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บทคัดย่อ
บทความเรื่องนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความหมายของผีเสื้อในนวนิยายเรื่อง
กีฏมนตรา บทประพันธ์ของ หมอกมุงเมือง แนวคิดที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แนวคิด
การวิจารณ์เชิงนิเวศและแนวคิดความอุจจาร มีประเด็นการวิเคราะห์ดังนี้ 1) ผีเสื้อ
ในฐานะการเปรียบเทียบอุปลักษณ์กบั มนุษย์ 2) ผีเสือ้ ในฐานะความอุจจาร ผลการศึกษา
พบว่า ผีเสื้อเป็นสัญญะการอุปลักษณ์ตัวละครที่ส�ำคัญ ตัวละครทุกตัวเปรียบกับ
ผีเสื้อที่พยายามสลัดคราบเดิมที่อัปลักษณ์ ในด้านฐานะของความอุจจาร วิเคราะห์
ผ่านตัวละคร กีฏยา ซึ่งเกิดจากพรีออนสังเคราะห์ที่ผลิตจากเซลล์ของผีเสื้อ กีฏยา
เข้ามาเปิดโปงด้านมืดในใจของตัวละคร และกลายเป็นความอุจจารที่เข้ามากัดกิน
จากภายในจิตใจของตัวละคร ท�ำให้ตัวละครส�ำรอกอดีตออกมา และภาพอดีตนั้น
กลับกลายเป็นอื่นในจิตใจของผู้ที่ส�ำรอก ทั้งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งชีวิตพวกเขา
กล่าวโดยสรุปผีเสื้อในนวนิยายเรื่อง กีฏมนตรา เป็นตัวแทนของการเปิดโปงด้านมืด
ในจิตใจมนุษย์
ค�ำส�ำคัญ : ผีเสื้อ, การวิจารณ์เชิงนิเวศ, กีฏมนตรา, สัญญะในวรรณกรรม
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Abstract
This article aims to analyze the meaning of the butterfly in novel Ketamontra
by Mokemungmueang. The key concepts that are used for this study are
ecocriticisim and abject concept. This paper is divided into two issues which
are the butterfly as metaphor human and the butterfly as the abject. The results
showed that the butterfly is the sign of metaphor characters. In novel characters
as the butterfly that try to cast the ugly skin. It means to both internal and
external ugly. In addition, to it is the sign of the abject. This sign is represented
by Keetaya, the artificial prion, who is made from cells of butterfly. She exposes
the dark side in mind of people and become as the abject which erode her
mind until she vomits the past. The past is the other of own although it was a
part of their life. In sum the butterfly in this novel is the sign of exposing the dark
side in the mind of human.
Keywords: Butterfly, Ecocriticism, Keetamontra, Sign in Literature
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บทนำ�

ผีเสื้อเป็นตัวละครสัตว์ที่ได้รับการน�ำเสนอในวรรณคดีในลักษณะแตกต่างกัน
สัตว์ดงั กล่าวถูกใช้เป็นความเปรียบว่าหมายถึงเพศชายทีค่ อยดอมดมเกสร ซึง่ หมายถึง
เพศหญิง ใน พจนานุกรมสัญลักษณ์ (1971: 35) ได้เสนอไว้ว่า ในสมัยโบราณผีเสื้อ
เป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณและการดึงดูดจิตใต้สำ� นึกให้ไปสูแ่ สงสว่าง นอกจากนัน้
ยังเป็นสัญลักษณ์แทนชีวิต เป็นตัวแทนของการเกิดใหม่ ในวัฒนธรรมจีนผีเสื้อยังเป็น
สัญลักษณ์แทนความสุขของคู่สามีภรรยา
นวนิยายที่มีการใช้ผีเสื้อเป็นสัญญะที่น่าสนใจได้แก่ กีฏมนตรา บทประพันธ์
ของ หมอกมุงเมือง ซึ่งว่าด้วยเรื่องราวของมนุษย์ที่ต้องการสังเคราะห์ผีเสื้อเรืองแสง
ขึ้ น มา ด้ ว ยการสร้ า งพรี อ อนชนิ ด หนึ่ ง ค� ำว่ า “พรี อ อน” (PRION) มาจากค� ำว่ า
“Proteinaceous infectious particle” ซึ่งเป็นโปรตีนที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของโปรตีนในร่างกายสิ่งมีชีวิต ก่อให้เกิดโรคทั้งในพืชและสัตว์ ซึ่งหาก
ท�ำส�ำเร็จก็นับว่าเป็นความก้าวหน้าในวงการวิทยาศาสตร์การจะผลิตผีเสื้อเรืองแสงได้
ย่อมมีกระบวนวิธีที่ซับซ้อน หนึ่งในขั้นตอนนั้นคือ การสังเคราะห์โปรตีนหรือ “พรีออน”
ให้เป็นเรณูเทียมเพื่อให้ผีเสื้อต้นแบบสูดดม ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ
และกลายเป็นผีเสื้อเรืองแสงตามต้องการ แต่โชคร้ายที่พรีออนดังกล่าวเกิดท�ำให้เกิด
การกลายพันธุข์ องผีเสือ้ อย่างน่าสะพรึงกลัว ผีเสือ้ ทีไ่ ด้จากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ไม่ได้เป็นผีเสื้อที่งดงาม แต่กลับกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถกลายร่างเป็นมนุษย์ที่มี
รูปลักษณ์กึ่งมนุษย์กึ่งผีเสื้อ ชื่อ “กีฏยา” และเข้ามากะเทาะจิตด้านมืดของมนุษย์ผู้ที่
