การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
2. เพื่อสร้างบรรยากาศการวิจัยและส่งเสริมให้มีการนาองค์ความรูใ้ หม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
3. เพื่อสร้างรากฐานความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน

กองบรรณาธิการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย และหีม
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรตั น์
รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา
รองศาสตราจารย์สเุ มธ พรหมอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สดุ า พุฒจร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพร พรหมนิมิตกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์ วงค์วรรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ปริญญาสุทธินันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ สังข์รัตน์
ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.เรวดี อึ้งโพธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ จันทร์แดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร เจียรมาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ ทองสามสี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชวิช มุสกิ ารุณ
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญศักดิ์ บุญญาพิทักษ์
ดร.กาจร กาญจนถาวร
ดร.ปิยธิดา ว่องเลิศฤทธิ์
ดร.พัชรีย์ จาปา
ดร.สุรพงษ์ ยิ้มละมัย
ดร.บุษกร โกมลตรี
ดร.อรกัญญา โรจนวานิชกิจ
ดร.นิธิตยา สุนทรธรรมนิติ
ดร.ธิติพัทธ์ บุญปก
อาจารย์พิชญา สุวรรณโณ
อาจารย์รุ่งทิพย์ ปราโมทย์พันธุ์
อาจารย์ณัชรดา สมสิทธิ์
อาจารย์วิฑรู ย์ เมตตาจิตร
อาจารย์รัชนีฉาย เฉยรอด

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นักวิชาการอิสระ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รองศาตราจารย์ ดร.วรรณนะ หนูหมื่น
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
3. ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.เรวดี อึง้ โพธิ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐ อังศุวิริยะ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์ วงค์วรรณ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมขวัญ สุทธินนท์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ จันทร์แดง
8. ดร.จตุพร เพชรบูรณ์
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คากล่าวโดย คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดการประชุมทางวิชาการระดับปริญญา
ตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ขึ้น ด้วยคณะ
ศิลปศาสตร์เห็นความสาคัญของการบูรณาการการวิจัยกับรายวิชาเรียน
และเห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพของนั ก ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ส ามารถสกั ด
ความรู้ ใ นการเรี ย นสู่ ก ระบวนการตั้ ง ค าถามและหาค าตอบด้ ว ย
กระบวนการวิจั ย เวทีนี้ จึ งเป็ น เวทีห นึ่ งที่เปิดโอกาสให้ นักศึกษาในระดั บ
ปริ ญ ญาตรี แสดงความรู้ ค วามสามารถที่ เ ป็ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นในระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละเป็ น เวที
ที่เสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ
อันเป็นรากฐานความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งการนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ในครั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิท ยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัย จากทั่วทุกภาค
ร่วมนาเสนอผลงานครั้งนี้ด้วย อีก 5 สถาบัน มีผลงานผ่านการพิจารณาเข้าร่วมนาเสนอทั้งสิ้น 41 บทความ
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. ผลงานวิชาการด้านภาษาจีน
2. ผลงานวิชาการด้านภาษาไทย
3. ผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
นอกจากการน าเสนอผลงานทางวิ ช าการแล้ ว คณะศิ ล ปศาสตร์ ยั ง ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
อาจารย์ อ านั น ท์ นาคคง (ศิ ล ปิ น ศิ ล ปาธร ประจ าปี พ.ศ.2562 สาขาดนตรี ) ปาฐกถาพิ เ ศษ ในหั ว ข้ อ
“ภาษา: มโน อัตตา อัตลักษณ์ แห่งอาเซียน”
ทั้งนี้ ด้ว ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ที่เกิดขึ้น
ต่อเนื่องและรวดเร็วทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและยังมีความ
เสี่ ย งของการแพร่ ร ะบาดในวงกว้า ง คณะศิ ล ปศาสตร์ มี ค วามตระหนั ก ถึ งความปลอดภัยของผู้ เ ข้ าร่ว ม
การประชุม นักศึ กษา บุคลากร และประชาชนทุกท่าน จึงได้มีการปรับ เปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และเป็ น ไปตามเกณฑ์การจัดการประชุมทางวิช าการระดับชาติ โดยปรับเปลี่ ยน
รูปแบบการนาเสนอเป็นแบบออนไลน์
ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้จะเป็นปรโยชน์แก่นิสิต นักศึกษา ผู้นาเสนอ
ผลงาน และ ผู้เข้าร่วมฟังทุกท่าน
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คานา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการและ
วิจัยของบุคคลากร นักศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับสังคมไทย และช่วยชี้นาสังคมให้พัฒนาไปอย่างมี
ทิ ศ ทางสอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของคณะศิ ล ปศาสตร์ ใ นข้ อ 1 และข้ อ 2 นั่ น คื อ การจั ด การศึ ก ษาและ
สร้างองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์ ยังมีความคาดหวังที่จะเป็น
คณะชั้นนาทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับชาติและภู มิภาคเอเชียตามวิสัยทัศน์ของ
คณะโดยตอบสนองความต้องการของชุมชน ทานุบารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมควบคู่กับภารกิจหลักคือ การผลิต
บัณฑิตบนฐานการวิจัยที่บูรณาการร่วมกับงานบริการในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อสังคม
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วคณะจึ ง ก าหนดจั ด ประชุ ม น าเสนอผลงานทางวิ ช าการระดั บ ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น
เพื่ อ เปิ ด โอกาสและฝึ ก ฝนให้ นั ก ศึ ก ษา สามารถน าองค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาของแต่ ล ะหลั ก สู ต ร
พั ฒ นาต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ สู่ ง านวิ จั ย และยกระดั บ ศั ก ยภาพชุ ม ชน ตลอดจนเป็ น การสร้ า งฐานก าลั ง
ในการพั ฒ นาชาติ ซึ่ ง เป็ น อี ก วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ จ ะท าให้ ม หาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ สามารถด าเนิ น งาน
ได้ตรงตามเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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สารบัญ
เรื่อง

หน้า

กลุ่มด้านภาษาศาสตร์ (ภาษาจีน)
 汉泰委婉语对比分析 การเปรียบเทียบคารื่นหูในภาษาไทยและภาษาจีน
 泰国学生对汉语介词 “朝、往、向”的偏误分析——
以宋卡王子大学中文专业 2016 届 学生为例
การวิเคราะห์การใช้คาบุพบทจีน "Chao, Wang, Xiang" โดยยึดนักศึกษาสาขาภาษาจีน
รุ่นการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นกลุ่มตัวอย่าง

2

14

กลุ่มด้านภาษาศาสตร์ (ภาษาไทย)
 กลวิธีการใช้คาพาดหัวข่าวในเพจข่าวสด พฤศจิกายน พ.ศ.2562
27
 กลวิธีการใช้ภาษาในวัจนกรรมเสียดสีและวิธีการนาเสนอของรายการ “ข่าววันศุกร์”
40
 กลวิธีการสร้างตัวละคร กับการนาเสนอแนวคิด เรื่อง สัมพันธภาพและปัญหาความเหลื่อมล้า
ในนวนิยาย เรื่อง คนแคระ
53
 กลวิธีการให้คาแนะนาเรื่องปัญหาครอบครัวในรายการ “พุธทอล์ค พุธโทร”
67
 การกลั่นแกล้ง ที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในละครเรื่อง วัยแสบสาแหรกขาด 2
79
 การฆ่าตัวตายของตัวละครเอกในภาพยนตร์ไทยปี พ.ศ.2546-2561
93
 การนาเสนอภาพครอบครัวที่มีผลต่อวัยรุ่นในละครโทรทัศน์เรื่อง ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 3 107
 การศึกษากลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ จากค่ายมาร์เวล คอมิกส์ (Marvel Comics)
พ.ศ.2541-พ.ศ.2562
118
 การศึกษากลวิธีการสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจในรายการ Perspective
ตอน Wonder Woman
130
 คุณค่าของพระราชนิพนธ์จดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี
เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ
143
 “ฉันอกหัก” : วาทกรรมของผู้หญิงช้ารักในบทเพลงลูกทุ่งถิ่นใต้
157
 ทาไมต้องเป็นฉัน : ตัวละครเอกหญิงกับการถูกข่มขืนในนวนิยายของทมยันตี
173
 เธอตายเพราะรัก: มายาคติในภาพยนตร์ไทยที่มีตัวละครเอกเป็นนางโชว์
189
 บทบาทของผู้หญิงในสังคมปิตาธิปไตยที่ปรากฏในนวนิยาย “เรื่องของจัน ดารา”
205
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เรื่อง

หน้า

กลุ่มด้านภาษาศาสตร์ (ภาษาไทย)
 บทบาทและพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิของภรรยาในสังคมปิตาธิปไตยที่สะท้อนผ่านละคร
เรื่อง “สามีสีทอง (The Husbands)”
220
 ภาพแทนสตรีชนชั้นสูงในนวนิยายเรื่องเพชรกลางไฟ
238
 รักเอย : ภาพแทนความรักของหญิงขายบริการในภาพยนตร์ไทย
253
 วัยว้าวุ่น : ภาพแทนปัญหาของวัยรุ่นในละครชุดฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 1
266
 วิเคราะห์การตั้งชื่อนามสถานในอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
283
 วิเคราะห์บทบาทของผู้หญิงในเพลงของนุ้ย สุวีณา อาร์สยาม
297
 วิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม ประพันธ์โดย นิพนธ์ เที่ยงธรรม 312
 สถานภาพและความขัดแย้งของตัวละครหญิงในครอบครัวปิตาธิปไตยที่สะท้อนผ่านละคร
โทรทัศน์ “มงกุฎดอกส้ม” และ “ดอกส้มสีทอง”
329
 สถานภาพและบทบาทผู้หญิงในนวนิยาย เรื่อง กรงกรรม ของจุฬามณี
343
 อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่เป็นคาด่าในเพจ “จ๊อกจ๊อก”
356

เรื่อง

หน้า

กลุ่มด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
 การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาวะของชุมชนท่าข้าม อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 การจัดการความรู้ของธนาคารกุ้งก้ามกราม ตาบลเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์
จังหวัดสงขลา
 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาชุมชนเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์
จังหวัดสงขลา
 การพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
 แนวทางการสร้างจิตสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กรณีศึกษา
ธนาคารกุ้งก้ามกราม บ้านแหลมหาด ตาบลเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
 ข้อเสนอเชิงนโยบาย : กรณีศึกษาชุมชนเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
 ดิเกีย : บทบาท และภาพสะท้อนมิติทางสังคมในประเพณีแต่งงานของชาวไทยมุสลิม
อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
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370
383
393
408
423
434
447
458

เรื่อง

หน้า

กลุ่มด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
 ท่าข้ามฮาล์ฟมาราธอน : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน

469

 แนวทางพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ตาบลบ้านหาร
อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา
481
 ประวัติศาสตร์บอกเล่าในพื้นที่บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ ตาบลเกาะใหญ่
อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
494
 ผลทางการพัฒนา สื่อบทเรียนช่วยสอน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องความเป็นมาของชาติไทย
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในตาบลวัดประดู่ อาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
505
 มุมมองภาวะผู้นา : กรณีศึกษาของชุมชนเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
517
 ศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลบ้านหาร อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา 529
 ศึกษาวิธีการสอนขับร้องเพลงลูกทุ่ง : กรณีศึกษา ไพรัตน์ คาเลี้ยง
540
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การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
The 4th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences
Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University

1. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ไ ด้ ก้ า วสู่ ก ารเป็ น 1 ใน 9 มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย โดยได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ใ ห้
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น าในระดั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย ท าหน้ า ที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต บริ ก ารวิ ช าการ
และทานุบารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน และได้กาหนดเป้าประสงค์ข้อหนึ่งว่า “เพื่อเสาะหาวิชชาอันก่อเกิดเป็นทุน
วิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยวิจัย สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ ” ซึ่งทุกหน่วยงานต้องสร้างผลการดาเนินงานเพื่อให้
มหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ การวิจัยและการประกันคุณภาพทางการศึกษาจึงมีบทบาทควบคุมคุณภาพของ
บัณฑิตซึ่งถือเป็นผลผลิตของหน่วยงาน
จากเหตุผลดังกล่าว คณะศิลปศาสตร์จึงได้มีแนวคิดในการจัดประชุม นาเสนอผลงานทางวิชาการสาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้น เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาของแต่ละหลักสูตร
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และยกระดับศักยภาพชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างฐานความรู้ในการพัฒนาชาติ ซึ่งเป็นอีกวิธีการ
หนึ่งที่จะทาให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถดาเนินงานได้ตรงตามเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้ โดยกิจกรรมหลัก ได้แก่
กิ จ กรรมปาฐกถาพิเ ศษ และการนาเสนอผลงานทางวิชาการของนั ก ศึก ษาจากภายในและภายนอกมหาวิท ยาลัย ได้แก่
กลุ่มภาษาศาสตร์ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการในการประชุมครั้งนี้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
2.2 เพื่อสร้างบรรยากาศการวิจัยและส่งเสริมให้มีการนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
2.3 เพื่อสร้างรากฐานความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.4 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน
3. รูปแบบการประชุม
3.1 การปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speaker)
3.2 จัดนาเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (Oral Presentation)
3.3 การนาเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
4. ระยะเวลาการดาเนินงาน
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
5. สถานที่ดาเนินงาน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิชาการในด้านต่างๆ สู่สังคม
7.2 เกิดบรรยากาศการวิจยั ระดับปริญญาตรีและสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดงานวิจัยหรือผลงาน
วิชาการอื่น ๆ
7.3 เป็นรากฐานทางวิชาการที่เข้มแข็งต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
7.4 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการวิจัย ระหว่างสถาบันการศึกษา และชุมชน
8. สาขางานวิจัยที่เปิดรับบทความ
8.1. กลุ่มทางภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอื่น ๆ)
8.2. กลุ่มทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ชุมชนศึกษา คติชน ศิลปวัฒนธรรม บริการและ
การท่องเที่ยว
9. การลงทะเบียนและการสมัคร
ดูรายละเอียดการประชุม การลงทะเบียนและสมัครได้ที่ http://www.iw2.libarts.psu.ac.th/la_ncon
10. กาหนดการลงทะเบียนส่งบทความ
วัน-เดือน-ปี

กิจกรรม

บัดนี้ – 17 ก.พ.63

วันเริ่มต้นลงทะเบียน (ผ่านทางเว็บไซต์) /ส่งบทความ Full Paper จานวน 10-15 หน้า
(บทคัดย่อ ตาม Template 1 หน้า + เนื้อหาส่วนอื่น ๆ 14 หน้า) สาหรับแบบบรรยาย หรือส่ง
โปสเตอร์ (ผ่านทางอีเมล์) สาหรับผู้นาเสนอแบบโปสเตอร์
วันสุดท้ายของการรับบทความหรือโปสเตอร์ (ผ่านทางเว็บไซต์ ส่งไฟล์ word เท่านั้น)
แจ้งผลการพิจารณาบทความและแก้ไขบทความ (ผ่านทางเว็บไซต์)
วันสุดท้ายของการรับบทความ Full Paper ฉบับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
วันจัดการประชุมวิชาการออนไลน์ผ่าน โปรแกรม ZOOM

17 ก.พ.63
6-15 มี.ค.63
15 มี.ค.63
27 มี.ค.63

หมายเหตุ : 1. บทความ Full Paper ที่ผู้ทรงให้ดาเนินการแก้ไข ขอให้ส่งฉบับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ตามแบบฟอร์มหน้า
เว็บไซต์ ไปยังงานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (คุณจิรภัทร รัตนสังข์) ทาง E-mail:
lapsuncon@gmail.com ตามกาหนดการข้างต้น
2. ผู้ลงทะเทียนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักเอง
3. ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของทาง
ราชการเมื่อได้รับอนุมัตเิ ดินทางจากผู้บังคับบัญชา
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-311. การชาระค่าลงทะเบียน
กรณีนาเสนอบทความ
- นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ฟรี
- นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่างคณะและ
ต่างวิทยาเขต 300 บาท ต่อ บทความ
- นักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย 500 บาท ต่อ บทความ
หมายเหตุ ผู้นาเสนอบทความจะได้รับอาหารกลางวัน
และเอกสารของที่ระลึก

กรณีผู้เข้าร่วมฟัง
- นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฟรี
- บุคลากร ม.อ. 100 บาทต่อท่าน
- อาจารย์ นิสิต นักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย 200 บาท ต่อท่าน
- บุคคลทั่วไป 200 บาทต่อท่าน
หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมฟังการนาเสนอบทความจะได้รับเอกสาร
ของที่ระลึก ยกเว้นนักศึกษา ม.อ. เนื่องจากได้ชั่วโมงกิจกรรม
แล้ว

ขั้นตอนการสมัครโดยย่อ
(ขอให้ผู้สนใจศึกษาขั้นตอนการสมัครฉบับเต็มให้เข้าใจก่อนลงทะเบียน โดยดูได้จากหน้าเว็บระบบ ในส่วนของข้อมูลทั่วไป)
1. สมัครเข้าร่วมผ่านระบบ http:// http://www.iw2.libarts.psu.ac.th/la_ncon/
2. ชาระค่าลงทะเบียน ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อบัญชี “งานประชุมวิชาการระดับชาติ คณะศิลปศาสตร์” เลขที่บัญชี 565-506929-7
2. ชาระค่าลงทะเบียน
3. ยืนยันการชาระเงิน โดยการอัฟโหลดหลักฐานการชาระเงินเข้าระบบและส่งแบบฟอร์มยืนยันการลงทะเบียน
เข้าร่วมมาที่ E- mail: lapsuncon@gmail.com ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
หมายเหตุ: แบบฟอร์มยืนยันการลงทะเบียนสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บระบบ
ติดต่อสอบถาม
คุณจิรภัทร รัตนสังข์ งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ (074) 286673 โทรสาร (074) 286676
E- mail : lapsuncon@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.libarts.psu.ac.th/
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ค

ฆ

ช่วงเช้า
เวลา 09.00 – 09.30 น.

ตรวจสอบชื่อผู้เข้าร่วมผ่านการเข้าใช้โปรแกรม ZOOM

เวลา 09.30 – 09.45 น.

เช็คความพร้อมก่อนเริ่ม

เวลา 09.45 – 10.00 น.

คณบดีกล่าวเปิด

เวลา 10.00 – 12.00 น.

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ภาษา: มโน อัตตา อัตลักษณ์ แห่งอาเซียน”
โดย อาจารย์ อ านั น ท์ นาคคง (ศิ ล ปิ น ศิ ล ปาธร ประจ าปี พ.ศ.2562
สาขาดนตรี)
*****ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM******

ช่วงบ่าย (การนาเสนอบทความ)
เวลา 12.50 – 13.00 น.

ตรวจสอบชื่อผู้เข้าร่วมผ่านการเข้าใช้โปรแกรม ZOOM

เวลา 13.00 – 16.30 น.

การน าเสนอบทความ ออนไลน์ผ่ านโปรแกรม ZOOM ตามกาหนดการ
แต่ละห้อง

หมายเหตุ : 1. Link ในการเข้าห้อง ZOOM ทางผู้จัดจะประกาศทางเพจและส่งให้ทางอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้
2. ของที่ระลึก และเกียรติบัตรทางผู้จัดจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้
3. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มทางภาษาศาสตร์ (ภาษาไทย)
ห้องนาเสนอ 01

ผู้ทรงคุณวุฒิประจาห้อง : รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณนะ หนูหมื่น
ลิงค์เข้าใช้งาน https://thairen.zoom.us/my/hssuc1

ที่

เวลา

1

13.00 - 13.20 น.

เรื่อง
วิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม ประพันธ์โดย นิพนธ์ เที่ยงธรรม

2

13.20 - 13.40 น.

เธอตายเพราะรัก: มายาคติในภาพยนตร์ไทยที่มีตัวละครเอกเป็นนางโชว์

3

13.40 - 14.00 น.

วัยว้าวุ่น : ภาพแทนปัญหาของวัยรุ่นในละครชุดฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 1

4
5

14.00 - 14.20 น.
14.20 - 14.40 น.

คุณค่าของพระราชนิพนธ์จดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรณ
ุ หิศ

6

14.40 - 15.00 น.

สถานภาพและความขัดแย้งของตัวละครหญิงในครอบครัวปิตาธิปไตยที่สะท้อนผ่านละครโทรทัศน์
“มงกุฎดอกส้ม” และ “ดอกส้มสีทอง”
ทาไมต้องเป็นฉัน : ตัวละครเอกหญิงกับการถูกข่มขืนในนวนิยายของทมยันตี

7

15.00 - 15.20 น.

“ฉันอกหัก” : วาทกรรมของผู้หญิงชารักในบทเพลงลูกทุ่งถิ่นใต้
ผู้ทรงคุณวุฒิประจาห้อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมขวัญ สุทธินนท์

ห้องนาเสนอ 02

ลิงค์เข้าใช้งาน https://thairen.zoom.us/my/hssuc2
ที่

เวลา

1

13.00 - 13.20 น.

เรื่อง
การกลั่นแกล้ง ที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในละครเรื่อง วัยแสบสาแหรกขาด 2

2

13.20 - 13.40 น.

วิเคราะห์การตังชื่อนามสถานในอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

3

13.40 - 14.00 น.

การศึกษากลวิธีการสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจในรายการ Perspective ตอน Wonder Woman

4

14.00 - 14.20 น.

รักเอย : ภาพแทนความรักของหญิงขายบริการในภาพยนตร์ไทย

5

14.20 - 14.40 น.

กลวิธีการใช้คาพาดหัวข่าวในเพจข่าวสด พฤศจิกายน พ.ศ.2562

6

14.40 - 15.00 น.

การนาเสนอภาพครอบครัวที่มีผลต่อวัยรุ่นในละครโทรทัศน์เรื่อง ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 3

7

15.00 - 15.20 น.

กลวิธีการใช้ภาษาในวัจนกรรมเสียดสีและวิธีการนาเสนอของรายการ “ข่าววันศุกร์”
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วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มทางภาษาศาสตร์ (ภาษาไทย)
ห้องนาเสนอ 03

ผู้ทรงคุณวุฒิประจาห้อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐ อังศุวิริยะ
ลิงค์เข้าใช้งาน https://thairen.zoom.us/my/hssuc3

ที่

เวลา

1

13.00 - 13.20 น.

เรื่อง
บทบาทของผู้หญิงในสังคมปิตาธิปไตยที่ปรากฏในนวนิยาย “เรื่องของจัน ดารา”

2

13.20 - 13.40 น.

การศึกษากลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ จากค่ายมาร์เวล คอมิกส์

3
4

13.40 - 14.00 น.
14.00 - 14.20 น.

การฆ่าตัวตายของตัวละครเอกในภาพยนตร์ไทยปี พ.ศ.2546-2561
บทบาทและพฤติกรรมการต่อสูเ้ พือ่ สิทธิของภรรยาในสังคมปิตาธิปไตยที่สะท้อนผ่านละครเรื่อง “สามีสีทอง
(The Husbands)”

5

14.20 - 14.40 น.

วิเคราะห์บทบาทของผู้หญิงในเพลงของนุ้ย สุวีณา อาร์สยาม

6

14.40 - 15.00 น.

กลวิธีทางภาษาในการให้คาแนะนาเรื่องปัญหาครอบครัวในรายการ “พุธทอล์ค พุธโทร”

ห้องนาเสนอ 04

ผู้ทรงคุณวุฒิประจาห้อง : ดร.จตุพร เพชรบูรณ์
ลิงค์เข้าใช้งาน https://thairen.zoom.us/my/hssuc4

ที่

เวลา

1

13.00 - 13.20 น.

2
3

13.20 - 13.40 น.
13.40 - 14.00 น.

เรื่อง
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่เป็นคาด่าในเพจ “จ๊อกจ๊อก”
สถานภาพและบทบาทผูห้ ญิงในนวนิยาย เรื่อง กรงกรรม ของจุฬามณี
กลวิธีการสร้างตัวละคร กับการนาเสนอแนวคิด เรื่อง สัมพันธภาพและปัญหาความเหลื่อมลาในนวนิยาย
เรื่อง คนแคระ

4

14.00 - 14.20 น.

ภาพแทนสตรีชนชันสูงในนวนิยายเรื่องเพชรกลางไฟ
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วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มทางภาษาศาสตร์ (ภาษาจีน)
ผู้ทรงคุณวุฒิประจาห้อง : ดร.ฐิตวรรณ ชีววิภาส

ห้องนาเสนอ 05

ลิงค์เข้าใช้งาน https://thairen.zoom.us/my/hssuc5
ที่

เวลา

1

13.00 - 13.20 น.

2

13.20 - 13.40 น.

เรื่อง
汉泰委婉语对比分析 การเปรียบเทียบคารื่นหูในภาษาไทยและภาษาจีน
泰国学生学习汉语对“朝、往、向”的偏误分析——以宋卡王子大学中文专业四年级 学生为例

กลุ่มทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ชุมชนศึกษา และคติชน
ห้องนาเสนอ 06

ผู้ทรงคุณวุฒิประจาห้อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ จันทร์แดง
ลิงค์เข้าใช้งาน https://thairen.zoom.us/my/hssuc6

ที่

เวลา

1

13.00 - 13.20 น.

เรื่อง
การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาวะของชุมชนท่าข้าม อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2

13.20 - 13.40 น.

มุมมองภาวะผู้นา : กรณีศึกษาของชุมชนเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

3

13.40 - 14.00 น.

การจัดการเชิงกลยุทธ์ของผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาชุมชนเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

4

14.00 - 14.20 น.

ข้อเสนอเชิงนโยบาย : กรณีศึกษาชุมชนเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

5

14.20 - 14.40 น.

ท่าข้ามฮาล์ฟมาราธอน : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน

6

14.40 - 15.00 น.

การจัดการความรู้ของธนาคารกุ้งก้ามกราม ตาบลเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
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วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ชุมชนศึกษา และคติชน
ผู้ทรงคุณวุฒิประจาห้อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์

ห้องนาเสนอ 07

ลิงค์เข้าใช้งาน https://thairen.zoom.us/my/hssuc7
ที่
เวลา
1 13.00 - 13.20 น.

เรื่อง
ผลทางการพัฒนา สื่อบทเรียนช่วยสอน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องความเป็นมาของชาติไทย ของนักเรียนระดับชัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในตาบลวัดประดู่ อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2
3

การพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

13.20 - 13.40 น.
13.40 - 14.00 น.

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขต พืนทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1

4

14.00 - 14.20 น.

แนวทางการสร้างจิตสาธารณะเพือ่ การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กรณีศึกษา ธนาคารกุ้งก้ามกราม บ้านแหลมหาด
ตาบลเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

5
6

14.20 - 14.40 น.

ศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลบ้านหาร อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา

14.40 - 15.00 น.

แนวทางพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของสมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุ ตาบลบ้านหาร อาเภอบางกล่า
จังหวัดสงขลา
ผู้ทรงคุณวุฒิประจาห้อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์ วงค์วรรณ์

ห้องนาเสนอ 08

ลิงค์เข้าใช้งาน https://thairen.zoom.us/my/hssuc8
ที่

เวลา

1

13.00 - 13.20 น.

เรื่อง
ดิเกีย : บทบาท และภาพสะท้อนมิติทางสังคมในประเพณีแต่งงานของชาวไทยมุสลิม อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

2

13.20 - 13.40 น.

ศึกษาวิธีการสอนขับร้องเพลงลูกทุง่ : กรณีศึกษา ไพรัตน์ คาเลียง

3

13.40 - 14.00 น.

ประวัติศาสตร์บอกเล่าในพืนที่บ่อนาศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ ตาบลเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
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1

กลุ่มด้านภาษาศาสตร์
(ภาษาจีน)
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汉泰委婉语对比分析
การเปรียบเทียบคารื่นหูในภาษาไทยและภาษาจีน
林美心 1、吕静琪 2、唐悠悠 3
林秋兰 4、苏小萌 5
论文摘要：使用委婉语的目的是为了表示礼貌。本文章通过汉泰委婉语
对比分析质料进行研究，为了了解汉泰委婉语的异同、了解中国与泰国的交
际文化，并运用时有意识和知识能用合适的词语。汉语与泰语都使用委婉
语，为了避免说禁忌语，让交流气氛更顺利。本次研究发现汉泰委婉语既有
相同之处，也有不同之处。本文研究范围是汉泰委婉语的生理方面与社会方
面。生理方面具有身体缺陷、死亡、性别、排泄。社会方面有称呼长辈、称
呼职业、称呼皇室。研究结果发现，大多数各种词都被用来避免暴力。大多
数委婉语的词产生原因是用来避免禁忌语，为了表达礼貌，所以用委婉、文
雅、不生硬的词来代替人尴尬或不愉快的事情的词或短语。在交际中发现汉
泰委婉语既有相似之处，也有差异。不同点的是泰语有皇室语很丰富，因为
现在泰国在君主立宪制下，有国王，但汉语的皇室语使用的不多。
关键词: 委婉语； 汉泰对比

1-4
5

宋卡王子大学合艾校区文学院中文专业本科生

宋卡王子大学合艾校区文学院中文专业的博士
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研究方法
本文主要采用文献法、对比法将研究内容进行对比分析。主要在汉泰委
婉语相关生理与社会方面分析是为了更了解两个国家的语言文化。
研究目的
泰国学生在学习汉语的过程当中，发现在汉语中有与泰语一样的委婉语
现象却在交际中有些词会让双方觉得很难听，说话的人会找合适的表达方式
来完成这次交际。在本论文中本文选择在生理方面与社会方面的汉泰委婉语
来对比分析是因为现在人们大部分比较重视的是关于外貌与社会地位。
为了研究汉泰委婉语的异同点，本文因为个人的时间有限所以选择汉泰委婉
语的两个方面，既有生理方面和社会方面进行对比分析因为本文认为现在的
社会议论别人是很容易看到的事，使用有些听话人听起来感到尴尬也算是侵
犯人身权利。
研究现状
夏苏婉在《汉泰委婉语比较研究》（2013）中对汉泰委婉语的产生、发
展与对汉泰两种语言的委婉语的构成方式进行对比分析，主要从语音、词汇
与语法四个手段来分析。
谢宜在《汉泰委婉语比较研究》（2014）中对汉泰委婉语的异同点。在
这该论文汉泰委婉语的同点是生理方面与社会方面还有不同点是佛教，皇室
与同性恋的方面。
王松梅、Bumrungsukswad Pijaree 在《汉泰生理现象类委婉语语用对比
研究》（2015）中把收集了委婉语言分三类是死亡、排泄与性别来进行对比
研究。该论文的笔者还把研究结果来分析。
ทัศนีวลั ย์ ศรีมนั ตะ 在《กลวิธีการสร้ างถ้ อยคํารื่ นหูในภาษาไทยและภาษาจีนกลางปัจจุบัน》（2013 ） 中
提出对创造汉泰委婉语的方式，有四个方面 ，比如：改变词首字母、借用外
来词、使用模糊词语、使用隐喻，而且了解了中国人和泰国人的看法、信仰
和价值观。
曾淑君在《汉泰委婉语对比分析》（2015）中对汉泰委婉语的构成方式
对比与汉泰委婉语的异同点。该论文还提出了汉泰委婉语的文化内涵的差
异。
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วิกานดา แสงกล้า、ศิริลาภ เหลืองเจริญลาภ （2016）在《การศึกษาเปรียบเทียบคารื่นหูในภาษาไทยและ
ภ า ษ า จี น 》文章中指出汉泰委婉语的建设策略，有三个类型是模糊词、软化词
语、暗喻。
从收集资料的过程当中，对本文来说在交际中委婉语是一种重点之一。
人们不但希望在社会交际中找到合适的表达方式，为了双方能顺利完成交
际，而且为了不让彼此感觉很别扭。本文通过网站收集相关汉泰委婉语的文
件得知，虽然汉语委婉语语用研究成果丰富，对于其他语言跟汉语委婉语对
比研究也不少,却在汉泰委婉语对比研究学位论文与期刊比较少。本文认为如
果对这件事研究会对学汉语与泰语的学生有好处与为了提高学者的语言能
力。在研究汉泰委婉语下本文觉得除了学会语言方面以外还更了解两国的文
化。

汉泰委婉语的概述
2.1 汉语委婉语的界定
在《新华词典》（2 0 0 1 ）解释“ 委婉” 的意思是温和婉转、不生硬，语的意
思是谈论。从《现代汉泰词典》委婉语（euphemism） 在泰语的意思是使用
委婉的词或语言来减少不礼貌的意思的严重性。
在《校园英语杂志社》认为委婉语的界定是委婉语最初源 自于文化、宗
教、政治、习俗等各个方面的禁忌，采用温和的、不触犯他人的词语来替代
那些表达残酷的或令人不快的事实的词语。它属于一种修辞格，也是一种文
化现象。
在《汉泰委婉语比较研究》（2 0 1 4 ）中谢宜提到关于委婉语的界定,历史
学者是说纷纭,没有统一的定论,不过委婉语的界定,中国学者在很长一段时间
都是从修辞学角度出发的。
从本文研究的资料来说本文认为委婉语是禁忌语而产生出来为了代替避
免说不应该说或不愿意说的对话。
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2.2 泰语委婉语的界定
KAEWCHAI CHAROEN（1 9 9 0 ）认为委婉语是使用词来代替语言中的禁忌词，
目标是减少原始词的严重性或为了有礼貌与让人不致感到刺耳。
THUSSANEEWAN SRIMUNTA（2013)认为委婉语是用说或写的单词来代替脏话或没
有吸引力的词。PARANEE KULLAWANIT （BUMRUNGSUKSWAD PIJAREE.2011 参考
PARANEE KULLAWANIT .1988）提到在谈及委婉语时，语言表达要契合环境，选
词不当会造成沟通不顺。不礼貌 、不吉利的表达会让听者惊恐、失望。说话
者就用其他的词来代替不礼貌的词，这些其他的词就是“委婉语”。
总之，委婉语是间接地说话是使用礼貌用语代替让听话与说话人感到心
理不舒服。
2.3 汉泰委婉语的外延
通过本文研读的材料本文发现有一个重要的问题是禁忌语,敬辞谦辞和礼
貌用语跟委婉语的概念容易含糊。本文觉得为了对各个概念更清楚，所以本
文来互相对比如下;
2.3.1 禁忌语与委婉语
《现代汉语学习词典》 禁忌 ：（名）犯忌违的言行 （动）不许做或不能
做，多指医药上对某类食物或药物应加以避免。从本文查了禁忌的意思来说
本文认为禁忌语是委婉语产生的原因之一。禁忌语是人们在说话的时候，因
为一些原因不能说，不敢说，不愿说出来某些让听话人不愉快或者让双方感
到好尴尬。委婉语与禁忌语的关系虽然比较密切，委婉语是禁忌语而产生出
来与概念也不相同，所以本文认为禁忌语不是委婉语。
2.3.2 礼貌用语与委婉语
Office of the Royal Society（2 0 1 3 ）提出礼貌用语原来是代替粗话向
皇帝讲话，但是现在礼貌用语是适合一般人来用比如说，有 อ้า ย อี ขี ้ เยี่ ย ว 生词要
改成礼貌用语。
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences

第四届全国本科生人文社会科学学术研讨会

วันที่ 27 มีนาคม 2563

6

กัลยาณี ถนอมแก้ว（2017）提到礼貌用语是说得好听的词并合适的词。礼貌用语
的特点是不无礼、不生硬的词，不是不好听的词。
郭晓在《泰国汉语教学中的礼貌用语教学研究》（2 0 1 7 ）中提出礼貌用
语人们在语言交际过程中表示对交际对象的尊重,从而顺利完成交际的语言表
达形式。在这本论文还参考曾小燕说的话是他将礼貌用语分为问候语，委婉
语，祝福语,道歉语,恭维语,感谢语,客套话等成分。
总而言之通过本文查了礼貌用语的界定。本文认为礼貌用语是一种用来
表示尊重听话人。本文根据曾小燕在《郭晓.2017 参考曾小燕的汉语礼貌用语
的研究现状及其分类》提到委婉语也是礼貌用语之一，所以本文认为礼貌用
语的界定与委婉语的界定有相关的部分是为了代替粗话或者让听话人听起来
会感到好尴尬。比如说，“你要大便”这样说的话会让说话的气氛不太好，所以
要改成 “我要去洗手间”为了更有礼貌。
2.3.3 敬语与委婉语
曾小燕 在《汉日敬语对比研究》（2 0 1 3 ）中认为敬语是人们在言语交际
活动中根据交际对象的层次以及与自己的关系，使用适当的表敬方式，向对
方表示敬意使交际能够顺利进行的一种语言表达形式。中国古代社会使用敬
语的意识很强，古代汉语中有严谨的敬语系统，但是现代社会由于受政治、
经济、文化等因素变化的影响，敬语使用意识和现代汉语敬语系统也随之发
生了明显的变化。
2.4 汉语委婉语的产生和发展
陈莉红在《交际中委婉语的语境解析》（2 0 0 7 ）中提出委婉语的产生是从
忌讳来。由于文化、道德规范、礼貌等因素的制约，委婉语表述人们在言语
交际中所禁忌的事物。在现代社会里，疾病、体重、死亡等话题是人们要避
免的。
谢宜在《汉泰委婉语产生的原因及比较研究》（2 0 1 4 ）中提出委婉语产
生的原因，主要是从避讳、避俗、礼貌和创新。
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从上面委婉语的产生，本文认为委婉语跟禁忌语有关，人们恐怖地说那
些词，就找婉转的词代替用，所以这就是委婉语的产生。泰语的委婉语与死
忙、性别、排泄等。一般来说泰国的社会是用委婉的言词跟其他人说话，这
个价值观也是委婉语的根源。
因此可见，汉语和泰语委婉语的产生是近似的，就是从禁忌语来的。人
们就探求委婉的言词来说。有时不能直接说某些词，因为让听者听了有尴尬
的感觉，所以人们总是用委婉语来表达。
汉泰委婉语的比较
在汉泰委婉语比较进行分析之前，本文要对将相关委婉语进行分类。为
了感兴趣的人对委婉语了解更深一点，本文在这本论文把所收集的委婉语来
对比分析。为了看汉泰的异同 点，看得更清楚本文在每个方面本文提出了 3
个本文觉得在日常生活中常常用到的生词来造句。
相关委婉语分类的研究进行处理有很多方法。在《汉泰委婉语比较研
究》（2014）中谢宜提到相关委婉语的分类大致是从语义、目的、对象和范围
三个方面来划分。徐海铭将委婉语分为规约化和非规约化委婉语。邵军航、
樊葳葳将委婉语分为利他委婉语、泛利委婉语和利已委婉语。本文根据采用
目的来分所收集的委婉语，因为现在在日常生活中很容易遇到议论别人，使
用有些听话人听起来感到尴尬也算是侵犯人身权利。
3.1 汉泰生理现象类委婉语的比较
3.1.1 汉泰委婉语的生理方面
使用委婉语为了顾及有生理缺陷的人的感受，为了顾及有生理缺陷的人
不觉得自卑。比如 ：在汉语中用 “失聪” 代替 “瞎子”、“发福”代替 “胖”、“阳光”
代替“皮肤黑”等等。
在泰语中用 “สมบูรณ์” （丰满） 代替“อ้วน”（胖）、“แห้ง”（骨感）代替 “ผอม”（瘦）
、“ผูพ้ ิการทางสายตา”（失明）代替 “คนตาบอด” （眼睛有问题的人） 等等。
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例子：腿脚不方便：之所以他腿脚不方便，是因为他去年发生了事 故。
ขาของเขาพิการเกิดจากอุบตั เิ หตุเมื่อปี ที่แล้ว
发福：你开始发福了。
เธอเริม่ มีนา้ มีนวลแล้วนะ
盲人：我们要帮助盲人过马路。
พวกเราต้องช่วยผูพ้ ิการทางสายตาข้ามถนน
3.1.2 汉泰语委婉语的死亡方面
在汉语中使用委婉语为了尊重死者并为了减少语言的严重 性。比如：在
汉语中用“不在”代替“死” 、“去世”代替“死”、“辞世”代替“死”等等。
在泰语中用 “กลับ บ้า นเก่ า ” （回到永久之家）代替 “ตาย”（死）、“ดับ ขัน ธ์” （永眠）
代替 “ตาย”（死）、“สิน้ อายุขยั ”代替“ตาย”（死）等等。
例子：去世： 好人比富人更好的特点是去世了以后表功还存在
ข้อพิเศษที่คนดีมีดกี ว่าคนรวยคือตายไปความดียงั คงอยู่
谢世：每个人最后就谢世。
สุดท้ายทุกคนก็ตอ้ งตาย
升天：我爸爸升天了。
พ่อของฉันขึน้ สวรรค์ไปแล้ว
3.1.3 汉泰语委婉语的两性方面
在中国与泰国的社会中，谈到两性是别扭的事情，不应直接说的，所以
人们经常用委婉语来表达意思，比如：在中国中用 “爱爱” 代替 “操” 、“胸部”代
替“胸部的前面”、“大姨妈”代替“月经”等等。
在泰语中用 “ประจาเดือน”（红湖）代替“เมนส์”、等等。
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例子： 胸部 ：我的胸部很疼。
ฉันเจ็บหน้าอก
爱爱 ：他什么都不想, 只想到爱爱。
เขาล้วนไม่คดิ อะไรอื่นเลย คิดแต่จะมีอะไรกันอย่างเดียว
大姨妈 ：今天她不能去游泳，因为她大姨妈来了。
วันนีเ้ ขาไปว่ายนา้ ไม่ได้เพราะประจาเดือนมา
3.2.1 汉泰语委婉语的称呼长辈方面
称呼老人，如果使用直接的词，将被视为没有礼貌的人。因此需要用委
婉语来代替。比如:在汉语中用“高寿”代替“年纪大”、“暮年”代替“年高”。
在泰语中用“สูงวัย”（高寿）代替“แก่”（年岁高）、“วัยวุฒิ”代替“แก่”（高龄公民）
。
例子：高年 ：这位高年老师经验非常丰富。
อาจารย์อาวุโสท่านนีเ้ ต็มเปี่ ยมไปด้วยประสบการณ์
年事已高：奶奶虽然年事已高, 但她的身体很健康。
แม้วา่ คุณยายจะแก่แล้วแต่สขุ ภาพยังแข็งแรง
3.2.2 汉泰语委婉语的称呼职业方面
有的职业，如果直接说，表示看不起其他人，让听者听了觉得受刺激，
为了容易接受，需要使用委婉语交谈，如：在汉语中使用 “劳动者” 代替 “工
人”、“交际花”代替“卖身” 等。
在泰语中用“ผูใ้ ช้แรงงาน”（劳动者）代替“กรรมกร”（工人）、“หญิงขายบริการ”（性服务的
女人）代替“อีตวั ”（鸡）
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比如； 园丁：他是一个辛勤的园丁。
เขาเป็ นคนสวนที่ทางานหนักมากคนหนึง่
公仆：公仆的负责任是为人民提供服务。
หน้าที่ของข้าราชการคือบริการประชาชน
劳动者：我们不能鄙薄劳动者。
เราไม่สามารถดูหมิ่นกรรมกร
3.2.3 汉泰委婉语的皇室方面
由于泰国有国王，因此需要用皇室语，用皇室语与国王或王室交谈就有
皇室语，所以，皇室语使用到了现在。
3.3 汉泰委婉语的比较分析
通过比较研究，本文在下表中进行了总结。以下是本文做出关于汉泰委
婉语比较分析的表格。这个表格表示在汉泰中是否有委婉语。

汉泰委婉语的比较分析表
方面

语言
泰语
普通人
国王、皇亲

汉语
普通人
国王、皇亲

（1）生理方面

×

（2）死亡方面
（3）两性方面
（4）排泄方面
（5）称呼长辈方面
（6）称呼职业方面

×

（7）皇室方面
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从上表分为 2 大方面是生理方面： 生理方面、死亡方面、两性方面、排泄
方面，社会方面：称呼长辈方面、称呼职业方面、皇室方面。
（1）生理方面 ：从上表可以看出汉泰身体缺陷类委婉语是一样用于普通
人、老人、小孩。由于泰国的文化，泰国人对皇室很尊重，一般避免说关于
国王、皇亲的身体缺陷。因此，在这方面没有专门的词。在中国也无关于这
个方面的词或说法，因为无皇帝。
（2）死亡方面：从汉泰两国文化的角度来说，中国人与泰国人不喜欢死
亡，一般不直接说。因为人们觉得不吉利也给人感到恐惧和不安。
人们也认为“死”是不好谈的事情。在汉泰两国死亡类委婉语是同样用于普通
人、国王、皇亲、老人、小孩。关于国王、皇亲的表达，中国也有这个词“驾
崩”（到了天堂）专门说法用于国王及地位最高。
（3）两性方面：从上表可以看见这方面在汉泰两种语言中是同样的。对东
方人的观念来说关于性，不如西方人开放。中泰两国的人们认为这件事应该
避免说，因为中国与泰国有相关的念头是直接说这件事是不合适的。性别类
委婉语用于普通人、老人、小孩。在泰国也有相关性别的皇室语，比如说，
“พระอัณฑะ”（婉指男性器官）、“พระอุระ”（婉指女胸部的前面）等，但是在中国没
有。
（4）排泄方面：从上表可以看见在汉泰委婉语的排泄方面有不同点，就是
关于国王、皇亲，汉语中没有专门说法。一般也不说，因为无皇帝。在泰语
中有这方面的词或说法，比如，“พระบังคนเบา”（上小号）、“พระบังคนหนัก”（上大号
）等。
（5）对称呼长辈来说，中国文化使用这种委婉语是因为孔子的思想的内容
也提到相关小辈应该尊重长辈。泰国的文化虽然起源不一样，但是在文化的
方面对中国文化有一些相同的部分。
（6）从上表可以看见汉泰称呼职业类委婉语在汉泰两语是同样的。使用委
婉语来称呼各种职业，为了尊重那个人或 让听者不感到难过。
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（7）从上表可以看见皇室类委婉语是在泰语中有而汉语中无。中国有很长的
历史，但最近这一百年来中国已经改变了政体。现在中国不是封建制度了，
所以没有皇帝。泰国还在 君主立宪制下，还有国王。除了死亡类委婉语以
外，在汉语中没有别的专门皇室类委婉词。在日常生活中泰国人不用皇室类
委婉语，但如果有正式的活动关于皇室必须用皇室类委婉语向国王及地位最
高交谈。

结论
汉语和泰语委婉语的产生是近似的，就是从禁忌语来的。人们找婉转的
词代替用，所以这就是委婉语的产生。本论文以汉语和泰语的委婉语对比分
析，分别两种，生理方面的汉泰委婉语现象、社会方面的汉泰委婉语，以生
理方面的汉泰委婉语现象分为生理方面、死亡方面、性别方面、排泄方面。
社会方面的汉泰委婉语分为称呼长辈方面、称呼职业方面、皇室方面。本文
通过汉泰委婉语对比中，发现了两种语言有不同点的，就是在泰语中用皇室
语，因为在泰国存在国王和皇亲，所以必须用皇室语交谈，但是汉语不用皇
室语，只用皇室语关于死亡，为了尊重古代的国王，别的方面不用了。对本
文来说，学汉语的学生会通过这本论文学到文化与提高自己的汉语水平。
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2017.
[31] 李秋灵. 汉泰礼貌用语对比研究[D]. 广西民族大学，2017.
[32] 郭晓. 泰国汉语教学中的礼貌用语教学研究[D]. 兰州大学，2017.
[33]ฝ่ายวิชาการภาษาไทย บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นจากัด(มหาชน).พจนานุกรมไทย ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์.กรุงเทพฯ:ซีเอ็ด
ยูเคชั่น.2010.
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泰国学生对汉语介词“朝、往、向”的偏误分析-以宋卡王子大学中文专业 2016 届 学生为例
การวิเคราะห์การใช้คาบุพบทจีน "Chao, Wang, Xiang" โดยยึดนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
รุ่นการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นกลุ่มตัวอย่าง
1

2

3

4

5

林嘉美 、林美璇 、田莺歌
苏婉诺 、赖玲珑

（宋卡王子大学 文学院 ，宋卡 合艾，90110）

摘 要 ： 汉 语 中 的“朝 、 往 、 向”是 许 多 外 国 学 生 未 掌 握 好 的 介 词 ， 也 是 泰 国 汉 语
学习者学习汉语的难点之一。本文对 2018 年与 2019 年宋卡王子大学中文专业 2016 届
学生汉语介词“朝、往、向”的使用情况进行纵向研究，深度分析他们的偏误情况，及
误用的原因。同时，探讨“朝、往、向”的共同性及差异性。本文采用文献研究法、问卷
调查法及访谈法。本文的研究以甘丽娅、张贝贝与张慧莹（2018）的研究为依据， 将他们
调查问卷中的三个部分（选词填空、判断正误及 组词成句）对宋卡王子大学中文专业
40 名的 2016 届 学生进行调查。通过调查结果，本文以 2018 年与 2019 年的调查结果进行
对比分析，发现 2016 届学生对“朝、往、向”的使用情况有所提高。结合调查结果及访
谈 结果，本文发现学生产生偏误的 原因是未掌握好汉语的语言本体，及受到母语的影响。
加之，在研究结果的基础上提出了具有针对性的教学建议，旨在提高泰国汉语介词的教学，
为泰国汉语学习者、泰国汉语教师提供参考。
关键词： 介词； 偏误分析；泰国学生

1-4 宋卡王子大学合艾校区文学院中文专业本科生
5

宋卡王子大学合艾校区文学院中文专业的讲师，博士
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一、引言
“朝、往、向”这三个词都是介词 ，表示方向，概念几乎相同 ，这些词的使用方法
很难掌握，许多泰国学生也未掌握好这些词的具体用法。从本文的实际情况来看，本文
基 本 了 解“朝 、 往 、 向”三 个 汉 语 词 的 词 类 ， 这 三 个 词 都 是 汉 语 中 常 用 的 方 向 介 词 ，
但本文对其用法不够规范。目前已有一些对这三个词方面知识库的研究，比如：文婧
（2016）《介词“朝、往、向”的偏误分析及教学策略》、彭湃（2017）《泰国留学生习
得汉语方向

介词“朝、往、向”的偏误研究》等。 从学生们的研究来来看，本文发现

对 泰 国 学 生“朝 、 往 、 向”的 使 用 情 况 进 行 纵 向 研 究 的 研 究 成 果 尚 很 少 ， 体 现 本 文 的
创新点。
当笔者在读三年级的时候（2018 年），本文是甘丽娅、张贝贝与张慧莹（2018）
《 对 现 代汉语“朝 、往 、向”的偏误分 析及教 学策略--以宋卡王子 大学中文专业三 至四
年级学生为例》中的调查对象，有做过关于“朝、往、向”的问卷调查，所以笔者意识到
自己对这三个词的用法还不够清楚。后来，经过一年的学习 笔者学到了许多汉语语法
以 及 许 多关于“朝、 往 、向”的知识 ，因而希 望能了解到在读四年 级时 （ 2019 年 ） ，
2016 届的中文专业学生如何对这三个词掌握与提高， 是否真正明白这些词的使用方法。


因此，本文以甘丽娅、张贝贝与张慧莹（2018） 研究中的部分结果，及部分问卷为参考
依据，设计出针对 2016 届中文专业学生的问卷调查，以期考察他们对“朝、往、向”
使用情况是否提高。此外，本文也对 10 名学生进行访谈，以深度了解 2016 届学生产生
偏误的原因。
通过以往的研究，限定为从 2015 年至 2019 年，我们所看到的相关文献，如田武天










（2016） 、文婧（2016） 、彭湃（2017） 、高姗（2018） 、王芳（2018） 与高畅


（2019） 等几位学者。根据各位学者的看法，我们发现与本文相关的研究为本文提供了
重 要 参 考，本文以其分为两大 方面 ：一是介词“朝 、往、向”产 生偏误的原因 ；二 是
介词“朝、往、向”的教学建议。


甘丽娅、张贝贝、张慧莹.《对现代汉语“朝、往、向”的偏误分析及教学策略--以宋卡王子大学中文专业三至四年级学生

为例》[D].宋卡王子大学，2018.


田武天.《汉语““向、往、朝”比较研究及泰国学生习得偏误分析》[D].江西师范大学，2016：37-43.



文婧.《介词“朝、往、向”的偏误分析及教学策略》[D].哈尔滨师范大学, 2016：24-27.



彭湃.《泰国留学生习得方向介词“朝、往、向”的偏误分析研究》[D].黑龙江大学，2017：30-33.



高姗.《俄罗斯留学生习得方向介词“朝、往、向”的偏误分析及教学对策》[D].辽宁师范大学，2018：30-31.



王芳.《介词“朝、向、往”的偏误分析及教学研究—以郑州大学中高级阶段留学生为例》[D].郑州大学，2018：24-26.



高畅.《现代汉语介词“朝”对外汉语教学研究》[D].沈阳师范大学，2019：23.
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1 介词“朝、往、向”产生偏误的原因
根据以往的研究，我们发现泰国汉语学习者对介词产生偏误的原因主要分为 三个原因：
1.受到母语负迁移的影响，尤其是初级阶段的学生，在他们学习第二语言的过程中，他们
要依赖自己的母语来学习目的语，而在某个情况下母语和目的语并不同，导致他们的误用
和误解，这是一个普遍的现象；2.教材的注释不当，由于教材是教师进行教学的主要依据，
也是学生学习的主要材料，所以教材上对介词的使用及意义解释不当也会导致学生产生偏
误；3.教师讲解影响学生的理解，如果教师直接采用母语翻译或者不详细说明各词的意义
及用法，就会直接影响学生的理解程度，导致他们误解词语的意义和用法。
2 介词“朝、往、向”的教学建议
目 前 关 于 介 词“朝 、 往 、 向”的 对 外 汉 语 教 学 研 究 成 果 较 少 ， 尤 其 是 对 外 汉 语“朝 、
往 、 向”的 比 较研 究 ， 针 对“朝 、 往 、 向”的偏 误 分 析 ， 提 出教 学建 议 。 本文 将 前者 对
介词“朝、往、向”指出的教学建议分为三个方面 ：1.对教师的建议，教师应该以激发
学生的学习兴趣为重点，注重教学过程中的各个步骤，尤其是训练，教师要以多种操练
方式与各种教学 方法相结合进行教学，避免容易掉入以“教”为中心；2.对汉语学习者的
建议，想学好外语要从初级开始打好基础，所以教师讲解或总结后，学生也要自己总结，
能够真正的掌握好教师教授的内容。
二、“朝、往、向”的共同性与差异性的整体情况


根 据《汉语虚词 15 讲》 ，我们发现“朝、 往、向”三个词语既有共同性 ， 又 有
差异性，具体如下：
表 1 ：“朝、往、向”的用法与意义比较表



白晓红、赵卫 编《汉语虚词 15 讲》[M]，北京：北京语言大学出版社，2007：132.

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences

第四届全国本科生人文社会科学学术研讨会

วันที่ 27 มีนาคม 2563

17

从以上的表 1，我们将“ 朝、往、向” 的共同性与差异性进行了系统的分析，总结
如下：
1.“朝、往、向”的共同性
三个介词“ 朝、往、向” 都是表示动作的方向，所引进的宾语一般是表示方向、处所
的词语，如：“ 前、后、上边、屋子里、教学楼、北京” 等。此时“ 朝、往、向” 都可以
互换使用。
2.“朝、往、向”的差异性
介词. “ 朝、往、向” 在不同的情况下是有不同的用法。本文以介词“ 朝、往、向” 的
用法分为两种：一是表示引进方向；二是表示引进对象来分析以如下：
2.1 引进方向
2. 1. 1“ 朝、向” 可以表示动作的方向的意思，后边的宾语一般是表示方向、处所的词语，
也可以指人或者物体的名词、代词，但“往”不能表示人的名词或代词。
2. 1. 2“ 朝 、 向” 的 后 面 可 以 带 动 态 助 词“ 着” ， 但“ 往” 没 有 这 语 法 结 构 。 这 些 介 词 中 的
动态助词“着”不表示任何语法意义，不用“着”其意义，用法基本相同。
2.1.3 只有“往、向”表示方向时，可以用在动词后边作补语。“朝”并没有
这语法结构。“ V + 往/ 向” 是有条件的，并不是所有的动词都能放在介词“ 往/ 向” 短语的
前边。
“ V + 往… ” 条件是：动词一般限于“ 开、送、寄、运、飞、赶通、迁、带、派、跳”
等，“往”后的宾语必须是动作最后到达的目的地。
“ V + 向… ” 条件是：动词一般限于“ 飞、走、航、开、飘、漂、驶、流、倒、通、
划、杀、投、推、射、转、指、冲、引、刺、吹” 等位移动词或方向动词。“ 向” 后面的
宾语一般是某个目标或目的地。
2.2 引进对象
2. 2. 1 只有“ 朝、向” 表示动作、行为的对象。后边的动词为与身体动作有关的具体动词
或动词词组，如“点头、摆手、眨眼、做鬼脸、鞠躬”等。
2. 2. 2 只 有“ 向” 可 以 为 抽 象 的 动 作 、 行 为 引 进 对 象 、 事 物 、 方 向 等 ；“ 朝” 不 可 以 。
后边的动词与身体动作无关的抽象动词或其它动词及其词组含有“说”之义。
2.2.3 表示动作行为的对象时只有“朝”的后面可以带着动态助词“着”。
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三、2016 届学生对介词“朝、往、向”的使用情况
本文为了深入了解 2016 届中文专业的学生对“朝、往、向”三个介词的使用情况，
通过以 2018 年和 2019 年的调查结果进行的对比分析，考察 2016 届学生是否更好的掌握
了其三个介词的用法。本文对宋卡王子大学中文专业 2016 届学生，共 40 名进行纵向研究。
本文的研究过程主要分为 5 个步骤：（1）收集三年级（2018）的数据资料与 研究
结果。（2）组织宋卡王子大学中文专业 40 名 2016 届学生进行介词“ 朝、往、向” 的
教学培训，教授他们关于其三个介词的使用方法、特点，以及对比三个介词的相同、不同
之处。（3）对 2016 届中文专业的学生进行问卷调查。（4）以 宋卡王子大学中文专业
2016 届学生的调查结果进行对比分析，调查结果指 2018 年与 2019 年做的调查结果。
（5）抽选 10 名学生来进行访谈，访谈他们如何了解介词“朝、往、向”的用法。
1. 2016 届学生对介词“朝、往、向”使用情况的调查问卷及访谈设计
本文为了研究 2016 届学生对介词“ 朝、往、向” 的使用情况，就选择了两种方法，
分为：一是 2016 届学生对介词“ 朝、往、向” 使用情况的调查问卷设计； 二是 2016 届
学生对 介词“朝、往、向”使用情况的访谈设计。具体如下：
1.1 2016 届学生对介词“朝、往、向”使用情况的调查问卷设计
本文以甘丽娅、张贝贝与张慧莹（2018）《对现代汉语“ 朝、往、向” 的偏误分析及
教学策略--以宋卡王子大学中文专业三至四年级学生为例》作为研究依据。从他们的调查
问卷来看，调查中有五个部分，但是本文仅选取其论文中调查问卷的第一至第三部分对
宋卡王子大学中文专业 40 名 2016 届学生进行调查。
本文的调查问卷分为三个部分，第一部分是填空，旨在了解学生是否能够正确使用
三个介词“朝、往、向”，例如从第 3 道题“妈妈（__）弟弟（__）摆摆手，（__）让他别
说 话 。” 中 ， 我 们 会 让 被 试 选 取 应 该 用“ 朝” 、“ 往” 还 是“ 向” ， 并 且 应 该 以 其 放 在
句子中的什么位置，该部分共有 10 道题。第二部分是判断正误，旨了解学生是否掌握好
含有“ 朝、往、向” 的句子，例如从第 2 道题“ 他把头转朝了我。” ，我们会让被试判断
该句子是否正确，如果是错，应该如何改正，该部分共有 5 道题。第三部分是组词成句，
旨在了解学生是否把握词语的语法结构，例如从第 3 道题是“所有／的／楼房／朝／开／
都 ／ 是 ／ 窗 户 ／ 南 ／ 这 里 ／ 的 ／ 。” ， 从 第 5 道 题 是“ 眺 望 ／ 北 面 ／ 往 ／ 的 ／ 他 ／
市区／。”，我们会让被试将所给的词语组成完整的句子。该部分共有 5 道题。
本文将调查问卷对 2016 届学生进行调查，以期了解学生如何把握、提高“朝、往、
向” 三个介词的用法，以及深度了解他们对这三个介词的使用情况，从中分析他们产生
偏误原因及提出教学对策。
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1.2 2016 届学生对介词“朝、往、向”使用情况的访谈设计
本文以 2016 届学生在读三年级（2018 年）与在读四年级（2019 年）的调查结果来
进行对比分析，考察学生是否能正确地运用介词“朝、往、向”。从调查结果，本文以
偏误率与正确率的差距比较明显的道题为依据，设计出访谈大纲。 为了找出 2019 届产生
偏误的真正原因。 并且为了证明本文的研究效果根据调查对象的实际情况，本文对宋卡
王子大学中文专业 40 名 2016 届学生进行问卷调查之后，从中随机抽选 10 名学生来询问
关于他们使用介词“朝、往、向”的原则与看法。
针 对 2016 届 学 生 介 词“朝 、 往 、 向”使 用 情 况 的 访 谈 设 计 有 两 个 部 分 ： 一 是 个 人
信息，包括 HSK 汉语水平与汉语学习的时间；二是访谈问题，包括三个部分，这三个部分
笔者精选从 2018 年与 2019 年的调查结果中偏误率与正确率的差距比较明显的道题来进行
访谈，包括：第一部分，从选词填空的问题，本文筛选三个问题，包括第 3 道题 “妈妈
（朝／向）弟弟摆摆手，让他别说话。”，第 6 道题“你不要（向）我发脾气。”，第 9
道题“他被派（往）一所农村的医院工作。”；第二部分，是判断正误，并对错句写出
正确答案的问题，本文筛选一个问题是第 2 道题“他把头转朝了我。”；第三部分，关于
组词成句的部分，本文筛选两个问题，包括第 3 道题“所有／的／楼房／朝／开／都／
是／窗户／南／这里 ／的／。”，第 5 道题“眺望／北面／往／的／他／市区／。”。
具体来说，从我们筛选的问题中，我们提问的问题，如：从“妈妈（朝／向）弟弟摆摆手，
让他别说话。”中，我们会提问关于什么选项是最正确的，以及他们选其选项的原因。
从“眺望／北面／往／的／他／市区／。”中，我们会提问关于应该如何组词成正确的
句子，以及他们组词成句的原则。
本文将以上的问题对访谈对象进行直接访谈，从访谈结果本文就能够深度了解
2016 届学生使用“朝、往、向”三介词的实际情况，以及了解到他们产生偏误的原因。
2. 2016 届学生介词“朝、往、向”使用情况的对比分析
本文收集 2016 届学生在读三年级（2018 年）使用“朝、往、向”的数据（偏误率、
正确率）与研究结果之后，组织他们进行关于介词“朝、往、向”的 教学培训。培训后，
本文对宋卡王子大学中文专业四年级（2019 年）40 名学生进行问卷调查。通过调查结果，
本文以 2018 年与 2019 年的调查结果来进行对比分析。 此外，本文还抽选 10 名学生来
进行访谈，考察他们如何了解介词“ 朝、往、向 ”的用法。
2.1 2016 届学生对“朝、往、向”的正确率与偏误率
通过 2016 届学生在 2018 年与 2019 年的调查结果对比分析，2018 年的偏误率高于
2019 年，具体情况，如下表（表 2）：
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表 2：2016 届学生在 2018 年与 2019 年使用情况的对比表格
2018 年
问卷题目
1.一下课，孩子们就 (朝、往、向）

2019 年

回答正确人 回答正确人 回答正确人 回答正确人
数／正确率 数／正确率 数／正确率 数／正确率
35/87.5%

5/12.5%

40/100%

0/0%

2.我房间的窗户（朝、向）南开。

14/35%

26/65%

32/80%

8/20%

3.妈妈 (朝）弟弟摆摆手，让他别说
话。
4.去邮局要 (朝、往、向）右拐。

7/17.5%

33/82.5%

20/50%

20/50%

35/87.5%

5/12.5%

38/95%

2/5%

37/92.5%

3/7.5%

34/85%

6/15%

12/30%

28/70%

32/80%

8/20%

22/55%

18/45%

26/65%

14/35%

23/57.5%

17/42.5%

25/62.5%

15/37.5%

9.他被派 (往）一所农村的医院工作。

16/40%

24/60%

29/72.5%

11/27.5%

10.飞机 (朝、向）着上海方向飞去。

17/42.5%

23/57.5%

29/72.5%

11/27.5%

平均数

54.5%

45.5%

76.25%

23.75%

操场跑去。

5.你们需要什么东西可以 (向、朝）
服务员要。
6.你不要 (向）我发脾气。
7.他的腿 (朝、向）外伸着。
8.这条路通 (往）海边。

从以上的表格，以平均数为依据，本文发现 2018 年的正确率为 54.5%，而 2019 年
学 生 的 正 确 率 上 升 为 76.25%； 2018 年 学 生 使 用“朝 、 往 、 向”的 偏 误 率 为 45.5%，
而 2019 年学生的偏误率下降为 23.75%。由此可见，2019 年宋大学生对“朝、往、向” 的
了解有一定的提高。
虽 然 2018 年学生误用“朝、往、向”的平均数明显高于 2019 年 ，但是其 中 只 有
1 道题在 2018 年学生的偏误率低于 2019 年，其是第 5 道题。第 5 道题的问题是“你们
需要什么东西可以（向、朝）服务员要。”，2018 年学生误用的偏误率为 7.5%，可是
2019 年学生误用的偏误率却达到 15%。从本文通过调查问卷以及分析偏误的原因中，可以
看出 2019 年学生产生偏误的原因是在结构上，因为他们还是将“向”放在不对的位置。
从第 5 道题“你们需要什么东西可以（向、朝）服务员要。”里 ，大多数的错误是将“向”
放在“东西”的前边。这可以看出，有的 2019 届四年级的学生还是不能正确地分辨介词
的语法结构。而且学生还是习惯运用介词“往”，但是在这个上下文语境里不可以使用
“往”。 从 第 3 道 题“妈妈 （ 朝） 弟弟 摆 摆手 ， 让 他别 说 话”。 2019 年 学 生的 偏误 率 比
2018 年 降低，达到 50%与 82.5%顺序。可是在本文进行对比分析的情况下，发现他们选择
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的 答 案 只 有“朝”与“向”， 而“朝”与“向”的 正 确 率 与 偏 误 率 几 乎 相 同 。 所 以 这 可 以
说明 2019 年学生对“朝”与“向”的用法还是混用与分不清这两个介词的差异性。
2.2 2016 届学生对“朝、往、向”判断正误的正确率与偏误率
通过 2016 届学生在 2018 年与 2019 年的调查结果对比分析，2018 年学生的偏误率
高于 2019 年的偏误率，具体情况，如下表（表 3）：
表 3：2016 届学生在 2018 年与 2019 年判断正误的对比表格

问卷题目
1.老板（朝）我瞪了一眼，
让我不要说话。
2.他把头转（朝）了我。
3.小孩子不要骗人，要
（往）父母讲实话。
4.很多人（向）我打听他的
消息。
5.寄（向）国外的信不能用
这种信封。
平均数

2018 年
2019 年
正确 回答正确人 回答正确人 回答正确人 回答正确人
答案 数／正确率 数／正确率 数／正确率 数／正确率
✓

28/70%

12/30%

32/80%

8/20%

✓
向
✓
向
✓

9/22.5%

31/77.5%

33/82.5%

7/17.5%

26/65%

14/35%

36/90%

4/10%

38/95%

2/5%

39/97.5%

2/2.5%

✓
往

25/62.5%

15/37.5%

32/80%

8/20%

63%

37%

86%

14%

从以上的表格，以 2018 年与 2019 年的平均数为依据，发现 2018 年正确率为 63%，
而 2019 年正确率上升为 86%；2018 年学生使用“朝、往、向”的偏误率为 37%，而 2019
年学生的偏误率下降为 14%。从第 2 道题“他把头转朝了我。” 2018 年的偏误率比较高，
达到 77.5%，但 2019 年的偏误率下落为 17.5%。这可以看出在 2016 届学生对“朝、往、向”
的了解有一定的提高。
2.3 2016 届学生对“朝、往、向”组词成句的正确率与偏误率
通过 2016 届学生在 2018 年与 2019 年的调查结果对比分析，2018 年的偏误率高于
2019 年的偏误率，具体情况，如下表（表 4）：
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表 4：2016 届学生在 2018 年与 2019 年组词成句的对比表格

问卷题目
1.班长（向）老师说明一下情况。

2018 年
2019 年
回答正确人 回答正确人 回答正确人 回答正确人
数／正确率 数／正确率 数／正确率 数／正确率
33/82.5%

7/17.5%

35/87.5%

5/12.5%

2.小伙子（朝）王丽挤挤眼。

22/55%

18/45%

27/67.5%

13/32.5%

3.这里所有楼房的窗户都是（朝）
南开的。
4.工人们正在（往）火车站运送 那
批货物。
5.他（往）北面的市区眺望。

5/12.5%

35/87.5%

22/55%

11/45%

11/27.5%

29/72.5%

26/65%

14/35%

6/15%

34/85%

24/60%

16/40%

平均数

38.5%

61.5%

67%

33%

从以上的表格，以平均数为依据，本文发现 2018 年的正确率为 38.5%，而 2019 届的
正确率涨升为 67%；2018 年的偏误率为 61.5%，而 2019 年的偏误率下降为 33%。由此可见，
2016 届学生对“朝、往、向”的了解有一定的提高。尤其是从第 3 道题“这里所有楼房
的窗户都是朝南开的。”2018 年的正确率比较低，仅有 12.5%， 从第 5 道题“他往北面的
市区眺望。”的正确率也比较低，仅有 15%，但是，在 2018 年正确率上升为 55% 与 60%
顺序。这体现 2016 届的学生对“朝、往、向”的了解进步很大。
四、 2016 届学生对“朝、往、向”产生偏误的原因
为了深入地了解宋卡王子大学中文专业 2016 届的学生误用“朝、往、向”的 原因，
本文以 2018 年与 2019 年问卷调查的结果，结合访谈结果为主要依据，探讨 2016 届学生
对“朝、往、向”产生偏误的原因。本文发现 2016 届学生产生偏误的原因主要分为以下
两方面：
1.1 未掌握好对汉语的语言本体
未掌握好汉语的语言本体是指不够深度掌握某个汉语词语的意义，以及某个介词的
语法结构。通过访谈，我们发现宋卡王子大学的学生误用介词的原因是不够深入运用
“ 朝、往、向” 介词的用法与意义，尤其是介词“ 朝” 与“ 向” 的差异性，学生有时还混用，
不能分清楚其用法，以及还未掌握好介词特点。
有些调查对象还是误解关于“朝、往、向”三个介词的语法结构，这会影响到他们的
使用。他们所知道的介词结构是作状语：介词 + 名词/名词短语 + 动词，或者有时候介词
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结构也可以放在动词的后面作补语：动词 + 介词 （往、向）+ 名词/名词短语。 具体来说，
本文以 2018 年与 2019 年偏误率的差异特别明显的道题为 依据，如下：
从第一部分的第 3 道题“妈妈 （朝 / 向）弟弟摆摆手，让他别说话。”，真正的答案
是“朝”。但通过访 谈 可以看出 ，学生认为 第 3 道题运用介词“向”， 该道题的 偏 误 率
达到 50%。
从第一部分的第 6 道题“你不要 （向）我发脾气。”，有的学生认为这道题该运用
“朝”而有的学生认为该运用“往”。
此外，从第一部分的第 9 道题“他被派（往）一所农村的医院工作。”，可以明显地
看出有的学生还没掌握好介词“往”的特点，及其用法结构，所以他们不知道这个介词
“往”可以放在动词后边作补语。
因此，误解和误用三个介词“朝、往、向”的基本结构与语法，在不同语境中分不清
应该如何使用其介词就是 2016 届学生产生偏误的原因之一。
1.2 受到母语负迁移的影响
通过访谈，结合调查问卷的结果，本文发现调查对象混用介词“朝、向”的用法主要
体现为因母语负迁移。
通过第 3 道题“妈妈 （朝 / 向）弟弟摆摆手，让他别说话。”偏误率达到 50%，明显
特 别 高 。 根 据 访 谈 结 果 ， 调 查 对 象 指 出“朝”的 泰 语 翻 译 词 是 “หัน，ไปทาง”，“向”也 含 有
“กับ”为泰语翻译词，所以他就选择“向”为答案。那么， 从以上的句子来看，其泰语翻译
词为“แม่โบกมือให้กบั น้องชาย”，从中可见调查对象按照自己的母语翻译来选择答案的，而误用为
“妈妈向弟弟摆摆手”。从数据来看， 大多数的调查对象还是受到母语的影响。
可见，母语负迁移对第二语言学习者有很大的影响。当调查对象筛选三个介词“朝、
往、向”的时候，他们会依赖自己的母语来了解目的语的意义与用法。当自己的母语与
目的语有相似性，但没有完全相同，第二语言学习者还是会误用目的语。
五、结论与建议
介词“朝、往、向”的概念几乎相同，其意义与用法也很难分清，也很难掌握。有时
可以互换，有时却不可以。具体来说，如果是指明方向的意义，“朝、往、向” 都可以
替换使用。但是，“往”只能表示动作的方向，不能表示动作对象。如果后面是身体动作
动 词， 如 ：“摇头、 挥 手 、打招 呼”等，“朝 、 向”可以用来指明对 象 。 但是如果 后 面 的
动 词 是 抽象 动 词或 其它 动 词 及其 词 组含 有“说”义 。 如 ：“说 、 道歉 、 赔 礼等 ， 只能 用
“向”。 如 果“朝”的 前 面 有 动 词 表 示 方 向 或 者 表 示 对 象 可 以 加“着”， 但 是“向”的
前面有动词表示方向也可以加“着”，但是很少用。
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为了深度了解 2016 届学生在一段相对长的时间内，他们对介词“朝、往、向”的
使用如何提高，首先，本文整理出介词“朝、往、向”的意义与用法，以及其三个介词的
共同性与差异性。其次，本文对宋卡王子大学中文专业 2016 届生进行了培训，教授关于
介词“朝、往、向”的意义与用法。再次，本文对 2016 届学生进行了调查与访谈，指对
40 名学生进行问卷调查，以及对其中的 10 名学生进行访谈。通过对 2016 届学生介词
“朝、往、向”使用情况的数据结果进行对比分析，本文发现从 2019 年与 2018 年的正确
率来看，2019 年的正确率大多数上涨。最后，通过结合调查结果与访谈结果，本文发现
2016 届学生产生偏误的原因，包括： 1.未掌握好汉语的语言本体，尤其是介词的基本结构
与语法；2.受到母语的影响，体现为母语负迁移。因此，为了能够提高泰国的汉语教学，
为泰国汉语学习者以及泰国汉语教师提供参考，本文也提出了如下的建议：
1.针对宋卡王子大学中文专业学生的学习建议
在学习过程中，为了能够掌握好三个介词“朝、往、向”的意义与用法，本文提出了
几个学习建议：（1）学生学习“朝、往、向”三个介词之后，应该总结成 自己容易理解
的笔记。同时，也可以自己造句子，通过该方法学生会知道自己是否掌握好了词语。（2）
在课堂上，学生应该认真地听讲、好好学习，如果不清楚或 还是混用这三个介词，也应该
积 极 、 直 接 问 老 师 。 （ 3 ） 学 生 应 该 经 常 自 己 练 习 ， 找 出 相 关“朝 、 往 、 向”语 法
的练习书、词典、书籍等来练习。（4）在日常生活中， 学生应该运用这三个介词来说话、
交流等。（5）学生应该经常预习与复习“朝、往、向”三个介词。
本文认为以上的几个建议会使得学生更容易地学会 ，以及了解“朝、往、向”三个
介词的用法，也可以分清楚其意义、用法、特点。
2.针对汉语教师建议
在教学过程中，为了让学生能够理解并熟练汉语的介词“朝、往、向”，本文认为
教师可以同时教授“朝、往、向”三个介词的意义与用法。在课堂上，当老师解释三个
介词“朝、往、向”的时候，教师可以举几个例子让学生更容易理解， 清楚词语的意义和
用法，以及鼓励学生，让学生使用这三个介词造句。如果学生造的句子不对，教师应该
在课堂上修正，以及解释清楚。加之，教师也可以使用对比方法进行教学，重点对比三个
介词“朝、往、向”的区别。
参考文献
[1]白晓红、赵卫 编《汉语虚词 15 讲》[M]，北京：北京语言大学出版社，2007.
[2]甘丽娅、张贝贝、张慧莹.《对现代汉语“朝、往、向”的偏误分析及教学策略--以宋卡
王子大学中文专业三至四年级学生为例》[D].宋卡王子大学，2018.
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[3]高畅.《现代汉语介词“朝”的对外汉语教学研究》[D].沈阳师范大学, 2019.
[4]高 姗.《 俄 罗 斯 留 学 生 习 得 方 向 介 词“朝 、 向 、 往”的 偏 误 分 析 及 教 学 对 策 》[D].辽 宁
师范大学, 2018.
[5]刘月华、潘文娱、故韡编《使用现代汉语语法》[M]，北京：商务印书馆，2001.
[6]卢福波 编《对外汉语教学使用语法》[M]，北京：北京语言大学出版社，2007.
[7]卢福波 编《对外汉语常用词语对比例释》[M]，北京：北京语言大学出版社，2008.
[8]吕叔湘 主编《现代汉语八百词》[M]，北京：商务印书馆，2007.
[9]彭湃.《泰国留学生习得汉语方向介词“向、朝、往”的偏误研究》[D].黑龙江大学,2017.
[10]彭小川、李守纪、王红 编《对外汉语教学语法释疑 201 例》[M]，北京：商务印书馆，
2004.
[11]孙德金 编《汉语语法教程》[M]，北京：北京语言大学出版社，2007.
[12]田武天.《汉语“向、往、朝”比较研究及泰国学生习得偏误分析》[D].江西师范大学,
2016.
[13]王芳.《介词“朝、向、往”的偏误分析及教学对策研究》[D].郑州大学, 2018.
[14]文婧.《介词“向、往、朝”的偏误分析及教学策略》[D].哈尔滨师范大学, 2016.
[15]张婧 编《HSK 语法精讲精练》[M]，北京：华语教学出版社，2008.
[16]郑丽杰 编《21 天征服 HSK（高等）语法》[M]，北京：外语教学与研究出版社，2006.
[17] วิ ภ าภรณ์

ภั ท รกุ ล พงษ์ . หลั ก ไวยากรณ์ จี น ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง (พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 1). กรุ ง เทพฯ:ส านั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.2545.
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กลวิธีการใช้คาพาดหัวข่าวในเพจข่าวสด พฤศจิกายน พ.ศ.2562
กนกพร ชิวหากาญจน์1 ซินฟียา นุ้ยไสน2 ปิ่นรวีร์ อาจหาญ3
และวิฑูรย์ เมตตาจิตร4

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการใช้คาในพาดหัวข่าวของเพจข่าวสด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 1
เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 รวมจานวน 1,005 พาดหัว ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีการใช้คาใน
พาดหัวในเพจข่าวสดมี 15 กลวิธี ได้แก่ 1) คาความหมายโดยนัย 2) คาภาษาต่างประเทศ 3) คาย่อ 4) คาสแลง 5)
คาเรียกชื่อเล่น 6) คาเรียกชื่อเฉพาะ 7) คาเรียกอาชีพ 8) คากล่าวเกินจริง 9) คาตัด 10) คาเรียกชื่อจริง 11) คา
เรี ย กฉายา 12) คาคล้ องจอง 13) คาซ้อน 14) คาหยาบ 15) คาราชาศัพท์ ผลการศึกษาสะท้อนให้ เห็ นว่า กล
วิธีการใช้คาในเพจข่าวสด มีลักษณะบางประการแตกต่างจากพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ กล่าวคือ เพจข่าวสดมี
ลักษณะการใช้ข้อความสั้ น ไม่ครบความอ่านแล้ว ไม่ส ามารถเข้าใจความหมายได้ทันที ทาให้ ผู้ อ่านต้องติด ตาม
รายละเอียดในเนื้อข่าว
คาสาคัญ: กลวิธีการใช้คา พาดหัวข่าว เพจข่าวสด

1-3

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ดร., คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

4 อาจารย์
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บทนา
ปั จ จุ บั น มีผู้ ใช้อิน เทอร์ เน็ตในประเทศไทยมากกว่า 57 ล้ านคน และในจานวนนี้เป็นผู้ ใช้บริการสังคม
ออนไลน์ (Social Media) เฟซบุ๊ก (Facebook) มากถึง 51 ล้านคน เห็นได้ว่าปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้อง
กับการดาเนินชีวิต เนื่องจากเทคโนโลยีและเครือข่ายที่ให้บริการเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมีราคาถูกทาให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ชี้ชัดจากรายงานข้อมูล
การใช้อินเทอร์เน็ตของ Digital Yearbook (2018) กล่าวว่า ในประเทศไทยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กมีมากถึง 90% ของจานวน
ประชากรทั้งหมดซึ่งเป็นสถิติสูงที่สุดในโลก
ในช่วงที่อินเทอร์เน็ตเริ่มมีการเติบโตในประเทศไทย หนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชนแขนงแรกที่มีการนาเสนอ
บนพื้นที่ในโลกออนไลน์ ทิศทางการปรับตัวของหนังสือพิมพ์ในลักษณะเช่นนี้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดที่พบว่า
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมรับข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์น้อยลง และนักลงทุนหารายได้จากสื่อออนไลน์มากขึ้น (นภารัตน์
พฤกษ์สุราลัย,2560) ช่องทางหนึ่งที่สาคัญถูกนามาใช้ในการนาเสนอข่าวนั้น คือ เพจเฟซบุ๊ก
ณัฐพล ใยไพโรจน์ (2558) กล่าวว่า ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กจานวนมาก ดึงดูดให้นักสื่อสารการตลาดที่เคยให้
ความสาคัญกับสื่อดั้งเดิม หันมาให้ความสนใจเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นอันดับต้น ๆ การเติบโตของเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฟซบุ๊กทาให้หนังสือพิมพ์ต้ องใช้กลยุทธ์เปลี่ยนคู่แข่งให้เป็นพันธมิตร ดังเช่น
ปั จ จุ บั น ส านักพิมพ์ห ลายแห่ งสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจเป็นของตนเอง ซึ่ งได้รับการตอบรับสู ง ข้อมูล จากเว็บไซต์
Socialbakers.com ในปี 2559 รายงานว่า แฟนเพจข่าวสด (khaosod) มีจานวนผู้ติดตามสูงถึง 7,919,280 คน
ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาแฟนเพจของหนังสือพิมพ์ ผู้วิจัยเห็นว่าสาเหตหนึ่งที่ทาให้แฟนเพจข่าวสดได้รับ
ความนิยมเพราะมีกลวิธีดึงดูดความสนใจได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาพาดหัวข่าว เนื่องจากเป็น
ข้อความแรกที่สามารถเร้าความสนใจให้ผู้อ่านติดตามข่าวนั้น ดังที่ ดรุณี หิรัญรักษ์ (2538 : 4) กล่าวว่า ภาษาพาด
หั ว ข่ า วเป็ น ภาษาที่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษ มี ห ลั ก การเขี ย นที่ แ ตกต่ า งไปจากการเขี ย นทั่ ว ไป เป็ น ภาษาที่ เ ข้ า ใจง่าย
ไม่กากวม และใช้คาที่สั้น ความพิเศษในการเขียนพาดหัวข่าวอยู่ที่การเขียนให้เข้าใจง่าย และ ธวัชชัย จารนัย
(2541 : 68) กล่าวว่าการเขียนพาดหัวข่าวต้องเขียนให้ได้ผลทางอารมณ์แก่ผู้อ่าน และลักษณะของการใช้ภาษาพาด
หัวข่าวมีความยากกว่าการเขียนเนื้อข่าวมาก เพราะความจากัดถ้อยคาและเนื้อที่ ดังนั้นต้องเลือกคาที่กระชับและ
ดึงดูดความสนใจ
ผู้วิจัยสังเกตว่าเพจข่าวสดมีลักษณะการพาดหัวข่าวแตกต่างจากการพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ ในด้าน
รูปแบบการนาเสนอการพาดหัวข่าวของเพจ มีการใช้ข้อความสั้น ไม่ครบความ และพาดหัวข่าวแบบกึ่งปกปิด
กึ่งเปิดเผย กล่าวคือ เพจข่าวจะใช้คาที่ให้ ความหมายแบบไม่ตรงไปตรงมา แต่ใช้กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อ ดึง ดูด
ความสนใจ เช่น การใช้คาให้ความหมายโดยนัย คาสแลง และคาเกินจริง เพื่อทาให้ผู้อ่านสนใจ และต้องการเข้าไป
อ่านเนื้อหาข่าวในเพจต่อ ดังตัวอย่างข่าวสังคมที่มีการพาดหัวว่า “อึ ฟรุ้งฟริ้ง” (ข่าวสด 29 พฤศจิกายน 2562)
กล่าวคือ ข่าวดังกล่าวแพทย์ออกมาเตือน เมื่อมีกระแสการกินกากเพชรที่ใช้ประดั บตกแต่งขนมเพื่อให้อุจจาระ
สวยงาม กรณีนี้มีการใช้คาว่า “ฟรุ้งฟริ้ง” ซึ่งเป็นคาสแลงที่มีความหมายว่า สีสันสดใส หรืออาการอารมณ์ความรู้สึก
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เป็ น รู ป แบบของการเปล่งประกาย ระยิ บระยับ นิยมใช้กันในกลุ่ มวัยรุ่น เห็ นได้ว่าตัว อย่างพาดหั วข่าวข้างต้น
ใช้ข้อความสั้นและจับใจความได้ยากและมีการใช้ภาษาในการดึงดูด และกระตุ้นความสนใจผู้อ่าน ชวนติดตาม
ให้อ่านเนื้อข่าว
ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากลวิธีการใช้ภาษาพาดหัวข่าวในเพจข่าวสด ด้านการใช้คา
เพื่อศึกษาว่าการพาดหัวข่าวมีการใช้กลวิธีการใช้ภาษาแบบใดบ้างที่ช่วยกระตุ้นและดึงดูดความสนใจผู้อ่าน และ
ช่วยให้เห็นลักษณะการพาดหัวข่าวที่แปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม เพจข่าวสดเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้รับข่าวสาร
ได้อย่างหลากหลาย ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากลวิธีการใช้ภาษาพาดหัวข่าวในเพจข่าวสดเพื่อหาลักษณะเฉพาะของ
การใช้ภาษาพาดหัวข่าวในเพจ
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษากลวิธีการใช้คาในพาดหัวข่าวของเพจข่าวสด
วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่อง กลวิธีการใช้คาในภาษาพาดหัวข่าวของเพจข่าวสด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการ
ใช้คาในภาษาพาดหัวข่าว เก็บรวบรวมข้อมูล จากเพจพาดหัวข่าวในเพจข่าวสดตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน
พ.ศ.2562 รวมเป็ น เวลา 1 เดื อ น ได้ ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา จ านวน 1,005 พาดหั ว ผู้ วิ จั ย ใช้ แ นวคิ ด เรื่ อ ง
การใช้ภาษาในพาดหัวข่าว จากเรื่อง “การศึกษาพาดหัวข่าวอาชญากรรมหนังสือพิมพ์ปริมาณและหนังสื อพิมพ์
คุณภาพ” ของนิสา ศุขเหมือน (2557) และ “การใช้ภาษาพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ” ของ ธีร์วรา ขะบูรณ์
(2556)
นิยามศัพท์เฉพาะ
กลวิธีพาดหัวข่าว หมายถึง วิธีการใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดลงในการเขียนพาดหัวข่าวเพื่อดึงดูด
ความสนใจของผู้อ่าน ซึ่งเป็นส่วนที่สรุปประเด็นสาคัญของข่าว ทาให้ผู้อ่านรู้สึกเกิดความสนใจ
เพจข่าวสด หมายถึง เพจของเฟซบุ๊กซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ มุ่งนาเสนอข่าวสารสู่สาธารณะเพื่อให้ผู้ใช้
เฟซบุ๊กได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ผลการศึกษา
การพาดหัวข่าวของเพจ ข่าวสดมีภาษาเฉพาะตัวทาให้ มีอิทธิพลต่อผู้รับข่าวสารเป็นจานวนมาก และ
พาดหัวข่าวเป็นส่วนสาคัญที่มีผลต่อความสนใจและการรับรู้ของผู้อ่านเป็นอันดับแรก และการใช้คาในพาดหัวข่าว
จะมีลักษณะเฉพาะ ผลการวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาพาดหัวข่าวในเพจ ข่าวสด พบว่า มีการใช้ภาษา 15 ลักษณะ
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ได้แก่ 1) คาความหมายโดยนั ย 2) คาภาษาต่างประเทศ 3) คาย่อ 4) คาสแลง 5) คาเรียกชื่อเล่น 6) คาเรียก
ชื่ อ เฉพาะ 7) ค าเรี ย กอาชี พ 8) ค ากล่ า วเกิ น จริ ง 9) ค าตั ด 10) ค าเรี ย กชื่ อ จริ ง 11) ค าเรี ย กฉายา
12) คาคล้องจอง 13) คาซ้อน 14) คาหยาบ 15) คาราชาศัพท์ มีรายละเอียดต่อไปนี้
1) คาความหมายโดยนัย หมายถึง คาที่มีความหมายพิเศษออกไปจะเข้าใจตรงกัน หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ
พื้นฐาน และประสบการณ์ของผู้ใช้ (ประทีป วาทิกทินกร 2539: 5) พบจานวน 116 พาดหัว คิดเป็นร้อยละ 11.5
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ฟันคอแม่ดับสลด (ข่าวสด วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562)
ตัวอย่าง (1) ประเด็นสาคัญของข่าวกล่าวถึง กรณีลูกชายมีอาการป่วยทางจิต ถูกแม่ดุด่าและใช้งานบ่อย
เกิดความโมโหจึงใช้มีดที่ปอกมะพร้าวฟันคอแม่ และก่อนหน้านี้เคยติดคุกเพราะโดนคดีฆ่าคนตายมาแล้ว ข้อความ
ข้างต้นมีการใช้คาว่า “ดับ” หมายถึง หมดสิ้นไป, สูญสิ้นไป เป็นคาที่ให้ ความหมายโดยนัยแทนคาว่า ตาย คาว่า
“สลด” หมายถึง สังเวชใจ, รันทดใจ, หดหู่ใจ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,2554) สองคาให้ความหมาย
โดยนัยแทนคาว่า ตายอย่างหดหู่
(2) เศรษฐกิจไทยไข้ขึ้น (ข่าวสด วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562)
ตัวอย่าง (2) ประเด็นสาคัญของข่าวกล่าวถึงเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐและจีน ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทย รัฐบาลจึงออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น ข้อความข้างต้นมีการใช้คาว่า “ไข้ขึ้น” ในบริบทนี้ หมายถึง เศรษฐกิจไทยกาลังอยู่
ในภาวะที่ย่ าแย่ เปรี ย บเทีย บเศรษฐกิจ เหมือนกับอาการป่ว ยต้องหาหมอเพื่อรักษา เหมือนกับเศรษฐกิจไทย
ในตอนนี้ที่ต้องหาทางแก้ไข
2) ค าภาษาต่ า งประเทศ คือ การยืมคาจากภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย เช่น ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาฝรั่งเศส (ประยูร ทรงศิลป์ 2553: 92) พบจานวน 66 พาดหัว คิดเป็นร้อยละ 6.56
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) จับตร.เก๊ (ข่าวสดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
ตัวอย่าง (1) ประเด็นสาคัญของข่าวกล่าวถึง กรณีมีประชาชนแจ้งว่า นาย สรายุทธ์ มีพฤติกรรมแอบอ้าง
และแสดงตัว เป็ น ตารวจ โดยไปคบหากับหญิ งสาวนานหลายเดื อ น พ่อ แม่ของฝ่ ายหญิ งสงสั ยว่ า ไม่ใช่ ต ารวจ
จึ ง แจ้ ง ความส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ จึ ง น าก าลั ง เข้ า จั บ กุ ม ข้ อ ความข้ า งต้ น มี ก ารใช้ ค าว่ า “เก๊ ” เป็ น ค า
ภาษาต่างประเทศมาจากภาษาจี น หมายถึง ปลอมหรือเลี ยนแบบเพื่อให้ ห ลงผิ ดว่าเป็นของแท้ (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554)
(2) เบรกคอนเสิร์ต (ข่าวสด วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562)
ตัวอย่าง (2) ประเด็นสาคัญของข่าวกล่าวถึง กรณีวงร็อกจากลอนดอน โคลด์เพลย์ เผยถึงสาเหตุที่พวกเขา
จะยังไม่ทัวร์คอนเสิร์ต โดยนักร้องของวงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ขอเวลาอีกสัก 1 หรือ 2 ปี ที่จะทาให้ทัวร์ของเราไม่ใช่
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แค่ รั ก ษ์ โ ลกเท่ า นั้ น แต่ ต้ อ งสร้ า งประโยชน์ ใ ห้ กั บ โลกด้ ว ย พวกเราทุ ก คนต้ อ งหาวิ ธี ที่ ดี ที่ สุ ด ในการท างาน”
ข้อความข้างต้นมีการใช้คาว่า “เบรก” มาจากคาว่า break ในภาษาอังกฤษ หมายถึง หยุด และคาว่า “คอนเสิร์ต”
มาจากคาว่า concert ภาษาอังกฤษ หมายถึง การแสดงดนตรีสดของนักร้องซึ่งมีดนตรีประกอบ
3) คาย่อ หมายถึง การย่อจากอักษรตัวหน้าของตัว เต็มเป็นส่วนใหญ่เวลาอ่านต้องอ่านคาเต็มเป็นการให้
ความสะดวกรวดเร็วในการอ่านการเขียนรวมถึงการประหยัดเนื้อที่ในการเขียนและจะเป็นคาที่คุ้นเคยอยู่แล้ ว
(รสริน ดิษฐบรรจง 2553: 56) พบจานวน 50 พาดหัว คิดเป็นร้อยละ 4.97 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ร.พ.แจงปม รปภ.ไล่ (ข่าวสด วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562)
ตัวอย่าง (1) ประเด็นสาคัญของข่าวกล่าวถึงของโรงพยาบาลระยองชี้แจง กรณีรปภ.ไม่ให้ญาติผู้ป่วยปูเสื่อ
นอนบริเวณพื้นหญ้าข้างตึกผู้ป่วย เนื่องจากบริเวณนั้นใกล้กับห้องตรวจผู้ป่วยวัณโรครวมทั้งเป็นพื้นที่ก่อสร้างเกรง
ว่าอาจได้รับอันตราย ข้อความข้างต้นมีการใช้คาว่า “ร.พ.” เป็นอักษรย่อมาจากคาว่า โรงพยาบาลและ “รปภ.”
เป็นอักษรย่อมาจากคาว่า รักษาความปลอดภัย
(2) กมธ.แก้รธน. (ข่าวสด วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562)
ตัวอย่าง (2) ประเด็นสาคัญของข่าวกล่าวถึง กรณีที่แหล่งข่าวจากทาเนียบรัฐบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้า
การคัดสรรบุคคลเป็นกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยคาดว่าในวันที่ 19 พ.ย. 2562 จะนารายชื่อ
มารายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ตามพลอ.สมเจตน์ ปฏิเสธไม่ขอรับตาแหน่ง ส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้อง
ต้องทบทวนบางรายชื่อ ข้อความข้างต้นมีการใช้คาว่า “กมธ.” เป็นอักษรย่อมาจากคาว่า กรรมาธิการ และ
“รธน.” เป็นอักษรย่อมาจากคาว่า รัฐธรรมนูญ
4) คาสแลง หมายถึง ถ้อยคาหรือสานวนที่ใช้เข้าใจกันเฉพาะกลุ่ม หรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ภาษา
ที่ยอมรับกันว่าถูก (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554) พบจานวน 43 พาดหัว คิดเป็นร้อยละ 4.27
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ปังเป๊ะเวอร์ (ข่าวสด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562)
ตัวอย่าง (1) ประเด็นสาคัญของข่าวกล่าวถึง กรณีดาราสาว ดิว อริสรา ได้ไปเที่ยวพักผ่อนริมทะเลชะอา
ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดาราสาวได้ออกมาโชว์เรือนร่าง และผิวพรรณขาวใส พร้อมสวมใส่ชุดว่ายน้าทูพีซ
ข้อความข้างต้นมีการใช้คาสแลง คือ “ปังเป๊ะเวอร์” หมายถึง โดดเด่น อลังการมากจนเกินไป
(2) ไม่โสดก็แซ่บ (ข่าวสด วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562)
ตัวอย่า ง (2) ประเด็น ส าคัญของข่าวกล่ าวถึง กรณีดาราสาวเมย์ พิช ญ์นาฏ ได้ไปพักผ่ อนที่เขาใหญ่
โชว์เรื อนร่ าง โดยสวมใส่ ชุดว่ายน้ าวัน พีซสี ดาเว้าโชว์ผิว ข้อความข้างต้นมีการใช้คาสแลง คือ คาว่า “แซ่บ”
เดิมมาจากคาว่า แซ่บ ซึ่งเป็นคาที่ยืมมาจากภาษาถิ่นอีสาน หมายถึง อร่อย (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,
2554) เมื่อนาคาดังกล่าวมาใช้ในความหมายเชิงสแลง หมายถึง รสชาติอาหารที่เผ็ด จัดจ้าน หรือคาบอกลักษณะ
ภายนอกหรือนิสัยที่จัดจ้านร้อนแรง และเป็นลักษณะของการแต่งกายที่สวยเซ็กซี่
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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5) คาเรียกชื่อเล่น หมายถึง ชื่อของบุคคลซึ่งไม่ใช่ชื่อจริง ไม่ใช่ชื่ออย่างเป็นทางการมักใช้แทนหรือควบคู่
กันไปกับชื่อทางการ มักใช้เรียกกันในหมู่เพื่อนฝูงหรือคนรู้จักเพื่อให้สะดวกในการเรียก พบจานวน 43 พาดหัว
คิดเป็นร้อยละ 4.27 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) เอ๋ อยู่ไหน (ข่าวสด วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562)
ตัวอย่าง (1) ประเด็นสาคัญของข่าวกล่าวถึง กรณีผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เเถลงหลังจากตรวจที่ดินของ
น.ส. ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ จากการตรวจสอบพบว่า น.ส.ปารีณา ได้ครอบครองที่ดิน
ในเขต ส.ป.ก. จ านวน 690 ไร่ ซึ่งในส่ ว นนี้ยังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบ เพราะอยู่ในระหว่างรอให้ น.ส.ปารีณา
มาเเจ้ งสิ ทธิ์ครอบครองที่ดิน ภายใน 15 วัน เเต่ขณะนี้ยังไม่มีการติดต่อเเละดาเนินการใด ๆ หากไม่มาติดต่อ
ตามกรอบเวลาที่กาหนดไว้ ส.ป.ก.จะดาเนินการตามกฎหมาย ข้อความข้างต้นมีการเรียกโดยใช้ชื่อ “เอ๋” ซึ่งเป็น
ชื่อเล่นของ “น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์” นักการเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ
(2) แอ๊ด-เล็ก-รี่ มาครบ (ข่าวสด วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562)
ตัวอย่าง (2) ประเด็นสาคัญของข่าวกล่าวถึง กรณีตลกรุ่นใหญ่ หม่า จ๊กม๊ก หรือเพชรทาย วงษ์คาเหลา
เปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง บอดี้การ์ดหน้าหัก ซึ่งมีนักร้องวงคาราบาวร่วมแสดงทั้งแอ๊ด เล็ก และเทียรี่ เมฆวัฒนา
ซึ่งได้มีการเปิดตัวพร้อมคอนเสิร์ตคาราบาวแบบเต็มวง ข้อความข้างต้นมีการใช้ คา คือ ใช้ชื่อ “แอ๊ด” เป็นชื่อเล่น
ของ “ยืนยง โอภากุล” นักร้องวงคาราบาว “เล็ก” เป็นชื่อเล่นของ “ปรีชา ชนะภัย” สมาชิกวงคาราบาวและ
“เทียรี”่ เป็นชื่อเล่นของ “เทียรี่ เมฆวัฒนา” สมาชิกวงคาราบาว
6) คาเรียกชื่อเฉพาะ หมายถึง ชื่อเฉพาะของสถานที่ คนสัตว์ สิ่งของ เป็นชื่อเรียกที่เจาะจง พบจานวน 30
พาดหัว คิดเป็นร้อยละ 2.98 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) “โฟรเซ่น2”คืนจอ (ข่าวสด วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562)
ตั ว อย่ า ง (1) ประเด็ น ส าคั ญ ของข่ า วกล่ า วถึ ง กรณี ใ นเร็ ว ๆ นี้ โฟรโซ่ น ภาค 2 ก าลั ง จะได้ เ ข้ า ฉาย
ในโรงภาพยนตร์ ข้อความข้างต้น มี การใช้ค าว่า “โฟรเซ่น ” คือ ภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่ มีชื่ อเสี ย งในปี 2556
เป็นภาพยนตร์เพลงแนวแฟนตาซี -คอมเมดี้ประเภทคอมพิวเตอร์แอนิเมชันสามมิติที่มีชื่อเสียงในปี พ.ศ. 2556
โดยเล่าเรื่องราวของราชินีผู้กล้าที่ผจญภัยไปกับมนุษย์น้าแข็ง กวางเรนเดียร์ และมนุษย์หิมะ
(2) ฟ้าใสล่ามงฯ สาม มิสยูนิเวิร์ส 2019 (ข่าวสด วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562)
ตัวอย่าง (2) ประเด็นสาคัญของข่าวกล่าวถึง กรณีฟ้าใส ปวีณสุดา ดรูอิ้น มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2019
ได้ออกเดินทางจากประเทศไทยถึงเมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกาเพื่อ เข้าร่วมกิจกรรมกับกองประกวด
มิสยูนิเวิร์ส 2019 ข้อความข้างต้นมีการใช้คาว่า “มิสยูนิเวิร์ส” คือ การประกวดนางงามจักรวาล เป็นการประกวด
ความงามประจาปี รวบรวมสาวงามจากทุกประเทศ
7) คาเรียกชื่อตามอาชีพ หมายถึง การใช้คาเรียกตามอาชีพต่าง ๆ แทนการเรียกชื่อ เช่น ทนาย หมอ ครู
เป็นต้น พบจานวน 29 พาดหัว คิดเป็นร้อยละ 2.88 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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(1) ชนนักร้องดับ (ข่าวสด วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562)
ตัวอย่าง (1) ประเด็นสาคัญของข่าวกล่าวถึง กรณีเกิดเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนบิ๊กไบก์ จนเป็นเหตุให้มี
ผู้เสียชีวิต 2 ราย ผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือ นายปวริศ พรหมดา และนายธัชพงศ์ บัวภา ซึ่งเป็นนักร้องนาวง FEEL
ข้อความข้างต้นมีการใช้คาว่า “นักร้อง” ซึ่งเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างความบันเทิง
(2) โพสต์ท่าแบบดารา (ข่าวสด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
ตัวอย่า ง (2) ประเด็น ส าคัญของข่าวกล่ าวถึง คือ แนะนาวิธีการถ่ายรู ปให้ ส วยแบบดาราท่ ามกลาง
ดงดอกไม้ ในภาคเหนื อ ข้อความข้างต้นมีการใช้คาว่า “ดารา” เป็นการเรียกบุคคลที่แสดงนาหรือมีชื่อเสียง
ในศิลปะการแสดง
8) ค ากล่ า วเกิ น จริ ง หมายถึ ง การกล่ า วเกิ น จริ ง เพื่ อ สร้ า งอารมณ์ แ ละความรู้ สึ ก ที่ รุ น แรงเกิ น จริ ง
พบจานวน 24 พาดหัว คิดเป็นร้อยละ 2.38 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) โลกสีชมพู (ข่าวสด วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562)
ตัวอย่าง (1) ประเด็นสาคัญของข่าวกล่าวถึง กรณีน้าฝน ทวีพร หลังจากประกาศอโหสิกรรมต่อกันกับ
อดีตคนสนิท หนุ่ม ศรราม และ ติ๊ก บิ๊กบราเธอร์ ซึ่งมีปัญหากันมานาน สาหรับนางแบบสาว น้าฝน ทวีพร ก็เปิดตัว
เปิ ดใจกับ รั กครั้ งใหม่ ข้อความข้างต้น มีการใช้คา คือ การใช้อติพจน์ คือโวหารที่กล่าวเกินความจริง เพื่อเน้น
ความรู้สึก ทาให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกลึกซึ้ง เป็นการกล่าวที่ทาให้เห็นภาพได้ง่ายและแสดงความรู้สึกของผู้เขียนได้
อย่างชัดเจน ดังตัวอย่าง คาว่า “โลกสีชมพู” ซึ่งเป็นการกล่าวเปรียบเปรยคนที่กาลังมีความรัก
(2) คิดถึงใจจะขาด (ข่าวสด วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562)
ตัวอย่า ง (2) ประเด็น ส าคัญของข่ าวกล่ าวถึง กรณีเจ้าของแมวดาพั นธุ์ขนยาวชื่อ ซาชา พบแมวรั ก
ที่หายไปนานถึง 5 ปี จากบ้านในเมืองพอร์ทแลนด์ รัฐโอเรกอน กลับคืนสู่อ้อมกอดเจ้าของอีกครั้ง โดยมีผู้ไปพบมัน
อยู่ห่างจากบ้านถึง 1,930 ก.ม. ข้อความข้างต้นมีการใช้คาว่า “คิดถึงใจจะขาด” เป็นการกล่าวเกินจริง ซึ่งเป็น
ความรู้สึกหรือความคิดของผู้กล่าวที่ต้องการย้าความหมาย โดยไม่เน้นความเป็นจริง คือ ความคิดถึงไม่สามารถ
ทาให้ใจขาดได้จริง ๆ เพียงแค่ต้องการ ให้ผู้รับสารเกิดความซาบซึ้งและประทับใจเพื่อเน้นความรู้สึกมุ่งเร้าอารมณ์
และความรู้สึกสะเทือนใจ
9) คาตัด หมายถึง การตัดหรือลดรูปของคาให้เหลือน้อยกว่าคาเดิมเพื่อให้พยางค์สั้ นแต่คาที่ลดพยางค์
แล้ ว นั้ น ความหมายยั ง คงเดิ ม หรื อ แม้ มี ค วามหมายเพี้ ย นไปจากค าเดิ ม บ้ า งก็ ยั ง แสดงเค้ า ของค าเดิ ม อยู่
(กาชัย ทองหล่อ 2540: 132) พบจานวน 20 พาดหัว คิดเป็นร้อยละ 4.27 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ขนลุกแอร์สาว (ข่าวสด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
ตัวอย่าง (1) ประเด็นสาคัญของข่าวกล่าวถึง กรณีแอร์โฮสเตสสายการบินดัง ที่คนบันเทิงจะรู้ว่า ดูดวง
ได้แม่นยา ได้เดินเข้ามาทัก ดีเจดาด้า วรินดา ว่าระวังเกิดอุบัติเหตุ โดยหลังจากไปทารายการ ที่วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
จ.นครศรีธรรมราช เกิดเหตุยางรถระเบิด ขณะเดินทางกลับ ข้อความข้างต้นมีการใช้คาตัด คือ ตัดส่วนหนึ่งของ
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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คาเต็มว่า “แอร์โฮสเตส” ที่หมายถึง ผู้หญิงที่เป็นพนักงานรับรองผู้โดยสารบนเครื่องบิน โดยตัดเหลือเพียงคาว่า
“แอร์”
(2) ยันเรื่องจริง! (ข่าวสด วันที่17 พฤศจิกายน 2562)
ตัวอย่า ง (2) ประเด็น ส าคัญของข่าวกล่าวถึง กรณีห นูเล็ กก่อนบ่าย ยื นยันโพสต์ขอระดมเงินบริจาค
ช่วยเหลือภรรยาของ แจ๊ค เชิญยิ้ม ที่ต้องผ่าตัดเปลี่ยนไตว่าเป็นเรื่องจริง ข้อความข้างต้นมีการใช้คา คือ การตัดส่วน
หนึ่งของคาประสม คาว่า “ยืนยัน” หมายถึง ย้าเพื่อคงความคิดเดิมโดยตัดเหลือเพียงคาว่า “ยัน”
10) คาเรียกชื่อจริง หมายถึง การใช้ชื่อที่เป็นทางการของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยไม่มีคานาหน้าชื่อ และ
นามสกุลจริง พบจานวน 20 พาดหัว คิดเป็นร้อยละ 1.99 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ศรีวราห์ รายงานตัว (ข่าวสด วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)
ตั ว อย่ า ง (1) ประเด็ น ส าคั ญ ของข่ า วกล่ า วถึ ง กรณี พ ล.ต.อ.ศรี ว ราห์ รั ง สิ พ ราหมณกุ ล ที่ ป รึ ก ษา
นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมายังทาเนียบรัฐบาลเพื่อรายงานตัวต่อเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ข้อความข้างต้นมีการใช้
คือ ใช้ชื่อ “ศรีวราห์” เป็นชื่อจริงของ “พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ” นายตารวจราชองครักษ์พิเศษ และ
มีตาแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
(2) สิ้น วิรัตน์ (ข่าวสด วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)
ตัวอย่าง (2) ประเด็นสาคัญของข่าวกล่าวถึง กรณีนายวิรัตน์ กัลยาศิริ อดีตส.ส.สงขลา และคณะทางาน
ฝ่ายกฎหมาย พรรคประชาธิปัตย์ได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย 69 ปี ที่โรงพยาบาลศิริราช ข้อความข้างต้นมีการใช้คา คือ
ใช้ ชื่ อ “วิ รั ต น์ ” เป็ น ชื่ อ จริ ง ของ “นายวิ รั ต น์ กั ล ป์ ย าศิ ริ ” อดี ต ส.ส.สงขลา และคณะท างานฝ่ า ยกฎหมาย
พรรคประชาธิปัตย์
11) ค าเรี ย กฉายา หมายถึ ง ชื่ อ ที่ ตั้ ง ให้ กั น เล่ น ๆหรื อ ตามลั ก ษณะรู้ กั น ในหมู่ ค ณะ (พจนานุ ก รม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554) พบจานวน 13 พาดหัว คิดเป็นร้อยละ 1.29 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ไม่ใช่งูเห่าสีส้ม! (ข่าวสด วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562)
ตั ว อย่ า ง (1) ประเด็ น ส าคั ญ ของข่ า วกล่ า วถึ ง บุ ค คลทั้ ง สาม คื อ น.ส.ศรี น วล บุ ญ ลื อ ส.ส.เชี ยงใหม่
พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จั นทบุรี และน.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี พรรคอนาคตใหม่ ร่วมกันแถลงข่าว
ปฏิเสธไม่ได้เป็นงูเห่าสีส้ม ตามที่ปรากฏตามสื่อโซเชียลมีเดีย ข้อความข้างต้นมีการใช้คาว่า “งูเห่า” ในบริบทนี้
เป็นฉายาการคาใช้เรียกแทนสามบุคคลดังกล่าวของพรรคอนาคตใหม่ และ “สีส้ม” มาจากสีประจาสัญลักษณ์ของ
พรรคอนาคตใหม่
(2) ผีน้อยโคม่า (ข่าวสด วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562)
ตัวอย่าง (2) ประเด็นสาคัญของข่าวกล่าวถึง กรณี น.ส.พัชรีวรรณ หรือ เอ๋ ดวงวนา ซึ่งกาลังป่วยหนัก
ด้ว ยโรคไตวาย เข้ารั บ การรั กษาตัว อยู่ ที่โ รงพยาบาลอินชาลเพก ณ เกาหลี ใต้ โดยก่ อนหน้านี้ ได้ทางานอยู่ที่
โรงซักผ้าในเกาหลีใต้ ด้านนางจันทร์สม แสงสุวรรณ ผู้เป็นแม่เมื่อทราบว่าลูกป่วยหนักก็ล้มป่วยตาม จึงขอวิงวอน
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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ผู้ใจบุญยื่นมือช่วยเหลือบริจาคเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนาตัวลูกสาวกลับบ้าน ข้อความข้างต้นมีการใช้คาว่า “ผีน้อย”
เป็นคาใช้เรียกแรงงานคนไทยที่แอบทางานในประเทศเกาหลีโดยไม่มีใบอนุญาตและไม่มีการคุ้มครองทางกฎหมาย
12) คาคล้องจอง หมายถึง ใช้คาที่มีเสียงรับ สัมผัสกันทั้งสระและพยัญชนะ สัมผัสสระ (บรรทัดฐาน
ภาษาไทย เล่ ม 4, 2552: 88) การใช้ ค าคล้ อ งจองนี้ จ ะท าให้ เ กิ ด จั ง หวะ เป็ น วิ ธี ก ารสร้ า งความน่ า สนใจ
ความสนุกสนานให้แก่ผู้อ่าน พบจานวน 11 พาดหัว คิดเป็นร้อยละ 1.09 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) อุทาหรณ์นอนน้อย (ข่าวสด วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562)
ตัวอย่าง (1) ประเด็นสาคัญของข่าวกล่าวถึง กรณีลุงวัย 57 ปี นาหินเจียรมาตัดไม้ซ่อมแซมบ้านหลุดออก
จากมือทาให้หินเจียรมาโดนเท้าจนได้รับบาดเจ็บสาเหตุคาดว่าเหนื่อยล้าจากการทางานหนัก พักผ่อนน้อย ข้อความ
ข้างต้นมีการใช้คาคล้องจองด้วยการสัมผัสเสียงสระออ และมีเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนกันคือเสียง น ได้แก่คาว่า
“อุทาหรณ์”และ “นอน”
(2) หนีตาย-ชายแดนระอุ (ข่าวสด วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562)
ตัวอย่าง (2) ประเด็นสาคัญของข่าวกล่าวถึง กรณีเกิดเหตุปะทะระหว่าง ทหารดีเคบีเอและทหารมอญ
ชุดรักษาความสงบของหมู่บ้านบริเวณด่านเจดีย์สามองค์ ซึ่งห่างจากชายแดนประมาณ 2 กิโลเมตร พบว่าได้มี
ชาวบ้าน จานวนกว่า 100 คน อพยพหนีตายเข้ามาในช่องทางบ่อญี่ปุ่น -บ้านน้าเกิ๊ก ข้อความข้างต้นมีการใช้คา
คล้องจองด้วยการสัมผัสเสียงสระอา และมีเสียงพยัญชนะ ท้ายเหมือนกัน คือเสียง ย ได้แก่คาว่า “ตาย” และ
“ชาย”
13) ค าซ้ อ น หมายถึ ง ค าที่ เ กิ ด จากการน าค าตั้ ง แต่ 2 ค าขึ้ น ไปมาเรี ย งต่ อ กั น โดยแต่ ล ะค าจะมี
ความสัมพันธ์กันในด้านความหมาย ในรูปแบบความหมายเหมือนกัน คล้ายกั น ทานองเดียวกัน หรือตรงข้ามกัน
(ประยูร ทรงศิลป์ 2553: 80) พบจานวน 7 พาดหัว คิดเป็นร้อยละ 0.69 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ดวงพลิกผัน (ข่าวสด วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)
ตั ว อย่ า ง (1) ประเด็น ส าคัญของข่าวกล่ าวถึ ง กรณีห มอเค้ ก magic designs ซึ่งเป็นหมอดูไ ด้เ ผยถึ ง
ดวงของ 4 ราศีคือ กรกฏ พิจิก ตุลย์ ธนู ซึ่งชะตาของผู้ มีราศีดังกล่ าวจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งในทางที่ดีและ
ต้ อ งระมั ด ระวั ง ข้ อ ความข้ า งต้ น มี ก ารใช้ค าว่ า “พลิ ก ” ซึ่ ง หมายถึ ง กลั บ หรื อ เปลี่ ย นด้ า น และค าว่ า “ผั น ”
ซึ่งหมายถึง หันกลับอีกด้าน เมื่อนาทั้ง สองรวมกันเกิดคาว่า “พลิกผัน” จัดว่าเป็นคาซ้อนที่มีความหมายเหมือนกัน
คือ กลับด้านหนึ่งให้เป็นอีกด้านหนึ่ง (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,2554)
(2) เสี่ยงท่วมฉับพลัน (ข่าวสด วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562)
ตัวอย่าง (2) ประเด็นสาคัญของข่าวกล่าวถึง กรณีกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและ
บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม
ซึ่งอาจทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลาก ข้อความข้างต้นมีการใช้คาว่า “ฉับ” หมายถึง อาการพูด
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เดิน หรือฟัน อย่างรวดเร็ว “พลัน” หมายถึง ทันที ดังนั้นเมื่อคาสองคารวมกัน “ฉับพลัน ” จึงเป็นคาซ้อนที่มี
ความหมายใกล้เคียงกันคือ ทันทีทันใด (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554)
14) คาหยาบ หมายถึง คาไม่สุภาพ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2554: 1308) พบจานวน 4 พาดหัว คิดเป็นร้อย
ละ 0.39 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) อย่าให้กูเจอ! (ข่าวสด วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562)
ตัวอย่าง (1) ประเด็นสาคัญของข่าวกล่าวถึง กรณี ต.อ.ชัยยันต์ อิทธิศักดิ์สกุล รอง สวป.สภ.ทุ่งใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจากนางนิ ตยา ศิขิวัฒน์ เพื่อขอความช่ว ยเหลื อให้มาจับตัว นายทรงวุฒิ ศิขิวัฒ น์
บุตรชายที่คลุ้มคลั่งทาลายข้าวของภายในบ้านได้รับความเสียหาย รวมทั้งขู่อาฆาตญาติที่แจ้งให้ตารวจมาจับกุมว่า
“ออกมาเมื่อไรเตรียมตัวไว้นะพวกมึง ” ก่อนนาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดี ข้อความข้างต้นมีการใช้คาว่า
“กู ” หมายถึ ง ค าที่ ใ ช้ แ ทนตั ว ผู้ พู ด เป็ น ค าสรรพนามบุ รุ ษ ที่ 1 โดยถื อ ว่ า เป็ น ค าไม่ สุ ภ าพ (พจนานุ ก รม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554)
(2) หนังแม่งห่วย! (ข่าวสด วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562)
ตัวอย่าง (2) ประเด็นสาคัญของข่าวกล่าวถึง กรณีนักร้องชื่อดัง “จิรายุ วรรณะสิน” หรือที่รู้จักกันในชื่อ
“โจ นู โ ว” ซึ่ ง ได้ ไ ปคอมเม้ น ต์ ใ นเฟซบุ๊ ก ของ “เตชะ ทั บ ทอง” โดยได้ โ พสต์ ข้ อ ความ ซึ่ ง เปิ ด เป็ น สาธารณะ
บุคคลทั่วไปสามารถพบเห็นได้ โดยได้วิพากษ์วิจารณ์หนัง “The Cave นางนอน” ว่า เป็นหนังไม่ดี ข้อความข้างต้น
มีการใช้คาว่า “แม่ง” คือ คาอุทานที่ใช้พูดกันเมื่ออารมณ์เสีย หรือไม่พอใจ มาจากคาว่า ซึ่งคาดังกล่าวมาจากคาว่า
แม่มึง และคาว่า “ห่วย” หมายถึง แย่ ไม่ดี
15) คาราชาศัพท์ หมายถึง คาพิเศษพวกหนึ่งต้องใช้ให้เหมาะสมกับชั้นของบุคคลไม่เฉพาะแต่พระราชา
เท่านั้น (ประยูร ทรงศิลป์ 2553: 295) จานวน 2 พาดหัว คิดเป็นร้อยละ 0.19 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) สิ้นพระชนม์ (ข่าวสด วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562)
ตัวอย่า ง (1) ประเด็นสาคัญของข่าวกล่ าวถึง สมเด็จพระเรียมนโรดม บุปพาเทวีในพระบาทสมเด็จ พระบรมนาถ นโรดม สีหมุนีพระมหากษัตริย์ กัมพูชา สิ้นพระชนม์ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพ ข้อความข้างต้นมีการ
ใช้คาว่า “สิ้นพระชนม์” เป็นคาราชาศัพท์ มีความหมายว่า ตาย (ใช้แก่เจ้าฟ้า พระองค์เจ้า สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
และสมเด็จพระสังฆราช)
(2) โบกพระหัตถ์ (ข่าวสด วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562)
ตัวอย่า ง (2) ประเด็น ส าคัญของข่าวกล่ าวถึง พระสั นตะปาปา ทรงประกอบพิธีมิส ซา โบกพระหั ตถ์
ให้ประชาชนเต็มสนามศุภชลาศัย ข้อความข้างต้นมีการใช้คาว่า “พระหัตถ์” เป็นคาราชาศัพท์ มีความหมายว่า มือ
เมื่อรวมกับคากริยาคือ คาว่าโบกมีความหมายว่า โบกมือ
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สรุปและอภิปรายผล

กลวิธีการใช้คาในพาดหัวข่าวเพจข่าวสด
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สรุป
ผลการวิเคราะห์ กลวิธีการใช้คาในพาดหั ว ข่าวเพจข่าวสด จานวน 1,005 ข่าว พบลั กษณะการใช้คา
15 กลวิ ธี ได้ แ ก่ 1) ค าความหมายโดยนั ย มั ก เป็ น ค าที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ ต ามเหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น ของสั ง คม
2) คาภาษาต่างประเทศ 3) คาย่อ 4) คาสแลง คือคาที่ไม่เป็นแบบแผนเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มที่สร้างคาแปลกใหม่ขึ้น
และมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 5) คาเรียกชื่อเล่น 6) คาเรียกชื่อเฉพาะ 7) คาเรียกอาชีพ 8) คากล่าวเกินจริง
พบมีการใช้คาเกินจริงที่เป็นโวหารภาพพจน์ คือ อติพจน์ เป็นการกล่าวเกินจริงเน้นความรู้สึกเพื่อสร้างอารมณ์
ความรู้สึกกระตุ้นผู้อ่าน 9) คาตัด 10) คาเรียกชื่อจริง 11) คาเรียกฉายา 12) คาคล้องจอง 13) คาซ้อน พบคาซ้อน
ที่ความหมายเหมือนกันและความหมายใกล้เคียง 14) คาหยาบ 15) คาราชาศัพท์ พบมีการใช้พาดหัวข่าวเฉพาะ
ข่าวในพระราชสานัก
อภิปรายผล
ผลการวิ เ คราะห์ แสดงให้ เ ห็ น ว่า กลวิ ธีก ารใช้ ค าพาดหั ว ข่ า วในเพจข่ า วสด ใช้ ภ าษาที่ เ ป็ น เอกลั กษณ์
เป็ น ลั กษณะภาษาที่เข้าใจยาก ไม่ครบความ และมักจะพาดหั ว ข่าวแบบกึ่งปกปิดกึ่งเปิดเผย จากเนื้อหาข่าว
เพื่ อ สร้ า งความสงสั ย กระตุ้ น ให้ ผู้ อ่ า นสนใจเข้ า มาอ่ า นข่ า วเพื่ อ หาค าตอบซึ่ ง แ ตกต่ า งจากการพาดหั ว ข่ า ว
ในหนังสือพิมพ์ที่มีความยาวใจความกระชับ เข้าใจความหมายได้ง่ายนาเสนอตรงไปตรงมา
ผู้วิจัยเห็นว่าสาเหตุที่ทาให้เกิดกลวิธีการใช้ คาพาดหัวข่าวในเพจข่าวสด ผู้เขียนข่าวต้องการดึงดูดให้ผู้รับ
ข่าวสารสนใจเข้ามาอ่านข่าวในเพจให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็ นการเพิ่มรายได้ให้กับเพจ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังสังเกตว่า
การใช้ภ าษาในการพาดหั ว ข่าวได้เปลี่ ย นแปลงไป กล่ าวคือ ข่าวในหนังสื อพิมพ์ได้นาเสนอโดยการใช้ภ าษาที่
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เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา สื่อความได้กระชับชัดเจน แต่ปัจจุบันภาษาที่ใช้นาเสนอในเพจข่าว ถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ชักจูงผู้อ่านเพื่อให้เพจข่าวมีผู้ติดตามและผู้สนใจอ่านข่าวเพิ่มมากขึ้นเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ให้กับเพจข่าว
การพาดหัวข่าวจึงมุ่งปรับเปลี่ยนภาษาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่านตามยุคสมัยและใช้ถ้อยคาที่เพียงแค่
กระตุ้ น และดึ ง ดู ด ใจผู้ อ่ า นโดยไม่ ไ ด้ ค านึ ง ถึ ง ความถู ก ต้ อ งชั ด เจนของการสื่ อ สารเพี ย งแค่ ก ระตุ้ น ให้ ผู้ อ่ า น
เกิดความสงสัยและต้องการติดตามอ่านเนื้อหาของข่าว
ข้อเสนอแนะ
ควรศึกษากลวิธีการใช้คาในเพจข่าวอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกลวิธีการใช้คาในพาดหัวข่าว
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กลวิธีการใช้ภาษาในวัจนกรรมเสียดสีและวิธีการนาเสนอของรายการ “ข่าววันศุกร์”
Linguistic strategies used in satirical discourse and presentation technique in
program “khaowansuk”
ธัญสินี ดาแก้ว1 ปริยฉัตร เจตน์วราพงศ์2 สิทธิกร แซ่เตียว3
และวิฑูรย์ เมตตาจิตร4

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ “นาเสนอกลวิธีการใช้ภาษาในวัจนกรรมเสียดสีและวิธีการนาเสนอของ
รายการข่าววันศุกร์” ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เก็บจากการรายงานข่าวของผู้ประกาศข่าว ในช่วงวันที่ 6 เมษายน
2561 ถึง 30 สิ งหาคม 2562 รวมจ านวน 34 เทปเป็นจานวน 120 ตอน ผลการศึกษาพบ กลวิธีการใช้ภ าษา
ในวัจนกรรรมเสียดสี 5 กลวิธี ได้แก่ 1) การใช้ถ้อยคากระทบและเหน็บแนม 2) การใช้สานวน สุภาษิต ความเปรียบ
3) การใช้คาถามเชิงวาทศิลป์ 4) การใช้ถ้อยคาประชดประชัน และ 5) การใช้ถ้อยคาล้อเลียน ตามลาดับ
ส่ ว นผลการศึกษาวิธีการน าเสนอพบ 3 วิธี ได้แก่ 1) การใช้อุปกรณ์ในการนาเสนอข่าวประกอบด้ว ย
3 รู ป แบบ ได้ แ ก่ การใช้ สิ่ ง ของจ าลอง การใช้ อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม และการใช้ ก ระดานหรื อ ป้ า ยประกาศ
2) การแสดงบทบาทสมมติ และ 3) การสวมใส่เครื่องแต่งกาย ตามลาดับ ผู้วิจัยเห็นว่า กลวิธีการใช้ภาษาเสียดสี
ของผู้ประกาศข่าวและวิธีในการนาเสนอของรายการมีส่วนสร้างกระแสนิยมให้กับรายการ อีกทั้งวิธีการนาเสนอ
ทั้งสามสามารถช่วยเสริมอรรถรสเพื่อให้ผู้ชมเข้าถึงกลวิธีการใช้ภาษาเสียดสียิ่งขึ้น
คาสาคัญ การใช้ภาษาเสียดสี วิธีในการนาเสนอ ข่าววันศุกร์

1-3

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

4 อาจารย์ประจาภาควิชาสารัตถศึกษา,
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บทนา
ปัจจุบันรายการทางโทรทัศน์มีบทบาทและมีอิทธิพลต่อทัศนคติ พฤติกรรม และการดารงชีพของประชาชน
โดยทาหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง ตลอดจนความเคลื่อนไหวทางสังคม ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
การพาณิชย์ การเมือง การปกครอง การศึกษา ความบันเทิง วัฒนธรรม และการทหาร ทาให้ประชาชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศได้ทราบถึงเรื่ องราวและความเคลื่ อนไหวต่าง ๆ ดังนั้นการรับข้อมูล ทางสื่ อโทรทั ศน์
มีความสาคัญมาก ดังที่ สุภวัฒน์ สงวนงาม (2557: 1) กล่าวว่า สื่อโทรทัศน์มีบทบาทสาคัญที่เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาสังคมและประเทศ สื่อโทรทัศน์จึงมีอิทธิพลต่อประชาชนเป็นอย่างมาก
“รายการข่าว” ที่นาเสนอทางโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของคนในสังคมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน จุดเริ่มต้นของรายการข่าวโทรทัศน์ในประเทศไทยถือกาเนิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ช่อง 4
บางขุนพรหม ในปี พ.ศ. 2498 ในการนาเสนอข่าวในสมัยนั้น เน้นการเสนอข่าวสารจากทางราชการเป็นส่วนใหญ่
ที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาล (ศุภลักษณ์ ด่านไพบูลย์ , 2549: 1) ทาให้ผู้ประกาศข่าวและกองบรรณาธิการขาดอิสระ
ในการนาเสนอ ส่งผลให้ขาดการสร้างสรรค์การนาเสนอรูปแบบใหม่ กล่าวคือ การนาเสนอจะมีรูปแบบเดียว คือ
การรายงานข่าวอย่างที่มีเพียงแต่การพูดรายงานข่าวตามข้อเท็จจริงเพียงเท่านั้น
การรายงานข่าวในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียว คือ การนาเสนอตามข้อเท็จจริงเพียงเท่านั้น ยังมีการ
ลงพื้นที่รายงานในสถานการณ์จริง สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สถานการณ์ที่เ กิดขึ้น และประเภทของข่าว
มี อ ย่ า งหลากหลาย เช่ น ข่ า วสั ม ภาษณ์ ข่ า วการประชุ ม ข่ า วปาฐกถา ข่ า วอุ บั ติ เ หตุ แ ละ ข่ า วเพลิ ง ไหม้
ข่ า วอาชญากรรม ข่ า วศาล ข่ า วการเมื อ ง ข่ า วเศรษฐกิ จ ข่ า ววิ ท ยาศาสตร์ แ ละวิ จั ย ข่ า วการศึ ก ษา
ข่าวในพระราชสานัก ข่าวสังคม ข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง และข่ าวเชิงสืบสวน (ปุณณรัตน์ พิงคานนท์ , 2548: 110)
อย่างไรก็ตามการรายงานข่าวแต่ละประเภทมีกลวิธีการใช้ภาษาที่แตกต่างกันได้ ดังที่เห็นได้จาก การรายงานข่าว
ในพระราชสานักจะใช้ภาษาระดับพิธีการและใช้ราชาศัพท์ ซึ่งต่างจากข่าวบันเทิงที่ใช้ภาษาไม่เป็นทางการ
การนาเสนอข่าวรูปแบบใหม่ที่ใช้ภาษาไม่เป็นทางการซึ่งนับว่าเป็นลักษณะทั่วไปของรายการข่าวในปัจจุบัน
ที่ มี ข่ า วหลากหลายประเภทมากขึ้ น และมี ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาข่ า วควบคู่ กั บ การรายงานข้ อ เท็ จ จริ ง ดั ง ที่
ชาสิ นี ส าราญอิ น ทร์ (2557) พบว่ า กลวิ ธี ก ารใช้ ภ าษาเสี ย ดสี ใ นรายการเจาะข่ า วตื้ น มี ก ารใช้ ภ าษาเสี ย ดสี
ในการนาเสนอข่าวสังคมและการเมือง และสอดคล้องกับ กานต์ ชีวสาธน์ (2556) ที่พบว่า รายการเจาะข่าวตื้น
เป็นรายการข่าวรูปแบบใหม่ที่รายงานข่าวโดยใช้โครงสร้างการเล่าเรื่องแบบละคร มีจุดเริ่มต้นและจุดจบ มีประเด็น
ปมปัญหาและความขัดแย้ง มีการประณามติ เตียนและวิพากษ์วิจารณ์ ทาให้รายการเจาะข่าวตื้นได้รับความนิยม
อย่างมากเหตุผลสาคัญเพราะผู้ดาเนินรายการใช้ภาษาเสียดสีอย่างเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถลดความรุนแรงเป็นการ
ใช้ภาษาแบบอ้อมแทนการกล่าวอย่างตรงไปตรงมา มีการแทรกอารมณ์ขันเพื่อเป็นการสร้างสีสันทาให้ผู้ชมมีความ
เพลิดเพลินในการรับชม
รายการข่าวในโทรทัศน์ มีรู ปแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ประกาศข่าว ผู้วิจัยเห็ นว่าการนาเสนอข่าว
ด้วยการใช้ภาษาเสียดสีทางโทรทัศน์ยังมีไม่มากนัก ซึ่งกลวิธีดังกล่าวมีส่วนสาคัญในการสร้างความน่าสนใจและ
ทาให้ข่าวน่าติดตาม จากการสารวจพบว่า รายการข่าววันศุกร์ เป็นหนึ่งรายการหนึ่งที่มีความโดดเด่นจากรายการ
ข่ า วทั่ ว ไป เนื่ อ งจากผู้ ป ระกาศข่ า วได้ วิ เ คราะห์ ข่ า วโดยใช้ ภ าษาที่ มี ลั ก ษณะเสี ย ดสี อ ย่ า งหลากหลาย เช่ น
การใช้ถ้อยคากระทบและเหน็บแนม การใช้ถ้อยคาประชดประชัน เป็นต้น
ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่ารายการข่าววันศุกร์ นาเสนอข่าวด้วยกลวิธีการใช้ภาษาเสียดสี
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ซึ่ ง ท าให้ มี ค วามโดดเด่ น และมี ค วามน่ า สนใจต่ า งไปจากรายการเล่ า ข่ า วอื่ น รวมไปถึ ง วิ ธี ก ารน าเสนอที่ มี
ลักษณะเฉพาะ ทาให้รายการมีสีสันดึงดูดความสนใจของผู้ชม ผู้วิจัยจึ งสนใจที่จะศึกษากลวิธีการใช้ภาษาเสียดสี
และวิธีการนาเสนอในรายการข่าววันศุกร์ที่ใช้ในการรายงานข่าว
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษากลวิธีการใช้ภาษาเสียดสีในรายการข่าววันศุกร์
2. เพื่อศึกษาวิธีการนาเสนอในรายการข่าววันศุกร์
วิธีการศึกษา
การเก็บ รวบรวมข้ อมูล ผู้ วิจั ย เก็บข้อมูล จากเทปบันทึกรายการ “ข่าววันศุกร์ ” ย้อนหลั งทางเว็บไซต์
www.youtube.com จากช่อง one31 โดยศึกษาจากเทปบันทึกรายการที่มียอดผู้ชมสูงเกิน 500,000 คนขึ้นไป
พบจ านวน 34 เทป 120 ตอน เก็ บ ข้ อ มู ล ระหว่ า งวั น ที่ 6 เมษายน 2561 และถึ ง วั น ที่ 30 สิ ง หาคม 2562
เป็นระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง วิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาเสียดสี
และในส่วนที่สองวิเคราะห์วิธีในการนาเสนอ โดยเก็บข้อมูลจากถ้อยคาของผู้ประกาศข่าวโดยการถอดเทป แนวคิด
ที่นามาศึกษาในส่วนแรก คือ แนวคิดเรื่อง กลวิธีการใช้ภาษา โดยประยุกต์จากวิจัยเรื่อง “กลวิธีทางภาษาในวัจนกร
รมเสียดสีเพื่อสร้างความตลกขบขันของไทย” ของ อุมาภรณ์ สังขมาน (2559) และในส่วนที่สอง แนวคิดที่นามา
ศึกษาในส่วนที่สองวิธีนาเสนอ ประยุกต์จากงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาอวัจนภาษาในการสื่อสารผ่านกระบวนการ
สื่อสารการแสดง” ของ ปอรรัชม์ ยอดเณร (2555)
ผลการศึกษา
การศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในวัจนกรรมเสียดสีในรายการข่าววันศุกร์พบว่าสามารถจาแนกกลวิธีการใช้
ภาษาเสี ย ดสี เ ป็ น 5 กลวิ ธี ได้ แ ก่ 1) การใช้ ถ้ อ ยค าประชดประชั น 2) การใช้ ถ้ อ ยค ากระทบและเหน็ บ แนม
3) การใช้คาถามเชิงวาทศิลป์ 4) การใช้ถ้อยคาเชิงสานวน สุภาษิต ความเปรียบ และ 5) การใช้ถ้อยคาล้อเลียน
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การใช้ถ้อยคาประชดประชัน คือ เป็นกลวิธีที่ต้องตีความหมายตรงกันข้ามกับถ้อยคา เป็นการกล่าวเกิน
จริง หรือการประชดในเรื่องที่เกิดขึ้ นจริงไม่ได้ ขึ้นอยู่กับบริบทของข้อความ ผู้วิจัยพบกลวิธีการใช้ถ้อยคาประชด
ประชัน จานวน 16 ถ้อยคา คิดเป็นร้อยละ 10.3 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) “รถเมล์ ขสมก. ครีมแดงวิ่งมาตั้งแต่ปี 2534 อายุประมาณ 28 ปี หรือประมาณ 10,000 วัน
1 วัน วิ่งเฉลี่ ย 80 กิโ ลเมตร จะได้ร ะยะทาง 800,000 กิโ ลเมตร เท่ากับ รถเมล์ ครีมแดงทุก คันวิ่งไปกลั บโลก ดวงจันทร์ได้แล้ว 1 รอบ” (นาทีที่ 6.22)
(ตอน 2009 VS 2019 วันที่ 18 มกราคม 2562)
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ตัวอย่างที่ (1) จากกรณีข่าวรถเมล์ที่วิ่งมานานถึง 28 ปี ในกรุงเทพมหานคร เป็นการใช้ถ้อยคา
ประชดประชั น เห็ น จากการเปรี ย บเที ย บระยะทางที่ ร ถเมล์ วิ่ ง กั บ การเดิ น ทางไปกลั บ ระหว่ า งโลกและ
ดวงจันทร์ซึ่งเป็นการกล่าวเกินจริง เนื่องจากในอวกาศซึ่งอยู่นอกโลกไม่มีถนนและไม่มีรถคันใดสามารถเดินทาง
ไปกลับระหว่างโลกไปยังอวกาศได้และอวกาศเป็นบริเวณที่อยู่ นอกบรรยากาศของโลกออกไป ข้อความนี้จึงนับว่า
เป็นการใช้ถ้อยคาประชดประชัน
(2) “บิ น ขึ้น ไปเลย ๆ ไม่ทราบว่าพี่เขากลั บมารึยังนะ ที่ไปเนี่ย ออกนอกวงโคจรโลกไปแล้ว ”
(นาทีที่ 8.11)
(ตอน ร่างทรงดาวพลูโตหรือเธอมีอยู่จริง วันที่ 16 สิงหาคม 2562)
ตัวอย่างที่ (2) จากกรณีข่าวที่มีคนเชื่อว่ามีมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ดาวพลูโตมาอยู่ในร่างทรงและ
อ้างว่ามีพลังวิเศษ ข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็นการประชดในเรื่องที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้ เนื่องจากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า
มนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริง อีกทั้งมนุษย์ไม่สามารถบินได้เหมือนสัตว์บางชนิด
2. การใช้คาถามเชิงวาทศิลป์ คือ การใช้ถ้อยคาที่มีรูปภาษาเป็นประโยคคาถามแต่ไม่ได้ต้องการคาตอบ
แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อไปถึงความต้องการและบอกนัยบางประการของผู้พูด และสามารถชี้นาผู้ฟังให้รับรู้ถึง
ความต้องการของผู้พูดได้ โดยมีคาบ่งชี้คือ ถ้า หรือ (หรอ, เหรอ) ไหม ทาไม อย่างไร ถ้า...หรือ … ไหน อะไร ใคร
เป็นต้น ผู้วิจัยพบกลวิธีการใช้คาถามเชิงวาทศิลป์ จานวน 31 ถ้อยคา คิดเป็นร้อยละ 20.0 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(3) “คือคุณไม่ได้รู้เลยหรือว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ เนี่ยมันมีแบบนี้” (นาทีที่ 0.46)
(ตอน โจรไทย เป็นคนตลก วันที่ 7 ธันวาคม 2561)
ตัวอย่างที่ (3) จากกรณีข่าวโจรปล้นร้านทอง ข้อความข้างต้นมีการใช้คาว่า “หรือ” ผู้ประกาศข่าว
ตั้งคาถามกับสิ่งที่สังคมทราบ ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาไปไกล โดยร้านทองทุกร้านต่างมีกล้องวงจรปิดเพื่อ
รักษาความปลอดภัย เป็นการเสียดสีพฤติกรรมของโจรผู้ร้าย
(4) “ทาไมยาแผนปัจจุบันมีตั้งมากมายดันไม่กิน” (นาทีที่ 1.39)
(ตอน ปัสสาวะรักษาโรค วันที่ 23 สิงหาคม 2562)
ตัวอย่างที่ (4) จากกรณีข่าวที่มีชาวบ้านดื่มปัสสาวะเพื่อรักษาโรค ข้อความข้างต้นมีการใช้คาว่า
“ทาไม” โดยเป็นการตั้งคาถามที่ไม่ต้องการคาตอบ แต่เป็นการถามเพื่อให้ผู้ฟังได้ฉุกคิดว่าทาไมถึงดื่มปัสสาวะกัน
เพื่อรักษาโรคทั้ง ๆ ที่ยาแผนปัจจุบันมีมาตรฐานและรับรองความปลอดภัย
3. การใช้ถ้อยคากระทบและเหน็บแนม คือ การใช้ถ้อยคาที่มีเจตนาบ่งชี้ วิพากษ์วิจารณ์ความบกพร่อง
หรื อ ข้ อ ผิ ด พลาดของผู้ อื่ น โดยมี เ จตนาซ่ อ นอยู่ เ พื่ อ สะท้ อ นถึ ง ความบกพร่ อ งนั้ น หรื อ เป็ น การกล่ า วถ้ อ ยค า
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เพื่อให้ผู้ฟังและบุคคลที่สามรู้สึกไม่ดี อาจมีการใช้คาซ้า ผู้วิจัยพบกลวิธีการใช้ถ้อยคากระทบและเหน็บแนม จานวน
61 ถ้อยคา คิดเป็นร้อยละ 39.4 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(5) “ผมว่านะ ซีอุยไม่ควรไปอยู่พิพิธภัณฑ์นิติเวชวิทยาหรอก เพราะไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับ
งานนิติเวชอีกแล้ว แต่ควรจะไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ปัญหากระบวนการยุติธรรมไทย” (นาทีที่ 8.11)
(ตอน เมื่อถึงเวลาคืนความยุติธรรมให้ซีอุย วันที่ 17 พฤษภาคม 2562)
ตัวอย่างที่ (5) จากกรณีข่าวเรื่องการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมในคดีซีอุย ข้อความดังกล่าวเป็นการ
ตั ด สิ น ของกระบวนการยุ ติ ธ รรมของประเทศไทยจากที่ ซี อุ ย โดนกล่ า วหาว่ า เป็ น มนุ ษ ย์ กิ น คนโดยไม่ ไ ด้ รั บ
ความเป็ น ธรรม เนื่ อ งจากโดนโทษประหารชี วิ ต และถู ก น าร่ า งไปแสดงไว้ ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ริ ร าชและภายหลั ง
มี ข่ า วออกมาว่ า เขาเป็ น แพะรั บ บาป เนื่ อ งจากถู ก หว่ า นล้ อ มให้ ส ารภาพ โดยหลอกว่ า หากจบคดี แ ล้ ว
จะส่งตัวกลับบ้าน ผู้ประกาศข่าวจึงพูดตาหนิกระบวนการยุติธรรมของไทย
(6) “ค่าเดิน ทางไม่มีร ถใช้ร ะหว่างนี้ ต้องเช่ารถไป ๆ กลั บ ๆ คิดดูนะ ว่าพื้นที่ ๆ เกิดเหตุคือ
สภ. หนองสาหร่าย ระหว่าง กรุงเทพ โคราช กรุงเทพ โคราช กรุงเทพ โคราช โดยไม่มีรถขับต้องเช่ารถ ต้องนั่ง
รถทัวร์ ต้องนั่งรถตู้ (นาทีที่ 3.59)
(ตอน ทาไมต้องรอ ให้พี่เขาเปิดคลิป วันที่ 13 กรกฎาคม 2561)
ตัวอย่างที่ (6) จากกรณีข่าวที่มีผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์เสาไฟฟ้าล้ มทับรถยนต์ส่วนบุ คคล
ในขณะที่ ก่ อ สร้ า งโครงการมอเตอร์ เ วย์ บ างปะอิ น โคราช ท าให้ ร ถยนต์ ส่ ว นบุ ค คลได้ รั บ ความเสี ย หาย
จากข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้างต้นเป็นการใช้คาซ้า เป็นการเน้นย้าเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ความบกพร่องในการทางานของ
ผู้ รั บ เ ห ม า ก่ อ ส ร้ า ง ที่ ไ ม่ ระ มั ด ระ วั ง จน ท าใ ห้ เกิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ ดั ง ก ล่ า ว ขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง ไ ม่ ดู แ ล เ ยี ยว ยา
ผู้ประสบอุบัติเหตุ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทาให้การเดินทางไม่ได้รับความสะดวกสบายจากที่เคย
ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเดินทาง แต่กลับต้องใช้รถโดยสารประจาทางในการเดินทางไปกลับระหว่าง กรุงเทพถึงโคราช
แทนรถยนต์ส่วนบุคคล
4. การใช้ถ้อยคาเชิงสานวน สุภาษิต ความเปรียบ คือ การใช้ถ้อยคาที่มีความชั้นเชิงกว่าคาพูดธรรมดา
ของผู้พูดโดยไม่ต้องอธิบายบางสิ่งบางอย่างให้ยืดเยื้อ ถ้าหยิบยกเอาสานวนมาประกอบคาพูดโดยผู้ฟังจะต้องตีความ
ตีความ ผู้วิจัยพบกลวิธีการใช้ถ้อยคาเชิงสานวน สุภาษิต ความเปรียบ จานวน 37 ถ้อยคา คิดเป็นร้อยละ 23.9
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(7) “นี่คือลมใต้ปีกครับ ลมใต้ปีกของท่านอดีตผู้ว่าจังหวัดเชียงราย ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร”
(นาทีที่ 2.27)
(ตอน หลังบ้านโอสถธนากร เผยเคล็ดลับครองเรือน วันที่ 6 กรกฎาคม 2561)
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ตั ว อย่ า งที่ (7) จากกรณี ข่ า วอดี ต ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งรายท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ อ านวยการ
สถานการณ์ช่วยเหลือเด็กติดถ้าหลวงขุนน้านางนอนได้ดี จากข้อความข้างต้นคาว่า “ลมใต้ปีก” ซึ่งมาจากสานวน
ภาษาอั ง กฤษ คื อ wind beneath my wings หมายถึ ง แรงสนั บ สนุ น ให้ ใ ครสั ก คนประสบความส าเร็ จโดยที่
ไม่แสดงตัว ในที่นี้หมายถึงภรรยาของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ที่คอยสนับสนุนและ
ให้กาลังใจขณะที่อดีตผู้ว่าปฏิบัติภารกิจช่วยทีมฟุตบอลทีมหมูป่าได้อย่างสาเร็จ
(8) “อย่าลืมนะครับ ว่าประวัติศาสตร์นั้นก็เหมือนกับ กงล้อที่หมุนไป กงล้อนี้ เคยหมุนผ่านเราไป
แล้วครั้งนึง ไม่ใช่ครั้งนึงคือมันหลายครั้ง” (นาทีที่ 2.42)
(ตอน ตกปลา 500 บาท วันที่ 14 ธันวาคม 2561)
ตัวอย่างที่ (8) จากกรณีข่าวรัฐบาลมีนโยบายแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนที่มีรายได้
น้ อ ย จากข้ อ ความข้ า งต้ น ค าว่ า “กงล้ อ ” เปรี ย บได้ กั บ การหมุ น เรื่ อ งราวจากในอดี ต ให้ ว นกลั บ มาเกิ ด ขึ้ น
อีกครั้ง ในที่นี้หมายถึง กรณีรัฐบาลแจกเงินให้คนจน 500 บาท โดยผู้ประกาศข่าวมองว่าเป็นเงินที่มาจากภาษีของ
ชนชั้ น กลางซึ่ ง เป็ น คนส่ ว นใหญ่ อาจท าให้ เ กิ ด ความไม่ พ อใจ เนื่ อ งจากเป็ น นโยบายประชานิ ย ม
เพื่อคนบางกลุ่ม และหากมีนโยบายเช่นนี้เกิดขึ้นอาจนามาสู่ปัญหาทางการเมืองเช่นเดิมได้
5. การใช้ถ้อยคาล้อเลียน คือ การใช้ถ้อยคาที่เลียนแบบหรือทาตามพฤติกรรมของผู้อื่นโดยการกล่าวซ้า
ในสิ่งที่ผู้อื่นพูดมาแล้วหรือเป็นการนาเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงในสังคมมาเลียนแบบ ซึ่งขัดแย้งกับ
ความคิดความรู้สึกของคนในสังคม ผู้วิจัยพบกลวิธีการใช้ถ้อยคาล้อเลียน จานวน 10 ถ้อยคา คิดเป็นร้อยละ 6.5
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(9) “สุขภาพไม่ค่อยดีแล้ว ขอเป็นรองนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวก็พอ” (นาทีที่ 1.11)
(ตอน รวมเรื่องที่สุด ครม.บิ๊กตู่ 2 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562)
ตัวอย่างที่ (9) จากกรณีข้อความข้างต้นผู้ประกาศข่าวพูดล้อเลียนพฤติกรรมของ พลเอกประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนจะมีการแต่งตั้งรัฐมนตรี จากการที่มีนักการเมืองบางคนได้รับ
หลายต าแหน่ ง แต่ พ ลเอกประวิ ต ร วงษ์ สุ ว รรณมี ต าแหน่ ง เป็ น รองนายกรั ฐ มนตรี เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว
โดยให้ เ หตุ ผ ลว่ า สุ ข ภาพไม่ ค่ อ ยดี แ ล้ ว ขอเป็ น รองนายกรั ฐ มนตรี อ ย่ า งเดี ย วก็ พ อ พิ ธี ก รจึ ง น าข้ อ ความนี้
มาพูดล้อเลียน
(10) “วันนี้ต้องขอบคุณคุณจั๊ด ธีมะ กาญจนไพรินมาก ลาไปก่อน สวัสดีครับ” (นาทีที่ 11.33)
(ตอน ที่สุดของการแถลงนโยบายรัฐบาล วันที่ 26 กรกฎาคม 2562)
ตัวอย่างที่ (10) จากกรณีข่าวเกิดการโต้เถียงขณะประชุมสภาระหว่างพลตารวจเอก เสรีพิศุทธ์
กับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จนทาให้นายกรัฐมนตรีอารมณ์เสีย พร้อมทั้งกล่าวว่า “ผมไม่เคยแอบอ้างผลงาน
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ต่าง ๆ ผมมีมากมาย ท่านไปทบทวนของท่านเอง ขอบคุณครับ สวัสดีครับ ” หลังจากกล่าวถ้อยคานี้ก็เดินออกจาก
ห้องประชุมรัฐสภา ซึ่งการกล่าวข้อความข้างต้น ผู้ประกาศข่าวพูดล้อเลียนนายกรัฐมนตรี เหตุการณ์ครั้งนี้ทาให้เกิด
ความสงสัยว่านายกฯ กล่าวขอบคุณใคร ผู้ประกาศข่าวจึงล้อเลียนนายกโดยการพูดขอบคุณ และบอกลาตัวเอง
ในส่วนที่สองผู้วิจัยนาเสนอวิธีการนาเสนอของรายการข่าววันศุกร์ พบ 3 วิธี ได้แก่ 1) การใช้อุปกรณ์
ในการนาเสนอข่าว 2) การใช้บทบาทสมมติ และ 3) การสวมใส่เครื่องแต่งกาย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การใช้อุปกรณ์ ใ นการน าเสนอข่า ว คือ การใช้วัส ดุห รืออุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการรายงานข่าว
ไม่รวมถึงเครื่องแต่งกาย ผู้วิจัยพบวิธีการใช้อุปกรณ์ในการนาเสนอข่าว พบจานวน 13 เทป คิดเป็นร้อยละ 59.1
ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ การใช้สิ่งของจาลองมาประกอบการรายงานข่าว การนาอาหารและเครื่อ งดื่ ม
มาประกอบการรายงานข่าว และการนากระดานหรือป้ายประกาศมาประกอบการรายงานข่าว ดังนี้
ก. การใช้สิ่งของจาลอง พบจานวน 6 เทป คิดเป็นร้อยละ 46.2

ภาพที่ (1) การใช้เครื่องวัดระดับเสียง
(ตอน แบบไหนที่เรียกว่าพูดเสียงดัง วันที่ 23 สิงหาคม 2562)
ภาพที่ (1) จากกรณีข่าวคุณสิระ เจนจาคะพูดเสียงดังกับเจ้าหน้าที่ตารวจ ผู้ประกาศมีการนา
เครื่ องวัดระดับ เสี ย งมาใช้ เห็ น ได้ว่าในขณะที่ผู้ ประกาศข่ าวรายงานข่าวเรื่ อง แบบไหนที่เรียกว่ าพู ดเสี ย งดั ง
ผู้ ป ระกาศข่ า วได้ น าเครื่ อ งวั ด ระดั บ เสี ย งมาประกอบการรายงานข่ า วซึ่ ง เนื้ อ หาข่ า ว ได้ ก ล่ า ว ถึ ง
คุณสิ ร ะ เจนจาคะ ซึ่งเป็ น สมาชิ กสภาผู้ แ ทนราษฎรกรุ งเทพมหานคร สั งกัดพรรคพลั ง ประชารัฐ ได้ล งพื้ น ที่
ตรวจสอบกรณีการรุกป่า และขณะที่เดินทางเข้าไปตรวจสอบการก่อสร้างก็พบเจ้าหน้าที่ตารวจนั่ง ดื่มกาแฟอยู่
จากนั้ น เจ้ า หน้ า ที่ ต ารว จได้ อ อกมาสนทนากั บ คุ ณ สิ ร ะ เจนจาคะ และในขณะที่ ก าลั ง สนทน า
คุณสิระ เจนจาคะ ได้พูดเปล่งเสียงตะคอกออกมาว่า “อย่ามาขึ้นเสียงใส่ผม” กับเจ้าหน้าที่ตารวจคนนั้น ดังนั้น
ผู้ประกาศข่าวจึงนาเครื่องวัดระดับเสียงมาเพื่อโชว์ระดับความดัง ให้ผู้ชมเห็นว่าระดับเสียงสนทนาของคนปกติทั่วไป
อยู่ในระดับเดซิเบลที่เท่าไหร่ และระดับเสียงของ คุณสิระ เจนจาคะ ที่ได้กล่าวออกมาอยู่ในระดับเดซิเบลที่เท่าไหร่
แล้วดังกว่าเสียงระดับปกติหรือไม่
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ข. การใช้อาหารและเครื่องดื่ม พบจานวน 2 เทป คิดเป็นร้อยละ 15.4

ภาพที่ (2) ก๋วยเตี๋ยวใส่ไข่มุก
(ตอน ลองชิมก๋วยเตี๋ยวลูกอ๊อด วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561)
ภาพที่ (2) จากกรณี ข่ า วกระแสของไข่ มุ ก ได้ มี ก ารน าก๋ ว ยเตี๋ ย วใส่ ไ ข่ มุ ก มาโชว์ ใ นรายการ
ในขณะที่ผู้ ป ระกาศข่าวรายงานข่าวเรื่ อง ลองชิมก๋ว ยเตี๋ยวลู กอ๊อด ผู้ ประกาศข่าวได้เปรียบเทียบซึ่ง ขณะนั้ น
กระแสของชานมไข่มุกเป็นที่นิยมมาก จึงมีคนนาไข่มุกมาดัดแปลงใส่ในก๋วยเตี๋ยว และอาหารอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก
ชานม เช่น ส้มตาใส่ไข่มุก ราดหน้าใส่ไข่มุก ผู้ประกาศข่าวจึงชิมก๋วยเตี๋ยวใส่ไข่มุก และแสดงความคิดเห็นว่าไข่มุก
ควรอยูแ่ ค่ในชานมเท่านั้น
ค. การใช้กระดานหรือป้ายประกาศ พบจานวน 5 เทป คิดเป็นร้อยละ 38.5

ภาพที่ (3) การใช้กระดาน
(ตอน ทาความรู้จัก พายุปาบึก วันที่ 4 มกราคม 2562)
ภาพที่ (3) จากกรณีการเกิดพายุปาบึก มีการนากระดานมาใช้ประกอบการรายงานข่าวจะเห็น
ได้ว่าในขณะที่ผู้ประกาศข่าวรายงานข่าวเรื่อง ทาความรู้จัก พายุปาบึก ผู้ประกาศข่าวใช้กระดานที่มีรูปแผนที่
ประเทศไทยตอนล่าง ประกอบการอธิบายทิศทางของพายุปาบึก เพื่อให้เห็นชัดว่าพายุปาบึกจะมาจากทิศทางใด
และจะพัดไปทางใด เพื่อให้เห็นภาพที่เข้าใจง่ายขึ้น
2. การแสดงบทบาทสมมติ คือ ผู้ประกาศข่าวแสดงบทบาทสมมติเป็นบุคคลอื่น หรือแสดงบทบาทเป็น
สิ่งอื่นนอกจากบุคคล ประกอบ การรายงานข่าว ผู้วิจัยพบวิธีการแสดงบทบาทสมมติ พบจานวน 3 เทป คิดเป็น
ร้อยละ 13.6 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ภาพที่ (4) สาธิตการลอกคราบของงู
(ตอน ปฏิบัติการลอกคราบเผด็จการ วันที่ 14 มิถุนายน 2562)
ภาพที่ (4) จากกรณี ที่ น ายกมาจากการท ารั ฐ ประหารและเข้ า มามี บ ทบาททางการเมื อ ง
กรณีข้างต้นผู้ประกาศข่าวเปรียบการกระทานั้นเป็นการลอกคราบของงู จึงสาธิตการลอกคราบของงู ซึ่งเห็นได้ว่า
ในขณะที่ผู้ประกาศข่าวรายงานข่าวเรื่อง ปฏิบัติการลอกคราบเผด็จการ โดยเนื้อข่าวกล่าวถึงระบบการปกครองของ
ประเทศไทยที่ถูกแทรกแซงจากกลุ่มคนภายในองค์กรที่จะปฏิวัติการปกครอง ผู้ประกาศข่าวได้เลียนแบบพฤติกรรม
ของงูที่มีการลอกคราบ ซึ่งพฤติกรรมของมนุษย์ไม่สามารถทาได้

ภาพที่ (5) การแสดงบทบาทเป็นเพศที่สาม
(ตอน ไม่อยากเป็นทหาร วันที่ 5 เมษายน 2562)
ภาพที่ (5) จากกรณีที่มีข่าวผู้ชายไปเข้ารับการเกณฑ์ทหารโดยปลอมตัวเป็นเพศที่สาม ซึ่งจากภาพ
การแสดงบทบาทเป็ น เพศที่ ส าม จะเห็ น ได้ ว่ า ในขณะที่ ผู้ ป ระกาศข่ า วรายงานข่ า วตอน ไม่ อ ยากเป็ นทหาร
จากเนื้อข่าว ผู้ชายไทยบางกลุ่มมีการแต่งตัวเป็นเพศที่สามไปคัดเลือกทหารเกณฑ์ เนื่องจากไม่อยากเป็นทหาร
แต่งตัว โดยสวมใส่ เสื้ อผ้ าของผู้ ห ญิง แต่งหน้า สวมวิก ผู้ ประกาศข่าวจึงได้แสดงบทบาทสมมติโ ดยเลี ยนแบบ
เป็ น ผู้ ช ายที่ มี ลั ก ษณะเป็ น เพศที่ ส าม สวมใส่ วิ ก ผมยาวและพู ด ว่ า “เห็ น ไหมคะจ่ า ผมยาวขนาดนี้ จ ะให้
หนูเกณฑ์ทหารได้อย่างไร ตังค์จะซอยผมยังไม่มีเลยค่ะ”
3. การสวมใส่เครื่องแต่งกาย คือ การแต่งกายเลียนแบบตามสถานการณ์ในข่าวที่เล่าอยู่ ณ ขณะนั้นและ
เป็นสิ่งที่ผู้ประกาศข่าวสวม ใส่อยู่บนร่างกาย ผู้ วิจัยพบวิธีการใช้เรื่องแต่งกาย พบจานวน 6 เทป คิดเป็นร้อยละ
27.3 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ภาพที่ (6) เครื่องประดับศีรษะ
(ตอน แต่งตัวหลักแสน - ดอกมุราคามิ อวดรวยหรือแฟชั่น วันที่ 28 กันยายน 2561)
ภาพที่ (6) จากกรณีกระแสเครื่องประดับ มุราคามิ ที่ได้รับความนิยม ภาพเครื่องประดับศีรษะ
ของผู้ประกาศข่าว เห็นได้ว่าในขณะที่ผู้ประกาศข่าวรายงานข่าวเรื่อง แต่งตัวหลักแสน – ดอกมุราคามิ อวดรวย
หรือแฟชั่น ได้สวมเครื่องประดับศีรษะเป็นมุราคามิ ซึ่งเป็นเครื่องประดับที่มีราคาแพงส่งมาจากประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนั้น ประกอบการรายงานข่าว

ภาพที่ (7) เสื้อกั๊กวินมอเตอร์ไซค์
(ตอน วินมอเตอร์ไซค์ อาชีพในฝัน วันที่ 21 มิถุนายน 2562)
ภาพที่ (7) จากกรณีทะเลาะวิวาทกันเองของวินมอเตอร์ไซค์เนื่องจากแย่งพื้นที่ลูกค้า ซึ่งแต่ละ
พื้นที่ราคาของเสื้อวินจะไม่คงที่แตกต่างกันไปตามปริมาณของลูกค้า จากภาพเสื้อกั๊กวินมอเตอร์ไซค์ เห็นได้ว่า
ในขณะที่ผู้ประกาศข่าวรายงานข่าวตอน วินมอเตอร์ไซค์ อาชีพในฝัน ได้สวมเสื้อกั๊ก วินมอเตอร์ไซด์ประกอบการ
รายงานข่าว โดยพูดถึงอาชีพวิน มอเตอร์ไซค์ว่ากว่ าจะเป็นได้นั้นไม่ง่าย และวินมอเตอร์ไซค์ที่ถูกกฎหมายนั้น
เสื้อกั๊กวินต้องได้จากกรมขนส่งทางบก พร้อมทั้งอธิบายว่าบนเสื้อกั๊กที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องมีตราของกรมขนส่ง ทางบก และมีบัตรประจาตัวคนขับติดบนเสื้อทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
สรุปและอภิปรายผล
ผู้วิจัยพบกลวิธีการใช้ภาษาในวัจนกรรมเสียดสีในรายการข่าววันศุกร์ทั้งหมด 155 ถ้อยคา โดยจาแนกได้
5 ประเภท ได้แก่ 1) การใช้ถ้อยคากระทบและเหน็บแนม จานวน 61 ถ้อยคา คิดเป็นร้อยละ 39.4 2) การใช้ถ้อยคา
เชิงสานวน สุภาษิต ความเปรียบ จานวน 37 ถ้อยคา คิดเป็นร้อยละ 23.9 3) การใช้คาถามเชิงวาทศิลป์ จานวน
31 ถ้ อ ยค า คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 20.0 4) การใช้ ถ้ อ ยค าประชดประชั น จ านวน 16 ถ้ อ ยค า คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.3
5) การใช้ถ้อยคาล้อเลียน จานวน 10 ถ้อยคา คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามลาดับ และพบวิธีการนาเสนอในรายการ
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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ข่าววันศุกร์ พบ 20 เทป โดยจาแนก 3 วิธี ได้แก่ วิธีที่หนึ่ง การใช้อุปกรณ์ในการนาเสนอข่าว จานวน 13 เทป
คิดเป็นร้อยละ 59.1 โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 วิธีย่อย ได้แก่ สิ่งของจาลอง จานวน 6 เทป คิดเป็นร้อยละ 46.2
อาหารและเครื่องดื่ม จานวน 2 เทป คิดเป็นร้อยละ 15.4 และกระดานหรือป้ายประกาศ จานวน 5 เทป คิดเป็น
ร้อยละ 38.5 วิธีที่สอง การสวมใส่เครื่องแต่งกาย จานวน 6 เทป คิดเป็นร้อยละ 27.3 และวิธีสุดท้าย คือ การใช้
การแสดงบทบาทสมมติ พบจานวน จานวน 3 เทป คิดเป็นร้อยละ 13.6 ตามลาดับ
กลวิธีการใช้ภาษาเสียดสีในรายการข่าววันศุกร์ปรากฏลักษณะของการใช้ภาษาเสียดสีเพื่ อชี้ให้เห็นถึง
ข้อบกพร่อง โดยที่วิเคราะห์วิจารณ์หรือกล่าวตาหนิโดยใช้วัจนกรรมอ้อม จากข้อมูลที่ปรากฏพบว่า ข่าวที่ผู้ประกาศ
ข่าวเสียดสีนั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข่าวสังคม นอกจากนั้นยังมีข่าวการเมือง ข่าวบันเทิง ข่าวต่างประเทศ
ข่าวเศรษฐกิจและข่าวอื่ น ๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชาสินี สาราญอินทร์ (2559) ที่พบ 10 กลวิธี
ซึ่ ง พบกลวิ ธี ถ้ อ ยค าผกผั น มากที่ สุ ด การใช้ ถ้ อ ยค าผกผั น ซึ่ ง เที ย บได้ กั บ กลวิ ธี ก ารใช้ ถ้ อ ยค าประชดประชั น
โดยมีความหมายคล้ายคลึงกันเป็นกลวิธีที่ต้องตีความหมายตรงกันข้ามกับถ้อยคา และพบว่าส่วนใหญ่เป็นข่าว
การเมือง เนื่องจากรายการเจาะข่าวตื้นเป็นรายการออนไลน์ และสามารถเลือกที่จะเสนอประเด็นใดก็ได้ที่พิธีกร
สนใจ จึงเน้นเรื่องการเมืองเป็นพิเศษ ต่างจากรายการข่าววันศุกร์ ที่พบกลวิธีการใช้ถ้อยคากระทบและเหน็บแนม
มากที่สุด ซึ่งการใช้กลวิธีนี้เป็ นหนึ่งในการใช้วัจนกรรมอ้อมที่ให้ความหมายได้ชัดเจนที่สุดจาก 5 กลวิธี ซึ่งการใช้
ถ้อยคากระทบเหน็บแนมเป็นการตั้งใจพูดวิพากษ์วิจารณ์ความบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือ
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยมี เ จตนาซ่ อ นอยู่ เ พื่ อ สะท้ อ นความบกพร่ อ ง โดยรายการข่ า ววั น ศุ ก ร์ เป็ น รายการข่ า ว
ทางโทรทัศน์ที่ต้องนาข่าวที่ได้รับความสนใจจากสังคมและประชาชน ทาให้พบข่าวสังคมมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจาก
รายการข่าววันศุกร์ ได้เลือกประเด็นที่กาลังเป็นที่สนใจของสังคมขณะนั้น กลวิธีการใช้ภาษาเสียดสีในรายการ
ข่ า ววั น ศุ ก ร์ ป รากฏทั้ ง หมด 5 กลวิ ธี ซึ่ ง กลวิ ธี ทั้ ง 5 กลวิ ธี นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า การสื่ อ สารในรายการเป็ น การ
สื่อความหมายที่ใช้ภาษาไม่ตรงตามรูป เป็นการใช้ภาษาแบบเสียดสีในลักษณะประชดประชัน กระทบ เหน็บแนม
ตั้งคาถามเชิงวาทศิลป์ ใช้สานวน สุภาษิต ความเปรียบ และพูดล้อเลียน เพื่อชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของพฤติกรรม
ของคนในสังคมที่เป็นอยู่ หรือการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยไม่วิเคราะห์วิจารณ์หรือกล่าวตาหนิโดยตรง
แต่พูดวิจารณ์เพื่อแสดงความหมายโดยนัย
วิธีในการนาเสนอในรายการข่าววันศุกร์มีส่วนสร้างกระแสนิยมให้กับรายการอย่างยิ่ง อีกทั้งวิธีการนาเสนอ
ยังสามารถช่วยเสริมให้เข้าถึงอรรถรสในการใช้ภาษาเสียดสีได้มากยิ่งขึ้น โดยปรากฏการใช้อุปกรณ์ในการนาเสนอ
ข่าวมากที่สุด จาก 3 วิธี คือ การใช้อุปกรณ์ในการนาเสนอข่าว การใช้บทบาทสมมติ และการสวมใส่เครื่องแต่งกาย
ผู้วิจัยเห็นว่าการใช้อุปกรณ์ในการนาเสนอ ตัวผู้ประกาศข่าวมีเจตนาเพิ่มความน่าสนใจของข่าว และต้องการทาให้
ผู้ รั บ สารเข้ า ใจข่ า วได้ ง่ า ยขึ้ น จากโดยทั่ ว ไปที่ มี เ พี ย งแต่ ก ารพู ด รายงานข่ า วตามข้ อ เท็ จ จริ ง เพี ย งเท่ า นั้ น
แต่เมื่อใช้อุป กรณ์มาประกอบการเล่าข่าวสามารถช่ว ยให้เข้าถึงเนื้อหาของข่าวและยังทาให้เห็นถึงความตั้งใจ
ทีผ่ ู้ประกาศข่าวทาให้ได้รับความสนใจจากผู้รับสารมากขึ้น
นอกจากนี้กลวิธีการใช้ภาษาเสียดสี ทั้ง 5 กลวิธี และวิธีการนาเสนอทั้ง 3 วิธีนี้ แสดงให้เห็นว่าในการ
รายงานข่าวของผู้ประกาศข่าว มีการใช้วาทศิลป์ในการรายงานข่าวโดยใช้วัจนกรรมอ้อมผ่านกลวิธีการใช้ภาษา
เสียดสีทั้ง 5 กลวิธี และมีวิธีการนาเสนอที่มีลีลาเฉพาะตัวแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ จั๊ด ธีมะ ผู้ประกาศข่าว
ดังที่เขาได้กล่าวว่า “ไม่ใช่แค่โหนกระแสตามข่าวไปเรื่อย หากเป็นเรื่องยาก ต้องย่อยให้ง่าย หากเป็นเรื่องง่าย
ต้ อ งท าให้ มี มุ ม คิ ด ต้ อ งโจมตี ค นทุ จ ริ ต ต้ อ งสรรเสริ ญ คนดี กล้ า ที่ จ ะเข้ า ถึ ง เนื้ อ หาและกล้ า ที่ จ ะน าเสนอ”
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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(ธีมะ กาญจนไพริ น , JSL Global Media: 7 พฤษภาคม 2562) จะเห็ นว่ากลวิธีทางภาษาที่ผู้ ประกาศข่ า วใช้
ในรายการข่าววันศุกร์ ทาให้ผู้รับสารได้ติดตามประเด็นข่าวสารอย่างเพลิดเพลิน ผู้วิจัยเห็นว่ากลวิธีการใช้ภาษา
เพื่อเสียดสีในรายการ และวิธีในการนาเสนอจึงมีส่วนสาคัญที่ช่วยสร้างกระแสนิยม และเสน่ห์เฉพาะตัวให้ กับ
รายการข่าววันศุกร์ ผู้วิจัยเห็นว่าวิธีการนาเสนอยังสามารถช่วยเสริมให้เข้าถึงอรรถรสในการใช้ภาษาเสี ย ดสี
ได้มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในวัจนกรรมอื่น ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ทาให้ผู้รับชมสนใจในรายการข่าว
อื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ได้มุมมองด้านการใช้ภาษาของผู้ประกาศข่าวที่น่าสนใจ
2. ควรมีการศึกษาวิธีการนาเสนอในรายการต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยม และทาให้ผู้ประกาศข่าวหรือพิธีกร
มีชื่อเสียงมากขึ้นจากการใช้วิธีการนาเสนอที่โดดเด่น เพื่อให้ได้มุมมองด้านการใช้วิธีการนาเสนอที่หลากหลาย
มากขึ้น และแตกต่างจากการศึกษาที่ผ่านมา
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กลวิธีการสร้างตัวละคร กับการนาเสนอแนวคิด เรื่อง สัมพันธภาพและปัญหาความเหลื่อมล้า
ในนวนิยาย เรื่อง คนแคระ
Characters Creation Strategies, Presentation Relationship and Inequality in the
novel “KONKRAE”
ปริญญา วิชัยรัตน์1 และศรัณภัทร์ บุญฮก2
บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษากลวิธีการสร้างตัวละคร กับการนาเสนอแนวคิด เรื่อง สัมพันธภาพและปัญหาความ
เหลื่อมล้าในนวนิยาย เรื่อง คนแคระ ของวิภาส ศรีทอง ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
(ซีไรต์) ประจาปีพุทธศักราช 2555 ผลการศึกษาพบว่า วิภาส-ศรีทอง ใช้กลวิธีการสร้างตัวละครทั้ง 4 ตัวละคร
ประกอบด้วย เกริก คนแคระ พิชิต และนุช ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง สมเหตุสมผล มีบุคลิกลักษณะ
ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด รวมถึ ง พฤติ ก รรมการแสดงออก เสมื อ นคนจริ ง ๆ แต่ มี เ พี ย งตั ว ละครเดี ย ว คื อ เกริ ก
ที่บางสถานการณ์วิภาส ศรีทอง ใช้กลวิธีการสร้างตัวละครแนวเหนือจริง โดยมีลักษณะความคิด พฤติกรรมผิด
แปลกไปจากบุคคลทั่วไป จากการนาคนแคระมาขังเพียงเพราะต้องการสัมพันธภาพ โดยตัวละครทุกตัวละคร
มี ลั ก ษณะทางกายภาพ ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ฐานะ และการศึ ก ษาแตกต่ า งกั น เพื่ อ เสนอให้ เ ห็ น ถึ ง ปั ญ หา
ความเหลื่อมล้าในสังคมร่วมสมัยของผู้ที่มีฐานะสูงกว่าที่พยายามกดขี่ผู้ที่มีฐานะด้อยกว่าตน อีกทั้งเสนอให้เห็นถึง
ปัญหาการขาดสัมพันธภาพที่ดีของตัวละครหลัก เปิดเผยให้เห็นความแปลกแยกของคนในสังคมร่วมสมัย เป็นการ
โหยหาสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์ด้วยกัน แต่กลับจากัดขอบเขตของความสัมพันธ์นั้นไว้ และพยายามหาความชอบ
ธรรมให้กับการกระทาที่ผิดบาปของตนเอง นวนิยาย เรื่อง คนแคระ จึงเป็นนวนิยายที่สามารถสะท้อนปัญหาของ
คนในสังคมร่วมสมัย ท้าทายกฎเกณฑ์ กฎหมาย และศีลธรรมอันดี เป็นการตีแผ่บริบทสังคมไทยที่มนุษย์บกพร่อง
ทางคุณธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคล ที่มีฐานะดี และการศึกษาดีในสังคม
คาสาคัญ: คนแคระ ปัญหาความเหลื่อมล้า สังคมร่วมสมัย

___________________________________
1
2

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์, สาขาวิชาภาษาไทย, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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บทนา
นวนิยาย เรื่อง คนแคระ ของวิภาส ศรีทอง ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
(ซีไรต์) ประจาปีพุทธศักราช 2555 เป็นนวนิยายที่สะท้อนให้เห็นกลวิธีการสร้างตัวละครแทนกลุ่มคนหลากหลายใน
สังคมร่วมสมัย กับการนาเสนอแนวคิด เรื่อง สัมพันธภาพและปัญหาความเหลื่อมล้าในนวนิยาย เรื่อง คนแคระ
โดยสะท้อนให้เห็นการขาดความตระหนักถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ การหมกมุ่นอยู่กับปัญหาของตนเอง และ
การโหยหาสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์ด้วยกัน แต่จากัดขอบเขตของความสัมพันธ์นั้นไว้ อีกทั้ งเป็นภาพสะท้อนให้
เห็ น ถึ ง ปั ญ หา เรื่ อ ง สิ ท ธิ เ สรี ภ าพ ในสั ง คมไทยที่ ยั ง มี ค วามเลื่ อ มล้ าอยู่ กล่ า วคื อ ผู้ มี ฐ านะดี ห รื อ การศึ ก ษาดี
ย่อมได้เปรียบบุคคลที่มีฐานะด้อยกว่า นาเสนอเรื่องด้วยลีลาแบบสมจริง ขณะเดียวกันก็ดูเหนือจริงไปพร้ อมกัน
โครงเรื่ อ งไม่ ซั บ ซ้ อ น เข้ า ใจง่ า ย ผ่ า นการน าเสนอผ่ า นตั ว ละครที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ทั้ ง บุ ค คลที่ มี ฐ านะดี
ฐานะปานกลาง และฐานะด้อยในสังคม
นวนิยาย เรื่อง คนแคระ แบ่งออกเป็น 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคแรก “กรง” เป็นการปูพื้นของเรื่ อง
แนะนาตัวละครสาคัญคือ เกริก เป็นคนฉลาด เรียนแพทย์และมีความรู้ ในสายงานนี้อย่างดี แต่ความฉลาดดังกล่าว
ไม่มากพอที่จะทาให้เขาพบคาตอบบางอย่าง เขาได้จับคนแคระมาขัง โดยมีพิชิตเพื่อนผู้จมปลักกับอดีตจากภรรยา
ของเขาได้เสียชีวิตเป็นพยานรับรู้ และเพื่อนสาวจิตรกร ผู้หมกมุ่นอยู่กับการสร้างงานศิลปะของตนเอง กระทั่ง
มองไม่เห็นความสัมพันธ์ของมนุษย์ในโลก ส่วนอื่น ทั้ง 3 คนล้วนอยู่ในกรงขังของตนเอง ขณะที่คนแคระถูกขังอยู่ใน
กรงจริงจากน้ามือของเกริก ภาคที่สอง “มนุษย์หัตถ์” บอกเล่าถึงเรื่องราวความหลังของเกริก พิชิต และนุชนารถ
เมื่อครั้งพวกเขาไปเที่ยวทะเลด้วยกันหลังเรียนจบมัธยม ความสนุกสนานของพวกเขาไม่ต่างกับคนวัยเดียวกัน
ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น เมื่ออยู่ ๆ พวกเขาได้เจอกับมือของมนุษย์ ที่ถูกตัดตรงข้อมือ เป็นเส้นคมกริบ
ลักษณะเหมือนมือคนปกติ ไม่เน่าเปื่อยหรือเหี่ยวแห้ง พวกเขาจึงเรียกว่า “มนุษย์หัตถ์” ภาคที่สาม “เศษกระจก”
เป็นตอนที่เกริกสัญญาว่าจะปล่อยคนแคระให้เป็นอิสระ แต่สุดท้ายเกริกผิดคาสัญญาเป็นการกระทาโดยการตอบ
โต้จากคนแคระทีว่ างแผนทุบกระจกในห้องน้าด้วยขวดน้าแช่แข็ง และใช้มันห่อผ้าขนหนูไว้และใช้แทงเกริกตอนที่ให้
เกริกพาไปเดินเล่น ในขณะที่นุชตามมาช่วยเกริกได้ทันและใช้ไม้ ตีคนแคระจนนิ่งไป พิชิตเริ่มตระหนักในความ
เป็ น ไปของชีวิ ตมากขึ้น กระทั่งขอถอนตัว ตามมาด้ว ยเกริ ก ก็ ได้ ตัดสิ นใจถอนตั ว จากคนแคระเช่น กัน แต่นุช
ไม่ยอมขอเดินหน้าทางานศิลปะโดยมีคนแคระอยู่ด้วยต่อไป และภาคสุดท้าย “ทะเลทราย” เกริกได้ถอนตัวแล้ว
เดินทางไปออสเตรเลียเพื่อให้ลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้น แต่เขากลับไปเจอคนแคระในคณะละครสัตว์ ด้วยอานาจการเจอ
คนแคระเขารู้ว่าไม่สามารถลืมคนแคระได้ จึงกลับมาเมืองไทยและพบว่าคนแคระยังอยู่กับนุช เขาล็อกกรงขังตนเอง
และเอากุญแจกรงขังนั้นโยนทิ้งไป
เมื่อวิเคราะห์จากเนื้อหาข้างต้น เห็นได้ชัดว่านวนิยาย เรื่อง คนแคระ สามารถสะท้อนให้เห็นประเด็น
หลากหลาย ไม่ ว่ า จะเป็ น ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ าในสั ง คมร่ ว มสมั ย การถู ก จ ากั ด อิ ส รภาพจากการถู ก กั ก ขั ง
ความแปลกแยกของมนุษย์ที่มากขึ้นทุกวันในสัง คมปัจจุบันการหมกมุ่นและสนใจแต่ปัญหาของตนเอง หากจะมี
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นก็คือการใช้ประโยชน์หรือสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์แต่จากัดของเขตของความสัมพันธ์นั้นไว้
ความซับซ้อนยอกย้อนของจิตใจมนุษย์สะท้อนผ่านตัวละคร รวมถึงกลไกลการป้องกันตัวของตัวละครที่ พยายาม
หาทาง สร้างความชอบธรรมให้กับการกระทาของตนเอง กระทั่งลืมนึกถึงความผิดชอบชั่วดี หรือความถูกต้องตาม
มโนธรรม ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงมีวัตถุประสงค์ศึกษานวนิยาย เรื่อง คนแคระ เพื่อพิจารณา กลวิธีการสร้างตัวละคร
แทนกลุ่ มคนต่าง ๆ ในสั งคมร่ ว มสมัย กับการนาเสนอแนวคิ ด เรื่อง สั มพันธภาพและปัญหาความเหลื่ อ มล้ า
ในนวนิยาย เรื่อง คนแคระ
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษากลวิธีการสร้างตัวละครแทนกลุ่มคนต่าง ๆ ภาวะสังคมร่วมสมัย ในนวนิยายเรื่อง “คนแคระ”
ของวิภาส ศรีทอง
2. เพื่อศึกษาสัมพันธภาพระหว่างตัวละครกับ ภาพสะท้อนสังคมร่วมสมัย ในนวนิยาย เรื่อง “คนแคระ”
ของวิภาส ศรีทอง
วิธีการศึกษา
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ กลวิธีการสร้างตัวละคร กับการนาเสนอแนวคิด เรื่อง สัมพันธภาพ
และปัญหาความเหลื่อมล้าในนวนิยาย เรื่อง คนแคระ ผู้เขียนได้ดาเนินการศึกษาตามลาดับขั้นตอนโดยเริ่มต้นตั้งแต่
การศึกษาเอกสาร หนังสือ เว็บไซต์ บทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวนิยาย เรื่อง คนแคระ จากนั้นได้
คัดเลือกเอกสารดังกล่าว นามาจาแนกเป็นประเด็นสาคัญ อีกทั้งได้วิเคราะห์ตัวบทอย่างละเอียดเพื่อเชื่อมโยงกับ
บริบททางสังคมที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้เรียบเรียงและนามาสรุปตามแนวคิดของผู้เขียนเป็นบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์
ผลการศึกษา
จากการศึกษาและวิเคราะห์ กลวิธีการสร้างตัวละครแทนกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม และศึกษาสัมพันธภาพ
ระหว่างตัวละครกับภาพสะท้อนสังคม พบว่ามีความเชื่อมโยงกับบริบท ความเหลื่อมล้า และสัมพันธภาพของผู้คน
ในสังคมร่วมสมัย โดยสร้างตัวละครแทนบุคคลที่ มีความหลากหลาย ทั้งลักษณะทางกายภาพ ความรู้สึกนึกคิด
ฐานะ และการศึกษาแตกต่างกัน ดังนี้
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1. กลวิธีการสร้างตัวละครแทนกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมร่วมสมัย
นวนิยาย เรื่อง คนแคระ นาเสนอกลวิธีการสร้างตัวละครแทนกลุ่ มคนต่าง ๆ ในสังคมร่วมสมัย เป็นสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมพึ่งตนเองผสมกับระบบศักดินาเป็นระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม
เป็นสังคมที่ซับซ้อน และมีความไม่แน่นอนสูง ผู้คนต่างดิ้นรนเอาตัวรอดในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
(วิทยากร เชียงกูล , 2553, น. คานา) ดังนั้น นวนิยายเรื่องนี้จึงเปิดเผยให้เห็นธาตุแท้ของมนุษย์ผ่านการนาเสนอ
ด้านมืดผ่านตัวละครในเรื่องโดยสะท้อนผ่านตัวละคร ดังนี้
1.1 เกริก
ตัวละครชายผู้มีความคิดผิดแปลกพิสดาร เขาเป็นคนเงียบขรึมแต่ก็มี อัธยาศัยดี เป็นมิตร ใจกว้าง และ
ขี้อายอยู่บ้าง เป็นตัวละครที่มีฐานะร่ารวย การเรียนดี เพีย บพร้อมด้วยสิ่งอานวยความสะดวกแก่เขาทุก อย่ าง
ดังข้อความว่า
“เกริกมาจากครอบครัวที่มีฐานะร่ารวย มีเกียรติ เขาเป็นลูกคนเดี ยว กาพร้ามารดาตั้งแต่ วัยเยาว์ เกริก
เรียนดีและอยู่ห้องคิงส์มาตลอด เคยสอบพรีเอ็นทรานซ์ช่วงสมัยมัธยมปลายได้อันดับสิบเอ็ดของประเทศ จัดได้ว่า
อยู่ในระดับหัวกะทิ แม้จะถือว่าเป็นคนฉลาด สติปัญญาล้าเลิศ แต่กระนั้นก็ยังไม่มีลักษณะเด่นของตนเอง เขาไม่เชื่อ
ว่าตนเองจะเป็นอัจฉริยบุคคลได้ ตราบเท่าที่ยังมองไม่เห็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวอะไร เขาสอบเอ็นทรานซ์
ติ ด คณะแพทยศาสตร์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ พอขึ้ น ปี ส องเขาก็ เ ริ่ ม สนใจในวิ ช าชี พ ที่ ต นเองเลื อ กน้ อ ยลง
(วิภาส ศรีทอง, 2555, น. 25)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่าเกริกมีทุกอย่างเพียบพร้อม คอยอานวยความสะดวก และสนับสนุนเขา
ในการกระทาสิ่งต่าง ๆ อย่างไม่ต้องดิ้นรน เขามีเงินรวมทั้งทรัพย์สมบัติ อันเป็นกุญแจสู่อานาจ เป็นอิสระโดยไม่ต้อง
พึ่งใครในการตัดสินใจ เขาถูกประคบประหงมตามใจจนเกิดความเคยชิน เขานึกจะทาสิ่งใดก็ทาโดยที่พ่อของเขา
ไม่เคยขัดหรือตักเตือนเขาอย่างจริงจัง ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้เขามีความคิดอันแปลกประหลาด
ผิดเพี้ยน ไร้เหตุผล โดยการจับคนแคระมาขังไว้ในฐานะ “แขก” เพียงแค่เป็นสิ่งที่ทาให้ชีวิตเขามีความหมายมากขึ้น
โดยไม่คานึงถึงเสรีภาพในการเลือกดารงชีวิตของอีกฝ่าย เพราะฉะนั้นเกริกจึงเปรียบเสมือนตัวแทนกลุ่มคนที่มี
อานาจ มีฐ านะการเงิ น ที่ ไ ด้เ ปรี ย บ และมีการศึก ษาดี ในภาวะสั งคมที่ ขั บ เคลื่ อนด้ว ยการเงิน และเป็ น บุ ค คล
ผู้มีอานาจเป็นหลัก สามารถกระทาการสิ่งต่าง ๆ อย่างง่ายดาย สุดท้ายเขามีความคิดที่จะหนีห่าง ผลักอดีตทุกอย่าง
ออกจากตัว เขาพยายามหลีกพ้นจากความผิดบาป ไร้มนุษยธรรม โดยการปล่อยคนแคระให้เป็นอิสระ ดังข้อความ
ว่า
“บางขณะ เกริกรู้สึกอดสูกับคาผรุสวาทบั่นทอนทั้งหลาย กระแสความคิดหนึ่งบอกให้ต้อง ลงมือทาอะไร
สั ก อย่ า งกั บ ชายผู้ นี้ … ปล่ อ ยให้ เ ป็ น อิ ส ระ แต่ จ ะท าอย่ า งไรเพื่ อ ปิ ด ปากคนแคระไม่ ใ ห้ ย้ อ นกลั บ มาเล่ น งาน ”
(วิภาส ศรีทอง, 2555, น. 85) และใช้อานาจเงินเพื่ อแก้ปัญหาเรื่องราวที่เกิดขึ้น “เขาล้วงกระเป๋ากางเกงคลาหา
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อะไรอยู่สักพัก แต่แล้วก็นึกออก เขาเปิดกระเป๋าสตางค์ คีบบัตรเอทีเอ็มใบใหม่วางบนเช็คแล้วเขียนรหัสบัตรบน
เศษกระดาษแนบไว้ข้าง ๆ ทับด้วยกุญแจตึกสารองพวงใหญ่ ” (วิภาส ศรีทอง, 2555, น. 353) เพราะฉะนั้นเกริก
จึงเป็นตัวแทนของบุคคลที่มีอานาจและคิดว่าการใช้เงิน แก้ไขปัญหาสามารถเป็นหนทางทาให้เขาหลุด พ้นจาก
อาชญากรรมอันไร้ซึ่งมนุษยธรรมได้
การวิเคราะห์กลวิธีการสร้างตัวละคร วิภาส ศรีทอง สร้างตัวละคร เกริก แบบแนวสมจริง แต่ก็เหนือจริง
ไปพร้ อม ๆ กัน กล่ าวคือ เกริ กเป็ น ตัว ละครที่ มี ความรู้สึ กนึ ก คิ ด พฤติกรรม การแสดงออกเสมื อ นคนจริง ๆ
ทั้งลักษณะกายภาพและชีวิตจิตใจ แต่มีความเหนือจริงในบางสถานการณ์ ผิดแปลกไปจากบุคคลทั่วไปจากการนา
คนแคระมาขังเพียงเพราะต้องการสัมพันธภาพ
1.2 คนแคระ
ตั ว ละครชายผู้ มี ค วามผิ ด ปกติ ใ นโครงสร้ า งกระดู ก จากสาเหตุ ท างกรรมพั น ธุ์ มี โ ครงสร้ า ง
ดูพิกลพิการ ร่างสั้นป้อม แขนขาสั้น แต่ลาตัวและศีรษะสมส่วนปกติ อกยื่นออกมาเล็กน้อย คล้ายอกไก่ เวลา
ก้าวเท้าไหล่ ซ้ายจะยั กสู งเหมือนคนเดินกระแหย่งจนแขนปัด ไปมาผิดแปลกไปจากมนุษย์ทั่ว ไป อีกทั้งตกงาน
ไม่มีเงิน และไม่มีครอบครัว ดังข้อความว่า
“ปล่ อ ยผม… คุ ณ จั บ ผมมาท าไม ผมไม่ มี เ งิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อะไรเลย ” ใบหน้ า คนแคระบิ ด เบี้ ย ว
เหงื่อเม็ดใสผุดตรงหน้าผาก มือบีบแน่นด้วยอารมณ์คับข้องชัดเจน (วิภาส ศรีทอง, 2555, น. 70)
“เกริกไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับชายผู้นี้ รูปกายหาได้ต่างจากเด็ก ๆ ขัดแย้งกับใบหน้าอันบ่งถึง วัยผู้ใหญ่
เหนือคิ้วเข้มหน้าผากนูนเห็นริ้วรอยฝังลึกเหมือนเกลียวเชือก เคราครึ้มใต้คางและจอนข้างแก้มเยี่ยงชายฉกรรจ์
แต่เสียงพูดกับแหลมเล็ก ความไม่สมส่ วนอันชวนขัน หากไร้ซึ่งเล่ห์กล ที่ผ่านมา ชายผู้นี้คงถูกหัวเราะเยาะมาแล้ว
นับครั้งไม่ถ้วน” (วิภาส ศรีทอง, 2555, น. 113)
จากข้อความข้างต้นจึงเป็นข้อความที่สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยยั งไม่มีความเท่าเทียมเท่าใดนัก เนื่องจาก
บุคคลที่มีลักษณะผิดแปลกจากคนทั่วไปมักจะถูกกล่าวถึงในแง่ที่น่าขัน อีกทั้งยังถูกเอารัดเอาเปรียบและไม่ได้รับ
ความเท่าเทียมในสังคม ดังข้อความตอนหนึ่งที่คนแคระกล่าว
“ก่อนจะหันมาบ่นกระปอดกระแปดถึงเรื่องการหางานอันลาบากยิ่งในวงการบันเทิง ซึ่งยังเข็ดขยาดกับ
สังคมภายนอกที่คนตัวสูงใหญ่กว่าชอบเอารัดเอาเปรียบเขาอยู่ร่าไป” (วิภาส ศรีทอง, 2555, น. 194)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่าคนแคระเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่มีสถานะเป็นรอง ดูเหมือนไม่มีตัวตนใน
สังคม และมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคมเสมอ ดังจะเห็นได้ว่าแม้เขาจะถูกจับตัวไป ก็ไม่มีผู้ใดสนใจหรือออก
ตามหาเขา ดังข้อความว่า
“เขาถามเลียบเคียงเรื่องนั้นเรื่องนี้ จนสืบความได้ว่าห้องเดิมที่ชายเพรียวสูงคอยพานัก บัดนี้มีผู้เช่ารายใหม่
เป็นครอบครัวเล็ก พ่อแม่วัยหนุ่มสาวและทารกแบเบาะเป็นอันว่าร่องรอยหลักฐานทั้งหมดถู กลบทิ้ง โชคชะตาดูจะ
เข้าข้างเขามาตลอด แต่รู้สึกใจหวิว มันน่าสะท้อนใจอยู่หรอก คนคนหนึ่งหายไปโดยที่โลกไม่อินังขังขอบ มันเป็นการ
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สาบสูญที่ถูกลืมโดยสิ้นเชิง ประหนึ่งชายแคระไร้ตัวตน ไร้ความหมายเยี่ยงเม็ดทราย” (วิภาส ศรีทอง, 2555, น.
224)
จากข้อความข้างต้นคนแคระจึงเป็นสัญลักษณ์แทนบุคคลที่ถูกมองข้าม ไร้ตัวตนในสังคม ถึงแม้จะหายตัว
ไปก็ไม่รู้ใครรู้ หรือติดตาม สิ่งที่น่าสะเทือนใจไปกว่านั้นคือ การที่สังคมมองข้ามความเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ควรจะมี
สิทธิ เสรีภาพเท่าเทียมกับมนุษย์ทั่วไป แต่เขากลับไม่ได้รับการเอาใจใส่ ถึงแม้จะหายตัวไปก็ไม่มีผลอะไร
เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า วิภาส ศรีทอง ใช้ตัวละคร คนแคระ เป็นตัวแทนกลุ่มคนที่มีสถานะเป็นรองใน
สังคม ทั้งฐานะการเงิน การศึกษา และมนุษย์ที่มีความผิ ดปกติทางด้านร่างกายผิดแปลกไปจากมนุษย์ทั่วไป ขาดซึ่ง
อิสรภาพ เสรีภาพ และไร้ซึ่งการต่อรองใด ๆ แม้คนแคระจะโกรธเกริกมากเพียงใด แต่ก็ไม่สามารถทาอะไรเขาได้
เพราะตนถูกขังอยู่ เพราะฉะนั้นคนแคระจึงสามารถเป็นตัวแทนบุคคลที่มีฐานะธรรมดา หรือบุคคลที่มีฐานะต่าศักดิ์
ที่ไม่มีอานาจต่อรองเทีย บเคีย งคนที่มีการศึกษาดี หรือฐานะร่ารวย ที่ย่อมมีอานาจกระทาการสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ได้
มากกว่า เป็นเรื่องที่น่าเศร้า ถึงแม้จะเป็นฝ่ายถูกกระทา แต่สุดท้ายก็ไม่มีผู้ใดสนใจ หรือยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
และถูกลบเลือนจากสังคมไปในที่สุด
การวิเคราะห์กลวิธีการสร้างตัวละคร วิภาส ศรีทอง สร้างตัวละคร คนแคระ อยู่บนพื้นฐานแห่งความ
เป็นจริง สมเหตุสมผล มีลักษณะบุคลิกภาพ ความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรมการแสดงออกผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายใน
เรื่องเปรียบเสมือนคนจริง ๆ ทั้งลักษณะกายภาพและชีวิตจิตใจ
1.3 พิชิต
ตัวละครชายผู้มีรูปร่างสูง ล่าสัน ไหล่กว้างผึ่งผาย ใบหน้าคมเข้ม เป็นผู้มีความเศร้าลึกภายในใจจากการ
สูญเสียภรรยา เขาพยายามทางานอย่างหนักเพื่อไม่ให้ตนเองจมอยู่กับความเศร้า แต่สุดท้ายเมื่อเขาอยู่ตามลาพัง
เขาก็ยัง ก่นครวญ ฟูมฟายและนึกถึงภรรยาของเขา ดังข้อความว่า
“พิชิตถอนหายใจ หลับตานิ่ง ยังมีสิ่งที่ตีบตันในลาคอ ขจัดไม่ออก สักครู่เขาก็หันมาต่อต้า นความรู้สึก
ที่กาลังก่อตัวขึ้นทีละน้อย สัมผัสอันแรงกล้าของภรรยาซึมซาบเข้าสู่ตัวเขา กลิ่นกายของเธอ รูปเงาไหวเยื้องใน
ความทรงจา เสียงลมหายใจแผ่วค่อยของเธอดังขึ้นในโสต เนื้อที่บนเตียงเพิ่มทวีขึ้นเรื่อย ๆ คล้ายมันกาลังแผ่ขยาย
ออก เขาพยายามสะกดกลั้นความทรงจาด้ วยเพราะหวั่นหวาดว่าจะถูกถาโถมด้วยคลื่นอารมณ์รุนแรง ร่องรอยของ
เธอปรากฏอยู่ทั่ว ไม่มีทางหลับได้เลย เขาคิดรับสภาพตนเองที่เหมือนถูกสาป เขาไม่มีวันนอนได้อีก ไม่มีทางเลย
พิชิตรู้สึกดั่งจมอยู่ใต้น้าดา มือหมุนคว้างในห้วงน้าวนมันฉุดรั้งเขาลงไป แต่ไม่ใช่การนอนหลับ ใต้ เปลือกตาปิดสนิท
เขาทุรนกระสับกระส่าย ประสาทตื่นตัว หมดหนทางผ่อนคลาย” (วิภาส ศรีทอง, 2555, น. 40)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงทาให้พิชิตต้องทางานหนัก พยายามไม่ทาตัวให้ ว่าง กระตือรือร้น มีส่วนร่วมในสิ่ง
ต่าง ๆ อยู่เสมอ ดังข้อความว่า
“พิชิตช่วยแบ่งเบาภาระภายในตึกลงไปไม่น้อย เขาไม่เคยตั้งท่า รังเกียจงานบ้านหยุมหยิม ไม่เกี่ยงงาน
สกปรกที่ ต้ อ งใช้ แ รงกาย และเขาลงมื อ ปรั บ ปรุ งผื น ดิน ด้ ว ยตนเอง ทางดิ น ไปสู่ บึ ง เคยรกวัช พื ช ถู ก ถางฟั นทิ้ง
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จนดูสบายตา เขาทาคนเดียวโดยไม่จาเป็นต้องใช้เครื่องจักรทุ่นแรง นาอิฐบล็ อก มาปูเว้นช่วงพอก้าวข้ามตรงส่วน
ที่เป็นเลนแฉะ พื้นที่เล็ก ๆ ริมบึงได้รับการปรับให้เปิดโล่งน่ามอง นาเก้าอี้สนามแบบพับมาวางตรงพื้นที่ร่มรื่นข้างบึง
ปลูกดงไม้ต่างรั้วขนาบทางเข้าปิดล้อมสายตาจากคนภายนอก” (วิภาส ศรีทอง, 2555, น. 108)
ด้วยเหตุที่ภรรยาพิชิตได้ จากไป ทาให้เขาได้ลาพักงาน และมาอยู่กับเกริก พิชิตพยายามทางานทุกอย่าง
ไม่เว้นว่างเพื่อไม่ให้จิตใจตนเองเศร้ามอง เยียวยาตนเอง และลืมเรื่องราวทั้งหมดไปชั่วขณะ และเขาได้พบกับคน
แคระที่เกริกนามาขัง แต่เขาไม่ได้รู้สึกสะเทือนใจ ตกใจ หรือห้ามความคิดอันแปลกประหลาดของเกริกแต่อย่างใด
ดังข้อความว่า
“แล้วพิชิตได้พบชายแคระ ทีแรกดูไม่ออกว่าอีกฟากหนึ่งของกรงเหล็กเป็นส่วนของห้องขัง เขาจึงโปรยยิ้ม
ให้ชายหลังลูกกรงอย่างขัดเขิน เตียงนอนที่ตั้งอยู่ตรงมุมห้องทาให้เขาตะขิดตะขวงใจราวกับกาลังยุ่มย่ามความเป็น
ส่วนตัว พิชิตไม่กล้าจ้องสบตาอีกฝ่าย เสมอมองโน่ นนี่อย่างตื่น ๆ แทบไม่เชื่อสายตาตนเอง เขาอดรู้สึกทึ่งกับฝีมือ
การจั ด การทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งของเกริ ก ไม่ ไ ด้ อย่ า งไรก็ ต าม พิ ชิ ต ปรั บ ตั ว กั บ สภาพความเป็ น ไปได้ อ ย่ า งเชื่ อ งช้ า
ความอ่อนเพลียที่กาลังกลุ้มรุมบั่นทอนส่งผลให้เขายังคงงุนงงกับสถานการณ์ ตราบกระทั่งเกริกตามขึ้นมาแล้ว
กุลีกุจอนาถาดอาหารไปวางตรงช่อง ตอนนี้เองภาพของชายคนหนึ่งถูกจองจาในกรงขังจึงปรากฏแก่สายตาเขา”
(วิภาส ศรีทอง, 2555, น. 101)
จากข้ อ ความข้ า งต้ น จะเห็ น ว่ า เมื่ อ พิ ชิ ต ได้ พ บกั บ คนแคระที่ ถู ก คุ ม ขั ง เขาไม่ ไ ด้ มี ส ภาวะที่ ต กใจ
หรื อ สะเทื อ นใจแต่ อ ย่ า งใด กระนั้ น เขายั ง ไม่ ไ ด้ รู้ สึ ก ผิ ด บาปต่ อ การกระท าที่ ไ ร้ ม นุ ษ ยธรรมของเกริ ก
ทางตรงกั น ข้ า มเขากลั บ รู้ สึ ก ชื่ น ชมกั บ ฝี มื อ การจั ด การทุ ก อย่ า งของเกริ ก ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ น่ า สะเทื อ นใจยิ่ ง นั ก
เพราะฉะนั้นพิชิตจึงเปรียบเสมือนตัวแทนกลุ่มคนที่นิ่งเฉยต่ออาชญากรรมอันโหดร้ายของเพื่อนตนเอง กระทั่งมอง
ไม่เห็นความเป็นมนุษย์โลกที่สมควรได้รับอิสรภาพและความถูกต้องจากประมวลบทกฎหมาย และดูเหมือนยอมรับ
สิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งล้วนแต่เป็นการกระทาอันน่าละอายใจ
การวิเคราะห์กลวิธีการสร้างตัวละคร วิภาส ศรีทอง สร้างตัวละคร พิชิต อยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง
มีการแสดงถึงพฤติกรรมทางกายภาพและความรู้สึกนึกคิดเสมือนคนจริง ๆ ผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในเรื่อง
1.4 นุชนารถ
ตั ว ละครหญิ ง สาวผู้ มี ค วามมั่ น ใจ เรื อ นร่ า งสู ง ใหญ่ ออกเจ้ า เนื้ อ นิ ด ๆ ผมตรงตั ด สั้ น ผิ ว ด าแ ดง
นัยน์ตาโต โหนกแก้มสูงรับกับริมฝีปากอิ่มเต็ม กิริยาค่อนไปทางโฉ่งฉ่างไม่ไว้หน้าใคร อีกทั้งเสียงทุ้มห้าวนิด ๆ
ไม่อ่อนหวานดังอิสตรีตามแบบฉบับ ผู้อุทิศตนให้แก่ความฝันในศิลปะอย่างเต็มที่ กาลังผิดหวังจากความรักและ
งานศิลปะ อีกทั้งมีปัญหาทางด้านการเงินต้องขอความช่วยเหลือจากเกริกอยู่เนือง ๆ ดังข้อความว่า
“หลั งจากขายรู ป ได้ส องสามชิ้น ประกอบกับ ความช่ว ยเหลื อทางการเงิน จากเกริ ก นุช ก็ล าออกจาก
งานประจานับตั้งแต่เรียนจบ นั่นคือการจัดอาร์ตเวิร์คนิตยสาร เพื่ออุทิศตนให้แก่ความฝันในศิลปะอย่างเต็มที่ ”
(วิภาส ศรีทอง, 2555, น. 119)
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences

第四届全国本科生人文社会科学学术研讨会

วันที่ 27 มีนาคม 2563

60

“…นุ ช เริ่ ม ทดลองเทคนิ ค หลากหลาย วิ ญ ญาณศิ ล ปิ น ในตั ว คล้ า ยก าลั ง มะงุ ม มะงาหราเส้ น ทาง
อยู่ในความมืด เธอไม่เคยพอใจกับผลงานที่เสร็จสิ้นไปแล้ว งานทุกชิ้นสาหรับเธอกลับดูต่าต้อย มันมิได้ใกล้เคียงกับ
มโนภาพ ประจวบกับปัญหาส่วนตัว ที่กระทบจิตใจอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งทาให้ความต่อเนื่องแห่งความเพียรพยายามของ
เธอกลับต้องสะดุดลง กล่าวคือ คนรักของนุชที่คบกันมานานปีตัดสินใจเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ แผนการหมั้น
หมายของคนทั้งสองซึ่งเตรียมการเอาไว้เป็นอันต้องยกเลิกและเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกาหนด อันที่จริงเรื่องที่ตอกย้า
ลางสังหรณ์ของเธอ ถึงความร้าวฉานในความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสอง เธอตระหนักถึงการตีตัวออกห่างของคู่รัก
มาก่อนหน้านี้” (วิภาส ศรีทอง, 2555, น. 120) และในเวลาสองปีต่อมาคนรักเก่าของเธอโทรมาบอกแก่เธอว่ามีแผน
จะแต่งงานกับคนรักใหม่ในเร็ววัน
ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ในเวลาต่อมาทั้งความไม่มั่นคงในสถานะทางการเงินอันสืบเนื่องมาจากเธอขาดรายได้
จากการขายงานศิลปะ จาเป็นต้องยืมเงินจากเกริกหลายครั้ง เธอนึกอยากจะกลับไปเขียนภาพ แต่ความคิดของเธอ
กลับตีบตัน จินตนาการถึงจุดอับเฉา ก่อนที่เวลาต่อมาเธอจะเดินทางมายังตึ กร้างกลางทุ่งที่เกริกได้ซ่อมแซมรักษา
สภาพดั ง เดิ ม พร้ อ มกั บ เกริ ก เธอได้ พ บกั บ คนแคระครั้ ง แรกท าให้ เ ธอตื่ น เต้ น และสนใจใคร่ รู้ ใ นตั ว คนแคระ
ดังข้อความว่า
“ริมฝีปากซีดของนุชเผยอขึ้นอย่างฉงน นัยน์ตาวาว ราวท่วมท้นด้วยความรู้สึกอย่างหนึ่งขึ้นมาทันใด เธอไม่
อาจกลบเกลื่อนความกระตือรือร้นได้อีก คล้า ยมีอะไรจุดประกายขึ้นภายในมี บางอย่างที่น่าเศร้า และชวนขนลุก
พองไปพร้อมกัน แต่ความรู้สึกนี้ก็ผ่านไปรวดเร็วและยิ่งส่งเสริมให้เหตุการณ์แหลมคมขึ้น สีหน้าเรียบเฉยอย่าง
ปกปิดอารมณ์เมื่อสักครู่ บัดนี้เผยความฉงนฉงายและลัง เล ประหนึ่งระลอกคลื่นกระจายผ่านตัวเธอไป นุชสะท้าน
เยือกอย่างได้สติ เอี้ยวตัวนั่งโซฟายาว สายตาจับแน่นที่ลูกกรงคงต้องการหาจุดอ้างอิง เพื่อยืนยันในสิ่งที่ประสบเห็น
ทั้งที่รู้เรื่องราวแต่แรก แต่เหมือนไม่เคยตระหนักตราบกระทั่งมาถึงวินาทีนี้” (วิภาส ศรีทอง, 2555, น. 130-131)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่านุชมีความสนใจในตัวคนแคระ เป็นจุดเริ่มต้นเปิดทางสว่าง ทาให้เธอคิดงาน
ศิล ปะที่เธอถึงทางตัน มานานออก ทว่าเวลาต่อมาเธอจะแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ ต่อความเคลื อบแคลงสงสั ยต่ อ
อาชญากรรมที่เกริกได้ก่อ จนกระทั่งต่อว่า ด่าทอเขา กระนั้นเมื่ อนุช ได้ตักตวงใช้ประโยชน์จากอาชญากรรมของ
เกริก ความเป็นปฏิปักษ์ของเธอก็ ได้เลือนหายไป เขามีความกรุณาต่อคนแคระก็จริง แต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อตัวเธอ
เพื่องานศิลปะชุดใหม่ที่เธอรักไม่ใช่เพื่อผู้ใดหรือสิ่งอื่นใด ดังข้อความว่า
“ทีแรกนุชตั้งใจจะใช้เรื่องวาดภาพเขาเป็นข้ออ้างเพื่อจะได้สังเกตคนแคระเท่านั้น แต่การได้ลากพาเส้น
ดิน สอไปได้ มากแค่ ไ หนและผลลั พธ์ จ ะเป็นเช่น ไร แน่นอนเธอไม่ อ าจถอดภาพบุ คลิ ก ของเขาลงไปได้ ใ นทั น ที
เธอฉีกร่างแรกทิ้งแล้วลงมือวาดใหม่ กาหนดรายละเอียดถี่ ถ้วน หรี่ตาเล็ง และเอียงศีรษะ ตั้งใจวาดอย่างเปี่ยม
สมาธิ” (วิภาส ศรีทอง, 2555, น. 146)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่านุชถึงแม้เธอจะมีการต่อต้านกับความผิดบาปของเกริก ที่จับคนแคระมาขัง
ถึงกระนั้นเมื่อมองหยั่งลึกลงไปจะเห็นได้ว่า เมื่อเธอเห็นคนแคระทาให้เธอพบหนทางสว่างและความคิดที่ตีบตันจาก
งานศิลปะของเธอเธอมลายหายไป เธอจึงใช้คนแคระเป็นเครื่องมือเพื่องานศิลปะของเธอ โดยมองข้ามความไร้
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มนุ ษยธรรม ถึงแม้ เธอจะมีความกรุ ณาต่ อ คนแคระก็จริงแต่สิ่ งที่เธอทาก็เ พื่อชีวิตของเธอ เพราะฉะนั้นนุช จึ ง
เปรียบเสมือนตัวแทนของกลุ่มคนที่คานึงถึงแต่ผลประโยชน์ของตน กระทั่งมองไม่เห็นความถูกต้อง หรือความทุกข์
ของคนอื่น
การวิเคราะห์กลวิธีการสร้างตัวละคร วิภาส ศรีทอง สร้างตัวละคร นุชนารถ อยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็น
จริง สมเหตุสมผล มีบุคลิกลักษณะ ความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรมการแสดงออกต่าง ๆ ทั้งลักษณะทางกายภาพและ
ชีวิตจิตใจเสมือนคนจริง ๆ
เมื่อพิจารณาถึงตัวละครทั้ง 4 ตัวละครแล้ว ประกอบด้วย เกริก คนแคระ พิชิต และนุช จึงเป็นเสมือน
ตัวแทนของบุคคลในสังคมร่วมสมัย กล่าวคือ เกริก เป็นตัวแทนของบุคคลที่มีอานาจ ฐานะร่ารวย การศึกษาดี
สติปัญญาล้าเลิศ อยู่ในฐานะที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมได้เปรียบบุคคลทั่วไปทุกอย่าง ทาให้เขาขาดการสร้างมาตรการ
ตระหนักรู้ถึงความเป็นมนุษย์ของสมาชิกในสังคมอย่างเท่าเทียม ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่นโดยไม่เกรงกลัวต่อ
บาปและกฎหมาย หากมองอีกมุมหนึ่ง อาจได้กล่าวว่า เป็นวรรณกรรมที่สะท้อนปัญหาสังคมการเมืองในหลาย
ยุคสมัย เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีอานาจที่วางตนเหนือกว่าผู้ที่ด้อยอานาจ ทาให้มนุษย์ยังเกิดความเหลื่อมล้า
หรือไม่เท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนตนหรือพื้นที่สาธารณะ ในขณะที่คนแคระเปรียบเสมือนตัวแทนกลุ่มคนที่ไร้
ซึ่งอานาจต่อรอง ถูกมองข้าม ไร้ตัวตนในสังคม ไม่ได้รับความเอาใจใส่หรือความยุติธรรมเหมือนบุคคลปกติทั่วไป
เป็นฝ่ายที่ถูกกดขี่อยู่เสมอ เป็นตัวแทนบุคคลที่ไร้อิสรภาพ และเสรีภาพเพราะถูกจองจาและถูกคนอื่นตัดสินแทน
อยู่เสมอ ไม่ได้รับความสนใจใยดี ถึงแม้จะหายตัวไปก็ไม่มีผู้ใดสนใจ นิยามความมีตัวตนของคนในสังคมร่วมสมัย
คงเป็นได้แต่เพีย งการปฏิเสธที่จะรับ รู้ว่าตัวตนของตนเองนั้นว่างเปล่าและสามารถถูกทาให้ห ายไปได้ทุ กขณะ
พิชิตและนุชเปรียบเสมือนตัวแทนของกลุ่มคนที่ไม่ได้กระทาความผิด แต่ก็นิ่งเฉยต่อความผิดที่อยู่ตรงหน้า กล่ าวคือ
พิชิตเห็นการกระทาของเกริกที่จับคนแคระมาขังแต่นิ่งนอนใจ ทั้งยังชื่นชมต่ อฝีมือการจัดการทุกอย่างของเกริก
หมกมุ่นอยู่กับปัญหาของตนเองไม่แยแสต่อความเป็นไปของมนุษย์โลก และนุชเป็นอีกภาพสะท้อนหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า
เห็นประโยชน์ส่วนตนสาคัญกว่าสิ่งอื่นใด อีกทั้งยังเป็ นอีกหนึ่งตัวอย่างที่วิพากษ์ความหน้าไหว้หลังหลอก ภายนอก
แสดงออกถึ ง ความเมตตา สงสาร และต่อว่าเกริ ก ผู้ ที่กระทาความผิ ด บาป แต่กระนั้นเป็น แค่ภ าพลวงที่ เ ธอ
ได้ ส ร้ า งขึ้ น มาจึ ง เป็ น ตั ว ละครที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ความซั บ ซ้ อ นของจิ ต ใจมนุ ษ ย์ ย ากที่ จ ะหยั่ ง ถึ ง เมื่ อ มี โ อกาสที่ จ ะยั ง
ผลประโยชน์มาถึงตนเองก็ใช้ประโยชน์จากคนที่อ่อนแอหรือมีสถานะเป็นรองของคนบางกลุ่ มในสังคมร่ว มสมัย
จึงเป็นการกระทาอันน่าละอายยิ่งนัก
เมื่อวิเคราะห์กลวิธีการสร้างตัวละครทั้ง 4 ตัวละคร ประกอบด้วย เกริก คนแคระ พิชิต และนุช วิภาส
ศรี ท อง สร้ า งตั ว ละครทั้ ง 4 ตั ว ละครแนวสมจริ ง คื อ ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานแห่ ง ความเป็ น จริ ง สมเหตุ ส มผล
มีบุคลิกลักษณะ ความรู้สึกนึกคิด รวมถึงพฤติกรรมการแสดงออกต่าง ๆ ไปตามสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ ที่มี
ทั้งส่วนดีและส่วนเสียรวมอยู่ในตัวคนเดียวกัน แต่มีเพียงตัวละครเดียว คือ เกริก ที่บางสถานการณ์ วิภาส ศรีทอง
ใช้กลวิธีการสร้างตัวละครแนวเหนือจริง โดยมีลักษณะความคิด พฤติกรรม ผิดแปลกไปจากบุคคลทั่วไปจากการนา
คนแคระมาขังเพียงเพราะต้องการสัมพันธภาพ
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2. สัมพันธภาพระหว่างตัวละครกับภาพสะท้อนสังคมร่วมสมัย
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้รูปแบบเทคโนโลยีการสื่อสารรวมทั้งสภาพแวดล้อมทาง
สังคมเปลี่ยนแปลงไป การสร้างตัวตนและอัตลักษณ์ความเป็นมนุษย์ในสังคมร่วมสมัย ทั้งในปัจเจกบุคคลและ
ประชาคม ก่อให้เกิดการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเมื่อก่อน ทาให้ปฏิสัมพันธ์การสื่อสารของ
ผู้คนถอยห่างไกลจากบุคคลอันเป็นที่รักและสังคมมากขึ้น เปิดเผยให้เห็นความโดดเดี่ยวอ้างว้างของกลุ่มคนซึ่งเป็น
ตัวแทนของสังคมร่วมสมัย โดยสะท้อนให้เห็นการขาดตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การหมกมุ่น อยู่กับ
ปัญหาของตนเอง และการโหยหาสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์แต่จากัดของเขตของความสัมพันธ์นั้นไว้
(ศิ
ริวรรณ เกษมศานต์กิดาการ, 2537 อ้างอิงใน สาคร สมเสริฐ , 2558, น. 68) เพราะฉะนั้นผู้เขียน จึงได้วิเคราะห์
สัมพันธภาพที่เกริกขาดหาย ดังนี้
2.1 สัมพันธภาพระหว่างเกริกกับครอบครัว
เกริ ก เป็ น ตัว ละครหลั กของเรื่ อง สามารถบ่งบอกถึ งการขาดสั มพันธภาพที่ดีได้เด่นชัดที่สุ ด จากการ
แสดงออกผ่านเหตุการณ์ภายในเรื่อง กล่าวคือ เกิดในครอบครัวที่มีฐานะร่ารวย มีธุรกิจมากมาย เป็นผู้ที่มีผลการ
เรียนดีมาตลอด และสอบติดคณะแพทย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ถึงแม้วิภาส- ศรีทอง จะสร้างให้เกริกเป็นตัวละคร
ที่ดีพร้อมในฐานะทางสังคม แต่ กระนั้นก็ไม่สามารถเติมเต็ม สิ่งที่เขาโหยหาและขาดหายได้ เพราะเขากาพร้าแม่
ตั้งแต่วัยเด็ก ด้วยเหตุนี้จึงสร้างปมด้อย ในชีวิตครอบครัวของเขาที่ไม่สามารถหาสิ่งอื่นใดมาทดแทนได้ เกริกจึงเป็น
เสมือนตัวแทนของบุคคลที่พยายามหาสิ่งอื่นเข้ามาเติมเต็มหรือทดแทนในสิ่งที่ตนไม่มี ดังข้อความว่า
“เขาเป็นคนเงียบขรึม อัธยาศัยดี ใจกว้าง และขี้อายอยู่บ้าง เขารู้ตัวเสมอว่าตนเองคือคนนอกไม่มีอะไร
ชัดเจนหรือแจ่มแจ้งกระจ่างสาหรับที่ที่เขายืนอยู่ ซึ่งเกริกก็พอใจในสภาวะดังกล่าว เขาเลือกที่จะแยกตัวออกมาจาก
อะไรก็ตามที่มุ่งหมายกล่อมเกลาเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจเขา” (วิภาส ศรีทอง, 2555, น. 26-27)
ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้จึงทาให้เขาเป็นคนแปลกแยก ชอบความสันโดษ ประกอบกับสัมพันธภาพระหว่างพ่อ
ก็ไม่ค่อยจะดีนั ก เนื่ องจากเขาแทบไม่ได้คุยสิ่ งใดกับพ่ อ และดูเหมือนพ่อ ของเขาก็ไม่ค่อยตักเตื อ นหรือ ด่ า ทอ
ในขณะเดียวกันกลับตามใจทุกอย่าง ดังข้อความว่า
“เกริ กนึ กไม่ออกว่าความปรารถนาแท้จริงที่ชักนาเขาไปสู่ การกระทาสุ่ มเสี่ ยงอย่างบ้ าระห่ าคือ อะไร
นับตั้งแต่เด็กจนเติบใหญ่เขามักตัดสินใจเรื่องสาคัญ ๆ ในชีวิตด้วยตรรกะอันยากที่ใครอื่น จะทาความเข้าใจได้
การถูกประคบประหงมตามใจจนเหลิง อันเนื่องมาจากครอบครัวมีฐานะที่มีเพียงบิดากับบุตรชายสืบสกุลคนเดียว
คือคาอธิบายหลักในสาเหตุของความหุนหันพันแล่นของเกริกอยู่เสมอ เขานึกจะทาอะไรก็ทาบิดาไม่เคยขัดหรือ
ตักเตือนจริงจัง ผลการตัดสินใจส่วนใหญ่จึงถูกตีความในแง่ลบจากคนภายนอก ซึ่งเกริกอ่อนอกอ่อนใจกับการถูก
ประเมินอย่างฉาบฉวยนี่จึงยิ่งกระตุ้นให้เขาเพิกเฉยปึ่งชาต่อคาทักท้วงแม้แต่จิตสานึกตัวเองที่ลั่นเสียงตะโกนทัดทาน
เขากับบิดาสื่อสารกันแปลก ๆ กล่าวคือ ไม่พูดอะไรกันมากซึ่งเกริกรู้ถึงขอบเขตความใจกว้างของบิดา โดยที่อีกฝ่าย
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ไม่จาเป็นต้องบอกกล่าว ผลคือทาให้เขาไม่ค่อยตัดสินใคร เปิดใจยอมรับความเป็นไปได้ทุกอย่าง (วิภาส ศรีทอง,
2555, น. 32)
เมื่อพิจารณาจากปมปัญหาสัมพันธภาพระหว่างเกริกกับครอบครัว อาจกล่าวได้ว่า เกริกขาดสัมพันธภาพ
ระหว่างแม่ตั้งแต่วัยเด็ก ในขณะเดียวกันสั มพันธภาพระหว่างพ่อกับเขาก็ ไม่ค่อยจะดีนัก เพราะเขาแทบไม่ได้คุย
อะไรกันกับพ่อ อีกทั้งมีการสื่อสารแบบแปลก ๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงทาให้เขามองโลกอย่างสงสัยใคร่รู้ และ
มั่ น ใจว่ า ตนเองรุ ด หน้ า กว่ า ใครทั้ ง หมด มี ส ติ ปั ญ ญาดี เ ลิ ศ แต่ ท่ า มกลางผู้ ค นที่ พ านพบ เขากลั บ มองไม่ เ ห็ น
ความแตกต่าง ทุกคนเหมือนกันหมด ความรู้สึกที่แยกตัวเขาจาก คนอื่น ๆ ยิ่งขยายกว้าง เขารู้สึกอ้างอ้าง โดดเดี่ยว
ท่ามกลางโลกที่ผ่านเข้ามา และหมุนเวียนวนไป เขาจึงเหมือนก้อนหินที่ค้างนิ่งอยู่ในก้นแม่น้า ไม่เคยเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกับสิ่งใด มันจึงเป็นความรู้สึกแปลก ๆ ที่กดทับและบีบคั้นเขามาตลอด ทาให้กลายเป็นคนที่ทาอะไรที่
แปลกแยก เฉยชา ไม่เป็นตามบุ คลิ กที่สั งคมต้องการ ซึ่งเหตุปัจจัยนี้ล้วนมาจากการเลี้ยงดูในครอบครัว ทั้ง สิ้ น
เพราะฉะนั้นในยุคสังคมร่วมสมัยการขัดเกลาทางสังคมตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ ใหญ่จึงมีความสาคัญมาก หากเขา
ผู้นั้นได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง เหมาะสม การเติบโตของเขาย่อมมีภูมิคุ้ มกัน สร้างสังคมให้เอื้ออาทร
แต่ ใ นทางตรงกั น ข้า มหากเขาไม่ ไ ด้ รั บ การดู แ ลเอาใจใส่ พู ด คุ ย หรื อ สร้ า งสายสั ม พั นธ์อั น ดี ภ ายในครอบครัว
อาจทาให้สัมพันธภาพกับผู้อื่นเกิดปัญหาและห่างเหิน ดังในกรณีของเกริกซึ่งเป็นตัวละครหลักที่มีความแปลกแยก
ไร้มนุษยธรรม เฉยชากับทุกสิ่งต่อหน้าล้วนเป็นผลมาจากครอบครัวที่ขาดความรักจากแม่ตั้งแต่วัยเด็ก ขณะเดียวกัน
ก็ขาดที่พึ่งหรือคนคอยพูดคุยเช่นเดียวกับพ่อของเขา ดังนั้นเขาจึ งสร้างเกราะป้องกันตัวขึ้นมาและแยกตัวออกห่าง
จากคนอื่นเพื่อค้นหาตัวตนของตนเอง
2.2. สัมพันธภาพระหว่างเกริกกับสังคม
ปั ญหาทางครอบครั ว ได้ส่ งผลมาถึงสัมพันธภาพระหว่างเกริกกับสังคมและผู้ อื่น กล่ าวคือ ทาให้ เกริก
มีความคิดที่แปลกแยก ผิดเพี้ยน ไม่มีเหตุผล และไม่มีคาอธิบายที่ชัดเจน เขาได้วางแผนลักพาตัวคนแคระมาขังไว้
ในกรงที่ เ ขาสร้ า งขึ้ น เพื่ อ ต้ อ งการสั ม พั น ธภาพระหว่ า งคนแคระเพี ย งแค่ ฐ านะแขกเท่ า นั้ น เพื่ อ มาเติ ม เต็ ม
ความอ้างว้าง โดดเดี่ยวในสิ่งที่เขาขาดหายไป ดังข้อความว่า
“เสี ย งเงี ย บลง ความกระวนกระวายเริ่ ม ถู ก ปั ด เป่ า ห้ ว งต่ อมาความพึ ง พอใจก็ ก ลั บ มาหาเกริ ก
เมื่อตระหนักถึงภารกิจที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ คนแคระอยู่ที่นี่ ตึกแห่งนี้ในฐานะแขกของเขา (เกริกใช้คาว่า “แขก”
ด้ ว ยความบริ สุ ท ธิ์ ใ จ) เขาไม่ เ คยอิ่ ม เอมใจเท่ า นี้ ม าก่ อ นดุ จ ชี วิ ต ได้ ข ยั บ เข้ า มาใกล้ จุ ด หมายปลายทางของ
ความปรารถนาเสมือนอารมณ์ที่ภาษาไม่อาจเอื้อมถึง เรื่องทั้งหมดประกาศตัวเองในหัวของเขา มันชวนพิศวงงงงวย
มันอุบัติขึ้นแล้วจริง ไม่มีอะไรซับซ้อนราวพลัดหล่นเข้าสู่โลกที่เขาไม่รู้จัก ไร้ตรรกะ เขาเป็นแค่ส่วนร่วม เป็นสักขี
พยานของเหตุการณ์โดยที่ไม่มีใครหรือสิ่งใดมาบงการ เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ที่ยอมจานนซึ่งไม่อาจแก้ไขหรือ
ทาอะไรได้เลย” (วิภาส ศรีทอง, 2555, น. 66-67)
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จากข้อความข้างต้นอาจกล่าวได้ว่าเกริกต้องการสัมพันธภาพระหว่างคนแคระโดยไม่หวังผลตอบแทน
เป็นสิ่งอื่นใด แต่สัมพันธภาพเหล่านี้กลับถูกจากัดขอบเขตโดยมีกรงเป็นเครื่องแบ่งกลั้นระกว่างคนแคระกับเขา
จึงเป็นภาพสะท้อนปัญหาสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์ในสังคมร่วมสมัยว่า แท้จริงแล้วมนุษย์ย่อมมีความเห็นแก่ตัว
ต้องการที่จะมีสัมพันธภาพกับอีกฝ่ายแต่กลับไปจากัดขอบเขตของความสัมพันธ์นั้นไว้ หมกมุ่นอยู่กับปัญหาของ
ตนเองโดยไม่รับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายว่าต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับตนหรือไม่ จึงทาให้ความสัมพันธ์
เหล่านี้เกิดความอึดอัด สร้างปัญหาจากจุดเล็ก ๆ หลอมรวมเป็นปัญหาขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดความบกพร่องทาง
ศีลธรรมของมนุษย์ร่วมสมัย ถึงแม้ความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปในทิศทางที่บริสุทธิ์ใจไม่ มีความรุนแรงใด ๆ เข้ามา
เกี่ยวข้อง แต่กระนั้นมันก็ไม่ได้มาจากความยินดีจากทั้งสองฝ่าย
สัมพันธภาพระหว่างเกริกกับเพื่อนคือ พิชิต และนุชนารถ ก็เป็นไปในทางหยั่งเชิงกันอยู่เสมอ กล่าวคือ
ถึงเขาทั้งสองฝ่ายจะมีความยินดีในความสัมพันธ์เหล่านี้ แต่เกริกไม่ไว้ใจเพื่อน ๆ อย่างสนิทใจ กลัวพวกเขาจะมาชิง
ความสนใจของคนแคระจากเขาไป ดังข้อความว่า
“ทุกคนเงียบและเกิดอาการสะท้านขึ้นมาทันที เกริกกาลังก้าวท้าวขึ้นบันไดถึงตรงชานพักพลันหยุดกึ้ก
พิชิตขมวดคิ้ว ใบหน้าบึ้งตึงระคนหวาดตระหนก ลุกขึ้นยืน แต่ไม่เคยขยับเขยื้อนไปไหน เกริกหันขวั บมองลงมา
พยายามอ่านสี ห น้ าของคนพู ด นุ ช ไม่ย อมมองใครเหมื อนคาดหมายไว้แต่แรกแล้ ว ว่า คงจะไม่มี ใครต่อ ความ ”
(วิภาส ศรีทอง, 2555, น. 190)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกริกและเพื่อนทั้งสองไม่ได้มีความไว้ใจ หรือเกิดความ
สนิทใจ และเชื่อใจกันมากนัก ทั้ งนี้อาจมาจากการขาดสัมพันธภาพจากสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหลักที่มี
ความส าคั ญ และเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ต่ อ การสายสั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค คลอื่ น จึ ง ท าให้ เ กริ ก กลายเป็ น บุ ค คลที่ ข าดการมี
สายสัมพันธ์ที่ดีทั้งปัจเจกบุ คคลและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นวลฉวี ประเสริฐสุข (2558 : น, 738)
กล่ าวว่า ปั จ จุ บั น ความสั มพัน ธ์ของมนุ ษย์ มีห ลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าความสั มพันธ์ของมนุษย์จะเปลี่ ยนแปลง
มากน้อยเพีย งใด ความสัมพันธ์ ในครอบครัว ถือเป็นความสัมพันธ์ที่มีความส าคัญที่สุดในบรรดาความสั ม พั นธ์
ระหว่างมนุษย์ ด้วยกันเอง เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวเป็นส่วนช่วยให้ส ถาบันครอบครัว มั่น คง
มีความแข็งแรงและมีความสุข ตลอดจนเป็นเครื่องมือป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่ จะเกิดขึ้นกับสมาชิก ในครอบครัว
อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปและอธิปรายผล
นวนิยายเรื่อง “คนแคระ” ของวิภาส ศรีทอง สามารถนาเสนอกลวิธีการสร้างตัวละครแทนบุคคลในสังคมร่วมสมัย
ให้กลายเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง วิภาส ศรีทอง สร้างตัวละครทั้ง 4 ตัวละคร ประกอบด้วย เกริก คนแคระ พิชิต
และนุช ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง สมเหตุสมผล มีบุคลิกลักษณะทางกายภาพ ความรู้สึกนึกคิด รวมถึง
พฤติกรรมการแสดงออกต่าง ๆ ไปตามสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ ที่มีทั้งส่วนดีและส่วนเสียรวมอยู่ในตัวคน
เดี ย วกั น แต่ มี เ พี ย งตั ว ละครเดี ย ว คื อ เกริ ก ที่ บ างสถานการณ์ วิ ภ าส ศรี ท อง ใช้ ก ลวิ ธี ก ารสร้ า งตั ว ละคร
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แนวเหนือจริง โดยมีลักษณะความคิด พฤติกรรมผิดแปลกไปจากบุคคลทั่ วไปจากการนาคนแคระมาขังเพียงเพราะ
ต้องการสัมพันธภาพ เป็นตัวละครที่มีความซับซ้อนภายในจิตใจ แปลกแยก ละเมิดกฎเกณฑ์ทางศีลธรรม และ
กฎหมายของสังคม สะท้อนความบกพร่องทางศีลธรรมของมนุษย์ร่วมสมัย อีกทั้งสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลที่มีฐานะ
การเงิน ดีและการศึกษาดี มักกดขี่บุ คคลที่มีส ถานะด้อยกว่า การละเมิดและลิ ดรอนเสรีภาพดังกล่ าวนี้ จึงเป็น
อาชญากรรมที่ ม นุ ษ ย์ ก ระท าต่ อ กั น อย่ า งไม่ รู้ สึ ก ผิ ดบาป คนแคระจึ ง เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ทนบุ ค คลที่ ไ ร้ ป ากเสี ยง
ไร้ อานาจต่ อรองใด ๆ มักเป็ น ฝ่ ายที่ถูกกระทา และถูกละเมิดเสรีภ าพในการเลื อกดารงชีวิตของตน หากมอง
ย้ อ นกลั บ ไปถึ ง ตอนท้ า ยของเรื่ อ ง เกริ ก ตั ว ละครหลั ก ได้ เ ดิ น ทางไปต่ า งประเทศและพบกั บ คนแคระอี ก คน
แต่คนแคระคนนั้นกลับมีอานาจและสามารถทาให้เขาบาดเจ็บได้ สะท้อนให้เห็นว่าในสังคมต่างประเทศทุกคนล้วนมี
สิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน ในขณะที่สังคมไทยยังมีการเอารัด เอาเปรียบ และพยายามหาผลประโยชน์จาก
ผู้ ที่อ่อนแอหรื อมีฐ านะด้อยกว่าบ่อยครั้ งเมื่อมีโอกาส นอกจากนี้นวนิยาย เรื่อง คนแคระ ยังสะท้อนโลกทัศน์
การขาดหรือปัญหาการมีสัมพันธภาพที่ดีร่วมกับผู้อื่น ดัง เกริก ตัวละครหลัก และเพื่อนของเขาที่เป็นภาพแทนของ
คนรุ่นใหม่ที่ไม่มีสถาบันครอบครัว ที่แข็งแรงพอรองรับทาให้เขากลายเป็นบุคคลที่มีความโดดเดี่ยว อ้างว้าง ไร้คน
ผูกพัน ไร้เป้าหมายในชีวิต หมกมุ่นอยู่กับปัญหา ของตนเอง ไม่มีคนอื่นและสังคมอยู่ในสายตา ก่อให้เกิดการขาด
ความตระหนักถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ และพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทาที่ผิดบาปของตนเสมอ
ข้อเสนอแนะ
นวนิยาย เรื่อง คนแคระ ของวิภาส ศรีทอง ไม่ได้มีเพียงการใช้กลวิธีการสร้างตัวละครกับการนาเสนอ
แนวคิด เรื่ อง สั มพัน ธภาพและปั ญหาความเหลื่ อ มล้ าในสั ง คมร่ ว มสมัยเท่า นั้น แต่ยังสามารถมองในแง่ มุ ม ที่
หลากหลาย อาทิ การศึกษาด้วยจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ ก็สามารถสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของตัวละครที่ใช้กลไก
การป้องกันตนเอง ซึ่งเป็นวิธีการปรับตัวในระดับจิตไร้สานึก ฉะนั้นประเด็นดังกล่าวสามารถนาไปศึกษาและนาไป
วิเคราะห์ตัวละคร เพื่อให้มองเห็นถึงจิตเบื้องลึกที่ยากต่อการหยั่งถึงต่อไปอีกได้
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กลวิธีการให้คาแนะนาเรื่องปัญหาครอบครัวในรายการ “พุธทอล์ค พุธโทร”
Strategies of advice giving about family problems in Program
“PHUT THOOK PHUT THOO”
กัณฐิชา รักษาศรี1 ณัฐชา บุญช่วย2 และวิฑูรย์ เมตตาจิตร3
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอกลวิธี การให้คาแนะนาเรื่องปัญหาครอบครัวในรายการ “พุธทอล์ค
พุธโทร” ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากเทปบัน ทึกการถ่ายทอดสดที่ผู้ ฟังโทรศัพท์เข้า มาขอคาแนะนา จานวน 21 เรื่อง
พบข้อความที่ผู้ดาเนินรายการให้คาปรึกษา 234 ข้อความ แบ่งเป็น 12 กลวิธี ได้แก่ 1) แนะนาให้ปรับเปลี่ยน
มุมมองหรือทัศนคติ คิดเป็นร้อยละ 23.08 2) แนะนาให้เปิดใจคุยกัน คิดเป็นร้อยละ 15.38 3) แนะนาให้ยอมรับ
ความจริง คิดเป็นร้อยละ 14.53 4) แนะนาโดยยกตัวอย่างบุคคลอ้างอิง คิดเป็นร้อยละ 8.97 5) แนะนาให้ตัดสินใจ
ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 8.12 6) แนะนาให้กาลังใจ คิดเป็นร้อยละ 6.84 7) แนะนาให้เห็นคุณค่าในตนเอง
คิดเป็นร้อยละ 6.84 8) แนะนาให้ใช้สติ คิดเป็นร้อยละ 4.70 9) แนะนาให้นึกถึงผลที่ตามมา คิดเป็นร้อยละ 4.27
10) แนะนาให้หยุดหรือเลิกการกระทา คิดเป็นร้อยละ 4.24 11) แนะนาให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ คิดเป็นร้อยละ 1.71
และ 12) แนะนาให้ยุติความสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 1.28
คาสาคัญ: การให้คาแนะนา กลวิธี ปัญหาครอบครัว รายการ “พุธทอล์ค พุธโทร”

