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4  เ ส นี ย์   เ ส � ว พ ง ศ์

  ในช่วงระยะเวลาไม่นานนักก่อนเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 

จะอุบัติขึ้น มีนวนิยายจากอดีตอย่างน้อยสี่เรื่องที่ได้หวนกลับมาม ี

บทบาทอย่างใหญ่หลวงต่อโลกทัศน์ของนักเรียน-นักศึกษา ผู้ก�าลัง 

“แสวงหา” ความหมายของชวีติและสงัคมที่ล้อมตวัพวกเขาอยู.่ นวนยิาย 

ทั้งสี่เรื่องนั้นคือ “จนกว่าเราจะพบกันอีก” และ “แลไปข้างหน้า” ของ 

ศรีบูรพา (เรื่องหลังนี้, โดยสถานะที่เข้าใจกันในเวลานั้นว่า เป็นหนังสือ 

“ต้องห้าม”, นักเรียนกลุ่มหนึ่งได้น�ามาพิมพ์อัดส�าเนาแบบโรเนียว แจก 

จ่ายกันอ่านในแวดวงจ�ากัด); อีกสองเรื่องคือ “ความรักของวัลยา” 

และ “ปีศาจ” ของเสนีย์ เสาวพงศ์ ซึ่งส�านักพิมพ์มิตรนราได้จัดพิมพ ์

ขึ้นใหม่อกีครั้งใน ๒๕๑๓ และ ๒๕๑๔ ตามล�าดบั.

  ชีวิตของจันทา โนนดินแดง และความคิดของนิทัศน์ ใน “แล 

ไปข้างหน้า” ให้ความประทับใจ, ให้ภาพของความเหลื่อมล�้าต�่าสูง และ 

อคติของชนชั้นหนึ่งที่มีต่ออีกชนชั้นหนึ่งที่พวกเขาเห็นว่ามีก�าเนิดอัน 

สาย สีมา-ปีศาจ–และชนบท
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ปี ศ � จ  5

ต�่าต้อย และไม่เคยประกอบคุณงามความดีอะไรให้ปรากฏในประวัติ- 

ศาสตร์อันรุ ่งเรืองของชาติอย่างบรรพบุรุษของพวกเขา. โกเมศ ใน 

“จนกว่าเราจะพบกันอีก” ให้โลกทัศน์และวิถีชีวิตที่สมควรจะเป็น. 

อย่างไรก็ตาม, ในเวลาต่อมา หลังจากที่นวนิยายทั้งสี่เรื่องได้ถูกจัด 

พิมพ์ออกสู่สาธารณชนซ�้าอีกหลายครั้ง พร้อมๆ กับที่ขบวนการของ 

นักเรียน-นักศึกษาได้ขยายตัวออกไป, ตัวละครที่กลายมาเป็นปฏิมา 

ของเยาวชนผู้รักความเป็นธรรมเหล่านั้น ไม่ใช่นิทัศน์ หรือ โกเมศ, 

แต่คือตัวละครน�าจากเรื่อง “ความรักของวัลยา” และ “ปีศาจ”, โดย 

เฉพาะอย่างยิ่ง สาย สมีา-“ปีศาจ” ผูบ้งัอาจท้าทาย “ท่านเจ้าคณุ” ในงาน 

เลี้ยงที่จัดขึ้นเพื่อหมายจะบดขยี้เขาให้แหลกลาญไป. 

  สาย สีมากลายเป็นปฏิมาของคนรุ่นใหม่ เพราะเขาไม่ได้เป็น 

เพียงแค่ตัวละครในนวนิยายที่ท�าหน้าที่ส่งสารถึงผู ้อ่าน, ไม่ได้เป็น 

เพียงคนในวัยที่ผู้อ่านจะเทียบเคียงกับตัวเองได้, แต่เขาคือส�านึกใหม ่

ของประวัติศาสตร์, คือตัวแทนของลูกหลานราษฎรสามัญทั้งหลายที่ม ี

จิตส�านึก และอยู่ในสังคมที่ความขัดแย้งทางชนชั้นยังพัฒนาไปไม่ถึง 

ขั้นสุดท้าย. ตัวตนของเขาปรากฏอยู่ทั่วไป; เขาจะชื่ออะไรก็ได้, อาจ 

เป็นใครก็ได้ที่ก�าลังเดินอยู่บนถนน, ก�าลังอ่านหนังสือ, หรือก�าลังปิด 

โปสเตอร์เรยีกร้องการชมุนุม ฯลฯ แม้ตวัละครอื่นๆ อย่าง รชัน,ี วลัยา, 

อย่าง ยง อยู่บางยาง ยังด�ารงอยู่สืบมาก็ด้วยลักษณาการอันคล้ายคลึง 

กนันี้เอง. 
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6  เ ส นี ย์   เ ส � ว พ ง ศ์

๑
สาย สีมา

  เสนีย์ เสาวพงศ์ ไม่ได้สร้างสาย สีมาให้เป็น “พระเอก” อย่าง 

รูปลักษณ์ “พระเอก” ที่เราจะพบในนวนิยายทั่วๆ ไป ที่จะต้องมีศักดิ์ 

สถานะ, มีความงามสง่าในหลายเรื่อง หรือแม้พิกลพิการในบางเรื่อง. 

สาย สมีาที่เขาสร้างขึ้นนั้นไม่มทีั้งความเด่นและความด้อยอะไร-

  “...เป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่ง รูปร่างของเขาไม่มีลักษณะอะไร 

ดีเด่นเป็นพิเศษที่อาจจะมองเห็นได้ทันทีจากกลุ่มคนธรรมดาสามัญ 

ทั้งหลาย และก็ไม่มีอะไรวิปริตผิดปกติที่จะสังเกตได้ง่าย ส่วนสูงต�่าก ็

อยู่ในขนาดผู้ชายไทยสันทัดธรรมดาทั่วไป พื้นเพทางวงศ์วานว่านเครือ 

ก็มาจากครอบครัวของคนสามัญที่ถ้าจะพูดตามอย่างที่ครอบครัวของ 

หล่อนเรยีก กจ็ดัอยู่ในจ�าพวกคน ‘ไม่มสีกุลรุนชาต’ิ...”

  ค�าว่า “ธรรมดา” เป็นค�าที่เสนีย์ เสาวพงศ์จงใจจะใช้ส�าหรับตัว 

เอกของเขา. ความจงใจเช่นนี้ไม่ได้มีแต่เฉพาะรูปร่างลักษณะเท่านั้น. 

ค�าว่า “สามญั” ยงัเป็นค�าที่เขาจงใจจะใช้ เมื่อพดูถงึ “วงศ์วานว่านเครอื”- 

เป็นความจงใจที่แสดงออกอย่างแนบเนื่องกบัชื่อและนามสกลุของ “ผูช้าย 

ธรรมดา” คนนี้.

  ท�าไมต้องเป็น “สาย สมีา”?

  แม้ลักษณาการภายนอก เขาจะ “ไม่มีลักษณะอะไรเด่นเป็น 

พิเศษที่อาจจะมองเห็นได้,” แต่ชื่อ “สาย สีมา” นั้นดูจะ “เด่น” อยู่บ้าง 

เมื่อเรานึกถึงชื่อของ “พระเอก” ในนวนิยายหลายเรื่องอย่าง “มิตร 

เมืองแมน,” หรือ “แสน สุรศักดิ์,” หรืออะไรอื่นในท�านองนั้น. แต่เสนีย์ 

เสาวพงศ์ ไม่ได้ตั้งนามตัวละครของเขาเพียงเพื่อให้น่าฟังตามขนบ 

ตัว
อย
่าง



ปี ศ � จ  7

พระเอก. หากชื่อ “สาย สีมา” จะมีความเป็นพิเศษอยู่บ้าง, นั่นก็คือ 

ความเป็นนายภาษาของผู้เขียนที่สามารถผสานเสียงระรื่นหูของค�าเข้า 

กับความหมายที่แฝงฝังไว้ในชื่อและนามสกุลนั้นอย่างแนบเนียน. 

  เขาปทูี่มาของชื่อ “สาย” ไว้ตั้งแต่ต้น. บดิาของ “สาย” ชื่อ “เที่ยง,” 

มีลูกเรียงล�าดับคือ “เช้า”-“สาย”-“บ่าย”-“เย็น” และ “คืน” เป็นคน 

สุดท้อง. ชื่อเรียงตามเวลาเช่นนี้ เราอาจพบได้เสมอในสมัยที่ชาวบ้าน 

ยังคงใช้ชื่อง่ายๆ. ชื่อเรียงความหมายอย่าง “ชุ่ม”-“ชื่น”-“ชื้น”-“ฉ�่า” หรือ

อื่นๆ ในท�านองนี้กค็งพบได้บ่อยครั้ง. อย่างไรกต็าม, ในกรณขีอง “สาย 

สีมา” มันยังมีนัยอื่นมากไปกว่าธรรมเนียมการตั้งชื่อง่ายๆ เช่นนั้น 

ซึ่งเราจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจนามสกุล “สีมา” ของเขา, และก็โดย 

ผ่านนามสกุล “สีมา” นี้เอง ที่เสนีย์ เสาวพงศ์ต้องการจะสื่อถึงผู้อ่าน 

ของเขาว่า นายสายผู้นั้นเป็นใคร, ม ี“สกุลรุนชาต”ิ มาอย่างไร.

  ส�าหรับราษฎรทั่วไปในชนบท, วิธีที่ง่ายสุดในการตั้งนามสกุล 

ก็คือการใช้ชื่อต�าบลบ้านย่านเกิดหรือชื่อบึงบางเป็นนามสกุลโดยตรง, 

หรอืเป็นส่วนประกอบส่วนต้นหรอืส่วนปลายของนามสกลุ หากชื่อต�าบล 

หมู่บ้านหรือบางนั้นๆ มีคนใช้ร่วมกันมาก. “จันทา โนนดินแดง” ม ี

นามสกุลที่บอกให้รู ้ว่าก�าพืดของเขาเป็นคนที่ไหน, “ยง อยู่บางยาง” 

บอกถึงถิ่นที่มา, แม้นามปากกา “โบ้ บางบ่อ” ก็ระบุถึงบ้านเดิมของเขา. 

