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ครั้งที่ 2 ชนบทของไม เมืองเดิมเปนพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่หางไกลความเจริญ ตัดขาด
จากโลกภายนอก สุขสงบ ความขัดแยงในเรื่องจึงเปนความขัดแยงของความสัมพันธ
ของคนในชุมชนที่แกไดดวยวิถีชาวบาน ไมวาจะเปนการจัดการกับความขัดแยงดวย
การประนีประนอมหรือดวยกําลังของตนเองโดยที่รัฐมีบทบาทเขาไปจัดการปญหา
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ชนบทชุดหนึ่งที่เปนชุมชนอุดมคติที่ใหคุณคาแกศักดิ์ศรีและความกลาหาญมากกวา
กฎเกณฑทางจริยธรรมหรือกฎหมาย ไมปรากฏความสัมพันธทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่ซับซอน และงานเนนคุณคาของชนบทเหนือเมือง ดังนั้น งานเขียนของไม เมืองเดิม
จึ งได ทํ าให เกิ ดการตระหนั กถึ งคุ ณค าของวิ ถี ชนบทในช วงที่ ความเจริ ญของยุ ค
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Abstract

Mai Muangderm’s literary works present the rural in the time before
the World War II. His representation of the rural is cultural space which is
remote and peaceful. The conflicts in the works are the relationship of the
villagers which can be solved by compromise or by force with less involvement
from governmental administration. His works shows no class difference
conflicts since all is farmers; thus the maintenance of one’s free will and
integrity. The discourse analysis framework points out that his works does not
represent the ‘real’ rural areas; instead, they are the selection of particular
images to present the rural as the ideal community which gives value to
integrity and courage more than ethics and legality. The complicated
problems of economic and social relations are left out. The works
emphasizes on the value of the rural over the urban. As the result, Mai
Muangderm’s works revolve around the realization of the value of folk ways
as modernization invades the rural.
Keywords: Thai fiction; rural discourses; literature and society

ความนํา
ความหมายของชนบทตามพจนานุ กรมราชบั ณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2542
หมายถึ ง “บ านนอก เขตแดนที่ พ นจากเมื องหลวงออกไป” หากพิ จารณาจาก
ความหมายดังกล าว “บานนอก” ซึ่งเป นความหมายที่กวางและแสดงความหมาย
โดยนัยที่หมายถึง “ความไมเจริญ” คํานิยามดังกลาวเสนอความหมายของ “พื้นที่” ที่
เปนลบ อาจกลาวไดวาการใหความหมายของชนบทขางตนนั้นเกิดจาก “ศูนยกลาง”
คือเมืองหลวงเปนหลัก เปนการแสดงคูตรงขาม (binary opposition) ของเมืองหลวง/
ชนบทที่ “เมืองหลวง” มีสถานะสูงกวา
หากพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับ “พื้นที่ชนบท” ของไทย อาจกลาวไดวามี
ความหมายที่เปนพลวัต คือเลื่อนไหลไมคงที่ วรรณคดีในสมัยโบราณสื่อพื้นที่ชนบท
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ในแนวจินตนิยม (Romantic) คือสัมพันธกับอารมณความรูสึกของมนุษย วรรณคดีไทย
มีลักษณะแบบที่เรียกวาจินตนิยมหลายประการ กลาวคือเปนเรื่องที่เกี่ยวของกั บ
อิ ทธิ ปาฏิ หาริ ย ห างไกลจากความเป นจริ ง เน นเรื่ องการผจญภั ยในธรรมชาติ
นอกจากนี้ ยังเนนเรื่องอารมณของบุคคล (วิทย ศิวะศริยานนท, 2531: 93) ธรรมชาติ
ในขนบของนิราศนําเสนอเกี่ยวกับการเดินทางเขาไปในพื้นที่ชนบทและอารมณหวน
ไหที่เกิดจากการพลัดพรากจากนางผูเปนที่รัก โดยเสนอธรรมชาติที่พบเห็นในชนบท
ควบคูไปกับอารมณของกวี (ดวงมน จิตรจํานงค, 2544: 86) ดังนั้น ธรรมชาติที่เสนอ
ในวรรณคดีไทยไมไดมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงสภาวะความเปนจริงของธรรมชาติ
ในระยะต อมาวรรณกรรมสมั ยใหม มั กเสนอชนบทตามแนวสั จนิ ยมคื อ
แนวคิดที่วาวรรณกรรมเปนการสะทอนภาพสังคมอยางตรงไปตรงมา เปน “กระจก” ที่สอง
ใหเห็นความเปนไปของสังคม มีงานวิจัยที่ศึกษาตามแนวดังกลาว อาทิ การศึกษาของ
กาญจนา ประสงคเงิน (2527) เรื่อง การศึกษาเรื่องสั้นไทยที่เสนอปญหาสังคมชนบท
อีสาน: 2501-2525 สวนปรียาภรณ หนูสนั่น (2532) ที่ศึกษาเรื่อง การสะทอนปญหา
สังคมชนบทในนวนิยายไทย: 2519-2529 เนนประเด็น “ความสมจริง” คือเห็นวาวรรณกรรม
ที่ศึกษามีการบรรยายสภาพชนบทอยางตรงไปตรงมา งานวิจัยเหลานี้เชื่อวานักเขียน
เสนอภาพตามที่ “เปนจริง” อยางไมมีอคติหรือไมถูกครอบงําโดยวิธีคิดแบบใดแบบ
หนึ่ง วิธีคิดเชนนี้เปนวิธีคิดในคริสตศตวรรษที่ 19 ถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 ที่เชื่อวา
มีความเปนจริงที่สมบูรณ ดังนั้น สิ่งที่นักเขียนเขียนจึงเปนความเปนจริงที่เห็นได
โดยทั่วไปและไมมีขอกังขาเพราะไดนําเสนอตามที่ “ตาเห็น” นอกจากนี้ ตามกรอบวิธี
คิดดังกลาวนอกจากจะเชื่อวาวรรณกรรมเปนการบันทึกภาพอยางตรงไปตรงมาแลว
ยังมีความเชื่อที่วางานเขียนหนึ่งๆ เปนงานของปจเจกบุคคลที่นําเสนอความคิดตางๆ
ผานการศึกษาใครครวญอยางอิสระ
ตอมาในราวทศวรรษ 1970 การศึกษางานเขียนที่เชื่อวาเรื่องราวที่นําเสนอ
เปนกระจกสองความจริงหรือมีความเปนอิสระไดถูกทาทายโดยการศึกษาแนว “วาทกรรม”
(discourse) ของนักคิดชาวฝรั่งเศส มิเชล ฟูโกต (Michel Foucault) ที่ชี้ใหเห็นวาความคิด
และการกระทํ าของคนๆ หนึ่ งผ านภาษานั้ นย อมได รั บอิ ทธิ พลหรื อควบคุ มจาก
วาทกรรมอื่นๆ ที่ไหลเวียนอยูในสังคม ดังนั้น จึงไมมีใครที่แสดงความเห็นความคิดที่
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เปนอิสระอยางแทจริง (Danaher, 2000: 31) อยางไรก็ตาม ความสําคัญของวาทกรรม
ไม ไดเปนเพียงภาษาหรื อคําพูดเทานั้น แต ยังเปนสิ่งที่ทําให เกิดการปฏิ บัติ ตาม
แนวทางวาทกรรมนั้นๆ เรียกวา “ปฏิบัติการทางวาทกรรม” (discursive practices) ซึ่งแสดง
ออกในรูปของพฤติกรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ จารีต ความคิด ความเชื่อ ฯลฯ ที่มีอยูใน
สังคม สิ่งเหลานี้ดํารงอยูในสังคมจนดูเหมือนเปนเรื่องธรรมดา เปนธรรมชาติหรือเปน
ความถูกตอง “ในทุกสังคม การผลิตวาทกรรมจะถู กควบคุ ม คัดสรร จัดระบบและ
แจกจ ายภายใต กฎเกณฑ ชุ ดหนึ่ งซึ่ งมีหน าที่พลิ กแพลงเพื่ อให เรามองไมเห็ นถึ ง
อํานาจและอันตราย รวมถึงความนาเกลียด นาสะพรึงกลัวของวาทกรรมเพื่อใหวาทกรรม
ดังกลาวดํารงความเหนือกวา/ความเปนเจาในสังคม” (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2549:
25) อยางไรก็ตาม การบังคับใชอํานาจมีความซับซอนเพราะอํานาจไหลเวียนมาจาก
ทุกทิศทาง จากทุกระดับของสังคมตลอดเวลา มีการแลกเปลี่ยนทางความคิดผานวาทกรรม
ตางๆ ที่ไหลเวียนในสังคม เชน เอกสารราชการ ตํารา ขาว หนังสือ วรรณกรรม ฯลฯ
(Tyson, 2006: 284) ดังนั้น สิ่งที่ฟูโกตตองการคนหาไมไดเปนเพียงความจริงที่ถูกเลือก
แตศึกษาการผลิตซ้ํา ปรับเปลี่ยนและแทนที่ดวยสิ่งใหมดวย
เมื่อนํากรอบความคิดดังกลาวมาใชในการศึกษาวรรณกรรมจึงไมเพียงแต
พิจารณาวาสิ่งหนึ่งมีการใหความหมายอยางไร สิ่งที่ฟูโกตใหความสําคัญมากอีก
ประการก็คือ “ผูเขียน” หรือผูใหคาหรือความหมายดังกลาววาเปนใคร มีตําแหนงแหงที่ใด
ในสังคม และการใหคาดังกลาวมีความสัมพันธกับอํานาจอยางไร (สุรเดช โชติอุดมพันธ,
2551: 6) นั่นหมายความวาในการพิจารณางานเขียนชิ้นหนึ่งนั้น ฟูโกตเสนอใหพิจารณา
อยางรอบดานคือ ตองดูทั้งสถานะของผูเขียน สถาบัน ชวงเวลาที่เขียน รวมทั้งกรอบ
คิดที่มีอิทธิพลหลักในสังคมขณะนั้น ที่สําคัญคือ ตองดูความสัมพันธเชิงอํานาจของ
งานนั้นๆ กับงานที่แวดลอม วางานนั้นเกิดขึ้นเพื่อผลิตซ้ําหรือชวงชิงความหมายใหม
ในสังคม สนับสนุนหรือทาทายวาทกรรมที่ดํารงอยูในขณะนั้นอยางไร
ดังนั้น การศึกษาชนบทไทยผานกรอบคิดเรื่องวาทกรรมจะชวยใหตระหนัก
ถึงความเปลี่ยนแปลงของอุดมการณ ความคิด ความเห็น ความเชื่อหรือคุณคาอื่นๆ
ในสั งคมที่ มี ปฏิ สั มพั นธ กั บบริ บทสั งคมด านต างๆ ในยุ คเดี ยวกั น ไม ว าจะเป น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม บทความเรื่อง “วาทกรรมวาดวยชนบทใน
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วรรณกรรมของไม เมืองเดิม” นี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อชี้ใหเห็นวางานของไม เมืองเดิม
ซึ่งเปนปฏิบัติการทางสังคมอยางหนึ่งนั้นถูกควบคุมดวยวาทกรรม อยางไรก็ตามงาน
ของเขาก็ไดเลือกสรรการนําเสนอขอมูลเพื่อชวงชิงความหมายใหมในสังคมและทาทาย
วาทกรรมที่ ดํ ารงอยู ในช วงเวลาก อนสงครามโลกครั้ งที่ 2 และเนื่ องจากงานของ
ไม เมืองเดิมมีทั้งเรื่องสั้นและนวนิยายแนวชนบท (หรือลูกทุง) และแนวประวัติศาสตร
งานที่ศึกษาในบทความนี้จะเนนบันเทิงคดีแนวชนบทเปนสําคัญ

