
สึนามิ : แรงสั่นสะเทือนต่อโลกทัศน์เรื่องความตายในเรื่องสั้นไทย 33

 
๑	
บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง	 “การน�าเสนอภาพแทนความตาย

ในเรื่องสั้นไทยร่วมสมัย	ระหว่าง	พ.ศ.	๒๕๔๗–๒๕๕๖”	หลักสูตรวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ

คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สึนามิ : แรงสั่นสะเทือนต่อโลกทัศน์

เรื่องความตายในเรื่องสั้นไทย
๑

นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์

บทคัดย่อ

	 เรือ่งส้ันทีเ่ล่าถงึสึนามทิีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยเมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	ได้แสดงให้เหน็

ถึงภาพแทนความตายที่ไร้ระเบียบ	 ไร้เหตุผล	 และเป็นเรื่องของชะตากรรมที่ไม่อาจมี

ใครช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากหายนะครั้งน้ันได้	 การน�าเสนอภาพแทนความตาย

ในเรือ่งส้ันกลุม่น้ีได้ส่ันคลอนชุดความคดิส�าคญั	๒	ชุด	ได้แก่	ความคดิเรือ่งวิทยาศาสตร์

และความเจริญก้าวหน้าที่มนุษย์คิดค้นเพื่อควบคุมและจัดการธรรมชาติ	และความคิด

ด้านศาสนาที่เป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจมนุษย์	 กล่าวคือ	 เรื่องส้ันได้แสดงให้เห็นว่า

วิทยาการและเจริญก้าวหน้าในโลกสมัยใหม่ที่มนุษย์ใช้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมใน

การด�ารงชีวิตของตนเองน้ันกลับน�าพาให้มนุษย์มคีวามเส่ียงทีจ่ะสูญเสียมากยิง่ขึน้เมือ่

เผชญิหน้ากบัภยัธรรมชาต	ิส่วนศาสนากไ็ม่อาจเป็นทีย่ดึเหน่ียวจิตใจมนุษย์ได้	แต่ส่ิงทีจ่ะ

ปลอบประโลมมนุษย์ได้นั่นก็คือการพึ่งพากันและกันจากมนุษย์ด้วยกันเอง

ค�าส�าคัญ:	สึนามิประเทศไทย,	ความตาย,	ความเสี่ยง
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Tsunami : A Powerful Shake on the Vision 

of Death in Thai Short Stories

Nantawan Sunthonparasatid

Abstract

 Short stories dealing with the tsunami that hit Thailand in 2006 are 

representations	of	disorder	and	 irrational	death,	which	 is	explained	as	 the	

work	of	fate.	The	representation	of	death	in	the	selected	works	incorporates	

two	crucial	assumptions:	the	belief	in	science	and	technology	used	to	dominate	

the	 natural	 world	 and	 religious	 beliefs	 as	 a	 place	 of	 refuge.	 These	 short

stories	 reveal	 that	modern	 and	 breakthrough	 technology	used	 to	 facilitate

living,	in	fact,	exposes	people	to	more	risk	when	they	face	natural	disasters.	

Religion,	at	 the	 same	 time,	has	not	 lost	 its	 importance.	The	 selected	short	

stories	reveal	that	the	only	comfort	is	the	unity	of	people.

Keyword:	Tsunami	Thailand,	Death,	Risk
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บทน�า

	 เหตุการณ์คล่ืนยักษ์สึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่	 ๒๖	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	

ในแถบชายฝ่ังทะเลอันดามนัของประเทศไทยคงเป็นเหตกุารณ์ทีไ่ม่อาจลบเลือนไปจาก

ความทรงจ�าของคนไทยได้	 เพราะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดที่สังคมไทย

ต้องประสบ	 การจัดงานร�าลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวยังเกิดข้ึนทุกปีและยังมีผู้เสียชีวิต

อีกจ�านวนทีย่งัรอการพสูิจน์อัตลักษณ์บคุคล	ความรนุแรงจากพบัิตภิยัสึนามคิรัง้ดงักล่าว

จึงไม่เพียงสร้างความสูญเสียมหาศาล	แต่ยังสั่นสะเทือนอยู่ในใจและในความรู้สึกของ

ผู้คน

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	เหตกุารณ์สนึามทิีท่�าให้โลกต้องหวาดผวาเกดิขึน้อีกครัง้	เมือ่

เกิดแผ่นดินไหวในภูมิภาคโทโฮขุของประเทศญี่ปุ่น	 และเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผล

ให้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่จังหวัดฟูกุชิมะรั่วไหล	 ซ่ึงนับเป็น

ภัยพิบัติจากพลังงานนิวเคลียร์ครั้งส�าคัญของโลก	 รองลงมาจากเหตุระเบิดของเตา

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์โรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลของสภาพโซเวียต	 (ปัจจุบันเป็นประเทศยูเครน)	

เมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๒๙	ความสูญเสยีทีเ่กดิข้ึนทีเ่กดิขึน้ทีฟ่กูชิุมะได้ตอกย�า้ความเส่ียง	(risk)	ที่

เป็นผลผลิตจากความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์	 กล่าวคือ	 การใช้พลังงานนิวเคลียร์

เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าท�าให้มนุษย์สามารถใช้ไฟฟ้าเพื่อการด�ารงชีวิตและท�ากิจกรรม

ต่าง	 ๆ	 ของมนุษย์ได้อย่างมหาศาลภายใต้ความเชื่อมั่นว่ามนุษย์สามารถที่จะควบคุม

พลังงานนิวเคลียร์ได้	 แต่ทว่าวิทยาการดังกล่าวกลับสร้างความเสียหายอันไม่อาจ

ประเมินค่าได้ให้แก่มนุษย์เอง	ลักษณะเช่นนี้สอดคล้องกับการเป็นสังคมเสี่ยงภัย	(risk	

society)	ในโลกยุคใหม่ที่มนุษย์ก�าลังเผชิญ

	 สังคมเส่ียงภยั	หรอื	risk	society	เป็นแนวคดิของนักสังคมวิทยาชาวเยอรมนั	

อูลรชิ	เบค	(Ulrich	Beck)	ทีม่องว่าสังคมอุตสาหกรรมทีพ่ฒันาขึน้ในยคุสมยัใหม่ในด้าน

หน่ึงได้ก่อให้เกิดสังคมเส่ียงภัยข้ึน	 กล่าวคือ	 วิทยาการและเทคโนโลยีที่มนุษย์คิดค้น

และพัฒนาขึ้นในโลกยุคสมัยใหม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายที่ขยายวงกว้างและเป็นประเด็น

ปัญหาสาธารณะ	ซึ่งอันตรายดังกล่าวเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจควบคุมได้	 (Beck,	๑๙๙๔,	

p.	 ๕)	 ตัวอย่างอันตรายที่เป็นผลผลิตของสังคมอุตสาหกรรมและได้กลายร่างเป็น

ความเส่ียงที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลกในวงกว้างก็คือ	 สารซีเอฟซีหรือสารท�าความ
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เย็นในเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น	 การค้นพบสารซีเอฟซีในเบ้ืองต้นคือความเจริญ

ก้าวหน้าที่มนุษย์สามารถคิดค้นเพื่อสร้างความสะดวกสบายในการด�ารงชีวิตที่มนุษย์

สามารถปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมได้	กล่าวคือเมื่อต้องอยู่สภาพอากาศที่ร้อน	มนุษย์

ก็สามารถท�าให้ตัวเองเย็นขึ้นจากเครื่องปรับอากาศ	 แต่เมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์ได้

ตระหนักว่าอันตรายหรอืผลกระทบจากสารซีเอฟซีได้ก่อให้เกดิผลเสียต่อสภาพแวดล้อม

อย่างใหญ่หลวง	 น่ันคือท�าให้โลกร้อนขึ้นและภัยจากโลกร้อนไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะ

พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่เป็นปัญหาระดับโลกที่มนุษยชาติต้องเผชิญ

	 การเป็นสังคมเส่ียงภัยจึงหมายถึงการที่มนุษย์ก�าลังเผชิญหน้ากับอันตราย

ที่เกิดขึ้นจากประดิษฐกรรมและความเจริญก้าวหน้าต่างๆ	 ที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง	 ซ่ึง

อันตรายเหล่าน้ีไม่อาจประมาณการณ์และไม่มหีลักประกนัใดจะชดเชยความสูญเสียได้	

(Incalculableness	 and	 Non-compensatibility)	 การไม่อาจประการณ์การได้น้ี

หมายถึงไม่สามารถที่จะค�านวณค่าความสูญเสียได้	เช่น	อาจส่งผลต่อหลายชั่วอายุคน	

หรือลุกลามไปถึงระดับวิถีชีวิตที่ต้องเปล่ียนแปลง	 ลักษณะของการไม่อาจประเมิน

ความสูญเสียและชดเชยได้น้ีค้านกับระบบการประเมินความเส่ียงและการประกันภัย

ของโลกสมยัใหม่ทีจ่ะพยายามแสวงหาแนวทางประเมนิและควบคมุตลอดจนคาดการณ์

การชดเชยความเสียหายทีค่วามเส่ียงจะเกดิข้ึน	(Beck,	๒๐๐๖,	p.	๓๓๓	-	๓๓๔)	ในความ

เป็นสังคมเส่ียงภัยจึงย้อนแย้งกับโลกสมัยใหม่อยู่ในที	 หากพิจารณากับภัยพิบัติจาก

สึนามิที่เกิดขึ้นน้ัน	 จะเห็นว่าภัยธรรมชาติได้สร้างความสูญเสียให้แก่มนุษย์ส่วนหน่ึง

แต่ความสูญเสียอันมหาศาลน้ันล้วนเกิดจากการที่มนุษย์ได้พยายามที่จะดัดแปลง

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้เหมาะสมหรือเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่มนุษย์เอง	

มนุษย์จึงต้องตกอยู่ในชะตากรรมอันเลวร้ายมากยิ่งขึ้นเมื่อเผชิญกับภัยธรรมชาติ

	 ในส่วนของสังคมไทย	 แม้ความสูญเสียจะไม่รุนแรงหรือเทียบเท่าได้กับ

การรั่วไหลของพลังงานนิวเคลียร์ที่ฟูกุชิมะ	 แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยความไม่รู้และ

ความเชื่อมั่นในสภาพแวดล้อมเทียมอันได้แก่	 อาคาร	 โรงแรม	 และส่ิงปลูกสร้างใกล้

ชายหาดต่าง	ๆ 	ทีม่นุษย์สร้างขึน้มาเพือ่สนองตอบความสะดวกสบายของตน	ว่าจะสามารถ

คุ้มครองมนุษย์ให้พ้นจากภัยพิบัติที่ไม่เคยพบก่อนหน้าน้ีได้	 จึงท�าให้มนุษย์ต้องพบกับ

ความสูญเสียมากยิ่งขึ้น	 เพราะสิ่งปลูกสร้างเหล่าน้ันกลายเป็นปราการและซากปรัก

หักพังที่ทับถมชีวิตผู้คนไว้เบื้องล่าง	 การตายของผู้คนจ�านวนมากในเหตุการณ์สึนามิ
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จึงอาจน�าไปสู่การตั้งถามถึงการพัฒนาหรือความเจริญที่มนุษย์หยิบยื่นให้แก่ธรรมชาติ

ว่านั่นคือความเหมาะสมแล้วหรือไม่

	 บทความวิจัยน้ีมุ่งศึกษาความตายที่ปรากฏในเรื่องส้ันที่เล่าถึงเหตุการณ์

สึนามิ	 โดยพิจารณาจากการน�าเสนอภาพแทนความตายจากสึนามิที่ปรากฏในเรื่องส้ัน	

ซ่ึงผู้วิจัยเลือกศึกษาผ่านเรื่องส้ันที่เกี่ยวกับความตายจากเหตุการณ์สึนามิในรวมเรื่อง

สั้น	๒	เล่ม	คือ	รวมเรื่องสั้น	เปลือก	ของจิรภัทร	อังศุมาลี	(๒๕๕๐)	และ ธรรมชาติ

ของการตาย	รวมเรื่องสัน้ที่เล่าถึงสนึามิของนกัเขยีนรว่มสมยั	๑๔	คน	ในนามของกลุม่

วรรณกรรมภูเก็จ	 (๒๕๕๑)	 รวมเรื่องส้ันทั้งสองเล่มน้ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับเหตุการณ์

สึนามิโดยตรงและมีวัตถุประสงค์ในการตีพิมพ์รวมเล่มเพื่อร�าลึกถึงเหตุการณ์สึนามิ

อย่างตัง้ใจประกอบกบัเป็นผลงานของนักเขยีนหลายท่าน	จึงน่าจะให้ภาพความตายจาก

สึนามิได้อย่างหลากหลายและครอบคลุม

	 ค�าถามส�าคญัของบทความวิจัยบทน้ีคอื	ในท่ามกลางความสูญเสียครัง้ยิง่ใหญ่	

ความไม่รู้จักและไม่เข้าใจเหตุการณ์สึนามิ	 เรื่องส้ันได้แสดงให้เห็นถึงการพยายาม

ท�าความเข้าใจและการอธิบายความตายจ�านวนมหาศาลจากเหตุการณ์สึนามิอย่างไร	

และค�าอธิบายน้ันสอดคล้อง	 สัมพันธ์	 หรือมีวิวาทะกับความคิดเรื่องความตายที่

ไหลเวียนอยู่ในสังคมไทยอย่างไร	

ความตายกับการท�าลายระบบระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มนุษย์ก�าหนด

	 พื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวที่ส�าคัญและสร้าง

รายได้มหาศาลให้แก่ประเทศ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	๔	(พ.ศ.	