สูดดมพรีออนเข้าไป กีฏยาจึงเป็นธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอย่างผิดปกติ และ
ธรรมชาติที่วิปริตนี้เข้ามาเปิดโปงอดีตด�ำมืดของมนุษย์ นอกจากนั้นยังมีประเด็น
เกี่ยวกับการอุปลักษณ์ตัวตนกับผีเสื้อ แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติอย่างชัดเจน
ผู้วิจัยนิยามถึงธรรมชาติที่มนุษย์เป็นผู้ผลิตขึ้นว่าเป็น “ธรรมชาตินฤมิต”
ซึ่งหมายถึง พืชหรือสัตว์ที่ได้รับการสังเคราะห์/ประดิษฐ์/ผลิตขึ้นมา รวมทั้งการผสม
สายพั น ธุ ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ แ ละพื ช ไม่ ว ่ า จะด้ ว ยกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ
ทางไสยศาสตร์ ธรรมชาตินฤมิตหรือธรรมชาติที่ถูกสร้างขึ้นมา โดยไม่ได้เกิดขึ้นเอง
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ตามธรรมชาตินนั้ เป็นองค์ประกอบของความเป็นจินตนิมติ นัน่ คือ อาจมีการใช้โครงเรือ่ ง
หรือองค์ประกอบของ นวนิยายวิทยาศาสตร์เพื่อน�ำเสนอธรรมชาติที่เกิดจากการ
กระท�ำของมนุษย์
เห็นได้ว่านวนิยายเรื่อง กีฏมนตรา น�ำเสนอให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และธรรมชาติที่มนุษย์นฤมิต ความสัมพันธ์ดังกล่าวน�ำไปสู่การเปิดโปงด้านมืด
ในใจมนุษย์แต่ละคนขึ้นค�ำถามการวิจัยในบทความนี้คือ ผีเสื้อ ซึ่งเป็นตัวละครส�ำคัญ
ในตัวบทมีการน�ำมาใช้ในการอุปลักษณ์ตัวละคร ท�ำให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่าการ
อุปลักษณ์ตัวละครกับผีเสื้อมีความสัมพันธ์กับการเปิดโปงด้านมืดในใจมนุษย์อย่างไร
นอกจากนั้นตัวละครที่ชื่อกีฏยายังเป็นตัวละครที่น่าสนใจ สามารถตีความได้ในฐานะ
สิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายมนุษย์และก่อให้เกิดการส�ำรอกภาพของอดีตออกมา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผีเสื้อในฐานะการเปรียบเทียบอุปลักษณ์กับมนุษย์และเพื่อศึกษา
ผีเสื้อในฐานะความอุจจาร
ขอบเขตของการวิจัย
นวนิยายเรื่อง กีฏมนตรา บทประพันธ์ของ หมอกมุงเมือง ตีพิมพ์ครั้งแรก
เมื่อ ปี พ.ศ. 2554 โดย ส�ำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ขั้นก�ำหนดโครงร่าง
2. ขั้นส�ำรวจและรวบรวมข้อมูล
2.1 ศึกษานวนิยายเรื่อง กีฏมนตรา บทประพันธ์ของ หมอกมุงเมือง
2.2 ศึกษาแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การวิจารณ์เชิงนิเวศ และความ
อุจจาร
3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ศึกษาผีเสื้อในฐานะการเปรียบเทียบเชิงอุปลักษณ์กับมนุษย์
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3.2 ศึกษาผีเสื้อในฐานะความอุจจาร
4. ขัน้ สรุปและอภิปรายผล เรียบเรียงข้อมูลและน�ำเสนอรายงานผลการศึกษา
แบบพรรณนาวิเคราะห์
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นเรื่องแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนของแนวคิดการวิจารณ์เชิงนิเวศ และแนวคิดความอุจจาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจารณ์เชิงนิเวศ
แนวคิดที่สามารถน�ำมาใช้ในการศึกษาคือ การวิจารณ์เชิงนิเวศ กล็อตเฟลตี้
(Glottfelty, 1996: xviii-xix) กล่าวว่าการวิจารณ์เชิงนิเวศเป็นแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีและธรรมชาติ งานวิจัยส�ำคัญที่ใช้แนวคิดการวิจารณ์
เชิงนิเวศมาศึกษาวรรณกรรมได้แก่ งานของ ธัญญา สังขพันธานนท์ (2556: 336-337)
ในหนังสือ วรรณคดีสีเขียว กระบวนทัศน์และวาทกรรมธรรมชาติในวรรณคดีไทย
ซึง่ กล่าวไว้วา่ วรรณคดีไทยแสดงให้เห็นจิตส�ำนึกดัง้ เดิมทีเ่ น้นความผูกพันกับธรรมชาติ
ในทางจิตวิญญาณ ดังทีเ่ สนอผ่านในต�ำนานการก�ำเนิดมนุษย์ซงึ่ เล่าไว้วา่ มนุษย์มาจาก
ธรรมชาติ นั่นหมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสายพันธุ์
การศึกษาวรรณกรรมด้วยแนวคิดการวิจารณ์เชิงนิเวศโดยเชื่อมโยงกับตัวตน
ที่แปลกประหลาด ได้แก่ งานของ ฟิลิปส์ (Philips, 2006: 59-68) วิเคราะห์ตัวละคร
“Frankenstein” โดยชี้ให้เห็นว่า “Frankenstein” มีความสัมพันธ์กับสภาพอากาศ
ที่ผิดปกติ นั่นคือการเกิดพายุแปรปรวน สิ่งนี้แสดงถึงว่าสภาพอากาศที่วิปริตเกิดจาก
การบังคับควบคุมธรรมชาติให้วิปริต นั่นคือ การผลิตมนุษย์ให้ผิดธรรมชาติ ฟิลิปส์
สรุปไว้วา่ เราไม่สามารถหลีกหนีการวิเคราะห์วรรณกรรมกับสังคมฉันใด เราก็ไม่สามารถ
