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บทคััดย่่อ
บทความนี้้�ศึกึ ษาบทบาทของแฟนตาซีีที่่ป� ระกอบด้้วยความรุุนแรงและความตายในนวนิิยายเยาวชนชุุดการิิน ปริิศนา
คดีีอาถรรพ์์ ซึ่่�งแต่่งโดย อััยย์์ โดยเลืือกตอน “ความลัับของกระจกเงา” เป็็ นข้อ้ มููลหลัักในการวิิเคราะห์์ การศึึกษาพบว่่า “ความลัับ
ของกระจกเงา” มีีวัตั ถุุประสงค์์ที่่จ� ะปลููกฝัั งเยาวชนผู้้�อ่่านให้้รู้้�จักั ควบคุุมตนเอง มิิให้้ดำ�ำ เนิินชีวิี ติ ตามความปรารถนาส่่วนตน
มากจนเกิินไป เพราะอาจสร้้างปัั ญหาและความเดืือดร้้อนให้้กับั ทั้้�งตนเองและสัังคม นัักเขีียนสร้้างแฟนตาซีีที่่มี� ลัี กั ษณะ
โหดร้้ายรุุนแรงและเกี่่ย� วเนื่่�องกัับความตาย เพื่่�อแสดงให้้เห็็นอันั ตรายของการดำำ�เนิินชีวิี ติ ตามความปรารถนาส่่วนตนได้้อย่่าง
ชััดเจน ประสบการณ์์อันน่่
ั าสะพรึึงกลััวที่่ตั� วล
ั ะครหลัักได้้รับั เปรีียบได้้กับั บทลงโทษของการละเมิิดกติิกาของสัังคม แฟนตาซีี
จึึงมีีบทบาทเป็็ นเครื่่�องมืือในการขััดเกลาตััวละครให้้เกิิดความสำำ�นึึกและให้้โอกาสแก่่ตััวละครอีีกครั้้�ง ในการพิิสูจู น์์ตนเอง
ในฐานะเยาวชนที่่�ผ่่านการขััดเกลาแล้้ว และยิินดีที่่ี จ� ะประพฤติิตนตามกติิกาของสัังคม ความรุุนแรงและความตายในแฟนตาซีี
จึึงมีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อการปลููกฝัังคุุณลัักษณะที่่�พึงึ ประสงค์์ เพื่่�อสร้้างเยาวชนต้้นแบบแก่่ผู้้�อ่่าน ทั้้�งนี้้� หวัังเป็็ นอย่่างยิ่่�งว่่า การศึึกษา
ประเด็็นดังั กล่่าวจะเป็็ นประโยชน์์ต่่อการศึึกษาความรุุนแรงและความตายในวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซีีของไทย เพื่่�อ
ทบทวนและสร้้างความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับความรุุนแรงและความตายอัันเป็็ นลักั ษณะไม่่พึึงประสงค์์ในขนบประพัันธ์ว์ รรณกรรม
เยาวชนของไทย
คำำ�สำำ�คัญ
ั : 1. วรรณกรรมเยาวชน 2. แฟนตาซีี 3. การิิน ปริิศนาคดีีอาถรรพ์์ 4. ความรุุนแรง 5. ความตาย
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Abstract
This article studies the role of fantasy fiction through the young adult fiction The Secret of the Mirror, which is
the fourth episode of the series KARIN PRITSANA KHADI ATHAN written by Ai. The study found that The Secret
of the Mirror aims to instill self-control in young adults. The story proposes reasons why young adults should not
let their lives being exceedingly overwhelmed by their personal desires. The story shows that doing so can cause
problems and harm to oneself and the society. The novel is imbued with brutality and violence which leads to the
matter of life and death. This is viewed as the writer’s intentions to emphasize the danger of one living life without
self-control but allowing their lives to be led by desires. Terrifying experiences that the main character encounters
constitute the punishment from their violating social norms. In this case, fantasy fiction is deployed as a tool to
illustrate disadvantages of excessive desire. Also, the main character who is a young adult has a second chance
to prove himself as a person, who has been educated and finally agrees to follow the norms of society. Violence
and death in fantasy fiction is, therefore, very important to instill desirable characteristics in young adults. Moreover,
the novel provides a role model for readers. Moreover, It is hopeful that this research has contributions to further
study about violence and death in Thai fantasy fiction for young adults. This is to review and gain an understanding
about violence and death which are the undesirable tradition in writing Thai young adult literature for.
Keywords: 1. Young-adult fantasy fiction 2. Young-adult 3. Fantasy 4. Violent and death
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ปีี ที่�่ 41 ฉบัับที่่� 6 (พฤศจิิกายน - ธัันวาคม) พ.ศ. 2564

สำำ�หรับั เด็็กทุุกระดัับ ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ในช่่วงทศวรรษที่่� 2550
สัังคมไทยยัังให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการควบคุุมและเฝ้้ าระวััง
ความรุุนแรงที่ป�่ รากฏในสื่่�อสำำ�หรับั เยาวชน เพราะเชื่่�อว่่า
ความรุุนแรงในกลุ่่�มเยาวชนเป็็ นพฤติิกรรมเลีียนแบบจาก
สื่่อ� ที่เ�่ ยาวชนนิิยมเสพ เห็็นได้้จากการกำำ�หนดนโยบาย “การ
ผลิิตสื่่�อ สร้้า งสรรค์์สำ�หรั
ำ บั เยาวชนและการรณรงค์์สร้้า ง
ภููมิคุ้้�ิ มกัันสื่่�อร้้าย” ของภาครััฐ (Office of the National
Economic and Social Development Council, 2006: 142)
ซึ่่�ง มีีจุุด ประสงค์์หลั กั เพื่่�อแก้้ไ ขปัั ญ หาการนำำ� เสนอความ
รุุ น แรงในสื่่�อ สำำ�หรั ับ เยาวชน ดััง นั้้�น ความรุุ น แรงใน
วรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซีีข องไทยจึึง กลายเป็็ น
ลัักษณะที่่ไ� ม่่ควรปรากฏแต่่อย่่างใด
อย่่างไรก็็ดีี เมื่่อ� ผู้้�วิิจัยั ลองนำำ�นวนิิยายเยาวชนชุุดการิิน
ปริิศ นาคดีีอ าถรรพ์์ม าศึึก ษาเบื้้�อ งต้้น ในแง่่ บทบ าทของ
แฟนตาซีี พบว่่า การนำำ�เสนอความรุุนแรงและความตายใน
แฟนตาซีีอาจมิิได้้มอบโทษแก่่ผู้้�อ่่าน แต่่น่่าจะมีีบทบาท
สำำ�คั ัญ ในการขััด เกลาเยาวชนผู้้�อ่่ า น สอดคล้้ อ งกัับ ที่�่
Thirajaroensakul (2014: 13) เสนอว่่า บทบาทสำำ�คัญ
ั ของ
แฟนตาซีีในวรรณกรรมเยาวชน คืือ การสื่่�อสารให้้เด็็กเรีียนรู้้�
ทั้้�งปััญหาภายในจิิตใจและปััญหาในสัังคม นำำ�ไปสู่่�การพััฒนาตน
เพื่่�อให้้จิติ ใจเติิบโตพร้้อมที่่�จะยอมรัับปััญหาและคิิดแก้้ไข
ปัั ญหาได้้ด้ว้ ยตนเอง
ในการพิิสูจู น์์สมมุุติฐิ านนี้้� ผู้้�วิิจัยั เลืือกนวนิิยายเล่่มที่่� 4
ของภาคหััวใจสีีดำ�ำ คืือ ตอน “ความลัับของกระจกเงา” ซึ่่�ง
ตีีพิมิ พ์์เมื่่อ� ปีี พ.ศ. 2552 มาเป็็ นข้้อมููลในการศึึกษา เนื่่�องจาก
ความรุุ น แรงและความตายในเรื่่�อ งล้้ ว นเกิิด จากความ
ปรารถนาของตััว ละเอกมีีบทบ าทสำำ�คั ัญ ในการแสดง
กระบวนการขััด เกลาเยาวชนให้้ เ กิิ ด ลััก ษณะที่่�สั ัง คม
พึึงประสงค์์ อีีกทั้้�งคุุณลัักษณะที่่นำ� ำ�เสนอผ่่านตััวละครหลััก
ยัังสอดคล้้องกัับบริิบทสังั คมด้้วย การศึึกษาวิิเคราะห์์บทบาท
ของแฟนตาซีีที่�ป่ ระกอบด้้วยความรุุนแรงและความตาย
ผู้้�วิิจัยั จะเริ่่ม� ต้้นด้้วยการทบทวนกรอบแนวคิิดและงานวิิจัยั ที่�่
เกี่่� ย วข้้อ ง จากนั้้�น จึึง จะศึึก ษาองค์์ ป ระกอบแฟนตาซีี
ซึ่่�งปรากฏอยู่่�ในองค์์ประกอบต่่าง ๆ ของนวนิิยายเรื่่�องนี้้�
เพื่่�อแสดงให้้เห็็นความรุุนแรงและความตายที่ผส
�่ านอยู่่�ใน
แฟนตาซีี แล้้วจึึงวิิเคราะห์์ว่่านัักเขีียนใช้้แฟนตาซีีในการ
เสนอปัั ญหาและขััดเกลาเยาวชนให้้ไปสู่่�การมีีคุณ
ุ ลัักษณะที่่�
พึึงประสงค์์ผ่า่ นแฟนตาซีีอย่่างไร

บทนำำ�
นวนิิยายเยาวชนชุุดการิิน ปริิศนาคดีีอาถรรพ์์ ของ
นััก เขีีย นนามปากกา อััย ย์์ เป็็ น นวนิิ ย ายชุุ ด ขนาดยาว
แบ่่งออกเป็็ น 2 ภาค ภาคแรก คืือ หััวใจสีีดำ�ำ มีีจำ�ำ นวน 8 เล่่ม
เล่่มแรกตีีพิมิ พ์์เมื่่อ� ปีี พ.ศ. 2551 และเล่่มที่่� 8 ตีีพิมิ พ์์เมื่่อ�
ปีี พ.ศ. 2554 ส่่วนภาคต่่อมา คืือ ญาณอาถรรพ์์ มีีจำ�ำ นวน
ทั้้�งหมด 11 เล่่ม เล่่มแรกตีีพิมิ พ์์เมื่่อ� ปีี พ.ศ. 2555 และเล่่ม
สุุดท้้ายตีีพิมิ พ์์เมื่่อ� ปีี พ.ศ. 2563 เมื่่อ� นวนิิยายภาคแรกตีีพิมิ พ์์
ออกมา นวนิิยายชุุดนี้้�ก็ไ็ ด้้รับั การกล่่าวถึึงมากในแง่่การใช้้
ความเชื่่อ� เรื่่อ� งเหนืือธรรมชาติิของไทย โดยเฉพาะความเชื่่อ�
ทางไสยศาสตร์์และภููตผีีมาสร้้างสรรค์์แฟนตาซีี ซึ่่�งมีีความ
แตกต่่างจากวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซีีของไทยเรื่่อ� ง
อื่่�น ๆ ในยุุคนั้้�นที่่นิ� ิยมใช้้ความเชื่่อ� เรื่่อ� งเหนืือธรรมชาติิของ
ตะวัันตกในการสร้้างแฟนตาซีี ด้้วยเหตุุนี้้� การิิน ปริิศนาคดีี
อาถรรพ์์จึงึ กลายเป็็ นวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซีีที่มี�่ ี
ความโดดเด่่นและได้้รับั ความนิิยมจากนัักอ่่านเยาวชนมา
อย่่างต่่อเนื่่�องจวบจนปัั จจุุบันั
นอกจากการใช้้ความเชื่่อ� เรื่่อ� งเหนืือธรรมชาติิของไทย
การใช้้ลักั ษณะแฟนตาซีีในนวนิิยายชุุดนี้้�ยังั มีีความน่่าสนใจ
ที่ก�่ ารสร้้างลัักษณะชวนสยองขวััญผ่่านการประกอบพิิธีกี รรม
ซึ่่�งผนวกความเชื่่�อทางไสยศาสตร์์ของไทยเข้้ากัับความ
รุุนแรงและความตาย เช่่น ตอนสุุขสัันต์์วันั ถึึงฆาต นัักเขีียน
สร้้า งพิิธีีก รรมจากความเชื่่�อ เรื่่�อ งการต่่ อ อายุุ ขั ยั โดยใช้้
วิิญญาณเป็็ นเครื่่อ� งสัังเวย ความรุุนแรงในพิิธีกี รรมนี้้�เห็็นได้้
จากเหยื่่�อสัังเวยต้้อง “ประทัับยันั ต์์และกรีีดแทงตััวเองเป็็ น
เครื่่�องสัังเวยให้้” (Ai, 2010: 226) หรืือตอนพิิธีเี ปลี่่ย� นชีีพ
นัักเขีียนนำำ�ความเชื่่อ� เรื่่อ� งเบญจกััลยาณีีมาเป็็ นดััดแปลงเป็็ น
ผลลััพธ์ข์ องพิิธีกี รรมพร้้อมกำำ�หนดเงื่่อ� นไขว่่า “การทำำ�พิธีิ นี้้ี �
จำำ�เป็็ นต้้องใช้้ชิ้้น� ส่่วนร่่างกายของคนที่ผู้้��่ ประกอบพิิธีเี คีียดแค้้น
และต้้องเกิิดในวัันคี่่� [...] ประกอบด้้วยผิิวหนััง ฟัั น ริิมฝีีปาก
เส้้นผม และเลืือด” (Ai, 2008: 67) โดยอวััยวะทั้้�งหมดต้้อง
ถููกนำำ�ออกมาจากร่่างในขณะที่เ�่ จ้้าของยัังมีีลมหายใจ เป็็ นต้้น
มีีข้อ้ น่่าสัังเกตว่่า การนำำ�เสนอความรุุนแรงและความตายใน
วรรณกรรมเยาวชนเป็็ นลัักษณะไม่่พึงึ ประสงค์์อย่่างยิ่่�งใน
ขนบการประพัันธ์์หนัังสืือสำำ�หรับั เด็็กและเยาวชนของไทย
เกรงจะเป็็ นการบ่่มเพาะความหยาบกระด้้างในจิิตใจเด็็ก
ดัังที่่� Lasongyang (2018: 88) กล่่าวว่่า ความขััดแย้้งที่่เ� ป็็ น
ฉากของการต่่อสู้้� การทำำ�ร้า้ ยกัันจนบาดเจ็็บหรือื เสีียชีีวิติ เป็็ น
ข้้อห้้ามที่ผู้้��่ เขีียนไม่่สมควรนำำ�เสนอในงานเขีียนบัันเทิิงคดีี
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ธรรมจัักร ฉิิมพลีีวัฒ
ั น์์ และใกล้้รุ่ง่� อามระดิิษ