๒๕๒๐-๒๕๒๔)	 มีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนซ่ึงผลของมาตรการ

ดงักล่าวมาปรากฏให้เหน็ในภาพรวมของเศรษฐกจิทีส่รปุผลอยูใ่นแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติฉบับที่	 ๖	 (พ.ศ.	 ๒๕๓๐-๒๕๔๔)	 ที่ระบุว่าการเดินทางท่องเที่ยว

ของนักท่องเที่ยวสามารถท�าให้ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นดีข้ึนและยังลดการขาด

ดุลการค้า	 ภาพของท้องทะเลที่ปรากฏหรือที่รับรู้ในจินตนาการของผู้คนส่วนหน่ึงจึง

สัมพันธ์กับการท่องเที่ยว
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	 รุ่งกานต์	มงคลวีราพันธ์	(๒๕๔๓,	น.	๖๘-๗๘)	ได้วิเคราะห์การสื่อความหมาย

ของโปสเตอร์ในการรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	

ระหว่างปี	พ.ศ.	๒๕๓๐-๒๕๔๒	พบว่าในปี	พ.ศ.	๒๕๓๔	ได้มกีารใช้ภาพท้องทะเลทีส่วยงาม	

ส่ิงอ�านวยความสะดวก	 และอาหารทะเลที่สดใหม่เป็นส่วนหน่ึงในการรณรงค์ส่งเสริม

การท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด	 EXOTIC	 THAILAND	 ที่เน้นถึงวัฒนธรรมประเพณี

ของไทยอันน่าตื่นตาต่ืนใจ	 นอกจากน้ียังปรากฏโปสเตอร์ส่งเสริมด้านอาหารทะเล

โดยเฉพาะ	 เป็นภาพของอาหารทะเลนานาชนิด	 โดยมีค�าบรรยายประกอบว่า	 land	

of	seafood	and	spices	ซ่ึงตัง้ใจส่ือความหมายถงึความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทย	

เพือ่แสดงให้เหน็ว่าประเทศไทยไม่เพยีงมทีศันียภาพทางทะเลทีง่ดงามเท่าน้ัน	แต่รสชาติ

ของอาหารทะเลไทยก็ยังสร้างความตราตรึงใจให้แก่ชาวต่างชาติได้ไม่แพ้กัน	

	 จากงานวิจัยข้างต้นจะเห็นว่าภาพของท้องทะเลไทยได้รับการคัดสรรเพื่อ

น�าเสนอสู่สายตาของนักท่องเที่ยวต่างชาติจนทะเลไทยเป็นที่รู ้จักแพร่หลาย	 ภาพ

ของท้องทะเลที่ผู้คนรับรู้จึงไม่ใช่ภาพโดยตรงจากธรรมชาติ	 แต่ผ่านการจัดวางองค์

ประกอบและก�าหนดแนวคิด	เช่นกันภาพการท้องทะเลที่เผยแพร่สู่สายตาคนไทยที่เรา

คุน้ตาในส่ือโฆษณาหรอืในป้ายต้อนรบัเข้าสู่พืน้ทีข่องแต่ละจังหวัดทีม่ชีายทะเลสวยงาม	

กระบวนการน�าเสนอภาพเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างภาพแทนท้องทะเลขึ้นใน

ความรับรู้ของผู้คน

	 ฮอลล์	(Hall,	๑๙๙๗,	p.	๑๕-๑๘)	อธิบายกลไกของภาพแทน	(representa-

tion)	 ว่าเป็นส่วนส�าคัญในกระบวนการสร้างและแลกเปล่ียนความหมายของสมาชิก

ในวัฒนธรรมหนึ่ง	ๆ	โดยจะเกี่ยวพันกับการใช้ภาษา	การใช้สัญญะ	รูปภาพซึ่งแทนค่า

หรือน�าเสนอบางส่ิง	 เป็นกระบวนการผลิตสร้างความหมาย	 ประกอบด้วยส่วนที่เป็น

ความคิดและส่วนของภาษา	กล่าวคือ	ภาพแทนประกอบด้วยสองกระบวนการ	 ได้แก่	

กระบวนการน�าเสนอภาพแทน	(system	of	representation)	หมายถึงการที่วัตถุ	ผู้คน	

สิ่งของ	 เหตุการณ์ทั้งหมดถูกเชื่อมโยงกับชุดความคิดที่อยู่ในใจเรา	 เป็นภาพที่ปรากฏ

ขึ้นในสมองของเรา	 หากไม่มีภาพแทนในความคิดเหล่าน้ีมนุษย์ก็จะตีความหรือให้

ความหมายกับโลกไม่ได้	 กระบวนการต่อมาคือกระบวนการทางภาษาหรือสัญญะซ่ึง

จะสัมพนัธ์กบัการสร้างความหมาย	กล่าวคอืเมือ่เรามมีโนทศัน์ร่วมถงึส่ิงของบางอย่าง

หรือมีภาพของบางสิ่งในใจแล้ว	เราจะตอ้งเชื่อมโยงสิง่นัน้เข้ากับภาษานัน่เอง	อาจเป็น
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ภาษาพูด	ภาษาเขียน	หรือรูปภาพก็ได้	

	 จากนิยามของฮอลล์น�ามาสู่การน�าเสนอภาพแทนของท้องทะเลไทยทีป่รากฏ

และด�ารงอยู ่ในสังคมไทยจะพบว่า	 ภาพทะเลของไทยถูกน�าเสนอในแง่มุมของ

การท่องเที่ยวเป็นหลัก	ทะเลถูกท�าให้เป็นพื้นที่ของการพักผ่อน	เพราะในภาพของทะเล

ส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาว่ายน�้า	 อาบแดด	 เล่นกีฬาทางน�้า	 อีกทั้ง

ยังปรากฏควบคู่ไปกับภาพของโรงแรมที่พักที่สะดวกสบาย	 เหล่าน้ีล้วนให้ความรู้สึก

เหมือน	 “เป็นธรรมชาติ”	แต่แท้ที่จริงคือภาพของธรรมชาติที่ถูกคัดสรรและจัดวางทั้ง

ในระดับรูปภาพและระดับภูมิทัศน์ชายทะเลที่ถูกจัดแต่ง	 ดูแลรักษา	 และสร้างข้ึนมา	

เห็นได้ชัดเจนจากภาพริมชายหาดของรีสอร์ต	 โรงแรมที่พักต่างๆ	 ที่จะมีการออกแบบ

ตกแต่งไว้อย่างสวยงามเพื่อรอต้อนรับลูกค้านักท่องเที่ยว	 ภาพที่ถูกท�าให้ราวกับเป็น

ธรรมชาติเหล่านี้ได้พิมพป์ระทับเป็นภาพแทนพื้นที่ชายทะเลไว้ในใจของทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ	 แต่ทว่าภาพอันสวยงามน่าประทับใจดังกล่าวกลับพังทลายอย่างส้ินเชิง

เมื่อเกิดเหตุการณ์สึนามิในปี	พ.ศ.	๒๕๔๗

	 ภาพเศษซากปรักหักพังของอาคาร	 สถานที่	 ศพผู้เสียชีวิต	 ขยะดินโคลน

มากมายกระจัดกระจายทั่วชายหาดที่ประสบภัยสึนามิปรากฏให้เห็นผ่านข่าวสารและ

เรื่องราวเกี่ยวกับสึนามิ	 เป็นภาพของภัยพิบัติที่สร้างความตระหนกและสลดหดหู่

ให้แก่คนไทยทั้งประเทศ	 ภาพความภินท์พังจากคล่ืนยักษ์สึนามิน้ีได้ทุบท�าลายภาพที่

สวยงามของท้องทะเลลงอย่างส้ินเชิง	 ขณะเดียวกันก็เผยให้เห็นด้านธรรมชาติของ

ท้องทะเลที่แท้จริงว่าไม่เพียงแต่ความสวยงามเท่าน้ันแต่ยังแฝงความยิ่งใหญ่และ

น่าหวาดเกรงไว้ด้วย	ภาพเหล่านี้ถูกผลิตซ�้าในเรื่องสั้นอย่างน่าสนใจ	กล่าวคือเรื่องสั้น

เลือกทีจ่ะน�าเสนอภาพแทนความตายจากสึนามด้ิวยภาพของความพงัทลาย	ไร้ระเบียบ	

ดังตัวอย่างในเรื่อง	 “ค�่าคืนอันยาวนานระหว่างเขาและเธอ”	 ของขวัญยืน	 ลูกจันทร์	

ที่น�าเสนอภาพเศษซากปรักหักพังในพื้นที่ของโรงแรมหน้าหาดเขาหลักที่เคยสวยงาม

	 มาบัดน้ีทุกส่ิงทุกอย่างมันกลายเป็นเพียงซากปรักหักพัง

ผมเดนิไปตามรมิธารทีเ่คยสวยงาม	แต่บัดน้ีกลับเป็นเตม็ไปด้วยเศษ

วัสดุและขยะ	 ทั้งกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที่ถูกรื้อค้นของภายในไป

จนหมดส้ิน	เศษเฟอร์นิเจอร์หกัพงัระเกะระกะ	คอมพวิเตอร์หมกจม
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อยู่ในโคลน	 เส้ือผ้ากระจุกกระจุยจมดินและรองเท้าหนังฉีกขาด

บิดเบี้ยวผิดรูป	ต้นไม้ในสวนที่เคยสวยงามเหลือเพียงซาก	บางต้น

ถูกถอนรากถอนโคนนอนจมอยู่ในเศษวัสดุ

(ขวัญยืน	ลูกจันทร์,	๒๕๕๑,	น.	๗๖)

	 ภาพที่ปรากฏแสดงความย่อยยับของทุกส่ิงที่เคยปลูกสร้างและออกแบบไว้

อย่างงดงาม	แสดงความสับสนปนเปและไร้ระเบียบของสิ่งของที่ไม่ควรอยู่ร่วมกันแต่

ก็ต้องมารวมกันหลังเกิดสึนามิ	เรื่องย�้าถึงสิ่ง	“ที่เคยสวยงาม”	จากการออกแบบและ

ตกแต่งของมนุษย์	 บัดน้ีกลายเป็นเพียงซากและเศษขยะ	 นอกจากน้ีเรื่องยังให้ภาพ

ของความ	“ฉีกขาด	บิดเบี้ยวผิดรูป”	ของวัตถุสิ่งของ	ในที่นี้คือรองเท้าและต้นไม้ที่ถูก

