกุลของเธอ แตเขียนเติมลงวา... “เธอยังมี
ชีวิตอยู อยางนอยก็ในใจของฉัน...”๔๒  

                                                
 ๓๙สัมภาษณ อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง, นักเขียน และอดีตนายกสมาคมนักเขียนแหง
ประเทศไทย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๔๐สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย  ศรีนอก, หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๔๑สัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ, อาจารยประจําภาควิชาวรรณคดี      
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๔๒อัศศิริ  ธรรมโชติ, ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง, พิมพคร้ังลาสุด, (กรุงเทพมหานคร :        
ม่ิงมิตร, ๒๕๔๔), หนา ๒๕ – ๓๒. 



 ๑๓๙

 เปนเร่ืองราวเหตุการณทีนั่กศึกษาสาวออกมาเรียกรองความเปนธรรม เปนเร่ืองเกี่ยวกับความ
กดดันและความขัดแยงทางการเมือง ชี้ใหเห็นถึงความสูญเสียมากมาย สูญเสียแมกระทั่งชีวิตของ
ประชาชนผูที่รักชาติบานเมือง และตองการอิสรเสรีภาพ เปนประเด็นที่แสดงถึงคุณคาและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย ที่เธอไดเขารวมกับกลุมนักศึกษาและผูที่มาชุมนุมตอตานการกลับมาของอดีต
นักการเมือง คือตองการใหรัฐบาลรับผิดชอบโดยใหความสําคัญตอสังคม การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ การศึกษา เปนตน  
 อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง ไดกลาววาจากเน้ือเร่ืองจะเห็นวา เด็กสาวคนน้ีเรียกรอง
ประชาธิปไตย น่ันหมายถึงเรียกรองหาเสรีภาพในการคิด พูด ทํา อยางเปนอิสระ ผูเขียนไดแสดงถึงคุณคา
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยเอาไวชัดเจน เด็กสาวคนน้ีทําในสิ่งที่ดีงาม และเปนการเรียกรอง
ประชาธิปไตยตามปกติ เธอมีศักดิ์ศรีสมบูรณและสงางามในความเปนมนุษยผูรักประชาธิปไตย ผูเขียน
เรียกรองใหคนในสังคมมีคุณธรรม เพ่ือความสงบสุขหากมนุษยในสังคมใชแนวคิดดานมนุษยนิยมในการ
ใชชีวิต และยึดถืออยางหนักแนน ไมคลอนแคลน ความสงบสุขยอมเกิดขึ้นไดในสังคม โดยเร่ิมจาก
มนุษยเปนคน ๆ ไป เมื่อมนุษยมีความรัก มีความรู มีคุณธรรม มนุษยก็ยอมมีอิสรเสรี มีศักดิ์ศรี และมี
ความสุขในที่สุด๔๓ สอดคลองกับ รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ กลาววางานขางตนเนนที่
คุณคาของมนุษยอยูที่การมีอิสรเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการตอสูทางการเมืองเปนการ
แสดงความรักและหวังดีตอประเทศชาติและประชาชน๔๔ ถามนุษยรูจักการใหอภัยรูจักคุณคาของชีวิต
มนุษยดวยกัน โดยการหันหนาเขาหากันเพ่ือปรึกษาปญหาและพรอมที่จะแกปญหาน้ันดวยกันก็จะไม
เกิดปญหาความขัดแยงขั้นรุนแรง ซ่ึง ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน กลาววาการตาย
ของบุคคลบางคนทําใหเกิดความคิดที่จะขับเคลื่อนเปนพลังใหสรางสรรคประโยชนได ไมใชกอใหเกิด
พลังทางลบเชนการแกแคน๔๕ ควรใหความสําคัญตอมนุษยในดานอิสรเสรีภาพทางสังคมและความคิด 
ความรักระหวางบุคคลของชนชั้นนํา และความเปนสัมพันธภาพระหวางมนุษยดวยกัน สวนในดาน
คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย คือ ไมจํากัดสิทธิเสรีภาพ ไมจํากัดขอบเขตทางดานความคิด  
 ศาสตราจารย กีรติ  บุญเจือ กลาววา ผูนําควรมีความรูความเขาใจคนในสังคมรอบดาน     
มีมนุษยธรรม มีความเปนธรรมในการตัดสิน เธอตอสูเพ่ือความสุขของคนในสังคม ความรักชาติของตัว
ละครตัวน้ี เพ่ือความถูกตองและเปนธรรมแลวน้ัน แมตองแลกมาดวยชีวิตของเธอก็ยอม๔๖ อีกทั้ง       
รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน กลาววาในยุคของการปกครองระบอบประชาธิปไตย การแสดงออก
ทางการเมืองยอมจะมีผลกระทบอยางแนนอนแมจะถูกตองตามระบอบประชาธิปไตย แตทางความคิด

                                                
 ๔๓สัมภาษณ อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง, นักเขียน และอดีตนายกสมาคมนักเขียนแหง
ประเทศไทย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๔๔สัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ, อาจารยประจําภาควิชาวรรณคดี      
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๔๕สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน, อาจารยประจําภาควิชาวรรณคดี  
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๔๖สัมภาษณ ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ, ราชบัณฑิต ผูอํานวยการหลักสูตรปรัชญาและจริยศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 



 ๑๔๐

อาจจะแตกตางกันไป แตอุดมการณของคนน้ันยอมหาเปลี่ยนแปลงไปไม เราตองเขาใจในหลักการที่วา 
“ทุกสิ่งทุกอยางเปนอนิจจัง” แตบางคนก็ทําใจยาก เพราะขาดการฝกฝนอบรมอยูเสมอ๔๗ ถาหาก
มนุษยทุกคนเขาใจหลักการเกิดของชีวิตจนถึงหลักของการอยูรวมกันในสังคม โดยตระหนักถึงคุณคา
ของชีวิตมนุษยและความเปนธรรมที่เกิดขึ้นภายในตนก็จะนําไปสูการสรางสันติภาพรวมกันระหวางบุคคล 
และชนชั้นตาง ๆ ของคนในชาต ิ
 “ในกระแสธารแหงกาลเวลา” มีแนวคิดเชิงมนุษยนิยม เพราะพูดถึงเร่ืองของครูกับนักเรียน
บานนอกที่สะทอนการศึกษาสะทอนเหตุการณของชีวิตความเปนครูบานนอกที่มีความฝนอยากจะเปน
ขาราชการจึงตองอดทนตอสูกับปญหาและอุปสรรคเพียงเพ่ือตองการความสุขในอาชีพการเปน
ขาราชการ ความมีคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในสังคม และมีชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้น แตชีวิตเขา
ก็ไมไดเปนอยางที่เขาวาดฝนเอาไวเพราะวาเขาซ่ึงเปนเพียงครูผูนอยที่มีการศึกษาไมสูงมาก จึงไมได
รับการเหลียวแลหรือมีใครสนใจและใหความสําคัญตอชีวิตความเปนครูบานนอกอยางเขา ในตอนที่วา 
“ฉัน” ฉันซ่ึงวันหนึ่งในอดีตแหงความยากจนน้ันเคยเกลียดครูกินเหลา และคอยแตถือไมเรียวทําโทษ
เด็กหนีโรงเรียน แตฉันในวันน้ีทั้ง ๆ ที่ยังยากจนอยูกลับเปนครูขี้เมาซ่ึงตองคอยกําหราบเด็กหนี
โรงเรียนเชนกัน ฉันซ่ึงตองนํ้าตาเออซึมเม่ือเห็นเด็กหลายสิบคนเดินเทาเปลาจากหมูบานมาโรงเรียน 
อัศศิริ มีความคิดอิสรเสรีภาพในการประพันธ ใชปากกาลงแสเยยหยันผลกระทบจากอํานาจชั่ว ๆ ใน
สังคมไดเจ็บแสบสะใจให ตอคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในบทวรรณกรรมตอนน้ีวา 
 ดูเหมือนความไรเดียงสาอีกเหมือนกันที่ทําใหฉันขาดการประเมินตนเองตอปญหาการศึกษา 
ฉันลืมคิดไปวาฉันเปนเพียงครูตัวเล็ก ๆ เปนสวนประกอบชิ้นหน่ึงที่ไรความหมายตอปญหาการศึกษา
ของชาตินั้น ปญหาแมในหมูบานอันเล็กและคับแคบอยางน้ี ไมเพียงโตใหญเทากับภูเขาที่ฉันเคยคิด     
ที่จริงมันมหึมาเหมือนทองฟาที่ครูอยางฉันก็ตองถูกครอบงําเอาไวดวย และมันอยูไกลเหมือนดวงดาว
ที่ครูเล็ก ๆ อยางฉันไมสามารถเห็นไดยามฟามืด และมันมีอํานาจ มีแรงดูดกลืนเหมือนแมเหล็กยักษที่
ทําใหฉันละลายไปไดโดยงาย ๆ เพียงแตอาศัยกาลเวลากระแทกกระทั้นอันชั่วไมนานนัก 
 คิดแลวฉันอยากหัวเราะและถมถุยใหกับความโงเขลาเบาปญญาของตัวเอง ฉันหลงโงปลอย
ใหกาลเวลาอันควรมีคาสําหรับฉันและครอบครัวไหลเลยผานไปอยางเสียเปลา...ถาฉันมีสติปญญา 
เปนคนฉลาดของยุค ฉันควรจะทําความรูจักกับปลัดอําเภอ หรือไมก็คนใหญโตในวงราชการครูที่
อําเภอน้ันไวเปนเจานายสักคนหน่ึง เผื่อวาฉันจะไดปลีกเวลาการสอนเด็กไปทํามาคาขายได หรือโชค
ดีฉันอาจไดรวมงานพัฒนาอะไรสักอยางซึ่งเปนโครงการของอําเภอ ฉันจะไมตองถูกลืม ถูกทอดทิ้ง 
ปลอยเมียและลูกแรนแคนอยางน้ี

๔๘
 

 มีครูจํานวนมากที่ยอมอุทิศชีวิตใหกับทางการสอน เขามีความคิดแตเพียงวาจะทําอยางไรจะ

ใหลูกศิษยของเขาไดอานออกเขียนได เปนอนาคตของชาติ โดยมิไดคํานึงวาตนจะมีชีวิตอยางไรใน

ทามกลางปาเขาอันไกลโพน ไมหลงใหลในแสงสีและไมไดคํานึงถึงครอบครัวจะเปนอยางไร นี่คือจิต

วิญญาณของความเปนครูที่แทจริง ซ่ึงนับวันจะหาไดยากยิ่งแสดงถึงคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนครูที่

                                                
 

๔๗
สัมภาษณ รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน, อาจารยพิเศษภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 

๔๘
อัศศิริ  ธรรมโชต,ิ ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง, อางแลว, หนา ๓๘ – ๓๙. 



 ๑๔๑

ยอมเสียสละความสุขสวนตัวเพ่ือความสุขสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับ อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง    

ไดกลาววาผูเขียนพยายามชี้ใหเห็นวา มนุษยตองมีศักดิ์ศรีสมชีวิต แมวาไมไดรับสิทธิเทาที่พึงมี หรือ

กระทั่งถูกทอดทิ้งใหอยูในที่หางไกลทุรกันดารนับวาขาดศักดิ์ศรีโดยสิ้นเชิง ดังนั้น ความรักและความรู

ก็อาจจะขาดไปดวย ในขณะที่คุณธรรมถูกเรียกรองในเร่ืองน้ีอยางหนัก๔๙ แตเขาก็มีความซื่อสัตย       

มีความรับผิดชอบตออาชีพความเปนครูโดยไมคดิถึงความสุขสวนตัว มองถึงประโยชนสุขสวนรวมเปนหลัก 

อยากเห็นการพัฒนาความเจริญกาวหนาของเด็กนักเรียนที่อยูในชนบท อีกทั้ง รองศาสตราจารย ดร.

สรณัฐ  ไตลังคะ กลาววาน่ันคือการแสดงการเสียดสีเยาะเยยอุดมการณของความเปนครู วาไมทําให

ตนเองและครอบครัวดีขึ้น สิง่ที่ควรทําคือทําตามกระแสของสังคม๕๐ สอดคลองกับ ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.เสาวณิต  วิงวอน กลาววานักเขียนใหภาพสะทอนในมุมกลับ ไมไดตองการใหคิดในทางลบแตเปน

เชิงเสียดสีเพ่ือใหคนอานคิดโตกลับ สะทอนใหเห็นศักยภาพอันจํากัดของมนุษย ถาตองการใหสัมฤทธิ์ผล 

ก็ตองมีการพัฒนาศักยภาพทั้งนี้ตองเปนไปในทางที่ชอบธรรม
๕๑

 เพราะมนุษยนั้นมีศักยภาพที่จะ

พัฒนาตน พัฒนาสังคมใหมีความเจริญเทาเทียมกัน โดยเฉพาะเร่ืองการพัฒนาจิตตามหลักคําสอน

ในทางพระพุทธศาสนา ทําใหสุขภาพจิตดี ผองใส ทําจิตใจใหเปยมลนดวยคุณธรรม รูดี รูชั่ว เปน

แนวทางใหเกิดความเจริญได๕๒ สอดคลองกับ รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน กลาววาในชีวิต

ของเรา เราจะไดทุกสิ่งดังที่คิดก็หาไม มีไดบางเสียบาง ชางประไร ไดเทาไร ก็เทาน้ันน่ันแหละดี๕๓ 

ธรรมชาติของมนุษยจึงมีศักดิ์ศรีที่เหนือกวาเทพหรือสัตวดิรัจฉานอื่น ๆ ดังพระพุทธพจนวา 

 ในหมูมนุษย คนที่ไดฝกแลว อดกลั้นซ่ึงคําเกินได เปนผูประเสริฐที่สุดมาอัสดร 
มาอาชาไนย มาสินธพและชางกุญชรผูมหานาค ชนิดที่นายควานฝกแลวจึงเปนสัตว
ประเสริฐ บุคคลที่มีตนอันฝกแลว ประเสริฐกวาพาหนะเหลานั้น บุคคลผูฝกแลว           
พึงไปสูทิศที่ยังไมเคยไปดวยตนที่ฝกแลว ฝกดีแลว๕๔ 

                                                
 ๔๙สัมภาษณ อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง, นักเขียน และอดีตนายกสมาคมนักเขียนแหง
ประเทศไทย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๕๐สัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ, อาจารยประจําภาควิชาวรรณคดี      
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๕๑สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน, อาจารยประจําภาควิชาวรรณคดี  
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๕๒สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, “การพัฒนาจิต”, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕, 
<http://www.onab.go.th/index.php?option> (20 May 2012) 
 ๕๓สัมภาษณ รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน, อาจารยพิเศษภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๕๔ขุ.ธ. ๒๕/๓๓/๕๘. 



 ๑๔๒

 “ถึงคราทีจะหนีไกล ไปจากลําคลองสายน้ัน” มีความเปนมนุษยนิยม ที่แสดงถึงความเปน
อิสรเสรีภาพทางความคิด แสดงถึงความรักครอบครัว มีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ของผูเปนแมที่มี
คุณธรรมอยูในใจ กลาตัดสินใจที่จะเลือกทางเดินใหมใหแกชีวิตตนเอง และครอบครัว เพื่อความสุขทั้ง
กายและใจ ดังในบทวรรณกรรมตอนหน่ึงที่วา 
 ภาพของลูกสาวเม่ือยามเย็นกลับมาใหเห็นเดนชัด หนามอมแมมยิ้มราอยูที่หัวเรือ มีหญิงสาว
สวยยิ้มฟนขาวน่ังทายวาดพายไปมาอยูกลางนํ้า ความหวาดหวั่นตอมาทําใหแววตาหมนโรยของ
กลางคืนมืดสนิทนั้นเห็นลูกโตเปนสาว มีสีแดงที่เล็บปาก และ แกม น่ังวาดพายอยูทายเรือกลางลําคลอง 
ผูชายคนแลวคนเลา ไมวาหนุม แก หรือเด็กรุน ผลัดกันมานั่งหัวเรือใหลูกพายพาหายไปทางคูลึก      
ตรงกลางลําเรือที่คลุมปกดวยมานหมน ลูกสาวของหลอนจะนอนกอดกับผูชายหลายหนาหลายตาและ
ซํ้า ๆ อยูของทุกค่ําคืน 
 หลอนนึกถึงหนากากยางที่เปนรูปเสือ จะรอยยางใหลูกใสในวันพรุงน้ี ความโหดรายของชีวิต
ที่หลอนพบพานมาแลวมีแตรอยเขี้ยวรอยเล็บน้ันยิ่งกวาเสือจริง ๆ เสียอีก หลอนจะปลอยใหลูกสาว    
ที่รักดังหัวใจของตนเปนอยางน้ันไดอยางไร 
 ความคิดฉับพลันผานเขามาในสมอง หัวใจตระหนกหวาดหว่ัน น้ันทําใหหลอนผวาเขามุง 
และดึงเอาลูกสาวกําลังหลับน้ันมากอดแนบอก เสียงลูกรองครางเบา ๆ ขณะสะพานไหวสั่นและ
กระทอมริมนํ้าสะเทือนสงเสียงดัง พรอมดวยเสียงรถแลนผานไปดวยความรวดเร็ว 
 “ฉันจะตองไปจากที่นี่ พาลูกไปใหไกลจากสิ่งนี้... ไกลแสนไกล”๕๕ 
 เร่ืองน้ีไดตีแผปญหาสังคมไดอยางลึกซ้ึง เน้ือเร่ืองยอมีอยูวา มีครอบครัวยากจนครอบครัวหน่ึง 
มีแมมายและลูก ๆ อีกสองคน คนโตเปนลูกชาย ลูกสาวเปนลูกคนเล็ก อาศัยกินอยูหลับนอนที่ใต
สะพานลอยขางลําคลองแหงหน่ึง ครอบครัวนี้หากินดวยการขอทานและเก็บเศษอาหารมากิน คลอง
สายน้ันเปนแหลงคาประเวณี แบบลองเรือออกไปตามลําคลองในเวลาค่ํา สภาพแวดลอมรอบขางของ
ครอบครัวน้ีแยมาก หลอนกับลูกชายคนโตวัยเพียง ๑๑ ขวบมีนิสัยชอบสูบบุหร่ี และใชวาจาไมคอย
สุภาพในขณะสนทนา ครอบครัวน้ีมีเพ่ือนบานเปนโสเภณี โสเภณีเหลาน้ีรักและเอ็นดูลูกสาวคนเล็ก
ของหลอนมาก ถึงขนาดที่ลูกสาวของหลอนเร่ิมตั้งความหวังไววาอยากมีอนาคตเชนโสเภณีเหลาน้ี 
เพราะเห็นวาไดแตงตัวสวย ๆ ทาเล็บ ทาปากสีแดง และมีเงินจับจายใชสอย เมื่อหลอนไดฟงลูกเลา
ความหวังเชนน้ันใหฟง หลอนจึงตองตัดสินใจหลีกหนีสิ่งแวดลอมที่วาน้ีไปใหไกลแสนไกล

๕๖
 เพ่ือที่ให

ลูกสาวของหลอนมีอนาคตที่ดี จากเร่ืองน้ีแสดงใหเห็นถึงความเปนอิสรเสรีภาพในการตัดสินใจ แสดง
ถึงการมีคุณคาในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่รูจักแยกแยะดีชั่ว ความรักของแมที่มีตอลูก และอยากให
ลูกมีชีวิตที่ดีกวานี้ ความรักของแมเปนความรักที่ยิ่งใหญ รักดวยใจบริสุทธิ์ รักโดยไมหวังสิ่งตอบแทน 
 อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง ไดกลาววา ผูเขียนแสดงใหเห็นถึงความอยากเปนอิสระ ความ
อยากมีเสรีภาพ ไมถูกบังคับโดยสภาพแวดลอมอันเลวราย ผูเปนแมจึงคิดถึงเร่ืองการพาลูกออกไปจากที่อัน

                                                
 ๕๕อัศศิริ  ธรรมโชต,ิ ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง, อางแลว, หนา ๔๘ – ๔๙. 
 

๕๖
เร่ืองเดียวกัน, หนา ๔๑ - ๕๐. 



 ๑๔๓

เปนดั่งคุกแหงพันธนาการ
๕๗

 จากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนกลาววา “มนุษยทั้งหลายเกิดมามี
อิสรเสรีภาพเทาเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ ทุกคนไดรับการประสิทธิ์ประสาทเหตุผลและมโนธรรม 
และควรปฏิบัติตอกันอยางฉันพ่ีนอง”๕๘ อีกทั้ง รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน กลาววา มนุษย
เมื่อถึงคราวที่จําเปนหรือสถานการณบีบคั้นบังคับ ศักยภาพที่ทุกคนมีอยูแลวก็จะแสดงออกพรอมที่จะ
เผชิญกับปญหาที่รออยูขางหนามีความเปนอิสรเสรีภาพในการตัดสินใจพาครอบครัวออกจากสังคมที่
เลวราย๕๙ สอดคลองกับ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย  ศรีนอก ไดกลาววา วิถีการดําเนินชีวิต
โดยเฉพาะอาชีพ การประกอบอาชีพมนุษยเรามีอิสรเสรีภาพในการประกอบอาชีพแมวาบางคร้ังอยูใน
ภาวะจํายอมอันเนื่องมาจากวัยวุฒิ คุณวุฒิ หรือสิ่งแวดลอมก็เปนสวนหน่ึงของวิถี มันอยูทีว่ามนุษยผูน้ัน
จะยอมทําในอาชีพเดิมหรือคอยเวลาที่เปลี่ยนเพื่อวิถีชีวิตที่ดีขึ้น๖๐ เปนความรักของแมที่มีตอลูก เปน
ความรักที่บริสุทธิ์ เปนความรักที่อบอุนและจริงใจพรอมที่จะใหและปกปองชีวิตของลูก เปนการแสดง
ความรับผิดชอบของแมที่มีคุณคาและศักดิ์ศรีในความเปนมนุษย 
 ถึงแมวาเธอผูเปนแมจะเลี้ยงชีวิตครอบครัวดวยอาชีพขายบริการหรืออาชีพโสเภณีและอาศัย
อยูในสลัมซ่ึงเปนที่อยูอาศัยหลับนอนของเธอกับครอบครัวมานาน แตดวยความคิดที่อยากใหลูกมี
อาชีพ มีการศึกษาที่ดีกวาที่ตนเองเปนอยูและไมอยากใหลูกตองมาลําบากเหมือนผูเปนแมจึงได
ตัดสินใจพาลูกออกจากลําคลองสายน้ัน สอดคลองกับขอความในสิงคาลสูตรวาพอแมมีหนาที่ตอ     
บุตรธิดา ๕ ขอ คือหามปรามจากความชั่ว อบรมใหตั้งอยูในความดี ใหเรียนศิลปวิทยา หาคูครองที่
สมควรให และยกมรดกใหเม่ือถึงเวลา๖๑ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแนะใหมีพรหมวิหาร ๔ 
กลาวคือ ๑. เมตตา ใหความรักเสมอตนเสมอปลาย ไมวาอยูในสถานการณไหนความรักตองมีให           
ไมเสื่อมคลาย ๒. กรุณา ใหความชวยเหลือยามบุตรธิดามีภัยเต็มที ่รวมทั้งใหการศึกษาเพ่ือชวยใหลูกตั้งตัว
ไดสําเร็จ รักลูกจริงก็ตองพยายามฟูมฟกใหรูจักบาปบุญคุณโทษโดยเฉพาะกฎแหงกรรม จะไดไม           
กอกรรมทําชั่ว เพ่ือจะไดเกิดในสุคติภูมิในภายหนา ๓. มุทิตา ชื่นชมกับความสําเร็จของลูก เมื่อเขาทํา
อะไรสําเร็จโดยเฉพาะสิ่งที่ เปนความดีเพราะจะเปนกําลังใจใหเขาทําสิ่ง อ่ืน ๆ ที่ดีแกชี วิตเขา            
๔. อุเบกขา หลังจากพยายามชวยเต็มที่แลว เขาไปไดหรือทําไดแคน้ันก็ตองทําใจ คือนึกเสียวาทุกคนมี
กรรมเปนของ ๆ ตน จะดีจะชั่วก็แลวแตกรรมเขาจะลิขิต เห็นไดวาการจะเลี้ยงลูกใหเปนคนดีของ
สังคมตามแนวพระพุทธศาสนาไมใชเร่ืองงาย 

                                                
 ๕๗สัมภาษณ อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง, นักเขียน และอดีตนายกสมาคมนักเขียนแหง
ประเทศไทย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๕๘คลังปญญาไทย, “สิทธิมนุษยชน”, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕, 
<http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php> (14 February 2012) 
 ๕๙สัมภาษณ รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน, อาจารยพิเศษภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 

๖๐
สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย  ศรีนอก, หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 

๖๑
ท.ีปา. ๑๑/๑๙๘/๒๐๒. 



 ๑๔๔

 ในวรรณกรรมเร่ืองถึงคราทีจะหนีไกล ไปจากลําคลองสายน้ัน อัศศิริ สะทอนใหเห็นถึงคุณคา
ของชีวิตผูคนมากมายที่อาศัยอยูในสลัม ซึ่งมีสะภาพรายลอมที่เต็มไปดวยความโหดรายและนากลัว 
แตผูเขียนก็พยายามเขียนใหเห็นภาพวามนุษยถึงแมวาจะอยูในสังคมเชนนั้น มนุษยก็ยังมีจิตสํานึก       
ในความรับผิดชอบชั่วดี ถึงแมไมรูหลักในทางพระพุทธศาสนา และยังสะทอนใหเห็นถึงความเปนจริง
ของชีวิตมนุษยในสังคมที่รายลอมไปดวยความทุกข ความสุข และความไมเปนธรรม ความไมเสมอภาค
ของมนุษยดวยกัน แมวาชีวิตครอบครัวจะลําบากแคไหน แตความรักของแมน้ันยิ่งใหญหาสิ่งใดมา
เปรียบเทียบพระคุณแมไดเลย สอดคลองกับ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน กลาววา มนุษย
ทุกคนรักชีวิต ตองการใหชีวิตตนเองและผูเกี่ยวของประสบแตสิ่งที่ดีงาม๖๒ อีกทั้ง รองศาสตราจารย
ชัยวัฒน  อัตพัฒน กลาววา ลักษณะความรักควรเปนความรักที่หางไกลจากกิเลส ซึ่งเปนความรักโดย
การเสียสละ และสามารถพัฒนาคุณภาพของชีวิตได๖๓ จึงเปนความรักความหวงใยที่แทจริง 
 แสดงใหเห็นถึงความรักของแมที่มีตอลูก และยังแสดงถึงอิสรเสรีภาพในการตัดสินใจที่จะ
หลีกหนีไปใหไกลจากลําคลองสายนั้น โดยไมมีพันธนาการใด ๆ มาเหน่ียวร้ังชีวิตและความคิดของ
หลอนไวไดแมวาครอบครัวของเธอจะเปนโสเภณีหรือขอทาน ในเน้ือเร่ืองไดแสดงถึงคุณคาและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยไววา แมจะเปนเพียงโสเภณีและครอบครัวที่เลี้ยงชีวิตดวยการขอทานก็ตาม แตก็ยังมี
คุณธรรมในการรับผิดชอบครอบครัว เขากับหลักปรัชญาที่วา “เม่ือเราเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน”  
 “เม่ือลมฝนผานมา” มีแนวคิดเชิงมนุษยนิยม เพราะเปนเร่ืองที่สะทอนปญหาสังคมชนบท 
ปญหาสาธารณสุข ที่ความเจริญยังเขาไปไมถึง เม่ือมีคนไข หรือเกิดอุบัติเหตุในสังคม เขาก็ไดแตพ่ึง
ธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะการสัญจรโดยเสนทางที่ลําบาก และยังไมมีรถเขาไปบริการรับสงถึงที่ 
ทําใหสังคมชนบทตองลําบากในการดําเนินชีวิต เม่ือเด็กหนุมถูกงูกัดและตองพาไปรักษา ซ่ึงเปนเร่ืองของ
ความทุกขยากลําบากในการไปรักษา พอแมที่มีความรักตอลูก ทั้งครูก็มีความรักและเปนหวงลูกศิษย     
ไดแสดงถึงคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่ตองดิ้นรนเพ่ือความอยูรอดของชีวิต และความรักของ
มนุษยที่อยูรวมกันในถิ่นทุรกันดาร ดังในบทตอไปน้ี 
  เมื่อลมฝนผานมา ปาก็สงกลิ่นฟุง 
  ทั่วคุงน้ํา อรามสีสันของดอกไมปา 
  ตนไมใบหญา เขียวขรึม... 
 “แมรองเพลงหรือเปลา” ผมลืมตาถาม 
 แมสายหนาแลวรองไห พลางกระชับกายผมแนนเขา เปลือกตาของผมปดลงโดยบังคับไมได 
รูสึกออนเพลียเหน่ือย คลายอยูในความฝน ผมเห็นภาพหมูบานสวางไสวอยูในหุบเขากวาง เห็นทุงหญา
และลําประโดงที่มีระหัดน้ําไกวลมชา ๆ พอน้ันรองตะโกนดาแชงดวยโทสะอาฆาตเคียดแคนธรรมชาติ
พรอมกับเสียงเรียวไมบนหลังวัวกระหน่ําหนัก สับสนปนกับเสียงรองของมันทามกลางลมฝน แมเลื่อน
ผาหมคละคลุมผมไวมิดชิด ทั้งโอบแขนอันอบอุนน้ันเขารัดกายผมแนน  

                                                
 ๖๒สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน, อาจารยประจําภาควิชาวรรณคดี  
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๖๓สัมภาษณ รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน, อาจารยพิเศษภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 



 ๑๔๕

 แมคงสวดออนวอนฟา หรือเจาปาทั้งหลาย ขอใหฝนขาดหายไปในเวลาน้ีเถอะ เหมือนกับที่แม
เคยสวดออนวอน ขอใหฝนตกลงมาเม่ือเวลาหนาแลงเหมือนกัน แมจะเงยหนาขึ้นหาฟาเบื้องบน ปากก็
บนพึมพําไปตามประสา แมครวญครางและรํ่าไหเมื่อทั้งลมและฝนไมมีทาจะหยุดยั้งซ้ําแรงเร็วหนักหนวง 
และอึงคะนึงมากขึ้น ผมคอย ๆ ไรการรับรู จากความรอนรนทรมานแผซานผานเขาสูความสงบ จากเสียง
สับสนของลมฝนและปาใหญ เสียงเอะอะวุนวายของพอ ครู และแม คอย ๆ เลือนลางจางหายไปจาก
ความรูสึก นางฟาชุดสีขาวอยูไหน ผมหาเธอไมเห็น อยากชวนเธอมารวมชมธรรมชาติเหมือนที่เธอชี้ชวน
ใหผมชมในความฝน...ผมเห็นแตแมกอดรางผม รองไหอยูบนเกวียนใตตนไมใหญริมทาง 
 ทางแคบ ๆ คดเคี้ยวสูง ๆ ต่ํา ๆ ขามทุงนา ลํานํ้า และปากวางยาวเรียวหายลงไปสูหุบเขา     
ที่ผมจากมาน้ัน มีหมูบานที่มีธรรมชาติบริสุทธิ์งดงามดังบทเพลงทั้งหมด... 
  หอมกลิ่นหญาไอดิน 
  ทั่วแผนดิน – บานเรา๖๔ 

 อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง ไดกลาววา ในเร่ืองน้ีสิ่งที่ผูเขียนมุงสะทอนชัดเจนที่สุดคือ
ความรักและความสุข ความรักที่ปรากฏคือความรักของแมลูกและพอ เปนความรักในครอบครัว เปน
ความรักและความหวงใยที่เกิดขึ้นในภาวะคับขันคือในยามที่ลูกเจ็บปวยตองพาไปหาหมอ แตเผอิญ
ระหวางทางน้ันมีลมฝนทําใหพอแมไมสามารถพาลูกไปจนถึงโรงพยาบาลได เพราะลูกไดตายระหวางทาง 
ความรักและความหวงใย อาการของแมที่กอดลูกรองไห อาการของพอที่กระหนํ่าตีวัว รายละเอียด
เหลาน้ีคืออารมณรักและหวงใยที่ไรทางออกจึงตองมาออกกับอากัปกิริยา เปนเร่ืองที่นาสนใจอีกเร่ือง
หนึ่งคือความสุข ในเร่ืองสั้นเร่ืองน้ี ผูเขียนสะทอนใหเห็นความสุขที่เกิดจากความรักแผนดินบานเกิด 
โดยผานเสียงเพลงและความรักความอาลัยของตัวละคร

๖๕
 ชีวิตของมนุษยทุกคนเม่ือถึงคราวคับขัน

ความคิดที่เปนอิสระก็จะผุดขึ้นมารองออนวอนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธ์ิตาง ๆ ไมวามันจะประสบ
ความสําเร็จหรือไมก็ตาม อีกทั้ง รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ กลาววาเปนความไรเดียงสา
ของเด็กที่เม่ือเผชิญกับปญหาจากภัยธรรมชาติแทนที่จะกังวลและสาปแชงธรรมชาติเหมือนผูใหญ 
กลับมองเห็นดานที่ดีของธรรมชาติแสดงใหเห็นความรักธรรมชาติของมนุษย๖๖ ที่มองเห็นคุณคา       
ของธรรมชาติ มีความสุขกับธรรมชาติ อีกทั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน ไดให
สัมภาษณวา เปนความรักทองถิ่น ความรักความสัมพันธระหวางบุคคล ความขัดแยงหรือปมปญหาซ่ึง
เกิดระหวางความรักตาง ๆ เหลานี้เปนประเด็นที่จะพิสูจนคุณคาของความเปนมนุษย๖๗ บางคร้ังมนุษย
ตองเผชิญกับปญหาชีวิตกอนจึงมองเห็นคุณคาของชีวิต และเรียกรองขอความเปนธรรม ขอความสุข 
ตองการความเสมอภาคเทาเทียมกัน รวมไปถึงความอยูดีกินดี และความสะดวกสบาย สอดคลองกับการให

                                                
 ๖๔อัศศิริ  ธรรมโชต,ิ ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง, อางแลว, หนา ๕๑ – ๕๘. 
 ๖๕สัมภาษณ อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง, นักเขียน และอดีตนายกสมาคมนักเขียนแหง
ประเทศไทย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๖๖สัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ, อาจารยประจําภาควิชาวรรณคดี      
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๖๗สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน, อาจารยประจําภาควิชาวรรณคดี  
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 



 ๑๔๖

สัมภาษณ รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน กลาววา เปนเร่ืองธรรมชาติของชีวิตมนุษยที่จะตองพบเห็น 
ความแตกตางของสังคมในชนบทควรจะตั้งสติใหม่ันคง ความเปนอิสรเสรีภาพที่ไดใชชีวิตอยูกับ
ธรรมชาติ ไดเห็นบรรยากาศที่บริสุทธิ์ เห็นความรักของพอกับแมที่มีตอลูกแมวาจะลําบากในเร่ืองของ
การเดินทาง แมจะเจอกับพายุลมฝนแตเขาก็ตองตอสูกับปญหาอุปสรรคน้ันแสดงถึงความมีคุณคาและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของพวกเขาออกมาไดอยางชัดเจน๖๘ สวนคนในสังคมชนบทน้ันอิสรเสรีภาพ
ของเขาสามารถเรียกรองตอธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไดโดยไมจํากัดขอบเขต แตเขาจะไดรับหรือไม
น่ันเปนเร่ืองของโชคชะตาฟาลิขิต หรือเปนเร่ืองของพรหมลิขิตนั่นเอง ที่ตองเผชิญกับชะตากรรมโดย
ความเปนจริงของธรรมชาติน้ันดวย 
 มนุษยจึงตองมีความรู และมีสติปญญาควบคุมปญหาที่เกิดขึ้น บางคร้ังตองยอมรับชะตา
กรรมของตนเอง ฝนตกฟารองนํ้าทวม พายุ เปนเร่ืองของธรรมชาติ ถามนุษยเรารูเทาทันธรรมชาติก็
สามารถอยูกับธรรมชาติไดอยางเปนสุข แตก็สะทอนใหเห็นวามนุษยเราเม่ือถึงคราวเจอมรสุมหรือภัย
อันตรายก็ออนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชวยคุมครองใหพนจากภยันตรายน้ัน ๆ แมวาจะสัมฤทธิ์ผลหรือไม       
ก็ตาม อยางนอยก็ชวยใหมีความหวังขึ้น 
 “ดอกไม...ที่เธอถือมา” มีแนวคิดเชิงมนุษยนิยม เพราะเปนเร่ืองเก่ียวกับความอยุติธรรมในสังคม 
ไดรับแรงกระตุนมาจากเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ในเร่ืองนี้ไดใหแงคิดดี ๆ หลายอยาง เชน 
“คนเราจะตองตอสู และการตอสูที่ถูกตองจะเปนฝายชนะ” “อาวุธมีหลายอยางถารูวิธีใช บางคร้ัง
ดอกไมก็เปนอาวุธได” หมายถึงใชความงาม ความสงบ ความบริสุทธิ์ ความจริงใจ เพ่ือการตอสู
เรียกรองประชาธิปไตย ตองการความเปนอิสรเสรีภาพทางสังคม ทางความคิด และทางการศึกษา 
แสดงถึงคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยใชความออนโยนเปรียบเสมือนดอกไม ในตอนที่วา 
 เมื่อดอกไมบานสะพร่ัง แลสลางรวมกันแลวเหลือคณาจะนับได ดูออนพลิ้วไสวเหมือนดวง
ดอกไมในความฝน บรรเจิดจาอยูกลางแสงตะวันและเปลวแดดรอนแรง บรรยากาศรอบขางเต็มไป
ดวยความหวัง การตอนรับสนับสนุน มีแตรอยยิ้มอันอบอุนและความเมตตาปรานีในแววตาจับจอง 
 บนถนนที่ปราศจากละไอควัน ทั้งวัตถุน้ําใจไหลเทมาใหเธอไมขาดสาย เธอถือดอกไมผานไป
คร้ังแลวคร้ังเลา เหมือนแมน้ําไหลผานเมือง 
 “ดอกไมในมือเรา จะยื่นใหทุกคน !” เสียงโหรองพรอมเพรียง เธอนึกถึงพอที่บาน 
 “พอชอบดอกไมเหมือนกันหรือ” พอพยักหนา แลวเอื้อมมือมารับ 
 “ปนกับดอกไม พอชอบอยางไหนมากกวา” “ทหารก็รักดอกไมและอาวุธที่เขาเปนเจาของพอ ๆ  กัน”  
 เธอยังถือดอกไมไปขางหนาในทามกลางรอยยิ้มและความเมตตาปรานีในแววตาจับจอง แต

เธอยังไมลืมถึงนัยนตาของแมที่มีทั้งแววปติและซอนความทุกขกังวล...กลางกลิ่นธูปควันไฟมีมาลา

ดอกไมจรุงกลิ่นลอยละลองอยูเหนือสิทธิ์เสรีที่เธอปรารถนา อยูเหนือกาลเวลา และเหนือน้ําตาอาลัย

 เธอ คือ ดอกไมอนรรฆคา เกิดจากความรัก ความศรัทธาความเชื่อม่ันจากหัวใจอันบริสุทธ์ิ 

และรูปลักษณอันละมุนละไม เธอไดนํามารอยเรียงไวอยูในหัวใจของทุกคนตราบจนนิจนิรันดร
๖๙

  
                                                
 

๖๘
สัมภาษณ รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน, อาจารยพิเศษภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 

๖๙
อัศศิริ  ธรรมโชต,ิ ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง, อางแลว, หนา ๖๓ – ๖๔. 



