นิทานแบบคึกฤทธิ์
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บทคัดย่อ

นิทานเป็นรูปแบบหนึง่ ที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชใช้ในการน�ำเสนอเรือ่ งสัน้
โดยปรากฏชัดเจนในเรือ่ งสัน้ จ�ำนวนเจ็ดเรือ่ ง ได้แก่ เรือ่ งราชสีหก์ บั หนู กบกายสิทธิ์
อีสปสามมิติ แผ่นดินมหัศจรรย์ นิทานแสนกวน-เกาะร้างทางรัก เรื่องสั้นสมัยกิน
และ คนรู ในลักษณะสหบทที่ล้อกับนิทานที่มีมาแต่เดิม เล่าแบบนิทานแต่หักมุม
แบบเรื่องสั้น และเล่านิทานซ้อนเรื่องเล่า การใช้กลวิธีของนิทานในการน�ำเสนอ
เรื่ อ งสั้ น ประกอบกั บ การแทรกอารมณ์ ขั น ท� ำ ให้ เ นื้ อ หาที่ จ งใจวิ พ ากษ์ สั ง คม
มีนำ�้ เสียงออกไปในทางยัว่ ล้อแต่แฝงประเด็นคมคายทีน่ า่ ขบคิด การประกอบสร้าง
เรื่องสั้นทั้งเจ็ดเรื่องใช้กลวิธีแบบเรื่องสั้นคือการสร้างตัวละครมีมิติทางความคิด
และอารมณ์ความรู้สึกและมีบทสนทนาช่วยด�ำเนินเรื่องและแสดงพฤติกรรม
และลักษณะนิสัยของตัวละคร นิทานแบบคึกฤทธิ์จึงเป็นวิธีผสมผสานขนบ
ของการเล่านิทานกับเรื่องสั้นอย่างมีวรรณศิลป์เชิงกลวิธี

Abstract

Tale is one of style which MRV.Kukrit pramoch presented his
short stories was apparented cleary in 7 short stories; Raung Rachase Kub
Nu, Kub Kayyasit, Esop Sammiti, Pandin Mahatsajan, Nitan Sankuan-Ko
Rang Thang Rak, Raungsan Samayhin and Khonru, intertextualized with
old tales, naratted in tales’ style but used technique of twist-ending and
intervened tales in some short stories. Technique of tales to present these
supported humour made the intention of social criticizing had mimic tone
but sharp point to think.The construction of the 7 short stories used short
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stories’ technique: dimention characterized and used dialoque to run the
stories and showed beheviour of these characters. Tales of Kukrit’s style
was integrated by tradition of tales and technique of short stories

บทน�ำ

หนังสือรวมเรื่องสั้นของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ตีพิมพ์ครั้งแรกในชุด
เพือ่ นนอน เมือ่ พ.ศ.2495 ต่อมาได้ตพี มิ พ์ในชือ่ รวมเรือ่ งสัน้ คึกฤทธิ์ และครัง้ หลังสุด
ส�ำนักพิมพ์นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นได้ลิขสิทธิ์ในการตีพิมพ์โดยใช้ใช้ชื่อเพื่อนนอน
เมื่อ พ.ศ. 2543 หนังสือรวมเรื่องสั้นชุดนี้ประกอบด้วยเรื่องสั้น 23 เรื่อง เรื่องมอม
ได้รบั คัดเลือกให้บรรจุไว้ในหนังสือเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ งบ้านแขนขาด ได้รบั คัดเลือกให้ตพี มิ พ์ในโอกาส 100 ปีเรือ่ งสัน้ ไทย ตลอดระยะ
เวลา 54 ปี นับแต่พิมพ์ครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน เรื่องสั้นชุดนี้ยังมีความทันสมัย
ประเทืองอารมณ์และสติปัญญาแก่ผู้อ่านอยู่เสมอ
สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา กล่าวไว้ในบทน�ำของหนังสือในการตีพิมพ์ครั้ง
ล่าสุดว่าเรื่องสั้นชุดนี้เป็นเรื่องเล่าที่เหมือนนิทานอยู่มาก นับเป็นการผสมผสาน
ความเป็นเรื่องสั้นให้เข้ากับนิทาน โดยใช้ขนบการเล่านิทานมาปรับเปลี่ยนเป็น
เรื่องสั้นที่ประณีตและมีชั้นเชิงและสามารถสร้างเรื่องเล่าเชิงล้อเลียนได้อย่าง
แยบคาย (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2543: บทน�ำ) ปาริชาติ ศรประสิทธ์ซึ่งได้ศึกษา
แนวคิดและกลวิธีเสนอแนวคิดในเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
พบว่ามีเรื่องสั้นที่ดัดแปลงจากนาน 2 เรื่อง คือ อีสปสามมิติ กับ เรื่องราชสีห์
กับหนู และมีเรื่องสั้นที่ใช้กลวิธี แบบนิทานซ้อนนิทานหรือนิทานซ้อนเรื่องเล่าอยู่