1 – 2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

3 อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์
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บทนา
ครอบครั ว ที่ ดี เ กิ ด จากการสร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น ได้ ม าจากความรั ก ความผู ก พั น และ
ความใกล้ชิดกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว ซึ่งต้องอาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารที่เข้าใจกัน
ระหว่างผู้ ส่ งสาร และผู้ รั บ สาร ครอบครัว ส่ ว นใหญ่มักต้องการมีสั มพันธภาพที่ดีต่อกัน มีความรักความเข้าใจ
การช่ ว ยเหลื อ แบ่ ง ปั น กั น ในเรื่ อ งต่ า ง ๆ แต่ สั ม พั น ธภาพที่ เ กิ ด ขึ้ น บางครั้ ง ไม่ ไ ด้ ร าบรื่ น อย่ า งที่ คาดหวั ง
อาจเกิดการขัดแย้งกระทบกระทั่งกัน เนื่องจากความไม่เข้าใจกันหรือการสื่อสารที่ไม่ตรงกัน กล่าวว่า ปัจจัยที่
ส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมี 2 ปัจจัย คือ 1) การชมเชยหรือชื่นชมเมื่อลูกทาความดี พ่อแม่ควรชื่นชมลูก
อย่างเหมาะสม โดยใช้คาพูด หรือยิ้มแสดงความพอใจ หรือการโอบกอดเพื่อให้ลูกรู้สึกมีกาลังใจที่จะทาความดี
ต่ อ ไป 2) การแก้ ไ ขความขั ด แย้ ง ในเชิง สร้ างสรรค์ ควรแสดงความปรารถนาอย่า งแน่ว แน่ ที่ จะร่ ว มกั นรั กษา
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ กั น ไว้ การเป็ น ที่ ป รึ ก ษาให้ แ ก่ กั น ให้ ค วามส าคั ญ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ซึ่ ง กั น และกั น
(จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และคณะ, 2562 น.75)
หลายครอบครัวมีปัญหาเนื่องจากการขาดสัมพันธภาพที่ดี เพราะไม่หันหน้าเข้าหากันเพื่อปรับความเข้าใจ
จึ ง ท าให้ มี ปั ญ หาอื่ น ๆ ตามมา ท าให้ ปั ญ หานั้ น แก้ ไ ขยากขึ้ น แต่ ล ะครอบครั ว มี วิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ต่ า งกั น
บางครอบครัวได้เลือกที่จะขอคาแนะนา บางครอบครัวต้องการผู้คอยรับฟัง และให้คาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งการพูดคุยส่วนตัวและการสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะ
ปัจจุบันสื่อสาธารณะประเภทรายการทางโทรทัศน์ มีรายการที่ เปิดโอกาสให้ผู้ชมสามารถติดต่อเข้า มา
ทางรายการเพื่อขอคาแนะนา เมื่อพบปัญหา เช่น รายการ Club Friday Show เป็นรายการ ทอล์คโชว์ ออกอากาศ
ทางช่อง GMM 25 (ผลิตโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จากัด) รายการ ทอล์ก -กะ-เทย One Night เป็นรายการ
โทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ทอล์กโชว์ ออกอากาศทางช่องวัน (ผลิตโดยจีเอ็มเอ็มทีวี) รายการ เจาะใจ เป็นรายการ
โทรทัศน์ ออกอากาศทางช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี (ผลิตโดยบริษัท เจเอสแอลโกลบอลมีเดีย จากัด) และรายการ
“พุธทอล์ค พุธโทร” ออกอากาศทางคลื่น EFM 94 Live (ผลิตโดยบริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จากัด)
รายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” มีแนวคิดมาจากผู้จัดคลื่น EFM 94 เป็นอีกหนึ่งรายการที่เปิดโอกาสให้ผู้ช ม
ทางบ้ า นได้ โ ทรศั พ ท์ เ ข้ า มาขอค าแนะน ากั บ ประเด็ น ปรึ ก ษาในเรื่ อ งต่ า ง ๆ โดยพู ด คุ ย กั บ พิ ธี ก รในรายการ
เพื่ อ ปรึ ก ษาปั ญ หาต่ าง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น การขอค าแนะน า และวิ ธี ก ารแก้ ไ ขหรื อ จั ดการกั บ ปัญ หา ผู้ ช มจะได้
คาแนะนาผ่านมุมมอง 3 มุมมอง จากผู้ดาเนินรายการ คุณเผือก พงศธร จงวิลาส เป็นตัวแทนให้คาแนะนาฝ่ายชาย
คุณต้นหอม ศกุนตลา เทียนไพโรจน์ เป็นตัวแทนให้คาแนะนาฝ่ายหญิง และคุณลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์เป็น
ตัวแทนให้คาแนะนาฝ่าย LGBTQ ประเด็นที่ผู้ฟังโทรศั พท์เข้ามาขอคาแนะนามี 4 ประเด็น ได้แก่ เรื่องความรัก
เรื่ องครอบครั ว เรื่ องสั งคม และเรื่ องอื่น ๆ ประเด็นปัญหาเรื่องครอบครัวเป็นเรื่ องหนึ่งที่พบว่ามีการใช้กลวิธี
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หลากหลายรูปแบบในการให้คาแนะนาประเด็นปรึกษาปัญหาครอบครัว ผู้วิจัยเห็นว่ารายการนี้มี ประโยชน์อย่างยิ่ง
ที่จะศึกษาทั้งในด้านการนาเสนอรายการ รูปแบบของรายการ และผู้ดาเนินรายการ
การศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับกลวิธีที่ใช้ในการแนะนา พบว่าโดยมากเป็นการศึกษากลวิธีกับประเด็นปรึกษา
ในเรื่องความรัก ณัฐวดี คมประมูล , จริญญา ธรรมโชโต และพัชลินจ์ จีนนุ่น (2561) นพวรรณ เมืองแก้ว (2560)
ปรีชา ธนะวิบูลย์ และสิริวรรณ นันทจันทูล (2559) แต่ยังไม่ พบการศึกษากลวิธีกับประเด็นเรื่องปัญหาครอบครัว
ผู้วิจัยเห็นว่าในรายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” เป็นรายการที่ให้ผู้ ฟัง ทางบ้านโทรศัพท์เข้ามาขอคาแนะนา และ
ผู้ดาเนินรายการมีการใช้ภาษาในการให้คาแนะนาเรื่องปัญหาครอบครัวได้ อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อตัว
ผู้ฟัง จึงทาให้ผู้วิจัย เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ ที่สามารถจะนามาศึกษากลวิธี การให้คาแนะนาของผู้ดาเนินรายการ
เรื่องปัญหาครอบครัวในรายการ “พุธทอล์ค พุธโทร”

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษากลวิธีการให้คาแนะนาเรื่องปัญหาครอบครัวในรายการ “พุธทอล์ค พุธโทร”
วิธีการศึกษา
1. กาหนดขอบเขตของการวิจัย โดยศึกษารายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” ผ่านคลิปวิดีโอ ที่เผยแพร่ทาง
www.YouTube.com โดยเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ เ ผยแพร่ อ อกอากาศทุ ก วั น พุ ธ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 10 มกราคม 2561 ถึ ง
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โดยรวมเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเลือกจากคลิปที่มียอดเข้าชมจานวน 400,000 เป็นต้นไป
พบผู้ ฟังที่ โ ทรศั พท์เ ข้า มาขอคาแนะน า รวมทั้งสิ้ นจานวน 15 คลิ ป ประกอบไปด้ว ยปัญหาครอบครัว จ านวน
21 เรื่อง
2. วิเคราะห์กลวิธี การให้คาแนะนาเรื่องปัญหาครอบครัวในรายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” โดยใช้แนวคิด
จากการศึ ก ษาเรื่ อ งวั จ นกรรมในการให้ ค าปรึ ก ษาเรื่ อ งความรั ก ในคอลั ม น์ ค นดั ง นั่ ง เขี ย น ของดี เ จพี่ อ้ อ ย
ของณัฐวดี คมประมูล, จริญญา ธรรมโชโต และพัชลินจ์ จีนนุ่น (2561) และผู้วิจัยได้ปรับประยุกต์แนวคิดกลวิธีที่ใช้
ในการศึ ก ษา เนื่ อ งจากแนวคิ ด กลวิ ธี ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น ไม่ ค รอบคลุ ม กั บ ปั ญ หาเรื่ อ งครอบครั ว จึ ง มี ก าร
ปรับเปลี่ยนกลวิธีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาที่ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาขอคาแนะนา โดยทางผู้วิจัยมีการ
ถอดเทปการให้คาแนะนาของผู้ดาเนินรายการเรื่องปัญหาครอบครัว จากนั้นหาคาจากัด ความของแต่ละกลวิธี
เพื่ อ น ามาใส่ ต ารางแยกกลวิ ธี และคิ ด หาค่ า ร้ อ ยละของทั้ ง 12 กลวิ ธี โดยคาดว่ า จะพบกลวิ ธี ก ารแนะน า
ให้ปรับเปลี่ยนมุมมองหรือทัศนคติมากที่สุด
3. สรุปผลและนาเสนอผลการศึกษา
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ผลการศึกษา
ปัญหาครอบครัวที่ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาขอคาแนะนาจากผู้ดาเนินรายการในรายการ “พุธทอล์ค พุธโทร”
ปัญหาเกิดจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน ไม่รับฟังปัญหาของคนในครอบครัวทาให้เกิดความขัดแย้งกันในครอบครัว
จึงเป็นเหตุที่ทาให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาขอคาแนะนาจากผู้ดาเนินรายการ
ผลการศึกษากลวิธีการให้คาแนะนาเรื่องปัญหาครอบครัวในรายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” พบจานวน 234
ข้อความ สามารถจาแนกการแนะนาได้ 12 กลวิธี ได้แก่ 1) แนะนาให้ปรับเปลี่ยนมุมมองหรือทัศนคติ 2) แนะนา
ให้เปิดใจคุยกัน 3) แนะนาให้ยอมรับความจริง 4) แนะนาโดยยกตัวอย่างบุคคลอ้างอิง 5) แนะนาให้ตัดสิ นใจ
ด้วยตนเอง 6) แนะนาโดยให้กาลังใจ 7) แนะนาให้เห็นคุณค่าในตนเอง 8) แนะนาให้ใช้สติ 9) แนะนาให้นึกถึง
ผลที่ตามมา 10) แนะน าให้ ห ยุ ดหรื อ เลิ กการกระท า 11) แนะนาให้ ปรึกษาผู้ เชี่ยวชาญ และ 12) แนะนาให้
ยุติความสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แนะนาให้ปรับเปลี่ยนมุมมองหรือทัศนคติ หมายถึง การที่ผู้ดาเนินรายการใช้ถ้อยคาที่แสดงเจตนาให้
ผู้ฟังปรับหรือเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ และมองในแง่มุมอื่น โดยปรากฏถ้อยคาที่แสดงถึงการให้คาแนะนา เช่น
มอง อยู่ที่ว่า พยายามมอง มุมมอง ลอง ผู้วิจัยพบกลวิธีแนะนาให้ปรับเปลี่ยนมุมมองหรือ ทัศนคติ จานวน 54
ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 23.08 เช่น ข้อความดังนี้
(1) “ทุกเรื่องยังมีมุมดี ๆ ให้เรามองเสมออยู่ที่ว่าเราจะมองมุมไหนของมัน พยายามมองมุมดี ชีวิต
ของเราขอให้ยังพอมีหวังเถอะว่ะ”
(รายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” วันที่ 28 มีนาคม 2561)
(2) “ในมุมมองของคุณแม่ก่อน คุณแม่มีลูกยังเด็ก น่าจะมาจากความไม่พร้อมแล้วก็ในช่วงเวลาที่มี
ลูกปุ๊บเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไป คุณแม่เลยกลับมาใช้ชีวิตแบบวัยรุ่น”
(รายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” วันที่ 27 มิถุนายน 2561)
ตัวอย่างที่ (1) กรณีผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาขอคาแนะนาเพื่อต้องการบอกคนในครอบครัวว่าตนติดเชื้อ
HIV และตัวอย่างที่ (2) กรณีผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาขอคาแนะนาในเรื่องบอกคุณพ่อที่คุณแม่มีชู้ พบว่าปรากฏถ้อยคา
ให้คาแนะนาเพื่อให้ผู้ฟังมองในแง่มุมอื่น ได้แก่ มอง อยู่ที่ว่า พยายามมอง ขอให้ มุมมอง และน่าจะ
2. แนะน าให้ เ ปิ ด ใจคุ ย กั น หมายถึ ง การที่ ผู้ ด าเนิ น รายการใช้ ถ้ อ ยค าที่ แ สดงเจตนาให้ ผู้ ฟั ง พู ด คุ ย
แลกเปลี่ยน รับฟังซึ่งกันและกัน โดยถ่ายทอดความรู้สึกให้ผู้ฟังเข้าใจความรู้สึกของผู้พูด โดยปรากฏถ้อยคาที่แสดง
ถึงการให้คาแนะนา ได้แก่ ยื่นคาขาด บอก พูด คุยกัน ควรคุย ผู้วิจัยพบกลวิธีแนะนาให้เปิดใจคุย จานวน 36
ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 15.38 เช่น ข้อความดังนี้
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(1) “ลูกกอล์ฟข้อสรุป อย่างนี้แล้วกันค่ะ 1 ให้เวลา 2 ยื่นคาขาดอีกสั กครั้ง บอกว่าถ้ามีอีก อะ
ฉันไปนะ”
(รายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” วันที่ 24 มกราคม 2561)
(2) “ริวต้องพูดเพื่อให้เกิดเปลี่ยนแปลง มันเป็นเรื่องกระอักกระอ่วมที่จะพูด แต่ถ้าไม่พูดริวจะต้อง
เผชิญเรื่องแบบนี้ทุกอาทิตย์”
(รายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” วันที่ 28 มีนาคม 2561)
ตัวอย่างที่ (1) กรณีผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาขอคาแนะนาเรื่องสามีช อบขโมยชุดชั้ นในคนอื่น และ
ตัว อย่ างที่ (2) กรณีผู้ ฟังโทรศั พ ท์ เ ข้า มาขอค าแนะน าในเรื่ องคุ ณ แม่ มี พ ฤติ ก รรมแปลก พบว่าปรากฏถ้ อ ยค า
ให้คาแนะนาเพื่อให้ผู้ฟังได้ลองเปิดใจคุยกับคนในครอบครัว ได้แก่ ยื่นคาขาด บอก และต้องพูด
3. แนะน าให้ ย อมรั บ ความจริ ง หมายถึ ง การที่ ผู้ ด าเนิ น รายการใช้ ถ้ อ ยค าที่ แ สดงเจตนาให้ ผู้ ฟั ง
คิดไตร่ ตรองถึงความเป็ น จริ งเพื่อให้ ผู้ ฟังยอมรับสภาพความเป็นจริง ซึ่งเป็นผลมาจากการกระทาของตนเอง
โดยปรากฏถ้อยคาที่แสดงถึงการให้ คาแนะนา ได้แก่ ต้องยอมรับ ทาใจ ควรถอย เหตุผล เงื่อนไข ทน ความจริง
ผู้วิจัยพบกลวิธีแนะนาให้ยอมรับความจริง จานวน 34 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 14.53 เช่น ข้อความดังนี้
(1) “เหมีย วอาจจะต้องยอมรับ นะว่า 1 ก็คือแสดงความอยากมากเกินไป จนคนอยู่ด้ว ยรู้สึก
อึดอัดนะ 2 มันเปิดเยอะไปจนมันไม่มีอะไรให้ลึกลับน่าค้นหา เราอาจต้องดึงโมเม้นนั้นกลับมาจริง ๆ ”
(รายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)
(2) “ทาใจครับคุณโชค มันเป็นปัญหาที่ผู้หญิงไม่มีทางแก้ได้ครับ ภรรยาเราเราเปลี่ยนเขาไม่ได้
หรอกครับ ทาใจครับ เขายังมีมุมน่ารักอื่น ๆ สิ่งที่ผมทาได้ก็คือมองหาบ้านใหม่ที่มันมีพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นอะครับ”
(รายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
ตัวอย่างที่ (1) กรณีผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาขอคาแนะนาเรื่องสามีไม่ยอมทาการบ้าน และตัวอย่างที่
(2) กรณีผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาขอคาแนะนาในเรื่องภรรยาเก็บของไม่เรียบร้อย พบว่าปรากฏถ้อยคาให้คาแนะนา
เพื่อให้ผู้ฟังยอมรับสภาพความเป็นจริง ได้แก่ ต้องยอมรับ และทาใจ
4. แนะนาโดยยกตัวอย่างบุคคลอ้างอิง หมายถึง การที่ผู้ดาเนินรายการใช้ถ้อยคาที่กล่าวถึงตัวเองหรือ
บุคคลอื่น เพื่อมาเป็นตัวอย่าง โดยปรากฏถ้อยคาที่แสดงถึงการให้คาแนะนา ได้แก่ คาสรรพนามแทนตัวผู้พูด เช่น
พี่ ผม เขา หรือชื่อบุคคล ผู้วิจัยพบกลวิธีแนะนาโดยยกตัวอย่างบุคคลอ้างอิง จานวน 21 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ
8.97 เช่น ข้อความดังนี้
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(1) “พี่ก็เป็นคนที่แต่งงานแล้ว ถูกไหม สมัยก่อนก็เคยอยู่ในบ้านคุณพ่อแม่ของสามีเหมื อนกัน
แต่โชคดีมากที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย เขาเอ็นดูทุกอย่าง แต่ย้ายออกมา เพราะอยากมีครอบครัวของเราเอง ซึ่งถึงแม้
มันจะมีปัญหาแต่ย้ายออกมาแล้วทุกอย่างเหมือนที่ลูกกอล์ฟบอกเลย”
(รายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” วันที่ 10 มกราคม 2561)
(2) “ผมเป็ น อี ก หนึ่ ง คนที่ มี ปั ญ หาเรื่ อ งภรรยาเสื้ อ ผ้ า เยอะมากครั บ แล้ ว ก็ ทุ ก วั น นี้ ผ มจะซื้ อ
เสื้อตัวใหม่ผมต้องเอาตัวเก่าไปให้น้องชาย ซื้อหนึ่งโล๊ะออกหนึ่ง เพราะผมจะมีพื้นที่ของผมน้อยมากครับ”
(รายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
ตัวอย่างที่ (1) กรณีผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาขอคาแนะนาเรื่องลูกสะใภ้มี ปัญหากับภรรยาใหม่ข อง
พ่อแฟน และตัวอย่างที่ (2) กรณีผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาขอคาแนะนาในเรื่องภรรยาเก็บของไม่เรียบร้อย พบว่าปรากฏ
ถ้อยคาให้คาแนะนาเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่ผู้ดาเนินรายการยกตัวอย่าง ได้แก่ พี่ และผม ซึ่งเป็นสรรพนาม
แทนตัวพิธีกรเอง
5. แนะน าให้ ตั ด สิ น ใจด้ ว ยตนเอง หมายถึ ง การที่ ผู้ ด าเนิ น รายการใช้ ถ้ อ ยค าที่ แ สดงเจตนาให้ ผู้ ฟัง
นาคาแนะนากลับไปคิดโดยการเสนอทางเลือก หรือให้ผู้ฟังตัดสินใจด้วยตนเอง โดยปรากฏถ้อยคาที่แสดงถึงการให้
คาแนะนา ได้แก่ ต้องตัดสินใจ ต้องเลือกเอง หาทางออก ผู้วิจัยพบกลวิธีแนะนาให้ตัดสินใจด้วยตนเอง จานวน
19 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 8.12 เช่น ข้อความดังนี้
(1) “คุณพ่อต้องการครอบครัวเขาเหมือนกัน คือ ต้องการให้ภรรยาเขามาอยู่บ้าน เขาคงเครียด
เหมือนกันแหละ เขาคงเครียดว่าทาไงดีวะ นี่ก็ภรรยานี่ก็ลูก เราต้องตัดสินใจให้คุณพ่อเขาเอง ถ้าเขาคือคนกลางไง
เค้าตัดสินใจเองไม่ได้หรอก เขาเลือกไม่ได้หรอก ระหว่างเมียกับลูกอะ เราเป็นคนออกมาเองดีกว่าอะ”
(รายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” วันที่ 10 มกราคม 2561)
(2) “บล็อกคนในชีวิตจริง คือคุยด้วยทาเป็นไม่ได้เห็น ไม่เห็น Line มาก็ไม่อ่านไม่ตอบ ไม่ต้อง
ยุ่งกับเขา ไม่ไปไหน มันอาจจะต้องถึงเวลาแล้วต้องบอกแม่ หนูต้องเป็นคนเลือกเอง”
(รายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
ตัวอย่างที่ (1) กรณีผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาขอคาแนะนาเรื่องลูกสะใภ้มี ปัญหากับภรรยาใหม่ข อง
พ่ อ แฟน และตั ว อย่ า งที่ (2) กรณี ผู้ ฟั ง โทรศั พ ท์ เ ข้ า มาขอค าแนะน าในเรื่ อ งน้ า แท้ ๆ มี ก ารคุ ก คามทางเพศ
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พบว่าปรากฏถ้อยคาให้คาแนะนาเพื่อให้ผู้ฟังนากลับไปคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง ได้แก่ ต้องตัดสินใจ และต้องเป็น
คนเลือกเอง
6. แนะนาโดยให้กาลังใจ หมายถึง การที่ผู้ดาเนินรายการใช้ถ้อยคาที่ให้พลั งเชิงบวก เป็นผู้รับฟังที่ดี
ที่ให้กาลังใจผู้ฟังสู้กับปัญหาที่พบ โดยปรากฏถ้ อยคาที่เป็นการให้กาลังใจ ได้แก่ กาลังใจ ผู้วิจัยพบกลวิธีแนะนา
โดยให้กาลังใจ จานวน 16 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 6.84 เช่น ข้อความดังนี้
(1) “เราจะทาให้คุณหาย เราจะเป็นกาลังใจให้คุณ เพื่อลูกของเรา เพื่ออนาคตของเรา”
(รายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” วันที่ 24 มกราคม 2561)
(2) “สิ่งหนึ่งที่พี่ต้องบอกริวก่อนเลย คือ เป็นกาลังใจให้ สิ่งที่เจอมันหนักจริง ๆ หนักมาก ๆ ”
(รายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” วันที่ 28 มีนาคม 2561)
ตัวอย่างที่ (1) กรณีผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาขอคาแนะนาเรื่องสามีช อบขโมยชุดชั้นในคนอื่น และ
ตัว อย่ างที่ (2) กรณีผู้ ฟังโทรศั พ ท์ เ ข้า มาขอค าแนะน าในเรื่ องคุ ณ แม่ มี พ ฤติ ก รรมแปลก พบว่าปรากฏถ้ อ ยค า
ให้คาแนะนาเพื่อให้กาลังใจเชิงบวกกับผู้ฟัง ได้แก่ กาลังใจ
7. แนะนาให้เห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง การที่ผู้ดาเนินรายการใช้ถ้อยคาที่แสดงเจตนาให้ผู้ฟังเห็น
ศักยภาพความสามารถของตนเอง เพื่อที่จะสามารถเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง โดยปรากฏถ้อยคาที่แสดงถึง
การให้คาแนะนา ได้แก่ อย่าตัดความหวังตนเอง ดูแลตัวเอง ชีวิตเรายังสาคัญ ผู้วิจัยพบกลวิธีแนะนาให้เห็นคุณค่า
ในตนเอง จานวน 16 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 6.84 เช่น ข้อความดังนี้
(1) “อย่าพึ่งไปตัดความหวังตัวเอง แต่พี่เชื่อว่ายังมีอีกเยอะที่ไม่ต้องขอผลตรวจสุขภาพ เราก็
ใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิม ดูแลตัวเองให้มากขึ้น”
(รายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” วันที่ 28 มีนาคม 2561)
(2) “ชีวิตเรายังสาคัญเพราะเรายังต้องดูแลอีกหนึ่งชีวิตในท้องของเรา”
(รายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” วันที่ 20 มิถุนายน 2561)
ตัวอย่างที่ (1) กรณีผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาขอคาแนะนาเพื่อจะบอกกับครอบครัวว่าตนติดเชื้ อ HIV
และตัว อย่ างที่ (2) กรณีผู้ ฟังโทรศัพท์ เข้ามาขอคาแนะนาในเรื่องที่ตนท้องกับน้องแฟน พบว่าปรากฏถ้อยคา
ให้คาแนะนาเพื่อให้ผู้ฟังเห็นศักยภาพในตนเอง ได้แก่ อย่าพึ่งไปตัดความหวังตัวเอง และชีวิตเรายังสาคัญ
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8. แนะน าให้ใ ช้สติ หมายถึง การที่ผู้ ดาเนินรายการใช้ถ้อยคาที่ แสดงเจตนาให้ ผู้ ฟังใช้ การไตร่ ต รอง
ความคิ ด มากกว่ า ความรู้ สึ ก มี ก ารใช้ เ หตุ ผ ลในการแก้ ไ ขปั ญ หา ครอบครั ว โดยปรากฏถ้ อ ยค าที่ แ สดงถึ ง
การให้คาแนะนา ได้แก่ มีสติ ตั้งสติ คิด ใช้สติ ผู้วิจัยพบกลวิธีแนะนาให้ใช้สติ จานวน 11 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ
4.70 เช่น ข้อความดังนี้
(1) “เรื่องน้องถ้าวันหนึ่งที่น้องจะรู้ ค่อยเยียวยาน้อง ฟ้าต้องเป็นคนที่ มีสติคนที่ฟ้าต้องแคร์ คือ
พ่อ น้อง ตัวฟ้าเอง เราอายุ 23 แล้ว เราคิดถึงชีวิตที่เหลือ เราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไง”
(รายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” วันที่ 27 มิถุนายน 2561)
(2) “เราต้องตั้งสติให้มากกว่าพ่อ ที่ตอนนี้ลืมหูลืมตาไปหลงอีกฝ่ายแล้ว ให้เราตั้งสติ”
(รายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” วันที่ 25 กรกฎาคม 2561)
ตัวอย่างที่ (1) กรณีผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาขอคาแนะนาเรื่องแม่มีชู้ และเป็นห่วงความรู้สึกน้อง และ
ตัวอย่างที่ (2) กรณีผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาขอคาแนะนาในเรื่องพ่อมีภรรยาน้อย พบว่าปรากฏถ้อยคาให้คาแนะนา
เพื่อให้ผู้ฟังได้ใช้ความคิดมากกว่าความรู้สึก ตั้งสติอยู่กับตนเอง ได้แก่ มีสติ และตั้งสติ
9. แนะนาให้นึกถึงผลที่จะตามมา หมายถึง การที่ผู้ดาเนินรายการใช้ถ้อยคาที่แสดงเจตนาให้ผู้พูดนึกถึง
ผลของความคิด และการกระทาที่จ ะเกิดขึ้นในอนาคต โดยปรากฏถ้อยคาที่แสดงถึงการให้ คาแนะนา ได้แ ก่
ทาให้เป็นปัญหา สมมุติ (ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต) เกิดปัญหา ผู้วิจัยพบกลวิธีแนะนาให้นึกถึงผลที่จะตามมา
จานวน 10 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 4.27 เช่น ข้อความดังนี้
(1) “มันเปราะบางเหลือเกิน อาจจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทาให้เป็นปัญหาชีวิตอะ”
(รายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)
(2) “สมมุติระเบิดตูม พ่อแม่น้าเท่าที่ฟังแล้วเป็นคนแบบนี้อะก็จะมา ใส่ ๆ น้า ความเครียดน้า
มาละจากฝั่งบ้าน ฝ่ายผัว สามีก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอีก”
(รายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” วันที่ 20 มิถุนายน 2561)
ตัวอย่างที่ (1) กรณีผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาขอคาแนะนาเรื่องสามีไม่ยอมทาการบ้าน และตัวอย่างที่
(2) กรณีผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาขอคาแนะนาในเรื่องที่ตนท้องกับน้องสามี พบว่าปรากฏถ้อยคาให้คาแนะนาเพื่อให้ผู้ฟัง
นึกถึงผลที่จะตามมาในอนาคต ได้แก่ ทาให้เป็นปัญหาชีวิต และสมมุติ
10. แนะนาให้หยุดหรือเลิกการกระทา หมายถึง การที่ผู้ดาเนินรายการใช้ถ้อยคามีเจตนาไม่ให้ผู้ฟังปฏิบัติ
หรืออาจให้ผู้ฟังหยุดการกระทานั้น ๆ โดยปรากฏถ้อยคาที่แสดงถึงการให้คาแนะนา โดยปรากฏถ้อยคาที่แสดงถึง
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การให้คาแนะนา ได้แก่ อย่าทา พาตัวเองออกจาก ออกมา พอ ห่าง ถอย หยุด ผู้วิจัยพบกลวิธีแนะนาให้หยุดหรือ
เลิกการกระทา จานวน 10 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 4.24 เช่น ข้อความดังนี้
(1) “อย่างหนึ่งเลยอย่าฆ่าตัวตาย ขอแค่นี้ ถ้าจะมีความรู้สึกอยากขึ้นมา ขอให้รู้ว่าเป็นเพราะสารในสมอง
เรา แต่อย่าทา ขออย่างเดียวอย่าทา ถ้าเค้กมองว่าจากไปแล้วสงบ ในคือความคิดของเค้ก มันไม่ใช่ความคิดว่าคน
รอบตัวเค้กที่อยู่กับเค้กตั้งแต่เค้กเกิด ขออย่างเดียวอย่าฆ่าตัวตาย และ 2 อย่าทาร้ายตัวเองเลย”
(รายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” วันที่ 15 สิงหาคม 2561)
(2) “วิธีการที่จบจริง ๆ สาหรับพี่คือ ไก่ พาตัวเองออกจากสถานการณ์หรือสถานที่ ที่มันจะเสี่ยง
แบบนั้น ออกมามีชีวิตเป็นของตัวเองแบบที่ไก่ก็มีอยู่แล้ว”
(รายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” วันที่ 22 สิงหาคม 2561)
ตัวอย่างที่ (1) กรณีผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาขอคาแนะนาเรื่องตนเองเป็นโรคซึมเศร้า รู้สึกไม่อยาก
มีชีวิตอยู่ และตัวอย่างที่ (2) กรณีผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาขอคาแนะนาในเรื่องโดนพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศ พบว่า
ปรากฏถ้อยคาให้คาแนะนาเพื่อให้ผู้ฟังหยุดการกระทานั้น ได้แก่ อย่า พาตัวเองออกจาก และออกมา
11. แนะนาให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง การที่ผู้ดาเนินรายการให้ผู้ฟังไปรับคาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง โดยปรากฏถ้อยคาที่แสดงถึงการให้คาแนะนา ได้แก่ จิตแพทย์ สายด่วนสุขภาพ ผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะทาง
หมอผู้วิจัยพบกลวิธีแนะนาให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จานวน 4 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 1.71 เช่น ข้อความดังนี้
(1) “พี่หอมคิดว่าควรต้องได้รับ คาแนะนาจากจิตแพทย์ ริวควรไปก่อน ถ้าเกิดพาแม่ไปก่อนริว
ก็อาจกลัวมองหน้าแม่ไม่ติด ริวต้องไปปรึกษากับจิตแพทย์ก่อนกับสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วเขาจะแนะนาว่าวิธีการที่จะพา
แม่มาแล้วมาทาแบบสอบถามคืออะไร”
(รายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” วันที่ 28 มีนาคม 2561)
(2) “มีสายด่วนสุขภาพที่ให้คาปรึกษาว่าพอรู้ว่าเป็นแล้วเราควรใช้ชีวิตต่อไปอย่างไร”
(รายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” วันที่ 28 มีนาคม 2561)
ตัวอย่างที่ (1) และตัวอย่างที่ (2) กรณีผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาขอคาแนะนาในเรื่องคุณแม่มีพฤติกรรม
แปลก พบว่าปรากฏถ้อยคาให้คาแนะนาเพื่อให้ผู้ฟังปรึกษาผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ คาแนะนาจากจิตแพทย์
และสายด่วนสุขภาพ
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12. แนะน าให้ ยุ ติ ค วามสั ม พั น ธ์ หมายถึ ง การที่ ผู้ ด าเนิ น รายการใช้ ถ้ อ ยค าที่ มี เ จตนาให้ ผู้ ฟั ง
หยุดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ณ ขณะนั้น ตอนนั้น ไม่สานต่อความสัมพันธ์ใด ๆ จบความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
โดยปรากฏถ้ อ ยค าที่ แ สดงถึ ง การให้ ค าแนะน า ได้ แ ก่ ออกจาก เลิ ก บอกเลิ ก ผู้ วิ จั ย พบกลวิ ธี แ นะน า
ให้ยุติความสัมพันธ์ จานวน 3 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 1.28 เช่น ข้อความดังนี้
(1) “วันนึงถ้าคนพี่นอกใจเราอีกครั้งนึง คิดในใจเลยนะออกจากบ้านนี้เลิกกับผู้ชายคนนี้ไปเลย”
(รายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” วันที่ 20 มิถุนายน 2561)
(2) “ตัดเขาออกไป ครอบครัวที่สมบูรณ์ แม่คนเดียวก็สามารถเป็นครอบครัวได้”
(รายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” วันที่ 22 สิงหาคม 2561)
ตัวอย่างที่ (1) กรณีผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาขอคาแนะนาเรื่องตนท้องกับน้องสามี และตัวอย่างที่ (2)
กรณีผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาขอคาแนะนาในเรื่องสามีหลอกให้เซ็นใบหย่า พบว่าปรากฏถ้อยคาให้คาแนะนาเพื่อให้ผู้ฟัง
หยุดการกระทา ณ ขณะนั้น ได้แก่ ออกจาก เลิก และตัด
สรุปและอภิปรายผล
บทความนี้ มุ่ ง น าเสนอกลวิธี ก ารให้ ค าแนะน าเรื่ อ งปั ญหาครอบครัว ในรายการ “พุ ธ ทอล์ ค พุ ธ โทร”
โดยผลการศึกษาพบว่า ข้อความที่ใช้ในการให้คาแนะนา จานวน 234 ข้อความ แบ่งออกเป็น 12 กลวิธี ได้แก่
1) แนะนาให้ปรับเปลี่ยนมุมมองหรือทัศนคติ จานวน 54 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 23.08 2) แนะนาให้เปิดใจคุยกัน
จานวน 36 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 15.38 3) แนะนาให้ยอมรับความจริง จานวน 34 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ
14.53 4) แนะนาโดยยกตัวอย่างบุคคลอ้างอิง จานวน 21 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 8.97 5) แนะนาให้ตัดสินใจ
ด้วยตนเอง จานวน 19 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 8.12 6) แนะนาเชิงให้กาลังใจ จานวน 16 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ
6.84 7) แนะนาให้เห็นคุณค่าในตนเอง จานวน 16 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 6.84 8) แนะนาให้ใช้สติ จานวน
11 ข้อความ คิดเป็ น ร้ อยละ 4.70 9) แนะนาให้ นึกถึงผลที่ตามมา จานวน 10 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 4.27
10) แนะน าให้ ห ยุ ดหรื อเลิ ก การกระท า จานวน 10 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 4.24 11) แนะนาให้ ไปปรึ ก ษา
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 4 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 1.71 และ 12) แนะนาให้ยุติความสัมพันธ์ จานวน 3 ข้อความ
คิดเป็นร้อยละ 1.28
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แผนภูมิ กลวิธีการให้คาแนะนาเรือ่ งปัญหาครอบครัวในรายการ “พุธทอล์ค พุธโทร”

การใช้กลวิธีการให้คาแนะนาเรื่องปัญหาครอบครัวในรายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” โดยผู้ดาเนินรายการ
ใช้กลวิธีที่พบมากที่สุดคือ แนะนาให้ปรับเปลี่ยนมุมมองหรือทัศนคติ สังเกตได้จากผู้ดาเนินรายการมี การพูดในการ
ให้คาแนะนา โดยให้ผู้ฟังได้มีการปรับเปลี่ยนมุมมอง แง่คิดในมุมกลับ รวมไปถึงปรับทัศนคติของตน ให้ ผู้ฟังมอง
ในแง่มุมที่ดี เนื่องจากปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และยังเป็นปัญหาภายในที่สามารถปรับความเข้าใจ
กันได้ ผู้ฟังควรต้องนามุมมองของผู้ดาเนินรายการไปปรับใช้ ผู้ดาเนินรายการจึงให้ความสาคัญกับการแนะนา
โดยเน้นให้ผู้ฟัง ปรับเปลี่ยนมุมมอง ความคิด ทั ศนคติ ในแง่มุมที่ดี มองหลายด้าน อย่าตัดสินเพียงด้านเดียว ดังนั้น
ผู้ดาเนินรายการได้เลือกใช้กลวิธีการแนะนาให้ปรับเปลี่ยนมุมมองหรือทัศนคติมากที่สุด
การใช้กลวิธีการให้คาแนะนาเรื่องปัญหาครอบครัวในรายการ “พุธทอล์ค พุธโทร” โดยผู้ดาเนินรายการ
ใช้กลวิธีที่พบน้อยที่สุดคือ แนะนาให้ยุติความสัมพันธ์ ผู้วิจัยเห็นว่าเนื่องจากผู้ดาเนินรายการมีเจตนาที่จะเน้นย้า
ให้ ผู้ ฟังใช้กลวิธีการแนะน าให้ ยุ ติความสั มพันธ์เป็นทางเลื อกสุ ดท้าย ถ้าหากปัญหาครอบครัว ที่เกิดขึ้นรุนแรง
จนไม่สามารถที่จะทนได้ หมดทางเลือกแล้ว การยุติความสัมพันธ์อาจทาให้ปัญหาครอบครัวส่งผลกระทบตามมา
ประเด็นที่น่าสนใจที่ผู้วิจัยค้นพบคือ ผลการศึกษาในครั้งนี้มีประเด็นที่แตกต่างจากการศึกษาที่ผ่านมา
กล่าวคือ การศึกษาการให้คาแนะนาเรื่องความรักของ ณัฐวดี คมประมูล, จริญญา ธรรมโชโต และพัชลินจ์ จีนนุ่น
(2561) ที่พบว่า ผู้ดาเนินรายการให้คาปรึกษาโดยใช้กลวิธีแนะนาให้ยุติความสัมพันธ์มากที่สุด และกลวิธีแนะนา
ให้ปรับเปลี่ยนมุมมองหรือทัศนคติพบน้อยที่สุด แต่จากการศึกษาการให้คาแนะนาเรื่องปัญหาครอบครัวในครั้งนี้
ผู้วิจัยพบว่า กลวิธีแนะนาให้ปรับเปลี่ยนมุมมองหรือทัศนคติมากกว่ามากที่สุด และกลวิธีแนะนาให้ยุติความสัมพันธ์
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences

第四届全国本科生人文社会科学学术研讨会

วันที่ 27 มีนาคม 2563

78

พบน้ อยที่สุ ด ผู้ วิจั ย เห็ น ว่า การให้ คาแนะนาเรื่องปัญหาครอบครัว แตกต่างกับการให้ คาแนะนาเรื่องความรัก
กล่าวคือ หากเป็นเรื่องของความรักก็สามารถที่จะยุติความสัมพันธ์ได้โดยไม่มีสิ่งใดมาผูกมัด เพราะเป็นเรื่องของ
ความรู้สึก และอาจจะเกิดปัญหาตามมาน้อยกว่าปัญหาครอบครัว เพราะปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
การยุติความสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน เพราะอาจจะส่งผลกระทบตามมาในอนาคต หากปัญหา
ที่พบนั้นไม่ได้หนักเกินที่จะปรับความเข้าใจ การเลือกใช้กลวิธี แนะนาให้ยุติความสัมพันธ์เป็นทางเลือกสุดท้าย
ถ้าปัญหาครอบครัวนั้นไม่สามารถใช้กลวิธีแนะนาอื่นแก้ไขปัญหาได้
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การกลั่นแกล้ง ที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในละครเรื่อง วัยแสบสาแหรกขาด 2
Bullying is effected for causing violence in Wai Sab Saraek Kad 2 (Broken)
วรวุฒิ ศิริบุญช่วย1 วรพงศ์ ไชยฤกษ์2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลั กษณะการกลั่ นแกล้งที่ก่อให้ เกิดความรุนแรงในละครเรื่ อ ง
วัยแสบสาแหรกขาด 2 ที่ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 17 พฤษภาคม 2562 จานวน 21 ตอน โดยการศึกษา
ย้อนหลังจาก เว็บไซต์ยูทูปดอทคอม (www.youtube.com) ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะการกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิด
ความรุนแรงในละครเรื่อง วัยแสบสาแหรกขาด 2 มี 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) การกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทาง
กาย เป็นการกลั่นแกล้งจากการใช้กาลัง ทางกาย ทาให้ผู้อื่นได้รับความบาดเจ็บหรือเสียหาย พบ 9 เหตุการณ์
ได้แก่ การกลั่นแกล้งด้วยการใช้อาวุธ หรือการต่อสู้ด้วยอาวุธ 4 เหตุการณ์ การกลั่นแกล้งด้วยการทาลาย หรือ
การลักขโมยทรัพย์สิน 1 เหตุการณ์ การกลั่นแกล้งด้วยการกักขังหน่วงเหนี่ยว 1 เหตุการณ์ และการกลั่นแกล้ง
ด้วยการกระทาทางกายประเภทอื่น ๆ 3 เหตุการณ์ 2) การกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางวาจา เป็นการ
กลั่นแกล้งจากการใช้คาพูด ทาให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทางด้านจิตใจ พบ 14 เหตุการณ์ ได้แก่ การกลั่นแกล้ง
ด้ว ยการพูดหยาบ การตะคอกหรื อตวาด 3 เหตุการณ์ การกลั่ นแกล้ งด้ว ยการพูดดูถูก หรือการเหยียดหยาม
8 เหตุ ก ารณ์ การกลั่ น แกล้ ง ด้ ว ยการพู ด เสี ย ดสี เหน็ บ แนม หรื อ การพู ด ประชดประชั น 2 เหตุ ก ารณ์ และ
การกลั่นแกล้งด้วยการใช้วาจาประเภทอื่น ๆ 1 เหตุการณ์ และ 3) การกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางเพศ
เป็นการกลั่นแกล้งจากการกระทาที่มีความหมายในเรื่องเพศ พบ 2 เหตุการณ์ ได้แก่ การกลั่นแกล้งด้วยการกระทา
ที่ส่อทางเพศ 1 เหตุการณ์ และการกลั่นแกล้งด้วยการล่วงละเมิดทางเพศ 1 เหตุการณ์
คาสาคัญ : การกลั่นแกล้ง ความรุนแรง ละคร

1
2

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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บทนา
การกลั่นแกล้ง (Bullying) เป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม โดยเป็นพฤติกรรมที่ตั้งใจกระทาให้
ผู้อื่นได้รับความทุกข์และความเจ็บปวด เพื่อให้ ผู้กระทารู้สึกมีอานาจ หรือมีพลังเหนือกว่าผู้อื่น อีกทั้งการกระทา
ดั ง กล่ า วจะเกิ ด ขึ้ น ซ้ า ๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ร ะยะเวลายาวนาน ปั ญ หาการกลั่ น แกล้ ง ของคนในสั ง คม
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา สังคมที่ทางาน และบนโลกออนไลน์ ปัญหานี้เกิดขึ้นทุกวันและกาลังได้รับความสนใจ
เป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าหลายคนอาจมองว่าการกลั่นแกล้งเป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องสนุกสนาน ที่ได้หยอกล้อกัน
ในกลุ่มเพื่อน ๆ แต่ในปัจจุบัน ปัญหาการกลั่นแกล้งทั้งในวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ ได้ส่งผลกระทบทางลบอย่างมาก
ทั้งกับผู้ที่กระทาและผู้ถูกกระทา ดังนั้นการกลั่นแกล้งกันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอีกต่อไป แต่เป็นภัยร้ายที่ใกล้ตัวเราและ
เป็นอันตรายมากกว่าที่คาดคิด (มูลนิธิยุวพัฒน์, 2562)
ปัจจุบันการกลั่นแกล้ง กาลังเกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างแพร่หลาย ทาให้สื่อหลาย ๆ สื่อต้องการที่จะสะท้อน
ผลกระทบของพฤติกรรมการกลั่นแกล้ง ออกมาให้สังคมได้เห็นอย่างชัดเจน หนึ่งในสื่อเหล่านั้นก็คือละคร ที่เป็น
ช่องทางของการสื่อสารผ่านการให้ความรู้ จากการแสดง (Action) เป็นรูปแบบของการสื่อสารประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็น
วิ ธี ที่ ท าให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจได้ ง่ า ย โดยท าให้ เ ห็ น เป็ น รู ป ธรรมที่ เ ป็ น เรื่ อ งราว และการกระท า ผู้ ช มจะได้ รั บ
ประสบการณ์ร่วมจากการดูละคร เป็นการพัฒนาทักษะในด้านการรับรู้ ด้านศิลปะ จินตนาการ และการสื่อสาร
ละครนอกจากจะมอบความเพลิดเพลินให้ผู้ชมแล้ว ยังเป็นช่องทางที่ทาให้ผู้ชมได้รับแง่คิด จากบทบาทการกระทาที่
น าเสนอออกมาผ่ านตัว ละคร ผ่ านบทบาทการแสดง ผ่ านฉาก แต่สิ่ งที่ห นีไม่พ้นในการดูล ะครที่จะทาให้ ผู้ ช ม
ได้อรรถรสในการชมนั้น คือ ความรุนแรง และความรุนแรงก็มีอิทธิพลต่อผู้ชมเป็นอย่างมาก วิชัย รูปขาดี (ม.ป.ป.,
หน้า 1) ได้พูดถึงรายการละครที่ปรากฏความรุนแรงว่า เป็นรายการที่ได้รับความนิยมอย่างมากและเป็นจุดขาย
สาคัญของบางสถานี ในขณะเดียวกันผู้ผลิตละครบางเรื่องและเจ้าของสถานีโทรทัศน์ รวมทั้งผู้สนับสนุนการโฆษณา
ก็ให้ความสาคัญกับความนิยมจากกลุ่มผู้ชมมากจนบางครั้งมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมปรากฏออกมาสู่สายตาผู้ชม เช่น
ภาพของความรุนแรง โดยยศนันทน์ แก้วโกมลมาลย์ (2560, หน้า 9) ได้ให้ความหมายของความรุนแรงสรุปได้ว่า
ความรุนแรงหมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทาใด ๆ ที่เป็นการล่วงละมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ๆ ทั้งทาง
ร่างกาย วาจา หรือการบังคับ ขู่เข็ญ การทาร้ายร่างกาย ซึ่งเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นทั้งทรัพย์สิน
และร่างกาย
ละครวัยแสบสาแหรกขาด 2 เป็นละครอีกเรื่องที่มีการนาเสนอการกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรง
โดยละครเรื่องนี้ ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 – 17 พฤษภาคม 2562 ทุกวัน ศุกร์ – เสาร์ - อาทิตย์
เวลา 20.15 น. ถึง 22.15 น ทางช่อง 3HD ช่อง 33 เป็นละครที่มีผู้ชมให้ความสนใจ และเป็นละครที่ส ะท้อน
ปัญหาสังคมได้อย่างดี รวมทั้งเป็นการรวมปัญหาของเด็กที่เกิดขึ้นในสังคมที่เราต่างพบเจอกัน จนเห็นเป็นเรื่องปกติ
ในสังคม ดังที่ ข่าวสด (2562) ได้กล่าวถึงละครเรื่องนี้ว่าประเด็นปัญหาทีล่ ะครวัยแสบสาแหรกขาด 2 เลือกนาเสนอ
นั้น ผู้จัดอธิบายว่า “หลังจากภาคแรกได้ออกอากาศไป มีคนแชร์ปัญหามาเยอะมาก ผู้จัดจึงทาวิจัยเพื่อศึกษาว่า
ปัญหาไหนควรนาเสนอก่อน หยิบประเด็นที่คนมองเป็นเรื่องปกติ เพื่อมาตีแผ่ว่าจริง ๆ ปัญหามันไม่ปกติอย่างที่
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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ผู้ใหญ่มอง แต่เป็นปัญหาที่ใหญ่มากสาหรับเด็ก ” โดยได้หยิบเรื่องราวปัญหาวัยรุ่นมาสะท้อนให้ชมใน 5 ประเด็น
ประกอบด้วย 1) ปัญหาเด็กกรี๊ด การเลี้ยงดูของพ่อแม่ทาไมถึงปรามลูกตัวเองไม่ได้ ทาให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์
ด้วยการกรี๊ด โวยวาย 2) ปัญหาเด็กติดเกม หลายคนยังไม่เข้าใจว่าติดเกมมีกี่ระดับ ติดแบบไหน 3) เด็กที่มีอาการ
ออทิสติก ซึ่งบางคนยังแยกไม่ออกระหว่างออทิสติก กับดาวน์ซินโดรม เรื่องนี้ต้องการนาเสนอว่าทายังไงให้เข้าใจ
เขาและใช้ชีวิตร่วมกับพวกเขาได้ 4) ความหลากหลายทางเพศ เดี๋ยวนี้ไม่ได้มีแค่ผู้ชายหรือผู้หญิง แต่มีเพศสภาพอื่น
ๆ อีก และ 5) เพอร์เฟ็กชั่นนิสต์หรือมนุษย์สายท็อป คือคนที่มีความคาดหวังสูง เมื่อพบความผิดหวังจะทาใจไม่ได้
ซึ่งผลกระทบของปัญหานี้สามารถนาไปสู่โรคซึมเศร้าได้
ละครวัยแสบสาแหรกขาด 2 เป็นละครที่มีการนาเสนอการกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงถ่ายทอด
ออกมาให้ เ ห็ น อย่ า งชั ด เจน และน่ า สนใจ ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจและเห็ น ความส าคั ญ ที่ จ ะศึ ก ษาเรื่ อ ง
“การกลั่ น แกล้ ง ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรุ น แรงในละครเรื่ อ ง วั ย แสบสาแหรกขาด 2” เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ลั ก ษณะ
การกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงที่ปรากฏในละครเรื่องนี้ อีกทั้งเพื่อต้องการสะท้อนผลกระทบจากพฤติกรรม
การกลั่นแกล้ง หรือ Bullying ออกมาให้เห็นเป็นกรณีศึกษาอันจะนาไปสู่หนทางการแก้ปัญหาให้กับสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาลักษณะการกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในละครเรื่อง วัยแสบสาแหรกขาด 2
วิธีการศึกษา
ผู้วิจัยเก็บ รวบรวมบทละครเรื่องวัยแสบสาแหรกขาด 2 ที่ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 –
17 พฤษภาคม 2562 จ านวน 21 ตอน โดยการศึ ก ษาย้ อ นหลั ง จาก www.youtube.com และบั น ทึ ก ภาพ
เหตุการณ์ในกรณีที่เจอภาพที่แสดงให้เห็นถึงการกลั่นแกล้งและนาไปสู่ความรุนแรง จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จ าก
การศึกษามาจัดกลุ่มหาลักษณะการกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรง โดยผู้วิจัยได้ปรับกรอบแนวคิดจากงานวิจัย
ของ ประพนธ์ ตติย วรกุล วงศ์ (2553) ที่ศึกษาเรื่ อง“การเล่ าเรื่ องและทั ศนคติ ข องผู้ ช มเกี่ยวกั บ ความรุ น แรง
ในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ฮอลิวู้ด” ซึง่ สามารถแบ่งกลุ่มเนื้อหาได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. การกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางกาย ประกอบด้วย การกลั่นแกล้งด้วยการใช้อาวุธ หรือ
การต่ อ สู้ ด้ ว ยอาวุ ธ การกลั่ น แกล้ ง ด้ ว ยการท าลาย หรื อ การลั ก ขโมยทรั พ ย์ สิ น การกลั่ น แกล้ ง ด้ ว ยการกั ก ขัง
หน่วงเหนี่ยว การกลั่นแกล้งด้วยการกระทาทางกายประเภทอื่น ๆ
2. การกลั่ น แกล้ ง ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรุ น แรงทางวาจา ประกอบด้ ว ย การกลั่ น แกล้ ง ด้ ว ยการพู ดหยาบ
การตะคอกหรือตวาด การกลั่นแกล้งด้วยการพูดดูถูก หรือการเหยียดหยาม การกลั่นแกล้งด้วยการพูดเสียดสี
เหน็บแนม หรือการพูดประชดประชัน การกลั่นแกล้งด้วยการใช้วาจาประเภทอื่น ๆ
3. การกลั่ น แกล้ ง ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรุ น แรงทางเพศ ประกอบด้ ว ย การกลั่ น แกล้ ง ด้ ว ยการกระท าที่
ส่อทางเพศ การกลั่นแกล้งด้วยการล่วงละเมิดทางเพศ การกลั่นแกล้งที่ทาให้เกิดความรุนแรงทางเพศประเภทอื่น ๆ
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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ผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง “การกลั่ น แกล้ ง ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรุน แรงในละครเรื่ อง วัยแสบสาแหรกขาด 2”
ผู้วิจัยพบลักษณะการกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรง 3 ประเด็น ได้แก่ การกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรง
ทางกาย ทางวาจา และทางเพศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การกลั่น แกล้งที่ก่ อให้เ กิด ความรุ นแรงทางกาย หมายถึง การกลั่นแกล้ งที่ก่อให้เกิดความรุ นแรง
จากการใช้กาลังทางกาย ทาให้ผู้อื่นได้รับความบาดเจ็บ เสียหาย หรือเสียชีวิต เช่น การชกต่อย การใช้อาวุธทุบตี
การฆ่า การกักขังหน่วงเหนี่ยวให้ผู้อื่นได้รับความทรมาน พบจานวน 4 ประเภท คือ การกลั่นแกล้งด้วยการใช้อาวุธ
หรือการต่อสู้ด้วยอาวุธ การกลั่นแกล้งด้วยการทาลาย หรือการลักขโมยทรัพย์สิน การกลั่นแกล้งด้วยการกักขังหน่วง
เหนี่ยว และการกลั่นแกล้งด้วยการกระทาทางกายประเภทอื่น ๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 การกลั่นแกล้งด้วยการใช้อาวุธ หรือการต่อสู้ด้วยอาวุธ หมายถึง การนาสิ่งของ หรือนาอาวุธมา
ใช้ในการกลั่นผู้อื่นให้เกิดความรุนแรง

ภาพที่ 1 ฆ้องวงศ์แกล้งใบพัดด้วยเครื่องตีไข่
ที่มา : 27 เมษายน 2562
เหตุการณ์ข้างต้น เป็นฉากที่ฆ้องวงศ์พยายามแกล้งใบพัด ซึ่งเป็นช่วงที่คนอื่นตามครูบุษบงไปตีไข่
เพื่อทาเมอแรงค์แคนดี้ พอทุกคนตามครูบุษบงไปหมด ฆ้องวงศ์ก็เอาเครื่องตีไข่กระทบกะละมังดังลั่ นมาใกล้
ใบพัด ใบพัดได้ยินเสียงบาดหูก็กระวนกระวายพยายามเปิดเพลงฟังแต่เพลงถูกฆ้องวงศ์ลบไปก่อนหน้านี้หมดแล้ว
เมื่อฆ้องวงศ์แกล้งใบพัดได้สาเร็จก็หัวเราะชอบใจ ยิ่งเอาเครื่องตีไข่เข้าใกล้หูใบพัด ใบพัดยิ่งตกใจ และเริ่มมีอาการ
กรีดร้องกระวนกระวายสุดท้ายในเหตุการณ์นี้ก็ได้มีเพื่อนผู้หญิงเข้ามาช่วยโดยการนาโทรศัพท์มือถือของตนมาเสียบ
หูฟังและเปิดเพลงให้ใบพัดฟังจนอาการสงบลงในที่สุด
เห็นได้ว่าฉากนี้ปรากฏการกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางกาย ด้วยการใช้อาวุธ ซึ่งอาวุธ
ที่ฆ้องวงศ์ผู้ กลั่ น แกล้ งใช้ไม่ใช่อ าวุธ ที่ใช้ในการฆ่า ให้ ถึง แก่ชีวิต แต่เป็น เครื่องมือทาขนมที่ส ามารถทาเสี ย งดั ง
แล้วส่งผลให้ใบพัดผู้ถูกกลั่นแกล้งกลัวและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ โดยการกลั่นแกล้งในครั้งนี้จะก่อให้เกิด
ความรุนแรงทางกายต่อใบพัด เนื่องจากฆ้องวงทราบดีว่าใบพัดเป็นโรคออทิสติก และผิดปกติทางการเรียนรู้ และ
มีความล่ าช้าในด้านพัฒ นาการ การพูด การใช้ภ าษา และการสื่ อสาร หากมีเหตุการณ์ที่ทาให้ตกใจ หรือกลัว
ก็จะขาดสติ และร้องโวยวายเสียงดัง และอาจทาร้ายร่างกายตัวเองได้ อีกทั้งการกลั่นแกล้งดังกล่าวยังเป็นการ
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กลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางจิตใจด้วย โดยกรณีนี้อาจจะทาให้ใบพัด เกิดความสะเทือนใจไม่อยากมาเรียน
ไม่อยากมีเพื่อน หรืออาจทาให้ใบพัดเกลียดแค้นฆ้องวงศ์จนฝังใจและไม่อยากทางานร่วมกับฆ้องวงศ์อีกต่อไป
1.2 การกลั่นแกล้งด้วยการทาลาย หรือการลักขโมยทรัพย์สิน หมายถึง การกลั่นแกล้งโดยการทาลาย
ทรัพย์สิน หรือลักขโมยทรัพย์สินผู้อื่นให้เกิดความรุนแรง

ภาพที่ 2 ฆ้องวงศ์ลักขโมยกระเป๋าของใบพัด
ที่มา : 7 เมษายน 2562
เหตุการณ์ข้างต้น ฆ้องวงศ์ได้ขโมยกระเป๋าของใบพัดเอาไปโยนส่ งต่อกัน โดยให้ ใบพัดวิ่งไล่ ตาม
เป็ น ลิ ง ชิ ง บอล และกระเป๋ า ถู ก โยนมาที่ ฆ้ อ งวงศ์ อี ก ครั้ ง แต่ ยั ง ไม่ ทั น โยนต่ อ ให้ เ พื่ อ น ใบพั ด จั บ ไว้ ไ ด้ เ สี ย ก่ อน
ในฉากสองคนยื้อแย่งกระเป๋ากันไปมา จนเต้ยซึ่งอยู่บริเวณนั้นเห็นจึงหยิบมือถือขึ้นมาถ่ ายคลิปไว้ และคิมอยู่ใน
เหตุการณ์ ได้ตะโกนเชียร์ให้ฆ้องวงศ์เล่นงานใบพัดเพียงเพราะว่าใบพัดมีอาการผิดปกติทางการเรียนรู้ เมื่อได้ยิน
เสียงเชียร์ฆ้องวงศ์ก็ทาตามโดยกระชากกระเป๋าแรงขึ้นอีกหวังให้ใบพัดปล่อยมือ แต่ยิ่งออกแรงมากเท่าไหร่ใบพัด
ก็ยิ่งยื้อแรงกลับไปมากเท่า นั้น จนทาให้ฆ้องวงศ์เสียหลักหัวโม่งกาแพงหน้าผากแตกเลือดอาบ เขาโมโหกระชาก
คอใบพัดกาหมัดจะต่อย แต่มีอันยาเพื่อนอีกคนวิ่งเข้ามาห้ามไว้ทัน
เห็นได้ว่าฉากนี้ปรากฏการกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางกาย ด้วยการทาลาย หรือการลัก ขโมยทรัพย์สิน ซึ่งทรัพย์สินที่ฆ้ องวงศ์ผู้ กลั่นแกล้งได้ขโมยคือกระเป๋า โดยเหตุผลที่ขโมยมาไม่ได้ต้องการที่จ ะ
อยากได้ของสิ่งนั้ น มาเป็ นของตัวเอง แต่เป็นการขโมยเพื่อการกลั่นแกล้งใบพัดเท่านั้น การกลั่นแกล้งในครั้ งนี้
ก่อให้เกิดความรุนแรงทางกายต่อใบพัด เนื่องจากฆ้องวงศ์ทราบดีว่า ลักษณะของเด็กที่เป็นโรคออทิสติก จะเป็น
คนที่หวงของมาก ๆ เมื่อฆ้องวงศ์ทราบอย่างนั้นเลยคิดสนุกกลั่นแกล้งใบพัดด้วยการขโมยกระเป๋า จนเป็น เหตุ
ให้เกิดความรุนแรงถึงขั้นได้รับบาดเจ็บ และในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดความรุนแรงทางกายต่อฆ้องวงศ์อีกด้วย
นอกจากนี้การกลั่นแกล้งดังกล่าวยังเป็นการกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางจิตใจด้วย โดยกรณีนี้อาจจะ
ทาให้ใบพัดรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่โดนกลั่นแกล้งในทุก ๆ เรื่องจนไม่อยากที่จะเข้าหาใครหรือแม้แต่การมาอยู่
ในห้องเรียนเขาก็โดนกลั่นแกล้ง
1.3 การกลั่นแกล้งด้วยการกักขังหน่วงเหนี่ยว หมายถึง การกลั่นแกล้งโดยการกักขังหน่ว งเหนี่ยว
ให้ผู้อื่นได้รับความทรมาน และนาไปสู่ความรุนแรง
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ภาพที่ 3 บุ๊คถูกขังในห้อง
ที่มา : 31 มีนาคม 2562
จากภาพเหตุการณ์ข้างต้น เป็นฉากที่บุ๊คถูกกักขังในห้องเพื่อไม่ให้เล่นเกม เขาเป็นเด็กติดเกม
เนื่องจากพ่อกับแม่ของเขาแยกทางกันเขาเลยต้องอยู่กับพ่อตามลาพัง แต่พ่อไม่มีเวลาเลี้ยงดูเพราะต้องทางาน
จึงเลี้ยงเขาด้วยการซื้อคอมพิวเตอร์ให้เล่น ต่อมาแม่ของเขากลับมาเพื่อมาดูแล และเห็นสภาพติดเกมที่ไม่สนใจ
คนรอบข้าง แม้กระทั้งแม่ของตนเอง และยังพูดจาหยาบคาย ใช้ชีวิตอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยที่พ่อไม่เคย
ต่อว่าเลย เพราะคิดว่าเป็นเรื่องปกติ แต่สาหรับแม่ของเขามองว่าเป็นปัญหาอย่างมาก จึงกักขังไว้ในห้องที่ไม่มี
คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานจนเราสลบไป เมื่อเขารู้สึกตัวก็ได้แต่อาละวาดตะโกนให้เปิดประตู และเมื่อไม่ได้ดั่งใจ
ก็เริ่มคลั่งทั้งด่าคาหยาบคาย ทุบถีบประตูโครมครามอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้ จนทาให้มีการทาร้ายสิ่งของที่อยู่
ในห้องจนเสียหาย
เห็นได้ว่าฉากนี้ปรากฏการกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางกาย ด้วยการกักขังหน่วงเหนี่ยว
ซึ่งการกักขังหน่วงเหนี่ยวดังกล่าวไม่ใช่การกังขังหน่วงเหนี่ยวเพื่อความสะใจ หรือสนองความต้องการของตนเอง
แต่เป็นการกังขังเพื่อต้องการให้ บุ๊คหายจากอาการติดเกม เนื่องจากบุ๊คลูกชายของผู้กลั่นแกล้ง เป็นเด็กที่ติดเกม
มีอาการ Gaming Addiction ซึ่งเป็ น อาการที่ มีพฤติกรรมหมกมุ่นอยู่กับการเล่ นเกมมากเกินไปจนไม่สามารถ
ควบคุมตนเองได้ ถึงขั้นไม่ยอมไปโรงเรียน ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอน ไม่เข้าสังคม เนื่องจากพ่อกับแม่ของบุ๊คแยกทาง
กันแม่ของบุ๊คย้ายไปอยู่เมืองนอก บุ๊คเลยอยู่กับพ่อตามลาพังแต่พ่อไม่มีเวลาเลี้ยงดูเพราะต้องทางานทั้งวันเลี้ยงเขา
ด้วยการซื้อคอมพิวเตอร์ให้เล่นเกม ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ต่อมาแม่ของเขากลับมาเพื่อมาดูแลเขา แม่อยากจะ
ให้บุ๊คอยู่ห่างจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ จึงกักขังหน่วงเหนี่ยวบุ๊คไว้ในห้องที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ จนทาให้ได้รับความ
ทรมาน จนแสดงพฤติกรรมคล้ายคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ ทั้งด่าคาหยาบคาย และทุบถีบประตู ทาร้ายสิ่งของที่อยู่
ในห้องจนเสียหาย
1.4 การกลั่น แกล้งด้ วยการกระทาทางกายประเภทอื่น ๆ หมายถึง การกลั่ นแกล้ งที่นอกเหนือจาก
ประเด็นต่าง ๆ ที่ถูกกล่าวถึง และนาไปสู่ความรุนแรง
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ภาพที่ 4 แอร์โดนเพื่อนกลุ่มผู้ชายผลัก
ที่มา : 6 เมษายน 2562
จากภาพเหตุการณ์ข้างต้น เป็นฉากที่แอร์ซึ่งเป็นสาวทอมกาลังเดินอยู่ที่สนาม ได้เจอกับกลุ่ม เพื่อน
ผู้ชายที่เดินมาได้มีปากเสียงกันเรื่องลูกฟุตบอลที่ต่างฝ่ายก็คิดว่าเป็นของตัวเอง ก่อนจะรุกลามไปสู่การทาร้าย
ร่ างกายด้ว ยการผลั ก แต่ในขณะนั้ น ไออุ่นได้เดินเข้ามาและตะโกนบอกว่าครูพรรณนีขอพบ ทั้งสองฝ่ ายจึงได้
แยกย้ายกันไป ในขณะที่กาลังเดินไปนั้นแอร์ก็ถามไออุ่นว่าครูพรรณนีเรียกพบเรื่องอะไรด้วยท่าทีกระวนกระวาย
คิดว่าเธอทาอะไรผิด ซึ่งที่จริงแล้วไออุ่นโกหกเพื่อต้องการช่วยแอร์ให้ออกจากสถานการณ์ที่รุนแรง
เห็นได้ว่าฉากนี้ปรากฏการกลั่ นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางกาย ด้วยการผลัก ซึ่งการกลั่นแกล้ง
ในครั้งนี้แอร์เป็นผู้ถูกกระทาเนื่องจากเพศสภาพของแอร์เป็นทอม ซึ่งเป็นที่รู้ดีของกลุ่มผู้ชายว่าบุคคลข้ามเพศกลุ่มนี้
เป็นกลุ่มที่ไม่มีทางสู้ตนได้ จึงเป็นเป้าหมายในการกลั่นแกล้งของเพื่อนกลุ่มผู้ชาย จากสถานการณ์ข้างต้นกลุ่มผู้ชาย
เริ่ มจากการเข้าไปหาเรื่ องโดยใช้ลู กฟุตบอลเป็นตัวสร้างเรื่องที่ใช้ในการกลั่ นแกล้ ง จนอาจจะนาไปสู่ การเกิด
ความรุนแรงและบาดเจ็บได้ในที่สุด อีกทั้งการกลั่นแกล้งดังกล่าวยังเป็นการกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรง
ทางจิ ต ใจด้ ว ย โดยกรณี นี้ อ าจท าให้ แ อร์ ซึ่ ง เป็ น ทอมมี ค วามคิ ด ที่ ไ ม่ อ ยากมาโรงเรี ย นเนื่ อ งจากคิ ด ว่ า เธอ
เป็นกลุ่มเป้าหมายในการกลั่นแกล้งของกลุ่มผู้ชาย และนาไปสู่ความคิดที่ไม่อยากทางานร่วมกับบุคลอื่น
2. การกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางวาจา หมายถึง การกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรง
จากการใช้คาพูด ทาให้ ผู้ อื่น ได้รั บ ความเสี ยหายทางด้านจิตใจ เช่น การดูถูกเหยียดหยาม การพูดหยาบคาย
การตะคอกหรือตวาดผู้อื่น การปดหรือพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดเพ้อเจ้อ รวมไปถึงการพูดจาข่มขู่ให้ผู้อื่นรู้สึก
กลั ว หรื อ พู ด จาข่ ม ขู่ ใ ห้ ผู้ อื่ น ปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ซึ่ ง พบจ านวน 4 ประเภท คื อ การกลั่ น แกล้ ง ด้ ว ยการพู ด หยาบ
การตะคอกหรื อตวาด การกลั่นแกล้งด้ว ยการพูดดูถูกหรือการเหยียดหยาม การกลั่นแกล้งด้วยการพูดเสี ย ดสี
เหน็บแนมหรือการพูดประชดประชัน และการกลั่นแกล้งด้วยการใช้วาจาประเภทอื่น ๆ รายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 การกลั่นแกล้งด้วยการพูดหยาบ การตะคอกหรือตวาด หมายถึง การพูดหยาบ การตะคอก
หรือตวาดผู้อื่นแล้วสามารถนาไปสู่ความรุนแรงได้
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ภาพที่ 5 บุ๊คด่าเพื่อนในเกม
ที่มา : 31 มีนาคม 2562
จากเหตุการณ์ข้างต้น เป็นฉากที่บุ๊คกาลั งเล่นเกมออนไลน์อยู่ในห้อง โดยในขณะนั้นทีมบุ๊ค
ได้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในเกมนั้น ทาให้เพื่อนในทีมของบุ๊คโกรธและตะคอกด่าบุ๊คว่า “ไอ่กาก เล่นอ่อน” ทาให้บุ๊คเกิด
โมโหได้เถียงกลับไปว่า “ไอ่เหี้ย กูไม่ได้เล่นกาก พวกมึงอะเล่นควาย ๆ ไอ่เหี้ย...” และด้วยความโมโหบุ๊คได้คว้า
สิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้มือเควี่ยงทาลายไปหลายชิ้น และนาไปสู่การทาร้ายร่างกายตนเอง
เห็ น ได้ว่าฉากนี้ ป รากฏการกลั่ น แกล้ ง ที่ ก่ อให้ เ กิด ความรุน แรงทางวาจา ด้ว ยการพูด หยาบ
การตะคอกหรือตวาด โดยเหตุการณ์เริ่มจากเพื่อนในทีมของบุ๊ค กลั้นแกล้งเขาด้วยการตะคอกใส่เขา ทาให้เขาโมโห
ควบคุมตนเองไม่ได้ และได้ด่าเพื่อนร่วมทีมกลับไปด้วยวาจาที่หยาบคาย จากเหตุการณ์นี้จะเห็นได้ว่าเพื่อนในทีม
ที่โมโหจากเกมได้กลั่นแกล้งเขาด้วยการใช้เสียงตะคอก และวาจาที่หยาบคาย ทาให้เขาซึ่งมีปัญหาในการควบคุม
อารมณ์อยู่แล้วควบคุมตัวเองไม่ได้และเกิดอาละวาดคว้างปาสิ่งของในห้องและนาไปสู่การทาร้ายร่างกายตนเอง
และบุคคลรอบข้างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
2.2 การกลั่นแกล้งด้วยการพูดดูถูก หรือการเหยียดหยาม หมายถึง การพูดดูถูก หรือการใช้ถ้อยคา
เหยียดหยามผู้อื่นซึ่งจะนาไปสู่ความรุนแรงได้

ภาพที่ 6 บุ๊คโดนเพื่อนล้อเลียน
ที่มา : 31 มีนาคม 2562
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จากเหตุ ก ารณ์ ข้ า งต้ น เป็ น ฉากที่ ท รายได้ ถ ามเพื่ อ นในห้ อ งถึ ง เรื่ อ งราวการเป็ น อยู่ ข องบุ๊ ค
ในห้องเรียนว่าเป็นอย่างไร เพื่อน ๆ ก็ตอบครูตามความจริงว่าบุ๊คไม่ได้มาโรงเรียนหลายวันแล้ว บางคนก็ว่าบุ๊ค
ไม่ค่อยพูดกับ ใคร บ้างก็ว่าโทรไปก็ไม่รั บ ไลน์ไปก็ไม่ตอบหายไปเลย และมีเพื่อนคนหนึ่งได้ตอบด้วยท่า ที ดูถู ก
เหยียดหยามว่า “บุ๊คมันพูดกับคนได้ด้วยหรือครับครูปกติมันพูดแต่กับคอม” หลังจากพูดจบทุกคนหัวเราะพร้อมกัน
เห็นได้ว่าฉากนี้ปรากฏการกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางวาจา ด้วยการพูดดูถูก หรือการเหยียดหยาม
จะเห็นได้ว่าเพื่อนร่วมห้องของบุ๊คมีพฤติกรรมการดูถูกเหยียดหยามเขาด้วยการใช้คาว่า “บุ๊คมันพูดกับคนได้ด้วย
หรื อ ครั บ ครู ป กติ มั น พู ด แต่ กั บ คอม” และมากกว่ า นั้ น ทุ ก คนหั ว เราะพร้ อ มกั น จากเหตุ ก ารณ์ นี้ จ ะเห็ น ได้ ว่ า
ถึงแม้ว่าบุ๊คไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดสถานการณ์การกลั่นแกล้ง เพื่อนร่วมห้องได้พูดดูถูกและพูดเหยียดหยามบุ๊ค
เนื่องจากเขาไม่ค่อยพูดคุยกับผู้อื่น เพราะเขาเป็นเด็กติดเกม ชอบอยู่กับตัวเองมีอาการคล้ายคนเก็บกด จนทาให้
บางครั้งเพื่อนในห้องหนี และเลี่ยงที่จะทางานร่วมด้วย ซึ่งในพฤติกรรมที่ เพื่อนร่วมห้องกล่าวถึงด้วยการใช้วาจา
ที่ดูถูกนั้น ถึงแม้ว่าบุ๊คไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดสถานการณ์การกลั่นแกล้ง แต่ทุกคนก็มีเจตนาที่ชัดเจนในการ
กลั่นแกล้งบุ๊ค และหากมีคนใดคนหนึ่งในกลุ่มนาเรื่องดังกล่าวไปเล่าให้บุ๊คฟัง อาจจะทาให้บุ๊คโมโห และแก้ปัญหา
ด้วยการนาสิ่งที่บุ๊คเห็นในเกมมาทาร้ายร่างกายเพื่อนร่วมห้องได้
2.3 การกลั่นแกล้งด้วยการพูดเสียดสี เหน็บแนม หรือการพูดประชดประชัน หมายถึง การพูด
เสียดสี เหน็บแนม หรือการพูดประชดประชันผู้อื่นซึ่งจะนาไปสู่ความรุนแรงได้

ภาพที่ 7 ภูภูมิด่าแอนฟิลว่าไอ่ตุ๊ด
ที่มา : 19 เมษายน 2562
จากเหตุการณ์ข้างต้น เป็นฉากที่ครูทราย ครูกร ครูน้อย เรียก ภูภูมิ แอนฟิล และไอ่อุ่นเข้ามา
พบเรื่ อ งที่ ภู ภู มิ น ารู ป ของไออุ่ น ไปตั ด ต่ อ เป็ น รู ป โป๊ ก่ อ นที่ จ ะส่ ง เข้ า ไปในไลน์ ก ลุ่ ม และแอนฟิ ล ได้ บ อกกั บ ครู
ถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าการกระทาแบบนี้เข้าข่ายผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์สามารถแจ้งความจับได้ จากนั้นภูภูมิก็เถียง
กลับว่าหากแจ้งความตนก็จะแจ้งความกลับเรื่องที่ไออุ่นทาร้ายร่างกายตนเมื่อคราวก่อน เมื่อครูทรายได้ยินเช่นนั้น
ก็ถามกลับไปว่า "นี่เคยมีปัญหากันมาก่อนแล้วหรือ" ภูภูมิ จึงตอบว่า “ใช่ครับ มันเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่ผมไม่ได้
ทาร้ายมันกลับนะครับผมโดนกระทาอยู่ฝ่ายเดียว” จากนั้นแอนฟิลก็หันมามองหน้าภูภูมิด้วยท่าทีไม่พอใจ ภูภูมิเห็น
เช่นนั้นจึงด่าแอนฟิลกลับไปว่า “มองไรไอ่ตุ๊ด”
เห็ น ได้ว่าฉากนี้ ป รากฏการกลั่ นแกล้ งที่ก่อให้ เกิดความรุนแรงทางวาจา ด้ว ยการพูดเสี ยดสี
เหน็บแนม หรือการพูดประชดประชัน โดยการ “ประชดประชัน”และ “เหน็บแนบ” มีความหมายที่อ้างอิงกันเอง
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ส่ ว น “เสี ย ดสี ” มี ก ารระบุ เ จตนาว่ า เป็ น ไปเพราะความอิ จ ฉา แต่ ทั้ ง 3 ค าล้ ว นมี ค วามหมายไปในทางลบ
โดยเรียงลาดับตั้งแต่ความไม่พอใจ ความอิจฉา และความต้องการให้อีกฝ่ายเจ็บใจ ซึ่งเกณฑ์การกลั่นแกล้งทางวาจา
ดังกล่าวใช้พฤติกรรมของผู้พูด (พูดและทา) กับอารมณ์ความรู้สึก (ไม่พอใจ) และผลกระทบที่มีต่อผู้ฟัง (เจ็บใจ)
เป็นตัวกาหนด จากเหตุการณ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าภูภูมิได้พูดเหน็บแนมแอนฟิลว่า “มองอะไรไอตุ๊ด ” เนื่องจาก
แอนฟิลมีพฤติกรรมคล้ายกับผู้หญิง ภูภูมิจึงเหน็บแนบถึงเพศสภาพที่แอนฟิลเป็น ทาให้แอนฟิลเจ็บใจและโมโหมาก
อีกทั้งการกลั่นแกล้งดังกล่าวยังเป็นการกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางจิตใจด้วยเนื่องจากการเหน็บแนม
ถึงเพศสภาพที่ผู้อื่นเป็นอาจจะทาให้ผู้อื่นสูญเสียความมั่นใจในตนเอง
2.4 การกลั่ น แกล้ ง ด้ ว ยการใช้ ว าจาประเภทอื่ น ๆ หมายถึ ง การกลั่ น ด้ ว ยวาจาที่ น อกเหนื อ
จากประเด็นที่ถูกกล่าวถึง แล้วสามารถนาไปสู่ความรุนแรงได้

ภาพที่ 8 ใบพัดถูกล้อปมด้อย
ที่มา : 6 เมษายน 2562
จากเหตุการณ์ข้างต้น เป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น ณ โรงอาหาร เป็นฉากที่ใบพั ดกาลั งเดิ น หา
ร้ า นอาหารที่ ข ายข้ า วไข่ เ จี ย วมะเขื อ เทศ ซึ่ ง ในขณะที่ ใ บพั ด ก าลั ง เดิ น หาร้ า นอาหารอยู่ นั้ น ก็ พู ด ลอย ๆ ว่ า
“ร้านขายข้าวไข่เจียวมะเขือเทศอยู่ไหนครับ ” พูดซ้า ๆ อยู่ตลอดเวลาจนเพื่ อน ๆ ในโรงอาหารต่างพาพูดกันว่า
“มันเป็นเอ๋อป่าววะ” บ้างก็พูดว่า “คอยดูนะเดี๋ยวมันโชว์เอ๋อแน่ ” “ไอใบพัดมันเอ๋อ” เป็นต้น จนทาให้ใบพัด
หันกลับไปมองว่าเขาพูดอะไรกัน แต่ก็ไม่ได้โต้ตอบใด ๆ ทั้งสิ้น
จะเห็นได้ว่าฉากนี้ปรากฏการกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางวาจา ประเภทการกลั่นแกล้ง
ด้วยการล้อปมด้อย จากเหตุการณ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าเพื่อน ๆ ได้นาปมด้อยที่ใบพัดเป็นออทิสติกมาพูดกลั่นแกล้ง
เพื่อให้ใบพัดรู้สึกไม่ดีทั้ง ๆ ที่เพื่อน ๆ ต่างก็ทราบดีว่า เด็กออทิสติกจะมีพฤติกรรมที่พูดซ้า ๆ และพูดคาเดิม ๆ
อยู่ ต ลอด แต่ ใ นสายตาคนที่ ไ ม่ คุ้ น เคยกั บ ใบพั ด มั ก มองว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ น่ า ข า โดยเฉพาะเหตุ ก ารณ์ นี้ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น
ในโรงอาหาร ดังนั้นเจตนาที่เพื่อน ๆ พูดอย่างนั้นเพื่อต้องการให้บุคคลอื่นที่นั่งมองอยู่และไม่ทราบเรื่องราวของ
ใบพัดต่างพากันหัวเราะและทาให้ใบพัดรู้สึกว่าคนอื่นกาลังมองตนเองเป็นตัวตลก
3. การกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางเพศ
การกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางเพศ หมายถึง การกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรง
จากการกระทาหรือสัญลักษณ์บางอย่างที่มีความหมายในเรื่องเพศ ส่อพฤติกรรมทางเพศไปทางที่ไม่ดีไม่ควร และ
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ไม่เหมาะสม อาจจะส่งผลให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศตามมา ซึ่งพบจานวน 3 ประเภท คือ การกลั่นแกล้ ง
ด้วยการกระทาที่ส่อทางเพศ การกลั่นแกล้งด้วยการล่วงละเมิดทางเพศ การกลั่นแกล้งที่ทาให้เกิดความรุนแรง
ทางเพศประเภทอื่น ๆ รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 การกลั่นแกล้งด้วยการกระทาที่ส่อทางเพศ หมายถึง การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับรูปร่าง
หน้าตา การแต่งกาย ที่ส่อในทางลามก รวมถึงการเล่าเรื่องตลกลามก เรื่องสองแง่สองง่าม การตามจีบ ตามตื๊อ
เกี้ยวพาราสี ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าอีกฝ่ายไม่ชอบ การพูดจาแทะโลม ตลอดการใช้คาพูดเพื่อกระตุ้นอารมณ์เพศ แล้วสามารถ
นาไปสู่ความรุนแรงได้

ภาพที่ 9 ภูภูมิตัดต่อรูปภาพไอ่อุ่นให้เป็นภาพวาบหวิว
ที่มา : 19 เมษายน 2562
จากเหตุการณ์ข้างต้น เป็นฉากที่เด็กทุกคนกาลังเรียนวิชาการงานอาชีพฯ และไลน์ของทุกคน
ก็ดังขึ้นพร้อมกัน แอนฟิลจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูปรากฏเป็นรูปของไออุ่นในชุดวาดหวิวโดยข้อความดังกล่าวนั้น
ถูกส่งมาโดยไลน์ของภูภูมิ หลังจากนั้นแอนฟิลก็ลุกขึ้นเดินไปหาภูภูมิ และใช้มือผลักไปยังศีรษะของภูภูมิ และด่าว่า
“มึงทาแบบนี้ทาไม มึงชักเล่นแรงไปแล้วนะ” หลังจากนั้นภูภูมิที่ทั้งโดนผลักศีรษะ และโดนด่าก็โมโหจึงด่าแอนฟิล
กลั บ ว่ า “แล้ ว มึ ง เสื อ กอะไร ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งของมึ ง สั ก หน่ อ ย” และสายตาของภู ภู มิ ก็ ม องไปยั ง ไออุ่ น และพู ด ว่ า
“เห็นไหมเจ้าตัวมันยังไม่เดือดร้อนอะไรเลย” ไออุ่นก็ฉงนงงจึงแย่งโทรศัพท์จากมือของแอนฟิลมาดูก็เห็ นภาพ
ที่ภูภูมิตัดต่อภาพของตัวเองให้เป็นภาพวาดหวิว ไออุ่นก็ไม่พอใจมาก จึงได้ใช้โทรศัพท์ของแอนฟิล ขว้างไปด้านหลัง
ของภูภูมิ เมื่อภูภูมิหันมาจะเอาเรื่องไออุ่นก็ต่อยเข้าไปที่หน้าของภูภูมิ และพูดว่า “กูทนมึงมานานละ” จากนั้นทั้งคู่
ก็มีเรื่องชกต่อยกัน
เห็นได้ว่าฉากนี้ปรากฏการกลั่นแกล้ งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางเพศ ประเภทการกลั่นแกล้ ง
ด้วยการกระทาที่ส่อทางเพศ จากเหตุการณ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าการกระทาข้างต้นเป็นการกระทาที่ภูภูมิได้นาภาพ
ของไออุ่ น มาตั ด ต่ อ เป็ น ภาพที่ ใ ส่ ชุ ด สายเดี่ ย วโชว์ ส รี ร ะร่ า งกาย ซึ่ ง ไออุ่ น เป็ น ผู้ ห ญิ ง ที่ มี เ พศสภาพเป็ น ทอม
จึงไม่ยอมรับสรีระของผู้หญิงและไม่ชอบให้คนอื่นมองว่าเป็นผู้หญิง เมื่อเจอเหตุการณ์ดังกล่าวจึงทาให้ไออุ่นรู้สึก
อับอาย และโกรธมากมิหน่าซ้ามารู้ภายหลังว่าเธอโดนไล่ออกจากกลุ่มไลน์และเพื่อน ๆ มีเจตนากลั่นแกล้งเธอ
ด้วยการตัดต่อภาพที่เธอใส่ชุดสายเดี่ยวโชว์สรีระร่างกาย การกลั่นแกล้งดังกล่าวเป็นการกลั่นแกล้งด้วยการกระทา
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ที่ส่อทางเพศและอาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงต่อไป อีกทั้งการกลั่นแกล้งดังกล่าวยังเป็นการกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิด
ความรุนแรงทางจิตใจด้วย เนื่องจากทาให้ไออุ่นรู้สึกอับอาย และอาจส่งผลให้ไออุ่นไม่อยากที่จะมาโรงเรียนอีกด้วย
3.2 การกลั่นแกล้งด้วยการล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึง พฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นในเรื่อง
เพศ ไม่ว่าจะเป็ น คาพูด สายตา และการใช้ท่าที รวมไปจนถึงการบังคับให้ มีเพศสัมพันธ์ แล้ ว สามารถนาไปสู่
ความรุนแรงได้

ภาพที่ 10 กลุ่มเด็กผู้ชายนามือไปจับก้นแอนฟิล
ที่มา : 7 เมษายน 2562
จากเหตุการณ์ข้างต้น เป็นฉากที่เด็ก ๆ ทุกคนกาลั งเตรียมพร้อมที่จะเข้าแถวเคารพธงชาติ
หน้าห้องเรียน แต่ในขณะที่แอนฟิลกาลังจะเดินไปเข้าแถว เขาได้โดนผู้ชายซึ่งเป็นเด็กเกเรในห้องที่อยู่หัวแถวเอามือ
ไปจับก้นของแอนฟิล เมื่อแอนฟิลหันมาทาหน้าตาไม่พอใจ เด็กคนนั้นก็หัวเราะเยาะใส่แอนฟิล เมื่อเดินผ่านมาอีก
ก็มีเด็กผู้ชายอีกกลุ่มเอามือมาจับก้นเขาอีกเขาเริ่มจะโมโหมากยิ่งขึ้น แต่ตอนนั้นเพลงชาติได้ดังขึ้นมาพอดีจึงทาให้
เหตุการณ์สงบลง
เห็นได้ว่าฉากนี้ปรากฏการกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางเพศ ประเภทการกลั่นแกล้ ง
ด้วยการล่วงละเมิดทางเพศ จากเหตุการณ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าแอนฟิลถูกกลั่นแกล้งด้วยการล่วงละเมิดทางเพศ
โดยการถูกจับก้น เนื่องจากแอนฟิลมีพฤติกรรมคล้ายกับผู้หญิง ทาให้เป็นเป้าหมายในการกลั่นแกล้งของกลุ่มผู้ชาย
จึงมักจะโดนเด็กผู้ชายกลั่นแกล้งอยู่เสมอ ๆ ซึ่งเด็กผู้ชายที่กลั่นแกล้งเขามักจะเป็นเด็กผู้ชายกลุ่มเดิม โดยครั้งนี้
วิธีการกลั่นแกล้งของเด็กกลุ่มนั้นคือการใช้มือลวนลามจับก้นของแอนฟิล ซึ่งถือเป็นการกลั่นแกล้งด้วยการล่ วง
ละเมิดทางเพศ
สรุปและอธิปรายผล
จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง “การกลั่ น แกล้ ง ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรุ นแรงในละครเรื่อ ง วั ย แสบสาแหรกขาด 2”
ปรากฏผลดังต่อไปนี้
ลักษณะการกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในละครเรื่อง วัยแสบสาแหรกขาด 2 พบ 3 ลักษณะ ได้แก่
1) การกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุน แรงทางกาย เป็นการกลั่นแกล้งจากการใช้กาลังทางกาย ทาให้ผู้อื่นได้รับ
ความบาดเจ็ บ หรื อ เสี ย หาย พบ 9 เหตุ ก ารณ์ ได้ แ ก่ การกลั่ น แกล้ ง ด้ ว ยการใช้ อ าวุ ธ หรื อ การต่ อ สู้ ด้ ว ยอาวุธ
การกลั่ น แกล้ ง ด้ ว ยการท าลาย หรื อ การลั ก ขโมยทรั พ ย์ สิ น การกลั่ น แกล้ ง ด้ ว ยการกั ก ขั ง หน่ ว งเหนี่ ย ว และ
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การกลั่นแกล้งด้วยการกระทาทางกายประเภทอื่น ๆ 2) การกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางวาจา เป็นการ
กลั่นแกล้งจากการใช้คาพูด ทาให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทางด้านจิตใจ ได้แก่ การกลั่นแกล้งด้วยการพูดหยาบ
การตะคอกหรือตวาด การกลั่นแกล้งด้วยการพูดดูถูก หรือการเหยียดหยาม การกลั่นแกล้งด้วยการพูดเสี ยดสี
เหน็บแนม หรือการพูดประชดประชัน และการกลั่นแกล้งด้วยการใช้วาจาประเภทอื่น ๆ และ 3) การกลั่นแกล้ง
ที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางเพศ เป็นการกลั่นแกล้งจากการกระทาที่มีความหมายในเรื่องเพศ พบ 2 เหตุการณ์
ได้แก่ การกลั่นแกล้งด้วยการกระทาที่ส่อทางเพศ และการกลั่นแกล้งด้วยการล่วงละเมิดทางเพศ
ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับบทความของสุริยา ฆ้องเสนาะ (ม.ป.ป.) ที่กล่าวว่า การกลั่นแกล้ ง
ทางร่ า งกาย เป็ น การกลั่ น แกล้ ง ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจนที่ สุ ด เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ เด็ ก ใช้ ก าลั ง ทางกาย เพื่ อ ให้ ไ ด้ อ านาจและ
การควบคุมเหนือเป้าหมาย โดยผู้รังแกมักจะมีขนาดตัวใหญ่กว่า แข็งแรงกว่า และก้าวร้าว กว่าผู้ตกเป็นเหยื่อ
ตัวอย่างของการกลั่น แกล้งประเภทนี้ เช่น การเตะ ตี ต่อย ตบ ผลัก และการกระทา ทางกายอื่น ๆ ส่วนการ
กลั่ น แกล้ ง โดยค าพู ด นั ก วิ จั ย ระบุ ว่ า เป็ น การกลั่ น แกล้ ง ที่ มี ผ ลกระทบร้ า ยแรงท าให้ เ กิ ด บาดแผลลึ ก ในใจ
การกลั่นแกล้งด้วยคาพูดอาจจะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเหมือนการกลั่นแกล้งทางร่างกาย ผู้กลั่นแกล้งมักกระทา
เมื่ อ อยู่ กั บ ผู้ ถู ก กลั่ น แกล้ ง ตามล าพั ง และการกลั่ น แกล้ ง ทางเพศ ผู้ ถู ก กลั่ น แกล้ ง จะเกิ ด ความอั บ อาย และ
ความราคาญ เช่น การเรียกชื่อโดยมีนัยทางเพศ การแสดงความเห็นอย่างหยาบคาย แสดงท่าทางที่หยาบโลน
การสั ม ผั ส โดยที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต การยื่ น ข้ อ เสนอโดยมี นัย ทางเพศ และสื่ อ ลามก เด็ ก ผู้ ห ญิ ง และเพศที่ ส าม
มักตกเป็นเป้าหมายของการกลั่นแกล้งชนิดนี้มากกว่าเด็กผู้ชาย
การกลั่นแกล้งที่เกิดขึ้นภายในละครเรื่อง วัยแสบสาแหรกขาด 2 นั้นทั้งหมดจะปรากฏขึ้นในโรงเรียน
ณ บริเวณต่าง ๆ เช่น ห้องน้า หน้าชั้นเรียน สนามกีฬา ห้องปกครอง เป็นต้น ซึ่งผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งจะเป็นกลุ่มเด็กที่มี
ความผิดปกติ กล่าวคือ กลุ่มเด็กที่มีเพศ (Sex) ผิดปกติไปจากความเป็นหญิงและเป็นชาย และกลุ่มเด็กที่มีสรีระ
ร่ า งกายอ้ ว น หรื อ ผอมเกิ น ไป รวมไปถึ ง กลุ่ ม เด็ ก ที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ท างสมอง อย่ า งเด็ ก ออทิ ส ติ ก เป็ น ต้ น
ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาดั ง กล่ า วยั ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ของกรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) ที่ พ บว่ า
ปัญหาการกลั่น แกล้ งของเด็กในสถานศึกษานั้น โดยส่วนใหญ่เด็กที่ตกเป็นกลุ่ มเสี่ยงที่จะถูกรังแก คือ เด็กที่มี
พัฒนาการช้า กลุ่มเด็กพิเศษ หรือกลุ่มเด็กเพศทางเลือก เป็นต้น (มติชนออนไลน์, 2561) และสอดคล้องกับรายงาน
การศึกษาสถานการณ์การกลั่นแกล้งในโรงเรียนไทย ที่เข้าร่วมโครงการป้องกันและลดการใช้ความรุนแรง และ
การกลั่นแกล้งกันในสถานศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งจัดทาโดย มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path 2 health foundation)
ในปี 2560 ได้สรุปลักษณะของนักเรียนที่มักถูกกลั่นแกล้งเป็นประจาซ้า ๆ ทุกวัน ไว้ว่า มักเป็นคนที่ “อ่อนแอและ
แตกต่างจากเพื่อน” เช่น สมาธิสั้น ดาวน์ซินโดรม อัจฉริยะแต่เข้าสังคมไม่ได้ นักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ
เช่น เกย์ กระเทย ทอม นักเรียนที่อยู่โดดเดี่ยวมีเพื่อนน้อย นักเรียนที่มีปัญหาทางบ้าน มีความทุกข์สะสมในใจ
เก็บตัวและ นักเรียนที่มีลักษณะภายนอกโดดเด่นหรือต่างจากผู้อื่น เช่น ฟันเหยินผิวดา อ้วน เป็นต้น ซึ่งลักษณะ
ของนักเรียนที่มักถูกกลั่นแกล้งในรายงานการศึกษาสถานการณ์การกลั่นแกล้งในโรงเรียนไทย เป็นลักษณะเดียวกับ
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ผลการศึกษาในละครเรื่อง วัยแสบสาแหรกขาด 2 ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าอาจเป็นเพราะนักเรียนที่มีลักษณะดังกล่าว
มีความอ่อนแอและแตกต่างจากกลุ่มเพื่อน ไม่มีอานาจในการตอบโต้ หรือต่อสู้ จึงทาให้ง่ายต่อการถูกกลั่นแกล้ง
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาการกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในละครเรื่องอื่น ๆ หรือสื่อประเภทอื่น ๆ เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบและทาให้เห็นสถานการณ์การกลั่นแกล้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ชัดเจนขึ้น
3. ควรศึ ก ษาปั ญ หา แนวทางการแก้ ไ ข และปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการกลั่ น แกล้ ง ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความรุนแรงของวัยรุ่น
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การฆ่าตัวตายของตัวละครเอกในภาพยนตร์ไทยปี พ.ศ.2546-2561
ชนัสนันท์ ปัญจาระ1 เบญจวรรณ มณีรัตน์2 สุภชา ครองระวะ3
และบุษกร โกมลตรี4
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง “การฆ่าตัวตายของตัวละครเอกในภาพยนตร์ไทยปี พ.ศ.2546-2561” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่ทาให้ตัวละครเอกในภาพยนตร์ไทยฆ่าตัวตาย โดยศึกษาจากภาพยนตร์ไทย 6 เรื่อง ได้แก่ ความรัก
ครั้งสุดท้าย อหิงสาจิ๊กโก๋มีกรรม ชั่วฟ้าดินสลาย แผลเก่า เพื่อนที่ระลึก และโฮมสเตย์ ทั้งหมดเป็นภาพยนตร์ไทย
ที่นาเสนอเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของตัวละครเอกสาเร็จ และแยกออกเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ 1. ) ปัจจัยการฆ่าตัวตาย
ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ตนเอง 2. ) ปั จ จั ย การฆ่ า ตั ว ตายที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น 3. ) ปั จ จั ย การฆ่ า ตั ว ตายที่ มี
ความสัมพันธ์กับครอบครัว 4. ) ปัจจัยการฆ่าตัวตายที่มีความสัมพันธ์กับสังคม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
การฆ่ า ตั ว ตายของตั ว ละครเอกในภาพยนตร์ไ ทยปี พ.ศ.2546-2561 มากที่ สุ ด คื อ ปั จ จั ย การฆ่ า ตั ว ตายที่มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ตนเอง และปั จ จั ย การฆ่ า ตั ว ตายที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ ผู้ อื่ น พบในภาพยนตร์ ไ ทยทั้ ง 6 เรื่ อ ง
ส่วนปัจจัยการฆ่าตัวตายที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัว เป็นปัจจัยที่พบรองลงมา พบในภาพยนตร์ไทยจานวน
4 เรื่อง และปัจจัยการฆ่าตัวตายที่มีความสัมพันธ์กับสังคม พบในภาพยนตร์ไทยเพียง 3 เรื่อง จากผลการศึกษา
สามารถสรุ ป ได้ว่า ภาพยนตร์ เป็ น สื่ อสะท้อนปัญหาสั งคมที่เกิดขึ้นจริง และสามารถจาแนกปัจจัยที่ก่อให้ เกิด
การฆ่าตัวตายในแต่ละด้าน การศึกษาการฆ่าตัวตายของตัวละครเอกในภาพยนตร์ไทยปี พ.ศ.2546-2561 สามารถ
สะท้อนปัญหาการฆ่าตัวตายของคนในสังคมไทยเพื่อระวังภัยได้
คาสาคัญ: การฆ่าตัวตาย ตัวละครเอก ภาพยนตร์ไทย

___________________________________
1-3
4

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์ ดร, ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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บทนา
ปัญหาการฆ่าตัวตายไม่ใช่เรื่ องใหม่ของสังคม ในปีหนึ่ง ๆ จะมีผู้ฆ่าตัวตายทั่วโลกเป็นจานวนมากกว่า
1 ล้ า นคน เมื่ อ คิ ด ค่ า เฉลี่ ย พบว่ า มี ผู้ ฆ่ า ตั ว ตายส าเร็ จ 1 คน ในทุ ก 40 วิ น าที ทางองค์ ก ารอนามั ย โลกพบว่ า
การฆ่าตัว ตายติด 10 อัน ดับ แรกของสาเหตุ การตายของประชากรโลก World Health Organization (2549)
ได้ศึกษาเรื่อง สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม การศึกษา
วัฒ นธรรมและสิ่ งแวดล้ อม โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทาให้ เกิดการฆ่าตัว ตาย ผลการศึกษาพบว่ า
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม การศึกษา วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมนั้นได้ส่งผลให้ประชาชนเกิดวิกฤตทางจิตใจ ไม่สามารถปรับตัวได้ เกิดความเครียด ความคับข้องใจ
และมีภาวะซึมเศร้ า จนเกิดปัญหาการฆ่าตัว ตายเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2562 องค์การอนามัยโลก
ยังประมาณการฆ่าตัวตายทั่วโลกเพิ่มขึ้นคิดเป็น 1.5 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2563 และเป็นสาเหตุการตายลาดับที่ 3
รองจากสาเหตุการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
ในประเทศไทยการฆ่า ตัว ตายนับ เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ข ที่ส าคัญ และยังไม่ส ามารถแก้ ไ ขปั ญหานี้ ไ ด้
โดยพบว่า ทุก 2 ชั่วโมง มีคนฆ่าตัวตาย 1 คน ส่วนผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายในแต่ละปีมีจานวนมาก คิดเป็นร้อยละ
10-20 ของผู้ ที่ฆ่าตัว ตายสาเร็ จ ซึ่งคนกลุ่ มนี้มีโอกาสฆ่าตัวตายซ้าเพิ่มขึ้น 100 เท่า ร้อยละ 10 จบชีวิตตนเอง
เป็นผลสาเร็จ (World Health Organization, 2549)
แม้จะมีการรณรงค์ให้ความรู้จากกรมสุขภาพจิตหรื อสมาคมการแพทย์ ให้เฝ้าระวังหรือมี มาตรการป้องกัน
การฆ่าตัวตาย แต่ยังมีคนในสังคมไทยจานวนไม่น้อยที่พบปัญหาแล้วเลือกวิธีที่จะจบปัญหาด้วยการ “ฆ่าตัวตาย”
ดังเห็นได้จากสื่อต่าง ๆ ที่ในประเทศไทยที่นาเสนอประเด็นนี้ โดยเฉพาะ “สื่อภาพยนตร์” ซึ่งเป็นสื่อที่มีลักษณะ
พิเศษ เนื่องจากสามารถถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการดู และฟังได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังมีความสัมพันธ์
ระหว่างวรรณกรรมกับ สังคมในฐานะเป็นภาพยนตร์สะท้อนสังคม ดังที่ ตรีศิล ป์ บุญขจร (2523, น. 6 – 10)
กล่าวไว้ว่า วรรณกรรมยังเป็นการแสดงความคิดปรัชญาความจริงในสังคมด้วยความสนใจและความรับผิ ดชอบ
วรรณกรรมจึงมีอิทธิพลต่อสังคมรวมทั้งพลังในสังคมมนุษย์ ถึงแม้ว่านักเขียนจะเลือกเขียนเฉพาะประสบการณ์หรือ
บางเสี้ยวของเหตุการณ์ในสังคมมาใช้เป็นข้อมูล และประเด็นในงานเขียน โดยการผ่านมุมมองของตนเองที่เห็น
ความสาคัญของวรรณกรรม วรรณกรรมยังมีภาพสะท้อนสังคมของยุคสมัยนั้น ๆ ออกมาจากวรรณกรรมอีกด้วย
ปัจจุบันประเด็นเรื่อง “การฆ่าตัวตาย” ถูกหยิบยกนามาสร้างเป็นภาพยนตร์ นาเสนอมุมมอง ปัญหาชีวิต
ปมปัญหาของตัวละครจนนาไปสู่การฆ่าตัวตาย กล่าวคือภาพยนตร์ยังมีอิทธิพลต่อผู้รับชม ดังที่ นิวัฒน์ ศรีสัมมาชีพ
(2550, น.120) กล่าวไว้ดังนี้ ภาพยนตร์เป็นสื่อสารมวลชนที่เสนอความบันเทิงเป็นหลักจึงเป็นที่นิยมของคนทั่วไป
ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นสื่อที่ประกอบด้วยภาพและเสียงสามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกเพศทุกวัย ทุกภาษา ทุกชาติ แม้แต่
คนที่อ่านหนังสือไม่ออก หรือไม่เข้าใจภาษาที่ใช้ในภาพยนต์ก็สามารถติดตามภาพและเรื่องราวที่นามาร้อยเรียงได้
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โดยไม่ย ากนั ก เสี ย งที่ใช้ในภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นเสี ยงดนตรี หรือเสี ยงประกอบยังช่ว ยสร้างอารมณ์ให้ผู้ชม
คล้อยตามไปกับเรื่องราวตอนนั้นได้เป็นอย่างดี เพราะภาษาภาพยนตร์เป็นภาษาสากล ภาพยนตร์จึงเป็นสื่อที่มี
อิทธิพลอย่างยิ่ง
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าการนาเสนอเกี่ยวกับประเด็น การฆ่าตัวตายของตัวละครเอก
ในภาพยนตร์ ไทยปี พ.ศ.2546-2561 เป็นประเด็นปัญหาที่ส่ งผลกระทบต่อสั งคม ผู้ วิจัย จึง สนใจศึกษาปั จจัย
ที่ก่อให้ เกิดการฆ่าตัว ตายของตัว ละครเอกในภาพยนตร์ไทยปี พ.ศ.2546-2561 โดยศึกษาจากสื่ อภาพยนตร์
ที่ น าเสนอเกี่ ย วกั บ การฆ่ า ตัว ตายทั้ ง หมด 6 เรื่ อ ง ซึ่ ง เป็ น ภาพยนตร์ ที่ตั ว ละครเอกฆ่ า ตัว ตายได้ ส าเร็จ ได้ แ ก่
ภาพยนตร์เรื่อง “ความรักครั้งสุดท้าย” “อหิงสาจิ๊กโก๋มีกรรม” “ชั่วฟ้าดินสลาย” “แผลเก่า” “เพื่อนที่ระลึก” และ
“โฮมสเตย์” เพื่อเป็นประโยชน์ในการทาความเข้าใจปัญหาการฆ่าตัวตายและนาไปต่อยอดในการวิจัยเพื่อจะลด
ปัญหาการฆ่าตัวตายต่อไป
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการฆ่าตัวตายของตัวละครเอกในภาพยนตร์ไทยปีพ.ศ.2546-2561
วิธีการศึกษา
การศึกษาและวิจัยเรื่อง “การฆ่าตัวตายของตัวละครเอกในภาพยนตร์ไทย” มีขั้นตอนดังนี้
1. ส ารวจและรวบรวมภาพยนตร์ ไ ทยทั้ง หมด ระหว่างปี พ.ศ.2546-2561 ที่มีการนาเสนอบทบาท
การฆ่าตัวตายของตัวละครเอกสาเร็จ มีการบันทึกลง วีซีดี (Video CD) ดีวีดี (Digital Versatile Disc) และช่องทาง
ออนไลน์ที่สามารถหาชมได้ในปัจจุบัน รวบรวมข้อมูลประเภทภาพยนตร์ไทยที่นาเสนอบทบาทการฆ่าตัวตายของ
ตัวละครเอกสาเร็จ ทั้งในรูปแบบวีซีดี (Video CD) ดีวีดี (Digital Versatile Disc) และช่องทางออนไลน์จากเว็บไซต์
www.youtube.com
2. เลื อกภาพยนตร์ ไทยที่ น าเสนอเกี่ยวกับการฆ่าตัว ตายของตัว ละครเอกส าเร็จ โดยทาการคัดเลื อ ก
ภาพยนตร์ไทยทั้งหมดจากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยสามารถรวบรวมภาพยนตร์ไทยทั้งหมดที่พอจะ เข้าเกณฑ์การสารวจ
ได้ 8 เรื่อง เป็นภาพยนตร์ที่นาเสนอการฆ่าตัวตายของตัวละครเอก ได้แก่ เรื่อง ท้าฟ้าลิขิต รักน้อยนิดมหาศาล
ความรักครั้งสุดท้าย อหิงสาจิ๊กโก๋มีกรรม ชั่วฟ้าดินสลาย แผลเก่า เพื่อนที่ระลึก และโฮมสเตย์ จากนั้นจึงคัดเลือก
ภาพยนตร์ไทยแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกาหนดให้เป็นภาพยนตร์ไทยที่มีการฆ่าตัวตายของ
ตัวละครได้เอกสาเร็จ พบว่ามี 6 เรื่อง ได้แก่ ความรักครั้งสุดท้าย อหิงสาจิ๊กโก๋มีกรรม ชั่วฟ้าดินสลาย แผลเก่า
เพื่อนที่ระลึก โฮมสเตย์ ทั้งนี้อีก 2 เรื่อง คือ ท้าฟ้าลิขิต และรักน้อยนิดมหาศาล ไม่เข้าเกณฑ์วัตถุประสงค์ที่กาหนด
ไว้ คือ ตัวละครเอกของทั้งสองเรื่องฆ่าตัวตายไม่สาเร็จ ดังตารางที่ 1 แสดงรายชื่อภาพยนตร์ต่อไปนี้
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ปีที่เข้าฉาย

รายชื่อภาพยนตร์

ผู้กากับ

2546

ความรักครั้งสุดท้าย

ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล

2548

อหิงสาจิ๊กโก๋มีกรรม

กิตติกร เลียวศิริกุล

2553

ชั่วฟ้าดินสลาย

ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล

2557

แผลเก่า

ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล

2560

เพื่อนที่ระลึก

โสภณ ศักดาพิศิษฏ์

2561

โฮมสเตย์

ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ

ตารางที่ 1 รายชื่อภาพยนตร์ที่แสดงการฆ่าตัวตายของตัวละครเอกในภาพยนตร์ไทยสาเร็จ
3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดทฤษฎี ที่ใ ช้ในการวิจั ย คื อ ทฤษฎีก ารฆ่ าตัว ตายของอี มิล เดอไคม์ (รตพร ปัทมเจริญ , 2552,
หน้า 24) เดอไคม์ได้จาแนกการอธิบายลักษณะการฆ่าตัวตายเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) การฆ่าตัวตายที่เสียสละ
ชีวิตเพื่อผู้อื่น (Altruistic Suicide) (2) การฆ่าตัวตายเพื่อตนเอง (Egoistic Suicide) และ (3) การฆ่าตัวตายที่เกิด
จากภาวะไร้บรรทัดฐาน (Anomic Suicide)
นอกจากนี้ยังใช้แนวคิด ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ที่อธิบายว่าเมื่อบุคคลประสบกับเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียบุคคล
ส าคัญหรื อสิ่ งของที่ตนรั กจะเกิด ความรู้ สึ กโกรธเกลี ยดต่ อบุค คลหรือสิ่ ง ที่สู ญเสี ยไป ผลสุ ดท้ายจะกลายเป็ น
ความโกรธความก้าวร้าวที่พุ่งเข้าหาตนเองและลงโทษตนเองด้วยการฆ่าตัวตาย และ ขนิษฐา แสนใจรักษ์ (2552,
หน้ า 19) ได้ ก ล่ า วถึ ง แนวคิ ด ของ Sigmund Freud ในงานวิ จั ย เรื่ อ ง ชั่ ว วู บ ของการฆ่ า ตั ว ตาย การศึ ก ษา
เชิงปรากฏการณ์วิทยาในผู้ที่ผ่านประสบการณ์การพยายามฆ่าตัวตายซึ่งได้กล่าวถึงการฆ่าตัวตายว่าเกี่ยวข้องกับ
สัญชาตญาณความตายโดยระบุความปรารถนาในการฆ่าตัวตายดังนี้
1.) ความปรารถนาที่ จ ะฆ่ า เป็ น ความรู้ สึ ก ต้ อ งการแก้ แ ค้ น ผู้ อื่ น ที่ อ ยู่ ใ นใจ เป็ น แรงผลั ก ดั น ก้ า วร้ า ว
ซึ่งเกิดจากสัญชาตญาณของการทาลายร่วมกับความไม่พึงพอใจจากการเลี้ยงดูในวัยเด็ก และความโกรธแค้นนั้น
ย้อนกลับมาทาลายตนเอง
2.) ความปรารถนาที่จ ะถูกฆ่า เป็นความรู้สึ กผิ ด เห็ น ว่าตนเองสมควรได้รับการลงโทษ หรือต้องการ
หลีกหนีไปให้พ้นจากสถานการณ์ที่กาลังเผชิญอยู่
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3.) ความปรารถนาที่ จ ะตาย มี ภ าวะซึ ม เศร้ า สิ้ น หวั ง ไม่ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของการมี ชี วิ ต อยู่ คิ ด ว่ า ชี วิ ต
มีแต่ความทุกข์ยากลาบาก จนทาให้หมดกาลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป
4.) ศึกษาภาพยนตร์ทั้ง 6 เรื่อง แล้วนามาวิเคราะห์ “การฆ่าตัวตายของตัวละครเอกในภาพยนตร์ไทย
ปี พ.ศ.2546-2561” โดยใช้ทฤษฎีการฆ่าตัวตายของอีมิล เดอไคม์ และทฤษฎีจิตวิเคราะห์ มาประยุกต์เป็นแนวทาง
ในการวิเคราะห์ข้อมูล
5.) นาเสนอผลการวิจัย “การฆ่าตัวตายของตัวละครเอกในภาพยนตร์ไทย” ด้วยการเขียนแบบพรรณนา
วิเคราะห์
ผลการศึกษา
ผลการศึกษางานวิจั ย การฆ่า ตัว ตายของตั ว ละครเอกในภาพยนตร์ ไ ทยปี พ.ศ.2546-2561 จากการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า มี ภ าพยนตร์ จ านวน 6 เรื่ อ ง ที่ ตั ว ละครเอกสามารถฆ่ า ตั ว ตายส าเร็ จ ได้ แ ก่ ความรั ก
ครั้งสุดท้าย อหิงสาจิ๊กโก๋มีกรรม ชั่วฟ้าดินสลาย แผลเก่า เพื่อนที่ระลึก และโฮมสเตย์ สามารถจาแนกมูลเหตุปัจจัย
การฆ่าตัวตายของตัวละครเอกในภาพยนตร์ไทยออกเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ 1)ปัจจัยการฆ่าตัวตายที่มีความสัมพันธ์กับ
ตนเอง 2)ปัจจัยการฆ่าตัวตายที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่น 3)ปัจจัยการฆ่าตัวตายที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัว และ
4)ปัจจัยการฆ่าตัวตายที่มีความสัมพันธ์กับสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปั จ จั ย การฆ่ า ตั ว ตายที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ตนเอง หมายถึ ง มู ล เหตุ ปั จ จั ย การฆ่ า ตั ว ตายที่ ม าจากตนเอง
ตัวอย่างเช่น การรู้สึกเปล่าเปลี่ยวอ้างว้าง การรู้สึกผิดบาปต่อตนเอง โรคซึมเศร้า เป็นต้น เกิดขึ้นจากการที่ปัจเจก
บุคคลปลีกตัวออกจากผู้อื่น อีกนัยหนึ่งขาดความผูกพันที่แนบแน่นกับผู้อื่น (รตพร ปัทมเจริญ, 2552, หน้า 24)
1.1 ปัจเจกบุคคลขาดการเข้าร่วมกับวิถีชีวิตอย่างเข้มข้น ถ้าเขาจะฆ่าตัวตายก็จะไม่ถูกยับยั้งจากความรู้สึก
ส่วนลึกที่มีความผูกพันหรือมีพันธะต่อผู้อื่น ไม่คานึงถึงผลของการฆ่าตัวตายของเขาต่อผู้อื่น
1.2 ปัจเจกบุคคลขาดความรู้สึกที่ต้องการจะทาให้ชีวิตของตนเองมีค่าขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่บุคคล
มีความผูกพันกับคนรอบข้างน้อย
1.3 ปัจเจกบุคคลขาดความค้าจุนทางด้านอารมณ์ความรู้สึก การขาดที่พึ่งทางจิตใจ ไม่สามารถพึ่งพาผู้อื่น
ได้เมื่อต้องเผชิญปัญหาทาให้ปัจเจกบุคคลรู้สึกโดดเดี่ยว และอ่อนไหวทางอารมณ์ ซึ่งจะนาไปสู่สาเหตุของการฆ่าตัว
ตาย (รตพร ปัทมเจริญ, 2552)
ผลการศึกษาพบว่า ตัวละครเอกในภาพยนตร์ไทยทั้ง 6 เรื่อง ได้แก่ “รส” จากภาพยนตร์เรื่อง ความรักครั้ง
สุดท้าย “อุโฆษ” จากภาพยนตร์เรื่อง อหิงสาจิ๊กโก๋มีกรรม “ยุพดี” จากภาพยนตร์เรื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย “เรียม”

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences

第四届全国本科生人文社会科学学术研讨会

วันที่ 27 มีนาคม 2563

98

จากภาพยนตร์ เรื่ อง แผลเก่า “อิ๊บ ” จากภาพยนตร์เรื่อง เพื่อนที่ระลึ ก “มิน ” จากภาพยนตร์เรื่อง โฮมสเตย์
ล้วนฆ่าตัวตายอันเนื่องจากปัจจัยการฆ่าตัวตายที่มีความสัมพันธ์กับตนเอง ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ (1.) ตัวละคร “รส” จากภาพยนตร์เรื่อง “ความรักครั้งสุดท้าย”
รส เป็นแม่หม้ายลูกติด 3 คนที่ต้องดูแลลูกเพียงล าพัง ชีวิตเธอพบแต่ความทุกข์ สูญเสียสามีคนแรก
จากการหย่ า ร้ า ง ไม่ ป ระสบความส าเร็ จ ในหน้ า ที่ ก ารงาน รสหย่ า ร้ า งกั บ สามี ค นแรก จนมี ค วามรั ก อี ก ครั้ ง
กับ ชายหนุ่ มรุ่ น น้ อง แต่ มีเหตุให้ ต้องเลิ กรากันเพราะรสอายุมากกว่า และครอบครัว ของฝ่ ายชายก็ไม่ช อบรส
ความรั กครั้ งสุ ดท้ายไม่ส มหวัง และเมื่อต้องประสบชะตากรรมสู ญเสี ยลู ก ๆ ทั้ง 3 คนจากอุบัติเหตุรถชนนั่ น
เปรียบเสมือนฟางเส้นสุดท้ายของชีวิตของเธอจนราพึงราพันว่า
ตัวอย่างบทสนทนาของตัวละคร
รส “ฉันไม่เหลืออะไรทั้งนั้น ฉันไม่เหลืออะไรอีกแล้ว”
การที่รสสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง ทาให้ขาดที่พึ่งพิงทางจิตใจ รสกาลังเผชิญปัญหาอยู่คนเดียวรู้สึกแบกโลก
ทั้งใบไว้คนเดีย ว ไม่ผู กพัน กับ บุ คคลรอบข้าง ส่ งผลให้ เกิดความอ่อนไหวทางอารมณ์จนถึงขั้นกินยาฆ่าตัวตาย
ประโยคที่ว่า “ฉันไม่เหลืออะไรอีกแล้ว” นั่นคือความรู้สึกที่เธอไม่เหลืออะไรให้ผูกพันชีวิตเธอไว้กับโลกใบนี้อีกต่อไป
ตัวอย่างที่ (2.) ตัวละคร “มิน” จากภาพยนตร์เรื่อง “โฮมสเตย์”
มินเป็นนักเรียนชั้น ม.5 เป็นลูกคนสุดท้อง และเป็นเด็กเก็บกดเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเอง ไม่ร่าเริงแบบเด็ก
ทั่ว ๆ ไป อีกทั้งมินยังมีลักษณะนิสัยเก็บตัวเงียบ ไม่ค่อยพูด มินระบายทุกอย่างผ่านภาพวาด มินเกลียดพ่อที่นิสัย
ไม่เป็นผู้นา ลักขโมย เกลียดพี่ชายที่ไม่เคยเข้าใจตัวมิน มีเพียงแม่กับพาย แฟนสาวที่มินรักมาก ทั้งคู่เปรียบเป็น
แสงสว่างในใจของมิน แต่เมื่อมินพบว่า พาย แฟนของตนยอมให้ครูลวนลามเพียงเพื่อแลกกับการไปแข่งโอลิมปิก
วิชาการ ทาให้มินรู้สึกเกลียดพาย และเมื่อรู้ความจริงว่าแม่ไปมีครอบครัวใหม่อีกครอบครัว มินรู้สึกว่าคนที่เขารัก
ล้วนหักหลังเขา ความรู้สึกดังกล่าวสร้างความเจ็บปวดจนไม่อาจจะอยู่ในโลกนี้ได้อีกต่อไป เขาจึงเลือกฆ่าตัวตาย
ตัวอย่างบทสนทนาของตัวละคร
มิน “มินฆ่าตัวตายเพราะผม ผมฆ่าตัวเอง ผมคือมิน”
เป็นที่น่าสังเกตว่าภาพยนตร์ดังกล่าวได้นาเสนอว่ามินได้เป็นโรคซึมเศร้า ด้วย จากการที่เป็น เด็กเก็บกด
มีปั ญหาภายในครอบครั ว ดังนั้ น โรคดังกล่ าวจึ งส่ งผลให้ มิน หมกมุ่ นกั บ ความรู้ สึ กเจ็ บปวดสิ้ นหวั งของตนเอง
ขาดความรู้สึกที่ต้องการจะทาให้ชีวิตของตนเองมีค่า ความเจ็บปวดจากความรู้สึกว่าตนโดนทรยศหักหลังทาให้
ขาดความรู้สึกผูกพันต่อคนรอบข้าง ไม่มีพันธะความผูกพันต่อผู้อื่น จึงสามารถฆ่าตัวตายได้โดยไม่ลังเล
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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2. ปั จ จั ย การฆ่ า ตั ว ตายที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น หมายถึ ง มู ล เหตุ ก ารฆ่ า ตั ว ตายที่ เ กิ ด ขึ้ น จากผู้ อื่ น
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะความโกรธ ความก้าวร้าวที่มีต่อผู้อื่น และหันเหเข้าหาตัวเอง โดยเริ่มต้นจากความโกรธที่มี
ต่อบุคคลหรือสิ่งที่ตนรักแล้วทาให้หันมาเกลียดหรือโกรธตัวเองจนเกิดอาการซึมเศร้า ซิกมันด์ ฟรอยด์ เจ้าของ
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์มีความเชื่อว่าทุกคนมี ทั้งสัญชาตญาณการมีชีวิตและสัญชาติญาณความตาย ซึ่งเป็นแรงผลักดัน
ให้มีการทาลายตนเอง เช่น การฆ่าตัวตายเพื่อเป็นการแก้แค้น บุคคลที่รัก การฆ่าตัวตายเพื่อปลดปล่อยตนเอง
จากความทุกข์ทรมาน การฆ่าตัวตายเพื่อเป็นการลงโทษตนเอง หรือการฆ่าตัวตายว่าเกิดจากการที่บุคคลพยายาม
หลีกหนีจากความรู้สึกเกลียดชังตนเองจนนาไปสู่ความรู้สึกพ่ายแพ้แห่งตน (ขนิษฐา แสนใจรักษ์, 2552)
ผลการศึกษาพบว่า ตัวละครเอกในภาพยนตร์ไทยทั้ง 6 เรื่อง ได้แก่ “รส” จากภาพยนตร์เรื่อง ความรักครั้ง
สุดท้าย “อุโฆษ” จากภาพยนตร์เรื่อง อหิงสาจิ๊กโก๋มีกรรม “ยุพดี” จากภาพยนตร์เรื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย “เรียม”
จากภาพยนตร์ เรื่ อง แผลเก่า “อิ๊บ ” จากภาพยนตร์เรื่อง เพื่อนที่ระลึ ก “มิน ” จากภาพยนตร์เรื่อง โฮมสเตย์
ล้วนฆ่าตัวตายอันเนื่องจากปัจจัยการฆ่าตัวตายที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่น เข่นเดียวกัน
ตัวอย่างที่ (1.) ตัวละคร “อิ๊บ” จากภาพยนตร์เรื่อง “เพื่อนที่ระลึก”
ตัว ละคร อิ๊บ เป็ น เด็กมัธ ยมปลายที่มีปัญหาครอบครัว อันเกิดจากสาเหตุการล้ มละลายในครอบครัว
ท าให้ ธุ ร กิ จ ที่ บ้ า นไปต่ อ ไม่ ไ ด้ บ้ า นถู ก ยึ ด ทรั พ ย์ จากเด็ ก ร่ ารวยกลายเป็ น เด็ ก ยากจน อิ๊ บ ไม่ ส ามารถรั บ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ อีกทั้งปัญหาครอบครัวที่ไม่อบอุ่นเหมื อนเดิม ทาให้เธอมีปัญหากับพ่อ และ
ไม่อยากอยู่ในโลกนี้อีกต่อไป เธอจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายตามที่เพื่อนรักชักชวน
ตัวอย่างบทสนทนาของตัวละคร
อิ๊บ “พ่ออาละวาดใส่ฉันอีกแล้วฉันทนไม่ไหวเเล้ว โลกไม่น่าอยู่แล้วจริง ๆ เจอกันที่ตึกนะ”
ความโกรธเกลียดชังของอิ๊บที่มีต่อพ่อ โกรธเกลียดในสิ่งที่ตนเองต้องมาเจอ เมื่อเพื่อนรักชวนกันฆ่าตัวตาย
มันจึงกลายเป็นแรงผลักดันที่นาไปสู่ สัญชาติญาณความตาย “โลกไม่น่าอยู่แล้วจริง ๆ” คือคาพูดที่แสดงให้เห็นถึง
ความไม่ต้องการใช้ชีวิตในโลกใบนี้ จนนาไปสู่การฆ่าตัวตาย
ตัวอย่างที่ (2.) ตัวละคร “ยุพดี” จากภาพยนตร์เรื่อง “ชั่วฟ้าดินสลาย”
ตัว ละคร ยุ พดี คือสาวรุ่ น ช่างเพ้อฝั นเคยผ่ านการหย่าร้าง จนได้แต่งงานใหม่กับพะโป้ ยุพดีคิดฝั นว่า
การแต่งงานครั้ งนี้ จ ะสามารถเติมเต็มชีวิตที่ขาดหายของเธอได้ ทว่าการแต่งงานก็ไม่ได้ทาให้ เธอรู้สึ กเติมเต็ม
เธอยังคงโหยหาอิสรภาพ และโหยหาความรัก จนกระทั่งได้พบกับส่างหม่อง หลานชายของพะโป้ และได้ลักลอบ
เป็ น ชู้กัน นั่ น คือความรู้ สึ กที่เธอโดนเติมเต็มอย่างที่สุด จนกระทั่งถูกสามีจับได้ และถูกลงโทษให้ ล่ ามยุพดีกับ
ส่างหม่องให้อยู่ด้วยกันตลอดไป แม้จะถูกลงโทษด้วยวิธีการดังกล่าวเธอก็ยังมีความสุขเพราะถือว่าได้อยู่กับคนที่
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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ตนรัก และสัญญากันว่าจะรักกันชั่วฟ้าดินสลาย แต่ยุพดีก็ผิดหวังอีกครั้งเมื่อเห็นว่าชายที่เธอรักที่สุด กลับไม่ได้รัก
เธอมากเท่าที่เธอรัก และต้องการที่จะแยกจากเธอไป เธอจึงกล่าวกับส่างหม่องดังตัวอย่าง
ตัวอย่างบทสนทนาของตัวละคร
ยุพดี “มันไม่มีหรอกบนโลกนี้ที่ใครจะรักกันชั่วฟ้าดินสลาย เช่นเดียวกับรักแท้มันก็ไม่มีตัวตน
หรอก เพราะมนุษย์ทุกคนต่างรักตัวเองกันทั้งนั้น คุณว่ามั้ย”
ยุพดี “ถ้าเธออยากได้อิสรภาพมากนัก ฉันก็จะให้”
ยุพดีทั้งรักทั้งโกรธส่างหม่อง จากความรักกลายเป็นความโกรธแค้นที่หันเหสู่การทาลายตนเอง จะเห็นว่า
คาพูดของยุพดีเป็นการแสดงถึง การฆ่าตัวตายเพื่อเป็นการแก้แค้นบุคคลที่ ตนรัก ในเมื่อไม่รัก ผิดหวังในรักก็ตายไป
เสียจะดีกว่า “ถ้าเธออยากได้อิสรภาพมากนัก ฉันก็จะให้ ” คาพูดที่เจือปนไปด้วยความเจ็บแค้น ความประชด
ประชันผสมปนเปไปกับความรักจนยอมที่จะฆ่าตัวตายเพื่อให้ชายคนรักของตนหลุดพ้น เป็นอิสระจากพันธนาการนี้
3. ปั จ จั ย การฆ่ า ตั ว ตายที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ครอบครั ว ปั ญ จนาฎ วรวั ฒ นชั ย (2559, หน้ า 38)
ได้กล่าวถึงทฤษฎีของ Sigmund Freud ที่อธิบายถึงสัมพันธภาพทางจิตใจ ครอบครัว ทฤษฎีนี้เสนอว่าเมื่อบุคคล
รู้สึกว่าตนเองไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว (อันเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์) และเป็นภาระพึ่งพิงผู้อื่น
จึ งเป็ น สาเหตุทาให้ บุคคลเกิดความปรารถนาที่จะตาย แต่ความปรารถนาเพียงอย่างเดียวไม่พอ บุคคลต้องมี
ความสามารถในการทาให้ตนเองบาดเจ็บจนถึงแก่ชีวิตร่วมด้วย การฆ่าตัวตายจึงเกิดขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากการสูญเสีย
ครอบครัว ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ความสัมพันธ์ของสามี ภรรยา
ผลการศึกษาวิจัยได้พบว่า ตัวละครเอกในภาพยนตร์ไทย 4 เรื่อง ได้แก่ “รส” จากภาพยนตร์เรื่อง ความรัก
ครั้ ง สุ ด ท้ า ย “ยุ พ ดี ” จากภาพยนตร์ เ รื่ อ ง ชั่ ว ฟ้ า ดิ น สลาย “เรี ย ม” จากภาพยนตร์ เ รื่ อ ง แผลเก่ า “อิ๊ บ ”
จากภาพยนตร์เรื่อง เพื่อนที่ระลึก “มิน” จากภาพยนตร์เรื่อง โฮมสเตย์ ได้ฆ่าตัวตายอันเนื่องมาจากปัจจัยการฆ่า
ตัวตายที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัว
ตัวอย่างที่ (1.) ตัวละคร “อิ๊บ” จากภาพยนตร์เรื่อง “เพื่อนที่ระลึก”
อิ๊บ เป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ที่ใช้ชีวิตสะดวกสบายหรูหรากว่าเด็กคนอื่นทั่ว ๆ ไป เนื่องจากอิ๊บเป็น
เด็กที่เกิดมามีฐานะครอบครัวร่ารวย ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวดาเนินไปอย่างปกติสุข เมื่อครอบครัว ของ
อิ๊บเจอกับวิกฤติเศรษฐกิจ นักธุรกิจร้อยล้านกลายเป็นบุคคลล้มละลาย ครอบครัวต้องพังลง บ้านที่เคยอยู่มาทั้งชีวิต
ถูกยึด สมบัติในบ้านถูกนามาขายในราคาถูก อิ๊บรับมือกับความล่มสลายของครอบครัวไม่ได้ พ่อที่ทนปัญหาไม่ไหว
แม้จะหยิบปืนมาจะฆ่าตัวตายแต่พ่อก็ทาไม่ได้ ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็แย่ลงจนถึงขั้นตึงเครียด อิ๊บเปลี่ยน
ความรู้สึกจากที่ชื่นชมศรัทธาพ่อกลายเป็นเกลียด และเหยียดหยามพ่อ
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences

第四届全国本科生人文社会科学学术研讨会

วันที่ 27 มีนาคม 2563

101

ตัวอย่างบทสนทนาของตัวละคร
อิ๊บ “พ่อเหี้ย คนเเม่งกระจอกทาอะไรก็ไม่สาเร็จจะฆ่าตัวตายก็โดนเเม่เอาปืนไปซ่อน ฆ่าพ่อฉันทา
ไม่ลงฆ่าตัวเองยังง่ายกว่า”
ข้อความข้างต้นที่อิ๊บกล่าว สะท้อนถึงปัญหาครอบครัวล้มละลายลุกลามจนกลายเป็นปัญหาความสัมพันธ์
ในครอบครัว อิ๊บโกรธเกลียดพ่อตัวเองที่ทาให้ชีวิตตนตกต่า ตนไม่มีบ้านดี ๆ อยู่ ไม่มีชีวิตที่สะดวกสบายดังเดิม
ความรู้สึกดังกล่าวสะท้อนการกล่ าวหาพ่อตนเองที่ทาให้เกิดสถานการณ์เช่นนั้น ขณะเดียวกันก็รู้สึ กว่าตนเอง
เป็นภาระของครอบครัว จนเป็นสาเหตุให้อิ๊ บฆ่าตัวตาย ประโยคที่ว่า “ฆ่าพ่อฉันทาไม่ลงฆ่าตัวเองยังง่ายกว่า ”
แสดงให้เห็นถึงการที่ตัวละครไม่ได้รู้สึกรักและผูกพันคนในครอบครัวจนสามารถร่วมเผชิญปัญหาด้วยกันได้ แต่เป็น
ความเกลียดชังจนไม่อาจที่จะอยู่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกต่อไป อย่างไรก็ตามตัวละครยังมีจิตสานึกว่าบุคคล
ที่ตนเกลียดชังจนไม่อยากอยู่ร่วมด้วยคือพ่อ ตัวละครจึงเลือกที่จะฆ่าตัวตายแทน
ตัวอย่างที่ (2.) ตัวละคร “มิน” จากภาพยนตร์เรื่อง “โฮมสเตย์”
มิน มักจะมีปากเสียงทะเลาะกับพ่ออยู่บ่อยครั้งเวลาเห็นพ่อทาร้ายแม่ บางครั้งพ่อก็ขโมยของมีค่าในบ้าน
ไปขาย มินไม่รู้สึกเคารพพ่อของตนในฐานะพ่อ และไม่ผูกพันกับพ่อ อีกทั้งมินก็ไม่ได้สนิทกับ เม่น พี่ชายของเขา
มากนัก ทั้งสองคนมีระยะห่างกันพอสมควร ไม่เคยพูดจาดี ๆ ต่อกัน ลึก ๆ ในใจมินคิดว่าพี่ชายมีอคติ ไม่เห็นมิน
เป็นน้อง ส่วนแม่เป็นคนเดียวในบ้านที่มินไว้ใจ แต่เมื่อมินมารู้ความจริงภายหลังว่าแม่มีอีกครอบครัวอยู่ที่ระยอง
และมีลูกสาวอีกคนกับบ้านนั้น หัวใจมินแตกสลายทันที มินรู้สึกว่าทุกคนหลอกลวง ไม่มีใครเชื่อใจได้เลยสั กคน
บ้านจึงไม่เป็นบ้าน มินเกลียดบ้าน ขณะเดียวกันมินก็โทษตัวเองอยู่ลึ ก ๆ ว่าเป็นเพราะเขาจึงเป็นเช่นนี้ ดังที่พี่ชาย
พูดกับ มิน อยู่ บ่ อย ๆ ว่า เขาเป็ น ภาระของบ้ าน ทาให้ พ่อแม่ ต้ องฝื นทนอยู่ด้ว ยกันเพราะเขา ทาให้ เขายิ่ ง รู้ สึ ก
ขยะแขยงคนในครอบครัวยิ่งไปอีก
ตัวอย่างบทสนทนาของตัวละคร
มิน “บ้านนี้มันน่าขยะแขยง ทาไมต้องเกิดมาในบ้านนี้ด้วยวะ แค่ต้องทนอยู่กับไอ้คนพวกนี้อีกวัน
เดียวก็ไม่ไหว”
ข้อความข้างต้น แสดงให้ เห็นว่ามิน หลงเหลือความรู้สึกรัก และผูกพันกับสมาชิกในครอบครัว อีกต่ อ ไป
มีแต่การกล่าวโทษ และรู้สึกแย่กับโชคชะตาของตนที่ต้องมาเกิดในครอบครัวนี้ “แค่ต้องทนอยู่กับไอ้คนพวกนี้อีกวัน
เดียวก็ไม่ไหว” เป็นประโยคที่แสดงให้เห็นว่าไม่อยากอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวแม้แต่วันเดียว แต่มินยังอยู่ใน
วัยเรียน ไม่มีศักยภาพในการออกไปใช้ชีวิตตัวคนเดียวได้ ดังนั้น ความตายจึงเป็นสิ่งที่มินคิดว่าเป็นการปลดปล่อย
ตนเองให้เป็นอิสระจากความทุกข์นี้
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4. ปัจจัยการฆ่าตัวตายที่มีค วามสัมพันธ์กับสังคม หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทางสั งคม
ความไม่เป็นระเบียบทางสังคม ความอ่อนแอของความผูกพันทางสังคม ในการศึกษาประเด็นทางสังคมเหล่านี้
รตพร ปัทมเจริญ (2552, หน้า 36) ได้กล่าวถึงทฤษฎีของเดอร์ไคม์ ที่ได้นาอัตราการฆ่าตัวตายมาใช้เป็นตัวชี้วัด
บูรณาการทางสังคม นอกจากนี้เดอร์ไคม์ ได้นาเสนอมุมมองเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายเอาไว้ในหนังสือ “Suicide :
A Study in Sociology” โดยอธิบายว่า การที่แต่ละกลุ่มมีอัตราการฆ่าตัวตายที่แตกต่างกัน เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดระเบียบทางสังคม ซึ่งอาจจะต้องเผชิญกับความล้มเหลว สาเหตุที่นาไปสู่การฆ่าตัวตายมีความหลากหลาย
เช่น ความยากลาบากทางเศรษฐกิจ ปัญหาสถานที่ทางาน ปัญหาจากเศรษฐกิจ ปัญหาจากเพื่อนร่วมงาน ในช่วงที่
เศรษฐกิจถดถอยอย่างรวดเร็วซึ่งทาให้เกิดความยากลาบากและความยากจน การฆ่าตัวตายก็เกิดขึ้นเช่นกัน
ผลการศึกษาวิจัยพบว่าตัวละครเอกในภาพยนตร์ไทย 3 เรื่อง ได้แก่ “รส” จากภาพยนตร์เรื่อง ความรัก
ครั้ ง สุ ด ท้ า ย “เรี ย ม” จากภาพยนตร์ เ รื่ อ ง แผลเก่ า “อิ๊ บ ” จากภาพยนตร์ เ รื่ อ ง เพื่ อ นที่ ร ะลึ ก ได้ ฆ่ า ตั ว ตาย
อันเนื่องมาจากปัจจัยการฆ่าตัวตายที่มีความสัมพันธ์กับสังคม ดังนี้
ตัวอย่างที่ (1.) ตัวละคร “เรียม” จากภาพยนตร์เรื่อง “แผลเก่า”
เรี ย ม หญิงสาวชาวบ้ านนอกจากทุ่งบางกะปิ เรียมได้ผู กพันสาบานรักกับขวัญ แต่ถูกกีดกันความรั ก
เนื่ อ งด้ ว ยครอบครั ว ของทั้ งคู่ ไ ม่ ล งรอยกั น เรี ย มถู ก พ่ อ กั บ แม่ ข ายให้ ไ ปอยู่ กั บ คุ ณ นายทองค าที่ บ างกอก และ
ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจากสาวบ้านนอก มาเป็นสาวทันสมัย แต่งหน้าทาปากทาผมแต่งตัวให้ดูศิวิไลซ์ เพื่อที่จะอยู่
บ้านคุณนายทองคาอย่างไม่น้อยหน้าใคร อีกทั้งเรียมโดนคุณนายทองคาบังคับให้แต่งงานกับสมชาย ชายหนุ่ม
เศรษฐี พ่อกับแม่ของเรียมก็ยังเห็นดีเห็นงามตามไปด้วย สุดท้ายเรียมทนกับความจอมปลอมของสังคมผู้ดีบางกอก
ไม่ได้ จึงหนีกลับทุ่งบางกระปิ เรียมกลับมาพบขวัญที่เศร้าโศกเสียใจ ตัดพ้อว่าหัวใจเรียมเป็นของคนบางกอก
ไปหมดแล้ ว จนเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ชุ ล มุ น ด้ ว ยความเข้ า ใจผิ ด สมชายคู่ ห มั้ น ของเรี ย มตามมายิ ง ขวั ญ ตายลงใน
คลองแสนแสบ เรี ย มตกใจรี บ วิ่ ง ตามขวั ญ ลงไปในน้ า และใช้ มี ด ในมื อ ขวั ญ ปาดคอตนเองตายตามไปด้ ว ย
โดยที่ก่อนที่จะวิ่งไปเรียมได้ตะโกนออกมาด้วยความเกลียดชังใส่ทุกคนตรงนั้น
ตัวอย่างบทสนทนาของตัวละคร
เรียม “สาแก่ใจแล้วใช่มั้ยพวกผู้ดีบางกอก”
กล่ า วได้ ว่ า เรี ย มเป็ น ตั ว ละครที่ ถู ก กดดั น อย่ า งหนั ก หน่ ว งทั้ ง จากครอบครั ว และสั ง คม การที่ เ ป็ น
สาวบ้านนอก เข้ามาอยู่บางกอก ซึ่งตัวละครไม่มีความผูกพันกับสังคมตั้งแต่เริ่มต้น เรียมถูกสั่งสอนให้เปลี่ยนแปลง
ตัวตน แต่งตัวแต่งหน้าทาปาก กิริยาท่าทางที่เป็นผู้ดี ให้อยู่ในร่องในรอย เพื่ออยู่ในสังคมบางกอกอย่างมีเกียรติ
เมื่อเรียมบังเอิญมาพบสมชายคู่หมั้นของตนกาลังเริงรักเป็นหมู่อยู่กับผู้หญิงหลายคนในงานเลี้ยงก่อนคืนวันแต่งงาน
เรี ย มเสี ย ใจรั บ ไม่ได้กับ สิ่ งที่เห็ น พลางคิดว่าคนพวกนี้ไม่ต่างอะไรจากสั ตว์ บางกอกเป็นเพียงเมืองที่ถูกฉาบไว้
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ให้สวยงามทันสมัย แต่การหนีจากบางกอกเพื่อที่จะใช้ชีวิตอิสระของตนเองก็ยังทาไม่ได้ ทางเลือกของเรียมจึงมีแต่
ความตาย แต่ ก่อนตายเรียมได้ตะโกนอย่างเจ็บแค้น ว่า “สาแกใจแล้วใช่มั้ย พวกผู้ดีบางกอก” เป็นการประชด
ประชันสังคมชนชั้นผู้ดีกึ่งเยาะหยันตนเองที่ ถูกกดดันจากสภาพสั งคมทุกด้านจนไม่อาจมีชีวิตอย่างต้องการได้
จึงนาไปสู่การฆ่าตัวตาย
ตัวอย่างที่ (2.) ตัวละคร “อิ๊บ” จากภาพยนตร์เรื่อง “เพื่อนที่ระลึก”
อันเนื่องมาจากตัวละคร อิ๊บ และครอบครัวเจอกับวิกฤตการณ์ต้มยากุ้ง ที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบในปี
พ.ศ.2540 ค่าเงินบาทลดตัวลง เกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจทั่วโลกเนื่องจากการแพร่ระบาดทางการเงิน มันส่งผล
อย่ างรุ น แรงกับ ครอบครัวนั กธุรกิจ ของอิ๊บ อย่างรุนแรงจนถึงขั้นพ่อของอิ๊บกลายเป็นบุคคลล้มละลาย หนี้สิ น
ในธนาคารล้นตัว เหตุการณ์นี้เป็นชนวนให้อิ๊บฆ่าตัวตาย
ตัวอย่างบทสนทนาของตัวละคร
อิ๊บ “บ้านก็ถูกระงับกิจการ เงินตั้งกี่ร้อยล้าน ไหนจะทรัพย์สินที่ทุ่มลงไปแม่งจมนิ่งล้มละลาย
หมดเนื้อหมดตัว เราเเพ้แล้ว”
การล่มสลายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลรุนแรงวิถีชีวิตของคนให้เปลี่ยนไปในชั่วพริบตาเมื่อสั งคม
ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้ได้ ก็ส่งผลให้คนคิดฆ่าตัวตายได้ เมื่อตัวละคร อิ๊บ เผชิญกับความล้มเหลวซึ่งอันเป็นเหตุ
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นระเบียบในสังคม เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความยากลาบาก การเปลี่ยนแปลงที่เกินจะรับไหว
อิ๊บตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตาย “เราเเพ้แล้ว ” คือประโยคที่ตัวละครแสดงให้เห็นว่าไม่สามารถจะดารงชีวิตต่อไปได้
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม ในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยอย่างรวดเร็วซึ่งทาให้เกิดความยากลาบาก และ
ความยากจน
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษา “การฆ่าตัวตายของตัวละครเอกในภาพยนตร์ไทยปี พ.ศ.2546-2561” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปั จ จั ย ที่ ท าตั ว ละครเอกในภาพยนตร์ ฆ่ า ตั ว ตาย ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2546-2561 จ านวน 6 เรื่ อ ง ได้ แ ก่ ความรั ก
ครั้งสุดท้าย อหิงสาจิ๊กโก๋มีกรรม ชั่วฟ้าดินสลาย แผลเก่า เพื่อนที่ระลึก และ โฮมสเตย์ พบปัจจัยที่นาไปสู่การฆ่า
ตัวตายออกเป็น 4 ปัจจัย ดังนี้
1. ปัจจัยการฆ่าตัวตายที่มีความสัมพันธ์กับตนเอง ปรากฏในภาพยนตร์ไทยที่นาเสนอการฆ่าตัวตายของ
ละครเอกทั้ง 6 เรื่ อง ได้แก่ ความรั กครั้งสุ ดท้าย อหิ งสาจิ๊กโก๋มีกรรม ชั่ว ฟ้าดินสลาย แผลเก่า เพื่อนที่ระลึ ก
โฮมสเตย์
2. ปัจจัยการฆ่าตัวตายที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่น ปรากฏในภาพยนตร์ไทยที่นาเสนอการฆ่าตัวตายของละคร
เอกทั้ง 6 เรื่อง ได้แก่ ความรักครั้งสุดท้าย อหิงสาจิ๊กโก๋มีกรรม ชั่วฟ้าดินสลาย แผลเก่า เพื่อนที่ระลึก โฮมสเตย์
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3. ปัจจัยการฆ่าตัวตายที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัว ปรากฏในภาพยนตร์ไทยที่นาเสนอการฆ่าตัวตายของ
ละครเอก จานวน 4 เรื่อง ได้แก่ ความรักครั้งสุดท้าย แผลเก่า เพื่อนที่ระลึก โฮมสเตย์
4. ปัจจัยการฆ่าตัวตายที่มีความสัมพันธ์กับสังคม ปรากฏในภาพยนตร์ ไทยที่นาเสนอการฆ่าตัวตายของ
ละครเอก จานวน 3 เรื่อง ได้แก่ ความรักครั้งสุดท้าย แผลเก่า เพื่อนที่ระลึก
ปั จ จั ย ข้างต้น พบว่าตัว ละครตัดสิ นใจฆ่า ตัว ตายอันเนื่ องมาจากปัจจัยที่ มีความสั ม พันธ์กับ ตนเองและ
ที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นมากที่สุด และ มีการฆ่าตัวตายอันเนื่องมาจากปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสังคมน้อยที่สุด
โดยสามารถสรุปมูลเหตุปัจจัยและที่มาของการฆ่าตัวตายดังตารางต่อไปนี้
ตัวละครที่ฆ่าตัวตาย ปัจจัยต่อตนเอง
ในภาพยนตร์

ปัจจัยต่อผู้อื่น

ปัจจัยต่อครอบครัว

ปัจจัยต่อสังคม

รส
ความรักครั้งสุดท้าย
อุโฆษ
อหิงสาจิ๊กโก๋มีกรรม
ยุพดี
ชั่วฟ้าดินสลาย
เรียม
แผลเก่า
อิ๊บ
เพื่อนที่ระลึก
มิน
โฮมสเตย์

ผิดหวังความ
ความรักซ้า ๆ
โดนละเมิดทาง
ทวารหนัก
ผิดหวังในตัวคน
รัก
สูญเสียคนรัก

หย่าร้าง สูญเสียลูก ๆ

ถูกกดดันจากที่
ทางาน
-

ความรู้สึกไม่เหลือ
ใครอีกแล้ว
รังเกียจตัวเอง ไม่
ยอมรับตัวเอง
ผูกตัวเองติดอยู่ใน
โลกนิยาย
รู้ สึ ก ผิ ด ต่ อ ตั ว เอง
ที่ทิ้งคนรักไป
รับการเปลี่ยน
แปลงไม่ได้
โรคซึมเศร้า

-

-

คลุมถุงชน โดนกีดกัน

ถูกกดดันจาก
สังคม
เศรษฐกิจต้มยากุ้ง

การชวนกันฆ่าตัว ครอบครัวล้มละลาย
ตาย
แฟนสาวยอมให้ มีปัญหากับพ่อ แม่
ครูลวนลาม
พี่ชาย

-

ผลการวิจั ย ยั งสะท้ อ นให้ เห็ น ว่ า ปัจจั ยที่ ท าให้ ตั ว ละครฆ่ าตัว ตายไม่ ได้ มี แค่ ปัจ จัย เดี ยวแต่ เกิ ด ขึ้ น จาก
หลายปัจจัย ดังที่ตัวละคร “รส” จากภาพยนตร์ ความรักครั้งสุดท้าย “เรียม” จากภาพยนตร์แผลเก่า “อิ๊บ”
จากภาพยนตร์ เพื่อนที่ระลึก และ “มิน” จากภาพยนตร์ โฮมสเตย์ ล้วนเผชิญปัจจัยที่ทาให้ฆ่าตัวตายครบถ้วนทั้ง
4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับตนเอง ผู้อื่น ครอบครัว และสังคม ตัวละครดังกล่าวจึงไม่เหลือทางออก
ให้กับตนเองเลย ส่วนตัวละคร “ยุพดี” จากภาพยนตร์ ชั่วฟ้าดินสลาย ถึงแม้ว่าจะไม่เผชิญปัจจัยจากสังคม แต่ด้วย
ความที่ตัวละครยึดความรักเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจจนยอมมีปัญหาในครอบครัวถูกตราหน้าว่ามีชู้ และถูกลงโทษ
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ให้อับอายซึ่งเธอก็ทนได้ แต่เมื่อคนรักไม่ต้องการจะอยู่ใกล้ชิดเธอต่อไป ปัจจัยต่อผู้อื่น และปัจจัยต่อตนเองจึงทาให้
เธอต้องฆ่าตัวตายในที่สุด ขณะเดียวกันตัวละคร “อุโฆษ” จากภาพยนตร์ อหิงสาจิ๊กโก๋มีกรรม แม้จะพบมูลเหตุ
ปัจจัยแค่ 2 ประการคือปัจจัยต่อตนเอง และปัจจัยต่อผู้อื่น แต่เหตุการณ์การถูกข่มขืนที่เกิดขึ้นกับตนกลับส่งผล
รุนแรงจนตนเองไม่อาจทนมีชีวิตอยู่ได้
ผลการศึ ก ษาดั ง กล่ า วยั ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ รตพร ปั ท มเจริ ญ ปี พ.ศ.2552 ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ ง
การฆ่าตัวตาย : ปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม โดยมีความสอดคล้องกันในประเด็นของปัจจัยที่เป็นมูลเหตุ
แห่งการฆ่าตัว ตาย และทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อหาผลการศึกษา ขณะเดียวกันยังแตกต่ างจากงานวิ จัย
ของ ขนิษฐา แสนใจรักษ์ ที่ศึกษาเรื่อง ในชั่ววูบของการฆ่าตัวตาย : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาในผู้ที่ผ่าน
ประสบการณ์การพยายามฆ่าตัวตาย โดยมีความแตกต่างในประเด็นที่งานวิจัยของ ขนิษฐา แสนใจรักษ์ มีการ
เก็ บ ข้ อ มู ล โดยสั ม ภาษณ์ ข้ อ มู ล เชิง ลึ ก จากผู้ ที่ ผ่ า นประสบการณ์ ก ารท าร้า ยร่า งกายที่มี เ จตนาเพื่ อ ฆ่ า ตัว ตาย
เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก 8 คน โดยมีวัตถุประสงค์ศึกษาความคิด ความรู้สึกในขณะกระทาการเพื่อยุติการมีชีวิต
แม้งานวิจัยชิ้นนี้จะศึกษาจากภาพยนตร์ไทยซึ่งเป็นบันเทิงคดี แต่ก็นาเสนอเรื่องราวสะท้อนภาพชีวิตคน
ซึ่งเป็นภาพสะท้อนจากสังคม ข้อค้นพบจากงานวิจัยจึงสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความตระหนักให้กับ
คนในสังคมถึงปัจจัยการฆ่าตัวตายที่มีความซับซ้อนและไม่ได้เกิดจากปัจจัยเพียงแค่ปัจจัยเดียว อีกทั้งยังสามารถ
เป็นหนึ่งในการรณรงค์ป้องกัน และระวังภัยให้กับการฆ่าตัวตายของคนในสังคมไทยได้
ข้อเสนอแนะ
ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการฆ่าตัวตายของตัวละครในภาพยนตร์ต่างประเทศเพื่อนามาเปรียบเทียบกับ
ปัจจัยการฆ่าตัวตายของตัวละครในภาพยนตร์ไทย นอกจากนี้ยังทาให้ทราบปัจจัยการฆ่าตัวตายในภาพยนตร์
ได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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การนาเสนอภาพครอบครัวที่มีผลต่อวัยรุ่นในละครโทรทัศน์เรื่อง ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 3
The Reflection of Family that Affects Teenage Characters in TV Series
“Hormones Season 3”
โสฬวรรณ ส่งละออ1 อรณิชา พิมพการ2 และณัชรดา สมสิทธิ์3
บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนาเสนอภาพครอบครัวที่มีผลต่อวัยรุ่นในละครโทรทัศน์
เรื่องฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 3 ตามแนวคิดวรรณกรรมเป็นภาพสะท้อนสังคม โดยมุ่งพิจารณานาประเด็นเกี่ยวกับ
การสะท้อนภาพครอบครัวไทยและความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและวัยรุ่นไทยในสื่อโทรทัศน์ โดยมีขอบเขต
ศึกษาจากละครโทรทัศน์เรื่องฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 3 และอภิปรายผลโดยใช้วิธีพรรณาวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบครอบครัวที่ปรากฏในละครโทรทัศน์ เรื่องฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 3 จานวน 5 ลักษณะ
คือ ครอบครั ว ตัว อย่ าง ครอบครั ว อบอุ่ น ครอบครัว ที่ขาดความอบอุ่น ครอบครัว ที่มีส มาชิก ไม่ส มบูร ณ์ และ
ครอบครัวที่ใช้ความรุนแรง จากการวิเคราะห์ครอบครัวของตัวละครวัยรุ่นทั้ง 10 ตัว พบว่า ครอบครัวเป็นตัวแปร
สาคัญและส่งผลกับพฤติกรรมที่สร้างปัญหาของวัยรุ่น ปรากฏ 5 ครอบครัว คือ ครอบครัวของออย ครอบครัวของ
พละ ครอบครัวของส้มส้ม ครอบครัวของเจน และครอบครัวของเฟิสต์ ลักษณะทางครอบครัวไม่ได้เป็นตัวแปร
สาคัญแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะส่งผลกับพฤติกรรมการสร้างปัญหาของตัวละครวัยรุ่น ซึ่งปรากฏ 5 ครอบครัว คือ
ครอบครัวของบอส ครอบครัวของดาว ครอบครัวของขนมปัง ครอบครัวของซัน และครอบครัวของก้อย นอกจากนี้
ผู้สร้างยังแสดงให้เห็นว่ายังมีปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ได้ มีสาเหตุมาจากครอบครัว แต่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่จะสร้างปัญหา
ของวัยรุ่น เช่น การคบเพื่อน เงื่อนไขทางสังคมหรือตัวตนของวัยรุ่น ทั้งความคิดและการตัดสินใจของแต่ละคนก็ถือ
เป็นปัญหาที่อาจพบได้ในวัยรุ่นเช่นกัน
คาสาคัญ: ภาพสะท้อน ละครโทรทัศน์ ครอบครัว

___________________________________
1-2
3

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์ประจาภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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บทนา
รายการโทรทัศน์ประเภทละครชุดเป็นสื่อที่เข้ามามีอิทธิพลต่อผู้คนในสังคมทุกกลุ่มชน เนื่องจากเป็นสื่อ
ที่เข้าถึงได้ง่ายและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการให้ความบันเทิง การนาเสนอวิถีการดาเนินชีวิต
ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา มีส่วนในการช่วยขัดเกลาสังคมในแง่ของการนาไปใช้ และบ่อยครั้งละครโทรทัศน์ไทย
ถูกสะท้อนออกมาในรูปแบบเสียดสีภาวะของสังคมในปัจจุบัน เพื่อเป็นการแสดงออกทางความคิดและค่านิยมของ
คนในแต่ละยุคสมัย
ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2558 มีละครชุดชุดหนึ่งที่ได้เข้ามามีอิทธิพลและสร้างกระแสต่อผู้คนในสังคม คือ
รายการโทรทัศน์ประเภทละครชุดเรื่องฮอร์โมนวัยว้าวุ่น (Hormones) ผลิตโดย บริษัท นาดาวบางกอก จากัด
มีผู้อานวยการสร้างคือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไทย หับ จากัด (GTH) กากับโดยทรงยศ สุขมากอนันต์ โดยเป็นเรื่องราว
อัน ซับ ซ้อนเกี่ย วกับ กลุ่ มนั กเรี ย นวัย รุ่ น ในระดับชั้นมัธ ยมศึกษาตอนปลายของโรงเรี ยนเอกชนแห่ งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร(นาดาวบางกอก) เนื้อเรื่องส่วนหนึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ในชีวิตจริงของเกรียงไกร
วชิรธรรมพร เมื่อครั้งตนศึกษาชั้น มัธยมต้นและปลาย ร่วมกับการสัมภาษณ์นักแสดง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
ในการเขีย นบทและการพัฒ นาบทบาทของแต่ล ะตัว ละคร ออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ผ่ านระบบดาวเที ย ม
จีเอ็มเอ็มวัน ในพ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นละครชุดขวัญใจวัยรุ่นอันดับ 1 ของไทย โดยได้รับกระแสการตอบรับของผู้ชม
ที่รับชมผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตในแต่ละตอนสูงถึงกว่า 6 ล้านครั้งของการรับชม และมีการกล่าวถึงในเครือข่าย
สังคมเป็นอย่างมาก (วิกิพีเดีย, 2562)
ละครชุดเรื่องนี้ นับได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของละครโทรทัศน์ เพราะไม่เคยมีผู้ผลิตละครโทรทัศน์ใด
มุ่งนาเสนอเรื่องราวชีวิตของวัยรุ่นตามความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมา โดยเกรียงไกร วชิรธรรมพร ได้กล่าวถึง
การนาเสนอละครชุดนี้ว่าไม่มุ่งยัดเยียดจรรโลงความดีงามอย่างชัดเจน และจะเห็นได้ว่าทุกซีซั่นได้นาเสนอปัญหา
จริงๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นในแง่ลบ
ทั้ ง นี้ จุ ด เด่ น ของละครชุ ด เรื่ อ งฮอร์ โ มนวั ย ว้ า วุ่ น (Hormones) เกิ ด จากการน าวิ ธี คิ ด และค่ า นิ ย ม
แบบวัฒนธรรมวัยรุ่นมาประกอบสร้างความเป็นจริงของตัวละคร โดย ทิตย์อาภา คงคาสุริยฉาย (2558) ระบุว่า
ละครชุดเรื่องนี้เน้นการสะท้อนความจริงของวัยรุ่นผสมผสานกับการประกอบสร้างภาพตัวละครวัยรุ่นจึงมีความ
ใกล้เคียงกับความเป็นจริง โดยเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการในระดับปัจเจกบุ คคล ความนิยมที่ละครชุดเรื่อง
นี้ได้รับทาให้มีการจัดทาขึ้นถึง 3 ซีซั่นด้วยกัน โดยในแต่ละซีซั่นได้นาเสนอปัญหาของวัยรุ่นในสังคมที่แตกต่างกัน
ออกไป แต่ในทุกปัญหาล้วนเป็นปัญหาที่ได้เกิดขึ้นจริง โดยในซีซั่นสามนี้ได้มีการพยายามอุดรอยรั่วต่าง ๆ ที่เป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสองซีซั่นที่ผ่านมา ซึ่งกระบวนการผลิตของซีซั่น 3 ถือว่าเข้มข้นกว่า 2 ซีซั่นแรก เพราะเป็นซีซั่น
ที่ต้องสร้างตัวละครใหม่แทบทั้งหมด อีกทั้งนักแสดงทุกคนต้องผ่านการคัดเลือกอีกครั้งจากทีมงานคัดเลือกนักแสดง
และเป็นซีซั่นเดียวที่ใช้เวลาในการรวบรวมและหาข้อมูลยาวนานกว่า 7 เดือน (เกรียงไกร วชิรธรรมพร, 2558)
เพื่อพัฒนาบทให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ดังนั้น ละครชุดเรื่องฮอร์โมนวัยว้าวุ่น (Hormones) ซีซั่นสามจึงมีความ
ละเอียดทั้งบทในแต่ละตอน ความละเอียดของมุมกล้องทุกมุมมีความหมาย ในแต่ละฉากแทบจะไม่มีบทที่สูญเปล่า
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ทุกฉากทุกคาพูดล้วนมีความหมายต่อเรื่องราวที่จะนาเสนอต่อประชาชนผู้ที่ได้รับสาร ส่วนเนื้อเรื่องได้กล่าวถึง
ปัญหาของวัยรุ่นในเรื่องบาดแผลและความเจ็บปวดที่มาจากครอบครัว โดยนาเสนอปัญหาความบกพร่องของ
ครอบครัวในหลากหลายรู ปแบบและยังชี้ให้ เห็นว่าครอบครัวมีบทบาทส าคัญในการเลี้ ยงดูเด็ก เมื่อครอบครัว
มีปัญหาย่อมก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมา ซึ่งจะได้เห็นความคิดใหม่ ๆ ที่ผู้ชมทุกคนยังไม่เคยเห็นมาก่อน
ทั้งนี้ การนาเสนอปัญหาของวัยรุ่นที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสถาบันครอบครัว จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ
เนื่องจากครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมที่มีบทบาทในการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูวัยรุ่น นอกจากนี้ สังคมไทย
ยั งมีคติความเชื่อที่ว่า ความสั ม พัน ธ์ที่ดี ข องสมาชิ กในครอบครัว นับเป็นเกราะป้ องกัน พฤติ กรรมเสี่ ยงที่ ส าคั ญ
อย่างหนึ่งของวัยรุ่น หากสมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความอบอุ่น และความเข้าใจซึ่งกันและกัน จะเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับวัยรุ่น แต่ในปัจจุบันครอบครัวไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัว
เดี่ยวมากขึ้น เด็กไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่หรือพ่อแม่แยกทางกัน ความผูกพันใกล้ชิดกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว
เริ่มน้อยลง รวมทั้งพ่อแม่ไม่มีเวลาสนทนากับลูก ซึ่งอาจทาให้เกิดปัญหาการขาดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน ประกอบกับวัยรุ่นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งต้องการการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว วัยรุ่นจึงเป็นวัยที่เสี่ยงต่อ
การเกิดปัญหามากที่สุด ซึ่งประเด็นดังกล่าวมีอิทธิพลต่อแนวคิดของผู้คนในสังคมแทบทุกระดับ
ดังนั้น ประเด็นที่น่าสนใจจากรายการโทรทัศน์ประเภทละครชุดเรื่องนี้ คือการนาเสนอภาพครอบครัวที่
ปรากฏในละครชุด ซึ่งประเด็นครอบครัวดูเหมือนว่ามีอิทธิพลต่อตัวละครมากที่สุ ด สามารถแสดงให้เห็ นภาพ
สะท้อนของตัวละครในหลากหลายลักษณะภายในสังคม ซึ่งแต่ละครอบครัวมีปัจจัยพื้นฐานหรือการแสดงออก
ที่แตกต่างกันออกไป ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาภาพครอบครัวที่ถูกนาเสนอในละครชุดฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น
3 ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการนาเสนอภาพครอบครัวที่มีผลต่อวัยรุ่นในละครโทรทัศน์ เรื่องฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาและเก็บรวบรวมนวนิยาย เรื่องซีรีส์ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 3
2. ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แนวทางการศึกษา เรื่องแนวคิดวรรณกรรมเป็นภาพสะท้อนสังคม
- แนวคิดภาพสะท้อนของตรี ศิล ป์ บุญขจร (2523) ได้กล่ าวไว้ว่า วรรณกรรมย่อมสั มพันธ์กับ สั ง คม
วรรณกรรมสะท้อนประสบการณ์ชีวิตในยุคสมัย ไม่ว่านักเขียนจะจงใจสะท้อนสังคมหรือไม่ก็ตาม ดังที่ หลุยส์ เดอ
โบนาล (Louis de Bonald : ค.ศ. 1754 – 1840) ได้กล่าวว่า วรรณกรรมเป็นคันฉ่องแห่งยุคสมัย เนื่องจากเป็น
ภาพถ่ายชีวิตของยุคสมัยนั่นเอง
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3. วิเคราะห์
- การนาเสนอภาพครอบครัวที่มีผลต่อวัยรุ่น โดยแบ่งเป็น
- ครอบครัวตัวอย่าง
- ครอบครัวอบอุ่น
- ครอบครัวที่ขาดความอบอุ่น
- ครอบครัวที่มีสมาชิกไม่สมบูรณ์
- ครอบครัวที่ใช้ความรุนรง
4. การนาเสนอผลการวิจัย
- เสนอผลการศึกษาวิจัย ด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
นิยามศัพท์เฉพาะ
ซีรีส์ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 3 หมายถึง รายการโทรทัศน์ประเภทละครชุด ทั้งหมด 13 ตอน เกี่ยวกับ
เรื่องราวของกลุ่มนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลิตโดย จีทีเอช และนาดาวบางกอกกากับการแสดง
โดย ทรงยศ สุขมากอนันต์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 ทุกวันเสาร์ เวลา 22.00 น. – 23.00 น. ตั้งแต่
วันที่ 26 กันยายน 2558 - 19 ธันวาคม 2558
ภาพสะท้อน หมายถึง การสร้างความหมายให้กับสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ภาษาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความหมายไม่
ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรม โดยเมื่อมีการถ่ายทอด ความหมายของสิ่งนั้น ๆ ไปสู่คนส่วนใหญ่
ใ น สั ง ค ม แ ล้ ว จ า ก นั้ น ก็ จ ะ เ กิ ด ก า ร รั บ รู้ แ ล ะ ตี ค ว า ม ห ม าย ร่ ว ม กั น ซึ่ ง ก า ร รั บ รู้ ค ว า ม ห ม า ย และ
การตีความหมายจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมในสังคมและประสบการณ์ของผู้รับสาร
วัยรุ่น หมายถึง วัยที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ลักษณะของวัยรุ่น
ทั้ง 3 ช่ว งนี้ เป็ น ช่ว งวัย ที่กาลั งพัฒ นาทางด้านต่าง ๆ จึงเป็นช่ว งส าคัญของชีวิต เนื่องจากวัยรุ่นต้องเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
ครอบครัว หมายถึง กลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์ผูกพันกั นทางสายโลหิตหรือกฎหมาย
โดยสมาชิกแต่ละคนจะมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน เช่น บิดามารดา สามีภรรยา บุตร และปู่ย่า
ตายาย เป็นต้น
ผลการศึกษา
ปัญหาครอบครัวถือเป็นส่วนหนึ่ง ของปัญหาวัยรุ่น ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่สาคัญที่สุดของสังคม
เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสมาชิกและอบรมเลี้ยงดูสมาชิกเหล่านั้นให้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม
มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ อย่างไรก็ตาม มิใช่ว่าทุกครอบครัวจะทาได้เช่นนั้นในการอยู่ร่วมกัน
ย่อมเป็นธรรมดาที่จะเกิดปัญหาความไม่เข้าใจกัน การทะเลาะเบาะแว้งกันจนเกิดเป็นความรุนแรงและส่งผลกระทบ
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ต่อสมาชิกอื่นในครอบครัว หากปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไขก็อาจลุกลามจนเป็นปัญหาสังคมต่อไปได้ด้วย ครอบครัว
ที่มีสมาชิกเป็นเด็กหรือเยาวชน ความขัดแย้งของพ่อแม่ย่อมส่งผลต่อลูกด้วย
ละครโทรทัศน์ เรื่ อง ฮอร์ โ มน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 3 ได้ส ะท้อนให้ เห็ นว่าครอบครัว มีอิทธิพลต่อวัยรุ่น และ
ส่วนหนึ่งของปัญหาวัยรุ่นนี้เกิดจากครอบครัวเป็นสาเหตุสาคัญ โดยผู้สร้างได้สะท้อนภาพครอบครัวไทยผ่านละคร
โทรทัศน์เรื่อง ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 3 ใน 5 ลักษณะ ดังนี้
1. ครอบครัวตัวอย่าง หมายถึง ครอบครัวที่มีลักษณะสมบูรณ์พร้อมทั้งสมาชิกในครอบครัวและสภาวะแวดล้อม
ทางสังคมเป็นเสมือนครอบครัวที่ใคร ๆ ใฝ่ฝันถึง จากการวิเคราะห์ครอบครัวตัวอย่าง พบว่า ลักษณะทางครอบครัว
ไม่ได้เป็นสาเหตุสาคัญที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของตัวละครวัยรุ่น โดยปรากฏในครอบครัวของบอส
และครอบครัวของดาว
ครอบครัวของบอส บอสเติบโตมาในครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูที่ดี มีความพร้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และ
สังคม อย่างไรก็ตาม การเติบโตขึ้นในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าบอสจะมีพฤติกรรมที่ดี แต่ยัง
มีตัวแปรอื่นที่ทาให้เกิดพฤติกรรมที่สร้างปั ญหาของวัยรุ่นได้ คือตัววัยรุ่นเอง โดยผู้สร้างนาเสนอปัญหาเรื่องการ
จัดการอารมณ์ของวัยรุ่น ที่มีสาเหตุมาจากตัวละครเองผ่านตัวละครบอส เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่อยู่ในช่วงของการ
เปลี่ยนแปลง มักจะมีอารมณ์รุนแรง มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดเป็นของตนเองอาจทาให้มี ความคิดขัดแย้ง
ต่อผู้ใหญ่หรือบุคคลอื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอารมณ์ที่แปรปรวน และบ่อยครั้งที่ไม่สามารถจัดการกับอารมณ์
ของตัวเองได้ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาการทะเลาะวิวาท เป็นต้น
ครอบครัวของดาว ดาวเติบโตมาในครอบครัวที่มีความพร้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีพ่อแม่ที่มี
หน้ามีตาในสังคม อย่างไรก็ตาม ยังมีตัวแปรอื่นที่ทาให้เกิดพฤติกรรมที่สร้างปัญหาของวัยรุ่นได้ และไม่ได้มีสาเหตุ
มาจากครอบครัวแต่มีสาเหตุมาจากตัววัยรุ่นเอง โดยผู้สร้างนาเสนอปัญหาเรื่องพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางเพศ
ที่มีส าเหตุมาจากตัว ละครเองผ่ านตัว ละครดาว ตัว ละครดาวสะท้อนภาพความไม่ส นใจผู้ช ายหรือผิ ดหวังจาก
ความรักแบบชายกับหญิง โดยเฉพาะปมฝังใจที่ดาวถูกผู้ชายคนแรกในชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งแล้วตีจาก
หนีหายไป เสมือนการถูกเจาะไข่แดงทาลายความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจของตัวละครอย่างดาว ซึ่งประเด็นนี้ส่งผลต่อ
ความคิดและพฤติกรรมของตัวดาวอย่างมาก จนทาให้ต้องหันไปพึ่งพิงความรักจากเพศเดียวกัน และต้องปกปิด
ความความสัมพันธ์ระหว่างดาวและคนรักไว้เป็นความลับ ไม่ให้คนรอบข้างได้รับรู้โดยเฉพาะแม่ของดาว ซึ่งจาก
ปัญหาส่วนตัวของตัวละครได้ชี้ให้เห็นว่าครอบครัวไม่ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของตัวละคร และแม้ว่า
ครอบครัวจะมีสถานภาพทางสังคมดีมากเพียงใด ปัญหาของวัยรุ่นก็อาจเกิดขึ้นได้จากตัววัยรุ่นเอง
2. ครอบครัวอบอุ่น หมายถึง การมีครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความผูกพัน เอาใจใส่ มีเวลาทากิจกรรม
ร่วมกัน สนทนาอย่างเอื้ออาทร มีความกตัญญู มีระเบียบวินัย ปราศจากความรุนแรงในครอบครัว จากการวิเคราะห์
ครอบครัวอบอุ่น พบว่า ลักษณะทางครอบครัวไม่ได้เป็นสาเหตุสาคัญที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของ
ตัวละครวัยรุ่นเช่นกัน โดยปรากฏในครอบครัวของขนมปัง และครอบครัวของซัน
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ครอบครัวของขนมปัง ขนมปังเติบโตในครอบครัวที่อบอุ่น แม้จะมีพื้นฐานครอบครัวที่รักและเอาใจใส่
แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะไม่เกิดปัญหา เพราะยังมีปัจจัยอีกหลายด้านที่ประกอบขึ้นทาให้เด็กมีพฤติกรรม
ที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้ อย่างปัจจัยที่มาจากสิ่งแวดล้อม สังคม หรือแม้แต่ตัววัยรุ่นเอง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าครอบครัวของ
ขนมปังจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่น แต่ ผู้สร้างก็ยังชี้ให้เห็นว่าตัวละครมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการด้านอารมณ์ ซึ่งเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวละครเอง โดยในกรณีของขนมปังนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากความไว้ใจและเชื่อใจในเพื่อนสนิทคือ
ออย ในตอนที่ออยกินยาเกินขนาดเข้าโรงพยาบาลขนมปังยังตามไปโวยวายถึงเตียงคนไข้ ด้วยความโกรธและเสียใจ
ที่เพื่อนสนิ ทโกหกว่าป่ ว ย ทาให้ ตัว ละครมีความรู้สึ กด้านลบ เลยกลายเป็นคนที่ขาดสติไม่ได้คิดไตร่ตรองให้ดี
ก่อนกระทา
ครอบครัวของซัน ซันเติบโตมาในครอบครัวที่มีฐานะ มีสิ่งอานวยความสะดวกทุกอย่าง เงินมีให้ไม่เคยขาด
แต่ถึงจะมีการสนับสนุนที่ดีแค่ไหน ก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวนั้นจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าส่วนที่มาส่งเสริมเด็กไม่ได้ทาให้เด็กเป็นคนดีได้เสมอไป ครอบครัวจึงไม่ได้เป็นปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมของวัยรุ่น ตัววัยรุ่นเองก็มีส่วนในการคิดและตัดสินใจต่อชีวิตของตนเอง ผู้สร้างได้มีการนาเสนอภาพ
ปัญหาของวัยรุ่นที่มีสาเหตุมาจากตัวละครเองผ่านตัวละครซัน คือปัญหาการมั่วสุมและการเที่ยวกลางคืน ตัวซันเอง
ที่เป็นวัยรุ่นและเป็นช่วงวัยที่มีความอยากรู้อยากลองเป็นที่ตั้ง ซึ่งเป็นพฤติกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงวัยนี้ จึงเกิด
ความอยากลองทาอะไรที่แปลกใหม่ในชีวิต คิดว่าตนเองสามารถควบคุมและแก้ไขทุกอย่างได้ หากแต่สุดท้ายแล้ว
พฤติกรรมของซันทาให้ซันต้องสูญเสียสิ่งที่สาคัญที่สุดไปคือ ความเชื่อใจจากพ่อแม่
3. ครอบครัวที่ขาดความอบอุ่น หมายถึง ครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ไม่เหนียวแน่น ขาดความรัก ความเอาใจใส่
ซึ่ ง กั น และกั น ของสมาชิ ก ภายในครอบครั ว จากการวิ เ คราะห์ ค รอบครั ว ที่ ข าดความอบอุ่ น พบว่ า ลั ก ษณะ
ทางครอบครัวเป็นสาเหตุสาคัญที่ส่งผลให้เกิดพฤติก รรมที่เป็นปัญหาของตัวละครวัยรุ่น โดยปรากฏในครอบครัว
ของออย
ครอบครัวของออย ออยเติบโตมาในครอบครัว ชาวจีนที่ให้ความสาคัญต่อลูกชายมากกว่าลูกสาว ทาให้ มี
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวระหว่างพ่อ แม่ และลูกสาวไม่เหนียวแน่น ขาดความรัก ความเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน
ของสมาชิกภายในครอบครัว ออยต้องแสวงหาความอบอุ่นจากสังคมอื่นที่ไกลตัวออกไป แม้ว่าจะมีทั้งพ่อและแม่
แต่พ่อแม่ของออยเป็นลักษณะของพ่อแม่ที่ปล่อยปละละเลยไม่สนใจลูกสาวมากเกินไป โดยในเรื่องแม่ของออย
อนุ ญาตให้ เฟิส ต์ขึ้น ไปบนห้ องของออยในเวลากลางคืน โดยไม่ส นใจว่าออยและเฟิส ต์จะมี สั ม พันธ์ใ กล้ ชิ ด กั น
ในที่รโหฐานหรือไม่ ทาให้เกิดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนขึ้น ความห่างเหินในครอบครัวส่งผลต่อพฤติกรรม
ของตัวละครวัยรุ่น การไม่ได้รับความสนใจจากคนในครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตายของ
ตัวละครวัยรุ่น ผู้สร้างได้พยายามเสนอว่าปัญหาของตัวละครจะถูกเยียวยาได้ไม่ใช่จากคนรักหรือเพื่อน แต่เป็น
ความรักจากครอบครัว แม้ว่าเด็กจะเติบโตเป็นวัยรุ่น แต่พ่อแม่ก็สาคัญกับวัยรุ่นมากไม่ต่างกับเด็กเล็ก ๆ ที่ต้อง
พึ่งพาผู้ใหญ่ เด็กแค่ต้องการใครที่คอยรับฟังและเข้าใจ ยอมรับในความเป็นตัวตน ไม่ตัดสินผิดถูกและร่วมแก้ปัญหา
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences

第四届全国本科生人文社会科学学术研讨会

วันที่ 27 มีนาคม 2563

113

ไปด้วยกัน ปัญหาขาดความรักไม่ได้มาจากครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันเสมอไป ครอบครัวปกติบางครอบครัวก็พบ
ปัญหาแบบนี้เช่นเดียวกัน ถึงแม้จะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา แต่วิถีการดาเนินชีวิตและการเลี้ ยงดูลู กอย่า งวิถี
คนเมื อ งก็ ท าให้ เ ด็ ก ในครอบครั ว เหล่ า นี้ เ ติ บ โตขึ้ น มาพร้ อ มกั บ อาการเป็ น เด็ ก ขาดความรั ก ความอบอุ่ น ได้
จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาวัยรุ่นตามมา
4. ครอบครัวที่มีสมาชิกไม่สมบูรณ์ หมายถึง ครอบครัวที่มีองค์ประกอบในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ โดยขาดสมาชิก
คนใดคนหนึ่งไป ในสังคมก็ถือว่าครอบครัวแบบนี้เป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ จากการวิเคราะห์ครอบครัวที่มีสมาชิก
ไม่สมบูรณ์ พบว่า ลักษณะทางครอบครัวไม่ได้เป็นสาเหตุสาคัญที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของตัวละคร
วัยรุ่น โดยปรากฏในครอบครัวของก้อย และลักษณะทางครอบครัวเป็นสาเหตุสาคัญที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่เ ป็น
ปัญหาของตัวละครวัยรุ่น โดยปรากฏในครอบครัวของพละ ครอบครัวของส้มส้ม และครอบครัวเจน
ครอบครัวของก้อย ก้อยเติบโตมาในครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวไม่สมบูรณ์ แต่กลับเป็นครอบครัว
ที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ก้อยมักจะปรึกษาเรื่องต่าง ๆ กับพ่อเสมอ ทั้งเรื่องเรี ยน เรื่องความรัก รวมถึงเรื่องที่
ตัวก้อยเองชอบผู้หญิง แต่พ่อก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ผิดหรือต้องกล่าวโทษลูก เพราะคิดว่าในอนาคตก้อยอาจเปลี่ยน
ใจได้ ทั้งนี้ ผู้สร้างได้แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจทุกครั้งของก้อยนั้นได้รับการยอมรับจากครอบครัวหรือพ่อเสมอ
แม้ว่าจะเป็นปัญหาหรือการตัดสินใจที่ผิดไปจากจารีตหรือค่านิยมเดิมของสังคม ผู้สร้างนาเสนอภาพปัญหาของ
วัยรุ่นที่มีสาเหตุมาจากตัววัยรุ่นเองผ่านตัวละครก้อย โดยปัญหาที่ปรากฏคือปัญหาพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางเพศ
โดยผู้ ส ร้ างเน้ น ให้ เห็ นถึงการยอมรั บ การตัดสินใจของครอบครัว ก้อยและครอบครัว ดาวที่วัยรุ่นประสบปัญหา
เดียวกัน แต่ครอบครัวของทั้งสองแสดงออกต่างกัน ก้อยซึ่งครอบครัวไม่สมบูรณ์แต่สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึก
อย่างตรงไปตรงมาได้ แตกต่างจากดาวซึ่งมีภาพลักษณ์ครอบครัวที่อบอุ่นและสมบูรณ์หากแต่ไม่สามารถแสดง
อารมณ์ความรู้สึก หรือความคิดเห็นต่อคนใครอบครัวอย่างตรงไปตรงมาได้
ครอบครัวของพละ พละเติบโตมาในครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ พ่อกับแม่เสียตั้งแต่
พละเพิ่งเกิด สาเหตุของการเสียชีวิตมาจากแม่เป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทาให้พละติดเชื้อ HIV ตั้งแต่
กาเนิด ครอบครัวของพละมีความเหินห่างจากปัญหาโรคเอดส์ ซึ่งปัญหาดังกล่าวทาให้พละต้องการความอบอุ่นและ
ความสัมพันธ์ในรูปแบบของครอบครัวทั่วไป ผู้สร้างนาเสนอเรื่องราวของวัยรุ่นที่เกิดมาไม่เหมือนคนอื่น มีปัญหา
การติดเชื้อเอชไอวีในครอบครัวโดยมีสาเหตุมาจากพ่อและแม่ ทาให้พละมีปัญหาและส่งผลกั บการดาเนินชีวิต
ในสังคม เด็กที่ติดเชื้อมักจะเกิดในครอบครัวที่มีปัญหา เด็กจึงอาจมีปัญหาทางสุขภาพกายและใจ การเลี้ยงดูให้เด็ก
มีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีนับเป็นเรื่องสาคัญ เพราะการเลี้ยงดูเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีที่กาลังเข้าสู่วัยรุ่นเป็นเรื่องที่ยาก
และท้าทาย เนื่องจากข้อจากัดหรือข้อแม้ของแต่ละครอบครัวที่มีไม่เหมือนกัน จึงทาให้การเลี้ยงดูแตกต่างกันได้
การที่พละได้รับเชื้อเอชไอวีมาตั้งแต่กาเนิดทาให้การฝึกระเบียบถือเป็นเรื่องสาคัญ เพราะต้องกินยาอย่างเคร่งครัด
และตรงเวลาตลอดชีวิต การเลี้ยงดูแบบเอาอกเอาใจเกินไปหรือแบบไม่สนใจ จะทาให้เด็กมีปัญหาในการดูแลตนเอง
ดังนั้น ยายของพละจึงเลือกที่จะเลี้ยงดูพละแบบควบคุม เข้มงวด ทาให้พละขาดอิสระและแสดงพฤติกรรมต่อต้าน
ในท้ายที่สุด
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ครอบครัวของส้มส้ม ส้มส้มเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ หลังจากที่พ่อแม่มีปัญหาหย่าร้างกัน ส้มส้ม
ก็ได้รู้ว่าพ่อเป็นเกย์และให้แฟนหนุ่มมาอยู่ในคอนโดเป็นครอบครัวเดียวกัน ทาให้ส้มส้มเกิดพฤติกรรมการต่อต้าน
ผู้ใหญ่ที่มีสาเหตุบางส่วนมาจากครอบครัว โดยจะแสดงอารมณ์ความรุนแรงและพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา ผู้สร้าง
น าเสนอเรื่ องราวของเด็กวัย รุ่ น ที่กาลังอยู่ในช่ว งสับสนของชีวิตและมีมโนทัศน์ต่อครอบครัว ว่าครอบครัวต้อง
ประกอบด้วยพ่อที่เป็นผู้ชายและแม่ที่เป็นผู้หญิงมาโดยตลอด ซึ่งกรอบแนวคิดดังกล่าวเป็นกรอบแนวคิดแบบไทย
โดยตัวละครส้มส้มอยู่ในกรอบแนวคิดแบบไทย ส้มส้มเลยรับไม่ได้กับเรื่องที่พ่อเป็นเกย์ในตอนแรก เพราะตัวละคร
อยู่ในกรอบของสังคมที่มองว่าเรื่องแบบนี้เป็นสิ่งผิดปกติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ตัวละครเองก็ยากที่จะยอมรับ
ครอบครัวของเจน เจนเติบโตมาในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่ห่างเหิน หลังจากที่พี่ชาย
เสียชีวิตแม่จึงเกิดวิตกกังวลว่าจะเสียเจนไปอีกคน จึง ออกคาสั่งให้เจนกลับมาจากอเมริกาทาให้เจนต้องปรับตัวเป็น
อย่างมาก ทั้งทางสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ เจนมีแม่ที่ดูแลเจนอย่างควบคุมและเข้มงวดเป็นอย่างมาก ทาให้เกิด
ช่องว่างระหว่างสมาชิกในครอบครัว ผู้สร้างนาเสนอภาพปัญหาของวัยรุ่นที่มีสาเหตุบางส่วนมาจากครอบครัว
ผ่านตัวละครเจน โดยปัญหาที่ปรากฏคือปัญหายาเสพติด สาเหตุใหญ่ของการเริ่มเข้าไปใช้ยาเสพติดของวัยรุ่น
ยังเป็นเรื่องของความอยากลอง ความเป็นวัยรุ่นของเจนทาให้เจนอยากลองในสิ่งแปลกใหม่ ร่วมกับอีกปัญหาหนึ่ง
คือการตามเพื่อน ส่วนสาเหตุที่จะทาให้เจนหันเข้าไปลองแล้วเกิดการติดยาเสพติด คือปัญหาในเรื่องของภาวะ
ทางอารมณ์ที่ไม่มีความสุ ข เจนรู้ สึ กเศร้ าใจ รู้สึ กทุกข์ใจ มีปัญหาต่าง ๆ รอบตัว โดยเฉพาะเรื่องในครอบครั ว
ความไม่ลงรอยกันในครอบครัว การทะเลาะเบาะแว้ง ทาให้เจนรู้สึกไม่มีความสุข ความกลัดกลุ้มใจ ทุกข์ใจเช่นนี้
ที่ทาให้เจนจมอยู่กับยาเสพติด เพราะรู้สึกว่าในขณะที่ชีวิตไม่มีความสุขนั้น มีบางสิ่งบางอย่างที่ให้ความสุขกับเจน
ได้ ทาให้เจนสามารถลืมความทุกข์ต่าง ๆ เหล่านี้ไปได้ หากครอบครัวมีความสุข เด็กจะไม่คิดสนใจพึ่งยาเสพติด
อย่ างไรก็ ดี ความรั กและความเข้า ใจภายในครอบครัว ถื อเป็ นเกราะป้ อ งกันยาเสพติ ดที่ ดีที่สุ ด ความสั มพั น ธ์
ในครอบครัวหากคนในครอบครัวเปิดใจพูดคุยกันด้วยเหตุผล เข้าใจความคิดความรู้สึกของสมาชิกภายในครอบครัว
ครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่เข้าใจกันมากขึ้น ตัววัยรุ่นเองก็จะมีที่ปรึกษาในการหาทางออกของปัญหาต่าง ๆ
5. ครอบครัวที่ใช้ความรุนแรง หมายถึง ครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ระหว่างสมาชิก
ภายในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นสามี ภรรยา บุตรหรือญาติผู้ใหญ่ จากการวิเคราะห์ครอบครัวที่ใช้ความรุนแรง พบว่า
ลักษณะทางครอบครัวเป็นสาเหตุสาคัญที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของตัวละครวัยรุ่น โดยปรากฏใน
ครอบครัวของเฟิสต์
ครอบครัวเฟิสต์ เฟิสต์เติบโตในครอบครัวที่มีความขัดแย้งและใช้ความรุนแรงระหว่างสมาชิกภายในบ้าน
อยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นที่แตกต่าง การเลี้ยงลูกหรือสถานภาพทางการเงิน ซึ่งความขัดแย้งเหล่ านี้
บานปลายจนกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว ทาให้ชีวิตคู่จบลงและส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็ ก
ผู้สร้างนาเสนอภาพปัญหาของวัยรุ่นที่มีสาเหตุมาจากครอบครัวผ่านตัวละครเฟิสต์ โดยปัญหาที่ปรากฏคือปัญหา
ทะเลาะวิวาทและการใช้ความรุนแรง ครอบครัวถือเป็นปัจจัยหลักในการหล่อหลอมเฟิสต์ให้เติบโตมามีลักษณะนิสัย
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และพฤติกรรมที่ใช้ความรุนแรง แทนการใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหา โดยการใช้ความรุนแรงนี้ มีสาเหตุส่วนหนึ่ง
มาจากการเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันและแก้ปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรง เด็กจะซึม ซับและมองเป็นเรื่องธรรมดา
หากเด็กมีปัญหาก็จะแก้ปัญหาด้วยวิธีเดียวกัน นั่นคือการตัดสินด้วยกาลังที่ไร้ซึ่งเหตุและผล การแก้ปัญหาโดยใช้
ความรุนแรงของคนในครอบครัวส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ซึมซับ และเลียนแบบในที่สุด หากพ่อแม่แก้ไขปัญหา
ด้วยวิธีไหน เด็กจะจดจาวิธีนั้นไว้
ผู้สร้างนาเสนอปัญหาครอบครัวและปัญหาวัยรุ่นผ่านละครโทรทัศน์เรื่องฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 3 โดยมี
การนาเสนอภาพครอบครัวในสังคมเมืองที่เปลี่ยนโครงสร้างของครอบครัวจากครอบครัวขยายที่มีขนาดใหญ่มาเป็น
ครอบครั ว เดี่ย วที่มีขนาดเล็ ก มีผ ลทาให้ ความสั มพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว เริ่มห่ างเหิ นออกจากกัน ทาให้
ครอบครัวไม่สามารถทาหน้าที่เป็นจุดรวมยึดเหนี่ยวของบุคคลได้ พ่อแม่ไม่ได้ให้ความรักความเอาใจใส่ลูกเท่าที่ควร
บางคนก็ส นใจแต่เรื่ องการประกอบอาชีพและงานสังคมจนไม่มีเวลาให้ กับลูก พบว่าหลายครอบครัว ในละคร
โทรทัศน์เรื่องนี้เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในสังคมเมืองหลวง ซึ่งหากมองสะท้อนกลับมายังสังคมไทยปัจจุบัน พบว่า
ครอบครัวเป็นจานวนไม่น้อยเป็นครอบครัวแตกแยก มีการหย่าร้าง แยกกันอยู่ การละทิ้งมากขึ้น และมีการนาเสนอ
ภาพปัญหาวัยรุ่นผ่านตัวละคร ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นในแง่ลบ จากการนาเสนอภาพปัญหาความรุนแรงในกลุ่ ม
วัยรุ่น ทั้งปัญหาเรื่องเพศ ปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติด เป็นต้น ซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะพบเจอปัญหา
ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป เป็ น ภาพสะท้ อ นความจริ ง ของวั ย รุ่ น ในสั ง คมไทย วั ย รุ่ น ในช่ ว งอายุ นี้ จ ะมี ค วามมั่ น ใจ
กล้าแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง และต้องการสังคม ต้องการเพื่อน เพราะฉะนั้นหากมีเพื่อนที่ดี สังคมที่ดี
ครอบครัวที่ดี พวกเขาก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ แต่หากไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดี ขาดความอบอุ่น อยู่สิ่งแวดล้อม
ไม่ดี ก็นาไปสู่การแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่ดีได้เช่นกัน
ทั้งนี้ ทางกลุ่มผู้วิจัยคิดว่าผู้สร้างสร้างละครโทรทัศน์เรื่องนี้ เพื่อตระหนักให้เห็นถึงปัญหาของวัยรุ่นและ
เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจวั ย รุ่ น ได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ปั จ จุ บั น ปั ญ หาของวั ย รุ่ น ในสั ง คมไทยรุ น แรงและซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น เนื่ อ งจาก
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมเมือง ประกอบกับวัยรุ่นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
ของการเจริ ญเติบ โตมีความเปลี่ ย นแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ทาให้ วัยรุ่นประสบปัญหามากมาย
ซึ่งอิทธิพลครอบครั ว ก็เป็ น ส่ ว นส าคัญ ที่ส่ งผลต่ อตัว เด็กโดยตรง ครอบครัว เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่ งผลต่ อตั ว เด็ ก
อย่ างมาก ดังนั้ น หากต้องการให้ เ ด็กมีลั ก ษณะนิสั ยเป็น แบบไหน ต้องเริ่มต้นที่ครอบครัว ก่ อนเป็ นอัน ดั บ แรก
เพื่อหล่อหลอมเด็กให้มีพื้นฐานจิตใจและนิสั ยที่ดี สามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสั งคมได้อย่างปกติสุ ข ไม่ก่อความ
เดือดร้อนให้กับผู้อื่น
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง “การนาเสนอภาพครอบครัวที่มีผลต่อวัยรุ่นในละครโทรทัศน์ เรื่องฮอร์โมนวัยว้าวุ่น ซีซั่น 3”
พบการน าเสนอภาพครอบครั ว ที่ป รากฏในเรื่ อ งฮอร์โ มน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 3 เป็นภาพครอบครัว ที่ใ กล้ เ คี ย งกั บ

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences

第四届全国本科生人文社会科学学术研讨会

วันที่ 27 มีนาคม 2563

116

ครอบครัวไทยในปัจจุบัน โดยปรากฏลักษณะทางครอบครัวของตัวละครทั้ ง 5 ลักษณะ คือ ครอบครัวตัวอย่าง
ครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวที่ขาดความอบอุ่น ครอบครัวที่มีสมาชิกไม่สมบูรณ์ และครอบครัวที่ใช้ความรุนแรง
จากการวิเคราะห์ครอบครัวของตัวละครวัยรุ่นทั้ง 10 ตัว สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้
1. ลักษณะทางครอบครัวที่เป็นตัวแปรสาคัญ ที่จะส่งผลกับพฤติกรรมที่สร้างปัญหาของวัยรุ่น ซึ่งปรากฏ
จานวน 5 ครอบครัว คือ ครอบครัวของออย ครอบครัวของพละ ครอบครัวของส้มส้ม ครอบครัวของเจน และ
ครอบครัวของเฟิสต์
2. ลักษณะทางครอบครัวไม่ได้เป็นตัวแปรสาคัญแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะส่งผลกับพฤติกรรมที่จะสร้าง
ปัญหาของตัวละครวัยรุ่น ซึ่งปรากฏจานวน 5 ครอบครัว คือครอบครัวของบอส ครอบครัวของดาว ครอบครัวของ
ขนมปัง ครอบครัวของซัน และครอบครัวของก้อย
ทั้งนี้ ผู้สร้างได้แสดงให้เห็นว่าครอบครัวถือเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดปัญหาวัยรุ่น เช่น ลักษณะทาง
ครอบครัวที่มีลักษณะเป็นครอบครัวแตกแยกในบางครอบครัว เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดปัญหาวัยรุ่น การอบรม
เลี้ยงดูแบบควบคุมเข้มงวดทาให้เด็กรู้สึกกดดันและเป็นคนเก็บกด และบทบาทของผู้ปกครอง ที่ให้ ความพร้อม
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่กลับไม่ให้ความอบอุ่นทางด้านจิตใจ โดยผ่านการสร้างตัวละครและการแสดง
ภาพพฤติกรรมของตัวละคร หากแต่ยังมีปัจจัยอื่นที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากครอบครัวแต่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่จะสร้าง
ปัญหาของวัยรุ่น เช่น การคบเพื่อน เงื่อนไขทางสังคมหรือตัวตนของวัยรุ่น ทั้งความคิดและการตัดสินใจของแต่ละ
คนก็ถือเป็นปัญหาที่อาจพบได้ในวัยรุ่นเช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
ผู้วิจัยเชื่อว่า ซีรีส์เรื่องนี้จะทาให้สถาบันครอบครัวได้เข้าใจในความแตกต่างทางด้านความคิดหรือ
ทัศนคติระหว่างวัยรุ่นกับผู้ปกครอง เป็นซีรีส์ ละครที่สะท้อนมายังชีวิตจริง ทาให้ผู้ปกครองและวัยรุ่นมองกลับมายัง
ตนเอง เพื่อหันหน้าเข้าหากันและเตรียมพร้อมในการที่รับมือหรือป้องกันกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจต้องเผชิญกับวัยรุ่น
ที่อยู่ในช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนแปลง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไปหรื อ การน าผลวิ จั ย ไปต่ อ ยอด ควรมี ก ารศึ ก ษาเนื้ อ หาของซี รี ส์ ที่ เ กี่ ย วกั บ
การนาเสนอภาพของวัยรุ่นในสังคมไทยหรือสังคมโลกเพิ่มเติม และเลือกซีรีส์ที่เพิ่งจบไปไม่นาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ครบถ้วนตามที่ต้องการศึกษา
บรรณานุกรม
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การศึกษากลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ จากค่ายมาร์เวล คอมิกส์
(Marvel Comics) พ.ศ.2541-พ.ศ.2562
นันทิยา เพชรไชยา1 ปภาดา เชิดแสง2 ศรสวรรค์ จาเริญนุสิต3
และณัชรดา สมสิทธิ์4
บทคัดย่อ
การวิ จั ย เรื่ อ ง "การศึ ก ษากลวิ ธี ก ารแปลชื่ อ ภาพยนตร์ จากค่ า ยมาร์ เ วล คอมิ ก ส์ ( Marvel Comics)
พ.ศ.2541-พ.ศ.2562" มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษากลวิ ธี ก ารชื่ อ ภาพยนตร์ ภ าษาไทยและเพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ความสอดคล้องระหว่างชื่อภาพยนตร์ภาษาอังกฤษและชื่อภาพยนตร์ภาษาไทย โดยรวบรวมชื่อภาพยนตร์จากค่าย
มาร์เวล คอมิกส์ (Marvel Comics) ที่เข้าฉายในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2541-2562 รวมทั้งหมด 54 เรื่อง
โดยอาศัยกรอบการศึกษาเรื่องแนวคิดและทฤษฎี เรื่องการแปลของ Skopos (1977) และเพิ่มเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การแปลชื่อภาพยนตร์ตามกรอบแนวคิดของเบญจรัตน์ วิทยาเทพ (2552)
ผลการศึกษาพบว่า การศึกษากลวิธี การแปลชื่อภาพยนตร์ พบ 6 ลักษณะ โดยเรียงจากอันดับจานวนเรื่องที่พบ
1. การแปลโดยทับศัพท์และขยายความ 2.การทับศัพท์จากชื่อเดิม 3.การแปลและขยายความบทบาทตัวละคร
4. การแปลโดยคายึดเดิมส่วนหนึ่งและขยายความ 5.การแปลตรงตัว 6.การแปลโดยอิงกับแก่นเรื่อง ทั้งนี้กลวิธี
การแปลโดยทับศัพท์และขยายความเพิ่มเติมได้รับความนิยมมากที่สุดและกลวิธีการแปลโดยอิงกับแก่นเรื่องได้รับ
ความนิยมน้อยที่สุด และเพื่อเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างชื่อภาพยนตร์ภาษาอังกฤษและชื่อภาพยนตร์
ภาษาไทย พบว่ามีชื่อภาพยนตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษไม่มีความสอดคล้องกับชื่อที่ถูกนามาแปลเป็นภาษาไทย จานวน
35 เรื่อง และมีความสอดคล้องจานวน 19 เรื่องโดยใช้กลวิธีการแปลที่พบเป็นเกณฑ์ในการหาความสอดคล้อง
คาสาคัญ: การตั้งชื่อ การแปล ภาพยนตร์ มาร์เวล คอมมิกส์ (Marvel comics)

___________________________________
1-3
4

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์, ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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บทนา
ภาษาเป็นสัญลักษณ์ที่มนุษย์กาหนดขึ้น เพื่อใช้สื่อสารและเป็นหนึ่งในบรรดาวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นของมนุษย์
ในสังคม มนุษย์สื่อสารกันเพื่อบ่งบอกถึงความต้องการและความคิดต่างๆ ภาษาจึงเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด
ความคิดเหล่านั้ น ไปยั งผู้ อื่น และเป็นสื่อกลางส าคัญที่จะสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ พูดที่ใช้ภาษาต่าง กัน ทั้งนี้
กระบวนการการติดต่อสื่ อสาร ซึ่ งสิ่ งที่เชื่อมให้ ผู้ พูดต่างถิ่นต่างภาษาเกิดการรับรู้และเข้าใจขึ้นได้คือการแปล
(Translation)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของคาว่า “แปล” ซึ่งเป็นคากริยา
ไว้ 2 ความหมาย โดยความหมายแรก หมายถึงการถ่ายทอดความหมายจากภาษาหนึ่ง มาเป็นอีกภาษาหนึ่งและ
ความหมายที่สองหมายถึงการทาให้เข้าใจความหมาย นอกจากนี้การแปลยังหมายถึงการถ่ายทอดความคิดจาก
ภาษาหนึ่ งสู่ อีกภาษาหนึ่ ง โดยมีใจความถูกต้องสมบูรณ์ ไม่มีการดัดแปลงเนื้อหาหรือใจความส าคัญของสาร
การแปลยังเป็นทักษะพิเศษเพราะผู้แปลจะต้องมีความเชี่ยวชาญทั้งศาสตร์และศิลป์ของภาษา การแปลมีบทบาท
อย่างมากในโลกของการติดต่อสื่อสาร พิมพันธุ์ เวสสะโกศล (2558:11) ได้กล่าวไว้ว่าบทบาทของงานแปลมิได้
จ ากัดอยู่ เพีย งการรั บ รู้ ข้อมูล ข่าวสารเท่านั้น แต่มีแทบทุกด้านในสั งคม อาทิเช่น ด้า นธุรกิจ ด้านบันเทิง และ
ด้านการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อกระบวนการทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่มีความทันสมัยมากขึ้น มีการแพร่ขยาย
เครือข่ายทางสังคมออกไป ทาให้มนุษย์มีโอกาสทาการติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กัน การแปลจึ งกลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการสื่ อสารข้ า มวัฒ นธรรมเป็น เหมื อ นกิจ กรรมที่ มี บ ทบาทส าคั ญ และ
เป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารของมนุษย์ยุคปัจจุบันอย่างไม่อาจปฏิเสธได้
การแปลถือได้ว่าเป็ น การสื่ อสารข้ามวัฒ นธรรม (Cross-cultural Communication) หรือการสื่ อสาร
ระหว่ า งวั ฒ นธรรม (Intercultural Communication) โดยบุ ค คลที่ ม าจากวั ฒ นธรรมที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น
ย่อมจะต้องมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและมีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมแตกต่างกัน ดังนั้นมนุษย์จึงต้อง
คานึงถึงเรื่องของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสื่อสารของบุคคล รวมทั้งต้องทาความเข้าใจกับวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ซึ่งจะมีบทบาทในการช่วยลดความเข้าใจผิดในการสื่อสารและสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้
มนุษย์เข้าใจถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของบุคคลที่เราทาการสื่อสารด้วย การแปล
ไม่ได้มีบทบาทในด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทด้านการส่งเสริมธุรกิจให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง เช่น การแปลเนื้อหาของเพลง การแปลบทละคร
บทภาพยนตร์จากต่างประเทศหรือแม้แต่ชื่อภาพยนตร์ โดยเฉพาะชื่อของภาพยนตร์ที่เป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง
ที่มีความจาเป็นต่อการสื่อสารต่อผู้รับสาร ผู้ชมมักจะเลือกพิจารณาจากชื่อเรื่องภาพยนตร์เป็นสิ่งแรกและสิ่งชักชวน
ให้ผู้ชมตัดสินใจไปสัมผัสกับเนื้อหา ซึ่งต้องอาศัยกลวิธีในการแปล เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าถึงผู้เลือกชมได้
หลากหลาย ดั ง ที่ Edward T.Hall (2011) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า วั ฒ นธรรมคื อ การสื่ อ สาร การสื่ อ สารคื อ วั ฒ นธรรม
เพราะฉะนั้ น การแปลชื่ อ ภาพยนตร์ จะช่ ว ยให้ ผู้ ช มสามารถคาดเดาเนื้ อ เรื่ อ งและแนวภาพยนตร์ ไ ด้
หากชื่ อ ภาพยนตร์ ต่ า งประเทศไม่ มี ชื่ อ แปลอาจส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจในการเลื อ กรั บ ชมภาพยนตร์ เ รื่ อ ง นั้ น
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เพราะอาจจะเกิ ด การตี ค วามที่ ค ลาดเคลื่ อ นไปจากที่ ผู้ ผ ลิ ต ต้ อ งการเสนอ จึ ง มี ก ารแปลชื่ อ ภาพยนตร์ จ าก
ภาษาต้นฉบับมาเป็นภาษาไทย เพื่อดึงดูดความน่าสนใจมากขึ้น โดยมีกลวิธีการแปลที่หลากหลาย
ภาพยนตร์เป็นองค์ประกอบในการสื่อสารชนิดหนึ่งที่อยู่กับสังคมโลกมากกว่าร้อยปี และเป็นสื่อบันเทิง
ประเภทหนึ่ งที่คนไทยใช้เป็ นทางเลือกในการชมเพื่อความบันเทิง มีลั กษณะเฉพาะตัว คือเป็นภาพที่ส ามารถ
เคลื่อนไหวได้ ทาให้ผู้รับสารหรือผู้ชมสามารถเข้าใจเนื้อหาของสารหรือเนื้อเรื่องได้อย่างชัดเจนและเข้าถึงอารมณ์
สื่อบันเทิงที่ได้รับ ความนิ ยมเป็ นอย่างมากนับตั้งแต่อดีต ภาพยนตร์ในแต่ล ะเรื่องที่สร้ างขึ้นมานั้น ล้วนมาจาก
ประสบการณ์ เรื่องจริงหรือจินตนาการของผู้เขียนบทละคร ภาพยนตร์ไม่เพียงแต่เป็นงานศิลปะที่ให้สาระและ
ความบั น เทิ ง เท่ า นั้ น แต่ ยั ง เป็ น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ภาพของสั ง คมและเป็ น งานด้ า นการสื่ อ สารมวลชน
ที่สอดแทรกข่าวสารและเป็ น ส่วนหนึ่งของกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมที่เป็นสื่อแสดงแง่มุมต่างๆ ของชีวิต
ทั้งที่น่าสลดใจ อุทาหรณ์ ปลอบประโลมใจให้ คลายเครียดหรือกระตุ้นให้ผู้ช มเกิดแรงบันดาลใจได้เป็นอย่ างดี
ในปั จ จุ บั น อุ ต สาหกรรมภาพยนตร์ โ ลกได้ พั ฒ นามาไกลจากอดี ต มาก จึ ง ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงองค์ ประกอบ
ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและความต้องการของผู้ชมหรือผู้รับสารอยู่เสมอ
การตั้งชื่อภาพยนตร์ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญ เนื่องจากการตั้งชื่อภาพยนตร์ในแต่ละเรื่อง มีผลต่อ
การรับรู้และเลือกชมของผู้บริโภค อีกทั้งยังมีผลต่อรายได้ของภาพยนตร์โดยตรงเนื่องจากชื่อของภาพยนตร์ถือเป็น
การใช้ภาษาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่ง การตั้งชื่อภาพยนตร์จึงควรตั้งชื่อให้โดดเด่นน่าสนใจ อีกทั้ง
ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผู้คนและสังคมด้วย ลักษณะภาษาที่ใช้ในการโฆษณามักจะมีลักษณะโดดเด่นทั้งเรื่องกลวิธี
การเลื อกสรรถ้อยคา กลวิธีการเรี ย บเรี ยงประโยคให้ สะดุดตา เป็นการใช้ภ าษาเพื่อการสร้างสรรค์ เพื่อเรียก
ความสนใจจากผู้รับสาร ชื่อภาพยนตร์มีหน้าที่สื่อสารถึงแนวคิด (Concept) ของภาพยนตร์เรื่องนั้น (มณีรัตน์
สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา,2548:3) และตัวภาพยนตร์ถือว่าเป็นสินค้าทางธุรกิจ มีการแสวงหากาไร ชื่อของภาพยนตร์
จึ งถูกใช้เป็ น สารโฆษณาเพื่อกระบวนการทางธุรกิจ ดังนั้นการตั้งชื่อภาพยนตร์ที่ถูกนามาแปลเป็นภาษาไทย
ส่วนใหญ่จะไม่คานึงถึงหลักไวยากรณ์มากนัก มีการใช้คา วลีหรือประโยคสั้นๆ มีความหมายโดดเด่น ยิ่งใหญ่ดูสะดุด
ตาและสามารถเร้าความสนใจของผู้รับสารหรือผู้ชมได้เป็นอย่างดี ซึ่งทาให้การตั้งชื่อภาพยนตร์จะมีโครงสร้างภาษา
ต่างไปจากภาษามาตรฐาน เพื่อสื่อสารให้ผู้ชมสามารถคาดเดาเนื้อเรื่องและประเภทของภาพยนตร์ได้ นอกจากนั้น
อีกประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดความสาเร็จของภาพยนตร์จนสามารถทารายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จะต้องมีก าร
วางแผนที่จะผลิตภาพยนตร์ที่สามารถสื่อให้คนดูเข้าถึงเรื่องราวตลอดจนได้แนวคิดและสารประโยชน์ที่มากับเนื้อ
เรื่ อ ง สื่ อ ผ่ า นภาพที่ มี ค วามหมายแอบแฝงซ่ อ นเร้ น อยู่ ใ นเนื้ อ ความ แม้ ก ระทั่ ง ตั ว ละครเล็ ก น้ อ ยในเรื่ อ ง
ก็สามารถที่จะทาให้เกิดสถานการณ์ที่เกิดจุดเปลี่ยนของเนื้อเรื่องได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ผู้กากับและ
คนเขียนบทต้องการที่จะสื่อให้ถึงผู้ชม
ภาพยนตร์ประเภทหนึ่งที่ทารายได้และสร้างกระแสใหม่ๆ ให้กับวงการภาพยนตร์ทั่วโลก คือ ภาพยนตร์ที่มี
บริบทหรือเนื้อหาเกี่ยวกับซุปเปอร์ฮีโร่ (Super Hero) หรือ ยอดมนุษย์ในภาษาไทย เป็นรูปแบบตัวละครที่แต่งขึ้น
มีลักษณะและความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์ทั่วไป ซุปเปอร์ฮีโร่ถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอเมริกันมาอย่าง
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ยาวนาน เริ่มตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่1 หรือช่วงหลังปี ค.ศ.1918 (วิกิพีเดีย,2562) สื่อบันเทิงประเภทการ์ตูน
ถือเป็นความบันเทิงราคาถูกของผู้คน จนได้รับความนิยม ขณะเดียวกันก็ถือเป็นเครื่องมือปลูกฝังอุดมการณ์จากรัฐ
เช่น Superman เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ในอุดมคติและเป็นแบบอย่างของการทาความดี ช่วยเหลือคนอื่น ส่วน Captain
America ก็แฝงอุดมการณ์เรื่ อ งรั กชาติ ซุปเปอร์ฮีโ ร่ส ะท้ อนถึงสั งคมและเรื่ องที่ ได้รั บความสนใจในขณะนั้ น
ซึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดยบริษัทที่ผลิตการ์ตูนและสื่ อต่างๆ ที่เกี่ยวกับซุปเปอร์ ฮีโร่ในสมัยยุคหลั ง
สงครามโลกครั้งที่ 1 คือบริษัทมาร์เวล เวิลด์ไวด์ (Marvel Worldwide, Inc.) หรือเรียกทั่วไปว่า มาร์เวล คอมิกส์
(Marvel Comics) ของสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1939 ถือว่าเป็นบริษัทที่ประสบความสาเร็จอย่างมากในการ
เผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับซุปเปอร์ฮีโร่และประสบความสาเร็จในด้านอุตสาหกรรมบันเทิง เพราะเป็นบริษัทเดียว
ที่จัดทาหนังสือการ์ตูนในขณะนั้น ทั้งนี้หนังสือการ์ตูนและภาพยนตร์ที่ผลิตภายใต้การดูแลของค่ายมาร์เวล คอมิกส์
(Marvel Comics) ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม เนื่องจากภาพยนตร์ของค่ายดังกล่าว
สามารถสร้างกระแสความนิยมได้ทั่วโลกตลอดระยะเวลากว่า 80 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังเพิ่มฐานภาพยนตร์ซุ ปเปอร์
ฮีโร่ให้กว้างขึ้นอยู่ตลอดเวลา
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น การแปลภาษาจากชื่ อ เรื่ อ งของภาพยนตร์ จ ากค่ า ยมาร์ เ วล คอมิ ก ส์ ( Marvel
Commics) ซึ่งเป็นค่ายที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและยาวนานจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะไม่เพียงแต่ผู้แปลจะต้อง
แปลให้ชื่อเรื่องกับเนื้อหาของภาพยนตร์สอดคล้องกันเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยกลวิธีต่างๆ เช่น องค์ประกอบของ
ความหมาย ประเภทของภาพยนตร์ ไปจนถึงโครงสร้างของภาษา เพื่อให้ ชื่อเรื่องที่ถูกแปลมาเป็นภาษานั้ น ๆ
มีความน่าสนใจ แต่ยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตภาพยนตร์ อีกทั้งการแปลชื่อภาพยนตร์ยั งเป็นวิธีการ
ดัดแปลงทางภาษาที่ทาให้เห็นการกลมกลืนกันของวัฒนธรรมอย่างเห็นได้ชัดที่สุด จะเห็นได้จากการใช้คาใหม่
ที่ผ สมผสานระหว่างวัฒ นธรรมไทยกับ วัฒ นธรรมของชาติ นั้นๆ รวมทั้งยังเป็นสิ่ งสะท้ อนให้ เห็ น ค่านิ ยม และ
ความสนใจของสังคมในขณะนั้นด้วย ซึ่งความสาเร็จของภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่จากค่ายมาร์เวล คอมิกส์ (Marvel
Comics) ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสาเร็จและได้รับความนิยมอย่างสูง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากลวิธี
การแปลชื่อภาพยนตร์ จากค่ายมาร์เวล คอมิกส์ (Marvel Comics) เพื่อให้ทราบถึงแนวคิด ที่ผู้แปลนิยมใช้ในการ
แปลชื่อภาพยนตร์ต่างประเทศเพื่อถ่ายทอดความหมายและสื่อถึงเนื้อเรื่องให้เกิดความน่าสนใจมากที่สุด
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษากลวิ ธี ก ารแปลชื่ อ ภาพยนตร์ ต่ า งประเทศที่ ถู ก น ามาแปลเป็ น ภาษาไทยจากค่ า ยมาร์ เวล
คอมิกส์ (Marvel Comics)
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสอดคล้ อ งระหว่ า งชื่ อ ภาพยนตร์ ภ าษาอั ง กฤษและชื่ อ ภาพยนตร์ ภ าษาไทย
จากค่ายมาร์เวล คอมิกส์ (Marvel Comics)
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ขอบเขตการวิจัย
ศึ ก ษาชื่ อ ภาพยนตร์ แ นวซุ ป เปอร์ ฮี โ ร่ จ ากค่ า ยมาร์ เ วล คอมิ ก ส์ (Marvel Comics) ที่ ถู ก ผลิ ต ตั้ ง แต่ ปี
พ.ศ. 2541-2562 รวมระยะเวลา 22 ปี จานวน 54 เรื่อง
วิธีการศึกษา
การวิเคราะห์ชื่อภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถูกนามาแปลเป็นภาษาไทยจากค่ายมาร์เวล คอมิกส์ (Marvel
Comics) มีการศึกษาวิจัยดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการแปลและการตั้งชื่อภาพยนตร์
2. ดาเนินการรวบรวมรายชื่อภาพยนตร์ต่างประเทศจากค่ายมาร์เวล คอมิกส์ (Marvel Comics) ที่เข้าฉายใน
ประเทศไทยและนารายชื่อภาพยนตร์ต้นฉบับภาษาอังกฤษมาเปรียบเทียบกับชื่อแปลภาษาไทย
3. วิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์โดยอาศัยกรอบการศึกษาเรื่องแนวคิดและทฤษฎี การแปลของ Skopos
(1977)และหลักการแปลชื่อภาพยนตร์ตามกรอบแนวคิดของเบญจรัตน์ วิทยาเทพ (2552)
4. อภิปรายผลจากการวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ต่างประเทศ ที่ถูกนามาแปลเป็นภาษาไทยจากค่ายมาร์
เวล คอมิกส์ (Marvel Comics) ด้วยการพรรณวิเคราะห์
ผลการศึกษา
การศึกษากลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ จากค่ายมาร์เวล คอมิกส์ (Marvel Comics) พ.ศ.2541- พ.ศ.2562
จานวน 54 เรื่อง พบกลวิธีการแปลจานวน 6 ลักษณะ และสามารถคิดเป็นร้อยละได้ดังนี้
กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์

