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บทคัดย่อ

บทความนี้ ศึกษานวนิ ยายเรื่องพรายปรารถนา นวนิ ยายประพันธ์โดยกิ่งฉัตร ปี พ.ศ. 2545 นิ ยาย
เรื่องพรายปรารถนาเป็ นเครื่องมือที่นักเขียนใช้วิพากษ์อุดมการณ์ของชนชั้นกลางในสังคมไทย โดยเฉพาะ
ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางชนชัน้ และรัฐในรูปของต�ำรวจและกฎหมายทีไ่ ม่สามารถพึง่ พาได้ การสืบค้นเรือ่ งราวเกีย่ วกับ
นวนิ ยายเรื่องพรายปรารถนา ซึ่งเขียนขึ้ นในช่วงทศวรรษ 2540 ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม อันสืบเนื่ องมาจากการที่ประเทศไทยต้องเผชิญปั ญหาภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
ในตัวบทของนวนิยายจึงมีการสอดแทรกผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจด้วย นวนิยายเรือ่ งพรายปรารถนา
จบลงตามสูตรส�ำเร็จของนวนิยายรักโรแมนติก ปัญหาอาชญากรรมความรุนแรงทีเ่ กิดขึ้ นกับผูห้ ญิง ความอยุตธิ รรม
ทางชนชั้นและกฎหมาย ถูกแก้ไขโดยอ�ำนาจของผี และได้ถูกกลบฝั งภายใต้อุดมการณ์ของรักโรแมนติก
แทนที่จะก่อให้เกิดการตระหนักถึงการแก้ปัญหาสังคมเชิงโครงสร้างหรือหาหนทางในการแก้ไขปั ญหา
ค�ำส�ำคัญ: พรายปรารถนา, ผี, ความอยุติธรรม, ชนชั้นกลาง, อาชญากรรม

Abstract

In the late-1990s, Thailand fortunes were not at their best. The 1997 Economic Crisis – the
failure of monetary policy and the political uncertainly leading to income inequality and the injustice enforcement
by the criminal law- produced exact enormous effect in the society. The socio-political views of this situation
set the tone of Parichat Salicupt or Kingchat’s literacy work, Prai Prathana (2002). From this point, therefore,
that novel becomes a part of the roles of the social criticism. A Ghost is her narrative strategies and
characterization of female style as reflected the symbolic of violence, unfairness, and social problem.
Keywords: Prai Prathana, ghost, injustice, middle-class, violence
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ความน�ำ

เมือ่ กล่าวถึงวรรณกรรม คนจ�ำนวนไม่นอ้ ยจะคิดไปถึงเรื่องที่แต่งขึ้ นเพือ่ ความบันเทิง อย่างไรก็ตาม
ในแวดวงวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในรอบเกือบ 8 ทศวรรษทีผ่ า่ นมาได้ชให้
ี้ เห็นว่าเราสามารถ
ท�ำความเข้าใจสังคมมนุ ษย์ผ่านวรรณกรรมได้ ไม่วา่ จะโดยการศึกษาตีความวรรณกรรมด้วยแนวคิดทฤษฎี
ปฏิฐานนิยม (positivism) ทีม่ องว่าวรรณกรรมเป็ นผลผลิตของสังคม ผูเ้ ขียนวรรณกรรมจะถ่ายทอดหรือสอดแทรก
สภาพสังคมในยุคที่ผเู ้ ขียนอยูไ่ ว้ในวรรณกรรมเรื่องนั้น ๆ หรือจะศึกษาตีความวรรณกรรมด้วยแนวคิดทฤษฎี
แบบรื้ อสร้าง (deconstruction) ที่มองว่าวรรณกรรมเป็ น “วาทกรรม” (discourse) ให้ภาพของสังคมหนึ่ ง ๆ
ตามแนวคิด จินตนาการ อุดมการณ์ ของผูเ้ ขียนให้ผูอ้ ่านมีความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสังคมที่ถูกกล่าวถึง
ในวรรณกรรมเรื่องนั้ น ๆ อันน� ำไปสู่การจัดความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างผูเ้ ขียนกับผูอ้ ่านหรือระหว่าง
คนชนชั้นต่าง ๆ กลุ่มต่าง ๆ ระหว่างมนุ ษย์กบั สิ่งต่าง ๆ ที่ถูกกล่าวถึงในวรรณกรรมเรื่องนั้น โดยที่วาทกรรม
ที่ถูกประกอบสร้าง (construct) ผ่านวรรณกรรมเรื่องนั้น ๆ จะสอดคล้องกับสภาพที่เป็ นจริงของสังคมนั้น
หรือไม่ก็ได้1
บทความชิ้ นนี้ เป็ นการศึกษาตีความนวนิ ยายของ กิ่งฉัตร (ปาริฉตั ร ศาลิคุปต) บนพื้ นฐานแนวคิด
ทฤษฎีปฏิฐานนิ ยมคือมองว่า นวนิ ยาย “พรายปรารถนา” ของ กิ่งฉัตร เป็ นผลผลิตของผูเ้ ขียนที่ถ่ายทอด
หรือสอดแทรกสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ที่เป็ นจริงในช่วงเวลานั้น ๆ หรือประสบการณ์ชวี ติ อุดมการณ์
ความคิด ของผูเ้ ขียนลงไปในวรรณกรรม โดยจุดเด่นที่น่าสนใจของนวนิ ยายเรื่อง “พรายปรารถนา” คือ
เดินเรื่องโดยใช้ “ผี” เป็ นตัวละครหลักตัวหนึ่ งของเรื่อง ซึ่งจากที่ดิฉนั ได้อ่านงานศึกษา 2 ชิ้ นที่ใช้นวนิ ยายผี
เป็ นหลักฐานในการวิเคราะห์การเมืองและสังคมไทยไว้อย่างน่ าสนใจคือ งานศึกษาของ นภัสร์ ทรงศิริสมบัติ
เรือ่ ง “นวนิยายกับการเมือง: พิจารณาอ�ำนาจรัฐในนวนิยายผีไทย” ซึง่ ศึกษานวนิยายซึง่ ศึกษานวนิยายทีน่ ำ� เสนอ
เรือ่ งราวเกีย่ วกับผี วิญญาณ และปี ศาจ จ�ำนวน 13 เรือ่ ง โดยชี้ ให้เห็นถึงประเด็นการเมืองเรือ่ งอ�ำนาจที่ปรากฏ
ในนวนิ ยาย 13 เรื่องว่า นวนิ ยายผีแสดงให้เห็นถึงขอบเขตอ�ำนาจรัฐที่จำ� กัดอยู่ในโลกของคนเป็ นเท่านั้ น
ขณะที่ผีอยูน่ อกเหนื อการจัดการควบคุมของอ�ำนาจรัฐ แต่อำ� นาจของผีมขี อบเขตจ�ำกัดผูกติดอยูก่ บั วัตถุ สิง่ ของ
หรือสถานที่ หากสิง่ นั้น ๆ ถูกท�ำลาย อ�ำนาจของผีกส็ นสุ
ิ้ ดลง คล้ายกับทีอ่ ำ� นาจอ�ำนาจรัฐมีขอบเขตจ�ำกัดเฉพาะ
ในโลกคนเป็ น ขณะเดียวกันการหลอกหลอนของผีในนวนิ ยายหลายเรือ่ งตีความได้วา่ มีนัยหมายถึงการเรียกร้อง
ความยุติธรรมที่ไม่ได้รบั ขณะที่บุคคลผูน้ ้ั นยังมีชีวิตอยู่ อีกด้านหนึ่ งการคลี่คลายของเรื่องราวความวุ่นวาย
และปั ญหาจากผีดว้ ยอ�ำนาจของสถาบันทางศาสนาแสดงให้เห็นถึงอ�ำนาจของสถาบันทางศาสนาในการจัดการ
กับปั ญหาจากคนตายซึ่งอยูน่ อกเหนื อขอบข่ายอ�ำนาจรัฐ2
งานศึกษาอีกชิ้ นหนึ่ งคือ วิทยานิ พนธ์ของ พิชยะพัฒน์ นัยสุภาพ เรื่อง “เรื่องผีของ เหม เวชกร:
ประวัตศิ าสตร์สงั คมและวัฒนธรรมไทย (พ.ศ. 2475-2513)” ซึง่ ศึกษาวรรณกรรมเรือ่ งผีทเี่ ขียนโดย เหม เวชกร
ในช่วงระหว่างพ.ศ. 2475-2513 โดยชี้ ให้เห็นว่า เรื่องผีที่เหม เวชกร แต่งขึ้ นเกิดภายใต้บริบทของรอยต่อ
ทางประวัตศิ าสตร์ของการเปลีย่ นแปลงจากสังคมแบบเก่าสูส่ งั คมแบบใหม่ภายหลังการปฏิวตั ิ 2475 เมือ่ พิจารณา
ถึงเนื้ อหาของวรรณกรรมผีที่เหม เวชกร แต่งขึ้ นและได้มกี ารเผยแพร่จนเป็ นที่นิยมในช่วงพ.ศ. 2475-2513
1
2

ดู ชูศกั ดิ์ ภัทรกุลวณิชย์. (2558). อ่าน (ไม่) เอาเรื่ องรวมบทความวรรณกรรมศึกษาและบทวิจารณ์วรรณกรรมไทยและเทศ.
หน้า 409-422.
นภัสร์ ทรงศิรสิ มบัต.ิ (2553). นวนิยายกับการเมือง : พิจารณาอ�ำนาจรัฐในนวนิยายผีไทย. ภาคนิพนธ์รฐั ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ความคิดเกี่ยวกับผีผูห้ ญิงของชนชั้นกลางไทย ในทศวรรษ 2540 ในนวนิ ยาย เรื่อง พรายปรารถนา ของ กิ่งฉัตร

ชณิกา กาวิชยั

พบว่า เรือ่ งผีของ เหม เวชกร ฉายภาพให้เห็นถึงความกลัว ความตึงเครียด และความขัดแย้ง ในสังคมไทยที่อยู่
ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากสมัยเก่าสูส่ มัยใหม่โดยที่ในเมืองได้เปลี่ยนสูส่ มัยใหม่แล้วและต้องการขจัดความล้าสมัย
ออกไป ขณะที่ในชนบทยังคงเป็ นสังคมแบบเก่า (ที่ความเป็ นสมัยใหม่ตอ้ งการก�ำจัดให้หมดไป) อีกด้านหนึ่ ง
ก็เกิดการปะทะกันระหว่างความรักแบบใหม่ที่ให้ความส�ำคัญกับความเสมอภาคและเสรีภาพกับความรัก
แบบเก่าที่ยดึ มัน่ ในชนชั้นและการตัดสินใจของพ่อแม่1
จากการอ่านงานศึกษา 2 ชิ้ นที่กล่าวมานี้ ดิฉันเห็นว่าน่ าสนใจที่จะวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เชิง
สังคมวัฒนธรรมโดยใช้นวนิ ยายทีน่ �ำเสนอเรือ่ งราวเกีย่ วกับผี วิญญาณ เป็ นหลักฐานในการศึกษาดังทีง่ านศึกษา
ของ นภัสร์ ทรงศิริสมบัติ และงานศึกษาของ พิชยะพัฒน์ นัยสุภาพ ได้เปิ ดประเด็นเอาไว้โดยบทความนี้ ดิฉนั
จะได้วเิ คราะห์ตีความนวนิ ยายเรือ่ ง “พรายปรารถนา” ของกิง่ ฉัตร ซึง่ เขียนและเผยแพร่ในช่วงทศวรรษ 2540
อันเป็ นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ภายใต้บริบท
ของการใช้ “รัฐธรรมนู ญฉบับประชาชน” และการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศ ส่วนตัวนวนิ ยาย
เรื่องนี้ พบว่าได้รบั ความนิ ยมอย่างมาก มีการพิมพ์ซ้ำ� ในช่วงระหว่างพ.ศ. 2545 (ที่พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก)
จนถึงพ.ศ. 2559 รวม 8 ครั้ง และถูกน�ำไปผลิตเป็ นละครโทรทัศน์อีก 1 ครั้งในปี พ.ศ. 2547

