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บทคัดย่อ
มโนทัศน์ “ชาติ” ในแบบสมัยใหม่เริ่ มแพร่ หลายและเป็ นที่รับรู ้ของปั ญญาชนไทยอย่างน้อย
ก็ต้ งั แต่ช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 เป็ นต้นมา และได้รับการตีความหลากหลายรู ปแบบ บทความนี้ จะเสนอ
ให้เห็ นถึ งความรู ้ สึ กต่อ “ชาติ ” ในช่ วงก่ อนเปลี่ ยนแปลงการปกครอง ผ่านนวนิ ยายสมัยใหม่ของ
ผูเ้ ขียน 2 คนคือ ขุนธนกิจวิจารณ์ และ หลวงสารานุประพันธ์ ซึ่ งเป็ นนักเขียนขายดีในช่วงเวลานั้น
ขุน ธนกิ จ วิ จ ารณ์ ไ ด้ใ ช้รู ป แบบของนวนิ ย ายอิ ง ประวัติ ศ าสตร์ น าเสนอความเก่ า แก่ ข อง
อุดมการณ์ชาติแบบทางการในสมัยรัชกาลที่ 6 อันมีกษัตริ ยเ์ ป็ นศูนย์กลาง พร้อมตอบโต้วาทกรรม
ความเหนือกว่าของตะวันตกด้วยการจัดวางความสัมพันธ์ทางอานาจระหว่างไทยกับตะวันตกเสี ยใหม่
ขณะที่หลวงสารานุ ประพันธ์ได้ใช้รูปแบบของนวนิ ยายสื บสวนแสดงความปรารถนาที่จะให้สยาม
เป็ นเอกราชทางเศรษฐกิจและเป็ นมหาอานาจทางการทหารที่เหนื อกว่าตะวันตกด้วยสิ่ งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ความปรารถนาของพวกเขาสะท้อนความรู้ สึกคับข้องใจในสถานะของสยาม ซึ่ งเป็ น
ความรู ้สึกร่ วมกันกับปัญญาชนไทยจานวนมากในช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง
คาสาคัญ: อุดมการณ์, ชาติ, ขุนธนกิจวิจารณ์, หลวงสารานุประพันธ์, ดาบศักดิ์เหล็กน้ าพี้, แพรดา,
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Abstract
The concept of modern ‘nation’ began to appear and proliferate among Siamese
intellectuals at least since during the reign of King Chulalongkorn. After that, there has been a
number of strains of interpretation towards the concept. In this article, I’d discuss the notion of
‘nation’ in the decade preceding the 1932 Siamese Revolution presented in the work of two bestseller modern novelists of the period - Khun Thanakijvicharn and Luang Saranupraphan.
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Khun Thanakijvicharn resorted to the genre of historical novel which portrays an aged-old
entity of ‘nation’ with the monarch at the centre according to the dogma of official nationalism
formed during the reign of King Mongkut. Altogether, he responded to the discourse of Western
superiority by rearranging power relations between Siam and the West anew. While Luang
Saranupraphan chose a detective genre to uncover his desire to see Siam as an economically
independent nation occupying the status of military superpower and superior to the West due to its
scientific innovations. All in all it can be seen that these two novelists’ desire actually expresses a
grievance towards the status of Siam when encountered with the West. I propose that this kind of
sentiment is also something felt commonly among the groups of intellectuals before the 1932
Revolution.
Keywords: Ideology, Nation, Khun Thanakijvicharn, Luang Saranupraphan, Dabsakleknumpii,
Preadum, Naaphi
บทนา: ชาติและกรอบคิดเรื่องชาติ
กรอบคิ ดหนึ่ งที่ มีอิทธิ พลต่อโลกสมัยใหม่และส่ งผลต่อความคิดและการกระทาของผูค้ น
อย่างมาก คือมโนทัศน์ “ชาติ” แบบสมัยใหม่ ที่ทาให้คนจานวนมากรู ้สึกว่าตนเป็ นหน่วยเดียวกันกับ
คนที่อยูใ่ นอาณาเขตของสิ่ งที่เรี ยกว่า “ประเทศ” เดียวกับตน และทาให้แปลกแยกหรื อรู้สึกเป็ นคนละ
พวกกับคนที่อยูต่ ่างอาณาเขตดังกล่าว
ความรู ้ สึ ก ทางการเมื องในแบบที่ เ รี ย กว่า “ชาติ ” และชาติ นิ ย มไม่ เคยปรากฏในยุค ก่ อ น
สมัยใหม่ที่ตาแหน่งแห่งที่ของคนขึ้นอยูก่ บั ว่าตนเป็ นคนของลอร์ ดคนใด ดังที่ชาวนาฝรั่งเศสในแคว้น
อองฌูและอะคิวเตนช่ วงยุคกลาง ไม่ได้รู้สึกผิดแปลกอะไรที่ดินแดนของตนอยู่ภายใต้การปกครอง
ของกษัตริ ยอ์ งั กฤษ เช่ นเดี ยวกับที่ พ่อค้าในเนเธอร์ แลนด์สมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 16 ไม่ได้รู้สึกเป็ น
ปั ญหามากนักเมื่อตนอยูภ่ ายใต้การปกครองของกษัตริ ยส์ เปน (ชนวนสาคัญในการปฏิวตั ิแยกตัวเป็ น
เอกราชของเนเธอร์ แลนด์ เกิดจากความขัดแย้งของนิกายทางศาสนามากกว่าจะเป็ นเรื่ องชาติ) เป็ นต้น
การกระจายตัว ของความคิ ด เรื่ อ งชาติ ในด้า นหนึ่ งก็ เ ป็ นผลมาจากการปฏิ ว ตั ิ ฝ รั่ ง เศส
ในปี 1789 (ที่มีการชู สถาบันชาติเพื่อใช้แทนที่สถาบันกษัตริ ย ์ และมีความพยายามเปลี่ ยนข้าขอ ง
กษัตริ ยใ์ ห้เป็ นพลเมือง) ขณะที่ในอีกด้านหนึ่ งก็เป็ นผลมาจากการค้นหาอัตลักษณ์ร่วมของปั ญญาชน
ในแว่นแคว้นที่ พูดภาษาเยอรมันในช่ วงคริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 18 และจะส่ ง ผลสะเทื อนในยุโรปช่ วง
คริ สต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่ งกรอบคิดดังกล่าวมีส่วนสาคัญเร้าให้ประชาชนจานวนมากเริ่ มตระหนักในการ
มีภาษา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมร่ วมกัน เกิดความรู้สึกผูกพัน รัก และหวงแหนชาติ
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ความรู้สึกรักและการให้ความสาคัญกับชาติที่เข้มข้นขึ้นเรื่ อยๆ อาจเรี ยกอย่างกว้างๆ ได้ว่า
“ชาตินิยม” ซึ่ งไม่ใช่อุดมการณ์ ทางการเมืองในตัวมันเอง แต่เป็ นองค์ประกอบที่สามารถผสมผสาน
และมองผ่านอุดมการณ์ทางการเมืองแบบต่างๆ ตั้งแต่อุดมการณ์แบบเสรี นิยมที่ให้ความสาคัญกับรัฐ
ประชาชาติและพลเมืองของชาติพร้อมทั้งตั้งคาถามกับสถาบันกษัตริ ยข์ องยุโรป ไปจนถึงอุดมการณ์
แบบอนุ รักษนิ ยมแบบอานาจนิ ยมที่ ให้ความสาคัญกับชาติของตนเองเหนื อสิ่ งอื่ นใด ให้คุณค่ากับ
คุณธรรมและความเชื่อของชาติตนว่าเป็ นเลิศกว่าชุดความคิดแบบอื่นๆ
การรับรู ้และแพร่ กระจายของมโนทัศน์ “ชาติ” ได้นาคาถามมาสู่ ปัญญาชนยุโรปจานวนหนึ่ ง
ในช่ วงคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ดังที่ ลอร์ ดแอคตัน (Lord Acton) ชาวอังกฤษ และแอร์ เนสต์ เรอนองต์
(Ernest Renen) ชาวฝรั่ ง เศส ได้เ คยตั้ง ข้อ สงสั ย ถึ ง มโนทัศ น์ “ชาติ ” ที่ เ ติ บ โตและแพร่ ห ลายใน
ตะวันตกช่ วงเวลานั้น ลอร์ ดแอคตันมองว่ามโนทัศน์ชาติ น้ นั แท้จริ งแล้วเป็ นสิ่ งที่ ถูกสร้ างขึ้ นผ่าน
องค์กรทางการเมือง (Acton, 2012, p. 36) ส่ วนเรอนองต์ผลักความคิดไปไกลกว่านั้นด้วยการตั้ง
คาถามว่า ชาติ คื ออะไรกัน แน่ ท าไมกลุ่ ม คนที่ หลากหลายชาติ พ นั ธุ์ ภาษา ประวัติศ าสตร์ อย่า ง
สวิตเซอร์ แลนด์ถึงยังรู้สึกเป็ น “ชาติ” ได้ ทาให้เรอนองมองว่า “ชาติ” ไม่ได้มีลกั ษณะเป็ นธรรมชาติ
หรื อภววิสัย แต่ถูกสร้ างขึ้นผ่านหลักการทางจิตวิญญาณ (soul) ของกลุ่มคนที่มีความทรงจาร่ วมกัน
และจาเป็ นต้องหลงลืมบางอย่างที่แสดงถึงความขัดแย้งและไม่ลงรอยออกไป (Palti, 2001, หน้า 32933; เรอนอง, 2561, หน้า 53-59) “ชาติ” จึงถูกมองว่าเป็ นประดิษฐกรรมส่ วนหนึ่ งที่มากับยุคสมัยใหม่
นักคิ ดบางคน เช่ น เออร์ เนสต์ เกลเนอร์ (Ernest Gellner) ได้พยายามเชื่ อมโยงลักษณะทางสังคม
อุตสาหกรรมสมัยใหม่และระบบเศรษฐกิ จแบบตลาดที่เติบโตในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 19 มีส่วนใน
การสร้างรู ปแบบของชาติในโลกตะวันตกสมัยใหม่ โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของระบบโรงเรี ยนที่มีส่วน
สาคัญในการสร้างมาตรฐานทางวัฒนธรรมของชาติ (Breuilly, 2012, p. 161)
พลังของมโนทัศน์ดงั กล่าวคือการสร้างอารมณ์ความรู ้สึกร่ วมของคนในพื้นที่หนึ่ งๆ ที่รับรู ้ถึง
ขอบเขตและอานาจอธิ ปไตยที่มีร่วมกัน มีพลังในการทาให้คนจานวนมากรู ้สึกเป็ นกลุ่มก้อนเดียวกัน
หรื อแม้กระทัง่ เสี ยสละชี วิตให้แก่มโนทัศน์ดงั กล่าวได้ หรื ออาจกล่าวผ่านวลียอดนิยมของ เบเนดิกต์
แอนเดอร์ สัน ว่า ชุ มชนในจินตนาการ หรื อ ชุ มชนจินตกรรม ที่ให้ความสาคัญกับการเปลี่ ยนแปลง
ของจิตสานึ กผ่านกิ จกรรมที่ทาให้เกิ ดความรู ้ สึกเป็ นกลุ่มก้อนเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่ องของการพิมพ์
(ดู แอนเดอร์สัน, 2552 โดยเฉพาะบทที่ 3)
หากนิยามหนึ่งของ “ชาติ” คือมโนทัศน์ที่สามารถสร้างอารมณ์ความรู ้สึกร่ วมของคนในพื้นที่
หนึ่ ง ๆ ที่ ถู ก ท าให้ตระหนัก ว่า ตนอยู่ภายใต้เขตแดนและรั ฏ ฐาธิ ปัตย์เดี ยวกัน มี ประวัติศาสตร์ ชุ ด
เดี ยวกัน และอาจมีภาษาและวัฒนธรรมร่ วมกัน กระบวนการที่จะทาให้ผคู ้ นในบริ เวณเดี ยวกันเกิ ด
ความรู ้สึกร่ วมดังกล่าวจึงมีอย่างหลากหลายและแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่
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ส าหรั บ สั ง คมสยามในช่ ว งยุ ค เปลี่ ย นผ่ า น มโนทัศ น์ ดัง กล่ า วอาจค่ อ ยๆ ก่ อ รู ป ขึ้ น จาก
หลากหลายกระบวนการ ไม่ ว่า จะเป็ นการท าแผนที่ แบบสมัย ใหม่ ที่ มี ส่ วนท าให้ช นชั้นนาสยาม
ตระหนักถึงตัวตน ขอบเขตของประเทศ และอานาจของรัฏฐาธิ ปัตย์สมัยใหม่ (ธงชัย, 2556) การสร้าง
อุดมการณ์จากชนชั้นนาสยามในช่วงรัชกาลที่ 5 (Murashima, 1988) หรื อกระทัง่ บทบาทของกลุ่มชน
ชั้นกลางนอกศูนย์กลางอานาจรั ฐในช่ วงทศวรรษ 2470 ที่ พยายามนิ ยามความหมายของชาติ ด้วย