จานวนเรื่อง

ร้อยละ

1. การแปลโดยทับศัพท์และขยายความ

16

30%

2. การทับศัพท์จากชื่อเดิม

13

24%

3. การแปลและขยายความบทบาทตัวละคร

9

16%

4. การแปลโดยยึดคาเดิมส่วนหนึ่งและขยายความ

7

14%

5. การแปลตรงตัว

6

10%

6. การแปลโดยอิงกับแก่นเรื่อง

3

6%

ตารางที่ 1 แสดงกลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์จากค่ายมาร์เวล คอมิกส์ (Marvel Comics) และแสดงค่าร้อยละ
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1. การแปลโดยทับศัพท์และขยายความ
เป็นกลวิธีการแปลที่เลือกนาเสนอการทับศัพท์จากชื่อต้นฉบับภาษาอังกฤษและเสริมความหมายภาษาไทย
เพื่อขยายความเนื้อหาในภาพยนตร์เพิ่มเติม อีกทั้งให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจในเนื้อหาของภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น
จากการวิเคราะห์ พบว่า กลวิธีการแปลลั กษณะนี้เป็นที่นิยมมากที่สุ ด เนื่องจากการทับศัพท์ชื่อภาษาอั ง กฤษ
ส่วนใหญ่ มักเป็นชื่อเฉพาะเช่น ตัวละคร หน่วยงาน องค์กร สถานที่ แต่ยังคงมีการอธิบายความหมายบางส่วน
เป็ น ภาษาไทย เพื่ อ ให้ เ นื้ อ หาและชื่ อ ภาพยนตร์ มี ค วามสอดคล้ อ งกั น ในการแปลชื่ อ ภาพยนตร์ ต่ า งประเทศ
เป็นภาษาไทยจากค่ายมาร์เวล คอมิกส์ (Marvel comics) จานวน 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 30 ยกตัวอย่างเช่น
Blade Trinity

เบลด3 อามหิตพันธุ์อมตะ

Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer

สี่พลังคนกายสิทธิ์: กาเนิดซิลเวอร์ เซิรฟเฟอร์

TheAmazingSpider-Man2:Rise of Electro

ดิ อะเมซิ่ง สไปเดอร์-แมน:ผงาดอสูรกายสายฟ้า

ตารางที่ 2 แสดงกลวิธีที่ 1 การแปลโดยทับศัพท์และขยายความ
2. การทับศัพท์จากชื่อเดิม
เป็นกลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ โดยใช้คาอ่านภาษาอังกฤษจากต้นฉบับมาทับศัพท์เป็นชื่อภาพยนตร์
โดยไม่มีการเสริมคาหรือตีความประกอบเป็นภาษาไทย จากการวิเคราะห์พบว่าจากชื่อภาพยนตร์ต้นฉบับบางเรื่อง
มีการใช้ชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อของตัวละครหลัก สถานที่ องค์กรหรือหน่วยงาน รวมไปถึงเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้น
ภายในเรื่อง ทั้งนี้ผู้แปลอาจเห็นว่าการแปลที่ใช้คาภาษาอั งกฤษทั้งหมดเข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน มักจะทางานคู่กับ
ใบปิดหนัง(Poster) มีจานวน 13 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 24 ยกตัวอย่างเช่น
The Avengers

ดิ อเวนเจอร์ส

X-Men: Apocalypse

เอ็กซ์เมน อะพอคคาลิปส์

Spider-Man Homecoming

สไปเดอร์แมน: โฮมคัมมิ่ง

ตารางที่ 3 แสดงกลวิธีที่ 2 การทับศัพท์จากชื่อเดิม
3. การแปลและการขยายความบทบาทตัวละคร
เป็นกลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ที่มีการกล่าวถึงบทบาทความสามารถและลักษณะพิเศษของตัวละครเอก
เป็ น หลั ก โดยมี ก ารขยายความมุ่ ง เน้ น ตั ว ละครเพิ่ ม เติ ม ในชื่ อ เรื่ อ ง การแปลในลั ก ษณะนี้ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น การแปล
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences

第四届全国本科生人文社会科学学术研讨会

วันที่ 27 มีนาคม 2563

124

ความหมายจากชื่อภาษาอังกฤษ แต่อาศัยการแปลจากเนื้อหาบางส่วนของภาพยนตร์ เพื่อให้ผู้รับสารสามารถ
คาดเดาเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ได้ มีจานวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16 ยกตัวอย่างเช่น
Blade

เบลด พันธุ์ฆ่าอมตะ

The Incredible Hulk

มนุษย์ตัวเขียวจอมพลัง

Doctor Strange

จอมเวทย์มหากาฬ
ตารางที่ 4 แสดงกลวิธีที่ 3 การแปลและการขยายความบทบาทตัวละคร

4. การแปลโดยยึดคาเดิมส่วนหนึ่งและขยายความ
เป็นกลวิธีการแปลที่ผู้แปลหยิบยกเอาถ้อยคาบางคา หรือนาเสนอข้อความบางส่วนในรูปแบบที่เกิดจาก
การแปลมาเป็นภาษาไทยและใช้การเพิ่มเติมข้อความขยาย ซึ่งในส่วนที่ผู้แปลเลือกนามาแปลนั้น มักมีการใช้
ภาพพจน์แบบอติพจน์เพื่อเน้นย้าความหมายที่ ฟังดูแล้วยิ่งใหญ่ สามารถเรียกความสนใจจากผู้ชมได้ดี มีจานวน
7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14 ยกตัวอย่างเช่น
Guardians of the Galaxy

รวมพันธุ์นักสู้พิทักษ์จักรวาล

Fantastic Four

สี่พลังคนกายสิทธิ์

Iron Man

มหาประลัยคนเกราะเหล็ก
ตารางที่ 5 แสดงกลวิธีที่ 4 การแปลโดยยึดคาเดิมส่วนหนึ่งและขยายความ

5. การแปลตรงตัว
เป็นกลวิธีการแปลความหมายตรงตัวจากชื่อต้นฉบับภาษาอังกฤษทั้งข้อความ ไม่มีการเสริมความหมาย
เพิ่มเติมเป็นภาษาไทยเข้าไปในการแปลจะมีการสรรคาที่ดึงดูดใจหรือคมคาย อาจมีการใช้คาศัพท์ที่ไม่พบการใช้
ทั่วไป แต่ผู้รับสารก็ยังสามารถเข้าใจได้ ความหมายที่ถูกแปลแล้วจึงยังมีใ จความที่ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความชัดเจน
มีจานวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10 ยกตัวอย่างเช่น
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Spider-Man

ไอ้แมงมุม

Thor: Ragnarok

ธอร์: ศึกอวสานเทพเจ้า

Avengers: Endgame

อเวนเจอร์ส: เผด็จศึก
ตารางที่ 6 แสดงกลวิธีที่ 5 การแปลตรงตัว

6. การแปลโดยอิงกับแก่นเรื่อง
เป็ น กลวิ ธี ก ารแปลชื่ อ ภาพยนตร์ โ ดยมี ก ารน าเหตุ ก ารณ์ ห รื อ สิ่ ง ที่ บ อกเล่ า สถานการณ์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ในภาพยนตร์มาเป็นชื่อเรื่อง เพื่อขยายความและสื่อความหมายให้ผู้ช มได้เข้าใจถึงสิ่งที่ผู้ผลิตต้องการนาเสนอ
โดยกลวิธีการแปลลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหมายถึงตัวละครหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องภาพยนตร์
ได้ นับเป็นกลวิธีการแปลที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุด จานวน 3 คิดเป็นร้อยละ 6 เรื่อง ยกตัวอย่างเช่น
X2 United

เอ็กซ์เมน ศึกมนุษย์พลังเหนือโลก2

Thor

ธอร์ :เทพเจ้าสายฟ้า

Avengers: Infinity War

อเวนเจอร์ส: มหาสงครามล้างจักรวาล
ตารางที่ 7 แสดงกลวิธีที่ 6 การแปลโดยอิงกับแก่นเรื่อง

ทั้งนี้จากการพิจารณาหาความสอดคล้องของชื่อเรื่องระหว่างชื่อภาพยนตร์ภาษาอังกฤษและชื่อภาพยนตร์
ภาษาไทย พบว่า มีชื่อภาพยนตร์ จ ากค่ายมาร์เวล คอมิกส์ (Marvel comics) เมื่อถูกนามาแปลเป็นภาษาไทย
จะมีการเปลี่ยนแปลงคาและขยายความหมายเพิ่มเติม ทาให้ชื่อเรื่องมีความเปลี่ยนแปลงไม่สอดคล้องกับชื่อต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษ โดยปรากฎภาพยนตร์ ภ าษาไทยที่ไม่มีความสอดคล้ องกับชื่อภาพยนตร์ภ าษาอังกฤษ 35 เรื่อง
เนื่องจาก ผู้แปลมีการเพิ่มเติมคาในภาษาไทย และปรากฎชื่อภาพยนตร์ที่มีความสอดคล้ องกับชื่อภาพยนตร์
ภาษาอังกฤษ 19 เรื่อง เนื่องจากผู้แปลใช้การทับศัพท์และการแปลตรงตัว
จานวน 35 เรื่อง จากกลวิธีการแปลด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. การแปลโดยทับศัพท์และมีการขยายความ
2. การแปลและขยายความบทบาทตัวละคร
3. การแปลโดยยึดคาเดิมส่วนหนึ่งและขยายความ
4. การแปลโดยอิงกับแก่นเรื่อง
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และพบว่าชื่อภาพยนตร์จากค่ายมาร์เวล คอมิกส์ ที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีความสอดคล้องกับชื่อที่ถูกนามาแปล
เป็นภาษาไทย จานวน 19 เรื่อง ซึง่ เป็นการแปลทับศัพท์จากกลวิธีการแปลด้วยเงื่อนไขต่อไปนี้
1. การทับศัพท์จากชื่อเดิม
2. การแปลตรงตัว
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง "การศึกษากลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ จากค่ายมาร์เวล คอมิกส์ (Marvel Comics)
พ.ศ.2541-พ.ศ.2562" ศึกษาจากการรวบรวมชื่อภาพยนตร์จากค่ายมาร์เวล คอมิกส์ (Marvel Comics) ที่เข้าฉาย
ในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2541-2562 รวมทั้งสิ้ น 54 เรื่อง ศึกษาโดยการนารายชื่อภาพยนตร์ต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษ มาเปรียบเทียบกับชื่อแปลภาษาไทยโดยอาศัยกรอบการศึกษาเรื่องแนวคิดและทฤษฎีการแปลของ
Skopos (1977) และเพิ่มเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับการแปลชื่อภาพยนตร์ตามกรอบแนวคิดของเบญจรัตน์ วิทยาเทพ
(2552) พบว่ากลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยคือการแปลโดยทับศัพท์และขยายความ
ซึ่ ง เป็ น กลวิ ธี ก ารแปลที่ เ ลื อ กน าเสนอการทั บ ศั พ ท์ จ ากต้ นฉบั บ ภาษาอั ง กฤษและเสริ ม ความหมายภาษาไทย
เพื่อขยายความเนื้อหาในภาพยนตร์เพิ่มเติมให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจในเนื้อหาของภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น และกลวิธี
ที่พบน้อยที่สุด คือการแปลชื่อโดยอิงกับแก่นเรื่อง ซึ่งเป็นกลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์โดยมีการนาเหตุการณ์หรือ
สิ่งที่บอกเล่าสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ มาเป็นชื่อเรื่องเพื่อขยายความและสื่อความหมายให้
ผู้ ช มได้เข้าใจถึงสิ่ ง ที่ผู้ ผ ลิ ตต้ อ งการน าเสนอ โดยกลวิธีการแปลวิธีนี้มีวัตถุประสงค์เ พื่ อหมายถึงตัว ละครหรื อ
สถานการณ์ของภาพยนตร์ได้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ผลการศึกษาการเปรียบเทียบชื่อภาพยนตร์ระหว่างชื่อต้นฉบับภาษาอังกฤษกับชื่อภาษาไทยนั้น พบว่า
ชื่อภาพยนตร์ที่ถูกนามาแปลเป็นภาษาไทยไม่มีความสอดคล้องมากกว่า เนื่องจากโครงสร้างและระดับภาษามีความ
แตกต่างกัน การแปลจึงมีการเปลี่ยนแปลงคาหรือขยายความเพิ่มเติม เพื่ อให้สอดคล้องกับบริบทในเนื้อหาของ
ภาพยนตร์ จึงส่งผลให้ชื่อที่ถูกแปลไม่สอดคล้องกับชื่อต้นฉบับภาษาอังกฤษ
อธิปรายผล
การตั้งชื่อภาพยนตร์ในแต่ละเรื่องมีผลต่อการรับรู้และเลือกรับชมของผู้บริโภค อีกทั้งยังมีผลต่อรายได้ของ
ภาพยนตร์ โ ดยตรง เนื่ องจากชื่อของภาพยนตร์ ถื อเป็น การใช้ภ าษาเพื่อ การโฆษณาประชาสั ม พันธ์อ ย่า งหนึ่ ง
การตั้ ง ชื่ อ ภาพยนตร์ จ าเป็ น ต้ อ งตั้ ง ชื่ อ ให้ โ ดดเด่ น น่ า สนใจ อี ก ทั้ ง ต้ อ งไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผู้ ค นและสั ง คม
จากการศึกษาเรื่อง "การศึกษากลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์จากค่ายมาร์เวล คอมิกส์(Marvel Comics) พ.ศ.2541พ.ศ.2562" พบว่าการตั้งชื่อภาพยนตร์ของค่ายมาร์เวล คอมิกส์ (Marvel Comics) มีกลวิธีการแปลหลายลักษณะ
ไม่ว่าจะเป็นการสรรคา การแปลทับศัพท์ การขยายความกลวิธีเหล่านี้ ล้วนแต่ถูกนามาใช้เพื่อมุ่งเน้นผลทางด้าน
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การโฆษณา ผู้แปลจึงต้องระมัดระวังในการแปลงาน เพื่อไม่ให้เป็นการบิดเบือนความหมายมากที่สุด ขณะเดียวกัน
ต้องพยายามสื่อสารให้ผู้ชมสามารถคาดเดาเนื้อเรื่องและประเภทของภาพยนตร์ได้ ภาพยนตร์ประเภทที่กล่าวถึง
ในยอดมนุษย์หรือฮีโร่(HERO) อย่างภาพยนตร์จากค่ายมาร์เวล คอมิกส์ (Marvel Comics) ซึ่งมีภาพยนตร์ภาคต่อ
เป็ น จ านวนมากและเน้ น ถึ ง บทบาทของตั ว ละคร จึ ง มั ก ใช้ ก ารทั บ ศั พ ท์ ชื่ อ เรื่ อ งหลั ก และขยายความเพิ่ ม เติ ม
เป็นภาษาไทย อย่างไรก็ตามการแปลชื่อภาพยนตร์ที่ปรากฏนั้น ยังคงมุ่งเน้นการให้ความสาคั ญกับความหมาย
ที่ผู้สร้างต้องการนาเสนอเป็นหลักตรงตามแนวคิดในการแปลของ Skopos (1977) ซึ่งได้ระบุว่าเป็นทฤษฎีการแปล
ที่ยึดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการแปลเป็นหลัก และการแปลชื่อภาพยนตร์ตามกรอบแนวคิดของเบญจรัตน์
วิทยาเทพ (2552) ซึ่งมุ่งเน้นการคงความหมายของผู้ ส่งสารเป็นหลัก เช่น บริบทและเนื้อหาของเรื่อง ทาให้กลวิธี
ที่พบมากที่สุด คือ การแปลโดยทับศัพท์และขยายความได้รับความนิยมมากที่สุด ในขณะที่กลวิธีการแปลการแปล
โดยอิงกับแก่นเรื่องได้รับความนิยมน้อยที่สุด ทั้งนี้การศึกษาข้างต้นได้สะท้อนวัฒนธรรมการแปลชื่อภาพยนตร์
ของไทย ซึ่งมักใช้การแปลโดยคงความหมายเดิมและขยายความเพิ่มเติมเพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากการแปล
แบบดั ง กล่ า วอาจมี ผ ลทางธุ ร กิ จ และการรั บ รู้ ข องผู้ รั บ สารในสั ง คมไทยได้ ง่ า ย อี ก ทั้ ง ภาพยนตร์ ส่ ว นใหญ่
เป็นภาพยนตร์ที่มีภาคต่อ การใช้ชื่อภาพยนตร์เป็นชื่อหลักและขยายความภาคต่ ออาจทาให้สามารถดึงดูดลูกค้า
กลุ่ ม เดิ ม และสร้ า งความเข้ า ใจในเนื้ อ หาต่ อ ลู ก ค้ า กลุ่ ม ใหม่ ไ ด้ ซึ่ ง แตกต่ า งจากการแปลโดยอิ ง แก่ น เรื่ อ งหรื อ
การทับศัพท์จากชื่อเดิม อาจทาให้เกิดความสับสนต่อลูกค้ากลุ่มเดิม กลวิธีดังกล่าวจึงไม่ได้รับความนิยม แม้ว่า
จะเป็นกลวิธีที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางภาษาของ ผู้แปลมากกว่าก็ตาม
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาชื่อภาพยนตร์ ต่างประเทศประเภทอื่น เช่น แนวสยองขวัญ แนวอาชญากรรม แนววิทยาศาสตร์
เป็นต้น ที่ถูกนามาแปลเป็นภาษาไทย เนื่องจากแนวภาพยนตร์ที่กล่าวถึงมีการใช้ความสามารถในการแปลมากกว่า
แนวซุปเปอร์ฮีโร่
2. ควรนาผลการศึกษาไปประยุกต์เป็นแนวทางในการตั้งชื่อผลงานต่าง ๆ เช่ น ชื่ อ หนั ง สื อ หรื อ งานศิ ล ปะประเภท
อื่นๆ
3.ควรศึกษาเปรียบเทียบชื่อภาพยนตร์แต่ละทศวรรษ เพื่อศึกษาถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการใช้
ภาษาการตั้งชื่อและการแปลชื่อภาพยนตร์เป็นภาษาไทย
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การศึกษากลวิธีการสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจในรายการ Perspective ตอน Wonder Woman
Study of Motivational communication strategies for
Perspective: Wonder Woman
นวลหง นันทรัตน์วิบูล1 ศุภกร รัตนรังศรี2 สาคเรศ คีรีรกั ษ์3
และวิฑูรย์ เมตตาจิตร4
บทคัดย่อ
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษากลวิ ธี ก ารสื่ อ สารสร้ า งแรงบั น ดาลใจในรายการ Perspective
ตอน Wonder Woman เก็บข้อมูลจากการถอดเทปรายการ ทั้งสิ้น 13 เทป จานวน 10 ตอน ผลการศึกษาพบว่า
กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการสร้างแรงบันดาลใจมี 9 กลวิธี ได้แก่ การชักจูงโดยการแสดงความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ
31.48 การชักจูงโดยใช้คาแสดงอารมณ์ คิดเป็นร้อยละ 25.92 การชักจูงโดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ประกอบ คิดเป็น
ร้อยละ 14.19 การชักจูงโดยอธิบายข้อมูลเป็นลาดับ คิดเป็นร้อยละ 10.49 การชักจูงโดยการให้เหตุผล คิดเป็นร้อย
ละ 5.55 การชักจูงโดยบอกให้ทาอะไรบางอย่าง คิดเป็นร้อยละ 5.55การชักจูงโดยบอกผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 3.70 การชักจูงโดยอ้างถึงสถาบัน คิดเป็นร้อยละ 1.85 และ การชักจูงโดยให้อานาจผู้ฟัง คิดเป็นร้อยละ
1.23 ตามลาดับ กลวิธีการสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างอารมณ์ร่วม หรือทาให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์
คล้อยตาม จะทาให้ผู้ฟังคล้อยตามผู้พูดได้มากกว่าการสร้างแรงบันดาลใจโดยมุ่งเน้นไปที่การให้เหตุผล
คาสาคัญ : กลวิธีทางภาษา แรงบันดาลใจ Perspective ตอน Wonder Woman

1-3
4

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์, ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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บทนา
ในปัจจุบันกระแสการสร้างแรงบันดาลใจปรากฏในสื่ อเกือบทุกแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่ อโทรทัศ น์
ซึ่งแรงบันดาลใจในความหมายของผู้วิจัย หมายถึง สิ่งที่กระตุ้นและถือเป็นแรงผลักดันให้ผู้ฟังเกิดความศรัทธา และ
คล้อยตาม ส่งผลให้เกิดการปรั บเปลี่ย นพฤติกรรมหรือประสงค์จะกระทาการบางสิ่ งด้วยความมานะพยายาม
จนนาไปสู่ความสาเร็จ ดังที่ ภูเบศร์ สมุทรจักร (2552) ได้กล่าวว่า หากผู้สร้างแรงบันดาลใจและผู้รับแรงบันดาลใจ
มีความคิด ความเชื่อ แบบเดียวหรือใกล้เคียงกัน ทาให้ผู้ที่ได้รับแรงบันดาลใจเกิดการกระทาด้วยความศรัทธา และ
ความมานะพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
กลวิธีทางภาษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ การเลือกใช้กลวิธีทางภาษาเพื่อสร้างแรง
บันดาลใจจะแตกต่างกันหรื อคล้ายคลึ งกันขึ้นอยู่กับบริบทและลั กษณะเฉพาะตัว ของผู้ พูด ดังที่พบว่ามี นั ก พูด
ในประเทศไทยที่พูดสร้างแรงบันดาลใจหลายท่านที่มีความโดดเด่นในการเลือกใช้ภาษาที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น
คุณปอนด์ ยาคอปเซ่น ในรายการ Lazy Sunday ที่ดาเนินรายการแบบพี่สอนน้อง มีการใช้คาแสดงความเป็น
กันเอง ทาให้ผู้ชมรู้สึกเข้าถึงง่ายและคล้อยตาม คุณฌอน บูรณะหิรัญ มีลักษณะการใช้ภาษาเฉพาะตัว คือ การใช้
ภาษาแสดงอารมณ์ การใช้ชื่อเรี ย กแทนบุคคล และการใช้ประโยคขัดความ (ปวีณ์สุ ดา, ปาริช าติ , พัช วรรณ,
สมิทธ์ชาต์, และอลิสา, 2562) นอกจากนี้ยังมีรายการสร้างแรงบันดาลใจที่น่าสนใจอีกมาก เช่น รายการ Ted x
talks, รายการ Talk a teach ของครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ รายการความสุขโดยสังเกต ในช่อง THE STANDARD
และรายการ Perspective
รายการ Perspective มีรูปแบบรายการที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ชม โดยการเชิญแขกรับเชิญที่
ประสบความสาเร็จในชีวิต มีประสบการณ์ชีวิตที่น่าสนใจ เพื่อเป็ นตัวอย่างการใช้ชีวิต เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ
และมอบมุมมองใหม่ ๆ ในการใช้ชีวิตให้แก่ผู้ชม ลักษณะเด่นของรายการ Perspective คือ การจัดทาตอนพิเศษ
เพื่อแสดงให้เห็นความสามารถของผู้หญิง ว่าความงามของผู้หญิงไม่ได้มีเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่ยังมี
ความงามภายใน คือ ทัศนคติและความสามารถอี กด้ว ย ดังที่ เปอร์ สุ วิกรม (2560) พิธีกรผู้ ดาเนินรายการ
Perspective กล่าวว่า “ในปัจจุบันประชากรหญิงมีมากกว่าชาย จึงกลายเป็นกาลังหลักที่จะขับเคลื่อนโลกใบนี้
จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้ Perspective อยากจะนาเสนอเรื่องราวของสุภาพสตรีที่ มีความสามารถและมีบทบาทหน้าที่
ทางสังคม เพื่อพร้อมจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงไทยทั่วทั้งประเทศ ให้ได้เห็นว่าความงามที่แท้จริงนั้น มาจาก
ข้างใน” รายการ Perspective จึ งมีตอนพิเ ศษคื อ Wonder Woman ด้ว ยรูปแบบรายการคื อ การเชิญ ผู้ ห ญิ ง
มาสัมภาษณ์โดยให้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตตั้งแต่วัยเด็ก การใช้ชีวิต การฝ่าฟันมรสุมจนทาให้พบจุดพลิกผันที่ทาให้
ชีวิต เกิดการเปลี่ยนแปลงจนประสบความสาเร็จจนถึงปัจจุบัน
รายการ Perspective ตอน Wonder Woman เป็นรายการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้หญิง
ไม่ได้มีความงามเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่ยังมีศักยภาพด้านอื่นอีกด้วย รูปแบบของรายการจะเชิญ
ผู้หญิงที่มีอิทธิพลในด้านต่าง ๆ มาสัมภาษณ์สัปดาห์ละ 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน มาบอกเล่าเรื่องราวในชีวิต
ความยากลาบากของการใช้ชีวิต ประสบการณ์ชีวิตที่น่าสนใจ จนถึงวันที่ประสบความสาเร็จ ผู้วิจัยเห็นว่ารูปแบบ
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ของรายการที่ น าเสนอมุ ม มองของผู้ ห ญิ ง ในด้ า นความสามารถมากกว่ า การน าเสนอมุ ม มองด้ า นความงาม
เป็ น ประเด็น ที่น่ าสนใจ ประกอบกับ การดาเนินรายการที่เป็นการเล่ าเรื่องราวตั้งแต่อดีต การฝ่ าฟันอุปสรรค
จนมาถึงวันที่ประสบความสาเร็จ การดาเนินรายการรูปแบบเช่นนี้ มักสร้างความรู้สึกคล้อยตามให้กับผู้รับสาร
ทาให้ผู้รับสารมีอารมณ์ร่วม ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะการที่รายการเลือกแขกรับเชิญซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้หญิงทาให้เกิด
ความโดดเด่นด้านเนื้อหา เพราะมีรายการไม่มากนักที่จะระบุเฉพาะแขกรับเชิญผู้หญิงเท่านั้น และมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้แรงบันดาลใจกับผู้หญิงทุกคน ว่าทุกคนสามารถประสบความสาเร็จในชีวิตได้
ผู้วิจัยเห็นว่าสังคมไทยเริ่มให้ความสาคัญกับผู้หญิงมากขึ้น เห็นได้จากรายการโทรทัศน์ ที่เริ่มให้ ผู้ ห ญิง
เข้ามามีบทบาทในการเป็นแขกรับเชิญเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชม รายการ Perspective ตอน Wonder
Woman ถือเป็นรายการแรกที่เลือกสัมภาษณ์แขกรับเชิญเฉพาะผู้หญิง เพราะต้องการให้ผู้หญิงสะท้อนมุมมอง
ความคิด ทัศนคติ ค่านิยม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคม และมีกลวิธีการสร้างแรงบันดาลใจมุ่งเน้นไปที่
การสร้างอารมณ์ร่วมหรือทาให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ชมเกิดการเปลี่ยนความคิด
และพฤติกรรม มุ่งนาเสนอแนวคิดว่า ทุกคนสามารถประสบความสาเร็จ ทางานและใช้ชีวิตในแบบอย่างอิสระ
ด้วยรายการที่มีรูปแบบการนาเสนอที่น่าสนใจ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากลวิธีการสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจของรายการ
Perspective ตอน Wonder woman ที่สามารถสร้างความเชื่อ ความศรัทธา จนนาไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และเปลี่ยนพฤติกรรมได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษากลวิธีการสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจในรายการ Perspective ตอน Wonder Woman
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. กลวิธีการสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง รูปแบบภาษาที่ใช้ในการกระตุ้นเพื่อสร้างแรงผลักดันให้ผู้ฟัง
เกิดความศรัทธา คล้อยตาม และรู้สึกต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือ ต้องการกระทาการบางสิ่งด้วยความ
มานะพยายามจนนาไปสู่ความสาเร็จดังที่ตนเองประสงค์
2. รายการ Perspective หมายถึ ง รายการที่ ถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวและมุ ม มองชี วิ ต ของแขกรั บ เชิ ญ
แต่ละท่าน ที่แตกต่างกันทั้งด้านของอาชีพ และรวมถึงฐานะทางสังคม ซึ่งเรื่องราวที่ถ่ายทอดล้วนแต่ต้องการกระตุ้น
ความรู้สึกของผู้ชมให้เกิดแรงบันดาลใจในการตั้งใจกระทาบางสิ่งเพื่อให้ประสบความสาเร็จ
3. Wonder woman หมายถึ ง ตอนพิ เ ศษของรายการ Perspective ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปี พ.ศ.2560
โดยการนาแขกรับเชิญเฉพาะผู้หญิง ที่ประสบความสาเร็จในอาชีพ และมีอิทธิพลในด้านต่าง ๆ มาถ่ายทอดเรื่องราว
การใช้ชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันที่ประสบความสาเร็จ
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย เก็ บ ข้ อ มู ล จากเทปบั น ทึ ก รายการ “Perspective ตอน Wonder
Woman” ย้อนหลังทางเว็บไซต์ www.youtube.com จากช่อง JSL Global Media โดยศึกษาจากเทปบันทึก
รายการ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมจานวนทั้งสิ้น
13 เทป 10 ตอน
2. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาข้อความที่ได้จากการถอดเทปรายการมาวิเคราะห์ว่าข้อความดังกล่าว
มีการใช้กลวิธีการสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจแบบใด จัดตั้งเกณฑ์การวิเคราะห์ถ้อยคาที่สอดคล้องกับกลวิธีและ
จาแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ตามความถี่ในการใช้ โดยประยุกต์แนวคิดเรื่องการชักจูงใจ ของ Berger (1998) ตามที่
เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์ (2544) นามาปรับใช้ แนวคิดเรื่องการพูดชักจูงของ Verderker (1996) ตามที่ เนาวนิจ
สิริผาติวิรัตน์ (2544) นามาปรับใช้ และแนวคิดจากงานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การจูงใจผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ของจินตนา
ตันติศิริรัตน์ (2556) นามาปรับใช้ ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์การเรียกร้องโดยตรง
ไปยังผู้รับสาร (Direct Request) 2) กลยุทธ์การอธิบายรายละเอียดของข้อมูล (Explanation) 3) กลยุทธ์การทาให้
ผู้รับสารมีความรู้สึกดีถ้าตนได้ปฏิบัติตาม (Good Feeling) 4) กลยุทธ์การทาความดีเพื่อช่วยเหลือสังคม (Altruism
- helping others) 5) กลยุ ทธ์การให้ คาสั ญญา (Promise) 6) กลยุทธ์การใช้ภาษาโดยมีลั กษณะเป็นความนัย
(Hinting) 7) กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในการสื่อสาร (Liking) และ 8) กลยุทธ์การอ้างอิงถึงผู้มีชื่อเสียง
(Celebrity)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์กลวิธี การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจในรายการ Perspective ตอน Wonder Woman
พบจานวน 9 กลวิธี ได้แก่ 1) การชักจูงโดยการแสดงความคิดเห็น 2) การชักจูงโดยใช้คาแสดงอารมณ์ 3) การชักจูง
โดยยกตัว อย่ างเหตุการณ์ป ระกอบ 4) การชักจูงโดยอธิบายข้อมูล เป็นล าดั บ 5) การชักจูงโดยการให้ เหตุ ผ ล
6) การชักจูงโดยบอกให้ทาอะไรบางอย่าง 7) การชักจูงโดยบอกผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น 8) การชักจูงโดยอ้างถึงสถาบัน
และ 9) การชักจูงโดยให้อานาจผู้ฟัง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การชักจู งโดยการแสดงความคิดเห็น คือ การที่ผู้ พูดกล่ าวถ้อยคาแสดงความคิดเห็ นของตนเอง
เพื่อต้องการให้ผู้ชมเข้าใจถึงทัศนคติของผู้พูด ลักษณะเฉพาะของกลวิธีนี้จะปรากฏคาว่า เรารู้สึกว่า เราคิดว่า
เราเชื่อว่า เป็นต้น พบจานวนทั้งสิ้น 51 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 31.48 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) “เรารู้สึกว่า เค้าให้วิชาเราแล้วอ่ะ เราจะไปเอาเงินอะไรจากเค้าอีก นึกออกมั้ยคะ วิชาจริง
มันประเมินค่าเป็นเงินไม่ได้”
(ครูเงาะ แอคติ้งโค้ชสุดแซ่บ | วันที่ 25 มิถุนายน 2560)
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จากตัวอย่างที่ (1) กรณีแขกรับเชิญไปสอนการแสดงในกองละคร โดยไม่ขอรับค่าจ้างในการสอน
เนื่องจากมองว่าการได้สอนถือเป็นการฝึกวิชา ข้อความข้างต้นทาให้ผู้ชมตระหนักได้ว่าการทาสิ่งใด ไม่จาเป็นต้อง
มุ่งหวังเฉพาะเงิน เพราะสิ่งที่ได้มาอาจประเมินค่าไม่ได้ จะเห็นได้ว่าแขกรับเชิญใช้กลวิธีชักจูง โดยการแสดงความ
คิดเห็นผ่านถ้อยคา “เรารู้สึกว่า”
(2) “เราเคยคิดว่าเราชอบอ่านข่าว จริง ๆ แล้ว เราไม่ได้ชอบอ่านข่ าว เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุข
กับการที่แบบตื่นเช้ามาแต่งหน้าแล้วมาอ่านข่าว เราคิดนะ ว่าแบบ มันก็มีแบบคนที่เขาชอบที่จะทา แต่เรารู้สึกว่าสิ่ง
ที่เราถนัดและทาได้ดี มันไม่ใช่สิ่งนี้อ่ะ ครูก็เลยแบบไม่เอาแล้ว ไม่ทา สุดท้ายครูชอบอะไรคะ ฟังดี ๆ ครูชอบแสดง”
(ครูเงาะ แอคติ้งโค้ชสุดแซ่บ | วันที่ 25 มิถุนายน 2560)
จากตัวอย่างที่ (2) กรณีที่แขกรับเชิญทางานเป็นผู้ประกาศข่าว และมั่นใจว่าตนเองชอบในสิ่งนี้
แต่สุดท้ายแขกรับเชิญอ่านข่าวผิดๆ ถูกๆ และหัวเราะออกรายการ ทาให้พบว่าจริง ๆ แล้วตัวเองชอบการแสดง
มากกว่ า จากข้ อ ความข้ า งต้ น ท าให้ ผู้ ช มตระหนั ก ได้ ว่ า แท้ จ ริ ง แล้ ว สิ่ ง ที่ เ ราท า อาจไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ เ ราชอบจริ ง ๆ
ควรหาสิ่งที่ชอบ เพราะมันจะเป็นสิ่งที่เราทาได้ดี จะเห็นได้ว่าแขกรับเชิญใช้กลวิธีชักจูงโดยแสดงความคิดเห็น
ผ่านถ้อยคา “เราเคยคิดว่า” และ “เราคิดนะ”
2) การชักจูงโดยใช้คาแสดงอารมณ์ คือ การที่ผู้พูดกล่าวถ้อยคาแสดงอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง
เพื่อต้องการให้ ผู้ ช มเข้าใจถึง อารมณ์ความรู้สึ กของผู้ พู ด และเกิดอารมณ์ร่ว มไปกับข้ อมูล นั้น ลั กษณะเฉพาะ
ของกลวิ ธี นี้ จ ะปรากฏค าแสดงอารมณ์ ต่ า ง ๆ เช่ น รั ก โกรธ เกลี ย ด เสี ย ใจ กดดั น สนุ ก ตื่ น เต้ น เป็ น ต้ น
พบจานวนทั้งสิ้น 42 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 25.92 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) “ครูจึงพบว่า วิชาชีพนี้ของครู ศรัทธามันอ่ะ แล้วครูอยากเห็นคนบนโลกนี้ได้รู้จักและใช้มัน
ให้เป็นครูจึงตัดสินใจออก แล้วก็มาสอนคนภายนอก นี่จึงเป็นเหตุให้ครูทิ้งเงินเดือนเป็นแสน เยอะมั้ย สาหรับครู
เยอะมากนะ แต่วันนั้นมัน เชื่อมั่นมากเลย ว่าสิ่งนี้สร้างประโยชน์มากขึ้น พอเราตั้งใจทาปุ๊บ สุดท้ายเราก็รักมัน
เงินตามมาทีหลัง”
(ครูเงาะ แอคติ้งโค้ชสุดแซ่บ | วันที่ 25 มิถุนายน 2560)
จากตัว อย่ างที่ (1) กรณีที่แขกรับเชิญลาออกจากงานที่ได้ค่าตอบแทนจานวนมาก เพื่อมาทา
ในสิ่ งที่ตนเองชอบและมองว่ ามัน เป็ น ประโยชน์ต่ อ คนอื่น และไม่ส นใจว่าค่าตอบแทนจะได้ม ากน้อ ยเพี ย งใด
จากข้อความข้างต้นทาให้ผู้ชมกล้าที่จะทาในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ และลงมือทา โดยไม่นาเรื่องเงินมาจากัดความฝัน
ของตนเอง จะเห็นได้ว่าแขกรับเชิญใช้กลวิธีชักจูงโดยใช้คาแสดงอารมณ์ผ่านถ้อยคา “ศรัทธา” “เชื่อมั่น” “ตั้งใจ”
และ “รัก”
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(2) “ใครบอกว่าเจ้าหญิงไม่ลาบาก เจ้าหญิงก็ลาบากเป็น”
(Thai Designer Princess | วันที่ 7 พฤษภาคม 2560)
จากตัวอย่างที่ (2) กรณีที่แขกรับเชิญเล่ าถึงตอนที่ตนเองขาหั กจากการตกม้า และครูบอกให้
ดรอปเรี ย นเพื่ อ ไปลงเรี ย นใหม่ แต่ แ ขกรั บ เชิ ญ พยายามรั ก ษาตั ว จนหายและสามารถกลั บ มาเรี ย นจนจบ
จากข้อความข้างต้น แสดงให้เห็นถึงชีวิตจริงของแขกรับเชิญ ว่าถึงแม้จะอยู่ในสถานภาพที่สูงกว่าคนอื่น ก็ยังต้อง
พบเจอกับความลาบากและยังต้องพิสูจน์ตัวเองเช่นกัน จะเห็นได้ว่าแขกรับเชิญใช้กลวิธีชักจูงโดยใช้คาแสดงอารมณ์
ผ่านถ้อยคา “ลาบาก”
3) การชักจูงโดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ประกอบ คือ การที่ผู้พูดถ่ายทอดเรื่องราวโดยหยิบยกตัว อย่าง
เหตุการณ์จริงมาประกอบการนาเสนอเพื่อทาให้น่าสนใจยิ่งขึ้น ลักษณะของกลวิธีนี้จะสังเกตได้จากบริบทโดยรวม
ของข้อความ อาจไม่ปรากฏคาที่ร ะบุชัดเจน พบจานวนทั้งสิ้น 23 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 14.19 ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
(1) “ถ้าพูดถึงเรื่องงานป้องกันที่ตื่นเต้นก็โดนยิง”
(วีรยา ผู้พิทักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง | วันที่ 28 พฤษภาคม 2560)
จากตัวอย่างที่ (1) กรณีข้างต้นแขกรับเชิญเล่ าถึงเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้น ขณะปฏิบัติห น้าที่
เดินลาดตระเวนในป่าและไปเจอกลุ่มลักลอบตัดไม้ ทาให้เกิดการยิงปะทะกัน จะเห็นได้ว่าแขกรับเชิญใช้กลวิธี
ชักจูงโดยการยกตัวอย่างเหตุการณ์มาประกอบ
(2) “กษัตริ ย์ ทั้งหมดชอบใจ เขาชอบมาดามมากเลย ตลก เขาบอกโอเค ไม่ผ่ านให้ ครั้งเดียว
จะผ่านให้ตลอดชีวิตเลย เป็นผู้หญิงคนเดียวที่ได้บัตรผ่านเข้าไปกองทัพเขาเลย ขายของได้ตลอด”
(นพรัตน์ มาดามรถถัง | วันที่ 21 พฤษภาคม 2560)
จากตัวอย่างที่ (2) กรณีข้างต้นแขกรับเชิญเล่าถึงตอนที่ตนเองมีโอกาสได้พบกับกษัตริย์ตะวันออก
กลาง และพูดคุยกันถูกคอ ทาให้แขกรับเชิญเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ได้รับบัตรผ่านเข้ากองทัพ จากข้อความข้างต้นทา
ให้ผู้ชมเกิดความสนใจในข้อมูล และอาจทาให้ผู้ชมเกิดความต้องการที่จะเปลี่ยนตนเองให้มีความสามารถเหมือน
แขกรั บ เชิ ญ จะเห็ น ได้ ว่ า แขกรั บ เชิ ญ ใช้ ก ลวิ ธี ชั ก จู ง โดยการยกตั ว อย่ า งเหตุ ก ารณ์ จ ริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น มาประกอบ
เพื่อดึงความสนใจจากผู้ชม
4) การชักจูงโดยอธิบายข้อมูลเป็นลาดับ คือ การที่ผู้พูดถ่ายทอดเรื่องราวโดยการเรียงลาดับ เหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นก่อนและหลังเป็นลาดับขั้นตอน เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องราว พบจานวนทั้งสิ้น 17 ข้อความ
คิดเป็นร้อยละ 10.49 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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(1) “สมั ย ตอนเรี ย นปี 3 ไปได้ ไ ปเที่ ย วภู ก ระดึ ง แล้ ว ก็ ไ ด้ พ บท่ า นหั ว หน้ า เขา แล้ ว ก็ บ อกว่ า
ถ้าจบแล้ว มาทางานได้ไหม ก็เหมือนน้องทั่วไปที่อื่นเจอรุ่นพี่สมัครงานไว้ ณ ทีนี้พอจบจริง ๆ ก็มีงานในกรุงเทพฯ
ให้เลือก งานในห้องแอร์ งานทาเอกสาร งานทาแผนที่ พี่ก็เลือกที่จะเก็บของไปภูกระดึง แต่พอได้มีโอกาสเข้าไป
ทางานจริง งานที่เป็นงานป้องกันปราบปราม งานที่จะต้องดูแล มันเป็นหน้าที่ของผู้ชาย ก็ถูกกีดกันตั้งแต่ต้น”
(วีรยา ผู้พิทักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง | วันที่ 28 พฤษภาคม 2560)
จากตัวอย่างที่ (1) กรณีที่แขกรับเชิญเล่าถึงตอนที่ยังเป็นนักศึกษา ได้รับการทาบทามให้ทางาน
หลายที่ แต่สุดท้ายแขกรับเชิญตัดสินใจเข้าทางานที่ภูกระดึง และพบว่างานที่ตนเองสนใจเป็นงานที่รับเฉพาะผู้ชาย
เท่ า นั้ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความมุ่ ง มั่ น ของแขกรั บ เชิ ญ ที่ เ ลื อ กเข้ า ไปท างานที่ ต นเองสนใจแม้ จะล าบากก็ ต าม
จะเห็นได้ว่าแขกรับเชิญใช้กลวิธีชักจูงโดยการลาดับข้อมูลให้ผู้ชมเข้าใจถึงความเป็นมาเป็นไปของข้อมูล
(2) “พ่อเคยบอกว่า เราไม่มีวันพ้นจากผู้หญิงขายบริการ พ่อพูดอย่างนี้ ด้วยพ่อฟังหมอดู หมอดู
บอกว่าลูกสาวคนที่สอง คือคนนี้ จะล้างผลาญครอบครัว เป็นกาลกิณีมาเกิด แกก็เลยว่าถากถาง จนเราทนไม่ได้
หนีออกจากบ้าน”
(ตามติดชีวิต ภิกษุณีธัมมทีปา | Wonder women วันที่ 4 มิถุนายน 2560)
จากตัวอย่างที่ (2) กรณีที่แขกรับเชิญเล่าถึงช่วงชีวิตวัยเด็กว่าตนเองโดนพ่อกล่าวหาว่าหากโตขึ้น
จะกลายเป็นผู้หญิงขายบริการ แต่ในที่สุดแขกรับเชิญก็ได้พยายามพิสูจน์ตนเองให้พ่อและทุกคนเห็นว่าไม่ได้เป็น
ดังที่โดนกล่าวหา จะเห็นได้ว่าแขกรับเชิญใช้กลวิธีชักจูงโดยการลาดับข้อมูลให้ผู้ชมเข้าใจ ความเป็นมาเป็นไป
ของข้อมูล
5) การชักจูงโดยการให้เหตุผล คือ การที่ผู้พูดกล่าวถึงความเป็นเหตุเป็นผลของข้อมูลที่นาเสนอโดยแสดง
ให้เห็นว่า ผลของข้อมูลที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุใด หรือผู้พูดตัดสินใจทาสิ่งใดเพราะเหตุใดแสดงผ่านบริบทโดยรวม
หรืออาจปรากฏคาว่า เพราะ เพราะว่า เป็นต้น พบจานวนทั้งสิ้น 9 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 5.55 ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
(1) “ตอนนั้นเราเรี ยนหนังสื อไม่เก่ง มีช่วงนึงแล้วก็รู้สึ กว่าคุณพ่ อคุณพ่อเราก็โ อ้โ หส่ งเสี ยเรา
อะไรเงี้ย แล้วเราก็เรียนหนังสือไม่เก่ง ไม่ตั้งใจเรียน เริ่มโต ก็รู้ว่าพ่อเรานะคงอยากจะให้เรียนได้ที่ 1 มันเริ่มตั้งใจ
เรียนแล้วเราก็ได้ที่ 1 จริง ๆ จากความมุ่งมั่นของเราจากที่30กว่า เพราะว่าถ้าเราตั้งใจจริง ๆ มีความมุ่งมั่นจริง ๆ
เราต้องทาให้สาเร็จให้ได้”
(แอ๊ว ศุภลักษณ์ แม่ทัพเดอะมอลล์กรุ๊ป | วันที่ 2 กรกฎาคม 2560)
จากตัว อย่ างที่ (1) กรณีข้างต้นแขกรับเชิญเล่าย้อนไปตอนเด็กว่าตนเองเป็นคนไม่ตั้งใจเรียน
แต่อยากจะตั้งใจเรี ย นเพื่อให้ พ่อภูมิใจ และทาได้เพราะความตั้งใจของตน จากข้อความข้างต้น แสดงให้ เห็ น
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ความเป็นเหตุเป็นผลของข้อมูล ว่าอยากสอบให้ได้ที่ 1 เพราะอะไร และทาสาเร็จเพราะอะไร จะเห็นได้ว่าแขกรับ
เชิญใช้กลวิธีชักจูงโดยการให้เหตุผล ผ่านถ้อยคา “เพราะว่า”
(2) “ต้องทาทุกอย่างแต่ไม่ได้รับการฝึกเลย เหตุผลเพราะว่าวันนั้นไม่มีผู้หญิงคนไหนทางานนี้
การฝึกอบรม การเรียนรู้วิธีเหล่านี้ มันเป็นเรื่องของผู้ชาย ที่สมัครไปเขาก็จะเขี่ยพี่ทิ้ง ไปร่วมงานไหน เขาก็จะ
บอกว่าหัวหน้าคุณเป็นใคร ทาไมส่งผู้หญิงมา เราไม่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลเพราะว่าทั้งหมดเป็นผู้ชายไปรวมกับ
เขาไม่ได้เขาก็จะเอาใบสมัครเราทิ้งเลย”
(วีรยา ผู้พิทักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง | วันที่ 28 พฤษภาคม 2560)
จากตั ว อย่ า งที่ (2) กรณี ที่ แ ขกรั บ เชิ ญ เล่ า ถึ ง ความยากล าบากของการท างาน แสดงให้ เ ห็ น
ความเป็นเหตุเป็นผลที่ว่า ไม่ว่าไปทางานส่วนไหนก็จะถูกปฏิเสธทุกครั้ง เพราะตนเองเป็นผู้หญิง จะเห็นได้ว่า
แขกรับเชิญใช้กลวิธีชักจูงโดยการให้เหตุผล ผ่านถ้อยคา “เพราะว่า”
6) การชักจู งโดยบอกให้ท าอะไรบางอย่า ง คือ การที่ผู้ พูดบอกให้ ผู้ ช มปฏิบั ติตามสิ่ งที่ ตนเองเสนอ
โดยไม่ให้ทางเลือกใด ๆ ลักษณะเฉพาะของกลวิธีนี้จะเป็นการสั่ง ในข้อความปรากฏคากริยาแสดงการสั่ง เช่น
ต้อง เป็นต้น พบจานวนทั้งสิ้น 9 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 5.55 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) “คุณต้องเห็นคุณภาพที่ดีของตัวเองก่อน ถามคาเดียว คุณอยากจ้างคนอย่างคุณไปเป็นลูกน้อง
หรือเปล่า เห้ย หนูมุ่งมั่นนะ หนูตั้งใจทางานนะ หนูซื่อสัตย์กับองค์กร หนูเต็มที่ โอ้โห ใครไม่อยากได้อ่ะ คุณ ต้อง
เห็นก่อน แล้วถ้าเขาปฏิเสธ แปลว่าเขาแค่ยังไม่เห็น แต่หนูมี”
(ครูเงาะ แอคติ้งโค้ชสุดแซ่บ | วันที่ 25 มิถุนายน 2560)
จากตัวอย่างที่ (1) กรณีที่แขกรับเชิญพูดถึงกระบวนการคิดของมนุษย์ที่ชอบคิดว่าตนเองทาไม่ได้
และไม่มีความมั่นใจ โดยต้องการให้ผู้ชมเปลี่ยนวิธีคิด ให้มั่นใจในตนเอง จะเห็นได้ว่าแขกรับเชิญใช้กลวิธีชักจูง
โดยการบอกให้ทาอะไรบางอย่าง ผ่านถ้อยคาว่า “ต้อง”
(2) “ถ้าเราเป็นช้างเท้าหลังเราก็ ต้องเป็นช้างเท้าหลังที่มี power ดูแลครอบครัวให้ดีให้เต็มที่
ไปเลย แต่เมื่อวันใดวันนึงเราต้องยืนหยัดด้วยตัวเอง เราก็ต้องทาให้ได้”
(Thai Designer Princess | วันที่ 7 พฤษภาคม 2560)
จากตัวอย่างที่ (2) กรณีที่แขกรับเชิญพูดถึงแนวคิดของตนเองเกี่ยวกับการใช้ชีวิต โดยมองว่า
การที่เรามีหน้าที่อะไรต้องทาหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด จากข้อความข้างต้น แสดงให้เห็นว่าแขกรับเชิญต้องการให้ผู้หญิง
ทาหน้าที่ทุกอย่างให้เต็มกาลังความสามารถ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม จะเห็นได้ว่าแขกรับเชิญใช้กลวิธีชักจูง
โดยการบอกให้ทาอะไรบางอย่าง ผ่านถ้อยคาว่า “ต้อง”
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7) การชั ก จู ง โดยบอกผลลั พ ธ์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น คื อ การที่ ผู้ พู ด กล่ า วถึ ง สิ่ ง ที่ ผู้ ฟั ง จะได้ รั บ หากผู้ ฟั ง ยอม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวทางที่ผู้พูดเสนอ แสดงผ่านบริบทโดยรวม พบจานวนทั้งสิ้น 6 ข้อความ คิดเป็น
ร้อยละ 3.70 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) “เราเป็ น ผู้ ห ญิ ง ต้ อ งไม่ ลื ม หน้ า ที่ ห น้ า ที่ ข องความเป็ น ผู้ ห ญิ ง ในภาพพจน์ ข องผู้ ห ญิ ง ไทย
ในต่างประเทศนั้นตั้งแต่สมัยก่อนละดูไม่ค่อยดี แต่ เราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองทาตัวเองให้เขามองเห็นว่าผู้หญิงไทยนั้น
มีค่า เราก็จะบอกเขาว่าผู้หญิงไทยลักษณะนี้มีมาก คุณมองไม่เห็น ที่คุณมองเห็นคือฉาบฉวย ประเทศเราแข็งแกร่ง
ประเทศเรามั่นคง เพราะว่าเรามีผู้หญิงที่รับผิดชอบแบบนี้”
(นพรัตน์ มาดามรถถัง | วันที่ 21 พฤษภาคม 2560)
จากตัว อย่ างที่ (1) กรณีที่แขกรับเชิญ แสดงความคิ ดเห็ นว่ าความงามที่ แ ท้จริง คื อ อะไร และ
ผู้หญิงไทยควรปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ภาพพจน์ของผู้หญิงไทยในสายตาต่างชาติดีขึ้น จะเห็นได้ว่าแขกรับเชิญ
ใช้กลวิธีชักจูงโดยบอกผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น โดยการบอกว่า หากเปลี่ยนแปลงการกระทาแล้วจะเกิดสิ่งใด
(2) “ถ้าเรานะคะเชื่อมั่นว่าเราทาได้เราก็ต้องทาได้ อย่าประเมินตัวเองว่าเราทาไม่ได้ เพราะ
เราเป็นผู้หญิง ในเมื่อสิ่งที่เราตั้งใจนั้น ไม่ได้สนใจว่างานนั้นเป็นของใคร ถ้าเราตั้งใจจะทาได้รับมอบหมายให้ทาแล้ว
ก็ต้องทาในสิ่งที่เราได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ถ้ามีความตั้งใจอย่างแท้จริงแล้ว อาจจะเหนื่อยมากกว่าคนอื่นแต่ไม่ใช่
ว่าเราทาไม่ได้ถ้าเราตั้งใจจะทาได้แน่
(วีรยา ผู้พิทักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง วันที่ 28 พฤษภาคม 2560)
จากตั ว อย่ า งที่ (2) กรณี ที่ แ ขกรั บ เชิ ญ แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความสามารถของผู้ ห ญิ ง
ว่าหากอยากทาอะไรให้แน่วแน่กับสิ่งนั้น ไม่ต้องคิดว่าเป็นเพศไหนแล้วจะทาได้หรือไม่ได้ ถ้ามีความตั้งใจแน่วแน่
เราจะสามารถทาสิ่ ง ที่ต้ อ งการได้ ทุก อย่ า ง เห็ นได้ว่า จะเห็ นได้ว่า แขกรับ เชิญ ใช้ กลวิธีชั ก จูงโดยบอกผลลั พ ธ์
ที่จ ะเกิดขึ้น โดยแสดงผ่ านบริ บ ทที่ว่า ถ้าเราตั้งใจจะทา ได้รับมอบหมายให้ ทาแล้ ว ก็ต้ องทาในสิ่ งที่ เราได้ รั บ
มอบหมายให้ดีที่สุด ถ้ามีความตั้งใจอย่างแท้จริงแล้วอาจจะเหนื่อยมากกว่าคนอื่นแต่ไม่ใช่ว่าเราทาไม่ได้ ถ้าเราตั้งใจ
จะทาได้แน่
8) การชักจูงโดยอ้างถึงสถาบัน คือ การที่ผู้พูดยกคากล่าว คาพูด หรือแนวคิดของสถาบันกษัตริย์ รวมถึง
พระบรมวงศานุวงศ์มากล่าว โดยอาจเป็นกลุ่มคาหรือประโยคก็ได้ ลักษณะเฉพาะของกลวิธีนี้จะปรากฏชื่อหรือ
ตาแหน่งของสถาบันองค์นั้น ๆ พบจานวนทั้งสิ้น 3 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 1.85 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) “ในหลวงรัชกาลที่ 9 นี่คือบุคคลที่จับอารมณ์ใครก็สาเร็จ ไปถึงกาฬสินธุ์ น้าท่วมกับพื้นแตก
ท่านมองเลย น้ าท่ว มแก้ไ ด้ เดี๋ย วขุดทาแก้ มลิ ง ให้ แต่แห้ งแล้ งนี่แ ก้ยั ง ไง จังหวะที่ท่านคิ ด ท่านมองไปบนฟ้ า
เห็ น เมฆ แล้ ว ลมก็ พั ด เมฆไป แล้ ว ท าไงจะให้ เ มฆตกตรงนี้ เ นี่ ย ท่ า นคิ ด ว่ า ท าไม คื อ ท่ า นไม่ ได้ ตี อ กชกหั ว
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ว่าทาไมนะ เป็นคนทั่วไป ทาไมฉันซวยจังเลย ทาไมเมฆไม่ลงที่ฉัน แต่พระองค์ไม่ได้คิดอย่างนั้น ท่านก็เลยตัดสินใจ
ทาโครงการฝนหลวงจนสาเร็จ ครูรู้สึกว่าสิ่งไหนชอบแล้วเป็นประโยชน์ ให้ลงมือทา แล้วทาเต็มที่”
(ครูเงาะ แอคติ้งโค้ชสุดแซ่บ | วันที่ 25 มิถุนายน 2560)
จากตัวอย่างที่ (1) กรณีที่แขกรับเชิญเล่าถึงแนวคิดในการทางานของตนเองซึ่งมีการยกตัวอย่าง
พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแบบอย่าง จะเห็นได้ว่าแขกรับเชิญใช้กลวิธีชักจูงโดยอ้างถึงสถาบัน
โดยยกเอาวิธีการคิดของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประกอบการให้ข้อมูล
(2) “การที่จะชนะใจตัวเองมันต้องล้มก่อนเหมือนในหลวงท่านรับสั่ง แพ้ให้เป็น แพ้ให้รู้ มันมีคา
ในพระราชดารัสของในหลวงท่านก็มีนะคาประมาณนี้ แพ้ให้รู้ แพ้ให้เป็น แพ้จนรู้สึกว่ามันด้าน แล้วเราต้องรู้ว่าแพ้
เพราะอะไร ท้อเพราะอะไร”
(Thai Designer Princess | วันที่ 7 พฤษภาคม 2560)
จากตัวอย่างที่ (2) กรณีที่แขกรับเชิญนาพระราชดารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนิ น ชี วิ ต จากข้ อ ความข้ า งต้ น แขกรั บ เชิ ญ ต้ อ งการให้ ผู้ ช มยอมรั บ ความจริ ง รู้ จั ก การแพ้ ใ ห้ เ ป็ น
แต่การแพ้นั้นต้ องสอนให้เราเข้าใจชีวิตด้วย และนาสิ่งนั้นกลับมาแก้ไขให้ดีขึ้น จะเห็นได้ว่าแขกรับเชิญใช้กลวิธี
ชักจูงโดยอ้างถึงสถาบัน จากการยกพระราชดารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประกอบข้อมูล
9) การชักจู งโดยให้อานาจผู้ ฟังตั ดสิน ใจ คือ การที่ผู้ พูดเสนอข้อมูล โดยไม่ยัดเยียดให้ ผู้ ฟังต้ อ งเชื่ อ
ในข้อมูลนั้น และให้สิทธิ์ผู้ฟังในการพิจารณาความเชื่อนั้นด้วยตนเอง ไม่ปรากฏถ้อยคาที่เฉพาะเจาะจง พบจานวน
ทั้งสิ้น 2 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 1.23 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) “อยากให้ผู้หญิงทุกคนมีความเข้มแข็ง แต่ไม่ใช่แข็งกระด้าง ยอมแพ้ได้แต่อย่านาน ไม่ใช่ว่า
ทางานหนักจนตัวเองไม่มีแรงทางาน ก็คือต้องให้เวลากับตัวเองด้วย เหนื่อยก็พัก แต่กลับมาต้องมีแรงทางานต่อ
แล้วก็คืออย่าลืมหน้าที่ของตัวเอง”
(Thai Designer Princess | วันที่ 7 พฤษภาคม 2560)
จากตัวอย่างที่ (1) กรณีที่แขกรับเชิญแสดงแนวคิดถึงความงามที่แท้จริง ว่าผู้หญิงควรจัดการชีวิต
ให้มีความสมดุลทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว จากข้อความข้างต้น แขกรับเชิญพยายามนาเสนอแนวทางการใช้ชีวิต
ให้ผู้ชม ว่าชีวิตต้องมีความสมดุลในทุกด้าน ไม่ใช่แค่เก่งด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดี ยว จะเห็นได้ว่าแขกรับเชิญ
ใช้กลวิธีชักจูงโดยให้อานาจผู้ฟังตัดสินใจ จากบริบทโดยรวมของข้อมูล
(2) “สุ ด ท้ า ยแล้ ว value ของคนมั น ไม่ ใ ช่ เ งิ น ไม่ ใ ช่ ค วามส าเร็ จ อย่ า งเดี ย ว มั น มี ค วามสุ ข
ในชีวิตด้วย”
(แอ๊ว ศุภลักษณ์ แม่ทัพเดอะมอลล์กรุ๊ป | วันที่ 2 กรกฎาคม 2560)
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จากตัวอย่างที่ (2) กรณีที่แขกรับเชิญแสดงความเห็นว่าชีวิตของเราไม่ได้ต้องการแค่เงิน หรื อ
ความสาเร็จ แต่ต้องการความสุขด้วย ข้อความข้างต้นทาให้ผู้ชมรายการตระหนักได้ถึงการใช้ชีวิต ที่ไม่ใช่การใช้ชีวิต
เพื่อเงินหรือเพื่อความสาเร็จเพียงอย่างเดียว จะเห็นได้ว่าแขกรับเชิญใช้กลวิธีชักจูงโดยให้อานาจผู้ฟังตัดสินใจ
จากบริบทโดยรวมของข้อมูลที่ไม่ได้ให้ทางเลือกใดแก่ผู้ชมแต่เป็นเพียงการนาเสนอข้อมูลเท่านั้น
จากผลการวิเคราะห์สรุปอัตราส่วนร้อยละการใช้กลวิธีการสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจ ได้ดังแผนภูมิ

แผนภูมิที่ 1 อัตราส่วนร้อยละการใช้กลวิธีการสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจ

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
บทความนี้ มุ่ ง น าเสนอกลวิ ธี ก ารสื่ อ สารสร้ า งแรงบั น ดาลใจในรายการ Perspective ตอน Wonder
Woman จานวน 13 เทป รวม 10 ตอน พบทั้งสิ้น 162 ข้อความ สามารถจาแนกเป็น 9 กลวิธี สามารถจาแนก
ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่พบเป็นจานวนมากและกลุ่มที่พบเป็นจานวนน้อย กล่าวคือ กลุ่มที่พบเป็นจานวนมาก
ประกอบด้วย 4 กลวิธี คือ 1) การชักจูงโดยการแสดงความคิดเห็น พบจานวน 51 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 31.48
2) การชักจูงโดยใช้คาแสดงอารมณ์ พบจานวน 42 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 25.92 3) การชักจูงโดยยกตัวอย่าง
เหตุการณ์ป ระกอบ พบจ านวน 23 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 14.19 4) การชักจูงโดยอธิบายข้อมูล เป็น ล าดั บ
พบจานวน 17 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 10.49 กลุ่มที่พบน้อยประกอบด้วย 5 กลวิธี คือ 1) การชักจูงโดยการ
ให้ เหตุผ ล พบจ านวน 9 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 5.55 2) การชักจูงโดยบอกให้ ทาอะไรบางอย่าง พบจานวน
9 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 5.55 3) การชักจูงโดยบอกผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น พบจานวน 6 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ
3.70 4) การชักจูงโดยอ้างถึงสถาบัน พบจานวน 3 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 1.85 และ 5) การชักจูงโดยให้อานาจ
ผู้ฟังตัดสินใจ พบจานวน 2 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 1.2 โดยมีประเด็นทีน่ ่าสนใจดังนี้
ประเด็น ที่ (1) ผู้ วิจั ย เห็ น ว่ากลุ่ มที่พบเป็นจานวนมาก ได้แก่ 1) การชักจูงโดยการแสดงความคิดเห็น
2) การชักจูงโดยใช้คาแสดงอารมณ์ 3) การชักจูงโดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ประกอบ และ 4) การชักจูงโดยอธิบาย
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ข้อมูลเป็นลาดับ มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เป็นกลวิธีที่สร้างอารมณ์ร่วม และสร้างความรู้สึกคล้อยตาม
โดยผู้พูดบอกเล่าเรื่องราวและแสดงอารมณ์ออกมาเพื่อสื่อสารให้ผู้ชมรู้สึกเข้าใจว่าขณะนั้นผู้พูดเผชิญกับอา รมณ์
แบบใด ผู้วิจัยเห็นว่าการที่เกิดอารมณ์คล้อยตามจะทาให้เกิดความเชื่อและความศรัทธาในสิ่ งนั้น และเมื่อเกิด
ความเชื่อและรู้ สึ กแบบเดีย วกัน แล้วจะนาพาให้ ผู้ชมเกิดความตระหนักได้และปรับเปลี่ยนทัศนคติด้ว ยตนเอง
ด้วยเหตุนี้จึงทาให้กลวิธีที่มุ่งเน้นการสร้างอารมณ์ร่วมและอารมณ์คล้อยตามเป็นกลุ่มที่พบมากที่สุด
ประเด็ น ที่ (2) ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า กลุ่ ม ที่ พ บเป็ น จ านวนน้ อ ย ได้ แ ก่ 1) การชั ก จู ง โดยการให้ เ หตุ ผ ล
2) การชักจูงโดยบอกให้ทาอะไรบางอย่าง 3) การชักจูงโดยบอกผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น 4) การชักจูงโดยอ้างถึงสถาบัน
และ 5) การชักจูงโดยให้อานาจผู้ ฟัง มีลักษณะที่คล้ายคลึ งกัน กล่าวคือ เป็นกลวิธีที่มุ่งเน้นการให้ เหตุผ ลและ
พยายามปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ฟังโดยการเสนอทางเลือกและต้องการให้ผู้ฟังเกิดการเปลี่ยนแปลงการกระทา
ผู้วิจัยเห็นว่ากลวิธีเหล่านี้เป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ เพราะผู้พูดและผู้ฟังไม่ได้ประสบกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
เดียวกัน ทาให้พื้นฐานของความคิดและความรู้สึกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการกระทาจึงเป็นไปได้ยาก
ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ท าให้ ก ลวิ ธี ที่ มุ่ ง เน้ น การให้ เ หตุ ผ ลและพยายามปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ข องผู้ ฟั ง เป็ น กลุ่ ม ที่ พ บได้
จานวนน้อย
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ พ บประเด็ น ที่ แ ตกต่ า งกั บ การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาของ จิ น ตนา ตั น ติ ศิ ริ รั ต น์ (2556)
ที่ศึกษาเกี่ยวกับการชักจูงให้กลุ่มแฟนคลับนักร้องเกาหลีมาร่วมกันทากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เพื่อศิลปิน
ที่ตนเองชื่น ชอบ จากการศึก ษาพบว่ า มีก ารใช้ กลยุทธ์ ก ารเรีย กร้ องโดยตรงไปยังผู้ รับ สาร (Direct Request)
มากที่ สุ ด ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า เป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ เ ฉพาะกลุ่ ม และกลุ่ ม ผู้ ฟั ง เป็ น กลุ่ ม ที่ มี จุ ด มุ่ ง หมายเดี ย วกั น
จึงสามารถเลือกใช้กลยุทธ์การเรียกร้องโดยตรงไปยังผู้รั บสารได้ แต่การเก็บข้อมูลของผู้วิจัยเป็นการเก็บข้อมูลจาก
การถอดเทปรายการ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของรายการไม่เฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้ชม การสร้างแรงบันดาลใจ จึงต้องแสดง
ผ่านการชักจูงด้านอารมณ์ เพราะแรงบันดาลใจจะเกิดได้จากการที่ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมกับผู้พูด และเกิดความเชื่อ
ในข้อมูล จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดตลอดถึงพฤติกรรม ทาให้กลุ่มกลวิธีที่เน้นการสร้างอารมณ์
คล้อยตาม เป็นกลุ่มที่พบจานวนมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลวิธีสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจที่แสดงผ่านรายการ Perspective
ตอน Wonder Woman ที่มีแขกรับเชิญเป็นเพียงผู้หญิงเท่านั้น ทาให้กลวิธีการสื่อสารที่แสดงออกมาเป็นการแสดง
ผ่านมุมมองของผู้หญิงที่ไม่ครอบคลุมเพศอื่น หากศึกษาภาษาที่ใช้ในการสร้างแรงบันดาลใจของเพศอื่น จะเป็น
การขยายขอบเขตการศึกษาที่ครอบคลุมเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจได้มากยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
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คุณค่าของพระราชนิพนธ์จดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี
เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ
การเกต บุญฤทธิ์@ กุสุมา บุญฤทธิ์๒ ชนาพร พิพัฒพงศ์ตระกูล๓
และณัชรดา สมสิทธิ์๔
บทคัดย่อ
จดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ เป็นบันทึกประจาวันที่ถูกเขียน
ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งมีการบอกเล่าเรื่องราวส่วนพระองค์ที่เกิดขึ้นภายในพระบรมมหาราชวัง รวมถึงเรื่องราว
ระหว่างการตามเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถไปประพาสในทุกพื้นที่ โดยงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาถึงคุณค่าของงานพระ
ราชนิพนธ์จดหมายเหตุรายวันใน ๒ ด้าน อันได้แก่ ด้านเนื้อหา และด้านกลวิธีการประพันธ์
ผลการศึกษาพบว่า จดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ มีคุณค่า
ทางด้านเนื้อหา โดยปรากฏเนื้อหาสาระที่หลากหลาย อาทิ การบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่ องกั บ
ประวัติศาสตร์ การบันทึกเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การบันทึกเกี่ยวกับการละเล่น การบันทึกเกี่ยวกับการศึกษา
และการบันทึกความรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนไปถึงสภาพวิถีชีวิตของผู้คน ตลอดจนภาพความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมยุคนั้น ด้านกลวิธีการประพันธ์ ปรากฏวิธีการนาเสนอด้วยการใช้รูปแบบของ
การเขียนบันทึกประจาวัน (Diary) ซึ่งมีการเล่าเรื่องตามลาดับและการนาเสนอความคิดเห็นควบคู่กันไป อันมีส่วน
ช่วยให้เรื่องราวที่บอกเล่าน่าสนใจยิ่งขึ้น และยังปรากฏกลวิธีทางภาษาที่โดดเด่น ด้วยกลวิธีการใช้คาที่พบในบันทึก
มีทั้งการใช้ภาษาเฉพาะในราชสานักและภาษาเฉพาะสมัยอย่างภาษาสแลง อีกทั้งยังมีกลวิธีการใช้ประโยคอันทาให้
เห็นถึงลักษณะของการใช้ประโยคในสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงทาให้เห็นถึงวัฒนธรรมการใช้ภาษาของคนในยุคนั้นได้อย่าง
ชัดเจน
คาสาคัญ: คุณค่า จดหมายเหตุรายวัน เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ

___________________________________
๑-๓
๔

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์, ภาควิชาสารัตถสึกษา คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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บทนา
สมเด็ จ พระบรมราชปิ ตุล าธิบ ดี เจ้ า ฟ้ า มหาวชิรุ ณ หิ ศ เป็ น สมเด็ จพระเจ้า ลู ก ยาเธอเจ้ าฟ้ า พระองค์แรก
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประสูติจากสมเด็จพระศรีสวรินทิรา พระบรมราชเทวี พระพัน
วั ส สาอั ย ยิ ก าเจ้ า เมื่ อ มี พ ระชนมายุ ๙ พรรษา ก็ ไ ด้ รั บ การสถาปนาเป็ น สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช
สยามมกุฎ ราชกุมาร พระองค์แรกแห่ ง กรุ งรัตนโกสิ นทร์ อันเป็นตาแหน่งรัช ทายาทในการสื บราชสั นตติ ว งศ์
แทนต าแหน่ ง กรมพระราชวั ง บวรสถานมงคลหรือ วั ง หน้ า ซึ่ ง ยกเลิ ก ไปหลั ง การทิ ว งคตของกร มพระราชวั ง บวรวิไชยชาญ พระองค์เป็นพระราชโอรสที่เป็นที่รักยิ่งของสมเด็จพระบรมชนกนาถ ดังตอนพระองค์ประชวร
สมเด็จพระบรมชนกนาถก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ในพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง
ได้พระราชทานพระธามรงค์ตราพระนาคเกี้ยวทับทิมที่พระองค์ทรงสวมอยู่เสมอผูกพระหั ตถ์ส มเด็จพระเจ้า ลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ (พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, ๒๕๔๗, น.๑๘๖) และมีสิ่งของอีกมากมายที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงพระเมตตาพระราชทานให้แก่พระองค์
สมุดบันทึกส่วนพระองค์ที่ต่อมากลายเป็นจดหมายเหตุรายวัน ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้รับพระราชทานมาเนื่องในวัน
คล้ายวันประสูติ พระชนมายุครบ ๕ พรรษา ทรงเริ่มต้นบันทึกตั้งแต่วันที่ได้รับพระราชทาน โดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์ เ จ้ า โสมาวดี ศรี รั ต นราชธิ ด า กรมหลวงสมรรั ต นสิ ริ เ ชษฐ์ เป็ น ผู้ จ ดบั น ทึ ก ตามค าบอกเล่ า
จนพระชนมายุ ๙ พรรษา จึงทรงจดบั นทึกด้ว ยพระองค์เอง (จุลลดา ภักดีภูมินทร์ , ๒๕๓๕, น.๑๓๒) สาหรับ
ลักษณะบันทึกหรือที่พระองค์เรียกว่า “ไดรี” นั้น ก็เหมือนกับบันทึกทั่วไป บอกเล่าเรื่องราวชีวิตประจาวัน แต่ที่ทา
ให้มีความพิเศษมากขึ้นคือ เรื่องราวในวังหลวง ซึ่งยากนักที่คนธรรมดาทั่วไปจะได้รู้ เพราะสิ่งที่เล่าจากบันทึก
สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ และการแต่งกายของชาววัง อีกประการ
หนึ่งคือ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพบ้านเมืองและสภาพสังคมล้วนถูกถ่ายทอดออกมาตามอารมณ์ ความรู้สึก
นึ ก คิ ด ที่ มี ต่ อ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น บางครั้ ง ก็ มี ก ารบอกเล่ า เหตุ ก ารณ์ ส่ ว นพระองค์ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั น กั บ เหตุ ก ารณ์
ทางประวัติศาสตร์ ดังนั้นสมุดบันทึกนี้จึงกลายมาเป็นหลักฐานชิ้นสาคัญอีกชิ้นหนึ่งสาหรับการศึกษาประวัติศาสตร์
บันทึกซึ่งต่อมาได้ถูกเรียกว่าเป็นจดหมายเหตุรายวันนี้ ถือว่าเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ ที่มีความสาคัญต่อ
ประวัติศาสตร์ชาติไทยในฐานะหลั กฐานชั้นต้น และหากพิจารณาในฐานะวรรณกรรมประเภทสารคดี ซึ่งเป็น
งานเขียนที่ให้ความรู้ มีการเสนอแนวคิด ความคิดเห็น หรือทัศนะความจริงในมุมมองของผู้เขียน จดหมายเหตุ รายวันที่ถูกจัดให้อยู่ในวรรณกรรมประเภทนี้ (บุญยงค์ เกศเทศ, ๒๕๓๖, น.๘๐) จึงถือเป็นวรรณกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่
เปรี ย บเสมื อ นกระจกสะท้ อ นยุ ค สมั ย เพราะท าให้ รู้ เ รื่ อ งราวต่ า ง ๆ รวมถึ ง ค่ า นิ ย มและความเชื่ อ ของคน
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงเป็นความน่าสนใจอย่างยิ่งสาหรับการศึกษาคุณค่าของพระราชนิพนธ์จดหมายเหตุรายวัน
ของสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ เนื่องจากการศึกษาคุณค่าจะทาให้เข้าใจเกี่ยวกับจดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศมากขึ้น ทั้งได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของภาษา
ทาให้ทราบถึงลักษณะภาษาในสมัยรัชกาลที่ ๕ และสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างภาษาในสมัยนั้นและ
ปัจจุบันได้ นอกจากนี้ ยังได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมในอดีตอีกด้วย
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
๑. เพื่อศึกษาคุณค่าด้านเนื้อหาของพระราชนิพนธ์จดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมราชปิตุล าธิบดี
เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ
๒. เพื่อศึกษาคุณค่าด้านกลวิธีการประพันธ์ของพระราชนิพนธ์จดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมราช
ปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ
วิธีการศึกษา
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาคุ ณ ค่ า พระราชนิ พ นธ์ จ ดหมายเหตุ ร ายวั น ของสมเด็ จ พระบรมราชปิ ตุ ล าธิ บ ดี
เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ โดยผู้วิจัยได้นาแนวคิดของพัชลินจ์ จีนนุ่น (๒๕๖๐) มาใช้จาแนกคุณค่า ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น
๒ ด้าน คือ คุณค่าด้านเนื้อหา และคุณค่าด้านกลวิธีการประพันธ์ เมื่อจาแนกได้ดังนี้แล้ว จึง มีการศึกษาคุณค่า
ด้านเนื้อหา โดยใช้แนวคิดของอาทิมา พงศ์ไพบูลย์ (๒๕๔๗) เป็นแนวคิดหลักในการพิจารณา ซึ่งประกอบไปด้วย
การบันทึกเหตุการณ์ เรื่องราว หรือสภาพต่างๆที่พบเห็น และการบันทึกความรู้ประกอบสิ่งที่พบเห็น ส่วนคุณค่า
ด้านกลวิธีการประพันธ์ ได้ใช้แนวคิดของอาทิมา พงศ์ไพบูลย์ (๒๕๔๗) เป็นแนวคิดหลักในการศึกษาคุณค่า ด้าน
กลวิธีการประพันธ์ อันประกอบไปด้วย กลวิธีการนาเสนอและกลวิธีทางภาษา และเพื่อให้การพิจารณาคุณค่า
ครอบคลุมกับเนื้อหามากที่สุด ยังได้อ้างอิงแนวคิดของพัชลินจ์ จีนนุ่น (๒๕๖๐) มาใช้สาหรับการศึกษากลวิธีการ
นาเสนอด้วยการอรรถาธิบาย และใช้แนวคิดของสมเกียรติ รักษ์ มณี (๒๕๕๑ อ้างตาม ชัยวัฒน์ และสมเกียรติ,
๒๕๕๙) ในการศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการใช้ประโยค หลังจากนั้นจึงนาผลการศึกษามาประเมินคุณค่า และรายงาน
การวิจัยในรูปเล่มรายงาน
ผลการศึกษา
ผลจากการศึ ก ษาคุ ณ ค่ า พระราชนิ พ นธ์ จ ดหมายเหตุ ร ายวั น ของสมเด็ จ พระบรมราชปิ ตุ ล าธิ บ ดี
เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศทั้งด้านเนื้อหา และด้านกลวิธีการประพันธ์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. คุณค่าด้านเนื้อหา
จดหมายเหตุรายวันเป็นบันทึกส่วนบุคคลที่มีเนื้อหาสาระมากมายแฝงอยู่ภายใต้การบอกเล่าเรื่องราว
ความคิดความรู้สึกของผู้บันทึก ซึ่งเนื้อหาสาระเหล่านั้นประกอบไปด้วยเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ ๕ รวมถึงสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นทั้งในกลุ่มสังคมเจ้านายและราษฎร ทั้งนี้ เนื่องจาก
ผู้บันทึกเป็นเจ้านายพระองค์หนึ่ง ในจดหมายเหตุรายวันจึงปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้านายเป็นส่วนใหญ่ แต่ทว่า
ก็ ยั ง พบการบั น ทึ ก เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ราษฎร อั น มาจากการที่ พ ระองค์ ไ ด้ ต ามเสด็ จ สมเด็ จ พระบรมชนกนาถ
ไปประพาสพื้ น ที่ ต่ า ง ๆ หลายครั้ ง ส าหรั บ ตั ว อย่ า งเนื้ อ หาสาระที่ มี ค วามน่ า สนใจซึ่ ง พระองค์ ไ ด้ บั น ทึ ก ไว้
หลายประเด็นมีดังนี้
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๑.๑ การบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์
การเสด็จมาเยือนสยามของอาร์ชดยุคเลโอโพลท์ แฟร์ดินันท์ แห่งออสเตรีย เป็นหนึ่งเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ ที่ ได้ ถู ก จดบั น ทึ กลงในจดหมายเหตุ รายวัน โดยเหตุการณ์นี้ พระองค์ ได้ ต ามเสด็จ รัช กาลที่ ๕
ไปต้อนรับอาร์ชดยุค-เลโอโพลท์ ณ วังสราญรมย์ และพระองค์ยังบรรยายไว้อีกว่า ครั้งนั้นทรงฉลองพระองค์ด้วยชุด
ทหารเต็มยศ พร้อมกับใส่สายสะพายอันเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลเลโอโพลท์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน
จากสมเด็จ-พระจักรพรรดิฟรันทซ์ โยเซฟที่ ๑ (๒๕๖๒, น.๖๐-๖๑)
บ่ายสี่โมงแต่งตัวเต็มยศทหาร ใส่สายสะพายลิววโปลที่พระเจ้ากรุงออสเตรียส่งมา เราตามเสด็จ
ทูลหม่อมออกไปพร้อมด้วยสมเด็จแม่ ออกไปรับอาชดุ๊กลิววโปล สมเด็จแม่ประทับในห้องไปรเวต เรา
ตามเสด็จทูลหม่อมไปคอยรับที่มุขจักรี เมื่ออาชดุ๊กมาถึง ลุงจักษ์เป็นผู้กราบทูลนาว่าปรินสอิมปีเรียน
อาชดุ๊กลิววโปล เมื่อมาจับมือเราก็ว่าเหมือนกัน แล้วทูลหม่อมทรงนามาที่สมเด็จแม่ในห้องไปรเวต
(มหาวชิรุณหิศ, สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้า, ๒๕๒๐, น.๒๒๙)
จากเหตุการณ์การเสด็จ มาเยื อนของอาร์ช ดยุคเลโอโพลท์ แสดงให้ เห็ นถึงความสั มพันธ์ระหว่างไทยกับ
ออสเตรีย และแสดงถึงธรรมเนียมการต้อนรับพระราชอาคันตุกะจากต่างประเทศ โดยเจ้านายฝ่ายหน้าจะมีหน้าที่
ต้อนรับอย่างเป็นทางการ ส่วนเจ้านายฝ่ายในที่ถึงแม้จะเริ่มมีบทบาทในการต้อนรับพระราชอาคันตุกะมากขึ้น
แต่กระนั้นก็ยังถูกจากัดด้วยกรอบประเพณีของราชสานัก ทาให้การต้อนรับของเจ้านายฝ่ายในจึงจาเป็นต้องเกิดขึ้น
ในที่รโหฐาน
๑.๒ การบันทึกเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
ในจดหมายเหตุรายวัน มีการบอกเล่าถึงชีวิตของเจ้านายในแง่มุมที่ไม่เคยทราบมาก่อนอย่างการ
ประกอบอาชีพค้าขายของเจ้านายฝ่ายใน โดยเจ้านายแต่ละพระองค์ทรงใช้ความสามารถเฉพาะตัวและความรู้ที่มี
มาใช้ในการค้าขาย ดังที่ปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ท่านให้แม่วาศไปซื้อตุ๊กตาที่เรือนพี่อรพินมาให้เราอีก
(มหาวชิรุณหิศ, สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้า, ๒๕๒๐, น.๒)
ข้อความข้างต้นแสดงถึงภาพชีวิตของเจ้านายที่ได้มีการทาการค้าขายในพระบรมหาราชวัง โดยผู้ซื้อและผู้ขาย
ก็คือกลุ่มเจ้านายด้วยกันนั่นเอง ดังในตัวอย่างที่ตาหนักของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค
มีการค้าขายตุ๊กตา ซึ่งตุ๊กตาที่ถูกกล่าวถึงนี้ก็คือ ตุ๊กตาชาววัง ที่ถูกคิดค้นโดยเจ้าจอมมารดา หม่อมราชวงศ์ย้อย
อิศรางกูล พระมารดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค แม้ว่าในตอนแรกเริ่มจะปั้นตุ๊กตา
ขึ้นมาเพื่อถวายแก่พระราชธิดา แต่หลังจากที่ปั้นถวายและแจกเด็ก ๆ จนเป็นที่นิยมกันในวัง ก็ได้มีการทาออกมา
จาหน่ายที่ตาหนัก (ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย, ๒๕๖๑, น.๓๐)
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นอกจากนี้สมเด็จพระศรีสวรินทิรา พระบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ยังทรงขายขนมจีนแกงไก่
พร้อมกันนั้น พระวิมาดาเธอฯ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดากับเจ้าจอมหลายคนก็ได้ขายอาหารด้วย
เช่นเดียวกัน แต่พระองค์ไม่ได้ทรงบันทึกไว้ว่าเป็นอาหารชนิดใด เพียงแต่บันทึกไว้ดังนี้
แล้วแต่งตัวไปบน ซื้อของกินสนุกนัก สมเด็จแม่ขายขนมจีนแกงไก่ เราซื้อแจกเจ้านาย แล้วซื้อฝากคุณยาย
เจ้าสาย5กับเจ้าจอมก็ขายอีกหลายคน
(มหาวชิรุณหิศ, สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้า, ๒๕๒๐, น.๓๓)
ตัวอย่างที่ได้ยกมาดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นการดาเนินชีวิตของเจ้านายอีกมุมหนึ่งเฉกเช่นสามัญชน ทรงไม่ถือ
พระองค์ ว่ า เป็ น เจ้ า นายผู้ มี พ ระยศสู ง ศั ก ดิ์ ทั้ ง ยั ง ไม่ เ กรงว่ า จะเป็ น การเสื่ อ มเสี ย พระเกี ย รติ ห ากว่ า พระองค์
จะท าการค้ า ขายในพระบรมมหาราชวัง อาจกล่ า วได้ ว่า ส าหรั บ เจ้ านายแล้ ว อาชี พ ค้ า ขายก็ คื อ อาชีพ สุ จริต
อาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับแต่ละพระองค์เท่านั้น
๑.๓ การบันทึกเกี่ยวกับการแต่งกาย
การแต่งกายของเจ้านายที่ถูกบันทึกไว้ในจดหมายเหตุรายวัน ส่วนใหญ่จะเป็นการแต่งกายในงาน
พระราชพิธีหรือในโอกาสพิเศษต่างๆ ทั้งนี้ ได้ปรากฏการแต่งกายรูปแบบหนึ่งที่มีการรับเอาวัฒนธรรมการแต่งกาย
ของต่างชาติเข้ามาซึ่งจะใช้สวมใส่กันในบางโอกาส ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ทรงเครื่องแฟนซี ทรงแต่งอย่างทูลหม่อมปู่ เราแต่งอย่างลูกเธอตามเสด็จไปเที่ยว เจ้านายขุนนางแต่งตัวต่าง ๆ
อย่างไทยโบราณบ้าง อย่างกระบวนแห่บ้าง แต่งแขก แต่งพม่า จีน ลาว ไม่เหมือนกันจนคนเดียวสนุกมาก
(มหาวชิรุณหิศ, สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้า, ๒๕๒๐, น.๒๘)
การแต่งกายแฟนซีที่ปรากฏในตัวอย่างดังกล่าว เป็นการแต่งกายซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมตะวันตก
โดยในหมู่เจ้านายจะทรงแต่งกายแฟนซีเฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้น สาหรับในบันทึก การแต่ง กายรูปแบบนี้
ก็ถูกกล่าวถึงอยู่หลายครั้ง โดยทุกครั้งที่มีการจัดงานเลี้ ยงต่าง ๆ เจ้านายแต่ล ะพระองค์จะทรงฉลองพระองค์
แตกต่างกัน ไปตามที่ท รงพอพระราชหฤทั ย บางครั้งก็มีการประกวดเครื่อ งแต่ง กายและให้ รางวัล แก่ผู้ ที่ ช นะ
การแข่งขัน ซึ่งการแต่งกายแฟนซีนี้ได้สร้างความสนุกสนานให้แก่เจ้านายเป็นอย่างมาก อันจะเห็น ได้จากตัวอย่าง
ที่ได้กล่าวมาข้างต้น
๑.๔ การบันทึกเกี่ยวกับการละเล่น
ในจดหมายเหตุรายวันได้ปรากฏการละเล่นที่พระองค์และบรรดาเจ้านายเล็ก ๆ ได้ทรงเล่นกัน
ภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งมีทั้งการละเล่นที่คนในปัจจุบันรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี อาทิ งูกินหาง ลิงชิงหลัก
รวมทั้งการละเล่นที่คนในปัจจุบันอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน เช่น ซุ่ม ๆ มะละดี เล่นพระ ดังตัวอย่าง
5 เจ้าสาย

- พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
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เล่นลิงชิงหลัก เล่นซุ่ม ๆ มะละดีกับบ่าว ๆ
(มหาวชิรุณหิศ, สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้า, ๒๕๒๐, น.๙๖)
วันนี้เราไม่ได้เล่นพระ เรามาเรือน นอนสองทุ่มนาน
(มหาวชิรุณหิศ, สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้า, ๒๕๒๐, น.๑๓๒)
จากตัวอย่างดังกล่าว มีเพียงการละเล่นเดียวที่ในปัจจุบันยังปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเล่นคือ การเล่นพระ
ซึ่งเป็นการละเล่นที่เจ้านายเล็ก ๆ ทรงสมมติเป็นพระราชาคณะ พระครู หรือเปรียญ โดยจะครองจีวรและปฏิบัติ
ศาสนกิจเหมือนกับเป็นพระสงฆ์จริง ๆ บางครั้งอาจมีมหาดเล็กหรือเจ้าพนักงานร่วมเล่นเป็นผู้ประเคนภัตตาหารให้
ฉันด้วย โดยการเล่นนี้ปรากฏหลักฐานว่าอาจจะมีการเล่นมาตั้ง แต่สมัยรัชกาลที่ ๔ จากพระนิพนธ์ของสมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ฉายานิทรรศน์ , ๒๕๖๑) ส่วนการละเล่นซุ่ม ๆ มะละดี ไม่ปรากฏข้อมูล
หรือรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเล่น รวมทั้งไม่ปรากฏหลักฐานที่สามารถบ่งบอกได้ว่าการละเล่นเหล่านี้ยังคงอยู่ใน
ปัจจุบันหรือไม่
๑.๕ การบันทึกเกี่ยวกับการศึกษา
ภาษาไทยถือเป็นวิชาสาคัญที่เจ้านายในราชสานักจาเป็นที่จะต้องได้รับการศึกษา แต่กระนั้น
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ก็เริ่มให้ความสาคัญกับการเรียนภาษาต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งเห็นได้จากการบันทึก
ในจดหมายเหตุรายวันว่า พระองค์ได้ทรงศึกษาภาษาอังกฤษจากพระอาจารย์ชาวต่างชาติ ขณะเดียวกันสมเด็จ พระบรมชนกนาถก็ได้ส่งพระเชษฐาของพระองค์ที่เจริญพระชันษาไปเรียนต่างประเทศ ดังตัวอย่าง
เสด็จอาดิศนาครูฝรั่ง ชื่อ มิสเตอร์มอรัน มาให้สอนหนังสืออังกฤษเรากับน้องชายโต วันนี้ครูให้
อ่านเอบีใหญ่ เราจาได้ ให้อ่านเอบีเล็ก
(มหาวชิรุณหิศ, สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้า, ๒๕๒๐, น.๒๓๐)
โสกันต์คราวนี้แห่ทางใน พี่กิติยากร6กับพี่รพีพัฒน7อายุสิบเอ็ดปี พี่จิรประวัติ8อายุเก้าขวบ โกนจุก
แล้วจะออกไปลอนดอน
(มหาวชิรุณหิศ, สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้า, ๒๕๒๐, น.๘๕)
ตัวอย่างข้างต้นที่กล่าวถึงการเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศอังกฤษของบรรดาพระราชโอรสในสมเด็จพระปิ ย มหาราช ถื อ เป็ น เหตุ ก ารณ์ ที่ ส าคั ญ ต่ อ ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละพั ฒ นาการทางสั ง คมของไทยสมั ย รั ช กาลที่ ๕
6 พี่กิตย
ิ ากร

- พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ

7 พี่รพีพัฒน

- พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

8 พี่จิรประวัติ

- พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
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เพราะการไปศึกษายังต่างประเทศในครั้งนี้ทาให้เห็นถึงพัฒนาการด้านการศึกษาในสมัยนั้น ซึ่งได้เริ่มส่งบุคคล
จากกลุ่มชนชั้นสูงไปศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ ยังต่างประเทศ
๑.๖ การบันทึกความรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศ
การบันทึกความรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศของพระองค์ส่วนใหญ่จะทรงกล่าวถึงพื้นที่ในแถบหัวเมือง
ปักษ์ใต้และหัวเมืองมลายู ฉะนั้น ภูมิประเทศที่ปรากฏในจดหมายเหตุรายวันจึงมีลักษณะเป็นพื้นที่ทางแถบทะเล
เสียส่วนมาก ซึ่งการบั นทึกของพระองค์ทาให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ต่าง ๆ ในสมัยนั้น
มากขึ้น ตัวอย่างเช่น
เรือมาทอดสมอที่อ่าวระเวนหรือระแวง เวลาบ่าย ๕ โมงครึ่งฝนหาย ได้ตามเสด็จขึ้นบก มีต้น
มะพร้าวปลูกมากตั้งพัน มีประการังขึ้นเป็นคันตามหาด ดูงามมาก
(มหาวชิรุณหิศ, สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้า, ๒๕๒๐, น.๒๐๖)
จากตัวอย่างข้างต้น เป็นเหตุการณ์ที่พระองค์ได้เสด็จประพาสอ่าวระเวนหรือระแวง ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ
อ่าวเฉวง (จดหมายเหตุ เกาะสมุย, ๒๕๕๘) โดยทรงบรรยายภูมิประเทศของอ่าวแห่งนี้ไว้ในจดหมายเหตุรายวันว่า
บนอ่าวเต็มไปด้วยมะพร้าวมากมายหลายต้นเรียงรายตลอดแนว และยังมีแนวปะการังขึ้นอยู่ตามหาด จากการ
บันทึกดังกล่าวทาให้เห็นว่า ในสมัยนั้นธรรมชาติของอ่าวแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก เนื่องด้วยยังคง
มีปะการัง ซึ่งสิ่งนี้สามารถบ่งบอกได้ว่าระบบนิเวศทางทะเลยังไม่ได้ถูกทาลายไปด้วยน้ามือมนุษย์
๒. คุณค่าด้านกลวิธีการประพันธ์
จากการศึ ก ษากลวิธี การประพั นธ์ ที่ ใช้ส าหรั บ งานพระราชนิ พนธ์ จดหมายเหตุร ายวัน ปรากฏกลวิ ธี
ที่พระองค์เลือกใช้สาหรับการถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งหมด ๒ วิธีด้วยกัน ได้แก่ กลวิธีการนาเสนอ และ
กลวิธีทางภาษา ซึง่ แต่ละวิธมี รี ายละเอียดดังต่อไปนี้
๒.๑ กลวิธีการนาเสนอ
จดหมายเหตุรายวันเป็นงานเขียนที่มีกลวิธีการนาเสนอที่หลากหลาย โดยการใช้วิธีเหล่านี้ช่วยให้
การนาเสนอข้อมูลหรือพระราชทัศนะของพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทาให้งานเขียนมีความน่าสนใจ
และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น อาทิ การนาเสนอตามลาดับ การนาเสนอความคิดเห็น ดังนี้
๒.๑.๑ การนาเสนอตามลาดับ
ในการเขียนสิ่งต่าง ๆ ลงในบันทึก พระองค์ทรงได้เรียบเรียงเรื่องราวหรือเหตุการณ์
ที่ต้องการถ่ายทอดไว้อย่างเป็นลาดับ ซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพระองค์มีการจัดระเบียบทางความคิดได้เป็นอย่างดี
ทาให้ข้อมูลที่บันทึกลงไปไม่เป็นไปอย่างสะเปะสะปะ สาหรับตัวอย่างที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นการนาเสนอตามลาดับ
ขั้นตอน อาทิ
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ในพิธีกวนข้าวทิพย์ พระองค์ทรงบันทึกถึงขั้นตอนของพิธีเอาไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกอย่างการรดน้าพระมหาสังข์
ลงในกระทะ จนถึงขั้น ตอนของการกวนข้าวทิพย์ ซึ่งในระหว่างนั้นจะมีการประโคมปี่พาทย์ไปพร้อมกันด้ ว ย
ดังปรากฏในจดหมายเหตุรายวันว่า
หม่อมเจ้านั่งกะทะ กะทะละสองคน ทูลหม่อมบนทรงรดน้าสังข์ทุกกะทะ แล้วทรงพระเต้าฤษีรด
อีก...เจ้านายเทนมเนยน้าส้ม หม่อมเจ้าจับพายกวน ปี่พาทย์ประโคม
(มหาวชิรุณหิศ, สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้า, ๒๕๒๐, น.๓๒)
อีกทั้ง ในการพระราชพิธีโสกันต์ 9ของพระเชษฐภคินีทั้งสามของพระองค์ อันได้แก่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ าสุ ว พักตร์ วิไลยพรรณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์ และสมเด็จพระเจ้า บรมวงศ์เธอ กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี พระองค์ได้ทรงบันทึกขั้นตอนต่าง ๆ ของพระราชพิธีไว้อย่างละเอียด
ซึ่งตัวอย่างที่ได้ยกมานี้เป็นขั้นตอนสาคัญคือ การโกนจุก หรือเรียกว่าพิธีโสกันต์ ดังตัวอย่าง
เมื่อเจ้านายขึ้นบนปราสาทแล้วเปลี่ยนเครื่องทรงถอด ออกไปข้างหน้า นั่งบนเก้าอี้ ภูษามาลา
แยกพระเกศาและพระถวายศีล ทูลหม่อมบนเสด็จไปทรงรดน้าสังข์ แล้วทรง
ตัดจุก แล้วสมเด็จตากับกรมหลวงวรศักดา กรมขุนภูวไนย กับกรมขุนบดินทร์ทรงแบ่งกันตัด พระฤกษ์
สามโมงมีเศษ โกนแล้วลงไปสรงน้าเขาไกรลาศก่อน แล้วขึ้นมาที่ที่สรง
(มหาวชิรุณหิศ, สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้า, ๒๕๒๐, น.๔๓)
จากตัวอย่างที่ปรากฏ พบว่าในจดหมายเหตุรายวันส่วนใหญ่จะใช้กลวิธีการนาเสนอเป็นลาดับขั้นตอนสาหรับ
การบั น ทึกพิธีกรรมในพระราชพิธีต่าง ๆ ซึ่งการใช้กลวิธีดังกล่ าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ที่จะศึกษาพระราชพิธี
ที่ปรากฏในบันทึกส่วนพระองค์ โดยเฉพาะการศึกษาพระราชพิธีโบราณที่ไม่ได้สืบต่อกันมาจนปัจจุบัน เนื่องจาก
การบันทึกรายละเอียดอย่างเป็นลาดับของพระองค์ ทาให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจขั้นตอนของพิธีกรรมอันละเอียด
ซับซ้อน
๒.๑.๒ การนาเสนอความคิดเห็น
ในบันทึกประจาวัน พระองค์ทรงแสดงพระราชทัศนะเกี่ยวกับเรื่องเจ้านายผู้มีอาวุโสที่ใช้
มีดและส้อมไม่เป็นเอาไว้ว่า การที่เจ้านายผู้อาวุโสไม่สามารถใช้มีดส้อมได้ถือเป็นเรื่องที่ล้าสมัย เนื่องจากในขณะนั้น
การใช้มีดและส้อมอย่างชาติตะวันตกถือเป็นพระราชนิยมในราชสานัก ฉะนั้น เมื่อมีเจ้านายที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
พระราชนิยมนี้ได้ พระองค์จึงมีพระราชทัศนะดังปรากฏในบันทึกว่า
เจ้านายแก่ ๆ ดูคร่าครึเต็มที เสวยมีดซ่อมไม่เป็น ทูลหม่อมบนท่านทรงสอนเสด็จยายกินรี10เอง หัวร่อกันใหญ่
9 พระราชพิธีโสกันต์
10 เสด็จยายกินรี

- ใช้เรียกพิธีโกนจุกของเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้า ส่วนเจ้านายชั้นหม่อมเจ้า เรียกว่า พระราชพิธีเกศากันต์

- พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากินรี
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(มหาวชิรุณหิศ, สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้า, ๒๕๒๐, น.๘๖-๘๗)
พระราชทัศนะดังกล่ าวนี้ ได้สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ ความส าคัญกับวัฒนธรรมตะวันตก เพราะ
การปฏิบัติตามวัฒนธรรมตะวันตกเป็นการแสดงถึงความทันสมัยของคนในสมัยนั้น อีกประการหนึ่งยังแสดงถึงนัย
ยะแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เริ่มมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้มีความศิวิไลซ์เทียบเท่ากับอารยปร ะเทศ
ซึ่ ง การพั ฒ นาสิ่ ง เหล่ า นี้ ล้ ว นเป็ น ส่ ว นที่ ช่ ว ยให้ ป ระเทศหลุ ด พ้ น จากการตกเป็ น อาณานิ ค มของชาติ ต ะวั น ตก
ได้อีกทางหนึ่ง กล่าวคือ เมื่อสยามกลายเป็นดินแดนอันศิวิไลซ์แล้ว ชาติตะวันตกก็จะไม่สามารถใช้ข้ออ้างเรื่อง
ความล้าหลังมาสร้างความชอบธรรมในการยึดครองสยามประเทศได้
๒.๒ กลวิธีทางภาษา
ส าหรั บ กลวิ ธี ก ารประพั น ธ์ ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ งานเขี ย นอี ก อย่ า งหนึ่ ง ก็ คื อ กลวิ ธี ท างภาษา
อันเป็นวิธีการเลือกใช้ภาษาให้สอดคล้องกับเนื้อหาของงานเขียน ซึ่งพระองค์ได้ทรงใช้กลวิธีนี้ในบันทึกประจาวัน
โดยพบ ๒ วิธีหลัก ๆ คือ กลวิธีการใช้คา ซึ่งมีวิธีการใช้คาที่โดดเด่น อันได้แก่ การใช้ภาษาสแลง และการใช้ภาษา
เฉพาะในราชสานัก ส่วนอีกกลวิธีหนึ่งก็คือ กลวิธีการใช้ประโยค สาหรับตัวอย่างมีด้วยกันดังนี้
๒.๒.๑ การใช้ภาษาสแลง
ในบั น ทึกส่ ว นพระองค์ ได้ ปรากฏคาที่ใช้กันเฉพาะสมัยหรือก็คือ ภาษาสแลง ซึ่งคนใ
นปัจจุบันไม่สามารถเข้าใจได้โดยทันที แต่จาเป็นต้องอาศัยการนิยามความหมายจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาหรือ
ต้องอาศัยจากบริบทของประโยคร่วมด้วย สาหรับตัวอย่างของคาสแลงในจดหมายเหตุรายวันมีดังนี้
คาว่า “อี๋” ที่ปรากฏในบันทึกหมายถึง โปรดปราน (พินิจ หุตะจินดา, ๒๕๕๕, น.๑๗๒) ซึ่งความหมายที่ใช้
ในสมัยนี้มีความคล้ายคลึงกับในปัจจุบันที่มีความหมายว่า กิริยาที่แสดงอาการเอาอกเอาใจหรือประจบประแจง
(ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖, น.๑๔๑๗) ทั้งนี้ในปัจจุบันมักจะไม่นิยมใช้คาว่า อี๋ เพียงคาเดียวโดด ๆ แต่ใช้เป็นคาว่า
อี๋อ๋อ แทน
เราเชิญมาถวายทูลหม่อมบน ท่านทรงอี๋เราใหญ่
(มหาวชิรุณหิศ, สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้า, ๒๕๒๐, น.๔๕)
พระองค์ได้ทรงเลื อกใช้คาว่า “ชา” ซึ่งหมายถึง ไม่ทันคิด (พินิจ หุตะจินดา, ๒๕๕๕, น.๑๙๓) ในบริบท
ที่พระองค์ทรงเข้าพระทัยผิดคิดว่าพระโกศของสมเด็จพระรูปศิริโสภาคมหานาคนารีเป็นพระโกศของสมเด็จพระ นางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี โดยปัจจุบันคาดังกล่าวถูกใช้ในความหมายที่แตกต่างออกไป เช่น
ใช้ในความหมายที่ว่า อาการที่รู้ สึกได้น้อยกว่าปรกติ เนื่องจากเส้นประสาทรับความรู้สึกถูกกด ถูกตัดขาด หรือ
ถูกสารพิษ (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖, น.๓๗๒)
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แล้วรับสั่งพระนามให้เราฟังทุกพระโกศ เราชาว่าพระโกศสมเด็จพระรูปศิริโสภาคมหานาคนารีว่า
พระโกศสมเด็จป้า รับสั่งว่าไม่ใช่
(มหาวชิรุณหิศ, สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้า, ๒๕๒๐, น.๖๐)
ทั้งยังได้ทรงใช้คาสแลงเมื่อ ครั้ ง ทรงเล่ า ถึงเหตุการณ์ที่ พระองค์ ทรงได้รับ คาชม โดยทรงใช้คาว่า “ทุ่ม ”
ในความหมายว่า สรรเสริ ญเยิ น ยอ ส่ ว น “เหว” ใช้กับอาการดีใจหรือปลื้ มใจ และคาว่า “กระหนาบ” ใช้ใน
ความหมายที่ว่า เรื่อยไป (พินิจ หุตะจินดา, ๒๕๕๕, น.๒๗๘) ซึ่งในปัจจุบันนี้ ความหมายของทั้งสามคาต่ างก็
เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นอย่างมาก จนไม่เหลือเค้าความหมายเดิม
วันนี้เราถูกทุ่มใหญ่ เราต้องเหว พากันชมกระหนาบไป
(มหาวชิรุณหิศ, สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้า, ๒๕๒๐, น.๑๓๐)
จากตัวอย่างภาษาสแลงที่พระองค์ใช้ในการบันทึกจดหมายเหตุรายวัน ทาให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของภาษา
ได้เป็นอย่างดี เพราะการใช้ภาษาสแลงทาให้ทราบว่าความหมายของคาในยุครัชกาลที่ ๕ และยุคนี้แตกต่างกัน
โดยสิ้นเชิง หรืออาจกล่าวได้ว่ามีการใช้คาในบริบทที่ต่างกันนั่นเอง
๒.๒.๒ การใช้ภาษาเฉพาะในราชสานัก
ในจดหมายเหตุรายวันไม่เพียงจะปรากฏภาษาเฉพาะสมัยเท่ านั้น หากแต่ยังปรากฏ
ภาษาที่ใช้กันเฉพาะกลุ่มสังคมด้วย คือ ภาษาเฉพาะในราชสานัก โดยคาในภาษาดังกล่าวที่พระองค์ได้บันทึกไว้ล้วน
เป็นคาที่เข้าใจความหมายกันเฉพาะในบรรดาเจ้านายและข้าราชสานักทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ตัวอย่างเช่น
พระองค์ทรงบันทึกชื่อพระที่นั่งต่าง ๆ ภายในพระบรมมหาราชวังด้วยชื่อที่เรียกกันเฉพาะในหมู่ ชาววัง อาทิ
“ที่บน” ใช้เรียกพระราชมณเฑียรหมู่ใหญ่ที่มีพระที่นั่งสร้างต่อเนื่องกัน ๑๑ องค์ (ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย, ๒๕๕๙, น.
๓๗) และ “ในที”่ ใช้สาหรับเรียกพระที่นั่งอมรพิมาณมณีอันเป็นที่บรรทมของรัชกาลที่ ๕
เปิดอนุสาวรีย์ แล้วกลับมาเฝ้าทูลหม่อมบนในที่
(มหาวชิรุณหิศ, สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้า, ๒๕๒๐, น.๑)
ป้าโสมรับไปที่บน เราพบแม่แส11 ๆ บอกเราว่าทูลหม่อมบนไม่เสด็จ
(มหาวชิรุณหิศ, สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้า, ๒๕๒๐, น.๓)
และยังทรงบันทึกชื่อเรียกของห้องรับแขกที่อยู่ในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทองค์ตะวันออกไว้ด้วย ซึ่งเรียกกัน
ว่า “ห้ องไปรเวต” โดยในสมัย รั ช กาลที่ ๕ จะใช้ห้ องนี้เป็นสถานที่ อ อกรับ แขกที่ ไม่ ไ ด้เ ข้าเฝ้ าในทางราชการ

11 แม่แส

- เจ้าจอมมารดาแส ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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(สานักงานอุทยานการเรียนรู้ , ม.ป.ป.) สาหรับโดยในจดหมายเหตุรายวัน พระองค์ได้ทรงบันทึกถึงห้องไปรเวต
ไว้ว่า
ลุงจักษ์เป็นผู้กราบทูลนาว่าปรินสอิมปีเรียนอาชดุ๊กลิววโปล เมื่อมาจับมือเราก็ว่าเหมือนกัน แล้วทูลหม่อม
ทรงนามาที่สมเด็จแม่ในห้องไปรเวต
(สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ, ๒๕๒๐, น.๒๒๙)
การใช้ ภ าษาเฉพาะในราชส านั ก ในบันทึกนี้ ส่ ว นใหญ่จะเป็นคาที่ใช้เรียกสถานที่ในพระบรมมหาราชวั ง
ทั้งพระที่นั่งหรือห้องต่าง ๆ ทั้งนี้ การที่ต้องมีคาเรียกกันเฉพาะภายใน เนื่องจากภายในวังมีสถานที่ต่าง ๆ มากมาย
การมีคาเรียกที่เฉพาะเจาะจงจึงช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และเหตุผลอีกประการหนึ่ ง เนื่องด้วยพระที่นั่ง
ต่ า ง ๆ มี ชื่ อ ทางการที่ ย าวและอ่ า นยาก ฉะนั้ น การมี ชื่ อ เรี ย กสั้ น ๆ ที่ ใ ช้ กั น เป็ น การภายในจึ ง ท าให้ ส ะดวก
ในการเรียกและง่ายต่อการจดจามากยิ่งขึ้น
๒.๒.๓ กลวิธีการใช้ประโยค
รูปแบบประโยคที่พระองค์ทรงใช้บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ในจดหมายเหตุรายวัน ปรากฏ
ใน ๓ ลักษณะ ได้แก่ ประโยคสั้น ประโยคยาว และประโยคที่มีลักษณะแตกต่างจากในปัจจุบัน ซึ่งตัวอย่างในแต่ละ
ลักษณะ มีรายละเอียดดังนี้
พระองค์ จ ะบั น ทึ ก เรื่ อ งราวด้ ว ยการใช้ ป ระโยคสั้ น โดยมี ลั ก ษณะเป็ น ประโยคความเดี ย ว ไม่ ซั บ ซ้ อ น
ซึ่งปรากฏทั้งประโยคที่มีโครงสร้างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ แต่โดยส่วนใหญ่พระองค์ จะใช้ประโยคสั้นที่มีโครงสร้าง
ไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ เป็นประโยคที่ขาดประธานหรือกรรม สาหรับตัวอย่างประโยคสั้นมีดังนี้
นอนหลับ ตื่นบ่ายโมงเศษ กินข้าวได้มาก บ่ายสองโมงเศษทูลหม่อมบนเสด็จมาเยี่ยมเรา แล้วเสด็จขึ้นบน
เราไปเฝ้าสมเด็จแม่
(มหาวชิรุณหิศ, สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้า, ๒๕๒๐, น.๑๐๖)
อีกทั้ง ในจดหมายเหตุยังปรากฏประโยคยาว อันมีลักษณะซับซ้อนแบบเดียวกันกับประโยคความรวมหรือ
ประโยคความซ้อน ซึ่งประโยคในลักษณะนี้จะนามาใช้อธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ให้มีความต่อเนื่องกัน โดยจะถูกเขียน
ออกมาเป็นประโยคยาวเพียงประโยคเดียว ตัวอย่างเช่น
พอพระสวด ทูล หม่อมทรงน าพระครูพราหมณ์เข้าให้ น้าสั งข์และนาใบไม้ซึ่ง ไปทาพิธีโ หมกูณฑ์บูช าเพลิ ง
มาให้เราปัด
(มหาวชิรุณหิศ, สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้า, ๒๕๒๐, น.๒๓๔)
นอกจากนี้ พระองค์ ยั ง ทรงใช้ ป ระโยคที่ มี ลั ก ษณะแตกต่ า งจากในปั จจุ บั น อั น เนื่ อ งมาจากการเรี ย งคา
ในประโยคที่ มี ก ารสลั บ ต าแหน่ ง กั น ซึ่ ง จะไม่ เ ป็ น ไปตามโครงสร้ า งประโยคที่ ใ ช้ กั น ในยุ ค นี้ อี ก ประการหนึ่ ง
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คาที่นามาใช้สร้างเป็นประโยคก็ต่างจากยุคปัจจุบันเช่นเดียวกัน จึงส่งผลให้ยากต่อการทาความเข้าใจความหมาย
ที่ต้องการจะสื่อได้ในทันที หากไม่ได้พิจารณาประโยคแวดล้อมอื่น ๆ ร่วมด้วย ดังเช่นประโยคต่อไปนี้
รวม ๑๒ คน เราเป็นโตกว่าคน เด็กทั้งนั้น
(มหาวชิรุณหิศ, สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้า, ๒๕๒๐, น.๑๑๖)
ฝนตก ไม่ใคร่จะมีเวลาหาย
(มหาวชิรุณหิศ, สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้า, ๒๕๒๐, น.๒๒๐)
จากตั ว อย่ า งกลวิธี ก ารใช้ ป ระโยคทั้ ง ๓ ลั ก ษณะที่ ไ ด้ ก ล่ า วมา สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่า การใช้ป ระโยคของคน
ในสมัยนั้นมีทั้งที่เหมือนและแตกต่างจากในปัจจุบัน อีกทั้ง ยังทาให้เห็นว่ารูปแบบภาษาในประโยคที่พระองค์ทรงใช้
บั น ทึกเป็ น ภาษาพูด ซึ่งการที่ใช้ภ าษาพูดนี้ก็เนื่องมาจากจดหมายเหตุรายวันเป็นบันทึกส่ ว นพระองค์มาก่อ น
จึงทาให้การบันทึกไม่เคร่งครัดในเรื่องของรูปแบบภาษาที่เป็นทางการมากนัก
สรุปและอธิปรายผล
การศึ ก ษาคุ ณ ค่ า พระราชนิ พ นธ์ จ ดหมายเหตุ ร ายวั น ของสมเด็ จ พระบรมราชปิ ตุ ล าธิ บ ดี เจ้ า ฟ้ า มหา วชิ รุ ณ หิ ศ พบว่ า คุ ณ ค่ า ด้ า นเนื้ อ หา มี เ นื้ อ หาสาระที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล และความรู้ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ อั น ประกอบไปด้ ว ย
ด้านประวัติศาสตร์ เนื่องจากพระองค์ได้บันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่ ๕
เอาไว้ด้วย ทั้งนี้ การบอกเล่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของพระองค์มีรายละเอียดบางประการที่ไม่ได้ถูกกล่าวไว้ใน
หลักฐานประวัติศาสตร์อื่น ๆ ด้วยทรงบันทึกรายละเอียดปลีกย่อยของเหตุการณ์ที่ประสบพบเจอด้วยพระองค์เอง
จึงทาให้ทราบเรื่องราวประวั ติศาสตร์ในอีกมุมมองหนึ่งซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากเดิม นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาสาระ
ที่ให้ความรู้ในด้านสังคมและวัฒนธรรม กล่าวคือ จากการบอกเล่าสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละกลุ่ม
สังคมไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือราษฎร ล้วนสะท้อนถึงวัฒนธรรมแห่งการดาเนินชีวิตของกลุ่มสั งคมนั้น ๆ และ
สะท้อนให้เห็นภาพสังคมในสมัยนั้นกระจ่างชัดขึ้น
ส่วนกลวิธีการประพันธ์ที่พบจากการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ วิธี คือ กลวิธีการนาเสนอ ซึ่งพระองค์ทรงเลือกใช้
วิธีนี้เพื่อช่วยให้การอธิบายและขยายความเรื่องราวที่ต้องการจะบอกเล่าในบันทึกประจาวันเป็นไปอย่างละเอียด
ครบถ้วน อีกทั้งกลวิธีการนาเสนอโดยการแสดงความคิดเห็นยังสะท้อนให้เห็นถึงพระราชทัศนะของพระองค์ รวมถึง
ค่านิยมของกลุ่มสังคมชนชั้นสูงในสมัยรัชกาลที่ ๕ อันเป็นปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดพระราชทัศนะไปในแนวทางใด
แนวทางหนึ่ง และกลวิธีทางภาษา ซึ่งเมื่อศึกษาจากคาและประโยคที่พระองค์ใช้บันทึกแล้ว พบว่าภาษาไทยในสมัย
รัชกาลที่ ๕ มีความแตกต่างจากภาษาไทยในปัจจุบัน เพราะคาบางคาในสมัยนั้นมีการใช้ในอีกความหมายหนึ่งหรือ
ถูกใช้ในบริบทที่ต่างออกไปจากยุคปัจจุบัน จึงอาจกล่าวได้ว่าภาษาที่พระองค์ใช้เป็นภาษาสแลงสาหรับยุคปัจจุบัน
นั่นเอง รวมทั้งประโยคที่มีลักษณะโครงสร้างผิดแผกแตกต่างไปจากสมัยปัจจุบัน นอกจากนี้ ในจดหมายเหตุรายวัน
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ยังปรากฏภาษาเฉพาะในราชสานักด้วย โดยส่วนใหญ่จะมีการกาหนดคาเรียกเฉพาะสั้น ๆ ของสถานที่ต่าง ๆ
ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อใช้เรี ย กแทนชื่ อ ทางการของสถานที่เ หล่ านั้ นซึ่ ง มีชื่ อ ที่ย าวหลายพยางค์ และยาก
ต่อการจดจา
ส าหรั บ ผลการศึ ก ษาคุ ณ ค่ า ด้ า นเนื้ อ หา สามารถสรุ ป ได้ ว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ อาทิ ม า
พงศ์ไพบูลย์ (๒๕๔๗) เนื่องจากเนื้อหาสาระที่ได้รับจากในจดหมายเหตุรายวันทาให้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนในสมัย
รัชกาลที่ ๕ เฉกเช่นเดียวกัน แต่กระนั้น ก็มีส่วนที่ต่างกันไปเพียงเล็กน้อยคือ จดหมายเหตุรายวันของพระองค์
มีเนื้อหาสาระของการบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติ ศาสตร์เพิ่มเติมเข้ามา อีกประการหนึ่ง
วิถีชีวิตของผู้ คนที่ได้ถูกกล่ าวถึงในจดหมายเหตุรายวันฉบับนี้ ส่ ว นใหญ่จะเป็นของเจ้านายไม่ใช่ราษฎร และ
ผลการศึกษาคุณค่าด้านกลวิธีการประพันธ์ก็สอดคล้องกับแนวคิดของอาทิมา พงศ์ไพบูลย์ (๒๕๔๗) ด้วยเช่นกัน
ทั้งด้านกลวิธีการนาเสนอและกลวิธีทางภาษา ทว่าการใช้ภาษาเฉพาะในราชสานักพบเฉพาะในจดหมายเหตุรายวัน
เท่านั้น และผลการศึกษากลวิธีการใช้ประโยคตามแนวคิดของสมเกียรติ รักษ์มณี (๒๕๕๑ อ้างตาม ชัยวัฒน์ และ
สมเกียรติ, ๒๕๕๙) พบว่า มีความสอดคล้องในเรื่องการใช้ประโยคสั้นและประโยคยาว ส่วนประโยคที่มีลักษณะ
แตกต่างจากในปัจจุบันกลับไม่มีความสอดคล้องกัน เพราะประโยคที่พบในจดหมายเหตุรายวันของพระองค์ไม่ได้
เป็นประโยคที่ผิดหลักไวยากรณ์ตามแนวคิดข้างต้นแต่อย่างใด
จากผลการศึกษาคุณค่าด้านเนื้อหาและด้านกลวิธีการประพันธ์ของจดหมายเหตุรายวัน ได้ ปรากฏภาพสังคม
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ อันจะเห็นได้จากวิถีชีวิตของบรรดาเจ้านายที่ยังคงดาเนินไปตามขนบดั้งเดิมที่สืบทอดต่อกันมา
แต่โบราณ แต่ในขณะเดียวกันก็เริ่มมีการรับวัฒนธรรมอื่นเข้ามา โดยเฉพาะวัฒนธรรมของชาติตะวันตก และไม่ใช่
เฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมเท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น หากแต่ยังมีเรื่องของการศึกษา ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงจัดการศึกษาให้พระราชโอรสได้เรียนภาษาอังกฤษ โดยให้เจ้าของภาษามาเป็น
อาจารย์ผู้สอน และได้ส่งพระราชโอรสไปศึกษาเล่าเรียนยังต่างประเทศ อีกประการหนึ่งคือ เรื่องการต่างประเทศ
ซึ่ ง สยามในยุ ค นั้ น ได้ มี ก ารติ ด ต่ อ กั บ ชาติ อื่ น ๆ มากกว่ า เมื่ อ ก่ อ น เห็ น ได้ จ ากการที่ ช นชั้ น ปกครองของสยาม
มี ก ารเจริ ญ สั ม พั น ธไมตรี กั บ ชาติ อื่ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะว่ า งประเทศให้ มี ค วาม แน่ น แฟ้ น ยิ่ ง ขึ้ น
โดยภาพสังคมต่าง ๆ ที่ปรากฏออกมาจากในบันทึกนี้ได้แสดงให้เห็นว่าสยามในยุคสมัยนั้นเป็น ยุคที่กาลังพัฒ นา
บ้ า นเมื อ งไปสู่ ค วามศิ วิ ไ ลซ์ ทั ด เที ย มกั บ อารยประเทศได้ อ ย่ า งชั ด เจนที่ สุ ด และจากที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาทั้ ง หมดยิ่ ง
เป็นการตอกย้าให้เห็นว่าจดหมายเหตุรายวันคือวรรณกรรมที่มีคุณค่าอีกชิ้นหนึ่งของชาติไทย
ข้อเสนอแนะ
๑. จดหมายเหตุรายวันมีการบันทึกถึงธรรมเนียมและพระราชพิธีต่าง ๆ ของราชสานักเอาไว้เป็นจานวนมาก
แต่มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ผู้วิจัยได้นามาใช้เป็นตัวอย่างสาหรับการศึกษาคุณค่าด้านเนื้อหา ผู้วิจัยเห็นว่าข้อมูล
ในแต่ละด้านนี้สามารถนาไปศึกษาต่อยอดได้ ซึ่งการนาไปศึกษาในแนวใดนั้นย่อมเป็นไปตามแนวทางที่แต่ละบุคคล
เลือกใช้
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๒. จากการใช้กลวิธีทางภาษาที่หลากหลายในจดหมายเหตุรายวัน ทาให้ผู้วิจัยเห็นว่าสามารถศึกษาในประเด็น
นี้เพิ่มเติมได้อีก โดยอาจศึกษาเรื่องคาและประโยคให้มีความละเอียดมากขึ้น อีกทั้งยังควรศึกษาให้ครอบคลุมไปถึง
บริบททางสังคมด้วย
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“ฉันอกหัก” : วาทกรรมของผู้หญิงช้ารักในบทเพลงลูกทุง่ ถิ่นใต้
ชัญญานุช วิริยะสุดประเสริฐ1 ธัญญา กระจ่างพัฒน์วงษ์2
นุศษรา กลักดวงจิตต์3 และสุรพงษ์ ยิมละมัย4

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวาทกรรมของผู้หญิงช้้ารักในบทเพลงลูกทุ่งถิ่นใต้ โดยศึกษา เพลงที่มี
เนื้ อหาช้้ารั กจากการถู กนอกใจ ด้ว ยวิธีการฟังเพลงและวิเ คราะห์ ว าทกรรมมาเป็น แนวทางในการวิ เ คราะห์
อภิปรายผลและสรุปผลวิจัย เพลงลูกทุ่งถิ่นใต้จากศิลปินหญิงชาวใต้ทั้งหมด 209 เพลง โดยจ้าแนกเป็นเพลงลูกทุ่ง
ถิ่นใต้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงช้้ารักจากการถูกนอกใจ จ้านวน 25 เพลง โดยใช้แนวคิดวาทกรรมของมิเชล ฟูโกต์
ผลการวิจัยพบวาทกรรมของผู้หญิงช้้ารักในบทเพลงลูกทุ่งถิ่นใต้ 6 วาทกรรม ดังนี้ 1.) รักแท้แพ้มือที่สาม
2.) รักที่โหยหาอดีต 3.) รักแท้แพ้ห่างไกล 4.) รักกินไม่ได้ 5.) ดีให้ตายเธอก็ไม่รัก 6.) ตัวส้ารองที่ต้องเจ็บ
ดังนั้น วาทกรรมของผู้หญิงช้้ารักจะแสดงผ่านบทเพลงซึ่งการถูกท้าร้ายจิตใจของผู้หญิง ผู้หญิงจะเป็น
ผู้ ถู ก กระท้ า ให้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย ใจ และถู ก เอารั ด เอาเปรี ย บซึ่ ง เกิ ด จากพฤติ ก รรมของผู้ ช ายแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความไม่เสมอภาคระหว่างผู้ ห ญิง ผู้ ช าย บทเพลงจึงแสดงความช้้ารักของผู้ ห ญิงในหลายมิติ ส ะท้อนให้ เห็นถึง
ความคิด ค่านิยม โดยเนื้อหาเพลงส่วนใหญ่ยังคงน้าเสนอภาพของผู้หญิงที่ผิดหวังในความรักมากกว่าความสุ ข
เพราะแท้จริงแล้วในชีวิตจริงของมนุษย์เรานั้นไม่อาจหลีกหนีปัญหาที่ต้องพบกับความผิดหวัง
ค้าส้าคัญ: วาทกรรม ช้้ารัก และเพลงลูกทุ่งถิ่นใต้

___________________________________
1-3
4

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์.ดร., ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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บทน้า
ผู้หญิงไทยตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบันได้รับการปลู กฝังจากสังคมว่ามีหน้าที่เป็นภรรยาและแม่ที่ดีเท่ านั้น
อานาจการตัดสินใจทุกอย่างต้องยกให้ผู้ชายเป็นผู้นา จึงทาให้ผู้หญิงถูกกดขี่ข่มเหง ทาให้เกิดความไม่เสมอภาค
ทางเพศ ดังที่ นวพร สิงหพุทธางกูร (2556, น.2 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ 2543, น.97) กล่าวว่า ภาพของความ
เป็นผู้หญิงตั้งแต่อดีต คือผู้หญิงจะต้องทาหน้าที่ในฐานะของภรรยาและแม่ที่ดีของบุตร กล่าวคือ ภรรยามีหน้าที่ดูแล
สามีและความเรี ย บร้ อยภายในบ้ าน ทั้งการทาอาหาร การดูแลงานบ้านงานเรือนไม่ให้ ขาดตกบกพร่อง และ
นอกจากนี้จะต้องอบรมเลี้ยงดูบุตรให้ดี ความเป็นผู้หญิงถูกถ่ายทอดผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจากรุ่นสู่รุ่น
ทาให้ผู้หญิงต้องผูกติดอยู่กับกรอบความเป็นช้างเท้าหลังมาโดยตลอด
ภาพของผู้หญิงนั้นได้ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน นวนิยาย
ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ โดยเฉพาะในบทเพลงซึ่งเป็นสิ่งที่มีผู้ให้ความสนใจเป็นจานวนมาก สามารถเข้าถึงคน
ได้ทุกเพศทุกวัย ดังที่ พูนพิศ อมาตยกุล (2519, น.1) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของดนตรีกับภาษาว่า “ดนตรีนั้นเป็น
ภาษาชนิดหนึ่งของมนุษย์เราชาติใดก็ตามที่มีภาษาพูด ภาษาเขียนของตนเองก็มักจะต้องมีดนตรีเป็นของตนเองด้วย
เพราะดนตรีและเพลงร้องนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนามาพร้อม กับภาษาพูด”
รูปแบบของสุนทรียศาสตร์และกิจกรรมที่อยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยดึกดาบรรพ์และยังถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของชี วิ ต และสั ง คมมนุ ษ ย์ ก็ คื อ เพลง นอกจากจะสร้ า งความสุ น ทรี ใ ห้ กั บ ผู้ ฟั ง แล้ ว ยั ง ช่ ว ยสะท้ อ นเรื่ อ งราว
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ดังที่ รัชนี แสนเหวิม (2552, น.2) ได้กล่าวถึงความสาคัญของเพลงว่า เพลงไทย
ท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาคก็จะมีการสะท้อนวิถีชีวิตของคนในสังคมชนบทซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรม มีการบันทึกภาพ
ของสังคม สะท้อนความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ พฤติกรรม ค่านิยม ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน โดยมักใช้
ภาษาที่เรี ย บง่ายในการถ่ ายทอดออกมา เพื่อง่ายต่อ ความเข้ าใจของผู้ ฟัง ตลอดจนมีการใช้ถ้อยคาพรรณนา
เป็นภาษากวี ใช้สานวนโวหารการเปรียบเทียบเพื่อความไพเราะอีกด้วย
เพลงลูกทุ่งภาคใต้เป็นวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากเพลงลูกทุ่งทั่วไปและเพลงพื้นเมืองภาคใต้ ได้แก่
เพลงบอก เพลงตั น หยงหรื อ เพลงรองเง็ ง รวมถึ ง กลอนหนั ง ตะลุ ง และกลอนมโนราห์ ที่ ค นภาคใต้ ร้ อ งกั น มา
มีหลักฐานว่าเพลงลูกทุ่งภาคใต้เพลงแรก คือ เพลง “พระอภัยมณีเป่าปี่ ” ที่เพทาย ถนอมจิตร ประพันธ์ไว้เมื่อ
ปี พ.ศ. 2507 เป็นเพลงจังหวะตะลุง มีเนื้อร้องตอนหนึ่งที่ติดหูผู้ฟังว่า “ตื่นแต่เช้าไม้เท้าแข็งแผ็ง...” แต่ประพันธ์
ไม่จบเพลงจึงยังไม่ได้รับการบันทึกเสียง (สืบพงศ์ ธรรมชาติ, 2546 : 4) เพลงที่บันทึกลงแผ่นเสียงและออกเผยแพร่
ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2512 คือ เพลงยักษ์ไอ้บ็อก โดยเคลื่อน หมวดสิงห์ เป็นผู้ประพันธ์และขับร้อง (ธีติมา ถาวรรัตน์, 2535 : 7 - 9) ในปีเดียวกันมีการตั้งวงดนตรีลูกทุ่งภาคใต้วงแรก คือ วงดนตรีลูกทุ่งกิ่งทอง มีสาลิกา กิ่งทอง
เป็นหัวหน้าวง (นพพร ด่านสกุล, 2539 : 209)
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วาทกรรมถูกสร้ างขึ้น มาจากความแตกต่างระหว่าง สิ่ งที่ส ามารถพูด ได้อย่างถูกต้องในช่ว งเวลาหนึ่ง
กับสิ่งที่ถูกพูดอย่างแท้จริง สนามของวาทกรรมในขณะใดขณะหนึ่งก็คือกฎเกณฑ์ว่าด้วยความแตกต่างนี้ ฉะนั้น
วาทกรรมจึงสร้างสรรพสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมา ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนชุดหนึ่ง กฎเกณฑ์นี้จะเป็นตัวกาหนดการดารงอยู่
การเปลี่ยนแปลงหรือการเลือนหายไปของสรรพสิ่ง นั่นคือควบคู่ไปกับสรรพสิ่งต่างที่สัง คมสร้างขึ้น ยังมีการสร้าง
และการเปลี่ ย นแปลงสิ่ งที่ถูกพูดถึงโดยวาทกรรมอี กด้ว ย ภาษาจึงเป็นส่ ว นส าคัญในวาทกรรม เพราะภาษา
เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ถู ก ใช้ ในการก าหนด เพื่ อ ให้ ค วามส าคั ญ และสร้ า งความส าคั ญ ของสิ่ งต่ า ง ๆ โยงใย ให้ เ ห็ น
ความสั มพัน ธ์ของผู้ คนที่ห ลากหลายในสั งคม ก่ อให้ เกิดความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ดังที่ มิเชล ฟูโ กต์
(อ้างใน ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร,2545 : 21-32)
จากงานวิจัย ของ อาจารย์สันติ ทิพนา ที่ศึกษาเรื่อง วาทกรรมผัวเมียในวรรณกรรมเพลงลู กทุ่ง อีส าน
ที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย โดยศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกันของผู้ชายและผู้หญิงในฐานะ สามี ภรรยา ซึ่งงานวิจัย
เรื่อง “ฉันอกหัก” : วาทกรรมของผู้หญิงช้ารักในบทเพลงลูกทุ่งถิ่นใต้ ที่ศึกษาเกี่ยวกับวาทกรรมความช้ารักของ
ผู้หญิงที่เกิดจากบุคคลที่เป็นที่รั กแต่ไม่ได้อ ยู่ในสถานะของการเป็นสามี ภรรยา และเลือกใช้บทเพลงที่มี อยู่ ใน
ภูมิภาคแตกต่างกัน ทาให้สะท้อนให้เห็นถึงภาษาถิ่นในบทเพลงของภูมิภาคนั้น ๆ นอกจากนี้เนื้อหาในบทเพลง
ที่นามาศึกษาก็มีความแตกต่างเช่นกัน จึงทาให้งานวิจัยชิ้นนี้ มีความแตกต่างจากงานวิจัยเรื่อง วาทกรรมผัวเมีย
ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย
งานวิจัยเรื่อง “ฉันอกหัก” : วาทกรรมของผู้หญิงช้ารักในบทเพลงลูกทุ่งถิ่นใต้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
วาทกรรมของผู้หญิงช้ารักในบทเพลงลูกทุ่งถิ่นใต้ ที่ถูกขับร้องโดยศิลปินชาวใต้โดยคัดเลือกเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ผู้หญิง อกหัก ช้ารักหรือโดนนอกใจ โดยใช้กรอบวาทกรรมมิติทางสังคมวิเคราะห์ทางด้านเนื้อหาบทเพลงที่แสดง
ภาพลักษณ์หรือความคิดของผู้หญิงผ่านบทเพลงลูกทุ่งถิ่นใต้ แนวคิดดังกล่าวทาให้เข้าใจถึงทัศนคติ ค่านิยม มุมมอง
ความคิ ด และการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมที่ เ กี่ ย วกั บ ผู้ ห ญิ ง ตั้ ง แต่ ใ นอดี ต รวมทั้ ง การเปลี่ ย นแปลงภาพลั ก ษณ์
ในการแสดงออกทางความคิดของผู้หญิง ซึ่งจะวิเคราะห์ผ่านตัวบท ในเพลงลูกทุ่งถิ่นใต้ผู้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก
ผ่านบทเพลงลูกทุ่งที่เป็นวาทกรรม
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาวาทกรรมของผู้หญิงช้ารักในบทเพลงลูกทุ่งถิ่นใต้
คาถามวิจัย
บทเพลงลูกทุ่งถิ่นใต้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงช้ารักมีวาทกรรมอย่างไร
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้ทราบถึงวาทกรรมของผู้หญิงช้ารักในบทเพลงลูกทุ่งถิ่นใต้
2. เป็นภาพสะท้อนทัศนคติของคนในสั งคมที่มีต่อผู้หญิงในเรื่องของความช้ารักที่ปรากฏผ่านบทเพลง
เพื่อสร้างความตระหนักต่อเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดารงชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นต่อไป
4. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา วาทกรรม ความช้ารัก เพลง ผู้หญิงและอื่น ๆ
กรอบแนวคิด
ผู้ วิจั ย ได้น าข้อมูล ที่ร วบรวมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเขียนกรอบความคิดเป็นแผนภาพ
เพื่อช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจบริบทของการวิจัยได้มากยิ่งขึ้น ได้ดังนี้
บทเพลง
ผู้หญิง
ความช้า
รัก
วาทกรรม

กรอบแนวคิดข้างต้น แสดงให้ เห็ นว่า ผู้ ห ญิง ในบทเพลงเศร้าลู กทุ่งถิ่นใต้มีความช้ารักโดยถูกประกอบ
จากบริบทสังคมที่ผู้ชายเป็นตัวกาหนดหรือสร้างความช้ารัก ให้ผู้หญิง นอกจากความช้ารักจากผู้ชาย ความช้ารัก
เกิ ด ได้ จ ากบริ บ ทสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นไปโดยผ่ า นเนื้ อ เพลงที่ จ ะแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเศร้ า ของผู้ ห ญิ ง ในแต่ ล ะมิ ติ
ทาให้ผู้วิจัยเลือกใช้วาทกรรมนามาประกอบการวิเคราะห์
ดังนั้นวาทกรรมสะท้อนความคิดและทัศนคติของคนในสังคม โดยแสดงความช้ารักของผู้หญิงที่เกิดจาก
การกระทาของผู้ชายเป็นผู้สร้างความช้ารักนี้ขึ้น
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วิธีการศึกษา
ในการศึกษางานวิจั ย ครั้ งนี้ ใช้ เ กณฑ์ ก ารคั ดเลื อ กเนื้ อหาของเพลงที่มี เนื้ อหาช้ารั กจากการถูก นอกใจ
คือ ผู้ชายมีความรู้สึกเสน่หากับผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่คนรักของตน เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ อภิปรายผลและ
สรุปผลวิจัย
โดยรวบรวมบทเพลงลูกทุ่งถิ่นใต้จากศิลปินหญิงชาวใต้ได้ทั้งหมด จานวน 209 เพลง และต่อมาได้จาแนก
เป็นบทเพลงลูกทุ่งถิ่นใต้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงช้ารัก ได้จานวน 79 เพลง และมาจาแนกเป็นบทเพลงลูกทุ่งถิ่นใต้
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงช้ารักจากการถูกนอกใจ จานวน 25 บทเพลง ที่เข้าเกณฑ์การตัดเลือกในงานวิจัย ดังตาราง
ดังต่อไปนี้
1. ตารางบทเพลงลูกทุ่งถิ่นใต้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงช้ารักจากการถูกนอกใจ
ลาดับ

ชื่อเพลง

1.

อกหักตอนซัมเมอร์

2.

หัวใจพลิกเหมีย

3.

ลืมสาวปาเต๊ะ

4.

กล่องดวงใจ

5.

ทะเลน้าตา

6.

นกไร้ปีก

7.

คนดีชอบแก้ไข คนหลายใจชอบแก้ตัว

8.

เป็นได้แค่แฟนเก่า

9.

ไม่อยากใช้แฟนร่วมกับใคร

10.

เธอมากรัก แต่ฉันรักมาก
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ลาดับ

ชื่อเพลง

11.

เขามาน้องลาก่อน

12.

ขอเจ็บครึ่งใจ

13.

อยากจบแต่กลัวเจ็บ

14.

จากมาก็เสียใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ

15.

เป็นโสดดีกว่าเป็นเศษ

16.

ฝากคาส่งท้าย

17.

เอาใจไปทิ้งทะเล

18.

สุดเส้นฟาง

19.

ยอม

20.

หลอกกันไซ

22.

จบ (ไม่บริบูรณ์)

23.

ถ้าอยากหรอยต้องปล่อยฉัน

24.

รักหมดใจ ยังไงก็เจ็บ

25.

ถอนตัวไม่ง่าย ถอนใจยิ่งยากกว่า

26.

เข้าหัวใจ

ศิลปิน

รัชนก ศรีโลพันธุ์

ดวงจันทร์ สุวรรณี
เจี๊ยบ เบญจพร อาร์ สยาม

อันดา อาร์สยาม

อ๊อฟ ดอกฟ้า อาร์ สยาม
เบนซ์ จริยา

ผู้วิจัยได้รวบรวมและจาแนกบทเพลงลูกทุ่งถิ่นใต้จนกระทั่งได้บทเพลงลูกทุ่งถิ่นใต้ที่มีเนื้อหาช้ารักจากการ
ถูกนอกใจที่ขับ ร้ องโดยศิล ปินหญิงชาวใต้ จานวน 25 เพลง จาก 9 ศิลปินได้แก่ 1. บิว กัลยาณี 2. นุ้ย สุวีณา
อาร์ ส ยาม 3. รั ช นก ศรี โ ลพั น ธุ์ 4. ดวงจั น ทร์ สุ ว รรณี 5. เจี๊ ย บ เบญจพร อาร์ สยาม 6.อั น ดา อาร์ ส ยาม
7. อ๊อฟ ดอกฟ้า 8. อาร์ สยาม และ เบนซ์ จริยา
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ผลการวิจัย
จากเกณฑ์การคัดเลือกนามาซึ่งจานวน 25 บทเพลง จาก 9 ศิลปิน โดยวิธีการใช้แนวคิดวาทกรมของ มิเชล
ฟูโกต์ จึงแบ่งได้เป็น 6 วาทกรรม ดังนี้ 1. รักแก้แพ้มือที่สาม 2. รักที่โหยหาอดีต 3. รักแท้แพ้ห่างไกล 4. รักกินไม่ได้
5. ดีให้ตายเธอก็ไม่รัก 6. ตัวสารองที่ต้องเจ็บ ดัง ผลการวิจัยพบวาทกรรมของผู้หญิงช้ารักในบทเพลงลูกทุ่งถิ่นใต้
ดังนี้
1) รั กแท้แ พ้มือที่สาม ผู้ ห ญิงเป็ น ฝ่ ายถูกทอดทิ้งเนื่องจากผู้ ช ายไปพบรัก ใหม่ หรือการคบซ้อนเกิ ด เป็ น
รักสามเศร้า สะท้อนให้เห็นถึงความช้ารัก ผิดหวังของผู้หญิง ดังตัวอย่างบทเพลงต่อไปนี้
“รักถูกตัดรอนเมื่อตอนซัมเมอร์ ติดลบวิชารักเธอ
ตอนเรียนอยู่ชั้นปีหนึ่ง คะแนนสงสารจากพี่ น้องมีไม่ถึง
เบอร์ใหม่เขาต้องเป็นหนึ่ง พี่จึงเปลี่ยนไปรักเขา
ทั้งเจ็บและอายปวดใจน้าตาไหลตก
เจ็บช้าเพราะคาโกหก หัวใจต้องเจ็บปวดร้าว
เบอร์ใหม่ของเขา ผู้หญิงคนที่เป็นดาว
(เพลง อกหักตอนซัมเมอร์, บิว กัลยาณี, 2549)

บทเพลงดังกล่าว จะเห็นได้ว่าบทเพลงลูกทุ่งถิ่นใต้มีการนาเสนอความช้ารักของผู้หญิงอันเกิดจากบุคคล
ที่สามเข้ามาทาลายความรักของเขา “เบอร์ใหม่เขาต้องเป็นหนึ่ง พี่จึงเปลี่ยนไปรักเขา” เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ชายมี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เช่น การโกหกต่อคนรัก เนื่องจากให้ความสนใจกับผู้หญิงคนใหม่มากกว่าคนเก่า “ทั้งเจ็บ
และอายปวดใจน้าตาไหลตก เจ็บช้าเพราะคาโกหก หัวใจต้องเจ็บปวดร้าว”ผู้หญิงที่เป็นคนรักเก่ารับรู้เช่นนั้นจึงเกิด
ความเสียใจ เจ็บปวดใจ เสียน้าตาและเสียคนรักให้กับบุคคลที่สามที่เข้ามาทาลายความรักระหว่างเขาสองคน
บทเพลง จบ (ไม่บริบูรณ์) เป็นบทเพลงหนึ่งที่นาเสนอความช้ารักของผู้หญิงจากการที่ฝ่ายชายทาให้เกิด
ช่องว่างจนทาให้บุคคลที่สามเข้ามาทาลายความสัมพันธ์ของเขาและเธอ ดังตัวอย่างบทเพลงต่อไปนี้
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“รักสองเรา มันก็คือละครที่มีตอนจบ
แสนเศร้า...เธอจากไปกับเขาคนนั้น
แหลงว่า ไม่รักแล้ว แหลงว่า อย่าพบกัน”
(เพลง จบ (ไม่บริบูรณ์), อันดา อาร์สยาม, 2557)
บทเพลงดังกล่าว เป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวที่ความรักไม่ได้ลงเอยด้วยการแต่งงานสร้างครอบครัว
ที่มีความสุขเหมือนคู่อื่น ๆ แต่การเดินทางความรักของเขากลับจบลงด้วยการต้องเลิกรากัน เป็นการจบลงไม่เป็น
ดั่งฝัน เนื่องจากผู้ชายไปมีรักใหม่กับบุคคลอื่น ทิ้งให้เธอต้องทนทุกข์ เสียใจกับการกระทาของเขา ที่ไม่มีแม้แต่
เยื่อใย หรือไม่ถามไถ่ว่าเธอจะอยู่กับความเดียวดาย หรือต้องรู้สึกอย่างไรกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น การจบความสัมพันธ์
ครั้งนี้ ไม่ใช่การจบกันด้วยดี
บทเพลง ทะเลน้าตา เป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวาทกรรมรักแท้แพ้มือที่สามที่ทาให้เกิดความ
ช้ารักอีกเช่นกัน ดังตัวอย่างเพลงต่อไปนี้

“ยอมรับวันนี้ฉันมันพ่ายแพ้ คนแพ้ต้องเป็นฝ่ายไป
เธอรักคนนั้น ฉันหมดความหมาย หัวใจฉันพังยับเยิน
เหมือนโดนปล่อยกลางทะเล ที่ดูกว้างไกล หัวใจดวงนี้อ่อนล้า
เดียวดายอยู่ในทะเลน้าตา”
(เพลง ทะเลน้าตา, ศิลปิน บิว กัลยาณี, 2552)
บทเพลงดังกล่าว นาเสนอความพ่ายแพ้ของผู้หญิงที่ต้องแพ้ให้กับบุคคลที่สาม จึงต้องเป็นฝ่ายเดินออกมา
จากชีวิตผู้ชายเอง เนื่องจากผู้ชายมีรั กใหม่ เธอจึงรู้สึกว่าความรัก ไร้ค่า เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นทาลายหัวใจของเธอ
เธอจึงรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียว เหมือนตัวเองถูกทิ้งอยู่กลางทะเล มีแต่ความอ้างว้าง โดยทะเลก็เปรียบเสมือน
น้าตาของเธอ และยังโทษตัวเองว่าความรักที่เธอมีให้ผู้ชายคนนั้นเป็นรักที่ไร้ค่า รักที่ไม่สามารถเหนี่ยวรั้งใจผู้ชายคน
รักเก่าของเธอได้
2) รักที่โหยหาอดีต เมื่อถูกทอดทิ้ง ผู้หญิงก็หวนคิดถึงอดีตที่มีร่วมกัน หวนคิดถึงสถานที่ และเหตุการณ์
ต่าง ๆ ในอดีตทีม่ ีผู้ชายคนรักอยู่ใกล้ชิด ดังตัวอย่างเพลงต่อไปนี้
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“เมื่อใจพี่ลืมสวนยาง
ลืมเส้นทางเคยเดินเคียงใกล้
เมื่อรอยวันวานหวานซึ้งดึงใจพี่ไม่ได้
ก็อยากฝากคาส่งท้ายก่อนเดินทางสายร้างลา
ไปอยู่กับเขา อย่าเอาแต่ใจเหมือนก่อน
เขาหนาวเขาร้อนให้พี่อาทรห่วงหา”
(เพลง ฝากคาส่งท้าย, ศิลปิน ดวงจันทร์ สุวรรณี, 2549)
บทเพลงดังกล่าว เป็นการนาเสนอเรื่องราวในอดีตที่ติดอยู่ในความทรงจาของผู้หญิง ที่เมื่อความรักระหว่าง
เขาสองคนเกิดปัญหาขึ้น เช่น ปัญหาการนอกใจ ที่ทาให้ความรักต้องยุติลง สิ่งที่ผู้หญิงคิดถึง คือ เรื่องราวเก่า ๆ
ในอดีตที่เคยมีความสุขร่วมกัน
บทเพลง กล่องดวงใจ ของศิลปิน บิว กัลยาณี นาเสนอความโหยหายอดีตของผู้หญิงคนหนึ่งที่หัวใจของเธอ
คอยเรียกหาคนรักและบอกเล่าอดีตที่เคยมีความสุ ข สถานที่ต่าง ๆ ที่เธอเคยไปกับคนรัก ดังตัวอย่างบทเพลง
ต่อไปนี้
เดือนสิบทุกปี ยังมีจัดงานทาบุญ
สองหนุ่มสาวมีรักเป็นทุน อิงไออุ่นเที่ยวงานด้วยกัน
แลหนังกลางแปลง เขม้าหมุนชิงช้าสวรรค์
สอยกาชาดคืนนั้น ได้รางวัลเป็นกล่องดวงใจ
* ดวงใจคู่กัน แต่มันก็เป็นเพียงกล่อง
ความรักของน้องยังคงเก็บไว้ข้างใน หนึ่งข้างว่างเปล่า
พี่เอาไปให้กับใคร เหลือหนึ่งดวงใจ ยังไม่หายปิดตายเรื่อยมา
เสียงกลอนหนังลุง ย่ารุ่งลอยตามลมไป
โรงโนราห์เลิกลาจากไกล แต่เสียงหัวใจไม่เลิกโหยหา
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บนกล่องใบน้อย มีร่องรอยเปื้อนคราบน้าตา
รอวันที่พี่กลับมา เปิดฝาเติมข้างว่างเปล่า”
( เพลง กล่องดวงใจ, ศิลปิน บิว กัลยาณี, 2550 )
บทเพลงดังกล่าว นาเสนอเรื่องราวในอดีตของผู้หญิงที่เคยมีต่อคนรัก โดยการบอกเล่าเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้น
เช่น การได้เดินเที่ยวงานกาชาดกับคนรัก การชมการแสดงต่าง ๆ เช่น หนังตะลุง มโนราห์ หนังกลางแปลง และ
การเล่ น เครื่ องเล่ น ด้ว ยกัน เช่น ม้าหมุน และกาได้ทาบุญด้ว ยกัน บ่งบอกได้ว่า เธอเคยมีความสุ ขมากเท่ า ไร
การได้นึกถึงอดีตสามารถนาเธอไปสู่ความสุขเหล่านั้นได้อีกครั้ง เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นความรักระหว่าง
เขาและเธอ
2) รั กแท้แ พ้ห่า งไกล ความรั กที่มีจาเป็นต้องห่ างกัน ทาให้ เกิด ปัญหาในด้านระยะทางและเกิดช่อ งว่ า ง
ในความสัมพันธ์ ดังตัวอย่างเพลงต่อไปนี้
“ก่อนอยู่บ้านเราพี่ก็ยังดีอยู่หรอก
ได้ไปบางกอกพี่ก็เริ่มจะเละ
ลืมน้องสาวนุ้ยลืมสาวชาวเล
ที่นุ่งผ้าปาเต๊ะที่แลไม่เตะสายตา
เจอะขาขาว ๆ พี่บ่าวก็ลืมทุกสิ่ง
ไม่แน่ไม่จริง เหมือนน้ากลิ้งไปมา”
(เพลง ลืมสาวปาเต๊ะ, บิว กัลยาณี, 2550 )
บทเพลงดังกล่าว ความสัมพันธ์ที่เกิดจากคนในถิ่นบ้านเกิดเดียวกัน เมื่อฝ่ายชายจาเป็นต้องอยู่ในเมือง
หลวงอย่างกรุงเทพมหานคร จึงเป็นสิ่งแปลกใหม่ของคนต่างถิ่นที่แตกต่างไปจากบ้านเกิดของตน จึงทาให้หลงลืม
คนรักของตนที่อยู่ต่างจังหวัด
4) รักกินไม่ได้ เมื่อเจอคนใหม่ที่มีฐานะดีกว่าก็เลิกราเพื่อไปคบกับคนนั้น การให้ความสาคัญกับคุณค่าของเงิน
มากกว่ารักแท้ที่มีให้กัน ดังตัวอย่างในเพลงต่อไปนี้
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“มันเจ็บจังเสียเจ็บแน่น
ในเมื่อพ่อหนุ่มมาดแมน
ที่คบเป็นแฟนมาตั้งปีกว่า
ตั้งตัวไม่ทัน
มาบอกกับฉันว่าขอเลิกรา
เจอะสาวคนใหม่ที่รวยสวยกว่า
เตรียมเข้าวิวาห์ด้วยกัน”
(เพลง หัวใจพลิกเหมีย, ศิลปิน บิว กัลยาณี, 2550 )
จากเพลงข้างต้น ได้นาเสนอความรักและเงินทอง ซึ่ง 2 สิ่งนี้ ไม่ได้ควบคู่กัน ในขณะที่อีกคนมีความรักดี ๆ
ให้ แต่ในขณะที่อีกคน มีฐานะที่ดีกว่า มีทรัพย์สิน ที่มากกว่าผู้หญิงที่เป็นคนรักของตน ทาให้ผู้ชายที่ตนคบอยู่นั้น
เลือกที่จะทิ้งเธอเพื่อไปคบหากับผู้หญิงที่มีฐานะดีกว่า
5) ดีให้ตายเธอก็ไม่รัก การทาความดีแก่ใครสั กคน เพื่อหวังผลให้เขามอบความรักเป็นการตอบแทน
ไม่ได้ผลเสมอไป ดังตัวอย่างเพลงต่อไปนี้

“เมื่อใจเธอเหมือนดังทะเล ความรักฉันเหมือนกับฝน
ทาดีสักกี่หน ก็เหมือนฝนตกในทะเล
เธอไม่เคยรู้สึกอะไร ฉันฝันไปเองทั้งเพ
พอเถอะพอ ยิ่งฝืนไปต่อยิ่งเสียใจ
คนไม่รักก็คือไม่รัก ไม่เคยเปลี่ยนมารักกัน
รอเฝ้ารอยิ่งรอยิ่งนาน ฉันมันก็ไม่ไหว”
(เพลง ฝนตกในทะเล ศิลปิน รัชนก, 2554)
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บทเพลงดั ง กล่ า ว น าเสนอผู้ ห ญิ ง ที่ ก ระท าดี ต่ อ ผู้ ช าย แต่ ผู้ ช ายไม่ ไ ด้ ต อบแทนเธอด้ ว ยความรั ก
ตามจุดประสงค์ของผู้ หญิงนอกจากนั้นแสดงให้เห็ นว่า ความรักต้องมาจากความรู้สึ กภายในไม่ใช่เพียงแต่
การทาดีต่อกันเท่านั้น “คนไม่รักก็คือไม่รัก ไม่เคยเปลี่ยนมารักกัน รอเฝ้ารอยิ่งรอยิ่งนาน ฉันมันก็ไม่ไหว”

6) ตัวสารองที่ต้องเจ็บ สถานะของตัวสารองแน่นอนว่าต้องการเป็นตัวจริงของใครสักคนเสมอ แต่การเป็น
ตัวสารองนั้นยอมรับรู้ถึงความเจ็บปวด ความเสียใจ ที่มอบความรักให้ไปแต่สุดท้ายก็เป็นได้แค่ตัวสารอง ดังตัวอย่าง
เพลงต่อไปนี้
“เจ็บที่เป็นรักสารองแอบร้องไห้จนเกือบเช้า
วันนี้คือคนเศร้าด้วยความจาเป็น
สิทธิ์อะไรไม่มี หน้าที่คือหลบซ่อนกาย
เหมือนพระจันทร์ตอนบ่ายที่มองขึ้นไปไม่เห็น
เมื่อเขาไม่ให้โทรตามและห้ามล้าเกินกฎเกณฑ์
ความหวังไม่มีเศษเปอร์เซ็นต์แค่ศูนย์”
(เพลง ถอนตัวไม่ง่าย ถอนใจยิ่งยากกว่า ,อ๊อฟ ดอกฟ้า, 2555)
จากบทเพลงข้างต้น เห็ น ได้ว่า เธอเจ็บปวดกับการที่เป็นตัวสารอง “เจ็บที่เป็นรักส ารอง แอบร้องไห้
จนเกือบเช้า” นอกจากความเจ็บปวดนี้แล้ว เธอยอมที่จะเป็นตัวสารองอย่างเต็มใจ “วันนี้คือคนเศร้าด้วยความ
จ าเป็ น เนื่ อ งจากการคาดหวั ง ของตั ว ส ารองที่ ต้ อ งการเป็ น ตั ว จริ ง ” การที่ เ ธอยอมลดค่ า ของตนเอง
เพื่ อ ตอบสนองความไม่ พ อของอี ก คน ท าให้ เ ธอไร้ ค่ า ในเมื่ อ เธอยอมเป็ น ตั ว ส ารองอย่ า งเต็ ม ใจ
เขาก็ไม่จาเป็นต้องทาให้เธอเป็นตัวจริง
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ความรักระหว่างผู้ชายและผู้หญิงเกิดจากความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน เมื่อความรักดาเนินมาถึงจุดที่ก่อให้เกิด
ปัญหาย่อมมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดความเสียใจจากการกระทาของอีกฝ่ายหรือเป็นการนาพาบุคคลที่สามเข้าแทรก
ระหว่างความสัมพันธ์นั้น
จากการวิเคราะห์ วาทกรรมของผู้หญิงช้ารักในบทเพลงลูกทุ่งถิ่นใต้ จากผลการวิจัยเรื่อง “ฉันอกหัก” :
วาทกรรมของผู้หญิงช้ารักในบทเพลงลูกทุ่งถิ่นใต้ กล่าวคือ
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รักแท้แพ้มือที่สาม ความรักมักเป็นเรื่องระหว่างคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง เมื่อมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในความสัมพันธ์ย่ อมทาให้เกิดการเลิ กกัน ซึ่งเกิดจากความรักของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที มีไม่เท่ากัน จึงทาให้ผู้ช าย
มี พ ฤติ ก รรมนอกลู่ น อกทางต่ อ คนรั ก และอี ก ลั ก ษณะหนึ่ ง ของการเข้ า ของมื อ ที่ ส ามท าให้ ค วามรั ก ของผู้ อื่ น
มีการเปลี่ยนแปลง
รักที่โหยหาอดีต ความรักในอดีตเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอ จึงไม่แปลกที่คนส่วนใหญ่เมื่อถูกทอดทิ้ งหรื อ
ถูกกระทาให้เสียใจการนึกถึงสิ่งดี ๆ ในอดีตกับคนรัก คิดถึงความสุขที่เคยร่วมสร้างกันมา นาความรู้สึกดี ๆ ในอดีต
เพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกเสียใจหรือการกระทาผิดต่อกันในปัจจุบัน เนื่องจากอดีตเคยมีความสุขการโหยหาอดีต
จึงเป็นสิ่งที่สามารถทาให้เกิดความสุขในปัจจุบันกาล
รักแท้แพ้ห่างไกล “ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน” ความสัมพันธ์ในการคบหากันกับระยะทาง
ที่ห่างไกลเปรียบเหมือนเครื่องพิสูจน์ใจคน หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีความหนักแน่นในความรัก เมื่อบุคคลใกล้ชิด
ทาให้เกิดความรู้สึกดี ๆ มักจะเกิดอาการ รักแท้แพ้ใกล้ชิด ด้วยระยะทางที่ห่างกับคนรัก คนใกล้ชิดมักทาให้เกิด
ความสนิทสนมกันและความรู้สึกดี ๆ ต่อกัน มักทาให้คู่รักไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดความลังเลและเริ่มรู้สึกดีต่อ
คนใกล้ ชิดจึ งทาให้ มีความคิด ว่า การเปิ ดใจหรือเปิดรับกับคนใกล้ ตัว เป็นเรืองที่ดีกว่าคบคนไกลตัว เนื่องจาก
เมื่ออยู่ไกลกันทาให้การพบเจอกันน้อยลง การพูดคุยปรึกษา การให้เวลาหรือการดูแลเอาใจใส่น้อยลง
รั ก กิ น ไม่ ไ ด้ ความสุ ข ที่ ห าได้ น อกจากความสุ ข ทางใจแล้ ว ก็ คื อ ความสุ ข ทางกาย เงิ น เป็ น ปั จ จั ย หลั ก
ในชีวิตประจาวันของทุกคน เสริมสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวความอยู่รอดและการประทังชีวิต การแสวงหา
คู่ครองที่มีความมั่นคงทางฐานะเป็นเหตุผลที่ช่วยในการตัดสินใจคบหากัน
ดีให้ ตายเธอก็ไม่รั ก ความดีไม่ใช่คาตอบสุ ดท้ายของความรักที่มันไม่ส ามารถแทนที่ใครได้ ความรัก
ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลารู้สึกรักใคร พร้อมที่ต้องทาทุกอย่างเพื่อที่ชนะใจ หวังว่าอีกฝ่ายหันมารัก มาสนใจ เป็นความรัก
ที่มีให้กับอีกฝ่ ายข้างเดียว ที่เรียกกันว่ารักเขาข้างเดียว สิ่งเหล่านี้ทาให้เกิดความทุกข์ในจิตใจที่เกิดการสะสม
เหนื่อย ท้อ เสียใจ เจ็บปวดกับความรั กที่มีแต่เพียงฝ่ายเดียว จึงทาให้เกิดการตัดสินใจที่ควรจะพอกับความสัมพันธ์
แบบนี้ ยอมรับ และเผชิญหน้ากับความเจ็บนั้นให้ได้
ตั ว ส ารองที่ ต้ อ งเจ็ บ การลดค่ า ของตนเองเพื่ อ ตอบสนองความไม่ พ อของอี ก ฝ่ าย ยอมเป็ น ตั ว ส ารอง
เพื่อแลกกับความสุขเพียงชั่วคราว ความรักและความสุข ที่ไม่มีความจีรังยั่งยืน เมื่อยอมเป็นตัวสารองแล้ว อีกฝ่าย
ก็ไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนสถานะให้เป็นตัวจริง
ดังนั้น เรื่อง “ฉันอกหัก” : วาทกรรมของผู้หญิงช้ารักในบทเพลงลูกทุ่งถิ่นใต้ แสดงให้เห็นถึงการสร้างภาพ
ผู้หญิงในเรื่องของการแสดงออกด้านความรู้ ทั้งความเสียใจ ความคิดถึงและการตัดสินใจเพื่อจบปัญหาความรัก
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ที่ผู้ชายเป็นผู้ก่อขึ้น เนื่องจากสังคมกาหนดคุณค่าของผู้หญิงให้ด้อยกว่าผู้ชาย ผู้หญิงจึงถูกมองข้ามในเรื่องของ
ความรู้สึก สภาพจิตใจรวมทั้งการดูถูกในศักดิ์ศรีของผู้หญิง
ข้อเสนอแนะ
ควรวิเคราะห์การสร้างสรรค์วาทกรรมในเพลงประเภทอื่น เช่น เพลงเพื่อชีวิต เพลงสตริง และเพลงสากล
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ทาไมต้องเป็นฉัน : ตัวละครเอกหญิงกับการถูกข่มขืนในนวนิยายของทมยันตี
Why Me?: Female Protagonists and the Story of Being Raped
in Thamayantee’s Novels
ธนพร หนูนุ้ย1 บุญยฤษฎิ์ ธรรมประดิษฐ์2 พรรษมนต์ อักษรทอง3
และบุษกร โกมลตรี4
บทคัดย่อ
บทความวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ท าให้ ตั ว ละครเอกหญิ ง ถู ก ข่ ม ขื น ในนวนิ ย ายของ
ทมยั น ตี เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดย คั ด เลื อ กเฉพาะนว นิ ย ายของทมยั น ตี ที่ ตั ว ละครเอกห ญิ ง
ถูกข่มขืน พบว่ามี จ านวน 4 เรื่ อง ได้แก่ คู่กรรม ล่ า เมียน้อย และอันธการ ศึกษาด้ว ยวิธีการวิเคราะห์ ตัวบท
ในนวนิยาย และใช้แนวคิดการจาแนกปัจจัยที่ทาให้ผู้หญิงถูกข่มขืน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ทาให้ตัวละครเอก
หญิ ง ถู ก ข่ ม ขื น ในนวนิ ย ายของทมยั น ตี จ าแนกเป็ น 2 ปั จ จั ย ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ภายนอก คื อ สภาพแวดล้ อ ม
ที่อยู่รอบตัวของตัวละครเอกหญิง ได้แก่ ปัจจัยด้านเวลา พบว่าตัวละครเอกหญิงทั้งหมดถูกข่มขืนในช่วงเวลา
กลางคืน ปัจจัยด้านสถานที่ พบว่าการถูกข่มขืนส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่บ้านของตัวละครเอกและสถานที่เ ปลี่ยว และ
ปัจจัยด้านบุคคล พบว่าผู้ที่ข่มขืนมีทั้งคนแปลกหน้าและคนรู้จักซึ่งเป็น สามี บุตร ครู ส่วนปัจจัยภายใน คือ ตัวตน
และความคิ ด ภายในของตั ว ละครเอกหญิ ง ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า นความคิ ด ของ ตั ว ละครเอกหญิ ง พบว่ า
ตั ว ละครเอกหญิ ง มี ค วามคิ ด ยอมจ านนเพื่ อ ครอบครั ว มี ค วามประมาทคิ ด ว่ า คงไม่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตนเอง อี ก ทั้ ง
มีการยั่วโมโหโดยไม่คาดคิดว่าจะเป็นชนวนเหตุของการข่มขืน และปัจจัยด้านรูปร่างหน้าตา พบว่าตัวละครเอกหญิง
ที่ถูกข่มขืนทุกตัวมีรูปร่างหน้าตาสวยทั้งสิ้น
การถูกข่มขืนเป็นสิ่งที่ไม่ว่าผู้หญิงคนใดล้วนไม่ปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตน การถูกย่ายีศักดิ์ศรีความเป็น
ผู้หญิงจากการถูกข่มขืนนั้น ไม่เพียงแต่ประทับรอยแผลทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังสร้างความบอบช้าอันนาไปสู่
แผลเป็นที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจเช่นกัน
คาสาคัญ: ตัวละครเอกหญิง การถูกข่มขืน นวนิยาย ทมยันตี

1-3
4

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์ ดร, ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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บทนา
สังคมไทยในปัจจุบัน “ปัญหาการข่มขืนและทารุณกรรมทางเพศ” ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัญหาอาชญากรรม
ที่ทวีความความรุ น แรงมากยิ่ งขึ้น แม้ว่าปัจจุบันสังคมไทยดารงอยู่ท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ ยนผ่ านไปสู่ยุคแห่ง
เทคโนโลยี แต่ ปัญหาการข่มขืนกลับมีแนวโน้มที่สูงขึ้นในสังคมไทย อาจกล่าวได้ว่าความก้าวหน้าของประเทศ
ไม่ ไ ด้ เ ป็ น สิ่ ง ยื น ยั น ว่ า ปั ญ หาการข่ ม ขื น จะลดน้ อ ยลง ดั ง ที่ เว็ บ ไซต์ มู ล นิ ธิ ป วี ณ าหงสกุ ล เพื่ อ เด็ ก และสตรี
(2562, ออนไลน์) กล่าวถึงสถิติแสดงการรับเรื่องราวร้องทุกข์และขอความช่ว ยเหลื อปัญหาต่าง ๆ นับตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2543-2561 พบว่า “ยอดผู้เสียหายจากการถูกข่มขืนร่วมกับอนาจารสูงถึง 8,254 ราย โดยยอดผู้เสียหาย
จากการถูกข่มขืนร่วมกับอนาจารที่ร้องทุกข์เข้ามายังมูลนิธิ ในปี พ.ศ. 2561 มีจานวนถึง 792 ราย นับว่าเป็นปี
ที่มียอดผู้เสียหายจากการข่มขืนร่วมกับอนาจารสูงที่สุด”
สถิติข้างต้นแสดงให้ เห็นถึงปัญหาการข่มขืนที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ในทางกลับกัน สังคมกลับลดทอนหรือไม่ให้
ความส าคั ญ ต่ อ การถู ก ข่ ม ขื น ในผู้ ห ญิ ง ไทยมากเพี ย งพอ โดยปั จ จุ บั น สั ง คมได้ ก้ า วเข้ า สู่ ยุ ค โลกาภิ วั ต น์
ซึ่งสื่ อมวลชนสามารถเข้าถึงผู้ คนได้ง่าย โดยทาให้ คนในสั งคมมองว่าเป็นการช่ว ยให้ สั งคมตระหนักถึง ปั ญ หา
ความรุนแรงทางเพศ แต่กลับกลายเป็นการซ้าเติมผู้ที่ถูกข่มขืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สตรีเพศ” ซึ่งสอดคล้องกับ
ไพรั ต น์ พฤกษชาติ คุ ณ ากร (2533, น. 327) ได้ ก ล่ า วถึ ง ประเด็ นสื่ อ มวลชนกั บ การข่ ม ขื น กระท าช าเราไว้ว่า
“สื่ อ มวลชนสามารถชั ก จู ง ให้ สั ง คมเปลี่ ย นไปในแนวทางที่ ดี ไ ด้ ในขณะเดี ย วกั น สื่ อ อาจท าให้ สั ง คมตกต่ าลง
ได้ เ ช่ น เดี ย วกั น ตั ว อย่ า งเช่ น การน าเสนอข่ า วการข่ ม ขื น กระท าช าเราที่ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ส ะเทื อ นใจต่ อ เหยื่ อ
แต่การนาเสนอข่าวกลับรายงานให้มีความสนุกสนานเพื่อเรียกกระแส”
พ.ต.ท. โชติ วิ เ ชี ย ร วิ เ ชี ย รโชติ ( 2545, น. 170-171) กล่ า ว ว่ า “มั น คงไม่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ เรา
เป็ น ความประมาทที่ผู้ ห ญิ งมั ก ไม่ คาดคิด ว่า ตนจะประสบกั บ การถู ก ข่ ม ขืน ไม่ว่าผู้ ห ญิงจะอยู่ ในสถานภาพใด
ล้ ว นมี โ อกาสถู ก ข่ ม ขื น ได้ ทั้ ง สิ้ น ส่ ว นผู้ ที่ ข่ ม ขื น คื อ ผู้ ช ายที่ เ ป็ น ไปได้ ทุ ก สถานภาพเช่ น เดี ย วกั น ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น
ผู้ข่มขืนส่วนใหญ่เป็นผู้ชายที่รู้จักมาก่อน ส่วนสถานที่พบว่ามากกว่าครึ่งเกิดขึ้นในบ้านหรือที่พักของผู้หญิงเอง”
ภัยผู้หญิงจากการถูกข่มขืนกระทาชาเราสัมพันธ์กับแนวคิด “ปิตาธิปไตย” กล่าวคือการข่มขืนที่เกิดจาก
ผู้ ก ระท าเป็ น ผู้ ช ายส่ ว นใหญ่ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การใช้ ลั ก ษ ณะทางกายภาพของผู้ ช ายเพื่ อ แสดงอ านาจ
ที่เหนือกว่าผู้หญิงโดยการข่มขืน สอดคล้องกับเว็บไซต์วอยซ์ออนไลน์ (2559, ออนไลน์) ที่ได้กล่าวถึงการข่มขืนกับ
ปิ ต าธิ ป ไตยในบทความเรื่ อ ง “‘วั ฒ นธรรมการข่ ม ขื น ผู้ ห ญิ ง ’ ความเป็ น จริ ง ในสั ง คม” ไว้ ว่ า “การข่ ม ขื น
มาจากอคติทางเพศ ที่เกิดจากระบบปิ ตาธิปไตย หรือสั งคมชายเป็นใหญ่ ที่มองว่าผู้ ห ญิงต่าต้อยกว่าเพศชาย
ทาให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางเพศขึ้น”
วรรณกรรมถ่ายทอดความเป็นไปของชีวิตมนุษย์และสังคม ซึ่งไม่อาจแยกวรรณกรรมออกจากสังคมได้ ดังที่
อิงอร สุพันธุ์วณิช (2547, น. คานา) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมไว้ว่า “วรรณกรรมกับสังคม
มีความเกี่ยวข้องกัน หลายลั กษณะคือ วรรณกรรมจะสะท้อนสั งคมให้เรารับรู้เกิดสิ่ งใด ๆ ขึ้นในสังคมขณะนั้น
ในขณะที่สังคมอาจมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมได้และวรรณกรรมก็อาจส่งอิทธิพลต่อสังคมได้เช่นกัน”
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นามปากกา “ทมยั น ตี ” ของ คุ ณ หญิ ง วิ ม ล เจี ย มเจริ ญ บอกเล่ า เรื่ อ งราวความเป็ น ไปในสั ง คมและ
ฉายภาพสะท้อนชีวิตมนุ ษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของผู้ ห ญิงซึ่งตอกย้าความมืดดาในสังคม นอกจากนี้
ทมยันตียังเป็นตัวแทนของสตรีที่เรียกร้องความเป็นสตรีนิยม พร้อมทั้งต่อสู้เพื่อสิ ทธิและความเสมอภาคของผู้หญิง
ให้ ทั ด เที ย มกั บ ผู้ ช าย โดยน าเสนอผ่ า นวรรณกรรม ดั ง ที่ บั ว แพน นั น ทพิ สั ย (2535, น. 42 อ้ า งถึ ง ใน
ภั ท รพร หงษ์ ท อง, 2539, น. 4) ได้ ก ล่ า วไว้ ใ นเรื่ อ งราวของทมยั น ตี กั บ งานเขี ย นที่ ตี แ ผ่ สั ง คมไว้ ว่ า
“วิ ม ล ศิ ริ ไ พบู ล ย์ เป็ น นั ก เขี ย นหญิ ง ที่ ท รงอิ ท ธิ พ ลมากคนหนึ่ ง สื บ เนื่ อ งมาจากการที่ น วนิ ย ายของเธอ
สะท้อนภาพเรื่องราวของผู้หญิงทั้งในมุมมองของบทบาท และสถานภาพที่ปรากฏในสังคม”
ทั้ ง นี้ ก ารสะท้ อ นสภาพสั ง คมผ่ า นวรรณกรรมนั้ น ทมยั น ตี ด าเนิ น เรื่ อ งราวผ่ า นตั ว ละครเอกหญิ ง
ที่ เ กิ ด ท่ า มกลางสั ง คมซึ่ ง ถู ก ครอบง าด้ ว ยแนวคิ ด ปิ ต าธิ ป ไตย กล่ า วคื อ การที่ ผู้ ห ญิ ง ต้ อ งพบเจอกั บ ปั ญ หา
การถูกกดทับสิทธิความเป็นมนุษย์จากแนวคิดที่เอื้อให้ผู้ชายมีอานาจเหนือกว่าในสังคม สิ่งที่ตอกย้าความไม่เท่า
เทียมทางเพศให้ผู้อ่านตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวนั้น คือการที่ ‘ทมยันตี’ ตีแผ่เรื่องราวของผู้หญิงที่ถูก “ข่มขืน”
ซึ่งการศึกษาตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในวรรณกรรมนั้น สามารถชี้ ให้เห็นถึง “ปัจจัย” ที่เป็นตัวแปรสาคัญ
อันส่งผลให้สตรีเพศประสบกับความขมขื่น
ด้วยเหตุดังกล่าว การวิจัยเรื่อง “ทาไมต้องเป็นฉัน : ตัวละครเอกหญิงกับการถูก ข่มขืนในนวนิยายของ
ทมยั น ตี ” จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลให้ ตั ว ละครเอกหญิ ง ในนวนิ ย ายของทมยั น ตี ถู ก ข่ ม ขื น
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้ตระหนักถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการถูกข่มขืนต่อผู้หญิง
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้ตัวละครเอกหญิงในนวนิยายของทมยันตีถูกข่มขืน
วิธีการศึกษา
การวิ จั ย เรื่ อ ง “ท าไมต้ อ งเป็ น ฉั น : ตั ว ละครเอกหญิ ง กั บ การถู ก ข่ ม ขื น ในนวนิ ย ายของทมยั น ตี ”
เป็นบทความวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากนวนิยายที่ใช้นามปากกาทมยันตีจานวน 69 เรื่อง โดยผู้วิจัยคัดเลือก
เฉพาะนวนิยายเรื่องที่ตัวละครเอกหญิงถูกข่มขืน พบว่ามีจานวน 4 เรื่อง ได้แก่ คู่กรรม เมียน้อย อันธการ และล่า
โดยมีตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืน 5 ตัวละคร ได้แก่ “อังศุมาลิน” จากเรื่องคู่กรรม “ชลาธร” จากเรื่องเมียน้อย
“อันธการ” จากเรื่องอันธการ “มธุสร” และ “ผึ้ง” จากเรื่องล่า
ผู้วิจัยศึกษาเนื้อหาในนวนิยายทั้ง 4 เรื่อง และรวบรวมข้อมูลด้านปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้หญิงถูกข่มขืน พร้อมทั้ง
น ามาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ หาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลให้ ตั ว ละครเอกหญิ ง ในนวนิ ย ายถู ก ข่ ม ขื น โดยใช้ แ นวคิ ด
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการถูกข่มขืนในผู้หญิง จากหนังสือ ภัยผู้หญิง ของ พ.ต.ท.โชติวิเชียร วิเชียรโชติ (2545)
ที่ จ าแนกปั จ จั ย ออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ภายนอก คื อ สิ่ ง แวดล้ อ มรอบตั ว ที่ ท าให้ ผู้ ห ญิ ง
ถูกข่มขืน และปัจจัยภายใน คือ ตัวตน ลักษณะรูปร่างหน้าตา และความคิดภายในจากผู้หญิง อาจกล่าวได้ว่า ปัจจัย
ภายในมิ ไ ด้ เ กิ ด จากสิ่ ง รอบข้ า งแต่ เ กิ ด จากตั ว ของผู้ ห ญิ ง เอง ปั จ จั ย ทั้ ง หมดดั ง กล่ า วล้ ว นก่ อ ให้ เ กิ ด
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การถู ก ข่ ม ขื น ส าหรั บ ผู้ ห ญิ ง โดยผู้ วิ จั ย น าแนวคิ ด ดั ง กล่ า วมาเป็ น กรอบในการศึ ก ษา เนื่ อ งด้ ว ยหนั ง สื อ
ภั ย ผู้ ห ญิ ง ของ พ.ต.ท.โชติ วิ เ ชี ย ร วิ เ ชี ย รโชติ เป็ น งานเขี ย นสารคดี ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล จากเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
จริงในสังคมซึ่งนามาวิเคราะห์จนสามารถจาแนกปัจจัยที่ทาให้ผู้หญิงถูกข่มขืน ได้ ขณะที่นวนิยายของทมยั นตี
เป็นงานเขีย นบั นเทิงคดีแต่ก็ได้รับ คาวิจ ารณ์ว่าเป็นวรรณกรรมฉายภาพสะท้อนสังคม ดังนั้นงานเขียนทั้งสอง
จึงมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ มีลักษณะเนื้อหาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง เพียงแต่นาเสนอออกมา
ในรู ป แบบของเรื่ องจริ งและเรื่ องสมมติ เมื่อได้กรอบแนวคิดที่มีความเป็นไปได้ส าหรับการวิเคราะห์ นวนิยาย
ผู้วิจัยจึงนามาเรียบเรียงและนาเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการเขียนพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
ปัจจัยที่ทาให้ผู้หญิงถูกข่มขืนในวรรณกรรมสอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคม เนื่องด้วยปัญหาสังคม
ต่าง ๆ ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบวรรณกรรม “ทมยันตี” จึงถ่ายทอดเรื่องราวของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืน
ด้ ว ยเหตุ ปั จ จั ย ที่ เ หมื อ นและแตกต่ า งกั น ผ่ า นวรรณกรรมดั ง กล่ า ว ซึ่ ง เป็ น การสะท้ อ นภาพปั ญ หา
อันเสื่อมโทรมที่ยากต่อการแก้ไขและกาจัดให้หมดไปจากสังคม ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้ตัวละครเอก
หญิงในนวนิยายของทมยั นตีถูกข่มขืน จาแนกปัจจัยออกเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก
โดยการจาแนกปัจจัยทั้งหมดดังกล่าว สามารถวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาที่ประกอบเป็นปัจจัยได้ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้หญิงถูกข่มขืนซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้ อมที่อยู่รอบตัวของผู้หญิง ได้แก่ เวลา สถานที่
บุ ค คล ปั จ จั ย ดั ง กล่ า วนั บ ว่ า เป็ น ภั ย ต่ อ การถู ก คุ ก คามทางเพศในผู้ ห ญิ ง อย่ า งยิ่ ง โดย ผู้ วิ จั ย สามารถแบ่ ง
ปัจจัยภายนอกได้ 3 ด้าน ดังนี้
1.1 ปัจจัยภายนอกด้านเวลา
กลางคืน : สัญญะแห่งความมืดมนอนธการอันนาไปสู่การถูกย่ายี
‘เวลา’ เป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งส าคั ญ ประการหนึ่ ง ที่ ส่ ง ผลให้ ตั ว ละครเอกหญิ ง ในนวนิ ย ายของทมยั น ตี
ถูกข่มขืน โดยผลการวิเคราะห์ น วนิย าย พบว่า ตัว ละครเอกหญิงดังกล่ าวถูกข่มขืนในช่วงเวลากลางคืนทั้งสิ้น
ซึ่งสถานการณ์ประกอบของแต่ละตัวละครมีความแตกต่างกัน ดังนี้
การกลั บ บ้ านดึกจากการทางานของ อัน ธการ จากนวนิยายเรื่องอันธการ ส่ งผลให้ ธ วัช ชัย สบโอกาส
บุ กรุ กเข้าไปดักซุ่มรอที่จ ะทาร้ ายร่ างกายและข่มขืนเธอภายในบ้าน ดังเหตุการณ์ที่อันธการไขกุญแจเข้าบ้าน
หลังจากเลิกงานในยามวิกาล
ฉันหันกลับไปไขกุญแจบ้าน ไฟเหนือซุ้มประตูคงจะเสีย รอบบริเวณจึง มืดมิด ฉันไขกุญแจพลาด
อยู่ ห ลายครั้ ง หากแล้ ว ก็ ป ระหลาดใจที่ ว่ า จู่ ๆ ประตู ก็ เ ปิ ด แง้ ม ออก (อั น ธการ ทมยั น ตี
2562, น. 240)
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ทันทีที่อันธการไขกุญแจเข้าบ้าน ทาให้ธวัชชัยที่ดักซุ่มรออยู่ในบ้านสบโอกาสเข้ามาทาร้ายและข่มขืนเธอ
ภายในบ้าน ดังตัวอย่างที่อันธการบรรยายถึงความตกใจหลังพบว่าคนในบ้านถูกจับตัวก่อนที่เธอจะถูกข่มขืน
ฉั น หยุ ด ชะงั ก ท่ า มกลางแสงไฟสลั ว คุ ณ ศรี ถู ก มั ด มื อ ปาก นอนกลิ้ ง อยู่ ใ กล้ ลู ก ซึ่ ง นั่ ง มอง
เหตุการณ์ทั้งหมดด้วยดวงตาใสแจ๋วดุจเด็กไม่รู้เดียงสา (อันธการ ทมยันตี 2562, น. 241)
เช่นเดียวกับช่วงเวลาที่ ตาหนู บุตรชายแท้ ๆ ของอันธการได้กระทาการข่มขืนเธอในแฟลต ซึ่งเป็นเวลา
ที่อันธการกลับบ้านในยามวิกาลเช่นกัน ดังในนวนิยายที่กล่าวไว้ว่า
วั น เกิ ด เหตุ ฉั น กลั บ บ้ า นค่ อ นข้ า งค่ าเช่ น เคย พอย่ า งเข้ า บริ เ วณที่ พั ก ปรากฏว่ า ไฟมื ด
บางห้องมีแสงตะเกียงวับแวม (อันธการ ทมยันตี 2562, น. 282)
สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ มธุสรและผึ้ง ในนวนิยายเรื่อง ล่า คู่แม่ลูกผู้ถูกทรชนทั้ง 7 คน ร่วมกันข่มขืน
ซึ่งเป็นช่วงเวลาพลบค่า อีกทั้งมีสภาพอากาศฝนตกหนัก ทาให้ปราศจากผู้คน มธุสรและผึ้งเดินจึงเดินเข้าซอยกัน
เพียงลาพัง สถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้มธุสรและผึ้งถูกข่มขืนในระหว่างทางกลับบ้าน ดังนี้
ร้านค้า ๒-๓ ร้านปิดประตูหน้ากันเป็นแถว คนที่ยืนหลบฝนบางคนวิ่งไปขึ้นรถเมล์ บางคนยอม
เดิ น ตากฝน ฉั น เองก็ ม องหาเพื่ อ นที่ จ ะเดิ น เข้ า ที่ จ ะเข้ า ตรอกอย่ า งร้ อ นรน (ล่ า ทมยั น ตี 2560,
น. 119)
การบรรยายฉากข้างต้นของมธุสรทาให้เห็นว่า เธอพยายาม “มองหา” เพื่อนร่วมทางที่จะเดินเข้าตรอก
ไปด้วยกัน เห็นได้ว่าเธอตื่นตระหนกกับช่วงเวลาและบรรยากาศที่มืดค่า อีกทั้งปราศจากผู้คนที่เธอและบุตรสาว
สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ จึงส่งผลให้มธุสรและผึ้งถูกข่มขืนในระหว่างทางกลับบ้าน ดังตัวอย่างที่มธุสรและ
ผึ้งกาลังจะถูกทรชนทั้ง 7 คนที่ดักซุ่มรอเพื่อข่มขืนเธอทั้งสองซึ่งเป็นค่าคืนอันมืดมิด
ให้มืดเท่ามืด...ฉันก็จาเสียงนั้นได้ และนับจากวันนั้นไม่ว่าฉันจะไปอยู่ที่ใด หรือไม่ว่าจะตกนรก
ขุมโลกันต์ไหนฉันไม่มีวันลืมเสียงนั้นอย่างเด็ดขาด (ล่า ทมยันตี 2560, น. 123)
นอกจากนี้ อังศุมาลิน จากนวนิยายเรื่อง คู่กรรม เนื่องด้วยสถานภาพของการเป็นสามีภรรยาที่ต้องนอน
ร่วมห้องกันในทุกคืนเป็นปกติ แต่ด้วยในคืนที่เกิดเหตุการณ์ข่มขืน โกโบริมีอาการมึนเมา จึงส่งผลให้โกโบริข่มขืน
อังศุมาลิน ดังเหตุการณ์ที่อังศุมาลินหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับโกโบริก่อนที่เธอจะถูกขืนใจ
“วันหลังเถอะค่ะ วันหลังเราค่อยพูดกันใหม่ คืนนี้คุณเมามาก นอนเสียก่อน”
(คู่กรรม ทมยันตี 2551, น. 681)
ส่วนกรณีของ ชลาธร จากนวนิยายเรื่อง เมียน้อย ตัวละครเอกจายอมให้เสี่ยข่มขืนเธอเพียงร่างกาย
ทั้งที่จริงแล้วภายในจิตใจมิได้ยินยอมแต่อย่างใด เนื่องจากถูกเสี่ยใช้เล่ห์กลอุบายบีบบังคับให้ครอบครัวของเธอ
ตกอยู่ ในสถานการณ์ คับ ขั น จนท้ายที่สุ ดเธอก็ ต้ อ งจ ายอมต่ อ การเป็น เมี ยน้ อยของเสี่ ย ดังนั้น ผู้ วิจัยจึงถื อ ว่ า
การร่วมหลับนอนระหว่างเสี่ยและชลาธรเป็น “การข่มขืน” เพราะเธอไม่ได้มีความยินยอมพร้อมใจแต่อย่างใดอีกทั้ง
มีความรู้ สึ กหวาดผวาทุ กครั้ ง ที่เ สี่ ย แตะเนื้ อ ต้ องตัว แม้ในนวนิยายไม่ ได้ ก ล่ าวถึ งเหตุ การณ์ที่ช ลาธรถู ก ข่ ม ขื น
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อย่ างชัดเจน แต่กระนั้ น ก็มีเหตุการณ์ที่แสดงให้ เห็ นว่า ชลาธรกับเสี่ ยใช้เวลาอยู่ด้ว ยกันในเวลากลางคืน และ
เธอมีอาการหวาดผวาทุกครั้งหลังร่วมหลับนอนกับเสี่ย ดังในนวนิยายที่กล่าวไว้ว่า
หลายครั้งที่ฉันหวาดผวา เมื่อได้ยินเสียงกรนสนั่นหวั่นไหวอยู่ใกล้ๆ และหลายครั้งที่ฉันลุกขึ้นนั่ง
กอดเข่าในยามดึกดูคนที่นอนแผ่… (เมียน้อย ทมยันตี 2562, น. 95)
กลางคืน เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของความความมืดมน ความกลัว และเป็นช่วงเวลาที่ผู้หญิงไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ เนื่องด้วยภาระหน้าที่การงานที่ทาให้ต้องกลับบ้านดึก หรือแม้กระทั่ง ‘เวลานอน’ ซึ่งเป็นช่วงเวลา
พั ก ผ่ อ นภายในบ้ า น ก็ ยั ง ไม่ ส ามารถหลี ก หนี ก ารถู ก ข่ ม ขื น ได้ ปั จ จั ย ด้ า นเวลาดั ง กล่ า วจึ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า
เวลากลางคื น เป็ น สิ่ ง ที่ น่ า กลั ว ส าหรั บ ผู้ ห ญิ ง ถึ ง แม้ ว่ า จะตระหนั ก รู้ ถึ ง ผลกระทบจากช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว
ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น ผู้หญิงทุกคนจึงจาเป็นที่จะต้องระมัดระวังภัยจากเวลากลางคืนเป็นอย่างยิ่ง
1.2 ปัจจัยภายนอกด้านสถานที่
คนทั่วไปอาจคิดว่าสถานที่เปลี่ยวเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกข่มขืนสูง แต่สถานที่ที่ผู้คนคิดว่า
ปลอดภัยมากที่สุดเช่นบ้าน กลับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการถูกข่มขืนมากที่สุด ผู้วิจัยได้ศึกษา ปัจจัยด้านสถานที่
ที่ส่งผลทาให้ตัวละครเอกหญิงในนวนิยายของทมยันตีถูกข่มขืน สามารถจาแนกได้ดังนี้
1.2.1 บ้าน : ที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่อันตรายที่สุด
อันธการ จากนวนิยายเรื่อง อันธการ เธอถูกธวัชชัย ข่มขืนและทาร้ายร่างกายภายในบ้านของเธอเอง
ซึ่ ง มี ผู้ อ าศั ย ที่ เ หลื อ กั น เพี ย งแค่ 3 คน โดยทั่ ว ไปผู้ ค นมั ก มองว่ า ‘บ้ า น’ เป็ น ที่ ที่ ป ลอดภั ย ที่สุ ด แต่ เ หตุ ก ารณ์
การถูกข่มขืนของอันธการแสดงให้เห็นว่า บ้านไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยเสมอไป ดังในนวนิยาย
…ฉันถูกทั้งดึงทั้งลากไปตามถนนขึ้นไปสู่ระเบียงด้านหน้า แม้จะเจ็บแสนเจ็บ แม้ร่างกายจะถูกรัด
ดึ ง ฉั น ก็ พ ยายามดิ้ น พยายามร้ อ ง ทว่ า เสี ย งก็ ไ ม่ ส ามาร ถจ ะดั งอ อ กม าจา กผ้ า ที่ ค ลุ ม ไ ว้
ได้ขาฉันครูดไปตามขั้นบันไดแล้วก็ถูกผลักกลิ้งกับพื้นระเบียง (อันธการ ทมยันตี 2562, น. 241)
เหตุการณ์ที่ 2 อันธการได้ตัดสินใจขายบ้าน และได้หาที่อยู่ใหม่ เป็นแฟลตตามคาแนะนา ของคุณ สุทธิ
ไม่ ว่ า อั น ธการจะอาศั ย อยู่ ใ นบ้ า นหลั ง ใหญ่ หรื อ แฟลตเล็ ก ๆ เธอก็ ไ ม่ ส ามารถหลี ก หนี ก ารถู ก ข่ ม ขื น ได้
ดังตัวอย่าง
วันเกิดเหตุ ฉันกลับบ้านค่อนข้างค่าเช่นเคย พอย่างเข้า บริเวณที่พักปรากฏว่าไฟมืด บางห้อง
มี แ สงตะเกี ย งวั บ แวม ยามประจ าแฟลตบอกฉั น ว่ า “วั น ก่ อ นฝั่ ง โน้ น ไฟดั บ ครั บ วั น นี้ ค งจะถึ ง
เวรฝั่งเรา” (อันธการ ทมยันตี 2562, น. 282)
ในขณะที่ ชลาธร จากนวนิยายเรื่อง เมียน้อย เสี่ยรับเธอไปอยู่ที่บ้านในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น บ้าน
จึ ง เป็ น ปั จจั ย ด้านสถานที่ที่ชลาธรถูกเสี่ยข่มขืน ซ้าแล้ วซ้าเล่า และในทุกครั้งที่เสี่ ยมาหาเธอที่บ้า น ก็ทาให้ เธอ
รู้ได้ทันทีว่าเสี่ยต้องการสิ่งใดจากตัวเธอ ดังในนวนิยายที่กล่าวไว้ว่า
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ฉันเกลียดเสียงรถที่แล่นเข้ามาในบ้าน เกลียดเสียงหัวเราะ เสียงพูด และเกลียดเสียงดัดๆ เรียกหา
แต่ว่า “หนูจ๋า... หนูชลาของเสี่ย” (เมียน้อย ทมยันตี 2562, น. 96)
เช่นเดียวกับ อังศุมาลิน จากนวนิยายเรื่อง คู่กรรม ทั้งคู่อยู่ในสถานภาพสามีภ รรยา โดยปกติทั้งสอง
ได้ น อนอยู่ ภ ายในห้ อ งเดี ย วกั น ทุ ก คื น เพี ย งแต่ น อนกั น คนละเตี ย ง แต่ ด้ ว ยในคื น เกิ ด เหตุ ก ารณ์ โกโบริ
มีอาการมึนเมาจึงทาให้โกโบริข่มขืนอังศุมาลินในที่สุด ดังในนวนิยายที่ได้บรรยายถึงเหตุการณ์การถูกข่มขืนของ
อังศุมาลินซึ่งเกิดภายในห้องนอนของเธอเอง
กว่าหญิงสาวจะปิ ด ประตู เรียบร้อย เมื่อหั นกลั บมาอีก ครั้ งร่ างนั้ น ก็ทิ้ งตัว ลงนอนเหยี ย ดยาว
เสียแล้ว แสงจากตะเกียงภายในห้องซึ่งหรี่ไว้ลอดออกมาสลัวๆ... (คู่กรรม ทมยันตี 2551, น. 677)
และต่อมาได้เ กิดเหตุ การณ์ยื้ อแย่งระหว่ างอัง ศุ มาลิ น และโกโบริ ในห้ อ ง ท้ายที่สุ ดอังศุ ม าลิ น
ก็ถูกโกโบริผู้เป็นสามีข่มขืน ดังตัวอย่างเหตุการณ์ที่อังศุมาลินพยายามขัดขืนโกโบริ
...อังศุมาลินพยายามดันทรวงอกนั้นไว้ แต่วงแขนอีกฝ่ายหนึ่งโอบตวัดรัดไว้แน่นหนา น้าเสียง
ระคนขมขื่นขัดแค้นยังกระซิบอยู่ริมหู
“บอกมาซิ ผมเลวตรงไหน บอกมาซิ”
“ปล่อย...บอกว่าปล่อย!” (คู่กรรม ทมยันตี 2551, น. 680)
1.2.2 สถานที่เปลี่ยว : ศูนย์รวมความเสื่อมทรามที่คุกคามสตรี
พื้นที่รกร้าง ความมืดมิด การไร้ซึ่งผู้คน ประกอบสร้างเป็น ‘สถานที่เปลี่ยว’ ที่ผู้คนต่างพากันหลีกเลี่ยง
ที่ จ ะสั ญ จรไปมา เนื่ อ งด้ ว ยสถานที่ ดั ง กล่ า วแฝงไปด้ ว ยอั น ตรายที่ ผู้ ค นไม่ ค าดคิ ด อาทิ สั ต ว์ อั น ตราย
แต่ ที่ ร้ า ยแรงไปกว่ า นั้ น คื อ ภั ย ที่ ม าจาก ‘มนุ ษ ย์ ’ ด้ ว ยกั น เอง กล่ า วคื อ เป็ น แหล่ ง มั่ ว สุ ม อบายมุ ข ดั ง นั้ น
สถานที่ดังกล่าวจึงเอื้อให้เกิดการถูกข่มขืนอย่างยิ่ง โดยสะท้อนให้เห็นเด่นชัดในนวนิยายเรื่อง ล่า กล่าวคือ
มธุ ส รและผึ้ ง จากนวนิ ย ายเรื่ อ ง ล่ า สถานที่ ที่ คู่ แ ม่ ลู ก ถู ก ทรชนทั้ ง 7 คน ข่ ม ขื น คื อ “ซอยเปลี่ ย ว”
ที่เป็ น ทางกลั บ บ้ าน ดังในเหตุการณ์ก่อนการถูกข่มขืนของมธุส รและผึ้ ง ซึ่งมธุส รได้พรรณนาถึงสภาพในซอย
ที่เป็นทางกลับบ้านหลังฝนตกไว้ว่า
กึ่งกลางซอยสองข้างทางเป็น พงหญ้าหนาทึบ แถมซุ้มเซิงไผ่มีไ ม้เถาพัน รุงรั ง ทาให้มืดครึ้ ม
ยิ่ ง ขึ้ น กลุ่ ม บ้ า นเช่ า ของเรายั ง อยู่ อี ก ไกล และตึ ก แถวริ ม ถนนก็ ห่ า งนั ก หนา… (ล่ า ทมยันตี 2560,
น. 123)
ผู้ ห ญิงสามารถถูกข่มขืน ได้ในทุกสถานที่ แต่ ‘สถานที่เ ปลี่ยว’ เป็นสถานที่ที่เอื้อให้ เกิดการถูกข่มขืน
อย่างยิ่ง เนื่องด้วยบรรยากาศ และความเปลี่ยว จึงทาให้มิจฉาชีพอาจดักซุ่มรออยู่มุมหนึ่งมุมใดในสถานที่เหล่านั้น
อย่ า งไรก็ ต าม ‘บ้ า น’ ที่ เ ป็ น สถานที่ ที่ ผู้ ห ญิ ง คิ ด ว่ า ปลอดภั ย จากการถู ก คุ ก คามทางเพศมากที่ สุ ด
แต่กลับกลายเป็นสถานที่ที่เป็นใจต่อการถูกข่มขืนมากที่สุดเช่นกั น แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด ผู้หญิง
ก็ต้องระแวดระวังตนทั้งสิ้น
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1.3 ปัจจัยภายนอกด้านบุคคล
การถูกข่มขืนสามารถเกิด ขึ้นได้กับทุกคน และอาชญากรข่มขืนไม่ได้เจาะจงว่าเป็นผู้ใด แต่สามารถเป็นได้
ทุกช่วงอายุ ทุกอาชีพ ทุกสถานภาพ และสามารถเกิดขึ้นได้แม้จะเป็นคนแปลกหน้า หรือคนใกล้ชิดก็ตาม ผู้วิจัย
ได้ศึกษาปัจจัยภายนอกด้านบุคคลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการถูกข่มขืนของตัวละครเอกหญิงในนวนิยายของทมยันตี
โดยสามารถแบ่งกลุ่มบุคคลที่เป็นปัจจัยดังกล่าวได้ดังนี้
1.3.1 คนแปลกหน้า : ไม่รู้หน้าไม่รู้ใจ
กลุ่มทรชน จากนวนิยายเรื่อง ล่า คือกลุ่มทรชน 7 คนที่ดักซุ่มรอโอกาสในการทาร้ายและข่มขืนมธุสรและ
ผึ้งในพื้นที่เปลี่ยว จากความโกรธแค้นในเหตุการณ์ที่สองแม่ลูกนายาเสพติด ไปมอบให้ตารวจ กลุ่มทรชนเหล่านั้น
จึงร่วมกันวางแผนที่จะทาร้ายและข่มขืนมธุสรและผึ้ง ดังตัวอย่าง
“อุ๊ย !” เสี ย งลู กอุทานอย่างตกใจ ฉันเองก็ตกตะลึ งจนตัว แข็ง เพราะจู่ ๆ ร่ า งดาๆ ๖-๗ คน
ก็ถลันพรวดออกมาจากกอหญ้า และซุ้มไม้ (ล่า ทมยันตี 2560, น. 123)
1.3.2 คนรู้จัก : รู้หน้าไม่รู้ใจ
ผู้หญิงและคนในสังคมมักมองว่า การข่มขืนมักมาควบคู่กับบุคคลแปลกหน้า และคอยระวังหรือหลีกเลี่ยง
การพบเจอคนแปลกหน้าเพื่อไม่ให้ตนตกเป็นเหยื่อ ทั้งที่จริงแล้วความเป็นจริงในสังคมการถูกข่มขืนส่วนใหญ่มาจาก
คนรู้จัก เนื่องด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจต่อบุคคลดังกล่าว จึงไม่ทันได้ตระหนักถึงภัยใกล้ตัวดังนี้
1) สามี
โกโบริ จากนวนิยายเรื่อง คู่กรรม ผู้เป็นสามีของอังศุมาลินข่มขืนเธอโดยที่เธอมิได้ยินยอม ซึ่งก่อนเกิด
เหตุ ก ารณ์ โ กโบริ มี อ าการมึ น เมาจากการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ จ นขาดสติ ขาดความยั บ ยั้ ง ชั่ ง ใจ อี ก ทั้ ง
ด้ ว ยความรั ก ที่ มี ใ ห้ แ ก่ อั ง ศุ ม าลิ น อย่ า งเปี่ ย มล้ น รวมไปถึ ง ต้ อ งการครอบครองตั ว อั ง ศุ ม าลิ น ดั ง เหตุ ก ารณ์
ที่โกโบริแสดงสถานภาพความเป็นสามี บังคับขืนใจให้อังศุมาลินร่วมประเวณีกับตนสะท้อนจากคาพูดดังนี้
“ผมแต่งงานกับคุณแล้ว คุณไม่มีทางหลีกเลี่ยงผมแน่!” (คู่กรรม ทมยันตี 2551, น. 681)
เสี่ย จากนวนิยายเรื่อง เมียน้อย เสี่ยได้ใช้วิธีการฉ้อโกง ชักจูง สร้างสถานการณ์บีบบังคับชลาธรจายอมต่อ
การตกเป็นภรรยานอกกฎหมายของตน ซึ่งเสี่ยใช้อานาจของสถานภาพสามีในการข่มขืนชลาธร ดังคากล่าวของเสี่ย
ที่แสดงความเป็นเจ้าของต่อตัวชลาธรเสมอในเวลาที่ต้องการร่วมหลับนอนกับเธอ ดังนี้
ฉันเกลียดเสียงรถที่แล่นเข้ามาในบ้าน เกลียดเสียงหัวเราะ เสียงพูด และเกลียดเสียงดัดๆ เรียกหา
แต่ว่า “หนูจ๋า... หนูชลาของเสี่ย” (เมียน้อย ทมยันตี 2562, น. 96)
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2) ครู
ธวั ช ชั ย ครู ส อนพิ ม พ์ ดี ด ผู้ ที่ ข่ ม ขื น อั น ธการในเหตุ ก ารณ์ แ รก ซึ่ ง ชนวนเหตุ เ กิ ด จากการที่ ธ วั ช ชั ย
ได้ พ ยายามลวนลามและพู ด จาแทะโลมเธออยู่ เ สมอ เมื่ อ ธวั ช ชั ย พยายามลวนลามเธอไม่ ส าเร็ จ ก็ เ ปลี่ ย นไป
เป็นการใช้คาพูดรุนแรง จนเธอหมดความอดทนและตอกกลับด้วยความรุนแรง ดังตัวอย่าง
ฉั น ไปเรี ย นพิ ม พ์ ดี ด จากร้ า นใกล้ บ้ า น ครู ที่ ส อนมี ทั้ ง ผู้ ห ญิ ง ผู้ ช าย หากพอฉั น ไปเรี ย น
ได้เพียง 2-3 ชั่วโมง ครูผู้ชายก็ชอบเข้ามานัวเนียกับฉันอย่างผิดปกติ (อันธการ ทมยันตี 2562, น. 38)
3) บุตร
ตาหนู จากนวนิ ย ายเรื่ อ ง อั น ธการ บุ ต รชายเพี ย งคนเดี ย วของอั น ธการ โดยตาหนู มี อ าการผิ ด ปกติ
ทางสติปัญญา และข่มขืนเธอในเหตุการณ์ที่สอง อันธการมีอาการผวาอย่างสุดขีดหลังถูกข่มขืน เมื่อพบว่าแท้จริง
แล้ว บุตรชายแท้ ๆ เป็นผู้ข่มขืนเธอ ดังเหตุการณ์ที่อันธการพรรณนาถึงความรู้สึกเมื่อเธอได้ทราบถึงความจริงอัน
น่าสลดใจไว้ว่า
พอได้เห็นสภาพของลูกถนัด ฉันก็รู้สึกเหมือนหัวใจถูกกระตุกอย่างแรง
“หนู!” ฉันว่าฉันกรีดร้องออกมาสุดเสียง แต่แท้จริงไม่มีเสียงใด ๆ ลอดออกมา และแล้ว
ฉันก็ไม่รู้สึกตัวอีก... (อันธการ ทมยันตี 2562, น. 284)
ผู้หญิงทุกคนมีโอกาสถูกข่มขืน และผู้ที่ข่มขืนอาจเป็นบุคคลใดก็ได้ ซึ่งในสังคมไทยมักปลูกฝังให้ผู้หญิง
ระวังตนจากผู้ชายแปลกหน้า แต่ถึงกระนั้นผู้ที่มีโอกาสข่มขืนมากที่สุดคือ ‘คนรู้จัก’ เนื่องด้วยเป็นบุคคลใกล้ชิด
ซึ่งมาพร้อมกับ ‘ความไว้ใจ’ โดยเฉพาะสามี ครู และบุตร ซึ่งเป็นบุคคลที่สังคมไม่คาดคิดว่าจะกระทาการข่มขืนได้
แม้ น วนิ ย ายของทมยั น ตี จ ะผ่ า นมาเป็ น ระยะเวลาหลา ยปี แต่ เ รื่ อ งราวในนวนิ ย ายสามารถสะท้ อ น
ความจริงอันน่าขมขื่นที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่างานเขียนของทมยันตีทรงอิทธิพลตั้งแต่อดีตมาจนถึง
ปัจจุบัน
2. ปัจจัยภายใน
ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้หญิงถูกข่มขืนซึ่งเกิดจากความคิดและรูปร่างหน้าตาที่อันเกิดจากภายในตัวของผู้หญิงเอง
แม้ว่าอันตรายจากปัจจัยภายนอกจะส่งผลให้เกิดการถูกข่มขืนในผู้หญิง แต่มักไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าความคิดและรูปร่าง
หน้าตาของผู้หญิงนั้น ก็สามารถเป็นบ่อเกิดแห่งการถูกข่มขืนได้เช่นกัน
2.1 ความคิดของผู้หญิงเอง
ปัจจัยที่ทาให้ ผู้หญิงถูกข่มขืนนั้นไม่เพียงแต่มีปัจจัยภายนอกด้านต่าง ๆ เช่น เวลา สถานที่ หรือบุคคล
เท่านั้ น แต่ ความคิดของผู้ ห ญิงเองก็เป็ นปัจจัยเสี่ ยงส าคั ญเช่นกัน กล่ าวคือ มองว่าปัญหาการข่มขืนเป็น เรื่ อ ง
ไกลตัว หรือประมาทต่อการป้องกันตนเองจากภัยร้ายดังกล่าว
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ปั จ จั ย ภายในด้ า นความคิ ด ของตั ว ละครเอกหญิ ง ที่ ถู ก ข่ ม ขื น ในนวนิ ย ายของทมยั น ตี 4 เรื่ อ งนั้ น
มีปัจจัยด้านความคิดที่ส่งผลให้ตัวละครตกเป็นเหยื่อการถูกข่มขืนที่แตกต่างกัน ดังนี้
2.1.1 ยอมจานน : การตกเป็นทาสแห่งกามารมณ์เพื่อครอบครัว
ชลาธร จากนวนิยายเรื่อง เมียน้อย ปัจจัยในด้านความคิดของชลาธร คือ การที่ต้องช่วยเหลือครอบครัว
ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความเดื อ ดร้ อ น จึ ง ตั ด สิ น ใจที่ จ ะท าตามความต้ อ งการของเสี่ ย ซึ่ ง พ่ อ และแม่ ข องชลาธร
ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของชลาธร เธอจึงกล่าวปลอบใจผู้เป็นพ่อ ดังในนวนิยายที่กล่าวว่า
“มนุษย์เรานั้นต้องวางตัวเองลงเป็นเดิมพันในการต่อสู้… เพื่อดารงชีวิตอยู่ทั้งนั้นแหละจ้ะพ่อ พ่อ
เองยังเคยวางเดิมพันด้วยชีวิตและหยาดเหงื่อในการเลี้ยงดูแม่ ชลา นพ และต่อไปทุกคนก็ต้องทาอย่างนี้ไม่
มีวันสิ้นสุด” (เมียน้อย ทมยันตี 2562, น. 88)
2.1.2 คงไม่เกิดขึ้นกับเรา : ความประมาทอันนาไปสูช่ ีวิตที่ไร้ชีวิต
มธุ ส รและผึ้ ง จากนวนิ ย ายเรื่ อ ง ล่ า มธุ ส รปฏิ เ สธการรั บ ความช่ ว ยเหลื อ จาก ‘เยาวลั ก ษณ์ ’ ผู้ เ ป็ น
เพื่อนสนิท และหาบ้านเช่าสาหรับอยู่ด้วยกันสองแม่ลูกที่อยู่ในสถานที่เสื่อมโทรมซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของมธุสรและผึ้ง อันเป็นความประมาทที่เป็นต้นตอของการเกิดเหตุการณ์ การถูกข่มขืนของสองแม่ลู ก
ดังคาพรรณนาของมธุสรที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิด และโทษความประมาทของตน
ถ้ า ฉั น ไหวทั น เสี ย ก่ อ น...ถ้ า ฉั น เชื่ อ ลู ก เหตุ ร้ า ยแรงที่ สุ ด ในชี วิ ต ของฉั น ก็ จ ะไม่ อุ บั ติ ขึ้ น
แต่ . .. เพราะความประมาท...ความประมาทเพี ย งตั ว เดี ย ว ท าให้ ชี วิ ต ทั้ ง ชี วิ ต ของฉั น ยั บ เยิ น
(ล่า ทมยันตี 2560, น. 105)
อันธการ จากนวนิยายเรื่อง อันธการ ความชะล่าใจของอันธการต่อคาพูดของธวัชชัยที่พยายามใช้วาจา
ลวนลามเธอมาตลอด จนทาให้ธวัชชัยได้ใจกระทาพฤติกรรมเช่นนั้นต่อไปเรื่อย ๆ เมื่อเธอหมดความอดทนและ
ตอกกลับด้วยการใช้ความรุนแรง จึงเป็นเหตุทาให้ธวัชชัยใช้เหตุผลดังกล่าวในการกลับมาแก้แค้นเธอในรูปแบบ
การข่มขืน ความชะล่าใจและเพิกเฉยโดยไม่หาแนวทางป้องกันต่อปัญหาดังกล่าว จึงเป็นปัจจัยด้านความคิดภายใน
ตัวอันธการที่ทาให้เธอถูกข่มขืนในที่สุด ดังตัวอย่างที่อันธการเพิกเฉยต่อคาพูดและพฤติกรรมของธวัชชัย
“งาย...คนซ้วย...”
นายธวัชชัยไม่เคยละเว้นที่จะตอแยฉันเท่าที่เวลาจะอานวยให้ แต่ฉันไม่เคยใส่ใจ
“ยังงาย ๆ ก็ยังซ้วยอยู่นะเรา”
ฉันทาเป็นไม่ได้ยิน พอประตูเปิดก็ก้าวลอดเข้าไป (อันธการ ทมยันตี 2562, น. 38)
การที่อัน ธการถู กบุ ตรชายแท้ ๆ อย่างตาหนู ข่ม ขืน เกิดจากการที่ต าหนูจ ดจาพฤติ กรรมของธวั ช ชั ย
ที่ ข่ ม ขื น เธอ โดยตาหนู มี อ าการที่ มี ลั ก ษณะเหมื อ นกั บ เด็ ก ออทิ ส ติ ก ซึ่ ง เธอรั บ รู้ ถึ ง ความผิ ด ปกติ ข องตาหนู
เป็นอย่างดี แต่ด้วยหัวอกของความเป็นแม่และคนที่เคยถูกทอดทิ้ง เธอจึงไม่อาจยอมทนให้บุตรชายประสบกับ
สภาพของการดารงอยู่ท่ามกลางความโดดเดี่ยวในสังคมเช่นเธอ ดังตัวอย่าง
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...ฉั น ไม่ อ ยากให้ ลู ก ไปอยู่ โ รงพยาบาล ฉั น เองรู้ ร สแห่ ง ความว้ า เหว่ ใ นโรงพยาบาลแล้ ว
ฉันจะปล่อยให้ลูกไปรับรสเฉกเช่นนั้นบ้างกระไรได้ (อันธการ ทมยันตี 2562, น. 258)
2.1.3 ยั่วโมโห : ชนวนเหตุที่นาพาไปสู่จุดจบอันขมขื่น
อั ง ศุ ม าลิ น จากนวนิ ย ายเรื่ อ ง คู่ ก รรม ถึ ง แม้ ว่ า อั ง ศุ ม าลิ น จะมี วิ ธี ป้ อ งกั น ตนเองอย่ า งดี แต่ ก่ อ นเกิ ด
เหตุการณ์ถูกข่มขืน เธอได้แสดงพฤติกรรมและคาพูดที่ตอกย้า ไม่ถนอมน้าใจ อีกทั้งยั่วโมโหโกโบริตลอดเวลา
ดังเหตุการณ์ที่อังศุมาลินพลั้งปากยั่วโมโหโกโบริ
“ผมนึ กแล้ ว เหมื อ นกัน ว่ าจะได้ ค าตอบอย่ า งนี้ วันใดที่ผ มขาดใจตายลงตรงหน้า คุณคงจะมี
ความสุขมากสินะ”
“ใช่ซิ ใช่...ฉันจะรอวันนั้น” (คู่กรรม ทมยันตี 2551, น. 604)
เมื่ อ โกโบริ มี อ าการมึ น เมา ความรู้ สึ ก ทั้ ง หมดที่ ถู ก กดไว้ อ ยู่ ภ ายในจิ ต ใจจึ ง ถู ก ปลดปล่ อ ยออกมา
โดยอังศุมาลินไม่เคยคาดคิดว่าท้ายที่สุดแล้วเธอจะถูกข่มขืน ดังตัวอย่างที่โกโบริพูดตัดพ้อก่อนข่มขืนอังศุมาลิน
“คุณไม่เคยกรุณาผมเลย ไม่เคยแม้แต่จะพูดดี ๆ ให้ผมชื่นใจสักนิด”
(คู่กรรม ทมยันตี 2551, น. 680)
แม้ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกจะเอื้ อ ต่ อ การถู ก ข่ ม ขื น ในผู้ ห ญิ ง มากเพี ย งใด แต่ ค วามคิ ด และ
ความประมาทที่เกิดขึ้นจากผู้หญิงเองนั้นอาจนาพาความขมขื่นมาสู่ตนได้เช่นกัน ทมยันตีสะท้อนความคิดต่าง ๆ
ที่เป็นภัยต่อสตรีผ่านความคิดของละครเอกหญิงทั้ง 5 ตั้งละคร เช่น ความคิดที่ยอมจานนต่อการตกเป็นเหยื่อ
ความประมาท รวมไปถึ ง การยั่ ว โมโห ความคิ ด ดั ง กล่ า วล้ ว นเป็ น สะพานสู่ ก ารถู ก ข่ ม ขื น ทั้ ง นี้ ไม่ เ พี ย งแต่
การระวังภัยจากภายนอกเท่านั้น แต่ผู้หญิงจาต้องคานึงถึงผลกระทบอันขมขื่นจากความคิดของตนด้วย
2.2 รูปร่างหน้าตา
ความสวย : จุดจบที่ไม่สวย
รู ป ร่ า งหน้ า ตาเป็ น หนึ่ ง ในปั จ จั ย ภายในที่ น าไปสู่ ก ารถู ก ข่ ม ขื น โดยเกิ ด จากตั ว ตนของผู้ ห ญิ ง เอง
ซึ่งไม่ได้มาจากสภาพแวดล้อมรอบตัวหรือมาจากคาว่า “รูปร่างภายนอก” แต่อย่างใด ผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตา
ที่ ส วยงามย่ อ มเป็ น ที่ จั บ ตามองและเป็ น ที่ ป รารถนาของบรรดาบุ รุ ษ เพศ นวนิ ย ายทั้ ง 4 เรื่ อ ง พบว่ า
ตัวละครเอกหญิงทุกตัวละครมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงาม โดยสามารถแบ่งตามนวนิยายได้ดังนี้
อันธการ จากนวนิยายเรื่อง อันธการ ความสวยของเธอทาให้ ธวัชชัยพึงใจและตามเกี้ยวมาโดยตลอด
ซึ่งความสวยของอันธการนั้นเป็นที่สะดุดตาของผู้ที่พบเจอมาตั้งแต่เด็ก ดังตัวอย่าง
“อุ้ยต๊าย สวยจริง”
คนที่ ม า ‘เลื อ ก’ พวกเราไปเลี้ ย งดู มั ก ออกปากเช่ น นี้ ทุ ก คนเมื่ อ แรกที่ เ ห็ น ฉั น (อั น ธการ
ทมยันตี 2562, น. 4)
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มธุ ส รและผึ้ ง จากนวนิ ย ายเรื่ อ ง ล่ า ปั จ จั ย ภายในของมธุส รและผึ้ ง คื อ ความสวยซึ่ ง เป็น ปั จจั ยหนึ่ง
ที่ทาให้เกิดการข่มขืน ดังตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าทั้งมธุสรและผึ้งมีผิวพรรณและหน้าตาที่สวยงาม
“ผิ ว พี่ ซ้ ว ย...สวยนะ หน้ า ตาแทบไม่ น่ า เชื่ อ ว่ า อายุ จ ะสี่ สิ บ ” (ล่ า ทมยั น ตี 2560, น. 24)
และ ...เค้าหน้าของลูกบอกชัดว่าโตขึ้นหน้าตาจะดีหาน้อยไม่ “เจ้าประคู้ณ อย่าให้สวยเลย”
ฉันภาวนาอยู่ในใจ... (ล่า ทมยันตี 2560, น. 102)
ชลาธร จากนวนิยายเรื่อง เมียน้อย ความสวยของชลาธร ที่เมื่อยามพบเจอใคร ๆ ก็ต่างพากันชื่นชม
ในหน้าตาอันสะสวยของเธอ ดังในนวนิยายที่กล่าวถึงความสวยของชลาธรไว้ว่า
“หน้าตามันดีแฮะ โตขึ้นคงสวย” (เมียน้อย ทมยันตี 2562, น. 9)
อั ง ศุ ม าลิ น จากนวนิ ย ายเรื่ อ ง คู่ ก รรม อั ง ศุ ม าลิ น มี ใ บหน้ า สวยงาม สรี ร ะร่ า งระหงและผิ ว พรรณดี
ดังตัวอย่าง
ร่ า งเล็ ก ที่ ค ลุ ม ด้ ว ยผ้ า ผื น ใหญ่ นั้ น ค่ อ นข้ า งระหงแบบบาง จนมองดู เ ผิ น ๆ คล้ า ยเด็ ก
ผมยาวดกดาเป็นมัน หยักศกเป็นคลื่น ใบหน้าขาวซีดอ่อนเยาว์สิ่งที่เด่นที่สุดในใบหน้าได้แก่ ดวงตาดา
ใหญ่มีแววซุกซนสนุกสนานร่าเริง (คู่กรรม ทมยันตี 2551, น. 5)
อย่ า งไรก็ ต าม นวนิ ย ายเรื่ อ งคู่ ก รรม มี ลั ก ษณะสาเหตุ ที่ แ ตกต่ า งไปจากเรื่ อ งอื่ น ๆ กล่ า วคื อ
ปัจจัยของการถูกข่มขืนนั้นไม่ได้เกิดจากรูปร่างหน้าตา แต่เกิดจากการยั่วโมโหของอังศุลิน ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน
ด้านความคิดของผู้หญิงเอง ผนวกกับความมึนเมาและความรักอันเปี่ยมล้นของโกโบริที่มีต่ออังศุมาลิน
‘ความงาม คื อ แรงดึ ง ดู ด ใจ อาจเป็ น ภั ย หากไม่ ร ะวั ง ’ ความสวยที่ ส ตรี ทุ ก คนต่ า งปรารถนา
แต่ ค วามสวยนั้ น ไม่ ไ ด้ น าพาซึ่ ง ชี วิ ต ที่ ส วยงามเสมอไป กล่ า วคื อ ความสวยเคลื อ บแฝงด้ ว ยอั น ตรายที่ ผู้ ห ญิ ง
ไม่คาดคิด ซึ่งเป็ น แรงผลั กดัน ที่กระตุ้น ความกาหนัดภายในจิตใจของบุรุษที่ไร้ซึ่งความยับยั้งชั่งใจ อันนาไปสู่
การข่มขืนในที่สุด ผู้หญิงทุกคนไม่ได้มีความผิดที่เกิดมาสวยหรืออยากสวย แต่การป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
ทางเพศก็เป็นสิ่งสาคัญไม่แพ้ความสวยเช่นกัน ดังนั้นผู้หญิงทุกคนควรตระหนักถึงการระวังตนจากการถูกข่มขืน
สรุปและอภิปรายผล
นวนิยายของทมยันตีทั้ง 4 เรื่อง สะท้อนภาพการถูกข่มขืนตัวละครเอกหญิงโดยสรุปเป็นตารางได้ดังนี้
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ตารางสรุปผลปัจจัยที่ส่งผลให้ตัวละครเอกหญิงในนวนิยายของทมยันตีถูกข่มขืน
ตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนใน
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ตารางที่ 1 : ตารางแสดงปัจจัยทีส่ ่งผลให้ตัวละครเอกหญิงในนวนิยายของทมยันตีถูกข่มขืน
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ตารางข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ปั จ จั ย ที่ ท าให้ ตั ว ละครเอกหญิ ง ในนวนิ ย ายของทมยั น ตี ถู ก ข่ ม ขื น
ซึง่ มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคมปัจจุบันสามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยภายนอกด้านเวลา เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการถูกข่มขืนไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้า คนรู้จัก หรือ
แม้ ก ระทั่ ง คนใกล้ ชิ ด ซึ่ ง มั ก ท าการข่ ม ขื น ช่ ว งเวลากลางคื น เนื่ อ งด้ ว ยเป็ น ช่ ว งเวลาโดยปราศจากผู้ ค น
ที่ผู้หญิงสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นได้ นอกจากนี้ บุคคลภายนอกมองว่าการร่วมประเวณีระหว่าง
สามีกับภรรยาถือเป็นเรื่องปกติภายในครอบครัว
ปั จ จั ย ภายนอกด้ า นสถานที่ พบว่ า นวนิ ย าย 4 เรื่ อ ง มี ส ถานที่ ที่ ตั ว ละครเอกหญิ ง ถู ก ข่ ม ขื น
ที่เหมือนและแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับสถานภาพของผู้ที่ข่มขืน โดยมีนวนิยายจานวน 3 เรื่องคือ คู่กรรม อั นธการ
และเมี ย น้ อ ย ตั ว ละครเอกถู ก ข่ ม ขื น ภายในบ้ า น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า แม้ แ ต่ ‘บ้ า น’ ที่ ผู้ ค นคิ ด ว่ า ปลอดภั ย ที่ สุ ด
กลั บ กลายเป็ น สถานที่ ที่ ง่ า ยต่ อ การถู ก ข่ ม ขื น อี ก ทั้ ง ผู้ ข่ ม ขื น ก็ เ ป็ น ได้ ทั้ ง คนใกล้ ชิ ด และคนแปลกหน้ า
นวนิยายเรื่อง ล่า ตัวละครเอกหญิงทั้งสองถูกข่มขืนในสถานที่เปลี่ยว ซึง่ ง่ายต่อการดักซุ่มของอาชญากรข่มขืน
ปัจจัยภายนอกด้านบุคคล พบว่า บุคคลที่ข่มขืนตัวละครเอกนั้น ไม่ได้มีเพียงแค่คนแปลกหน้าเท่านั้น
แต่ บุ ค คลใกล้ ชิ ด ไม่ ว่ า จะเป็ น สามี บุ ต ร หรื อ แม้ ก ระทั่ ง ครู ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลที่ ใ ห้ ค วามรู้ และเป็ น ผู้ ที่ ค น
ให้ความเคารพนับถือก็กระทาการข่มขืนได้เช่นกัน
2. ปัจจัยภายใน
ความคิ ด ของผู้ ห ญิ ง เอง เป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งส าคั ญ ประการหนึ่ ง ที่ ส่ ง ผลให้ ตั ว ละครเอกหญิ ง ถู ก ข่ ม ขื น
เนื่องด้วยผู้หญิงมักมองว่า “มันคงไม่เกิดขึ้นกับเรา” โดยผู้วิจัยพบว่า นวนิยาย 2 เรื่อง ได้แก่ ล่า และ อันธการ
ตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนนั้นมีความคิดที่ประมาทในด้านความปลอดภัยสาหรับการถูกคุกคามทางเพศ และ
นวนิยายเรื่อง เมียน้อย ตัวละครเอกมีความคิดที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวจึงอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องยอมจานน
และตกเป็ น ทาสแห่ ง กามารมณ์ ต่ อ อ านาจของผู้ ช าย ส่ ว นนวนิ ย ายเรื่ อ งคู่ กรรม แม้ ตั ว ละครเอกจะมี
ความระแวดระวังต่อการถูกข่มขืน แต่ด้วยการที่ตัวละครมีทิฐิจึงแสดงออกมาในรูปแบบการยั่วโมโห ดังนั้นความคิด
ของตัวละครเอกทั้งหมดจึงนาไปสู่การถูกข่มขืนทั้งสิ้น
ปัจจัยภายในด้านรูปร่างหน้าตา เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งในการถูกข่มขืนของตัวละครเอกหญิ งในนวนิยาย
ของทมยันตี พบว่าทั้ง 5 ตัวละครจากนวนิยายทั้ง 4 เรื่อง มีหน้าตาที่สะสวย สะดุดตา ด้วยเหตุนี้ความสวยของ
ตัวละคร จึงเป็นเหตุที่กระตุ้นให้ผู้ชายเกิดความใคร่ในกามารมณ์และนาไปสู่การถูกข่มขืน
ผลการวิจัยเรื่อง “ทาไมต้องเป็นฉัน : ตัวละครเอกหญิงกับการถูกข่มขืนในนวนิยายของทมยันตี” พบว่า
มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด เรื่ อ งปั จ จั ย ที่ ท าให้ ผู้ ห ญิ ง ถู ก ข่ ม ขื น ในหนั ง สื อ เรื่ อ ง ‘ภั ย ผู้ ห ญิ ง ’ พ.ต.ท.
โชติวิเชียร วิเชียรโชติ (2545, น. 170-171) ซึ่งได้จาแนกปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้ผู้หญิงไทยถูกข่มขืน แบ่งออกเป็น
2 ปั จ จั ย ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ภายนอก และปั จ จั ย ภายใน โดยปั จ จั ย ภายนอกนั้ น คื อ บริ บ ทแวดล้ อ มภายนอก และ
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ปัจจัยภายในคือสิ่งที่เกิดจากความคิดและรูปร่างหน้าตาอันเกิดจากตัวผู้หญิงเอง ทั้งนี้ปัจจัยด้านรูปร่างหน้าตา
มีความแตกต่างจากปัจ จัย ด้านสรีร ะของกรอบแนวคิดที่นามาวิเคราะห์ จึงเห็นความแตกต่างได้ว่าในชีวิ ตจริง
ปัจจัยด้านสรีระ กระตุ้นความรู้สึ กกาหนัดของผู้ ข่มขืนมากกว่าหน้าตา แต่ในนวนิยายของทมยันตี ผู้ประพันธ์
บรรยายให้ เ ห็ น ถึ ง รู ป ร่ า งหน้ า ตาที่ ส ะสวยของตั ว ละครเอกหญิ ง ที่ ถู ก ข่ ม ขื น มากกว่ า การบรรยายสรี ร ะ
ทั้งนี้ อาจเนื่ องด้ว ยความต้องการสนองตอบผู้ อ่านที่นิยมชมชอบตัว ละครเอกหรือนางเอกที่มีรูปร่างหน้าตาดี
ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเลือกใช้เป็น “ปัจจัยด้านรูปร่างหน้าตา” ในการวิเคราะห์นวนิยายของทมยันตีแทนที่จะใช้
“ปั จ จั ย ด้านสรี ระ” อย่ างไรก็ตาม ปั จ จั ยทั้งหมดดังกล่าวล้ วนสะท้อนให้ เห็ นถึงปัญหาการข่มขืนในผู้ หญิงผ่าน
ตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในนวนิยายของทมยันตี
นอกจากนี้ ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขุมา อรุณจิต และ ร.ต.อ.วุฒิพล มั่นเหมาะ
(2559, บทคัดย่อ) เรื่อง “ปัจจัยการเกิดอาชญากรรมทางเพศและแนวทางการป้องกันอาชญากรรมทางเพศตาม
ทฤษฎี ส ามเหลี่ ย มอาชญากรรม” ซึ่ ง ได้ แ บ่ ง ปั จ จั ย ของการเกิ ด อาชญากรรมทางเพศเป็ น 3 ปั จ จั ย คื อ
ปัจจัยด้านผู้กระทาผิด ปัจจัยด้านเหยื่อ และ ปัจจัยด้านโอกาส งานวิจัยดังกล่าวมีความแตกต่างกันกับ บทความวิจัย
นี้ในด้านของการจาแนกปัจจัย เนื่องด้วยใช้แนวคิดที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ของงานวิจัยทั้งสองเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ปัจจัยด้านผู้กระทาผิด สอดคล้องกับปัจจัยภายนอกด้านบุคคล ส่วนปัจจัยด้านเหยื่อ
สอดคล้องกับปัจจัยภายในด้านรูปร่างหน้าตา และปัจจัยด้านโอกาสสอดคล้องกับปัจจัยภายนอกด้านสถานที่และ
เวลา
ผลการวิ จั ย นี้ ยั ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ จุ ฑ ารั ต น์ เอื้ อ อ านวย (2544, บทคั ด ย่ อ )
เรื่ อ ง “ปั จ จั ย ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การตกเป็ น เหยื่ อ อาชญากรรมของผู้ ห ญิ ง ไทย : รายงานผลการวิ จั ย ”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ลักษณะ บุคลิกภาพ ความสัมพันธ์ สถานที่ ช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูง และ
สถานการณ์ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้ที่ถูกข่มขืนกระทาชาเรา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้กระทาผิด และ
แสวงหาแนวทางการป้องกันกับผู้หญิงมิให้ตกเป็นเหยื่อการถูกข่มขืน โดยมีความสอดคล้ องในด้านสถานที่ และ
ช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งตรงกับปัจจัยภายนอกด้านสถานที่ และปัจจัยภายนอกด้านเวลา ตามลาดับ
การเปรียบเทียบผลการวิจัยปัจจัยที่ทาให้ตัวละครเอกหญิงถูกข่มขืนในนวนิยายของทมยันตีกับงานวิจัย
ที่คล้ายคลึงกันสะท้อนให้เห็นว่า การถูกข่มขืน ไม่ว่าจะพบในนวนิยาย หรือพบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสั งคม
ล้ ว นเป็ น สิ่ ง ที่ ผู้ ห ญิ ง ไม่ ป รารถนาให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตน การถู ก ย่ ายี ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น ผู้ ห ญิ ง จากการถู ก ข่ ม ขื น นั้ น
ไม่เพียงแต่ประทับรอยแผลทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังสร้างความบอบช้าอันนาไปสู่แผลเป็นที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจที่ยาก
ต่อการเยียวยาและลืมเลือนเช่นกัน
นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ย มองว่ า การข่ ม ขื น ที่ ส ะท้ อ นผ่ า นนวนิ ย ายของทมยั น ตี แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ ป ระพั น ธ์
ให้น้าหนักปัจจัยภายในของผู้หญิงมากกว่าปัจจัยภายนอก เนื่องด้วยงานเขียนของทมยันตีต้องการฉายภาพปัญหา
อันเป็นความเสื่อมโทรมของสังคมผ่านตัวละครเอกหญิงซึ่งเป็นศูนย์กลางในการดาเนินเรื่อง อีกทั้งหลังจากการเกิด
เหตุ ก ารณ์ ถู ก ข่ ม ขื น ของตั ว ละครเอกหญิ ง ทุ ก ตั ว พบว่ า ทุ ก ตั ว ละครต้ อ งด ารงชี วิ ต อยู่ ใ ห้ ไ ด้ ท่ า มกลางสั ง คม
ที่ ค น ส่ ว น ห นึ่ ง ยั ง ม อ ง ว่ า ก า ร ที่ ตั ว ล ะ ค ร เ อ ก ถู ก ข่ ม ขื น เ ป็ น เ พ ร า ะ ท า ตั ว เ อ ง แ ล ะ ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้
ความช่ ว ยเหลื อ แต่ อ ย่ า งใด ซ้ าร้ า ยยั ง ซ้ าเติ ม ตั ว ละครเอก โดยมุ ม มองของสั ง คมที่ ม องตั ว ละครเอกหญิ ง
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ในนวนิ ย ายดังกล่ าวยั งมีให้ เห็ น ในสังคมบนโลกแห่ งความเป็นจริง ผู้ ประพันธ์จึงต้องการสะท้อนและเตือนสติ
ให้ ผู้ ห ญิ ง ตระหนั ก ว่ า ผู้ หญิ ง ควรป้ อ งกั น ปั ญ หาการข่ ม ขื น โดยค านึ ง ถึ ง ปั จ จั ย ภายในของผู้ ห ญิ ง เอง
เพื่อเป็ น การแก้ปั ญหาโดยการพึ่งพาตนเองมากกว่าหวังป้องกันปัญหาจากปัจจัยภายนอกซึ่งอาจทาได้ยากยิ่ง
ในสภาวะสังคมปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะ
บทความวิจัยเรื่องนี้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ทาให้ตัวละครเอกหญิงถูกข่มขืนโดยเจาะจงนวนิยายของทมยันตี
ซึ่งเป็นนักประพันธ์หญิง หากมีการศึกษาเพิ่มเติมหรือเปรียบเทียบกับงานเขียนของนักประพันธ์ชาย เนื่องด้วย
เพศสภาพของนักประพันธ์ชายย่อมมีทัศนะต่อผู้หญิงที่ถูกข่มขืนแตกต่างไปจากนักประพันธ์หญิง
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เธอตายเพราะรัก: มายาคติในภาพยนตร์ไทยที่มีตัวละครเอกเป็นนางโชว์
She died because of love: Myths in Thai movies
that the main characters are Drag-Queens
ปานวรินทร์ ศรีไสยเพชร1 ณัฐนารี โชติเกียรติคุณ2 อาณิมา สมัครกิจ3
สุรพงษ์ ยิ้มละมัย4
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามายาคติที่เกี่ยวข้องกับความรักในภาพยนตร์ไทยที่มีตัวละครเอกเป็น
นางโชว์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ แนวคิดหลัก คือ แนวคิดมายาคติ ของ โรล็อง บาร์ตส์ ซึ่งมายาคติคือการ
ให้ความหมายทางวัฒนธรรม มาใช้ในการศึกษาและวิจัย ขอบเขตในการศึกษาและวิจัย คือ ตัวละครเอกต้องเป็น
นางโชว์และต้องตายเพราะความรัก โดยศึกษาผ่านภาพยนตร์ 2 เรื่อง คือ ภาพยนตร์เรื่อง เพลงสุดท้าย ปี 2528,
2549 และ ภาพยนตร์เรื่อง ไม่ได้ขอให้มารัก It gets better
ผลการวิจัยพบว่า มายาคติของนางโชว์ที่เกิดจากการถูกกาหนดโดยบุคคลอื่น พบมายาคติ 3 ประการ ที่มี
ผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจของนางโชว์ อันประกอบด้วย มายาคติรักที่เป็นได้แค่รอง มายาคติเพราะรักจึงยอม
และมายาคติรักที่ไม่มีทางสมหวัง ตัวละคร “นางโชว์” เองก็มีการตอบโต้ต่อรองกับมายาคตินั้นด้วยความหมายที่
แตกต่างกัน โดยตัวละครมีการกระทาการทั้งในแง่การยอมรับและปรับเปลี่ย น เพื่อดาเนินความสัมพันธ์กับตัวละคร
อื่น ๆ ในเนื้อเรื่อง
ดังนั้น การศึกษาและวิจัยครั้งนี้จึงแสดงให้เห็นถึงนางโชว์ที่ถูกจัดให้เป็นคนชายขอบ แต่ตัวละครเอกมีจุด
ร่วมกับสังคมหลักอย่างหนึ่ง คือ ความเป็นคนที่เหมือนกัน จึงไม่สมควรที่จะผลักดันให้นางโชว์กลายเป็นคนที่แปลก
แยกของสั งคม เพราะคนย่ อมมีสิ ทธิเทียบเท่ากัน ถึงแม้การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปตามตัว บุคคล การที่มีสิ่ งที่
แตกต่างกันเหล่านี้นับเป็นสิ่งสาคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์
คาสาคัญ: มายาคติ นางโชว์ ภาพยนตร์ไทย ตัวละครเอก