บทวิเคราะห์นวนิยาย “พรายปรารถนา” ของ กิ่งฉัตร

นวนิ ยายเรื่อง พรายปรารถนา ประพันธ์โดย “กิ่งฉัตร” นักเขียนนวนิ ยายผูห้ ญิงที่ได้รบั ความนิ ยม
อย่างสูงจากผูอ้ า่ น “กิง่ ฉัตร” เป็ นนามปากกา ปาริฉตั ร ศาลิคปุ ต เป็ นบุตรของ พล.ร.อ.วิเชียร และองุน่ ศาลิคปุ ต
กิ่งฉัตรเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสตรีวทิ ยา และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีวารสารศาตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง) จากคณะวารสารศาสตร์และสือ่ มวลชน สาขาหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2
โดยนวนิ ยายเรื่องแรกที่ได้รบั การตีพิมพ์คือเรื่อง พรพรหมอลเวง พ.ศ. 2535 และมีผลงานนวนิ ยายที่ได้รบั
การตีพิมพ์มาตลอดจนถึงปั จจุบนั
นวนิ ยายเรื่องนี้ เดิ มที กิ่งฉัตรเขียนลงในนิ ตยสารศรีสยามฉบับแรกของปี พ.ศ. 2542 ต่อมา
ประมาณหนึ่ งปี หลังจากนั้นนิ ตยสารได้ปิดตัวลง จึงเขียนค้างอยูห่ ลายปี จนกระทัง่ ผูเ้ ขียนน�ำกลับมาเขียนใหม่
อีกครั้งในปี พ.ศ. 2544 และตีพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกใน ปี พ.ศ. 2545 จากนั้นได้มีการพิมพ์ซ้ำ� ถึง 8 ครั้ง
ในระยะเวลา 15 ปี (นับถึงพ.ศ. 2559) อันแสดงให้เห็นว่านวนิ ยายเรื่องนี้ ได้รบั ความนิ ยมในหมู่นักอ่าน
อีกทั้งยังถูกน�ำไปผลิตเป็ นละครโทรทัศน์ 1 ครัง้ ออกอากาศในปี พ.ศ. 2547 นวนิ ยายเรือ่ งนี้ น�ำเสนอเรือ่ งราว
ของอพาร์ตเม้นท์ที่มีวิญญาณหญิงสาวถูกฆาตกรรมสิงอยู่และตัวละครหญิงชื่อ กิรณา คือผูท้ ี่ตอ้ งเผชิญกับ
การหลอกหลอนของผี
ผีและการหลอกทีป่ รากฏในนวนิยายเรือ่ ง พรายปรารถนา เป็ นเครือ่ งมือทีน่ กั เขียนใช้วพิ ากษ์อดุ มการณ์
ของชนชั้นกลางในสังคมไทย โดยเฉพาะ ความเหลื่อมล�้ำทางชนชั้น และรัฐในรูปของต�ำรวจและกฎหมาย
ที่ไม่สามารถพึ่งพาได้ การปรากฏตัวของผีจุลจันทร์เป็ นจุดเริ่มต้นให้กิรณา ตัวเอกหญิงของนวนิ ยายสืบหา
เรื่องราวของผูค้ นที่อาจเป็ นฆาตกรหรือเป็ นผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรมจุลจันทร์ เรื่องราวเกี่ยวกับ
1
2
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คดีฆาตกรรมของจุลจันทร์เปิ ดเผยให้เห็นปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ทางชนชัน้ ทีจ่ ลุ จันทร์และเกริกผูเ้ ป็ นฆาตกรรูส้ กึ ว่า
ตนได้รบั จากความอยุตธิ รรม และอ�ำนาจรัฐในรูปของต�ำรวจและกฎหมายไม่สามารถพึง่ พาได้ พรายสาวจุลจันทร์
มีความปรารถนาที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่ตนเองที่เป็ นเหยือ่ ฆาตกรรมจึงยังไม่ไปสู่สุขคติ
นวนิยายเรือ่ ง พรายปรารถนา ด�ำเนินเรือ่ งราวผ่านมุมมองของ “กิรณา” ตัวละครหญิงของเรือ่ ง กิรณา
เป็ น เอ.อี. หรือผูบ้ ริหารงานลูกค้าบริษัทโฆษณาซึ่งแอบรักพี่เขย ด้วยความรูส้ ึกผิดกิรณาได้ยา้ ยออกจาก
บ้านมาเช่าอพาร์ตเม้นท์สภาพดีที่เปิ ดให้เช่าห้องในราคาถูกมากจนน่ าแปลกใจ เมื่อกิรณาย้ายเข้ามาแล้ว
เธอได้พบกับผีสาวจุลจันทร์ จุลจันทร์ถูกฆาตกรรมภายในอพาร์ตเม้นท์หอ้ งที่กิรณาตัดสินใจเช่าเมื่อเกือบ
สิบปี ก่อน จุลจันทร์ได้ขอร้องให้กิรณาช่วยเธอตามหาฆาตรกรที่ฆ่าเธอกับลูกในท้องและตามหานิ มมาน
ผูเ้ ป็ นสามีเพื่อพาเขากลับมาหาเธอ
ตัวบทได้บรรยายรูปร่างหน้าตารวมทั้งลักษณะนิ สยั ของกิรณาเอาไว้วา่ “...ใบหน้าแบบสะอาดตา
ผมสัน้ ซอย ผิวขาว ตากลมแบบเด็ก ๆ และริมฝี ปากบาง...”1 และ ‘...หากจะโกรธแค่ไหน แต่ เอ.เอ็ม. สาวยัง
ดูออกว่า แม้จะเป็ นคนอ่อนหวาน หัวอ่อนว่าง่าย ไม่ค่อยมีปากเสียงกับใคร ยอมเป็ นผูต้ ามเสียเป็ นส่วนใหญ่
แต่เนื้อแท้ตวั จริงของลูกน้องหล่อนนั้นไม่ยอมแพ้ใครเหมือนกัน’ 2 กล่าวได้วา่ ภาพลักษณ์ภายนอกของกิรณานั้น
ดูเหมือนเด็กใสซือ่ นิสยั ส่วนตัวก็เป็ นคนอ่อนหวาน หัวอ่อนว่าง่าย ไม่คอ่ ยมีปากมีเสียงกับใคร แต่กไ็ ม่ยอมแพ้ใคร
เมื่อหล่อนเห็นว่าคนๆ นั้ นท�ำไม่ถูกต้อง กิรณาเป็ นภาพแทนของผูห้ ญิ งชนชั้นกลางในทศวรรษ 2540
เธอประกอบอาชีพเป็ น เอ.อี.หรือผูบ้ ริหารงานลูกค้าในบริษัทโฆษณาของเด่นภูมิเพื่อนของนิ มมาน กิรณา
มาจากครอบครัวที่อบอุ่น ประกอบไปด้วย นางกรองแก้ว ผูเ้ ป็ นมารดา กิติยา พี่สาวซึ่งประกอบอาชีพครู และ
ครอบครัวของกิติยาอันได้แก่ วรวุฒิ สามีที่แสนดี กุง้ และกั้ง ลูกสาวเล็กๆ วัย 5 ขวบและ 3 ขวบ ที่แสนน่ ารัก
สองคน ปั ญหาของกิรณาคือการที่เธอปรารถนาในตัวสามีของพี่สาว ด้วยความรูส้ ึกผิดในใจ เธอจึงตัดสินใจ
ออกจากบ้านที่อบอุ่นมาอาศัยอยู่ดว้ ยตัวเองตามล�ำพังในโรสพาเลซ อพาร์ตเม้นท์ แม้ว่าคนในครอบครัว
ของกิรณาจะไม่เห็นด้วยกับการที่เธอย้ายออกมาอาศัยเพียงล�ำพังที่ อพาร์ตเม้นท์แห่งนี้ มากนัก
ปั ญ หาที่ กิ ร ณาต้อ งเผชิ ญ นั้ น ไม่ ไ ด้มี เ พี ย งปั ญ หาภายในครอบครัว ดัง เช่ น ปั ญ หาแอบรัก พี่ เ ขย
ของตนเองเท่านั้น แต่กิรณายังต้องเผชิญกับปั ญหาในพื้ นที่สาธารณะหรือก็คือพื้ นที่ของการท�ำงาน อันเป็ น
บทบาทของผูห้ ญิงในทศวรรษ 2540 ซึง่ เป็ นยุคสมัยที่ผหู ้ ญิงได้รบั การศึกษาสูงขึ้ น และออกมาประกอบอาชีพ
ภายนอกบ้านจ�ำนวนมากขึ้ น ผูห้ ญิงเหล่านี้ ท�ำงานและมีรายได้จากเงินเดือนประจ�ำ  จึงสามารถควบคุมและ
ก�ำหนดชะตาชีวิตของตนเองได้มากขึ้ น ปั ญหาที่ผูห้ ญิงในทศวรรษนี้ ต้องเผชิญจึงไม่ได้มีเพียงปั ญหาภายใน
พื้ นที่บา้ นอีกต่อไป แต่ผูห้ ญิงเหล่านี้ ต้องพบกับปั ญหาที่เกิดจากการท�ำงานในพื้ นที่นอกบ้าน เช่น เจ้านายที่
เอาเปรียบลูกน้อง ดังที่อตินุช เอ.เอ็ม (ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริหารงานลูกค้า) หัวหน้าของกิรณามักจะเอาเปรียบ
กิรณาและนพินเพือ่ นร่วมงานอยูเ่ สมอ ดังที่ตวั บทกล่าวเอาไว้วา่ ‘เหมือนเช่นเคย อตินุช เอ.เอ็ม. ...หัวหน้างาน
ของหล่อนเข้าท�ำงานสาย หญิงสาวมาท�ำงานช้า เลิกงานเร็ว ออกจากที่ ทำ� งานอย่างไม่มเี หตุผลบ่อย แต่ทยี่ งั สามารถ
ท�ำงานอยูไ่ ด้ก็เพราะหล่อนรูจ้ กั วิธีเอาตัวรอด และรูว้ ธิ ีเอาเปรียบลูกน้องเป็ นอย่างดี’3 หรือปั ญหาที่เกิดจาก
การติดต่อประสานงานกับลูกค้า เป็ นต้น ดังจะเห็นได้จากตัวบททีส่ ะท้อนปัญหาทีเ่ กิดจากการท�ำงานในต�ำแหน่ง
เอ.อี.บริษัทโฆษณาของกิรณาว่า ‘หล่อนตอบอย่างประนี ประนอม ทัง้ ๆ ที่ ในใจก็นึกเหนื่ อยเหมือนกัน อาชีพ
เอ.อี .บริหารงานลู กค้า ฟั งแล้วโก้หรู แต่จริง ๆ บางครัง้ งานก็ ไม่ต่างจากกระโถนท้องพระโรงเท่าไหร่
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ความคิดเกี่ยวกับผีผูห้ ญิงของชนชั้นกลางไทย ในทศวรรษ 2540 ในนวนิ ยาย เรื่อง พรายปรารถนา ของ กิ่งฉัตร

ชณิกา กาวิชยั

เป็ นที่ รองรับอารมณ์ความไม่พอใจของทุกฝ่ ายที่ ประสานงานให้อยู่ งานแบบนี้ถา้ ในไม่รกั ไม่มคี วามอดทนพอ...
คงท�ำได้ยากเหลือเกิน’ 1
ในทศวรรษที่ 2540 ประเทศไทยต้องเผชิญปัญหาภาวะวิกฤติเศรษฐกิจทีเ่ รียกกันว่า “วิกฤตต้มย�ำกุง้ ”
อย่างหนั ก ในตัวบทของนวนิ ยายจึงมีการสอดแทรกผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจนี้ ด้วยเช่นกัน
“เศรษฐกิ จตอนนี้ ก็ อย่างงี้แหล่ะค่ะ พวกอสังหาริมทรัพย์ฟุบ คนส่วนใหญ่ที่เคยท�ำงานในกรุงกลับบ้าน
ต่างจังหวัดหมด ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าห้องพักก็เลยต้องลดราคาเรียกลูกค้า รอให้เศรษฐกิจดีก่อนเถอะค่ะ.พี่ ไก่
ราคาค่าเช่าคงถีบตัวสูงจนกี้สูร้ าคาไม่ไหวแน่ ” 2
จากทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น จะพบว่าตัวละครกิรณานั้นเป็ นภาพแทนของผูห้ ญิงในทศวรรษ 2540
ซึ่งเป็ นผูห้ ญิงที่ มีการศึ กษา มีงานท�ำและมีรายได้จากเงินเดื อนประจ�ำ  สามารถแยกออกจากครอบครัว
มาอาศัยอยูเ่ พียงล�ำพัง การท�ำงานในพื้ นที่สาธารณะท�ำให้กิรณามีโอกาสพบปะผูค้ นที่หลากหลาย ต้องใช้
ความรูแ้ ละประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและความเชื่อมัน่ ในตนเอง กิรณาจึงต้องเผชิญหน้ากับปั ญหาต่างๆ
ในชีวติ ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาส่วนตัวหรือปั ญหาที่มาจากอาชีพการงานของเธอเอง
การเข้ามาอาศัยในโรสพาเลซอพาร์ตเม้นท์ ท�ำให้กริ ณาได้พบกับพรายสาวผูซ้ งึ่ มีความปรารถนาทีเ่ จ็บปวด
เช่นเดียวกันกับเธอ นัน่ คือจุลจันทร์ ผีสาวผูโ้ ศกเศร้าและน่ าสงสาร จุลจันทร์ตอ้ งทนทุกข์จากการถูกฆาตกรรม
พร้อมลูกในท้องโดยไม่รวู ้ า่ ใครเป็ นฆาตกร และถูกพรากจากนิมมานสามีอนั เป็ นทีร่ กั ตลอดกาล จุลจันทร์ตอ้ งการ
ความช่วยเหลือ แต่เมือ่ จุลจันทร์พยายามขอความช่วยเหลือจากผูเ้ ช่ารายอืน่ ๆ ทีเ่ ข้ามาเช่าอพาร์ตเม้นท์ภายหลัง
จากที่เธอถูกฆาตกรรมกลับท�ำให้ผูเ้ ช่าใหม่กลับเข้าใจผิดว่าจุลจันทร์พยายามหลอกหลอนพวกเขาแทน ไม่มี
ผูเ้ ช่าคนใดสามารถทนอยูใ่ นอพาร์ตเม้นท์หอ้ งนั้นต่อไปได้ จุลจันทร์ตอ้ งเศร้าโศกอยูเ่ พียงล�ำพังโดยไม่ได้รบั
ความช่วยเหลือจนกระทัง่ กิรณาได้เข้ามาเช่าอพาร์ตเม้นท์และกลายเป็ นคนที่จุลจันทร์สามารถติดต่อสื่อสาร
ได้ในที่สุด
ตัวบทได้บรรยายรูปลักษณ์ของจุลจันทร์เมื่อยังมีชีวติ อยูเ่ อาไว้วา่ “...ผูห้ ญิงผมด�ำยาวในกระจกเป็ น
คนสวย...คมเข้มอย่างที่ เรียกได้วา่ บาดตา ผิวคล�ำ้ ตาด�ำคมและโต แต่อมโศกเล็กน้อย ริมฝี ปากอิ่ มหนา...” 3
จุลจันทร์เกิดมาเป็ นเพียงลูกสาวจ่ารับใช้ของนายพล เป็ นสาวบ้านนอก หน้าตาสะสวย เมือ่ มาอาศัยอยูก่ บั พ่อ
เธอก็ช่วยพ่อท�ำงานรับใช้นายพลนคร มีสถานะดีกว่าคนใช้ในบ้านเพียงนิ ดเดียว ภายหลังจากแต่งงานกับ
นิ มมาน จุลจันทร์ทำ� หน้าที่เป็ นแม่บา้ นรอคอยสามีกลับจากที่ทำ� งาน จุลจันทร์รดู ้ ีวา่ รายได้จากเงินเดือนทหาร
ของสามีไม่เคยพอกับค่าใช้จา่ ย เธอจึงต้องรับจ้างเย็บผ้าเพื่อหารายได้เสริมมาจุนเจือรายจ่ายของครอบครัว
นาน ๆ ทีจงึ จะออกจากบ้านไปจ่ายตลาด พื้ นที่ของจุลจันทร์จงึ อยูเ่ พียงภายในบ้าน โลกของเธอมีเพียงนิ มมาน
ผูเ้ ป็ นสามีและคนรูจ้ กั อีกเพียงไม่กี่คนเท่านั้น อาจกล่าวได้วา่ ในขณะที่ตวั บทได้ประกอบสร้างกิรณาให้เป็ น
ภาพแทนของผูห้ ญิงยุคใหม่ จุลจันทร์กลับถูกประกอบสร้างให้เป็ นภาพแทนของผูห้ ญิงในแบบจารีต
นิ มมาน ตัวเอกชายของเรื่อง นิ มมานเป็ นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนายพลนคร ผูม้ ากด้วย
อ�ำนาจบารมีและทรัพย์สิน เมื่อจุลจันทร์ยงั มีชีวิตอยูน่ ิ มมานมีอาชีพเป็ นนายทหารเหมือนเช่นบิดา ซึ่งเป็ น
อาชีพที่เขารักและภาคภูมิใจ นิ มมานมีเหตุขดั แย้งกับบิดาเนื่ องจากเขารักกับจุลจันทร์เด็กในบ้านผูม้ ีฐานะ
ต�ำ่ ต้อยเป็ นเพียงลูกสาวจ่ารับใช้ ท�ำให้นายพลนครผูเ้ ป็ นพ่อโกรธมากและไม่ยอมรับลูกสะใภ้ นิมมานจึงพาจุลจันทร์
ออกจากบ้านมาอาศัยอยูต่ ามล�ำพังสองคนผัวเมีย แม้จะมีความสุขมากทีไ่ ด้อยูเ่ คียงคูก่ บั คนทีต่ นรัก แต่จลุ จันทร์
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ก็ตระหนั กถึงปั ญหาที่ว่าแค่เงินเดือนของข้าราชการทหารของนิ มมานนั้ นไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่มากมาย
ในครอบครัว โดยเฉพาะค่าเช่าห้องชุดใหญ่โตใหม่เอีย่ มทีเ่ ขาเลือกเอง ‘หญิงสาวคิดเพียงแค่น้ ีแล้วต้องถอนใจยาว
จะพูดอย่างไรดีหนอให้สามีเข้าใจได้วา่ ห้องชุด หรือเรียกให้หรูหน่อยก็อพาร์ตเม้นท์คอ่ นข้างใหม่ หนึ่ งห้องนอน
พร้อมห้องรับแขกและห้องครัวที่ เขาเรียกว่า ‘อพาร์ตเม้นท์เล็กๆ’ แห่งนี้ หรูหราและสูงเกินกว่าฐานะที่ เขา
และหล่อนก�ำลังเผชิญอยู’่ 1 ด้วยฐานะลูกชายคนเดียวผูเ้ ป็ นความหวังของบิดา นิ มมานจึงมีชวี ติ ที่สะดวกสบาย
มาตลอด นึ กอยากได้อะไรทุกอย่างก็พร้อมจะมาวางกองอยูต่ รงหน้า ดังนั้นเขาจึงไม่เคยตระหนักถึงปั ญหาข้อนี้
มาก่อน ‘...แต่นิมมานเคยมีชวี ติ ที่ อยูอ่ ย่างสุขสบาย นึกอยากได้อะไร...เพียงออกปาก ทุกอย่างก็มาวางอยูต่ รงหน้า
เขาไม่เคยต้อง ‘หาเงิน’ เพื่ อเลี้ยงตัวเองจริงๆ มาก่อน ไม่เคยรูว้ า่ คนธรรมดานั้นใช้ชวี ติ ปากกัดตีนถีบกันอย่างไร
ไม่เคย...แม้แต่จะซื้ อข้าวของเครื่ องใช้ หรือแม้แต่อาหารสดอาหารแห้งเอง’2 จุลจันทร์จึงต้องแอบท�ำงาน
รับจ้างเย็บผ้า เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีปัญหาจากเพื่อนๆ ของนิ มมานทั้งเด่นภูมิ
และวิรตี ที่ต่อหน้านิ มมานก็ทำ� ดีกบั จุลจันทร์ แต่เมื่อลับหลังต่างก็ดูถูกเหยียดหยามจุลจันทร์ต่าง ๆ นานา
ท�ำให้จุลจันทร์อดั อั้นตันใจและรูส้ ึกต�ำ่ ต้อย โดยที่สามีไม่เคยรับรูถ้ ึงปั ญหาเหล่านี้ เลย
ภายหลังจากที่จุลจันทร์และลูกในท้องถูกฆาตกรรม นิ มมานถูกสงสัยว่าเป็ นฆาตกร แต่ดว้ ยอ�ำนาจ
ของนายพลนครผูเ้ ป็ นบิดา ท�ำให้เขาหลุ ดพ้นจากคดี นิ มมานคิดว่าบิดามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของ
จุลจันทร์และลูก เขาจึงตัดสินใจลาออกจากอาชีพทหารที่เขาภาคภูมิใจ หันหลังให้บิดาของตนแม้กระทัง่ บิดา
ตายก็ไม่ได้กลับมาพบหน้า เขาออกเดินทางไปบุกเบิกไร่ชาที่เชียงราย ต่อมาเขาตั้งบริษัทผลิตชาสมุนไพร
กับผลไม้ดอกไม้ใส่ซองชง ในชื่อแบรนด์วา่ กูด๊ เอิรธ์ ซึ่งมีชื่อเสียงในแถบยุโรป ตลอดเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่
จุลจันทร์และลูกตาย เขาลงโทษตนเองโดยการจองจ�ำตัวเองให้โดดเดีย่ วท่ามกลางผูค้ น เขาคิดว่าจะอยูเ่ พียงล�ำพัง
ไปตลอดชีวติ ไม่มีใครอีกนอกจากจุลจันทร์และลูก จนกระทัง่ เขาได้พบกับกิรณา