วิธีนี้เหล่าผู้ดีและขุนนางใหญ่ก็คงใช้เช่นกัน, หากจะต้องมีค�าว่า “ณ” 

น�าหน้า เพื่อแสดงว่า ณ ที่นั้นวงศาคณาญาติของพวกเขามีอ�านาจบารมี 

สืบทอดมายาวนาน, แต่โดยธรรมดาก็จะใช้นามของบรรพบุรุษมาเป็น 

นามสกุลเพื่อบอกว่าเขาสืบเชื้อสายมาจากใคร. แน่นอน, ชาวชนบท 

ที่ใช้วิธีเช่นนี้ก็มีบ้าง, แต่นั่นก็ด้วยความง่ายมากกว่าที่จะอวดอ้างถึง 

ความสูงส่งของโคตรตระกูลของตนอย่างที่ผู ้ดีถือ. สาย สีมาเองก ็

ตัว
อย
่าง



8  เ ส นี ย์   เ ส � ว พ ง ศ์

ถูกก�าหนดนามสกุลตามแบบเช่นว่านี้. กระนั้นก็ตาม, นามสกุลของเขา 

ก็ไม่ได้ตั้งขึ้นด้วยความง่าย, และก็ไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่ออวดความสามารถ 

ใดๆ ของบรรพบุรุษ, แต่มันเป็นเครื่องบอกถึงการหยัน, หรือแม้กระทั่ง 

ท้าทาย “ผู้ดี” อย่างท่านเจ้าคุณที่เห็นเขาเป็น “ปีศาจ” ตัวหนึ่ง.

  ในการสนทนาเป็นส่วนตวั, เสนย์ี เสาวพงศ์ อธบิายว่า, นามสกลุ 

“สีมา” เกิดขึ้นจากการเอาค�าว่า “สี” กับ “มา” มาต่อกัน เพื่อแสดงว่า 

เป็นลูกหลานของ “ตาสี ตาสา ยายมา ยายมี” อันมีความหมายโดย 

ปริยายในภาษาปากว่าเป็นชาวนาหรือชาวบ้านนอกธรรมดาที่ไม่มีความ 

หมายอะไรกับใคร. เสนีย์ เสาวพงศ์เลือกที่จะใช้วิธีเอาชื่อบรรพบุรุษมา 

เป็นนามสกุลแบบเดียวกับที่พวกชนชั้นสูงใช้. ความต่างนั้นอยู่ตรงที่ว่า 

สกุล “สีมา” ไม่ได้อวดอ้างไปถึงความวิเศษวิโสของใคร, แต่กลับชี้ไป 

ในทางตรงกนัข้ามว่า เป็นเทอืกเถาเหล่ากอที่ไม่ได้ม ี“สกลุรนุชาต”ิ อะไร.

  ค�าว่า “ตาสี ตาสา ยายมา ยายมี” โดยธรรมดามีนัยไปในทาง 

เหยียดว่าเป็นพวกบ้านนอกคอกนา, แต่เสนีย์ เสาวพงศ์ จงใจจะใช้ค�า 

นี้ และใช้ด้วยอาการคารวะ-ใช้ในความรู้สึกเดียวกับที่เมื่อมีนักการเมือง 

“ผู้ดี” คนหนึ่งหยามราษฎรว่าเป็นพวก “ตีนโต”, และเขาก็โต้ด้วยการ 

เขียนเรื่อง “ตีนหนาหน้าบาง.” และไม่ใช่แต่เขาคนเดียวเท่านั้นที่ต้อง 

การจะสื่อถงึ “เกยีรต”ิ ของคนอย่าง “ตาส ีตาสา,” ในช่วงเวลาใกลเ้คยีง 

กับที่เขาเขียนเรื่อง “ปีศาจ” ขึ้นมานั้น, ไพบูลย์ บุตรขัน นักประพันธ ์

เพลงผู้ประกาศว่า การแต่งเพลงไม่ใช่เพียงแค่เอาค�าร้องมาใส่ท�านอง 

เท่านั้น หากยังต้องใส่ความคิดวัฒนาการของฝ่ายก้าวหน้าลงไปด้วย, 

ก็ได้ใช้ค�าที่บ่งถึงคนบ้านนอกสามัญเช่นนี้อย่างทรงพลังเช่นกัน. ตอน 

หนึ่งในเพลง “ลูกสาวตาสี” ที่เขาแต่งขึ้นเพื่อให้เกียรติสาวชาวนา, เขา 

เขยีนว่า:
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      “ในวรรณคดกีวรี้อยกรองเหยยีดน้องว่าต�่า

      รูปชั่วตวัด�าเหมอืนกบัอกีา

      เขาเอ่ยประณามหยามลูกตาสาไม่น่าเคลยีเคล้า

      แต่เขากนิข้าวจากน�้ามอืนางตลอดปี”

    และ

      “ถงึตวัจะด�าน�้าใจแม่น้องเรยีกร้องเมตตา

      สงสารแม่น้องพี่ร้องครวญมาชมความดี

      นี่แหละพวกเราลูกสาวตาสี

      น้อยคนนกัมผีู้ให้เกยีรตเิธอ” 

  

  ทั้งหมดนี้คือความหมายของค�าว่า “สีมา” ซึ่งเสนีย์ เสาวพงศ์ได้ 

น�ามาใช้แทนตวัเขาเองในบางครั้ง, ดงัเมื่อใช้นามปากกาว่า “หนาน สมีา” 

ในการเขยีน “สาแหรกที่เก้า” นั้น.

  เมื่อเราเข้าใจที่มาของนามสกุล “สีมา,” เราก็จะเข้าใจได้ว่า ชื่อ 

“สาย” ที่เขาใช้ฝีมือการประพันธ์วางไว้อย่างแนบเนียนนั้น ไม่ใช่ “ยาม 

สาย” แต่คือ “เชื้อสาย”: “สาย สีมา” ก็คือลูกหลานเชื้อสายของราษฎร 

สามญัคนหนึ่ง-ราษฎรสามญัที่ไม่เคยปรากฏหน้าค่าชื่อในพงศาวดารใดๆ 

เกนิไปกว่าสถานะของไพร่และทาสที่ไร้ชื่อเสยีงเรยีงนาม. 

  ในงานเลี้ยงที่ท่านเจ้าคุณจัดขึ้นเพื่อจะท�าลายเขานั้น, สาย สีมา 

ประกาศว่า:

  “ผมมคีวามภูมใิจสูงสุดในวนันี้เองที่เกดิมาเป็นลูกชาวนา.”
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๒
ปีศาจ

  นักอ่านที่ชอบอ่านปีศาจนิยายจะต้องผิดหวังเมื่อเขาพลิกอ่าน 

“ปีศาจ” ไปจนจบเล่ม และไม่พบเรื่องราวของภตูผทีี่น่าสะพรงึกลวัอย่าง 

ที่เขาปรารถนาจะอ่าน. “ปีศาจ” ของเสนีย์ เสาวพงศ์ไม่ใช่นวนิยาย 

ประเภทนั้น, และตัว “ปีศาจ” ที่เขาชี้ให้เห็นก็ไม่ใช่วิญญาณร้ายที่คอย 

หลอกหลอนผู้คนตามบ้านร้างหรือทางเปลี่ยว.

  จนิตภาพของค�าว่า “ผ”ี หรอื “ปีศาจ” หรอืแม้ค�าอื่นๆ ในประเภท 

เดียวกันนี้ ตามภาษาที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจ�าวันไม่ได้ช่วยท�าให้เรา 

เข้าใจสารที่ผู้เขียนสื่อมาในนวนิยายเรื่องนี้เท่าใดนัก. 

  คราวหนึ่ง เสนีย์ เสาวพงศ์เคยชี้ว่าค�าว่า “ปีศาจ” ที่เขาใช้ใน 

นวนิยายเรื่องนี้ ตรงกับค�าว่า spectre ในภาษาอังกฤษ, ไม่ใช่ ghost 

อย่างที่มกัจะเข้าใจกนั.  

  เรื่องท�านองนี้เคยมีมาก่อน-ไม่ใช่ในนวนิยาย, หากในเอกสาร 

การเมืองที่ส�าคัญที่สุดของศตวรรษ. เมื่อหนังสือ Manifesto of the 

Communist Party (ค�าประกาศของชาวคณะคอมมิวนิสต์) ของคาร์ล 

มาร์กซ์ และเฟรเดอริค เองเกลส์ ถูกแปลออกเป็นภาษาอังกฤษเป็น 

ครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๘๕๐ นั้น, ในประโยคขึ้นต้น ซึ่งต่อมาจะมีการ 

แปลใหม่และเป็นที่คุ้นเคยกันว่า “A spectre is haunting Europe, 

(ปีศาจตนหนึ่งก�าลังหลอกหลอนยุโรป) นั้น, Helen Macfarlane 

แปลว่า “A frightful hobgoblin stalks through Europe,” ซึ่งอาจ 

แปลเป็นไทยอย่างง่ายๆ ว่า “วญิญาณร้ายตนหนึ่งก�าลงัเพ่นพ่านอาละวาด

ไปทั่วยุโรป,”  เพราะ hobgoblin มคีวามหมายว่า “ผ”ี หรอื “วญิญาณ 
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ร้าย” อย่างที่เราคุ้นกันในปีศาจนิยายของไทยหรือของฝรั่งนั่นเอง. ตรง 

กันข้าม, ค�าว่า spectre ไม่ได้มีนัยเช่นนั้น. จริงอยู ่ มันมีนัยเรื่อง 

“หลอกหลอน,” แต่ก็เป็นการหลอนอันเนื่องมาจากความหวาดกลัวของ 

ผู้ถูกหลอนนั่นเอง, เพราะขณะเดียวกัน ค�าค�านี้ก็ยังมีนัยประหวัดไปถึง 

การหวาดผวาต่อภัยพิบัติหรือปัญหาที่ก�าลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้.

  ท่านเจ้าคุณเกลียดและกลัวสาย สีมา ก็ด้วยนัยนี้-ไม่ใช่เพราะ 

สาย สีมาคือ “ผี” ที่ไปปรากฏกายให้เห็นกลางวันแสกๆ, แต่สาย สีมา 

คือคนรุ่นใหม่ที่มิได้สยบนบนอบต่อค่านิยมเก่า, คือคนรุ่นใหม่ที่ท่าน 

เจ้าคุณแม้จะเกลียดจะกลัวสักเท่าใดก็ก�าจัดไม่ได้. เขาไม่ได้เป็น “ไอ ้

พวกไม่เจียมตัว” อย่างที่ท่านเจ้าคุณปรามาส, แต่เป็นมากกว่านั้น. เมื่อ 

ท่านเจ้าคุณหยามหยันสาย สีมาหมายจะให้เขาได้อาย, นั่นก็เป็นเพียง 

การกระท�าเพื่อปลอบใจตัวเองว่า ตัวเอง หรือชนชั้นของตนเอง ยัง 

ทรงพลานุภาพอยู่-เท่านั้นเอง.