เยาวชนให้้กล้้าคิิด กล้้าทำำ� และกล้้าสร้้างสรรค์์สิ่่ง� ใหม่่ ๆ
บนพื้้� น ฐานของความดีีง าม แต่่ ง านเขีีย นกลุ่่�มนี้้� เ ป็็ น
วรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซีี ไ ทยที่�่ ผู้้� เชี่่� ย วชาญ
วรรณกรรมเยาวชนและภาครััฐร่่วมมืือกัันส่่งเสริิมโดยหวัังให้้
เป็็ นงานต้้นแบบการประพัันธ์์เพื่่�อเยาวชนในช่่วงเวลานั้้�น
ความรุุนแรงและความตายจึึงปรากฏในระดัับผิวิ เผิิน ซึ่่�งมีี
นัั ย ถึึง การปฏิิเ สธลััก ษณะดััง กล่่ า วในงานเขีีย นสำำ�หรั ับ
เยาวชน บทความวิิจั ยั นี้้� จึึง มุ่่�งแสดงเหรีีย ญอีีก ด้้า นของ
การนำำ�เสนอความรุุนแรงและความตายในแฟนตาซีีที่ง�่ าน
ศึึกษาวิิจัยั วรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซีีที่ทำ�่ �ำ มาก่่อนหน้้า
เห็็นว่่า เป็็ นลัักษณะที่่บ� กพร่่องหรืือไม่่พึงึ ประสงค์์ โดยหวัังว่่า
จะช่่วยขยายมุุมมองและความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับวรรณกรรม
เยาวชนแนวแฟนตาซีีข องไทยให้้ก ว้้า งขวางและลึึก ซึ้้�ง
มากยิ่่�งขึ้้น�

วััตถุุประสงค์์ของการวิิ จัยั
เพื่่� อ ศึึก ษาบทบาทของความรุุ น แรงและความตาย
ที่่�นำำ�เสนอผ่่านแฟนตาซีีในนวนิิยายชุุดการิิน ปริิศนาคดีี
อาถรรพ์์ ตอน “ความลัับของกระจกเงา”
การศึึกษาเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องและกรอบแนวคิิ ดการวิิจัยั
งานวิิจั ัย เล่่ ม สำำ�คั ัญ ที่่�แ สดงภาพรวมของการสร้้ า ง
วรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซีีใ นช่่ ว งที่่�เ กิิด กระแส
วรรณกรรมแนวแฟนตาซีีในวงวรรณกรรมไทย คืือ งานวิิจัยั
เรื่่�อง อ่่านวรรณกรรม Gen Z ของ Sutchaphan (2017)
ผลการศึึกษาชี้้�ให้้เห็็นข้้อบกพร่่องทั้้�งในด้้านการประพัันธ์์
และคุุณค่่าของวรรณกรรมเยาวชน อัันเป็็ นผลมาจากนัักเขีียน
ส่่ ว นใหญ่่ ข าดความรู้้�เรื่่� อ งรูู ป แบบและลัั ก ษณะของ
วรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซีี ตกอยู่่�ภายใต้้อิทธิ
ิ พล
ิ
วรรณกรรมแนวแฟนตาซีีของตะวัันตก และนิิยมใส่่ความ
รุุนแรงและความตายในเรื่่�องเพื่่�อตอบสนองความบัันเทิิง
อย่่างไรก็็ดีี ข้้อมููลที่่ใ� ช้้ในการวิิจัยั ดัังกล่่าวมิิได้้ครอบคลุุม
วรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซีีใ นทศวรรษที่�่ 2550
ทั้้�งหมด ข้้อบกพร่่องที่ค้�่ น้ พบเน้้นเฉพาะจากกลุ่่�มวรรณกรรม
ที่เ�่ ผยแพร่่ทางออนไลน์์ ขณะที่่ก� ลุ่่�มงานเขีียนที่่ไ� ด้้รับั การ
ตีีพิ ิม พ์์ ผู้้�วิิจั ยั ให้้ค วามสำำ�คั ญ
ั กัับ ประเด็็น การลอกเลีีย น
วรรณกรรมแนวแฟนตาซีีของตะวัันตกเป็็ นหลััก จึึงไม่่อาจ
กล่่าวได้้ว่า่ เนื้้�อหาที่แ�่ สดงความรุุนแรงและความตายจััดเป็็ น
ข้้อบกพร่่องของวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซีีที่�แ่ ต่่ง
ในยุุคนั้้�นได้้ทั้้ง� หมด
งานวิิจัยั เกี่่�ยวกัับวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซีี
ของไทยเรื่่�องอื่่�น ๆ ส่่วนใหญ่่เป็็ นการศึึกษาเฉพาะเรื่่�อง
และเน้้ นการวิิเคราะห์์องค์์ประกอบของวรรณกรรม เช่่น
“วรรณกรรมแฟนตาซีีชุุ ด เซวีีน่่ า มหานครแห่่ง มนตรา:
การวิิเคราะห์์โครงเรื่่อ� งและกลวิิธีกี ารนำำ�เสนอโครงเรื่่อ� ง” ของ
Linitda (2017) และ “กลวิิธีกี ารแต่่งนวนิิยายแฟนตาซีี กรณีี
ศึึกษากััลยาณีี สุุขษาณีี” ของ Jantharat (2018) ในขณะที่่�
การศึึกษาเรื่่�อง “ไสยศาสตร์์ที่ป�่ รากฏในนวนิิยายชุุดการิิน
ปริิศนาคดีีอาถรรพ์์” ของ Chimpleewat (2012) ก็็ศึกึ ษา
เฉพาะการสร้้า งแฟนตาซีีด้้ว ยไสยศาสตร์์ไ ทย แต่่ มิ ิไ ด้้
วิิเคราะห์์ในประเด็็นบทบาทของแฟนตาซีีเหล่่านั้้�น ส่่วนงาน
วิิจัยั เรื่่�อง “การสืืบทอดวรรณคดีีและนิิทานในวรรณกรรม
เยาวชนไทยช่่วงปีี พ.ศ. 2545 - 2554” ของ Kumpiree
(2014) แม้้จะแสดงให้้เห็็นว่่า แฟนตาซีีที่สร้
�่ า้ งจากวรรณ
คดีีไ ทยและนิิ ท านไทยมีีบทบ าทในการนำำ� เสนอสารแก่่

กรอบแนวคิิ ดการวิิ จัยั
สำำ�หรับบท
ั ความนี้้� ผู้้�วิิจัยั ใช้้แนวคิิดเรื่่อ� งแฟนตาซีีของ
โรสแมรีี แจ็็ค สััน นััก วิิช าการที่่�ศึึก ษาด้้า นวรรณกรรม
แฟนตาซีี Jackson (1981: 1) ได้้อธิิบายว่่า “แฟนตาซีีเป็็ น
อิิสระจากความจริิงทั้้�งหมด เพราะปฏิิเสธความจริิงของเวลา
พื้้�นที่�่ และคุุณลัักษณะต่่าง ๆ ไร้้ซึ่่ง� การเรีียงลำำ�ดับั เหตุุการณ์์
รวมถึึงความแตกต่่างอัันชััดเจนระหว่่างสิ่่�งมีีชีวิี ติ และไม่่มี ี
ชีีวิตต
ิ นเอง (self) และสิ่่�งอื่่น� (other) ความเป็็ นและความตาย
แต่่ความเหนืือจริิงเหล่่านี้้�ต้อ้ งอยู่่�บนพื้้�นฐานของความสมจริิง
เพื่่�อให้้ผู้้�อ่่านยอมรัับความแปลกประหลาดที่ป�่ รากฏภายใน
เรื่่�อ งได้้” อีีก ทั้้�ง ผู้้�วิิจั ัย ยััง ได้้ยึ ึด แนวทางการศึึก ษาของ
Thirajaroensakul (2014: 28-29) ซึ่่�งอธิิบายการสร้้าง
วรรณกรรมแนวแฟนตาซีีว่า่ “แฟนตาซีีในวรรณกรรมจะถููก
นำำ�เสนอผ่่านองค์์ประกอบสำำ�คัญ
ั ของนวนิิยาย ได้้แก่่ ตััวละคร
โครงเรื่่�อง เหตุุการณ์์ และฉาก โดยไม่่จำ�ำ เป็็ นต้้องนำำ�เสนอ
ผ่่านทุุกองค์์ประกอบ แม้้จะมีีเพีียงองค์์ประกอบเดีียวก็็จัดั ว่่าเป็็น
วรรณกรรมแนวแฟนตาซีีได้้” นอกจากนั้้�น Thirajaroensakul
ยัังพบว่่า แฟนตาซีีในวรรณกรรมเยาวชนมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ใน
การถ่่ายทอดปัั ญหาในจิิตใจของเยาวชนและปัั ญหาสัังคม
ต่่าง ๆ รวมถึึงช่่วยให้้เยาวชนได้้เรีียนรู้้�การจััดการปัั ญหาใน
จิิตใจและปัั ญหาสัังคม เพื่่�อสร้้างความพร้้อมสู่่�การเติิบโตเป็็ น
ผู้้�ใหญ่่ที่�ดี่ ี โดยบทบาททั้้�งหมดนี้้�ปรากฏผ่่านแฟนตาซีีใน
องค์์ประกอบต่่าง ๆ ของนวนิิยาย ดัังนั้้�นผู้้�วิิจัยั จึึงใช้้แนวทาง
การศึึกษานี้้�มาเป็็ นกรอบการวิิจัยั เพื่่�ออธิิบายประเด็็นวิิจัยั ใน
บทความนี้้�
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เจ็็บปวดทรมานมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ไม่่ต่่างกัับที่่�หม่่อนไหม
เคยประสบ และแม่่ของการิินก็็กำ�ลั
ำ งั จะกลัับมาอีีก แต่่ในครั้้�งนี้้�
การิินไม่่ปล่่อยให้้ตนเองทำำ�ผิดิ พลาดเช่่นเดิิม เขาเข้้าต่่อสู้้�กัับ
“ความอาวรณ์์” เพื่่�อช่่วยเหลืือเพื่่�อน การิินสามารถสะกด
“ความอาวรณ์์” ลงในกระจกโบราณได้้ ลััลทริิมาจึึงรอดพ้้น
จากความเจ็็บปวดทรมานอัันสาหััสนี้้ไ� ด้้ หลัังสิ้้น� สุุดเหตุุการณ์์นี้้�
การิินนำำ�กระจกซึ่่�งสะกด “ความอาวรณ์์” ไว้้ไปโยนลงแม่่น้ำ�ำ�
เพื่่�อไม่่ให้้ “ความอาวรณ์์” หวนกลัับมาอีีกครั้้�ง ส่่วนหม่่อนไหม
ก็็หลุุดพ้้นจากสภาพเจ้้าหญิิงนิิทราและจากไปอย่่างสงบ
เมื่่�อนำำ�คำ�ำ อธิิบายของ Thirajaroensakul เกี่่�ยวกัับ
การสร้้างวรรณกรรมแนวแฟนตาซีีมาพิิจารณา “ความลัับ
ของกระจกเงา” พบว่่า นัักเขีียนนำำ�เสนอแฟนตาซีีที่ป�่ ระกอบ
ด้้ว ยความรุุ น แรงและความตายผ่่ า นองค์์ ป ระกอบทาง
วรรณกรรมที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั 3 องค์์ประกอบ คืือ ตััวละคร โครงเรื่่อ� ง
และฉาก ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
1.1 “ความอาวรณ์์ ” และหม่่อนไหม : ตััวละคร
แฟนตาซีีจากความผิิดพลาดในอดีีต
ตััวละครแฟนตาซีีสำ�คั
ำ ญ
ั ในนวนิิยายเรื่่อ� งนี้้�เกิิดจากความ
ล้้มเหลวในการประกอบพิิธีกี รรมของการิินในอดีีต ดัังจะเห็็น
ได้้จากตััวละคร “ความอาวรณ์์” ของการิินที่เ�่ กิิดจากความ
ปรารถนาอัันคั่่�งค้้างเพราะพิิธีกี รรมพัังทลาย “ความอาวรณ์์” นี้้�
เปรีียบเสมืือนเงาในกระจกของการิิน แม้้รููปกายภายนอก
จะเหมืือ นกัับ การิิน ทุุ ก ประการ ทว่่า สำำ�นึึ ก ในจิิต ใจกลัับ
แตกต่่างกััน การิินรู้้�สึึกผิิดที่่ทำ� �ำ ให้้หม่อ่ นไหมตกอยู่่�ในสภาพ
เจ้้าหญิิงนิิทรา เขาจึึงปฏิิเสธการประกอบพิิธีกี รรมนี้้�อีีก
แต่่ “ความอาวรณ์์” กลัับปราศจากความรู้้�สึึกดัังกล่่าว เห็็นได้้
จากการเมิินเฉยต่่อความทรมานของเหยื่่�อสัังเวยในพิิธีกี รรม
ครั้้�งใหม่่ “แรงฟาดของเด็็กหนุ่่�มค่่อย ๆ เบาลงพร้้อมกัับเสีียง
โหยหวนซึ่่�งเงีียบหายไปทุุกทีี แม่่หมาตััวนั้้�นขาดใจตายใน
ที่สุ�่ ุดโดยใบหน้้าของเด็็กหนุ่่�มยัังนิ่่�งงัันไม่่เปลี่่ย� นสีีหน้้าเลย
แม้้แต่่นิดิ เดีียว” (Ai, 2009: 73) “ความอาวรณ์์” ไม่่มีคี วามรู้้�สึึกใด
กัับความตายตรงหน้้าทั้้�งที่สิ่่�่ ง� นี้้คื� อื ความโหดร้้ายทารุุณ แต่่กลัับ
แสดงความพอใจเมื่่อ� ความปรารถนากำำ�ลังั จะปรากฏต่่อหน้้า
“ใบหน้้าซึ่่�งเคยเย็็นชาของการิินค่่อยปรากฏรอยยิ้้ม� ขึ้้น� เป็็ น
ครั้้�งแรก เมื่่�อได้้เห็็นปฏิิกิริิ ยิ าที่กำ�่ �ลั
ำ งั เกิิดขึ้้น� อยู่่� ณ ตอนนี้้�
อัันเป็็ นผลมาจากการทำำ�พิธีิ ขี องตนเอง” (Ai, 2009: 76)
พฤติิกรรมดัังกล่่าวตอกย้ำำ�� ให้้เห็็นว่่าตััวละครนี้้�ไม่่ใช่่มนุุ ษย์์
แต่่ถูกู สร้้างขึ้้น� มาจากความปรารถนาของการิิน นอกจากนี้้�
อาจพิิจารณาได้้ว่า่ ตััวละครนี้้�เกิิดจากความปรารถนามารดา
เพราะการิินในวััยเด็็กผููกพัันกัับมารดาอย่่างมาก ด้้วยเหตุุที่�่