4 เรื่อง ได้แก่ กบกายสิทธ์ คนรู มาณวิการ�ำลึกชาติ และ แผ่นดินมหัศจรรย์
(ปาริชาติ ศรประสิทธิ์, 2550: 37-41) การจงใจใช้เรื่องสั้นด้วยกลวิธีแบบนิทาน
หรือขนบการเล่าแบบนิทานจึงน่าสนใจศึกษาถึงการประกอบสร้างและการสืบทอด
ขนบอั น น� ำ ไปสู ่ ก ารแสดงทั ศ นะที่ มี ต ่ อ การเล่ า เรื่ อ งของผู ้ เ ขี ย นนอกเหนื อ ไป
จากกระบวนการทางวรรณศิลป์ของการเล่าเรื่อง
ในกรอบแนวคิดเรื่องนิทานนั้น นิทาน (tale) มีความหมายหลวมกว่า
เรื่องสั้น นิทานหมายถึงเรื่องสั้นชนิดใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่ง
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แต่งเรือ่ งสัน้ มักจะน�ำมาใช้เรียกเรือ่ งเล่าทีแ่ ต่งขึน้ อย่างตัง้ ใจโดยก�ำหนดโครงสร้าง
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2545: 428) สุดารัตน์ เสรีวฒ
ั น์ ให้ความเห็นว่านิทานน่าจะเป็น
ต้นเค้าของเรื่องสั้น กล่าวคือนิทาน ต�ำนาน และเรื่องสั้น มีลักษณะส�ำคัญร่วมกัน
ที่แก่นเรื่อง โครงเรื่องและการด�ำเนินเรื่อง ตัวละคร บทสนทนา และฉาก แต่ใน
ลักษณะส�ำคัญเหล่านี้ยังมีส่วนปลีกย่อยที่แตกต่างกันคือ
1) จุดมุ่งหมายของการเล่านิทานเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน
อาจเพิ่มคติค�ำสอน ส่วนต�ำนานมุ่งเล่าให้เห็นประวัติความเป็นมา เรื่องสั้นนั้น
อาจแต่งขึ้นเพื่อให้ความบันเองหรือแสดงความคิดบางอย่างในชีวิตหรือแสดง
ความรู้สึกนึกคิดของตัวละคร
2) แก่นเรื่องของนิทานและต�ำนานเห็นชัดเจน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
เสนอแบบตรงไปตรงมา ในขณะที่แก่นเรื่องของสั้นใช้กลวิธีต่างๆ อย่างแยบคาย
มักมีแง่คิดปรัชญาในชีวิตและอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่า
3) โครงเรื่องของนิทานมักตรงไปตรงมามากกว่าเรื่องสั้น
4) ในเรือ่ งของความสมจริงนัน้ นิทานมุง่ เน้นไปทีค่ วามสนุกจากการผูก
เรื่องและการสร้างเหตุการณ์จึงไม่มุ่งเน้นความสมจริงเท่ากับเรื่องสั้นที่มีลักษณะ
เป็นการจ�ำลองชีวิตในบางแง่มุม ตัวละครในนิทานจึงมีทั้งตัวละครมนุษย์และ
ตัวละคนสมมุติ ฉากในนิทานมักเป็นฉากสมมุติในจินตนาการ มิได้ระบุสถานที่
ชัดเจน บทสนทนาในนิทานไม่เหมือนค�ำพูดปกติ ค�ำนึงเฉพาะฐานะระหว่าง
ผู้พูดกับผู้ฟัง รูปแบบและวิธีการเหมือนกับเป็นการบรรยายหรือพรรณนาความ
โดยไม่แยกบทสนทนาออกจากกันอย่างชัดเจนเหมือนเรื่องสั้น การเล่าเรื่อง
ในนิทานมักจะล�ำดับเวลาจากเหตุไปสู่ผล ด�ำเนินเรื่องอย่างรวบรัด และจบลง
ด้วยคติสอนใจ ข้อธรรมะ หรือคุณลักษณะที่ดีหรือไม่ดีมาเสนอไว้ตอนท้ายเรื่อง
(สุดารัตน์ เสรีวัฒน์, 2522: 26-36)
จากข้อสังเกตความแตกต่างระหว่างนิทาน ต�ำนานและเรื่องสั้นข้างต้น
จึงน�ำไปสู่ข้อพิสูจน์ว่านิทานเป็นต้นเค้าของเรื่องสั้น และได้คลี่คลายเป็นเรื่องสั้น
สมัยใหม่อย่างสมบูรณ์2
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อย่างไรก็ดีขนบของการเล่าเรื่องแบบนิทานก็ยังมีนักเขียนน� ำมาใช้
ในเรื่องสั้นเสมอ เรื่องสั้นชุด “เจ้าหงิญ” ที่ได้รับรางวัลซีไรต์เมื่อ พ.ศ.2545 ก็ใช้
กลวิธกี ารน�ำเสนอแบบนิทานซึง่ มีสว่ นท�ำน�ำ้ เสียงของการเสนอทัศนะชวนให้ขบคิด
ในเชิงคุณค่ามากกว่าการเล่าเรื่องโดยทั่วไป (วิทยา นาควัชระ, บทสัมภาษณ์
ในจุดประกายวรรณกรรม นสพ.คมชัดลึก, 10 สิงหาคม, 2545) กลวิธกี ารเล่าแบบ
นิทานจึงถูกน�ำมาใช้อย่างจงใจ ซึง่ สะท้อนให้เห็นการสร้างความหมายของเรือ่ งเล่า
ในทัศนะของผูเ้ ขียนด้วย ความสมจริงหรือเหมือนจริงไม่ใช่เจตจ�ำนงของผูเ้ ขียนเท่า
การสร้างพลังหรือลดทอนความจริงบางอย่างในเรือ่ งสัน้ ทีใ่ ช้กลวิธแี บบนิทานเช่นนี้
ผู้เขียนได้คัดเลือกเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอน ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
มีทงั้ สิน้ 7 เรือ่ งทีใ่ ช้กลวิธที มี่ ลี กั ษณะของนิทานอย่างชัดเจนตามเกณฑ์ขอ้ แตกต่าง