  ในนวนิยายเรื่องนี้ ผู้เขียนได้ใช้ค�าว่า “ปีศาจ” ในหลายแห่ง, 

เช่น “ปีศาจเนรคุณ” และ “ปีศาจขโมย” แต่ทั้งสอง “ปีศาจ” นั้นก็เป็น 

เพยีงค�าธรรมดา, ท�านองเดยีวกบัที่เราใช้ในค�าว่า “ผพีนนั,” หรอื “ปีศาจ 

สุรา” ในนิยายก�าลังภายใน. แต่ความหมายที่ส�าคัญที่สุด จนท�าให ้

ท่านเจ้าคุณต้องปรารภว่า “ไอ้ปีศาจตัวนี้มันท�าให้ฉันนอนไม่หลับ”

ก็คือ “ปีศาจ” ในความหมายที่สาย สีมากล่าวว่า:

  “ผมเป็นปีศาจที่กาลเวลาได้สร้างขึ้นมาหลอกหลอนคนที่อยู่ใน 

โลกเก่า ความคดิเก่า ท�าให้เกดิความละเมอหวาดกลวั”  

  ในช่วงเวลาที่นวนิยายเรื่องนี้ถูกเขียนขึ้น, กลุ่มคนอย่างท่านเจ้า 

คุณสามารถผงกหัวขึ้นมาได้บ้างจากการรัฐประหาร ๒๔๙๐. ไม่แปลก 

อะไรที่ในช่วงเวลาเหล่านี้เราจะได้ยินค�าเหยียดราษฎรชั้นล่างว่าเป็น 
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พวก “ตีนโต.” หากพร้อมๆ กันนั้นเอง, เวลาก็สร้างคนรุ่นใหม่ๆ ให ้

เกิดขึ้นมาด้วย, โดยเฉพาะคนรุ ่นใหม่ที่มีจิตส�านึกและเริ่มท้าทาย 

ค่านิยมเก่าที่ยังหลงเหลืออยู่-คนเหล่านี้เองคือ “ปีศาจ” ที่คอยหลอก 

หลอนท่านเจ้าคุณให้หวาดผวา.

  ล�าพังแค่ความเป็นคนรุ่นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมาตามเวลาที่ผ่านไป 

นั้น คงไม่ท�าให้ท่านเจ้าคุณหวาดกลัวนัก, แม้คนเหล่านั้นจะมีการศึกษา 

และสามารถเข้ามามบีทบาทอยู่ในสงัคมกต็าม. คนร่วมรุน่และร่วมอาชพี 

กับสาย สีมา อย่างทนาย “โกวิท” ที่รับว่าความให้กับเจ้าที่ดินก็ดี, คน 

อย่างทนาย “เชิด” ที่ดีแต่ผลาญเงินก็ดี, ไม่ใช่คนชนิดที่จะท�าให้ท่าน 

เจ้าคณุต้องย�าเกรง. การเป็นลูกหลานชาวนาของสาย สีมาก็ไม่น่าจะถึง 

ขนาดเป็นปัญหาให้ท่านเจ้าคุณ “นอนไม่หลับ,” หากเขาจะไม่ไปไกล 

เกินกว่าชาวนาอย่าง “นายหรุ่น,” “นายเกิด,” หรือ “นายอ้น” ซึ่งมีแต ่

จะตกเป็นเบี้ยล่างของเจ้าที่ดิน.

  อย่างไรก็ตาม, การที่สาย สีมากลายเป็น “ปีศาจ” ที่ท�าให้ท่าน 

เจ้าคุณหวาดหวั่น ก็ไม่ได้แยกจากเหตุทั้งสองประการนั้น. 

  ประการแรก, แม้สาย สมีาจะถอืตนว่าเป็นลกูหลานชาวนากจ็รงิ, 

แต่เขาก็ต่างไปจากพี่น้องของเขาในชนบท. พี่น้องเหล่านั้นเกิดมาเป็น 

ชาวนา และก็คงเป็นชาวนา-ด�ารงชีวิตไปตามวิถีของสิ่งที่เรียกว่า “ชน 

ชั้นโดยตัวของมันเอง” (class by itself), กล่าวคือ มีสถานะเป็นไป 

ตามสภาพเศรษฐกจิสงัคมก�าหนดในประวตัศิาสตร์ช่วงหนึ่งๆ. สาย สมีา 

เองตระหนกัถงึสิ่งเหล่านี้ เมื่อเขากล่าวว่า

  “นั่นมันเป็นสิ่งหรือเงื่อนไขที่คนเราได้สร้างขึ้น และคิดสรรค์มัน 

ขึ้นมา สภาพเช่นนี้มันไม่ยืนยงคงทนอะไร และมันจะเปลี่ยนแปลงไป 

ตามเวลาที่ไม่เคยหยุดนิ่ง.”
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  ค�ากล่าวของสาย สีมาสะท้อนให้เห็นว่า เขามีจิตส�านึกถึงชนชั้น 

อันเป็นชาติก�าเนิดของตน-ส�านึกตระหนักถึงที่มาและความเป็นมาของ 

มันในประวัติศาสตร์สังคม, และส�านึกรู้ว่าสถานะนั้นจะคลี่คลายไป 

อย่างไร. จากจิตส�านึกทางประวัติศาสตร์และจิตส�านึกทางชนชั้นเช่นนี้ 

เองที่ท�าให้ “ชนชั้นโดยตัวของมันเอง” กลายมาเป็น “ชนชั้นเพื่อตัวเอง” 

(class for itself) ที่รู้ว่าผู้กดขี่คือใคร, ตนต้องเผชิญหน้ากับใคร. และ 

ก็โดยจิตส�านึกเช่นนี้แหละที่ท�าให้สาย สีมากลายเป็น “ปีศาจ,” ซึ่งเมื่อ 

บวกเข้ากับเงื่อนไขเวลา อันเป็นเหตุประการที่สอง, เขาจึงเป็น “ปีศาจ” 

ที่อยู่ในเกราะก�าบังของกาลเวลา. ยุคสมัยที่วัฒนาไปจะสร้าง “ปีศาจ” 

เช่นนี้ให้เกิดขึ้นมาตลอดเวลา:

  “ไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องปลอบใจท่านเหล่านี้ได้ เท่ากับไม่มีอะไร 

หยุดยั้งความรุดหน้าของกาลเวลาที่จะสร้างปีศาจเหล่านี้ให้มากขึ้นทุกท ี

ท่านคิดจะท�าลายปีศาจตัวนี้ในคืนวันนี้ ต่อหน้าสมาคมชั้นสูงเช่นนี้ แต่ 

ไม่มีทางจะเป็นไปได้ เพราะเขาอยู่ยงคงกระพันยิ่งกว่าอาคิลลิสหรือ 

ซิกฟริด เพราะเขาอยู่ในเกราะก�าบังแห่งกาลเวลา ท่านอาจจะเหนี่ยวรั้ง 

อะไรไว้ได้บางสิ่งบางอย่างชั่วครั้งชั่วคราว แต่ท่านไม่สามารถจะรักษา 

ทุกสิ่งทุกอย่างไว้ได้ตลอดไป โลกของเราเป็นคนละโลก...โลกของผม 

เป็นโลกของธรรมดาสามัญชน”

  ในวันนั้นท่านเจ้าคุณท�าลายปีศาจไม่ได้. ตรงกันข้าม, ตลอด 

เวลากว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่ปีที่เขาปรากฏตัวขึ้นมา, สาย สีมายัง 

คงเป็น “ปีศาจ” แห่งกาลเวลา, ยังคงเป็นปฏิมาที่คงกระพัน, ขณะที่ 

ท่านเจ้าคุณและบรรดาแขกเหรื่อร่วมชนชั้นที่มาในงานเลี้ยงวันนั้นม ี

แต่จะวอดสลายไป-ไม่ช้าก็เร็ว.
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๓ 
ชนบท

  เสนีย์ เสาวพงศ์เขียน “ความรักของวัลยา” ในปี ๒๔๙๕, และ 

ตามมาด้วย “ปีศาจ” ในปีถัดมา. เมื่อเราอ่านนวนิยายทั้งสองเรื่องนี้ 

อย่างพินิจ ก็จะเห็นความคล้ายคลึงกันอย่างหนึ่ง, นั่นก็คือ จุดหมาย 

ปลายทางที่ตัวเอกของเรื่องมุ่งหน้าไปสู่ เพื่อด�าเนินการตามอุดมคติของ 

เขา. จุดหมายปลายทางดงัว่านี้กค็อืชนบท.

  สาย สีมากลับไปบ้านเกิดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนาของเขาใน 

ปัญหาที่ดนิ. รชันกีบักิ่งเทยีนไปอสีานเพื่อ “เป็นครสูอนหนงัสอืเดก็ที่นั่น.” 

ยง อยู่บางยาง ต้องการไป “แผ้วถางชวีติใหม่.”  

  ในจดหมายถึงมิตร, ยงเขียนว่า:

  “...ผมตัดสินใจแต่ว่าจะต้องท�างานเพื่อช่วยการแผ้วถางชีวิต 

ใหม่ของคนเราให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ บนแผ่นดินที่รกร้างว่างเปล่านั้น 

เคยมีแต่ทางสัญจรของชีวิตที่โดดเดี่ยวแต่สายเดียว และก่อนที่จะม ี

ทางสายนี้ มันก็เคยเป็นทางรถมาก่อนเหมือนกัน ฉะนั้น ถนนสายใหม ่

ก็อาจจะตัดขึ้นได้ และมันจะต้องคดเคี้ยวและคับแคบน้อยกว่าเก่า 

และพุ่งตรงเข้าไปสู่ชีวิต ถ้ามิฉะนั้นก็จะไร้ประโยชน์และไม่มีใครเดิน” 

  นักดนตรีอย่างวัลยาซึ่งยืนยันอย่างหนักแน่นว่า “ชนบทของ 

เมอืงไทย ชวีติที่แท้จรงิอยู่ที่นั่น” กก็ล่าวว่า:

  “ในชนบทเท่านั้นที่เราจะเห็นชีวิตที่แท้จริงได้ การดนตรีและ 

การร้องร�าท�าเพลงของเขาแสดงความเป็นจริงของชีวิต ไม่ใช่ความคิด 

ฝันเพ้อเจ้อ ดิฉันต้องการจะได้ศึกษาชีวิตที่แท้จริงเหล่านี้ ด้วยความ 

ปรารถนาที่จะท�าศิลปะดนตรีให้มีคุณค่ารับใช้ความต้องการใหม่ของ 
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ชีวิตเพิ่มขึ้นอีก ประวัติของนักดนตรีที่มีมาในอดีตก็แสดงให้เห็นว่า 

เขาได้ใช้ดนตรเีป็นเครื่องมอืในการต่อสูเ้พื่อประชาชนตลอดมา โมซารต์ 

โชแปง และเบลิโอซ์ ล้วนแต่แอนตี้ศักดินาทั้งนั้น อย่างอุปรากร อิวาน 

ซูซานินของกลินก้า ตัวเอกของเรื่องเป็นชาวนาสามัญธรรมดาผู้รักชาต ิ

แทนที่จะเป็นคนชั้นสูง และดนตรีของกลินก้าก็เอามาจากบทเพลงและ 

ดนตรีของพื้นเมืองทั้งหมด และพิสูจน์ให้เห็นว่า สิ่งซึ่งเราเรียกกันว่า 

บ้านนอก โง่เง่า และงมงายนั้น หาใช่เป็นความจริงไม่ ชีวิตของบุคคล 

สามัญเหล่านี้ต่างหากเป็นสิ่งสูงส่ง ควรแก่การเทิดและเชิดชู”

  ชนบทของเมืองไทย ชีวิตที่แท้จริงอยู่ที่นั่น!