_____________________________
1-3
4

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์ ดร., ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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บทนา
นางโชว์ถูกมองว่าเป็นที่นิยมของกลุ่มคนที่ เป็น “กะเทย” มาตั้งแต่อดีตอาจเป็นเพราะมุมมองที่ว่ากะเทย
มักกล้าแสดงออก ซึ่งคาว่านางโชว์นั้นสามารถทาให้กะเทยแสดงความสามารถของตนและปลดปล่อยความรู้สึ ก
ออกมาได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับแนวคิดของ พิเชฐ สายพันธ์ (2544, น.73) ได้กล่าวเกี่ยวกับ การเป็นนางโชว์
ของเพศที่ ส ามโดยสรุ ป ได้ ว่ า นางโชว์ เ ป็ น การพู ด ถึ ง เกี่ ย วกั บ ประสบการณ์ ชี วิต ร่ ว มกั น ของชาวเกย์ ใ ห้ ทุ ก คน
ได้ปลดปล่อยความรู้สึก อารมณ์ของตนให้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดง เพื่อให้ผู้ชมเข้าถึงการแสดงของตน ประทับใจ
ซาบซึ้งและตรึงใจที่ได้สัมผัสกับชีวิตที่ถูกนามาเสนอบนเวทีเหมือนกับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราว
สาเหตุหลักที่ทาให้นางโชว์ถูกกระทาในเชิงลบต่าง ๆ เริ่มต้นมาจากการที่บุคคลที่ประกอบอาชีพนี้ส่วนใหญ่
ล้ ว นแล้ ว แต่เป็ นเพศที่ส ามที่เป็น กะเทย กล่ าวได้ว่า เป็นเพศสภาพชายแต่จิตใจเป็นหญิงและหลงรักคนที่เป็น
เพศชาย กลุ่มคนเหล่านี้จึงถูกสังคมลดทอนสถานภาพ ดังที่ วสิทธิ์ เส้ง เลี่ยม (2555, น.16, อ้างถึงใน วรางคณา สุขม่วง
2560, น.11) ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อบุคคลได้รับการประทับตราว่าเป็นผู้รักเพศเดียวกันเขาจะมีสถานภาพด้านหนึ่งของ
ชีวิตเป็นสถานภาพที่เบี่ยงเบนทางเพศ และสถานภาพดังกล่าวจะกลายเป็นสถานภาพหลักของบุคคลนั้นคือคนอื่น
ในสังคมจะมองและให้ความสาคัญกับสถานภาพความเบี่ยงเบนของเขามากกว่าสถานภาพอื่น ๆ ที่เขามีหากจะพูด
ในทางสังคมจะเป็นที่ปรากฏชัดว่า ผู้คนในสังคมมักมองว่าสถานภาพที่เบี่ยงเบน หรือการรักเพศเดียวกันแตกต่าง
จากคนทั่วไปในสังคม
สังคมพยายามลดสถานภาพให้เพศที่สามแตกต่างจากบุคคลอื่นในสังคมและพยายามที่จะประทับตรา
ให้แปลกแยกและกลายเป็น “คนชายขอบ” คนชายขอบเป็นคนที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์หรือเพศสภาพที่สั งคม
กาหนดไว้มักถูกคนในสังคมกีดกัน จนทาให้กลายเป็นกลุ่มตัวประหลาดและโดนผลักออกจากสังคมในที่สุด สอดรับ
กับ กุลภา วจนสาระ (2555, น.34) กล่าวถึงคนชายขอบกับสิทธิความเป็นมนุษย์ว่า ความเป็นธรรมทางสังคมซึ่งเชื่อ
ว่าเกิดขึ้นได้บนพื้นฐานของการตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ของตนเองและคนอื่นอย่างเสมอภาคกัน ทุกคนพร้อม
ที่จะกระจายผลประโยชน์และภาระรับผิดชอบทางสังคมตามสถานภาพอย่างเหมาะสม ดูจะเป็นความเป็นธรรม
ที่ห่ างไกลความเป็ น จริงอย่ างยิ่ งสาหรับ คนชายขอบ ด้ว ยเหตุที่สั งคมไทยยังคงมองคนชายขอบจากแง่มุมของ
ความแตกต่าง ความเป็นอื่น และแทบจะไม่มีทางเท่าเทียมกันได้
“เธอ” ที่ไม่ว่าจะเป็นนางโชว์ กะเทย หรือใครก็ตาม ทุกคนล้วนเป็นเพียงแค่มนุษย์ เดินดินธรรมดาที่มี
ความรู้สึกเช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไป ซึ่งความรู้สึกหนึ่งที่มนุษย์มีนั่นก็คือ “ความรัก” สิ่งมหัศจรรย์ของความรักเกิดขึ้น
ได้ทั้งโดยวิถีแห่งธรรมชาติและวิถีทางแห่งเราเป็นผู้กระทา แต่บางครั้งความรักอาจเป็นเพียงแค่มายาอย่างหนึ่ง
ที่เกิดขึ้น เพราะความรักไม่มีกฎเกณฑ์ใดมากาหนด ว่าต้องเป็นแบบนั้น แบบนี้ มีเพียงแค่ทัศนะ มายาคติของสังคม
เท่านั้นที่มากาหนด สอดรับกับแนวคิดของ ว.วชิรเมธี (2553, น.18) ได้กล่าวเกี่ยวกับความรัก โดยสามารถสรุป
ได้ว่า ความรักของแต่ละคนก็แตกต่างมิติกันออกไป บางคนมองความรักในแง่บวก บางคนมองความรักไปในแง่ลบ
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แต่สาหรับบางคนกลับให้มุมมองที่ต่างออกไปว่าความรักเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ไม่มี กาหนดกฎเกณฑ์ตายตัว และ
ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าตอนจบมันจะเป็นอย่างไร บางครั้งความรักอาจนาไปสู่ความสุข หรือบางครั้งความรัก
อาจนาไปสู่ความตาย
ชีวิตของมนุษย์ทั่วไปย่อมมีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตในแบบของตนทั้งในเรื่อง การศึกษา การงาน อาชีพ ความรัก
และครอบครัว ฯลฯ และที่สาคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์นั้นย่อมมีการเติบโต สิ่งที่เรียกว่า การเติบโต เป็นสิ่งที่ทาให้
คนเรามีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครที่ใช้ชีวิตอย่างหยุดนิ่งอยู่ที่เดิม ในขณะที่คนเรานั้นได้เติบโตขึ้น
สังขารก็ยิ่งร่วงโรยลง และสุดท้ายก็นาไปสู่ จุดจบของชีวิตที่ หลีกหนีไม่พ้น นั่นก็คือ “ความตาย” หากจะอธิบาย
เรื่องนี้ตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือ ความไม่เที่ยงของชีวิต ทุกชีวิตมีเกิดย่อมต้องมีดับ เป็นหลักความจริงของ
โลกใบนี้ ตามหลักคาสอนในพระไตรปิฎกในบทสวดพิจารณาสังขาร (ม.ป.ป., ออนไลน์) ที่ว่า “ชีวีตัง เม อะนิยะตัง
มะระณัง เมนิยะตัง” แปลความหมายได้ว่า “ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง ความตายของเราเป็นของเที่ยง”
ทุกคนบนโลกนั้นต้องได้สัมผัสกับความตาย แต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่มนุษย์ทุกคนต่างก็ยึดติดกับสรรพสิ่ง ทีร่ บเร้า
มนุษย์ให้เกิดกิเลสและตัณหา แต่จะมีสักกี่คนที่จะรู้ว่าสรรพสิ่ง เหล่านั้นเป็นแค่มายาที่ถูกสังคมปรุงแต่งสรรสร้างขึ้น
เพียงเท่านั้น โดยเรียกสิ่งนั้นได้ว่า “มายา” สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงภาพทั้งรูปธรรมและนามธรรมของสรรพสิ่ง
บนโลก สิ่งที่เราคิดว่าเป็นจริงอาจจะเป็นเพียงแค่ภาพมายาที่ลวงหลอก ยกตัวอย่างเช่น แนวคิดของศาสนาเต๋า
ดังที่ ศริ ญญา อรุ ณขจรศักดิ์ (2560, น.29-30) ได้แสดงมุมมองของโลกแห่ งวัตถุของส านั กเต๋า โดยสรุปได้ว่า
โลกแห่งวัตถุในมุมมองของสานักเต๋า คือ สิ่งของหรือทรัพย์สินที่สัมพันธ์กับมนุษย์หรือสังคม ทั้งที่เป็นสิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้นและทรัพยากรทางธรรมชาติ เกิดมาจากมนุ ษย์เป็นผู้กาหนดคุณค่ากับวัตถุนั้น อธิบายเพิ่มเติมได้ว่า การให้
คุณค่าต่อรูปแบบในสิ่งต่าง ๆ บนโลก ล้วนเป็นมายาที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นมาเองทั้งสิ้น แม้แต่การให้คุณค่าชีวิตมนุษย์
ว่า มนุษย์คนนั้นดี คนนั้นไม่ดีก็เป็นมายาที่ประกอบสร้างขึ้นจากสิ่งต่าง ๆ ที่เห็นในปั จจุบันของโลกที่เราอาศัย
ก็เคยชินกับสิ่งต่าง ๆ จนลืมไปว่าตัวตนที่ประกอบอยู่นี้เป็นเพียงมายาเท่านั้น
การสื่อคติความเชื่อทางวัฒนธรรมที่มนุษย์หลงคิดไปว่าเป็นเรื่องจริงนี้ก็คือ “มายาคติ” สิ่งที่มีอยู่ทั่ว ไป
ในสังคมมนุษย์ วัฒนธรรมที่เราใช้ในการดารงชีวิตเป็นเพียงมายาคติที่สังคมกาหนดขึ้นเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียว
ของสังคม ดังที่ โรล็องด์ บาร์ตส์ (1973, อ้างถึงใน นพพร ประชากุล 2558, น.4) ได้กล่าวถึง “มายาคติ” (myth)
ว่า มายาคติ เป็นเพียงความเชื่อทางวัฒนธรรมถูกกลบเกลื่อนให้เป็นที่รับรู้เสมอว่าเป็นธรรมชาติ หรืออาจกล่าว
ให้ถึงที่สุดได้ว่า เป็นกระบวนการของการลวงให้หลงอย่างหนึ่ง แต่ ว่ามายาคติมิได้เป็นการหลอกลวงแบบปั้นน้า
เป็นตัว หรือโฆษณาชวนเชื่อบิดเบือนข้อเท็จจริง และมายาคตินั้นมิได้ปิดบังอาพรางสิ่งใดทั้งสิ้น ทุกอย่างปรากฏ
ต่อหน้าอย่างเปิดเผย แต่เราต่างหากที่คุ้นเคยกับมัน เสียจนไม่ทันสังเกต ว่ามันเป็น เพียงสิ่งประกอบสร้างทางสังคม
เรานั่ น เองที่ “หลง” คิ ด ไปว่ า ค่ า นิ ย มที่ เ รายึ ด ถื อ อยู่ นั้ น เป็ น ธรรมชาติ หรื อ เป็ น ไปตามสามั ญ ส านึ ก นั้ น ว่ า
เป็นความจริง
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มนุ ษ ย์ ป ระกอบสร้ า งสั ง คมด้ ว ยมายาคติ ผู้ ค นต่ า งหลงอยู่ ใ นมายาที่ ถู ก ทั ศ นคติ อ าพรางให้ เ กิ ด ขึ้ น
อย่างหลงลืมไปอย่างสนิทใจว่า สิ่งนั้นคือความจริง มายาคติ ปรากฏในสังคมไปทุก ๆ ที่ ไม่เว้นแม้แต่ในภาพยนตร์
ซึ่งประกอบรั บ กับ แนวคิ ดของ สั มฤทธิ์ ภูกงลี (2561, น.66) ได้แสดงทัศนะต่ อ เรื่ อ งของการปรากฏมายาคติ
ในภาพยนตร์ ไว้ดังนี้ ภาพยนตร์ ได้ก ลายเป็ นเครื่ อ งมื อในการถ่ ายทอดค่า นิย มอุด มการณ์ข องสั งคม ค่านิ ย ม
อุดมการณ์ห ลายต่อหลายอย่ างถูกผสมผสานเข้าไปกับการเล่าเรื่องอย่างสนุกสนานในรูปแบบของภาพยนตร์
จนค่านิยมอุดมการณ์เหล่านั้นได้หลอมรวมกลายเป็นมายาคติที่ผู้ชมนั้น อาจไม่ทันได้สังเกตแต่กลับรับเอามายาคติ
เหล่านั้นเข้าไปฝังไว้ในจิตสานึกอย่างไม่ทันได้รู้ตัว อธิบายได้ว่า มายาคตินั้นดูเหมือนจะเป็นที่กับดักยิ่งใหญ่ทาให้คน
หลงเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงอย่างสนิทใจโดยไม่ทันได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน มายาคติจึงปรากฏออกมาให้เห็นผ่าน
ทางงานภาพยนตร์
“ตัวละครเอก” เป็นสิ่งหนึ่งทีช่ ่วยทาให้ภาพยนตร์นั้นมีสีสันเสมือนดั่งชีวิตของมนุษย์ โดยเปรียบภาพยนตร์
เรื่องหนึ่งที่มีเราทาหน้าที่เป็นตัวเอกในการดาเนินเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ และอาจมีบุคคลรอบข้างเป็นตัวประกอบ
ในการดาเนินเรื่อง โดยใช้ชีวิตของตนอยู่ในกรอบสังคมตามที่ตัวละครตัวนั้น ๆ กาเนิดขึ้น แม้ว่าตัวละครจะถูกกรอบ
ของสังคมกาหนดทางเดินชีวิตสอดรับกับแนวคิดของ จรูญพร ปรปักษ์ประลัย (2560, น.88) ได้กล่าวถึงตัวละครเอก
โดยสรุปได้ว่า ตัวละครหลัก (เอก) ไม่ใช่เป็นใครก็ได้ แต่ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเหตุการณ์หลักของเรื่องโดยตรง
เขาคื อ คนที่ ไ ด้ รั บ แรงสั่ น สะเทื อ นรุ น แรงที่ สุ ด แต่ ท้ า ยที่ สุ ด แล้ ว ตั ว ละครก็ เ ป็ น สิ่ ง เดี ย วที่ มี บ ทบาทส าคั ญ
ในการแฝงแง่ คิด ที่เ กิ ดขึ้ น จริ งในสั ง คม ซึ่งตรงกับแนวคิ ดของ เถกิง พันธุ์เถกิงอมร (2541, น.628, อ้างถึ ง ใน
พัชราวลี จินนิกรม, 2559, น.25) ได้กล่าวไว้ว่า ตัวละครมิได้มีความสาคัญในฐานะมีบทบาทร่วมอยู่ในเหตุ การณ์
ของวรรณกรรมเท่านั้น แต่ตัวละครยังคงเป็นเครื่องมือที่ผู้แต่งใช้สาหรับการแสดงทัศนะหรือวัตถุประสงค์ในการแต่ง
วรรณกรรมนั้น ๆ อีกด้วย โดยอาจแสดงออกผ่านคาพูด อากัปกิริยา ท่าทาง พฤติกรรม หรือแม้กระทั่งความนึกคิด
ของตัวละคร
ดั ง นั้ น การวิ จั ย เรื่ อ ง “เธอตายเพราะรั ก : มายาคติ ใ นภาพยนตร์ ไ ทยที่ มี ตั ว ละครเอกเป็ น นางโชว์ ”
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามายาคติที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยที่มีตัวละครเอกเป็นนางโชว์ และตายเพราะรัก
โดยที่ “เธอ” เป็นตัวละครเอกที่ถูกกรอบมายาคติของสังคมพยายามบีบรัด ผลักดัน กดดัน ลดอานาจให้ออกจาก
สังคมและกลายเป็น คนชายขอบ ในที่สุด การวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการให้ความสาคัญกับการพยายามบีบรัด กดดัน
ผลักดันจากมายาคติของสังคมที่มีต่อ “นางโชว์” และภายใต้มายาคติเหล่านั้นตัวละครเอกก็มีการกระทาที่อาจเป็น
ปฏิปักษ์ ต่อต้าน ยอมรับ หรือยอมจานนอยู่ภายใต้มายาคติที่สังคมสร้างขึ้ น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความเป็น ชายขอบของสังคม แม้การศึกษาครั้งนี้จะเป็นการศึกษาผ่านเรื่องราวของตัวละครเอกแต่ก็เสมือนเป็นความจริง
อีกด้านหนึ่งที่ยังคงปรากฏให้เห็นทั่วไปในสังคม
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษามายาคติในภาพยนตร์ไทยที่มีตัวละครเอกเป็นนางโชว์และตายเพราะรัก
คาถามของการวิจัย
มายาคติในภาพยนตร์ไทยที่มีตัวละครเอกเป็นนางโชว์และตายเพราะรักว่าเป็นอย่างไร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นาไปต่อยอดหรือเป็นแนวทางในการศึกษาและวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ ละคร บทเพลง หรือ
วรรณกรรมเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
2. นาไปประยุกต์ใช้และศึกษาเพื่อสร้างผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องอื่น ๆ ได้
3. ทาให้เกิดการยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
4. ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของคนชายขอบ
5. เป็ น ภาพสะท้อนถึงทัศนคติ หรือความคิ ดของคนที่อยู่ ในสั งคมที่ปรากฏผ่ านในภาพยนตร์ที่ ศึ ก ษา
เพื่อสร้างความตระหนักต่อเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งข้อดีและข้อเสีย เพื่อเป็นประโยชน์ในการดารงชีวิตและการอยู่ร่วมกัน
กับผู้อื่น
กรอบแนวคิด
ทางผู้ วิจั ย ได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและวิจัยในการค้นหา
มายาคติในภาพยนตร์ไทยที่ได้เลือกมา โดยกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้คือ
มายาคติ
ภาพยนตร์
ตัวละครเอก

คน
ชาย

นางโชว์
ความ
รัก

ความ
ตาย

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences

第四届全国本科生人文社会科学学术研讨会

วันที่ 27 มีนาคม 2563

194

มายาคติเป็นสิ่งที่กาหนดและครอบงาความเป็นไปของภาพยนตร์ที่ทาหน้าที่เป็นแบบจาลองของสังคม
ในภาพยนตร์ของการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวละครเอกที่เป็นนางโชว์และมีความรัก แต่ด้วยสิ่งที่ตัวละครหลาย ๆ
ตัวละครได้กระทาต่อตัวละครเอก จึงทาให้ตัวละครเอกถูกลดทอนคุณค่าความเป็นคนของตนเองจนถูกจัดให้เป็นคน
ชายขอบ การเป็นคนชายขอบกลายเป็น “ปม” ของตัวละคร และยังส่งผลต่อพฤติกรรมของตัวละคร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่อง ความรัก จนสุดท้ายความรักนั้นก็ส่งผลผลักดันให้ตัวละครได้พบกับความตาย ในการวิจัยครั้งนี้
จึ งเน้ น ที่จะศึกษามายาคติที่ส่ งผลต่อตัว ละครเอกที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ที่ มีตัว ละครเอกเป็นนางโชว์ และ
ตายเพราะรัก
วิธีการศึกษา
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “เธอตายเพราะรั ก : มายาคติ ใ นภาพยนตร์ ไ ทยที่ มี ตั ว ละครเอกเป็ น นางโชว์ ”
เป็นการศึกษาเพื่อค้นหา “มายาคติ” ที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ไทย โดยภาพยนตร์ที่นามาวิจัยจะต้องมีเงื่อนไข คือ
ตัวละครเอกเป็นนางโชว์และจบชีวิตด้วยความตายเพราะรัก วิจัยเรื่องนี้ เป็นการศึกษาในลั กษณะเชิงคุ ณภาพ
(Qualitative Approach) โดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (Text) ภายใต้บริบท (Context) และให้ความสาคัญ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเทคนิคในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เห็นถึงขั้นตอนการศึกษาในการ
ดาเนินการศึกษา
ขอบเขตในการศึกษาและวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวละครเอกต้องเป็นนางโชว์และต้องตายเพราะความรัก เนื่องจาก
ทางคณะผู้วิจัยฯ ต้องการที่จะศึกษามายาคติของตัวละครเอกที่เป็นนางโชว์ประสบและพบเจอ ซึ่งภาพยนตร์ไทย
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ทางคณะผู้วิจัยได้ตั้งไว้ คือ ตัวละครเอกเป็นนางโชว์และต้องตายเพราะรัก โดยผู้วิจัย
ใช้ทฤษฎีรหัสทางวรรณกรรมของ โรล็องด์ บาร์ตส์ มาเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ภาพยนตร์ พบว่า มีภาพยนตร์ไทย
จานวนทั้งสิ้น 2 เรื่อง อันประกอบด้วย
ลาดับที่

ชื่อภาพยนตร์

ค่ายผู้สร้าง

ปีที่เข้าฉาย

1

เพลงสุดท้าย

อัครเศรณีโปรดักชั่น

2528

เพลงสุดท้าย

สหมงคลฟิล์ม
อินเตอร์เนชั่นแนล

2549

It Gets Better

แอมไฟน์ โปรดักชั่น

2555

(ไม่ได้ขอให้มารัก)

เอ็ม พิกเจอร์ส

2
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ดังนั้นในภาพยนตร์ไทยทั้ง 2 เรื่อง ที่กล่าวมาในข้างต้นจึงมีความน่าสนใจในการศึกษา เพราะสามารถบ่ง
บอกได้ถึงแรงกดดันที่มีทั้งชีวิตของตัวละครเอกที่เป็นนางโชว์ ที่ถูกผลักดันให้เป็นคนชายขอบจนทาให้พบกับความ
ตายที่เป็นจุดจบของชีวิตตัวละครเอกภายในภาพยนตร์แต่ละตัว การวิเคราะห์เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยฯ
สนใจค้นหา “มายาคติ” ที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ที่เลือกมาทั้ง 2 เรื่อง โดยใช้ทฤษฎี รหัสทางวรรณกรรมของ
โรล็องด์ บาร์ตส์ มาเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ภาพยนตร์
ผลการวิจัย
จากการที่ได้วิเคราะห์และศึกษา เพื่อหามายาคติจากภาพยนตร์ไทย โดยจาแนกจากการที่ตัวละครเอก
เป็นนางโชว์และตายเพราะความรัก พบว่ามีมายาคติ ทั้งสิ้น 4 ประการ ที่มีผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจของนางโชว์
ได้แก่
1. มายาคติรักที่เป็นได้แค่รอง
สังคมส่วนใหญ่ประกอบสร้างภาพมายาคติความรักของคู่ครองที่สมบูรณ์แบบไว้เพียงความรักระหว่างชาย
กับหญิง หากคู่รักที่มีความรักที่นอกเหนือจากชายหญิง หรือก็คือความรักระหว่างคนเพศเดียวกัน จะถูกตีความ
ให้เป็นตัวประหลาดของสังคม จัดว่าเป็นมายาคติที่ส่งผลต่อชีวิตตัวละครเอกที่เป็นนางโชว์ เพราะคนรักของตัว
ละครเอกมองว่าตัวละครเอกนั้นเป็นแค่ตัวสารองของตน พบได้จากตัวอย่างในภาพยนตร์ที่นามาศึกษา 2 ลักษณะ
ดังนี้
1.1 รักที่เป็นเพียงแค่ตัวเลือกสารอง
นางโชว์และบุคคลเพศที่สามถูกทาให้เป็นเพียงแค่ตัวสารองที่คนรักของตนเลือกคบ เมื่อมี บุคคลที่เป็น
เพศตรงตามบรรทัดฐานของสังคมเข้ามา คนรักของตนก็ทิ้งนางโชว์และบุคคลเพศที่สามของคนนั้นไปมีความรัก
ที่ปกติ ตามที่สังคมกาหนดสร้างขึ้นมาว่า ความรักที่สมบูรณ์แบบและปกติคือความรักระหว่างชายและหญิงเท่านั้น
สามารถพบได้จากฉากและพฤติกรรมของตัวละครในภาพยนตร์ที่นามาศึกษา เช่น
จากภาพยนตร์เรื่อง เพลงสุดท้าย (2528) สามารถสังเกตได้ในเนื้อความในจดหมายที่อรเขียนส่งให้กับ
แพรว เพื่อที่ต้องการจะบอกเลิ กแพรวผ่ านทางจดหมายฉบับนี้ โดยเนื้อความในจดหมายสื่ อให้เห็ นว่า อรเห็ น
ความรักของตนกับแพรวเป็นเรื่องที่ผิดแปลก โดนเนื้อความในจดหมายมีดังนี้
“พี่แพรวที่แสนดี
จดหมายที่ฝากคุณบุญเติมมาอรได้รับทุกฉบับ ตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าจะมาพบพี่แพรวเอง เพื่อพี่แพรวจะได้
เข้าใจชีวิตอรได้ดี อรเข้าใจผิ ด เดิน หลงทางอยู่นานขณะนี้ชีวิ ตของอรพบทางที่ มีแสงสว่า งแล้ ว ค่ ะ เรารัก กั น
อรจะแต่งงานกับเขาเมื่อเรียนจบ เหมือนแม่กับพ่อ เหมือนคู่ผัวเมียทุกคู่ในโลกนี้ อรต้องการชีวิตเช่นนี้ค่ะ พี่แพรว
คืนวันเสาร์อรกับเขาจะไปกราบพี่สาวที่แสนดีของอรด้วยกันค่ะ
น้องสาวของพี่แพรว อรทัย”
(เพลงสุดท้าย 2528, วรรณิศา)
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จากภาพยนตร์เรื่อง ไม่ได้ขอให้มารัก It gets better (2555) เจ๊น้ามีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับไฟ และ
ดูเหมือนว่าความสั มพัน ธ์ของทั้งสองนั้นจะดาเนินไปด้ว ยดี แต่เมื่อแฟนเก่าของไฟที่เคยไปอยู่กรุงเทพกลั บมา
ไฟก็กลับไปหาแฟนเก่าทันที แสดงให้เห็นถึงการยอมจานนที่ต้องเป็นรองเพศหญิงของตัวละครเอกจาใจเพราะรัก
ผู้ชายแม้ต้องเป็นรองเพศหญิงก็ตาม
1.2 รักที่เป็นเพียงแค่ที่ระบายทางกามารมณ์
สังคมมักให้ความหมายกับกะเทยว่าเพียงบุคคลที่คิดแต่เรื่องเพศสัมพันธ์ ฝักใฝ่หาแต่ความสุขทางเพศ และ
ยั งมองอีกว่า บุ คคลที่ เป็ น เพศที่ส ามหรื อ กะเทยนั้น ๆ คบกับผู้ ช ายเพียงแค่ต้ อ งการที่จ ะปลดปล่ อยความใคร่
จึงไม่จาเป็นต้องมีความรักแบบผูกมัดกับกะเทยก็ได้ ถือว่าเป็นมายาคติอย่างหนึ่งที่ให้ความหมายต่อความรักของ
กะเทย สามารถพบได้จากบทพูดและพฤติกรรมของตัวละครในภาพยนตร์ที่นามาศึกษา เช่น
จากภาพยนตร์ เ รื่ อ ง เพลงสุ ด ท้ า ย (2528) พฤติ ก รรมของตั ว ละครเอก “สมหญิ ง ” ในเนื้ อ เรื่ อ ง
ที่มีพฤติกรรมที่ต้องการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับบุญเติม และคาพูดของสมหญิงที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง โดยสามารถ
ยกคัวอย่างคาพูดได้ดังนี้
“เติม เติมใส่กางเกงในนอน สองอาทิตย์กับสามคืนแล้ว ทาไมเหรอ”
“เติม เติมขา ถอดกางเกงในออกนะ”
“หญิงกินไม่ได้ หญิงต้องการอ่ะ”
(เพลงสุดท้าย 2528, วรรณิศา)
จากภาพยนตร์เรื่อง เพลงสุดท้าย (2549) จากคาพูดของดินที่พูดกับซ้อเทือง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการที่ดิน
พูดแบบนั้นกับซ้อเทือง เป็นการตอกย้าว่ากะเทยเป็นที่ระบายความใคร่สาหรับผู้ชายเพียงเท่านั้น
“ไว้มีอารมณ์แล้วผมจะมา”
(เพลงสุดท้าย 2549, วรรณิศา)
จากภาพยนตร์เรื่อง ไม่ได้ขอให้มารัก It gets better (2555) พฤติกรรมของตัวละครต้นไม้ที่มีความสัมพันธ์
กับต้นหลิว เพราะเมาแต่ต้นหลิวมีความรู้สึกอันลึกซึ้งกับต้นไม้จริง ๆ แต่ต้นไม้กลับรับไม่ได้และพูดแค่ว่าที่ตนทาไป
เพราะเมา แสดงให้เห็นว่าตัวละครต้นไม้เห็นต้ นหลิวเป็นเพียงที่ระบายทางกามารมณ์เท่านั้น ไม่ได้สนใจความรู้ สึก
ของต้นหลิวเลยว่าต้นหลิวจะรู้สึกอย่างไร หรือจะเสียใจหรือไม่ ในอีกมุมมองหนึ่งคิดว่าอาจเพราะความตกใจของ
ต้นไม้ที่สับสนกับการกระทาของตนเอง และเพราะไม่เคยมีความสัมพันธ์กับกะเทยมาก่อน มายาคติของสังคม
ที่เชื่อว่าเพศที่สามไม่มีอานาจในการต่อรองโดยเฉพาะเรื่องความรัก จึงมีการกาหนดพฤติกรรมให้เป็นฝ่ายขอและ
ตอบสนองความต้องการของฝ่ายชาย หรือคู่รักเท่านั้น
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2. มายาคติเพราะรักจึงยอม
ความรักเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา รวมถึงอยากที่จะครอบครอง ความรักมีอยู่หลากหลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็น ความรักจากคู่รัก ความรักจากครอบครัว ความรักจากเพื่อน สิ่งนี้ถือเป็นมายาคติที่แสดงให้เห็นถึง
การยอมทาทุก ๆ อย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความรัก แม้ว่าตนเองจะเป็นฝ่ายถูกกระทา หรือจะมีภัยกับตนเองก็ตาม
จากการวิจัยในครั้งนี้พบลักษณะการยอม ทั้งสิ้น 3 ประการ ดังนี้
2.1 ยอมตายเพราะรัก
ความรักสามารถเป็นตัวผลักดันให้คนเราสามารถทาได้ในทุก ๆ สิ่ง จนในบางครั้งสามารถผลักดันไปสู่
ความตายได้ ไม่เพียงแต่การยอมตายเพราะผิดหวังจากความรัก การยอมตายเพื่อปกป้องคนที่รักถือเป็นสิ่งที่ทาให้
คนคนหนึ่งยอมเพื่อความรักเช่นเดียวกัน สามารถพบจากพฤติกรรมของตัวละครในภาพยนตร์ที่นามาศึกษา เช่น
จากภาพยนตร์เรื่อง เพลงสุดท้าย (2528) โดยสังเกตได้จากพฤติกรรมของตัวละครทั้งสามตัว คือ ซ้อเทืองแพรว และสมหญิง ที่รักคนรักของตนเองมาก เมื่อเลิกกับคนรักของตนก็อยากที่จะฆ่าตัวตาย ไม่อยากใช้ชีวิตอยู่ต่อ
เมื่อไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับคนที่ตนรัก
จากภาพยนตร์เรื่อง เพลงสุดท้าย(2549) ในฉากที่ “สมหญิง” เขียนจดหมายร่าลาครั้งสุดท้ายถึงบุญเติม
ก่อนที่จะตัดสินใจฆ่าตัวตาย เพราะผิดหวังกับความรักทั้งจากครอบครัวและคนรัก
จากภาพยนตร์เรื่อง ไม่ได้ขอให้มารัก It gets better (2555) เพราะความรักที่เจ๊น้าตัวละครเอกมีให้กับพ่อ
ทาให้เธอเข้าไปช่วยพ่อเธอจากการถูกโจรปล้น จนทาให้ถูกโจรอีกคนยิงจนเสียชีวิต แสดงให้เห็นว่า ความรักที่เจ๊ น้า
มีให้กับพ่อนั้นมีมากมายจนสามารถตายแทนพ่อได้ ถึงแม้เธอต้องปิดบังตัวตนตลอดเวลาที่แอบไปเจอพ่อแต่ความรัก
ที่เธอให้กับพ่อนั้นก็เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์และรักด้วยใจจริงของเธอ
2.2 ยอมถูกหลอกเพราะรัก
การยอมโดนอีกฝ่ายหลอก เพื่อที่จะรักษาความรักของตนไว้ให้คงอยู่ต่อ แม้ว่าความรักนั้นจะเป็นความรัก
ของตนฝ่ายเดียว แต่ก็ยอมให้อีกฝ่ายหลอกใช้ และเต็มใจให้ถูกหลอก พบได้จากฉาก คาพูดของตัวละคร และ
บทเพลง ในภาพยนตร์ที่ได้นามาศึกษา เช่น
จากภาพยนตร์เรื่อง เพลงสุดท้าย (2528) หลังจากฉากที่ “บุญเติม” ได้สารภาพความจริงกับ “สมหญิง”
เรื่องความสัมพันธ์ของตนเองกับ “อร” จากนั้นฉากก็ตัดไปที่ฉาก “สมหญิง” กาลังนั่งฟังเพลง “รู้ว่าเขาหลอก”
ซึ่งเป็นเพลงที่แสดงถึงความรู้สึกของ “สมหญิง” หลังจากที่ได้รับรู้เรื่องของ “บุญเติม” กับ “อร” แสดงให้เห็นถึง
ความเศร้าและความรู้สึกภายในใจของตัวละครสมหญิงที่ไม่สามารถระบายผ่านคาพูดได้ จึงได้ใช้บทเพลงในการ
สื่อความหมายแทน โดยเนื้อหาของเพลงมีดังนี้
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ถึงเขาหลอก
แต่เต็มใจให้หลอก
ยิ้มข้างนอกช้าใน
น้าคาหวานที่รินรดใจ
เขาหลอกใช้ก็รู้
ของสูงค่าแต่ราคาแสนต่า
ช้าหรือเปล่าคิดดู
น้าใจรักที่ให้เขาอยู่
หรือจะสู้น้าเงิน
เป็นบันไดเป็นเรือจ้าง
เป็นหนทางให้เดิน
เขาพบบ่อทองเขาพบบ่อเงิน
เขาจะเมินไม่ว่า
รักเขามากเราก็ให้เขาหมด
เหลือแต่หยดน้าตา
หัวใจหวิวก็ปลงเสียว่า
เราเกิดมาใช้ เวร
เป็นบันไดเป็นเรือจ้าง
เป็นหนทางให้เดิน
เขาพบบ่อทองเขาพบบ่อเงิน
เขาจะเมินไม่ว่า
รักเขามากเราก็ให้เขาหมด
เหลือแต่หยดน้าตา
หัวใจหวิวก็ปลงเสียว่า
เราเกิดมาใช้ เวร
(รู้ว่าเขาหลอก, ศิรินทรา นิยากร, 2527)
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จากภาพยนตร์เรื่อง เพลงสุดท้าย (2549) ฉากหลังเวทีก่อนสมหญิงจะขึ้นทาการแสดงเพลงสุดท้ายบนเวที
เธอได้มีการกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “รักเดียวใจเดียว เป็นกะเทยที่โง่ คือกู ” จากคาพูดของสมหญิงหลังจากที่ได้รับรู้
ความสัมพันธ์ระหว่าง อร และ บุญเติม ถึงแม้ว่าสมหญิงจะรู้ว่าถูกคนที่เธอรักและน้องสาวแท้ ๆ ของเธอห ลอก
แต่เธอก็ยังคงยืนยันที่จะรักแค่ บุญเติม จนลมหายใจสุดท้าย
2.3 ยอมเสียเปรียบเพราะรัก
การมี ค วามรั ก ย่ อ มต้ อ งมี ก ารเสี ย เปรี ย บ เป็ น มายาคติ ที่ ใ ห้ ค วามหมายในแง่ ข องความรัก ในบางคน
ยอมเสียเปรียบ หรือโดนเอาเปรียบเพื่อความรัก การยอมเสียเปรียบเพื่อความรักนี้ รวมถึงการยอมเสียตัว ตน
ของตนเองไป เพื่อที่จะรักษาความรักของตนเองให้คงอยู่ต่อไป แม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่รักตนก็ตาม สามารถพบได้จาก
พฤติกรรมของตัวละครรวมถึงบทสนทนาที่สื่อถึงความรู้สึกของตัวละครในภาพยนตร์ที่ได้นามาศึกษา เช่น
จากภาพยนตร์เรื่อง เพลงสุดท้าย (2528) จากพฤติกรรมของ “ซ้อเทือง” ที่แสดงถึงการยอมทุกอย่าง
เพื่อที่จะรักษา “วิน” แฟนหนุ่มของตนให้เลือกที่จะอยู่กับตนต่อ ถึงขั้นยอมให้แฟนหนุ่มของตนไปมีความสัมพันธ์
กับผู้หญิงคนอื่น ๆ โดยไม่ยอมให้ “วิน” เลิกกับตนจึงเป็นฝ่ายที่ยอมโดนเสียเปรียบแทน
จากภาพยนตร์เรื่อง เพลงสุด ท้าย (2549) บทสนทนาของ “บุญเติม” กับ “อร” กาลังตกลงกันที่จะบอก
ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องตนกั บ อรแก่ ส มหญิ ง ซึ่ ง อรไม่ เ ชื่ อ ว่ า กะเทยกั บ ผู้ ช ายจะรั ก กั น ไม่ ไ ด้ เ พราะเธอเห็ น บางคู่
ก็อยู่ด้วยกันเหมือนสามีภรรยา แต่บุญเติมก็ได้อธิบายถึงสาเหตุที่ยอมอยู่กับกะเทยเพราะ “ทาเพื่อเงิน หรือไม่ก็
ยอมเป็นผัวกะเทยเพราะไม่มีทางไป”
จากภาพยนตร์ เรื่อง ไม่ได้ขอให้ มารัก It gets better (2555) หลั งจากพ่อของดินรู้ว่าดินเริ่มเบี่ยงเบน
ทางเพศ พ่ อ จึ ง พาดิ น ไปที่ วั ด เพื่ อ ให้ บ วชโดยพ่ อ ของดิ น คิ ด ว่ า การบวชจะท าให้ ลู ก หายเบี่ ย งเบนทางเพศได้
แต่ดินกลับไม่ได้ต้องการบวชโดยตัวละครเอกดินบอกกับพ่อ เรื่องที่พ่อจะให้ตนบวชเป็นสามเณร แต่ดินก็ยังไม่อยาก
บวชจนสุดท้ายที่ดินได้เห็นหลวงพี่ ซึ่งเป็นพระหนุ่มหล่อ ดินจึงยอมตกลงบวช โดยสามารถพบได้ในบทสนทนา
ข้างต้น คือ
ดิน : “ไม่บวชไม่ได้หรอพ่อ”
พ่อ : “เป็นลูกผู้ชายต้องบวชเรียนทุกคนนะลูก คิดว่าบวชให้แม่แกแล้วกัน”
(It gets better ไม่ได้ขอให้มารัก (2555), ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ และหนังต่าย เพ็ญพักตร์)
จากบทสนทนาหลั ง จากพ่ อ ของดิ น รู้ ว่ า ดิ น เริ่ ม เบี่ ย งเบนทางเพศ พ่ อ จึ ง พาดิ น ไปที่ วั ด เพื่ อ ให้ บ วช
โดยพ่อของดินคิดว่าการบวชจะทาให้ลูกหายเบี่ยงเบนทางเพศได้ แต่ดินกลับไม่ได้ต้องการบวชโดยตัวละครเอกดิน
บอกกับพ่อ เรื่องที่พ่อจะให้ตนบวชเป็นสามเณร แต่ ดินก็ยังไม่อยากบวชจนสุดท้ายที่ดินได้เห็นหลวงพี่ ซึ่งเป็น
พระหนุ่มหล่อ ดินจึงยอมตกลงบวช แสดงให้เห็นว่าตัวละครเอกยอมเสียเปรียบเพราะความรัก แม้จะต้องทาในสิ่ง
ที่ไม่ต้องการแต่ตัวละครเอกก็ยอมจานนเพื่อให้คนที่รักมีความสุข สังคมเชื่อว่าเพศที่สามไม่มีอานาจต่อรองในเรื่อง
ความรักและไม่มีพื้นที่ในความรัก
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3. มายาคติรักที่ไม่มีทางสมหวัง
การมองว่านางโชว์หรื อกะเทยรวมถึงเพศที่ส าม เป็นบุคคลที่ไม่มีทางได้มีความสุ ขกับความรัก เพราะ
มายาคติที่ว่าไม่มีรั กแท้ในเพศที่สาม ซึ่งเป็นการให้ความหมายว่านางโชว์หรือบุคคลที่เป็นเพศที่ส ามไม่ส มควร
ที่จะได้รับความรักแท้ที่สามารถสร้างความสุขให้แก่ตนเองได้ พบได้จากฉาก ข้อความ และบทสนทนา ในภาพยนตร์
ที่นามาศึกษา เช่น
3.1 การผิดหวังจากความรักระหว่างคนรัก
การมองว่านางโชว์หรื อกะเทยรวมถึงเพศที่ส าม เป็นบุคคลที่ไม่มีทางได้มีความสุ ขกับความรัก เพราะ
มายาคติที่ว่าไม่มีรั กแท้ในเพศที่สาม ซึ่งเป็นการให้ความหมายว่านางโชว์หรือบุคคลที่เป็นเพศที่ส ามไม่ส มควร
ที่จะได้รับความรักแท้ที่สามารถสร้างความสุขให้แก่ตนเองได้ พบได้จากภาพยนตร์ที่นามาศึกษา เช่น
จากภาพยนตร์เรื่อง เพลงสุดท้าย (2528) จากส่วนท้ายของเรื่องที่ปรากฏข้อความขึ้นหลังจดการฆ่าตัวตาย
ในการแสดงสุดท้ายของสมหญิงบนเวทีว่า
“บนเส้นทางสีม่วงของเพศที่สาม ยากหารักแท้ครองใจ”
(เพลงสุดท้าย 2528, วรรณิศา)
จากภาพยนตร์เรื่อง ไม่ได้ขอให้มารัก It gets better (2555) ดินแอบชอบหลวงพี่ พระหนุ่มที่บวชอยู่ที่วัด
เดียวกับตน พยายามขอนอนที่กุฏิเดียวกับหลวงพี่ เพื่อได้ใกล้ชิดกับหลวงพี่ห นุ่ม แต่สุดท้ายก็ถูกหลวงพี่ท าตัว
ห่างเหินและพยายามอธิบายเหตุผลนั้น ดังบทสนทนาภายในเนื้อเรื่อง
หลวงพี่ : “รู้ไหม ทาไมพ่อของเณรจึงให้เณรมาบวช”
ดิน : “เพราะพ่อของผมรังเกียจผม เหมือนที่หลวงพี่เป็นอยู่ตอนนี้ ที่พยายามผลักไสไล่ส่งผม”
หลวงพี่ : “พ่อและหลวงพี่ไม่ได้รังเกียจเณรเลย
แต่การบวชนั้น เพื่อให้คนเราละกิเลส ตัดปัญหาของตนเอง
เราไม่สามารถอยากได้ทุกอย่างที่เราต้องการได้
เราต้องยอมเสียสละความต้องการของเราเพื่อแลกกับสิ่งที่คนอื่นต้องการ”
ดิน : “ถึงแม้เราจะเป็นทุกข์หรอครับ”
หลวงพี่ : “ใช่”
(It gets better ไม่ได้ขอให้มารัก (2555), ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ และหนังต่าย เพ็ญพักตร์)
จากข้างต้น แสดงให้ เห็ น ว่าถึงแม้ดิ นจะรั ก พระหนุ่ มมากแค่ ไหนแต่ ก็ ไม่ส ามารถสมหวังได้ ด้ว ยเพราะ
การที่ดินเป็นกะเทยและ อาจเพราะอยู่ในความไม่เหมาะสมที่กาลังบวชอยู่ หรืออาจเพราะตัวละครที่เป็นพระไม่ได้
มีความรู้สึกอะไรกับดิน
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3.2 การผิดหวังจากความรักระหว่างครอบครัว
เกิดจากการที่ครอบครัวของนางโชว์ไม่ยอมรับถึงตัวตนของนางโชว์และบุคคลที่เป็นเพศที่สาม รวมถึงสิ่งที่
นางโชว์และบุคคลที่เป็นเพศที่สามกระทา จึงทาให้เป็นปมของตัวนางโชว์และบุคคลที่เป็นเพศที่สามนั้น ๆ เพราะ
โดนผลักไสและไม่ได้รับความรักจากครอบครัวเพียงเพราะตัวตนของตน พบจากฉาก และบทพูดของตัว ละคร
ในภาพยนตร์ที่นามาศึกษา เช่น
จากภาพยนตร์ เ รื่ อ ง “เพลงสุ ด ท้ า ย (2549)” ในฉากที่ พ่ อ ของอรและสมหญิ ง กลั บ มาเจอสมหญิ ง
ตอนไปเยี่ยมแม่ที่ป่วย จากคาพูดที่ว่า “อย่ามาเรียกฉันว่าพ่อ ฉันไม่ใช่พ่อของแก” และ ประโยคที่ว่า “ลูกคนแรก
ของฉันเป็นผู้ ชาย มันตายจากฉันไปนานแล้ว แล้วแกยังมีหน้ามาอ้างเป็นลูกชายฉันได้อย่างไร” “ผู้ชาย ไว้นม
เป็นผู้หญิง กระแดะคะ ขา ผิดเพศผิดมนุษย์ แกยังทาให้ฉันขายหน้าไม่พอรึไง”
จากภาพยนตร์เรื่อง ไม่ได้ขอให้มารัก It gets better (2555) แสดงให้เห็นว่าดินซึ่งเป็นอดีตของเจ๊ น้ามีปม
ฝั่งใจว่าพ่อไม่ยอมรับในสิ่งที่ตนเป็นและต้องการจะผลักไสไล่ส่งให้ตนไปบวชและให้แต่งงาน แต่จริง ๆ แล้วพ่อของ
เจ๊น้าคงเป็นห่วงว่าถ้าหากเจ๊ น้ามีความเบี่ยงเบนทางเพศ ทาให้ดาเนิ นชีวิตและเข้ามาอยู่ในสังคมลาบาก และ
อาจไม่เป็ น ที่ย อมรั บ จากสั งคม ด้ว ยความเป็นห่ วงของพ่อจึงต้องบังคับในสิ่งที่ดินไม่ได้อยากทา และทาให้ ดิน
ต้องยอมจานนและกลายเป็นปมของการผิดหวังที่ครอบครัวไม่ยอมรับเขา
ดังนั้น “เธอตายเพราะรัก : มายาคติในภาพยนตร์ไทยที่มีตัวละครเอกเป็นนางโชว์ ” จึงแสดงให้เห็ นถึง
มายาคติความรักที่น างโชว์ต้องประสบพบเจอมาตลอดทั้งชีวิต และปลดปล่อยความรู้สึ กของตนที่ถูกเมิ นหรื อ
ถูกกระทา โดยผ่านการแสดงบนเวทีในฐานะนางโชว์ ซึ่งเป็นทางหนึ่งที่จะทาให้ได้รับความสนใจจากผู้อื่นโดยแสดง
ความรู้สึกของตนผ่านการแสดงที่ทุกคนต้องมองและสนใจในการแสดงที่แ ฝงความรู้สึกภายในจิตใจของตัวละครนั้น
ๆ ไม่ว่าจะเป็น การแสดงเพลงสุดท้าย การแสดงไม่ได้ขอให้ มารัก เป็นต้น การถูกสังคมจัดให้เป็นคนชายขอบ
ที่ถูกลดคุณ ค่า ความเป็ น มนุ ษย์ ถูกกดทับสิ ทธิ มนุ ษยชนบางประการที่ พึง ได้รั บ ไม่เท่าเทีย มกับผู้ อื่ นในสั ง คม
แต่ถึงกระนั้นนางโชว์ ก็มีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับคนทั่วไปในสังคม ความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จึงเป็น
สิ่ งส าคัญที่มนุ ษย์ ทุ กคนพึ ง มี เพื่อพัฒ นาสั งคมให้ เจริญ งอกงามต่ อ ไปในอนาคต ความเชื่อทางสั งคมที่ม องว่ า
เพศที่สามคือบุคคลผิดปกติตามการให้ความหมายทางการแพทย์และสังคม
สรุปผลและอภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง “เธอตายเพราะรัก : มายาคติในภาพยนตร์ไทยที่มีตัวละครเอกเป็นนางโชว์ ” สามารถ
สรุปได้ว่า มายาคติที่เกี่ยวข้องกับความรักในภาพยนตร์ไทยที่มีตัวละครเอกเป็นนางโชว์ โดยใช้ขอบเขตในการศึกษา
และวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวละครเอกต้องเป็นนางโชว์และต้องตายเพราะความรัก เนื่องจากทางคณะผู้วิจัยฯ ต้องการที่จะ
ศึกษามายาคติของตัวละครเอกที่เป็นนางโชว์ประสบและพบเจอมาทั้งชีวิต โดยพบภาพยนตร์ไทยที่ตรงตามขอบเขต
ดังกล่าว จานวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย ภาพยนตร์เรื่องเพลงสุดท้าย เวอร์ชั่น พ.ศ.2528 และ 2549 รวมทั้งเรื่อง
It gets better ไม่ได้ขอให้มารัก พ.ศ.2555 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดหลัก คือ แนวคิดมายาคติ โดยได้ค้นพบ
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มายาคติในภาพยนตร์ที่ศึกษา สามประการ ที่มีผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจของนางโชว์ ประกอบด้วยดังนี้
มายาคติรักที่เป็นได้แค่รอง มายาคติความรักถูกประกอบสร้างขึ้นมาด้วยสังคม โดยสร้างว่า ความรักคู่ครอง
ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบมี ไ ว้ ส าหรั บ ความรั ก ระหว่ า งชายกั บ หญิ ง หากความรั ก ที่ น อกเหนื อ จากเพศสภาพหลั ก ของ
สังคม หรือก็คือความรักระหว่างคนเพศเดียวกัน จะถูกตีความให้เป็นตัวประหลาดเป็นชายขอบของสังคม จัดว่า
เป็นมายาคติที่ส่งผลต่อชีวิตตัวละครเอกที่ เป็นนางโชว์ เพราะคนรักของตัวละครเอกมองว่าตัวละครเอกนั้นเป็นแค่
ตัว ส ารองของตนเพีย งเท่านั้ น จากภาพยนตร์ที่นามาศึกษาพบได้ ส องลักษณะ ดังนี้ รักที่เป็นเพียงแค่ตัว เลือก
สารอง และรักที่เป็นเพียงแค่ที่ระบายทางกามารมณ์
มายาคติเพราะรั กจึ งยอม ความปรารถนาอย่างหนึ่งที่ม นุษย์ทุกคนต้องการคือความรัก ความรักมีอยู่
หลากหลายรูปแบบ เช่น ความรักจากคู่รัก ความรักจากครอบครัว ความรักจากเพื่อน ความปรารถนานี้บางครั้ง
เมื่ อ ความต้ อ งการมี ม ากถื อ เป็ น มายาคติ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การยอมท าทุ ก ๆ อย่ า งเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ความรั ก
แม้ว่าตนเองจะเป็นฝ่ายถูกกระทา หรือจะมีภัยกับตนเองก็ตาม จากการวิจัยในครั้งนี้พบลักษณะการยอม ทั้งสิ้น
สามประการ ดังนี้ ยอมตายเพราะรัก ยอมถูกหลอกเพราะรัก และยอมเสียเปรียบเพราะรัก
มายาคติรักที่ไม่มีทางสมหวัง ความเชื่อที่ว่าในกลุ่มคนเพศที่สามเป็นเรื่องที่ยาก มายาคติที่สังคมพยายาม
ให้ ค วามหมายกั บ ความรั ก ของเพศที่ ส ามให้ เ ป็ น กลุ่ ม คนที่ ต้ อ งผิ ด หวั ง กั บ ความรั ก และไม่ มี ท างที่ จ ะสมหวั ง
ในความรัก แม้ว่าจะทุ่มเทกับความรักเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นจากคนรักและคนรอบข้าง โดยภาพยนตร์ที่นา
มาศึกษามีรูปแบบการผิดหวังจากความรักสองประการ ดังนี้ การผิดหวังจากความรักระหว่างคนรัก และการผิดหวัง
จากความรักระหว่างครอบครัว
ดังนั้น จากที่สรุปมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า “เธอตายเพราะรัก : มายาคติในภาพยนตร์ไทยที่มีตัวละครเอก
เป็นนางโชว์” แสดงให้เห็นถึงจุดร่วมกันระหว่าง นางโชว์ที่ถูกจัดให้เป็นคนชายขอบกับ คนในสังคมวัฒนธรรมหลัก
คือ ความเป็นคนที่เหมือนกัน ซึ่งภายใต้ ความเป็นคนนี้ทุก ๆ คน ย่อมมีสิทธิ เสรีภาพ และความอิสระเทียบเท่ากัน
ถึงแม้จะมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันอยู่บ้าง เพราะทุกคนย่อมมีการดาเนินชีวิต ความรัก และรสนิยมที่แตกต่างกัน
ออกไปตามตัวบุคคล หากให้เหมือนกันหมดคงเป็นไปได้ยาก และการที่มีสิ่งที่แตกต่างกันก็ยังแสดงถึงความเป็น
มนุษย์ที่มีอิสระในการใช้ชีวิต ซึ่งจากภาพยนตร์ทั้ง 2 เรื่องที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้นสามารถเห็นได้ว่า ภาพยนตร์ทั้ง 2
ต่างก็มีมายาคติร่วมกันในแง่ของการนาเสนอความผิดหวังจากความรัก ในเพศที่สาม และการกาหนดให้บุคคล
เพศที่สามหรือกะเทยเป็นกลุ่มคนชายขอบของสังคม
ในส่วนของภาพยนตร์เรื่อง “เพลงสุดท้าย เวอร์ชั่น พ.ศ.2528 และ พ.ศ.2549” พบว่า มีมายาคติร่วมกัน
อยู่มาก ทั้งในเรื่องของผู้คนในสังคมและครอบครัวไม่ยอมรับตัวตนที่แท้จริงของกะเทย อีกทั้งยังเชื่อกันว่าความรัก
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ระหว่างเพศที่สาม ไม่ว่าจะเป็น กะเทย หรือ ทอม เป็นสิ่งที่ผิดและไม่มีทางสมหวัง ความรักที่สมบูรณ์ที่สุดจะต้อง
เป็นความรักระหว่างชายหญิงเท่านั้น
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษานางโชว์จากสื่ออื่น ๆ ด้วย เช่น ละครโทรทัศน์ นวนิยาย เป็นต้น
2. ควรใช้ทฤษฎีอื่น ๆ มาใช้ในการศึกษานางโชว์ เพื่อให้เข้าใจความเป็นนางโชว์มากขึ้น
3. ควรกาหนดกาหนดการศึกษานางโชว์ในภาพยนตร์ไทยขอบเขตอื่น ๆ
เอกสารอ้างอิง
_____. มปป. บทพิจารณาสังขาร. ค้นจาก http://www.watpamahachai.net/watpamahachai-4.htm.
กัมปนาท เบ็ญจนาวี. 2560. กระบวนการผลิตสร้างกะเทยคาบาเร่ต์ในเมืองพัทยา. วิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐศาสตร์
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริห ารจัดการ, คณะรัฐศาสตร์และนิติศ าสตร์,
มหาวิทยาลัยบูรพา.
กิ ต ติ นั น ท์ ธรรมธั ช .2557. สิ ท ธิ อ าชี พ ‘สาวประเภทสอง’ สั ง คมไทยก้ า วพ้ น แล้ ว หรื อ ยั ง . ค้ น จาก
https://bit.ly/2ZZYWkn
กุลภา วจนสาระ. 2555. มองหาความเป็นธรรมในสังคมไทยผ่านคนชายขอบ. ใน ประชากรชายขอบและความเป็น
ธรรมในสังคม / กุลภา วจนสาระ และกฤตยา อาชนวนิจกุล, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา
จรูญพร ปรปักษ์ประลัย. 2560. คู่มือนักเขียน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : แสงดาว.
เดชาวุฒิ ฉันทากะโร. 2545. หลังม่านนางโชว์ : กะเทาะชีวิตกะเทยนางโชว์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : กายมารุต
นพพร ประชากุล.2558. โรล็องด์ บาร์ตส์ กับสัญศาสตร์วรรณกรรม. ใน มายาคติ / Roland Barthes ; แปลจาก
ภาษาฝรั่งเศส โดย วรรณพิมล อังคศิริสรรพ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : คบไฟ.
เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา. 2546. การช่วงชิงอัตลักษณ์ “กะเทย” ในงานคาบาเรต์โชว์. วิทยานิพนธ์หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพัฒนาสังคม, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พรพิชชา บุญบรรจง. 2554. แม่นาก: มายาคติ “ความเป็นเมีย” ที่ถูกประกอบสร้างในละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์
และ ละครเวที. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาศิลปการละคร, ภาควิชา
ศิลปการแสดง, คณะอักษรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชราวลี จินนิกรม. 2559. การศึกษาภาพลักษณ์ของตัวละครหญิงในวรรณกรรมเรื่องผู้ชนะสิบทิศ . วิทยานิพนธ์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
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พิเชฐ สายพันธ์. 2544. _______. ใน เปิดประตูสีรุ้ง : หนังสือและเว็บไซต์ของเกย์-กะเทยในสังคมไทย. ปีเตอร์ เอ.
แจ็คสัน และนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง.
ภัทรนันท์ ไวทยะสิน. 2561. การวิเคราะห์บทภาพยนตร์ : สุนทรียภาพในการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ .
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (12). หน้า 268-276.
ว.วชิรเมธี. 2553. มหัศจรรย์แห่งรัก / ว. วชิรเมธี ; อัชลี เวชยันต์ศฤงคาร, บรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :
เทน้าเทท่า
ว.วชิรเมธี. 2558. หนึ่งคนตาย ล้านคนตื่น (ฉบับปรับปรุง). พิมพ์ครั้งที่ 19. นนทบุรี : สัปปายะ.
วรางคณา สุ ขม่ว ง. 2560. ภาพสะท้อนคนรักเพศเดียวกันในสั งคมผ่ านภาพยนตร์ไทย. วิทยานิพนธ์ห ลั กสู ตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ . 2560. เศรษฐศิลป์ : ผู้นากับโลกแห่งวัตถุในปรัชญาตะวันออก. นครปฐม: โครงการผู้นา
แห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศิรินทรา นิยากร. 2527. รู้ว่าเขาหลอก. สืบค้นจาก https://bit.ly/2wc8tdi. (5 มกราคม 2563)
สัมฤทธิ์ ภูกงสี. 2560. มายาคติในภาพยนตร์การ์ตูนเอคโค่จิ๋วก้องโลก. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับ
บัณฑิตศึกษา) สาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1, หน้า 65-76.
สุพิชชา วิมลโสภารัตน์. 2557. บทบาทของวรรณกรรมที่มีต่อตัวละครเอกในนวนิยายและภาพยนตร์, วารสารศิลป
ศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2, หน้า 102-120.
อานันท์ กาญจนพันธุ์. 2548. ทฤษฎีและวิธีวิยาของการวิจัยวัฒนธรรม: การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบ
คู่ตรงข้าม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์.
Roland Barthes. 2558 มายาคติ / Roland Barthes ; แปลจากภาษาฝรั่งเศส โดย วรรณพิมล อังคศิริสรรพ.
พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : คบไฟ.
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บทบาทของผู้หญิงในสังคมปิตาธิปไตยที่ปรากฏในนวนิยาย “เรื่องของจัน ดารา”
ฐาปกรณ์ อยู่สันเทียะ1 และศรัณภัทร์ บุญฮก2
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดสตรีนิยมกับการวิพากษ์สังคมปิตาธิปไตยและเพื่อศึกษาบทบาท
ของผู้หญิงในสังคมปิตาธิปไตยที่ปรากฏในนวนิยาย เรื่องของจัน ดารา ของอุษณา เพลิงธรรม ซึ่งเป็นนวนิยาย
เชิงสังวาสที่สะท้อนบทบาทของผู้หญิงที่มีการเปลี่ยนแปลง ได้รับการตีพิมพ์เป็นตอน ๆ ลงในนิตยสารสยามรัฐ
สัปดาห์วิจารณ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2509 ตีพิมพ์ฉบับรวมเล่มครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2509 ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต์ ผลการศึกษาพบว่ า แนวคิ ดสตรีนิย มที่ป รากฏในนวนิ ยายเรื่ องของจัน ดารา ประกอบด้ ว ย
2 แนวคิด คือ 1) แนวคิดสตรีนิยมสายถอนราก ถอนโคน และ 2) แนวคิดสตรีนิยมสายวัฒนธรรม เป็นนวนิยาย
ที่สะท้อนบทบาทของผู้หญิงในสังคมปิตาธิปไตย คือ ตัวละครชายในเรื่องแสดงอานาจเป็นใหญ่ของเพศชายและ
กดขี่ ข่มเหงผู้หญิงให้ตกเป็นเบี้ยล่างทางเพศ นวนิยายเรื่องของจัน ดารา จึงปรากฏบทบาทของผู้หญิง ทั้งหมด
4 บทบาท ได้แก่ 1) ผู้หญิงในฐานะวัตถุทางเพศ ที่ผู้ชายเป็นผู้กระทา ส่วนผู้หญิงเป็นฝ่ายตอบสนองความต้องการ
ของผู้ชาย ประกอบกับความเชื่อที่ว่าเกียรติยศของชายวัดกันจากจานวนภรรยา ผู้หญิงจึงอยู่ในฐานะวัตถุทางเพศ
ที่เปิดโอกาสให้เพศชายแสวงหาความสุขทางเพศ 2) ผู้หญิงในฐานะผู้ครอบครองอานาจ เป็นอานาจทางกามารมณ์
และการเบี่ ย งเบนทางเพศ การร่ ว มกามารมณ์ กั บ เพศเดี ย วกั น ซึ่ ง เป็ น การแสดงออกถึ ง สิ ท ธิ เ สรี ภ าพแห่ ง
ความเท่าเทียมของผู้หญิง และการครอบครองอานาจแทนที่สังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ 3) ผู้หญิงในฐานะผู้บ่มเพาะ
คุณงามความดี และ 4) ผู้หญิงในฐานะตัวแทนความบริสุทธิ์ เป็นค่านิยมทางสังคมที่ผู้หญิงพึงปฏิบัติ
คาสาคัญ : บทบาทของผู้หญิง ปิตาธิปไตย เรื่องของจัน ดารา

1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2 อาจารย์,

สาขาวิชาภาษาไทย, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาภาษาไทย, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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บทนา
ปิ ต าธิ ป ไตย (patriarchy) แต่ เ ดิ ม หมายถึ ง “อ านาจของบิ ด า” แต่ ใ นปั จ จุ บั น หมายถึ ง “ระบบชาย
เป็นใหญ่” โดยอาศัยอานาจของบิดาเป็นรากฐานของเพศชายโดยรวม ปิตาธิปไตยเป็นอานาจที่แฝงเร้นอยู่กับ
สิ่งอื่น ๆ เช่น การเมือง อานาจครอบคลุมบทบาท พฤติกรรมวิธีคิดทั้งของเพศชายและเพศหญิง (เสนาะ เจริญพร
2546, น. 289-299) ดังนั้นปิตาธิปไตยจึงมีบทบาทสาคัญในการเขียนวรรณกรรมที่ดาเนินเรื่องด้วยชีวิตของตัวละคร
หญิงชายและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสั งคม ส่ ว นบทบาท หมายถึงการปฏิบัติตามสิ ทธิและหน้าที่ของสถานภาพ
เป็ น สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ทั้ ง หมดที่ บุ ค คลมี อ ยู่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ อื่ น ซึ่ ง สถานภาพเป็ น ตั ว ก าหนดบทบาท (เสาวคนธ์
วงศ์ศุภชัยนิมิต 2559, น. 10)
ในบริบทสังคมไทย ผู้หญิงยังมีข้อจากัดจากวัฒนธรรม ประเพณีค่านิยม ความเชื่อที่ปลูกฝังมายาวนาน
ในขณะเดียวกันผู้หญิงในสังคมเมืองก็รับอิทธิพลแนวคิดตะวันตกจากการศึกษาเล่าเรียนและจากสื่อมวลชนมากขึ้น
ผู้หญิงจึงเกิดความตระหนักในความสามารถ มีความเชื่อมั่น และการเรียกร้องสิทธิของตนที่มักจะถูกละเลยหรือ
เอาเปรียบจากผู้ชาย (รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ 2555, น. 389) ทาให้ผู้หญิงบางส่วนเกิดความขัดแย้งระหว่างค่านิยม
แบบเดิมกับแบบใหม่ซึ่งเป็นพฤติกรรมของตนกับค่านิยมที่ได้รับการสั่งสอนมาตั้งแต่เด็ก (อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี 2533,
น. 165) นอกจากนี้สังคมปัจจุบันยังเปิดโอกาสและยอมรับให้ผู้ชายและผู้หญิงคบหากันอย่างเปิดเผย ไม่ต้องอยู่
ในความดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด วัฒนธรรมการปล่อยเนื้อปล่อยตัวและปล่อยใจของผู้หญิงสมัยใหม่กาลังมี
บทบาทในสังคมไทย (รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ 2555, น. 398) ตั้งแต่ทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา นักเขียนนวนิยายจึงนา
ประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับสถานภาพและบทบาทของผู้หญิงที่เปลี่ยนไปมานาเสนอ ตัวละครเป็นภาพแทนบุคคล
ที่มีอยู่ในสังคม มีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับคนในสังคม และผู้แต่งเพิ่มทัศนะต่าง ๆ ของตนเองลงไป (ปิ่นหล้า ศิลาบุตร
2551, น. 3)
นวนิยาย เรื่องของจัน ดารา เป็นนวนิยายเชิงสังวาสที่สะท้อนบทบาทของผู้หญิงที่มีการเปลี่ยนแปลง
มีการตีพิมพ์เป็นตอน ๆ ลงในนิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2509 ตีพิมพ์ฉบับรวม
เล่มครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2509 โดยสานักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ซึ่งอยู่ในสมัยที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ชต์ ทารัฐประหาร
ขึ้นปกครองแบบเผด็จการ เป็นยุคแห่งความมืดมนทางปัญญา เพราะรัฐบาลมีนโยบายขวาสุด จึงมีการกวาดล้าง
จับกุมบรรดานักเขียน “ฝ่ายซ้าย” ได้แก่ นักเขียนกลุ่มก้าวหน้า และนักหนังสือพิมพ์หัวรุนแรง หนังสือพิมพ์ถูกปิด
แท่นพิมพ์ถูกล่ามโซ่ และไม่อนุญาตให้ออกหนังสื อพิมพ์ใหม่ ทาให้แนวโน้มการเขียนวรรณกรรมของเมืองไทย
เปลี่ยนจากความพยายามจะใช้วรรณกรรมเพื่อรับใช้สังคมไปสู่งานเพื่อเงิน เพราะปลอดภัย งานเขียนประเทือง
ปัญญาจึงหายไป ในขณะงานเขียนประเทืองอารมณ์เฟื่องฟู นวนิยาย เรื่องของจัน ดารา เป็นเรื่องสะท้อนกามตัณหา
และกามปัญหาในชีวิต จึงมีที่ยืน เพราะสอดคล้องกับแนวนโยบายของผู้นาการเมือง แต่ ในช่วงเวลานั้นที่นวนิยาย
เรื่ อ งนี้ ถู ก ตี พิ ม พ์ อ อกมาได้ ส ร้ า งความฮื อ ฮาในการวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ อ ย่ างมากมี ทั้ ง ด้ า นดี แ ละด้ า นลบ
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences

第四届全国本科生人文社会科学学术研讨会

วันที่ 27 มีนาคม 2563

207

พูดถึงกันในหลายมุมมอง อีกทั้งยังถือว่าเป็นผลงานชั้นเยี่ยมในยุคสมัยนั้นจนได้มีการนามาสร้างเป็นภาพยนตร์
ที่โด่งดังในสมัยปัจจุบัน
นวนิ ย ายเรื่ อ งนี้ เ ป็ น เรื่ อ งยาวเรื่ อ งแรกของ อุ ษ ณา เพลิ ง ธรรม เป็ น นวนิ ย ายสมั ย ใหม่ ที่ ฉี ก กรอบ
ขนบธรรมเนียมการครองชีวิตในศีลธรรมซึ่งควรจะเป็นครรลองของคนในสังคมชั้นสูงสมัยนั้น เป็นเรื่องราวของ
จัน ดารา ซึ่งเป็นตัวละครที่เป็นผู้เล่าเรื่อง เล่าถึงเหตุการณ์ที่แม่ของจันถูกฉุดไปข่มขืนจนตั้งครรภ์ อาของเธอจึงจ้าง
คุ ณ หลวงให้ แ ต่ ง งานด้ ว ย แม่ ข องจั น เสี ย ชี วิ ต ระหว่ า งคลอดจั น น้ า วาดลู ก พี่ ลู ก น้ อ งกั บ แม่ ข องจั น เลี้ ย งดู จั น
โดยยอมเป็นเมียคุณหลวงและให้กาเนิดคุณแก้ว ระหว่างนั้นคุณหลวงก็แสวงหาความสุขทางเพศจากผู้หญิงทุกคน
ในบ้ า นและมั ก จะข่ ม เหงรั ง แกจั น เป็ น ประจ า ต่ อ มาคุ ณ บุ ญ เลื่ อ งภรรยาเก่ า คุ ณ หลวงย้ า ยเข้ า มาอยู่ ด้ ว ย
จันมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคุณบุญเลื่อง จันถูกคุณแก้วใส่ร้ายว่าข่มขืนเธอจึงถูกไล่ออกจากบ้านและไปอาศัย
อยู่กับตาที่พิจิตร จึงได้รู้ภูมิหลังของตน คุณแก้วท้องกับพี่ชายต่างแม่ น้าวาดจ้างจันไปแต่งงานกับคุณแก้ว คุณแก้ว
ให้ ก าเนิ ด ลู ก ชายปั ญ ญาอ่ อ นซึ่ ง จั น รั บ อุ ป การะ ส่ ว นน้ า วาดบวชเป็ น ชี ระหว่ า งนั้ น คุ ณ แก้ ว กั บ คุ ณ บุ ญ เลื่ อ ง
มีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว คุณหลวงพบจันนอนกับคุณบุญเลื่องทาให้ตกใจจนล้มลงเป็นอัมพาต ส่วนจันอยากมีลูก
จึงข่มขืนคุณแก้ว คุณแก้วตั้งครรภ์แต่ก็ทาลายเด็กในครรภ์ ตั้งแต่นั้นมาคุณแก้วก็ปฏิบัติตนราวกับผู้ชายและแสวงหา
ความสุขทางเพศจากผู้หญิงในบ้าน
จะเห็นได้ว่าเรื่องของจัน ดารา เป็นนวนิยายเชิงสังวาส (อีโรติก) ที่สะท้อนให้เห็นภาพอันน่าสังเวชของ
มนุษย์ที่ถูกกิเลส ตัณหาเข้าครอบงา จนตกอยู่ในเขาวงกตแห่งกามารมณ์ เรื่องของจันดาราจึงเป็นความจริงอีกด้าน
หนึ่งของชีวิตมนุษย์ที่ถู กซุกซ่อนเอาไว้ พร้อมที่จะปะทุออกมาได้ทุกเมื่อ หากจิตใจผู้คนเหล่านั้นอ่อนแอ และ
เอนเอียงไปตามสภาพแวดล้อม ครอบครัวที่เต็มไปด้วยการสมสู่ อย่างเปิดเผยของผู้ คนในบ้าน “คุณบุญเลื่ อง”
ที่มีแต่ยั่วการมณ์ “คุณหลวง” ที่หื่นกระหายได้ทุกกาลเทศะ “คุณแก้ว” สาวรุ่นแก่แดดอันเกิดจากการปลูกฝัง
ของบิดา และค่านิยมสมัยใหม่ “คุณจัน” ที่ช่าชองกามกรีฑามาตั้งแต่ยังละอ่อน หรือกระทั่ง “น้าวาด” ผู้แสนดี
ที่ยอมจานนต่อกามารมณ์ ลักษณะเนื้อเรื่องเป็นรูปแบบสังคมปิตาธิปไตย หรือสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ ผู้หญิงเป็น
ผู้จายอมต่อการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดสตรีนิยมที่ปรากฏบทบาทของผู้หญิงในนวนิยายเรื่องของจัน
ดารา ผู้หญิงจะเป็นเหยื่อของกามารมณ์ของผู้ชายเกือบทั้งหมด การเคลื่อนไหวทางสังคมยุคสมัยนั้นความเชื่อที่ว่า
ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า และความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศของยุคสมัย ในเรื่อง จัน ดารา บทความนี้จึงมุ่งศึกษา
นวนิยาย เรื่องของจัน ดารา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดสตรีนิยมกับ การวิพากษ์สังคมปิตาธิปไตย และ
เพื่อศึกษาบทบาทของผู้หญิงในสังคมปิตาธิปไตยที่ปรากฏในนวนิยาย เรื่องของจัน ดารา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวคิดสตรีนิยมกับการวิพากษ์สังคมปิตาธิปไตย
2. เพื่อศึกษาบทบาทของผู้หญิงในสังคมปิตาธิปไตยที่ปรากฏในนวนิยาย เรื่องของจัน ดารา
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วิธีการศึกษา
การศึกษาบทบาทของผู้ ห ญิงในสั งคมปิตาธิปไตย ที่ปรากฏในนวนิยาย “เรื่องของจัน ดารา” ผู้ วิจัย
ได้ดาเนินการศึกษาตามลาดับขั้นตอนและกระบวนการวิจัย โดยมีวิธีการศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นศึกษาและรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ แนวคิดสตรีนิยมกับสังคมปิตาธิป ไตย และบทบาทของผู้ ห ญิ ง ในนวนิ ย ายเรื่ อ งของจั น ดารา จากเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยสื บ ค้ น
จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หอสมุดแห่งชาติ และเว็บไซต์ Thailis โดยใช้คาสาคัญในการสืบค้น
ได้แก่ แนวคิดสตรีนิยม สังคมปิตาธิปไตย บทบาทของผู้หญิง และนวนิยายเรื่องของจัน ดารา
2. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ บทบาทของผู้หญิงในสังคมปิตาธิปไตยที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องของ
จั น ดารา ของอุษณา เพลิ งธรรม ด้ว ยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) โดยวิเคราะห์ จากบริบท
ที่เกี่ยวข้องกับสตรีนิยมกับสังคมปิตาธิปไตย และวิเคราะห์จากตัวบทวรรณกรรมที่ศึกษาอย่างละเอียด เพื่อเชื่อมโยง
กับบริบทของผู้หญิงในสังคมปิตาธิปไตย จากนั้นนาเสนอผลการศึกษา ดังหัวข้อต่อไปนี้
2.1 แนวคิดสตรีนิยมกับการวิพากษ์สังคมปิตาธิปไตย
2.2 บทบาทของผู้หญิงในสังคมปิตาธิปไตย ที่ปรากฏในนวนิยาย “เรื่องของจัน ดารา”
2.2.1 ผู้หญิงในฐานะวัตถุทางเพศ
2.2.2 ผู้หญิงในฐานะผู้ครอบครองอานาจ
2.2.3 ผู้หญิงในฐานะผู้บ่มเพาะคุณงามความดี
2.2.4 ผู้หญิงในฐานะตัวแทนความบริสุทธิ์
3. ขั้นสรุปผลและอภิปรายผล
ผลการศึกษา
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสตรีนิยมกับการวิพากษ์สังคมปิตาธิปไตย และบทบาทของผู้หญิงในสังคมปิตาธิปไตย ที่ปรากฏในนวนิยาย เรื่องของจัน ดารา พบว่าบทบาทของผู้หญิงในสังคมปิตา-ธิปไตยที่ปรากฏในนวนิยาย
เรื่ องของจั น ดารา มี 4 ลั กษณะ คือ 1) ผู้ ห ญิงในฐานะวัตถุทางเพศ 2) ผู้ ห ญิงในฐานะผู้ ครอบครองอ านาจ
3) ผู้หญิงในฐานะผู้บ่มเพาะคุณงามความดี และ 4) ผู้หญิงในฐานะตัวแทนความบริสุทธิ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับสตรีนิยมกับการวิพากษ์สังคมปิตาธิปไตย
สตรีนิยม (Feminism) หมายถึง แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ที่เชื่อว่าความเป็นหญิงและชายนั้นถูกทา
ให้แตกต่างโดยสังคม และผู้หญิงมักจะถูกจัดระเบียบ หรือจัดการไม่ให้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในทุกพื้นที่และสถาบัน
ทางสังคม จึงมีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะนี้ให้หมดไป ในการนาเสนอทัศนะใหม่ทางสังคมที่จะขจัด
ความคิดเก่าที่ว่า ทาไมผู้หญิงจึงเป็นอย่างนั้น และพยายามมองด้วยทัศนะใหม่ว่าผู้หญิงไม่ได้มีฐานะที่ต่าต้ อยและ
ผู้ชายก็ไม่ได้เหนือกว่า สตรีนิยม มีความหมายและแตกต่างกันไปบ้างตามยุคสมัยและเงื่อนไขของสังคมวัฒนธรรม
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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แต่ทว่าสตรีนิยมที่เป็นระบบคิดมีจุดร่วมกันอย่างน้อยสองประการ คือ 1) เป็นระบบคิดที่พยายามอธิบายสถานะ
ความเป็ นรอง ความเป็ น อื่น ของผู้ ห ญิง และ 2) เป็นขบวนการเคลื่ อนไหวทางการเมืองเพื่อเปลี่ ยนแปลงและ
ปลดปล่อยความเหลื่อมล้าและไร้ตัวตนของผู้หญิงในความสัมพันธ์บนฐานเพศสภาพ โดยสรุปคือ ทฤษฎีสตรีนิยม
ตระหนักต่อการควบคุมของระบบปิตาธิปไตย รวมทั้งการแสวงหาประโยชน์และการกดขี่ข่มเหงผู้หญิง (ธัญญา
สังขพันธานนท์ 2559, น. 267-268)
ปิตาธิปไตย (patriarchy) หมายถึง สังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่มีอานาจเหนือผู้หญิง เป็นอานาจที่แฝงเร้นกว่า
อานาจอื่นใด คืออานาจที่ผู้ชายโดยรวมมีเหนือผู้หญิง ครอบงาผู้หญิงไว้ให้เป็นรอง ทาให้ผู้หญิงรู้สึกว่า บทบาท
ผู้สนองความต้องการของเพศชายนั้นเป็นสิ่งพึงปรารถนา น่าภูมิใจ ทั้งนี้โดยยกย่องเชิดชูผู้หญิงที่ปฏิบัติเช่นนั้นว่า
ดีงาม สูงส่ง ทรงคุณค่า ในภาพรวมมีลักษณะเป็นโครงสร้าง ครอบคลุม บทบาท พฤติกรรม วิธีคิด ทั้งของเพศชาย
และเพศหญิง (พรสวรรค์ สุวรรณธาดา 2552, น. 52)
เมื่อพิจารณาตามแนวคิดสตรีนิยม ของ Arneil (อ้างถึงใน ทัดจันทร์ เกตุสิงห์สร้อย 2554, น. 15-18).
ซึ่ ง พั ฒ นาขึ้ น จากแนวคิ ด หลั ก ที่ มี อ ยู่ ใ นสั ง คม ได้ แ ก่ แนวคิ ด เสรี นิ ย ม (Liberalism) ลั ท ธิ ม าร์ ก ซ์ (Marxism)
จิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) และแนวคิดหลั งสมัยใหม่ (Postmodernism) จะเห็นได้ว่า บทบาทของผู้ ห ญิง
ในนวนิยายเรื่องของจัน ดารา ผู้หญิง จะเป็นเหยื่อของกามารมณ์ของผู้ชายเกือบทั้งหมด การเคลื่อนไหวทางสังคม
ยุคสมัยนั้น ความเชื่อที่ว่าผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า และความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศของยุคสมัยในเรื่องของจัน
ดารา ประกอบด้วย 2 แนวคิด คือ
1) แนวคิดสตรีนิยมสายถอนราก ถอนโคน (Radical Feminism) กลุ่มนี้เชื่อว่า ความไม่เท่าเทียม
กันทางเพศเกิดจากชายเป็นใหญ่ที่ผู้ชายจะเหนือกว่า ทาให้สามารถเอารัดเอาเปรียบ กดขี่ข่มเหงผู้หญิง ซึ่งผู้ชาย
มีความเป็นผู้นาและเข้มแข็งกว่า มีความเด็ ดขาดในการตัดสินใจในเรื่องที่ตนคิดหรือต้องการทา จะเห็นได้ว่าผู้หญิง
เรื่องนี้จะตกเป็นเบี้ยล่างของคุณหลวงวิสนันท์ส่วนใหญ่
2) แนวคิดสตรีนิยมสายวัฒนธรรม (Cultural Feminism) จะยอมรับว่าผู้หญิงที่มาจากการศึกษา
ที่สูงขึ้นจะทาให้มี ภาวะการตัดสินใจ ไม่ด้อยกว่าไปกว่าผู้ชายสมัยนั้น ในเรื่องนี้ตอนที่คุณบุญเลื่องได้เห็นทักษะ
ความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษของจัน ทาให้มีการปรึกษาและนาคุณหลวงวิสนันท์ ให้จันได้ไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ
เพื่อการแนะนาเพื่อให้ได้เปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกลขึ้นไป
2. บทบาทของผู้หญิงในสังคมปิตาธิปไตย ที่ปรากฏในนวนิยาย เรื่องของจัน ดารา
นวนิยาย เรื่องของจัน ดารา สะท้อนความสัมพันธ์เชิงกามารมย์ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงภายใต้ระบบ
แนวคิ ด สั ง คมปิ ต าธิ ป ไตยหรื อ สั ง คมที่ ผู้ ช ายเป็ น ใหญ่ ซึ่ ง เป็ น ระบบที่ มี ค วามหลากหลายและซั บ ซ้ อ นโดยจะ
ครอบครองตั้ ง แต่ เ รื่ อ งของความรั ก การแต่ ง งาน การร่ ว มประเวณี การคุ ม ก าเนิ ด การสื บสายโลหิ ต เป็ น ต้น
นอกจากนี้ ยั งสะท้อนบทบาทของผู้ ห ญิงในด้านการครอบครองอานาจผู้ บ่มเพาะคุณงามความดี และตัว แทน
ความบริสุทธิ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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2.1 ผู้หญิงในฐานะวัตถุทางเพศ
ความสัมพันธ์เชิงกามารมย์ในสังคมปิตาธิปไตยเน้นความเป็นใหญ่ของผู้ชายเหนือกว่าผู้หญิง โดยสิทธิ
ในพฤติกรรมทางเพศผู้ชายเป็นผู้กระทา ส่วนผู้หญิงเป็นฝ่ายตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชาย ประกอบกับ
ความเชื่อที่ว่าเกียรติยศของผู้ชายวัดจากจานวนภรรยาหรือนางบาเรอ ผู้หญิงจึงอยู่ในฐานะวัตถุทางเพศที่เปิดโอกาส
ให้เพศชายแสวงหาความสุขทางเพศ ดังความสัมพันธ์เชิงกามารมณ์ระหว่างตัวละคร ในนวนิยายเรื่องของจัน ดารา
โดยตัวละครสาคัญเพศชายคือ คุณหลวง จัน ดารา และเคน แสดงออกกับตัวละครเพศหญิงที่อยู่ภายในบ้านวิสนันท์
ดังนี้
2.1.1 น้าวาด : ภรรยานอกสมรสด้วยความจานน
น้าวาดเป็นน้องของดารา ซึ่งเป็นแม่ของจัน ภายหลังจากที่แม่ดาราเสียชีวิตน้าวาดก็ได้เข้ามา
มีบทบาทเป็นผู้ดูแลบ้านวิสนัน ท์แทนที่แม่ดารา สาเหตุที่ชักจูงน้าวาดมาสู่บ้านวิสนันท์คือ การเดินทางมาร่ว ม
งานศพแม่ดารา และได้พานักอยู่ต่อมาเพื่อเลี้ยงดูจัน น้าวาดกลายเป็นภรรยาคนหนึ่งของคุณหลวง ด้วยความจานน
ต่อความเป็นวัตถุทางเพศของคุณหลวง ดังความว่า
“ฉันมานี่ก็เพราะเห็นแก่คุณพี่ (เธอหมายถึงมารดาของผม) อยู่มาก็เห็นแก่คุณพี่
เพราะจันมันยิ่งกว่าหลานของฉัน ยิ่งกว่าลูกของฉันเสียอีก ขอให้รู้ไว้ ! ลูกฉันก็ไม่มีแล้ว
มี แ ต่ นั ง เด็ ก ร้ า ยกาจที่ คุ ณ หลวงเอามายั ด เยี ย ดใส่ ท้ อ งฉั น ฉั น ก็ เ บ่ ง ออกมาให้ แ ล้ ว
เอาเป็นพอกันทีแค่นี้แหละ” (อุษณา เพลิงธรรม 2556, น. 143)
“เมื่อตอนที่ ไ อ้ห ลวงห่ านั่ นมั นเข้ าหา น้าวาดของเอ็ง ก็ บ อกกล่ าวให้ ข้ า รั บ รู้
ว่าเขาจาเป็นจาใจต้องยอมมัน เพราะไม่งั้นมันจะไม่ยอมให้เขาเลี้ยงดูเอ็ง ดูเอาเถอะวะ...
ไอ้คนมันบทจะหน้าด้านเหมือนอีนั่นควาย มันกลับเอาเอ็งที่มันทิ้งขว้างไม่เหลียวแลมาใช้
เป็นเครื่องมือข่มขืนใจผู้หญิงเสียนี่!” (อุษณา เพลิงธรรม 2556, น. 190)
จากข้อความข้างต้น จะเห็นได้ว่าน้าวาดตกเป็นเครื่องมื อทางเพศของคุณหลวง ด้วยการยอมจานนเป็น
ภรรยานอกสมรสกับคุณหลวง และเพื่อแลกกับการเลี้ยงดูจันซึ่งเป็นลูกกาพร้า จึงจายอมเป็นที่แสวงหาความสุขทาง
เพศให้กับคุณหลวง ดังความว่า
“ผู้ ใ หญ่ ส องคน มี แ ต่ ตั ว เหมื อ นเด็ ก ตอนอาบน้ า ก าลั ง นอนซุ ก ซนกั น อย่ า ง
น่าจะโดนเฆี่ยนเสียเอง ผมไม่เคยเห็นและไม่เคยนึกจะเห็น เมื่อมาเห็นตาตาอยู่ยังนั้น
ผมก็รู้สึกเหมือนป่วยไข้ไม่สบายไป ความรู้สึกที่แท้ของผมมันเหมือนกับอยู่ ๆ ก็มาเจอ
ผู้ใหญ่กาลังเล่นถ่ายปัสสาวะรดกันอยู่ และผู้ใหญ่คู่นี้...คือน้าวาดกับบิดาผมเอง น้าวาด
ตกใจเมื่อเห็นผมลุกขึ้นนั่งมองและทาท่าจะเลิกเล่นซนเดี๋ยวนั้น แต่บิดาผมไม่ยอมเลิก
แม้ว่าน้าวาดจะพูดกระซิบกระซาบด้วยน้าเสียงดุยังไร แต่เสียงของเขาแข็ง แข็งกว่า
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สองคนพูดต่อปากต่อคากันโดยที่ผมฟังไม่ออก ก็เถียงกันน่ะแหละ ที่สุดน้าวาดก็เป็น
ฝ่ายแพ้......เลิกพูด ”
(อุษณา เพลิงธรรม 2556, น. 50-51)
จากเหตุการณ์ข้างต้น การนาเสนอผ่านมุมมองของจัน แสดงให้เห็นถึงความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ ของน้าวาด
ทางด้านอารมณ์ที่ลุ่มหลงในตัณหากาม ยอมสละร่างกายให้คุณหลวงถึงแม้ในขณะนั้นสามารถที่จะปฏิเสธหรือ
หาข้ออ้างไม่ทาตามคุณหลวงขอก็ได้ แต่ด้ว ยความจายอมจึงทาให้ เกิดความใคร่ อีกประการที่น้าวาดไม่ขืนใจ
คุณหลวงก็เพื่อจะได้อยู่ในบ้านหลังนี้ ในการเลี้ยงดูจันดาราต่อไป น้าวาดจึงตกเป็นเครื่องมือทางเพศของคุณหลวง
ในฐานะภรรยานอกสมรส
2.1.2 คุณบุญเลื่อง : มนตร์เสน่ห์แห่งกามารมณ์
ภรรยาอีกคนของคุณหลวง ซึ่งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านวิสนันท์ ผู้แต่งนาเสนอตัวละครนี้ผ่านสายตา
ของตัวละครผู้เล่าเรื่องในวัยอายุ 15 ปี อ่อนวัยกว่าคุณบุญเลื่องขนาดเป็นแม่ลูกกันได้ เมื่อจันได้พบคุณบุญเลื่อง
เป็นครั้งแรกเธออายุ 35 ปี จันก็ประทับใจในรูปโฉมทรงเสน่ห์ดึงดูดใจชายของคุณบุญเลื่อง ดังความว่า
“เธอเป็ น ผู้ ห ญิงสวยอย่างร้ายกาจ ผิ ว ขาวผ่ องและอมเลื อดอมฝาดผุ ด ผาด
อยู่เป็นนิจศีล ร่างท้วมและหนั่นแน่นไปทั้งเนื้อทั้งตัว นี่เป็น การชมโฉมตามความรู้สึก
นึกคิดของผมในขณะที่กาลังเขียนอยู่เดี๋ยวนี้ ตามความรู้สึกนึกคิดผมตอนนั้น ผมเห็น
เธอเป็ น ผู้ ห ญิงขาวอวบอ้ว น ส่ ว นเลื อดฝาดอันเปล่ งปลั่ งนั้นผมรู้สึ กเหมือนยังว่าเธอ
มีอาการอย่างที่เรียกว่าขวยอายจนหน้าแดงและเนื้อแดงอยู่เป็นนิจ...ทั้งหมดของคุณบุญ
เลื่องที่พิเศษสุดสาหรับผม ก็ตรงที่เธอมีถันใหญ่ละลาน...นอกจากเสื้อทุกตัวของเธอ
จะไม่ใช่แบบซ่อนรูปแล้ว เธอยังไม่ค่อยจะนิยมสวมเสื้อชั้นในเสียอีก และนอกจากมักจะ
ไม่สวมเสื้อชั้นในแล้ว เธอยังมีเวลาที่ไม่สวมเสื้ออะไรเลยอยู่กับบ้านตั้งหลายหน และ
ให้ผมเอาไปเป็นหุ่นทาอัตกามกิริยาและฝันเปียกเป็นอาจิณ”
(อุษณา เพลิงธรรม 2556, น. 67-68)
ด้วยมนตร์เสน่ห์แห่งกามารมณ์ของคุณบุญเลื่อง จึงทาให้ตัวละครอื่น ๆ ต่างเป็นฝ่ายเข้าหาคุณบุญเลื่ อง
เพื่อความสัมพันธ์ทางเพศ ได้แก่ คุณหลวง จัน และคุณแก้ว ในฐานะสามีคุณหลวง ตามปรกติคุณหลวงจะไปร่วม
รับประทานอาหารมื้อเย็นกับคุณบุญเลื่องและค้างคืนด้วย ดังความว่า
“ว่ า ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่า งคุ ณ บุญ เลื่ อ งกั บคุ ณ หลวงก็ ดู จะไม่ มี อ ะไรมาก
ตามปรกติคุณหลวงจะไปร่วมกินข้าวมื้อเย็นด้วยที่บ้านใหม่สัปดาห์ละสองครั้ง ครั้งที่
ถือเป็นกาหนดตายตัวก็มื้อเย็นวันเสาร์ ซึ่งคุณขจรกลับมาค้างบ้าน ส่วนอีกครั้งนั้นไม่เป็น
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กาหนดแน่นอนและจะขลุกตั วอยู่นั้นจนดึกจนดื่น....คราวหนึ่งผมได้ยินเคนปรารมภ์กับ
มารดาของเขาว่า เมื่อคืนนายใหญ่ลงไปฉายไฟกับหนอนกินกุหลาบจนดึก แล้วเลยหาย
เข้าไปในบ้านใหญ่”
(อุษณา เพลิงธรรม 2556, น. 70)
ในฐานะตัวละครเอก คุณบุญเลื่องเป็นฝ่ายกระตุ้นให้โอกาสหรืออนุญาตให้จันเข้ามาแสวงหากามารมณ์กับ
ตนด้วยความเต็มใจ โดยจันจะเป็นฝ่ายปรนเปรอพร้อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางเพศกับคุณบุญเลื่อง ในสถานที่
ต่าง ๆ คือ ห้องสมุด ห้องน้า และห้องนอน ดังความว่า
“ผมสวมกอดเธอ ซบไซ้อยู่กับเรือนไหล่ ของเธอ ผมได้ยินเธอกระหอบเสียงเจ็บ
ออกมาอึดหนึ่ง จึงคลายแรงรัด สองมือของเธอดึงหัวผมขึ้นจากข้างหลังแล้วจูบผมทีละ
จุ๊ บ จะให้ ทั่ ว หน้ า มื อ ของผมรั้ ง ขอบกระโจมของโสร่ ง ลุ่ ย ลง แต่ เ ธอรี บ รั้ ง กลั บ
“อย่า...เดี๋ยว” เธอปรามพลางเหลือขึ้นไปทางทอดบันไดที่ค้าหัวอยู่ แล้วเอาอีกมื อหนึ่ง
จูงผมย้อนทางลึกเข้าไป และพาเข้าไปในห้องน้าแล้วปิดประตูใส่กลอน คราวนี้เธอปล่อย
ผมตามใจ”
(อุษณา เพลิงธรรม 2556, น. 228-229)
2.1.3 แม่ละเมียด สายสร้อย บัวผัน แม่มะลิ : ตัวแทนความจานนต่อกามารมณ์
แม่ล ะเมีย ดเป็ น ผู้ ห ญิงที่เข้ามามีบ ทบาทแทนน้ าวาด หลั งจากที่น้าวาดออกจากบ้า นวิ ส นั น ท์
ไปบวชชี แม่ละเมียดทาหน้าที่เลี้ยงดูปรีย์ พร้อมทั้งเป็นภรรยาและแม่บ้านให้แก่จัน อีกทั้งเป็นที่เกรงใจของจัน
ไม่ต่างกับน้าวาดที่ได้รับความเกรงใจจากคุณหลวง ดังความว่า
“แม่ละเมียดเป็นสาวในแผนอนุเคราะห์อุ้มชูอีกผู้หนึ่งของเจ้า บ้าน เรื่องที่จะ
ขอความเป็นใจร่วมมือจากหล่ อนมันยากอยู่ตรงที่หล่ อนไม่ใช่พวกเรา...พูดถึงรูปร่ าง
หน้าตาก็สะอาดและคมขาไม่เลวเลย เสียแต่ว่า..นอกจากหล่อนหล่อนจะไม่เล่นกับเรา
แล้วยังออกจะชิงชังเอาเสียด้วย
แต่ถึงยังไรอุปสรรคข้อนี้ก็หาได้อยู่เกินเล่ห์กระเท่ห์ของเกลอเคนไปไม่ แรก
ทีเดียวเขาคิดใช้ยาเบื่อจาพวกยาสั่งตามถนัดของเขา...”
(อุษณา เพลิงธรรม 2556, น. 109)
จากบทข้างต้น จะเห็นได้ว่าแม่ละเมียดเข้ามามีบทบาทแทนน้าวาด ทาให้เรือนใหญ่ ซึ่งเดิมที
เป็ น ที่อยู่ อาศัย ของน้ าวาดไม่ ขาดผู้ ห ญิง แม่ล ะเมียดมีบทบาททั้ งในฐานะแม่ เลี้ ยง และในฐานะหญิงผู้ ร องรั บ
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กามารมณ์ของผู้ชายในบ้านวิสสนันท์ดังบทความข้างต้น เป็นแผนการที่เคนและจันวางแผนเพื่อต้องการแสวงหา
ความสุขทางเพศกับแม่ละเมียด
นอกจากนี้ความสัมพันธ์เชิงกามารมย์ในสังคมปิตาธิปไตยเน้นความเป็นใหญ่ของผู้ชายเหนือกว่า
ผู้หญิง โดยสิทธิในพฤติกรรมทางเพศผู้ชายเป็นผู้กระทา ส่วนผู้หญิงเป็นฝ่ายตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชาย
ประกอบกับความเชื่อที่ว่าเกียรติยศของชายวัดกันจากจานวนภรรยาผู้หญิงจึงอยู่ในฐานะวัตถุทางเพศที่เปิดโอกาส
ให้เพศชายแสวงหาความสุขทางเพศ โดยตัวละครสาคัญเพศชาย คือ คุณหลวง จัน ดารา และเคน ยังได้แสดงออก
กับตัวละครเพศหญิงที่อยู่ภายในบ้านวิสนันท์ เช่น สายสร้อย บัวผัน และแม่มะลิ เป็นต้น ดังบทที่จันเล่าถึงเคน
มีความสัมพันธ์ทางเพศกับสายสร้อย ความว่า
“ตอนนี้เองผมก็ได้ยินเสียงเคนลงมือลงไม้กับแม่หญิงดังเผียะผะ สุภาพบุรุษ
รุ่ น จิ๋ ว ก็ เ ลยทนอยู่ ไ ม่ ไ หว...ผมก้ า วออกไปตะคอกเคนว่ า ‘ท าไมถึ ง จะต้ อ งตบตี
เขาด้วยวะ’ สายสร้อยอุทานออกมาอย่างตระหนก เสียงดังเหมือน ‘อุ้ย’ กับ ‘ว้าย’
ระคนกัน แล้วพลิกตัวหลุนกับที่นอนสาบ ๆ ของเคนเข้าข้างฝา”
(อุษณา เพลิงธรรม 2556, น. 92)
จากบทข้างต้ น จะเห็ น ได้ว่ าสายสร้อ ยเป็นฝ่ ายตอบสนองต่ อความต้ อ งการทางเพศของเคน
โดยไม่ขัดขืน เพื่อแลกกับความสุขทางกามารมณ์ แม้ตนเองจะตกเป็นเครื่องมือทางเพศของเคนและจัน แม้กระทั่ง
บั ว ผั น ที่เป็ น คนรั บ ใช้และรั งเกีย จกับ จั น มาตั้งแต่ยังเด็กก็ตกเป็นเครื่องมือทางเพศของจัน เคน และคุณหลวง
ความว่า
“ เจ้าค่ะ?.....ฮ้า ! นี่มันวันงานของคุณจันแท้ ๆ ไม่....ไม่ดีหรอก ”
ผมหยุดแขนให้ลุกขึ้นพร้อมกัน “ ดีซีน่ะ ใครจะมารู้ดีกว่าเรา ”
“ แหม....กอดี ! ” บันผันร่านได้ทันตาเห็นเจ้าแล่นไปที่ประตูแล้วสอดลูกกลอน
โดยไม่มีเสียง แล้วแล่นต่อไปที่เก้าอี้ยาวบุหนังสีน้าตาลอมดา
.......ชัดแล้ว ! นี่ก็นางเอกหนังกลางวันอีกคนหนึ่งของคุณหลวง สักร้อยครึ่งร้อย
เห็นจะพอได้ ถึงได้ชาญสมรดีนัก ดีนักละ !”
(อุษณา เพลิงธรรม 2556, น. 299-300)
ข้อความข้างต้นเป็นบทสนทนาระหว่างจันกับบัวผัน จันรังเกียจบัวผันมาตั้งแต่เด็กแต่เมื่อเวลาผ่ านไป
รูปร่างหน้าตาบัวผัวเปลี่ยนไปจันก็กลับเปลี่ยนความคิด และก็มีความสัมพันธ์กันในวันที่ตนเองนั้นแต่งงาน อีกทั้ง
ห้องที่เสพสมกันก็เป็นห้องที่มีรูปแม่ตนเองอยู่ อีกด้วย จากที่จันเคยพูดไว้ว่าคุณหลวงนั้นไม่ให้เกียรติ แม่ตนเอง
มีความสัมพันธ์กับคนรับใช้ต่อหน้ารูปภรรยาตน คาพูดนั้นกลับเข้าหาจันเป็นคนปฏิบัติตามเอง อีกทั้งแม่มะลิซึ่งเป็น

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences

第四届全国本科生人文社会科学学术研讨会

วันที่ 27 มีนาคม 2563

214

พี่เลี้ ย งของจั น ก็ไม่ส ามารถหลีกพ้น การตกเป็นเครื่องมือทางเพศของผู้ ชายในบ้านวิส นันท์ได้ เป็นการสื บทอด
ระบอบปิตาธิปไตยจากบิดา ซึ่งคุณหลวงก็เคยกระทาเช่นนี้กับผู้หญิงในบ้านวิสนันท์ ดังความว่า
“พี่เลี้ยงได้เข้าไปนอนเป็นเพื่อนอยู่ด้วยในมุ้งผมจนเผลอหลับ และได้ถือเป็น
ข้อปฏิบัติประจาเรื่อย ๆ และถ้าคืนไหนผมหลับยาก แม่มะลิพี่เลี้ยงของผมคนนี้ก็มีวิธี
กล่ อมผมด้ว ยการลู บ คล าอย่า งผาดแผลง และดูเหมือนจะทาให้ ผ มยิ่ งหลั บ ยากเสี ย
จนเคยตัว อย่าให้ผมบอกรายละเอียดเลยว่าแม่มะลิแกมีวิธีกล่อมผมยังไร ขอใบ้ให้เลา ๆ
ก็ แ ล้ ว กั น ว่ า ถ้ า แม่ ม ะลิ แ กเป็ น พี่ เ ลี้ ย งผมนานปี ไ ป ผมก็ เ ห็ น ที จ ะเสี ย เด็ ก เร็ ว ขึ้ น กว่ า
ที่เป็นจริงโขทีเดียว”
(อุษณา เพลิงธรรม 2556, น. 54)
2.2 ผู้หญิงในฐานะผู้ครอบครองอานาจ
คุณแก้วเป็นตัวละครผู้หญิงในฐานะผู้ครอบครองอานาจ ซึ่งเป็นอานาจแห่งกามารมณ์ และอานาจ
แห่งการแย่งชิงความเป็นใหญ่ในบ้านวิสสนันท์ คุณ แก้วเป็นลูกของคุณหลวงกับน้าวาดมีความจงเกลียดจงชังจัน
ตามที่คุณหลวงปลูกฝังมาแต่ยังเล็ก ต่อมาจึงอ้างว่าถูกจัน ข่มขืนเป็นเหตุให้จันต้องถูกขับ ไล่ออกจากบ้านวิสนันท์
ในภายหลัง แก้วได้ร่วมประเวณีกับขจร ลูกของคุณบุญเลื่อง น้าวาดจึงเสนอให้จันรับเป็นบิดาของบุตรในครรภ์
คุณแก้ว คุณแก้วจึงยอมสมรสกับจัน เพื่อรักษาหน้าตาของวงศ์ตระกูลแก้วให้กาเนิดบุตรชายหนึ่งคน เนื่องจากทารก
นั้นเกิดจากการร่ว มประเวณีในหมู่ญาติ จึงมีภาวะโง่เขลาเบาปัญญา และจันตั้งชื่อให้ทารกนั้นว่า ปรีย์ - อัปรีย์
วิสนันท์ ด้วยความที่คุณแก้วถูกเลี้ยงดูจากคุณหลวงและน้าวาดแบบตามใจ ทาให้คุณแก้ วเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง
คิดว่ามีพ่อแม่หนุนหลังสามารถกระทาได้ทุกอย่าง เมื่อถูกปลูกฝังให้เกลียดจันมาตั้งแต่เด็กกลับต้องได้มาแต่งงานกับ
จันแบบเปิดเผยเพื่อรักษาหน้าตาวงศ์ตระกูล ทาให้คุณแก้วยิ่งเกลียดจันขึ้นทวีคูณ เมื่อจันเป็นผู้ครอบครองอานาจ
บ้านวิสนันท์อานาจทุกอย่างของคุณแก้วเมื่อมีคุณหลวงก็หมดลง ความกระหายในอานาจของคุณแก้วจึงมีมากขึ้น
เรื่อย ๆ ยอมทาทุกอย่างเพื่อที่จ ะได้มาซึ่งอานาจของตนเอง พยายามอยู่เหนืออานาจจันให้ ได้ แต่ด้วยอานาจ
การสั่ ง การในบ้ า นวิ ส นั น ท์ ไ ม่ ส ามารถเอาชนะจัน ได้ จึ ง เกิ ด เป็ น อ านาจทางกามารมณ์ ช่ว งชิง การ ครอบครอง
ตัณหากามเป็นใหญ่ ด้านเพศสัมพันธ์ภายในบ้าน จึงทาให้คุณแก้วเปิดศึกช่วงชิงผู้หญิงมาเป็นคนปรนนิบัติภายใต้
อานาจของตนเพียงผู้เดียว จึงมีความรักร่วมเพศกับบุญเลื่อง ดังความว่า
“ ผู้หญิงสองคนต่างกันขนาดแม่กับลูกกาลังเกี่ยวพันกระสันสวาทกันอยู่อย่าง
อุลามกอุตริผิดเพศเสียจนน่าฟ้าผ่า คุณแก้วหันหลังให้ผม กาลังชุกหน้าไซ้เข้าชาแรกหา
ความหื่นบันเทิงให้แก่เพื่อนและแก่ใจร่านหฤหรรษ์ของตัวเองด้วย เธอกาลังเป็นฝ่าย
ปรนปรือและทาอย่างเดียวกับที่ผมเคยทาให้คุณบุญเลื่องเสมอเป็นการเบิกโรงก่อนจะ
เข้าถึงแก่นของกรีฑากาม ”
(อุษณา เพลิงธรรม 2556, น. 345)
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จากตัวบทข้างต้นสะท้อนแนวคิดสตรีนิยมสายวัฒนธรรม ผู้หญิงมีภาวะการตัดสินใจไม่ด้อยกว่าไปกว่า
ผู้ชายสมัยนั้น กล่าวคือ คุณแก้วและคุณบุญเลื่ องในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นั้นไม่กาหนดขอบเขตอีกต่ อ ไป
เนื่องจากสภาพรอบข้างที่มีแต่การสมสู่ และการสมสู่ทางเพศกับเพศตรงข้ามไม่สามารถมอบความสุขให้ได้ก็เลยหัน
มามอบความสุขให้กันเอง เมื่อกระทาไปเรื่อย ๆ จึงทาให้สภาพจิตใจของอีกคนเปลี่ยนไปลุ่ มหลงในกามารมณ์
รสชาติ ที่แปลกใหม่ของการเล่นกรีฑากาม จนไม่สามารถหยุดห้ามใจตัวเองได้อีกต่อไป
2.3 ผู้หญิงในฐานะผู้บ่มเพาะคุณงามความดี
น้าวาดเป็นตัวละครผู้หญิงในฐานะผู้บ่มเพาะคุณงามความดีให้จัน ดารา ซึ่งน้าวาดเปรียบเสมือน
แม่ของจันที่ได้มอบความรัก ความเมตตาปรานี อย่างไม่มีเงื่อนไขให้แก่จัน ดังความว่า
“เรื่องระหว่างน้าวาดกับผม...เธอเป็นดุจมารดาของผมอยู่หลายซับหลายซ้อน
ทั้งในแง่บุญคุณและในแง่ฐานะ ในแง่บุญคุณก็ดังที่คุณได้ทราบมาแล้ว น้าวาดเลี้ยงดูผม
มาตั้ ง แต่ อ ายุ ผ มเพิ่ ง ได้ ร้ อ ยวั น และท ามาด้ ว ยน้ าจิ ต น้ าใจแท้ ๆ ส่ ว นในแง่ ฐ านะ...
ที่เกี่ยวกับผมโดยตรงในเมื่อน้าวาดได้ชื่อว่าเป็นเมียของพ่อผม น้าวาดก็ย่อมได้ชื่อว่า
เป็นแม่ของผมด้วยโดยอัตโนมัติ และโดยการยอมรับซึ่งผมได้มีอยู่แล้วเต็มหัวใจอีกด้วย”
(อุษณา เพลิงธรรม 2556, น. 41)
ความสานึกในคุณค่าของการให้ความรักอย่างบริสุ ทธิ์ของน้าวาดจึงทาให้จัน ดารา เกิดความ
เมตตาต่อเด็กชายปรีย์ ลูกติดท้องของคุณแก้ว ดังที่จันกล่าวว่า
“ถึงเวลาที่ผมจะทาหน้าที่ของผมบ้างแล้ว หน้าที่โดยมโนธรรมอย่างที่น้าวาด
เคยได้ทาให้ ผ มมาแล้ ว ในครั้งนั้น เมื่อผมอายุยังนับด้ว ยวันและเดือนอย่างที่ไอ้ ห นู
กาลังนี้ และตกอยู่ในฐานะเลวร้ายกว่าไอ้หมอนี่เสียอีก และไม่ใช่เป็นการตอบแทนหรือ
ชดใช้ยังไรทั้งนั้น เพราะที่น้าวาดเคยทามาก็มิใช่ด้วยพันธะอะไรจริงจัง เธอทาไปด้วย
น้าใจที่หลั่งมาเองอย่างน้าฝน ซึ่งไม่ได้เกิดอย่างฝนเทียมเสียด้วย สาหรับผมในครั้งนี้
ก็เช่นกัน จะทาหรือไม่ทาก็ได้ ผมเข้าใจดี
ไอ้ผมมันก็บังเอิญเกิดมาเป็นคนอย่างว่าเสียด้วย ทั้งที่เกิดมาเป็นคนที่ตีนลงไป
เดินลงไปเดินอยู่ข้างใต้ดินตั้งครึ่งค่อนตัวก็ยังอุตส่าห์เห็นใจแม้กระทั่งเทวดา ผมหยิบ
ไอ้ห นู เอาขึ้น มาอุ้ม มันนอนมองคางผมตาปริบ ๆ ลู กตาของมันยังมีอยู่แต่ตาดา ๆ
แท้ ๆ สมอย่างที่เขาเรียกเด็กในวัยนี้กันน่ะแหล่ะ..มันยังไม่มีเล่ห์จากจิตหัวใจเข้ามา
ปะปนอยู่เลย แล้วผมก็พูดกับมันว่า ‘ข้าจะเป็นพ่อ เป็นแม่ให้เอง-ไอ้หนูเอ๊ย เป็นตา
ให้ด้วยอีกอย่างก็ยังไหววะ’”
(อุษณา เพลิงธรรม 2556, น. 41)
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จากการแสดงออกของจัน ดารา จะเห็นได้ว่าเขามีความเห็นใจ รักอย่างเมตตาและให้อภัยผู้อื่น
สิ่งสาคัญที่ก่อให้เกิดความดีขึ้นในจิตใจของจัน ดารา คือความรักที่ได้จากน้าวาดที่อบรมบ่มเพาะให้จันมีพื้นฐาน
ทางจิ ตใจที่ดี แสดงให้ เห็ น ถึงบทบาทของผู้ ห ญิงที่มีอานาจของน้าวาดในการบ่มเพาะจัน และมีอานาจในก าร
ตัดสินใจที่นอกกรอบระบอบปิตาธิปไตย
2.4 ผู้หญิงในฐานะตัวแทนความบริสุทธิ์
ไฮซินธ์เป็นตัวละครผู้หญิงในฐานะตัวแทนความบริสุทธิ์ ไฮซินธ์เป็นหญิงสาวมุสลิมอายุสิบหกปี
ร่าเรียนหนังสือในจังหวัดพระนคร และได้พบจัน ณ โรงเรียนภาษาอังกฤษภาคค่า ตัวละครผู้เล่าพรรณนาลั กษณะ
ทางกายภาพของไฮซินธ์แตกต่างจากการนาเสนอภาพคุณบุญเลื่อง กล่าวคือ ไม่ปรากฏข้อความพรรณนาที่กระตุ้น
เร้าอารมณ์ทางเพศ แต่กล่าวถึงความอ่อนโยน ความบอบบาง ความสงบเสงี่ยม ดังความว่า
“ร่างระหงและค่อนข้างผอม ผิวคล้าและชวนให้หมอง ผมสีอมน้าตาลจัดอย่าง
สีอาพันและยาวเหยียดประบ่า นัยน์ตาโศก เป็นคนเสงี่ยมและขรึม แต่เวลาเธอยิ้ม
ละคุณเอ๋ย...ฟ้าให้แจ่มเท่าแจ่ม สวยเท่าสวยยังไรก็ไม่เทียบเทียมเธอ”
(อุษณา เพลิงธรรม 2556, น. 72)
ชื่อ “ไฮซินธ์” ของตัวละครเป็นชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่า ไฮยาซินธ์ (Hyacinth) มีความหมาย
ด้านศาสนา จอร์จ เฟอร์กูสัน (2542, น. 23) อธิบายว่า ในคริสต์ศิลป์ ดอกไฮซินธ์เป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบ
ทางจิตใจและเกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์แห่งจิตวิญญาณ ซึ่งมีที่สถิตในสรวงสวรรค์
ในทางพระพุ ท ธศาสนา ดอกไม้ ที่ ใ ช้ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ อ ย่ า งกว้า งขวางคื อ ดอกบั ว ดอกไม้ ช นิดนี้
แม้เกิดในน้าแต่ก็ไม่เปียกน้า ผุดขึ้นพ้นน้า ชูดอกอยู่เหนือน้า จึงนาไปใช้เปรียบเทียบกับความบริสุทธิ์ปราศจากกิเลส
(พระมลศิลาจาร, 2549) อุษณา เพลิงธรรมอ้างถึงตัวละครวาสิฏฐี ในภาคสวรรค์จากบทประพันธ์ เรื่องกามนิต วาสิฏฐี เพื่อสร้างภาพพจน์เปรียบเทียบตัวละครไฮซินธ์กับดอกบัว ตามเนื้อเรื่องภาคสวรรค์ เทพบุตรกามนิตจ้องดู
วาสิฏฐีอุบัติกลางดอกบัวขาว ในเรื่องของจัน ดารา ตัวละครผู้เล่ากล่าวถึงหญิงคนรักว่า “ไฮซินธ์เป็นเสมือนวาสิฏฐี
ในภาคสวรรค์สาหรับผมซึ่งเป็นชาวโลกีย์อยู่ตลอดเวลา” (อุษณา เพลิงธรรม 2556, น. 134) และ “นึกเห็นภาพ
ไฮซินธ์อยู่ในที่นั่งของวาสิฏฐีแห่งภาคสวรรค์อยู่ร่าไป” (อุษณา เพลิงธรรม 2556, น. 241) แสดงให้เห็นว่าไฮซินธ์
ซึ่งเป็นคนรักของจันมีคุณสมบัติของความบริสุทธิ์
ลักษณะทางกายภาพและบุคลิ กของไฮซินธ์แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไฮซินธ์กับจัน
ปราศจาคกามารมณ์ แม้ในยามที่จันมีโอกาสอยู่ตามลาพังกับไฮซินธ์ภายในบ้านของเธอยามค่า หรือขณะที่จัน
เดินไปส่งไฮซินธ์ที่บ้านหลังเลิกเรียนอย่างเงียบ ๆ การสื่อสารระหว่างจันกับไฮซินธ์ก็เป็นไปด้วยดี เป็นความรัก
ที่บริสุทธิ์ ดังความว่า
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“ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ผมก็รู้ว่ามันต่างกับอะไร ผมบอกตัวเองอยู่ทุกคืนว่า
ผมรักไฮซินธ์ และใจผมก็เห็นพ้องและยอมรับเต็มที่ ผมไม่เคยได้คานึงถึงเธอโดยมี
อารมณ์กาหนัดเป็นสื่อเลย และพอมันเคลื่อนคล้อยตามครรลองเข้าสู่อารมณ์กาหนัด
จนได้ในบางครั้ง ที่ฟุ้งซ่านอยู่อย่างเงียบงาและล้าลึกนั้น มันก็แตกต่างกับที่เคยผ่านพบ
มาทุกอายตนะ มัน เป็นเหมื อนอารมณ์ ที่ ราเพยออกมาจากช่ อ ซ่ อนกลิ่ น ไม่ใช่ หื่ น
ออกมาอย่างสะไอ จากขุมขนตามสรรพางค์”
(อุษณา เพลิงธรรม 2556, น. 74)
จากข้อความข้างต้น จะเห็น ได้ว่าความรู้สึกของจันที่มีต่อไฮซินธ์เป็นความรักที่บริสุทธิ์ ปราศจาก
กามารมณ์ และมีเคนเป็นพยานรับรู้ เคนขอยุ่งเกี่ยวกับไฮซินธ์ด้วยความเข้าใจผิดว่าไฮซินธ์เป็นหญิงที่แบ่งปันกันได้
กับจันดังเช่นหญิงอื่น ๆ จันโกรธจนถึงขั้นทาร้ายร่างกายเคนแล้วจึงบอกให้เข้าใจถึงอารมณ์รักบริสุทธิ์ของตนต่อ
ไฮซินธ์ ความว่า “คนเราจะมีผู้หญิงเอาไว้คิดถึงในทางที่ดี...ไม่คิดลับหลับคิดนอนกับเขาบ้างไม่ได้เชียวหรือวะ”
(อุ ษ ณา เพลิ ง ธรรม 2556, น. 85) และเมื่ อ จั น ถู ก เนรเทศออกบ้ า นและไปอยู่ ที่ พิ จิ ต ร เป็ น ระยะเวลา 3 ปี
เมื่อกลับมายังบ้านวิสนันท์อีกครั้งไฮซินธ์ก็จากเขาไปด้วยโรคไทฟอยด์ แสดงให้เห็นว่าความรักอันบริสุทธิ์ของจัน
ได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังความว่า
“ความรักของผมที่กราอยู่กับความใฝ่ฝันมาเป็นแรมเดือนแรมปีนั้น ถึงยังไร
ก็ เ ป็ น ของเกษมสุ ข อยู่ แ ก่ ใ จ สุ ข เกษมทั้ ง ที่ ค วรจะทุ ก ข์ เ ทวษอยู่ อ ย่ า งบั ด เดี๋ ย วนี้
จึงเป็นอันว่าจะสุขหรือทุกข์กับความรัก ค่าและผลของมันก็ครือกันในความเป็นจริง...
จะสุขหรือทุกข์กับความรัก ไฮซินธ์ก็ตายจากไปแล้วอยู่นั่นเอง”
(อุษณา เพลิงธรรม 2556, น. 239)
สรุปและอภิปรายผล
นวนิยายเรื่องของจัน ดารา ของอุษณา เพลิงธรรม เป็นนวนิยายที่สะท้อนบทบาทของผู้หญิงในสั งคม
ปิตาธิปไตย คือ ตัวละครชายในเรื่องแสดงอานาจเป็นใหญ่ของเพศชายและกดขี่ข่มเหงหญิงให้ตกเป็นเบี้ยล่ าง
ทางเพศ จึงปรากฏบทบาทของผู้หญิงในฐานะวัตถุทางเพศ ที่ผู้ชายเป็นผู้กระทา ส่วนผู้หญิงเป็นฝ่ายตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ชาย ประกอบกับความเชื่อที่ว่าเกียรติยศของชายวัดกันจากจานวนภรรยาหรือนางบาเรอ
ผู้หญิงจึงอยู่ในฐานะวัตถุทางเพศที่เปิดโอกาสให้เพศชายแสวงหาความสุขทางเพศ บทบาทของผู้หญิงในฐานะ
ตัวแทนความบริสุทธิ์ และบทบาทของผู้หญิงในฐานะบ่มเพาะคุณงามความดี ซึ่งเป็นค่านิยมทางสังคมที่ผู้หญิง
พึงปฏิบัติ นอกจากนี้ยังสะท้อนแนวคิดสตรีนิยมที่ในเรื่องของจัน ดารา ผู้หญิงจะเป็นเหยื่อของกามารมณ์ของผู้ชาย
เกือบทั้งหมด การเคลื่อนไหวทางสังคมยุคสมัยนั้นความเชื่อที่ว่า ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า และความไม่เท่าเทียมกัน
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ระหว่างเพศของยุคสมัย นั้นจึงปรากฏบทบาทของผู้หญิงในฐานะผู้ครอบครองอานาจ เป็นอานาจทางกามารมณ์
และการเบี่ยงเบนทางเพศ การร่วมกามารมณ์กับเพศเดียวกัน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพแห่งความ
เท่าเทียมของผู้หญิง และการครอบครองอานาจแทนที่สังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่
จากการสรุ ป ผลการศึ ก ษาบทบาทของผู้ ห ญิ ง ในสั ง คมปิ ต าธิ ป ไตย ที่ ป รากฏในนวนิ ย าย “เรื่ อ งของ
จั น ดารา” สามารถอภิป รายผลได้ว่า การแสดงอานาจเป็นใหญ่ของเพศชาย การกดขี่ข่มเหงเพศหญิง และ
การจากัดเสรีภาพของเพศหญิง ส่งผลให้เกิดแนวคิดสตรีนิยม บทบาทของผู้หญิงมีมากขึ้น เพราะต้องการเทียบเท่า
กับผู้ชาย สอดคล้องกับ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2555, น. 389) ที่กล่าวว่า ผู้หญิงในสังคมเมืองรับอิทธิพลแนวคิด
ตะวั น ตกจากการศึ ก ษาเล่ า เรี ย นและจากสื่ อ มวลชนมากขึ้ น ผู้ ห ญิ ง จึ ง เกิ ด ความตระหนั ก ในความสามารถ
มีความเชื่อมั่น และการเรียกร้องสิทธิของตน ที่มักจะถูกละเลยหรือเอาเปรียบจากผู้ชาย และธัญญา สังขพันธานนท์ (2559, น. 267-268) ที่ได้เสนอไว้ว่า ความเป็นหญิงและชายนั้นถูกทาให้แตกต่างโดยสังคมของเรา และผู้หญิง
มักจะถูกจัดระเบียบ หรือจัดการไม่ให้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในทุกพื้นที่และสถาบันทางสังคม จึงมีความปรารถนา
ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะนี้ให้หมดไป ในการนาเสนอทัศนะใหม่ทางสังคมที่จะขจัดความคิดเก่าที่ว่าทาไมผู้ห ญิง
จึงเป็นอย่างนั้น และพยายามมองด้วยทัศนะใหม่ว่าผู้หญิงไม่ได้มีฐานะที่ต่าต้อยและผู้ชายก็ไม่ได้เหนือกว่าผู้หญิง
ข้อเสนอแนะ
ควรศึกษาบทบาทของผู้หญิงในสังคมปิตาธิปไตยที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องอื่น ๆ ด้วย เพื่อเปรียบเทียบ
ลักษณะร่วมและลักษณะที่แตกต่างกัน กับบทบาทของผู้หญิงในสังคมปิตาธิปไตยที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องของ
จัน ดารา
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บทบาทและพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิของภรรยาในสังคมปิตาธิปไตย
ที่สะท้อนผ่านละครเรื่อง “สามีสีทอง (The Husbands)”
วิภาวรรณ จันทร์มณี1 อัจฉราภรณ์ ไชยณรงค์2 อัจฉริยา บุญณะ3
และบุษกร โกมลตรี4
บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่องบทบาทและพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิของภรรยาในสังคมปิตาธิปไตยที่สะท้อนผ่าน
ละครเรื่อง “สามีสีทอง (The Husbands)” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทและพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิของ
ภรรยาในสังคมปิตาธิปไตยที่สะท้อนผ่านละครเรื่อง “สามีสีทอง (The Husbands)” โดยศึกษาผ่านตัวละครหลัก
3 ตัว คือ นีรา ทองพัน และลิเภา เพื่อทาความเข้าใจบทบาทและพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิของภรรยาต่ออานาจ
ของสามี ที่ถูกครอบงาด้ว ยแนวคิ ดปิ ตาธิป ไตย ผลการวิจัยพบว่าละครสามีสี ท องมี ก ารนาเสนอบทบาทและ
พฤติกรรมการต่อสู้ของตัวละครภรรยาดังนี้ บทบาทและพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิการยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยา
บทบาทและพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิในการไม่ดูถูกดูหมิ่นจากสามี บทบาทและพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิของ
ภรรยาในการไม่ถูกประพฤตินอกใจ บทบาทและพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิของภรรยาในการได้รับความเป็นใหญ่
ในบ้ าน และบทบาทและพฤติกรรมการต่อสู้ เพื่อสิ ทธิของภรรยาในการได้รับความสุ ขทั้งทางกายและทางใจ
ผลสรุปของพฤติกรรมการต่อสู้คือภรรยาทั้งสามไม่สามารถเปลี่ยนแนวคิดปิตาธิปไตยของสามีได้จึงเลือกที่จะออก
จากอานาจดังกล่าวโดยการยุติความสัมพันธ์คือหย่ากับสามี อย่างไรก็ตามภรรยาก็ยังไม่อาจหลุดพ้นจากแนวคิด
ปิตาธิปไตยโดยสมบูรณ์ เป็นเพียงความต้องการที่จะหลุดจากกรอบความเคยชินเดิม เพื่อสร้างความเคยชินใหม่
มาครอบงา ดังนั้นแม้ ว่าเป็นการศึกษาผ่านละครโทรทัศน์ แต่ยังเป็นภาพสะท้อนปัญหาชีวิตครอบครัวที่เ กิด ขึ้น
ในสังคมเพื่อเห็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทาของสามีที่อยู่ในกรอบอานาจปิตาธิปไตย
คาสาคัญ: การต่อสู้ สิทธิ ปิตาธิปไตย สามีสีทอง

___________________________________
1-3
4

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์ ดร., ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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บทนา
ในยุคที่ผู้คนสามารถเข้าถึงสื่ อสารมวลชนได้ง่าย ผ่านช่องทางสื่ อที่มีความหลากหลาย ทั้งสื่อสิ่ งพิม พ์
สื่ อ วิ ท ยุ สื่ อ โทรทั ศ น์ รวมไปถึ ง สื่ อ ออนไลน์ โดยสื่ อ เหล่ า นี้ เ ป็ น ตั ว กลางในการน าเสนอข้ อ มู ล ไปยั ง ผู้ รั บ สาร
ซึ่งถือได้ว่าสื่อมีอิทธิพลต่อผู้คน เปรียบได้กับปัจจัยที่ 5 มีหน้าที่ในการถ่ายทอดเรื่องราวของสังคม เปรียบเสมือน
กระจกที่สะท้อนสังคม จรรโลงใจผู้ชมและสร้างความบันเทิงใจเป็นสุนทรียะอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์
ซึ่งมีบทบาทและอิทธิพลอย่างยิ่งต่อคนในสังคม ดังที่ เมทินี ทองศรีเกตุ (2552) ได้กล่าวถึงอิทธิพลของสื่อโทรทัศน์
ไว้ว่า “เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเข้าถึงได้ทุกเป้าหมาย ทาให้ได้รับความนิยมจากทุกเพศทุกวัย และอยู่คู่กับ
คนในสังคมไทยมาอย่างยาวนานได้รับความนิยมมากกว่าสื่อประเภทอื่น ๆ เนื่องจากสามารถรับรู้ได้ทั้งภาพและ
เสียงและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมตามยุคสมัย
สื่ อ โทรทั ศ น์ ที่ มี ผู้ ช มรั บ ชมมากที่ สุ ด คื อ รายการประเภทละครไทยหรื อ ซี รี ส์ ไ ทยโดยละครให้ ทั้ ง
ความบันเทิงใจพร้อมทั้งสอดแทรกแง่คิดทาให้เป็นที่ชื่นชอบของคนดู ก็จะเป็นที่สนใจของสังคม โดยเนื้อหาประเภท
หนึ่ งที่ได้รั บ ความสนใจอย่ างมากจากผู้ ช ม ก็คือละครที่มีเนื้อหาประเภทสะท้อนสั งคม เช่น ปัญหาครอบครั ว
ปัญหาชีวิตคู่
สภาพสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เราล้วนถูกปลูกฝังค่านิยมในเรื่องของอานาจปิตาธิไตย หรือ
ความคิดชายเป็นใหญ่ สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ชายมีบทบาทในการเป็นหัวหน้าครอบครัว ทาให้บทบาทและอานาจ
ของผู้หญิงถูกลิดรอนลง และได้รับการปฏิบั ติที่ไม่เท่าเทียมกับผู้ชาย จะเห็นได้เด่นชัดในเรื่องระบอบการปกครอง
ที่ผู้ชายมีอานาจในการปกครองเท่านั้นและการได้รับการศึกษาในสมัยก่อนมีเพียงผู้ชายเท่านั้นที่มีสิทธิในการศึกษา
หาความรู้ เพศหญิงจะถูกจากัดให้เรียนรู้เพียงงานในบ้าน ดังเช่นที่ ปราง ยอดเกตุ (2556) ได้กล่าวถึงบทบาทผู้หญิง
ในอดีตไว้ว่า ประเทศไทยตั้งแต่สมัยอดีต สถานภาพของสตรีไทยไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมสตรีมักถูกมองเป็นสิ่ง
ที่ด้อยคุณค่า ไร้ความสามารถ ถูกกดขี่ข่มเหง และกีดกัน ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไม่มีสิทธิและบทบาท
หรือฐานะใดในทางสังคมซึ่งไม่ได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมผู้ชาย
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาบทบาทและพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิของภรรยาในสังคมปิต าธิปไตยที่สะท้อนผ่านละครเรื่อง
สามีสีทอง “(The Husbands)”
ประโยชน์ของการวิจัย
1. ทาให้ เห็ น และเข้าใจถึงบทบาทและพฤติกรรมการต่อสู้ เพื่อสิ ทธิของภรรยาในละครเรื่องสามีสีทอง “(The
Husbands)”
2. ทาให้เกิดการตระหนักคิดและมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนในสังคมเกี่ยวกับปิตาธิปไตย
3. สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาบทบาทและพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิของตัวละครผู้หญิง ในงานละคร
เรื่องอื่นต่อไป

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences

第四届全国本科生人文社会科学学术研讨会

วันที่ 27 มีนาคม 2563

222

วิธีการศึกษา
บทความวิจัยนี้ศึกษาบทบาทและพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิของภรรยาในสังคมปิตาธิปไตยที่สะท้อนผ่าน
ละครเรื่อง “สามีสีทอง (The Husbands)” ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบและขอบเขตของระเบียบวิธีวิจัยหรือกระบวนการ
วิธีวิจัยดังกล่าวมาใช้ในการดาเนินการศึกษาโดยสรุปดังต่อไปนี้
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเรื่อง“สามีสีทอง (The Husbands)”ที่ผู้วิจัยได้รับชมผ่านสื่อทางโทรทัศน์ที่ออกอากาศผ่าน
ช่องอัมรินทร์ทีวี ทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ เวลา 22.00 น. ตั้งแต่ตอนที่ 1-28 และชมย้อนหลังเพิ่มเติมจากเว็บ ไซต์
อิ น เทอร์ เ น็ ต จากนั้ น ได้ น ามาวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ แ นวคิ ด ตามหลั ก พระพุ ท ธศาสนาในเรื่ อ ง สามี ที่ ดี 5 ประการ
(สิงคาลกสูตร) เป็นพระสูตรหนึ่งในสุตตันตปิฎก ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ต่อบุคคล และวิธีปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้น
โดยเลือกนาหลักที่สามีควรกระทาต่อภรรยามาเป็นกรอบแนวคิด ร่วมกับแนวคิดปิตาธิปไตย คือความคิดที่ว่าผู้ชาย
เป็นใหญ่เหนือผู้หญิง เป็นความคิดที่อยู่ในรากฐานของสังคม และแนวคิดสตรีนิยมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของภรรยา
เป็นแนวคิดที่ต้องการให้ผู้หญิงหลุดพ้นจากการกดขี่ข่มเหงจากผู้ชาย ซึ่งทั้งสองแนวคิดมีความขัดแย้งกัน มาเป็น
แนวทางในการศึ ก ษาและอธิ บ ายตามกรอบแนวคิ ด ที่ ว างไว้ และน าเสนอด้ ว ยวิ ธี แ บบพรรณนาวิ เ คราะห์
(Descriptive Statistics)
ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์บทบาทและพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิของภรรยาในสังคมปิตาธิปไตยที่สะท้อนผ่ าน
ละครเรื่องสามีสีทอง ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้
1.บทบาทและพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิการยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยา
1.1คาหลวง/ทองพัน
คาหลวง เป็นผู้ชายที่รักสนุก คิดว่าการเที่ยวกลางคืนเป็นเรื่องปกติของผู้ชาย ในความคิดของคาหลวง
คิ ด ว่ า การที่ เ ขาจดทะเบี ย นสมรสกั บ ทองพั น ถื อ ว่ า เป็ น การยกย่ อ งทองพั น เพี ย งพอแล้ ว และเป็ น การบอกกั บ
สังคมภายนอกว่า ทองพันคือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ทองพัน คิดว่าการที่คาหลวงจดทะเบียนสมรสให้ยังไม่เพียงพอ ทองพันต้องการการให้เกียรติในฐานะที่ตน
เป็นภรรยา ทั้งการเป็นภรรยาเพียงคนเดียว คาหลวงต้องพาตนเองไปทุกที่
ต่อมาทองพันรู้สึกว่าฐานะการเป็นภรรยาของตนเองเริ่มสั่นคลอนเมื่อ พองาม เข้ามาในฐานะลู กของ
คาหลวงที่เกิดกับงามตา เมื่อพองามเข้ามามีบทบาทในฐานะลูก ส่งผลให้พฤติกรรมของคาหลวงเปลี่ยนไป เช่น
ไม่เที่ยวกลางคืน กลับมามีความรับ ผิดชอบ และเริ่มไม่เชื่อในคาพูดของทองพัน เช่น ทองพันบอกให้ คาหลวง
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ไปตรวจ DNA แต่คาหลวงก็ไม่ไป เพราะเชื่อในความคิดของตนเองว่าพองามคือลูกของตน ทาให้ทองพันต้องหาวิธี
ปกป้องสถานะความเป็นภรรยาของตน โดยการปลอมแปลงผล DNA เพื่อทาให้คาหลวงเข้าใจผิดว่าพองามไม่ใช่ลูก
ของตนและพยายามหาข้อเสียของการมีลูกมาพูดให้คาหลวงเปลี่ยนใจ
“...ไม่ให้ฉันคิดมากได้ยังไง จู่ ๆ คุณก็มีลูกนะ แล้วคุณมั่นใจได้ยังไงว่าเรื่องนี้จะไม่ทาให้ชีวิตคู่ของเรา
เปลี่ยนไป…”
ทองพัน ตอนที่ 9
บทสนทนาข้างต้นวิเคราะห์ได้ว่า ทองพันมีความกลัวว่า ถ้าหากคาหลวงมีลูกที่ไม่ได้เกิดจากตน จะทาให้
บทบาทความเป็นภรรยาของตนต้องสั่นคลอน รวมไปถึงชีวิตคู่ของตนและคาหลวงจะไม่เหมือนเดิม จึงต้องการ
เน้ น ย้ าสถานะภรรยาคนเดี ย วที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย เพื่ อ ยื น ยั น สถานะภรรยาของตนเอง และแสดงถึ ง
ความพยายามรักษาอานาจของตนเองไว้ โดยยืนยันว่าตนเองเป็นคนในครอบครัว และผลักไสให้พองามกลายเป็น
คนนอกทั้งทางคาพูดและการกระทา
1.2 ยล/นีรา
ยล คิดว่าการยกย่องนับถือในฐานะภรรยาคือ การจดทะเบียนสมรสเพื่อเป็ นหลักประกันให้ กับนีราว่า
ตนเองจะซื่อสัตย์ต่อนีรา ให้ใช้นามสกุลของตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงในสังคมและ ออกงานร่ว มกับ
ภรรยาเพื่อรักษาภาพลักษณ์และทาให้สังคมรับรู้ถึงความสมบูรณ์แบบของครอบครัว เช่น ตอนที่ยลจัดงานครบรอบ
วั น แต่ ง งานให้ กั บ นี ร าโดยเชิ ญ แขกและสื่ อ จ านวนมาก อี ก ทั้ ง ยั ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น ภรรยาในการท างานและ
ดูแลครอบครัว แต่ก็เป็นเพียงการยกย่องเฉพาะต่อหน้าคนในสังคมเท่านั้นเพราะในบ้าน ยลคือผู้ ที่มีสิทธิ์ในการ
ตัดสินใจทุกเรื่อง
นีรา ทะเบียนสมรสของนีรา เปรียบเสมือนหนังสือสัญญาระหว่างนีรากับแม่ของยลเพื่อปกป้องภาพลักษณ์
ในสังคมของครอบครัวยล นีราจึงคิดว่าแค่จดทะเบียนสมรสนั้นไม่เพียงพอ ยลควรยกย่องตนเป็นภรรยาเพียงแค่
คนเดียวและประกาศกับสังคมว่าตนเป็นภรรยา ซึ่งเมื่อนีราต้องการเข้ามาเป็นภรรยาหลวงที่ถูกต้องตามกฎหมาย
แม้ ว่ า ยลจะมี ไหม มาก่ อ นตน ท าให้ นี ร าต้ อ งหาวิ ธี จั ด การไหมออกจากชี วิ ต ยล โดยการเอาเรื่ อ งที่ ย ลไปมี
ความสัมพันธ์กับ ภัสสร ซึ่งเป็นพนักงานในบริษัท พร้อมทั้งกดดันไหมจนตัดสินใจออกจากชีวิตยลด้วยนิสัยของนีร า
ที่ยึดติดกับภาพลักษณ์ในสังคม จึงต้องการให้คนอื่นเห็นว่าครอบครัวของตนเองสมบูรณ์แบบ
เมื่อยลนาป่านและเป้ง ซึ่งเป็นลูกของภรรยาน้อยเข้ามาอยู่ในบ้าน แม้ว่านีราจะยอมรับในความคิดเห็นของ
ยล ถึงอย่ างนั้ น ก็ท าให้ นี ร ารู้ สึ กว่ าฐานะความเป็นภรรยาของตนเองไม่มั่น คง แต่ต้องทาตัว เข้ม แข็ งเพื่ อ สร้ า ง
ความมั่ น ใจให้ กั บ ลู ก ท าตามบทบาทของแม่ นี ร ามี พ ฤติ ก รรมในการต่ อ สู้ โ ดยการให้ เ งิ น แก่ พ่ อ เลี้ ย งของเป้ ง
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เพื่อให้โกหกยลว่า เป้งไม่ใช่ลูกของยลแต่เป็นลูกของไหมกับสามีเก่า ในความคิดของนีรานั้นต้องการความเป็น
ครอบครัวในบ้าน โดยตนอยากให้บ้านเป็นพื้นทีส่ าหรับตนและลูก ๆ เท่านั้น ไม่ต้องการให้สามีนาผู้หญิงคนอื่นหรือ
ลู กของภรรยาน้ อยเข้ามาอาศัย อยู่ ในบ้ าน แต่ก็ถูกสามีบีบบังคบ ตนจึงต้องยอมให้ ส ามีนาลู กของภรรยาน้อย
เข้ามาในบ้าน
“... บ้านนี้ขอให้เป็นที่ของฉันกับลูก ๆ อย่าพาคนอื่นเข้ามา...” นีรา ตอนที่11
บทสนทนาข้างต้นวิเคราะห์ได้ว่า นีรามีความต้องการเรียกร้องสิทธิในฐานะภรรยา โดยการไม่ต้องการ
ให้คนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเข้ามาภายในบ้าน อยากให้บ้านเป็นพื้นที่ส่วนตัวของครอบครัว เป็นการยืนยันพื้นที่
แห่งอานาจของตนเอง (ภรรยา) และผลักไสภรรยาน้อย ซึ่งถูกกาหนดเป็นคนนอกให้ออกจากพื้นที่แห่งอานาจ
ของตน
1.3 เจียด/ลิเภา
เจียด จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ประพฤตินอกใจ โดยเจียดถือคติว่าตน
มี ห น้ า ที่ ท างานเลี้ ย งดู ค รอบครั ว ก็ เ พี ย งพอแล้ ว ส่ ว นเรื่ อ งอื่ น ๆ มอบหมายให้ ภ รรยาดู แ ลจั ด การทั้ ง หมด
ทั้งในส่ ว นของงานบ้ าน รวมไปถึงการดู แลลู ก ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ส ามี คาดหวั งจากภรรยา เจียดจึงปฏิ บัติกั บภรรยา
เหมือนคนรับใช้ สะท้อนให้เห็นว่า เป็ นความคิดแบบผู้ชายในสังคมยุคเก่า ที่สามีมีสิทธิเหนือภรรยาจะกระทาการ
อย่างไรกับภรรยาก็ได้ โดยภรรยาต้องปฏิบัติตามคาสั่งของตนทุกอย่าง
ลิเ ภา แม้ว่าเจี ย ดจะจดทะเบี ย นสมรสถูกต้องตามกฎหมาย ดูแลลิ เภาและครอบครัว อย่างไม่ข าดตก
บกพร่อง แต่ลิเภาก็ต้องการให้เจียดเห็นคุณค่าของตน โดยให้การยกย่องเคารพและให้เกียรติตนในฐานะภรรยา
ซึ่งตลอดเวลาที่แต่งงานกันมา เจียดกระทากับตนเยี่ยงคนรับใช้ แต่ลิเภาก็อดทนเพราะต้องการธารงความเป็น
ครอบครัวเอาไว้ แต่เมื่อมาถึงจุ ดสิ้ นสุ ดความอดทน เมื่อไม่ได้รับการยกย่อง ลิเภาจึงแสดงพฤติกรรมการต่ อสู้
โดยการไม่ป ฏิบั ติตามค าสั่ ง ของเจี ย ดอี กต่ อ ไป เช่น ไม่เปิดประตูบ้านให้ ไม่ถือของให้ ไม่ช งชาให้ เหมือ นเดิ ม
อย่างที่เคยทา และขัดขืนคาสั่งของเจียดโดยการออกไปทางานนอกบ้าน
“...คุณก็ไม่เคารพฉันในฐานะแม่บ้าน ไม่เคารพฉันในสิ่งที่ฉันทา แล้วนี่ล่าสุดคุณยังมาตัดค่าใช้จ่ายของฉัน
เพราะคุณต้องการบังคับให้ฉันยอม…”
ลิเภา ตอนที1่ 9
บทสนทนาข้างต้นวิเคราะห์ได้ว่า ลิเภาต้องการที่จะเรียกร้องให้เจียดเคารพตนเองในฐานะภรรยาคนหนึ่ง
ที่สามารถมีอิสระทางความคิด เป็นการยืนยันสถานะภรรยาที่มีอานาจต่อรองในบ้าน ไม่เพียงแต่เป็นผู้รับคาสั่ง
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เพียงอย่างเดียว เป็นการแสดงสิทธิและอานาจตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง (ภรรยา) ในพื้นที่แห่งอานาจของ
ตนเอง คือพื้นที่บ้าน
บทบาทและพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิการยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยากล่าวได้ว่า สามีทั้ง 3 คู่แม้จะไม่
ปฏิบัติตามหน้าที่ของสามีที่ดี แต่ก็ให้เกียรติภรรยาของตนเองโดยการจดทะเบียนสมรสทุกคู่ ยกให้เป็นภรรยา
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ในความคิดของภรรยานั้น ทะเบียนสมรสเป็ นแค่หลักประกันทางกายเท่านั้น ภรรยา
ยังต้องการให้สามีเคารพยกย่องในบทบาทความเป็นภรรยาของตนทั้งกายและใจ ด้วยปัจจัยที่ทาให้ภรรยารู้สึกถึง
ความไม่มั่นคงในบทบาทความเป็นภรรยา คือการเข้ามาของคนนอก ซึ่งจะเห็นได้จากคู่ของทองพันกั บคาหลวง
และนีรากับยล เนื่องมาจากพฤติกรรมของสามีที่มีการนอกใจภรรยา
จากละครจะเห็ น ได้ชัดในบทบาท ลูกของภรรยาน้อย ซึ่งสะท้อนให้ เห็ นว่า สามีทั้งยลและคาหลวง
ล้วนให้ความสาคัญกับบทบาทความเป็นพ่อมากกว่าบทบาทการเป็นสามีที่ดี ภรรยาจึงมีพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิ
การยกย่ องนั บ ถื อว่ าเป็ น ภรรยา ทั้งการจัดการกับ คนนอกที่เ ข้า มาเพื่ อ ท าลายความมั่น คงของสถานะตนเอง
โดยจาเป็นต้องหลอกลวงสามี การปลอมผล DNA สร้างเรื่องโกหกขึ้นมา แม้ว่าอาจจะเห็นไม่ชัดในคู่ของลิเภากับ
เจี ย ด แต่ บ ทบาทและพฤติ ก รรมการต่ อ สู้ เ พื่ อ สิ ท ธิ ก ารยกย่ อ งนั บ ถื อ ว่ า เป็ น ภร รยาของทั้ ง 3 ตั ว ละคร
มีความสอดคล้องกัน ในประเด็นที่ว่าทั้ง 3 ต่อสู้เพื่อต้องการอานาจของภรรยาในพื้นที่บ้าน
2. บทบาทและพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิในการไม่ดูถูกดูหมิ่นจากสามี
2.1 คาหลวง/ทองพัน
ค าหลวง มักใช้คาพูด ดู ถู ก และดู ห มิ่น ทองพัน เสมอ โดยที่ไม่เคยค านึ ง ถึง ความรู้สึ ก ของทองพั น เช่น
ตอนที่คาหลวงดูถูกทองพันว่าหากไม่มีตนที่ยอมทองพัน ก็ไม่มีผู้ชายคนใดยอมรับในตัวตนของทองพันได้อีกแล้ว
ซึ่งเป็นคาพูดที่คอยทาร้ายจิตใจของทองพัน อีกทั้งในตอนที่ทองพันเอาใบหย่ามาให้คาหลวงเซ็น แต่คาหลวงไม่เ คย
สานึก และต่อว่าทองพันว่าไม่กล้าหย่ากับตนจริง ๆ เป็นแค่อารมณ์ของทองพันที่ต้องการเอาชนะตน
ทองพัน ด้วยนิสัยของทองพันที่เป็นคนใจร้อน ขี้วีน ขี้เหวี่ยง เมื่อถูกดูหมิ่น หรือกล่าวดูถูก จากสามีก็รู้สึก
ไม่พอใจ ทองพันจึงมีพฤติกรรมต่อสู้เพื่อสิทธิในการไม่โดนดูถูกดูหมิ่นจากสามี โดยการประชดคาหลวงทั้งในด้าน
คาพูดและการกระทา เช่น ตอบโต้เมื่อโดนคาหลวงดูถูก ไม่สนใจในคาพูดของคาหลวงและหาความสุขให้กับตนเอง
แทน เป็นการพยายามออกจากกรอบปิตาธิปไตย โดยต้องการแสดงให้เห็นว่าตนเองมีศักดิ์ศรีพอ ไม่ได้เป็นไปตาม
คาดูถูกของคาหลวง
“…เออ ก็ ล องเที่ ย วไปเรื่ อ ย ๆ ละกั น วั น นึ ง ติ ด เชื้ อ ติ ด โรคขึ้ น มา จะได้ ส านึ ก ว่ า อั น ไหนนรกอั น ไหน
สวรรค์กันแน่…”
ทองพัน ตอนที่ 21
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บทสนทนาข้างต้น วิเคราะห์ ได้ว่า คาพูดของทองพันมีผ ลมาจากการที่คาหลวงเคยพูดดูถูกทองพันว่า
การที่ตนแต่งงานกับทองพันเหมือนเป็นการตกนรก ทองพันจึงมีพฤติกรรมเรียกร้องสิทธิของตนเอง เพื่อไม่ให้ถูก
ดูหมิ่นจากสามี โดยการกล่าวประชดเพื่อต้องการต่อต้านการกระทาของสามี โดยยกย่องตนเองให้มีคุณค่ามากกว่า
ผู้หญิงคนอื่นของสามี คงไว้เพื่อศักดิ์ศรีของตนเอง
2.2 ยล/นีรา
ยล มักจะดูถูกดูหมิ่นนีราด้วยวาจา โดยพูดดูถูกว่าการที่นีรามาแต่งงานกับตน เพราะนีราต้องการหลอกเอา
ทรัพย์สมบัติของตน อีกทั้งยังปล่อยข่าวลือให้คนในสังคมเข้าใจผิดในตัวนีรา ยลมักจะโยนความผิดให้ นีราเสมอ
ทั้งที่ในความจริงแล้วเป็นความผิดของตน เช่น เรื่องของการอบรมสั่งสอนลูก ยลตาหนิว่ าการที่ลูกประพฤติตัวไม่ดี
มาจากการเลี้ยงดูของนีราเพียงคนเดียว ทั้งที่ความเป็นจริงก็มาจากการเลี้ยงดูของทั้งคู่ เนื่องจากความเชื่อในสังคม
ปิตาธิปไตยควบคู่กับการที่ยลถูกเลี้ยงดูมาด้วยครอบครัวที่ถูกครอบด้วยอานาจปิตาธิปไตย ซึ่งมีแม่คอยเข้าข้างตน
อยู่เสมอ และเหตุก ารณ์ที่ยลกระทาต่อนีราอย่างร้ายแรงที่สุดคือการที่ยลคิดขู่ว่าจะฆ่านีรา พร้อมทั้งบีบคอนีรา
ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมการทาร้ายร่างกาย ที่ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 294
นีรา ถูกกล่าวดูถูกดูหมิ่น จากสามี มาตลอดการใช้ชีวิตคู่และยัง ถูกดูห มิ่นจากแม่สามีว่าไม่คู่ ควรกับยล
ซึ่งถือเป็นความกดดันอย่างหนึ่งในชีวิตของนีรา รวมถึงการไม่ได้รับการยอมรับจากลูก ๆ เพราะนีราเป็นคนที่ห่วง
ในภาพลักษณ์ของตนเอง จึงมักจะบังคับลูกให้ทาตามตนเองอยู่เสมอ ทาให้ลูกมีอคติต่อนีรา นีราจึงมีพฤติกรรม
เรียกร้องสิทธิของตนเอง โดยเมื่อนีราถูกยลต่ อว่าหรือดูถูก ก็จะตอบโต้กลับไปทุกครั้ง เช่น ตอนที่ยลปล่อยข่าวลือ
เรื่องนีรา เพื่อทาให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสีย งในวงการ นีราจึงต้องปกป้องตัวเอง โดยการออกมาพูดความจริงในเรื่ อง
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ยลถูกตาหนิจากพ่อแม่ นีราปรับเปลี่ยนตัวเอง พยายามเข้าใจ
ในตัวลูกมากยิ่งขึ้น และตัดสินใจออกจากกรอบที่แม่สามีวางไว้
“…หนูน่าจะกล้าแบบนี้มาตั้งนานมากกว่า ทาไมคะ พูดความจริงแล้วรับไม่ได้เหรอคะ นี่ถือว่าหนู
เป็นศัตรูของคุณแม่ คุณแม่จะทาลายหนูไหมคะ เอาเลยค่ะ เพราะตอนนี้ หนูไม่แคร์…”
นีรา ตอนที่ 18
บทสนทนาข้างต้นวิเคราะห์ได้ว่า พฤติกรรมของนีราเป็นผลมาจากแรงกดดันของแม่สามีซึ่งตลอดเวลานีรา
ถูกแม่สามีดูถูกและเข้ามากาหนดชีวิตของนีรา แม้ว่าในอดีตนีราจะยอมทาตามคาสั่งของแม่สามีแต่สุดท้ายแล้ว
ก็เกิดการเรียกร้องสิทธิของตนเอง ต่อต้านอานาจของสามีและครอบครัวของสามี โดยการใช้คาพูดท้าทายประชด
ประชัน เพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง
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2.2 เจียด/ลิเภา
เจียด มักพูดจาดูหมิ่นและเหยียดหยามลิเภาตลอดการใช้ชีวิตคู่ ทั้งการที่ไม่พาลูก ๆ ไปร่วมงานศพของ
แม่ลิเภา เพียงเพราะตนไม่อยากเสียเวลาการทางาน ทั้งที่ควรจะให้เกียรติและเคารพแม่ของภรรยา อีกทั้งยังตาหนิ
ว่าลิเภาสร้างภาระให้กับตน เช่น ตอนที่ลิเภาไปงานศพแม่ที่ต่างจังหวัด ซึ่งไม่มีใครจัดการดูแลงานบ้าน ทาให้
บ้ านรก ซึ่งเจี ย ดก็ทาอะไรไม่เป็น จึงโทรไปต่อว่าลิเภา นอกจากนี้เจียดยังคอยจัดการให้ ลิเภาอยู่ในกรอบที่ตน
ต้องการ เมื่อลิเภาอยากออกไปหางานทา กลับโดนเจียดดูถูกว่าลิเภา ไม่เก่ง อายุขนาดนี้ไม่มีใครรับเข้าทางาน
ต้องพึ่งพาตนเท่านั้น
ลิเภา มักจะโดนเจียดพูดดูหมิ่ นและเหยียดหยามด้วยวาจา เช่น ตอนที่ลิเภาจะออกไปทางานนอกบ้าน
แต่เจียดไม่เห็นด้วย ซ้ายังดูถูกลิเภาว่าไม่มีศักยภาพพอที่บริษัทจะรับเข้าทางาน เมื่อเจียดไม่ยอมรับในความคิดเห็น
ของลิเภา เธอจึงพยายามต่อต้านความคิดของเจียด โดยเข้าทางานที่บริษัทของ บดินทร์ เมื่อเจียดรู้ว่าลิเภาทางาน
ในบริษัทของบดินทร์และเห็นลิเภาสนิทสนมกับบดินทร์ก็รู้สึกไม่พอใจ จึงพูดจาดูหมิ่นลิเภา ส่วนลิเภาคิดว่าผู้หญิง
ทุกคนนั้นมีศักดิ์ศรีในตัวเอง คนอื่นไม่มีสิทธิ์มาดูหมิ่นตนเอง
“…ทาไมคุณต้องพูดจาดูถูกเหยียดหยามฉันแบบนี้ด้วย ฟังให้ดีนะ ถ้าเขาขอฉันแต่งงานถ้าฉันโสดฉันตอบตกลงแน่
แต่ตอนนี้ฉันมันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะฉันแต่งงานแล้ว ฉันมีคุณ ฉันมีลูก ฉันเห็นเขาเหมือนน้อง เหมือนเพื่อน
ฉันรู้ดีว่าอะไรควรทา อะไรไม่ควรทา…”
ลิเภา ตอนที่ 25
บทสนทนาข้างต้นวิเคราะห์ได้ว่า ลิเภามีความรู้สึกไม่พอใจเมื่อสามีใช้คาพูดในการดูถูกตน ว่าตนเองนั้น
จะนอกใจสามี ในขณะที่ตนเองไม่ได้เป็นไปตามคาพูดของสามี จึงเกิดการเรียกร้องศักดิ์ศรีของตนเอง ที่ผู้อื่นไม่ควร
มาดูถูกดูหมิ่น โดยการใช้เหตุผล เพื่อแสดงคุณค่าของตนเองและเพื่อให้หลุดพ้นจากการดูหมิ่นจากสามี
บทบาทและพฤติ ก รรมการต่ อ สู้ เ พื่ อ สิ ท ธิ ใ นการไม่ ดู ถู ก ดู ห มิ่ น จากสามี ก ล่ า วได้ ว่ า การดู ห มิ่ น นั้ น
เปรี ย บเสมือ นเป็ น การไม่ ใ ห้ เ กี ย รติ อย่ า งสู ง โดยเฉพาะการที่ส ามี แสดงต่ อ ภรรยาหรื อ ครอบครัว ภรรยาก็ ต าม
อย่ างเช่น การที่เจี ย ดไม่ไปร่ ว มงานศพแม่ของลิ เภา เพราะกลั ว จะเสี ยงาน จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทาให้ลิเภา
ตัดสินใจอยากออกจากอานาจของสามี สะท้อนให้เห็นว่าหากสามีไม่ให้เกียรติก็อาจทาให้เกิดความหมาดหมางใจ
ต่อกัน ภรรยาจึงมีพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิในการไม่ถูกดูหมิ่นจากสามี เช่น การโต้ตอบทั้งในด้านคาพูด
และการกระทา ไม่สนใจในคาพูดของสามีและหาความสุขให้กับตนเองแทน เพราะต้องการแสดงให้เห็นว่าผู้หญิง
ทุกคนนั้นมีล้วนศักดิ์ศรีในตัวเอง
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3. บทบาทและพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิของภรรยาในการไม่ถูกประพฤตินอกใจ
3.1 คาหลวง/ทองพัน
คาหลวง ด้วยนิสัยที่รักสนุก จึงทาให้คาหลวงมีพฤติกรรมเที่ยวกลางคืนอยู่บ่อยครั้งและมีความสัมพันธ์กับ
ผู้หญิงคนอื่น โดยบางครั้งก็ไม่ได้ป้องกัน สื่อถึงพฤติกรรมการนอกใจภรรยา อีกทั้งคาหลวงยังไปมีความสัมพันธ์กับ
งามตา โดยปิดบังเรื่องนี้ไม่ให้ทองพันรู้ ทุกการกระทาของคาหลวงล้วนส่งผลกระทบต่อทองพัน โดยที่พฤติกรรมนี้
มาจากความคิดของคาหลวงที่ต้องการให้ ทองพันสนใจตนเอง คาหลวงคิดว่าสิ่งที่ตนทานั้นเป็นเพียงความสุข
ชั่วคราว อย่างไรตนก็รักแค่เพียงทองพันเพียงคนเดียว และคิดว่าทองพันนั้นไม่มีวันทิ้งตน
ทองพัน คิดว่าสามีที่ดีไม่ควรนอกใจภรรยา กลางคืนก็ควรใช้ชีวิตอยู่กับภรรยา แต่เมื่อคาหลวงมีพฤติกรรม
นอกใจโดยการออกไปเที่ยวกลางคืน ทองพันจึงต้องแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบของการตามวีน ตามจิก
คาหลวง และเมื่อรู้ว่าคาหลวงไปมีอะไรกับงามตาโดยที่ไม่ได้ป้องกัน ตนจึงให้คาหลวงนอนนอกห้องจนกว่าผลตรวจ
โรคจะออก เนื่องจากตนกลัวติดโรคจากสามี นอกจากนี้ตนได้จัดการกับทรัพย์สินของสามี ทั้งรถและเงิน เพื่อไม่ให้
สามีออกไปหาผู้ ห ญิงอื่น แต่เมื่อกระทาเช่นนั้น ก็ไม่ส ามารถที่จะห้ ามคาหลวงให้ ห ยุดเที่ยวได้ ตนจึงพยายาม
ไม่ตามไประรานและไม่ส นใจคาหลวงเหมื อนดั งเดิม อีกทั้งยังประชดกลั บโดยการออกไปเที่ยวกลางคื น และ
หาความสุขให้กับตัวเองโดยที่พยายามไม่คิดเรื่องคาหลวง
“…คุณกล้าพูดได้ยังไงว่าปลอดภัย คุณยังจาไม่ได้เลยด้วยซ้าว่าคุณใช้ถุงยางหรือเปล่า นั่นหมายความว่า
ตอนที่คุณทา คุณไม่นึกถึงตัวเองและไม่คิดถึงฉันเลยด้วยซ้า…” ทองพัน ตอนที่ 17
บทสนทนาข้างต้นวิเคราะห์ ได้ว่า ทองพันต้องการแสดงให้เห็นความสาคัญของตนเองในฐานะภรรยา
เพียงคนเดียวหรือภรรยาเอก โดยไม่ยอมรับต่อการมีภรรยาน้อย คาพูดของทองพันเกิดจากการที่คาหลวงแอบไป
มีความสัมพันธ์กับงามตาโดยที่จาไม่ได้ว่าได้ป้องกันหรือไม่ ทองพันจึงเป็นห่วงความปลอดภัยทั้งของตนเองและ
คาหลวง ภายหลังคาพูดนี้ ทองพันได้ให้คาหลวงย้ายไปนอนนอกห้อง เพื่อเป็นการป้องกันตนเองและต้องการให้
คาหลวงสานึกในสิ่งที่ทาลงไป จึงเป็นพฤติกรรมที่โต้ตอบและควบคุมสามีไม่ให้ประพฤตินอกใจอีก
3.2 ยล/นีรา
ยล มีฐานะร่ารวยและถือคติว่าตนจะมีภรรยากี่คนก็ได้เพราะสามารถเลี้ยงดูภรรยาและลูกไม่ให้ขาดตก
บกพร่อง ความคิดดังกล่าวเป็นผลมาจากการเห็นพ่อของตนมีภรรยาหลายคนและถูกเลี้ยงดูมาในสังคมที่ถูกครอบงา
ด้วยอานาจปิตาธิปไตย ส่งผลให้ยลไม่ได้ตระหนักถึงผลจากการมีภรรยาหลายคนและนอกใจนีรามาตลอด แต่เมื่อ
ยลถูกนอกใจบ้าง กลับโทษว่าเป็นความผิดของนีรา เช่น กรณีที่ยลโทษนีราเรื่องปล่อยให้หอมนาน (ภรรยาน้อย)
ไปมีความสัมพันธ์กับ ลับหล้า ทั้งที่ตนก็นอกใจนีรา โดยไม่เคยโทษว่าเป็นความผิดของตน
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นี ร า ในฐานะที่ ต นเองเป็ น ภรรยาหลวงที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายเพี ย งคนเดี ย ว จึ ง ต้ อ งคอยรั บ มื อ กั บ
ภรรยาน้อยของยล ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกแม่สามีของตนเองกดดันมาตลอด นีราจึงต้องหาวิธีในการจัดการเพื่อความมั่นคง
ในสถานะภรรยาหลวง เช่น ใช้คนไปสอดส่องดูความเคลื่อนไหวของภรรยาน้อย จ้างให้ลับหล้า ซึ่งเป็นอดีตนักแสดง
ตกอับไปมีความสัมพันธ์กับหอมนานซึ่งเป็นภรรยาน้อยของยล เพื่อที่จะได้จัดการให้หอมนานออกไปจากชีวิตของ
ยล แต่ยลนั้นไม่เชื่อคาพูดของนี ราในเรื่ องที่หอมนานนอกใจตนเอง นีราจึงต้องหาวิธีอื่นในการจัดการโดยการ
ใช้ลูกอย่าง เป๊าะ เป็นเครื่องมือในการจัดการหอมนาน โดยการให้เป๊าะถ่ายรูปขณะหอมนานไปเที่ยวกับลับหล้า
ส่งไปให้ยล นอกจากนี้นีรายังยื่นข้อเสนอให้ภัสสร (ภรรยาน้อย) เป็นเงิน 20 ล้าน เพื่อแลกกับการไม่มายุ่ง กับ
ครอบครัวตน พร้อมทั้งต้องยกป่านให้กับยล รวมไปถึงการตบตีกับภัสสร ตลอดจนการกลั่นแกล้งหอมนานด้วย
วิธีการต่าง ๆ เพื่อต้องการประกาศบทบาทความเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
“…ชีวิตของฉันอยู่กับเรื่องแบบนี้มา 20ปีแล้ว แค่ฉันไม่ตามตบแกก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะหาวิธีจัดการ
ไม่ได้หรอกนะ แล้วเด็กเมื่อวานซืนอย่างแก ก็ไม่ได้เก่งไปกว่าบรรดาอีตัวอื่น ๆ ชองผัวฉันหรอก อย่าประเมินตัวเอง
ผิด…”
นีรา ตอนที่ 23
บทสนทนาข้างต้นวิเคราะห์ได้ว่า นีราต้องการประกาศอานาจของตนในฐานะเป็นภรรยาหลวงต่อหอมนาน
ที่มีสถานะเป็นภรรยาน้อย โดยแสดงให้เห็นการไม่ยอมรับหรือยอมจานนต่อภรรยาน้อย รวมไปถึงต้องการควบคุม
สามีและภรรยาน้อย เป็นการเรียกร้องสิทธิความเป็นภรรยาเพียงคนเดียว
3.3 เจียด/ลิเภา
เจี ย ด แม้ ว่ า เจี ย ดจะเป็ น ผู้ ช ายที่ มี ค วามคิ ด แบบสั ง คมยุ ค เก่ า ที่ ส ามี ส ามารถมี ภ รรยากี่ ค นก็ ไ ด้
แต่ในความคิดของเจียดกลับมองว่า หน้าที่ของสามีภรรยาที่ดีคือการที่ให้ความซื่อสัตย์ ไม่นอกใจกัน โดยเจียดถือว่า
เป็นสิ่งสาคัญของชีวิตคู่ทาให้ตลอดเวลาที่แต่งงานกับลิเภา เจียดจึงไม่เคยนอกใจภรรยาเลย
ลิเภา มีความเชื่อว่า สามีภรรยาควรซื่อสัตย์ ไม่นอกใจกัน ซึ่งตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตคู่กับเจียด ทั้งเจียดและ
ลิเภาต่างไม่เคยนอกใจกัน แต่มีครั้งหนึ่งที่ลิเภาสังเกตว่าเจียดมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เช่น ซื้อเสื้อลายที่ไม่เคยใส่
มาก่อนและฉีดน้าหอม ลิเภากลัวว่าเจียดจะนอกใจตนไปหางามตา ลิเภาจึงแสดงพฤติกรรมในการต่อสู้โดยการ
พาเพื่อนบุกไปยังบ้านของงามตาแต่ก็ไม่พบเจียดอยู่ที่นั่น ซึ่งสุดท้ายแล้วก็เป็นเพียงความกังวลไปเองของลิเภา
“…ก็ปกติเสื้อเนี่ยเภาจะซื้อให้คุณ แล้วเภาไม่เคยเห็นคุณใส่เสื้อแบบนี้เลย…”
ลิเภา ตอนที5่
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บทสนทนาข้างต้นวิเคราะห์ได้ว่า ลิเภามีความกลัวว่าสามีจะนอกใจตนเอง เนื่องจากเห็นพฤติกรรมของ
สามีที่เปลี่ยนไป ใส่เสื้อผ้าที่ไม่เคยใส่มาก่อน ฉีดน้าหอม ซึ่งสามีไม่เคยมีพฤติกรรมนอกใจ และซื่อสัตย์กับตนเอง
มาตลอด จึงต้องการแสดงตนในฐานะภรรยาและควบคุมสามี
บทบาทและพฤติ ก รรมการต่ อ สู้ เ พื่ อ สิ ท ธิ ข องภรรยาในการไม่ ถู ก ประพฤติ น อกใจ กล่ า วได้ ว่ า
การประพฤตินอกใจ เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่นาไปสู่การทะเลาะกันระหว่างคู่สามีภรรยา ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ทาร้าย
จิตใจของภรรยาเป็นอย่างมาก สามีนั้นคาดหวังว่าภรรยาต้องซื่อสัตย์กับตน แต่ ตนเองไม่เคยแสดงความซื่อสัตย์กับ
ภรรยา ตัวภรรยาในเรื่องจึงแสดงพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิของภรรยาในการไม่ถูกประพฤตินอกใจ ทั้งการจัดการ
กับภรรยาน้อยของสามี และจัดการกับสามีไม่ให้ประพฤตินอกใจ
4. บทบาทและพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิของภรรยาในการได้รับความเป็นใหญ่ในบ้าน
4.1 คาหลวง/ทองพัน
คาหลวงและทองพันไม่มีบทบาทและพฤติกรรมการต่อสู้ในเรื่องความเป็นใหญ่ในบ้าน เนื่องด้วยทั้งคู่
ล้วนทางานนอกบ้าน อาศัยในคอนโดมีเนียม และไม่มีลูกให้ดูแล จึงไม่เห็นพฤติกรรมของทองพันในเรื่องของการ
ดูแลภายในบ้านหรือต้องการได้รับความเป็นใหญ่ในบ้านซึ่งสะท้อนให้เห็นการใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่ โดยเฉพาะ
สังคมเมือง ซึ่งเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบัน นอกจากนี้ลักษณะการใช้ชีวิตของทั้งคู่ที่เป็นมนุษย์เงินเดือน
ค่าใช้จ่ายภายในบ้านจึงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นสิ่งที่ทั้งคู่ช่วยเหลือกันในฐานะสามีภรรยา
4.2 ยล/นีรา
ยล ยกความเป็นใหญ่ในบ้านให้กับนีรา โดยการไม่ยอมให้ภรรยาน้อยคนอื่นเข้ามายุ่งวุ่นวายภายในบ้าน
โดยยลซื้อบ้านให้กับภรรยาน้อยคนอื่น เพื่อไม่ให้แต่ละฝ่ายล้าเส้นซึ่งกันและกัน ถึงแม้ว่ายลจะมอบความเป็นใหญ่
ในบ้านให้กับนีราแต่ก็โดยบังคับ ยลจะเคร่งครัดนีราในการเลี้ยงลูก ๆ รวมไปถึงลูกที่เกิดกับภรรยาคนอื่น ซึ่งคิดว่า
เป็นหน้าที่ของนีราที่ควรทา
นีรา เป็นภรรยาหลวงที่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงมีหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยของบ้านรวมถึงหน้าที่
ในการเลี้ยงดูลูก ซึ่งเป็นไปตามบทบาทภรรยา แต่นีรานั้นต้องการสิทธิในการตัดสินใจต่าง ๆ ภายในบ้ าน แม้ว่ายล
จะมอบความเป็นใหญ่ภายในบ้านให้กับนีรา แต่ตนก็ไม่สามารถห้ามยลให้พาลูกของภรรยาน้อยมาอาศัยอยู่ในบ้าน
ได้ เพราะยลคิดว่าสิทธิในการอนุ ญาตหรืออานาจภายในบ้านเป็นของตนเพียงผู้เดียว และถือคติว่าสิ่งที่ ตนทา
เป็นการกระทาของพ่อที่ดี ตัวอย่างเหตุการณ์ เมื่อลูกมาขอไปเรียนต่อต่างประเทศ นีราก็ตัดสินใจให้ลูกไปโดยที่
ไม่ได้ถามความคิดเห็นของยล เพราะนีราคิดว่าตนเองก็มีสิทธิในฐานะแม่ มีอานาจทางความคิดที่จะตัดสินใจให้ลูก
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นอกจากนี้เมื่อยลพาลู กของภรรยาน้ อยมาอาศัยรวมกันในบ้าน ยลมอบภาระการดูแลและอบรมสั่ งสอนลูก ๆ
ให้นีรารับผิดชอบ โดยที่ไม่ได้สนใจลูก ๆ เท่าที่ควร
“...นี่คุณอนุญาตให้ยัยแป๊ว ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศตั้งปีนึง โดยที่ไม่บอกผมงั้นหรอ เรื่องแบบนี้
มันควรเป็นผมที่อนุญาตไม่ใช่หรอ...”
“...ฉันเป็นแม่ฉันก็มีสิทธิ์เหมือนกัน ในเมื่อเป็นสิ่งที่ลูกต้องการ คุณจะขัดข้องทาไม คุณรู้ไหมการเป็นพ่อที่ดี
ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเอาลูกมากองเหมือนกับคอกสัตว์ ควรที่จะใส่ใจบ้างว่าลูกแต่ละคนต้องการอะไร
เพราะไม่มีใครมาสั่งสอนคุณได้ คุณจึงคิดมาตลอดว่าคุณเป็นพ่อที่ดี…”
ยล/นีรา ตอนที่25
บทสนทนาข้างต้นวิเคราะห์ได้ว่า นีราต้องการให้ยล ให้สิทธิทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นภายในบ้าน
ในฐานะที่ตนเองเป็นภรรยาและแม่เหมือนกัน ภรรยาควรมีอานาจในการตัดสินใจมากกว่าในการอบรมสั่งสอนลูก
โดยเฉพาะในเขตบ้าน
4.3 เจียด/ลิเภา
เจี ยด มอบความเป็ น ใหญ่ในบ้ านให้ กับลิ เภา โดยลิ เภามีห น้าที่ในการจัดการงานในบ้านไม่ให้ ขาดตก
บกพร่ อง พร้ อมทั้งให้ เงิน แก่ลิ เภาในการจัดการงานในบ้าน อาหารการกิน รวมถึงของใช้ภ ายในบ้านทุกอย่าง
แม้ว่าเจียดจะให้อานาจภายในบ้านแก่ลิเภา แต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายในบ้าน ต้องมาจากความคิดและการตัดสินใจ
ของเจียดเท่านั้น เจียดไม่ให้อานาจในการตัดสินใจกับลิเภา
ลิเภา เป็นตัวแทนของผู้หญิงในยุคเก่าที่แสดงบทบาทหน้าที่ของภรรยาและแม่ที่ดีอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
ทั้งในเรื่องอาหารการกินของครอบครัว งานภายในบ้าน การเลี้ยงดูลูก ซึ่งลิเภาทาหน้ าที่ได้ดีเสมอมา ถึงแม้เจียด
จะมอบความเป็นใหญ่ภายในบ้านให้กับลิเภา แต่ลิเภาไม่มีสิทธิในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ภายในบ้าน เพราะเจียด
มองว่ า การตั ด สิ น ใจทุ ก อย่ า งต้ อ งผ่ า นความคิ ด ของตนเองเท่ า นั้ น แต่ ลิ เ ภากลั บ มองว่ า ภรรยาควรมี สิ ท ธิ
ในการตัดสินใจ ตัวอย่างเหตุการณ์ ตอนที่หนูพุกขอไปติวหนังสือที่บ้านเพื่อน ลิเภาอนุญาตให้หนูพุกไปติวหนังสือได้
ทาให้เจียดโกรธที่ลิเภาตัดสินใจเอง โดยไม่ผ่านความคิดของตน
“...เรื่องเล็กเรื่องใหญ่ไม่สาคัญ แต่ถ้าเป็นเรื่องในบ้านคุณต้องปรึกษาผมก่อน นี่บ้านของผมนะไม่ใช่ของคุณ
คนเดียว...”
“...แต่นี่มันก็บ้านของเภาเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นเภามีสิทธิ์จะทาอะไรก็ได้ในบ้านหลังนี้เหมือนกัน…”
เจียด/ ลิเภา ตอนที่ 23
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บทสนทนาข้างต้นวิเคราะห์ได้ว่า ลิเภาต้องการจะบอกกับเจียดว่าตนเองก็มีสิทธิในการตัดสินใจในเรื่อง
ภายในครอบครัว โดยที่ไม่จาเป็นต้องรอผ่านความคิดเห็นของเจียด
บทบาทและพฤติ กรรมการต่ อสู้เ พื่อสิทธิ ของภรรยาในการได้รั บความเป็น ใหญ่ใ นบ้า นกล่า วได้ว่า
สามีทุกคนนั้นได้ยกหน้าที่หรือบทบาทภายในบ้านให้ภรรยาเป็นคนจัดการ ทั้งในด้านงานบ้าน การดูแลลูก ค่าใช้จ่าย
ภายในบ้าน อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสามีจะมอบอานาจในเรื่องความเป็นใหญ่ภายในบ้านให้กับภรรยา แต่สามีก็ ยังคง
ใช้อานาจเหนือภรรยา โดยการที่ภรรยาต้องทาตามคาสั่งของสามี รวมไปถึงอานาจในการตัดสินใจภายในครอบครัว
ก็ต้องผ่านความคิดของสามี เท่านั้น ดังนั้น ภรรยาอย่างนีราและลิเภาจึงมีพฤติกรรมโต้ตอบโดยแสดงให้ลูกเห็นว่า
ตนเองนั้นสามารถเป็ น ใหญ่ในบ้ าน มีสิทธิในการตัดสินใจโดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากสามี ยกเว้นคู่ข อง
คาหลวงกับทองพันที่ไม่ปรากฏพฤติกรรมดังกล่าว เนื่องจากลักษณะการใช้ชีวิตของทั้งคู่ที่เป็นมนุษย์เงินเดื อน
มีความเท่าเทียมกันในหน้าที่การงาน อีกทั้งไม่มีลูกจึงทาให้ไม่เห็นในด้านนี้
5.บทบาทและพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิของภรรยาในการได้รับความสุขทั้งทางกายและทางใจ
5.1 คาหลวง/ทองพัน
ค าหลวง ในช่ว ง 10 ปี แรกหลั งจากการแต่งงาน คาหลวงวางแผนเซอร์ไพรส์ วันวาเลนไทน์พร้อมทั้ ง
มอบดอกกุห ลาบกับ ทองพัน และตนสั ญญาว่าจะรักดูแลทองพัน ทาให้ ทองพันรู้สึ กมีความสุ ขที่มีสามีแบบตน
แม้ว่าต่อมาการกระทาของคาหลวงก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เคยสัญญาไว้ และไม่เคยมอบความสุขทางใจแก่ทองพัน
อีกเลย เช่น แอบหนีเที่ยวกลางคืนอยู่เสมอ การที่รับเอาพองามมาเป็ นลูก ซึ่งตนสัญญาว่าจะไม่นามาเป็นอุปสรรค
ต่อชีวิตคู่ อีกทั้งการที่ตนเองไปมีความสัมพันธ์กับงามตา ซึ่งทองพันให้ความสาคัญกับเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ
ทองพัน การใช้ชีวิตคู่กับคาหลวง สร้างความทุกข์ทางใจให้กับทองพันเป็ นอย่างมาก ด้วยพฤติกรรมของ
คาหลวง ทั้งเป็นคนเสเพล รักสนุก และแสดงพฤติกรรมนอกใจทองพันอยู่ตลอด ตนจึงต้องตามจิกตามวีน ไม่ได้หลับ
ไม่ได้นอนทุกครั้งที่คาหลวงหนีเที่ยว ทองพันจึงมีพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิของภรรยาในการได้รับความสุขทั้
งทางกายและใจ โดยการพยายามหาวิธีที่จะรักษาชีวิตคู่เอาไว้ ตัวอย่างเหตุการณ์ ทองพันนารายชื่อคลินิกบาบัด
ครอบครัวมาปรึกษาคาหลวง เพราะไม่อยากให้ครอบครัวยิ่งมีปัญหา แต่กลับโดนคาหลวงบอกว่าเป็นเรื่องไร้สาระ
ถึงแม้ว่าในช่วงแรก ๆ ทองพันอาจจะพอรับได้ในสิ่งที่คาหลวงก่อ แต่พอยิ่งนานวัน ทองพันกลับมองว่ามันไม่ใช่
เรื่ องสนุ กที่ต้องคอยตามจิ กตามวีน คาหลวงเหมื อนเมื่อก่อน ทองพันจึงเริ่มที่จะหมดความอดทนไม่ตามสนใจ
คาหลวงเหมือนเดิม และเริ่มทาใจกับชีวิตคู่ของตน นาไปสู่การหย่าร้างในที่สุด
“...จากนี้ไปคุณจะไปนอนกกใครก็ตามใจ ฉันจะไม่สนใจคุณอีกแล้ว...”
ทองพัน ตอนที่23
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บทสนทนาข้างต้นวิเคราะห์ได้ว่า ทองพันได้รับผลกระทบทางจิตใจเป็นอย่างมาก ที่เกิดจากการกระทาของ
คาหลวง จึงทาให้ทองพันเลือกที่จะไม่คอยตามจิกตามวีนคาหลวงอย่างเดิม ปล่อยให้คาหลวงทาตามความต้องการ
ของตนเอง เพราะตนเองก็ไม่อาจทนกับความทุกข์ที่เกิดขึ้น
5.2 ยล/นีรา
ยล ในความคิ ด ของยล ตนคิ ด ว่ า เงิ น ทองคื อ สิ่ ง บั น ดาลสุ ข ด้ ว ยฐานะทางสั ง คมที่ มั่ น คง ยลจึ ง คิ ด ว่ า
การให้ความสุขแก่ภรรยาที่ดีที่สุดคือ การมอบสิ่งของให้ เช่น นาเครื่องเพชรของแม่มามอบให้นีราสวมเพื่อเป็น
สิ่ งตอบแทนที่นี ร าช่ว ยตนทุกอย่ าง อีกทั้งยังใช้อานาจเพื่อให้ นีราได้รับ รางวัล ในงานประกาศรางวัล โทรทั ศ น์
นอกจากนี้ยังให้ความสุขภายนอกโดยการให้เงินนีราใช้จ่ายในชีวิตประจาวันอย่างไม่จากัด เพื่อให้สมฐานะที่เป็ น
ภรรยาของตน แต่ในด้านความสุขทางใจนั้น ยลไม่เคยมอบให้นีรา ตลอดการใช้ชีวิตคู่ ยลนอกใจนีราโดยไปมีภรรยาน้อย และใช้คาพูดในการทาร้ายจิตใจนีรา
นีรา สิ่งที่ยลให้ความสุขแค่ภายนอกเท่านั้น เช่น การใช้อานาจเพื่อจะทาให้นีราได้รับรางวัลในงานประกาศ
รางวัล การนาเครื่องเพชรของแม่มอบให้นีรา แม้ว่าสุดท้ายแล้วนีราจะรู้ว่าเครื่องเพชรนั้นมันไม่เคยเป็นของตนเลย
เป็นแค่เพียงเครื่องมือที่ยลใช้ควบคุมนีรา สิ่งที่นีราไม่เคยได้รับจากยลคือความสุขทางด้านจิตใจ นีราจึงมีพฤติกรรม
การต่อสู้เพื่อสิทธิของภรรยาในการได้รับความสุขทั้งทางกายและทางใจ เช่น ตอนที่นีราขอให้ยลเซ็นเช็คให้เนื่องจาก
ตนจะเป็นผู้จัดละคร แต่ยลกลับบ่ายเบี่ยง นีราจึงขู่ว่าจะฟ้องแม่ยลที่เอาเงินไปปรนเปรอหอมนาน ตลอดการใช้ชีวิต
คู่กับยล นีราต้องทนอยู่ กับ ความทุกข์ แต่ต้องรักษาสภาพครอบครัวเอาไว้เพื่อลู กของตน แม้ลูกอาจจะมองว่า
นีราล้มเหลวในบทบาทของความเป็นแม่ก็ตาม
“...คุณเอาไปปรนเปรอเด็กคนนั้นตั้งเท่าไหร่ แล้วทาไมแค่เซ็นเช็คให้ฉันไปทางาน มันมีปัญหามากนักเหรอ...”
นีรา ตอนที่5
จากบทสนทนาวิเคราะห์ ได้ว่า นีราเกิดความรู้สึ กน้อยใจที่ส ามีล าเอียงให้ ความส าคัญกั บภรรยาน้ อ ย
มากกว่าตนเอง ซึ่งสร้ างความทุกข์ทางใจเป็น อย่ างมาก จึงเกิดการประชดเพื่ อให้ ไ ด้ในสิ่ งที่ ตนต้ องการ และ
เพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีความสุข
5.2 เจียด/ลิเภา
เจียด แม้ว่าภายนอกเจียดจะดูแลให้ความสุขสบายแก่ลิเภาทุกอย่าง เช่น เงินสาหรับใช้จ่ายภายในบ้าน
โดยที่ลิเภาไม่ต้องออกไปทางานหนัก เจียดซื้อสร้อยคอให้ลิเภา เนื่องจากตนได้เลื่อนตาแหน่ง เพื่อให้สมกับฐานะ
ภรรยาผู้จัดการธนาคาร ซึ่งเจียดคิดว่าเพียงพอสาหรับลิเภา เจียดไม่ได้สนใจในเรื่องของความรู้สึกและไม่เห็นคุณค่า
แม้กระทั่งเรื่องสุขภาพของลิเภา เช่น เหตุการณ์ที่ลิเภาปวดฟันแต่ไม่กล้าหาหมอ เพราะกลัวกลับมาทาอาหาร
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ให้เจียดไม่ทัน เจียดไม่เคยถามหรือสนใจว่าภรรยาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรแต่เมื่อตนเองได้รับความเจ็บป่วยกลั บ
ให้ภรรยาคอยอยู่ดูแลรับใช้ไม่ให้หายไปไหนต้องมีหน้าที่เป็นแม่บ้านและสั่งห้ามไม่ให้ภรรยาไปทางานข้างนอก
เมื่อภรรยาขัดขืนคาสั่งของตนเองโดยการออกไปหางาน ก็ใช้อานาจในการขัดขวางไม่ให้ภรรยาออกไปทางาน
ลิเภา การที่เจียดมอบความเป็นใหญ่ในบ้าน ให้ทรัพย์สินเงินทองในการใช้จ่ายแก่ลิเภาแต่ก็ยังไม่เพียงพอ
เพราะแท้จริงแล้วลิเภาก็ปรารถนาความสุขทางใจที่จะได้รับหลังแต่งงาน ซึ่งลิเภาไม่เคยได้รับจากสามี สาเหตุนั้น
ก็มาจากการที่ลิเภายอมให้เจียดข่มตั้งแต่เพิ่งเริ่มแต่งงานกัน ถูกสามีครอบงาด้วยอานาจปิตาธิปไตย โดยการจากัด
บทบาทหน้าที่ของตนเองให้อยู่ดูแลแค่เรื่องภายในบ้านเท่านั้น รวมไปถึงยอมลาออกจากงานตามความต้องการของ
สามี ซึ่งอีกหนึ่งความสุขของลิเภาคือ การได้ทางานเลขานุการเป็นงานที่ตนเองรัก เป็นความสุขทางใจ แม้ว่า
ในช่วงแรกลิเภาจะยอมรับทาตามคาสั่งของสามี แต่เมื่อมาถึงจุดสิ้นสุดความอดทน ลิเภาก็ต้องการหาความสุข
ทางใจให้ กั บ ตนเองอี ก ครั้ ง โดยการขั ด ค าสั่ ง ของสามี ไ ปหางานท านอกบ้ า น และไม่ ส นใจค าดู ถู ก ของเจี ย ด
เป็นการพยายามออกจากอานาจปิตาธิปไตย ซึ่งเมื่อลิเภาได้กลับไปทางานนอกบ้านก็กลับมามีความสุขอีกครั้ง
“...ฉันออกไปทางาน ฉันก็แค่อยากทาตามความต้องการของตัวฉันเองบ้าง ฉันทิ้งจิตวิญญาณของตัวเองไป เป็นเวลา
สิบ ๆ ปีแล้ว ฉันแค่อยากจะขอมันคืนบ้างแค่นั้นเอง...” ลิเภา ตอนที่17
บทสนทนาข้างต้นวิเคราะห์ได้ว่า ลิเภาต้องการเรียกร้องความสุขทางใจให้กับตนเอง ซึ่งหลังแต่งงานลิเภา
เหมือนสูญเสียความสุข จึงตัดสินใจทาในสิ่งที่ตนเองต้องการโดยการได้ออกไปทางานนอกบ้าน เป็นสิ่งที่เคยสร้าง
ความสุขทั้งทางกายและทางใจแก่ลิเภาก่อนที่จะมาแต่งงานกับเจียด
บทบาทและพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิของภรรยาในการได้รับความสุขทั้งทางกายและทางใจ กล่าวได้
ว่า สามีทุกคู่ให้การเลี้ยงดู ความสุขสบาย เงินทองในการใช้จ่ายแก่ภรรยาตามบทบาทของสามีไม่ขาดตกบกพร่อง
ซึ่งล้วนเป็นความสุขทางกายที่ภรรยาควรจะได้รับ แต่ในด้านความสุขทางใจนั้น สามีไม่เคยมอบให้กับภรรยาของตน
เนื่องด้วยไม่เข้าใจความปรารถนาที่แท้จริงของภรรยา และเชื่อในอานาจความเป็นใหญ่เหนือภรรยา จึงก่อให้เกิด
พฤติกรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิของภรรยาในการได้รับความสุขทั้งทางกายและทางใจ การพยายามออกจากอานาจ
ปิตาธิปไตย หาความสุขให้กับตนเอง ได้ทาในสิ่งที่ตนเองรัก สิ่งไหนที่ สร้างความทุกข์ทั้งทางกายและจิตใจก็เลิกทา
เช่น การที่ทองพันไม่ตามเหวี่ยงวีนคาหลวงเหมือนเมื่อก่อน แล้วหันมาดูแลตนเอง
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องบทบาทและพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิของภรรยาในสังคมปิตาธิปไตย ที่สะท้อนผ่าน
ละครเรื่อง “สามีสีทอง (The Husbands)” ได้ศึกษาพฤติกรรมการต่อสู้กับอานาจปิตาธิปไตยของตัวละครภรรยา
ได้แก่ นีรา ทองพัน และลิเภา นามาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดปิตาธิปไตยและแนวคิดสตรีนิยมที่เกี่ยวกับสิทธิของ
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ภรรยา โดยการจาแนกตามหลั กพระพุทธศาสนาในเรื่องหน้าที่ของสามีที่ดีที่พึงปฏิบัติต่อภรรยา เพื่อต้องการ
นาเสนอให้เห็นถึงพฤติกรรมในการเรียกร้องสิทธิของภรรยา โดยพบพฤติกรรมการต่อสู้ของภรรยา ดังนี้
1) บทบาทและพฤติ กรรมการต่อสู้เ พื่ อสิทธิ การยกย่ องนั บถื อว่า เป็น ภรรยา ภรรยาทุกคนนั้นล้ ว น
ต้องการความยกย่องจากสามีว่าตนเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามนิตินัยและพฤตินัย แต่ในทางกลับกันสามีทาได้เพียง
ให้ทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่สามารถประพฤติตามบทบาทการเป็นสามีที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ ภรรยา
ควรได้รับ เรื่องการยกย่องให้เกียรติกันในฐานะสามีภรรยานั้น ถือได้ว่าเป็นประเด็นสาคัญที่มีผลต่อชีวิตคู่ภรรยา
จึงต้องต่อสู้โดยตอบโต้สามี และจัดการกับคนนอกที่เข้ามาเพื่อทาลายความมั่นคงในสถานะภรรยา
2) บทบาทและพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิในการไม่ดูถูกดูหมิ่นจากสามี จากละครสะท้อนให้เห็นว่าสามี
ที่มีแนวคิดปิตาธิปไตย ส่งผลต่อความคิดที่ว่า ผู้ชายเป็นใหญ่เหนือภรรยา เป็นเจ้าชีวิต จึงเกิดการดูถูกดูหมิ่นภรรยา
ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ถือได้ว่าไม่เคารพและไม่ให้เกียรติภรรยา ภรรยาจึงต้องต่อสู้โดยการโต้ตอบกลับ ทั้งในด้านคาพูด
และการกระทา โดยไม่ส นใจคาพูดของสามีและหาความสุ ขให้ กับตนเองแทน เพราะต้องการแสดงให้ เห็ นว่ า
ผู้หญิงทุกคนนั้นล้วนมีศักดิ์ศรีในตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ไม่มีสิทธิ์มาดูถูกดูหมิ่น
3) บทบาทและพฤติ ก รรมการต่ อ สู้ เ พื่ อ สิ ท ธิ ข องภรรยาในการไม่ ถู ก ประพฤติ น อกใจ การนอกใจ
เป็นพฤติกรรมที่ร้ายแรงอย่างหนึ่งของชีวิตคู่ ถือว่าเป็นการไม่ซื่อสัตย์ต่อความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ ทั้งด้านการกระทา
และด้านจิตใจ ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งและนาไปสู่การหย่าร้างในที่สุด สามีนั้นปรารถนา
ความซื่อสัตย์จากภรรยา โดยที่ตนเองนั้นกลับประพฤตินอกใจ ภรรยาจึงต้องต่อสู้โดยการจัดการกับภรรยาน้อย
ของสามี และจัดการกับสามีเพื่อไม่ให้ประพฤตินอกใจและนอกกาย อีกทั้งยังมีการเรียกร้องสิทธิและต่อสู้เพื่อความ
มั่นคงของบทบาทความเป็นภรรยา
4) บทบาทและพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิของภรรยาในการได้รับความเป็นใหญ่ในบ้าน ในสังคม
ที่ยังถูกครอบงาด้วยอานาจปิตาธิปไตย ทั้งสังคมภายนอกและภายในบ้าน แม้ว่าสามีจะให้สิทธิภายในบ้านแก่ภรรยา
แต่ความเป็นจริงนั้นสามีมีการกระทาที่ขัดต่อคาพูด คือการที่สามียังคงมีความคิดตามหลักปิตาธิปไตย โดยที่ตนเอง
นั้นยังต้องเป็นผู้ตัดสิน ใจในเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภายในบ้าน ภรรยาจึงต้องต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิ ทธิของตนเอง
ตามบทบาทของภรรยา โดยเฉพาะบทบาทการเลี้ยงดูบุตร ให้มีอานาจในการตัดสินใจเทียบเท่ากับสามี โดยภรรยา
นั้นเลือกที่จะออกจากแนวคิดปิตาธิปไตย กล้าที่จะตัดสินใจโดยไม่ปรึกษาสามี
5) บทบาทและพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิของภรรยาในการได้รับความสุขทั้งทางกายและทางใจ
การมีชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนั้น ต่างต้องประคองความสัมพันธ์อันดี จึงจะทาให้ชีวิตคู่ยืนยาว ซึ่งสามีทุกคู่ให้ความสุขกับ
ภรรยาแค่เพียงทางกายเท่านั้น แต่ไม่เคยสนใจเรื่องของความรู้สึก และไม่ใส่ใจ ทาให้ภรรยาเกิดความน้อยเนื้อต่าใจ
ถูกลดคุณค่าและไม่เคารพการเป็นคู่ชีวิตที่พึงปฏิบัติร่วมกัน ด้ วยเหตุนี้ภรรยาจึงต้องมีพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิ
ของภรรยาทั้งทางกายและใจ โดยการพยายามออกจากอานาจปิตาธิปไตย หาความสุขทางใจ ให้กับตนเอง และ
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ได้กระทาในสิ่งที่ตนเองรัก สิ่งใดที่สร้างความทุกข์ทั้งทางกายและจิตใจก็เลิกกระทา เช่น การที่ภรรยาเลิกตามเหวี่ยง
ตามวีนสามีเหมือนเมื่อก่อน แล้วหันมาดูแลและรักตัวเองแทน
ในเรื่องสามีสีทองสะท้อนให้เห็นว่า ไม่ว่าอย่างไรผู้ชายก็ไม่ยอมรับสิ่ง ที่ผู้หญิงสะท้อนในเรื่องของสตรีนิยม
หรือความเท่าเทียมในชีวิตครอบครัว ตราบใดที่จะมีครอบครัวก็ยังคงอยู่ในอานาจปิตาธิปไตยต่อไป สิ่งที่จะทาให้
ผู้หญิงหลุดพ้นได้ คือแยกทาง โดยการทิ้งบทบาทความเป็นภรรยา คงเหลือแค่บทบาทความเป็นแม่ เพื่อนร่วมงาน
ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน คือการที่ผู้หญิงมีพฤติกรรมการต่อสู้กับอานาจปิตาธิปไตย
เพื่อเรียกร้องสิทธิของตนเอง ทั้งกล้าที่จะตัดสินใจ เปลี่ ยนแปลงการใช้ชีวิต สะท้อนให้เห็นความต้องการที่จะออก
จากอานาจปิตาธิปไตยตามแนวคิดสตรีนิยม ภรรยาทุกคนหากเลือกได้ก็ไม่ได้ต้องการหย่า เพราะล้วนต้องการ
ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและมีความสุข จึงเลือกการหย่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาขั้นสุดท้าย ซึ่งตัวละครภรรยานั้น
ก็ไม่สามารถออกจากกรอบอานาจปิตาธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากภรรยายังมีหน้าที่ของภรรยาติดมาหลังจาก
การหย่าและมีความสูญเสีย ซึ่งความสูญเสียดังกล่าวเกิดจากการจ้องมองของสังคมหรือผู้คนในเรื่อง ซึ่งเป็นเพียง
ความต้องการที่จะหลุดจากกรอบแนวคิดเดิม เพื่อสร้างความเคยชินใหม่ขึ้นมาครอบงาตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิ จั ย เรื่ อ ง “เพศสถานะ และเพศวิ ถี ใ นวรรณกรรมของอุ ทิ ศ เหมะมู ล ” ของสรยา รอดเพชร (2561)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับปิตาธิปไตย โดยศึกษาจากนวนิยาย 3 เรื่อง ได้แก่
ลับแล, แก่งคอย ลักษณ์อาลัยและ จุติ ผลการวิจัยพบว่า อานาจปิตาธิปไตยนั้นยังคงแฝงตัวอยู่ในระบบความคิดของ
สั งคม วัฒ นธรรมและสื่อต่าง ๆ ที่กาหนดบทบาทหญิงชายเอาไว้ แม้ว่าจะมีการรณรงค์ หรือมีความพยายาม
ที่จะทาให้ชายหญิงเท่าเทียมกัน แต่การหลุดพ้นจากอานาจปิตาธิปไตยในสังคมปัจจุบันยังคงเป็นไปได้ยาก
ข้อเสนอแนะ
1. งานวิจัยนี้เป็นเพียงการศึกษาบทบาทผ่านตัวละครภรรยาเท่านั้น ดังนั้นจึงควรศึกษาบทบาทของสามีซึ่งเป็น
ประเด็นที่น่าสนใจ
2. การศึกษาผ่ านละครเรื่ อง “สามีสี ทอง (The Husbands)” นอกเหนือจากแนวคิดปิตาธิปไตยและสตรีนิยม
ยังสามารถศึกษาผ่านแนวคิดอื่น ๆ เพื่อสะท้อนแง่มุมที่หลากหลาย
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ภาพแทนสตรีชนชั้นสูงในนวนิยายเรื่องเพชรกลางไฟ
จันทรรัตน์ คงทัพ1 ภัทรา วั่นเซ่ง2 และณัชรดา สมสิทธิ์3
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพแทนสตรีชนชั้นสูงที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง เพชรกลางไฟ
ของว.วินิจฉัยกุล ฉบับออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน Meb โดยศึกษาผ่านตัวละครหลัก 5 ตัวละครดังนี้ 1.หม่อมเจ้า อุรวศี 2.หม่อมเจ้าเมรา 3.หม่อมต่วน 4.หม่อมสลวย และ 5.เสด็จพระองค์หญิง ทั้งนี้ในการอธิบายหรือยกตัวอย่าง
ในเนื้อเรื่องอาจมีการยกตัวละครอื่นมาประกอบร่วมด้วย โดยมุ่งพิจารณาพฤติกรรมตัวละครและบริบทโดยรอบ
ของตัวละครที่มีผลต่อการสร้างภาพแทนของสตรีชนชั้นสูง
ผลการศึกษาพบภาพแทนของสตรีชนชั้นสูง 5 คุณลักษณะต่อไปนี้ 1. มีรูปงาม 2. ถูกร้อยรัดไว้ด้วยกรอบ
จารีตประเพณี 3. ประณีตในการแต่งกาย 4. มีคุณสมบัติกุลสตรี 5. เป็นผู้มีบุญโดยอิงหลักพุทธศาสนา 6. รักเกียรติ
รั ก ศั ก ดิ์ ศ รี คุ ณ ลั ก ษณะดั ง กล่ า วเป็ น ภาพแทนของสตรี ช นชั้ น สู ง ตามมโนทั ศ น์ ข องผู้ เ ขี ย น โดยการประกอบ
สร้างภาพแทนของสตรีชนชั้นสูงนั้นผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อนาเสนอให้เห็นภาพแทนด้านบวกของชนชั้นเจ้านาย
ในขณะเดี ย วกั น ก็ ไ ด้ พ ยายามเสริ ม หรื อ เน้ น คุ ณ สมบั ติ ข องตั ว ละครให้ มี ค วามเป็ น เลิ ศ เหนื อ จ ากคนทั่ ว ไป
เพื่อยกสถานะตัวละครภายใต้บริบทของความเป็นเจ้า
คาสาคัญ: สตรี ชนชั้นสูง ภาพแทน