ทอดทิ้งสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ�ำวันเราได้ฉันนั้น ดังที่ในนวนิยายท�ำให้เราเห็นว่าเรา
ไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้
กล่าวโดยสรุป แนวคิดการวิจารณ์เชิงนิเวศมุ่งเน้นการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ โดยการแสดงให้เห็นต�ำแหน่งแห่งทีข่ องธรรมชาติทปี่ รากฏ
ในวรรณกรรม บทความนี้ได้ใช้แนวคิดดังกล่าวในการอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
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ตัวละครมนุษย์และตัวละครธรรมชาติคอื ผีเสือ้ และผีเสือ้ นฤมิต เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นความหมาย
บางประการของธรรมชาติที่ได้รับการน�ำเสนอในตัวบท
2. แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความอุจจาร
แนวคิดที่น่าสนใจอีกแนวคิดหนึ่งคือ ความอุจจาร (the abject) ความอุจจาร
เป็นแนวคิดทางปรัชญา ซึง่ คริสเตวา (Kristeva, แปลโดย Roudiez,1982: 1,4) เสนอว่า
ความอุจจารเป็นแนวคิดทีใ่ ช้อธิบายความน่ารังเกียจ/ความขยะแขยง/ความสยองขวัญ
ซึ่งแท้จริงแล้ว สิ่งที่เรารังเกียจนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของเรา แต่เมื่อเราเติบใหญ่ สังคม
วัฒนธรรมหล่อหลอมให้เรารู้จักการจัดประเภทว่า สิ่งใดเป็นส่วนหนึ่งของเราและสิ่งใด
ไม่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ เ ราถื อ ว่ า ไม่ ใ ช่ ส ่ ว นหนึ่ ง ของเรากลายเป็ น สิ่ ง ที่ เ รารั ง เกี ย จ/ขยะแขยง
โดยสิ่งที่ปรากฏลางๆ ภายในความอุจจารคือ ความรุนแรง ความรังเกียจในสิ่งที่มีอยู่
การต่อต้านสิง่ ทีค่ กุ คามซึง่ ไหลออกจากภายใน หรือบางสิง่ ภายนอกไหลเข้ามาสูภ่ ายใน
ทั้งหมดนี้อยู่นอกเหนือความเป็นไปได้ ความอดทนได้และการคิดได้ อย่างไรก็ตาม
ความอุจจารก็ไม่ใช่ท้ังตัวตนและวัตถุ ความอุจจารอุดมไปด้วยความรู้สึกที่ทั้งอับอาย
แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดความภาคภูมิใจที่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในตัวตน จึงท�ำให้เกิด
ความลุ่มหลงปรารถนา ความอุจจารยั่วยวนตัวเรา อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเจ็บป่วย
นอกจากนั้นความอุจจารยังท�ำลายพรมแดน ต�ำแหน่งแห่งที่ และกฎเกณฑ์ต่างๆ
มันมีความคลุมเครือ การหลอมรวมกันจากหลายๆ อย่าง
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ ค้นพบคือ ความอุจจารเป็นการหวนกลับมาของสิง่ ทีค่ นุ้ เคยลักษณะ
หนึ่ง โดยที่ความอุจจารเป็นสิ่งที่ท�ำให้เราได้พบเจอกับสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวตน
ของเรา แต่เราได้แยกมันออกจากเราจนความอุจจารกลายเป็นสิ่งแปลกปลอม ดังนั้น
ชุดความจริงเรื่องธรรมชาตินฤมิตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความอุจจาร เป็นการสถาปนา
ความหมายของธรรมชาติในอีกความหมายหนึ่งซึ่งน�ำไปสู่การตั้งค�ำถามเรื่องตัวตน
มนุษย์
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ผลการวิจัย
ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเด็นได้แก่ 1) จากดักแด้เป็นผีเสื้อ
จากอัปลักษณ์เป็นงดงาม: ผีเสื้อในฐานะการอุปลักษณ์มนุษย์ 2) ผีเสื้อในฐานะความ
อุจจาร: ธรรมชาตินฤมิตกับการเปิดโปงด้านมืดในใจมนุษย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. จากดักแด้เป็นผีเสื้อ จากอัปลักษณ์เป็นงดงาม: ผีเสื้อในฐานะการ
อุปลักษณ์มนุษย์
การน� ำ เสนอที่ โ ดดเด่ น ของนวนิ ย ายเรื่ อ ง กี ฏ มนตรา คื อ การใช้ ผี เ สื้ อ เป็ น
อุปลักษณ์การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและความคิดของตัวละคร นวนิยายเท้าความ
ไปยั ง อดี ต ของตั ว ละครส� ำ คั ญ ต่ า งมี ลั ก ษณะร่ ว มกั น คื อ ครั้ ง หนึ่ ง เคยมี ค วามขี้ ริ้ ว
ความสกปรกโสมม หรือปมอดีตที่ด�ำมืดในใจ เมื่อเวลาผ่านไป ตัวละครเหล่านั้น
ได้ชุบชีวิตตนเองขึ้นใหม่ เปรียบเสมือนการเกิดใหม่อีกครั้งของผีเสื้อที่ลอกคราบ
จากดักแด้สู่ตัวผีเสื้อที่งดงาม
ตัวละครที่ส�ำคัญได้แก่ บุรโชติ ชายหนุ่มรูปร่างหน้าตาขี้ริ้ว เขาถูกล้อเลียนและ
ปฏิเสธจาก มัทนียา ผูห้ ญิงทีเ่ ขาแอบรัก บุรโชติกดทับภาพอดีตเหล่านีไ้ ว้ ในปัจจุบนั เขา
กลายเป็นชายหนุ่มรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาจากการท�ำศัลยกรรม บุรโชติแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าเขาอุปลักษณ์ตนเองเป็นผีเสื้อในฉากหนึ่งก่อนที่เขาจะตัดสินใจปฏิวัติ