วิิ ธีีดำำ�เนิิ นการวิิ จัยั
การวิิจัยั นี้้เ� ป็็ นการวิิจัยั เอกสาร (documentary research)
ซึ่่�งมีีขั้้น� ตอนการดำำ�เนิินงาน ดัังต่่อไปนี้้�
1. รวบรวมและศึึกษาเอกสารที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับงานวิิจัยั
โดยแบ่่งเอกสารเป็็ น 3 กลุ่่�ม ได้้แก่่ กลุ่่�มที่ศึ�่ กึ ษาเกี่่�ยวกัับ
วรรณกรรมเยาวชน กลุ่่�มที่ศึ�่ กึ ษาวรรณกรรมแนวแฟนตาซีี
กลุ่่�มที่่ศึ� กึ ษาเกี่่�ยวกัับลักั ษณะและปัั ญหาของเยาวชน
2. ศึึกษาและวิิเคราะห์์วรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซีี
ชุุดการิิน ปริิศนาคดีีอาถรรพ์์อย่่างละเอีียด
3. นำำ�เสนอการวิิเคราะห์์และผลการศึึกษาในรููปแบบ
การพรรณนาวิิเคราะห์์
ผลการวิิ จัยั
ผู้้�วิิจัยั ขอแบ่่งเนื้้�อหาของหััวข้้อนี้้�เป็็ น 2 หััวข้้อ ได้้แก่่
หััวข้้อแรก การสร้้างแฟนตาซีีใน “ความลัับของกระจกเงา”
เพื่่�อแสดงว่่า แฟนตาซีีที่เ�่ ต็็มไปด้้วยความรุุนแรงและความตาย
เป็็ นลัักษณะเด่่นของ “ความลัับของกระจกเงา” เนื่่�องจาก
กระจายอยู่่�ในองค์์ประกอบสำำ�คัญ
ั ต่่าง ๆ ของนวนิิ ยาย
ส่่วนหััวข้้อที่�ส่ อง แฟนตาซีีใน “ความลัับของกระจกเงา”
กัับบทบาทในการขััดเกลาเยาวชน เป็็ นหััวข้้อสำำ�คัญ
ั เพราะ
ช่่ ว ยพิิสููจ น์์ ว่่ า ความรุุ น แรงและความตายเป็็ น เครื่่�อ งมืือ
อััน เหมาะสมในการปลูู ก ฝัั ง คุุ ณ ลััก ษณะพึึง ประสงค์์แ ก่่
เยาวชน
1. การสร้้างแฟนตาซีีใน “ความลัับของกระจกเงา”
นวนิิยายเยาวชนชุุดการิิน ปริิศนาคดีีอาถรรพ์์ ตอน
“ความลัับของกระจกเงา” เล่่าเรื่่�องราวความผิิดพลาดของ
ตััวละครเอก คืือ การิิน ซึ่่�งขณะที่มี�่ อี ายุุ 12 ปีี เขาได้้ประกอบ
พิิธีีก รรมกระจกโบราณขึ้้�น ที่่�ห้้อ งเก็็บ ของหลััง โรงเรีีย น
เพื่่� อ เรีีย กวิิญ ญาณของริิส า ผู้้�เป็็ นแม่่ แต่่ หม่่ อ นไหม
เพื่่�อนร่่วมห้้องของเขาเข้้ามาขััดขวางและกลายเป็็ นเหยื่่�อ
สัังเวยของสััมภเวสีี จนกระทั่่�งนริินทร์์ พ่่อของการิิน ซึ่่�งเป็็ น
เจ้้าของโรงเรีียนเข้้ามาพบและเรีียกให้้การิินช่่วยหม่่อนไหม
ออกจากวงพิิธีกี รรม แม้้จะช่่วยหม่่อนไหมไว้้ได้้ แต่่เธอต้้อง
ตกอยู่่�ในสภาพเจ้้าหญิิงนิิทรา การิินจึึงรู้้�สึึกผิิดบาปและ
เก็็บงำ�ำ ความรู้้�สึึก นี้้� ไ ว้้กั ับตั ัว ตลอดเวลา ในเวลาต่่ อ มา
“ความอาวรณ์์ ” ของการิินก่่อตััวจากความปรารถนาที่�ไ่ ม่่
บรรลุุผลจากพิิธีกี รรมในอดีีตได้้จับั เอาลััลทริิมา เพื่่�อนสนิิท
ของเขาไปเป็็ นเครื่่อ� งสัังเวย เพราะเชื่่อ� ว่่าพลัังเหนืือธรรมชาติิ
ของเธอจะมอบความพอใจให้้เหล่่าผีีได้้ เหตุุการณ์์ในอดีีต
จึึงเหมืือนย้้อนกลัับมาอีีกครั้้�ง เมื่่อ� ลััลทริิมาที่เ�่ ป็็ นเหยื่่�อสัังเวยนั้้�น
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นริินทร์์มุ่่�งมั่่�นกัับงานจนละเลยครอบครััว มารดาจึึงเป็็ นผู้้�เดีียว
ที่่ค� อยดููแลและมอบความรััก เมื่่อ� มารดาเสีียชีีวิติ การิินในวััย
5 ขวบ จึึงเสีียใจอย่่างมาก หลัังเสร็็จพิิธีศี พ นริินทร์์ส่ง่ การิิน
ไปอยู่่�กัับไกรสรผู้้�เป็็ นตา การิินมั่่�นใจว่่าบิิดาไม่่รักั ตนเอง เขาจึึง
ปรารถนาความรัักจากมารดามากยิ่่�งขึ้้น� “ความอาวรณ์์” จึึงเป็็ น
ตััว ละครแฟนตาซีีที่�่แ สดงจิิต ใจของการิิน ที่่�โ หยหาและ
พยายามไขว่่คว้้าความรัักของมารดามาโดยตลอด
ตััวละครแฟนตาซีีอีกี ตััวหนึ่่�งคืือ หม่่อนไหม เพื่่�อนร่่วม
ห้้องสมััยประถมศึึกษาของการิิน ซึ่่�งกลายเป็็ นเหยื่่�อสัังเวย
ในพิิธีีก รรม แม้้วิ ิญ ญาณของเธอต้้อ งหลุุ ด ออกจากร่่า ง
ขณะมีีชีวิี ติ เพราะถููกเหล่่าผีีรุุมกระชากวิิญญาณเพื่่�อกััดกิิน
ระหว่่างพิิธีี แต่่ก็ยั็ งั ไม่่เสีียชีีวิติ หม่่อนไหมจึึงเป็็ นตััวละครที่่�
มีีสภาวะก้ำำ�กึ่่
� ง� ระหว่่างความเป็็นกัับความตาย ขณะที่่หม่
� อ่ นไหม
ในสภาพมนุุษย์์นอนนิ่่�งสนิิท แต่่หม่อ่ นไหมในสภาพวิิญญาณ
สามารถไปตามสถานที่ต่�่ า่ ง ๆ และฉายภาพความทรงจำำ�ให้้แก่่
มนุุ ษ ย์์ที่�่สื่่�อ สารกัับ เธอได้้ เช่่น ที่�่ลั ลท
ั ริิม าประสบขณะ
ถ่่ายเอกสารหนัังสืือรุ่่�นว่่า [...] บรรยากาศของห้้องสมุุดใน
โรงเรีียนเริ่่ม� พร่่าเลืือนไปจากการรัับรู้้� และสิ่่�งซึ่่�งมาแทนที่่�
กลัับกลายเป็็ นภาพและเสีียงของเหตุุการณ์์บางอย่่าง ทุุกสิ่่�ง
ทุุ ก อย่่ า งเกิิด ขึ้้�น โดยมีีเ ธออยู่่�ด้้ว ยเหมืือ นเป็็ นพยานใน
เหตุุการณ์์ (Ai, 2009: 69) แต่่เมื่่�อพนัักงานถ่่ายเอกสาร
เรีียกลััลทริิมา ภาพเหตุุการณ์์ทั้้ง� หมดก็็หายไป พลัังของ
หม่่อมไหมส่่งผลให้้เกิิดการซ้้อนทัับกันั ของอดีีตและปัั จจุุบันั
ผู้้�ที่ไ�่ ด้้รับั ภาพความทรงจำำ�ของหม่่อนไหมจะถููกตััดขาดออก
จากปัั จจุุบันั และกลายเป็็ นผู้้�ร่่วมเหตุุการณ์์ในอดีีต
นอกจากนั้้�น หม่่อนไหมยัังสามารถแปรภาพความทรงจำำ�
เป็็ นนิิมิตฝั
ิ ั นได้้ ความฝัั นที่่หม่
� ่อนไหมสร้้างมีีลักั ษณะแบบ
ฝัั นซ้้อนฝัั น ดัังคำำ�บรรยายความฝัั นครั้้�งแรกว่่า เหตุุการณ์์
นองเลืือดภายในห้้องมืืดถููกแทนที่่ด้� ว้ ยความจริิงของหน้้าต่่าง
ห้้องเรีียนที่อ�่ ยู่่�ตรงหน้้าลััลทริิมา [...] ไม่่มีภี าพเหตุุการณ์์
ประหลาดนั่่�นอีีกแล้้ว แต่่วินิ าทีีนั้้น� เองเงาของเด็็กสาวใน
กระจกกลัับไม่่ใช่่เธอ [...] หม่่อนไหม!!! (Ai, 2009: 90-91)
หลัังจากนั้้�นความฝัันครั้้�งที่่ส� องก็็เกิิดต่่อเนื่่อ� งทัันทีี มืือทั้้�งสองข้้าง
ของหม่่อ นไหมพุ่่�งออกมาคว้้า คอลััลท ริิม าซึ่่�ง กำำ�ลั งั งุุน งง
จนเธอต้้องกรีีดร้้องออกมาเสีียงดัังจนแม้้แต่่อาจารย์์ที่�ยื่ นื
สอนอยู่่�หน้้ า ห้้ อ งยััง ต้้ อ งหยุุ ด ชะงััก ลงด้้ ว ยความตกใจ
(Ai, 2009: 91) พลัังนี้้สร้
� า้ งความสัับสนระหว่่างโลกแห่่งความฝััน
และโลกแห่่งความจริิง รวมทั้้�งความสัับสนระหว่่างเรื่่อ� งราว
ในอดีีตและเหตุุการณ์์ปััจจุุบันั ลัักษณะนี้้�สอดคล้้องกัับความ
สัับสนที่ลั�่ ลท
ั ริิมามีีอยู่่�ในใจ เธอเชื่่อ� เสมอว่่าการิินเป็็ นคนจิิตใจดีี