ถอนรากถอนโคน	ความบิดเบี้ยวผิดรูปเหล่านี้ไม่เพียงสร้างภาพความจริงเชิงประจักษ์

ของการถูกท�าลาย	 แต่ยังส่ือนัยถึงการผิดที่ผิดทางของส่ิงที่มนุษย์ก�าหนด	 จัดสรร	

กะเกณฑ์	ให้เป็นเสมอืน	“สวรรค์ช้ันหน่ึงของนักท่องเทีย่วและผู้มาพกัผ่อน	ซ่ึงมรีสนิยม

ในความเงียบสงบและชื่นชมธรรมชาติอย่างแท้จริง”	 (ขวัญยืน	 ลูกจันทร์,	 ๒๕๕๑,	

น.	๗๖)	

	 การเปรียบเทียบพื้นที่ก่อนเกิดสึนามิว่าเป็น	“สวรรค์ชั้นหนึ่ง”	เป็นความตั้งใจ

ที่จะให้ภาพที่ขัดแย้งกันมาปะทะและประสานกันในพื้นที่เดียว	เพื่อเน้นย�้าความสูญเสีย

และความพังทลายจากพลานุภาพของสึนามิหรือพลังของธรรมชาติที่สามารถลบล้าง

การประดิษฐ์สร้างของมนุษย์	 เพราะไม่ว่ามนุษย์จะเสกสรรให้ธรรมชาติงดงามและ

ดูเหมือนเป็นมิตรต่อมนุษย์เพียงใด	 แต่เมื่อถึงเวลาที่ธรรมชาติจะไม่ยอมจ�านนแก่

มนุษย์ก็ไม่มีอะไรสามารถมาหยุดยั้งได้	 เทคโนโลยี	 วิทยาการที่มนุษย์สร้างข้ึนก็

ถูกธรรมชาติกวาดกองรวมกันเป็นขยะที่หาประโยชน์ไม่ได้

	 ไม่เพียงแต่สถานที่ที่ถูกท�าลาย	 ชีวิตมนุษย์เองก็เช่นกัน	 เรื่องส้ันให้ภาพนาที

ที่คล่ืนสึนามิซัดเข้ามาโดยที่คนไม่รู้ตัวเพราะพวกเขาเชื่อใจในเทคโนโลยีการก่อสร้าง	

สถาปัตยกรรมทีง่ดงามราวกบัสวรรค์ไหนเลยจะภนิท์พงัมาเป็นอุปสรรคแก่ชีวิตพวกเขา

ได้	ความไว้วางใจในสภาพแวดล้อมทีม่นุษย์สร้างขึน้ด้วยพลังสมองในนามของวิทยาการ

สมัยใหม่จึงเป็นส่วนส�าคัญที่พามนุษย์ไปสู่จุดจบในเหตุการณ์สึนามิ
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	 น�้ากระเพื่อมเพียงเล็กน้อยจนเอ่อล้นขอบอ่างที่ชื่อว ่า

มหาสมุทรอินเดีย	ส่งผลให้หญิงสาวที่อยู่ในชุดบิกินีสีฟ้าถูกกระแส

น�้าฉุดกระชากเธอออกมาจากสวรรค์เข้าสู่ห้วงนรกในยี่สิบนาที	

แต่เธอคงทรมานอยู่ไม่ถึงสิบนาทีเพราะศีรษะของเธอเข้าไปขัดอยู่

กับคานซีเมนต์ช้ันล่างของอาคารที่พักซ่ึงต้ังอยู่ข้างสระว่ายน�้า	

ขาข้างหนึ่งของเธอหักพับย้อนมาข้างหน้า

	 เธออาจไม่รู้ตัวและอาจไม่เข้าใจ	 ความรู้สึกสุดท้ายของเธอ

เตม็ไปด้วยความหวาดกลัวและความงนุงงสงสัยว่าเกดิอะไรข้ึนทีน่ี่	

ดวงวิญญาณของเธอที่ออกจากร่างกะทันหันอาจจะก�าลังน่ังชม

พระอาทิตย์ที่ก�าลังจะตกน�้าอยู่ในวันนี้

	 สามวันหลังสึนามิ	ร่างกายอันเย็นชืดไร้ความอบอุ่นของเธอ

เริ่มบวม	 บริเวณทรวงอกที่ชุดว่ายน�้าหลุดลุ่ยเริ่มปริ	 ผิวหนังปริ

จากแรงดันของของเหลวที่คั่งภายในเซลล์จนเห็นเส้นเลือดฝอย

ที่มาหล่อเลี้ยง	

(ขวัญยืน	ลูกจันทร์,	๒๕๕๑,	น.	๗๘-๗๙)

	 การตายที่กะทันหัน	 รวดเร็ว	 และน่ากลัวผลักมนุษย์ตกจากสวรรค์ที่ตัวเอง

สร้างขึ้นสู่นรกที่ทุกข์ทรมาน	 การเปรียบเทียบมหาสมุทรแปซิฟิกกับอ่างที่น�้าเพียง

กระเพื่อมเล็กน้อยแต่กลับสร้างความสูญเสียมหาศาลตอกย�้าถึงความกระจ้อยร่อย

ของมนุษย์ที่ริอ่านปรับเปล่ียนสภาพธรรมชาติให้เป็นสรวงสวรรค์ของตน	 ในนาทีที่

ธรรมชาติเพียงแค่ขยับตัวจึงไม่มีส่ิงใดปกป้องชีวิตอันเปราะบางของมนุษย์ได้แม้แต่

อาคารคอนกรีตที่สร้างจากความก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย

ก็กลับกลายเป็นสิ่งกีดขวาง	กักขัง	และคร่าชีวิตมนุษย์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น	

	 สภาพศพขึ้นอืดบวมปริเป็นสภาพที่เห็นได้บ่อยครั้งในเรื่องส้ันที่เล่าถึง

การตายจากสึนามิ	 เพราะคือภาพแทนของความตายมหาศาลที่มนุษย์ไม่สามารถจัด

การกบัการตายเหล่าน้ันได้ในเวลาอันส้ัน	จึงมศีพมากมายบนชายหาด	ส่งกล่ินคล่ืนเหยีน

น่าสะอิดสะเอียน	 ผู้คนมากมายเต็มชายหาด	 แต่มิใช่เพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหรือ

พักผ่อน	 หากแต่เพื่อเก็บกู้เศษซากชีวิต	 ดังที่ปรากฏในเรื่อง	 “ธรรมชาติของการตาย”	



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑42

ของกนกพงศ์	สงสมพันธุ์

	 ทุกทิศทางมีแต่ศพ	 ปะปนอยู่กับบรรดาสรรพส่ิงซ่ึงแปร

เปลี่ยนเป็นขยะ	เศษไม้	ข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน	ซากรถยนต์	และ

ซากเรือ	[...]	ศพลอยเกลื่อนอยู่ทั่ว	และเหล่าอาสาสมัครก็ลุยน�้าลง

ไป	ลากกลับขึ้นตลิ่ง

	 [...]	 เขาเห็นศพมาแล้วนับร้อยๆ	 หรืออาจถึงจ�านวนพัน	 ทุก

ก้าวเดนิของวันน้ันเหมอืนจะเหยยีบลงเฉยีดตวัศพ	เขามาทนัเหน็ศพ

เกล่ือนทีเ่ขาหลัก	แหล่งท่องเทีย่วส�าคญั	สถานทีซ่ึ่งย่อยยบัหนักทีสุ่ด	

ทีบ้่านบางสัก,	ก่อนถงึทางแยกเข้าบ้านน�า้เคม็	เขามาทนัอาสาสมคัร

ก�าลังขนศพขึน้จากคลองทีพ่าดผ่าน	ถนนน้ันเป็นทางสัญจรเส้นใหญ่	

เลียบชายฝ่ังในระยะห่างกว่าหน่ึงกโิลเมตร	คล่ืนกวาดเอารถทกุคนั

พลัดตกจากถนน	 บ้านทุกหลังซ่ึงเรียงรายอยู่สองฟาก	 อาคาร

โรงเรยีนทัง้โรง	เหลือไว้เพยีงเสาธงยนืโด่	คล่ืนกวาดทกุส่ิงทกุอย่าง

ข้ามถนนไปอีกฟาก	กระแสคลื่นเอ่อไกลขึ้นไปตามแนวคลอง	และ

เมือ่มนัส้ินก�าลังหวนคนืทะเล	บรรดาทกุสรรพส่ิงเหล่าน้ันกถ็กูกวาด

ลงมารวมอยู่ในสายคลอง	เศษซากต่างๆ	อัดแน่นกับตอม่อสะพาน

เช่ือมถนน	กลายเป็นก�าแพง	และศพนับร้อยๆ	กเ็กล่ือนรายอยูท่ีน่ั่น

(กนกพงศ์	สงสมพันธุ์,	๒๕๕๑,	น.	๑๔๒-๑๔๔)

	 “ธรรมชาติของการตาย”	 ตอกย�้าภาพของความกระจัดกระจาย	 สับสนและ

ผิดที่ผิดทางของส่ิงต่างๆ	 ที่ครั้งหน่ึงเคยถูกจัดระบบไว้อย่างเป็นระเบียบ	 ถนนที่เคย

กั้นระหว่างชายหาดและที่พกัอาศัยซึง่ถูกสรา้งขึน้เพือ่การเดนิทางที่สะดวกสบายใหแ้ก่

มนุษย์	บัดนี้ไม่อาจท�าหน้าที่ของมันได้อีกต่อไป	รถที่เคยอยู่บนถนนก็ตกจากที่ที่เคยอยู่	

บ้านเรอืน	ส่ิงปลูกสร้างกถ็กูหอบย้ายข้ามไปอีกฝ่ังทีต่รงข้ามจากทีเ่คยถกูจัดระเบียบไว้	

ไม่เหลือส่ิงใดที่คงความเป็นแบบแผนตามที่มนุษย์ได้สร้างหรือจัดสรรไว้เลยแม้แต่ชีวิต

ของมนุษย์เอง	

	 ภาพศพมนุษย์จ�านวนมากที่ปะปนอยู่กับเศษซากปรักหักพังของข้าวของ

เครื่องใช้ที่มนุษย์ผลิตขึ้นเพื่อการด�ารงชีวิตแสดงถึงความเท่าเทียมกันของมนุษย์กับ
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วัตถุส่ิงของ	 ปกติแล้วมนุษย์จะถือตนว่าเป็นส่ิงมีชีวิตที่สูงส่งเพราะมีสติปัญญาและ

ศักยภาพในการพัฒนา	 มนุษย์จึงจัดการปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อมรอบตัวเพื่อ

การใช้ชวิีตของตนเอง	ยิง่มคีวามก้าวหน้าทางวิทยาการมากเท่าไร	มนุษย์ยิง่คดิค้นและ

พัฒนาส่ิงอ�านวยความสะดวกเพื่อตนเองมากเท่าน้ัน	 การให้ภาพมนุษย์ตายและปะปน

อยูก่บัความพงัทลายของส่ิงทีม่นุษย์สร้างขึน้จึงเป็นการบอกเป็นนัยถงึความไม่มอี�านาจ

ใดเลยของมนุษย์	 เพราะในที่สุดแล้วจุดจบของมนุษย์ก็ไม่ต่างกับวัตถุส่ิงของที่มนุษย์

สร้างขึ้นแล้วหลงคิดว่าเหนือกว่าธรรมชาติเลย	

	 ไม่เพียงแต่วัตถุ	 ส่ิงปลูกสร้างและร่างกายมนุษย์เท่าน้ันที่อยู่ในสภาพไร้

ระเบียบและพงัทลาย	ธรรมชาตเิองหลังเกดิสึนามกิถ็กูน�าเสนอในภาพของความผิดปกต	ิ

ผิดที่ผิดทาง	ดังเหตุการณ์ไม่มีปลาทรายหน้าหาดในช่วงเวลาที่ควรจะมี	ในเรื่อง	“ไม่มี

ปลาทรายหน้าหาด”	 ของจิรภัทร	 อังศุมาลี	 โผนตัวละครเอกของเรื่องออกไปจับปลา

ทรายทุกวันแต่สิ่งที่เขาได้กลับเป็นหมึกกล้วยทั้งที่ๆ	ถึงฤดูของปลาทรายแล้ว	ภาพหมึก

กล้วยหนวดส้ันที่จับได้แตกต่างอย่างส้ินเชิงกับภาพความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล

ที่น�าเสนอผ่านภาพอาหารทะเลในโปสเตอร์การท่องเที่ยว	 ส�าหรับโผน	 “อ่าวคล้ายจะ

เหมือนเดิม	 แต่เขามั่นใจว่าสิ่งที่เป็นหัวใจซึมซับอยู่ในทุกสิ่งซึ่งประกอบรวมกันเป็นอ่าว

ที่เขาคุ้นชินมาแต่เกิดมันหายไปแล้ว	 “สึนามิกวาดไปหมดเลย...กวาดปลาทรายไปด้วย”

(จิรภัทร	อังศุมาลี,	๒๕๕๐,	น.	๒๕-๒๖)	

	 การหายไปของปลาทรายในเรื่องไม่เพียงแสดงถึงการขาดหายของแหล่ง

อาหารอันอุดมสมบูรณ์	 แต่ยังหมายรวมถึงการหายไปของความรู้สึกและชีวิตจิตใจ

ของผู้คนเหมือนที่ตัวละครรู้สึกว่า	“อ่าวที่เขาคุ้นชินมาตั้งแต่เกิดได้หายไปแล้ว”	ในเชิง

สัญลักษณ์การหายไปของปลาทรายจึงอาจส่ือถึงความเช่ือมั่น	 ความวางใจที่ครั้งหน่ึง

ผู้คนเคยรู้สึกว่าพวกเขาเข้าใจวิถีของธรรมชาติและสามารถเรียนรู้เท่าทันธรรมชาติ

เหมือนดังที่พวกเขารู้ว่าเมื่อไรจึงจะถึงฤดูของปลาทรายแล้วพวกเขาก็จะมาจับมันไป

เป็นอาหาร	แต่หลังเกิดสึนามิ	ความรู้	ความมั่นใจต่างๆที่มนุษย์เคยมีต่อธรรมชาติก็ถูก

พัดพากลืนหายและพังทลายไปไม่ต่างกับสิ่งปลูกสร้างอื่น	ๆ

	 การน�าเสนอภาพแทนความตายและภาพท้องทะเลที่ย่อยยับ	สับสน	ผิดที่ผิด

ทางที่ปรากฏในเรื่องส้ันเหล่าน้ีส่วนหน่ึงคือการผลิตซ�้าภาพ	 ข่าวสารของเหตุการณ์



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑44

สึนามิที่เกิดข้ึนในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 แต่บทบาทของเรื่องส้ันไม่ใช่การน�าเสนอข้อเท็จจริง

เหมือนข่าวหรือสารคดี	 การร้อยเรียงเหตุการณ์ในเรื่องส้ันจึงผ่านการเลือกสรรเพื่อ

สร้างความหมายอย่างใดอย่างหน่ึงเสมอ	 ภาพแทนความตายอย่างราพณาสูรและ

การปะปนของส่ิงต่างๆ	อย่างไร้ระเบยีบจึงแสดงถงึความล้มเหลวของการพยายามจัด

วางระบบระเบียบและปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของมนุษย์	 นอกจากนี้

ยังหมายรวมถึงการท�าลายกฎเกณฑ์	 เหตุผล	 และความเจริญที่มนุษย์ใช้สร้าง

ความชอบธรรมในการเข้ามาจัดสรรพื้นที่ทางธรรมชาติ	 เพราะมนุษย์คิดกับธรรมชาติ

บนพื้นฐานของการสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองจึงใช้อ�านาจของวิทยาการเข้ามา

จัดการกบัธรรมชาตเิสมอมา	ภาพแทนการตายและความสูญเสียทีเ่กดิจากสึนามทิีป่รากฏ

ผ่านเรือ่งส้ันจึงน�าไปสูก่ารหวนคดิตรกึตรองต่อมโนทศัน์ทีม่นุษย์มต่ีอธรรมชาตติลอดจน

มโนทัศน์ของมนุษย์ที่มีต่อความรู้	วิทยาการ	และความเจริญก้าวหน้าของสังคมมนุษย์

เอง	 เพราะสึนามิได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความรู้และความก้าวหน้าที่มนุษย์ผลิตคิดค้น

และหวังน�าพามนุษย์ไปสู่ความสุขสมบูรณ์	ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยยามเกิดภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ	 ยิ่งไปกว่าน้ันมันยังกักขังมนุษย์ให้ติดอยู่ในซากปรักหักพังและเสียชีวิต

อย่างเจ็บปวดมากขึ้น	 ซึ่งก็อาจเป็นเหมือนการยึดติดและยินยอมให้ความรู้	 วิทยาการ

ครอบง�ามนุษย์จนละเลยธรรมชาตินั่นเอง

ลางบอกเหตุบอกชะตากรรม : ความ(ไม่)รู ้ ท่ีตอบค�าถามมากกว่า

วิทยาศาสตร์

	 สึนามิเป็นส่ิงที่ไม่เคยเกิดขึ้นในสังคมไทยมาก่อน	 ยามสายของวันที่	 ๒๖	

ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๕๔๗	จึงเป็นครัง้แรกทีค่นไทยต้องเผชิญหน้ากบัสนึาม	ิมเีรือ่งเล่าเกีย่ว

กับความไม่รู้มากมายของผู้คนที่พบเห็นเหตุการณ์สึนามิ	 บ้างเล่าว่าคนลงไปจับปลาที่

ชายหาดหลังเหตปุรากฏการณ์น�า้ลดลงอย่างรวดเรว็	บ้างยนืดดู้วยตะลึงพรงึเพรดิ	แต่

เหนือส่ิงอ่ืนใดความไม่รู้จักสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติของสึนามิเหล่าน้ีก็ได้ท�าให้

ผู้คนต้องประสบกับหายนะที่ยากอธิบาย

	 การตายของผู้คนจ�านวนมากที่เกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกัน	 เวลาเดียวกัน	 และ

น่าสลดหดหู่เหมือนกัน	 โดยที่เขาเหล่านั้นไม่ได้รู้จักหรือมีความเกี่ยวข้องกันแม้แต่น้อย	

น�าไปสู่ค�าถามและข้อสงสัยว่าเพราะเหตุใดความรุนแรงทางธรรมชาติจึงเกิดขึ้นกับ
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มนุษย์	 ความไม่รู้จักปรากฏการณ์สึนามิน�าสังคมไทยไปสู่การสืบค้น	 อธิบายและหาค�า

ตอบเกีย่วกบัปรากฏการณ์ดงักล่าว	จนอาจเรยีกได้ว่าองค์ความรูเ้กีย่วกบัสึนามเิกดิขึน้

อย่างรวดเร็วในสังคมไทย	 ซึ่งหนึ่งในนั้นคือค�าอธิบายทางวิทยาศาสตร์และธรณีวิทยา

ที่กล่าวถึงการเกิดแผ่นดินไหวระดับรุนแรงจนท�าให้เปลือกโลกเคล่ือนตัวและดูดน�้า

จากมหาสมุทรเข้าไปก่อนที่ปล่อยกลับออกมาด้วยพลังงานมหาศาล	 ค�าอธิบายทาง

วิทยาศาสตร์ชุดนี้เป็นที่รู้จักกันดี	แต่ทว่าสิ่งที่ปรากฏในเรื่องสั้นกลับไม่เป็นเช่นนั้น	

	 เรือ่งส้ันทีเ่ล่าถงึการตายจากสึนามจิ�านวนหน่ึงได้พยายามตอบค�าถามการตาย

จ�านวนมหาศาลของมนุษย์ทีเ่กดิขึน้พร้อมกนัน้ี	แต่ไม่ใช่ด้วยชุดความรูท้างวิทยาศาสตร์	

หากเป็นการใช้ลางบอกเหตุทั้งจากความฝัน	 ลางสังหรณ์	 และลางจากธรรมชาติ

“ห้วงชะตากรรม	กงล้อหายนะแห่งผืนฝ่ังทะเลตะวันตก”	ของเกรกิศษิฏ์	พละมาตร์		(๒๕๕๑)

เป็นเรื่องหน่ึงที่ใช้ลางสังหรณ์เข้ามาอธิบายเหตุการณ์สึนามิ	 และยิ่งไปกว่าน้ันแนวคิด

ส�าคญัของเรือ่งยงัมุง่ส่ือถงึการทีช่ะตากรรมเป็นเครือ่งก�าหนดชวิีตมนุษย์	เพราะมนุษย์

ไม่อาจรู้หรือก�าหนดอะไรได้เลยว่าจะจบชีวิตเมื่อไรหรืออย่างไร	 การเสนอแนวคิด

ดังกล่าวลดทอนความส�าคัญของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเพื่อ

ปกป้องตนเองจากอันตรายทั้งปวง	 เพื่อให้ตระหนักในข้อจ�ากัดของตนเองที่มนุษย์

มักมองข้าม

	 “ห้วงชะตากรรม	 กงล้อหายนะแห่งผืนฝั่งทะเลตะวันตก”	 ใช้ลางสังหรณ์

เพือ่บอกถงึภยัร้ายแรงทีจ่ะเกดิกบัคนจ�านวนมากทีบ้่านน�า้เคม็	เรือ่งใช้ลางบอกเหตเุป็น

องค์ประกอบหลักเพื่อเกริ่นการณ์ถึงภัยพิบัติที่ก�าลังจะมาและเกิดข้ึนเฉพาะสถานที่

แห่งนี้	โดยให้ฉัน	ตัวละครเอกพบเหตุการณ์แปลกประหลาดที่ไม่รู้ที่มาที่ไป	เช่น	

	 ...รูสึ้กถงึอะไรบางอย่างซ่ึงหนักทบึ	กดทบัลงกลางกระหม่อม	

ก่อนความรูสึ้กน้ันจะปลิวสยายเป็นเส้นสีด�ามากมายเคล่ือนเป็นลอน

คล่ืนพล้ิวกระจายภายในรถ–ถนนสายน้ีต้องค�าสาป–เสียงพมึพ�าจาก

ภายในดังอยู่นอกเหนือบงการของฉัน”	

(เกริกศิษฏ์	พละมาตร์,	๒๕๕๑,	น.	๘๘)

	 ขณะฉันก�าลังขับรถมองน่ันมองน่ีไปตามเรื่อง	 เสียงภายใน

ประโยคเดิมกลับมารบกวนอีกครั้ง	ครานี้มันวนเวียนอยู่หลายรอบ
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จนรู้สึกหงุดหงิด	 อาการกดทับบนขมับรุนแรง	 กระทั่งกลายเป็น

เส้นสยายสีด�าปกคลุมไปทั่วหมู่บ้าน	 ฉันไม่เข้าใจสัมผัสประหลาดน้ี

เลย	จะว่าด้วยอาการเผลอไผลให้ความคิดแปลกปลอมผ่านมาเล่น

งานก็ไม่ใช่วิสัย	[...]