วรรณกรรมของไม เมืองเดิม: การปะทะระหวางพื้นที่เมืองกับชนบท
ไม เมื องเดิ มซึ่ งเป นนามปากกาของ ก าน
พึ่งบุญ ณ อยุธยา เกิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2448
ที่กรุงเทพฯ แมจะมีเชื้อสายผูดี แตก็ดูเหมือนเปน “ผูดี
ตกยาก” เขาเรียนจบชั้นมัธยมวัดบวรนิเวศ รับราชการ
ที่กรมบัญชาการมหาดเล็กไดประมาณ 4 ปก็ลาออกมา
ทํ างานส วนตั วและเร ร อนไปตามชนบทได ประมาณ
9 ปเศษก็กลับถึ งกรุงเทพฯ และเริ่มเขียนหนังสือเมื่อ
พ.ศ. 2478 (ประทีป เหมือนนิล, 2542: 20) ในระหวางที่
เรรอนไปตามชนบทนี้เองคงจะเปนชวงเวลาที่เขาได
สัมผัสกับชีวิตชาวบาน และไดซึมซับวิถีชีวิตและ ภาพที่ 1: กาน พึง่ บุญ ณ อยุธยา
จิตใจของชาวชนบท
ที่มา: www.siamwriters.blogspot.com
ไม เมืองเดิมเปนนักเขียนที่มีชื่อเสียงในทางการบุกเบิกบันเทิงคดีเกี่ยวกับ
ชนบทหรือที่เรียกวา “วรรณกรรมลูกทุง” งานของเขาไดรับการยอมรับวามีการเสนอ
ภาพ “ที่สมจริง” ของชนบท ที่แสดงใหเห็นความสงบ รมเย็น ความอุดมสมบูรณ วิถี
ชีวิตที่เรียบงาย ชวยเหลือเกื้อกูลกัน นักวิจารณเห็นวาวรรณกรรมของไม เมืองเดิม
มักไดรับการยกยองในดานการใหภาพชนบทที่สมจริง รวมทั้งภาษาที่เพราะพริ้งมี
วรรณศิลป แตมักไมใหคุณคาในดานเนื้อหาเพราะเห็นวาโครงเรื่องแตละเรื่องมัก
คลายคลึงกัน จรูญพร ปรปกษประลัย (2551) เห็นวางานของไม เมืองเดิมใชวรรณกรรม
ในการตอบโตกระแสวัฒนธรรมใหมไดอยางแนบเนียน ในบทความนี้จะชี้ใหเห็นวา
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มีนวนิยาย 2 เรื่องที่แสดงใหเห็นการปะทะระหวางเมืองกับชนบท คือเรื่องแผลเกาและ
สินในน้ํา
แผลเก าเป นโครงเรื่ องที่ ไม ซั บซ อน
ผสมผสานระหวางแกนเรื่องของความรักของ “ขวัญ”
และ “เรียม” ที่มีอุปสรรคเนื่องจากครอบครัวของทั้งคู
เปนศัตรูกันเนื่องจากขอพิพาทเรื่องที่ดิน แตผูเขียนได
เพิ่มความพลิกผันของเหตุการณดวยการใหเรียมตอง
จากบ านไปสูบางกอกเพื่อไปเปนทาสของ “คุ ณนาย
ทองคํา” และภายหลั งทํ าให เรียมเปลี่ ยนสถานะจาก
“อีเรียม” เปน “คุณเรียม” สาวเมืองกรุงเพราะมีหนาตา
ภาพที่ 2: นวนิยายเรือ่ งแผลเกา เหมื อน “โฉมยง” ลู กสาวคุ ณนายทองคํา อั นเป นการ
ที่มา: www.wikipedia.org เพิ่มความขัดแยงของเรื่องใหเปนความขัดแยงระหวาง
เมืองและชนบท แมวาชนบทที่วานี้จะเปนบางกะปซึ่งเปนชานกรุง แตใน พ.ศ. 2479
ซึ่งเมืองยังไมเติบโตมากนั้นก็เห็นความแตกตางของพื้นที่ชัดเจน
ในบทความ “แผลเกา: แผลที่ฝากไวกอน” ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชยไดชี้ใหเห็น
วา “ความแปลกใหมของแผลเกาก็คืออุปสรรคที่ทําใหตัวละครหนุมสาวไมอาจสมหวัง
ในรักมิใชความแตกตางทางชนชั้นดังที่นิยมเขียนกันในขณะนั้น แตกลับเปนความ
แตกตางทางวัฒนธรรมระหวางคนบางกอกและคนบานนอก” (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย,
2553: 18) “สภาวะกลืนไมเขาคายไมออกของเรียมที่ไมรูจะนิยามตนเองวาเปน ‘นังเรียม’
หรือ ‘คุณโฉมยง’ บ งบอกความอิหลักอิเหลื่อและกระวนกระวายใจของชนบทไทย
ทามกลางการรุกรานจากบางกอกเพื่อเปนเจาเขาครองในยุคเปลี่ยนผานสูความเปน
สมัยใหม” (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย, 2553: 20) ในการวิเคราะหดังกลาวเขาไดชี้ใหเห็น
ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางบางกอกกับทุงบางกะป อยางไรก็ตาม บทความนี้จะ
ขยายขอบเขตการวิเคราะหที่แสดงใหเห็นวาไม เมืองเดิมเชื่อมโยงพื้นที่ชนบทกับ
วั ฒนธรรม ศี ลธรรมและระบบคุ ณค า ซึ่ งอาจนํ าไปสู คํ าตอบที่ ว าเหตุ ใดเรี ยมจึ ง
ตัดสินใจกลับไปหาขวัญและยอมตายไปกับขวัญ
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พื้นที่ วัฒนธรรม และระบบคุณคา
อานันท กาญจนพันธ (2553: 131) ไดเสนอขอคิดเกี่ยวกับพื้นที่ในวัฒนธรรม
ไทยซึ่งแตกตางกับตะวันตกวา ในขณะที่พื้นที่ในความหมายของตะวันตกจะเปน “ที่วาง”
ที่รอคนมาจัดการ แตพื้นที่ของไทยนั้นไมวางเปลาเพราะพื้นที่ตางๆ มี “เจาของ” นั่นคือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ การจะทําอะไรนั้นตองบอกกลาวเจาปาเจาเขา ผีขุนน้ํา ผีซับน้ํา
อารักษบาน อารักษเมือง กรอบคิดเชนนี้ไดนําไปสูระบบคุณคาหรือกรอบศีลธรรมที่
นําไปสูการจัดการพื้นที่หรือการปฏิบัติตนในพื้นที่ใหเหมาะสมเปนธรรมเพื่อการอยู
รวมกันอยางเปนสุขในชุมชน นอกจากนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําทองถิ่นยังเปนสิ่งที่ยึดโยง
คนในชุมชนไวดวยกันในเชิงพันธะทางจิตใจและสังคม เมื่อมีฐานคิดเชนนี้ทําใหคนใน
สังคมระมัดระวังที่จะไมละเมิดขอหามตางๆ ที่มักผูกติดกับความเชื่อ สงผลใหคนใน
ชุมชนอยูอยางสงบสุข เพราะหากละเมิดแลวเชื่อวาจะทําใหวุนวาย เกิดความปวยไข
ฯลฯ
สิ่งที่แผลเกา นําเสนอและเปนประเด็นที่สําคัญของเรื่องที่มักถูกมองขาม
ก็คือระบบคุณคาของสังคมที่ยึดขวัญและเรียมไวดวยกัน หากพิจารณาเรื่องแลวจะ
พบวาสิ่งที่ยึดคนทั้งคูไวก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหงศาลเจาพอไทร ซึ่งเมื่อพิจารณาตลอด
เรื่องแลวก็จะพบวาพื้นที่ของศาลสวนนี้เปนสถานที่ที่เกิดเหตุการณสําคัญของเรื่อง
เปนที่ที่ขวัญและเรียมสัญญารัก และเปนที่พักพิงทางใจของขวัญ คําสาบานตอหนา
ศาลเจาพอไทรวาจะซื่อสัตยตอกันตลอดไปเปน “พิธีกรรม” ที่ถือเปนพันธสัญญา
รวมกันของขวัญและเรียม มิติของพื้นที่จึงสําคัญเชนนี้ เมื่อเรียมจากทุงบางกะปไป
บางกอกนั้นเธอไดออกจากพื้นที่แหงพันธสัญญา ไปสูมิติพื้นที่ของบางกอกซึ่ง “วางเปลา”
เมื่อเรียมไปอยูในพื้นที่ใหมของบางกอกนั้น เรียมไดออกจากระบบคุณคาแบบเกาที่
คุนชินไปสูระบบคุณคาแบบใหมที่เนนวัตถุและเงินทองเปนหลัก ความรักหากจะมีก็
ไมไดเกิดจากสัญญาใจแตเกิดจากผลประโยชน คุณนายทองคํารักเรียมไมใชเพราะ
เรียมเปน “เรียม” แตเพราะเรียมเปน “โฉมยง” ลูกสาวคุณนายทองคําไดเหมือนทั้ง
หนาตาและกิริยาทาทาง เรียมจึงเกิดภาวะสองจิตสองใจ เพราะดานหนึ่งแมจะหลงใหล
ในชีวิตใหมดุจฝนของบางกอกซึ่งเหมือนนกนอย แตก็อยูในกรงทอง สวนทุงบางกะป
เมื่อเทียบกับ “โลกแผนใหม” ของบางกอกก็กลายเปนแดนปาเถื่อน อยางไรก็ตาม เมื่อ
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เธอกลับเขาไปสูพื้นที่ของทุงบางกะปที่มีศาลธรรมชาติเปนสัญลักษณ มันไดทําให
เธอรําลึกถึง “ระบบคุณคาที่รองรับความเชื่อในเรื่องของสถานที่” นั่นคือคําสัญญา
คําสาบานวาจะซื่อสัตยตอกันและกันตลอดไป ดังที่เรียมรําลึกในคืนที่หนีขวัญกลับ
บางกอกวา “ฉันกําลังหลับอยูกลางพระนครเมื่อ 3 ปมานี้ และก็บางกะปนี่เองที่ปลุกให
ฉันรูจักบานเกิดเมืองนอนของฉันอีกครั้งหนึ่ง บางกะปของเราทุกหยอมหญาวังน้ํานั้น
สุขกวากรุงเทพฯ เปนไหนๆ” (ไม เมืองเดิม, 2513: 282)
ข อความข างต นชี้ ให เห็ นอย างชั ดเจนว ามิ ติ พื้ นที่ ของบางกะป และสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์มีสวนสําคัญที่ทําใหเรียมตระหนักถึงความเปนตัวตนของ “เรียม” ไมใช
“โฉมยง” อะไรเลาที่ทําใหเรียมประกาศวา “พี่ขวัญ พี่ขวัญตายแลว ผัวฉันตายแลว โอ
ผัวฉัน” (ไม เมืองเดิม, 2513: 341) และกระโดดน้ําไปหาขวัญ หากไมใช “พื้นที่” ที่
เชื่อมโยงกับพันธสัญญาที่มีตอกัน ในแงนี้สําหรับเรียม พื้นที่ทําใหเธอตระหนักถึง
ความสําคัญของระบบคุณคาที่ตองรักษาไว หากรักษาไมไดหรือทรยศ ผลก็คือความ
ตาย นวนิยายเรื่องแผลเกาจึงไดนําเสนอประเด็นที่สําคัญของชนบท ก็คือเปนพื้นที่ที่
เชื่อมโยงกั บศีลธรรมหรื อระบบคุ ณค า ความสั มพั นธ ของคนทั้ งคู ไม ได เป นเพียง
ความสัมพันธทางกาย หากรวมถึงความสัมพันธทางจิตวิญญาณ ดังนั้น ไม เมืองเดิม
จึงเสนอภาพชนบทที่ใหความสําคัญแกพื้นที่และสัญลักษณที่เชื่อมโยงคนในพื้นที่ไว
ดวยกันอันเปนสิ่งที่ไมหลงเหลืออยูในเมืองหลวง