 ๑๔๗

 ดอกไมจา...ใครเลยจะรูวา เธอตองมาหักลมตกเกลื่อนกลิ้งกลางดิน กลางกลิ่นเลือด ควันปน 

และเธอผูนั้นจะตายจากความทรงจําของใครไดหรือ 

 อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง ไดกลาววา เปนการสะทอนใหเห็นวา เด็กสาวปรารถนา
อิสรเสรีภาพมากแคไหน แมจะตองเอาตัวเองเขาเสี่ยงจนถึงแกชีวิต คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษยถูกย่ํายีผานกระบวนการทํารายและฆาประชาชน ความรูกับคุณธรรมไมมีไวสําหรับผูที่เห็นตาง        
สวนความสุขเกิดขึ้นในขณะที่ตัวละครเด็กสาว เธอยื่นดอกไมใหทกุคนพรอมรอยยิ้ม ผูเขียนสะทอนภาพ
สังคมไดอยางชัดเจน๗๐ สอดคลองกับ รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ กลาววา เปนการแสดง
ถึงความรักอิสรเสรีภาพ ตองการตอสูกับเผด็จการ และเห็นวาศักดิ์ศรีของมนุษยอยูที่การตอสูเพ่ือ
ความถูกตองเปนธรรม๗๑ อีกทั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน กลาววา เปนการนําเสนอ
ภาพของปจเจกบุคคล ซ่ึงเปนตัวแทนของกลุมคนในสังคมที่ตองการอิสรเสรีภาพและคุณคาของชีวิตที่
ดีและงดงาม เพ่ือแลกกับความสุขแมแลกดวยชีวิตก็ยอม๗๒ เปนการเรียกรองและตอสูเพ่ือความเปน
อิสรเสรีภาพ สอดคลองกับการสัมภาษณ ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ กลาววา ชีวิตของมนุษยทุกคน
ควรมีคุณคามากกวาที่เปนอยู เปนความรักตอชาติและแผนดิน แมความสุขที่ไดมาตองแลกดวยเลือด
เนื้อหรือชีวิตก็ตาม สะทอนใหเห็นถึงสังคมที่ขาดคุณธรรมจริยธรรม จะเอาชนะความละมุนละไมของ
มวลมนุษยชาติไดอยางไร๗๓ อีกทั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย  ศรีนอก กลาววา ดอกไมเปน
สัญลักษณของหลาย ๆ สิ่งเปนทั้งเสรีภาพ ศรัทธา มิตรภาพ สันติภาพ ความรัก ความสมหวังและ
ผิดหวัง มันอยูที่วาเราจะดึงเขาไปในสถานการณใด๗๔  
 ถามนุษยตองการความสงบสุข ตองการความสมานฉันท มนุษยทุกคนตองคํานึงถึงคุณคาและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยดวยกัน เหมือนกับดอกไมที่เรานํามาประดับแจกันก็จะทําใหดูดี มีสีสันงดงาม
สบายตามีความสุขทางใจ แตถาเราทําลายดอกไมที่เต็มไปไดความบริสุทธิ์ ก็เหมือนคนที่ไมรูจักความรัก 
ไมรูจักคุณคาของมนุษย และไมรูจักความสุขที่แทจริง อีกทั้ง รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน ให
สัมภาษณวา เปนการสะทอนถึงความเปนอิสรเสรีภาพในการเรียกรองประชาธิปไตย เรียกรองความ
เปนธรรมที่มนุษยมีความพรอมเพรียงกันออกมาตอสูดวยความงดงามเหมือนดอกไม แสดงถึงคุณคา
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่สามารถแสดงออกมาทางกายและทางใจอยางงดงามของผูคน ที่ใชความรัก 
ความออนละมุนเขาแลกกับอิสรภาพของบานเมืองและตองการแสดงใหเห็นถึงความมีคุณธรรมและ

                                                
 ๗๐สัมภาษณ อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง, นักเขียน และอดีตนายกสมาคมนักเขียนแหง
ประเทศไทย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๗๑สัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ, อาจารยประจําภาควิชาวรรณคดี      
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๗๒สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน, อาจารยประจําภาควิชาวรรณคดี  
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๗๓สัมภาษณ ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ, ราชบัณฑิต ผูอํานวยการหลักสูตรปรัชญาและจริยศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๗๔สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย  ศรีนอก, หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 



 ๑๔๘

ความรับผิดชอบตอเพ่ือนมนุษยรวมชาติเดียวกัน
๗๕

 สังคมประเทศชาติจะอยูรวมกันไดอยางมีความสุข ถา
มนุษยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความสงบสุข ความพอเพียง มีความซ่ือสัตยจริงใจตอกันเหมือนดอกไม
ที่บริสุทธิ์ สันติภาพยอมเกิดขึ้นแกสังคม และพรอมที่จะพัฒนาความเจริญกาวหนาของสังคม ทั้งในดาน
ความคิด การศึกษา เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรมประเพณี ถามนุษยมีการเคารพคุณคาของความเปน
มนุษย การแกไขปญหาดานสิทธิมนุษยชนใหเกิดความยั่งยืน คือ การทําใหสังคมมีวัฒนธรรมการ
เคารพคุณคาและสิทธิความเปนมนุษย ในวิถีชีวิตประจําวัน ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะลด
นอยลงหรือหมดไป สังคมจะเกิดความเปนธรรมและสันติสุข๗๖ 
 “เม่ือเย็นย่ํา...ของวันอันราย” มีความเปนมนุษยนิยม เพราะเปนเร่ืองเก่ียวกับความแตกตาง
ระหวางคนรวยกับคนจนที่ไมมีความเสมอภาค และขาดความรักขาดคุณธรรมตอเพื่อนมนุษยดวยกัน 
คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยลดนอยลงเพราะหลงอยูในวัตถุมากเกินไป หลงในความรํ่ารวย หลง
ในอํานาจจนลืมความทุกขที่เกิดขึ้นกับเพ่ือนมนุษยดวยกันในตอนที่วา 
 สามีของเธอถูกรถชนตายเสียแลว เขาจากเธอไปแลว...ไปและไมกลับมาอีก น่ีเปนความรูสึก
ของเธอ เขาสรางสมบาปกรรมอันใดไวเลาถึงไดภัยแรงเชนน้ี ยังจะตองใหเธอกับลูกนอยตองมาพลอย
วิบัติไปดวยอีก วิบัติซี ! ถาไมมีเขาแลว...ลูกจะเปนอยางไร เธอนั้นเลาจะไปไหน และจะพึ่งพาใครไดใน
ชีวิตน้ี...เธอรองไห จะเปนจะตายอยูในบานสลัม ยามเย็นย่ําของวันน้ัน ! อายุสี่สิบปแลว แตใบหนาเขา
ยังออนอยูดวยอารมณอันแจมใส มองความจน ความทุกข ความต่ําตอยเปนของธรรมดาของชีวิต
ตลอดเวลาที่เธออยูกับเขา เขาบากบั่น กมหนาทํามาหากินตลอดมา เขามีประวัติอันดีงามนับแตอยู
บานนอก เปนลูกที่ดีของพอ เปนคนงานในไรที่นายจางชอบ ความประพฤติเมื่ออยูกรุงเทพของเขาก็
เปนไปโดยสม่ําเสมอ เปนสามีที่ ซ่ือสัตยของเธอ เปนพอที่ดีของลูก และเปนผูนําที่แข็งขันแหง
ครอบครัว เขาเปนผูอดทนตอความเลวเปนอยางยิ่ง “ฉันไมอยากจะทําชั่ว แมแตลักขโมยของของใคร
สักชิ้น” เขามักจะปลอบเธอในวันอันรายกาจเหลาน้ันใหอดทน และก็ชนะทุกหนมา กับลูกละ...เขาก็
ตั้งความหวังไวสูง 
 “ฉันจะใหมันเรียนหนังสือใหเกง ใหมันเรียนสูง ๆ เปนครูหรือเปนหมอก็ได” 
 รถยนตของใครไมรู ชอนรางของเขาลอยลองและรวงเละอยูกับถนนอันแสนสะอาดของเขา
เอง...เธอหลับตา เห็นเลือดไหลออกจากเรือนกายของเขาเปนสีแดงทาเปรอะทั่วทองถนนรถยนตของ
ใครคนน้ันมันไมเพียงแตขโมยชีวิตของเขาไประหวางกระทําหนาที่ มันยังขโมยความสุขและลักพาชีวิต
ของครอบครัวเธอไปหมดสิ้น เธอรํ่าไห...อยูในความเย็นย่ํา วาเหวของบานสลัม... 

                                                
 ๗๕สัมภาษณ รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน, อาจารยพิเศษภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 

๗๖
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต,ิ “แผนยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๙”, ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕, 
<http://www.nhrc.or.th/kcontent.php?doc_id=strategicplan2554> (12 May 2012) 



 ๑๔๙

 คุณนายกลับถึงบานอันโอฬารของเธอเมื่อยามเย็นเดียวกันน้ัน พรอมกับรับทราบวา...ลูกชาย

ไดขับรถคันใหญไปชนคนตายเขาแลว ใครกันนะ ที่ถูกรถราคาแพงของเขาชนลมตายไปในวันนี้ ราคา

ชีวิตของคนน้ันกับราคารถของลูกชาย ใครจะแพงกวากันแน...เธอคิด๗๗ 

 รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ กลาววา เปนการแสดงความสูญเสียของผูหญิงที่เปน
เมียและแมของคนที่ตกเปนเหยื่อของการขับรถ กับคนขับรถที่ชนคนอ่ืน เปนการสรางเร่ืองที่นําผูหญิง
สองคนมาแสดงเพ่ือใหเห็นความรักและความสูญเสียคนที่รัก มองใหเห็นจิตใจของความเปนมนุษย๗๘ 
สอดคลองกับ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน กลาววา ผูเขียนแสดงภาพชีวิตมนุษย ๒ ดาน 
จาก ๒ มุมมอง ในเร่ืองของความรัก และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ที่ไมไดรับความเปนธรรมในสังคมที่
มีความแตกตางกันทั้งฐานะและความคิด ทําใหผูอานคิดเองวาชีวิตมนุษยทุกคนมีคุณคาเสมอภาค          
เทาเทียมกัน๗๙ ราคาชีวิตของคนนั้นกับรถของลูกชายเม่ือเปรียบเทียบกันแลวคุณนายก็เห็นวา มันเร่ือง
เล็กนิดเดียวสําหรับชีวิตอันต่ําตอยที่ตองตายไป ทําใหความสุขของคนในสังคมที่แตกตางกันในเร่ืองฐานะ
และความรํ่ารวยของกลุมชนชั้นนําน้ันใหความสําคัญกับวัตถุสิ่งของมากเกินกวาที่จะคิดถึงคุณคาและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง ใหสัมภาษณวา ผูเขียนสะทอนใหเห็นวา ชีวิตของคนในสังคม
มีศักดิ์ศรีและคุณคาไมเทากัน ชีวิตคนจนตายไปอยางไรคานาสงสารและนาเห็นใจ แตก็ไมมีอะไรเหลือ 
นอกจากความทุกขและความสิ้นไรของลูกเมีย ในขณะที่ผูชนเปนเจาของรถคันใหญ เปนลูกเศรษฐี 
ผูเขียนแสดงใหเห็นชัดวา บานเศรษฐีกับบานสลัม ศักดิ์ศรีและคุณคาของความเปนมนุษยแตกตางกัน
อยางมาก หรือแมแตความสุขความสะดวกสบายก็มีคาไมเทากัน ในขณะที่ลูกเมียของคนตายเสียดาย
ชีวิตสามีผูแสนดีแตยากจนแทบตาย แมของเศรษฐีผูขับรถชนเขาก็ยังคิดขึ้นมาไดวา ระหวางชีวิตกับ
รถยนตอะไรที่มีคาราคาแพงกวากัน นับเปนความคิดของคนที่เห็นคนไมเทาคน แตไปเห็นคนต่ํากวา
วัตถุไปได ในแงของความรัก ความสุข ผูเขียนไดสะทอนใหเห็นความรักและความสุขที่ไมมีวัตถุเปน
เคร่ืองวัด ชายผูตายเปนคนดี และมีความคิดในการดําเนินชีวิตชัดเจน มีศีลธรรม ผูเปนภรรยาจึงรูสึก
เสียดายความรักและความสุขที่เกิดจากการใชชีวิตรวมกับคนดีอยางเขาเปนอยางยิ่ง ความรูคูคุณธรรม 
ผูเขียนสะทอนใหเห็นวา ความรูเขาเองก็เปนสิ่งที่คนทั่วไปปรารถนา ชายผูตายก็ปรารถนาจะใหลูก
ของเขาเรียนสูงเปนหมอ และเปนคนที่เปยมไปดวยคุณธรรมอันจะเปนแบบอยางที่ดีใหแกลูกตอไป๘๐ 
 รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน ไดใหสัมภาษณวา เปนการแสดงถึงคุณคาและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย ซึ่งพอที่มีความรับผิดชอบเปนพอที่ดีและเปนแบบอยางที่ดีของสังคม มีความขยันอดทน
มีความซ่ือสัตยตองานที่ทํา แสดงถึงความรักและความรับผิดชอบตอครอบครัว มีความรูคูคุณธรรมแมวา

                                                
 ๗๗อัศศิริ  ธรรมโชต,ิ ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง, อางแลว, หนา ๖๕ – ๗๐. 
 ๗๘สัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ, อาจารยประจําภาควิชาวรรณคดี      
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๗๙สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน, อาจารยประจําภาควิชาวรรณคดี  
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๘๐สัมภาษณ อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง, นักเขียน และอดีตนายกสมาคมนักเขียนแหง
ประเทศไทย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕. 



 ๑๕๐

ชีวิตครอบครัวจะลําบากเขาก็ไมเคยคิดที่จะลักขโมยของใคร สวนคุณนายที่หลงอํานาจ หลงความรํ่ารวย
หลงอยูในวัตถจุนไมเห็นความสําคัญ หรือคุณคาของชีวิตเพ่ือนมนุษยดวยกัน เปนความรักที่เห็นแกตัว 
ขาดคุณธรรมตอการแสดงความรับผิดชอบที่ลูกเขาขับรถชนและพรากเอาชีวิตและความสุขของคนอ่ืน
ไป๘๑ อีกทั้ง รองศาสตราจารย ดร.ผจญ  คําชูสังข กลาววา เปนการมองวัตถุสําคัญกวาชีวิตจิตใจ 
คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยขาดหายไป เพราะคนขาดคุณธรรม มนุษยจะมีความสุขไดอยางไร 
เมื่อสังคมยังมีคนที่คิดเอาเปรียบคนที่ดอยกวา โดยไมคํานึงถึงจิตใจของผูอื่น๘๒ สอดคลองกับการให
สัมภาษณของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย  ศรีนอก กลาววา ในปจจุบันเราวัดคุณคาของความเปน
มนุษยกันที่ภายนอกมีบานใหญ ๆ มีรถราคาแพง ๆ แตเดิมเราวัดคาของความเปนคนกันที่คุณธรรม 
ความดี ความซ่ือสัตย เราจะทําอยางไรใหสังคมไดใชเคร่ืองมือ คือ คุณธรรม ความดีเปนตัววัดคาของ
ความเปนมนุษย๘๓ ศักดิ์ศรีความเปนคนนั้นเปนสิ่งที่ทุกคนมีติดตัวมาแตกําเนิด โดยไมแบงแยกเชื้อชาติ 
สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือแนวคิดอ่ืน ๆ เผาพันธุ หรือสังคม ทรัพยสิน       
ถิ่นกําเนิด หรือสถานะอ่ืน ๆ  คนเราทกุคนมีสิทธิไดรับการยอมรับนับถือวาเปนบุคคลตามกฎหมายไมวาที่
ไหน เมื่อไร (ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน วามนุษยทั้งหลายเกิดมาอิสรเสรีและเทาเทียมกันทั้ง
ศักดิ์ศรีและสิทธิทุกคนไดรับการประสิทธิประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติตอกันอยางฉันพ่ี
นอง) คุณคาของมนุษยดังกลาวน้ีมีความมุงหมายเพื่อใหมนุษยมีความอิสระที่จะพัฒนา บุคลิกภาพสวนตัว
ของบุคคลน้ัน ๆ  ภายใตความรับผิดชอบของตนเอง โดยถือวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ๘๔ เปนคุณคาที่
มิอาจลวงละเมิดได  
 “เสียแลวเสียไป” มีความเปนมนุษยนิยม เพราะเปนเร่ืองราวที่สูญเสียความเปนอิสรภาพ
ทางความคิดที่ไมสามารถเรียกรองสิ่งที่สูญเสียไปใหกลับมาเปนดั่งเดิมได แมกระทั่งคุณคาและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย ที่คนยากจนในชนบทจะมีสิทธ์ิหรือทางเลือกที่ดีกวาที่เปนอยูได นอกจากจะตอง
ยอมรับชะตากรรมที่ตนเองเผชิญเพราะ “เจาเงาปศาจ” ไดพรากสิ่งที่นางรักและหวงแหนไป นางสบถในใจ 
ลูบทอนแขนที่ขาดหาย แลวรองไหสะอึกสะอื้น “เสียแลวเสียไป” นางปลอบใจตัวเองอีกคร้ังหน่ึง เสียงกึกกอง
โกลาหลของเคร่ืองจักรในโรงงานดังอึกทึกอยูในหูนาง ประดุจเสียงถากถางของภูตผีปศาจ มันตัด
ขอมือขวาของนางขาดกระเด็นดวยเขี้ยวเล็บแหลมคม คลายคมดาบยังไมสาใจ มันยังลวงหัวใจ         
ลวงความรูสึก ลวงชีวิตวิญญาณของนางที่เหลืออยูจนหมดสิ้น มันเขวี้ยงทิ้งทําลายไดดวยความ     
กระหายเลือด เจาปศาจตัวนั้น  

                                                
 ๘๑สัมภาษณ รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน, อาจารยพิเศษภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๘๒สัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.ผจญ  คําชูสังข, อาจารยประจําภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕. 
 ๘๓สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย  ศรีนอก, หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
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 ๘๔ธิติวัฒน  เอ่ียมสอาด, “ลักษณะของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย”, ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕, 
<http://www.learners.in.th/blogs/posts/27763> (19 May 2012) 



 ๑๕๑

 นางอดยอนนึกไปถึงวันคืนเกา ๆ ที่แขนทั้งสองขางยังสมบูรณไมได เม่ือคร้ังเปนคนงานอยูใน
โรงงานที่กรุงเทพฯ นางเหมือนไรเดียงสา บริสุทธิ์จากชีวิต ยังยืนอยูหางไกลจากความสามานยที่
แทจริงของมนุษย นางพอมีความสุขที่พอหาไดอยางนาพึงใจตามประสาคนเล็ก ๆ นางมีความรัก 
ความคิดถึงตามประสาคนไกลบานตอครอบครัวและเพ่ือนบานที่อยูหลัง นางมีเจตนา มีความหวังตอ
การเผชิญปญหาในโลกกวางน้ี และทายที่สุด นางก็มีภาระอันยิ่งใหญตอครอบครัวอันยากไรของนาง
เองโดยเฉพาะ เม่ือเจาปศาจจักรกลตัวน้ันมันตัดขอมือของนางใหขาดออกจากกันแลว นางกลายเปน
คนพิการที่กลับบานมาอยางวาเหว ทอแท ซ้ําเงินกอนมหึมาที่นางไดรับเปนคาตอบแทนมือขางที่ขาด
หายไปนั้น ยังทําใหนางไดพบวาไดสูญเสียทุกอยางอันเคยมีในชีวิต ที่แทมันคือเงาของเจาปศาจ          
ที่ตามมาทําลายนางจนถึงบาน มันไมไดทําลายมือของนาง ไมเพียงแตอยางเดียวเทาน้ัน...เจาปศาจ
จักรกลตัวน้ี๘๕ 
 รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ กลาววา เปนความคิดแบบทุนนิยมทําใหคุณคาของ
มนุษยลดทอนลงไป เพราะมนุษยไดถูกซื้อดวยเงินและความสุขไดหายไปในสังคมที่เห็นเงินเปนใหญ๘๖ 
สอดคลองกับ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน กลาววา ผูเขียนนําเหตุการณอุบัติเหตุใน
โรงงานอุตสาหกรรมมาเปนภาพแทนของชีวิตคนผูใชแรงงานซ่ึงมีเปนจํานวนมาก ที่ขาดความรักอยาง
แทจริงจากบุคคลรอบขาง แมแตคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยก็ขาดหายไป ชีวิตมนุษยทุกคนจะ
มีความสุขไดอยางไร เมื่อสังคมยังใหความสําคัญกับวัตถุมากกวาการรักษาชีวิตและจิตใจ๘๗ อีกทั้ง 
อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง ใหสัมภาษณวา ผูเขียนสะทอนใหเห็นวา ผูใชแรงงานที่จําเปนตอง
อาศัยเคร่ืองจักรกล เมื่อเกิดอุบัติเหตุ (มือขาด) ขึ้นแลวถึงพิการ คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษยถูกลดลง อยางนอยก็ในใจของผูประสบอุบัติเหตุน้ัน ๆ  ความสุขก็ยอมหายไปในนาทีที่ทุกขเชนน้ี 
เกิดขึ้น เพราะเธอหมดสิ้นทุกอยางในชีวิต ความรูคูคุณธรรม ผูเขียนสะทอนใหเห็นวา เจาของโรงงาน
รับผิดชอบตอชีวิตของผูใชแรงงานนอยเกินไป๘๘ อีกทั้ง รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน กลาววา
อิสรเสรีภาพขาดหายไปตั้งแตมือของนางถูกเคร่ืองจักรตัดขาดหายไป ไมไดรับการเยียวยาหรือรักษา
สภาพจิตใจใหดีขึ้น สวนคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยน้ันมีมากที่คิดถึงครอบครัว ที่ตองรับภาระ
เลี้ยงดู แมความสูญเสียที่เกิดขึ้นยากจะกลับมาเปนดังเดิมได แตความรักที่มีตอครอบครัวนั้นมากกวา 
คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่สูญสิ้นไปดวยอํานาจของเงิน เพราะเงินเปนคาตอบแทนมือขางที่ขาด
หายไป แตไมสามารถใหความสุขของมนุษยได

๘๙
 ถึงแมวาโรงงานจะชดใชเปนแกวแหวนเงินทองหรือ
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คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๘๘สัมภาษณ อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง, นักเขียน และอดีตนายกสมาคมนักเขียนแหง
ประเทศไทย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๘๙สัมภาษณ รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน, อาจารยพิเศษภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 
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วัตถุที่มีคาขนาดไหนใหนางก็ตาม แตมันก็ไมสามารถรักษาจิตใจ รักษาความรักที่นางมีตอรางกาย 
หรือสวนหน่ึงของชีวิตที่ติดตัวมาตั้งแตเกิดใหนางมีความสุขลืมความทุกขความเจ็บปวดน้ันลงได 
 ทําใหทราบถึงความไมเที่ยงแทแนนอนของชีวิตการที่ธรรมชาติไดใหรางกายที่สมบูรณมาให
เพ่ือไดใชในการดํารงชีวิต ซึ่งถือเปนอุปกรณที่ใหสารพัดประโยชน แตเมื่อชํารุดหรือพิการแมมีเงินทอง
มากมายก็ไมสามารถทดแทนหรือชดใชได ดังนั้น เทคโนโลยียิ่งเจริญเทาใดสนองกิเลสมนุษยมาก
เทาใดก็ยิ่งมีโทษมากเทาน้ัน สอดคลองกับการใหสัมภาษณของ ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ วาความ
พิการทางรางกายน้ันมีผลกระทบตอจิตใจของมนุษยได แตไมควรใหความพิการนั้น เปนเคร่ืองกีด
ขวางอิสรเสรีภาพในการดําเนินชีวิตของตน เพราะมีความสุขในดานอ่ืนที่มนุษยควรแสวงหา พิการแต
รางกายอยาใหจิตใจของเราพิการดวย เพราะน่ันคือคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอยางแทจริง๙๐ 
ที่จะพัฒนาชีวิตใหถึงเปาหมายสูงสุดได  
 “เชาวันตนฤดูฝน” มีความเปนมนุษยนิยม เพราะเปนเร่ืองของการดําเนินชีวิตของคน
ยากจนในชนบท ที่ไมมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน มีแตความอยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมที่คนจนไมมี
โอกาสไดอธิบาย หรือปกปองสิทธิของตน ชีวิตที่ขาดความเปนอิสรภาพ ไมไดรับความเปนธรรม แม
คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ก็ขาดหายไป เม่ือถูกสังคมสิ่งแวดลอมบีบคั้นมนุษยก็อาจทําสิ่งที่ไม
ดี หรือทําผิดตอกฎหมายบานเมือง ทําผิดตอหลักศีลธรรมเพียงเพ่ือแลกกับความสุขบางอยางใหกับ
ชีวิต แมตองแลกมาดวยอิสรเสรีภาพของตน ดังในบทวรรณกรรมบางตอน ตอไปน้ี 
 บัวรําวา “เราเปนคนจน” “คนอื่นเขาก็จนทั้งน้ัน หมูบานของนางนะ ฉันไมเห็นมีใครรํ่ารวย
สักคน แตเขาก็ทนอยูได นางก็รู คนที่น่ี หนานา เขาก็ทํานา หนาแลงเขาก็ออกไปหางานทํา ไมมีใครที่
ทําผิดกฎหมายเหมือนนายเสนผัวของนาง” พลตํารวจหนุมทิ้งหางตาไปที่เด็กนอย “ถาเขาถูกจับ นาง
กับลูกจะลําบาก” “จับเปนเขาสิ อยาทําราย อยาฆาเขา” บัวรําวาและเร่ิมรองไห 
 “นายไมรู” บัวรําบนคลายคนเหมอ “เราอยูกันอยางลําบากแตไหน เราลําบากกันตั้งแตเปน
เด็ก เปนหนุมสาว และจนเดี๋ยวน้ี ลูกของฉันก็เหมือนกัน โตขึ้นก็จะตองอยูกับความลําบากยากจน” 
หลอนกมมองลูกที่เร่ิมตื่นและสงเสียงรองเบา ๆ แตไมหยุดพูด คลายวาหลอนจะหยุดหรือระงับยับยั้ง
ความรูสึกตาง ๆ ที่มีอยูภายในใจเอาไวไมไดแลว 
 “เราไมเคยสบาย ไมเคยมีอะไรเปนของตัวเอง ไมวาจะที่นาหรือวากระทอมหลังนี้ ไมเหมือน
นาย ไมเหมือนพวกของนาย เราอยูกันอยางยากจน เม่ือกอนน้ี หนาแลงเราอดอยากเหลือเกิน พี่เสน

เองเคยเขาไปทํางานอยูในเมือง แตเขาถูกโกง ถูกคนในเมืองปลน ไมเหลืออะไรกลับมา”
๙๑ 

 อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง กลาววาผูเขียนสะทอนใหเห็นชีวิตของคนจนคนยากไร ชีวิต
ไมมีความเสมอภาคกับคนรํ่ารวยในสังคม ชีวิตไมมีความสุข ชีวิตไรศักดิ์ศรี และดูไมมีคุณคาแม
พยายามจะยกระดับชีวิตโดยการเขาไปใชชีวิตในเมือง แตก็ถูกคนเมืองโกงจนไมเหลืออะไร แสดงวา
คนเมืองที่ดูเหมือนมีความรูมากกวาก็ไมมีคุณธรรม นอกจากไรอิสรเสรีในการใชชีวิตแลว เขาก็ยังไม

                                                
 

๙๐
สัมภาษณ ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ, ราชบัณฑิต ผูอํานวยการหลักสูตรปรัชญาและจริยศาสตร 

มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสุนันทา, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 

๙๑
อัศศิริ  ธรรมโชต,ิ ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง, อางแลว, หนา ๘๖ – ๘๗. 