ระหว่างนิทาน ต�ำนาน และเรื่องสั้นอันเป็นข้อสังเกตของสุดารัตน์ เสรีวัฒน์
ข้างต้น ได้แก่ เรือ่ งราชสีหก์ บั หนู กบกายสิทธิ์ อีสปสามมิติ แผ่นดินมหัศจรรย์ นิทาน
แสนกวน-เกาะร้างทางรัก เรื่องสั้นสมัยกิน และ คนรู และได้พบความแตกต่าง
แบบออกได้เป็นสามกลุ่มดังนี้

เรื่องราชสีห์กับหนู กบกายสิทธิ์ และ อีสปสามมิติ: เลียนนิทาน
ล้อสังคม

เรื่องสั้น เรื่องราชสีห์กับหนู กบกายสิทธิ์ และ อีสปสามมิติ มีปฏิสัมพันธ์
กับนิทานต้นแบบโดยตรง ด้วยการน�ำนิทานเดิมมาดัดแปลง ด�ำเนินเรือ่ งล้อนิทาน
ต้นแบบ แต่เปลี่ยนตอบจบอันมีผลต่อแนวคิดของเรื่อง
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช สร้างตัวละคร “หนูวิไลวรรณ” ใน กบกายสิทธิ์
เหมือนกับเจ้าหญิงในนิทานเจ้าชายกบที่ไปพบเจ้าชายที่ถูกแม่มดสาปให้เป็นกบ
จนกว่าจะมีเจ้าหญิงมาจุมพิตจึงจะกลายร่างเป็นเจ้าชายดังเดิม หากผู้เขียนสร้าง
บุคลิกให้หนูวิไลวรรณเป็นสาวสังคมจากการประทิ่นโฉมแต่งหน้าตามสมัยนิยม
เลือกเสื้อผ้าหรูหราเพื่อสวมใส่ไปงามลีลาศที่สวนอัมพร แต่งแต้มกลิ่นน�้ ำหอม
ราคาแพง และเป็นสาวน้อยที่อยู่ในระดับชนชั้นกลางที่เรียกขานนามผู้ปกครอง
ว่าคุณพ่อคุณแม่ หนูวิไลวรรณพบกับกบพูดได้เมื่อเธอท�ำสร้อยไข่มุกตกลงไป
ในสระน�้ำ “กบหัวเราะหึๆ ในล�ำคอพลางปรารภว่านิทานเก่าๆ อย่างนี้ก็แค่น
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จะเอามาเล่าด้วย” (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2549: 17) นับได้วา่ นอกจากเรือ่ งเจ้าชายกบ
เรือ่ งสัน้ เรือ่ งนีย้ งั เป็นสหบท (intertext) กับนิทานเรือ่ งเทพารักษ์กบั คนตัดไม้อกี ด้วย
เมือ่ กบงมสร้อยไข่มกุ มาให้หนูวไิ ลวรรณเธอจึงต้องตอบแทนด้วยการพากบเข้างาน
ลีลาศร่วมดื่มกับเพื่อน จนถึงพากลับบ้าน แต่กบไม่ได้ขอให้หนูวิไลวรรณจุมพิต
เพือ่ ให้กลายร่างเป็นเจ้าชายแต่ขอให้เธอเอาไว้ใต้หมอน แล้วเรือ่ งก็จบลงทีบ่ ทสรุป
ส่งท้ายว่านิทานเรื่องนี้นางสาววิไลวรรณเล่าให้บิดาของตนฟัง โดยน� ำเสนอ
ในรูปแบบเหมือนการรายงานข่าวทีป่ ราศจากการแสดงทัศนะ แต่ผอู้ า่ นก็สามารถ
ประเมินว่าเรื่องนี้เป็นนิทานที่ไม่สมเหตุสมผลต่อการกล่าวอ้างแก่บิดาถึงที่มา
ของการพบผู้ชายนอนอยู่บนเตียงลูกสาว หน้าที่ของนิทานที่เคยเรามักล้อกันว่า
หลอกเด็ก เด็กกลับน�ำมาใช้ย้อนรอยหลอกผู้ใหญ่เพื่ออ้างเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นกับ
ความเป็นจริงที่อาจประเมินได้จากพฤติกรรมที่เสื่อมเสียของตน
เรื่องราชสีห์กับหนู ในฉบับของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชก็มิได้จบลงที่หนู
มาช่วยราชสีห์ด้วยการกัดบ่วงจากนายพรานตอบแทนราชสีห์ที่เคยไว้ชีวิตตน
ดังเช่นนิทานอีสป แต่เริม่ ต้นเรือ่ งทีห่ นูตวั หนึง่ ประทับใจนิทานอีสปเรือ่ งราชสีหก์ บั
หนูจงึ พยายามหาราชสีหท์ ตี่ ดิ บ่วงนายพรานเพือ่ จะได้ประกอบวีรกรรมเช่นนัน้ บ้าง
เมือ่ หนูได้มโี อกาสช่วยราชสีหส์ มความตัง้ ใจก็เรียกร้องความสนิทสนม ความส�ำนึก
ในบุญคุณจากราชสีห์ ทั้งหนูและครอบครัวของใช้สิทธิ์ผู้ที่เคยช่วยชีวิตราชสีห์
ให้ราชสีห์ตอบแทนไม่จบไม่สิ้น จนในที่สุดราชสีห์ทนไม่ไหวจึงยอมติดบ่วงของ
นายพรานเพื่อที่จะได้ฆ่าหนูที่พยายามกัดบ่วงของนายพรานเพื่อจะได้ไม่เป็นหนี้
ชีวิตต่อกันอีก
ส่วนเรือ่ ง อีสปสามมิติ นัน้ เป็นเรือ่ งของพ่อกบทีพ่ องตัวเพือ่ เทียบเคียงกับ
ขนาดของวัวที่ลูกเห็น ทั้งๆ ที่พ่อกบ “...ในใจนั้นนึกถึงนิทานเก่าเรื่องแม่คางคก
หรืออึ่งอ่าง หรือตัวอะไรที่เคยเบ่งให้ลูกดูจนท้องแตกต่ายแล้วไม่สบายใจเลย”
(คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2549: 119) พ่อกบในเรื่องรู้วิธีว่าต้องรอให้วัวเดินไปในท้องนา
ไกลลิบจึงเบ่งได้ตวั โตกว่าวัวในสายตาของลูกกบ ค�ำสดุดสี รรเสริญของลูกกบท�ำให้