ผูหญิงกับการปะทะระหวางเมืองกับชนบท
ตัวอยางจากเรื่องแผลเกานี้ทําใหเห็นวาไม เมืองเดิมเขาถึงความเปนชนบท
อยางแทจริงทั้งนี้เพราะในเรื่องนี้ชนบทไมไดเปนเพียง “ฉาก” แตเสมือนเปนตัวละคร
ที่สําคัญยิ่ง ความเปนชนบทลึกล้ําไปดวยสัญญะหรือความหมายที่ลึกซึ้งที่ผูกโยงกับ
ความเชื่อ วิถีชีวิต จิตวิญญาณ ซึ่งทั้งหมดนี้มีบทบาทสําคัญในการกําหนดโครงเรื่อง
แมแตภาษาก็แสดงใหเห็นความผูกพันนี้ ตัวอยางเชนเมื่อเรียมตัดพอวาขวัญจะไมรัก
เธอจริงวา “แมแกวาผูชายนะเหมือนปลา พอน้ําใหมมามันก็ไปกับน้ําใหม” (ไม เมืองเดิม,
2513: 216) ขวัญตอบวา “เรียมเอย อยากลัวไปเลย พี่ไมใชปลารักน้ําอยางวาหรอก
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หัวใจพี่เติบ หัวใจพี่ใหญอยางตะเขรักวัง ถึงน้ําเกาจะไปน้ําใหมมันจะมาหรือน้ํามัน
แหงจนขอด พี่ก็ตองตายคาวัง เพื่อตองตายอยูกับเรียมคนเดียวจริงๆ” (ไม เมืองเดิม,
2513: 217) จะเห็นไดวาขวัญเปรียบเทียบตนเองเปนจระเขที่รักวังและยอมตายคาวัง
นับเปนการใชภาษาที่แสดงคุณคาและพฤติกรรมของตัวตนผานธรรมชาติ ที่นาสนใจ
ก็คือขอความตอนนี้แสดงความยอนแยง (irony) เมื่อในที่สุดคนที่เปน “ปลาที่ไปกับน้ํา
ใหม” นั้นกลับเปนตัวเรียมเอง ประเด็นที่นาสนใจคือคําพูดที่วา “ผูชายนะเหมือนปลา
พอน้ําใหมมามันก็ไปกับน้ําใหม” ในเรื่องนี้ใหฝายผูหญิงเปนผูทําพฤติกรรม “เหมือน
ผูชาย” ซึ่งเปนลักษณะที่ผิด “ธรรมเนียม” อีกตอนหนึ่ง ขวัญชักชวนเรียมใหเลนน้ํา
เมื่อเรียมกลับจากบางกอกมางานศพแม โดยกลาวเปรียบเทียบเรียมวา “เรียมเอย เจา
จําไดไหมว า น้ํานี้ คือน้ําโนนที่ มันไหลผ านตลิ่งไปเมื่อ 3 ป ที่แลวกลับมาอี ก น้ําก็
เหมือนเจา ตลิ่งก็เหมือนพี่ เมื่อน้ํายังก็ฝงเย็นเทานั้นเอง เจาไมลงเลนน้ํากับพี่หรือ”
(ไม เมืองเดิม, 2513: 325) เปนการเปรียบเทียบพฤติกรรมของคนกับธรรมชาติได
อยางมีความหมายลึกซึ้ง ขอความตอนนี้เปรียบเรียมเหมือนน้ําและขวัญเหมือนตลิ่ง
ซึ่งนับเปนคูตรงขามที่ผิดแปลก เพราะตามแนวคิดคูตรงขามแบบปตาธิปไตยหรือใน
สังคมชายเปนใหญ (patriarchal binary thought) นั้นมองโลกเปนลักษณะคูตรงขาม
ลักษณะที่แทนความเปนชายจะเหนือกวาลักษณะของผูหญิง (Tyson, 2006: 100) ผูชาย
มักเปนฝายเคลื่อนไหว (active) สวนผูหญิงอยูนิ่ง (passive) ไม เมืองเดิมจึงเสนอ
คูตรงขามแบบกลับตาลปตร ดังนี้
คูตรงขาม ชาย – หญิงในบททั่วไป
เคลื่อนไหว – หยุดนิ่ง
น้ํา – ฝง
โลเล – จงรักภักดี
เมือง – ชนบท

คูตรงขาม ขวัญ – เรียม ในแผลเกา
หยุดนิ่ง – เคลื่อนไหว
ฝง – น้ํา
จงรักภักดี – โลเล
ชนบท – เมือง