(เกริกศิษฏ์	พละมาตร์,	๒๕๕๑,	น.	๙๐)

	 ตัวละครพบเหตุการณ์ที่เป็นเสมือนลางบอกเหตุ	 คือ	 การได้ยินเสียงพึมพ�า

ในหัวขณะที่ขับรถผ่านถนนสายตะกั่วป่า	 และอาการ	 “กดทับ”	 บริเวณศีรษะที่สุดท้าย

กลายเป็นม่านมืดสีด�าแผ่สยายไปทั่ว	 เหตุการณ์น้ีเกิดเฉพาะกับบริเวณหมู่บ้านน�้าเค็ม

อันเป็นทีป่ระสบเหตสึุนามเิท่าน้ัน	“คลืน่สีด�า”	ทีพ่ล้ิวสยายเป็นตวัแทนของลางร้ายทีก่�าลัง

เข้าปกคลุมหมู่บ้าน	 ยิ่งไปกว่าเสียงที่แว่วเข้ามาในสมองของตัวละครว่าถนนสายน้ี	

“ต้องค�าสาป”	ยงัส่ือถงึความเช่ือเรือ่งบาปเคราะห์ทีก่�าหนดชีวิตคน	ซ่ึงเป็นอ�านาจทีอ่ยู่

เหนือจากการควบคมุของมนุษย์	การใช้ค�าสาปและปรากฏการณ์เหนือธรรมชาตเิหล่าน้ี

มาส่ือนัยถึงการเกิดภัยพิบัติสึนามิจึงแสดงถึงความพยายามที่จะหาค�าอธิบายการตาย

และหายนะที่เกิดกับผู้คนจ�านวนมาก	ซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่อาจอธิบายได้

	 นอกจากลางสังหรณ์พิเศษที่เกิดขึ้นก่อนเกิดสึนามิแล้ว	 เรื่องยังเช่ือมโยง

ความสัมพันธ์ระหว่างลางสังหรณ์กับสึนามิเข้าด้วยกันอย่างตั้งใจ	 โดยให้ตัวละครน�า

เหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับตนเองมาปะติดปะต่อกันเข้าภายหลังจากเกิด

สึนามิแล้ว	จนราวกับเป็นการยืนยันว่าเสียงเตือนจากสึนามิได้ส่งผ่านมาถึงตลอดเวลา

แต่ความไม่รู้ต่างหากที่ท�าให้ไม่ตระหนักรู้

	 พลันปรากฏการณ์ประหลาดตลอดหลายเดือนที่เคลื่อนผ่าน

ไปกลับมาจู่โจมฉันอีกครั้ง	 เป็นเหตุการณ์เคล่ือนไหวที่คล้าย

ภาพยนตร์กลับมาฉายเวียนซ�้าอีกครั้ง	 แต่ถูกตัดต่อเฉพาะตอนที่

ขึ้นตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน	แรงกดทับบนขมับ	เสียงประหลาด

น่ัน	 ค�าพูดพิกลกับชาวบ้านน�้าเค็ม	 หมาตัวโปรดซ่ึงเกิดกลัวทะเล

ขึ้นมากะทันหัน	ภาพน้องชายยืมรถไปต่างจังหวัด	โดยทิ้งรถเครื่อง

ผุพังคันน้ีไว้ให้ฉันข่ีไปเยี่ยมแม่ที่บ้านลุ่มสาลิกาซ่ึงอยู่ในอ�าเภอ
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ท้ายเหมอืง	ภาพไหลมาบรรจบทีร่ถเครือ่งซ่ึงข้ึนมาเสียบนเนินแห่งน้ี

พอดิบพอดี

(เกริกศิษฏ์	พละมาตร์,	๒๕๕๑,	น.	๙๔)

	 จากตวัอย่างจะเหน็ว่าตวัละครไม่รูค้วามหมายของเหตกุารณ์แปลกประหลาด

หรอืลางบอกเหตทุีเ่กดิข้ึนกบัตนเองแต่อย่างใดจนเมือ่ได้เหน็ภาพเหตกุารณ์สึนามกิบัตา

จากเนินสูงที่รถเครื่องของเขามาเสียตรงน้ันพอดี	 เขาจึงได้เช่ือมโยงเรื่องราวทั้งหมด

และเข้าใจถึงการสื่อสารจากธรรมชาติที่บอกว่าเหตุการณ์ร้ายแรงก�าลังจะเกิดขึ้น	

	 การไม่เข้าใจเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับตัวละครในเรื่องสื่อถึงวิธี

คิดของมนุษย์ที่ใช้ระบบเหตุผลเพื่อแสวงหาความรู้และความจริงซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

การหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์	 การมองโลกแบบวิทยาศาสตร์คือการพยายามท�า

ความเข้าใจโลกโดยแยกเป็นส่วน	ๆ 	เช่น	วิชาธรณวิีทยาจะศกึษาช้ันหนิ	ดนิและการเคล่ือนที่

ของเปลือกโลก	 สมุทรศาสตร์จะศึกษาชีววิทยาและปรากฏการณ์ต่าง	 ๆ	 ทะเล	 หรือ

ในแง่ของวิทยาศาสตร์การแพทย์เองก็แยกศึกษาเป็นระบบประสาท	 หัวใจ	 ทางเดิน

อาหาร	 ฯลฯ	 เหล่านี้ล้วนแสดงถึงการมองโลกแบบแยกส่วนที่ถูกพัฒนาขึ้นในนามของ

วิทยาศาสตร์และความเจริญก้าวหน้า	 ตรงข้ามกับความรู้ของชุมชนบุพกาลหรือ

ความเชื่อดั้งเดิมของมนุษย์ที่จะมองโลกในแบบองค์รวม	เช่น	ในนิทานน�้าท่วมโลกของ

ชนเผ่าไท	โลกมนุษย์กับแถนหรือบนฟ้าจะด�ารงอยู่อย่างสัมพันธ์กัน	ติดต่อถึงกัน	หรือ

ในภูมิปัญญาของชาวปกาเกอญอที่พวกเขาจะรู้จักชื่อต้นไม้ทุกชนิดรอบตัว	รู้ประโยชน์

และสรรพคุณของมันจากการสังเกตและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติในชีวิตประจ�าวัน	

ความแตกต่างของการมองโลกและการท�าความเข้าใจโลกและธรรมชาติดังกล่าว

อาจสามารถน�ามาอธบิายปรากฏการณ์ทีเ่กดิในเรือ่งส้ันและเหตกุารณ์สึนามเิองว่าบางที

อาจเป็นเพราะการมองโลกด้วยสายตาแยกส่วน	 แยกความเป็นมนุษย์	 แยกความเป็น

ธรรมชาติ	 จึงท�าให้มนุษย์ไม่เข้าใจธรรมชาติ	 และความรู้ที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ

มากมายกไ็ม่อาจตอบบางค�าถามได้	เช่น	ค�าถามว่าเพราะเหตใุดผู้คนจ�านวนมากจึงต้อง

มาตายพร้อมกันในเหตุการณ์สึนามิเช่นนี้

	 ลางบอกเกตุในเรื่องส้ัน	 “ห้วงชะตากรรม	 กงล้อหายนะแห่งผืนฝั่งทะเล

ตะวันตก”	จึงท�าหน้าทีอ่ธบิายในส่ิงทีวิ่ทยาศาสตร์ไม่สามารถอธบิายได้	น่ันคอื	ในระดบั
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เน้ือหาในเรื่องลางบอกเหตุท�าหน้าที่อธิบายการเกิดภัยพิบัติว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดกับ

บริเวณบ้านน�้าเค็มรุนแรงกว่าที่อืน่	และเพราะเหตุใดตัวละครจึงรอดจากภัยพิบัติมาได้	

ในระดบัความหมายทีสั่มพนัธ์กบัเหตกุารณ์สึนามลิางบอกเหตใุนเรือ่งส้ันได้แสดงให้เหน็

ถึงการถูกก�าหนดไว้แล้วของชะตากรรมของผู้คนในหมู่บ้านน�้าเค็ม	 เป็นชะตากรรม

ที่มนุษย์ไม่อาจเปล่ียนแปลงหรือฝืนได้	 และการจะเข้าใจชะตากรรมก็ไม่อาจเข้าถึง

ได้ด้วยชุดค�าอธิบายทางวิทยาศาสตร์

	 เรื่องส้ันอีกเรื่องหน่ึงที่พยายามอธิบายการเกิดสึนามิด้วยความฝันบอกเหตุ

ก็คือ	เรื่อง	“น�า้เข้าใตถุ้น”	ของรัตนชัย	มานะบุตร	(๒๕๕๑)	ความฝันของแม่ในเรื่องเป็น

ลางบอกเหตุสึนามิ	โดยให้สิ่งที่แม่เห็นในฝันแม่นย�าไม่ผิดเพี้ยนกับความจริงที่เกิดขึ้น

ราวกับว่าแม่ได้กลิ่นอนาคต...	

	 แม่ฝันว่าแม่กบัเพือ่นสวมชดุด�าน่ังรถยนต์เตม็กระบะเดนิทาง

ไปงานศพทีวั่ด	ทกุคนพกใบหน้าเศร้าสลดและด้วยความสงสัย	และ

ฝูงชนที่แห่กันไปที่วัดมีทุกชาติทุกภาษา

	 ไปงานศพใครกันก็ไม่รู้?

	 แม่ได้กลิ่นศพตอนสวมเสื้อด�าก่อนออกเดินทาง

	 “งานศพคนทั้งโลก”	ใครคนหนึ่งเอ่ย

	 ที่วัดเสียงร้องระงมไปทั่ว	ทุก	ๆ	ครึ่งชั่วโมงมีรถยนต์ขนศพ

เต็มคันมาส่ง	 มีหมอผมแดงคนดังและอาสาสมัครตรวจดี.เอ็น.เอ.	

ทุกระยะจะมีคนมาขอถ่ายรูปร่วมกับศพ	 ศพที่ตรวจดี.เอ็น.เอ.

และฝังไมโครชิพแล้วจะถูกคืนชีวิตให้	พวกเขาลุกขึ้นยืนทั้ง	ๆ 	ที่เนื้อ

ตัวเต่งตึง	ร่วมถ่ายรูปหมู่	ถ่ายรูปเสร็จทุกศพต่างเอ่ยปากขอบคุณ	

เสียงที่เปล่งออกไม่เต็มเสียงนักเพราะในปากของพวกเขามีแต่น�้า	

[...]	น่าสงสารศพที่ไม่มีญาติมารับ	พวกนี้ถูกบังคับให้เดินไปหลังวัด	

มรีถแทรกเตอร์ก�าลังขดุหลุมขนาดใหญ่ยาวเหยยีด	เตรยีมฝังเพราะ

ศพมากเกินไปไม่มีที่เก็บ	[...]

(รัตนชัย	มานะบุตร	๒๕๕๑,	น.	๑๑)
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	 จากตัวอย่างที่ยกมาจะเห็นว่า	 ส่ิงที่เกิดขึ้นในฝันของแม่ก็คือเหตุการณ์

สึนามิ	เป็นภาพการเคลื่อนย้ายและจัดการศพซึ่งมีจ�านวนมาก	ซึ่งในขณะที่เกิดเหตุนั้น

ศพผู้เสียชีวิตจะถกูน�าไปรวมไว้ทีวั่ดย่านยาวเพือ่ท�าการพสูิจน์ด.ีเอ็น.เอ.และฝังไมโครชิพ

ให้แก่ศพอย่างต่อเน่ือง	ความฝันของแม่ในเรือ่งจึงซ้อนทบักบัเหตกุารณ์จรงิ	เป็นเหมอืน

ลางบอกเหตุว่าจะเกิดการตายครั้งมหาศาลดังที่ในฝันใช้ว่า	 “งานศพของคนทั้งโลก”	

ส่วนที่ต่างกับความจริงก็คือการที่ในความฝันศพมีชีวิต	พูดคุย	และเดินได้เอง

	 การให้ศพมีชีวิตอีกครั้งน้ันเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าการตายจากสึนามิ

เป็นการตายสองระดับ	 คือ	 การตายที่หมายถึงการหมดลมหายใจจากเหตุการณ์

ดังกล่าว	 กับการตายในแง่การสูญเสียความเป็นอัตบุคคลเพราะการตายจากสึนามิ

มจี�านวนมหาศาลและรนุแรงจนสภาพศพไม่อาจแยกให้เหน็ความแตกต่างของบคุคลได้	

แต่การฝังไมโครชิพและการตรวจดี.เอ็น.เอ.ได้มอบความหมายในเชิงอัตบุคคลให้แก่

ผู้ตายอีกครั้ง	เพราะเราจะรู้ว่าผู้ตายคือใคร	เชื้อชาติไหน	

	 นอกจากความฝันทีใ่ห้ศพมคีวามมหศัจรรย์พดูคยุ	มชีีวิต	เดนิเหนิได้ไม่ต่างกบั

คนจะเป็นลางบอกเหตุก่อนการเกิดสึนามิแล้ว	 ความฝันของแม่ใน	 “น�้าเข้าใต้ถุน”

ยังได้เล่าถึงลางบอกเหตุจากอดีตอันไกลโพ้น	 ราวกับเป็นสารเตือนจากธรรมชาติก่อน

ที่หายนะครั้งใหญ่จะเกิดขึ้น

	 แม่กลับมาพร้อมความมืดและกล่ินศพไฟจากรถสว่างและ

ว่างเปล่าจนน่ากลัว	พบหญิงชรายืนโบกมืออยู่ข้างทาง	แกมีรูปร่าง

ผอม	หลังงองุม้	รถยนต์จอดรบัและดงึแกขึน้น่ังท้ายกระบะร่วมกบั

คนอื่นๆ	แกบอกขออาศัยไปครึ่งทาง	ถึงเชิงเขาให้จอด	แกขอลง

	 “ยายจะไปไหน”	เพื่อนแม่ถาม

	 “ยายจะขึ้นเขา”	

	 “ขึ้นท�าไม	บ้านยายอยู่บนนั้นหรือ?”