อพาร์ตเม้นท์ ความเป็ นปั จเจก และผลกระทบจากการกลายเป็ นเมือง

เรือ่ งราวของนวนิ ยายเรือ่ ง พรายปรารถนา นั้นเริม่ ต้นขึ้ นเมือ่ กิรณา เอ.อี. สาวบริษทั โฆษณาตัดสินใจ
ย้ายออกจากบ้านที่แสนอบอุ่นเพื่อให้ความรูส้ ึกเกินเลยของตนที่มีต่อพี่เขยจืดจางลง มาอาศัยอยูต่ ามล�ำพัง
ในอพาร์ตเม้นท์กลางเก่ากลางใหม่ราคาถูกแสนถูกท่ามกลางเศรษฐกิจที่ซบเซาของประเทศไทย ณ ขณะนั้น
อพาร์ตเม้นท์ทกี่ ริ ณาย้ายมาอาศัยมีชอื่ ว่าโรสพาเลซ ลักษณะของโรสพาเลซอพาร์ตเม้นท์ทอี่ ธิบายไว้ในตัวบทคือ
‘...อพาร์ต เม้น ท์ก ลางเก่ า กลางใหม่ สภาพยัง ดี ตั้ง อยู่ใ จกลางเมื อ ง ห่ า งจากที่ ท�ำ งานชนิ ด ที่ ตื่ นสาย
เลี่ ยงสภาวะรถติดได้ ข้อส�ำคัญ ราคาเช่านั้นถูกเสียจนกิรณาต้องถามซ�ำ้ เพื่ อความแน่ ใจว่าหูไม่ได้ฝาดเฝื่ อน
ไปเอง’3 ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจตกต�ำ 
่ กิรณาจึงตัดสินใจเช่าอพาร์ตเม้นท์ที่ราคาถูกจนน่ าตกใจแห่งนี้
ทัง้ ยังเป็ นอพาร์ตเม้นท์ทมี่ ที ำ� เลเหมาะสมส�ำหรับการใช้ชวี ติ ของผูห้ ญิงท�ำงานยุคใหม่ ดังทีก่ ริ ณาได้กล่าวอธิบาย
สภาพแวดล้อมของอพาร์ตเม้นท์ให้กติ ิยาพีส่ าวของเธอฟั งว่า “ไม่มอี ะไรหรอกค่ะ กี้ ดูแล้วดูอกี สภาพแวดล้อมดี
ห้องดี แถวนั้นก็ปลอดภัยดี มีแต่บา้ นคน อพาร์ตเม้นท์ กับร้านค้าเท่านั้น แถมอยูใ่ กล้ถนนใหญ่...”4
อพาร์ตเม้นท์ นั บได้ว่าเป็ นสิ่งก่อสร้างของยุคสมัยใหม่ที่เกิดขึ้ นมาเพื่อตอบสนองต่อวิถีชีวิตของ
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ความคิดเกี่ยวกับผีผูห้ ญิงของชนชั้นกลางไทย ในทศวรรษ 2540 ในนวนิ ยาย เรื่อง พรายปรารถนา ของ กิ่งฉัตร

ชณิกา กาวิชยั

คนยุคใหม่ ตอบสนองต่อเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยม ซึง่ ผูค้ นต่างย้ายออกจากถิ่นฐานดั้งเดิมของตนหลัง่ ไหลเข้ามา
หางานท�ำในเมืองใหญ่ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ การอาศัยในอพาร์ตเม้นท์มกี ำ� หนดราคาค่าเช่าแน่นอนเป็ นรายเดือน
และบางทีรวมเอาทัง้ ค่าน�้ำ  ค่าไฟ และอืน่ ๆ ไว้ในการจ่ายเพียงครัง้ เดียว ย่อมตอบสนองต่อวิถชี วี ติ ของคนยุคใหม่
ในทศวรรษ 2540 ที่ประกอบอาชีพรับราชการ ลูกจ้างประจ�ำ ลูกจ้างชัว่ คราวของรัฐ และพนักงานกินเงินเดือน
ทัง้ ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทศวรรษก่อนหน้า ท�ำให้คนเหล่านี้
มีจำ� นวนเพิม่ ขึ้ นมาก การเช่าหอพักหรืออพาร์ตเม้นท์ ย่อมสะดวกสบายกว่าการซื้ อบ้านติดที่ดินเพือ่ อยูอ่ าศัย
เพราะย่อมต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในการซื้ อหา ทั้งยังต้องแบกรับค่าใช้จา่ ยจ�ำนวนมากกว่ากันมาก การท�ำงาน
ที่มกั จะมีการโยกย้ายต�ำแหน่ งหน้าที่ตลอดเวลา ท�ำให้ตอ้ งมีการย้ายที่อยูอ่ าศัยบ่อย ๆ การอาศัยอยูใ่ นหอพัก
หรืออพาร์ตเม้นท์ ที่มีการระบุสญ
ั ญาเช่าชัดเจนเช่น ครึ่งปี (6 เดือน) หรือหนึ่ งปี (12 เดือน) เป็ นต้น ย่อม
ตอบสนองต่อคนกลุ่มนี้ มากกว่า โดยเฉพาะคนที่อายุยงั ไม่มากและอยูใ่ นช่วงเริ่มต้นท�ำงานสร้างเนื้ อสร้างตัว
นอกจากตอบสนองต่อสังคมไทยในยุคใหม่แล้ว ที่พกั อาศัยในรูปแบบอพาร์ตเม้นท์ ยังตอบสนองต่อ
ความเป็ นปัจเจกของคนยุคใหม่ ท่ามกลางกระแสบริโภคนิยมของสังคมไทย ทีเ่ น้นความเป็ นส่วนตัว ไม่ยงุ่ เกีย่ วกับ
ผูอ้ นื่ ขนาดของอพาร์ตเม้นท์มกั จะถูกออกแบบมาเพือ่ การพักอาศัยอยูค่ นเดียว หรือครอบครัวเดีย่ ว การพักอาศัย
ในอพาร์ตเม้นท์น้ัน ผูพ้ กั อาศัยจะอยูใ่ นห้องของตนเองห้องใครห้องมัน โดยมีผนังกัน้ แยกจากผูพ้ กั อาศัยคนอืน่ ๆ
อย่างเป็ นสัดส่วน ผูพ้ กั อาศัยต่างคนต่างอยูโ่ ดยไม่จำ� เป็ นต้องมีปฏิสมั พันธ์ซงึ่ กันและกัน ผูพ้ กั อาศัยอาจตื่นเช้า
ขึ้ นมาไปท�ำงาน เลิกงานก็กลับเข้าห้องของตนเอง ดังนั้นแม้จะพักอาศัยอยูใ่ นห้องข้างๆ กัน ก็อาจไม่เคยรูจ้ กั
หรือสนทนากันมาก่อนเลยก็ได้ นิ ธิ เอียวศรีวงศ์ ได้กล่าวเอาไว้วา่ สินค้าที่ผลิตขึ้ นภายใต้กระแสบริโภคนิ ยม
ล้วนท�ำให้เราสามารถใช้ชวี ติ อย่างโดดเดีย่ ว โดยไม่ตอ้ งมีปฏิสมั พันธ์กบั ใครๆ ได้เสียเกือบทัง้ นั้น1 อพาร์ตเม้นท์เอง
ก็เป็ นหนึ่ งในสินค้าที่ถกู สร้างขึ้ นภายใต้กระแสบริโภคนิ ยม ซึง่ ตอบสนองต่อความเป็ นปั จเจกของคนโดยเฉพาะ
ชนชั้นกลางในสังคมไทยยุคสมัยใหม่ รวมทั้งกิรณา นิ มมานและจุลจันทร์ ตัวละครของนวนิ ยายเรื่องนี้ ที่เลือก
พักอาศัยอยูใ่ นอพาร์ตเม้นท์ดว้ ยเช่นกัน
ตัวละครทั้งสามคือ กิรณา นิ มมานและจุลจันทร์ ต่างก็มีลกั ษณะของชนชั้นกลาง แม้วา่ ตามตัวบท
แล้วนิ มมานจะเป็ นชายหนุ่ มที่มาจากครอบครัวนายทหารที่มีบิดายศนายพล ซึ่งในเรื่องกล่าวไว้วา่ มากด้วย
ทั้งอ�ำนาจบารมีและทรัพย์สิน ควรจัดอยูใ่ นกลุ่มชนชั้นสูง ส่วนจุลจันทร์ ภรรยาสาวของนิ มมานนั้นมาจาก
ชนชัน้ ล่าง คือเป็ นเพียงลูกสาวของจ่ารับใช้ และมีฐานะดีกว่าคนรับใช้ในบ้านของนายพลนครเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
แต่เมื่อนิ มมานขัดแย้งกับบิดาที่ไม่ยอมรับลูกสะใภ้ต�ำ่ ศักดิ์แล้วพาภรรยาสาวหอบข้าวของย้ายมาพักอาศัย
ตามล�ำพังในอพาร์ตเม้นท์ รายได้หลักของครอบครัวจึงมาจากเงินเดือนข้าราชการทหาร (ซึ่งเรียนจบจาก
โรงเรียนนายร้อย) ของนิ มมานเท่านั้น แม้วา่ ในตัวบทของนวนิ ยายจะไม่ได้แจ้งว่ายศของเขาคืออะไร แต่ตวั บท
ได้กล่าวไว้วา่ เงินเดือนข้าราชการของนิ มมานนั้นไม่เคยพอเลี้ ยงครอบครัวซึ่งมีเพียงสองสามีภรรยาได้ตลอด
ทั้งเดือน จึงอาจอนุ มานได้ว่านิ มมานและจุลจันทร์จดั อยู่ในชนชั้นกลาง ส่วนกิรณานั้ นมาจากครอบครัว
ชนชั้นกลาง มารดาเป็ นแม่บา้ น พี่สาวรับราชการครู พี่เขยท�ำงานเป็ นผูจ้ ดั การโรงงานอุตสาหกรรมห้องเย็น
แห่งหนึ่ ง ตัวกิรณาท�ำงานในบริษัทโฆษณา มีต�ำแหน่ งเป็ น เอ.อี. หรือผูบ้ ริหารงานลูกค้าบริษัทโฆษณา
จึงกล่าวได้วา่ กิรณาเป็ นตัวแทนของชนชั้นกลาง ทั้งสามต่างอาศัยและเคยอาศัยอยูใ่ นโรสพาเลซอพาร์ตเม้นท์
แห่งนี้ ซึ่งเป็ นทั้งสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมจุลจันทร์และลูก รวมทั้งเป็ นสถานที่ที่ผีจุลจันทร์หลอกหลอน
1

