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บทความวิจัยนี้ศึกษาภาพสะทอนประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมและแนวทาง
แกไขที่ปรากฏในวรรณกรรมสําหรับเด็กของเท็ด ฮิวส เรื่อง The Iron Man
(1968) และ The Iron Woman (1993) ผูวิจัยมุงวิเคราะหวรรณกรรมดาน
บทบาทของวิทยาศาสตรและมนุษยศาสตรในการรับมือกับปญหาสิ่งแวดลอม
รวมสมัย Worster (1993) เสนอวาความรูทางวิทยาศาสตรมีวัตถุประสงค
เพื่อฟนฟูสิ่งแวดลอมเชิงกายภาพ ในขณะที่ดา นมนุษ ยศาสตรมุง สรา ง
ความตระหนักถึงประเด็นปญหา บทความนี้เสนอวาวรรณกรรมสําหรับเด็ก
ของฮิวสสะทอนบทบาทของสองแนวทางที่สงเสริมกันมากกวาแยกออก
จากกัน บทความนี้ยังวิเคราะหถึงแนวทางการนําวรรณกรรมของฮิวสไปใช
ในชั้นเรียน Kerridge (2012) เสนอทวิลักษณระหวางจินตนาการกับความรู
ทางวิทยาศาสตรวาเปนหนึ่งในขอทาทายของการเรียนการสอนวรรณกรรม
สิ่งแวดลอม บทความนี้เสนอวา วรรณกรรมของฮิวสสะทอนความเชื่อมโยง
ระหวางความรูทางวิทยาศาสตรกับจินตนาการเพื่อเสนอทางออกใหกับ
ปญหาสิ่งแวดลอม The Iron Man สะทอนภาพปญหาขยะโลหะลนเมืองซึ่ง
เปนผลจากความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วรรณกรรมเรื่องนี้
แสดงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการรีไซเคิลวาสามารถแกปญหาขยะโลหะ
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เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยมุงเปาดานมนุษยศาสตร สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ความเห็นในบทความนี้เปนของผูวิจัย สกว. ไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป ผูเขียนไดนําเสนอ
แบบปากเปลาในการประชุมนานาชาติเครือขายวิชาการ-วิจัยดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 11 จัด
โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความที่ใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนเพื่อปรับปรุง
บทความ

วารสารศิลปศาสตร ปที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)

บทคัดย่อ (ต่อ)
ลนเมืองได แตในชวงกวาสองทศวรรษถัด มา ฮิว สเ ขีย นเรื่อ ง The Iron
Woman โดยเสนอใหเห็นวาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีไมเ พีย งพอกับ การ
จัดการปญหาขยะสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากแหลง กํา จัด
สารพิษใกลชุมชน บทความนี้วิเคราะหวรรณกรรมของฮิวสเพื่อชี้ใหเห็น
ความสํา คัญ ของการรว มมือ กัน ระหวา งความรูท างวิท ยาศาสตรแ ละ
มนุษยศาสตรในการสรางความตระหนักถึงประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม

Abstract
This research article examines the representation of ecological crises
and solutions in Ted Hughes’ children’s novels, The Iron Man (1968)
and The Iron Woman (1993). It explores how these stories present
the role of the sciences and humanities in addressing contemporary
environmental problems. Worster (1993) argues that the sciences
aim to protect the physical environment while the humanities promote
understanding of the crises. My reading of Hughes’ novels suggests
that the two disciplines reinforce, rather than contradict, each other.
The study also examines Hughes’ novels in the context of ecocritical
pedagogy. Kerridge (2012), for instance, identifies dichotomies of
“imaginative freedom and scientific accuracy” as challenges in
ecocritical teaching. This paper argues that Hughes’ texts integrate
scientific knowledge with imaginative views in order to propose
solutions to ecological problems. The Iron Man narrates the threat of
metal waste that has serious consequences for scientific and
technological advancement. The story advocates the use of
recycling technologies to confront problems of abandoned metal
waste. In his book The Iron Woman, written twenty years later,
Hughes approaches science and technology as no longer sufficient
enough to tackle chemical industries and toxic dumping. This paper
contributes to the study of Hughes through an examination of his
children books and the value of cooperation between the sciences
and humanities in developing ecocritical awareness.

24

JOURNAL OF LIBERAL ARTS 19, 1 (JANUARY - JUNE 2019)

1. บทนํา
วรรณกรรมที่เสนอประเด็นสิ่งแวดลอมมีสวนชวยสรางความเขาใจปญหาควบคูไปกับ
แนวทางการแกไขใหกับสังคมและผูอาน วรรณกรรมสะทอนเหตุการณ เรื่องราว ความคิด ความเชื่อ
ความรู รวมถึงความรูสึก ผานมุมมองและจินตนาการของนักเขียน บทความวิจัยนี้มุงวิเคราะห
วรรณกรรมที่มีองคประกอบในการชวยเสริมสรางจินตนาการพรอมกับสอดแทรกเนื้อหาสาระ
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับเด็กและเยาวชน ผูวิจัยศึกษาภาพสะทอนประเด็นสิ่งแวดลอม
รวมสมัยที่ปรากฏในวรรณกรรมสําหรับเด็กของนักเขียนชาวอังกฤษ เท็ด ฮิวส เรื่อง The Iron
Man (1968) และ The Iron Woman (1993) เพื่อศึกษาแนวคิดของผูเขียนที่มีตอปญหาสิ่งแวดลอม
ในปจจุบันและแนวทางแกไข คําถามหลักของบทความวิจัยนี้คือ จินตนาการมีความสัมพันธกับ
ความรูทางวิทยาศาสตรอยางไรในการชวยสรางความเขาใจและเสนอทางออกใหกับปญหาสิ่งแวดลอม
โดนัลด วอรสเตอร (Worster, 1993, p. 27) อธิบายไววา ความรูดานวิทยาศาสตรมีวัตถุประสงค
เพื่อแกไขและปรับเปลีย่ นสภาวะแวดลอมเชิงกายภาพใหดขี ึ้น ในขณะที่ความรูดานมนุษยศาสตร
มุงสรางความตระหนักถึงปญหาเพื่อนําไปสูการปรับเปลี่ยนทาทีของบุคคลที่มีตอสภาวะแวดลอม
บทความวิจัยนี้เสนอแนวคิดวา วรรณกรรมสําหรับเด็กของเท็ด ฮิวส สะทอนบทบาทของวิทยาศาสตร
และมนุษยศาสตรดังที่กลาวมาแบบสงเสริมซึ่งกันและกัน และไมสามารถแยกออกจากกันโดย
สิ้นเชิง
นอกจากนั้น บทความวิจัยนี้ยังศึกษาแนวทางการใชวรรณกรรมสําหรับเด็กของเท็ด ฮิวส
เพื่อสรางความเขาใจดานปญหาสิ่งแวดลอมใหกับผูเรียนในชั้นเรียนวรรณกรรม ริชารด เคอริจด
(Kerridge, 2012, p. 22) ใหขอเสนอแนะไววา การใชวรรณกรรมที่สะทอนแตจินตนาการดาน
สิ่งแวดลอมอยางเดียวไมเพียงพอ แตควรอิงความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงจะสามารถ
ใหขอเสนอแนะตอการแกไขปญหาที่เหมาะสมกับเยาวชนในปจจุบันได ผูเขียนบทความใชขอ
ถกเถียงและแนวคิดที่ Worster และ Kerridge เสนอเพื่อเปดประเด็นวิเคราะหความเชื่อมโยง
ระหวางมนุษยศาสตรสิ่งแวดลอมกับความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อชี้ใหเห็นความ
สัมพันธระหวางบทบาทของจินตนาการในโลกแหงวรรณกรรมกับความรูทางวิทยาศาสตร วามี
สวนเกี่ยวของกันอยางไรในการรับมือกับปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ในสวนถัดไปของบทความ
จะเปนการสํารวจความหมายของการวิจารณแนวนิเ วศควบคูไ ปกับ แนวคิดเรื่อ งจิน ตนาการ
สิ่งแวดลอม จากนั้นจะอภิปรายความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับนิเวศวิทยา ตามดวยประวัติ
ยอของเท็ด ฮิวสและเนื้อหาโดยสรุปของวรรณกรรมที่เลือกมาวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางใหผูอาน
เขาใจแนวคิดของเรื่อง เนื้อหาหลักของบทความวิจัยนี้คือ การวิเคราะหภาพสะทอ นประเด็น
สิ่งแวดลอมและแนวทางแกไขในวรรณกรรมเรื่อง The Iron Man และ The Iron Woman การ
วิเคราะหจะเชื่อมโยงใหเห็นแนวทางการใชวรรณกรรมในชั้นเรียนในตอนสรุป
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2. นิ เวศวิ จารณ์ กบั จิ นตนาการสิ งแวดล้อม
บทความนี้ใชการวิจารณแนวนิเวศหรือนิเวศวิจารณ เพื่อศึกษาภาพสะทอนประเด็น
สิ่งแวดลอมในวรรณกรรมสําหรับเด็ก Glotfelty (1996, p. xviii) นิยาม การวิจารณแนวนิเวศ
(Environmental Criticism หรือ Ecocriticism) ไววา หมายถึง การศึกษาความสัมพันธระหวาง
ภาพแทนธรรมชาติในงานวรรณกรรมกับสภาวะแวดลอมทางกายภาพ โดยอธิบายเปรียบเทียบ
กับการวิจารณแนวสตรีนิยมที่มุงวิเคราะหประเด็นเพศสถานะ และแนวมารกซิสมที่มุงศึกษา
ประเด็นการตอสูทางชนชั้น การวิจารณแนวนิเวศมุงศึกษาประเด็นสิ่งแวดลอมโดยวิเคราะห
ภาพแทนธรรมชาติที่ปรากฏในวรรณกรรม Glotfelty (1996, p. xix) อธิบายวา การวิจารณแนว
นิเวศตั้งอยูบนพื้นฐานของแนวคิดที่วา วัฒนธรรม (ซึ่งในบทความนี้คือตัวบทวรรณกรรม) มี
ความสัมพันธกับสภาวะแวดลอมเชิงกายภาพ ในฐานะที่เ ปนตัวกําหนดและสงอิทธิพลในการ
ประกอบสรางเชิงความหมายและเชิงประจักษซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ การวิจารณแนวนิเวศ
ยังวิเคราะหวรรณกรรมโดยเชื่อมโยงและอาศัยความรูจากสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตร เชน
นิเวศวิทยาและชีววิทยา Glotfelty (1996, p. xix) ตั้งคําถามโดยชี้ใหเห็นขอทาทายของการศึกษา
ในแงมุมนี้ไววา ในขณะที่นักวรรณกรรมพยายามเปดรับความรูดานวิท ยาศาสตรเ พื่อ ศึกษา
วรรณกรรมที่มีสวนสัมพันธกับปญหาสิ่งแวดลอมและสังคม สาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรจะ
เปดรับการวิเคราะหบนพื้นฐานของวรรณกรรมมากนอยเพียงใด
Garrard (2004, p. 5) ขยายความหมายของการวิจารณแนวนิเวศไววา คือ การศึกษา
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ผานมุมมองเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมศึกษา
Garrard มีความเห็นที่ลงรอยกับ Glotfelty ในแงมุมที่วา การวิจารณแนวนิเวศมีคุณลักษณะ
เฉพาะที่มีความสัมพันธกับสาขาวิชาดานวิทยาศาสตร Garrard ตั้งขอสังเกตไววา ในการรับรู
ของวงวิ ชาการและสัง คมโดยทั่ว ไป ประเด็ นสิ่ งแวดล อมโดยสวนใหญมักถูกจัดวางใหอ ยูใ น
หมวดหมูของประเด็นปญหาในเชิง วิท ยาศาสตร มากกวาที่จ ะเปน ปญ หาในเชิง วัฒ นธรรม
Garrard ชี้ใหเห็นขอจํากัดของการศึกษาวรรณกรรมที่ไมสามารถใหขอเสนอแนะโดยตรงตอ
ปญหาที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศ หากแตนักวรรณกรรมสามารถมีสวนชวยชี้ใหเห็นความสัมพันธ
และความเชื่อมโยงของทั้งสองสาขาวิชาได นอกจากนี้การศึกษาวรรณกรรมยังมีสวนชวยสราง
ความเชื่อมโยงระหวางสาขาวิชาอื่น ๆ ในแงมุมสิ่งแวดลอม (Garrard, 2004, p. 5) จากการศึกษา
นิยามของ Glotfelty และ Garrard ทําใหผูวิจัยเล็งเห็นความเชื่อมโยงและความสัม พัน ธกัน
ระหวางการศึกษาวรรณกรรม วัฒนธรรมศึกษา วิทยาศาสตร และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งความทาทายในการวิเคราะหวรรณกรรมซึ่งเปนตัวบททางวัฒนธรรมโดยอางอิงถึงมุมมอง
ทางดานวิทยาศาสตร
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นักวิชาการดานวรรณกรรมและวัฒ นธรรมศึกษาพยายามเสนอใหเ ห็น วาประเด็น
สิ่งแวดลอมไมไดเปนปญหาแตในเชิงวิทยาศาสตรเทานั้น แตเ ปน ปญ หาเชิง วัฒ นธรรมและ
จริยธรรม Buell (1995, p. 2) ชี้ใหเห็นความสําคัญของภาพแทนธรรมชาติที่คอยกํากับมุมมอง
และความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ Buell อธิบายวา ตนตอของปญหาสิ่งแวดลอม
เกิดจากโลกทัศน ระบบคุณคา ความคิด ความเชื่อ และทัศ นคติตอ ธรรมชาติที่ส รางความ
ชอบธรรมในการแสวงหาผลประโยชนจ ากทรัพ ยากรธรรมชาติ Buell เสนอแนวคิดเรื่อ ง
“จินตนาการสิ่งแวดลอม” (Environmental Imagination) ซึ่งเปนการปรับเปลี่ยนการมองโลก
และเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยบรรเทาปญหาสิ่งแวดลอมไดในระยะยาว จินตนาการสิ่งแวดลอม
หมายถึง การรับรู และความตระหนั กถึงความสัมพันธที่ เชื่อมโยงกัน ของมนุษยกับ ธรรมชาติ
การสรางจินตนาการสิ่งแวดลอมผานการศึกษาวรรณกรรม เปนแนวทางหนึ่งที่สามารถชว ย
ปรับมุมมองและความสัมพันธของมนุษยกับธรรมชาติใหดีขึ้นได (Buell, 1995, p. 2) ขอเสนอแนะ
ของ Buell ตั้งอยูบนพื้นฐานของความพยายามในการเสนอแนวทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอมใน
ระดับที่ปจเจกบุคคลจะสามารถทําได และเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยนี้ เนื่องจากเนนให
เห็นบทบาทและศักยภาพของการศึกษาวรรณกรรมเพื่อสรางความตระหนักถึงประเด็นปญหา
สิ่งแวดลอมในแงมุมทางมนุษยศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งความสําคัญของจินตนาการในการ
สรางความเขาใจถึงรากฐานของปญหาสิ่งแวดลอมที่สาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรมิไดมุงเนน
อาทิ ทัศนคติ ความเชื่อ คุณคา ประสบการณ อารมณและความรูสึก เปนตน
ในขณะที่นักมนุษยศาสตรเชื่อในพลังจินตนาการของงานเขียนและวรรณกรรมที่สามารถ
ชวยเปลี่ยนแปลงความคิดและนําไปสูการปรับทาทีของมนุษยตอธรรมชาติ Westling (2012,
p. 77) ชี้ใหเห็นความไมลงรอยกันของการศึกษาวรรณกรรมกับวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ซึ่งทั้ง
สองศาสตรมักถูกแบงแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง Westling (2012, p. 77) วิพากษโดยเปรียบเทียบ
วา นักวิทยาศาสตรมักจะยอมรับเฉพาะความรูที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลอันประกอบไปดวย
ขอเท็จจริง มีแหลงอางอิงและขอสรุปที่ไดจากการทดลองเชิงสถิติและตัวเลข ดวยเหตุนี้ วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมและวรรณกรรมจึงยากที่จะเชื่อมโยงกันได อย างไรก็ ดี ตามทัศนะของ Westling
ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม ตองอาศัยความรูจากทั้งสองสาขาวิชาโดยผสมผสาน ความรูทั้งทาง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและจากประสบการณเชิงมนุษยศาสตรลวนมีความสําคัญ (Westling,
2012, p. 77) คําอธิบายของ Buell และ Westling เนนย้ําใหเห็นความแตกตางของจินตนาการ
และความรูทางวิทยาศาสตร แตก็เสนอใหเห็นความเปนไปไดในการเชื่อมโยงความรูดานวิทยาศาสตร
เขากับการศึกษาวรรณกรรมที่สรางขึ้นจากจินตนาการ อยางไรก็ตาม ในสวนแรกของบทความ
วิจัยที่เสนอมาถึง ณ จุดนี้ ผูเขียนบทความไดแสดงใหเห็นมุมมองดานสิ่งแวดลอมโดยอางอิง
จากนั กวิชาการด านมนุ ษยศาสตรเ ปนหลั ก แตในส วนถัดไปของบทความจะแสดงใหเ ห็นถึ ง
ความพยายามของนักวิชาการจากมุมมองของนักวิท ยาศาสตร ในการเสนอประเด็น ปญ หา
27

วารสารศิลปศาสตร ปที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)

สิ่งแวดลอมโดยใชความรูจากทั้งสองศาสตรอยางผสมผสาน เพื่อเปนแนวทางใหการวิเคราะห
วรรณกรรมของเท็ด ฮิวส ตอไป
3. วรรณกรรมกับนิ เวศวิ ทยา
ในขณะที่นักมนุษยศาสตรใหความสนใจและเปดรับความรูทางวิทยาศาสตรดานนิเวศวิทยา
เพื่อศึกษาวรรณกรรม นักวิทยาศาสตรที่สนใจประเด็นสิ่งแวดลอมในวรรณกรรมมีอยูคอนขาง
จํากัด บทความวิจัยนี้ขอยกตัวอยางนักวิทยาศาสตรที่เขียนงานเชิงสรางสรรคเพื่อกระตุนเตือน
สังคมใหทราบถึงประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมรวมสมัยไดอยางมีนัยสําคัญ ไดแก Rachel Carson
นักนิเวศวิทยาชาวอเมริกันผูเขียน Silent Spring (Carson, 1962) ที่เผยใหสังคมอเมริกันและ
สังคมโลกไดเห็นถึงผลกระทบจากการใชสารเคมีปราบศัตรูพืชอยางไมคํานึงถึงสภาวะแวดลอม
ระยะยาวนับตั้งแตชวงหลังสงครามโลกครั้ง ที่ 2 เปน ตน มา Garrard (2004, p. 2)
อธิบายวางานเขียนชิ้นนี้นับเปนหมุดหมายสําคัญในการสรางความตื่นตัวถึงพิษภัยใกลตัวจาก
สารเคมีที่ปนเปอนและการเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอมในประเทศสหรัฐอเมริกา Carson ใชความรู
ดานนิเวศวิทยาและชีววิทยาแสดงหลักฐานทางวิทยาศาสตรเพื่อยืนยันใหเห็นผลกระทบจาก
สารเคมีที่มีตอระบบนิเวศ สัตวปาและมนุษย งานเขียนชิ้นนี้ประสบความสําเร็จในการใชกลวิธี
การประพันธที่เสนอภาพธรรมชาติอันเงียบสงัดปราศจากสิ่งมีชีวิตเนื่องมาจากพิษภัยของสารเคมี
และยาปราบศัตรูพืช การนําเสนอประเด็นโดยอิงความรูดานนิเวศวิทยาและการบรรยายภาพ
สิ่งแวดลอมปนเปอนของ Carson ไดสงสารเตือนรัฐบาลอเมริกันและนานาประเทศเพื่อพิจารณา
ปรับนโยบายในการควบคุมการผลิต การจําหนาย การระวังภัยและการเสนอใหเห็นขอจํากัด
ของใชสารเคมีในการเกษตรแบบอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาและทวีปอื่น ๆ (Garrard, 2004,
p. 6)
อยางไรก็ตาม งานเขียนที่เสนอประเด็นสิ่งแวดลอมเชิงวิทยาศาสตรโดยใชวาทศิลปและ
จินตนาการมักไดรับขอวิพากษถึงความนาเชื่อถือของประเด็นที่ตองการนําเสนอ งานเขียนที่
เสนอพิษภัยสิ่งแวดลอมปนเปอนของ Carson ก็เชนเดียวกัน วรรณกรรมเรื่อง Silent Spring
เขียนขึ้นกอนที่สาธารณชนจะเล็งเห็นและเปนการโตแยงกับนโยบายภาครัฐโดยตรง อีกทั้งยังมี
สวนสรางความเสียหายในเชิงผลประโยชนกับบริษัทเอกชนผูผลิตสารเคมีและทําการเกษตร
แบบอุตสาหกรรม Matthewman (2011, p. 28) ชี้ใหเห็นขอวิพากษของ Silent Spring ดาน
มุมมองเชิงวิทยาศาสตรที่ผนวกเอาศิลปะการประพันธเชิงโนมนาวเขาไวโดยอธิบายวา งานเขียน
ของ Carson ประสบความสําเร็จในแนวการเขียนเชิงสรางสรรค หากแตขอมูลทางวิทยาศาสตร
ดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอมยั งเปนขอกังขา โดยเฉพาะในมุมมองของบริษัทผูผลิตสารเคมี
ปราบศัตรูพืช ดังนั้นผูประกอบการและเจาของธุรกิจที่เกี่ยวของจึงตั้งคําถามวาสิ่งที่นําเสนอใน
วรรณกรรมประกอบไปดวยขอเท็จจริงประการใด ตามทัศนะของ Matthewman เนื่องจาก Carson
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มีพื้นฐานความรูดานนิเวศวิทยาเปนอยางดี การถกเถียงถึงผลกระทบจากการใชสารเคมีปราบ
ศัต รูพืช ตอ สิ่ง แวดลอ มโดยอิง ความรู เ ชิง วิท ยาศาสตรจึง เปน สิ่ง ที่ Carson สามารถยืน ยัน
ขอเท็จ จริงตอ สาธารณชนได อ ยางกระจางชัด จากขอวิพ ากษนี้ Matthewman จึงชี้ใ หเห็นว า
การอางอิง ความรูท างวิท ยาศาสตรเ พื่อ เสนอประเด็น ปญ หาสิ่ง แวดลอ มเปน งานที่ทาทาย
ความสามารถของนักเขียนและนักวรรณกรรมอยางหลีกเลี่ยงไมได
งานเขียนที่มีความสําคัญอีกชิ้นหนึ่งที่แสดงใหเห็นขอถกเถียงดานจินตนาการของผูแตง
กับความรูดานวิทยาศาสตรการแพทยคือ วรรณกรรมแนวอัตชีวประวัติ Refuge: An Unnatural
History of Family and Place (1991) โดย Terry Tempest Williams นักเขียนชาวอเมริกันผูมี
พื้นฐานการศึกษาทั้งดานวรรณกรรมและชีววิทยา Refuge บอกเลาเหตุการณผลกระทบจาก
การทดลองระเบิดนิวเคลียรในชวง ค.ศ.1951-1962 ตอสุขภาพของคนในชุมชนใกลเขตทดลอง
Nevada สมาชิกหญิงในครอบครัวของ Williams ตั้งแตรุนยาย แม ตัวเธอเอง และคนในชุมชน