ประเด็นขางตนชี้ใหเห็นวา ในกรอบอุดมการณที่ไม เมืองเดิมตองการเสนอ
นั้นคือใหคุณคาแกชนบทมากกวาเมืองนั้น ผูชายเปนตัวแทนของคุณคาที่ควรรักษา
ไว คือ ชนบทที่มั่นคงไมโลเล เรียบงาย ในขณะที่ผูหญิงเปนตัวแทนของการโลเล ไม
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มั่นคง เปลี่ยนใจงาย หรูหราฉาบฉวย ที่นาทึ่งก็คือ ไม เมืองเดิมเสนอแนวคิดผาน
ภาษาเปรียบเทียบที่ลึกซึ้งไพเราะ ชวนใหเคลิบเคลิ้ม จนไดขอสรุปวาผูหญิงเปนเพศ
ที่ “ทรยศ” ตอบานเกิดเมืองนอนเพราะไปหลงใหลสิ่งฉาบฉวย
ลักษณะเช นนี้ไดปรากฏในเรื่อง สิ นในน้ํ า
ดวย เรื่องนี้เปนนวนิยายที่เกี่ยวกับทองทะเลของไม
เมืองเดิม เปนเรื่องราวของ “รุง” หนุมชาวทะเลอยูที่
เกาะระยาซึ่งเปนเกาะโดดเดี่ยว เขาหากินโดยดักลอบ
หาปลา ดําน้ําหากัลปงหาเปนอาชีพพอเลี้ยงตัวและ
แมสายที่เจ็บออดๆ แอดๆ ได เกาะนี้มีกลุมคนอาศัยก็
เปนเพียงคนรับจางนายทุนปลูกปาตาล รุงรักอยูกับ
“กระถิน” ซึ่งเปนสาวงาม มีพี่ชายชื่อ “จําป” สวนอีก
ครอบครัวหนึ่งเปนครอบครัวซึ่งมีลูกชายชื่อ “แปลง”
และลู กสาวชื่ อ “สํ าเภา” จํ าป นั้ นพอใจสํ าเภา ส วน
แปลงก็หลงรักกระถิน สวนทั้งกระถินและสําเภาตางก็ ภาพที่ 3: นวนิยายเรื่องสินในน้ํา
ที่มา: ww.lungkitti.tarad.com
มี ใจกั บรุ ง ทํ าให รุ งเป นศั ตรู กั บทั้ งแปลงและจํ าป
กระถินตกเปนเมียของรุ งไม นานกอนที่ทั้งสองครอบครัวจะไดรับคําสั่งใหกลับไป
ทํางานประมงใหนายทุนแทนการปลูกตาล
เมื่อกระถินไปอยูในเมืองไดกลายเปนตนหองของ “เสียง” ลูกสาวเศรษฐี
“เชียง” ซึ่งเปนพอคาคนกลางที่พัฒนาขึ้นเปนนายทุนทําการประมงเอง ความงามของ
กระถินเมื่อไดรับการชุบเลี้ยงอยางดีจากเสียง ทําให “สําเนียง” พี่ชายของเสียงเกิด
พอใจ ในระหวางนี้รุงไดรวมงานกับเสือซึ่งเชาเรือทําการประมง โดยมักลอบขโมยปลา
จากโปะของนายทุนอื่นๆ รุงแวะเขาฝงเพื่อลอบหากระถินผูซึ่งเปลี่ยนใจไปรักสําเนียง
ขาวการขึ้นฝงของแมสายทําใหความลับเกี่ยวกับกําเนิดของรุงเปดเผย บิดา
ของรุงคือขุนเจริญ เดิมเปนเจาหนาที่ปราบสลัดที่คอยปลนเรือ เจริญกลายเปนเศรษฐี
ใหญที่ร่ํารวยดวยการขายพลอยที่งมไดจากสําเภาสินคาที่จม จึงทิ้งสายและลูกไปมี
ภรรยาใหม ซึ่งหนาตาคลายรุงชื่อ “อรุณ”
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รุงทํางานประมงของบิดาแตเนื่องจากไมคุนเคยกับคนและวิธีการทํางานของ
คนเมืองทําใหดูกลายเปนคนเกะกะเกเร เมื่อแมสายเสียชีวิต ขุนเจริญเห็นวารุงไมอาจ
รับกิจการตอไดจึงจะยกสมบัติบางสวนให แตรุงไมตองการทรัพยสมบัติ เขาขอเพียง
“ฉลอม” คือเรือขนาดกลางเพียงหนึ่งลํา โดยเห็นวาหากมีเรือแลวเขาก็สามารถหากินที่
เกาะระยาได รุงอยูคนเดียวไดสักพัก ก็มีคนที่เคยทําประมงดวยกันคือเสือและลูกนอง
มาอยูเกาะดวย รวมทั้งสําเภาซึ่งรักรุงและตองการมาใชชีวิตเกาะกับรุง เรื่องจึงจบเมื่อ
เกาะระยาที่เดียวดายเต็มไปดวยผูคนที่มีความรักและหวังดีตอกัน
ผูเขียนชี้ใหเห็นวารุงเปนคนเดียวที่เห็นวา “สินในน้ํา” นั้นมิใชพลอยที่มีอยู
อยางจํากัด เมื่องมหมดแลวก็หมดกัน แตสินน้ําที่แทจริงก็คือทรัพยากรในน้ําที่หาก
ทํามาหากินอยางขยันขันแข็งก็สามารถดํารงชีวิตอยูได นอกจากนี้ผูเขียนยังสรางให
รุ งมี บุ คลิ กของนั กเลงที่ ไม กลั วคน รุ งมี ชี วิ ตอยู กั บทะเลและเชื่ อมั่ นในความอุ ดม
สมบูรณของทรัพยากร นอกจากนี้ยังไมเชื่อวาใครจะสามารถครอบครองผูกขาดทะเลได
เปนที่รูกันทั่วสําหรับพวกประจําเรือวาตั้งแตฝงบาน
ดานไปบานแหลมปากน้ํา ใครอื่นไมมีพวกไมมีคนมากหลาย
เทาขุนเจริญกับนายเช็งซึ่งรวมคิดกันและยังเกิดเปนศัตรูกับคน
ทั้งสองเสียอีก หนทางที่จะทํากินในยานทะเลก็แคบเหมือนอยู
ในอาง แตคนเดียวเจารุงเทานั้นที่ยังนึกทะนงไมกลัว ไมเคยจะ
รูจักความแคบของทะเลที่จะเกิดไดเพราะอํานาจของเศรษฐี (ไม
เมืองเดิม, 2553ก: 217)
รุงมีพฤติกรรมที่เรียกไดวาเปน “นักเลง” ในความหมายของความกลาหาญ
รั กศั กดิ์ ศรี ยึ ดถื อสั จวาจา ไม ข มเหงคนที่ อ อนแอกว า พฤติ กรรมของรุ งสํ าหรั บ
ชาวเมืองอาจมองวาเขาเปนโจร เปนนักเลง เชน รุงนําพวกไปลักเอาปลาในโปะของ
นายทุน ทําใหเขาไมไดสามารถอยูในเมืองได แตเมื่อพอ คือ ขุนเจริญตองการยก
สมบัติใหรุง ไมวาจะเปนโปะ เรือลําใหญ แหอวน รุงขอเพียงเรือฉลอมขนาดกลาง
เทานั้น และเมื่อรุงกลับไปครองคูกับสําเภา เรื่องจบวา
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มั นจั กอยู ร วมรั กกั น ณ สถานที่ นี้ ตลอดไป ไม คิ ดจะ
เดื อดร อนขวนขวายข ามฝ งเมื องค าพลอยใต น้ํ าหรื อรั บจ าง
ฉลอมเรหาฝูงปลาอีก ตัดหวงจากฝงเมืองและโลภเห็นทรัพยสิน
ในน้ําเหมือนเขาอื่นอีก (ไม เมืองเดิม, 2553ก: 319)
เรื่องชี้ใหเห็นคุณธรรมและวิถีชีวิตที่ตัวเอกประพฤติในชนบท รุงไมตองการ
ไดสมบัติของบิดาเพราะเทากับเปนการสืบทอดการทํามาหากินแบบนายทุนที่โลภและ
ตักตวงเอาทรัพยากรมากเกินไป การลักปลาในโปะของคนอื่นก็ไมไดเปนเพราะโลภ
หรือขี้เกียจ แตเปนการแกแคนที่ถูกหยาม เขาไมตองการเปนลูกจางรับหาปลาให
นายทุน สิ่งที่เขาตองการเปนเพียงการหากินอยางพอเพียง ผูเขียนไดชี้ใหเห็นวานี่คือ
คุณธรรมของลูกผูชายที่เปนผูนําที่แทจริง
เราอาจกล าวได ว าผู เขี ยนแสดงให เห็ นว าวิ ถี ของเมื องเป นวิ ถี ที่ เอารั ด
เอาเปรียบและโลภ วาทกรรมชนบทที่ไม เมืองเดิมสรางขึ้นนั้นคือชนบทเปนพื้นที่ที่
อุดมสมบูรณและอยูดวยกฎเกณฑชุดหนึ่ง นั่นคือศักดิ์ศรี ความยุติธรรม และความ
พอเหมาะพอควร คนชนบทจะตองอยูอยางสํานึกในคุณคาของตนเอง ยืนอยูดวยลําแขง
ของตน ชนบทไมใชพื้นที่ที่เมืองจะมาตักตวงไดโดยงายและหากเขามาเอาเปรียบสิ่งที่
จะตองกระทําก็คือการตอบโตอยางสาสม
ในเรื่องนี้ไม เมืองเดิมเสนอภาพการปะทะของเมืองกับชนบทเชนเดียวกับ
เรื่องแผลเกา เพียงแตวาในเรื่องสินในน้ํานี้ เมืองนี้เปนเมืองที่อยูบนฝง แมไมใชบางกอก
แต ก็ เจริ ญแตกต างเหลื อเกิ นกั บบ านระย า เรื่ องแผลเก าและสิ นในน้ํ านี้ มี ความ
คลายคลึงกันตรงที่ใหผูชายยึดมั่นกับชีวิตชนบทในขณะที่ผูหญิงเปนฝายจากไปสู
เมืองและดูถูกชนบทในที่สุด ในเรื่องรุงพูดกับสําเภาวา
ฝงเมืองโนนหากขาจะไมรูเห็นหรือเคยขาม แตแมแกก็
เลาบอกใหฟงวาเหมือนฟาแสนสนุก หญิงหลายชายรอยเขาไม
นุงผาสั้นผืนเดียวเตี่ยวติดตัวอยางขา เขาสวยเขางาม ทั้งมื้อ
เชาก็ไมตองดําทะเลเหมือนอายรุง ทับก็ไมใชไมและเพิงหนา มี
ฟูกนอนสบาย เออ กระถินมั นไปสวรรค แล ว (ไม เมื องเดิ ม,
2553ก: 115)
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ความแตกต างระหว างเมื องกั บบ านระย านี้ เมื่ อมองผ านตั วละครหญิ ง
“กระถิน” ที่เมื่อเขาไปอยูในเมืองแลวก็กลับเห็นบานระยาเปนบานปา
แตเดี๋ยวนี้เลา สิ่งที่แลวมาแตเมื่ออยูบานเกาะกลางน้ํา
โนนวิปลาสไปเสียหมด หมากไมและหมูตาล กรวดชายหาดหรือ
ชะโงกหิน และถ้ําน้ําเย็นที่เคยอาบ ดูเปนของปาไปสิ้น ฟากับ
น้ําและมรสุมแมลมกลับเปนสิ่งรายนากลัวแกคนเมือง กระถิน
ยอมรูแลวแกคําดีและคําชั่ว เครื่องนุงหมพันกายอันมิดชิดและ
สะอาดของชาวฝงเมืองนั้นเพลินตา ทับที่เคยสะอาดอาศัยนอน
มากอนนั้นถาจะหลับตานึกเดี๋ยวนี้ก็เห็นไมเกินครัวไฟที่นี่
แลวก็หลับตา ใหสิ่งเหลานั้นเปนความหลับใฝฝน เชน
ความรายในฝน แลวก็เบิ่งลืมแหงนหนาดูจันทร กระถินเกิดใหม
แลว ตื่นแลวจากหลายรอยหลายพันคืนที่หลับใหลอยูบานระยา
ที่ฝนราย (ไม เมืองเดิม, 2553ก: 228)
ในเรื่องนี้ผูแตงไดใหกระถินที่เพิ่งจากบานระยาไปเปนนางตนหองของ
นายหญิ งไม นานกลั บเห็ นชี วิ ตในเกาะเป นฝ นร าย ความสะดวกสบายและความ
สวยงามของเมืองทําใหเกาะระยาเปนเพียงปาที่เถื่อนไรความเจริญ นอกจากนี้ผูคนใน
เกาะก็ไรคาเมื่อเปรียบเทียบกับคนเมือง
แลเจาแปลงที่ผมปรกหนา เหงื่อก็ไหลเปนทางยอย ทั้ง
เสื้ อผ าขาดและปะไว หนา หนุ มเกาะที่ เคยเป นลู กพ อแปรที่
