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บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่องการสูญเสียอัตลักษณ์ของตัวละครในนวนิยายของ นิวัต พุทธประสาทจำนวน 4 เรื่อง คือ 

ใบหน้าอื่น ความโดดเดี่ยวทั้งมวลที่ไม่มีใครสังเกตเห็น รัตติกาลของวันพรุ่งนี้ และ กายวิภาคของความเศร้า มี
ลักษณะเด่นคือตัวละครมีลักษณะของการสูญเสียอัตลักษณ์ โดยผู้วิจัยแบ่งเป็น 3 ประเด็น คือลักษณะของการ
สูญเสียอัตลักษณ์ สาเหตุของการสูญเสียอัตลักษณ์ และ ผลกระทบของการสูญเสียอัตลักษณ์  ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้เขียนสร้างให้ตัวละครมีลักษณะการสูญเสียอัตลักษณ์โดยการลบเลือนช่ือตัวละคร การใช้ช่ืออ่ืนเรียกตัวละคร และ
สร้างสถานการณ์ ลักษณะนิสัยบางอย่างของตัวละครซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสูญเสียอัตลักษณ์ ได้แก่การยึดติดในการ
ถ่ายภาพ การสับสนทางเพศ และการข้ามมิติ โดยตัวละครมีสาเหตุของการสูญเสียอัตลักษณ์ 3 ประการ คือ การ
สูญเสียอัตลักษณ์อันเกิดจากครอบครัว คนรัก และสังคม โดยลักษณะการสูญเสียอัตลักษณ์แต่ละอย่างล้วนส่งผล
กระทบต่อตัวละคร  
คำสำคัญ : นวนิยาย, อัตลักษณ์, การสูญเสียอัตลักษณ์ 
 

Abstract 
The study of loss of identity of the characters from 4  novels by Niwatt Buddhaprasad 

including Other Faces, The All Loneliness that Nobody can See , Tomorrow’s Night, and Anatomy 
of sadness. Those are outstanding novels because of the characters’ loss of identity. This study 
has explained in term of loss of identity into 3 ways including the way of loss of identity, the causes 
of loss of identity and the effects of loss of identity. This study revealed that the writer set 
characters by removing their names, using other names to call the characters, and setting situations 
or some characters’ behaviors as a result of loss of identity including get attached to materials, 
sexual confusion, and cross-dimension. The 3  causes of characters’ loss of identity result from 
family life, beloved person and society. Each cause effect the characters lead to death, insanity or 
finding new identity. 

Keyword: novels, identity, loss of identity 
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1. บทนำ 
อัตลักษณ์คือสิ่งที่บ่งบอกตัวตนว่าเราเป็นใคร ตามแนวคิดอัตลักษณ์หลังสมัยใหม่มองว่าปัจเจกบุคคลถือ

ครองอัตลักษณ์ได้อย่างหลากหลาย อัตลักษณ์นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Mead, 1934 อ้างถึงใน ศรัญญา  กิตติวัฒนโชติ, 
2557 : 12 ) บุคคลจึงสามารถถือครองอัตลักษณ์หรือละทิ้งอัตลักษณ์เพื่อถือครองอัตลักษณ์ใหม่ได้ ในขณะเดียวกัน
บุคคลก็สามารถสูญเสียอัตลักษณ์ได้เช่นกัน นวนิยายหลายเรื่องจากหลากหลายยุคสมัยมีการกล่าวถึงอัตลักษณ์ใน
หลากหลายด้าน เช่น อัตลักษณ์ความเป็นคนจีน อัตลักษณ์ความเป็นแม่ และอัตลักษณ์ความเป็นผู้หญิงไทย ในขณะ
ที่นวนิยายยุคหลังผู้เขียนมีมุมมองต่ออัตลักษณ์แตกต่างไป โดยอาจอิงจากแนวคิดหลังสมัยใหม่ ที่ไม่เช่ือว่าความจริง
มีเพียงประการเดียว ทำให้มีมุมมองต่ออัตลักษณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมตัวละครในนวนิยายยุคหลังสมัยใหม่จึงปรากฏ
ลักษณะของการประกอบสร้างอัตลักษณ์ การถือครองอัตลักษณ์ได้อย่างหลากหลาย และมีลักษณะของการ
สูญเสียอัตลักษณ์เดิมเพื่อถือครองอัตลักษณ์ใหม่ เช่น นวนิยายของ ฮารูกิ  มูราคามิ หรือ งานเขียนของนักเขียนไทย
หลายคนซึ่งมีลักษณะเป็นหลังสมัยใหม่ดังที ่ วัชรี   เกวลกุล (2554) ได้ศึกษา การสื่อสาร “วิกฤตอัตลักษณ์”  
ในนวนิยายของ ฮารูกิ  มูราคามิ และเรื่องสั้นแนวหลังสมัยใหม่ของไทย ไว้ ซึ่งตัวละครล้วนประสบกับ วิกฤตออัต
ลักษณ์ ซึ่งเป็นสภาวะของการไม่อาจถือครองอัตลักษณ์เดิมไว้ได้และไม่อาจรับอัตลักษณ์ใหม่เข้ามา เช่นเดียวนิยาย
ของนิวัต พุทธประสาท ซึ่งพูดถึงบริบททางสังคมหลายอย่างที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย เหตุการณ์ฟองสบู่แตก 2540 
ซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตและจิตใจของคนในยุคนั้น ถูกกล่าวถึงในนวนิยาย ใบหน้าอื่น และความโดดเดี่ยวทั้งมวลที่ไมม่ี
ใครสังเกตเห็น การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักได้แก่ ครอบครัวและคนรักทั้งจากเป็นและจากตายส่งผลต่อการ
สูญเสียอัตลักษณ์ของตัวละครในนวนิยายทั้ง 4 เรื่อง คือ ใบหน้าอื่น ความโดดเดี่ยวทั้งมวลที่ไม่มีใครสังเกตเห็น 
รัตติกาลของวันพรุ่งนี้ และ กายวิภาคของความเศร้า โดยลักษณะการสูญเสียอัตลักษณ์ดังกล่าวปรากฏให้เห็นจาก
การ ไร้ชื่อและการหลงลืมใบหน้าของตัวละคร รวมถึงลักษณะพฤติกรรมของตัวละคร และเหตุการณ์บางอย่างที่ตัว
ละครต้องเผชิญ 

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาในประเด็นการสญูเสยีอัตลักษณข์องตวัละครในนวนิยาย ทั้ง 4 เรื่อง ของ นิวัต  พุทธประสาท 
เพื่อศึกษา ลักษณะการสูญเสียอัตลักษณ์ของตัวละคร สาเหตุของการสูญเสียอัตลักษณ์ของตัวละคร และผลกระทบ
จากการสูญเสียอัตลักษณ์ตัวละคร โดยใช้แนวคิดอัตลักษณ์ และแนวคิดอัตลักษณ์ แนวคิดอัตลักษณ์หลังสมัยใหม่
และอัตลักษณ์วัฒนธรรมบริโภคนิยมเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื ่อศึกษาการสูญเสียอัตลักษณ์ของตัวละครในนวนิยายของนิวัต พุทธประสาท จำนวน 4 เรื ่อง คือ 

ใบหน้าอ่ืน ความโดดเด่ียวทั้งมวลที่ไม่มีใครสังเกตเห็น รัตติกาลของวันพรุ่งนี้ และ กายวิภาคของความเศร้า 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียอัตลักษณ์ในนวนิยาย ของนิวัต พุทธประสาทผู้วิจัย

แบ่งเป็น 3 ประเด็นคือ นิยามของอัตลักษณ์ แนวคิดอัตลักษณ์หลังสมัยใหม่และอัตลักษณ์ในวัฒนธรรมบรโิภคนิยม 

และงานวิจัยอัตลักษณ์ในวรรณกรรมร่วมสมัย  
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3.1 นิยามอัตลักษณ ์
มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายและนิยามของอัตลักษณ์เอาไว้  Barker ได้นิยามอัตลักษณ์ว่าอัต

ลักษณ์เกิดจากตัวเราที่รับเอาวาทกรรมในสังคมที่เราอยู่ มาประกอบกับสิ่งที่เราเป็น ซึ่งทำให้เกิดอัตลักษณ์ของเรา
ขึ้นแต่อัตลักษณ์นี้จะไม่คงอยู่ตลอดไปเพราะวาทกรรมต่าง ๆ ในสังคมนั้นไหลเวียนเปลี่ยนไปได้เรื่อย ๆ ดังนั้นอัต
ลักษณ์ของคนจึงมีลักษณะไม่ตายตัว คนเราจะเปลี่ยนอัตลักษณ์ได้ตามสิ่งที่เราพบเจอหรือก็คือตามวาทกรรมใน
สังคมที่มีผลต่อเรา Barker จึงมองว่าอัตลักษณ์เป็นกระบวนการของการกลายมาเป็นไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งตายตัวไม่
เปลี่ยนแปลง (Barker, 2012: 504 อ้างถึงใน ศิริพร  ภักดีผาสุก, 2561: 4) 