ตนเอง เขาเห็นผีเสื้อก�ำลังลอกคราบ เขาจึงคิดว่า
“ไม่น่าเชื่อ ในความน่าเกลียดของตัวหนอนผีเสื้อจะกลับกลายเป็น
ความสวยงามอย่างน่าหลงใหล การผลัดเปลี่ยนหรือแปรร่างจากความ
ขยะแขยงไปสู่ความสวยงามวิจิตร สองสิ่งที่ตรงกันข้ามกลับด�ำรงอยู่ในร่าง
เดียวกัน แตกต่างกันเพียงคนละสภาวะเท่านัน้ ...จากหนอนแก้วอันน่าเกลียด
ชัง ยังแปรเปลีย่ นมาเป็นผีเสือ้ แสนสวย เช่นนัน้ แล้วหนอนแก้วอัปลักษณ์เช่น
ตัวเขาก็ย่อมสามารถถือก�ำเนิดขึ้นมาใหม่ได้โดยไม่แตกต่างกัน”
(หมอกมุงเมือง, 2554: 211)
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จากตัวอย่างที่ยกมาแสดงให้เห็นการผลัดรูปกายใหม่ของบุรโชติและการเผย
ให้เห็นจิตใจข้างในที่ชัดเจนขึ้นผ่านการแสดงให้เห็นว่า บุรโชติคิดว่าตนเอง “สามารถ
ถือก�ำเนิดขึ้นมาใหม่ได้โดยไม่แตกต่างกัน” นั่นคือไม่ต่างจากผีเสื้อที่ก�ำลังลอกคราบ
ในเวลาต่อมาเขาใช้รูปลักษณ์ที่เพียบพร้อมในการแก้แค้นมัทนียา โดยการลวงให้เธอ
หลงรักและสุดท้ายเขาได้ฆาตกรรมเธออย่างเลือดเย็น
ผีเสือ้ ในนวนิยายเรือ่ ง กีฏมนตรา ถูกอุปลักษณ์ให้เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณ
ตัวละคร หมอกมุงเมืองสร้างให้ตัวละครเปรียบตัวเองเป็นผีเสื้อเพื่อแสดงความสัมพันธ์
ในลั ก ษณะความคล้ า ยคลึ ง ระหว่ า งชี วิ ต ตนเองและชี วิ ต ของผี เ สื้ อ นอกจากนั้ น
การลอกคราบของผี เ สื้ อ เป็ น การแสดงให้ เ ห็ น การก� ำ เนิ ด ของตั ว ตนใหม่ ฉั น ใด
การลอกคราบของตัวละครก็แสดงให้เห็นการก�ำเนิดขึ้นของตัวตนใหม่ฉันนั้น
กลวิธีที่ผู้เขียนใช้ผีเสื้อเพื่อเป็นอุปลักษณ์เป็นการเปิดโปงด้านมืดในลักษณะ
ที่ว่า การลอกคราบของตัวละครที่อุปลักษณ์กับผีเสื้อ ไม่ใช่การลอกคราบเพื่อให้เห็น
ตัวตนใหม่เหมือนกับผีเสือ้ แต่การลอบคราบของมนุษย์เป็นการเปิดเปลือยให้เห็นตัวตน
ที่แท้จริงผ่านเปลือกที่สร้างขึ้นใหม่ บุรโชติที่ได้สร้างรูปลักษณ์ขึ้นมาใหม่เป็นการ
เปิดเปลือยให้เห็นถึงความโหดร้ายภายในจิตใจที่ซ่อนอยู่
การอุปลักษณ์ตัวละครมนุษย์เป็นผีเสื้อ หรือการเทียบเคียงวงจรชีวิตของ
ตัวละครกับสัตว์ดงั กล่าว ท�ำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติในด้าน
ทีว่ า่ บางครัง้ มนุษย์กบั ธรรมชาติกม็ วี งจรชีวติ ทีไ่ ม่แตกต่างกันมากนัก หากการลอกคราบ
ของผีเสื้อแสดงให้เห็นการน�ำไปสู่วงจรชีวิตแบบใหม่ การเปลี่ยนแปลงตนเองของตัว
ละครในนวนิยายเรื่อง กีฏมนตรา ก็น�ำไปสู่การก้าวเข้าสู่เวทีชีวิตรูปแบบใหม่เช่นกัน
กล่าวโดยสรุปคือ เมือ่ น�ำเอาแนวคิดการวิจารณ์เชิงนิเวศมาพิจารณาท�ำให้เห็น
ว่า ผีเสื้อในนวนิยายเรื่อง กีฏมนตรา ถูกน�ำเสนอให้เป็นตัวแทนของมนุษย์และการ
เปลี่ยนแปลงหรือวัฏจักรของมนุษย์ การลอกคราบของผีเสื้อถูกน�ำมาเชื่อมโยงกับการ
เติบโตทางความคิดและการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของตัวละคร ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า
ธรรมชาติ (ผีเสื้อ) ในตัวบทมีบทบาทเป็นตัวละครอุปลักษณ์กับชีวิตของมนุษย์
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2. ผีเสื้อในฐานะความอุจจาร: ธรรมชาตินฤมิตกับการเปิดโปงด้านมืด
ในใจมนุษย์
ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยต้องการถอดรหัสตัวละครที่ชื่อกีฏยาในฐานะตัวแทนของ
การเปิดโปงด้านมืดภายในจิตใจมนุษย์ ผ่านแนวคิดเรือ่ งความอุจจาร ตัวบทน�ำเสนอว่า
ชื่อ “กีฏยา” เป็นชื่อเรียกพรีออนสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ท�ำให้ผีเสื้อหิมะกลายเป็นผีเสื้อเรือง
แสง และต่อมากลายมาเป็นชื่อของผีเสื้อเรืองแสงที่เกิดจากกระบวนการดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม กีฏยาได้กลายเป็นสิ่งแปลกปลอม/แปลกประหลาดในตัวบทและในค
วามคิดของตัวละคร
2.1 พรีออนสังเคราะห์: จุดเริ่มต้นของการเปิดโปงจิตใจมนุษย์
ดร. คาเรน ต้องการสร้างผีเสื้อเรืองแสงขึ้นมา เธอจึงวางแผนน�ำพรีออน
หรือโปรตีนสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์เรืองแสงไปใส่ไว้ในกับดัก เพื่อให้ผีเสื้อเผือกหรือผีเสื้อ
ต้นแบบสูดดม ท�ำให้เกิดการผ่าเหล่าและสืบพันธุ์ต่อไปกลายเป็นผีเสื้อเรืองแสง จุดนี้
ท�ำให้เห็นว่าการดั้นด้นเสาะหาวิธีการผลิตผีเสื้อเรืองแสงเป็นภาพแทนของกิเลสมนุษย์