  และแน่นอน, งานเพื่อแผ้วถางชีวิตใหม่ย่อมมิได้หมายความถึง 

งานสงัคมสงเคราะห์ใดๆ ทั้งสิ้น.

  ไม่ใช่เพยีงเพราะเขามรีากเหง้ามาจากชนบท, ผกูพนักบับ้านนอก 

มาตั้งแต่เด็ก, แต่เสนีย์ เสาวพงศ์มองด้วยสายตาอันยาวไกลไปกว่า 

รกรากของตัวเอง; เขามองเห็นศักยภาพแห่งการจ�าเริญเติบโตที่ด�ารง 

อยู่ ณ ที่นั้น. ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่วัลยาจะย�้าว่า “ชีวิตที่แท้จริงอยู่ 

ที่นั่น.”

  มีข้อเปรียบเทียบที่น่าสนใจอยู่บ้าง, นั่นก็คือ, ภายหลังจากที่ 

ตัวละครของเสนีย์ เสาวพงศ์ทยอยออกไปสู่ชนบทแล้ว, ในปี ๒๕๐๑ 

อัศนี พลจันทร (“นายผี”) ในนามปากกา “กุลิศ อินทุศักดิ์” ได้เขียน 

เรื่องสั้นหรือนิทานการเมืองขึ้นมาเรื่องหนึ่ง-“กลางทะเลลม”-ลงใน 

ปิยมิตรวันจันทร์, เสนอว่า ชีวิตและความหวังนั้นแท้จริงอยู่ในเมือง- 

อยู่ท่ามกลางกรรมกรในโรงงานนี่เอง, ไม่ใช่ท่ามกลางชาวนาในชนบท!

  ชื่อเรื่อง “กลางทะเลลม” นั้น ดูเหมือนจะส่อนัยแห่งการวิวาทะ 

ระหว่างความคิดสองแบบในหมู่นักเขียนผู้ถือคติ “ศิลปะเพื่อชีวิต,” กล่าว 
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คือในการท�างานเพื่อให้อุดมคติบรรลุตามความมุ่งหมายนั้น ที่ใดควร 

จะเป็นจุดส�าคัญระหว่าง “ในเมือง” กับ “ชนบท.” อย่างไรก็ตาม, นั่น 

เป็นแค่การตีความอย่างง่ายๆ, และแค่ชื่อเรื่องเท่านั้นก็ยังไม่พอเพียงที่ 

จะสรปุความหมายทั้งหมดลงไปได้. เรายงัต้องการนวนยิายหรอืเรื่องสั้น 

ในท�านองนี้อีกหลายเรื่องมาพิจารณา.  

  ในเรื่อง “กลางทะเลลม”-หลังจากที่พบกับความผิดหวัง-“แห้ว” 

ตัวละครเอกของเรื่องกป็รารภว่า เขาจะกลับชนบท-“ลุงชุบพูดถูก ความ 

หวงัของคนเราไม่ใช่อยูใ่นกรงุ แต่อยูใ่นชนบท,” แต่เพื่อนกรรมกรผูอ้ารี

กป็ระท้วง:

  “ถ้าเช่นนั้น คนที่อยู่ในกรุงนี้มิใช่เป็นคนสิ้นหวังทั้งนั้นหรือ?... 

พวกเราล้วนอยู่ด้วยความหวัง ชีวิตของพวกเราแม้จะยากล�าบาก เราก็ 

อยู ่ด้วยความหวัง เราก�าลังดิ้นรนเพื่อให้ความหวังของเราบรรลุผล 

เรามั่นใจเพราะเรามีช่องทาง ช่องทางของเราแม้จะเล็กและคดเคี้ยว 

แต่ปลายทางของมันสว่างไสว ทางของเราแม้จะไกลสักหน่อย แต่มัน 

ก็มีปลายทางสิ้นสุดของมัน มีขอบเขตของมัน พวกเราอยู่กับชีวิตที่ 

เป็นจริง แต่ไม่ใช่ชีวิตอย่างที่ใครๆ เขาแนะน�าคุณนั่นหรอก ชีวิตที่เป็น 

จริงของเราสอนให้มีความหวังและมั่นใจ ผมเชื่อว่าชีวิตที่เป็นจริงใน 

ชนบทก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน ไม่ว่าในเมืองหรือชนบทย่อมมีความหวัง 

เราไม่ควรท้อแท้...”

  เพราะเขาได้พบเพื่อนกรรมกร ชีวิตและความหวังของเด็กหนุ่ม 

ก็กลับคืนมา; เขาได้พบสัจธรรมแล้วว่า ความหวังอยู่ที่ใด, และอยู่ที่ 

ใคร. เช้าวันนั้น, เมื่อหวูดของโรงงานดังขึ้น-“คนทั้งสองเดินตามกันออก 

ไปอย่างมั่นใจ.”

  นี่คอืค�าตอบของอศัน ีพลจนัทรใน พ.ศ.นั้น.
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  ในตอนจบของ “ปีศาจ,” เสนีย์ เสาวพงศ์ก็เสนอฉากแห่งความ 

หวงัและความมั่นใจไว้เช่นกนั:

  และในที่สุดท้องฟ้าเริ่มสาง กรรมกรที่ต้องออกไปท�างานแต่ 

เช้าเดินผ่านบ้านไป ชีวิตต่างๆ เริ่มเคลื่อนไหว รัชนีปัดผมที่ย้อยลงมา 

ปรกหน้า กิริยาของหล่อนอิดโรยเล็กน้อยที่ไม่ได้นอนตลอดคืน แต ่

กระฉับกระเฉงและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา หล่อนสูดลมหายใจที่บริสุทธิ์ 

ของยามเช้าเข้าปอดลกึ แล้วค่อยๆ ลุกขึ้นยนื

  “สว่างแล้ว” หล่อนพูด

  เขาลุกขึ้นยืนตาม มองดูรอบๆ กาย เขาไม่เห็นหล่อนมีอะไรติด 

ตัวมาด้วยนอกจากเสื้อผ้าชุดเดียวที่สวมอยู่ ไม่มีกระเป๋าเดินทางและ 

แม้แหวนปลอกมีดเพชรซีกที่หล่อนเคยใส่อยู่ประจ�าก็มิได้ติดอยู่ที่นิ้ว 

อย่างเคย

  “คุณไม่มอีะไรตดิมาด้วยเลยหรอื?” เขาถามด้วยความสงสยั

  รัชนีเชิดหน้า “จ�าเป็นด้วยหรือคะ?” หล่อนย้อนถามเสียงเย็น 

เหมอืนลมเช้า

  “ดิฉันตั้งต้นใหม่จากความไม่มีอะไรเลย” หล่อนพูดเสียงมั่นคง 

และยิ้มน้อยๆ เหมอืนจะยิ้มเยาะชวีติในอดตี

  เขาเดนิเคยีงหล่อนไปจนถงึประตูรั้วบ้าน

  “เราก�าลังจะจากกันไป กายของเราจะไกลกว่ากันยิ่งกว่าที่เคย 

ห่างกนัมาแล้ว แต่จติใจของเราใกล้กนัยิ่งกว่าเวลาใดๆ ที่ผ่านมาแล้ว”

  เขาบบีมอืหล่อนแน่น

  “และจิตใจของผมจะติดตามไปอยู่เคียงข้างคุณเสมอทุกหนและ 

ทุกแห่ง...ที่รกั”

  รชันยีิ้มแจ่มใสเหมอืนท้องฟ้าในเวลานั้น
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  “ลาก่อน...”

  “ลาก่อน...”

  หล่อนก้าวเดินออกไปท่ามกลางแสงสว่างสีเหลืองเป็นสีทองของ 

ตะวนัที่ก�าลงัฉายท้องฟ้ากรุงเทพฯ ในยามอรุณก�าลงัเบกิฟ้า

  รชันเีดนิทางออกสูช่นบทด้วยมอืเปล่าเพื่อท�าในสิ่งที่หล่อนเชื่อมั่น. 

ในสถานที่ที่ยง อยูบ่างยางไปนั้น ม ี“ทางสญัจร” เก่าอยูบ้่าง, และ “ถนน 

สายใหม่ก็อาจจะตัดขึ้นได้,” เพียงแต่ว่า เขาจะต้องจัดการแก้ไข-“มัน 

จะต้องคดเคี้ยวและคบัแคบน้อยกว่าเก่า และพุง่ตรงเข้าสูช่วีติ,” เท่านั้น. 

ส่วนรชัน,ี หล่อนจะต้อง “ตั้งต้นใหม่จากความไม่มอีะไรเลย.”  

  ...เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น-แม้ทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นจากสองมือเปล่า 

กต็าม. 

  ทั้งหมดนั้นคือสารที่เสนีย์ เสาวพงศ์ส่งถึงผู้อ่านในปีที่เขาสร้าง 

“ปีศาจ” ขึ้นมา-ปี ๒๔๙๕-๒๔๙๖ อันเป็นช่วงปีที่มีความหมายช่วงหนึ่ง 

ในประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นธรรมของประชาชนไทย. 

หากสารแรกของ “ปีศาจ” คือความขัดแย้งระหว่างรูปการจิตส�านึก 

เก่ากับใหม่ที่ด�ารงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังเป็นไป, สาร 

สุดท้ายก็คือ การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องมีจิตส�านึกและมีทิศทาง-ไม่ใช ่

ปล่อยให้กาลเวลาท�าหน้าที่ของมันไปตามล�าพัง! 