ร่ํ ารวยของและทั้ งข าวปลาอาหารที่ ทุ กคนหวั งพึ่ ง และเมื่ อ
กระถินหลับตานึกเทียบกับผูเปนนายหนุมสะอาดที่ผานไปเมื่อ
ครูแลว เจาแปลงก็เหมือนชายสิ้นราคา แตแลวเจารุงเลา หากวา
ไดขามมาอยูรวมฟากน้ํานี้ ราคาของเจารุงก็ยิ่งซ้ําราย ไมมีเลย
เทากับสัตวเลี้ยง อาศัยเศษขาวและอาหารอื่นที่ เหลือมนุษย
เทานั้น (ไม เมืองเดิม, 2553ก: 106)
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เมื่อเที ยบกับคนเมืองแลวชาวเกาะทั้งหลายนั้นก็ไรคา กระถินเปรียบรุ ง
เหมือนกับสัตว การนุงหมที่ไมมิดชิดตองนุงผาเตี่ยวเพราะวิถีชีวิตที่ตองอยูทะเล
ดําผุดดําวายนั้นกลับทําใหกระถินมองวารุงเปนชาวปาชาวดงไมมีอารยธรรม เมื่อ
เปรียบเทียบกับชาวเมือง ไม เมืองเดิมไดสรางคูตรงขามระหวางเมืองกับชนบทผาน
ตัวละครชาย 3 ตัวเพื่อเปนแนวเทียบ คือระหวางรุงกับสําเนียง เมื่อตองแยงชิงนางคือ
กระถิน และระหวางรุงกับอรุณ ซึ่งเปนพี่นองกันเมื่อตองแยงชิงสมบัติของพอ
สําหรับกระถินสิ่งที่เยายวนใจมากที่สุดของเมืองก็คือวัตถุ ไมวาจะเปน
บานเรือน เสื้อผา โดยเฉพาะอยางยิ่งเสื้อผาเปนสิ่งที่ตัวบทใหความสําคัญที่สุด เมื่อ
กระถินเขาไปรับใช “เสียง” นายหญิงนั้นสิ่งแรกที่กระถินถูกจัดการใหเปลี่ยนแปลงก็
คือเสื้อผา เสียงนําเสื้อผาของตนมาใหกระถินเปลี่ยน “กระถินปลื้มน้ําตาคลอ ถอดเสื้อ
ที่ติดตัวมาแตบานระยาออกกอง เสื้อที่เช็ดน้ําตาและชูผัวออกไวทางหนึ่ง แลวเสื้ออื่น
ตรงหนาก็สวมหัวเหมาะราวกับวัดไวจะตัดสําหรับกระถิน” (ไม เมืองเดิม, 2553ก: 107)
กระถินเห็นตนเองในกระจกและคิดวานี่แหละคือตัวตนที่แทจริง “แลวกระถินก็ถูกจูง
มือมายืนอยูหนากระจกเงาบานใหญ เพิ่งจะเห็นตัวเองวันนี้ เพิ่งรูจักตัวเองวันนี้ ใจก็
ถามวานี่กระถินตัวเราหรือ” (ไม เมืองเดิม, 2553ก: 107) กระถินเห็นวาเครื่องแตงกาย
ของชาวเมื องเป นความเจริ ญที่ เป นสิ่ งตรงกั นข ามกั บบ านป าเพราะชาวเมื องมี
“เครื่องนุงหมพันกายอันมิดชิดและสะอาด” ในขณะที่รุงนั้น “นุงผาสั้นผืนเดียวเตี่ยวติดตัว”
(ไม เมืองเดิม, 2553ก: 115) เครื่องแตงกายจึงเปนสัญลักษณของความเปนเมือง เปน
การ “หอหุม” ไมใหเห็นรางกายซึ่งสําหรับชาวเมืองถือเปนเรื่องอุจาด ในขณะที่รุง
เปดเผยตัวตนดวยความซื่อและจริงใจ จะเห็นไดวา ลักษณะของการเนนการแตงกาย
และทรงผมแบบบางกอกหรือชาวเมืองนั้นปรากฏในเรื่องแผลเกาดวย
ตั วละครหญิ งซึ่ งเป นตั วหลั กในเรื่ องทั้ งสองเรื่ องจึ งถู กสร างให “ทรยศ”
ชนบทและหลงใหลไดปลื้มกับเมือง ภาพลักษณของผูหญิงในนวนิยายทั้งสองเรื่องก็
คือคนที่โลเล ไมยึดมั่นในความรัก และไมมีความรักในถิ่นฐานบานชอง ในขณะที่ตัวเอก
ฝายชายเปนผูที่รักถิ่นเดิมและยอมตายดีกวาที่จะตองจากทองถิ่นไป
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ความกลาหาญและศักดิ์ศรีนักเลง: คุณคาที่แตกตางระหวางชนบทกับเมือง
เนื่องจากงานของไม เมืองเดิมเขียนในระหวาง พ.ศ. 2479-2485 จึงอาจ
กลาวไดวางานสวนใหญของเขานําเสนอวาทกรรมชนบทกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ชุด
หนึ่ง พื้นที่ชนบทที่ไม เมืองเดิมเสนอมักเปนพื้นที่ภาคกลาง-ภาคตะวันออกตั้งแตชาน
เมืองในสมัยนั้น (เชน ทุงบางกะปในแผลเกาและแสนแสบจนถึงชายขอบพระนคร เชน
ทุงบางเขน-ทุงสองหองในรอยไถ ลําลูกกาในเรื่องสั้น “กระทอมปลายนา”) ภาคกลาง
เชน “อายขุนทอง” ภาคตะวันออก เชน สินในน้ํา ภาพชนบทที่เสนอเปนพื้นที่ที่มี
ความอุดมสมบูรณ ผูคนทําเกษตรกรรม สวนใหญทํานา หาปลาและคาขายเล็กๆ
นอยๆ เชน พายเรือขายของ มีรายไดพออยูพอกิน พวกที่มีฐานะดีมักเปนพวกที่
คาขายหรื อลงทุนในการผลิ ตขนาดใหญขึ้น เชน การสรางโปะ การทําไรเพื่อการ
พาณิชย (ที่นาแปลกคือไมมีการพูดถึงคนจีนที่เปนพอคา) นอกจากนี้ งานของไม
เมืองเดิมยังเสนอประเด็นความสัมพันธของคนในสังคมชนบท เรื่องที่เสนอมักเปน
เรื่องราวเกี่ยวกับอุปสรรคของความรักเนื่องจากความไมเหมาะสมหรือความไมลงตัว
เชน ฐานะฝายชายที่ยากจน ฝายหญิงมีคูหมั้นหรือคูหมายอยูแลว ความขัดแยงที่
เสนอในเรื่องมักเกิดขึ้นระหวางฝายตัวเอกที่เปนชาวบานธรรมดากับฝายตัวรายที่มัก
เปนฝายปกครอง เชน ผูใหญบานหรือกํานัน ซึ่งก็เปนคนในหมูบานนั้นเองที่ไดรับ
การแตงตั้ งจากทางการอั นเป นการปกครองทองที่ที่ มีมาแตสมัยรั ชกาลที่ 5 ที่ให
ราษฎรเลื อกผู ที่ เป นที่ เคารพนั บถื อในหมู บ านขึ้ นมาเป น “ผู ใหญ บ าน” และให
ผูใหญบานเลือกกํานันขึ้นมารับผิดชอบดูแลทุกขสุขของชาวบาน ตําแหนงทั้งสองจึง
เป นกลไกของรัฐที่ เปนหู เปนตาให ซึ่งอาจถื อได ว าเป นผูมี “บารมี ” (มหาวิ ทยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2553: 11-12) ในหลายเรื่องผูใหญบานและกํานันก็กลายเปนผูสราง
ความไมเปนธรรมใหเกิดขึ้น
เรื่องที่ขัดแยงมักเปน “เรื่องสวนตัว” เชนเรื่องความรักมากกวาเรื่องความ
ขัดแยงทางเศรษฐกิจและการกดขี่ขูดรีด จะเห็นไดวาไม เมืองเดิมเสนอความแตกตาง
ทางฐานะ โดยชาวบานทั่วไปที่มีที่นาประมาณ 10 ไร (การสูญเสียที่นาของชาวบาน
สวนใหญเกิดจากการเลนการพนัน ทําใหตองจํานองที่และหลุดจํานองในที่สุด) สวน
เศรษฐี (สวนใหญเปนผูใหญบานหรือกํานัน) อาจมีที่ไดถึง 100 ไร แมคนจะมีความ
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แตกตางทางฐานะแตก็ยังถือวาเปนชนชั้นเดียวกันคือชาวนาเพราะแมคนเหลานี้จะ
ไดรับการแตงตั้งจากทางการใหมีตําแหนงผูใหญบานหรือกํานัน แตก็ไมไดมีสิทธิ
พิเศษมากพอที่จะเปลี่ยนเปนชนชั้นกลางได (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2554: 134) ดังนั้น
ในเชิงศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย แมคนจะตางฐานะกันแตก็มีความเทาเทียมกัน
ด วยเป นคนในหมู บ านเดี ยวกั นจึ งมี ความสํ านึ กของความเป น “ญาติ โยม” หรื อ
ความสัมพันธแบบชุมชนที่เอื้อเฟอตอกัน นั่นหมายถึงวาความแตกตางทางชนชั้น
ไมใชสาเหตุหลักของความขัดแยงในเรื่อง
ความขัดแยงที่นาสนใจที่ปรากฏในงานหลายเรื่องของไม เมืองเดิมคือการ
ถูกขมเหง ที่ตัวเอกมักหาทางออกโดยการหนีไปเปน “เสือ” เสือหมายถึง “คนที่หัวแข็ง
และเปนนักเลงมักจะรวบรวมสมัครพรรคพวกกลายเปนพวกเสือปลนและทํารายคนที่
เปนเศรษฐีที่มีอิทธิพลและในขณะเดียวกันก็ตอสูทํารายเจาหนาที่และพนักงานของรัฐ
จนตองมีการปราบปรามกันเปนประจํา เปนที่นาสังเกตวาพวกเสือนั้นมีมากในทองถิ่น
ภาคกลาง” (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2554: 135) การที่สังคมมีพวกโจรผูรายเปนการแสดง
ความไมสงบที่ตองมีการปราบปราม และหากเจาหนาที่ทองถิ่นปราบไมไดก็ตองขอ
ความชวยเหลือจากสวนกลางซึ่งเปนผลใหตองมีการกอตั้งสถาบันในการดูแลความ
สงบซึ่ งก็ คื อตํ ารวจ ในงานของไม เมื องเดิ ม มี หลายเรื่ องที่ ตั วเอกถู กบั งคั บให
กลายเปนเสือเพราะถูกใสราย เชน ศาลเพียงตา ชายสามโบสถ สวนเรื่อง “เจาขุนทอง”
ตัวเอกถูกกีดกันเรื่องความรักอยางไมเปนธรรม จึงคิดเปน “เสือ” ปลนบานผูใหญผัน
แลวพาแผวคนรักหนีจากเงื้อมมือของวาดที่เปนคูหมายของแผว “ตั้งหนารบกะอาย
วาดใหรูดํารูแดงแลวก็ทิ้งสําเภาลมไปอยูหัวดุมทุงนักเลง บานเกิดของตาเขียวพอแท
มันเอง” โดยไปขอความชวยเหลือจากนักเลงหัวดุมซึ่งเปนหมูบานใกลเคียงกัน (ไม
เมืองเดิม, 2513: 141) “นักเลง” ในงานของไม เมืองเดิมมีความหมายทั้งที่ดีและไมดี
เชน ในเรื่อง “เจาขุนทอง” แผวกลาวถึงขุนทองวา “เปนนักเลงดี คนรักคนกลัวเหมือน
พี่ขุนทอง” (ไม เมืองเดิม, 2513: 112) “ไมเห็นเขากลัวใครและก็นักเลงคนเดียว จะมี
พวกมีพองมั่งก็โนน เปดลิบไปมีอยูหัวดุมบานเดิมอาเขียวแกนั่นแหละ” (ไม เมืองเดิม,
2513: 113) “อายขุนทองชายบันลือนามเปนเสือขุนทองตลบพวกหัวดุมลงลําน้ําสําเภา
ลม ลอยคอเปนแพกระทั่งจับพอขําหัวหนาไดและมันก็ปลอยไป มิไดลวงเกินดวยใจ