นิ ธิ เอียวศรีวงศ์. (2547). บริโภค/โพสต์โมเดิรน์ . หน้า 4.
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การหลอกหลอนของผีจลุ จันทร์ เกิดขึ้ นเพราะความผูกพันที่มตี อ่ นิ มมานผูเ้ ป็ นสามี และต้องการรูว้ า่
ใครคือฆาตกรที่ฆ่าเธอกับลูก ความปรารถนาทั้งสองข้อนี้ ท�ำให้วิญญาณของจุลจันทร์ไม่อาจไปสู่สุคติตาม
ความเชือ่ ของพุทธศาสนา จุลจันทร์ถูกฆาตกรรมในบ้านของตนเองโดยไม่ทนั แม้แต่ได้ดูหน้าฆาตกรว่าคือใคร
การตายของจุลจันทร์เตือนให้เห็นถึงอันตรายที่มาพร้อมกับความเจริญของสังคมสมัยใหม่ การด�ำเนิ นนโยบาย
พัฒนาเศรษฐกิจในทศวรรษ 2500 เป็ นต้นมา ส่งผลให้เมืองเติบโตอย่างรวดเร็วจากการอพยพเข้ามา
ของประชากร ความเป็ นเมืองแบบสมัยใหม่ส่งผลกระทบในด้านสังคมและวัฒนธรรม ผูค้ นในสังคมสมัยใหม่
มีความเป็ นปั จเจกชนมากยิง่ ขึ้ น โดยทัว่ ไปเป็ นชีวติ ที่ตอ้ งการอิสระ มีความคิดที่ถือเอาความต้องการของตนเอง
เป็ นที่ต้งั มีความสัมพันธ์ทางสังคมที่แยกเป็ นส่วนๆ เช่น ความสัมพันธ์กบั ผูร้ ว่ มงานในที่ทำ� งาน ความสัมพันธ์
กับเพื่อนเก่าจากสถาบันการศึกษาที่พบปะสังสรรค์กนั นาน ๆ ครั้ง ความสัมพันธ์กบั กลุ่มที่มาออกก�ำลังกาย
ด้วยกันในสวนสาธารณะ ฯลฯ ท�ำให้ขาดความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ งกับคนรอบข้าง จึงเป็ นชีวิตที่วา้ เหว่โดดเดี่ยว
ท�ำให้โหยหาความเป็ นชุมชนที่ตนสามารถเลือกเข้าไปร่วมกิจกรรมเป็ นครั้งคราว1
ความเป็ นเมืองในสังคมไทยสมัยใหม่ยงั ส่งผลให้ “ชุมชน” แบบเดิมได้ล่มสลายลง ผูค้ นในสังคม
ต่างใช้ชวี ติ แบบ “ต่างคนต่างอยู”่ และ “ตัวใครตัวมัน” ครอบครัวไทยในยุคสมัยใหม่มขี นาดเล็กลง สมาชิกในบ้าน
ต่างมีบทบาทหน้าที่การงานที่ไม่มปี ฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน กิจกรรมระหว่างสมาชิกในบ้านน้อยลง ไม่มกี ารไปมาหาสู่
ระหว่างเครือญาติ และไม่มกี ารติดต่อปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างบ้านใกล้เรือนเคียง ประเพณีของระบบเครือญาติ
และวัฒนธรรมชุมชนไม่สามารถธ�ำรงรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนได้อีกต่อไป ต้องหันไปพึ่งพาอ�ำนาจ
ของรัฐในการจัดการให้เกิดความสงบเรียบร้อย ซึ่งอยูใ่ นรูปของต�ำรวจและกฎหมาย แต่ก็ไม่สามารถพึ่งพา
ได้มากมายนั ก เกิดลัทธิ พิธีใหม่ๆ ขึ้ นมามากมายเพื่อตอบสนองทั้งด้านที่ เป็ นส�ำนึ กปั จเจกชนนิ ยมและ
ด้านที่โหยหาความเป็ นชุมชน2 เมืองกลายเป็ นเขตที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมสูง และเป็ นอาชญากรรมที่รุนแรง
เช่น การฆาตกรรม ข่มขืนและฆ่า การค้ายาเสพติด ฯลฯ เมืองจึงไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยอีกต่อไป การอาศัย
อยูเ่ พียงล�ำพังในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยผูค้ นมากหน้าหลายตา ท�ำให้ผูค้ นตกอยูใ่ นความเสี่ยงอยูต่ ลอดเวลา
ไม่วา่ จะเป็ นการปล้นชิงทรัพย์เล็ก ๆ น้อย ๆ ไปจนถึงอาชญากรรมรุนแรง แม้กระทัง่ ภายในทีพ่ กั อาศัยของตนเอง
ก็อาจไม่ปลอดภัยอีกต่อไป ต่างจากในอดีตที่ภายในชุมชนอาจมีหลายครอบครัว โดยส่วนมากมักเป็ นญาติมติ ร
อาศัยอยูร่ ่วมกัน ในบริเวณพื้ นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งมักไม่มีร้วั กั้น คนในชุมชนต่างก็มีปฏิสมั พันธ์ต่อกัน ท�ำให้
สามารถช่วยเหลือดูแลสอดส่องสิง่ แปลกปลอมหรือเตือนภัยอันตรายให้แก่กนั และกันได้ ในขณะที่การพักอาศัย
ในอพาร์ตเม้นท์ที่ผูพ้ กั อาศัยต่างคนต่างอยูไ่ ม่ยุง่ เกี่ยวซึ่งกันและกัน เพื่อนบ้านที่พกั อาศัยอยูใ่ นอพาร์ตเม้นท์
เดียวกันกับจุลจันทร์จึงไม่แม้แต่จะรูว้ า่ ได้เกิดเหตุฆาตกรรมขึ้ น ส่งผลให้ไม่มีผูเ้ ข้ามาช่วยเหลือได้ทนั การณ์
จุลจันทร์ตายกลายเป็ นศพโดยทีไ่ ม่มผี ใู ้ ดรูเ้ ห็นจนกระทัง่ นิ มมานสามีของจุลจันทร์กลับบ้านมาพบศพเป็ นคนแรก
และตกเป็ นผูต้ อ้ งสงสัยในคดีฆาตกรรมภรรยาของตนเอง
อย่างไรก็ตาม จากตัวบทจะพบว่าทั้งผูต้ อ้ งสงสัยและฆาตกรตัวจริงที่สงั หารจุลจันทร์ ต่างก็เป็ นผูท้ ี่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับจุลจันทร์และนิ มมานทั้งสิ้ น เมือ่ เวลาผ่านไปอีกเกือบสิบปี เหตุรา้ ยก็ได้เกิดขึ้ นอีกครั้ง
กับนิ มมาน กิรณาและเด่นภูมิ โดยฝี มือของเกริกฆาตกรตัวจริงต้องการขัดขวางนิ มมานผูต้ อ้ งการรื้ อฟื้ นคดี
ของจุลจันทร์กลับมาสืบสวนหาความจริงใหม่อีกครั้งและแก้แค้นนิ มมานโดยการฆ่ากิรณาและป้ ายความผิด
1
2

สายชล สัตยานุรกั ษ์. (2558). รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ โครงการ การวิจยั เพื่ อสร้างองค์ความรูใ้ หม่: ประวัตศิ าสตร์สงั คมไทย.
หน้า 1069.
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ให้เขา โดยที่เด่นภูมิบงั เอิญเข้ามาเห็นเหตุการณ์จึงติดร่างแหถูกคนร้ายท�ำร้ายร่างกายไปด้วย การที่เหตุรา้ ย
เกิดขึ้ นสองครัง้ สองคราโดยที่คนร้ายสามารถเข้ามาท�ำร้ายและฆ่าคนได้โดยไม่มผี ใู ้ ดรูเ้ ห็นหรือเข้ามาช่วยเหลือ
อาจกล่าวได้ว่าปั จจัยหนึ่ งสืบเนื่ องมาจากความเป็ นปั จเจกของอพาร์ตเม้นท์ที่ท�ำให้ผูพ้ กั อาศัยและผูด้ ูแล
อพาร์ตเม้นท์ยากจะรับรูถ้ ึงความเป็ นไปใด ๆ ที่เกิดขึ้ นกับผูพ้ กั อาศัยคนอื่น ๆ นอกเหนื อไปจากที่พกั อาศัย
ของตนเองได้ หรือหากรับรู ้ ความเป็ นปั จเจกที่ให้ความส�ำคัญกับความเป็ นส่วนตัวก็อาจท�ำให้ไม่มผี ใู ้ ดต้องการ
หรือกล้าเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่น นอกจากนี้ วิถีชีวิตผูค้ นยุคใหม่ในระบบทุนนิ ยม ต้องท�ำงาน
หาเช้ากินค�ำ ่ เข้างานออกงานเป็ นเวลา ส่งผลให้ในวันธรรมดาผูค้ นต้องออกไปท�ำงานหาเลี้ ยงชีพในเวลากลางวัน
หากมีเหตุดว่ นเหตุรา้ ยเกิดขึ้ นในเวลาดังกล่าวก็เป็ นไปได้วา่ จะไม่มคี นรับรู ้ ดังในความคิดของกิรณาขณะวิง่ หนี
เอาชีวติ รอดจากเกริกว่า ‘แต่หนทางรอดยากเหลือเกิน ตอนนี้ใกล้เที่ ยง คนที่ พกั ในอพาร์ตเม้นท์สว่ นใหญ่ไปท�ำงาน
การที่ เสียงร้องของหล่อนจะรอดไปถึงหูใครคงยาก อีกอย่าง ประตูหอ้ งปิ ดไว้...ถึงได้ยนิ เสียงร้อง ก็ไม่แน่ วา่
จะมีใครกล้าเปิ ดเข้ามาช่วย เพราะคนที่ นี่ กลัว ‘คุณห้อง 312’ ยิ่ งกว่ากลัวขโมยหรือผูร้ า้ ยเสียอีก’ 1
อพาร์ตเม้นจึงนับเป็ นสินค้าทีต่ อบสนองต่อความเป็ นปั จเจกของผูค้ น ท่ามกลางบริบทของบริโภคนิ ยม
การที่นักเขียนให้อพาร์ตเม้นท์เป็ นสถานที่หลอกหลอนของผี ในแง่หนึ่ งอาจกล่าวได้วา่ ส�ำหรับชนชั้นกลาง
เมืองใหญ่น้ั นเต็ มไปด้วยความเสี่ยงและอันตราย แม้กระทัง่ ที่ พกั อาศัยก็ไม่ใช่สถานที่ ปลอดภัยอีกต่อไป
ทัง้ การทีน่ ักเขียนให้ผทู ้ ถี่ กู ฆาตกรรมเป็ นผูห้ ญิง อาจสือ่ ว่าอันตรายทีเ่ กิดขึ้ นนั้นผูท้ ตี่ กเป็ นเหยือ่ มักเป็ นเพศหญิง
และผูก้ ระท�ำความผิดอาจเป็ นคนใกล้ตวั นัน่ เองเหมือนกับทีฆ่ าตกรในเรือ่ งพรายปรารถนาก็คอื เกริกผูเ้ ป็ นทัง้ ญาติ
และสนิ ทสนมกับนิ มมาน

การหลอกหลอนของผีกบั ความเหลื่อมล�้ำทางชนชั้นและความยุตธิ รรม

นวนิยายเรือ่ งนี้ เริม่ มีการกล่าวถึงประเด็นทางสังคม เช่น ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางชนชัน้ และความ อยุตธิ รรม
ทางกฎหมาย เป็ นต้น โดยผูเ้ ขียนได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์ประเด็นความเหลื่อมล�้ำทางชนชั้น ผ่านตัวละครสองตัว
ที่ดเู หมือนจะอยูต่ รงข้ามกันโดยสิ้ นเชิงได้แก่จลุ จันทร์ ผูถ้ กู กระท�ำในฐานะเหยือ่ ฆาตกรรม และเกริก ผูก้ ระท�ำ
ในฐานะฆาตกร ทั้งสองต่างมีจุดร่วมเดียวกันคือมาจากชนชัน้ ล่าง ในขณะที่จุลจันทร์ตอ้ งการอยูร่ ว่ มกับคนรัก
ทีม่ าจากชนชัน้ สูง เกริกก็ตอ้ งการเลือ่ นฐานะของตนผ่านการเข้ารับราชการ แต่ทง้ั สองกลับประสบปัญหาเดียวกัน
คือต่างก็รูส้ ึกไม่ได้รบั ความยุติธรรมในชีวิต อันเนื่ องมาจากการเกิดมาเป็ นชนชั้นล่างนั้นท�ำให้ไม่อาจได้รบั
ความเสมอภาคเท่าเทียมกับชนชั้นสูง
เรื่องราวยามมีชีวิตอยู่ที่ผีจุลจันทร์ใช้อำ� นาจท�ำให้กิรณาฝั นเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เธอประสบ
ก่อนถูกฆาตกรรมนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์โศก ความเจ็บปวดและความอัดอัน้ ตันใจอันเกิดจากการถูกครอบครัว
และคนรอบกายของสามีกีดกันความรัก และดูถูกเหยียดหยาม เหตุเพราะจุลจันทร์เกิดมาต�ำ่ ต้อยทั้งฐานะ
การศึกษาและทรัพย์สินไม่อาจช่วยส่งเสริมหน้าตาและอาชีพการงานในอนาคตของสามีผูม้ าจากครอบครัว
ชนชั้นสูง ซึ่งมีท้งั ฐานะและทรัพย์สินเหนื อเธอทุกประการ
จากตัวบทของนวนิ ยาย พรายปรารถนา จะพบว่า ความรักต่างชนชั้นของนิ มมานและจุลจันทร์น้ัน
ถูกคัดค้านจากนายพลนครผูเ้ ป็ นบิดาของนิ มมาน ความขัดแย้งที่เกิดขึ้ นท�ำให้นิมมานตัดสินใจพาภรรยาสาว
ออกจากบ้านมาอาศัยตามล�ำพังสองคนในอพาร์ตเม้นท์ แม้กระนั้น ความจริงทีว่ า่ การออกมาอาศัยอยูต่ ามล�ำพัง
1