ปวยเปนโรคมะเร็งและเสียชีวิตเปนจํานวนมาก Williams ตั้งสมมุติฐานวาสาเหตุเกิดมาจาก
ละอองของระเบิดนิวเคลียรที่ปนเปอนสิ่งแวดลอมในชุมชนของเธอ งานเขีย นของ Williams
ประสบความสําเร็จในดานการสรางความตระหนักถึงผลกระทบจากนิวเคลียร การบรรยายภาพ
ธรรมชาติผานความรูสึกสูญเสียของตัวละครมีความโดดเดนในกลวิธีการประพันธ แตชวงแรกก็
ไดรับขอวิพากษถึงประเด็นการกลาวหาวาสาเหตุของปญหาสุขภาพคนในชุมชนที่เกิดจากฝุน
ละอองระเบิดนิวเคลียร วาปราศจากขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตรและการแพทยมารองรับ ดังนั้น
ในเวลาสิบปถัดมาเมื่อ Refuge ไดรับการตีพิมพอีกครั้ง Williams จึงเขียนบันทึกเพิ่มในสวน
ภาคผนวกของหนังสือเกี่ยวกับผลการศึกษาวิจัยทางการแพทยที่แสดงใหเห็นถึงผลกระทบจาก
ฝุนละอองนิวเคลียรที่กอใหเกิดมะเร็งในประเทศสหรัฐอเมริกา (Williams, 2001, p. 305) กรณี
ของ Silent Spring และ Refuge ชี้ใหเห็นถึงจินตนาการเชิงมนุษยศาสตรและความรูเชิงวิทยาศาสตร
ที่นักเขียนใชเพื่อเสนอประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม จะเห็นไดวาการเชื่อมโยงระหวางวรรณกรรม
กับนิเวศวิทยายังเปนขอทาทายของทั้งสองสาขาวิชา เนื่องจากมีทั้งขอดีและขีดจํากัด ในสวนนี้
ของบทความวิจัยชวยใหเห็นความเปนคูตรงขามและความไมเทาเทียมระหวางวรรณกรรมและ
นิเวศวิทยา นั่นคือ ความรูทางวิทยาศาสตรมักไดรับการยอมรับวาเปนขอเท็จจริง ในขณะที่
จินตนาการมักถูกมองวาปราศจากความจริง ในทัศ นะของผูเ ขีย นบทความ ขอ ถกเถีย งถึง
ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับนิเวศวิทยาในสวนนี้ ชวยใหมองเห็น ถึง ความเชื่อ มโยง
ระหวางจินตนาการในโลกแหงวรรณกรรมกับความรูทางวิทยาศาสตรในเวลาเดียวกัน ซึ่งความ
เกี่ยวของกันในประเด็นหลังจะเปนประโยชนตอการวิเคราะหวรรณกรรมของเท็ด ฮิวสในสวน
ถัดไป
ในสวนของวรรณกรรมสําหรับเด็กประเภทเรื่องแตงที่มีประเด็นธรรมชาติสิ่งแวดลอมมัก
สรางจากจินตนาการเชิงบวกของผูเขียนมากกวาขอเท็จจริง ยกตัวอยางเชน The Lorax (1971)
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เขียนโดย Dr. Suess ไดรับการผลิตเปนภาพยนตรการตูนอนิเมชั่นและมีชื่อภาษาไทยคือ คุณปู
โลแรกซ มหัศจรรยปาสีรุง เสนอภารกิจของโลแรกซตัว ละครที่สรางจากจินตนาการมีหนาที่
พิทักษปาและคอยขัดขวางการเขามาตัดตนไมของ Once-ler นักธุรกิจ หนุมผูตองการขยาย
พื้นที่ในการทํากิจการโรงงาน โลแรกซปรากฏตัวทุกครั้งที่มีการบุกรุกผืนปาและเปนกระบอก
เสียงใหกับสัตวนานาชนิดที่ประสบภัยจากการตัดตนไม ตัวอยางวรรณกรรมเด็กอีกเรื่องหนึ่งที่
เนนเสริมสรางจินตนาการและสํานึกรักสิ่งแวดลอมคือ The View from Saturday (1996) เขียน
โดย E. L. Konigsburg เลาเรื่องผานมุมมองตัวละครเด็กที่เปนสมาชิกในกลุม The Souls โดย
มีบทหนึ่งทีต่ ัวละครเด็กหญิง Nadia เลาภารกิจอนุรักษพันธุเตาทะเลในบานเกิดของเธอที่ Century
Village ในรัฐ Florida วรรณกรรมเด็กทั้งสองเรื่องไดรับการคัดสรรสําหรับใชเปนแบบเรียนสําหรับ
ชั้นประถมศึกษาตอนปลายในสหรัฐอเมริกา ทั้งสองเรื่องเปนตัวอยางที่ชี้ใหเห็นความสําคัญของ
จินตนาการในการปลูกฝงจิตสํานึกรักสิ่งแวดลอมและการดูแลระบบนิเวศใหกับเยาวชน จาก
ตัวอยางทั้งสองเรื่องเสนอประเด็นปญหาและความเปนไปไดของแนวทางแกไขจากจินตนาการ
เชิงบวกและเปยมไปดวยความหวังเพื่อสื่อสารกับผูอานในวัยเด็ก
4. นักเขียนและวรรณกรรมทีเลือกมาวิ เคราะห์
ผูเขียนบทความวิจัยเลือกวิเคราะหวรรณกรรมสําหรับเด็กของเท็ด ฮิวสเรื่อง The Iron
Man (1968) ควบคูไปกับ The Iron Woman (1993) เนื่องจากวรรณกรรมทั้งสองเรื่องเสนอให
เห็นประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมรวมสมัยและแนวทางแกไขอยางตอเนื่องกัน ทั้งสองเรื่องสะทอน
ความสั มพันธ ระหว างจิน ตนาการสิ่งแวดลอ มกับความรู ทางวิ ทยาศาสตร โดยสาเหตุ ที่เลือ ก
วิเคราะหวรรณกรรมสําหรับเด็กก็เพื่อศึกษาเปนแนวทางการใชวรรณกรรมในบริบทการเรียน
การสอน ในสวนนี้ผูเขียนบทความจะกลาวถึงเท็ด ฮิวส และวรรณกรรมทั้ง สองเลม โดยสรุป
เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการวิเคราะหและอภิปรายตัวบทในสวนถัดไป จากหนังสือ The Elegies
of Ted Hughes (2010) โดย Edward Hadley เท็ด ฮิวส เกิดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 1930
กวีและนักเขียนชาวอังกฤษผูน ี้มีผลงานกวีนิพนธ รอยแกว วรรณกรรมสําหรับเด็ก บทละครและ
งานแปลที่ประสบความสําเร็จมากมาย ฮิวสเกิดและเติบโตในวัยเด็กโดยอาศัยอยูกับพอแมใน
เขต Yorkshire ซึ่งตอมาเปนฉากสําคัญในงานเขียนหลายชิ้นของเขา ฮิวสเรียนรูจากประสบการณ
ของพอที่ไดเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1 และมีชีวิตอยูในชวงที่ไดเรียนรูความเปลี่ยนแปลงจาก
ความเปนชนบทในเขต Yorkshire สูสังคมอุตสาหกรรมของอังกฤษ ฮิวสสําเร็จการศึกษาดาน
วรรณคดีจากมหาวิทยาลัย Cambridge ในป ค.ศ. 1954 และไดแตงงานกับกวีหญิงชาวอเมริกัน
Sylvia Plath ในป ค.ศ. 1956 ผูไดจากฮิวสไ ปในเวลา 7 ปถัดมา ทั้ง คูมีบุต รดว ยกัน 2 คน
เรื่องราวครอบครัว ความทรงจําและจินตนาการวัยเยาว ความชื่นชมธรรมชาติบานเกิดในชวง
เปลี่ยนผานสูความเจริญของสังคมเมือง ความสนใจในเรื่องราวตํานาน และความเจ็บปวดจาก
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การสูญเสีย สะทอนใหเห็นไดในงานเขียนจํานวนมากของฮิวส ความสามารถในการประพันธ
บทกวีนิพนธและวรรณกรรมของฮิวสทําใหไดรับรางวัลมากมาย รวมถึงตําแหนงหนาที่กวีแหงชาติ
อันทรงเกียรติ (Poet Laureate of Great Britain) ในป ค.ศ. 1984 และฮิวสจากไปในป ค.ศ.
1998 ผลงานที่มีชื่อเสียงยกตัวอยางเชน The Hawk in the Rain (1957) Remains of Elmet
(1979) Moortown (1979) River (1983)Tales from Ovid (1997) Birthday Letters (1998)
และวรรณกรรมเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย
วรรณกรรมสําหรับเด็กเรื่อง The Iron Man ตีพิมพครั้งแรกในป ค.ศ. 1968 เลาเรื่อง
มนุษยผูมีรางกายขนาดมหึมาทําดวยเหล็กมาจากทองทะเล มนุษยเหล็กยักษหรือ Iron Man
กินโลหะเปนอาหารและสรางปญหาใหกับเกษตรกรในชุมชนเนื่องจากไดบริโภครถไถนาและ
อุปกรณที่ใชในการเกษตรอุตสาหกรรมของคนในชุมชนจนเกือบหมดสิ้น จากนั้นไมนานเกษตรกร
จึงวางแผนเพื่อกําจัดมนุษยเหล็กยักษโดยขุดหลุมพรางขนาดใหญเพื่อดักจับตัวการของปญหา
ดวยความชวยเหลือของเด็กชาย Hogarth คนในชุมชนจึงสามารถทําใหมนุษยเหล็กยักษตกลง
ไปในหลุมพรางและพวกเขาก็ฝงกลบเอาไวได แตดวยพลังอํานาจลึกลับของมนุษยเหล็กยักษ
จึงทําใหเขาสามารถพื้ นคืนชีพขึ้นมาใหมไดในระยะเวลาตอมา จากนั้น Hogarth จึงขอโทษ
มนุษยเหล็กยักษที่เคยหลอกใหตกหลุมพราง โดยพาไปอยูที่แหลงกําจัดโลหะขนาดใหญของ
ชุมชน เนื่องจากมีแหลงอาหาร มนุษยเหล็กยักษและคนในชุมชนจึงอยูรวมกันไดอยางสันติสุข
มนุษยเหล็กยักษไดชวยกอบกูโลกจากการรุกรานของมังกรยักษจากอวกาศที่มาจับสิ่งมีชีวิตบน
โลกกินเป นอาหาร ตอนทายของเรื่อ งเกิดการประลองระหวางสิ่งมีชีวิตยั กษทั้งคู โดยมนุษ ย
เหล็กยักษเปนฝายชนะทําใหมัง กรตอ งยอมแพแ ละกลับ อวกาศไป Kerslake (2016, p. 1)
วิเคราะห The Iron Man โดยอางอิงจากบทความ “Myth and Education” (1970) ของเท็ด ฮิวส
วาวรรณกรรมเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสอดแทรกคติสอนใจ เรื่องราวสรางจากจินตนาการใน
รูปแบบของผูพิทักษและสัญลักษณในการกอบกูโลก เปนเรื่องราวของมิตรภาพ การทรยศหักหลัง
และการใหอภัย วรรณกรรมนี้มีองคประกอบที่ก้ํากึ่งระหวางเรื่องเลาปจ จุบัน และตํานานเชิง
วิทยาศาสตร
วรรณกรรมสําหรับ เด็กซึ่ง เปน ภาคตอ จาก The Iron Man คือ The Iron Woman
ตีพิมพครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 1993 วรรณกรรมเรื่องนี้สอดแทรกประเด็นดานสิ่งแวดลอมไวชัดเจน
กวาเรื่องแรก แตมีโครงเรื่องที่ไมซับซอนเชนเดียวกัน วรรณกรรมเลาเรื่องมนุษยหญิงเหล็ก
ลึกลับหรือ Iron Woman ขนาดมหึมาจากหนองน้ําที่ปนเปอน มนุษยหญิงเหล็กเปนตัวแทน
ของสิ่ง มีชีวิต จํ านวนมากในแหลง น้ํา ที่ไ ดรับ ผลกระทบจากการปลอ ยสารพิษ จากโรงงาน
อุตสาหกรรมกําจัดขยะมีพิษ มนุษยหญิงเหล็กมาปรากฏตัวกับเด็กหญิงชื่อ Lucy เพื่อบอกวา
เธอตองการแกแคนและตองการกําจัดทุกคนที่เปนสาเหตุของแหลงน้ําเปนพิษ Lucy ซึ่งพอของ
เธอเองคือเจาของโรงงานอุตสาหกรรมตองขอความชวยเหลือจาก Hogarth และมนุษยเหล็กยักษ
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เพื่อปกปองพอและคนที่โรงงานจากการลางแคนครั้งนี้ เมื่อมนุษยหญิงเหล็กไปสัมผัสถูกใครก็ตาม
คนนั้นจะไดยินเสียงกรีดรองดังคร่ําครวญมาจากหนองน้ํา มนุษยหญิงเหล็กทําการสั่งสอนและ
ใหบทเรียนตอกลุมชายที่เปนสาเหตุของปญหาดวยการใชอํานาจวิเศษสาปใหกลายเปนปลา
ปลาที่ถูกสาปจํานวนมากเหลานี้ดิ้นรนหาแหลงน้ําเพื่อใหตนเองรอดชีวิต แตกลับพบวาแหลง
น้ํากลายเปนพิษไปหมด สถานการณเลวรายลงเรื่อย ๆ จนกลายเปนปญหาระดับประเทศ ปลา
ที่ถูกสาปสรางฟองอากาศเปนพิษเพิ่มในแหลงน้ํา จนกระทั่งมนุษยเหล็กยักษและมังกรอวกาศ
ตองมาชวยจนทําใหผูชายที่ถูกสาปคืนกลับรางเดิมเปนมนุษย เมื่อมนุษยหญิงเหล็กเห็นวาพวก
ผูชายไดรับบทเรียนแลวจึงสรางใยตาขายเยียวยาแหลงน้ําเปนพิษใหกลับสูสภาพเดิม Sasha