 ๑๕๓

เหลือศักดิ์ศรีในความเปนคน ไมสามารถยืนอยูในสังคมอยางสงางามได
๙๒ สอดคลองกับการให

สัมภาษณของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน กลาววา ผูเขียนสะทอนความคิดของชาว
ชนบท ใหภาพฉุดความคิดวาชนบทน้ันลําบากยากแคน ตรงขามกับคนในเมืองซ่ึงเอาเปรียบ ความขัดแยง
น้ีจากมุมมองของตัวละครซ่ึงเปนชาวชนบทกําลังเรียกรองความยุติธรรม กับผูที่กําลังปฏิบัติตอหนาที่
อยางไมอาจที่จะละเวนได แมวาจะมีความรูสึกขัดแยงตอความคิดนั้นก็ตาม เปนเร่ืองของอิสรเสรีภาพ 
กับคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่คนจนตองดิ้นรนเพ่ือความอยูรอดปลอดภัย แมความสุขที่มีไม
เทาคนในเมือง๙๓ อีกทั้ง รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ ไดกลาววา บทวรรณกรรมดังกลาว 
เนนที่ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยที่สูญหายไปในทามกลางสังคมที่เอาแตได ตัวใครตัวมัน สังคมทุน
นิยมไมมีที่ทางใหแกผูทุกขยาก๙๔ มีแตการเอารัดเอาเปรียบผูที่ดอยกวาตน 
 ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ กลาววา มนุษยไมควรใหความยากจนมาบดบังอิสรเสรีภาพ 

ความสุขที่จะพึงมีไดตามอัตภาพ เพราะความจนที่นากลัวที่สุดคือ จนปญญา ซ่ึงเปนสาเหตุของการ

ทําลายอิสรเสรีภาพและความสุขที่มนุษยจะพัฒนาใหเกิดขึ้นตามความสามารถของตน๙๕  

 สะทอนถึงปญหาชีวิตของคนในสังคมที่มีความเปนอยูแตกตางกัน ระหวางคนรวย คนจน    

คนที่มีพรอมทุกอยางไมวาจะเปนที่อยูอาศัย เคร่ืองนุงหม การศึกษา ที่เขาสามารถเลือกทางเดินของชีวิต

ที่ดีได แตนายเสนในเร่ืองน้ี เขาตองเลือกที่จะเปนโจร เพราะแมแตบานที่เขากับครอบครัวใชเปนที่

อาศัยหลับนอนอยูน้ัน เขาก็ยังไมมีสิทธิ์ครอบครองกับที่ดินและกระทอมเล็ก ๆ นั้นเลย อิสรเสรีภาพ

ทางสังคม ทางความคิด แมแตคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความรักความอบอุน ความสุขที่ได

อยูพรอมนากันของครอบครัวเขาก็ยังไมเคยมีเลย ตองใชชีวิตอยูในสังคมแบบหลบ ๆ ซอน ๆ จนกวา

ทางการจะตามหาตัวเจอ หรือไมก็ตายกันไปขางหน่ึง เร่ืองราวและเหตุการณตาง ๆ จึงจะสิ้นสุดลง

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไมใชเร่ืองของความจนความรวย ไมใชเร่ืองสภาพของสังคม แตเปนเร่ืองของ

สิ่งที่มีอยูติดตัวมนุษยทุกคน 

 “แลวหญาแพรกก็แหลกลาญ” มีความเปนมนุษยนิยม เพราะเปนเร่ืองที่พยายามสราง
ความคิดแบบประเพณีของไทยในเร่ืองของความผูกพันและความสัตยซ่ือของบาวที่มีตอนาย ซึ่งเปนเร่ือง
ที่เกินเลยเหตุผล และเกินเลยปทัฏฐานในทางศีลธรรม โดยที่จะใหเราเขาใจแนวความคิดแบบประเพณี
เกา ๆ ในเร่ืองบาวกับนาย เพ่ือนรักทั้งสองคือเหินกับนาค ตองฆากันตายเพื่อพิทักษคานิยมเกาที่เขา
ไมอาจจะเปลี่ยนแปลงได ผูแตงก็ไดชี้ใหเห็นแลววา ทางของอนาคตจะเปนทางที่แจมใสกวานี้ คานิยม
                                                
 ๙๒สัมภาษณ อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง, นักเขียน และอดีตนายกสมาคมนักเขียนแหง
ประเทศไทย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๙๓สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน, อาจารยประจําภาควิชาวรรณคดี  
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๙๔สัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ, อาจารยประจําภาควิชาวรรณคดี      
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๙๕สัมภาษณ ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ, ราชบัณฑิต ผูอํานวยการหลักสูตรปรัชญาและจริยศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 



 ๑๕๔

ที่มาจากนิทานโบราณในเร่ืองของความจงรักภักดอียางไรสติที่บาวจะตองมีตอนาย จบสิ้นลงดวยชั่วอายุ
ของคนรุนเหินกับนาค นาคเปนผูที่ตื่นขึ้นรับแสงสวางจากบทเรียนที่เขาตองชดใชดวยชีวิต หลุดพนจาก
พันธนาการตอสูเพ่ืออิสรเสรีภาพของคนรุนหลัง แมแลกดวยชีวิตของคนในยุคนี้ก็ตาม ทําใหเห็นคุณคา
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ชัดเจนจากความรัก ความภักดี ความซ่ือสัตย ดังในบทวรรณกรรมบางตอนวา 
 เขาคิดวาความเจ็บปวดน้ันเกิดมาทั้งรางกายและจิตใจของเขา เขารูสึกไมเพียงวาตัวเองกําลัง

เสียเลือดที่กําลังไหลออกจากราง แตกําลังเสียลูก เสียเมีย และไดเสียเพ่ือนไปแลว คือเหิน... นายละ   

นายของเขา เขาก็กําลังจะสูญเสียนายในขณะน้ี เพียงแตเขาไมรูสึกเจ็บปวดที่สูญเสียไปเหมือนกับ

เพ่ือนและลูกเมีย เม่ือวาระสุดทายไดเดินทางมาถึง นาคคิดวาตัวเองดีใจเสียดวยซ้ําตอการที่จะสูญเสีย

นายไปเสียทีหนึ่ง เหินเมื่อใกลตายก็คงคิดไมตางไปจากเขา นาคคิดและรูสึกวาพันธะทั้งหลานแหล

กําลังสูญสิ้นไปโดย ปริยาย ความรูสึกใหมคือการเปนอิสระปลอดโปรง และเสรีจากพันธนาการทั้งปวง

ที่ผูกอยูกับชีวิต ไมมีอะไรจะมาบังคับและเปนนายของเขาทั้งสองตอไปอีกแลว
๙๖ 

 พันธนาการที่ยิ่งใหญของมนุษยมิใชชีวิตผูอื่น หากแตเปนพันธนาการแหงความคิดที่มิได

เปนไปเพ่ืออิสรภาพ และความรักในความเปนมนุษยที่แทจริง 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน กลาววา มนุษยอาจรักอิสระแตบางคร้ังก็สราง
พันธนาการขึ้นมาผูกมัดตนเอง จนไมคํานึงถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของชีวิต มนุษยจะมีคุณธรรมไดควรมี
ความรูที่ถูกตอง ความสุขไมไดจบลงที่การตายแตควรเขาใจและแกปญหาดวยสติปญญา๙๗ สอดคลอง
กับการใหสัมภาษณของ อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง กลาววาตัวละครเอกของเร่ืองน้ีไรความเปน
อิสรเสรีเพราะเขาเอาชีวิตไปผูกติดไวกับเจานาย ซื่อสัตยและจงรักภักดีจนไมมีชีวิตเปนของตนเอง 
ตองตายและฆาคนอ่ืนก็เพราะเจานาย ในขณะเดียวกันภาวะเชนนั้น เขาก็ไรศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษยดวย แตเน่ืองจากเขาไมอาจทรยศตอเจานายได จําตองทําตามคําสั่งดวยความสัตยซื่อที่เขา
ยึดถือมา เม่ือเขาตายไปเขาจึงเปนอิสรเสรีภาพจากเคร่ืองพันธนาการของเจานาย และแนนอนวาเขา
ยอมมีความสุขดวย แตอยางไรก็ตาม ความสุขของเขาอาจเกิดขึ้นในขณะที่รับใชเจานายอยูดวย 
เพราะเขาผูกพันและเต็มใจรับใช เพียงแตไรอิสระ๙๘ อีกทั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย  ศรีนอก 
กลาววา การอยูเปนทุกข การพลัดพรากก็เปนทุกข เกิดความเศราโศกแกผูอยู ลูก เมีย ญาติ เพ่ือนฝูง บางคน
อาจคิดวาการตายคือจุดจบของชีวิตจึงไมคิดทําความด ีหรือทําประโยชนใหสังคมแตอยางใดตรงกันขาม
ถาเปนคนดีมีศีลธรรม ทําประโยชนตนประโยชนทานมีคติเปนที่หวังได จึงมีเสรีภาพหลุดจาก
พันธนาการอยางแทจริง๙๙ แสดงใหเห็นวาชีวิตมนุษยจะไรคุณคาหากตกเปนเคร่ืองมือของผูมีอํานาจ 

                                                
 ๙๖อัศศิริ  ธรรมโชต,ิ ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง, อางแลว, หนา ๙๙. 
 ๙๗สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน, อาจารยประจําภาควิชาวรรณคดี  
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๙๘สัมภาษณ อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง, นักเขียน และอดีตนายกสมาคมนักเขียนแหง
ประเทศไทย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๙๙สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย  ศรีนอก, หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 



 ๑๕๕

 คนรุนลูกคงจะเปนคนที่ดํารงชีวิตดวยสติปญญา มิใชเชื่อแบบงมงายในคานิยมอันสืบทอดกัน
มาโดยไมมีใครกังขา นั่นคือทางของอนาคต เสนอภาพการตอสูของคนสองคนที่เปนเพื่อนกันแตตาง
เจานาย และเจานายของทั้งสองเปนพ่ีนองกัน หากแตเกิดความขัดแยงจนไมสามารถจะประสานรอย
ราวได ตางตองการครอบครองสมบัติที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษคือบานหลังหนึ่งแตตกลงกันไมได 
ตองใชกําลังเขาแยงชิงกัน ฝายหน่ึงใหลูกนองรักษาบานไว อีกฝายหนึ่งใหลูกนองไปแยงบานหลังน้ัน 
ตางฝายตางอางสิทธิ์เปนเจาของ เม่ือนายสั่ง ลูกนองที่เปนเพ่ือนกันก็ตองจับดาบเขาสูกัน จบลงดวย
โศกนาฏกรรมของผูที่ไดชื่อวาเปนลูกนอง แลวหญาแพรกก็แลกลาญลงฉะน้ี มีความสําคัญมากใน
สถานการณการเมืองขณะนี้ ในมิติของประชาชนไมควรจะคิดวาใครเปนเจาของชีวิต เพราะจะนํามา
ซ่ึงความสูญเสียของเราเอง 
 “บนทองนํ้าเม่ือยามค่ํา” มีความเปนมนุษยนิยม เพราะเปนเร่ืองสั้นที่สะทอนวิธีคิดของ
มนุษยภายใตระบบทุนนิยมที่เนนความสําคัญของวัตถุมากกวาจิตใจ นําเสนอความพยายามของมนุษย
ในการดิ้นรนเพ่ือใหตนเอง “มี” อยางที่คนอื่น “มี” การดํารงอยูของมนุษยในสังคมที่เห็นความสําคัญ
ของเงินเปนใหญ กอใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางสังคม การเอารัดเอาเปรียบกัน มนุษยยอมใหสังคมแหง
ทนุนิยมเขามามีบทบาทเหนือชีวิตของตนเพียงเพราะ “ความไมมีเงิน” และพยายามผลักดันตนเองสู
ชายขอบของสังคมเพียงเพราะตนเอง “มีไมเทาคนอื่น” เงินจึงเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและพรอมที่จะ
ทําทุกวิธีการใหไดมาโดยที่ศีลธรรมในจิตใจก็มิอาจตานทานได  
 เร่ืองสั้นเร่ืองน้ีกลาวถึงชายขายแตงโมคนหน่ึงไดพายเรือกลับบานพรอมกับใจที่หอเหี่ยวใน
เวลาพลบค่ํา กอนหนาน้ีเขาขนแตงโมลองเรือไปขายเหมาที่ตลาดแตไดเงินมาเพียงเล็กนอยซึ่งไมพอ
ตอการซ้ือเสื้อลูกไมใหเมียและซ้ือตุกตาใหลูกของเขา ระหวางการพายเรือเขาเก็บตุกตายางที่ลอยมา
กับกอสวะได เขาพอใจมากและคิดจะเก็บไวใหลูกเลน จากน้ันไดพายเรือพบศพเด็กหญิงรางหนึ่ง    
ตอนแรกเขาตองการใครสักคนมาชวยแตเม่ือเหลือบเห็นสรอยทองคําที่ขอมือเด็กนอย เขาตื่นเตนเปน
อยางมากและตัดสินใจรูดสรอยเสนน้ันออก เม่ือเขากมลงพบตุกตาที่เก็บไดเม่ือครู ดวยความกลัวจึง
โยนทิ้งไปและกลับบานดวยความดีใจ๑๐๐ ดังในบทวรรณกรรมตอนหนึ่งวา 
 มันไมยุติธรรมเลย เขาคิด และจะเปนความโงเขลาอยางมาก ถาเขาจะปลอยโอกาสใหใคร

ฉวยเอาไปงาย ๆ และเกิดจะเอาเปรียบเขามากเกินไปเหมือนกับขายแตงโม เขาเปรียบเสมือนคนแรก

ที่มาถึงที่ซุกซอนสมบัติ ตองอยูกับความหวาดกลัว ผจญกลิ่นอันรายแรงอยูโดยลําพังเดียวดาย สมบัติ

น้ีไมมากก็จริงอยู แตมันก็มากกวาแตงโมทั้งลําเรือของเขา ซํ้าลอยมาเองตามลํานํ้าตามธรรมชาติของ

โชคชะตา ที่ไมมีใครอาจหลีกเลี่ยงได ภาพเสื้อลูกไมที่แขวนอยูตามรานรวงในตลาดลอยมาใหเมียเขา

สวมใส และอาจจะไดผาถุงสีสวยจากเมืองเหนืออีกสักผืนหน่ึง เสื้อผาชุดใหมสําหรับเขาและลูก         

ก็อาจจะจับจายซ้ือกันไดอยางไมเสียดาย คราวน้ี – จะเสียดายอะไร ลงทุนลงแรงแคพายเรือ ซ่ึงเขาก็

                                                
 

๑๐๐
นารารพี, “บทวิจารณ บนทองนํ้าเมื่อยามค่ํา : ภาพสะทอนความคิดมนุษยภายใตระบบ ทุนนิยม”,          

๘ มีนาคม ๒๕๕๕, 
<http://nararapee.blogspot.com/2007/08/blog-post.html> (8 March 2012) 



 ๑๕๖

ตองกระทําอยูแลว ใบหนาอันเบิกบานของเมียและแววตาอันตื่นของลูก แมเปนความสุขชั่วแลน มันก็

มีความหมายตอชีวิต – ชีวิตอันเต็มไปดวยความแหงแลงไมผิดทุงนารางฝน
๑๐๑ 

 จากเน้ือเร่ืองที่กลาวมาจะพบวาความขัดแยงของเร่ืองเร่ิมตนที่ตัวละครเอกคือชายขายแตงโม

ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน เขาตองทํางานอยางยากลําบากในการปลูกและขายแตงโม ทวาเงินที่

ไดตอบแทนน้ันไมคุมคากับความเหน่ือยที่เขาไดลงทุนลงแรงไป เขาจึงพยายามหาเงินใหไดมากกวาน้ี 

สิ่งที่เขาตองการคือเสื้อลูกไม สรอยขอมือทองคํา ตุกตา และวิทยุ ซึ่งมิใชของที่จําเปนแตอยางใด เขา

ตองการแสดงใหเห็นวาพวกตนก็ “มี” ไมตางกับที่คนอ่ืน “มี” เมื่อไดพบสรอยขอมือทองคําจากศพ 

เขาจึงไมลังเลที่จะรูดสรอยขอมือนั้น ถือเปนโอกาสที่ดีสําหรับเขาเพราะลงทุนลงแรงแคพายเรือ

เทานั้นซ่ึงเทียบไมติดกับความสุขของการไดรับความเติมเต็มทางดาน “วัตถุ” ที่ครอบครัวไดรับ อีกทั้ง 

อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง กลาววาตัวละครเอกไมมีความสุขในชีวิตเพราะความยากจน ดูไร

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย เพราะไมอาจเทียมหนาเทียมตาคนอ่ืนได เมื่อเขาเจอศพเด็กที่มีสรอยทอง

ติดมา ดวยความรักลูกรักเมีย รักชีวิตตนเอง เขาก็เสียคุณธรรมเพราะความอยากมีสถานะเทียมหนา

เทียมตาคนอื่น อยากมีความสุข อยากเห็นลูกเมียมีความสุข แตเขาจะตองสูญเสียคุณธรรมในใจ และ

สูญเสียศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยไป๑๐๒ 

 ทั้งที่ใจจริงแลวเขาก็รูสึกผิดพอสมควร ความคิดของเขาเปนวิธีคิดในระบบทุนนิยมซึ่งมุงแต

ผลประโยชนสวนตนเปนหลัก การกระทําคร้ังน้ีเหมือนกับการลงทุน ทั้งการลงทุนอยูกับความกลัว      

อยูกับกลิ่นเหม็นของศพ เขาจึงไมอาจปลอยใหโอกาสทองน้ีหลุดมือไปไดงาย ๆ  เขายังอางถึงโชคชะตา

ที่ทําใหเขามาพบตุกตา พบศพเด็ก พบสรอย และทําใหเขาตองทําเชนน้ี โชคชะตาหรือกรรมเปน

ขออางที่ยุติความคิดเขา ทําใหเขารูสึกผิดนอยลงและเปนการปลอบใจตนเองอีกทางหนึ่ง สอดคลอง

กับการสัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ กลาววา มนุษยขาดมนุษยธรรมหากยังเห็น

แกวัตถุหรือมีความตองการทางวัตถุมากกวาการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย๑๐๓ วัตถุนิยม

บางอยางอาจทําใหมนุษยขาดอิสรเสรีภาพ ขาดมนุษยธรรมนําไปสูคุณคาของความเปนมนุษยที่ไม

สมบูรณ มนุษยตองรูเทาทันกฎธรรมดา หรือหลักความจริงของธรรมชาติ เพ่ือปฏิบัติตอโลกและชีวิต

อยางถูกตองมีจิตใจเปนอิสระ ไมตกเปนทาสของโลกและชีวิตนั้น๑๐๔ อีกทั้ง ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ 

                                                
 ๑๐๑อัศศิริ  ธรรมโชต,ิ ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง, อางแลว, หนา ๑๐๖. 
 ๑๐๒สัมภาษณ อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง, นักเขียน และอดีตนายกสมาคมนักเขียนแหง
ประเทศไทย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๑๐๓สัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ, อาจารยประจําภาควิชาวรรณคดี      
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๑๐๔พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ      
การศาสนา, ๒๕๔๗), หนา ๑๔. 



 ๑๕๗

กลาววา ความคิดเชิงวัตถุนิยมมิอาจชวยเติมเต็มมนุษยใหสมบูรณได แตอยางนอยก็อาจเปนเคร่ืองมือที่

ทําใหมนุษยคนพบอิสรเสรีภาพของชีวิตในบางอยางเพ่ือพบกับความสุขชั่วคราว๑๐๕ 

 สะทอนสังคมใหเห็นถึงผลกระทบของระบบทุนนิยมที่มีตอประชาชน ระบบทุนนิยมทําให

ความเห็นแกตัวเปนเร่ืองที่ถูกตอง เพราะตางคนก็ “มือใครยาว สาวไดสาวเอา” สอดคลองกับการให

สัมภาษณของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย  ศรีนอก กลาววา จังหวะโอกาสเปนสิ่งสําคัญ “นํ้าขึ้นให

รีบตัก” เปนภาษิตที่ใชไดตลอด แตตองคํานึงวาจังหวะหรือโอกาสน้ันจะทําใหวิถีชีวิตดีขึ้นหรือไม ผลที่

ตามมาอาจจะสุขชั่วขณะ แตก็ตองรับทุกขอันยาวนานการมองอะไรในมุมเดียวน้ันเปนเร่ืองที่

อันตราย๑๐๖ บางทีคนเราก็ไมมีทางเลือกที่มากนัก ทุกคนจําตองหาทางออกที่ดีที่สุดเพ่ือเลี้ยงปากทอง

ตัวเอง พยายามหาพ้ืนที่ทางสังคมใหตนเองยืนอยูไดและเปนที่ยอมรับจากคนในสังคม แตจะมีสักก่ีคน

ที่สามารถปลดปลอยตัวเองจากการตกเปนทาสของกระแสทุนนิยมที่ไหลมาอยางไมขาดสาย          

เปนความรูสึกขัดแยงภายในจิตใจของพอคาแตงโม ระหวางความอยากได กับความรูสึกสลดใจตอ

โชคชะตาของเพ่ือนมนุษย อีกทั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน กลาววา เปนความ

ขัดแยงในใจของมนุษย ๑ คน เปนตัวอยางของความคิดมนุษยที่เลือกทําในสิ่งที่ตนไดประโยชน ซึ่ง

บางคร้ังก็เปนการหาเหตุผลเขาขางตนเอง คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยขาดหายไปเพียงเพ่ือ

ตองการวัตถุที่มีคามากกวา แมวามีความรักตอครอบครัวและตองการใหเขามีความสุข มนุษยก็ควรมี

คุณธรรมตอเพ่ือนมนุษยดวยกัน
๑๐๗

 สะทอนใหเห็นถึงปญหาชัดเจนในเร่ืองสัญชาตญาณของมนุษยที่

นํามาซึ่งปญหาคอรรัปชันที่มีอยูอยางแพรหลายในปจจุบัน 

 “รถไฟคร้ังที่หา” มีความเปนมนุษยนิยม เพราะเปนเร่ืองที่พอสงลูกสาวมาเปนโสเภณีใน
กรุงเทพฯ จําเปนที่ตองขายตัวเพ่ือหาเงินไปเลี้ยงครอบครัว เปนเร่ืองสั้นที่คิดวามีความกาวหนามากใน
การนําเสนอเร่ืองสิทธิสตรี นาจะเปนวรรณกรรมที่กาวหนามากที่สุดดวย เนื่องจากปจจุบันน้ีมีเสียง
สะทอนวาการขายตัวจริง ๆ มันก็เปนอาชีพ ๆ หน่ึงเทาน้ันเอง ของคนที่เขาไมมีทางเลือก ทําไมเรา
ตองไปตีตราวาเขาเปนคนชั่ว เขาชั่วโดยสันดานหรือชั่วโดยสังคมที่ทําใหเปน คิดวาตรงน้ีเปนงานทาง 
การเมืองที่คอนขางจะกาวล้ํานํายุคสมัยจริง ๆ งานเขียนเหลาน้ีเขียนมานานมากแลว แตวากระทั่งจน
ปจจุบันสิ่งตาง ๆ เหลานี้ยังไมไดรับการสะสางเลย แลวเรามาคิดดูวาประชาธิปไตยไทยกาวหนาไปถึง
ไหนบาง กระทั่งอิสรเสรีภาพในการดําเนินชีวิต คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอยูที่การไดเสียสละ
รางกายเพ่ือใหคนที่เรารักมีความสุข หรือวาอยูที่การตัดสินใจ ความจํานนทตอสถานการณ ดังในบท
วรรณกรรมตอนหน่ึงวา 

                                                
 ๑๐๕สัมภาษณ ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ, ราชบัณฑิต ผูอํานวยการหลักสูตรปรัชญาและจริยศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๑๐๖สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย  ศรีนอก, หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๑๐๗สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน, อาจารยประจําภาควิชาวรรณคดี  
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 



 ๑๕๘

 “ใคร ๆ ในหมูบานตางก็ไปหาเงินที่กรุงเทพฯ” พอบอกคําสรอยระหวางนั่งรอรถไฟที่สถานี 
 “พอรักคําสรอยมาก แตก็เปนหวงนองที่ยังเล็ก” พอวา “คําหลา ชวยดูนองดวยเนอะ” พอ
หันไปสั่งคําหลา ญาติหาง ๆ ที่เปนคนพาหลอนมากรุงเทพฯ “อยาหวงเลย พอเฒา” คําหลาวา    
“ไมก่ีเดือนหรอก คําสรอยก็จะเก็บเงินสงมาใหพอได มากกวาทํานาตั้งปเสียอีกนะ” คําหลาบอกพอ
ขณะลุกขึ้นเตรียมตัวเม่ือเห็นรถไฟเปดหวูด วิ่งมาแตไกล “พอจะรอเงินจากคําสรอย ซื้อควายไวไถนา
ในปน้ี” พอใหคําสรอยไปเปนหญิงหากิน ชวยหาเงินมาเลี้ยงบาน พอสรางบาปใหกับคําสรอยหรือเปลา 
หลอนสายหนา “คําสรอยคิดถึงพอตางหากที่รองไห...” จําไดวาเม่ือเชาน้ีพอดึงหลอนเขาไปกอดแลว
รองไหเหมือนกับเด็ก กอนจะออกจากบานมาสงที่สถานีรถไฟ... 
 ความเหงา มันนําความเศรามาให มันนําเอาความทุกขมาใส...  
 คําสรอยนึกถึงเพลงน้ี แลวอัดอ้ันใจหนักขึ้น๑๐๘ 

 อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง กลาววา เปนการสะทอนชีวิตของคําสรอย ผูหญิงที่มีความ

ทุกขเพราะจะตองจากบานที่เคยอยูอยางมีความสุขไป การไปกรุงเทพฯ ของเธอคือการกาวเขาไปสู

ความไรอิสรเสรี ตองไปขายตัว มีชีวิตที่ยากลําบากและไมมีความสุข รวมทั้งไรศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษยดวย แตเธอก็ทําเพราะเธอมีหนาที่ที่มีตอพอ ตองหาเงินใหพอ
๑๐๙ สอดคลองกับการให

สัมภาษณของ รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ กลาววา ความเปนมนุษยไดถูกลดทอนไป

เพราะความตองการทางวัตถุ พอยอมขายลูกเพ่ือใหไดวัตถุที่ตองการ เห็นวาความสุขที่จะไดน้ันเกิด

จากวัตถุ ไมไดเกิดจากการรักศักดิ์ศรี๑๑๐ หากชีวิตเลือกเกิดได คงมีไมก่ีคนที่อยากเกิดในชนบททุกคน

จึงดิ้นรนเพื่อหางานทําเพ่ือใหตนครอบครัวไดรับความสุข การดิ้นรนไขวควา เพ่ือใหการเปนอยูที่ดีขึ้น

เปนเร่ืองปกติ แตอาชีพที่เราทําเราก็สามารถเลือกได แตบางอาชีพที่ขัดกับศีลธรรม ความดี หลีกได       

ก็ควรหลีก ถาหากคิดวาอาชีพอะไรก็ไดที่เงินดีรายไดมาก สุดทายเขาก็ตองรับโทษทัณฑเปนแน   

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน กลาววา เปนการแสดงถึงความกตัญูกตเวทีตอบุพการี 

แตการไปประกอบอาชีพน้ันขัดแยงกับคานิยมและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม บางคร้ังมนุษย

ตองเลือกสิ่งที่ตนคิดวาดีที่สุด แมกระทั่งยอมสูญเสียคุณคาและศักดิ์ศรีของตนเพ่ือแลกกับความรักและ

ความสุขของคนอื่น๑๑๑ การละเมิดสิทธิสตรียังดํารงอยูอยางกวางขวาง แมจะนอยลงเม่ือเปรียบเทียบ

กับสมัยที่ผาน ๆ ทั้งนี้เปนเพราะโครงสรางทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ผูชายยัง

เปนใหญ คานิยมในสังคมไทยที่ครอบงําสังคมใหผูหญิงอยูภายใตอํานาจเปนมาอยางตอเน่ือง สังคมยัง

                                                
 ๑๐๘อัศศิริ  ธรรมโชต,ิ ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง, อางแลว, หนา ๑๑๒ – ๑๑๕. 
 ๑๐๙สัมภาษณ อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง, นักเขียน และอดีตนายกสมาคมนักเขียนแหง
ประเทศไทย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๑๑๐สัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ, อาจารยประจําภาควิชาวรรณคดี      
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๑๑๑สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน, อาจารยประจําภาควิชาวรรณคดี  
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 



 ๑๕๙

มีทัศนะวาผูชายเปนชางเทาหนาผูหญิงเปนชางเทาหลัง ผูชายมีภรรยาไดหลายคน ผูหญิงตองทํางานบาน 

เลี้ยงลูกมีบทบาทสําคัญในครัว หรือถาผูหญิงทํางานนอกบานก็ยังตองกลับมาทํางานในบานดวย๑๑๒ 

รวมถึงทัศนคติที่คิดวาการที่ผูหญิงออกมาเรียกรองสิทธิมาก ๆ ทําใหครอบครัวเกิดความแตกแยก 

สังคมปนปวน ฯลฯ 

 “ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง” มีความเปนมนุษยนิยม เพราะไดรับแรงถูกกระตุนจาก
เหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ และ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ คือชวงที่มีการประกาศ เรียกรองใหผูที่
หลบหนีเขาปากลับมารายงานตัว เนนใหคนสํานึกในเร่ืองของภูมิหลังทางประวัติศาสตร และสังคม 
เนื้อหาสวนใหญมีแนวทางไปในทางวรรณกรรมเพ่ือชีวิต ความกดดันและความขัดแยงทางการเมือง     
ผูแตงสามารถตีปญหาสังคมไดอยางลึกซ้ึง สามารถสรางตัวละครอันมีมิติเหมือนคนจริง ๆ ที่มีเลือด
เนื้อใหจับตองได มีความเศราที่ออนโยน สามารถสกัดก้ันอารมณ ลักษณะการเขียน ผูเขียนพยายาม
ใหรายละเอียดในการพรรณนาเพ่ือใหเกิดความรูสึกที่รุนแรงแตเขาก็มีทางแกดวยการสรางอารมณ
ชดเชย ซ่ึงเปนการเขียนที่มีคุณคายิ่ง แกนของเร่ือง คือการเรียกรองความถูกตองและความเปนธรรม
ในสังคมของสามัญชน ซึ่งผูเขียนเสนอตัวที่จะทําหนาที่พูด คิด อาน แทนคนเหลาน้ัน ดังในบทกวีนี้วา 
 เจาขุนทองในเพลง วัดโบสถ เปนเพลงที่คนภาคกลางใชรองกลอมลูกหลาน รองวา 

วัดเอยวัดโบสถ มีตาลโตนดอยูเจ็ดตน 
เจาขุนทองไปปลน ปานฉะนี้ไมเห็นมา 
คดขาวออกใสหอ จะถอเรือออกตามหา 
เขาก็เลาลือมา วาขุนทองเจาตายแลว 
ถือแตกระดูกแกว เมียรักจะไปปลง 
ขุนศรีจะถือฉัตร ยกกระบัตรจะถือธง 
ถือทายเรือหงส ไปปลงศพเจาพอนา 

 เจาขุนทอง เปนสามัญชนคนบานนอก มีอาชีพปาดงวงตาลจากตนโตนดเพ่ือไปทํานํ้าตาลขาย 
ในขณะนั้นพมายกทัพมารุกราน เจาขุนทองควาดาบหายไปจากหมูบาน คนก็รํ่าลือกันวามันไปตอสูกับ
พมาปกปกรักษาบานเมืองจนตัวตาย พระเจาแผนดินจึงพระราชทานเพลิงศพถึงขั้น "ขุนศรีจะถือฉัตร 
ยกกระบัตรจะถือธง ถือทายเรือหงส ไปปลงศพเจาพอนา" หลังเหตุการณ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖            
เจาขุนทองของสุจิตต  วงษเทศก็ดังสะทอนสะทานใจคน ดังบทกวีที่วา 

วัดเอยวัดโบสถ ตาลโตนดเจ็ดตน 
ขุนทองเจาไปปลน ปานฉะนี้ไมเห็นมา 
คดขาวใสหอ ถอเรือไปตามหา 
เขาก็รํ่าลือมา วาเจาขุนทองตายแลว 
น่ังรถยนตเรไร น่ังรถไฟนกแกว 
สงเสียงแจวแจว วาเจาขุนทอง เจาขุนทอง 
เจาออกจากบาน เมื่อตะวันเรืองรอง  

                                                
 ๑๑๒ผศ.จรัล  ดิษฐาอภิชัย, “เร่ืองสิทธิมนุษยชน : สิทธิสตรี”, ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕. 
<http://www.fpps.or.th/news.php?detail=n1024511598.news> (25 May 2012) 



 ๑๖๐

แลวหันมาสั่งนองนอง วาพี่จะไปหลายวัน 
ไปเพื่อสิทธิเสรี เพ่ือศักดิ์ศรีชาวบางระจัน 
โอเจานกเขาขัน แลวเจาขุนทองก็ลงเรือน 
สะพายยามหาดเสี้ยว ซ่ึงใสหนังสือแสงเดือน 
ทั้งสมุดที่ลบเลือน ดวยรอยนํ้าตาแตเมื่อคืน 
ขุนทองเจารองไห อยูในเรือนจนดึกดื่น 
วาดอกจําปถูกปน ตายอยูเกลื่อนเจาพระยา 
ลูกเอยหนอลูกเอย เขาอยาเฉยเชือนชา 
แมมารองเรียกหา น่ีพอมาตั้งตาคอย 
เจามิใชนักรบ ที่เคยประสบร้ิวรอย 
รูปรางก็นอยนอย เพราะเรียนหนังสือหลายป 
แมก็รูวาลูกรัก น้ันมีความภักดี 
พอก็รูวาลูกม ี กตัญูตอแผนดิน 
แตใครเขาจะรู เพราะเขามิใชพระอินทร 
มนุษยอาจไดยิน แตอํานาจมาบังตา 
ลูกบอกวาลูกรู จึงสูแบบอหิงสา 
แมกับพอก็รอมา หลายเพลาหลายเพล 
ดอกโสนบานเชา ดอกคัดเคาบานเย็น 
ออกพรรษามาตระเวน ที่อนุสาวรียทูน 
ไมมีรางเจาขุนทอง มีแตรัฐธรรมนูญ 

  พอกับแมอาดูร แตภูมิใจลูกชายเอย๑๑๓ 

 เจาขุนทองมันโกรธใคร แรงแคนมากมายถึงปานนี้ ถึงสูตายไปจากแมและเหยาเรือนโดยไม
กลับมาอีก และจนปานน้ีแมก็ไมรู หาคําตอบไมได ความคับแคนของเจาขุนทอง ที่เปนสัญลักษณของ
วีรชนในยุค ๖ ตุลา ๒๕๑๙ คือภาพสะทอนของความขัดแยงและแตกตางอยางเปนคูขนานระหวาง 
ประชาชน กับ รัฐบาล ในมุมของปญญาชน กับผูใชอํานาจรัฐที่ตอกย้ําไววา “เจาขุนทองจะตองทิ้งดาบ
ออกจากปามาบาน และฟาสางวันนี้มีหรือจะไมมีวัน?” การตแีผปญหาสังคมในดานการเมืองที่ลมเหลว
ไดสะทอนใหเห็นวา การเยียวยา หรือ ปรองดอง คงไมสามารถเกิดขึ้นไดงาย ๆ เม่ือความสูญเสียมัน
ไมไดเกิดขึ้นแคที่รางกาย แตมันเกิดขึ้นที่จิตใจ ดังตอนที่วา “อดนึกยอน สะทอนใจ สงสารไปถึงความ
โกรธของเจาขุนทองมันไมไดวา ทําไมหนอมันถึงไดมากมาย ถึงกับมันตองตัดใจทิ้งถิ่นฐาน บานชอง 
และทิ้งแมไปได ทิ้งความสุขในชายคาบานไปเควงควางอยูกลางปา เปนปฏิปกษตอบานเมืองให
กฎหมายลงทัณฑ” และตอนที่วา “ยิ่งนึกถึงตอนที่ขุนทองมันรองไหในวันเกิดเหตุใหญแลว แมยิ่งใจ
หายหนัก! ยังจําไดวากอนมันจะหายหนาไป มันนอนรองไหรําพันอยูในเรือนจนดึกดื่น”๑๑๔ 

                                                
 ๑๑๓อัศศิริ  ธรรมโชต,ิ ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง, อางแลว, หนา ๙ – ๑๑. 
 

๑๑๔
เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๓๒. 