เนื่ อ งจาก ดร. คาเรน ต้ อ งการชื่ อ เสี ย งและผลงานโดยไม่ ส นใจผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมและระบบคิดแบบชาวบ้าน เห็นได้ว่า ดร. คาเรน ฝ่าฝืนความเชื่อของ
ชาวบ้านที่เล่าว่า ผีเสื้อเผือกเป็นผีเสื้อศักดิ์สิทธิ์ น�ำเชื้อโรคมาสู่มนุษย์
		
ในเวลานั้น คันธรส ผู้ช่วยวิจัยที่ได้สังเคราะห์พรีออนชื่อ “กีฏยา”
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ ดร. คาเรน แต่ที่เธอเพิ่มเติมลงไปคือ เชื้อโรคบางอย่างที่
มีอันตรายถึงชีวิต เนื่องจากในอดีตนั้น คันธรสมีความแค้นต่อ ดร. คาเรนที่ไม่เลือกเธอ
ให้รบั ทุนวิจยั แต่เลือกเพือ่ นของเธอแทน ทัง้ ทีก่ ารเรียนต่อด้านกีฏวิทยาเป็นความใฝ่ฝนั
ของเธอ นอกจากนัน้ ดร. คาเรนยังขูจ่ ะเปิดโปงเรือ่ งทีเ่ ธอขโมยผีเสือ้ และจะเปิดเผยคลิป
ที่เธอมีความสัมพันธ์กับคนรักให้ทุกคนทราบ คันธรสจึงเลือกเรียนสาขาไวรัสวิทยา
เพื่อสังเคราะห์ไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคมาแพร่เชื้อให้กับ ดร. คาเรน เห็นได้ว่าพรีออน
สังเคราะห์เป็นธรรมชาติที่มนุษย์นฤมิตขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของตน โดยน�ำ
เสนอผ่าน ดร. คาเรน ทีส่ งั เคราะห์พรีออนเพือ่ สร้างผีเสือ้ เรืองแสง อีกทัง้ ธรรมชาตินฤมิต
ยังน�ำมาท�ำลายศัตรู ดังที่คันธรสน�ำพรีออนมาดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อให้เกิดเชื้อร้าย
แสดงให้เห็นว่าผลผลิตดังกล่าวเป็นภาพแทนของกิเลสมนุษย์อันอุดมไปด้วยความ
ปรารถนาและความอาฆาตแค้น
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2.2 กีฏยา: ธรรมชาตินฤมิตกับการเปิดโปงจิตใจมนุษย์
“กีฏยา” เป็นชื่อรหัสพรีออนที่คันธรส หญิงสาวที่คิดท�ำลาย ดร. คาเรน ตั้งขึ้น
เพือ่ ให้พรีออนดังกล่าวเข้าไปในร่างกายของ ดร. คาเรน และท�ำให้เธอเสียชีวติ หลังจาก
นั้น ตัวบทได้น�ำเสนอตัวละครที่ชื่อ “กีฏยา” ว่าเป็นตัวละครที่เผยร่างออกจากดักแด้
กีฏยาคือผลผลิตของการให้ผีเสื้อหิมะสูดดมพรีออนสังเคระห์ที่มีฤทธิ์เรืองแสงเข้าไป
หรือกล่าวโดยสรุป กีฏยาคือผีเสื้อเรืองแสงที่เกิดจากพรีออนดังกล่าว
เมือ่ พิจารณากีฏยาในฐานะความอุจจาร พรีออนทีช่ อื่ “กีฏยา” ได้เข้าสูร่ า่ งกาย
ก่อให้เกิดการปรากฏตัวของผีเสื้อเรืองแสงในร่างมนุษย์ที่ชื่อกีฏยา กีฏยาได้เข้ามา
เปิดโปงด้านมืดของมนุษย์ ในลักษณะการถูกขับออกเป็นความทรงจ�ำด้านมืดของชีวิต
เมื่อภาพอดีตถูกส�ำรอกมากลายเป็นความน่าขยะแขยง น่ารังเกียจ ท�ำลายการให้
ความหมายตั ว ตนที่ อิ ง อยู ่ กั บ เปลื อ กนอกอั น สวยหรู ที่ ตั ว ละครได้ ส ร้ า งขึ้ น ดั ง นั้ น
ความอุจจารในนวนิยายเรื่อง กีฏมนตรา จึงเป็นความอุจจารเชิงอุปลักษณ์
ตัวละครที่ส�ำคัญคือ ดร. คาเรน ในวัยเด็กเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ เธอกับแม่
ฝ่าฝูงชนเพือ่ เอาชีวติ รอด แต่แม่ของเด็กหญิงคาเรน เคราะห์รา้ ยได้รบั บาดเจ็บและก�ำลัง
จะตาย เธอเรียกหาบุตรสาว แต่เด็กหญิงในวัยเยาว์กลัวแม่ที่มีบาดแผลบนใบหน้า
จึงวิ่งหนีไปไม่ช่วยชีวิต ปล่อยให้แม่นอนตายกลางฝูงชน เมื่อเติบใหญ่ ดร. คาเรน
กลบอดีตให้ฝังลงภายในจิตใจ และทิ้งอดีตไว้เบื้องหลัง เธอเติบใหญ่เป็นนักกีฏวิทยา
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านแมลง เมือ่ ดร. คาเรน สูดเอาพรีออนกีฏยาเข้าไป ความลับด�ำมืดภายใน
ใจได้เผยออกมา เธอจ้องไปที่ดวงตาของกีฏยาและพบภาพอดีตมากมายที่ซ่อนไว้
คาเรนยืนตะลึงงัน มองผ่านเข้าไปในดวงตาคูน่ นั้ เหมือนจะขยาย
และเพิ่มจ�ำนวนนับเท่าทวี มันดึงดูดให้หล่อนหลุดผ่านเข้าไปไม่ต่างกับ
อุโมงค์อันล�้ำลึกที่ยาวเหยียดคดเคี้ยวไม่มีที่สิ้นสุด และทุกขณะของการ
เคลื่อนผ่านก็ย่อส่วนของร่างกายโปรเฟสเซอร์สาวใหญ่ ให้เดินทางย้อน
เวลากลับไปสู่ห้วงอดีต อดีตที่หล่อนพยายามเก็บซ่อนมันเอาไว้ในส่วนที่
ลึกสุดของดวงจิต
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แต่บัดนี้ สลักแห่งกาลเวลาได้ปลดออก และเปิดกว้างให้มันถูก
ปล่อยออกมาอีกครั้ง จากพลังลึกลับที่ไม่อาจมองเห็นเบื้องหน้า เพื่อ
พบว่าก�ำลังกลับกลายเป็นเด็กหญิงคาเรนตัวน้อย ทีก่ ำ� ลังวิง่ หนีมหันตภัย
ของระเบิดปรมาณู ภายในช่องอุโมงค์คดเคี้ยวแคบชันของเหมืองร้าง
ในเมืองสตรารายา คาเรนพยายามกรีดร้องออกมาสุดเสียง ในเวิ้งว้าง
ที่ไร้ขอบเขต หล่อนไม่ต้องการกลับไปเห็นภาพนั้นอีก ไม่ต้องการ...