Matthewman (2011, p. 10) วิเคราะหวรรณกรรมเรื่องนี้ไววามนุษยหญิงเหล็กเปนสัญลักษณ
ตัวแทนของเทพมารดาแหงทองน้ําและโลกธรรมชาติ เธอเปนตัวแทนของสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํา
ที่ไมสามารถสงเสียงบอกถึงผลกระทบจากการกระทําของมนุษย วรรณกรรมชี้ใหความสําคัญ
ของการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมผานองคประกอบของเรื่องราวในเทวตํานาน แตท วา
ประกอบไปดวยประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมรวมสมัย
5. ปัญหาขยะล้นเมือง สงคราม และแหล่งนําเป็ นพิ ษ
วรรณกรรมสําหรับเด็กเรื่อง The Iron Man และ The Iron Woman เสนอประเด็นปญหา
สิ่งแวดลอมและแนวทางแกไขผานจินตนาการผสมผสานระหวางองคความรูดานวิทยาศาสตร
และมนุษยศาสตร ในสวนนี้ผูเขียนบทความจะวิเคราะหใหเห็นภาพสะทอนปญหาสิ่งแวดลอม
จากทั้งสองเรื่องเพื่อแสดงใหเห็นมุมมองของฮิวสที่มีตอสภาพปญหากอนที่จะวิเคราะหแนวทาง
การแกไขตามที่วรรณกรรมนําเสนอในสวนถัดไป การวิเคราะหจะเสริมดวยขออภิปรายดานการใช
วรรณกรรมในชั้นเรียน เรื่อง The Iron Man เสนอภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมอังกฤษจาก
การเกษตรแบบดั้งเดิมสูการเกษตรแบบอุตสาหกรรม ในชวงตนของเรื่อง ตัวละครมนุษยเหล็กยักษ
Iron Man สรางปญหาใหกับคนในชุมชนโดยการบริโภครถแทรกเตอร รถบรรทุก รั้วลวดหนาม
กระปอง รวมทั้งอุปกรณการเกษตรที่ทําจากเหล็กและโลหะอื่น ๆ ฮิวสบรรยายเหตุการณตอนหนึ่ง
ที่มนุษยเหล็กยักษกินโลหะอยางสบายอารมณวา “After spending a night and a day eating
all the barbed wire for miles around, as well as hinges he tore off gates, and the tin
cans he found in ditches, and three new tractors and two cars and a lorry, the Iron
Man was resting in a clump of elm trees.” (Hughes, 1968, p. 65) หลังจากมนุษยเหล็ก
ยักษกินรั้วลวดหนาม บานพับประตู กระปองเกา แทรกเตอร 3 คัน รถยนต 2 คัน และรถบรรทุก
เปนเวลาหลายวันก็มานั่งพักอยูใตตนไม ผลที่ตามมาคือคนในชุมชนพากันโกรธเนื่องจากไมมี
อุปกรณทําการเกษตร ผูเลาบรรยายลักษณะรางกายของมนุษยเหล็กยักษวา “He [the Iron
Man] really was a monster. […] His chest was as big as cattle truck. His arms were
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like cranes, and he was getting rusty, probably from eating all the old barbed wire.”
(Hughes, 1968, p. 66) มนุษยเหล็กยักษเปนสัตวประหลาด มีขนาดความกวางของหนาอก
เทากับรถบรรทุก แขนทั้งสองขางดูร าวกับ รถเครน ตัว เริ่ม ขึ้น สนิม นาจะเกิดจากการกิน รั้ว
ลวดหนาม สังเกตไดวาลักษณะของสัตวประหลาดที่เปนภัยคุกคามในเรื่องมีรางกายประกอบไป
ดวยเหล็กและกินโลหะเปนอาหาร ซึ่งแตกตางจากสัตวประหลาดในตํานานที่มักจับกินสิ่งมีชีวิต
ผูวิจัยมีความเปนวา ฮิวสใชตัวละครมนุษยเหล็กยักษเพื่อเปนสัญลักษณที่สะทอนใหเห็น ความ
กลัวและความวิตกกังวลของคนที่มีตอการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรแบบดั้งเดิมสูการเกษตร
แบบอุตสาหกรรมของอังกฤษ ที่มีการพึ่งพิงอุปกรณที่ประกอบไปดวยเหล็กและโลหะซึ่งเปน
ผลผลิตจากความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การบริโภคโลหะของมนุษ ย
เหล็กยักษจนเกือบหมดเปนสัญลักษณในการตั้งคําถามวา หากปราศจากเครื่องจักร เครื่องยนต
และเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ของภาคการเกษตรแลว ผูคนจะสามารถดําเนิน การผลิต และ
ดํารงชีวิตตอไปไดหรือไม ในขณะที่ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชวยใหกระบวนการผลิตของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพ แตการพึ่งพาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีกลับแฝงไวดวยความวิตกกังวลถึงผลกระทบจากสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป
เรื่ อ ง The Iron Man เสนอภาพป ญ หาขยะเหล็ ก และโลหะล น เมื อ งจากภาค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม จากในเรื่องคนในชุมชนวางแผนจัดการกับมนุษยเหล็กยักษที่
สรางความเดือดรอนโดยขุดหลุมบนเนินเขาขนาดใหญเพื่อฝงกลบไดสําเร็จ แตในระยะเวลา
ตอมาเมื่อมนุษยเหล็กยักษฟนคืนชีพก็ทําใหคนในชุมชนหวาดกลั วและวิตกกังวลกับทรัพยสิน
ของตนเองอีกครั้ ง ตั ว ละครเด็กชาย Hogarth ผู รู สึกผิ ดที่เ คยหลอกมนุษ ย เ หล็ กยั กษ ใ ห ต ก
หลุมพราง จึงอาสาเปนตัวแทนพามนุษยเหล็กยักษเดินทางไปอยูที่แหลงรวมซากปรักหักพัง
จากเศษเหล็กและโลหะที่ไมใชแลวของชุมชน ฉากนี้ผูเลาบรรยายวา “there was a great
scrap-metal yard. Everything was there, old cars by the hundred, old truck, old railway
engines, old stoves, old refrigerators, old springs, bedsteads, bicycles, girders, gates,
pans–all the scrap iron of the region was piled up there, rusting away.” (Hughes, 1968,
p. 70) ลานโลหะเกาเต็ มไปด วยซากรถยนตจํ านวนเปน รอย รถบรรทุกเกา เครื่ องยนตราง
รถไฟ เตาอบ ตูเย็น สปริง เตียงนอน จักรยาน โครงหลังคา ประตู กระทะ ทุกอยางลวนมีสวน
ที่เปนเหล็กเกาจนขึ้นสนิม การบรรยายนี้สามารถวิเคราะหไดวา ฮิวสฉายภาพใหเห็นถึงผลพวง
จากความเจริ ญ ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ อํ านวยความสะดวกให กับ วิ ถี ชี วิ ต ผู ค น
หากแตอุปกรณตางๆ เหลานี้ก็มีอายุการใชงานจํากัด และตองผลิตขึ้นมาใหมเพื่อใหผูบริโภค
ซื้อของใหมมาใชเสมอ เศษซากไมสามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติในระยะเวลาอันสั้ น
จะเห็นไดวา แมวรรณกรรมเรื่องนี้จะใชตัวละครที่มีคุณลักษณะเปนสัตวประหลาดในตํานานที่
เปนภัยคุกคามตอมนุษย แตฉากของเรื่ องไมไดเปน ชุมชนยุคบุพกาลอีกตอไป เมื่อวิเคราะห
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เปรียบเทียบระหวาง The Iron Man กับตํานานเรื่อ ง Beowulf (บทกวีในยุ คกลางของชาว
อังกฤษและยุโรป) ทั้งสองเรื่องมีความคลายคลึงกันดานปมความขัดแยงระหวางมนุษยกับสัตว
ประหลาด มนุษยเหล็กยักษ และ Grendel (จากเรื่อง Beowulf) สรางความเดือดรอนในลักษณะ
คลายกัน มนุษยเหล็กยักษบริโภคเครื่องใช สวน Grendel สัตวประหลาดผูมาจากหนองน้ําจับ
คนกินเปนอาหาร แตสิ่งที่แตกตางกันออกไประหวางสองเรื่องคือฉากและเวลา Beowulf เปน
ตํานานเรื่องเลาของชุมชนในยุคกลาง สวน The Iron Man ใชฉากที่สะทอนประเด็นปญหาจาก
เศษซากขยะโลหะและอุปกรณดํารงชีวิตของชุมชนในยุคสมัยใหม
ในชวงหลังของเรื่อง The Iron Man เสนอใหเห็นภาพความหวาดกลัวและความวิตก
กังวลจากภัยพิบัติที่มาจากดินแดนอันหางไกล สิ่งที่สรางปญหาอีกสิ่งหนึ่งในเรื่องเปนวัตถุประหลาด
คลายอุกกาบาตที่คนทั้งโลกหวาดกลัวเมื่อเคลื่อนที่เขาใกลโลก ตามเหตุการณจากในเรื่อง สิ่ง
ประหลาดนี้ ตกลงที่ทวี ปออสเตรเลี ย และปรากฏวาเปน มั ง กรขนาดมหึมาที่ร างกายปกคลุ ม
พื้นที่ เกือ บทั้ งหมดของประเทศออสเตรเลีย ผูเ ลาบรรยายความน ากลัวของมังกรยั กษ หรื อ
space-bat-angel-dragon ที่บริโภคสิ่งมีชีวิตเปนอาหาร “And what it wanted to eat was–
living things. People, animals, forests, it didn’t care which, so long as the food was
alive. But it had better be fed quickly, otherwise it would roll out its tongue longer than
the Trans-Siberian railway, and lick huge swathes of life the surface of the earth–cities,
forests, farmlands, whatever there was.” (Hughes, 1968, p. 89) มังกรยักษตองการกิน
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยไมสนใจไมวาจะเปนมนุษย สัตว หรือปา เพียงแตเปนสิ่งมีชีวิตเทานั้ น
และตองกินอยางรวดเร็ว มิเชนนั้นลิ้นที่มีขนาดยาวกวาทางรถไฟสายทรานสไซบีเรียนจะตวัดลิ้น
กลืนกินทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกไมวาจะอยูในเมือง ในปา หรือในฟารม ผูอานทราบจากในเรื่องวา
มังกรยักษเดินทางมายังโลกมนุษยเนื่องจากไดยินเสียงจากสงครามที่ดังรบกวนไปถึงในหวง
อวกาศ ความหวาดกลัวมังกรยักษทําใหรัฐบาลและกองทัพของแตละประเทศตองจัดหาอาหาร
ไปให เมื่ออาหารใกลหมดจึงทําใหรัฐบาลและกองทัพนานาประเทศตองวางแผนทําสงครามขับ
ไลมังกรยักษออกไปจากโลก สามารถตีความไดวามังกรยักษเปนตัวแทนของความหวาดกลัว
ของนานาประเทศตอผลกระทบจากปญหาการทําสงคราม แมภาวะสงครามจะเกิดขึ้นในบาง
พื้นที่ของโลก แตกลับเปนภัยคุกคามตอนานาชาติและตอสิ่งมีชีวิตบนโลกโดยปราศจากพรมแดน
ของรัฐ ดังนั้นจึงกลาวไดวามังกรยักษเปนสัญลักษณของความหวาดกลัวของรัฐบาลและนานา
ประเทศ แมผูคนหลายประเทศจะไมไดประสบภัยจากสงครามโดยตรง (ในเรื่อง The Iron Man
ภัยคุกคามเกิดในประเทศออสเตรเลียและผูคนทราบสถานการณจากในสื่อ) แตสภาพของปญหา
กลับสงผลกระทบอยางตอเนื่องกันทั่วโลก ในแงนี้ วรรณกรรมตองการเสนอใหเห็นวาอันตราย
จากมังกรยักษหรือภาวะสงครามเปนภัยรายแรงตอทุกสิ่งที่มีชีวิตบนพื้นโลกโดยมีลักษณะเปน
ปรากฏการณลูกโซที่เชื่อมโยงเอานานาประเทศเขาไวดวยกันจากภัยสงคราม
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ในขณะที่ The Iron Man แสดงใหเห็นปญหาซึ่งเปนผลพวงมาจากความเจริญ ทาง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและภัยคุกคามจากสงคราม The Iron Woman เสนอปมปญหาแหลงน้ํา