ในขณะที่ Mead ได้อธิบายเรื่องอัตลักษณ์ไว้ว่าอัตลักษณเ์ป็นความเกี่ยวพันระหว่างภายนอกภายในของคน
ที่จะมองอัตลักษณ์โดยคนจะมองอัตลักษณ์ในลักษณะที่ว่าเราเห็นตัวเองอย่างไร และคิดว่าคนอื่นมองเราอย่างไร  
โดย Mead อธิบายเพิ่มว่า อัตลักษณ์ เป็นสิ่งที่สร้างจากบริบทสังคมที่ส่งผลต่อตัวคนก็จริง แต่ในการที่คนจะรับ
เอาอัตลักษณ์ที่สังคมสร้างมานั้นก็ต้องผ่านกระบวนการคิดด้วยซึ่งแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันย่อมรับเอาอัตลักษณ์  
มาถือครองในลักษณะที่แตกต่างกัน อัตลักษณ์จึงมีทั้งเป็นอัตลักษณ์เชิงเดี่ยวและหลากหลาย เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ได้และคงท่ีตายตัว (Mead ,1934 อ้างถึงใน ศรัญญา  กิตติวัฒนโชติ, 2557: 12) 

3.2 อัตลักษณ์หลังสมัยใหม่และอัตลักษณ์ในวัฒนธรรมบริโภคนิยม  
3.2.1 แนวคิดอัตลักษณ์หลังสมัยใหม่ 

แนวคิดหลังสมัยใหม่เห็นว่ามโนทัศน์ปัจเจกภาพเป็นเพียง “ผล” (effect) ของชุดวาทกรรมต่าง ๆ 
บทบาท “ตัวเรา” แบบต่าง ๆ ที่วาทกรรมหยิบยื่นให้เปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์ สิ่งที่มีจริงมีแต่ตัวเราใน
สถานการณ์เท่านั้น (subject positioning) (อภิญญา  เฟื่องฟูสกุล , 2546 : 75) 

ความเป็นตัวเรามีลักษณะที่ซ้อนทับกันอยู่ วาทกรรมจะหยิบยื่นภาพตัวแทน ( representative) 
ของความเป็นหญิง ความเป็นชาย ความเป็นไทยฯลฯ มาให้อัตลักษณ์เหล่านี้รอ้งเรียกและหลอ่หลอม (interpellate) 
ยัดเยียดตำแหน่งแห่งที่ทางสังคม และเป็นสิ่งการันตีประสบการณ์ “ความเป็นตัวเรา” ในแง่มุมต่าง ๆให้ ในอีกทาง
หนึ่งการปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นก็นับเป็นการส้ราง “ตำแหน่งแห่งที่ของปัจเจก” (subject positioning) ขึ้นมาภายใน
วาทกรรมด้วย ในทางปฏิบัต ิ อัตลักษณ์และปัจเจกภาพซ้อนทาบทับกันอยู ่ (Hall, 1996: 5-6 อ้างถึงใน  
อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2546 : 75) 

จากคำกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า อัตลักษณ์ หรือความเป็นตัวตนเกิดจาก ความเป็นเราแท้ๆ ที่
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวาทกรรมใดในสังคม เกิดการผสานเข้ากับวาทกรรมในสังคมที่แวดล้อมเราอยู่ เมื่อทั้งสองสิ่งถูกทำ
ให้เข้ากันในตัวเรา ก็จะเกิดความเป็นตัวเราขึ้นมาภายใต้กระบวนการนี้ โดยอภิญญา เฟื่องฟูสกุลได้อธิบายสิ่งนี้
เพิ่มเติมว่าตัวเราหรือ ปัจเจกภาพน้ันเกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ภายในตัวที่ได้รับจากวาทกรรมที่ล้อมรอบ
ตัวเรา เมื่อเรารับวาทกรรมนั้นเข้ามาเราจะพิจารณาและแสดงอาการตอบโต้วาทกรรมนั้นออกไป ซึ่งแต่ละคน
แสดงออกในลักษณะที่แตกต่างกัน (อภิญญา  เฟื่องฟูสกุล, 2546 : 75) 

3.2.2 อัตลักษณ์ในวัฒนธรรมบริโภคนิยม 
อภิญญา  เฟื่องฟูสกุล (2547) และนิธิ  เอียวศรีวงศ์ (2547) ได้กล่าวถึงอัตลักษณ์ในวัฒนธรรม

บริโภคนิยมในลักษณะที่คล้ายกันสรุปได้ว่า กระแสบริโภคนิยมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและสูญเสียอัตลักษณ์ง่ายขึ้น 
เพราะในวัฒนธรรมบริโภคนิยมสินค้าและบริการต่าง ๆ มีมากมายหลากหลายผลิตออกมาอย่างรวดเร็ว มีผลต่อการ
ใช้ชีวิตของคนในสังคมทำให้สุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียอัตลักษณ์ ในรายละเอียดนั้น อภิญญา  เฟื่องฟูสกุล ได้ชี้ให้เห็นว่า
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การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตของระบบทุนนิยมปัจจุบันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์เรื่องเวลาและ
สถานที่ นำไปสู่การละลายพื้นที่และเวลา การเปลี่ยนแปลงพื้นที่และเวลาดังกล่าวเรียกอีกอย่างว่า การบีบเวลาและ
พื้นที่  ทำให้ประหยัดเวลาในการผลิต การจัดส่งสินค้า หรือการซื้อหาสินค้า มีผลให้ทุนเคลื่อนย้ายและมีอัตราการ
หมุนรอบที่เร็วขึ้น (Harvey, David, 1996, อ้างถึงใน อภิญญา  เฟื่องฟูสกุล, 2547 : 79)แนวคิดดังกล่าวสอดคล้อง
กับ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ที่มองว่าวัฒนธรรมบริโภคนิยมมีผลให้เกิดความเสี่ยงในการสูญเสีย  อัตลักษณ์ ซึ่งกล่าวไว้ใน
หนังสือ บริโภค / โพสต์โมเดิร์น ว่า วัฒนธรรมบริโภคนิยมส่งผลให้บุคคลนิยาม “ตัวตน” ขึ้นใหม่ ซึ่งกระบวนการ
นิยามตัวตนขึ้นใหม่นี้ เกิดขึ้นเพื่อรักษาอำนาจของตัวและเพื่อกอบกู้อำนาจที่สูญหายไปกลับคืนมา การนิยามใหม่ทำ
ให้กลุ่มคนหันไปยึดถือ “ตัวตน” ตามนิยามใหม่ คิดถึง สิทธิ อำนาจ และบทบาทของตัวเองแตกต่างออกไป ตัวตน
ของใครที่ถูกนิยามให้เป็นคนท่ีต้องพึ่งพิงคนอ่ืน ไม่มีคุณค่าแก่ส่วนรวม เป็นภาระแก่ส่วนรวม เป็นคนไม่มีศีลธรรม ก็มี
อำนาจและสิทธิน้อย และถ้านิยามตรงกันข้ามก็มีอำนาจมากขึ้น (นิธิ  เอียวศรีวงศ,์ 2547 : 11) 

3.3 อัตลักษณ์ในนวนิยาย  
ผู้วิจัยศึกษางานของ อลิสา  สันตสมบัติ (2552) ได้ศึกษา ความจริง อัตลักษณ์ เรื ่องเล่า เขาวงกต :  

การแสวงหาแบบหลังสมัยใหม่ในนวนิยายโต้ขนบสืบสวนสอบสวน วัชรี  เกวลกุล (2554) ได้ศึกษา การสื่อสาร 
“วิกฤตอัตลักษณ์” ในนวนิยายของ ฮารูกิ  มูราคามิ และเรื่องสั้นแนวหลังสมัยใหม่ของไทย และพีระดา  สายบัว 
(2559) ที่ศึกษาเรื่อง ญี่ปุ่นในความหลอน : วิกฤตอัตลักษณ์การสูญเสียและการโหยหาอดีตในเรื่องเล่าแนวสยองขวญั
ญี่ปุ่นร่วมสมัย ทำให้ผู้วิจัยตระหนักว่า บริบททางสังคมโดยเฉพาะในวัฒนธรรมบริโภคนิยมมีอิทธิพลต่อการประกอบ
สร้างอัตลักษณ์ของบุคคล และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์หรือการสูญเสียอัตลักษณ์ด้วย ซึ่งผู้วิจัยจะนำสิ่งที่
ได้ศึกษาจากงานวิจัยของผู้วิจัยข้างต้น ไปใช้ในการศึกษาการสูญเสียอัตลักษณ์ในนวนิยายของ พุทธประสาท ต่อไป 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