	 “ไม่...ยายหนีคลื่นยักษ์”

	 “คลื่นยักษ์มันผ่านไปแล้ว	คนตายเกลื่อน”
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	 “ผ่านไปแล้วแต่มันยังมีอีก...”

	 “โอ้...แค่นี้ยังไม่พออีกรึ!”

	 “ใช่...จ�าข้าไว้	ให้อพยพขึ้นภูเขา”

	 “ยายรู้ได้ไง?”

	 “ท�าไมไม่รู้...สมัยก่อนยังถล่มเมืองทั้งเมืองให้จมลงสู่ทะเล	

อยากรู้มั้ยล่ะว่ามีเมืองอะไรบ้าง”

	 รถจอดตรงเชิงเขา	 หญิงชราลง	 ดูแกค่อยๆเดิน	 ภูเขา

ตระหง่านตดัขอบฟ้า	โดยมกีลุ่มดาวไถอยูห่ลังฉาก	เลยภเูขาอีกด้าน

เป็นทะเลอันดามนัอันกว้างใหญ่ไพศาล	แล้วยายกห็ายไปในความมดื

(รัตนชัย	มานะบุตร,	๒๕๕๑,	น.	๑๓)

	 เหตุการณ์ในตัวอย่างต่อเน่ืองจากการไปร่วมงานศพของคนทั้งโลกใน

ความฝันเดียวกัน	 ค�าเตือนจากหญิงชราในความฝันเป็นลางบอกเหตุเช่นเดียวกับภาพ

บุพนิมติเกีย่วกบังานศพและการจัดการศพทีต้่องตรวจด.ีเอ็น.เอ.	และฝังไมโครชิพ	การให้

ผู้พยากรณ์เหตุการณ์ในฝันเป็นหญิงชราลึกลับที่มุ่งหน้าสู่ยอดเขาในยามวิกาลให้ภาพ

ของความคลุมเครือ	 ไม่มีที่มาที่ไป	 แสดงถึงการส่ือสารจากอดีต	 ค�าบอกเล่าจากปาก

หญิงชราไม่ต่างกับต�านานหรือนิทานปรัมปราซึ่งมนุษย์ไม่เคยใส่ใจ	 เช่นกันกับตัวละคร

แม่ในเรือ่ง	แม่ฝันถงึเหตกุารณ์เหล่าน้ีก่อนทีสึ่นามจิะซัดเข้าฝ่ังทะเลภเูกต็	แต่ความหมาย

ของมันก็ล่องลอยไปเหมือนหญิงชราที่หายลับไปในความมืด	 ความฝันของแม่ไม่ได้มี

ส่ิงใดมากไปกว่าเรื่องเล่าแลกเปล่ียนในหมู่ชาวบ้านก่อนจะหลงลืมไป	 สึนามิยังคง

เกิดขึ้นและสร้างความสูญเสีย	

	 บทบาทของลางบอกเหตุในเรื่องส้ัน	 “น�้าเข้าใต้ถุน”	 คล้ายคลึงกับเรื่อง

“ห้วงชะตากรรม	 กงล้อหายนะแห่งผืนฝั่งทะเลตะวันตก”	 น่ันคือส่งสัญญาณที่มนุษย์

ไม่อาจเข้าใจหรอืแปลความหมายได้	แต่ในเรือ่ง	“น�า้เข้าใต้ถนุ”	พเิศษกว่าตรงทีน่อกจาก

ลางบอกเหตุที่เป็นความฝันแล้วยังปรากฏลางบอกเหตุจากธรรมชาติ	 เช่น	 การอพยพ

เคล่ือนย้ายของมด	 ตะเข็บ	 ตะขาบที่หนีขึ้นต้นไม้	 และพบเจอเต่าทะเลริมชายหาด

แต่มนุษย์ก็ยังคงไม่ใส่ใจ	 เพราะมนุษย์ยังเช่ือมั่นในธรรมชาติและความรู้ของตน	 หรือ



สึนามิ : แรงสั่นสะเทือนต่อโลกทัศน์เรื่องความตายในเรื่องสั้นไทย 51

ในอีกนัยหน่ึงการไม่อาจส่ือสารหรือเข้าใจความหมายของลางบอกเหตุได้น้ันอาจเป็น

เพราะชะตากรรมทีอ่ยูเ่บ้ืองหลังมนุษย์น้ันยิง่ใหญ่เกนิกว่าทีม่นุษย์จะเปล่ียนแปลงอะไร

ได้	 ดังน้ันไม่ว่าลางบอกเหตุจะถูกส่งมาเท่าไร	 มนุษย์ก็ยังคงต้องประสบกับโชคชะตา

เช่นเดิม	

	 “รอย”	ของสมลักษณ์	สกลุวงศ์	(๒๕๔๑)	เป็นอีกเรือ่งหน่ึงทีก่ล่าวถงึลางบอกเหตุ

เช่นกนั	แต่ลางบอกเหตใุนเรือ่งน้ีจะส่ือถงึการตายทีจ่ะเกดิกบัคนคนเดยีว	ต่างกบัเรือ่ง

ส้ันสองเรื่องที่น�ามาข้างต้น	 เรื่องเล่าถึงตัวละครเขาและเอียนซ่ึงประสบเหตุสึนาม	ิ

เขารอดจากสึนามิมาได้เพียงเพราะไม่ได้เข้าไปค้างคืนที่หน้าหาดวันนั้น	 ในขณะที่เอียน

เพื่อนของเขาเสียชีวิต	 หลังการตายของเอียน	 เขาได้นึกถึงคืนก่อนที่เอียนจะเสียชีวิต

และก่อนเกิดสึนามิ	 เอียนพยายามบอกถึงความรู้สึกแปลก	ๆ	ของตน	ตั้งแต่ไม่ร่าเริง

เหมือนก่อน	รถเบรคมีปัญหา	หาซื้อของที่ต้องการไม่ได้	และยังสะดุดเหล็กฉากบาดขา	

ทั้งหมดเป็นเหมือนลางบอกเหตุก่อนที่เกิดขึ้นก่อนเอียนจะจากไป

	 การใช้ลางสังหรณ์ผูกโยงเข้ากบัการตายเป็นชุดค�าอธบิายทีป่รากฏมาเน่ินนาน

ในสังคมไทย	 ลางสังหรณ์ท�าหน้าที่เหมือนค�าพยากรณ์ล่วงหน้าว่าต้องเกิดเรื่อง

ร้ายแรงขึ้น	 การน�าลางสังหรณ์มาเป็นส่วนหน่ึงของการอธิบายความตายจากสึนามิ

ในส่วนเฉพาะบุคคลจึงเป็นความพยายามที่จะเช่ือมโยงสึนามิเข้ากับส่ิงที่คุ้นเคยของ

สังคมไทยน่ันคือลางบอกเหตุก่อนตาย	 อีกทั้งยังเพื่อเป็นค�าอธิบายว่าเพราะเหตุใด

บคุคลน้ีจึงต้องตายในเหตกุารณ์ดงักล่าว	ลางท�าหน้าทีก่ารก�าหนดไว้แล้วโดยชะตากรรม

	 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้ว่าท�าไมคนจ�านวนมากจึงตาย

พร้อมกนัได้อย่างรวดเรว็และง่ายดาย	ไม่สามารถบอกได้ว่าท�าไมคนน้ันจึงตาย	ในขณะ

ที่อีกคนไม่ตาย	 แต่ลางสังหรณ์สามารถเติมเต็มช่องว่างของค�าถามเหล่าน้ัน	 การใช้

ลางสังหรณ์มาช่วยอธิบายจึงตอบสนองด้านจิตใจของมนุษย์ผู้สงสัยในชะตากรรม

ได้ว่า	ในการตายแต่ละครั้งมักมีคนที่ถูกเลือกอยู่ก่อนแล้วเสมอ	แต่มนุษย์มักไม่รู้ว่าใคร

จะถกูเลือก	“รอย”	ในช่ือเรือ่งจึงเป็นทัง้ร่องรอยของคล่ืนสึนามทิีท่ิง้ไว้แต่ความเสียหาย	

ร่องรอยของลางสังหรณ์ที่พยายามจะส่ือสารกับมนุษย์	 และรอยของชะตากรรมที่ถูก

ขีดไว้แล้วบนชีวิตของแต่ละคนว่าใครคือผู้รอดและผู้จบชีวิต	



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑52

	 ดังกล่าวมาน้ีจะเห็นว่าเรื่องส้ันใช้ลางบอกเหตุเพื่อส่ือถึงการเกิดเหตุการณ์

สึนามทิัง้ระดบับุคคลและภาพรวมของพืน้ทีป่ระสบภยั	เป็นการปรากฏตวัของความเชือ่

ซึ่งเป็นความรู้อีกชุดหนึ่งที่ถูกเหตุผลและความเป็นวิทยาศาสตร์กดทับตลอดมา	 แต่ใน

โมงยามของความสูญเสียทีเ่หตผุลและความรูท้างวิทยาศาสตร์ไม่อาจเยยีวยาความรูสึ้ก

หรือจิตใจมนุษย์	 นักเขียนจึงเลือกใช้ลางบอกเหตุเพื่อเช่ือมโยงกับชะตากรรม	 เป็น

การตอกย�า้ความไร้อ�านาจของมนุษย์	เพราะแม้มนุษย์จะสัง่สมองค์ความรู	้ความเจรญิ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยมีากเพยีงใด	แต่ส่ิงเหล่าน้ันกไ็ม่อาจท�าให้มนุษย์เข้าใกล้ธรรมชาติ

ได้เท่ากับสัญชาตญาณหรือลางสังหรณ์

	 เรื่องส้ันสึนามิเหล่าน้ีไม่ได้มุ่งที่จะลดทอนความน่าเช่ือถือของระบบเหตุผล

หรือวิทยาศาสตร์	 แต่การเลือกใช้ลางบอกเหตุในเรื่องแทนที่วิทยาศาสตร์เป็นไปเพื่อ

แสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ค�าตอบเดียวหรือไม่ใช่ค�าตอบสุดท้ายที่จะเติมเต็ม

ความเข้าใจโลกและชีวิตของมนุษย์	 เพียงแต่มนุษย์มักให้คุณค่ากับเหตุผลและ

วิทยาศาสตร์จนละเลยชุดความรู้อื่นๆ

พระ(เจ้า)ไม่ช่วย! มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ช่วย

	 ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจมนุษย์	 ยามใดที่มนุษย์มีปัญหาหรือประสบ

ความทุกข์ใจ	 มนุษย์จึงมักเลือกที่จะพึงพิงศาสนา	 แต่ทว่าส่ิงที่ปรากฏในเรื่องส้ันที่เล่า

ถึงการตายจากสึนามิกลับไม่เป็นเช่นน้ัน	 บทบาทของศาสนาที่มีต่อสึนามิน้ันแตกต่าง

ออกไปจากส่ิงที่เราคุ้นเคย	 น่ันคือ	 ศาสนาไม่ได้รับบทบาทของผู้เยียวยาจิตใจของ

ผู้สูญเสียอย่างที่ผู้คนคาดคิด	 แม้เรื่องส้ันที่พูดถึงศาสนากับความตายจากสึนามิจะ

ปรากฏไม่มากแต่การปรากฏอยู่ก็แสดงถึงนัยยะส�าคัญส�าคัญที่น่าสนใจ

	 “การเดินทางไกลครั้งแรกของอาริญ”	 ของศิริวร	 แก้วกาญจน์	 (๒๕๔๖)	 ได้

น�าเสนอภาพของศาสนาในฐานะระบบแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกันเป็น	 พุทธ	 คริสต	์

อิสลาม	 ฯลฯ	 ศาสนาก็ไม่ต่างกับระบบแบ่งแยกอ่ืน	 ๆ	 ที่มนุษย์คิดขึ้นเพื่อแบ่งความ

เป็นเขา	ความเป็นเรา	จนน�าไปสู่สงครามศาสนาที่เกิดขึ้นตั้งตั้งแต่อดีต	เรื่องสั้นตั้งใจ

แสดงให้เห็นว่าระบบแบ่งแยกแม้จะเป็นเรื่องของศรัทธาศาสนาก็ไม่มีความส�าคัญ

เลยเมื่อเกิดสึนามิ	เพราะสึนามิได้น�าทุกคนไปสู่ความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง
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	 เรื่องเล่าถึงสถานการณ์หลังเกิดสึนามิที่ทุกสรรพส่ิงถูกดูดดึงไปล่องลอยอยู่

ในท้องทะเล	

 คุณเป็นใคร? น่ีมันทะเลของข้านะ อย่าเข้ามาใกล้ฉันนะ

พวกเศรษฐีอย่างแกควรออกไปให้พ้น จงเช่ือพระเยซู! เลือกผม

สักคนนะครับ พ่อจ๋า พ่อจ๋า พ่อจ๋า พุทโธ่ จงย�าเกรงพระเยซู! 