ตัวเอง (นคริ นทร์, 2542) เป็ นต้น โดยปั จจัยสาคัญที่ทาให้ความคิดดังกล่าวแพร่ ไปในวงกว้างมากขึ้น
นั้น คื อระบบการศึ ก ษาแบบสมัย ใหม่ แ ละการแพร่ ห ลายของสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ใ นช่ ว งสมัย รั ช กาลที่ 5
เป็ นต้นมา ซึ่ งเด็กที่เริ่ มเข้าสู่ ระบบการศึกษาจะถูกสอนให้รู้ถึงพื้นที่ ขอบเขต องค์อธิ ปัตย์ เพื่อนร่ วม
ชาติ และประวัติความเป็ นมาอันยาวนานของชาติ เช่ นหนังสื อเรี ยนชุ ด ธรรมจริ ยา ที่เริ่ มตีพิมพ์เล่ ม
แรกในปี 2445 ซึ่ ง นอกจากจะสอนเรื่ องความประพฤติแล้ว ยัง สอนให้รู้จกั มโนทัศน์ใหม่อย่าง รั ฐ
ชาติ บ้านเมือง ฯลฯ อีกด้วย
เนื่ องจากแนวคิดเรื่ องชาติ และชาติ นิยมไม่ใช่ อุดมการณ์ ในตัวมันเอง แต่เป็ นองค์ประกอบ
ทางความคิดที่สามารถผสมผสานไปกับอุดมการณ์อื่นๆ ได้ จินตนาการเกี่ยวกับชาติจึงอาจถูกนาเสนอ
ได้ในหลายรู ปแบบ ดังนั้น ในสังคมสยามช่ วงเวลาดังกล่าว จึงมีท้ งั แนวคิดเรื่ องชาติที่หลอมรวมกับ
อุดมการณ์กษัตริ ยน์ ิ ยม หรื ออาจเรี ยกได้ว่าเป็ นแนวคิดชาติแบบทางการที่มีกษัตริ ยเ์ ป็ นศูนย์กลางที่
แสดงออกผ่านสื่ อทางการต่างๆ ไปจนถึงแนวคิดเรื่ องชาติที่มีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง (อาจเทียบเคียง
ได้กบั ความคิดเรื่ องรัฐประชาชาติ) อันแสดงออกอย่างชัดเจนผ่านบทความทางการเมือง หนังสื อพิมพ์
ตลอดจนการ์ ตูนการเมื องในช่ วงก่ อนเปลี่ ยนแปลงการปกครอง ถึ งแม้ว่า ในท้ายที่ สุด จะไม่มีใคร
สามารถผูกขาดมโนทัศน์เรื่ องชาติไว้กบั ตัวเองเพียงกลุ่มเดียวได้ ดังเช่นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 6 ที่ชนชั้นนาพยายามหลอมรวมแนวคิดเรื่ องชาติเข้ากับสถาบันพระมหากษัตริ ยผ์ า่ นคาขวัญ
“ชาติ ศาสน์ กษัต ริ ย ์” นั้น ก็ เ กิ ด ขึ้ น พร้ อ มๆ กับ การแพร่ ห ลายของมโนทัศ น์ เรื่ อ งชาติ ใ นแบบที่
ปรารถนาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนมากขึ้ น และน าไปสู่ ก ารวิ พ ากษ์วิ จ ารณ์ รั ฐ บาลในหน้ า
หนังสื อพิมพ์ และเกิดการปะทะระหว่างแนวคิดเรื่ อง “ชาติ” ทั้ง 2 รู ปแบบ (Copeland, 1999)
ในที่น้ ี คงจะมิ ได้กล่าวถึ งการปะทะระหว่างแนวคิดเรื่ องชาติ แบบทางการที่ ยึดกษัตริ ยเ์ ป็ น
ศู น ย์ก ลางหรื อ ความคิ ด เรื่ องชาติ ข องนัก เขี ย นนัก หนัง สื อ พิ ม พ์ที่ พ ยายามนิ ย ามชาติ ข้ ึ น มาโดยมี
ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง แต่จะกล่าวถึงการเล่าเรื่ องหรื อการสร้างจินตนาการเกี่ยวกับ “ชาติ” ในแบบ
อนุรักษนิยมที่ปรากฏในงานวรรณกรรมยอดนิยม (pop fiction) บางส่ วนของทศวรรษ 2460 ที่นอกจาก
ชาตินิยมแบบทางการในช่วงเวลานั้นแล้ว เค้าลางความคิดของชาตินิยมแบบอานาจนิ ยมทางการทหาร
ในช่ วงทศวรรษ 2480 สมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็ นนายกรั ฐมนตรี ครั้ งแรกก็เริ่ มถู กนาเสนอ
ขึ้นมาในช่ วงเวลานี้ เช่ นเดี ยวกันแม้จะยังไม่เป็ นรู ปเป็ นร่ างมากนักก็ตาม อันจะทาให้เห็ นถึ งความ
อึดอัดคับข้องใจของชนชั้นกลางสยามบางส่ วนในช่วงทศวรรษ 2460 ที่มิได้มีบทบาทสาคัญในการ
ปฏิวตั ิ 2475
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วรรณกรรมทศวรรษ 2460 กับความคิดเรื่อง “ชาติ”
คุณสมบัติหนึ่ งของเรื่ องแต่งร้อยแก้วสมัยใหม่แบบตะวันตก (fiction) หรื ออาจเรี ยกสั้นๆ ใน
ภาษาปั จจุบนั ว่าวรรณกรรมสมัยใหม่น้ นั คือภาษาที่ถูกเรี ยบเรี ยงในรู ปแบบเฉพาะที่นิยามตัวเองผ่าน
ความแตกต่างกับงานเขียนในรู ปแบบอื่นๆ พร้อมทั้งใช้กลวิธีสร้างเรื่ องราวผ่านโครงเรื่ องแบบต่างๆ
อย่างสมจริ ง (แต่ไม่ใช่เรื่ องจริ ง) อันเป็ นรู ปแบบการเขียนที่เริ่ มเป็ นที่นิยมตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 18
ของยุโรปเป็ นต้นมา เนื่ องจากวรรณกรรมเป็ นพื้นที่ที่ประกอบไปด้วยตัวบท (text) บริ บท (context)
และผูแ้ ต่ง (author) ทาให้การศึกษาหรื อวิเคราะห์ งานวรรณกรรมในโลกตะวันตกกระทาได้อย่า ง
หลากหลาย
แนวทางแรกๆ ที่นิยมกันในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 19 คือการวิจารณ์ในเชิ งประวัติศาสตร์ ที่ให้
ความสาคัญกับความสัมพันธ์ของชี วประวัติของผูแ้ ต่งกับตัวบทเป็ นหลัก ต่อมาแนวทางการวิเคราะห์
ได้แตกแขนงหลากหลายมากขึ้น ตั้งแต่แนวทางที่วิเคราะห์ความซับซ้อนของจิตใจของปั จเจกบุคคล
อย่าง จิตวิเคราะห์ (psychoanalytic criticism) ที่ให้ความสาคัญกับตัวบทและผูแ้ ต่งเป็ นหลัก แนวการ
วิเคราะห์ที่ให้ความสาคัญกับบริ บทภายนอกของสิ่ งพิมพ์ สานักพิมพ์ และผูเ้ ขี ยน เช่ น สังคมวิทยา
วรรณกรรม (sociology of literature) แนวการวิเคราะห์ที่ให้ความสาคัญกับรู ปแบบและสิ่ งที่ปรากฏ
ภายในวรรณกรรม โดยไม่จาเป็ นต้องให้ความสาคัญกับชี วประวัติหรื อสภาพจิตใจของผูเ้ ขียน เช่ น
รู ปลักษณ์นิยม (formalist) และ นววิจารณ์ (new criticism) แนวทางที่ให้ความสาคัญกับเนื้ อหาใน
ฐานะภาพสะท้อนของบริ บทางเศรษฐกิจและสังคมเช่นแนวลัทธิ มาร์ กซ์ (Marxist) แนวทางที่เริ่ มให้
ความสาคัญกับ “ผูอ้ ่าน” โดยหันมามองการรับรู ้ /แลกเปลี่ ยน/ต่อรองระหว่างตัวบทกับตัวผูอ้ ่านเช่ น
reader response แนววิเคราะห์ที่มองตัวงานในฐานะของวาทกรรมและการสร้างความหมายอย่าง new
historicism และ cultural studies หรื อแนวทางที่เน้นการทาความเข้าใจกลุ่มคนที่ถูกเบียดขับจาก
วาทกรรมชุ ดหลักอย่ างสตรี นิ ยม (feminism) และ queer theory ไปจนถึ งแนวหลังอาณานิ คม
(postcolonialism) เป็ นต้น การตีความวรรณกรรมจึงมีแง่มุมที่หลากหลาย ตั้งแต่การยึดวรรณกรรมเป็ น
ศูนย์กลางโดยให้ความสาคัญกับตัวบทเพียงอย่างเดี ยวโดยไม่มองความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรม
กับสังคม ไปจนถึงมุมมองที่ให้ความสาคัญกับองค์ประกอบของบริ บทภายนอกมากกว่าความหมาย
ในตัวบท (แนวทางของทฤษฎีแบบต่างๆ อาจดูเบื้องต้นได้ใน Lois Tyson, 1999)
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากประเด็นสาคัญของบทความนี้ ไม่ใช่ การวิจารณ์ วรรณกรรม แต่เป็ น
การพยายามทาความเข้าใจถึ งจินตนาการชาติ แบบอนุ รักษนิ ยมที่ปรากฏขึ้นในช่ วงทศวรรษ 2460
ผ่านงานวรรณกรรม ดังนั้น งานชิ้ นนี้ จึงมองงานวรรณกรรมในฐานะองค์ประกอบหนึ่ ง (ในหลาย
องค์ป ระกอบ) ของกระบวนการสร้ า งความคิ ด และจิ นตนาการเกี่ ย วกับ ชาติ ซึ่ ง อยู่ภายใต้ระบบ
วัฒนธรรมที่ผลิ ตมันขึ้น วรรณกรรมเป็ นทั้งพื้นที่ที่ถูกสร้ างขึ้นจากบรรทัดฐานทางสังคมและระบบ
ของวัฒนธรรมที่ ผูแ้ ต่ ง สั งกัดอยู่ พร้ อมกันนั้น ผูแ้ ต่ ง ก็ ไ ด้แปรบรรทัดฐานทางสั ง คม หรื อกระทัง่
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อุดมการณ์ (Ideology) (ในความหมายของเครื่ องมือทางความคิดของชนชั้นนาที่มีส่วนในการสร้ าง
จิตสานึกทางสังคม) บางส่ วนของสังคมออกมาเป็ นตัวบทและส่ งต่อไปยังผูอ้ ่าน งานวรรณกรรมใน
ที่น้ ี จึงเป็ นทั้งผลผลิตจากบริ บททางภูมิปัญญาของชนชั้นกลางในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของยุคสมัย และ
เป็ นหลักฐานทางความคิดที่อาจทาให้เห็นความรู ้สึกส่ วนหนึ่ งของผูแ้ ต่งในช่วงเวลาดังกล่าวได้ ดังที่
คริ สโตเฟอร์ พาวลิ่ ง นักสังคมวิทยาผูพ้ ยายามทาความเข้าใจงานวรรณกรรมยอดนิ ยม (pop fiction)
ของโลกตะวันตก และเห็นว่าควรจะต้องทาความเข้าใจวรรณกรรมทั้งในแง่ของระบบทางวัฒนธรรม
ที่ผลิ ตมันขึ้น และในแง่ของกระบวนการการสร้างความหมาย ซึ่ งแม้งานเหล่านี้ จะสร้างบรรทัดฐาน
ทางสังคมบางประการที่ผูอ้ ่านอาจจะตอบรับหรื อปฏิ เสธ แต่ก็ตอ้ งตระหนักเสมอว่างานเขียนต่างๆ
ไม่ได้โผล่ ข้ ึนมาลอยๆ แต่อยู่ในบริ บททางสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ แบบใดแบบหนึ่ ง
(Pawling, 1984, pp. 4-5)
เนื่ องจากมโนทัศน์ “ชาติ ” เป็ นเรื่ องของการสร้ างจิ นตนาการและอารมณ์ ความรู้ สึ กและ
สามารถผสมผสานกับอุ ดมการณ์ ท างการเมื องได้อย่างหลากหลาย ทาให้ความรู ้ สึกเรื่ องชาติ และ
ชาติ นิ ย มสามารถแสดงออกผ่า นอุ ดมการณ์ ท างการเมื องได้หลายรู ป แบบ ทั้ง แบบเสรี นิย มที่ ใ ห้
ความส าคัญ กับ การสร้ า งรั ฐประชาชาติ แ ละ พลเมื องของชาติ อุ ดมการณ์ แ บบอนุ รั ก ษนิ ย มที่ ใ ห้
ความสาคัญกับจารี ต สถาบันอันเก่าแก่ไปจนถึงอุดมการณ์แบบอานาจนิ ยม ที่ให้ความสาคัญกับขยาย
ดินแดนหรื อขยายอานาจ เป็ นต้น บทความนี้ จะมองภาพนาเสนอที่ปรากฏในนวนิ ยายอันเป็ นที่นิยม
ในช่ ว งทศวรรษ 2460 ทั้ง หมด 3 เรื่ อ ง คื อ ดาบศั ก ดิ์ เ หล็ ก น้า พี ้ (เขี ย นปี 2467-8) นวนิ ย ายอิ ง
ประวัติศาสตร์ ที่แต่งโดย “อายัณโฆษ” หรื อ ขุนธนกิจวิจารณ์ (ต่อไปจะเรี ยกว่าขุนธนกิจฯ) และ แพร
ดา (เขียนปี 2465-6) กับ หน้ าผี (เขียนปี 2466-7) นวนิ ยายสื บสวนปนระทึกขวัญผลงานของหลวง
สารานุประพันธ์ (ต่อไปจะเรี ยกว่าหลวงสาราฯ) ในฐานะพื้นที่หนึ่ งที่ผเู้ ขียนทั้งสองคนได้นาเสนอถึง
ภาพของชาติบา้ นเมือง ตลอดจนแสดงให้เห็ นถึ งความรู้ สึกคับข้องและความปรารถนาที่ มีต่อชาติ
ในช่วงเวลานั้น ที่ถูกสร้างขึ้นผ่านบริ บททางสังคมในช่วงเวลาดังกล่าว
ขุนธนกิ จฯ ได้รับเอาตัวแบบของความคิ ดเรื่ องชาติ แบบทางการ (official) ของรัชกาลที่ 6
มาเป็ นโครงหลักในนวนิ ยายของเขา และเสริ มด้วยการแสดงความมีอารยะที่เหนื อกว่าของสยามต่อ
ตะวันตก ขณะที่หลวงสาราฯ ก็ไม่พอใจในสภาพที่สยามต้องพึ่งพิงและอ่อนข้อให้แก่ประเทศอื่นๆ