1) ศึกษานวนิยายในนวนิยายของนิวัต พุทธประสาทจำนวน 4 เรื่อง คือ ใบหน้าอ่ืน
ความโดดเด่ียวทั้งมวลที่ไม่มีใครสังเกตเห็น รัตติกาลของวันพรุ่งนี้ และ กายวิภาคของความเศร้า 

2) ตั้งหัวข้อการวิจัย 
3) ศึกษาเรื ่องนิยามของอัตลักษณ์ อัตลักษณ์หลังสมัยใหม่และอัตลักษณ์ใน

วัฒนธรรมบริโภคนิยม และอัตลักษณ์ในนวนิยาย  
4) ศึกษาลักษณะตัวละคร ในนวนิยายของนิวัต พุทธประสาทจำนวน4 เรื่อง คือ 

ใบหน้าอื่น ความโดดเดี่ยวท้ังมวลที่ไม่มีใครสังเกตเห็น รัตติกาลของวันพรุ่งนี้ และ กายวิภาคของความเศร้า  
7) ศึกษาบทวิจารณ์ บทความ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์นวนิยาย 

เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์นวนิยายของนิวัต พุทธประสาทจำนวน 4 เรื่อง คือ ใบหน้าอ่ืน ความโดดเด่ียว
ทั้งมวลที่ไม่มีใครสังเกตเห็น รัตติกาลของวันพรุ่งนี้ และ กายวิภาคของความเศร้า 

4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์การสูญเสียอัตลักษณ์ของตัวละคร 

1.1) ลักษณะของการสูญเสียอัตลักษณ์ พิจารณาและจำแนกลักษณะของการ
สูญเสียอัตลักษณ์และรวบรวมลักษณะการสูญเสียอัตลักษณ์ที่เหมือนกันเข้าไว้ด้วยกัน 
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1.2) สาเหตุของการสูญเสียอัตลักษณ์ พิจารณาสาเหตุของการสูญเสียอัตลักษณ์
ของตัวละครโดยการจัดตัวละครที่มีสาเหตุการสูญเสียอัตลักษณ์เหมือนกันไว้ด้วยกัน 

1.3) ผลกระทบจากการส ูญเส ียอัตล ักษณ์  พิจารณาผลกระทบของการ
สูญเสียอัตลักษณ์ของตัวละครโดยการจัดตัวละครที่มีผลกระทบจากการสูญเสียอัตลักษณ์เหมือนกันไว้ด้วยกัน 

4.3 ขั้นตอนการสรุปผล 
สรุปผล และอภิปรายผลการศึกษา โดยนำเสนอผลการศึกษาในลักษณะพรรณณาวิเคราะห์ 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
นวนิยายทั้ง 4 เรื่องของนิวัต พุทธประสาท ได้แก่กายวิภาคของความเศร้า ใบหน้าอ่ืน ความโดดเด่ียวทั้ง

มวลที่ไม่มีใครสังเกตเห็น และรัตติกาลของวันพรุ่งนี้ ผู้ประพันธ์สร้างตัวละครซึ่งมีลักษณะคล้ายกันคือ ตัวละครผู้มี
ความโดดเดี่ยวแปลกแยก ตัวละครส่วนใหญ่ไม่มีครอบครัว หรือหากมีครอบครัวก็จะขาดความอบอุ่น ส่งผลให้ตัว
ละครโดดเดี่ยว และเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายกันคือ การสูญเสียคนรักหรือการจากไปของคนรัก ทั้งหมดที่ว่านี้
เป็นสิ่งที่ผู้เขียน สร้างขึ้นเพื่อให้ตัวละครอยู่กับความโดดเดี่ยว ส่วนสังคมที่ตัวละครอยู่ มีลักษณะเป็นสังคมที่มี
ลักษณะเป็นสังคมบริโภคนิยม หรือสังคมไร้ราก และตัวละครไม่อาจเป็นส่วนหนึ่งในสังคมได้ทำให้ตัวละครรู้สึกแปลกแยก 

เมื่อศกึษาจากตัวบทพบลักษณะตัวละคร เป็นตัวละครไร้ชื่อหรือถูกเรียกด้วยช่ืออ่ืน ตัวละครหลงลืมใบหนา้ 
ซึ่งใน นวนิยายใบหน้าเป็นสิ่งแทนตัวตน ณ ช่ัวขณะหนึ่งของตัวละคร ละครมีพฤติกรรมและตอ้งเผชิญกับสถานการณ์
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการสูญเสียอัตลักษณ์ซึ่งมีดังต่อไปนี ้

1) ตัวละครไร้ชื่อหรือถูกเรียกด้วยชื่ออื่น รัตติกาลของวันพรุ่งนี้ เรียกชื่อตัวละคร
เอกโดยใช้ คุณ และ เขา แสดงให้เห็นถึงการถูกลบเลือนตัวตนด้วยการไร้ชื่อ โดยผู้ประพันธ์แทนการเรียกช่ือตัวละคร
ทั้งสองด้วยสรรพนามคือ ‘คุณ’ และ ‘เขา’ ดังท่ีว่า “เขาถอนหายใจแล้วพูดว่า คนของผมรายงานว่า คุณมาจากอดีต 
น้ำเสียงของเขาจริงจัง ไม่ได้พูดเล่น คุณมองไปรอบห้อง มีกล้องวงจรปิดจับจ้องอยู่รายรอบ คุณไม่เข้าใจและงงงันว่า
เข้ามาในห้องนี้ได้อย่างไร” (นิวัต  พุทธประสาท, 2557 : 13 ) 

ในขณะที่ ความโดดเดี่ยวทั้งมวลที่ไม่มีใครสังเกตเห็น และ กายวิภาคของ
ความเศร้า ตัวละครใช้ชื่ออื่นแทนชื่อจริง เช่น วีรชาติ ใช้ชื่อ คุณเฉิ่ม เด็กสาวข้างบ้านใช้ชื่อ นิ้ง เพราะเธอหน้า
เหมือนนิ้ง บรรณาธิการนิตยสารกุลสตรี หรือตัวละครอื่น ๆ ที่ล้วนมีชื่อเรียกแทนเช่น แมวบ้า วันเพ็ญ ไร้ฝัน สถุล
บุรุษ เป็นต้น 

ใบหน้าอื ่น และ ความโดดเดี ่ยวทั ้งมวลที ่ไม ่ม ีใครสังเกตเห็น  ปรากฏ
ลักษณะร่วมที่เหมือนกันคือ ช่ือ ไม่ได้แทนตัวตนหรือแสดงอัตลักษณ์ใดของตัวละคร แต่ ความโดดเด่ียวทั้งมวลที่ไม่
มีใครสังเกตเห็น ลงรายละเอียดมากกว่าด้วยการใช้ช่ืออ่ืนอันแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์บางอย่างของตัวละครมาเรียก
แทนช่ือจริง 

2) การหลงลืมใบหน้า  นวนิยายของ นิวัต พุทธประสาท ทั้ง 3 เรื่องได้แก่ กายวิภาค
ของความเศร้า รัตติกาลของวันพรุ่งนี้ และ ใบหน้าอ่ืน ล้วนแสดงให้เห็นลักษณะการสูญเสียอัตลักษณ์ของตัวละคร
ผ่านการหลงลืมใบหน้า ใน กายวิภาคของความเศร้า รัตติกาลของวันพรุ่งนี้  ทั้งสองเรื่องผู้เขียน แสดงให้เห็นถึง
ตัวตนของคนโดยผ่านใบหน้า ว่าเมื่อเวลาผ่านไปตัวตนของคนย่อมเปลี่ยนไปด้วย อัตลักษณ์ความเป็นตัวเองก็
เปลี่ยนไปเช่นกัน แตกต่างจาก ใบหน้าอ่ืน ซึ่งตัวละครเผชิญหน้ากับใบหน้าอื่น ทำให้ตัวละครรู้สึกแปลกแยก เมื่อตัว
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ละครประสบกับการสูญเสียอัตลักษณ์ตัวละครก็ไม่อาจจดจำใบหน้าอื่นได้อีก เป็นการจบสิ้นภาวะของความแปลก
แยกที่ตัวละครต้องเผชิญตลอดทั้งเรื่อง ใบหน้าในนิยายของ นิวัต พุทธประสาท จึงเป็นใบหน้าของคนอื่นที่ตัวละคร
มอง เป็นใบหน้าท่ีแทนตัวบุคคล จะเห็นได้จากที่เมื่อตัวละครใน ใบหน้าอ่ืน หลงลืมใบหน้าของคนในความทรงจำไป
เขาก็หลงลืมตัวตนและความทรงจำของคนนั้นไปด้วยเช่นกัน ฉะนั้นการหลงลืมใบหน้าจึงไม่ใช่เพียงการหลงลืม
ใบหน้าแต่เป็นการหลงลืมตัวตน ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าแม้ใบหน้าจะเปลี่ยนหรือไม่ก็ตามแต่ใบหน้าไม่ได้เลือน
หายหรือสูญสลาย เป็นเพียงตัวตนที่สูญหายหรือก็คืออัตลักษณ์ของตัวละครเท่านั้นท่ีสูญเสียไปไม่ใช่ใบหน้า 