___________________________________
1-2
3

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์, ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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บทนา
...ลีลาเดินงามสง่า เหมือนนางหงส์...
(เพชรกลางไฟ, 2558: 164)
ข้อความข้างต้นเป็น ความตอนหนึ่งในนวนิยายเรื่อง เพชรกลางไฟ ตอนที่อนลมองเจ้าหญิงในดวงใจ
ของเขาคือหม่อมเจ้าอุรวศี พระธิดาในเสด็จในกรมฯพระองค์หนึ่ง หัวใจปฏิพัทธ์ที่อนลมีต่อหญิงสาวถือเป็นรัก
ต้องห้ามเพราะอยู่ในฐานะสามัญชนที่ไม่อาจก้าวล้าเส้นแบ่งของจารีตประเพณีไปได้ ด้วยการสมรสของเจ้านายสตรี
นั้นตามธรรมเนียมจะต้องสมรสกับชายที่มีฐานะเสมอกันหรือสูงกว่ าเท่านั้นซึ่งกฎมณเทียรบาลว่าด้วยการเสกสมรส
แห่งเจ้านายในพระราชวงศ์ พ.ศ.2461 ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าหากเจ้านายสตรีพระองค์ใดจะเสกสมรสจะต้องได้รับ
พระบรมราชานุญาตเสียก่อนจึงจะทาการสมรสได้ (ศิลปวัฒนธรรม, 2562) เรื่องรักต้องห้ามถือเป็นประเด็นหนึ่ง
ที่ได้มีการนาเสนอผ่าน นวนิยายเรื่องนี้
เพชรกลางไฟ เป็นนวนิยายย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์โดยมีฉากกากับบริบททางสังคมอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 6
ในเรื่ องได้ส ะท้อนภาพของสั งคมที่ดาเนินไปในสมัยนั้นไว้ห ลายด้าน อาทิ การเมืองการปกครอง วัฒ นธรรม
การแต่งกาย มารยาทหรือธรรมเนียมปฏิบัติ โดยเฉพาะสังคมในหมู่เจ้านายโดยมีตัวละครหลักในเรื่องเป็นเจ้านายสตรีพระองค์หนึ่ง ซึ่งเกิดในวังของเสด็จในกรมฯมีมารดาเป็นหม่อมที่มาจากสามัญชน มีพี่น้องต่างมารดาหลายคน
ตามระบบสังคมที่ชายสามารถมีภรรยาได้หลายคน (กอบกุล อิงคุทานนท์, 2537) ความสูญเสียพลัดพรากได้เกิดขึ้น
ความอิจฉาริษยาที่เกิดในปุถุชนโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ทาให้ชีวิตของเธอต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหามากมาย
แต่แล้วเธอก็ฝ่าฟันและผ่านพ้นมาได้อย่างสวยงาม บ่งบอกว่าเธอเป็นเพชรแท้อย่างแท้จริง โดยระหว่างการดาเนิน
ของเรื่องของนวนิยายได้สะท้อนภาพของเจ้านายสตรีไว้หลายแง่มุม ด้วยกัน ทั้งเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การเลือก
คู่ครอง ธรรมเนียมปฏิบัติอันจะต้องเป็นไปตามที่สังคมวางไว้ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรง
พระราชนิพนธ์สุภาษิตสอนหญิงไว้โดยได้ระบุว่าผู้หญิงจะต้องชานาญทั้งการฝีมือและงานประดิษฐ์ ต้องมีความรู้
ด้านการทาอาหารตลอดจนงานบ้านงานเรือนทั้งหลาย (นิชาภา บัวสุข, 2558) ลักษณะเช่นนี้เป็นความคาดหวังของ
สั งคมที่มีต่อผู้ ห ญิง สตรี ช นชั้น สู งก็อยู่ ภ ายใต้ ความคาดดัง กล่ าวของสั งคมด้ว ยเช่น กัน แต่มีความแตกต่ า งกั บ
สามัญชนตรงที่ว่าความคาดหวังของสังคมที่มีต่อสตรีชนชั้นสูงนั้น มากกว่าหญิงสามัญชน ภาพของสตรีชนชั้นสูง
ได้ส ะท้อนผ่ านตัว ละครหญิงในเรื่ องไม่เพียงแต่ตัว ละครเอกเท่านั้น ตัว ละครอื่นซึ่งดารงสถานะอยู่ในราชวงศ์
ก็ได้แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของสตรีในสังคมชนชั้นสูงด้วยเช่นกัน ตัวละครหลัก 5 ตัว ที่มีความน่าสนใจคือ
1. ตัว ละครหม่อมเจ้ าอุร วศี เป็ น ตัว ละครที่มีบุคลิกปราดเปรียวช่างคิดช่างเจรจาซึ่งลั กษณะของตัว ละครตัวนี้
จะมีความคิดที่แตกต่างจากตัวละครหญิงตัว อื่นในเรื่องเพราะตัวบทกาหนดให้เธอเป็นคนชอบหนังสือมีโ อกาส
ได้ใกล้ชิดหนังสือมากกว่าตัวละครอื่น ความน่าสนใจของตัวละครหม่อมเจ้าอุรวศีอยู่ที่ความคิด 2. ตัวละครหม่อมเจ้าเมรา เป็นตัวละครที่มีบุคลิกนิ่งๆเรีย บร้อย มีความสามารถทางด้านงานฝี มือตลอดการบ้านการเรือนต่า งๆ
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ไม่ขาดตกบกพร่อง ความน่าสนใจของตัวละครหม่อมเจ้าเมราอยู่ที่ความสามารถที่เป็นไปตามแบบแผนกุลสตรี
3. ตัว ละครหม่อ มสลวย เป็ น สาวชาวบ้ านที่ ได้ เลื่ อนฐานะมาเป็นหม่ อ ม นิสั ยของตัว ละครจะมีความถ่ อ มตน
เรียบง่าย ไม่ชอบที่จะปัญหาหรือมีเรื่องกับใคร ในเรื่องมักจะถูกภรรยาหลวงหาทางข่มเหงรังแกอยู่เสมอ 4. ตัวละคร
เสด็จพระองค์หญิง เป็นตัวละครที่มีความอาวุโสมากที่สุดในเรื่อง เป็นผู้ใหญ่ที่ทุกคนต้องเคารพยาเกรง เป็นตัวละคร
ที่เปรียบเสมือนตัวแทนของจารีตประเพณีทั้งปวงของสตรีชนชั้นสูง จะคอยปกครอง คอยสั่งสอน ตัวละครอื่นๆ
5. ตัวละครหม่อมต่วน เป็นตัวละครที่มีพื้นฐานจิตใจคับแคบจะคอยหาทางข่มเหงรังแกหม่อมสลวยกับหม่อมเจ้า อุ ร วศี ต ลอดเวลา มั ก โกรธ เจ้ า อารมณ์ ขาดความอ่ อ นโยนและเป็ น ตั ว ละครส าคั ญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ โครงเรื่ อ ง
เป็นอย่างยิ่งและได้ผลักให้ตัวละครเอกหรือตัวละครหม่อมเจ้าอุรวศีออกจากสถานะความเป็นเจ้าในที่สุด
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้นพบว่านวนิยายเรื่องเพชรกลางไฟมีลักษณะเด่นในการนาเสนอภาพของ
สตรีชนชั้นสูงผ่านปมปัญหาต่างๆในเรื่องภายใต้บริบทสังคมที่ตัวละครดารงอยู่ ซึ่งผู้ประพันธ์นวนิยายในเรื่องนี้คือ
วินิตา ดิถียนต์ หรือเจ้าของนามปากกา ว.วินิจฉัยกุลนั่นเอง
ว.วิ นิ จ ฉั ย กุ ล เป็ น ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติส าขาวรรณศิ ล ป์ พ.ศ.2547 เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ท างด้ า นอั ก ษรศาสตร์
ภาษาศาสตร์ เ ป็ น อย่ า งดี เป็ น ทั้ ง นั ก วิ ช าการ นั ก แปลและนั ก วิ จ ารณ์ มี ป ระวั ติ ก ารท างานและสร้ า งผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ในวงการการศึกษาตลอดจนองค์กรต่างๆมาแล้วมากมาย ผลงานด้านการประพันธ์เช่น มาลัยสามชาย แต่ปางก่อน รัตนโกสินทร์ สองฝั่งคลอง ราตรีประดับดาว ฯลฯ ซึ่งเรื่อง ‘รัตนโกสินทร์’ ได้รับการยกย่อง
เป็นให้เป็นวรรณกรรมแห่งชาติ (เพชรกลางไฟ, 2558) นอกจากนี้ผลงานการประพันธ์ในเรื่องอื่นๆก็ได้ถูกนามาสร้าง
เป็นละครโทรทัศน์เผยแพร่ออกอากาศสู่สาธารณชนหลายเรื่อง ทั้งในส่วนของนวนิยายเองก็ได้รับการตีพิมพ์ซ้า
จะเห็นได้ว่าผลงานของ ว.วินิจฉัยกุลนั้นเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยนับว่าเป็นนักเขียนคุณภาพคนหนึ่ง การศึกษางาน
ของ วินิตา ดิถียนต์ จึงนับว่าเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่ง สาหรับในเรื่องเพชรกลางไฟนี้เป็นที่น่าสนใจว่าผู้ประพันธ์
จะประกอบสร้างภาพแทนของสตรีชนชั้นสูงผ่านตัวละครในเรื่องอย่างไร คุณลักษณะของสตรีชนชั้นสูงผ่านสายตา
ของนักประพันธ์จ ะเป็น ไปในทิศทางใด จึงเป็นที่มาของการศึกษาเรื่องภาพแทนสตรีชนชั้นสู งในนวนิยายเรื่ อง
เพชรกลางไฟ
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาภาพแทนของตัวละครหญิงในเรื่องเพชรกลางไฟ
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาพแทนของตัวละครหญิงในวรรณกรรม
2. ศึกษาของภาพแทนสตรีชนชั้นสูงที่ปรากฏในเรื่องเพชรกลางไฟ โดยมีตัวละครหลักในการศึกษาดังนี้
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1. หม่อมเจ้าอุรวศี
2. หม่อมเจ้าเมรา
3. หม่อมสลวย
4. หม่อมต่วน
5. เสด็จพระองค์หญิง
เนื่องด้วยตัวละครทั้ง 5 มีบทบาทโดดเด่นในเรื่องและมีอุปนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจึงสามารถทาให้
มองเห็นภาพหรือชีวิตของสตรีชนชั้นสูงได้ชัดเจนตรงตามจุดมุ่งหมายที่ผู้วิจัยประสงค์จะศึกษา
3. วิเคราะห์ภาพแทนตัวละครหญิงโดยใช้แนวคิดภาพแทน(Representation)ซึ่งโดยมุ่งศึกษากระบวนการ
ประกอบสร้าง(Construct)ภาพตัวแทนของสตรีชนชั้นสูงในสังคมที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคมที่ปรากฏในเรื่อง
4. สรุปและอภิปรายผลโดยพรรณนาวิเคราะห์
5. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยแก่ผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับสตรีหรือในทางสตรีศึกษา
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. สตรี หมายถึง ผู้หญิงในสังคมไทย พึงประพฤติปฏิบัติตนตามแบบแผนที่สังคมวางไว้ หรือเป็นที่ยอมรับ
กันในสังคมว่าดี
2. ชนชั้ น สู ง หมายถึ ง ระดั บ ชนชั้ น ในสั ง คมไทยโดยบุ ค คลที่ อ ยู่ ใ นชนชั้ น สู ง จะต้ อ งสื บ เชื้ อ สายหรื อ
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้มีเชื้อสายเดียวกับกษัตริย์ด้วยการแต่งงาน บุคคลเหล่านี้จะมียศหรือสถานะทางสังคม
ที่สูงกว่าบุคคลอื่นในสังคม
3. ภาพแทน หมายถึง การตีความสิ่งต่างๆผ่านมุมมองหรือความคิดของผู้นาเสนอโดยมีอิทธิพลของสังคม
เป็นตัวกาหนดในการตีความร่วมด้วย
ผลการศึกษา
ว.วิ นิ จ ฉั ย กุ ล ผู้ ป ระพั น ธ์ น วนิ ย ายเรื่ อ งเพชรกลางไฟได้ ก าหนดตั ว ละครและพฤติ ก รรมของตั ว ละคร
ซึ่งมีสถานะเป็นชนชั้นสูงขึ้น โดยการกาหนดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการประกอบสร้างภาพแทนของสตรีชนชั้นสูง
ตามทัศนะของผู้ประพันธ์ดังต่อไปนี้
1. มีรูปงาม
คาว่ารู ป หมายถึง โครงรู ป ร่ างกาย ,คาว่างาม หมายถึง ลั กษณะที่เห็ นแล้ ว ชวนให้ ชื่ นชมหรื อ พึ ง ใจ
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ดังนั้นคาว่ารูปงามอาจแปลความหมายได้ว่า หมายถึงลักษณะรูปกายที่ชวนมองหรือ
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เป็นที่ต้องตาแก่ผู้พบเห็น ซึ่งลักษณะเช่นนี้ได้ปรากฏในตัวละครสตรีชนชั้นสูง ด้วยความแตกต่างระหว่างคนทั่วไป
กับชนชั้นสูงสิ่งที่เห็นได้ชัดคือกายแต่งกายและกิริยาท่าทาง การแต่งกายของชาววัง จะประณีตบรรจง งดงาม
สะอาด มีกลิ่ น หอมและมีร ะเบี ย บ(ศัน สนีย์ วีระศิล ป์ชัย ,2549) ลั กษณะที่เรีย บร้อยสวยงามเช่นนี้จึงให้ ทาเกิด
ความคิ ด ที่ ว่ า สตรี ช าววั ง นั้ น จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ง ามเพราะการดู แ ลตนเองอย่ า งดี ป ระณี ต กว่ า คนสามั ญ ทั่ ว ไป
โดยผู้ประพันธ์ได้ประกอบสร้างภาพแทนด้านความงามของสตรีชนชั้นสูงผ่านตัวละครต่อไปนี้
หม่อมเจ้าอุรวศี
หม่อมเจ้าอุรวศีเป็นพระธิดาของเสด็จในกรมฯกับหม่อมสลวย เกิดในวังของเสด็จในกรมฯ ได้รับการเลี้ยงดู
มาอย่างเจ้านาย ทั้งการวางตัว ความประพฤติ กิริยามารยาทเพียบพร้อมอย่างลูกผู้ดีสมฐานะที่เกิดในวงศ์เจ้านาย
ได้ปรากฏความงามของตัวละครหม่อมเจ้าอุรวศีดังตัวอย่างต่อไปนี้
เห็นปราดแรกก็รู้ว่าหล่อนมิใช่บ่าวไพร่ในวัง ผิวพรรณอ่อนลออหาจุดตาหนิด่างดาไม่ได้แต่น้อยนิด
( เพชรกลางไฟ, 2558: 20)
จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการตัดสินของอนลเมื่อเห็นอุรวศีครั้งแรก เขาไม่รู้ว่าเธอเป็นเจ้าแต่เขาก็รู้ว่าเธอ
ไม่ใช่บ่าวไพร่หรือคนรับใช้เพราะผิวพรรณอันหมดจดเกลี้ยงเกลาของเธอ การประกอบสร้างในตอนนี้สะท้อนให้เห็น
ว่าผู้ประพันธ์พยายามสร้างตัวละครให้เป็นไปในลักษณะที่เหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปกล่าวคือการสร้างรูปลักษณ์
ภายนอกที่งดงามนั้นยึดโยงอยู่กับชาติกาเนิดหรือสถานะของตัวละครทาให้ตีความได้ว่าผู้ที่มีรูปร่างดีหรือผิวพรรณดี
นั้นต้องเป็นผู้ดีซึ่งหมายถึงคนที่เกิดในตระกูลดี คนที่มีมารยาทดีงาม(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554)
การกาหนดความงามของสตรีชนชั้นสูงยังปรากฏผ่านการกล่าวถึงถึง “ราศี” ของตัวละคร ซึ่งหมายถึง
ความสง่างาม ลักษณะดีงามของคน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ดังตัวอย่างเช่น
“บอกว่าเป็นชาวบ้าน ไม่ว่าใครก็ไม่เชื่อ ราศีมันบอก นั่งอยู่เฉยๆก็รู้ว่าผู้ดี ผิวพรรณผิดชาวบ้านชาวเมืองนัก ”
(เพชรกลางไฟ, 2558: 494)
จากตัวอย่างข้างต้นเป็นบทสนทนาของป้าผ่อง ตอนที่ปรึกษากันว่าจะทาอย่างไรหากชาวบ้านสงสัยว่าอุรวศี
เป็นใคร เมื่อครั้งพาอุรวศีมาหลบซ่อนตัวที่ปากน้าโพ แสดงให้เห็นถึงการพยายามประกอบสร้างความงามของ
ตัวละครว่ามีมากเกินความธรรมดาสามัญผิดจากคนทั่วไปอย่างชัดเจนในส่วนนี้ยังได้สะท้อนคุณความดีของตัวละคร
ที่ผูกติดอยู่กับความงามของรูปกายภายนอกถือเป็นการเน้นย้าแนวคิดเรื่องผู้ดีซ้าอีกหน
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หม่อมสลวย
การประกอบสร้างภาพแทนของสตรีชนชั้นสูงนั้นไม่ได้ปรากฏในตัวละครที่สื บเชื้อสายมาจากชนชั้นสูงหรือ
เชื้อพระวงศ์เพีย งอย่ างเดีย วเท่านั้ น ผู้ ห ญิงที่มีความงามก็ส ามารถยกระดับหรือเปลี่ ยนแปลงสถานะเป็นสตรี
ชนชั้ น สู ง ได้ โ ดยผ่ า นการแต่ ง งาน ซึ่ ง คุ ณ สมบั ติ ด้ า นความงามยั ง คงเป็ น คุ ณ สมบั ติ ห ลั ก ในการประกอบสร้ า ง
ความหมายของสตรีชนชั้นสูงเช่นเดิม กรณี ของการเปลี่ยนสถานะทางสังคมเช่นนี้ได้ปรากฏในตัวละครหม่อมสลวย
หม่อมสลวยเป็นลูกสาวของจางวางสมกับภรรยาหลวง แม่เป็นเคยเป็นต้นเสียงในวงมโหรีมาก่อนจึงได้สอนวิชาให้แก่
ลูก สลวยจึงได้มารับช่วงเป็นคนขับร้องเพลงในวงซึ่งเป็นกิจการของครอบครัว ด้วยความที่เธอเป็นคนสวยและ
เสียงดีจึงเป็นที่ต้องพระทัยเสด็จในกรมฯในที่สุด เธอจึงได้มาเป็นหม่อม ในเรื่องได้ปรากฏความงามของตัวละคร
หม่อมสลวยดังตัวอย่างต่อไปนี้
หน้าตาแช่มช้อยกว่าพี่น้องทุกคน
(เพชรกลางไฟ, 2558: 43)
จากตัวอย่างข้างต้นเป็นบทบรรยายถึงความงามของตัวละครหม่อมสลวยถึงแม้เธอจะไม่ได้มีสถานะเป็นเจ้า
มาแต่กาเนิด แต่เธอก็มีหน้าตาสวยเด่นหรือสวยผิดจากสาวชาวบ้านคนอื่นๆในที่นี้บอกว่าเธอสวยกว่าบรรดาพี่น้อง
ทุกคน
นอกจากนี้ยังได้ปรากฏความงามของตัวละครหม่อมสลวยอีกดังตัวอย่างต่อไปนี้
...รูปร่างยังคงงามสมส่วน ไม่อ้วนเทอะทะอย่างสตรีวัยกลางคนทั่วไป...ดวงหน้าผุดผ่องไร้ริ้วรอย...
(เพชรกลางไฟ, 2558: 47)
จากตัวอย่างข้างต้นเป็นบทบรรยายถึงความงามของตัวละครหม่อมสลวย บ่งบอกว่าเธอมีรูปร่างสมส่วน
ชวนมอง เธอไม่อ้วนซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ เธอยังสวยพริ้งกว่าสตรีวัยเดียวกับเธอ กล่าวคือเรือนร่างของ
เธอปราศจากลักษณะที่ไม่พึงประสงค์แม้แต่น้อย
ในคุณลักษณะความงามของรู ปกายภายนอกนั้นได้ถูกเน้นย้าว่า เป็นเลิ ศหรือมีมากกว่า ธรรมดาสามัญ
ภาพแทนความงามนี้เป็นการยกตัวละครสตรีชนชั้นสูงขึ้นมาให้เหนือกว่าคนทั่วไป ผู้ประพันธ์ต้องการจะสื่อให้ เห็น
ถึงความงามหรือรูปลักษณ์ภายนอกของสตรีชนชั้นสูงว่ามีความวิจิตรบรรจงยังความยินดี ความจาเริญตาให้แก่ผู้พบ
เห็นเป็นอย่างยิ่ง อนุมานได้ว่าเสมือนตอนที่สามัญชนหรือคนทั่วไปพบเห็นเจ้านายแล้วมีความปลาบปลื้มปิติยินดี
ภาพของเจ้านายชวนมอง ชวนให้ชื่นชมสมฐานะของเจ้า
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2. ถูกร้อยรัดไว้ด้วยกรอบจารีตประเพณี
สถานะของเจ้านายนั้นสูงกว่าสามัญชนทั่วไป เป็นที่เคารพแก่ปวงชนในสังคมไทย การที่จะประพฤติหรือ
ทาสิ่งใดจาต้องระลึกถึงสถานะของตนอยู่เสมอ ต้องระมัดระวังตนมิให้ประพฤติในสิ่งที่ผิด มีกฎจารีตประเพณี
อันเคร่งครัดเพื่อรักษาความมั่นคงแห่งชนชั้น ทาให้อิสระในชีวิตมีน้อยกว่าคนธรรมดาสามัญทั่วไป ซึ่งผู้ประพันธ์
ได้กล่าวถึงการตกอยู่ใต้กรอบจารีตประเพณีของหญิงสาวชนชั้นสูงดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ขาดอิสระในชีวิต
การอยู่ในสถานะของสตรีชนชั้นสูงถูกกาหนดด้วยกรอบจารีตประเพณีและขาดอิสระในการดาเนิน
ชีวิต โดยผู้ประพันธ์ได้แสดงภาพดังกล่าวผ่านตัวละครดังต่อไปนี้
หม่อมเจ้าอุรวศี
ตระหนักว่าชีวิตจากนี้ต่อไปจนตลอดพระชันษา ก็คงต้องถูกจาขังอยู่ในกาแพงประเพณี ไม่มีปีกจะบินขึ้นสู่ฟากฟ้า
ได้อย่างนกน้อยตัวนั้น
(เพชรกลางไฟ, 2558: 223)
ข้อความข้างต้นบรรยายถึงความรู้สึกของตัวละครหม่อมเจ้าอุรวศี เดิมทีหม่อมเจ้าอุรวศีประทับอยู่ที่เรือน
ปั้นหยาในวังของเสด็จในกรมฯนอกวังหลวง ถึงแม้จะขาดอิสระในชีวิตในสถานะที่ตนเกิดมาเป็นเจ้าก็ไม่เทียบเท่ากับ
การมาอยู่ในวังหลวงกับเสด็จพระองค์หญิงเพราะในวังมีกฎระเบี ยบมากมาย เธอไม่สามารถทาสิ่งได้ตามอาเภอใจ
จะออกไปไหนก็ต้องได้รับการอนุญาตจากเสด็จพระองค์ก่อน ยิ่งเสด็จพระองค์เป็นคนเคร่งครัดในกฎจารีตต่างๆ
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เธอจึงไม่สามารถที่จะกระดิกตัวทาอะไรได้เลย ข้อความข้างต้นเป็นการตัดพ้อราพึงถึงความ
น้อยเนื้อต่าใจในโชคชะตาที่ตนเกิดมาเป็นเจ้าของตัวละคร
นอกจากนี้ ยั ง ปรากฏการเน้ น ย้ าให้ เ ห็ น ว่ า สตรี ช นชั้ น สู ง ขาดอิ ส ระในชี วิ ต ผ่ า นตั ว ละครหม่ อ มสลวย
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
หม่อมสลวย
เมื่อต้องมาอยู่ในวัง แม้สมบูรณ์พรั่งพร้อม แต่อารมณ์ก็หงอยเหงาเหมือนนกในกรงทอง
(เพชรกลางไฟ, 2558: 43-44)
จากตัวอย่างข้างต้นเป็นบทบรรยายถึงหม่อมสลวย ก่อนที่จะมาเป็นหม่อมเธอเป็นลูกสาวจางวางอยู่ใน
วงมโหรีมีโอกาสได้พบผู้คนมากมายได้พูดคุยสนุกสนานในกลุ่มพี่น้องเพื่อนฝูงแต่เมื่อมาเป็นหม่อมเธอก็ไม่โอกาส
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เช่นนั้นอีก มีกฎจารีตรัดตัวเธอจึงไม่อาจทาสิ่งใดได้ตามอิสระเหมือนแต่ก่อน เสมือนนกน้อยในกรงทองแม้จะมีความ
สะดวกสบายเพียบพร้อมแต่ก็ขาดอิสระในชีวิต
2.2 ขาดอิสระในความรัก
การก าหนดกรอบจารี ต ประเพณี ท าให้ ห ญิ ง สาวชนชั้ น สู ง ขาดอิ ส รภาพด้ า นความรั ก
หญิงสาวชนชั้นสูงต้องแต่งงานกับชายที่มีฐานะเสมอกันหรือผู้ที่เหมาะสมเท่านั้น ทัศนะดังกล่าวได้ถูกนามาประกอบ
สร้างภาพแทนของสตรีชนชั้นดังตัวอย่างต่อไปนี้
หม่อมเจ้าเมรา
“…เกิดเป็นเจ้า ผู้หญิงอย่างเราหาคู่ได้ยากกว่าชาวบ้านร้านถิ่น จะมีคู่ก็ต้องเจ้าด้วยกัน มีอยู่สักกี่องค์กันเทียว
ชายต่ากว่าเราก็ไม่ได้ ถ้าพี่ร่ารวยเงินทองก็ไม่สู้กระไรนัก...ถ้าไม่มีแม่ พี่ก็ต้องลาบาก จึงอยากให้พี่เป็นฝั่งเป็นฝา
ไปเสียให้หมดห่วง”
(เพชรกลางไฟ, 2558: 39)
จากตัวอย่างข้างต้นเป็นบทสนทนาของตัวละครหม่อมเจ้าเมรา ทรงตรัสกับหม่อมเจ้าอุรวศีซึ่งเป็นน้องสาว
ต่างมารดาของเธอ เธอเล่าถึงเรื่องที่กาลังจะสมรสกับเจ้านายพระองค์หนึ่งแต่น้องสาวของเธอไม่เห็นด้วยเพราะ
ผู้ชายคนนั้นรูปไม่งามและมีกิริยาเจ้าชู้หากอยู่กันไปจะหาความสุขในชีวิต คู่ได้อย่างไร ข้อความข้างต้นเป็นคาตอบ
ของเมราที่มีให้แก่น้องสาวของเธอ เธอไม่ได้ต้องการความรักเธอเพียงต้องการหลักประกันความมั่นคงในชีวิตตนเอง
ทั้งจาต้องอยู่ในกรอบจารีตประเพณีทาให้เธอไม่มีทางเลือก
นอกจากนี้ผู้ประพันธ์ยังได้สะท้อนการขาดอิสรภาพด้านความรักผ่านตัวละครอื่นอีกด้วยโดยปรากฏผ่าน
ตัวละครหม่อมเจ้าหญิงอุรวศี ดังตัวย่างต่อไปนี้
หม่อมเจ้าอุรวศี
ด้วยฐานันดรศักดิ์ที่ดารงอยู่ ท่านหญิงไม่อาจไปวิสาสะทาความรู้จักกับชายสามัญคนใดได้ หรือต่อให้เขาเป็นเจ้านาย
เช่นเดียวกันก็ตาม ก็ต้องทรงเก็บองค์ให้ห่าง ไม่อาจไปพบได้ง่ายๆอยู่ดี
(เพชรกลางไฟ, 2558: 44)
จากตัวอย่างข้างต้นเป็นความนึกคิดของอุรวศี หลังจากที่เธอได้พบกับชายหนุ่มผู้หนึ่งโดยบังเอิญที่ห้อง
ทรงพระอักษรของเสด็จพ่อ เขาเป็นข้าราชการมาขนย้ายหนังสือตามคาสั่งของหม่อมต่วน เขามีกิริยาสุภาพหน้าตา
คมคาย อุรวศีจึงอดที่จะหวนนึกถึงเขาไม่ได้แต่ด้วยเขาเป็นสามัญชนทาให้เธอไม่สามารถจะคิดอะไรไปไกลกว่านี้ได้
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ผู้ ป ระพั น ธ์ เ น้ น ย้ าถึ ง การขาดอิ ส รภาพด้ า นความรั ก เนื่ อ งจากชนชั้ น ทางสั ง คมอี ก ครั้ ง โดยเน้ น ย้ าว่ า
การคบหากับผู้ที่อยู่ในชนชั้นต่ากว่าถือเป็นเรื่อง “อับอาย” ของหญิงสาวชนชั้นสูงดังตัวอย่างต่อไปนี้
“ตัวต้องรู้ตัวว่าเกิดมาเป็นเจ้า จะไปเกลือกกลั้วกับไพร่ไม่ได้ เจ้าผู้ชายมันไม่รู้จักที่ต่าที่สูงก็ช่างมันเถิด มันเกี้ยวตัว
ไม่ได้ มันก็ไปเกี้ยวผู้หญิงอื่นต่อ มันไม่เสียอะไร แต่ตัวสิ มีแต่เสียหาย รู้ถึงไหนอับอายถึงนั่น”
(เพชรกลางไฟ, 2558: 178)
จากตัวอย่างข้างต้นเป็นบทสนทนาที่เสด็จพระองค์หญิงรับสั่งกับอุรวศีในฐานะหลานป้า ถือเป็นเรื่อง
ต้องห้ามอย่างยิ่งในการติดต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์กับชายที่มีฐานะต่ากว่า จากเนื้อความสะท้อนให้เห็นถึงทัศนะของ
เสด็จป้าโดยหมายรวมถึงบริบทสังคมที่เพ่งเล็งไปยังสตรีชนชั้นสูงว่าการคบกับชายสามัญชนนั้นถือเป็นการเสื่อมเสีย
เกียรติหรือเป็นการกระทาที่ลดคุณค่าในตัวเอง ถือเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทาอย่างยิ่ง โดยการเป็นเจ้านายสตรีนั้น
ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามโบราณราชประเพณี แ ละกฎระเบี ย บอย่ า งเคร่ ง ครั ด ต้ อ งประพฤติ ตั ว มิ ใ ห้ เ ป็ น ที่ เ สื่ อ มเสี ย
พระเกียรติยศ จาต้องอยู่ในกรอบขนบชาววัง (ศิลปวัฒนธรรม, 2562) ซึ่งข้อจากัดดังกล่าวปิดกั้นไม่ให้ตัวละคร
สามารถแสดงออกตามความรู้สึกหรือความต้องการของตนได้โดยง่ายเพราะกรอบจารีตประเพณีที่ครอบไว้
จากตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ ย กมาแล้ ว นั้ น สะท้ อ นถึ ง การด าเนิ น ชี วิ ต ในด้ า นหนึ่ ง ของสตรี ช นชั้ น สู ง ที่ ข าดอิ ส ระ
ในความรั กเพราะกฎจารี ต ประเพณี ที่เ หนี่ยวรั้ง ไว้ ไม่มีโ อกาสที่ จ ะได้เ ลื อกคู่ ครองโดยความสมั ครใจของตน
ในแง่ของการปฏิบัติก็ไม่สามารถแสดงออกกับเพศตรงข้ามได้อย่างเปิดเผยต้องเก็บซ่อนความรู้สึกไว้ให้มิดชิดด้วย
เส้นแบ่งของธรรมเนียมประเพณีที่ทาให้สตรีชนชั้นสูงต้องมีข้อจากัดมากกว่าหญิงสามัญชน ลักษณะที่ถูกกดทับไว้นี้
ทาให้ความสุขของชีวิตเจ้านายสตรีถูกลดทอนลงไปลักษณะดั งกล่าวถือเป็นภาพแทนหนึ่งของสตรีชนชั้นสูงในอดีต
ที่ปรากฏในวรรณกรรม คือการขาดอิสระในความรักนั่นเอง
3. ประณีตในการแต่งกาย
การประณีตในการแต่งกายในที่นี้หมายความว่าดูแลใส่ใจเรื่องการแต่งกายเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า
หน้าผมมักจะตกแต่งให้เรียบร้อยอยู่เสมอ ตลอดการใช้เครื่องประทินผิวและเครื่องหอมซึ่งผู้ประพันธ์ได้ประกอบ
สร้างคุณลักษณะดังกล่าวให้เป็นจุดเด่นประการหนึ่งของหญิงสาวชนชั้นสูง ปรากฏผ่านตัวละครต่อไปนี้
หม่อมสลวย
ผู้ ป ระพัน ธ์ได้บ รรยายถึงความประณีตในการแต่งกาย และบรรยายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่ อ งใช้
เครื่องสาอาง บ่งบอกให้ทราบว่าตัวละครพยายามแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานะของหญิงชนชั้นสูงมาก
ซึ่งมีการให้ความสาคัญมากกว่าสามัญชน ดังข้อความต่อไปนี้
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สวมเสื้อแพรสีขาวขลิบดา โจงกระเบนดา เนื้อตัวหอมกรุ่นด้วยน้าปรุง ผัดหน้านวล ปากแดงด้วยรอยหมากดูคมคาย
ผมใส่น้ามันหอม หวีเข้ารูปเป็นมันเรียบไม่กระดิก
(เพชรกลางไฟ. 2558: 55)
จากตัว อย่ างข้างต้น เป็ น บทบรรยายของหม่อ มสลวยที่แต่งตัว ไปบ้านจางวางสมเพื่ อไปเยี่ยมนางแสง
ผู้ เป็ น แม่ซึ่งกาลั งป่ ว ย ตอนนี้ จ ะเห็ น ได้ว่ามีทั้งการใช้น้าปรุง การประทินผิ ว การจัดแต่งทรงผมมีการแต่งกาย
ตามธรรมเนียมไว้ทุกข์ของเจ้านาย
ผู้ประพันธ์ได้กาหนดให้ตัวละครมีความประณีตในการแต่งกายสมฐานะของสตรีชนชั้นสูง ซึ่งความประณีต
นี้ทาให้หญิงสาวชนชั้นสูงเหนือว่าหญิงสาวชนชั้นสามัญชนและการแต่งกายของเจ้านายสตรีนั้นมีแบบแผนเฉพาะตัว
ที่ไม่เหมือนกับสามัญชน การแต่งกายเป็นสิ่งหนึ่งที่ เห็นชัดเจนในการแยกสตรีชนชั้นสูงออกจากสตรีสามัญชนทาให้
เกิดภาพแทนในความเข้าใจหรือการรับรู้ของสังคมว่าสตรีชนชั้นสูงนั้นประณีตในการแต่งกาย
4. มีคุณสมบัติกุลสตรี
คาว่ากุลสตรีในสังคมไทยหมายถึงผู้หญิงดี มีคุณลักษณะตามแบบฉบับที่สังคมยอมรับโดยนับถือกันว่า
เป็นลักษณะของผู้หญิงที่ดี ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะโดยรวมว่า ต้องประพฤติตนให้อยู่ในกรอบจารีตของสังคม
และศีล ธรรม เคารพเชื่อฟังพ่อแม่และสามี ต้องให้ เกียรติส ามีให้ ส ามีเป็นผู้ นาและยินยอมเป็นผู้ ตามแต่โ ดยดี
รับผิดชอบงานบ้านงานเรือนทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว และต้องคอยปรนนิบัติดูแลคนในบ้านตลอดจนสามีไม่ให้ขาดตก
บ่งพร่อง(พนิดา หันสวาสดิ์,2544) ลักษณะของความเป็นกุลสตรีปรากฏในเรื่องผ่านตัวละครต่อไปนี้
หม่อมเจ้าเมรา
หม่ อ มเจ้ า เมราเป็ น พระธิ ด าองค์ ห นึ่ ง ของเสด็ จ ในกรมฯกั บ หม่ อ มเรี่ ย ม เธอถู ก ส่ ง ตั ว เข้ า ไปอยู่ วั ง กั บ
เสด็จพระองค์หญิงตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ได้เรียนรู้งานบ้านงานเรือนตลอดจนงานฝีมือทั้งหลายจากในวังอย่างครบ
ครันทาให้เธอมีวิชาความรู้ติดตัวมา ด้วยค่านิยมในสมัยนั้นลูกสาวของขุนนางหรือชนชั้นสูง จะได้รับการสอน
มารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนศิลปหัตถกรรมงานฝีมือต่ างๆจากในวังของเจ้านาย(นิชาภา บัวสุข
,2558) ได้ปรากฏความสามารถที่เป็นไปตามคุณลักษณะของกุลสตรีของตัวละครหม่อมเจ้าเมราดังตัวอย่างต่อไปนี้
“ถึงเธอไม่ค่อยจะช่างพูด แต่เธอก็ใจดี ถักลูกไม้สวย เย็บผ้าก็เก่ง ขนมฝรั่งกระดีจีนเธอก็ทาได้ อร่อยกว่า
เขาขายเสียอีก”
(เพชรกลางไฟ, 2558: 11)
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จากตัวอย่างข้างต้นเป็นบทสนทนาของหม่อมเจ้าหญิงอุรวศีกับหม่อมสลวยแม่ของเธอ เนื่องด้วยแม่เห็นว่า
เมื่อสิ้นพ่อแล้วกลัว ว่าลูกจะเหงาจึงเสนอให้ลูกไปอยู่ในวังหลวงกับเสด็จพระองค์หญิง แต่พระธิดาก็ทรงแย้งว่า
เธออยู่ที่เรือนปั้นหยาก็ไม่เหงามีหม่อมเจ้าหญิงเมราซึ่งมีเรือนอยู่ไม่ไกลกันเป็นเพื่อน หม่อมสลวยก็ว่าหญิง เมเป็นคน
นิ่งๆเงียบๆอยู่ด้วยจะไปสนุกอะไร อุรวศีก็ทรงแย้งอีกในข้อความข้างต้นซึ่งเป็นไปในลักษณะชื่นชมหญิงเมที่รอบรู้
งานบ้านงานเรือนทั้งฝีมือการทาอาหารและเย็ บปักถักร้อย ด้วยคุณค่าของผู้หญิง ไม่ใช่แค่เพียงจากรูปกายภายนอก
แต่หมายรวมถึงความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวซึ่งได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นงานฝีมือที่ทรงคุณค่า (นิชาภา บัวสุข
,2558) ซึ่งคากล่าวของอุรวศีบ่งบอกให้รู้ว่าเมรามีคุณค่าตามแบบฉบับกุลสตรีที่สังคมวางไว้
ผู้ประพันธ์ยังได้กล่าวถึงคุณลักษณะของสตรีชนชั้นสูงอีกประการหนึ่งด้วยคือการปรนนิบัติดูแลสามีหรือ
ผู้ชาย ซึ่งถึงเป็นหน้าที่หลักของสตรีในช่วงเวลาดังกล่าว โดยผู้ประพันธ์ได้กาหนดคุณลักษณะให้หญิงสาวชนชั้นสูง
มีความสามารถในการดูแลบ้านและปรนนิบัติสามีหรือผู้ชายดังตัวอย่างต่อไปนี้
...พานรองและขันเงินบรรจุน้าใสสะอาดผสมน้าอบไทยหอมเย็น มีผ้าซับพระพักตร์จีบอย่างประณีตวางมาด้วย
ท่านชายจึงคลายพระพักตร์บึ้งตึงลง...
(เพชรกลางไฟ, 2558: 35)
จากตัว อย่ างข้า งต้น คือการเตรียมการไว้ ร องรั บท่ านชายอธิ ปซึ่ งเสด็จมารับ ข้ าวกลางวั นที่ เรื อ นของ
หม่อมเจ้าหญิงเมรา เธอได้เตรียมน้าสาหรับใช้ลูบหน้าไว้ให้เขา จากข้อความบ่งบอกความประณีตในการจัดเตรียม
สิ่งดังกล่าวเป็นอย่างดี สะท้อนค่านิยมเรื่องการปรนนิบัติผู้ชายหรือสามีถึงแม้ตอนนี้คนทั้งสองจะยังไม่ได้สมรส
กันแต่ก็เป็นการแสดงออกของฝ่ายหญิงว่าเธอมีคุณสมบัติข องกุลสตรีซึ่งต่อไปในภายหน้าก็ จะทาหน้าที่นี้เมื่อเธอ
ได้ออกเรือนกับเขา
หม่อมเจ้าอุรวศี
การปรนนิบัติสามีไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นกุลสตรีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น การปรนนิบัติบิดา
มารดาในฐานะลูกก็ถือเป็นคุณสมบัติของสตรีชนชั้นสูงโดยผู้ประพันธ์ได้กาหนดคุณลักษณะดังกล่าวไว้ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ท่านหญิงเป็นผู้ยกของว่างและเครื่องพระสุธารสชา ทาด้วยเงินแท้จากอังกฤษมาวางบนโต๊ะเล็กแบบฝรั่ง
ข้างที่ประทับ
(เพชรกลางไฟ, 2558: 17)
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จากตัวอย่างข้างต้น เป็นบทบรรยายถึงความหลังเมื่อครั้งเสด็จในกรมฯยังทรงพระชนม์อยู่ว่าอุรวศีเป็นผู้
ทาหน้ าที่ย กน้ าชาให้ ท่านเป็ น ประจ า แสดงถึง ลั กษณะความเป็ นกุล สตรีที่ป รนนิบัติ ดูแลคนในบ้าน ในที่นี้ คื อ
ปรนนิบัติดูแลบิดา
ตัวอย่างข้าที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นสะท้อนแนวความคิดที่ว่าผู้หญิงมีหน้าที่ปรนนิบัติดูแลผู้ชายไม่ว่าจะเป็น
ในฐานะพ่อหรือสามี งานบ้านงานเรือนทั้งหลายล้วนเป็นงานที่เป็นไปเพื่อความสะดวกสบายของผู้ชายทั้งสิ้น อีกทั้ง
ยังมีชุดความคิดที่ว่าผู้หญิงที่มีความรู้เรื่ องงานบ้ านงานเรือนถือเป็นผู้หญิงที่ดีทาให้ผู้หญิงต้องพากเพียรเรียนรู้
สิ่ งเหล่ านี้ อย่ างหลี กเลี่ ย งไม่ได้ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่ าวของตัว ละครถือเป็นการประกอบสร้างภาพแทนของสตรี
ชนชั้นสูงขึ้นว่าด้วยเรื่องของความเป็นกุลสตรี
5. เป็นผู้มีบุญโดยอิงหลักพุทธศาสนา
มโนทัศน์เกี่ยวกับพุทธศาสนาและชนชั้นทางสังคมนับเป็นมโนทัศน์ที่มีความเชื่อมโยงกันเนื่องจากสังคมไทย
เชื่อว่าคนทุกคนเกิดมาต่างกัน ด้วยบุญกรรมที่ทามา ยากดีมีจนต่างวาระกันด้วยองค์พระศาสดาทรงชี้แนะไว้ว่า
มนุษย์เรานั้นแตกต่างกันด้วยรูป ทรัพย์ ฐานะแห่งวงศ์ตระกูลเพราะกรรมที่ทามาตามลิ ขิตแห่งบุคคล แต่สามารถ
ที่จะประพฤติดีและรับผลแห่งกรรมดีนั้นได้ด้วยตนเองไม่ใช่เพราะพระเจ้าบันดาลให้เป็น (นงเยาว์ ชาญณรงค์ อ้างถึง
ใน พระวีรพรรณ วุฑฺฒิธมฺโม(เชียรประโคน), 2552) ความคิดเช่นนี้ส่งผลต่อการสร้างภาพแทนของสตรีชนชั้นสูง
ตามการรับรู้ของสังคมซึ่งระบุให้สตรีชนชั้นสูงเป็นผู้มีบุญวาสนาตามความเชื่อทางพุทธศาสนาดังตัวอย่างต่อไปนี้
หม่อมสลวย
“…ลูกมีบุญวาสนาได้เป็นถึงหม่อม พ่อแม่ที่ไหนจะขัดขวาง พ่อเขาก็ดีใจว่าได้หน้าได้ตา...”
(เพชรกลางไฟ, 2558: 93)
การใช้คาว่าบุญวาสนาหมายถึงที่บุญที่สั่งสมมาในอดีตได้ส่งอานิสงส์ถึงปัจจุบันให้ได้รับผล เป็นไปตามหลัก
บุ ญกรรมในศาสนาพุทธว่า หากใครทาบุญมาดีในชาติที่แล้ว ชาตินี้ก็จะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย เช่นเดียวกับ
การได้เลื่อนฐานะเป็นหม่อมของสลวยก็ทาให้เธอมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและกลายเป็นภาพแทนของสตรีชนชั้นสูง
ว่าเป็นผู้มีบุญ
หม่อมเจ้าอุรวศี
ผู้ประพันธ์ได้เน้นย้าว่าสตรีชนชั้นสูงถือเป็นผู้มีบุญอีกครั้งผ่านตัวละครหม่อมเจ้าอุรวศีและระบุถึงบุญกรรม
ที่แตกต่างกันระหว่างชนชั้นสูงและสามัญชนดังตัวอย่างต่อไปนี้
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“คนเกิดมา ต้องแบกทั้งบุญและกรรมจากกาเนิดเอาไว้ทั้งสองอย่าง มีบุญเกิดเป็นเจ้า ก็ต้องรักษาบุญเอาไว้ คนอื่น
ที่เป็นไพร่เขาก็ทาบุญมาอย่างไพร่ เขาก็รักษาบุญอย่างไพร่ หลานนี่สิ เป็นเจ้าหากไปทาตัวอย่างไพร่ บุญก็หมด
เหลือแต่กรรม”
(เพชรกลางไฟ, 2558: 177)
จากตัวอย่างข้างต้ นเป็นบทสนทนาที่เสด็จพระองค์หญิงรับสั่งกับอุรวศี เพื่อสอนเธอให้รู้จักรักษาความดี
รักษาบุญของตนไว้ ว่ามีบุญเกิดมาเป็นเจ้าทั้งทีซึ่งเป็นสิ่งที่ยากเหลือเกิน ก็จงประพฤติอย่างเจ้าระมัดระวังสารวมตน
ให้ดีอย่าไปประพฤติเยี่ยงไพร่ บุญเป็นหลักความเชื่อในพุทธศาสนาแสดงให้ เห็นถึงคุณของการประพฤติดี เป็นคุณ
งามความดี เป็ น เครื่ อ งช าระสั น ดาน เป็ น กุ ศ ล(ปิ่ น มุ ทุ กั น ต์ , 2500 อ้ า งถึ ง ใน พระวี ร พรรณ วุ ฑฺ ฒิ ธ มฺ โ ม
(เชียรประโคน), 2552) ในส่วนนี้ได้พยายามยกคุณค่าของความเป็นเจ้าขึ้นมาให้มากกว่าธรรมดาสามัญทั่วไปหรือ
คนชนชั้นสามัญโดยอิงความเชื่อเรื่องบุญในทางศาสนา
6. รักเกียรติรักศักดิ์ศรี
คุ ณ ลั ก ษณะประการสุ ด ท้ า ยนี้ ผู้ ป ระพั น ธ์ ไ ด้ ย กมาก าหนดให้ เ ป็ น พฤติ ก รรมของหญิ ง สาวชนชั้ น สู ง
ตามทรรศนะของผู้ประพันธ์ก็คือการรักเกียรติและศักดิ์ศรีที่มากกว่าสามัญชนทั่วไป ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถื อเป็น
การประกอบสร้างภาพแทนของหญิงสาวชนชั้นสูง ปรากฏดังดัวอย่างต่อไปนี้
หม่อมเจ้าอุรวศี
อุรวศีเป็นธิดาองค์เล็กของเสด็จในกรมฯ เธอไม่ถูกส่งตัวเข้าวังเหมือนกับเจ้าพี่หญิงองค์อื่นด้วยเสด็จพ่อ
ทูลขอกับเสด็จพระองค์หญิงไว้ ทาให้เธอมีโอกาสได้ใกล้ชิดเสด็จพ่อมากกว่าองค์อื่น เสด็จในกรมฯรักความยุติธรรม
รักความถูกต้องมาแต่ไหนแต่ไร ความคิดความอ่านของท่านได้ถูกถ่ายทอดมายังอุรวศีไปโดยปริยาย ทาให้เธอ
ไม่ยอมอ่อนข้อให้กับความอยุติธรรมใดๆ อุรวศีรักความยุติธรรมเท่ากับที่เธอรักศักดิ์ของตน ได้ปรากฏดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
“หญิงไม่ใช่บ่าวของหม่อม หญิงเป็นลูกของเสด็จพ่อ เท่าๆกับเจ้าพี่ทุกองค์...”
(เพชรกลางไฟ, 2558: 105)
จากตั ว อย่ า งข้ า งต้ น เป็ น บทสนทนาของอุ ร วศี ต่ อ หม่ อ มต่ ว น เนื่ อ งด้ ว ยสตรี ช ราไปลบหลู่ ดู ห มิ่ น เธอ
เธอก็โต้ตอบโดยย้อนกลับไปว่าเธอก็มีศักดิ์ทัดเทียมธิดาของหล่อนไม่ได้ยิ่งหย่อนหรือด้อยไปกว่าแต่อย่างใดถึงแม้เธอ
จะเป็นธิดาที่เกิดจากอนุภรรยาก็ตาม การยืนยันสถานะที่เท่าเทียมกันดังที่ปรากฏในตัวอย่างชี้ให้เห็นทัศนะของ
ผู้ประพันธ์ เห็นว่าหญิงสาวชนชั้นสูงให้ความสาคัญต่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตนเองมากกว่าบุคคลทั่วไป
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การเน้นย้าถึงสถานะสตรีชนชั้นสูง ของตัวละครหม่อมเจ้าอุรวศียังปรากฏอีกหลายครั้ง โดยมักปรากฏ
เกี่ยวกับการเน้นย้าสถานะผ่านทางสายเลือดว่าตัวละครมีสายเลือดเดียวกับกษัตริย์ ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นการ
ประกอบสร้างให้สตรีชนชั้นสูงแตกต่างจากบุคคลทั่วไปดังตัวอย่างต่อไปนี้
“หญิงจงสานึกเสมอว่า พ่อของหญิงเป็นใคร สูงยิ่งกว่านั้นคือปู่ของหญิงเป็นใคร!”
(เพชรกลางไฟ, 2558: 181)
จากตัวอย่างข้างต้นเป็นบทสนทนาที่เสด็จพระองค์หญิงทรงรับสั่งกับอุรวศีเรื่องที่เธอจะออกไปพบแม่
เสด็จพระองค์หญิงทรงทัด ทานไว้ เพราะแม่มีสามีใหม่เป็นสามัญชนไม่เหมาะสมที่เธอจะไปพบ หากบังเอิญพบกับ
สามีใหม่ของแม่ก็ไม่รู้ว่า จะให้ใครไหว้ใคร เพราะอุรวศีอยู่ในฐานะของเจ้าต้องระลึกถึงศักดิ์ของตัวเอง ระลึกถึง
วงศ์ตระกูลวงศ์วานว่านเครือของตน
นอกจากนี้ยังได้มีการเน้นย้าถึงความรักศักดิ์ศรีที่มากกว่าธรรมดาสามัญของสตรีชนชั้นสูงอีกดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
“เกิดเป็นหงส์ต้องรู้ว่าเป็นหงส์ อย่าไปเกลือกกลั้วกับกา ถ้าไม่รักศักดิ์ของตัวเอง ใครเขาจะมารักแทนให้...”
(เพชรกลางไฟ, 2558: 149)
จากตัวอย่างข้างต้นเป็นบทสนทนาที่เสด็จพระองค์หญิงรับสั่งกับอุรวศี จะพบว่ามีการใช้สัญลักษณ์คือ
คาว่าหงส์หมายถึงผู้หญิงสูงศักดิ์ เสด็จพระองค์หญิงพยายามจะเน้นย้ากับเธอว่า ให้รู้ตัวว่าเกิดในตระกูลสูง ให้มีสติ
ระลึกถึงฐานะอันสูงส่งของตนเองเสมอ อย่าไปคบหาสมาคมกับชายสามัญชนถ้ายังรักในศักดิ์ศรีของตนเองอยู่
จากตัวอย่างที่ได้ยกมาแล้วนั้นจะพบว่าผู้ประพันธ์พยายามประกอบสร้างความรักเกียรติรักศักดิ์ศรีของ
ตัวละครไว้หลายแง่มุมด้วยกัน อาทิ การพยายามจะเน้นย้าถึงสถานะอันสู งส่งที่เกิดมาร่วมเชื้อสายกับกษัต ริย์
การไม่ยอมให้ใครมาหมิ่นเกียรติง่ายๆ เชื่อมโยงการรักศักดิ์ศรีกับการรักตัวเองในทางประจักษ์ว่าถ้าไม่รักศักดิ์ศรี
ก็เท่ากับว่าไม่รักตัวเองนับเป็นการลดคุณค่าในตนเอง การเน้นย้าดังกล่าวทาให้ตีความได้ว่าตัวละครสูงค่าในฐานะ
ของความเป็นเจ้าและอยู่เหนือคนธรรมดาทั่วไปซึ่งเป็นภาพแทนหนึ่งของสตรีชนชั้นสูงที่ได้ปรากฏ
สรุปและอธิปรายผล
จากการศึกษาภาพแทนของสตรีชนชั้นสูงในนวนิยายเรื่อง เพชรกลางไฟ พบ 6 คุณลักษณะคือ
1. มีรูปงาม
2. ถูกร้อยไว้ด้วยกรอบจารีตประเพณี
3. ประณีตในการแต่งกาย
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4. มีคุณสมบัติกุลสตรี
5. เป็นผู้มีบุญโดยอ้างอิงหลักพุทธศาสนา
6. รักเกียรติรักศักดิ์ศรี
คุณลักษณะดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็น ว่าสตรีชนชั้นสูงแตกต่างจากหญิงสาวสามัญชนขณะเดียวกันก็ได้
สะท้อนให้เห็นถึงด้านที่ไม่พึงปรารถนาด้วยเช่นกัน ภาพแทนของหญิงสาวชนชั้นสูงที่ปรากฏจึงเป็นเสมือนการชื่นชม
ยกย่องให้สตรีชนชั้นสูงอยู่เหนือกว่าสตรีทั่วไป โดยผ่านการประกอบสร้างคุณลักษณะภายนอกและภายใน อย่างไร
ก็ตามในท้ายที่สุดแล้วโครงเรื่องผลักให้ตัวละครเอกหญิงชนชั้นสูงได้ออกจากความเป็นเจ้าแล้วใช้ชีวิตอย่างสามัญชน
แต่ยั ง คงพฤติกรรมความด้านที่พึงประสงค์ของตัวละครไว้ ผู้ประพันธ์ต้องการจะแสดงให้เห็ นว่าสิ่ งส าคัญกว่า
ชาติกาเนิดคือการพฤติตนนั่นเอง ตัวละครเลื อกชาติกาเนิดไม่ได้แต่สามารถเลือกที่จะกระทาหรือไม่กระทาสิ่งใด
ได้ โ ดยตนเอง อนึ่ ง ได้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ไม่ ว่ า จะชนชั้ น สู ง หรื อ สามั ญ ชนก็ มี อ ารมณ์ ค วามรู้ สึ ก อย่ า งปุ ถุ ช นทั่ ว ไป
เช่นเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ
หากมีผู้สนใจศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับสตรีจากงานวรรณกรรม ก็สามารถศึกษาได้จากนวนิยายเรื่องอื่นๆ
ของ ว.วินิจฉัยกุล เช่น มาลัยสามชาย ทะเลแปร แม่พลอยหุง เพราะเรื่องดังกล่าวล้วนกล่าวถึงสตรีทั้งสิ้นมีสตรี
เป็นตัวละครเอกซึ่งได้สะท้อนภาพของสตรีไว้หลายแง่มุมด้วยกัน
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รักเอย : ภาพแทนความรักของหญิงขายบริการในภาพยนตร์ไทย
อภิรดี ศรีรักษ์1 อาทิชา รัตนตรัง2 ชนิกานต์ โสพิกุล3
และสุรพงษ์ ยิ้มละมัย4
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพแทนความรักของหญิงขายบริการในภาพยนตร์ไทย ใช้วิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ มีพื้นที่ศึกษา คือ ภาพยนตร์ไทยที่เกี่ยวข้องกับหญิงขายบริการ มี 4 เรื่อง โดยรับชมวิเคราะห์จาก
บทสนทนาและท่าทีของตัวละครโดยใช้แนวคิดทฤษฎีภาพแทน มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ อภิปรายผล และ
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า ภาพแทนหญิงขายบริการในภาพยนตร์ไทยประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ ภาพแทน
ความรักของคน คนหนึ่งที่มีความผิดหวัง ร้องไห้ หัวเราะ และ มีความสุข เป็นการนาเสนอให้เห็นว่าคนแต่ละคน
มีความรู้สึกนึกคิด แม้จะอยู่ในฐานะที่ถูกมองข้าม ภาพแทนความรักของหญิงขายบริการที่ไม่อาจะหลุดพ้นจาก
การถูกประทับตรา ทั้งจากผู้คนในสังคมหรือแม้แต่ตัวเธอเองว่าตนไม่คู่ควรรัก ภาพแทนความรักหญิงขายบริการ
ในฐานะความเป็ น หญิ ง ได้ แ ก่ ฐานะภรรยาโดยใช้ ชี วิต ร่ ว มกั น และในฐานะหญิ ง ชนบทเป็ น ผู้ ห ญิ ง ที่ ต้ อ งการ
เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ตนและครอบครัวดีขึ้น จากข้างต้น ชี้ให้เห็นว่าหญิงขายบริการก็ เป็นคน คนหนึ่งที่มีความรู้สึก
นึกคิดเฉกเช่นคนทั่วไป
ดังนั้ น “หญิงขายบริ การ” ในภาพยนตร์ไ ทย จึงมี ภ าพแทนที่ผ่ านการปรุง แต่ ง นาเสนอคุณลั ก ษณะ
บางประการเพื่อให้คนอื่นเห็น เป็นการกาหนดของคนอื่นที่สะท้อนจากตัวละครและบริบททางสังคม ภาพตัวแทน
ของ “หญิงขายบริการ” ที่มีความรักเช่นคนทั่วไปและภายใต้ตัวแทนเหล่านั้นตัวละครมีการกระทาทั้งยอมจานน
ต่อรอง ขัดขืน มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกลุ่มคนอื่น ๆ แม้เป็นการศึกษาผ่านภาพยนตร์ไทย เป็นความจริง
เสมือนในอีกมิติหนึ่งทางสังคม
คาสาคัญ : ภาพแทนความรัก หญิงขายบริการ และภาพยนตร์ไทย

1-3
4

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์.ดร., ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วิทยาเขตหาดใหญ่
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บทนา
คนแต่ ล ะคนมี ค วามรู้ สึ ก มี ค วามนึ ก และมี ค วามคิ ด มี ค วามซั บ ซ้ อ น ในการด าเนิ น ความสั ม พั น ธ์
กับคนอื่น ในความเป็นคนนั้นในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตต่างมีความหลากหลายของ เรื่องราวที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
ชี วิ ต คนที่ ด าเนิ น ความสั ม พั น ธ์ กั บ คนนั้ น ยั ง เกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากบทบาทหรื อ สถานที่ แ ตกต่ า งกั น นั้ น หมายความว่ า
การดาเนินความสัมพันธ์ของผู้คนยังเป็นไปตามปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับชนชั้นซึ่งเราอาจแบ่งชนชั้นได้หลากหลาย
ลั ก ษ ณ ะ เ ช่ น ผู้ ป ก ค ร อ ง กั บ ป ร ะ ช า ช น หั ว ห น้ า กั บ ลู ก น้ อ ง คุ ณ ค รู กั บ นั ก เ รี ย น พ่ อ แ ม่ แ ล ะ ลู ก
สอดคล้องกับ ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี (2546, น.2-3) มองว่าในระบบความสัมพันธ์ของผู้คนที่เกิดขึ้นในสั งคม
ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด การตี ค วามและการให้ ค วามหมายการกระท าซึ่ ง กั น และกั น และภายใต้ ค วามสั ม พั น ธ์ นั้ น
ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การสร้ า งขอบเขตของความเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ซึ่ ง ไม่ เ พี ย งแต่ เ ป็ น การรวมเอาพวกที่ เ หมื อ นกั น
เข้าด้วยกันเท่านั้น หากแต่ยังพยายามเปลี่ยนอัตลักษณ์ของกลุ่มคนที่แตกต่างให้เหมือนกับสังคมส่วนใหญ่ เช่น
การสร้ า งเส้ น แบ่ ง ระหว่ าง ความเป็ น คนส่ ว นใหญ่ กั บ ชนกลุ่ ม น้ อ ยการก าหนดความเป็ น ศู นย์ ก ลางทางสั ง คม
วัฒนธรรมหรือการกาหนดบรรทัดฐานระหว่างความปกติกับความผิดปกติในสังคมเป็นต้น
อย่ า งไรก็ ต ามเรื่ อ งราวความรั ก เป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ อ าจปฏิ เ สธได้ ว่ า ต้ องเกิ ด ขึ้ น กั บ ทุ ก คน สอดคล้ อ งกั บ
ศรีเรือน แก้วกังวาล (2533 ,น.21) กล่าวถึงเรื่องความรักไว้ว่าความรักเป็นตัวเร้าและพลังผลักดันให้มนุษย์ประกอบ
กิจกรรมเกือบทุกอย่างในชีวิตประจาวัน เช่น สร้างอุดมการณ์มีแนวความคิดความใฝ่ฝันความสนใจค่านิยมความเชื่อ
ในรูปแบบต่าง ๆ นับไม่ถ้วนกลุ่มนักจิตวิทยาบางกลุ่มกล่าวว่าพฤติกรรมเกือบทุกประเภท เช่น ความขยันขันแข็ง
ในการประกอบอาชีพ ความมักใหญ่ใฝ่สูง การแสวงหาเงินอานาจเกียรติยศ การสร้างศิลปกรรมในรูปแบบต่าง ๆ
ล้วนแต่มาจากแรงขับที่สาคัญ คือ พลังรักแทบทั้งสิ้น
ความรั กนั้ น เป็ น อารมณ์ความรู้สึ กพื้นฐานของมนุษย์ ที่เต็มไปด้ว ยความสลั บซับซ้อน ความต้องการ
ทางจิตใจ อีกทั้งมนุษย์ให้ความสาคัญและแสวงหาความรัก เพื่อเป็นส่วนเติมเต็มในชีวิต ความรักเป็นสิ่งที่ทุกคน
แสวงหา ชี วิ ต ของคนเราจะไม่ เ ป็ น ชี วิ ต ที่ ส มบู ร ณ์ ไ ด้ ถ้ า หากไม่ มี ร สชาติ แ ห่ ง ความรั ก เป็ น เครื่ อ งปรุ ง แต่ ง
เมื่อมีความรัก ชีวิตจึงมีความทุกข์และความสุขปะปนคละเคล้ากันไป ความรักสามารถสร้างทั้งรอยยิ้มและน้าตา
เพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจถึงมุมมองแห่งความรั กว่าไม่ได้มีแค่ความสุขเพียงด้านเดียว สอดคล้องกับ ผุสดี ตั้งจิตนุกุล
(2544, น.12) กล่าวได้ว่าความรักเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งซึ่งอาจแฝงด้วยองค์ประกอบหลายอย่างจนยากแก่การ
อธิบายในพจนานุกรมทางด้านจิตเวชก็ไม่ได้ให้คานิยามของความรักไว้แต่อธิบายว่าความรักเป็นความรู้สึกชื่นชม
ยินดี (Pleasure) เวลาที่เรารู้สึกรักใครเรามักมีความชื่นชมยินดีในบุคคลนั้นหรือชื่นชมยินดีที่ได้พบและอยู่ใกล้ชิด
บุคคลนัน้ ๆ การนิยามความหมายของความรักนามาสู่การออกแบบเรื่องของความรัก
ทั้งนี้หากพูดถึงหญิงขายบริการก็ถือเป็นกลุ่มคนที่ถูกละเลย มองข้ามหรือถูกประทับตราว่าเป็นคนไม่ดี
ตามจารีตและขนบธรรมเนียมของสังคม ดังที่ กนกวรรณ ธราวรณ (2539,น.3) ได้กล่าวถึงหญิงขายบริการไว้ว่า
สั งคมมักจะประณามและประทับ ตราให้ กลายเป็นหญิงไม่ดีที่ปิดบังซ่ อนเร้น โดยสิ่ งนี้ห ากมองในทางกลั บกั น
หญิ ง ขายบริ ก ารเป็ น เพี ย งแค่ ค น คนหนึ่ ง ที่ ส ามารถจะมี ค วามรั ก ความสั ม พั น ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ต ามปกติ ทั่ ว ไป
แต่เมื่อเธออยู่ในภาพของหญิงขายบริการจึงเป็นเรื่องไม่ง่ายที่จะเกิดความรักที่เธอรักเขาหรือเขารักเธอเป็นบุคคล
ที่ยากจะมีใครเข้าผ่านมาในชีวิตด้วยความจริงใจ การจะหารักแท้จริงในสถานะที่ตนเองนั้นเป็นแค่หญิงขายบริการ
ต้องผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดทั้ง ทางกายและทางใจ มีความรักที่เธอรักเขาหรือเขารักเธอ ทาให้การวิจัยครั้ง นี้
มุ่งประเด็นที่จะศึกษาถึงภาพแทนความรักที่แม้ว่าเธอเป็นหญิงขายบริการ
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มุ ม มองของหญิ ง ขายบริ ก ารสะท้ อ นสั ง คมที่ ถ่ า ยทอดอาชี พ ที่ ใ ครหลายคนดู ถู ก เป็ น อาชี พ ที่ สุ ข สบาย
แต่ เ บื้ อ งหลั ง อาจจะไม่ ใ ช่ อ ย่ า งนั้ น เลย ความรู้ สึ ก ของตั ว หญิ ง ขายบริ ก ารเองว่ า แม้ เ ธอจะท าอาชี พ เป็ น
หญิงขายบริการซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่ได้รับการยอมรับ จากสังคมถูกสร้างให้เป็นคนนอกสังคมถูกตีตราจากสังคมและ
คุ ณ ค่ า ของหญิ ง ขายบริ ก ารเป็ น บุ ค คลที่น่ า รัง เกี ย จและไม่ คู่ ค วรรั ก แต่ แ ท้ จ ริ ง แล้ ว ความรั ก นั้น เป็น ความรู้สึ ก
ที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ทุกรูปทุกนาม เพราะจากความรักเพียงอย่างเดียวนี้เองสามารถส่ง อิทธิพลต่อชีวิตได้ ทุกแง่
ทุกมุมความรักเป็นได้ทั้งแรงบัลดาลใจในเชิงสร้างสรรค์ดั่งที่ ว.วชิรเมธี (2552,น.7) ได้กล่าวถึงว่าในการอยู่ร่วมกัน
ของช่วงชีวิตของเขาหรือเธอผู้นั้นก็สามารถเป็นผู้มอบความรักและพร้อมกันนั้นก็เป็นผู้ที่ถูกรักได้
การศึ ก ษาภาพแทนความรั ก ของหญิ ง ขายบริ ก ารที่ เ ลื อ กจะด าเนิ น ความสั ม พั น ธ์ กั บ คนรั ก มี พื้ น ที่
ในภาพยนตร์ไทยเป็นพื้นที่ของการวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยได้ยึดหลักตาม ดังที่ Hall (1997, p. 17) อ้างถึงในขวัญฟ้า
ศรี ป ระพัน ธ์ (2551, น. 23) กล่ าวไว้ว่า “ ภาพแทน” เป็นการผลิ ตสร้างความหมายผ่ านภาษาซึ่งเป็นผลผลิต
แห่งความหมายของภาพภายในใจเราโดยมีภาษาเป็นส่วนสาคัญของกระบวนการให้ความหมายนอกจากนี้ภาษา
ยังเป็นตัวเชื่อมระหว่างแนวคิดกับระบบสัญญะเข้าด้วยกัน ซึ่งภาพแทนของผู้วิจัยที่ได้นาเสนอนั้น มีความสอดคล้อง
กับผู้ให้ความหมายทฤษฎีดังกล่าว นั้น คือสิ่งที่ผู้สร้างต้องการนาเสนอความรักของหญิงขายบริการและภายใต้
ภาพตัวแทนเหล่านั้นตัวละครก็มีการจานน ต่อต้านหรือต่อรอง สอดรับกับโครงสร้างที่กาหนดจากสังคมมีความ
เกี่ยวข้องกับการจัดการของบุคคลหรือกลุ่มคน แม้จะเป็นการศึกษาผ่านเรื่องราวในภาพยนตร์ไทย เป็นความจริง
เสมือนในอีกมิติหนึ่งทางสังคม
ภาพยนตร์ ไทยเป็ น ส่ ว นหนึ่ งที่ส ะท้อ นปมชีวิต เป็นสื่ อที่เข้ามามีบทบาทอย่างหนึ่งในชีวิต ของมนุ ษ ย์
เป็ น กระจกบานใหญ่ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ งตัว ตนของมนุ ษ ย์แ ละสั งคมรวมไปถึง มุ ม มองความคิด และความรู้ สึ ก
ที่เก็บซ่อนอยู่ภายในใจของตัวละครนั้น ๆ สอดคล้องกับ ภาคภูมิ หรรนภา (2544,น.1) กล่าวถึงความเป็นภาพยนตร์
ว่า ภาพยนตร์ไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงเท่านั้น แต่หากยังเป็นผลงานด้านการสื่อสารมวลชนที่สอดแทรกความคิด
และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ การขัดเกลาในสังคมที่ส่งผลต่อความคิดของผู้รับชม
ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาในประเด็นความรักของผู้หญิงขายบริการ ในฐานะที่เขาเป็นคนธรรมดาหรือ
คน คนหนึ่ง เรื่องราวความสัมพันธ์ความรักที่เกิดขึ้น เป็นที่น่าสนใจว่าเขาจะมี การดาเนินความสัมพันธ์นั้นอย่างไร
กับคนที่รักภายในบริบทของภาพยนตร์ไทย วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษา ภาพแทนความรักของ หญิงขายบริการ
ในภาพยนตร์ไทย โดยใช้ ทฤษฎีภาพแทนเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความรักของหญิงขายบริการที่มีความสัมพันธ์
กับ คนอื่น จากที่ป รากฏในภาพยนตร์ ไทยเพื่อชี้ให้ เห็ นว่า “หญิงขายบริการ” ก็เป็นคน คนหนึ่ง ที่ส ามารถมีรัก
มีความสัมพันธ์ เหมือนคนอื่นทั่วไป อีกทั้งหญิงขายบริการก็มีโอกาสต่อรองความเป็น ตัวแทนและการด าเนิน
ความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นคน คนหนึ่งที่เหมือนเฉกเช่นคนอื่นทั่วไปการวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการให้ความสาคัญกับคนที่
เป็นภาพตัวแทนของ “หญิงขายบริการ” ที่มีความรักเฉกเช่นคนทั่วไปและภายใต้ตัว แทนเหล่านั้นตัวละครก็มีการ
กระทาการที่อาจจะยอมจานน ต่อต้าน ต่อรอง ขัดขืน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกลุ่มคนนั้น ๆ แม้จะเป็น
การศึกษาผ่านเรื่องราวในภาพยนตร์ไทยเป็นความจริงเสมือนในอีกมิติ หนึ่งทางสังคม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาภาพแทนความรักของหญิงขายบริการที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย
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คาถามงานวิจัย
ภาพแทนความรักของหญิงขายบริการในภาพยนตร์ไทยเป็นอย่างไร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เรียนรู้และเข้าใจความรัก ความสัมพันธ์ของตัวละครหญิงที่มีอาชีพเป็นหญิงขายบริการ
2. ตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่แฝงไปด้วยการถูกครอบงามายาคติในทางลบจากสังคม
3. สร้างองค์ความรู้ในมิติใหม่ที่เชื่อมโยงกับความเคลื่อนไหวในสื่ อทันสมัย (ภาพยนตร์ไทย) ซึ่งเป็นพื้นที่
ความสัมพันธ์ในรูปแบบสะท้อนความจริง
4. เรียนรู้และเข้าใจความหมายในการสร้างภาพแทนและความรักที่เกิดขึ้นกับหญิงขายบริการ
5. เข้ า ใจถึ ง การสร้ า งมิ ติ ใ หม่ ท างความคิ ด ของผู้ ส ร้ า งที่ ต้ อ งการจะน าเสนอความรั ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
หญิงขายบริการในรูปแบบต่าง ๆ
วิธีศึกษา
การศึกษาเรื่อง ภาพแทนความรักของหญิงขายบริการในภาพยนตร์ไทย ใช้แนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ
ซึ่งชาย โพธิสิตา (2552, น. 43 อ้างถึงใน นงพงา สัจกุล, 2553, น. 36 ) กล่าวว่า การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัย
ที่ เ น้ น การเข้ า ถึ ง ความหมายของผู้ ก ระท า เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจความหมายและการหาค าตอบแก่ สิ่ ง เหล่ า นั่ น
และ ดั ง ที่ จุ ฑ ารั ต น์ ต านานวั น (2557 , ออนไลน์ ) กล่ า วว่ า การวิ จัย เชิง คุ ณ ภาพในรู ปแบบของการพรรณนา
เป็นการวิจัยที่เน้นถึงการศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคือ การคัดเลือกจากหญิ งขายบริการที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยที่ผู้สร้างต้องการ
น าเสนอความเป็ น หญิ ง ขายบริ ก ารให้ ส ามารถเข้ าใจถึง ความเป็น กลุ่ ม คน กลุ่ มหนึ่งที่โ ดนการถูก ประทั บ ตรา
จากสั งคมโดยมีจ านวนภาพยนตร์ ที่เ กี่ย วข้ องกับหญิง ขายบริก ารทั้ งหมด 9 เรื่อง ได้แก่ 1). เทพธิดาโรงแรม
2). เทวดาเดินดิน 3). เทพธิดาบาร์ 21 4). สายน้าไม่ไหลกลับ 5). หลงไฟ 6). เสียดาย 7). สนิมสร้อย 8). เฉิ่ม
9). นาคปรก
ภาพยนตร์ไทยที่เกี่ยวข้องกับหญิงขายบริการที่มีความรักที่ใช้เกณฑ์ประกอบรวมไปถึงการใช้แนวคิด
ทฤษฎีห ญิงขายบริ การ และแนวคิดทฤษฎีภ าพแทน ข้อมูล จากเอกสารชั้นรองที่เกี่ ยวข้องกับหญิงขายบริการ
ภาพแทนและตั ว ละคร อาทิ เ ช่ น งานวิ จั ย และเอกสารวิ ช าการ รวมทั้ ง หนั ง สื อ ที่ เ กี่ ย วของกั บ ความรั ก
และที่เกี่ยวข้องกั บหญิงขายบริ การ มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเช่นกัน การคัดเลือกมีด้วยกัน 4 เรื่อง
ซึ่ ง ได้ แ ก่ เ รื่ อ ง 1).เทพธิ ด าโรงแรม 2). สายน้ าไม่ ไ หลกลั บ 3).สนิ ม สร้ อ ย 4).เฉิ่ ม ภาพยนตร์ ไ ทยทั้ ง 4 เรื่ อ ง
โดยใช้เกณฑ์คือภาพยนตร์ ต้องมีความเกี่ยวข้องกับหญิงขายบริการที่มีการดาเนินความสัมพันธ์กับคนที่ตนรัก
แต่ไม่สมหวังในรัก ดังตารางข้างต้นดังนี้
เรื่องที่
1
2
3
4

ชื่อภาพยนตร์
เทพธิดาโรงแรม
สายน้าไม่ไหลกลับ
สนิมสร้อย
เฉิ่ม
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การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา ภาพแทนความรักของหญิงขายบริการที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยจานวน
4 เรื่อง โดยใช้ ทฤษฎีภาพแทน ซึ่ง ผู้วิจัยจะวิเคราะห์จากบริบทต่าง ๆ บทสนทนาระหว่างหญิงขายบริการและ
ตัวละครอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหญิงขายบริการ โดยใช้ท ฤษฎีภาพแทน ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการศึกษาถึงภาพแทน
ความรักของหญิงขายบริการที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่นาไปสู่ความรัก
กรอบแนวคิดทฤษฎี
การวิ จั ย เพื่ อ บรรลุ ต ามเป้ า ประสงค์ ใ นเรื่ อ ง “รั ก เอย: ภาพแทนความรั ก ของหญิ ง ขายบริ ก าร
ในภาพยนตร์ ไ ทย” ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ น าทฤษฎี ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ทฤษฎี ภ าพแทน มาใช้ ป ระกอบการวิ เ คราะห์
หาคาตอบให้เข้าใจถึงตัวละครหญิงขายบริการที่มีภาพแทนความรักผ่านทางภาพยนตร์ไทย ดังนี้
ภาพยนตร์ไทย

ภาพแทน

ความ
ผู้หญิง

รักรัก

ขายบริการ

บริบทเนือ้ เรือ่ ง

ชื่อภาพ : แผนภาพแสดงกรอบแนวคิด
รักเอย : ภาพแทนความรักของหญิงขายบริการในภาพยนตร์ไทย 9 เรื่อง ชื่อภาพ : แผนภาพแสดงกรอบ
แนวคิ ด ภาพกรอบแนวคิ ด ข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า หญิ ง ขายบริ ก ารเป็ น ตั ว ละครหญิ ง ในภาพยนตร์ ไ ทย
ที่เป็ น คนเดิน ดิน คนหนึ่ งที่ต้องการมีความรักแบบคนทั่ว ไปโดยองค์ประกอบสร้างขึ้นจาก ความรัก ภาพแทน
ผู้หญิง การขายบริการ ภาพยนตร์ ที่ เรียกว่าเป็นบริบททางเนื้อเรื่องที่ ปรากฏในภาพยนตร์ไทย โดยการวิจัยครั้งนี้
เลือกใช้ทฤษฎีภาพแทนมาเป็นแนวทางหลักในการวิจัย
ผลการวิจัย
จากการวิ เ คราะห์ ภาพแทนความรั ก ของหญิ ง ขายบริ ก ารในภาพยนตร์ ไ ทย ผู้ วิ จั ย ได้ ยึ ด ทฤษฎี ข อง
Hall (1997, p. 17) อ้างถึงในขวัญฟ้าศรีประพันธ์ (2551, น. 23) เป็นแนวทางหลัก โดยการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา
ในประเด็นความรักของผู้หญิงขายบริการในฐานะที่เขาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเรื่องราวความสัมพันธ์ความรักที่
เกิดขึ้นเป็นที่น่าสนใจว่าเขาจะมีการดาเนินความสัมพันธ์นั้นอย่างไรกับคนที่ รักภายในบริบทของภาพยนตร์ไทย
จาแนกได้เป็นภาพแทนความรักของคน คนหนึ่งที่ ผิดหวัง หัวเราะ ร้องไห้ มีความสุข ภาพแทนความรักที่มีการถูก
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ประทับตรา ภาพแทนความรักหญิงขายบริการในฐานะความเป็นหญิง ที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย ผู้วิจัยแบ่งผล
การศึกษา ดังนี้
1. ภาพแทนความรักของคน คนหนึ่งที่ ผิดหวัง หัวเราะ ร้องไห้ มีความสุข
ภาพแทนที่เกิดขึ้น โดยมุม มองจากคนภายนอกที่ม องหญิ งขายบริ การว่ าไม่คู่ ควรรั ก กาหนด ตีกรอบ
ประทับตราว่าหญิงที่ประกอบอาชีพเป็นหญิงขายบริการไม่ควรค่าแก่การเป็นที่ยอมรับหรือถูกรักสอดคล้องกับ
กนกวรรณ ธราวรรณ (2539 , น.3) กล่ า วถึ ง หญิ ง ขายบริ ก ารว่า สั ง คมประนามและประทั บ ตราให้ ก ลายเป็น
หญิงไม่ดี ที่ปิดบังซ่อนเร้น นอกจากนี้พวกเธอต้องวิ่งพิงและอยู่ภายใต้ความควบคุมของแมงดา แม่เล้าและเจ้าของ
สถานบริการทาให้ถูกกดขี่ข่มเหงได้ง่าย
1.1 ภาพแทนความรักของคน คนหนึ่งที่ หัวเราะ มีความสุข
ภาพแทนความรักของคนเดินดินที่หัวเราะ มีความสุข กับคนที่ตนเองรัก เป็นสิ่งที่ผู้สร้างต้องการนาเสนอ
ให้เห็นว่าคนแต่ละคนมีความรู้สึก มีความนึกและมีความคิ ด ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตต่างมีความหลากหลาย
ของเรื่องราวที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งนาไปสู่ความสุขที่จะรัก ดังคาพูดต่อไปนี้
“มองอะไร ไม่เคยเห็นคนสวยหรือไง” (นวลถามสมบัติที่กาลังแอบมองเธอจากกระจกมองหลัง)
“ไม่เคยครับ” สมบัติตอบนวล หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ส่งยิ้มให้กันเล็กน้อย
(เฉิ่ม ,โดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี , 2548)
จากภาพยนตร์ เ รื่ อ ง “เฉิ่ ม ” สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง กล่ า ว ท่ า ทางและค าพู ด และของทั้ ง สอง
“นวล” และ “สมบัติ” ที่เรื่องราวความรักระหว่างหญิงขายบริการกับอาชีพคนขับรถแท็กซี่ เป็นอาชีพที่ไม่ได้
โดดเด่นในสังคมแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่ก็สร้างเสียงหัวเราะ สร้างความสุขให้แก่พวกเขา
อี ก ทั้ ง ยั ง มี ภ าพยนตร์ ไ ทยเรื่ อ ง “สนิ ม สร้ อ ย” จากบทสนทนาที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความสุ ข ของ
หญิงขายบริการ ดังคาพูดต่อไปนี้
“สิรี มีความสุขรึเปล่า” (คุณเชลาเอ่ยถามสิรีด้วยน้าเสียงที่นุ่มนวล)
“มีความสุขมากค่ะ เพิ่งรู้นะคะว่าความสุขกับคนที่เรารักมันมีความสุขขนาดนี้ ” (สิรีตอบคุณเชลาพร้อม
อมยิ้ม)
(สนิมสร้อย, โดย จรูญ วรรธนะสิน, 2546)
จากภาพยนตร์เรื่อง “สนิมสร้อย” สถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว กริยาท่าทางและบทสนทนาระหว่าง
“คุณเชลา” และ “สิรี” แสดงถึงความสุขที่เกิด ขึ้นระหว่างหญิงขายบริการกับชายคนรัก ดังคาพูดของสิ รี ที่ว่า
“มีความสุขมากค่ะ เพิ่งรู้นะคะว่าความสุ ขกับคนที่เรารักมันมีความสุ ขขนาดนี้ ” ชี้ให้เห็นถึงภาพแทนความสุ ข
ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความสุขครั้งแรกในชีวิตของเธอแม้จะเป็นเพียงความสุขเล็ก ๆ ก็ตาม
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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1.2 ภาพแทนความรักของคนเดินดิน ความทุกข์ ความเศร้า
ภาพแทนที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความทุ ก ข์ ความเศร้ า เสี ย ใจ เป็ น ภาพแทนของหญิ ง ขายบริ ก ารที่ ป รากฏใน
ภาพยนตร์ ไ ทยโดยตั ว ละครหญิง ที ท าอาชี พ เป็ น หญิ งขายบริ ก ารได้ มี ก ารดาเนิน ความสั ม พั น ธ์กั บคนที่ เธอรัก
เป็นความสัมพันธ์ของคนสองคนที่เมื่อมีสุขก็ต้องทุกข์เป็นความเจ็บปวดทางอารมณ์ที่รู้สึก ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสีย
ความเสียใจ
“สวัสดีค่ะคุณอาธรรมรงค์ หนูติดตามรายการของคุณอามาสักพักแล้วนะคะ เพราะเพื่อนคนหนึ่งแนะนา
ให้หนูค่ะ แต่ตอนนี้หนูอยากเจอเขามากที่สุดในโลกเลยแต่ไม่รู้จะไปตามได้ที่ไหน...”
(เฉิ่ม ,โดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี , 2548)
จากภาพยนตร์เรื่อง “เฉิ่ม” เป็นภาพยนตร์ที่ตัวละครผู้หญิงประกอบอาชีพเป็นสาวบริการ อาบ อบ นวด
ซึ่งคาพูด ของ “นวล” ชี้ให้เห็นว่าเป็นภาพแทนของหญิงขายบริการที่มีความรัก เหมือนกับคนทั่ว ๆ ไป เมื่อมีสุข
ก็ต้องพบเจอกับ ทุกข์ และความเศร้า นวลที่นั่งคิดถึงเหตุการณ์เมื่อวันวานที่ทั้งสองยังอยู่ด้วยกัน ในคาพูดที่ว่า
“ตอนนี้หนูอยากเจอเขามากที่สุดในโลกเลย.....แต่ไม่รู้จะไปตามได้ที่ไหน” สะท้อนให้เห็นถึงภาพแทนความรักของ
คน คนหนึ่งที่เกิดความเศร้าในจิตใจ ถึงแม้ว่าตัวเธอนั้นยังคงคิดถึงและยัง มีความรู้สึกดี ๆ ต่อคนที่เธอรัก แต่เมื่อ
พวกเขาทั้งคู่เกิดเหตุการณ์การเข้ าใจผิดกัน มันจึงทาให้ทั้งคู่นั้นขาดการติดต่อระหว่างกัน จนนาไปสู่การสิ้นสุดของ
ความสัมพันธ์ลง
“กอดนวลหน่อย” (เข้าไปกอดสมบัติ)
“จูบนวลหน่อย” (นวลเป็นฝ่ายยืนใบหน้าเข้าไปหาสมบัติก่อนและสมบัติหลบการจูบของนวล)
“กลัวนวลเป็นโรคใช่ไหม” (ทาท่าทีเสียใจและวิ่งหนีสมบัติไป)
(เฉิ่ม ,โดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี , 2548)
จากภาพยนตร์ เ รื่ อ ง “เฉิ่ ม ” เป็ น ภาพยนตร์ ที่ ตั ว ละครผู้ ห ญิ ง ประกอบอาชี พ เป็ น สาวบริ ก าร
อาบ อบ นวด ซึ่งคาพูด ของ “นวล” ที่พูดว่า “กอดนวลหน่อย” ชี้ให้เห็นภาพแทนความเศร้าที่นวลต้ อ งการ
ความอบอุ่นทางจิตใจให้แก่นั้นคือการขอกอดจากสมบัติที่ตนเองนั้นรู้สึกดี ๆ ด้วย “จูบนวลหน่อย” เป็นภาพแทน
ที่ชี้ให้เห็นว่า การจูบ ก็สามารถทาให้เธอรู้ได้ว่าสมบัตินั้นรักเธอหรือไม่ “กลัวนวลเป็นโรคใช่ไหม” เป็นภาพแทน
ที่ชี้ให้เห็นว่า นวลได้ตัดพ้อกับท่าทีสมบัติที่ทาตัวห่างเหินกับเธอ ด้วยเหตุนี้ทาให้เธอคิดว่าคนที่เธอรู้สึกดีด้วยนั้น
แสดงท่าทีรั งเกียจในตัว ของนวลที่เป็น หญิงสาวบริการอาบ อบ นวด ทาให้เธอแสดงท่าทีออกมาและเกิ ด เป็น
ความทุกข์และความเสียใจที่เกิดขึ้น
2. ภาพแทนความรักของหญิงขายบริการที่ไม่อาจหลุดพ้นจากการถูกประทับตรา
ผู้ ห ญิ ง ขายบริ ก ารถื อ เป็ น คนกลุ่ ม หนึ่ ง ที่ ถู ก ละเลย มองข้ า มหรื อ ถู ก ประทั บ ตราว่ า เป็ น คนไม่ ดี
ตามจารีตประเพณีของสังคม ภาพแทนที่เกิดขึ้นกาหนดโดยหญิงขายบริการเองว่า ตนไม่คู่ควรแก่การเป็นคนที่ถูกรัก
และไม่ควรที่จะได้รับความรักที่เหมือนกับคนธรรมดาทั่วไป ตีกรอบตัวเองว่าไม่ควรที่จะได้รับความรักจากคนอื่น
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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เพราะตนประกอบอาชีพเป็นหญิงขายบริการ เป็นอาชีพที่สังคมมองว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดี ดังคาพูดต่อไปนี้
2.1 การประทับตราจากตนเอง
การประทั บ ตราตั ว เองว่ า เป็ น หญิ ง ขายบริ ก าร เกิ ด จากตั ว ละครหญิ ง ขายบริ ก ารมองว่ า ตนนั้ น
ไม่คู่ควรแก่รั ก เป็ น คนที่ไม่เหมาะแก่การได้รับความรักเหมือนกับผู้ ห ญิงทั่วๆไปที่มีคุณสมบัติดีพร้อมทุกอย่าง
ดังคาพูดต่อไปนี้
“ผมรักคุณ ผมรักคุณเสมอมา และรักมาตลอด” (อนิวัตน์พุดกับเฟิร์น)
“คุณไม่รั งเกีย จเฟิร์ น หรื อคะ เฟิร์นคนนั้นตายไปแล้ ว ค่ะ มีแต่เฟิร์นที่ส กปรก โสมม” (เฟิร์นพูดกับ
อนุวัตน์อย่างละอายตัวเอง)
(สายน้าไม่ไหลกลับ, โดย บรรจง โกศัลวัฒน์, 2530)
จากภาพยนตร์ไทยเรื่อง สายน้าไม่ไหลกลับ คาพูดของ “อนิวัตน์พุดกับเฟิร์น ” ที่กล่าวว่า “ผมรักคุณ
ผมรักคุณเสมอมา และรักมาตลอด” ชี้ให้เห็นถึงภาพแทนความรักของหญิงขายบริการที่คนรักเก่าของเธอนั้น
มีรักให้เธออย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนในคาพูดของ “เฟิร์นพูดกับอนุวัตน์ ” กล่าวว่า “คุณไม่รังเกียจเฟิร์น
หรือคะ เฟิร์นคนนั้นตายไปแล้วค่ะ มีแต่เฟิร์น ที่สกปรก โสมม” ที่ชี้ให้เห็นถึงภาพแทนที่ตัวละครหญิงขาบริการนั้น
ประทับตราให้แก่ตนเอง ไม่อาจหลุดพ้น หรือสมควรที่จะได้รับความรักจากคนรัก
2.2 การถูกประทับตราจากผู้อื่น
สาหรับหญิงขายบริการ การมองว่า “เขา”เป็นคน คนหนึ่ง ที่มีความรู้สึกนึกคิดมีชีวิตจิ ตใจหากเพียงว่า
เขาต้ อ งตกอยู่ ใ นสถานะของการขายบริ ก าร ท าให้ เ รื่ อ งราวความรู้ สึ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น ดู เ หมื อ นจะเป็ น ไปไม่ ไ ด้
อีกทั้งหญิงขายบริการยังถูกประทับตราจากสังคมที่ผู้อื่นมองว่าผิดจารีต ประเพณีของสังคมและไม่คู่ควรแก่รักหรือ
การมีรักแท้กับคนรัก ผู้คนในสังคมประทับตราให้หญิงขายบริการให้เป็นอื่นและเป็นคนถูกละเลยจากสังคม
“แกอย่าบอกนะว่าแกจะจริงจังกับผู้หญิงคนนั้น” (เอกเพื่อนของอนิวัตน์พูดเสียงแข็ง)
“ฉันรักเฟิร์น รักอย่างหมดหัวใจ” (อนิวัตน์พูดอย่างหนักแน่น)
“ทั้ง ๆ ที่เธอเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะ” (เอกพูดอย่างดูถูก)
(สายน้าไม่ไหลกลับ, โดย บรรจง โกศัลวัฒน์, 2530)
จากภาพยนตร์ไทยเรื่อง สายน้าไม่ไหลกลับ คาพูดของ “เอก”เพื่อนของอนิวัตน์ กล่าวว่า “แกอย่าบอกนะ
ว่าแกจะจริงจังกับผู้หญิงคนนั้น ” ชี้ให้เห็นถึงคาพูดของเอกในฐานะคนอื่นที่มองว่าอนุวัตน์สามารถมีคนรักที่ดีกว่านี้
ได้ ผู้ ห ญิงคนนั้ น ในที่นี้ นั้ น หมายถึงตัว ของเฟิร์นที่เป็นหญิงขายบริการ คาพูดตอบกลั บของ“อนิวัตน์ ” ต่อเอก
กล่าวว่า “ฉันรักเฟิร์น รักอย่างหมดหัวใจ” ชี้ให้เห็นถึงภาพแทนความรักที่หญิงขายบริการก็สามารถมีรักได้อย่าง
คนทั่วไป และคาพูดของ “เอก”ที่พูดต่อ“อนิวัตน์” กล่าวว่า “ทั้ง ๆ ที่เธอเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะ” ชี้ให้เห็นถึงการถูก
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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ประทับตราจากผู้อื่นที่มองว่าเฟิร์นนั้นเป็นเพียงหญิงขายบริการเป็นหญิงไม่ดี ไม่มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อม เหมาะสม
แก่การได้รับความรักจากอนิวัตน์
อี ก ทั้ ง ยั ง มี ภ าพยนตร์ ไ ทยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาพแทน การประทั บ ตราจากผู้ อื่ น จากบทสนทนา
ดังคาพูดต่อไปนี้
“เงียบอีแก้ว...เขาจะให้เอ็งทาอะไร ก็ทาไป ! ดิ้นไม่เข้าท่า เดี๋ยวพ่อจะเตะชัก” (โทนพูดด้วยน้าเสียงตะคอก
ใส่แก้ว)
“แต่...แต่มัน...” (พูดด้วยน้าเสียงหวาดกลัว)
“เขาจะให้มึงทาอะไรก็ทาไป !! ลืมไปแล้วหรือว่ามึงเป็นกะหรี่” (โทนว่าแก้วด้วยน้าเสียงเหยียดหยาม)
(เทพธิดาโรงแรม, โดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล, 2517)
จากภาพยนตร์เรื่อง เทพธิดาโรงแรม คาพูดของ “โทน” ที่พูดกับแก้ว “เงียบอีแก้ว...เขาจะให้เอ็งทาอะไร
ก็ทาไป ! ดิ้นไม่เข้าท่า เดี๋ยวพ่อจะเตะชัก” เป็นคาพูดที่ชี้ให้เห็นถึงการกดขี่ข่มเหงกับหญิงขายบริการ ให้ยอมจานน
แก่ทางที่ตัวเธอนั้นเลือกเดินบนเส้นทางหญิงขายบริการ “แก้ว” ตอบกลับ “แต่...แต่มัน...” เป็นคาพูดที่ชี้ให้เห็นถึง
ความขัดแย้งทางความรู้สึกที่หญิงขายบริการคนหนึ่งจะไม่ยอมจานนแก่สถานการณ์ที่เกิดขึ้น “โทน”ตอบกลับ
“เขาจะให้มึงทาอะไรก็ทาไป !! ลืมไปแล้วหรือว่ามึงเป็นกะหรี่” ชี้ให้เห็นถึงภาพแทนการประทับตราของผู้อื่นที่ มอง
หญิงขายบริการเป็นเพียงแค่ที่ระบาย รองรับกับอารมณ์ทางเพศจากผู้อื่นโดยไม่สนถึงความรู้สึกของหญิงขายบริการ
ว่าจะเจ็บปวดทางกายหรือจิตใจของพวกเธอมากเพียงใจ
3. ภาพแทนความรักหญิงขายบริการในฐานะความเป็นหญิง
หากให้ พู ด ถึ ง เพศหญิ ง ที่ ผ่ า นมาจวบจนถึ ง ปั จ จุ บั น การเรี ย กร้ อ ง สิ ท ธิ การถู ก กดขี่ แ ละการต่ อ สู้
เพื่อความเท่าเทียมเพื่อก้าวข้ามผ่านสังคมที่มีชายเป็นใหญ่ แต่กาลเวลาผันเปลี่ยนทุกอย่างเริ่มมีการเปิดรับมากขึ้น
ยกให้ผู้หญิงนั้นเข้ามามีบทบาทหน้าที่ได้หลากหลายมากแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ว่ายุคสมัยนั้นจะเปลี่ยนไปเท่าใดเรียกหาสิทธิ
และความเท่ า เที ย มกั น ขนาดไหนกลั บ มี ค นกลุ่ ม หนึ่ ง ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ความเท่ า เที ย มนี้ อี ก ทั้ ง ยั ง ถู กกดขี่
ละเลย ให้คนกลุ่มนี้เป็นอื่น แม้ว่าหญิงขายบริการนั้นก็เป็นเพียงคนธรรมดาเป็นผู้หญิงเหมือนกับคนทั่วไปก็ตาม
3.1 ภาพแทนความรักหญิงขายบริการในฐานะความเป็นภรรยา
ภาพแทนความรักของหญิงคนหนึ่งที่ประกอบอาชีพเป็นหญิงขายบริ การซึ่งอยู่ในฐานะความเป็นภรรยา
โดยผู้สร้างต้องการนาเสนอให้เห็นว่า มีการดาเนินความสัมพันธ์ของหญิงขายบริการกับชายคนรัก จนนาไปสู่
ความรัก เมื่อความรักระหว่างคนสองคนเกิดขึ้นและพัฒนาความสัมพันธ์จนถึงขั้นตกลงใช้ชีวิตร่วมกันจึงทาให้
หญิงขายบริการอยู่สถานะความเป็นภรรยา แม้ว่าเธอจะประกอบอาชีพเป็นหญิงขายบริการก็ตาม ดังคาพูดต่อไปนี้
“อีสม ฉันจะมารับเธอไปเป็นเมียในบ้านอีกสักคน” (ป๋าพรพูดกับสมทรง ด้วยสีหน้าท่าทางจริงจัง)
“ทาไมป๋าไม่เลือกคนที่ดี ๆ ไปเป็นเมีย” (สมทรงตอบป๋าพรด้วยสีหน้าที่ตกใจด้วยความสงสัย)
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“ฉันไม่สนว่าเธอจะเป็นใคร สถานะอะไร” (ป๋าพรตอบกลับสมทรงด้วยน้าเสียงและสีหน้าจริงจัง)
(สนิมสร้อย, โดย จรูญ วรรธนะสิน, 2546)
จากภาพยนตร์เรื่อง “สนิมสร้อย” คาพูดของ “ป๋าพรกับสมทรง” ที่กล่าวว่า “นี่อีสม อั๊วไม่สนนะว่าลื้อ
เป็ น ใคร มาจากไหน ขอแค่รั กอั๊ว ” ชี้ให้ เห็ นถึงภาพแทนความรักของชายคนหนึ่ งที่มีความรักต่อหญิงคนหนึ่ง
อย่ า งจริ ง ใจแม้ เ ธอจะประกอบอาชี พ เป็ น หญิ ง ขายบริ ก ารซึ่ ง เป็ น อาชี พ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จากสั ง คมและ
คนรอบข้างก็ตาม เขาก็ไม่สนใจอีกทั้งยังต้องการที่จะรับเธอไปใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะภรรยาอีกด้วย
อี ก ทั้ ง ยั ง มี ภ าพยนตร์ ไ ทยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาพแทนความเป็ น หญิ ง ในฐานะภรรยา จากบทสนทนา
ดังคาพูดต่อไปนี้
“มาลีอยากจะเป็นแบบคนอื่น ๆ ที่มีคนที่ต้องการ มีผัวเป็นคนธรรมดา มีลูก มาลีจะแต่งงานกับคนที่มาลี
รักและคนที่เขารักมาลี”
(เทพธิดาโรงแรม, โดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล, 2517)
จากภาพยนตร์ไทยเรื่อง “เทพธิดาโรงแรม” คาพูดของ “มาลี” พูดว่า “มาลีอยากจะเป็นแบบคนอื่น ๆ
ที่มีคนที่ต้องการ มีผั ว เป็ น คนธรรมดา มีลู ก มาลี จะแต่งงานกับคนที่มาลี รักและคนที่เขารักมาลี ” ชี้ให้ เห็ นถึง
ความเป็นผู้หญิงในฐานะภรรยาที่มาลีต้องการจะเป็นเหมือนผู้หญิงธรรมดาแบบคนอื่น ๆ ทั่วไป
เธออยากจะมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนที่เธอเองนั้นเคยมีมาก่อนที่ จะมาเป็นหญิงขายบริการ และชี้ให้เห็นถึง
ความรักของมาลีที่เธอเองนั้นอยากจะเป็นภรรยาที่ดีของใครสักคน มีคนรักที่รักเธออย่างจริงใจ แม้ว่าเธอจะเป็น
หญิงขายบริการก็ตาม
3.2 ภาพแทนความรักหญิงขายบริการในฐานะหญิงสาวชนบท
เป็นภาพแทนผู้หญิงที่เข้ามาด้วยความหวังเพื่อเปลี่ ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น และยังเป็นหญิงสาวชนบทที่มี
บทบาทในการเป็นเสมือนหัวหน้าครอบครัว เป็นความหวังของบ้าน เป็นผู้หญิงต้องจากถิ่นฐานบ้านเกิดมาเป็นหญิง
ขายบริการ ซึ่งต้องพาตัวเองเดินทางเข้าเมืองเพื่อหารายได้ส่งให้ครอบครัวไปยังบ้านเกิด
“ข้าเจ้า ขอลาป้อไปยะการที่กรุงเทพ จะได้มีเกียรติและจะได้ส่งสตางค์มาให้ป้อใช้”
(เทพธิดาโรงแรม, โดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล, 2517)
จากภาพยนตร์ เ รื่ อ ง “เทพธิ ด าโรงแรม” จดหมายที่ ม าลี เ ขี ย นถึ ง พ่ อ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ภาพแทนความรั ก
ในฐานะหญิงสาวชนบท การเสียสละของมาลีหญิงสาวชนบทที่เป็นลูกสาวคนโตของบ้านต้องเดินทางเข้าเมื อง
ไปหาเงิน เพื่อที่จ ะส่งเงิน กลับ จุน เจื อครอบครัว ที่ขัดสนในชนบท แม้ต้องแลกกับความเหน็ดเหนื่อยทั้งร่างกาย
และจิตใจ
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“ ห๊ะ ! อะไรนะ...อืม...เท่าไหร่...อืม...อาทิตย์หน้าจะส่งไปให้” (นวลคุยโทรศัพท์คิ้วขมวด)
(เฉิ่ม ,โดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี , 2548)
จากภาพยนตร์ ไทยเรื่ อง “เฉิ่ม ” การสนทนาผ่ านทางโทรศัพท์ที่นวลถือสายคุยอยู่นั้นแสดงให้ เห็ นถึง
ภาพแทนความรักในฐานะหญิงชนบทโดยการสนทนาข้างต้นพูดถึงทางบ้านที่ขอให้นวลส่งเงินที่ได้จากการทางาน
ในเมืองกรุงส่งกลับ ไปยั งบ้านเกิดที่ชนบทเพื่อใช้จุนเจือครอบครัว นวลพูดทางโทรศัพท์ด้ว ยสี หน้าเคร่งเครี ยด
คิ้วขมวดตลอดการสนทนาแต่เธอก็สามารถทาหน้าที่ลูกสาวคนโตที่ดีส่งเงินไปให้
ดั ง นั้ น ภาพแทนความรั ก ของหญิ ง ขายบริ ก ารในภาพยนตร์ ไ ทย จึ ง เป็ น ภาพแทนของการด าเนิ น
ความสั ม พั น ธ์ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความรั ก ของคนทั้ ง คู่ ที่ มี ทั้ ง สุ ข ทุ ก ข์ เศร้ า เสี ย ใจ รวมไปถึ ง ภาพแทน
ของหญิงขายบริการในฐานะผู้หญิงคน คนหนึ่งที่อยากจะเป็นภรรยาที่ดีรวมไปถึงถูก ยอมรับจากสังคมปรับเปลี่ยน
ความคิดเพื่อสร้างความชอบธรรมในฐานะที่เขาเป็นคน คนหนึ่งทีมีความคิด ความรู้สึกเฉกเช่นคนทั่วไป ตลอดจน
ตัวละครหญิงขายบริการก็สะท้อนให้ว่า ผู้หญิงคนหนึ่งก็สามารถที่จะมีชีวิตเหมือนคนธรรมดาทั่วไปได้ มีรักที่แท้จริง
ได้และมีสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจและการปฏิบัติ โดยไม่ถูกตีกรอบหรือถูกแบ่งแยกจากสังคม
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง ภาพแทนความรักของหญิงขายบริการในภาพยนตร์ไทย กล่าวคือ ได้ตั้งวัตถุประสงค์
ไว้ คื อ เพื่ อ ศึ ก ษาความรั ก ของหญิ ง ขายบริ ก ารที่ มี ภ าพแทนความรั ก กั บ คนอื่ น ที่ ป รากฏในภาพยนตร์ ไ ทย
โดยได้ค้นพบทั้งหมด 3 ประเด็นคือ 1). ภาพแทนที่ความรักของคนเดินดินที่มีความผิดหวัง ร้องไห้ หัวเราะ และ
มีความสุข 2). ภาพแทนความรั กของหญิง ขายบริการที่ไม่อาจะหลุดพ้นจากการถูกประทับตรา 3). ภาพแทน
ความรักหญิงขายบริการในฐานะความเป็นหญิง
1. ภาพแทนความรักของคนเดินดิน ผิดหวัง ร้องไห้ หัวเราะ มีความสุข นั้นคือความรักของพวกเขาทั้งสอง
คนที่เกิดขึ้นนั้นต่างก็มีทั้งเรื่ องสุ ข ทุกข์เหมือนกับคู่รักคู่อื่นทั่ว ๆ ไป การเป็นหญิงขายบริการที่ใครต่างก็จัด ให้
พวกเขาเหล่านี้เป็น กลุ่มคนที่ไม่คู่ควรรั กนั้นทาให้ พวกเธอต้องปกปิด ซ่อนเรื่องราวในฐานะที่เธอเป็นอยู่ แม้ ว่า
เรื่องราวความรักที่พวกเขาเหล่านี้ เกิดขึ้นนั้นไม้ว่าจะเป็น ผิดหวัง หัวเราะ ร้องไห้ มีความสุขมันก็เป็นธรรมดา
ของชีวิตที่ทุกคนทั่วไปต่างก็ต้องเจอ
2. ภาพแทนความรั กของหญิงขายบริการที่ไม่อาจหลุดพ้นจากการถูกประทับตรา การเป็นผู้ ห ญิงนั้น
ต่างก็ต้องดิ้นรนเพื่อหาความยุติ ธรรมและความเท่าเทียมกันมาอย่างยาวนานแล้วแต่ในความเป็นผู้หญิงขายบริการ
นั้นยังถูกกดและสร้างตราประทับที่คนในสังคมเห็นพ้องว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่สมควรที่จะมีรักหรือถูกใครมอบความรัก
ให้ ตี ก รอบตั ว เองว่ า ไม่ ค วรที่ จ ะได้ รั บ ความรั ก จากคนอื่ น เพราะตนประกอบอาชี พ เป็ น หญิ ง ขาย บริ ก าร
เป็นอาชีพที่สังคมมองว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดี
3. ภาพแทนความรักหญิงขายบริการในฐานะความเป็นหญิง หากให้พูดถึงเพศหญิงที่ผ่านมาจวบจนถึง
ปัจจุบัน การเรียกร้อง สิทธิ การถูกกดขี่และการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมเพื่อก้าวข้ามผ่านสั งคมที่มีชายเป็นใหญ่
แต่กาลเวลาผันเปลี่ยนทุกอย่างเริ่มมีการเปิดรับมากขึ้น ยกให้ผู้หญิงนั้นเข้ามามีบทบาทหน้าที่ได้หลากหลายมากขึ้น
แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ว่ายุคสมัยนั้นจะเปลี่ยนไปเท่าใด เรียกหาสิทธิและความเท่าเทียมกันขนาดไหนกลับมีคนกลุ่มหนึ่ง
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ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ความเท่ า เที ย มนี้ นั้ น คื อ หญิง ขายบริ ก าร การเป็ น หญิ ง สาวชนบทที่ มี บ ทบาทเป็น เสมื อ นหั ว หน้า
ครอบครั ว ผู้ ห ญิ ง ที่ ต้ อ งจากถิ่ น ฐานบ้ า นเกิ ด มาเป็ น หญิ ง ขายบริ ก าร ที่ เ ธอเองก็ ส ามารถมี ก ารต่ อ รอง
เปลี่ ย นแปลงชีวิต ที่เป็ น อยู่ ให้ ดีขึ้น อีกทั้งไม่ยอมจ านนอยู่กั บเรื่ องราวในอดีตหรือ ที่ค นอื่น มองว่าผู้ ห ญิ ง คนนี้
ไม่สามารถเป็นภรรยาที่ดีได้ตามหลักจารีตประเพณีของไทยที่ได้กาหนดไว้
ดังนั้นหญิงขายบริการ คือ กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกละเลย ถูกมองข้าม ถูกประทับตราว่าไม่ดี มีจุดประสงค์
ที่มุ่งศึกษา ภาพแทนความรักของหญิงขายบริการที่มีความรัก ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ในฐานะคนทั่วไป ที่ปรากฏ
ในภาพยนตร์ ไทย การศึกษาภาพแทนความรัก ของหญิง ขายบริ การในรูป แบบที่ มีความรัก แต่ ไม่ส มหวัง ในรั ก
ทั้ ง นี้ ก ารที่ ไ ม่ ส มหวั ง ในความรั ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเนื้ อ เรื่ อ งนั้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น เกิ ด การเข้ า ใจ ผิ ด กั น จากทั้ ง สองฝ่ า ย
ทาให้ความสัมพันธ์ต้องจบลงหรือจะเป็นการตายจากกันนั้นไม่ได้หมายความว่าความรักที่เกิดนั้นไม่เป็นความจริง
เพราะผู้สร้างต้องการแสดงให้เห็นว่าหญิงขายบริการนั้นก็สามารถมีความรักได้เหมือนคนธรรมดาทั่วไปและสามารถ
ที่จะใช้ชีวิตได้โดยไม่ถูกตีกรอบหรื อถูกแบ่งแยกจากสังคม โดยงานของผู้วิจัยมีงานวิจั ยที่เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกัน
คือ ศึกษาหญิงขายบริ การเหมือนกัน สิ่ งที่แตกต่ างกันคือ ผู้ วิจัยศึกษาภาพแทนความรักของหญิงขายบริ ก าร
แต่งานวิจัย ที่เกี่ย วข้องศึกษาเกี่ย วกับ การฝึ ก อาชีพ ที่มี ต่อ การมองตนเองของโสเภณี อาชีพ และความคาดหวั ง
ในการเปลี่ยนแปลงอาชีพ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อมูลบางส่วนของงานวิจัยที่ใช้พื้นที่ในการศึก ษาจากภาพยนตร์ไทยแค่พื้นที่เดียวควรมีการศึกษา
ในพื้นที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการนาเสนอเรื่องราวผ่านซีรีส์ ละครโทรทัศน์ เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาภาพแทนความรักในมุมมองของชายที่ขายบริการ
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาหญิ ง ขายบริ ก ารโดยใช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี อื่ น ๆ ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ตระหนั ก ถึ ง
ความสัมพันธ์ที่แฝงไปด้วยการถูกครอบงาทางมายาคติจากสังคม
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วัยว้าวุ่น : ภาพแทนปัญหาของวัยรุ่นในละครชุดฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 1

นงนภัส ดวงไฟ1 ปุญญานิช ทรงเดชะ2 ปวริศ รักษาสรณ์3
และณัชรดา สมสิทธิ์4
บทคัดย่อ
บทความวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง การน้าเสนอภาพปัญหาของวัยรุ่น ในละครชุดฮอร์โมนส์
วัยว้าวุ่น ซีซั่น 1 และเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทย โดยศึกษาพฤติกรรม
จากตัวละครหลักจ้านวน 9 ตัว ได้แก่ วิน หมอก สไปรท์ ไผ่ ต้า เต้ย ภู ของขวัญ และดาว
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของตัวละคร ผู้สร้างได้สะท้อนปัญหาของวัยรุ่นออกเป็น 5 ปัญหา ได้ดังนี้
1.ปัญหาด้านพัฒนาการ 4 ด้าน ได้แก่ 1.1) ด้านร่างกาย 1.2) ด้านอารมณ์ 1.3) ด้านสังคม 1.4) ด้านสติปัญญา
2.ปัญหายาเสพติด 3.ปัญหาการทะเลาะวิวาทและใช้ความรุนแรง 4.ปัญหาทางเพศ และ5.ปัญหาอาชญากรรมและ
การกระท้าผิดกฎหมาย โดยปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ 1.ปัจจัยภายในจิตใจของ
วัยรุ่นอันเกิดจากพัฒนาการด้านอารมณ์และพฤติกรรม และ2.ปัจจัยภายนอกอันเกิดจากครอบครัว เพื่อน และ
กฎเกณฑ์ทางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งการน้าเสนอพฤติกรรมวัยรุ่นและการกล่าวถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาของวัยรุ่น
ได้สะท้อนถึงแนวคิดของผู้สร้ า งที่มีต่อวัยรุ่นผ่านเหตุการณ์และสั ญญะอันแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึ กของวัย รุ่น
ซึ่งการแสดงออกเหล่านี้เปรียบเสมือนการก้าหนดภาพแทนของวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน
ค้าส้าคัญ : ภาพแทน ปัญหาวัยรุ่น ละครชุดฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 1

1-3

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
4 อาจารย์, ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences

第四届全国本科生人文社会科学学术研讨会

วันที่ 27 มีนาคม 2563

267

บทน้า
วัยรุ่น มักถูกก้าหนดหรือนิยามโดยสังคมว่าเป็น วัยแห่งการผลิบาน วัยแห่งความเจริญเติบโต วัยที่เข้าสู่
การเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ พบเจอประสบการณ์แปลกใหม่ และทดลองท้าอะไรใหม่ ๆ ดังที่ ทิตย์อาภา คงคาสุริยฉาย
(2558, น.18) ได้กล่าวไว้ว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่ก้าลังจะพัฒนาไปสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นช่วงที่มีความส้าคัญช่ วงหนึ่งในชีวิต
ของมนุษย์ และเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในการเปลี่ยนแปลง
เหล่ านี้ จ ะมีผ ลท้ าให้ วัย รุ่ น ขาดความเชื่ อ มั่น ในตนเองและประสบปั ญหาในการปรับ ตัว วัยรุ่นมักมีพฤติ ก รรม
ที่แตกต่างไปจากวัยอื่น ๆ เป็นต้นว่า การแต่งกาย ภาษาที่ใช้พูด ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจ้าตัวของเขา รวมทั้งค่านิยม
ต่าง ๆ และชอบความเป็นอิสระทั้ง ๆ ที่ยังต้องการความช่วยเหลือจากบิดาและมารดา เป็นที่น่าสังเกตว่าวัยรุ่น
ส่วนใหญ่มักจะชอบท้าตัวให้เด่นเป็นที่น่าสนใจของเพศตรงข้าม นอกจากนี้แล้ววัยรุ่นยังเป็นวัยที่อ ยากรู้อยากลอง
ของใหม่ ๆ และต้องการให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและกลุ่มเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาความต้องการที่แท้จริง
ของตนเองและท้าให้ตนเองเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้วัยรุ่นไทยในปัจจุบันถูกสังคมตัดสินว่าเป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาหรือ
เป็นช่วงวัยที่มีปัญหามากกว่าคนในช่วงวัยอื่น ซึ่งปัญหาทั้งหมดก็ถูกน้ามาถ่ายทอดให้เห็นผ่านละครชุดฮอร์โ มน
วัยว้าวุ่น ซีซั่น 1
ด้วยบทบาทและพฤติกรรมอันเป็นลักษณะเฉพาะของวัยรุ่นดังที่ปรากฏข้างต้นนี้ ท้าให้มักมีการน้าเสนอ
เรื่องราวพฤติกรรมของวัยรุ่นออกมาตีแผ่ในรูปแบบของสื่อภาพยนตร์หรือละครชุดโทรทัศน์ อาทิเช่น น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ (2547) ซีซันส์เชนจ์ เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย (2549) รักแห่งสยาม (2550) ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น (2550) สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่ารัก (2553) ซักซี้ด ห่วยขั้นเทพ (2554) อย่างไรก็ตาม การน้าเสนอภาพที่เกี่ยวกับ
วัยรุ่นดังที่กล่าวมาข้างต้น ภาพของวัยรุ่นที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมและได้รับการพูดถึงอย่างต่อเนื่องในสังคม ก็คือ
ละครชุดฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 1
ฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น ซีซั่น 1 คือ ละครชุดยอดนิยมในประเทศไทย ออกอากาศในปี พ.ศ. 2556 ผ่านระบบ
ดาวเทียมและสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ก้ากับโดย “ทรงยศ สุขมากอนันต์” มีเนื้อหา
ที่กล่าวถึง กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งมีตัวละครหลักที่ คอยด้าเนิน
เนื้อเรื่องจ้านวนทั้งหมด 9 คน ได้แก่ วิน หมอก สไปรท์ ไผ่ ต้า เต้ย ภู ของขวัญ และดาว ละครชุดเรื่องนี้เป็นละครชุดที่ได้รับการพูดถึงในวงกว้างในแง่ของการสะท้อนภาพความเป็นจริงของวัยรุ่นไทยได้อย่างตรงไปตรงมา สะท้อน
ถึงสภาพสังคมและทัศนคติที่ต้องการมีจุดยื นในสังคมออกมาอย่างชัดเจนของวัยรุ่นไทย อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงก่อให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้น ซึ่งการกล่าวถึงปัญหาวัยรุ่นที่ปรากฏในละครเรื่องนี้ท้าให้
ละครชุด ฮอร์ โ มนส์ วัยว้า วุ่น ซีซั่น 1 ได้รับการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาไว้ “เป็นรายการที่ผู้ ใ หญ่
ควรให้ค้าแนะน้าแก่ผู้ที่มีอายุต่้ากว่า 18 ปี (น 18)” ถือเป็นการจัดระดับเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงเมื่อเทียบกับ
ตัวละครของเรื่องที่อยู่ในสถานะเยาวชน และเนื้อเรื่องที่กล่าวถึงชีวิตในโรงเรียน
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แม้ว่าละครชุดนี้เรื่องนี้จะมีเนื้อหาที่ล่อแหลม แสดงพฤติกรรมที่รุนแรง และสังคมก้าหนดว่าเป็นปัญหา
หากแต่ล ะครชุดเรื่ องนี้ กลั บ ได้รั บ ความนิย มเป็น อย่างมากจากผู้ ช มทุ กเพศทุ กวัย ตั้งแต่ได้รับการออกอากาศ
ก็สามารถสร้างกระแสขึ้นมาในสื่อสังคมออนไลน์ได้ในทันที ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ยูทู ป และโดยเฉพาะ
ในทวิตเตอร์ที่มีการสร้าง “#” (แฮชแท็ก) ขึ้นมาเพื่อแยกหมวดหมู่ให้กับข้อความหรือรูปภาพที่มีความคล้ายคลึง
กันมาไว้ในหมวดหมู่เดียวกัน ท้าให้ผู้คนที่ต้องการค้นหาสิ่งต่าง ๆ เข้าถึงได้รวดเร็ว ทั้งนี้ปัจจัยของความนิยมที่
โดดเด่นประการหนึ่ ง คือ การก้าหนดภาพลักษณ์หรือพฤติกรรมของตั วละครซึ่งมีความเป็นเอกลั กษณ์เสมื อน
ตั ว แทนของวั ย รุ่ น ในสั ง คมไทยปั จ จุ บั น โดยบทบาทของตั ว ละครนั้ น มี ค วามเข้ ม ข้ น ลึ ก ซึ้ ง ในมุ ม มองของผู้ ช ม
เป็ น อย่ า งยิ่ ง มี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงให้ เ ห็ น ชั ด เจนถึ ง ความเป็ น วั ย รุ่ น ไทยในมุ ม มองและทั ศ นคติ ข องผู้ ค นทั่ ว ไป
โดยถูกกล่าวในลักษณะของภาพแทน นั่นคือภาพของวัยรุ่นในละครชุดเรื่องนี้ถูกประกอบสร้างด้วยการเลือกเอา
คุณลักษณะต่าง ๆ ของพฤติกรรมที่สังคมรับรู้ร่วมกันมาน้าเสนอให้เห็น
ด้วยเหตุที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจถึงบทบาทและพฤติกรรมของวัยรุ่นที่สะท้อนออกมาผ่านละครชุด
ถูกถ่ายทอดออกมาในลั ก ษณะใดบ้ า ง และปัจจัยใดเป็นที่ มาของพฤติ กรรมดั ง กล่ าว สาเหตุทั้งหมดนี้คื อ สิ่ ง ที่
กลุ่มผู้วิจัยได้เกิดการตั้งค้าถาม และเป็นที่มาให้เกิดการท้าวิจัยในครั้งนี้
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงการน้าเสนอภาพปัญหาของวัยรุ่นในละครชุดฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น ซีซั่น 1
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทย
วิธีการศึกษา
1. การศึกษาแนวคิด ปัญหาวัยรุ่นของทิตย์อาภา คงคาสุริยฉาย ทฤษฎีภาพแทนของสจ๊วต ฮอลล์ และ
แนวคิดเกี่ยวกับสัญญะของนลินณัฐ ดีสวัสดิ์
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อหาของตัวละครหลักจ้านวน 9 ตัวละคร ได้แก่ วิน หมอก สไปรท์ ไผ่ ต้า เต้ย
ภู ของขวัญ และดาว ในละครชุดฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น ซีซั่น 1 จ้านวน 13 ตอน
3. ศึกษาถึงพฤติกรรมที่ปรากฏเป็นภาพแทนของวัยรุ่นในสังคมไทย โดยวิเคราะห์สั ญญะจากภาพรวมทั้ง
บทสนทนา และปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาวัยรุ่นในสังคมไทย
4. สรุปและอภิปรายผลโดยใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ละครชุดเรื่องฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 1 หมายถึง รายการโทรทัศน์ประเภทละครชุด ผลิตโดยจีทีเอชและ
นาดาวบางกอก สร้างและเขียนบทโดยทรงยศ สุขมากอนันต์ โดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
ของโรงเรียนนาดาวบางกอก
ภาพแทน หมายถึง การสร้างกรอบความคิดหรือความหมายกับสิ่งรอบข้างที่อาจไม่ได้มีความหมายหรือ
สารัตถะในตัวเองตั้งแต่แรก โดยที่ผู้แต่งใช้กรอบความคิดนี้เป็นตัวก้าหนดในการสร้างความจริง

ผลการศึกษา
งานวิจัยเรื่อง “วัยว้าวุ่น : ภาพแทนปัญหาของวัยรุ่นในละครชุดฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 1” ผู้วิจัยได้
พบเห็นวัยรุ่นที่มีปัญหาผ่านละครชุดฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 1 ที่ถ่ายทอดผ่านตัวละครหลัก ซึ่งตัวละครแต่ละตัว
มี ก ารพบเจอปั ญ หาในรู ป แบบที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป โดยพฤติ ก รรมปั ญ หาที่ ป รากฏในละครชุ ด เรื่ อ งนี้ ผู้ วิ จั ย
ใช้แนวทางการศึก ษาสั ญ ญะที่ป รากฎผ่ านภาพและวัตถุ ที่ ใช้เ พื่อ ศึ กษาถึ ง พฤติกรรมที่ก่อ ให้ เ กิด ปัญหาวั ย รุ่ น
ซึ่งถูกน้าเสนอออกมาในรูปสัญญะ ผลการศึกษาพบภาพแทนดังนี้
1. พฤติกรรมของวัยรุ่นที่เป็นภาพแทนที่ปรากฏในละครชุด ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 1
1.1 ปัญหาด้านพัฒนาการ
1.1.1 ด้านร่างกาย ผู้สร้างได้ถ่ายทอดปัญหาที่เกิดจากพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ท้าให้วัยรุ่น
ให้ความส้าคัญกับภาพลักษณ์ภายนอก ผู้สร้างได้น้าเสนอปัญหานี้ผ่านตัวละครต้า ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตอนที่ 2 Dopamine : ฮอร์โมนหนึ่งมิตรชิดใกล้ ผู้สร้างได้น้าเสนอจากฉากที่แม่ของต้าก้าลังเปิด
ขวดนมให้ต้า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างทางกลับบ้านของต้าหลังจากได้ขึ้นแสดงดนตรีสดในงานเปิดโลก
กิจกรรมของโรงเรียน โดยระหว่างทางกลับบ้านนี้เองที่แม่ของเขาได้แวะจอดรถที่ร้านค้าและพยายามให้ต้า
ดื่มนม เพื่อรองท้องก่อนจะกลับไปรับประทานอาหารเย็น
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ภาพที่ 1 ภาพแสดงสัญญะปัญหาพัฒนาการด้านร่างกาย
ภาพของนมที่ปรากฏขึ้นในฉาก ๆ นี้ผู้สร้างได้ใช้ภาพสัญญะของนมหรือการดื่มนม ซึ่งนมเป็น
สัญลักษณ์ที่สังคมรับรู้โดยทั่วกันว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายและท้าให้ร่างกายเจริญเติบโต ผู้สร้างมักใช้
ถ่ายทอดภาพของตัวละครต้าในบริบทที่เกี่ยวข้องกับนมอยู่บ่อยครั้ง
ต้ า เป็ น ตั ว ละครที่ มี รู ป ร่า งที่ ค่ อ นข้ า งเล็ ก กว่า เด็ ก ในช่ ว งวัยเดี ยวกั น โดยเฉพาะเมื่ อ เที ย บกับ
กลุ่มเพื่อนของตัวเอง “นม” มักปรากฎในหลาย ๆ ฉากที่เกี่ยวข้องกับต้า ซึ่งเป็นตัวละครที่สะท้อนภาพ
แทนของวัยรุ่นที่ประสบปัญหาในด้านของการเจริญเติบโตของร่างกาย เมื่อตัวละครดังกล่าวมีลักษณะที่มี
พัฒนาการทางด้านร่างกายที่ช้าหรือน้อยกว่าคนอื่น ๆ ในช่วงวัยเดียวกัน ปัญหาที่จะตามมาคือความกังวล
ในเรื่องของรูปร่างตน กลายเป็นปมด้อยของคน ๆ นั้นและจะเกิดการใช้อารมณ์ที่รุนแรงในการตอบโต้
ต่อเรื่องดังกล่าวขึ้นได้
1.1.2 ด้ า นอารมณ์ วัยรุ่นเป็นวัยที่แสดงออกชัดเจนถึ งเรื่ องของอารมณ์ที่ แปรปรวนไม่ ค งที่
การสะท้อนปัญหาทางด้านอารมณ์จึงปรากฎบ่อยครั้งในตัวละครวัยรุ่น วัยรุ่นมักถูกก้าหนดว่าเป็นบุคคล
ที่อยู่ในช่วงวัยเปลี่ยนผ่านจากเด็กสู่ผู้ใหญ่ เมื่อได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจจึงมักจะอ่อนไหวง่าย
มี อ าการเก็ บ กดและหั น ไประบายกั บ การกระท้ าที่ ห ลากหลายรูป แบบ เช่ น การเล่ น กี ฬ า เล่ น ดนตรี
การเที่ยวเตร่ การใช้สารเสพติด การหนีออกจากบ้าน หรือฆ่าตัวตาย เป็นต้น
ผู้สร้างละครชุดได้หยิ บยกประเด็นเกี่ ยวกับพัฒนาการทางด้านอารมณ์และปัญหามาน้า เสนอ
โดยปรากฏผ่านพฤติกรรมของตัวละครของขวัญ ดังเหตุการณ์ต่อไปนี้
ตอนที่ 10 Testosterone vs Estrogen : ฮอร์โ มนไม่เข้าใจฉัน ไม่เข้าใจเธอ ในฉากที่ปรากฎ
ขึ้นกับของขวัญในตอนนี้ เป็นเหตุการณ์ที่ตัวละครของขวัญหนีออกจากบ้านในเวลากลางคืน หลังจากที่เธอ
รู้สึกทนรับเรื่องที่แม่ของเธอเป็นภรรยาน้อยไม่ได้
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ภาพที่ 2 ภาพแสดงสัญญะปัญหาพัฒนาการด้านอารมณ์
การหนีออกจากบ้านของของขวัญเป็นภาพสัญญะแทนตัววัยรุ่นที่แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถจัดการ
ปั ญหา หรื อหาทางออกได้ ในปัจจุบันการหนีออกจากบ้านของเด็กและวัยรุ่นยังมีให้ พบเห็ นอยู่เสมอ
ในกรณีของของขวัญนี้สะท้อนให้เห็นว่า ของขวัญไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ทั้ง ๆ ที่ปกติ
เธอมักจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี และยังสะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาครอบครัว ไม่ได้เกิดขึ้นจาก
บุ ค คลในครอบครั ว เสมอไป บางสถานการณ์ อ าจได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากคนรอบข้ า งหรื อ คนใกล้ ชิ ด เช่ น
เพื่อน เป็นต้น
1.1.3 ด้านสังคม วัยรุ่นเป็นวัยที่ก้าลังพัฒนาเอกลักษณ์ความเป็นตัวเอง สังคมของวัยรุ่นจะยึด
กลุ่ มเพื่อนและบุ คคลที่ตรงกับ อุดมคติของตนเอง อาจท้าให้ เกิดความขัดแย้งกับผู้ ใหญ่ ความสั มพันธ์
ระหว่างเพื่อนในวัยรุ่นคือต้องการเป็นที่ยอมรับภายในกลุ่มและสังคมรอบ ๆ ซึ่งเพื่อนภายในกลุ่มจะมีผลต่อ
ความคิดและทัศนคติ ความสนใจ และพฤติกรรมที่แสดงออก อีกทั้งยังต้องการให้ผู้ใหญ่ยอมรับกลุ่มเพื่อน
ของตน
ผู้สร้างได้ถ่ายทอดพฤติกรรมของวัยรุ่นที่ขัดแย้ งกับสังคมผ่านตัวละครวิน ตัวละครมีพฤติกรรม
ที่เสมือนเป็นภาพแทนของวัยรุ่นที่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของสังคม ดังปรากฎตัวอย่างจาก
ตอนที่ 1 Testosterone : ฮอร์โมนเพศชาย ฉากดังกล่าววินได้ใส่ชุดไปรเวทมาโรงเรียนเนื่องจาก
เหตุการณ์ต่อเนื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่ตัวละครวินเกิดค้าถามขึ้นมาว่าท้าไมตัวของเขาจึงต้องแต่งกาย
ด้วยชุดนักเรียนตามกฎระเบียบ อีกทั้งการกระท้าของเขายังปลุกกระแสให้กับนักเรียนอีกหลาย ๆ คน
ให้เกิดการตั้งค้าถามต่อกฎหรือธรรมเนียมของโรงเรียน
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ภาพที่ 3 ภาพแสดงสัญญะปัญหาพัฒนาการด้านสังคม
การแต่งกายด้วยชุดไปรเวทไปโรงเรียนเป็นภาพสัญญะที่ปรากฎแทนการแสดงออกของวัยรุ่น
ที่ท้าตัวละเมิดต่อกฎเกณฑ์ทั่วไปของสังคม ที่ก้าหนดไว้ว่านักเรียนก็ต้องแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียน
เท่านั้นเพื่อแสดงให้สังคมรับรู้ว่านี่คือนักเรียน ซึ่งทัศนะของวินถูกผู้คนในสังคมโดยเฉพาะผู้ใหญ่หรือครู
ในโรงเรียนมองว่าเป็นปัญหาและท้าตัวแปลกแยก
1.1.4 ด้านสติปัญญา สติปัญญาของวัยรุ่นแต่ละคนมีแตกต่างมากน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละบุ คคล
โดยการใช้สติปัญญาก็สามารถพบได้ 2 ลักษณะ คือ ใช้ในทางที่ถูก และใช้ในทางที่ผิด เด็กที่เรียนเก่ง
มีสติปัญญาดีในบางครั้งก็เป็นผู้สร้างปัญหา สาเหตุมาจากมีความมั่นใจในตัวเองสูง ใช้ สติปัญญาของตน
เอาเปรียบและเบียดเบียนผู้อื่น เกลียดความพ่ายแพ้ ในขณะเดียวกันเด็กที่ไม่ได้เรียนเก่งหรือดีก็มักจะได้รับ
ความสนใจที่น้อยจากคุณครู หรือจากสังคมก็จะกลายเป็นปัญหาเช่นกัน
ผู้สร้างได้ถ่ายทอดปัญหาดังกล่าวผ่านตัวละครวินเป็นหลักในเรื่องของการใช้สติปัญญาไปในทางที่
ไม่ถูกไม่ควร และสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น โดยมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 Testosterone : ฮอร์โมนเพศชาย ผู้สร้างก้าหนดให้ตัวละครวินกดบันทึกเสียงในขณะที่
ก้าลังนั่งถกเถียงในประเด็นของการแต่งกายอย่างถูกระเบียบกับอาจารย์ โดยที่ตัวเขานั้นพยายามถามถึง
สาเหตุของการแต่งกายด้วยชุดนักเรียน หลังจากที่อาจารย์พาเขามาห้องปกครองเพื่อว่ากล่าวและตักเตือน
และเสียงที่ถูกบัน ทึกนั้น เขาได้น้าไปเผยแพร่ลงในสื่ อ ออนไลน์เพื่อปลุกระดมนักเรียนคนอื่น ๆ ให้เริ่ม
ตั้งค้าถามและหาค้าตอบถึงเหตุผลที่ตนต้องอยู่ภายใต้ต่อกฎระเบียบ
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ภาพที่ 4 ภาพแสดงสัญญะปัญหาพัฒนาการด้านสติปัญญา
ภาพสัญญะที่ปรากฏในฉากดังกล่าวอย่างการกดบันทึกเสียง แสดงให้เห็นว่าตัวเขามี สติปัญญาที่ดี
ในการใช้เทคโนโลยีรวมถึงการตั้งค้าถามหลอกล่อเพื่อให้บุคคลอื่นแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่ตนเองต้องการ
หากแต่ผู้สร้างได้แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของวินเป็นการใช้สติปัญญาในทางที่ผิด อีกทั้งตัวละครยังถูก
ต้าหนิถึงพฤติกรรมดังกล่าวด้วย ถือเป็นการใช้สติปัญญาในทางที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
1.2 ปัญหายาเสพติด
ปั ญหายาเสพติดเป็ น สิ่ งที่เกิดขึ้นควบคู่กับปัญหาวัยรุ่นในปัจจุบัน เนื่องด้ว ยบริบทสั งคมไทย
ปลูกฝังแนวคิดและตีกรอบการใช้ชีวิตของวัยรุ่น และเนื่องด้วยลักษณะของวัยรุ่นที่ชอบท้าอะไรอย่างอิสระ
พยายามออกนอกกรอบอยู่เสมอ จึงท้าให้วัยรุ่นนั้นมีความอยากรู้ อยากทดลองเสพสิ่งเสพติดชนิดต่าง ๆ
โดยมองข้ามโทษภัยของสิ่งเสพติดเหล่านั้นไป
ผู้สร้างได้สะท้อนปัญหาดังกล่าวโดยใช้ภาพสัญญะการสูบบุหรี่เป็นภาพแทนของปัญหายาเสพติด
ของวัยรุ่น ผู้สร้างแสดงให้เห็นอย่างตรงไปตรงมาโดยตัวละคร ไผ่ หมอก และสไปรท์ พบว่า ปัจจัยที่ใช้สาร
เสพติดของตัวละครดังกล่าวนั้นมีสาเหตุมาจากคนรอบข้างหรือเพื่อน นั่นคือ มีการแบ่งปันให้กัน หรือ
หากเพื่อนโดยส่วนใหญ่ท้าก็คล้อยตามกันไป

ภาพที่ 5 ภาพแสดงสัญญะปัญหาการใช้ยาเสพติด
ปัญหาการใช้สารเสพติดในวัยรุ่นจัดเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลต่อมุมมองของคนในสังคมที่มีต่อวัยรุ่น
ในทางลบ ผู้ ส ร้ า งพยายามสื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ งสาเหตุ ที่ วัยรุ่ นเลื อ กใช้วิ ธีก ารระบายความเครี ยดผ่ า นการใช้
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สารเสพติด เนื่องจากสารเสพติดสามารถออกฤทธิ์บางอย่างที่ท้าให้ผู้เสพรู้สึกดี แต่บางครั้งการใช้สารเสพติดในวัยรุ่นไม่ได้เกิดจากความเครียดเสมอไป จากละครชุดเรื่องนี้ได้ถ่ายทอดภาพแทนปัญหาวัยรุ่นและ
ยาเสพติดผ่านพฤติกรรมการคล้อยตามเพื่อนในกลุ่มที่ตนคบหาอยู่ ความอยากรู้อยากลองของวัยรุ่นเอง
1.3 ปัญหาการทะเลาะวิวาทและใช้ความรุนแรง
ปั ญ หาการทะเลาะวิ ว าทและใช้ ค วามรุ น แรงในหมู่ วั ย รุ่ น เป็ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น ประจ้ า
ในสังคมไทย ซึ่งในปัจจุบันก็มีแนวโน้มที่การใช้ก้าลังกันในหมู่วัยรุ่นจะมีสู งขึ้นเรื่อย ๆ อีกด้วย ปัญหา
ด้ า นความรุ น แรงแสดงออกผ่ า นละครชุ ด เรื่ อ งนี้ ป รากฏการสร้ า งภาพแทนการใช้ ค วามรุ น แรงทาง
ด้านร่างกายในวัยรุ่นอย่างชัดเจน
ผู้สร้างได้สะท้อนภาพของวัยรุ่นที่ใช้ความรุนแรงในตอนที่ 2 Dopamine : ฮอร์โมนหนึ่ง มิ ตร
ชิดใกล้ ซึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ไผ่เข้าไปดึงเข็มกลัดโรงเรียนมาจากอกเสื้อของเด็กนักเรียนต่างโรงเรียน ด้วย
สาเหตุที่นักเรียนจากต่างโรงเรียนพยายามจะเข้ามาท้าความรู้จักกับสไปรท์ แฟนสาวของรุ่นพี่ที่ตนเคารพ
นับถือ เป็นสาเหตุให้เกิดการเขม่นกันและมีการยึดเอาเข็มกลัดโรงเรียนมาไว้ในครอบครองด้วย

ภาพที่ 6 ภาพแสดงสัญญะปัญหาการทะเลาะวิวาทและใช้ความรุนแรง
การกระท้าในลักษณะของการยึดเอาเข็มกลัดสถาบันของฝั่งตรงข้ามเป็นเสมือนการหยามศักดิ์ศรี
นั่นก็เพราะเข็มกลัดสถาบันถือเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ในกลุ่มเด็กสถาบันนั้น ๆ การดึงเข็มกลัดจึงเป็น
ภาพสัญญะแทนการเริ่มต้นทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นต่างสถาบันได้อย่างชัดเจน
อีกทั้งผู้สร้างยัง ได้ส ะท้อนภาพของการใช้ความรุนแรงที่ปรากฎในวัยรุ่นหญิงอีกผ่ านตอนที่ 5
Estrogen : ฮอร์โมนเพศหญิง ซึ่งกล่าวถึงตัวละครเต้ย ฉากที่ปรากฏนี้เป็นฉากที่ เต้ยเดินออกมาจาก
ห้องน้้าและได้พบกับรุ่นพี่ที่เคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนกับวิน ด้วยสาเหตุที่เธอได้รับดอกกุหลาบจากวิน
ท้าให้รุ่นพี่คนนี้เกิดความไม่พอใจและตามมาเพื่อรอท้าร้ายถึงในห้องน้้าหญิง
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ภาพที่ 7 ภาพแสดงสัญญะปัญหาการทะเลาะวิวาทและใช้ความรุนแรง
ละครชุดเรื่องฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 1 ผู้สร้างได้ถ่ายทอดเรื่องราวในสังคมโดยสะท้อนภาพ
ปัญหาการทะเลาะวิวาทในวัยรุ่นไทยทั้งผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ตามมาหลั งเกิด
เหตุ ก ารณ์ ท ะเลาะวิ ว าทหรื อ การใช้ ค วามรุ น แรงในการแก้ ไ ขปั ญ หา ละครชุ ด เรื่ อ งดั ง กล่ า วน้ า เสนอ
ความรุนแรงของวัยรุ่นเพื่อให้คนในสังคมตระหนักถึงปัญหาการทะเลาะวิวาท
1.4 ปัญหาทางเพศ
ปัจจุบันวัยรุ่นได้รับการกระตุ้นทางเพศจากสิ่งเร้ารอบตัว ทั้งในรูปแบบของหนังสือ สื่อโทรทัศน์
ภาพยนตร์ หรือสื่อออนไลน์ท้าให้วัยรุ่นใช้เวลาหมกมุ่นไปกับเรื่องทางเพศมากเกินไป และเมื่อวัยรุ่นไม่ได้
รั บ การแนะน้ า หรื อ ปลู ก ฝั ง ความรู้ ท างด้ า นเพศอย่ า งถู ก ต้ อ ง อาจน้ า มาซึ่ ง ปั ญ หาการถู ก ล่ อ ลวงหรื อ
ล่ ว งละเมิ ด ทางเพศได้ โดยปั ญ หาทางเพศที่ พ บในละครชุ ด ฮอร์ โ มน วั ย ว้ า วุ่ น ซี ซั่ น 1 มี ทั้ ง ปั ญ หา
ความสัมพันธ์ที่เป็นต่างเพศและร่วมเพศ ดังเหตุการณ์ต่อไปนี้
1.4.1 ความสัมพันธ์ต่างเพศ
ผู้สร้างได้น้าเสนอประเด็นความสัมพันธ์ต่างเพศในตอนที่ 1 Testosterone : ฮอร์โมนเพศชาย
ผ่านฉากเปิดตัวของวิน ที่เดินออกมาจากห้องน้้าในขณะที่ไผ่ก้าลังล้างมือ โดยที่วิน ออกมาจากห้องน้้าและ
จั ดเครื่ องแต่ง กายให้ เรี ย บร้ อย ซึ่งตามมาด้ว ยตัว ละครสไปรท์ ที่ เดิ น ออกมาจากห้ อ งน้้า เดี ยวกั น และ
จัดเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันกับวิน
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ภาพที่ 8 ภาพแสดงสัญญะปัญหาทางเพศ
ละครชุดเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง โดยลักษณะการถ่ายทอด
ปัญหาดังกล่าวจะใช้สัญญะเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากคนในสังคมมองว่าเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องที่ควรเปิดเผย
อย่ า งโจ่ ง แจ้ ง แต่ ผู้ ส ร้ า งก็ ไ ด้ น้ า เสนอภาพและค้ า พู ด อย่ างตรงไปตรงมา ซึ่ ง การถ่ า ยทอดของผู้ ส ร้าง
เป็นการเน้นย้้าให้เห็นว่าปัญหาของวัยรุ่นมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับการมีเพศสัมพันธ์
1.4.2 ความสัมพันธ์ร่วมเพศ
ตัวละครภูกับธี เป็นตัวละครผู้ชายที่มีลักษณะเบี่ยงเบนทางเพศ สิ่งที่ท้าให้ตัวละครเกิดความ
สับสนในทางเพศ คือ การที่ทั้งสองคนนั้นอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ใกล้เคียงกัน ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน อย่ าง
บ่อยครั้ง ซึ่งพฤติกรรมของตัวละครชี้ให้เห็นถึงความสับสนของตัวละคร
ตอนที่ 4 Serotonin : ฮอร์โมนแห่งความสงบ ฉาก ๆ นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ภูพาธีร์
เพื่อนชายของเขากลับมาที่บ้านด้วยกัน เพราะธีร์เมาไม่ได้สติจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาอย่างหนัก
ซึ่งตัวละครทั้งสองมีความสนิทสนมกันมากจนทั้งคู่เริ่มรู้สึกผูกพันธ์กันเมื่อได้มาอยู่กันอย่างใกล้ชิดมาก
จึงท้าให้ทั้งคู่เกิดความสับสนทางเพศ
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ภาพที่ 9 ภาพแสดงสัญญะปัญหาทางเพศ
การมีเพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของตัวละครวัยรุ่นที่พบในละครชุดเรื่องนี้ ผู้สร้างได้เสนอภาพของวัยรุ่น
ที่มีความสั บ สนทางเพศและเป็ นการสร้างภาพแทนของวัยรุ่นในปัจจุบัน ที่มีประเด็นหรือความสนใจ
เกี่ยวกับความรักร่วมเพศมากขึ้น โดยผู้สร้างตั้งใจสื่อให้เห็นภาพการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายด้วยกัน
ทั้งการกอดและจูบ เหมือนกับความสัมพันธ์ต่างเพศของชายหญิงโดยปกติ
1.5 ปัญหาอาชญากรรมและการกระท้าผิดกฎหมาย
วัยรุ่นที่มีปัญหาอาชญากรรมและการกระท้าผิดกฎหมายในสังคมไทยปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่แล้ว
มั ก จะมี ปั ญ หาที่ เ กิ ด มาจากความบกพร่ อ งของสถาบัน ครอบครั ว และที่ ส้ า คั ญ คื อ การเลื อ กคบเพื่อน
เมื่ อ ได้ ม าเจอกั บ เพื่ อ นที่ มี พื้ น ฐานเหมื อ น ๆ กั น ก็ มั ก จะพากั น รวมกลุ่ ม ไปท้ า กิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การปล้นจี้ชิงทรัพย์ การค้ายาเสพติดเป็นต้น
ละครชุดฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 1 มุ่งเสนอพฤติกรรมโดยทั่วไปของชีวิตวัยรุ่นที่เป็น ความเสี่ยง
ที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในทางอาชญากรรมและการกระท้าผิดกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น
ตอนที่ 7 Adrenaline : ฮอร์โมนเลือดเดือด กล่าวถึงตัวละครไผ่และกลุ่มเพื่อนมีเรื่องทะเลาะ
วิวาทกับกลุ่มนักเรียนคู่อริที่เคยมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้ จากเหตุการณ์ที่ต่างฝ่ายต่างได้ ไปยึดเข็มกลัด
จากฝั่งตรงข้ามกันมาและเรื่องชู้สาว โดยในฉากดังกล่าวเพื่อนของไผ่ได้ถูกท้าร้ายท้าให้ไผ่และกลุ่มเพื่อน
ออกมาตอบโต้ด้วยการออกไปทะเลาะวิวาทกันนอกโรงเรียน จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ต้ารวจมาพบเจอเข้า
พวกเขาทั้งหมดจึงต่างวิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่ต้ารวจกัน
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ภาพที่ 10 ภาพแสดงสัญญะปัญหาอาชญากรรมและการกระท้าผิดกฎหมาย
ภาพสัญญะที่พบ คือ ภาพของการวิ่งหนีต้ารวจและถูกต้ารวจจับกุมในเวลาต่อมาจากเหตุที่ทั้งสอง
ฝ่ายเข้ามาทะเลาะวิวาทกันในสถานที่สาธารณะ ซึ่งภาพแทนของการที่วัยรุ่นวิ่งหนีต้ารวจกลายเป็นภาพจ้า
ของวัยรุ่นไทยในทรรศนะของคนไทยหลาย ๆ คนไปแล้วเช่นกัน ที่มักจะมีภาพการทะเลาะวิวาทระหว่าง
สถาบันกันด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ซึ่งในบริบทของเรื่องนี้ที่มาของการทะเลาะวิวาทครั้งนี้ คือ เรื่องผู้หญิง
และการทะเลาะกันระหว่างสถาบัน
ปัญหาอาชญากรรมและการกระท้าผิดกฎหมายนี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ก้าลังเกิดขึ้นในสังคมไทย
ทั้งนี้ผู้สร้างได้หยิบยกภาพจ้ามาน้าเสนออีกครั้งและท้าให้เกิดเป็นภาพแทนวัยรุ่นที่นิยมใช้ก้าลัง
2. ปัจจัยที่แสดงถึงปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทยในละครชุด ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 1
ปัญหาที่เกิดจากวัยรุ่นและกลายเป็นภาพแทนในละครชุด ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 1 มีการ
กล่าวถึงปัจจัยที่แสดงถึงปัญหาของวัยรุ่น อยู่ด้วย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ปรากฎผ่านตัวละครหลักในหลาย ๆ ตัว
ได้แก่
2.1 ปัจจัยภายในร่างกาย
ผู้ ส ร้ า งละครชุ ด ฮอร์ โ มน วั ย ว้ า วุ่ น ซี ซั่ น 1ได้ พ ยายามชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า วั ย รุ่ น เป็ น วั ย ที่ ก้ า ลั ง
เปลี่ยนแปลงจากเด็กสู่ผู้ใหญ่ ดังนั้น การปรับตัว การเจริญเติบโตทางด้านร่างกายและความนึกคิดตามวัย
จึงมีผลต่อวัยรุ่นอย่างมาก ซึ่งการเจริญเติบโตด้านร่างกายนี้ส่งผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นที่แสดงออกต่อ
ตนเองและสังคม และได้กลายเป็นภาพแทนที่สังคมจดจ้าโดยผู้สร้างก้าหนดพฤติกรรมที่เป็นเสมือนภาพ
แทนพฤติกรรมของวัยรุ่นในสังคมผ่านบุคลิกลักษณะของตัวละครในเรื่องดังนี้
- ตัวละครหมอกและดาว เป็นภาพแทนของเด็กวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเก็บตัวหรือมีโลกส่วนตัวสูง
ตัวละครมีพฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นเด่นชัดในเรื่องของการเก็บตัวเงียบ อยู่คนเดียว ไม่ค่อยเข้าสังคม
โลกส่วนตัวสูง
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- ตัวละครเต้ย เป็นภาพแทนของวัยรุ่นที่มีปัญหาการเข้าสังคมและเป็นเหยื่อของความรุนแรง
เต้ย มี พฤติกรรมที่มักจะเข้ากับ กลุ่ มเพื่อนหญิงได้ยาก ท้าให้ เธอมี เพื่อนผู้ ช ายเยอะแต่ในขณะเดียวกัน
การอยู่ร่วมกับกลุ่มเพื่อนผู้ชายท้าให้เธอมักจะถูกชื่นชอบเสมอและท้าให้เธอต้องตีตัวออกห่างอยู่เสมอ
- ตัวละครวิน เป็นภาพแทนของเด็กที่ตั้งค้าถามกับกฎเกณฑ์จารีตประเพณีทางสังคม ท้าทายและ
ต้องการพิสูจน์ตนเอง วินเป็นตัวละครที่มีพฤติกรรมชอบแข่งขัน ชอบเอาชนะ รักสนุก ชอบความท้าทาย
และสนใจเพศตรงข้ามต้องการมีความสัมพันธ์ทางเพศ
- ตัวละครสไปรท์ เป็นภาพแทนของวัยรุ่นที่มีความสนใจและมีความต้องการทางเพศ ท้าทาย
กฎเกณฑ์ ไม่ส นใจกฎเกณฑ์ สไปรท์มีพฤติกรรมที่เด่ นชัด ในเรื่ อ งของความต้ องการทางเพศสู ง และ
มีพฤติกรรมที่ขัดต่อค่านิยมโดยทั่วไปของผู้หญิงไทยในอดีต
- ตั ว ละครของขวั ญ เป็ น ภาพแทนของวั ย รุ่ น ที่ เ ริ่ ม เรี ย นรู้ ส ภาพสั ง คมจริ ง และต้ อ งยอมรั บ
ความจริงในสังคม ซึ่งสภาพสังคมจริงที่ปรากฎแตกต่างจากความคิดในวัยเด็กจึงท้าให้ตัวละครเกิดภาวะ
เครียดกดดัน หลีกหนีปัญหาหรือไม่กล้าเผชิญความจริง พฤติกรรมของของขวั ญมีความขยัน ตั้งใจใน
การเรียน ท้าให้เกิดความเครียดต่อการเรียนได้เมื่อมีปัญหาเข้ามากระทบต่อจิตใจ
- ตัวละครไผ่ เป็นภาพแทนของวัยรุ่นที่มีภาวะอารมณ์แปรปรวนใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหา
ซึ่งพฤติกรรมของไผ่แสดงถึงปัญหาทางด้านอารมณ์ที่รุนแรงโดยการใช้ก้าลังทะเลาะวิวาทอยู่เสมอ
- ตั ว ละครต้ า แสดงภาพแทนของวั ย รุ่ น ที่ ต้ อ งการความรั ก ความสนใจจากเพศตรงข้ า ม
ด้ว ยลั กษณะทางสรี ร ะของเขาเป็ นจุด ด้อ ยในกลุ่ มเพื่ อน จึงมักแสดงออกถึง การเรีย กร้ องความสนใจ
ในบ่อยครั้ง
2.2 ปัจจัยภายนอกร่างกาย
ปัจจัยภายนอกมีผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากวัยรุ่นมีความคิดและความรู้สึก
ไวต่อสิ่งเร้าภายนอก อาทิเช่น การดูแลเอาใจใส่จากคนในครอบครัว เพื่อนในกลุ่ม สิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน และค้าพูดจากบุคคลภายนอก เป็นต้น
2.2.1 ปัจจัยที่เกิดจากครอบครัว สถาบันครอบครัวถือเป็นสถาบันแรกที่มอบการอบรมเลี้ยงดู
และความรู้ทางด้านต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย พ่อ แม่ และลูก พ่อแม่เป็นบุคคลแรกที่ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ ป็ น ลู ก ดั ง นั้ น ลู ก จะได้ รั บ ฟั ง และเห็ น พฤติ ก รรมอั น เกิ ด จากพ่ อ แม่ ข องตน
เป็นอันดับแรก โดยผู้สร้างน้าเสนอแนวคิดดังกล่าวผ่านตัวละครสไปรท์และวิน
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- ตัวละครสไปรท์ อาศัยอยู่กับแม่เพียงสองคน พฤติกรรมของตัวละครสไปร์ทเป็นผู้หญิงที่สามารถ
มีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามได้โดยไม่จ้าเป็นต้องมีสถานะ การที่เธอรู้สึกเช่นนี้เป็นเพราะสไปร์ทได้เห็น
พฤติกรรมจากแม่ของเธอเอง พฤติกรรมดังกล่าวได้แสดงออกผ่านละครชุดเรื่องนี้ท้าให้เห็นถึงปัญหาของ
ตัวละครที่ได้รับอิทธิพลจากคนในครอบครัวโดยตรง
2.2.2 ปัจจัยที่เกิดจากเพื่อน เพื่อนถือเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากทั้งด้านดีและไม่ดีส้าหรับ
วั ย รุ่ น เมื่ อ วั ย รุ่ น เติ บ โตขึ้ น จากวั ย เด็ ก จะรู้ สึ ก ว่ า ตนเองโตพอที่ จ ะสามารถท้ า อะไรต่ อ มิ อ ะไรตาม
ความต้องการของตนเองได้ จึงปิดกั้นค้ากล่าวตักเตือนและค้าสอนจากครอบครัว เนื่องจากสิ่งที่ครอบครัว
ปฏิบัติต่อตนเองท้าให้วัยรุ่นรู้สึกว่าตนเองเป็นเด็ก ในละครชุดฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 1 ได้น้าเสนอปัจจัย
ที่เกิดจากเพื่อนส่งผลต่อปัญหาวัยรุ่นสังคมไทยปัจจุบัน อาทิเช่น การใช้สารเสพติด หรือการทะเลาะวิวาท
โดยผู้สร้างน้าเสนอพฤติกรรมดังกล่าวผ่านตัวละครไผ่
- ตั ว ละครไผ่ เป็ น ตั ว ละครหลั ก ที่ ผู้ ส ร้ า งได้ ใ ช้ น้ า เสนอให้ เ ห็ น ถึ ง ปั ญ หาด้ า นความรุ น แรง
การทะเลาะวิวาท และปัญหาการใช้สารเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น หากมองถึงตัวละครไผ่เขารับรู้และทราบถึง
การกระท้าของเขาเป็นเรื่องที่สังคมไม่ให้การยอมรับ แต่เพื่อการอยู่ร่วมกับเพื่อนในกลุ่มได้อย่างเป็นปกติ
เขาจึงเลือกที่จะปฏิบัติเพื่อไม่ให้ตนรู้สึกแปลกแยกจากเพื่อนในกลุ่ม ตัวละครไผ่เลือกใช้ความรุนแรงในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ อีกทั้งยังใช้สารเสพติดในการระบายความเครียด ความกดดัน หรือวิตตกกังวล
- ตัวละครภู เป็นนักดนตรีของวงโยธวาทิตประจ้า ภูใกล้ชิดและสนิทสนมกับเพื่อนผู้ชายมากกว่า
ผู้หญิงเขาจึงเกิดความความสับสนทางเพศ การที่เขาสับสนทางเพศ เนื่องมาจากการหยอกล้อกันในกลุ่ม
นั ก เรี ย นชายเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ร่ ว มเพศ อี ก ทั้ ง กิ จ วั ต รประจ้ า วั น ของเขาจ้ า เป็น ต้ อ งนอนร่ว มกับ
เพื่อนผู้ชายด้วยกันเพื่อซ้อมดนตรี ดังนั้น ปัจจัยที่เกิดจากเพื่อนจึงส่งผลให้ภูเกิดความสับสนกับเพศของตน
2.2.3 ปัจ จั ยที่เ กิด จากสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยที่เกิดจากสั งคมมีอิทธิพลต่อปัญหาวัย รุ่น
เป็นอย่างมาก การที่วัยรุ่นได้รับข้อมูลจากสื่อโดยไม่ได้ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน อาจท้าให้เข้าใจความหมาย
เหล่านั้นไม่ถูกต้องเกิดการเรียนรู้ที่ผิดขนบธรรมเนียมวิถีไทย วัยรุ่นจึงถูกมองว่าเป็นผู้สร้างปัญหาในสังคม
- ตัวละครวินและสไปรท์ ทั้ง 2 ตัวละครมีลักษณะเด่นชัดที่สุดในเรื่องของปัญหาการมีเพศสัมพันธ์
ตัวละครทั้ง 2 ตัวนี้แสดงให้เห็นถึงความเปิดกว้างในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เป็นอย่างมากเพราะพวกเขาทั้ง
สองสามารถมี เ พศสั ม พั น ธ์ กั บ เพศตรงข้ า มอย่ า งอิ ส ระโ ดยไม่ ไ ด้ ค้ า นึ ง ถึ ง จารี ต ประ เ พ ณี
ทางสั ง คม ซึ่ ง ผิ ด กั น กั บ สั ง คมที่ ม องว่ า การมี เ พศสั ม พั น ธ์ นั้ น ไม่ ค วรที่ จ ะท้ า อย่ า งอิ ส ระแต่ ค วรจะท้ า
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างการมีพันธะผูกพันธ์อย่างถูกต้องตามแบบแผนแล้วเท่านั้น
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- ตั ว ละครวิ น วิ น ใช้ สื่ อ ออนไลน์ ใ นการปลุ ก ระดมนั ก เรี ย นภายในโรงเรี ย นให้ แ ต่ ง กายด้ ว ย
ชุดไปรเวทไปโรงเรียนซึ่งผิดต่อกฎระเบียบ เขาเลือกใช้สื่อออนไลน์ในทางที่ผิดจึงท้าให้เกิดปัญหาวัยรุ่น
ที่ ป ระพฤติ ผิ ด ต่ อ กฎระเบี ย บโรงเรี ย น การที่ สื่ อ เปิ ด กว้ า งมากขึ้ น ส่ ง ผลต่ อ ความคิ ด ในสั ง คมมากขึ้ น
ซึ่ ง บางการกระท้ า ขั ด ต่ อ หลั ก จารี ต ประเพณี ข องสั ง คมไทย และผู้ ที่ ก ระท้ า ขั ด ต่ อ หลั ก จารี ต ประพณี
จึงถูกสังคมมองว่าเป็นบุคคลที่สร้างปัญหา
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาภาพแทนที่พบเห็นภายในละครชุดฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 1 ผู้วิจัยพบว่ามีการใช้สัญญะ
ในการสื่อความหมายให้แก่ผู้รับสาร โดยน้าเสนอภาพผ่านการกระท้าและเลือกใช้สิ่งแทนความเพื่อสื่อความหมาย
เพื่อให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้ทันที ละครชุดเรื่องนี้จึงปรากฏรูปสัญญะทั้งที่เป็นข้อความหรือสัญลักษณ์เพื่อ
สื่ อความหมาย โดยรู ป สั ญญะที่ป รากฏในเรื่องได้ท้าหน้าที่เชื่อมโยงให้ เกิดภาพแทนพฤติกรรมของวัยรุ่นและ
ปัญหาวัยรุ่นในสังคมปัจจุบันขึ้น
ผู้สร้างได้สร้างภาพแทนของวัยรุ่นและน้าเสนอปัญหาของวัยรุ่นใน 5 ปัญหา ได้แก่ ปัญหาทางพัฒนาการ
ปั ญหาการทะเลาะวิว าทและใช้ ความรุ น แรง ปัญหายาเสพติ ด ปัญหาทางเพศ และปัญหาอาชญากรรมและ
การท้าผิดกฎหมาย โดยปัญหาทางพัฒนาการแบ่ง ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์
และด้านสังคม
ผู้สร้างยังได้สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมของวัยรุ่นอันน้ามาสู่ปัญหาของวัยรุ่นโดยปัจจัย ที่
ก่อให้เกิดพฤติกรรมปัญหาวัยรุ่นในสังคมไทย สามารถจ้าแนกปัจจัยออกเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ 1. ปัจจัยภายในที่เกิด
จากความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของตัวละครเองซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมการเก็บตัวหรือมีโลกส่วนตัว
สู ง พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมการทะเลาะวิว าท เป็นต้น และ 2. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยที่เกิดจาก
ครอบครัว ปัจจัยที่เกิดจากเพื่อน และปัจจัยที่เกิดจากสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งการน้าเสนอปัจจัยอันก่อให้ เกิด
พฤติกรรมนี้ เป็นกระบวนการสร้างภาพแทนและให้ รายละเอียดภาพแทนของวัยรุ่นตามพฤติกรรมและบริบ ท
ทางสังคมที่แตกต่างกัน หากแต่บทบาทของตัวละครทั้งหมดกลับเป็นภาพแทนของวัยรุ่นที่มีลักษณะที่หลากหลาย
แตกต่างกันไปดังที่ปรากฎในละครชุดฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 1
อย่างไรก็ตาม ภาพแทนของวัยรุ่นที่ปรากฎในละครชุด ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 1 โดยรวมแล้วถูกตัดสิน
ให้เป็น วัยที่มีความแปรปรวนในด้านของอารมณ์ความรู้สึก เป็นวัยที่ดื้อรั้น รักอิสระ มีความรุนแรง ชอบเรียนรู้และ
ทดลองท้าสิ่งใหม่ เป็นวัยที่มีความคิดอ่านเป็นของตัวเอง ไม่ชอบน้าตัวเองไปอยู่ในกรอบกฎเกณฑ์ใด ๆ ซึ่งลักษณะ
ทั้งหมดนี้เป็นภาพแทนของวัยรุ่นในทรรศนะของผู้สร้าง จึงไม่สามารถตัดสินได้ว่าภาพแทนวัยรุ่นแท้จริงนั้นเป็น
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อย่างไร เพราะกระบวนการน้าเสนอภาพแทนนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนบุคคล ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเป็น
ทั้งเรื่องที่จริงและไม่จริง แต่อย่างไรก็ตามภาพแทนของวัยรุ่นจะเป็นไปในลักษณะใดล้วนขึ้นอยู่กับทรรศนะของ
บุคคลแต่ละคนว่าลักษณะของวัยรุ่นในสังคมไทยปัจจุบันเป็นอย่างตัวละครในละครชุดเรื่องนี้หรือไม่
ข้อเสนอแนะ
การน้าเสนอภาพแทนของวัยรุ่นที่ปรากฏในละครชุดฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 1 ยังไม่ใช่ทั้งหมดที่ปรากฎ
ในสื่อภาพยนตร์ละครไทย ผู้สนใจสามารถศึกษาการแสดงภาพแทนปัญหาวัยรุ่นในสังคมไทยปัจจุบันได้ ในสื่ อ
โทรทัศน์ประเภทละครชุดเกี่ยวกับนั กเรียนมัธยมได้ในเรื่องอื่น ๆ รวมทั้งสื่ อภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
นักเรียนมัธยมไทย ซึ่งจะปรากฏพบเป็นลักษณะภาพแทนของวัยรุ่นในรูปแบบต่าง ๆ ตามแต่ลักษณะของผู้สร้าง
ที่จะก้าหนดขึ้นให้ผู้ชมได้เห็นในมุมมองใดเป็นมุมมองหลัก
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วิเคราะห์การตั้งชื่อนามสถานในอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
An analysis of naming toponyms in Koh Yao District, Phang Nga Province
กนกวรรณ นาคสง่า1 ปรีดา สุวรรณจันทร์2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์การตั้งชื่อนามสถานในอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาที่มาและความหมายของนามสถานในอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 2) เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของคา
นามสถานอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และ 3) เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนและคุณค่าของนามสถานในอาเภอ
เกาะยาว จังหวัดพังงา
ผลการศึกษาวิเคราะห์การตั้งชื่อ นามสถานในอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พบข้อมูลนามสถานที่มีที่มา
และความหมายสัมพันธ์กับภาพสะท้อนและคุณค่าทั้งสิ้น 135 ชื่อ โดยแบ่งออกเป็น 8 ลักษณะ เรียงลาดับจากที่พบ
มากที่สุด คือ นามสถานที่ตั้งชื่อตามลักษณะภูมิประเทศ จานวน 48 ชื่อ รองลงมา คือ นามสถานที่ตั้งชื่อตามพรรณ
ไม้ จานวน 34 ชื่อ นามสถานที่ตั้งตามชื่อ ชื่อสกุล หรือตาแหน่งบุคคล จานวน 18 ชื่อ นามสถานที่ตั้งชื่อตาม
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ จานวน 13 ชื่อ นามสถานที่ตั้งชื่อตามการประกอบอาชีพ และนามสถานที่ตั้ งชื่ อ
ตามชื่อสัตว์ พบเท่ากัน จานวน 10 ชื่อ และนามสถานที่พบจานวนน้อยที่สุด คือ นามสถานที่ตั้งชื่อตามความเชื่อ
และตามกลุ่มชาติพันธุ์ พบเท่ากัน จานวน 1 ชื่อ ด้านโครงสร้างของคานามสถาน พบนามสถานที่ประกอบด้วย
ค ามู ล 2 ค า มากที่ สุ ด จ านวน 84 ชื่ อ รองลงมา คื อ นามสถานที่ ประกอบด้ ว ยค ามู ล 1 ค า จ านวน 40 ชื่ อ
นามสถานที่ประกอบด้วยคามูล 3 คา พบจานวน 10 ชื่อ นามสถานที่พบน้อยที่สุด คือ นามสถานที่ประกอบด้วย
คามูล 4 คา พบจานวน 1 ชื่อ
คาสาคัญ: นามสถาน อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

___________________________________
1
2
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บทนา
ชุมชนเกาะยาวเป็นชุมชนหนึ่งที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน (Daoruang, personal
communication 2019) ปราชญ์ชาวบ้านอาเภอเกาะยาว ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาเภอเกาะยาวว่า ในอดีตเคยเกิด
เหตุ ก ารณ์ ส งครามเก้ า ทั พ ที่ พ ม่ า ได้ ย กทั พ มาท าศึ ก กั บ ประเทศไทย รวมถึ ง หั ว เมื อ งทางใต้ คื อ เมื อ งถลาง
ณ เวลานั้น มีคาสั่งจากทางราชการให้ส่งทหารมาช่วยทาศึกกับทัพพม่า เจ้าเมืองไทรบุรีซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศ
ไทยได้ส่งทหารเดินทางโดยทางเรือเพื่อเข้ามาช่วยเหลือ โดยตั้งขบวนเรือมาตั้งแต่เมืองไทรบุรี ผ่านมายังเกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ ระหว่างทางเกิดคลื่นลมมรสุมบริเวณหัวแหลมที่เกาะยาวใหญ่ และด้วยลักษณะพื้นที่
ที่เป็นหัวแหลม เป็นที่บรรจบกันของทางน้าทาให้น้าเชี่ยวกราก ส่งผลให้ทหารแต่ละนายต้องพายเรือฝ่าคลื่นลม
และด้วยความเหนื่อยล้าบรรดาทหารจึงหยุดพักเหนื่อยระหว่างทาง การเดินทางจึงเป็นไปด้วยความล่าช้าฝ่าย
เมืองถลางเข้าใจผิดคิดว่าทัพทหารจากเมืองไทรบุรีไม่มาช่วยทาศึก จึงถอนทัพกลับเมือง แม่ทัพคนหนึ่งเดินทาง
กลั บ เมือง ส่ ว นแม่ทัพอีกคนไม่ได้ย กทัพกลั บแต่ได้ขึ้นพักอาศัยที่เกาะยาวใหญ่ โดยมีทหารเอกพักอาศัยอยู่ที่
เกาะยาวน้อย อภิรักษ์ สกุลสัน และคณะ (ม.ป.ป., หน้า 9) กล่าวไว้ สรุปได้ว่า ข้อมูลอาเภอเกาะยาวมีรายละเอียด
บางส่วนที่สอดคล้อง และแตกต่างกันว่าบรรพบุรุษดั้งเดิมของชาวเกาะยาวอพยพมาจากชายฝั่งเมืองตรัง สตูล และ
เมืองอื่น ๆ ที่อยู่ชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ เมื่อสมั ยต้นรัตนโกสินทร์ ประมาณปี พ.ศ. 2328 พม่าได้ยกทัพ
มาตีหัวเมืองทางภาคใต้ของประเทศไทย ผู้อพยพได้หลบหนีพม่ามาพบเกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ เมื่อเห็นว่า
เกาะทั้งสองมีทาเลที่ตั้งเหมาะสมที่จะหลบภัย จึงยึดเอาพื้นที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งหลักแหล่งทามาหากิน สืบต่อกันมา
จนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันอาเภอเกาะยาว คือ อาเภอหนึ่งในจังหวัดพังงา มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะ ประกอบด้วย เกาะยาวน้อย
และเกาะยาวใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวจังหวัด มีระยะทางห่างประมาณ 43 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นภูเขาทอดยาวตลอดแนวเหนือใต้ บริเวณรอบเกาะมีที่ราบชายฝั่ง ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ่าวพังงา น่านน้า จังหวัด
กระบี่ ทิศใต้ ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่เกาะ และน่านน้า จังหวัดกระบี่ ทิศตะวันตก
ติดต่อกับน่านน้า จังหวัดภูเก็ต อาเภอเกาะยาว แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 เกาะ 3 ตาบล ได้แก่ ตาบล
เกาะยาวน้อย ตั้งอยู่บนพื้นที่เกาะยาวน้อย ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ตาบลเกาะยาวใหญ่ ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน
และตาบลพรุ ใน ประกอบด้ว ย 7 หมู่บ้ าน ผู้ คนที่อาศัยอยู่บนเกาะส่ ว นใหญ่นับถือศาสนาอิส ลาม ร้ อยละ 99
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี และวั ฒ นธรรมจึ ง เป็ น วิ ถี ชี วิต ของชาวไทยมุ ส ลิ ม เป็ นหลั ก ด้ ว ยสภาพลั ก ษณะทาง
ภูมิประเทศตาแหน่งที่ตั้งของอาเภอเกาะยาว ตั้งอยู่ท่ามกลางบริเวณพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ จังหวัดภูเก็ต
พังงา และกระบี่ ทาให้ การติดต่อ ค้ าขายหรื อ การสั ญจรของผู้ ค นมี ความเกี่ยวเนื่ องสั ม พันธ์ กัน สั งเกตได้ จ าก
การเดินทางไปยังอาเภอเกาะยาว ซึ่งสามารถใช้เส้นทางสัญจรหลักได้ 3 เส้นทาง คือ ท่าเรือท่าด่านจากจังหวัดพังงา
ท่าเรือบางโรงจากจังหวัดภูเก็ต และท่าเรือท่าเลนจากจังหวัดกระบี่ จึงทาให้อาเภอเกาะยาวการสัญจร ติดต่อค้าขาย
ที่มีความหลากหลายทางกลุ่มบุคคล ส่งผลต่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเกิ ดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
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จากภายนอกสู่ภายใน ปรับเปลี่ยนจนทาให้ผู้คนในอาเภอเกาะยาวมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของประเพณี การเป็นอยู่ และอาชีพ (แนะนาเกาะยาว, 2551, หน้า 24)
ลักษณะความน่าสนใจดังกล่าวจึงทาให้ ชุมชนเกาะยาวมีชื่อสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความน่าสนใจ นามสถาน
จึงเป็นเอกลักษณ์ในหลายด้าน ทั้งด้านภาษา ความคิด ความเชื่อ วิถีชีวิต เป็นต้น ดังที่ เรไร ไพรวรรณ์ (2551,
หน้า 289) ได้ให้ความหมายของ คาว่า “นามสถาน” ไว้ว่า เป็นชื่อของแผ่นดิน และยังหมายรวมถึงชื่อของสถานที่
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขา แม่น้า ลาคลอง ห้วย ถ้า น้าตก และสิ่งที่มนุษย์ สร้างขึ้นด้ว ย เช่น
ถนน สะพาน เขื่อน หมู่บ้าน เป็นต้น คาว่า “นามสถาน” ในบางครั้งก็จะมีผู้ใช้เรียกว่า “ชื่อบ้านนามเมือง” คาศัพท์
ที่เกี่ยวข้องอีกคาหนึ่ง คือ คาว่า “ภูมินามวิทยา” ซึ่งหมายถึง การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ
ชื่อบ้านนามเมือง หรือไม่ก็มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความสนใจและตระหนักถึงคุณค่าของ
ถิ่นฐานที่อยู่ ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นตน จากความหมายของนามสถานข้างต้น ปรากฏ
ชื่อนามสถานในอ าเภอเกาะยาว เช่น อ่าวหิ นกอง อ่าวทึง อ่าวมอญ อ่าวต้นจิก น้าบ่อโต๊ะอี ตา บ้านท่า ค่ า ย
บ้านทับกัด เกาะเหลาอันตู เกาะเหลาโหรย เกาะนัก บ้านอันเป้า บ้านน้าจืด ควนสมหมาย แหลมยาจักร และ
ท่าบ้านหลัด เป็นต้น ด้วยลักษณะข้อมูลนามสถานในอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ที่น่าสนใจ ผู้ ศึกษาจึงเห็ น
ความส าคั ญ ที่ จ ะศึ ก ษาเรื่ อ ง วิ เ คราะห์ ก ารตั้ ง ชื่ อ นามสถานในอ าเภอเกาะยาว จั ง หวั ด พั ง งา จากการส ารวจ
การศึกษาวิจัยในลักษณะดังกล่าว ผู้ ศึกษาพบว่ามีการศึกษาบ้างแล้วในพื้นที่อื่น ๆ เช่น งานวิจัยของ สวัสดิ์ ชูสังข์
(2542) ศึกษาเรื่อง การศึกษาชื่อบ้านในอาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โอฬาร รัตนภักดี และวิมลศิริ กลิ่นบุบผา
(2551) ศึกษาเรื่อง ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลาปาง มาโนช ดินลานสกูล (2552) ศึกษาเรื่อง ชื่อบ้านนามเมือง:
เรื่ องเล่ าชีวิตคน และชุมชนลุ่ มทะเลสาบสงขลา และส าราญ จูช่ว ย (2559) ศึกษาเรื่อง ภูมินามวัดในอาเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น
จากการศึกษางานวิ จั ย ที่ เ กี่ย วข้ อ งข้ างต้นแม้จ ะมี การศึ กษาเกี่ยวกับนามสถานไว้บ้า งแล้ ว แต่ยัง ไม่ มี
การศึกษาวิเคราะห์การตั้งชื่อนามสถานในอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ในประเด็น ที่มาและความหมาย โครงสร้าง
ของคา รวมทั้งภาพสะท้อนและคุณค่า ด้วยเหตุนี้ผู้ ศึกษาจึงเห็นความสาคัญของการศึกษา นามสถานในอาเภอ
เกาะยาว จังหวัดพังงา เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลนามสถาน วิเคราะห์ และนาเสนอเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ ศึกษาขอน าเสนอข้ อมูล นามสถานที่ได้ จากการรวบรวมข้ อ มูล ตามประเด็นต่าง ๆ เรียงตามล าดับ คือ
ที่มาและความหมาย โครงสร้างของคา ภาพสะท้อนและคุณค่า ในการศึกษานามสถานครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอนาเสนอ
ข้อมูลโดยเรียงลาดับตามชื่อนามสถานที่พบจานวนมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด
ซึ่งได้จ ากที่มาการตั้งชื่อและการวิเ คราะห์ภ าพสะท้ อนและคุ ณค่ า คือ นามสถานที่ตั้งชื่อตามลั ก ษณะ
ภูมิประเทศ นามสถานที่ตั้งชื่อตามพรรณไม้ นามสถานที่ตั้งตามชื่อ ชื่อสกุล หรือตาแหน่งบุคคล นามสถานที่ตั้งชื่อ
ตามเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ นามสถานที่ตั้งชื่อตามการประกอบอาชีพ นามสถานที่ตั้งชื่อตามชื่อสัตว์ นามสถาน
ที่ตั้งชื่อตามความเชื่อ และนามสถานที่ตั้งชื่อตามกลุ่มชาติพันธุ์
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาที่มาและความหมายของนามสถานในอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
2. เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของคา นามสถานอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
3. เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนและคุณค่าของนามสถานในอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
วิธีการศึกษา
1. รวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ โดยวิธีการสัมภาษณ์จากผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน ที่มีความรู้เกี่ยวกับ
นามสถาน จานวนทั้งหมด 10 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
ด้วยการขออนุญาตบันทึกเสียงในขณะที่กาลังสัมภาษณ์
2. นาข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาศึกษาที่มาและความหมาย วิเคราะห์โครงสร้างของคา รวมทั้งภาพสะท้อนและคุณค่า
ตามกรอบแนวคิดของ โอฬาร รัตนภักดี และวิมลศิริ กลิ่นบุบผา (2551) ศึกษาเรื่อง ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัด
ลาปาง ซึ่งกรอบแนวคิดมีทั้งหมด 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 ศึกษาประวัติความเป็นมาของภู มินามหมู่บ้าน
ในจังหวัดลาปาง ประเด็นที่ 2 วิเคราะห์ลักษณะภาษาของภูมินามหมู่บ้านในจังหวัดลาปางทั้งโครงสร้างทางภาษา
และโครงสร้างทางความหมาย และประเด็นที่ 3 วิเคราะห์คุณค่าของหมู่บ้านในจังหวัดลาปาง ที่สะท้อนให้เห็นถึง
ลักษณะทางกายภาพ ตลอดจนสภาพทางสั งคมและวัฒนธรรม โดยผู้ศึกษาปรับกรอบแนวคิด 2 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 ศึกษาที่มาและความหมาย ประเด็นที่ 2 วิเคราะห์ภาพสะท้อนและคุณค่า และตามกรอบแนวคิดของ
ส าราญ จู ช่ว ย (2561) ศึกษาเรื่ อง ภูมินามวัดในอาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งกรอบแนวคิดมี ทั้ ง หมด
3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 ศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดในอาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ประเด็นที่ 2
วิเคราะห์นามวัดตามโครงสร้างภาษา และความหมายของชื่อวัดในอาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และประเด็นที่
3 วิเคราะห์ความเชื่อที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในอาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยผู้ศึกษาปรับกรอบแนวคิดที่ใช้
เพียงประเด็นเดียว คือ วิเคราะห์โครงสร้างของคา ดังนั้นในงานวิจัยเรื่องนี้ผู้ศึกษาจึงได้ปรับกรอบแนวคิดทั้งหมด
3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 ศึกษาประวัติความเป็นมา ประเด็นที่ 2 วิเคราะห์โครงสร้างของคา และประเด็นที่ 3
ภาพสะท้อนและคุณค่า
ผลการศึกษา
จากการเก็บ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ การตั้งชื่อนามสถานในอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พบข้อมูล เกี่ย วกั บ
นามสถาน ดังนี้
1. ที่มาและความหมาย พบว่า การตั้งชื่อนามสถานทั้ง 135 ชื่อ มี ที่มาและความหมาย แบ่งออกเป็น 8 ลักษณะ
ดังนี้
1.1 นามสถานที่ตั้งชื่อตามลักษณะภูมิประเทศ พบทั้งหมดจานวน 48 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 35.55 ดังตัวอย่าง
“อ่าวหินกอง” มีที่มาจากลักษณะของหินที่กองทับสลับกันอยู่ ซึ่งบริเวณอ่าวแห่งนี้แสดงถึงจุดเด่น
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ของสิ่งที่มีอยู่ คือ กองหิน และหินจานวนมากที่ปรากฏอยู่บริเวณอ่าวแห่งนี้ (Kuldee, personal communication
2019)
1.2 นามสถานที่ตั้งชื่อตามพรรณไม้ พบทั้งหมดจานวน 34 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 25.18 ดังตัวอย่าง
“อ่าวทึง” มีที่มาจาก “ทึง” หมายถึง ต้นทึง เนื่องจากบริเวณอ่าวแห่งนี้เคยมีต้นทึงขึ้นเองตามธรรมชาติในช่วง
สมัยอดีต (Pinyo, personal communication 2019)
1.3 นามสถานที่ตั้งตามชื่อ ชื่อสกุล หรือตาแหน่งบุคคล พบทั้งหมดจานวน 18 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 13.33
ดังตัวอย่าง
“น้าบ่อโต๊ะอีตา” มีที่มาจาก “โต๊ะ” ที่มาจาก ภาษามลายูแปลว่า ผู้อาวุโส ซึ่งคาว่าโต๊ะ ใช้สาหรับเรียกแทนตัว
ผู้อาวุโสมีชื่อว่า “อีตา” เป็นบรรพบุรุษที่ขุดบ่อน้าแห่งนั้น (Roengsamud, personal communication 2019)
1.4 นามสถานที่ ตั้ ง ชื่ อ ตามเหตุ ก ารณ์ ใ นประวั ติ ศ าสตร์ พบทั้ ง หมดจ านวน 13 ชื่ อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9.62
ดังตัวอย่าง
“บ้านท่าค่าย” มีที่มาจาก “ท่า” หมายถึง ท่าเรือ และ “ค่าย” หมายถึง ที่ตั้งทัพของทหารญี่ปุ่นในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เคยมีเหตุการณ์ศึกสงครามเกิดขึ้น จึงทาให้พื้นที่ตรงนั้นกลายเป็น ที่พักของทหาร ในอดีต
แต่ ใ นปั จ จุ บั น เมื่ อ เหตุ ก ารณ์ ส งบชาวบ้ า นก็ ตั้ ง หมู่ บ้ า นอยู่ ที่ บ ริ เ วณแห่ ง นั้ น ( Roengsamud, personal
communication 2019)
1.5 นามสถานที่ตั้งชื่อตามการประกอบอาชีพ พบทั้งหมดจานวน 10 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 7.40 ดังตัวอย่าง
“บ้านทับกัด” มีที่มาจาก “ทับ” หมายถึง ที่พักหรือที่อยู่อาศัย ในอดีตนั้นเคยมีชาวจีนมาตั้งทัพอยู่เป็นครอบครัว
และคาว่า “กัด” หมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่ง (Pinyo, personal communication 2019)
1.6 นามสถานที่ตั้งชื่อตามชื่อสัตว์ พบทั้งหมดจานวน 10 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 7.40 ดังตัวอย่าง
“ตู้กุนมดแดง” มีที่มาจาก คาว่า “ตู้” ที่มาจาก ภาษามลายู บาตู แปลว่า “หิน” และ กุน ที่มาจากภาษามลายู
แปลว่า “กอง” ส่วนมดแดง เนื่องจากมีมดแดงมาอาศัยอยู่ที่บริเวณกองหินเหล่านั้น (Roengsamud, personal
communication 2019)
1.7 นามสถานที่ตั้งชื่อตามความเชื่อ พบจานวนทั้งหมด 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.74 ได้แก่
“เกาะเหลาอันตู” มีที่มาจาก คาว่า “เหลา” ที่มาจาก ภาษามลายูแปลว่า เกาะ “อันตู” ที่มาจากภาษามลายู
แปลว่า ผี หรือญิณ เนื่องจากเกาะแห่งนี้เป็นเกาะที่มีผีอยู่ (Roengsamud, personal communication 2019)
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1.8 นามสถานที่ตั้งชื่อตามกลุ่มชาติพันธุ์ พบจานวนทั้งหมด 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.74 ได้แก่
“อ่าวมอญ” มีที่มาเนื่องจากมีชาวมอญเดินทางเข้ามาที่อ่าวแห่งนี้ แล้วเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็เสียชีวิตลงที่อ่าวแห่งนี้
(Roengsamud, personal communication 2019)
สรุปได้ว่าจากการศึกษาเรื่อง นามสถานในอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีที่มาและความหมายที่สัมพันธ์
กับวัฒนธรรมของชาวเกาะยาวผ่านชื่อนามสถาน 8 ลักษณะ เรียงลาดับจากที่พบมากที่สุด คือ นามสถานที่ตั้งชื่อ
ตามลักษณะภูมิประเทศ จานวน 48 ชื่อ รองลงมา คือ นามสถานที่ตั้งชื่อตามพรรณไม้ จานวน 34 ชื่อ นามสถาน
ที่ตั้งตามชื่อ ชื่อสกุล หรือตาแหน่งบุคคล จานวน 18 ชื่อ นามสถานที่ตั้งชื่อตามเหตุ การณ์ในประวัติศาสตร์ จานวน
13 ชื่อ นามสถานที่ตั้งชื่อตามการประกอบอาชีพ และนามสถานที่ตั้งชื่อตามชื่อสัตว์ พบเท่ากัน จานวน 10 ชื่อ และ
นามสถานที่พบจานวนน้อยที่สุด คือ นามสถานที่ตั้งชื่อตามความเชื่อและตามกลุ่มชาติพันธุ์ พบเท่ากัน จานวน
1 ชื่อ
2. โครงสร้างของคานามสถานทั้ง 135 ชื่อ สามารถวิเคราะห์โครงสร้างของคา ได้ดังนี้
2.1 นามสถานที่ประกอบด้วยคามูล 2 คา ซึ่งเป็นนามสถานที่พบมากที่สุด จานวน 84 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 62.20
ดังตัวอย่าง
“อ่าวหินกอง” เป็นนามสถานที่ประกอบด้วยคามูล 2 คา 3 พยางค์ ซึ่งเป็นการสร้างคาโดยนาคามูลที่มีอยู่เดิม
มาประสมกัน ดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 ตัวอย่างนามสถานที่ตั้งชื่อตามลักษณะภูมิประเทศ
นามสถาน
อ่าว

โครงสร้างของคา
คามูลที่ 1
คามูลที่ 2
หิน

ความหมาย

กอง

อ่าวที่มีหิน กองอยู่และมีหินสลับกัน
บริเวณหาดหรืออ่าว
2.2 นามสถานที่ประกอบด้วยคามูล 1 คา พบจานวน 40 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 30.37 ดังตัวอย่าง
“อ่าวทึง” เป็นนามสถานที่ประกอบด้วยคามูล 1 คา 2 พยางค์ ซึ่งเป็นการสร้างคาโดยนาคามูลที่มีอยู่เดิมมา
ประสมกัน ดังตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.2 ตัวอย่างนามสถานที่ตั้งชื่อตามพรรณไม้
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โครงสร้างของคา
คามูลที่ 1
ทึง

นามสถาน
อ่าว

ความหมาย
อ่าวที่มีต้นทึงอยู่ในบริเวณพื้นที่
แห่งนั้นในช่ววงสมัยอดีต

2.3 นามสถานที่ประกอบด้วยคามูล 3 คา พบจานวน 10 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 7.40 ดังตัวอย่าง
“น้าบ่อโต๊ะอีตา” เป็นนามสถานที่ประกอบด้วยคามูล 3 คา 5 พยางค์ เป็นการสร้างคาโดยนาคามูลที่มีอยู่เดิม
มาประสมกัน ดังตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 ตัวอย่างนามสถานที่ตั้งตามชื่อ ชื่อสกุล หรือตาแหน่งบุคคล
นามสถาน

คามูลที่ 1

บ่อ

น้า

โครงสร้างของคา
คามูลที่ 2
คามูลที่ 3
บ่อ (บ่อน้า)

ความหมาย

โต๊ะอีตา

บ่อน้าที่ขุดโดยบรรพบุรุษที่
ชื่อว่าโต๊ะอีตา

2.4 นามสถานทีป่ ระกอบด้วยคามูล 4 คา จานวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.74
“ตู้กุนมดแดง” เป็นนามสถานที่ประกอบด้วยคามูล 4 คา 4 พยางค์ ซึ่งเป็นการสร้างคาโดยนาคามูลที่มีอยู่เดิม
มาประสมกัน ดังตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.4 ตัวอย่างนามสถานที่ตั้งชื่อตามชื่อสัตว์
โครงสร้างของคา
นามสถาน คามูลที่ 1 คามูลที่ 2
คามูลที่ 3
กองหิน

ตู้ (กอง)

กุน (หิน)

คามูลที่ 4

ความหมาย

แดง

กองหินที่มีมดแดง
อาศัยอยู่

มด

สรุปได้ว่าจากการศึกษาเรื่อง วิเคราะห์การตั้งชื่อนามสถานในอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เมื่อวิเคราะห์
ตามโครงสร้างของคา ตามลาดับนามสถานที่พบมากที่สุดประกอบด้วยคามูล 2 คา จานวน 84 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ
62.22 รองลงมา คือ นามสถานที่ประกอบด้วยคามูล 1 คา จานวน 40 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 29.62 นามสถาน
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ที่ประกอบด้วยคามูล 3 คา พบ 10 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 7.40 นามสถานที่พบน้อยที่สุด คือ นามสถานที่ประกอบด้วย
คามูล 4 คา พบจานวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.74
3. ภาพสะท้อนและคุณค่าพบว่า มีความสัมพันธ์กับที่มาและความหมายปรากฏทั้งสิ้น 135 ชื่อ โดยแบ่งออกเป็น
8 ลักษณะ คือ
3.1 นามสถานที่ตั้งชื่อตามลักษณะภูมิประเทศ
“อ่าวหินกอง” เป็นนามสถานที่ตั้งชื่อตามลักษณะภูมิประเทศ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการตั้งชื่อที่นาเอาลักษณะ
ความโดดเด่นของลักษณะภูมิประเทศ ของสถานที่มาตั้งเป็นชื่อหลัก นั่นคือ คาว่า “อ่าว” ส่วนคาว่า “หินกอง”
เป็นการนาเอาลักษณะสภาพแวดล้อมที่โดนเด่นภายในรอบ ๆ ด้วยลักษณะความเป็นอ่าว
หมายถึง ลักษณะพื้นที่ชายฝั่งติดกับทะเลเป็นเว้าทอดยาว ทาให้อ่าวแห่งนี้ประกอบไปด้วยทรัพยากร
ทางทะเลที่อยู่บริเวณอ่าว ที่ผู้คนเห็นโดยทั่วกันและด้วยสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานั้น จึงทาให้คนในท้องถิ่นเกิดความเชื่อ
ว่าสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาให้อยู่ในท้องถิ่นนั้นเป็นสิ่งที่ดี ควรแก่การดูแลรักษา ดังที่ปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบัน
บริเวณอ่าวแห่งนี้มีความเป็นชื่อเฉพาะของพื้นที่ เพราะอ่าวแห่งนี้มีสิ่งที่เห็นได้ชัด คือ ความเป็นอ่าว สลับกับกองหิน
ที่อยู่ ในบริ เวณอ่าว ซึ่ งสะท้อนให้ เห็ น ถึงการนาเอาทรัพยากรที่ปรากฏในบริเวณนั้นมาตั้งเป็นชื่อสถานที่ และ
ยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของอ่าวหินกองแห่งนี้ว่ามีความสัมพันธ์กับสภาพภูมิประเทศ นั่นก็คือ คาว่า “อ่าว”
ซึ่งเป็นความสัมพันธ์กับภูมิประเทศเนื่องจากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และทรัพยากรที่อยู่ในบริเวณอ่าว คือ
กองหิน สิ่งเหล่านี้ยังสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีก ไม่ว่าจะนาทรายที่อยู่บริเวณอ่าวไปก่อสร้างเพื่อสร้าง
บ้านเรือน รวมทั้งหินก็สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกัน
3.2 นามสถานที่ตั้งชื่อตามพรรณไม้
“อ่าวทึง” เป็นนามสถานที่ตั้งชื่อตามพรรณไม้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นการตั้งชื่อที่นาเอาลักษณะความเด่นชัด
ของสภาพภูมิศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นบริเวณอ่าวทอดยาวมาตั้งเป็นชื่อหลัก นั่นคือคาว่า “อ่าว” ส่วน คาว่า “ทึง”
เป็นการนาเอาทรัพยากรป่าไม้ที่เกิดขึ้นในบริเวณอ่าวแห่ งนั้นมาตั้งขยายต่อจากคาว่าอ่าว เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
เป็นชื่อเฉพาะของสถานที่ “อ่าวทึง” ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้ปรากฏอยู่ในชุมชนหมู่ที่ 7 บ้านอันเป้า ที่ทาให้อ่าวแห่งนี้
ประกอบไปด้วยทรัพยากรทั้งทางทะเลและทางพื้นดิน ซึ่งลักษณะเด่นของพื้นดินบริเวณอ่าวทึงแห่งนี้มี ลั กษณะ
พื้นดินที่เป็นดินสีแดงผสมกับก้อนกรวดและก้อนหินเล็ก ๆ รอบ ๆ บริเวณอ่าว ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่เป็นลักษณะของพื้นดินที่หลากหลายทางชีวภาพ จึงมีความเหมาะสมแก่การดารงชีวิต และเจริญเติบโต
ได้ดีตามริมทะเล ตามชายหาด หรือบริเวณของป่าชายเลน พืชไม้ ยืนต้นชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “ต้นทึง หรือต้นสารภีทะเล” เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ใบหนาเป็นมัน ออกดอกเป็นช่อมีกลีบดอกสีขาว มีเกสรสีเหลือง ดอกมีกลิ่นหอม
มีผลกลมสีเขียวและเมื่อเวลาผลแก่จัดจะมีสีน้าตาลจะมีการออกดอกในฤดูแล้ง แต่ในปัจจุบันต้นทึงที่เคยมีปรากฏ
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อยู่ ณ อ่าวแห่งนั้น ไม่ได้มีให้เห็นอยู่อีกแล้ว เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมที่มีการพัฒนาบริเวณ
อ่าวโดยมีการนาก้อนหินมาก่อขึ้นเป็นผนังกั้นให้ดูสวยงาม และป้องกัน ดินสไลด์หรือดินถล่มลงมา และยังเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจสาหรับนักท่องเที่ยวหรือคนในชุมชน นอกจากอ่าวทึงจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วยังเป็น
ท่าเรือเพื่อจอดเรือขึ้นฝั่งสาหรับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงอีกด้วย และยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของอ่าวทึง
ในสมัยอดีตที่คนในสมัยนั้นมีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญายาพื้นบ้าน ที่รู้จักการนาสรรพคุณทางด้านสมุนไพรของ
ดอกทึงมาใช้ทายาหอม โดยการนาเมล็ดมาทาน้ามันทาแก้ปวดเมื่อยตามข้ อ การที่คนในชุมชนในสมัยอดีตมีความรู้
เหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงการนาสิ่งที่อยู่ในชุมชน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งใช้เป็นยารักษาโรค และเครื่องหอม
ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3.3 นามสถานที่ตั้งตามชื่อ ชื่อสกุล หรือตาแหน่งบุคคล
“น้าบ่อโต๊ะอีตา” เป็นนามสถานที่ตั้งตามชื่อ ชื่อสกุล หรือตาแหน่งบุคคล ปรากฏอยู่ในหมู่บ้านท่าเขา โดยมี
บรรพบุรุษในสมัยอดีตมาขุดน้าบ่อแห่งนี้เป็นคนแรก ที่มีชื่อว่าโต๊ะอีตา จึงสะท้อนให้เห็นการตั้งชื่อที่นาเอาชื่อของ
บุคคลที่ทาคุณประโยชน์ หรื อมีการริ เริ่ ม บุกเบิกสร้างถิ่นฐานที่อยู่อาศัย แต่ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานมาจนถึง
ปัจจุบัน บางครั้งบุคคลสาคัญเหล่านี้อาจล่วงลับไปแล้ว แต่ด้วยความดีที่ควรแก่การนามาเผยแพร่จึงทาให้บุคคล
เหล่านี้เป็นที่น่าจดจา และน่าสนใจของชาวบ้าน ทาให้ชาวบ้านในสมัยนั้นตั้งชื่อว่าน้าบ่อโต๊ะอีตา และคนรุ่นหลัง
รู้จักกันในชื่อว่าน้าบ่อโต๊ะอีตาสืบต่อกันมา ซึ่งเป็นลักษณะของน้าบ่อที่น้าในบ่อไม่เคยแห้งแม้จะอยู่ในช่วงฤดูไหน
ก็ตาม น้าในบ่อมีสีใสสะอาด ในสมัยก่อนถ้าหากใครที่ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคก็จะเดินทางไปที่บ่อน้าแห่งนั้น
เพื่อที่จะนาไปใช้ แต่ในปัจจุบันได้มีการบูรณาการเข้ามาดูแลจากทางหน่วยงานภาครัฐที่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมโดย
การสร้างหลังคายกขึ้นสูงที่บ่อน้าแห่งนั้น เพื่อให้ผู้คนสะดวกแก่การมาใช้น้า จากการตั้งชื่อที่กล่าวมานั้นแสดง
ให้เห็นถึงคุณค่าของนามสถานที่มีการน าภาษามลายูเข้ามามีบทบาทในการตั้งชื่อนามสถานที่เป็นภาษามลายู
จากคนในชุมชน คือ “น้าบ่อโต๊ะอีตา” นอกจากนี้ยังแสดงให้ เห็น ถึง คุณค่าของนามสถานอีกประการหนึ่ง คือ
วิถีชีวิตของคนในอาเภอเกาะยาวสมัยก่อนว่ามีการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี
3.4 นามสถานที่ตั้งชื่อตามเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
“บ้านท่าค่าย” เป็นนามสถานที่ตั้งชื่อตามเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้เคยเกิดเรื่องราว
ความเป็นมาที่สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต โดยลักษณะบริเวณบ้านท่าค่ายเป็นหมู่บ้านที่มีท่าเรือ ไว้ใช้
สาหรับการเดินทางหรือการออกเดินเรือประกอบอาชีพประมง ด้วยลักษณะของหมู่บ้านที่ง่ายแก่การสัญจรไปมา
เนื่องด้วยพื้นที่ความเป็นเกาะเส้นทางหลักที่ใช้ในการสัญจร คือ การเดินทางโดยทางน้า ซึ่ง “ท่า” ที่หมายถึง ท่าเรือ
จึงมีความสาคัญและเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ที่มากกว่าการคมนาคม ด้วยเหตุนี้จึงทาให้บริเวณแห่งนี้ในสมัยอดีตนั้น
เคยมีการตั้งเป็นที่พักของทหารญี่ปุ่น เพื่อสู้รบกันระหว่างทหารญี่ปุ่นและข้าศึกที่ต้องการเข้ามารุกรานในพื้นที่
อาเภอเกาะยาว และเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ชาวบ้านไม่สามารถที่จะออกมาต่อสู้ได้ เนื่องจากขาดแคลนอาวุธ และ
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กาลังพลที่จะต่อสู้ จึงทาให้ชาวบ้านต้องหาสถานที่หลบภัยอยู่ชั่ว คราว โดยการขุดหลุมหลบภัยใกล้บริเวณนั้น
สาเหตุของการเข้ามาของข้าศึกอาจเป็นเพราะความเอื้ออานวยของพื้นที่ ที่เหมาะแก่การเข้ามาสู้รบเนื่องจากอยู่ใกล้
กับท่าเรือ บ้านท่าค่ายในอดีตเมื่อเหตุการณ์การสงครามจบสิ้นลง และในปัจจุบันสถานที่ตรงนั้นก็กลายมาเป็นชื่อ
หมู่บ้าน และสถานที่แห่งนั้นก็เคยเป็ นพื้นที่แสดงหนัง (หนังกางแปลง) ที่ผู้คนให้ความนิยมในสมัยนั้น หรือคน
ในพื้นที่อาเภอเกาะยาว เรียกว่า หน้าวิก หรือ ท่าค่าย นั่นเอง ทั้งสองชื่อนี้ แม้จะเรียกต่างกันแต่ก็เป็นชื่อสถานที่
เดียวกัน จากการตั้งชื่อที่กล่าวมานั้นแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของนามสถานที่มีการใช้เรื่องราวเหตุการณ์ในอดีต และ
ความนิยมในการดูหนังของคนในขณะนั้น ด้วยเหตุนี้จึงทาให้เกิดความสัมพันธ์ในการตั้งชื่อนามสถานแห่งนี้ คือ
“บ้านท่าค่าย”
3.5 นามสถานทีต่ ั้งชื่อตามการประกอบอาชีพ
“บ้านทับกัด” เป็นนามสถานที่ตั้งชื่อตามการประกอบอาชีพ เนื่องจากพื้นที่บริเวณแห่งนั้นในสมัยอดีต มีชาวจีน
อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่หลายครัวเรือน โดยใช้เส้นทางการเดินเรือมาที่อาเภอเกาะยาว จากนั้นเมื่อมาถึงก็ได้ เห็น
สภาพแวดล้อมภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการดารงชีวิต พวกเขาจึงได้ตั้งรกรากอยู่ที่บริเวณนั้น จนกลายมาเป็นหมู่บ้านที่มี
แต่ชาวจีนเป็นส่วนใหญ่ในขณะนั้น ซึ่งลักษณะบ้านเรือนของชาวจีนจะเป็นบ้านทรงยกสูงสองชั้น เนื่องจากชาวจีน
ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีฐานะและบางคนก็ร่ารวย บริเวณนั้นไม่มีป่าโกงกางเป็นพื้นที่โล่งแจ้ง รอบ ๆ บริเวณหาดทับกัดมีทิวต้นสนสวยงามที่เหมาะแก่การมาท่องเที่ยวหรือพักผ่อนด้วยสภาพแวดล้อมรอบข้างส่วนใหญ่ของชุมชน
อาเภอเกาะยาว ผู้คนที่อาศัยอยู่นั้นก็จะต้องประกอบอาชีพที่มีความสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการ
ออกเดินเรือประมง การหาหอย การจับปู เป็นต้น แต่มีเครื่องมืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่จะต้องใช้ในขณะที่ประกอบ
อาชีพ คือ “กัด” ซึ่งเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ดักจับปลา หรือใช้ในการวางอวนจับปลา ใช้สาหรับวางจับปลา
อวนลอย ที่จะต้องใช้เรือลาใหญ่เพื่อที่จะออกไปวางอวนจับปลาที่ฝั่งแถบทะเลนอกใกล้ ๆ ฝั่งของจังหวัดภูเก็ต
ซึ่งการออกเรือประมงนี้ไม่ใช่ใช้จับปลาแค่ในอาณาบริเวณอาเภอเกาะยาวเท่านั้น เนื่องจากชาวจีนที่เดินทางเข้ามา
ตั้งถิ่นฐานในขณะนั้นเขามีเรือใหญ่เป็นของตนเองและในเรือหนึ่งลานั้น ก็จะทางานร่วมกันหลายคนล้วนแล้ว ก็เป็น
เชื้อสายเดียวกัน เมื่อมีการดารงชีพของชาวจีนเข้ามาอย่างกว้างขวางขึ้น จึงทาให้เกิดคุณค่าของนามสถานที่มีการ
นาชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพมาตั้งชื่อนามสถานแห่งนี้ คือ “บ้านทับกัด” อีกทั้งยังมีการรับวัฒนธรรม
ทางภาษาที่เป็นภาษาจีนเข้ามาใช้ในการตั้งชื่อของหลุมฝังศพ คือ บ่องจีน หรือสุสานของชาวจีน
3.6 นามสถานที่ตั้งชื่อตามชื่อสัตว์
“ตู้กุน มดแดง” เป็ น นามสถานที่ ตั้ง ชื่อ ตามชื่ อสั ตว์ เนื่องจากบริเวณพื้น ที่แห่ งนี้ มีส ภาพแวดล้ อมที่ เ อื้ อ ต่ อ
การดารงอยู่ของสัตว์บางชนิด ซึ่งสัตว์ชนิดนี้ที่กล่าวถึง คือ มดแดง โดยปกติแล้วมดแดงส่วนใหญ่จะใช้ไม้ยืนต้น
ในการสร้างรังของมัน หรือไม้พุ่มใหญ่ ๆ ที่ใบดก ไม่ผลัดใบง่ายและใบไม้จะต้องใหญ่จนพอสร้างรัง ใบไม้ชนิดที่
มดแดงชอบสร้างรัง เช่น ต้นมะม่วง ต้นกระถิน ต้นหูกวาง และต้นหว้า เป็นต้น พื้นที่ที่มดแดงใช้สร้างรังมักเป็น
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พื้นที่รกร้าง และพื้นที่เกษตรกรรม แต่จุดที่น่าสังเกต และน่าสนใจ คือ ในอาเภอเกาะยาวนั้น มีสัตว์ชนิดที่กล่าวมา
นั้นคือมดแดง ซึ่งสร้างที่อยู่อาศัยบริเวณโขดหิน หรือกองหินเป็นจานวนมาก โดยพื้นที่ที่มดแดงไปอาศัยอยู่นั้นไม่ได้
จัดอยู่ในปัจจัยของการสร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดนั้น แต่เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ จากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การดารงอยู่ จึงทาให้พื้นที่บริเวณหินตรงนั้นเป็นที่อยู่ของมดแดง เมื่อชาวบ้านเห็นลักษณะที่ปรากฏอยู่ จึงนาชื่อ
ของสัตว์ชนิดนั้นมาตั้งชื่อนามสถาน คือ “ตู้กุนมดแดง” ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อสถานที่ เป็นชื่อทางราชการว่า
“หิ น มดแดง” ซึ่งเป็ น การแปลความหมายมาจากชื่ อเดิม แต่ปัจจุบันชาวบ้านยังนิยมเรียกว่า “ตู้กุนมดแดง”
มากกว่าเนื่องจากเป็นชื่อพื้นบ้านที่ใช้เรียกกันมายาวนาน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของนามสถานที่มีการรับ
วัฒนธรรมทางภาษาที่เป็นภาษามลายูเ ข้ามาเกี่ยวข้องในการตั้งชื่อนามสถานอีกด้วย และยังแสดงให้เห็นถึงคุณค่า
ของชีววิทยาเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้ที่อาศัยอยู่ได้หลากหลายพื้นที่
3.7 นามสถานที่ตั้งชื่อตามความเชื่อ
“เกาะเหลาอันตู” เป็นนามสถานที่ตั้งชื่อตามความเชื่อ เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่เป็น เกาะและไม่ได้เป็นเกาะที่เป็น
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วเหมื อ นเกาะอื่ น ๆ จึ ง ท าให้ ก ลายเป็ น เกาะที่ น่า กลั ว ผู้ ค นไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามนิย มกั บ เกาะแห่ งนี้
แต่เกาะนี้เป็นทางผ่านสาหรับการสัญจรในการการออกเดินเรือประมงของชาวบ้าน เนื่องจากเป็นเกาะที่ต้องผ่าน
เมื่อต้องการเดินเรื อประมง บางครั้งเมื่อเกิดมรสุ มในขณะที่กาลั งอยู่ กลางทะเลนั้น ชาวบ้านที่เป็นชาวประมง
โดยแท้จริงเขาจะรู้ วิธีการป้ องกันตัว เองเพื่อให้ปลอดภัยจากมรสุมต่าง ๆ โดยการเข้าไปหาที่พั กหลบชั่ว คราว
ในบริ เวณที่เป็ น เกาะ พอที่จ ะสามารถจอดพั กเรื อ ก่ อนได้ แล้ ว ค่อยออกเรื อ ไปต่ อเมื่ อ ทุ ก อย่ างกลั บ เป็ น ปกติ
ด้วยเหตุนี้เมื่อมีชาวบ้านที่เข้าไปพักที่เกาะแห่งนี้ หรือเดินเรือผ่านมักจะเจอกับวิญญาณ หรือ ญิณ อยู่ที่เกาะแห่งนี้
บางครั้งไม่ได้มาในรูปแบบของผี อย่างชัดเจนแต่อาจมาได้หลายรูปแบบ เช่น ผีรังสวน หรือผีหลังกลวง เพราะ
ด้านหน้ าของผี ตนนี้ จ ะมีลั กษณะสวย แต่ด้านหลั งว่างเปล่ า ด้ว ยเหตุนี้เมื่อชาวประมงเจอวิญญาณ หรือ ญิณ
ชาวประมงก็จะต้องมีการขอดุอาร์ (ขอพร) จากพระผู้เป็นเจ้าให้คุ้มครองตนเอง ก่อนที่จะออกเดินเรือโดยการ
ละหมาดเพื่อให้ ตนเองได้รู้ สึ กปลอดภัย ขณะออกไปประกอบอาชีพอยู่ท่ามกลางทะเล ซึ่งสามารถเจอกับสิ่ งที่
ไม่สามารถรับรู้ได้ล่วงหน้าตลอดเวลา แต่สิ่งที่จะช่วยได้คือความดีที่ปฏิบัติและนับถือ จึงทาให้การตั้งชื่อนามสถาน
แห่งนี้เกิดการตั้งชื่อตามความเชื่อ คือ “เกาะเหลาอันตู” อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของนามสถานที่มีการรับ
วัฒนธรรมทางภาษาที่เป็นภาษามลายูเข้ามาเกี่ ยวข้องในการตั้งชื่อนามสถานอีกด้วย และยังแสดงให้เห็นถึงคุณค่า
ความสาคัญของศาสนาที่เข้ามามีบทบาทอย่างสาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์
3.8 นามสถานที่ตั้งชื่อตามกลุ่มชาติพันธุ์
“อ่าวมอญ” เป็นนามสถานที่ตั้งชื่อตามกลุ่มชาติพันธุ์ เนื่องจากลักษณะของความเป็นอ่าวที่เหมือนกับอ่าว ในพื้นที่อื่น ๆ
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ที่สามารถตั้งที่อยู่อาศัยได้ ทาให้มีกลุ่มคนบางชนชาติ
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อพยพไปอาศัยอยู่ นั่นคือ ชาวมอญ เมื่อเขาใช้ชีวิตอยู่ในเกาะแห่งนี้เหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปด้วยการออกเดินเรือประมง
เพื่อหาเลี้ยงชีพเช่นเดียวกัน แต่ด้วยความเป็นกลุ่มชนอื่นการคลุกคลีกับชาวบ้านดั้งเดิมก็มีน้อยเนื่องจากภาษาที่ใช้ต่างกัน
จึงทาให้การสื่อสารไม่สามารถที่จะสื่อสารให้เข้าใจต่อกันได้ แต่ด้วยความเป็นมิตรไมตรีของชาวอาเภอเกาะยาวนั้น ไม่ว่าจะ
เป็นกลุ่มชนชาติใดที่เข้ามาอยู่ก็จะไม่มีการระรานผู้อื่นให้เดือดร้อน เพราะชาวบ้านที่นั่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นในยามตกทุกข์
ได้ยาก เพื่อต้องการให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นในอ่าวมอญแห่งนี้ คือ เคยมี
ชาวมอญที่อาศัยอยู่ที่อ่าวได้เสียชีวิตลง อาจด้วยสาเหตุจากการเป็นโรคแล้วไม่มียารักษาหรือไม่มีการป้องกัน ที่ดี
เนื่องจากในสมัยก่อนผู้คนก็ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาสมุนไพรหรือยารักษาโรค ถ้าหากป่วยไม่สบายขึ้นมา
ก็ยากที่จะกลับมาหายเป็นปกติ ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ชาวมอญที่เข้ามานั้นเสียชีวิต แต่บริเวณแห่งนี้ไม่มีสถานที่ฝังศพ
จึ งทาให้ ช าวบ้านในละแวกนั้น น าร่ างของชาวมอญไปฝั งไว้อีกที่หนึ่ง นั่นคือบริเวณ อ่าวต้นจิก หลั งจากนั้นมา
ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์จึงตั้งชื่อตามกลุ่มชาติพันธุ์ คือ “อ่าวมอญ” เนื่องจากเป็นอ่าวที่มีชาวมอญเสียชีวิตที่นั่น
อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงคุณค่าเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ที่มีการเข้ามาของกลุ่มชนชาวมอญ
สรุปได้ว่าจากการศึกษาเรื่อง วิเคราะห์การตั้งชื่อนามสถานในอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ได้ สะท้อน
คุ ณ ค่ า ให้ เ ห็ น ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต รวมถึ ง วั ฒ นธรรมของชาวเกาะยาวผ่ า นชื่ อ นามสถาน โดยแบ่ ง ออกเป็ น 8 ลั ก ษณะ
เรียงลาดับจากที่พบมากที่สุด คือ นามสถานที่ตั้งชื่อตามลักษณะภูมิประเทศ จานวน 48 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 35.55
รองลงมา คือ นามสถานที่ตั้งชื่อตามพรรณไม้ จานวน 34 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 25.18 นามสถานที่ตั้งตามชื่อ ชื่อสกุล
หรือตาแหน่งบุคคล จานวน 18 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 13.33 นามสถานที่ตั้งชื่อตามเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ จานวน
13 ชื่ อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9.62 นามสถานที่ ตั้ ง ชื่ อ ตามการประกอบอาชี พ และนามสถานที่ ตั้ ง ชื่ อ ตามชื่อสั ตว์
พบเท่ากัน จ านวน 10 ชื่อ คิดเป็ น ร้ อยละ 7.40 และนามสถานที่พบจานวนน้อยที่สุ ด คือ นามสถานที่ตั้งชื่อ
ตามความเชื่อและตามกลุ่มชาติพันธุ์ พบเท่ากัน จานวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.74
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง วิเคราะห์การตั้งชื่อนามสถานในอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ผู้ศึกษาอภิปรายผล
ดังต่อไปนี้
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า พบว่าการตั้งชื่อนามสถานผ่านภาพสะท้อนและคุณค่า
ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ สภาพภู มิ ป ระเทศ และสิ่ ง แวดล้ อ มรอบตั ว เพราะที่ ม าของการตั้ ง ชื่ อ จะมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ภาพสะท้ อ นและคุ ณ ค่ า โดยการตั้ ง ชื่ อ จะมี เรื่ อ งราวที่ บ่ งบอกถึ ง สิ่ ง ที่ ผู้ ค นแสดงออกมาผ่ าน
การตั้งชื่อของนามสถานนั้น ๆ โดยผ่านระบบความคิด หรือวัฒนธรรมอื่น ๆ ในท้องถิ่น ที่มีความสัมพันธ์และผูกพัน
กัน ดังนั้นผู้ศึกษาจึงอภิปรายผลในประเด็นที่มาและความหมายพร้อมกับภาพสะท้อนและคุณค่า คือ การศึกษาที่ได้
ในประเด็น ที่มาและความหมายรวมทั้งภาพสะท้อนและคุณค่าของนามสถานในอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
เมื่อนามาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาเรื่องที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น งานวิจัยของ โอฬาร รัตนภักดี และ
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วิมลศิริ กลิ่นบุบผา (2551) ศึกษาเรื่อง ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลาปาง และงานวิจัยของสวัสดิ์ ชูสังข์ (2542)
ศึกษาเรื่อง การศึกษาชื่อบ้านในอาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ซึ่งผลการวิจัยของงานวิจัยดังกล่าวพบผลการวิจัย
ตรงกันว่า ประวัติความเป็นมา และที่มาของชื่อจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวของผู้คนที่อาศัยอยู่ มักจะเกี่ยวข้อง
กับสภาพภูมิประเทศมากที่สุด ดังนั้นสิ่งที่สะท้อนจากนามสถาน แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านหรือผู้คนได้ให้ความสาคัญ
กับธรรมชาติสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก จึงได้มีการนาเอาความผูกพันจากสิ่งที่อยู่รอบตัวหรือเคยเกิดขึ้นรอบตัว
มาใช้ในการตั้งชื่อนามสถาน เช่น บ้า นโล้ะโป๊ะ อ่าวโล้ะปาไล้ และอ่าวโล้ะพลู เป็นต้น อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึง
แนวคิดความผูกพันระหว่างชาวบ้านกับพรรณพืชพรรณสัตว์ รวมไปถึงปรากฏร่องรอยของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ของชื่อนามสถาน ทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์สาคัญ บุคคลสาคัญ กลุ่มชนหรือชาติพันธุ์ และสถานที่สาคัญ
การศึกษาที่ได้ ในประเด็น โครงสร้างของคา นามสถานอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ซึ่งเมื่อเปรียบกับงานวิจัย
ที่ศึกษาในลักษณะเดียวกัน เช่น งานวิจัยของ สาราญ จูช่วย (2559) ศึกษาเรื่อง ภูมินามวัดในอาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี โดยศึกษาในประเด็นโครงสร้า งของคา ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า โครงสร้างของคาส่วนใหญ่จะมี
โครงสร้างแบบคามูล 2 คา อีกทั้งยังพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ โอฬาร รัตนภักดี และวิมลศิริ กลิ่นบุบผา
(2551) ศึกษาเรื่อง ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลาปาง พบว่าโครงสร้างของชื่อสถานที่ประกอบด้วยหน่วยคามู ล
ตั้งแต่ 1-7 หน่วยคา ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คาหลัก+คาขยาย เช่น อ่าวต้นจิก บ้านโล้โป๊ะ อ่าวกะพ้อ และ
แหลมไทร เป็นต้น การศึกษาเรื่อง นามสถานในอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา นอกจากจะมีคุณค่าในแง่ที่สะท้อน
ลักษณะต่าง ๆ ของพื้นที่ ทั้งสภาพภูมิศาสตร์ และสังคมวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้ว ยังสามารถศึกษา
ชื่อ นามสถานผ่านการวิเคราะห์โครงสร้างแต่ละชื่อได้อีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้
1. ผลจากการศึกษาครั้ งนี้ สามารถนาไปใช้ได้อย่างหลากหลาย เช่น การนาไปเผยแพร่ เพื่อให้ ผู้ ค น
ในท้องถิ่น โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น หรือสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูล ในการส่ งเสริมการท่องเที่ยว
ของชุมชน และผู้ที่สนใจ
2. ผลของการศึกษาครั้ งนี้ สามารถนาไปใช้ในการเรียนการสอนในเรื่ องที่เ กี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์
โครงสร้างของคาที่มาจากชื่อต่าง ๆ ได้
ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาในด้านอื่น ๆ เช่น ด้านคุณค่าของภาษาที่รับเข้ามา ความรู้ด้านชีววิทยา เป็นต้น
2. ควรศึกษานามสถานของสถานที่ลักษณะอื่น ๆ เช่น นามสถานของแหล่งน้า และนามสถานของภูเขา
ของจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้
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วิเคราะห์บทบาทของผู้หญิงในเพลงของนุ้ย สุวีณา อาร์สยาม
Analyze the role of women in Nui Suweena Rsiam's Song
สิรภัทร ไชยพันธ์1 สิริยากร กาเหนิดทอง 2โสภิดา บัวมา3
และวิฑูรย์ เมตตาจิตร4
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอบทบาทของผู้หญิงที่ปรากฏในเพลงของนุ้ย สุวีณา อาร์สยาม โดยใช้
แนวคิดบทบาทของผู้หญิง ของ Hurlock (1978) และใช้การแบ่งบทบาทของผู้หญิงทั้ง 8 ด้านของทับทิม ชัยชะนะ
มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ เก็บข้อมูลจากบทเพลงลู กทุ่งที่ ขับร้องโดยนุ้ย สุวีณา อาร์สยาม ในสังกัดค่าย
อาร์ ส ยาม ตั้งแต่อัล บั้ มชุดที่ 1 ถึงอัล บั้ มชุดที่ 3 จานวน 30 เพลง และซิงเกิล เดี่ยวไม่มีอัลบั้ม จานวน 5 เพลง
รวมจานวนทั้งสิ้น 35 เพลง
ผลการศึกษาพบว่าบทบาทของผู้หญิงที่ปรากฏในเพลงของนุ้ย สุวีณา อาร์สยาม พบจานวน 7 บทบาท
ได้ แ ก่ 1) บทบาทของผู้ ห ญิ ง ด้ า นความรั ก 2) บทบาทของผู้ ห ญิ ง ในด้ า นการสร้ า งอ านาจต่ อ รองทางเพศ
3) บทบาทของผู้หญิงในฐานะลูกสาว 4) บทบาทของผู้หญิงในฐานะลูกจ้าง 5) บทบาทของผู้หญิงที่มีสถานะโสด
6) บทบาทของผู้หญิงในฐานะแม่ และ 7) บทบาทของผู้หญิงในฐานะเพื่อน
คาสาคัญ : บทบาทของผู้หญิง , นุ้ย สุวีณา อาร์สยาม