(หมอกมุงเมือง, 2554: 471)
จากตัวบททีย่ กมาเห็นได้วา่ กีฏยาได้ดงึ ดูด ดร. คาเรน เข้าไปสูอ่ ดีต ให้หวนกลับ
ไปสู่ที่ที่เธอยังเป็นเด็ก และ ดร. คาเรน ปฏิเสธมัน เมื่อมองกีฏยาในฐานะความอุจจาร
พบว่า กีฏยาได้ท�ำลายพรมแดนระหว่างอดีตและปัจจุบัน เพื่อเผยให้เห็นความทรงจ�ำ
ทีถ่ กู กดทับเอาไว้ “พลังอ�ำนาจลึกเร้นจากบางสิง่ ทีแ่ ปลกปลอม เคลือ่ นผ่านเข้าสูม่ นั สมอง
ด้วยความเร็วรุนแรง มันพยายามเร่งรื้อค้นลิ้นชักแห่งความทรงจ�ำในพื้นที่อันไพศาล
แห่งจิต และกวาดสิง่ ทีก่ ดทับอ�ำพรางเอาไว้จากด้านบนจนกระจุยกระจาย หล่อนสัมผัส
ถึงความเร่งร้อนของมันในขณะท�ำงานแข่งกับเวลาเพื่อควานหาจุดด�ำมืดในจิตใจนั้น
ให้พบ” (หมอกมุงเมือง, 2554: 474)
จากที่กล่าวมากีฏยามีคุณสมบัติของความอุจจารอย่างหนึ่งคือ การท�ำลาย
พรมแดนระหว่างเปลือกนอกที่ ดร. คาเรน ห่อหุม้ ไว้และความลับด้านมืดทีอ่ ยูภ่ ายในใจ
เมื่อเธอส�ำรอกภาพอดีตออกมาแล้วนั้น ดร. คาเรน กลับกลายเป็นความอุจจารเสียเอง
เธอไม่สามารถแยกแยะระหว่างตัวเองกับกีฏยาได้ส�ำเร็จ เพราะทั้งสองคือสิ่งเดียวกัน
ภาพของกีฏยากลายเป็นภาพของแม่ นั่นหมายถึงกีฏยากลายเป็นความทรงจ�ำที่
พร้อมจะปะทุขึ้นมาได้เมื่อถึงเวลา กีฏยาจึงกลายเป็นความอุจจารที่ท�ำให้ ดร. คาเรน
ส�ำรอกภาพอดีตออกมา ให้กลายเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัว ดังนั้นหากมองกีฏยาในฐานะ
ความอุจจาร ภาพอดีตคือของเสียที่กีฏยาได้กระตุ้นให้ ดร. คาเรน ส�ำรอกมันอออกมา
เห็นได้วา่ บทความเรือ่ งนีไ้ ด้นำ� เอาแนวคิดการวิจารณ์เชิงนิเวศมาผสมผสานกับ
แนวคิดอื่นๆ ที่ส�ำคัญคือ แนวคิดเรื่องความอุจจาร ความอุจจารที่เกิดจากธรรมชาติ
ทีม่ นุษย์สร้างขึน้ ได้เข้ามาท�ำลายพรมแดนทางผิวหนังของมนุษย์ สิง่ ทีม่ นุษย์ขบั ออกกลับ
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ไม่ใช่สงิ่ ทีร่ บั เข้าไป แต่กลับเป็นสิง่ ทีม่ นุษย์เคยเป็น/เคยประสบ ทว่าสิง่ นัน้ เป็นสิง่ ทีม่ นุษย์
มองว่าน่ารังเกียจ (อดีตที่ขื่นขม) เมื่อกีฏยาเข้าไปกระตุ้นให้มนุษย์ขับสิ่งที่น่าขยะแขยง
ออก มนุษย์จงึ ได้สำ� รอกอดีตทีเ่ คยเป็นส่วนหนึง่ ของภาพชีวติ (ส่วนหนึง่ ของตัวตน) และ
เวลานั้นเองที่ตัวละครทุกตัวกลายเป็นความอุจจาร ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ธรรมชาติ
ที่มนุษย์สร้างขึ้นถูกน�ำเสนอให้กลายเป็นเครื่องมือในการเผยด้านมืดของมนุษย์เอง
ทัง้ ตัวมนุษย์ผสู้ ร้างมันขึน้ มาและมนุษย์ผหู้ ลอมรวมกับธรรมชาตินนั้ ผ่านการถูกท�ำลาย
เส้นแบ่งระหว่างภายนอกและภายใน น�ำไปสูค่ วามสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ
ในลักษณะทีว่ า่ ธรรมชาติทเี่ กิดขึน้ จากการกระท�ำของมนุษย์ ไม่ได้แสดงถึงความยิง่ ใหญ่
ที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติ หากแต่น�ำมาซึ่งการเผยให้เห็นกิเลสของผู้สร้างและผู้เกี่ยวข้อง
กับมัน
กล่าวโดยสรุปในประเด็นธรรมชาตินฤมิตกับความอุจจารนั้น ผู้วิจัยพบว่า
ไม่ว่าจะเป็นการลอกคราบหรือการรับพรีออนชื่อกีฎยาเข้ามาในร่างกายต่างก็เป็นการ
เปิดเปลือยให้เห็นแก่นแท้ข้างในตัวละครด้วยกันทั้งสิ้น ประเด็นที่น่าสนใจคือผีเสื้อ
สั ง เคราะห์ ที่ ชื่ อ “กี ฏ ยา” สามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ ว ่ า เป็ น ตั ว แทนของจิ ต ใต้ ส� ำนึ ก
เมือ่ พิจารณาอย่างผิวเผินอาจมองได้วา่ กีฏยาน�ำพาให้ตวั ละครจมลงสูเ่ บือ้ งลึกของจิตใจ