ธรรมจัักร ฉิิมพลีีวัฒ
ั น์์ และใกล้้รุ่ง่� อามระดิิษ

แต่่เหตุุการณ์์ต่า่ ง ๆ ก็็ชวนให้้คิดิ ว่่าการิินเป็็ นผู้้�ฆ่่าหม่่อนไหม
ความขััดแย้้งภายในใจและความสัับสนที่เ�่ กิิดขึ้้น� จากพลัังของ
หม่่อนไหมจึึงเป็็ นสิ่่�งเร่่งเร้้าให้้ลัลท
ั ริิมาค้้นหาคำำ�ตอบเพื่่�อ
คลายความสงสััยในใจ
จะเห็็นได้้ว่่า “ความอาวรณ์์” และหม่่อมไหม ซึ่่�งเป็็ น
ตััวละครแฟนตาซีีที่�่แ สดงพฤติิกรรมหรืือฉายภาพความ
รุุนแรงทั้้�งหลาย ต่่างเป็็ นผลพวงแห่่งความผิิดพลาดในอดีีต
ของการิิน ผู้้�เขีียนสร้้างอดีีตให้้มีรูี ปู ร่่างเพื่่�อเปิิ ดโอกาสให้้ตัวั
ละครเอกเกิิดสำำ�นึกึ และพยายามชำำ�ระสะสางเรื่่อ� งราวในอดีีต
ของตน
1.2 ชุุดเหตุุการณ์์ เกี่่� ยวกัับการิิ นและลััลทริิ มา :
โครงเรื่่�องของการเผชิิ ญหน้้ ากับั อดีีต
Thirajaroensakul (2014: 29) อธิิบายว่่า วรรณกรรม
เยาวชนให้้ความสำำ�คัญ
ั มากกัับการเรีียนรู้้�และการเติิบโตผ่่าน
ประสบการณ์์ผจญภััยของตััวละคร ดัังนั้้�นโครงเรื่่�องจึึงมััก
ต้้องการสื่่�อเรื่่อ� งความเปลี่่ย� นแปลง การเติิบโต หรืือความตาย
ในนวนิิยายเรื่่�องนี้้�ก็็เช่่นกััน นัักเขีียนสร้้างโครงเรื่่�องที่่�มี ี
ลัักษณะซัับซ้้อนเพื่่�อมอบโอกาสให้้การิินได้้พิสูิ ูจน์์ ตัวั เอง
โดยแบ่่งชุุดเหตุุการณ์์ออกเป็็ น 2 ชุุด ซึ่่�งเกาะเกี่่ย� วกัันอยู่่�
ในโครงเรื่่�องหลััก เริ่่ม� จากโครงเรื่่�องหลัักเปิิ ดเรื่่�องด้้วยการ
กลัับมาของอดีีตในรููปของ “ความอาวรณ์์” และหม่่อนไหม
ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งในจิิตใจของตััวละคร จนนำำ�ไปสู่่�
การคลี่่ค� ลายความขััดแย้้งในช่่วงท้้าย ซึ่่�งเป็็ นการแก้้ไขความ
ผิิดพลาดในอดีีตได้้สำ�ำ เร็็จ ในชุุดเหตุุการณ์์เกี่่�ยวกัับการิิน
เมื่่�อ “ความอาวรณ์์” ปรากฏอีีกครั้้�งด้้วยพลัังของลััลทริิมา
“ความอาวรณ์์” ได้้พยายามประกอบพิิธีกี รรมกระจกโบราณ
ให้้สำ�ำ เร็็จ การิินจึึงตามหาและหยุุดยั้้�ง “ความอาวรณ์์” แต่่กลัับ
ถููก “ความอาวรณ์์” จัับขังั ไว้้ในห้้องเก็็บของหลัังโรงเรีียนและ
สวมรอยเข้้ามาในโรงเรีียนในฐานะการิิน ความขััดแย้้งที่�่
เกิิดขึ้้น� กัับการิิน คืือ ความขััดแย้้งกัับตนเอง การพ่่ายแพ้้ใน
การต่่อสู้้�ครั้้�งนี้้� จึึงสื่่�อนััยถึึงการขาดความสามารถในการ
ควบคุุม ความปรารถนาของตน ซึ่่�ง เป็็ น ภััย ต่่ อ ชีีวิ ิตผู้้�อื่่�น
ดัังปรากฏในเหตุุการณ์์ที่�่ “ความอาวรณ์์” พบว่่า ลััลทริิมามีี
พลััง พิิเ ศษ ซึ่่�ง สััม ภเวสีีน่่ า จะชื่่�น ชอบ จึึง จัับ เธอมาเป็็ น
เครื่่อ� งสัังเวยในพิิธีกี รรม สััมภเวสีีพอใจลััลทริิมามาก ทำำ�ให้้
มารดาของการิินกำำ�ลังั จะปรากฏกายอีีกครั้้�ง แต่่การิินกลัับเลืือก
เข้้าไปขััดขวาง “ความอาวรณ์์” เพื่่�อทำำ�ลายพิิธีกี รรม และ
สามารถสะกด “ความอาวรณ์์” ลงไปในกระจกโบราณได้้
การคลี่่ค� ลายเรื่่�องเช่่นนี้้�เป็็ นการพิิสูจู น์์การมีีชัยั เหนืือความ
ปรารถนาส่่วนตนของการิิน ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่าเขาเป็็ นผู้้�ที่ไ�่ ด้้
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รัับการขััดเกลาแล้้ว เนื่่�องจากได้้สำ�นึ
ำ ึกในความผิิดและรู้้�จััก
แก้้ไขความผิิดเดิิมที่่เ� คยกระทำำ�ไว้้
ส่่วนชุุดเหตุุการณ์์เกี่่�ยวกัับลัลท
ั ริิมานั้้�น เธอต้้องเผชิิญหน้้า
กัับหม่อ่ นไหมในร่่างวิิญญาณ เมื่่อ� ลััลทริิมาปลุุก “ความอาวรณ์์”
ของการิินให้้ตื่่�นขึ้้น� ตามการชัักนำำ�ของหม่่อนไหม พิิธีกี รรม
กระจกโบราณจึึงปรากฏขึ้้น� อีีกครั้้�งพร้้อมกัับข่า่ วลืือว่่าการิิน
เป็็ นคนร้้ายโรคจิิตผู้้�ฆาตกรรมเด็็กผู้้�หญิิงในห้้องเก็็บของ
ที่ก�่ ลัับมาแพร่่สะพััดอีีกในโรงเรีียน ส่่งผลให้้ลัลท
ั ริิมาเริ่่ม�
ไม่่มั่่ �นใจในตััวของการิิน ความขััดแย้้งภายในจิิตใจนี้้�ทวีคี วาม
เข้้มข้้นขึ้้น� เมื่่อ� หม่่อนไหมฉายภาพพิิธีกี รรมในอดีีต การใช้้
พลัังเหนืือจริิงแทรกภาพย้้อนหลัังทำำ�ให้้เกิิดการสลัับลำ�ดั
ำ บั
เหตุุการณ์์ภายในเรื่่�อง อีีกทั้้�งการบอกเล่่าเหตุุการณ์์ยังั ใช้้
การเล่่าข้้ามถึึงสองครั้้�ง ครั้้�งแรกเล่่าถึึงสภาพร่่างกายของ
หม่่อนไหมที่่เ� ปื้้� อนเปรอะด้้วยเลืือดที่่น� องอยู่่�บนบานกระจก
ไปทั่่�วทั้้�งตััว (Ai, 2009: 69) โดยมีีการิินจ้้องมองจากมุุมมืืด
ส่่วนครั้้�งที่ส�่ อง ปรากฏร่่างของนริินทร์์เดิินเข้้ามายัังวงพิิธีแี ละ
มองเหตุุการณ์์ทั้้ง� หมดด้้วยสายตาตื่่�นตระหนก กล่่าวได้้ว่่า
การประสบกัับเหตุุการณ์์แฟนตาซีีมีผล
ี อย่่างยิ่่�งต่่อการสร้้าง
และเพิ่่�ม พูู น ความขััด แย้้ง เพราะการเสนอเหตุุ ก ารณ์์
แฟนตาซีีที่�เ่ ต็็มไปด้้วยความรุุนแรงเป็็ นกลวิิธีที่ี �ผู้้�่ เขีียนใช้้
เพื่่�อช่่วยสั่่�นคลอนความเชื่่อ� มั่่�นทั้้�งของลััลทริิมาและผู้้�อ่่านที่่มี� ี
ต่่อการิิน ความขััดแย้้งนี้้�คลี่่ค� ลายด้้วยการฉายภาพอดีีตครั้้�งที่่�
สามว่่าเรื่่อ� งราวทั้้�งหมดเป็็ นอุุบัติั เิ หตุุและหม่่อนไหมได้้รับั การ
ช่่วยเหลืือจากการิินและนริินทร์์ การกำำ�หนดให้้ลัลท
ั ริิมาเป็็ น
ประจัักษ์์พยานในเหตุุการณ์์การต่่อสู้้�ของการิินเพื่่�อช่่วยเหลืือ
เธอทำำ�ให้้ความขััดแย้้งคลี่่ค� ลายโดยสมบููรณ์์
น่่ าสัังเกตว่่า แฟนตาซีีที่�่ผสานกัับความรุุนแรงและ
ความตายช่่วยอำำ�พรางและบิิดเบืือนความจริิงในอดีีต เพราะ
ในชุุดเหตุุการณ์์เกี่่�ยวกัับการิิน นัักเขีียนใช้้กลวิิธีกี ารเล่่าข้้าม
การต่่อสู้้�และการถููกกัักขัังของการิิน ผู้้�อ่่านจึึงเข้้าใจว่่า “ความ
อาวรณ์์” คืือ การิิน ส่่งผลให้้เกิิดความสงสััยว่่าการิินเป็็ น
เยาวชนที่�ดี่ หรื
ี อื ฆาตกรวััยเยาว์์ เมื่่�อผนวกกัับเหตุุการณ์์
แฟนตาซีีที่�ลั่ ลท
ั ริิมาเผชิิญก็็ยิ่่ง� หนุุ นให้้ความเคลืือบแคลง
ชััดเจนยิ่่�งขึ้้น� กลวิิธีกี ารประพัันธ์์นี้้�จึงึ เอื้้อ� ต่่อการคลายปมและ
การพิิสููจ น์์ ต นเองของการิิน ในฐานะเยาวชนที่่�ดีี ดััง นั้้�น
แฟนตาซีีอันั ประกอบด้้วยความรุุนแรงและความตายจึึงเป็็ น
ส่่วนสำำ�คัญ
ั ในการสร้้างโครงเรื่่�องที่�มุ่่�่ งการเรีียนรู้้�และการ
เติิบโตของตััวละคร เพราะช่่วยให้้ตัวั ละครได้้เห็็นความ
รุุนแรงที่่ต� นเองเคยกระทำำ�ชัดั เจนมากขึ้้น� ซึ่่�งเป็็ นการตอกย้ำำ��
ข้้อผิิดพลาด ขณะเดีียวกัันก็็เปิิ ดโอกาสให้้ตัวั ละครได้้แก้้ไข