ปนเปอนสารพิษ ฮิวสเสนอภาพตัวละครหลักคือมนุษยหญิงเหล็ก Iron Woman ที่มีคุณลักษณะ
คลายสัตวประหลาด Grendel ที่ขึ้นมาจากหนองน้ําตามตํานานเรื่อง Beowulf เนื่องจาก Grendel
ถูกรบกวนดวยเสียงอึกทึกครึกโครมจากงานเลี้ยงในปราสาทของพระราชาที่ดังไปถึงหนองน้ํา
ที่อยูของตน Grendel จึงตองการจับมนุษยกินเพื่อลางแคน เหตุการณทํานองเดีย วกัน กับ ที่
มนุษยหญิงเหล็กขึ้นมาจากหนองน้ําเพราะไดรับความเดือดรอ นจากแหลง น้ําเปน พิษ ผูเ ลา
บรรยายลักษณะของมนุษ ยห ญิง เหล็ก : “The black shape was the size of two or three
elephants. It looked like a hippopotamus-headed, gigantic dinosaur, dragging itself on
all fours up out of a prehistoric tar pit.” (Hughes, 1993, p. 7) มนุษยหญิงเหล็กผิวสีเขมมี
ขนาดราวกับชาง 2-3 ตัว ลักษณะโดยรวมคลายหัวฮิปโปโปเตมัส ไดโนเสารขนาดมหึมา เดิน
ลากขาขึ้นมาจากหลุมทราย เมื่อปรากฏตัวครั้งแรกกับเด็กหญิง Lucy มนุษยหญิงเหล็กมีความ
ดุรายเนื้อตัวสกปรกเต็มไปดวยโคลนจากน้ําเนาเสีย มนุษยหญิงเหล็กมาพรอมกับเสียงกรีดรอง
ที่ดังระงมคร่ําครวญ “A weird, horrible sound. A roar of cries. Thousands, millions of cries–
wailing, groans, screams. She [Lucy] closed her eyes and put her free hand over her
ear. But it made no difference.” (Hughes, 1993, p. 29) เสียงกรีดรองและเสียงรองไหที่เด็กหญิง
Lucy ไดยินดังประสานมาจากทั่วทุกสารทิศ แมเด็กหญิงจะพยายามเอามือปดหูแตก็ยัง คงได
ยินชัดเจน ผูอานทราบจากในเรื่องตอมาวาเปนเสียงที่ดัง มาจากแหลงน้ํา “The cry of the
rivers and the lakes. Of all the creatures under the water, on top of the water, and all
that go between.” (Hughes, 1993, p. 31) เสียงรองไหของแมน้ําและทะเลสาบ สิ่งมี ชีวิตที่
อาศัยอยูในน้ําและบริเวณใกลเคียงก็กรีดรอง รวมถึงเสียงของทารกที่ดังมาจากครรภของมนุษย
หญิงเหล็ก “the crying was not like words. It was simply crying–the wailing, desperate
cry of a human baby when it cries as if the world had ended.” (Hughes, 1993, p. 34)
เสียงรองที่ฟงไมไดสรรพ แตรับรูไดวาเปนเสียงทารกที่คร่ําครวญอยางสิ้นหวังราวกับโลกกําลัง
แตกสลาย โดยตลอดทั้งเรื่องผูเลาเนนย้ําใหผูอานรับรูถึงความรูสึกของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับผลกระทบ
จากแหลงน้ําปนเปอนไมวาจะเปนสัตว แมน้ํา และมนุษย ความทุกขทรมานและความตายของ
สิ่งมีชีวิตในแหลงน้ําทําใหมนุษยหญิงเหล็กตองตามมาลางแคนผูที่ทําใหแหลงน้ําปนเปอนสารพิษ
มนุษยหญิงเหล็กอาฆาตแคนตัวการของปญหาและตองการกําจัด “DESTROY THE POISONERS. /
THE IGNORANT ONES. / THE RUBBISHERS. / DESTROY.” (Hughes, 1993, p. 37)
เธอตองการทําลายผูที่ปลอยสารพิษและขยะลงในแหลงน้ํา จะเห็นไดวา การนําเสนอปญหา
สิ่งแวดลอ มของฮิวส เนนย้ําที่การถายทอดอารมณความรูสึกของผูที่ไดรั บผลกระทบโดยตรง
จากป ญหาน้ําเสี ย การสร างตั วละครจากความเชื่ อในตํ านานโดยใช ฉ ากที่เ ปน เหตุ การณ ใ น
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ปจจุบัน แสดงใหเห็นวาฮิว สใ ชจิน ตนาการเพื่อ สะทอ นประเด็น ปญ หารว มสมัย ที่ผ นวกเอา
ขอเท็จจริงจากสภาพปญหาซึ่งผูอานในปจจุบันสามารถเขาใจและเชื่อมโยงได
ตัวละครมนุษยหญิงเหล็กของฮิวสมีความซับซอนเนื่องจากมีคุณลักษณะผสมผสาน
ระหวางความเปนสัตวประหลาดที่ตองการลางแคนมนุษย (คลาย Grendel) และความเปนเทพ
มารดาโลกผูปกปองสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ผูเขียนบทความมีความเห็นวา คุณลักษณะขอหลังนี้
คลายกับการเสนอภาพธรรมชาติที่เปนแมและเปนผูหญิงตามเทวตํานานของกรีกเรื่อง Demeter
และ Persephone ในราว 500 ปกอนคริสตกาล Demeter คือเทพมารดาโลกผูคอยดูแลความ
อุดมสมบูรณของพืชพันธุธัญญาหารบนโลกมนุษย กับลูกสาวของเธอคือเทพธิดา Persephone
ผูอยูใตบาดาลและกลับมาเยี่ยมแมบนโลกพรอมกับการเริ่มตนของฤดูใบไมผลิในทุก ๆ ป อยางไร
ก็ตาม คุณลักษณะของเทพมารดาโลกที่มีอยูในตัวละครมนุษยหญิงเหล็กในวรรณกรรมของ
ฮิวสมีความแตกตางจากในเทวตํานาน เนื่องจากมนุษยหญิงเหล็กประสบภัยธรรมชาติแวดลอม
เปนพิษ จึงทําใหเธอมุงจัดการกับตนเหตุของปญหาคือการทิ้งขยะลงคลอง ดังที่ Matthewman
(2011, p. 10) ชี้ใหเห็นวาตัวละครมนุษยหญิงเหล็กมีความผสมผสานระหวางความเชื่อเรื่อง
เทพมารดาโลกในอดีตกับประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมรวมสมัย
การเสนอภาพแหลงน้ําเปนเทพมารดาโลกผานตัวละครมนุษยหญิงเหล็กในเรื่อง The
Iron Woman สะทอนมุมมองของนักเขียนที่มีการเชื่อมโยงธรรมชาติกับผูหญิง เรื่องแสดงให
เห็นวา มนุษยหญิงเหล็กเปนภัยคุกคามตอชุมชนและกลุมชายเจาของโรงงานอุต สาหกรรม
เนื่องจากเธอตองการแกแคนและสั่งสอนกลุมชายใหไดรับบทเรียนจากการทําแหลงน้ําปนเปอน
มนุษ ยหญิ งเหล็กไดรับ ทุกข ทรมานจากการสู ญเสียสิ่ งมีชี วิตที่ เธอใหกําเนิ ด ความสัมพั นธ นี้
สามารถใชแนวคิดสตรีนิยมเชิงนิเวศ (Ecofeminism) มาวิเคราะหตามที่ Karen J. Warren
วิพากษไวใน “The Power and the Promise of Ecological Feminism” (Warren, 1998) วา
ภาพธรรมชาติที่มีลักษณะเปนผูหญิงแฝงไวดวยแนวคิดทวิลักษณที่แบงแยกผูหญิง /ธรรมชาติ
ออกจากผูชาย/มนุษย ในขณะที่ผูหญิงมักถูกเชื่อมโยงกับธรรมชาติดานการใหกําเนิดและการ
เลี้ยงดู ผูชายถูกนําไปสัมพันธกับคุณคาและศักยภาพในการใชเหตุผลที่เหนือกวาธรรมชาติ /
ผูหญิง Warren (1998, p. 173) ชี้ใหเห็นวาแนวคิดคูตรงขามนี้เปนรากฐานในการสร างความ
ชอบธรรมใหผูชายมีอํานาจเหนือกวาผูหญิง ในลักษณะเดียวกันกับที่มนุษยมีสิทธิอันชอบธรรม
ในการใชประโยชนจากธรรมชาติ เมื่อนําแนวคิดสตรีนิยมเชิงนิเวศมาวิเคราะห The Iron Woman
ผูเขียนบทความมีความเห็นวาภาพธรรมชาติที่ฮิวสนําเสนอมีความซับซอน ในแงหนึ่ง มนุ ษย
หญิงเหล็กผูเปนเสมือนเทพมารดาโลกเผยใหเห็นอคติของนักเขียนที่มีตอคุณลักษณะดานลบ
ของผูหญิง/ธรรมชาติที่เปนอันตรายตอสังคมมนุษย/ตัวละครชาย และเปนการตอกย้ําความสัมพันธ
แบบคูตรงขามใหชัดเจนยิ่งขึ้น แตในอีกแงหนึ่ง ภาพธรรมชาติของฮิวสกลับมีพลังอํานาจที่ไม
สยบยอมตอการกระทําอันเลวรายของมนุษ ย /กลุม ชายเจาของโรงงาน มนุษ ยห ญิง เหล็กมี
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คุณลักษณะที่ผสมผสานกันระหวางมนุษย ธรรมชาติและเทพมารดาโลกผูทาทายความอยุติธรรม
ที่แหลงน้ําถูกสารพิษ ดังนั้นในความเห็นของผูเขียนบทความ ถึงแมตัวละครมนุษยหญิงเหล็ ก
จะมีคุณลักษณะเปนผูหญิงและแมน้ําที่ถูกมนุษย/กลุมชายทําลาย แตก็ยากที่จะใชแนวคิดแบบ
คูตรงขามระหวางผูชาย/มนุษย และผูหญิง/ธรรมชาติมาระบุความสัมพันธที่ไมเทาเทียมกันดังที่
Warren อธิบายไวได ในสวนของการที่ฮิวสจับคูตัวละครมนุษยเหล็กยักษกับเด็กชาย Hogarth
ในเรื่อง The Iron Man และจับคูมนุษยหญิงเหล็กกับเด็กหญิง Lucy ในเรื่อง The Iron Woman
ผูเขียนบทความจะวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบในประเด็นเพศสถานะโดยเชื่อมโยงวรรณกรรมทั้ง
สองเรื่องในสวนทายของบทความ
ปมปญหาของเรื่อง The Iron Woman ที่เกิดจากการที่มนุษยหญิงเหล็กตองการลางแคน
เสนอใหเห็นชัดเจนวาปญหาสิ่งแวดลอมที่ควรตระหนักคือลําคลองที่กลายเปนแหลง ทิ้ง ขยะ
ขนาดใหญ จากในเรื่องมนุษยหญิงเหล็กพา Lucy ไปดูสภาพทองน้ําในลําคลองที่น้ําแหงใกลกับ
ชุมชน ที่กนแมน้ําเผยใหเห็นเศษซากกองขยะจากครั วเรือนขนาดมหึมาจมอยูในโคลน ผูเลา
บรรยายฉากนี้วา “A long, black, oily puddle lay between slopes of drying grey mud. And
embedded in the mud were rusty bicycle wheels, supermarket trolleys, bedsteads, prams,
old refrigerators, washing machines, car batteries, even two or three old cars along
with hundreds of rusty, twisted odds and end, tangles of wire, cans and bottles and
plastic bags.” (Hughes, 1993, p. 24) ภาพขยะมีความคลายคลึงกับในเรื่อง The Iron Man
แตเปลี่ยนฉากมาเปนแมน้ํา บริเวณผิวน้ํามีคราบน้ํามันลอยอยูระหวางโคลนแหงสีเทา เศษซาก
ที่จมโคลนอยูมีลอจักรยาน รถเข็นหางสรรพสินคา โครงเตียงนอน รถเข็นเด็ก ตูเย็น เครื่องซักผา
แบตเตอรรี่รถยนต ซากรถหลายคัน กระปอง ลวดหนามขึ้นสนิม และถุงพลาสติก ขยะเหลานี้
เปนของใชในวิถีการดําเนินชีวิตสมัยใหมซึ่งแสดงใหเห็นความเปนสังคมบริโภคนิยมของคนใน
ชุมชน จากในเรื่องเด็กหญิง Lucy ไมเคยเห็นกองขยะนี้มากอน เนื่องจากเวลาปกติเธอจะมองเห็น
เพียงวาลําคลองเต็มไปดวยน้ํา มนุษยหญิงเหล็กแสดงให Lucy เห็นสภาพใตทองน้ําวากลายเปน
สถานที่ทิ้งขยะไมใชแตจากชุมชน แตจากบริษัทที่รับซื้อและรับกําจัดขยะ ผูอานทราบจากใน
เรื่องวาขยะเหลานี้ถูกบริษัทกําจัดขยะนํามาทิ้งลงในแมน้ําเชนเดียวกัน ในขณะที่กองขยะที่
Lucy เห็นสวนใหญเปนขยะจากการอุปโภคบริโภค ก็ยังมีขยะอีกสวนหนึ่งที่มาจากโรงงาน ผู
เลาบรรยายธุรกิจรับกําจัดขยะมีพิษจากระบบอุตสาหกรรมวา
This firm did nothing but transport poisonous waste from one country to another.