กบในบ่อซึ่งเดือดร้อนเพราะถูกนกกระสาจับกิน เชิญให้พ่อกบเป็นนายกรัฐมนตรี
เรื่องสั้นเรื่องนี้จึงเป็นสหบทกับนิทานเรื่อง แม่อึ่งอ่าง กับ กบเลือกนาย
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เรื่องสั้นทั้งสามเรื่องนี้มีความเป็นสหบทกับนิทานที่มีแต่เดิมในรูปแบบ
ของการสนทนาและตอบโต้กับแนวคิดเดิมที่มีอยู่ในบทสรุป แม้ในตอนจบของ
กบกายสิทธิ์ จะไม่มีข้อคิดค�ำสอนโดยตรงแต่สามารถตีความได้ว่าการที่สัตว์
จะกลายเป็นคนก็ดี หรือชายใดจะอ้างตัวเองว่าเป็นเจ้าชายก็ดีล้วนเป็นเรื่องใน
จินตนาการทัง้ สิน้ ส่วน เรือ่ งราชสีหก์ บั หนู สรุปข้อคิดตอนท้ายเรือ่ งตรงกันข้ามกับ
นิทานอีสปต้นฉบับทีเ่ น้นไปทีก่ ารไม่ควรดูถกู ผูท้ ตี่ ำ�่ ต้อยและรูจ้ กั ตอบแทนบุญคุณ
หาก เรื่องราชสีห์กับหนู ฉบับ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชนั้น “สอนให้รู้ว่า เป็นราชสีห์
อย่าเป็นหนีบ้ ญ
ุ คุณหนู” (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2549: 116) เท่ากับชีใ้ ห้เห็นว่าการเรียกร้อง
แบบล�ำเลิกบุญคุณไม่จบไม่สนิ้ สร้างความทุกข์มหันต์ให้แก่ผทู้ เี่ ป็นหนีบ้ ญ
ุ คุณเสีย
จนตายไปอย่างสมศักดิศ์ รียงั ดีเสียกว่า ส่วนเรือ่ ง กบระวังตัวทีจ่ ะไม่พองตัวจนตาย
เหมือนอึ่งอ่างในนิทานอีสป การพองลมของกบกลายเป็นสิ่งที่เป็นคุณกับกบ
ดังปรากฏในตอนจบของเรื่องว่า
คติ: นิทานเรือ่ งนีส้ อนให้รวู่ า่ การเบ่งนัน้ ถ้าเบ่งให้ถกู จังหวะก็เป็นผล
ดีแก่ตัวได้มาก อีตาอีสปแกจะว่าอะไรก็ช่างแกปะไร (คึกฤทธิ์ ปราโมช,
2549: 121)
ประโยคสุดท้ายของตอนจบในเรื่อง อีสปสามมิติ นี้เมื่อน�ำมาเทียบ
เคียงกับประโยคสุดท้ายของเรื่องราชสีห์กับหนูที่ว่า “และสอนให้รู้แถมพกด้วยว่า
หนังเสือที่เห็นอยู่ตามบ้านนักนิยมไพรนั้น บาทีท่านก็ไม่ได้ยิงมาซื้อเขาเองก็มี”
(คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2549: 116) สะท้อนถึงเจตนาของผู้เขียนที่ต้องการลดทอน
ความจริงจังของเนื้อหาที่เสียดสีพฤติกรรมและค่านิยมของคนในสังคมให้เป็นไป
ในทางล้อเลียนด้วยอารมณ์ขัน แต่ก็ไม่ได้ท�ำให้เนื้อหาประเด็นที่ชวนให้ขบคิดนั้น
จางหายไปแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามเรื่องสั้นทั้งสามเรื่องนี้แม้จะล้อเลียนนิทานแต่วิธีการ
ด�ำเนินเรื่องเป็นแบบเรื่องสั้นคือ ใช้บทสนทนาพร้อมน�ำเสนออารมณ์ความรู้สึก
ของตัวละคร จึงนับได้ว่าเป็นเพียงการใช้นิทานเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์
โครงเรื่องล้อนิทานเดิม เหน็บแนมแกมประชดชนชั้น ค่านิยมตลอดจนผู้มีอ�ำนาจ
ในสังคม เป็นสีสันให้เรื่องมีทั้งความสนุกให้ขบขันและขบคิดในเวลาเดียวกัน
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นิทานแสนกวน-เกาะร้างทางรัก และ แผ่นดินมหัศจรรย์: หักมุม
อย่างเสียดสี

เรื่องสั้นที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เขียนโดยอาศัยจินตนาการเหลือเชื่อ
เหนือจริงแบบนิทาน แล้วแปรเปลี่ยนความเหลือเชื่อเหนือจริงให้เป็นจุดพลิกผัน
ของสถานการณ์ของเรื่องมีสองเรื่อง คือ เรื่อง นิทานแสนกวน-เกาะร้างทางรัก
และ แผ่นดินมหัศจรรย์
จุดพลิกผันของ นิทานแสนกวน-เกาะร้างทางรัก อยูท่ กี่ ารเปิดเผยอ�ำนาจ
ที่แท้จริงของผู้ปกครองเกาะมหาเสน่ห์ เรื่องมีอยู่ว่าเกาะร้างแห่งหนึ่งเจริญขึ้นมา
ด้วยผู้โดยสารที่รอดชีวิตจากเรืออับปางหกคน ก่อนหน้าที่จะพัฒนามาจนเจริญ
ภายในเวลาสิบปี ในปีแรกนายเพ็ญซึ่งเป็นอดีตลูกเรือได้คัดค้านการประกาศ
สมรสของหลวงคล่องนาวาอดีตกัปตันเรือกับนางสาวงามวิไลและยิงหลวงคล่อง
นาวาตาย จากนัน้ นายเพ็ญก็ตงั้ ตัวเป็นพระเจ้าจันทราทิตย์กษัตริยผ์ ปู้ กครองเกาะ
และอภิเษกกับพระนางงามวิไล พระราชธิดาของกษัตริย์และมเหสีได้อภิเษกกับ
บรรดาผู้ชายที่รอดชีวิตอยู่บนเกาะจนพลเมืองของเกาะเพิ่มเป็น 3,000 คนเศษ