 ๑๖๑

 อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง กลาววา ตัวละครที่เปนลูกชายตายจากไปอยางสมศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย เพราะแสวงหาอิสรเสรีภาพ ไมเพียงแตใหตนเอง แตหากหาใหคนอื่นดวย ชีวิตจึง
สูญสิ้น ทิ้งไวแตความทุกขใจใหพอแม แตพอแมก็มีความภูมิใจในวีรกรรมของลูก เรียกวา ทั้งทุกขสุข 
ในการแสวงหาเสรีภาพ ในเร่ืองนี้ตัวละครนาจะมีความรู ไดรับการศึกษาสูงและมีคุณธรรม แตผูเขียนไมได
แสดงเร่ืองน้ีไว นอกจากปลอยใหผูอานตีความเอง๑๑๕ อีกทั้ง รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ 
กลาววา การที่ขุนทองยอมตายเพ่ือใหไดเสรีภาพเปนอุดมการณที่สูงสงของความเปนมนุษย๑๑๖ 
สอดคลองกับ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน กลาววา บทกวีแสดงใหเห็นความเชื่อมั่นใน
การตัดสินใจของ “เจาขุนทอง” แสดงใหเห็นคุณคาของมนุษยที่เสียสละความสุขสวนตัวเพ่ือสวนรวม 
แสดงใหเห็นถึงการรักชาติ รักแผนดินเกิด มากกวาความรักและความสุขสวนตัว๑๑๗ สอดคลองกับการ
สัมภาษณ ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ กลาววามนุษยที่ตองการความเปนอิสระ ตองการความสุข 
ความเสมอภาคเทาเทียมกัน และแมแตการเรียกรองใหมีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย ก็เพ่ือ
ความมั่นใจ ในความคิดในการตัดสินใจตาง ๆ ของตน บางคร้ังก็สมหวัง บางคร้ังก็ไมสมหวัง มนุษยจึง
ตองเคารพสิทธิสวนใหญของสังคม การที่ “เจาขุนทอง” ออกไปเพ่ือปกปองแผนดิน หรือแมแต
เรียกรองความเปนธรรมใหกับสังคม ไดแสดงถึงคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่ตองการอิสรภาพ 
และความสุข๑๑๘ อีกทั้ง รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน กลาววา มีแนวคิดเชิงมนุษยนิยม ไมวา
จะเปนการออกไปเรียกรองขอสิทธิเสรีภาพการตอสูเพื่อไดมาของประชาธิปไตยแมตองตายก็ยอม เปน
ความรักที่แมมีตอลูก เปนความรักตอแผนดิน นําความรูที่เกิดจากประสบการณมาถายทอดสูสังคมให
มีคุณธรรมควบคูการปกครอง แลกความสุขมาดวยชีวิตและเลือดเน้ือ๑๑๙ 
 อัศศิริ บอกไวอยางชัดเจนวาแมลงเรือพายทวนกระแสน้ําในลําคลองที่ไหลระเร่ือย ออนรา
ดวยนํ้านอยฝนแลงนั้นไปอยางชา ๆ เม่ือฟาสาง ตรงขามกับหัวใจที่รอนรนรีบเรงลวงไปแลวขางหนา 
คือศาลากลางเมืองที่เขาจัดไว รอรับใหเจาขุนทองมันกลับมา น่ีคือสิ่งที่สะทอนใหเห็นวา “เม่ือสังคม
มาถึงทางแยก รอยแตกราวก็ไมสามารถใชกาวอะไรมาประสานได” เพราะในความเปนจริงแลว นิสิต
นักศึกษาที่หนีเขาปาไมมีใครกลับมาเลย 
 “เขาตายแลวละ!” เด็กหนุมคนหนึ่งบอกแม แมรองไห...ขุนทองตายเสียแลว! “เจาพบศพเขารึ?” 
แมถาม “ไม-ไมใชศพเขา พบตัวเขาน่ันแหละ เขาใหบอกแมวาเขาตายแลว” เด็กหนุมคนน้ันวา  

                                                
 ๑๑๕สัมภาษณ อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง, นักเขียน และอดีตนายกสมาคมนักเขียนแหง
ประเทศไทย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๑๑๖สัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ, อาจารยประจําภาควิชาวรรณคดี      
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๑๑๗สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน, อาจารยประจําภาควิชาวรรณคดี  
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๑๑๘สัมภาษณ ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ, ราชบัณฑิต ผูอํานวยการหลักสูตรปรัชญาและจริยศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๑๑๙สัมภาษณ รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน, อาจารยพิเศษภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 



 ๑๖๒

 “เขาอยูกับใคร ?” แมถามอีก “เขาอยูกับดาบนะซี ! ดาบเปอนเลือด...รอยคราบของความ
ชิงชัง!” เด็กหนุมตอบ ความชิงชังที่อยูในดาบเปอนเลือดของเจาขุนทอง หรือความชิงชังที่เกิดจากสองมือ
เปลา ๆ ที่ใชในการเรียกรองความเปนธรรมไดสะทอนเหตุการณทางการเมืองที่นักศึกษาเปนฝายถูก
กระทําไวอยางชัดเจน และแนนอนเบื้องหลังการกระทําเหลาน้ัน ไมใชมีแคเหลานิสิตนักศึกษา หรือผูใช
อํานาจรัฐเทาน้ันที่ตองเจ็บปวด เพราะที่จริงแลวยังมีครอบครัว ที่ไมควรใหความตายเกิดขึ้นงายดายใน
สังคมไทย 

 จากการบูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต เ ร่ือง 
“ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง” ของคุณอัศศิริ  ธรรมโชติ ซึ่งมีแนวคิดเชิงมนุษยนิยมทําใหงาน
วรรณกรรมเร่ืองสั้น มีคุณคาทางดานวรรณศิลป ที่ใชภาษาวรรณกรรมสะทอนใหเห็นถึงความตื้นลึก
หนาบางทางภูมิปญญาไทย และลึกลงไปในภูมิปญญาน้ันก็คือความจริงใจที่ผูเขียนสะทอนตอตัวเอง
และตอผูอาน วรรณกรรมเปนสวนหน่ึงของชีวิตมนุษย ที่ใหความเจริญงอกงามแหงจิตใจของชนใน
ชาติน้ัน ๆ เปนเคร่ืองชี้ใหรูวา ชาติใดมีการพัฒนาความเจริญทางวัฒนธรรมประเพณี เม่ือนําแนวคิด
เชิงมนุษยนิยมไปบูรณาการกับวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นแลว ทําใหงานวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นมีคุณคา 
มีความคิดสรางสรรคตองานวรรณกรรมเร่ืองสั้น ดังที่ไดสัมภาษณนักวิชาการทางดานพระพุทธศาสนา 
ดานปรัชญา และดานวรรณกรรม วาแนวคิดเชิงมนุษยนิยมมีคุณคาตอวรรณกรรมเร่ืองสั้น ตอไปนี้ 
 ๑. คุณคาของแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่มีตอสังคม  
 ๒. คุณคาของแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่มีตอการเมืองการปกครอง 
 ๓. คุณคาของแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่มีตอเศรษฐกิจ 
 ๔. คุณคาของแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่มีตอการศึกษา 
 ๕. คุณคาของแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่มีตอศาสนา 
 ๖. คุณคาของแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่มีตอศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี 
 ๗. คุณคาของแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่มีตอวรรณกรรม 
 รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ และผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน           
มีความเห็นตรงกันวาวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต เร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง มีแนวคิด
เชิงมนุษยนิยม สามารถนําไปใช นําไปพัฒนามนุษยและสังคมใหมีคุณธรรมได๑๒๐ จึงทําใหงานเขียน
ของอัศศิริ  ธรรมโชติ มีคุณคา ตอไปนี้ 
 

๔.๒ คุณคาของแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่มีตอสังคม  

 วรรณกรรมมีความสัมพันธกับสังคม สะทอนประสบการณชีวิตในยุคสมัยไมวาจะจงใจสะทอน
สังคมหรือไมก็ตาม นักวิจารณบางคนจึงกลาววา วรรณกรรมเปนคันฉองแหงยุคสมัย เน่ืองจากเปน
ภาพถายชีวิตของยุคสมัยน่ันเอง ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคมเปนภาพสะทอนของสังคม 
ซ่ึงการสะทอนสังคมของวรรณกรรมมิใชเปนการสะทอนอยางบันทึกเหตุการณทํานองเอกสาร

                                                
 ๑๒๐สัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ, ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน, 
อาจารยประจําภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 



 ๑๖๓

ประวัติศาสตร แตเปนภาพสะทอนประสบการณของผูเขียนและเหตุการณหนึ่งของสังคม วรรณกรรม
จึงมีความเปนจริงทางสังคมสอดแทรกอยู นักเขียนบางคนมีความรับผิดชอบตอสังคมเปนอยางมาก 
เขาจะสะทอนความปรารถนาที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสังคมใหดีขึ้น วรรณกรรมของเขาฉายให
เห็นสิ่งที่เรียกวาอุดมการณ ซ่ึงอาจจะเปนอุดมการณทางสังคมหรืออุดมการณทางการเมืองก็ได 
นักเขียนที่ยิ่งใหญนอกจากมีความสามารถในการสรางสรรควรรณกรรมใหมีชีวิต โนมนาวจิตใจผูอาน
แลว ยังเปนผูมีทัศนะกวางไกลกวาคนธรรมดา สามารถเขาใจโลกและมองสภาพความเปนจริงไดลึก
กวาคนทั่วไปมองเห็น ดวยทัศนะที่กวางไกลและลุมลึก ภาพที่เขาใหจึงเปนจริงยิ่งกวาความเปนจริง 
ดวยเหตุนี้วรรณกรรมที่ยิ่งใหญจึงเปนอมตะ เพราะไมเพียงแตจะเสนอภาพปจจุบันอยางถึงแกนของ
ความเปนจริงเทานั้น แตยังคาดคะเนความเปนไปในอนาคตไดอีกดวย 
 วรรณกรรมเร่ืองสั้นมีสวนใหความสํานึกของสังคม หรือมโนทัศนรวมของสังคม โดยวิธีเสนอ
แนวคิดตอผูอานโดยสวนรวม เปนการปลูกฝงทัศนคติตอสังคมแกผูอาน และมีกลวิธีในการนําเสนอใน
รูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหผูอานเห็นพองกับแนวคิดที่ผูประพันธเสนอมาในรูปวรรณกรรม หรือใหผูอาน
เลือกรูปแบบของสังคมตามทัศนะของตนเอง รวมทั้งการบันเทิงใจในวรรณกรรมดวย ซ่ึงเปนตัวเรงเรา 
สงเสริมใหผูอานอันเปนหนวยหน่ึงของสังคมยอมรับแนวคิดเหลาน้ัน และมีมโนทัศนรวมตอสังคม คือ 
กฎเกณฑตอสังคม อันไดแก ศีลธรรม กรอบจารีตประเพณี และธรรมนิยมตาง ๆ  มีความรับผิดชอบตอ
สังคมในฐานะเปนหนวยหนึ่งของสังคมนั้นมโนทัศนเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม วรรณกรรมได
เสนอแนวคิดรวมของการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมโดยไมหยุดน่ิง เพื่อไปสูสภาพของสังคมมนุษยที่
ดีกวา เสนอแนวคิดรวมในการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสูสภาพที่ดีกวา และชะลอการเปลี่ยนแปลงที่
นําไปสูสภาพชีวิตทีเ่ลวลง หรือชะลอการเปลี่ยนแปลงที่คนเพียงกลุมใดกลุมหน่ึงพยายามผลักดันจะให
เปนไปแตไมใชมโนทัศนรวมของสังคมเสนอแนะ เรงเรามโนคติของปจเจกบุคคลใหพยายามปรับตัว
เขากับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางดานสังคมอันไมเคยหยุดน่ิง 
 วรรณกรรมจึงเปนมรดกของสังคม เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่แสดงเอกลักษณของความ   
เปนชาติ และเปนเคร่ืองบงชี้ความเปนอารยะของชนในชาติ อีกทั้ง อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง        
ไดกลาววา หากมนุษยในสงัคมใชแนวคิดดานมนุษยนิยมทั้ง ๕ ประการ ในการใชชีวิตและยึดถืออยาง
หนักแนน ไมคลอนแคลน ความสงบสุขยอมเกิดขึ้นไดในสังคม โดยเร่ิมจากมนุษยเปนคน ๆ ไป           
เมื่อมนุษยมีความรัก มีความรู มีคุณธรรม มนุษยก็ยอมมีอิสรเสรี มีศักดิ์ศรี และมีความสุขในที่สุด

๑๒๑
       

อีกทั้ง รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน กลาววา มนุษยมีความเขาใจตนเองและคนอื่นมาก
ยิ่งขึ้น

๑๒๒
 อีกทั้ง รองศาสตราจารย ดร.สมชัย  ศรีนอก กลาววา ถาปลูกฝงเยาวชนผูอานงาน

วรรณกรรมไทย ก็ถือวาเปนสิ่งที่ดีมาก เพราะทําใหเขาไดความคิด เปนตัวอยางที่ดขียายจากสังคมเล็ก ๆ 

                                                
 ๑๒๑สัมภาษณ อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง, นักเขียน และอดีตนายกสมาคมนักเขียนแหง
ประเทศไทย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๑๒๒สัมภาษณ รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน, อาจารยพิเศษภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 



 ๑๖๔

ไปสูสังคมใหญ แตขึ้นอยูที่วาเราจะทําอยางไรใหสังคมสวนใหญไดอาน หรือชนบทหางไกลไดอาน
วรรณกรรม๑๒๓ วรรณกรรมเร่ืองสั้น เปนสิ่งที่มีคุณคาตอมนุษย คือ 
 - สะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของผูคนในชนบทที่มีความเปนอยูเรียบงายสมถะ 
 - ไดรูจักวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของคนไทย และสะทอนภาพชีวิตและสังคมใหเห็นถึง
ภาพในประวัติศาสตรชาติไทย มนุษยเปนคนแรกที่ติดอยูในสิ่งเหลาน้ัน หวังจะใหมีวรรณกรรมที่
เปลี่ยนแปลงอยางแทจริงที่ลึกลงไปมากกวาน้ัน “ทําใหคิด” หรือ “เปลี่ยนแปลงความคิด” ไดกลาย
มาเปนจิตสํานึกที่อยูลึกไปกวาภาษา และวรรณกรรมซ่ึงมีรูปแบบเปนภาษาซึมซับลงสูสังคมได 
“รูปแบบที่ไกลเกินความจริง” ไดแสดงใหเห็นถึงจิตสํานึกอื่นที่มากไปกวา สังคมใชกันอยูทุกวันน้ี และ
อะไรที่ใกลเคียงกับจิตวิญญาณมากที่สุด ดวยเหตุน้ีวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต ที่มีแนวคิดเชิง
มนุษยนิยม ทําใหสังคมที่มีความคิดหลากหลาย มีวัฒนธรรมที่แตกตางกัน อยูรวมกันไดบนพ้ืนฐานใน
การเคารพสิทธิของมนุษยดวยกัน 
 คุณคาแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่มีตอดานสังคมในวรรณกรรมไทยสามารถแบงยุควรรณกรรม
เปน ๔ ชวง คือ 
 ๑) ยุคปฏิรูปหรือการทดลองปรับรูปแบบใหม 
 ๒) ยุคสรางคานิยมความเปนสมัยใหม 
 ๓) ยุคสะทอนวิกฤติความเปนสังคมสมัยใหม 
 ๔) คือยุคสังคมสมัยใหมชวงปลายหรือสังคมหลังสมัยใหม กรอบการมองเชนนี้ทําใหถือไดวา
เกือบทุกประเทศในโลกสามารถเปนสังคมสมัยใหมขั้นสองได โดยไมจําเปนตองเปนประเทศเจริญขั้น
สูงทางดานอุตสาหกรรม เพราะความเปนสมัยใหมขั้นสองหรือหลังสมัยใหมมองไปที่ความผสมผสาน 
ความหลากหลายของวัฒนธรรมมากกวาเร่ืองของวัตถุ การอยูรวมกันดวยดีมีความสุขเปนสิ่งที่สําคัญ
ที่สุดในชีวิตของมนุษย ฉะน้ัน คนไทยตองรวมคิดรวมสรางสังคมที่พึงปรารถนา เน่ืองจากสังคมไทย    
ทุกวันน้ีไมไดหยุดน่ิง แตมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา วรรณกรรมเร่ืองสั้น ก็มีสวน
ทําใหสังคมดีงามและอยูเย็นเปนสุขรวมกัน หมายถึง สังคมแหงความพอเพียงและสันติสุข มีเศรษฐกิจ
พอเพียง ไมทอดทิ้งกัน มีความเปนธรรม มีวัฒนธรรม มีจริยธรรมคุณธรรม มีความเขมแข็งทางสังคม 
และสามารถรักษาความสมดุลในตัวเอง กับโลกภายนอกทามกลางความเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับคํา
สัมภาษณของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน วา วรรณกรรมที่มีแนวคิดเชิงมนุษยนิยม
จะทําใหสังคมอยูเย็นเปนสุข และพัฒนาไปในรูปแบบที่ดี๑๒๔ วรรณกรรมเร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเม่ือ
ฟาสาง ของอัศศิริ  ธรรมโชติ สะทอนอารมณของยุคสมัย และเปนตัวแทนความรูสึกของมนุษยที่อยูใน
ชะตากรรมเดียวกันเสมือนพ่ีนอง และทําหนาที่คิด พูดแทน ที่มีคุณคาตอไปน้ี 
 ๑. เปนสังคมที่ไมทอดทิ้งกัน ไมใชสังคมแบบตัวใครตัวมัน แตเปนสังคมที่มีนํ้าใจ รวมทุกข
รวมสุข ไมทอดทิ้งกัน 

                                                
 ๑๒๓สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย  ศรีนอก, หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๑๒๔สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน, อาจารยประจําภาควิชาวรรณคดี  
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 



 ๑๖๕

 ๒. มีเศรษฐกิจพอเพียง มีพออยูพอกินถวนหนา พ่ึงตนเองได มีความสมดุล และเติบโตขึ้นบน
พ้ืนฐานที่แข็งแรงอยางมีดุลยภาพและความยั่งยืน 
 ๓. มีการใช ทรัพยากรอย างเป นธรรมและยั่ งยื นมีการอนุ รักษ รั กษาสิ่ งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิมีการใชอยางเปนธรรมและยั่งยืน และมีความเปนธรรมทางสังคม 
 ๔. มีการเคารพศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนคนของทุกคนอยางเทาเทียมกัน เปนศีลธรรม
พ้ืนฐานของสังคม เปนรากฐานของประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความเปนธรรมทางสังคม 
 ๕. มีความเปนธรรมทางสังคม อยูที่การเคารพศักดิ์ศรี และคุณคาความเปนมนุษยของทุกคน
อยางเทาเทียมกัน รวมถึงความเปนธรรมทางกฎหมาย และความเปนธรรมทางเศรษฐกิจดวย 
 ๖. มีความสงบและสันติภาพ ความรุนแรงและความขัดแยง แตกสามัคคีเปนการทําลายการ
อยูรวมกันดวยความสุข เพื่อสันติสภาวะของสังคม 
 ๗. มีการพัฒนาอบรมจิตใจใหสูงขึ้น เปนการปรับความคิดใหอยูรวมกันอยางสันติ 
 ๘. ความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นและประชาสังคม สังคมที่มีโครงสรางแนวดิ่ง คือ รวมศูนย
อํานาจไวขางบน ตองดีทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และศีลธรรมก็จะเกิดสังคมไทยที่ทุกคนพึงปรารถนา 
คือ สังคมที่ดีงามและอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 
 อีกทั้งวรรณกรรมเร่ืองสั้นมีสวนการเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน         
โดยสรางองคความรูที่ถูกตองและมีคุณภาพใหเปนภูมิคุมกัน อาศัยกระบวนการมีสวนรวม สรางเครือขาย
ชุมชนใหสามารถพ่ึงพาตนเอง ดูแลซ่ึงกันและกันตลอดจนสรางจิตสํานึกใหดําเนินชีวิต โดยยึดทางสาย
กลาง ความพอเพียง มีคุณธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ เคารพในสิทธิของตนเองและ
ผูอื่น เพื่อเปนรากฐานที่ดีของสังคม นําเสนอเร่ืองราวความสัมพันธระหวางมนุษยหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งเร่ืองของคนสองคน คนในครอบครัวและคนกับสังคม ดวยการตั้งคําถามอยางชวนสะเทือนใจวา 
ความฝนหรือความเปนเลิศ ที่มนุษยสามารถนําพาตัวเองไปถึงนั้น จะมีความหมายอะไร หากตองอยู
อยางโดดเดี่ยวไรคนที่รัก เพ่ือรวมแบงปนโลกที่สําเร็จนั้นดวยกัน ทวงทํานองการเลามีเสนหอันเกิด
จากการใชประโยคสั้น ๆ กระชับแตไดใจความ รวมถึงความเปรียบเทียบเพ่ือเสริมใหสื่อความเขมขน 
จึงมีเสนห เพราะมีความเรียบงาย แตเลาเร่ืองที่รักในความเปนมนุษย และสังเกตการณความสัมพันธ
ระหวางมนุษยดวยกัน 
 

๔.๓ คุณคาของแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่มีตอการเมืองการปกครอง 
 วรรณกรรมเร่ืองสั้นนั้นสะทอนใหเห็นถึงความพยายามในการพัฒนาตนเอง เพื่อใหตนเองได
ในสิ่งที่คาดหวังไว และยังสะทอนใหเห็นถึงสภาพชีวิตและสังคมในยุคที่โลกกําลังเปลี่ยนแปลง มนุษยมี
การตอสูดิ้นรนในชวงที่พบกับวิกฤตใินชีวิต อาจกลาวไดวามนุษยเราเม่ือถึงคราวจนตรอก หรือหมดหนทาง 
ทําใหคนเรามักทําอะไรที่ตนคิดวาไมนาจะทําได แตอันที่จริงแลว ไมมีสิ่งใดที่เราทําไมไดหากเราทุมเท
มันดวยใจรักและความมุงม่ัน และมนุษยมีการเปลี่ยนไปตามโลกโดยรูตัวและไมรูตัว เสมอตนเสมอ
ปลายเปนนักพัฒนาตนเองที่มีประสิทธิภาพ สะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง เมื่อโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงจนถึงสังคมปจจุบัน มนุษยมีความขัดแยงมีการตอสูดิ้นรน และแขงขันกันในทางการเมือง 
และความสําเร็จของมนุษยในแตละยุคสมัยจะมีหลักเกณฑที่แตกตางกันไป เน่ืองจากสังคมมีการเจริญ
เปลี่ยนแปลงทําใหหลักเกณฑที่ใชพิจารณาถึงความสําเร็จของมนุษยเปลี่ยนแปลงไปดวย 



 ๑๖๖

 ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ กลาววา สะทอนใหเห็นถึงสภาพชีวิตและสังคมในยุคที่โลกกําลัง
เปลี่ยนแปลง ในสังคมปจจุบัน มนุษยมีความเปลี่ยนแปลงทางดาน สังคมและวัฒนธรรม คือ จากที่เคย
เปนคนที่มีความละเมียดละไม ไปสูความหยาบกระดาง จากที่เคยเปนสังคมที่เคยอยูกันอยางฉันทมิตร 
มีอะไรก็ชวยเหลือกันได ผิดจากสมัยโลกาภิวัตน ทุกคนตางก็มีความพยายามที่จะเอาตัวรอดกันใหได 
สังคมที่มีแตความเผื่อแผก็เร่ิมจางลง จากคนที่มีนํ้าใจไมตรีไปสูคนเพิกเฉยเย็นชา จากคนสังคมเรียบงาย 
ไปสูสังคมที่ซับซอนขึ้น และยากที่จะเขาใจ จึงทําใหมนุษยตกอยูในวังวนแหงความสับสน แปลกแยก 
และอาจทําใหคนในสังคมขาดความสามัคคี๑๒๕ อีกทั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย  ศรีนอก กลาววา 
จากเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต เร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง ซ่ึงเปนวรรณกรรมรวมเร่ืองสั้น สามารถ
นํามาเปนบทเรียนแกเราได เพียงแตเราตองรูจักที่จะเลือกเดิน เพราะทุกอยางที่เราทําลงไปในปจจุบัน
จะสงผลถึงอนาคต ถาจะพัฒนาประเทศใหมีความเจริญและสงบสุข และมีสันติภาพทางการเมือง “ใหดู
ความเปนอยู มีอยูปจจุบัน ใหยอนนึกถึงอดีต ถาจะพัฒนาเศรษฐกิจใหมองอดีตเปนบทเรียน” ถึงแมวา
เราไมสามารถยอนสังคมในอดีตใหกลับเปนเหมือนเดิมได แตเราสามารถสรางมันเองไดดวยความรวมมือ
กันระหวางคนในสังคม ภายใตความสามัคคีและปรองดองกัน แลวความสงบจะมาสูบานเมืองเรา๑๒๖ 
สอดคลองกับคําสัมภาษณ รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน กลาววา ควรปลูกฝงใหมีความ
สามัคคี มีความเสียสละเพ่ือสวนรวมมากยิ่งขึ้น๑๒๗ 
 และยังสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อของคน ซึ่งคนไทยยังมีความเชื่อในเร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ นับตั้งแต
อดีตจวบจนปจจุบัน ผูวิจัยเชื่อวาหลายคนคงจะตองสงสัยกับอุบายตาง ๆ ของคนโบราณอยางแนนอน 
แตการสรางอุบายเหลาน้ันแลวมีเหตุผลประกอบ ในกรณีที่หามไมใหเขาใกลหนองเตยอาจเปนเพราะวา
คนสมัยกอนไมอยากใหเด็ก ๆ เขาไปเลนในบริเวณน้ัน ดวยเหตุที่วากลัววามันจะเกิดสิ่งที่ไมคาดคิด 
อุบายเหลาน้ันเปนสิ่งที่มีประโยชนตอการดําเนินชีวติของคนในสังคมปจจุบันไดอยางดียิ่ง ดวยการสราง
อุบายไมใหมนุษยทําลายธรรมชาติดั้งเดิมที่เปนอยูและยังรักษาระบบนิเวศของปา แมนํ้าใหดํารงอยูตาม
ธรรมชาต ิเม่ือโลกเขาสูการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ มีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี มีความสะดวกสบาย
เพ่ิมขึ้น ทําใหคนเราพ่ึงพาคนรอบขางนอยลง เม่ือโลกพัฒนาเขาสูยุคอุตสาหกรรมแลวทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ ไมวาจะเปนภัยจากธรรมชาติ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงตามระบบของวิทยาศาสตร 
ทําใหมนุษยในสังคมสมัยนี้เร่ิมมีความสัมพันธกันนอยลง บางคนอยูในหมูบานเดียวกันยังไมรูจักกันเลย 
ผิดกับในอดีตที่ผานมาคนในสังคมดํารงชีวิตกันแบบเอ้ือเฟอเผื่อแผ เมื่อมีคนในสังคมไดรับความเดือดรอน
ทุกคนก็จะชวยเหลือเก้ือกูลกันโดยไมเกี่ยงแตอยางใด 
 สิทธิเสรีภาพ ในดานสิทธิเสรีภาพนั้นมนุษยมีการเรียกรองความเปนธรรมใหกับตนเองภายใต
กฎหมายในประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย มีความเชื่อขั้นพ้ืนฐานวา มนุษยทุกคนเกิดมามี

                                                
 ๑๒๕สัมภาษณ ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ, ราชบัณฑิต ผูอํานวยการหลักสูตรปรัชญาและจริยศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๑๒๖สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย  ศรีนอก, หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๑๒๗สัมภาษณ รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน, อาจารยพิเศษภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 



 ๑๖๗

ศักดิ์ศรีในความเปนมนุษย จึงมีสิทธิเสรีภาพที่จะสรางสรรคตนเอง มนุษยทุกคนจึงมีแดนอิสระที่จะคิด 
จะเชื่อและจะทําตามที่ตนตองการได สิทธิในแดนอิสระดังกลาวน่ีแหละที่เรียกวา “สิทธิเสรีภาพขั้น
พ้ืนฐาน” สิทธิดังกลาวน้ีเปนสิทธิติดตัวมนุษยมาแตกําเนิด ไมมีใครพรากจากตัวมนุษยได เชน สิทธิในชีวิต 
รางกาย ทรัพยสินและเสรีภาพ เปนตน ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งหลายจึงรับรอง
สิทธิเสรีภาพดังกลาวไวในรัฐธรรมนูญของประเทศ และยกยองใหรัฐธรรมนูญมีสถานะเปนกฎหมายสูงสุด 
และแนวคิดสิทธิเสรีภาพนี้เองไดปรากฏในวรรณกรรมซีไรตหลาย ๆ เร่ือง คือ “ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อ
ฟาสาง” ผลงานรวมเลมของ อัศศิริ  ธรรมโชติ ไดใชความหลักแหลมแยบยล สรรคสรางงานขึ้นจาก
ความเขาใจชีวิตและสังคมรอบตัวใหเขาใจถึงความเสมอภาคทางความคิด ความเห็นและการประกอบ
อาชีพในสังคม อีกทั้ง อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง กลาววา นักปกครอง นักการเมืองก็ควรใชแนวคิด
เชิงมนุษยนิยมในการบริหาร เพ่ือใหสังคมที่เขากํากับดูแลมีความสุข๑๒๘ 
 วรรณกรรมสะทอนถึงอุดมคติที่พึงปรารถนา มีคุณธรรม มคีวามซ่ือสัตย มีความจริงใจ และมี
สัจจะตอกัน เปนสิ่งที่ควรกระทํา ทุกคนตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมเสมอภาคกัน เห็นชีวิตมี
คุณคา และเกิดความรูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความสามารถที่จะพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนาสังคมไปสู
ความเปนสันติภาพในระดับอาเซียน 

 
๔.๔ คุณคาของแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่มีตอเศรษฐกิจ 
 ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง เปนวรรณกรรมแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่มีคุณคาตอระบบ
เศรษฐกิจ มีจุดมุงหมายมุงเนนการแกปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญ
ของประเทศใหเกิด “การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย” และสรางคานิยมรวมใหคน
ไทยตระหนักถึงความจําเปนและปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด  ทัศนคติและกระบวนการทํางาน           
ซ่ึงสอดคลองกับ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญานําทางใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงระบบ
บริหารจัดการประเทศแนวใหม ที่มุงสูประสิทธิภาพและคุณภาพ และกาวตามโลกไดอยางรูเทาทัน อีกทั้ง 
อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง ใหสัมภาษณวา ในดานเศรษฐกิจก็ตองมีหลักการแนวคิด ๕ ดานของ
มนุษยนิยมเชนกัน โดยนําดวยคุณธรรม ความรักความเมตตา อันจะนําไปสูการคาขายกันหรือ                
ทํากิจการดานเศรษฐกิจอยางมีความเสมอภาค ไมเอาเปรียบกัน ไมโกงกิน ไมคอรัปชั่น สังคมก็จะ
รมเย็นเปนสุข และมนุษยก็จะมีชีวิตอยูอยางมีศักดิ์ศรีและมีเสรีภาพ๑๒๙ 
 วรรณกรรมเร่ืองสั้นมีสวนกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสรางคุณคาที่ดีในสังคมไทย      
บนพ้ืนฐานของการอนุรักษวัฒนธรรมและเอกลักษณของความเปนไทย จึงไดกําหนดสภาพสังคมไทยที่
พึงประสงค โดยมุงพัฒนาสู “สังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพ” ใน ๓ ดาน คือ  
 ๑. สังคมคุณภาพ ที่ยึดหลักความสมดุล ความพอดี สามารถสรางคนทุกคนใหเปนคนดี คนเกง 
พรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกสาธารณะพ่ึงตนเองได คนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข อยูในสภาพแวดลอมที่ดี มีเมืองและชุมชนนาอยู มีระบบดี มีประสิทธิภาพ 

                                                
 

๑๒๘
สัมภาษณ อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง, นักเขียน และอดีตนายกสมาคมนักเขียนแหง

ประเทศไทย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 

๑๒๙
เร่ืองเดียวกัน. 