ข้้อผิิดพลาด อัันแสดงถึึงกระบวนการเรีียนรู้้�และการขััดเกลา
ตนเอง
1.3 ห้้ อ งเก็็บ ของ : พื้้�นที่่� ข องความปรารถนา
ความรุุนแรง และความตาย
ห้้องเก็็บของเป็็ นสถานที่่ปิ� ิ ดตายของโรงเรีียน เพราะ
นริิน ทร์์สั่่ �งปิิ ด ห้้อ งนี้้� อ ย่่ า งถาวรเพื่่� อ ปกปิิ ด อุุ บั ัติิเ หตุุ จ าก
พิิธีกี รรม เมื่่�อประกอบกัับข่่าวลืือว่่ามีีเด็็กผู้้�หญิิงเสีียชีีวิติ
ในห้้องนั้้�น ทุุกคนจึึงยิ่่�งหวาดกลััวไม่่กล้้าเข้้าใกล้้ห้อ้ งเก็็บของ
จึึงเป็็ นพื้้�นที่แ�่ ปลกแยกของโรงเรีียน ทั้้�งนี้้� ความแปลกแยก
ถููกขัับเน้้ นด้้วยความรุุนแรงและความตายตลอดทั้้�งเรื่่�อง
ผู้้�เขีียนสร้้างพื้้�นที่่ภ� ายในห้้องเก็็บของให้้เป็็ นสถานที่่ป� ระกอบ
พิิธีกี รรมกระจกโบราณ พิิธีกี รรมดัังกล่่าวนี้้�มีลัี กั ษณะของการ
บููชายััญ (sacrifice) คืือ การเซ่่นสรวงโดยมีีการฆ่่าสััตว์หรื
์ อื
คนเป็็ นเครื่่�องบููชา (Ratanakul, 2012: 168) พิิธีกี รรมนี้้�
ให้้ค วามสำำ�คัญ
ั มากกัับ เครื่่�องบููช า เริ่่ม� ตั้้�ง แต่่ ก ารเตรีียม
เครื่่�องบููชา โดยใช้้อาวุุธกรีีดเลืือดของเหยื่่�อสัังเวยออกมา
การจััดการเหยื่่�อระหว่่างประกอบพิิธีี และการจััดการซากเหยื่่�อ
หลัังเสร็็จสิ้้น� พิิธีี ดัังคำำ�บรรยายว่่า “คมมีีดบาดเข้้าไปในเนื้้�อ
เพีียงแค่่ทีเี ดีียว ก็็ทำ�ำ ให้้เลืือดจากเส้้นเลืือดใหญ่่พุ่่�งกระฉูู ด
ไหลออกมาอาบขนของลููกห มาซึ่่ง� ร่่า งกระตุุกด้้ว ยความ
เจ็็บปวด” (Ai, 2009: 75) ด้้วยเหตุุที่ก�่ ารฆ่่า คืือ ความรุุนแรง
สููงสุุดประการหนึ่่�งที่่สั� งั คมไม่่อาจยอมรัับได้้ การฆ่่าจึึงเป็็ น
ทั้้�งอาชญากรรมในทางกฎหมายและเป็็นบาปในทางพุุทธศาสนา
ซึ่่�งผู้้�คนยึึดถืือเป็็ นหลัักศีีลธรรมทางจิิตใจ แฟนตาซีีที่เ�่ กิิดขึ้้น�
ในพื้้�นที่่นี้้� � ได้้เพิ่่�มระดัับความรุุนแรงให้้เด่่นชััดมากขึ้้น� ผ่่าน
เหตุุการณ์์การรุุมกััดกิินเหยื่่�อของเหล่่าสััมภเวสีีสิบส
ิ ามตน
“ที่�่ถูู ก เรีีย กมารอไว้้ เมื่่�อ เห็็น เครื่่�อ งสััง เวยถูู ก โยนลงมา
บนบานกระจกกลางวงพิิธีี ซึ่่�งเหมืือนโต๊๊ะอาหารของมัันก็็เริ่่ม�
รุุมทึ้้�ง คมเขี้้ย� วที่่ม� องไม่่เห็็นฝัั งลงบนร่่างกายของเด็็กสาว
ก่่อนจะกััดกิิน” (Ai, 2009: 131) การกระทำำ�ของสััมภเวสีีที่�่
ไม่่ต่า่ งจากการบริิโภคเนื้้�อมนุุษย์์ทั้้ง� เป็็ นนัับเป็็ นความรุุนแรง
ที่่โ� หดเหี้้�ยมอย่่างมาก ซึ่่�งเป็็ นไปได้้ว่่าเป็็ นความตั้้�งใจของ
ผู้้�เขีียนที่จ�่ ะขัับเน้้นความรุุนแรงนี้้�ให้้เด่่นชััดมากขึ้้น� เพราะ
ตามความเชื่่อ� ของไทยนั้้�น สััมภเวสีี คืือ วิิญญาณที่่ไ� ม่่มีพลั
ี งั
อำำ�นาจมากเพราะไม่่มีผู้้�อุ
ี ุทิศิ ส่่วนบุุญให้้ ผู้้�คนจึึงนิิยมนำำ�
อาหารไปเซ่่นไหว้้ตามที่่โ� ล่่ง แต่่ในเรื่่อ� งนี้้� ผู้้�เขีียนได้้สร้า้ งให้้
สััมภเวสีีมี ี “เขี้้ย� ว” อัันแหลมคม ผนวกกัับการใช้้คำ�บรร
ำ ยาย
กิิริยิ าอาการว่่า “รุุมกััดแทะ/กััดทึ้้�ง” เป็็ นผลให้้ผู้้�อ่า่ นจิินตนาการ
ถึึงภาพวิิญญาณที่่อ� ดอยากหิิวโหยกำำ�ลังั กััดกิินเหยื่่�อด้้วยความ
ตะกละตะกลาม ถืือเป็็ นความรุุนแรงที่โ�่ หดร้้ายทารุุณ เพราะ
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เป็็ นการบริิโภคมนุุ ษย์์ทั้้ง� เป็็ นที่เ�่ กิิดขึ้้น� เพื่่�อตอบสนองความ
หิิวโหยของตนเท่่านั้้�น
นอกจากความรุุนแรงแล้้ว ความตายเป็็ นอีีกสิ่่�งหนึ่่�งที่�่
เชื่่อ� มโยงกัับพื้้น� ที่นี้้�่ � เพราะห้้องเก็็บของกลายเป็็ นพื้้�นที่่ซ้� อ้ นทัับ
ระหว่่างโลกมนุุษย์์และโลกวิิญญาณ โดยมีีพิธีิ กี รรมเป็็ นสื่่อ� กลาง
เชื่่�อมโลกแห่่งความตายให้้มาปรากฏในโลกมนุุ ษย์์ ดัังเกิิด
ปรากฏการณ์์ที่�่ “ [...] กลิ่่�นคาวเลืือดโชยคละคลุ้้�งออกมาแน่่นหนา
จนแทบสำำ�ลักั เช่่นเดีียวกัับเสีียงกรีีดร้้องนัับร้อ้ ย ๆ [...]
เสีียงมัันเล็็กแหลมอย่่างกัับเสีียงผีีเปรต [...] บานประตููที่ม�่ อง
ไม่่เห็็นกำำ�ลังั เปิิ ดออก” (Ai, 2009: 134) การเรีียกคนตายจาก
โลกแห่่งความตายมายัังห้้องเก็็บของกลายเป็็ นแฟนตาซีีที่�่
ทำำ� ให้้พื้้�น ที่่�นี้้� ก ลายเป็็ นสถานที่�่แ ปลกแยกอย่่ า งชััด เจน
ความแปลกแยกในที่่นี้้� � สื่่อ� นััยถึึงความแปลกแยกจากสัังคม
เพราะความตายเป็็ นเรื่่อ� งน่่ ากลััวสำำ�หรับั มนุุ ษย์์ โดยเฉพาะ
เยาวชน เนื่่อ� งจากเยาวชนสััมพัันธ์์กับคำ
ั �ว่
ำ า่ อนาคต ซึ่่�งเกี่่�ยวเนื่่อ� ง
กัับการเจริิญเติิบโตและใช้้ชีวิี ติ ในฐานะผู้้�ใหญ่่ แต่่ความตาย
หมายถึึงการจบสิ้้�นการเจริิญเติิบโตและไม่่อาจใช้้ชีวิี ติ ใน
ฐานะผู้้�ใหญ่่อย่่างที่�ว่ าดฝัั นไว้้ ดัังนั้้�นแฟนตาซีีทั้้ง� หมดใน
ห้้องเก็็บของจึึงส่่งผลให้้สถานที่่นี้้� �กลายเป็็ นพื้้�นที่่ที่� ถู�่ กู ควบคุุม
และปิิ ดผนึึก อีีกทั้้�งยัังเป็็ นพื้้�นที่ที่�่ สร้
�่ า้ งความหวาดกลััวจน
“แทบจะไม่่เคยมีีใครยุ่่�งเกี่่�ยว ไม่่มีขี องออกหรืือของเข้้า
นานเป็็ นปีี ๆ จนไม่่น่่ามีีอะไรให้้คนมาขโมยไปด้้วยซ้ำำ��ไป”
(Ai, 2009: 34)
อย่่างไรก็็ดีี ผู้้�วิิจัยั มีีความเห็็นว่่า ห้้องเก็็บของอาจเปรีียบ
ได้้กับั การิิน เพราะห้้องเก็็บของคืือพื้้�นที่่ข� องการตอบสนอง
ความปรารถนาส่่วนตนโดยไม่่คำ�นึ
ำ งึ ถึึงความทุุกข์์ทรมานของ
ผู้้�อื่่น� เห็็นได้้ชัดั จากการเพิิกเฉยต่่อความเจ็็บปวดของเหยื่่�อ
เพื่่�อตอบสนองความหิิวโหยของสััมภเวสีี ซึ่่�งทาบทัับกับั
พฤติิกรรมของการิิน ดัังการบรรยายว่่า “เขายืืนอยู่่�หลัังไม้้
นั่่�นโดยสายตาจดจ้้องแต่่ผลลััพธ์์จากพิิธีกี รรมที่่�กำำ�ลังั สมบููรณ์์
เท่่านั้้�น” (Ai, 2009: 109-110) การเปลี่่ย� นมนุุ ษย์์เป็็ นวััตถุุ
(อาหาร) เพื่่�อตอบสนองความหิิวโหยของสััมภเวสีีไม่่ผิดิ แผก
กัับพฤติิกรรมของการิินซึ่่�งเปลี่่ย� นมนุุษย์์เป็็ นวััตถุุ (เครื่่อ� งเซ่่น)
เพื่่�อตอบสนองความปรารถนาของตนเองเช่่นกััน นอกจากนั้้�น
ภาพของห้้องเก็็บของซึ่่�งสััมพัันธ์์กับั ความรุุนแรงและความตาย
ยัังไม่่ต่า่ งจากภาพของการิินที่สั�่ งั คมมองว่่าเป็็ นฆาตกรผู้้�คร่่า
ชีีวิติ เด็็กสาว ภาพเปรีียบนี้้�ช่ว่ ยขยายความให้้เห็็นว่่าเหตุุของ
ความแปลกแยกมาจากการละเมิิด กฎเกณฑ์์ข องสััง คม
เพราะการทำำ�ลายชีีวิติ เพื่่�อตอบสนองความปรารถนาเป็็ น
ลัักษณะที่่สั� งั คมไม่่พึงึ ประสงค์์ ดัังนั้้�นผู้้�เขีียนจึึงพยายามผลััก

ธรรมจัักร ฉิิมพลีีวัฒ
ั น์์ และใกล้้รุ่ง่� อามระดิิษ

ให้้ลักั ษณะนี้้�มีสี ถานะเป็็ นอื่่�น (others) ด้้วยการเลืือกใช้้
แฟนตาซีีที่น่�่ ่ากลััวทั้้�งการรุุมกิินเครื่่อ� งสัังเวยของสััมภเวสีีและ
การเชื่่อ� มต่่อกัับโลกแห่่งความตาย เพื่่�อเน้้นย้ำำ�� ความน่่ากลััว
ของการิิน ซึ่่�งจััดอยู่่�ในฐานะเยาวชนไม่่ดีี เพราะข้้องเกี่่�ยวกัับ
การคำำ�นึึงเพีียงความปรารถนาของตน ความรุุนแรง การฆ่่า
และความตาย ซึ่่�ง ล้้ว นแต่่ ล ะเมิิด การยอมรัับ ของสััง คม
อย่่างแท้้จริิง
2. แฟนตาซีี ใน “ความลัับของกระจกเงา” กัับ
บทบาทในการขััดเกลาเยาวชน
จากการวิิเคราะห์์ตีีความนวนิิ ย ายเยาวชนชุุดการิิน
ปริิศนาคดีีอาถรรพ์์ ตอน “ความลัับของกระจกเงา” อาจกล่่าว
ได้้ว่า่ นวนิิยายเรื่่อ� งนี้้�มีวัี ตถุ
ั ุประสงค์์ในการปลููกฝัั งเยาวชน
ให้้รู้้�จักั ควบคุุมความปรารถนาส่่วนตน เพราะในการสร้้าง
สัังคมสมััยใหม่่ สมาชิิกของสัังคมจำำ�เป็็ นต้้องรู้้�จัักควบคุุม
ตนเองให้้เป็็ นไปตามกรอบของสัังคมเพื่่�อบรรลุุเป้้ าหมาย
หลัักของชาติิ ดัังนั้้�นการควบคุุมตนเองในสัังคมสมััยใหม่่
จึึงเป็็ นการตอบสนองความปรารถนาของสัังคมมากกว่่า
ความปรารถนาส่่วนตน ซิิกมัันด์์ ฟรอยด์์ (Sigmund Freud)
เสนอมโนทััศ น์์ ซึ่่�ง ถืือ เป็็ นการสนัั บสนุุ น แนวคิิด ของยุุ ค
สมััยใหม่่อย่่างมากว่่า “ความเจริิญของอารยธรรมขััดแย้้งกัับ
สััญชาตญาณตามธรรมชาติิของมนุุษย์์ เพราะอารยธรรมเป็็ น
เรื่่อ� งของเหตุุผล ส่่วนสััญชาตญาณเป็็ นเรื่่อ� งของความอยาก
ไร้้เหตุุผล มนุุ ษย์์เป็็ นผู้้�ที่มี�่ คี วามต้้องการไม่่รู้้�จบ ถ้้ามนุุ ษย์์
ไม่่รู้้�จักั ควบคุุมความต้้องการหรืือความปรารถนาก็็จะทำำ�ให้้
สัังคมปั่่�นป่่ วน” (Freud, 1929 as cited in Duangwiset,
2017: 107) เห็็นได้้ชัดั ว่่า ในทััศนะของฟรอยด์์ ความปรารถนา
ส่่วนตััวเป็็ นสิ่่�งที่ส�่ วนทางกัับความปรารถนาของชาติิยุคุ ใหม่่
ดัังนั้้�นการปลููกฝัั งให้้พลเมืืองรู้้�จัักควบคุุมตนเองให้้ตั้้ง� อยู่่�บน
กฎเกณฑ์์ต่่าง ๆ จึึงเป็็ นเรื่่อ� งจำำ�เป็็ นอย่่างยิ่่�ง
นอกจากนั้้�น เมื่่�อ พิิจ ารณาบริิบทสั งั คมในช่่ ว งต้้น
ทศวรรษที่่� 2550 ซึ่่�งนวนิิยายตอนนี้้�ตีพิี มิ พ์์ออกมา สัังคมไทย
กำำ�ลังั เผชิิญกัับการไหลบ่่าของกระแสโลภิิวัตน์
ั ์ ได้้แก่่ การเข้้ามา
ของวััฒนธรรมต่่างชาติิ ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศโดยเฉพาะ
อิินเทอร์์เน็็ต รวมถึึงกระแสวััตถุนิุ ยิ มและบริิโภคนิิยม สิ่่�งเหล่่านี้้�
ก่่อผลกระทบอย่่างรุุนแรงต่่อเยาวชนทั้้�งในรููปของการใช้้
ยาเสพติิด การใช้้ความรุุนแรงไปจนถึึงทำำ�อัตวิ
ั นิิ ิบาตกรรม
ซึ่่�งแท้้ที่จ�่ ริิงแล้้ว ปััญหาเหล่่านี้้�เกิิดจากการที่่เ� ยาวชนให้้ความ
สำำ�คัญ
ั กัับความต้้องการส่่วนตนมากกว่่าส่่วนรวม ทำำ�ให้้
คุุณธรรมและจริิยธรรมของคนไทยลดลง (Office of the
National Economic and Social Development Council,
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2006: 13) การระบุุสาเหตุุเหล่่านี้้�ไว้้ในแผนพััฒนาเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ อาจตีีความได้้ว่า่ เป็็ นการมองเยาวชนไทย
ในเวลานั้้�นจากสายตาของผู้้�ใหญ่่ในสัังคม ซึ่่�งเห็็นว่่า ปัั ญหา
เยาวชนที่่�เ กิิด ขึ้้�น ในสััง คมไทยช่่ ว งกระแสโลกาภิิวั ตน์
ั ์ มี ี
สาเหตุุสำ�คั
ำ ญ
ั มาจากการบกพร่่องเรื่่�องการควบคุุมความ
ปรารถนาของตนเอง ส่่ง ผลให้้ก ารรู้้�จััก การควบคุุม จาก
ภายใน (internal control) เป็็ นคุุณลัักษณะของเยาวชนที่�่
สัังคมประสงค์์เพื่่�อจะเป็็ นเครื่่อ� งสำำ�หรับั แก้้ไขปัั ญหานี้้�
การวิิเคราะห์์ในหััวข้้อก่่อนหน้้าแสดงให้้เห็็นว่่า แฟนตาซีี
ในนวนิิยายตอนนี้้�สร้า้ งขึ้้น� จากความผิิดพลาดในอดีีต ทำำ�ให้้
ตััวละครเอกต้้องกลัับมาเผชิิญหน้้ากัับความผิิดพลาด และ
หาหนทางแก้้ไขความผิิดนั้้�น กล่่าวได้้ว่า่ ผู้้�เขีียนใช้้แฟนตาซีี
เป็็ นภาพสะท้้อนของพฤติิกรรมและผลลััพธ์ที่์ ไ�่ ม่่พึงึ ประสงค์์
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับลักั ษณะแฟนตาซีีในทััศนะของโรสแมรีี แจ็็คสััน
ที่่�ว่่า “แฟนตาซีีสัมั พัันธ์์กับั ความจริิงของสัังคมเนื่่�องจาก
แฟนตาซีีคือื ความปรารถนาที่ถู�่ กู กดทัับไว้้เพราะขััดแย้้งกัับ
บรรทััดฐานของสัังคม ดัังนั้้�นวรรณกรรมแฟนตาซีีจึงึ เป็็ นการ
เชื่่อ� มต่่อและกลัับด้า้ นของความจริิง ไม่่ใช่่การหลีีกหนีีแต่่เป็็ น
ความสััมพัันธ์์ที่เ�่ กาะเกี่่�ยวกัับความจริิงเสมืือนกาฝาก ความ
มหััศจรรย์์ในวรรณกรรมแนวแฟนตาซีีจะสาวให้้เห็็นมุุมกลัับ
ของวััฒนธรรมในด้้านที่ถู�่ กู ทำำ�ให้้มองไม่่เห็็นหรืือเป็็ นสิ่่�งที่พู�่ ดู ถึึง
ไม่่ได้้ให้้เป็็ นสิ่่�งที่ป�่ รากฏขึ้้น� มาและเผยให้้เห็็นความปรารถนา
ที่เ�่ คยถููกกดทัับไว้้” (Jackson, 1981 as cited in Hutinta,
2019: 313) ในหััวข้้อนี้้�จะวิิเคราะห์์ให้้เห็็นการใช้้แฟนตาซีีที่�่
ผสานไปด้้วยความรุุนแรงและความตายในนวนิิยายตอน
“ความลัับ ของกระจกเงา” เพื่่�อ ขััด เกลาตััว ละครให้้เ กิิด
คุุณลัักษณะพึึงประสงค์์ของสัังคม ดัังนี้้�
2.1 หม่่อนไหม : อดีีตกัับบทลงโทษ
ขั้้�นตอนแรกเริ่่ม� จากการสร้้างบทลงโทษเพื่่�อให้้ตัวั ละคร
ตระหนัักในความผิิดที่่ไ� ด้้ละเมิิดค่่านิิยมของสัังคม ผู้้�เขีียน
กำำ�หนดให้้หม่อ่ นไหมได้้รับบทบ
ั
าทสำำ�คัญ
ั นี้้� สภาพเจ้้าหญิิง
นิิทราของหม่่อนไหมเป็็ นสิ่่�งที่่ค� าบเกี่่�ยวระหว่่างการมีีตัวั ตน
และการไร้้ตัวั ตน ลัักษณะเช่่นนี้้เ� ปรีียบได้้กับั เหตุุการณ์์ในอดีีต
ของการิิน ที่่น� ริินทร์์พยายามจะลบทิ้้�งด้้วยการสั่่�งปิิดห้้องเก็็บของ
อย่่างถาวรและใช้้อำ�ำ นาจเงิินปกปิิ ดความจริิง อดีีตทั้้ง� หมดจึึง
ดููเหมืือนจะไร้้ตัวั ตน แต่่ขณะเดีียวกััน สภาพเจ้้าหญิิงนิิทรา
ของหม่่อนไหมก็็เป็็ นเครื่่�องยืืนยัันว่่าอดีีตยังั คงมีีตัวั ตนอยู่่�
เพีียงแต่่พููดไมได้้ เรื่่�องราวของการิินจึึงอยู่่�ในภาวะก้ำำ��กึ่่�ง
เช่่นเดีียวกัับหม่อ่ นไหม
การดำำ�รงอยู่่�ของอดีีตส่ง่ ผลให้้การิินไม่่สามารถก้้าวพ้้น