รับรองผมจะขจัดความยากไร้ให้ท่านได้ภายใน อัลลอฮ์! หน่ึงวัน

แกควรถามตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหน พุทโธ่ พุทโธ่ พุทโธ่ 

เพราะนี่มันบ้านผม ปู่ย่าตายายผมอยู่ที่นี่มาเป็น นี่เธอ ฉันจะบอก

อะไรให้ ร้อยๆ ปีแล้ว เข้ามาใกล้ ๆ  ฉันหน่อยสิ เห็นหนุ่มผมทองคน

นั้นไหม นั่นไง พุทโธ่ พุทโธ่ พุทโธ่ อะอ้า! ที่แท้แกเป็นชาวประมง

กระจอกงอกง่อยนี่เอง แม่จ๋า แม่จ๋า แม่จ๋า ออกไปห่างๆ ฉันนะ 

ออกไป! จงเชื่อพระเยซู ไม่งั้นฉันจะให้คนของฉันโยนแกออกไป

ข้างนอก ลูกจ๋า ลูกจ๋า ลูกจ๋า แม่อยู่นี่ อัลลอฮ์! อัลลอฮ์! จงเชื่อ

พระเยซู! จงย�าเกรงพระเยซู! ออกไป! ไถ่บาปให้ท่าน ออกไป! 

นังโสเภณีริมหาด นังหมอนวดสกปรก เงียบๆกันเสียทีซีโว้ย! 

ไม่รู้รึไง ฉันคือเจ้าของโรงแรมและเจ้าของทรายทุกเม็ดบนหาด

แห่งน้ี ออกไปห่าง ๆ ฉันได้ไหม ข้าก�าลังพักผ่อน ฉันไม่อยาก

แปดเปื้อนเพราะแก! เงียบ ๆ กันเสียทีซีโว้ย! ที่รักฉันอยู่นี่ ที่รักฉัน

อยูน่ี่ ทีร่กั... ออกไปห่าง ๆ  ฉนัได้ไหม ไอ้พวกแขกหวัขาว โอ้! พระเจ้า 

อย่ามายุ่งกับฉันนะ โอ๋ ลูกแม่ น่ันไม่ใช่ฉลามหรอกไม่ต้องกลัว

โอ้ แม่จ๋า ไม่ใช่ฉลามหรอก โอ๋ โอ๋ เอ็งมันพวกนอกศาสนา

ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัว สมนุของซาตาน อรหงัสัมมาสัมพทุโธภคัวา 

อรหังสัมมา ช่วยฉันด้วย! นี่ไงฉันมีเงินนะ ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใด ๆ 

ที่ชาวโลกรวมทั้งเทวดา มาร พรหม หมู่สัตว์ เห็นไหมเงินของฉัน 

ช่วยฉันด้วย! ออกไปให้พ้น! ไอ้พม่าข้าศึก แกมันแรงงานต่างด้าว

ราคาถูก ปีนขึ้นต้นมะพร้าวเร็ว ๆ เข้า ออกไป วิ่งขึ้นเนินเขาเร็ว ๆ 

ไอ้หม่อง ปีนข้ึนไป ขึ้นไปอีก ฉลาม! แรงงานต่างด้าวสกปรก 
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ฉลาม! ข้ึนไปอีก ฉลาม! ฉลาม! หบุปากเดีย๋วน้ีนะ ข้ามาจากอเมรกิา

นะโว้ย...

(ศิริวร	แก้วกาญจน์,	๒๕๕๑,	น.	๖๙-	๗๐)

 ข้อความเหล่าน้ีจ�าลองเสียงเซ็งแซ่จากความวุ่นวายทีผู้่เคราะห์ร้ายหลายเชือ้ชาต	ิ

ศาสนาต้องมาเสียชีวิตรวมกันในท้องทะเลที่ไม่หลักเขตแดนและกว้างไกลจรดขอบฟ้า	

พื้นที่ของทะเลเป็นสัญลักษณ์ของการไร้อาณาเขตและการแบ่งแยก	 เพราะแม้แต่ฟ้า

ก็ยังมองเห็นมาบรรจบกับท้องทะเลได้	 ย่อหน้าข้อความที่ยกมาก็เช่นกัน	 เป็นแหล่ง

รวมสรรพเสียงและถ้อยค�ามากมายที่ไม่ต่อเน่ืองกันเหมือนระบบส่ือสารหรือการเขียน

ปกติ	 ยิ่งไปกว่าน้ันเบ้ืองหลังถ้อยค�าต่าง	 ๆ	 ยังแฝงด้วยอคติ	 ค่านิยม	 และความคิด

ความเชื่อของคนมากมาย	เช่น	นี่มันทะเลของข้า	เพราะนี่มันบ้านของผม	ไอ้พวกแขก

หัวขาว	 ไอ้พวกพม่าข้าศึก	 ฯลฯ	 ถ้อยค�าเหล่าน้ีล้วนแฝงไว้ซ่ึงการแบ่งแยกกีดกันและ

การดูถูก	 แต่ทว่าเรื่องได้ท�าให้ถ้อยค�าเหล่าน้ีเป็นเพียง	 “กระแสเสียงอ้ืออึงอลอยู่ในหู

ของเธอ	 [...]	 อาริญาพยายามดักจับความหมายจากสรรพส�าเนียงเหล่าน้ัน	 แต่ความ

พยายามของเธอคล้ายว่าจะสูญเปล่า”	 (ศิริวร	แก้วกาญจน์,	๒๕๕๑,	น.	 ๖๙)	อาริญา

เป็นหญิงสาวชาวมุสลิมซ่ึงเป็นตัวละครเอกของเรื่อง	 และส�าหรับเธอที่ได้ยินเสียง

เซ็งแซ่ดงักล่าว	ถ้อยค�าเหล่าน้ันได้สูญเสียความหมายแล้วอย่างสมบูรณ์เพราะเป็นเสียง

อึงอลทีฟั่งไม่ได้ศพัท์	การให้เสียงมากมายทีไ่ม่อาจส่ือสารหรอืส่ือความหมายน้ี	แสดงให้

เห็นถึงการไร้ความหมายอย่างส้ินเชิงของของระบบแบ่งแยกกีดกันที่มนุษย์ก�าหนด

ขึ้นมา	ซึ่งในที่นี้รวมถึงศาสนา

	 จากตัวอย่างจะเห็นว่าค�าอุทานหรือการเปล่งพระนามของศาสดาไม่ว่าจะ

ในศาสนาไหนก็ไม่อาจส่ือความหมายใดได้เลยเน่ืองจากถูกน�าไปเชื่อมต่อกับระบบ

ไวยากรณ์ที่ไร้ระเบียบสับสน	 ยิ่งไปกว่าน้ันเมื่อถูกน�าไปรวมกับถ้อยค�าที่แบ่งแยกฐานะ	

ชนชั้น	เชื้อชาติ	การร้องเรียกหาศรัทธาทางศาสนาจึงกลายสถานะเป็นระบบแบ่งแยก

อีกระบบหน่ึงไปทันที	 ภาพของศาสนาในเรื่องส้ันเรื่องน้ีจึงไม่ใช่ศูนย์รวมจิตใจที่สร้าง

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้มนุษย์อีกต่อไป	

	 การร้อยเรียงข้อความที่ไม่ต่อเนื่อง	ถูกฉีกขาดและกระจัดกระจายนี้ไม่เพียง

เป็นตัวแทนของความสูญเสียที่กระจัดกระจาย	 พังทลายทุกส่ิงของสึนามิ	 แต่การเป็น
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ข้อความที่ไร้ความหมายและไม่ส่ือสารน้ียังตอกย�้าความไร้สาระของระบบแบ่งแยก

ต่าง	 ๆ	 ที่อยู่ในเน้ือในของข้อความเอง	 ซึ่งระบบเหล่านั้นก็ถูกท�าลายลงเช่นกันภายใต้

ข้อความที่แตกหักเหล่านี้

	 สาระส�าคัญของเรื่อง	 “การเดินทางไกลครั้งแรงของอาริญา”	คือการแสดง

ให้เหน็ว่ามนุษย์เป็นอิสระจากระเบยีบและกฎเกณฑ์ทีก่�าหนดแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกนั	

แต่มนุษย์มักจะหลงยึดติดในข้อกีดกันเหล่าน้ัน	 ท�าให้มนุษยชาติไม่อาจเป็นอันหน่ึง

อันเดียวกัน	 ในตอนจบของเรื่องอาริญาเลือกที่จะล่องลอยไปสู่หมู่เกาะมัลดีฟส์พร้อม

กับหนุ่มสแกนดิเนเวียนที่เพิ่งช่วยเธอจากฝูงปลาทะเลที่ก�าลังจู่โจมเธอ	 แทนที่จะเลือก

ท�าร่างกายให้เป็นจุดเด่นเพื่อให้คนบนเฮลิคอปเตอร์มองเห็นแล้วพาเธอกลับไปยัง

เกาะกลางทะเลอันดามนั	การตดัสินใจเดนิทางสู่ความใฝ่ฝันอย่างเรยีบง่ายและทอดทิง้

เกาะทีค่มุขงัเธอมาทัง้ชีวิต	เป็นค�าตอบทีบ่อกใบ้ให้มนุษย์ปลดตวัเองออกจากพนัธนาการ

ที่คุมขังมนุษย์ไว้	ไม่ว่าจะเป็นระเบียบ	กฎเกณฑ์	การแบ่งแยกระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วย

กัน	ซึ่งเมื่อมนุษย์ยอมรับความแตกต่าง	 ไม่แบ่งแยกความเป็นเรากับความเป็นอื่นแล้ว	

มนุษย์ก็จะพบกับความสุขแม้ในช่วงเวลาที่ทุกข์ที่สุด	

	 ในส่วนของศาสนาพทุธ	ปรากฏเรือ่งส้ันทีเ่ล่าถงึพฤตกิรรมอันชวนเส่ือมศรทัธา

ของพระสงฆ์ที่หาผลประโยชน์จากศพ	 ดังปรากฏแทรกไว้ในเรื่อง	 “ธรรมชาติของ

การตาย”	ของกนกพงศ์	สงสมพันธุ์	(๒๕๔๑)

	 ตอนน้ันเองที่เขาสังเกต	 ศพมีสร้อยเส้นเล็ก	 ๆ	 ห้อยคอ	

พระองค์จ๋ิวเปื้อนโคลน	 พระกระชากขาดติดมือ	 อีกมือล้วงลงใน

ย่าม	ติดแว่นขยายที่ใช้ส่องพระออกมา	ท่านใช้นิว้ลบู	ๆ 	คราบโคลน

ตรงองค์พระออกแล้วยกขึ้นส่อง

	 “พระปลอม!	ถึงว่า	ท�าไมตาย”

	 ท่านบนพึมพ�า	 หย่อนสร้อยลงไว้ในย่าม	 พลางลุกยืนมอง

ไปรอบๆ	แล้วท�าท่าออกเดิน

	 “ท่าน...มาช่วยกันก่อน”	อาสาสมัครร้องลั่น
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	 พระเหมือนไม่ได้ยิน	 เดินหลบหลีกกองเศษซากอาคาร	 ก้ม