	 วันเวลำอำจเปลี่ยนแปลงไปแล้ว,	สภำพกำรณ์หลำยอย่ำงไม่ 

เหมือนเดิมอีกต่อไป,	แต่ตรำบใดที่กำลเวลำยังสร้ำงปีศำจขึ้นมำใหม่ 

ไม่ขำดสำย,	เนื้อหำส�ำคัญของสำรนั้นก็ยังมิได้เลือนหำย.

	 สพุจน์	แจ้งเรว็
  ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
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ปีศาจของกาลเวลา

  ราวปี ๒๕๑๓ ท่ามกลางบรรยากาศของสังคมไทยยุค “แห่งการ 

พัฒนา” “อเมริกันในไทย” และ “เผด็จการคณาธิปไตย” แม้จะไม่ใช ่

ปีที่สลักส�าคัญจนถูกบันทึกหรือได้รับการจดจ�าเป็นพิเศษในหน้าปฏิทิน 

ประวัติศาสตร์ไทย แต่เป็นปีที่มีความหมายพิเศษบางอย่างในทางภูมิ 

ปัญญาและการเมืองวัฒนธรรม เมื่อพบว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งเผยโฉม 

สู่ท้องตลาด รูปเล่มหนังสือได้รับการออกแบบอย่างประณีตสวยงาม 

แสดงถึงความเอาใจใส่ของผู้พิมพ์ จัดท�าเป็นฉบับปกแข็งและพิมพ ์

ด้วยกระดาษปอนด์อย่างดี หน้าปกสีแดงเป็นรูปภูตผีก�าลังแหวกว่าย 

ดูน่ากลัว ทั้งนี้ หนังสือเล่มนี้ปลาสนาการจากสายตาสาธารณชนหลัง 

จากตีพิมพ์ครั้งแรกแล้วเกินกว่า ๑ ทศวรรษ การปรากฏตัวครั้งใหม่นี้ 

ท�าให้คนหนุ่มสาวยุคนั้นได้รู้จักวรรณกรรมเนื้อหาแปลกใหม่ ๑ เรื่อง 

กบัชื่อผู้เขยีนไม่คุ้นหู ๑ ราย

  หนงัสอืเล่มนั้นชื่อ ปีศาจ 

  ส่วนนามของผู้เขยีนคือ เสนยี์ เสาวพงศ์

ตัว
อย
่าง



20  เ ส นี ย์   เ ส � ว พ ง ศ์

ฉำกหลงั	:	รฐัเผดจ็กำรกบักำรท�ำลำยควำมทรงจ�ำ

พลันที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ท�าการรัฐประหารยึดอ�านาจจาก 

รฐับาล พล.ท.ถนอม กติตขิจร (ยศในขณะนั้น) ที่ตนเองมอี�านาจควบคมุ 

อยู่เบื้องหลัง สังคมไทยก็ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ ่

เป็นยุคที่น�้าไหลและไฟสว่าง ทว่าสติปัญญาหยุดนิ่งและอับเฉาลง

เป็นที่ทราบกันดีว่าจอมพลสฤษดิ์ปกครองสังคมด้วยอ�านาจ 

เผด็จการรวมศูนย์เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ปฏิเสธการด�ารงอยู่ของสถาบัน 

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยทั้งหลาย (แม้แต่เปลือกนอก) 

ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ยุบเลิกรัฐสภาและพรรคการเมืองทั้งหมด 

และเรียกการปกครองของตนว่า “ประชาธิปไตยแบบไทย” หรือที่นัก 

วิชาการท่านหนึ่งเรียกว่าระบบ “พ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ”

นอกจากนั้น คณะปฏิวัติยังได้สั่งปิดหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 

หลายฉบับ พร้อมทั้งกวาดล้างจับกุมนักหนังสือพิมพ์ นักเขียน นัก 

การเมือง และบุคคลอีกหลายอาชีพที่เคยมีบทบาทแสดงความคิดเห็น 

หรือเคลื่อนไหวทางการเมืองในทศวรรษก่อนหน้า อาทิ อุทธรณ ์ 

พลกุล, ทองใบ ทองเปาด์, ทนง ศรัทธาทิพย์, อิศรา อมันตกุล, 

สนิท เอกชัย, กรุณา กุศลาสัย, อุดม สีสุวรรณ, เจริญ สืบแสง, เทพ 

โชตินุชิต, ประวุฒิ ศรีมันตะ, จิตร ภูมิศักดิ์ ฯลฯ คนที่รอดพ้นจาก 

การถูกจับกุมบ้างหลบลงใต้ดิน บ้างก็ลี้ภัยการเมืองอยู่ต่างประเทศ 

(เช่น กุหลาบ สายประดิษฐ์) บางคนหันไปประกอบอาชีพอื่น (เช่น 

ค�าสิงห์ ศรีนอก หรือ ลาว ค�าหอม และ สุภา ศิริมานนท์) เปลี่ยน 

แนวการเขียนจากเดิม หรือไม่ก็ยุติบทบาทการขีดเขียนลงชั่วคราว ใน 

บรรดาคนเหล่านี้มีศักดิชัย บ�ารุงพงศ์ เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่าง 

ประเทศ เจ้าของนามปากกา “เสนย์ี เสาวพงศ์” ซึ่งขณะนั้นปฏบิตัริาชการ 
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อยู่ที่สถานทูตไทย ณ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินารวมอยู่ 

ด้วย

ชะตำกรรมปัญญำชนนักเขียนไทยภำยใต้อ�ำนำจเผด็จกำร

เมื่อศึกษาพฤติกรรมของรัฐเผด็จการไทยในสมัยจอมพลสฤษดิ์ 

ที่ปฏบิตัติ่อปัญญาชน พบปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ คอื รฐัเผดจ็การมไิด ้

มุ ่งที่การก�าจัดชีวิตของพวกเขาเป็นส�าคัญ (มิได้หมายความว่าไม่มี 

ปัญญาชนฝ่ายค้านถูกสังหารเลยในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ดังที่เราทราบ 

กันดีในกรณีของครอง จันดาวงศ์, ทองพันธ์ สุทธิมาศ และรวม วงษ์- 

พนัธ์) แต่มุง่จ�ากดัเสรภีาพมใิห้คนเหล่านี้ได้มโีอกาสผลติงานสูส่าธารณะ 

ได้อย่างเปิดเผย ตัดโอกาสและช่องทางไม่ให้ได้สื่อสารทางความคิดกับ 

สงัคมเป็นด้านหลกั ซึ่งส่งผลกระทบทางลบต่อพฒันาการทางภมูปัิญญา 

ของสงัคมไทยอย่างลกึซึ้งยาวไกล

แม้อ�านาจของคณะปฏิวัติมิได้ปลิดชีวิตของปัญญาชน แต่ได้ริบ 

ผลงานทางปัญญาของพวกเขาให้หายไปจากตลาดหนังสือ พรากพวก 

เขาออกจากสังคม ท�าให้พวกเขาปลาสนาการไปจากพื้นที่สาธารณะที่ 

พวกเขาเคยมีบทบาทอยู่อย่างแข็งขัน ความหวาดกลัวต่ออ�านาจมืดยัง 

ท�าให้นักเขียนจ�านวนหนึ่งจ�าต้องเซ็นเซอร์ความคิดและอ�าพรางตัวตน 

ด้วย แม้บางคนจะยังคงผลิตผลงานยึดมั่นตามอุดมการณ์ของตน เช่น 

บรรดานักโทษการเมืองในคุกลาดยาว แต่ก็ผลิตได้ภายใต้ข้อจ�ากัด 

คือ มิอาจเผยแพร่ผลงานของตนต่อสาธารณะ ได้แต่เสพและเผยแพร่ 

อ่านกันเองในวงจ�ากัด ใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่สาธารณชนจะได้สัมผัส 

งานเหล่านั้น (เช่น บทเพลงและบทกวีจ�านวนมากของจิตร ภูมิศักดิ์ 

ที่แต่งขณะอยู่ในคุก)  
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ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการท�าลายปัญญาชนสาธารณะให้หมด 

ไปจากสังคมไทย ด้วยการแยก “ปัญญาชน” ออกจาก “สาธารณะ” 

โดยอาศยัอ�านาจเผดจ็การ

วันเวลาผ่านไป ชื่อเสียงเรียงนามของนักคิดนักเขียนหัวก้าวหน้า 

พร้อมทั้งผลงานของพวกเขาก็ค่อยๆ เลือนหายไป ไม่เป็นที่รู้จักของ 

คนรุ่นหลงั รฐัเผดจ็การท�าลายความทรงจ�าของสงัคมลงอย่างแนบเนยีน 

ท�าให้คนรุ ่นหลังถูกตัดขาดจากอดีต ดังที่ข้อเขียนของ “ทวีปวร” ที่ 

ตีพิมพ์ในหนังสือ อนุสรณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

พ.ศ. ๒๕๑๓ สะท้อนยุคสมยันั้นไว้ว่า:-

“ในดินแดนแห่งนั้น ขาดช่วงแห่งการสืบทอดต่อของกาลเวลา 

ไร้อดีตอันมีคุณค่าด้วยสัจจะ ไร้อนาคตอันเรืองโรจน์ของผู้เยาว์ คงมี 

อยู่แต่ปัจจุบันอันเห่อเหิม” ๑

บางท ีค�าบรรยายถงึความสมัพนัธ์ระหว่างรฐัเผดจ็การ-นกัเขยีน- 

ความทรงจ�าของสังคมที่น่าสนใจที่สุดอาจจะปรากฏในข้อเขียนของ 

เสนีย์ เสาวพงศ์ ที่เขียนขึ้นต่างกรรมต่างวาระในคอลัมน์ “หยดหนึ่ง 

ของกาลเวลา” ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๑ นั่นเอง 

ในประเด็นรัฐเผด็จการกับนักเขียน เขาชี้แจงว่ามีเหตุผลหลาย 

ประการที่งานประพันธ์ชิ้นหนึ่งๆ จะไม่ปรากฏนามของผู้เขียน อาจ 

เพราะความถ่อมตัวของนักเขียน หรือไม่ก็ด้วย “สภาพแวดล้อมอาจจะ 

เป็นความปลอดภัยกว่า หากผู้สร้างไม่ปรากฏตัวตนในยุคสมัยที่มีการ 

ผูกขาดทางปัญญา” ๒ ส�าหรับความคิดต่อเรื่องเวลา เขากล่าวว่าแม้คน 

๑ ทวปีวร (ทวปี วรดลิก), “ในภพหนึ่ง,” ฉลองบณัฑติปี ๒๕๑๑ (พระนคร : วชัรนิทร์การพมิพ์, 