กิ่งฉัตร. (2559). เล่มเดิม. หน้า 450.
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สองคนนั้นไม่งา่ ยดังที่คดิ นิ มมานเป็ นชายหนุ่ มผูม้ าจากครอบครัวมีฐานะและอ�ำนาจ เคยใช้ชวี ติ อย่างสุขสบาย
อยากได้อะไรก็มคี นพร้อมจะหามากองไว้ให้ ไม่เคยผ่านความยากล�ำบากในชีวติ เขาจึงไม่รแู ้ ม้แต่วา่ จะใช้เงินอย่างไร
ให้เหมาะสมกับฐานะความเป็ นอยู่ในปั จจุบนั เมื่อไม่มีบิดาคอยค�้ำจุน แต่จุลจันทร์กลับรูแ้ ก่ใจดีเพราะชีวิต
ประสบความยากล�ำบากมาโดยตลอด จุลจันทร์จงึ พยายามคุยกับสามีให้กลับไปคืนดีกบั บิดา ทว่านิมมานไม่ยนิ ยอม
และด้วยการยุยงจากวิรตีเพื่อนสาวของนิ มมานท�ำให้จุลจันทร์ตอ้ งการมีลูก โดยคาดหวังว่าการมีลูกจะท�ำให้
เธอมีตวั แทนของสามีทเี่ ธอรักท่ามกลางอนาคตทีไ่ ม่มนั ่ คงของทัง้ สอง รวมทัง้ จะได้มเี พือ่ นแก้เหงาเมือ่ ต้องอยูบ่ า้ น
เพียงล�ำพังระหว่างรอสามีกลับจากที่ทำ� งาน ดังในความคิดของจุลจันทร์วา่ ‘ความจริงในสภาวะยากแค้นเช่นนี้
การมีลูกเท่ากับเพิ่ มภาระขึ้นอย่างหนักหนาสาหัสนัก แต่หล่อนก็เห็นแก่ตวั เป็ นที่ สุด อยากมีตวั แทนของสามี
มาเคลียคลอข้างกาย มาเป็ นเพื่ อนในยามกลางวันที่ เหงาจับใจ และอาจเป็ นตัวแทนของคนที่ หล่อนรักมากที่ สดุ ...
ในอนาคตที่ ไม่มีอะไรแน่ นอน’1 จุลจันทร์คิดว่าหากเธอมีลูกนายพลนครจะยอมใจอ่อนให้แก่หลานผูเ้ ป็ น
เลือดเนื้ อเชื้ อไขของตนเอง ให้อภัยนิ มมานและยอมรับในตัวจุลจันทร์ในฐานะลูกสะใภ้ ในแง่หนึ่ งอาจกล่าวได้วา่
จุลจันทร์ใช้ลูกเพื่อเลื่ อนสถานะให้แก่ตนเอง แต่จุลจันทร์คิดผิ ด เพราะแม้ว่าจุลจันทร์จะตั้งท้องลูกของ
นิ มมานแล้ว ก็ไม่ทำ� ให้พอ่ สามียอมรับ
“น�้ ำตาค่อยๆ ไหลพรากลงอาบแก้ม ศีรษะก้มต�ำ่ ก่อนจะซบลงกับท่อนแขน มือที่เหลือทาบลงไป
เหนื อร่างที่ อยู่ในท้อง ร�ำ่ ไห้ให้กบั ความต�ำ่ ต้อยของตัวเอง สงสารตัวเอง สงสารลูกที่ ยงั ไม่เกิด
สมเพชตัวเองด้วยทีค่ ดิ ว่า สุดท้ายพลเอกนครจะยอมใจอ่อนกับหลาน จะยอมรับค�ำขอโทษของนิ มมาน
และยอมรับหล่อน แต่นี่ทุกอย่างมันตรงกันข้าม...ยิง่ เลวร้าย ความมัน่ คงและหนักแน่ นในความรัก
ของหล่อนกับนิ มมานไม่ได้ทำ� ให้คนเห็นใจหรือเข้าใจได้เลย”2
สาเหตุทนี่ ายพลนครไม่ยอมรับลูกของจุลจันทร์และนิ มมาน นัน่ ก็เพราะฐานะและชาติกำ� เนิ ดทีต่ ำ� ่ ต้อย
ของจุลจันทร์ ดังค�ำพูดทีเ่ ขากล่าวว่า “ฉันไม่ตอ้ งการ” ‘ท่าน’ ตวัดเสียง สีหน้าแววตาเหมือนหล่อนจาบจ้วงรุนแรง
“ถ้าจะมีหลาน มีทายาทสืบตระกูล ฉันก็ไม่ตอ้ งการให้มนั มีแม่ตำ่� ๆ ไร้การศึ กษา ไร้หน้าตาและเกียรติยศ
ที่จะเชิดชูมนั ...” 3
“…สิง่ ทีฉ่ นั ต้องการอย่างเดียวคือ ไม่อยากให้เธอถ่วงอนาคตนิ มต่อไป นิ มเป็ นทหาร เมียมีสว่ นส�ำคัญ
ในการผลักดันหน้าทีก่ ารงาน คิดดูวา่ อย่างเธอ...ลูกสาวจ่า จ่าทีต่ ายไปแล้วด้วย ความรูเ้ ท่าหางอึง่
ดีแต่เย็บผ้าเหมือนหนูถบี จักร จะมีปัญญาสมาคมกับคนอืน่ เมียนายทหารคนอืน่ ๆ ไหม มีปัญญา
รับรองแขกผูใ้ หญ่ให้ผวั ไหม สามารถท�ำให้ผวั มันยืดอกภูมใิ จว่ามีเมียดี เมียเก่ง เมียคูค่ วรได้ไหม...4
จุลจันทร์ถูกกดขี่ทางชนชั้นผ่านทั้งการกีดกันความรักและผ่านการกระท�ำตลอดจนทั้งค�ำพูดจาก
ผูท้ ี่มีสถานะสูงกว่าเธอทั้งสถานะทางสังคมและสถานะทางเศรษฐกิจ แต่เมื่อพิจารณาจากตัวบทเราจะพบว่า
ผูเ้ ขียนก็ได้แฝงการวิพากษ์วจิ ารณ์ชนชั้นสูงในสังคมผ่านตัวบทของนวนิ ยายด้วยเช่นกัน ดังเช่น
1
2
3
4

แหล่งเดิม. หน้า 2-3.
แหล่งเดิม. หน้า 199.
แหล่งเดิม. หน้า 194. (เน้นข้อความโดยผูศ้ ึกษา).
แหล่งเดิม. (เน้นข้อความโดยผูศ้ ึกษา).
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‘หัวไหล่ของหญิงสาวสัน่ ยกมือขึ้ นปิ ดปากไว้ไม่ให้เสียงหลุดลอดจากล�ำคอ จากดวงตาที่พร่ามัว
หล่อนเห็นวิรตีเมินไป รายนั้ นแกล้งเดินถอยห่างออกไป หากมิวายทิ้ งรอยยิ้ มสาแก่ใจไว้ให้เห็น
และนั น่ ...ท�ำให้หัวใจเหมือนยิ่งถูกบี บรัด คนสองคนตรงหน้านี้ แม้ยิ่งยศ ยิ่งเงิ นตราบารมี
แต่พวกเขาไม่เคยเห็นค่าของคน สิ่งที่เห็นมีเพียงเครือ่ งประดับกาย เงินตรา และความรูส้ ูงๆ
ที่จะเอื้ อประโยชน์ให้เท่านั้น...’1
จากความเจ็บช�ำ้ น�้ำใจทีไ่ ด้รบั จากการกระท�ำและค�ำพูดของทัง้ นายพลนครและวิรตี โดยเฉพาะการเข้าใจว่า
นายพลนครต้องการข่มขูใ่ ห้หล่อนไปท�ำแท้งลูกของตัวเอง ท�ำให้จลุ จันทร์มแี รงฮึดขึ้ นมาต่อสูก้ บั ผูท้ มี่ สี ถานะเหนือกว่า
เป็ นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายโดยจุลจันทร์ได้กล่าวกับพลเอกนครด้วยน�้ำเสียงคับแค้นใจว่า
“จันทร์เป็ นคนค่ะท่าน เป็ นคนไม่ใช่เม็ดกรวดเม็ดทราย คนที่มีชีวติ มีความรักเหมือนกันกับท่าน
เหมือนกับผูห้ ญิงคนอื่น ๆ และจันทร์ไม่เคยยุยงให้นิมกระด้างกระเดื่องกับท่าน ตรงกันข้ามด้วยซ�้ำ 
จันทร์พดู เสมอให้นิมไปขอโทษท่าน อย่างน้อยท่านก็เป็ นผูใ้ ห้กำ� เนิ ด แต่นิมปฏิเสธ เขาว่าท่านใจแข็ง
แต่จนั ทร์ไม่เชื่อ ไม่เชื่อมาจนวันนี้ วันที่ท่านพูดได้เต็มปากเต็มค�ำว่าไม่อยากได้หลาน ไม่ตอ้ งการ
เลือดเนื้ อเชื้ อไขของลูก ท่านไม่ใช่ใจแข็งหรอกค่ะ แต่ใจร้ายใจด�ำที่สุด”2
จากตัวบทของนวนิ ยายทีย่ กมาข้างต้นจะพบว่าเมือ่ จุลจันทร์มชี วี ติ อยูเ่ ธอก็ตกอยูใ่ นสถานะรองจากผูอ้ นื่
ทั้งสถานะทางสังคมและสถานะทางเศรษฐกิจ ด้วยความที่เกิดเป็ นลูกสาวของจ่าคนขับรถ สถานะทางการเงิน
ของจุลจันทร์คงไม่ได้ดีนัก จากตัวบทท�ำให้รวู ้ า่ ตอนยังมีชวี ติ อยูจ่ ุลจันทร์อาจเคยประกอบอาชีพเย็บผ้ามาก่อน
(และหลังแต่งงานเธอก็แอบรับจ้างเย็บผ้าเพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในครอบครัว) แต่อย่างน้อย ๆ เราก็รแู ้ น่ วา่ ฐานะ
ของเธอไม่ได้ดพี อทีจ่ ะท�ำให้พอ่ และเพือ่ นๆ ของสามีเห็นว่าเธอเหมาะสมกับต�ำแหน่งภรรยาทีจ่ ะสามารถส่งเสริม
หน้าที่การงานของนิ มมาน นายทหารหนุ่ มอนาคตไกลสามีของเธอได้ จุลจันทร์ตกเป็ น ผูถ้ ูกกระท�ำเสมอมา
จนกระทัง่ เธอเองก็อดน้อยเนื้ อต�ำ่ ใจในความต�ำ่ ต้อยของตัวเองไม่ได้ “...ทุกคนพูดเสมอว่าฉันจะเป็ นตัวถ่วง
งานของนิม ฉันไม่ใช่เมียที่ จะท�ำให้เขาก้าวหน้าทางทหาร...” 3 แม้แต่เมือ่ เธอมีลกู กับนิ มมานเธอก็ยงั ไม่สามารถ
ได้รบั การยอมรับจากพ่อของสามี เราจะเห็นได้ว่า หากพิจารณาจากตัวบทแล้ว หากจุลจันทร์ยงั มีชีวิตอยู่
เธอไม่มที างทีจ่ ะได้รบั ความยุตธิ รรมในชีวติ ไม่สามารถทีจ่ ะใช้ชวี ติ อย่างมีความสุขท่ามกลางคนรอบตัวของสามี
ที่ รัง เกี ย จในชาติ ก�ำ เนิ ด และฐานะอัน ต้อ ยต�ำ่ ของเธอ เพราะทุ ก คนที่ ก ล่ า วมานี้ ไม่เ คยมองเธอเป็ นคน
อย่างเท่ าเที ยมกัน แม้กระทัง่ เมื่อตายไปแล้ว ด้วยอ�ำนาจของนายพลนคร ท�ำให้ต�ำรวจปิ ดคดี ของเธอ
โดยบอกว่าเป็ นเพียงการฆ่าชิงทรัพย์ ฆาตกรที่แท้จริงกลับลอยนวล
ดังนั้นไม่วา่ จุลจันทร์จะมีชวี ติ อยูห่ รือตาย ในโลกของคนเป็ นเธอไม่สามารถที่จะได้รบั ความยุติธรรม
หรือการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมจากคนอื่น ๆ ได้เลย แม้แต่นิมมานสามีของเธอเองเมื่อจุลจันทร์ยงั มีชีวิตอยู่
ก็ไม่สามารถปกป้ องคุม้ ครองจุลจันทร์จากการถูกกดขี่ขม่ เหงทั้งทางกาย วาจาและจิตใจได้ จุลจันทร์จบชีวติ
อย่างทรมาน วิญญาณของหล่อนจึงยังคงหลอกหลอนอยูใ่ นสถานที่ตาย ดังที่กริ ณาได้เล่าถึงความรูส้ กึ สุดท้าย
ของจุลจันทร์ที่พยายามดิ้ นรนเอาชีวติ รอด ทว่าไม่สำ� เร็จ ให้พรี ยศฟั ง ‘...หล่อนจบชีวติ อย่างทรมาน เปี่ ยมด้วย
1
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ความกังวล เจ็บแค้น และโหยหาอาดูร วิญญาณที่ อาลัยอาวรณ์ตอ่ ชีวติ ซึ่ งสูญไปอย่างไม่ทนั ตัง้ ตัวจึงวนเวียน
อยูใ่ นห้อง ไม่สงบ ไม่ยอมไปไหน’1
เมือ่ จุลจันทร์กลายเป็ นผี มุมมองของเธอทีเ่ คยนึ กโทษว่าตัวเองต�ำ่ ต้อยเมือ่ ตอนยังมีชวี ติ อยูก่ เ็ ปลีย่ นไป
เธอเริ่มมองว่าคนที่ผิดไม่ใช่เธอที่เกิดมาต�ำ่ ต้อยและมีความรักกับนิ มมาน แต่ฝ่ายที่ผิดคือเหล่าชนชั้นสูง
เช่น นายพลนคร วิรตี และเด่นภูมิ ทีย่ ดึ เอาตัวเองเป็ นใหญ่และเหยียบย�ำ่ ความรักของเธอและนิ มมานต่างหาดก
ดังที่จุลจันทร์กล่าวว่า
“ฉันเองเคยโทษทุกอย่างที่เกิดขึ้ นว่าเป็ นความผิดของตัวเอง ผิดที่ไม่เจียมตัว มักใหญ่ใฝ่ สูง
ไปรักนิ ม ผิดที่ยอมให้นิมทิ้ งทุกอย่างที่มีเพื่อมาอยู่กับฉัน ผิดและเห็นแก่ตวั ที่ทอ้ งเพราะ
อยากได้ตวั แทนของนิมมาอยูใ่ กล้ๆ แต่เมื่อฉันตาย...ต้องทรมานไม่รเู ้ ดือนรูป้ ี อยูท่ นี่ ี่ฉนั ก็คดิ ได้
ทุกอย่างไม่ใช่ความผิดของฉัน...”
“ไม่ใช่ความผิดของฉันที่เกิดมาต�ำ่ ต้อยเป็ นแค่ลกู จ่า ไม่ใช่ความผิดของฉันที่รกั นิ ม พวกเขาต่างหาก
ที่ผิด ผิดทีไ่ ม่ยอมรับว่ามนุษย์ทกุ คนเกิดมามีสองแขนสองขาเหมือนกัน ใช่ว่าใครจะดีกว่าใคร
พวกเขาผิดที่ยดึ เอาแต่ตวั เองเป็ นใหญ่ เหยียบย�ำความรั
่
กของฉันและนิม พวกเขา...แม่วิรตี
ต่างหากที่ผิด...ผิดที่คอยเยาะเย้ยดูหมิ่ น คุณพ่อก็ ผิดที่มีจิตใจโหดเหี้ ยม คิดจะท�ำลายได้
แม้แต่เลือดเนื้ อเชื้ อไขของลูกชายตัวเอง”2
ในส่วนของเกริก ตัวละครทหารหนุ่ มผูม้ ีอนาคตไกลซึ่งมาจากชนชั้นล่างเช่นเดี ยวกับจุลจันทร์
เกริกมีศกั ดิ์เป็ นญาติหา่ งๆ ของนายพลแต่กลับมีชวี ติ ทีแ่ ตกต่างกับนิ มมานราวฟ้ากับเหว เพราะพ่อเขาเป็ นเพียง
ภารโรงขี้ เหล้า ส่วนแม่ก็ตอ้ งพาเกริกไปเยีย่ มนายพลนครทุก ๆ ปี เพื่อยืมเงินมาใช้ เกริกได้กล่าวถึงความรูส้ ึก
คับข้องใจของตนเอาไว้วา่
“รูห้ รือเปล่าว่าตั้งแต่เล็กจนโต มีกี่ครั้งที่ ผมถามตัวเองว่าท�ำไมโลกนี้ มันไม่ยุติธรรมเลย ท�ำไม
คนคนหนึ่ งถึ งได้รับอะไรมากมาย ไม่ตอ้ งดิ้ นรน ไม่ตอ้ งออกปากขอ ทุ กสิ่งก็มารออยู่ตรงหน้า
ขณะที่คนอีกคนกลับเกิดมาอย่างไม่มีอะไรเลย ไม่มีแม้แต่หลังคาบ้านจะคุม้ หัว ทุกปี ๆ แม่จะต้อง
เข้าไปเยี่ยมญาติผูบ้ ุญหนักศักดิ์ใหญ่เพื่อขอยืมเงินมาใช้ยาไส้ คุณนิ มผูแ้ สนสมบูรณ์พนู สุขคงไม่มี
วันนึ กภาพออกใช่ไหมว่า เวลาที่ตอ้ งยืนมองเด็กวัยไล่เลี่ยกันวิ่งเล่นกับพี่เลี้ ยง มีบริวารห้อมล้อม
เอาใจ กินข้าวค�ำ  วิง่ เล่นรอบบ้านอันกว้างใหญ่ หัวใจของเด็กหนุ่ มผ้าขี้ ริ้ วท้องร้องโครกๆ มันนึ กยังไง
ไอ้เด็กที่กว่าคนใช้ในบ้านญาติจะตักข้าวให้สกั จานต้องไหว้แล้วไหว้อีก...มันรูส้ ึกยังไง พอกินแล้ว
ก็ตอ้ งชดใช้ค่าข้าว ต้องไปเล่นกับน้อง หรือถ้าจะเรียกให้ถูกคือ ไปเป็ นขี้ ข้ารองมือรองตี นน้อง
ไปเป็ นช้างม้าให้คุณนิ มผูแ้ สนโชคดีขี่เล่น !”3
1
2
3