มองบางจุดและไปต่อ

	 เขาน่ิงมองตามหลังพระเหมือนงงๆ	 ขณะที่อาสาสมัครถึง

ขั้นเดือดดาล

	 “พระห่าอะไรวะ”	สบถลั่น,	[…]

(กนกพงศ์	สงสมพันธุ์,	๒๕๕๑,	น.	๑๗๓–๑๗๔)	

	 พระในเรื่องแสดงอากัปกิริยาเหมือนพระทั่วไป	 กล่าวบทแผ่เมตตาแก่ศพแต่

ขณะเดียวกันก็ฉวยคว้าทรัพย์สินจากศพและไม่สนใจค�าร้องขอให้ช่วยของอาสาสมัคร

กู้ภัย	การแสวงหาทรัพย์สินจากศพนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง	จริงอยู่ว่าในเรื่องไม่

ได้ระบุว่าพระทีเ่ป็นตวัละครน้ีคอืพระในพทุธศาสนาจรงิ	ๆ 	หรอืเป็นเพยีงชายทีแ่ต่งกาย

เลียนแบบพระ	แต่ประเด็นส�าคัญอยู่ที่การเลือกเล่าเรื่องราวความทุศีลเหล่านี้มากกว่า

ที่จะเล่าถึงแง่มุมของพระสงฆ์ที่น่าเล่ือมใสศรัทธาหรือเล่าถึงการเป็นที่พึ่งของผู้คนใน

ยามทุกข์ยากและเคว้งคว้าง

	 ในขณะที่เรื่องส้ันน�าเสนอภาพของศาสนาว่าไม่ใช่ทางออกที่จะน�าพามนุษย์

ให้พ้นจากความทุกข์	ความตาย	และความสูญเสีย	เรื่องสั้นก็ได้แสดงให้เห็นว่าแท้จริง

แล้วพลังที่จะเยียวยาความบอบช�้าของมนุษย์ได้น้ันกลับอยู่ที่มนุษย์เอง	 น่ันคือความ

เอ้ืออาทรและความเข้าใจทีม่นุษย์จะหยบิยืน่ให้กนัดงัในเรือ่ง	“ชายโดดเดีย่วผู้ยนืหนัหลัง

ให้คลื่นสึนามิ”	ของจิรภัทร	อังศุมาลี	(๒๕๔๐)	ซึ่งเล่าถึงความเจ็บปวดของแม่ที่สูญเสีย

ลูกชายไปในเหตุการณ์สึนามิ	 แม่เก็บตัวเองอยู่แต่ในห้อง	 เฝ้าดูภาพสารคดีเกี่ยวกับ

เหตุการณ์สึนามิ	 ซ่ึงแม้เวลาจะผ่านไปสิบเดือนแล้วแต่แม่ก็ยังคงท�าพฤติกรรมเดิม	 ๆ	

ซ�้าอยู่	 ลูกสาวเฝ้ามองแม่ด้วยความห่วงใย	 เธอกับพ่อเฝ้ารอวันที่แม่กลับมาเป็น

เหมือนเดิมอย่างเข้าใจ	

	 เช่นกนักบัในเรือ่ง	“ไอ้ขาว”	ผลงานของจิรภรัท	อังศมุาลี	(๒๕๔๐)	ในรวมเรือ่งส้ัน	

เปลอืก	เช่นเดยีวกนั	“ไอ้ขาว”เสนอวิธกีารรบัมอืกบัความเจ็บปวดและความสูญเสียจาก

จากสึนามิด้วยการต่อสู้	 เห็นอกเห็นใจ	 และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	 ในเรื่องตัวละคร

ที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิมีทั้งคน	สัตว์	และธรรมชาติ	คนคือครอบครัวของตาเทียน
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ที่บ้านของเขาได้รับความเสียหายจากสึนามิ	 ต้องซ่อมแซมบ้าน	 บ่อน�้า	 ที่ท�าอย่างไร

ก็ไม่มีน�้าจืดจากบ่อ	 ตาเทียนและครอบครัวจึงต้องซ้ือน�้ากิน	 สัตว์ในเรื่องได้แก่	

ไอ้ขาว	หมาทีห่ายไปและกลับมาอย่างซึมเศร้าหลังเหตกุารณ์สึนาม	ิและพริาบเป๋ทีข่าเป๋

จากเหตุการณ์สึนามิ	 แต่พิราบเป๋พยายามดิ้นรนเพื่อจะใช้ชีวิตให้รอดด้วยการบิน

มาไกลขึ้นเพื่อมาอาศัยกินข้าวที่บ้านของตาเทียน	ตรงข้ามกับไอ้ขาวที่อยู่อย่างเซื่องซึม

ไร้ชีวิต	 ส่วนพืชพันธุ์ธรรมชาติก็คือภาพเปรียบของต้นหูกวางที่ยืนต้นเฉาใต้กับทิวเข็ม

และโกสนที่รอดชีวิตทั้งที่ต้นไม้ทั้งหมดได้รับผลกระทบของสึนามิไม่ต่างกัน

	 ภาพคน	สัตว์	พชืทีป่รากฏรวมกนัในเรือ่งส้ัน	“ไอ้ขาว”	ถกูแบ่งเป็นผู้ทีส่ามารถ

ผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นได้กับผู้ที่พ่ายแพ้ซ่ึงได้แก่	 ไอ้ขาวและต้นหูกวางที่ตายในท้าย

ที่สุด	 ความอยู่รอดหรือการผ่านพ้นความเจ็บปวดจากสึนามิในเรื่องเกิดขึ้นจากความ

เข็งแข็งและการช่วยเหลือกันของสิ่งมีชีวิต	ในระดับมนุษย์ครอบครัวของตาเทียนช่วย

กันซ่อมแซมบ้าน	พยายามขุดบ่อเพื่อหาน�้าจืด	แม้จะไม่มีน�้าจืดซึมขึ้นมาเหมือนเคย	แต่

ทุกคนในบ้านต่างก็ให้ก�าลังใจ

	 “สึนามิท�าให้มันขาเป๋”	 เด็กชายพูดพร้อมพยักหน้า	 มือลูบ

สันหลังไอ้ขาวย้ายไปลูบตรงหวั	จากน้ันก้มหน้าลงไปพดูข้างหไูอ้ขาว	

“แล้วสึนามิท�าให้มึงไม่ใช่ไอ้ขาวตัวเดิม”

	 ตาเทียนพยักหน้า	 มองหลานชายกับไอ้ขาว	 “มึงยังเหมือน

เดิมมั้ย”	

	 “เหมือนเดิม”	 เด็กชายเงยหน้ายืนยัน	 “ก็แค่น�้าเลขึ้นมา

เต็มบ้านเอง”

	 “บ้านพังไปหมด	มีคนตายหลายคน	มีคนหายด้วย	จะเหมือน

เดิมได้ยังไง”	ตาเทียนแกล้งถาม

	 เด็กชายก้มหน้าน่ิง	 มือยังลูบหัวไอ้ขาว	 แล้วเงยหน้ามอง

ผู้เป็นตา	 “บ้านพังก็สร้างใหม่	 คนตายไม่ใช่ตา	 ไม่ใช่พ่อกับแม	่

คนหายเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนไอ้ขาว”	

(จิรภัทร	อังศุมาลี	๒๕๕๐,	น.	๖๑)



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑58

	 จากตัวอย่างเป็นบทสนทนาของตาเทียนและไอ้ด�าหลานชายซ่ึงแสดงให้เห็น

ว่าสึนามิอาจเปล่ียนแปลงสภาพวัตถุ	 ก่อให้เกิดความตาย	 ความสูญเสีย	 แต่ถ้ามนุษย์

มีจิตใจที่เข้มแข็งและกลมเกลียวกัน	 มนุษย์ก็จะฝ่าฟันความทุกข์ยากไปได้	 ยิ่งไปกว่า

เรือ่งยงัให้ตาเทยีนโรยข้าวทีก่นิเหลอืไหวทกุเช้า	เพือ่ให้พริาบเป๋ได้อาศยักนิ	การแบ่งปัน

ที่หยิบยื่นให้แก่กันน้ีก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงที่จะช่วยประคับประคองชีวิตให้ผ่านพ้นจากคืนวัน

ที่เลวร้ายจากสึนามิได้

	 กล่าวได้ว่าเรือ่งส้ันทีน่�าเสนอภาพแทนการตายจากสึนามไิด้ให้พลังของมนุษย์

ยิ่งใหญ่และส�าคัญกว่าพลังของศาสนา	 เพราะในโมงยามของความเดือดร้อน	 มนุษย์

เท่านั้นที่จะต้องหันหน้าเข้าหากันและช่วยเหลือกัน	เรื่องจัดระดับให้ศาสนาเป็นอีกหนึ่ง

การแบ่งแยกที่มนุษย์อุปโลกน์ข้ึน	 ที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์มนุษยชาติสงคราม

หลายครั้งเกิดขึ้นจากศาสนาซ่ึงมนุษย์เลือกที่จะมองข้ามความแบ่งแยกดังกล่าว

แต่การเกิดสึนามิได้เผยให้เห็นความเท่าเทียมกันของมนุษย์อย่างแท้จริง	

บทเรียนจากสึนามิ

	 ในท่ามกลางสังคมปัจจุบันที่ก�าลังเผชิญหน้ากับความเส่ียงภัยที่เป็นผลผลิต

ของการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมนุษย์	 เรื่องสั้น

ที่น�าเสนอภาพแทนการตายจากสึนามิได้เกริ่นการณ์ให้สังคมไทยได้ขบคิดทบทวนถึง

ความเจริญก้าวหน้าดังกล่าว	 เพราะภัยพิบัติที่รุนแรงจากสึนามิส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก

ความเจริญและการรุกล�้าเข้าไปเปล่ียนแปลงสภาพธรรมชาติอันค�านึงถึงแต่ประโยชน์

ส่วนตนของมนุษย์	การทีเ่รือ่งส้ันได้น�าเสนอสารและภาพแทนความภนิท์พงัของท้องทะเล

และของระบบเหตุผล	การจัดระเบียบ	ตลอดจนความรู้วิทยาการที่มนุษย์ใช้ปลูกสร้าง

บ้านเรือน	 ล้วนส่ันคลอนโลกทัศน์ที่เราใช้ท�าความเข้าใจโลกรอบตัวและเคยเช่ือมั่น

ซ่ึงกค็อืวิทยาศาสตร์และเหตผุล	เรือ่งส้ันแสดงให้เหน็ว่าวิทยาศาสตร์ไม่อาจตอบค�าถาม

บางด้านให้แก่มนุษย์	โดยเฉพาะด้านจิตใจทีไ่ม่อาจมมีาตรวัด	การตายทีเ่กดิข้ึนพร้อมกนั

ของคนหลากเชื้อชาติ	หลายศาสนาคือชะตากรรมที่ความรู้สมัยใหม่ไม่อาจเข้าถึง	และ

เป็นปริศนาที่จะเฉลยเมื่อมนุษย์ถูกเลือกสรรให้ประสบชะตากรรมน้ันแล้ว	 ซ่ึง

การถูกก�าหนดดังกล่าวส่งเสริมให้เห็นว่ามนุษย์ก็เป็นเพียงส่ิงมีชีวิตเล็กๆ	 บนโลกและ

ด�ารงอยูท่่ามกลางธรรมชาตไิม่แตกต่างกบัส่ิงมชีีวิตอ่ืน	พลังความก้าวหน้าทางวิทยาการ



สึนามิ : แรงสั่นสะเทือนต่อโลกทัศน์เรื่องความตายในเรื่องสั้นไทย 59

ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นและเช่ือมั่นในส่ิงเหล่าน้ันกลับกลายเป็นส่ิงล่อลวงให้มนุษย์ถล�าลึก

สู่ภัยที่สร้างขึ้นมาเอง	 บางทีการเกิดสึนามิในดินแดนต่าง	 ๆ	 อาจเป็นเสียงเตือนให้

มนุษย์ตรึกตรองกับสิ่งที่มนุษย์รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเราอาจก�าลังไม่รู้อะไรเลยก็เป็นได้
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