จากอดีีตได้้ เขามัักกลัับมาเฝ้้ ามองหม่่อนไหมเสมอ แต่่
“มาแต่่ ล ะทีีก็็ไ ม่่เ คยเข้้า ไปหาเลยซััก ครั้้�ง เอาแต่่ ยื ืน อยู่่�
หน้้าห้้อง ยืืนอยู่่�อย่่างนั้้�นเป็็ นชั่่�วโมงเลยนะ แล้้วก็็กลัับ [...]
ถึึงอย่่างงั้้�นก็็เหอะ เค้้าก็็มาเป็็ นประจำำ�ไม่่เคยขาดเลยนะ [...]”
(Ai, 2009: 101) เป็็ นไปได้้ว่า่ การเฝ้้ ามองอยู่่�หน้้าห้้อง คืือ
การหวาดกลััวอดีีต เพราะอดีีตทำ�ำ ให้้การิินต้้องกลัับไปเผชิิญ
กัับความเจ็็บปวดอีีกครั้้�งเช่่นที่เ�่ คยรู้้�สึึกในเหตุุการณ์์ครั้้�งนั้้�น
ว่่า เขา “ไม่่รู้้�ว่่าควรจะทำำ�อะไรต่่อไป ไม่่รู้้�ว่่าควรจะแก้้ไข
อย่่างไรดีี ไม่่รู้้�ว่่าจะชดเชยให้้กับั เหตุุการณ์์ อันั ร้้ายแรงนี้้�
ได้้อย่่างไร” (Ai, 2009: 116) ความรู้้�สึึกข้้างต้้นแสดงให้้เห็็น
ความโหดร้้ายของอดีีตว่่าได้้สร้า้ งวัังวนแห่่งความเจ็็บปวด
เพราะไม่่สามารถแก้้ไขได้้ อดีีตจึงึ เสมืือนเครื่่อ� งจองจำำ�การิิน
ให้้อยู่่�ร่่วมกัับความเจ็็บปวดไปตลอด ด้้วยเหตุุนี้้� จึึงอาจกล่่าว
ได้้ว่่า หม่่อนไหมคืือภาพสะท้้อนผลลััพธ์ข์ องการไม่่ปฏิิบัติั ิ
ตนตามคุุณลัักษณะที่�สั่ งั คมกำำ�หนด และการนำำ�เสนอให้้
ผลลััพธ์์นี้้�ดำ�ร
ำ งคงอยู่่�ในสภาวะเจ้้าหญิิงนิิทราอาจเป็็ นการ
จงใจตอกย้ำำ�� ให้้เห็็นผลอัันรุุนแรงจากการละเมิิดข้้อกำำ�หนด
ของสัังคม
บทลงโทษอีีกประการหนึ่่�งคืือการสั่่�นคลอนตััวตนซึ่่�งเป็็ น
เรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั มากของวััยรุ่่�น เพราะวััยรุ่่�นปรารถนาการยอมรัับ
จากเพื่่�อนในฐานะบุุคคลหนึ่่�ง พวกเขาจึึงพยายามสร้้างตััวตน
ขึ้้น� มาให้้สังั คมรอบข้้างยอมรัับ ในกรณีีของการิิน สัังคมในที่นี้้�่ �
หมายถึึงลััลทริิมาเพีียงคนเดีียวเท่่านั้้�น แต่่การปรากฏตััวของ
วิิญญาณหม่่อมไหมอาจทำำ�ลายการยอมรัับนี้้� เพราะเรื่่อ� งเล่่า
ของหม่่อนไหมสนัับสนุุนข่่าวเรื่่อ� งการิินฆ่่าเด็็กผู้้�หญิิงในห้้อง
เก็็บของซึ่่�งถููกนำำ�มาเล่่าอีีกครั้้�ง ดัังนั้้�น การปะทะกัันระหว่่าง
เรื่่�องเล่่าของหม่่อนไหมในอดีีตกับั ประสบการณ์์ที่ลั�่ ลท
ั ริิมา
พบเจอจึึงสั่่�นคลอนจิิตใจของเธออย่่างมาก ดัังการบรรยายว่่า
“ในทางหนึ่่�งลััลทริิมารู้้�สึึกราวกัับเป็็ นคนโง่่ที่โ�่ ดนการิินหลอก
เสีียสนิิท แต่่ในขณะเดีียวกัันเธอก็็ยังั อยากเชื่่อ� ใจเขาและคิิดว่่า
เรื่่อ� งทั้้�งหมดนั้้�นมัันต้้องไม่่ใช่่ความจริิง” (Ai, 2009: 95) อาจกล่่าว
ได้้ว่า่ ลััลทริิมากำำ�ลังั สัับสนกัับตัวั ตนของการิิน ขณะที่ทุ�่ กุ คนใน
โรงเรีียนเชื่่อ� ว่่า การิินเป็็ นบุุคคลอัันตรายเพราะมีีข่า่ วความ
รุุนแรงในอดีีต การิินจึึงถููกผลัักให้้เป็็ นคนชายขอบของสัังคม
ในฐานะตััวอัันตราย แต่่ลัลท
ั ริิมากลัับมองเห็็นว่่า “ถึึงแม้้การิิน
จะดููเป็็ นคนเย็็นชา หลายครั้้�งก็็ถึงึ กัับไม่่แยแสต่่อชะตากรรม
ของคนอื่่น� แต่่จากที่ไ�่ ด้้ร่ว่ มเผชิิญเหตุุการณ์์ร้า้ ย ๆ มาด้้วยกััน
ก็็ทำ�ำ ให้้ลัลท
ั ริิมาไม่่อยากเชื่่อ� ว่่าเขาจะเลวร้้ายถึึงขนาดฆ่่าใครได้้”
(Ai, 2009: 50) การหลอกหลอนของหม่่อนไหมที่่สนั
� บสนุ
ั ุน
ภาพตััวตนของการิินในฐานะฆาตกรทำำ�ให้้ลัลท
ั ริิมาสัับสน
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และหวาดกลััวว่่าการิินจะไม่่ได้้เป็็ นดัังที่ต�่ นรู้้�จััก บทลงโทษที่่�
เกิิดจากวิิญญาณของหม่่อนไหม คืือ การบิิดเบืือนตััวตนของ
การิิน ด้้วยความสัับสนนี้้�อาจส่่งผลไปสู่่�การปฏิิเสธตััวตน
ของการิินจนทำำ�ให้้การิินต้้องแบกรัับตัวั ตนที่่สั� งั คมยััดเยีียด
ให้้แทน
2.2 “ความอาวรณ์์” : จิิ ตไร้้สำ�ำ นึึ กกัับการควบคุุม
เมื่่�อ ตััว ละครประสบความเจ็็บ ปวดและรู้้�สำำ�นึึ ก แล้้ว
ขั้้�นตอนต่่อมา คืือ การให้้ตัวั ละครพิิสููจน์์ ตนเองในฐานะ
เยาวชนที่่ย� อมรัับคุณ
ุ ลัักษณะพึึงประสงค์์ แฟนตาซีีเข้้ามามีี
บทบาทในขั้้�นตอนนี้้�ด้ว้ ย ดัังเห็็นได้้จากการเผชิิญหน้้ากััน
ระหว่่างการิินกัับ “ความอาวรณ์์” ซึ่่�งในเรื่่อ� งนี้้�หมายถึึงความ
ปรารถนาที่ฝั�่ ั งแน่่ นและไม่่ได้้รับั การตอบสนอง เห็็นได้้จาก
การปรากฏขึ้้น� หลัังพิิธีกี รรมล้้มเหลวและการิินไม่่ได้้พบแม่่
อีีกครั้้�ง อาจพิิจารณาได้้ว่า่ แท้้จริิงแล้้ว “ความอาวรณ์์” คืือ
“จิิตไร้้สำ�นึ
ำ กึ ” (unconscious) ตามแนวคิิดของซิิกมัันด์์ ฟรอยด์์
ในทััศนะของฟรอยด์์ จิิตไร้้สำ�นึ
ำ กึ เป็็ นพลัังงานแห่่งแรงขัับทาง
สััญชาตญาณที่่รุ� ุนแรง แม้้จะถููกเก็็บกดก็็จะพยายามดิ้้น� รน
กลัับมาสู่่�จิิตสำ�นึ
ำ กึ ในรููปแบบของการกระทำำ�อย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง
(Manit, 2013: 32) Phutthathatphikkhu (1984: 32) ได้้นำำ�
แนวคิิดนี้้�มาพิิจารณาและขยายความว่่าเหตุุที่เ�่ ป็็ นสิ่่�งรุุนแรง
เพราะจิิตไร้้สำ�นึ
ำ ึกเป็็ นบ่่อเกิิดของอาชญากรรมซึ่่�งมีีระดัับ
สููงสุุด คืือ การฆ่่าเพื่่�อตอบสนองความปรารถนาของตน
ในตััวบทที่่�นำำ�มาศึึกษา ผู้้�เขีียนได้้หยิบิ ความรุุนแรง
สููงสุุดนี้้�มาแสดงให้้เห็็นผ่่านเหตุุการณ์์ที่เ�่ กิิดขึ้้น� กัับลัลท
ั ริิมา
เพื่่�อขัับเน้้นความน่่ ากลััวของจิิตไร้้สำ�นึ
ำ ึก ดัังคำำ�บรรยายว่่า
“[...] เส้้นเลืือดใหญ่่ซึ่ง่ � อยู่่�ตรงข้้อมืือถููกกรีดี ทำำ�ให้้เลือื ดไหล
ทะลัักออกมาจนหน้้ามืืดเข่่าอ่่อนไปในทัันทีี แล้้วร่่างของเด็็ก
สาวก็็ถูกู โยนไปบนบานกระจกโบราณที่่�วางอยู่่�กลางวงพิิธี”ี
(Ai, 2009: 131) ในพิิธีกี รรมครั้้�งนี้้� “ความอาวรณ์์” ตั้้�งใจใช้้
ลััลทริิมาเป็็ นเครื่่อ� งสัังเวยและยัังเป็็ นผู้้�จััดการกัับเหยื่่�อด้้วย
ตนเอง สถานะของ “ความอาวรณ์์” จึึงไม่่ต่า่ งกัับฆาตกรหรืือ
ผู้้�หยิิบยื่่น� ความตายให้้ผู้้�อื่่น� ซึ่่�งนัับเป็็ นภััยต่่อสัังคม อีีกทั้้�งยััง
แสดงให้้เห็็นว่่า จิิตไร้้สำ�นึ
ำ ึกเป็็ นสิ่่�งโหดเหี้้�ยมและอัันตราย
เพราะมุ่่�งทำำ�ลายผู้้�อื่่�นเพื่่�อตอบสนองความปรารถนาของตน
เท่่ า นั้้�น จึึง เป็็ นสิ่่�ง ที่�่ส วนทางกัับ กฎเกณฑ์์ ข องสััง คม
โดยแท้้จริิง
เมื่่อ� จิิตไร้้สำ�นึ
ำ ึกสวนทางกัับกรอบของสัังคม นัักเขีียน
จึึงวางสิ่่�งนี้้�ในสถานะอมนุุ ษย์์เพื่่�อบ่่งบอกว่่าการขัับเคลื่่�อน
ตามแรงปรารถนาไม่่ใช่่คุุณสมบััติอัิ นั พึึงประสงค์์ในฐานะ
มนุุ ษ ย์์ เห็็น ได้้จ ากการบรรยายสีีหน้้ า และแววตาของ