แหล่งเดิม. หน้า 215.
แหล่งเดิม. หน้า 267-268. (เน้นข้อความโดยผูศ้ ึกษา).
แหล่งเดิม. หน้า 482-483.
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ทั้งจุลจันทร์และเกริกต่างรูส้ ึกว่าตนเองถูกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมจากกลุ่มชนชั้นสูงที่เหนื อกว่า
ทั้งสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ในขณะที่จุลจันทร์ถูกกีดกันความรักเพราะเกิดมาต�ำ่ ต้อย เกริกก็รูส้ ึกว่า
ตนไม่ได้รบั ความเสมอภาคเท่าเทียมกับนิ มมานเพียงแค่เพราะเกิดมามีฐานะแตกต่างกัน แม้เกริกจะคิด
และเชื่อว่าเขาสามารถได้รบั ความเสมอภาคเท่าเทียมผ่านการเข้ารับราชการทหารแต่เขาก็คิดผิด
“ตลอดเวลาผมถามตัวเองว่าท�ำไมโลกนี้ ช่างไม่มีความเสมอภาคเลย ทั้ง ๆ ที่เราเป็ นญาติกนั แท้ๆ
ท�ำไมถึงได้แตกต่างนัก บางทีอาจเพราะพ่อเขาเป็ นนายทหาร แต่พอ่ เราเป็ นภารโรงขี้ เหล้า...ผมคิด
ผมคิดและเชือ่ ว่า ถ้าเป็ นทหารจะต้องเสมอภาคแน่ ขอแค่ให้ได้เป็ นทหารเท่านั้น จะไม่มคี วามแตกต่าง
ระหว่างนายเกริกกับนายนิ มมานอีก แต่เอาเข้าจริง ๆ ผมก็ผิด”1
ทัง้ สองต่างรูส้ กึ ว่าตนเป็ นผูถ้ กู กระท�ำเหมือนกัน ผิดแต่วา่ จุลจันทร์น้ันเมือ่ คิดจะต่อสูก้ บั ความอยุตธิ รรม
ยามที่ยงั มีชวี ติ อยูเ่ ป็ นครัง้ แรก ก็ถือเป็ นครัง้ สุดท้ายของเธอด้วยเพราะถูกฆ่าตายไปเสียก่อน กว่าเธอจะสามารถ
เรียกร้องความยุตธิ รรมให้กบั การตายของเธอได้ เธอก็ตอ้ งกลายเป็ นผี ในขณะทีเ่ กริกเคยคิดว่าการเข้ารับราชการ
ทหารจะท�ำให้เขาได้รบั ความเสมอภาคเท่าเทียมกับนิ มมานขึ้ นมาบ้าง แต่ปรากฏว่าเขาก็ตอ้ งผิดหวังตั้งแต่
เข้าเป็ นนักเรียนนายร้อย เพราะเขาไม่ได้เกิดมาเป็ นลูกของนายพลผูม้ ที ง้ั ยศศักดิ์ อ�ำนาจ บารมีและร�ำ่ รวยเงินทอง
เขาคิดว่าตนเองไม่ได้รบั ความยุติธรรม เขาคิดว่าเพราะนิ มมานเกิดมาสมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง ท�ำให้นิมมาน
ได้อะไรมาง่ายๆ ทั้งที่เขาซึ่งเกิดมาต�ำ่ ต้อยกว่าแม้จะเป็ นญาติกนั แต่กต็ อ้ งพยายามอย่างมากกว่านิ มมานเสมอ
ในการที่จะได้อะไรมา รวมถึงความเจริญก้าวหน้าในหน้าในราชการ และเขายังเคืองต่อการที่นิมมานช่วยให้เขา
ได้เป็ นทหารผูต้ ิดตามของบิดาด้วย นอกจากนี้ การที่นิมมานกลับมารื้ อฟื้ นคดีของจุลจันทร์ขนมาอี
ึ้
กครัง้ ก็ยอ่ ม
ส่งผลกระทบต่อหน้าที่ราชการของเกริกซึ่งดูเหมือนว่าก�ำลังจะเป็ นไปได้ดว้ ยดี ท�ำให้เกริกไม่พอใจอย่างมาก
“เรือ่ งมันผ่านมาหลายปี แล้ว ท�ำไมเพิง่ คิดเรียกร้องกันตอนนี้ ทัง้ พ่อทัง้ ลูก...เหมือนกัน คิดแต่จะใช้งาน
พอไอ้เกริกมันก้าวหน้าเกินหน้าเกินตาก็พยายามเอาตีนเขี่ย ท่านรองฯ ก็ทีแล้ว ทนอยูก่ บั การตาย
ของลูกสะใภ้มาได้เป็ นปี แต่พอตัวเองจะเกษี ยณก็ทำ� เหมือนจะทนไม่ได้ขึ้นมา อยากสารภาพ ใช่สิ
ตัวเองสบายแล้วนี่ กินอยูบ่ นกองเกียรติยศจนหน�ำใจ ไม่เคยคิดถึงไอ้เกริกคนนี้ เลยว่า ถ้าเรือ่ งแดงออกมา
อนาคตมันจะเป็ นยังไง ไม่เคยคิด พ่อลูกมันก็เห็นแก่ตวั กันทั้งคู!่ ”2
กล่าวได้วา่ นวนิ ยายพยายามที่จะชี้ ให้เห็นว่า ถึงแม้เกริกจะมาจากชนชั้นล่างเช่นเดียวกับจุลจันทร์
หากแต่ก็แตกต่างกัน และความคับแค้นใจและความอิจฉาริษยาที่ เกริกมีต่อนิ มมานก็เป็ นสาเหตุ ส�ำคัญ
ที่ทำ� ให้เกริกกลายเป็ นฆาตกรในที่สุด

1
2

แหล่งเดิม. หน้า 483.
แหล่งเดิม. หน้า 487.
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การหลอกหลอนของผี กับอ�ำนาจรัฐในรูปของต�ำรวจและกฎหมายที่พึ่งพาไม่ได้

นวนิ ยายเรือ่ ง พรายปรารถนา ผูเ้ ขียนได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์การท�ำงานของต�ำรวจและกฎหมายผ่านตัวบท
ของนวนิ ยายเมือ่ จุลจันทร์โดนฆ่า เธอก็ไม่สามารถได้รบั ความยุตธิ รรมจากกระบวนการทางกฎหมาย โดยเฉพาะ
จากต�ำรวจ สาเหตุทคี่ ดีของจุลจันทร์ไม่ถกู สืบสวนจนสามารถสืบหาคนร้ายทีแ่ ท้จริงและน�ำตัวคนร้ายมาลงโทษได้
ก็เพราะนายพลนครบิดาของนิ มมานใช้อำ� นาจบารมีของตนปิ ดคดี
“...เช้าวันที่เกิดเรื่อง คนข้างห้องได้ยนิ ผัวเมียทะเลาะกันอย่างหนัก ตกเย็นเมียเป็ นศพถูกฆ่ารัดคอ
คุณนิ มเลยเป็ นผูต้ อ้ งสงสัยนัมเบอร์วนั แต่ทตี่ ำ� รวจไม่กล้าซักถามอะไรมากนักเพราะพ่อเขาใหญ่
ตอนนั้นเฟื่ องมากจนใคร ๆ ก็ตอ้ งเกรงใจ”
“ตกลงสุดท้ายต�ำรวจจับตัวคนร้ายได้ไหมพี?”
“ไม่ได้เลย แพะสักตัวก็ไม่มี เขาซุบซิบกันว่าพ่อคุณนิมให้ปิดคดีและพอรายนั้นตายเพราะหัวใจ
วาย เรื่องมันก็ผ่านมาสองสามปี แล้ว ต�ำรวจคงขี้ เกียจรื้ อฟื้ นคดีขึ้นมาใหม่...”1
อาจกล่าวได้ว่า ในยามมีชีวิตอยู่ จุลจันทร์ก็ไม่อาจได้รับความเท่าเทียมทางชนชั้น กระทัง่ เมื่อ
จุลจันทร์ตายเธอก็ไม่ได้รบั ความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมของรัฐ แม้แต่สามีของเธอก็ไม่ได้ออกมา
เรียกร้องทวงความยุติธรรมให้เธอ ดังเช่นที่ปรากฏในความคิดยามเมื่อกล่าวโทษตนเองของนิ มมานว่า
‘ตลอดหลายปี ทผี่ า่ นมา เขาได้แต่ปลอบตัวเองว่าจุลจันทร์ไปสบายแล้ว หล่อนหลุดพ้นจากความทุกข์โศก
และปั ญหาทั้งปวง ไม่มีประโยชน์ อะไรที่จะรื้ อฟื้ นเรื่องราวที่ชวนสังเวชขึ้ นมาให้กลายเป็ นที่ครหา
ของสังคม และเขาพยายามรับผิดทุกอย่าง พยายามลงโทษตัวเองแล้วที่ไม่สามารถปกป้ องหล่อนได้
เขาท�ำด้วยการออกจากงานที่รกั หันหลังให้กบั ครอบครัว และเกือบตัดขาดเพื่อนฝูงเดิม ๆ นิ มมาน
ขังตัวเองอยูก่ บั ความเงียบเหงา
ลงโทษตัวเองที่เห็นแก่คนเป็ นจนไม่กล้าท�ำสิ่งถูกต้องให้คนตาย...
ยามนั้นเขาคิดว่าท�ำดีทสี่ ดุ แล้ว...หากมันยังไม่ดพี อ จันทร์ยงั ไม่ได้ไปสบายอย่างทีเ่ ขาคิด หล่อนยังอยู่
อยู่เพราะความผูกพันกับเขา อยู่เพื่อทวงความยุติธรรมที่เขาเมินเฉย...’2 (น.423) (เน้น
ข้อความโดยผูศ้ ึกษา)
การหลอกหลอนของ “ผี” จึงหมายถึงความยุติธรรมที่ไม่ได้รบั การตอบสนองในโลกของคนเป็ น3
แม้ความตายก็ไม่ชว่ ยให้หลุดพ้น ซึ่งกว่าที่นิมมานจะกลับมาทวงความยุติธรรมให้แก่จุลจันทร์ โดยการรื้ อฟื้ น
1
2
3

แหล่งเดิม. หน้า 88-89. (เน้นข้อความโดยผูศ้ ึกษา).
แหล่งเดิม. หน้า 423 (เน้นข้อความโดยผูศ้ ึกษา)
นภัสร์ ทรงศิริสมบัติ. (2553). เล่มเดิม. หน้า 71
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คดีของจุลจันทร์ขึ้นมาสืบสวนใหม่อีกครั้ง ก็จนเมื่อเขาได้รบั รูแ้ ละยอมรับได้ว่าวิญญาณของจุลจันทร์ยงั อยู่
และไม่ได้จากไปไหน ต้องทนทุกข์ทรมานในห้องพักทีถ่ กู ฆ่าตายตามล�ำพังเพราะเฝ้ารอว่าเมือ่ ไหร่จะได้พบกับสามี
อีกครั้งและเพื่อจะได้รูว้ ่าใครเป็ นฆาตกรผูล้ งมือสังหารเธอและลูก ซึ่งกว่านิ มมานจะรูแ้ ละยอมรับได้น้ั น
ก็เกือบๆ ช่วงท้ายของเนื้ อเรื่องแล้ว
อาจกล่าวได้ว่านี่ ก็สาเหตุที่ว่าท�ำไมจุลจันทร์จึงต้องกลายเป็ นผี แต่เมื่อกลายเป็ นผีแล้ว จุลจันทร์
จะได้รบั ความยุตธิ รรมจริง ๆ หรือ และอ�ำนาจทีไ่ ด้มาจากการเป็ นผีของจุลจันทร์ จะช่วยให้เธอได้รบั ความยุตธิ รรม
ที่แท้จริงหรือไม่
ในตัวบทของนวนิ ยายนั้นเมื่อ เกริก ฆาตกรตัวจริงถูกจับได้ เกริกก็ตอ้ งรับโทษตามกฎหมาย ‘...คดี
ของเกริกเพิ่ งถึงที่ สุดเมื่ อไม่กี่วันก่อน ชายหนุ่ มถูกให้ออกจากราชการเพราะต้องคดีรา้ ยแรง และศาลตัดสิน
พิพากษาให้จำ� คุกเขาตลอดชีวติ แต่เนื่ องจากผูต้ อ้ งหาสารภาพและให้การเป็ นประโยชน์ตอ่ ศาล โทษของเขา
จึงลดลงเป็ นจ�ำคุกสามสิบปี ’ 1 แต่โทษทางกฎหมายนั้นอาจจะยังไม่สาสมกับสิ่งที่เขาได้ทำ� ต่อจุลจันทร์และลูก
รวมถึงบิดาของนิ มมานด้วย ดังนั้น ในตัวบทจึงปรากฏว่าผูเ้ ขียนได้สอดแทรกการวิพากษ์วจิ ารณ์ความยุติธรรม
ในด้านกฎหมายของไทย ผ่านตัวละครกิตยิ าพีส่ าวของกิรณาทีม่ ารับฟังค�ำตัดสินของเกริกด้วย โดยกิตยิ าได้แสดง
ความไม่พอใจต่อค�ำตัดสินของศาล ’กิ ติยาไปฟั งค�ำตัดสินด้วย บ่นอุบตัง้ แต่ยงั ไม่พน้ เขตศาลว่าสามสิบปี
ไม่คมุ้ กับสองชีวติ และการต้องโทษที่ เมืองไทยนั้ น ถ้าความประพฤติดี ไม่นานก็ ได้รบั การลดหย่อนโทษ
ดีไม่ดสี ิบปี สิบห้าปี ก็ออกมาเดินนอกคุกปร๋อ’ 2
ดังนั้น เกริกจึงต้องรับโทษทัณฑ์ความเจ็บปวดจากมีดของจุลจันทร์ทจี่ ลุ จันทร์ได้ฝังไว้บนคอของเกริกแทน
แม้ว่าตัวเกริกจะพ้นโทษทางกฎหมายแล้ว แต่มีดของจุลจันทร์จะยังคงอยู่ลงโทษเกริกแทนตลอดไป ดังที่
นิ มมานได้กล่าวสรุปเอาไว้วา่ “กฎหมายอาจลงโทษเขาได้ไม่กี่ปี แต่มีดของจันทร์จะอยูก่ บั เขาไปตลอดชีวติ !” 3
จากตัวบทสะท้อนให้เห็นว่า ความรูส้ กึ ของชนชัน้ กลางทีม่ ตี อ่ อ�ำนาจของรัฐซึง่ ควรมีหน้าทีใ่ นการจัดการ
ให้ชุมชนเกิดความสงบเรียบร้อย ไม่วา่ จะเป็ นในรูปของต�ำรวจหรือกฎหมาย ไม่สามารถพึ่งพาได้มากมายนัก
จึงต้องหันไปพึ่งพาอ�ำนาจของผีในการแก้ไขปั ญหา
การจบเรื่องราวของนวนิ ยายเรื่องพรายปรารถนาลงแบบนี้ ผูอ้ ่านอาจรูส้ ึกว่าสาสมแล้วกับความผิด
ของเกริก คู่พระเอกนางเอกก็สุขสมหวัง ส่วนผีก็สามารถปล่อยวางจากความรักความแค้นไปสู่สุคติ สุดท้าย
แล้วผูร้ า้ ยถึงรอดจากอ�ำนาจกฎหมายก็ไม่พน้ อ�ำนาจผี แต่ในทางหนึ่งอาจกล่าวได้วา่ มันเป็ นเสมือนการสยบยอม
เพราะเมื่อเราไม่สามารถคาดหวังความยุติธรรมจากกฎหมาย ได้แต่ปล่อยให้เป็ นหน้าที่ของกฎแห่งกรรม
ท�ำงานแทน ความคิดแบบนี้ ในทีส่ ดุ แล้วอาจจะไปขัดขวางหนทางอืน่ ๆ ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม
ให้ดียงิ่ ขึ้ นในอนาคตหรือไม่

1
2
3

กิ่งฉัตร. (2559). เล่มเดิม. หน้า 499.
แหล่งเดิม. หน้า 499.
แหล่งเดิม. หน้า 500.