________________________________
1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
4 อาจารย์, ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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Abstract
The purpose of the study is to present the female roles that appear in the songs
of Nui Suwina R. Siam, using the concept of the female roles of Hurlock ( 1978)
and using the types of 8 female roles divided by Tubtim Chaichana as a guideline to analyze. The
data were collected from country songs of Nui Suwina Rsiam label, 30 songs from
the first album to the third album and 5 singles, totally 35 songs.
The results showed that the role of a girl who appears in the music of, Nui Suweena Rsiam
found 7 roles, namely. 1) The roles of women as lovers. 2) The role of women
in the generation of sexual bargaining power. 3) The roles of women as daughters. 4) The
role of women as employees. 5) The role of women with single status. 6) The role of women
as mothers. And 7) The role of women as friends.
Keywords: The role of women, Nui Suweena Rsiam
บทนา
เพลงมี บ ทบาทส าคั ญ ในการด าเนิ น ชี วิ ต ของคนในสั ง คมไทยเห็ น ได้ จ ากการด าเนิ น ชี วิ ต ของผู้ ค น
ในสั งคมไทยส่ ว นใหญ่ล้ ว นต้อ งเผชิญ กับ ความเร่งรีบ การแข่งขัน และปัญหาจากการทากิจ กรรมในแต่ ล ะวั น
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความเครี ย ด ซึ่ ง เกิ ด จากความวิ ต กกั ง วลจากปั ญ หาต่ า ง ๆ ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งหาทางออกเพื่ อ จั ด การ
ความเครียดด้วยวิธีการต่าง ๆ หนึ่งในทางเลือกที่สามารถทาได้ คือ การฟังเพลง
ในอดีตจนถึงปัจจุบันเพลงมีพัฒนาการไปตามยุคสมัย ปัจจุบันมีแนวเพลงเกิดขึ้นหลากหลายประเภท เช่น
เพลงคลาสสิก (Classical Music) เพลงแจ๊ส (Jazz Music) เพลงร็อค (Rock) เพลงป๊อป (Pop Music) เพลงแร็ป
(Rap) หรื อ ฮิ ป -ฮอป (Hip-Hop) เพลงพื้ น บ้ า น (Flock Music) เพลงลู ก กรุ ง (Light Music) และเพลงลู ก ทุ่ ง
(Country Music) (พงศ์ธร วงศ์เกียรติขจร 2535, อ้างถึงใน กนกวรรณ พันสิทธิวรกุล 2558) ซึ่งแนวเพลงที่เกิดขึ้น
อย่างหลากหลายนี้ จึงทาให้มีทางเลือกในการฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายความเครียดตามแนวที่แต่ละบุคคลชอบได้
ในปัจจุบันเราสามารถเข้าถึงเพลงแต่ละประเภทได้จากหลายช่องทาง หนึ่งในแนวเพลงที่ได้รับความนิยม
คื อ เพลงลู ก ทุ่ ง (Country Music) ซึ่ ง ได้ รั บ ความสนใจตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น กนกวรรณ พั น สิ ท ธิ ว รกุล (2558) กล่าวว่า เพลงลูกทุ่งเกิดขึ้นในสังคมเกษตรกรรม สะท้อนเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิต ความเป็นอยู่ การทางาน
ความรักและสังคม โดยดัดแปลงทานองมาจากเพลงพื้นบ้าน ที่มีทานองอย่างง่าย สั้นกระชับ เช่น จังหวะราวงชะชะช่า จังหวะกลองยาว จังหวะลาตัด โดยเน้นความสนุกสนานครึกครื้น ทาให้เพลงลูกทุ่งได้รับความนิยมมาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะเนื้อหาของเพลงสะท้อนวิถีชีวิต ผ่านการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ด้วยเหตุนี้เพลงลูกทุ่งจึงได้รับ
ความนิยมอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา
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ลักษณะสาคัญประการหนึ่งของเพลงลูกทุ่ง คือ สะท้อนบทบาทของสังคมได้เป็นอย่างดี ดังเช่น การศึกษา
ของ ทั ด จั น ทร์ เกตุ สิ ง ห์ ส ร้ อ ย (2554) พบว่ า ตั ว ละครเพศหญิ ง ในนวนิย ายเรื่ อ งลั บแลแก่ ง คอย ถู ก น าเสนอ
ในบทบาทที่จากัดอยู่ที่ความเป็นเมียและแม่ ตามกรอบของจารีตและประเพณี เสาวคนธ์ วงศ์ศุภชัยนิมิต (2559)
พบว่า ผู้หญิงสมัยใหม่ก็ยังคงมีสถานภาพและบทบาททั้งในครอบครัว และในสังคมไปพร้อมกัน โดยนวนิยายของ
ณาราให้ความสาคัญกับสถานภาพและบทบาทของภรรยา ลูกสาว แม่ และญาติผู้ใหญ่ และการศึกษาของ ทับทิม
ชัยชะนะ (2559) พบว่า เพลงลูกทุ่งสะท้อนถึงผู้หญิงในมุมมองต่าง ๆ ได้แก่ คุณค่าของผู้หญิง การปฏิบัติตัวของ
ผู้หญิง บทบาทของผู้หญิงที่ปรากฏ มี 8 ด้านได้แก่ 1) บทบาทของผู้ หญิง ด้านการสร้างอานาจต่อรองทางเพศ
2) บทบาทของผู้หญิงที่บูชาความรัก 3) บทบาทของผู้หญิง ในฐานะลูกสาว 4) บทบาทของผู้หญิงด้านความเชื่อ
ความศรัทธา 5) บทบาทของผู้หญิงที่ต่อสู้ชีวิต 6) บทบาทของผู้หญิงทางเพศสภาวะ 7) บทบาทของผู้หญิงในฐานะ
ภรรยา และ 8) บทบาทของผู้หญิงในฐานะแม่
ผู้วิจัยเห็นว่าเนื้อเพลงลู กทุ่งสามารถสะท้อนบทบาทของผู้ห ญิงได้เป็นอย่างดี ดังเช่น เนื้อเพลงสั ญญา
ที่สวนยาง ของ นุ้ย สุวีณา อาร์สยาม ที่สะท้อนบทบาทของผู้ห ญิงในฐานะลู กจ้าง บทบาทของผู้หญิงในฐานะ
ลูกสาว ดังเช่นเนื้อเพลงท่อนหนึ่งที่ว่า
“หลบฝนอยู่ตรงซอกตึก ให้นึกถึงตอนอยู่ในหนา เสียงฟ้ามันร้องคาราม เหมือนแม่ถามคิดถึงบ้านไหม หลบฝนอยู่
ตรงซอกตึก ให้นึกถึงคนที่อยู่ไกล ป่านนี้จะเป็นอย่างไร ยังอยู่บายกันดีหรือเปล่า”
(เนื้อเพลงหลบฝนที่ซอกตึก, นุ้ย สุวีณา อาร์สยาม)
เนื้อเพลงดังกล่าว สะท้อนถึงภาพชนบท บอกเล่าความหลังเกี่ยวกับชีวิตในชนบทและเปรียบเทียบตัวเอง
เมื่อยามต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวง นอกจากเพลงนี้จะสะท้อนถึงการที่ผู้หญิงคนหนึ่งมาทางานในเมืองหลวงแล้ว
ยังสะท้อนถึงบทบาทของผู้หญิงในฐานะลูกจ้าง บทบาทของผู้หญิงในฐานะลูกสาวอีกด้วย
เห็ น ได้ ว่ า เพลงลู ก ทุ่ ง สามารถสะท้ อ นบทบาทของผู้ ห ญิ ง ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ดั ง เนื้ อ เพลงที่ ย กมาข้ า งต้ น
ผ่านการถ่ายทอดของนุ้ย สุวีณา อาร์ สยาม หรือสุ วีณา อาภัยทอง ซึ่งเป็นศิล ปินลูกทุ่งหญิงใต้ที่มีผลงานเพลง
เป็นที่รู้จัก เนื่องจากผลงานเพลงสามารถสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่และแสดงตัวตนของคนใต้ออกมาได้เป็นอย่างดี
จึงทาให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังและเป็นที่นิยมของคนทั่วไป
ผู้วิจัยเห็นว่า เพลงของนุ้ย สุวีณา อาร์สยาม สามารถสะท้อนบทบาทของผู้หญิงถิ่นใต้ได้อย่างน่าสนใจและ
หลากหลาย การศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีการศึกษาเรื่องบทบาทของผู้หญิงผ่านบทเพลงลูกทุ่ง เช่น การศึกษาเรื่อง
บทบาทของผู้หญิงสามัญในเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย แต่ยังไม่มีการศึกษาโดยเจาะจงตัวศิลปิน ผู้วิจัยเห็นว่า เอกลักษณ์
เฉพาะตัวของนุ้ย สุวีณา อาร์สยาม ที่มีความโดดเด่นในเรื่องในเรื่องการสะท้อนบทบาทของผู้หญิงในพื้นที่ท้องถิ่นใต้
และการสื่อความหมายผ่านเนื้อเพลงที่สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างหนักแน่นและตรงไปตรงมา ส่งผลให้ผลงาน
เพลงเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้หญิง เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของผู้หญิง
ในยุคนั้น ๆ โดยเฉพาะความเป็นผู้ หญิงใต้ที่สะท้อนออกมาเป็นบทบาทในด้านต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาบทบาท
ของผู้ ห ญิงในเพลงของนุ้ ย สุ วีณ า อาร์ ส ยาม เพื่อให้ ทราบถึงบทบาทของผู้ ห ญิงที่ปรากฏอยู่ในบทเพลงลู ก ทุ่ ง
ยุคปัจจุบัน
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาบทบาทของผู้หญิงที่ปรากฏในเพลงของนุ้ย สุวีณา อาร์สยาม
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาบทบาทของผู้ ห ญิ งในเพลงของนุ้ ย สุ วีณา อาร์ส ยาม มีขอบเขตการศึก ษา ได้แก่ ขอบเขต
ด้านข้อมูล ศึกษาเพลงของนุ้ ย สุ วีณา อาร์ส ยาม ในสั งกัดค่ายอาร์ส ยาม ตั้งแต่อัล บั้มชุดที่ 1 ถึงอัล บั้มชุดที่ 3
รวมจ านวน 30 เพลง และซิ ง เกิ ล เดี่ ย วที่ ไ ม่ มี อั ล บั้ ม จ านวน 5 เพลง รวมทั้ ง สิ้ น 35 เพลง โดยใช้ แ นวคิ ด
เรื่องบทบาทของผู้ห ญิง ของเฮอร์ล็ อค (Hurlock, 1978 อ้างถึงใน เจตนิพิฐ ท้าวแก้ว, 2559) และใช้การแบ่ง
บทบาทของผู้หญิงทั้ง 8 ด้าน ของทับทิม ชัยชะนะ ในวิจัยเรื่องบทบาทของผู้หญิงสามัญในเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย
มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์
นิยามศัพท์เฉพาะ
บทบาทของผู้หญิง หมายถึง พฤติกรรมของสตรีที่ถ่ายทอดผ่านเนื้อเพลง รวมถึงการแสดงออกของผู้หญิง
ตามหน้าที่ที่ถูกกาหนดในสังคม
นุ้ย สุวีณา อาร์สยาม หมายถึง นักร้องหญิงชาวไทย ท้องถิ่นใต้ที่ร้องเพลงลูกทุ่ง อยู่ในสังกัดค่ายอาร์สยาม
โดยเพลงของนุ้ย สุวีณา อาร์สยาม มีความโดดเด่นในเรื่องการสะท้อนบทบาทของผู้หญิงในพื้นที่ท้องถิ่นใต้
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเพลงที่ขับร้องโดย นุ้ย สุวีณา อาร์สยาม โดยการเก็บบทเพลงในอัลบั้มที่ 1 ถึงอัลบั้มที่ 3
และซิ ง เกิ ล เดี่ ย วเพลงของนุ้ ย สุ วี ณ า อาร์ ส ยาม ไม่ ร วมเพลงที่ ร่ ว มงานกั บ ศิ ล ปิ น ท่ า นอื่ น พบว่ า มี ทั้ ง สิ้ น
จ านวน 35 บทเพลง เมื่ อ ได้ ร วบรวมเนื้ อ หาของเพลงทั้ ง หมดที่ จ ะน ามาวิ เ คราะห์ แ ล้ ว ผู้ วิ จั ย ได้ น าแนวคิ ด
เกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงของเฮอร์ล็อค (Hurlock, 1978 อ้างถึงใน เจตนิพิฐ ท้าวแก้ว, 2559) มาเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการวิเคราะห์ และใช้การแบ่งบทบาทของผู้หญิงทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ 1) บทบาทของผู้หญิงด้านการสร้างอานาจ
ต่อรองทางเพศ 2) บทบาทของผู้หญิงที่บูชาความรัก 3) บทบาทของผู้หญิงในฐานะลูกสาว 4) บทบาทของผู้หญิง
ด้านความเชื่อความศรัทธา 5) บทบาทของผู้หญิงที่ต่อสู้ชีวิต 6) บทบาทของผู้หญิงทางเพศสภาวะ 7) บทบาทของ
ผู้หญิงในฐานะภรรยา และ8) บทบาทของผู้หญิงในฐานะแม่ โดยประยุกต์แนวคิด เรื่องบทบาทของผู้หญิงสามัญ
ในเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย ของ ทับทิม ชัยชะนะ (2559) มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ และนาเสนอในรูปแบบ
พรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาบทบาทของผู้หญิงในเพลงของนุ้ย สุวีณา อาร์สยาม สามารถจาแนกได้ 7 บทบาท ได้แก่
1) บทบาทของผู้ ห ญิ ง ด้ า นความรั ก จ าแนกเป็ น ลั ก ษณะย่ อ ย 8 ลั ก ษณะ 2) บทบาทของผู้ ห ญิ ง ในด้ า น
การสร้างอานาจต่อรองทางเพศ จาแนกเป็นลักษณะย่อย 2 ลักษณะ 3) บทบาทของผู้หญิงในฐานะลูกสาว จาแนก
เป็ น ลั ก ษณะย่ อ ย 2 ลั ก ษณะ 4) บทบาทของผู้ ห ญิ ง ในฐานะลู ก จ้ า ง จ าแนกเป็ น ลั ก ษณะย่ อ ย 2 ลั ก ษณะ
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5) บทบาทของผู้หญิงที่มีสถานะโสด จาแนกเป็นลักษณะย่อย 1 ลักษณะ 6) บทบาทของผู้หญิงในฐานะแม่ จาแนก
เป็ น ลั ก ษณะย่ อ ย 2 ลั ก ษณะ และ 7) บทบาทของผู้ ห ญิ ง ในฐานะเพื่ อ น จ าแนกเป็ น ลั ก ษณะย่อ ย 1 ลั ก ษณะ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. บทบาทของผู้หญิงด้านความรัก
บทเพลงของนุ้ ย สุ วีณา อาร์ ส ยาม ได้ปรากฏบทบาทของผู้ ห ญิงในด้านความรัก ผ่ าน 23 เพลง ได้แก่
นุ้ยสั่งแฟน คนคอยคนไกล อกหักให้หลบใต้ ยังแข็งอยู่ไหม เธอคือที่อยู่ของหัวใจ คนดาใจดี ขึ้นอยู่ที่เธอ เธอมากรัก
แต่ฉันรักมาก คนไม่เหลือใจ อย่ามารักกันแถวนี้ เป็นได้แค่แฟนเก่า เจ็บที่เขา ขี้เหร่ แค่เสียคนเลว บริการหลังการ
เป็ น แฟน สาวตาคมอารมณ์ เ ข้ ม แรงไม่ เ ปลี่ ย นปลั๊ ก คิ ด ถึ ง จั ง หู้ มาที ห ลั ง หวั ง แต่ ง แอบแช่ ง เที ย นไขไฟฟ้ า
คนนี้ แ ฟนฉั น รั ก เธอไม่ ไ ด้ จ ริ ง ๆ ฟอแอนแฟน ปรากฏลั ก ษณะย่ อ ย 8 ลั ก ษณะ คื อ 1) บทบาทของผู้ ห ญิ ง
ด้านความรักในฐานะผู้รอคอยคนรัก 2) บทบาทของผู้หญิงด้านความรักในฐานะคนแอบรัก 3) บทบาทของผู้หญิง
ด้านความรักที่เจ็บช้าเพราะถูกคนรักนอกใจ 4) บทบาทของผู้หญิงด้านความรักที่มั่นคงในความรัก 5) บทบาทของ
ผู้หญิงด้านความรักในฐานะคนมาทีหลัง 6) บทบาทของผู้หญิงด้านความรักในฐานะตัวสารอง 7) บทบาทของผู้หญิง
ด้ า นความรั ก ที่ ไ ม่ ย อมเสี ย คนรั ก ให้ ใ คร 8) บทบาทของผู้ ห ญิ ง ด้ า นความรั ก ในฐานะคนที่ แ อบนอกใจคนรั ก
รายละเอียดดังนี้
1.1 บทบาทของผู้หญิงด้านความรักในฐานะผู้รอคอยคนรัก ปรากฏลักษณะของผู้หญิง ที่ ยึ ด มั่ น ใ น
คาสัญญาของคนรักและยังคงรอคอยให้คนรักกลับมา แม้จะถูกคนรักนอกใจหรือทาร้ายจิตใจก็พร้อมที่จะให้อภัย
คนรักเสมอ ดังตัวอย่าง เช่น
“หากเธอถาม ว่าคิดถึงเธอแค่ไหน แค่ทุกลมหายใจเท่านั้นเอง
อยู่ห่างกันไม่กี่วันฉันยังเซ็ง เปิดฟังเพลงทั้งวันฉันยังเหงา
ถ้าเธอถามว่าฉันรักเธอแค่ไหน แค่ขาดเธอไม่ได้รู้หรือเปล่า”
(เพลงเธอคือที่อยู่ของหัวใจ: อัลบั้มชุดที่ 2 คนนี้แฟนฉัน)
เนื้อเพลงดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้หญิงที่มีลักษณะรอคอยคนรัก เมื่อยามที่คนรักไม่อยู่รู้สึก
เหงาเปล่าเปลี่ยว เฝ้าคิดถึงคนรักทุกวัน ทุกลมหายใจ อยากโอบกอดคนรักไว้ให้อุ่นใจ
1.2 บทบาทของผู้ ห ญิ ง ด้ า นความรั ก ในฐานะคนแอบรั ก ปรากฏลั ก ษณะของผู้ ห ญิ ง ที่ แ อบรั ก
ได้แต่หวังอยู่ในใจว่าสักวันคนที่ตนแอบรักจะหันมาสนใจ ดังตัวอย่าง เช่น
“อยู่ที่เธอแล้วนะคราวนี้ คนดีจะให้ฉันเป็นอะไร
ขึ้นอยู่ที่เธอแล้วนะรู้ไหม จะควักหัวใจทั้งใจมาใส่ในมือเธอ”
(เพลงขึ้นอยู่ที่เธอ: อัลบั้มชุดที่ 2 คนนี้แฟนฉัน)
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เนื้อเพลงดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้หญิงที่มีลักษณะแอบรักผู้ชายคนหนึ่งและใช้ความกล้า
แสดงออก แสดงออกให้ผู้ชายรู้ว่าตนคิดอย่างไร และรอคอยคาตอบจากผู้ชายที่ตนแอบรัก
1.3 บทบาทของผู้ ห ญิ ง ด้ า นความรั ก ที่ เ จ็ บ ช้ าเพราะถู ก คนรั ก นอกใจ ปรากฏลั ก ษณะของผู้ ห ญิ ง
ที่ถูกคนรักนอกใจและยังเจ็บช้าเพราะความรักในอดีต ดังตัวอย่าง เช่น
“ก็เหมือนเธอทา ให้ฉันอกหักซ้าสอง ไม่รักทาไมยังต้อง ซ้าเติมใจกันอย่างนี้
อกหักวันนั้นอยากบอกว่าฉัน ยังไม่หายดี ยังมาเย้ยกันอย่างนี้ ฉันมันทาใจไม่ได้”
(เพลงอย่ามารักกันแถวนี้: อัลบั้มชุดที่ 2 คนนี้แฟนฉัน)
เนื้อเพลงดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้หญิงที่เจ็บช้าเพราะความรัก เพราะพึ่งเลิกรากับคนรัก
แต่คนรักเก่ากลับพาผู้หญิงคนใหม่มาคอยเหยียบย่าความรู้สึกของผู้หญิง จึงทาให้ผู้หญิงต้องช้าใจมากขึ้น
1. 4 บ ท บ า ท ข อ ง ผู้ ห ญิ ง ด้ า น ค ว า ม รั ก ที่ มั่ น ค ง ใ น รั ก ป ร า ก ฏ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ผู้ ห ญิ ง จ ริ ง ใ จ
รักจริง พร้อมทุ่มเทและไม่ทาให้คนรักผิดหวังหรือเสียใจ ดังตัวอย่าง เช่น
“ปากหนักแต่ว่ารักจริงใจ ตัวไม่ใหญ่ แต่รักใครรักมาก
แหลงน้อยน้อย แต่ว่านุ้ยต่อยหนัก แหลงที่ปากแต่ว่าออกจากใจ”
(เพลงแรงไม่เปลี่ยนปลั๊ก: ซิงเกิลเดี่ยว ไม่มีอัลบั้ม)
เนื้อเพลงดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้หญิงที่เป็นคนตรง จริงใจ ถึงแม้ภายนอกจะไม่แสดงออก
ว่ารัก แต่แท้จริงแล้วเป็นคนที่หนักแน่นกับความรัก
1. 5 บ ท บ า ท ข อ ง ผู้ ห ญิ ง ด้ า น ค ว า ม รั ก ใ น ฐ า น ะ ค น ม า ที ห ลั ง ปรากฏ ลั ก ษณะของผู้ ห ญิ ง
ที่ เ ป็ น คนมาที ห ลั ง รั ก ผู้ ช ายที่ มี เ จ้ า ของ และมั่ น ใจว่ า ถึ ง ตนจะมาที ห ลั ง แต่ มี รั ก จริ ง ใจกว่ า คนที่ ม าก่ อ น
เป็นผู้หญิงที่กล้าแสดงออกถึงความต้องการของตนเอง แต่ไม่เคยคิดจะเข้าไปแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์
ของใคร ดังตัวอย่าง เช่น
“อยากบอกว่าฉัน รักเธอห่วงเธอกว่าเขา แต่มันก็คงสูญเปล่า เพราะเธอให้เขาทั้งใจ
รักเธอเท่าฟ้า แต่ฉันมาทีหลัง รู้ดีว่าไม่มีหวัง รักไปก็เจ็บปวดไป
คนมีแฟนแล้ว เปรียบเหมือนแก้วที่น้าเต็มใบ เติมรักลงไปเท่าไหร่ คงล้นออกไปความหมายไม่มี”
(เพลงแอบแช่ง: อัลบั้มชุดที่ 3 ไม่อยากใช้แฟนร่วมกับใคร)
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เนื้ อ เพลงดั ง กล่ า ว แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง บทบาทของผู้ ห ญิ ง ที่ เป็ น คนมาที ห ลั ง รั ก ผู้ ช ายที่ มี เ จ้ า ของอยู่แล้ ว
และไม่สามารถทาอะไรได้เพราะผู้ช ายยั งคงรักแฟนคนปัจจุบันอยู่ ถึงแม้ทาดีเท่าไรแต่ก็ไม่ส ามารถเอาชนะใจ
ผู้ชายได้
1.6 บทบาทของผู้ห ญิ งด้ า นความรั กในฐานะตั วสารอง ปรากฏลั กษณะของผู้ ห ญิง ที่ยอมลดคุ ณ ค่ า
ของตนเองมาเป็นตัวสารองหรือมือที่สามอย่างเต็มใจ เพียงเพื่อให้ตนได้รับความรัก ถึงแม้จะเป็นได้แค่ตัวสารอง
ก็ตาม ดังตัวอย่าง เช่น
“ฉันนั้นมันก็เป็นเหมือนเช่นเทียนไข ที่มีความหมายแค่เพียง เป็นบางครั้งคราว
เธอจุดฉันเพื่อคั่นเวลา เมื่อตอนไฟฟ้าไม่มา และมืดดับไป”
(เพลงเทียนไขไฟฟ้า: อัลบั้มชุดที่ 2 คนนี้แฟนฉัน)
เนื้ อ เพลงดั ง กล่ า ว แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง บทบาทของผู้ ห ญิ ง ที่ เป็ น ตั ว ส ารอง เป็ น ผู้ ห ญิ ง ที่ รู้ ดี อ ยู่ แ ก่ ใ จว่ าตน
เป็นเพียงตัวสารอง แต่ก็ยอมลดคุณค่าของตัวเองเพียงเพื่อที่จะได้รับความรักจากผู้ชาย
1.7 บทบาทของผู้หญิงด้านความรักในฐานะคนที่ไม่ยอมเสียคนรักให้ใคร ปรากฏลักษณะของผู้ห ญิง
ที่ไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบ เป็นผู้หญิงที่กล้าแสดงออกและพยายามรักษาสิ่งที่ควรจะเป็นของตนไว้ โดยการแสดง
ความเป็นเจ้าของ ดังตัวอย่าง เช่น
“คนนี้แฟนฉัน รักกันมาก่อนเธอ เธอก็เพิ่งมาเจอ รีบถอยไปเสียดีกว่า
เธอมันไม่ใช่นางเอก เธอเป็นแค่ตัวอิจฉา อย่าเสียเวลา บีบน้าตาอยู่เลยได้ไหม”
(เพลงคนนี้แฟนฉัน: อัลบั้มชุดที่ 2 คนนี้แฟนฉัน)
เนื้ อเพลงดังกล่ าว แสดงให้ เห็ นถึงบทบาทของผู้ ห ญิ งที่ ไ ม่ย อมเสี ย คนรัก และกล้ าที่จะเรีย กร้ อ งสิ ท ธิ์
ของตนเอง กล้าที่จะแสดงความเป็นเจ้าของตามความถูกต้อง โดยไม่ยอมถูกใครเอาเปรียบ
1.8 บทบาทของผู้หญิงด้านความรักในฐานะคนที่แอบนอกใจคนรัก ปรากฏลักษณะของผู้หญิงที่แอบ
นอกใจสามีไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่น โดยการแอบคบหากัน ดังตัวอย่าง เช่น
“แอบคบหากัน ลาบากระหองระแหง รักที่ร้อนแรง คงแดงปิดได้ไม่นาน
เหตุผลที่เรารักกันก็ใช่น้อย แต่ฉันมีคนคอยอยู่ที่บ้าน ไม่อยากให้เป็นดั่งรักสามเส้าร้าวฉานจนมีน้าตา”
(เพลงรักเธอไม่ได้จริง ๆ: ซิงเกิลเดี่ยว ไม่มีอัลบั้ม)
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เนื้อเพลงดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้หญิงที่แอบนอกใจสามีไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่น
โดยที่รู้ ว่าสิ่ งที่ท านั้ น ผิ ด แต่ก็ยั งเลื อกที่จ ะท า ท้ายสุ ดก็เลื อ กที่จ ะหยุด การกระท าดั ง กล่ าว เพราะไม่ ต้ อ งการ
ทาร้ายความรู้สึกคนรักอีกต่อไป
2. บทบาทของผู้หญิงในด้านการสร้างอานาจต่อรองทางเพศ
บทเพลงของนุ้ยสุวีณา อาร์สยาม ได้ปรากฏบทบาทของผู้หญิงในด้านการสร้างอานาจต่อรองทางเพศ
ผ่ า น 12 บทเพลง ได้ แ ก่ นุ้ ย สั่ ง แฟน คนด าใจดี สาวตาคมอารมณ์ เ ข้ ม คนนี้ แ ฟนฉั น ไม่ อ ยากใช้ แ ฟน
ร่ ว มกับ ใคร ไม่มีคู่แค่เหงาไม่มีเขาแค่โ สด เธอมากรักแต่ฉัน รักมาก คนไม่เหลื อใจ เดี๋ยวเหอะ แค่เสี ยคนเลว
บริ การหลั งการเป็ น แฟน ฟอแอนแฟน ปรากฏลั กษณะย่อย 2 ลั กษณะ คือ 1) บทบาทของผู้ ห ญิงในด้านการ
สร้างอานาจต่อรองทางเพศที่ต่อรองกับฝ่ายชาย 2) บทบาทของผู้หญิงในด้านการสร้างอานาจต่อรองทางเพศ
ที่ต่อรองกับผู้หญิงด้วยกันเอง รายละเอียดดังนี้
2.1 บทบาทของผู้หญิงในด้านการสร้างอานาจต่อรองทางเพศที่ต่อรองกับฝ่ายชาย ปรากฏลักษณะของ
ผู้ ห ญิ ง ที่ ส ร้ า งอ านาจต่ อ รองทางเพศกั บ ฝ่ า ยชายในรู ป แบบ 2 รู ป แบบ คื อ 1) สร้ า งอ านาจต่ อ รองทางเพศ
กับฝ่ายชายที่เป็นคนรัก 2) สร้างอานาจต่อรองทางเพศกับฝ่ายชายที่ตนเองแอบรัก รายละเอียดดังนี้
2.1.1 สร้างอานาจต่อรองทางเพศกับฝ่ายชายที่เป็นคนรัก ปรากฏลักษณะของผู้หญิง ที่สร้าง
อานาจต่อรองทางเพศกับผู้ชายที่เป็นคนรัก ดังตัวอย่าง เช่น
“เธอมันมากรัก แต่ว่าฉันมันรักมาก เหนื่อยใจนัก ปิดฉากรักไปเลยดีกว่า
ไม่ต้องมา ขอคืนดีให้มีปัญหา ถึงรักเธอเท่าฟ้าฉันยอมตัดใจ”
(เพลงเธอมากรัก แต่ฉันรักมาก: อัลบั้มชุดที่ 3 ไม่อยากใช้แฟนร่วมกับใคร)
เนื้อเพลงดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้หญิงในด้านการสร้างอานาจต่อรองทางเพศที่ต่อรองกับ
ฝ่ายชายที่เป็นคนรั กของตนว่าตนจะไม่ยอมทนเหนื่อยใจกับความรักครั้งนี้อีกต่อไปแล้ว และไม่ต้องมาขอคืน ดี
เพราะจะไม่ยอมกลับไปเสียใจเพราะเรื่องเดิม ๆ อีกต่อไป
2.1.2 สร้ า งอานาจต่ อรองทางเพศกับฝ่ายชายที่ตนเองแอบรั ก ปรากฏลั กษณะของ ผู้ห ญิง
ที่สร้างอานาจต่อรองทางเพศกับผู้ชายที่ ตนเองแอบรักหรือแอบชอบ ดังตัวอย่าง เช่น
“ถึงตัวจะดา มันก็ดาแต่ตัว รักใครรักชัวร์ เกินร้อยรู้ไหม
ถ้ามองภายนอก อาจไม่เท่าไร ถ้าเห็นข้างใน สาวใต้นั้นใจดี”
(เพลงคนดาใจดี: อัลบั้มชุดที่ 1 นุ้ยสั่งแฟน)
เนื้ อเพลงดังกล่ าว แสดงให้ เห็ นถึงบทบาทของผู้ ห ญิงในด้านการสร้างอานาจต่อรองทางเพศที่ต่อรอง
กับฝ่ายชายถึงคุณค่าของตนเอง แสดงให้เห็นว่าผู้ห ญิงใต้นั้นมีความมั่นใจและกล้ าแสดงออกถึงความต้องการ
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ของตนเองและไม่ ย อมให้ ใ ครมาดู ถู ก ในเรื่ อ งรู ป ลั ก ษณ์ มี ก ารตอบโต้ โ ดยการเสนอความจริ ง จากฝ่ า ยตน
ว่ า ถึ ง สาวใต้ ตั ว จะด าแต่ ก็ ด าแต่ ตั ว เท่ า นั้ น ถ้ า สาวใต้ ไ ด้ รั ก ใครแล้ ว รั ก จริ ง ไม่ ห ลอกลวงใคร ถ้ า มองสาวใต้
จากภายนอกจะไม่เท่าไหร่ อาจจะไม่ได้สวยสะดุดตา แต่ถ้าได้มองจากข้างในจะรู้ว่าสาวใต้นั้นใจดี
2.2 บทบาทของผู้หญิงในด้านการสร้างอานาจต่อรองทางเพศที่ต่อรองกั บผู้หญิงด้วยกันเอง
ปรากฏลักษณะของผู้หญิงที่สร้างอานาจต่อรองทางเพศกับผู้หญิงด้วยกันเอง ซึ่งการสร้างอานางต่อรองระหว่าง
ผู้หญิงด้วยกันเอง จะเป็นรูปแบบของผู้หญิงที่แสดงความเป็นเจ้าของและต่อรองกับผู้หญิงอีกฝ่ายด้วยความถูกต้อง
ตามที่สังคมตั้งกรอบเอาไว้ ดังตัวอย่าง เช่น
“เลิกทาตัวเป็นนางเอกเจ้าน้าตา เลิกใช้มารยา หาทางแย่งแฟนชาวบ้าน
ระหว่างคนแย่งแฟนเขา กับคนโดนแย่งอย่างฉัน ใครน่าสงสารกว่ากัน ลองคิดเอาเองเถิดหนา”
(เพลงคนนี้แฟนฉัน: อัลบั้มชุดที่ 2 คนนี้แฟนฉัน)
เนื้ อเพลงดังกล่ าว แสดงให้ เห็ นถึงบทบาทของผู้ ห ญิงในด้านการสร้างอานาจต่อรองทางเพศที่ต่อรอง
กั บ ผู้ ห ญิ ง ด้ ว ยกั น เองที่ พ ยายามแย่ ง คนรั ก ไปว่ า ให้ เ ลิ ก ใช้ ม ารยาแย่ ง แฟนของคนอื่ น เลิ ก ท าตั ว เป็ น นางเอก
เจ้ า น้ าตา ท าตั ว น่ า สงสารให้ ผู้ ช ายเห็ น ใจ เพราะระหว่ า งคนที่ คิ ด จะแย่ ง แฟนคนอื่ น กั บ คนที่ โ ดนแย่ ง แฟ น
ใครเป็นฝ่ายที่น่าสงสารกว่ากันให้ลองคิดเอาเองว่าคนจะสงสารใครมากกว่ากัน
3. บทบาทของผู้หญิงในฐานะลูกสาว
บทเพลงของนุ้ย สุวีณา อาร์สยาม ได้ปรากฏบทบาทของผู้หญิงในฐานะลูกสาว ผ่าน 4 บทเพลง ได้แก่
บั ณ ฑิ ต กรี ด ยาง หลบฝนที่ ซ อกตึ ก คิ ด ถึ ง จั ง หู้ สั ญ ญาที่ ส วนยาง บทบาทของผู้ ห ญิ ง ในฐานะลู ก สาว
ปรากฏลั ก ษณะย่ อ ย 2 ลั ก ษณะ ได้ แ ก่ 1) บทบาทของผู้ ห ญิ ง ในฐานะลู ก สาวที่ ตั้ง ใจศึ ก ษาจนส าเร็จ ปริ ญญา
ตามความคาดหวั ง ของพ่ อ แม่ 2) บทบาทของผู้ ห ญิ ง ในฐานะลู ก สาวที่ จ ากบ้ า นไ ปท างานในเมื อ งกรุ ง
มีรายละเอียดดังนี้
3.1 บทบาทของผู้หญิงในฐานะลูกสาวที่ตั้งใจศึกษาจนสาเร็จปริญญา ตามความคาดหวังของพ่อแม่
ดังตัวอย่าง เช่น
“ชุดครุยที่นุ้ยได้ใส่ พร้อมใบปริญญาที่ถือ ทั้งช่อดอกไม้เต็มมือ ในวันจบการศึกษา
วันที่แม่รอพ่อหวัง สมดังใจปรารถนา จนนุ้ยได้รับปริญญา ให้พ่อแม่มาชื่นใจ”
(เพลงบัณฑิตกรีดยาง: อัลบั้มชุดที่ 1 นุ้ยสั่งแฟน)
เนื้อเพลงดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้หญิงในฐานะลูกสาวที่ศึกษาจนจบปริญญาตามที่พ่อแม่
คาดหวั ง เป็ น ลู ก สาวที่ พ่ อ แม่ ภ าคภู มิ ใ จ บทเพลงนี้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ภาพครอบครั ว คนใต้ ที่ มี ค วามยิ น ดี
เพราะวันที่รอคอยมาถึง นั่นคือวันสาเร็จการศึกษา
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3.2 บทบาทของผู้หญิงในฐานะลูกสาวที่จากบ้านไปทางานในเมืองกรุง ดังตัวอย่าง เช่น
“จากมาไกลใจเหงา ตอนนี้เราอยู่คนละทาง พ่อแม่ยังคงกรีดยาง
แต่เรามาหางานทา อยู่ท่ามกลางตึกสูงในเมืองกรุง เหงาเกินจะห้าม”
(เพลงหลบฝนที่ซอกตึก: อัลบั้มชุดที่ 1 นุ้ยสั่งแฟน)
เนื้ อเพลงดังกล่ าว แสดงให้ เห็ นถึงบทบาทของผู้ ห ญิงในฐานะลู กสาวที่จากบ้านไปทางานในเมืองกรุง
ชีวิตสาวชนบทในเมืองกรุงที่ต้องต่อสู้กับภาวะความบีบคั้นทางสังคม ความเหงา เปล่าเปลี่ยว โดดเดี่ยว เดียวดาย
และไม่มีพ่อกับแม่คอยอยู่เคียงข้าง
4. บทบาทของผู้หญิงในฐานะลูกจ้าง
บทเพลงของนุ้ยสุวีณา อาร์สยาม ได้ปรากฏบทบาทของผู้หญิงในฐานะลูกจ้าง ผ่าน 3 บทเพลง ได้แก่
หลบฝนที่ ซ อกตึ ก คิ ด ถึ ง จั ง หู้ สั ญ ญาที่ ส วนยาง ปรากฏลั ก ษณะย่ อ ย 2 ลั ก ษณะ คื อ 1) บทบาทของผู้ ห ญิ ง
ในฐานะลู ก จ้ า งที่ ต้ อ งมาท างานในเมื อ งหลวง 2) บทบาทของผู้ ห ญิ ง ในฐานะลู ก จ้ า งที่ มี ภ าระต้ อ งหาเงิ น ส่ ง
ให้ทางบ้าน มีรายละเอียดดังนี้
4.1 บทบาทของผู้หญิงในฐานะลูกจ้า งที่ ต้องมาหางานทาในเมืองหลวง ปรากฏลักษณะของผู้ ห ญิง
ที่ต้องจากบ้านเข้ามาหางานทาในเมืองหลวงตัวคนเดียวยิ่งตอกย้าความรู้สึกให้หวนคิดถึงบ้าน ดังตัวอย่าง เช่น
“จากมาไกลใจเหงา ตอนนี้เราอยู่คนละทาง พ่อแม่ยังกรีดยาง แต่เรามาหางานทา
อยู่ท่ามกลางตึกสูงในเมืองกรุงเหงาเกินจะห้าม ตอนนี้ฝนตกพรา พรา ยิ่งตอกย้าให้เราเหงาใจ”
(เพลงหลบฝนที่ซอกตึก: อัลบั้มชุดที่ 1 นุ้ยสั่งแฟน)
เนื้ อ เพลงดั ง กล่ า ว แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง บทบาทของผู้ ห ญิ ง ในฐานะลู ก จ้ า งที่ ต้ อ งจากบ้ า นมาหางานท า
ในเมืองหลวง ยิ่งอยู่ท่ามกลางตึกสูงตอนฝนตกก็ยิ่งตอกย้าให้คนที่จากบ้านรู้สึกเหงาใจ
4.2 บทบาทของผู้หญิงในฐานะลูกจ้างที่มีภาระต้องหาเงินส่งให้ทางบ้าน ปรากฏลักษณะของผู้หญิง
ที่ต้องทางานหนักและต่อสู้อดทนกับชีวิตการทางาน เพราะต้องรับภาระทางบ้าน ต้องยอมเหนื่อยเพื่อให้ครอบครัว
สุขสบาย ดังตัวอย่าง เช่น
“ตึกสูงเสียดฟ้า รถรามากมายเต็มกรุง ชีวิตยุ่ง ยุ่ง เต็มไปด้วยคนไกลบ้าน
อดทนกันไปชีวิตของคนทางาน เพื่อคนทางบ้านจะได้สบาย สบาย”
(เพลงคิดถึงจังหู้: อัลบั้มชุดที่ 2 คนนี้แฟนฉัน)
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เนื้อเพลงดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้หญิงในฐานะลูกสาวที่ได้จากบ้านมาทางานในเมืองกรุง
ในเมื อ งกรุ ง เต็ ม ไปด้ ว ยคนที่ ม าท างานไกลบ้ า น ต้ อ งอดทนกั น ไปกั บ ชี วิ ต คนท างานเพื่ อ คนทางบ้ า น จะได้ มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
5. บทบาทของผู้หญิงที่มีสถานะโสด
บทเพลงของนุ้ยสุวีณา อาร์สยาม ได้ปรากฏบทบาทของผู้หญิงที่มีสถานะโสด ผ่าน 3 บทเพลง ได้แก่ ค่าคืน
คนโสด บิ น หลาหาคู่ นุ้ ย เคยไลน์ ปรากฏลั ก ษณะบทบาทของผู้ ห ญิ ง ที่ มี ส ถานะโสด สนุ ก กั บ การใช้ ชี วิ ต
และมีความสุขกับปัจจุบัน ดังตัวอย่าง เช่น
“มีหัวใจแต่ไม่มีใครอิให้คิดถึง วันนี้เราจึงถึงได้มานั่งหมองหม่น
มีหัวใจแต่ไม่มีใคร ให้รักสักคน”
(เพลงบินหลาหาคู่: อัลบั้มชุดที่ 1 นุ้ยสั่งแฟน)
เนื้ อ เพลงดั ง กล่ า ว แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง บทบาทของผู้ ห ญิ ง ที่ มี ส ถานะโสด และสนุ ก มี ค วามสุ ข กั บ ชี วิ ต
ในปัจจุบัน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความสัมพันธ์ที่มีข้อผูกมัดกับใคร
6. บทบาทของผู้หญิงในฐานะแม่
บทเพลงของนุ้ ย สุ วี ณ า อาร์ ส ยาม ได้ ป รากฏบทบาทของผู้ ห ญิ ง ในฐานะแม่ ผ่ า น 2 บทเพลง ได้ แ ก่
บั ณ ฑิ ต กรี ด ยาง สั ญ ญาที่ ส วนยาง ปรากฏลั ก ษณะย่ อ ย 2 ลั ก ษณะ คื อ 1) บทบาทของผู้ ห ญิ ง ในฐานะแม่
ที่ทางานหาเงินส่งเสียลูกจนจบปริญญา 2) บทบาทของผู้หญิงในฐานะแม่ที่แบกรับภาระค่าใช้จ่ายภายในบ้ าน
รายละเอียด ดังนี้
6.1 บทบาทของผู้หญิงในฐานะแม่ที่ทางานหาเงินส่งเสียลูกจนจบปริญญา ปรากฏลักษณะของผู้หญิงที่ทางาน
หนักเพื่อหาเงินส่งเสียให้ลูกเรียนหนังสือ ดังตัวอย่าง เช่น
“มือพ่อถือมีดกรีดยาง ลุยสวนยางโหม๋เช้า แม่รีดยางส่งเรา ทั้งหนักเบาต้องอดทน”
(เพลงบัณฑิตกรีดยาง: อัลบั้มชุดที่ 1 นุ้ยสั่งแฟน)
เนื้ อ เพลงดั ง กล่ า ว กล่ า วถึ ง ผู้ ห ญิ ง ในฐานะแม่ ที่ ท างานหาเงิ น ส่ ง เสี ย ลู ก ด้ ว ยการกรี ด ยางส่ ง ลู ก สาว
จนศึกษาจบปริ ญญา เมื่อเห็นชุดครุย ที่ลู กสาวได้สวมใส่ ก็หลั่งน้าตาแห่งความปลาบปลื้ มของผู้ เป็นแม่ที่ภู มิ ใจ
ในตัวลูก
6.2 บทบาทของผู้หญิงในฐานะแม่ที่แ บกรั บภาระค่า ใช้จ่า ยภายในบ้า น ปรากฏลักษณะของผู้หญิง
ที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทุกอย่างภายในบ้าน ดังตัวอย่าง เช่น
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“ต่อไปนี้ ให้เป็นหน้าที่ลูกบ้าง จะทาทุกอย่างแทนคุณแม่พ่อ
ค่าเทอมค่าส่งน้องเรียน จะหาเงินส่งไปให้พอ ภาระของแม่และพ่อ ที่แบกไว้ลูกขอรับเอง”
(เพลงสัญญาที่สวนยาง: อัลบั้มชุดที่ 3 ไม่อยากใช้แฟนร่วมกับใคร)
เนื้ อ เพลงดั ง กล่ า ว แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ผู้ ห ญิ ง ในฐานะแม่ ที่ ต้ อ งแบกรั บ ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยภายในบ้ า น
ไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมของลูก รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
7. บทบาทของผู้หญิงในฐานะเพื่อน
บทเพลงของนุ้ ย สุ วีณา อาร์ ส ยาม ได้ปรากฏบทบาทของผู้ ห ญิงในฐานะเพื่อน ผ่ าน 1 บทเพลง ได้แก่
คิดถึงจั งหู้ ปรากฏลั กษณะของผู้ ห ญิ งที่ต้ อ งจากบ้า น เพื่อเข้ามาทางานในเมื องหลวงและมีความคิ ดถึ ง เพื่ อ น
ที่อยู่ปักษ์ใต้ คิดถึงบรรยากาศเก่า ๆ และสถานที่ต่าง ๆ ที่เคยไปกับเพื่อน ดังตัวอย่าง เช่น
“คิดถึงจังหู้ รู้ไหมคิดถึงจังหู้ รู้ไหมคิดถึงพ่อแม่ คิดถึงพี่บ่าว
คิดถึงเพื่อนที่อยู่ปักษ์ใต้ คิดถึงจังหู้ รู้ไหมคิดถึงลูกตอ
พอหลับตาเมื่อไร ก็คิดถึงน้าทะเลใส ใส ลมพัดมาเย็น เย็น”
(เพลงคิดถึงจังหู้: อัลบั้มชุดที่ 2 คนนี้แฟนฉัน)
เนื้อเพลงดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้หญิงในฐานะเพื่อนที่ได้จากบ้านมาทางานในเมืองหลวง
และนึกถึงเพื่อนที่อยู่ปักษ์ใต้ คิดถึงบรรยากาศและสถานที่ที่เคยไปกับเพื่อน
บทบาทของผู้ ห ญิ ง ที่ ป รากฏในเพลงทั้ ง หมด 7 บทบาท ปรากฏบทบาทของผู้ ห ญิ ง ในฐานะคนรั ก
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.70 รองลงมาคือ บทบาทของผู้หญิงในด้านการสร้างอานาจต่อรองทางเพศ คิดเป็นร้อย
ละ 34.30 บทบาทของผู้ ห ญิ ง ในฐานะลู ก สาว คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.40 บทบาทของผู้ ห ญิ ง ในฐานะลู ก จ้ า งและ
บทบาทของผู้หญิงที่มีสถานะโสด คิดเป็นร้อยละ 8.60 บทบาทของผู้หญิงในฐานะแม่ คิดเป็นร้อยละ 5.70 และ
อันดับสุดท้าย บทบาทของผู้หญิงในฐานะเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 2.90
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาบทบาทของผู้หญิงที่ปรากฏในเพลงของนุ้ย สุวีณา อาร์สยาม พบว่า มีบทบาทของผู้หญิง
ที่ปรากฏในบทเพลงจานวน 7 บทบาท ได้แก่ 1) บทบาทของผู้หญิงด้านความรัก 2) บทบาทของผู้หญิงในด้านการ
สร้ า งอ านาจต่ อ รองทางเพศ 3) บทบาทของผู้ ห ญิ ง ในฐานะลู ก สาว 4) บทบาทของผู้ ห ญิ ง ในฐานะลู ก จ้ า ง
5) บทบาทของผู้หญิงที่มีสถานะโสด 6) บทบาทของผู้หญิงในฐานะแม่ และ 7) บทบาทของผู้หญิงในฐานะเพื่อน
ผลการศึกษาบทบาทที่ปรากฏมีข้อสังเกตที่น่าสนใจ ดังนี้
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences

第四届全国本科生人文社会科学学术研讨会

วันที่ 27 มีนาคม 2563

309

ประเด็นที่ 1 พบว่า มีบทบาทของผู้หญิงทั้งหมดจานวน 7 บทบาท บทบาทที่พบในบทเพลงมากที่สุด ได้แก่
บทบาทของผู้หญิงด้านความรัก ซึ่งลักษณะที่พบมากที่สุด คือ บทบาทของผู้หญิงด้านความรักที่เจ็บช้าเพราะความ
รัก ถูกคนรักนอกใจ และยังเจ็บช้าเพราะความรักในอดีต ซึ่งจากการศึกษาผลงานที่ผ่านมายังไม่มีผลการศึกษาที่เด่น
ในเรื่ อ งบทบาทของผู้ ห ญิ ง ด้ า นความรั ก แต่ จ ากการศึ ก ษาบทเพลงของนุ้ ย สุ วี ณ า อาร์ ส ยาม ผู้ วิ จั ย พบว่ า
ผลงานเพลงของนุ้ย สุวีณา อาร์สยาม มีการสะท้อนบทบาทของผู้หญิ งด้านความรักที่เจ็บช้าเพราะถูกคนรักนอกใจ
มากที่สุ ด ซึ่งเป็ น การสะท้อนภาพชีวิตของคู่รั กส่ ว นใหญ่ที่มีเรื่ องของการนอกใจของฝ่ ายชายเข้ ามาเกี่ย วข้ อ ง
เนื่องจากต้องทางานในที่ห่างไกลกัน การได้เจอผู้คนแปลกใหม่ รวมถึงความไม่หนักแน่นในความสัมพันธ์ เป็นสาเหตุ
นาไปสู่การนอกใจฝ่ายหญิง อีกทั้งยังมีการแสดงให้เห็นถึงความรักของผู้หญิงใต้ที่มีรักมั่นคง ไม่คิดนอกใจ และ
เมื่อถูกคนรักนอกใจ ผู้หญิงใต้ก็เลือกที่จะเดินออกมาจากความเจ็บปวด ไม่ปล่อยให้ตนเองต้องทุกข์ทรมานหรือ
ยอมตกเป็นที่รองรับอารมณ์ของฝ่ายชาย ซึ่งถือได้ว่า เป็นลักษณะที่โดดเด่นอย่างหนึ่งในผลงานเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต
ของนุ้ย สุวีณา อาร์สยาม
ประเด็นที่ 2 บทบาทที่พบในบทเพลงมากรองลงมา ได้แก่ บทบาทของผู้หญิงในด้านการสร้างอานาจ
ต่อรองทางเพศ มีลักษณะของผู้หญิงที่รักในศักดิ์ศรีของตนเองและเห็นคุณค่าในตัวเอง ไม่ยอมตกเป็นที่รองรับ
อารมณ์ หรือไม่ยอมให้ตัวเองโดนฝ่ายชายทาร้ายไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ โดยผู้หญิงจะมีการสร้างอานาจ
ของตนเอง เพื่อต่อรองทางเพศกับฝ่ายชายในรูปแบบต่าง ๆ ที่พบมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ บทบาทของผู้หญิงในด้าน
การสร้างอานาจต่อรองทางเพศที่ต่อรองกับฝ่ายชายและบทบาทของผู้หญิงในด้านการสร้างอานาจต่อรองทางเพศ
ที่ต่อรองกับผู้หญิงด้วยกันเอง ซึ่งลักษณะที่ พบมากที่สุ ด คือ บทบาทของผู้หญิง ในด้านการสร้ างอานาจต่ อรอง
ทางเพศ ที่ต่อรองกับฝ่ายชายที่เป็นคนรัก และส่วนใหญ่จะเป็นการต่อรองในเรื่องของการนอกใจของฝ่ายชาย
ที่ มั ก จะนอกใจฝ่ า ยหญิ ง อยู่ เ สมอ แม้ ว่ า ฝ่ า ยหญิ ง จะรั บ รู้ ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ นั้ น และให้ อ ภั ย มาแล้ ว หลายครั้ ง
แต่ ฝ่ า ยชายก็ ยั ง คงไม่ ห ยุ ด นอกใจ ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมามี ก ารศึ ก ษาบทบาทผู้ ห ญิ ง สามั ญ ในเพลงลู ก ทุ่ ง ร่ ว มสมั ย ของ
ทับทิม ชัยชะนะ (2559) พบบทบาทของผู้หญิงในด้านการสร้างอานาจต่อรองทางเพศมากที่สุด จากเดิมที่ผู้หญิง
ต้องถูกจากัดการมีบทบาทอยู่เพียงแค่ไม่กี่ด้าน ซึ่งบทบาทเหล่านั้น ล้วนแล้วแต่เกิดมาจากการกาหนดของสั งคม
ผู้หญิงในยุคปัจจุบันจึงจาเป็นต้องสร้างบทบาทด้านการสร้างอานาจต่อรองทางเพศขึ้นมาต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งการ
ยอมรับจากสังคม ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ผลจากปัจจัยทางด้านสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในหลาย ๆ ด้าน ทั้งทางด้าน
ฐานะทางสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ รวมไปถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสื่ อนั้น ล้วนมีผ ลทาให้ ผู้ ห ญิง
มีอานาจในการต่อรองทางเพศมากขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาบทเพลงลูกทุ่งของนุ้ย สุวีณา อาร์สยาม ในครั้งนี้
ที่พบว่าสามารถสะท้อนถึงบทบาทในด้านการสร้างอานาจต่อรองทางเพศของผู้หญิงได้อย่างชัดเจน โดยปรากฏ
ออกมาให้เห็นเป็นลักษณะของผู้หญิงยุคใหม่ที่รักศักดิ์ศรี เห็นคุณค่าในตัวเองและไม่ยอมถูกอีกฝ่ายเอารัดเอาเปรียบ
ประเด็ น ที่ 3 ผู้ วิ จั ย พบข้ อ สั ง เกตว่ า การแสดงออกผ่ า นเพลงของเพลงลู ก ทุ่ ง ไทยมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ไปตามยุ คสมัย ดังเช่น เพลงในอัล บั้ มชุด ที่ 1 นุ้ยสั่ งแฟนของนุ้ย สุ วีณา อาร์ส ยามที่มีเ พลงสะท้อ นถึ งบทบาท
ของผู้หญิงในฐานะแม่ บทบาทของผู้หญิงในฐานะลูกสาว และบทบาทของผู้หญิงในฐานะลูกจ้างมากกว่าอัลบั้ม
ชุดอื่น ๆ และเพลงในอัลบั้มชุดที่ 2 และอัลบั้มชุดที่ 3 ที่สะท้อนถึงบทบาทของผู้หญิงด้านความรักเป็นส่วนใหญ่
และที่เห็นได้ชัดคือ ในซิงเกิลเดี่ยว ไม่มีอัลบั้มของนุ้ย สุวีณา อาร์สยาม ที่มีออกมาทั้งหมด 5 ผลงานเพลงนั้น
ก็ล้วนแต่เป็นเพลงที่สะท้อนบทบาทของผู้หญิงด้านความรักและสะท้อนบทบาทของผู้หญิงในด้านการสร้างอานาจ
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ต่ อ รองทางเพศทั้ ง สิ้ น ซึ่ ง อั ล บั้ ม ชุ ด ที่ 1 ส่ ว นใหญ่ เ นื้ อ หาเพลงจะสื่ อ ให้ เ ห็ น บทบาทอย่ า งชั ด เจนของวิ ถี ชี วิ ต
ความเป็นอยู่ของผู้คน แต่เนื้อหาเพลงตั้งแต่อัลบั้มชุดที่ 2 อัลบั้มชุดที่ 3 และซิงเกิลเดี่ยวนั้น แนวเพลงลูกทุ่งได้เน้น
การน าเสนอไปในด้ า นความรั ก มาก เพื่ อ ตอบรั บ กั บ ยุ ค สมั ย และให้ ค นสามารถเข้ า ถึ ง บทเพลงลู ก ทุ่ ง
และเนื่ องจากในปั จ จุ บั น วัฒ นธรรมได้เปลี่ ยนแปลงไป เพราะสื่ อที่ ทันสมัย และเทคโนโลยี ไ ด้เ ข้า มามี บ ทบาท
ในสังคม ทาให้ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา และฐานะทางสังคมของผู้หญิงเปลี่ยนไป ส่งผลให้ผู้หญิงมีอานาจ
ต่อรองทางสังคมสูงขึ้นตามไปด้วย
ผลการศึกษาโดยภาพรวมแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันปัจจัยทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละด้านนั้นล้วนส่งผล
ให้ เกิดการเปลี่ย นแปลงกับ ผู้หญิงทั้งสิ้น โดยทาให้ ผู้ห ญิงกล้ าที่จะออกมาแสดงความต้องการและทาให้ ผู้หญิง
มีอานาจต่อรองทางสังคมกับผู้ชายมากขึ้น การศึกษาบทบาทของผู้หญิงผ่านบทเพลงไทยลูกทุ่งของนุ้ย สุวีณา อาร์
สยาม จึงทาให้เห็นบทบาททางสังคมของผู้หญิงทั้งในอดีตและปัจจุบันที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาบทบาทของผู้หญิงในวรรณกรรมเพลงของศิลปินคนอื่น ๆ เพื่อให้เห็นบทบาทของผู้หญิง
ในมิติที่หลากหลายยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ บ ทบาทของผู้ ห ญิงในสื่ ออื่น ๆ เช่น นวนิยาย ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์
เป็นต้น
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วิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม ประพันธ์โดย นิพนธ์ เที่ยงธรรม
ญันณา หมัดอาด้า1 ธันญลักษณ์ กานตสัมพันธ์2 อธิชา ทับอาษา3
และรัชนีฉาย เฉยรอด4
บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม ประพันธ์โดย นิพนธ์ เที่ยง
ธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตมนุษย์ จากการ
ดาเนินเรื่อง คา และประโยค ที่มาจากตัวละคร บทสนทนา ฉากและโครงเรื่อง ในการศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 66 ตอนและตอนพิเศษ 2 ตอน ผลการศึกษาพบว่าภาพสะท้อนสังคมมี 3 ด้าน คือ 1. ภาพสะท้อนสังคม
ด้านครอบครัว แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งภายครอบครัวที่เกิดจากความคิด ทัศนคติ และค่านิยมรวมไปถึงปัญหา
พื้นฐานของครอบครัวที่นาไปสู่ปัญหาของชีวิต อีกทั้งยังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของคนไทยแท้และคนไทยเชื้อสายจีนที่
อาศัยร่วมกันในสังคมเดียวกัน 2. ภาพสะท้อนสังคมด้านเศรษฐกิจแสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจไทยใน พ.ศ. 2510
อาชีพของคนในยุคนั้นและการสืบทอดสมบัติของคนจีน ซึ่งภาพสะท้อนสังคมด้านเศรษฐกิจในนวนิยายแสดงให้เห็น
ถึงชีวิตของมนุษย์ที่มีเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสาคัญในการดารงชีพในชีวิตประจาวัน และ 3. ภาพสะท้อนสังคมด้าน
ศาสนาและความเชื่อ แสดงให้เห็นความเชื่อในพระพุทธศาสนา เรื่องกฎแห่งกรรม และความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์
อานาจเหนือธรรมชาติ จากการศึกษาในครั้งนี้ได้ทราบถึงภาพสะท้อนสังคมที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับประสบการณ์
ชีวิตมนุษย์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริงและทาให้เข้าใจถึงสภาพชีวิตมนุษย์ที่มีรากฐานชีวิตในสังคมที่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ภาพสะท้อนสังคม นวนิยาย กรงกรรม

1-3
4

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์, ภาควิชาสารัตถศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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บทนา
วรรณกรรมเป็นกระจกเงาที่สะท้อนสังคมและเป็นตัวกาหนดกระบวนการทางวัฒนธรรมตลอดจนแสดงถึง
คุณค่าต่างๆ ของคนในสังคมแต่ละยุคสมัย วรรณกรรมเป็นหนังสือที่สามารถสะท้อนสภาพสังคมได้ สภาพแวดล้อม
ของผู้ แ ต่ ง จะสะท้ อ นออกมาผ่ า นตั ว วรรณกรรม ท าให้ ม นุ ษ ย์ ใ นแต่ ล ะสั ง คมประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นต่ า งกั น หรื อ
ออกมาในรูปแบบเดียวกัน (สิทธา พินิจภูวดล และนิตยา กาญจนะวรรณ 2520 : 48 - 49) วรรณกรรมทุกเรื่อง
จึ งเป็ น งานที่ อยู่ ใต้อิทธิพลของเงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ ของสั งคม เนื้อหาของวรรณกรรมย่อมผู กพันกับสังคม
กล่ าวได้ว่า วรรณกรรมสั มพัน ธ์กับ สั งคม เพราะผู้ แต่งได้ส ร้างสรรค์ว รรณกรรมขึ้นมาโดยยึดบริบทของสั ง คม
ในขณะนั้นมาเป็นเรื่องราวในวรรณกรรม
นวนิยายเป็นวรรณกรรมรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เพราะนวนิยายให้ความสนุกสนาน
ความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆ ของสังคม เรื่องราวต่างๆ ของตัวละครที่เกิดขึ้น
ที่ผู้ประพันธ์สมมติขึ้นมาอาจมีความจริงแฝงเพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้อ่านได้รับความเพลิดเพลิน ขณะเดียวกันยังใช้
เป็นเครื่องมือสาหรับการสั่งสอนและให้แง่คิดแก่ผู้อ่าน (เปลื้อง ณ นคร 2535 : 191) นวนิยายจึงเป็นงานประพันธ์
ที่สร้างสุนทรียะแก่ผู้เสพและแฝงเร้นถึงคุณค่าที่ผู้ประพันธ์ต้องการ และสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตของมนุษย์
ในหลายแง่มุมตามยุคสมัย
กรงกรรม เป็นนวนิยายไทยแนวชีวิตย้อนยุคสะท้อนสังคมที่สร้างจากบทประพันธ์ในนวนิยายของจุฬามณี
หรื อนิ พนธ์ เที่ย งธรรม โดยมีการตีพิมพ์ครั้งแรก และได้รับความนิยมจากผู้ อ่านเป็นอย่างมาก นวนิยายเรื่อง
กรงกรรมได้แสดงภาพสะท้อนสังคมที่มีต่อชีวิตมนุษย์ในสังคมเป็นส่วนใหญ่ ทัศนะผู้เขียนได้สะท้อนลงในนวนิยาย
เรื่องนี้ที่เป็นไปตามสภาพสังคมในยุคสมัย พ.ศ. 2510 อย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นด้านครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ
และด้านศาสนา สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทาให้ชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม ที่ได้เสนอภาพ
สะท้ อ นสั ง คมไทยผ่ า นเนื้ อ หาในด้ า นต่ า ง ๆ คื อ ด้ า นครอบครั ว ด้ า นเศรษฐกิ จ และด้ า นศาสนา ที่ ม าจาก
การถ่ายทอดประสบการณ์และทัศนคติของผู้ประพันธ์ที่มีต่อชีวิตมนุษย์และสังคมในยุคนั้น ซึ่งผลจากการศึกษา
ครั้งนี้ทาให้เห็นถึงภาพสะท้อนสังคมไทยในสมัย พ.ศ.2510 อันจะเป็นประโยชน์และแนวทางสาหรับการศึกษา
ภาพสะท้อนสังคมผ่านสื่อวรรณกรรมบันเทิงคดีประเภทนวนิยายไทยให้เกิดการรับรู้และเข้าใจถึงสภาพสังคมที่มี
ความหลากหลาย
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตมนุษย์ในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม
ประพันธ์โดย นิพนธ์ เที่ยงธรรม
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วิธีการศึกษา
การศึกษานวนิยายเรื่อง “การวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม ประพันธ์โดย นิพนธ์
เที่ยงธรรม” มีขั้นตอนดังนี้
1. อ่านสารวจนวนิยายเรื่อง กรงกรรม ซึ่งนวนิยายเล่มนี้เป็นฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 1 ในปีพุทธศักราช 2560
ประพันธ์โดย นิพนธ์ เที่ยงธรรม มีทั้งหมด 66 ตอน และมีตอนพิเศษอีก 2 ตอน
2. ศึกษารวบรวมข้อมูลความรู้จากเอกสารตาราที่เกี่ยวกับวรรณกรรม ประเภทนวนิยายทั้งความหมาย
องค์ป ระกอบและคุ ณค่ า ของนวนิ ย ายและศึก ษาเกี่ยวกั บทฤษฎี ที่เ กี่ยวข้ อ งกั บวรรณกรรมกั บสั ง คม งานวิจั ย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นวนิ ย ายตลอดจนศึ ก ษาความเป็ นมาและสภาพสั ง คมที่ เกิ ด ขึ้ นในช่ ว งประพั น ธ์น วนิ ยาย เรื่ อ ง
กรงกรรม
3. กาหนดประเด็นการวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมในแต่ละด้านจากการสารวจเนื้อหาในนวนิยาย เรื่อง
กรงกรรม จานวน 66 ตอน และตอนพิเศษ 2 ตอน โดยแยกประเด็นออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ภาพสะท้อนสังคม
ด้านครอบครัว ภาพสะท้อนสังคมด้านเศรษฐกิจ และภาพสะท้อนสังคมด้านศาสนา
4. อ่านอย่างละเอียดเพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมจากการดาเนินเรื่อง คา และประโยคที่มาจากตัวละคร
บทสนทนา ฉากและโครงเรื่อง โดยนาไปใช้วิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมใน 3 ด้านตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยผู้วิจัย
ใช้แนวคิดภาพสะท้อนสั งคม โดยยึ ดทฤษฎีของ เจตนา นาควัช ระ (2514 : 20) ที่แสดงให้ เห็ นว่าวรรณกรรม
เป็นตัวตีแผ่ความจริงในสังคม และยังสะท้อนให้เห็นชีวิตของมนุษย์อีกด้วย
5. บันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยยกเนื้อหาที่สะท้อนสังคมในแต่ละด้าน จากนวนิยายหรือจากข้อมูล
เอกสารของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาสรุปและอภิปรายผล
6. หลังจากการตรวจสอบและประเมินผล นาบันทึกผลการวิเคราะห์มาเรียบเรียงและสรุปผลการวิเคราะห์
ภาพสะท้อนสังคมทั้ง 3 ด้าน
ผลการศึกษา
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “การวิ เ คราะห์ ภ าพสะท้ อ นสั ง คมในนวนิ ย ายเรื่ อ ง กรงกรรม ประพั น ธ์ โ ดย นิ พ นธ์
เที่ ย งธรรม” ผลการวิ จั ย ตามแนวคิ ด ภาพสะท้ อ นสั ง คมมี 3 ด้ า น ได้ แ ก่ ภาพสะท้ อ นสั ง คมด้ า นครอบครั ว
ภาพสะท้อนสังคมด้านเศรษฐกิจและภาพสะท้อนสังคมด้านศาสนาและความเชื่อ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1. ภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัว
วิเคราะห์และจาแนกภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัวจากนวนิยายเรื่อง “กรงกรรม” ได้ 2 ด้าน ได้แก่
ด้านครอบครัว และด้านวิถีชีวิต ดังนี้
1.1 ด้านครอบครัว
ภาพสะท้อนด้านครอบครัว ผู้ประพันธ์สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาภายในครอบครัว โดยสร้างภูมิหลัง
ของตัวละครที่มีปมมาจากปัญหาของแต่ละครอบครัว เริ่มต้นจากบ้านเป็นส่วนสาคัญอันเป็นสถานที่ ที่แสดงให้เห็น
ภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัวของชาวนครสวรรค์ โดยมีทั้งครอบครัวคนไทยแท้และครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีน
ซึง่ แต่ละครอบครัวมีความเหมือนและความแตกต่างกัน ปรากฏในนวนิยาย ดังต่อไปนี้
ผู้ประพันธ์สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของคนไทยเชื้อสายจีนที่มีต่อลูกสะใภ้คนไทยแท้ว่า คนไทยแท้
เป็นคนขี้เกียจ ทาอะไรก็ไม่เป็น บริหารจัดการชีวิตครอบครัวไม่ได้และมักจะหวังกอบโกยสมบัติ เพราะโดยพื้นฐาน
นิสัยของคนเชื้อสายจีนเป็นคนที่มีความขยันขันแข็ง ทามาหากินเก่งและค้าขายเก่ง จึงทาให้คนเชื้อสายจีนส่วนใหญ่
มักจะมีฐานะร่ารวย ตัวอย่างเช่น …“อั๊วบอกแล้ว สั่งไว้แล้ว ว่าอย่าเอาผู้หญิงไทยมาทาสะใภ้อย่างเด็ดขาดก็ไม่เชื่อ ฟังกัน คนไทยมันขี้เกียจสันหลังยาว รักสบาย งานหนักไม่เอา งานเบาไม่สู้ ค้าขายก็ไม่เป็น พอสั่งสอนเข้าหน่อย
ก็หน้าเง้าหน้างอ หยิบจับอะไรให้ก็กระแทกกระทั้นไม่มีน้าอดน้าทน”… (กรงกรรม,2560. น.100)
อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการรักลูกด้วยการวิธีบงการชีวิต จัดแจงเรื่องความเป็นอยู่รวมไปถึง
การแต่งงาน เพราะอยากหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของตน โดยไม่คานึงถึงจิตใจของลูก จึงทาให้ชีวิตของลูก ๆ พังและ
ต้องใช้ชีวิตเหมือนตกนรกทั้ งเป็น ดังเช่นในนวนิยาย อาซาต้องแต่งงานกับเพียงเพ็ญทั้งที่สองคนไม่ได้รักกัน และ
อาซายังถูกหลอกในการแต่งงานครั้งนี้ เพราะเพียงเพ็ญตั้งท้องกับทิดก้านก่อนที่จะแต่งงานกับอาซา ตัวอย่างเช่น …
“ม้าร้ องไห้ ทาไม” คาถามนั้ น เหมือนชักทานบที่คับคั่งแค้นใจออกไป ใจตนเองเจ็บเพราะถูก ‘ย้อมแมวขาย’
ก็พอทนได้ แต่นี่ นางทาให้ลู กชายต้องพลอยเจ็บใจทั้งต้องอับอายไปด้วย มันเจ็บยิ่งกว่า … (กรงกรรม,2560.
น.479)
การสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของลูกที่ดีก็ยังปรากฏให้เห็นเด่นชัด ดังในครอบครัวบ้านแบ้
ที่ลูกชายเป็นผู้ปลอบประโลมไกล่เกลี่ยทุกปัญหาที่เกิดขึ้นภายในบ้านและผู้ชายทุกคนในบ้านจะอยู่ในโอวาทของ
ผู้หญิง กล่าวคือ ผู้หญิงเป็นหัวหน้าครอบครัวและจัดการทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้าน ลูกบ้านแบ้ทุกคนจึงต้องฟัง
คาสั่งจากนางย้อยผู้เป็นแม่ ผู้ชายในบ้านนี้จึงมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกับภาพสะท้อนผู้ชายหลาย ๆ คนในสังคม
ที่จะต้องเป็นผู้นา เข้มแข็ง ต่อสู้กับความเอารัดเอาเปรียบ ตัวอย่างเช่น …“ม้าบังคับจิตใจพวกแก ม้าไม่ยอมให้แก
เลื อกทางเดิน ชีวิตกัน เอง ม้ าเห็ น แก่ตัว เห็ นแต่ความรู้สึ กของตัวเอง”…“ที่ม้าทาแบบนั้น ม้าหวังดีกับพวกเรา
ผมเข้าใจ ผมเข้าใจม้า” แม้จะใจแข็ง แต่คาพูดจี้ใจดาของแม่ก็ทาให้ประสงค์มีน้าตารื้นรอบดวงตาขึ้นมา นั่นก็เป็น
เครื่องแสดงว่าลึก ๆ แล้ว ใจของเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เขาได้พูดปลอบแม่ออกไป… (กรงกรรม,2560. น.728)
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นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงผลกระทบของครอบครัวที่มีฐานะยากจนของคนชายขอบในยุคสมัยนั้น
ที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อหาหนทางต่อสู้กับชีวิตด้วยสภาวะจากัดทางสังคมในหลายๆ ด้านและตัวเลือกที่มีอย่างขีดจากัด
ตัวอย่างเช่น …เรณูบอกกับเขาว่า เธอเกิดในครอบครัวยากจนข้นแค้น โดยที่พ่อและแม่ประกอบอาชีพทาประมง
เป็นหลักเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวนับสิบคน และหลังจากที่เธอถูกไล่ออกมาจากบ้านไปอยู่ตาตลี พ่อของเธอก็ล้ม
ป่วย ที่บ้านของเธอนั้นไม่มีค่ารักษาพยาบาลเพียงพอ จึงทาให้เธอจาเป็นต้องตัดสินใจเข้าสู่อาชีพโสเภณี ถึงแม้ว่าจะ
รู้ดีกับการตัดสินใจครั้งนี้จะทาให้เธอต้องเสียใจไปตลอดชีวิตก็ตาม… (กรงกรรม,2560. น.14)
รวมไปถึงการสะท้อนให้เห็นอีกว่า ชาติกาเนิดไม่ใช่สิ่งกาหนดวิถีชีวิต การที่มีคุณสมบัติภายนอก
เพียบพร้อม ไม่ได้เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงแก่นแท้ภายในใจจิตของคน ดังในนวนิยายที่เสนอผ่านมุมมองของ ตัวละครชื่อ
พิไล เป็นตัวละครเต็มไปด้วยคุณสมบัติภายนอกที่เพียบพร้อม นับว่าหาได้ยากในยุคสมัยนั้น แต่ภายในจิตใจกลับมี
แต่ความโลภ คิดแต่จะยักยอกเงินของผู้อื่น ขี้อิจฉาริษยาและคิดร้ายต่อผู้อื่น ตัวอย่างเช่น …“ฉันไม่อยากเป็นลูกเมีย
น้อย ฉันเกลียดพวกลูกบ้านใหญ่ ฉันเกลียดแม่ใหญ่ เกลียดคนที่นั่น ฉันอยากมีเงิน มีทรัพย์สมบัติเยอะ ๆ อยากมี
บ้านหลังใหญ่ อยากได้การนับหน้าถือตา อยากได้ผัวรวย ๆ อยากได้ผัวที่ดี ฉันอยากได้กิจการร้านค้านี้ ฉันอยากมี
ลูก อยากให้แม่ผัวรักฉัน อยากให้อีณูมันมีอันเป็นไป อยากให้อีติ๋มมันตายตกตามน้าเชิดไป ฉันอยากให้อาซาและ
เฮียใช้ไปจากที่นี่ ฉันอยากให้ผัวฉันครอบครองที่นี่คนเดียว”… (กรงกรรม,2560. น.431)
1.2 ด้านวิถีชีวิต
ภาพสะท้อนด้านวิถีชีวิต ผู้ประพันธ์สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในอาเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์ ในช่วงปี พ.ศ. 2510 ที่มีความเจริญรุ่งเรืองและมีชาวจีนที่เป็นฟันเฟืองสาคัญในการขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจ ทาให้ มีการปะปนของคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนเกิดขึ้น จึงทาให้ เห็ นถึงสภาพความเป็นอยู่
การเดินทางและค่านิยมที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้น ปรากฏในนวนิยาย ดังต่อไปนี้
นวนิยายเรื่องกรงกรรมแสดงถึงสภาพความเป็นอยู่ของอาเภอชุมแสงที่มีความคึกคักทางการค้า
อย่างเด่นชัด โดยมีทั้งคนจีน คนไทยเชื้อสายจีน และคนไทยแท้ ค่อนข้างมากที่ต่างก็อพยพมาที่นี่เพื่อทามาหากิน
เลี้ยงชีพ การค้าในสมัยนั้น สะท้อนถึงความสาคัญของการคมนาคมทางน้า ที่เป็นเส้นทางหลักในการขนถ่ายสินค้า
ระหว่างภาคเหนือกับภาคกลาง และเป็นเส้นทางหลักที่ผู้คนทามาค้าขายกัน อีกทั้งยังเห็นอีกว่าการค้าภายใน
ไม่จ าเป็ น ต้องใช้เงิน เป็ น สื่อกลางในการแลกเปลี่ ยน เนื่องจากเศรษฐกิจในสมัยนั้นไม่ได้ดีมากเหมือนปัจจุบัน
ผู้คนจึงนิยมแลกเปลี่ยนสินค้าโดยการที่ใครมีอะไรก็เอามาแลกเปลี่ยนกันเป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น …ช่วงแรก ๆ
ลูกก็ยังเล็ก ยังต้องเรียนหนังสือ ช่วยงานกันได้ไม่เต็มที่ เจ๊กเซ๊งนั้นยังต้องหาบของลงเรือขึ้นล่องแม่น้าน่านแม่น้ายม
ไปตามลาคลอง กระทั่งจอดเรือแล้วหาบของไปตามบ้านเรือนเพื่อเอาสินค้าที่มีเสนอขาย ชาวบ้านชาวช่องก็ไม่ได้
ร่ารวยมีเงินกันทุกบ้าน บางปีฝนแล้ง บางปีน้าท่วม ดังนั้นจึงต้องขายด้วยระบบ ‘ให้เซ็นไว้ก่อน’ แล้วตามมาเก็บ
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ตอนที่ได้ข้าวของพร้อมดอกเบี้ย บ้างก็จ่ายเป็นเงิน บ้างก็จ่ายดป็นข้าวเปลือก บ้างก็หนีหนี้หายสู ญ… (กรงกรรม
,2560. น.38)
จากตั ว อย่ า งดั ง กล่ า ว ไม่ เ พี ย งแต่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง คมนาคมทางน้ า แต่ ยั ง แสดงถึ ง วิ ถี ชี วิ ต
การเดินทางของคนสมัยนั้น ที่นิยมเดินทางโดยการใช้เรือ เป็นทางสัญจรหลัก เพราะเป็นการเดินทางที่สะดวกและ
รวดเร็วมาก รวมไปถึงถนนหนทางทีย่ ังไม่เจริญมากนักและยานพาหนะทางบกก็ยังมีน้อย
การเดินทางด้วยยานพาหนะทางบกของยุคสมัยนั้น ผู้คนมักจะเลือกเดินทางด้วยรถไฟเมื่อต้องการ
นั่งจากเมืองหนึ่ง ไปสู่อีกเมืองหนึ่ง หรือ เลือกการเดินทางโดยรถสามล้อเมื่อ ต้องการไปตามสถานที่ที่มีระยะทาง
อันใกล้ รวมไปถึงมีการเดินทางโดยรถยนต์ที่ปรากฏให้เห็นเฉพาะคนที่มีฐานะร่ารวยหรือรับราชการเป็นส่วนใหญ่
ตัวอย่างเช่น …ตอนนั้นโลกทั้งใบของจันตาเป็นสีชมพู และรถเก๋งคันนั้นก็พาจันตานั่งชูคอออกจากบ้านไปไหน
มาไหนกับ เขาเพีย งสองคนตามประสาคนรักกันอยู่บ่อยครั้ง โดยที่พ่อแม่ ญาติพี่น้องก็ ไว้เนื้อเชื่อใจเขาซึ่งเป็น
ชายชาติทหาร… (กรงกรรม,2560. น.53)
การสะท้อนถึงการรับอิทธิพลความทันสมัยจากเมืองหลวง ที่มีการแพร่กระจายเข้าสู่สังคมชนบท
ได้ปรากฏให้เห็นในเรื่องของการแต่งกาย เช่น เรณูให้ความนิยมชมชอบหรือที่เรียกว่าแฟชั่นจากคนในสังคมเมือง
จากนวนิ ย ายเห็ น ได้ว่า เรณู จึ งแต่งกายโดยสวมเสื้ อผ้ าตามแฟชั่น ตามแฟชั่นในยุค 60s จะเน้นสี สั นแต่ก็ยัง ดู
ผ่อนคลาย ทั้งชุดลายดอกไม้และภาพพิมพ์ ผ้าโพกผม กางเกงขาบาน และแว่นตาอันใหญ่ ตัวอย่างเช่น …หญิงสาว
ที่อยู่ในชุดกางเกงเอวสูงสีเขียว เสื้อตัดจากผ้าชีฟองพื้นสีเหลือง ดอกสีดาจับจีบรอบคอ สอดชายเสื้ออยู่ในกางเกง
และคาดแว่นกันแดดปิดบังสายตาเอาไว้… (กรงกรรม,2560. น.9)
นอกจากนี้การสะท้อนถึงค่านิยมในด้านต่าง ๆ ก็ปรากฏให้เห็นในหลายเรื่อง ทั้งค่านิยมเรื่ อง
การแต่งงานของครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนที่มักเลือกแต่งงานกับคนที่มีฐานะเท่าเทียมกัน หรือมีการคลุมถุงชน
ให้กับลูกหลานเพราะคนเชื้อสายจีนเน้นให้ลูกหลานสืบทอดวงศ์ตระกูลโดยรับช่วงต่อจากธุรกิจครอบครัว ช่วยกัน
ทามาหากินโดยใช้ระบบกงสีเพื่อการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวใหญ่ รวมไปถึงครอบครัวคนไทยแท้ที่มีฐานะ
ร่ ารวยหรื อมีห น้ าตาทางสั งคม ก็มักจะมองว่าการแต่งงานกับคนที่มีฐ านะเท่ าเทีย มกัน ถึงจะเหมาะสม ทาให้
การคลุ มถุงชนเกิด ขึ้น เมื่ อสั ง คมมี ความซั บซ้ อนมากขึ้น ครอบครัว ในรูป แบบดัง กล่ าวจึ งใช้ กลไกการแต่ ง งาน
เพื่อประโยชน์ในการรักษาสถานะทางสังคม
2. ภาพสะท้อนสังคมด้านเศรษฐกิจ
วิ เ คราะห์ แ ละจ าแนกภาพสะท้ อ นสั ง คมด้ า นเศรษฐกิ จ จากนวนิ ย ายเรื่ อ ง กรงกรรม ได้ 3 ด้ า น
ได้แก่ เศรษฐกิจไทยสมัย 2510 อาชีพ และระบบกงสีและการสืบทอดสมบัติ ดังนี้
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2.1 เศรษฐกิจไทยสมัย 2510
เศรษฐกิจไทยช่วง พ.ศ. 2503 - 2516 เป็นการขยายตัวของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ส่งผลต่ อ
สังคมชนบทภาคกลาง นายทุนพ่อค้าจีนและนายทุนขุนนางเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการค้ามากที่สุดและ
ร่วมมือกันผูกขาดการส่งออกในลักษณะการผูกขาดกลุ่ม (Obligopoly) พ่อค้าจีนในช่วงเวลานั้นสามารถใช้ช่องว่าง
ในระบบเกณฑ์แรงงานไพร่ ของไทยพัฒนาตัวเองจากนายทุนพาณิช ย์ นายทุนเงินกู้ขึ้นมาเป็นนายทุนสมั ยใหม่
ซึ่งควบคุมการส่งออกทั้งหมด สกินเนอร์ จี วิลเลียม (2548)
การค้าของคนจีนในไทยระหว่าง พ.ศ. 2420 - 2510 เรียกได้ว่าเป็นพลังที่ส่งอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ
ไทยในหลายด้าน เช่น ด้านการผลิต ขณะที่ในด้านการค้าตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2500 เป็นต้นมาเป็นช่วงที่เศรษฐกิจ
ทุนนิยมโลกกาลังแผ่ขยายเข้ามาหลายพื้นที่ในไทยและส่งผลกระทบโดยเฉพาะในชนบทภาคกลางไปจนถึงนายทุน
พ่อค้าชาวจีน สกินเนอร์ จี วิลเลียม (2548)
กิจการของคนจีนที่อยู่ในภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง หรือในพื้นที่ชนบทจุดอื่นในภาคกลาง
ตั้งแต่พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา เป็นช่วงเวลาที่อยู่ภายใต้บริบทเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโลกซึ่งส่งผลต่อการผลิต ช่วงที่
เศรษฐกิจ แบบทุน นิ ย มโลกแผ่ เข้ามาในเศรษฐกิจไทยมากขึ้น ชนชั้นนายทุนที่เติ บโตอย่างชัดเจนคือ นายทุน
พ่อค้าจี น และนายทุน ขุน นาง สกิน เนอร์ จี วิล เลี ยม (2548) ตัว อย่างเช่น ...งานการที่นี่เขาเป็นหู เป็นตาแทน
พ่อเขาได้ ซื้อข้าวเปลือกแทนได้ ขายข้าวแทนได้ รับข้าวไว้สีได้ คุมคนงานได้... (กรงกรรม,2560. น.93)
2.2 อาชีพ
ในนวนิยายเรื่องกรงกรรม อาชีพเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนชีวิตตัวละคร ซึ่งตัวละครแต่ละตัว
มีอาชีพที่แตกต่างกัน อัน เนื่ องมาจากเศรษฐกิจที่เป็นตัว กดและบีบให้ ตัว ละครดาเนินชีวิตตามฐานะที่ตนเอง
เป็น อาชีพในนวนิยายเรื่องกรงกรรม มีดังนี้
2.2.1 ค้าขาย
การค้าในสมัย 2510 มีความรุ่งเรืองมาก เพราะ การคมนาคมมี 2 ช่องทาง คือ ทางน้า
กับทางรถไฟ ทางริมแม่น้าจะมีประชาชนค้าขายเยอะมาก ส่วนทางรถไฟจะเป็นการค้าขายแบบการขนส่งระยะไกล
อาเภอชุมแสงจึงเป็ นชุมทางการค้าที่ส าคัญในการขนถ่ายสินค้าระหว่างภาคเหนือและภาคกลาง ตัวอย่างเช่น
...เจ๊กเซ้งหาบของลงเรือขึ้นล่องแม่น้าน่านแม่น้ายมเข้าไปตามลาคลองกระทั่งเรือจอดแล้วหาบของไปตามบ้านเรือน
เพื่อเอาสินค้าที่มีเสนอขาย... (กรงกรรม,2560. น.38)
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2.2.2 เจ้าของกิจการ
ในยุค 2510 ระบบทุนนิยมแผ่เข้ามาในเศรษฐกิจไทย ทาให้นายทุนพ่อค้าชาวจีนและ
นายทุน ขุน นางเติบ โตและเกิดช่ องว่างระหว่างชนชั้น ทางสั งคมที่เห็ น ได้ อย่า งชัดเจน นวนิยายเรื่องกรงกรรม
ได้สะท้อนภาพการค้าของคนจีนในสมัยนั้นที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก ดังที่ครอบครัวบ้านแบ้อยู่ใน
ระบบนายทุนพ่อค้าชาวจีน เป็นเจ้าของกิจการโรงสี ร้านขายของชาและที่ดินต่าง ๆ ครอบครัวบ้านแบ้จึงมีความ
ขยัน ประหยัด อดทนและประสบผลความสาเร็จในการค้าขาย เป็นสัญลักษณ์ของนายทุนพ่อค้าชาวจีน ที่มีความชานาญในด้านการค้าและการทางาน และครอบครัวกานันศรที่เป็นครอบครัวคนไทยแท้ก็ยังอยู่ในระบบชนชั้น
นายทุนขุนนาง ที่เป็นเจ้าของกิจการที่ไร่ที่นาต่าง ๆ อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ...เมื่อเจ๊กเซ้งเห็นดีเห็นงาม นางย้อยก็ให้
เขาเฝ้าร้านแทน ร้านนี้ไม่เคยไว้ใจลูกจ้าง ถ้าจะไปธุระไม่ว่าใกล้หรือไกล ถ้าไม่เป็น เจ๊กเซ้งก็ต้องเป็นลูกชายคนใด
คนหนึ่ งที่ต้องเฝ้ าเก๊ะเงิน เงิน ทุกบาททุกสตางค์ห ากจะต้องออกจากกระเป๋าจะต้องมีเหตุผลในการใช้เสมอ...
(กรงกรรม,2560. น.49)
2.2.3 รับราชการ
อาชีพรับราชการสมัยนั้นถือเป็นอาชีพที่มีหน้ามีตาสูง มีเกียรติและศักดิ์ศรี ผู้คนส่วนใหญ่
มักจะให้ความเคารพนับถือ ดังในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม ที่กานันศรผู้ที่รับราชการกานันหมู่บ้าน ทุกคนจึงให้
เกียรติอย่างมาก ความว่า ...พ่อกานันเดินเข้ามา นางย้อยเห็นลักษณะผึ่งผายมีสง่าราศีก็ยกมือขึ้นไหว้ ไหว้เพราะว่า
กานันมีตาแหน่งหน้าที่การงานที่ใคร ๆ ต่างนับถือหน้าถือตา … (กรงกรรม,2560. น. 207) การกระทาของตัวละคร
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ค่ า นิ ย มในการประกอบอาชี พ ข้ า ราชการนั้ น มี ม าก เนื่ อ งจาก คนส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ส ามารถเป็น
ข้าราชการกันได้ง่ายๆ ต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมและเป็นบุคคลที่สังคมให้การยอมรับ
2.2.4 โสเภณี
นวนิยายเรื่องกรงกรรมได้สะท้อนภาพเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2510 ที่มีอิทธิพลทาให้
เกิดอาชีพโสเภณี ความว่า ประเทศไทยเป็นฐานทัพของอเมริกาในการส่งทหารเข้าร่วมสงครามเวียดนาม โดยในช่วง
นั้นสหรัฐอเมริกาได้เลื อก อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เป็นหนึ่งในที่ตั้งฐานทัพและทาให้บรรยากาศอาเภอนี้ คึก คั ก
ผู้คนหลายคนมุ่งหน้าไปที่ตาคลีเพื่อหวังจะกอบโกยเงินจากสกุลดอลลาร์ จึงทาให้อาชีพขายบริการเฟื่องฟูขึ้นมา
อี ก ครั้ ง อี ก ทั้ ง นวนิ ย ายเรื่ อ งนี้ ไ ม่ ไ ด้ ส ะท้ อ นสภาพสั ง คมในด้ า นเศรษฐกิ จ ของอาชี พ ขายบริ ก ารในด้ า นเดี ย ว
แต่ยังสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์และคุณค่าของหญิงขายบริการที่มีอยู่ในสังคมไทยในยุคสมัยนั้น ซึ่งคนในสมัยนั้น
มีความคิดเชิ งลบต่ อ งานขายบริ การ เพราะคนในยุ ค นั้น ถื อว่ า งานขายบริ ก ารหรื อเป็น งานที่ผิ ดประเวณี แ ละ
น่าเหยียดหยาม จึงทาให้คนในสังคมไม่ยอมรับในอาชีพนี้ เนื่องจากคนไทยมีค่านิยมว่าการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับ
เงินทองถือเป็นงานที่ไม่มีศักดิ์ศรี ตัวอย่างเช่น ...ไม่ต้องบอกก็รู้หรอกว่าสารรูปอย่างอีนี่จะทางานอะไรได้ แต่งเนื้อ
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แต่งตัว แต่งหน้าทาปากอย่างนี้ มันต้องเป็นกะหรี่แน่ๆ อยู่ตาคลี ทางานรับแขกอยู่ในบาร์แน่ๆ ... (กรงกรรม,2560.
น.11)
2.3 ระบบกงสีและการสืบทอดสมบัติ
พรรณี บัวเล็ก (2549) อธิบายคาว่า ระบบกงสี คือ ของส่วนกลางที่ทุกคนมีสิทธิใช้ประโยชน์ได้
โดยจะมีคนที่ใหญ่ที่สุดคอยควบคุมการผลิตและการใช้จ่าย สมาชิกในครอบครัวจะได้รับส่วนแบ่งจากกองกลาง
เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมกงสีเท่านั้น เป็นระบบวัฒนธรรมจีนที่ต้องพึ่งพาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว
จากนวนิยายมีตัวละครหลั กเป็นสมาชิกในครอบครัวบ้านแบ้หรือตระกูล อัศวรุ่งเรืองกิจ เป็นครอบครัวคนไทย
เชื้อสายจีน โดยมีนางย้อยผู้เป็นแม่เป็นคนจัดการระบบกงสีภายในครอบครัว ดังนั้นสมบัติต่างๆและการสืบทอด
มรดกจึงเป็นสิทธิขาดของย้อย นอกจากนี้การสืบทอดสมบัติของระบบครอบครัวคนจีน ผู้ที่ดูแลกงสีนั้นจะจัดการ
แบ่งมรดกโดยจะแบ่งให้ลูกชายคนแรกเป็นผู้ที่ได้รับมรดกมากที่สุด ในนวนิยายเรื่องกรงกรรม นางย้อยได้เก็บมรดก
ให้กับลูกชายคนโตไว้มากที่สุด ตัวอย่างเช่น ...นางย้อยจัดการถ่ายโอน เปลี่ยนชื่อในกรรมสิทธิ์หมดสิ้นแล้ว ที่ไร่ที่นา
ส่วนอื่นๆ นางย้อยแบ่งให้ปฐมมากกว่าประสงค์และกมล... (กรงกรรม,2560. น.803)
3. ภาพสะท้อนสังคมด้านศาสนาและความเชื่อ
คนไทยส่วนใหญ่ต่างมีความเชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนาโดยเฉพาะชาวชนบทที่ให้ความสาคัญกับ
พระภิกษุและวัด ผู้คนมีความเชื่อว่าการทาบุญจะทาให้ตนและครอบครัวพบกับความสุขความเจริญต่อไป รวมถึง
ภาพสะท้อนเกี่ยวกับความเชื่อของพระพุทธศาสนาในเรื่องการบวชอย่างเห็นได้ชัดที่ว่าให้ ลูกชายบวชเพื่อตอบแทน
บุญคุณพ่อแม่ ดังเช่นในนวนิยายที่นางย้อยเชื่อว่าการบวชเป็นขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาของคนไทย
อีกทั้งได้บุญได้กุศลมหาศาล เมื่อเสียชีวิตไปก็จะได้เกาะชายผ้าเหลืองลูกขึ้นสวรรค์ และตัวของลูกชายเองที่เป็น
ผู้บวชก็มีความเชื่อว่าการบวชเป็นการทดแทนพระคุณบุพการีและยังมีเรื่องกฎแห่งกรรมที่แสดงให้เห็นถึงเหตุและ
ผลของการกระทาของมนุษย์ที่ว่าใครกระทากรรมอันใดไว้บุคคลผู้กระทานั้นจักต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเสมอ
และไม่มีใครมารับผลของกรรมแทนบุคคลอื่นได้ ดังเช่นในนวนิยายเรื่องกรงกรรมที่สะท้อนให้เ ห็นไว้ว่า เมื่อทาบาป
ไปแล้วการทาบุญกุศลมากมายไม่สามารถมาลบล้างบาปที่เคยก่อขึ้นเอาไว้ได้บุญก็อยู่ส่วนบุญบาปก็อยู่ส่วนบาป
กรรมที่เคยสร้างไว้ก็ต้องชดใช้ ตัวอย่างบทสนทนาระหว่างนางย้อยกับหมอไสยศาสตร์ ตัวอย่างเช่น …“มึงทาอะไร
ไว้บ้างล่ะ”… นางย้อยนึกถึงนางลิ้มขึ้นมาแล้วคิดถามอยู่ในใจว่า บุญจากการบวชลูกชายนั้นไม่ได้ทาให้นางลิ้มลด
ความอาฆาตพยาบาทเลยรึ เพราะมันเป็นตราบาปเดียวที่อยู่ในใจของนางย้อย เธอจึงแก้ตัวไปว่า “ฉันไม่ได้ตั้งใจ
ตอนนั้นมันเหลืออดจริง ๆ ”…“จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ ทากรรมแล้ว ช้าหรือเร็วกรรมย่อมส่งผล กูบอกมึงได้
แค่นี้แหละ”…“ไม่มีทางแก้เลยรึ ไง ฉันเองก็บวชลู กตั้งสองคน ทาบุญก็อุทิศส่ วนบุญส่ว นกุศลให้เขาตลอดและ
ตั้งใจจะบวชอีกสองคนในเร็ว ๆ นี้ บุญกฐิน ผ้าป่า ฉันก็ไม่เคยขาดสักปี ”…“ บุญก็อยู่ส่วนบุญ บาปก็อยู่ส่วนบาป
แต่มึงคิดถูกแล้วที่คิดทาบุญล้างบาป ล้างไม่ได้หนักก็จะเป็นเบา ”... (กรงกรรม,2560.น.56)
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นอกจากนี้ ยั ง มี เ รื่ อ งความเชื่ อ ของคนไทยส่ ว นใหญ่ ที่ มี ค วามเชื่ อ เรื่ อ งไสยศาสตร์ ถึ ง แม้ จ ะนิ ย ามว่ า
ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ แต่วิถีชีวิตที่ผู้ประพันธ์ต้องการนาเสนอก็ยังคงนาเสนอความเชื่อในเรื่องผีที่เป็นความเชื่อ
ดั้งเดิมของคนไทย คนไทยนับถือผีมากกว่าพุทธ ไสยศาสตร์คนทรง เป็นที่พึ่งทางใจของคนมากกว่าวัด เพราะว่า
ศาสนากับไสยศาสตร์มีความคล้ายคลึงกันหลายประการ ดังนั้นความแตกต่างระหว่างศาสนากับไสยศาสตร์ที่สาคัญ
คือ ศาสนาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต ทาความดีละความชั่ว รักษาศีลเพื่อเป้าหมายสูงสุด อันได้แก่ความหลุด
พ้นจากทุกข์พบความสุขอันสมบูรณ์ ส่วนไสยศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการควบคุมอานาจอันลึกลับ ซึ่งเชื่อว่ามีอยู่
ในโลก ในธรรมชาติ เพื่อให้อานาจนั้นบันดาลให้เกิดผลที่พึงปรารถนา เช่น การทาเสน่ห์ยาแฝดให้ผู้คนหลงใหล
การสักลายต่างๆ เพื่อความอยู่ยงคงกะพัน การแขวนวัตถุมงคล เพื่อให้พ้นภัย การทาอิทธิปาฏิหาริย์ เพื่อให้เกิด
ผลที่ต้องการ ศาสนาสอนให้ มีความอ่อนน้อมต่อสิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์ ถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างสม่าเสมอ ดังเช่น
ในนวนิยายที่อาจารย์สมดีและอาตงมักจะพูดถึงเรื่องธรรมะ และการทาคุณงามความดีอยู่เสมอ แต่ในส่วนของ
ไสยศาสตร์ ท าให้ ค นเชื่ อ ว่ า ตนเองมี อ านาจในการควบคุ ม อ านาจลึ ก ลั บ ต่ า งๆโดยการพึ ง หมอไสยศาสตร์
เพื่อประโยชน์ของตน ไสยศาสตร์ไม่ว่าจะสายขาวสายดาล้วนจัดเป็นอวิชชาทั้งสิ้น แต่ยังมีความต่างตรงที่สายขาว
มักเน้นกากับด้วยพุทธคุณจึงสอนให้ผู้ที่มีความศรัทธานับถือว่าต้องอยู่ในศีล ส่วนสายดานั้นผู้สร้างเครื่องรางวัตถุ
จะจัดหาจากของที่เขาว่าแรง เช่น ดินป่าช้า ตะปูตอกโลง น้ามันจากศพ หรือของไม่ดีต่างๆ ตามแต่วิชาของบุคคล
นั้นๆ นวนิยายเรื่องกรงกรรมได้นาเสนอเรื่องคุณไสยหรือเสน่ห์ยาแฝดให้ผูกกับการคิดดี ทาดี พูดดี ด้วยเหตุผลที่ว่า
ไม่ช้าก็เร็วของพวกนี้เมื่อทาแล้วย่อมมีวันเสื่อมคลาย หากแต่เราทาความดีเสมอมันจะช่วยหนุนนาให้เสน่ห์ของเรา
อยู่ กับ ตัว ไม่มีวัน เสื่ อ มคลาย นี่ จึ งเป็ น กุศโลบายส าหรับคนที่จิตใจอ่อนแอ ขาดที่พึ่งทางใจที่ได้ไปข้องเกี่ยวกับ
คุณไสยโดย
ไสยศาสตร์เป็นเรื่องการใช้อานาจลึกลับ เพื่อผลประโยชน์ของตัวผู้กระทาเพียงฝ่ายเดียวเพื่อให้ได้สิ่งของ
ที่ตนปารถนา เป็นการสร้างบาปขึ้นไม่ใช่วิถีปฏิบัติเพื่อผลระยะยาวที่ทาให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข และเพื่อความ
หลุดพ้น ซึ่งในนวนิยายเราจะเห็นหมอก้อนเตือนเรณูเสมอว่า
...ของอย่างนี้จะมัดใจและกายคนได้เพียงชั่วคราว ความดีเท่านั้นที่จะมัดคนเป็นสามีได้ทั้งตัวและหัว ใจ
อีกทั้งของขลังก็มีวันหมดอายุและวันเสื่อมคลายลง หากคิดแต่เรื่องชั่วหรือทาแต่ความเลว โดยที่ไม่สร้างบุญกุศล
ของก็จะเสื่อมตามความชั่ว... (กรงกรรม,2560.น.364)
อย่างไรก็ตามผู้ประพันธ์ได้แสดงให้เห็นถึงปมหรือผู้ที่นับถือไสยศาสตร์โดยชี้ให้เห็นว่าไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่
ไม่ดีไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวแม้ทาแล้วจะปฏิบัติดีก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นการก่อเวรก่อกรรมขึ้นไม่จบสิ้น และยังเป็นการ
สร้างบาป ซึ่งสามารถอนุมานได้ว่า ผู้ประพันธ์อาจไม่เห็นด้วยกับค่านิยมการนับถือในเรื่องของไสยศาสตร์
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สรุปและอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม ผลการศึกษาพบว่ามีภาพสะท้อนสั งคม
ทั้งหมด 3 ด้าน คือ ภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัว ภาพสะท้อนสังคมด้านเศรษฐกิจ และภาพสะท้อนสังคม
ด้านศาสนา หลังจากผู้วิจัยดาเนินตามขั้นตอนต่างๆ แล้ว ได้นามาสรุปและอภิปรายผลการวิจัยแบบพรรณนา
วิเคราะห์ มีผลวิจัยดังนี้
การศึกษาภาพสะท้อนสังคมในนวนิยายเรื่องกรงกรรม ประกอบด้วยภาพสะท้อนสังคม 3 ด้าน ดังนี้
1. ภาพสะท้ อ นสั ง คมด้ า นครอบครั ว การเดิ น เรื่ อ งของครอบครั ว เสนอถึ ง มุ ม มองของความเป็น อยู่
ซึ่งสะท้อนให้เห็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านครอบครัว โดยแสดงถึงปัญหาภายในครอบครัวที่เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝัง
พฤติกรรม ความเป็นคนดี คนชั่วให้กับสมาชิกภายในบ้าน ซึ่งภาพสะท้อนที่แสดงออกนั้นเป็นสาเหตุหลักถึงปัญหา
ภายในจิตใจที่สร้างปมให้กับตัวละครและสร้างปัญหาภายในบ้าน โดยมีเรื่องทัศนคติของคนเชื้อสายจีนที่มองคนไทย
แท้เป็ น คนไม่เอาการเอางานและบริห ารชีวิตครอบครัวไม่ได้ จนนาไปสู่ ความขัดแย้งระหว่างแม่สามีที่เป็นคน
เชื้ อ สายจี น และลู ก สะใภ้ ที่ เ ป็ น คนไทยแท้ ในเรื่ อ งของผลกระทบของครอบครั ว ที่ มี ฐ านะยากจนก็ ส ะท้ อ น
ให้เห็นถึงปัญหาของคนชั้นล่างที่ต้องดิ้นรนต่อสู้กับชีวิตด้วยสภาวะจากัดทางสังคมหลาย ๆ ด้าน จนไปสู่อาชีพ
โสเภณีในที่สุด อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของชาติกาเนิดอันเพียบพร้อม ที่ไม่สามารถเป็นสิ่งชี้วัดได้ถึงคุณงาม
ความดีภายในจิตใจของคน นวนิยายแสดงให้เห็นว่า อย่ามองคนแค่เพียงเปลือกนอกเพราะท้ายสุดแล้วชาติกาเนิด
ไม่ใช่สิ่งที่กาหนดวิถีชีวิต อีกทั้งยังสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดภายในบ้านที่เห็นกันได้ในครอบครัวที่มีฐานะเป็นส่วนใหญ่
คือ การบงการชีวิตลูกจนพังพินาศ เพราะความคิดของตนในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก ท้ายสุดผลลัพธ์กลายเป็น
ตราบาปให้ กับ ชีวิตของลู กในที่สุด แต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการสะท้อนถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
ครอบครัว แต่ผู้ประพันธ์ก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการเป็นบุตรที่ดีที่จะนาไปสู่ความเจริญของชีวิต
ด้านวิถีชีวิต ผู้ประพันธ์สะท้อนให้เห็นถึ งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในอาเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์ ในช่ ว งปี พ.ศ. 2510 ที่ มี ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งและมี ช าวจีน ที่ เ ป็ นฟั น เฟื อ งส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อน
ทางเศรษฐกิจ มีการปะปนของคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนเกิดขึ้น จึงทาให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ ของอาเภอ
ชุมแสงที่มีความคึกคักทางการค้ าและระบบค้า ขาย อีกทั้ง ยังสะท้อนถึงความส าคัญ ของการคมนาคมทางน้ า
ที่เป็นเส้นทางหลักในการขนถ่ายสินค้าระหว่างภาคและการค้าขาย จึงทาให้การเดินทางโดยใช้เรือเป็นทางสัญจรหลัก เป็นการชี้ให้เห็นว่า ถนนหนทางบนบกยังไม่เจริญมากนักและยานพาหนะทางบกก็ยังมีน้อย การสะท้อนถึง
สภาพชี วิ ต ของการรั บ อิ ท ธิ พ ลความทั น สมั ย จากเมื อ งหลวงก็ ป รากฏในเห็ น ผ่ า นนวนิ ย าย ที่ เ ริ่ ม มี วั ฒ นธรรม
การแต่งตัวแพร่กระจายเข้าสู่ชนบทในยุคสมัยนั้น
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2. ภาพสะท้อนสังคมด้านเศรษฐกิจ ผู้ประพันธ์ได้สะท้อนให้เห็นถึงเศรษฐกิจไทยช่วง พ.ศ. 2503 - 2516
กรงกรรมเป็นนวนิยายที่ถูกสร้างขึ้นในปี 2510 ซึ่งตรงกับยุคของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ กล่าวคือ เป็นเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม ใน พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา เศรษฐกิจแบบทุนนิยมส่งผลกระทบกับการผลิตและการส่งออกสิ น ค้า
ในไทยเป็นอย่างมาก ทาให้มีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายของจอมพลสฤษดิ์ คือ นายทุนพ่อค้าจีน ซึ่งใน
นวนิ ย ายหมายถึ ง ครอบครั ว อั ศ วรุ่ ง เรื อ งกิ จ ที่ เ ป็ น นายทุ น กิ จ การค้ า ข้ า วและโรงสี นอกจากนี้ ผ ลกระทบ
ทางเศรษฐกิ จ จากนโยบายของจอมพลสฤษดิ์ มี ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ความล าบากจากเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง กล่ า วคื อ
มีคนจานวนหนึ่งที่ถูกผลกระทบทาให้ไม่มีทางเลือกในการดาเนินชีวิต คนเหล่านั้นต้องดิ้นรนเพื่อที่จะทาให้ชีวิตอยู่
รอด ซึ่งในนวนิยายหมายถึง ครอบครัวของเรณูที่เธอต้องออกมาขายบริการเพื่อทาให้ชีวิตของคนยากจนอย่างเธอ
ต้องดิ้นรนเอาตัวรอด โดยพึ่งพิงการขายบริการ ถึงแม้ว่าจะถูกประณามว่าขายชาติ ในเมื่อชาติไม่เคยให้อะไรกับเขา
ท าให้ เ ขาสิ้ น เนื้ อ ประดาตั ว จึ ง ไม่ มี ค วามจ าเป็ น อะไรที่ จ ะไม่ ท า เพราะมั น ก็ เ ป็ น อาชี พ ที่ ห าเลี้ ย งปากท้ อ งได้
ซึ่งลั กษณะดังกล่ าวเป็ น สั งคมทุน นิ ย มที่ ให้ ความส าคั ญกับ เงินตรา สาเหตุมาจากนายทุนที่ได้รับผลประโยชน์
จากรัฐบาลจึงใช้ผลประโยชน์ขูดรีดคนยากจน
นวนิ ย ายได้ฉายภาพผู้ ค นในยุค จอมพลถนอม กิตติขจร ภายหลั งจากยุคของจอมพล สฤษดิ์
ธนะรัชต์ ช่วงปี พ.ศ.2510 ที่ว่า เรณูคือภาพตัวแทนของคนชายขอบ ชาวนาที่ไร้ที่ดินทากิน ครอบครัวแตกแยก
จนทาให้เรณูต้องมาเป็นหญิงขายบริการในตาคลี ในยุคนั้นเป็นฐานทัพของอเมริกาในการส่งทหารเข้าร่วมสงคราม
เวียดนาม ในช่วงนั้นสหรัฐอเมริกาได้เลือก อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เป็นหนึ่งในที่ตั้งฐานทัพและทาให้บรรยากาศ
อาเภอนี้คึกคัก ผู้คนหลายคนมุ่งหน้าไปที่ตาคลีเพื่อหวังจะกอบโกยเงินจากสกุลดอลลาร์ จึงทาให้อาชีพขายบริการ
เฟื่องฟูขึ้นมาในทันที อีกทั้งเป็นช่วงเริ่มต้นของการออกแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504 – 2509
ต่อเนื่องไปยังแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2510 – 2514 การส่งทหารอเมริกันเข้ามารบและมาสอน
การรบให้กับไทย
3. ภาพสะท้ อ นสั ง คมด้ า นศาสนาและความเชื่ อ คนไทยส่ ว นใหญ่ ต่ า งมี ค วามเชื่ อ ความศรั ท ธาใน
พุทธศาสนาโดยเฉพาะชาวชนบทที่ให้ความสาคัญกับพระภิกษุและวัด ผู้คนมีความเชื่อว่าการทาบุญจะทาให้ตนและ
ครอบครัวพบกับ ความสุ ขความเจริญต่อไป รวมถึงภาพสะท้อนเกี่ยวกับความเชื่อของพระพุทธศาสนาในเรื่ อง
การบวชอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ในเรื่ อ งของการให้ ลู ก ชายบวชเพื่ อ ตอบแทนบุ ญ คุ ณ พ่ อ แม่ เชื่ อ ว่ า การบวช
เป็นขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกัน มาของคนไทยอีกทั้งได้บุญได้กุศลมหาศาล และยังได้เกาะชายผ้าเหลือง
ลูกขึ้นสวรรค์ และผู้บวชเองก็มีความเชื่อว่าการบวชเป็นการทดแทนพระคุณบุพการี รวมถึงเรื่องกฎแห่งกรรม
ที่สะท้อนให้เห็นถึงเหตุและผลของการกระทาของมนุษย์ที่ว่าใครกระทากรรมอันใดไว้ผู้กระทานั้นจะต้องเป็นผู้รับผล
ของกรรมนั้นเสมอ เมื่อทาบาปไปแล้วการทาบุญกุศลมากมายไม่สามารถมาลบล้างบาปที่เคยก่อขึ้นเอาไว้ได้บุญก็อยู่
ส่ ว นบุ ญบาปก็อยู่ ส่ ว นบาป กรรมที่เคยสร้างไว้ก็ต้องชดใช้ และยังมีในเรื่องความเชื่อของคนไทยส่ ว นใหญ่ที่มี
ความเชื่ อ เรื่ อ งไสยศาสตร์ อ านาจเหนื อ ธรรมชาติ เป็ น เรื่ อ งของการใช้ อ านาจลึ ก ลั บ เพื่ อ ผลประโยชน์ ข อง
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ตัว ผู้ กระทาเพีย งฝ่ายเดีย ว การทาคุณไสยถือเป็นการสร้างบาปขึ้นไม่ใช่วิถีปฏิบัติเพื่อผลระยะยาวที่ทาให้เกิด
ความร่มเย็นเป็นสุข เป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวแม้ทาแล้วจะปฏิบัติดีก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นการสร้างบาป ก่อเวร
ก่อกรรมขึ้นไม่จบสิ้น
อภิปรายผล
จากการศึกษาการวิเ คราะห์ ภ าพสะท้ อนสั งคมในนวนิยายเรื่อ ง กรงกรรม พบว่า ภาพสะท้อนสั ง คม
ในนวนิยายทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัว ภาพสะท้อนสังคมด้านเศรษฐกิจ และภาพสะท้อน
สังคมด้านศาสนา ผู้ประพันธ์แสดงทัศนะที่สะท้อนให้เห็นถึงสัจธรรมของมนุษย์ และความเป็นไปของคนในสังคม
โดยนาเสนอผ่านนวนิยายที่ทาหน้าที่เป็นกระจกเงาสะท้อนสังคม ดังที่ ดวงมน จิตร์จานงค์ (2523 : 56 – 58)
กล่าวว่า วรรณกรรมนั้นย่อมสะท้อนให้เห็ นภาพสะท้อนสังคมเพราะว่าสังคมมีส่วนเสริมสร้างจินตนาการและ
ความรู้สึกของนักประพันธ์ อีกทั้งสังคมยังมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของกวี โดยการสร้างวรรณกรรมอาจเกิดจาก
จินตนาการ ประสบการณ์ หรือได้รับกระแสความคิดของจากสังคมหรือ วัฒนธรรมอื่นๆ จึงทาให้วรรณกรรมเป็น
เครื่องมือสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์อย่างหนึ่ง และจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม กวีย่อมแสดงทัศนะของเขา
ผ่านทางวรรณกรรม การศึกษาวรรณกรรมตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันย่อมเป็นหนทางที่จะเห็นพัฒนาการ
ทางสังคมและวิวัฒนาการของวัฒนธรรมในแต่ละยุคได้
ภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัว ผู้ประพันธ์ได้สะท้อนถึงมุมมองเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของคน
เชื้อสายจีนอย่างชัดเจนตามสภาพความเป็นจริง โดยนาเสนอถึงค่านิยมด้านประเพณีของการแต่งงานในครอบครัว
คนไทยเชื้อสายจีน ที่มีมุมมองว่าบุคคลที่จะสามารถเป็นสะใภ้ในครอบครัวของจีนได้นั้น จาเป็นต้องมีคุณสมบัติ
เชื้อสายจีนเหมือนกันเพื่อเป็นการสืบทอดวงตระกูลและเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่จะนาพาไปสู่ความสาเร็จของชีวิตคู่
ซึ่งทาให้เห็นว่าอิทธิพลของค่านิยมในสังคมมีผลต่อทัศนะของมนุษย์ ดังที่ ธีราภรณ์ นาคพิน (2522) ได้กล่าวไว้ว่า
ค่ า นิ ย มเป็ น พื้ น ฐานทางจิ ต ใจของมนุ ษ ย์ อ ย่ า งหนึ่ ง และเป็ น ข้ อ ปฏิ บั ติ ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ยึ ด ถื อ ในการด าเนิ น ชี วิ ต
เป็นข้อปฏิบัติที่มนุษย์เชื่อว่ามีค่าที่สุดสาหรับชีวิตของตน และเป็นพลังจูงใจที่จะทาให้สังคมสามารถตัดสิน หรือ
ประเมินคุณค่าว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ ค่านิยมจึงกลายเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมของมนุษย์และเป็นส่วนที่ทาให้
คนตัดสินใจเลือกปฏิบั ติโดยเห็ นว่าถูกต้องและเหมาะสม รวมไปถึงการสะท้อนถึงประเพณีการคลุ มถุงชนของ
ยุคสมัยนั้น ที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยปกติของคนไทยที่มีฐานะร่ารวยและคนเชื้อสายจีน เกิดขึ้นเพื่อเป็นการรักษา
สถานะทางสังคมให้กับครอบครัว ดังที่ เทพชู ทับทอง (2546) กล่าวไว้ว่าประเพณีการคลุมถุงชน เป็นการจับคู่
ชายและหญิง โดยที่พ่อทั้งสองฝั่งมีความเห็นตรงกันว่าเหมาะสมและบังคับให้ออกเรือนเป็นคู่สามีภรรยา โดยที่
ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือออกความเห็นได้
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อีกทั้งผู้ประพันธ์ยังเสนอถึงมุมมองของภาพสะท้อนครอบครัวที่มีฐานะยากจนที่นับว่า เป็นปัญหาหลั ก
ของตัวละคร ทาให้ตัวละครต้องดิ้นรนต่อสู้กับชีวิตด้วยสภาวะจากัดทางสังคมในหลายๆ ด้านจนไปสู่อาชีพโสเภณี
ในที่สุด ทาให้เห็นถึงขีดจากัดของชีวิตไร้สิทธิต่อชะตาชีวิตของตนเอง
ด้านวิถีชีวิต พบได้ว่าผู้ประพันธ์ชี้ให้เห็นถึงชีวิตของคนไทยและคนเชื้อสายจีนที่ปะปนกันอยู่ในอาเภอ
ชุมแสงของยุคสมัย พ.ศ.2510 เป็นผลมาจากเศรษฐกิจของยุคนั้นที่มีคนจีนเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ทาให้ในอาเภอมีความคึกคักทางการค้า มีการติดต่อค้าขายกันผ่านทางคมนาคมทางน้า โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตความ
ผู กพัน ธ์ของคนไทยและคนเชื้อสานจี น ผ่ านวัฒ นธรรม ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ ตรีศิล ป์ บุญขจร (2523 :
6 - 10) กล่าวว่า สังคมมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมและนักเขียน เนื่องจากนักเขียนอยู่ในสังคมจึงย่อมได้รับอิทธิพล
ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ปรัชญาและการเมือง รวมไปถึงเศรษฐกิจ
ที่สามารถกาหนดแนวโน้มของวรรณกรรมนักเขียน การถ่ายทอดวรรณกรรมจึงมีความจริงทางสังคมสอดแทรกอยู่
โดยปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมเป็นสิ่งที่นักเขียนตั้งใจเสนอเรื่องเรื่องราว สังคม วัฒนธรรมและความขัดแย้งต่าง ๆ
เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในสังคม
ภาพสะท้อนสังคมด้านเศรษฐกิจ ผู้แต่งได้อธิบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจในสมัย พ.ศ. 2510 ผ่านการประกอบ
อาชี พ ของตั ว ละครในนวนิ ย าย ซึ่ ง เศรษฐกิ จ ในนวนิ ย ายได้ ก ล่ า วถึ ง ช่ ว ง พ.ศ. 2503-2516 ซึ่ ง ตรงกั บ ยุ ค ของ
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่มีคาขวัญว่า “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” คาขวัญนี้สะท้อนให้เห็นภาพของ
อานาจรัฐที่กดทับประชาชน แต่เอื้อประโยชน์ต่อนายทุนกลุ่มธุรกิจ กล่าวคือ ผู้เป็นนายทุนกลุ่มธุรกิจ จะได้รับ
ประโยชน์จากนโยบายนี้มาก ทาให้ผลประโยชน์ทั้งหมดตกมาอยู่ที่นายทุนเพียงผู้เดียว ทาให้คนเหล่านี้มีแต่ได้กับได้
หน้าที่การงานของพวกเขาก็อยู่ในแนวหน้าของสังคม เป็นที่ยอมรับและให้เกียรติจากผู้คน ฐานะการเงินของคน
เหล่านี้ก็เป็นผู้ที่ร่ารวยเงินทอง ที่ดิน ทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในครอบครองทั้งหมด ในทางกลับกัน
อานาจรัฐที่กดทับประชาชน ทาให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ใดๆ ต้องมีชีวิตที่ลาบาก ขัดสน ยากจน
ข้นแค้นมาก ทาให้คนเหล่านี้ไม่มีโ อกาสเลือกในการประกอบอาชีพที่ดี ที่ได้รับการยอมรับจากสังคม บางคนไม่มี
ทางเลื อ กจนต้ อ งออกมาท างานเป็ น หญิ ง ขายบริ ก าร แม้ ว่ า จะถู ก สั ง คมประณามหรื อ ครหานิ น ทาก็ ต าม
แต่คนเหล่านั้นหาได้หวั่นเกรงไม่ เขาต้องจานนในอาชีพนี้เพื่อที่จะหาเงินมาดารงชีวิตต่อไป เหตุการณ์ดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นภาพของคนในสังคมสองฝ่ายทีีชี
่มี วิตแตกต่างกันมาก เนื่องจากเศรษฐกิจในสมัยนั้นเป็นตัวขับเคลื่อน
มนุษย์ให้ใช้ชีวิตแตกต่างกันไป ดังที่ วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา (2562) ได้สะท้อนให้เห็นว่า ช่วงเวลาในนวนิยายเป็น
การอธิบายโลกทัศน์ของสังคมไทยสมัยสงครามเย็นที่ถูกปกครองโดยจอมพลเผด็จการ ในขณะเดียวกัน ฉากหลัง
ของนวนิยายได้ฉายภาพรุ่นสุดท้ายของคนจีนเสื่อผืนหมอนใบก่อนการก้าวขึ้นสู่อานาจของคนชั้นกลางใหม่ที่มีฐาน
มาแล้ว รัฐบาลจอม พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ใช้การพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดการกับภัยคอมมิวนิสต์ไปพร้อมกับ
การสร้างความมั่นคงให้กับตนเอง
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นอกจากนี้ในนวนิยายยังสะท้อนภาพผู้คนในยุคจอมพลถนอม กิตติขจร ภายหลังจากยุคของจอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ช่วงปี พ.ศ. 2510 ที่ว่า ภาพตัวแทนของคนชายขอบ ชาวนาที่ไร้ที่ดินทากิน ครอบครัวแตกแยก
จนทาให้ต้องมาเป็นหญิงขายบริการในตาคลี ในยุคนั้นเป็นฐานทัพของอเมริกาในการส่งทหารเข้าร่วมสงคราม
เวียดนาม ในช่วงนั้นสหรัฐอเมริกาได้เลือก อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เป็นหนึ่งในที่ตั้งฐานทัพและทาให้บรรยากาศ
อาเภอนี้คึกคัก ผู้คนหลายคนมุ่งหน้าไปที่ตาคลีเพื่ อหวังจะกอบโกยเงินจากสกุลดอลลาร์ จึงทาให้อาชีพขายบริการ
เฟื่องฟูขึ้นมาในทันที อีกทั้งเป็นช่วงเริ่มต้นของการออกแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504 – 2509
ต่อเนื่องไปยังแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2510 – 2514 การส่งทหารอเมริกันเข้ามารบและมาสอน
การรบให้กับไทย วิชัย เทียนถาวร (2561)
ภาพสะท้อนสังคมด้านศาสนาและความเชื่อ และความเชื่อที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม ทาให้
พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ต่างมีความเชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนาซึ่งเป็นแนวทางการประพฤติดีและความคิดที่
ถูกต้องดีงาม ดังที่ ดวงเดือน พันธุมนาวินและเพ็ญแข ประจนปัจนึก (2520) กล่าวว่า ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา
โดยเกี่ยวข้องกับมาตรฐานและความดีงามของสังคม การปฏิบัติตนตามศีลธรรมทางศาสนาและค่านิยมของคน
ในสั ง คมเดี ย วกั น ที่ ไ ด้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ว่ า การกระท าเหล่ า นั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งและดี ง าม ดั ง นั้ น ภาพสะท้ อ น
ด้านศาสนาผ่านวรรณกรรมเป็นการสะท้อนให้ผู้อ่านเห็นถึงทัศนะของตัวละครต่อด้านศีลธรรม ข้อปฏิบัติต่างๆ และ
การเคารพกฎระเบียบของสังคมที่แสดงผ่านพฤติกรรมของตัวละคร
วัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์เป็นอย่างมากคือ ความเชื่อ ดังที่
ธวัช ปุณโณทก (2530) กล่าวไว้ว่า สังเกตเห็นได้ว่ามนุษย์ในสังคมเดียวกันมักมีความเชื่อคล้ายกัน อันเนื่องมาจาก
สภาพแวดล้อมที่เป็นสิ่งขัดเกลาให้คนในสังคมกลุ่มนั้นยึดถือสืบทอดความเชื่อเดียวกันต่อ ๆ กันมาจนกลายเป็น
วัฒนธรรมความเชื่อของคนกลุ่มนั้น ความเชื่อในแง่ของพลังเหนือธรรมชาติ คือ การยอมรับสิ่งที่เกิดจากจิตใต้สานึก
ต่อพลังอานาจเหนือธรรมชาติที่ให้ผลดีและผลร้ายต่อมนุษย์ โดยไม่จาเป็นต้องผ่านข้อพิสูจน์ว่าความเชื่อเหล่านั้น
เป็ น จริ ง หรื อ ไม่ ไม่ เ พี ย งแต่ ค วามเชื่ อ เรื่ อ งกฎแห่ ง กรรม ภู ต ผี ปี ศ าจ ไสยศาสตร์ แ ต่ ร วมไปถึ ง ปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติที่มนุษย์ยอมรับนับถืออีก ดังนั้น ภาพสะท้อนความเชื่อผ่านวรรณกรรมเป็นการสะท้อนให้เห็ นถึง
พฤติ ก รรมต่ า งๆ ของมนุ ษ ย์ ผ่ า นความเชื่ อ หรื อ ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ที่ เ กิ ด อยู่ ภ ายใต้ จิ ต ส านึ ก ของบุ ค คลนั้ น ๆ
โดยพฤติกรรมเหล่านั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับและปราศจากเหตุผลหรือข้อพิสูจน์ใดๆ ผ่านพฤติกรรมของ
ตัวละครในวรรณกรรม และความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ความเชื่อในเรื่องอานาจเหนือธรรมชาติที่พบว่ามนุษย์
เข้าไปข้องเกี่ ย วกั บ ไสยศาสตร์ มนต์ ดาก็เ พื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ งสิ่ ง ที่ต นปรารถนาแต่ไ ม่ส ามารถน ามาสิ่ ง ทางที่ถู ก ต้ อ ง
ตามธรรมชาติได้ จึงต้องพึ่งเวทมนตร์คาถาหรือไสยศาสตร์ที่มองไม่เห็น และเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมทางพุทธศาสนา
ของสังคม
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปใช้
1. ผลการวิจัยภาพสะท้อนสังคมในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม สามารถนาไปเป็นแนวทางหรือวิธีแก้ไขปัญหา
การดาเนินชีวิตของคนในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2. ผลการวิจัยภาพสะท้อนสังคมในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษา
งานวิจัยเกี่ยวกับภาพสะท้อนสังคม
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษานวนิยายและวรรณกรรมประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบและทาให้
เกิดความหลากหลายของภาพสะท้อนสังคมที่นามาทาการวิจัย
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สถานภาพและความขัดแย้งของตัวละครหญิงในครอบครัวปิตาธิปไตยที่สะท้อนผ่านละครโทรทัศน์
“มงกุฎดอกส้ม” และ “ดอกส้มสีทอง”
ณัชชารัชต์ พูนทอง1 การะเกด สุวรรณ2 ธนัญญา ช่วยสงค์3
และบุษกร โกมลตรี4
บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่อง สถานภาพและความขัดแย้งของตัวละครหญิงในครอบครัวปิตาธิปไตยที่สะท้อนผ่าน
ละครโทรทัศน์ “มงกุฎดอกส้ม” และ “ดอกส้มสีทอง” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพและความขัดแย้งของ
ตัวละครหญิงในครอบครัวปิตาธิปไตยที่มีแนวคิดชายเป็นใหญ่ซึ่งคณะผู้วิจัยได้เลือกละครเรื่อง “มงกุฎดอกส้ม”
และ “ดอกส้มสีทอง” โดยละครทั้ง 2 เรื่อง ได้มีการถ่ายทอดแนวคิดปิตาธิปไตยภายในครอบครัวได้อย่างเด่นชัด
ผลการวิจั ย พบว่า ครอบครั ว ชายเป็นใหญ่ ส่ งผลต่อสถานภาพและความขัดแย้งของตัว ละครหญิงดั ง นี้
(1) สถานภาพและความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับตัวละคร ได้แก่ สถานภาพภรรยาและความขัดแย้งระหว่าง
ภรรยาด้วยกัน สถานภาพภรรยาและความขัดแย้งระหว่างภรรยากับสามี สถานภาพบุตรและความขัดแย้งระหว่าง
บุตรกับมารดา และ สถานภาพมารดาและความขัดแย้งระหว่างมารดากับบุตร (2) สถานภาพและความขัดแย้ง
ระหว่างตัว ละครกับ สั งคม ได้แก่ สถานภาพภรรยากับความขัดแย้งในสั งคมครอบครัวจีน (3) สถานภาพและ
ความขัดแย้งในใจของตัวละคร ได้แก่ สถานภาพภรรยาและความขัดแย้งในใจของตัวละคร สถานภาพบุตรและ
ความขัดแย้งในใจของตัวละคร และ สถานภาพมารดาและความขัดแย้งในใจของตัวละคร
สถานภาพและความขัด แย้ ง ของตัว ละครหญิ งในครอบครัว ปิต าธิ ป ไตยที่ส ะท้ อนผ่ า นละครโทรทั ศ น์
“มงกุฎดอกส้ม” และ “ดอกส้มสีทอง” จึงสะท้อนให้ เห็นถึงสถานภาพภรรยา มารดา และบุตรที่ต้องจานนต่อ
อานาจปิตาธิปไตยโดยไม่มีทางออก ผู้ที่ขัดแย้ง ต่อต้าน หรือต้องการออกจากอานาจดังกล่าวล้วนแล้วแต่พบกับ
จุดจบที่เลวร้ายคือการถูกตราหน้าจากสังคม การเสียสติและความตาย
คาสาคัญ: สถานภาพ ความขัดแย้ง ตัวละครหญิง ปิตาธิปไตย ละครโทรทัศน์

___________________________________
1-4
5

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์ ดร, ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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บทนา
การที่คนจี น อพยพเข้ามาอาศัย อยู่ในประเทศไทยทาให้ คนไทยและคนจีน เกิดความสั มพันธ์ด้านการ
สื บ เชื้ อ สาย และได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากคนจี น ในหลาย ๆ ด้ า น รวมไปถึ ง ค่ า นิ ย มที่ ไ ด้ รั บ มาจากจี น คื อ ค่ า นิ ย ม
“ปิตาธิปไตย” หรือชายเป็นใหญ่ ค่านิยมดังกล่าวเห็นได้ชัดจากสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะบทบาทและสถานภาพ
ของเพศหญิง ซึ่งเป็นเพศที่มีข้อจากัดต่าง ๆ ในการดารงชีวิตมากกว่าเพศชาย กล่าวได้ว่า ทัศนคติต่อเพศหญิง
ในครอบครัวคนจีน ถูกจัดกรอบให้เพศหญิงต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทางสังคมที่เพศชายมักจะมีอานาจอยู่เหนือ
เพศหญิงในทุก ๆ ด้าน
ฟรี ด แมน (Freedman, Maurice. อ้ า งในเยาวลั ก ษณ์ เฉลิ ม เกี ย รติ . 2542 อ้ า งถึ ง ใน ณรงค์ ก รรณ
รอดทรัพย์, 2555 : 36-37) ได้กล่าวถึงสุภาษิตจีน ว่า “เด็กผู้ชายเกิดมาเพื่อที่จะเข้ามาอยู่ข้างใน ส่วนเด็กผู้หญิง
เกิดมาเพื่อจะออกไปอยู่ ข้างนอก” หมายความว่ า เพศชายเมื่อแต่งงานก็ต้องอยู่ในบ้านของตัวเองเหมือนเดิ ม
ขณะที่เพศหญิงเมื่อแต่งงานก็ต้องออกไปอยู่บ้านฝ่ายชาย
จากสุภาษิตดังกล่ าว สะท้อนค่านิยมเกี่ยวกับการถือเพศชายเป็นสาคัญ ซึ่งเป็นค่านิยมที่แสดงให้ เ ห็ น
ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศในสังคมวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม โดยค่านิยมปิตาธิปไตยที่ได้รับมาจากจีนดั้งเดิมนั้น
ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งภายในครอบครัว และได้รับอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากค่านิยมดังกล่าวส่ งผล
กระทบต่ อ สถานภาพของเพศหญิ ง จากการถู ก กดทั บ โดยเพศชาย น ามาซึ่ ง ความขั ด แย้ งและความไม่ มั่ นคง
ทางสถานภาพของเพศหญิง ดั งที่ ดลมนรรจน์ บากา (2540 : 7) ได้ให้ความหมายว่า “สถานภาพเป็นตัวกาหนด
บทบาทของบุคคลในสังคม ไม่ว่าจะเป็นสถานภาพทางเพศ สถานภาพทางอายุ สถานภาพทางอาชีพ ส่วนสถานภาพ
ทางเพศ จะต้องมีบ ทบาทตามสถานภาพของเพศที่ ได้ ก าหนดซึ่ งรวมสถานภาพของบิ ดา มารดา” รวมไปถึ ง
สถานภาพสามี ภรรยา
สถานภาพสามี ภรรยา เป็นสถานภาพที่สังคมกาหนดไว้ว่าสามีต้องมีบทบาทหน้าที่เหนือภรรยา ดังสุภาษิต
ที่ว่า “ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง ” แสดงให้เห็นว่าสถานภาพสามีเป็นผู้นา มีหน้าที่จัดการ
ทุกอย่างภายในบ้าน ภรรยามีหน้าที่เป็นผู้ตาม เช่นเดียวกับสังคมครอบครัวคนจีน ที่มีค่านิยมปิตาธิปไตย เพศชาย
มีอานาจเหนือกว่าเพศหญิง เช่น การมีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคน การใช้ความรุนแรง การกระทาเช่นนี้ส่งผลให้เกิด
ความขั ด แย้ ง ในครอบครั ว ระหว่ า งภรรยากั บ สามี รวมไปถึ ง สถานภาพภรรยาหลวงที่ ขั ด แย้ ง กั บ ภรรยาน้ อย
เพื่อรักษาสถานภาพและความมั่นคงของตนเอง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความขัดแย้งที่ถูกครอบงาโดยค่านิยม
ปิตาธิปไตย
ค่านิยมปิตาธิปไตยได้ถูกนามาเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่สะท้อนสภาพของคนในสังคม
ดังนั้น จึงได้มีการหยิบยกปัญหาและสภาพสังคมที่เกิดขึ้น โดยนาเสนอในรูปแบบของสื่อละครโทรทัศน์ ละคร
โทรทัศน์เรื่อง “มงกุฎดอกส้ม” และ “ดอกส้มสีทอง” เป็นละครโทรทัศน์ที่ดัดแปลมาจากนวนิยายเรื่อง “มงกุฎดอก
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences

第四届全国本科生人文社会科学学术研讨会

วันที่ 27 มีนาคม 2563

331

ส้ม” และ “ดอกส้มสีทอง” ของ ถ่ายเถา สุจริตกุล ซึ่งผู้เขียนได้นาประสบการณ์ในชีวิตมาถ่ายทอดเป็นนวนิยาย
สะท้อนสังคม เนื่องด้วยละครทั้ง 2 เรื่องมีเนื้อหาที่สะท้อนสถานภาพและความขัดแย้ง โดยมีฉากหลังเป็นบ้าน
ครอบครั ว คนจี น อัน เต็ม ไปด้ว ยปมขั ดแย้ ง ความอิจฉาริษยา และการแก่งแย่งชิง ดีข องเหล่ า ของเหล่ าภรรยา
เพื่อความเป็นใหญ่นี้ ที่อยู่ภายใต้ระบบปิตาธิปไตย หรือ แนวคิดชายเป็นใหญ่ สะท้อนให้เห็นถึง ความไม่เท่าเทียม
กันระหว่างเพศชายและเพศหญิง ทาให้ “มงกุฎดอกส้ม” และ “ดอกส้มสีทอง” อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่เข้มข้น
ชวนติดตาม อีกทั้งมีนักแสดงนามากความสามารถจึงทาให้ได้รับรางวัลมากมาย ดังตัวอย่าง ผู้ประพันธ์ได้รับรางวัล
“นราธิป” ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติคุณที่มอบให้กับนักเขียนและบรรณาธิการอาวุโส และบทละครดังกล่าวได้รับรางวัล
บทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยม จากคมชัดลึกอวอร์ด ครั้งที่ 9 ประจาปี พ.ศ.2554 จนกลายเป็นกระแสทาให้ผู้ชม
ให้ความสนใจและกล่าวถึงในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสถานภาพและความขัดแย้งของตัวละครหญิงที่สะท้อนผ่านละครโทรทัศน์ เรื่อง
“มงกุฎดอกส้ม” และ “ดอกส้มสีทอง” เพื่อที่จะทาความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมชายเป็นใหญ่ อันจะทาให้เข้าใจ
สถานภาพและความขัดแย้งของตัวละครหญิงที่ต้องอาศัยภายใต้สังคมชายเป็นใหญ่ในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีน
เพื่อให้คนในสังคมได้ตระหนัก และเห็นใจสถานภาพของผู้หญิงส่งผลทาให้เกิดการลดทอนอานาจปิตาธิปไตยและ
คลี่คลายความขัดแย้งต่อไป
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อวิเคราะห์สถานภาพและความขัดแย้งของตัวละครผู้หญิงที่สะท้อนผ่านละครโทรทัศน์ “มงกุฎดอกส้ม”
และ “ดอกส้มสีทอง”
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่จะศึกษาเข้าใจสถานภาพและความขัดแย้งของตัวละครผู้หญิงในครอบครัว
คนไทยเชื้อสายจีนภายใต้แนวคิดปิตาธิปไตย ที่สะท้อนผ่านละครโทรทัศน์เรื่อง “มงกุฎดอกส้ม” และ “ดอกส้มสีทอง”
2. เพื่อเป็ น แนวทางให้ แก่ผู้ที่จ ะศึกษาเข้าใจวิถีชีวิตและค่านิยมของคนไทยเชื้อสายจีนภายใต้ แนวคิด
ปิตาธิปไตยที่สะท้อนผ่านละครโทรทัศน์เรื่อง “มงกุฎดอกส้ม” และ “ดอกส้มสีทอง”
วิธีการศึกษา
ผู้วิจัยศึกษาสถานภาพและความขัดแย้งที่ ปรากฏในละครเรื่อง “มงกุฎดอกส้ม” และ “ดอกส้มสีทอง”
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการดูละครโทรทัศน์เรื่อง “มงกุฎดอกส้ม” และ “ดอกส้มสีทอง” จาก Youtube
ที่นาละครดังกล่าวมาลงช่อง “keepintouchtwo” และ “Bee Natpon”
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คณะผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดเรื่อง สถานภาพ ของ Young and Mack (อ้างถึงใน สกุณา กวินยั่งยืน. (2552 :
11-13) ได้กล่าวถึงลักษณะของสถานภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ สถานภาพที่ได้มาโดยกาเนิด และ
สถานภาพในการกระทา จากงานวิจัยของคณะผู้วิจัย ได้ใช้ทั้ง 2 ลักษณะ ดังนี้ สถานภาพที่ได้มาโดยกาเนิด คือ
สถานภาพบุตร และสถานภาพในการกระทา โดยแบ่งเป็นสถานภาพการการเป็นมารดา และสถานภาพเป็นภรรยา
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ตัวละครผู้หญิง และการที่ตัวละครมีสถานภาพเช่นนี้ ทาให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่าง
ตัวละคร โดยใช้การแบ่งประเภทความขัดแย้งของ สุวคนธ์ จงตระกูล (อ้างถึงใน อมรา ทองใส, 2557 : 6) ที่ได้แบ่ง
ประเภทของความขัดแย้ งไว้ 5 ประเภท ดังนี้ (1) ความขัดแย้งระหว่างตัว ละครกับตัวละคร (2) ความขัดแย้ง
ระหว่างตัวละครกับอานาจเหนือธรรมชาติ (3) ความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับธรรมชาติ (4) ความขัดแย้งระหว่าง
ตัวละครกับสังคม (5) ความขัดแย้งภายในใจของตัวละคร
คณะผู้วิจัยได้ใช้ประเภทของความขัดแย้ง คือ ความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับตัวละคร ความขัดแย้ง
ระหว่างตัว ละครกั บ สั ง คม ความขัดแย้ งภายในใจของตัว ละคร เป็นแนวทางในการวิ เ คราะห์ ตัว ละครผู้ ห ญิ ง
นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ย ยั ง ใช้ แ นวคิ ด ปิ ต าธิ ป ไตยหรื อ ชายเป็ น ใหญ่ ม าช่ ว ยในการตี ค วามเพื่ อ ท าให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เมื่อวิเคราะห์และอธิบายตามกรอบแนวคิดที่วางไว้แล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และ
นาเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description)
ผลการศึกษา
การศึกษาสถานภาพและความขัดแย้งของตัว ละครหญิงในครอบครัว ปิตาธิปไตยที่ส ะท้อนผ่ านละคร
โทรทัศน์ “มงกุฎดอกส้ม” และ “ดอกส้มสีทอง” พบว่า ตัวละครหญิงที่มีสถานภาพภรรยา มารดา และบุตร
มีความขัดแย้งกันระหว่างตัวละครกับตัวละคร ความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับสังคม และความขัดแย้งภายในใจ
ตัวละคร ดังนี้
1. สถานภาพและความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับตัวละคร
1.1 สถานภาพภรรยาและความขัดแย้งระหว่างภรรยาด้วยกัน : ความขัดแย้งระหว่างภรรยาหลวงกับ
ภรรยาน้อยเพื่อรักษาความมั่นคงในสถานภาพภรรยา
แนวคิดปิตาธิปไตยของคนจีน สามีสามารถมีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคน โดยทั่วไปในสังคมคนจีนและผู้หญิง
จีนที่มีสถานภาพเป็นภรรยายอมรั บแนวคิดดังกล่ าว แต่ในละครเรื่อง “มงกุฎดอกส้ ม ” และ “ดอกส้มสี ท อง”
สะท้อนภาพตรงข้ามของแนวคิดนี้ โดยแสดงให้เห็นถึงสถานภาพภรรยาหลวงและภรรยาน้อย ที่มีความขัดแย้ง
ซึ่งกันและกัน เพื่อแย่งชิงความสาคัญ และความต้องการเป็นที่หนึ่งจากสามี เพราะต้องการรักษาสถานภาพภรรยา
ของตนเองไว้
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กรอบแนวคิดปิตาธิปไตย เป็นแนวคิดที่สามีสามารถมีภรรยาได้หลายคนอย่างเป็นอิสระ และการมีภรรยา
หลายคนนี้ทาให้ผู้หญิงที่มีสถานภาพเป็นภรรยาที่ตกอยู่ภายใต้แนวคิดนี้ จึงเกิดการรักษาสถานภาพของตนเองไว้
ถึงแม้ว่าจะเป็นการกระทาที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นการฝืนใจตนเองก็ตาม เหล่าภรรยาของเจ้าสัวในมงกุฎดอกส้มที่ต้อง
ต่อสู้กันเองเพือ่ รักษาความมั่นคงในสถานภาพภรรยา ดังนี้
คุณนายที่ 1 เม่งฮวย ภรรยาหลวง คุณนายเม่งฮวยถึงแม้ว่า จะเป็นภรรยาหลวงซึ่งถือว่ามีสถานภาพ
มั่นคงแต่ก็เพียงในนามเพราะเจ้าสัวยังคงมีภรรยาใหม่ต่อไปเรื่อย ๆ อีกทั้งไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับตนแล้ว
เธอจึงต้องแสดงพฤติกรรมเพื่อให้ภรรยาน้อยตระหนักในอานาจของตน ดังตัวอย่าง
“อย่ามาเถีย งอั๊ว นะ รู้ไว้ด้วย อั๊วเป็นใคร อั๊วเป็นผู้ปกครอง ต้องปกครองลื้ อ ด้ว ย
ลื้อต้องฟังคาสั่งอั๊ว อั๊วสั่งสอนต้องฟัง”
(มงกุฎดอกส้ม : ตอนที่ 5)
บทสนทนาข้างต้นแสดงถึงความขัดแย้งระหว่างเม่งฮวยกับภรรยาคนที่สี่ เนื่องจากเธอเข้ามาในฐานะ
ภรรยาคนที่สี่ เพราะความไม่ชอบนิสัยที่ไม่เรียบร้อยและหน้าตาที่สวยงามของภรรยาคนที่สี่ผลจากความขัดแย้งนี้
ทาให้เม่งฮวยมักจะมีปากเสียงกับภรรยาคนที่สี่ เม่งฮวยจึงไม่ชอบในทุ กการกระทาของเธอ จึงแสดงอานาจของ
การเป็นภรรยาคนแรก และผู้ที่ปกครองทุกอย่างภายในบ้าน
คุณนายที่ 2 เยนหลิง เป็นผู้หญิงที่มีหน้าตาเรียบ ๆ แต่เจ้าสัวรับเข้ามาเป็นภรรยาน้อยเพราะคิดว่าลูกผู้ดี
มีตระกูล อย่างไรก็ตามเธอมีเบื้องหลังที่ต้องปิดบังว่าเป็นเพียงแค่ลูกพ่อค้าขายหมูในตลาด ดังนั้นเธอจึงต้องปิด
เป็นความลับและหาวิธีกาจัด โดยที่ต่อหน้าแสดงตนเป็นผู้ดี พูดจาเรียบร้อย อ่อนหวาน แต่ลับหลังก็พร้อมที่จะ
กาจัดทุกคนภายใต้กิริยาเรียบร้อยนั้น เธอมักมีความขัดแย้งกั บ โรส คุณนายที่ 3 เพราะแย่งชิงความสาคัญในการ
มีลูกก่อนกัน ดังที่โรส เล่าให้คาแก้วฟังว่า
“อั๊วกับนังเยนหลิงตั้งท้องพร้อม ๆ กัน พออั๊วตั้งท้องได้ 3 เดือน นังเยนหลิงเนี่ยมัน
ใช้ ให้คนใช้เอายามาใส่อาหารให้อั๊ว กิน มันนะลงทุนจ้างหมอฝรั่งให้มาฉีดยาเร่งให้ลูกมันเกิด
ก่อน มันยอมเสียเงินให้หมอเอาเครื่องมือดึง จนอย่างว่าฉีกขาดไม่มีชิ้นดี ฮ่า ๆ แต่อั๊ววาสนา
ดีกว่ามัน มันเลยแพ้ ลูกอั๊วคลอดก่อนแถมเป็นผู้ชาย ส่วนมันได้ลูกสาว”
(มงกุฏดอกส้ม : ตอนที่ 6)
บทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งของเยนหลิงและภรรยาคนที่สาม เธอพยายามทาทุกวิถีทาง
ด้วยวิธีการสกปรก โดยการยืมมือคนอื่นให้กระทาสิ่งชั่วร้าย แม้กระทั่งพยายามจะฆ่าเด็กในท้อง และยังยอมทาร้าย
ตัว เองเพื่อให้ ตนได้อยู่ เหนื อภรรยาคนที่ส าม ผลจากความขัดแย้งนี้ ทาให้ ทั้งสองคนไม่ล งรอยกัน มีปากเสี ยง
รวมไปถึงทะเลาะตบตีกันบ่อยครั้ง
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คุณนายที่ 3 เหม่เกว่ หรือ โรส เป็นนางเอกคณะงิ้วจีน เธอเป็นคนที่สวยที่สุดในบรรดาภรรยาทั้งหมดของ
ท่านเจ้าสัว ยามว่างมักชอบร้ องเพลงและร่ายราอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้เธอจึงรู้จักใช้มารยาหญิงมาเป็นเครื่ องมื อ
เพื่อรักษาสถานภาพความเป็นภรรยาของตน ดังนั้นเธอจึงเป็นที่โปรดปรานของท่านเจ้าสัว สร้างความอิจฉาให้แก่
บรรดาภรรยาคนอื่น ๆ อย่างยิ่ง โดยเฉพาะเยนหลิง คุณนายที่ 2 ทั้งคู่มักจะมีปากเสียงกันเนื่องจากโรสเป็นภรรยา
คนล่าสุดของเจ้าสัว ดังตัวอย่าง
“ลื้อนี่มันนางแมงป่องสารพัดพิษจริง ๆ นะ วัน ๆ ไม่เคยคิดเรื่องดีๆ เลย คิด
แต่เรื่องชั่ว ๆ”
(มงกุฎดอกส้ม : ตอนที่ 14)
บทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างโรสและภรรยาคนที่สอง ทั้งคู่มักจะมีปากเสียงกัน
บ่อยครั้ง เหตุเพราะไม่ลงรอยกัน ผลจากความขัดแย้งนี้ทาให้เกิดการกระทบกระทั่งกันทุกครั้ง โรสมักจะชอบพูดจา
ประชดประชันใส่ภรรยาคนที่ 2 อีกทั้งภรรยาคนที่ 2 เองก็ยังพูดจาเสียดสีใส่โรสกลับมาเช่นกัน
คุณนายที่ 4 คาแก้ว เป็นหญิงสาวชาวเหนือที่เข้ามาเป็นภรรยา เนื่องจากปัญหาทางด้านการเงินของ
ครอบครัว ทั้งด้วยความสวย ความเยาว์วัย อีกทั้งยังเป็นภรรยาที่เพิ่งเข้ามาใหม่ เหตุนี้จึงทาให้ได้รับความสนใจ
จากเจ้ า สั ว มากที่ สุ ด จึ ง ท าให้ เ ธอหลงคิ ด ไปว่ า ตนก็ มี อ านาจในฐานะภรรยาเช่ น เดี ย วกั น แต่ ค วามจริ ง แล้ ว
ในครอบครัวคนจีน ภรรยาคนที่ 1 มีอานาจเหนือภรรยาคนอื่น ๆ เสมอ ดังที่เม่งฮวยท้าทายคาแก้วอย่างไม่เกรงกลัว
“คุณนายใหญ่คะ ฉันมีเรื่องจะขอค่ะ …ไม่งั้นฉันจะขอนาย”
คากล่าวของคาแก้วส่งผลให้เม่งฮวยโต้กลับไปว่า
“ขู่เหรอ คิดว่ากลัวรึไง จะไปฟ้องสวรรค์วิมานไหนก็ไปเลย เชิญ ไม่กลัว”
(มงกุฎดอกส้ม : ตอนที่ 2)
บทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างคาแก้วกับภรรยาคนที่หนึ่ง ที่ร้องขอให้ภรรยาคน
ที่หนึ่งเปลี่ยนคนใช้ให้กับเธอ แต่ก็ไม่ได้รับอนุญาต ภรรยาคนที่หนึ่งไม่แม้แต่จะฟังเสียงของคาแก้วเลยแม้แต่น้อย
จึงทาให้เธอหมดความอดทนและเลือกที่จะกล่าวถึงเจ้าสัว เพราะคาแก้วรู้ดีว่าภรรยาคนที่หนึ่งมีความเกรงต่อเจ้าสัว
เนื่องจากเจ้าสัวมีอานาจเหนือทุกคนในบ้าน เป็นผลให้ภรรยาที่หนึ่งเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวและเกลียดชังคาแก้วมาก
กว่าเดิม
แนวคิดปิตาธิปไตยส่งผลต่อภรรยาทั้งสี่ของเจ้าสัวคือภรรยาเหล่านั้นล้ว นไม่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ยกเว้นคาแก้วกับโรสที่พอมีความสัมพันธ์อันดีอยู่บ้างเนื่องจากโรสเห็นว่าคาแก้วเป็นคนซื่อ ๆ ไม่น่ามีพิษภัย ไว้ใจได้
อีกทั้งโรสต้องการออกจากสถานภาพความเป็นภรรยาน้อยจึงไม่คิดเป็นศัตรูกับคาแก้ว
แนวคิ ด ปิ ต าธิ ป ไตยที่ ส ะท้ อ นในละคร “มงกุ ฎ ดอกส้ ม ” ยั ง มี ใ ห้ เ ห็ น ต่ อ มาในละคร “ดอกส้ ม สี ท อง”
ทีต่ ัวละครภรรยาหลวงและภรรยาน้อย นฤดี กับ เรยา ก็มีความขัดแย้งเช่นกัน
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นฤดีเป็นภรรยาหลวงของก้องเกียรติที่บิดาและมารดาของเขาเป็นผู้เลื อกให้ ส่วนเรยาเป็นภรรยาเก็บ
ที่ไม่ได้รั บ การยกย่ อ งออกหน้ า ออกตา เนื่องจากสั งคมไม่ ให้ การยอมรับ ดังนั้นเรยาจึงพยายามทาทุ กวิ ถี ท าง
เพื่อให้ตนมีความมั่นคง จนใช้วิธีมีลูกเพื่อแย่งชิงสถานภาพภรรยา ทั้งคู่จึงแสดงความขัดแย้งกันดังนี้ เรยาได้กล่าว
กับนฤดีว่า
“....นี่ลูกชายฉัน ชื่อเด็กชายเกียรติ เจนพาณิชย์สกุล สามีของเราไปไหนซะล่ะ ฉัน
ตั้งใจจะมาพบหน้ากันทั้ง 4 คน 3 คนพ่อแม่ลูก แล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นคนนอก แต่บังเอิญมี
ส่วนมาเกี่ยวพันด้วย”
และ
“…คุณเป็นบุคคลที่สามที่เข้ามาสอดแทรกระหว่างชีวิตของพวกเรา คุณอาจจะคิดว่า
คุณเป็นเมียตามกฎหมาย แต่ มันจะมีความหมายอะไร คุณก็รู้ นี่ คุณหย่ากับเขาคุณก็เป็นคน
อื่น แต่สาหรับฉัน ถึงฉันจะเลิกกับเขา ยังไง ฉันก็เป็นแม่ของลูกเขา”
คากล่าวจู่โจมของเรยาส่งผลให้นฤดีโต้กลับไปว่า
“...เอาลูกของเธอกลับไป รับรองว่าพ่อของเขาจะตามไปในไม่ช้า แล้วคุณก็จะมีชีวิตครอบครัว
สมบูรณ์สามคนพ่อแม่ลูก”
(ดอกส้มสีทอง : ตอนที่ 15)
บทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างภรรยาหลวงกับภรรยาน้อย ภรรยาหลวงต้องการ
ที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ภรรยาน้อยพยายามสร้างขึ้นโดยการแสดงตนให้ภรรยาหลวงรับรู้ว่าเธอก็เป็นภรรยา
อีกคน และยังแสดงสถานภาพความเป็นภรรยาน้อยโดยการนาลูกที่เกิดจากสามีมายืนยันความเป็นภรรยา เป็นผล
ให้ทั้งคู่เกิดความไม่ลงรอยกัน
1.2 สถานภาพภรรยาและความขัดแย้งระหว่างภรรยากับสามี : ความขัดแย้งที่เกิดจากภรรยาท้าทาย
อานาจของสามี
แนวคิดปิตาธิปไตยของคนจีนที่เด่นชัด คือ การที่สามีมีอานาจเหนือภรรยา การกระทาใดก็ตามจาต้องได้รับ
การอนุญาตสามีเสมอ อีกทั้งการกระทาสิ่งใดนั้นต้องขึ้นอยู่กับสามีเพียงผู้เดียว ผู้หญิงที่มีสถานภาพเป็นภรรยา
ทุกคนไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งทาในสิ่งที่ขัดต่อความต้องการของสามีได้ ดังบทสนทนาที่เจ้าสัวบอกกับโรสว่า
“อย่านะเหม่เกว่ ลื้อไม่มีสิทธิ์มาหึง หึงไม่ล่าย ใคร ๆ ก็หึงไม่ล่าย อั๊วจะมีสักร้อยห้อง
ลื้อก็ไม่มีสิทธิ์พูด”
และ
“หยุดนะอีนางเหม่เกว่ ลื้ออย่ามากาเริบนะ อย่าเสือกมาหึงอั๊ว ลื้อไม่มีสิทธิ์ ลื้อไม่ใช่
พวกอั้งม๊อ ลื้อเป็นคนจีน ผัวจะมีเมียเท่าไหร่ก็ได้ ลื้อต้องเงียบ”
(มงกุฎดอกส้ม : ตอนที่ 5)
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บทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างเจ้าสัวกับโรส ที่สะท้อนอานาจ ปิตาธิปไตยของ
สังคมคนจีนที่ภรรยาต้องทาตามคาสั่งของสามี จะไปไหนหรือทาอะไรก็ต้องได้รับการอนุญาตจากสามีก่อน และ
ยังไม่มีสิทธิ์หึงสามีไม่ว่าสามีจะมีภรรยากี่คน สภาพสังคมเช่นนี้เป็นผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสามีและภรรยา
1.3 สถานภาพบุตรและความขัดแย้งระหว่างบุตรกับมารดา : ความขัดแย้งที่เกิดจากบุตรไม่ยอมรับ
สถานภาพทีต่ ่าต้อยของมารดา
สถานภาพบุตรเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่กาเนิด สภาพแวดล้อม สังคม บริบทต่าง ๆ รวมไปถึงการอบรม
สั่งสอนจากสถาบันครอบครัว เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการหล่อหลอมให้ผู้คนมีความคิด ทัศนคติ และค่านิยมในการ
ดาเนินชีวิตต่างกัน ดังแสดงให้เห็นในบทสนทนาในเรื่อง “ดอกส้มสีทอง” ที่เรยากล่าวกับมารดาบังเกิดเกล้าของตน
ถึงความไม่พอใจในสถานภาพที่ต่าต้อยของตน ดังนี้
“ทาไมแม่ไม่เลือกทางานให้มันดี ๆ หน่อย ทาไมไม่เลือกไปเป็นครู ไปเป็นพยาบาล
เป็นเสมียนก็ได้ ทาไมถึงเลือกมาเป็นคนใช้ ทาไมแม่ไม่เลือกทางานที่ลูกจะได้ไม่ต้องอายเขา
ทาไมแม่เลือกคนที่จะมาเป็นพ่อฟ้าให้มันดี ๆ หน่อย ฟ้าจะต้องอายเขาเวลามีคนมาถามถึงพ่อ
ทาไมถึงเลือกแขกยาม ฟ้าไม่อยากมีพ่อเป็นแขกยาม รู้ไหมเวลามีคนถามฟ้าว่าพ่อทาอะไรฟ้า
ไม่อยากตอบเลย ฟ้าอายเขาแม่เข้าใจไหม”
(ดอกส้มสีทอง : ตอนที่ 7)
จากบทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างบุตรและมารดา เนื่องจากการที่มารดาของเรยา
มีสามีเป็นแขกยามและมีฐานะยากจน มารดาของเธอมีอาชีพเป็นคนใช้ ยิ่งทาให้เรยามีความรู้สึกด้อยกว่าคนอื่นและ
รู้สึกอับอายทุกครั้งเมื่อถูกถามถึงครอบครัว ส่งผลให้เรยาต้องมีปากเสียงกับมารดาทุกครั้งเมื่อมีคนถามถึงเพราะเธอ
ไม่กล้าที่จะบอกความจริงให้คนอื่นรับรู้ เธอจึงพยายามที่จะลบคาสบประมาทคาดูถูกของคนอื่นที่สั่งสมมาตั้งแต่เด็ก
จนโต ด้วยการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรวมไปถึงการหาสามีฐานะร่ารวย ถึงแม้ว่าสิ่งที่ได้มานั้น
จะเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมก็ตาม สุดท้ายแล้วจึงทาให้ตัวเธอเองไม่เหลือใครเลยแม้แต่มารดาของตน
1.4 สถานภาพมารดาและความขั ด แย้ ง ระหว่ า งมารดากั บ บุ ตร : ความขั ด แย้ ง ที่ เ กิ ดจากบุ ตรไม่
ประพฤติตามคาสั่งสอนของมารดา
สถานภาพการเป็นมารดาในครอบครัวคนจีน ได้รับความคาดหวังจากพ่อแม่สามี โดยที่จาเป็นจะต้อง
ให้กาเนิดบุตรชายแก่สามีเท่านั้น และมักจะคาดหวังให้บุตรชายมีความประพฤติอยู่ในกรอบที่ครอบครัววางไว้
อย่างเคร่งครัด ดังตัวอย่างที่เม่งฮวยกล่าวตาหนิก้องเกียรติลูกชายของตนที่ไปมีภรรยาน้อยดังนี้
“อั๊วเชื่อลื้อเต็มหัวใจ ไม่นึกเลยว่าจะโกหกหน้าด้าน ไม่นึกเลยว่าจะมีลูกชายเลวอย่าง
งี้ ลื้อเห็นอาเตี่ยลื้อทาเหรอ ลื้อถึงทาบ้าง ไหนบอกว่าไม่ชอบ ไม่ทา ลื้อพูดทาไม พูดแล้วทา
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences

第四届全国本科生人文社会科学学术研讨会

วันที่ 27 มีนาคม 2563

337

ไม่ได้ ไม่ใช่ลูกผู้ชาย ลื้อมันไม่มีศักดิ์ศรีแล้วก้องเกียรติ ทาผิดแล้วยังโกหก อาเตี่ย อาม้า ลื้อรู้
ไหม ลื้อฆ่าคุณดี๋ ลื้อฆ่าอาม่าด้วยเหมือนกัน”
(ดอกส้มสีทอง : ตอนที่ 15)
บทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงท่าทีของมารดาที่แสดงความผิดหวังกับการกระทาของบุตรตนเองเพราะ
แอบไปมีภรรยาน้อยทั้งที่บอกไว้ว่าจะไม่มี และจะไม่ปฏิบัติแบบเดียวกับบิดา จึงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
มารดากับบุตร ท้ายที่สุดแล้วถึงแม้ว่าลูกชายจะกระทาสิ่งที่ผิดศีลธรรมไปก็ตาม แต่ผู้เป็นมารดาก็พร้อมที่จะให้อภัย
เพราะลูกชายถือเป็นความหวังของวงศ์ตระกูลในครอบครัวคนจีน
2. สถานภาพและความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับสังคม
สถานภาพภรรยากับความขัดแย้งในสังคม : การเป็นภรรยาน้อยที่ถูกสังคมตราหน้าว่าไม่ดี
การจ ากัดกรอบของผู้ ห ญิง ในสั งคมยัง มีสั งคมคนไทยที่ส ะท้ อนให้ เห็ น ในละครเรื่ อง “ดอกส้ มสี ท อง”
โดยถ่ายทอดผ่านตัวละครเรยา ที่เป็นตัวแทนภรรยาน้อยที่ถูกสังคมตราหน้าว่า เป็นคนไม่ดี เป็นตัวดาเนินเรื่อง
จนทาให้ถูกประณามจากคนในสังคม ดังตัวอย่างเกียรติกรที่เป็นน้องชายของก้องเกียรติได้ประณามเรยาว่าใจง่าย
ไม่ละอายต่อบาป และผิดศีลธรรม ดังนี้
“เธอเป็นผู้หญิงที่ไม่ละอายต่อการทาผิดศีลธรรม เธอเป็นผู้หญิงใจง่าย ไม่ละอายต่อ
บาป ไม่มีศีลธรรม”
นอกจากนี้ยังถูกประณามจากผู้หญิงด้วยกันคือ เด่นจันทร์ซึ่งเป็นเพื่อนของนฤดีที่เรยาไปเป็นภรรยาเก็บว่า
เป็นดอกไม้สีทองซึ่งสื่อถึงหญิงใจง่ายในทางประเวณี ดังนี้
“ เลิกรังควานเพื่อนของฉัน เขาสูงกว่าเธอมาก คนอย่างแกไม่ได้เศษธุลีของเขาไม่ว่า
จะด้านไหน ทั้งเทือกเขาเหล่ากอ ทั้งการศึกษา ทั้งสังคม มันคนละชั้นกัน อย่าเผยอเอาตัวเข้า
มาเปรียบเทียบกับเขา คุณใหญ่ไม่มีวันเห็นเธอดีกว่าภรรยาเขาหรอก เพื่อนฉันเป็นเพชร เธอ
เป็นแค่กระเบื้อง หรือถ้าจะเป็นดอกไม้ คงเป็นแค่ดอกไม้ริมทาง ถึงสีจะสวยดีแต่ก็ไม่มีใครเอา
ใส่แจกันหรอก เพราะอะไรรู้ไหม เพราะมันเป็นดอกไม้สีทองไง ”
(ดอกส้มสีทอง : ตอนที่ 16)
การจากัดกรอบของผู้หญิงในสังคม มักจะถูกกาหนดให้อยู่ภายใต้อานาจปิ ตาธิปไตย ผู้หญิงที่มีสถานภาพ
ภรรยาน้อย มักจะถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นคนไม่มีศีลธรรม ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี ผู้หญิงเหล่านี้จึงไม่เป็นที่ยอมรับ
ในสังคมไม่ว่าจะสังคมคนจีนหรือสังคมคนไทยก็ตาม ขณะที่ผู้ชายที่เป็นต้นเหตุแม้จะถูกตาหนิบ้างแต่ก็ได้รับการ
ให้อภัยในที่สุด
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3. สถานภาพและความขัดแย้งในใจของตัวละคร
3.1 สถานภาพภรรยาและความขัดแย้งในใจของตัวละคร
3.1.1 การมีอิสรภาพแต่ชีวิตยากลาบากหรือขาดอิสรภาพแต่ชีวิตสุขสบาย
สิ่ งที่มนุ ษย์ ทุกคนล้ ว นแสวงหาคื อ การมี อิส รภาพ การได้ทาตามอย่า งใจต้ องการ แต่ในขณะเดี ย วกั น
การดารงชีวิต ก็ยังคงมีปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน เช่น เงินตรา ที่ทาให้การดารงชีวิตนั้นสมบูรณ์แบบ เงินตราเป็น
ปั จ จั ย หนึ่ งที่ ส าคั ญ ในการดารงชี วิต เงิน สามารถซื้ อความสุ ข ทั้ ง ทางกาย และใจได้ แต่ ไ ม่ ใช่ ทุ ก คน จากละคร
“มงกุฎดอกส้ ม ” ที่ตัวละครจาเป็น ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด แม้ว่าการกระทาเหล่ านั้นจะทาให้ต้องสู ญเสี ย
อิสรภาพ แต่สามารถแลกกับความสุขสบายของชีวิตได้ จึงนามาซึ่งความขัดแย้งภายในใจของตัวละครดังตัวอย่าง
คาแก้วที่กล่าวถึงตนเอง ดังนี้
“เพราะฉันจน จนและขี้เกียจทางาน อยากสบาย คิดว่าเป็นเมียเศรษฐีก็คงสบายไม่
ต้องทางานอะไร มีเงินใช้ มีเครื่องเพชรใส่”
(มงกุฎดอกส้ม : ตอนที่ 6)
จากบทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งภายในใจของคาแก้ว ที่ต้องมาเป็นภรรยาน้อยของเจ้าสัว
เพียงเพราะปัจจัยสาคัญในการดารงชีวิต คือ เงิน ถึงแม้หนทางที่เธอเลือกจะทาให้ชีวิตสุขสบายแต่ก็ไม่ได้มีความสุข
ที่แท้จริง
3.1.2 การเป็นภรรยาคนเดียวที่สุขใจแต่ทุกข์กายและการเป็นภรรยาน้อยที่สุขกายแต่ทุกข์ใจ
อานาจปิตาธิปไตยหรืออานาจชายเป็นใหญ่ เป็นแนวคิดที่กดทับผู้หญิงที่มีสถานภาพเป็นภรรยาให้ อยู่
ภายใต้กรอบของสามี เห็นได้ชัดในละคร “มงกุฎดอกส้ม” ตัวละครโรสมีความคิดที่จะออกจากการเป็นภรรยา
เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งความขั ด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในครอบครั ว และหนี จ ากการตกอยู่ ภ ายใต้ ก รอบแนวคิ ด นี้ จึ ง เกิ ด
ความขัดแย้งภายในใจที่จะต่อต้านและออกจากการเป็นภรรยาน้อยเพื่อความสุขของตนเอง ดังที่โรสราพึงกับอาจู
ซึ่งเป็นคนรับใช้ประจาตัว ดังนี้
“อาจู ถ้าอั๊วได้เป็นเมียของใครก็ได้ที่รักอั๊ว มีอั๊วเป็นเมียเพียงคนเดียว มีเวลาอยู่กับ
อั๊วตลอด อั๊วจะเป็นเมียที่ดี เป็นแม่บ้านทากับข้าวเลี้ยงลูก อั๊วจะไม่แต่งหน้าเยอะ ๆ แบบนี้อีก
เลยนะอาจูลื้อจาที่อั๊วพูดไว้”
(มงกุฎดอกส้ม : ตอนที่ 12)
บทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความไม่อยากเป็นภรรยาของโรส ระหว่างโรสและเจ้าสัว ถึงแม้ว่าการเป็น
ภรรยาน้อยของเจ้าสัวจะทาให้เธอมีชีวิตที่สุขสบายแต่ความสุขที่มีอยู่นั้นไม่ใช่ความสุ ขแท้จริง เพราะความสุ ข
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ที่ เ จ้ า สั ว สามารถมอบให้ เ ธอได้ เ ป็ น เพี ย งแค่ ค วามสุ ข ทางกายเท่ า นั้น ท าให้ เ ธอเริ่ ม คิ ด หาวิ ธีที่ จะหลุ ดพ้ น จาก
สถานภาพการเป็นภรรยาน้อยและต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระโดยปราศจากการตกอยู่ภายใต้อานาจสามี
3.2 สถานภาพบุตรและความขัดแย้งในใจของตัวละคร : ความกตัญญูที่ต้องแลกด้วยอิสรภาพ หรือ
อิสรภาพที่ต้องแลกด้วยความอกตัญญู
ความกตัญญูเป็นมายาคติของสังคมที่กาหนดให้บุคคลที่มีสถานภาพบุตร มีหน้าที่ตอบแทนบุญคุณของบิดา
มารดา ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง โดยเฉพาะเพศหญิงที่ต้องยอมจานนต่อค่านิยมปิตาธิปไตยของบิดา
อย่างไร้ข้อโต้แย้งใด ๆ จาเป็นต้องตอบแทนบุญคุณ แม้ว่าการกตัญญูนั้นจะแลกมาด้วยการฝืนใจ และไร้อิสรภาพ
เพียงเพราะไม่อยากตกเป็นจาเลยสังคมที่ ถูกตราหน้าว่าเป็นคนอกตัญญู โดยเห็นได้ชัดในละคร “มงกุฎดอกส้ม ”
ตัวละคร “คาแก้ว” ที่ถูกแม่เลี้ยงซึ่งเป็นภรรยาใหม่กล่าวกดดันให้คาแก้วไปเป็นภรรยาน้อยเพื่อช่วยเหลือครอบครัว
ดังนี้
“เฮียนมาตะอี้ ก็คงจะต้องไปเป็นคนใช้เปิ้นละมั้ง เอาเต๊อะ ถ้าทนเหนื่อยทน
ลาบากได้ก็เอา หื้อจาไว้ว่าทางสบายมันมีแต่บ่เลือกเอง แต่ป้อเปิ้นก็สร้างหนี้สร้างสิน
ไว้เยอะ เฮาก็ต้องหาเงินมาใช้หนี้เปิ้น แต่บ่เป็นหยัง เดี๋ยวรออี่นางมันโตขึ้นแหมน้อย
ค่อยเอาไปหื้อเป็นเมียเจ้าสัว”
คากล่าวของแม่เลี้ยงทาให้คาแก้วยอมจานนเพื่อช่วยเหลือครอบครัว ดังนี้
“แก้วยอมก็ได้เจ้า” (คาแก้วร้องไห้ทั้งน้าตา)
(มงกุฎดอกส้ม : ตอนที่ 2)
บทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูของคาแก้วที่ มีต่อบิดา ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในใจของ
เธอนั้ น ทาให้ เธอยอมจ านนไปเป็ น ภรรยาน้ อยของเจ้าสั ว เพราะหากเธอไม่ ท าก็ จ ะเป็น การอกตั ญญู ต่ อ บิ ด า
เธอจึงยอมละทิ้งอิสรภาพและชีวิตในวัยเด็กของตนเอง แสดงให้เห็นถึงการตกอยู่ภายใต้อานาจปิตาธิปไตยของบิดา
3.3 สถานภาพมารดาและความขัดแย้งในใจของตัวละคร : การรักษาชีวิตกับการละทิ้งบุตร
สถานภาพมารดาย่อมรักและหวังดีกับบุตรของตนเสมอ แม้ว่าตนจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบากแต่ก็
ยังมีความห่วงใยต่อบุตร หากกล่าวถึงสถานภาพความเป็นมารดาของโรสในละคร “มงกุฎดอกส้ม” ถือได้ว่าโรส
มีความเป็นมารดาอย่างแท้จริงสะท้อนให้เห็นในบทสนทนาที่โรส กล่าวกับบุตรชาย ดังนี้
“อาโซ้ยตี๋ ลื้ออย่างอแงสิ ลื้อเป็นถึงคุณชายเล็กของตระกูลเชง ลื้อต้องไม่ดื้อ
สิ ต้องทาตัวดี ๆ ทุกคนจะได้รักลื้อ ลื้อต้องเข้มแข็ง จาที่อาม๊าพูดไว้นะ ลื้อต้องยืน
หยัดได้ด้วยตัวเอง เข้าใจไหม”
และ
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“อาโซ้ยตี๋อาม๊ารักลื้อนะ รักลื้อที่สุดเลย”
(มงกุฎดอกส้ม : ตอนที่ 16)
จากบทสนทนาข้างต้นระหว่างโรสและบุตร แม้โรสจะบกพร่องทางด้านสถานภาพการเป็นภรรยา เนื่องจาก
โรสกระท าสิ่ ง ที่ ผิ ด ศี ล ธรรมต่ อ สามี คื อ การมี ชู้ แต่ ใ นด้ า นสถานภาพการเป็ น มารดาของเธอนั้ น กลั บ สวนทาง
เธอพยายามจะพาบุตรออกไปมีชีวิตครอบครัวใหม่ แต่ก็ไม่สาเร็จ ในคืนสุดท้ายก่อนที่โรสจะถูกลงโทษด้วยการ
ถูกคร่าชีวิต เธอทรมานหัวใจเป็นอย่างมาก เพราะต้องการอยู่กับเกียรติกรผู้เป็นบุตร แต่ก็ไม่สามารถทาได้ ด้วยเหตุ
ทีว่ ่าเจ้าสัวห้ามเธอและเธอก็ไม่ต้องการให้บุตรนั้นตื่นมาพร้อมกับร่างของมารดาที่หายไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ
สรุปและอภิปรายผล
งานวิจั ย เรื่ องนี้ ได้ศึกษาในรู ป แบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) โดยใช้แนวคิดเรื่อง
สถานภาพของ Young and Mack ประกอบกั บ การวิ เ คราะห์ ค วบคู่ ไ ปกั บ แนวคิ ด ความขั ด แย้ ง ของ สุ ว คนธ์
จงตระกูล ผลการวิจัยพบลักษณะของความขัดแย้งทั้งหมด 3 ประเภท จาก 5 ประเภท ดังนี้ (1) ความขัดแย้ง
ระหว่างตัวละครกับตัวละคร ได้แก่ สถานภาพภรรยาและความขัดแย้งระหว่างภรรยาด้วยกัน เนื่องจากภรรยาหลวง
และภรรยาน้อยต้องการรักษาความมั่งคงในสถานภาพภรรยาของตนเองไว้ สถานภาพภรรยาและความขัดแย้ง
ระหว่างภรรยากับสามี เนื่องจากภรรยาท้าทายอานาจของสามี ซึ่งขัดต่อวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของจีนที่ว่า
ภรรยาจะต้องเชื่อฟัง ปรนนิบัติสามีอย่างเคร่งครัดโดยไร้สิทธิ์เสียงขัดแย้งใด ๆ สถานภาพบุตรและความขัดแย้ง
ระหว่างบุตรกับมารดา เนื่องจากบุตรไม่อาจยอมรับสถานภาพอันต่าต้อยของมารดาตนเองได้ ส่วนสถานภาพมารดา
และความขัดแย้ งระหว่างมารดากับบุ ตร เนื่องจากบุ ตรไม่ประพฤติตามคาสั่ งสอนของมารดาในขณะที่ มารดา
มีหน้าที่ดูแลบุตรให้เป็นไปตามความคาดหวังของวงศ์ตระกูล (2) สถานภาพและความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับ
สังคม ได้แก่ สถานภาพภรรยากับความขัดแย้งในสังคม การเป็นภรรยาน้อยที่ถูกสังคมตราหน้าว่าไม่ดี เนื่องจาก
สั งคมมองว่าเป็ น การกระทาที่ขัดต่อศีล ธรรม ไม่เป็นที่ยอมรับ จึง ถูกตีตราว่าเป็นผู้ หญิงที่ไม่รู้จักผิ ดชอบชั่วดี
(3) สถานภาพและความขัดแย้งในใจของตัวละคร ได้แก่ สถานภาพภรรยาและความขัดแย้งในใจของตัวละคร
เนื่องจากการต่อสู้ขัดแย้งกันระหว่างการมีอิสรภาพแต่ชีวิตยากลาบากหรือขาดอิสรภาพแต่ชีวิตสุขสบาย และ
การเป็ น ภรรยาคนเดี ย วที่สุ ข ใจแต่ทุ ก ข์ ก ายและการเป็ นภรรยาน้อ ยที่ สุ ข กายแต่ ทุก ข์ ใ จ สถานภาพบุ ต รและ
ความขัดแย้ งในใจของตัวละคร เนื่ องจากการต่อสู้ ขัดแย้งกันระหว่างความกตัญญูต้องแลกด้ว ยอิส รภาพ หรือ
การเลือกอิสรภาพที่ต้องแลกด้วยความอกตัญญู และสถานภาพมารดาและความขัดแย้งในใจของตัวละคร เนื่องจาก
การต่อสู้กับความขัดแย้งภายในใจที่จาต้องเลือกระหว่างการรักษาชีวิตของตนเองและการละทิ้งบุตรไปอย่างไม่มีวัน
หวนกลับ
ผลการศึกษาของคณะผู้วิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรา ทองใส, (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
วิเคราะห์ความขัดแย้งในวรรณกรรมแปลเรื่อง ทไวไลท์ โดยใช้แนวคิดเรื่องความขัดแย้งของ สุวคนธ์ จงตระกูล
เช่นเดียวกัน ผลการศึกษาวิจัยวรรณกรรมเรื่องนี้พบว่ามีความขัดแย้งครบทั้ง 5 ประเภท โดยงานวิจัยดังกล่าว
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ศึกษาวรรณกรรมที่มีลั ก ษณะเนื้ อหาเหนือธรรมชาติ ความเป็นมนุษย์ และความเป็นอมนุษย์ ซึ่ง แตกต่า งกั บ
ผลการวิ จั ย ของคณะผู้ วิ จั ย ที่ เ ลื อ กวิ เ คราะห์ ล ะครสะท้ อ นสั ง คม พบความขั ด แย้ ง ด้ ว ยกั น 3 ประเภท คื อ
ความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับตัวละคร ความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับสังคม และความขัดแย้งภายในใจของ
ตัวละคร แต่ขาดอีก 2 ประเภทคือ ความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับ อานาจเหนือธรรมชาติ และความขัดแย้ง
ระหว่ า งตั ว ละครกั บ ธรรมชาติ เนื่ อ งจากกรณี ศึ ก ษาของคณะผู้ วิ จั ย ได้ มี ก ารวิ เ คราะห์ เ รื่ อ งของสถานภาพ
ในตัวละครหญิงควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ความขัดแย้งของตัวละครหญิงที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดปิตาธิปไตย
ดังนั้ น สถานภาพและความขัดแย้งของตัวละครหญิงในครอบครัว คนจีนที่สะท้อนผ่ านละครโทรทัศน์
“มงกุฎดอกส้ม” และ “ดอกส้มสีทอง” สะท้อนออกมาผ่านตัวละครที่แฝงเร้นไปด้วยนัยของค่านิยมในสังคมนั้น
ที่แสดงให้เห็นถึงความจานนต่ออานาจปิตาธิปไตยของเพศหญิงอย่างไร้ซึ่งทางออก ผู้ที่ขัดแย้ง ต่อต้าน หรือต้องการ
หลุดพ้นอานาจดังกล่าวล้วนพบกับจุดจบถูก สังคมตราหน้า เสียสติ และถูกหยิบยื่น ความตาย ตัวละครหญิงที่มี
พฤติกรรมต่อต้านต่างก็ได้พบกับจุดจบและเลือกรูปแบบการหลุดพ้นจากความขัดแย้งในรูปแบบของตนเอง อย่างใน
ละคร “ดอกส้มสีทอง” ตัวละคร เรยา ได้รับผลกระทบจากการกระทาของเธอด้วยการถูกสังคมตราหน้า โดยได้ชื่อ
ว่าเป็น “เมียน้อย” เนื่องจากพฤติกรรมของเธอเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักศีลธรรมอันดีงามอันเป็นมายาคติที่คนในสังคม
ประกอบสร้างขึ้น ตัวละคร คาแก้ว ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งครั้งนี้คือ “การเสียสติ” เนื่องจากสิ่งที่เป็น
ไม่เป็นดั่งสิ่งที่หวัง เธอเป็นเพียงหญิงสาววัยแรกรุ่น อีกทั้งยังเป็นคนไทยแท้ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในครอบครัวคนจีน
ในฐานะภรรยาคนที่สี่ จึงทาให้เธอได้พบกับความขัดแย้งและหาทางออกให้กับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ
ตนเอง ตัวละคร โรส ได้รับผลกระทบจากการกระทาและความขัดแย้งคือ “ความตาย” ที่สามีของเธอมอบให้
เนื่องจากเธอต่อต้านต่ออานาจของสามีด้วยการมีพฤติกรรมคบชู้สู่ชาย ซึ่งขัดต่อขนบธรรมเนียมจีนของการอยู่ใน
สถานภาพภรรยาอย่างร้ายแรง จึงทาให้เธอจาต้องได้รับการลงโทษจากสามีคือการที่เธอพบกับจุดจบของชีวิต
อย่างไร้ทางสู้
สถานภาพและความขัดแย้งของตัวละครหญิงในครอบครัวคนจีนที่สะท้อนผ่านละครโทรทัศน์ “มงกุฎดอกส้ม” และ “ดอกส้มสีทอง” จึงเป็นสื่อที่สะท้อนให้เห็นถึงความจานนต่อแนวคิดปิตาธิปไตย อย่างไร้ซึ่งทางออก
นอกเสียจากการถูกสังคมตราหน้า การเสียสติ และความตาย ดังนั้น ความขัดแย้งของตัวละครที่เกิดขึ้นล้วนตก
อยู่ภายใต้กรอบขนมธรรมเนียมทางสังคม และแสดงให้เห็นถึงการตกอยู่ภายใต้แนวคิดปิตาธิปไตยของเพศหญิง
นอกจากแนวคิดปิตาธิปไตยจะมีอิทธิพลต่อเพศหญิงแล้ว ขนบธรรมเนียมจีนก็ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ตีกรอบ
เพศหญิง และยังมีผลต่อการกระทาที่กดทับความเป็นเพศหญิงอีกด้วย กล่าวคือ เพศหญิงมักจะถูกลดทอนเสรีภาพ
สถานภาพและบทบาท รวมไปถึงการถูกลดทอนคุณค่าของการเป็นเพศหญิงในสังคมคนจีน ซึ่งแนวคิดปิตาธิปไตย
และขนบธรรมเนียมจีนเป็นมายาคติที่สังคมประกอบสร้างขึ้นอย่างไม่หลุดพ้น
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ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากละครเรื่อง “มงกุฎดอกส้ม” และ “ดอกส้มสีทอง” เป็นละครที่สะท้อนวิถีชีวิตของครอบครัวจีน
คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าสามารถศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรมจีนที่สะท้อนในละครดังกล่าวต่อไปได้ นอกจากนี้
ถ้าศึกษาภาพแทนของผู้หญิงที่ต้องเข้าไปอยู่ในครอบครัวจีนในละครดัง กล่าว ก็จะเห็นภาพผู้หญิงที่ถูกกดทับภายใต้
แนวคิดปิตาธิปไตยได้อย่างเด่นชัดขึ้น
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สถานภาพและบทบาทผู้หญิงในนวนิยาย เรื่อง กรงกรรม ของจุฬามณี
The status and role of female characters in “krong kam” of Julamanee’s novel
วนุช อินทวงษ์1 และจุฬารัตน์ เสงี่ยม2
บทคัดย่อ
บทความวิจั ย นี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อวิเคราะห์ส ถานภาพและบทบาทผู้ หญิงในนวนิยาย เรื่อง กรงกรรม
ของจุฬามณี โดยศึกษาจากตัวละครเอกผู้หญิงจานวน 8 ตัว ได้แก่ ย้อย เรณู วรรณา พิไล มาลา บังอร เพียงเพ็ญ
และจันตา
ผลการศึกษาพบว่า สถานภาพและบทบาทผู้หญิงในนวนิยาย เรื่อง กรงกรรม ของจุฬามณีแบ่งได้เป็น
2 ประเด็น คือ 1) สถานภาพและบทบาทในครอบครัว พบว่ามี 4 สถานภาพ ได้แก่ สถานภาพของแม่ พบว่าแม่
มีบทบาท 4 บทบาท ได้แก่ บทบาทในการอบรมเลี้ยงดูลูก บทบาทในการสนับสนุนลูก บทบาทในการให้คาแนะนา
เรื่องการเลือกคู่ครอง และบทบาทในการเสียสละเพื่อลูก สถานภาพของภรรยา พบว่าภรรยามีบทบาท 4 บทบาท
ได้แก่ บทบาทภรรยาที่ดี บทบาทในการควบคุมการเงิน บทบาทในการตอบสนองความต้องการทางเพศ และ
บทบาทในการตั้งครรภ์เพื่อมีบุตร สถานภาพพี่สาวน้องสาว พบว่าพี่สาวและน้องสาวมีบทบาท 4 บทบาท ได้แก่
บทบาทในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บทบาทในการช่วยทางานภายในครอบครัว บทบาทแสดงความรักและเคารพต่อ
ญาติผู้ใหญ่และบทบาทให้ความรักความอบอุ่นเอื้ออาทรซึ่งกันและกันสถานภาพลูกสะใภ้ พบว่าลูกสะใภ้มีบทบาท
3 บทบาท ได้แก่ บทบาทสะใภ้ที่ดี บทบาทเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ และบทบาทในการดูแลค่าใช้จ่ายในครอบครัว
2) สถานภาพและบทบาทในสังคม พบว่ามี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านอาชีพ พบว่าตัวละครผู้หญิงมีอาชีพค้าขาย อาชีพ
เย็บผ้าและอาชีพโสเภณี ด้านการศึกษา พบว่าตัวละครผู้หญิง มีการศึกษาสายอาชีพ หรืออาชีวศึกษา เพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพโดยเลือกเรียนตัดเย็บเสื้อผ้า
คาสาคัญ: สถานภาพ บทบาท ผู้หญิง นวนิยาย กรงกรรม

_____________________________
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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บทนา
สถานภาพเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสถานะ ตาแหน่งของบุคคลในกลุ่มหรือ สังคม โดยมีค่านิยมทางสังคมและ
วัฒนธรรม เป็นตัวกาหนดบทบาท หรือพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาตามหน้าที่หรือตาแหน่งทางของใคร
ควรระบุ สังคมนั้น ๆ ซึ่งดาเนินไปตามที่สังคมนิยม ดังที่ ปราง ยอดเกตุ (2556, หน้า 1) ได้กล่าวถึง สถานภาพของ
สตรีว่า สถานภาพของสตรีไทยในประเทศไทยตั้งแต่สมัยอดีตไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม สตรีมักถูกมองเป็นสิ่งที่
ด้อยคุณค่าไร้ความสามารถ ถูกกดขี่ ข่มเหง และกีดกัน ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และ การเมือง ไม่มีสิทธิและบทบาท
หรือฐานะใดในทางสังคม ซึ่งไม่ได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมผู้ชาย ทั้งที่สตรีเองก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกันกับผู้ชาย
สถานภาพความเป็นมนุ ษย์นั้น มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน โดยไม่คานึงถึง เพศ วัย สัญชาติ ศาสนา ทั้งยังเป็น
สาระสาคัญตามธรรมชาติความเป็นมนุษย์ จึงไม่อาจจากัดหรือทาให้สูญเสียไปไม่ว่าด้วยวิธีการ ใด ๆ การไม่เคารพ
ในสิ ทธิส ตรี ตลอดจนการเลื อกปฏิบั ติต่ อผู้ เ ป็นสตรี นั้นแต่เดิ ม อาจเป็นเพราะสภาพสั ง คมสมัยโบราณที่ มี ก าร
ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยที่ผู้ชายจะมีความรับผิดชอบในฐานะที่ เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นสาเหตุที่ ทาให้บทบาท
ของผู้หญิงลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ กาญจนา แก้วเทพ (2543, หน้า 106) ได้กล่าวถึง บทบาทผู้หญิง สรุปได้ว่า
บทบาทผู้ ห ญิงนั้ นเป็ นกลไกที่เปิ ดโอกาสให้ผู้ ชายได้ใช้อานาจ และเป็นช่องทางในการเอารัดเอาเปรียบผู้หญิง
ในสังคมชายเป็นใหญ่ อีกทั้งการแบ่งแยกบทบาทผู้หญิงออกจากโลกสาธารณะ ทาให้ผู้หญิงถูกจากัดเฉพาะ บทบาท
ความเป็นแม่เลี้ยงลูกซึ่งจะต้องทางานบ้านเท่านั้น ทาให้ไม่ทันโลกภายนอก ดังนั้น การที่โลกของผู้หญิงถูกจากัด
ให้อยู่ในบ้านเป็นหลัก ทาให้ผู้หญิงไม่มีโอกาสออกจากพื้นที่ในบ้านไปสู่พื้นที่สาธารณะภายนอกบ้าน เนื่องจากงาน
ในบ้านเป็นงานที่ใช้เวลา และไม่มีวันจบสิ้น การจากัดเช่นนี้ทาให้การจัดการและการตัดสินใจต่อทรัพยากรตกอยู่
ในมือของผู้ชายฝ่ายเดียวเท่านั้น ทาให้บทบาททางเศรษฐกิจ และสังคมของผู้หญิงจากัดอยู่เพียงแค่ฐานะผู้ ตาม
เท่ า นั้ น ซึ่ ง สถานภาพและบทบาทผู้ ห ญิ ง มี ก ารเสนอออกมาในรู ป แบบต่ า ง ๆ เช่ น ศึ ก ษาจากสภาพชี วิ ต จริง
ศึกษาจากกฎหมาย หรือศึกษาจากวรรณกรรม เป็นต้น
จุฬามณี เป็นนามปากกาของนิพนธ์ เที่ยงธรรม นักเขียนที่มีผลงานการแต่งนวนิยายในแนวสะท้อนภาพ
ของผู้หญิงหลายเรื่อง เช่น ชิงชัง สุดแค้นแสนรัก ราชนาวีที่รัก กุหลาบซ่อนกลิ่ น ทุ่งเสน่หา วาสนารัก กรงกรรม
เป็นต้น โดย กรงกรรม เป็นนวนิยายที่ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตของคนในบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งมีผู้หญิงโดนเอารัดเปรียบ
ในเรื่องต่าง ๆ เปรียบเสมือนกรงของกรรม ทั้งกรรมดีและกรรมชั่วที่แต่ละคนได้กระทาลงไป บางคนอาจกระหยิ่ม
ยิ้มย่องว่าตนเองหนีพ้นจากผลกรรมนั้นได้ ถึงขนาดไม่เกรงกลัวต่อผลของกรรม จึงไม่ใส่ใจ และพากันแสวงหาสิ่งมา
ปรนเปรอความต้องการของตน ซึ่งในเรื่องนี้มีแม่เป็นผู้บังคับบัญชาทุกคนในบ้าน จึงเกิดเป็นเรื่องราวชีวิตของ
ตัวละครที่โลดแล่นเป็นอุทาหรณ์ให้กบั สังคม (จุฬามณี 2560, คานา)
ด้วยความน่าสนใจของนวนิยายเรื่องกรงกรรม จึงได้รับการสร้างเป็นละครโทรทัศน์ไทยแนวชีวิตย้อนยุค
สะท้อนภาพของผู้ หญิงและสะท้อนสั งคมในปี พ.ศ. 2510 และเหตุนี้ผู้ วิจัยจึงเห็ นความสาคัญที่จะศึกษาเรื่อง
“สถานภาพและบทบาทผู้หญิงในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม ของจุฬามณี” เพื่อศึกษาสถานภาพและบทบาทผู้หญิง
ซึง่ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการทาความเข้าใจปัญหา และแนวทางในการพัฒนาบทบาทของผู้หญิง
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาสถานภาพและบทบาทผู้หญิงในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม ของจุฬามณี
วิธีการศึกษา
ศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพและบทบาท เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับสตรีนิยม เอกสารที่เกี่ยวข้องกั บนวนิยาย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาและสารวจข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงในนวนิยาย เรื่อง กรงกรรม เก็บข้อมูล และนาเสนอข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์
ตามประเด็นที่กาหนดไว้ในขอบเขตด้านเนื้อหา คือ 1) สถานภาพและบทบาทในครอบครัว ได้แก่ สถานภาพและ
บทบาทของแม่ สถานภาพและบทบาทของภรรยา สถานภาพและบทบาทของพี่สาวน้องสาว และสถานภาพและ
บทบาทของลูกสะใภ้ 2) สถานภาพและบทบาทในสังคม ได้แก่ ด้านอาชีพ และด้านการศึกษา สรุปผลการศึกษา
ค้นคว้า และนาเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์
ของ ปิ่ น หล้ า ศิล าบุ ตร (2551) ศึกษาเรื่อง “สถานภาพและบทบาทของตัวละครหญิงในนวนิยายของปิ ยะพร
ศักดิ์เกษม” ที่แบ่งตัวละครผู้หญิงมีสถานภาพและบทบาท 2 ด้าน คือ 1) สถานภาพและบทบาทในครอบครัว ได้แก่
สถานภาพของลูกสาว ภรรยา แม่ และญาติผู้ใหญ่ และ 2) สถานภาพและบทบาทในสังคม ได้แก่ ด้านการศึกษา
และการประกอบอาชีพ และการศึกษาของตัวละครหญิง
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง สถานภาพและบทบาทผู้หญิงในนวนิยาย เรื่อง กรงกรรม พบว่าตัวละครเอกมีสถานภาพ
และบทบาทดังนี้
สถานภาพและบทบาทในครอบครัว หมายถึง สถานภาพและบทบาทอันเป็นหน้าที่ของสมาชิกภายใน
ครอบครัว ในนวนิยาย เรื่อง กรงกรรม พบว่าตัวละครเอกมีสถานภาพและบทบาทในครอบครัว 4 สถานภาพ
ดังนี้
1. สถานภาพของแม่ แบ่งเป็น 4 บทบาท ได้แก่
1.1 บทบาทในการอบรมเลี้ ย งดูลู ก ให้ คาแนะนาตักเตือน แม้ลู กจะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ แม่ก็ยัง คง
ให้คาปรึกษาแนะนา สั่งสอนลูกในเรื่องต่าง ๆ บางเรื่องที่แม่เห็นว่าลูกน่าจะทาไม่ถูกต้องก็ให้คาตักเตือนเตือนสติลูก
เพื่อไม่ให้เกิดการกระทาผิด ซึ่งพบตัวละครที่ปรากฏบทบาทการอบรมเลี้ยงดูลูก จานวน 2 ตัว ได้แก่ ย้อย และเรณู
ตัวอย่าง ย้อย
...สาหรับบุตรชายทั้งสี่คน คาพูดของแม่ถือเป็น “ประกาศิต” นางย้อยเล่าให้ลูกชายทั้งสี่คนฟังเสมอว่า
กว่าจะมีวันนี้ ได้นั้ น ตนและพ่อของพวกเขาลาบากกันถึงเพียงไหน…ช่วงแรก ๆ ลูกยังเล็กยังต้องเรียนหนั งสื อ
ช่วยงานกันไม่ได้เต็มที่เจ๊กเซ้งยังต้องหาบของลงเรือไปตามบ้านเรือนเพื่อเอาสินค้าที่มีเสนอขายจนกระทั่งได้เงิน
ก้อนใหญ่ ย้อยคอยสอนลูกทุก ๆ คนให้เป็นคนขยันทางาน…
(จุฬามณี, 2560, หน้า 38)
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จากข้อความข้างต้น เป็ น ข้ อความที่ย้ อย หญิงสาวผู้ เป็นแม่ที่มีความสู้ ขยัน อดทน มุ่งมานะ บากบั่ น
ทางานหนั กมามากเพื่อครอบครั ว ของตน ซึ่งกว่าจะลงหลั กปักฐานจนมั่นคง มีกิจการใหญ่โ ต ย้อยต้องอดทน
เลี้ยงลูกชายถึง 4 คน ด้วยความลาบากที่มันคอยตอกย้าให้ย้อยเป็นคนขยันทางาน ทั้งหมดก็เพื่อลูก ๆ หล่อนคอย
ย้าสอนลูกทั้งสี่คนอยู่เสมอให้ขยันทามหากินคิดถึงตนเองให้ขยันทางานเหมือนแม่ซึ่งข้อความข้างต้นปรากฏบทบาท
ในการอบรมเลี้ยงดูลูก
1.2 บทบาทในการสนับสนุนลูก แม่ควรให้การสนับสนุนลูกในทุก ๆ เรื่องที่ลูกตัดสินใจ แม้บางเรื่องแม่
จะไม่เห็นด้วย แต่เพื่อความสุขของลูก แม่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนลูก ให้กาลังใจ และอยู่เคียงข้างลูกแม้จะทาใจ
ยอมรับ แได้ยาก แต่แม่ก็ยินยอมและยอมรับในสิ่งที่ลูกต้องการ ซึ่งพบตัวละครที่ปรากฏบทบาทในการสนับสนุนลูก
จานวน 3 ตัว ได้แก่ ย้อย เรณู และมาลา
ตัวอย่าง ย้อย
….นางย้อยพอตื่นแล้วก็รีบหุงข้าว ทากับข้าว …รึถ้าใครอยากกินอะไรก็มาเอาเงินไปซื้อกิน แต่นางย้อยไม่ได้
ให้เงินลูกชายที่อยู่ในบ้านใช้เป็นรายเดือนเหมือนลูกคนเล็กที่อาศัยอยู่บ้าน ‘อาแปะ’ ที่ปากน้าโพเพื่อให้
ร่าเรียนหนังสือ….
(จุฬามณี, 2560, หน้า 79)
จากข้อความข้างต้นย้ อยผู้เป็น แม่ได้มีส่งเสียให้ลูกคนที่สี่ มีชื่อว่ามงคลเรียนหนังสือ มงคลเป็นนักเรียน
โรงเรียนช่างอยู่ที่ปากน้าโพ ซึ่งได้รับการศึกษาเหมือนคนอื่น ๆ ซึ่งความเป็นแม่ที่ดีจะต้องมีการสนับสนุนสิ่งเหล่านี้
เพราะจะเป็นรากฐานให้ลูกมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น มีฐานะมั่นคงมากยิ่งขึ้น จากข้อความข้างต้นจึงปรากฏบทบาทในการ
สนับสนุนลูก
1.3 บทบาทในการให้คาแนะนาเรื่องการเลือกคู่ครอง แม่มีบทบาทในการเลือกคู่ครองให้ลูก เพราะ
เกรงว่าหากลูกตนเองนั้นได้คู่ครองที่ไม่ดีไม่เหมาะสมกัน จะไม่ประสบความสาเร็จในชีวิตคู่ พบว่าแม่เป็นผู้เลือก
คู่ครองให้ลูกโดยไม่พิจารณาความสมัครใจของลูก ส่วนมากแล้วแม่จะเลือกคู่ครองให้ลูกโดยดูจากความเหมาะสม
ซึ่งพบตัวละครที่ปรากฏบทบาทในการให้คาแนะนะเรื่องการเลือกคู่ครอง จานวน 1 ตัว ได้แก่ ย้อย
ตัวอย่าง ย้อย
…มันกล้าเอาเมียกะหรี่เข้าบ้าน ทาให้พ่อแม่ ให้น้อง ๆ ขายขี้หน้า มันก็ไม่ไช่ตั่วเฮียคนเดิมของแกแล้ ว
ม้าไปละ…
(จุฬามณี, 2560, หน้า 19)
จากข้อความข้างต้นเป็นข้อความหลังจากที่ปฐมลูกชายคนแรกของตระกูลบ้านแบ้พาภรรยาของเขาเข้ามา
เป็นสมาชิกในบ้านทาให้ย้อยเกิดอาการไม่พอใจที่ลูกของตนนั้นขัดคาสั่งของผู้เป็นแม่ทั้งที่แม่นั้นได้เลือกคู่ครอง
ไว้ให้ตนแล้ว ข้อความข้างต้นจึงปรากฏบทบาทในการให้คาแนะนาเรื่องการเลือกคู่ครอง
1.4 บทบาทในการเสียสละเพื่อลูก เป็นบทบาทที่ยิ่งใหญ่ของแม่ เพราะแม่สามารถสละแม้แต่ชีวิตหรือ
ความสุขส่วนตัวให้ลูกได้ พบตัวละครที่ปรากฏบทบาทในการเสียสละเพื่อลูก จานวน 2 ตัว ได้แก่ ย้อย และ มาลา
ตัวอย่าง ย้อย
…ถ้าอย่างนั้นแกก็กลับไปอยู่กับเขาทางโน้นเถอะนะ ไม่ต้องห่วงม้า ห่วงน้อง ห่วงอะไรทางนี้หรอก
พวกเราอยู่กันได้…
(จุฬามณี, 2560, หน้า 771)
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จากข้ อ ความข้ า งต้ น เป็ น ข้ อ ความหลั ง จากปฐมลู ก ชายคนแรกของย้ อ ยพาภรรยาคนที่ ส องมาพบแม่
แต่หล่อนไม่พอใจที่จะอยู่ที่บ้านหลังนั้นกับปฐม เนื่องจากหล่อนเป็นคนที่มีฐานะค่อยข้างดีมีบ้านใหญ่โตเป็นคุณหนู
อยู่สุขสบาย จึงอยากให้ปฐมพาหล่อนกลับไปอยู่ที่บ้าน ย้อยผู้เป็นแม่จึงไม่ขัดข้องใด ๆ แม้ปฐมจะต้องมีหน้าที่ดูแล
แม่ แต่แม่ยอมให้ลูกไปมีความสุขกับคนที่ลูกรั กมากกว่าตนเอง ข้อความข้างต้นจึงปรากฏบทบาทในการเสียสละ
เพื่อลูก
2. สถานภาพของภรรยา แบ่งเป็น 4 บทบาท ได้แก่
2.1 บทบาทภรรยาที่ดี ภรรยามีการดูแลเอาใจใส่สามี ปรนนิบัติสามีในเรื่องต่าง ๆ ให้เกียรติส ามี
เป็นภรรยาที่ทางานด้วยตัวเองควบคู่กับการทาหน้าที่ดูแลเอาใจใส่สามี พบตัวละครที่ปรากฏบทบาทภรรยาที่ดี
จานวน 6 ตัว ได้แก่ เรณู ย้อย วรรณา บังอร เพียงเพ็ญ และจันตา
ตัวอย่าง เรณู
…เรณูตื่นมาทาข้าวต้ม คั่วถั่วลิสง เจียวไข่แล้วก็ตาน้าพริก…ปลุกให้เขาขึ้นมากิน…
(จุฬามณี, 2560, หน้า 43)
จากข้อความข้างต้นเป็นข้อความหลังจากที่เรณูได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของปฐมแล้ว เรณูเป็นภรรยาของ
ปฐมที่แม้ว่าจะไม่ได้รับการยอมรับจากแม่สามีก็ตาม แต่หล่อนก็พยายามทางานบ้าน ทากับข้าวปรนนิบัติรับใช้สามี
ของหล่อนอย่างสุดความสามารถ หล่อนมอบความรักความหวังดีให้สามีของหล่อนเสมอ ข้อความข้างต้นจึงปรากฏ
บทบาทภรรยาที่ดี
2.2 บทบาทในการควบคุมการเงิน ภรรยาที่ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ดูแลทั้งรายรับ -รายจ่าย
ภรรยามีอานาจในการควบคุมสามีอีกด้วย ซึ่งภรรยาในเรื่อง กรงกรรม ต้องทางานด้วยตนเองมีรายได้เป็นของ
ตนเอง เป็นที่ภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสร้างฐานะไปด้วยกัน ซึ่งพบตัวละครที่ปรากฏบทบาทในการควบคุมการเงิน จานวน
5 ตัว ได้แก่ ย้อย เรณู วรรณา พิไล และจันตา
ตัวอย่าง ย้อย
…ที่นี่นางเป็นเจ้าของเต็มตัว นางจึงทุ่มเทแรงกาย เฟ้นสติปัญญาทุกวิถีทางที่จะให้กิจการรุ่งเรือง…
(จุฬามณี, 2560, หน้า 17)
จากข้อความข้างต้น เป็ น ข้อความหลังจากที่ย้อยได้แต่งงานกับสามีของหล่ อน และได้ซื้อหาทาเลใหม่
ในการค้าขายที่อาเภอชุมแสง แล้วได้เริ่มกิจการด้วยกันคือเปิดร้านโชห่วยขายของ หล่อนมีความตั้งใจทามาหากิน
ในการค้าขายรู้จักเก็บหอมรอบริบ มีการทาบันชีรายรับ -รายจ่ายต่าง ๆ ภายในบ้านซึ่งสามีของหล่อนยกให้หล่อน
เป็นคนทาหน้าที่ต่าง ๆ ด้วยตนเองทั้งหมด ข้อความข้างต้นจึงปรากฏบทบาทในการควบคุมการเงิน
2.3 บทบาทในการตอบสนองความต้องการทางเพศ ภรรยาที่ตอบสนองความต้องการทางเพศ
ของสามี เพื่ อ เอาอกเอาใจสามี ใ นเรื่ อ งนี้ โดยภรรยาตอบสนองความต้ อ งการของสามี ด้ ว ยความยิ น ดี
เมื่ อ มี ป ระสบการณ์ ก็ ส ามารถตอบสนองสามี ไ ด้ อ ย่ า งทั น ที ซึ่ ง ตั ว ละครที่ ป รากฏบทบาทในการตอบสนอง
ความต้องการทางเพศจานวน 3 ตัว ได้แก่ เรณู บังอร และเพียงเพ็ญ
ตัวอย่าง เรณู
…พอเห็นสายตากรุ่มกริ่มของเขา เรณูก็ยิ้มเอียงอาย หลังจากกินข้าว ล้างถ้วยล้างจานแล้ว จากที่ต้องไป
โรงสีทันที แรงดากฤษณาหรือเป็นเพราะแรงราคะตามประสาวัยหนุ่ม เรณูก็ไม่อาจเดาได้ ทาให้เขาชวนเรณูกลับเข้า
ห้องนอนทั้งที่พระอาทิตย์แผดแสงจ้า…
(จุฬามณี, 2560, หน้า 44)
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences

第四届全国本科生人文社会科学学术研讨会

วันที่ 27 มีนาคม 2563

348

จากข้อความข้างต้นเป็นข้อความหลังจากที่ปฐมและเรณู ได้ย้ายไปอยู่บ้านหลังโรงสี เพียงลาพัง หลังจาก
รับประทานอาหารมื้อเที่ยงแล้ว สามีของหล่อนเกิดมีความต้องการทางเพศกับหล่อน หล่อนก็เข้าใจและสามารถ
ตอบสนองต่อสามีได้ ข้อความข้างต้นจึงปรากฏบทบาทในการตอบสนองความต้องการทางเพศ
2.4 บทบาทในการตั้งครรภ์เพื่อมีบุตร หลังจากแต่งงานภรรยาต้องมีทายาทให้สามี เพื่อสืบสกุลของ
ตระกูล เพื่อทาให้ครอบครัวพึงพอใจ มีความสุข และเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในครอบครัว ซึ่งตัวละคร
ที่ปรากฏบทบาทในการตั้งครรภ์เพื่อมีบุตรจานวน 4 ตัว ได้แก่ เพียงเพ็ญ ย้อย พิไล และมาลา
ตัวอย่าง เพียงเพ็ญ
…ก็ไม่ให้เครียดได้อย่างไรเล่า เมื่อวานนี้เพิ่งเอะใจว่า ประจาเดือนขาดหายไปถึงสิบห้าวัน ยังไม่สรุปแน่ชัด
ว่าท้องหรือไม่ท้อง…
(จุฬามณี, 2560, หน้า 249)
จากข้อความข้างต้นเป็นข้อความที่หลังจากเพียงเพ็ญไปมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับชายคนรักแล้วเกิดท้อง
ขึ้นมาซึ่งชายผู้นั้นไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัว เพราะมีอาชีพทานาจึงมีฐานะยากลาบาก พ่อของหล่อนจึงกลัว
ว่าจะเลี้ยงลูกของตนนั้นได้ไม่ดีเท่าแต่หล่อนหาวิธีให้ที่จะให้พ่อของตนนั้น ยอมรับตัวของชายคนรัก จึงคิดว่าหากมี
ลูกก็น่าจะช่วยให้พ่อสงสารขึ้นมาบ้างข้อความข้างต้นจึงปรากฏบทบาทในการตั้งครรภ์เพื่อมีบุตร
3. สถานภาพพี่สาวน้องสาว แบ่งเป็น 4 บทบาท ได้แก่
3.1 บทบาทในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การเป็นสมาชิกของครอบครัวเดียวกันหรือเป็นพี่น้องกันจะต้อง
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมต่อกันในยามสุขและยามทุกข์ พบตัวละครจานวน 2 ตัว ได้แก่ เรณู และวรรณา
ตัวอย่าง เรณู
…ที่หนูส่งนังวรรณามันเรียนตัดเย็บผ้า เพราะมันชอบมองผู้ หญิงแต่งตัวสวย ๆ หนูก็เลยอยากให้ มัน มี
ร้านขายเสื้อผู้หญิง…
(จุฬามณี, 2560, หน้า 291)
จากข้อความข้างต้นเป็นข้อความที่น้องสาวของเรณูกาลังจะเดินทางมาอยู่ด้วยกันกับหล่อนที่อาเภอชุมแสง
ก่อนหน้านี้หล่อนกับน้องสาวต้องแยกกันทาหน้าที่ตนเอง ซึ่งน้องสาวของหล่อนมีใจรักในการตัดเย็บเสื้อผ้าหล่อนจึง
ส่งเงินให้น้องสาวเรียนตามที่ เขานั้นชอบ และอยากที่จะทามันจริง ๆ ซึ่ง หล่อนก็ได้ทาหน้าที่ของพี่สาวอย่า งดี
เสมอมา ข้อความข้างต้นจึงปรากฏบทบาทในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
3.2 บทบาทในการช่วยทางานภายในครอบครัว การอยู่ร่วมกันในครอบครัวนั้นสมาชิกจะต้องมีหน้าที่
ความรับผิดชอบต้องรู้จักทามาหากินมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวของตน เพื่อแบ่งเบาภาระ
ในเรื่องต่าง ๆ ช่วยดูแลซึ่งกันและกันให้ครอบครัวมีความสุข
ตัวอย่าง เรณู
…ระหว่างที่วรรณานั่งเฝ้าหาบแทนตน เรณูก็เอาหนังสือแฟชั่น และรูปถ่ายที่ถ่ายกับหมุ่ย จันตา ซึ่งเป็น
ผลงานตัดเย็บโดยฝีมือวรรณา ออกโฆษณาทั่วตลาด โดยเรณูบอกว่าถ้ามีใคร สนใจจะตัดชุดสวย ๆ ก็ให้ไปรีบซื้อผ้า
แล้วไปวัดตัวที่ร้านนางย้อยในตอนสาย ๆ…
(จุฬามณี, 2560, หน้า 327)
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จากข้ อ ความข้ า งต้ น เป็ น ข้ อ ความหลั ง จากที่ ว รรณาย้ า ยเข้ า มาอยู่ กั บ เรณู ที่ อ าเภอชุ ม แสงแล้ ว และ
เมื่อน้องสาวของหล่อนเรียนจบ จึงคิดอยากจะเปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้าให้น้องของหล่อน แม่สามีได้เห็นฝีมือในการ
ตัดเย็บเสื้อผ้าของวรรณาจึงคิดอยากจะเปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้าให้ ระหว่างที่วรรณารองานก็ช่วยเรณูทางานไปด้วย
ตัวอย่างข้างต้นจึงปรากฏบทบาทในการช่วยทางานภายในครอบครัว
3.3 บทบาทแสดงความรักและเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ การอยู่ร่วมกันของสมาชิกภายในบ้านนั้นจะต้อง
รู้จักการปฏิบัติตนในเรื่องต่าง ๆ ต้องแสดงออกด้วยความจริงใจต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกันมีน้าใจแบ่งปัน
รู้จักกาลเทศะ รู้จักการเคารพผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสกว่า และจะต้องรู้จักจัดลาดับ การวางตนที่ถูกต้องตามประเพณี
ที่วางเอาไว้เพื่อความสงบสุขภายในบ้าน
ตัวอย่าง เรณู
…อะไรที่เป็นความต้องการของนางย้อย เรณูจะปฏิบัติทันที หญิงสาวรีบวิ่งละงานแล้วลุกขึ้นไปล้างมือ
ก่อนจะเดินกลับมาคว้าเสื้อจากมือนางย้อยเดินไปเข้าห้องน้า…
(จุฬามณี, 2560, หน้า 292)
จากข้อความข้างต้นเป็นข้อความขณะที่เรณูกาลังปั้นขนมเสน่ห์จันทร์อยู่ ย้อยก็เดินเข้ามาดูย้อยเห็นถุงเสื้อ
วางอยู่ย้อยจึงเปิดออกดู จึงได้เห็นชุดเดรสยาวประมาณเข่า และได้เห็นถึงงานตัดเย็บที่พิถีพิถันในการตัดถึงกับ
เอ่ยปากชมน้องสาวของหล่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าได้งดงามมาก ย้อยจึงให้เรณูลองสวมใส่ชุดเดรสนั้นดู หลังจากที่เรณู
ได้รับคาสั่งนั้นตนก็ได้หยุดการทาขนมที่อยู่ในมือของหล่อน แล้วรีบเปลี่ยนชุดตามคาสั่งของย้อยทันทีทันใด ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าหล่อนนั้นมีความเกรงอกเกรงใจผู้ใหญ่สั่งให้ทาอะไรก็จะเชื่อฟัง และปฏิบัติตาม ตัวอย่างข้างต้นจึงปรากฏ
บทบาทแสดงความรักและเคารพต่อญาติผู้ใหญ่
3.4 บทบาทให้ความรักความอบอุ่นเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน การแสดงออกถึงความรักของสมาชิก
ในครอบครัวจะต้องเป็นผู้มีเมตตา ด้วยการคิด การพูด การให้กาลังใจ และการกระทาต่อการเป็นพี่เป็นน้องซึ่งกัน
และกัน และมีความปรารถนาดีต่อกันของพี่น้องในครอบครัว ซึ่งจะทาให้ครอบครัวนั้นมีความสุข
ตัวอย่าง วรรณา
…ไหนพี่เคยบอกว่าพี่มาไกลเกินจะย้อนกลับไง อย่างไรก็อย่าปล่อยให้ชีวิตตกต่าไปกว่าเดิม และพี่ต้องไม่ลืม
ว่าพี่มีฉันอีกคน และพี่ยังมีไอป๊อกอีกคน…
(จุฬามณี, 2560, หน้า 402)
ข้อความนี้เป็นข้อความหลังจากที่พี่สาว และวรรณาโดนชาวบ้านขับไล่ออกจากอาเภอชุมแสง เพราะถูกจับ
ได้ ว่ามีทั้งคู่ทาของใส่ แม่ส ามี ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ชาวบ้านรับไม่ได้ จึงย้ายไปอยู่ที่พยุห คีรี หล่ อนจึงได้เข้าไปพูดกับพี่สาว
เป็นการให้กาลังใจกันและกัน แม้ความจริงหล่อนจะไม่ได้เป็นคนทาของใส่แม่สามีของพี่สาว แต่เมื่ อเธอเห็นพี่ของ
ตนเองกาลังลาบากและโดนกล่าวหาว่าเป็นคนเลวแต่เธอไม่เคยมองพี่สาวของตนเองว่าเป็นคนไม่ดีเลยแม้แต่น้อย
ตัวอย่างข้างต้นปรากฏบทบาทการให้ความรักความอบอุ่นเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
4. สถานภาพลูกสะใภ้ แบ่งเป็น 3 บทบาท ได้แก่
4.1 บทบาทสะใภ้ที่ดี การเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในครอบครัวหนึ่งแล้วหลังจากที่แต่งงานจะต้องมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ภายในบ้าน และการปฏิบัติตัวต่อบุคคลในครอบครัวของการเป็นสะใภ้เป็นเรื่องสาคัญ
อย่างยิ่งในครอบครัว พบตัวละครจานวน 3 ตัว ได้แก่ ย้อย เรณู และพิไล
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ตัวอย่าง พิไล
….พรุ่งนี้เห็นเขาว่าจะทาขนมต้มมาขาย เดี๋ยวหนูจะซื้อมาให้ม้าลองชิมนะ…
(จุฬามณี, 2560, หน้า 223)
จากข้อความข้างต้นเป็นข้อความที่พิไลพูดกับย้อยในฐานะลูกสะใภ้ หล่อนพยายามเอาอกเอาใจแม่สามี
โดยการทาสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องอาหารการกิน การช่วยดูแลกิจการต่าง ๆ ภายในบ้าน
ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง แต่แม่สามีก็ไม่ได้ไว้วางใจมากนัก เพราะคิดว่าหล่อนนั้นยังไม่สามารถรับผิดชอบเรื่อง ต่าง ๆ
ได้ และไม่ไว้ใจ ทาให้หล่อนรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจ และคิดว่าแม่สามีนั้นไม่ได้รักหล่อนอย่างจริงใจ แต่ความจริงแล้ว
สิ่งที่หล่อนทาทุกสิ่งทุกอย่างให้แม่สามีนั้นก็เพราะต้องการที่จะได้สมบัติของแม่สามีเพียงเท่านั้น แต่ถึงแม้หล่อนจะ
กระทาเพื่อหวังผลบางอย่างแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหล่อนก็ปฏิบัติหน้าที่ของหล่อนได้อย่างดี ตัวอย่างข้างต้นจึงปรากฏ
บทบาทลูกสะใภ้ที่ดี
4.2 บทบาทเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ เป็นการให้เกียรติบุคคลในครอบครัวในการกระทาสิ่งต่าง ๆ
ตัวอย่าง เรณู
…เรณูยิ้มแหย ๆ ไม่ยอมแบมือ นางย้อยดังนั้นยิ่งรู้สึกว่าจะต้องให้ให้ ได้จึงบอกจึงบอกเสียงเข้มแข็งว่า
“ผู้ใหญ่ให้ของก็รับไปสิ”
(จุฬามณี, 2560, หน้า 295)
จากข้อความข้างต้นเป็นข้อความหลังจากจัดงานแต่งงานของกมลลูกชายคนที่เสร็จสิ้นไปแล้ว
แม่สามีรู้สึกว่าเรณูนั้นไม่เคยได้แต่งงาน หรือรับทรัพย์สินใด ๆ หล่อนจึงได้รับทองเป็นของขวัญ ซึ่งความจริงแล้ว
หล่อนนั้นไม่เคยรู้สึกอยากได้อยากมีทรัพย์สิน หรืออยากได้ของได้เงินใด ๆ จากแม่สามีเลยแม้แต่น้อย แต่แม่สามี
เห็นถึงความดีความตั้งใจของหล่อน จึงเห็นสมควรว่าจะต้องให้อะไรแกหล่อนบ้างเพื่อไม่ให้เป็นขี้ปากของชาวบ้าน ๆ
ว่าเป็ น ถึงสะใภ้ใหญ่ของบ้ านแบ้ แต่กลั บไม่มีงานแต่งใด ๆ เงินทองก็ไม่มี แต่อย่างไรเมื่อแม่ส ามียื่น มือ มาให้
หล่อนก็ควรที่จะรับสิ่งนั้นไว้เพื่อเป็นการให้เกียรติแม่สามีด้วย ข้อความข้างต้นจึงปรากฏบทบาทเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่
4.3 บทบาทดูแลค่าใช้จ่ายในครอบครัว เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัวที่จะต้องดูแล
รักษาซึ่งสิทธิหน้าที่ของการดูแลเรื่องต่าง ๆ ภายในบ้าน
ตัวอย่าง เรณู
…เรณูรู้สึกว่าการทาขนมขายใช้เงินทุ นไม่มาก อุปกรณ์มี กระจาดมี กระด้ งมี ไม้คานมี วัตถุดิบในสวน
มี เธอจะต้องทาให้แม่ผัวของเธอเห็นว่า เธอก็มีเลือดนักสู้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใคร…
(จุฬามณี, 2560, หน้า 51)
จากข้อความข้างต้นเป็นข้อความหลังจากที่เรณูโดนไล่ให้ออกจากบ้านหลังใหญ่ให้ไปอยู่ที่บ้านหลังเล็ก ๆ
หลั งโรงสี ซึ่งเรณูกับ สามีของหล่ อนก็มีความพยายามที่จะช่ว ยกันทามาหากิน แม้ว่าสามีของหล่ อนจะต้องไป
เป็นทหาร หล่อนต้องต่อสู้ชีวิตเพียงลาพังกับลูกในท้อง แต่หล่อนไม่ได้มีความคิดที่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ แม้ว่า
มันจะลาบากมากในการดาเนินชีวิต การเป็นสะใภ้ของหล่อนมันไม่ได้ง่ายเลย หล่อนจะต้องทางานทามาหากิน
ด้วยตัวเองต้องมีความรับผิดชอบของตนเอง หล่อนต้องทาทุก ๆ อย่างเพื่อครอบครัวของหล่อน เพื่อสามี และ
เพื่อลูก ที่สาคัญหล่อนอยากที่จะพิสูจน์ความสามารถว่าหล่อนสามารถหาเงินเลี้ยงลูกด้วยตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งใคร
หรือขอเงินจากสามี ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่ดีอย่างหนึ่งของการเป็นลูกสะใภ้ ตัวอย่างข้างต้นจึงปรากฏบทบาท
ดูแลค่าใช้จ่ายในครอบครัว
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สถานภาพและบทบาทในสังคม สถานภาพที่ได้จากการแสวงหาหรือได้มาจากความสามารถของตนเอง
แบ่งได้ 2 สถานภาพ ดังนี้
1. สถานภาพด้านการประกอบอาชีพ พบว่าตัวละครผู้หญิงมีอาชีพค้าขาย อาชีพเย็บผ้า และอาชีพโสเภณี
ดังนี้
1.1 อาชีพค้าขาย พบตัวละครหญิง จานวน 3 ตัว ประกอบอาชีพค้าขาย ได้แก่ ย้อย เรณู และพิไล
ตัวอย่าง ย้อย
…ที่นั่นแม้จะเหนื่อยยากลาบากกาย ลาบากใจยิ่งกว่าตอนเลี้ยงหมูอยู่ที่ทับกฤช แต่ที่นั่นก็ทาให้นางย้อย
เรียนรู้วิธีการค้าขายอย่างมืออาชีพ…
(จุฬามณี, 2560, หน้า 17)
จากข้อความข้างต้นแสดงเป็นข้อความที่ทาให้ชีวิตของย้อยนั้นเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนที่หล่อนนั้นมีอาชีพ
ทานา หลังจากที่หล่อนนั้นคลอดลูกคนที่สี่แม่ของสามีก็ได้ถึงแก่กรรมลงทาให้หล่อน และสามีต้องย้ายครอบครัว
มาอยู่ตลาดชุมแสง และได้เปิดร้านโชห่วยอยู่ ที่ตลาดชุมแสงร้านนี้ เป็นร้านของหล่อน หล่อนพยายามสร้างเนื้อ
สร้ า งตั ว จากที่ นี่ ทั้ ง ทุ่ ม เทแรงกายท าทุ ก วิ ถี ท างในการที่ ท าให้ กิ จ การของหล่ อ นนั้ น เจริ ญ รุ่ ง เรื อ งยิ่ ง ๆ ขึ้ น ไป
หล่อนมีความตั้งใจ และคาดหวังในสิ่งที่ทามาก เพราะอยากให้ว่าที่บรรดาลูกสะใภ้ของบ้านนั้นเห็นว่าหล่ อนนั้น
ต้องขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่เก่งที่สุด แม้ว่านางจะเป็นคนไทยแท้ก็ตาม ซึ่งข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าย้อยมีอาชีพ
ค้าขาย
1.2 อาชีพเย็บผ้า พบตัวละครหญิง จานวน 2 ตัว ประกอบอาชีพเย็บผ้า ได้แก่ วรรณา และจันตา
ตัวอย่าง วรรณา
…หลังจากแต่งงานแล้ว วรรณาก็ยังตัดผ้า ขายผ้า ช่วยเรณูอยู่ที่ร้านในช่วงกลางวัน ส่วนกลางคืนก็กลับไป
อยู่ที่บ้านพักของหลวงหลังที่ว่าการอาเภอ…
(จุฬามณี, 2560, หน้า 795)
จากข้อความข้างต้นเป็นข้อความหลังจากที่วรรณาน้องสาวเรณูนั้นได้แต่งงานกับคุณปลัดสามีของหล่อน
แล้วแต่ยังคงอยู่กับพี่สาวของหล่อน เนื่องจากว่าสามีของหล่อนนั้นต้องย้ายไปอยู่อาเภออื่น แต่หล่อนไม่สามารถย้าย
ตามสามีไปได้ เพราะหล่อนนั้นเป็นห่วงเรื่องงานห่วงเรื่องเงิน และอยู่ในช่วงที่หลานของหล่อนนั้นกาลังเล็กอยู่
แต่พี่สาวของหล่อนก็ไม่ยอมให้หล่อนอยู่กับตน เพราะกลัวว่าสามีของน้องนั้นจะไปอยู่กับหญิงอื่นจึงได้พูดคล้อยตาม
ให้หล่อนไปอยู่กับสามีดีกว่า สุดท้ายทาให้หล่อนต้องย้ายตามไปแต่ถึงอย่างไรหล่อนก็ยังยึดอาชีพเปิดร้านขายเสื้ อผ้า
เย็บผ้าหารายได้เข้าครอบครัว ซึ่งจากข้อความนี้แสดงให้เห็นว่า วรรณามีอาชีพเย็บผ้า
1.3 อาชีพโสเภณี พบตัวละครหญิง 1 ตัว ประกอบอาชีพโสเภณี ได้แก่ เรณู แต่ภายหลังหันมาค้าขาย
ตัวอย่าง เรณู
…หญิงสาวในชุดกางเกงเอวสูงสีเขียว เสื้อตัดจากผ้าชีฟองพื้นเหลืองดอกสีดาจีบรอบคอสอดชายเสื้ อไว้
ในกางเกง คาดแว่นกันแดดปิดบังสายตาไว้ กลิ่นน้าหอมฟุ้ง…
(จุฬามณี, 2560, หน้า 9)
จากข้อความข้างต้นเป็ นข้อความที่เรณูได้เดินทางมาพร้อมกับปฐมสามีของหล่ อนเพื่อที่จะเข้า มาอยู่ที่
อาเภอชุมแสง บ้ านของสามีแต่ ก่อนที่จะได้อยู่นั้นก็ได้เจออุปสรรคในการเข้ามาอยู่นั่นก็คือแม่ของสามีนั่นเอง
แม่สามีรู้ทันทีว่าลูกชายนั้นได้พาหญิงสาวที่มีอาชีพขายบริการมาอยู่ในบ้าน เนื่องจากการแต่งตัวของหล่อนนั้น
ก็สามารถบ่งบอกรสนิยมได้ในสมัยนั้น ทั้งทาปากแดงทั้งสายตา และท่าทางการแสดงออกต่าง ๆ ทาให้แม่สามี
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เกิดอาการไม่พอใจเป็นอย่างมาก และกีดกันลูกชายไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับคนพวกนี้ เพราะครอบครัวคนจีนไม่สามารถ
รับผู้หญิงที่มีอาชีพนี้เข้ามาอยู่ในตระกูลได้ แต่หลังจากหล่อนได้ย้ายมาอยู่ที่ชุมแสงก็ไม่เคยได้ทาอาชีพโสเภณีอีกเลย
และหันมาค้าขายแทน
2. ด้านการศึกษา พบว่าตัวละครผู้หญิงมีการศึกษาสายอาชีพ หรืออาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพโดยเลือกเรียนเย็บผ้า ซึ่งตัวละครผู้หญิงในเรื่อง กรงกรรม ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา
ที่ได้รับการศึกษาพบว่ามีจานวน 1 ตัว ที่ได้รับการศึกษา ได้แก่ วรรณา เนื่องจากผู้หญิงจะต้องมีฐานะดีจึงจะ
ได้เรียนหนังสือ ส่วนคนที่มีฐานะยากจนและลาบากส่วนมากจะต้องทางานช่วยเหลือครอบครัว
ตัวอย่าง วรรณา
…วรรณาเรียนอยู่หลายปี ตอนนี้ยังเป็นลูกมือฝึกงานอยู่ที่นั่นจ้ะ…
(จุฬามณี, 2560, หน้า 291)
จากข้อความข้างต้นเป็นข้อความที่ย้อยสนทนากับเรณูที่กาลังนั่งทาขนมออกไปขาย เพื่อที่จะได้นาเงิน
มาใช้จ่ายในครอบครัว และที่สาคัญต้องคอยส่งเสี ยให้วรรณาเรียนหนังสือ ซึ่งพี่สาวของหล่ อนพยายามหาเงิน
ทาทุกวิถีทางให้ น้ องสาวหล่ อนได้เรี ย นถึงแม้ว่าเงิน อาจจะหายาก แต่พี่ส าวก็มีความมุ่งมั่น มีความปรารถนา
ให้น้องสาวที่กาลังเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่ที่ปากน้าโพนั้นประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน มีร้านเป็นของตนเอง
หากจบแล้ ว ก็จ ะเปิ ดร้ านให้ น้ องสาวทัน ที โดยตัว ของวรรณานั้นเลื อกที่จะเรียนในสาขาที่ห ล่ อนต้อ งการก็ คื อ
การตัดเย็บเสื้อผ้ าเพราะจะเป็น การฝึ กพัฒนาทักษะได้ มีวิชาติดตัว และหล่อนคิดว่าแม้จะทางบ้านไม่ได้ มีเ งิน
มากมายนัก แต่หล่อนก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ซึ่งก็จะช่วยยกระดับฐานะของหล่อนให้ดีขึ้นด้วย จากตัวอย่าง
ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าวรรณามีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
สรุปและอภิปรายผล
สรุ ป ผลการศึกษาสถานภาพและบทบาทผู้ หญิงในนวนิยาย เรื่อง กรงกรรม ของจุฬามณี แบ่งได้เป็น
2 ประเด็น คือ สถานภาพและบทบาทในครอบครัว พบว่ามี 4 สถานภาพ ได้แก่ 1. สถานภาพของแม่ พบว่าแม่
มีบทบาท 4 บทบาท ได้แก่ 1.1 บทบาทในการอบรมเลี้ยงดูลูก 1.2 บทบาทในการสนับสนุนลูก 1.3 บทบาทในการ
ให้คาแนะนาเรื่องการเลื อกคู่ครอง 1.4 บทบาทในการเสียสละเพื่อลู ก 2. สถานภาพของภรรยา พบว่าภรรยา
มี บ ทบาท 4 บทบาท ได้ แ ก่ 2.1 บทบาทภรรยาที่ ดี 2.2 บทบาทในการควบคุ ม การเงิน 2.3 บทบาทในการ
ตอบสนองความต้องการทางเพศ 2.4 บทบาทในการตั้งครรภ์เพื่อมีบุตร 3. สถานภาพพี่สาวน้องสาว พบว่า พี่สาว
และน้องสาวมีบทบาท 4 บทบาท ได้แก่ 3.1 บทบาทในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 3.2 บทบาทในการช่วยทางาน
ภายในครอบครัว 3.3 บทบาทแสดงความรักและเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ 3.4 บทบาทให้ความรักความอบอุ่นเอื้ออาทร
ซึ่งกันและกัน 4. สถานภาพลูกสะใภ้ พบว่าลูกสะใภ้มีบทบาท 3 บทบาท ได้แก่ 4.1 บทบาทสะใภ้ที่ดี 4.2 บทบาท
เคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ 4.3 บทบาทในการดูแลค่าใช้จ่ายในครอบครัว สถานภาพและบทบาทในสังคม พบว่ามี 2 ด้าน
ได้แก่ 1.สถานภาพด้านการประกอบอาชีพ พบว่าตัวละครผู้หญิงมีอาชีพ ได้แก่ 1.1. อาชีพค้าขาย 1.2 อาชีพเย็บผ้า
1.3 อาชีพโสเภณี 2. ด้านการศึกษา พบว่าตัวละครผู้หญิงมีการศึกษาสายอาชีพ หรืออาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้
และทักษะในการประกอบอาชีพโดยเลือกเรียนเย็บผ้า
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อภิปรายผลการศึกษาสถานภาพและบทบาทผู้หญิงในนวนิยาย เรื่อง กรงกรรม ดังต่อไปนี้
1. สถานภาพและบทบาทในครอบครัว ดังนี้
สถานภาพของแม่ มี บ ทบาทในการอบรมเลี้ ย งดู ลู ก บทบาทในการสนั บ สนุ น ลู ก บทบาทในการ
ให้คาแนะนาเรื่องการเลือกคู่ครอง และบทบาทในการเสียสละเพื่อลูก มีความสอดคล้องกันกับงานวิจัยของ ปิ่นหล้า
ศิลาบุตร (2551) ได้ศึกษาสถานภาพและบทบาทของตัวละครหญิงใน นวนิยายของ ปิยะพร ศักดิ์เกษม ผลการวิจัย
พบว่า ตัวละครหญิงใน นวนิยายของปิ ยะพร ศักดิ์เกษม มีสถานภาพและบทบาท 2 ด้าน คือ ด้ านสถานภาพและ
บทบาทในครอบครัว ได้แก่ สถานภาพของลูกสาว สถานภาพของภรรยามีบทบาทซึ่งในด้านสถานภาพและบทบาท
ของภรรยา พบบทบาทภรรยา ในการดูแ ลเอาใจใส่และให้เกียรติสามี บทบาทในการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจ
และบทบาทในการตอบสนองความต้องการทางเพศ สถานภาพของแม่ มีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูลูก บทบาท
ในการสนับสนุนลูก บทบาทในการแนะนาในการเลือกคู่ครอง และบทบาทในการเสียสละเพื่อลูก
สถานภาพของภรรยา มีบทบาทในการดู แลเอาใจใส่ ให้เกียรติเคารพและเชื่อฟังสามี ยอมรับบทบาท
ในการเป็นหัวหน้าครอบครัวของสามี บทบาทในการตั้งครรภ์เพื่อมีบุตร เนื่องจากผู้หญิงรู้ว่าหน้าที่ของภรรยาคือ
อะไร ต้ อ งท าอะไรเพื่ อ ให้ ค รอบครั ว มี ค วามสุ ข และเป็ น บทบาทที่ ยอมรั บ ตั้ ง แต่ ไ ด้ แ ต่ ง งานมี ส ามี แ ละมี บุ ต ร
ซึ่งสอดคล้อง การศึกษาของ ปิ่นหล้า ศิลาบุตร (2551) พบว่า สถานภาพและบทบาทในครอบครัว ได้แก่ สถานภาพ
ของภรรยามีบทบาทในการดูแลเอา ใจใส่และให้เกียรติสามี บทบาทในการบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจและบทบาท
ในการตอบสนองความต้องการทางเพศ
สถานภาพของแม่ บทบาทในการดู แ ลและเอาใจใส่ ลู ก ส่ ง เสริ ม ให้ ลู ก ประสบความส าเร็ จ ในชี วิ ต
ตัวปัจจัยสาคัญที่มีส่วนในการกาหนดบทบาทเพศชายและหญิง คือ ปัจจัยทางโครงสร้างครอบครัว ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่ทาให้มีการแบ่งงานระหว่างเพศและทาให้เกิดความไม่ทัดเทียมในสถานภาพของชายและหญิง แต่ไม่ได้จากัด
สถานภาพในการท าสิ่ ง ต่ า ง ๆ ได้ ผู้ ห ญิ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งพึ่ ง พาผู้ ช ายทั้ ง หมดทั้ ง ทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ซึ่ ง มี
ความขัดแย้งกับงานวิจัยของ ทัดจันทร์ เกตุสิงห์สร้อย (2554) ศึกษา เรื่อง วิเคราะห์สถานภาพและบทบาทของ
ตัวละครของแม่ในนวนิยาย “ลับแล แก่งคอย” พบว่า แม่ถูกนาเสนอในบทบาทที่จากัดอยู่ที่ความเป็นเมียและ
แม่ตามกรอบจารี ตประเพณี และมายาคติที่สั งคมวางไว้ โดยไม่ได้รู้สึ กว่าตนเองนั้นอยู่ในสภาวะที่ตกเป็นรอง
อยู่ใต้อานาจ ปิตาธิปไตยของพ่อและลูกชาย และในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะต่อสู้และต่อต้านอานาจปิตาธิปไตย
นั้นด้วยกลวิธีตอบโต้แบบทางตรงและทางอ้อม
สถานภาพของพี่สาวน้องสาว ในบทบาทการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งการเป็นสมาชิกของครอบครัวเดียวกัน
หรื อเป็ น พี่น้ องกัน จะต้องช่ว ยเหลื อซึ่งกันและกันเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน มีส่ ว นร่ว มต่อกันทั้งในยามสุ ข และ
ยามทุกข์ เป็นหุ้นส่ว นกันทั้งในปัจจุบัน และอนาคต และต้องไม่มีความรู้สึกหวงแหนและเห็นแก่ตัว พี่น้องจะต้อง
แบ่งปันกัน ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ณัฐรดา เบ้าคา (2559) ศึกษา เรื่อง “สถานภาพและบทบาทของตัวละครเอก
ชายในนวนิยายสุภาพบุรุษจุฑาเทพ” ได้แบ่งสถานภาพของชนชั้นทางสังคม ได้แก่ สถานภาพหลานชาย สถานภาพ
การเป็นพี่น้อง
สถานภาพลูกสะใภ้ มีบทบาทสะใภ้ที่ดี ส่งเสริมสามีในทุก ๆ เรื่องรู้จักปรนนิบัติสามี ซึ่งการเป็นสะใภ้
ในตระกูลจีน คนที่เป็นผู้ปกครองของบ้าน หรือเจ้าของบ้านตามธรรมเนียมของคนจีน มักจะชื่นชอบลูกสะใภ้ที่เป็น
จีนเหมือนกัน เพราะต้องเข้ามาช่วยกันทามาหากิน ทางานช่วยเหลือกัน ดังที่ บุญยง ชื่นสุวิมล (2543) ได้กล่าวถึง
ครอบครัวจีนว่าการแต่งงานต้องถูกการยอมรับของสังคมคนจีน พ่อแม่คาดหวังอย่างมากในการเลือกผู้เหมาะสม
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ให้แก่ลูกเมื่อถึงวัยอันควร โดยอาจเกี่ยวข้องกันเนื่องกับผลประโยชน์ ครอบครัวที่ จะมาเกี่ยวดองด้วยนั้นจะต้องมี
สถานะทางสังคม และเศรษฐกิจอยู่ในระดับเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมณฑา บุญวัฒนะกุล (2550)
ศึกษาเรื่อง “ตัวละครหญิงในนวนิยายของบุญเหลือ ” พบว่า สถานภาพและบทบาทในครอบครัวและด้านสังคม
ประกอบด้วยบทบาทบุตรสะใภ้ ว่าจะต้องเรี ยนรู้ที่จะรู้จักปรับตัว เข้าใจและยินยอมรับแม้ว่าจะต้องเจออุปสรรค
ใด ๆ จากครอบครัว แต่ก็สามารถแสดงบทบาทตามแบบฉบับของสะใภ้ที่ดีได้
2. สถานภาพทางสังคม
ด้านอาชีพ บทบาทการประกอบอาชีพ พบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพทางอาชีพแบบสอดคล้อง
กัน กับ ตัว ละครหญิงทุ กตัว ในนวนิ ย าย เรื่อง กรงกรรม ซึ่ง มีอาชีพที่ห ลากหลายตรงตามความถนัดและระดั บ
การศึกษาของตัวละครแต่ละตัว และตัวละครแต่ละตัวได้วางแผนการประกอบอาชีพ การดาเนินชีวิตไว้อย่างมี
เป้ าหมายชัดเจน ซึ่ง สอดคล้ องกับ ผลการศึ กษาของ วีรวัฒ น์ อินทรพร (2541) ศึกษาเรื่อง แนวคิดสิ ทธิ ส ตรี
สตรี ใ นนวนิ ย ายของโบตั๋น ที่ พ บว่ า ความส าเร็ จ ในหน้ า ที่ ก ารงานของตั ว ละครนั้น ไม่ ใ ช่ ม าจากโชคชะตาหรือ
เหตุบังเอิญแต่อย่างใด แต่เป็นผลมาจากความเพียรพยายาม และความอดทนในการสร้างเนื้อสร้างตัว กล้าคิด
กล้ าทา มีลั กษณะของการคิดวางแผนทุกอย่างในชีวิต ก็ส ามารถนาพาตัว เองไปยังจุดหมายที่ตนเองต้อ งการ
ให้เป็นได้
ด้านการศึกษา พบว่าตัวละครในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา แต่ผู้หญิงประกอบ
อาชีพเพื่อหารายได้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของ ศรีจันทร์ พันธุ์พานิช (2534) ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับสถานภาพและบทบาทของผู้หญิงจากวรรณคดี พบว่า ผู้หญิงถูกจากัดสถานภาพทาให้บทบาท
ทางด้านอาชีพก็ถูกจากัดแต่เพียงงานบ้าน ผู้หญิงจึงไม่มีโอกาสที่จะได้ทางานนอกบ้านเช่นเดียวกับผู้ชาย ซึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบให้เห็นว่าค่านิยมของสังคมไทยที่ มีต่อผู้หญิงเปลี่ยนแปลงไปในยุคสมัยใหม่พบว่าผู้หญิงประกอบอาชีพ
เพื่อหารายได้ และพึ่งพาตนเองได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสถานภาพสตรีสามารถเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการรักษา
ซึ่งสิทธิสตรีของตนเองได้
2. หน่ ว ยงานที่เกี่ ย วข้ อ งกับ สิ ทธิส ตรี ห รื อ มูล นิธิ ที่ เกี่ ยวกับผู้ ห ญิ ง ต่าง ๆ จะเป็นตัว ช่ว ยให้ เ ข้า ใจถึ ง
ความเป็นผู้หญิงมากขึ้น และทาให้สมาชิกในครอบครัวเข้าใจ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และส่งเสริมการทางาน
ขององค์กรผู้หญิงให้กว้างขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาลั ก ษณะตั ว ละครหญิ ง ของนั ก เขี ย นคนอื่ น ๆ ที่ มี ผ ลงานร่ ว มสมั ย กั บ จุ ฬ ามณี
เพื่อเปรียบเทียบว่าสถานภาพและบทบาทผู้หญิง ในนวนิยายของนักเขียนแต่ล ะคนว่ามีนี้มีลักษณะเหมือนหรื อ
แตกต่างกันอย่างไร
2. ควรศึกษาสถานภาพและบทบาทผู้ห ญิงในด้านอื่น ๆ เช่น สถานภาพและบทบาทผู้ห ญิงในสั ง คม
ด้านการเมืองการปกครอง
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3. ควรศึกษานวนิยาย เรื่อง กรงกรรม ในประเด็นอื่น ๆ เช่น กลวิธีการประพันธ์ สถานภาพและบทบาท
ผู้ชาย เป็นต้น
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อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่เป็นคาด่าในเพจ “จ๊อกจ๊อก”
Conceptual metaphor of curse words in the Page “Jok Jok”
กิตติภพ อ่อนชาติ1 และพัชราภรณ์ คชินทร์2
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา อุ ป ลั ก ษณ์ เ ชิ ง มโนทั ศ น์ ที่ เ ป็ น ค าด่ า ในเพจ “จ๊ อ กจ๊ อ ก”
โดยน าเนื้ อหาจากการแสดงความคิดเห็ นในเพจจานวน 80 คอมเมนต์ มาวิเคราะห์ ตามประเด็นที่กาหนดไว้
ผลการวิจัย อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่เป็นคาด่าในเพจ “จ๊อกจ๊อก” พบทั้งหมด 13 ประเด็น ประเด็นที่พบมากที่สุด
ได้แก่ คาด่าที่เกี่ยวกับรูปลักษณ์ พบจานวน 17 คอมเมนต์ รองลงมาคือ คาด่าที่เกี่ยวกับอวัยวะ ทุกส่วนในร่างกาย
พบจานวน 10 คอมเมนต์ คาด่าที่เกี่ยวกับชาติพันธุ์และชาติกาเนิด พบจานวน 9 คอมเมนต์ ส่วนคาด่าที่เกี่ยวกับ
ลักษณะนิสัยและความประพฤติและคาด่าที่เกี่ยวกับเรื่องเพศและอวัยวะเพศ พบจานวนเท่ากันคือ 8 คอมเมนต์
คาด่าที่เกี่ยวกับสัตว์ พบจานวน 6 คอมเมนต์ คาด่าที่เกี่ยวกับสิ่งสกปรกและของเสียที่ไม่เป็นที่ต้องการ และคาด่า
ที่เกี่ย วกับ โรคและอาการของโรค พบจ านวนเท่ากันคือ 5 คอมเมนต์ คาด่าที่เกี่ยวกับความผิ ดปกติทางสมอง
คาด่าบุคคล และคาด่าที่เกี่ยวกับพืชพรรณ พบจานวนเท่ากันคือ 3 คอมเมนต์ คาด่าที่เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา
และภูตผี พบจานวน 2 คอมเมนต์ และที่พบจานวนน้อยที่สุดคือ คาด่าที่เกี่ยวกับอาวุธ พบจานวน 1 คอมเมนต์
โดยอุปลักษณ์คาด่าที่พบมากที่สุด คือ คาด่าเกี่ยวกับรูปลักษณ์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเพจ “จ๊อกจ๊อก” เป็นเพจ
ที่สร้างขึ้นเพื่อนาภาพและรูปร่างหน้าตาของผู้คนที่อยู่ในสังคมมาโพสต์ล้อเลียนอย่างสนุกสนาน และผู้ที่ติดตามเพจ
ส่วนหนึ่งก็ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในลักษณะของการด่าทอเป็นจานวนมาก ดังนั้นจึงมักพบการใช้อุปลักษณ์
คาด่าเกี่ยวกับรูปลักษณ์มากที่สุดนั่นเอง
คาสาคัญ: อุปลักษณ์ มโนทัศน์ เพจ คาด่า