3) การยึดติดกับสิ่งของ กายวิภาคของความเศร้า ตัวละครเอกชายช่างถ่ายภาพใน
เรื่อง กายวิภาคของความเศร้า เป็นช่างภาพที่หลงใหลในการถ่ายภาพ ตลอดทั้งเรื่องตัวตนของเขาผูกติดกับการเป็น
ช่างภาพ สำหรับตัวละครเอกชายช่างถ่ายภาพการถ่ายภาพและกระบวนการล้างภาพถ่ายเป็นสิ่งซึ่งยื นยันตัวตน 
ภาพถ่ายทำให้ตัวตนของเขาดำรงอยู่ 10 ปีผ่านไปเขามีมุมมองที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงดังท่ีว่า 

เราตระหนักว่าตัวตนของผู้คนเปลี่ยนไปหมดแล้วใบหน้านั้นไม่ใช่แบบเดียวกันอีก
ต่อไป มันสะท้อนให้เห็นว่า พวกเขาไม่ต้องอาศัยช่างภาพ ไม่ต้องนึกถึงความเป็นส่วนตัว ช่างภาพไม่มีความหมาย 
เราเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ และปล่อยให้วินาทีที่ถูกเก็บภาพกลายเป็นตัวตนของพวกเขาในความหมายของโลกยุค
ใหม่  ทุกอย่างเปลี่ยนไปไม่มีใครต่อต้านมันได้อีก (นิวัต  พุทธประสาท, 2559 : 131) 

4) การสับสนทางเพศ ตัวละครหญิงพนักงานอพาร์ทเม้นต์ ในเรื่อง กายวิภาคของ
ความเศร้า มีลักษณะสับสนในรสนิยมทางเพศ นั่นคือตัวละครไม่สามารถตอบตวัเองได้ว่าตวัเองเป็นอะไร ชอบผู้หญิง 
หรือชอบผู้ชาย จากการที่ตัวละครมีความสัมพันธ์กับทั้ง กะเทย และทอม จึงทำให้ไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ส่งผล
ต่อความรู้สึกของตัวละครก่อให้เกิดความรู้สึกแปลกแยกในใจของตัวละคร 

5) การหลุดไปยังอีกมิติ นวนิยายเรื่อง ความโดดเดี่ยวทั้งมวลที่ไม่มีใครสังเกตเห็น 
และรัตติกาลของวันพรุ่งนี้ ตัวละครมีการข้ามมิติเพื่อไปยังโลกอีกใบหนึ่ง 

ในเรื่องความโดดเดี่ยวทั้งมวลที่ไม่มีใครสังเกตเห็น ตัวละคร ‘วีรชาติ’ เมื่อเขาเข้ามายังดินแดนเนรเทศ 
วีรชาติฟังเรื่องราวจากวันเพ็ญ ไร้ฝัน ความโดดเดี่ยวแปลกแยกและการไร้ฝันที่ วันเพ็ญ ต้องเผชิญเรื่องเล่าเหล่านั้น
ทำให้เขาหวนคิดถึงตัวเอง หวนคิดถึงความโดดเดี่ยวแปลกแยกที่เขาต้องเผชิญตลอดมา วันเพ็ญพยายามบอกเขาว่า 
อดีตไม่ใช่ความจริงเป็นเพียงจินตภาพและอดีตนั้นเป็นเรื่องของความทรงจำ และความทรงจำนั้นก็คือประวตัิศาตร์ 
ประวัติศาตร์ล้วนถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยมนุษย์ ประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกันล้วนควบคุมมนุษย์เอาไว้  
ความแปลกแยกจากระบบที่รัฐและผู้คนในสังคมพยายามสร้างและควบคุมพลเมืองที่วันเพ็ญกล่าวถึงนี้ ส่งผลต่อวีร
ชาติทำให้เขานึกถึงเรื่องที่ตัวเองเคยเจอมาก่อน  

การระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตยิ่งย้ำถึงความแปลกแยกแตกต่างที่เขาต้องเผชิญ ตัวละครมีความคิดรสนิยม
และวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนคนอ่ืนในสังคมนั่นส่งผลให้เขาไม่อาจเป็นหนึ่งเดียวกับคนในสังคมที่อยู่ได้ เขาจึงตกเป็นจำเลย
ของสังคมในฐานะของผู้แปลกแยก ความแปลกแยกนี้ส่งผลให้ตัวละครรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกลงโทษโดยสังคม  การ
ข้ามไปยังมิติอื่นของตัวละครเพื่อตามหาวันเพ็ญ ทำให้ตัวละครรู้จัก ฝั่ งควบคุมฝันและฝั่งไร้ฝัน ตัวละครผู้โดดเดี่ยว
เมื่ออยู่ในมิตินั้นเขาระลึกถึงความแปลกแยก อัตลักษณ์ที่เขาสูญเสียคืออัตลักษณ์ของความเป็นกลุ่ม เขาฟังความคิด
อุดมการณ์ของฝั่งไร้ฝัน เขาเห็นด้วยกับท้ังฝั่งไร้ฝันซึ่งแปลกแยกและแตกต่างเหมือนกับเขา เมื่อเขาออกมาจากมิตินั้น
ฝั่งควบคุมฝันก็ทำให้เขาเห็นด้วยในอุดมการณ์ เขาจึงค้นพบว่าที่แท้เขาไม่ได้อยู่ฝั่งไหน เขาเป็นแต่เพียงงคนไม่ไร้
จุดหมาย ไม่มีหนทาง หรือความคิดแน่วแน่ เขาปล่อยให้แต่ละฝั่งดึงไปมา ไร้ความคิดของตัวเอง การที่เขาสามารถ
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ข้ามมิติไปได้นั ้นก็เพราะเป็นคนที่ฝั ่งไหนก็สามารถดึงไปได้ นั ่นจึงแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้ว เพราะเขาไม่ได้
ครอบครองอัตลักษณ์ใดเอาไว้ เขาเลื่อนลอยและเป็นคนที่ฝากชีวิตไว้กับโชคชะตา เพราะเป็นเช่นนี้เขาจึงข้ามมิตไิด้ 
การข้ามมิติของเขาจึงแสดงให้เห็นว่าเขาสูญเสียอัตลักษณ์เนื่องมาจากเขาไม่ได้ครอบครองอัตลักษณ์ใดไว้กับตัว และ
ไม่อาจมีอัตลักษณ์ร่วมกับคนส่วนใหญ่ได้นั่นเอง 

รัตติกาลของวันพรุ่งนี้ ตัวละครเอกก็ข้ามมิติของเวลาไปยังปี พ.ศ. 2619 เช่นกัน ในเรื่องตัวละคร ‘คุณ’  
ผู้ไร้ชื่อข้ามเวลาโดยไม่ทราบสาเหตุและวิธีการจาก ปี พ.ศ. 2535 มาตื่นขึ้นมาบนเตียงในปี พ.ศ. 2619 ‘เขา’  
ตัวละครในปี พ.ศ. 2619 ชายวัยห้าสิบปลาย ๆ เป็นคนบอกตัวละครว่ามีคนพบตัวละครนอนสลบอยู่ชายหาด  
ตรวจค้นตัวไม่พบสิ่งใดนอกจากตั๋วละครที่แสดง ในเดือนตุลาคมปี พ.ศ. 2535 ตัวละครคุณตื่นมาจำได้เพียงถ้อยคำที่
วนในหัวและชื่อ “ปรารถนา” ที่เหลือเขาจำอะไรไม่ได้ ในปีที่ตัวละครตื่น ประเทศเปลี่ยนระบอบการปกครองจาก
เดิมมาควบคุมโดยจตุรงคพลซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐประกอบด้วย 4 เหล่าทัพได้แก่ ทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรือ
และสันติบาล ผู้บัญชาการสูงสุดของแต่ละเหล่าทัพมีหน้าที่แต่งตั้งคนจากอาชีพต่าง ๆ เข้าสภาเพื่อตั้งรัฐบาล ในปี 
พ.ศ. 2619 นี้หนังสือทุกเล่มถูกทำลายจนสิ้น และการมีหนังสือในครอบครองถือว่าผิดกฎหมายถ้าอยากจะอ่าน
หนังสือต้องอ่านผ่านสื่อออนไลน์ที่ผ่านการตรวจสอบไว้แล้ว ส่วนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาถูกลบเลือนและเขียนขึ้นมา
ใหม่ท้ังหมด การพบ ‘คุณ’ จึงเป็นเรื่องสุ่มเสียงต่อความมั่นคงถ้าตัวละครไม่ได้มาจากอดีตตัวละครก็คือพวกต่อต้านท่ี
เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลเพราะไม่อาจตรวจสอบตัวตนได้   