ก่ อ นสิ้ น พระชนม์ พ ระเจ้ า จั น ทราทิ ต ย์ ไ ด้ ม อบปื น ให้ พ ระราชบุ ต ร สอนวิ ธี ใ ช้
แต่ไม่มีกระสุนอยู่ เพราะกระสุนนักสุดท้ายได้ใช้ปลิดชีพหลองคล่องนาวาไปแล้ว
จึ่งท�ำให้ “ตั้งแต่นั้นมาพ่อก็ปกครองแผ่นดินโดยปราศจากการนองเลือดจนตราบ
เท่าทุกวันนี้” (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2549: 44)
“แม้พระเจ้าจันทราทิตย์จะสิ้นพระชนม์ไปก่อนที่จะตอบข้อสงสัย
ของพระราชบุตรว่าอ�ำนาจนั่นแท้ที่จริงคือความว่างเปล่า ปราศจาก
ซึ่ ง สาระและความหมายที่ แ ท้ จ ริ ง ใช่ ห รื อ ไม่ แต่ ผู ้ อ ่ า นก็ เ ข้ า ใจสาร
ของผู้เขียนก่อนจะจบเรื่องแบบหักมุมจากข้อความที่พระองค์ได้สั่งเสีย
พระราชบุตรก่อนจะมอบปืนว่าลูกเอ๋ย เจ้าจะต้องรับภาระปกครอง
บ้านเมืองแทนพ่อต่อไป จงปกครองด้วยความยุติธรรม แต่ด้วยความ
เข้มแข็งและเฉียบขาดและด้วยอ�ำนาจ อ�ำนาจนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์
สามารถท�ำความชั่วให้เป็นความดี และท�ำความดีเพียงเล็กน้อยให้เป็น
บุญญาภินิหาร แต่อ�ำนาจนั้นต้องมีอุปกรณ์ ต้องมีเครื่องหมาย นี่คือ
เครื่องหมายแห่งอ�ำนาจของเจ้า” (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2549: 43)
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การหักมุมเรื่องการปกครองเกาะแห่งนี้มาอย่างเรียบร้อยด้วยอ�ำนาจ
ของปืนซึง่ แท้จริงไม่มลี กู กระสุนนีเ้ สียดสีการปกครองด้วยอ�ำนาจและผูใ้ ต้ปกครอง
สยบยอมด้วยความเกรงในอ�ำนาจ หากแท้ทจี่ ริงสิง่ ทีย่ งั ความจริญคือการปกครอง
อย่างยุติธรรมและแสดงความเป็นผู้น�ำอย่างเข้มแข็งเฉียบขาดต่างหาก
ส่วนเรือ่ ง แผ่นดินมหัศจรรย์ นิทานของบุตรชายคนเล็กชนะใจผูเ้ ป็นบิดา
จึงได้รบั ทรัพย์สมบัตทิ งั้ หมดของบิดาเศรษฐีผชู้ ราเป็นจุดพลิกผันของเรือ่ งว่านิทาน
โกหกที่ง่ายที่สุดกลับเป็นเลิศที่สุดเมื่อเทียบกับนิทานที่ลูกชายคนแรกเล่าถึงเมือง
ที่น่าอยู่ราวสรวงสวรรค์บ้านเมืองสงบร่มเย็น และนิทานเรื่องที่ลูกชายคนที่สอง
เล่าถึงบ้านเมืองที่มีความเหลื่อมล�้ำทางชนชั้นระหว่างผู้ปกครองซึ่งเป็นอภิชนกับ
ผู้ใต้ปกครองที่เดือดร้อนอดอยาก ในทัศนะของบิดานิทานของลูกชายคนแรก
และคนที่สองยังพอมีทางเป็นไปได้แต่เรื่องของลูกชายคนเล็กที่เล่าถึงเมืองที่ขาย
สินค้ารายคาถูกแสนถูก ในขณะที่คนในเมืองนั้นไม่ได้ขยัน ผู้ปกครองเมืองนั้น
ก็ไม่ได้เก่งกาจ นิทานโกหกแต่เพียงสั้นๆ ที่เน้นไปที่ราคาแสนถูกของสินค้าแต่ละ
อย่างท�ำให้เศรษฐีที่ได้สมบัติมาจากการใช้ปัญญาโกหกหลอกลวงผู้อื่นและ
เห็นโลกมามากเห็นว่านิทานเรื่องนี้ “เป็นความเท็จโดยสมบูรณ์ ไม่มีหนทาง
ที่จะเชื่อถือได้เลยแม้แต่ค�ำเดียว” (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2549: 36) หมายความว่า
การที่สินค้าราคาถูกจนประชาชนสามารถบริโภคได้อย่างไม่จ�ำกัดนั้นเป็นเรื่อง
ทีไ่ ม่อาจเป็นไปได้เลยเพราะผิดกฎอุปสงค์อปุ ทานในทางเศรษฐศาสตร์โดยสิน้ เชิง
ทิง้ ให้ผอู้ า่ นได้คดิ ว่าเมืองในอุดมคติแบบเรือ่ งเล่าของลูกชายคนแรกอาจเป็นไปได้
ถ้ามนุษย์มีความเจริญถึงขีดสุด หรือเมืองที่มีทั้งอภิชนและไพร่ฟ้าซึ่งมีช่องว่าง
ที่ห่างกันมากก็คือเมืองที่เราพบเห็นได้ในสังคมปัจจุบันนี่เอง
จุดพลิกผันของเรื่องสั้นทั้งสองเรื่องเปลี่ยนแปลงตอนจบที่ไม่คาดฝัน
หรือกล่าวได้ว่าเป็นการจบแบบหักมุม (twist ending) ซึ่งเป็นการจบของเรื่องสั้น
ที่เป็นที่นิยมกันมากในยุคหนึ่ง การจบแบบหักมุมเช่นนี้จะไม่พบในการเล่าเรื่อง
ในขนบของนิทานซึ่งมักจะจบตามความคาดหมายและให้บทเรียนสอนใจจาก
พฤติกรรมของตัวละคร อย่างไรก็ตามเรื่องสั้นทั้งสองเรื่องนี้ยังคงสอนใจด้วย
แนวคิด แต่สอนในแบบยั่วล้อสังคมโดยมุ่งวิพากษ์การใช้อ�ำนาจของผู้ปกครอง
และการก�ำหนดราคาสินค้าที่เป็นไปตามกลไกการตลาด
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คนรู เรืองสั้นสมัยหิน: ซ้อนนิทานในเรื่องเล่า