_______________________
1
2

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อาจารย์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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บทนา
อินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารประเภทหนึ่งที่มีความสาคัญในชีวิตประจาวันของมนุษย์ ทั้งด้าน
การติดต่อสื่อสาร การรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่งอินเทอร์เน็ตมีหลากหลาย
ช่องทางทั้งอินสตาแกรม ไลน์ ทวิตเตอร์ และเฟซบุ๊ก โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก (facebook) เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีผู้คน
ใช้บริการเป็นจานวนมากในยุคปัจจุบัน ผู้ใช้บริการสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว
และสะดวกสบาย นอกจากนี้ ยั งสามารถนาไปใช้เสนอแนวคิดหรือประชาสั มพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร สิ นค้า หรือ
การบริการ โดยผู้ใช้งานมีโอกาสนาเสนอได้ทั้งในหน้าเฟซบุ๊กโปร์ไฟล์ และเฟซบุ๊กแฟนเพจ
สาหรับเฟซบุ๊กแฟนเพจ หรือแฟนเพจ หรือเพจ เป็นคุณสมบัติหนึ่งของเฟซบุ๊กมีไว้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานได้
พื้น ที่ส าหรั บ การแสดงความคิดเห็ น หรื อรวมผู้ ที่ช อบในเรื่องต่าง ๆ ที่คล้ ายกัน เฟซบุ๊กแฟนเพจจะสร้างเป็น
หน้าเพจใหม่ เมื่อผู้ใช้งานหรือผู้สร้างเพจโพสต์สิ่งใดลงไป ผู้ใช้งานที่ติดตามก็จะเห็นทันที ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทย
มีเฟซบุ๊กแฟนเพจจานวนมาก ตามความชื่นชอบของคนในสังคม เช่น เพจด้านการศึกษา เพจการเมืองการปกครอง
เพจขายของ เพจดารา เป็ น ต้น เพจ “จ๊อกจ๊อก” มีการก่อตั้งเพจขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เป็นเพจที่มี
คนถูกใจ (Like) และมีคนติดตามจานวน 47,353 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562) มีลักษณะเป็นเพจ
กลุ่มปิด ที่สมาชิกต้องส่งคาขอเข้าร่วม และได้รับการกดยอมรับจากแอดมินก่อน จึงจะเข้ามาติดตามเนื้อหาในเพจ
ได้ จานวนผู้ติดตามจึงมีเพียง 47,353 คน โดยมีการนาภาพ เรื่องราว บุคลิก หรือรูปร่างหน้าตาของบุคคลต่าง ๆ
ในสังคมไทยทั้งมีชื่อเสียงและไม่มีชื่อเสียงมานาเสนอในเชิงกล่าวล้ อเลียน เพื่อให้ผู้ติดตามเกิดความสนุกสนาน
ซึ่งผู้ติดตามจานวนหนึ่งได้เข้าไปแสดงความคิดเห็น (คอมเมนต์) ในลักษณะของการด่าทอบุคคลที่เพจนามาโพสต์
ล้อเลียนด้วย ตัวอย่างเช่น

ที่มา : เพจจ๊อกจ๊อก (17 ตุลาคม 2562)
ความโดดเด่นในด้านการใช้ภาษาแสดงความคิดเห็นในเพจ “จ๊อกจ๊อก” ที่มีการนาเสนอในเชิงด่าทอบุคคล
ต่าง ๆ นั้น พบว่ามีการใช้ถ้อยคา หรือข้อความ และอาจจะมีการตัด ต่อคา หรือเปลี่ยนคา เพื่อให้ได้คาที่แปลกใหม่
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และเป็นที่จดจาของผู้ติดตาม ซึ่งข้อความ โพสต์ หรือข้อความสั้น ๆ มาจากบทเพลง เหตุการณ์บ้านเมือง หรือ
บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือที่กาลังมีกระแสไปในทางที่ลบจนทาให้เพจนี้ กลายเป็นเพจทีม่ ีผู้คนจานวนหนึ่งให้ความสนใจ
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่เป็นคาด่าในเพจ “จ๊อกจ๊อก” จานวน 129
โพสต์ โดยผู้ วิ จั ย จะศึ ก ษาเฉพาะโพสต์ เ ดี่ ย ว ในเพจ “จ๊ อ กจ๊ อ ก” ที่ มี ก ารเผยแพร่ ใ นเดื อ นตุ ล าคม 2562
โดยเลื อกโพสต์ ที่มีจ านวนยอดถูกใจ 100 ขึ้นไป ผู้ วิจัยรวบรวมโพสต์ได้ ทั้งสิ้ น 129 โพสต์ แล้ ว นามาคัดเลื อก
การแสดงความคิดเห็น (คอมเมนต์) ที่ปรากฏเป็นคาด่าในรูปแบบของอุปลักษณ์
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่เป็นคาด่าในเพจ “จ๊อกจ๊อก”
วิธีการศึกษา
ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 4 ลักษณะคือ 1) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
สื่ อสั งคมออนไลน์ และ 2) เอกสารที่เกี่ยวข้องการใช้อุปลั กษณ์คาด่า 3) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์ และ
4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่เกี่ยวกับอุปลักษณ์และคาด่า หลังจากศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว
เก็บรวบรวมคอมเมนต์จากโพสต์ที่ปรากฏในเพจ “จ๊อกจ๊อก” ศึกษาคอมเมนต์ แล้วแยกคอมเมนต์ตามประเด็น
ที่กาหนดไว้ แล้วนาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามประเด็นที่กาหนดไว้ในขอบเขตเนื้อหา และจึงเขียนรายงาน
ผลการศึ ก ษาค้ น คว้ า โดยวิ ธี พ รรณนาวิ เ คราะห์ แล้ ว น าผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ ไ ปเปรี ย บเที ย บกั บ การศึ ก ษาเรื่ อ ง
“อุป ลั กษณ์เชิงมโนทัศน์ ของคาด่าในภาษาไทย” ของ อรทัย ชินอัครพงศ์ (2557) ที่ผู้ วิจัยนามาใช้เป็นกรอบ
ในการวิจัย ส่วนนิยามศัพท์เฉพาะจึงจะยกตัวอย่างบางส่วนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจนขึ้น
1. อุ ป ลั ก ษณ์ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ห มายถึ ง คื อ การเปรี ย บสิ่ ง หนึ่ ง เป็ น อี ก สิ่ ง หนึ่ ง หรื อ ยกสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง
มาเปรียบเทียบ
2. คาด่า ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง ถ้อยคาที่ใช้ด่าทอว่าคนอื่นเพื่อให้ดูต่ากว่าจากที่เขาเป็นอยู่ ทาให้ผู้ฟัง
ได้รับความเจ็บปวดหรือเสื่อมเสียและเกิดผลกระทบทางอารมณ์
3. มโนทัศน์ ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง ความคิดและความเข้าใจของมนุษย์ ที่สะท้อนผ่าน การใช้รูปภาษา
แสดงประสบการณ์ ที่ มี ต่ อ โลกตามความคิ ด ของมนุ ษ ย์ เ ป็ น การคิ ด รวบยอด สร้ า งกรอบความคิ ด ให้ ชั ด เจน
ซึ่งเป็นภาพที่เกิดในใจซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งหลายสิ่งต่างกัน แต่มีลักษณะบางอย่างคล้ายกัน
ส่วนข้อตกลงเบื้องต้น ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะคงการเขียนคาด่าในรูปแบบเดิมเอาไว้ เพื่อให้ผู้คนเข้าใจ
ถึงสิ่งที่ต้องการสื่อความหมายจากคาด่านั้น ๆ มากขึ้น
ผลการศึกษา
การศึกษา อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่เป็นคาด่าในเพจ “จ๊อกจ๊อก” ผลการศึกษาปรากฏว่าสามารถจาแนก
ตามประเด็นได้ 13 ประเด็นดังต่อไปนี้
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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1. คาด่าที่เกี่ยวกับอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย
ค าด่ า ที่ เ กี่ ย วกั บ อวั ย วะทุ ก ส่ ว นในร่ า งกาย ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ห มายถึ ง ลั ก ษณะของอวั ย วะ
ในร่างกายทุกส่วน เช่น ใบหน้า ปาก หู ตา จมูก มาใช้เปรียบเทียบ จากการศึกษาพบอุปลักษณ์คาด่าที่เกี่ยวกับ
อวั ย วะทุ ก ส่ ว นในร่ า งกาย อาทิ หน้ า ไม่ อ าย หน้ า ตั ว เมี ย ส้ น ตี น โดยปรากฏจ านวน 10 คอมเมนต์ ได้ แ ก่
หน้าเหมือนหมา, ปากดีปากกระโถนจิง ๆ , หน้าริดสีดวง อีหน้าหี, ปากเหม็นเหมือนบ่อขี้ไม่ได้ดูด, อีเพชปากปลาร้า
, หน้าเลือดอีเบีย, ปากหมา, พวกปากตลาด, หน้าส้นตีน, อีหน้าหนาปูนสร้างบ้านกูยังยอมแพ้มึง อะ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้

ภาพที่ 1 พวกปากตลาด
ที่มา : เพจจ๊อกจ๊อก (23 ตุลาคม 2562)
จากค าว่ า “พวกปากตลาด” จั ด อยู่ ใ นค าด่ า ประเภทอวั ย วะทุ ก ส่ ว นในร่ า งกาย ซึ่ ง ค าว่ า ปากตลาด
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554 (2556,หน้า 738) หมายถึง (1) น. ถ้อยคาที่โจษหรือเล่าลือกัน เช่น
ปากตลาดเขาว่ากันมาอย่างนี้ (2) ว. ปากจัด ซึ่งคาว่าปากตลาดในที่นี้จะใช้ด่าพวกกลุ่มคนที่มีลักษณะนิสัยปากจัด
ปากไม่ดี หรืออีกความหมายหนึ่งก็จะหมายถึง การนินทากันของพ่ อค้าแม่ค้าในตลาด โดยคาว่า ปากตลาดนั้น
ล้วนได้มาจากมโนทัศน์ของคนในสังคมกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่า แม่ค้าในตลาดล้วนมีลักษณะเด่นในการใช้วาจา เช่น พูดจา
เสียงดัง ใช้ถ้อยคารุนแรง ชอบนินทาคนอื่น จึงทาให้คา ๆ นี้กลายเป็นคาด่ามาตั้งแต่ในอดีต โดยปัจจุบันคานี้ก็ยัง
ปรากฏให้เห็นและได้ยินตามสื่อต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้คาเปรียบเปรียบข้างต้นยังสะท้อนให้เห็นค่านิยม
ของคนในสังคมว่า คาพูดเหล่านี้ล้วนอาจมาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดคาและวลี โดยอาจจะมาจากนิสัยส่วนตัว
สภาพแวดล้อมที่คน ๆ นั้นได้อาศัยอยู่ หรือแม้กระทั่ง การเลี้ยงดู โดยทุกอย่างล้วนมีส่วนช่วยเสริมสร้างบุคลิ ก
ในแต่ละบุคคลได้
2. คาด่าที่เกี่ยวกับสัตว์
ค าด่ า ที่ เ กี่ ย วกั บ สั ต ว์ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ห มายถึ ง ลั ก ษณะของการน าชื่ อ สั ต ว์ ช นิ ด ต่ า ง ๆ มาด่ า
เพื่อใช้เปรียบเทียบ จากการศึกษาพบอุปลักษณ์คาด่าที่เกี่ยวกับสัตว์ อาทิ หมา ควาย เหี้ย โดยปรากฏจานวน
6 คอมเมนต์ ได้แก่ อีควาย, อีคิงคองพลาต้าแหม่ , แรดดเนอะ, ราคานทาตัวเหมือนชะนีร้องหาผัว , แม่งกุเกลียด
อีวอกนี่จัง, อีสมองหมาปัญญาควาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ 2 อีควาย
ที่มา : เพจจ๊อกจ๊อก (11 ตุลาคม 2562)
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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จากคาว่า “อีควาย” จัดอยู่ในคาด่าประเภทสัตว์ คาว่า ควาย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
2554 (2556,หน้ า 243) หมายถึ ง น. ชื่ อ สั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมชนิ ด Bubalus bubalis Linn. ในวงศ์ Bovidae
เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่กีบคู่ ลาตัวสีดาหรือเทา เขาโค้งยาว ไม่ผลัดเขา ที่ใต้คางและหน้าอกมีขนขาวเป็น
รูปง่าม ครึ่งล่างของขาทั้งสี่มีขนสีขาวหรือขาวอมเทา โดยปริยายมักหมายความว่า คนโง่ คนเซ่อ หรือคนตัวใหญ่
แต่ ไ ม่ ฉ ลาด ค าว่ า “ควาย” เป็ น ค าไทยแท้ ที่ ใ ช้ กั น มาตั้ ง แต่ ดั้ ง เดิ ม คนไทยส่ ว นใหญ่ มั ก พู ด ค าว่ า “ควาย”
กันในความหมายแบบที่สอง คือใช้พูดเปรียบเทียบถึงความโง่ มากกว่าการพูดถึงตัวสัตว์ที่เป็นควายจริง ๆ ซึ่งการ
ด่าว่า “อีควาย” ในปัจจุบัน แม้จะเป็นการด่าเพื่อสื่อความว่าโง่ แต่กลับมีมิติทางความหมายที่ค่อนข้างหลากหลาย
ขึ้นอยู่กับบริบทของผู้ด่าและผู้ที่ถูกด่า กล่าวคือคาว่า “โง่” มีความหมายย่อยอันเกิดจากมโนทัศน์ของชาวไทย
ซึ่งมีต่อควาย โดยน่าจะเกิดจากการสังเกตและสรุปข้อสังเกตโดยมองว่า ควายยอมทาตามคาสั่งของมนุษย์โดยไม่ขัด
ขืน ยอมถูกเฆี่ย นตี ยอมให้ มนุ ษย์ เจาะจมู กแล้ ว ลากจูง แม้ต้องลากคันไถหนัก ๆ แต่ก็ไม่เคยหนี ขัดขืน หรือ
แสดงความต้องการของตน ยอมอยู่ นิ่ง ๆ และทาตามคาสั่งโดยไม่มี เงื่อนไข ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ ถูกตีความหรือ
ให้ความหมายว่าเป็นพฤติกรรมโง่ ๆ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนไทยหลาย ๆ คนจะมองว่า ควายไม่ใช่สัตว์ที่ฉลาด
จึงได้นาคา ๆ นี้มาใช้ด่าทอคนที่เขาคิดว่าอยู่ต่ากว่าตนเอง
3. คาด่าที่เกี่ยวกับลักษณะนิสัยและความประพฤติ
คาด่าที่เกี่ยวกับลักษณะนิสัยและความประพฤติ ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง เป็น ลักษณะนิสัยของคนที่มี
การประพฤติตัวไม่ดีมาใช้เปรียบเทียบ จากการศึกษาพบอุปลักษณ์คาด่าที่เกี่ยวกับลักษณะนิสัยและความประพฤติ
อาทิ สันดาน จัญไร เลว โดยปรากฏจานวน 8 คอมเมนต์ต่อไปนี้ ได้แก่ คบไม่ได้อีงูเห่า, หน้าหม้อไอ้ดิ้ว, ทาตัวเอง
ให้ต่าตมยิ่งกว่าพวกขี้ยา, ดัดฟันแล้วก็ควรดัดสันดานมึงด้วย, นิสัยเหมือนเห็บหมาอะชอบดูดเลือดดูดเนื้ออีตัวนี้ ,
ไอ้หน้าตัวเมีย, ตอแหลมากเหมือนอีนาธานเลย, ทาตัวเหมือนไม่มีใครสอนอีจันไร ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ 3 ไอ้หน้าตัวเมีย
ที่มา : เพจจ๊อกจ๊อก (13 ตุลาคม 2562)
จากคาว่า “ไอ้หน้าตัวเมีย ” จัดอยู่ในคาด่าประเภทลักษณะนิสัยและความประพฤติ คาว่าหน้าตัวเมีย
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554 (2556,หน้า 1345) หมายถึง น. ลักษณะหน้าตาท่าทางคล้ายผู้หญิง
, โดยปริยายหมายความว่า ใจเสาะ, ขี้ขลาด, ไม่กล้าสู้, (มักพูดเป็นเชิงเหยียดหยามผู้ชาย) แต่ในที่นี้คาว่าไอ้หน้า
ตัวเมียนั้นได้กลายเป็น คาด่า ซึ่งก็หมายถึง พวกผู้ชายที่มีลักษณะนิสัยที่ขี้ขลาดตาขาว ไม่สู้คน ปอดแหก หรือ
ใช้ เ รี ย กผู้ ช ายที่ ท าตั ว ถ่ อ ย ๆ ต่ อ ผู้ ห ญิ ง หรื อ เพศที่ อ่ อ นแอกว่ า เช่ น ท าร้ า ยร้ า งกายผู้ ห ญิ ง ดู ถู ก ผู้ ห ญิ ง และ
เหยียดหยาม แต่ที่จริงคาว่า “หน้าตัวเมีย” ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับ คนเลยทั้งสิ้น หากแต่เป็นถ้อยคาที่ เกิดจาก
มโนทัศน์ของผู้พูดหรือชาวไทยบางกลุ่มที่เชื่อว่าอุปนิสัยหรือสัญชาตญาณของสัตว์เพศเมียจะไม่ชอบการต่ อสู้และ
จะไม่ต่อสู้กับสัตว์ใด ๆ เช่น ในการชนไก่ ไก่ที่จับมาชนก็จะมีเพียงไก่ตัวผู้เท่านั้น หรือในการกัดปลา ปลากัดที่มนุษย์
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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นามากัดกันก็จะมีเพียงปลากัดตัวผู้ รวมทั้งในภาคใต้ที่นิยม ชนวัว ก็จะมีเพียงวัวตัวผู้เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้คนไทย
สมัยก่อนที่คุ้นอยู่กับการตีไก่ กัดปลา ชนวัว ฯลฯ จึงคุ้นกับอุปนิสัยของสัตว์เหล่านี้ และทราบดีว่าตัวผู้เท่านั้นที่จะสู้
หรือกัด ในขณะที่ตัวเมียจะไม่สู้ไม่กัดใด ๆ เลย จึงเกิดคาเปรียบเปรยมาถึงมนุษย์ผู้ชายบางคนที่ไม่สู้คน หรือขี้ขลาด
ตาขาวว่าทาตัวเหมือนสัตว์ตัวเมีย จึงเป็นที่มาของคาว่า “หน้าตัวเมีย” ทั้งนี้ค่านิยมในปัจจุบันได้มีการนาคานี้มาใช้
เป็นคาด่าที่มีความหมายอื่นเพิ่มเติมด้วย คือ นอกจากจะหมายถึงสัตว์ตัวเมียที่ไม่กล้าต่อสู้แล้ว ยังหมายรวมถึง
เพศแม่หรือผู้หญิงด้วย ดังนั้นเมื่อนามาใช้เป็นคาด่าจึงทาให้ผู้ชายคนที่ถูกต่อว่ารู้สึกไม่พอใจอย่างมาก
4. คาด่าที่เกี่ยวกับชาติพันธุ์/ชาติกาเนิด
ค าด่ า ที่ เ กี่ ย วกั บ ชาติ พั น ธุ์ / ชาติ ก าเนิ ด ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ห มายถึ ง ลั ก ษณะของค าที่ ใ ช้ ดู ถู ก การเกิ ด
ผู้ให้กาเนิด ถิ่นที่อยู่ที่กาเนิด โดยในที่นี่หมายรวมถึง อาชีพและการทางานด้วย จากการศึกษาพบอุปลักษณ์คาด่า
คาด่าที่เกี่ยวกับชาติพันธุ์/ชาติกาเนิด อาทิ ต่า ชาติชั่ว ชาติหมา ลูกกะหรี่ โดยปรากฏจานวน 9 คอมเมนต์ ได้แก่
อีกะหรี่แถวหนามหลวง, ทาตัวเหมือนไพร่ , อีสัตว์อีชิงหมาเกิด , อีลูกกระหรี่ , หน้าเหมือนโรฮิงญาหนีเข้าเมื อง,
หน้าเหมือนลาวมาก, เหมือนพวกแมงดา, มั่นมากกกจ้าอีลูกกะหรี่, เหมือนสก๊อยงานวัดแจ้ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ 4 อีกะหรี่แถวหนามหลวง
ที่มา : เพจจ๊อกจ๊อก (12 ตุลาคม 2562)
จากค าว่ า “อี ก ะหรี่ แ ถวหนามหลวง” จั ด อยู่ ใ นค าด่ า ประเภทชาติ พั น ธุ์ แ ละชาติ ก าเนิ ด ค าว่ า กะหรี่
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554 (2556,หน้า 100) หมายถึง น. โสเภณี (กร่อนมาจากคาว่า ช็อกการี
ซึ่งเพี้ยนมาจากคาในภาษาฮินดี chokri เด็กผู้หญิง) ส่วนคาว่า สนามหลวง เป็นคานามที่เป็นชื่อเฉพาะของสถานที่
อันหมายถึง เป็นสนามขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดมหาธาตุยุว ราชรังสฤษฎิ์ ระหว่างพระบรมมหาราชวั ง กับ
พระราชวังบวรสถานมงคล เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเป็นพื้นที่ส าธารณะที่มีการใช้จัดพิธี กรรม
ตามประเพณี งานเทศกาล และกิจกรรมต่าง ๆ ของประเทศ แต่ในที่นี้คาว่าสนามหลวง เป็นพื้นที่ที่ถูกกล่าวหา
ถึงบุคคลที่ทาอาชีพขายบริการนิยมไปรวมตัวกันบริเวณนั้นในยามค่าคืน ดังนั้นเหตุที่ผู้คนนาคา 2 คานี้มาเป็นคาด่า
ว่าอีกะหรี่แถวสนามหลวง จึงให้ความหมายอุปลักษณ์คือ การด่าผู้หญิง โดยนาผู้หญิงคนนั้นไปเปรียบเทียบว่าเป็น
โสเภณีที่ขายบริการทางเพศ หรือ กะหรี่ และไม่ได้ด่ากะหรี่เพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึง กะหรี่ชั้นต่า หรือกะหรี่
ราคาถูก ที่ต้องแลกเงิน เพีย งไม่กี่บ าท เพราะคนกลุ่ มนี้ต้องมาขายบริการทางเพศข้างนอก ต่างจากอีกกลุ่ มที่
ขายบริการอยู่ภายในห้องแอร์ เหมือนกับว่าเป็นการดูถูกในเรื่องของชนชั้นของความเป็นกะหรี่ด้วย เนื่องจาก
ค่านิยมของสังคมไทยยังไม่ยอมรับอาชีพขายบริการทางเพศ เพราะว่าเนื่องจากเป็นอาชีพที่น่ามีความน่าอับอายและ
โดนดูถูกเหยียดหยามเป็นอย่างมาก เพราะคนที่มีอาชีพนี้เหมือนไม่รักศักดิ์ศรีของตนเอง ไม่มีความรักนวลสงวนตัว
ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้หญิงที่สังคมยอมรับ
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5. คาด่าที่เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา/ภูตผี
คาด่าที่เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา/ภูตผี ในการศึกษาครั้งนี้ห มายถึง เป็นการนาลักษณะที่เกี่ยวกับ
ค่านิ ย มความเชื่อ ทั้งในทางศาสนาและภูตผี ปีศาจมาใช้ในการเปรียบเทียบ จากการศึกษาพบอุปลั กษณ์คาด่า
ที่เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา/ภูตผี อาทิ เปรต ห่า เวร โดยปรากฏจานวน 2 คอมเมนต์ ได้แก่ ทาตัวเหมือนสัตว์
นรก, สวยเหมือนเปรตเลยอีสัสนี่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ 5 ทาตัวเหมือนสัตว์นรก
ที่มา : เพจจ๊อกจ๊อก (13 ตุลาคม 2562)
จากคาว่า “ทาตัว เหมือนสั ตว์นรก” จัดอยู่ในคาด่าประเภทความเชื่อทางศาสนาและภูตผี คาว่าสัตว์
ตามพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ตยสถาน 2554 (2556,หน้ า 1025 ) หมายถึ ง น. สิ่ ง มี ชี วิ ต ซึ่ง แตกต่ า งไปจาก
พรรณไม้ ส่วนมากมีความรู้สึกและเคลื่อนไหวย้ายที่ไปได้เอง ความหมายที่ใช้กันเป็นสามัญหมายถึง สัตว์ที่ไม่ใช่คน,
เดรัจฉาน ส่วนคาว่านรก ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554 (2556,หน้า 607 ) หมายถึง น. แดนหรือ
ภูมิที่เชื่อกันว่าผู้ทาบาปจะต้องไปเกิดและถูกลงโทษ โดยปริยายหมายถึงแดนที่มีแต่ความทุกข์ทรมาน ซึ่งเมื่อนามา
รวมกันจึงหมายถึง สัตว์เดรัจฉานที่อยู่ในนรก คาว่า สัตว์ ในที่นี้มิได้หมายถึง สัตว์เดรัจฉาน แต่หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่
เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ส่วนนรกเป็นชื่อของภูมิที่ต่าที่สุด เป็นแดนสาหรับลงทัณฑ์มนุษย์ที่ได้ก่อกรรมทาชั่ว
ไว้ในครั้งที่มีชีวิตอยู่ตอนเป็นมนุษย์ การตกนรกชั้นต่าที่สุดจึงเหมาะกับคนจาพวกนี้ คนไทยซึ่ งนับถือพุทธศาสนา
กันมาอย่างช้านาน ย่อมมีความเชื่อว่าเมื่อสัตว์นรกชดใช้กรรมของตนในนรกหมดแล้ว ก็จะจุติจากนรกไปบังเกิด
ในภูมิที่สูงขึ้น แต่โดยมากก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อมาชดใช้กรรมบนโลกมนุษย์ต่อ ในสังคมไทยปัจจุบัน
สั ตว์น รก เป็ น คาที่ใช้เปรี ย บเทีย บผู้ ที่ทาชั่ว อย่างรุนแรงเหี้ ยมโหดไร้คุณธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ที่ทาชั่ว ต่อ
พระศาสนา เช่น ลักลอบตัดเศียรพระพุทธรูป ฆ่าพระภิกษุ ทาร้ายร่างกายหรือฆ่าบุพการี เด็ก สตรี และคนชรา
ผู้ที่ใช้คาว่า สัตว์นรก เรียกผู้อื่น ส่วนมากจะเป็นผู้ถูกกระทามาก่อนหรือผู้ที่รู้สึกโกรธแค้นอย่างที่สุดจนต้องระบาย
ออกมาอย่างรุนแรง เพื่อให้สาสมกับสิ่งที่คน ๆ นั้นได้ทา
6. คาด่าที่เกี่ยวกับสิ่งสกปรก/ของเสียที่ไม่เป็นที่ต้องการ
คาด่าที่เกี่ยวกับสิ่งสกปรก/ของเสียที่ไม่เป็นที่ต้องการ ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง เป็นลักษณะเกี่ยวกับ
การด่ากลุ่ มคนจ าพวกหนึ่ งที่ไม่เป็ น ที่ต้องการของสั งคม ประชาชนรังเกียจ จากการศึกษาพบอุปลั กษณ์คาด่า
ที่เกี่ยวกับสิ่งสกปรก/ของเสียที่ไม่เป็นที่ต้องการ อาทิ เสนียด ขยะ ขยะสังคม โดยปรากฏจานวน 5 คอมเมนต์
ได้แก่ ขายไม่ได้ก็เพราะมึงแหละอีตัวเสนียดประจาร้าน, เหมือนขยะเปียก, อีพวกเศษสวะ, แมลงสาบยังสะอาดกว่า
มึงอีเหี้ย, กรุณาอย่าทาตัวเป็นขยะสังคม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences

第四届全国本科生人文社会科学学术研讨会

วันที่ 27 มีนาคม 2563

363

ภาพที่ 6 เหมือนขยะเปียก
ที่มา : เพจจ๊อกจ๊อก (12 ตุลาคม 2562)
คาว่า “เหมือนขยะเปียก” จัดอยู่ในคาด่าประเภทสิ่งสกปรกหรือของเสียที่ไม่เป็นที่ต้องการ คาว่าขยะ
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554 (2556,หน้า 171) หมายถึง น. หยากเยื่อ มูลฝอย ของที่ต้องการทิ้ง
ใช้ ว่ า กระหยะ ก็ มี . ดั ง นั้ น การด่ า ว่า เหมื อ นขยะเปี ย ก จึ ง ให้ ค วามหมายอุ ปลั ก ษณ์ว่ าคื อ การน าคน ๆ หนึ่ ง
ไปเปรียบเทียบกับของที่ คนไม่ต้องการนั่นก็คือขยะ ซึ่งขยะเปียกจะเป็นขยะที่สกปรกมาก และส่งกลิ่นเหม็นเน่า
ไปทั่ว โดยการใช้คาว่าขยะเปียกมาเปรียบเทียบกับคน ๆ นี้ ซึ่งเป็นการแสดงมโนทัศน์ของผู้ส่งสารว่าคนที่มีร่างกาย
ที่สกปรก ไม่อาบน้า ไม่ดูแลตัวเอง และมีกลิ่นเหม็น เหมือนกับขยะเปียก
7. คาด่าที่เกี่ยวกับความผิดปกติทางสมอง
ค าด่ า ที่ เ กี่ ย วกั บ ความผิ ด ปกติ ท างสมอง ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ห มายถึ ง เป็ น ลั ก ษณะของความผิ ด ปกติ
ที่เกิดจากการกระทบกระเทือน ส่ งผลไปยังสมองมาใช้ในการเปรียบเทียบ จากการศึกษาพบอุปลั กษณ์คาด่า
ที่เกี่ยวกับความผิดปกติทางสมอง อาทิ โง่ ปัญญาอ่อน บ้า โดยปรากฏจานวน 3 คอมเมนต์ ได้แก่ เหมือนเด็กปัญญา
อ่อน, อีบ้าเหมือนคนเป็นประสาท, โง่ระวังนกเอี้ยงมาเกาะนะอีเหี้ยยย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ 7 โง่ระวังนกเอี้ยงมาเกาะนะอีเหี้ยยย
ที่มา : เพจจ๊อกจ๊อก (31 ตุลาคม 2562)
จากคาว่า “โง่ระวังนกเอี้ยงมาเกาะนะอีเหี้ยยย” จัดอยู่ในคาด่าประเภทความผิดปกติทางสมอง คาว่าโง่
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554 (2556,หน้า 713) หมายถึง ว. เขลา, ไม่ฉลาด, ไม่รู้ ซึ่งเหตุที่ผู้ศึกษา
ไม่ได้จัดคานี้อยู่ในคาด่าสัตว์ เนื่องจากเป็นการเปรียบเปรย ซึ่งมีความหมายซ่อนเร้นไม่กล่าวโดยตรง ในที่นี้คาว่า
ระวังนกเอี้ยงมาเกาะจะเป็นความหมายนัย ๆ ว่าบุคคลผู้นั้น โง่เหมือนควาย ตามคากล่าวที่เคยได้ยินว่านกเอี้ยงเอ๋ย
มาเลี้ ย งควายเฒ่ า ควายกิน ข้าวนกเอี้ย งหั ว โต หัว โต ๆ กิโ ลห้ า บาท หั ว ขาด ๆ กิโ ลบาทเดียว คาดังกล่ าวมุ่งจี้
ความหมายว่าผู้ที่ถูกกล่าวถึงกาลังจะเป็นควาย โดยจากการสังเกตจะพบว่า คาเสียดสีของไทยมักมีคาที่เกี่ยวข้องกับ
ควายอยู่ไม่น้อย ทั้งที่ในความเป็นจริงควายเป็นสัตว์ที่ฉลาดมาก สอนให้ทาอะไรก็เรียนรู้จดจาได้รวดเร็ว และ
เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณต่อคนไทยและประเทศไทยไม่น้อย แต่คนไทยสมัยก่อนเห็นว่าควายยอมให้คนเราเจาะจมูก
เอาเชือกสอดเข้าไปแล้วจูงไปทางไหนก็ยอมง่าย ๆ คนจึงคิดว่าควายโง่ จึงนามาเปรียบเทียบกับคนที่สมองทึบ
โดยคานี้สื่อถึงการเกาะเกี่ยวเก็ บผลประโยชน์บนการทางานของผู้ อื่น เปรียบเทียบกับภาพที่ คนไทยชินตา คือ
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ไม่ว่าควายจะเดินไปทางไหน ก็มักจะเห็นนกเอี้ยงเกาะอยู่บนหลังควายอยู่เสมอ และเมื่อควายเดินผ่านพงหญ้าป่า
หรือเข้าป่าไป ฝูงแมลงตัวเล็กตัวน้อยก็จะบินแตกพรูขึ้นมา นกเอี้ยงที่เกาะอยู่บนหลังควายโดยไม่ต้องออกแรงบินไป
หาเหยื่อ ก็จะกางปีกไปจิกกินแมลงที่แตกพรูขึ้นมานั้นเสียง่าย ๆ ซึ่งจะสื่อถึงคนเห็นแก่ตัว รักความสบาย ให้ผู้อื่น
ทางานให้ ตัวเองรอรับแค่ผลประโยชน์ แต่ในอีกด้านจะสื่อถึงความผลประโยชน์ที่ได้กันทั้งสองฝ่าย เพราะว่าการที่
นกเอี้ยงเกาะอยู่บนหลังควายนั้น ก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วนที่ผลประโยชน์สมกันอย่างลงตัว เพราะนกเอี้ ยงจะคอยช่วยจิก
กินตัวแมลงเล็ก ๆ ที่คอยบินมาตอมตามลูกนัยน์ตาของควาย อันเป็นสาเหตุที่ทาให้ควายเป็นโรคตาแดงตาช้า
ไม่ให้มารบกวนนัยน์ตาของควายได้อีกต่อไป แถมการจิกกินแมลงที่เกาะตามผิวหนังของควาย ยังช่วยให้ควาย
มีผิ ว หนั งดาขลับ สวยงาม ไร้ ร อยตาหนิ แผลเป็นจากการชอนไชของแมลง และเป็นการช่วยเกาแก้คันให้ ควาย
ไปในตัวด้วย
8. คาด่าที่เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับเพศ/อวัยวะเพศ
คาด่าที่เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับเพศ/อวัยวะเพศ ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง เป็นลักษณะเกี่ยวกับกิจกรรม
ทางเพศหรือการร่วมเพศมาใช้ในการเปรียบเทียบ จากการศึกษาพบอุปลักษณ์คาด่าที่เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับเพศ/
อวัยวะเพศ อาทิ คาที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศหรือการร่วมเพศ โดยปรากฏจานวน 8 คอมเมนต์ ได้แก่ เยดแม่,
ควยเล็กกว่านิ้วก้อยกูอีกแล้วทาโม้, เงี่ยนเหรออีสัส ทาตัวเหมือนหมาเดือนสิบสอง, เหมือนสวยอะอีหอย, อีช้างเย็ด,
ร่านนนเหมือนอีหนึ่งในสองนรี, หมอยกูยังยาวกว่ามึงอีกอีกะเท้ย, ถ้าคันมากก็ใช้ซีม่าราดนะ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ 8 เงี่ยนเหรออีสัส ทาตัวเหมือนหมาเดือนสิบสอง
ที่มา : เพจจ๊อกจ๊อก (21 ตุลาคม 2562)
จากคาว่า “เงี่ยนเหรออีสัส ทาตัวเหมือนหมาเดือนสิบสอง” จัดอยู่ในคาด่าประเภทเรื่องที่เกี่ยวกับเพศและ
อวัยวะเพศ คาว่าเงี่ยน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554 (2556,หน้า 294 ) หมายถึง ก. อยากจัด ,
กระหายจัด, มีความรู้สึกอยากหรือกระหายเป็นกาลัง, (โดยมากใช้เฉพาะของเสพติดและกามคุณ) จากคาในข้างต้น
จึงต้องการสื่อเพื่อด่าคน ๆ นั้นว่า อย่าทาตัวเหมือนหมาเดือนสิบสอง เพราะในเดือนนี้หมาจะมีความต้องการ
เป็นพิเศษที่ต้องการผสมพันธุ์ โดยธรรมชาติของหมาตัวเมียจะมีกลิ่นเฉพาะเด่นชัด กลิ่นจะโชยไปตามลมในรัศมี
เป็นกิโลเมตร เมื่อหมาตัวผู้ได้กลิ่นก็จะคึกคะนองและมีความต้องการทางเพศขึ้นมา ละทิ้งทุกอย่างเดินทางตามหา
ต้น ตอของกลิ่ น ซึ่งก็เหมือนคน ที่ถูกเปรียบเทียบว่า มักมากในกาม ไม่มียางอาย ละทิ้งทุกอย่างเพื่อให้ ได้ตาม
ความต้องการในกามตัณหาของตนเอง เป็นการเปรียบในเชิง แดกดันว่า ร่ านในการประเวณี หรือร่วมเพศ เช่น
ผู้หญิงออกไปเที่ยวหาผู้ชาย ทาราวกับหมาเดือนสิบสอง สานวนนี้มาจากการสังเกตธรรมชาติของหมาว่า มักจะ
ติดสัตว์ ผสมพันธุ์กันในเดือนสิบสอง ดังนั้น จึงนามาเปรียบกับผู้ที่ชอบไปมาหาสู่กับเพศตรงข้ามอย่างขาดไม่ได้ว่า
มีอาการเหมือนหมาเดือนสิบสอง ซึ่งใช้ว่าได้ทั้งหญิงและชาย
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9. คาด่าที่เกี่ยวกับโรค/อาการของโรค
คาด่าที่เกี่ย วกับ โรค/อาการของโรค ในการศึกษาครั้งนี้ห มายถึง ลั กษณะเกี่ยวกับโรคร้ายชนิดต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นกับผู้คนในปัจจุบันมาใช้ในการเปรียบเทียบ จากการศึกษาพบอุปลักษณ์คาด่าที่เกี่ยวกับโรค/อาการของโรค
อาทิ เนื้องอก ฝีใกล้แตก โรคเรื้อน โดยปรากฏจานวน 5 คอมเมนต์ ได้แก่ อะไรของมึงอีห่า , อีขี้เรื้อน, อีมะเร็ง,
เดินอย่างกะคนเป็นเบาหวานเปียก, เป็นเอดป่ะผอมขนาดนี้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ 9 อีมะเร็ง
ที่มา : เพจจ๊อกจ๊อก (13 ตุลาคม 2562)
จากคาว่า “อีมะเร็ง” จัดอยู่ในคาด่าประเภทโรคและอาการของโรค คาว่ามะเร็ง ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน 2554 (2556,หน้า 894) หมายถึง น. เนื้องอกชนิดร้าย เกิดขึ้นเพราะเซลล์แบ่งตัวอย่างรวดเร็ว
ควบคุมไม่ได้ แล้วแทรกไปตามเนื้อเยื่อข้างเคียง และสามารถหลุดจากแหล่งเริ่มต้นไปแบ่งตัวเพิ่มจานวนที่บริเวณ
อื่น ๆ ได้ รักษาไม่ค่อยหาย ในที่นี้คาว่ามะเร็งหรือเนื้องอก เป็นเนื้อเยื่อที่เจริญเติบโตผิดปกติ อาจจะเป็นเนื้อร้าย
หรือเป็นผลมาจากสาเหตุอื่นเช่นเชื้อโรค การกาจัดมะเร็งจึงต้องจัดการด้วยการผ่าตัด หรือรับประทานเพื่อให้
เนื้องอกยุบลงหรือหยุดการเจริญเติบโต มะเร็งจึงกลายเป็นคาด่าที่ให้ความหมายอุปลักษณ์ถึงคนหรือหรือสิ่งที่
ไม่เป็นที่ต้องการหรือเป็นส่วนเกิน เช่น พวกผู้ชายที่ชอบเกาะผู้หญิง ให้ผู้หญิงเลี้ยง ก็เหมือนกั บเนื้องอกที่ไม่มี
ประโยชน์ ดังนั้ น คา ๆ นี้ จึ งใช้ด่าพวกคนที่ทาตัว ไม่เป็นประโยชน์อะไร ไม่รู้จักทามาหากิน อยู่นิ่งเฉยไปวัน ๆ
ก็เหมือนกับเนื้องอกที่ต้องตัดทิ้ง เพราะเกะกะและแถมยังไม่มีประโยชน์
10. คาด่าที่เกี่ยวกับพืชพรรณ
คาด่าที่เกี่ยวกับพืชพรรณ ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง เป็นลักษณะเกี่ยวกับนาชื่อพืชพรรณชนิดต่าง ๆ
รวมไปถึงพืชผักและป่าไม้มาใช้ในการเปรียบเทียบ จากการศึกษาพบอุปลักษณ์คาด่าที่เกี่ยวกับพืชพรรณ อาทิ
ดอกทอง ดอก ทุเรียน โดยปรากฏจานวน 3 คอมเมนต์ ได้แก่ อีดอกทองหน้าหี, อีเห็ดสดกูยอมมึง, นิสัยบ้านนอก
มากอีดอก ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ 10 อีเห็ดสดกูยอมมึง
ที่มา : เพจจ๊อกจ๊อก (28 ตุลาคม 2562)
จากค าว่ า “อี เ ห็ ด สดกู ย อมมึ ง ” จั ด อยู่ ใ นค าด่ า ประเภทพื ช พรรณ ค าว่ า เห็ ด ตามพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน 2554 (2556,หน้า 1417) หมายถึง น. ส่วนของเชื้อราหมวดหนึ่งที่ออกเป็นดอก แบ่งเป็น
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2 พวก พวกหนึ่งไม่มีพิษ กินได้ เช่น เห็ดโคน เห็ดฟาง อีกพวกหนึ่งมีพิษ บางชนิดกินแล้วถึงตาย เช่น เห็ดระโงกหิน
แต่อีกบริบทหนึ่งคาว่าเห็ดกลายมาเป็นอีเห็ดสด เป็นคาด่าของของกะเทยที่ด่ากันเองซะส่วนใหญ่ เพราะกะเทยก็ยัง
มีอวัยวะเพศชายอยู่ แล้วอวัยวะเพศชายเมื่อแข็งตัวจะดูเหมือนดอกเห็ดที่กาลังเบ่งบานเต็มที่ ราวกับว่ายังสดใหม่
อยู่เมื่อใช้คานี้ด่ากะเทยก็จะเป็นคาที่เสียดแทงมาก เพราะว่ากะเทยไม่อยากมี อวัยวะเพศอันนั้น เพราะใครจะอยาก
ให้รังไข่ออกมานอกมดลูก หรือในอีกความหมายหนึ่ง อี เป็นคาหยาบใช้เรียกผู้หญิงชั้นต่าส่วน เห็ด เป็นตระกูลพืช
ชั้นต่าจาพวกเชื้อราเกิดจากการหมักหมมของซากพืชในที่อับชื้น คือเกิดขึ้นใหม่ยังไม่เหี่ยวเฉา อีเห็ดสด ความหมาย
คือ ผู้หญิงสาวชั้นต่าที่ชอบทาตัวหมักหมมอยู่ในที่อับ ๆ หรืออาจจะหมายถึง พวกชั้นต่า ไม่มียศ เหมื อนเห็ดที่
เจริญเติบโตในดิน จึงใช้เป็นคาด่า คาดูถูก โดยคนที่ได้ฟังอาจจะรู้สึกว่าเป็นคาตลกแต่หากทราบความหมายที่
แท้จริงแล้วอาจไม่พอใจได้
11. คาด่าที่เกี่ยวกับบุคคล
คาด่าที่เกี่ยวกับบุคคล ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง เป็นลักษณะเกี่ยวกับตัวละครที่มาจากในวรรณคดีหรือ
จากในละครมาใช้เพื่อเปรียบเทียบ จากการศึกษาพบอุปลักษณ์คาด่าที่เกี่ยวกับบุคคล อาทิ แก้วหน้าม้า อีตัว โดย
ปรากฏจานวน 3 คอมเมนต์ ได้แก่ อีอุทัยเทวี, อีวันทอง, อีพันทุรัต ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ 11 อีอุทัยเทวี
ที่มา : เพจจ๊อกจ๊อก (27 ตุลาคม 2562)
จากคาว่า “อีอุทัยเทวี” จัดอยู่ในคาด่าประเภทบุคคล ยังไม่ปรากฏความหมาย แต่ในที่นี้คาว่า อุทัยเทวีนั้น
มาจากนิทานพื้นบ้าน ซึ่งอุทัยเทวีเป็นคางคกที่มีรูปร่างหน้าเกลียดหน้า กลัว ดังนั้นคาว่าที่ด่า อีอุทัยเทวีในข้างต้น
จึงให้ความหมายอุปลักษณ์ว่าหมายถึง คนที่มีรูปร่างอ้วนท้วม หรืออาจจะมีรูปร่างอัปลักษณ์ในบางส่วน เพราะจะมี
ลักษณะคล้ายกับตัวของคางคก คาด่าคานี้ จึงมีความรุนแรงในเรื่องของการเหยียดรูปร่างหน้าตาของผู้อื่น เพราะ
เป็นการนาคนไปเปรียบเทียบกับคางคก ซึ่งคน ๆ นั้นอาจจะมีลักษณะรูปร่างอ้วน ผิวคล้าเป็นมันเมือกเช่นเดียวกับ
คางคก ซึ่งคนทั่ว ไปมักมองดูว่าสกปรกไม่สะอาด ดังนั้นจึงแสดงให้เห็ นถึงค่านิยมความคิดของคนในสมัยนี้ว่า
หากใครที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาที่ไม่ดี อ้วน ดา หรืออื่น ๆ ก็มักจะถูกกล่าวหาหรือด่าทอ เพื่อไปเปรียบเทียบกับ
สิ่งนั้น ๆ ให้เขารู้สึกอับอาย
12. คาด่าที่เกี่ยวกับรูปลักษณ์
คาด่าที่เกี่ยวกับรูปลักษณ์ ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง ลักษณะทางร่างกายภายนอกที่เห็นได้ อย่างชัดเจน
และเป็นจุดเด่น มาใช้เพื่อเปรี ยบเทียบกับสิ่งต่าง ๆ จากการศึกษาพบอุปลั กษณ์คาด่าที่เกี่ยวกับรูปลั กษณ์ อ าทิ
อ้วน ดา เตี้ย โดยปรากฏจานวน 17 คอมเมนต์ ได้แก่ หุ่นเหมือนควายออกลูก, หน้ายังกะปลาบู่ชนเขื่อน, หน้าหัก
ยังกับหมาปั้ก, ควนนอนหน้ายังกับซอมบี้จะแดกคน, ผอมยังกับหมาแดกแฟ้บอะอีนี่ , เหมือนแม่หมูหลังคลอด,
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อี ห น้ า ปลวก, หุ่ น ยั ง กะฮิ ป โปตั้ ง ท้ อ ง, โถ่ อี ด าควรพั ก ง่ า มขากู ยั ง ขาวกว่ า อี ก , นั้ น ฟั น เหรอนึ ก ว่ า เล็ บ ตี น หมา,
แหวะหน้ า เหมื อ นปลวกอะขยะแขยงมาก, ดั้ ง หั ก มากแม่ เ หมื อ นลาวแถวบ้ า น, หน้ า เหมื อ นตั ว เหี้ ย แดกศพ,
ขาสั้นเหมือนหมากระเป๋า, อีกะเทยหน้าเหี้ย, สูงตายห่าละอีเตี้ย, หน้าบานมากแม่เหมือนจานดาวเทียม ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้

ภาพที่ 12 หุ่นยังกะฮิปโปตั้งท้อง
ที่มา : เพจจ๊อกจ๊อก (5 ตุลาคม 2562)
จากคาว่า “หุ่นยังกะฮิปโปตั้งท้อง” จัดอยู่ในคาด่าประเภทรูปลักษณ์ คาว่า ฮิปโป ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน 2554 (2556,หน้ า 1445) หมายถึ ง น. ชื่ อ สั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมชนิ ด Hippopotamus
amphibius Linn. ในวงศ์ Hippopotamidae หนั ง หนาสี น้ า ตาล มี ข นนิ่ ม กระจายห่ า ง ๆ ริ ม ฝี ป ากหนามี ข น
แข็งยาว ฟันหน้าและเขี้ยวยาวมาก จมูก หู และตาอยู่ตอนบนของหัวเพื่อช่วยในการมองและหายใจขณะอยู่ในน้า
ได้ดี หางแบน หู และปลายหางด้านข้างมีขนแข็งยาว เหงื่อสีแดงเรื่อ ๆ หนักประมาณ 2,000 กิโลกรัม ใช้ชีวิต
ส่วนใหญ่อยู่ในน้ามากกว่าบนบก ถิ่นกาเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกา เนื่องจากลักษณะรูปร่างของฮิปโปที่มีขนาดใหญ่
อยู่แล้ว เมื่อตอนกาลั งตั้งท้องจึ งทาให้ขนาดตัว ของมันทวีคูณความใหญ่ขึ้นมาอีกหลายเท่า ด้วยเหตุนี้ผู้คนจึง
จับประเด็นเอาตอนที่ฮิปโปกาลังตั้งท้องมาใช้ด่าคนในเชิงอุปลักษณ์ โดยเปรียบว่าคน ๆ นั้นมีรูปลักษณ์ที่ผิดปกติ
ทาให้รูปร่างใหญ่โต อ้วน และลงพุง ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับฮิปโปตอนกาลังตั้งท้องนั่นเอง
13. คาด่าที่เกี่ยวกับอาวุธ
คาด่าที่เกี่ย วกับ อาวุธ ในการศึกษาครั้งนี้ห มายถึง ลั กษณะเกี่ยวกับสิ่ งของที่ใช้ต่ อสู้ หรือเพื่อล่ าสั ต ว์
ซึ่งถูกนามาใช้เปรียบเทียบ จากการศึกษาพบอุปลักษณ์คาด่าที่เกี่ยวกับอาวุธ อาทิ หอก หอกหัก โดยปรากฏจานวน
1 คอมเมนต์ ได้แก่ ไอ้หอกหัก ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ 13 ไอ้หอกหัก
ที่มา : เพจจ๊อกจ๊อก (22 ตุลาคม 2562)
จากค าว่ า “ไอ้ ห อกหั ก ” ค าว่ า หอก จั ด อยู่ ใ นค าด่ า ประเภทอาวุ ธ ค าว่ า หอก ตามพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน 2554 (2556,หน้า 1320) หมายถึง น. อาวุธสาหรับแทงชนิดหนึ่ง ทาด้วยโลหะ มีด้ามยาว
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แต่ในที่นี้คาว่าหอกหัก เป็นคาที่แสดงความไม่พอใจ มีนัยว่าเป็นการแช่งให้ “หอก” ซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้
หากแต่เมื่อนามาเปรียบเทียบใช้ในคาด่า คาว่าหอกหักในความหมายอุปลักษณ์จึงกลายเป็นอาวุธประจากายแสนรัก
ของผู้ชาย นั่นก็คืออวัยวะเพศ ที่ถือว่าเป็นส่วนสาคัญในการใช้ชีวิตของผู้ชาย และเมื่อใช้คาว่า “หัก” มาต่อท้าย
จึงสื่อความหมายว่าผู้ชายคนนั้นไม่สามารถทาให้ผู้หญิงมีความสุขได้ หรือด่าให้แรงขึ้นก็คือพวกผู้ชายที่นกเขาไม่ขัน
คานี้ถูกนามาเพื่อใช้ด่าผู้ชายที่ไม่มีน้ายา ไม่รู้จักพอ เพราะค่านิยมในสังคมที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตว่าผู้ชายจะต้อง
เป็นใหญ่ จะต้องมีลูกสืบสกุล จนมาถึงปัจจุบันทาให้ผู้ชายหลายคนโดนล้อต่าง ๆ นานา เกี่ยวกับอวัยวะเพศของเขา
ทาให้เกิดความอับอาย และถูกด่าว่าไม่น้ายา ไม่สามารถมีลูกได้ คา ๆ นี้จึงถือเป็นคาด่าที่แรงสาหรับผู้ชายเพราะ
นอกจากจะทาให้อายแล้ว ยังทาให้เสียความรู้สึกอีกด้วย
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษา อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่เป็นคาด่าในเพจ “จ๊อกจ๊อก” สามารถสรุป และอภิปรายผลดังต่อไปนี้
จากการศึกษาพบว่ามีการใช้อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของคาด่าครบทั้ง 13 ประเด็น ประเด็นที่พบมากที่สุดได้แก่
คาด่าที่เกี่ยวกับรูปลักษณ์ พบจานวน 17 คอมเมนต์ รองลงมาคือ คาด่าที่เกี่ยวกับอวัยวะในร่างกาย พบจานวน 10
คอมเมนต์ คาด่าที่เกี่ยวกับชาติพันธุ์และชาติกาเนิด พบจานวน 9 คอมเมนต์ ส่วนคาด่าที่เกี่ยวกับลักษณะนิสัยและ
ความประพฤติและคาด่าที่เกี่ยวกับเรื่องเพศและอวัยวะเพศ พบจานวนเท่ากันคือ 8 คอมเมนต์ คาด่าที่เกี่ยวกับสัตว์
พบจานวน 6 คอมเมนต์ คาด่าที่เกี่ยวกับสิ่งสกปรกและของเสียที่ไม่เป็นที่ต้องการ และคาด่าที่เกี่ยวกับโรคและ
อาการของโรค พบจานวนเท่ากันคือ 5 คอมเมนต์ คาด่าที่เกี่ยวกับความผิดปกติทางสอง คาด่าบุคคล และคาด่า
ที่เกี่ยวกับพืชพรรณ พบจานวนเท่ากันคือ 3 คอมเมนต์ คาด่าที่เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาและภูตผี พบจานวน
2 คอมเมนต์ และที่พบจานวนน้อยที่สุดคือ คาด่าที่เกี่ยวกับอาวุธ พบจานวน 1 คอมเมนต์
เมื่อนาผลการศึกษาที่ได้ไปเปรียบเทียบกับการศึกษาเรื่อง “อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของคาด่าในภาษาไทย”
ของ อรทั ย ชิ น อั ค รพงศ์ (2557) ที่ ผู้ วิ จั ย น ามาใช้ เ ป็ น กรอบในการวิ จั ย พบว่ า มี ผ ลการศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั น
พบการใช้คาด่าที่เกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายมากที่สุด จานวน 36 คา ส่วนในการศึกษาครั้งนี้ พบคาด่าที่เกี่ยวกับ
รูปลักษณ์มากที่สุด จานวน 17 คอมเมนต์ โดยคาด่าที่เกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายนั้น พบจานวน 10 คอมเมนต์
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเพจ “จ๊อกจ๊อก” นั้นเป็นเพจที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อนาภาพและรูปร่างหน้าตาของผู้คนที่อยู่ในสังคม
มากล่ า วล้ อ เลี ย นอย่ า งสนุ ก สนาน ดั ง นั้ น จึ ง ท าให้ พ บการใช้ อุ ป ลั ก ษณ์ ค าด่ า เกี่ ย วกั บ รู ป ลั ก ษณ์ ม ากที่ สุ ด
ส่วนอุปลักษณ์คาด่าเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายแม้จะเจอในการศึกษาครั้งนี้เพียง 10 คอมเมนต์ แต่ก็จัดอยู่ในอันดับ
ที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรทัย ชินอัครพงศ์ (2557) กล่าวคือ อุปลักษณ์คาด่าที่ใช้อวัยวะในร่างกาย
เป็นคาด่าที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม จึงมักถูกนามาใช้เปรียบเทียบหรือด่าทอรูปลักษณ์ของผู้อื่น ในขณะที่
คาด่าเกี่ยวกับชาติพันธุ์และชาติกาเนิดนั้น ในการศึกษาครั้งนี้พบจานวน 9 คอมเมนต์ อยู่ในอันดับที่ 3 ส่วนงานวิจัย
ของ อรทัย ชินอัครพงศ์ (2557) จัดอยู่ในอันดับที่ 4 ซึ่งพบจานวนมากกว่าคือ 23 คา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคนไทย
มีความผูกพันกับครอบครัวและพ่อแม่ อี กทั้งยังมีความกตัญญู ซึ่งหลายคนมักแสดงออกมา คือ การที่ไม่ยอมให้ใคร
มาดูถูกครอบครัวของตนเอง ดังนั้นการนาพ่อแม่หรือชาติกาเนิด หรือแม้กระทั่งอาชีพการทางานของผู้อื่นมากล่าว
เป็นคาด่า จึงเป็นการแสดงออกถึงการดูถูกอย่างรุนแรง ส่วนคาด่าที่พบน้อยที่สุด คือ คาด่าที่เ กี่ยวกับอาวุธนั้น
ในการศึกษาครั้งนี้พบจานวน 1 คอมเมนต์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรทัย ชินอัครพงศ์ (2557) ที่ปรากฏ
น้อยสุดเช่นกัน โดยพบเพียง 2 คา ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากเพจ “จ๊อกจ๊อก” เป็นเพจที่สร้างขึ้นเพื่อนาภาพและ
รูปร่างหน้าตาของผู้คนที่อยู่ในสังคมมานาเสนอในด้านลบ การแสดงความคิดเห็นโดยใช้อุปลักษณ์คาด่า เกี่ยวกับ
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อาวุ ธ เป็ น ค าด่ า ที่ ไ ม่ เ ห็ น ภาพและไม่ เ ป็ น รู ป ธรรมอย่ า งชั ด เจน ดั ง นั้ น จึ ง พบน้ อ ยที่ สุ ด กล่ า วโดยสรุ ป
จากผลการศึกษาและข้อสังเกตที่ได้ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า อุปลักษณ์คาด่าที่ปรากฏนั้นจะมีความแตกต่าง
กันออกไป โดยคาด่าบางคาสามารถจัดได้มากกว่า 1 กลุ่ม เช่น คาว่า “โง่ระวังนะนกเอี้ยงจะมาเกาะ” ในที่นี้จะจัด
อยู่ในคาด่าที่มีความผิดปกติทางสมองก็คือจะไปเน้นตรงคาว่า โง่ ทั้งนี้ ผู้อ่านก็ยังสามารถแปลได้อีกความหมายนั่น
ก็ คื อ ด่ า ว่ า ควาย โดยไม่ ป รากฏเป็ น ค าตรง ๆ แต่ จ ะให้ ค วามหมายโดยนั ย ให้ ผู้ รั บ สารเข้ า ใจเองว่ า ก าลั ง
ถูกเปรียบเทียบกับควาย ซึ่งในงานวิจัยของ อรทัย ชินอัครพงศ์ (2557) ศึกษาเรื่อง “อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของคา
ด่าในภาษาไทย” นั้ น จะไม่ป รากฏความหมายโดยนัยแบบนี้ แต่มักจะกล่ าว ตรงตัว คือ ด่าด้ว ยคาว่า ควาย
จากการอภิปรายข้างต้นจะเห็นได้ว่าการศึกษาเรื่อง อุปลักษณ์คาด่าเชิงมโนทัศน์ที่เป็นคาด่าในเพจ “จ๊อกจ๊อก”
ผลการศึกษาที่มีครบทุกประเด็นปรากฏแค่งานวิจัยเรื่องเดียวคือ อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของคาด่าในภาษาไทย
ซึ่งมีความใกล้เคียงกันมากที่สุด ถึงแม้จะพบเพียงบางประเด็นเท่านั้นที่มีความแตกต่างกันในการใช้คาอุปลักษณ์
เพราะเนื่องจากเพจจ๊อกจ๊อก เป็นเพจที่มีความแตกต่างจากการใช้เว็บบอร์ดและมีความแตกต่า งจากแหล่งข้อมูล
อื่น ๆ เพราะจะเน้นไปในด้านการใช้คาด่า ฉะนั้นจึงทาให้แหล่งข้อมูลมีความผิดแผกกันออกไปบ้างบางประเด็น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้ประโยชน์
1. ผลการศึกษาเรื่อง อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่เป็นคาด่าในเพจ “จ๊อกจ๊อก” ในครั้งนี้สามารถนาไปใช้เป็น
ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปลักษณ์ในเพจอื่น ๆ หรือใช้ศึกษาคาอุปลักษณ์ในนิตยสารหรือสื่ออื่น ๆ
2. ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนาไปใช้เพื่อเป็นความรู้ในการเรียน หรือศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้
อุปลักษณ์เพื่อให้มีเนื้อหาที่แน่นมากขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาต่อไป
1. ควรมีการศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่เป็นคาด่า จากแหล่งอื่น ๆ เช่น หนังสือนวนิยาย จากบทเพลง
ภาพยนตร์ ซิทคอม เป็นต้น
2. ควรมีการเปรียบเทียบการใช้อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่เป็นคาด่าในเพจอื่น ๆ กับ เพจ “จ๊อกจ๊อก”
เอกสารอ้างอิง
อรทัย ชินอัครพงศ์. (2557). อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของคาด่าในภาษาไทย. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 11(2), 57 – 76.

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences

第四届全国本科生人文社会科学学术研讨会

วันที่ 27 มีนาคม 2563

370
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การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาวะของชุมชนท่าข้าม อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Implementing Wellbeing Charter of Tha Kham Community, Hat Yai District,
Songkhla Province
ชลิตา ทองหีต1 มุทิตา กาญจนรัตน์2 จิรายุ ยืนยง3
และอุทัย ปริญญาสุทธินันท์4
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาวะของชุมชน
ท่าข้าม อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ใช้การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่ว มและ
ไม่มีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยมีผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้นาชุมชน จานวน 8 คน
ชาวบ้านในชุมชน จานวน 6 คน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 3 คน และนักวิชาการ จานวน 4 คน
ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและเขียนรายงาน
ผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่าชุมชนท่าข้ามขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาวะชุมชนโดยตัวแสดงทั้งภายในและภายนอก
ชุมชนและมีแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของคนในชุมชนผ่านโครงการที่ได้รับความร่วมมือระหว่างองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าข้ามและหน่วยงานภายนอกพื้นที่รวมทั้งยังมีการเฝ้า ติดตามประเมินผลโครงการที่จัดทาขึ้น
อย่างสม่าเสมอส่งผลให้มีการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาวะชุมชนอย่างต่อเนื่องอันจะนาไปสู่ชุมชนที่มีสุขภาวะที่ดี
ที่เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนในที่สุด
คาสาคัญ: ธรรมนูญสุขภาวะ สุขภาวะชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน

1-4
5

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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ระบบสุขภาวะชุมชนคือระบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่สัมพันธ์กันและทาให้เกิดสุขภาวะของ
ประชาชนในชุมชน โดยความร่วมมือกันของสมาชิกกลุ่มต่างๆ ในชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
(สพช.) เป็ น หน่ ว ยงานหลั กที่เข้ามาขับ เคลื่ อนเรื่องนี้โดยตรงโดยพยายามจัดวางเครื่องมือซึ่งมีโ ครงสร้างหลัก
เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก ในชุ ม ชนมุ่ ง เน้ น พั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพระดั บ ปฐมภู มิ ร ะบบการจั ด การ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนระบบการดูแลตนเองและช่ว ยเหลื อกัน เพื่อทาให้เกิดการพึ่งตนเอง
ด้านสุ ขภาพของชุมชน โดยกลุ่ มคนต่างๆ ในชุมชนจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องเช่น ผู้ พิการ
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็กและสตรี ที่จะต้องมีระบบการดูแลฉุกเฉิน ระบบสวัสดิการ เพื่อการดูแลในด้านต่าง ๆ
มีกลุ่มอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ (สุพัตรา ศรีวณิชชากร, 2555, น. 12-15)
โดยที่ สุทธิธรรม เลขวิวัฒน์ (2561) อธิบายว่าธรรมนูญสุขภาวะหรือกติกาชุมชนเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
ร่วมกันสร้างนโยบายสาธารณะที่เป็นการรวมตัวของคนในชุมชน ทุกองค์กร เครือข่าย ภาครัฐ ท้องถิ่น ประชาชน
ในพื้ น ที่ ประชุ ม พู ด คุ ย พั ฒ นาร่ ว มกั น โดยใช้ วั ด เป็ น ศู น ย์ ก ลาง เกิ ด การระดมความคิ ด เห็ น แบบมี ส่ ว นร่ ว ม
ผ่านการใช้อริยสัจ 4 ที่ชาวพุทธคุ้นเคยมาก ให้เกิดการจัดตั้งคณะกรรมการยกร่างสรุปเนื้อหาเรียบเรียงให้เป็นระบบ
กระบวนการคือเป็นการนากติกาชุมชนที่เป็นฉบับร่างสู่การทประชาพิจารณ์ในทุกหมู่บ้านเพื่อให้คนจานวนมาก
ในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมสร้างกติกาในชุมชนของตนเอง จากนั้นนากติกาฉบับร่างมาเรียบเรียงใหม่อีกครั้งเพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์ แล้วจึงนาไปสู่การประกาศใช้ มีพิธีกรรมที่สาคัญคนในสังคมชุมชนสถาบันได้รับการยอมรับของชุมชน
ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง และมีสานักงานรับผิดชอบขับเคลื่อนติดตามให้บรรลุ เป้าหมายตามวัตถุประสงค์
กติกาชุมชนคนในชุมชนสร้างคนในชุมชนต้องร่วมกันดูแลรักษาสร้างขึ้นมาให้ง่ายให้มีหัวใจมีความปรารถนาที่ดี
ต่อกัน กติกาชาวบ้ านสร้ าง ต้องงามและง่าย ทุกคนเข้าใจว่ากติกาสร้างมาเพื่อใช้ร่ว มกันอย่างร่มเย็นเป็ น สุ ข
เพื่อการเกื้อกูลกันเอง
ในขณะที่ อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ (2561, น. 154) กล่าวว่าการพัฒนาชุมชนไม่ได้มีความหมายในลักษณะ
จากัดตายตัว หากแต่มีพลวัตไปตามเงื่อนไขของแต่ละสังคมในแต่ละยุคสมัย โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีอิสระในการ
ไปจั ดการตนเองบนฐานความยุ ติธ รรมทางสั งคมและความยั่งยืนของระบบนิเวศดังนั้น การพัฒ นาชุมชนที่ให้
ความสาคัญกับการเสริมพลังชุมชนจึงเป็นแนวทางการพัฒนาที่ถือว่าเป็นการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในระดับสูง ที่ให้อานาจแก่ชุมชนในการคิด ตัดสินใจ และการปฏิบัติที่ทาให้เกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของร่วมกัน
หรือการที่ให้ชุมชนเป็นผู้กระทาการหลักในกาพัฒนาชุมชนย่อมนาไปสู่ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจอย่างต่อเนื่อง
อันจะทาให้เกิดการพัฒนาชุมอย่างยั่งยืนได้
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้ามได้จัดทาธรรมนูญสุขภาวะชุมชนขึ้นซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่ง
ที่เป็นผลจากการพัฒนาชุมชนคนท่าข้ามมาอย่างยาวนาน นับ 10 ปี ในรูปแบบที่เรียกว่า “ท่าข้ามโมเดล” กอปรกับ
เจตจ านงธรรมนู ญว่าด้ว ยสุ ขภาพแห่ งชาติ ปี 2552 ถือเป็นการสร้างมิติ ใหม่ ในเรื่ อ งสุ ขภาวะของคน ภายใต้
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 การจัดทารัฐธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตาบลท่าข้าม ย่อมอยู่ภายใต้
หลักการมีส่วนร่วม การใช้ข้อมูลเชิงวิชาการ และการจัดการความรู้ เปิดช่องทางการรับฟังที่หลากหลายจานวน
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หลายครั้ง โดยมีความมุ่งหมายที่ จะให้ประชาชนคนท่าข้ามน้อมนาเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวิถี
ในการดาเนินชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ตาบลสุขภาวะ จึงได้พร้อมใจกันถือปฏิบัติตามธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตาบล
ท่าข้าม
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาวะของชุมชนท่าข้าม อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา เนื่ อ งด้ ว ยชุ ม ชนท่ า ข้ า มเป็ น ชุม ชนที่ มี ธ รรมนูญ สุ ข ภาวะเฉพาะของตน มี ก ารขั บ เคลื่ อ นและแนวทาง
การส่งเสริมโดยองค์การทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ เพื่อนาไปสู่ชุมชนที่มีสุขภาวะที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาวะของชุมชนท่าข้าม อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ
ไม่มีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยมีผู้ให้ข้อมูล จานวน 21 คน ประกอบด้วย ผู้นาชุมชน
จานวน 8 คน ชาวบ้านในชุมชน จานวน 6 คน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 3 คน และนักวิชาการ
จานวน 4 คน ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและ
เขียนรายงานผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษา
ในที่นี้ผู้วิจัยขอเสนอข้อค้นพบ อันได้แก่ (1) บริบทชุมชนท่าข้าม (2) รู้จักธรรมนูญสุขภาวะชุมชนท่าข้าม
(3) การขับ เคลื่ อนธรรมนู ญสุ ขภาวะชุมชนท่าข้าม และ (4) แนวทางการเสริมสร้างสุ ขภาวะของคนในชุมชน
รายละเอียดมีดังนี้
1. บริบทชุมชนท่าข้าม
ตาบลท่าข้าม อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีจานวนประชากร 8,507คน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีลักษณะภูมิประเทศ โดยมีเนื้อที่ประมาณ 33.92 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น
8 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่1 แม่เตย หมู่2 คลองจิก หมู่ที่3 ท่าข้าม หมู่ที่4 บ้านปีก หมู่ที่5 หนองบัว หมู่ที่6 หินเกลี้ยง
หมู่ที่7 เขากลอยออก หมู่ที่8 เขากลอยตก สภาพภูมิประเทศ ด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ ซึ่งได้แก่พื้นที่ หมู่. 5,6,7,8
เป็นที่ลาด เชิงเขาและลาดเอียงไปที่ราบบริเวณหมู่ที่ 1,2,3,4 ดินมีลักษณะเป็นดินปนทราย มีคลองไหลผ่านตาบล
ซึ่งเรียกชื่อตามพื้นที่ที่ไหลผ่าน เช่น คลองเขากลอย คลองแม่เตย และวังนายสาม โดยมีอาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ
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ติดต่อกับตาบลพะวง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทิศใต้ ติดต่อกับตาบลเนินพิจิตร อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลทุ่งหวัง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทิศตะวันตก ติดต่อกับตาบลทุ่งใหญ่ ตาบลน้าน้อย
อ าเภอหาดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลาลั ก ษณะภู มิ อ ากาศ เป็ น เขตอิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม ฤดู ร้ อ นพั ด ผ่ า น คื อ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคม และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงเดือนพฤษภาคม
คื อ กลางเดื อ นตุ ล าคม ส่ ง ผลให้ มี ฤ ดู ร้ อ น เริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ถึ ง เดื อ นกรกฎาคม ส่ ว นฤดู ฝ น
เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนมกราคม สภาพทางเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร
เช่น ทาสวนยางพารา ทานา ปลูกพืชตามฤดูกาล หลังการเก็บเกี่ยวข้าว รับจ้างเกี่ยวข้าว รับจ้างตามโรงงาน
อุตสาหกรรม หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ได้แก่(1)บริษัทคราวน์ ฟู๊ด แพ็ค เกจจิ้ง จากัด (มหาชน)
บริ ษั ท ไทยเซ็ น ทรั ล เคมี จ ากั ด (มหาชน) (2)บริ ษั ท เอส แพ็ ค แอนด์ พริ้ น ท์ จ ากั ด (มหาชน) บริ ษั ท นิ ส ซุ ย
(ประเทศไทย) จากัด และ(3)บริษัทกิตติชัยวัสดุภัณฑ์ ภาคใต้ จากัด หจก. กิตติชัยอุตสาหกรรมหาดใหญ่
สรุปได้ว่า ตาบลท่าข้ามเดิมมีท่าใช้สาหรับข้ามไปยังตาบลน้าน้อย และที่ท่านี้เองมีหญิงคนหนึ่งข้ามไปหา
คนรักซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งเมื่อข้ามไปแล้วได้เสียชีวิต อยู่ฝั่งตรงข้ามคือฝั่งบ้านท่านางหอม ตาบลน้าน้อยในปัจจุบัน และ
ที่ตรงนี้จึงเรียกว่าบ้านท่าข้าม ต่อมาเป็นตาบลท่าข้าม ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มระหว่างภูเขา มี 8 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านแม่เตย หมู่ที่ 2 บ้านคลองจิก หมู่ที่ 3 บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 4 บ้านปีก หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 บ้าน
หินเกลี้ยง หมู่ที่ 7 บ้าน เขากลอยออก และหมู่ที่ 8 บ้านเขากลอยตก
2. รู้จักธรรมนูญสุขภาวะชุมชนท่าข้าม
ธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตาบลท่าข้าม ถือได้ว่าเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่เป็นผลจากการพัฒนาชุมชน
คนท่าข้ามมาอย่างยาวนานนับ 10 ปี ในรูปแบบที่เรียกว่า “ท่าข้ามโมเดล” ประกอบกับเจตจานงธรรมนูญว่าด้วย
สุขภาพแห่งชาติ ปี 2552 ถือเป็นการสร้างมิติใหม่ในเรื่องสุขภาวะของคน ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 เช่นนี้ การจัดทารัฐธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตาบลท่าข้ามย่อมอยู่ภายใต้หลักการมีส่วนร่วม การใช้ข้อมูล
เชิงวิชาการ และการจัดการความรู้ เปิดช่องทางการรับฟังที่หลากหลายจานวนหลายครั้ง โดยมีความมุ่งหมายที่จะ
ให้ประชาชนคนท่าข้ามน้อมนาเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวิถีในการดาเนินชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชน
สู่ตาบลสุขภาวะ จึงได้พร้อมใจกันถือปฏิบัติตามธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตาบลท่าข้าม ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 ครอบคลุมด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการ
รักษาความสะอาดเรียบร้อยและห้ามทิ้งขยะลงในที่สาธารณะ กานันและผู้ใหญ่บ้านจัดให้มีชุดรักษาความปลอดภัย
และรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน แต่หากถ้าทุกคนทาความกระผิดฝ่าฝืนกฎระเบียบ ให้กานันและผู้ใหญ่บ้าน
ภายในเขตรับผิดชอบ สามารถว่ากล่าวตักเตือนทาทัณฑ์บนหรือใช้มาตรการทางสังคมหรือดาเนินตามกฎหมาย
ที่เห็นสมควรแก่ผู้กระทาการฝ่าฝืน
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หมวดที่ 2 ครอบคลุมด้านเศรษฐกิ จและสวัสดิการชุมชน ให้ความสาคัญเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกโลกาภิวัตน์ เช่น ประชาชนปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้รับประทานอย่างน้อยครัวเรือนละ
5 ชนิด และประชาชนเป็นสมาชิกสัจจะลดรายจ่ายวันละบาท
หมวดที่ 3 ครอบคลุมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เน้นให้ความสาคัญกับสุขภาพของประชาชนและสภาพแวดล้อม
ความเป็นอยู่ที่ดีของหมู่บ้าน เช่น ประชาชนในครัวเรือนคัดแยกขยะด้วยตนเอง หมั่นตรวจลูกน้ายุงลายทุกสัปดาห์
และประชาชนควรออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที
หมวดที่ 4 ครอบคลุมด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มุ่งเน้นเกี่ยวกับการศึกษาโดยนาบุตรหลานเข้าสู่ระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย มีการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตนมีจิตอาสา และ
ช่วยกันสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม และประเพณี
หมวดที่ 5 ครอบคลุมด้านสังคม ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
สมาชิกทุกคนในหมู่บ้าน แสดงออกถึงความกตัญญูการให้ความเคารพบุพการี ผู้มีพระคุณ และผู้อาวุโส
หมวดที่ 6 ครอบคุลมด้านการขับเคลื่อนรัฐธรรมนูญสู่การปฏิบัติ ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการประเมินผลนโยบาย
ต่าง ๆ ที่ทางองค์การได้ดาเนิ น การ เพื่อให้ บรรลุ และขับเคลื่ อนตามแบบแผนธรรมนูญสุ ขภาวะท่าข้ามตามที่
ประกาศใช้
สรุ ป ได้ว่า ธรรมนู ญสุ ขภาวะชุมชนตาบลท่าข้าม จาแนกออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความมั่นคง
ปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น (2) ด้ า นเศรษฐกิ จ และสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน (3) ด้ า นสุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม
(4) ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (5) ด้านสังคม และ (6) การขับเคลื่อนรัฐธรรมนูญสู่การปฏิบัติ ซึ่งทั้ง
6 ด้านที่กล่าวมาข้างต้นล้วนมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น
3. การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาวะชุมชนท่าข้าม
ธรรมนู ญสุ ขภาวะชุมชนตาบลท่าข้าม อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีการขับเคลื่ อนอย่างต่อเนื่อง
นั บ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2550 ถึ ง ปั จ จุ บั น จากหน่ ว ยงานในพื้ น ที่ แ ละหน่ ว ยงานภายนอกพื้ น ที่ เช่ น ภาคเอกชน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้ามที่ได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 9 ด้านด้วยกัน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนให้เป็น
ต าบลสุ ข ภาวะยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ด้ า นการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ด้ า นการเชิ ด ชู ภู มิ ปั ญ ญา
การศึกษา ส่งเสริมศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการ
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ตาบลท่าข้าม ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านประชาสัมพันธ์และข้อมูลชุมชน และยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านอาสาสมัครเพื่อสังคม
ทั้งนี้ ชุมชนท่าข้ามมีการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาวะโดยตัวแสดงทั้งภายในและภายนอกชุมชนท่าข้ามโดยร่วมมือ
ขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนกับหน่วยงานภายนอก ไม่ว่าจะเป็น (1) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่มีโครงการ “คนท่าข้าม ไม่ทอดทิ้งกัน” และโครงการ “เขากลอยรวมใจขจัดภัยไข้เลือดออก” ที่ดูแลสุขภาพของ
ชาวบ้านในตาบลท่าข้าม (2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการร่วมวางแผนการจัดการ
สู่ องค์กรทัน สมัย (3) มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ สงขลา ที่จัดการตาบลแบบภาคีเครือข่ายเพื่อรวบรวมข้อมูล แหล่ ง
ท่องเที่ยว หรือ (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการร่วมต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อนาไปสู่ชุมชนที่
มีสุขภาวะที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
สรุ ป ได้ว่า ธรรมนู ญสุ ขภาวะชุมชนท่าข้ามมีการขับเคลื่ อนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จนถึง
ปั จ จุ บั น โดยตั ว แสดงทั้ ง ภายในและภายนอกชุ ม ชน และมี แ นวทางการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะของคนในชุ ม ชน
ผ่านโครงการที่ได้รับความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้ามและหน่วยงานภายนอกพื้นที่ รวมทั้งยังมี
การเฝ้าติดตามประเมินผลโครงการที่จัดทาขึ้นอย่างสม่าเสมอ ส่งผลให้มีการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาวะชุมชน
อย่างต่อเนื่อง อันจะนาไปสู่ชุมชนที่มีสุขภาวะที่ดีที่เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในที่สุด
4. แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของคนในชุมชนท่าข้าม
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลท่าข้ามมีแนวทางเสริมสร้างสุ ขภาวะของคนในชุมชนท่าข้ามผ่ านโครงการ
ดังต่อไปนี้ (1) มิติใหม่ ตาบลท่าข้ามไร้ขยะ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้ามได้จัดนโยบายการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนใน “มิติใหม่ ตาบลท่าข้ามไร้ขยะ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม ไม่มีบริการ
จัดวางถังขยะให้ประชาชน แต่มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะในครัวของตนเอง ลดการใช้
ถุงพลาสติก โฟม ผ้าอ้อมสาเร็จรูป และการจัดการขยะอินทรีย์โดยใช้ถังขยะเปียก (2) คนท่าข้าม ไม่ทอดทิ้งกัน
ทีมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดาเนินการโครงการคนท่าข้าม ไม่ทอดทิ้งกัน เกิดขึ้น
ตามธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตาบลท่าข้าม หมวดที่ 5 ด้านสังคม ข้อที่ 33 ประชาชนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และข้อที่ 36 ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้าน/ตาบล
เจ็บป่วยเรื้อรัง นอนติดเตียง อัมพฤกษ์ อัมพาต พิการ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยมีติดตาม
ดูแลช่ว ยเหลือ โดยทีมสหวิชาชีพ เจ้ าหน้าที่จากองค์การบริหารส่ว นตาบลท่าข้าม ศูนย์แพทย์ชุมชน 3 ตาบล
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลท่ า ข้า ม และอาสาสมัครสาธารณสุ ข และ (3) การพัฒ นาเด็ก และเยาวชน
“เด็กและเยาวชน” คือ หัวใจการพัฒนาตาบลท่าข้าม โดยใช้รัฐธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตาบลท่าข้าม หมวดที่ 4
ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ข้อที่ 32 มีการกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ในการขับ เคลื่ อนงาน ภายใต้โ ครงการงานวั นเด็ก แห่ งชาติที่ จัด ขึ้น ในวัน เสาร์ สั ปดาห์ ที่ 2 ของเดือนมกราคม
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี โดยองค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้ามร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตาบลท่าข้าม และ
ยังได้รับการสนับสนุนของขวัญรางวัลและอาหารพร้อมเครื่องดื่มจากภาคีเครือข่ายหน่ว ยงานรัฐ และเอกชนต่าง ๆ
และ (4) ฟุตบอล “ศิลาแวว” เชื่อมสามัคคีชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
“ศิลาแวว” ซึ่งเป็นโครงการการจัดการแข่งกีฬาภายในชุมชน/ตาบล เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี
ระหว่างหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตาบลท่าข้ามโดยจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้ามมีแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของคนในชุมชนท่าข้ามผ่าน
โครงการที่ครอบคลุมทั้ง 6 ด้านของธรรมนูญสุขภาวะ ได้แก่ (1) ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(2) ด้านเศรษฐกิจและสวัสดิการชุมชน (3) ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (4) ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(5) ด้านสังคม และ (6) การขับเคลื่อนรัฐธรรมนูญสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
ท่าข้ามและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตาบลท่าข้ามที่ว่า “ภายในปี 2564 อบต.ท่าข้าม มุ่งสู่การบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม สร้างเสริมสุขภาพและสังคม สู่คุณธรรม น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงธรรมชาติ
สู่ความเป็นสากล”
สรุปและอธิปรายผล
จากข้อค้นพบข้างต้น สามารถนามาอภิปรายผลในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อันได้แก่ (1) มุมมองธรรมนูญ
สุขภาพและธรรมนูญทรัพยากร (2) มุมมองสุขภาวะและสุขภาวะชุมชน (3) มุมมองการพัฒนาและการพัฒ นา
ที่ยั่งยืน และ (4) มุมมองธรรมนูญสุขภาพ สุขภาวะชุมชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน รายละเอียดมีดังนี้
1. มุมมองธรรมนูญสุขภาวะและธรรมนูญทรัพยากร
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า ข้ า มให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพที่ จ ะน าไปสู่ ก ารมองเห็ น
ผลประโยชน์ร่วมกันและสามารถพึ่งตนเองได้ โดยการยกระดับคุณภาพสุขภาพของคนในชุมชนด้วยธรรมนูญสุข
ภาวะ ดังที่ เนาวรั ตน์ พลายน้ อย (2558, น. 61) อธิบายว่าธรรมนูญสุขภาวะจะมีผ ลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
คือต้องมีคุณภาพในการจัดการมองเห็นผลประโยชน์ที่ได้รับร่วมกัน โดยการมีส่วนร่วมหลายภาคส่วน ทั้งชุมชน
องค์การบริหารส่วนตาบล องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เห็นคุณค่าร่วม ใช้ทรัพยากรร่วม แบบเกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน ได้รั บ ผลประโยชน์ ร่ ว มกัน โดยนโยบายมีความส าคัญต่อคุ ณภาพชีวิตอย่างมาก เพราะเป็นตัว กาหนดว่ า
จะจัดสรรทรัพยากรสาธารณะของส่วนรวมไปในทิศทางไหน สอดคล้องกับ อรรถพล ศรีประภา (2558, น. 58)
ที่กล่ าวถึงกระบวนการขับ เคลื่ อนธรรมนู ญสุ ขภาวะว่ าการพั ฒ นาธรรมนูญ สุ ข ภาวะหรื อธรรมนู ญสุ ขภาพนั้ น
ต้องอาศัยภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อน นั่นคือ ภาควิชาการ ภาครัฐ และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดข้อตกลง กติกา เพื่อประโยชน์แก่ ชุมชน เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนรับรู้
ปัญหาทางสุขภาวะที่มองข้าม เกิดการตระหนักร่วมกันแก้ไข ร่วมกันวางแผนดาเนินการและนาไปปฏิบัติ เพื่อให้
คนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดีตามกรอบแนวทางธรรมนูญสุ ขภาวะเช่นเดียวกับ ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ และคณะ
(2550) ที่อธิบายว่าธรรมนูญสุขภาพเป็นกรอบสาหรับกาหนดนโยบายยุทธศาสตร์และการดาเนินงานด้านสุขภาพ
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ของประเทศ มีองค์ประกอบครอบคลุมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งระบบ ซึ่งกระบวนการในการจัดทาธรรมนูญสุขภาพ
นั้นให้ความสาคัญมากที่สุดกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้ามมีนโยบายที่สอดคล้องกับการสร้างความตระหนักและต้องการ
เปลี่ ย นแปลงชุ ม ชนไปสู่ ก ารมี สุ ข ภาวะที่ ดี ซึ่ ง ชุ ม ชนและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า ข้ า มได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ
ในการร่วมกันเป็นเจ้าของโครงการ ทาเกิดความเข้าใจในท้องถิ่นของตนมากขึ้น ส่งผลให้มีการขับเคลื่อนธรรมนูญ
สุขภาวะชุมชนอย่างต่อเนื่อง อันจะนาไปสู่ชุมชนที่มีสุขภาวะที่ดี เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
สู่การพึ่งตนเองได้ และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในที่สุด
2. มุมมองสุขภาวะและสุขภาวะชุมชน
องค์การบริ ห ารส่ ว นต าบลท่า ข้า มมี นโยบายและแนวทางการสร้า งเสริ มสุ ขภาวะและสุ ขภาวะชุ ม ชน
ผ่านโครงการที่ให้ประชาชนควรออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที สอดคล้อง
กับ วินัย วงศ์อาสา และสมพันธ์ เตชะอธิก (2555, น. 19) ที่อธิบายว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เริ่มจากการสร้างความตระหนักและต้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี ชุมชนและองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลเห็ น ความส าคั ญ ร่ ว มกั น เป็ น เจ้ า ของโครงการ ท าให้ ชุ ม ชนและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
เกิดความเข้าใจในท้องถิ่น ของตนมากขึ้น และยังสอดคล้ องกับ ประกันชัย ไกรรัตน์ , วรพจน์ พรหมสั ตยพรต
และกฤษณ์ ขุนลึก (2560, น. 2) ที่กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบสุขภาวะไว้ว่าปัจจัยที่ส่งเสริมให้สุขภาวะดีแบบองค์
รวม อาศั ย องค์ ป ระกอบหลายด้ าน ทั้ ง ด้ า นสั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ และวิ ถี ก ารด าเนินชีวิต
ของบุคคล โดยให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและชุมชนให้มากขึ้น ซึ่งการสร้างนโยบายที่ได้ผล
และยั่งยืนนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบในการขับเคลื่อน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคการเมืองเช่นเดียวกับ
พัชรี ดารงสุนทรชัย (2551, น. 14) ที่ระบุถึงแนวทางการจัดการความรู้เพื่ อสุขภาวะชุมชนว่ากระบวนการแก้ไข
ปัญหาสังคม ล้วนต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาสุขภาวะของคนในชุมชนก็เช่นกัน ต้องอาศัย
การพั ฒ นาบนฐานของประชาชน เป็ น การท างานที่ ใ ห้ ชุ ม ชนสร้ า งความส านึก การมี ส่ ว นร่ ว มและการพั ฒ นา
แบบพึ่งตนเองที่เกิดจากภายในชุมชนเป็นสาคัญ
สรุปได้ว่า สุขภาวะและสุขภาวะชุมชนเป็นระบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันทาให้เกิด
สุ ขภาวะของคนในชุมชน โดยการพัฒ นาสุ ขภาวะเกิดจากการร่ว มมื อ กันระหว่างชุ มชนกับ หน่ว ยงานที่ ต้ อ งมี
การสนับสนุนการทางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนขยายกิจกรรมจนนาไปสู่การลดหรือแก้ไขปัญหาทุกขภาวะ
ได้อย่างยั่งยืน
3. มุมมองการพัฒนาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้ามคานึงถึงปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนา
โดยมองว่าการพัฒนามีผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ดังที่ จักรพงษ์ เกเย็น (2554, น. 115)
ซึ่งศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ที่อาศัย อยู่ในชุมชนทุ่งสองห้องของการเคหะแห่งชาติ โดยแบ่งมิติของคุณภาพชีวิต
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ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านร่างกาย (2) ด้านจิตใจ (3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และ (4) ด้านสิ่งแวดล้อม
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต ได้แก่ ระดับการศึกษา การสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกครอบครัว รายได้รวม
ครัวเรือน การทากิจกรรม ร่วมกันในครอบครัว ความเคารพและนับถือต่อกัน และสอดคล้องกับ มลตรี เกิดมีมูล
(2555, น. 167) ที่ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนไทยที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขตเมื อ งและปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจ
ในคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ พบว่ า เพศ อายุ อาชี พ ระดั บ การศึ ก ษา รายได้ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคน
ในเขตเมือง เช่นเดียวกับ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2552, น. 123) ที่ศึกษาบทบาทที่สาคัญต่อ
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น พบว่า นับตั้งแต่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่ วนตาบลในปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา
องค์การบริหารส่วนตาบลมีบทบาทที่สาคัญต่อการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดและ
รู้ถึงปัญหาความต้องการของประชาชน
สรุปได้ว่า การพัฒนาในระยะยาวส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท่าข้าม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ทาให้คนในชุมชนมีความรู้ความสามารถ สร้างรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ สามารถนาทรัพยากร
ที่มีอยู่ ในชุมชนมาสร้ างรายได้ให้ กับ ตนเองและครอบครัว อีกทั้งสามารถดารงอยู่ในสิ่ งแวดล้ อมที่ดี ส่ งผลที่ดี
ต่อสภาพร่างกายและจิตใจ
4. มุมมองธรรมนูญสุขภาพ สุขภาวะชุมชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลท่าข้ามมีการจัดทาธรรมนูญสุ ขภาวะชุมชน ซึ่งมีเนื้อหาและสาระที่ชัดเจน
สอดรั บ กับ ปั ญหาและความต้องการของคนในชุมชน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ คนในชุมชนสามารถนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชน และส่งผลต่อชุมชนในระยะยาว ดังที่ ไชยวัฒน์ โคตุทา
(2552, น. 129) ซึ่งศึกษาความคิดเห็ น ของประชาชนต่อการบริห ารงานขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลหั ว เรือ
อาเภอวาปี ป ทุม จั งหวัดมหาสารคาม ด้านสั งคมและวัฒ นธรรม พบว่า ผู้ นาชุมชนมีการสนับสนุนด้านสั ง คม
โดยเน้นการไว้วางใจ ร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาของชุมชน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมให้คงอยู่สืบไป สอดคล้องกับ
ไพจิตร ประดิษฐ์ผล และมนสิชา เพชรานนท์ (2553, น. 107) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตในชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์
บ้านปราสาท อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพนั้นควรมีการรณรงค์
ส่งเสริมการออกกาลังกาย เพื่อให้ผู้อาศัยในชุมชนเป็นผู้ที่มีสุขภาพที่ดี ป้องกันการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ และ
ยังสอดคล้องกับ วราภรณ์ บุญเชียง และคณะ (2563, น. 57-58) ที่อธิบายว่าการดาเนินนโยบายสาธารณะใด ๆ
ควรมีเรื่องของสุขภาพหรือสุขภาวะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยและเป็นทิศทางหรือแนวทางที่สังคมโดยรวมเห็นหรือเชื่อว่า
ควรจะดาเนินการไปในทิศทางนั้ น จึงจะเกิดผลดีต่อสุ ขภาพหรือสุขภาวะของสั งคม การดาเนินงานที่จะทาให้
ทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกระดับมีสุขภาวะได้นั้นสังคมจะต้องมี นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดีเช่นเดียวกับ
เก นั น ทะเสน และวราภรณ์ นั น ทะเสน (2562, น. 77) ที่ อ ธิ บ ายว่ า การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ต้ อ งพิ จ ารณาทั้ ง ทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และด้านกายภาพไปพร้อมกันเพื่อให้เกิดความสมดุลของการพัฒนานั้น จะเห็น
ได้ว่าในพื้นที่ชุมชนแม่แฝกมีความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจต่ากว่าด้านอื่นมาก ดังนั้น จาเป็นต้องมีการพิจารณา
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ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจในอันดับต้น ๆ ของการพัฒนาในอนาคตเพื่อให้เกิดความสมดุลของการพัฒนาในที่สุด
และเป็นไปในแนวทางเดียวกับ รุจา ภู่ไพบูลย์ และคณะ (2555, น. 36-37) ที่ศึกษากระบวนการพัฒนาสุ ขภาพ
พอเพียงในชุมชน พบว่า กระบวนการพัฒนาเพื่อนาไปสู่ชุมชนสุขภาพพอเพียง ก่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ชาวบ้าน นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มุ่งเป้าไปที่การพัฒนาอย่างสอดคล้องและหลอมรวม เช่น ระบบช่วยเหลือดูแล
ในชุมชนเป็นการใช้ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่ช่วยแก้ปัญหา ป้องกันปัญหาในชุมชน มีผลต่อคุณภาพชีวิต
และการร่วมกันดูแลซึ่งกันและกัน
สรุปได้ว่า ธรรมนูญสุขภาพมุ่งเน้นคานึงถึงสุขภาวะชุมชนเป็นหลัก โดยได้รับความมือจากหลายหน่วยงาน
ส่ ง ให้ ผ ลมี ก ารพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง ยั ง มี ก ารเฝ้ า ติ ด ตามประเมิ น ผลอย่ า งสม่ าเสมอ
อันจะนาไปสู่สุขภาวะที่ดีเอื้อต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนในที่สุด
กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้ามมีการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาวะชุมชนอย่างต่อเนื่อง
สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและคนในชุมชน นั่นก็คือ การจัดทาธรรมนูญสุขภาวะเพื่อชุมชน เป็นสิ่งสาคัญ
ที่ทาให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน ทาให้คนในชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของหรือการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อที่จะให้ธรรมนูญสุขภาวะดังกล่าวขับเคลื่อนต่อไปได้ อีกทั้งคนในชุมชนยังเป็นแรงผลักดันในการดูแลรักษาและ
ตระหนักถึงคุณค่าร่วมกัน ในอันที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นและนาไปสู่การพัฒ นา
ชุมชนอย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
จากข้อค้นพบที่ว่าการจัดทานโยบายมิติใหม่ จากเดิมคือปรับเปลี่ยนแบบทันที หมายถึงว่าองค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าข้ามไม่มีบริการจัดวางถังขยะให้ประชาชน ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ข้อที่ 6 เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงควรเพิ่ม
ช่องทางสื่อสารกับประชาชนแบบค่อยเป็นค่อยไป ชาวบ้านสามารถปรับตัวได้ เพื่อให้คนชุมชนสามารถเข้า ถึง
กิจกรรมนี้และมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาวิจั ย เพื่อหาแนวทางการพัฒ นาอย่างรอบด้า น รวมทั้งมีการติดตามผลการดาเนินนโยบาย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแสวงหาแนวทางการแก้ไขได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น
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การจัดการความรู้ของธนาคารกุ้งก้ามกราม ตาบลเกาะใหญ่
อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
ณัฐชัย ไชยสิตะมณี1 ธนาวุฒิ หวังชล2 พชร หัตถกิจนิกร3
ชัยวัฒน์ เพชรรัตน์4 สหรัฐ ชูเสน5 และอุทัย ปริญญาสุทธินันท์6
บทคัดย่อ
งานวิจั ย นี้ เป็ น การวิจั ย เชิง คุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึ ก ษาการจัด การความรู้ ข องธนาคาร
กุ้งก้ามกรามบ้ านแหลมหาด ตาบลเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสิ นธุ์ จังหวัดสงขลา ใช้การสั งเกต การสั มภาษณ์
การสนทนากลุ่ม และการจัดตั้งเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหมู่บ้าน เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยมี
ผู้ให้ข้อมูล จานวน 57 คน ประกอบด้วย ผู้นาองค์กรชุมชน จานวน 7 คน ผู้นาชุมชน จานวน 9 คน ชาวบ้าน
ในชุมชน จานวน 17 คน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลชายฝั่ง จานวน 9 คน เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง จานวน 10 คน และ
นักวิชาการ จานวน 5 คน ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
เชิงเนื้อหาและเขียนรายงานผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษา พบว่า ธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาดมีการจัดการความรู้ ทั้งความรู้ที่ แฝง
อยู่ในตัวบุคคลและความรู้ที่ชัดแจ้งผ่านกระบวนการจัดการความรู้ รวมทั้งใช้เครื่องมือการจัดการความรู้เพื่อแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรสัตว์น้าที่มีจานวนลดลง ตลอดจนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล สิ่งเหล่านี้ไม่เพียง
เอื้อต่อความยั่งยืนของชุมชน หากแต่ยังสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนในการเป็นต้นแบบการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
อีกด้วย
คาสาคัญ : ธนาคารกุ้งก้ามกราม, ความรู้, การจัดการความรู้
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นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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Knowledge Management of Ban Lam Had Giant Freshwater Prawn Bank, Koh Yai
Sub-district, Krasaesin District, Songkhla Province
Natthachai Chaiyasitamanee1 Thanawoot Wangchon2
Patchara Hatthakijnikorn3 Chaiwat Petcharat4
Saharat Choosen5 and Utai Parinyasutinun6
Abstract
This qualitative research aims to study the knowledge management of
Ban Lam Had Giant Freshwater Prawn Bank, Koh Yai Sub- district, Krasaesin District, Songkhla
Province. The qualitative methods of observation, interview, group discussion, and exchange and
learning forums were used as the field data collection tools. The 57 Informants comprising of
7 community organization leaders, 9 community leaders, 17 villagers, 9 volunteers, 10 government
officials and 5 academics. Data were also collected from related documents and research reports.
Then, the data were analyzed using content analysis and a report was written using analytical
description.
The study found that Ban Lam Had Giant Freshwater Prawn Bank has knowledge
management both tacit knowledge and explicit knowledge through the knowledge management
process. Including using knowledge management tools to solve the problem of aquatic resources
that have decreased as well as for the conservation and restoration of marine resources. These
things not only contribute to the sustainability of the community. But also creating a reputation
in the community as a role model for marine resource conservation.
Keywords: Giant Freshwater Prawn Bank, Knowledge, Knowledge Management
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บทนา
ชุมชนกับการจัดการนั้นมีมาตั้งแต่ยุคอดีตและได้วิวัฒนาการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยชุมชน
ได้จัดระบบการจัดการชุมชนที่มีกลไกหรือกลยุทธ์ไว้อย่างแยบยล ทั้งด้านการปกครองท้องถิ่น การจัดการความรู้
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การจัดการคลังท้องถิ่น ฯลฯ อีกทั้งการจัดการชุมชนกับความยั่งยืนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหม่
หากแต่มีมานานแล้ว สะท้อนผ่านชุดความรู้ที่เรียกว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน (พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2556, น. 100)
ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละชุมชน โดยเฉพาะในแง่ของรูปแบบและกลไกที่มีความเฉพาะเจาะจงกับบริบทและเงื่อนไข
ของชุมชนนั้น ๆ โดยถือว่าภูมิปั ญญาท้องถิ่นเหล่านี้เป็นความรู้ที่สืบทอดต่อกันมาและอาจปรับเปลี่ยนไปตาม
กาลเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในช่วงเวลานั้น ๆ
โดยที่ ค วามรู้ เ ป็ น ข้ อ มู ล และสารสนเทศที่ ผ่ า นการประมวลผลให้ มี คุ ณ ค่ า มากขึ้ น ตามล าดั บ
พร้อมนาไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนหรือแก้ปัญหาการดาเนินงาน (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณ, 2550, น. 228;
บุญดี บุญญากิจ และณัชมน พรกาญจนานันท์, 2550, น. 6) รวมทั้งการนาความรู้ไปใช้สร้างนวัตกรรม โดยที่ความรู้
เหล่านี้อาจกระจัดกระจายอยู่ตามแหล่งที่มาต่าง ๆ และปัจจุบันบางชุดความรู้อาจสูญหายไป หากแต่ก็มีชุดความรู้
ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นนี้ การจัดการชุมชนจึงจาเป็นต้องมีการจัดการความรู้ เนื่องจากการจัดการความรู้
ให้ ป ระสบผลส าเร็ จ นั้ น จ าเป็ น ต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันขององค์ประกอบต่าง ๆ เหล่ านี้ อันได้แก่
บุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการ (อุทัย ปริญญาสุทธินันท์, 2561, น. 93)
กุ้งก้ามกราม (Giant freshwater prawn) มีชื่อภาษาอังกฤษท้องถิ่นของไทยหลายอย่าง เช่น
กุ้ ง นาง กุ้ ง หลวง กุ้ ง ใหญ่ กุ้ ง ก้ า มเกลี้ ย ง และมี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ว่ า Macrobrachium rosenbergii de Man
เป็ น กุ้ ง น้ าจื ด ขนาดใหญ่ เนื้ อ มี ร สชาติ ดี ราคาแพง จั ด เป็ น สั ต ว์ น้ าที่ มี ค วามส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ ชนิ ด หนึ่ ง
นามาประกอบอาหารได้หลายรูปแบบ เช่น ต้มยา ทอด พล่า ยา เผา อบ หรือแปรรูปตามความนิยมของผู้บริโภค
กุ้งก้ามกรามเคยพบชุกชุมบริเวณแม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าท่าจีน แม่น้าบางปะกง ทางภาคใต้พบในแม่น้าปากพนัง
แม่ น้ าตาปี และแม่ น้ าปั ต ตานี โดยเฉพาะในทะเลสาบสงขลาซึ่ ง อยู่ ใ นจั ง หวั ด สงขลาและพั ท ลุ ง มี ชุ ก ชุ ม มาก
ปั จ จุ บั น ปริ ม าณกุ้ ง ก้ า มกรามในแหล่ ง น้ าธรรมชาติ ล ดลงอย่ า งมาก เนื่ อ งจากสาเหตุ ห ลายประการ เช่ น
การทาประมงมากเกินควร การทาประมงผิดวิธี และมลภาวะเป็นพิษ เป็นต้น (กรมประมง, 2554)
ชุมชนบ้านแหลมหาดซึง่ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการลดลงของปริมาณกุ้งก้ามกรามในทะเลสาบสงขลา
จึ ง ได้ จั ด ตั้ ง กลุ่ ม อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรทางทะเลขึ้ น มา โดยมี ชื่ อ เรี ย กว่ า “กลุ่ ม ธนาคารกุ้ ง บ้ า นแหลมหาด”
มีการเพาะพัน ธุ์ กุ้ งก้ า มกรามและก าหนดเขตพื้ นที่ อ นุรั กษ์ เ พื่ อเพิ่ ม อัตราการรอดของลู ก กุ้ งในการปล่ อ ยคื น สู่
ทะเลสาบสงขลา ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดการความรู้ของธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลม
หาด ทั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อชุมชนเอง รวมทั้งชุมชนอื่น ๆ ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน จักได้นาไป
ปรับประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของตนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาการจั ด การความรู้ ข องธนาคารกุ้ ง ก้ า มกรามบ้ า นแหลมหาด ต าบลเกาะใหญ่
อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
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วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การการสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูล ภาคสนาม โดยมีผู้ให้ข้อมูล จานวน 57 คน ประกอบด้ว ย
ผู้นาองค์กรชุมชน จานวน 7 คน ผู้นาชุมชน จานวน 9 คน ชาวบ้านในชุมชน จานวน 17 คน อาสาสมัครพิทักษ์
ทะเลชายฝั่ง จานวน 9 คน เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง จานวน 10 คน และนักวิชาการ จานวน 5 คน แบบเจาะลึก
ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและเขียนรายงาน
ผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
ในที่นี้ผู้วิจัยขอนาเสนอข้อค้นพบที่น่าสนใจ อันได้แก่ (1) บริบทชุมชนเกาะใหญ่ (2) ความรู้และ
การจัดการความรู้ของธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาด (3) กระบวนการจัดการความรู้ของธนาคารกุ้งก้ามกราม
บ้านแหลมหาด และ (4) แนวทางการเสริมสร้างธนาคารกุ้ง ก้ามกรามบ้านแหลมหาดสู่ความยั่งยืน รายละเอียด
มีดังนี้
บริบทชุมชนเกาะใหญ่
ตาบลเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา มีสภาพพื้นที่เป็นแหลมที่มีภูเขายื่นติดต่อกับ
ทะเลสาบสงขลา ลักษณะเหมือนเกาะขนาดใหญ่ เป็นพื้นที่ควนเขาและมีพื้นที่ราบ บางส่วนของพื้นที่มีสภาพเป็น
ที่ราบลุ่มมีทุ่งนาสลับกับบ้านเรือน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุ่มน้า มีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชผัก
ผลไม้ได้เกือบทุกชนิด ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาสวนยางพารา สวนผลไม้ และทาประมงเป็นหลั ก
นอกจากนี้ ยังมีการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ด้วย สาหรับอาณาเขตเกาะใหญ่ ทิศเหนือ ใต้ ตะวันตก และตะวันออก
จนทะเลสาบสงขลา มีจ านวนประชากรทั้งสิ้ น 6,665 คน แยกเป็น ชาย 3,280 คน หญิง 3,385 คน จานวน
ครัวเรือน 1,944 ครัวเรือน แบ่งเขตการปกครอง เป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งบัว หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวบัว
หมู่ที่ 3 บ้านไร่ หมู่ที่ 4 บ้านแหลมบ่อท่อ หมู่ที่ 5 บ้านยางทอง หมู่ที่ 6 บ้านแหลมหาด หมู่ที่ 7 บ้านเกาะใหญ่
หมู่ที่ 8 บ้านแหลมคูลา และหมู่ที่ 9 บ้านแหลมชัน
สรุปได้ว่า ชุมชนเกาะใหญ่มีทุนธรรมชาติที่หลากหลาย ซึ่งเอื้อต่อการประกอบอาชีพที่หลากหลาย
เช่นกัน โดยเฉพาะการทาประมงที่สามารถสร้างรายได้ให้กับ ชาวบ้านในชุมชนมาหลายช่วงอายุคน แต่ในปัจจุบัน
ได้พบกับปัญหาการลดลงของทรัพยากรสัตว์น้า จึงได้ริเริ่มการจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อปกป้องอนุรักษ์ฟื้นฟูให้ทรัพยากร
ทางทะเลกลับมาอุดมสมบูรณ์ในระยะยาว
ความรู้และการจัดการความรู้ของธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาด
ความรู้และการจัดการความรู้มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันซึ่งความรู้ของธนาคารกุ้งมีลักษณะ
เป็นความรู้แฝงในตัวบุคคลและความรู้ที่ชัดแจ้ง จึงต้องการถ่ายทอดความรู้โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้
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ด้วยการนาความรู้มารวบรวมเป็นเอกสารหรือสื่อสารสนเทศต่าง ๆ นาไปสู่การแบ่งปันความรู้ ทาให้เห็นได้ว่าความรู้
ที่ผ่านกระบวนการจัดการความรู้จะเป็นความรู้ที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ
ความรู้ในธนาคารกุ้ง เป็นความรู้ที่แฝงในตัวบุคคและความรู้ที่ชัดแจ้งที่เกิดจากการศึกษาความรู้
และจากการดารงชีวิตตั้งแต่อดีตไปจนถึงปัจจุบัน เป็นความรู้ที่กระจัดกระจาย สะท้อนให้เห็นถึงการนาความรู้ที่อยู่
ในตัวบุคคลมาถ่ายทอดในกลุ่ม ชุมชน หรือบุคคลที่สนใจใฝ่รู้ ซึ่งความรู้ในลักษณะเช่นนี้ถือเป็นทุนที่ติดตัวบุคคล
ในชุมชนมาอย่างเนิ่นนาน
การจั ด การความรู้ ใ นธนาคารกุ้ ง เนื่องจากความรู้ในธนาคารกุ้ง นั้ นมี ทั้ง ที่เป็น ความรู้ ที่ แ ฝง
ในตัว บุ คคลและความรู้ ที่ชัดแจ้ งที่เกิดจากการศึกษาความรู้และจากการดารงชีวิตตั้งแต่อดีตไปจนถึงปัจจุบัน
เป็นความรู้ที่กระจัดกระจาย จึงจาเป็นต้องมีการจัดการความรู้ที่เป็นการพัฒนาจากข้อมูลด้านต่าง ๆ ซึง่ การจัดการ
ความรู้มีกระบวนการ ดังนี้ (1) การสร้างความรู้ เป็นการแลกเปลี่ยนฝึกอบรมประสบการณ์หรือจากการศึกษา
ความรู้ชัดแจ้งให้เป็นความรู้แฝงในตัวบุ คคล (2) การรวบรวมความรู้ เป็นการคัดกรองความรู้ให้เป็นหมวดหมู่
เพื่อสะดวกในการใช้ประโยชน์ (3) การแบ่งปันความรู้ เป็นการกระจายความรู้รูปแบบต่าง ๆ ทุกสื่อช่องทางเท่าที่
ทาได้ และ (4) การใช้ความรู้ เป็นการนาความรู้ไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่สุด เนื่องจากความรู้
จะไม่มีค่าหากมีแล้วไม่นาไปใช้
สรุปได้ว่า ความรู้และการจัดการความรู้ของธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาดนั้นสะท้อนให้เห็น
ว่าชุมชนมีความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ภายในตัวบุคคล และความรู้ที่ชัดแจ้งที่มาจากความรู้แฝงหรือความรู้ที่ฝังมา
ในตั ว บุ ค คลและการแสวงหาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม จากอี ก หลายแหล่ ง จึ ง จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารจั ด การความรู้
ผ่านกระบวนการการจัดการความรู้ที่เป็นการรวบรวมความรู้และจัดระเบียบข้อมูลเพื่อนาไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูล
และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
กระบวนการจัดการความรู้ของธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาด
ในที่ นี้ ห มายถึ ง (1) การสร้ า งความรู้ (2) การรวบรวมความรู้ (3) การแบ่ ง ปั น ความรู้ และ
(4) การใช้ความรู้ รายละเอียดมีดังนี้
การสร้างความรู้ เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับชุมชนภายนอก ผนวกรวมเข้ากับ
ประสบการณ์ของคนในชุมชนท้องถิ่น จนเกิดการตั้งกลุ่ มของชาวบ้านที่เล็งเห็นถึงความสาคัญของทรั พยากร
ทางทะเล โดยน าความรู้ ที่ ไ ด้ นั้ น มาประยุ ก ต์ ใ ห้ เ ข้ ากั บ บริบ ทของชุม ชน น าไปสู่ ก ารก าหนดกฎเกณฑ์ ร่ว มกัน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ กั บ คนในชุ ม ชน อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถใช้ เ ป็ น ต้ น แบบให้ กั บ ชุ ม ชนอื่ น ๆ หรื อ ผู้ ที่ ส นใจทั่ ว ไป
ได้เป็นอย่างดี
การรวบรวมความรู้ เป็นการที่สมาชิกของธนาคารกุ้ง ก้ามกรามบ้านแหลมหาดและชาวบ้ าน
ในชุ ม ชนร่ ว มกั น หาแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญหาการลดลงของทรั พ ยากรสั ตว์ น้า เช่ น การสร้ า งบ้า นปลาจาก
ทางปาล์ม
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การแบ่งปันความรู้ ผู้ที่สนใจในเรื่องการดาเนินงานของธนาคารกุ้ง ก้ามกรามบ้านแหลมหาด
สามารถติดต่อเพื่อนัดวันและเวลาไปศึกษาเรียนรู้ได้ โดยจะมีสมาชิกที่พร้อมจะส่งต่อความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจนั้น ๆ
ด้วยความเต็มใจและความกระตือรือร้น
การใช้ความรู้ จะเห็นได้จากการที่ไปศึกษาดูงานจากต่างท้องถิ่นท้องที่แล้ว นาความรู้ที่ไ ด้ นั้น
มาปรั บ ใช้ ให้ เข้า กับ บริ บ ทชุมชนของตน รวมทั้ง นาความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้ แ ก่ชุมชนอื่น ๆ ที่ประสบปัญหา
คล้ายคลึงกัน ในอันที่จะเพิ่มจานานประชากรกุ้งก้ามกรามให้ เพียงพอต่อการดารงชีพ ควบคู่ไปกับการจัดการ
ทรั พ ยากรสั ต ว์ น้ าอย่ า งถู ก วิ ธี รวมถึ ง เพื่ อ ให้ มี ศู น ย์ ก ลางการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ภายในชุ ม ชนที่ ส ามารถถ่ า ยทอด
องค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปได้ว่า กระบวนการจัดการความรู้ของธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาด ทั้งการสร้างความรู้
การรวบรวมความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการใช้ความรู้ สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้สู่ชุมชนและผู้ที่สนใจทัว่ ไปอย่างเห็นได้ชัด
แนวทางการเสริมสร้างธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาดสู่ความยั่งยืน
จากการให้ความสาคัญต่อทรัพยากรทางทะเลเป็นสิ่งสาคัญ จึงมีแนวทางการเสริมสร้างธนาคารกุ้ง
ก้ามกรามบ้านแหลมหาดให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยกระบวนการจัดการความรู้และใช้เครื่องมือการจัดการ
ความรู้เข้ามาจัดการเพื่อเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ นั่นคือ ด้านสิ่งแวดล้อม มีการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม
โดยมีการอนุ บาลในบ้านปลาที่สร้ างจากวัสดุธ รรมชาติ การวางเขตห้ ามล่ าสัตว์น้า การสนับสนุนให้ทาประมง
อย่างถูกรูปแบบและใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณที่ระบบนิเวศสามารถฟื้นตัวกลับสู่สภาพเดิมได้ และการปล่อย
มลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมในระดับที่ระบบนิเวศสามารถดูดซับและทาลายมลพิษนั้นได้ โดยให้สามารถผลิตมาทดแทน
ทรัพยากรประเภทที่ใช้แล้วหมดไปได้ ด้านเศรษฐกิจ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากทรัพยากรสัตว์น้า
มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น โดยเฉพาะกุ้งก้ามกรามที่มีปริมาณมากขึ้น ส่งผลให้รายได้ที่เพิ่มมากขึ้น และด้านสังคม
มีการพัฒนาความรู้โดยแสวงหาความรู้ทั้งจากภายนอกและภายในชุมชนแล้วนามาปรับใช้เข้ากับบริบทของตน และ
เป็ น สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ที่ เ สริ ม สร้ า งให้ ค นในชุ ม ชนเห็ น คุ ณ ค่ า ของทรั พ ยากรทางทะเล ซึ่ ง เป็ น ทรั พ ยากร
ที่มีความสาคัญของชุมชน
สรุ ป ได้ ว่ า ธนาคารกุ้ ง ก้ า มกรามบ้า นแหลมหาดมี เป้ าหมายที่ จะอนุ รัก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ท รั พ ยากร
ทางทะเลให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเช่นดังเดิม เพื่อเอื้อต่อการดารงชีวิตและความยั่งยืนของชุมชน
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ธนาคารกุ้งก้ามกรามแหลมหาดมีความมุ่งมั่ นที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ทางทะเลให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเช่นดังเดิม โดยนาความรู้ทั้งความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวบุคคลและความรู้
ที่ชัดแจ้งมาจัดการผ่านกระบวนการจัดการความรู้ทั้งการสร้างความรู้ การรวบรวมความรู้ การแบ่งปันความรู้ และ
การใช้ความรู้ สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงเอื้อต่อความยั่งยืนของชุมชน หากแต่ยังสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนในการเป็นต้นแบบ
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอีกด้วย
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สรุปและอภิปรายผล
จากข้ อ ค้ น พบที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น สามารถน ามาอภิ ป รายผลในประเด็ น ต่ า ง ๆ อั น ได้ แ ก่
(1) ธนาคารกุ้ ง ก้ า มกรามบ้ า นแหลมหาดกั บ การจั ด การความรู้ (2) ธนาคารกุ้ ง ก้ า มกรามบ้ า นแหลมหาดกับ
กระบวนการจั ด การความรู้ และ (3) ธนาคารกุ้ ง ก้ า มกรามบ้ า นแหลมหาดกั บ เครื่ อ งมื อ การจั ด การความรู้
รายละเอียดมีดังนี้
ธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาดกับการจัดการความรู้
ธนาคารกุ้ ง ก้ า มกรามบ้ า นแหลมหาดมี ก ารจั ด การความรู้ เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในเรื่ อ ง
การสร้างบ้านปลา ซึ่งในเรื่องนี้เอง ปาริชาติ คุณปลื้ม และรัตยา โสวรรณปรีชา (2559, น. 89-97) อธิบายว่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการสั่งสมความรู้ของแต่ละท้องถิ่นในแต่ละยุค โดยความรู้เหล่านั้นมักอยู่ในรูปแบบฝั งลึ ก
ในตัวบุคคล หากไม่มีการถ่ายทอดก็จ ะสูญหายไปกับบุคคลเหล่านั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ ด้านภูมิปั ญญาท้องถิ่น ออกมาเป็นความรูปแบบชัดแจ้งเพื่อนาไปพัฒ นาได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ทิ้ง
ความเป็นไทย และความรู้ที่แฝงในตัวบุคคลในชุมชน โดยอาศัยซึ่งเรียนรู้โดยใช้ทักษะความรู้ ประสบการณ์ และ
ความสามารถที่มีอยู่ภายในกลุ่ม นามาปฏิบัติผ่านกระบวนการคิ ด วิเคราะห์ แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เป็นตัวแปร
สาคัญ โดยอาศัยกระบวนการจัดการความรู้ สอดคล้องกับ อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ (2561, น. 94) ทีก่ ล่าวว่าความรู้
หมายถึงสิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและ
ทักษะ ซึ่งความรู้แต่ละประเภทมีที่มาแตกต่างกัน จึงต้องการการจัดการที่แตกต่างกันด้วย เช่นนี้ การจัดการความรู้
จึงมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดการความรู้อย่างแยกไม่ออก
เช่ น เดี ย วกั บ สมนึ ก เอื้ อ จิ ร ะพงษ์ พั น ธ์ และวิ ช าญ ละเอี ย ด (2558, น. 44-45) ที่ เ น้ น ย้ าว่ า
การจัดการความรู้เป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบในการสร้างความรู้ การรวบรวมความรู้ การแบ่งปันความรู้ และ
การใช้ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานขององค์การให้ดียิ่งขึ้น
สรุปได้ว่า การจัดการความรู้ช่วยเอื้อให้ธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาดได้นาความรู้ทั้งความรู้
ที่แฝงและกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลและความรู้ที่ชัดแจ้ง มาประยุกต์ใช้ในการดาเนิน กิจการให้เกิดผลสาเร็จ
ในทางปฏิบัติ ซึ่งนั่นย่อมหมายถึงว่าความรู้จาเป็นจะต้องมีการจัดการความรู้อย่างไม่อาจละเลยได้
ธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาดกับกระบวนการจัดการความรู้
ธนาคารกุ้ ง ก้ า มบ้ า นแหลมหาดมี ก ระบวนการจั ด การความรู้ โดยเริ่ ม จากการศึ ก ษาดู ง าน
จากหน่ ว ยงานภายนอกและรวบรวมความรู้ที่ ได้ มาประยุ กต์ ใช้กั บธนาคารกุ้ง และถ่ายทอดความรู้ ให้ กั บ ผู้ ที่ มี
ความสนใจเข้ามา ดังที่ Nonaka (อ้างถึงใน ชมพู เนินหาด, สุชาดา นิ้มวัฒนากุล และปาลีรัญญ์ ฐาสิรสวัสดิ์, 2561,
น. 221) อธิบ ายว่าการสร้ างความรู้ ขององค์กรเริ่มต้นจากการเรียนรู้ระดับบุคคลและแพร่ขยายไปทั่ว องค์ ก ร
โดยการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้ นั้นมีอยู่ 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การสร้างความรู้
การจัดการความรู้ และการถ่ายโอนความรู้ สอดคล้องกับ กาญจนา ส่งวัฒนา และศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ (2558,
น. 95-103) ที่กล่าวว่าการจัดการความรู้เป็นสิ่งที่สาคัญกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองค์กร สถาบัน หรือชุมชน
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โดยใช้วิธีการนาความรู้ ฝังลึกที่เรียนรู้จ ากประสบการณ์ทักษะความชานาญต่าง ๆ ให้ ออกมาปรากฏ โดยการ
บอกกล่าว ให้สัมภาษณ์ แลกเปลี่ยนข้อมูล บันทึกข้อมูลเป็นระบบ วิเคราะห์สังเคราะห์ นาไปประยุกต์ใช้ ตลอดจน
ถ่ายทอดต่อไปในอนาคต โดยเริ่มจากกการสร้างความรู้ การรวบรวมความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการใช้ความรู้
ตามลาดับ
เช่ น เดี ย วกั บ จิ ร ะพงค์ เรื อ งกุ น (2557, น. 18) ที่ ก ล่ า วถึ ง กระบวนการจั ด การความรู้ ไ ว้ ว่ า
เป็นกระบวนการที่ต้องทาอย่างต่อเนื่องและต้องเพิ่มการหมุนเวียนความรู้ที่มีความหลากหลายให้มากขึ้นเรื่อย ๆ
ดังนั้น องค์กรควรมี การแสวงหาความรู้ ใหม่ๆ ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรที่มีประโยชน์และส่งผลดีต่ อ
การดาเนินงานขององค์กร และการถ่ายทอดความรู้ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้นับเป็นความสาเร็จที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการจัดการความรู้ขององค์กร
สรุปได้ว่า กระบวนการจัดการความรู้ อันได้แก่ การสร้างความรู้ การรวบรวมความรู้ การแบ่งปัน
ความรู้ และการใช้ความรู้ ถือเป็นหัวใจสาคัญของการจัดการความรู้ ซึ่งจะต้องดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและ
มีความต่อเนื่อง ซึ่งธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาดนั้นจะต้องหมั่นตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการจัดการ
ความรู้ของตนอยู่เสมอ ๆ ด้วยเช่นกัน
ธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาดกับเครื่องมือการจัดการความรู้
ธนาคารกุ้ ง ก้ า มกรามบ้ า นแหลมหาดมี ก ารจั ด การความรู้ ที่ เ ป็ น ระบบและมี ก ารด าเนิ น การ
อย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ ซึง่ พัชรินทร์ สิรสุนทร (2552,
น. 175-194) ที่อธิบายว่าเครื่ องมือในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้นั้นจาแนก ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มเครื่องมือที่ช่วยในการเข้าถึงความรู้ซึ่งเหมาะสาหรับความรู้ที่ชัดแจ้ง และกลุ่มเครื่องมือที่ช่วยในการถ่ายทอด
ความรู้ซึ่งเหมาะสาหรับความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล สอดคล้องกับ เอกกนก พนาดารง (2559, น. 194) ที่กล่าวถึง
การเล่ า เรื่ อ งว่ า เป็ น การบอกเล่ า เรื่ อ งราวความรู้ ต่ า ง ๆ ที่ อ ยู่ กั บ ตั ว บุ ค คลจากประสบการณ์ ก ารด าเนิ น ชี วิ ต
เรื่องที่ซาบซึ้ง ประทับ ใจ หรือได้จากการศึกษา การทางานที่สั่งสมเป็นทักษะ แนวปฏิบัติที่ดีหรือจากพรสวรรค์
ให้บุคคลอื่นฟังเพื่อให้ผู้ฟังสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการทางานของตนเองได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นศึกษา
ในเรื่องนั้น ๆ ใหม่ โดยกระบวนการเล่าเรื่องนี้ จัดเป็นเครื่องมือด้านการจัดการความรู้ที่ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ที่สัมผัสไม่ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเรื่องราวสามารถทาได้หลายรูปแบบ เช่น รูปแบบการเขียนเรื่องเล่า การเล่าเรื่อง
ผ่านสื่อต่าง ๆ ฯลฯ
เช่นเดียวกับ ชมพู เนินหาด, สุชาดา นิ้มวัฒนากุล และปาลีรัญญ์ ฐาสิรสวัสดิ์ (2561, น. 223)
ที่ให้รายละเอียดของเพื่อนช่วยเพื่อนไว้ว่าเป็นวิธีการทางานระหว่างเพื่อนที่ใช้พื้นฐานการยอมรับนับถือซึ่งกันและ
กัน และการสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างกัลยาณมิตร ฝ่ายหนึ่งเรียกว่า “ทีมเรียนรู้” ส่วนอีกฝ่ายหนึ่ง
เรียกว่า “ทีมเพื่อน” โดยใช้การเรียนรู้เทคนิคการทางานของผู้อื่นมาพัฒ นาและแก้ปัญหาของตน โดยทีมเรียนรู้
เป็นผู้พบปัญหาจากการทางานหรื อกิจกรรมใหม่ ๆ จึงเชิญทีมเพื่อนที่มีประสบการณ์ซึ่งอยู่ในหรือนอกองค์ กร
มาประชุมกันฉันท์เพื่อน ทั้งการวางแผนก่อนการดาเนินกิจกรรมใหม่ ๆ และการแก้ปัญหาระหว่างดาเนินกิจกรรม
ข้อดีคือทั้งสองทีมเป็นฝ่ายได้ประโยชน์ ประหยัดเงินและเวลา พัฒนาเครือข่ายที่เข้มแข็ง ข้อจากัดคือแต่ละทีม
เป็นกลุ่มคนข้ามสายงานและต้องระวังไม่ให้เป็นการสอนหรือบอกให้ทาตาม
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สรุปได้ว่า เครื่องมือการจัดการความรู้เป็น ทั้งการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนระหว่างกันและกัน
ซึ่งธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาดได้มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ล้วนมีประโยชน์ต่อการจัดการ
ความรู้ขององค์กรและสมาชิกในองค์กรได้เป็นอย่างดี
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ชุมชนเกาะใหญ่เป็นชุมชนที่มีทุนธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เอื้อต่อการประกอบ
อาชีพที่หลากหลาย โดยเฉพาะการทาประมง ต่อเมื่อประสบปัญหาการจับสัตว์น้าได้น้อยลง ชาวบ้านในชุมชนจึงได้
แสวงหาทางออกด้วยการจัดตั้งธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งเพื่ออนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเช่นดังเดิม กระทั่งประสบผลสาเร็จดังจะเห็น
ได้จ ากปริ มาณสั ตว์น้ ามีจ านวนเพิ่ มขึ้ น อย่างเห็ น ได้ชัด ส่ งผลให้ ช าวบ้านในชุมชนมีรายได้เ พิ่ม มากขึ้นเช่ น กั น
อัน เป็ น ผลมาจากการจั ด การความรู้ ผ่ านกระบวนการจั ด การความรู้ที่ ใช้ เครื่ องมื อ การจัด การความรู้ ไ ด้ อ ย่ า ง
เป็นที่น่าสนใจ นั่นเอง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1. ควรมีการรวมรวบความรู้และการจัดการความรู้ของธนาคารกุ้ง ก้ามกรามบ้านแหลมหาด
ให้เป็นระบบแล้วน ามาจั ดเผยแพร่ ผ่านศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน อันจะช่วยทาให้ความรู้นั้นไม่สู ญหาย อีกทั้ง
ยังเอื้อต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ต่อไป
2. ควรมีการส่งเสริมให้ชุมชนอื่น ๆ จัดตั้งธนาคารกุ้งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความตระหนัก ในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้อยู่คู่กับชุมชนสืบไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในชุมชนใกล้เคียงเพื่อเปรียบเทียบความเหมือนหรือ
ความต่าง รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่บุคคลที่สนใจโดยทั่วไปหรือหน่วยงานอื่น ๆ ได้นาไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
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การจัดการเชิงกลยุทธ์ของผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาชุมชนเกาะใหญ่
อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
มะลิวัลย์ ชินเกียรติสกุล1 อุสาษณีย์ สังสวัสดิ์2 ศิริลักษณ์ ลัภบุญ3
จารุวรรณ รับไทรทอง4 ปรียาวัลย์ สีอ่อน5 และอุทัย ปริญญาสุทธินันท์6
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข อง
ผู้ประกอบการของชุมชนเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ใช้การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกต
แบบมี ส่ ว นร่ ว มและไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม และการจั ด เวที แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ เป็ น เครื่ อ งมื อ รวบรวมข้ อ มู ล ภาคสนาม
โดยมีผู้ให้ข้อมูล จานวน 16 คน คือ คือ ผู้ประกอบการ จานวน 4 คน ผู้นาชุมชน จานวน 2 คน ชาวบ้านในชุมชน
จานวน 4 คน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 3 คน และนักวิชาการ จานวน 3 คน ร่วมกับการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและเขียนรายงานผลการวิจัยด้วยวิธีการ
พรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษา พบว่า การดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ แม้ว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากว่ายังคงเป็นเพียงธุรกิจในระดับครัวเรือน ถึงกระนั้นผู้ประกอบการ
ก็ต้องแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆจากภายนอกและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของ
ตนให้ประสบความสาเร็จด้วยตนเอง กระทั่งธุรกิจนั้นสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีและจาเป็นจะต้องมี
การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่คานึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ ซึ่ งจะช่วยให้การดาเนินธุรกิจบรรลุ
เป้าหมายตามที่ตั้งไว้ รวมทั้งสามารถนาไปใช้เป็นแบบอย่างให้ผู้ประกอบการในชุมชนอื่น ๆ ได้นาไปต่อยอดธุรกิจ
ของตนเองต่อไป
คาสาคัญ : กลยุทธ์, การจัดการเชิงกลยุทธ์, ผู้ประกอบการ
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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Strategic Management of the Entrepreneur: A Case Study of Koh Yai Community,
Krasaesin District, Songkhla Province
Siriluck Lubboon1 Jaruwan Rabsaithong2 Usasanee Sangsawat3
Maliwan Chinakieatsakul4 Preeyawan Si-on5 and Utai Parinyasutinun6
Abstract
This qualitative research aims to study the strategic management of the
entrepreneurs of Koh Yai community, Krasaesin District, Songkhla Province. The qualitative
methods of interview, group discussion, participant and non-participant observation, and exchange
groups and learning forums were used as the field data collection tools. The 16 informants
consisting of 4 entrepreneurs, 2 community leaders, 4 villagers, 3 local government officials and
3 academics. Data were also collected from related documents and research reports. Then,
the data were analyzed using content analysis and a report was written using analytical
description.
The study found that the entrepreneurs run their business without strong support
from all relevant due to the businesses are at the household level. However, entrepreneurs must
find solutions to problems by researching new knowledge from the outside and determined to develop their own
businesses to succeed on their own. Until that business created a good reputation in the community and need

to have strategic management to help consider the internal and external environment which will
help the business achieve its goals. And also use it to demonstrate to another entrepreneur out
of the community to apply to their businesses as well.
Keywords: Strategy, Strategic Management, Entrepreneur
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บทนา
ในสั ง คมปั จ จุ บั น ภายใต้ ส ถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงทั้ ง ทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
การประกอบธุรกิจเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ในหลายธุรกิจมีการแข่งขันกันมากขึ้น และแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ ของประเทศไทยเน้ น หนั กที่การกระจายความเจริญไปสู่ ท้องถิ่น นาไปสู่ การสร้างคว ามเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งในปัจจุบันชุมชนเองก็มีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจัดจาหน่าย
สิ น ค้าด้ว ยตนเอง เป็ น สิ่ งส าคัญที่ ทาให้คนในชุมชนต่างสรรหาองค์ความรู้และทุนทางทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่
มาสร้างผลผลิตให้เกิดรายได้มากขึ้น (ศุภชัย เหมือนโพธิ์, 2559, น. 1) ทั้งนี้ ทางรัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญของ
การพัฒ นาเศรษฐกิจ ระดับ รากหญ้า คือ การพัฒ นาต่อยอดโดยให้การสนับสนุนโครงการตามนโยบาย ต่าง ๆ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน คือ การเริ่มพัฒนากลุ่มรูปแบบผู้ประกอบการธุรกิจที่อาศัยความเป็นอยู่ปัจจุบัน ผลิตสินค้าที่นา
วัตถุดิบ มาจากแหล่ งต่าง ๆ ในชุมชนและเกิดการรวมตัวกันเกิดขึ้น จนสามารถจัดตั้งเป็นกลุ่ มวิส าหกิจชุมชน
ซึ่งจะต้องสร้างมูลค่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากความคิดมนุษย์ เปลี่ยนการผลิตและการให้บริการไปสู่ธุรกิจซึ่งต้องพึ่ง พา
ความคิดสร้างสรรค์โดยนาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมาเป็นวัตถุดิบสาคัญ (ณัฐวุฒิ พงศ์ศิริ, 2558)
ในปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการภายในชุมชนนิยมหันมาให้ความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น
และมีแนวโน้มว่าจะมีช่ว งอายุที่ ต่าลง ซึ่งมักจะอยู่ในช่วงของวัยรุ่นหรือรุ่นเยาว์ และผู้ประกอบการวัยรุ่ นหรื อ
รุ่ น เยาว์เหล่ านี้ มักจะมีทักษะด้านความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒ นาตนเองอยู่เสมอ ต้องการทดลอง
สิ่ ง ใหม่ ๆ ด้ ว ยตนเองโดยเริ่ ม จากการทดลองใช้ ท รั พ ยากรที่ มี ใ นชุ ม ชนมาทดลองให้ เ กิ ด องค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ าก
ประสบการณ์ เมื่อประสบความสาเร็จจากการทดลองจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาต่อไปมากกว่าคนรุ่นก่อนหรือ
ผู้ใหญ่ในชุมชน ถึงแม้จะพบเจอกับ อุปสรรคในการดาเนินธุรกิจในช่วงอายุยังน้อยก็ตาม ถึงกระนั้นการพัฒ นา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ย่อมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจสามารถดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ของตนเองได้ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การผลิต การจัดจาหน่าย รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์
(ฮาร์ เวิร์ ด บิ ซิเนส รี วิว , 2559) และการประกอบธุร กิจ นั้น สิ่ งส าคัญที่เป็นจุ ดเด่น หลั กคื อ คุ ณลั ก ษณะเฉพาะ
ของผู้ประกอบการ เพราะจะเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้การประกอบธุรกิจเกิ ดการเจริญเติบโต ซึ่งในธรรมชาติของการ
ประกอบธุรกิจ สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการแข่งขัน การหาช่องทาง และวิธีที่จะทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ และ
การหาวิธีวัดความสาเร็จนั้นผู้ประกอบการจะต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจในหลาย ๆ ด้านเพื่อที่จะดาเนินธุรกิจ
ของตนเอง เช่น การจัดการ การเงิน และกฎหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่จะส่งผล
ในการประกอบการของผู้ประกอบการธุรกิจ จึงเป็นสิ่งที่จาเป็น สาคัญ และท้าทายสาหรับผู้ประกอบการที่จะต้อง
ติดตามและทาความเข้าใจ เพื่อที่จะกาหนดแนวทางการดาเนินกิจการ รวมทั้ งกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว (สาคัญสุด สีหตุลานนท์, 2560, น. 3)
ชุมชนเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสิ นธุ์ จังหวัดสงขลา มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่ ห ลากหลาย
มีทั้งปั จ จั ย สภาพแวดล้ อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่เป็นจุดเด่นของชุมชน ทั้งในส่ ว นของ
ผู้ประกอบการธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาด ผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มเพาะเห็ดหลินจือแดงบุหลัน และ
ผู้ประกอบการธุรกิจกุ้งหวาน ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
การจั ดการเชิงกลยุทธ์ของผู้ ประกอบการในชุมชนเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสิ นธุ์ จังหวัดสงขลา เพื่อวิเคราะห์
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สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของกลุ่มผู้ประกอบการเหล่านั้น เพื่อนาไปกาหนดกลยุทธ์และสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน อันจักนาไปสู่การสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กรในระยะยาว
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละแนวทางการพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการในชุ ม ชนเกาะใหญ่
อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มี
ส่วนร่วม และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยมีผู้ให้ข้อมูล จานวน 16 คน
คือ คือ ผู้ประกอบการ จานวน 4 คน ผู้นาชุมชน จานวน 2 คน ชาวบ้านในชุมชน จานวน 4 คน เจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 3 คน และนักวิชาการ จานวน 3 คน ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและเขียนรายงานผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
ในที่นี้ผู้วิจัยขอนาเสนอข้อค้นพบที่น่าสนใจ อันได้แก่ (1) บริบทชุมชนเกาะใหญ่ (2) รู้จักผู้ประกอบการของ
ชุมชนเกาะใหญ่ รวมทั้งกลยุ ทธ์ที่เกี่ ย วข้ อ ง และ (3) แนวทางการพัฒ นาผู้ ป ระกอบการของชุ มชนเกาะใหญ่
รายละเอียดมีดังนี้
บริบทชุมชนเกาะใหญ่
ตาบลเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา มีสภาพพื้นที่เป็นแหลมที่มีภูเขายื่นติดต่อกับ
ทะเลสาบสงขลา ลักษณะเหมือนเกาะขนาดใหญ่ เป็นพื้นที่ควนเขาและมีพื้นที่ราบ บางส่วนของพื้นที่มีสภาพเป็น
ที่ราบลุ่มมีทุ่งนาสลับกับบ้านเรือน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุ่มน้า มีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชผัก
ผลไม้ได้เกือบทุกชนิด ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาสวนยางพารา สวนผลไม้ และทาประมงเป็นหลั ก
นอกจากนี้ ยังมีการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ด้วย สาหรับอาณาเขตเกาะใหญ่ ทิศเหนือ ใต้ ตะวันตก และตะวันออก
จดทะเลสาบสงขลา มีจ านวนประชากรทั้ งสิ้ น 6,665 คน แยกเป็น ชาย 3,280 คน หญิง 3,385 คน จานวน
ครัวเรือน 1,944 ครัวเรือน แบ่งเขตการปกครอง เป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่ งบัว หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวบัว
หมู่ที่ 3 บ้านไร่ หมู่ที่ 4 บ้านแหลมบ่อท่อ หมู่ที่ 5 บ้านยางทอง หมู่ที่ 6 บ้านแหลมหาด หมู่ที่ 7 บ้านเกาะใหญ่
หมู่ที่ 8 บ้านแหลมคูลา และหมู่ที่ 9 บ้านแหลมชัน
สรุ ป ได้ ว่ า ชุ ม ชนเกาะใหญ่ มี ทุ น ที่ ห ลากหลายซึ่ ง เอื้ อ ต่ อ ผู้ ป ระกอบการในอั น ที่ จ ะน าทุ น
ที่หลากหลายเหล่านั้นมาพัฒนาธุรกิจของตนได้อย่างน่าสนใจ ทั้งในเรื่องของการริเริ่ม พัฒนา จนกลายเป็นธุรกิจ
ที่เข้มแข็งในระดับหนึ่ง รวมทั้งมีความพร้อมต่อการพัฒนาในอนาคตเพื่อความก้าวหน้าในระยะยาว
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รู้จักผู้ประกอบการของชุมชนเกาะใหญ่ รวมทั้งกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
ในที่นี้หมายถึง (1) ผู้ประกอบการธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาด (2) ผู้ประกอบการธุรกิจ
ฟาร์มเพาะเห็ดหลินจือแดงบุหลัน และ (3) ผู้ประกอบการธุรกิจกุ้งหวาน รายละเอียดมีดังนี้
ผู้ประกอบการธนาคารกุ้งก้า มกรามบ้า นแหลมหาด ตั้งอยู่ที่ห มู่ที่ 6 บ้านแหลมหาด ตาบล
เกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เป็นชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับทะเลสาบสงขลา ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง เพราะในพื้น ที่แห่ งนี้ จ ะมีทรัพยากรสั ตว์น้าที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะกุ้งแม่น้าที่เป็นรายได้หลัก
ของชุมชนบ้านแหลมหาด แต่ภายหลังได้พบกับปัญหาจับสัตว์น้าได้น้อยลง และไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว
ต่อมาได้มีตัวแทนของชุมชนได้ไปศึกษาดูงานเรื่องการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและนามาปรับใช้กับพื้นที่ข องตน
จนประสบผลส าเร็ จ และได้มีการตั้งเวทีประชาคมขึ้น โดยมีการชี้ แจงถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและน าไปสู่
การแก้ ไ ขปั ญ หา โดยมี ก ารร่ ว มกั น หาวิ ธี อ นุ รั ก ษ์ แ ละอนุ บ าลสั ต ว์ น้ า โดยจะก าหนดเขตพื้ น ที่ ข องหมู่ ที่ 6
บ้านแหลมหาด พื้นที่การทาประมงยาว 2 กิโลเมตร และห่างจากชายฝั่ง 250 เมตร เป็นพื้นที่อนุรักษ์และห้ามจับ
สัตว์น้าทุกชนิด ทั้งนี้ เมื่อใช้การวิเคราะห์ SWOT จะพบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของผู้ประกอบการ
ธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาด ซึ่ง SWOT เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและ
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ เพื่อนาไปสู่การกาหนดกลยุทธ์ รวมทั้งนากลยุทธ์ไปปฏิบัติเพื่อให้สามารถมองเห็น
แนวทางในการพัฒนาองค์การต่อไปได้ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ SWOT ผู้ประกอบการธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาด
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีทรัพยากรทางน้าที่อุดมสมบูรณ์
2. ชาวบ้านมีการช่วยเหลือกันอยู่กันแบบเครือญาติ
3. ชาวบ้านมีความรู้ในการทาประมงและถ่ายทอด
ออกมาให้แก่สมาชิกในชุมชนและผู้ที่สนใจศึกษา
4. เป็ น ที่ แ รกที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในการจั ด ตั้ ง
ธนาคารกุ้งในตาบล

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ขาดการประชาสั ม พั น ธ์ ใ นการท าให้ ก ลุ่ ม วิส าหกิจ
ชุมชนธนาคารกุ้งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
2. ขาดสื่อในการสาธิตการให้ความรู้
3. ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการเพาะพันธุ์กุ้ง
4. ขาดอุปกรณ์ในการนานักท่องเที่ยวไปศึกษาทรัพยากร
ทางทะเลเพื่ อ เสริ ม สร้ า งคว ามปล อดภั ย ใ ห้ แ ก่
นักท่องเที่ยว เช่น เสื้อชูชีพ
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1. มีงบประมาณจากกลุ่มออมทรัพย์ภายในหมู่บ้าน 1. ช่วงฤดูน้าเค็ม เข้ามา กุ้งจะอพยพไปหาน้าจืดทาให้
2. มีงบประมาณสนับสนุนจากกรมประมง
รายได้ลดลง
อนึ่ง หากลองใช้เครื่องมือมุมกลับของ SWOT Analysis นั่นคือ TOWS Matrix มาช่วยวิเคราะห์กรณีศึกษา
ดั ง กล่ า ว จะเห็ น ถึ ง ความสอดคล้ อ งระหว่ า งปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย ภายนอก และเพื่ อ ก าหนดกลยุ ท ธ์
การเจริญเติบโต กลยุทธ์การแข่งขัน กลยุทธ์การอนุรักษ์ และกลยุทธ์การตั้งรับ จากนั้นจึงนากลยุทธ์ที่กาหนดขึ้นมา
เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การเพื่อให้องค์การมีความพร้อมต่อการแข่งขันได้ในอนาคต (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 TOWS Matrix และกลยุทธ์ผู้ประกอบการธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาด
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
ปัจจัยภายนอก
โอกาส
กลยุ ท ธ์ ก ารเจริ ญ เติ บ โต SO เสริ ม
(Opportunities) จุดแข็งภายใน แสวงหาโอกาสภายนอก
1. นางบประมาณที่ได้มาเพิ่มการจั ดซื้ อ
แม่พัน ธุ์กุ้งเพื่อขยายจานวนกุ้งให้ มีมาก
ขึ้น

จุดอ่อน (Weaknesses)

อุปสรรค
(Threats)

กลยุ ท ธ์ ก ารตั้ ง รั บ WT ขจั ด จุ ด อ่ อ น
ภายใน หลีกเลี่ยงอุปสรรคภายนอก
1. ชาวบ้ า นควรมี ค วามพร้ อ มอยู่ เ สมอ
ในเรื่ อ งเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ส าหรั บ ท า
การประมง

กลยุ ท ธ์ ก ารอนุ รั ก ษ์ WO ขจั ด จุ ด อ่ อ น
ภายใน แสวงหาโอกาสภายนอก
1. จั ด ให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ทั่ ว ถึ ง
ในทุกวงการ

2. ควรใช้ ง บประมาณที่ ไ ด้ จ า กการ
2 . จั ด ท า สื่ อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ รี ย น รู้ สนับสนุนมาจัดซื้ออุปกรณ์เพาะพันธุ์กุ้ง
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ที่สนใจเข้า
3. ควรจัดให้มีป้ายบอกทางเพื่อนาทางให้
มาศึกษา
นักท่องเที่ยวเข้าไปศึกษาดูงานในธนาคาร
กุ้งได้อย่างถูกต้อง
กลยุ ท ธ์ ก ารแข่ ง ขั น ST เสริ ม จุ ด แข็ ง
ภายใน หลีกเลี่ยงอุปสรรคภายนอก
1. ในช่วงฤดูน้าเค็มเข้ามาชาวบ้านควรหา
อาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการ
ดาเนินชีวิต

2. ควรมี ก ารวางแผนเพื่ อ เตรี ย มความ
พร้ อ มในการรั บ มื อ กั บ อุ ป สรรคและ
ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น
3. จัดหาอุปกรณ์ในการศึกษาทรัพยากร
ท า ง ท ะ เ ล เ ช่ น เ สื้ อ ชู ชี พ เ พื่ อ ใ ห้
นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยมากขึ้น
ผู้ประกอบการธุ ร กิจ ฟาร์มเพาะเห็ดหลิน จือแดงบุหลัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านเกาะใหญ่ ตาบล
เกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เริ่มจากการที่คุณเอกชัย เพชรรัตน์ และคุณนิตยา อภัยพรม มีอาชีพ
เพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนูมาตั้งแต่ประมาณ 20 ปีที่แล้ว และได้มาเรียนรู้จากลูกชายคือ นายธวัชชัย
เพชรรั ต น์ เรื่ อ งการเพาะเห็ ด หลิ น จื อ แดง ที่ ลู ก ชายได้ ข้ อ มู ล และความ รู้ ม าจากการศึ ก ษาเล่ า เรี ย น
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จึงนามาปรึกษาหารือกันและลงทุนเพาะเห็ดหลินจือแดงจนประสบความสาเร็จและได้ทดลองเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง
ในเวลาต่อมาก็ประสบความสาเร็จเช่นกัน ทาให้สร้างรายได้และชื่อเสียงของเห็ดชนิดนี้ให้กับชุมชน ทั้งนี้เมื่อใช้
การวิ เ คราะห์ SWOT จะพบจุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรคของผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ฟาร์ ม เพาะเห็ ด
หลินจือแดงบุหลัน ซึง่ SWOT เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การ เพื่อนาไปสู่การกาหนดกลยุทธ์ รวมทั้งนากลยุทธ์ไปปฏิบัติเพื่อให้สามารถมองเห็นแนวทางในการพัฒนา
องค์การต่อไปได้ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ SWOT ผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มเพาะเห็ดหลินจือแดงบุหลัน
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีราคาไม่แพง และมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลายแบบ
หลายราคา
2. เป็นสินค้า OTOP ของอาเภอ
3. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ห็ ด มี ก ารได้ รั บ ใบรั บ รองด้ า นความ
สะอาด
4. บริบทแวดล้อมและสภาพอากาศเหมาะสม
5. เป็ น เจ้ า แรกของสงขลาที่ ไ ด้ ท ดลองเพาะเห็ ด
หลินจือและเห็ดถั่งเช่าจนประสบความสาเร็จ
โอกาส (Opportunities)
1. คู่แข่งทางการตลาดยังน้อยตลาดยังเติบโตได้
2. ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคและมีผู้รักสุขภาพ
เพิ่มมากขึ้น

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. พื้นที่ที่ใช้ในการเพาะเห็ดไม่เพียงพอ
2. ปริมาณคนงานไม่เพียงพอต่อการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
เพราะยังเป็นธุรกิจภายในครอบครัว
3. การโปรโมทและการประชาสัมพันธ์ยังไม่แพร่หลาย

อุปสรรค (Threats)
1. โรงเพาะเห็ดบางส่วนบางปีอาจมีน้าท่วม
2. ขาดการสนับสนุนเรื่องเครื่องมือและเรื่องเงินทุน
3. ประสบปั ญ หาเรื่ อ งระบบน้ าเนื่ อ งจากน้ าประปา
หมู่ บ้ า นไหลค่ อ นข้ า งเบา ท าให้ ค่ อ นข้ า งล าบากและ
ไม่ทั่วถึง

อนึ่ง หากลองใช้เครื่องมือมุมกลับของ SWOT Analysis นั่นคือ TOWS Matrix มาช่วยวิเคราะห์
กรณีศึกษาดังกล่าว จะเห็นถึงความสอดคล้องระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และเพื่อกาหนดกลยุทธ์
การเจริญเติบโต กลยุทธ์การแข่งขัน กลยุทธ์การอนุรักษ์ และกลยุทธ์การตั้งรับ จากนัน้ จึงนากลยุทธ์ที่กาหนดขึ้นมา
เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การเพื่อให้องค์การมีความพร้อมต่อการแข่งขันได้ในอนาคต (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 TOWS Matrix และกลยุทธ์ผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มเพาะเห็ดหลินจือแดงบุหลัน
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
ปัจจัยภายนอก
โอกาส
กลยุ ท ธ์ ก ารเจริ ญ เติ บ โต SO เสริ ม
(Opportunities) จุดแข็งภายใน แสวงหาโอกาสภายนอก
1 . เ พิ่ ม ก า ร ผ ลิ ต ก้ อ น เ ชื้ อ เ ห็ ด ใ ห้
ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ มี ป ริ ม า ณ ม า ก ขึ้ น
เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค

จุดอ่อน (Weaknesses)

อุปสรรค
(Threats)

กลยุทธ์การตั้งรับ WT ขจัดจุดอ่อนภายใน
หลีกเลี่ยงอุปสรรคภายนอก
1. ป้ อ งกั น ผลกระทบที่ เ กิ ด จากน้ าท่ ว ม
โดยวิธีการนาเห็ดย้ายขึ้นที่สูง

กลยุ ท ธ์ ก ารอนุ รั ก ษ์ WO ขจั ด จุ ด อ่ อ น
ภายใน แสวงหาโอกาสภายนอก
1. ขยายพื้ น ที่ โ รงเพาะเห็ ด ให้ ส ามารถ
เพาะเห็ดได้มากขึ้น

2. เพิ่มปริมาณคนงานให้เพียงพอต่ออัตรา
2. ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ผู้ที่ การผลิต
สนใจนาไปต่อยอดและสร้างรายได้เสริม
กลยุ ท ธ์ ก ารแข่ ง ขั น ST เสริ ม จุ ด แข็ ง
ภายใน หลีกเลี่ยงอุปสรรคภายนอก
1. พั ฒ นาโรงเพาะเห็ ด เพื่ อ คงคุ ณ ภาพ
และความสะอาดไว้ให้ได้ตามมาตรฐาน

2. รักษาคุณภาพของเห็ดหลินจือแดงให้มี 2. นากาไรที่ได้มาจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ
ความเป็นเอกลักษณ์ไว้
เครื่องใช้เพื่อร่นเวลาการผลิตและสะดวกต่อ
การผลิตมากขึ้น
ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ กุ้ ง หวาน ตั้ ง อยู่ ที่ ห มู่ ที่ 3 บ้ า นไร่ ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสิ น ธุ์
จังหวัดสงขลา เริ่มจากการที่คุณรัตนา ชะนีทอง หรือ “พี่แป้น” เจ้าของธุรกิจกุ้งหวานและกุ้งส้ม โดยครอบครัว
พี่แป้นมีการทาธุร กิจ กุ้งหวานมาตั้งแต่บ รรพบุรุษแล้วสื บทอดรุ่นต่อรุ่นมาจนถึงพี่แป้นในปัจจุบัน เมื่อชาวบ้าน
ออกเรือทาการประมงและได้จับกุ้งนามาเป็นจานวนหนึ่ง พี่แป้นจึงเสนอให้ชาวบ้านที่ทาประมงนากุ้งที่จับได้มาขาย
ให้แก่ตนเอง เพื่อจะสามารถต่อยอดธุรกิจและส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านไปในตัว โดยวิธีการทากุ้งหวาน
มีดังนี้ ขั้นตอนแรกต้องตัดหนวดกุ้งออกก่อน และล้างน้าสะอาด 5 น้า นากุ้งลงใส่กระทะ เติมน้าตาลพอประมาณ
และเคี่ยวทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง ต่อมาคือการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า โดยการนามาใส่กระปุกและติดโลโก้เพื่อให้
ดูมีมูลค่ามากขึ้น และทาการส่งออกไปขายตามแหล่งต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะส่งไปที่กรุงเทพมหานคร พัทลุง สงขลา
และหาดใหญ่ ทั้งนี้กุ้งหวานถือเป็นสินค้าที่สร้างมูลค่าให้แก่ชาวบ้านและชุมชน ซึ่งเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการทา
ประมง ทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในตาบลเกาะใหญ่และดังไปไกลถึงต่างจังหวัด เกิดการสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงทาให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้เมื่อใช้กา รวิเคราะห์
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SWOT จะพบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของผู้ประกอบการธุรกิจ กุ้งหวาน ซึ่ง SWOT เป็นเครื่องมือที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกและสภาพแวดล้ อ มภายในองค์ ก าร เพื่อนาไปสู่ การก าหนดกลยุ ท ธ์
รวมทั้งนากลยุทธ์ไปปฏิบัติเพื่อให้สามารถมองเห็นแนวทางในการพัฒนาองค์การต่อไปได้ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ SWOT ผู้ประกอบการธุรกิจกุ้งหวาน
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีลูกค้าประจาจากทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่
2. สูตรการทากุ้งหวานมีความโดดเด่นเฉพาะตัว

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. เป็นธุรกิจในครอบครัวการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน
ในพื้นที่ยังมีน้อย

2. พื้นที่ไม่เพียงพอสาหรับการขยายการทากุ้งหวาน
3. เป็ น วิ ส าหกิ จ ขั้ น ก้ า วหน้ า คื อ นอกจากจ าหน่ าย
ซึ่งยังขาดสถานที่สาหรับทาเป็นห้ องปลอดเชื้อ และ
ในชุมชนแล้วก็ยังมีการส่งออกภายนอกชุมชน
คูระบายน้าทิ้งยังไม่มีความสะดวก
โอกาส (Opportunities)
1. มีการจ้างงานในชุมชนทาให้เกิดการกระจายรายได้

อุปสรรค (Threats)
1. บางช่วงบางฤดูประสบปัญหาจับกุ้งได้น้อย

2. มีการมาศึกษาดูงานจากหน่ ว ยงานภายนอกและ 2. ผลจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันทาให้ ราคาต้นทุน
ให้ การสนั บ สนุ น ในเรื่ องสถานที่จั ดท ากุ้ งหวาน เช่น สูงขึ้นส่งผลให้กาไรลดน้อยลง
อ าเภอ และสถาบั น การศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
3. ขาดงบประมาณสนับสนุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน
จังหวัดพัทลุง
ทั้งสถานที่และเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้
อนึ่ง หากลองใช้เครื่องมือมุมกลับของ SWOT Analysis นั่นคือ TOWS Matrix มาช่วยวิเคราะห์
กรณีศึกษาดังกล่าว จะเห็นถึงความสอดคล้องระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และเพื่อกาหนดกลยุทธ์
การเจริญเติบโต กลยุทธ์การแข่งขัน กลยุทธ์การอนุรักษ์ และกลยุทธ์การตั้งรับ จากนั้นจึงนากลยุทธ์ที่กาหนดขึ้นมา
เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การเพื่อให้องค์การมีความพร้อมต่อการแข่งขันได้ในอนาคต (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 6 TOWS Matrix และกลยุทธ์ผู้ประกอบการธุรกิจกุ้งหวาน
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
ปัจจัยภายนอก
โอกาส
กลยุ ท ธ์ ก ารเจริ ญ เติ บ โต SO เสริ ม
(Opportunities) จุ ด แ ข็ ง ภ ายใน แ สวงหาโ อ ก า ส
ภายนอก
1. เพิ่มมาตรฐานการผลิตเพื่อให้สิ นค้า
มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย มากขึ้น

จุดอ่อน (Weaknesses)
กลยุทธ์การอนุรักษ์ WO ขจัดจุดอ่อนภายใน
แสวงหาโอกาสภายนอก
1. ขยายพื้นที่การผลิตกุ้งหวานให้ได้มาตรฐาน
และรองรับสาหรับอัตราการผลิตมากขึ้น
2. เพิ่ ม อั ต ราการจ้ า งงานชาวบ้ า นในพื้ น ที่
เพื่อกระจายรายได้ออกสู่ชุมชน
3. นางบประมาณที่ได้มาจัดสรรพื้นที่ในการ
ผลิตกุ้งหวานให้มีห้องปลอดเชื้อ และคูระบาย
น้าทิ้ง

อุปสรรค
(Threats)

กลยุทธ์ การแข่งขัน ST เสริ มจุดแข็ง
ภายใน หลีกเลี่ยงอุปสรรคภายนอก
1. ควรมี อ าชี พ เสริ ม รองรั บ เมื่ อ ถึ ง
ฤดูกาลที่จับกุ้งนาได้น้อยเพื่อให้มีรายได้
อยู่เสมอ

กลยุทธ์การตั้งรับ WT ขจัดจุดอ่อนภายใน
หลีกเลี่ยงอุปสรรคภายนอก
1. น าก าไรที่ ไ ด้ ม าจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ
เครื่องใช้เพื่อร่นเวลาการผลิตและสะดวกต่อ
การผลิตมากขึ้น

สรุปได้ว่า กรณีศึกษาข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยจุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรค ของกลุ่ ม อาชี พ และผู้ ป ระกอบการในชุ ม ชน
ซึ่ ง การวิ เ คราะห์ SWOT นั้ น จะเป็ น แสงไฟส่ อ งน าทางให้ ส ามารถก าหนดกลยุท ธ์ ไ ด้ เพื่ อ ให้ ส ามารถวางแผน
การพัฒนาไปได้ในทิศทางที่ดียิ่ งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เห็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน
ให้เข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้ให้คนในชุมชนต่อไปได้
แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการของชุมชนเกาะใหญ่
ปัญหาและอุปสรรคที่กีดขวางความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการของชุมชนเกาะใหญ่
ย่อมเกิดมาจากการขาดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ปัญหาเรื่องเงินทุน รวมทั้ง
การได้ รั บ ผลกระทบจากปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ท าให้ ผู้ ป ระกอบการจ าเป็ น ต้ อ งหาแนวทางมาพั ฒ นา อั น ได้ แ ก่
(1) ผู้ประกอบการธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาด มีอุปสรรคในด้านปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เนื่องจากในช่วง
ฤดูน้าเค็ม กุ้งจะอพยพไปหาน้าจืดทาให้รายได้ลดลง แนวทางการพัฒนา คือ การแสวงหาโอกาสหรือกระตือรือร้น
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ในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อสร้างอาชีพเสริมนาไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง (2) ผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์ม
เพาะเห็ ด หลิ น จื อ แดงบุ ห ลั น มี อุ ป สรรคในเรื่ อ งของพื้ น ที่ เนื่ อ งจากโรงเพาะเห็ ด บางปี อ าจมี น้ าท่ ว มและ
ขาดการสนับสนุนเรื่องเครื่องมือและเงินทุน แนวทางการพัฒนา คือ การนาเห็ดย้ายขึ้นที่สูง เพื่อป้องกันน้าท่วมและ
น าก าไรที่ ไ ด้ ม าจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ และ (3) ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ กุ้ ง หวาน มี อุ ป สรรค คื อ
ขาดงบประมาณสนับสนุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา คือ การนากาไรที่ได้มาจัดซื้ออุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้และค่อย ๆ พัฒนาพื้นที่อย่างค่อยเป็นค่อยไป
สรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนาของผู้ประกอบการของชุมชนเกาะใหญ่นั้น ได้มาจากการวิเคราะห์
SWOT เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทาให้เห็นว่า อุปสรรคของกลุ่มผู้ประกอบการที่ยกตัวอย่าง
มานั้น คือ ไม่ได้รับการสนับสนุนในเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้ และเงินทุนที่จะนามาต่อยอดธุรกิจ ทาให้ผู้ประกอบการ
ต้องหาแนวทางมาพัฒนาธุรกิจตนเอง ให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสาเร็จอย่างยั่งยืน
กล่ าวโดยสรุ ป ได้ว่า ชุมชนเกาะใหญ่เป็นชุมชนที่ มีทุน ทางทรั พยากรธรรมชาติที่ห ลากหลาย
ซึ่งผู้ประกอบการได้มีการจัดการทุนของชุมชน โดยมีการกาหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการดาเนินธุรกิจ
ซึ่งใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งกาหนดกลยุทธ์ นากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
และประเมินผลกลยุทธ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการคานึงถึงข้อบกพร่องของตนเองตลอดจนหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา เพื่อพัฒนาให้ธุรกิจเกิดความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ในการจัดทาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าในระยะยาวได้นั้น
ผู้ ป ระกอบการจะต้ อ งมี ก ระบวนการด าเนิ น งานอย่ า งเป็ น ขั้ น ตอนและมี ค วามต่ อ เนื่ อ ง พร้ อ มเผชิ ญ หน้ า กั บ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
สรุปและอภิปรายผล
จากข้ อ ค้ น พบที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น สามารถน ามาอภิ ป รายผลในประเด็ น ต่ า ง ๆ อั น ได้ แ ก่
(1) การจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (2) การจัดการเชิงกลยุทธ์และผู้ประกอบการ และ (3) ผู้ประกอบการและ
การพัฒนาชุมชน รายละเอียดมีดังนี้
การจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์
ผู้ ป ระกอบการชุมชนเกาะใหญ่มี การนาทรั พยากรที่ มี อยู่ ในชุมชนมาจั ดสรรให้ เกิ ดประโยชน์
ในการประกอบธุรกิจ โดยการจัดการทุนทางทรัพยากรในชุมชนอย่างมีเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
ทั้งยังใช้กลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่ งขัน สอดคล้องกับ อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ (2561, น. 56)
ที่อธิบายว่าการจัดการเป็นศิลปะในการใช้คน เงิน และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเป็นการนานโยบายและแผนไปปฏิบัติให้สาเร็จ ในขณะที่ Robbins and Coulter (อ้างถึงใน
จตุพร เสถีย รคง, 2557, น. 16) ได้ให้ ความหมายกลยุทธ์ไว้ว่าหมายถึงการตัดสิ นใจในการดาเนินการอย่างมี
เป้าหมายด้วยการจัดสรรทรัพยากรภายในองค์การและความสามารถหลักขององค์การให้สอดคล้องกับโอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
เช่ น เดี ย วกั บ ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคณะ (อ้ า งถึ ง ใน พิ ช ญะ ฤทธิ บุ ต รสกุ ล , 2553, น. 17)
ที่ เ น้ น ย้ าว่ า การประเมิ น สภาพพแวดล้ อ มทั้ ง ภายนอกและภายในองค์ ก ารนั้ น จ าเป็ น จะต้ อ งใช้ เ ครื่ อ งมื อ
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ในการวิเคราะห์ นั่นคือ การวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ที่ช่วยให้ผู้บริหารกาหนด
จุดแข็งและจุดอ่อนจากสิ่งแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสิ่งแวดล้อมภายนอก รวมทั้งการกาหนดกลยุทธ์
เพื่อใช้ในการรับมือและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การได้
สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการชุมชนเกาะใหญ่มีการจัดการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ
โดยใช้เครื่องมือในการกาหนดกลยุทธ์ที่จะช่วยให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน นั่นคือ การวิเคราะห์ SWOT
เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ทั้ ง จากสภาพแวดล้ อ มภายนอกและสภาพแวดล้ อ มภายในองค์ ก าร ทั้ ง ยั ง ใช้ TOWS Matrix
ในการกาหนดกลยุทธ์เพื่อให้องค์การมีความพร้อมในการแข่งขันและสร้างข้อได้เปรียบให้กับองค์การในระยะยาว
การจัดการเชิงกลยุทธ์และผู้ประกอบการ
ผู้ ป ระกอบการชุ ม ชนเกาะใหญ่ มี ก ารวางแผนการด าเนิ น งานโดยได้ มี ก ารด าเนิ น งานอย่ า ง
เป็ น ขั้น ตอนตามกระบวนการซึ่งเริ่ มจากการมองเห็ นจุดอ่อนภายในธุรกิจตนเอง จากนั้นจึงแสวงหาแนวทาง
การแก้ไขปัญหาโดยศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่จากภายนอกและพัฒนาให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้ามากขึ้น สอดคล้องกับ
ไกรสิ ท ธิ์ สิ ง ห์ ย ะบุ ศ ย์ (2557, น. 44) ที่ อ ธิ บ ายว่ า การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ เ ป็ น กระบวนการจั ด การที่ มุ่ ง เน้ น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การเพื่อให้ทราบสถานะขององค์การ และสามารถกาหนด
กลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมก่อนนาไปปฏิบัติต่อไป และยังสอดคล้องกับ ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา (2550, น. 1)
ที่กล่าวว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและองค์การ ในการช่วยให้องค์การสามารถปรับตัว
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น สามารถจัดสรรทรัพยากรขององค์การให้มีทิศทางและลาดับความสาคัญ
ที่ชัดเจน มีเหตุผลและมีความสอดคล้องกันในระหว่างส่วนย่อยต่าง ๆ ขององค์การมากขึ้น ช่วยให้การปรับตัว หรือ
การขยายตั ว ขององค์ ก ารเป็ น ไปโดยมี ก รอบทิ ศ ทางที่ แ น่ ชั ด นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การกระตุ้ น ให้ ผู้ ป ระกอบการ
ได้ตระหนักถึงโอกาส ภัยคุกคาม จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ เพื่อพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น
เช่นเดียวกับ ไพศาล ฤทธิกุล และคณะ (2560, น. 270) ที่กล่าวว่าภาพลักษณ์ของสินค้าและ
บริการที่ดี จะส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค กลยุทธ์การบริหารจัดการสินค้าและบริการ
ให้ได้คุณภาพจึงเป็นส่วนสาคัญที่องค์การจะต้องพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภค
สรุ ป ได้ ว่ า ผู้ ป ระกอบการชุ ม ชนเกาะใหญ่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ เพื่ อ ค านึ ง ถึ ง
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ซึ่งจะช่วยให้การดาเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ที่ แ ตกต่ า งจากคู่ แ ข่ ง ซึ่ ง ผู้ ป ระกอบการต้ อ งเลื อ กกลยุ ท ธ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั น ระหว่ า งทรั พ ยากรในองค์ ก ารและ
ความสามารถขององค์การ อันจะทาให้องค์การประสบความสาเร็จได้ในระยะยาว
ผู้ประกอบการและการพัฒนาชุมชน
ผู้ประกอบการชุมชนเกาะใหญ่ส่วนมากประกอบธุรกิจในครอบครัว ที่ริเริ่มด้วยตนเอง จนประสบความสาเร็จในระดับหนึ่ง ดังที่ วุฒิชัย จงคานึงศีล (อ้างถึงใน วันวิสาข์ โชคพรหมอนันต์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์,
2558, น. 968) กล่าวว่าผู้ประกอบการเป็นบุคคลที่ทาการก่อตั้งกิจการธุรกิจของตนเองด้วยตนเอง และมีการพัฒนา
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อย่ า งเจริ ญ ก้ า วหน้ า สามารถด ารงรั ก ษากิ จ การ โดยผ่ า นประสบการณ์ ใ นด้ า นความเสี่ ย ง การควบคุ ม และ
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า จนได้รับความเชื่อถือตลอดจนการยกย่องจากสังคม จนกลายมาเป็นผู้ที่มี
บทบาทสาคัญทางเศรษฐกิจและมีส่วนร่วมทาให้สังคมเจริญเติบโตด้วย สอดคล้องกับ บุญฑวรรณ วิงวอน (อ้างถึงใน
พนิดา สัตโยภาส, บุญชนิต วิงวอน และบุญฑวรรณ วิงวอน, 2555, น. 3) ที่อธิบายว่าผู้ประกอบการเป็นผู้ที่แบกรับ
ความเสี่ยงในระหว่างการแสวงหาโอกาสเกิดในการสร้างนวัตกรรมและการบริหารกิจกรรมของตนเอง เพื่อที่จะให้
เกิดการเจริญเติบโตในธุร กิจ ของตนเองและอีกทั้งยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้ กับชุมชนส่ งผลให้เกิดการพัฒ นา
ทางด้านเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ดี โกวิทย์ พวงงาม (2553, น. 132) กลับมองว่าการพัฒนาชุมชนคือการเปลี่ยนแปลง
การสร้างสรรค์ปรับปรุงอย่างมีกระบวนการ เปลี่ยนแปลงอย่างมีโครงสร้างและแบบแผนหรือมีการกาหนดทิศทาง
เป้าหมายที่แน่นอนที่อาจเป็นไปได้ทั้งการกระทาของภาครัฐและภาคเอกชน หรือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
กับ เอกชน ทั้งนี้ เพื่ อยกระดับ คุณภาพชีวิตด้า นต่าง ๆ ให้ ดีขึ้น ดังนั้น ผู้ ประกอบการกับการพัฒ นาชุมชนจึ ง มี
ความสอดคล้องกันในแง่มุมของกระบวนการในการพัฒนาอย่างมีแบบแผนและมีทิศทาง รวมไปถึงการพัฒนาธุรกิจ
ของผู้ ป ระกอบการที่ จ ะส่ ง ผลกั บ ชุ ม ชนในทางที่ ดี ไม่ ว่ า จะเป็ น การสร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ ชุ มชน การยกระดั บ
ความสามารถของชาวบ้ านในชุมชน และการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนที่ร่ว มมือกันพัฒ นากิจกรรมของชุมชน
รวมไปถึงความร่วมมือในการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลภายนอก
สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการที่จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนจะต้องประกอบไปด้ วย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านในชุมชน ในกรณีของ
ผู้ ป ระกอบการชุมชนเกาะใหญ่นั้ น แม้ว่าการมีส่ วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนจะมีน้อย เนื่องจากยังเป็นธุรกิจ
ในระดั บ ครั ว เรื อ น ในทางตรงกั น ข้ า ม ผู้ ป ระกอบการชุ ม ชนกลั บ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความมี หั ว ใจชุ ม ชน นั่ น คื อ
ได้พยายามพัฒนาธุรกิจของตนให้เติบโตและมั่นคง ในอันที่จะช่วยกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน ส่งผล
ให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนไปในทิศทางที่ดีขึ้น
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่ า การจั ด การเป็ น ศิ ล ปะการใช้ ค น เงิ น และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ เ พื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพโดยเป็นการนานโยบายและแผนไปปฏิบัติให้สาเร็จ ซึ่งแตกต่างจาก
การจัดการเชิงกลยุ ทธ์ เนื่องจากการจัดการนั้น ไม่ได้คานึงถึงสภาพแวดล้ อมทั้งภายในและภายนอก ตลอดจน
การกาหนดกลยุทธ์และการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ซึ่งจากการศึกษาผู้ประกอบการชุมชนเกาะใหญ่ นั้น ในด้านหนึ่ง
ย่อมไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนผ่านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ในอีกด้านหนึ่ง แม้ว่าการมี
ส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนจะมีน้อย เนื่องจากธุรกิจของผู้ประกอบการยังเป็นเพียงธุรกิจในระดับครัวเรื อน
หากแต่ก็มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจเพื่อช่วยกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนไม่มากก็น้อย ไม่นับรวมถึงการสร้าง
ชื่อเสียงให้กับชุมชนได้อย่างน่าสนใจในปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
การวิเคราะห์ SWOT ช่ว ยให้ องค์การสามารถมองเห็ นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ที่อาจจะเกิดขึ้น ทาให้สามารถวางแผนการพัฒนาและนาองค์การไปสู่ความสาเร็จได้ ดังนั้น หากผู้ประกอบการ
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น าการวิ เ คราะห์ SWOT และ TOWS Matrix ไปใช้ ก าหนดกลยุ ท ธ์ ย่ อ มจะช่ ว ยพั ฒ นาขี ด ความสามารถทาง
การแข่งขันของผู้ประกอบการนั้น ๆ ไปสู่ความสาเร็จได้อย่างแน่นอน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การเลือกกรณีศึกษาผู้ประกอบการของชุมชนเกาะใหญ่ยังไม่หลากหลายมากพอ ทาให้มองเห็น
การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ยังไม่ชัดเจน ดังนั้น จึงควรเลือกกรณีศึกษาให้หลากหลาย เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบ
ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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การพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
กมลวรรณ ลือชัย1 พูนสุข อุดม2 และพัชรพร ทองคา3
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชายหญิงอายุ 5-6 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562 รวม 22 คน ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา สังกัดสานัก การศึกษา เทศบาลนครสงขลา ซึ่งได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นเวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน
วันละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1.) แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 2.) แบบสังเกตพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย3.) แบบบันทึกพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่าหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิล ปะสร้างสรรค์
เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมจริยธรรมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งพฤติกรรมจริยธรรมด้านที่ดีที่สุ ด ได้แก่ ข้อค้นพบสาคัญ
จากการสังเกต ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (ร้อยละ 86.36) รองลงมาคือ ด้านความสามัคคี (ร้อยละ 81.81) และ
ด้านความมีระเบียบวินัย (ร้อยละ 80.90)
คาสาคัญ : พฤติกรรมจริยธรรม, กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์, เด็กปฐมวัย
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The development of moral behavior of preschool children by
using creative art activities
Kamolwan Luechai1 Poonsuk Udom2 and Pacharapon Thongkum3

Abstract
This research aimed at investigating moral behavior of preschool students after teaching by
using creative art activities. The participants were twenty- two 5- 6 year- old male and female
preschool students who were in class 3/1, semester 2, Academic year 2019 at Tessaban 1 (Thanon
Nakhornnok), Muang, Songkhla under the Division of Education, Songkhla Municipality. These
students had been taught by using creative art activities for three weeks, five days a week, fifty
minutes a day. The research instrument used in the study were 1) lesson plans incorporating with
creative art activities, 2) moral behavior observation form and 3) moral behavior report. The data
derived from the study were analyzed by mean and percentage. The findings of the study revealed
that after teaching by using creative art activities, the students' moral behavior was at high level,
the best moral behavior was magnanimity (86.36%), followed by being well- harmonious in groups
disciplined (81.81%) and being disciplined (80.90) respectively.
Keywords : moral behavior, creative art activities, preschool students
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บทนา
สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากในอดีตมาก มีการเคลื่อนย้ายผู้คน สื่อเทคโนโลยี และ
ทรั พยากรต่างๆ จากทั่ว ทุกมุมโลกอย่ างรวดเร็ว และสะดวก มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สั งคม การเมื อ ง
การปกครองระหว่างภูมิภาค ประเทศ สังคมและชุมชนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น
มากมาย การเป็นพลเมืองดีนั้นถือเป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะเกิดขึ้น
ได้ก็ต่อเมื่อประชาชน คนในชาติมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน ซึ่งประเทศไทยมีการพัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
ตามรูปแบบและพื้นฐานค่านิยมของคนไทยในยุคสมั ยที่มีการเปลี่ยนแปลง คนไทยได้รับเอาค่านิยมและวัฒนธรรม
ที่ต่างไปจากเดิมเข้ามาจนลืมเลือนค่านิยมของคนไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันเรื่อยมา รัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญในการ
ปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ของคนไทยให้กับเด็กไทยและคนไทยทุกคนให้มีการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน
โดยปลู กฝั งคุณลั กษณะการเป็ น พลเมืองดีมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒ นาประเทศด้านต่างๆต่อไป
(สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล 2558, น. 1)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ ฉบับแก้ไข(ฉบับที2่ ) พุทธศักราช 2545 มาตรา
6 ได้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาว่าต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข สุทธิ จันทรวงษ์ (2561, น. 11) ได้กล่าวว่าในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นยุคของผู้นาคุณธรรม เพื่อ
สร้างสังคมเข้มแข็งอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม ทุกภาคส่วนในสังคมจึงร่วมมือกันวางแผน
ในส่ ว นของภ า ค กา ร ศึ กษ า ได้ ก าห นด ไว้ จะเร่ ง รั ด การ ปฏิ รู ป กา รศึ ก ษ ายึ ด คุ ณ ธ รร ม น า ค ว า ม รู้
โดยความร่วมมือของสถาบัน ครอบครัว ชุมชน สถาบัน ศาสนาและสถาบันการศึกษา เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้กาหนด “8 คุณธรรมพื้นฐาน” ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษา เพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้กับนักเรียนของตน ตามเหตุการณ์ และปัญหาในท้องถิ่นของตนให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้าใจ (กระทรวงศึกษาธิการ 2552, น. 4-6)
ฐิ ติมา ชูใหม่ (2559, น. 18) ได้กล่ าวว่า ช่ว งปฐมวัยของเด็กเป็นระยะที่ส าคัญยิ่งของชีวิตทั้งนี้เพราะ
เป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการวางรากฐานและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนา
ประเทศต่อไป ดังนั้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจึงควรเริ่มปลูกฝัง ในระดับปฐมวัย จากรายงานการวิจัยของ
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2551, น.2) พบว่าการพัฒนาทางจริยธรรมของบุค คลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนอายุ 13 ปี
และพัฒนาถึงจุดคงที่เมื่อถึงวัยรุ่นตอนต้น และคงระดับไว้จนถึงวัยผู้ใหญ่ เพราะเด็กยังเป็น “ไม้อ่อนที่ดัดง่าย”
ฉะนั้นการปฏิบัติต่อเด็กอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการทางจิตใจของเด็กเล็กและเด็กโตจะเป็นการป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ได้มากจึงพอสรุปได้ว่าผู้มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของ
เด็กปฐมวัย คือ ครู และผู้ใกล้ชิดเด็กทุกคน ซึ่งทุกคนควรให้ความเอาใจใส่ ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างถูกวิธีตั้งแต่
เริ่ มแรก จะทาให้ เด็กสามารถพัฒ นาพฤติ กรรมจริยธรรมให้ เ จริญ ถึง ขีดสู งสุ ดได้เช่นนั้น โดยครูผู้ ส อนต้อ งจั ด
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การเรี ย นรู้ ด้ว ยจรรยาบรรณของวิช าชีพครู ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ รับบริการ โดยครูต้องรัก เมตตา เอาใจใส่
ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กาลั งใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า ครูต้องส่งเสริมให้ เ กิด
การเรี ย นรู้ ทักษะ และนิ สั ย ที่ถูกต้ องดีงามแก่ศิษย์และผู้ รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ภายใต้พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของครูต่อผู้รับบริการ จึงทาให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
และมีประโยชน์สูงสุดแก่ศิษย์และผู้รับริการ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) ในฐานะที่เป็นสถานศึกษา มีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาเด็ก
ให้เป็นไปตามวัยและมีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และจากการสารวจข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียน
โดยการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างปฏิบัติกิจกรรมประจาวันของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 พบว่า นักเรียนยังขาด
คุณธรรมพื้นฐาน 3 ประการ ดังนี้ 1) ด้านความมีระเบียบวินัย พบว่า นักเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
เช่น วินัยในการเข้าแถวรับบริการ การทิ้งขยะในที่รองรับ การปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน การเก็บของเข้าที่
2) ด้ า นความเอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ พบว่ า นั ก เรี ย นยั ง มี ค วามเห็ น แก่ ตั ว ไม่ รู้ จั ก แบ่ ง ปั น สิ่ ง ของ การช่ ว ยเหลื อผู้ อื่น
การให้อภัยผู้อื่น เห็นอกเห็นใจผู้อื่น การช่วยเหลือทาความสะอาดบริเวณห้องเรียน 3)ด้านความสามัคคี พบว่า
การปฏิบัติกิจกรรมขาดความพร้ อมเพรียงกัน ไม่มีการร่วมใจกันปฏิบัติงานและมีการทะเลาะวิวาทในบางครั้ง
จากการที่นักเรียนขาดจิตสานึกไม่มีความตระหนักด้านคุณธรรมพื้นฐานทั้ง 3 ประการ อาจเป็นเพราะนักเรียน
ขาดประสบการณ์ กล่าวคือ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ตลอดเวลา หรืออาจเนื่องมาจากการมีปัญหาต่างๆ ภายในครอบครัว เช่น ปัญหาพ่อแม่หย่าร้าง ครอบครัวแตกแยก
ขาดความรักความอบอุ่น อีกทั้งขาดคนชี้ แนะแนวทางการปฏิบัติที่ดี ส่งผลให้เป็นผู้ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้วิจัย
จึงมีความคิดที่จะเสริมสร้างพฤติกรรมจริยธรรมที่ดีให้กับเด็ก ปฐมวัยโดยผ่านวิธีการและกิจกรรมที่หลากหลาย
เพื่อพัฒนาให้เด็กได้ซึมซับและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข อันจะส่งผลให้เด็กเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ที่มีพฤติกรรม
จริยธรรมเป็นที่ยอมรับและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยพบว่า มีการจัดกิจกรรม
และประสบการณ์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยได้หลากหลายวิธี เช่น การแสดงบทบาทสมมติและ
สถานการณ์จาลอง การเล่นเกมและการละเล่นเสริมจริยธรรม การใช้เพลงประกอบการสอน การให้เด็กฟังนิทาน
การตั้งคาถามให้เด็กคิดหาคาตอบหลายๆทาง การให้เด็กเล่นสร้างสรรค์ และการให้เด็กทากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
เป็นต้น (รวิพร ผาด่าน, 2557; กฤษณา รักนุช, 2560; สุพันธ์วดี ไวยรูป, 2553; วิจิตรา พันดุสะ, 2551)
การจั ดประสบการณ์ส าหรั บ เด็กปฐมวัยนั้นมีห ลากหลายรูปแบบ ซึ่งครูเป็นผู้ ที่มีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมาก
ในการเลื อ กการจั ด ประสบการณ์ เ พื่ อ พั ฒ นาการทั้ ง 4 ด้ า น ของเด็ ก ปฐมวั ย โดยกิ จ กรรมศิ ล ปะสร้ า งสรรค์
เป็นกิจกรรมที่น่ าสนใจ ซึ่งเคลลอก (Kellogg, 1967 : 114 ; อ้างถึงใน ตุลา แฉ่งฉายา, 2561 : 227) กล่าวว่า
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เด็กๆ ทั่วโลกมีขบวนการในการพัฒนางานศิลปะเป็นขั้นตอนที่เหมือนๆกัน การพัฒนาจะเริ่มจากอายุ 2 ขวบจนถึง
อายุ 4 - 5 ขวบ จะเริ่มเขียนรูปแบบที่ให้ภาพชัดเจนพอที่ผู้ใหญ่จะรู้ได้ ขั้นตอนนี้แสดงถึงความเป็นเด็กที่โตขึ้นและ
จินตนาการเพื่อมุ่งไปสู่งานที่เป็นจริง และเป็นการแสดงถึงความสามารถในงานศิลปะที่เป็นไปตามพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย การเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบศิลปะที่มีความยืดหยุ่นสูง ไม่มีกฎเกณฑ์ ถูก ผิด ได้ทางานร่วมกับ
ผู้อื่น และได้มีปฏิสัมพันธ์ในการทากิจกรรม เหมาะสาหรับการเริ่มต้นเรียนรู้กิจกรรมของเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับ
ณัฐชยา ธรรมโกฎิ์ (2552, น. 35) ที่กล่าวว่า กิจกรรมศิลปะมีความสาคัญและช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ ก
ทั้ง 4 ด้านคือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา นอกจากนี้ยังส่งผลต่อลักษณะนิสัย คุณธรรม จริยธรรม
ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น และพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กปฐมวัยภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนานเพลิดเพลิน
ช่วยสร้างความสนใจที่จะเรียนรู้ในกิจกรรม
ด้วยความสาคัญและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของ
เด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ในระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแนวทางสาหรับครูผู้สอน
ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
วิธีดาเนินการศึกษา
1. กลุม่ เป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชายหญิงอายุ 5-6 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562 รวม 22 คน ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา สังกัดสานัก การศึกษา เทศบาลนคร โดยผู้วิจัยเป็นครูผู้สอน
2. แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิง ทดลอง แบบกึ่งทดลอง(Quasi - Experimental Research)
ซึ่งเก็บขอมูลจากกลุ มเป้าหมายเพียงกลุ่มเดียว โดยมีแบบแผนการวิจัย แบบกลุ่มเดียว วัดเฉพาะหลังการทดลอง
(one group posttest only design) ดังนี้
กลุ่ม
ทดลอง

การทดลอง
X
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการวิจัย
x
หมายถึง
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
T
หมายถึง
พฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยหลังได้รับ การจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
2. แบบสังเกตพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย
3. แบบบันทึกพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย
โดยมีการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1.ขั้ น ตอนในการสร้ า งและหาคุ ณ ภาพแผนการจั ด กิ จกรรมเสริ ม ประสบการณ์ โ ดยใช้กิ จ กรรมศิ ล ปะ
สร้างสรรค์ มีดังนี้
1.1 ศึ ก ษาเอกสารหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ยนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) ตามหลั ก สู ต ร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 3 แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 จัดทาแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จานวน 15 แผน
เป็นเวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 50 นาที ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 15 ครั้ง ซึ่งในแผนการจัดประสบการณ์
ได้มีการกาหนด ชื่อกิจกรรม สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ การดาเนินกิจกรรม สื่อ และการประเมินผล
1.3 น าแผนการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม ประสบการณ์ โ ดยใช้ กิ จ กรรมศิ ล ปะสร้ า งสรรค์ เ สนอต่ อ
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน พิจารณาหาค่าความสอดคล้อง (ค่า IOC) โดยมีค่าความสอดคล้อง (IOC = 1.00)
1.4 ปรับปรุง แก้ไข และจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
2. ขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพแบบสังเกตพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย
2.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมจริยธรรม
2.2 สร้ า งแบบสั ง เกตพฤติ ก รรมจริ ย ธรรม ของเด็ ก ปฐมวั ย ด้ า นความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย
ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และด้านความสามัคคี ด้านละ 5 ข้อ เป็นแบบมาตราประเมินค่า 4 ระดับ คือ ระดับดีมาก
ระดับดี พอใช้ และปรับปรุง โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์จาก งานวิจัยของวิจิตรา พันดุสะ (2551, น. 106) ดังตาราง
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ตารางที่ 1 แสดงลักษณะพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย
พฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย
ด้านความมีระเบียบวินัย

ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ด้านความสามัคคี

ลักษณะพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย
1) เก็บของใช้เข้าที่ได้เรียบร้อย
2) ปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลงของห้องเรียน
3) เข้าแถวตามลาดับก่อน – หลัง
4) ตั้งใจเรียนและตั้งใจทากิจกรรม
5) ช่วยทาความสะอาดบริเวณห้องเรียน
1) มีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่น
2) ให้อภัยผู้อื่น
3) อาสาช่วยเก็บของเข้าที่
4) แบ่งปันของใช้ วัสดุ อุปกรณ์ให้เพื่อน
5) ไม่แย่งของใช้ส่วนกลางมาเป็นของตนเอง
1) เล่นและทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
2) รักษากฎ กติกา ของกลุ่ม
3) ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
4) มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
5) ไม่ทะเลาะวิวาท

2.3 กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรมจริยธรรมซึ่งกาหนด 4 ระดับดังนี้
ระดับดีมาก ให้ 3 คะแนน เมื่อเด็กปฐมวัยแสดงพฤติกรรมได้ด้วยตนเอง
ระดั บ ดี
ให้ 2 คะแนน เมื่ อ เด็ ก ปฐมวั ย แสดงพฤติ ก รรมโดยมี ผู้ ชี้ แ นะ
ในบางครั้ง
ระดับพอใช้ ให้ 1 คะแนน เมื่อเด็กปฐมวัยแสดงพฤติกรรมโดยมีผู้ชี้แนะทุกครั้ง
ระดับปรับปรุง ให้ 0 คะแนน เมื่อเด็กปฐมวัยไม่แสดงพฤติกรรมแม้มีผู้ชี้แนะ
2.4 นาแบบสังเกตพฤติกรรมจริยธรรมที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่านพิจารณา
หาค่าความสอดคล้อง (ค่า IOC) โดยมีค่าความสอดคล้อง (IOC = 1.00)
2.5 ปรับปรุง แก้ไข แบบสังเกตพฤติกรรมจริยธรรม
3.ขั้นตอนสร้างและหาคุณภาพแบบบันทึกพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย
3.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบบันทึกพฤติกรรม
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3.2 สร้างแบบบันทึกพฤติกรรมจริยธรรมเป็นลักษณะการเขียนบันทึกพฤติกรรมจริยธรรมของ
เด็กปฐมวัยในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และด้านความสามัคคี
3.3 นาแบบบันทึกพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
3.4 ปรับปรุง แก้ไข แบบบันทึกพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสั งเกตพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย และ
แบบบันทึกพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย มีการดาเนินการดังนี้
1. ดาเนินการจัดกิจกรรมโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิล ปะ
สร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัยกับกลุ่มเป้าหมาย จานวน15 แผน เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ
50 นาที
2. สังเกตพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยด้วยแบบสังเกตพฤติ กรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย
และแบบบันทึกพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยโดยบันทึกตามสภาพความเป็น จริง สังเกตพฤติกรรมขณะ
เด็กปฐมวัย ทากิจ กรรมศิลปะสร้างสรรค์ และขณะปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆตลอดทั้งวัน เป็นระยะเวลา 3 สั ปดาห์
สัปดาห์ละ 5 วัน
3. ด าเนิ น การสรุ ป ข้ อ มู ล ที่ สั ง เกตได้ จ ากแบบสั ง เกตพฤติ ก รรมจริ ย ธรรมของเด็ ก ปฐมวั ย
นามาประเมินหาค่าเฉลี่ย และหาค่าเฉลี่ยร้อยละ ของนักเรียนหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัยครบทุกแผน และรวบรวมผลนาไปวิเคราะห์และสรุปหาผลการวิจัย
4. ดาเนินการสรุปข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย ลักษณะเขียน
บรรยาย สรุ ป จากพฤติกรรมจริ ยธรรมของเด็กปฐมวัยที่เกิดขึ้น สภาพบรรยากาศในชั้นเรียน และปัญหาหรือ
อุปสรรคใดเกิดขึ้นในระหว่างการจัดกิจกรรม และรวบรวมผลนาไปวิเคราะห์และสรุปหาผลการวิจัย โดยนาเสนอ
เป็นข้อมูลเชิงพรรณนา
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้เพื่อการประเมินพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย มีการดาเนินการ
ดังนี้
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ นาข้อมูลที่ได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย มาวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติ พื้น ฐาน คือ ค่าร้ อยละ (Percentage) มาวิเคราะห์ แต้ ม คะแนนจากพฤติ กรรมจริย ธรรม
แต่ละด้านของนักเรียนหลังได้รับการจัดการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการวิจัย
โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากคะแนนค่าเฉลี่ย ประกอบด้วย 5 ระดับ ดังนี้ (วิรัช วรรณรัตน์, 2548)
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
90.00 – 100.00 หมายถึง มีพฤติกรรมระดับดีเยี่ยม
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
80.00 – 89.99
หมายถึง มีพฤติกรรมระดับดีมาก
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.00 – 79.99
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.00 – 69.99
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 0.00 – 49.99

หมายถึง มีพฤติกรรมระดับดี
หมายถึง มีพฤติกรรมระดับพอใช้
หมายถึง มีพฤติกรรมระดับปรับปรุง

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ นาข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย มาแจกแจง และ
เรียงลาดับ วิเคราะห์และประเมินผลพฤติกรรมว่ามีข้อค้นพบอย่างไรบ้างในแต่ละด้าน แล้วนาเสนอเป็นข้อมูล
เชิงบรรยาย
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อ พัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล
3/1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) สามารถอธิบายรายละเอียด ดังนี้
1. ผลจากแบบสั งเกตพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย ผู้ วิจัยได้สั งเกตพฤติกรรมขณะดาเนินการ
จัดกิจกรรมและขณะปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆตลอดทั้งวัน พบว่าเด็กมีคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมหลังการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงคะแนนรวมและค่าเฉลี่ยร้อยละพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยทั้ง 3 ด้านหลังได้รับ การ
จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (N=22)

พฤติกรรมจริยธรรม
1. ด้านความมีระเบียบวินัย
2. ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
3. ด้านความสามัคคี
รวม

คะแนนที่ได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมจริยธรรม
(คะแนนรวม = 66 คะแนน)
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ระดับ
53.40
80.90
ดีมาก
56.40
86.36
ดีมาก
54.00
81.81
ดีมาก
54.60
83.02
ดีมาก

จากตารางที่ 2 พบว่าภาพรวมเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมจริยธรรมอยู่ในระดับดีมาก ด้านที่ดีที่สุ ดได้แก่
ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่ (ร้ อยละ 86.36) รองลงมาคือ ด้านความสามัคคี (ร้อยละ 81.81) และ ด้านความ
มีระเบียบวินัย (ร้อยละ 80.90) 2. ผลจากแบบบันทึกพฤติกรรมจริยธรรมที่ผู้วิจัยได้บันทึกพฤติกรรมจริยธรรมขณะ
ดาเนินการจัดกิจกรรมและขณะปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆตลอดทั้งวัน จากพฤติกรรมพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ สามารถ
ปฏิ บั ติ ไ ด้ ด้ ว ยตนเองไม่ ต้ อ งมี ใ ครชี้ แ นะ และมี เ พี ย งส่ ว นน้ อ ยที่ ค รู ต้ อ งเป็ น ผู้ ชี้ แ นะ มี ร ายละเอี ย ดดั ง นี้
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2.1 ด้านความมีระเบียบวินัย พบว่า โดยทั่วไปเมื่อทากิจกรรมเสร็จ เด็กสามารถเก็บของใช้เข้าที่
ได้เรี ย บร้ อยเข้าที่เก็บ ของอย่ างเป็ น ระเบียบ เช่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การทากิจกรรม อุปกรณ์ของใช้
ในห้องเรียน เป็นต้น เด็กสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงของห้ องเรียน ทิ้งขยะลงถังขยะที่ห้ องเรียนจัดเตรี ย มไว้
เข้ า แถวตามล าดั บ ก่ อ น – หลั ง ได้ เช่ น เข้ า แถวรั บ นม เข้ า แถวรั บ ถาดข้ า ว เข้ า แถวรั บ ยาสี ฟั น เป็ น ต้ น
ขณะทากิจ กรรมสามารถตั้งใจเรี ย น ตั้งใจฟัง ไม่พูดคุยเล่ นกันขณะที่ครู ส อน ตอบคาถามและทากิจกรรมได้ดี
ในระยะเวลา 15 นาทีแรก หลังจากนั้นมีนักเรียนบางคน ไม่ตั้งใจฟัง พุดคุย ส่งเสียงดังขณะครูสอน หลังจากสังเกต
ตลอดทั้งวันพบว่า นักเรียนช่วยกันทาความสะอาดบริเวณห้องเรียน เช่น เก็บของ กวาดขยะ ทิ้งขยะ เช็ดถูบริเวณ
ที่สกปรก เป็นต้น เด็กส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติได้ทุกครั้ง ยกเว้นเด็กบางคนปฏิบัติได้บางครั้งเนื่องจากมีสาเหตุดังนี้
เช่น น้องธันวามีอาการไม่สบาย เป็นไข้หวัด ทาให้มีอาการเหม่อลอยขณะครูสอนเป็นระยะ น้องกั๊ฟมีอาการเจ็บและ
บวมที่ศีรษะ เนื่องจากโดนพี่แกล้งมาจากที่บ้านมีอาการซึมเศร้าผิดปกติไปจากเดิม เป็นต้น
2.2 ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พบว่าโดยทั่วไปเด็กมีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อผู้อื่นต้องการความช่วยเหลือ
หรือคาแนะนา ในการทากิจกรรมและปฏิบัติกิจวัตรประจาวันต่างๆ เช่น การช่วยแนะนาเพื่อนขณะทากิจกรรม
การช่วยหยิบถือของให้ผู้อื่น ช่วยหยิบแป้ง ตะกร้าช้อน อุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เป็นต้น เด็กสามารถให้อภัย
ผู้อื่นได้ รู้จักขอโทษและให้อภัยซึ่งกันและกัน ยอมรับฟังเหตุผลของผู้อื่นมากขึ้น มีเด็กบางคนไม่สามารถให้อภัยผู้อื่น
ได้ขณะนั้นแต่สามารถให้อภัยได้ในเวลาต่อมาและสามารถเล่นและทากิจกรรมร่วมกันได้อย่างมีความสุข รู้จักพูดจา
ปลอบโยนถนอมน้าใจเพื่อน ทั้งยังสามารถแบ่งปันของใช้ วัสดุ อุปกรณ์ให้เพื่อนยืมได้ เมื่อเพื่อนขาดอุปกรณ์หรือ
ต้องการในการทากิจกรรมโดย รู้จักพูดยืมและให้ใช้อุปกรณ์อย่างสุภาพซึ่งกันและกัน หรือ เมื่อเห็นผู้อื่นต้องการ
อุปกรณ์นั้นๆ สามารถอาสาและเสนอของตนแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ทันที รู้จักคืนเจ้าของทันทีขณะใช้อุปกรณ์เสร็จ และ
เมื่อมีกิจกรรมกลุ่มหรือการปฏิบัติกิจวัตรร่วมกันกับผู้อื่นในห้องเรียน มีพฤติกรรมไม่แย่งของใช้ส่วนกลางมาเป็น
ของตนเอง เด็กส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติได้ทุกครั้ง ยกเว้นเด็ก บางคนปฏิบัติได้บางครั้งเนื่องจากมีสาเหตุดังนี้ เช่น
น้องมีเทียนมีอาการไม่สบาย อาเจียนเป็นระยะ ทาให้น้องมีเทียนมีพฤติกรรม ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยครูเก็บของเข้าที่
ให้เรียบร้อยได้เป็นบางครั้ง น้องนาวา เพิ่งซื้ออุปกรณ์การเรียนมาใหม่ จึงไม่ยอมให้เพื่อนยืมสีใหม่ของตน เนื่องจาก
กลัวสีของตนหาย เป็นต้น
2.3 ด้านความสามัคคี พบว่าโดยทั่วไปเด็กสามารถเล่นและทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ ผ่านการทากิจกรรม
ร่วมกัน กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเสรี เป็นต้น เด็กสามารถพูดคุย สื่อสาร สร้างข้อตกลงร่วมกันได้ แบ่งหน้าที่ วางแผน
ร่วมกันในการปฏิบัติงานต่างๆได้เหมาะสมตามวัยจนทากิจกรรมประสบความสาเร็จร่วมกันได้ เด็กสามารถรักษา
กฎ กติกาของกลุ่มได้ โดยมีนักเรียนในกลุ่มเป็นผู้ร่วมกันสร้างและครูเป็นผู้คอยช่วยเหลือและแนะนา โดยเพื่อน
ในกลุ่ มก็จ ะคอยตัก เตื อนแนะน าจนเด็ ก คนนั้น สามารถปฏิบั ติต ามข้ อ ตกลงของกลุ่ ม ได้ เด็กส่ ว นใหญ่ย อมรั บ
ความคิดเห็นของผู้อื่น โดยในช่วงแรกมีเด็กยึดความคิดเห็นของตนเป็นศูนย์กลางอยู่บ้าง และเมื่อสังเกตในช่วงต่อมา
พบว่าเด็กมีการปรั บ ตัว ให้ เข้ ากั บ ผู้ อื่น ได้ดี ขึ้น ทาให้ ส ามารถแสดงความคิ ดเห็ น ร่ว มกัน ได้ อย่า งเปิด กว้า งและ
มีความสุขมากขึ้น มีการพูดคุยและการสื่อสารกันขณะทากิจกรรมร่วมกัน ขณะสังเกตช่วงแรกพบว่ามีการทะเลาะ
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วิวาทอยู่บ้าง โดยสาเหตุหลักมาจากการเล่น หยอกล้อกัน แย่งสิ่งของกัน ทาให้เกิดการเจ็บตัว สิ่งของเสียหาย
เป็ น ต้น จากการสั งเกตในครั้ งต่อมาพบว่าเด็กไม่มีการทะเลาะวิวาท สามารถควบคุมตนเอง และเมื่ อเกิดเหตุ
เล็กน้อยเด็กรู้จักพูดคุยกันและเข้าใจกันได้มากขึ้น จึงทาให้เด็กอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมากขึ้น เด็กส่วนใหญ่
สามารถปฏิบัติได้ทุกครั้ง ยกเว้นเด็กบางคนปฏิบัติได้บางครั้ง เนื่องจากมีสาเหตุดังนี้ เช่น น้องโฟกัส ครอบครัวของ
น้องมีอาชีพเปิดร้านขายของชาปิ ดร้านดึก ทาให้น้องเข้านอนช้าและมีอาการง่วงซึมขณะทากิจกรรม น้องโฟกัส
จึงมีพฤติกรรมร่วมเล่นและทางานกับผู้อื่นและสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่มได้บางครั้ง น้องเกล้าไม่มา
โรงเรี ย นเป็ น เวลาสั ป ดาห์ กว่า จึ งทาให้ น้องไม่ส ามารถปรับตัว เล่ น และท างานร่ว มกับผู้ อื่น ได้ จึ งมีพฤติก รรม
กลั่นแกล้ง ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นบางครั้ง เป็นต้น
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากผลวิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ย วกับการจัดกิจกรรมศิล ปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒ นาพฤติกรรมจริยธรรมของ
เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์มีพฤติกรรมหลังเรียนอยู่ในระดับดีมาก และผู้วิจัยได้นาผลจากการวิจัยมาอภิปรายดังนี้
ผลการวิจัย พบว่า เด็กปฐมวัยมีระดับจริยธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มากอันดับแรก คือ ด้านความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รองลงมาคือ ด้านความสามัคคี ส่วนอันดับสุดท้ายคือ ด้านความมีระเบียบวินัย ซึ่งผู้วิจัยได้นามา
อภิปรายผลถึงปัจจัยของผลการวิจัยดังนี้ อันดับแรกคือ ด้านเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เนื่องจากกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
เป็นกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือทาด้วยตนเองสอดคล้องคากล่าวของ พัฒนพงศ์ ประสาสิน (2560, น.1) ที่ได้กล่าวว่า
เด็กปฐมวัยในวัยอายุ 3-6 ปีเด็กวัยนี้โครงสร้างสมองซีกขวาซึ่งเกี่ยวกับศิลปะ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ดีมาก
ถ้าส่งเสริมอย่างถูกทิศถูกทางและทาให้เกิดพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อไรที่เราไปขัดขวางพัฒนาการ บีบบังคับ
สร้างความเป็นระบบแบบแผนมากเกินไป ล้วนแล้วแต่เป็นตัวขัดขวางจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
เด็กแต่ละวัยมีความแตกต่างกัน ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างกระบวนการคิดสร้างสรรค์จึงต้องต่างกันไป เด็กในวัย
1 – 3 ปีต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ เราจะเน้นให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เมื่อเขาสนุกและเพลิดเพลิน
แล้วจะทาให้เด็กสามารถคิดอะไรได้แปลกใหม่อย่างมีอิสระและเสรีภาพ เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนในการ
ทากิจกรรมและลงมือทาผลงานของตนเองอย่างอิสระและเปิดกว้างทางความคิด จากการวิจัยผู้วิจัยได้ออกแบบ
กิจกรรมให้นักเรียนแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน เช่น อุปกรณ์มีจานวนจากัด นักเรียนจึงต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
แบ่งปันของใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เพื่อนยืม และเมื่อมีเพื่อนที่ไม่เข้าใจการทากิจกรรม นักเรียนมีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่นและ
แนะนาการทากิจกรรมที่ถูกต้อง และเมื่อปฏิบัติกิจกรรมร่วมกั นเสร็จนักเรียนมีน้าใจช่วยเก็บของเข้าที่ โดยผู้วิจัย
ได้ออกแบบแผนแสดงถึงลาดับขั้นตอน และพฤติกรรมจริยธรรมอย่างชัดเจนเช่น เมื่อทากิจกรรมเสร็จ ให้เด็กๆ
ทุกคนช่วยกันเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย ประกอบกับพื้นฐานของนักเรียนจากการรวบรวมข้อมูลก่อนทาการวิจัย
พบว่า นั กเรี ย นส่วนใหญ่ มี พฤติกรรมทางด้านเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สู งกว่าด้านอื่นๆ ประกอบกับครูได้ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและแนะนาเด็กด้านการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันเป็นประจาจนเด็กสามารถปฏิบัติได้เป็นนิสัยโดยครู
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ไม่ต้องแนะนาอย่างสม่าเสมอ รองลงมาคือ ด้านความสามัคคี เนื่องจากกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์บางกิจกรรม
ได้ออกแบบให้ นั กเรี ย นได้ทากิจ กรรมเป็นกลุ่ มร่ว มกับผู้ อื่น โดยเริ่มจากการได้ลงมือวางแผนร่วมกัน โดยมีครู
เป็นผู้กระตุ้นและแนะนา ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และนักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น เมื่อร่วมกันวางแผนและสร้างข้อตกลงในการทางานกลุ่มแล้ว นักเรียนช่วยกัน รักษากฎ กติกาของกลุ่มได้
ประกอบพื้นฐานนักเรียนได้แสดงพฤติกรรมด้านความสามัคคีจากหลายกิจกรรมในกิจวัตรประจาวัน เช่น การเล่น
กิจกรรมเสรีร่วมกัน การทาเวรประจาร่วมกันเป็นกลุ่ม ดังคากล่าวของ กอร์ดอน ( Gordon, , 1996: 214-216;
อ้างถึงใน นฤมล เนียมหอม, 2558 : 5) ว่าช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่เด็กสามารถเรียนรู้ทักษะและพฤติกรรมทางสังคม
ที่นาไปสู่การมีวินัยในตนเอง ได้แก่ การพึ่งตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง การเห็นใจ เข้าใจ ร่วมรับรู้ความรู้สึก
ของผู้อื่น การควบคุมอารมณ์ การปฏิบัติตามมารยาทสังคม และการมีพฤติกรรมแบบร่วมมือ ทาให้นักเรียนสามารถ
แสดงพฤติกรรมความสามัคคีเป็นอันดับสอง และอันดับสุดท้ายคือ ด้านความมีระเบียบวินัย เนื่องจากเด็กปฐมวัย
เป็นระยะที่เด็กกาลังเจริญเติบโต และมีความเป็นตัวของตัวเอง เด็กในวัยนี้มักจะต้องการเป็นอิสระและต้องการ
ทดลองความสามารถของตนเอง ซึ่งส่วนมากจะผ่านขั้นตอนพัฒนาการมาบ้างทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา เด็กปฐมวัยจึงสามารถอยู่ในกฎระเบียบที่โดนบังคับได้ไม่นานเท่าเด็กโต จึงต้องอาศัยการจัดกิจกรรม
ที่หลายหลากและต้องอาศัยความร่ว มมือกันจากหลายส่วน เช่น ครูผู้สอน ผู้ปกครอง สถานศึกษาในการพัฒ นา
พฤติกรรมจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยของนักเรียนต่อไป
การที่เด็กได้ทางานร่วมกับเพื่อนจะเป็นการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมด้านการช่วยเหลือ การแบ่งปัน
ระเบียบวินัย ความร่วมมือได้ดี การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กระตุ้นให้เด็กได้ช่วยเหลือกันในการทากิจกรรม
การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การเก็บอุปกรณ์ ขณะที่เด็กร่วมกิจกรรมที่ทาอยู่ให้เกิดพฤติกรรมการช่วยเหลือ แบ่งปัน
ร่วมมือ ระเบียบวินัย สามัคคี จากการเสนอวิธีการทากิจกรรมที่แปลกใหม่ ทาให้เด็กเกิดความคิดจินตนาการ
ที่นาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้น นอกจากนั้นการที่เด็กได้ทากิจกรรมร่วมกัน ช่วยลดการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง
และสร้างพฤติกรรมให้เป็น ที่ย อมรั บของเพื่อนอัน ก่อให้เกิดพฤติกรรมจริยธรรมในการทากิจกรรมและน าไปสู่
ความสาเร็จตามที่ได้วางไว้อย่างราบรื่น ซึ่งเด็กแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันระหว่างบุคคล จากการทางานร่วมกัน
การใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ให้เด็กทางานร่วมกันให้เกิดความคิดที่หลากหลายสร้างสรรค์เป็นผลงานให้เกิดขึ้น
การศึกษาของ หรรษา แดงบุญเรือง (2551, น.1) พบว่า เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาจริยธรรมเพิ่มสูงมากขึ้นทางด้าน
ความมี ร ะเบี ย บวินั ย ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่ และด้านความซื่อสั ตย์ห ลั งจากการใช้นิทานสอนจริยธรรมแก่
เด็กปฐมวัยและพบว่า เด็กปฐมวัยชอบตัวละครที่มีพฤติกรรมที่ดีมากกว่าตัวละครที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดี ผลจาก
การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนและจากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของเพียเจท์เกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการ
ทางจริยธรรม ที่เชื่อว่าเด็กจะได้รับการเริ่มฝังรากทางจริยธรรมมาตั้งแต่วัยทารก ดังนั้นการส่งเสริมหรือการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กควรเริ่มตั้งแต่เล็กๆดังเช่น จักรแก้ว นามเมือง (2554, น. 59) ได้เสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กระดับก่อนประถมศึกษาไว้ ดังนี้ คือ การสอนโดยตรงได้แก่ การสอน
ให้ปฏิบัติทางกาย หรือทางวาจา การจัดสภาพที่ดีให้เป็นการสอนโดยทางอ้อม อาจเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นบุคคล
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คือ ครูและครูพี่เลี้ยงหรือครูคนอื่นจะเป็นต้นแบบแก่เด็กๆ และการจัดกิจกรรมที่เอื้อให้เกิดคุณธรรมและจริยธรรม
โดยเด็กจะได้รับจากการทากิจกรรมประจาวัน ธีราพร กุลนานันท์ (2552, น. 5) ได้กล่าวถึงการพัฒนาลักษณะนิสัย
ทางจริยธรรมสาหรับเด็กก่อนวัยเรียนว่าควรมุ่งเน้นการพัฒนา 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)
ได้แก่ การเกิดความรู้ ความเข้าใจว่า สิ่งใดดี สิ่งใดถูกต้อง สิ่งใดควรทาสิ่งใดควรยกเว้น ด้านจิตพิสัย (Affective
Domain) ได้ แ ก่ การเกิ ด ความรู้ สึ ก โน้ ม เอี ย งทางอารมณ์ ที่ ส ะท้ อ นออกมาในลั ก ษณะทางการชอบ ไม่ชอบในบางสิ่งบางอย่าง มีความพอใจในความสุขที่จะกระทา และด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)
ได้แก่ ความสามารถที่จะลงมือกระทาปฏิบัติด้วยกายหรือวาจาในลักษณะนิสัยทางจริยธรรมด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ มีดาเนินการสอนเป็นลาดับขั้น ขั้นนา ขั้นสอน
ขั้นสรุป ซึ่งได้พัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมทั้ง 3 ด้าน คือด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และทักษะพิสัยโดยครูผู้สอนได้
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เกิดการเกิดความรู้ ความเข้าใจว่ากิจกรรมนี้ปฏิบัติอย่างไร มีข้อตกลงกฎระเบียบอย่างไร
ในการปฏิบั ติ ขั้น ตอนในการปฏิบั ติที่ถูกต้อง และข้อควรระวังในการทากิจกรรมด้านจิตพิสั ย นักเรียนได้เกิด
ความรู้สึกโน้มเอียงทางอารมณ์ที่สะท้อนออกมาในลักษณะทางพฤติกรรมการชอบ-ไม่ชอบในกิจกรรมและผลงาน
ผ่านการประเมินผลงานของตนเองและเพื่อน มีความพอใจในความสุขที่จะกระทากิจกรรมหรือไม่อย่างไร และ
ด้านทักษะพิสัยนักเรียนได้ลงมือกระทาปฏิบัติด้วยตนเอง ด้วยกายหรือวาจาออกมาในรูปแบบพฤติกรรมต่างๆ และ
นักเรียนได้นาทักษะและพฤติกรรมที่ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมไปลอกเลียนแบบและประยุกต์ใช้กับการทา
กิจกรรมอื่นๆระหว่างวันซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีการเลียนแบบทางสังคมของแบนดูรา (Bandura,1986 ; อ้างถึงใน
มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2555 : 1) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ของมนุษย์นั้นเกิดจากพฤติกรรมบุคคลนั้นมีการปฏิสัมพันธ์
(Interaction) อย่างต่อเนื่องระหว่างบุคคลนั้น (Person) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งทฤษฎีนี้เน้นบุคคล
เกิดการเรี ย นรู้โดยการให้ตัวแบบ (Learning Through Modeling) โดยผู้ เรียนจะเลี ยนแบบจากตัวแบบและ
การเลียนแบบนี้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ การสังเกต
การตอบสนองและปฏิ กิริ ย าต่า งๆ ของตัว แบบ สภาพแวดล้ อมของตัว แบบ ผลการกระทา คาบอกเล่ า และ
ความน่าเชื่อถือของตัวแบบได้ การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจึงเกิดขึ้นได้ โดยผู้วิจัยได้นามาปรับใช้ในการจัดกิจกรรม
คือการทาตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงออกถึงพฤติกรรมจริยธรรมด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556 (เดชพงษ์ อุ่นชาติ 2558, น.1) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ข้อที่ 5
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ การทาตัว
เป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กได้เห็นและเลียนแบบ ได้ทั้งนี้บทบาทและหน้าที่ของครูผู้สอนในการอบรมสั่งสอนศิษย์ และ
เหตุผลดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสาคัญจะช่วยทาให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถเสริมสร้างจริยธรรม
ให้กับเด็กได้อย่างฝังรากลึก ให้เติบโตไปเป็นสมาชิกในสังคมและประเทศชาติอย่างคุณภาพต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
1. การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัย ควรมีการยืดหยุ่น
ระยะเวลาและให้เวลาในการปรับตัวของเด็กที่ต้องทางาน แบบมีระเบียบวินัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กันทางานร่วมกัน
ไม่ ค วรมี ก ารบั ง คั บ ให้ ท าตามแบบควรให้ เ ด็ ก มี อิ ส ระในการคิ ด ตั ด สิ น ใจวิ ธี ก ารที่ เ ด็ ก คิ ด สร้ า งส รรค์ ขึ้ น มาเอง
ไม่ควรเน้นที่ผลงานเพียงอย่างเดียว บางครั้งผลงานก็ไม่จาเป็นต้องสะอาดและสวยงามเสมอไป
2. ในการส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมในขั้นการวางแผนการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ คิดวางแผน และควรใช้
เทคนิคการพูดที่กระตุ้นให้เด็กเกิดการวางแผนร่วมกัน ส่งเสริมพฤติกรรม ความมีระเบียบวินัย การช่วยเหลือ และ
ความร่วมมือ พฤติกรรมการแสดงออกของครูมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากในการแบบอย่างที่ดี ครูควรใช้คาพูด
ที่สุภาพนุ่มนวล เป็นกัลยาณมิตรกับเด็ก ให้ความรักกาลังใจ ชมเชย เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม
ทั้งด้านการช่วยเหลือ การแบ่ง ปัน และความร่วมมือ เด็กจะได้มีความรู้สึกอบอุ่น และมีความสุขในการทากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น
3. ควรมีการสั งเกตเด็ ก ตลอดช่ว งระยะเวลาในการทดลอง เมื่อเด็กแสดงพฤติ กรร มออกมาจะได้ ท า
การบันทึกได้ทันที และควรเปิดโอกาสให้เด็กมีการสับเปลี่ยนกลุ่มได้ทุกสัปดาห์
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยว่า เด็กปฐมวัยในช่วงอายุไหนมีพัฒนาการเป็น
อย่างไร แล้วจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาค้ น คว้ า ผลการจั ด กิ จ กรรมศิ ล ปะสร้ า งสรรค์ ที่ มี ต่ อ ความสามารถด้ า นอื่ น ๆ เช่ น
ความสามารถทางการคิด การให้ความร่วมมือ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น
3. ควรมีการศึกษาการจั ดกิจ กรรมอื่นๆ ที่ส่ งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมนอกเหนือจากกิจกรรมศิ ล ป ะ
สร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและประกอบจังหวะ กิจกรรมการเล่นตามมุม กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ กิจกรรมเกมศึกษาเป็นต้น
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
สุทธิษา เพ็ญศรี1 ศัจนันท์ แก้ววงศ์ศรี 2 และจรัส อติวิทยาภรณ์3

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็ นของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
จ าแนกตามบริ บ ทชุ ม ชน ขนาดโรงเรี ย น และประสบการณ์ ใ นต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการ กลุ่ มตั ว อย่ า งได้ แ ก่
ครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จานวน 198 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บ รวบรวมข้อมูล เป็ น แบบสอบถามมาตราส่ ว นประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แ ก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัย พบว่า 1) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
จาแนกตามบริบทชุมชน ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในตาแหน่งผู้อานวยการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของชุมชนในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยแยกแต่ละด้าน ด้านการบริหารงานวิชาการในเรื่อง
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ด้านการบริหารงบประมาณ พบว่ามีข้อเสนอแนะในเรื่องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
งบประมาณให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบทุกปี ด้านการบริหารงานบุคคลมีข้อเสนอแนะในเรื่องให้ผู้ปกครอง
หรือตัวแทนชุมชนมีส่วนร่วมในการเข้าชมการประเมินงานต่างๆ ของครู และในด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่า
มีข้อเสนอแนะในเรื่องให้ชุมชนร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาทาความสะอาดโรงเรียนทุกๆ เดือน
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน การบริหารสถานศึกษา ความคิดเห็นของครู สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1
___________________________________
1นักศึกษาระดับปริญญาโท

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ดร, คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
3รองศาสตราจารย์ ดร, คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