ปที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

121

อารีของนักเลง” (ไม เมืองเดิม, 2513: 178) แตในขณะเดียวกัน วาดซึ่งเปนคูปรับของ
ขุนทองก็ไดรับการกลาวขานวาเปนนักเลงดวย ในบางครั้งหากเปนนักเลงในทางชั่ว
มักเรียกวา “นักเลงหัวไม” เชนในเรื่อง “บึงขุนสราง” ที่กลาวถึง “อยู” ฝายผูรายวา “ใจ
คอหวั่นหวาดเพราะเจาอยูนั้นรายนัก เปนทั้งนักเลงหัวไมเกงและลูกผูใหญบาน…”
(ไม เมืองเดิม, 2513: 24) สวนในเรื่องศาลเพียงตาทั้งฝายตัวเอกและตัวรายเปนนักเลง
และตอมากลายเปนเสือทั้งคู ความเปนนักเลงจึงอยูที่บุคลิกของความกลาหาญ ไม
ยอมใหใครขมเหง เปนที่นับหนาถือตาและเกรงกลัวของคนทั่วไป ในวิถีชาวบาน
ความตางของนักเลงดีและนักเลงหัวไมจึงอยูที่ความรักศักดิ์ศรี รักความยุติธรรม เห็น
ใจคนยากจนและตอสูเพื่อความเปนธรรม ในสายตาของชาวบาน คนเหลานี้คือ “พวก
นักเลงที่มีจิตใจกวาง ไมยอมกมหัวใหใคร มีความเปนลูกผูชายและเห็นอกเห็นใจ
คนจนยากไร” (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2554: 135) แตสําหรับรัฐแลว เสือหรือนักเลงทั้งสอง
แบบไมมีความแตกตางกันเพราะคือโจรผูรายที่ตองปราบปรามใหสิ้นซาก
กลาวในทางสังคม วรรณกรรมของไม เมืองเดิมชี้ใหเห็นวิถีชีวิต ความเปน
นักเลงคนจริง ความสัมพันธทางการปกครอง และจริยธรรมของชนบทไดดี ที่นาสนใจ
คือคุณธรรมและจริยธรรมของตัวเอกเนนที่ความเปนนักเลง การรักศักดิ์ศรี (ประเภท
“ฆาไดหยามไมได”) ความกลาหาญ ความไมกลัวตาย ดังนั้น จึงเกิดการตอสูโดยไม
เกรงกฎหมายเพราะกฎหมายของรัฐสมัยใหมเขาไปไมถึง จะเห็นไดวาคดีความที่มีมัก
ถูกชําระหรือไกลเกลี่ยโดยผูใหญบานหรือกํานันซึ่งเปนคนในพื้นที่ ที่นาสนใจก็คือ
ศักดิ์ศรีสําคัญกวาสิ่งอื่นใด ตัวเอกในเรื่องแสนแสบคือแผลงสามารถฆาลางแคนเทียม
และพวกเพราะถูกใสความไดโดยที่ไมตองรับโทษ อันเปนการเสนอวาการฆาคนในวิถี
ชนบทเปนเรื่องที่ยอมรับไดหากมีเหตุผล (คือคนที่แผลงฆาเปนคนชั่วที่ทํารายเขา
กอน) แมเปนเรื่องผิดบาปแตก็ยอมรับไดหากขอขมาลาโทษ “ทั้งเศราและสลดใจที่มัน
ตองสรางบาปสังหารคน แตเมื่อคิดวาอายคนที่มันสังหารนั่น ขืนละไวก็จะตองสังหาร
มัน ก็โลงใจ ไปที่ชอบเถิดอายเทียมเอย ทั้งอายเขียวที่ดักทํารายกูที่หนองจอก มึงกับ
กูสิ้นเวรสิ้นกรรมกันที” (ไม เมืองเดิม, 2544: 102) อาจกลาวไดวาไม เมืองเดิมไดเสนอ
ภาพชนบทที่การควบคุมของกฎหมายของรัฐสมัยใหมและศีลธรรมไมมีความสําคัญ
เทากับ “กฎของบานปา”
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ลักษณะเชนนี้ปรากฏในเรื่องอื่นๆ ของไม
เมืองเดิมดวย ศาลเพียงตา (ไม เมืองเดิม, 2539)
เปนเรื่องของ “รอ” ที่ถูกใสความขอหาปลนทําให
ตองถูกจําคุก 5 ป เมื่อกลับคืนบาน เขาพบวาแมริ้ว
ของเขาตาย และเรือนที่เคยอยูก็ถูกคนขโมยรื้อถอน
ไปหมด สวน “สรอย” คูรักที่เปนเมียอยางลับๆ ก็
แตงงานใหมกับ “อั๋น” คูปรับที่ใสความเขานั่นเอง
รอตองไปอาศัยอยูกับ “เวก” (ซึ่งถูกขอหาเดียวกัน
แตไดออกจากคุกมากอน) กั บ “ลุงเจียก” ทั้งเวก
และเจี ยกหลั งออกจากคุ กก็ กลายเป นพวกปล น
เนื่องจากแคนใจที่ถูกใสความ รอไดพบกับ “กําไล”
ภาพที่ 4: นวนิยายเรื่องศาลเพียงตา ซึ่งเปนนองสาวของอดีตคนรัก และไดพบกับสรอย
ที่มา: ww.sabuyjaishop.com
ซึ่งไมไดมีความสุขนักกับอั๋น รอไดรูความจริงจาก
“เพ็ชร” นองของสรอยและกําไลวาแมของตนซึ่งปวยนั้นแทที่จริงถูกวางยาตายโดยอั๋น
ที่ศาลเพียงตา รอแคนใจที่อั๋นทําลายทุกสิ่งในชีวิตจึงตองการลางแคน
สรอยแอบมาบอกรอวาอั๋นมีแผนการสงตนไปอยูที่อื่นและจะเอากําไลเปน
เมีย สวนกําไลก็ลอบออกมาหารอเชนกัน ทั้งหมดไดยินเสียงปนเหมือนมีการปลน รอ
จึงพากําไลไปสงเรือนโดยอุมจะใหปนขึ้นบานแต “พลอย” ซึ่งเปนพอออกมาเห็นจึงดา
วาทั้งรอและกําไล ระหวางนั้นอั๋นกับพวกกลับมาพอดี จึงสงสัยในความสัมพันธของรอ
กับกํ าไล รอกลับบานไปพบเวกกับลุงเจี ยกจึงไดรูวาทั้งสองไปปลนขบวนเกวียน
ระหวางนั้นปะทะกับคนอีกกลุมหนึ่งซึ่งนาจะมาปลนซอนกัน รอสงสัยวาพวกที่มา
ปลนซอนกันนั้นนาจะเปนอั๋นและพวก
“แขม” ซึ่งเปนหนึ่งในพวกปลนของเวกกับลุงเจียกถูกจับสงตัวใหนายอําเภอ
และถูกบังคับใหบอกวาพวกปลนเปนใคร อั๋นใสรายวารอเปนหนึ่งในพวกปลน ในขณะ
ที่สรอยและกําไลแมจะเปนพยานใหรอไดวาไมไดปลนแตก็ไมสามารถบอกใครได รอ
ตัดสิ นใจหนีไปกั บพวกเขาปา แตก อนจะไปเขาไปชวยแขมที่ ถูกล ามโซ ไว รอจึ ง
กลายเปน “เสือรอ” ตามที่ถูกใสความ
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ทั่วอําเภอเริ่มมีประกาศจับ “เสือริ้ว” ซึ่งก็คือรอนั่นเอง รอไปตามหาศาล
เพียงตาที่แมตายจนพบและตองการลางแคนคนบานทุงเรไรที่สมคบกันฆาแมของเขา
ที่บานตาพลอยวุนวายเพราะเมียคือ “ยายปลื้ม” ขนสมบัติหนีไป รวมทั้งสมบัติที่ตา
พลอยลักมาจากแมของรอดวย อั๋นเขาใจวาตาพลอยสมคบกับเมียหอบสมบัติหนีไป
ทําใหพลอยกลัวมาก ตอมาเสือริ้วเขียนจดหมายมาที่หมูบานวาจะเขาปลนเพื่อมาทวง
สมบัติของตน ทําใหผูคนตางหวาดกลัว หารูไมวาเปนแผนการของอั๋นที่ใชชื่อเสือริ้ว
ในการปลนชิงทรัพย
กําไลหนีอั๋นไปอยูกับญาติ เปลี่ยนชื่อเปน “บุญปลูก” วันหนึ่งจับมาพลัด
เจาของได ไมนานเจาของมาตามปรากฏวาเปนมาของรอนั่นเอง กําไลหรือบุญปลูก
บอกรอวาทั้งครอบครัวหนีมาอยูกับญาติ และขอใหรอไปรับสรอยมาเพื่อทั้งหมดหนี
ไปดวยกัน รอไปตามหาสรอยซึ่งอยูกับลูกและพบวาตนยังคงรักสรอยอยู พอดีกับที่
พลอยและอั๋นไปหาสรอย รอถูกไลยิงจึงโดดน้ําหายไป ทุกคนเขาใจวารอตายแลว
ต อมาสร อยเป นไข ตาย กํ าไลเป นคนเลี้ ยงดู หลาน วั นหนึ่ งอั๋ นซึ่ งเป น
กลายเปน “เสือ” ตามมาหวังจะเอาทรัพยสินรวมทั้งตัวกําไล รอซึ่งหายจากบาดเจ็บ
จากการตอสูไดขาวจึงตามไปชวย จับตัวอั๋นไดและอั๋นสารภาพวาเปนคนยิงสรอยตาย
เพราะความแคน รอฆาอั๋นตาย ในตอนทายเรื่อง รอเปน “โจรกลับใจ” ซื้อไรนาตั้ง
รกรากกับกําไลซึ่งเปลี่ยนชื่อเปน “บุญ”
ในเรื่ องนี้ไม เมื องเดิ มสรางโครงเรื่ องให ตัวละครแบ งเปนฝายธรรมและ
อธรรมอยางชัดเจน โดยมีรอเปนฝายธรรมที่ถูกกลั่นแกลงทุกทางจนผลักดันใหเขา
กลายเปนโจร สวนอั๋นและพวกซึ่งสมคบกับตาพลอยเปนฝายอธรรมโดยอาศัยเสนสาย
ที่มีกับฝายบานเมืองใสไคลศัตรูซึ่งก็คือรอ เพราะรอเปนอุปสรรคความรักและความ
ใครของเขาที่มีตอสองพี่นอง คือสรอยและกําไล แตในที่สุดธรรมก็ชนะอธรรม ในเรื่อง
เสนอใหเห็นวาทุกคนในหมูบานรูความชั่วของอั๋นที่ใสรายปายสีรอ แตดวยความกลัว
จึงไมมีใครกลาขัดแยง
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จะเห็นไดวาเรื่องนี้มีโครงเรื่องที่งายๆ ไมซับซอน และออกจะเปนโครงเรื่อง
ที่เสนอภาพขาวดําอยางชัดเจน แตประเด็นที่นาสนใจของเรื่องอยูที่ภาพชนบทที่
นําเสนอ ฉากของเรื่องนี้อยูที่ภาคกลางบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีที่เห็นความเปนอยู
ของคนในหมูบานที่ทํานาเปนอาชีพ มีภาพของการคาขายผานกองเกวียน หมูบาน
เรไรเปนบานที่อยูหางไกลเมือง ผูใหญบานเปนฝายปกครองที่มาจากคนในหมูบาน
นั้นเอง การควบคุมรักษาความสงบตองใชคนในหมูบาน ในเรื่องชี้ใหเห็นวาปญหาของ
หมูบานคือการปลนสะดม ทั้งปลนหมูบานและปลนกองเกวียน และเชนเดียวกับเรื่อง
แผลเกาและสินในน้ํา เรื่องศาลเพียงตาไดชี้ใหเห็น “คุณคา” ที่แตกตางจากเมือง ใน
เรื่องนี้ทั้งตัวเอกและตัวรายตางเปน “เสือ” คอยดักปลนชาวบานและพอคา สิ่งที่ตาง
คือตัวเอกทําไปเพราะความจําเปนและถูกกลั่นแกลง ในขณะเดียวกันก็เสนอคุณคา
ของความเปนคนที่ตางกัน ในขณะที่ “อั๋น” เปนคนใจคอโหดเหี้ยม สามารถฆาคน
บริสุทธิ์ได “รอ” เปนนักเลงที่ซื่อสัตย กลาหาญ รักความยุติธรรม รักพวกพอง ยอม
ทําทุกอยางแมสละชีวิตเพื่อชวยเหลือผูอื่น (เชน ชวยแขมและสรอย) จึงเปนผูนําที่
ผู คนยอมรั บ ดั งนั้ น ความดี และความถู กต องที่ เป นวิ ถี ชนบทจึ งไม เป นไปตาม