ตัวละครมาจากอดีตก็จริง แต่อนาคตที่ตัวละครอยู่เป็นโลกท่ีประวัติศาสตร์ลบเลือน บ้านเมืองเปลี่ยนแปลง
ไปหมด ผู้คนที่นี่อยู่ภายใต้กฎหมายที่มาจากจตุรงคพล วัฒนธรรมต่าง ๆ เลือนหายไม่ต่างจากประวัติศาสตร์ดังนั้น
การที่ตัวละครไม่มีความทรงจำจึงไม่ได้ส่งผลต่อการปรับตัวใด ๆ มากนัก 

ส่วนสาเหตุในการสูญเสียของตัวละครเกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งในเรื่องตัวละครปรากฏลักษณะของความ
โดดเดี่ยวแปลกแยก อันเกิดจาก ครอบครัว คนรัก และการอยู่ท่ามกลางคนในสังคมที่มีอัตลักษณ์แตกต่างจากตัวเอง 
ลักษณะการเป็นคนโดดเดี่ยว แปลกแยกนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือการสูญเสียอัตลักษณ์  

1) การสูญเสียอัตลักษณอ์ันมีสาเหตุมาจากครอบครัว ปรากฏในเรื่อง กายวิภาคของ

ความเศร้า และใบหน้าอื่น ในกายวิภาคของความเศร้า ตัวละครหญิงผู้สวมแว่นดำอาศัยอยู่กับป้า ซึ่งมีอิทธิพล

ต่อความคิดและพฤติกรรมต่อเธอโดยตรงเนื่องจากการดูแลและอบรมอย่างใกล้ชิดในฐานะสมาชิกในครอบครัว  
ป้าเป็นตัวละครที่เคยผิดหวังกับความรัก จึงปลูกฝังทัศนคติด้านลบเกี่ยวกับความรักให้กับหลานสาวดังที่ว่า “ป้าไม่
เคยสอนให้เธอรู้จักคำว่ารัก ความรักสำหรับป้าเป็นความเจ็บปวด ป้าสอนเธอเสมอว่าจงเกลียดก่อนท่ีจะรัก จงหักอก
คนรัก ก่อนที่เขาจะหักอกเรา ใครทิ้งก่อนคนน้ันก็จะชนะ” (นิวัต  พุทธประสาท, 2559 :168)  

สิ่งที ่ป้าสอนส่งผลโดยตรงต่อตัวละคร แม้ว่าตัวละครไม่เห็นด้วยและต่อต้าน
แนวคิดของผู้เป็นป้า แต่ตัวละครเองก็เลือกจะปฏิบัติในสิ่งที่ป้าสอนเพราะเชื่อว่าการทำแบบนั้นช่วยให้ตัวละครเป็น
อิสระจากป้ามากขึ้น แต่ตัวละครไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเธอรับความเป็นป้ามาอย่างสมบูรณ์  ตัวละครมีทัศนคติตามที่ป้า
ต้องการ ทัศนคตินี ้มีผลต่อตัวตน และชีวิตของตัวละคร และทำให้ตัวละครต้องประสบกับชะตาชีวิตแสนเศร้า 
นอกจากนี้การตายของป้าก็ผลักตัวละครสู่ความโดดเดี่ยว ไร้เพื่อน นำตัวละครเข้าสู่การชุมนุมทางการเมืองเพื่อ
ยืนยันความเป็นอัตลักษณ์แบบกลุ่ม ทำให้ตัวละครรู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนขึ้นมา 
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ใบหน้าอื ่น เป็นเรื ่องของ ‘โกมล’ ตัวละครซึ่งมีพื ้นฐานครอบครัวแตกแยก 
สมาชิกในครอบครัวไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การอยู่ท่ามกลางครอบครัวแตกแยกมีผลให้เขากลายเป็นคนโดดเดี่ยว 
เมื่อความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่สมบูรณ์เขาจึงไม่อาจ มีความสัมพันธ์ใดกับคนนอกครอบครัวได้  

การที่ตัวละครอยู่ท่ามกลางครอบครัวที่มีรอยร้าวอันไม่สามารถสมานได้ ทำให้ตัว
ละครรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวเมื่อพ่อแม่หย่าร้างกันเขาและพี่ชายต้องอยู่กับพ่อ สิ่งนี้ตอกย้ำให้ตัวละครเผชิญกับความ
โดดเดี่ยวมากขึ้น ความแตกแยกภายในครอบครัวที่เจอ มีผลให้ตัวละครทำอัตวินิบาตกรรม เขากินยาระงับประสาท
จำนวนมากล เขารอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด แต่กลับกันคือหลังจากน้ันพ่ีชายของเขาก็ได้ทำอัตวินิบาตกรรมเช่นกัน 
แต่พี่ของเขาไม่รอด ความบอบช้ำที่โกมลประสบทำให้เขากลายเป็นอีกคนที่ไม่เหมือนเดิม เขาใช้ยากล่อมประสาท
เพื่อท่ีจะรักษาตัวเองให้คงอยู่ได้ จนสุดท้ายตื่นขึ้นมาอีกทีเขาอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลจิตเวท ในโรงพยาบาลแห่งนี้
เขากลายเป็นอีกคนสูญเสียทุกอย่างที่เคยมีไปทั้งหมด ความทรงจำเกี่ยวกับผู้คนรอบตัว ลืมใบหน้าของคนใกล้ตัวไป
จนหมดสิ้น เขาสูญเสียอัตลักษณ์ไปอย่างไม่อาจเอาคืนกลับมาได้อีก 

2) การสูญเสียอัตลักษณ์อันมีสาเหตุมาจากคนรัก ตัวละครเอกในนวนิยายทั้ง 4 
เรื่องของ นิวัต พุทธประสาท อันได้แก่ กายวิภาคของความเศร้า ใบหน้าอื่น ความโดดเดี่ยวทั้งมวลที่ไม่มีใคร
สังเกตเห็น และรัตติกาลของวันพรุ่งนี้ ทุกตัวละครเอกจะมีตัวละครหญิงคนรักที่มีอิทธิพลต่อวิธีคิดและการดำเนิน
ชีวิตของตัวละคร  ตัวละครหญิงคนรักเหล่านั้นมักเปลี่ยนชีวิตตัวละครเอกไปจากเดิม โดยการให้วิธีคิดหรือความคิด
ใหม่ๆแก่ตัวละคร อันส่งผลให้ตัวละครสูญเสียอัตลักษณ์เก่าและครอบครองอัตลักษณ์ใหม่ อีกกรณีที่หญิงคนรัก
กระทำแล้วส่งผลต่อตัวละครคือการหายไปจากชีวิตของตัวละครส่งผลให้ตัวละครรู้สึกโดดเดี่ยวไม่เหลือใคร ไม่มีหลัก
ยึดในชีวิตมีผลให้ตัวละครสูญเสียอัตลักษณ์ไป 

3) การสูญเสียอัตลักษณ์อันเกิดจากสังงคม ซึ่งมี ระบอบการปกครอง ระบบ
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมต่าง ๆ และลักษณะของผู้คนร่วมสังคมเดียวกับตัวละคร ล้วนเป็นสาเหตุที ่ทำให้ตัวละคร
สูญเสียอัตลักษณ์ซึ่งปรากฏในนวนิยายจำนวน 3 เรื่องของนิวัต พุทธประสาท อันได้แก่ รัตติกาลของวันพรุ่งนี้ 
ความโดดเด่ียวทั้งมวลที่ไม่มีใครสังเกตเห็น และใบหน้าอ่ืน 