๒๕๑๓).
๒ เสนีย์ เสาวพงศ์, “บทบาทที่เหมือนเงาในกระจก,” ไทยรัฐ (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐), อ้างใน 

เสนยี์ เสาวพงศ์, หยดหนึ่งของกาลเวลา (เชยีงใหม ่: ศนูย์หนงัสอืเชยีงใหม่, ๒๕๒๑), น. ๑๖๔.
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เราจะมีปฏิทินเวลาที่ยอมรับร่วมกัน “แต่เราแต่ละคนก็ยังสงวนความ 

ส�าคัญของกาลเวลาอันมีความส�าคัญเฉพาะตัวไว้ในความทรงจ�า วัน 

เวลาที่ขมวดเป็นเงื่อนไว้ในอารมณ์และสร้างปมไว้ในความรูส้กึ”๓ ดงันั้น 

เขาสรุปว่า “ชีวิตของคนเรามีค่าอยู่ที่ความหลังอย่างหนึ่ง และความหวัง 

อีกอย่างหนึ่ง” ๔ ความหลังที่ท�าไว้ดีย่อมก่อให้เกิดความหวังต่ออนาคต 

ที่ก�าลังจะมาถึง

แต่เราก็พบว่า ในความเป็นจริงสังคมไทยต้องใช้เวลากว่า ๑ 

ทศวรรษหลังการยึดอ�านาจของคณะปฏิวัติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ปี 

พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่ชีวิตและผลงานของนักเขียนฝ่ายก้าวหน้าจะถูกขุดค้น 

และรื้อฟื้นกลับขึ้นมาให้คนรุ่นหลังได้สัมผัส เมื่อนั้นเองที่ตัวตนของ 

นกัเขยีนค่อยๆ เผยออกจากที่ก�าบงัอ�าพราง อดตีได้เชื่อมต่อกบัปัจจบุนั 

และความหลังได้กลายมาเป็นความหวังอีกครั้งหนึ่ง            

กำรรื้อฟื้นงำนเสนยี์	เสำวพงศ์ :	กำรเชื่อมอดตีกบัปัจจบุนั

ในปฏิทินการเมืองและวัฒนธรรมไทย ปลายทศวรรษ ๒๕๐๐ 

ต่อต้นทศวรรษ ๒๕๑๐ ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นยุคสมัยของการตื่นตัว 

แสวงหาของคนหนุ่มสาว โดยเฉพาะนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย แต ่

ประวัติศาสตร์เท่าที่ผ่านมามักจะฉายภาพการแสวงหาของพวกเขาไปยัง 

ทิศทางของการรับความคิดจากภายนอกเป็นส�าคัญ ได้แก่ ความคิด 

“ฮิปปี้” และ “ซ้ายใหม่” จากตะวันตก แม้จะไม่ผิดจากความเป็นจริง 

๓ เสนีย์ เสาวพงศ์, “ส่งปีเก่ารับปีใหม่,” ไทยรัฐ (๓ มกราคม ๒๕๑๑), อ้างใน หยดหนึ่งของ

กาลเวลา, น. ๑๓๖.
๔ เสนีย์ เสาวพงศ์, “เมื่อความหลังต่อกับความหวัง,” ไทยรัฐ (๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๐), อ้างใน 

หยดหนึ่งของกาลเวลา, น. ๗๐.
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แต่ก็ท�าให้แหล่งความคิดอีกแหล่งหนึ่งถูกละเลย มิได้ถูกให้คุณค่า 

ความส�าคัญเท่าที่ควร นั่นคือการแสวงหาที่ย้อนกลับไปขุดค้นความคิด 

จากอดีตของสังคมไทยเองกลับมาเผยแพร่ใหม่ กล่าวโดยเจาะจงคือ 

ความคิดก้าวหน้า-สังคมนิยม-มาร์กซิสต์ที่เฟื่องฟูในทศวรรษ ๒๔๙๐ 

  ผลงานจากยุค ๒๔๙๐ ท�าให้นักศึกษาและปัญญาชนรุ่นหลัง 

พบว่าความคิดต่อต้านท้าทายอ�านาจเคยมีในสังคมไทยอยู่แต่เดิม การ 

ได้สัมผัสงานเหล่านี้ให้ทั้งรากทางความคิดและแรงบันดาลใจในการ 

ต่อสู้ทางการเมืองแก่พวกเขา  

ในบรรดางานทั้งหมดที่ถูกรื้อฟื้น เป็นไปไม่ได้หากจะไม่กล่าว 

ถึงงานของเสนีย์ เสาวพงศ์ นักเขียน-นักการทูต ผู ้โด่งดังจากยุค 

เฟื่องฟูของ “ศิลปะเพื่อชีวิต” ในทศวรรษ ๒๔๙๐         

ดังที่กล่าวข้างต้นว่าเสนีย์รอดพ้นจากเงื้อมมือเผด็จการระหว่าง 

การจับกุมครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ขณะนั้นเขาประจ�าอยู่สถานทูต 

ไทยที่ประเทศอาร์เจนตินา (ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๐๓) และมิได ้

ผลิตผลงานอะไรออกมาในช่วงนี้ งานของเขาหายไปชั่วคราวเช่นเดียว 

กับปัญญาชนคนอื่นๆ หลังการยึดอ�านาจ เขากลับมาผลิตงานเขียน 

อีกครั้งเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย คือนิยายเรื่อง ไฟเย็น ลงพิมพ์ 

เป็นตอนใน สยามสมัยรายสัปดาห์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ (รวมเล่มใน 

ปี พ.ศ. ๒๕๐๘) และ บัวบานในอะมาซอน ลงเป็นตอนใน ปิยะมิตร 

ตั้งแต่ปีเดียวกัน (รวมเล่มในปี พ.ศ. ๒๕๑๑) ทั้ง ๒ เรื่องบรรยาย 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศก็จริง แต่ผู้เขียนก็ตั้งใจให้มันเป็น 

กระจกเงาสะท้อนความเป็นจริงของการเมืองไทยขณะนั้นด้วย ซึ่งเป็น 

เทคนคิวธิพูีดความจรงิโดยอ้อมในยคุเผดจ็การอย่างหนึ่ง ดงัที่ตวัละคร 

ชื่อริคาร์โดในเรื่อง ไฟเย็น กล่าวตอนหนึ่งว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างในทุก 

วันนี้ ดูมันจะกลับตาลปัตรกันหมด คนที่ควรจะเดินและท�างานอย่าง 
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อิสรเสรีกลับไปอยู่ในคุก คนที่ควรจะอยู่ในคุกกลับเดินอยู่ภายนอก 

อย่างเสรี”๕  แต่สารแฝงของผู้เขียนอาจจะลึกลับซ่อนเร้นเกินไป นิยาย 

ทั้ง ๒ เรื่องจึงมิได้สร้างความฮือฮาแก่ผู้อ่านนัก

ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นปีที่เขาต้องลาจากเมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง (ไป 

ท�างานที่อินเดีย) ก่อนที่จะกลับกรุงเทพฯ อีกครั้งใน ๓ ปีถัดมา กลับ 

มาคราวนี้เขาถูกชักชวนจากเพื่อนเก่าอย่างอุทธรณ์ พลกุล เจ้าของนาม 

ปากกา “งาแซง” อันโด่งดังใน ไทยรัฐ ให้มาเป็นคอลัมนิสต์ประจ�า๖

นี่เป็นที่มาของคอลัมน์ที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่าน ไทยรัฐ อย่างเกรียว 

กราวชื่อ “หยดหนึ่งของกาลเวลา” เสนีย์รับผิดชอบคอลัมน์นี้อยู่เป็น 

เวลา ๒ ปี แม้จะไม่ท�าให้เขามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกว้างขวางเหมือนใน 

อดีต แต่ก็นับเป็นการกลับสู่สังเวียน เปิดโอกาสให้เขาได้สนทนากับ 

“สาธารณชน” อีกครั้ง๗ และกลายเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งให้เขาถูกคัดเลือก 

จากเฮอร์เบิร์ต ฟิลลิปส์ (Herbert Phillips) นักวิจัยอเมริกันที่มาวิจัย 

เรื่องวัฒนธรรมปัญญาชนสยามให้เขาเป็น ๑ ใน ๘ ปัญญาชนสยาม 

คนส�าคัญในยุคนั้น๘

๕ เสนีย์ เสาวพงศ์, ไฟเย็น, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : ชมรมโดมทักษิณ ธรรมศาสตร์, 

๒๕๑๘), น. ๒๙๘-๒๙๙.
๖ หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เป็นแหล่งชุมนุมของอดีตนักเขียนนักหนังสือพิมพ์ฝ่ายก้าวหน้าหลาย

คน อาทิ อุทธรณ์ พลกุล, สมบูรณ์ วรพงษ์, ทองเติม เสมรสุต เป็นต้น  อีกค่ายหนึ่งคือ 

เดลินิวส์ ที่มีหัวเรืออย่าง สนิท เอกชัย, อิศรา อมันตกุล, พร้อมด้วย เชลง กัทลีรดะพันธ์ุ, 

ทว ีเกตะวนัด ีและอารยี์ อิ่มสมบตัิ
๗ ในช่วงนี้ นักเขียนเก่าหลายคนเริ่มกลับมามีผลงานตีพิมพ์กระจัดกระจายอยู่ในสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

เช่น ลาว ค�าหอม ที่เขียนเรื่องสั้นลง สังคมศาสตร์ปริทัศน์ หรือสุภา ศิริมานนท์ ในวารสาร 

วันนักข่าว ของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย
๘ อีก ๗ คนที่เหลือได้แก่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, วสิษฐ เดชกุญชร, พระยาอนุมานราชธน, 

’รงค์ วงษ์สวรรค์, สุลกัษณ์ ศวิรกัษ์, ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และพุทธทาสภกิขุ
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เรื่องเริ่มจากว่านิสิตหญิงจุฬาฯ ผู ้ช ่วยวิจัยของเฮอร์เบิร ์ต 

ฟิลลิปส์คนหนึ่งได้อ่านเจอคอลัมน์ของเสนีย์ใน ไทยรัฐ เกิดความรู้สึก 

ประทับใจอย่างมาก เธอได้น�าไปเล่าพร้อมทั้งแนะน�าให้ผู้วิจัยอ่านงาน 

เขียนของเสนีย์ เมื่อได้อ่านเขาก็เกิดความรู้สึกชื่นชมเช่นเดียวกัน ท้าย 

ที่สุดน�ามาสู่การติดต่อขอสัมภาษณ์และน�าเรื่องราวของเสนีย์ไปเขียน 

ในบทความของเขา ฟิลลิปส์บรรยายถึงเสนีย์ว่าเป็นหนึ่งในนักเขียนที่ 

ได้รับความนับถือยกย่องมากที่สุด แต่ก็มิใช่โด่งดังเป็นที่รู้จักมากที่สุด 

ในประเทศไทย ทั้งยังได้กล่าวถึงหนังสือเรื่อง ปีศาจ อย่างชื่นชมว่าไม่ 

เป็นการเกินเลยแต่อย่างใดถ้าจะถือว่า ปีศาจ เป็น สงครามและสันติภาพ 

(War and Peace) ของไทย๙ บทความของฟิลลิปส์ถูกแปลเป็นภาษา 

ไทยเผยแพร่ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ นับเป็นการแนะน�าให้สาธารณชนได้ 