 ๑๖๘

ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ มีความเขมแข็งและแขงขันได ไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืนและสมดุลกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบการเมืองการปกครองโปรงใส เปนประชาธิปไตย ตรวจสอบได 
และมีความเปนธรรมในสังคมไทย  
 ๒. สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ที่เปดโอกาสใหคนไทยทุกคนสามารถคิดเปน ทําเปน 
มีเหตุผล มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต รูเทาทันโลก เพ่ือพรอมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง สามารถสั่งสมทุนทางปญญา รักษาและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นไดอยางเหมาะสม 
 ๓. สังคมสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน ที่ธํารงไวซึ่งคุณธรรมและคุณคาของเอกลักษณ
สังคมไทยที่พ่ึงพาเกื้อกูลกัน รู รัก สามัคคี มีจารีตประเพณีดีงาม มีความเอ้ืออาทร รักภูมิใจในชาติ
และทองถิ่น มีสถาบันครอบครัวที่เขมแข็ง ตลอดจนเครือขายชุมชนทั่วประเทศ 
 ทั้ง รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย  ศรีนอก         
มีความเห็นตรงกันวา ตองเขาใจปรัชญาที่วา “อยูดี กินดี มีปญหา” กับ “อยูพอดี กินพอดี มีปญญา” 
ถาเขาใจอยางน้ีแกปญหาเศรษฐกิจได และตองปลูกฝงการรูจักการทํามาหากินที่สุจริต เปนธรรม รูจักกิน 
รูจักใช และรูรักษา ดํารงชีวิตอยางพอเพียง๑๓๐ มนุษยมีความซ่ือสัตยสุจริตตอหนาที่ ไมฉวยโอกาส
แสวงหาผลประโยชนใสตนและพวกพอง หรือ “กอบโกย โกง กิน เกียรติ” สันติภาพของระบบ
เศรษฐกิจก็เกิดขึ้น มีความไวเน้ือเชื่อใจกัน ประเทศชาติก็มีการพัฒนาความเจริญกาวหนา และระบบ
เศรษฐกิจก็ม่ันคง 
 
๔.๕ คุณคาของแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่มีตอการศึกษา 
 วรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นน้ันสงเสริมปลูกฝงนิสัยใหรักการอาน และฝกทักษะในการอาน 
สงเสริมในการเรียนรูทางดานภาษา และชวยใหมีโอกาสฝกทักษะในการเปนนักประพันธ สงเสริมให
รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน เปนแนวทางตอการพัฒนารูปแบบการสอนเขียนแบบวิเคราะหงาน
แกครูผูสอนและผูที่เก่ียวของจะไดนําไปพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน สําหรับนักเรียนที่มีปญหา
ทางการเรียนรู ซึ่งจะสงผลใหคุณภาพการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ดานการเขียนดีขึ้นใหความบันเทิงใจ 
ใหความเพลิดเพลิน สนุกสนานไปตามเน้ือเร่ือง สะเทือนใจ สะเทือนอารมณ ทั้งอารมณรัก โกรธ แคน 
สงสาร และสมใจ ฝนไปกับทองเร่ือง เปนตน เปนการประเทืองปญญา ชี้ใหเห็นสภาพของชีวิตมนุษย
ในสังคม ใหประสบการณจําลองชีวิตในแงมุมตาง ๆ ชีวิตที่สมบูรณพูนสุข ยากแคน อับเฉา ถูกกดขี่ 
จองเวร อาภัพอับโชค 
 ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ กลาววา มีสวนในการพัฒนาความเปนมนุษยทั้งในเร่ืองปจเจก
และสังคมใหมีความเชื่อมโยงกับมนุษยอยางแทจริง๑๓๑ อีกทั้ง อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง กลาววา 
ผูรับผิดชอบจะตองใหแนวคิดหลักมนุษยนิยมน้ีแกประชาชน โดยใหยึดคุณธรรมใหการศึกษาหา
ความรูเปนตัวนําและตองกํากับโดยคุณธรรมอยางเหนียวแนน ชัดเจน เปนหลักการและตองไมลืม

                                                
 ๑๓๐สัมภาษณ รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน และผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย  ศรีนอก, 
อางแลว, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๑๓๑สัมภาษณ ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ, ราชบัณฑิต ผูอํานวยการหลักสูตรปรัชญาและจริยศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 



 ๑๖๙

หลักการใหอิสรภาพในการศึกษาหาความรูดวย เพ่ือนําสังคมไปสูความรมเย็นเปนสุข
๑๓๒

 ถือเปนสิ่งที่
สําคัญเพราะเยาวชนสวนใหญที่กําลังศึกษาเลาเรียนจะตองปลูกฝงดวยการใหอานและจัดกิจกรรมดาน
การอาน หรือแมแตการประกวดงานวรรณกรรมควรใหความสําคัญ เพราะการอานวรรณกรรมตาง ๆ 
กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางความคิด และพฤติกรรมของมนุษยไมมากก็นอย 
 วรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นยังใหความบันเทิงใจแกเยาวชน นักศึกษา และผูที่สนใจในการอาน 
เชน ใหเขาใจในคานิยม โลกทัศนของแตละทองถิ่น เขาใจวัฒนธรรมประเพณีโดยผานทางวรรณกรรม 
กอใหเกิดความรักถิ่นฐานบานเกิด หวงแหนมาตุภูมิ และรักความสามัคคีในทองถิ่น รักประเทศชาติ
ของตน เปนสิ่งที่มีคุณคายิ่งตอชีวิตมนุษย ทุกรูปทุกนามทุกชาติทุกภาษาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ที่มี
ความสําเร็จในชีวิตทั้งทางโลกทางธรรม นําไปสูการพัฒนาจิต ทําจิตใหเจริญขึ้นหรือดีขึ้น หรือ
ยกระดับจิตใหสูงขึ้น วรรณกรรมเร่ืองสั้นทําใหมีความรูทั้งทางโลก และทางธรรม เปนความรูที่จะ
นํามาประกอบสัมมาชีพ หรือเปนความรูพิเศษ ที่จะนํามาพัฒนาจิตใจเพราะธรรมะ “เปนบอเกิดแหง
คุณงามความดีทั้งปวง” หมายความวาคุณงามความดีทั้งปวงจะเกิดขึ้นก็เพราะธรรมะ คุณงามความดี
ทั้งปวงจะตั้งอยูก็เพราะธรรมะ คุณงามความดีทั้งปวงจะเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปก็เพราะธรรมะ ผูที่ศึกษา
วรรณกรรมจะทําใหรูและเขาใจเร่ืองของทางโลกและทางธรรม ดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น 
 

๔.๖ คุณคาของแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่มีตอศาสนา 
 สิ่งที่ศาสนาสนใจ คือ “จิตใจ” เร่ืองของความเชื่อศรัทธาแหงจิตใจ ศาสนาจึงมีคุณคาในฐานะ
เปนหลัก หรือแนวทางการดําเนินชีวิตของมนุษย ศาสนาจึงมีอิทธิพลตอสังคม จารีตประเพณี 
วฒันธรรมหรือแมกระทั่งกฎหมาย คุณคาของศาสนาคือ คําตอบของชีวิตที่ชวยใหมนุษยสํานึกตนเองวา 
ชีวิตยังมีคุณคาและความหมาย แมภาวะในปจจุบันอาจเต็มดวยความทุกข ความเจ็บปวดแตมนุษยมี
ศักยภาพภายใน อาศัยความสัมพันธกับภาวะที่ยิ่งใหญ (ความจริงสูงสุด/พระเจา/นิพพาน) ที่สามารถ
ทําใหมนุษยบรรลุถึงชีวิตที่สมบูรณได รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน กลาววา วรรณกรรมมีสวน
ในการสะทอนถึงคุณคาทางศาสนา เพราะเปนหลักของการดําเนินชีวิตมนุษย เพ่ือใหเกิดความม่ันใจ
หนักแนนตอสิ่งที่กระทํา และมีความถูกตองเพื่อเหน่ียวร้ังจิตใจใหกระทําความดี ละเวนความชั่ว คนไมมี
ศาสนาเปรียบเหมือนควายไมมีคอก เหมือนสุนัขไมมีปลอกคอ เวลาประสบกับปญหาความทุกขหาอะไร
มายึดเกาะ หรือเปนที่พ่ึงทางใจก็ไมมี มนุษยควรจะเขาถึงและเขาใจหลักหรือแกนแทของศาสนามากกวา         
ที่เปนอยู๑๓๓ เปนเร่ืองที่สําคัญเพราะโดยพ้ืนฐานแลวสังคมไทยมีความเชื่อศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยูแลว 
จะปลูกฝงดวยการอบรมสั่งสอนผานวรรณกรรม ถือวาไดประโยชนอยางยิ่ง 
 เจตจํานงเสรี คือ แนวคิดอยางหน่ึงที่เสนอวามนุษยมีเจตจํานงเสรี เปนแนวคิดที่ชี้ใหเห็นวา
การโตเถียงประเด็นนี้โดยพิจารณาวาการกระทําของมนุษยทุกอยางมีสาเหตุจากพันธุกรรมและ
สภาพแวดลอมหรือไมนั้น เปนการมองผิดประเด็น การที่มนุษยมีเจตจํานงเสรีเปนผลมาจากโครงสราง

                                                
 ๑๓๒สัมภาษณ อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง, นักเขียน และอดีตนายกสมาคมนักเขียนแหง
ประเทศไทย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๑๓๓สัมภาษณ รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน และผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย  ศรีนอก, 
อางแลว, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 
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ทางจิตใจของมนุษยในดานที่เก่ียวกับความปรารถนาและการกระทําที่เกิดจากความปรารถนา อันเปน
โครงสรางที่ตางจากสัตว เม่ือเราเขาใจโครงสรางเชนน้ีแลวจะทําใหเขาใจลักษณะเฉพาะของความเปน
มนุษยซึ่งทําใหมนุษยสามารถมีเจตจํานงเสรีได 
 ดวยเหตุผลดังกลาว เจตจํานงเสรีที่กลุมนักเขียนไดมีจิตนาการในการเขียนเพราะเขาใจปญหา
สังคม เขาใจปญหาของชีวิต เพราะมนุษยเปนสัตวที่รูจักคิด รูจักเหตุผล โดยอาศัยประสบการณที่ผานมา
เปนแนวทางในการแสวงหาความรู ความจริง จากการสังเกตชีวิตและพฤติกรรมมนุษยภายหลังเกิด
เหตุการณ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ และ ๖ ตุลา ๒๕๑๙ วรรณกรรมมีสวนในการสะทอนถึงความเปนมนุษย 
สะทอนถึงคุณธรรมจริยธรรมของมนุษยทุกชนชั้น โดยตระหนักถึงการพัฒนาความเปนมนุษยดวย
ความเปนอิสรเสรีภาพและปญญาอยางแทจริง 
 

๔.๗ คุณคาของแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่มีตอศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี 
 วรรณกรรมเร่ืองหนึ่ง ๆ อาจจะมีคติหรือแงคิดอยางหน่ึงแทรกไว อาจจะเปนเนื้อเร่ืองหรือ
เปนคติคําสอนระหวางบรรทัด ซึ่งวรรณกรรมแตละเร่ืองใหแงคิดไมเหมือนกัน บางทีผูอานที่อานอยางผิวเผิน 
จะตําหนิตัวละครในเร่ืองน้ันวา กระทําผิดศีลธรรมไมสงเสริมใหคนมีศีลธรรม แตถาพิจารณาและ
ติดตามตอไปผูอานก็จะพบวา ใครก็ตามที่ไมอยูในศีลธรรมก็จะตองประสบความทุกขยาก ความลมเหลว 
และความเกลียดชังจากสังคม อาจจะเปนเพราะกรรมของแตละคน บางคนประกอบกรรมมา         
ตางกรรมตางวาระแตอาจจะพบจุดจบในกรรมอันเดียวกันก็ได เชน เร่ืองเธอยังมีชีวิตอยู อยางนอยก็
ในใจฉัน, เร่ืองถึงคราทีจะหนีไกล ไปจากลําคลองสายนั้น, และเร่ืองแลวหญาแพรกก็แหลกลาญ เปนตน 
เปนวรรณกรรมสะเทือนอารมณ ซ่ึงไดแทรกขอคิดเก่ียวกับความรัก ความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบใน
หนาที่ อิสรเสรีภาพ คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ใหผูอานไดพิจารณา ถาบังเอิญมีเหตุการณใน
ชีวิตเกิดขึ้นพรอม ๆ กันทั้งความรัก และความรับผิดชอบจะเลือกทางไหน เร่ืองขุนทอง เจาจะกลับ
เมื่อฟาสาง ไดเลือกอิสรเสรีภาพ ความรัก ซึ่งประสบกับความยุงยากจนสิ้นชีวิต เปนตัวอยางที่ไม
ตองการใหใครเอาอยาง ซ่ึงตามหลักการของวรรณกรรมน้ันในเร่ืองของศีลธรรม สิ่งที่ผูอานตองนํามา
คิดก็คือ เปนศีลธรรมของคนกลุมใด ของใคร และสมัยใด เพราะศีลธรรมก็ตางกันตามวาระยุคและ
สมัยของแตละสังคมดวย  
 ดานวรรณศิลป เร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง มีคุณคาตอไปน้ี 
 - เปนตัวอยางการเขียนวรรณกรรมผลงานสรางสรรคประเภทเร่ืองสั้น 
 - ใชภาษาที่เปนพ้ืนบาน จึงเห็นลักษณะของสังคมไดอยางชัดเจน 
 - มีการสอดแทรกเพลงในเน้ือเร่ืองทําใหไดอรรถรสในการอาน 
 ดานวัฒนธรรมประเพณี วรรณกรรมทําหนาที่ผูสืบตอวัฒนธรรมของชาติจากคนรุนหน่ึงไปสู
คนอีกรุนหนึ่ง เปนสายใยเชื่อมโยงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ๑๓๔ ในวรรณกรรมมักจะบง
บอกคติของคนในชาติไว เชน วรรณกรรมสมัยสุโขทัยจะทําใหเราทราบวาคติของคนไทยสมัยสุโขทัย          
นิยมการทําบุญ ใหทาน การสาปแชงคนบาปคนผิด มักจะสาปแชงมิใหพระสงฆรับบิณฑบาตจาก

                                                
 ๑๓๔พงษศักดิ์  สังขภิญโญ, “ความสําคัญและคุณคาของวรรณกรรม”, ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕, 
<http://blog.eduzones.com/winny/3619> (23 May 2012) 
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บุคคลผูน้ัน ดังนี้เปนตน วรรณกรรมของชาติมักจะเลาถึงประเพณีนิยม คติชีวิต การใชถอยคําภาษา การ
ดํารงชีวิตประจําวัน การแกปญหาสังคม อาหารการกิน ที่อยูอาศัย เสื้อผา เปนตน เพ่ือใหคนรุนหลังมี
ความรูเก่ียวกับคนรุนกอน ๆ และเขาใจวิถีชีวิตของคนรุนกอน เขาใจเหตุผลวาทําไมคนรุนกอน ๆ       
จึงคิดเชนนั้น ทําเชนนั้น กอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน ดังเชน วรรณกรรมเร่ือง ในกระแสธาร แหง
กาลเวลา, เร่ืองเมื่อลมฝนผานมา และเร่ืองบนทองนํ้าเม่ือยามค่ํา ลวนมีคุณคาทางวัฒนธรรมเฉพาะ
ของแตละสังคม ถาสามารถสรางใหเกิดความรูสึกที่เปนสากล คือมีอุดมคติเปนกลางสามารถเปนที่
ยึดถือของทุกสังคม ก็นับเปนคุณคาทางวัฒนธรรมที่ถือเปนความสามารถอยางยิ่ง  และที่สําคัญ
วัฒนธรรมอยูไดสวนหน่ึงก็เพราะมีวรรณกรรมบันทึกไวเปนหลักฐาน กลาวอีกนัยหน่ึงวา จะโดยรูสึกตัว
หรือไมก็ตาม นักประพันธยอมจะแตงเร่ืองที่กลาวถึงวัฒนธรรมของตน 
 

๔.๘ คุณคาของแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่มีตอวรรณกรรม 
 วรรณกรรมเร่ืองสั้นเปนการถายทอดความคิดในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมอรรถรส        
ทางภาษา เพ่ือจูงใจ เพ่ือความติดใจและประทับใจ ทําใหผูอานสามารถสังเกต จดจํานําไปใชกอใหเกิดการใช
ภาษาที่ดี เพราะการเห็นแบบอยางทั้งที่ด ีและขอบกพรองทั้งการใชคํา การใชประโยค การใชโวหาร เปนตน 
การใชโวหารของอัศศิริ  ธรรมโชติ ในวรรณกรรมเร่ือง ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง ทําใหมีคุณคา
แนวคิดเชิงมนุษยนิยมในดานตอไปน้ี 
 ๑) คุณคาดานวรรณศิลป คือ ความไพเราะของบทประพันธ ซึ่งอาจทําใหผูอานเกิดอารมณ 
ความรูสึกและจินตนาการตามรสความหมายของถอยคําและภาษาที่ผูแตงเลือกใช เพ่ือใหมีความหมาย
กระทบใจผูอาน  
 ๒) คุณคาดานเน้ือหาสาระ คือ แนวความคิดและกลวิธีนําเสนอทั้ง ๒ ประเด็นน้ี จะอธิบาย 
และยกตัวอยางประกอบพอเขาใจ โดยจะกลาวควบกันไปทั้งการวิเคราะหและการวิจารณ 
 ๓) คุณคาดานประวัติศาสตร คือ สะทอนใหเห็นถึงปญหาความขัดแยงทางความคิด ความไม
เสมอภาคเทาเทียมกันของสังคม รวมทั้งคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ของคนในสังคม 
 ๔) คุณคาทางอารมณ เปนแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากผูประพันธแลวถายโยงมายังผูอาน       
ซ่ึงผูอานจะตีความวรรณกรรมนั้น ๆ ออกมา ซ่ึงอาจจะตรงหรือคลายกับผูประพันธก็ได เชน อารมณโศก 
อารมณรัก อารมณโกรธ เคียดแคน เปนตน โดยวรรณกรรมจะเปนเคร่ืองขัดเกลาอัธยาศัย และกลอมเกลา
อารมณใหหายความหมักหมม คลายความกังวล และความหมกมุน หนุนจิตใจใหเกิดความผองแผว     
ทําใหรูสึกชื่นบาน และราเริงในชีวิต ทําใหหายจากความมีจิตใจที่คับแคบรูคาความงามของธรรมชาติ 
ความมีระเบียบเรียบรอย ความดี ความงาม และความจริงหรือสัจธรรมที่แฝงอยูกับความร่ืนเริงบันเทิงใจ 
หรือการไดรองใหกับตัวเอกของเร่ืองในหนังสือหรือหัวเราะกับคําพูดในหนังสือ นั้นมีผลดีทางดาน
อารมณ 
 ๕) คุณคาทางปญญา วรรณกรรมเร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง แทบทุกเร่ืองผูอานจะ
ไดรับความคิด ความรูเพ่ิมขึ้นไมมากก็นอย มีผลใหสติปญญาแตกฉานทั้งทางดานวิทยาการ ความรู
รอบตัว ความรูเทาทันคน ความเห็นอกเห็นใจตอเพ่ือนมนุษยดวยกัน เหตุการณที่เกิดขึ้นกับตัวละคร
ในเร่ืองใหขอคิดตอผูอานขยายทัศนคติใหกวางขึ้น บางคร้ังก็ทําใหทัศนคติที่เคยผิดพลาดกลับ
กลายเปนถูกตอง เชน เร่ืองแลวหญาแพรกก็แหลกลาญ ที่ติดยึดอยูกับขนบธรรมเนียมดั้งเดิม 



 ๑๗๒

 คุณคาของแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต เร่ืองขุนทอง            
เจาจะกลับเมื่อฟาสาง ผูอานสามารถนําแนวคิดและประสบการณจากการอาน ไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน หรือแกปญหาในชีวิตประจําวันได มีเน้ือหาสาระที่ดีในแงการใหความรู ใหความคิดเห็น 
คติ คําสอน ขอเตือนใจ ชี้ชองใหมองเห็นความจริง ความดี ชี้ทางแกปญหา แนะสิ่งที่ควรปฏิบัต ิหรือสิ่งที่
ควรละเวน ขอที่นาสังเกต คือ งานเขียนที่ดีน้ันไมจําเปนตองสอนศีลธรรมหรือคุณธรรมโดยตรง ผูเขียน
อาจใชกลวิธีตาง ๆ เพ่ือใหคนอานเกิดความคิดไดดวยตนเอง 
 