และเริ่ ม แสดงความปรารถนาที่ ต้องการให้ส ยามได้เป็ นมหาอานาจทางเศรษฐกิ จและทางทหาร
ในนิ ย ายของเขาเช่ นกัน โดยผูเ้ ขี ย นจะเริ่ ม กล่ า วถึ ง ดาบศั ก ดิ์ เหล็ก น้า พี ้ ก่ อนในฐานะนวนิ ย ายที่
นาเสนออุดมการณ์ชาติแบบทางการของรัฐสมบูรณาญาสิ ทธิ์ ในช่วงทศวรรษ 2460 แม้ตามช่วงเวลา
แล้วจะเขียนทีหลังสุ ดก็ตาม หลังจากนั้นจึงนาเสนอถึงจินตนาการชาติใน แพรดา และ หน้ าผี ที่แสดง
ให้เห็นอุดมการณ์ที่ปรารถนาความเป็ นมหาอานาจทางการทหาร ซึ่ งเริ่ มก่อรู ปขึ้นในทศวรรษดังกล่าว
แต่จะเติบโตมากขึ้นเมื่อได้รับอิทธิ พลของแนวคิดฟาสซิ สต์ในช่วงทศวรรษ 2480 ต่อไป
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นวนิยาย 3 เรื่ องนี้คงไม่สามารถเป็ นตัวแทนของความคิดเรื่ องชาติในช่วงทศวรรษ 2460 หรื อ
ช่ วงก่ อนเปลี่ ยนแปลงการปกครองได้ท้ งั หมด (เพราะยังขาดภาพของชาติ ที่เริ่ มให้ความสาคัญกับ
ประชาชนอย่างที่เสนอในหน้าหนังสื อพิมพ์หลายฉบับ) แต่ก็จะช่วยให้เห็นถึงอุดมการณ์และอารมณ์
ความรู ้ สึกบางส่ วนของชนชั้นกลางที่ มีต่อชาติ ของตนในช่ วงก่ อนเปลี่ ยนแปลงการปกครอง และ
มองเห็ นการนาเสนออุ ดมการณ์ ช าติที่ มี แนวโน้มไปทางอนุ รัก ษนิ ย ม 2 รู ปแบบ ที่ แบบหนึ่ งจะมี
อิทธิ พลต่อสังคมไทยในตอนนั้นและขณะที่อีกแบบหนึ่งจะเริ่ มเด่นชัดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 2480
ดาบศักดิ์เหล็กนา้ พี:้ นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ กบั จินตนาการ “ชาติ” อันเก่าแก่
ถ้าจุดเด่นอย่างหนึ่ งของงานวรรณกรรมคือการทาให้สิ่งที่เป็ นนามธรรมปรากฏเป็ นรู ปธรรม
และทาให้ง่ายต่อการรับรู ้ ของผูอ้ ่านมากขึ้น ดาบศักดิ์ เหล็กนา้ พี ้ (ต่อไปนี้ จะเรี ยกว่า ดาบศักดิ์ ฯ)ของ
“อายัณโฆษ” หรื อ ขุนธนกิจวิจารณ์ (ชื่อจริ งคือ ประยูร ธชาลุภฏั , 2436-2506) ก็คงเป็ นหนึ่ งในงานที่
สามารถนาเสนอความคิดทางการเมืองของทศวรรษ 2460 ได้ดีที่สุดอีกชิ้นหนึ่ ง ถึงแม้โดยตัวมันเอง
จะไม่ใช่นวนิยายการเมืองก็ตาม งานชิ้นนี้ได้สอดแทรกอุดมการณ์ ชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ของรัชกาลที่ 6
ผ่านการทาให้เป็ นรู ปธรรม พร้อมๆ กันนั้น ยังแสดงความมีอารยะที่เหนื อกว่าของสยามต่อชาติอื่นๆ
(รวมถึงตะวันตก) ผ่านพฤติกรรมและคุณธรรมของตัวละครในงานวรรณกรรมได้อย่างน่าสนใจ
ขุนธนกิจวิจารณ์ เกิดและเติบโตในครอบครัวของขุนนางผูใ้ หญ่ บิดาของเขาคือรองอามาตย์
โทหลวงอาชวคดี หลังจบการศึกษา ขุนธนกิจฯ ได้รับราชการอยูก่ ระทรวงวังตั้งแต่ปี 2455 เป็ นต้นมา
และเป็ นหนึ่งในคนใกล้ชิดของรัชกาลที่ 6 จนถึงกับเล่นละครร่ วมกันหลายครั้ง เคยเป็ นเสื อป่ ารักษา
พระองค์ และยังเคยได้รับรางวัลด้านการแต่งบทกวีจากรัชกาลที่ 6 อีกด้วย (อายัณโฆษนุสรณ์ , 2507,
หน้า ข.) เขาได้เริ่ มเขี ยนงานลงหนังสื อพิมพ์ ไทยเขษม (ซึ่ งผูเ้ ขียนส่ วนใหญ่เป็ นข้าราชสานักของ
รัชกาลที่ 6) ตั้งแต่ปี 2467 โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นบันเทิ งคดี อิงประวัติศาสตร์ หลังเปลี่ ยนแปลงการ
ปกครองเขายังรั บราชการในกระทรวงวังต่อไป ผลงานในยุค หลังของเขาส่ วนใหญ่เป็ นแนวทาง
โหราศาสตร์
งานเขียนที่ทาให้เขาเป็ นที่รู้จกั ในหมู่ผอู ้ ่านวงกว้างมากที่สุดเห็นจะเป็ น ดาบศักดิ์ ฯ นวนิยาย
อิงประวัติศาสตร์ ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกเป็ นตอนๆ ในนิ ตยสาร ไทยเขษม ตั้งแต่เดือนสิ งหาคมของปี 2467
เป็ นต้นมา
พื้ น ที่ ส าคัญ ในการน าเสนออุ ด มการณ์ แ ละความคิ ด เรื่ องชาติ ข องเขาคื อ นวนิ ย ายอิ ง
ประวัติศาสตร์ ซึ่ งเป็ นรู ปแบบของนวนิยายที่ใช้ฉากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ และได้พรรณนาให้
เห็ นประเพณี หรื ออารมณ์ ของยุคสมัย โดยตัวละคร (ไม่ว่าจะมีตวั ตนจริ งหรื อเป็ นเพียงจินตนาการ)
มักจะเกี่ ยวข้องกับเหตุการณ์ หรื อความขัดแย้งในประวัติศาสตร์ ที่ผอู ้ ่านส่ วนใหญ่ทราบกันดี อยู่แล้ว
ผูท้ ี่บุกเบิกแนวทางนี้ ในโลกตะวันตกคือ วอลเตอร์ สก็อต (Walter Scott) เช่นเรื่ อง Waverly (1814)
เป็ นต้น (Chris Baldick, 2004, p.114)
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แม้ ดาบศักดิ์ เหล็กนา้ พี ้ อาจจะไม่ได้เป็ นนวนิ ยายอิงประวัติศาสตร์ เรื่ องแรกของไทย เพราะ
อย่างน้อยก็มีเรื่ องชุ ด ทหารพระนเรศวร ของ นายศิลป์ เทศะแพทย์ ที่ตีพิมพ์ใน ศัพท์ ไทย ในช่ วงปี
2465 นอกจากนี้ ในนิ ตยสารดังกล่าวยังได้กล่าวถึ ง งานชื่ อ ทหารพระเจ้ าตากสิ น อีกด้วย (แต่ยงั ไม่
ทราบว่าเนื้อหาจะเป็ นอย่างไร) แต่ ดาบศักดิ์ ฯ ก็อาจจะเป็ นเรื่ องแนวดังกล่าวที่ได้รับความนิ ยมสู งสุ ด
ในทศวรรษ 2460 ดัง ที่ สด กูรมะโรหิ ต นักเขี ยนรุ่ นทศวรรษ 2470 และเป็ นเด็ก นักเรี ยนในช่ วง
ทศวรรษ 2460 ได้เคยกล่าวไว้วา่ “...พิมพ์ออกมาในหนังสื อ ไทยเขษม เป็ นครั้งแรก คนก็รุมกันเพราะ
เป็ นดาบไทยที่มีรสชาติแปลกกว่าดาบเล่มอื่นๆ โดยเฉพาะการบรรยายในเชิ งหลักวิชา ซึ่ งให้ความรู ้
แก่ ผูอ้ ่ า นมาก...” (อายัณ โฆษนุ ส รณ์ , 2507, หน้า (9)) นอกจากนี้ นวนิ ย ายดัง กล่ า วยัง อาจเป็ น
วรรณกรรมยอดนิยม (pop fiction) เรื่ องแรกที่เอาอุดมการณ์ชาติแบบทางการมาแปรให้เป็ นพฤติกรรม
ของตัวละครอย่างเป็ นรู ปธรรม
ดาบศักดิ์ ฯ เป็ นเรื่ องราวการผจญภัยของ หมู่ขวัญ ทหารเอกของกรุ งศรี อยุธยาหลังเสี ยกรุ งฯ
ครั้งที่ 1 ในช่วงระหว่าง จุลศักราช 923 (พ.ศ. 2113) จนถึงจุลศักราช 948 (พ.ศ. 2129) ผูเ้ ขียนเปิ ดเรื่ อง
ด้วยการให้หมู่ขวัญในวัย 60 เล่าเรื่ องการผจญภัยของตนให้คนหนุ่มฟั ง โดยเล่าประวัติบรรพบุรุษของ
ตนสั้ นๆ ย้อนไปถึ ง จุ ล ศัก ราช 823 (พ.ศ. 2004 ซึ่ ง ตรงกับสมัย สมเด็ จพระบรมไตรโลกนาถ 1)
ที่กองทัพไทยเสี ยทีแก่กองทัพมอญ ทาให้นายหมู่จนั ทร์ ครู มวย บุตรของผูม้ ีบรรดาศักดิ์ฝ่ายมหาดไทย
เป็ นผูห้ นึ่งที่ถูกกวาดต้อนไปยังหงสาวดี จนได้แต่งงานกับบุตรี ของพ่อค้ามอญคนหนึ่ ง มีบุตรชายชื่ อ
หอม ซึ่ งเมื่ออายุครบ 20 ปี นั้น หอมก็ได้เกิดความรู ้สึกรักชาติข้ ึนมา ดังคาบรรยายว่า “...ความรักชาติ
และปิ ตุภูมิเดิ ม ก็พลันบังเกิ ดในดวงหทัยประเทศ...” (หน้า1)2 พอดีกบั เป็ นช่วงที่บิดาและมารดาตน
ล่วงลับ จึงได้รวบรวมกลุ่มคนได้ประมาณ 500 คน ปลอมเป็ นชาวป่ าหนีเข้ามาในเขตแดนสยาม และ
ได้ถวายตัวเป็ นมหาดเล็กรับราชการในกรมพระตารวจหน้า ต่อมาได้แสดงความสามารถในการรบ
จนได้เป็ น ออกญาเกียรติราช มีบุตรชายคือ สมิงสิ ทธิ เดชา ซึ่ งก็คือปู่ ของหมู่ขวัญ และปู่ ผูน้ ้ ี เอง ที่ได้
ถ่ายทอดทั้งความรู ้ดา้ นอักขระและเพลงอาวุธให้แก่หมู่ขวัญ
หลังจากนั้นจะเป็ นเรื่ องราวการผจญภัยของหมู่ขวัญ ตั้งแต่การประลองกระบองและทาร้ายคู่
ประลองชาวญวนจนตาย ต้องถูกเนรเทศไปทวาย (ภายหลังจึงเฉลยว่าเป็ นการส่ งไปสื บราชการลับ
1

ในนวนิ ยายเรื่ องนี้ ขุนธนกิจฯ เรี ยกสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (ซึ่ งเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดคนหนึ่ ง
ในสมัยอยุธยา และเป็ นผูท้ ี่ ได้ “ปฏิ รูป ” ระบบการปกครอง) ว่า “พระปิ ยมหาราช” แบบเดี ยวกับที่ คนสมัยนั้น
กล่าวถึงรัชกาลที่ 5
2
เรื่ อง ดาบศักดิ์ เหล็กนา้ พี ้ นี้ ผูเ้ ขียนใช้ไฟล์ PDF ที่ได้มาจาก ชมรมคนรักมีด เป็ นตัวอ้างอิงหลัก ตัวเลข
จ.ศ. ในเนื้อเรื่ องสอบทาน กับต้นฉบับที่เคยตีพิมพ์ใน ไทยเขษม ซึ่ งเป็ นไมโครฟิ ล์มแล้ว การอ้างอิงจะใช้ตวั วงเล็บ
(...) เลขหน้าของไฟล์ PDF ยกเว้นในบทที่ขาดหายไป จะอ้างอิงจากนิ ตยสาร ไทยเขษม แทน โดยจะใส่ ชื่อ “อายัณ
โฆษ” ไว้ในวงเล็บพร้อมเลขหน้าใน ไทยเขษม
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อย่างแนบเนี ยน) ได้ต่อสู ้กบั คาทิโอ ลูเบส ชาวกรี กผสมคอซิ กา ซึ่ งจะกลายเป็ นคู่แค้นไปตลอดเรื่ อง
เพื่อช่ วยเหลื อสตรี นางหนึ่ ง ต่อมาเขาก็ถูกลักพาตัวขึ้นเรื อโปรตุเกส ผจญภัยในท้องทะเล เข้าเมือง
หงสาวดี ต่อสู ้กบั ครู มวยทั้ง 9 เกือบถูกประหารชีวติ แต่ลูกน้องคู่ใจมาช่วย ผจญภัยในเขตป่ าเขา เดิน
ทางผ่านเขตกระเหรี่ ยง และปิ ดท้ายด้วยการรบกับพม่าที่ด่านเจดียส์ ามองค์ใน จ.ศ. 948 (พ.ศ. 2129)
ท าความชอบจนได้พ ระราชทานยศจากพระมหากษัต ริ ย ์ (สมเด็ จ พระนเรศวรมหาราช) เป็ น
ออกพระรามอินทรา และได้แต่งงานกับหญิงคนรัก
แม้วา่ ศักราชอาจจะดูคลาดเคลื่อนมากหากนับตามมาตรฐานปั จจุบนั เช่น ใน ปี 2129 สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ยัง ไม่ เสด็จ ขึ้ น ครองราชย์ และการรบในปี นั้น เกิ ดขึ้ นที่ น ครสวรรค์ ไม่ ใ ช่
กาญจนบุ รี การรบที่ ด่ า นเจดี ย ์ส ามองค์ใ นเนื้ อเรื่ องจะเกิ ด ขึ้ นในปี 2133 แต่ ความถู ก ต้อ งหรื อ
คลาดเคลื่อนในเชิ งข้อมูลจะไม่ใช่ประเด็นที่ถูกหยิบยกมาอภิปรายในที่น้ ี แต่จะพิจารณาว่า อดีตที่ถูก
สมมติ ให้เป็ นสมัยอยุธยาช่ วงหลังเสี ยกรุ งครั้ งที่ 1 นั้น ได้สื่อสารกับผูอ้ ่านร่ วมยุคสมัยในปี 2467-8
อย่างไรบ้าง
หมู่ขวัญ: ทหารเอกอยุธยากับจินตนาการชาติแบบทางการ
หมู่ขวัญเป็ นทหารดาบของอยุธยา มีฝีมื อดาบ หมัดมวย และเพลงอาวุธต่างๆ อย่างล้ าเลิ ศ
แม้แ ต่ ค วามรู ้ ด้า นภาษาก็ ไ ด้รั บ การฝึ กฝนเป็ นอย่า งดี จ ากปู่ จนสามารถพู ด พม่ า รามัญ ลาวกาว
โปรตุเกส ญี่ปุ่น และฮอลันดา “...ได้โดยถูกต้องประโยคประธานดี...” และความสามารถเหล่านี้ “...