รู ้จักกับเสนีย์และงานของเขามากขึ้น๑๐

ต่อมาปรากฏบทวิจารณ์ ปีศาจ ชิ้นหนึ่งโดยวิทยากร เชียงกูล 

เจ้าของวรรคทอง “ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง ฉันจึงมาหาความหมาย” 

ตีพิมพ์ในนิตยสาร จตุรัส บทวิจารณ์ชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่า แม้ชีวิตของ 

ผู้ประพันธ์ยังคงค่อนข้างลึกลับส�าหรับคนรุ่นหลัง แต่งานของเขาก็เริ่ม 

จุดประกายความหวังบางอย่างให้คนหนุ่มสาวยุคแสวงหา ดังที่วิทยากร 

เขยีนไว้ว่า:-

๙ Herbert P. Phillips, “The Culture of Siamese Intellectuals,” in Change and 

Persistence in Thai Society, edited by G. William Skinner and Thomas Kirsch 

(Ithaca and London: Cornell University Press, 1975), pp. 347-348. ฟิลลิปส์ให้นิยาม 

เสนีย์ว่าเป็น “The Indecisive Artist”
๑๐ ดู เฮอร์เบิร์ต ฟิลลิปส์, “วัฒนธรรมของปัญญาชนสยาม,” แปลโดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ ใน 

สุลกัษณ์ ศวิรกัษ์, ปัญญาชนสยาม (พระนคร : กรุงสยาม, ๒๕๑๒), น. ๑๐๓-๑๘๒.
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“เราซึ่งเป็นคนรุ่นหลังเอง ก็ก�าลังรอกาลเวลาเหมือนกับที่เสนีย์ 

รออยู่ เราไม่เพียงฝันที่จะเห็น สาย สีมาหรือคนแบบเดียวกับเขาเพียง 

ไม่กี่คน ผุดลุกขึ้นมาเพื่อที่จะถูกกระแทกให้ล้มคว�่าลงและถูกลืมเลือน 

ไป แต่เราฝันที่จะเห็นสาย สีมา เป็นพันเป็นหมื่นคน ซึ่งจะลุกขึ้น 

ยืนหยัดต่อสู้กับสิ่งที่เขาเห็นว่าไม่ยุติธรรมด้วยความมั่นใจ”๑๑

น่าสนใจว่าบทวิจารณ์ชิ้นนี้ตีพิมพ์ก่อนที่ ปีศาจ จะถูกจัดพิมพ์ 

เผยแพร่ขึ้นใหม่ ดังนั้น ผู้วิจารณ์จะต้องอาศัยฉบับที่ตีพิมพ์ครั้งแรก 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ โดยส�านักพิมพ์เกวียนทองเพื่ออ่านวิจารณ์ ค�าถาม 

ที่น่าสนใจคือ เขาได้อ่านหนังสือ “ต้องห้าม” เล่มนี้จากที่ใด? เมื่อ 

พิเคราะห์จากหลักฐานแวดล้อม ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ว่าตั้งแต่ 

ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๓ วิทยากรได้รู้จักกับค�าสิงห์ ศรีนอก (ลาว 

ค�าหอม) และไปขอความรู้จากเขาบ่อยๆ เชื่อได้ว่าวิทยากรได้ต้นฉบับ 

จากค�าสิงห์ผู้เป็นเจ้าของส�านักพิมพ์เกวียนทอง และผู้ร่วมก่อตั้งคน 

หนึ่งของ จตุรัส ที่วิทยากรเขียนบทวิจารณ์ไปลงนั่นเอง๑๒

นักเขียนเก่าจากทศวรรษ ๒๔๙๐ อย่างค�าสิงห์ จึงท�าหน้าที่เป็น 

ทั้งแหล่งความทรงจ�ามีชีวิตที่คนรุ่นหลังสามารถไปตักตวงความรู้ ใน 

ขณะเดียวกันก็เป็นคลังหนังสือเก่าส�าหรับคนรุ่นหลังด้วย

ช่วงเวลาเดียวกันนี้เขามิได้แต่งนิยายเรื่องใหม่ขึ้นอีก มีแต่ 

เพียงเรื่องสั้น ๒-๓ ชิ้น บวกกับเรื่องสั้นเก่าที่ถูกน�ามาตีพิมพ์ซ�้าใน 

หนังสือรวมเรื่องสั้นต่างๆ อย่างไรก็ตาม หลักหมายส�าคัญในการรื้อฟื้น 

๑๑ วิทยากร เชียงกูล, “ไม่มีข ่าวจากเสนีย ์ เสาวพงศ์,” จตุรัส , ๓ (ตุลาคม ๒๕๑๓).
๑๒ ด ูวทิยากร เชยีงกลู, คูม่อืนกัอ่านและผูใ้ฝ่การเรยีนรู ้(กรงุเทพฯ : สายธาร, ๒๕๔๔), น. ๔๕.
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งานของเสนีย์สู่บรรณพิภพ อยู่ที่การจัดพิมพ์นวนิยายที่ดีที่สุดของเขา 

๒ เรื่องคือ ความรักของวัลยา และ ปีศาจ โดยส�านักพิมพ์มิตรนรา 

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ และ ๒๕๑๔ ตามล�าดับ เจ้าของส�านักพิมพ์นี้คือ 

นรา พฤฒินันท์ เพื่อนเก่าของเสนีย์ที่หันมาริเริ่มกิจการส�านักพิมพ์ใน 

ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยน�าผลงานของนักเขียนเก่าที่มีชื่อเสียงหลายคนมา 

ตีพิมพ์ อาทิ อิศรา อมันตกุล, รมย์ รติวัน (ทวี เกตะวันดี) เป็นต้น 

แต่ละเล่มพิมพ์อย่างประณีตสวยงามและคัดสรรเฉพาะงานคุณภาพ 

ทั้งยังตั้งราคาขายต�่ากว่าส�านักพิมพ์อื่น  

มติรนราจดัพมิพ์ ความรกัของวลัยา ออกมาในต้นปี พ.ศ. ๒๕๑๓ 

อย่างสวยงาม ตั้งใจให้ผู้อ่านที่ติดตามผลงานของส�านักพิมพ์มาอย่าง 

ต่อเนื่องซื้อไปเป็นของขวัญก�านัลปีใหม่แก่เพื่อนฝูง๑๓ โดยเขียนค�าน�า 

ไว้ว่างานชิ้นนี้เป็นงานที่แสดงถึงพัฒนาการทางความคิดครั้งส�าคัญของ 

เสนีย์ และเป็นงานที่ผู้อ่านจะได้สัมผัสกับ “การพรรณนาถึงความทุกข ์

ยากของผู้อื่น” ในท้ายเล่มยังได้โฆษณาว่า “โปรดติดตามเรื่องต่อไป 

ดีเยี่ยมจริงๆ ชื่อ ปีศาจ โดยเสนีย์ เสาวพงศ์” แต่จนแล้วจนรอดก็ม ี

อุปสรรคให้หนังสือออกล่าช้าไป กว่า ปีศาจ จะถือก�าเนิดใหม่อีกครั้ง 

ก็ล่วงถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ส�านักพิมพ์เขียนชี้แจงว่าเล่มนี้ถือเป็นตอนต่อ 

จาก ความรักของวัลยา ขอให้อ่านควบคู่กัน! (มีการน�ามารวมขายเป็น 

ชุดเดียวกัน) และกล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการจัดพิมพ์ว่า แม้จะเป็น 

งานที่เขียนขึ้นเกือบ ๒๐ ปีแล้ว “แต่ก็คงจะมีประโยชน์บ้างส�าหรับ 

‘คนหนุ่มสาว’ สมัยนี้ จะได้ศึกษาถึงความคิดของคนสมัยเมื่อ ๒๐ ป ี

๑๓ สกันธ์ มิตรนรา, “ระหว่างมิตร,” ใน เสนีย์ เสาวพงศ์, ความรักของวัลยา (พระนคร : มิตร- 

นราการพมิพ์, ๒๕๑๓), น. ๒๗๑-๒๗๒.
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ก่อนโน้น”๑๔ การตพีมิพ์ครั้งนี้ ทางผูจ้ดัท�ายงัได้น�าบทวจิารณ์ของวทิยากร 

ที่ลงใน จตุรัส มาพิมพ์ประกอบไว้ตอนต้นพร้อมกับบทวิจารณ์ของ 

“สาหร่าย” (เสถียร จันทิมาธร) ที่ตีพิมพ์ในหนังสือของสมาคมศิษย์เก่า 

รตันบรุ ีจงัหวดัสรุนิทร์ (๑๔ เมษายน ปี พ.ศ. ๒๕๑๔) ตีพิมพ์ปิดท้าย

การจดัพมิพ์หนงัสอืเรื่อง ปีศาจ ท�าให้งาน “ต้องห้าม” ที่หายสาบสญู 

ไปกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสกับความคิดของ 

นิยายแนว “เพื่อชีวิต” อดีตเริ่มขยับเข้ามาเชื่อมต่อกับปัจจุบันทีละเล็ก 

ละน้อย ดังปรากฏว่างานทั้งสองชิ้นได้รับความสนใจจากนักศึกษา 

ปัญญาชนรุ่นใหม่ มีการคัดลอกบางบทบางตอนไปพิมพ์ซ�้าในหนังสือ 

“เล่มละบาท” ที่พวกเขาจัดท�า เช่น ทองกวาวฉบับชาวนา (๒๕๑๕) 

ของชุมนุมวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัดทอนตอน สาย สีมา 

ตวัละครเอกในเรื่อง ปีศาจ กล่าวสนุทรพจน์ในงานเลี้ยง วพิากษ์วจิารณ์ 

สงัคมเจ้าขนุมลูนายไปตพีมิพ์ ค�าคมในนยิายทั้งสองเรื่องกถ็กูคดัไปอ้าง 

ในหนังสือนักศึกษาหลายเล่ม เช่น หนังสือ ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของ 

กลุ่มนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครแห่งประเทศไทย (ซึ่งพัฒนากลายเป็น 

ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในเวลาต่อมา) ที่จัดท�าเพื่อ 

กระตุ้นให้นักศึกษาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่าโดยค�านึงถึง 

สังคมส่วนรวม๑๕

นอกจากนั้น ปีศาจ ยังถูกหยิบไปวิจารณ์ลงในสิ่งพิมพ์หลาย 

ฉบบั เช่น บทวจิารณ์ชื่อ “ใครคอืปีศาจ” โดยเยยีบ ราณ ีลงใน สยามรฐั 

๑๔ “ด้วยน�้าใจไมตรี,” ใน เสนีย์ เสาวพงศ์, ปีศาจ (พระนคร : มิตรนราการพิมพ์, ๒๕๑๔) 

ไม่มเีลขหน้า.
๑๕ กลุ่มนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครแห่งประเทศไทย, ชีวิตในมหาวิทยาลัย (พระนคร : ศรีเมือง 

การพมิพ์, ๒๕๑๓), น. ๒๗.
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(๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๔) ที่เสนอความเหน็ว่าการด�าเนนิรอยตามอดุมคติ 

ของสาย สีมาและรัชนีในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ นั้นเป็นการเดินทางที่ยาวนาน 

และล�าบากขมขื่นยิ่งกว่าเก่า เพราะปัญหาสังคมหนักหน่วงขึ้นทุกวัน 

แต่ก็มีความหวังว่า “ตราบใดที่ยังเดินก็คงจะถึงที่ที่ต้องการได้ใช่ไหม?” 