๔.๙ สรุปการบูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองส้ันรางวัลซีไรต 
 จากการบูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรตเ ร่ือง 
“ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง” ทําใหเห็นถึงคุณคาของวรรณกรรมไทยในดานตาง ๆ ที่มีแนวคิด    
เชิงมนุษยนิยมน้ันมีประโยชนตอสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมประเพณี โดยเฉพาะมนุษยทุกคนในสังคมที่เรียกรองอิสรเสรีภาพ ตองการมีคุณคาและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน และเห็นผูที่มีความรูมีการศึกษาใชปญญาในทางที่
ถูกตองเปนธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบเพ่ือนมนุษยดวยกัน กอใหเกิดความรักสมัครสมานสามัคคีของคน   
ในชาติ มีความเอื้ออาทรตอกันระหวางบุคคลตอบุคคลหรือชุมชนตอชุมชนใหเกิดขึ้นในสังคมไทย
มนุษยทุกคนพรอมที่จะรวมกันสราง รวมกันพัฒนานําพาประเทศชาติไปสูความสงบสุข ทําให
วรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นมีอัตลักษณที่งดงามควรคาแกการอนุรักษและสงเสริมใหมีการพัฒนาไปสูแวดวง
การศึกษาใหมากยิ่งขึ้น 
 อีกทั้งเมื่อบูรณาการแลวเห็นถึงคุณคาของการใชภาษาในบทประพันธที่ มีแนวคิดเชิง
สรางสรรค นําไปสูความเปนสันติภาพของงานวรรณกรรมไทยใหมีความล้ําสมัยทันยุคทันเหตุการณ
ปจจุบัน ถือความเปนกลาง มีคุณธรรม และจริยธรรม ไมมีความลําเอียงหรือมีอคติในการประพันธบท
วรรณกรรม หรือเพ่ือสรางความขัดแยงของคนในสังคม เพียงแตนักประพันธตองการสะทอนใหเห็นถึง
ความเปนจริงบางอยาง หรือความเปนอยูของมนุษยในสังคมทีมี่ความหลากหลาย ทั้งวัฒนธรรมประเพณี 
ความรู ความคิดเห็นที่แตกตางกัน ใหมีความเสมอภาคเทาเทียมกันในดานตาง ๆ อยางเปนธรรม 
พรอมกันน้ันคุณคาของวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นยังสรางสัมพันธภาพระหวางประเทศจากนักเขียน ๑๐ 
ประเทศ แหงสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่ใหความสําคัญตอมนุษยชาติรวมโลก
เดียวกัน โดยไมปดกั้นสิทธิเสรีภาพระหวางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมประเพณี 
วรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นเร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง จึงมีแนวคิดเชิงมนุษยนิยม ที่มีความล้ํา
สมัยพัฒนาความเจริญกาวหนาของงานวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นจวบจนปจจุบัน 
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๕.๑ สรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยเร่ือง “บูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต”      
เปนวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นที่มีแนวความคิดเชิงมนุษยนิยม ที่ใหความสําคัญตอความเปนมนุษย ทัง้ใน
ดานรางกายและจิตใจ ใหความเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ใหความเสมอภาคเทาเทียมกันให
ความเปนอิสรเสรีภาพทางดานความคิด ที่พัฒนาวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร และวรรณกรรมเพ่ือ
ชีวิต มาสูวรรณกรรมที่มีคุณคาและใหความสําคัญตอมนุษยในสังคมมากยิ่งขึ้น วรรณกรรมเร่ืองสั้น 
“เร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง” ของอัศศิริ  ธรรมโชติ มีแนวคิดเชิงมนุษยนิยม เพ่ือใหสังคมไทย
ไดตระหนักถึงความสําคัญของวรรณกรรมที่สะทอนภาพสังคม ความเปนอยูในเร่ืองอาหาร ที่อยูอาศัย
เคร่ืองนุงหม และยารักษาโรค ที่สามารถเยียวยาจิตใจใหมนุษยมคีวามรูสึกที่ดีตอกัน มีความรัก มีความรู 
และมีความสุข และยังเปนวรรณกรรมที่จรรโลงถึงคุณคาทางจิตใจในเร่ืองของความเปนธรรมระหวาง
ชนชั้นปกครอง และชนชั้นกรรมาชีพ ในเร่ืองวัฒนธรรมประเพณี และไดตระหนักถึงคุณคาของความ
เปนมนุษยเหนือกวาวัตถุนิยม ซ่ึงการใชชีวิตภายใตกรอบของวัตถุนิยมกอใหเกิดปญหามากมายตอ
คุณคาดานศีลธรรม เม่ือสังคมมีการเปลี่ยนแปลง จํานวนประชากรที่อาศัยในเขตเมืองมีจํานวนมากขึน้ 
การผลิตสินคาและบริการตาง  ๆเพื่อสนองตอบความตองการของผูบริโภคก็มีมากขึ้นตามมา ซ่ึงเกิดขึ้นแลว
ในสังคมปจจุบัน แบบแผนการใชชีวิตของคนในสังคมที่ปรารถนาเพียงความสุขทางอารมณ ตองการที่
จะครอบครองเปนเจาของวัตถุสิ่งของหรือความสะดวกสบายทางกายภาพ โดยมองขามคุณคาทาง
ศีลธรรมและจิตใจ 
 วรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต เร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง เปนวรรณกรรมที่มี
แนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่ตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ปกปองสิทธิเสรีภาพ สะทอน
ถึงความจริงใจซื่อสัตย สุจริตตอหนาที่ และสะทอนถึงคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย สะทอนถึง
ปญหาความขัดแยงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมตอปญหาจริยศาสตร การปกครอง การศึกษา และ
เศรษฐกิจ เปนวรรณกรรมที่ทรงคุณคาโดยไดรับรางวัลซีไรต เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๔ เปนเคร่ืองการันตีถึง
คุณภาพของวรรณกรรมที่มีความสรางสรรค ทั้งในแงของกลวิธีการแตง ฉาก วรรณศิลป ที่มีแนวคิด
เชิงมนุษยนิยมเปนฐานคิด ทําใหมนุษยในสังคมเร่ิมตระหนักถึงเสรีภาพที่แทจริงของตนเอง ตระหนัก
ถึงศักยภาพที่มนุษยทุกคนสามารถจะพัฒนาได อยางเทาเทียมเสมอภาคกัน ภายใตความรูที่ถูกตอง
และมีคุณธรรม คุณคาของมนุษยมาจากการใชเหตุผล ความมีอิสระทางความคิดและการกระทํา โดย
ไมถูกครอบงําโดยผูอ่ืน และความรูจักชางสงสัย ชางสังเกต ซักถามและแสวงหาคําตอบเชิงสรางสรรค 
นับเปนแนวคิดที่ทรงคุณคาอีกดานหน่ึงของวิชาปรัชญา 
 เม่ือมนุษยเชื่อม่ันในการใชเหตุผลของตนในการแสวงหาความรูเ ก่ียวกับตนเอง โลก            
การสรางนวัตกรรมใหม ๆ เชน เทคโนโลยี ระเบียบ กฎหมาย ในการอยูรวมเปนสังคม มนุษยก็ตองพรอม 
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ที่จะรับผิดชอบตอการใชเหตุผลในการคนพบ และสรางสรรคสิ่งตาง ๆ ซึ่งตางจาก ความเชื่อวาทุกอยาง
ในชีวิตมนุษยไมไดเปนผูกําหนดเอง แตถูกกําหนดจากปจจัยภายนอก เชน พระเจา ชะตากรรม พรหมลิขิต 
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ในแงนี้มนุษยก็ไมตองรับผิดชอบตอสิ่งใด  ๆเลย ปลอยใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของ
ปจจัยภายนอกเพียงอยางเดียว แนวคิดเชิงมนุษยนิยมดังกลาว คือ 
 ๑. อิสรเสรีภาพ 
 มนุษยน้ันยอมมีอิสระในตนเองอยางสมบูรณ การมีอิสระทางความคิดจะกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางคนในสังคมอยางกวางขวาง จากการศึกษาเร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับ
เมื่อฟาสาง” โดยภาพรวมแลวสะทอนถึงปญหาชีวิตของประชาชนในการดําเนินชีวิตที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ 
สะทอนถึงปญหาในสังคมที่ไมเทาเทียมกัน การที่ประชาชนไมไดรับอิสรเสรีภาพ ไมมีความเสมอภาค 
ภราดรภาพ ในเร่ืองการศึกษาหรือในเร่ืองความคิด ความเห็นที่แตกตางจากคณะรัฐบาล เปนเร่ืองของ
ประชาชนทุกคน รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาที่เรียกรองขอความเปนอิสรเสรีภาพ ดังน้ัน อิสรเสรีภาพ
ของความเปนมนุษยนั้นเกี่ยวกับชีวิต รางกาย ความคิด จิตใจ และความเปนอยูโดยที่รัฐไมอาจปฏิเสธ
ความเปนคน และศักดิ์ศรีความเปนคนได ดวยการไมลวงละเมิดสิทธิมนุษย (Human rights) คุกคาม 
หรือลวงล้ําสิทธิสวนบุคคล 
 ๒. คุณคาและศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
 เกียรติภูมิที่ทุกคนมีเพราะเกิดมาเปนมนุษย มนุษยทุกคนจึงตองเคารพซ่ึงกันและกนัไมดหูมิน่
ลบหลู หรือทําใหเสื่อมเสียความเปนมนุษย ความหมายและสถานะทางกฎหมายของศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย ทางการศึกษาหมายถึงการกําหนดหลักเกณฑที่จะเปนทิศทางแหงการกระทําวาแคไหน 
เพียงใด ที่จะเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ซึ่งบุคคลในฐานะที่เปนมนุษยยอมไดรับคุณคา
ดังกลาวอยางเทาเทียมเสมอภาคกัน โดยไมจําเปนตองคํานึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัยหรือคณุสมบตัิ
อ่ืน ๆ ของบุคคลน้ัน โดยที่ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยน้ันเปนสวนหน่ึงของสิทธิมนุษยชนในเร่ือง ขุนทอง 
เจาจะกลับเม่ือฟาสาง ซ่ึงเปนวรรณกรรมรวมเร่ืองสั้น ๑๓ เร่ือง ลวนแตใหความสําคัญตอคุณคาและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เพราะเน้ือเร่ืองในวรรณกรรมไดสะทอนถึงปญหาสังคม ความเปนอยูของมนุษย
ในทามกลางความขัดแยงและมีความเห็นตาง แตมนุษยทุกคนก็มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองใหอยูใน
สังคมไดอยางมีความสงบสุข 
 ๓. ความรัก 
 มนุษยกับความรัก “มนุษยนิยม” (Humanism) เปนแนวคิดทางปรัชญาที่ใหความเอาใจใส
กับ “มนุษยภาพ” (On being human) มากโดยเจาะลึกเขาไปศึกษาถึงความเปนมนุษยในฐานะทีเ่ปน 
“บุคคลคนหนึ่ง” ที่มีความรูสึก มีความตองการทางดานจิตใจ (Mental) และจิตวิญญาณ (Spiritual) 
ประเด็นปญหาเก่ียวกับความรักเปนสิ่งที่สําคัญตอการดํารงอยูของมนุษยมาก บางคร้ังมนุษยบางคน
จัดเปนสวนหนึ่งที่เก่ียวของกับชีวิตความเปนความตาย และความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอยางคาดไมถึง 
“ความรัก” มีความสําคัญตอการดํารงอยูของมนุษยไมนอยไปกวาปจจัยดานอ่ืน ๆ จากการศึกษาเร่ือง 
“ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง” น้ัน ใหความสําคัญกับความรักระหวางครอบครัว ระหวางเพื่อนมนุษยที่
อยูรวมสังคมเดียวกัน มีความปรารถนาอยากเห็นคนในสังคมมีความรักที่จริงใจตอกัน พรอมแสดง
ความชวยเหลือปกปองไมใหเกิดความเดือดรอนทั้งทางกายและทางใจ เขากับคําสอนของนักปราชญ
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ที่วา “รักกันเสมือนพ่ี ดีกันเสมือนนอง ปรองดองกันเสมือนญาติ” เปนสิ่งที่มนุษยทุกคนในสังคมมี
ความประสงคและพึงปรารถนา 
 ๔. ความรูคูคุณธรรม 
 ความรูตองเปนสิ่งที่ถูกตองดีงามมีคุณคา สังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไมวา
จะเปนดานเศรษฐกิจและดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหบุคคลตองดิ้นรนดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือความ
อยูรอดของตนเอง ประกอบกับการรับเอาวัฒนธรรมตางชาติเขามาหลายรูปแบบทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางคตินิยมในการดํารงชีวิตและความประพฤติเปนอยางมาก บางคร้ังทําในสิ่งที่ไมสมควร
หรือใหไดมาซึ่งผลประโยชนตอบแทนจนละเลยคุณธรรม จริยธรรม ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ มากมาย 
จากบทวรรณกรรมโดยภาพรวมในเร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง ในบทประพันธหลายเร่ืองที่        
อัศศิริ  ธรรมโชติ ไดสะทอนคุณธรรมของตัวละครออกมาในแตละเร่ืองใหมีกลิ่นอายของความเปน
มนุษยธรรม ไมใชความรูไปในทางที่ผิดศีลธรรม หรือเอารัดเอาเปรียบผูอื่นในสังคม 
 ๕. ความสุข 
 การมีชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่มีความสุข เปนสิ่งที่มนุษยทุกคนมีความตองการโดยธรรมชาติเปน
ชีวิตที่เหมาะสมกับมนุษย “คนดี” คือคนที่มีความสุข หมายถึงการไดสนองความตองการ และมีความ
สมปรารถนาในสิ่งที่ตนเองตองการ เชนตองการปจจัย ๔ เราก็ได เปนความสุขทั้งในระดับทางโลกและ
ทางธรรม คือมนุษยมีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองได จากการที่ถูกกดขี่ขมเหง ถูกเอารัดเอาเปรียบ
ในเร่ืองการศึกษา เศรษฐกิจ เปนตน มนุษยจึงตองเรียกรองตอสูเพ่ือใหไดในสิ่งที่ตนเองปรารถนา แต
อยางไรก็ตามมนุษยยังตองแสวงหาความสุขที่แทจริงอยูรํ่าไป และความสุขที่สังคมไมถูกปดกั้นสิทธิ
เสรีภาพ เปนความสุขที่มนุษยทุกคนสามารถแสดงเจตจํานงของตนเองออกมา ความสุขที่มนุษย        
มีความตองการ มี ๖ ขั้น คือ ความสุขขั้นพื้นฐาน (Fundamental happiness) จนถึงขั้นสูงสุด คือ 
ความสุขอันยิ่งใหญ เปนความสุขที่ไมสามารถบอกจุดตั้งตนได และจุดสิ้นสุดได เรียกวา อมตสุข 
(Eternal happiness) ความตองการ ๖ ประการมีดังน้ี 
 ๑. ความตองการตามธรรมชาตขิองมนุษย 
 ๒. ตองการความปลอดภยัทัง้ทางดานรางกายและจิตใจ 
 ๓. ตองการความรัก การยอมรับจากบคุคลอื่น 
 ๔. ตองการเห็นคุณคาของตนเอง 
 ๕. ตองการมีอิสรภาพ 
 ๖. ตองการมีความรักใหกับทุกสรรพสิ่ง เรียกวา “เปนความรักที่ไรอัตตา หรือความรักอันไร
ขอบเขต” (Universal love) ความสุขในขั้นน้ีเปนความสุขที่เกิดจากความรักความเมตตาอันไรขอบเขต 
เปนความสุขซ่ึงพรอมที่จะกระทําสิ่งที่ดีและมีประโยชนโดยไมมีเง่ือนไข 
 สังคมมนุษยมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา อีกทั้งความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี 
ทางดานวิทยาศาสตร และดานการศึกษาที่มนุษยมีความสามารถในการแสวงหาความรู เ พ่ือ
ตอบสนองตอความตองการของตนเองอยางไมมีที่สิ้นสุด แมแตความตองการเอาชนะธรรมชาติ และ
อยูเหนือธรรมชาติได เปนเหตุใหความสัมพันธและความสมดุลระหวางมนุษยและธรรมชาติลดนอย
ถอยลงจนเกือบหมดสิ้นไปในที่สุด ในการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ในโลกทางกายภาพและทาง
เทคโนโลยีและผลกระทบที่มนุษยพึงไดรับจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ จะตองมีสิ่งที่กระทบกับ
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รูปแบบการดําเนินชีวิตของมนุษยที่ประจักษอยางเห็นไดชัดเจน คือการศึกษา ปญหาครอบครัว การทํางาน 
การดําเนินชีวิต หรืออีกนัยหน่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงของมนุษยยุคปจจุบัน จากมนุษยในสังคมอดีต
อยางสิ้นเชิง อัศศิริ  ธรรมโชติ ผูเปนเจาของวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต ไดทําหนาที่เปนนักคิด 
นักเขียน นักพูดแสดงความรูสึกที่สะทอนสังคม และบานเมืองในชวงพ่ึงผานเหตุการณคร้ังสําคัญ
อยางเชน ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ และ ๖ ตุลา ๒๕๑๙ ที่แสดงความรูสึกทางอารมณแทนเพ่ือน ญาติ พี่นอง 
และชาวบานสามัญชนทั่วไปที่อยูในสถานะเสียเปรียบ ทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ
ประเทศ เพ่ือใหผูอานไดรับรู เขาใจ และเห็นใจพวกเขาเหลาน้ัน ดวยความพยายามที่จะใหใกลเคียง
กับความเปนจริงมากที่สุดภายใตแนวคิดเชิงมนุษยนิยม วรรณกรรมเร่ืองสั้นเร่ืองขุนทอง เจาจะกลับ
เมื่อฟาสาง จึงมีคุณคาตอสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ประเพณี ศาสนา และมีคุณคาตองานวรรณกรรมเร่ืองสั้น 
 การใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพ และการใชเหตุผลของมนุษย ตามแนวคิดแบบ
มนุษยนิยมจึงเปนการปลดปลอยใน ๓ วิถีทาง คือ 
 ทางแรก ปลดปลอยจากอํานาจครอบงําภายนอก เชน ความเชื่องมงายทางศาสนา ความงมงาย
ในสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ และหันมาพ่ึงพาตนเองมากขึ้น 
 ทางที่สอง เปดกวางตอกระบวนการแสวงหาความรู และความจริงตอทุกคน ไมใชบุคคลใด
บุคคลหน่ึง หรือกลุมใดกลุมหน่ึง ที่อางถึงอํานาจพิเศษในการเปนเจาของความรูหรือความจริง 
 ทางที่สาม ปลดปลอยบุคคลจากการมีทัศนะที่คับแคบเปนอัตวิสัย (เอาตัวเองเปนใหญ) คือ
เชื่อวาตัวเองถูกตองเสมอ และมีอคติตอความคิดเห็นของผูอื่นมาเปนการเปดรับฟงความเห็นผูอ่ืน 
พรอมที่จะถูกวิพากษวิจารณและพรอมที่จะวิพากษคนอ่ืน 
 การใชเหตุผลตามแนวคิดเชิงมนุษยนิยม จึงมิใชเพียงแตการปลดปลอยใหมนุษยไดพัฒนา
ศักยภาพของตนเองเทานั้น แตยังแสดงถึงความเปนอิสระทางความคิด และการตัดสินใจไดดวยตวัเอง
โดยไมถูกครอบงําจากผูอ่ืน และความเทาเทียมกันของมนุษย หากจะใชแนวคิดแบบมนุษยนิยมมา
ประยุกตใชในสังคมจะทําใหเกิดสังคม แบบมนุษยนิยมที่มีการใชเหตุผลภายใตการขับเคลื่อนของการ
วิพากษและสงสัย คนในสังคมจะโตแยงถกเถียงกันอยูเสมอ กอใหเกิดความรูใหมทําใหสังคมมนุษย      
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากความรูหรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม จากการใชเหตุผลของมนุษย 
ตัวอยางสังคมแบบมนุษยนิยมที่เห็นไดชัดเจนในปจจุบัน คือ สังคมเสรีนิยม (Liberalism) แนวคิด
แบบมนุษยนิยม จึงเนนใหเห็นความสําคัญของมนุษยวามีศักยภาพในการทําทุกสิ่งทุกอยางดวยตวัของ
มนุษยเอง ตลอดจนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดีกลาวคือ 
 ทําใหมนุษยลดการพ่ึงส่ิงภายนอก เชน พ่ึงความเชื่อบางอยางที่งมงาย พ่ึงการบนบานสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 
โดยเฉพาะในสังคมไทยปจจุบัน ชอบตื่นขาวที่แปลก ๆ เชน ตนกลวยประหลาดหัวคลายพญานาค ลูกวัว
ประหลาดมี ๕ ขา ปลาไหลสีทอง เปนตน แลวก็พากันไปกราบไหวสักการะเพ่ือใหไดโชคลาภ ถูกหวย
รวยเบอร สุดทายก็ทําใหเสียทรัพยอับปญญา แทนที่จะหันมาใหความสําคัญกับการขยันทํามาหากิน 
รูจักเก็บหอมรอมริบ ประหยัด รูจักใชสติปญญา 
 ทําใหมนุษยเกิดความม่ันใจในตนเอง กลาวคือเมื่อเชื่อม่ันวามนุษยมีศักยภาพ ก็จะสามารถ
ทําทุกอยางไดอยางม่ันใจวามนุษยเทานั้นเปนผูที่สรางสรรคโลกใหเปนสิ่งที่สวยงาม และสรางทกุอยาง
ดวยตัวของมนุษยเอง เม่ือมนุษยมีความมั่นใจการงานทุกอยางก็เทากับสําเร็จไปแลวคร่ึงหนึ่ง             
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แตความม่ันใจตองมีพื้นฐานอยูบนขอมูลและเหตุผลแหงความเปนไปได ไมใชม่ันใจอยางเดียว อาจทํา
ใหเกิดความผิดพลาดมากกวาจะทําใหประสบผลสําเร็จได 
 ทําใหมองเห็นคุณคาของความเปนมนุษย  เน่ืองจากมนุษยเปนสัตวที่สามารถจรรโลงสังคม
ใหมีคุณคาดวยตัวของมนุษยเอง ไดคุณคาระหวางมนุษยตอมนุษย มนุษยกับสิ่งแวดลอมตัวมนุษย       
การเห็นคุณคาในตัวเองเปนสิ่งที่สําคัญ มีมนุษยมากมายที่ไมเห็นคุณคาของตัวเอง ทําลายตัวเองดวย
อบายมุขบาง แมแตการฆาตัวตาย ลวนมีสาเหตุมาจากการไมเห็นคุณคาในตัวเองทั้งน้ัน 
 สามารถคนหา และนําศักยภาพของตนเองออกมาใชอยางเต็มที่ โดยใหความเชื่อม่ันกับ
สติปญญาของมนุษยที่มีอยูอยางไมจํากัด เหมือนสัตวเดรัจฉานทั่วไป วากันวาศักยภาพของมนุษยมี
มากมายมหาศาล คนที่สอบเอนทรานซติดในคณะยอดนิยม หรือคณะที่ตนเองชื่นชอบศรัทธา ก็มักใช
ศักยภาพที่มีอยูในตนเองเพียง ๑๐ เปอรเซ็นตเทาน้ัน แตที่สําคัญมนุษยมักคนหา ศักยภาพของตนเอง
ไมพบ ไมทราบวาตนเองมีความสามารถ หรือศักยภาพดานใด จึงนําไปสูปญหาที่ไมสามารถนําเอา
ศักยภาพมาใชไดอยางเต็มที่ ถาเม่ือใดก็ตามที่มนุษยสามารถคนพบตัวเองได เมื่อนั้นศกัยภาพจะถูกนํา
ออกมาใชไดอยางเต็มที่ 
 สามารถแกปญหาดวยตัวของมนุษยเอง เพราะไมมีสิ่งอื่นใดนอกจากมนุษยเทาน้ันที่จะเปน
ผูแกปญหาที่เกิดขึ้นทุกอยาง ความเชื่อม่ันในตนเองเปนสิ่งที่สําคัญที่ทําใหมนุษยไปถึงประตูแหง
ความสําเร็จได ปญหาหรืออุปสรรคทุกอยางเกิดขึ้นลวนมาจากสาเหตุที่แตกตางกันออกไป การคนหา
สาเหตุของปญหานํามาตรึกตรอง ใครครวญดวยสติปญญาของมนุษย ทกุอยางก็จะคลีค่ลายดวยมนษุยเอง 
ในกรณีนี้พระพุทธเจาทรงเปนแบบอยางที่ดีของมนุษยที่คนหาศักยภาพของตนเองและแกปญหาจน
พบหนทางแหงความหลุดพน 
 จิตสํานึกดานทรัพยากรธรรมชาต ิอยางไรก็ตามทุกแนวคิดยอมมีทั้งจุดดี และจุดบกพรอง 
การนําไปใชยอมตองระมัดระวัง เพราะถามองวามนุษยเปนผูกําหนดทุกสิ่งทุกอยางแลว ยอมทาํใหเกดิ
อหังการของมนุษย ซ่ึงจะนําไปสูความคิดที่วา มนุษยสามารถทําไดทุกอยาง แมแตการเขาไปจัดการ
กับธรรมชาตสิิ่งแวดลอมอยางขาดสติ โดยเอาความละโมบของมนุษยเองเปนที่ตั้ง ในที่สุดก็เกิดการ
ทําลายธรรมชาตสิิ่งแวดลอม รวมทั้งตัวมนุษยเองดวย มนุษยควรตองมีสัมมาทิฏฐิ แลวนําเอาศกัยภาพ
ของตนเองมาพัฒนาแลวนําไปใชอยางบูรณาการ ปราศจากอคติ ลดความอหังการ ปรับตัวเพ่ือเรียนรู
ที่จะอยูรวมกันกับมนุษย และธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางสมดุล  
 จากการวิจัยเร่ือง “บูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองส้ันรางวัลซีไรต” 
เร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง” ของ คุณอัศศิริ  ธรรมโชติ มีแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่มีคุณคาตอ
นักประพันธ นักอาน นักเขียน นักศึกษา และผูที่สนใจดังน้ี 
 ๑. คุณคาของแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่มีตอสังคม  
 ๒. คุณคาของแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่มีตอการเมืองการปกครอง 
 ๓. คุณคาของแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่มีตอเศรษฐกิจ 
 ๔. คุณคาของแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่มีตอการศึกษา 
 ๕. คุณคาของแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่มีตอศาสนา 
 ๖. คุณคาของแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่มีตอศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี 
 ๗. คุณคาของแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่มีตอวรรณกรรม 
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๕.๒ องคความรูใหมที่ไดจากการวิจัย 
 จากการที่ผูวิจัยไดทําการบูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต 
เร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง” ของอัศศิริ  ธรรมโชติ ทําใหผูวิจัยสรุปผลการศึกษาเปนองค
ความรูใหมสําหรับเปนแนวทางใหแกนักเขียน นักวรรณกรรมรุนตอ ๆ ไปและใหเหมาะสมกับยุค
ปจจุบันที่มองขามความเปนมนุษยนิยม และใหความสําคัญกับระบบทุนนิยม วัตถุนิยม และเทคโนโลยี
สมัยใหมมากจนลืมคํานึงถึงคุณคาของชีวิตและจิตใจ ทําใหมนุษยมีความหยาบกระดางกาวราว ไมมี
ความเคารพในสิทธขิองกันและกัน จนนําไปสูความขัดแยงขั้นรุนแรงของคนในสังคมทุกชนชั้น ยากที่
จะเยียวยารักษาได และตอไปมนุษยก็จะอยูดวยความหวาดระแวง ขาดความไวเ น้ือเชื่อใจกัน              
อาจนําไปสูการเกิดสงครามรบรากันเอง สุดทายตางฝายก็ตางสูญเสียมีผลกระทบตอสังคมโดยรวม 
เพราะตางฝายตางยึดม่ันถือมั่น สรางฐานอํานาจกิเลสตัณหาใหแกตนเองและกลุมที่มีแนวคิดเดียวกัน 
อัศศิริ  ธรรมโชติ ไดตระหนักถึงแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในการแกปญหาความขัดแยงในสังคมดังน้ี 
 ผูที่เปนนักเขียนวรรณกรรมเร่ืองสั้นที่ไดรับรางวัลซีไรต โดยเฉพาะคุณอัศศิริ  ธรรมโชติ 
เจาของผลงานวรรณกรรมรวมเร่ืองสั้น “ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง” และนักเขียนนักวรรณกรรม
คนอ่ืน ๆ ที่ไดประพันธงานวรรณกรรมในลักษณะเดียวกันนั้น ลวนสรางผลงานที่เปนแบบอยางที่ดี
และมีแนวคิดเชิงมนุษยนิยม โดยเนนมนุษยชาติทั่วโลกที่แสวงหาสันติภาพ ปรารถนาสันติภาพ แต
สันติภาพมักมีอุปสรรคขวากหนามขวางก้ันอุปสรรคอาจมาไดหลายรูปแบบ บางคร้ังอุปสรรคมาใน
นามของอํานาจ ศาสนา เชื้อชาติ ผลประโยชน วรรณกรรมจึงเนนที่สันติภาพ แมวาหนทางสูสันติภาพ
จะมากไปดวยอุปสรรคขวากหนาม แตหนทางสูสันติภาพก็มิใชวาจะมืดมน จนไมมีหนทางไดพบกับแสง
สวางทางปญญาตลอดเวลาก็หาไม ผูรูจํานวนมากหรือนักปราชญทั้งโบราณและปจจุบัน ตางแสวงหา
สันติภาพดวยกันทั้งสิ้น เพียงแตวามนุษยในปจจุบันมิไดใหความสนใจตอภูมิปญญาของบรรพชนและ
ละเลย ความสนใจตอคําชี้แนะของนักปราชญรวมสมัย จึงทําใหเห็นวามนุษยไมมีทางออกหรือไมเปด
โอกาสใหสันติภาพไดเกิดขึ้นจริงกับมนุษยในสังคม นักเขียนวรรณกรรมแตละคนนั้นอยูในบริบทของ
สังคมแบบใด จะเลือกใชคําที่เปนไวพจนของคําวา “มนุษยนิยม” ที่แตกตางกันออกไป ตามบริบทของ
สังคมและวัฒนธรรมนั้น ๆ อยางไรก็ตามเม่ือพูดถึงคําวามนุษยนิยมน้ันคําวา “สันติภาพ” เปน
องคประกอบแรกที่นักวรรณกรรมหรือนักประพันธจะตองคํานึงถึง เพราะเปนกุญแจที่จะเปดประตู
ไปสูความเปนสันติภาพที่ทั่วโลกยอมรับ ในทางปรัชญาคําวาสันติภาพใชคําวา “PEACE” 
 วรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต “เร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง” น้ัน ความเปนมนุษยนิยม 
ที่แทไมไดเนนเพียงเร่ืองสันติภาพอยางเดียว แตเนนถึงเร่ืองของการพัฒนาความเจริญกาวหนาของ
วรรณกรรม พัฒนามนุษย พัฒนาจิตใจ พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษาและพัฒนาระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยดวย คือมนุษยที่ตองการแสวงหาสันติภาพ ทามกลางความขัดแยงทางความคิดที่
หลากหลาย ความแตกตางของสังคม หรือความเปนอิสรเสรีภาพที่มนุษยมีเจตจํานงที่ตองการอยากแสดง
ศักยภาพของตนออกมา เพ่ือพัฒนาคุณคาของชีวิต พัฒนาจิตใหสมบูรณ และการพัฒนาการนี้ คือ                  
การพัฒนาในเชิงความคิด (Cognitive Skill) ความรูสึก (Affective Skill) และทักษะความชํานาญ 
(Psychomotor Skill) ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีเปนสวนเสริมใหมนุษยเกิดการเรียนรู (Learning) พบวามนุษย
ประสบความสําเร็จเนื่องจากความเฉลียวฉลาดทางปญญา (Intelligent Quotient) และความเฉลียว
ฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient) อันเปนความสามารถลักษณะหน่ึงของบุคคลที่จะตระหนักถึง
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ความรูสึก ความคิดและอารมณของตนเองและของผูอ่ืน สามารถควบคุมอารมณและแรงกระตุนภายใน 
ตลอดจนสามารถใหกําลังใจตนเองในการจะเผชิญอุปสรรคและขอขัดแยงตาง ๆ ไดอยางไมคับของใจ 
รูจักขจัดความเครียดที่จะขัดขวางความคิดริเร่ิมสรางสรรคอันมีคาของตนได สามารถชี้นําความคิด
และการกระทําของตนในการทํางานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนํา หรือผูตามไดอยางมีความสุข กอใหเกิด
ความสําเร็จทั้งในการเรียน อาชีพและชีวิต เปนการสะทอนความจริงในสังคมใหมีความรวมสมัย ฉะน้ัน 
เร่ืองของการพัฒนาความเจริญกาวหนา จึงเปนเร่ืองที่สําคัญสําหรับชีวิตมนุษยทุกคน เพราะความจริง
สังคมตองมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือชวยใหการดําเนินชีวิตของมนุษยดํารงอยูรวมกันไดอยางมีความสขุมี
ปญญาและยอมรับความจริงของสังคมรวมกัน จึงมีการพัฒนาความเจริญกาวหนาสูอารยประเทศใน
ระดับอาเซียน เราเรียกสิ่งนี้วา “ความล้ําสมัย” คือ คําวา “ULTRAMODERN” 
 เร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง” มีคุณคาที่ควรไดรับการสงเสริม มากกวาเปนวรรณกรรม
ที่มีไวเพ่ืออานเลนยามวาง อานเพ่ือหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือเพ่ือบันเทิงทางอารมณเทาน้ัน 
แตวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต ไดรับการยกยองเปนรางวัลสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน 
ประจําปที่มอบใหแกนักประพันธใน ๑๐ ประเทศอาเซียน ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว 
มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม มีความเปนมนุษยนิยมทีป่ระกอบไปดวยสันติภาพ
และการพัฒนาความเจริญกาวหนาใหมีความล้ําสมัยทันตอยุคปจจุบัน เปนสิ่งเก้ือหนุนกันนําไปสูการ
พัฒนาตามหลักพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทีเ่ก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง คอื 
การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ        
ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการ
วางแผน การตัดสินใจและการกระทําของมนุษยใหมีความสุข มีสันติภาพเกิดขึ้นในสังคม งานเขียนที่
เปนแนวคิดเชิงมนุษยนิยมจะตองไมมีอคติตอฝายใด หรือประพันธเพ่ือปลุกระดมความขัดแยง แตเปน
วรรณกรรมที่สะทอนมุมกลับของสังคมดานตาง ๆ ในความเปนสื่อกลางแทนประชาชนที่มีเหตุผล       
มีความรู และมีคุณธรรม เปาหมายก็คือเพ่ือความสงบสุข ของคนในชาติ จนกระทั่งถึงสันติภาพระดับ
โลก สิ่งเหลาน้ีที่นักเขียน และนักประพันธควรคํานึงถึงและขาดเสียมิไดเลยเราเรียกวา ความเปนกลาง 
คือคําวา “NEUTRAL” 
 และสุดทายที่นักเขียน นักประพันธทุกคนจะตองคํานึงถึงคือผลที่ตามมา ที่ทําใหงานวรรณกรรมเชงิ
มนุษยนิยมครบบริบูรณ หรือสมบูรณยิ่งขึ้น คือ “ความเสมอภาคในทางจริยธรรม” น้ันควรจะใชเปน
พ้ืนฐานในการกําหนดบทบาทของตัวละครในวรรณกรรมเร่ืองสั้น ๒ แนวทาง คือ เนนเร่ืองคาในทาง
จริยธรรมที่ทุกคนมีอยูและควรคาแกการเคารพเหมือนกัน โดยมองวาการเคารพคาในทางจริยธรรมของ
บุคคลเปนเงื่อนไขจํากัดขอบเขตการกระทําของรัฐตอบุคคลหรือตอสังคมได เชน เน่ืองจากรัฐตอง
เคารพทุกคนอยางเสมอกัน จึงไมควรมอบอภิสิทธ์ิใหคนบางกลุมโดยทําใหผูอ่ืนตองเสียสิทธไิปดวย อกี
แนวทางหนึ่งเนนพิจารณาเร่ืองทัศนะเก่ียวกับคุณคาของตนเอง (Self-worth) ที่บุคคลอาจจะมีอยู
แตกตางกันได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสถาบันทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ที่บุคคลเหลาน้ันมีสวนรวมอยู 
ซ่ึงเปนการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือการปฏิบัติตอคนทุกคนอยางเทาเทียมกัน เพราะนักประพันธ
มีจินตนาการผสมผสานกับความจริงทางสังคมในประวัติศาสตร วรรณกรรมไทยจึงมีทั้งการสอดแทรก
ความคิดเห็นอยางอิสรเสรีภาพ ผูประพันธควรคํานึงถึงความจริง ความถูกตอง โดยไมเหลื่อมล้ําสิทธิ
มนุษยดวยกันสิ่งเหลานี้เราเรียกวา ความเสมอภาค คือคําวา “EQUALITY” 
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 ดังนั้น รูปแบบใหม หรือองคความรูใหมที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้ คือ รูปแบบ “PUNE” คุณคา
ของแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต เร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง” 
ของอัศศิริ  ธรรมโชติ แสดงดังภาพที่ ๕.๑ ได ดังนี้ 
 “P” (PEACE) คือ สันติภาพ เกิดจากอิสรภาพและความสุข ในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้น
รางวัลซไีรตเร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง” นั้น ความเปนมนุษยนิยมประกอบไปดวยสันติภาพเปน
สิ่งเกื้อหนุนกันทําใหความเปนมนุษยนิยมสมบูรณมากขึ้น ซ่ึงงานของอัศศิริ  ธรรมโชต ิเปนเร่ืองแตงทีมี่
ความผูกพันกับสังคมรวมสมัย เร่ืองสั้นบางเร่ืองก็มีรากฐานมาจากเหตุการณสําคญัทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย 
ที่ผูอานทุกคนเห็นไดทันทีวาไดรับแรงกระตุนมาจากเหตุการณ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ และ ๖ ตุลา ๒๕๑๙ แต
คงเขียนขึ้นหลังเหตุการณนานพอสมควร คือในชวงประกาศเรียกรองใหผูที่หลบหนีเขาปาไปกลับมา
รายงานตัวไดแลว ทั้งนี้มิไดหมายความวาเร่ืองสั้นเหลาน้ีเปนเร่ืองของชีวิตจริง เร่ืองสั้นเปนงาน
สรางสรรคทางวรรณศิลปที่นักประพันธแตงขึ้น โดยอาจจะไดรับแรงกระตุนจากเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง 
ในเร่ืองของความจริง ความลวง ความสมจริง ในวรรณกรรมน้ัน จะทําใหเราเขาใจ เขาถึง และซาบซ้ึงถึง
ภูมิหลังในทางประวัติศาสตรและสังคมของวรรณกรรมมากยิ่งขึ้น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน 
๒๕๓๘ กําหนดใหวันที่ ๑๖ สิงหาคมของทุกปเปน “วันสันติภาพไทย” วันน้ีสําคัญตอสังคมของเราจน
คณะรัฐมนตรีไดลงมติใหเปนวันสําคัญวันหนึ่งของชาติ เพ่ือใหคนไทยรุนปจจุบัน ไดระลึกถึงเหตุการณ
สําคัญในอดีต ที่คนรุนกอนไดใชสติปญญา ความสุขุมรอบคอบในการแกไขปญหาของชาติ และจะได
รําลึกถึงความเสียสละของกลุมเสรีไทย ที่ไดใชความสามัคค ีความรวมมือกันมุงม่ันรักษาผลประโยชนของ
ชาติและประชาชนในยามคับขันอยางกลาหาญ สิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งที่เปนสัญชาติญาณดิบของมนุษย            
แตสิ่งสําคัญ คือ ภายใตภาวะดังกลาวก็กลายเปนชนวนหรือจุดเร่ิมตนใหมุงสูการเสาะแสวงหา 
“สันติภาพ” ที่แทจริง ภายใตความเปน “มนุษยนิยม” น่ันเอง 
 “U” (ULTRAMODERN) คือ ความลํ้าสมัย ในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรตเ ร่ือง 
“ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง” นั้น มีการใชถอยคํา ภาษาที่ประณีตที่สุด ตรึงใจและแหลมคมที่สุด 
อาจใชภาษาที่เปนภาษาชนิดพิเศษ ภาษากลาง คําพนสมัย สรางศัพทใหม แผลงคําเอาตามใจชอบของ
นักประพันธหรือกวี ใชคําศัพททองถิ่นหรือพ้ืนเมือง เปนตน สิ่งเหลานี้เปนการเพ่ิมพูนความรูทาง
ภาษาใหแกผูอานทั้งสิ้น นับวามีคุณคาเอนกอนันต นําไปสูการพัฒนาจิตใจของมนุษยเพ่ือใหเกิดสนัตสิขุ
รวมกัน อัศศิริ  ธรรมโชติ ใหความสําคัญในเร่ืองของความล้ําสมัยทั้งทางธรรมและทางโลก ทางธรรม คือ
การพัฒนาจิต ใหสงบปราศจากความวุนวาย เคร่ืองขุนหมองทางใจ เพื่อใหรูเทาทันกับเหตุการณปจจุบนั 
และทางโลก คือ กฎเกณฑตอสังคม อันไดแก ศีลธรรม กรอบจารีตประเพณี และศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ 
เรงเรามโนคติของปจเจกบุคคล ใหพยายามปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทางดานสังคม
อันไมเคยหยุดน่ิง วรรณกรรมจึงเปนมรดกของสังคม เปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมไทยที่แสดงเอกลักษณ
ของความเปนชาต ิและเปนเคร่ืองบงชี้ความเปนอารยะของชนในชาตน้ัิน รวมไปถงึการพัฒนาความล้าํสมยั
ของระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา และความเปนอยูของมนุษยทุกคนในสังคม เขากับ
หลักที่วา ประเทศชาติที่ไดรับการบริหารดี ไดรับการพัฒนาแลวยอมเปนประเทศที่เจริญรุงเรือง 
ประชาชนในประเทศน้ันยอมอยูดีกินดี มีความสงบสุขไดฉันใด จิตที่บริหารแลวพัฒนาแลวก็ฉันน้ัน
เหมือนกัน คือยอมมีความเกษมและสงบสุข  มีความเปนมนุษยนิยมที่ เนนถึงเ ร่ืองของความ
เจริญกาวหนาและทัดเทียมระดับอารยะประเทศ ใหความสําคัญดานรางกายและจิตใจ เพ่ือใหปรับตัว
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อยูกับสังคมยุคโลกาภิวัตน ที่มีความเจริญทางดานวัตถุมากจนเกินไปอาจนําไปสูความขัดแยงในเร่ือง
ของความคิดได จึงตองมีการพัฒนาจิตเพ่ือใหกลายเปน “มนุษย” ที่สมบูรณแบบได และเปนการ
พัฒนาความเจริญกาวหนาที่ยั่งยืน 
 “N” (NEUTRAL) คือ ความเปนกลาง ซึ่งนักเขียน นักประพันธจะตองคํานึงถึงหลักของ
เหตุผลและคุณธรรมดวย เพราะงานประพันธเปนงานที่อิสระไมไดอยูภายใตกรอบหรือกฎบังคับวา
บุคคลนั้น บุคคลนี้เทาน้ันที่จะเขียนวรรณกรรมได งานวรรณกรรมใหคุณคาและสิทธิของความเปน
มนุษยทุกคน ที่มีใจรักการอาน การประพันธ ไมวาจะเปนบทกวี เร่ืองสั้น หรือนวนิยาย ใหมนุษยได
แสดงศักยภาพของตนเองออกมาสูสายตาประชาคม บทประพันธที่มีองคประกอบของแกนเร่ือง โครง
เร่ือง ตัวละคร บทสนทนา ฉาก และบรรยากาศ ผูประพันธจึงตองมีความรูคูคุณธรรม โดยไม
เบียดเบียนตนเองและผูอื่นใหไดรับความเดือดรอน มีความพอประมาณในการประพันธงานแตละชิ้น 
ไมใชเปนไปเพ่ือผลประโยชนแตอยางใด ยึดหลักทางสายกลางไมประพันธเพ่ือโจมตฝีายตรงขามทีเ่หน็ตาง 
และไมกอใหเกิดความแตกแยก หรือมีผลกระทบตอสังคมโดยรวม เพราะวรรณกรรมไดรับความนิยม
จากผูอานอยางกวางขวาง มีลักษณะเปนรอยแกวเร่ืองสมมติที่มีขนาดสั้น เหตุการณและสถานที่ใน
เร่ืองมีลักษณะสมจริงมากที่สุด ไมวาจะเปนแนวธรรมชาตินิยม (Naturalism) แนวอัตถิภาวนิยม 
(Existentialism) วรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรตเ ร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง” 
ของอัศศิริ  ธรรมโชติ จึงมีความเปนมนุษยนิยมที่มีความเปนกลางมีเหตุมีผล ตลอดจนคํานึงถึงผลที่
คาดวาจะเกิดขึ้นจากการประพันธอยางรอบคอบ มีความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
อยางรอบดานความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือใหผูอานไดรับ
อรรถรสจากบทวรรณกรรมอยางแทจริง ภายใตคุณธรรมที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความ
ตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 
ซ่ึงเปนแบบอยางที่ทรงคุณคาอยางยิ่งของวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต 
 “E” (EQUALITY) คือ ความเสมอภาค หมายถึง ความเทาเทียมกันในความเปนมนุษย ความ
เสมอภาคตามกฎหมาย ความเสมอภาคทางสังคม เชน การไดรับความเคารพนับถือจากเพ่ือนมนุษย
อยางเทาเทียมกัน ความเสมอภาคในการทํางาน ความเสมอภาคดานแรงงาน ความเสมอภาคทาง
เศรษฐกิจ ทางการศึกษาอยางเปนธรรม เปนตน เม่ือผูอานหรือผูประพันธหยิบยกวรรณกรรมขึ้นมาอาน 
ก็จะคํานึงถึงการอยูรวมกันกับบุคคลอ่ืนอยางสันติสุขฉันพ่ีนอง ในสังคมมีการชวยเหลือเกื้อกลูโดยไมมี
การแบงแยกชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ วัยและทุกคนมีความรับผิดชอบรวมกัน สืบเน่ืองจากที่
ประชาชนนักศึกษาไดรับความกดดันจากระบบเผด็จการของชนชั้นปกครองที่สืบเน่ืองมาเปนเวลานาน 
แมเสรีภาพจะมีไมมาก นักศึกษากลุมหนึ่งเกิดความขัดแยงทางความคิด พรอมกันน้ันก็เกิดความกลาที่
จะขจัดความเลวรายดังกลาวใหหมดสิ้นไป ดวยเหตุนี้วิธีหน่ึงที่นิสิตนักศึกษาสามารถใชงานไดคือ
วรรณกรรมยุคน้ีจึงเปนยุคของคนรุนใหมที่เปนคนหนุมสาวอยางแทจริง ตอมามีอิทธิพลและบทบาท
สําคัญในการปลุกสํานึกและรวมพลังทางการเมืองใหแกขบวนการ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ ยุคประชาธิปไตย
เบงบานเปนที่มาของวรรณกรรมเพ่ือประชาชน (๒๕๑๖-ปจจุบัน) หลังเหตุการณ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ 
เปนยุคที่เรียกวาประชาธิปไตยเบงบาน งานสรางสรรคในแนวทางเพ่ือชีวิตไดรับความสนใจจากผูอาน
อยางกวางขวางทั้งงานเขียนเกา และงานเขียนใหม ในระยะเวลาตอมาประเทศชาติมีการเปลี่ยนแปลง
คณะบริหารประเทศถึง ๓ ชุดแตวรรณกรรมก็ยงคงมีบรรยากาศที่ราบร่ืนเหมือนเดิมความกาวหนาทั้ง
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ทางรูปแบบและเนื้อหาของวรรณกรรมในยุคนี้จะเห็นไดชัดในงานเขียนประเภทเร่ืองสั้น ทั้งนี้คงเปน
เพราะเร่ืองสั้นมีแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่นําเสนอความกระจางชัดของสังคม หรือนําเสนอความจริงใน
ประวัติศาสตรผานงานวรรณกรรมเร่ืองสั้นเพื่อสะทอนใหเห็นถึงภูมิหลังของสังคมไทยใหเกิดความ
เสมอภาคและปฏิบัติตอมนุษยอยางเทาเทียมกนั นําไปสูรูปแบบตอไปน้ี 

องคความรูใหม 
คุณคาของแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต 

เร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง” ของคุณอัศศิริ  ธรรมโชต ิ
 

ความเสมอภาค
Equality

ความเปนกลาง

Neutral

ความลํ้าสมัย
Ultramodern

สันติภาพ
Peace

 