กฎหมายในแบบของเมือง แตอยูที่ความกลาหาญ ความรักพวกพอง การตอสูเพื่อ
ความถูกตองเปนธรรม
งานของไม เมื องเดิ มจึ งเสนอวิ ถี ชาวบ านที่ น าสนใจ ความถู กต องหรื อ
คุ ณธรรมตามแบบ “เมื อง” ที่ ได รั บอิ ทธิ พลตะวั นตกนั้ นมี พื้ นฐานจากกฎหมายที่
ตรงไปตรงมา ไมแยกแยะ ในขณะที่ความถูกตองหรือคุณธรรมแบบวิถีชาวบานนั้นมี
การแยกแยะรายละเอียด ตัวเอกของเรื่องสามารถสังหารคนชั่วหรือปลนคนรวยไดไม
ตางกับนักเลงหัวไม แตที่ยอมรับไดเพราะเปนการกระทําเพื่อรักษาศักดิ์ศรีหรือเพื่อ
สรางความเปนธรรม
ปญหาอีกประการของชาวบานที่ปรากฏในงานของไม เมืองเดิมก็คือเรื่อง
โจรปลนวัวควาย ซึ่งปรากฏในเรื่องแสนแสบที่แผลงถูกกลาวหาวาเปนโจรลักควาย ใน
เรื่องศาลเพียงตา เจารอซึ่งเพิ่งออกจากคุกเดินทางกลับบานมาพบเด็กเลี้ยงควายก็ถูก
เขาใจผิดวาเปนโจรมาชิงควายทั้งนี้เพราะหายหนาไปนาน เมื่อแปลกหนาคนก็เขาใจ
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วาเปนโจร นอกจากนี้ในหลายเรื่องมีการนอนเฝาควายก็เพราะกลัวถูกขโมยนั่นเอง
ประเด็ นดั งกล าวเป นป ญหาสํ าคั ญมาก ควายกลายเป นสิ่ งที่ ขาดแคลนเนื่ องจาก
เพาะพันธุไดไมทันกับความตองการ โดยทั่วไปการลักควายเปนพฤติกรรมที่ชาวบาน
ยอมรับไดดวยซ้ําเพราะถือวาเปน “การกระจายสวนเกินทางสังคม” ดังที่นนทพร อยูมั่งมี
กลาววา
การลักและไถถอนกระบือในชวงเศรษฐกิจแบบพอยัง
ชี พในเขตปลูกข าวเกา เชน สุ พรรณบุรี นั้นถื อไดว าเป นการ
กระจายสวนเกินทางสังคม เปนเรื่องภายในชุมชนระหวางคน
รวยและคนจนในหมูบาน ภาวะปกติ ทั้งการลักกระบือและการ
แกปญหาสามารถตกลงกันได การไถถอนถูกดําเนินการโดย
นักเลงที่เจาทรัพยไปจางวานใหชวยสืบเสาะ นักเลงจะบวกกําไร
ของตนจากคาไถกระบือ กระบือนั้นจะถูกพบกลางปาโดยที่ตนเปน
ผู นํ าทาง… หรื อนํ าไปปล อยที่ บ านเจ าของ (นนทพร อยู มั่ งมี ,
2547: 34)
วิถีชีวิตและปญหาของชนบทจึงเปนเรื่องที่มีความซับซอนมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเด็นในเรื่องของ “นักเลง” ซึ่งมักถูกเหมารวมโดยรัฐวาเปนคนไมดี หรือ
เปนโจร ที่นาสนใจก็คืองานของไม เมืองเดิมเปนงานที่เสนอความหลากหลายของ
ความหมายของ “นักเลง” ที่เปนไดทั้งคนดีและไมดี จึงเปนภาพแทนของชนบทที่มี
ความลุมลึกมากกวาจะกลาววางานของเขาเปนงานแนวบันเทิงดาดๆ กลาวโดยสรุป
งานของไม เมืองเดิมไดเสนอวาทกรรมชนบทในสมัยกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่
นาสนใจ ชนบทไมไดเปนเพียงฉากที่แสดงลักษณะแบบโรแมนติก แตเปนองครวม
ทางพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ยังหางไกลความเจริญ ความขัดแยงในเรื่องจึงปรากฏเปน
ความขัดแยงของความสัมพันธของคนในชุมชนที่แกไดดวยวิถีชาวบาน ไมวาจะเปน
การจัดการกับความขัดแย งดวยการประนีประนอมหรือดวยกํ าลังของตนเองหรื อ
ชุมชน ความขัดแยงกับวิถีเมืองมีปรากฏในบางเรื่อง เชน แผลเกาและสินในน้ํา ซึ่งได
ชี้ใหเห็นการสรางคูตรงขามของเมืองและชนบท ที่สําคัญคือตัวเรื่องชี้ใหเห็นคุณคา
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ของชนบทเหนือเมือง ในแผลเกาแมเรื่องจะจบดวยความตายของตัวเอกแตก็เปนไป
เพื่อธํารงจิตวิญญาณของพื้นที่ ในสินในน้ําชนบทไดรับการยกคุณคาเหนือเมือง อัน
เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวา ใน พ.ศ. 2479 ที่งานเรื่องแผลเกาไดพิมพออกมานั้น ปญหา
ความแตกตางระหวางเมืองกับชนบทไดเปนปญหาสําคัญแลว
นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตประเด็นความแตกตางทางชนชั้น โดยในแผลเกา
และสินในน้ําของไม เมืองเดิมแสดงความแตกตางทางชนชั้นระหวางชนชั้นกลางใน
เมืองกับชาวชนบทที่เปนเกษตรกร แตในเรื่องอื่นๆ แมตัวละครจะมีความแตกตางทาง
ฐานะ แตความเปนอยูในชนบทในเรื่องของวัตถุก็ยังไมมีความแตกตางชัดเจนนัก วิถี
ชีวิตที่ใกลชิดแบบญาติพี่นองที่มีจุดรวมทางสังคม ประเพณี ความเชื่ออาจทําใหคน
ในชุมชนเกิดความมั่นคงในจิตใจและอยูรวมกันอยางเสมอภาค
อยางไรก็ตาม หากพิจารณาสังคมชาวนาไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาค
กลางตั้งแต พ.ศ. 2475 ถึงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 แลวจะพบวา ชาวนาไทยไดถูก
ผลักใหเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตจากการผลิตแบบยังชีพสูระบบทุนนิยมโลก มีการ
ผลิตขาวเพื่อสนองความตองการของตลาดโลก โดยมีพอคาซึ่งสวนใหญเปนชาวจีน
เปนตัวกลางนําขาวไปขาย ในขณะเดียวกันก็นําสินคาที่ชาวนาตองการมาแลกเปลี่ยน
ด วย นอกจากนี้ ยั งมี ป ญหาวิ ก ฤตเรื่ องขาดแคลนน้ํ าและไม มี กรรมสิ ทธิ์ ที่ ดิ น
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553: 1-7) นักวิจัยยังไดชี้ใหเห็นวาชาวนาไทยมี
ปญหาติดหนี้พอคาคนกลางซึ่งเปนคนจีนผูนําสินคาที่ชาวนาตองการมาขาย เชน
ยาสูบ ปลาทูเค็ม เปนแหลงเงินกูเพื่อซื้อปจจัยการผลิต เชน ควาย คันไถ รวมทั้งวัสดุ
ที่ใชในการสรางและปรับปรุงบาน ความตองการดังกลาวกระตุนใหชาวนาผลิตขาวจน
มีสวนเกินเหลือพอขาย (ผาสุก พงษไพจิตร และคริส เบเคอร, 2546: 37) จะเห็นไดวา
งานของไม เมืองเดิมมิไดกลาวถึงปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมเหลานี้ แตเลือกที่จะ
เสนอภาพบางสวนเทานั้น
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หากพิจารณางานของไม เมืองเดิมจะสรุปไดชัดเจนวางานของเขาเปนวาทกรรม
ชนบทชุดหนึ่งที่ตองการเสนอภาพชนบทที่คอนขางตัดขาดจากโลกภายนอก งานของ
เขาสวนใหญมีลักษณะที่เรียบงาย ความขัดแยงในเรื่องจึงปรากฏเปนความขัดแยง
ของความสัมพันธของคนในชุมชนที่แกไดดวยวิถีชาวบาน ไมวาจะเปนการจัดการกับ
ความขัดแยงดวยการประนีประนอมหรือดวยชุมชนหรือดวยกําลังของตนเอง ในสังคม
ไมมีความแตกตางระหวางชนชั้นมากนักเนื่องจากทุกคนเปนชาวไรชาวนา ความ
เปนอยูจึงไมแตกตางกันมาก ทําใหคนในชุมชนสามารถรักษาอิสระและศักดิ์ศรีได วิถี
ชีวิตที่ใกลชิดแบบญาติพี่นองที่มีจุดรวมทางสังคม ประเพณี ความเชื่ออาจทําใหคน
ในชุมชนเกิดความมั่นคงในจิตใจและอยูรวมกันอยางพึ่งพาอาศัยกัน
อยางไรก็ตาม ผูเขียนเลือกที่จะไมเสนอความสัมพันธทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่ ซับซ อน แตเนนที่ความขัดแย งของความสัมพันธสวนตัวมากกวา ดังนั้ น
ผูอานไมเห็นปญหาทางธรรมชาติ เชน นาลม นาแลง หรือปญหาทางเศรษฐกิจ เชน
ระบบธนานุภาพ ปญหาเจาที่ดิน นายหนา พอคาคนกลาง พอคาชาวจีน ปญหาการ
รุกล้ําของสังคมเมือง วาทกรรมชนบทของไม เมืองเดิมคือการคัดสรรและเสนอภาพ
ชนบทชุดหนึ่ง ดังนั้น การที่จะกลาวถึงไม เมืองเดิมวา “เปนนักประพันธอรรถนิยม
หรือสัจนิยม (Realism) ชั้นนําคนหนึ่งของวรรณกรรมไทย” และ “ถายทอดชีวิตชาวชนบท
ไดอยางถูกตองตามความเปนจริงแมจนกระทั่งความรูสึกนึกคิดของชาวนาชาวไรที่อยู
หางไกลความเจริญของเมือง” (วิทยากร เชียงกูล, 2542: 229) กลาวทางวาทกรรมวิเคราะห
แลว วาทกรรมชนบทของไม เมืองเดิมคือการคัดสรรและเสนอภาพชนบทชุดหนึ่งและ
ตัดหรือละเวนที่จะกลาวถึงบางปญหาบางประเด็น งานของเขาจึงไมไดเสนอภาพที่
เปนจริง แตเปนการคัดสรรเพื่อเสนอภาพชนบทที่เปนชุมชนในอุดมคติซึ่งอาจแสดง
ลักษณะของการหวนไหหาอดีต (nostalgia) อันเปนยุคแหงการใหคุณคาแกศักดิ์ศรี
การยกยองวี รบุรุษผูกล าที่จะเปนผูนํ าของชุ มชน สังคมเครือญาติ ที่ อบอุน ความ
ขัดแยงที่ไมซับซอนและแกไขไดดวยจริยธรรมและวิถีชุมชน ความเดนอีกประการของ
ไม เมืองเดิมคือภาษาวรรณศิลปและภาษาเปรียบเทียบที่คมคาย การนําเสนอภาพ
ความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ และเนนย้ําความสั มพันธ ที่แยกไมออกระหวาง
ธรรมชาติกับวิถีชีวิต