เป็ นเหมือนอาภรณ์ประดับกาย...” (หน้า 20-21) คงเป็ นไปได้ยากในสมัยอยุธยาตอนกลางที่ จะมีทหาร
ชั้นหมู่ (หรื อแม้แต่นายทหาร) รู ้ภาษาในระดับนี้ แต่ความสมจริ งไม่ใช่เรื่ องสาคัญ เพราะสิ่ งที่ ขุนธน
กิ จฯ ต้องการนาเสนอคือภาพของคนรุ่ นใหม่ในทศวรรษ 2460 ที่การรู ้ ภาษาอื่นกลายเป็ นสิ่ งจาเป็ น
อย่างยิ่ง โลกใน ดาบศักดิ์ เหล็ก นา้ พี ้ ไม่ใช่ โลกในสมัยอยุธ ยาอย่างที่ ม นั เป็ นจริ ง ๆ แต่ เป็ นโลกใน
ทศวรรษ 2460 ที่ ใช้ฉากของอยุธยา ภาพต่างๆ ที่ ปรากฏใน ดาบศักดิ์ ฯ จึงเป็ นภาพในอุดมคติของ
ทศวรรษ 2460 ในสายตาของขุนนางผูใ้ กล้ชิดรั ชกาลที่ 6 อย่างตัวขุนธนกิ จฯ ส่ วนลักษณะนิ สัยและ
พฤติกรรมของหมู่ขวัญ ก็เป็ นบุคลิกแบบใหม่ของคนหนุ่มสาวในทศวรรษ 2460 ที่ การถือยศถืออย่าง
เริ่ มกลายเป็ นสิ่ งที่น่ารังเกียจสาหรับชนชั้นกลาง หมู่ขวัญจึงมองว่าการคบหากันนั้นอยูท่ ี่อธั ยาศัย มิใช่
ยศศักดิ์ ไม่มีความรังเกียจต่อชนทุกๆ ชั้น (หน้า 4) อย่างที่คนรุ่ นใหม่ในทศวรรษ 2460 ควรจะเป็ น
ประเด็นที่ น่าสนใจใน ดาบศักดิ์ ฯ เห็ นจะเป็ นการนาเสนอมโนทัศน์ชาติบา้ นเมืองในแบบ
ทางการของทศวรรษ 2460 ผ่านโลกยุคโบราณ ทาให้ “รัฐชาติ” เป็ นเสมือนสิ่ งที่เกิ ดขึ้นมานานแล้ว
โลกใน ดาบศักดิ์ฯ เป็ นโลกที่มีสัญชาติและลักษณะประจาชาติค่อนข้างชัดเจน ดังที่กล่าวไปในหัวข้อ
ที่แล้วว่านายหอม บรรพบุรุษของหมู่ขวัญนั้นอยูๆ่ ก็เกิดสานึกรักชาติข้ ึนมา ทั้งๆ ที่เขาเกิดในหงสาวดี
และไม่เคยอยู่ในแผ่นดิ นไทยมาก่ อน นิ ยายได้แสดงให้เห็ นว่าความเป็ นคนไทยนั้นอยู่ในสายเลื อด
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ไม่ได้อยู่กบั ถิ่ นเกิ ดและภาษาที่พูด ลูกหลานของนายหอมอย่างหมู่ขวัญซึ่ งเป็ นตัวเอกของเรื่ อง ยังได้
สานึกถึงเขตแดนที่ชดั เจนอันเป็ นพื้นที่ที่เขาจะต้องปกปักรักษา (ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ไม่เคยชัดเจนในช่วงก่อน
สมัยใหม่) ดังค าบรรยายว่า “...ข้าพเจ้า เปนทหารของสยามอาณาจักร์ ถ้าชาติใดบังอาจจิตต์เข้ามา
เหยียบด้าวแดนไทย ข้าพเจ้าเปนผูข้ บั ไล่ขา้ ศึก...” (หน้า 96) และเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกับพี่น้องร่ วม
ชาติของตนที่แม้จะไม่เคยรู ้จกั กันเลยก็ตาม ดังที่ตวั เขาได้บรรยายความรู ้สึกไว้ว่า “...ความตายของพี่
น้องและเพื่อนรักชาวเกลอในระหว่างชาติเดี ยวกัน ได้บ่มมโนจริ ตชายชาตินกั รบให้บา้ บิ่นขึ้นจนถึ ง
ขีดสุ ดแห่งความดุร้าย...” (หน้า 98) การตระหนักถึงความเป็ นชาติที่มีเขตแดนชัดเจนและมีความรู้สึก
ใกล้ชิ ด หรื อ เป็ นเสมื อนพี่ น้อ งกับ คนอื่ นๆ ที่ อ ยู่ใ นเขตแดนเดี ย วกัน นั้น เป็ นส านึ ก เรื่ อ งชาติ แ บบ
สมัยใหม่ที่ขุนธนกิ จฯ น่าจะได้รับรู ้ผ่านระบบการศึกษา และเมื่อมโนทัศน์ “ชาติ” มักจะผูกกับอดี ต
อันยาวนานและความเก่าแก่ ทาให้เขามองว่าไม่ใช่เรื่ องแปลกอะไรหากสานึ กดังกล่าวจะเกิดขึ้นตั้งแต่
ในสมัยอยุธยา ทหารในสมัยดังกล่าวจึงสามารถมีสานึกแบบเดียวกันกับคนในทศวรรษ 2460 ผ่านการ
เชื่อมโยงผ่านมโนทัศน์ “ชาติ”
พร้ อมๆ ไปกับการนาเสนอเรื่ องชาติและสัญชาติ ขุนธนกิ จฯ ซึ่ งเป็ นหนึ่งในคนใกล้ชิดของ
รัชกาลที่ 6 ยังมักใส่ คาขวัญ “ชาติ ศาสน์ กษัตริ ย”์ และ “เสี ยชี พ อย่าเสี ยสัตย์” ในคาพูดของหมู่ขวัญ
อยูห่ ลายครั้ง (หน้า 49, 101 และ 111) ตลอดจนมีการชื่นชมพระบารมีของพระเจ้าอยูห่ วั อยูเ่ สมอ หมู่
ขวัญจึงไม่ใช่แค่นายทหารของกรุ งศรี อยุธยา แต่เป็ นนายทหาร “ไทย” ที่มีท้ งั สานึกเรื่ องชาติสมัยใหม่
อย่างเต็มเปี่ ยม ทั้งเรื่ องสัญชาติ เรื่ องเขตแดน เรื่ องพี่น้องร่ วมชาติ นอกจากนี้ เขายังพร้ อมที่จะพลีชีพ
เพื่อชาติศาสนา สนองคุณพระมหากษัตริ ย ์ ตามจิตวิญญาณของรัฐไทยในทศวรรษ 2460 อีกด้วย ซึ่ ง
ไม่พบในเรื่ องเล่าอิงประวัติศาสตร์ ที่เขียนในช่วงเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ น ดาบทหาร (“ทองหยิบ”, 2465,
353-87) หรื อ ทหารสมเด็จพระนเรศวร
อย่างไรก็ตาม ความสาคัญของชาติและสัญชาติในเรื่ อง ดาบศักดิ์ ฯ ก็เป็ นแบบเดียวกับ หั วใจ
นัก รบ อัน เป็ นบทพระราชนิ พ นธ์ ข องรั ชกาลที่ 6 ที่ เสนอให้อิง ความเป็ นชาติ ก ับ สถาบันกษัตริ ย ์
มากกว่าจะอิงกับสัญชาติโดยกาเนิด ดังที่หมู่ขวัญสนทนากับ องนาม ทหารอาสาชาติญวน เมื่อคราวที่
องนามขอติดตามรับใช้เขาว่า “...แกจงนึ กถึ งสันชาติเดิมของเราดูก่อน ฉันเปนไทยทั้งชาติและน้ าใจ
ส่ วนแกเปนญวนด้วยกาเนิดแลตระกูล จะให้ฉนั สานองถ้อยคาของแกได้อย่างไร...” แต่ องนาม ก็ตอบ
โต้วา่ “...ผมเปนญวนก็เพราะเกิดเปนญวน แต่ผมทาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ผมก็ตอ้ ง
เปนข้าราชการไทยคนหนึ่ ง ซึ่ งมีหน้าที่จะเอาเลื อดเนื้ อสนองคุ ณเมืองไทยได้เท่ากับใต้เท้าเหมือนกัน...”