คนรู และ เรื่องสั้นสมัยหิน มีส่วนที่เป็นนิทานแยกออกไปต่างหากจาก
เรื่องสั้น ลักษณะเช่นนี้พอมองเห็นได้จากเรื่อง กบกายสิทธิ์ ที่เปิดเผยความจริง
ตอนท้ายเรือ่ งว่าเรือ่ งราวทัง้ หมดคือเรือ่ งทีน่ างสาววิไลวรรณเล่าให้บดิ าของเธอฟัง
อันท�ำให้ผู้ฟังตีความเอาเองว่าควรจะเชื่อถือเรื่องที่ฟังดูคล้ายลอกเลียนมาจาก
นิทานเจ้าชายกบหรือไม่ แต่เรื่องสั้นสมัยหิน ผู้เขียนเกริ่นแต่แรกถึงที่มาของเรื่อง
อันเป็นเรื่องที่ผู้เขียนได้แต่งขึ้น และ คนรู ก็เป็นนิทานที่ซ่อนอยู่ในเรื่องสั้นโดย
ที่ตัวละครในเรื่องไม่ทันได้รู้ตัว
ในตอนต้นของ เรื่องสั้นสมัยหิน ผู้เขียนได้บอกถึงการเขียนเรื่องนี้เพราะ
เห็นใจผู้ที่แวะเวียนมาขอเรื่องสั้นจากนักเขียนของโรงพิมพ์หลายครั้ง ผู้เขียน
จึงใช้เวลาไม่นานเขียนเรื่องนี้ก่อนจะเดินทางไปเที่ยวเมืองเขมร จึงเป็นที่มา
ของจินตนาการอันเนื่องมาจากนางอัปสรสลักที่ปราสาทหิน เพื่อจะบอกให้ผู้อ่าน
ตระหนักแต่แรกว่านี่คือนิทานที่แต่งขึ้นในเรื่องที่ยังไมเกิดขึ้น นั่นคือหากมีรูปสลัก
ที่งดงามของนางอัปสรที่แอบซ่อนอยู่ ณ มุมอับของปราสาทนครวัดจะเป็นด้วย
เหตุผลใด และหากพระเจ้าสุริยวรมันผู้สร้างมาพบเข้าจะส่งผลอย่างไร ต่างจาก
กบกายสิทธิท์ จี่ งใจอ�ำพรางแต่แรกว่าเรือ่ งทัง้ หมดคือนิทานแล้วมาเฉลยในตอนจบ
ท�ำให้แนวคิดของการน�ำเสนอเหตุการณ์ในจินตนาการในสมัยสร้างปราสาทหิน
แต่ให้สัจธรรมที่เราพบเห็นแม้ในสังคมปัจจุบันว่าความสามารถที่ล�้ำหน้าคนอื่น
ไม่อาจท�ำให้เจ้าของความสามรถนัน้ ได้ดเี พราะย่อมถูกกีดกัน การได้ดจี ะเกิดจาก
การกระท�ำที่ถูกใจผู้มีอ�ำนาจมากกว่า เช่นเดียวกันกับโอยสะลาและครูอบสะเรด
ทีต่ อ้ งมาสลักผนังปราสาทในมุมอับ นอกจากนัน้ ยังชวนให้คดิ อีกด้วยว่าหญิงงาม
มีไว้เพือ่ เชยชมไม่ใช่ชนื่ ชมเท่านัน้ โดนสะลาจึงสามารถสลักรูปนางอัปสรทีง่ ดงาม
เมือ่ ได้ไปสัมผัสกับผูห้ ญิงจริงๆ และพระเจ้าสุรยิ วรมันได้ “รูจ้ กั ” ความงามของผูห้ ญิง
ที่แท้จริงจากนางตะเภาเหาะนางคณิกาที่โดยสะลาน�ำไปถวายนั่นเอง
ส่วน คนรู เป็นเรื่องเล่าของ “ตาก้อย” ที่เล่าเสริมขัดจังหวะเรื่องราวของ
คนรูที่ “ป้าพร” ถูกตาก้อยขอร้องแกมบังคับให้เล่า ป้าพรเล่าจากจินตนาการของ
ป้าพรเอง แต่ตาก้อยแย้งว่าต่างจากคนรูที่เขาเคยเห็น ป้าพรจึงเป็นฝ่ายฟังเรื่อง
คนรูจากตาก้อยเสียเอง และหลงเชื่อ “นิทานเกือบจริง” ที่ตาก้อยเล่าและเฉลยว่า
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“นิทานเกือบจริงนั้นใครฟังก็ต้องเผลอไปนึกว่าจริง แล้วก็โกรธคนเล่าอย่างป้าพร
นั่นแหละ” (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2549: 218) นิทานที่ตาก้อยเล่าจึงสร้างอ�ำนาจ
ของวรรณกรรมให้เกิดเป็นมายาอันสัมบูรณ์ท�ำให้ผู้ฟังหลงเชื่อและทนที่จะคิดว่า
ตัวเองเป็นฝ่ายเคลิม้ คล้อยไปกับเรือ่ งแต่ง กลับคิดว่าอ�ำนาจนัน้ ผูท้ ผี่ เู้ ล่าหรือผูส้ ร้าง
แท้ที่จริงแล้วอ�ำนาจอยู่ที่จินตนาการของผู้เสพวรรณกรรมต่างหาก

เรื่องสั้นของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช: การสร้างสรรค์จากล้อและ
เล่นกันขนบ

เรือ่ งสัน้ ทีใ่ ช้ขนบนิทานทัง้ เจ็ดเรือ่ งของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช มีลกั ษณะ
ผสมผสานของการเล่าเรือ่ งแบบนิทานและเรือ่ งสัน้ สิง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั ของการสืบทอด
ขนบคื อ จิ น ตนาการที่ ใ ช้ ส ร้ า งสรรค์ ไ ม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งเป็ น ฉากหรื อ เหตุ ก ารณ์
ในชี วิ ต ประจ� ำวั น ฉากในเรื่องสั้นเหล่านี้จึงไม่มีก าละ หรื อ ยุ ค สมั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง
ของเหตุการณ์ตามท้องเรื่อง อย่างไรก็ตามแม้ฉากจะดูลอยๆ ในแบบนิทาน