ธรรมจัักร ฉิิมพลีีวัฒ
ั น์์ และใกล้้รุ่ง่� อามระดิิษ

“ความอาวรณ์์” ว่่า “[...] เย็็นชาเหมืือนรููปปั้้�นไร้้ชีวิี ติ ไม่่สะทก
สะท้้านอะไรทั้้�งสิ้้น� ” (Ai, 2009: 129) การบรรยายข้้างต้้น
มัักปรากฏเมื่่อ� “ความอาวรณ์์” ใช้้ความรุุนแรงกัับเหยื่่�อสัังเวย
การปราศจากอารมณ์์ในขณะใช้้ความรุุนแรงนี้้�แสดงให้้เห็็น
การมุ่่�งความปรารถนาส่่วนตนจนละเลยความทุุกข์์ทรมาน
ของผู้้�อื่่น� ราวกัับไร้้ความเห็็นอกเห็็นใจผู้้�อื่่น� (empathy) ทั้้�งนี้้�
คุุณลัักษณะของความเห็็นอกเห็็นใจ คืือ ค่่านิิยมที่่สั� งั คมเพีียร
ปลููกฝัั งในกลุ่่�มเยาวชน เพราะเป็็ นรากฐานของการพััฒนา
จริิยธรรมและเป็็ นพื้้�นฐานสำำ�คัญ
ั ในการใช้้ชีวิี ตร่
ิ ่วมกัับผู้้�อื่่�น
ในสัังคมด้้วย (Sutthisan, 2016: 77) ดัังนั้้�น การเปรีียบ
“ความอาวรณ์์” กัับรูปู ปั้้�นจึึงช่่วยตอกย้ำำ�ว่
� า่ จิิตไร้้สำ�นึ
ำ กึ เป็็ นสิ่่�ง
ที่่ไ� กลห่่างจากความเป็็ นมนุุษย์์อย่่างมาก อย่่างไรก็็ดีี แม้้จะ
พยายามผลัักจิิตไร้้สำ�นึ
ำ กึ ออกจากความเป็็ นมนุุษย์์ แต่่ผู้้�เขีียน
ก็็นำำ�เสนอภาพของจิิตไร้้สำ�นึ
ำ กึ ว่่ามีีรูปู ร่่างภายนอกเหมืือนการิิน
ทุุกประการ จนคนรอบข้้างไม่่อาจสััมผััสถึงึ ความแตกต่่าง
เห็็นได้้จากการสร้้างชุุดเหตุุการณ์์ให้้ซ้อ้ นทัับกันั ตามที่ก�่ ล่่าวไว้้
ข้้างต้้น จิิตไร้้สำ�นึ
ำ ึกจึึงน่่ าสะพรึึงกลััวในอีีกระดัับ เพราะ
จิิตไร้้สำ�นึ
ำ ึกแฝงตััวอยู่่�ในมนุุ ษย์์ ดำำ�รงชีีวิติ อยู่่�รอบตััวมนุุ ษย์์
มาโดยตลอด ดัังที่่� “ความอาวรณ์์” กล่่าวว่่า “ทั้้�ง ๆ ที่่�ไม่่ว่า่ จะ
เป็็ นแกหรืือฉััน มัันก็็เป็็ นคนเดีียวกัันแท้้ ๆ ฉัันคืือความ
ปรารถนาของแก คืือ ความบ้้าคลั่่�งของแก และเป็็ นสิ่่�งที่่�แก
ไม่่กล้า้ เป็็ น” (Ai, 2009: 186-187) ภาพอัันตรายและความ
รุุนแรงของจิิตไร้้สำ�นึ
ำ กึ ในเรื่่อ� งนี้้�สนับสนุ
ั ุนความคิิดของฟรอยด์์
ที่่ว่� า่ จิิตไร้้สำ�นึ
ำ กึ เป็็ นสิ่่�งอัันตรายสำำ�หรับสั
ั งั คมสมััยใหม่่ เพราะ
จิิตไร้้สำ�นึ
ำ ึกของมนุุ ษย์์มิไิ ด้้ทำ�ำ งานภายใต้้หลักั เหตุุผลหรือื
กฎเกณฑ์์ทางตรรกวิิทยา (Santasombat, 1999: 32)
เมื่่อ� จิิตไร้้สำ�นึ
ำ ึกเป็็ นปรปัั กษ์์กับสั
ั งั คมยุุคใหม่่ สัังคมจึึง
ต้้องหาวิิธีกี ารจััดการกัับลักั ษณะที่่ไ� ม่่พึงึ ประสงค์์นี้้� ชััดเจนว่่า
การกำำ�จัดั ไม่่ใช่่ทางออกของปัั ญหา เพราะจิิตไร้้สำ�นึ
ำ ึก คืือ
ส่่วนหนึ่่�งของมนุุ ษย์์ จึึงไม่่อาจแยกออกมาได้้ นัักเขีียนจึึง
เสนอว่่า เยาวชนต้้องรู้้�จัักควบคุุมจิิตไร้้สำ�นึ
ำ กึ เพื่่�อดำำ�รงความ
เป็็ น มนุุ ษ ย์์ต ามที่�่สั งั คมยุุค ใหม่่ค าดหวััง ด้้ว ยเหตุุ นี้้� ใน
กระบวนการขััดเกลาในขั้้�นตอนสุุดท้้าย นัักเขีียนจึึงเปิิ ด
โอกาสให้้การิินได้้ต่่อสู้้�กัับ “ความอาวรณ์์” เพื่่�อจะได้้แก้้ไข
ความรู้้�สึึกผิิดในใจและพิิสูจู น์์ตนเองในฐานะเยาวชนที่ผ่�่ ่าน
การขััดเกลาแล้้ว ดัังเหตุุการณ์์ที่ก�่ าริินตััดสิินใจหยุุดพิิธีกี รรม
ด้้วยตนเอง เพราะมิิอาจเพิิกเฉยต่่อความทรมานของเพื่่�อน
เหมืือนครั้้�งก่่อน ทำำ�ให้้ “ความอาวรณ์์” ตวาดว่่า “แกปล่่อยให้้
ความใจอ่่อนมาทำำ�ลายพิิธีกี รรมนี้้อี� กี ครั้้�งแล้้วนะ ไอ้้คนอ่่อนแอ”
(Ai, 2009: 140) ความอ่่อนแอในทััศนะของ “ความอาวรณ์์”
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อาจหมายถึึงการยอมรัับสิ่่ง� ที่สั�่ งั คมกำำ�หนดและการปฏิิเสธ
ความปรารถนาส่่วนตนซึ่่�งนำำ�มาสู่่�ความรุุนแรงในสัังคม เมื่่อ�
ความปรารถนาไม่่อาจบรรลุุได้้เพราะการิิน “ความอาวรณ์์”
จึึงเข้้าไปทำำ�ร้า้ ยการิิน การปะทะกัันครั้้�งนี้้� คืือ การต่่อสู้้�ของการิิน
กัับจิติ ไร้้สำ�นึ
ำ กึ ของตน ผู้้�ประพัันธ์์แสดงให้้เห็็นว่่าการต่่อสู้้�กัับ
จิิตไร้้สำ�นึ
ำ กึ ไม่่ใช่่เรื่่อ� งง่่าย เพราะต้้องแลกมาด้้วยความเจ็็บปวด
ดัังเหตุุการณ์์ที่ก�่ าริินใช้้มีดี อาคมทิ่่�มแทงตนเอง “ก่่อนที่ร่�่ า่ ง
ของทั้้�งเขาและ “ความอาวรณ์์” จะสะดุ้้�งเกร็็งจากความเจ็็บปวด
ทิ่่�มแทงไปทั่่�วร่่างขึ้้น� มาพร้้อม ๆ กััน เสีียงโหยหวนจาก
ทั้้�งสองคนดัังก้้องไปทั่่�วห้้องเก็็บของ” (Ai, 2009: 149) ความ
ทรมานที่่เ� กิิดขึ้้น� บ่่งชััดว่่า การยอมรัับกติิกาของสัังคมเป็็ น
ความเจ็็บปวดแต่่ก็มิ็ อิ าจขััดขืืนได้้ เพราะสัังคมแห่่งการพััฒนา
ได้้กำ�ห
ำ นดให้้พลเมืืองมุ่่�งเป้้ าไปในทางที่่ป� ระเทศกำำ�หนด ดัังนั้้�น
การขััดขืืนความปรารถนาส่่วนตนเพื่่�อยอมรัับความปรารถนา
ของสัังคมจึึงไม่่ต่า่ งกัับการทำำ�ร้า้ ยตนเอง ด้้วยก่่อให้้เกิิดความ
ทุุกข์์ทรมาน แต่่นวนิิยายได้้สื่่อ� สารแก่่ผู้้�อ่า่ นว่่า เราต้้องอดทน
และยอมรัับเพื่่�อก้้าวผ่่านไปให้้ได้้ในฐานะพลเมืืองที่ขั�่ บั เคลื่่อ� น
สัังคมยุุคพััฒนานี้้�
นัักเขีียนนำำ�เสนอการมีีชัยั ชนะเหนืือจิิตไร้้สำ�นึ
ำ ึกของ
ตนเองในรููปแบบของการหลอมละลายตััวตนของ “ความ
อาวรณ์์” “ใบหน้้าเริ่่ม� บิิดเบี้้�ยวผิิดสภาพ ดวงตาไหลย้้อยออกมา
จากเบ้้า [...] หลอมละลายกลืืนเป็็ นเนื้้�อเดีียว [...] เหมืือนมััน
ไม่่มีสี ภาพความเป็็ นมนุุษย์์ต่่อไปอีีกแล้้ว” (Ai, 2009: 150)
สภาพไร้้ความเป็็ นมนุุ ษย์์นี้้�เป็็ นการคลี่่ค� ลายความสั่่�นคลอน
ภายในใจของการิินว่่าจิิตไร้้สำ�นึ
ำ กึ ไม่่เหลืือปรากฏอยู่่�ในสัังคมแล้้ว
ดัังคำำ�พูดู ของลััลทริิมาตอนมองการิินว่่า “แต่่อย่่างน้้อยจนถึึง
ตอนนี้้�นายก็็ยังั ไม่่ได้้ทำ�ำ ให้้ฉันั เสีียความรู้้�สึึกอะไรกัับนายนะ...”
(Ai, 2009: 168) ลััลทริิมาประจัักษ์์แล้้วว่่าตััวตนของการิินที่่�
เธอเชื่่อ� มั่่�นมาตลอดยัังคงอยู่่� เขาไม่่ได้้เป็็ นฆาตกรหรืือผู้้�หยิิบยื่่น�
ความตายเช่่น‘ความอาวรณ์์’ การที่่ก� าริินนำำ�กระจกไปโยนทิ้้�ง
ลงแม่่น้ำ�ำ�ในช่่วงปิิ ดเรื่่�องอาจตีีความได้้ว่่าเป็็ นการเน้้นย้ำำ�ถึ
� งึ
อัันตรายของจิิตไร้้สำ�นึ
ำ ึก เพราะการทิ้้�งลงแม่่น้ำ�ำ�คือื การทำำ�ให้้
ห่่างไกลจากสัังคมมนุุ ษย์์ ทว่่าในทางพุุทธศาสนา แม่่น้ำ�ำ�
เปรีียบได้้กับจิ
ั ติ ใจของมนุุษย์์ (Mahawarakon, 2009: 106)
จึึงอาจตีีความได้้เช่่นกัันว่่าเป็็ นการแสดงการควบคุุมตนเอง
ได้้สำ�ำ เร็็จของการิิน เพราะการทิ้้�ง “ความอาวรณ์์” ลงน้ำำ��เปรีียบได้้
กัับความสามารถในการสะกดจิิตไร้้สำ�นึ
ำ กึ ให้้อยู่่�ในระดัับลึกึ ที่สุ�่ ดุ
เพื่่�อไม่่ให้้กลัับคืนื มาได้้อีกี
หลัังจากการิินพิิสูจู น์์ตนเองได้้สำ�ำ เร็็จ หม่่อนไหมก็็เสีียชีีวิติ
วิิญญาณของเธอจากไปอย่่างสงบ ความตายของหม่่อนไหม