รัตติกาลของวันพรุ่งนี้ ตัวละคร ‘เขา’อยู่ในปี พ.ศ. 2619 ที่ประเทศมีระบบการปกครองโดยมี จตุรงคพล
ควบคุมและดูแลความสงบซึ่งจตุรงคพลประเทศซึ่งถูกควบคุมโดยจตุรงคพลหนังสือทุกเล่มต้องผ่านการตรวจสอบ
ของสภาก่อนเผยแพร่ และหนังสือเป็นสิ่งผิดกฎหมายเขาเคยเห็นหนังสือแค่สองครั้งในชีวิต ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ
ภายในประเทศถูกสร้างขึ้นมาใหม่หมด ระบบระเบียบต่าง ๆ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญซึ่งถูกร่างโดยรัฐสภาที่มาจากจตุ
รงคพล ‘เขา’เคยชินกับสิ่งเหล่านี้แต่เมื่อไปเรียนต่างประเทศและกลับมาเขากลับหวั่นไหวกับสภาพเดิมที่เขาเคยชิน
มาทั้งชีวิตและไม่เคยตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่เคยตั้งข้อสงสัย ไม่เคยอยากรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร แต่การ
ไปเรียนเมืองนอกและการพบกับ ‘มาญา’ทำให้เขาได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเสรีภาพที่มนุษย์พึงมีไม่ใช่การถูกควบคุม เมื่อ
ไปเจอโลกอีกแบบที่มีอิสระเสรีภาพมากกว่า เขาเริ่มคิดต่างจากรัฐและเริ่มตั้งคำถามกับระบอบในประเทศของตน  
การได้รู้ว่ามีสิ่งที่แตกต่างไปจากสภาพสังคมเดิมที่ตนอาศัยมาตลอดทำให้ตัวละครเริ่มตั้งข้อสงสัยในสังคมของตน 
และเริ่มมีความคิดเห็นที่ต่างไปจากพรรค การที่ตัวละครไม่อาจเป็นหนึ่งเดียวกับพรรคได้และไม่รู้สึกเห็นด้วยกับ
วิถีทางที่พรรคใช้ในการควบคุมประเทศ ทำให้ตัวละครไม่อาจเป็นหนึ่งเดียวกับผู้คนในสังคมที่เขาอาศัยอยู่ สิ่งเหล่านี้
ทำให้ตัวละครมีอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับเพื่อนร่วมชาติ และทำให้เขาสูญเสียอัตลักษณ์นั้นไป การไม่อาจเป็นหนึ่ง
เดียวกับคนอื่นในชาติได้ทำให้ในความรู้สึกของตัวละครตัวละครรู้สึกไร้ตัวตน  
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ความโดดเดี่ยวทั้งมวลที่ไม่มีใครสังเกตเห็น  ตัวละครเอกเติบโตในยุคที่เศรษฐกิจย่ำแย่ คือช่วงปีพ.ศ.
2539 ซึ่งเกิดเศรษฐกิจฟองสบู่แตก มีผลกระทบต่อผู้คนในยุคนั้น ผู้ประพันธ์ใช้ฉากในปี พ.ศ.2539 เป็นฉากหลังของ
ตัวละครที่ทำให้ตัวละครมีบุคลิกภาพ โดดเดี่ยว หม่นหมอง เจ็บช้ำซึ่งเกิดจากสาเหตุของการเผชิญกับพิษเศรษฐกิจ
ในช่วงนั้น สภาพสังคมในยุคนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบแต่กับเขาแต่ส่งผลต่อเพื่อนร่วมยุคสมัยกับเขาไม่ต่างกัน พิษ
เศรษฐกิจทำให้ความฝันในช่วงวัยหนุ่มของเขาต้องจบลง ดังที่ว่า “ชีวิตที่ผกผันของผมเริ่มขึ้นหลังจากปิดสำนักงาน
เถื่อนเล็ก ๆชีวิตบทใหม่เริ่มขึ้นในปี 2541 ซึ่งตรงกับปีท่ีทุกสิ่งล่มสลาย เศรษฐกิจของประเทศ ผู้คนเต็มไปด้วยความ
เจ็บปวด เรื่องราวของปีนั้นเป็นจุดเริ่มต้นความสับสนที่แสนลื่นไหล เหมือนเดินทางผ่านอุโมงค์กาลเวลาอันพังทลาย” 
(นิวัต พุทธประสาท, 2559 : 25) เศรษฐกิจที่ย่ำแย่ไม่ได้ส่งผลเฉพาะแค่เรื่องปากท้องของคน แต่ยังส่งผลต่อสภาพ
จิตใจดังจะเห็นได้จากตัวละครที่เมื่อความฝันของเขาจบลงเขาก็ไม่อาจประคองตัวเองให้เข้มแข็ง หรือมีความฝันใหม่
ได้ชีวิตของเขาว่างเปล่า ไร้จุดหมาย และสิ่งเหล่านี้ติดอยู่กับตัวเขาไปตลอดแม้ว่าจะผ่านเหตุการณ์ยุคฟองสบู่แตก
มาแล้ว หัวใจที่ว่างเปล่าและแตกสลายของตัวละครได้หายไปแต่ยังยึดติดอยู่กับเขา ส่งผลต่อพฤติกรรมหลายๆอย่าง
ที่เขาแสดงออกมา 

ใบหน้าอื่น โกมล ตัวละครเอกผู้ใช้ชีวิตวัยรุ่นในช่วง ค.ศ. 1990-1999 ซึ่งเรียกกันว่ายุค 90 เป็นยุคที่
เศรษฐกิจภายในประเทศพัฒนาอย่างรวดเร็ว ผู้คนรับวัฒนธรรมแบบบริโภคนิยมและไหลไปกับสังคมแบบวัตถุนิยม
และสิ่งบันเทิงใจ   ต่าง ๆ สังคมที่ตัวละครเอกอาศยัอยู่เป็นสังคม แห่งการบริโภควัตถุและสื่อเข้ามามีบทบาทในชีวิต
ของผู้คนมากขึ้น ทั้งรายการบันเทิง โฆษณาต่าง ๆ ตัวละครกล่าวถึงเพื่อนร่วมสังคมของเขาว่ามีลักษณะที่เหมือนกัน
คือ คิดเหมือนกันซึ่งเกิดจากการบริโภคสื่อเหมือนๆกันรับข่าวสารเดียวกัน ความคิดดังกล่าวที่เหมือนกันนี้จะมอง
บุคคลที่แตกต่างว่าเป็นคนที่แปลกประหลาด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวละครคิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นแบบเดียวกันกับคนใน
สังคม เขามองว่าสื่อที่คนอื่นเสพเป็นเรื่องไร้สาระ แสดงให้เห็นได้ ว่าเขาแตกต่างและแปลกแยกจากคนในสังคม 
ความคิดที่ว่าคนที่คิดไม่เหมือนกันเป็นผู้แปลกประหลาดแสดงให้เห็นว่าตัวละครรู้สึกว่าเขาเป็นผู้แปลกประหลาดใน
สายตาคนเหล่านั้น สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นลักษณะของสังคมบริโภคนิยมที่ส่งผลต่อผู้คนให้บริโภคในสิ่งที่เหมือนกัน 
ซึ่งเป็นตามกระแสนิยม สิ่งเหล่านี้ผลักผู้ที่คิดต่างให้กลายเป็นตัวประหลาดและไม่อาจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคนอ่ืน 
ๆที่คิดเหมือนกัน คนที่ถูกผลักให้เป้นตัวประหลาดจึงไม่สามรถมีอัตลักษณ์ร่วมกันกับคนส่วนใหญ่ในสังคมได้ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้เป็นสิ่งท่ีตัวละครต้องเผชิญ  

ลักษณะสังคมที่ตัวละครเอกอาศัยอยู่ส่งผลต่อลักษณะนิสัย ความคิด และพฤติกรรมของตัวละคร ‘แก้ว’
บอกว่าเธอเห็นลักษณะเหล่านั้นของ ‘โกมล’ ผ่าน ดวงตา ท่าทางการพูด และความตื่นเต้น เธอพูดต่อว่า “คนเกิดมา
มีชีวิตหลังยุคเก้าสิบมักมีอาการดังกล่าว ได้รับการบ่มเพาะจากสภาพแวดล้อมก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจ ยิ่งทำให้
ความเข้มข้นในการมีชีวิตอยู่ดำเนินไปผิดแผกจากคนรุ่นก่อนเป็นอย่างมาก ” (นิวัต  พุทธประสาท, 2556 : 114) 
การสูญเสียอัตลักษณ์ของตัวละครในนวนิยายทั้ง 4 เรื่องของนิวัต พุทธประสาท อันได้แก่ ใบหน้าอื่น ความโดด
เดี่ยวทั้งมวลที่ไม่มีใครสังเกตเห็น รัตติกาลของวันพรุ่งนี้ และ กายวิภาคของความเศร้า ต่างได้รับผลกระทบจาก
การสูญเสียอัตลักษณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อตัวละครแตกต่างกันทำให้ตัวละคร เหตุปัจจยัดงักล่าวเหล่านี ้ผูป้ระพนัธ์
แสดงเป็นนยัของการสญูเสียอตัลกัษณด์ว้ยกลวิธีทางวรรณศิลป์ อันได้แก่ การสูญเสียความทรงจำ ความตาย และ
การไขว่คว้าหาอัตลักษณ์ใหม่ เพ่ือท่ีตัวละครจะนำมาสวมแทนอัตลักษณ์เดิม  