เป็นเมืองสมมุติ ดินแดนในจินตนาการ ดินแดนที่ล่วงมานับพันปี แต่เหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นแก่ตัวละครก็สะท้อนภาพความจริงในสังคมในยุคสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของการใช้อ�ำนาจของผู้ปกครองในเรื่อง นิทานแสนกวน-เกาะร้างทางรัก
ชีวติ ความเป็นอยูข่ องคนตามอุดมคติของระบอบการปกครองและในความเป็นจริง
ในเรื่อง แผ่นดินมหัศจรรย์ การใช้ชีวิตของสาวสังคมในเรื่อง กบกายสิทธิ์ อ�ำนาจ
วาสนาในเรื่อง กบกายสิทธิ์ เรื่องราชสีห์กับหนู และเรื่องสั้นสมัยหิน หากแต่
ความจริงนัน้ ถูกลดทอนโดยความจงใจของผูเ้ ขียนให้อยูภ่ ายใต้จนิ ตนาการจึงท�ำให้
ภาพเหล่านี้ถูกน�ำเสนอออกมาในน�้ำเสียงและท่าทีแบบ”ทีเล่นทีจริง” ท�ำให้ทัศนะ
ที่แสดงอยู่ในระดับของการยั่วล้อ ที่ “ยั่ว” ให้คิด และ “ล้อ” ให้ข�ำในเวลาด้วยกัน
อารมณ์ขันในเรื่องสั้นแบบนิทานของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นเสน่ห์
อันส�ำคัญของเรื่องทั้งอารมณ์จากการสร้างเรื่องล้อและเลียนนิทานต้นแบบใน
เรื่องราชสีห์กับหนู กบกายสิทธิ์ อีสปสามมิติ ข�ำจากความไม่คาดคิด เช่น คนรู
แผ่นดินมหัศจรรย์ นิทานแสนกวน-เกาะร้างทางรัก ข�ำจากการสร้างพฤติกรรม
ตัวละครล้อผูม้ อี �ำนาจใน เรือ่ งสัน้ สมัยหิน แต่สงิ่ ทีป่ รากฏในทุกเรือ่ งทีก่ ล่าวมานีค้ อื
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โวหารอันคารมคายทีท่ งั้ ข�ำและเหน็บแนมสังคมปัจจุบนั ไปพร้อมๆ กัน ดังตัวอย่าง
จากเรื่องสั้นสมัยหิน
“พระอาญาไม่พน้ เกล้า” เสียงนายช่างใหญ่พดู ขึน้ “ข้าพระพุทธเจ้า
ได้สงั เกตเห็นว่าไอ้เด็กหนุม่ คนนีม้ นั ไร้ฝมี อื จึงได้สง่ ตัวเข้ามาคอยปัดกวาด
เศษหินภายในปราสาท แต่มนี ก็ยงั บังอาจเข้ามาสลักผนังให้ระคายเคือง
พระยุคลบาท โทษมันถึงตายพระพุทธเจ้าข้า!”
“แน้! ทะลึง่ !” พระเจ้าสุรยิ วรมันตรัส “เค้าไม่ได้พดู กับตัวเองซักหน่อย
ท�ำมายวนดี เดี๋ยวเหอะ” แล้วตรัสต่อไปกับนายโอยสะลาว่า
“อย่างเราไม่น่าจะมาเป็นลูกมือเขาอย่างนี้ เราชื่ออะไรนะ?”
“ชือ่ โอยสะลาพระพุทธเจ้าข้า” นายโอยสะลาผูซ้ งึ่ บัดนีห้ ายใจทัว่ ท้อง
แล้วทูลตอบ
“อุ ๊ ! ชื่ อ เพราะ” พระเจ้ า สุ ริ ย วรมั น ตรั ส ขึ้ น ฝ่ า ยเสนาอ� ำ มาตย์
ราชบริพารและทหารต�ำรวจก็กระซิบกระซาบกันดังๆ ทัว่ ไปว่า “เพราะจริง๊ !
เพราะจริง! จริงๆ นะเธอ ตั้งแต่ฉันเกิดมาเป็นตัว ยังไม่เคยได้ยินคนชื่อ
เพราะยังงีเ้ ลย ไม่เคยเลยจริงจริง๊ ! ให้ชนึ้ ตายไปซิเธอ! ชัน้ กลับไปนี่ ฉันจะ
ไปเปลี่ยนชื่อที่อ�ำเภอ ให้ชื่อว่า โอยสะลา นะเธอนะ” (คึกฤทธิ์ ปราโมช,
2549: 149)
ค�ำพูดชิงออกตัวของนายช่างใหญ่ก็ดี พระกระแสของพระเจ้าสุริยวรมัน
ก็ดี พฤติกรรม “เจ้าว่างามก็ว่างามไปตามเจ้า” ของเสนาอ�ำมาตย์ก็ดีล้วนแสดง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจที่ผู้เขียนประสงค์จะเหน็บแนม ผ่านการแสดง
ออกทางพฤติกรรมที่เกินจริงของตัวละครจึงท�ำให้เกิดอารมณ์ขัน
อีกตัวอย่างที่แสดงถึงการเหน็บแนมนอกเรื่องไปถึงสังคมและการเมือง
ในขณะนั้น คือ เรื่อง อีสปสามมิติ
ด้วยเหตุทกี่ ล่าวมาแล้วข้างต้น พ่อกบจึงเป็นสัตว์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ แข็งแรง
ทีส่ ดุ และมีอายุยนื นานทีส่ ดุ ในสายตาของลูกกบ เมือ่ ลูกกบยังมีหางและ
ว่ายน�้ำอย่างปลา ลูกกบก็นับถือพ่อกบว่าเป็นพระเจ้า แต่พอหางหลุด
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และขางอกขึน้ จากน�ำ้ ได้ และได้รจู้ กั ได้เห็นอะไรๆ มากขึน้ ลูกกบก็ยงิ่ เพิม่
ความนับถือพ่อกบมากขึน้ ความเห็นแต่เดิมทีว่ า่ พ่อกบเป็นพระเจ้า ดูจะ
ไม่คคู่ วรกับความนับถือทีเ่ พิม่ ขึน้ ลูกกบจึงเปลีย่ นใจเสียใหม่ เลิกเห็นว่า
พ่อกบเป็นพระเจ้า แต่เห็นว่าเป็น “ท่านผู้น�ำ”
พ่อกบนั้นเองก็ออกจะปลื้มๆ ที่ลูกกบนับถือตนเองอย่างยิ่งยวด
นึกรักและเอ็นดูอยู่ในใจมากกกว่าที่เคยนึกรักและเอ็นดูลูกกบตัวอื่นๆ