Whoever had a problem getting rid of their wastes, Global Cleanup stepped in
and did the job. They found all kinds of ways of making the stuff disappear.
Some they dumped in far-off countries, where nobody protested. Some they
dumped in the sea. Some they dumped in rubbish dumps. Some down old
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mine shafts. Some in large holes under fields which they simply dug wherever
they could persuade a farmer to let them. And some they burned. (Hughes, 1993,
p. 95)
การบรรยายสวนนี้แสดงใหเห็นวาบริษัทรับกําจัดขยะทําการขนสงขยะมีพิษจากประเทศหนึ่ง
ไปสูอีกประเทศหนึ่ง ไมวาโรงงานไหนมีปญหาดานการกําจัดขยะ บริษัท Global Cleanup จะ
เขามาติดตอเพื่อรับจัดการดวยวิธีตาง ๆ ขยะบางชนิดถูกนําไปทิ้งยังประเทศหางไกลที่ไมมีใคร
ออกมาประทวง ขยะบางชนิดถูกนําไปทิ้งลงทะเล บางชนิดทิ้งลงแหลงรวมขยะ บางชนิดทิ้งใน
อุโมงคของเหมืองเกา บางชนิดถูกนําไปขุดหลุมฝงในพื้นที่ที่สามารถโนมนาวใหเกษตรกรยินยอม
และบางชนิดถูกนําไปเผา
การทิ้งเศษซากเครื่องอุปโภคบริโภคลงแมน้ําและการขนสงขยะมีพิษไปกําจัดยังพื้นที่
ตาง ๆ ตามที่ผูเลา The Iron Woman บรรยายขางตน สะทอนใหเห็นสาเหตุของปญหาสิ่งแวดลอม
ปนเปอนที่ขยายวงกวางลักษณะเดียวกันกับที่ Rachel Carson เสนอไวใน Silent Spring และ
ตามที่ Terry Tempest Williams เสนอไวใน Refuge: An Unnatural History of Family and
Place ถึงผลกระทบจากสารพิษที่มีตอสภาวะแวดลอมและชุมชน ฮิวสเสนอประเด็นปญหาที่
เกิดการกําจัดขยะมีพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศหางไกลและพื้นที่ทางการเกษตรซึ่ง
สงผลเสียตอแหลงน้ําและใตดิน ประเด็นนี้สามารถใชแนวคิดของเรื่อง Ecocosmopolitanism
(2008) ของ Ursula Heise มาอธิบายได แนวคิดที่วานี้หมายถึง ความพยายามในการสราง
ความตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอมในยุคโลกาภิวัตนวามีความเชื่อมโยงสัมพันธกันโดยปราศจาก
พรมแดนของรัฐ ประเทศและทวีป Heise (2008, p. 61) อธิบายวา ปญหาสิ่งแวดลอมปนเปอน
ไมใชปญหาแตเพียงระดับทองถิ่นเทานั้น แตสามารถสงผลกระทบตอไปในอาณาบริเวณที่กวางไกล
ผานการติดตอเชิงธุรกิจ การคมนาคมขนสง และความสัมพันธดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ
สามารถพิจารณาไดวาปญหาสิ่งแวดลอมปนเปอนที่ฮิวสนําเสนอมีความสอดคลองกับแนวคิด
Ecocosmopolitanism ในแงที่ วาบริษัท รับกํ าจัดขยะมีพิษ จากโรงงานอุตสาหกรรมขามชาติ
เปนตัวกลางในการขนสงที่เชื่อมตอหลายประเทศใหไดรับผลกระทบจากขยะมีพิษโดยเฉพาะ
ชุมชนและประเทศหางไกล จึงกลาวได วาปญหาสิ่งแวดลอมที่สะท อนใน The Iron Woman
เสนอความเชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาคและนานาชาติ วรรณกรรมเผยใหเห็นพิษภัยของสังคม
บริโภคนิยมที่บริษัทผลิตอุปกรณเ ครื่อ งใชสูผูบ ริโ ภค กระบวนการผลิต กอ ใหเ กิดขยะมีพิษ
จํานวนมาก และการนําขยะมีพิษไปกําจัดสงผลกระทบตอสภาวะแวดลอมในพื้นที่และประเทศ
หางไกล แตอยางไรก็ตาม ฮิวสเสนอใหเห็นวาสาเหตุของปญหาไมไดอยูที่โรงงานอุตสาหกรรม
หรือบริษัทรับกําจัดขยะสารพิษเพีย งเทานั้น หากแตผูบริโภคทุกคนมี สวนทําใหเกิดขยะจาก
ของใชเกาจํานวนมหาศาล
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ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมใน The Iron Man และ The Iron Woman มีความนาสนใจ
สําหรับใชเปนวรรณกรรมในชั้นเรียน ตามที่ Murphy (2000, p. 55) เสนอแนะวาวรรณกรรม
สิ่งแวดลอมที่เปนประโยชนควรสะทอนประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมและสังคมรวมสมัยซึ่งจะชวย
ใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงเขากับสถานการณปจจุบันที่มีความเกี่ยวของกับตนเองได วรรณกรรม
ของฮิวสใชจินตนาการในการสรางตัวละครในตํานานเพื่อเปนตัวแทนของปญหาที่เกิดขึ้นกับ
สภาวะแวดลอม โดยเฉพาะปญหาขยะโลหะลนเมือง ภัยคุกคามจากสงคราม และสิ่งแวดลอม
ปนเปอน ปญหาเหลานี้มีความรวมสมัยกับผูเรียนในยุคปจจุบัน นอกจากนี้ ประเด็นที่เสนอใน
วรรณกรรมของฮิวสเกิดขึ้นในสังคมของอังกฤษ แตสามารถนําไปเชื่อมโยงกับสังคมวัฒนธรรม
อื่น ๆ รวมทั้งไทยได Heise (2012, p. 97) อธิบายความสําคัญของการเชื่อมโยงประเด็นปญหา
สิ่งแวดลอมขามกรอบสังคมวัฒนธรรมไววา การพิจารณาปญหาในระดับทองถิ่นเชิงเปรียบเทียบ
กับเหตุการณในประเทศตาง ๆ จะชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความตระหนักถึงความสัมพันธของ
ปญหาในระดับสากล และกลับมาพิจารณาปญหาที่คลายคลึงกันในสังคมวัฒนธรรมของผูเรียน
เองได อยางไรก็ตาม การศึกษาของ Küchler (2014, p. 33) พบวาวรรณกรรมสิ่งแวดลอมที่ใช
ในชั้นเรียนสวนใหญมักเสนอปญหารายแรงยากที่จะแกไข Küchler ตั้งขอสังเกตวา วรรณกรรม
ที่เสนอปญหาและมุมมองที่สิ้นหวังของตัวละครเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูเรียนขาดความสนใจใน
ประเด็นดานสิ่งแวดล อม ผูเขียนบทความมี ความเห็นวาสิ่งที่ Küchler เสนอแนะคือการเลือ ก
วรรณกรรมใหเหมาะกับวัยของผูเรียน เรื่อง The Iron Man และ The Iron Woman ไดลดทอน
ความรุนแรงของปญหาขยะสารพิษใหอยูในวิสัยที่เยาวชนจะเขาใจและสามารถตระหนักถึง
ประเด็นปญหาได วรรณกรรมทั้งสองเรื่องมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสําหรับผูเรียนในระดับมัธยม
ศึกษาตอนตน เนื่องจากตัวละครเด็กที่ดําเนินเรื่องอยูในวัยใกลเคียงกัน แตหากผูเรียนอยูใน
บริ บทของการเรี ยนภาษาอัง กฤษเปน ภาษาตางประเทศ วรรณกรรมทั้ง สองเรื่อ งเหมาะกั บ
ผูเรีย นระดับมั ธยมศึกษาตอนปลายหรื อปริ ญญาตรีชั้น ปที่ห นึ่งมากกวา เนื่องจากระดั บของ
ภาษาอังกฤษที่ใชจะไมยากจนเกินความสามารถของผูเรียนในการทําความเขาใจเนื้อหา และ
จะสามารถชวยพัฒนาทั กษะการอาน แตขอพึ งพิจารณาก็คือวรรณกรรมสองเรื่องนี้ มีเนื้อหา
เหมาะสําหรับเด็ก จึงอาจทําใหผูเรียนระดับอุดมศึกษาเกิดความรูสึกวาขาดความสมจริงในการ
จัดการกับปญหา ซึ่งผูสอนสามารถชี้แนะเพิ่มเติมแกผูเรียนวาวรรณกรรมไมไดมีวัตถุประสงค
โดยตรงเพื่อใหผูเรียนแกไขปญหาสิ่งแวดลอมซึ่งอาจทําไดยาก หากแตชวยใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจถึงสาเหตุของปญหาและแนวทางแกไขไดในอนาคตซึ่งเปนความหวังระยะยาว หรือเพียง
ผูเรียนพิจารณาพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของตนเองใหพอเหมาะกับความจําเปนเพื่อลด
การปริมาณการสรางขยะไดเทานั้น
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6. วรรณกรรมเยียวยาโลก
วรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนของเท็ด ฮิวสเสนอใหเห็นแนวทางการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมที่ประกอบไปดวยจินตนาการและความรูทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีแบบสงเสริมกัน
ในเรื่อง The Iron Man มนุษยเหล็กยักษไดสรางปญหาใหกับชุมชนในชวงแรก แตเมื่อเด็กชาย
Hogarth พาไปอยูที่แหลงรวมซากเหล็กและโลหะเกา มนุษยเหล็กยักษก็ไดชวยกําจัดขยะเหล็ก
และโลหะที่ไมตองการแลวของชุมชน ผูเลาบรรยายการเปลี่ยนแปลงสภาพรางกายมนุษยเหล็ก
ยักษหลังกินเหล็กและโลหะ “He was no longer rusty. His body gleamed blue, like a new
gun barrel. And he ate, ate, ate, ate–endlessly.” (Hughes, 1968, p. 73) ในเวลานี้มนุษย
เหล็กยักษปราศจากสนิมเกาะ การกินเศษเหล็กและโลหะทําใหกลายสภาพราวกับกระบอกปน
ใหม มนุษยเหล็กยักษสามารถกินเหล็กและโลหะเกาไดไมจํากัด ดังนั้นจึงไมสรางความเดือดรอน
ใหชุมชนอีกตอไป จากเหตุการณนี้ทําใหสามารถพิจารณาไดวา มนุษยเหล็กยักษผูกําจัดเหล็ก
และโลหะ คือสัญลักษณของเทคโนโลยีการรีไซเคิลซึ่งเศษเหล็กและโลหะเกาถูกนําไปผาน
กระบวนการแปรรูปเพื่อหมุนเวียนนํากลับมาใชใหม กลาวไดวา นักเขียนใชตัวละครที่สรางจาก
จินตนาการและตํานาน ผสานกับแนวคิดดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีในการแกไขปญหาขยะ
โลหะลนเมือง การสร างตัวละครรูปแบบนี้สะทอนใหเห็นทัศนคติเชิง บวกของนักเขียนที่มีต อ
องคความรูท างวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ชวยจั ดการกับปญหาสิ่งแวดลอมในปจ จุบันได
อยางมีประสิทธิภาพ Lorraine Kerslake ชี้ใหเห็นแนวคิดดานบทบาทของตํานานและการศึกษา
ตามที่เท็ด ฮิวส เขียนใน “Myth and Education” (1970) ไววา วรรณกรรมเรื่อง The Iron Man
สะทอนใหเห็นความเชื่อของฮิวสที่มีตอพลังจินตนาการและตํานานเรื่องเลาที่สามารถชวยสราง
แนวทางในการดําเนิ นชีวิต และใหขอ คิดคติสอนใจแก เด็กและเยาวชน การสร างเรื่องเลาที่ มี
องคประกอบของตํานานในรูปแบบนิทานเชิงเปรียบเทียบผสมผสานกับแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมีวัตถุประสงคเพื่อเนนย้ําใหเห็นทางออกของปญหาสิ่งแวดลอมซึ่งเกิดขึ้นและ
ทวีความรุนแรงในโลกสมัยใหม (Kerslake, 2016, p. 3) การอางอิงความรูทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของฮิวสเปนในเชิงสัญลักษณและภาพแทนมากกวาที่จ ะลงลึกถึง รายละเอีย ดใน
กระบวนการรีไซเคิล หรือ หลักการทางวิท ยาศาสตร ทั้ง นี้ก็เ พื่อ สรางความตระหนักในพลัง
จิน ตนาการซึ่ง ไมไ ดแ ยกออกจากองคความรูท างวิท ยาศาสตรใ นการรว มกัน แกไ ขปญ หา
สิ่งแวดลอม
The Iron Man จบลงดวยความสันติสุข มนุษยเหล็กยักษผูมีสวนผสมของจินตนาการ
และความรูทางวิทยาศาสตรเปนฮีโรของมนุษยชาติ ในตอนสุดทายของเรื่อง มนุษยเหล็กยักษ
ชวยกอบกูโลกจากการบุกรุกของมังกรยักษจากอวกาศ ทั้งคูประลองความสามารถในการทนทาน
ความรอน ทามกลางความวิตกกังวลของนานาชาติถึงผลการตอสู มนุษยเหล็กยักษสามารถ
เอาชนะการพนไฟของมังกรและทนความรอนเมื่อเขาใกลดวงอาทิตย ในขณะที่มังกรยักษยอมแพ
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หลัง จากบิน เขาใกลดวงอาทิต ยจ นรางกายเผาไหม ผู เลาบรรยายเหตุการณหลั งจากมนุษ ย
เหล็กยักษเอาชนะมังกรจนยอมบินกลับอวกาศ นานาประเทศสงของขวัญเพื่อตอบแทนมนุษย
เหล็กยักษ “Meanwhile the Iron Man was the world’s hero. He went back to his scrapyard.