145

146

วารสารประวัติศาสตร์ 2564

JOURNAL OF HISTORY 2021

พระ หมอผี และความคิดของชนชั้นกลางเกี่ยวกับพุทธศาสนาในนวนิยายผี

หากกล่าวถึงผี ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องกล่าวถึงพระ เพราะในขณะที่รฐั มีอำ� นาจในการจัดการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและลงโทษผูก้ ระท�ำผิดในโลกของคนเป็ น แต่หากเป็ นเรื่องราวที่เกีย่ วกับผี วิญญาณ
และปี ศาจแล้วกลับถูกแทนทีด่ ว้ ยการท�ำหน้าทีข่ องอ�ำนาจทางศาสนา1 ไม่วา่ จะมาในรูปของพระสงฆ์ พระพุทธรูป
หรือหลักธรรมค�ำสอนของศาสนา เป็ นต้น และจากตัวบทจะพบว่า ผีในนวนิ ยายเรือ่ งพรายปรารถนานั้นไม่กลัว
พระสงฆ์หรือพระพุทธรูป จุลจันทร์น้ันไม่ใช่ผีรา้ ย กลับกันเธอเป็ นผีที่น่าสงสาร จุลจันทร์ไม่เคยท�ำร้ายใคร
และไม่กลัวพระ ไม่วา่ จะนิ มนตร์พระมาสวด เชิญหมอผีมาไล่ หรือน�ำพระพุทธรูปมาไว้ในห้องก็ไม่สามารถ
ท�ำอะไรเธอได้
‘...ผูด้ แู ลสาวไม่กล้าบอกว่า พระท่านช่วยอะไรไม่ได้มากหรอก ความคิดเรือ่ งเอาพระพุทธรูปมาบูชา
นิมนต์พระมาท�ำบุญแผ่สว่ นกุศลไปให้น้นั ...ทางเจ้าของโรสพาเลซเคยท�ำมาแล้วทัง้ นั้นแหละ แต่ดเู หมือน
คุณจันทร์เธออยูม่ านาน แรงของความปรารถนาความผูกพันกับโลกนี้ ยังยึดเหนี่ยวเต็มเปี่ ยม จนไม่อาจ
หลุดพ้นไปจากวัฏจักรของกรรม ต้องเวียนวนอยูใ่ นห้องนั้น
และแรงปรารถนาของเธอนั้น แม้พระสงฆ์องค์เจ้าที่นิมนต์มายังเป็ นฝ่ ายต้องเกรงใจ ไม่สามารถขับไล่
เธอออกจากห้องได้!’2
‘...สีหน้าของผูด้ แู ลอพาร์ตเม้นอธิบายได้อย่างเดียว...ปลง พระเอย หมอผีเอย...เชิญมาเถอะ จุลจันทร์
ไม่สน สิงสู่ลอยไปลอยมาอยูอ่ ย่างนั้น’3
นอกจากพระแล้ว หมอผีกม็ กั จะเป็ นตัวละครทีป่ รากฏตัวในนวนิยายผี ท�ำหน้าทีป่ ราบผีเช่นเดียวกับพระ
จากตัวบทข้างต้นจะพบว่าจุลจันทร์ไม่กลัวหมอผีเช่นกัน อย่างไรก็ตามผูเ้ ขียนได้กล่าวถึงหมอผีใน นวนิ ยาย
เรื่อง พรายปรารถนา ในลักษณะของการล้อเลียน หมอผีที่ปรากฏในตัวบทของนวนิ ยายนั้ นไม่น่าเชื่อถือ
และดูเป็ นเรื่องลวงโลก ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นทัศนะคติของคนสมัยใหม่ที่มกั จะเชื่อในความรูท้ างวิทยาศาสตร์
คือเชือ่ ในสิง่ ที่พสิ จู น์ได้ ความเชือ่ ที่ไม่สามารถพิสจู น์ได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ไม่วา่ จะเป็ นไสยศาสตร์
หรือหมอผี จึงกลายเป็ นเรื่องลวงโลก ดังที่ปรากฏในตัวบทว่า
‘ประสบการณ์ที่ผ่านมาท�ำให้หญิงสาวเรียนรูว้ า่ หมอผีกรุงเทพฯ ไม่ค่อยเก่งกันเลย เชิญมากี่รายๆ
ก็ส่ายหน้ากลับไปหมด บ้างก็ว่าไม่อยากยุ่งกับผีตายทั้งกลม บ้างก็ว่าเจ้าที่ตรงนั้ นแรง สูไ้ ม่ไหว
บางรายก็มาท�ำพิธีอะไรนิ ดๆ หน่ อยๆ รับค่ายกครูแล้วก็กลับ โดยที่จุลจันทร์ไม่รเู ้ รื่องราวอะไรด้วย
ว่าถูกไล่ วิญญาณสาวจึงอยูต่ ่อมาเรื่อย’4
1
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ความคิดเกี่ยวกับผีผูห้ ญิงของชนชั้นกลางไทย ในทศวรรษ 2540 ในนวนิ ยาย เรื่อง พรายปรารถนา ของ กิ่งฉัตร

ชณิกา กาวิชยั

อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ในนวนิ ยาย พรายปรารถนา จะสะท้อนว่า ความเชื่อถือศรัทธาที่ชนชั้นกลาง
มีต่อพระสงฆ์ และรูปเคารพทางศาสนานั้นอาจจะน้อยลงมาก ดังที่ปรากฏว่าผีจุลจันทร์ไม่กลัวทั้งพระสงฆ์
และพระพุทธรูป อ�ำนาจพระไม่สามารถท�ำอะไรจุลจันทร์ได้เพราะความปรารถนาที่ ยึดมัน่ อย่างรุ นแรง
ของจุลจันทร์ แต่สุดท้ายเรื่องราวก็สามารถคลี่คลายลงได้โดยการคืนความยุติธรรมให้แก่การตายของเธอ
และลูกในท้องและการยอมรับว่าความปรารถนาที่จะอยูร่ ว่ มกับนิ มมานของเธอไม่มที างเป็ นจริงได้ เพราะทั้งคู่
ต่างอยูค่ นละภพภูมิกนั แล้ว เมื่อจุลจันทร์ยอมรับและปล่อยวางจากความปรารถนาที่เธอเคยยึดติดทั้งหมด
จุลจันทร์ก็จากไปสู่สุขคติ
ดังนั้น แม้วา่ ความศรัทธาที่มตี อ่ พระสงฆ์และพระพุทธรูปของชนชัน้ กลางอาจจะลดลง แต่จากตัวบท
ของนวนิ ยายจะพบว่าหลักท�ำค�ำสอนทางพุทธศาสนายังคงมีอิทธิพลต่อความคิดของชนชั้นกลางอยู่มาก
แต่ก็มกั จะเป็ นหลักธรรมค�ำสอนที่ไม่ลึกซึ้ ง ซึ่งเป็ นเรื่องทัว่ ๆ ไป เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับสังสารวัฏ “จันทร์...
ฟั งนะ ชีวติ นี้ ผมอาจจะมีผหู ้ ญิงคนใหม่ มีลูกใหม่ แต่ไม่มีใครมาแทนจันทร์กบั ลูกในใจผมได้ ผมจะเก็บส่วนหนึ่ ง
ในหัวใจไว้สำ� หรับจันทร์เสมอ...ตลอดไป ผมจะท�ำบุญให้จนั ทร์ ขอคุณพระช่ วยดลบัลดาลให้ชาติหน้า
เราได้พบกันใหม่ ได้ครองคูก่ นั อีกครัง้ โดยไม่ตอ้ งพลัดพรากเหมือนในชาติน้ ี และอย่าห่วงเรื่ องคดีความ
ผมจะจัดการให้อย่างที่ ควรท�ำมานานแล้ว”1 ศีล 5 ข้อ เมื่อกิรณารูส้ ึกว่าตนได้กระท�ำบาปอันเนื่ องมาจาก
การหลงรักพีเ่ ขยตนเอง (ผิดศีลข้อ 3 ไม่ประพฤติผิดในกาม) ‘...เห็นชัดว่านพินก็ตกอยูใ่ นฐานะเดียวกับหล่อน
หลงรักคนที่ มีเจ้าของอยูแ่ ล้ว ผิดกันแต่วา่ หญิงสาวไม่เคยนึ กอยากให้วรวุฒิเลิกกับพี่ สาว ไม่...แค่คิดว่าหล่อน
รักพี่ เขยก็บาปเพียงพออยูแ่ ล้ว’2 การท�ำดีได้ดี ท�ำชัว่ ได้ชวั ่ ดังที่พรี ยศได้กล่าวถึงอตินุชเมือ่ อตินุชตั้งใจจะท�ำลาย
ความน่ าเชือ่ ถือของกิรณาในการประชุมงานกับลูกค้า (นิ มมาน) แต่นิมมานกลับช่วยกูห้ น้าให้กริ ณาและอตินุช
ถูกเด่นภูมติ ำ� หนิแทน “โอ๊ย...สมน�ำ้ หน้าพี่ นุช เข้าต�ำราให้ทกุ ข์แก่ทา่ น ทุกข์นนั้ ถึงตัวแท้ๆ มีอย่างหรือ ตัง้ หน้าตัง้ ตา
ฉีกหน้าแกตัง้ แต่เข้าประชุม ที่ ไหนได้ไอ้ก้ ขี องเราดวงดี มีอศั วินสองคนช่วยกันตอกหน้าพี่ นุชหงายเก๋งโค่โร่ไปเลย”3
หรือใครท�ำอะไรลงไปก็ตอ้ งชดใช้กรรมไปตามนั้น เหมือนดังเช่นคูข่ องวิรตีและเด่นภูมทิ ตี่ อ้ งทนทุกข์กบั ชีวติ สมรส
อันล้มเหลวซึ่งเปรียบเสมือนการลงโทษ (กรรมที่ตอ้ งชดใช้) ที่เคยคิดร้ายต่อจุลจันทร์ “ไม่มีประโยชน์อะไร
ที่ จะมาเสียใจตอนนี้หรอกค่ะภูมิ เราแก้อดีตไม่ได้ บางทีเวลาที่ ผา่ นมาอาจเป็ นบทลงโทษเราสองคนให้มาติดแหง็ก
อยูด่ ว้ ยกันด้วยความเกลียดชัง โทษที่ เราคิดร้ายต่อเมียนิ มไง...” 4 หรือมีดวิญญาณที่จุลจันทร์ใช้ลงโทษเกริก
ก็เปรียบเสมือนกรรมที่เกริกจะต้องชดใช้ให้แก่จุลจันทร์
จากทีก่ ล่าวมาจะพบว่าความคิดเกีย่ วกับเรือ่ งกรรมของชนชัน้ กลางทีป่ รากฏในนวนิยายเรือ่ งพรายปรารถนา
เป็ นกรรมตามสนองต่อผูก้ ระท�ำทันทีโดยที่ไม่ตอ้ งรอจนถึงชาติหน้าอีกต่อไป และบางครั้งผีเองก็เป็ นตัวแทน
ของกรรมที่ตามมาลงโทษผูก้ ระท�ำผิดเองด้วย
สุดท้ายแล้วเรือ่ งราวก็คลีค่ ลายลงเมือ่ กิรณาสามารถพานิ มมานกลับมาหาจุลจันทร์และคนร้ายตัวจริง
ได้ปรากฏกายขึ้ น แม้วา่ จุลจันทร์ยงั คงรักนิมมานมากจนบางครัง้ ก็อยากให้นิมมานตาย เขาจะได้อยูก่ บั เธอตลอดไป
แต่เมือ่ นิ มมานถูกท�ำร้ายร่างกายจุลจันทร์กร็ กั เขามากเกินกว่าจะทนเห็นนิ มมานตายได้ ในที่สุดจุลจันทร์กป็ ลง
และยอมรับว่าเป็ นความผิดของเธอเอง “เธอพูดถูก ฉันรักนิ มอย่างเห็นแก่ตวั ปรารถนาแต่จะครอบครองเขา
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ไว้โดยไม่มองความจริงที่ ว่าฉันกับเขาอยูก่ ันคนละโลกแล้ว ฉันไม่มีวาสนาจะครองคู่จะรักเขาอีกต่อไป...”1
สุดท้ายจุลจันทร์ก็จากไปและฝากให้กิรณาช่วยบอกนิ มมานว่าเธอจะขอรักเขาทุก ๆ ชาติไป
นอกจากนี้ จากตัวบทของนวนิ ยาย พรายปรารถนา เรายังจะเห็นด้วยว่า ในขณะที่ตวั ละครชนชัน้ สูง
ต่างถูกน�ำเสนอในภาพของคนร�ำ่ รวยที่มีอำ� นาจแต่ใช้อำ� นาจไปในทางกดขี่ ปกปิ ดความผิดของตน และดูถูก
เหยียดหยามชนชั้นล่างเช่น นายพลนคร วิรตีและเด่นภูมิ ส่วนชนชั้นล่างที่ปรากฏในเรื่องก็เป็ นฆาตกรและ
ผู ห้ ญิ งอ่ อนแอที่ ถูกฆาตกรรมกลายเป็ นผี แต่ นางเอกอย่างกิ รณาเป็ นตัวแทนของชนชั้นกลางในสังคม
ซึ่งนวนิ ยายได้บรรยายลักษณะของกิรณาว่าดูเหมือนเด็กใสซื่อ นิ สยั ส่วนตัวก็เป็ นคนอ่อนหวาน หัวอ่อนว่าง่าย
ไม่ค่อยมีปากมีเสียงกับใคร แต่ก็ไม่ยอมแพ้ใครเมื่อหล่อนเห็นว่าคนๆ นั้ นท�ำไม่ถูกต้อง นิ สยั เช่นนี้ ท�ำให้
กิรณาผ่านอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ จนประสบความส�ำเร็จ ได้รบั รางวัลเป็ นพระเอกซึง่ ทัง้ หล่อเหลาและร�ำ่ รวย
ความสัมพันธ์ระหว่างกิรณาและจุลจันทร์น้ั น เกิดขึ้ นเมื่อกิรณาย้ายเข้าไปอาศัยในอพาร์ตเม้นท์
ที่เกิดเหตุฆาตกรรมจุลจันทร์และลูกในท้อง ด้วยความปรารถนาที่จะได้พบสามีและอยากรูว้ า่ คนร้ายที่ฆา่ เธอ
และลูกเป็ นใครท�ำให้วิญญาณสาวยังคงวนเวียนอยูใ่ นอพาร์ตเม้นท์แห่งนั้น ดังที่จุลจันทร์ได้ขอร้องให้กิรณา
“พานิ มมาหาฉัน และหาคนที่ ฆ่าฉันให้ที นะเธอ ฉันขอร้อง”2 กิรณาเป็ นผูพ้ กั อาศัยรายแรกที่สามารถติดต่อ
กับจุลจันทร์ได้ และแม้จะรูส้ ึกหวาดกลัวแต่เมื่อได้รบั รูเ้ รื่องราวของจุลจันทร์ผ่านความฝั นโดยอ�ำนาจผีของ
จุลจันทร์ทำ� ให้กิรณาเกิดความรูส้ ึกสงสารและเห็นใจกับการตายอย่างอยุติธรรมของจุลจันทร์และลูก กิรณา
จึงตกปากรับค�ำให้ความช่วยเหลื อแก่จุลจันทร์ในที่ สุด การที่ กิรณานั้ นสามารถมองเห็ นและติ ดต่ อกับ
จุลจันทร์ได้ จุลจันทร์คิดว่าเป็ นเพราะ“เมื่ อเริ่ มแรกฉันก็ รูส้ ึก...ว่าเธอมีอะไรบางอย่างลึกๆ ในใจ...”......
“เธอมี ความปรารถนาที่ เจ็บปวดเหมื อนกัน เราถึงได้สื่อถึงกันได้ แต่ตอนนี้ ฉันคิ ดว่า อาจจะเป็ นเพราะ
เธอท�ำงานกับคุณภูมิ เธอได้พบ ได้รจู ้ กั นิ ม ค�ำภาวนาของฉันจึงได้นำ� เธอมาที่ นี่ มาช่วยฉัน”3 และจุลจันทร์
ก็ใช้อำ� นาจของผีทำ� ให้กิรณาฝั นว่าเป็ นตัวเธอในอดีต จนกระทัง่ กิรณาเปลี่ยนใจจากความกลัวมาเป็ นสงสาร
และเห็นใจในชะตากรรมของจุลจันทร์และยอมช่วยเหลือ นอกจากนี้ ตัวกิรณาเองก็ยอมช่วยเหลือจุลจันทร์
เพื่อให้ตวั เองมีอะไรท�ำจนยุง่ มากพอจนสามารถลืมความรักต้องห้ามที่เธอมีต่อพี่เขยของตนเองได้ดว้ ย
เมื่อกล่าวถึงตรงนี้ จึงเกิดค�ำถามขึ้ นว่า แล้วท�ำไมตัวบทจึงเลือกให้ผีผูห้ ญิงมาขอความช่วยเหลือ
จากผูห้ ญิงชนชัน้ กลางธรรมดาๆ คนหนึ่ ง ท�ำไมคนที่เข้ามาพักในอพาร์ตเม้นต์คนอืน่ ๆ จึงติดต่อกับจุลจันทร์
ไม่ได้ จ�ำเพาะว่าต้องเป็ นผูห้ ญิงอย่างกิรณาเท่านั้นที่ติดต่อได้
ตัวกิรณาเองเมือ่ ได้พดู คุยและอาศัยอยูก่ บั จุลจันทร์นานวันเข้าก็เริม่ ไม่กลัวและเธอสามารถเล่าเรือ่ งราว
คับข้องใจที่ไม่สามารถพูดให้คนเป็ นคนไหนฟั งได้ไม่ว่าจะกับครอบครัวหรือเพื่อนสนิ ทอย่างพีรยศ นั น่ คือ
เรื่องที่เธอแอบหลงรักพี่เขยของตนเอง แต่กิรณากลับเลือกที่จะเล่าให้จุลจันทร์คนที่ตายไปแล้วฟั งแทน
การช่วยเหลือจุลจันทร์โดยการสืบหาฆาตกรและพานิมมานมาพบจุลจันทร์ ท�ำให้จลุ จันทร์ได้ปล่อยวาง
จากความปรารถนาทัง้ หมดทัง้ มวลทีเ่ ธอเคยยึดติดไว้ แล้วไปสูส่ ขุ คติ ส่วนกิรณาเมือ่ สามารถตัดใจจากความปรารถนา
ที่มีต่อพี่เขยลงได้และภายหลังจากช่วยเหลือให้ความปรารถนาของผีสาวเป็ นจริงแล้ว เธอก็ได้รบั รางวัลเป็ น
สามีที่แสนดีและร�ำ่ รวยซึ่งก็คือนิ มมาน ชายหนุ่ มผูไ้ ด้เปลี่ยนตัวเองจากชนชั้นสูงผูไ้ ร้เดียงสาในการด�ำรงชีวติ
พึ่งพาไม่ได้ ประสบความล้มเหลวในการปกป้ องภรรยา มาเป็ นหนุ่ มใหญ่ผูผ้ ่านประสบการณ์เลวร้ายในอดีต
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และกลายมาเป็ นชายหนุ่มผูม้ คี วามสุขมุ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ทัง้ ยังอบอุน่ และรักครอบครัว สามารถพึง่ พาได้
ตามสูตรส�ำเร็จของนวนิ ยายพาฝั นในท้ายที่สุด ผีจงึ เปรียบเสมือนสือ่ กลางที่ชกั น�ำกิรณาให้มาพบรักกับนิ มมาน
ท�ำให้กิรณาได้เรียนรูแ้ ละผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อเติบโตขึ้ นและมีชีวิตที่ประสบความส�ำเร็จในตอนจบ
จะพบว่าผูท้ ไี่ ด้รบั ชัยชนะอย่างแท้จริงในนวนิ ยายเรือ่ ง พรายปรารถนา คือหญิงสาวผูเ้ ป็ นตัวแทนของชนชัน้ กลาง
ดังนั้ นภาพของกิรณาที่ถูกน� ำเสนอในตัวบทของนวนิ ยาย ไม่วา่ จะเป็ นอุปนิ สยั ที่ “ใสซื่อ เป็ นคนอ่อนหวาน
หัวอ่อนว่าง่าย ไม่คอ่ ยมีปากมีเสียงกับใคร แต่กไ็ ม่ยอมแพ้ใครเมือ่ หล่อนเห็นว่าคนๆ นั้นท�ำไม่ถกู ต้อง” รวมทั้ง
ความจิตใจดี มีเมตตา (ช่วยเหลือผูอ้ นื่ ในกรณีนี้คือจุลจันทร์) รักครอบครัวและยึดมัน่ ในศีลธรรมความถูกต้อง
ของกิรณา อาจกล่าวได้วา่ ทัง้ หมดนี้ เป็ นลักษณะของผูห้ ญิงชนชัน้ กลางทีน่ ักเขียนต้องการชี้ น�ำว่าควรจะเป็ นอย่างไร
จึงจะเป็ นคุณลักษณะอันดีที่หญิงชนชัน้ กลางควรจะมีและเมือ่ มีคุณสมบัติเช่นนี้ แล้วจะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
เช่นเดียวกับนางเอกในนวนิ ยาย โดยแฝงไว้ในตัวบทของนวนิ ยายนัน่ เอง