หรือบทวิจารณ์เรื่อง “สาย สีมา-เขาก้าวไปพร้อมกับการกระท�า” เขียน 

โดยพริณุ ฉตัรวนชิกลุ ลงในนติยสาร วรรณกรรมเพื่อชวีติ (๕ กนัยายน 

๒๕๑๕) พิรุณเขียนชื่นชมการกระท�าของตัวละครในเรื่อง ปีศาจ ไม่ว่า 

จะเป็น สาย สีมา รัชนี นิคม และกิ่งเทียน ที่ละทิ้งความสะดวกสบาย 

ส่วนตัว น�าวิชาความรู้ไปช่วยเหลือผู้ที่เสียเปรียบ และพัฒนาดินแดน 

ทุรกนัดารว่าเป็นการกระท�าที่น่ายกย่องและยดึถอืเป็นแบบอย่าง

“เพราะบุคลิกของสาย [สีมา] ไม่เพียงแต่เป็นนักอุดมคติที่ม ี

จนิตนาการเลื่อนลอยเท่านั้น แต่การมองปัญหาชีวิตของเขาเป็นเหต ุ

เป็นผล ที่ส�าคัญที่สุด การพร้อมที่จะกระท�าตามสิ่งที่เห็น และคิด 

อย่างสุขุมรอบคอบอย่างไม่หวั่นไหว เขาเป็น ‘บุคคลที่ก้าวไปพร้อมกับ 

การกระท�าอย่างคนกล้า’”

กล่าวได้ว่าผลงานของเสนีย์ที่ถูกขุดค้นกลับมาใหม่เป็นเสียง 

จากอดตีที่ข้ามผ่านกาลเวลามาปลกุส�านกึของคนหนุ่มสาวในยคุแสวงหา 

ตัวละครในนิยายของเขาออกมาโลดแล่นให้เห็นในชีวิตจริงของคน 

หนุ่มสาวยุคก่อน ๑๔ ตุลาฯ พวกเขาลุกขึ้นมาก้าวเดินตามเส้นทาง 

ของวัลยา สาย สีมา และรัชนีที่เสนีย์บรรจงเสกสรรขึ้นเมื่อเกือบ ๒ 

ทศวรรษก่อน 

พวกเขาก้าวไปพร้อมกับกระแสคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลง 

ครั้งใหญ่ที่พวกเขาเองมีส่วนสร้างขึ้นในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ 

อันเป็นเหตุการณ์ที่พาสังคมไทยก้าวเข้าสู ่บทตอนใหม่ในประวัติ- 

ศาสตร์
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ปีศำจของกำลเวลำ

หลังจากเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาฯ ปีศาจ กลายเป็นวรรณกรรม 

ยอดนิยมของคนหนุ่มสาวผู้ตื่นตัวและเร่าร้อนอยากเปลี่ยนแปลงสังคม 

จากวรรณกรรมที่เกือบหาผู้จัดพิมพ์ไม่ได้ในทศวรรษ ๒๔๙๐ กลับ 

กลายเป็นงานที่ขายดีจนต้องพิมพ์ซ�้าแล้วซ�้าอีก (ระหว่าง ๑๔ ตุลาฯ- 

๖ ตุลาฯ ปีศาจ ถูกตีพิมพ์อย่างน้อย ๔ ครั้งเป็นอย่างต�่า) กระทั่ง 

ฉบับพิมพ์ของมิตรนราที่แม้บางเล่มจะอยู่ในสภาพเก่าๆ ขาดๆ ก็ยัง 

มีผู้ขอซื้อจนเกลี้ยงโรงพิมพ์

น่าแปลกที่นิยายบางเล่มก็ส�าแดงพลังของมัน มิใช่ในทันทีที่มัน 

คลอดออกมาครั้งแรก หากต้องรออีกนานพอสมควร นิยายของเสนีย์ 

นบัว่าอยู่ในข่ายนี้

เหตทุี่หนงัสอืเล่มนี้ทรงพลงัและได้รบัความนยิมมาจนถงึปัจจุบนั 

น่าจะเป็นเพราะมันสื่อสารประเด็นที่ยังคงเป็นปัญหาที่สังคมไทยเผชิญ 

อยู่ในลักษณะข้ามยุคสมัย นั่นคือ การปะทะกันระหว่าง “โลกเก่า” กับ 

“โลกใหม่” ในขณะที่สาย สีมาและเพื่อนของเขาคือภาพตัวแทนของ 

โลกใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความฝันที่จะเห็นสังคมก้าวไปข้าง 

หน้าอย่างเสมอภาคและทุกคนมีศักดิ์ศรีอันเท่าเทียม พ่อของรัชนีก็คือ 

ภาพตัวแทนของโลกเก่าที่มองความเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังเกิดขึ้นในยุค 

สมัยใหม่ว่าเป็นสิ่งที่น่าตระหนกตกใจ เพราะมองว่าคนชั้นล่างที่ไม่ม ี

“หัวนอนปลายเท้า” ที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้น มีฐานะดีขึ้นก�าลังลุกขึ้นมา 

ตีตนเสมอ “ผู้ดี” คนชั้นสูงอย่างตน นอกจากนั้น เด็กรุ่นใหม่ที่ยังไม ่

สิ้นกลิ่นน�้านมก็ยังหาญกล้าลุกขึ้นทายท้าอ�านาจของ “ผู้ใหญ่” จนพาน 

ให้เกิดความรู้สึกว่าโลกที่ตนเคยมีอภิสิทธิ์ควบคุมและครอบง�าได้ทุก 

อย่างก�าลังพังทลายลง 
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  โลกแบบใหม่นี้เองคือสิ่งที่พ่อของรัชนีรู้สึกหวาดกลัวอย่างลึกซึ้ง 

เพราะคนที่อยูใ่นที่สูงก�าลงัถกูดงึลงมาให้เสมอกบัคนอื่น ซึ่งมนัสั่นคลอน 

ระเบียบสังคมแบบโบราณตามขนบประเพณีที่สังคมมีลักษณะเป็น 

ปิระมิดมีความเหลื่อมล�้าต�่าสูง แบ่งคนเป็นชนชั้นอยู่ในล�าดับขั้นทาง 

สังคมของตนเองอย่างค่อนข้างตายตัวตามชาติก�าเนิด กล่อมเกลาให้ 

คนยอมรับชะตากรรมของตนอย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวโดยไม่ตั้งค�าถาม 

ถงึสทิธแิละความยุตธิรรม  

  หนังสือเล่มนี้คือหนังสือที่มาก่อนกาล เพราะมันพูดถึงพลังของ 

หนุ่มสาวในการเปลี่ยนแปลงสังคมในยุคที่ขบวนการของคนหนุ่มสาว 

ยังไม่ปรากฏและความตื่นตัวของจิตส�านึกยังซบเซา มันจึงเป็นหนังสือ 

ที่ผู้เขียนเขียนขึ้นมาจากความหวัง ความเชื่อมั่นในคุณค่าของความ 

เป็นมนุษย์ และการฝันไปข้างหน้าว่าสักวัน “โลกใบใหม่” จะก่อตัวขึ้น 

ที่เส้นขอบฟ้า…ไม่ว่าจะต้องอาศัยเวลายาวนานเท่าใดก็ตาม 

  กล่าวถึงที่สุด หนังสือเรื่อง ปีศาจ คือหนังสือที่ศรัทธาในพลัง 

ของกาลเวลา และกาลเวลานั่นเองที่ท�าหน้าที่เป็นค�าไขปริศนาทั้งหมด 

ดังที่สาย สีมา กล่าวไว้ในตอนจบว่า:-

  “ความคิดผิดแผกแตกต่างกันในสมัยและเวลาท�าให้คนเราม ี

ความคิดผิดแผกแตกต่างกันด้วย ผมเป็นปีศาจที่กาลเวลาได้สร้างขึ้น 

มาหลอกหลอนคนที่อยู่ในโลกเก่า ความคิดเก่า ท�าให้เกิดความละเมอ 

หวาดกลัวและไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องปลอบใจท่านเหล่านี้ได้ เท่ากับ 

ไม่มีอะไรหยุดยั้งความรุดหน้าของกาลเวลาที่จะสร้างปีศาจเหล่านี้ให้ 

มากขึ้นทุกที ท่านคิดจะท�าลายปีศาจตัวนี้ในคืนวันนี้ต่อหน้าสมาคมชั้น 

สูงเช่นนี้ แต่ไม่มีทางจะเป็นไปได้ เพราะเขาอยู่ในเกราะก�าบังแห่งกาล 
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เวลา ท่านอาจจะเหนี่ยวรั้งอะไรไว้ได้บางสิ่งบางอย่างชั่วครั้งชั่วคราว 

แต่ท่านไม่สามารถจะรักษาทุกสิ่งทุกอย่างไว้ได้ตลอดไป”

ในแง่นี้	งำนประพันธ์ของเสนีย์	เสำวพงศ์ มิใช่อะไรอื่น	หำก 

คอืปีศำจของกำลเวลำนั่นเอง

ประจกัษ์	ก้องกรีติ
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