But now everybody in the world sent him a present. Some only sent him a nail. Some
sent him an old car. One rich man even sent him an ocean line.” (Hughes, 1968, p. 132)
หลังจากเสร็จภารกิจ ปราบมังกรยักษ ในออสเตรเลีย มนุษ ยเหล็ กยักษ กลายเปน วีรบุรุ ษของ
ชาวโลก และกลับไปอยูที่กองโลหะเกาของชุมชนตอนกลางของอังกฤษ บางคนสงตะปูมาให
เปนของขวัญ บางคนสงรถเกา ชายร่ํารวยสงเรือเดินสมุทรมาให มนุษยเหล็กยักษมีความสุข
กับการจัดการกับ ของขวัญ เหลานี้ การบรรยายฉากนี้เ นน ย้ําใหเ ห็น วา ฮิว สใ ชตัว ละครที่มี
ลักษณะเปนฮีโรในตํานานปราบสัตวประหลาดที่คุกคามมนุษยโดยเชื่อมโยงกับแนวคิดเทคโนโลยี
การรีไซเคิล มนุษยเหล็กยักษชวยกูโลกไดจากไหวพริบและศักยภาพในการทนความรอนและ
ทนการเผาไหม
ในตอนจบของ The Iron Man สันติสุขบนโลกและสันติภาพระหวางโลกกับดาวดวง
อื่น ๆ ก็กลับคืนมาอีกครั้ง มังกรยักษบินกลับไปสูอวกาศและสรางเสีย งดนตรีแ หง มิต รภาพ
ผูเลาบรรยายใหทราบวาเสียงดนตรีจากมังกรยักษซึ่งเปนดาวดวงหนึ่งในเอกภพมีพลังบวกที่
ชวยแปรเปลี่ยนการทําสงครามบนโลกใหกลายเปนสันติ “The strange soft eerie space-music
began to alter all the people of the world. They stopped making weapons. The countries
began to think how they could live pleasantly alongside each other, rather than how to
get rid of each other. All they wanted to do was to have peace to enjoy this strange,
wild, blissful music from the giant singer in space.” (Hughes, 1968, p. 134) เสียงดนตรี
จากอวกาศชวยสรางความเปลี่ยนแปลงบนโลก นานาประเทศหยุดการผลิตอาวุธ และเริ่มคิด
หาวิธีในการอยูรวมกันอยางสงบสุขมากกวาที่จะคิ ดหาวิธีทําลายลางซึ่ งกันและกั น ทั่วโลกมี
จุดประสงครวมกันคือเพื่อใหไดรื่นรมยกับเสียงเพลงแหงมิตรภาพจากดาวมังกร จากเหตุการณนี้
สามารถพิจารณาไดวาตอนจบของ The Iron Man สะทอนใหเห็นจินตนาการสิ่งแวดลอมตาม
ความหมายที่ Buell ไดอธิบายไววาคือ การรับรูและความตระหนักถึงความสัมพันธที่เชื่อมโยง
กันของสรรพสิ่งซึ่งจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนทาทีของมนุษยตอสิ่งตาง ๆ รอบตัว (Buell, 1995,
p. 2) วรรณกรรมเรื่องนี้เนนย้ําใหเห็นภาพความสันติสุขบนโลกที่ขยายขอบขายไปถึงความสัมพันธ
ในระบบจักรวาลหลังจากไดเผชิญกับความขัดแยงและปญหาตาง ๆ จึงกลาวไดวา การเสนอ
ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมและแนวทางแกไขในวรรณกรรมของฮิวสมีการใชจินตนาการสิ่งแวดลอม
เพื่อชว ยเนน ย้ํา ใหเ ห็น ความสําคัญ ของการปรับ เปลี่ย นมุม มองและการปรับ ความสัม พัน ธ
ระหวางเพื่อนมนุษยและสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น
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ในขณะที่ The Iron Man เสนอประสิทธิภาพของการแกไขปญหาขยะลนเมืองผานตัว
ละครมนุษยเหล็กยักษซึ่งเปนสัญลักษณของเทคโนโลยีการรีไซเคิล การแกไขปญหาในเรื่อง
The Iron Woman ซึ่งฮิวสเ ขียนใน 20 กวาปถัดมา แสดงให เห็นวาความรูทางวิ ทยาศาสตร
เทคโนโลยีไมเพียงพอตอการจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษ การปนเปอนที่เกิดจากการ
ทิ้งขยะมีพิษจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมยากที่จะแกไขไดดวยความรูทางวิทยาศาสตร
เพียงอยางเดียว แตตองอาศัยความตระหนักถึงผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมและตอตัวมนุษยเอง
ผูเลาเรื่อง The Iron Woman เนนย้ําใหเห็นความแคนของมนุษยห ญิงเหล็กซึ่งเปนสัญลักษณ
ตัวแทนแหลงน้ําที่ปนเปอน เธอตองการทวงคืนความยุติธรรมใหกับสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ําที่ตอง
ตาย มนุษยหญิงเหล็กปรากฏตัวเพื่อสั่งสอนและกําจัดชายทุกคนที่เกี่ยวของกับการทําแหลงน้ํา
เปนพิษ เธอกลาววา “Destroy the ignorant ones. Nothing can change them. Destroy them.”
(Hughes, 1993, p. 80) มนุษยหญิงเหล็กไมเชื่อวาชายเจาของบริษัทและโรงงานจะสามารถ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อแกไขปญหาได “Nothing will change. Only their words change.
They will never change. Only their words change.” (Hughes, 1993, p. 81) เธอย้ําโดย
ตลอดทั้งเรื่อ งวาไมมีวิธี การใด ๆ ที่จะชวยทําใหผูทําลายแหลงน้ําเข าใจผลจากการกระทําที่
เบียดเบียนสิ่งมีชิวิตบริเวณแหลงน้ํา มนุษยหญิงเหล็กจึงจัดการสาปใหชายเจาของบริษัทและ
ชายในโรงงานจํานวนมากกลายเปนสัตวน้ําชนิดตาง ๆ เพื่อลงไปสัมผัสความเปนพิษในแหลงน้ํา
ดวยตนเอง “ ‘Let him drink his poisons.’ [...] Not just all over the town, but all over the
country men had turned into giant fish, giant newts, giant insect larvae, giant water
creatures of some kind.” (Hughes, 1993, p. 105) มนุษยหญิงเหล็กสาปชายคนแลวคนเลา
เปนสัตวน้ําใหดิ้นรนลงสูแหลงน้ําเปนพิษ ชายจากทั้งในและนอกเมืองถูกสาปใหกลายเปนปลา
ยักษ จิ้งจกน้ํา ตัวออนรวมถึงสัตวน้ําชนิดตาง ๆ ฉากนี้สะทอนใหเห็นการสั่งสอนของมนุษ ย
หญิงเหล็กที่ตองการใหบทเรียนแกชายเจาของบริษัทและโรงงาน สามารถพิจารณาไดวา นักเขียน
ใหความสําคัญกับการสรางความตระหนักถึงปญหาที่สงผลกระทบโดยตรงกับสิ่งแวดลอมและ
ตอตัวมนุษยเอง ปญหาแหลงน้ําเปนพิษมีสาเหตุเกิดจากการขาดจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมใน
การทิ้งขยะและการไมรับรูถึงผลกระทบที่เกิดกับสัตวและแหลงน้ํา
ตอนจบของเรื่อง The Iron Woman ฮิวสแ สดงใหเ ห็น วาการเรีย นรูที่เ กิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภายในของปจเจกบุคคลมีความสําคัญในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม จากเหตุการณ
ในเรื่องภายหลังถูกสาป ชายในรางสัตวน้ําตองเผชิญกับฟองอากาศเปนพิษในแหลงน้ํา เด็กหญิง
Lucy เปนหวงพอของเธอซึ่งเปนหนึ่งในชายที่ถูกสาป จึงเขียนจดหมายไปขอความชวยเหลือ
จากเด็กชาย Hogarth และมนุ ษยเหล็กยักษ (ตั วละครเดี ยวกัน กับในเรื่อง The Iron Man)
มนุษยเหล็กยักษจึงขอใหมังกรยักษใชอํานาจวิเศษทําใหชายตองคําสาปกลับคืนสูรางมนุษ ย
แตท วาใบหน า สีผิว หนวดเครา และเสน ผมของชายทั้งหมดถู กสารพิ ษในแหลงน้ํ าฟอกจน
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กลายเปนสีซีดขาว เมื่อคืนร างเดิมชายทั้งหมดกลับมาบอกคนในชุมชนวา “What we went
through was no joke. Worse than seeing a thousand ghosts! You’d have gone white
too.” (Hughes, 1993, p. 128) พวกเขาเลาวาไดประสบเหตุการณที่เลวรายยิ่งกวาไดเจอผี
เปนพัน ๆ ตัวหลอก และตองการเตือนคนในชุมชนวาทุกคนก็จะไดรับผลกระทบจากสารพิษ
ที่ฟอกขาวในเวลาไมชา ชายทุกคนเริ่มเขาใจวาสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ําทุกขทรมานจากสารพิ ษ
เวลานี้ทุกคนในชุมชนไดยินเสียงกรีดรองจากแหลงน้ําดังไปทั่วทุกแหง ผูเลาบรรยายฉากนี้วา
“When you looked at the waste bin, it [scream] came noticeably stronger. And when
you poured soap powder into the washing machine, it [scream] seemed to zoom in on
you. […] It was a bit of shock. And when Mr Wells [the factory’s manager], with his
little white moustache, looked at his stacked drums of toxic waste, it came nearly full
strength, a painful screech in his ears.” (Hughes, 1993, p. 128) เมื่อมองลงไปที่ในถังขยะ
จะไดยินเสียงกรีดรองที่ดังชัดเจนมากขึ้น เมื่อเทผงซักฟอกลงไปในเครื่องซักผาเสียงกรีดรอง
จะไดยินดังฟงชัด ทุกคนตกใจและหวาดกลัว เมื่อ Mr Wells ผูจัดการโรงงานที่เวลานี้หนวดเครา
ซีดขาวมองไปที่ถงั บรรจุขยะสารเคมีที่เปนพิษ จะไดยินเสียงกรีดรองที่ดังระงมดวยความเจ็บปวด
การบรรยายตอนนี้แสดงใหเห็นวาผูคนรับรูถึงผลกระทบจากกิจกรรมในการดําเนินชีวิตของตน
ตอแหลงน้ํา เชน การทิ้งขยะ การใชผงซักฟอก เครื่องซักผา และบริษัทกําจัดขยะพิษ เปนตน
The Iron Woman เสนอใหเห็นแนวทางการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษที่ตอง
อาศั ยความเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้ นในใจของทุกคนทั้งภาครัฐ เอกชนและป จเจกบุ คคล ผู เล า
บรรยายเหตุการณที่เกษตรกร เจาของโรงงาน นายกรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
รวมกันประชุมหารือถึงแนวทางการแกไขปญหานี้วา “whoever spoke, the others looked at
the speaker’s weirdly white hair and listened more carefully, and thought more deeply.