1) การสูญเสียความทรงจำ รัตติกาลของวันพรุ่งนี้ ตัวละคร ‘คุณ ’ ข้ามเวลามา ณ 
ปี พ.ศ. 2619 ด้วยความทรงจำท่ีขาดหาย จดจำตัวตนและเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองไม่ได้ หากแต่ด้วยสังคมที่ปกครอง
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โดยรัฐสภาที่คัดเลือกโดยจตรุงคพล ทำให้สังคมกลายเป็นสังคมไร้ราก ‘คุณ’ เลยอยู่ได้ ในตอนท้ายเรื่องตัวละครย้อน
เวลาไปในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งปี เป็นปีที ่ประเทศเกิดรัฐประหาร แต่ก็จดจำอะไรไม่ได้อีก  ผลที่บอกว่าตัวละคร
สูญเสียอัตลักษณ์จนสูญเสียความทรงจำ นั้นไม่ใช่แค่หลงลืมตัวตน หรือเรื ่องราวในอดีตของตน แต่หลงลืมแม้
เรื่องราวระยะสั้นที่เกิดขึ้น 5 - 10 นาทีก่อน สถานการณ์ที่ตัวละครโผล่ไปทั้งสองยุค คือในปี พ.ศ. 2619 กับปี พ.ศ. 
2557 มีลักษณะเหมือนกันคือประเทศเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในปี พ.ศ. 2619 ประเทศถูกปกครองโดยจตุรงคพล
ซึ่งมีหน้าที่เลือกผู้คนจากหลากหลายอาชีพมาทำงานในรัฐสภา ขณะที่ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศเกิดการรัฐประหาร
ขึ้น เมื่อตัวละครโผล่ไปทั้งสองยุคตัวละครจะลืมทุกความทรงจำ และจดจำตัวตนใดของตนไม่ได้ อันเป็นผลจากการ
เดินทางข้ามเวลา นัยยะหนึ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อคือสังคมที่ถูกปกครองโดยระบอบ จตุรงคพล หรือแม้แต่ ปี  พ.ศ. 
2557 ที่เกิดรัฐประหาร เป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศ การปกครองที่เปลี่ยนระบอบจากประชาธิปไตยเป็น
เผด็จการย่อมส่งผลตอ่ผู้คน สังคม วัฒนธรรม ดังในเรื่องที่สังคมในปี พ.ศ. 2619 กลายเป็นสังคมไร้ราก แม้สังคมในปี 
พ.ศ. 2557 ผู้เขียนไม่ได้กล่าวถึงว่ามีลักษณะอย่างไรแต่การที่ตัวละครคุณมาปรากฏย่อมคาดเดาได้ว่า เรื่องราวในปี  
พ.ศ. 2557 ที่จะดำเนินไปหากไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเสียก่อนย่อมนำพาสังคมไปสู่สังคมแบบเดียวกับปี พ.ศ. 2619 

2) ความตาย อันเป็นผลกระทบที่เกิดจากการสูญเสียอัตลักษณ์ ปรากฎในนวนิยาย
สองเรื่องคือ ใบหน้าอื่น และกายวิภาคของความเศร้า ความตายในเรื่อง กายวิภาคของความเศร้า เกิดกับ ‘ชาย
ช่างถ่ายภาพ’ ซึ่งตัวละครจบชีวิตตัวเองกลางเมืองใหญ่ งานศพที่เงียบเหงาของเขาแสดงให้เห็นถึงความโดดเดี่ยว
แปลกแยกของตัวเขา การไม่ติดต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์กับญาติพี่น้อง หรือเพื่อนฝูงทำให้งานศพเขาผู้คนร้างรา ความ
ตายของ ‘ชายช่างถ่ายภาพ’ เป็นความตายที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะสังคง ที่ไม่ได้ปลอดภัย การชุมนุมทางการเมือง
ทำให้เกิดการฆ่ากันกลางเมืองหลวง ความตายของเขายังแสดงให้เห็นถึงตัวตนที่โดดเดี่ยวของเขาที่เป็นเสมอมา ตัว
ละครจบชีวิตลงอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางผู้คนมากมายที่มาชุมนุม งานศพของเขาเงียบเหงา แตกต่างจาก ใบหน้าอื่น 
พี่ชายของโกมล ‘โอฬาร’ ซึ่งจบชีวิตของตัวเองลงอันสืบเนื่องมาจากเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดและโดดเดี่ยวแห่งยคุ
สมัย ทั้งสองตัวละครโดดเดี่ยวเหมือนกันและมีจุดจบเหมือนกันคือความตาย หากแต่ชายช่างถ่ายภาพ มือปืนซึ่งไม่
ทราบว่าเป็นใครอยู่ฝ่ายไหนซึ่งเป็นผลพลอยได้จากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองอันเกิดจากความไม่พอใจของผู้คน
ต่อการทำงานของรัฐบาลเป็นผู้มอบความตายให้เขา ในขณะโอฬารเป็นผู้มอบความตายให้กับตัวเอง 

3) การไขว่คว้าหาอัตลักษณ์ใหม่ ในนวนิยายเรื่อง กายวิภาคของความเศร้า หญิงผู้
สวมแว่นดำเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง ณ ตอนนั้นสังคมมีความคิดดังที่ว่า “ใครที่ไม่ออกไปต่อต้านนักการเมือง
คอรัปชั่นจะกลายเป็นพวกแกะดำ ไม่เข้าพวก ไม่ใช่คนไทย ไม่รักบ้านเมือง” (นิวัต  พุทธประสาท, 2559 : 184 ) 
การเข้าร่วมชุมนุมทำให้เธอตระหนักถึงตัวตนดังที่ ว่า แต่ชั่วขณะนึกถึงเหตุผลที่ทำให้เธอเข้าไปร่วมชุมนุม เธอ
ตระหนักถึงตัวตน ตัวตนคือคำตอบเดียวสำหรับเธอ ตัวตนที ่บอกว่า หากเธอไม่ไปร่วมจะตกขบวนรถไฟ
ประวัติศาสตร์ เส้นทางสายประวัติศาสตร์ว่าด้วยตัวตน (นิวัต  พุทธประสาท, 2559 : 185) ในนวนิยายเรื่อง ความ
โดดเดี่ยวทั้งมวลที่ไม่มีใครสังเกตเห็น วีรชาติ ตัวละครเอกเผชิญหน้ากับสองทางเลือกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 
ระหว่างฝั่งไร้ฝัน และฝั่งมีฝัน ตัวละครไม่ได้เลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งหลังออกมาจากดินแดนเนรเทศ และไปพบหัวหน้าฝั่งมี
ฝันตัวละครใช้ชีวิตของเขาไปอย่างปกติ เหมือนคนท่ัวไปซึ่งแตกต่างจากตัวเขาเองเมื่อครั้งก่อนหน้าที่ยังไม่ได้หลุดมิติ
ไปยังแดนเนรเทศ ครั้งนั้นชีวิตเขาล่องลอย ภรรยาหนีจาก ตกงาน ใช้ชีวิตไปวัน ๆ แต่ครั้งนี้เขาใช้ชีวิตไปตามสังคมที่
เป็น เขาสมัครเขา้ทำงานที่ไม่ใช่ความฝันเดิมของตัวเองและมีความคิดเปลี่ยนไป ตัวละครไม่ได้ถูกชักจูงไปทางไหนอีก 
เขาไม่ได้เข้าร่วมกับฝั่งไหน ไม่ฝันถึงวันเพ็ญซึ่งเป็นฝั่งไร้ฝัน ไม่มีสถุลบุรุษซึ่งเป็นฝั่งมีฝันมาก่อกวน การที่วีรชาติไม่
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เลือกทั้งสองฝั่ง ท้ังฝั่งไร้ฝันและฝั่งมีฝันเป็นการเลอืกแล้ว เพื่อท่ีจะมีชีวิตต่อไปแม้จะเป็นการเลือกภายใต้ข้อจำกัดของ
ความเป็นบริโภคนิยมก็ตาม 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
บทประพันธ์ในขอบเขตวิจัยพบนัยสำคัญว่า ตัวละครมีลักษณะการสูญเสียอัตลักษณ์คือการไร้ชื่อหรือถูก