(หน้า 7-8) ด้วยเงื่อนไขนี้ ทาให้หมู่ขวัญรับองนามเป็ นทหารคู่ใจ ซึ่ งเป็ นกรอบของมโนทัศน์ชาติแบบ
ทางการในช่วงเวลานั้น ที่ยงั คงมีสถาบันกษัตริ ยเ์ ป็ นศูนย์กลางของสถาบันชาติ
หากมองในทางการเมืองแล้ว ดาบศักดิ์ ฯ เป็ นกลไกส่ วนหนึ่ งของการนาเสนออุดมการณ์ชาติ
แบบทางการอันมีกษัตริ ยเ์ ป็ นศูนย์กลางในช่วงเวลานั้น อย่างไรก็ดี ความน่าสนใจของงานชิ้นนี้ ไม่ได้
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อยูท่ ี่การนาเสนอความคิดเรื่ องชาติแบบทางการผ่านรู ปแบบของนวนิ ยายเท่านั้น แต่ยงั แสดงความมี
อารยะของสยามที่เหนือกว่าชาติอื่นๆ รวมถึงตะวันตกอีกด้วย
มุมมองของความมีอารยะ: สยามทีเ่ หนือกว่ าตะวันตก
มุมมองแบบฉบับ (stererotype) หรื อบางที่ อาจเรี ยกว่ามุ มมองแบบเหมารวม เป็ นมุมมองที่
เชื่ อว่าผูค้ นจะมี ล ักษณะพื้นฐานที่ แตกต่า งกันตามสภาพแวดล้อมที่ ตนอยู่อาศัย และเมื่ อผสานกับ
แนวคิดเรื่ องชาติทาให้มีความเชื่อว่าแต่ละชาติจะมีลกั ษณะประจาชาติที่แตกต่างกันแบบเหมารวม อัน
เป็ นความเชื่อของคนจานวนมากในช่ วงคริ สต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 และเมื่อผสมกับลัทธิ ดาร์ วินใน
เชิงสังคม (social Darwinism) ทาให้มีการมองความสู งต่าของแต่ละสี ผิวแตกต่างกันไป ซึ่ งชาวผิวขาว
ตะวันตกที่ยดึ ถือความคิดนี้มกั จะมองตัวเองว่าคือชาติที่เหนื อกว่าและเป็ นอารยะที่สุด
นวนิ ย ายเรื่ อ ง ดาบศั ก ดิ์ ฯ ก็ ไ ด้แ สดงถึ ง อิ ท ธิ พ ลของมุ ม มองดัง กล่ า วที่ แ พร่ หลายในช่ ว ง
คริ สต์ศตวรรษที่ 20 (หรื อกลางพุทธศตวรรษที่ 25) และพยายามตอบโต้ไปพร้ อมๆ กัน ในด้านหนึ่ ง
ผูแ้ ต่งได้ใช้มุมมองแบบฉบับหรื อมุมมองแบบเหมารวมนี้ บรรยายลักษณะของตัวละครชาติต่างๆ เช่น
บรรยายว่าญวนเป็ นพวกผูกใจเจ็บ เจ้าคิดเจ้าแค้น และอามหิ ตโหดร้าย พม่าก็เป็ นพวกหยาบคายและ
โหดเหี้ ยม ชาติตะวันตกอย่างโปรตุเกสก็ถ่อยเถื่อนและเลวทรามเช่นกัน ซึ่ งคุณสมบัติดงั กล่าวตรงข้าม
กับ “ความเป็ นสุ ภาพบุรุษ” ของคนไทยอย่างหมู่ขวัญ ทั้งความใจกว้าง สุ ภาพ ให้เกียรติคน และนึกถึง
คนอื่นอยูเ่ สมอ ซึ่ งแม้ความเป็ นสุ ภาพบุรุษจะเป็ นส่ วนหนึ่ งของอิทธิ พลจากความคิดตะวันตก (ซึ่ งก็มี
ความแตกต่างทางการนิยามเช่นกัน ดู สหะโรจน์, 2551) แต่ถูกทาให้เป็ นคุณสมบัติสาคัญของคนไทย
อย่างหมู่ขวัญ ขณะที่ชาวตะวันตกจริ งๆ อย่างโปรตุเกส กลับเป็ นผูท้ ี่ขาดคุณสมบัติดงั กล่าว
ขณะที่ในอีกด้านหนึ่ง ผูแ้ ต่งก็ได้ตอบโต้ดว้ ยการกลับหัวกลับหางการรับรู้ และความสัมพันธ์
เชิ งอานาจระหว่างไทยกับตะวันตก ด้วยการมอบบทบาทให้ชาวตะวันตกในช่ วงสมัยอยุธยาอย่าง
โปรตุเกส เป็ นพวกโหดร้าย ป่ าเถื่อน และล้าหลัง เมื่อเทียบกับคนไทยอย่างหมู่ขวัญที่เป็ นอารยชนกว่า
เช่นตอนที่มีขบวนแห่พิธีวสิ าขบูชาที่ทวายนั้น
...บุคคลที่ขา้ พเจ้าหมัน่ ไส้ที่สุด ก็คือเจ้าพวกโปร์ ตุเกส ซึ่ งพากันมายืนดูพวกเราอยูส่ ัก 50 คน
เศษ อันเขาเหล่านั้นเต็มไปด้วยความมึนเมาอย่างอ้อแอ้ สิ่ งที่ซ้ าร้ ายก็คือ เขากลับยืนยิม้ เยาะ
และพูดจาโอหังบังอาจกระทบกระเทียบพวกเราอย่างดูแคลนถึงการกระทาของเราด้วยกริ ยา
อันไม่เปนมงคล มิหนาซ้ ายังได้ปล่อยถ้อยคาอันกักขฬะแทะโลมสุ ภาพสตรี ผซู ้ ่ ึ งมีสิริรูปเปน
ที่ตอ้ งใจเขา... (หน้า 24)
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ในเรื่ อง ดาบศักดิ์ฯ ชาวตะวันตกอย่างโปรตุเกส จึงเป็ นพวกหยาบคาย นอกจากนี้ ยงั ขาดขันติ
ธรรมในศาสนาและชอบดู ถู ก ศาสนาอื่ น และเมื่ อชาวโปรตุ เกสได้ฉุ ดคร่ า หญิ ง ทวายผูห้ นึ่ ง อย่า ง
ป่ าเถื่อน หมู่ขวัญจึงจาเป็ นต้องเข้าต่อสู ้ แม้เริ่ มแรกจะประลองด้วยมือเปล่า แต่เมื่อชาวโปรตุเกสกาลัง
จะพ่ายแพ้ จึ งหยิบอาวุธขึ้ นมาสู ้ ซึ่ งหมู่ขวัญมองว่าเป็ นการทาลายเกี ยรติ ของลู กผูช้ ายเสี ยสิ้ น และ
เปรี ยบเทียบเหมื อนตนกาลังสู ้ กบั สัตว์เดรัจฉานที่ มีเขี้ ยวเล็บ (หน้า 29) แต่สุดท้ายเขาก็แสดงความ
เหนื อกว่าทั้งทางกาลังกายและทางคุณธรรมด้วยการใช้มือเปล่าเอาชนะอาวุธและยอมไว้ชีวิตคู่ต่อสู ้
ชาวตะวันตกที่ร้องขอชีวติ
ภาพความป่ าเถื่ อ นของชาวตะวัน ตกยิ่ ง ปรากฏชัด เจนขึ้ น ในตอนที่ ห มู่ ข วัญ ถู ก กลุ่ ม ชาว
โปรตุเกสจับตัวไว้และทรมานบนเรื อนั้น “...แต่ฝ่ายมันผูม้ ีตาแลใจอันเคยชิ นต่อสิ่ งที่โหดร้ายทารุ ณ
มาแล้วนับตั้งร้อยๆ จึงกลับเห็นไปว่าเปนของที่น่าสนุ กสนาน ต่างๆ พากันมายืนดูขา้ พเจ้าอยูเ่ ต็มแคม
เรื อ ทั้งเด็กแลผูใ้ หญ่ชายหญิง..” (“อายัณโฆษ”, 913) ซึ่ งกิริยานั้น มีท้ งั ยิม้ เยาะ ถ่มน้ าลาย และชูกาปั้ น
ตรงกันข้ามกับหมู่ข วัญ ที่ แสดงตนเป็ นสุ ภาพบุ รุษอยู่เสมอ ชาวตะวันตกอย่างโปรตุ เกสจึ ง อยู่ใ น
สถานะที่ ต่ ากว่าไทยในแง่ของความเป็ นอารยะ และเมื่ อหมู่ขวัญเสี่ ยงชี วิตช่ วยลู กชายของ มาริ โน
ฟอลคอน นายเรื อชาวโปรตุเกส เขาก็ได้กล่าวชมเชยหมู่ขวัญ ซึ่ งน่าสนใจที่คาชมเชยนั้นอิงกับสี ผิวว่า
“...ผิวเนื้อในร่ างกายของท่านดาคล้ าเพราะเกิดในภูมิประเทศร้อนก็จริ ง แต่ท่านมีหวั ใจอันขาวบริ สุทธิ์
ราวไข่มุก...” (“อายัณโฆษ”, 916)
เรื่ องของ “สี ผวิ ” เป็ นอีกประเด็นหนึ่ งที่น่าสนใจในนวนิ ยายเรื่ องนี้ และอาจเป็ นอีกส่ วนหนึ่ ง
ของการตอบโต้วาทกรรมของตะวันตกบางส่ วนที่มองคน “ผิวขาว” อยู่สูงสุ ดของวิวฒั นาการตาม
กรอบของลัทธิดาร์วนิ เชิงสังคม ทาให้นอกจากผูแ้ ต่ง จะมอบบทให้ชาวโปรตุเกสเป็ นคนที่ลา้ หลังกว่า
ไทยแล้ว เขายังใช้ถอ้ ยคาเชิ งเหยียดกล่าวถึงสี ผิวของชาวตะวันตกอยูห่ ลายครั้ง เช่น เปรี ยบว่าสี ผิวมัน
เทศ (หน้า 25), สี ผิวคล้ายลูกหนู (หน้า 27) หรื อเรี ยกว่าวัวเผือก (หน้า 37) ถึ งแม้ว่าในความเป็ นจริ ง
แล้ว ชาวโปรตุ เกสจะไม่ ไ ด้มี สี ผิ วที่ “ขาว” เท่ า กับ ยุ โรปตะวัน ตกและยุโรปเหนื อ ก็ ต าม แต่ สิ่ ง ที่
นวนิยายเรื่ องนี้ตอ้ งการกล่าวถึงอาจไม่ใช่ชาวโปรตุเกสอย่างที่เป็ นจริ งๆ แต่เขาอาจนึกถึงชาวตะวันตก
ในภาพรวม (โดยเฉพาะอังกฤษ-ฝรั่งเศส) ก็เป็ นได้ ความเปรี ยบจึงมีลกั ษณะเหยียดที่ความขาวของ
สี ผวิ ซึ่ งเป็ นภาพตัวแทนของชาวตะวันตกโดยรวมที่มกั จะข่มเหงไทยอยูเ่ สมอตามการรับรู ้ของคนใน
ยุคนั้น และขุนธนกิจฯ โต้ตอบด้วยการให้มองความมีอารยะที่จิตใจ ไม่ใช่สีผวิ
ตะวันตกอย่างโปรตุเกส จึงเป็ นผูอ้ นารยะหรื อป่ าเถื่อนในระดับเดียวกับมอญ ญวน และพม่า
(ที่เป็ นศัตรู กบั ไทยในเรื่ อง) ขณะที่หมู่ขวัญ (และชาวไทยอื่นๆ ในเรื่ อง รวมถึงคนกะเหรี่ ยงและคน
ญวนที่เข้ากับไทย) จะมีความเป็ นอารยะกว่าคนชาติอื่นๆ ความมีอารยะสัมพันธ์กบั ความเป็ นไทยและ
สิ่ งที่เกี่ยวข้องกับไทย ขณะที่ความป่ าเถื่อนล้าหลังสัมพันธ์กบั ฝ่ ายที่ปฏิปักษ์ของไทย แม้วา่ ในบันเทิง
คดี เรื่ องอื่น เช่ น “มะละกาแปรพักตร์ ” ซึ่ งเป็ นเรื่ องสั้นอิงประวัติศาสตร์ เช่ นกัน ภาพของโปรตุ เกส
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จะไม่ “อนารยะ” เท่ากับใน ดาบศักดิ์ฯ แต่ก็ยงั คงเป็ นโปรตุเกสที่มีศกั ยภาพด้อยกว่าอยุธยา ได้ยอมรับ
ว่ากองทัพเรื อของอยุธยามีความแข็งแกร่ งกว่าตน และต้องไปขอความช่วยเหลือให้เข้าตีมะละกา
หากมองในภาพรวม ดาบศักดิ์ ฯ จึงไม่ได้แค่ผลิตซ้ าอุดมการณ์แบบท่องจาอย่างที่สื่อทางการ
ส่ วนใหญ่มกั จะทา แต่ได้ใช้ฉากโบราณในสมัยอยุธยาเพื่อนาเสนออุดมการณ์ชาติแบบทางการของ
สมัยรัชกาลที่ 6 เข้าสู่ ผอู ้ ่าน ดังนั้น แม้มโนทัศน์เรื่ องชาติบา้ นเมืองจะเพิ่งก่อรู ปมาไม่นาน (ไม่ถึง 50 ปี
ในขณะนั้น) แต่ฉากและโครงเรื่ องของนวนิ ยายเรื่ องนี้ ทาให้มโนทัศน์เรื่ องชาติบา้ นเมืองสัมพันธ์กบั
ความเก่าแก่ที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ความเป็ นไทยก็มีลกั ษณะภววิสัย (ไม่ข้ ึนกับตัวบุคคล) เป็ น
ธรรมชาติ และมีอตั ลักษณ์ร่วมกันอย่างที่ตวั ละครฝ่ ายไทยสามารถสัมผัสได้ นวนิ ยายเรื่ องนี้ จึงเป็ นทั้ง
ผลของการทางานของจินตนาการชาติในเชิ งสัญ ลักษณ์ (ความเก่าแก่ที่สืบเนื่ อง ความเป็ นพวกพ้อง
อัตลักษณ์ ฯลฯ) ไปพร้อมๆ กับการทาให้จินตนาการดังกล่าวมีความเป็ นรู ปธรรมมากขึ้นผ่านนวนิ ยาย
อิงประวัติศาสตร์
ขณะเดี ย วกั น ดาบศั ก ดิ์ ฯ ยัง ได้ ต อบโต้ว าทกรรมเรื่ องความเหนื อ กว่ า ของตะวัน ตก
โดยเฉพาะเรื่ องสี ผิว ด้วยการกลับหัวกลับหางความสัมพันธ์ท างอานาจและลาดับ ชั้นของความมี
อารยะ ด้วยการให้ตวั ละครหมู่ขวัญแสดงความมีอารยะและความเป็ นสุ ภาพบุรุษ (ซึ่ งเป็ นมโนทัศน์ที่
รับมาจากตะวันตก) ได้เหนื อกว่าชาวตะวันตกจริ งๆ เสี ยอีก พร้อมกับแสดงความเหนื อกว่าทางจิตใจ
ต่อชาติอื่นๆ รอบๆ ไม่วา่ จะเป็ นญวณหรื อพม่า (ยกเว้นกะเหรี่ ยงกับคนญวณที่เข้ากับไทย) หรื ออีกนัย
หนึ่ง ไม่วา่ จะโดยรู ้ตวั หรื อไม่ก็ตาม นิ ยายเรื่ องนี้ ได้รับมุมมองแบบผูม้ ีอารยะของชาวผิวขาวตะวันตก
มาใช้มองชนชาติอื่นรอบๆ และนามาย้อนมองตะวันตกเอง นอกจากนี้ การใช้ฉากในอดีตอันห่ างไกล
มีส่วนเสริ มให้อุดมการณ์ชาติแบบทางการที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานกลับดูเก่าแก่ยอ้ นไปจนถึงสมัยอยุธยา
ได้ จนอาจจะกล่าวได้วา่ ดาบศักดิ์ เหล็กนา้ พี ้ เป็ นพื้นที่นาเสนออุดมการณ์ชาติแบบทางการและความ