สรุป

นวนิ ยายเรื่องพรายปรารถนา เป็ นเรื่องราวรักโรแมนติ กที่ เกี่ยวกับการหลอกหลอนของผี สาว
และการสืบหาฆาตกรในคดีฆาตกรรม แต่การหลอกที่ปรากฏในนวนิ ยายเรือ่ ง พรายปรารถนา เป็ นเครือ่ งมือที่
นั กเขียนใช้วิพากษ์อุดมการณ์ของชนชั้นกลางในสังคมไทย โดยเฉพาะความเหลื่อมล�้ำทางชนชั้น และรัฐ
ในรูปของต�ำรวจและกฎหมายที่ไม่สามารถพึ่งพาได้ การปรากฏตัวของผีจุลจันทร์เป็ นจุดเริ่มต้นให้กิรณา
ตัวเอกหญิงของนวนิ ยายสืบหาเรือ่ งราวของผูค้ นที่อาจเป็ นฆาตกรหรือเป็ นผูท้ ี่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับเหตุฆาตกรรม
จุลจันทร์ การสืบค้นเรือ่ งราวเกีย่ วกับคดีฆาตกรรมจุลจันทร์ได้เปิ ดเผยให้เห็นปั ญหาความเหลื่อมล�้ำทางชนชัน้
ความอยุตธิ รรมทีจ่ ลุ จันทร์และเกริกผูเ้ ป็ นฆาตกรรูส้ กึ ว่าตนได้รบั จากความเหลือ่ มล�ำ้ ทางชนชัน้ และรัฐในรูปของ
ต�ำรวจและกฎหมายที่พึ่งพาไม่ได้ ความปรารถนาของพรายสาวจุลจันทร์ที่ทำ� ให้วญ
ิ ญาณของเธอไม่สามารถ
ไปสู่สุขคติได้ จึงเป็ นความปรารถนาที่จะเรียกร้องความยุติธรรมคืนมาให้แก่ตนเองในฐานะผูท้ ี่ตกเป็ นเหยือ่
การหลอกหลอนของผีและวิญญาณที่ปรากฏในตัวบทของนวนิ ยายเกิดขึ้ นในอพาร์ตเม้นท์ ซึ่งเป็ น
สิ่งก่อสร้างที่ตอบสนองต่อความเป็ นปั จเจกของคนรุ่นใหม่ท่ามกลางกระแสบริโภคนิ ยม ความเป็ นปั จเจก
ซึง่ ให้ความส�ำคัญกับความเป็ นส่วนตัวท�ำให้ผคู ้ นต่างคนต่างอยูไ่ ม่ยงุ่ เกีย่ วกัน สะท้อนให้เห็นว่าชุมชนแบบดัง้ เดิม
ได้ลม่ สลายลง ครอบครัวในยุคสมัยใหม่มจี ำ� นวนสมาชิกน้อยลงกลายเป็ นครอบครัวเดี่ยวและผูค้ นแยกออกมา
ใช้ชวี ติ ตามล�ำพังมากขึ้ น การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองใหญ่โดยเฉพาะกรุงเทพฯ มาพร้อมกับอันตราย
เต็มไปด้วยปัญหาอาชญากรรมโดยเฉพาะอาชญากรรมทีร่ นุ แรง เช่น ฆาตกรรม ข่มขืน ฯลฯ ทัง้ ผูก้ อ่ เหตุสามารถ
เป็ นได้ท้งั คนแปลกหน้าหรือคนใกล้ชิดของเหยือ่ ตัวบทของนวนิ ยายสะท้อนว่าแม้แต่พื้นที่ในบ้านซึ่งควรเป็ น
สถานที่อบอุน่ และปลอดภัยตามมายาคติของชนชัน้ กลางนั้นอาจไม่ปลอดภัยอีกต่อไป ซึง่ ปั ญหาต่าง ๆ เหล่านี้
สถาบันของรัฐที่มีอำ� นาจในฐานะผูร้ กั ษาความสงบเรียบร้อยและลงโทษผูก้ ระท�ำฝ่ าฝื นกฎหมายไม่วา่ จะเป็ น
สถาบันกฎหมายหรือสถาบันต�ำรวจไม่สามารถเป็ นที่พึ่งพิงให้แก่ประชาชนได้ การปรากฏตัวของผีจุลจันทร์
จึงเชื่อมโยงกับการทวงคืนความยุติธรรมที่รัฐไม่สามารถตอบสนองได้ในโลกของคนเป็ น แม้กระทัง่ เมื่อ
จุลจันทร์ตายกลายเป็ นผี พุทธศาสนาซึ่งมีบทบาทในโลกของคนตายโดยเฉพาะพระสงฆ์และพระพุทธรูป
ก็ไม่สามารถช่วยเหลือหรือแก้ไขปั ญหาของผีได้ สะท้อนให้เห็นสถาบันทางพุทธศาสนาในทัศนะของชนชัน้ กลาง
ในทศวรรษ 2540 โดยเฉพาะสถาบันสงฆ์ที่เคยมีบทบาทในการรักษาระเบียบทางสังคมนั้ นไม่สามารถ
รักษาระเบียบทางสังคมในยุคสมัยใหม่ได้อกี ต่อไป แต่ในด้านหลักธรรมค�ำสอนของพุทธศาสนายังคงมีบทบาท
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และอิทธิพลต่อความคิดของชนชั้นกลางอยูม่ าก แต่ก็เป็ นเพียงหลักธรรมในระดับพื้ นฐาน เช่น กฎแห่งกรรม
การเวียนว่ายตายเกิด หรือศีล 5 ข้อ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ตัวบทของนวนิยายยังได้กล่าวถึงปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ทางชนชัน้ จะพบว่าในขณะทีต่ วั ละคร
ชนชัน้ สูงในนวนิ ยายต่างก็ถกู น�ำเสนอในภาพของคนร�ำ่ รวยทีม่ อี ำ� นาจแต่ใช้อำ� นาจไปในทางกดขี่ ปกปิ ดความผิด
ดูถกู เหยียดหยามคนชัน้ ล่าง เช่น นายพล วิรตี เด่นภูมิ และชนชัน้ ล่างที่ปรากฏในเรือ่ งก็เป็ นฆาตกรและผูห้ ญิง
อ่อนแอซึง่ ตกเป็ นเหยือ่ ฆาตกรรมและกลายเป็ นผี แต่นางเอกอย่างกิรณาคือตัวแทนผูห้ ญิงชนชัน้ กลางในสังคม
ผูเ้ ขียนได้ประกอบสร้างให้กิรณามีลกั ษณะเหมือนเด็กใสซื่อ นิ สยั ส่วนตัวก็เป็ นคนอ่อนหวาน หัวอ่อนว่าง่าย
ไม่คอ่ ยมีปากมีเสียงกับใคร แต่กไ็ ม่ยอมแพ้ใครเมือ่ หล่อนเห็นว่าคนๆ นั้นท�ำไม่ถกู ต้อง นิ สยั เช่นนี้ ท�ำให้กริ ณา
ผ่านอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ จนประสบความส�ำเร็จ ได้รบั รางวัลเป็ นพระเอกซึง่ ทัง้ หล่อเหลาและร�ำรวย
่ ตามสูตรส�ำเร็จ
ของนวนิ ยายพาฝัน ปัญหาอาชญากรรมความรุนแรงทีเ่ กิดขึ้ นกับผูห้ ญิง ความอยุตธิ รรมทางชนชัน้ และกฎหมาย
ถูกแก้ไขโดยอ�ำนาจของผี และได้ถกู กลบฝังภายใต้อดุ มการณ์ของรักโรแมนติก ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ แล้วอาจต้องตัง้ ค�ำถาม
ว่าอาจจะไปขัดขวางหนทางอืน่ ๆ ที่จะน�ำไปสูก่ ารพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้ดียงิ่ ขึ้ นในอนาคตหรือไม่
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