เรียกด้วยชื่ออื ่นและการหลงลืมใบหน้า ซึ ่งตรงกับงานวิจัยของ วัชรี  เกวลกุล (2554) ซึ ่งศึกษา การสื่อสาร 
“วิกฤติอัตลักษณ์ในนวนิยาย”ของ ฮารูกิ  มูราคามิ และเรื่องสั้นแนวหลังสมัยใหม่ของไทย พบว่านวนิยายของ ฮารูกิ 
มูราคามิ กัดกร่อนอัตลักษณ์ของตัวละครโดยการทำให้ตัวละคร เป็นตัวละครไร้ชื่อ หรือการใช้ชื่อสมมติ และการ
ปิดบังชื่อของตัวละคร การกัดกร่อนเอาอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนออกไปจากตัวละคร ทำให้ผู้อ่านเห็นได้อย่างอยา่ง
ชัดเจนถึง  อัตลักษณ์ที่เลือนรางจนสูญหายไป  

ในนวนิยายทั้ง 4 เรื่องของ นิวัต  พุทธประสาท ยังสะท้อนให้เห็นชัดถึงลักษณะของตัวละครที่มีความโดด
เดี่ยว แปลกแยก ซึ่งเกิดจากการไม่อาจมีอัตลักษณ์ร่วมกับคนในสังคมได้ โดยผู้ประพันธ์แสดงให้เห็นถึงสังคมบริโภค
นิยม และลักษณะของสังคมไร้ราก ที่สินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ผู้คนบริโภคไม่ได้ผูกติดกับพื้นที่ สังคมไม่มีรากทาง
วัฒนธรรมผู้คนบริโภคสินค้าคล้าย ๆ กัน ส่งผลให้มีความชอบ ความคิดและค่านิยมที่เหมือนกัน ผู้ที่แตกต่างไปจาก
คนส่วนใหญ่จะรู้สึกแปลกแยก แตกต่าง   ตัวละครเอกของ นิวัต พุทธประสาท แม้แตกต่าง แต่ส่วนใหญ่ไม่ไขว่คว้า
หรือพยายามเพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับสังคมนั้น ๆ ผู้เขียนจงใจให้ตัวละครสะท้อนถึงคนในสังคมที่แตกต่าง อันเกิดจาก
วัฒนธรรมการบริโภคที่ต่างจากคนส่วนใหญ่ เมื่อวาทกรรมในสังคมพยายามยัดเยียดเอาอัตลักษณ์ ตัวตน ไปใส่ในตัว
บุคคลเพื่อให้เป็นไปตามที่สังคมต้องการ ดังที่งานวิจัยของ ปิยรัตน์  ปั้นลี้ (2545) ซึ่งศึกษา กระบวนการลดความ
อ้วนของผู้หญิง : วาทกรรมการสร้างอัตลกัษณ์ในวัฒนธรรมบริโภคนิยม การต่อสู้ของผู้หญิงกับวาทกรรมทางสังคม ที่
แสดงให้เห็นถึงการสร้างอัตลักษณ์ในร่างกายของผู้หญิง เพื่อการต่อรองทางอำนาจกับวาทกรรมต่าง ๆ ที่สังคมสร้าง
ให้ผู้หญิงเป็น อันแสดงให้เห็นว่าวาทกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ในสังคมทำปฏิกิริยากับความเป็นตัวตนของคนในสังคมจน
กลายเป็นอัตลักษณ์ของปัจเจกนั้น ๆ ซึ่งวาทกรรมส่วนใหญ่มาพร้อมกับสังคมบรโิภคนิยมที่สร้างวาทกรรม ความผอม 
ความขาว ความสวย และยัดเยียดวาทกรรมนั้น ๆ เพื่อให้ปัจเจกบริโภคสินค้า ปัจเจกชนจึงถือครองอัตลักษณ์ตาม
วัฒนธรรมบริโภคเพื่อที่จะมีตำแหน่งแห่งที่ทางสังคมหรือก็คือเพื่อที่จะอัตลักษณ์อันเป็นที่ยอมรับในสังคมเหมือน ๆ 
กันในนวนิยายของนิวัต พุทธประสาท สะท้อนอัตลักษณ์ในสังคมหลังสมัยใหม่ ที่ปัจเจกไม่อาจยึดถือความจริงใดได้ 
เมื่อความจริงหรือความเป็นเหตุเป็นผลไม่เป็นจริงในทุกสถานการณ์หากแต่มีข้อจำกัดด้านเวลาและพื้นที่ แสดงให้
เห็นว่าความจริงเป็นจริงได้เฉพาะสถานการณ์และไม่ได้เป็นจริงตลอดไป เมื่อปัจเจกตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจยึด
เอาความจริงใดได้ จึงส่งผลให้ปัจเจกนั้นไม่อาจถือครองอัตลักษณ์ใดได้ เมื่อประจวบเข้ากับสังคมที่มีลักษณะไร้ราก 
ดังที่ นิธิ  เอียวศรีวงศ์ กล่าวไว้ว่า “คนยุคสมัยนี้อยู่ในสังคมที่บริโภคสินค้าไร้ราก ทำให้เป็นคนไร้ราก สินค้าผลิต
ออกมามากมายและหลากหลาย คนยุคนี้จึงไม่อาจผูกพันกับอะไรได้ และไม่มีอะไรมั่นคง ให้ยึดถือหรือปลอบประโลม
ใจ ส่งผลให้คนสมัยนี้มีความเหงาซ่อนอยู่ลึก ๆ ” (นิธิ  เอียวศรีวงศ์, 2547 : 61-66) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตลักษณ์
ความเป็นตัวตนในสังคมบริโภคนิยมที่ปัจเจกพยายามต่อรองทางอำนาจ เพื่อหาตำแหน่งแห่งที่ของตนและของกลุ่ม
ดังที่ อริสา  สุขสม. (2552) ศึกษา “เมื่อวัยรุ่นบริโภคแฟชั่น:การบริโภค “อัตลักษณ์”ภายใต้วัฒนธรรมการบริโภค 
พบว่าวัยรุ่นกอรปสร้างอัตลักษณ์ความเป็นกลุ่ม ผ่านแฟชั่นการแต่งกายแต่อัตลักษณ์นั้นไม่คงอยู่ตลอดไปหากแต่
เปลี่ยนแปลงไปตามความเป็นไปของสังคมซึ่งมีลักษณะบริโภคนิยมนั่นเอง 
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การประกอบสร้างอัตลักษณ์ การถือครองอัตลักษณ์ และการสูญเสียอัตลักษณ์ของตัวละครในนวนิยายทั้ง 
4 เรื่องของนิวัต พุทธประสาท ล้วนตอบคำถามอัตลักษณ์ของคนในสังคมอันแสดงให้เห็นถึงการต่อรองทางอำนาจ
เกี่ยวกับอัตลักษณ์กับวาทกรรมที่วนเวียนในสังคม ผู้คนประกอบสร้างอัตลักษณ์ ถือครองอัตลักษณ์ที่ทำให้ตนมี
อำนาจต่อรองมากยิ่งข้ึน และละทิ้งอัตลักษณ์เดิมที่ไม่สามารถใช้ต่อรองได้ 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
นวนิยายทั้ง 4 เรื่องของนิวัต พุทธประสาท ได้แก่กายวิภาคของความเศร้า ใบหน้าอ่ืน ความโดดเด่ียวท้ัง

มวลที่ไม่มีใครสังเกตเห็น และรัตติกาลของวันพรุ่งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจคือความโดดเดี่ยวแปลกแยกของตัวละคร
เอก ซึ่งเป็นลักษณะที่มีให้เห็นในสงัคมปัจจุบัน นวนิยายสะท้อนถึงความเป็นไปของยุคสมัย นวนิยายทั้ง 4 เรื่องของ
นิวัต พุทธประสาทก็สะท้อนให้เหน็ความโดดเดีย่วแปลกแยกของคนปัจจุบัน ผู้สนใจจึงควรศึกษานวนยิายเรื่องอื่นใน
ประเด็นเดียวกัน หรือควรศึกษานวนิยายเรื่องนี้ในประเด็นอ่ืนอันไดแ้ก่ ลักษณะเด่นของตัวละครเอกชายในนวนิยาย
ของ นิวัต พุทธประสาท ที่มีลักษณะร่วมกันหลายอย่าง  อันสะท้อนลักษณะของปัจเจกในสังคมปัจจบุัน 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
การจัดทำบทความวจิัยนี้สำเร็จไดด้้วยดี ผู้วิจยัต้องขอขอบพระคณุอาจารย์ นันทพร  แสงมณี ซึ่งเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาในการทำบทความวิจัยครั้งนี ้จนผู้วจิัยสามารถทำงานออกมาได้อย่างลุล่วง 
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