ปรารถนาที่ จ ะตอบโต้ก ับ ตะวัน ตกของผู้เ ขี ย นที่ มี โ อกาสรั บ ราชการใกล้ชิ ด กษัต ริ ย ์ สมาทาน
อุ ด มการณ์ ข องรั ฐ สมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ใ นขณะนั้น และส่ ง ผ่า นสู่ ผูอ้ ่ า นในรู ป ของนวนิ ย ายอิ ง
ประวัติศาสตร์ ที่ผา่ นการค้นคว้ามาเป็ นอย่างดี เท่าที่องค์ความรู ้และหลักฐานในยุคนั้นจะอานวย
แพรดา หน้ าผี: นวนิยายสื บสวนกับพลังของวิทยาศาสตร์ และเหตุผล
หาก ดาบศักดิ์ฯ ซึ่ งเป็ นงานเขียนยอดนิ ยมชิ้นหนึ่ งในทศวรรษ 2460 ได้เสนอให้เห็นถึงความ
สู งส่ งของไทยในด้านคุณธรรมและเสนออุดมการณ์ ชาติ ศาสน์ กษัตริ ยใ์ นแบบรัชกาลที่ 6 พร้อมกับ
แสดงการตอบโต้หรื อความปรารถนาที่จะเหนื อกว่าตะวันตกเอาไว้ นวนิยายยอดนิ ยมในยุคเดียวกัน
อย่าง แพรดา และ หน้ าผี ของนักเขี ยนหนุ่ มร่ วมสมัยอย่างหลวงสารานุ ประพันธ์ ก็ได้แสดงความ
ปรารถนาถึงชาติของตนในเวลานั้นเช่นเดียวกัน แต่เป็ นทางเศรษฐกิจและการทหาร
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พันเอกหลวงสารานุ ประพันธ์ (2439-97) หรื อ นวล ปาจิ ณพยัคฆ์ เกิ ดหลังขุนธนกิ จฯ 3 ปี
เป็ นหนึ่ งในเด็ ก นั ก เรี ย นประถมรุ่ น ทศวรรษ 2440 และเข้า เรี ย นมัธ ยมในช่ ว งทศวรรษ 2450
เช่ นเดียวกับขุนธนกิ จฯ เขาใช้ชีวิตในช่ วงที่สังคมเริ่ มมีความเปลี่ ยนแปลงในหลายด้าน (แม้จะยังไม่
มากเท่าเด็ กที่ เกิ ดในช่ วงปลายทศวรรษ 2440 และต้นทศวรรษ 2450 อย่าง กุหลาบ สายประดิ ษ ฐ์
มาลัย ชู พินิจ นงเยาว์ ประภาสถิ ต ฯลฯ ก็ตาม) อยู่ในยุคที่การศึกษาในระบบโรงเรี ยนเริ่ มมีบทบาท
มากขึ้นจากความต้องการข้าราชการรุ่ นใหม่จานวนมาก แม้เขาจะไม่ได้อยู่ในครอบครัวขุนนาง แต่
ด้วยความที่เป็ นบุตรชายของครู ใหญ่โรงเรี ยนราษฎร์ (เกิ ด ปาจิณพยัคฆ์) ทาให้โอกาสทางการศึกษา
ของเขามีมากกว่าคนสามัญทัว่ ไปในยุคนั้น ทั้งหนังสื อเรี ยนที่บรรจุเนื้ อหาของโลกสมัยใหม่ การเริ่ ม
เผยแพร่ สื่อสิ่ งพิมพ์ในยุคแรก และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จะกลายเป็ นสะพานสาคัญให้เขา
เริ่ ม รั บ รู ้ ม โนทัศ น์ ใ หม่ ๆ ในช่ ว งเวลานั้น เช่ นกัน โดยเฉพาะเรื่ อ ง “ชาติ ” (ในช่ วงทศวรรษ 2480
หลวงสาราฯ จะเป็ นผูแ้ ต่งเนื้อร้องเพลงชาติไทยฉบับที่ใช้กนั ในปั จจุบนั )
เมื่อขุนธนกิจฯ เริ่ มทางานอยูท่ ี่กระทรวงวังในปี 2454 หลวงสาราฯ ก็เริ่ มใช้ชีวิตการทางานที่
โรงเรี ยนสวนกุหลาบ หลังจากนั้น 4 ปี หลวงสาราฯ ก็ได้เริ่ มทางานภายใต้สังกัดกระทรวงกลาโหมใน
ฐานะครู ส อนนัก เรี ย นนายร้ อ ย และต่ อ มายัง ได้มี บ ทบาทส าคัญในนิ ตยสาร เสนาศึ ก ษาและแผ่
วิทยาศาสตร์ ของกองทัพบก การทางานกับกระทรวงกลาโหม อาจเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้เขามองเห็ น
ความอ่ อ นแอของชาติ ส ยามจากมุ ม มองด้า นการทหาร อัน จะกลายเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ที่ เ ขาพยายาม
สอดแทรกเข้าไปในนวนิยายของตน
ขณะที่ขุนธนกิ จฯ ใช้นวนิ ยายอิงประวัติศาสตร์ ในการนาเสนอความคิดและอุดมการณ์ที่เขา
ต้องการ เครื่ องมือสาคัญของหลวงสาราฯ ก็คือรู ปแบบของนวนิยายสื บสวนสอบสวน อันเป็ นรู ปแบบ
ที่เชื่ อมโยงกับความเป็ นสมัยใหม่ เพราะอิ งกับเรื่ องของตรรกะและเหตุ ผลที่ ใช้เพื่อนาไปสู่ การไข
ปริ ศนา ซึ่ งหากมองว่าชนิ ด (genre) ของงานวรรณกรรมเป็ นเสมือนข้อตกลงและเป็ นความคาดหวังที่
เกิดขึ้นระหว่างผูเ้ ขียนและผูอ้ ่าน (Pawling, 1984, 4) เรื่ องแนวสื บสวนก็เป็ นเสมือนการให้สัญญาว่า
อาชญากรรมจะต้องถู ก คลี่ ค ลาย ความชั่ว จะต้องถู ก ลงโทษ และกฎกติ ก าจะกลับ คื นมาอี ก ครั้ ง
(Glover,1989,68) จึ ง ไม่ แปลกนัก ที่ มี ผูต้ ี ค วามว่า นวนิ ยายแนวนี้ ซ่ อนอุ ดมการณ์ แบบอนุ รัก ษนิ ย ม
เอาไว้ อย่างไรก็ตามในอีกด้านหนึ่ง
นวนิ ยายประเภทนี้ ก็มกั จะเชื่ อมัน่ ในพลังของเหตุ ผลและวิทยาศาสตร์ และมักจะบอกกับ
ผูอ้ ่านว่า ในปรากฏการณ์ที่ลึกลับทั้งหลายที่ดูเหมือนเกิดจากเรื่ องเหนื อธรรมชาติ มีสิ่งที่เป็ น “สัจจะ
ของความเป็ นจริ ง” (truth of the reality) ซ่ อนอยู่เบื้องหลัง ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ดว้ ยกฎเกณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์ (Longhurst, 1989, 54) เช่นผีนางนากพระโขนงในนิทานทองอิ น ที่แท้จริ งเป็ นฝี มือของ
มนุ ษย์ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2509, 295-318) หรื อ ผีท้ งั 2 ตัวใน ปี ศาจแห่ ง
ตระกูล แท้ที่จริ งตัวหนึ่ งก็คือมนุ ษย์ที่วางแผนร้ าย อีกตัวหนึ่ งคือนกเค้าแมวที่บงั เอิญไปอยูใ่ นห้องใต้
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หลังคา (“แม่ลดั ดา”, 2467) หรื ออาจรวมถึงการผจญภัยบางตอนของเชอร์ ลอคโฮล์ม เช่น สุ นขั ปิ ศาจ
แห่งแบคเกอร์ วลิ ล์ (ซึ่ งสานวนแรกก็เป็ นการแปลของหลวงสาราฯ) เป็ นต้น หลวงสาราฯ มีบทบาทใน
วงการวารสารและสิ่ งพิมพ์ในช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างมาก ทั้งการเป็ นบรรณาธิ การ
นิ ต ยสาร เสนาศึ ก ษาและแผ่ วิ ท ยาศาสตร์ ของกองทัพ บก หรื อภายหลั ง จากลาออกจาก
กระทรวงกลาโหมแล้ว เขาก็ยงั คงออกนิ ตยสาร สารานุกูล และเป็ นคนแรกๆ ที่เริ่ มแปลผลงานชุ ด
เชอร์ลอคโฮล์ม
นวนิ ยาย แพรดา (2465-6) และ หน้ าผี (2466-7) ของหลวงสาราฯ ก็เหมือนบันเทิงคดี แนว
สื บ สวนอี กหลายเรื่ อง ที่ มี แกนหลัก ในการคลี่ คลายอาชญากรรมที่ เกิ ดขึ้ น ขจัดความชั่วร้ า ย และ
อธิ บายปรากฏการณ์ที่ดูลึกลับด้วยวาทกรรมแบบวิทยาศาสตร์ สมัยใหม่ จนกลายเป็ นที่นิยมของผูอ้ ่าน
ดังที่หลวงสาราฯ ได้เคยกล่าวไว้ในตอนตีพิมพ์ แพรดา ลงในนิตยสาร เสนาศึกษาและแผ่ วิทยาศาสตร์
ซึ่ งเป็ นนิ ตยสารของกองทัพบก ว่า “...เมื่อสารวจผลของ เสนาศึ กษา ดู ความต้อนรับของมหาชน ก็
ปรากฏในตอนปลายปี 2466 ว่าหนังสื อต้องพิมพ์เพิ่มขึ้นถึ งจานวน 4,000 เล่ม ซึ่ งดูเหมือนจะเป็ น
จานวนมากที่ สุดในบรรดานิ ตยสารของประเทศไทยทุ กฉบับในยุคนั้น...” (หรี ดจากนักประพันธ์ ,
2497)
ในที่น้ ีคงไม่พดู ถึงรายละเอียดของการสื บสวนหรื อความเชื่ อมัน่ ในพลังของเหตุผล ซึ่ งก็เป็ น
มโนทัศน์ใหม่ในยุคนั้นเช่ นกัน แต่จะพูดเรื่ องที่ เป็ นด้านรองของงาน 2 ชิ้ นนี้ คื อความรู ้ สึกต่อชาติ
บ้านเมือง ในแง่มุมที่แตกต่างจากคนร่ วมสมัยอย่างขุนธนกิจฯ (ซึ่ งในแง่ชีวติ ความเป็ นอยูก่ ็แตกต่างกัน)
สาหรั บการอ้างอิ ง เพื่ อไม่ ให้รุง รั งมากนัก สองเรื่ องนี้ ผูเ้ ขี ย นอ้างจาก เสนาศึ ก ษาและแผ่
วิทยาศาสตร์ โดย แพรดา ตีพิมพ์ต้ งั แต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 ถึงปี ที่ 7 ฉบับที่ 7 (ช่วงปี 2465-6) และ หน้ าผี
ตีพิมพ์ในปี ที่ 8 ฉบับที่ 2 ถึ งปี ที่ 8 ฉบับที่ 9 (ช่ วงปี 2466-7) ส่ วนเลขหน้าในวงเล็บคือเลขหน้าใน
เสนาศึกษาฯ ซึ่ งพิมพ์เลขเรี ยงกันไปทุกฉบับตั้งแต่เล่มแรกโดยไม่มีการขึ้นหน้า 1 ในเล่มใหม่แต่อย่างใด
ความปรารถนาถึงสยามในฐานะมหาอานาจเหนือตะวันตก
ทั้ง แพรดา และ หน้ าผี มีลกั ษณะโครงเรื่ องใหญ่คล้ายกัน คือ เริ่ มจากมี “สิ่ งสาคัญ” บางอย่าง
เช่น ตลับเงินในเรื่ องแพรดา และ ล็อกเก็ตห้อยคอในเรื่ องหน้ าผี อยูใ่ นความครอบครองของนางเอก
โดยที่นางเอกจะไม่รู้ความนัยหรื อความสาคัญของสิ่ งของดังกล่าว “ของสาคัญ” นี้ จะต้องถูกตัวร้ายซึ่ ง
เป็ นบุคคลลึกลับพยายามแย่งชิง ขณะที่ตวั พระเอกซึ่ งมีความสามารถในทางต่อสู ้และการคิดวิเคราะห์
จะทาหน้าที่ช่วยเหลือ ทั้งในด้านกาลังกายและกาลังสมอง สุ ดท้าย ปริ ศนาก็จะคลี่คลาย ตัวร้ายมักจะ
เป็ นเจ้าของคนเก่าหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่ งของลึกลับสิ่ งนั้น (ในกรณี หน้ าผี จะมีตวั ร้ายอีกตัวที่
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อาจจะเป็ นจารชนจากญี่ปุ่น)3 ซึ่ งไม่เพียงแต่ แพรดา และ หน้ าผี เท่านั้น นวนิ ยายในแนวเดียวกันเรื่ อง
อื่นๆ ของผูเ้ ขียนคนอื่นในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน เช่น กาไลอุบาทว์ ที่ตีพิมพ์ในปี 2467 ก็รับแนวทางนี้
ไปใช้เช่นกัน คือมีของสาคัญ มีการแย่งชิง และมีการไขปริ ศนา ก่อนที่จะนาไปสู่ การคลี่คลายในตอนจบ
สาหรับเรื่ อง แพรดา (2465-6) “ของสาคัญ” ที่ซ่อนอยูใ่ นตลับเงินนั้น คือสู ตรในการทาเหล็ก
ให้เป็ นทองแดง ที่อาศัยตัวยาและรากไม้ในท้องถิ่ น ซึ่ งแม้แต่วิทยาศาสตร์ ของยุโรปและอเมริ กาก็ยงั
ทาไม่ได้ ในครั้งแรก ตัวละคร แดงพญา และ ยอด ซึ่ งเป็ นคนรุ่ นพ่อของตัวพระตัวนางในเรื่ องจึงได้
คิดอ่านสร้างความร่ ารวย แต่ขณะเดียวกันก็ยงั คิดจะนาทองแดงวันละหลายร้อยปอนด์ “...ส่ งแก่กรม
กระสาปน์ของรัฐบาลสยาม เพื่อทาสตางค์แดงใช้ในประเทศเราเอง...” (หน้า 754) ซึ่ งแสดงให้เห็นถึง
ความคาดหวังของหลวงสาราฯ ที่ อยากจะมอบความมัง่ คัง่ ให้แก่ บา้ นเมื อง เพื่อจะได้หลุ ดจากการ
พึ่ ง พิ ง ต่ า งประเทศ อย่า งไรก็ ตาม ต่ อมา แดงพญา และ ยอด ได้แตกกัน และกลับ กลายเป็ นศัต รู
โครงการที่ จ ะท าเพื่ อ ประเทศจึ ง สู ญ ไป จนกระทั่ง ถึ ง คนรุ่ น ลู ก อย่า ง จ านง และ ประยูร ที่ “...