แต่เมือ่ วิเคราะห์อกี มุมหนึง่ ท�ำให้เห็นว่า แท้จริงแล้ว อดีตของตัวละครทีถ่ กู กีฏยาเปิดโปง
เป็นการน�ำตัวละครสู่แสงสว่างแห่งตัวตน กีฏยาท�ำให้เห็นว่าอดีตที่ถูกกดทับไว้ถูก
อุปลักษณ์กบั ความด�ำมืด เมือ่ อดีตเผยออกมาประดุจแสงสว่าง เมือ่ ตัวละครใดปรับภาพ
สว่างจากความมืดไม่ได้จึงต้องจบชีวิตลง การปรากฏตัวของผีเสื้อสังเคราะห์หรือ
ธรรมชาตินฤมิตจึงเป็นการแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
ในลักษณะที่ว่า ธรรมชาตินฤมิตแสดงให้เห็นกิเลสในตัวมนุษย์ นอกจากนั้นธรรมชาติ
นฤมิตไม่ได้เป็นตัวแทนของธรรมชาติอย่างเดียว แต่ยงั เป็นตัวแทนของมนุษย์ กล่าวคือ
กีฏยาเป็นตัวแทนของความทะเยอทะยานของมนุษย์ที่ต้องการสร้างชื่อเสียงด้วย
การผลิตผีเสื้อสายพันธุ์ใหม่ และตัวแทนของอารมณ์อาฆาตพยาบาทผ่านการสร้าง
พรีออนที่น�ำเชื้อโรคมาสู่ศัตรู หรือกล่าวได้ว่าหมอกมุงเมืองสร้างตัวละครกีฏยาขึ้นมา
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเปิดเปลือยด้านมืดของมนุษย์
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สรุปและอภิปรายผล
ผีเสื้อในนวนิยายเรื่อง กีฎมนตรา บทประพันธ์ของ หมอกมุงเมือง เป็นสัญญะ
ที่แสดงให้เห็นถึงกิเลสมนุษย์ นวนิยายเรื่องนี้น�ำเสนอประเด็นเกี่ยวกับกิเลสของมนุษย์
ในการเอาชนะธรรมชาติโดยการฝืนสายพันธุข์ องธรรมชาติดว้ ยการสร้างสรรค์ธรรมชาติ
ให้มีสายพันธุ์ตามที่ตนต้องการ แต่แล้วผลผลิตธรรมชาติด้วยฝีมือมนุษย์กลับเข้ามา
เปิดโปงจิตใต้ส�ำนึกของมนุษย์ อาจกล่าวได้ว่า ธรรมชาตินฤมิตคือตัวแทนของกิเลส
ของมนุษย์ และได้น�ำเสนอผ่านการท�ำอุปลักษณ์ให้เป็นรูปธรรม
การเข้ามาเปิดโปงจิตใจมนุษย์ของกีฏยา แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และธรรมชาติในลักษณะที่ว่า แท้จริงแล้ว กีฏยาเป็นตัวแทนของด้านมืด/กิเลส
ของมนุษย์ กีฏยาเกิดจากกิเลสของมนุษย์ที่พยายามฝืนเผ่าพันธุ์ของธรรมชาติโดยการ
สร้างผีเสื้อสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมา ดังนั้นตัวตนของกีฏยาจึงเป็นตัวตนของกิเลส และ
เมื่อใครรับเอากิเลสเข้าไป ด้านมืด/มุมมืดในใจที่ซ่อนไว้จึงเผยออกมา
หากพิจารณาเนือ้ เรือ่ งและประเด็นธรรมชาตินฤมิตกับความอุจจารในนวนิยาย
เรื่อง กีฏมนตรา แล้ว ผู้วิจัยพบว่า มีความเชื่อมโยงกับนวนิยายเรื่อง กุหลาบรัตติกาล
(2552) บทประพันธ์ของ พงศกร ซึ่ง อรวรรณ ฤทธิ์ศรีธร (2559: 1826-1837) ได้เสนอ
ไว้ในบทความเรือ่ ง จากมหัศจรรย์สมู่ หันตภัย: การโยนความผิดให้ธรรมชาติใน กุหลาบ
รัตติกาล สรุปได้ว่า กุหลาบรัตติกาลเป็นธรรมชาตินฤมิตซึ่งมนุษย์เป็นผู้สังเคราะห์ขึ้น
ได้เข้ามาเปิดโปงให้เห็นกิเลสของมนุษย์ผ่านการน�ำเสนอให้หนามของกุหลาบทิ่มต�ำ
ร่างกายของผู้ที่มีความโลภและต้องการต้นกุหลาบรัตติกาลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
หนามกุหลาบนั้นมีไวรัสร้ายแรง ก่อให้เกิดภาพลวงตาและน�ำไปสู่พิษไข้ มีฤทธิ์ท�ำให้
ผู้ที่ถูกหนามต�ำกลายเป็นคนเสียสติหรือเสียชีวิตในที่สุด ดังนั้นเมื่อน�ำมาพิจารณา
ร่ ว มกั บ นวนิ ย ายเรื่ อ ง กี ฏ มนตรา ท� ำ ให้ เ ห็ น ชุ ด ความหมายเรื่ อ งธรรมชาติ น ฤมิ ต
ในลักษณะที่ว่า ธรรมชาติที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นนั้น น�ำมาซึ่งความหายนะต่อมนุษย์
หาก “กุหลาบรัตติกาล” ดอกไม้สังเคราะห์ชนิดนี้น�ำพามหันตภัยมาสู่ร่างกายมนุษย์
ผ่านการท�ำให้มนุษย์สูญเสียชีวิต “กีฏยา” พรีออนสังเคราะห์นั้น ก็น�ำมาซึ่งความวิบัติ