128

วารสารมนุษยศาสตร

การที่ไม เมืองเดิมซึ่งเปนคนเมืองแตไดไปมีประสบการณในชนบทและนํา
เรื่ องราวของชนบทมาเขียนในขณะที่ วงวรรณกรรมไทยขณะนั้ นเน นการนํ าเสนอ
เรื่องราวของคนในเมืองอาจแสดงนัยใหเห็นวา ไม เมืองเดิมไดปลุกคุณคาของชนบท
ขึ้นมาเพื่อใหผูอานไดทบทวนและตระหนักถึงวิถีชนบทและคุณคาดั้งเดิมที่มีมากอน
การเปลี่ยนแปลงสูสมัยใหม

บรรณานุกรม
กาญจนา ประสงคเงิน. 2527. การศึกษาเรื่องสั้นไทยที่เสนอปญหาสังคมชนบท
อีสาน: 2501-2525. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
จรูญพร ปรปกษประลัย. 2551. ระหวางเสนบรรทัด: รวมบทความและบทวิจารณ
คัดสรรในรอบ 15 ป. มหาสารคาม: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย. 2553. “แผลเกา: แผลที่ฝากไวกอน.” อาน 2, 4 (เมษายนกันยายน): 13-35.
ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร. 2549. วาทกรรมการพัฒนา: อํานาจ ความรู ความจริง
เอกลักษณ และความเปนอื่น. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: วิภาษา.
ดวงมน จิตรจํานงค. 2544. คุณคาและลักษณะเดนของวรรณคดีไทยสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
นนทพร อยูมั่งมี. 2547. “การปลนและลักกระบือในทุงรังสิต: ภาพสะทอนการ
เสื่อมคลายของระบบอุปถัมภแบบนักเลง.” วารสารอักษรศาสตร 33,
2 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 25-79.
ประทีป เหมือนนิล. 2542. 100 นักประพันธไทย. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน.
ปรียาภรณ หนูสนั่น. 2532. การสะทอนปญหาสังคมชนบทในนวนิยายไทย
พ.ศ. 2519-2529. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

ปที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

129

ผาสุก พงษไพจิตร และคริส เบเคอร. 2546. เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ.
พิมพครั้งที่ 3. เชียงใหม: Silkworm Books.
ไม เมืองเดิม. 2513. ชุมนุมเรื่องสั้นของไม เมืองเดิม. พระนคร: บรรณาคาร.
ไม เมืองเดิม. 2539. ศาลเพียงตา. กรุงเทพฯ: บางหลวง.
ไม เมืองเดิม. 2544. แสนแสบ. กรุงเทพฯ: ไพลิน.
ไม เมืองเดิม. 2553ก. สินในน้ํา. กรุงเทพฯ: เสริมวิทยบรรณาคาร.
ไม เมืองเดิม. 2553ข. ชายสามโบสถ. กรุงเทพฯ: เสริมวิทยบรรณาคาร.
วิทย ศิวะศริยานนท. 2531. วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ. กรุงเทพฯ:
ไทยวัฒนาพาณิช.
วิทยากร เชียงกูล. 2542. สารานุกรมหนังสือดี 100 เลมที่คนไทยควรอาน.
กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศรีศักร วัลลิโภดม. 2554. พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ:
เมืองโบราณ.
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. 2553. เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนา
ชนบทไทย หนวยที่ 1-7. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. 2553. เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนา
ชนบทไทย หนวยที่ 8-15. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุรเดช โชติอุดมพันธ. 2551. “บทบรรณาธิการ: วาทกรรม ภาพแทนและอัตลักษณ.”
วารสารอักษรศาสตร 37, 1 (มกราคม-มิถุนายน): 1-15.
อานันท กาญจนพันธ. 2553. ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม:
การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคูตรงกันขาม. กรุงเทพฯ:
อมรินทร.
Danaher, Geoff, Tony Schirato and Jen Webb. 2000. Understanding Foucault.
London: Sage.
Tyson, Lois. 2006. Critical Theory Today: A User Friendly Guide. 2nd ed.
New York: Routledge.