ได้ปฤกษากัน เปนอันตกลงว่าการการเก็บรักษาไว้ก็ตาม หรื อการคิดทาโรงงานขึ้น... [ก็] ดูไม่เหมาะ
ทั้ง 2 ประการ สมควรอุทิศให้เปนประโยชน์แก่บา้ นเมืองดีกว่า นายจานง วีรพล จึงนาตารานั้นมอบ
ให้แก่อธิ บดีกรมกระสาปน์สิทธิ การสาหรับใช้ประโยชน์ในราชการของประเทศสยามต่อไปตามทาง
ที่ควร (หน้า 906)
นอกจากการเชิ ดชู ค วามคิ ดในเชิ งตรรกะและพลัง ของเหตุ ผ ลอัน เป็ นฐานคิ ดส าคัญ ของ
นวนิ ยายแนวสื บสวนแล้ว สิ่ งที่หลวงสาราฯ ซึ่ งเป็ นคนรุ่ นใหม่อายุยงั ไม่ถึง 30 ในช่ วงเวลานั้นเริ่ ม
มองเห็ นความส าคัญ คื ออานาจทางเศรษฐกิ จที่ จะนามาสู่ ค วามก้าวหน้าของชาติ ประเด็นนี้ คงไม่
แปลกอะไรนัก เพราะนักหนังสื อพิมพ์จานวนมากก็มองเห็นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ตัวละครของ
เขาเริ่ มแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของอานาจทางเศรษฐกิจมากกว่าการเป็ นเจ้าคนนายคน ดังเช่นใน
ท้ายเรื่ อง จานง วีรพล ได้ลาออกจากราชการตารวจ เพื่อ “...มาเปนคหบดีปกครองบ้าน “เศรษฐวงศ์”
และทรัพย์สมบัติของภรรยา...” ขณะที่ตวั ละครเอกอีกคนคือ จรู ญ ก็ได้ลาออกจากการเป็ นตารวจเพื่อ
ทาสหกรณ์ชาวนาเช่นกัน (หน้า 906) การให้ความสาคัญกับการทางาน, การสร้างความมัน่ คง (หรื อมัง่
คัง่ ) ในชี วิต ซึ่ งสัม พันธ์ กบั คุ ณธรรมอย่างความขยันหมัน่ เพียร เริ่ มเป็ นค่านิ ยมที่ สาคัญมากขึ้ นใน
ระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรา
3

ที่ใช้คาว่า “อาจจะ” นั้น เป็ นเพราะต้นฉบับ หน้ าผี จาก เสนาศึกษาฯ ที่ผเู ้ ขียนอ่านจาก เสนาศึ กษา นั้นไม่
จบ เนื่องจากในช่วงที่กาลังเขียนนวนิ ยายเรื่ องนี้ ได้เกิดปั ญหาขัดแย้งที่ทาให้หลวงสารานุประพันธ์เลิกเขียนหน้ าผี
ใน เสนาศึกษาฯ จึงทาให้เขียนไม่จบ แต่ได้นาตอนจบและตอนอื่นๆ รวมพิมพ์เป็ นเล่มในเวลาต่อมา (ซึ่ งผูเ้ ขียนหา
ไม่ได้) อย่างไรก็ตาม สด กูรมะโรหิ ต และในการอภิปรายของนิ ตยสาร โลกหนังสื อ ในปี 2523 ได้มีการกล่าวถึง
เรื่ อง หน้ าผี ในฐานะงานเขียนที่ เตือนให้ระวังจารชนจากญี่ปุ่น ผูเ้ ขียนจึ งสันนิ ษฐานว่าตัวละครที่ ใส่ ชุด “ผีโครง
กระดูก” ซึ่งเป็ นตัวลึกลับตัวเดียวที่ยงั ไม่เปิ ดเผยชื่อและหน้า อาจจะเป็ นตัวละครจารชนจากญี่ปุ่นดังว่าก็ได้
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แม้ว่าหลวงสาราฯ อาจเป็ นเช่ นเดี ยวกับคนจานวนมากในสมัยนั้น ที่ ยงั ไม่เข้า ใจถึ งความ
ซับซ้อนในระบบเศรษฐกิ จสมัยใหม่ เขาจึงให้ความสาคัญกับการสะสมโลหะมีค่าไว้ภายในประเทศ
มากกว่าการให้ความสาคัญกับการเสริ มสร้างการผลิตและการบริ โภค อย่างไรก็ตาม ความถูกผิดทาง
เศรษฐศาสตร์ ไม่ใช่ เรื่ องที่พึงถกกันในที่น้ ี ประเด็นคือ หลวงสาราฯ มองออกว่าในทางเศรษฐกิ จนั้น
สยามยังต้อง “พึ่งพา” ต่างประเทศ หรื ออีกนัยหนึ่ งก็คือยังไม่ได้มีความเป็ นอิสระหรื อเอกราชอย่าง
แท้จริ ง เพราะในมิติทางเศรษฐกิจ สยามยังเสมือนเป็ นอาณานิ คมของชาติที่เจริ ญกว่าอยู่ (หรื อที่บาง
คนในยุคหลังใช้คาว่าเป็ นทุ นนิ ยมบริ วาร) การเกิ ดแนวคิ ดดังกล่ าว แสดงให้เห็ นการตระหนักถึ ง
ปริ มณฑลหนึ่งของชาติแบบสมัยใหม่ คือเรื่ องของ “เศรษฐกิจแห่งชาติ” ที่ตอ้ งพึ่งพาตัวเองได้
อย่างไรก็ตาม ความเป็ นอิสระหรื อเอกราชของประเทศชาติน้ นั มิได้มาจากพลังทางเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียว พลังอีกอย่างหนึ่ งที่หลวงสาราฯ ปรารถนาแด่ประเทศสยามก็คืออานาจทางการทหาร
ดังที่ปรากฏในนวนิยายเรื่ อง หน้ าผี (2466-7) ด้วยการให้ตวั ละคร หลวงโกศลฯ ซึ่ งเป็ นบิดาของสมศรี
(นางเอกของเรื่ อง) สามารถประดิษฐ์ “แสงประลัยกัลป์ ” ที่ใช้พลังจากแสงอาทิตย์ในการทาลายศัตรู
ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์แก่ประเทศสยามอย่างยิง่ ดังที่ตวั ละครได้ราพึงว่า
...อา ประเทศสยามที่รักของเราเอ๋ ย แต่น้ ีไปไม่จาต้องอ่อนข้อต่อผูใ้ ดแล้ว แสงนี้คือ
แสงอาทิตย์ธรรมดาที่เราได้รับอยูท่ ุกวัน แต่เราได้เพิ่มความร้อนให้มนั ทวีข้ ึนถึงห้าล้านเท่าตัว
...เมื่อสาเร็ จแล้วเราจะได้เก็บไว้เปนความลับ รอจนกว่าจะถึงเวลาที่รัฐบาลของเรามีกาลัง
ในทางอากาศ...และสมมติวา่ เมืองเรามีเครื่ องบินใช้และติดเครื่ องแสงประลัยกัลป์ นี้เข้าด้วย
แล้ว คราวนี้ อยากจะท้านัก ว่าใครจะต่อสู ้เมืองใด?... (หน้า 1179)
ความรู ้สึกผูกพันกับชาติ (ที่ไม่ใช่แค่เชื้ อชาติ) ได้สร้างความรู ้สึกเจ็บปวดที่สยามต้องอ่อนข้อ
แก่ ผูอ้ ื่นอยู่เสมอ ซึ่ ง น่ า จะเป็ นความรู ้ สึก เดี ยวกับชนชั้นกลางผูม้ ี การศึ กษาจานวนมากในเวลานั้น
(โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ใหญ่และน่าจะเป็ นที่รับรู ้อย่างแพร่ หลายอย่างเหตุการณ์ ร.ศ.112) ซึ่ งนวนิยาย
เรื่ องนี้ ตีความว่าเกิ ดจากความอ่อนแอทางการทหาร และแสดงความปรารถนาที่จะให้สยามมีความ
แข็งแกร่ งด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อประเทศชาติจะได้ไม่ถูกข่มเหงรังแก ด้วยความที่เป็ นอาจารย์ใน
โรงเรี ยนนายร้ อยและคลุกคลี กบั เรื่ องทางการทหาร ทิศทางทางความคิดของเขาจึงไม่ใช่ เรื่ องเหนื อ
ความคาดหมาย และอาจไม่น่าแปลกใจนัก ที่ ในภายหลังเขาได้สนิ ท สนมและทางานกับ จอมพล
ป. พิบูลสงคราม อย่างใกล้ชิด
หากมองผ่านสิ่ งที่สื่อใน แพรดา และ หน้ าผี จะเห็นถึงความเชื่ อมัน่ ในพลังของวิทยาศาสตร์
และเหตุผล ตลับเงินใน แพรดา แม้จะเป็ นสู ตรที่ตกทอดกันมาแต่โบราณ แต่ไม่ได้มีลกั ษณะของไสย
ศาสตร์ แต่อย่างใด ออกไปทางความรู้ดา้ นเคมีที่ใช้องค์ประกอบจากพืชต่างๆ เสี ยมากกว่า (ถึงจะไม่มี
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ฐานความเป็ นจริ งรองรับสักเท่าไรก็ตาม) ขณะที่แสงประลัยกัลป์ คือตัวแทนของวิทยาศาสตร์ แห่ ง
อนาคต ทั้ง 2 สิ่ งจะมอบอานาจทางเศรษฐกิจและทางทหารให้แก่สยามเพื่อจะได้เป็ นเอกราชแท้จริ ง
แพรดา และ หน้ าผี อาจเป็ นนวนิ ยายสื บสวนผสมกับแนวโลดโผน ผจญภัย และความรั ก
ดังคาโปรยที่ชื่อเรื่ องในนิตยสาร แต่ก็เป็ นส่ วนหนึ่งที่เสนอให้เห็นถึงความคิดและความปรารถนาของ
หลวงสาราฯ ซึ่ งเป็ นคนรุ่ น หนุ่ ม ในช่ ว งก่ อ นเปลี่ ย นแปลงการปกครอง ที่ ม องว่า สยามยัง คงเป็ น
ประเทศที่ตอ้ งพึ่งพาประเทศอื่นในทางเศรษฐกิ จ และยังคงอ่อนแอทางการทหาร หรื ออี กนัยหนึ่ ง
ก็ย งั คงมี ส ภาพบางส่ วนของอาณานิ ค มอยู่ ความอึ ดอัดของเขาไปในทิ ศทางเดี ย วกับ ความรู้ สึ ก ที่
ร่ วมกับคนรุ่ นใหม่ผมู ้ ีการศึกษาจานวนหนึ่ งในยุคเดียวกัน ดังที่จะแสดงให้เห็ นในหัวข้อต่อไป และ
หลวงสาราฯ ก็ได้แสดงความปรารถนาของเขาลงในนวนิ ยายเพื่อสื่ อสารกับผูอ้ ่านร่ วมสมัยกับเขา
ต่อไป
บทส่ งท้าย: ความรู้ สึกต่ อ “ชาติ” ภายใต้ บริบททางสั งคม
มโนทัศน์ “ชาติ” ที่เริ่ มเข้าสู่ สังคมไทยในช่วงรอยต่อระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ได้ส่งผลต่อวิธี
คิ ด ของคนจ านวนมากในช่ วงเวลานั้น ดัง ที่ จะพบได้ต ามหน้า หนัง สื อพิ ม พ์ท วั่ ไป อย่า งไรก็ ต าม