แผนภูมิที่ ๕.๑ แสดง “PUNE” MODEL 
 “ P ” (PEACE) หมายถึง สันติภาพ 
 “ U ” (ULTRAMODERN) หมายถึง ความลํ้าสมัย 
 “ N ” (NEUTRAL) หมายถึง ความเปนกลาง 
 “ E ” (EQUALITY) หมายถึง ความเสมอภาค 
 กลาวไดวาองคความรูใหม “PUNE” ที่ไดจากการวิจัยแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทย
เร่ืองสั้นรางวัลซีไรต เร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง” ของคุณอัศศิริ  ธรรมโชติ มีความสําคัญตอ
นักวรรณกรรมไทยและมีความสําคัญตอนักประพันธในยุคปจจุบันเปนอยางมากที่ควรคํานึงถึง เพื่อจะ
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ทําใหงานประพันธมีคุณคาและกอใหเกิดประโยชนตอสังคมสวนรวม ทําใหมนุษยในสงัคมอยูรวมกันได
อยางมีความสุข ไมวาจะเปนเร่ืองของอาหารการกิน ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค และเร่ืองของภาวะจิตใจ
ที่ตึงเครียดก็จะลดนอยลง เพราะวรรณกรรมเชิงสรางสรรคน้ัน สะทอนใหเห็นถึงความเปนสันติภาพ
รวมกันของมนุษยในสังคมที่ไมมีความเห็นแกตัว โดยการทําใจของตนเองใหอยูเหนือโลกแหงความ
ตองการกิเลส ตัณหา ลดความยึดมั่นถือม่ันได จิตก็จะผองใส ใจก็จะบริสุทธ์ิ จิตใจก็เยือกเย็นเปนสุข 
“เกิดสันติธรรมภายในใจ...” ทําใหมนุษยมีความคิดที่ล้ําสมัยในเร่ืองของภาษาและวัฒนธรรมที่
แตกตางกัน ทั้งในดานความคิด ความรู หลุดพนจากความลาหลัง ทําใหมีระบบการศึกษาที่ทันสมัย มี
ความคิดทีด่ีตอการใชชีวิตอยูรวมกันภายใตกฎระเบียบ และกฎทางศีลธรรมที่มนุษยมีการยอมรับและให
ความเคารพนับถือ ซ่ึงแทจริง นักเขียนแนวโพสตโมเดิรน มีความเปนอนุรักษนิยมอยู คือเขียนดวยแนวทาง
ที่อยากเขียน แตมีแนวความคิดทางดานการเอาขอมูลเชิงการตลาดมาใชควบคูกันไป จนสงผลสําเร็จ
ตอการประพันธงานวรรณกรรม การจะเขาใจหลักการเหลาน้ี นักประพันธงานแบบล้ําสมัย ตองรูจัก
กอนวาอะไรคืออนุรักษนิยม หรืออะไรคือนักเขียนแนวตลาดตามกระแสหลัก แลวจึงกระโดดสูงาน
ระดับล้ําสมัยได นักเขียนในอดีต หรือบุคลากรดานศิลปะในอดีตหลายทานก็เปนโพสตโมเดิรนเพราะ
ผลงานของพวกเขา แมดํารงอยูจนมาถึงปจจุบันแตก็ยังคงรวมสมัย ซ่ึงบงบอกไดวาเขาทําผลงานเพ่ือ
อนาคตในเวลาน้ัน และเวลาน้ีก็กลายเปนผลงานรวมสมัยในระดับอาเซียน 
 ตลอดจนบทประพันธก็มีวิสัยทัศนที่เปนกลาง ยอมรับความคิดเห็นตาง ๆ ของสังคมที่
เปลี่ยนแปลง โดยไมลําเอียงหรือมีความยึดม่ันถือม่ัน ยอมลดทิฏฐิลงอยางมีเหตุผล ไมใชอํานาจตดัสนิ
ตามอําเภอใจ แตใชสติปญญารูเทาทันเหตุการณตาง ๆ โดยไมมีอคติ  มีความชัดเจน โปรงใส              
“ดุจหงายของที่คว่ํา ทําที่มืดใหสวาง ชักของลึกใหตื้น” ตื่นจากความหลับ ลดความรุนแรง (Violence) ไปสู
อหิงสา (Nonviolence) จนเกิด อโหสิกรรม นําไปสู “อิสรเสรีภาพ ภราดรภาพ สมรรถภาพ บูรณภาพ 
และสันติภาพ” (Peace) อีกทั้งมีการปฏิบัติตอมนุษยดวยกัน โดยถือวาเปนหลักพ้ืนฐานของศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย ซ่ึงมนุษยยอมไดรับการรับรองและคุมครองจากกฎหมายอยางเทาเทียมกันใน
ฐานะที่เปนมนุษยโดยมิตองคํานึงถึงคุณสมบัติอ่ืน ๆ อาทิ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ถิ่นกําเนิด เปนตน 
จึงเปนงานวรรณกรรมที่มีความเสมอภาคในดานความคิด ในดานกําลังความสามารถ และมีความ
เสมอภาคในดานคุณคาทางจริยธรรม ทําใหงานวรรณกรรมที่มีแนวคิดเชิงมนุษยนิยมเปนงาน
วรรณกรรมที่มีคุณคาตอสังคม ตอประเทศชาติ โดยเฉพาะคุณคาทางจิตใจ และคุณคาตอความเปน
มนุษย นําไปสูการไดรับรางวัลซีไรต คือ เร่ืองขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง ของคุณอัศศิริ  ธรรมโชติ 
จึงไดรับรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน 
 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 
 วรรณกรรมที่มีความแตกตางทางความคิด และความขัดแยงทางการเมือง หรือปรากฏการณ
ซํ้า ๆ ของสังคมไทย เมื่อยอนกลับไปอานผลงานของคุณอัศศิริ ธรรมโชติ นักขาวที่เปนตัวแทนของ 
ผูนําเสนอขอมูลจริงแตไมสามารถนําเสนอความจริงได ความอึดอัดทางจิตวิญญาณจึงผลักใหเขาสราง
งานเขียนที่ชื่อวา “ขุนทอง เจาจะกลับมาเม่ือฟาสาง” เพื่อเปนตัวแทนของขอมูลที่สะทอนภาพ
เหตุการณในสังคมไทยชวง ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ และ ๖ ตุลา ๒๕๑๙ ผานผลงานวรรณกรรมที่คนสวนใหญ
มองวา “คือเร่ืองแตง” เร่ืองสั้นที่สงเขาประกวดมีเน้ือหาหลากหลาย ปญหาของสังคมยังเปนวัตถุดิบที่
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ทรงพลัง นักเขียนใหความสนใจปรากฏการณตาง ๆ ที่ดํารงอยูในปจจุบัน โดยเฉพาะปญหาความ
ขัดแยงทางการเมือง ความขัดแยงที่เกิดจากความแตกตางของคนในสังคม การพัฒนาประเทศไปสู
ความทันสมัยตามกระแสทุนนิยมเสรีโลกาภิวัตนและสังคม เสมือนซ่ึงสงผลตอวิถีชีวิตดั้งเดิม โดยเฉพาะ
ในดานความเปนอยู สิ่งแวดลอม และจริยธรรม อยางไรก็ตามการเสนอปญหาของทองถิ่นยังมิได
เปลี่ยนแปลงไปมากนัก นักเขียนมุงเสนอภาพในมุมมองที่ขยายวงมากกวาเดิม กลาวคือ นอกจากจะ
ชี้ใหเห็นวาชนบทเปนผูถูกกระทําจากภายนอกอยางไมมีทางเลือกแลว ในบางกรณีปญหาของมนษุยกเ็กดิ
จากคนที่อยูในชุมชนนั้นเอง สวนเนื้อหาที่มุงเสนอเร่ืองราวของวิถีชีวิตสมัยใหม นักเขียนแสดงใหเห็นถึง
ความสับสนความแปรปรวนของชีวิต ภาวะของความเปนมนุษยถูกลดทอนลงไป ทาทีในการแสดงออกตอ
ปญหาตาง ๆ ทั้งปญหาในชนบทและวิถีชีวิตสมัยใหม มีทั้งการเสียดสียั่วลอเพ่ือกระตุกใหผูอานยอนกลับ
มาหยั่งถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็มีนักเขียนที่แสดงความหวงใยตอสังคม และมีทั้งการ
เผชิญหนาดวยการตั้งคําถามถึงปรากฏการณตาง  ๆของสังคมผาน “โลกภายใน” ของตัวละคร และน้ําเสียง
ของนักเขียน อยางไรก็ตามนักเขียนมีแนวโนมขยายเร่ืองราวของตนผานการขามพรมแดนไปสูโลกที่
กวางใหญขึ้น ทั้งพรมแดนในดานชาติพันธุ พรมแดนดานรัฐชาติ พรมแดนดานเพศ และพรมแดนดาน
การเลาเร่ือง 
 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การทําวิทยานิพนธเร่ืองบูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต 
น้ันไดศึกษาในเร่ืองของอิสรเสรีภาพ คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความรูคูคุณธรรม ความรัก 
และความสุข ในประเด็นดังกลาวไดใหความสําคัญของความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน มีความ
เคารพในสิทธิมนุษยดวยกัน ผลของงานวิจัยเลมนีมี้คุณคาและประโยชนตอนักเขียน นักประพันธรุนใหม 
ซ่ึงสามารถนําไปเปนแบบอยางของงานประพันธประเภทเร่ืองสั้น ที่ใหความสําคัญตอมนุษยในสังคม 
และยังสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ไมวาจะเปนนักเรียน นักศึกษา นักปกครอง 
องคกรเอกชน หรือพนักงานในบริษัท รัฐวิสาหกิจ โดยรัฐบาล และหนวยงานที่มีสวนเก่ียวของควร
ชี้แจง สนับสนุนและทําความเขาใจรูปแบบตอไปน้ี 
 องคความรูใหมที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้ คือ รูปแบบ “PUNE” คุณคาของแนวคิดเชิงมนุษยนิยม
ในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต เร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง” ของอัศศิริ  ธรรมโชติ 
ไดแก  
 PEACE คือ สันติภาพ 
 ULTRAMODERN คือ ความล้ําสมัย 
 NEUTRAL คือ ความเปนกลาง 
 EQUALITY คือ ความเสมอภาค 
 รัฐบาลควรสนับสนุนใหองคกรการศึกษาและสมาคมนักเขียนมีการอธิบายเหตุผลและขอมูล
อยางชัดเจน ใหรัฐบาลและหนวยงานที่มีสวนเก่ียวของ เปดโอกาสทําความเขาใจกับขอมูลและเหตุผล
อยางแทจริงใหกับประชาชน รวมทั้งสนับสนุนสงเสริมและเปดเผยใหสาธารณชนรับทราบ เพ่ือนําไป
ปฏิบัติจะกอใหเกิดความสงบสุขแกมนุษยชาติ แกตนเองและเกิดความสงบสุขตอประเทศชาติ 
 รัฐควรมีกระบวนการสงเสริมคุณคาแนวคิดเชิงมนุษยนิยมใหกับประชาชน นักเรียน นักศกึษา 
โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาทุกแหง ใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการประกวดวรรณกรรมสรางสรรค
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แหงอาเซียน สนับสนุนใหเยาวชนรักการอาน และรักการประพันธ ใชเวลาวางใหเปนประโยชนมากกวา
ปลอยใหเด็กและเยาวชนหลงอยูกับเทคโนโลยีสมัยใหม โดยเฉพาะเกมสออนไลน จนนําไปสูจิตใจที่
หยาบกระดาง และขาดคุณธรรมจริยธรรมตอเพ่ือนมนุษยดวยกัน 
 รัฐควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผูที่มีความ
สนใจทั่วไป ฝกเขียนวรรณกรรม เขียนนวนิยาย ในรูปแบบแนวคิดเชิงมนุษยนิยม และควรมีการจัด
ประกวดปละหลาย ๆ คร้ัง เพ่ือการกระตุนใหนักเรียน นักศึกษารักการอานมากขึ้น โดยเฉพาะรัฐบาล
ควรจัดใหมีหลักสูตรการศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะการอาน การเขียน และการมีจินตนาการ ในการ
ประพันธวรรณกรรม เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา มีความคิดอยางมีเหตุผลและมีปญญารอบรู 
 เ ม่ือนักประพันธ นักอาน หนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ องคกรเอกชน           
นักปกครอง นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยตาง ๆ นํารูปแบบ “PUNE” ไปปรับใชในการทํางาน     
การจัดการศึกษา การปกครอง และการบริหารจัดการตาง ๆ ก็จะกอใหเกิดประโยชนสุขใน
ชีวิตประจําวัน มีความรักสมัครสมาน สามัคคี ซ่ือสัตยสุจริต และลดปญหาความขัดแยงทางความคิด
ของคนในสังคมไดเปนอยางดี 
 ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 จากการวิจัยเร่ือง บูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต ผูวิจัย
ไดพบวามีประเด็นอื่น ๆ ที่นาศึกษา นาสนใจ และนํามาทําการวิจัยในแงมุมตาง ๆ ในดานอภิปรัชญา 
ญาณวิทยา จริยศาสตร และสุนทรียศาสตร หรือแมแตมีแนวคิดเชิงปรัชญาไทย ปรัชญาหลังนวยุค 
เปนตน ในดานตาง ๆ ที่ปรากฏในวรรณกรรม เพราะวรรณกรรมเร่ืองสั้นน้ันสะทอนถึงปญหาความ
จริงของชีวิต และธรรมชาติของชีวิต อีกทั้งยังประพันธเพ่ือสะทอนความจริงอะไรบางอยางในสังคม 
เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเพื่อใหเกิดความขัดแยง เปนหนาที่ของนักศึกษาเรียนปรัชญาตอง
ศึกษาคนควา และหาขอเท็จเพ่ือเสนอหรือเพ่ือแสดงทัศนคติตามเหตุตามผลตาง ๆ หนาที่ของ             
นักปรัชญา คือ การมองตาง มองตอ มองแตงและมองเติม วรรณกรรมเปนสิ่งที่มีคุณคาตอวัฒนธรรมไทย 
มีคุณคาตอสังคม โดยเฉพาะคร้ังหนึ่งวรรณกรรมเคยมีคุณคากับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน 
เพราะวรรณกรรมมีความสําคัญกับชีวิตจิตใจ ทําใหผูอานไดทั้งความรู ไดทั้งความคิด แตเดี่ยวน้ีกลับ
กลายเปนการใหความสําคัญกับเทคโนโลยีมากเกินไป จนทําใหจิตใจแข็งกระดาง เม่ือเกิดปญหาใน
สังคมก็ไมสามารถหาทางออกดวยการสรางสันติภาพรวมกันได จึงมีปญหามากมายเกิดขึ้นใน
สังคมไทยปจจุบันถานักศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาวรรณกรรมเชิงปรัชญาก็สามารถศึกษาไดตอไปน้ี 
 ดานอภิปรัชญาที่ปรากฏในวรรณกรรมไทยนั้นอะไรคอืความจริงที่ทําใหมีแนวคิดเกี่ยวกับชวีติ
มนุษย ปญหาของชีวิต ปญหาของสังคม เปนวรรณกรรมที่สะทอนถึงปญหาความจริงบางอยาง ซ่ึงเปน
ปญหาของอภิปรัชญาที่ตองแสวงหาความจริงน้ัน ดานญาณวิทยาที่ปรากฏในวรรณกรรมก็เชนกันที่
สะทอนถึงปญหาของความรูบางอยางที่มนุษยไมสามารถรูตามความเปนจริงได ในวรรณกรรมที่สะทอน
ถึงคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือแมแตปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเก่ียวของกับชีวิตมนุษยใน
วรรณกรรมที่สังคมไดรับความทุกข ความเดือดรอนเราจะรูสิ่งนั้นไดอยางไร และแกปญหาสิ่งนั้นดวย
วิธีการใด ดานจริยศาสตร ทําใหรูวาอะไรดี อะไรชั่ว อะไรถูก อะไรผิด สามารถเลือกปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร 
ทําใหรูทางดําเนินชีวิตทั้งในสวนตัวและสังคม ทําใหเขาใจกฎความจริงของชีวิตเปนสิ่งที่ชีวิตตองการ 
ทําใหรูจักคาของชีวิตวาคาของชีวิตอยูที่ไหน อีกทั้งเร่ืองความงาม คุณคาของความงามทั้งในดาน



 
๑๘๖

วรรณศิลปและรูปแบบการประพันธในบทวรรณกรรมเปนสิ่งที่นาสนใจและควรศึกษาคนควาเพ่ือการ
วิจัยดังหัวขอวิจัยตอไปน้ี 
 ๑. เร่ือง ศึกษาวิเคราะหแนวคิดเชิงปรัชญาในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต 
 ๒. เร่ือง ศึกษาวิเคราะหหลักธรรมในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต ที่มีอิทธิพลตอสังคม 
 ๓. เร่ือง ศึกษาวิเคราะหหลักพุทธปรัชญาในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต 
 ๔. เร่ือง ศึกษาวิเคราะหสุนทรียศาสตรในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต 
 ๕. เร่ือง ศึกษาวิเคราะหปรัชญาหลังนวยุคในวรรณกรรมไทยเร่ืองสัน้รางวัลซีไรต 
 ๖. เร่ือง ศึกษาวิเคราะหความจริงของชีวิตในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต 
 ๗. เร่ือง ศึกษาวิเคราะหแนวคิดวัฒนธรรมไทยในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต 
 ๘. เร่ือง ศึกษาวิเคราะหปญหาจริยศาสตรในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต 
 เปนการศึกษาวิเคราะหเพ่ือนําเอาแนวความคิดที่ปรากฏมาประยุกตใชในสังคมและแกปญหา
ชีวิตเบื้องตน อันจะนําไปสูสังคมที่สงบสุขและมีความเขาใจมนุษยมากยิ่งขึ้น 
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๒. ภาษาอังกฤษ 
 1) Books 
Ann Ellenson, Social psychology Human behavior. Englewood Cliffs, N.J. : PrenticeHall, 1982.
 “All our thinking must be anthropomorphic” (Riddle of Sphix, 1891) quoted in 
 Frederick Copleston. SJ.A History of Philosophy Book 3 Vol. VIII. New York : An 
 Image Book ,1985. 
Blackham. H.J. Humanism. New York : The Chaucer Press Ltd., 1968. 
Corliss Lamont. The Philosophy of Humanism. New York : Prentice-Hall, 1973. 
Edwards Paul. The Encyclopedia of Philosophy Dictionary. New York : Scribner new, 1942. 
Frederick Copleston SJ. A History of Philosophy  Book 3 Vol. VIII. New York : An 
 Image Book, 1985. 
Hulme. E.M. The Renaissance, The Protestant Revolution and the Catholic 
 Reformation in Continental Europe. New York : Appleton-Century-Crofts, 1914. 
Inasda Keneth, Mary, L. and Sharratt, Shari C. (edits), Human Right in Buddhist 
 Prospective. In Applied Ethics : A Multicultural Appraoch. New York : 
 Prentice Hall, 1994. 
Jean-Paul Sartre. Being and Nothingness. translated by Hazel E. Barnes. New York : 
 Pocket Book, 1956. 
Kant. Immanuel. Paton, H.J. (translator). Groundwork of the Metaphysics of Morals. 
 New York : Happer & Row, 1964, 
Leuke. Gautama Buddha and Karl Marx. Colombo : The Vijaya, 1943. 
Nakamura Hajime. Way of Thinking of Eastern People. Delhi : East-West Centerpress, 1991. 
Paul  Edward (ed.). The Encyclopedia of Philosophy and Religion. Vol.4 New York : 
 The Macmillan Company Free Press, 1967. 
Phra Medhidhammaporn Prayoon Mererk. Being and Nothingness quoted from Sartre 
 Existentialism and Early Buddhism. Bangkok : Sahadhammika Ltd., 1998. 
Radhakrishnan. S. and Raju. P.T. The Concept of man. London : George Allen and 
 Unwin, Ltd., 1960. 
Reese. W.L. Dictionary of Philosophy and Religion. New Jersey : Humanities Press, 1980. 
Samuel Enoch, Stumpf. Socrates to Sartre : A History of Philosophy. New York : 
 McGraw-Hill Book Company, 1975. 
Schiller. F.G.S. Studies in Humanism. London : Oxford University, 1912. 
______.Humanism. London : Studies in Humanism, 1912. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

๑๙๕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ประวัติของคุณอัศศิริ  ธรรมโชติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

๑๙๖

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

๑๙๗

ประวัติยอของนักเขียน ชื่อ : อัศศิริ  ธรรมโชติ 
 

 อัศศิริ ธรรมโชติ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เปนบุตรคนสุดทายของครอบครัว บิดาชื่อเขื่อม เปนชาวจังหวัดเพชรบุรี และเปนไตกง
เรือประมง มารดาชื่อกิ่ง อัศศิริ  ธรรมโชติ เรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธุการ เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑-๕ ที่โรงเรียนไกลกังวล อําเภอหัวหิน แตไมทันไดเรียนจบ ม.ศ.๕ ดี ครอบครัวพอแม
ชาวประมงประสบภาวะขาดทุนถึงขั้นลมละลาย ทําใหอัศศิริตองยายเขามาเรียนที่กรุงเทพฯ โดยจบ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ ที่โรงเรียนผดุงศิษยวิทยาจากนั้นตั้งใจจะสอบเขาคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย แตสอบไมติดจึงตองใชเวลา ๒ ปไปกับการทํางานเปนลูกจางชั่วคราวของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ อยูที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และเพชรบูรณ โดยมีหนาที่ทําแผนที่หมูบานเพ่ือการสํารวจ  
สํามะโนประชากรจนถึงป ๒๕๑๓ อัศศิริจึงกลับมาสอบเขาเรียนตอที่คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาลัย จนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในป ๒๕๑๗  
 ในระหวางศึกษาอยูคณะนิเทศศาสตรปที่ ๒ คือป ๒๕๑๕ อัศศิริ อาศัยประสบการณและ
วัตถุดิบจากการทํางานที่ภาคอีสานนํามาเขียนเปนเร่ืองสั้นชื่อ “สํานึกของพอเฒา” สงเขาประกวด
รางวัลพลับพลามาลี ของชุมนุมวรรณศิลปจุฬาฯ แลวไดรางวัลที่ ๓ ในป ๒๕๑๖ เปนเพราะอัศศิริ
ไดรับแรงกระทบจากเหตุการณ ๑๔ ตุลาฯ เขาจึงเขียนเร่ืองสั้น “ดอกไม…ที่เธอถือมา” ลงพิมพใน
วารสารนิสิตนักศึกษาฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๑๖ ตอจากน้ันเขาเขียนเร่ืองสั้นอีกหลายเร่ือง อาทิ 
ภายหลังเหตุการณ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ เขาเขียน “ขุนทอง…เจาจะกลับเม่ือฟาสาง” ลงพิมพในสยามรัฐ
สัปดาหวิจารณ ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๒๐ และเขียนเร่ืองสั้นชื่อ “เธอยังมีชีวิตอยู อยางนอยกใ็นใจฉัน” 
ลงพิมพในนิตยสาร พาท ีฉบับเดือนกุมภาพันธ ๒๕๒๑ กระทัง่ปเดียวกันน้ี อัศศิริ  ธรรมโชติ มีผลงาน
รวมเร่ืองสั้นเลมแรกในชีวิตในเร่ืองชื่อ “ขุนทอง…เจาจะกลับเม่ือฟาสาง” ผลงานรวมเร่ืองสั้น 
ขุนทอง…เจาจะกลับเมื่อฟาสาง ของเขาสงผลใหเขามีชื่อเสียงขจรขจาย เปนที่ยอมรับของนักอานมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภายหลังป ๒๕๒๔ ที่รวมเร่ืองสั้นเร่ืองนี้ไดรับรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยม
แหงอาเซียน (รางวัลซีไรต ป ๒๕๒๔)  

 อยางไรก็ตามในดานหนาที่งานประจําภายหลังที่เขาจบการศึกษาแลว อัศศิริกับเพ่ือน อาทิ 
โดม  สุขวงศ ไดรวมจัดทําหนังสือที่เก่ียวกับภาพยนตร ชื่อ แมงมุม และนิตยสารรายเดือนชื่อ หนัง แต
นิตยสารทั้งสองเลมนี้ไมประสบความสําเร็จแตอยางใด กระทั่งอัศศิริไดรับการชักนําจากสุจิตต  วงษเทศ 
ใหไปเขียนเร่ืองเกี่ยวกับภาพยนตรที่หนังสือพิมพประชาติรายวันอยูพักใหญ จากน้ันจึงคอยมาประจํา
อยูที่สยามรัฐทําหนาที่เปนนักขาวสายการเมือง และตอมาเปนบรรณาธิการหนาบันเทิงศิลปวัฒนธรรม 
เขาเขียนทั้งขาวและบทความในนามปากกา ชะลอม พรอมทั้งยังทําหนาที่คัดเร่ืองสั้นของนักเขียน        
รวมยุคลงพิมพในสยามรัฐสัปดาหวิจารณ โดยที่ตัวเองยังคงเขียนเร่ืองสั้นในนามจริงอยางสมํ่าเสมอ 
และเรียกไดวา อัศศิริเปนทั้งนักหนังสือพิมพและนักเขียนเต็มตัว เขาไดเร่ิมทํางานกับผูผลิตหนังสือ 
“ประชากร” ระยะหน่ึง กอนจะโยกยายไปประจํา “ประชาชาติ”, “สยามรัฐรายวัน”, “สยามรัฐ
สัปดาหวิจารณ”, “มาตุภูมิ”, “สูอนาคต” และหวนคืนสู “สยามรัฐ” คุณอัศศิริ  ธรรมโชติ ยังมี
ผลงานการเขียนบทละครโทรทัศน เชน เร่ือง “ขุนเดช” ของ สุจิตต  วงศเทศ “แมนากพระโขนง” 
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“นายฮอยทมิฬ” และ “ครูแก หรือ The Shadow Lovers” เปนตน ปจจุบัน อัศศิริ  ธรรมโชติ  
ลาออกจากงานมาเปนนักเขียนอิสระ มีผลงานเขียนทั้งเร่ืองสั้น นวนิยาย และบทความที่ตีพิมพรวมเลม 

นามปากกา 
 อัศศิริ  ธรรมโชติ 

งานเขียนครั้งแรก 
 “สํานึกของพอเฒา” ไดรับการคัดเลือกใหไดอันดับสามจากการประกวดชิงรางวัล “พลับพลา
มาลี” เมื่อป ๒๕๑๕ ของชุมนุมวรรณศิลปจุฬาฯ 
 
ผลงานรวมเลม 
 ขุนทอง เจาจะกลับเมื่อฟาสาง (รวมเร่ืองสั้น, ๒๕๒๑) ไดรับรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอด
เยี่ยมแหงอาเซียน (ซีไรต) ประจําป ๒๕๒๔ และไดรับการแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 เหมือนทะเลมีเจาของ (รวมเร่ืองสั้น, ๒๕๒๔)  
 ขอบฟาทะเลกวาง (เร่ืองสั้นขนาดยาว, ๒๕๒๔)  
 นักฟุตบอลบานนอก (รวมเร่ืองสั้น, ๒๕๒๖)  
 บานริมทะเล (รวมเร่ืองสั้น, ๒๕๒๗)  
 โลกสีน้ําเงิน (นวนิยาย, ๒๕๒๘) ไดรับรางวัลชมเชยประเภทบันเทิงคดีสําหรับเยาวชนกอน
วัยรุน จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแหงชาติ ในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ ป ๒๕๒๘ และไดรับ
การคัดเลือกเปนหนังสืออานนอกเวลาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 งามแสงเดือน (รวมเร่ืองสั้น, ๒๕๒๙)  
 มหกรรมในทองทุง (วรรณกรรมเยาวชน, ๒๕๓๐) ไดรับรางวัลชมเชยประเภทบันเทิงคดี
สําหรับเยาวชนกอนวัยรุน จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแหงชาติ ในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ 
ป ๒๕๓๐ และไดรับการคัดเลือกเปน ๑ ใน ๑๐๐ เลมจากโครงการวิจัยหนังสือดี ๑๐๐ เลมที่เด็กและ
เยาวชนไทยควรอาน 
 ขอทาน แมว และคนเมา (รวมเร่ืองสั้น, ๒๕๓๑) ไดรับรางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมบัวหลวง 
 นวลนอย (นวนิยาย, ๒๕๓๑)  
 เด็ก ผูหญิง คนแก แมว และผม (รวมเร่ืองสั้นขนาดยาว, ๒๕๓๒) ไดรับคัดเลือกเปนหนังสือดี
สําหรับหองสมุดในสังกัดกรมวิชาการ สปช. 
 ชีวิตคือวัยอันผานพน (วรรณกรรมเยาวชน, ๒๕๓๓)  
 หลาย ๆ คร้ังในชีวิต (เร่ืองสั้นขนาดยาว, ๒๕๓๓) 
 ทะเลรํ่าลมโศก (๒๕๓๒)  
 มโนสาเร (บทความ, ๒๕๓๔) 
 ทะเลรํ่าลมโศก (รวมเร่ืองสั้น, ๒๕๓๕) 
 เสือกระดาษ (บทความ, ๒๕๓๘) 
 เหนือเหน็บหนาวและเรารอน (รวมเร่ืองสั้น, ๒๕๔๕) 
 อานคึกฤทธิ์ (บทความ, ๒๕๔๘) 



  

๑๙๙

 คนละโลกเดียวกัน (รวมเร่ืองสั้น, ๒๕๔๙) 
 อนึ่ง นอกจากอัศศิริ  ธรรมโชติ จะไดชื่อวาเปนนักเขียนรางวัลซีไรตในประเภทเร่ืองสั้นเปน
คนแรกของประเทศไทยแลวในป พ.ศ. ๒๕๔๓ เขาไดรับการประกาศยกยองเปนศิลปนแหงชาติ สาขา
วรรณศิลป โดยใจความในคําประกาศเกียรติคุณชวงหน่ึงมีอยูวา 
 “อัศศิริ  ธรรมโชติ เปนนักเขียนที่มีความสามารถเชิงวรรณศิลปอยาสูง มีศักยภาพในการใช
ภาษาอยางละเมียดละไมงดงามมีลีลาในเชิงพรรณนาในเร่ืองสั้นที่เขาเขียนราวกับบทกวี เปนนักเขียน
ที่ใชขอมูลและประสบการณจริงมาเปนวัตถุดิบในงานเขียนของเขา ความเปนนักขาว นักหนังสือพิมพ 
และการลงพ้ืนที่ในการสํารวจสํามะโนประชากรใหสํานักงานสถิติแหงชาติ ประสมประสานกันเปน
ขอมูลสะสมใหอัศศิริ ธรรมโชติ ผลิตงานออกมาอยางตอเนื่องยาวนาน เขาเปนคนมีจิตใจออนโยน 
มองโลกอยางละเอียดออน ลึกซ้ึงและบริสุทธิ์ใจ สะทอนออกมาทางงานเขียนอันหลากหลายดวยชั้น
เชิงทางวรรณศิลปของเขา เขาเสนอคุณความดีของสรรพชีวิตดวยมุมมองที่ลออละเอียดละเมียดละไม
เพ่ือความเขาใจสังคม” 
 งานเขียนของอัศศิริ  ธรรมโชติ มิใชเปนเพียงหนังสืออานเลนประเทืองอารมณเทาน้ัน หากยัง
เปนบันทึกปรากฏการณของชีวิตและสังคมที่เผยใหเห็นความเปนจริงโดยไมปรุงแตง ทําใหผูอานมี
จิตใจออนโยน ปลุกปลอบใหกําลังใจ มีพลังที่จะเผชิญปญหาตาง ๆ อยางไมระทดทอ รับรูความทุกข
ยากเดือดรอนของเพื่อนรวมสังคมดวยความเห็นใจ”๑ 
เกียรติยศที่ไดรับ 
 ๑. ไดรับรางวัลซีไรตในป พ.ศ. ๒๕๒๔ “ขุนทองเจาจะกลับมาเม่ือฟาสาง”  
 ๒. ได รับการเชิดชูจากหลายสถาบันทั้ง ในฐานะนักเขียนและนักหนังสือพิมพ  เชน 
“นักหนังสือพิมพดีเดนที่ควรยกยอง” ของคณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ 
 ๓. ไดรับรางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแหงชาติ ป ๒๕๒๘ 
 ๔. ไดรับรางวัลชมเชย คณะกรรมการสัปดาหหนังสือแหงชาติ ป ๒๕๓๐ 
 ๕. ไดรับรางวัลชนะเลิศวรรณกรรมบวัหลวง มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ป ๒๕๓๑ 
 ๖. ไดรับรางวัลศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
ป ๒๕๔๓  
 
ปจจุบัน 
 ปจจุบันปกหลักในฐานะคอลัม นิสตแหงสนามรัฐสั ปดาหวิจารณ  ทั้ งหนังสือพิมพ 
“ประชาชาติ”, “สยามรัฐรายวัน”, “สยามรัฐสัปดาหวิจารณ”, “มาตุภูมิ”, “สูอนาคต” กอนจะยึด
หนาสุดทายของสยามรัฐสัปดาหวิจารณมาอยางยาวนาน 

                                                        

 ๑อัศศิริ  ธรรมโชติ, ขุนทอง...เจาจะกลับเม่ือฟาสาง, (กรุงเทพมหานคร : แพรวสํานักพิมพ 
อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๕๕), หนา ๑๗๕ – ๑๗๙. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจแบบสัมภาษณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

๒๐๑

๑. พระมหาดนัยพัชร  คมฺภีรปฺโญ (ดร.) 

วุฒิการศึกษา 
 
 
 
 
 
ตําแหนง 

- Ph.D. (Philosophy), University of Mysore, India 
- พธ.ม. (ปรัชญา), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- พธ.บ. (ปรัชญา), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- ปวค., มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- ป.ธ. ๖ การศึกษาคณะสงฆ 
- น.ธ. เอก การศึกษาคณะสงฆ 
- อาจารยประจํา ภาควิชาศาสนาและปรัชญา 
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัช  หอมทวนลม 

วุฒิการศึกษา 
 
 
ตําแหนง 

- Ph.D. (Philosophy), Banaras Hindu University  
- M.A. (Philosophy), Banaras Hindu University 
- ศน.บ. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
- หัวหนาภาควิชาปรัชญา คณะศาสนาและปรัชญา 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
๓. ดร.สมบูรณ  วัฒนะ  

 
วุฒิการศึกษา 
 
 
 

 
ตําแหนง 

 

 

- Ph.D. (Philosophy), Panjab University, India 
- M.A. (Philosophy), 
- ศน.บ. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
- ป.ธ. ๗  การศึกษาคณะสงฆ 
- น.ธ. เอก  การศึกษาคณะสงฆ 
- อาจารยประจํา 
- รักษาการรองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยามหิดล 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะหจากผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายช่ือผูทรงคุณวุฒิการใหสัมภาษณเชิงลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
๒๐๗

รายช่ือผูทรงคุณวุฒิการใหสัมภาษณเชิงลึก 
 
 

๑. ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ 
 สัมภาษณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 สถานที่สัมภาษณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 วุฒิการศึกษา อ.ม. จุฬาฯ MA. (Philosophy) University Urbaniana (Rome) 
 ตําแหนง ราชบัณฑิต (สาขาปรัชญา) ผูอํานวยการบริหารหลักสูตรสาขา
  ปรัชญาและจริยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 อายุ ๘๓ ป 
 
๒. รองศาสตราจารย ดร. สรณัฐ  ไตลังคะ  
 สัมภาษณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 สถานที่สัมภาษณ ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 วุฒิการศึกษา อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ) จุฬากรณมหาวิทยาลัย 
  MA. (Comparative Literature) University of Washington, USA 
  อ.ม., อ.บ., (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 ตําแหนง รองศาสตราจารย, นายกสมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทย 
 อายุ ๕๔ ป 
 
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  วิงวอน 
 สัมภาษณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 สถานที่สัมภาษณ ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 วุฒิการศึกษา อ.ด. อ.ม., อ.บ., (ภาษาไทย) จุฬากรณมหาวิทยาลัย 
 ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 
 อายุ ๕๙ ป 
 
๔. รองศาสตราจารย ดร.ผจญ  คําชูสังข 
 สัมภาษณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 สถานที่สัมภาษณ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ม.เกษตรศาสตร 
 วุฒิการศึกษา ศน.ด. (พุทธศาสนศึกษา), พ.ม., ศน.บ. (ปรัชญาและศาสนา),
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
  M.A (Philosophy), Banaras Hindu University 
 ตําแหนง รองศาสตราจารย 
 อายุ ๕๖ ป 



  
๒๐๘

๕. รองศาสตราจารยชัยวัฒน  อัตพัฒน อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 สัมภาษณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 สถานที่สัมภาษณ ภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 วุฒิการศึกษา ศน.ด. (กิตติมศักดิ)์ ป.ธ.๕, ศน.บ., M.A. (Philosophy) 
 ตําแหนง รองศาสตราจารย 
 อายุ ๗๐ ป 
 
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย  ศรีนอก 
 สัมภาษณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 สถานที่สัมภาษณ บานพัก จังหวัดนนทบุรี 
 วุฒิการศึกษา พธ.ด., พธ.ม., (พระพุทธสาสนา), พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มจร. 
 ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย, หัวหนาภาควิชา หลักสูตรและการสอน, มจร. 
 อายุ ๕๕ ป 
 
๗. อาจารยชมัยภร แสงกระจาง นักเขียนนวนิยายประจําในนิตยสารสกุลไทย และนิตยสารขวัญเรือน 
 สัมภาษณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 สถานที่สัมภาษณ สถาบันปรีดี  พนมยงค 
 วุฒิการศึกษา อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ตําแหนง นักเขียน/อดีตนายกสมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย 
 อายุ ๖๒ ป 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาเขาสัมภาษณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๐

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๖

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสัมภาษณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๘

แบบสัมภาษณเชิงลึก 
สัมภาษณแบบมีโครงสราง 

เร่ือง  บูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเรื่องสั้นรางวัลซีไรต 

 แบบสัมภาษณชุดน้ีใชสัมภาษณผูใหขอมูลที่เปนนักวิชาการซ่ึงเปนผูมีความรูและเชี่ยวชาญ
ทางดานพระพุทธศาสนา ปรัชญาและวรรณกรรมไทย เพ่ือใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว          
โดยแบงการสัมภาษณออกเปน ๓ ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
 ตอนที่ ๒ ขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองส้ันรางวัลซีไรต 
 ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทย      
เรื่องสั้นรางวัลซีไรต 

ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
 ๑.๑ ช่ือ....................................................นามสกุล........................................อาย.ุ.........ป
บานเลขที.่....................... หมูที่.................. ซอย.......................................................................... 
ถนน..................................................... ตําบล/แขวง.................................................................. 
อําเภอ/เขต................................ จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย ................................ 
โทร. .............................................................. E-mail ..................................................................
 ๑.๒ ระดับการศึกษา.........................................................................................................
 ๑.๓ สถานที่ทํางาน...........................................................................................................
 ๑.๔ ตําแหนง....................................................................................................................
 ๑.๕ ระยะเวลาของการดํารงตําแหนง................................................................................
 จํานวน................................ ป ........................................ สมัย  
 

ตอนที่ ๒ ขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองส้ันรางวัลซีไรต 
 ๒.๑ ตามความคิดเห็นของทาน ทานมีความรูความเขาใจอยางไรเก่ียวกับแนวคิด “มนุษยนิยม”  
 ..................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................
 ๒.๒ ตามความคิดเห็นของทาน ทานมีความรูความเขาใจอยางไรเก่ียวกับ “วรรณกรรมไทย
เรื่องส้ันรางวัลซีไรต” 
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................. 