ของมนุษย์ผ่านการกะเทาะเปลือกนอกของมนุษย์เข้าไปยังความทรงจ�ำด้านมืดที่ตน
ได้เก็บซ่อนไว้
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การวิเคราะห์นวนิยายเรื่อง กีฏมนตรา บทประพันธ์ของ หมอกมุงเมืองโดยใช้
แนวคิดเรื่องการวิจารณ์เชิงนิเวศร่วมกับแนวคิดเรื่องความอุจจาร เปิดพื้นที่ให้เห็นถึง
การน�ำเอากรอบคิดทางปรัชญามาช่วยอธิบายธรรมชาติ ประเด็นนีท้ ำ� ให้เห็นว่า แนวคิด
การวิจารณ์เชิงนิเวศที่ใช้วิเคราะห์ในบทความนี้สามารถน�ำมาตีความธรรมชาติได้
หลากหลาย ดังที่ ซีส (Scheese, อ้างใน ธัญญา สังขพันธานนท์, 2556: 50-51) ได้กล่าว
ไว้ว่า แนวคิดดังกล่าวสามารถน�ำมาบูรณาการกับวิธีคิดอื่น ๆ ได้ เพื่อการเข้าถึง
ความหมายของธรรมชาติ
แม้การวิจารณ์เชิงนิเวศจะเน้นไปที่การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
ธรรมชาติทเี่ กิดขึน้ เอง แต่เมือ่ น�ำแนวคิดดังกล่าวมาพิจารณาธรรมชาติทมี่ นุษย์สร้างขึน้
ท�ำให้เห็นมุมมองที่น่าสนใจในอีกชุดความหมายหนึ่ง นั่นคือ ธรรมชาติที่ถูกสร้างขึ้น
ไม่สามารถหลอมรวมกับร่างกายมนุษย์ได้ มนุษย์จำ� เป็นต้องขับออก หรือสามารถกล่าว
ได้วา่ ธรรมชาตินฤมิตเป็นเหมือน “ตัวตนประหลาด” อันน�ำมาซึง่ ความวุน่ วายไร้ระเบียบ
สอดคล้องกับค�ำกล่าวของ ฟิลิปส์ (Philips, 2006: 59-68) ที่ว่า สิ่งมีชีวิตที่ถือก�ำเนิดมา
โดยวิธีผิดธรรมชาติน�ำไปสู่ความวุ่นวายจากการที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้ และ
ดังที่ ฟีเดอร์ (Feder, 2010: 55-66) ได้กล่าวไว้วา่ ตัวตนทีแ่ ปลกประหลาดผิดธรรมชาติ
น�ำไปสูก่ ารเข้าแทรกแซงวัฒนธรรมมนุษย์ ผ่านการสัน่ คลอนอัตลักษณ์ของตัวตนมนุษย์
ให้มีความลักลั่นและไม่สามารถอธิบายได้ว่าตัวตนอันผิดแปลกนั้นคืออะไร ซึ่งจาก
เนือ้ เรือ่ งเห็นได้วา่ ท้ายทีส่ ดุ ผูเ้ ขียนไม่ได้เฉลยว่ากีฏยาคืออะไร อาจเป็นกิเลส อุปาทาน
หรือตัวตนที่จิตใต้ส�ำนึกเราสร้างขึ้นมา หรือเป็นความทรงจ�ำด้านมืดที่เรากดทับไว้
ประเด็นที่น่าสนใจคือ ความอุจจารที่ได้ปรากฏขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นการหวนคืน
มาของสิ่งที่เราเคยเบียดขับออกไปหรือกดทับมันไว้ ดังนั้นธรรมชาตินฤมิตจึงน�ำไปสู่
การตั้งค�ำถามเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในลักษณะของ
การหวนกลับมาท�ำลายตัวมนุษย์เอง การน�ำเสนอธรรมชาตินฤมิตผูกโยงกับความอุจจาร
ท�ำให้เกิดการประกอบสร้างความจริงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ
ที่ว่า ธรรมชาติที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาหวนกลับมาวิพากษ์ความอ่อนแอของมนุษย์
ในลักษณะที่ว่ามนุษย์ไม่สามารถเผชิญกับอุปสรรคในชีวิตและความรู้สึกด้านลบได้
ท�ำให้ต้องสร้าง “ตัวตนที่สอง” ขึ้นมา เพื่อลบเลือนภาพอดีตที่เลวร้าย ประเด็นดังกล่าว
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สามารถเชือ่ มโยงกับข้อเสนอของ เมธาวี โหละสุต (2555: 1-45) ทีก่ ล่าวว่า ความอุจจาร
เปรียบได้กบั บุคลิกทีส่ องของตัวละครและได้เข้ามากัดกินตัวตนของตัวละครและท�ำลาย
เส้นแบ่งระหว่างภายนอกภายใน ซึ่งผู้วิจัยตีความได้ว่า ตัวละครในนวนิยายเรื่อง
กีฏมนตรา ผูซ้ งึ่ ได้รบั พรีออนชือ่ กีฏยา เข้าสูร่ า่ งกายนัน้ พรีออนดังกล่าวได้เข้ามากัดกิน
ตัวตนที่ตัวละครได้ปกปิดไว้ การท�ำลายเส้นแบ่งผ่านการสูดดมพรีออนจึงน�ำไปสู่
การเผยให้เห็นด้านมืดของอีกบุคลิกหนึ่งของตัวละคร
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