ความรู ้สึกและความรับรู ้เกี่ยวกับชาติบา้ นเมืองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็ นเอกเทศ แต่เกิดขึ้นภายใต้กรอบ
คิดหนึ่งที่เริ่ มมีอิทธิ พลต่อปั ญญาชนไทยในสมัยนั้นก็คือกรอบคิดเรื่ อง “ความก้าวหน้า” ที่นอกจากจะ
สัมพันธ์กบั การมองเวลาแบบสมัยใหม่แล้ว ยังถูกซึ มซับผ่านลักษณะทางสังคมในช่วงเวลานั้นอีกด้วย
ไม่ว่าจะเป็ นเศรษฐกิ จแบบเงิ นตราที่เริ่ มมีอิทธิ พลมากขึ้นและทาให้ “ความสามารถ” เริ่ มสาคัญกว่า
ชาติ กาเนิ ด, ระบบการศึกษาสมัยใหม่และสิ่ งพิมพ์สมัยใหม่ที่ทาให้รับรู้ เรื่ องราวและความคิด ของ
ต่างประเทศ ตลอดจนข้าวของเครื่ องใช้สมัยใหม่ที่ทาให้ชีวิตความเป็ นอยูส่ ะดวกขึ้นกว่าอดีต ทาให้
คนจานวนมากในช่ วงเวลานั้นมองว่าโลกจะต้องก้าวหน้าไปเรื่ อยๆ (แตกต่างจากกรอบคิดเรื่ องการ
เรี ย วลงหรื อเสื่ อ มลงของพุ ท ธศาสนา) และเริ่ ม มองโลกและสิ่ ง รอบตัว ภายใต้คู่ ต รงข้า มของ
ความก้าวหน้า-ล้าหลัง (ดู สมิทธ์, 2559, บทที่ 2)
สาหรับคนจานวนมาก การทาความเข้าใจตาแหน่งแห่ งที่ของชาติบา้ นเมืองตนจะอยูภ่ ายใต้คู่
ตรงข้ามนี้ (ก้าวหน้า-ล้าหลัง) อันทาให้เกิ ดความคิดเชิ งเปรี ยบเทียบระหว่างชาติตวั เองและชาติอื่นๆ
ซึ่ งความคิ ดเชิ งเปรี ยบเที ยบนี้ ได้นาไปสู่ ความปรารถนาให้ชาติ ตวั เองเจริ ญรุ่ งเรื องมากขึ้ น เช่ นใน
บทความ “เบ็ดเตล็ด” ของ “วัฑฒนาภา” ใน ทสวารบันเทิ ง ในปี 2466 (นับแบบปั จจุบนั คือปี 2467) ที่
มีความเห็นว่ารัฐบาลสยามเป็ นเหมือนร่ างกายผูส้ ู งอายุ (ซึ่งมีนยั ถึงความล้าหลัง) มีแต่โรคภัยต่างๆ ซึ่ ง
จะต้องหาทางแก้โรคภัยเหล่านี้ ให้หายไป และแสดงความอึดอัดคับข้องใจว่า “...จะรอช้า เมื่อไหร่ จึง
จะเงยหน้า อ้า ปากมี เสี ย งพูด กับ ฝรั่ ง ได้บ ้า งเล่ า ...” (“วัฑ ฒนาภา”, 2466, หน้า 6-7) เช่ น เดี ย วกับ
อีกบทความหนึ่ งที่ ไม่ ปรากฏชื่ อผูเ้ ขี ยนใน รั กษ์ ส ยาม ช่ วงปี 2474 ก็ มองว่า ปั ญหาของสยามคื อ
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ความล้าหลัง และการขาด “…เซลฟ์ ดิเวลอพเมนท์..” เพราะมัวแต่หาข้าทาสบริ วาร โภคทรัพย์ และ
ยศถาบรรดาศักดิ์ (กรุ งสยามต้องการอะไร, 2474, หน้า 4) มโนทัศน์ชาติบา้ นเมืองที่ถูกทาความเข้าใจ
ผ่านกรอบเรื่ องความก้าวหน้า-ล้าหลัง ได้ทาให้ผมู ้ ีการศึกษาจานวนมากรู ้สึกมีปัญหากับสภาวะที่ดารง
อยู่ เริ่ มตระหนักว่าตัวเองยังล้าหลัง และเกิดความต้องการ “เงยหน้าอ้าปากมีเสี ยงพูดกับฝรั่งได้บา้ ง”
ซึ่ งเราจะไม่เห็นความรู ้สึกแบบนี้ในโลกของสยามโบราณ ซึ่ งอยูภ่ ายใต้มโนทัศน์แบบจักรพรรดิราชที่
นาความรุ่ งเรื องผ่านการสั่งสมบารมี (ไม่ใช่มโนทัศน์ “ชาติ”) จึงไม่มีกษัตริ ยห์ รื อขุนนางอยุธยาคนใด
แสดงความปรารถนาที่จะ “เงยหน้าอ้าปากมีเสี ยงพูด” กับชนชาติอื่น แม้กระทัง่ จีน
บริ บทดังกล่าวก็เป็ นสิ่ งที่ขนุ ธนกิจฯ และ หลวงสาราฯ ได้เผชิ ญอยูเ่ ช่นเดียวกัน แนวความคิด
เรื่ อง “รัฐ-ชาติ” ที่เข้าสู่ สังคมไทยในช่วงรัชกาลที่ 5 ทาให้เด็กที่เติบโตและเข้าศึกษาในช่ วงทศวรรษ
2440 และ 2450 อย่างพวกเขาทั้งคู่ได้ซึมซับถึงการมีอยูข่ อง “ชาติ” และ “ไทย” เกิดความรู้สึกรักและ
สนิทแนบแน่ นกับชาติ เชิดชูการเสี ยสละให้ชาติ เช่นที่ตวั ละครใน แพรดา ได้อุทิศ สู ตรทาเหล็กเป็ น
ทองแดงให้แก่บา้ นเมือง หรื อพฤติกรรมต่างๆ ของหมู่ขวัญที่ทาเพื่อชาติไทย ต้องการต่อสู ้กบั ศัตรู
ของชาติ ดังเช่ นตัวละครใน หน้ าผี ต่อสู ้กบั จารชนญี่ปุ่น หรื อตัวละครหมู่ขวัญต่อสู ้กบั ศัตรู ต่างๆ ใน
เนื้ อเรื่ อง และจะไม่ทรยศขายชาติ ดังที่ หมู่ขวัญปฏิ เสธการทาบทามจากฝ่ ายตรงข้ามหลายครั้ ง แต่
ขณะเดี ยวกัน พวกเขาก็รับรู ้ ถึงการดารงอยู่ของชาติภายใต้กรอบของความ “ก้าวหน้า-ล้าหลัง” และ
ทราบดีวา่ ในความเป็ นจริ งนั้น ชาติที่รักยิ่งของพวกเขาทั้งอ่อนแอและล้าหลัง ความรู้สึกย้อนแย้งที่ท้ งั
เชิดชูและทั้งคับข้องต่อสถานะของชาติตนจึงกลายเป็ นประเด็นหนึ่ งที่ ถูกปลดปล่อยมาในเรื่ องแต่งที่
สามารถใช้จินตนาการได้อย่างเต็มที่
แม้ในภาพกว้าง มโนทัศน์ “ชาติ” ของขุนธนกิจฯ และหลวงสาราฯ จะใกล้เคียงกัน คือ เป็ น
ชุ มชนทางนามธรรมที่มีขอบเขตแน่ ชดั มีอธิ ปไตยของตัวเอง มีเพื่อนร่ วมชาติที่มีอตั ลักษณ์บางอย่าง
ร่ วมกัน มีความรู ้สึกรักและต้องการเสี ยสละเพื่อดินแดนนี้ แต่ท้ งั สองได้แปรมโนทัศน์น้ ี เป็ นรู ปธรรม
ที่ ต่างกันในเชิ ง รายละเอี ย ด ถึ งแม้ท้ งั สองคนจะยังไม่ไ ด้ให้น้ า หนักกับ “ชาติ ” ที่ มี ประชาชนเป็ น
ศูนย์กลางเหมือนกันก็ตาม
ใน ดาบศักดิ์ ฯ ขุนธนกิ จฯ ได้แปรอุดมการณ์ ชาติแบบทางการในขณะนั้นเป็ นรู ปธรรมผ่าน
พฤติกรรมของหมู่ขวัญ พร้อมทั้งใช้โครงเรื่ องของนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ เป็ นกรอบที่ช้ ี นาให้ผอู ้ ่าน
มองเห็นความเก่าแก่ของคาขวัญ ชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ที่ราวกับดารงอยูค่ ู่กบั สังคมไทยมาอย่างยาวนาน
เสริ มด้วยการกลับหัวกลับหางความสัมพันธ์ เชิ งอานาจระหว่า งไทยกับตะวันตก รวมถึ งประเทศ
ใกล้เคียงที่มีบทบาทเป็ นศัตรู สร้างการรับรู ้วา่ ชาติไทยเป็ นชาติที่เก่าแก่ รุ่ งเรื องมายาวนาน และมีความ
อารยะหรื อความสู งส่ งทางจิตใจเหนือตะวันตก
ขณะที่ หลวงสาราฯ ไม่ได้นาเสนออุ ดมการณ์ ชาติแบบทางการของทศวรรษ 2460 อย่างที่
ขุนธนกิ จฯทา แต่ได้ใช้นวนิ ยายแนวสื บสวนที่อิงกับวิทยาศาสตร์ และเหตุผลสมัยใหม่อย่าง แพรดา
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และ หน้ าผี เสนออุดมการณ์ชาติในรู ปแบบของมหาอานาจ แสดงความปรารถนาที่จะลดการพึ่งพา
ทางเศรษฐกิ จและมี อานาจทางการทหาร ตลอดจนอาจตักเตื อนให้ระวังศัตรู จากต่างชาติ (จารชน)
ความยิ่งใหญ่ ของ “ชาติ ” ในสายตาของหลวงสาราฯ ไม่ได้อิงกับความเก่ าแก่ แต่อิง กับอานาจใน
ปั จ จุ บ ัน และอนาคต ที่ วิ ท ยาศาสตร์ จ ะสร้ า งความยิ่ ง ใหญ่ ใ ห้ แ ก่ ช าติ ส ยามได้ ซึ่ งต่ อ มาอาจจะ
ผสมผสานกับ แนวคิ ดแบบฟาสซิ ส ต์และจะกลายเป็ นแนวคิ ดชาติ นิย มแบบทางการอี ก แบบของ
ทศวรรษ 2480 ต่อไป
นวนิ ยายทั้ง 3 เรื่ องจึงแสดงให้เห็ นถึ งความคิดและความปรารถนาต่อ “ชาติ” ของนักเขียน
ไทยรุ่ นแรกอย่างขุนธนกิจฯ และ หลวงสาราฯ ที่พยายามสื่ อสารกับผูอ้ ่านของตน ซึ่ งแม้จะมีฐานคิดที่
แตกต่างกัน แต่ท้ งั 2 คนต่างก็ปลดปล่อยความรู ้สึกอึดอัดต่อความล้าหลังและอ่อนแอของชาติดว้ ยการ
ตอบโต้ผา่ นนวนิ ยายด้วยฐานคิดแบบอนุรักษนิยม ซึ่ งทาให้เห็นถึงความอารมณ์ความรู้สึกและความ
ปรารถนาต่อ “ชาติ ” ของคนรุ่ นหนุ่ ม บางคนในช่ วงทศวรรษ 2460 ที่ ในด้า นหนึ่ ง ก็สอดคล้องกับ
อารมณ์ความรู ้สึกของนักเขียนนักหนังสื อพิมพ์จานวนมากในขณะนั้นที่อึดอัดคับข้องต่อชาติของตน
ดัง ที่ ก ล่ า วไปแล้ว ในช่ ว งต้น ของหัวข้อนี้ ขณะที่ ใ นอี ก ด้า นหนึ่ ง ก็ แ สดงให้ เห็ นถึ ง ส่ วนหนึ่ ง ของ
รู ปแบบอันหลากหลายในจินตนาการ “ชาติ ” ซึ่ งทางานบนฐานของอุดมการณ์ ที่แตกต่างกัน ทาให้
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