 ๒๑๙

 ๒.๓ ทานมีความเห็นดวยกับแนวคิดมนุษยนิยม ๕ ดาน น้ีอยางไร 
 ๑. อิสรเสรีภาพ 
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ๒. คุณคาและศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ๓. ความรัก 
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ๔. ความรูคูคุณธรรม 
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ๕. ความสุข 
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ๒.๔ ทานคิดวาวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต มีคุณคาสมควรที่จะอนุรักษไวเปน
แบบอยางที่ดีสําหรับนักเขียน นักอาน และนักศึกษา เพื่อสอนคนหรือใหคนเขาถึงคุณคาและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยในการดําเนินชีวิตในสังคมมากนอยเพียงใด 
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ๒.๕ โปรดแสดงความคิดเห็น จากบทวรรณกรรมบางตอน ในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต 
ในเร่ือง “เธอยังมีชีวิตอยู อยางนอยก็ในใจของฉัน” ดวยหลักมนุษยนิยม ๕ ดาน 
 บรรยากาศบานเมืองอยูในชวงประชาธิปไตย ความเคลื่อนไหวของชนแตละกลุมเปนไปอยาง
คึกคัก ตรงกันขามกับความรูสึกอันวังเวงซอนลึกอยูในใจของผม ใบหนาของคนที่พบพานผานไปมา 
ผมแลเห็นร้ิวรอยหมนหมองอมความทุกขอยางประหลาด เคราะหรายเหลือเกินที่เราไดรัฐบาลที่
ตัดสินใจอะไรแทบจะไมไดเลยน้ัน มาเพ่ิมความมืดดําเปนเงาคลุมประชาธิปไตย กอสถานการณใหทรุดหนัก 
เลวและสับสนจนไรตนปลายอันแทจริงของเหตุการณ และเธอ – ผูเปนเจาของคําพูดอันแสนจะธรรมดา 
“ในประเทศของเรานั้น เราจะตองชวยกันสรางความถูกตองและเปนธรรม” ผมจดคําพูดอันแสนจะ



 ๒๒๐

ธรรมดาของเธอไวดวยวา “...ในประเทศของเราน้ัน เราจะตองชวยกันสรางความถูกตองและเปนธรรม !” 
ผมเกิดความคิดอันวิปริต อยากจะไปที่โรงพยาบาลที่ศพของเธอยังคาคางอยู ดวยความอยากรูวาเธอถูก
ทํารายที่ตรงไหนบาง... เรือนรางเล็ก ๆ บอบบางคงอยูในชุดเสื้อดํา กางเกงยีน รองเทาผาใบเปอนฝุน 
หรือวาเปลี่ยนไปเสียแลว นิ้วมือเรียวงามที่เปรอะเลอะกาวและลําแขนอันสลักเสลาที่เคยแนบแผน
ใบปลิวน้ันเลา จะยังคงอยูดีหรือ – หรือเต็มไปดวยรอยแผล แหลกหักยับเยินอยางจดจํากันไมได ผม
หยิบสีแดงขีดทับลงไปบนชื่อและนามสกุลของเธอ แตเขียนเติมลงวา... “เธอยังมีชีวิตอยู อยางนอยก็
ในใจของฉัน...”  
 ทานคิดวาจากบทวรรณกรรมขางตนมีความเปนอิสรเสรีภาพ คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
ความรัก ความรูคูคุณธรรม และความสุขมากนอยเพียงใด 
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ๒.๖ โปรดแสดงความคิดเห็น จากบทวรรณกรรมบางตอน ในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต 
ในเร่ือง “ในกระแสธารแหงกาลเวลา” ดวยหลักมนุษยนิยม ๕ ดาน 
 ดูเหมือนความไรเดียงสาอีกเหมือนกันที่ทําใหฉันขาดการประเมินตนเองตอปญหาการศึกษา 
ฉันลืมคิดไปวาฉันเปนเพียงครูตัวเล็ก ๆ เปนสวนประกอบชิ้นหน่ึงที่ไรความหมายตอปญหาการศึกษา
ของชาตินั้น ปญหาแมในหมูบานอันเล็กและคับแคบอยางน้ี ไมเพียงโตใหญเทากับภูเขาที่ฉันเคยคิด ที่
จริงมันมหึมาเหมือนทองฟาที่ครูอยางฉันก็ตองถูกครอบงําเอาไวดวย และมันอยูไกลเหมือนดวงดาที่ครู
เล็ก ๆ อยางฉันไมสามารถเห็นไดยามฟามืด และมันมีอํานาจ มีแรงดูดกลืนเหมือนแมเหล็กยักษที่ทํา
ใหฉันละลายไปไดโดยงาย ๆ เพียงแตอาศัยกาลเวลากระแทกกระทั้นอันชั่วไมนานนัก 
 คิดแลวฉันอยากหัวเราะและถมถุยใหกับความโงเขลาเบาปญญาของตัวเอง ฉันหลงโงปลอย
ใหกาลเวลาอันควรมีคาสําหรับฉันและครอบครัวไหลเลยผานไปอยางเสียเปลา...ถาฉันมีสติปญญา 
เปนคนลาดของยุค ฉันควรจะทําความรูจักกับปลัดอําเภอ หรือไมก็คนใหญโตในวงราชการครูที่อําเภอ
น้ันไวเปนเจานายสักคนหน่ึง เผื่อวาฉันจะไดปลีกเวลาการสอนเด็กไปทํามาคาขายได หรือโชคดีฉัน
อาจไดรวมงานพัฒนาอะไรสักอยางซึ่งเปนโครงการของอําเภอ ฉันจะไมตองถูกลืม ถูกทอดทิ้ง ปลอย
เมียและลูกแรนแคนอยางนี้ 
 ทานคิดวาจากบทวรรณกรรมขางตนมีความเปนอิสรเสรีภาพ คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
ความรัก ความรูคูคุณธรรม และความสุขมากนอยเพียงใด 
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ...............................................................................................................................................



 ๒๒๑

 ๒.๗ โปรดแสดงความคิดเห็น จากบทวรรณกรรมบางตอน ในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต 
ในเร่ือง “ถึงคราทจีะหนีไกล ไปจากลําคลองสายนั้น” ดวยหลักมนุษยนิยม ๕ ดาน 
 ภาพของลูกสาวเม่ือยามเย็นกลับมาใหเห็นเดนชัด หนามอมแมมยิ้มราอยูที่หัวเรือ มีหญิงสาว
สวยยิ้มฟนขาวน่ังทายวาดพายไปมาอยูกลางนํ้า ความหวาดหวั่นตอมาทําใหแววตาหมนโรยของ
กลางคืนมืดสนิทนัน้เห็นลูกโตเปนสาว มีสีแดงที่เล็บปาก และ แกม น่ังวาดพายอยูทายเรือกลางลําคลอง 
ผูชายคนแลวคนเลา ไมวาหนุม แก หรือเด็กรุน ผลัดกันมานั่งหัวเรือใหลูกพายพาหายไปทางคูลึก      
ตรงกลางลําเรือที่คลุมปกดวยมานหมน ลูกสาวของหลอนจะนอนกอดกับผูชายหลายหนาหลายตาและ
ซํ้า ๆ อยูของทุกค่ําคืน 
 หลอนนึกถึงหนากากยางที่เปนรูปเสือ จะรอยยางใหลูกใสในวันพรุงน้ี ความโหดรายของชีวิต
ที่หลอนพบพานมาแลวมีแตรอยเขี้ยวรอยเล็บน้ันยิ่งกวาเสือจริง ๆ เสียอีก หลอนจะปลอยใหลูกสาว    
ที่รักดังหัวใจของตนเปนอยางน้ันไดอยางไร 
 ความคิดฉับพลันผานเขามาในสมอง หัวใจตระหนกหวาดหว่ัน น้ันทําใหหลอนผวาเขามุง 
และดึงเอาลูกสาวกําลังหลับน้ันมากอดแนบอก เสียงลูกรองครางเบา ๆ ขณะสะพานไหวสั่นและ
กระทอมริมนํ้าสะเทือนสงเสียงดัง พรอมดวยเสียงรถแลนผานไปดวยความรวดเร็ว 
 “ฉันจะตองไปจากที่นี่ พาลูกไปใหไกลจากสิ่งนี้... ไกลแสนไกล” 
 ทานคิดวาจากบทวรรณกรรมขางตนมีความเปนอิสรเสรีภาพ คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
ความรัก ความรูคูคุณธรรม และความสุขมากนอยเพียงใด 
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ๒.๘ โปรดแสดงความคิดเห็นจากบทวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นบางตอนในเร่ือง “เมื่อลมฝนผานมา”
ดวยหลักมนุษยนิยม ๕ ดาน ทานมีความคิดเห็นอยางไร 
  เมื่อลมฝนผานมา ปาก็สงกลิ่นฟุง 
  ทั่วคุงน้ํา อรามสีสันของดอกไมปา 
  ตนไมใบหญา เขียวขรึม... 
 “แมรองเพลงหรือเปลา” ผมลืมตาถาม 
 แมสายหนาแลวรองไห พลางกระชับกายผมแนนเขา เปลือกตาของผมปดลงโดยบังคับไมได 
รูสึกออนเพลียเหน่ือย คลายอยูในความฝน ผมเห็นภาพหมูบานสวางไสวอยูในหุบเขากวาง เห็นทุงหญา
และลําประโดงที่มีระหัดน้ําไกวลมชา ๆ พอน้ันรองตะโกนดาแชงดวยโทสะอาฆาตเคียดแคนธรรมชาติ
พรอมกับเสียงเรียวไมบนหลังวัวกระหน่ําหนัก สับสนปนกับเสียงรองของมันทามกลางลมฝน แมเลื่อน
ผาหมคละคลุมผมไวมิดชิด ทั้งโอบแขนอันอบอุนน้ันเขารัดกายผมแนน  
 แมคงสวดออนวอนฟา หรือเจาปาทั้งหลาย ขอใหฝนขาดหายไปในเวลาน้ีเถอะ เหมือนกับที่แม
เคยสวดออนวอน ขอใหฝนตกลงมาเม่ือเวลาหนาแลงเหมือนกัน แมจะเงยหนาขึ้นหาฟาเบื้องบน ปากก็
บนพึมพําไปตามประสา แมครวญครางและรํ่าไหเมื่อทั้งลมและฝนไมมีทาจะหยุดยั้งซ้ําแรงเร็วหนักหนวง 



 ๒๒๒

และอึงคะนึงมากขึ้น ผมคอย ๆ ไรการรับรู จากความรอนรนทรมานแผซานผานเขาสูความสงบ จากเสียง
สับสนของลมฝนและปาใหญ เสียงเอะอะวุนวายของพอ ครู และแม คอย ๆ เลือนรางจางหายไปจาก
ความรูสึก นางฟาชุดสีขาวอยูไหน ผมหาเธอไมเห็น อยากชวนเธอมารวมชมธรรมชาติเหมือนที่เธอชี้ชวน
ใหผมชมในความฝน...ผมเห็นแตแมกอดรางผม รองไหอยูบนเกวียนใตตนไมใหญริมทาง 
 ทางแคบ ๆ คดเคี้ยวสูง ๆ ต่ํา ๆ ขามทุงนา ลําน้ํา และปากวางยาวเรียวหายลงไปสูหุบเขา     
ที่ผมจากมาน้ัน มีหมูบานที่มีธรรมชาติบริสุทธ์ิงดงามดังบทเพลงทั้งหมด... 
  หอมกลิ่นหญาไอดิน 
  ทั่วแผนดิน – บานเรา 
 ทานคิดวาจากบทวรรณกรรมขางตนมีความเปนอิสรเสรีภาพ คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
ความรัก ความรูคูคุณธรรม และความสุขมากนอยเพียงใด 
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ๒.๙ โปรดแสดงความคิดเห็น จากบทวรรณกรรมบางตอน ในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต 
ในเร่ือง “ดอกไม...ที่เธอถือมา” ดวยหลักมนุษยนิยม ๕ ดาน  
 บนถนนที่ปราศจากละไอควัน ทั้งวัตถุน้ําใจไหลเทมาใหเธอไมขาดสาย เธอถือดอกไมผานไป
คร้ังแลวคร้ังเลา เหมือนแมน้ําไหลผานเมือง 
 “ดอกไมในมือเรา จะยื่นใหทุกคน !” เสียงโหรองพรอมเพรียง เธอนึกถึงพอที่บาน 
 “พอชอบดอกไมเหมือนกันหรือ” พอพยักหนา แลวเอื้อมมือมารับ 
 “ปนกับดอกไม พอชอบอยางไหนมากกวา” “ทหารก็รักดอกไมและอาวุธที่เขาเปนเจาของพอ ๆ  กัน”  
 เธอยังถือดอกไมไปขางหนาในทามกลางรอยยิ้มและความเมตตาปรานีในแววตาจับจอง แต
เธอยังไมลืมถึงนัยนตาของแมที่มีทั้งแววปติและซอนความทุกขกังวล...กลางกลิ่นธูปควันไฟมีมาลา
ดอกไมจรุงกลิ่นลอยละลองอยูเหนือสิทธิ์เสรีที่เธอปรารถนา อยูเหนือกาลเวลา และเหนือน้ําตาอาลัย
 เธอคือดอกไมอนรรฆคา เกิดจากความรัก ความศรัทธาความเชื่อมั่นจากหัวใจอันบริสุทธ์ิ และ
รูปลักษณอันละมุนละไม เธอไดนํามารอยเรียงไวอยูในหัวใจของทุกคนตราบจนนิจนิรันดร 
 ทานคิดวาจากบทวรรณกรรมขางตนมีความเปนอิสรเสรีภาพ คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
ความรัก ความรูคูคุณธรรม และความสุขมากนอยเพียงใด 
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................... 
 



 ๒๒๓

 ๒.๑๐ โปรดแสดงความคิดเห็น จากบทวรรณกรรมบางตอน ในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต 
ในเร่ือง “เมื่อเย็นย่ํา...ของวันอันราย” ดวยหลักมนุษยนิยม ๕ ดาน 
 สามีของเธอถูกรถชนตายเสียแลว เขาจากเธอไปแลว...ไปและไมกลับมาอีก น่ีเปนความรูสึก
ของเธอ เขาสรางสมบาปกรรมอันใดไวเลาถึงไดภัยแรงเชนน้ี ยังจะตองใหเธอกับลูกนอยตองมาพลอย
วิบัติไปดวยอีก วิบัติซี ! ถาไมมีเขาแลว...ลูกจะเปนอยางไร เธอนั้นเลาจะไปไหน และจะพึ่งพาใครไดใน
ชีวิตน้ี...เธอรองไห จะเปนจะตายอยูในบานสลัม ยามเย็นย่ําของวันน้ัน ! อายุสี่สิบปแลว แตใบหนาเขา
ยังออนอยูดวยอารมณอันแจมใส มองความจน ความทุกข ความต่ําตอยเปนของธรรมดาของชีวิต
ตลอดเวลาที่เธออยูกับเขา เขาบากบั่น กมหนาทํามาหากินตลอดมา เขามีประวัติอันดีงามนับแตอยู
บานนอก เปนลูกที่ดีของพอ เปนคนงานในไรที่นายจางชอบ ความประพฤติเมื่ออยูกรุงเทพของเขาก็
เปนไปโดยสม่ําเสมอ เปนสามีที่ ซ่ือสัตยของเธอ เปนพอที่ดีของลูก และเปนผูนําที่แข็งขันแหง
ครอบครัว เขาเปนผูอดทนตอความเลวเปนอยางยิ่ง “ฉันไมอยากจะทําชั่ว แมแตลักขโมยของของใคร
สักชิ้น” เขามักจะปลอบเธอในวันอันรายกาจเหลาน้ันใหอดทน และก็ชนะทุกหนมา กับลูกละ...เขาก็
ตั้งความหวังไวสูง 
 “ฉันจะใหมันเรียนหนังสือใหเกง ใหมันเรียนสูง ๆ เปนครูหรือเปนหมอก็ได” 
 รถยนตของใครไมรู ชอนรางของเขาลอยลองและรวงเละอยูกับถนนอันแสนสะอาดของเขา
เอง...เธอหลับตา เห็นเลือดไหลออกจากเรือนกายของเขาเปนสีแดงทาเปรอะทั่วทองถนนรถยนตของ
ใครคนน้ันมันไมเพียงแตขโมยชีวิตของเขาไประหวางกระทําหนาที่ มันยังขโมยความสุขและลักพาชีวิต
ของครอบครัวเธอไปหมดสิ้น เธอรํ่าไห...อยูในความเย็นย่ํา วาเหวของบานสลัม... 
 คุณนายกลับถึงบานอันโอฬารของเธอเมื่อยามเย็นเดียวกันน้ัน พรอมกับรับทราบวา...ลูกชาย
ไดขับรถคันใหญไปชนคนตายเขาแลว ใครกันนะ ที่ถูกรถราคาแพงของเขาชนลมตายไปในวันนี้ ราคา
ชีวิตของคนน้ันกับราคารถของลูกชาย ใครจะแพงกวากันแน...เธอคิด 
 ทานคิดวาจากบทวรรณกรรมขางตนมีความเปนอิสรเสรีภาพ คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
ความรัก ความรูคูคุณธรรม และความสุขมากนอยเพียงใด 
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................
 ๒.๑๑ โปรดแสดงความคิดเห็น จากบทวรรณกรรมบางตอน ในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต 
ในเร่ือง “เสียแลวเสียไป” ดวยหลักมนุษยนิยม ๕ ดาน 
 นางอดยอนนึกไปถึงวันคืนเกา ๆ ที่แขนทั้งสองขางยังสมบูรณไมได เม่ือคร้ังเปนคนงานอยูใน
โรงงานที่กรุงเทพฯ นางเหมือนไรเดียงสา บริสุทธิ์จากชีวิต ยังยืนอยูหางไกลจากความสามานยที่
แทจริงของมนุษย นางพอมีความสุขที่พอหาไดอยางนาพึงใจตามประสาคนเล็ก ๆ นางมีความรัก 
ความคิดถึงตามประสาคนไกลบานตอครอบครัวและเพ่ือนบานที่อยูหลัง นางมีเจตนา มีความหวังตอ
การเผชิญปญหาในโลกกวางน้ี และทายที่สุด นางก็มีภาระอันยิ่งใหญตอครอบครัวอันยากไรของนาง
เองโดยเฉพาะ เม่ือเจาปศาจจักรกลตัวน้ันมันตัดขอมือของนางใหขาดออกจากกันแลว นางกลายเปน



 ๒๒๔

คนพิการที่กลับบานมาอยางวาเหว ทอแท ซ้ําเงินกอนมหึมาที่นางไดรับเปนคาตอบแทนมือขางที่ขาด
หายไปนั้น ยังทําใหนางไดพบวาไดสูญเสียทุกอยางอันเคยมีในชีวิต ที่แทมันคือเงาของเจาปศาจ          
ที่ตามมาทําลายนางจนถึงบาน มันไมไดทําลายมือของนาง ไมเพียงแตอยางเดียวเทาน้ัน...เจาปศาจ
จักรกลตัวน้ี 
 ทานคิดวาจากบทวรรณกรรมขางตนมีความเปนอิสรเสรีภาพ คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
ความรัก ความรูคูคุณธรรม และความสุขมากนอยเพียงใด 
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................
 ๒.๑๒ โปรดแสดงความคิดเห็น จากบทวรรณกรรมบางตอน ในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต 
ในเร่ือง “เชาวันตนฤดู” ดวยหลักมนุษยนิยม ๕ ดาน 
 บัวรําวา “เราเปนคนจน” “คนอื่นเขาก็จนทั้งน้ัน หมูบานของนางนะ ฉันไมเห็นมีใครรํ่ารวย
สักคน แตเขาก็ทนอยูได นางก็รู คนที่น่ี หนานา เขาก็ทํานา หนาแลงเขาก็ออกไปหางานทํา ไมมีใครที่
ทําผิดกฎหมายเหมือนนายเสนผัวของนาง” พลตํารวจหนุมทิ้งหางตาไปที่เด็กนอย “ถาเขาถูกจับ นาง
กับลูกจะลําบาก” “จับเปนเขาสิ อยาทําราย อยาฆาเขา” บัวรําวาและเร่ิมรองไห 
 “นายไมรู” บัวรําบนคลายคนเหมอ “เราอยูกันอยางลําบากแตไหน เราลําบากกันตั้งแตเปน
เด็ก เปนหนุมสาว และจนเดี๋ยวน้ี ลูกของฉันก็เหมือนกัน โตขึ้นก็จะตองอยูกับความลําบากยากจน” 
หลอนกมมองลูกที่เร่ิมตื่นและสงเสียงรองเบา ๆ แตไมหยุดพูด คลายวาหลอนจะหยุดหรือระงับยับยั้ง
ความรูสึกตาง ๆ ที่มีอยูภายในใจเอาไวไมไดแลว 
 “เราไมเคยสบาย ไมเคยมีอะไรเปนของตัวเอง ไมวาจะที่นาหรือวากระทอมหลังนี้ ไมเหมือน
นาย ไมเหมือนพวกของนาย เราอยูกันอยางยากจน เม่ือกอนน้ี หนาแลงเราอดอยากเหลือเกิน พี่เสน
เองเคยเขาไปทํางานอยูในเมือง แตเขาถูกโกง ถูกคนในเมืองปลน ไมเหลืออะไรกลับมา” 
 ทานคิดวาจากบทวรรณกรรมขางตนมีความเปนอิสรเสรีภาพ คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
ความรัก ความรูคูคุณธรรม และความสุขมากนอยเพียงใด 
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................
 ๒.๑๓ โปรดแสดงความคิดเห็น จากบทวรรณกรรมบางตอน ในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต 
ในเร่ือง “แลวหญาแพรกก็แหลกลาญ” ดวยหลักมนุษยนิยม ๕ ดาน 
 เขาคิดวาความเจ็บปวดน้ันเกิดมาทั้งรางกายและจิตใจของเขา เขารูสึกไมเพียงวาตัวเองกําลัง
เสียเลือดที่กําลังไหลออกจากราง แตกําลังเสียลูก เสียเมีย และไดเสียเพ่ือนไปแลว คือเหิน... นายละ   
นายของเขา เขาก็กําลังจะสูญเสียนายในขณะน้ี เพียงแตเขาไมรูสึกเจ็บปวดที่สูญเสียไปเหมือนกับ



 ๒๒๕

เพ่ือนและลูกเมีย เม่ือวาระสุดทายไดเดินทางมาถึง นาคคิดวาตัวเองดีใจเสียดวยซ้ําตอการที่จะสูญเสีย
นายไปเสียทีหนึ่ง เหินเมื่อใกลตายก็คงคิดไมตางไปจากเขา นาคคิดและรูสึกวาพันธะทั้งหลานแหล
กําลังสูญสิ้นไปโดย ปริยาย ความรูสึกใหมคือการเปนอิสระปลอดโปรง และเสรีจากพันธนาการทั้งปวง
ที่ผูกอยูกับชีวิต ไมมีอะไรจะมาบังคับและเปนนายของเขาทั้งสองตอไปอีกแลว 
 ทานคิดวาจากบทวรรณกรรมขางตนมีความเปนอิสรเสรีภาพ คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
ความรัก ความรูคูคุณธรรม และความสุขมากนอยเพียงใด 
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ๒.๑๔ โปรดแสดงความคิดเห็น จากบทวรรณกรรมบางตอน ในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต 
ในเร่ือง “บนทองน้ําเม่ือยามค่ํา” ดวยหลักมนุษยนิยม ๕ ดาน 
 มันไมยุติธรรมเลย เขาคิด และจะเปนความโงเขลาอยางมาก ถาเขาจะปลอยโอกาสใหใคร
ฉวยเอาไปงาย ๆ และเกิดจะเอาเปรียบเขามากเกินไปเหมือนกับขายแตงโม เขาเปรียบเสมือนคนแรก
ที่มาถึงที่ซุกซอนสมบัติ ตองอยูกับความหวาดกลัว ผจญกลิ่นอันรายแรงอยูโดยลําพังเดียวดาย สมบัติ
น้ีไมมากก็จริงอยู แตมันก็มากกวาแตงโมทั้งลําเรือของเขา ซํ้าลอยมาเองตามลํานํ้าตามธรรมชาติของ
โชคชะตา ที่ไมมีใครอาจหลีกเลี่ยงได ภาพเสื้อลูกไมที่แขวนอยูตามรานรวงในตลาดลอยมาใหเมียเขา
สวมใส และอาจจะไดผาถุงสีสวยจากเมืองเหนืออีกสักผืนหนึ่ง เสื้อผาชุดใหมสําหรับเขาและลูก ก็
อาจจะจับจายซ้ือกันไดอยางไมเสียดาย คราวน้ี – จะเสียดายอะไร ลงทุนลงแรงแคพายเรือ ซ่ึงเขาก็
ตองกระทําอยูแลว ใบหนาอันเบิกบานของเมียและแววตาอันตื่นของลูก แมเปนความสุขชั่วแลน มันก็
มีความหมายตอชีวิต – ชีวิตอันเต็มไปดวยความแหงแลงไมผิดทุงนารางฝน 
 ทานคิดวาจากบทวรรณกรรมขางตนมีความเปนอิสรเสรีภาพ คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
ความรัก ความรูคูคุณธรรม และความสุขมากนอยเพียงใด 
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................
 ๒.๑๕ โปรดแสดงความคิดเห็น จากบทวรรณกรรมบางตอน ในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต 
ในเร่ือง “รถไฟคร้ังที่หา” ดวยหลักมนุษยนิยม ๕ ดาน 
 “ใคร ๆ ในหมูบานตางก็ไปหาเงินที่กรุงเทพฯ” พอบอกคําสรอยระหวางนั่งรอรถไฟที่สถานี 
 “พอรักคําสรอยมาก แตก็เปนหวงนองที่ยังเล็ก” พอวา “คําหลา ชวยดูนองดวยเนอะ” พอ
หันไปสั่งคําหลา ญาติหาง ๆ ที่เปนคนพาหลอนมากรุงเทพฯ “อยาหวงเลย พอเฒา” คําหลาวา    
“ไมก่ีเดือนหรอก คําสรอยก็จะเก็บเงินสงมาใหพอได มากกวาทํานาตั้งปเสียอีกนะ” คําหลาบอกพอ
ขณะลุกขึ้นเตรียมตัวเม่ือเห็นรถไฟเปดหวูด วิ่งมาแตไกล “พอจะรอเงินจากคําสรอย ซื้อควายไวไถนา
ในปน้ี” พอใหคําสรอยไปเปนหญิงหากิน ชวยหาเงินมาเลี้ยงบาน พอสรางบาปใหกับคําสรอยหรือ



 ๒๒๖

เปลา หลอนสายหนา “คําสรอยคิดถึงพอตางหากที่รองไห...” จําไดวาเม่ือเชาน้ีพอดึงหลอนเขาไปกอด
แลวรองไหเหมือนกับเด็ก กอนจะออกจากบานมาสงที่สถานีรถไฟ... 
 ความเหงา มันนําความเศรามาให 
 มันนําเอาความทุกขมาใส...  
 คําสรอยนึกถึงเพลงน้ี แลวอัดอ้ันใจหนักขึ้น 
 ทานคิดวาจากบทวรรณกรรมขางตนมีความเปนอิสรเสรีภาพ คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
ความรัก ความรูคูคุณธรรม และความสุขมากนอยเพียงใด 
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................
 ๒.๑๖ โปรดแสดงความคิดเห็น จากบทวรรณกรรมบางตอน ในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต 
ในเร่ือง “ขุนทอง เจาจะกลับเม่ือฟาสาง” ดวยหลักมนุษยนิยม ๕ ดาน 
 เจาขุนทองในเพลง วัดโบสถ เปนเพลงที่คนภาคกลางใชรองกลอมลูกหลาน รองวา 

วัดเอยวัดโบสถ มีตาลโตนดอยูเจ็ดตน 
เจาขุนทองไปปลน ปานฉะนี้ไมเห็นมา 
คดขาวออกใสหอ จะถอเรือออกตามหา 
เขาก็เลาลือมา วาขุนทองเจาตายแลว 
ถือแตกระดูกแกว เมียรักจะไปปลง 
ขุนศรีจะถือฉัตร ยกกระบัตรจะถือธง 
ถือทายเรือหงส ไปปลงศพเจาพอนา 

 เจาขุนทอง เปนสามัญชนคนบานนอก มีอาชีพปาดงวงตาลจากตนโตนดเพ่ือไปทํานํ้าตาลขาย 
ในขณะนัน้พมายกทัพมารุกราน เจาขุนทองควาดาบหายไปจากหมูบาน คนก็รํ่าลือกันวามันไปตอสูกับ
พมาปกปกรักษาบานเมืองจนตัวตาย พระเจาแผนดินจึงพระราชทานเพลิงศพถึงขั้น "ขุนศรีจะถือฉัตร 
ยกกระบัตรจะถือธง ถือทายเรือหงส ไปปลงศพเจาพอนา" หลังเหตุการณ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖            
เจาขุนทองของสุจิตต  วงษเทศก็ดังสะทอนสะทานใจคน ดังบทกวีที่วา 

วัดเอยวัดโบสถ ตาลโตนดเจ็ดตน 
ขุนทองเจาไปปลน ปานฉะนี้ไมเห็นมา 
คดขาวใสหอ ถอเรือไปตามหา 
เขาก็รํ่าลือมา วาเจาขุนทองตายแลว 
น่ังรถยนตเรไร น่ังรถไฟนกแกว 
สงเสียงแจวแจว วาเจาขุนทอง เจาขุนทอง 
เจาออกจากบาน เมื่อตะวันเรืองรอง  
แลวหันมาสั่งนองนอง วาพี่จะไปหลายวัน 
ไปเพื่อสิทธิเสรี เพ่ือศักดิ์ศรีชาวบางระจัน 
โอเจานกเขาขัน แลวเจาขุนทองก็ลงเรือน 



 ๒๒๗

สะพายยามหาดเสี้ยว ซ่ึงใสหนังสือแสงเดือน 
ทั้งสมุดที่ลบเลือน ดวยรอยนํ้าตาแตเมื่อคืน 
ขุนทองเจารองไห อยูในเรือนจนดึกดื่น 
วาดอกจําปถูกปน ตายอยูเกลื่อนเจาพระยา 
ลูกเอยหนอลูกเอย เขาอยาเฉยเชือนชา 
แมมารองเรียกหา น่ีพอมาตั้งตาคอย 
เจามิใชนักรบ ที่เคยประสบร้ิวรอย 
รูปรางก็นอยนอย เพราะเรียนหนังสือหลายป 
แมก็รูวาลูกรัก น้ันมีความภักดี 
พอก็รูวาลูกม ี กตัญูตอแผนดิน 
แตใครเขาจะรู เพราะเขามิใชพระอินทร 
มนุษยอาจไดยิน แตอํานาจมาบังตา 
ลูกบอกวาลูกรู จึงสูแบบอหิงสา 
แมกับพอก็รอมา หลายเพลาหลายเพล 
ดอกโสนบานเชา ดอกคัดเคาบานเย็น 
ออกพรรษามาตระเวน ที่อนุสาวรียทูน 
ไมมีรางเจาขุนทอง มีแตรัฐธรรมนูญ 
พอกับแมอาดูร แตภูมิใจลูกชายเอย 

 ทานคิดวาจากบทกวีขางตนมีความเปนอิสรเสรีภาพ คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
ความรัก ความรูคูคุณธรรม และความสุขมากนอยเพียงใด 
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ๒.๑๗ ทานคิดวาแนวคิดมนุษยนิยมทั้ง ๕ ดานในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต สามารถ
นําไปพัฒนาดานไหนไดบาง  
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ๒.๑๘ ทานมีความเห็นอยางไรกับการบูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเร่ืองสั้น
รางวัลซีไรต ที่แสดงถึงอิสรเสรีภาพ คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความรัก ความรูคูคุณธรรม 
และความสุข ทานคิดวานาจะเปนแนวคิดดานใดที่เหมาะสมกับความเปนมนุษยนิยม ที่จะทําใหสังคม
อยูรวมกันไดอยางมีความสุข ไมถูกปดก้ันสิทธิเสรีภาพ มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน มีความกินดีอยูดี 
ไมแบงพรรคแบงพวก และไมขัดแยงกันทางความคิด ทานคิดวาอยางไร 



 ๒๒๘

 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ๒.๑๙ ทานมีความคิดเห็นอยางไร ในการบูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทย
เร่ืองสั้นรางวัลซีไรต ไปสูแนวคิดดานตอไปน้ี 
 ๑. ดานสังคม 
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................... 
 ๒. ดานการเมืองการปกครอง 
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ๓. เศรษฐกิจ 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ๔. ดานการศึกษา 
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ๕. ดานศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี 
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ๖. ดานศาสนา 
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................... 

 ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทย         
เรื่องสั้นรางวัลซีไรต 
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช ภาพถ่ายบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
รายช่ือนักศึกษานําเสนอบทความ ณ วิทยาลัยองคต้ือ  
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ๒๓๘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๙

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
ภาพนําเสนอบทความ  

ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๒๔๑

 
 

 

ภาพนําเสนอบทความวิชาการวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ วิทยาลัยองคต้ือ  
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
ประกาศอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ๒๔๓

 



๒๔๔ 

ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ-ฉายา-นามสกุล : พระมหาอํานาจ  พลปฺโ (สวัสดี) 
วัน เดือน ปเกิด : วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 
ชาติภูมิ  : ๓๑ หมู ๑๓  ต. บานปรือ อ. กระสัง จ. บุรีรัมย 
อุปสมบท   : ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ณ วัดอินทบูรพา ต.บานปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย 
สังกัดปจจุบัน : วัดเทพนารี ถนนจรัญสนิทวงศ ๖๘ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
 
การศึกษา  
 พ.ศ. ๒๕๓๔ : ประถมศึกษา (ป.๖) จากโรงเรียนวัดอินทบูรพา 
 พ.ศ. ๒๕๔๔ : นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก) จากสํานักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย 
 พ.ศ. ๒๕๔๙ : เปรียญธรรม ๓ ประโยค (ป.ธ.๓) จากสํานักเรียนคณะจังหวัดสิงหบุรี 
 พ.ศ. ๒๕๔๙ : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 พ.ศ. ๒๕๕๒ : รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขารัฐศาสตร จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 พ.ศ. ๒๕๕๒ : ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 
   จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 พ.ศ. ๒๕๕๒ : หลักสูตรวุฒิบัตรพุทธศาสนศึกษาทางไกลวิชาอภิธัมมัตถสังคหะ 
   ของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 พ.ศ. ๒๕๕๕ : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
ประสบการณ 
  : เปนวิทยากรอบรมผูเขาโครงการบรรพชา-อุปสมบท ภาคฤดูรอนและ 
   สอนจริยธรรมแกเยาวชน 
  : จัดรายการทางสถานีวิทยุยานเกราะ AM 540 KHz 

: ผานการอบรมนักเทศนรุนที่ ๑๑ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
: ผานการอบรมเปนเจาหนาที่ผูประกาศ จากกรมประชาสัมพันธ 
: ผานการอบรมครูสอนศีลธรรมในโรงเรียนของ ม.มจร. และของ มมร. 
: เปนครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
: เปนครูสอนนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก 
: เขารับการอบรม นักเขียนรุนที่ ๑ ณ โรงเรียนพณิชยการราชดําเนิน-ธนบุรี 
: ไดเขารวมโครงการสัมมนาวิธีการเขียนวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ของบัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และไดรับวิทยานิพนธระดับดี (Good) 
: เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ 

ตําแหนงปจจุบัน  : พระครูฐานานุกรมที่ “พระครูวินัยธร” 
 : รองเจาอาวาสวัดอินทบูรพา ต.บานปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย 
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