They had all learned a frightening lesson.” (Hughes, 1993, p. 129) การประชุมเปนไปดวย
ความตั้งใจของทุกคน ไมวาใครจะเสนอแนวคิดอะไร ผูฟงมองเห็นสีผมซีดขาวของผูพูด ทุกคน
ชวยกันพิจารณาประเด็นปญหาและทางแกไขอยางลึกซึ้ง พวกเขาไดเรียนรูจากประสบการณ
ที่ถูกสาปลงไปอยูในแหลงน้ําเปนพิษ เรื่องจบลงดวยการที่ ฟองน้ําเสียและสารพิษในแหลงน้ํา
ไดรับการเยียวยาอยางชา ๆ ตอนทายเด็กหญิง Lucy และเด็กชาย Hogarth สงสัยวาแหลงน้ํา
ที่เปนพิษคอย ๆ ใสสะอาดขึ้นไดดวยสาเหตุใด เด็ก ๆ จึงถามมนุษยหญิงเหล็กและไดรับคําตอบ
วาการเยียวยาแหลงน้ําเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงภายในใจของผูคน “ ‘ Big, deep fright,’
she said. ‘Big, deep change.’ ” (Hughes, 1993, p. 134) มนุษยหญิงเหล็กกลาววาความกลัว
ทําใหผูคนเกิดการเปลี่ยนแปลง จากภาพสะทอนแนวทางการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษ
ในเรื่อง The Iron Woman จะเห็นความสําคัญของการไดรับประสบการณโดยตรงของตัวละคร
ที่มีสวนชวยทําใหเขาใจสาเหตุของปญหาและความตระหนักในการรวมมือกันคิดหาวิธีแกไขใน
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ระดับชุมชนและประเทศ Neil Roberts อธิบายวา The Iron Woman สะทอนใหเห็นแนวคิดของ
ฮิวสที่มีตอเทวนารีผูมีพลังในการเยียวยาสรรพสิ่งในธรรมชาติผานตัวละครมนุษยหญิงเหล็ก
(Kerslake, 2016, p. 4) ในแงนี้ผูเขียนบทความมีความเห็นวาคุณลักษณะของมนุษยหญิงเหล็ก
สอดคลองกับพลังของเทพมารดาโลกตามตํานานกรีกในเรื่อง Demeter และ Persephone ดังที่
ไดเสนอไปในสวนกอนหนาแลววาทั้งสองมีพลังพิเศษในการเปลี่ยนแปลงสภาพของโลกธรรมชาติ
จากความแหงแลงใหกลับเปนอุดมสมบูรณไดอีกครั้งหนึ่ง Demeter และ Persephone ตาม
ความเชื่อในเทวตํานานกรีก คือสัญลักษณพลังของผูเปนแมและของผูหญิงที่มีความสําคัญใน
การเยียวยาโลกธรรมชาติ Terry Gifford วิเคราะหวาวรรณกรรมเรื่องนี้เสนอประเด็นปญหา
สิ่งแวดลอมปนเปอนที่ชัดเจนเพื่อเตือนภัยจากขยะมีพิษปริมาณมหาศาล การกระทําของเด็กหญิง
Lucy เสนอแนะใหเยาวชนเขาใจถึงบทบาทในการรวมมือกันรับผิดชอบและเปนผูพิทักษสิ่งแวดลอม
(Kerslake, 2016, p. 5)
7. บทสรุป
การวิเคราะหวรรณกรรมเรื่อง The Iron Man และ The Iron Woman เสนอใหเห็น
ความแตกตางและความผสมผสานระหวางบทบาทของวิทยาศาสตรและมนุษยศาสตรในการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม จากขอเสนอแนะของ Worster (1993, p. 27) ชี้ใหเห็นความแตกตาง
ของบทบาทวิทยาศาสตรในการจัดการสิ่งแวดลอมเชิงกายภาพ และมนุษยศาสตรในการสราง
ความตระหนักเชิงการรับรูจากภายใน เมื่อวิเคราะหวรรณกรรมทั้งสองเรื่องโดยแยกออกจากกัน
จะมองเห็นความแตกตางดังกลาวชัดเจน นั่นคือ ภาพสะทอนประเด็นสิ่งแวดลอมในเรื่อง The
Iron Man เสนอสภาพปญหาขยะเหล็กและโลหะเกาลนเมือง และประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
รีไซเคิลเพื่อกําจัดขยะ สวน The Iron Woman เสนอใหเ ห็น วาเทคโนโลยีเ พื่อ แกไ ขปญ หา
เชิงกายภาพไมเพียงพอในการฟนฟูสิ่งแวดลอม เรื่อ งเนน ใหเ ห็น ความสําคัญ ของการสราง
ความตระหนักโดยการเปลี่ยนแปลงของปจเจกบุคคลจากมิติภายใน นอกจากนี้ วรรณกรรม
แตละเรื่องแสดงบทบาทของตัวละครหลักในการเดินเรื่องที่เปนชายและหญิงอยางชัดเจน The
Iron Man มีมนุษยเหล็กยักษและเด็กชาย Hogarth เปนตัวละครหลัก สวน The Iron Woman
มีมนุษยหญิงเหล็กและเด็กหญิง Lucy เปนตัวละครเดินเรื่องเพื่อหาทางแกปญหาแหลงน้ําเปนพิษ
เมื่อพิจารณาการจับคูของตัวละครหลักจากสองเรื่องแบงตามเพศสถานะ กลาวไดวาตัวละครชาย
ถูกจัดวางใหอยูในหมวดหมูความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการรีไซเคิล ในขณะที่ตัวละคร
หญิงถูกเชื่อมโยงกับการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม
อยางไรก็ตาม เมื่อวิเคราะหวรรณกรรมทั้งสองเรื่องอยางตอเนื่อง จะสามารถมองเห็น
ความสําคัญของทั้งความรูทางวิทยาศาสตรและจินตนาการสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับ บทบาท
ของชายและหญิงในการรวมมือกันรับมือกับปญหา ในขณะที่ The Iron Man เนนที่ความสําคัญ
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ของเทคโนโลยีในการกําจัดขยะโลหะ เรื่องก็สะทอนใหเห็นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง
จากภายในจากตอนจบที่ทุกประเทศรวมมือกันสรางมิตรภาพ สวนเรื่อง The Iron Woman เนน
บทบาทของมนุษยหญิงเหล็กและเด็กหญิง Lucy แตในตอนสุดทายทัง้ คูก็ไมสามารถแกไขปญหา
แหลงน้ําปนเปอนไดสําเร็จลุลวง หากไมไดรับความชวยเหลือจากมนุษยเหล็กยักษและเด็กชาย
Hogarth ดังนั้นจึงสามารถกลาวสรุปไดวา การวิเคราะหวรรณกรรมทั้งสองเรื่องอยางควบคูกัน
ทําใหมองเห็นจุดเนนของบทบาทวิทยาศาสตรและมนุษยศาสตรตามลําดับ รวมถึงความสัมพันธ
ของจินตนาการและองคความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับบทบาทของชายหญิงที่รวมมือกัน
ในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
วรรณกรรมเรื่อง The Iron Man และ The Iron Woman เหมาะสําหรับใชในชั้นเรียน
วรรณกรรม เนื่องจากสะทอนใหเห็นประเด็นสิ่งแวดลอมรวมสมัยและเสนอแนะแนวทางในการ
แกไขปญหา เมื่อนําขอถกเถียงดานความสําคัญของการสรางสมดุลดานจินตนาการและความรู
ทางวิทยาศาสตรในการเรียนการสอนวรรณกรรมสิ่งแวดลอมของ Kerridge (2012, p. 22) มา
พิจารณาจะเห็นไดวา วรรณกรรมทั้งสองเรื่องของฮิวสสรางจากตัวละครที่มีคุณลักษณะในตํานาน
เพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมปจจุบันโดยอิงแงมุมทางวิทยาศาสตร พรอมทั้งใหความสําคัญกับ
การสรางความตระหนักถึงสาเหตุของปญหาและการรวมรับผิดชอบดําเนินการแกไข จึงสามารถ
กลาวไดวา จินตนาการสิ่งแวดลอมและความรูทางวิทยาศาสตรไมสามารถแยกออกจากกันได
ในการรับมือกับปญหาสิ่งแวดลอมรวมสมัย ยิ่งไปกวานั้น คําอธิบายของ Louise Westling ชวย
สรุปภาพสะทอนประเด็นสิ่งแวดลอมในวรรณกรรมของฮิวสใหชัดเจนมากขึ้น Westling อธิบายวา
นักวิทยาศาสตรสรางชุดความรูในการอธิบายปรากฏการณที่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมชาติเพื่อ
ชวยฟนฟูสิ่งแวดลอมเชิงกายภาพ สวนนักเขียนและนักวรรณกรรมสรางเรื่องราวจากจินตนาการ
เพื่อชวยใหผูอานไดเขาใจสิ่งที่นักวิทยาศาสตรศึกษาและเสนอแนะไว โดยเรื่อ งเลาสะทอ น
แงมุมอื่น ๆ รวมทั้งประเด็นทางจริยธรรมที่วิทยาศาสตรมิไดเนนย้ํา (Westling, 2012, p. 84)
คําอธิบายนี้มีสวนสอดคลองกับที่ Kerslake (2016, p. 4) วิเคราะหไววา การสรางสรรควรรณกรรม
สําหรับเด็กของฮิวสอนุญาตใหนักเขียนไดใชจินตนาการอยางมีอิสระ ขามพนขีดจํากัดของการ
เสนอทางออกใหกับปญหาสิ่งแวดลอมและสังคมที่ซับซอนรุนแรง จินตนาการสิ่งแวดลอมของ
ฮิวสจึงมีศักยภาพในการชวยใหเยาวชนและผูอานเขาใจถึงสาเหตุของปญหาที่เปนผลพวงมาจาก
ความเจริญทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พรอมทั้ง เสนอแนะแนวทางออกของปญหา
ที่ยากจะแกไขดวยการผสมผสานระหวางตัวละครในตํ านานโดยอิงความรูทางวิท ยาศาสตร
วรรณกรรมที่สะทอนปญหาและทางออกสามารถชวยใหเด็กเยาวชนและผูอานยังมีความหวัง
ในการรวมสรางจินตนาการกับความรูที่จะนําไปสูแนวปฏิบัติที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางเปน
รูปธรรมตอไป
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