ความจริงถ้าพ่อกบจะกระเสือกกระสนหาทางไป “ดูงาน” ทีอ่ เมริกาแล้วไป
ให้จิตแพทย์ที่นั่นเขาตรวจจิตใจดูสักพัก พ่อกบก็จะรู้ว่าความรักและ
เอ็นดูที่ตนมีต่อลูกกบนั้นหาใช่ความรักและเอ็นดูที่แท้จริงไม่ แต่เป็น
ความรักและนับถือตัวเองโดยแท้ ทีน่ กึ ไปว่ารักและเอ็นดูลกู กบนัน้ ก็เป็น
เพราะลูกกบนับถือตนมากเท่านั้นเอง แต่ถ้าคนในโลกนี้ทุกคนไปหา
จิตแพทย์เพื่อรู้จักตัวเองเสียจนหมดแล้ว บางที่รัฐบุรุษก็จะไม่มี ผู้นำ�
ก็จะไม่มี นายกรัฐมนตรีก็จะไม่มี จนในที่สุดพระอรหันต์ก็คงจะไม่มี
และนิทานเรือ่ งนีก้ ค็ งจะไม่มเี ช่นกัน (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2549: 118-119)
“ท่านผู้น�ำ”นั้นมีนัยประหวัดถึงค�ำเรียกขานผู้น�ำทางการเมืองอันสูงสุด
ของประเทศในยุคหนึ่ง ล้อเลียนการไปดูงานต่างประเทศ เหน็บแนมการหลงใหล
ได้ปลื้มกับค�ำสรรเสริญเยินยอที่มาจากคนรอบข้าง แต่ท้ายที่สุดผู้เขียนเห็นความ
รักและนับถือตัวเองแม้จะสิ่งที่ไม่อาจตระหนักรู้ได้เองแต่ก็เป็นคุณสมบัติที่สร้าง
มนุษย์และเรื่องราวต่างๆ ขึ้น
สิง่ ทีจ่ ดั ว่าแตกต่างและสร้างสรรค์ไปจากขนบของนิทานคือการสร้างตัว
ละครทีม่ มี ติ ทิ างอารมณ์ความรูส้ กึ และความคิด ดังจะเห็นได้ชดั จากบุคลิกของกบ
และนางสาววิไลวรรณ ในเรื่อง กบกายสิทธิ์ ที่มิใช่เจ้าหญิงเจ้าชายในแบบฉบับ
หากเป็นสาวและหนุ่มสังคมสมัยใหม่ หนูและครอบครัวหนูที่กร่างและอวดดีกับ
ราชสีห์ผู้สุภาพและอ่อนน้อม ใน เรื่องราชสีห์กับหนู พ่อกบที่ปลื้มตัวเองแต่ฉลาด
พอทีจ่ ะรูจ้ กั กาละและเทศะอันควรใน อีสปสามมิติ ตาก้อยผูซ้ กุ ซนและฉลาดเฉลียว
ในเรือ่ ง คนรู พระเจ้าสุรยิ วรมันผูท้ รงอ�ำนาจแต่มบี คุ ลิกทีไ่ ม่นา่ เกรงขามกับโอยสะลา
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นายช่างผู้มีฝีมือล�้ำเลิศและเจียมตน ใน เรื่องสั้นสมัยหิน แม้เรื่องสั้นอีกสองเรื่อง
จะไม่แสดงบุคลิกของตัวละครมากนัก แต่ก็แสดงถึงรายละเอียดของพฤติกรรม
ตัวละครทีต่ า่ งนิทานบางช่วง คือเศรษฐีผเู้ ป็นบิดาใน แผ่นดินมหัศจรรย์ ทีเ่ ปิดเผยแก่
บุตรตามตรงว่าทรัพย์สินที่ได้มาล้วนมาจากการใช้ปัญญาหลอกลวงผู้อื่น ซึ่งโดย
ปรกติในนิทานพ่อย่อมไม่เปิดเผยความเลวของตนเองอย่างภาคภูมิใจเช่นนี้
ส่วนเรือ่ ง นิทานแสนกวน-เกาะร้างทางรักแสดงลักษณะนิสยั ของหลวงคล่องนาวา
และนายเพ็ญจากบทสนทนาของคนทั้งคู่นั่นเอง
ส่วนหนึ่งที่ท�ำให้ตัวละครเรืองนี้มีมิติมาจากการเล่าเรื่องผ่านมุมมอง
ของตัวละคร (ดูตัวอย่างจากเรื่อง อีสปสามมิติ ข้างต้น) อันแสดงถึงความคิดของ
ตัวละครอันท�ำให้เข้าใจตัวละครยิง่ ขึน้ และการด�ำเนินเรือ่ งด้วยบทสนทนาทีส่ ะท้อน
ลักษณะนิสัยของตัวละคร บทสนทนาจัดว่าเป็นสีสันที่ท�ำให้นิทานแบบคึกฤทธิ์
มีชีวิตชีวาแบบเรื่องสั้น ส่วนนี้นับว่าเป็นส่วนที่สร้างสรรค์โดยไม่อิงกับขนบของ
การเล่านิทาน

บทสรุป

“นิ ท านแบบคึ ก ฤทธิ์ ” เป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ของการใช้ ก ระบวนการทาง
วรรณศิลป์ของการเล่าเรือ่ งแบบนิทานท�ำให้เรือ่ งสัน้ ของท่านสามารถให้ขอ้ คิดสอนใจ
ในแบบของนิทาน แม้จะมีแนวคิดเชิงสังคมแต่ก็ถูกท�ำให้เบาลงด้วยจินตนาการ
สมมุตแิ บบนิทานและอารมณ์ขนั อารมณ์ขนั อาจท�ำให้เรือ่ งลดทอนความตึงเครียด
จริงจังหากแต่เป็นกลวิธีอันแยบคายที่นำ� ข้อข�ำไปสู่การขบคิดอันท�ำให้เห็นความ
คมคายทีแ่ ฝงอยูใ่ นเรือ่ งสัน้ เหล่านี้ ล�ำพังด้วยการเล่าแบบนิทานอย่างเดียวไม่อาจ
ท�ำให้อารมณ์ขันเหล่านี้มีพลังพอจึงต้องสร้างให้ตัวละครเป็นสีสันของเรื่อง และ
ด�ำเนินเรื่องโดยใช้เทคนิคและกลวิธีของเรื่องสั้น จึงนับได้ว่ากลวิธีการผสมผสาน
เรื่องสั้นกับนิทานเข้าด้วยเป็นลักษณะที่โดดเด่นอย่างหนึ่งในบรรดาเรื่องสั้นของ
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

106 นิทานแบบคึกฤทธิ์
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