จึึงเปรีียบเสมืือนการจบสิ้้�นของบทลงโทษ เมื่่อ� การิินได้้ขัดั เกลา
ตนเองไปสู่่�คุุณลัักษณะพึึงประสงค์์ของสัังคมสำำ�เร็็จแล้้ว คำำ�พูดู
การิินตอนปิิ ดเรื่่�องที่่ว่� ่า “สิ่่�งที่่ฉั� นั หวัังนั้้�นยัังคงไม่่เปลี่่ย� นไป
ความปรารถนาสิ่่�งนั้้�นที่่ฉั� นั มีี ฉัันต้้องทำำ�ให้้สำ�ำ เร็็จอย่่างแน่่นอน
ด้้วยมืือฉัันนี่่�แหละ!!!” (Ai, 2009: 187) แสดงให้้เห็็นการ
ผ่่อนปรนของสัังคมว่่า ความปรารถนาของปััจเจกสามารถได้้รับั
การตอบสนอง ขอเพีียงไม่่ละเมิิดกฎเกณฑ์์ของสัังคม สิ่่�งนี้้�
อาจช่่วยบรรเทาความตึึงเครีียดจากแก่่นสารของเรื่่�องได้้
เพราะการใช้้ความน่่ ากลััวจากความรุุนแรงและความตาย
เพื่่� อ เน้้ น สาระสำำ�คั ัญ ในเรื่่�อ งอาจทำำ� ให้้เ กิิด ความเข้้า ใจ
คลาดเคลื่่�อ นว่่า ทุุ ก คนต้้อ งละทิ้้�ง ความเป็็ น ปัั จ เจกและ
ดำำ�เนิินชีีวิตต
ิ ามกรอบของสัังคมเท่่านั้้�น สิ่่�งนี้้�อาจสร้้างความ
กดดัันและความรู้้�สึึกท้้อถอยในการปฏิิบัติั ติ ามขนบนิิยมของ
สัังคม จนนำำ�ไปสู่่�ความสิ้้น� หวัังสำำ�หรับั การเติิบโตในอนาคต
ซึ่่�งถืือเป็็ นลัักษณะที่่ไ� ม่่พึงึ ปรารถนาในวรรณกรรมเยาวชน
น่่าสัังเกตว่่า แฟนตาซีีที่ป�่ ระกอบด้้วยความรุุนแรงและ
ความตายช่่วยให้้ผู้้�อ่่านกลุ่่�มเยาวชนเข้้าใจสารสำำ�คัญ
ั ของ
นัักเขีียนชััดเจนยิ่่�งขึ้้น� เนื่่�องจากจิิตไร้้สำ�นึ
ำ ึกมีีลักั ษณะเป็็ น
นามธรรมอัันซัับซ้อ้ น ยากเกิินความเข้้าใจของเยาวชน แต่่
แฟนตาซีีช่่วยแปรให้้เป็็ นรููปธรรมในลัักษณะของตััวละคร
ขณะที่่�ค วามรุุ น แรงและความตายซึ่่�ง แสดงออกมาผ่่ า น
พิิธีกี รรมก็็ช่่วยแสดงลัักษณะอัันเป็็ นโทษของจิิตไร้้สำ�นึ
ำ ึก
ส่่ ว นความตายก็็ ช่่ ว ยขัับ เน้้ น ความรุุ น แรงสูู ง สุุ ด ของ
จิิตไร้้สำ�นึ
ำ ึกและเป็็ นบทลงโทษทางจิิตใจของตััวละครเอก
การสอดประสานระหว่่า งแฟนตาซีี ความรุุ น แรง และ
ความตายนี้้�ช่ว่ ยสร้้างจิินภาพและความหวาดกลััวซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�
การเข้้าใจโทษของการไม่่รู้้�จักั ควบคุุมจิิตไร้้สำ�นึ
ำ กึ ได้้โดยง่่าย
อีีกทั้้�งประสบการณ์์แฟนตาซีีของตััวละครเอกก็็ช่ว่ ยถ่่ายทอด
เรื่่อ� งการควบคุุมจิิตไร้้สำ�นึ
ำ กึ ได้้อย่่างเป็็ นลำำ�ดับขั้้
ั �นตอน กล่่าวคืือ
นำำ�เสนอปัั ญหาที่เ�่ กิิดจากจิิตไร้้สำ�นึ
ำ กึ ในช่่วงต้้น แล้้วนำำ�เสนอ
การจััดการปัั ญหาในช่่วงท้้ายผ่่านการต่่อสู้้�อัันรุุนแรงระหว่่าง
การิินและ “ความอาวรณ์์” ดัังนั้้�นประสบการณ์์ของตััวละครเอก
ที่่�ต้้องเผชิิญกัับแฟนตาซีีอันั เต็็มไปด้้วยความรุุนแรงและ
ความตายจึึงเป็็ นประสบการณ์์จำ�ล
ำ องที่ส�่ ามารถเผชิิญได้้ใน
โลกความจริิง ซึ่่�งส่่งผลให้้เยาวชนรู้้�จัักขััดเกลาตนเอง เพราะได้้
เรีียนรู้้�ผ่่านการรัับรู้้�ประสบการณ์์แฟนตาซีีในลัักษณะดัังกล่่าว
ซึ่่�งเป็็ นกลวิิธีอัี นั เหมาะสมอย่่างมาก ด้้วยเยาวชนเป็็ นช่่วงวััย
ของการต่่อต้้านจึึงไม่่ชอบการสั่่�งสอนโดยตรง กลวิิธีดัี งั กล่่าว
จึึง เป็็ น การสั่่�งสอนโดยอ้้อ มที่�่แ นบเนีี ย นในลััก ษณะของ
“สาระบัันเทิิง” คืือ ที่่มี� ทั้้ี ง� สาระและความบัันเทิิงควบคู่่�กัันไป
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(Wannakit, 2016: 121)
ทั้้�งหมดนี้้� พิิสูจู น์์ให้้เห็็นว่่าความรุุนแรงและความตาย
ในแฟนตาซีีนี้้�ไม่่ได้้บ่ม่ เพาะความหยาบกระด้้างในจิิตใจและ
การใช้้ความรุุนแรงแก่่เยาวชนเสมอไป แต่่สามารถกลายเป็็ น
กลวิิธีหนึ่่
ี �งที่่ช่� ว่ ยให้้เยาวชนจิินตนาการถึึงผลของปัั ญหาและ
ปลููกฝัั งการจััดการปัั ญหาได้้ อัันเป็็ นไปตามหมุุดหมายหลััก
ของวรรณกรรมเยาวชนคืือให้้สาระความรู้้� ข้้อคิิดเตืือนใจ
หรืือ สะท้้อ นทรรศนะเกี่่� ย วกัับชี ีวิ ิต ของวััย รุ่่�นในด้้า นใด
ด้้านหนึ่่�ง (Wannakit, 2016: 191)

ธรรมจัักร ฉิิมพลีีวัฒ
ั น์์ และใกล้้รุ่ง่� อามระดิิษ

การปล่่อยตนไปตามความปรารถนาส่่วนตััว ซึ่่�งสะท้้อน
ผ่่า นเหตุุ ก ารณ์์ เ หนืื อ จริิง อััน สยองขวััญ และเจ็็บ ปวดของ
ตััวละครหลััก
ด้้วยเหตุุนี้้� การบรรจุุความรุุนแรงหรืือความตายลงไป
ในวรรณกรรมเยาวชนอาจไม่่จำ�ำ เป็็ นต้้องก่่อให้้เกิิดผลด้้านลบ
คืือ นำำ�ไปสู่่�การประพฤติิผิดิ ทำำ�นองคลองธรรมตามแบบ
ตััวละครในเรื่่�องเสมอไป เพราะความรุุนแรงและความตาย
สามารถมีีบทบาทในการนำำ�เสนอสารอัันเป็็ นประโยชน์์ แก่่
เยาวชนได้้ด้ว้ ย ผลการศึึกษาที่่พบ
� มานี้้�เป็็ นผลจากการเลืือก
นำำ� แนวคิิด เกี่่�ย วกัับบทบ าทของแฟนตาซีีใ นวรรณกรรม
เยาวชนมาใช้้เป็็ นกรอบในการศึึกษาร่่วมกัับการวิิเคราะห์์
การสร้้างแฟนตาซีีในองค์์ประกอบสำำ�คัญ
ั ต่่าง ๆ ของตััวบท
นวนิิยายชุุดการิิน ปริิศนาคดีีอาถรรพ์์ ตอน “ความลัับของ
กระจกเงา” จึึงเป็็ นเครื่่�องพิิสููจน์์ ให้้เห็็นประจัักษ์์ว่่า ความ
รุุนแรงและความตายในแฟนตาซีีมีปี ระโยชน์์ มีีบทบาท
สำำ�คัญ
ั ในการขััดเกลาตััวละครเอกให้้เป็็ นเยาวชนที่่ดี� ตี ามข้้อ
กำำ�ห นดของสััง คมเพื่่�อ ให้้ภ าพเยาวชนต้้น แบบแก่่ ผู้้�อ่่ า น
ในวััยเดีียวกััน

สรุุปผลการวิิ จัยั
นิิยายชุุดการิิน ปริิศนาคดีีอาถรรพ์์ ตอน “ความลัับของ
กระจกเงา” ต้้องการปลููกฝัั งแนวคิิดเกี่่�ยวกัับการควบคุุม
ความปรารถนาของตนเอง ซึ่่�งถืือเป็็ นคุุณลัักษณะพึึงประสงค์์
สำำ�หรั ับ เยาวชนไทย เพราะในช่่ ว งกระแสโลกาภิิวั ัตน์์
ประเทศไทยต้้องเผชิิญหน้้ากัับวัฒ
ั นธรรมต่่างชาติิ ระบบ
เทคโนโลยีี และบริิโ ภคนิิ ย ม ซึ่่�ง ต่่ า งก่่ อ ให้้เ กิิด ผลเสีีย
แก่่เยาวชน เช่่น หลงใหลวััฒนธรรมต่่างชาติิ ตกอยู่่�ในภาวะ
วััตถุนิุ ยิ มและบริิโภคนิิยม เสพสื่่�อลามก เลีียนแบบพฤติิกรรม
ไม่่เหมาะสม เป็็ นต้้น ภาครััฐจึึงพยายามปลููกฝัั งให้้เยาวชน
รู้้�จัักควบคุุมตนเอง เพราะเชื่่อ� ว่่าเป็็ นวิิธีแี ก้้ปััญหาแบบยั่่�งยืืน
ทั้้�งนี้้� นัักเขีียนจึึงสร้้างลัักษณะแฟนตาซีีในองค์์ประกอบ
ต่่าง ๆ ของนวนิิยายเพื่่�อนำำ�เสนอแนวคิิดข้้างต้้น โดยสร้้าง
ตััวละครแฟนตาซีีที่�มี่ พี ฤติิกรรมโหดเหี้้�ยม เพื่่�อแสดงถึึง
จิิตไร้้สำ�นึ
ำ กึ ที่่ย� ากแก่่การควบคุุม สร้้างโครงเรื่่อ� งตััวละครเอก
ที่่�ได้้ต่่อสู้้�และมีีชัยั เหนืือตััวละครแฟนตาซีี เพื่่�อสื่่�อถึึงการ
ควบคุุมจิิตไร้้สำ�นึ
ำ กึ หรืือความปรารถนาส่่วนตนได้้สำ�ำ เร็็จ และ
การสร้้างฉากแฟนตาซีีอันั เป็็ นพื้้�นที่่�ของความรุุนแรงและ
ความตาย เพื่่�อสะท้้อนความหวาดกลััวของสัังคมต่่อการใช้้
ความรุุนแรงเพื่่�อตอบสนองความปรารถนา จะเห็็นได้้ว่่า
แฟนตาซีีมี ีบทบ าทในการนำำ� เสนอภาพของจิิต ไร้้สำ�นึ
ำ ึก
ขณะที่ค�่ วามรุุนแรงและความตายที่ป�่ รากฏผ่่านแฟนตาซีีมี ี
บทบาทสำำ�คัญ
ั ในการขัับเน้้ นอัันตรายของจิิตไร้้สำ�นึ
ำ ึกและ
สร้้างความน่่ าสะพรึึงกลััวของการยอมจำำ�นนต่่อจิิตไร้้สำ�นึ
ำ ึก
หรืือแรงปรารถนาของตน การหลอมรวมความรุุนแรงและ
ความตายเข้้ากัับแฟนตาซีีได้้ช่่วยตอกย้ำำ�ว่
� ่าการไหลตาม
แรงขัับทางปรารถนาของตนเป็็ นลัักษณะไม่่พึงึ ประสงค์์ของ
สัังคม เพราะมีีลักั ษณะของความเป็็ นอื่่�น ซึ่่�งหมายถึึงสิ่่�งที่�่
สัังคมผลัักไสจากความเป็็ นมนุุษย์์ นอกจากนั้้�นความรุุนแรง
และความตายยัังช่่วยให้้ผู้้�อ่า่ นตระหนัักถึึงผลเสีียร้้ายแรงของ

ข้้อเสนอแนะ
การศึึก ษาประเด็็ น ความรุุ น แรงและความตายใน
วรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซีีนี้้� ผู้้�วิิจัยั หวัังว่่าแนวทาง
การศึึกษานี้้�อาจมีีประโยชน์์ต่อ่ การศึึกษาวรรณกรรมเยาวชน
แนวแฟนตาซีีของไทยในช่่วงหลัังปีี พ.ศ. 2550 ซึ่่�งปรากฏ
ความรุุนแรงและความตายเด่่นชััด เพราะได้้รับอิ
ั ทธิ
ิ พล
ิ จาก
วรรณกรรมแฟนตาซีีต่่างชาติิและเนื้้�อหาของเกมออนไลน์์
แนวต่่อสู้้�ผจญภััย จึึงได้้รับั การวิิจารณ์์ว่า่ เป็็ นการลอกเลีียน
เพื่่�อตอบสนองอารมณ์์บันั เทิิงและก่่อโทษแก่่ผู้้�อ่า่ น ข้้อเสนอแนะ
ของผู้้�วิิจัยั จึึงมุ่่�งหวัังให้้เกิิดการทบทวนความรู้้�ความเข้้าใจ
เรื่่อ� งความรุุนแรงและความตายในวรรณกรรมเยาวชนของไทย
ให้้ถี่่ถ้� ว้ น เพื่่�อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจวรรณกรรมเยาวชน
ของไทยให้้ถ่่องแท้้ยิ่่ง� ขึ้้น�
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