2อาจารย์
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บทนา
พระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2553 มาตรา 8 ได้กาหนดหลักการจัดการศึกษาให้สังคม มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการกระจายอานาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการ
จัดการศึกษาให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้ อง ถิ่น
เอกชน สถาบันศาสนา และสถาบันสังคมอื่น โดยให้องค์กรดังกล่าวนั้นสามารถเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษาและมีส่วนรับค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ตามความ
เหมาะสมและความจาเป็นทั้งนี้ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากร
ดั ง กล่ า วโดยการสนั บ สนุ น การอุ ด หนุ น และใช้ ม าตรการลดหย่ อ นหรื อ ยกเว้ น ภาษี ต ามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็ น นอกจากนี้ ใ นหมวด 7 เรื่ อ งครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาก า หนดให้ ห น่ ว ยงาน
ทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ที่มีความเกี่ยวข้องมานานและไม่สามารถแยกออกจากกันได้
นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การศึกษานับว่ ามีความสาคัญมากยิ่งขึ้นกับการดารงชีวิตของผู้คนในทุกสังคม และเพื่อให้
การศึกษาของชุมชนมีความเจริญก้าวหน้าทันต่อความเจริญของสิ่งอื่น ๆ ชุมชนจึงต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
หรื อบริ ห ารการศึกษาอย่ างจริ งจั ง ดังนั้ นแผนพัฒ นา เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (2545-2549)
จึ ง ได้ ก าหนดถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการจั ด การศึ ก ษาไว้ ว่ า “ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนมี ก ระบวนการในการ
จัดการศึกษาทุกระดับมากขึ้น โดยกระจายอานาจทางการศึกษาในชุมชนสามารถกาหนดรายละเอียดของหลักสูตร
ให้ ส อดคล้ องกับ สภาพความพร้ อมและความต้องการของท้องถิ่น ภายใต้การกาหนดโครงสร้างและมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นระบบ” ซึ่งกระบวนการร่วมมือในการจัดการศึกษาของชุมชนนั้น
ย่อมส่งผลดีแก่สมาชิกในสังคมนั้น ๆ กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป็นเรื่องของความเกี่ยวข้ อง
ทางด้านจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของสมาชิกของชุมชน ที่มีต่อกิจกรรมที่กระทา และเป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยทาให้
มีความสาเร็จโดยการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ช่วยเหลือและร่วมรับผิดชอบ (Davis and Newstrom, 1989: 232)
การบริหารและการจัดการศึกษาในยุคโลกาภิวั ตน์จาเป็นต้องอาศัยแนวคิดและองค์ประกอบหลายอย่าง
ซึ่งจาเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนา หรือปฏิบัติที่แตกต่างจากเดิม จึงจะทาให้การจัดการศึกษาบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้กาหนดกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาและการจัดระบบโครงสร้างในการบริห าร
การศึกษาไว้ค่อนข้างชัดเจนซึ่งถือได้ว่า "เป็นธรรมนูญทางการศึกษา" โดยคาดหมายว่า การดาเนินการตามกรอบ
แนวทางดังกล่าว จะนาไปสู่ความสาเร็จในการจัดการศึกษาของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยหลั กการแล้ ว สถานศึกษาเป็นหน่ว ยงานที่ มี ความส าคั ญสู งสุ ดในการจั ดการศึ กษาเพราะคุ ณ ภาพ
การศึกษาที่ ได้ จ ะสะท้ อนถึ ง คุณ ภาพของสถานศึ กษาโดยตรง นอกจากนี้ “ความเป็นนิ ติ บุ คคล” ยังส่ งผลให้
การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษามี ก ารปรับ ปรุง เปลี่ ยนแปลงและพั ฒ นาให้ ดี ขึ้ นทั้ ง แนวทาง
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ในการบริหารและจัดการศึกษา ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ให้มีองค์คณะบุคคล หรือ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสาคัญของบุคคลในชุมชนและ
ต้ อ งการให้ ชุ ม ชนมี ก ระบวนการต่ า งๆในการเข้ า ร่ ว มเพื่ อ จั ด การศึ ก ษา ทั้ ง นี้ เ พื่ อ จะได้ มี ตั ว แทนแจ้ ง ข่ า ว
ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนในทางสร้างสรรค์ให้ประชาชนทั้งหลายได้รับทราบ เป็นผู้ประสานงานช่วยเหลือ
พัฒนาโรงเรียน รวมทั้งได้เข้าไปร่วมดาเนินกิจกรรมของโรงเรียน และช่วยแก้ไขปัญหาของโรงเรียนสอดคล้องกับ
งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว ม ดั ง นี้ ปรั ช ญา มั่ น ทน (2546: 38-48) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในการ
จั ด การศึ ก ษาของ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานอ าเภอพิ บู ล มั ง สาหาร จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี พบว่ า
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ทั้งด้าน
การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคลการสั่งการ การประสานงาน การรายงาน และการบริหาร
งบประมาณโดยผู้แทนครูมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับค่อนข้างมากทุกด้าน ทินกร หอมกุล (2546:
45-48) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการจั ดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยมีส่วนร่วมด้านการวางแผน
ด้านการจัดสรรทรัพยากร ด้านการประสานงาน ด้านการประเมินผล และด้านการดาเนินการตามแผน จากมาก
ไปหาน้ อยตามล าดับ แนวทางการสร้ างการมีส่ ว นร่ว มในการจัด การศึ กษาตามข้ อเสนอแนะของชุมชนได้ แ ก่
การสร้างความโปร่ งใส ในการดาเนิน การทางการเงิน การสร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่ว มของชุ มชน และ
การให้ข้อมูลกับชุมชนอย่างสม่าเสมอ นิคม สุวรรณทา (2542: 89-94) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องความต้องการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดนครราชสีมาพบว่า สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตาบล ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้ นพื้นฐานอยู่ในระดับปานกลางทั้งในภาพรวมแต่ละงาน
ทุกงาน ตามภารกิจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยในงานทั้ง 6 งานมีความต้องการมีส่วนร่วมในงานความสัมพันธ์
กับ ชุมชนมากที่สุ ดส่ ว นความต้ องการมีส่ ว นร่ว มในงานบุคลากรต่าที่สุ ดและยั งพบว่า การแก้ไขปัญหาในการ
จั ด การศึ ก ษาโดยองค์ ก รของท้ อ งถิ่ น สามารถตอบสนองความต้ อ งการของผู้ เ รี ย นและชุ ม ชนหรื อ ท้ อ งถิ่ น
ได้อย่างแท้จริง
จากการศึ ก ษาเบื้ อ งต้ น ของผู้ วิ จั ย พบว่ า ยั ง มี โ รงเรี ย นจ านวนหนึ่ ง ที่ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร
สถานศึกษาอย่างได้ผล และประสบความสาเร็จในการบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย เป็นที่ประทับใจของผู้ปกครองและ
นั กเรี ย น ตลอดจนผู้ เกี่ย วข้องในการศึกษา จึงเป็นจุดสนใจในการศึกษา การมีส่ ว นร่ว มของชุมชนเพื่อพัฒ นา
การศึกษาและประกอบกับผู้วิจัยเป็นผู้สนใจในการศึกษา จึงมีความตระหนักที่จะศึกษา แนวคิดที่จะให้ชุมชนได้ร่วม
พั ฒ นาจั ด การศึ ก ษาอย่ างได้ ผ ลและประสบผลส าเร็ จโดยเฉพาะในโรงเรี ยนที่ มี ผ ลงานดี เ ด่น ซึ่ ง ชุ ม ชนเข้ ามา
มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพื่อศึกษากระบวนการต่างๆของชุมชน เพื่อนามาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
อันนาไปสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษาในยุคโลกาภิวั ตน์ และเป็นนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาที่สาคัญ
ที่จะนาไปขยายผลกับโรงเรียนอื่นๆ รวมทั้งจะช่วยให้ได้คาตอบหรือข้อค้นพบแนวทางหรือรูปแบบ ในการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมโดยใช้กระบวนทัศน์ในการศึกษาชุมชนในปัจจุบันที่เน้นการวิจัยโดยอาศัย
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วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative research methodology) การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริห าร
สถานศึกษาเป็นวิธีการหนึ่งที่ทาให้ได้องค์ความรู้ใหม่ในเชิงปฏิบัติจากบริบทแบบไทย ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่าน
ที่ได้นาเทคนิคต่างๆมาใช้ในวงการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
ตรัง เขต 1 ยังมีปัญหาในการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย อย่างเช่น ด้านการบริหารงาน
ทั่ว ไปโรงเรี ย นยั งด้อยการให้การสนับ สนุนชุมชนเข้ามามีส่ว นร่วมในการคิด การตัดสิ นใจในการจัดการศึกษา
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และเข้ามามีบทบาทในการกาหนดทิศทาง รวมทั้ง
เป้าหมายของสถานศึกษา ด้านการบริหารงานงบประมาณ ผู้อานวยการสถานศึกษายังไม่มีความเชื่อมั่นจึงให้ชุมชน
มีส่วนร่วมควบคุม ตรวจสอบการดาเนินงานของโรงเรียนอย่างไม่โปร่งใสและไม่สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
อีกทั้งชุมชนยังต้องการค่าตอบแทน เมื่อโรงเรียนขอความช่วยเหลือในการดาเนินงานต่างๆ ในด้านการบริหารงาน
วิชาการ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับน้อยมาก ซึ่งแตกต่างจากความคาดหวังของโรงเรียนที่ต้องการจะให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นหรือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ส่วนปัญหาในด้านการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังทาหน้าที่ผู้แทนชุมชนอย่างไม่เต็มความสามารถและ
ยังมีปัญหาระหว่างการทางานร่วมกับผู้บริหารและคณะครู
จากปัญหาที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนมีความสาคัญต่อการบริหารสถานศึกษา
เป็นอย่างมาก อีกทั้งชุมชนยังเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียนเป็นส่วนน้อย ซึ่งผู้ศึกษาต้องการที่จะ
ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา นั้นว่า ชุมชนจะมีส่วนร่วมในการบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย
ในโรงเรี ย นแตกต่างกัน อย่ างไร จึ งได้ทาการศึกษาเรื่อง “การมีส่ ว นร่ว มของชุมชนในการบริห ารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1”
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการบริ ห าร สถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของครู
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตรั ง เขต 1 จ าแนกตามบริ บ ทชุ ม ชน ขนาดโรงเรี ย น และ
ประสบการณ์ในตาแหน่งผู้อานวยการ
3. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
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วิธีการศึกษา
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการศึกษา
ผลการวิจั ย พบว่า 1) การมีส่ ว นร่ว มของชุ มชนในการบริห ารสถานศึ ก ษา สั งกัดส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จาแนกตาม
บริบทชุมชน ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในตาแหน่งผู้อานวยการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของชุมชนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยแยกแต่ละด้าน ด้านการบริ หารงานวิชาการในเรื่องการพัฒนาสื่ อ
นวั ต กรรม ด้ า นการบริ ห ารงบประมาณ พบว่ า มี ข้ อ เสนอแนะในเรื่อ งชี้แ จงรายละเอี ยดเกี่ ย วกั บ งบประมาณ
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบทุกปี ด้านการบริหารงานบุคคลมีข้อเสนอแนะในเรื่องให้ผู้ปกครองหรือตัวแทน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการเข้าชมการประเมินงานต่างๆ ของครู และในด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่ามีข้อเสนอแนะ
ในเรื่องให้ชุมชนร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาทาความสะอาดโรงเรียนทุกๆเดือน
สรุปและอธิปรายผล
(1) ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงาน
ทั่วไป ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยลาดับสุดท้าย คือ ด้านการบริหารงบประมาณ
(2) การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จาแนกตามข้อมูลทั่วไปของชุมชนและโรงเรียน
กลุ่ มตัว อย่ างที่มีบ ริ บ ทชุมชน และภาวะผู้ นาของผู้ อานวยการต่างกัน มีระดับการมีส่ ว นร่ ว ม
ของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยรวมแตกต่าง
กั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้ า นการบริ ห ารงานวิ ช าการ
ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีบริบทชุมชนต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริห าร
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สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(3) ข้อเสนอแนะเกี่ ย วกับ การมี ส่ วนร่ ว มในการบริ หารการศึก ษาของชุ ม ชนในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของชุมชนในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ด้านการบริหารงานวิชาการในเรื่องการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม ในการสอนใช้จากแหล่งเรียนรู้ในชุ มชน
รองลงมาคือ ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการนิเทศการสอนของครู
ด้านการบริหารงบประมาณ พบว่า ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะในเรื่องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบทุกปี รองลงมาคือ โรงเรียนสามารถของบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ได้
ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะในเรื่องให้ผู้ปกครองหรือตัวแทนชุมชนมีส่วนร่วม
ในการเข้าชมการประเมินงานต่างๆ ของครู รองลงมาคือ ให้ตัวแทนชุมชนมีส่ว นร่ว มในการคัดเลื อกบุคลากร
(ลูกจ้าง) ในการเข้าทางาน
ด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่า ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะในเรื่องให้ชุมชนร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนา
ทาความสะอาดโรงเรีย นทุกๆ เดือน รองลงมาคือ ให้ชุมชนสนับสนุนในการใช้ส ถานที่ในชุมชนเพื่อการเรี ยนรู้
ของนักเรียน
อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาตามความคิ ด เ ห็ น ของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรั ง เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของไสว จาปานนท์
(2557, บทคัดย่อ) ศึกษาการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา
อาเภอปทุมราชวงศา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วม
ของชุ ม ชนในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานระดั บ ประถมศึ ก ษา อยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้ า น เมื่ อ พิ จ ารณา
เป็นรายด้าน ได้แก่
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ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า มีระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาถือเป็น
ตัวแทนของสถาบันการศึกษาตัวแทนหนึ่ง ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสถาบันอื่นและเกี่ยวข้องกับชุมชน
อีกทั้งสถานที่ตั้งสถานศึกษาทั้งหมดจะต้องตั้งอยู่ในชุ มชน หรือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และส่วนใหญ่ชุมชนต้องมี
ส่วนช่วยเหลือ สนับสนุนสถานศึกษาด้วย จนกระทั่งชุมชนถือว่าสถานศึกษาเป็นของชุมชน สอดคล้องกับการศึกษา
ของไสว จ าปานนท์ (2557, บทคัดย่ อ) ศึกษาการศึกษาการมีส่ ว นร่ว มของชุมชนในการบริห ารสถานศึ ก ษา
ขั้น พื้น ฐานระดับ ประถมศึกษา อาเภอปทุมราชวงศา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
ผลการศึกษา พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก
ด้านการบริ หารงานบุ คคล พบว่า มีระดับการมี ส่ วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 อยู่ในระดับมาก เนื่องจากในปัจจุบัน สถานศึกษา
ได้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาโดยให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นๆ โดยให้บุคคล
องค์กรดังกล่าวนั้นให้สามารถเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยการระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน
ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สอดคล้องกับการศึกษาของนิรมล มากภักดี (2558, น.ข) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้น ที่การศึก ษา ประถมศึกษาชุม พร เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า การมีส่ ว นร่ว มของชุมชนในการบริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ด้านการบริหารงานบุคคล มีการปฏิบั ติ
อยู่ในระดับมาก
ด้านการบริ ห ารงานทั่ว ไป พบว่า มีระดับการมีส่ ว นร่ว มของชุมชนในการบริห ารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 อยู่ในระดับมาก เนื่องจากการดาเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารงานธุรการและงานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล การบริหาร งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี
งานพัสดุ และระบบควบคุมภายใน ที่ดาเนินการถูกต้องตามระเบียบและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
สอดคล้องกับการศึกษาของไสว จาปานนท์ (2557, บทคัดย่อ) ศึกษาการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถม ศึกษา อาเภอปทุมราชวงศา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อานาจเจริญ ผลการศึกษา พบว่า ด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับมาก
ด้านการบริหารงบประมาณ พบว่า มีระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 อยู่ ในระดับมาก เนื่องจากการบริหารงานงบประมาณ
ของสถานศึ ก ษาในยุ ค ปั จ จุ บั น เน้ น ความเป็ น อิ ส ระในการบริ ห ารให้ มี ความคล่ อ งตั ว โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้
ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงาน มีการจัดผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของโรงเรียน รวมทั้งจัดหารรายได้จากการบริการมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้
เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน การบริหาร งบประมาณจึงให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบการจัดการศึกษาทั้งระบบ
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สอดคล้องกับการศึกษาของชนธร บุญวัฒน์ (2560, น. ก) ศึกษาการศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อ
การมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีการศึกษาโรงเรียนสุจริต อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษา พบว่า
สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสุจริต อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านการสนับสนุนงบประมาณ อยู่ในระดับมาก
การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จาแนกตามข้อมูลทั่วไปของชุมชนและโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่มีบริบทชุมชน และภาวะผู้นาของผู้อานวยการต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน การบริหารงานวิชาการ ด้านการ
บริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร งานทั่วไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่มีที่อยู่อาศัย และภาวะผู้นาของผู้อานวยการ แตกต่างกัน ย่อมจะมี
มุมมองแตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละชุมชน ตลอดจนสภาพของแต่ละชุมชนที่แตกต่างกันไป
ส่ ว นกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี บ ริ บ ทชุ ม ชนต่ า งกั น มี ร ะดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการบริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านการบริ ห ารงานบุ คคล และด้านการบริห ารงานทั่วไป แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สอดคล้องกับการศึกษาของพชรภรณ์ สิงห์สุรี (2558) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จาแนกตามเขตจังหวัด โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ในด้านวิช าการ โรงเรี ยนควรเปิดโอกาสให้ ชุมชนได้เข้ามามีส่ ว นร่ว มสนับสนุนทุนการศึ ก ษา
เพื่อใช้สาหรับสนั บสนุ นในการเชิญวิทยากรจากชุมชนมาให้ ความรู้ภายในโรงเรียน เป็นการเพิ่มประสิ ทธิภ าพ
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้านการบริหารงบประมาณ โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการหางบประมาณ
สนับสนุนสถานศึกษา เนื่องจากโรงเรียนถือเป็นสถาบัน การศึกษาหลักของชุมชน ซึ่งในการพัฒนาโรงเรียนนั้น
ชุมชนมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลื อและสนับสนุนด้านปัจจัยต่าง ๆ เช่น ด้านการเงิน วัสดุอุปกรณ์
ตลอดจนแรงงาน และการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในชุมชุน ที่เป็นสิ่งสาคัญเพื่อแสดงให้เห็นว่าชุมชนนั้น
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences

第四届全国本科生人文社会科学学术研讨会

วันที่ 27 มีนาคม 2563

431

เห็นคุณค่าและความสาคัญของโรงเรียน
ด้านการบริหารงานบุคคล โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้เข้ามา
เสนอแนะ และให้คาแนะนา ตลอดจนร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรีย น และมีบทบาทในการกากับติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียน
ด้านการบริหารงานทั่วไป โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ชุมชนช่วยเหลือในการพัฒนาอาคารสถานที่
ของสถานศึกษา เพราะการสร้ างความสั มพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนช่ว ยให้ โ รงเรียนและชุมชนเกิ ด
ความเข้าใจอันดีต่อกัน ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง และช่วยให้เกิดความร่วมมืออันดีต่อกัน ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะต้อง
ปฏิบัติตามบทบาทของตนด้วยวิธีการที่เหมาะสม จึงจะสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นได้ และร่วมมือกัน
พัฒนาอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้คงอยู่ และมีความคงทนสาหรับใช้งานต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยแนวทางการส่งเสริมความสัมพั นธ์ระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียนที่อยู่
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของผู บริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ การมี ส วนร วมของชุ ม ชน
ในสถานศึ ก ษาในด านอื่ น ๆ เพื่ อ ที่ จ ะได น าผลของการศึ ก ษาไปพั ฒ นาการบริ ห ารงานในสถานศึ ก ษาให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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แนวทางการสร้างจิตสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กรณีศึกษา ธนาคารกุ้ง
ก้ามกราม บ้านแหลมหาด ตาบลเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
ชัยวัฒน์ เพชรรัตน์1 ธนาวุฒิ หวังชล2 ศุภวิทย์ หมั่นดี3
และยุทธกาน ดิสกุล4

บทคัดย่อ
งานวิจั ย เชิงคุณภาพฉบั บ นี้ มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างจิตสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล กรณีศึกษากลุ่มธนาคารกุ้งก้ามกราม หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านแหลมหาด ตาบลเกาะใหญ่ อาเภอ
กระแสสิ น ธุ์ จั ง หวั ด สงขลา ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารสั ง เกต การสั ม ภาษณ์ และการสนทนากลุ่ มเพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ของหมู่บ้าน เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมู ลภาคสนาม โดยมีผู้ให้ข้อมูล หลักคือ สมาชิกกลุ่มธนาคารกุ้งก้ามกราม
บ้านแหลมหาดจานวน 15 คน ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
เชิงเนื้อหาและเขียนรายงานผลโดยการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการสร้างจิตสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลสาบสงขลาของกลุ่ม
ธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาดในการจัดการทรัพยากรทางทะเล โดยการสร้างจิตสาธารณะในการอนุรั กษ์
ทรัพยากรสัตว์น้าที่สามารถนาไปสู่ การสร้างความเข้าใจจากการสร้างจิตสาธารณะทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ 1.จิตสาธารณะ
ระดับครอบครัว คือการมีความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้อง และการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 2.จิตสาธารณะระดับ
หมู่บ้าน คือการแบ่งปัน การอาศัยไหว้วาน การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 3.จิตสาธารณะระดับสังคม คือ
ความร่วมมือร่วมใจ สามัคคี ตลอดจนการมีส่วนร่วมทางสังคม และปฏิบัติตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ ทางสังคม
จากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากทางทะเลสาบสงขลา ทั้งนี้ ธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาดยังเป็นแหล่งเรียนรู้
ในการสร้ างจิ ตสาธารณะในการอนุ รั กษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลให้ แก่ชุมชนอื่น ๆ รวมถึงนักศึกษาและ
ผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ได้อีกด้วย
คาสาคัญ: การสร้างจิตสาธารณะ การอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเล

1-3
4

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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บทนา
จิ ต สาธารณะจะเกิ ด ขึ้ น ได้ ต้ อ งเกิ ด จากกระบวนการฝึ ก ฝนของบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก ฝนทางจิ ต ใจ
จากกระบวนการต่าง ๆ เช่นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเฝ้าติดตามดูอารมณ์ และการควบคุมความรู้สึกต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้น และพยายามคิดในเชิงบวก ซึ่งหมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่เป็นส่วนรวม หรือที่เป็นกุศลให้ตระหนัก รู้ และ
คานึงถึงการมีส่วนรวมในสังคม จะกระทาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมและความสัมพันธ์ที่แสดงออกเพื่อสังคม
ถ้าเป็นวัตถุหรือสิ่งของทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ จะเป็นแนวทางการสร้างจิตสาธารณะให้เกิดเข้มแข็ง
จิตสาธารณะนับว่ามีความสาคัญในทุกระดับสังคม ตั้ งแต่ในระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับประเทศ และ
สั ง คมโลก จะส่ ง ผลดี ใ นระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ไปตามล าดั บ การที่ จ ะสร้ า งจิ ต สาธารณะนั้ น ควรเริ่ ม ปลู ก ฝั ง จิ ตส านึก
ให้ เยาวชนได้ซึมซับ ความรั บ ผิ ดชอบก่อนแล้ ว ค่อยพัฒ นาระดับจิต ให้ มีความเสี ยสละหรือ การได้รับ การอบรม
จากครอบครัวรับรู้จากผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้นาชุมชน พระสงฆ์ และสถาบันการศึกษา นอกจากจะอบรมสั่งสอนทั้งด้าน
วิชาการแล้ว ยังจะต้องอบรมปลู กฝังเรื่ องความรับผิดชอบให้เยาวชนรู้จักการเสียสละให้ ความช่วยเหลือสั งคม
จึ งจะทาให้ เยาวชนมีจิ ตสาธารณะ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ การพัฒ นาจิตส านึ ก
สู่กระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะ ซึ่งมีแนวทางหรือกระบวนการดาเนินงานกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
การสร้ างความร่ ว มมือระหว่างหน่ ว ยงานราชการ และหน่ว ยงานภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน (สุ ภ าภรณ์
พรหมนา, 2560, น. 43)
จิตสาธารณะ ถือเป็นส่วนหนึ่งของทุนทางสังคมลักษณะหนึ่ง ที่จะสร้างให้สังคมกลายเป็นสังคมที่ดีหรือ
สังคมที่มีความเข้มแข็ง ด้วยความเสียสละ ความร่วมรับผิดชอบร่วมกันระหว่างมนุษย์ภายในสั งคม ด้วยความ
ตระหนักว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สังคมเป็นบ้านของมนุษย์ทุกคนที่ต้องร่ วมกันรักษา มิใช่หน้าที่ของผู้ใด
ผู้ ห นึ่ งที่ต้องเสี ย สละหรื อร่วมกัน ช่วยเหลื อสังคม แต่เป็นหน้าที่ ส านึกตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมของทุกคน
ที่ต่างต้องตระหนักถึงความสาคัญของคาว่า “สาธารณะ” เหนือกว่าคาว่า “ตนเอง” แล้วสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
ระหว่างกัน โดยไม่ได้หวังสิ่ งใดตอบแทน เพียงเท่านี้สังคมก็จะกลับกลายเป็นสังคมที่ดีและมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้
(แสน กีร ติน วนั น ท์ , 2562, น. 190) การดาเนินชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ล้ ว นเกี่ยวข้องกับสรรพสิ่ งต่าง ๆ
สิ่ งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เกี่ย วข้องเชื่อมโยงสั มพันธ์กันทั้งทางตรงและทางอ้ อม โดยเฉพาะสิ่ งแวดล้ อมส่ว นหนึ่ง
ก็เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ เพราะการขาดจิตสาธารณะร่วมกัน ซึ่งทุกคนต้องส่วนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และควรตระหนั กในปั ญหาที่เกิดขึ้น พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองเพื่อประโยชน์ต่อของสั งคม
ให้สอดรับกับกระบวนการจิตสาธารณะร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อความอยู่รอดของสิ่งที่มีชีวิตปัจจุบันและ
ในอนาคต (สุภาภรณ์ พรหมนา, 2560, น. 42) ทรัพยากรสัตว์น้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์ซึ่งได้จับสัตว์น้าขึ้นมาใช้ประโยชน์และบริโภคในแต่ละวัน เนื่องจากสัตว์น้า
เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยสี่ที่มีความจาเป็นและมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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ในอดีตทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้าทั้งน้าจืด
น้ากร่อย และน้าเค็มมีศักยภาพในการผลิตสัตว์น้าและการรองรับการบริโภคของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบทะเลสาบ
สงขลา มีการใช้พื้นที่ของทะเลสาบในกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การทาประมงโดยใช้เครื่องมือหลากหลายชนิด
อาทิ ไซนั่ ง อวน เบ็ ด และโพงพาง (เจตน์ ส ฤษฎิ์ สั ง ขพั น ธ์ และคณะ, 2556) ปั จ จุ บั น ทรั พ ยากรสั ต ว์ น้ า
ในทะเลสาบสงขลาถูกใช้อย่างสิ้นเปลืองเพราะเครื่องมือประมงที่ผิดประเภททาให้เกิดการทาลายแหล่งที่อยู่อาศัย
ของสัตว์น้าประเภทต่างๆ รวมถึงสัตว์น้าวัยอ่อนที่ยังไม่เจริญพันธุ์ “ธนาคารกุ้ง หมู่ที่ 6 บ้านแหลมหาด ตาบล
เกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลา” เป็นโครงการหนึ่งที่สร้างขึ้นมาฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา เพื่อแก้ปัญหา
ในเรื่องการจัดการทรัพยากรสัตว์น้าที่กาลังลดปริมาณลง ผลจากการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าในเขตอนุรักษ์และงดการจับ
สัตว์น้าวัยอ่อนในพื้นที่ฟาร์มทะเลเป็นผลทาให้ทรัพยากรสัตว์น้าเริ่มกลับมามีมากขึ้น กล่าวได้ว่า เมื่อพื้นที่ใดมีความ
อุดมสมบูรณ์ด้านอาหารและปลอดภัยต่อชีวิต สัตว์น้าเหล่านั้นต่างก็ต้องการเข้ามาใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยส่งผลให้
ทรัพยากรสัตว์น้าเหล่านั้นรอดตายเจริญเติบโตได้ดี และมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น
ปั จ จุ บั น ชุ ม ชนบ้ า นแหลมหาดหมู่ ที่ 6 ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสิ น ธุ์ จั ง หวั ด สงขลา
ได้ให้ ความส าคัญการจั ดการทรั พยากรทางทะเล โดยเริ่มจากการจัดตั้งธนาคารกุ้งก้า มกรามบ้านแหลมหาด
เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2560 นับได้ว่าเป็นธนาคารกุ้งแห่งแรกในตาบลเกาะใหญ่ โดยมีสมาชิกทั้งหมด 62 คน
มุ่งที่จะแก้ปัญหาการลดจานวนของทรัพยากรทางทะเล อีกทั้งทางกลุ่มได้จัดเวทีเสวนากับชาวบ้านเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ ทัศนคติ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ทางทรัพยากรทางทะเลให้มีความยั่งยืนและสร้างการมี
จิตสาธารณะในการรั กษาทรัพยากรร่ว มกันโดยผ่านโครงการหรื อกิจกรรมที่จัดขึ้น เช่น โครงการการกาหนด
เขตอนุรักษ์ กิจกรรมการสร้างซังหรือบ้านปลา เป็นต้น โดยเริ่มแรกมีเพียงกลุ่มคนบางส่วนเท่านั้นที่เล็งเห็นถึง
ปัญหาการลดจานวนลงของทรัพยากรทางทะเล จึงทาให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนเท่าที่ควรในการ
ช่ว ยกัน แก้ปั ญ หา แต่ด้ว ยการด าเนิ น งานของผู้ มีจิ ตสาธารณะที่จ ะต้ อ งสละทั้ งเวลาและรายได้ ข องตน มาใช้
ในการศึกษาหาข้อมูลวิธีการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการลดจานวนของทรัพยากรทางทะเล ทาให้สมาชิกในชุม
ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่กาลังเกิดขึ้น จึงหันมาให้ความร่มมมือและคอยสนับสนุนการดาเนินการของกลุ่มธนาคาร
กุ้ ง ก้ า มกรามบ้ า นแหลมหาด อาทิ การแบ่ ง ปั น พื้ น ที่ ท ากิ น เพื่ อ มาใช้ ใ นก าหนดเขตอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ์ สั ต ว์ น้ า หรื อ
ช่วยเหลือกิจกรรมของกลุ่มธนาคารกุ้งก้ามกราม เมื่อมีการจัดประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับหน่วยงาน
ต่าง ๆ จะมีแม่บ้านเข้ามาทาอาหารต้อนรับผู้ที่มาเยือนเป็นต้น
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย มี ค วามสนใจในประเด็ น การสร้ า งจิ ต สาธารณะเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรทางทะเล
ผ่ านกระบวนการทางานของสมาชิกกลุ่ มธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาดไม่ว่าจะเป็นการจัดทาโครงการ
การกาหนดแนวเขตอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมในการสร้างซังหรือบ้านปลา รวมทั้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชน
ตลอดจนหน่ ว ยงานภายนอก ซึ่ ง น าไปสู่ ก ารสร้ า งความเข้ า ใจการสร้ า งจิ ต สาธารณะทั้ ง ที่ 3 ระดั บ ดั ง นี้
1.จิ ต สาธารณะระดั บ ครอบครั ว คื อ การมี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งญาติ พี่ น้ อ ง และการแบ่ ง หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
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2.จิตสาธารณะระดับหมู่บ้าน คือ การแบ่งปันการอาศัยไหว้วาน การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 3.จิตสาธารณะ
ระดับ สั งคม คือ ความร่ ว มมือร่ ว มใจ สามัคคี การมีส่ ว นร่ว มทางสั งคม และปฏิบัติตามโครงการพัฒ นาต่าง ๆ
ทางสังคม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการสร้ า งจิ ต สาธารณะเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรทางทะเล ผ่ า นการท างานของ
กลุ่มธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาด ตาบลเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นนามธรรม
อย่างละเอียดลึกซึ้ง ที่อยู่เบื้องหลังในทุกมิติที่ประสบผลส าเร็จในพื้นที่ โดยการใช้เครื่องมือวิจัยที่หลากหลาย
ในการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก จากสมาชิ ก กลุ่ ม ธนาคารกุ้ ง ก้ า มกราม
บ้านแหลมหาดจานวน 15 คน ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยกาหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ ขอบเขต
ด้านพื้นที่ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ในการศึกษา คือ ธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาด ตาบลเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์
จังหวัดสงขลา ถือเป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะพันธุ์กุ้งที่สาคัญของคนในพื้ นที่ตาบลเกาะใหญ่ ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษาแนวทางการสร้างจิตสาธารณะของกลุ่มธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาดในการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเล โดยผู้วิจัยเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนาม โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
การสนทนากลุ่ ม การสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม กั บ ธนาคารกุ้ ง ก้ า มกรามบ้ า นแหลมหาด ต าบลเกาะใหญ่
อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา และการใช้ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัย
รู้จักธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาด
เริ่มแรกธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาดก่อตั้งขึ้นจากกลุ่ มคนในหมู่บ้านรวมกลุ่ มกันโดยมีส มาชิ ก
ทั้งหมด 62 คน โดยใช้ชื่อว่ากลุ่มประมงบ้านแหลมหาด หนึ่งในสมาชิกคือ นายสุเวทย์ บางพงศ์ เป็นคนเริ่มจัดตั้ง
กลุ่มประมงขึ้นโดยการไปศึกษาดูงานในการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามจากกลุ่ม ป.ทรัพอนันท์ จากนั้นก็ได้มีการศึกษา
รูปแบบการกาหนดเขตอนุรักษ์และอนุบาลสัตว์น้าจากหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งบัว และได้นาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา
รูปแบบการกาหนดเขตอนุรักษ์ คู่กับการทดลองเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามเองจนประสบความสาเร็จในการขยายพันธุ์
ซึ่งมาจากความร่วมมือกันของกลุ่มประมงในหมู่บ้านจากการเสียสละพื้นที่บริเวณชายฝั่งมีความยาว 2 กิโลเมตรและ
มีร ะยะห่ างจากชายฝั ง 250 เมตรเพื่อให้ เป็นแหล่ งอนุบาลสั ตว์ สมาชิกกลุ่ มประมงบ้านแหลมหาดยังช่ว ยกั น
เฝ้ า ระวั ง เพื่ อ ป้ อ งกั น การท าประมงในเขตอนุ รั ก ษ์ และต่ อ มาได้ เ ห็ น ถึ ง การเพิ่ ม ขึ้ น ของจ านวนกุ้ ง ก้ า มกราม
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ในทะเลสาบสงขลา ทาให้ กลุ่ มประมงของบ้านแหลมหาดเป็นที่ส นใจของหน่ว ยงานต่างๆ ต่อมากลุ่ มประมง
บ้ า นแหลมหาดได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานกรมประมงและกรมทรั พ ยากรทางทะเลชายฝั่ ง จนได้ รั บ
การจดขึ้นทะเบี ยนชุมชนชายฝั่ งกรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรชุ มชน
ประมงท้องถิ่น โดยมีนายสุเวทย์ บางพงศ์ ดารงตาแหน่งเป็นประธานกลุ่ม
ธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาดได้รับการก่อตั้งขึ้นอย่างเป็น ทางการเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณโดย กรมประมงและกรมทรั พ ยากรทางทะเลชายฝั่ ง นั บ ได้ ว่ า เป็ น ธนาคาร
กุ้งก้ามกรามในตาบลเกาะใหญ่ ที่ประสบความสาเร็จในการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
โดยได้รับรางวัลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นผู้ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งดีเด่นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562
ดังนั้ น ผู้ วิจั ย มีความสนใจในประเด็นการสร้างจิตสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของ
กลุ่มธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาด ผ่านกระบวนการทางานของสมาชิกกลุ่ม สมาชิก ซึ่งนาไปสู่การสร้าง
ความเข้าใจในการสร้างจิตสาธารณะทั้ง ที่ 3 ระดับ
ระดับของจิตสาธารณะ
1. จิตสาธารณะระดับครอบครัว
1.1 การทางานด้ว ยความอดทนและความพอมีพอกิน คือ การอยู่อย่างสมถะ ไม่ฟุ้งเฟ้อเห่ อเหิ ม และ
การพอมีพอกิน
“สาหรับการสร้างจิตสาธารณะระดับครอบครัวของกลุ่มธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาด ในกรณี
การศึกษาครอบครัวของสมาชิกธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาดที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมต่อทุกกระบวนการขั้นตอน
ต่างๆ ในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล เพื่อให้ปริมาณสัตว์น้าในทะเลสาบสงขลาเพียงพอต่อการบริโภคหรือเพียงพอ
ต่อการทาอาชีพประมงพื้นบ้านของคนในชุมชน ถึงแม้ในช่วงแรกเริ่มสมาชิกของกลุ่มธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้าน
แหลมหาดจะมีอุปสรรคในเรื่ องของการทาความเข้าใจกับคนในครอบครัว ของตนเองในการเสียสละเวลาและ
รายได้บางส่วน เพื่อที่จะมาทาประโยชน์ส่วนรวมให้กับคนในชุมชน เนื่องจากครอบครัวของสมาชิกของธนาคารกุ้ง
ยั งไม่เข้า ใจถึง เจตนารมณ์ และผลลั พธ์ที่ จ ะเกิ ด ขึ้น ในอนาคต ”(สุ เวทย์ บางพงศ์ , ปรีช า จิตรประพันธ์ และ
กลิ่น แก่นคง ให้สัมภาษณ์เมื่อ 28 ธันวาคม 2562)
จากการสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นถึง ความขยันอดทนของสมาชิกของธนาคารกุ้ งก้ามกรามบ้านแหลมหาด
ที่ต้องใช้ร ะยะเวลาพอสมควรในการที่ จะทาให้ ช าวบ้ านหรือ ครอบครัว ของตนเองยอมรับและท าความเข้ า ใจ
ในเจตนารมณ์ของกลุ่มธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาด
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1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้อง (ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวของกลุ่มธนาคารกุ้ง)
ความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้องนั้น เป็นการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในครอบครัวในการดาเนินงาน
ครอบครัวมีส่วนรับผิดชอบในการร่วมกิจกรรมของธนาคารกุ้ง อีกทั้งยังเป็นส่วนสาคัญในการสร้างกาลังใจให้กับ
สมาชิกธนาคารกุ้ง
“…สาหรับในด้านครอบครัว ในกลุ่มธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้า นแหลมหาดจะมีการช่วยเหลื อเกื้อกูล กัน
เปรียบเสมือนญาติพี่น้อง เมื่อธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาดมีการจัดโครงการหรือการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ครอบครัวของสมาชิกกลุ่มธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาดก็มักจะมีส่วนร่วมส่วนกันในการ
เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของการประสานงานกั บหน่วยงานที่เข้าร่วมทากิจกรรมการเตรียมสถานที่
ท ากิ จ กรรมและการท าอาหารเพื่ อ ให้ กั บ ผู้ ค นที่ ม าเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมร่ ว มกั น ทั้ ง นี้ ส มาชิ ก กลุ่ ม ทุ ก คน
จะมาช่วยกันด้วยใจไม่ได้หวังผลตอบแทน และทุกคนก็จะมีส่วนร่วมเสมอ …” (จารึก บุญชู, จิตร ทองสุข
และผัน รอดชุม สัมภาษณ์เมื่อ 13 มกราคม 256)
จากการสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นถึง การมีจิตสาธารณะในด้านความสัมพันธ์ของครอบครัวสมาชิกกลุ่ม
ธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาดในการทากิจกรรมร่วมกันแบบเครือญาติ และในการทากิจกรรมของครอบครัว
สมาชิกกลุ่มธนาคารกุ้งจะเป็นการกระทาโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน แต่ต้ องการแค่แบ่งเบาภาระหน้าที่ของสมาชิก
กลุ่มธนาคารกุ้งก้ามกรามเท่านั้น ทาให้ครอบครัวของสมาชิกกลุ่มธนาคารกุ้งได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองาน
ในด้านต่างๆ เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในผู้จัดกิจกรรมของกลุ่มธนาคารกุ้งก้ามกรามอีกด้วย
1.3 ความขยันอดทน คือการปฏิบัติหน้าที่การงานและการประกอบอาชีพที่สุจริตอย่างกระตือรือร้น และ
ตั้งใจจริงให้สาเร็จด้วยความมานะอดทน
“…เดิมในช่วงก่อนที่จะจัดตั้งธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาดขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน สมาชิกของกลุ่ม
ประมงบ้านแหลมหาดได้เสียสละเวลาส่วนตัวในบางส่วนเพื่อไปศึกษาดูงานและโครงการต่างๆ เรียนรู้
วิธีการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม และศึกษาวิธีการสร้างเขตอนุรักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรสัตว์น้า
ซึ่งสมาชิกของกลุ่มประมงบ้านแหลมหาดได้นาความรู้ได้ศึก ษาจากการดูงานเหล่านี้มาเป็นแนวทางปฏิบัติ
คู่กับการสร้างแนวเขตการอนุรักษ์โดยจะมีบ้านเรือนของชาวบ้านตั้งอยู่ หน้าบริเวณแนวเขตอนุรักษ์ถือเป็น
จุดเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการทาประมงในเขตอนุรักษ์ และนาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่กับชาวบ้านส่งเสริม
เพื่อให้คนในชุมชนเล็งเห็นถึงความสาคัญของทรัพยากรทางทะเลที่ถือเป็นแหล่งทามาหากินของคนในพื้นที่
อีกด้วย…”(สุเวทย์ บางพงศ์, ศักดิ์ณรงค์ สุวรรณรัตน์ และเจริญ แก้วดา สัมภาษณ์เมื่อ 13 มกราคม 2563)
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จากการสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า สมาชิกของกลุ่มธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาด ก่อนที่จะประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งต้องมีความขยันควบคู่กับความอดทนและความเสียสละ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการศึกษา
ความรู้และทดลองเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามกว่าจะประสบความสาเสร็จนั้นกลุ่มธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาด
ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน แต่อย่างไรก็ตามสมาชิกของกลุ่มธนาคารกุ้ งก็ไม่ได้ละความพยายามที่จะฟื้ นฟูทรัพยากร
ธรรมทางทะเลและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับคนในครอบครัวและคนในชุมชน
1.4 การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ หมายถึง การร่วมกันทางานของสมาชิก โดยที่สมาชิกทุกคนนั้นจะต้องมี
เป้าหมายเดียวกัน มีการวางแผนการทางานร่วมกัน เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล
การแบ่งหน้าที่ให้การรับผิดชอบงานมีบทบาทสาคัญที่จะนาไปสู่ความสาเร็จของงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของ
กลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี
“…ส าหรั บ การแบ่ งหน้ าที่ของกลุ่ มธนาคารกุ้ งก้ ามกรามบ้านแหลมหาดนั้ นสมาชิก ของกลุ่ มแต่ ล ะคน
จะมีหน้าที่ร่วมกันในการนาแม่กุ้งไข่ที่จับได้มาให้ธนาคารก้งก้ามกรามบ้านแหลมหาด เพื่อที่จะเพาะพันธุ์
และยังมีการผลัดเวรกัน ในการนาลู กกุ้งไปอนุบาลให้ แข็งแรงก่อนที่จะปล่ อยลู กกุ้งคืนสู่ ทะเลเป็ นหลั ก
เพื่อที่จะฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้เพียงพอต่อการบริโภคหรือเพีย งพอต่อการทาอาชีพประมงพื้นบ้าน
ของคนในชุมชน เช่น การสร้างเขตอนุรักษ์ การทาซังบ้านปลา การเฝ้าระวังเรือประมงที่ใช้อุปกรณ์ที่
ผิดกฎหมาย เพื่อการสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรทางทะเล…”(สุเวทย์ บางพงศ์, พิเชษฐ์ หวานช่วย
และจารึก บุญชู สัมภาษณ์เมื่อ 28 ธันวาคม 2562)
จากการสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นถึง สมาชิกของกลุ่มธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาดจะมีการทาหน้าที่
ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มธนาคารกุ้งที่วางไว้ คือการเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งก้ามกราม
เพื่อปล่อยกลับคืนสู่ทะเล และยังมีการทาโครงการต่าง ๆ ร่วมกันกับชุมชน เพื่อการสร้างจิตสาธารณะร่วมกัน
เพื่อความยั่งยืนให้กับทรัพยากรทางทะเล
สรุ ป ได้ ว่ า การสร้ า งจิ ต สาธารณะระดั บ ครอบครั ว ของกลุ่ ม ธนาคารกุ้ ง ก้ า มกรามบ้ า นแหลมหาดนั้ น
ครอบครัวมีความสาคัญเป็นอันดับแรก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้เกิดจิตสานึกเพื่อให้เห็นถึงความสาคัญของ
ส่ ว นรวมภายในกลุ่ ม ของธนาคารกุ้ ง ก้ า มกรามจะมี ค วามสั ม พั น ธ์ แ บบเสมื อ นเป็ น เครื อ ญาติ แถมยั ง ได้ รั บ
การช่วยเหลือจากครอบครัวของสมาชิกกลุ่มอีกด้วย ในการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่กลุ่มธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้าน
แหลมหาดได้จัดขึ้น ทั้งนี้ ในการทางานเกี่ยวกับจิตสาธารณะนั้นธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาดจะต้องมีความ
ขยันอดทน เพราะในการที่จะทาให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน
ในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
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2. จิตสาธารณะระดับหมู่บ้าน
2.1 การแบ่งปัน การช่วยเหลือเกื้อกูล คือการให้ซึ่งกันและกัน เป็นการแบ่งปันสิ่งที่เรามี หรือสิ่งที่เรา
สามารถให้แก่ผู้อื่นได้และเป็นประโยชน์กับคนที่ได้รับ ทาให้ได้รับความสุขกลับมาทั้งผู้ให้และผู้รับ เมื่อเป็นเพื่อน
เป็นมิตรกันแล้วจะอาศัยไหว้วานอะไรมันก็จะสะดวกขึ้น
“…สาหรับสมาชิกกลุ่มธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาดนั้น จะใช้วิธีพูดคุยกับชาวบ้านและชาวประมง
เพื่อเป็นการทาความเข้าใจกับชาวบ้านเรื่องทรัพยากรสัตว์น้าที่กาลังลดจานวนลง นามาสู่ปัญหาทั้งในเรื่อง
การประกอบอาชีพของชาวบ้ าน จึงริเริ่มชักชวนชาวบ้านจัดตั้งธนาคารกุ้ง โดยเริ่มจาก นายสุ เวทย์
บางพงศ์ ได้มีการไปศึกษารู ป แบบการกาหนดเขตอนุรัก ษ์และอนุบาลสั ตว์น้าจากหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งบัว
ซึ่งได้รับคาแนะนาและวิธีการต่าง ๆ จากนายพิเศษ บัวชุม ในเรื่องการออกแบบกาหนดเขตอนุรักษ์และ
วิธีการเพาะพันธุ์สั ตว์น้ า ต่อมาได้นาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษารูปแบบการกาหนดเขตอนุรัก ษ์ คู่ กับ
การทดลองเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามเองจนประสบความสาเร็จในการขยายพันธุ์ ซึ่งมาจากความร่วมมือกัน
ของกลุ่มประมงในหมู่บ้านจากการเสียสละพื้นที่ทากินเพื่อให้เป็ นแหล่งอนุบาลสัตว์และช่วยกั นเฝ้าระวัง
เพื่อป้องกันการทาประมงในเขตอนุรักษ์ จนเห็นได้ถึงการเพิ่มขึ้นของจานวนกุ้งก้ามกรามในทะเลสาบ
สงขลา…”(สุเวทย์ บางพงศ์, ปรีชา แก่นคง และจิตร ทองสุข สัมภาษณ์เมื่อ 28 ธันวาคม 2562)
จากการสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาดก่อตั้งได้โดยการนาความรู้
จากหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งบัว ซึ่งมีนายพิเศษ บัวชุม เป็นผู้ให้ความรู้ข้อมูลและแนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า และ
การที่กลุ่มธนาคารกุ้งประสบความสาเร็จได้นั้น เกิดจากความร่วมมือกันของคนในชุมชน และกลุ่มชาวประมง
ในหมู่บ้าน ที่สละพื้นที่ทากินให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้า
2.2 การช่วยเหลือเกื้อกูล คือ การช่วยเหลือส่งเสริมให้ดีขึ้นซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่าย อาจทาได้โดยสละเงิน
แรง ความสามารถ เวลา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายสิ่งที่เป็นของเรา เพื่อทาให้กิจการงานของผู้อื่นสัมฤทธิ์ผล
“…ในปัจจุบันนั้นเมื่อชาวบ้านเจอกุ้งที่มีไข่ ชาวบ้านก็จะนากุ้งเหล่านั้นมาบริจาคให้ธนาคารกุ้งเพื่อทาการ
ฟักตัวอ่อนและปล่อยสู่ธรรมชาติอีกครั้ง เพื่อเพิ่มจานวนของทรัพยากรกุ้ง ซึ่งเป็นการที่แสดงถึงการมี
จิ ตสาธารณะของชาวบ้ านอีกวิธีห นึ่ง …”(ปรีช า จิตรประพันธ์ , พิทยา จันเอียด และสุ เวทย์ บางพงศ์
สัมภาษณ์เมื่อ 28 ธันวาคม 2562)
จากการสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า ชาวบ้านและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์หลักของกลุ่ม
ธนาคารกุ้ง ที่พยายามทาให้ทรัพยากรทางทะเลกลับมาอุดมสมบูรณ์ ยกตัวอย่างกรณีที่ชาวบ้านพบเจอกุ้งที่มีไข่
ก็จะนามาบริจาคให้แก่ธนาคารกุ้งเพื่อจะนามาเพาะพันธุ์ ซึ่งที่จริงแล้วชาวบ้านสามารถนากุ้งที่มีไข่ไปขายได้และ
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มีร าคาดี แต่เลื อกที่จ ะน ามาบริ จ าค โดยไม่ต้องการค่าตอบแทน และเป็นการกระทาโดยความสมัครใจ และ
พร้อมที่จะเสียสละ เวลาและรายได้เพื่อส่วนรวม
2.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร คือ การแลกเปลี่ยนความรู้การสื่อสารข้อมูลในรูปแบบมาตรฐาน หรือ
รูปแบบที่ผู้รับอนุญาตเพื่อที่จะสามารถนาไปดาเนินรายการทางด้านธุรกิจตามมาตรฐาน
“…สมาชิ ก ของกลุ่ ม ธนาคารกุ้ ง จะมี ก ารไปศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ในการเพาะพั น ธุ์ กุ้ ง
จากหน่วยงานภายนอกเพื่อที่จะนาข้อมูลความรู้มาพัฒนากลุ่มธนาคารกุ้ง อย่างน้อยเดือนละสองครั้ง และ
ภายในกลุ่มของธนาคารกุ้ง ก้ามกรามบ้านแหลมหาดเองก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลให้กับคนในพื้นที่ อีกทั้งมีกิจกรรมเวทีชุมชนที่จัดขึ้นปีละครั้ง ให้ชาวบ้านร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็ น เกี่ย วกับ โครงการของธนาคารกุ้ง …”(สุเวทย์ บางพงศ์ , จารึก บุญชู และพิทยา จันเอียด
สัมภาษณ์เมื่อ 13 มกราคม 2563)
จากการสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็ นว่า กลุ่มธนาคารกุ้งเป็นแหล่งเรียนรู้หลักของชุมชนที่ถ่ายความรู้เรื่องของ
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล วิธีการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม และมีกิจกรรมเวทีชุมชนที่ให้ชาวบ้านมาร่ว มกัน
แลกเปลี่ยนปัญหา ความคิดเห็นและผลกระทบที่ได้รับจากการดาเนินการของกลุ่ มธนาคารกุ้ง มีกิ จกรรมการ
แลกเปลี่ ย นข้อมูล ประสบการณ์กับ หน่ ว ยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อนาความรู้มาประยุกต์แก้ไ ข
สิ่งที่เกิดขึ้นให้เข้ากับสถานการณ์
สรุ ป ได้ว่า การสร้ างจิ ตสาธารณะระดับหมู่บ้านของกลุ่ มธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาด ในด้าน
การแบ่งปันสะท้อนให้เห็นถึงการแบ่ งปันความรู้ของหมู่ที่ 1 ได้ถ่ายทอดความรู้ วิธีการออกแบบกาหนดเขตอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น้าและได้นามาศึกษาและประยุกต์ใช้จนเกิดความสาเร็จ ส่วนในด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลจะเห็นได้ในการ
ให้ความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มธนาคารกุ้ง ก้ามกรามบ้านแหลมหาดและชาวประมงในหมู่บ้านดาเนินงานร่วมกัน
ยอมเสียสละพื้นที่ทากินและรายได้ส่วนตนให้แก่ประโยชน์ของส่วนรวม เป็นการกระทาด้วยความสมัครใจของ
สมาชิก และจิตสาธารณะระดับหมู่บ้าน ในด้านของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สื่อให้เห็นจากการที่กลุ่มธนาคาร
กุ้งกรามบ้านแหลมหาดมีกิจกรรมเวทีชุมชนที่เปิดให้ชาวบ้านร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาและผลกระทบ
ที่ได้รับ รวมทั้งการสัมมนานอกสถานที่อย่างสม่าเสมอ เพื่อนาข้อมูลความรู้มาพัฒนาหน่วยงานต่อไป
3. จิตสาธารณะระดับสังคม
3.1 ความร่ ว มมือร่ ว มใจ สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลี ยวกัน ความปรองดองกั น
ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัด เอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด
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“…กลุ่มธนาคารกุ้งของบ้านแหลมหาดนั้นได้มีการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย กรมอนุรักษ์พิทักษ์
ทะเลชายฝั่ ง ซึ่งกลุ่ มเหล่ านี้ เ ป็ น การรวมตัว ของกลุ่ ม สมาชิ ก ต่า งๆ ที่ได้รับผลประโยชน์จ ากทะเลสาบสงขลา
โดยมีเป้ าหมายร่ ว มกัน คื อ มุ่งหวังที่จ ะท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ดี ขึ้ นในการเพิ่ ม ปริ มาณสั ต ว์ น้ า
ในทะเลสาบสงขลา และมั ก จะมี ก ารรวมตั ว ประชุ ม ใหญ่ เพื่ อ สรุ ป ปั ญ หาแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กั น ทุ ก ๆ ปี … ”
(สุเวทย์ บางพงศ์, จารึก บุญชู และกัลยา แก่นคง สัมภาษณ์เมื่อ 28 ธันวาคม 2562)
“…กลุ่ มธนาคารกุ้ งจะมีโ ครงการที่ เปิ ดโอกาสให้ ห น่ว ยงานที่ เ กี่ยวข้ อ งและบุ ค คลที่ส นใจศึ ก ษาดู ง าน
ดั่งโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนภารกิจของชุมชนชายฝั่งเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน ซึ่งเป็นโครงการที่จะเปิดให้กลุ่มประมงหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับประโยชน์
จากทะเลสาบสงขลา ร่ ว มประชุม พูดคุยแลกเปลี่ ยนเรื่องราวในการดาเนินโครงการ สภาพปัญหาที่เจอ และ
แนวทางในการพัฒนาโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของแต่ละกลุ่มให้ประยุกต์ความรู้ที่
ได้รั บ ให้ เข้าแต่ล ะสภาพแวดล้ อมของตน …”(ปรีช า จิตรประพันธ์ , สุ เวทย์ บางพงศ์ และพิเชษฐ์ หวานช่ วย
สัมภาษณ์เมื่อ 13 มกราคม 2563)
จากการสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า การที่ธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาดก่อนที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น
จะต้องอาศัย การพึ่งพิงทั้งด้านความรู้ และด้านทรัพยากรจากชุมชนภายในไปจนถึงหน่ว ยงานภายนอกชุมชน
การที่หลายหน่วยงานหรือบุคคลได้แลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือร่วมใจ จะทาให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ด้วยกัน
ในหลากหลายด้าน ทั้งด้านข้อมูลความรู้ ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหา ด้านแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะสามารถนาไป
ประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์และสามารถนาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวบุคคลหรือสังคมได้
3.2 ปฏิบัติตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ คือ โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาจึงหมายถึงการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ อันประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหรือกิจกรรมกลุ่มหลายกิจกรรมเพื่อให้บุคคลได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง
ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่แผนวางไว้ ก่อให้เกิดความเจริญ ความยั่งยืนถาวรแก่ตัวบุคคลในด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์ ด้านสังคม หรือด้านสติปัญญา
“…โครงการสร้างซังหรือบ้านปลาของธนาคารกุ้ง ก้ามกรามบ้านแหลมหาด นั้นเป็นหนึ่งในโครงการของ
กลุ่มธนาคารกุ้งหมู่ที่6 โดยการนาภูมิปัญญาของคนในพื้นที่มาปรับใช้ โดยจะมีวิธีการนาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน
เช่น ท่อนไม้ กิ่งไม้ ทางต้นปาล์ม หรือแผ่นไม้กระดาน โดยชาวบ้านจะช่วยกันนาเรือทาประมงส่วนตัวมาบรรทุกวัสดุ
ที่จะนาไปสร้างซังหรือบ้านปลา โดยจะนาวัสดุเหล่านี้ไปปักไว้กลางทะเลเพื่อ เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้า
…”(กลิ่น แก่นคง, จารึก บุญชู และพิทยา จันเอียด สัมภาษณ์เมื่อ 13 มกราคม 2563)
“…โครงการของธนาคารกุ้งที่จ ะทาให้ ทรัพยากรทางทะเลเกาะใหญ่นาไปสู่ ความยั้งยืนก็จะมีโครงการ
กาหนดแนวเขตอนุรักษ์ แต่โครงการนี้จะต้องทาความเข้าใจกับคนในชุมชน เนื่องจากอาจจะต้องเสียสละรายได้
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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แต่จะแลกมาสู่ความยั่งยืนของทรัพยากร ทาให้โครงการนี้จะต้องอาศัยการลงไปพูดคุยทาความเข้าใจกับชาวบ้าน
จึงนับได้ว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ยากในทางปฏิบัติ …”(กลิ่น แก่นคง, จารึก บุญชู และพิทยา จันเอียด สัมภาษณ์เมื่อ
13 มกราคม 2563)
จากการสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า โครงการแต่ละโครงการที่ธนาคารกุ้งแห่งนี้ทานั้น ทั้งสิ้นล้วนเป็น
โครงการที่ มุ่ง หวัง ที่ จ ะพัฒ นาทรั พ ยากรทางทะเล ซึ่งแต่ล ะโครงการจะท าให้ คนทั้ งในและนอกชุมชนที่ ไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์จากทะเลสาบสงขลาได้รับผลประโยชน์จากโครงการอย่างสูงสุด ซึ่งแต่โครงการต่าง ๆ เนื่องจากธนาคาร
กุ้งกล้ามกรามเป็นเพียงการรวมตัวของชาวประมงกลุ่มหนึ่งไม่ใช้หน่วยงานของรัฐจึงจาเป็นต้องอาศัยการพูดคุยกับ
ชาวบ้านในชุมชนถึงประโยชน์ของโครงการเหล่านี้อยู่เสมอเพื่อจะได้เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายและประโยชน์ของโครงการ
ที่จะได้รับในท้ายที่สุด
สรุ ป ได้ว่าการสร้ างจิ ตสาธารณะระดั บสั งคมของกลุ่ มธนาคารกุ้ง ก้า มกรามบ้านแหลมหาดนั้นจ าเป็ น
ต้องอาศัยการรวมมือจากหน่วยงานภายนอกชุมชน ในการเรียนรู้ถึงประสบการณ์ในการทาโครงการ จึงจาเป็น
ต้องมีโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงายที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อผิดพลาด แนวทาง
ในการพัฒนาเพื่อมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับหน่วยงานของตนได้อย่างอย่างเหมาะสม

สรุปและอภิปรายผล
1. แนวทางการสร้างจิตสาธารณะ
แนวทางการสร้างจิตสาธารณะของกลุ่มธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาดแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่
ระดับครอบครัวจะสะท้อนได้จากการที่ครอบครัวของกลุ่มธนาคารกุ้งเข้าใจในจุดมุ่งหมายของกลุ่มและยอมรับ
ถึงแม้ว่าอาจต้องเสียสละรายได้และเวลาในการประกอบอาชีพในบางส่วน การสร้างจิตสาธารณะระดับหมู่บ้าน
จะสะท้อนได้จากคนในหมู่บ้านยอมรับข้อปฏิบัติในการทาเขตอนุรักษ์ ยอมที่ สละพื้นที่ทามาหากิน เพื่อเป็นแหล่ง
ที่อยู่ อาศั ย ของสั ตว์ น้ าท าให้ เ กิด ความยั่ งยื น ของทรั พยากรทางทะเล และการสร้า งจิ ตสาธารณะระดั บ สั ง คม
สะท้อนได้จาก การที่หน่วยงานและบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากทะเลสาบสงขลารวมตัวกันแลกเปลี่ยนข่าวสารและ
สรุปปัญหาของแต่ละพื้นที่ที่พบเจอเพื่อจะร่วมกันหาวิธีการแก้ไขสู่การสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล
ซึ่งสอดคล้องกับงานของ กรณ์ณพัชญ์ กิตติพิบูลย (2561) พบว่า แนวทางที่สาคัญในการจิตสาธารณะยังมีอีกหลาย
ประการถ้าปฏิบัติได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ดังนี้ 1. สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม
ในระบบประชาธิ ป ไตย รู้ ถึ ง ขอบเขตของสิ ท ธิ เสรี ภ าพ หน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ ตนเองและสั ง คม
2. ให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเอง คือส่วนหนึ่งของสังคมต้องมีความรับผิดชอบในการรักษา
สิ่ งแวดล้ อม ซึ่งเป็ น เรื่ องของส่ ว นรวม ทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้ 3. ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบ
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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ที่เกิดขึ้น กับ สั งคม ให้ ถือว่าเป็ น ปั ญหาของตนเองเช่นกันอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ ต้องช่ว ยกันแก้ไข เช่น ช่ว ยกัน
ดาเนินการให้โรงงานอุตสาหกรรมสร้างบ่อพั กน้าทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่ง น้าสาธารณะ 4. ยึดหลักธรรมในการ
ดาเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคาสั่งสอนในทุกศาสนาที่นับถือ สอนให้คนทาความดีทั้งสิ้น ถ้าปฏิบัติได้จะทาให้
ตนเองมีความสุข นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วยทาให้เราสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจาก
การสร้างจิตสาธารณะให้เกิดขึ้น หากทาได้ในสั งคมส่วนใหญ่ผ ลลั พธ์จะเกิดขึ้นนั้นนับว่ามีประโยชน์อย่า งมาก
ที่ส่งผลต่อ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชากร สามารถทาให้สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจกัน มีความสุข
ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน จะมีแต่การก่อให้เกิดความปรารถนาดีต่อกัน อันจะส่งผลให้ช่วยเหลือกันให้กิจการ
ก้าวหน้า และท้ายสุดจะส่งผลให้โลกทั้งโลกมีความสงบสุข
2. แนวทางการสร้างจิตสาธารณะเพื่อการจัดการทรัพยากรชุมชน
แนวทางการสร้ างจิ ตสาธารณะเพื่อ การจัด การทรัพยากรชุมชนผ่ านโครงการที่ธ นาคารกุ้ง ก้ามกราม
บ้านแหลมหาดกาลังปฏิบัติ เช่น โครงการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามซึ่งเป็น กิจกรรมหลักของธนาคารกุ้ง ก้ามกราม
บ้านแหลมหาด ก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามโดยจะทาการอนุบาลสัตว์น้า (กุ้งก้ามกราม) และปล่อยลูกกุ้ง
คืนสู่ทะเล เพื่อเพิ่มปริมาณของกุ้งก้ามกราม โครงการทาบ้านปลาจะเป็นการสร้างซังหรือบ้านปลา เป็นหนึ่ง
ในโครงการของกลุ่มธนาคารกุ้งหมู่ที่ 6 นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้า
โดยการนาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ท่อนไม้ กิ่งไม้ ทางต้นปาล์ม หรือแผ่นไม้กระดาน ชาวบ้านจะช่วยกัน
นาเรือทาประมงส่วนตัวมาบรรทุกวัสดุ ที่จะนาไปสร้างซังหรือบ้านปลา ซึ่ งจะนาวัสดุเหล่านี้ไปปักไว้กลางทะเล
ทาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้า โครงการเขตอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามให้เป็นเขตอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามธนาคารกุ้ง
ก้ามกรามเพื่อการฟื้นฟูและยั่งยืน ม.6 ตาบลเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลาข้อกาหนดห้ามทาประมง
ทุกชนิดในเขตคุ้มครองแหล่งพ่อ-แม่พันธ์และแหล่งอาศัยสัตว์น้า บทลงโทษผู้ใดฝ่าฝืนกฎติกาชุมชน ปรับ 2,000
บาท (สองพันบาทถ้วน) คณะกรรมการเขตคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้าชุมชนบ้านแหลมหาดหน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงน้าจืดพัทลุง สานักงานประมงจังหวัดสงขลา ซึ่งสอดคล้องกับงานของ สุภาภรณ์ พรหมนา (2559, น. 47)
ผลการศึกษาพบว่า มนุษย์ยังขาดความรับผิดชอบและจิตสาธารณะที่จะช่วยกันดูแลและช่วยกันอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการอนุรักษ์ส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และชุมชน ถ้าหากมนุษย์
รู้ ตั ว และตระหนั ก ว่ า ตนเองคื อ มนุ ษ ย์ เป็ น สิ่ ง ที่ มี ชี วิ ต ต้ อ งอาศั ย สิ่ ง แวดล้ อ มอยู่ ร อบตั ว ความตระหนั ก ถึ ง
ความรั บ ผิ ด ค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ส่ ว นรวม ความรู้ สึ ก ลั ก ษณะนี้ เ ป็น บ่อ เกิ ด ของจิต สาธารณะที่ มี ต่ อ สั ง คม และ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะค่อย ๆ ถูกพัฒนาและเจริญขึ้นเป็นลาดับตามขั้นตอน
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
ควรศึ ก ษาในเชิ ง การสร้ า งจิ ต สาธารณะผ่ า นเครื อ ข่ า ยการจั ด การทรั พ ยากรลุ่ ม น้ าทะเลสาบสงขลา
ในการรวมตัวกันของหน่วยงานต่างๆที่มีผลได้เสียออกมารับผิดชอบต่อทรัพยากรทางทะเลร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา
จนนาไปสู่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางทะเลควรมีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานจากธนาคารกุ้ง

บ้านแหลมหาดเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการสร้างจิตสาธารณะในภายในกลุ่ม
2.ควรมีการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดการธนาคารกุ้งให้กับประชาชน
ในตาบลเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการจัดการทรัพยากร
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างรายได้และความรู้เสริมให้แก่ประชาชน
อ้างอิง
กรณ์ณพัชญ์ กิตติพิบูลย์. (2561). แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทางสังคม ด้วยกิจกรรมจิตสาธารณะ :
ศึกษาเฉพาะกรณีตรวจภูธรภาค 6. (รายงานการวิจัย). จังหวัดพิษณุโลก: ตารวจภูธรภาค 6 สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ.
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวา บุญปราการ, อภิรักษ์ จันทวงศ์, พรพันธ์ เขมคุณาศัย, ณฐพงศ์จิตรนิรัตน์, สุภาวดี
ธรรมรัตน์, ชุติมา หวังเบ็ญหมัด, นันทรัฐ สุริโย และนันทิยารัตน์ สุริโย. (2556). ฟาร์มทะเล: การอนุรักษ์
ทรัพยากรประมงกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารภายใต้วิถีเลในพื้นที่ตาบลสทิงหม้อ อาเภอสิง
หนคร จังหวัดสงขลา. (รายงานวิจัย). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
สุภาภรณ์ พรหมนา. (2560). จิตสาธารณะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม. วารสาร มจร การพัฒนาสังคม, .2(3), 41-47.
แสน กี ร ติ น วนั น ท์ . (2562). การพั ฒ นาสั ง คมและชุ ม ชนภายใต้ จิ ต สาธารณะ. วารสาร วารสารการเมื อ ง
การปกครอง, .9(2), 184-190.
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย : กรณีศึกษาชุมชนเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
ณัฐจิตรา แก้วสม1 ภัศราวดี เขียนวารี2 สุทธิพัฒน์ สุธาพาณิชย์3
อรุณี รักษา4 กานต์ ขจรสุวรรณ์5 และอุทัย ปริญญาสุทธินันท์6
บทคัดย่อ
งานวิจั ย นี้ เป็ น การวิจั ย เชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อ เสนอเชิงนโยบายของชุ ม ชน
เกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ใช้การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ
ไม่มีส่วนร่วม และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยมีผู้ให้ข้อมูล จานวน
16 คน ประกอบด้ว ย ผู้ น าชุมชน จ านวน 2 คน ชาวบ้านในชุมชน จานวน 7 คน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น จ านวน 2 คน และนั กวิช าการ จานวน 5 คน ร่ว มกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและเขียนรายงานผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษา พบว่า นโยบายของชุมชนเกาะใหญ่มุ่ งเน้นพัฒนาในเรื่องความอยู่ดีมีสุขของคน
ในชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานทุนชุมชนที่สอดคล้องกับ
วิถีชุมชน นอกเหนือจากบริ บทชุมชนแล้ว นโยบายสาธารณะยังต้องคานึงถึงปัญหาและความต้องการของคน
ในชุมชนเป็นสาคัญอีกด้วย
คาสาคัญ : นโยบาย, กระบวนการนโยบาย, การพัฒนาชุมชน
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นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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Policy Options: A Case Study of Kho Yai Community, Krasaesin District,
Songkhla Province
Nattajidtra Kaewsom1 Patsarawadee Khianwaree2 Sutthiphat Suthaphanitch3
Arunee Raksa4 Karn Khajornsuwan5 Utai Parinyasutinun6
Abstract
This qualitative research aims to study the policy options of Koh Yai community,
Krasaesin District, Songkhla Province. The qualitative methods of interview, group discussion,
participant and non-participant observation, and exchange groups and learning forums were used
as the field data collection tools. The 16 informants consisting of 2 community leaders, 7 villagers,
2 local government officials and 5 academics. Data were also collected from related documents
and research reports. Then, the data were analyzed using content analysis and a report was written
using analytical description.
The study found that the policy of Koh Yai community focuses on develop the
wellbeing of people in the community, which compose of 3 aspects; social, economic and
environment, based on both the community capital and the way of life. In addition to the
community context, the policy must also consider the problems and needs of people in the
community as well.
Keywords: Policy, Process of Policy, Community Development
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บทนา
นโยบายสาธารณะมีความสาคัญต่อสังคมและประเทศชาติเป็น อย่างมาก เพราะส่งผลต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งประเทศ โดยรัฐบาลต้องออกนโยบายและนาไปปฏิบัติเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา หรือ
ทาให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่วนประชาชนเมื่อเห็นว่า
นโยบายของรัฐบาลมีประโยชน์และตอบสนองต่อความต้องการในการดาเนินชีวิ ต ก็จะให้การสนับสนุนรัฐบาล
มากขึ้น (อิงฟ้า สิงห์น้อย และรัฐชาติ ทัศนัย , 2561) ทั้งนี้ นโยบายสาธารณะ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การศึกษากิจกรรม
ที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทาหรือไม่กระทา หากแต่มุ่งเน้นศึกษา สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปและมีความ
เป็นพลวัต และเป็นการพัฒ นาที่ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียว หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การพัฒนาแบบไม่เป็น
เส้ น ตรง” การทาความเข้าใจสภาพการพัฒ นาเหล่ านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ข้อมู ล
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสิน ใจเลือกแนวทางและกิจกรรมการพัฒ นาในมิติต่างๆ ในอนาคตอัน จะส่งผล
กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาสังคมและประเทศในภาพรวม (ธนวัฒน์ พิมลจินดา, 2557, น. 6)
จากการกาหนดนโยบายในอดีตที่ผ่านมา ผู้กาหนดนโยบายคือภาครัฐมักจะกาหนดมาโดยอาศัย
การตัดสินใจของชนชั้นนาแต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่ได้ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในการกาหนดนโยบาย
ด้วย กอปรกับการจัดนโยบายซึ่งจะแบ่งออกเป็นส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นที่เชื่อมโยงถึงการทับซ้อนกันของ
อ านาจหน้ า ที่ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานภายใต้พื้ น ที่ เ ดีย วกั น และฐานคติ และภายใต้ ส ภาพการณ์ ที่ บ ริบ ทและเงื่อ นไข
ทางการบริหารปกครองได้มีการปรับเปลี่ยนไปสู่สภาพการณ์ที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากประเด็น
ปั ญหาในเชิงโครงสร้ า งที่ส ะท้ อ นบริ บ ทรอบตัว ทางการเมื อ งและการบริ ห ารของไทย อันมีตัว แสดงหน้ า ใหม่
นอกเหนื อ จากภาครั ฐ มาปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นพื้ น ที่ ห รื อ กระบวนนโยบายหนึ่ ง ๆ อี กเป็ น จ านวนมาก (วสั น ต์
เหลื อ งประภั ส ร์ , 2553, น. 62-64) และความส าคั ญ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย โดยมี ค วามส าคั ญ ต่ อ ประชาชน
ซึ่งนโยบายสาธารณะเป็นผลผลิตของระบบการเมืองที่สอดคล้องต่อความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชาชน
และพลังสนับสนุนของประชาชน ซึ่งนักการเมืองเป็นผู้ กาหนดนโยบายสาธารณะ เพื่อจัดสรรคุณค่าทางสั งคม
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ เรี ย กร้ อ งของประชาชน นั ก บริ ห ารเป็ น ผู้ น านโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการยอมรับความร่วมมือ ที่สาคัญต้องนานโยบายที่ดีไปสู่การแก้ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน ทั้งนี้ ความสาเร็จของนโยบายสาธารณะจะขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์วิจัยประเมินนโยบายสาธารณะ
ในการเสนอแนะนโยบายที่ดีกว่าและหนทางเพื่อบรรลุเป้าหมาย และเป็นกระจกส่องให้นักการเมืองไม่มีการทุจริต
เชิงนโยบาย (เสน่ห์ จุ้ยโต, 2552, น. 8-9)
ชุมชนเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ
ที่หลากหลาย ทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดเด่นของชุมชน อันเอื้อต่อการให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะนโยบายเดิน ปั่ น จั ก รยาน สานสั ม พั น ธ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง เป็ น ข้ อ เสนอเชิ งนโยบายด้ านสั ง คม นโยบายการแปรรู ปผลิ ต ภัณฑ์
จากมะนาว ซึ่งเป็ น ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจ และนโยบายแยกก่อนทิ้ง ซึ่ งเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งนโยบายเหล่านี้จะช่วยพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนมากขึ้น นอกจากนี้ ชุม ชนอื่น ๆ ที่มีบริบทใกล้เคียง
กันก็สามารถนาข้อมูลนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนของตนต่อไปได้
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของชุมชนเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
วิธีการดาเนินงานวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีผู้ให้ข้อมูล จานวน 16 คน ประกอบด้วย ผู้นาชุมชน
จานวน 2 คน ชาวบ้านในชุมชน จานวน 7 คน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 2 คน และนักวิชาการ
จานวน 5 คน โดยใช้การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือ
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
เชิงเนื้อหาและเขียนรายงานผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
ในที่นี้ผู้วิจัยขอนาเสนอข้อค้นพบที่น่าสนใจ อันได้แก่ (1) บริบทชุมชน (2) นโยบายของชุมชน
เกาะใหญ่ และ (3) ข้อเสนอเชิงนโยบาย รายละเอียดมีดังนี้
บริบทชุมชน
ตาบลเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา มีสภาพพื้นที่เป็นแหลมที่มีภูเขายื่นติดต่อกับ
ทะเลสาบสงขลา ลักษณะเหมือนเกาะขนาดใหญ่ เป็นพื้นที่ควนเขาและมีพื้นที่ราบบางส่วนของพื้นที่มีสภาพเป็น
ที่ราบลุ่มมีทุ่งนาสลับกับบ้านเรือน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุ่มน้า อีกทั้งมีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี
ทะเลสาบล้อมรอบทาให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้า และเนื่องจากเป็นพื้นที่ชุ่มน้าทาให้สภาพ
พื้ น ดิ น ในชุ ม ชนสามารถเพาะปลู ก พื ช ผั ก ผลไม้ ไ ด้ เ กื อ บทุ ก ชนิ ด ประชาชนส่ ว นใหญ่ จึ ง ประกอบอาชี พ
ทาสวนยางพารา สวนผลไม้ และทาประมงเป็นหลัก ประกอบกับมีการทาธุรกิจต่าง ๆ ด้วย สาหรับอาณาเขต
เกาะใหญ่ ทิศเหนือ ใต้ ตะวันตก และตะวันออก จดทะเลสาบสงขลา มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 6,665 คน แยกเป็น
ชาย 3,280 คน หญิง 3,385 คน จานวนครัวเรือน 1,944 ครัวเรือน แบ่งเขตการปกครอง เป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งบัว หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวบัว หมู่ที่ 3 บ้านไร่ หมู่ที่ 4 บ้านแหลมบ่อท่อ หมู่ที่ 5 บ้านยางทอง หมู่ที่ 6
บ้านแหลมหาด หมู่ที่ 7 บ้านเกาะใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านแหลมคูลา และหมู่ที่ 9 บ้านแหลมชัน
สรุปได้ว่า ชุมชนเกาะใหญ่นั้นเป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบก
และทางน้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีลักษณะเป็นภูเขาล้อมรอบด้วยทะเลสาบสงขลา ประชาชนในชุมชนก็จะ
มี อ าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ใ นธรรมชาติ เ ป็ น หลั กทั้ ง เกษตรกรรม ประมง และปศุ สั ต ว์
แต่ถึงกระนั้นก็ตามการเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนก็ต้องพึ่งพานโยบายต่างๆของรัฐบาลเพื่อช่วยให้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาคนและชุมชนด้วย
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นโยบายของชุมชนเกาะใหญ่
ในที่นี้หมายถึง (1) นโยบายวิ่งกระแสสินธุ์ -เกาะใหญ่ มินิมาราธอน และ (2) นโยบายปลูกมะนาว
จากท่อปูนซีเมนต์ รายละเอียดมีดังนี้
นโยบายวิ่งกระแสสินธุ์ -เกาะใหญ่ มินิมาราธอน ถือเป็นนโยบายสังคม โดยที่องค์การบริหารส่ ว นจั งหวัดสงขลาและองค์การบริห ารส่วนตาบลเกาะใหญ่ ได้เล็ งเห็ นถึงความสาคัญของสุ ขภาพคนในชุมชน
เกาะใหญ่ จึ งได้จั ดนโยบายนี้ ขึ้น เพื่ อท าให้ ค นในชุมชนเห็ น ถึงประโยชน์ ข องการออกกาลั งและรั กษาสุ ข ภาพ
โดยจั ด ออกมาเป็ น รู ป แบบของงานวิ่ ง รอบเกาะใหญ่ เริ่ ม จากสนามโรงเรี ย นวั ด ทุ่ ง บั ว อ าเภอกระแสสิ น ธุ์
จังหวัดสงขลา รวมระยะทาง 10.5 กิโลเมตร หรือที่เรียกว่า “วิ่งมินิมาราธอน” และระยะทาง 4 กิโลเมตร หรือ
ที่เรียกว่า “วิ่งฟันรัน” ซึ่งนโยบายวิ่งกระแสสินธุ์ -เกาะใหญ่ มินิมาราธอน ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ เข้าร่ว ม
ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน จนปัจจุบันจัดมาแล้วถึงครั้งที่ 16 การรณรงค์ให้ชาวบ้านหันมาออกกาลังกาย
นั้นสามารถช่วยบัดเทาและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคประจาตัวต่างๆ เช่นหัวใจ โรคความดันเลือด โรคเบาหวาน
และช่วยลดระดับไขมันในเลือด ทาให้สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้นอย่างสม่าเสมอ นอกจากจะเป็นการใส่ใจสุขภาพ
ของคนในชุมชนแล้ว ในทางเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนเกาะใหญ่ ทาการประชาสัมพันธ์
ให้กับคนภายนอกได้เห็นถึง วิถีชีวิตของคนในชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว และของดีประจาชุมชน จนเกิดเป็นการ
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอีกด้วยเช่นกัน
นโยบายปลูกมะนาวจากท่อปูนซีเมนต์ ถือเป็นนโยบายเศรษฐกิจ เนื่องจากชาวบ้านในชุมชน
เกาะใหญ่ส่วนใหญ่มีอาชีพทาประมง เลี้ยงสัตว์ และทาสวนยางพาราเป็นหลัก ในช่วงหลังราคายางพาราตกต่า
ทาให้เกิดวิกฤตกับชาวบ้านที่ทาสวนยางพารา ทางองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่ซึ่งตระหนักถึงความอยู่ดีมีสุข
ของคนในชุ ม ชน จึ ง ได้ มี น โยบายปลู ก มะนาวจากท่ อ ปู น ซี เ มนต์ ซึ่ ง มะนาวจั ด เป็ น ไม้ ผ ลยื น ต้ น ขนาดเล็ ก ที่ มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจมาก เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง จึงขายได้ราคาดี ยิ่งในช่วงหน้าแล้งราคายิ่งพุ่งสูง
มาก เป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่งที่ต้องการให้มะนาวสามารถออกลูกนอกฤดู และง่ายต่อการจัดการ เพราะการปลูก
มะนาวในท่อปูนซีเมนต์สามารถปลูกให้มีขนาดทรงพุ่มเท่ากับการปลูกในแปลงดินได้ โดยได้มีการมอบท่อปูนซีเมนต์
ให้ กั บ คนในชุ ม ชนส าหรั บ ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะปลู ก มะนาวในท่ อ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น อาชี พ เสริ ม จากการปลู ก ยางพารา
ซึ่งในปัจจุบันการปลูกมะนาวในท่อปูนซีเมนต์ก็ยังคงมีอยู่ และยังสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ทั้งนี้ ผู้ใหญ่บ้านและ
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเกาะใหญ่ ไ ด้เ ข้ ามามี ส่ ว นร่ว มในการสนั บสนุ นโครงการดัง กล่ าวและพั ฒ นามาเป็ น
อาชีพเสริมให้กับชุมชน
สรุปได้ว่า นโยบายสังคมและนโยบายเศรษฐกิจล้วนเป็นนโยบายที่จัดขึ้นเพื่อชาวบ้านในชุมชน
เกาะใหญ่ โดยมีทั้งนโยบายวิ่งกระแสสินธุ์ -เกาะใหญ่ มินิมาราธอน ที่เล็ งเห็นถึงความสาคัญในเรื่องสุขภาพของคน
ในชุมชนให้มีสุ ขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ และนโยบายปลูกมะนาวจากท่อปูนซีเมนต์ เป็นนโยบาย
ที่เล็งเห็นถึงการสร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนรวมไปถึงการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ปัจจุบันมีความซบเซา
ลง ให้มีรายได้เสริมมาเลี้ยงครอบครัวได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิม
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในที่ นี้ ห มายถึ ง ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบาย อั น ได้ แ ก่ (1) นโยบายเดิ น -ปั่ น จั ก รยาน สานสั ม พั น ธ์
สิ่งแวดล้อม (2) นโยบายการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะนาว และ (3) นโยบายแยกก่อนทิ้ง รายละเอียดมีดังนี้
นโยบายเดิ น -ปั่น จั กรยาน สานสัมพัน ธ์ สิ่งแวดล้อม ถือเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสั งคม
โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่ มีนโยบายวิ่งกระแสสินธุ์ -เกาะใหญ่
มินิมาราธอน ที่มีผลตอบรับเป็นอย่างดี ปัจจุบันโครงการจัดต่อเนื่องมาถึงครั้งที่ 16 หากนาไปสอดคล้องกับนโยบาย
เดิน-ปั่นจักรยาน สานสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม ที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน โดยสนับสนุนให้หันมา
ออกก าลั ง กายเพื่ อ ป้ อ งกั น โรคความดั น เลื อ ด โรคเบาหวาน โรคอั ม พาต และช่ ว ยลดระดั บ ไขมั น ในเลื อ ด
อนึ่ง การวิ่งมินิมาราธอนอาจไม่ได้ต อบสนองต่อความต้องการออกกาลั งกายของทุกคนในชุมชน หากเพิ่มการ
ออกกาลังกายด้วยการเดินและปั่นจักรยาน จะสามารถเติมเต็มช่องว่างตรงนี้ได้ อีกทั้งการเพิ่มกิจกรรมระหว่าง
การออกกาลังกายจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้เกิดการเบื่อหน่ายได้เช่นกัน ด้วยการสร้างเป็น
ภารกิจ ระหว่างเดิ น ทางจากจุ ด เริ่ มต้ น จนถึ งเส้ นชั ย ให้ ผู้ เข้าร่ว มกิจ กรรมได้ เก็ บ ขยะรอบเกาะให้ ได้ ม ากที่ สุ ด
อาจมีรางวัลสาหรับผู้ที่เก็บขยะได้มากที่สุด เป็นการสร้างความสนุกสนานระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้
ยังเป็นการส่งเสริมทัศนียภาพให้กับชุมชน รวมทั้ งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้คน
รู้จักกับชุมชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลสาบสงขลา ความอลังการของแกรนแคนยอน
เกาะใหญ่ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก สิ่งเหล่านี้ทาให้คนทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชนมองเห็นความสาคัญของบริบทชุมชนมากขึ้น จนเกิดเป็นแรงขับเคลื่อนให้ชุมชนเกิดการพัฒนา
ตนเองให้ดีกว่าเดิม
นโยบายการแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากมะนาว ถื อ เป็ น ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายด้ า นเศรษฐกิ จ ที่
ต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาสร้างให้เกิดรายได้มากขึ้น เป็นการนาพืชผลทางการเกษตรภายในชุมชนมาทาการ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากมะนาว โดยอาจรับซื้อมะนาวจากชาวบ้านในชุมชน เพราะมะนาวเป็นไม้ผลที่สามารถ
แปรรูปได้หลากหลายชนิด เช่น มะนาวแช่อิ่ม เปลือกมะนาวเชื่อม เยลลี่มะนาว มะนาวดองเค็ม และที่สาคัญยังเป็น
ที่ต้องการของท้องตลาดอีกด้วย นอกจากนี้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์มะนาวยังช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรผันตัวเอง
มาเป็นผู้ประกอบการ เพราะมะนาวเป็นไม้ผลที่มีคุณประโยชน์มาก ทาให้คนในชุมชนมีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพเสริม และเป็นการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างคุ้มค่าต่อยอดจากสิ่งที่มีในชุมชนมาสร้างให้เกิดประโยชน์
อี ก ทั้ ง ยั ง ท าให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นชุ ม ชนเป็ น ที่ รู้ จั ก ของคนภายนอกมากขึ้ น อี ก ทั้ ง สามารถน าเงิ น ที่ ไ ด้ จ ากการผลิ ต
มาต่อยอดให้มีสินค้าที่หลากหลายมากขึ้นพร้อมทั้งผลักดันผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากมะนาวของชุมชนเกาะใหญ่
ให้ขึ้นไปเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัด
นโยบายแยกก่อนทิ้ง ถือเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่ มีอยู่ในชุมชน ซึ่งการ
คัดแยกขยะถือว่ามีความสาคัญต่อสภาพแวดล้อมในชุมชนเป็นอย่างมาก และมีผลต่อการดารงชีวิตของคนในชุมชน
แต่ ก ารจั ด การขยะในชุ ม ชนยั ง เป็ น ปั ญ หาที่ ค นในชุ ม ชนยั ง ขาดความรู้ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การขยะอย่ า งถู ก วิ ธี
โดยส่วนใหญ่คนในชุมชนมักจะมีวิธีการจัดการขยะโดยการเผาหรือฝังกลบ ทาให้ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศภายใน
ชุมชน เพราะการทิ้งขยะลงในทะเลสาบก็ส่งผลต่อสัตว์และทะเลในวงกว้าง โดยนโยบายนี้สามารถควบคู่ไปกับ
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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การสร้างจิตสานึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบก-ทางน้า การดารงชีวิต
ตามอาชีพพื้นฐานของเกาะใหญ่ให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ที่สาคัญนโยบายนี้ยังช่วยให้ชาวบ้านได้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อจะช่วยลดการเผาขยะที่ส่งผลเสียต่อธรรมชาติและอาจมีผลเสีย
ในด้านอืน่ ๆตามมาด้วย ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นผลกระทบที่มีความรุนแรงมากในโลกปัจจุบัน
สรุ ป ได้ว่า นโยบายเดิน -ปั่นจักรยาน สานสั มพันธ์สิ่ งแวดล้ อม นโยบายการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากมะนาว และนโยบายแยกก่อนทิ้ง ล้วนมีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมด เนื่องจากทั้ง 3 นโยบายมีความเกี่ยวโยงกัน
ในเรื่องของการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังสามารถช่วยให้ชุมชนมีรายได้เข้ามาหมุนเวียน
และสามารถช่วยส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นทัศนียภาพของทะเลสาบสงขลาและแกรนแคนยอน
เกาะใหญ่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าความเกี่ยวโยงกันทั้ง 3 นโยบายนี้สามารถก่อให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชนได้เป็นอันมาก
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ชุมชนเกาะใหญ่นั้นอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากในด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ทาให้การดาเนินชีวิตของผู้คนเป็นไปอย่างเรียบง่าย แต่ถึงอย่างไร ชาวบ้านในชุมชนยังต้องพึ่งนโยบายต่าง ๆ ในการ
ดาเนินชีวิตด้วย โดยที่องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่ได้มี นโยบายวิ่งกระแสสินธุ์-เกาะใหญ่ มินิมาราธอน และ
นโยบายปลูกมะนาวจากท่อปูนซีเมนต์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนในชุมชน แต่ถ้าหากสอดคล้องไปกับ
นโยบายเดิน-ปั่นจักรยาน สานสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม โดยเป็นการเชิญชวนให้คนทั้งภายในและภายนอกพื้น ที่ ได้
ออกกาลังกาย พร้อมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมโดยการเก็บขยะข้างถนนไปพร้อมกับการวิ่ง รวมไปถึงนโยบายการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากมะนาว นั่นคือ การนามะนาวที่ปลูกในชุมชนมาผลิตแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน ซึ่งนโยบายเหล่านี้เป็นการต่อยอดมาจากนโยบายเดิม และนโยบายแยกก่อนทิ้ง เป็นนโยบาย
ที่ยังไม่มีในชุมชน แต่เป็นนโยบายที่มีความส าคัญต่อทรัพยากรในชุมชนเป็นการช่วยจัดสรรขยะภายในชุ มชน
ลดการเผาขยะในชุมชนได้อีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งสามนโยบายเกี่ยวข้องกับสั งคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ที่สามารถก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนเกาะใหญ่ได้อย่างครอบคลุม
สรุปและอภิปรายผล
จากข้อค้นพบที่กล่าวมาข้างต้น สามารถนามาอภิปรายผลในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อันได้แก่
(1) นโยบายกับ ตัว แบบนโยบาย (2) นโยบายกับกระบวนการนโยบาย และ(3) นโยบายกับการพัฒ นาชุมชน
รายละเอียดมีดังนี้
นโยบายกับตัวแบบนโยบาย
การศึ ก ษาตั ว แบบนโยบายสาธารณะของชุม ชนเกาะใหญ่ นั้น จะต้ อ งใช้ค วามคิ ด ความเข้าใจ
เพื่ อ ใช้ แ นวคิ ด ตามตั ว แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ มี ข้ อ มู ล พื้ น ฐานอย่ า งเพี ย งพอ ดั ง ที่ Thomas R. Dye (อ้ า งถึ ง ใน
อุทัย ปริญญาสุทธินันท์, 2561, น. 212) กล่าวว่าการศึกษาตัวแบบของนโยบายสาธารณะจะช่วยทาให้เกิดความ
เข้าใจนโยบายสาธารณะยิ่งขึ้น โดยตัวแบบหลักที่นิยมใช้ในการศึกษาคือ ตัวแบบสถาบัน ตัวแบบกระบวนการ
ตัวแบบกลุ่ม ตัวแบบระบบ ตัวแบบชนชั้นนา ตัวแบบหลักเหตุผล และตัวแบบส่วนเพิ่ มซึ่งไม่เพียงแต่การศึกษา
ตัวแบบต่างๆของนโยบาย แต่ยังต้องศึกษาตัว แบบที่มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายที่จัดทาขึ้นภายในชุมชนด้ว ย
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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ซึ่งนโยบายส่ ว นใหญ่เป็ น นโยบายที่ต่อยอดปรับเปลี่ ยนมาจากนโยบายเดิมซึ่งจะใช้เป็นตัว แบบส่ ว นเพิ่ม ดังที่
ธันยวัฒน์ รัตนสัค (2555, น. 27) กล่าวว่าลักษณะสาคัญของตัวแบบส่วนเพิ่มนั้นมองนโยบายว่าเป็นกิจกรรม
ต่อเนื่องของรัฐบาลที่มีการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ตัวแบบนี้เสนอโดยลินด์บลอม กล่าวว่าในโลกของ
ความเป็นจริงนั้นผู้ตัดสินใจไม่ได้ทาการวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบ เช่นในตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล จากอดีตว่า
ได้ทาอะไรไปบ้าง ในปีต่อไปจะทาอะไรเพิ่มขึ้นอีกเท่าใดจากทรัพยากรที่มีอยู่ ตัวแบบนี้ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมในการ
ตัดสินใจมากกว่าเชิงสร้างสรรค์ โดยมีจุดเด่นของตัวแบบสวนเพิ่มคือ ความง่ายและสะดวกในทางปฏิบัติ เนื่องจาก
ผู้กาหนดนโยบายจะดูเพีย งของเดิมในอดีต และพิจารณาว่าจะเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหน เพียงใด โดยคานึงถึง
งบประมาณ คน วัสดุอุปกรณ์ และเวลาที่มีอยู่เป็นสาคัญ จากการตัดสินใจดังกล่าวยังมีความเป็นไปได้ทางการเมือง
การเงิน การบริ ห ารและทางเทคนิ คสู ง จุดอ่อนของตัว แบบสวนเพิ่มคือ การไม่ช่ว ยพัฒ นาความคิดริเริ่ม หรื อ
ความคิดสร้างสรรค์ผลก็คืองานใหม่ๆ หรือนโยบายใหม่ๆ มักถูกขัดขวาง จากผู้ตัดสินใจที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยมสูง
เช่นเดียวกับ สุรศักดิ์ ชะมารัมย์ (2559, น. 4-5) ตัวแบบหลักเหตุผลนั้นเป็นนโยบายที่มุ่งเพื่อ
ผลประโยชน์ สูงสุ ดของสั งคม โดย“ผลประโยชน์ สู งสุ ดของสั งคม” โดยผู้ กาหนดนโยบายต้องรู้ในสิ่ งต่างๆคือ
1) รู้ ความต้องการ หรื อปั ญหาทั้งหมดของสั งคมและรู้ว่าปัญหาหรือความต้องการใดส าคัญมากกว่าน้ อ ยกว่ า
2) รู้ทางเลือกในการ แก้ปัญหาแต่ละปัญหาว่าจะมีแนวทางเลือกในการแก้ปัญหากี่วิธี 3) รู้ผลของทุกๆทางเลือก
4) สามารถค านวณ ผลประโยชน์ ต อบแทนและค่ า ใช้ จ่า ยของแต่ล ะทางเลื อ กได้ และ 5) เลื อ กทางเลื อ กที่มี
ประสิทธิภาพที่สุด แต่อย่างไรก็ตามตัวแบบเหตุผลมีจุดเด่นที่สาคัญคือ การมีข้อมูลที่สมบรูณ์มีทรัพยากรที่จาเป็น
อย่างเพียงพอ จุดอ่อนที่สาคัญคือ โดยทั่วไปไม่มีผลประโยชน์ใดทางสังคมส่วนรวมที่ สามารถตกลงกันได้อย่าง
แน่ชัด หากมีความขัดแย้งกันในเรื่องผลประโยชน์และต้นทุนจานวนมากจะมาสามารถ เปรียบเทียบหรือให้น้าหนัก
กันได้ ข้อเด่นคือ การมีข้อมูลที่สมบูรณ์มีทรัพยากรที่จาเป็นอย่างเพียงพอ
สรุปได้ว่า นโยบายชุมชนเกาะใหญ่กับนโยบายตัวแบบ ถือว่ามีความสอดคล้องกัน่ เนื่องจากชุมชน
เกาะใหญ่มีการนานโยบายเดิมที่มีอยู่ในชุมชนมาพัฒนาและต่อยอดให้ตอบสนองกับความต้องการของคนในชุมชน
ให้ มากที่สุ ด โดยนโยบายเดิน -ปั่ น จั กรยาน สานสั มพันธ์สิ่ งแวดล้อม ที่เป็นตัว แบบส่ ว นเพิ่มมาจากนโยบายวิ่ง
กระแสสินธุ์-เกาะใหญ่ มินิมาราธอน นโยบายการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะนาว เป็นตัวแบบส่วนเพิ่มมาจากนโยบาย
ปลูกมะนาวจากท่อปูนซีเมนต์ และนโยบายแยกก่อนทิ้ง เป็นนโยบายตัวแบบหลักเหตุผล ที่สาคัญตัวแบบมีทั้ง
ข้อเด่นและข้อด้อย แต่ต้องเลือกให้ถูกวัตถุประสงค์ที่จะนามาปฏิบัติ
นโยบายกับกระบวนการนโยบาย
การศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะในชุมชนเกาะใหญ่ต้องทาความเข้าใจถึงความคิดของคน
ในชุ น ชนเกาะใหญ่ ไ ด้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ซึ่ ง กระบวนการนโยบายสาธารณะมั ก เริ่ ม จากการก าหนดนโยบาย
การนานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย รายละเอียดมีดังนี้ การกาหนดนโยบาย เป็นขั้นตอนแรกของ
กระบวนการนโยบายสาธารณะ ดังที่ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2550, น. 159-168) กล่าวว่าเมื่อกาหนดนโยบาย
ได้แล้วก็จะนาไปสู่การนานโยบายไปปฏิบัติจริงต่อไป โดยที่การกาหนดนโยบายส่วนใหญ่มักนานโยบายในอดีต
มาเป็นตัวแบบแล้วทาการปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข เพื่อให้เข้ากับบริบทของชุ มชนและตอบสนองความต้องการ
จากเสียงของชุมชนได้อย่างตรงประเด็น โดยเรียกนโยบายเหล่านี้ว่า “ตัวแบบนโยบายสาธารณะ” สอดคล้องกับ
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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พจนานุ กรมเว็บ สเตอร์ ( อ้างใน เรื องวิทย์ เกษสุ ว รรณ, 2551 น. 5) อธิบายว่าการนานโยบายไปปฏิบัติคื อ
กระบวนการนาการตัดสินใจของนโยบายหลักที่ อยู่ในรูปแบบต่างๆไปปฏิบัติ เช่น นากฎหมายคาพิพากษาของศาล
คาสั่งของฝ่ายบริหาร หรือราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาตามระบอบรัฐสภา หรือมติของ คณะรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรี ไปปฏิบัติ
เช่ น เดี ย วกั บ ธั น ยวั ฒ น์ รั ต นสั ค (2555, น. 231-261) จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารประเมิ น ผลเพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
ผลการดาเนิ น การตามนโยบายว่า มีปั ญหาหรื อ อุป สรรคประการใดบ้ าง โดยที่การประเมินผลนโยบายต้ อ งมี
ความต่อเนื่ อ ง เพื่อให้ ทราบถึ งผลของนโยบายที่แ ท้ จริ ง ด้ว ยการใช้วิธีก ารหรื อ เทคนิ คต่ า งๆเข้า มาวิเ คราะห์
เพื่อวัดผลนโยบายว่าควรจะดาเนินต่อไปหรือไม่ หรือควรจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้นโยบายตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชนมากที่สุด การประเมินผลนโยบายสามารถเกิดขึ้นได้ 3 ทางด้วยกัน คือ การปรับปรุง
นโยบาย การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และการยุตินโยบาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ กับการหาคาตอบว่าตัวแบบส่วนเพิ่มที่ชุมชน
เกาะใหญ่นาไปปฏิบัตินั้น บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้มากน้อยเพียงใด
สรุปได้ว่า นโยบายชุมชนเกาะใหญ่มีนโยบายที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญในเรื่องสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม ที่สาคัญนโยบายต้องมีความสัมพันธ์กับ กระบวนการนโยบาย เพราะนโยบายจะสาเร็จตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ได้จะต้องมีการกาหนดนโยบาย การนานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผล ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องรู้ถึงปัญหา
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในชุมชนให้ตรงตามเป้าหมายที่คนในชุมชนต้องการ
นโยบายกับการพัฒนาชุมชน
จากการศึ ก ษานโยบายชุ ม ชนเกาะใหญ่ เ ป็ น เพี ย งส่ ว นหนึ่ ง ของแนวทางการพั ฒ นาชุ ม ชน
ไม่เพียงแต่พัฒนาทางด้านสุขภาพเท่านั้น แต่มุ่งเน้นทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ดังที่ พระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ (2550) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยมีความสมบูรณ์ทั้งกาย และใจเอื้อเฟื้ อแบ่งปันอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะ มาตรา 3 ที่ได้กาหนดความหมายของสุขภาพไว้ว่า “สุขภาพ หมายถึง ภาวะของ
มนุ ษย์ ที่ส มบู ร ณ์ทั้ งทางกาย ทางจิ ต ทางปัญญา และทางสั งคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์ รวมอย่ างสมดุล ” ดัง ที่
พิ สั น ติ์ ประทานชวโน (2558, น. 2) กล่ า วว่ า กุ ญ แจส าคั ญ ที่ ท าให้ ชุ ม ชนนั้ น เกิ ด การพั ฒ นาความเป็ น อยู่
อย่างสม่าเสมอคือ การที่ชุมชนหรือสังคมเข้ามามีส่วนร่วมกับนโยบายสาธารณะ ผ่านกระบวนการบันไดสามขั้น
จนพัฒนาไปสู่การวางแผนนโยบายและการแก้ไขนโยบาย เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนเอง
มากที่สุ ด โดยต้องคานึ งถึงบริ บ ทชุมชนและสิ่ งแวดล้อมภายในชุมชนด้ว ยเช่นกัน ตามหลั กการพื้นฐานในการ
ให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองหรือช่วยตนเองได้ในการคิด ตัดสินใจ และดาเนินการแก้ปัญหา
ตลอดจนตอบสนองความต้องการของตนเองและส่วนรวม
เช่ น เดี ย วกั บ โกวิ ท ย์ พวงงาม (2553, น. 132) การพั ฒ นาชุ ม ชนคื อ การเปลี่ ย นแปลง
การสร้างสรรค์ปรับปรุงอย่างมีกระบวนการ และเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีโครงสร้างและแบบ หรือมีการกาหนด
ทิศทางเป้าหมายที่แน่นอนที่อาจเป็นไปได้ทั้งการกระทาของภาครัฐ และภาคเอกชน หรือเป็นความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐกับเอกชน ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เช่น เศรษฐกิจ การศึกษาเรียนรู้ สุขภาพอนามัย
วั ฒ นธรรมและการมี ส่ ว นร่ ว มของคนในชุ ม ชน เพื่ อ ให้ มี ค วามสามารถที่ จ ะพึ่ ง ตนเองได้ ในขณะเดี ย วกั น
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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ยั ง อาจหมายถึ ง การเรี ย นรู้ แ ละการธ ารงไว้ ซึ่ง ทุน ทางสั ง คมที่ชุ มชนมีม าตั้ งแต่เ ดิ ม คือ ภู มิ ปัญ ญา ระบบนิเ วศ
ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียม ชาติพันธุ์ ศาสนา และภาษาอีกด้วย
สรุปได้ว่า นโยบายชุมชนเกาะใหญ่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชนอย่างแยกไม่ออก เนื่องจาก
มีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ การทาให้ชุมชนเกิดผลประโยชน์มากที่สุด โดยต้องคานึงถึงความพร้อมในทุกด้ าน
ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เช่นนี้ นโยบายจึงเป็นกุญแจสาคัญในการพัฒนาชุมชน การทาให้ชุมชนก้าวไป
ข้างหน้ าไม่ ใช่ ห น้ า ที่ข องใครคนใดคนหนึ่ ง แต่เป็นหน้าที่ ข องบุ ค คลและหน่ว ยงานที่ เ กี่ยวข้ อ งในทุ กภาคส่ ว น
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีจุดประสงค์เดียวกัน คือการทาให้ชุมชนเกาะใหญ่ เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มั่นคง และ
ยั่งยืน
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่ า ชุ ม ชนเกาะใหญ่ เ ป็ น ชุ ม ช นหนึ่ ง ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ใ นด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ถึงอย่างไรก็ตามในการดาเนินชีวิตนั้นยังต้องพึ่งพาอาศัยการใช้นโยบายต่างๆที่รัฐกาหนดขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการทากิจกรรมต่างๆภายในชุมชน และต้องตอบสนองต่อความต้องการของคน
ในชุมชนให้ตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยมีการควบคู่ไปกับการกาหนดตัวแบบนโยบาย การนากระบวนการ
นโยบายโดยใช้บันได 3 ขั้น คือ การกาหนดนโยบาย การนานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย และนโยบาย
กับการพัฒนาชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนเป็น
การสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างครอบคลุม
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
จากสภาพปั ญ หาหนึ่ ง ขององค์ ก รชุ ม ชนในกลุ่ ม ประเภทส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ เป็ น กิ จ กรรมที่
ไม่ ต อบสนองความต้ อ งการของคนในชุ ม ชน โดยที่ ช าวบ้ า นต้ อ งการที่ จ ะมุ่ ง เน้ น และต้ อ งการการสนั บ สนุ น
ทางเศรษฐกิจ
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
การจั ด การเพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชนนั้ น หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การก าหนดนโยบาย
การพัฒนาชุมชน ควรให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนอย่างรอบ
ด้ า นโดยเฉพาะการให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของชุ ม ชน โดยดึ ง ศั ก ยภาพของผู้ น า
ที่เกี่ยวข้องมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในฐานะส่วนหนึ่งของชุมชนสาหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่จะนาไปสู่
การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
จากผลการศึกษาพบว่านโยบายสาธารณะในชุมชนเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
มุ่งเน้นให้ความสาคัญหลายๆด้านคือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม พบว่านโยบายสาธารณะด้านต่างๆ มุ่งเน้น
สาหรับชาวบ้านทุกๆเพศ ทุกๆวัย ดังนั้นจึงควรสนับสนุนนโยบายอย่างจริงจังและต่อเนื่องในด้านงบประมาณและ
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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การส่งเสริมในด้านอื่นๆเช่น การจัดการขยะ ซึ่งสิ่งเหล้านี้จะต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบเพื่อให้
ดาเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน
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ดิเกีย : บทบาท และภาพสะท้อนมิติทางสังคมในประเพณีแต่งงานของชาวไทยมุสลิม
อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
DI-KEAR : SOCIAL DIMENSION REFLECTION ON WEDDING TRADITIONS OF THAI MUSLIMS
IN KO YAO DISTRICT, PHANG NGA PROVINCE
นายอิสมัต ดาวเรือง1 รุ่งรัตน์ ทองสกุล2
บทคัดย่อ
งานวิจั ย เรื่ อง ดิเกีย : บทบาท และภาพสะท้อนมิติทางสั งคมในประเพณีแต่งงานของชาวไทยมุ ส ลิ ม
อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาท และภาพสะท้อนสังคม
ของเพลงดิเกีย ในประเพณีแต่งงานชาวไทยมุส ลิ ม อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา จานวน 11 เพลง ใช้วิธีการ
สั มภาษณ์ข้อมูล แบบเจาะจงและการสั ง เกตการณ์ อย่า งมีส่ ว นร่ว มจากผู้ ที่เ กี่ยวข้ อง เช่น ผู้ ขับร้องเพลงดิ เ กี ย
ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น
ผลการศึกษาพบว่า ด้านบทบาทของเพลงดิเกีย พบว่า เพลงดิเกียมีบทบาท 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้
ความรู้ ด้านการควบคุมสังคม ด้านการให้ความบันเทิง และด้านการเป็นสื่อมวลชนพื้นบ้าน ซึ่งในปัจจุบันเพลงดิเกีย
มีบทบาทต่อผู้คนในชุมชนเกาะยาวลดลง และบางส่วนมีการปรับตัว เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
ในส่ ว นของการสะท้ อ นภาพลั ก ษณ์ สั ง คมมุ ส ลิ ม พบว่ า เพลงดิ เ กี ย แสดงให้ เ ห็ น มิ ติ ท างสั ง คม 4 ด้ า น ได้ แ ก่
ด้านความเชื่อ ด้านเศรษฐกิจ ด้านวิถีชีวิต และด้านความรัก เพลงดิเกียในประเพณีแต่งงานสะท้อนถึงภูมิปัญญา
ผ่านบทบาท และภาพสะท้อนที่มีคุณค่าต่อผู้คน สิ่งเหล่านี้แสดงให้เ ห็นถึงความน่าสนใจของวัฒนธรรมชุมชนที่มี
คุณค่าที่ควรอนุรักษ์ และสืบทอดเพื่อให้ยังคงดารงอยู่ต่อไป
คาสาคัญ : ดิเกีย บทบาท ภาพลักษณ์สังคมชาวมุสลิม ประเพณีแต่งงาน ชาวไทยมุสลิม

___________________________________
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2

สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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บทนา
“เกาะสามเมือง ลือเลื่องการท่องเที่ยว หนึ่งเดียวรังนก มรดกอันดามัน มหัศจรรย์น้าจืดทะเล” จากคาขวัญ
ของอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา จะเห็นว่าอาเภอเกาะยาวมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเกาะ มีเมืองล้อมรอบ 3 เมือง
ได้แก่ พังงา ภูเก็ต และกระบี่ มีเกาะบริ วาร คือ เกาะกาหลาด เป็นเกาะรังนกที่ส ร้างรายได้มหาศาล และสิ่ งที่
น่าอัศจรรย์ คือ แม้เป็นพื้นที่เกาะแต่มีบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ เป็นบ่อน้าจืดที่อยู่ในทะเลที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของ
ผู้คนมาอย่างยาวนาน ด้วยความเชื่อว่าเป็นบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ที่ขอสิ่งใดจะได้สมดังปรารถนา
อาเภอเกาะยาวเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติ และวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส ร้ า งความสนใจให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า ไปชื่ น ชม และสั ม ผั ส กั บ ความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชน
นอกจากนี้เกาะยาวยังมีลักษณะเด่นของความเป็นชุมชนไทยมุสลิม ด้วยประชากรกว่าร้อยละ 99 นับถือศาสนา
อิส ลาม ทาให้ พื้น ที่แห่ งนี้ มีวัฒ นธรรมที่เกี่ ยวเนื่องกับชาวไทยมุสลิ ม รวมทั้งมีวัฒ นธรรมอื่น ๆ ที่โ ดดเด่น และ
น่าสนใจ เช่น วิถีชีวิต อาหาร ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี เป็นต้น (แนะนาเกาะยาว, 2551, หน้า 24)
การแต่งงาน เป็นประเพณีที่ เกี่ยวกับชีวิตหรือครอบครัว ซึ่งการแต่งงานของอาเภอเกาะยาวนอกจาก
เป็นการจัดงานให้สอดคล้องตามหลักศาสนาอิสลามแล้ว ยังมีลักษณะเด่นด้วยการใช้เพลงพื้นบ้าน คือ เพลง ดิเกีย
ให้เป็นส่วนหนึ่งในประเพณี โดยมีเนื้อหาของเพลงที่แฝงด้วยแง่คิด ตลอดจนคาสอนต่าง ๆ อย่างน่าสนใจ ดังที่
ฉา เริงสมุทร (2562, สัมภาษณ์) ให้ข้อมูลเพลงดิเกีย ว่า เพลงดิเกียปรากฏอยู่ในพื้นที่อาเภอเกาะยาวมาเป็น
เวลานาน การขับร้องเพลงดิเกียประกอบไปด้วยผู้ขับร้อง และนักดนตรี จานวน 10 – 15 คน โดยเนื้อหาของเพลง
เป็นการผูกเรื่องราวจากการดาเนินชีวิตประจาวันของผู้คน ร้อยเรียงให้น่าสนใจ แฝงด้วยแง่คิด คาสอนสาหรับสอน
คู่ บ่ า วสาว มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นจากบทสวดภาษาอาหรั บ มาเป็ น ภาษาไทยถิ่ น ใต้ ที่ ท าให้ ผู้ ฟั ง เข้ า ใจง่ า ย
เพื่อสื่อความหมายให้สอดคล้องกับบรรยากาศของงานแต่งงาน นอกจากนี้ ทยา เตชะเสน์ (2558) ยังกล่าวถึง
จุดเด่นของ เพลงดิเกีย ว่า เป็นการสื่อความหมายจากผู้ร้องโดยใช้ภูมิปัญญาในการสอน หรืออบรมสั่งสอนคน
ในชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ร่วมกัน มีการใช้วาทศิลป์มาเป็นภาษาร้อง จนเกิดเป็นคติชนที่สะท้อนเรื่องราวของสั งคม
ให้เข้ามาอยู่ในบทเพลง ทาให้เพลงมีเนื้อหา และความหมายที่ดี ควรแก่การจดจา ดังเช่นตัวอย่าง เพลง “ฟัง”
ฟังแลพี่น้องจงฟัง ฟังและฟังให้ดีดี โอ้และวัน แลในวันนี้
สาหยาจะว่า ว่าลาฮูให้ฟัง
ว่าลาฮูแลให้ฟัง ว่าลาฮูแลให้ฟัง
จะขอกล่าวเป็นกลอนลาฮู
แลจะบอกให้รู้บรรดาญาติแลทีนี้
ได้มาว่าในสถานบ้านนี้
ได้โปรดปราณีด้วยความเกรงใจ แลด้วยความเกรงใจ
ถ้าไม่มาแลเห็นว่าก็ไม่ได้
ผมรับคาสั่งสาหยาเอาไว้
ถ้าไม่เจ็บไม่ไข้สาหยาก็ต้องมา
ถ้าไม่มาก็เห็นว่าจะไม่ดี
ผมกลัวไมตรีสาหยาจะขาด
โอ้นับถือกันเป็นวงศ์ญาติ
ผมกลัวจะขาด ขาดสมาคม
สาหยาเปรียบเสมือนปลาไหล
ไม่ยาวเท่าใดเปรียบเสมือนนกบินหลา
ท่านอย่าแช่งแลอย่าด่า
ท่านอย่านินทา นินทาตามหลัง
บัดดาโรแลเป็นคาและบันโทน
ขอให้ท่านอย่าโลนเพราะเป็นเด็กและยังอ่อน
ยังขัดในคากลอน
ในการแสดงหนอแต่งเพลงและลาฮู แลแต่งเพลงและลาฮู
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นกจอกแลมาคาบหมาก
นกน้อยมาหยิกนกใหญ่

มันกินทั้งรากและมันกินทั้งใบ
นกพันตีไหนมาหยิกนกงัก แลมาหยิกและมาหยิกนกงัก
(เสรี เริงสมุทร, 2562, สัมภาษณ์)

เพลง “ฟัง” เป็นเพลงพื้นบ้านที่ใช้ขับร้องในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตาบลเกาะยาวน้อย เพลงนี้เป็น
บทเพลงแรกที่ใช้ขับร้องตอนขบวนฝ่ายเจ้าบ่าวแห่ขันหมากไปสู่ขอเจ้าสาว โดยเนื้อเพลงเป็นการกล่าวแนะนาตัว
ของผู้ขับร้อง เนื้อหาของเพลงสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวมุสลิมที่มีความรัก ความผูกพันทั้งในฐานะญาติมิตร และ
ผองเพื่อนที่นับถือกันเสมือนเครือญาติ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตามหากมาอยู่ร่วมกัน
เป็นสังคมเดียวกันก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูล ให้เกียรติซึ่งกันและกันเสมือนพี่น้องเครือญาติเดียวกันทั้งหมด
เพลงนี้ เ ป็ น การเชิญชวนให้ เชื่อ ฟั ง ค าบอกกล่ าวของผู้ นาที่ ไ ด้เ ชิญ ชวนให้ แ ขกเหรื่ อ หรื อ ผู้ คนมาร่วมงานส าคัญ
โดยสังคมมุสลิมปลูกฝังให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความนอบน้อม รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้นาในกลุ่มชนนั้น ๆ
ดังจะเห็ น ได้ จ ากเนื้ อเพลงที่ส ะท้ อนให้ เห็ น ถึ งหน้ า ที่ ความเป็นผู้ นาที่ ต้ องเป็ นผู้ ชี้แ นะ หรือกระทาในสิ่ ง ที่ เ ป็ น
ประโยชน์แก่ผู้ตาม ดังคาว่า “สาหยา” แปลว่า “ตัวฉัน” หรือ “ฉัน” ในที่นี้สื่อถึงผู้นาที่กาลังชี้แจงข้อมูลบางอย่าง
ให้ผู้ตามรับรู้ผ่านคาว่า “พี่น้อง” ที่สื่อถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดที่มีต่อกันในสังคมมุสลิม พร้อมทั้งมีการนาเสนอ
คาสอนด้วยการใช้วิธีการสื่อ คือ “ลาฮู” หมายถึง เพลงหรือทานองเพลงลาฮู สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ
ที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านเนื้อร้องและทานองเพลง “ดิเกีย” ร้อยเรียงเป็นทานองเพื่อให้ผู้ฟังรับรู้ และรับทราบด้วยใจ
ที่รื่นเริงไปกับทานองเพลง (ฉา เริงสมุทร, 2562, สัมภาษณ์)
ในอดีตจะพบเห็น และได้ยินการขับร้องเพลงดิเกียในประเพณีแต่งงานของชาวเกาะยาวอย่างแพร่หลาย
แต่ปัจจุบันผู้ขับร้อง และนักดนตรีที่บรรเลงเพลงดิเกียมีจานวนลดลง และมีแนวโน้มที่จะหายไป ด้วยสภาพสังคม
และวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการที่พื้นที่อาเภอเกาะยาว กลายเป็นพื้นที่ชุมชนการท่องเที่ยวที่มี
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเข้าไปท่องเที่ยวตลอดทั้งปี การศึกษาเพลง ดิเกีย ซึ่งเป็นข้อมูลทาง
คติชนของชุมชนถือเป็นเรื่องสาคัญ และน่าสนใจ เพราะเป็นการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นวิถี
การดาเนินชีวิต ความเป็นอยู่ ค่านิยม คติความเชื่อของผู้คนในชุมชนอย่างชัดเจน ดังที่ เสาวลักษณ์ อนันตศาสตร์
(2543) กล่าวถึงความน่าสนใจของคติชนวิทยาว่า “เป็นเรื่องที่น่ารู้ น่าสนใจ จูงใจให้ศึกษา เพราะเป็นเรื่องที่
แสดงถึงความซับซ้อนและความหลากหลายของจิตใจมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์โลกที่น่าศึกษาค้นคว้าอย่างยิ่ง คติชนเป็นสิ่ง
ที่ส ะท้อนให้ เห็ น ความซับ ซ้อนของวัฒ นธรรมมนุษย์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ส มัยดั้งเดิมและหลงเหลื อมาจนถึงปัจจุบัน"
สอดคล้องกับที่ สามารถ จันทร์สูรย์ และกรรณี อัญชุลี (2545) กล่าวถึงวัฒนธรรม ว่า เป็นความเจริญงอกงาม
ทางความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของผู้คนในท้องถิ่น เป็นวิถีชีวิตโดยส่วนรวมของ
มนุษย์ที่เกิดจากระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ วัฒนธรรม
มีทั้งสาระและรูปแบบที่เป็นระบบความคิด วิธีการ โครงสร้างทางสังคม สถาบัน ตลอดจนแบบแผนและทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้น
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง “ดิเกีย : บทบาท และภาพสะท้อนในประเพณีแต่งงานของชาวไทย
มุสลิม อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา” เพื่อศึกษาบทบาท และภาพสะท้อนของเพลงดิเกียในประเพณีแต่งงานของ
ชาวไทยมุสลิมที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของผู้คนในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสสังคม โดยเฉพาะกระแสของความเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยว
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาบทบาทของเพลงดิเกียในประเพณีแต่งงานของชาวไทยมุสลิม อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาภาพสะท้ อ นของเพลงดิ เ กี ย ในประเพณี แ ต่ ง งานของชาวไทยมุ ส ลิ ม อ าเภอเกาะยาว
จังหวัดพังงา
วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ผู้ขับร้อง นักดนตรี ผู้ประกอบ
พิธีกรรมในประเพณีแต่งงาน ผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เกี่ยวกับประเพณีแต่งงาน และ
เพลงพื้นบ้าน คู่บ่าวสาวที่แต่งงานโดยใช้เพลงดิเกียเป็นส่วนหนึ่งของการแต่งงาน ตาบลละ 10 คน จานวน 3 ตาบล
รวมผู้ให้ข้อมูลหลัก จานวน 30 คน รวมทั้งการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ในประเพณี แ ต่ ง งานทั้ ง 3 ต าบลของอ าเภอเกาะยาว ได้ แ ก่ ต าบลพรุ ใ น ต าบลเกาะยาวใหญ่ และต าบล
เกาะยาวน้อย โดยผู้ให้ข้อมูลเป็นคนในพื้นที่ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีถิ่นกาเนิดและอาศัยอยู่ในพื้นที่อาเภอเกาะยาว
รวมทั้งจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อ การให้ข้อมูล นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้ข้อมูล รอง
ในกรณีที่ข้อมูลบางส่ว นยังไม่ส มบูร ณ์ จากนั้นจึงนาข้อมูล มาวิเคราะห์ ตามกรอบงานวิจัยของเสน่ห์ บุณยรักษ์
(2545) ศึกษาเรื่ อง “การศึกษาสภาพสั งคมจังหวัดพิษณุโ ลกและคุณค่าเชิงวรรณศิล ป์จากบทเพลงพื้นบ้ า น ”
ในด้านภาพสะท้อนสังคม และเรียบเรียงตามประเด็นที่ได้กาหนดไว้
ผลการศึกษา
เพลงดิเกีย เป็นเพลงพื้นบ้านที่ใช้ในงานแต่งงาน โดยผู้แต่ง เรียบเรียงเนื้อร้องให้เชื่อมโยงถึงเรื่องราวของ
การแต่งงาน แม้ตามธรรมเนี ย มการแต่ง งานหรือ การนิ ก ะห์ ข องชาวมุส ลิ ม ในประเทศไทยจะไม่ มีดนตรี หรือ
การร้องเพลงประกอบ แต่สาหรับชาวไทยมุสลิมชุมชนเกาะยาว หากมีการร้อง และบรรเลงดิเกียในงานแต่งงาน
ถือว่าเป็นการได้รับเกียรติอย่างยิ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าภาพว่าต้องการให้มีเพลงดิเกียในงานแต่ง
หรือไม่ เพลงดิเกียทุกเพลงมีทานองที่คล้ายคลึงกัน ไม่เคร่งครัดฉันทลักษณ์ของเนื้อเพลง ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน และ
เนื้อเพลงมีทั้งขนาดสั้น และยาว
จากการศึกษา “ดิเกีย : บทบาท และภาพสะท้อนในประเพณีแต่งงานของชาวไทยมุสลิม อาเภอเกาะยาว
จังหวัดพังงา” ผู้วิจัยพบว่ามีเพลงดิเกียที่ใช้ในประเพณีแต่งงาน จานวน 11 เพลง ได้แก่ เพลงคาสอนอัลเลาะห์
เพลงสรรเสริ ญ พระเจ้ า เพลงสอนใจ เพลงสอนหญิ ง เพลงดาใหญ่ (ดั จ ญาล) เพลงสอนลู ก เมี ย เพลงฟั ง
เพลงโสดาดวง เพลงเราได้กันใหม่ ๆ เพลงอัสลามมูอาลัยกุม และเพลงประวัตินบี โดยมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้
บทบาทของเพลงดิเกียในประเพณีแต่งงาน
จากการศึกษาพบว่าเพลงดิเกีย ทั้ง 11 เพลง ในประเพณีแต่งงานของชาวไทยมุสลิ ม อาเภอเกาะยาว
ทุกเพลงมีบทบาทที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
1. บทบาทด้านที่เกี่ยวกับการให้ความรู้
เพลงดิเกีย ทั้ง 11 เพลง มีบทบาทที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ จากการได้สัมภาษณ์ชาวบ้านผู้ให้ข้อมูล
กล่าวถึงบทบาทของเพลงดิเกียต่อชาวไทยมุสลิมอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พบว่า เพลงดิเกียได้ถ่ายทอดความรู้
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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ทั้งทางตรง และทางอ้อม คือ การทาความเข้าใจในวิถีชีวิตของผู้คน สังคม การดาเนินชีวิตตามหน้าที่ของพลเมือง
ในสังคม การเข้าใจธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการปลูกฝังคุณธรรมในการใช้ชีวิตบนพื้นฐานความเชื่อ
ทางศาสนา นาเสนอผ่านเนื้อร้อง และภาษิตคาสอนที่แฝงอยู่ในเนื้อร้อง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“...ท่านนบีนั้นท่านมีดาหรัด มีข้อบัญญัติทั่วทั้งหญิงชาย คนเราอย่าทามักง่ายคนผู้ชายต้องสอนลูกสอนเมีย
...”
(เพลงสอนลูกเมีย : ฉา เริงสมุทร, 2562, สัมภาษณ์)
จากเนื้อเพลงข้างต้น แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ โดยนาเสนอผ่านบทบาทและหน้าที่
ในการครองเรือน ผ่านคาสอนของท่าน “นบี” ซึ่งสื่อถึงศาสดาผู้ประพฤติชอบด้วยคาสอนแห่งศาสนาอิสลาม
“เราปฏิบัติตกแต่งที่นอน มึงอย่านอนแลให้สูงกว่าผัว หมอนที่หนุนหัวแลให้เทียมหัวบ่า มึงอยู่ต้องเอาจอบ
เอาเสียม …”
(เพลงสอนหญิง : สูอีด ภิญโญ, 2562, สัมภาษณ์)
จากเนื้อเพลงข้างต้น แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่ เกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการทาหน้าที่ของผู้ห ญิงที่
ต้องทาหน้ าที่ภ รรยาว่าต้องมีความเคารพต่อสามี แม้แต่การสอนก็ต้องนอนให้ อยู่ในระดับต่ากว่าสามี รวมถึง
ให้ความรู้ในเรื่องความขยันต่อหน้าที่การงาน
2. บทบาทในการควบคุมสังคม
เพลงดิเกีย ทั้ง 11 เพลงเป็นเพลงพื้นบ้านที่มีบทบาทในการควบคุมพฤติกรรมในสังคม โดยเนื้อหาสาระ
ในเพลง มีการแนะนาแนวทางการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ควรกระทาและมีความเหมาะสม มีความสาคัญในการเป็น
เครื่องเสริมสร้างพลังแห่งจิตใจ ให้มีการเป็นอยู่ที่ดี สอนให้รู้จักการรักใคร่สามัคคีกลมเกลีย ว เพื่อการประกอบ
กิจการต่าง ๆ อันดารงอยู่บนบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“...อัสลามแลมูอาลัยกุม ขอให้ฮูกมและตูฮันอาสา ว่าอาลัย ลัยกุมสลาม ขอให้ทาตามนบี เราอา...”
(เพลงอัสลามมูอาลัยกุม : ฉา เริงสมุทร, 2562, สัมภาษณ์)
จากตัวอย่างข้างต้น เนื้อหาของเพลงแสดงให้เห็นถึงการรนรงณ์ให้ประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนของศาสนา
อิสลาม ผ่านการกล่าวอ้างถึงแนวทางของ “บนี” ผู้ซึ่งประพฤติชอบด้วยหลักการแห่งศาสนาอิสลาม เป็นบทบาท
ในการควบคุมสังคมให้ทาความดีโดยที่มีแบบอย่างผ่านเนื้อเพลงที่ว่า “...ขอให้ทาตามนบี เราอา...”
เป็นต้น
3. บทบาทที่เกี่ยวกับการให้ความบันเทิง
เพลงดิเกีย เป็นเพลงที่ใช้ในประเพณีแต่งงานที่เป็นงานมงคล เพลงทั้ง 11 เพลงนอกจากจะสอดแทรกคา
สอนแล้ ว จึ ง มี ค วามบั น เทิ ง แฝงอยู่ แต่ มี เ พลงจ านวน 5 เพลง ที่ มุ่ ง เน้ น ความบั น เทิ ง เป็ น หลั ก ได้ แ ก่ เ พลงฟั ง
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เพลงโสดาดวง เพลงเชิญบ่าวเข้าห้อง เพลงอัสลามูอาลัยกุม และเพลงเราได้กันใหม่ ๆ โดยเนื้อหา รวมถึงท่วงทานอง
ของเพลงดั ง กล่ า วช่ ว ยให้ เ กิ ด ความสนุ ก สนาน รื่ น เริ ง แก่ ก ลุ่ ม คนในสั ง คม ทั้ ง ผู้ ร้ อ ง ผู้ รั บ ฟั ง และผู้ ช ม
ได้ผ่อนคลายความเครียด อีกทั้งยังเป็นสื่อในการเล่าเรื่องราวของสังคมด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สนุกสนาน สร้างความ
น่าสนใจผ่านการร้อยเรียงเป็นบทเพลงที่มีเสียงขับร้อง ท่วงทานอง จังหวะ และคาที่สื่อความหมายถึงอารมณ์และ
ความรู้สึกได้อย่างเพลิดเพลิน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“...จะขอกล่าวแลเป็นกลอนแลลาฮู และจะบอกแลให้รู้บรรดาญาติในที่นี้...”
(เพลงฟัง : เสรี เริงสมุทร, 2562, สัมภาษณ์)
จากตัวอย่างข้างต้น คาว่า “ลาฮู” มีการให้ความหมายจากปราชญ์ชาวบ้านว่า หมายถึง การอ่านกลอน
ที่ ใ ส่ ท านองเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความไพเราะ ช่ ว ยเพิ่ ม อรรถรสในการขั บ ร้อ งเป็ น เพลง และถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวต่ า ง ๆ
สร้างความน่าสนใจ เกิดความสนุกสนามทั้งในกลุ่มผู้ขับร้อง และผู้ฟัง
“โสดาดวงแล้วจะปวงระกา ตัวพี่ชอกช้าไปเสียแล้วหรือน้อง (ซ้า) วันนี้ตัวพี่เป็นร้อง ลัน เลน ลั่น ลั่น (ซ้า)
โอ้แม่ทองเอวกลม ลา ลา ลา ล้า ลัน”
(เพลงโสดาดวง : ก้อเส็น ดาวเรือง, 2562, สัมภาษณ์)
จากตัวอย่างข้างต้น เนื้อเพลงสื่อเนื้อหาในเชิงตัดพ้อ แต่แฝงด้วยความสนุกสนาน เป็นการโอ้โลมระหว่าง
ชายหญิง สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ผู้ฟังได้เป็นอย่างดี
4. บทบาทด้านการเป็นสื่อมวลชนพื้นบ้าน
เพลงดิ เ กี ย มี บ ทบาทด้ า นการเป็ น สื่ อ มวลชนพื้ น บ้ า นในการเป็ น กระบอกเสี ย ง กระจายข่ า วสาร
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนในชุมชนทราบถึงกิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อีกทั้งยังเป็นสื่อดึงดูดให้ผู้ คน
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน โดยเฉพาะในประเพณีแต่งงาน ซึ่งนอกจากการสั่งสอน
คู่บ่าวสาวแล้วยังสอนผู้เข้าร่วมในประเพณีด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“...วัน นี้และเป็ นวันอะไร ตุล าบัยจึงได้มาทางนี้ จะขอถามและหนาดไมตรีว่าเขาทาหนูห รี่ ว่าทาไหร
แหนะเป็ดหรือว่าแหนะไก่แหนะควายตัวใหญ่ ในงานมงคลเผยแพร่แลการกุศลสร้างพลเมืองขึ้นให้มากมาย...”
(เพลงโสดาดวง : ก้อเส็น ดาวเรือง, 2562, สัมภาษณ์)
จากตัวอย่างข้างต้น เนื้อหาของเพลงแสดงให้เห็นถึงบริบทของการรวมตัว ของผู้คนในชุมชน ผ่านการ
บอกกล่าว ว่า “...วันนี้และเป็นวันอะไร ตุลาบัยจึงได้มาทางนี้ ...” และระบุชื่อกลุ่มคนอันเป็นผู้นาการประกอบ
ศาสนกิจ นาเสนอผ่านคาว่า “ตุลาลัย” ซึ่งหมายถึงผู้เรียนรู้ในเรื่องศาสนา ที่มารวมตัวกันเพื่องานการกุศล
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อย่ างไรก็ตามด้ว ยสภาพของชุมชนเกาะยาวที่เปลี่ ยนแปลงไปด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัจจัยด้านสังคม
เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม เป็นต้น ส่งผลให้บทบาทของเพลงดิเกียที่ใช้ในประเพณีแต่งงานมีการปรับเปลี่ยน
ไปและลดบทบาทลง ด้วยสภาพความเป็นชุมชนซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทาให้
ความสั มพัน ธ์ ของคนในชุมชนลดลง การศึกษาที่ทาให้ คนหนุ่มสาวต้องไปอาศัยอยู่ต่างถิ่น ทาให้ รับวัฒ นธรรม
สมัยใหม่เข้ามา เป็นต้น และจากการที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ผู้ที่มีความรู้ ในการให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงวัยที่อาจหลงลืมทาให้ข้อมูลบางอย่างที่เคยทา หรือเคยมีขาดหายไป นอกจากนี้ยังมีการปรับแต่งเนื้อหาของ
เพลงดิเกียบางส่วนให้เข้ากับยุคสมัย เช่น มีการปรับเปลี่ยนชื่อเพลงให้เรียกง่ายขึ้น มีการนาเนื้อร้องมาเป็นชื่อเพลง
มีการนาชื่อสินค้าที่ปรากฏ และเป็นที่นิยมในปัจจุบันมาเพิ่มเติมในเนื้อเพลง เป็นต้น ส่วนเนื้อหาสาระสาคัญยังคงมี
ลักษณะ และสื่อความหมายโดยยังคงยึดมั่นในเจตนาเดิม ทั้งการสรรเสริญศาสดาของศาสนาอิสลาม การสอน
คู่บ่าวสาว การสอนการใช้ชีวิตคู่ การครองเรือน รวมถึงการบอกเล่าวิถีชีวิตของผู้คน สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึง
บทบาทของเพลงดิเกียที่เป็น สื่อพื้น บ้ านที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีของผู้คน สร้างความบันเทิงทั้งผู้ขับร้อง
ผู้บรรเลง รวมถึงผู้ฟัง โดยเฉพาะคู่บ่าวสาวที่ถือว่าได้รับเกียรติอย่างยิ่งด้วย อย่างไรก็ตามด้วยสภาพของสื่อสมัยใหม่
โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้ามารุกล้าในทุกพื้นที่อย่างรวดเร็ว ทาให้ความสนใจในสื่อพื้นบ้านประเภทดิเกีย
ลดลง แต่ก็มีห น่ ว ยงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้องกับการอนุรั กษ์ศิล ปวัฒ นธรรมพื้นบ้านให้ ความสนใจที่จะอนุรักษ์
สืบสานให้เพลงดิเกียยังคงอยู่ และสามารถนาเสนอแก่ผู้มาเยือน ดังจะเห็นว่าชุมชนสามารถสาธิตการขับร้องเพลง
ดิเกียในงานแต่งงานที่จัดแสดงขึ้นเพื่อให้ผู้มาเยือนได้ศึกษาเรียนรู้ ถือเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็ น
เอกลักษณ์ และน่าสนใจของชุมชนได้อีกช่องทางหนึ่ง
ภาพสะท้อนของเพลงดิเกียในประเพณีแต่งงาน
ภาพสะท้อน เป็นสิ่งที่สื่อให้เห็นถึงการถ่ายทอดความหมายอันมาจากบรรทัดฐานการดาเนินชีวิต ทั้งสิ่งที่
จับต้องได้ และไม่สามารถจับต้องได้ จากการศึกษาพบว่าเพลงดิเกียทั้ง 11 เพลง ในประเพณีแต่งงานของชาวไทย
มุสลิม อาเภอเกาะยาว ปรากฏภาพสะท้อน ดังต่อไปนี้
1. ภาพสะท้อนด้านความเชื่อ
ภาพสะท้อนด้านความเชื่อ คือ การสื่อให้เห็นถึงระบบสัญลักษณ์ที่ให้ความหมายแก่สิ่งรอบตัว มีพลัง
อานาจที่สามารถสร้างศรัทธา เร้าอารมณ์ความรู้สึกของคนโดยการให้สัจธรรมเกี่ยวกับชีวิต ความเชื่อในหลักธรรม
ของศาสนา ความเชื่ อ ในสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ และความเชื่ อ ในสิ่ ง ที่ มี อ านาจเหนื อ มนุ ษ ย์ พบจ านวน 8 เพลง ได้ แ ก่
เพลงคาสอนอัลเลาะห์ เพลงสรรเสริญพระเจ้า เพลงสอนใจ เพลงดาใหญ่ (ดัจญาล) เพลงสอนลูกเมีย เพลงประวัติ นบี เพลงฟัง และเพลงโสดาดวง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“...คาปราศรัยที่ผมได้กล่าวมา อย่าได้พลาดพลั้งวันหนึ่งหาเวลา ให้ถือศีลอด อัลเลาะห์ได้จดในวันโลกหน้า
...”
(เพลงคาสอนอัลเลาะห์, ฉา เริงสมุทร, 2562, สัมภาษณ์)
จากเนื้ อเพลงข้า งต้น สะท้อนความเชื่อ ที่กล่ าวถึ งหลั กศรั ทธาและหลั กปฏิบัติ ในศาสนาอิส ลาม และ
การสรรเสริญอัลเลาะห์หรือพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลก เนื้อเพลงระบุถึงข้อปฏิบัติในศาสนา คือการ “ให้ถือศีลอด”
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences

第四届全国本科生人文社会科学学术研讨会

วันที่ 27 มีนาคม 2563

465

เป็นการอดอาหารในเวลากลางวันและประพฤติตนให้อยู่ในกรอบแห่งการปฏิบัติ การละเว้นในสิ่งที่พึ งกาหนด
เป็ น ระยะเวลา ๑ เดือน ซึ่งเป็ น ศาสนกิจหนึ่งของชาวมุสลิม รวมไปถึงความเชื่อในการเป็นอยู่ของโลกนี้ และ
โลกหน้า การปฏิบัติตนตามศาสนบัญญัติเพื่อการแสวงหาผลบุญส่งผลไปยังโลกหน้าซึ่งเป็นความเชื่อในศาสนา
อิสลามเช่นกัน
2. ภาพสะท้อนด้านเศรษฐกิจ
ภาพสะท้อนด้านเศรษฐกิจ คือ การสื่อถึงพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ อันมีปัจจัยเป็นสื่อกลาง
ในการแสดงคุณค่าทางสิ่งนั้น ๆ ให้มีความเท่าเทียมกัน เป็นพฤติกรรมที่กระทาจนกลายเป็นที่ยอมรับของบุคคล
ในสั ง คม และยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปในทางเดี ย วกั น รวมไปถึ ง การถื อ ครองกรรมสิ ท ธิ์ อั น แสดงออกถึ ง ฐานะ
ความนิยม ความสามารถในการซื้อขายให้ได้ผลลัพธ์คือกาไรและขาดทุน จากการศึกษาเพลงดิเกีย ปรากฏเพลงที่มี
ภาพสะท้อนด้านเศรษฐกิจ จานวน 1 เพลง ได้แก่ เพลงโสดาดวง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“...ซักบาทนั้นแหละไม่ขาดทุน เอาแต่ส่วนบุญและคุณแม่ค้า...”
(เพลงโสดาดวง : ก้อเส็น ดาวเรือง, 2562, สัมภาษณ์)
จากเนื้อเพลงข้างต้น สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย เกี่ยวกับรายได้ กาไร
ขาดทุน เป็นภาพสะท้อนทางเศรษฐกิจ สื่อผ่านคาว่า “แม่ค้า” และ “ขาดทุน” และการกล่าวถึงสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนสิ่งของ โดยนาเสนอเป็นจานวนหรือค่าของปัจจัย เรียกว่า เงิ น มีหน่วยเป็นบาท ผ่านคาว่า “ซักบาท”
แสดงให้เห็นว่าชาวไทยมุสลิมอาเภอเกาะยาว รู้จักและเข้าใจในเรื่องของการค้าขาย บทบาทในอาชีพค้าขายเพื่อการ
แสวงหาผลกาไรอันสมควร ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นที่จะใช้เป็นปัจจัยหลักในการดารงชีวิต
3. ภาพสะท้อนด้านวิถีชีวิต
ภาพสะท้ อ นด้ า นวิ ถี ชี วิ ต คื อ การสื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง แบบแผน พฤติ ก รรม การด าเนิ น ชี วิ ต ของผู้ ค นที่ มี
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอันเป็นที่ตั้งถิ่นฐานในท้องที่นั้น ๆ เช่น การประกอบอาชีพ การคมนาคมขนส่งที่แสดง
ถึงการใช้ชีวิต จากการศึกษาเพลงดิเกีย ปรากฏเพลงที่มีภาพสะท้อนด้านวิถีชีวิตจานวน 3 เพลง ได้แก่ เพลงเราได้กันใหม่ ๆ เพลงฟัง และเพลงอัสลามมูอาลัยกุม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“...เราได้กันแล้วอยู่กันให้ดีดี มึงอย่าทุบอย่าตี อย่าแช่งอย่าด่า เราเฝ้ากาดกันทามาหากิน อยู่หน้าแผ่นดิน
เราทาไร่ทานา...”
(เพลงอัสลามมูอาลัยกุม : ฉา เริงสมุทร, 2562, สัมภาษณ์)
จากเนื้อเพลงข้างต้น สะท้อนให้เห็น ถึงภาพสะท้อนด้านวิถีชีวิต ผ่านการนาเสนอความเป็นอยู่ของคู่ครอง
สามี ภรรยาที่ช่วยกันทามาหากินด้วยการทาเกษตรกรรม คือ การทาไร่ทานา ในข้อความที่ว่า “อยู่หน้าแผ่นดินเรา
ทาไร่ ทานา” นอกจากนี้ ยั งสะท้อนให้ เห็ นถึงการใช้ชีวิตที่อยู่อย่างเรียนง่าย ใช้ทรัพยากรที่มีให้ เกิดประโยชน์
เป็นการหาเลี้ยงชีพเพื่อดารงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณ และพอเพียง
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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4. ภาพสะท้อนด้านความรัก
ภาพสะท้อนด้านความรัก คือ การสื่อให้เห็นถึงความรักที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน
ทั้งในสถาบันที่เรียกว่าครอบครัว เครือญาติ และความสัมพันธ์ในระดับที่กว้างขึ้น เกี่ยวข้องกันในด้านการเป็นอยู่
การให้เกียรติ เคารพนับถือ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะ เช่น บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ความเป็นพี่น้อง
ญาติมิตร ผู้มีพระคุณ เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันที่มีให้แก่กันและกัน จากการศึกษาเพลงดิเกีย
ปรากฏเพลงที่มีภาพสะท้อนด้านวิถีชีวิตจานวน 5 เพลง ได้แก่ เพลงสรรเสริญพระเจ้า เพลงสอนหญิง เพลงสอนลูกเมีย เพลงเราได้กันใหม่ ๆ และเพลงดิเกียอัสลามมูอาลัยกุม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“...และพ่อแม่ของเรา และพ่อเกิดหัวรักษาตัวเราอยู่ บนดุนยา ได้ป้อนข้าวอาบน้าทุกเวลา ได้พิทักษ์รักษา
จงรู้ความ...”
(เพลงสรรเสริญพระเจ้า : ก้อเดช เริงสมุทร, 2562, สัมภาษณ์)
จากเนื้อเพลงข้างต้น สะท้อนให้เห็น ถึงความรักของพ่อแม่ผู้ให้กาเนิด คอยเลี้ยงดูฟูมฟัก ป้อนข้าวป้อนน้า
ให้ กั บ ผู้ เ ป็ น ลู ก มาตั้ ง แต่ เ ล็ ก จนโต เนื้ อ เพลงยั ง สื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการตอบแทนบุ ญ คุ ณ ผู้ ใ ห้ ก าเนิด
การปรนนิ บั ติ ดู แลรั กษาพ่อแม่ของตน เป็นการสื่ อถึงความรักระหว่างบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันในสายเลือด
ส่งผลไปยังการปลูกฝังให้ผู้เป็นลูกทาหน้าที่สาคัญคือความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี
สรุปและอธิปรายผล
จากการศึกษา “ดิเกีย : บทบาท และภาพสะท้อนในประเพณีแต่งงานของชาวไทยมุสลิม อาเภอเกาะยาว
จังหวัดพังงา” ในด้านบทบาทของเพลงดิเกีย พบว่าเพลงดิเกียมีบทบาท 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้ความรู้ ด้านการ
ควบคุมสังคม ด้านการให้ความบันเทิง และด้านการเป็นสื่อมวลชนพื้นบ้าน โดยพบว่าเพลงดิเกียมีบทบาทต่อผู้ค น
ในชุมชนเกาะยาวลดลง และบางส่วนมีการปรับเปลี่ยน ทั้งนี้เพราะวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับการศึกษา
ของ นาฏอนงค์ พวงสมบัติ (2561) ที่ศึกษาเรื่อง “บทบาทของเพลงพื้นบ้านที่มีต่อเยาวชนชุมนุมเพลงพื้นบ้าน
โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา” พบว่าบทบาทของเพลงพื้นบ้านต่อเยาวชนใน 4 ด้านเช่นเดียวกัน เพียงแต่แตกต่างกัน
ในเนื้อหาสาระของบทบาทดังกล่าว ทั้งนี้เพราะชุมชนไทยมุสลิมอาเภอเกาะยาวบทบาทของเพลงดิเกียอยู่ภายใต้
หลักการทางศาสนาอิสลาม
ด้ า นภาพสะท้ อ นของเพลงดิ เ กี ย พบว่ า เพลงดิ เ กี ย มี ภ าพสะท้ อ น 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นความเชื่ อ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และด้านความรัก แต่ละด้านแสดงให้เห็นถึงเรื่องราว แนวคิด ขนบนิยม
ของชาวไทยมุสลิม อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา สอดคล้องกับการศึกษาของ พิเชฐ สีตะพงศ์ (2557) ที่ศึกษาเรื่อง
ภาพสะท้อนผ่านเพลงขับสายแปง : กรณีศึกษาบ้านสะแกราย ตาบลดอนยายหอม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โดยพบว่าเพลงขับสายแปงสะท้อนเรื่องราวทางวัฒนธรรมของชุมชน เช่น ความเชื่อ สภาพสังคม ประเพณี เป็นต้น
จากสภาพความเป็นชุมชนมุสลิมของอาเภอเกาะยาว ทาให้ เพลงดิเกียที่เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีแต่งงาน
ยึดโยงกับหลักการทางศาสนาสอดคล้อ งกับที่ ชูศักดิ์ วิทยาภัค (2561) กล่าวว่า ศาสนาทาหน้าที่ดารงความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมกายภาพ เป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับที่
อคิน รพีพัฒน์ (2551) กล่าวถึงพิธีการต่าง ๆ ว่า เป็นพฤติกรรมการแสดงที่สร้างความเชื่อมั่นในความคิดทางศาสนา
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เพิ่มความลึกซึ้ง และพยายามสร้างรัศมีของความเป็นจริง จนนาไปสู่ความศรัทธาในพิธีกรรมโลกที่เป็นจริงกับ
โลกแห่งจินตนาการผสมผสานเป็นโลกเดียวกัน การปฏิบัติศาสนกิจทาให้ความเชื่อทางศาสนาปรากฏขึ้นในระนาบ
ของมนุษย์ หรือเรียกว่า “การแสดงทางวัฒนธรรม”
เพลงพื้นบ้านประเภทดิเกียในประเพณีแต่งงานของชาวไทยมุสลิม อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีคุณค่า
ที่ ส ะท้ อ นถึ ง ภู มิ ปั ญ ญาของผู้ ค นในชุ ม ชน ที่ มี ก ารสื บ ทอด ส่ ง ต่ อ จากรุ่ น สู่ รุ่ น บนพื้ น ที่ ข องความเป็ น ชุ ม ชน
การท่องเที่ยว จึงสามารถนาเสนอให้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวได้ ดังที่ อาจารี รุ่งเจริญ (2556) ศึกษาเรื่อง
“การใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี” เพื่อหาแนวทางการใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ้านส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
แก่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยวให้ แก่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประจาจังหวัด
สุพรรณบุรีได้ โดยมีการนา “เพลงอีแซว” ให้เข้ามามีบทบาท และช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับการท่องเที่ยว แต่เนื่องจาก
ชุมชนเกาะยาวเป็นชุมชนไทยมุสลิม ดังนั้นหากมีการนาเสนอเพื่อการท่องเที่ยวจาเป็นต้องรักษาวิถีทางความเชื่อ
ของศาสนาอิสลามไว้ด้วย
อย่างไรก็ตามเพลงดิเกียในประเพณีแต่งงานสะท้อนถึงภูมิปัญญาผ่านบทบาท และภาพสะท้อนที่มีคุณค่า
หลายประการ เช่ น ค าสอนให้ ยึ ด มั่ น ตามค าสอนของศาสดาที่ น าไปสู่ ก ารคิ ด ดี และท าดี หลั ก การใช้ ชี วิ ต คู่
ข้อควรปฏิบั ติของผู้ ห ญิงที่ทาหน้ าที่เป็น ภรรยา เป็นต้น รวมถึงสะท้อนถึงสภาพของวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน
เกาะยาว ความเชื่อ การปกครอง เศรษฐกิจ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจของวัฒนธรรมชุมชนที่มี
คุณค่าทั้งทางตรง และทางอ้อม
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ท่าข้ามฮาล์ฟมาราธอน : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน
ธันย์ชนก พุฒทวี1 ปาลินี ศรีชัย2 ศศินุช คงช่วย3
ภัทรเกียรติ แสงโสภา4 ฐานันดร ไซร้สุวรรณ5
พฤฒิชาติ วโรทัยพัฒนพงษุ์6 และอุทัย ปริญญาสุทธินันท์7

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะ
ชุมชนท่าข้ามอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และไม่มีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยมีผู้ให้ข้อมูล จานวน 26 คน ประกอบด้วย นักวิ่ง
สมัครเล่น จานวน 6 คน ผู้นาชุมชน จานวน 5 คนชาวบ้านในชุมชน จานวน 7 คนเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง จานวน
5 คน และนักวิชาการ จานวน 3 คน ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์เชิงเนื้อหาและเขียนรายงานด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษา พบว่า ท่าข้ามฮาล์ ฟมาราธอนประกอบด้ว ยระยะทางวิ่ง 3 ระยะทาง คือ 6.5
กิโลเมตร 10.5 กิโลเมตร และ 21.1 กิโลเมตร ถือเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเสริมสร้างสุ ขภาวะชุ มชน
ไม่เพียงเท่านั้น ท่าข้ามฮาล์ฟมาราธอนยังจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬ า ซึ่งจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้
ให้คนในชุมชน รวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอีกด้วย อันถือเป็นพื้นฐานสาคัญของการพัฒนาชุมชนให้ มี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
คาสาคัญ : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, สุขภาวะชุมชน, ฮาล์ฟมาราธอน

1-6
7

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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Thakham Half-Marathon: Policy Option to Improve the Community
Wellbeing
Thanchanok Puttawee1 Palinee Srichai2 Sasinut Khongchouy3
Phattarakeat Sangsopa4 Tharnundorn Saisuwan5
Prukthichat Warothaipatthanapong6 Utai Parinyasutinun7

Abstract
This qualitative research aims to study the policy option to improve the wellbeing
of Thakham community, Hat Yai District, Songkhla Province. The qualitative methods of interview,
group discussion, participant and non- participant observation were used as the field data
collection tools. The 26 informants consisting of6 amateur runners, 5 community leaders, 7
villagers, 5 local government officials and3 academics. Data were also collected from related
documents and research reports. Then, the data were analyzed using content analysis and a
report was written using analytical description.
The study found that Thakham half-marathon consisting of 3 running distances; 6.5
kilometers, 10. 5 kilometers and 21. 1 kilometers, which considered a policy option to improve
community wellbeing. In addition, Thakham half-marathon will also help promote sport tourism,
which will cause the distribution of income for people in the community including stimulating the
community economy as well. The aforementioned is considered an important foundation of
sustainable and strong community development.
Keywords:Policy Option, Community Wellbeing, Half Marathon

1-6B.A.
7Asst.

Students, Community Studies, Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University
Prof. Dr., Department of Educational Foundation, Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University
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บทนา
การเดิน-วิ่ง เป็นกิจกรรมการออกกาลังกายประเภทหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยในปี
พ.ศ. 2545 ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพทั่วทั้งประเทศไทยได้รวมตัวกันให้กาเนิด “สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย” เพื่อทาหน้าที่ในการประสานชมรมเดิน -วิ่งทั่วทั้งประเทศในการร่วมมือร่วมใจกันสร้างและพัฒนากิจกรรม
สาหรับนักวิ่งและวงการวิ่งไทย โดยมีเครือข่ายของสมาพันธ์ในทุกภาคทุกชมรมของประเทศไทยเป็นหลักในการ
จั ดกิจ กรรม และมีกิจ กรรมเดิน -วิ่งเพื่อสุ ขภาพทั่ว ทั้งประเทศที่ส มาพันธ์ ช มรมเดิน -วิ่งเพื่อสุ ขภาพไทยให้ ก าร
สนับสนุนมากกว่า 500 งานต่อปี (ณรงค์ เทียมเมฆ, 2559, น.6) ทั้งนีก้ ารวิ่งมาราธอนสามารถแบ่งออกเป็นประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ “ฟันรัน” (fun run) หรือที่ เรียกกันว่า เดินวิ่งเพื่อการกุศล ระยะทาง 3-5 กิโลเมตร เหมาะสาหรับผู้ที่
เริ่มต้นออกกาลังกาย ผู้วิ่ง จะรู้สึกสนุกสนาน เพราะมีเพื่อนร่วมเดินวิ่งจานวนมาก ประเภทที่สอง “มินิมาราธอน”
(mini marathon) ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร เป็นระยะทางที่นักวิ่งเพื่อสุขภาพนิยมกันมาก เพราะระยะทาง ไม่มาก
ไม่น้ อยจนเกิน ไป เหมาะส าหรั บ วิ่งเพื่อ ออกกาลั ง กาย ประเภทที่ส าม “ฮาล์ ฟ มาราธอน” (half marathon)
ระยะทาง 21 กิโลเมตร ซึ่งผู้วิ่งควรผ่านการฝึกซ้อมมาก่อน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ประเภทที่สี่ “มาราธอน”
ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร เป็นระยะทางมาตรฐานที่จัดแข่งขันระดับนานาชาติทั่วโลก ซึ่งนักวิ่งระยะนี้จะมีทั้ง
นักวิ่งสมัครเล่นและนักวิ่งอาชีพ ผู้วิ่งควรฝึกฝน เป็นการ ทดสอบสมรรถภาพของร่างกายได้เป็นอย่างดีซึ่งการจัด
กิจกรรมวิ่งในแต่ละครั้งผู้จัดงานจะมี การกาหนดระยะทางตามแต่ละวัตถุประสงค์ของงาน (ลลิตา บงกชพรรณราย,
2560, น.1)
สุขภาวะเป็นเป้าหมายหรือรากฐานที่สาคัญของการพัฒนาคน ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต ทั้ ง ในระดั บ บุ ค คล ชุ ม ชน สั ง คมและประเทศชาติ ไ ด้อ ย่ า งมีป ระสิ ท ธิภ าพ ซึ่ ง การมี สุ ข ภาวะที่ ดี นั้น ต้อ งมี
ความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางสติปัญญาที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นองค์รวมทั้ง
ในแง่ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพื่อ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการนาไปสู่สุขภาวะที่ดี มีการดารงชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันมีกิจกรรม
ที่สนับสนุนและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งปัจจัยอื่นๆที่ก่อให้เกิดการดารงชีวิ ตได้อย่างปกติสุข หากแต่
การเปลี่ ย นแปลงที่เกิดขึ้น ในสั งคมปั จ จุ บันหรือกระแสโลกาภิวัตน์ส่ งผลกระทบต่อชุมชนและสั งคมไทยอย่ า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งนาไปสู่การใช้ชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมไทย นามาซึ่งปัญหาทั้งในระดั บบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาวะทุกด้าน
ตามมา การมีสุขภาวะที่ดีต้องเริ่มต้นจากการมีสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความสมบูรณ์ทางร่างกาย ทางจิตใจ
ทางสังคมและทางสติปัญญา (ประเวศ วะสี , 2551) โดยมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นองค์รวม โดยผู้นา
ถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในกาขับเคลื่อนให้เกิดสุขภาวะขึ้นในชุมชน (นฤภร ไชยสุขทักษิณ,ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี
และวันชัย ธรรมสัจการ, 2561)
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การพัฒนาที่ยั่งยืนคือ การพัฒนาทุกด้านในทุกหมู่บ้านอย่างเท่าเทียมกันทั้งทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่ประชาชนต้องการและด้านประเพณีวัฒนธรรม รวมถึงการให้เจ้าที่ในหน่วยงานเข้าร่วมลงพื้นที่เพื่อประชุม
ร่วมกับประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงเพื่อจะได้กาหนดเป็นแผนงานและนโยบายในการ
พัฒนา ทั้งนี้กิจกรรมและกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่จะมีอยู่ในระดับตาบลมากที่สุด เช่นนี้ องค์การบริ หารส่วนตาบล
จึงมีแผนงานและโครงการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมและกลุ่มอาชีพ รวมถึงผลักดันโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและโครงการเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วย และสิ่งที่สาคัญคือ การเร่ง
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นให้ความรู้แ ก่ประชาชนเป็นสาคัญเพื่อให้ประชาชนเข้าใจ คิดเป็น ทาเป็น
แก้ปั ญหาเป็ น โดยใช้ข้อมูล จริ งแสดงให้ ประชาขนเข้าใจปัญหาและผลกระทบจากการพัฒ นาที่ผ่านมาเพื่อให้
ประชาชนมีความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันมากขึ้นเพื่อเป็นเกราะในการเลือกแนวทางในการดาเนินชีวิตที่เหมาะสม
อยู่ ร อดปลอดภัย มีน โยบายที่จ ะพัฒ นาคนในทุก ด้านไม่ว่า จะเป็นด้า นส่ งเสริ มการศึ กษา การประกอบอาชี พ
สวัสดิการสังคม และส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือกันและกันในสังคมให้สังคมเกิดการพึ่งตนเอง (ประยงค์
จุลรัตน์,กานต์ บุญศิริและอรสา จรูญธรรม,2556, น. 114)
ตาบลท่าข้ามเป็นเขตการปกครองทางทิศตะวันออกของอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในอดีต
อาชี พ ที่ ส าคั ญ ของประชากรในพื้ น ที่ คื อ การท านาเนื่ อ งด้ ว ยลั ก ษณะพื้ น ที่ โ ดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ที่ ร าบลุ่ ม และ
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปมีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าว รวมถึงการสะสมวิทยาการและประสบการณ์การทานา
มาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายชั่วอายุคน และแรงงานที่ใช้เป็นแรงงานในครัวเรือนและแรงงานสัตว์ เพราะพื้นที่นา
มีขนาดเล็ก การพัฒนาพลังการผลิตยังอยู่ในระดับต่า เนื่องจากการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรของหน่วยงาน
ภาครัฐในขณะนั้นมีน้อยมาก และวัตถุประสงค์ของการทานาก็เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นสาคัญ อย่างไรก็ดี
ในปัจจุบันนี้ประชากรส่ วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพทางการเกษตรอยู่ทั้ง ทาสวนยางพารา ทานา และปลูกพืช
ตามฤดูกาล หลังการเก็บเกี่ยวข้าวก็จะรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรม (พลากร สัตย์ซื่อ และปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์,
2559, น. 62)
ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน
ท่าข้ามอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเนื่องจากชุมชนท่าข้ามมีความพร้อมในเรื่องทุนชุมชนที่เหมาะแก่การวิ่ง
รวมทั้งเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา อันถือเป็นพื้นฐาน
สาคัญของการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายเพื่ อ การเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะชุ ม ชนท่ า ข้ า มอ าเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
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วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยมีผู้ให้ข้อมูล จานวน 26 คน ประกอบด้วย
นักวิ่งสมัครเล่น จานวน 6 คน ผู้นาชุมชน จานวน 5 คน ชาวบ้านในชุมชน จานวน 7 คน เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง
จานวน 5 คน และนักวิชาการ จานวน 3 คน ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนาข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและเขียนรายงานด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์

ผลการศึกษา
ในที่ นี้ ข อน าเสนอข้ อ ค้ น พบที่ น่ า สนใจ อั น ได้ แ ก่ (1) บริ บ ทชุ ม ชนท่ า ข้ า ม (2) 6.5 กิ โ ลเมตร
ระยะทางเดิมที่ทาได้แล้ว (3) 10.5 กิโลเมตรระยะทางใหม่ที่เป็นไปได้ (4) 21.1 กิโลเมตรระยะทางใหม่ที่ท้าทาย
และ (5) แนวทางการพัฒนา“วิ่งเพื่อสุขภาวะชุมชน”รายละเอียดมีดังนี้
บริบทชุมชนท่าข้าม
ตาบลท่าข้าม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ประมาณ 33.92
ตารางกิโลเมตร มีจานวนประชากร 8,507 คน แบ่งออกเป็น 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่1บ้านแม่เตย หมู่ที่ 2
บ้านคลองจิก หมู่ที่3 บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 4 บ้านปีก หมู่ที่5บ้านหนองบัว หมู่ที่6บ้านหินเกลี้ยงหมู่ที่ 7 บ้านเขากลอย
ออก และหมู่ที่ 8 บ้านเขากลอยตก ลักษณะภูมิประเทศ ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ ซึ่งได้แก่พื้นที่หมู่ที่ 5,6,7 และ
8 เป็นที่ลาดเชิงเขาและลาดเอียงไปที่ราบบริเวณหมู่ที่ 1,2,3 และ 4 ดินมีลักษณะเป็นดินปนทราย มีคลองไหลผ่าน
ตาบล ซึ่งเรียกชื่อตามพื้นที่ที่ไหลผ่าน เช่น คลองเขากลอย คลองแม่เตย และวังนายสามลักษณะภูมิอากาศเป็นเขต
อิทธิพลของลมมรสุมฤดูร้อนพัดผ่าน คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเดือนตุลาคม-กลางเดือนมกราคม และ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุล าคม ส่งผลให้มีฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เดือนกรกฎาคม ส่วนฤดูฝนเริ่ม ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-เดือนมกราคมสภาพทางเศรษฐกิจประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทางการเกษตร เช่น ทาสวนยางพารา ทานา ปลูกพืชตามฤดูกาล หลังการเก็บเกี่ยวข้าวจะรับจ้างตามโรงงาน
อุตสาหกรรม
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2544 สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ได้เข้ามา
สนับสนุนให้จังหวัดสงขลาเป็น 1 ใน 10 จังหวัดนาร่องเข้าร่วม “โครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ”
โดยมุ่งเน้นรวบรวมองค์ความรู้ในท้องถิ่นที่มีอยู่เพื่อนามาต่อเนื่องเชื่อมโยงในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนเป็นการ
เรียนรู้กระบวนการพัฒนานโยบายเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมว่าด้วย “ธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตาบลท่าข้าม”
ในพื้นที่มีการขับ เคลื่ อนประเด็น สุขภาวะเพื่อแก้ปัญหามลพิษในการจัดการขยะแบบมีส่ว นร่ว ม โดยจัดให้เป็น
กิจกรรมชุมชนที่ใช้หลักการ “สุจริต จิตอาสา”
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สรุ ป ได้ ว่ า ชุ ม ชนท่ า ข้ า มมี บ ริ บ ทที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละมี ค วามหลากหลายทางด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ มีแม่น้า ลาคลองไหลผ่าน อีกทั้งดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก จึงทาให้ชาวบ้านมีการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม คนในชุมชนมีความสามัคคีและให้ ความร่ว มมือต่อโครงการต่าง ๆ จากภาครัฐและเอกชน
ด้ ว ยความที่ ชุ ม ชนท่ า ข้ า มมี ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ จึ ง ท าให้ ขุ ม ชนท่ า ข้ า มเป็ น ขุ ม ชนที่ เ หมาะแก่
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาอีกด้วย
6.5 กิโลเมตร ระยะทางเดิมที่ทาได้แล้ว
เริ่มต้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้ามวิ่งมุ่งหน้าไปยังสี่แยกไฟแดงโดยมีระยะทางประมาณ
1.5 กิโลเมตรระหว่างทางที่วิ่งจะมีตลาดนัดชุมชนและโรงพยามบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าข้าม ถึงสี่แยกไฟแดง
ให้เลี้ยวซ้ายวิ่งผ่านโรงเรียนหินเกลี้ยงและวิ่งตรงไปถึงหลาต้นโด ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร รวมเฉพาะขาไป
เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร หลังจากนั้นวิ่งกลับโดยใช้เส้นทางเดิม ที่วิ่งตอนขาไปอีก 3 กิโลเมตรรวมเป็นระยะทาง
6 กิโลเมตร และสิ้นสุดที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้ามตลอดเส้นทางเป็นธรรมชาติทั้งสองข้างทางพอถึงบริเวณ
จุดกลับตัวหลาต้นโดก็จะเป็นจุดเช็คอินที่มีทุ่งนาที่มีรวงข้าวสวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูปและผ่อนคลาย
สรุปได้ว่าเส้นทางการวิ่งระยะทาง 6.5 กิโลเมตร เป็นระยะทางเดิมที่ทาได้แล้ว ซึง่ เป็นเส้นทางที่มี
จุดเริ่มต้น ณ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม โดยระหว่างเส้นทางการวิ่งนั้นจะผ่านหลาต้นโด ซึง่ เป็นตลาดชุมชน
ที่อยู่ท่ามกลางทุ่งนา ที่สะท้อนวิถีชีวิตการทานาของคนในชุมชน จนถึงจุดสิ้นสุด เส้นทางการวิ่งที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม
10.5 กิโลเมตรระยะทางใหม่ที่เป็นไปได้
หลาต้นโด-โพธิ์หินงาม เริ่มต้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้ามวิ่งมุ่งหน้าไปยังสี่แยกไฟแดง
ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตรในระหว่างทางวิ่งจะผ่านตลาดสดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าข้าม
ถึงสี่แยกไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายและมุ่งหน้าวิ่งไปปากทางเข้าหลาต้นโดระยะทางประมาณ1 กิโลเมตรในระหว่างการวิ่ง
จะผ่านโรงเรียนวัดหินเกลี้ยงและวัดหินเกลี้ยง ถึงปากทางเข้าหลาต้นโด วิ่งเข้าไปอีกราว 500 เมตร จะถึงหลาต้นโด
จุดเช็คอิน จุดที่หนึ่งของระยะในการวิ่ง 10.5 กิโลเมตร หลาต้นโดจะมีทุ่งนาที่มีความสวยงามแบบท้องถิ่นและดื่มด่า
กับธรรมชาติที่สวยงามทาให้รู้สึกสดชื่นและมุ่งหน้าวิ่งไประยะทาง 1 กิโลเมตร ถึงปากเข้าทางโพธิ์หินงาม และวิ่งเข้า
ไปอีก ระยะทาง 1.25 กิโ ลเมตรในระหว่างทางจะเป็นทางดิน และหิ นซึ่ งล้ อ มรอบไปด้ว ยต้น ไม้ย างพาราและ
มีการเลี้ ย งผึ้ งสะท้อนให้เห็น ถึง วิถีของชุมชน จากนั้นถึงจุดเช็คอินโพธิ์หิ นงาม จุดที่ส องของระยะทางวิ่ง 10.5
กิโลเมตร สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์จากโพธิ์หินงามลงไปข้างล่างและสามารถถ่ายรูป วิวทิวทัศน์ได้อย่างสวยงาม
จากนั้นวิ่งย้อนกลับไปปากเข้าทางเข้าโพธิ์หินงามในระยะทาง 1.25 กิโลเมตร และวิ่งไปทางหลาต้นโด ระยะทาง
1 กิโลเมตร ถึงจุดเช็คอินจุดที่หนึ่ง ก็สามารถถ่ายรูปชมความงามได้อีกรอบวิ่งไปอีก 500 เมตรจากหลาต้นโดถึง
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ปากทางเข้าหลาต้นโด และวิ่งย้อ นกลับไปอีก 1 กิโลเมตรวิ่งกลับไปที่สี่แยกไฟแดงให้เลี้ยวขวาเพื่อที่จะกลับไปยัง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้ามในระยะทาง 1.5 กิโลเมตร เป็นอันสิ้นสุดการวิ่งระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
สรุปได้ว่าเส้นทางการวิ่งระยะทาง 10.5 กิโลเมตรเป็นระยะทางใหม่ที่เป็นไปได้ซึ่งเป็นเส้นทางที่มี
จุดเริ่มต้น ณ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้ามไปยังโพธิ์หินงามโดยในระหว่างทางนั้นก็จะผ่านหลาต้นโด ซึ่งเป็น
ตลาดชุมชนที่ตั้งอยู่ในทุ่งนาเมื่อถึงโพธิ์หินงามก็จะได้พบกับความงามของธรรมชาติ อีกทั้งยัง เห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม
ของชุมชน และวิ่งกลับไปยังองค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม เป็นอันสิ้นสุดเส้นทางการวิ่ง
21.1 กิโลเมตรระยะทางใหม่ที่ท้าทาย
ระยะทางนี้เป็นการวิ่งผ่านทุกหมู่บ้านของชุมชน ซึ่งมีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1
บ้านแม่เตยหมู่ที่ 2 บ้านคลองจิกหมู่ที่ 3 บ้านท่าข้ามหมู่ที่ 4 บ้านปีกหมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวหมู่ที่ 6 บ้านหินเกลี้ยง
หมู่ที่ 7 บ้านเขากลอยนอกและหมู่ที่ 8 บ้านเขากลอย ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น
ภูมิปัญญา ความเชื่อ และวิถีชีวิต เริ่มต้นวิ่งจากองค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 บ้านท่าข้าม
แล้วเลี้ยวขวาออกมา จะวิ่งผ่านวัดท่าข้าม วิ่งผ่านสนามกีฬาสปอร์ตอารีน่าท่าข้าม ซึ่งเป็นสนามกีฬาที่ครบวงจร
ที่ตั้งอยู่ภายในขุมชนท่าข้าม จากนั้นจะวิ่งผ่านหมู่บ้านพราววิลเลจ ท่าข้าม เลี้ยวซ้ายที่สามแยกบ้านแม่เตยซึ่งเป็น
พื้นที่ของหมู่ที่ 1 บ้านแม่เตย จากนั้นวิ่งผ่านวัดแม่เตย วิ่งตามทางต่อมาเรื่อยๆ ก็จะเข้าพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านคลองจิก ที่
มี ต าหนั ก หลวงปู่ ท วดลิ้ น ด า ซึ่ ง เป็ น ที่ สั ก การบู ช าของชาวบ้ า น วิ่ ง ต่ อ มาก็ จ ะเข้ า พื้ น ที่ ห มู่ ที่ 4 บ้ า นเกาะปลั ก
จะวิ่งผ่านโรงปุ๋ยและสานักสงฆ์เกาะปลัก วิ่งต่อมาจะเข้าพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านเขากลอยตก จนมาถึงถนนปุณณกัณฑ์
จะผ่ า นวั ด เขากลอย และได้ เ ข้ า สู่ พื้ น ที่ ข องหมู่ ที่ 7 บ้ า นเขากลอยออก วิ่ ง ผ่ า นถนนสายหลั ก ของหมู่ บ้ า น
แล้วเลี้ยวขวาที่ร้านหลบมุม เข้าถนนชุมชนในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านหินเกลี้ยง จะผ่านหลาต้นโด จุดเด่นของท่าข้าม
ซึ่งเป็ น ทุ่งนาที่ส วยงาม เมื่อผ่ านหลาต้นโด ก็จะเลี้ ยวขวาเพื่อเข้าสู่ พื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัว ซึ่งเป็นหมู่บ้าน
พหุวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม มีมัสยิดหนองบัว ซึ่งเป็นมัส ยิดหนึ่งเดียว
ในตาบลจากนั้นจะวิ่งวนกลับมาเข้าจุดเริ่มต้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้ามเป็นอันสิ้นสุดระยะทาง
สรุ ป ได้ว่าเส้ น ทางการวิ่งระยะทาง 21.5 กิโ ลเมตรเป็นระยะทางใหม่ที่ ท้าท้ าย ซึ่ง หากทาให้
กิจ กรรมการวิ่งนี้ เกิดขึ้น ได้จ ริ ง ย่ อมจะเป็นการกระตุ้นชุมชนให้ ตื่นตัว กับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาท่ องเที่ ย ว
ในชุมชน อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้เป็นอย่างดี
แนวทางการพัฒนา“วิ่งเพื่อสุขภาวะชุมชน”
ปัจจุบันการวิ่งเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเหมาะสาหรับทุกกลุ่ม ทุกเพศทุกวัย
การวิ่งเป็นกิจกรรมการออกกาลังกายที่สามารถทาได้ง่าย ไม่เสียค่าใช้จ่ายและอุป กรณ์ใด ๆ สามารถวิ่งได้ทุกเวลา
ตามความสะดวกของตนเองเพียงแค่มีสถานที่วิ่งที่เหมาะสม โดยการวิ่งสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายของ
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ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นนี้
การวิ่งจึงเป็นเครื่องมือที่ ช่วยสร้างเครือข่ายชุมชน อันจักนาไปสู่การพัฒนาในด้านอื่น ๆ ต่อไป เพราะเมื่อชุมชน
มีการสร้างความสัมพันธ์กันย่อมจะทาให้เกิดการขยายเครือข่ายได้มากขึ้น นาไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
อย่างเห็นได้ชัดทั้งนี้การวิ่งมีวัตถุประสงค์หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเพื่ อสุขภาพ การวิ่งเพื่อความผ่อนคลาย
การวิ่งเพื่อบริจาคหรือรณรงค์และการวิ่งยังนามาสู่การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีในชุมชนหรืออาจกล่าวได้ว่าการมี
สุขภาวะที่ดีนาไปสู่การพัฒนาชุมชนเพราะสุขภาวะเป็นรากฐานที่สาคัญในการพัฒนาคน เนื่องจากการมีสุขภาวะที่ดี
นั้นคือการมีร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่ดี สุขภาวะจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ควรเสริมสร้างริเริ่มจากการดูแล
ตนเองและบอกต่อผู้อื่นเพื่อขยายเครือข่ายในชุมชน และชี้ให้เห็นว่าการมีสุขภาวะที่ดีเป็นสิ่งสาคัญที่จะส่งผลดีต่อ
คนในชุมชน และเป็ น การเสริ มสร้ างความสามัคคี ความเข้มแข็ง และการสร้างความสั มพันธ์ที่ดี ทาให้ ชุมชน
เกิ ด ความเข้ ม แข็ ง เพราะทุ ก คนในชุ ม ชนมี ร่ างกาย จิ ต ใจ และสติ ปั ญ ญาที่ ดี มี ค วามคิ ด ที่ ดี จึ ง ท าให้ เ กิ ด การ
อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและเกิดการพัฒนาต่อไป
สรุปได้ว่า การวิ่งเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่นอกจากจะเป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพแล้วยังนาไปสู่การมีสุข
ภาวะที่ดีทั้งร่ายกาย จิตใจและสติปัญญา ไม่เพียงเท่านั้น การวิ่งเพื่อผ่อนคลายความเครียดการวิ่งเพื่อบริจาค
ช่วยเหลือ และรณรงค์ ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ล้วนนาไปสู่การสร้างเครือข่ายในชุมชนส่งผลให้ชุมชนมีการพัฒนานาไปสู่ การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในที่สุด
กล่าวโดยสรุปได้ว่าชุมชนท่าข้ามเป็นชุมชนขนาดกลาง ตั้งอยู่ในอาเภอหาดใหญ่ประกอบด้วย
8 หมู่บ้าน ที่มีความหลากหลายในด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีแม่น้า ลาคลองไหลผ่าน อีกทั้งในชุมชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทางการเกษตร คนในชุมชนมีความสามัคคีให้ความร่วมมือต่อโครงการต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งการร่วมมือกันของคนในชุมชนถือเป็นการสร้างเครือข่ายในชุมชนนาไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มีความ
เข้ ม แข็ ง อย่ า งยั่ ง ยื น โดยในชุ ม ชนท่ า ข้ า มมี ร ะยะทางวิ่ ง ที่ น่ า สนใจทั้ ง ในระยะทาง 6.5 กิ โ ลเมตรที่ ท าได้ แ ล้ ว
จึงมีความคิดต่อยอดสารวจเส้นทางที่เป็นไปได้ 10.5 กิโลเมตรและเส้นทางใหม่ในอนาคต 21.1 กิโลเมตร

สรุปและอภิปรายผล
จากข้ อ ค้ น พบที่ ก ล่ า วมาแล้ ว นั้ น สามารถน ามาอภิ ป รายผลในประเด็ น ต่ า ง ๆ อั น ได้ แ ก่
(1) การออกกาลังกายกับสุขภาวะ (2) สุขภาวะกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และ (3) การท่องเที่ยวเชิงกีฬากับนโยบาย
รายละเอียดมีดังนี้
การออกกาลังกายกับสุขภาวะ
การวิ่งเป็นการออกกาลั งกายที่สามารถเสริมสร้างสุ ขภาพที่ดี อีกทั้งยังเป็นการออกกาลั งกาย
ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยการจัดกิจกรรมการวิ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการตระหนักถึง
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การดูแลตนเอง และเป็นการเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพราะนอกจากจะมีกิจกรรมการวิ่ง
เพื่อสุขภาพแล้ว ยังมีกิจกรรมการวิ่งเพื่อการกุศล ซึ่งทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความอิ่มบุญสุขใจจากการทากิจกรรม
การวิ่งเพื่อการกุศลนั่นก็คือว่า นอกจากนักวิ่งจะมีสุขภาพกายที่ดีแล้ว ยังส่งผลไปยังการมีสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย
ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นสุขภาวะที่ดี ดังที่ พิมพิสุทธิ์ บัวแก้ว และรติกร ถึงฝั่ง (2559, น. 104) อธิบายว่า
สุขภาพกายและสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่สามารถแยกออกจากกิจกรรมกันได้ และเมื่อสุขภาพจิตดี
สุขภาพกายก็จะดีไปด้วยสอดคล้องกับกล้าวารินทร์ แซ่จิว และพจน์ ใจชาญสุขกิจ (2562, น.76) ที่ระบุว่าปัจจุบัน
กิจ กรรมการออกกาลั งกายด้ว ยการเดิน -วิ่งเพื่อสุ ขภาพหรือ กิจกรรมการวิ่งเพื่อ การกุ ศล รวมถึงกิจกรรมการ
ออกกาลั งกายต่าง ๆ ที่ถูกจั ดและสนั บ สนุนโดยสมาพันธ์ชมรมเดิน -วิ่งเพื่อสุ ขภาพ และภาคีที่เกี่ยวข้องมีการ
เปิดกว้างมากขึ้น เนื่องจากกิจกรรมการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพเป็นกิจกรรมที่สามารถทาได้ง่าย เหมาะกับทุกคน
เช่นเดียวกับรัดเกล้า เปรมประสิทธิและอัครพงศ์ อั้นทอง (2559, น. 58) ที่กล่าวว่าฐานคิ ดที่
ต้องการสร้างความอยู่ดีมีสุข หรือสุขภาวะให้กับประชาชนนั้น พัฒนาต่อยอดมาจากหลายแนวคิด เช่น แนวคิด
ในเรื่องความสุข คุณภาพชีวิต และความมั่นคงของมนุษย์
สรุปได้ว่า การวิ่งเป็นกิจกรรมที่นาไปสู่สุขภาวะที่ดีของบุคคล เนื่องจากเป็นการออกกาลังกายที่มี
ประโยชน์ทั้งต่อภายนอกคือทาให้ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ และต่อภายในคือทาให้สุขภาพจิต ใจ
เบิกบาน ทาให้มีพลังบวกในการดูแลสุขภาพของตนเอง นอกจากจะได้ร่วมกิจกรรมการวิ่งแล้ว ยังได้ร่วมการทากุศล
ดังนั้น สุขภาวะที่ดีจึงเป็นการที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจอย่างแยกกันออกไม่ได้
สุขภาวะกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
การวิ่งเป็นกิจกรรมที่นาไปสู่สุขภาวะที่ดีและเป็นกิจกรรมที่ทาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิง กีฬาที่ช่วย
กระจายรายได้ ใ ห้ ค นในชุ ม ชนจากกิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง ที่ ปรางทิ พ ย์ ยุ ว านนท์ (2561, น. 240) อธิ บ ายว่ า
การปรับปรุงฟื้นฟูบ้านเมืองให้มีความพร้อมต่อการรองรับนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่จะเดินทางเข้ามาเป็นจานวนมาก
จะช่ว ยส่ งเสริ มให้ มีนั กท่องเที่ย วเชิงกีฬาเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงกีฬามากขึ้น และเมื่อมีนักท่องเที่ยวมากขึ้ น
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รวมถึงผู้ที่ประกอบกิจการต่าง ๆ ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงกีฬา ก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
ตามไปด้ว ย สอดคล้ องกับ Gursoy& Kendall (อ้างถึงใน ปรางทิพย์ ยุว านนท์ , 2561, น. 240) ที่ อธิบายว่าผู้ ที่
อยู่อาศัยที่ได้รับผลประโยชน์จะมีอิทธิพลทางตรงต่อการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว
เช่นเดียวกับ Hritz& Ross (อ้างถึงในปรางทิพย์ ยุวานนท์ , 2561, น. 240) ที่ระบุว่าการพัฒ นา
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาเกิดจากการที่ผู้ที่อยู่อาศัยยินดีสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอันเนื่องมาจากว่าผู้ที่
อยู่อาศัยนั้นได้รับผลประโยชน์ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญ
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สรุปได้ว่าการวิ่งเป็นกิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่สามารถทาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้ เพราะ
นอกจากการวิ่งจะนามาซึ่งสุขภาวะร่างกายที่ดีแล้วยังนาไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทาให้คนในสังคมมีความร่วมมือในการทากิจกรรม มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น รวมไปถึง
การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ตลอดจนสิ่งแวดล้อมในชุมชน
การท่องเที่ยวเชิงกีฬากับนโยบาย
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน อีกทั้ง
ยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบต่อไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็น
นโยบายที่นามาสู่การพัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ที่ไม่เพียงแต่เป็นจุดสนใจของนักกีฬาที่มี
จุ ด มุ่ ง ประสงค์ เ พี ย งแค่ ม าออกก าลั ง กายเพี ย งเท่ า นั้ น แต่ ยั ง เป็ น การออกก าลั ง ที่ มี ส่ ว นช่ ว ยในการส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยวของชุมชน ดังที่สัจจา ไกรศรรัตน์ (2560, น. 1642) อธิบายว่ากีฬาและกิจกรรมได้รับการยอมรับ
เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยสร้างการรู้จักและการสื่อสารที่หลากหลายของกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยว
ภายในพื้นที่ออกสู่สาธารณะ ถึงแม้ว่ากีฬาและการท่องเที่ยวจะเป็นกิจกรรมที่แยกส่วนกัน แต่กิจกรรมเชิงกีฬา
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกีฬาและสามารถใช้ดึงผู้มาเยือนให้เข้ามาในพื้นที่และเป็นภาคส่วนที่มีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมเชิงกีฬานั้นสามารถเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยว การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีได้
อย่ างเป็ น ที่น่ าสนใจสอดคล้ องกับ Limmanee (อ้างถึงใน ธนิต แสงกระจ่าง, 2560, น.70) ที่กล่ าวว่า แนวคิด
การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วที่ ยั่ ง ยื น ของกระแสโลก ซึ่ ง มี ลั ก ษณะที่ บู ร ณาการผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการพั ฒ นา
การท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นทาให้ลักษณะของแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืนมีความเป็นเครือข่ายมากยิ่งขึ้น หรือมีลักษณะที่เรียกว่า “รูปแบบชุมชนนโยบาย” ซึ่งมีการกาหนดเป้าหมาย
ในการเจรจาต่อรองร่ ว มกัน มีการแบ่ งปันผลประโยชน์และผลเสี ยของนโยบายอย่างทั่ว ถึง ทั้งเครื อ ข่าย และ
เครือข่ายนโยบายนี้ยังสามารถชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระดับสังคมโลกในรูปแบบของนโยบายใดนโยบายหนึ่ง
ได้อีกด้วย
เช่นเดียวกับ วิทยา อินทร์พงษ์พันธุ์ (2562,น.57) ที่เน้นย้าว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ต้องให้ความสาคัญทั้งในเรื่ องงบประมาณในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬ าสุ ขภาวะโภชนาการทางการกี ฬา
การพั ฒ นาด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวกและสถานที่ เ พื่ อ รองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ จ ะเข้ า มาท่ อ งเที่ ย ว รวมไปถึ ง
ความพร้ อมในด้านของสถานที่เก็บ ตัวและสถานที่ฝึกซ้อมของนักกีฬาทุกระดับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหรือชุมชน
รวมไปถึงตัวแทนในการบริหารจัดการด้านกีฬาที่ต้องมีผู้รับผิดชอบทีช่ ัดเจนและแบ่งอานาจหน้าที่ได้อย่างสอดคล้อง
กับแผนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่ล้อตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
สรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน
อีกทั้งยั งเป็ น การท่ องเที่ย วที่ ไ ม่เ พีย งแต่ อ อกก าลั ง กาย แต่ยังเป็นการท่อ งเที่ยวที่ อนุรั ก ษ์สิ่ ง แวดล้ อม วิถีชีวิต
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ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และเป็นการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนสู่ภายนอก สิ่งเหล่านี้เป็นการดึงดูด
นักกีฬาและนักท่องเที่ยวให้มีความสนใจการออกกาลังกายควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว
กล่ าวโดยสรุ ป ได้ว่าการวิ่งเป็นกิจกรรมการออกกาลั งกายที่ทาได้ง่าย เป็น การออกกาลั งกาย
ที่สามารถทาได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างร่างกายทั้งภายในคือจิตใจที่สดชื่นเบิกบานและภายนอกคือ
ร่างกายที่แข็งแรงสมบูร ณ์ โดยการจัดกิจกรรมการวิ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการตระหนั ก ถึง
การดูแลตนเองและเป็นการเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ นาไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี อีกทั้งกิจกรรม
การวิ่งยังสามารถใช้เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่ช่วยกระจายรายได้ให้คนในชุมชน รวมไปถึง
การกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน อันถือเป็นพื้นฐานสาคัญของการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1. ชุมชนท่าข้ามเป็นชุมชนขนาดกลางที่มีทุนชุมชนที่น่าสนใจ เหมาะสาหรับการจัดกิจกรรมวิ่ง
เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและสุขภาวะของคนในชุมชน ตลอดจนคนภายนอกชุมชนอีกด้วย
2. ผู้ น าชุ ม ชน หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรเข้ า มาให้ ก ารสนั บ สนุ น และ
มีการปรึกษาหารือถึงแนวทางการพัฒนาชุมชนในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างจริงจังให้มากกว่านี้
ข้อเสนอแนะสาหรับกาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการออกแบบเส้นทางการวิ่งที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้เป็นรูปธรรมและ
อย่ างจริ งจั งมากยิ่ งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะช่ ว ยกระจายรายได้ให้ ค นในชุมชน ตลอดจนช่ว ยกระตุ้นเศรษฐกิจชุ ม ชน
ได้อย่างแน่นอน
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แนวทางพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
ตาบลบ้านหาร อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา
จารุวรรณ รับไทรทอง1 ปรียาวัลย์ สีอ่อน 2 และยุทธกาน ดิสกุล3
บทคัดย่อ
งานวิจั ย ครั้ งนี้ เป็ นการวิจั ย เชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางพัฒ นากิจกรรมเพื่อส่ งเสริม
สุขภาวะของชมรมผู้สูงอายุตาบลบ้านหาร อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก การจดบันทึก การบันทึกเสียงการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ สมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จานวน 11 คน
และผู้ให้ข้อมูลรอง คือ ประธานชมรมผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่นักพัฒนาชุมชนชานาญการพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
และหัวหน้าสานักปลัด จานวน 4 คน ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนาข้อมูล ที่ ได้
มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและเขียนรายงานผลการวิจัยเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า แนวทางพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน
ดังนี้ 1) แนวทางการพัฒนาด้านสังคม คือ การเพิ่มกิจกรรมให้หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม การสร้างความ
ผู กพัน และมี การช่ว ยเหลื อ ซึ่ง กั น และกัน 2) แนวทางการพั ฒ นาด้ านจิ ต ใจ คือ การปรับกิจ กรรมที่ มี อ ยู่ ใ ห้ มี
ความน่าสนใจมีความหลากหลายสนุกสนานและมีความแปลกใหม่โดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้สูงอายุเป็นหลัก
รวมถึงการสร้างกาลังใจที่เป็นพลังบวกให้แก่ผู้สูงอายุในชมรม และ 3) แนวทางการพัฒนาด้านร่างกาย คือ การจัด
กิจกรรมการเคลื่อนไหวทางร่างกายที่ไม่ส่งผลข้างเคียงต่อร่างกายของผู้สูงอายุ หรือการมีผู้นาที่มีความสามารถ
สั่ ง การและตั ด สิ น ใจจั ด กิ จ กรรมให้ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งได้ พ ร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การมี ส่ ว นร่ ว ม
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการรักษาสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุให้สมบูรณ์แข็งแรง
คาสาคัญ: แนวทางพัฒนากิจกรรม, สุขภาวะ, ชมรมผู้สูงอายุบ้านหาร

1-2
3

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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บทนา
ปัจจุบันประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเพราะความเจริญทางด้าน
การแพทย์ผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของสังคม หากผู้สูงอายุมีสุข ภาพที่ดี ส่งผลให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ไปด้วย แต่ตามธรรมชาติแล้วผู้สู งอายุ จ ะเผชิญกับปัญหาการเสื่ อมถอยของร่างกายตามธรรมชาติ (ประภาพร
มโนรัตน์ และคณะ, 2558 น. 98)ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
โรคหลอดเลือดในสมองตีบ อัมพฤกษ์อัมพาตและโรคมะเร็ง (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2553)
การเจ็บป่วยนั้นทาให้เกิดปัญหาด้านจิตใจตามมา เพราะเมื่อสุขภาพกายเสื่อมสภาพ ไม่สามารถดูแลหรือช่วยเหลือ
ตนเองได้ ผู้สูงอายุจะรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าต่อครอบครัวและสังคม นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมผู้สูงอายุ
มีห น้ าที่และบทบาททางสั งคมน้ อยลงจากที่ต้ องดู แลคนในครอบครัว กลายมาเป็นผู้ ที่ ได้รับการดูแล จากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผู้สูงอายุจะต้องปรับตัวเพื่ออยู่ ในสังคมให้ได้ แนวทาง
หนึ่งคือ การที่ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี ดังนั้นการดูแลสุขภาพตนเองจึงสาคัญต่อผู้สูงอายุอย่างมาก
กิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุเป็นการกระทากิจกรรมยามว่าง เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความบันเทิง
อาจกระทาคนเดียวหรือเป็นหมู่คณะ เพื่อให้คุณภาพชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจดีขึ้น โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นควร เป็น
กิจกรรมที่ผู้สูงอายุต้องการและมีความเหมาะสม เช่น กิจกรรมทางสังคม ได้แก่ การเข้าร่วมงานบุญ งานประเพณี
กิ จ กรรมการออกก าลั ง กาย เช่ น การฝึ ก โยคะ การเต้ น แอโรบิ ค การเดิ น เร็ ว กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่
การเดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัว ทาให้ชีวิตไม่ต้องอยู่กับที่ตลอดเวลามีความสุขสนุกสนานอีกรูปแบบหนึ่งหรือ
กิจกรรมงานอดิเรก ได้แก่ การทาอาหารคาวหวาน ร้องเพลง การจัดสวน งานอดิเรกนี้เป็นการทางานที่ตนเองชอบ
ทาไปเพื่อความผ่อนคลาย ดังนั้น กิจกรรมที่จะจัดขึ้นสาหรับผู้สูงอายุ จึงควรคานึงถึงการให้โอกาสผู้สูงอายุได้มี
ส่วนร่วมให้มากที่สุด เพื่อช่ว ยให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และชะลออาการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุออกไป (พรชุลีย์
นิลวิเศษ, 2550 น. 93)
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือก ตาบลบ้านหาร อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความ
โดดเด่นเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและการทากิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุในชมรมตาบลบ้านหาร ดังเห็น
ได้จากชมรมผู้สูงอายุตาบลบ้านหารได้ก่อตั้งมาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี โดยมีนายผิน สุวรรณชาตรี เป็นประธาน
ชมรมผู้สูงอายุ ในปัจจุ บัน ทาให้การรวมกลุ่มของสมาชิกภายในชมรมมีการเข้าร่ว มกันอยู่เสมอ โดยสิ่งที่ทาให้
ผู้สูงอายุอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมในชมรมเกิดจากการที่ผู้นามีการทางานอย่างชัดเจนและการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันของสมาชิกภายในชมรม ปัจจุบันเทศบาลตาบลบ้านหารได้ให้การสนับสนุนกับชมรมผู้สูงอายุโดยการพัฒ นา
เกี่ยวกับสุขภาวะชุมชน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านสังคมที่มีการทากิจกรรมร่วมกัน โดยมี กิจกรรมวันเด็ก
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมจิตอาสา 2.ด้านจิตใจ โดยมีกิจกรรมทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ที่ทาให้ผู้สูงอายุ
ดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และ 3.ด้านร่างกายที่มีการตรวจสุขภาพเป็นประจาทุกเดือน โดยมี กิจกรรมแข่งขัน
กีฬาผู้สูงอายุ กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาเดือน
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences

第四届全国本科生人文社会科学学术研讨会

วันที่ 27 มีนาคม 2563

483

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในประเด็นแนวทางการพัฒนากิจรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของชมรมผู้สูงอายุ
ในตาบลบ้านหาร อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลาว่า กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุดังกล่าวมีลักษณะหรือมีกระบวนการ
ดาเนินการอย่างไร รวมทั้งการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนากิจกรรมของชมรม
ผู้สูงอายุอันนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตาบลบ้านหาร อาเภอ
บางกล่า จังหวัดสงขลา
วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมายการศึกษาและผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ที่เป็นสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
จานวน 11 คน และผู้ให้ข้อมูลรองได้แก่ ประธานชมรมผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่นักพัฒนาชุมชนชานาญการพยาบาล
วิชาชีพชานาญการ และหัวหน้าสานักปลัด จานวน 4 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 15 คน
2. เครื่องมือการวิจัย
2.1 วิธี การสั งเกตแบบมีส่ ว นร่ว ม โดยการเข้าไปมีส่ ว นร่ว มและทากิจกรรมร่ว มกับผู้ สู ง อายุ
ในชมรม เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมที่ผู้สูงอายุปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ
2.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมในชมรม โดยไม่ได้เข้าไป
มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมนั้น ๆ ผ่านการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของกิจกรรมและความรู้สึกที่
ผู้สูงอายุมีต่อกิจกรรม
2.3 การสัมภาษณ์เจาะลึก เป็นการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุรายบุคคล โดยเริ่มจากการสอบถามประวัติ
ของผู้สูงอายุ ความรู้สึกก่อนและหลังการเข้ามาเป็นสมาชิกภายในชมรมผู้สูงอายุ
2.4 การจดบันทึก เป็นการจดบันทึกรายละเอียดของข้อมูลลงในสมุด เพื่อป้องกันการลืม เก็บ
ข้อมูลในแต่ล ะวัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนาข้อมูล ไปใช้ ในการทาวิจัยและให้นาข้อมูล ที่ได้จากการจดบั นทึ ก
มาเรียบเรียงให้ถูกต้อง
2.5 บันทึกเสียง การบันทึกเสียงโดยใช้โทรศัพท์มือถือในการบันทึกคาพู ดในขณะที่สั มภาษณ์
แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาเรียบเรียงให้เกิดความถูกต้องและสมบูรณ์
3. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนาข้อมูล
ที่ ไ ด้ ม าท าการวิ เ คราะห์ ใ นเนื้ อ หาของข้ อ มู ล รวมไปถึ ง ผลของการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ 3 ประเด็ น ที่ จ ะศึ ก ษา ได้ แ ก่
1.ด้านสังคม 2.ด้านจิตใจ 3.ด้านร่างกาย
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ผลการศึกษา
รู้จักชมรมผู้สูงอายุบ้านหาร
ชมรมผู้สูงอายุบ้านหารตาบลบ้านหาร อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลาได้ก่อตั้งชมรมมาเป็นเวลามากกว่า
30 ปี แล้ ว ซึ่งชมรมผู้ สู ง อายุ บ้ านหารเกิ ดจากการรวมตัว ของสมาชิ กภายในต าบลบ้า นหารโดยชมรมจะมี ก าร
จัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้ามาทากิจกรรมและกระตุ้นให้ผู้สูงอายุอยากจะเข้าร่วมกิจกรรม
ประกอบกับการมีประธานชมรมนั่นก็คือ นายผินสุวรรณชาตรี ที่มีความเป็นภาวะผู้นามีการทางานอย่างชัดเจน
มีเป้าหมายและมุ่งเน้น การช่วยเหลื อซึ่งกันและกันของสมาชิกภายในชมรมในปีพ .ศ. 2542 นายลอย แก้ว มณี
อดีตประธานชมรมผู้สูงอายุได้มุ่งเน้นในกิจกรรมการออกกาลังกายและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นหลักต่อมา
ได้รับหน้าที่ในปี พ.ศ. 2557 เป็นประธานชมรมผู้สู งอายุบ้านหารจนถึง ปัจจุบันทาให้ส มาชิกในชมรมผู้สู ง อายุ
ในปั จ จุ บั น มีจ านวนเพิ่ มขึ้ น ทุ ก ๆ ปี ส่ งผลให้ ในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่ านมานี้ได้มี นโยบายจั ดตั้ งโรงเรีย นผู้ สู ง อายุ
เพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มผู้สูงอายุได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันและกิจกรรมที่แสดงถึง
ความสามารถของตนในกิจ กรรมต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมวันเด็กหรือโครงการ
เพื่อนช่วยเพื่อนที่ทาให้ผู้สูงอายุได้เข้ามามีบทบาทในสังคมและทาให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุขและความมั่นใจว่า
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และในปัจจุบัน ปีพ.ศ. 2563 ชมรมผู้สูงอายุได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ช่องปากและฟันของผู้สูงอายุมากขึ้น (ฐานิตย์วัฒนอุไร, 2562, น. 1028-1029)
จากการศึกษาแนวทางพัฒ นารูปแบบกิจกรรมเพื่อส่ งเสริมสุขภาวะของชมรมผู้สูงอายุตาบลบ้านหาร
เป็นการศึกษาในเรื่องของกิจกรรมภายในชมรมผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุทั้งในด้านสังคมด้านจิตใจ
และด้านร่างกายรวมไปถึงการศึกษาลักษณะกระบวนการดาเนินการและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ก าหนดแนวทางการพั ฒ นากิ จ กรรมของชมรมผู้ สู ง อายุ อั น น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ขอ งผู้ สู ง อายุ
อย่างเหมาะสมได้ดังนี้
1. กิจกรรมด้านสังคม
เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนของบุคคลและกลุ่มที่ยังไม่รู้จักกันให้รู้จักกันหรือบุคคล
และกลุ่มที่รู้จักกันแล้วให้มีความสัมพันธ์อันดีมากยิ่งขึ้นการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
จนทาให้เกิดความสามัคคีมากขึ้นในหมู่คณะได้ แก่ กิจกรรมวันเด็ก โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนและกิจกรรมจิตอาสา
ดังนี้
1.1 กิจกรรมวันเด็ก จัดขึ้นโดยเทศบาลตาบลบ้านหารและได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพในตาบลโรงเรียนร้านค้าและชาวบ้านในตาบลนอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุที่มาทาการแสดง
เพื่อมอบความสุขให้แก่เด็ก ๆ ในตาบลบ้านหาร ดังคาสัมภาษณ์
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“...เข้าร่วมงานวันเด็กเป็นปีแรกรู้สึกสบายใจเมื่อได้ไปเที่ยวกับทางชมรมผู้สูงอายุทาให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้
ออกไปทากิจกรรมนอกบ้านและยังช่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วย...”
(จานง สุวรรณชาตรี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563)
“...รู้สึกสบายใจและมีความสุขมากที่ได้พาลูกหลานมาเปิดหูเปิดตา...”
(อ้วน จิตกูล, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563)
จากคาสัมภาษณ์ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่ากิจกรรมวันเด็กถือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ
ความสามั ค คี ใ ห้ แ ก่ ค นในชมรมผู้ สู ง อายุ โ ดยการน าความสามารถของตนเองมาร่ ว มกิ จ กรรมรวมทั้ ง ยั ง เกิ ด
ความสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้สูงอายุทาให้ผู้สูงอายุมีความสุขและความสนุกสนานกับกิจกรรมที่ได้ร่วมทากับเด็ก ๆ
ดังนั้นกิจกรรมวันเด็กเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีต่อร่างกายจิตใจสติปัญ ญาคุณธรรมและจริยธรรม
ซึ่งจะทาให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงลดการพึ่งพาผู้อื่นสามารถดารงชีวิตประจาวันได้อย่างอิสระ
และมีความสุขได้เช่นเดียวกับบุคคลวัยอื่น
1.2 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน จัดขึ้นมาเพื่อต้องการให้ผู้สูงอายุบางคนที่เขียนหนังสือหรือเขียนชื่อตนเอง
ไม่ได้ให้เขียนได้เหมือนกันทุกคนโดยจะเปิดโรงเรียนของชมรมผู้สูงอายุที่เทศบาลตาบลบ้านหารเพื่อสอนการเขียน
หนังสือให้แก่ผู้สูงอายุที่ติดบ้านหรือติดสังคมและจะลงพื้นที่ไปตามบ้านเรือนในภายหลังเพื่อสอนให้แก่ผู้สู งอายุ
ที่ติดเตียง ดังคาสัมภาษณ์
“ ...ป้ารู้สึกว่ากิจกรรมนี้มันดีมากไม่ใช่แค่ป้าจะเขียนชื่อตัวเองได้แต่ป้ายังได้รู้จัก
ตัวหนังสืออื่น ๆ เพิ่มขึ้นด้วยทาให้ป้าเขียนหนังสือได้มากกว่าเดิม... ”
(ดวง สุวรรณชาตรี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563)
“ …ดีมากเลยที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาผมว่ามันเป็นประโยชน์มากนะสาหรับ
ผู้สูงอายุทุกคนใครที่มีความรู้อยู่แล้วก็ทาให้มีมากขึ้นไปอีก
ส่วนใครที่ไม่รู้ก็ช่วยให้เขามีความรู้ในส่วนนี้เพิ่มขึ้น... ”
(จิต สุวรรณชาตรี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563)
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จากคาสัมภาษณ์ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นโครงการที่ต้องการให้ผู้สูงอายุ
พัฒนาตนเองในด้านการเขียนหนังสือซึ่งถือเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างดีรวมทั้ง
ยังส่งผลให้ผู้สูงอายุไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของผู้ที่ต้องการมาเอาเปรียบได้
ดังนั้นโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ
เขียนชื่อของตนเองได้ให้เขียนหนังสือหรือชื่อของตนเองได้ทุกคนซึ่งถือเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ไม่ตกเป็นภาระของผู้อื่นและทาให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
1.3 กิจ กรรมจิ ต อาสา เป็ น กิจ กรรมที่เน้นให้ ผู้ สู งอายุทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ อสั งคมเน้น การมี
ส่วนร่วมซึ่งกันและกัน โดยจะทากิจกรรมกันที่วัดศาลาโพธิ์หลังจากตรวจสุขภาพร่างกายเช่นการกวาดลานวัด
เก็ บ ขยะล้ า งห้ อ งน้ า ฯลฯ ใช้ เ วลาประมาณ 30 นาที ถื อ เป็ น การแสดงความเอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ ต่ อ เพื่ อ นมนุ ษ ย์
การให้ความช่วยเหลือและการเสียสละให้กับคนอื่นอย่างเต็มใจ ดังคาสัมภาษณ์

“...รู้สึกดีที่เราได้มีเพื่อนจากกิจกรรมจิตสาธารณะซึ่งชอบทาอยู่แล้วตั้งแต่เด็ก
ตอนนี้ก็ได้ทากิจกรรมจิตสาธารณะมากกว่าเดิมส่วนตัวลุงเอง
ก็ชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วเพราะทาให้สบายใจขึ้น...”
(จิต สุวรรณชาตรี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563)

“...ป้าก็ดีใจที่ได้มาทาชมรมช่วยเก็บขยะบ้างกวาดใบไม้บ้าง ถือว่าเป็นกิจกรรม
ที่ช่วยกันลงมือทาใช้เวลานิดหน่อยช่วยกันหลาย ๆ คนก็สะอาดแล้ว...”
(นิตยา จินดาดา, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563)

จากคาสัมภาษณ์ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่ากิจกรรมจิตอาสาเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีและการมี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรมของผู้สูงอายุโดยใช้เวลาที่เหลือจากการทากิจกรรมตรวจสุขภาพประจาเดือนมาทา
กิจกรรมจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์เล็ก ๆ น้อย ๆ ภายในวัดศาลาโพธิ์ซึ่งถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เช่นกัน
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ดังนั้นกิจกรรมจิตอาสาเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์และต้องการใช้เวลาว่างโดยการทาสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลส่วนรวม
จากกิจกรรมทางด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งจากบทสัมภาษณ์และข้อมูลกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในชุมชนทั้งหมด
3 กิจกรรมได้แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชมรมผู้สูงอายุการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่งผลให้คนในชมรมผู้สูงอายุเกิดความเข้ม แข็งทาให้ผู้นามีกาลังใจ
และมีแรงผลักดันในการพัฒนากิจกรรมในชมรมให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ทั้ ง นี้ ยั ง มี แ นวทางในการพั ฒ นาด้ า นสั ง คมคื อ 1) การเพิ่ ม กิ จ กรรมให้ ห น่ ว ยงานภายนอกได้ เ ข้ า มา
มีส่วนร่วมกับชมรมผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนเช่นการอบรม
ความรู้ทั่วไปในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเปิดโลกทัศน์และประสบการณ์ใหม่ ๆ
จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 2) การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันอีกทั้ง
ยังสร้างความผูกพันการช่วยเหลือซึ่งกั นและกัน 3) การสร้างความยอมรับนับถือให้แก่ผู้สูงอายุเองได้ว่าตนสามารถ
ทาในสิ่งเป็นประโยชน์ได้เช่นเดียวกับคนอื่นที่ทาให้ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
2. กิจกรรมด้านจิตใจ
วัยผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านเช่นการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจที่ผู้สูงอายุจะคิดว่า
ตนเองเป็นภาระของลูกหลานจากเมื่อก่อนที่เป็นผู้นาของครอบครัวสามารถช่วยเหลือตนเองได้แต่ตอนนี้ต้องกลาย
มาเป็นผู้ถูกดูแล ดังนั้นชมรมผู้สูงอายุตาบลบ้านหารจึงได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจเพื่อให้
ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ อ อกไปเปิ ด ประสบการณ์ ใ หม่ ๆ จากโลกภายนอกที่ ท าให้ เ กิ ด ความสบายใจและไม่ เ ครี ย ดได้ แ ก่
กิจกรรมทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ดังนี้
2.1กิจกรรมทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันปีใหม่ของทุกปีการทาบุญนี้จัดขึ้นที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เป็นการทาบุญตักบาตรให้กับบุคคลที่เป็ นผู้บริจาคที่ดินในการสร้างโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้ว โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์มาร่วมทาพิธีและมีผู้สูงอายุมาร่วมทาบุญกัน
อย่างล้นหลาม ดังคาสัมภาษณ์
“...ปกติป้าเป็นคนชอบทาบุญอยู่แล้วมันทาให้ป้าสบายใจเวลาได้
มาทาบุญได้พูดคุยพบปะกับเพื่อน ๆ ทาบุญเสร็จก็นั่งกินข้าวร่วมกัน...”
(รัชนี สว่างพิภพ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563)
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“...ยายเข้ามาทาบุญทุกปีเพราะวันปีใหม่ไม่ได้มีทุกวันชอบมาทาบุญฟังเทศน์ฟังธรรม
เวลายายเครียดพอได้ฟังเสียงพระเทศน์มันทาให้รู้สึกสงบและสบายใจมากขึ้น...”
(เฉี้ยง สุวรรณชาตรี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563)

จากคาสัมภาษณ์ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่ากิจกรรมทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาพทางจิตใจที่แข็งแรงทาให้ผู้สูงอายุเกิดความสงบและรู้สึกสบายใจที่ได้เข้าร่วมทากิจกรรมนอกจากนี้
ยังทาให้ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุยกับเพื่อน ๆ ในชมรมซึ่งถือเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน
ดังนั้นกิจกรรมทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่เป็นการจัดขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมที่ทาร่วมกันแล้ว
เกิดความสบายใจซึ่งก็คือการทาบุญตักบาตรการได้รับพรอันศักดิ์สิทธิ์ จากพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
ในวันขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ถือเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุทุกคนทาแล้วมีความสุข
จากกิจกรรมทางด้านจิตใจที่กล่าวมาทั้งจากบทสัมภาษณ์และข้อมูลกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในชุมชนกิจกรรม
ทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมหากผู้สูงอายุมีสภาพจิตใจที่เป็นสุข
สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและผู้อื่นไว้ได้อย่างราบรื่นสามารถทาตนให้เป็น
ประโยชน์ได้ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมและความเป็นอยู่ในการดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
ปราศจากอาการป่วยของโรคทางร่างกายและจิตใจ
ทั้งนี้ยังมีแนวทางในการพัฒนาด้านจิตใจคือ 1) การปรับกิจกรรมที่มีอยู่ให้ส ามารถดึงความสนใจของ
ผู้สูงอายุและจะต้องคานึงถึงความรู้สึกของผู้สูงอายุเป็นหลักกิจกรรมจะต้องมีความหลากหลายสนุกสนานมีความ
แปลกใหม่หรือการคิดค้นกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุเกิดความสนใจและป้องกัน
ไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดความเครียดหรือเบื่อหน่ายขณะเข้าร่วมกิจกรรม 2) การสร้างกาลังใจในการใช้ชีวิตจากการได้รับ
ฟังธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์ที่ช่วยชโลมจิตใจให้ผู้สูงอายุได้นาข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันอย่างมีสติ
และยังทาให้คลายความเหงาได้เนื่องจากผู้สูงอายุบางคนยังคงทางานเลี้ยงชีพและรับภาระเลี้ยงหลานเมื่อลูกตนเอง
ออกไปทางานนอกบ้านการได้พบปะพูดคุยกับเพื่อน ๆ ในชมรมจึงถือเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดความผ่อนคลาย
ไม่เครียดจนเกินไปส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสภาพจิตใจที่เบิกบานและมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแต่ละวัน
3. กิจกรรมด้านร่างกาย
ผู้ สู ง อายุ เ ป็ น วั ย ที่ พึ่ ง พาตนเองได้ น้ อ ยลงมี ภ าวะด้ า นสุ ข ภาพร่ า งกายที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามช่ ว งเวลา
ซึ่งมีภ าวะร่ างการที่เสื่ อมถอยลงมีโ อกาสที่จะเจ็บป่วยได้ง่ายภูมิต้านทานโรคน้อยลงสาเหตุเนื่องจากผู้ สู งอายุ
ให้ความสาคัญในการดูแลรักษาด้านสุขภาพร่างกายน้อยลง เช่น เรื่องการบริโภคอาหารการขาดการออกกาลังกาย
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และการไม่ได้อยู่ร่วมกันในครอบครัวจึงก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นได้ดังนั้นจึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ด้านร่างกายของผู้สูงอายุในชมรมขึ้นได้แก่กิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุกิจกรรมตรวจสุขภาพประจาเดือน ดังนี้
3.1 กิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมที่ใช้เกมเป็นตัวกลางในการให้ผู้สูงอายุได้มีการเคลื่อนไหว
ร่ างกายให้ กระฉับ กระเฉงและสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพทางร่างกาย
ให้มีสุขภาพที่ดี ดังคาสัมภาษณ์

“...ป้าชอบกิจกรรมนี้มากได้ออกกาลังกายได้หัวเราะสนุกสนานไปกับเพื่อนฝูงทาให้ป้าอารมณ์ดีจนลืมเรื่อง
เครียด ๆ ไปหมดแล้วยังทาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นด้วย...”
(คิด สุวรรณชาตรี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563)

“...ยายสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงได้แต่นั่งดูเขา
เล่นกันแต่มันก็มีความสุขไปอีกแบบนั่งดูไปหัวเราะไป...”
(พุม ทองชูช่วย, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563)

จากคาสั มภาษณ์ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่ากิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุถือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้าง
สุขภาพทางด้านร่างกายซึ่งต้องการให้ผู้สูงอายุมีการเคลื่อนไหวร่างกายโดยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้สามารถ
สร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีในการเล่นทาให้เกิดความสุขและสนุกสนานที่ได้มาร่วมกิจกรรม
ดั ง นั้ น กิ จ กรรมแข่ ง ขั น กี ฬ าผู้ สู งอายุ จัด ขึ้ นเพื่ อ ส่ ง เสริม สุ ข ภาวะของคนในชมรมจะเห็ นได้ ว่า ผู้ สู ง อายุ
ที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ เป็นบุคคลที่ชอบทากิจกรรมและยังมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็ งแรง
สามารถพึ่งพาตนเองได้และยังดาเนินชีวิตประจาวันได้ปกติ
3.2 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาเดือน จัดขึ้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหารซึ่งผู้สูงอายุ
ต้องตรวจสุ ขภาพร่ างกายตามระยะเวลาที่กาหนดคือทุกวันจันทร์สุ ดท้ายของเดือนเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงหรือ
ภาวะผิดปกติพร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตเพื่อการป้องกันไม่ให้เกิ ด
โรคหรือไม่ให้โรคที่เป็นอยู่ลุกลามมากขึ้นในอนาคต ดังคาสัมภาษณ์
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“...ปกติป้าเป็นคนไม่ค่อยดูแลสุขภาพกินหมดทุกอย่างจนทาให้เกิดโรคตามมาคุณหมอก็ให้คาแนะนากับป้า
มาป้าก็ทาตามตอนนี้รู้สึกดีขึ้นเยอะเลย...”
(เอิ้น ขวัญฤกษ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562)

“...ช่วงบ่ายจะมีคุณหมอเข้ามาตรวจสุขภาพให้ผู้สูงอายุมโี รคเบาหวานความดันและไขมัน
ส่วนตัวป้าเป็นคนชอบทานหวานคุณหมอก็แนะนาเรื่องการเลือกทานอาหารให้มาลองทา...”
(ดวม สุวรรณชาตรี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562)

จากคาสัมภาษณ์ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่ากิจกรรมตรวจสุขภาพประจาเดือนเป็นกิจกรรมที่มีการตรวจ
สุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเรื่องทั่วไปการให้ความรู้เรื่องโรคต่าง ๆ รวมไปถึงการตรวจโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคไขมัน
ในเลือดสูงและโรคความดันโลหิตสูงให้แก่ผู้ที่เป็นโรคเหล่านี้มีการติดตามอาการและประเมินผลของการรักษา
โดยการรับประทานอาหารและยาเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ดูแลตนเองอย่างถูกวิธี
ดังนั้นกิจกรรมตรวจสุขภาพประจาเดือนจัดขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้สูงอายุคานึงถึงการดูแลรักษาสุ ขภาพ
ร่างกายของตนเองให้ มีความแข็งแรงปราศจากโรคภัยและสามารถดาเนินชี วิตประจาวันไปได้อย่างมีความสุ ข
สรุปได้ว่ากิจกรรมทางด้านร่างกายที่กล่าวมาทั้งจากบทสัมภาษณ์และข้อมูลกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในชุมชน
กิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุและกิจกรรมตรวจสุขภาพประจาเดือนแสดงให้เห็นถึงการดูแลสุขภาพร่างกายของ
ผู้ สู ง อายุ เ องให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ แ ละแข็ ง แรงซึ่ ง อาจส่ ง ผลดี ไ ปถึ ง สภาวะจิ ต ใจของผู้ สู ง อายุ ค วบคู่ กั น ไปด้ ว ย
หากผู้สูงอายุมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจิตใจก็มีความสุขสามารถดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
ทั้งนี้ ยั งมีแนวทางในการพัฒ นาด้า นร่า งกายคื อ 1) การเพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับ การเคลื่ อนไหวร่า งกาย
ที่ไม่หนักเกินไปให้แก่ผู้สูงอายุอย่างสม่าเสมอ เช่น การเต้นแอโรบิคและเต้นราวงมาตรฐานซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อ
สุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุในระยะยาว 2) ผู้ดาเนินกิจกรรมควรมีอานาจในการสั่งการและตัดสินใจได้ทันทีที่จะ
ช่วยให้การจัดกิจกรรมดาเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง 3) ส่งเสริมกิจกรรมที่ทาให้ผู้สูงอายุเกิดกระบวนการเรียนรู้
การมี ส่ ว นร่ ว มการแก้ ปั ญ หาเฉพาะหน้ า และการรั ก ษาสุ ข ภาพร่ า งกายของตนเองให้ แ ข็ ง แรงเช่ น กิ จ กรรม
ตรวจสุ ข ภาพประจ าเดื อ นกิ จ กรรมแข่ ง ขั น กี ฬ าผู้ สู ง อายุ แ ละศาสตร์ พ ระราชารวมทั้ ง การออกก าลั ง กาย
อย่างสม่าเสมอและการเลือกรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและ
มีประโยชน์
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สรุปและอภิปรายผล
กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะสาหรับผู้สูงอายุ
จากการศึกษาลักษณะกิจกรรมที่สัมพันธ์กับสุขภาวะและแนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมของผู้สูงอายุ
ในชมรมผู้สูงอายุบ้ านหารสามารถแบ่งได้เป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมด้านสั งคมมีกิจกรรมที่ส่ งเสริม การมี
ส่ ว นร่ ว มของผู้ สู ง อายุ แ ละเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี เ ช่ น กิ จ กรรมวัน เด็ ก ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ แ สดง
ความสามารถในการแสดงบนเวทีทาให้ผู้สูงอายุเกิดความสามัคคีในหมู่คณะกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนที่จัดขึ้นเพื่อให้
ผู้สูงอายุช่วยดูแลซึ่งกันและกันในเรื่องต่าง ๆ กิจกรรมจิตอาสาช่วยให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ที่ถือเป็น
การสร้ างประโยชน์ ให้ แก่ส่ ว นรวม กิจ กรรมด้านจิตใจมีกิจกรรมที่ส่ งเสริมทางด้านจิตใจ เช่น กิจกรรมทาบุญ
ตักบาตรวัน ขึ้น ปี ใหม่ที่เสริ มสร้ างให้ ผู้สู งอายุมีสุ ขภาพทางจิตใจที่แข็งแรงเกิดความสงบสบายใจมีสภาพจิตใจ
ที่เบิกบานและมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันจากการได้พบปะพูดคุยกับเพื่อน ๆ ในชมรมซึ่งถือเป็นการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันและกิจกรรมด้านร่างกายมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพที่จัดขึ้นภายในชุมชนเช่น
กิจ กรรมตรวจสุขภาพประจาเดือนแสดงให้ เห็ นถึงการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุเองให้ มีความสมบูรณ์
แข็งแรงซึ่งอาจส่งผลดีไปถึงสภาวะจิตใจของผู้สูงอายุควบคู่กันไปด้วยซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาด้านร่างกายของ
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาเดือนโดยให้ความสาคัญเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพร่างกายการดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเองให้ แข็งแรงและให้ คาปรึ กษาเกี่ย วกับปัญหาต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย ของวิภ าวีคงอินทร (2551
อ้างถึงใน ดวงพร คานู ณวัฒ น์ และคณะ, 2553, น. 106)ได้ใหความหมายดัง นี้ สุ ขภาวะทางด้า นสั งคม คื อ
การมีสังคมที่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันพึ่งพาได้การมีครอบครัวที่อบอุ นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและอยู่รวมกันได้
อย่างมีความสุขสุขภาวะทางด้านร่างกาย คือการมีสุขภาพแข็งแรงเมื่อปวยก็ควรไดรับการดูแลอยางดีสุขภาวะ
ทางจิตใจคือการมีจิตใจที่เปยมสุขจิตใจดีมีเมตตากรุณาจิตใจสะอาดเขาใจสรรพสิ่งอยางเปนจริงและเข้าถึงสิ่งดีงาม
อย่างถูกตอง ดังนั้นกิจกรรมของผู้สูงอายุที่จัดขึ้นจะต้องเป็นกิจกรรมที่คานึงถึงความเหมาะสมสร้างเสริมสุขภาพ
ทั้งในด้านสังคมด้านจิตใจและด้านร่างกายไปพร้อม ๆ กัน
แนวทางการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุ
จากการศึกษาแนวทางพัฒ นากิจกรรมเพื่อส่ งเสริมสุ ขภาวะของสมาชิกชมรมผู้สู งอายุ ตาบลบ้านหาร
อาเภอบางกล่าจังหวัดสงขลาสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ แนวทางการพัฒนาด้านสังคมแนวทางการพัฒนา
ด้านจิตใจ และแนวทางการพัฒนาด้านร่างกาย
แนวทางการพัฒนาด้านสั งคม คือการเพิ่มกิจกรรมให้หน่วยงานภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมกับชมรม
ผู้สูงอายุที่มาให้ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตประจาวันและการดูแลตนเองผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจา
ทุกเดือนเพื่อให้ผู้สูงอายุรับรู้ได้ถึงการมีส่วนร่วมถือเป็นการสร้างเครือข่ายให้ชมรมผู้สูงอายุบ้านหารกับหน่วยงาน
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ภายนอกให้ เกิดความร่ ว มมือระหว่างกันรวมถึงสร้างความผู ก พันการช่ว ยเหลื อซึ่ ง กันและกันของผู้ สู ง อายุ กั บ
หน่วยงานภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น
แนวทางการพั ฒ นาด้ า นจิ ต ใจ คื อ การปรั บ กิ จ กรรมที่ มี อ ยู่ ใ ห้ ส ามารถดึ ง ความสนใจของผู้ สู ง อายุ ไ ด้
โดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้สูงอายุเป็นหลักกิจกรรมจะต้องมีความหลากหลายสนุกสนานและมีความแปลกใหม่
รวมถึงการสร้างกาลังใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุซึ่งมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้สูงอายุ
แนวทางการพัฒนาด้านร่างกาย คือการเพิ่มกิจกรรมการเคลื่ อนไหวทางร่างกายที่ไม่มีผลกระทบหรื อ
ผลข้างเคียงต่อร่างกายของผู้สูงอายุ การมีผู้นาที่มีความสามารถสั่ งการและตั ดสิ นใจได้ทันทีที่จะช่วยให้ การจัด
กิจกรรมดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมที่ทาให้ผู้สูงอายุเกิดกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วม
การแก้ปั ญหาเฉพาะหน้ าและการรั ก ษาสุ ขภาพร่า งกายของตนเองให้ ส มบูร ณ์แ ข็ งแรงซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ กุ ล วดี
โรจน์ไพศาล (2560) ที่มองว่ากิจกรรมพบกันประจาเดือนเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมสุขภาวะและความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพตนเองเช่นการให้ความรู้เรื่องสุขภาพเพื่อให้กิจกรรมมีความหลากหลายและสร้างความยอมรับ
นับถือให้แก่ผู้สูงอายุเองว่าสามารถทาสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้อีกทั้งยังทาให้ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจในตนเองด้วย
ดังนี้ชมรมผู้สูงอายุบ้านหารตาบลบ้านหารได้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบกิจกรรมลักษณะและกระบวนการ
ในกิจกรรมของผู้สูงอายุที่มีในปัจจุบันซึ่งสะท้อนได้ว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมได้จัดขึ้นเพื่อดูแลและให้ความสาคัญกับ
ผู้สูงอายุในชุมชนทั้งยังแสวงหาแนวทางในการพัฒนากิจกรรมของผู้สูงอายุเพื่อให้การทากิจกรรมนั้นมีความก้าวหน้า
มากยิ่งขึ้นและทาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ชมรมผู้ สู ง อายุ ต าบลบ้ า นหารควรศึ ก ษาแนวทางการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ สู ง อายุ เ พื่ อ น าไปสู่ แ นวทาง
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้สามารถเกิดขึ้นได้จริงในอนาคต
2. ครอบครัวของผู้สูงอายุในตาบลบ้านหารควรสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
ร่วมกับชมรมมากขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่คนในชุมชน
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาและเก็ บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น ชี วิ ต ของสมาชิ ก ในชมรม เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจถึ ง วิ ถี ชี วิ ต
ความเป็นอยู่ที่แท้จริงตามธรรมชาติของผู้สูงอายุ
2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุจากหลากหลายพื้นที่ เพื่อนามาเป็นแบบอย่าง
การพัฒนากิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุบ้านหารให้ดียิ่งขึ้น
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ประวัติศาสตร์บอกเล่าในพื้นที่บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ
ตาบลเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
ณัฐจิตรา แก้วสม1 ภัศราวดี เขียนวารี2 สุทธิพัฒน์ สุธาพาณิชย์3
และยุทธกาน ดิสกุล4
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเรื่ อ งประวั ติ ศ าสตร์ บ อกเล่ า ในพื้ น ที่ บ่ อ น้ าศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ วั ด แหลมบ่ อ ท่ อ ต าบลเกาะใหญ่
อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นมาและคุณค่าของพื้นที่บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์
วัดแหลมบ่อท่อ ตาบลเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยเก็บรวบรวมจากการศึกษาเอกสารหรือ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มา
ทาการวิเคราะห์โดยจาแนกหมวดหมู่ ตีความ และสร้างข้อสรุป
ผลการศึกษาพบว่า ประวัติศาสตร์บอกเล่ าบ่อน้าศักดิ์สิ ทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ ตาบลเกาะใหญ่ อาเภอ
กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา สามารถแบ่งออกเป็น 3 ยุค คือ 1) ยุคบ่อทอง เป็นการกล่าวถึง เจ้าของพื้นที่เดิ ม
ชื่อแม่ขัน 2) ยุคบ่อท่อ เป็นยุคที่ชาวบ้านในพื้นที่มีการนาน้าจากบ่อน้าไปใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และ 3) ยุคเสด็จ
ประพาสของรัชกาลที่ 5 พระองค์ได้เกิดอาการประชวรจึงได้มีการนาน้าจากบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์มาสรงพระวรกาย
จนหายจากอาการประชวร สาหรับคุณค่าของพื้นที่บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) คุณค่า
ด้านวัฒนธรรม เป็นประเพณีที่สร้างขึ้นตามความเชื่อ โดยสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ คือพิธีสมโภช
บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ และพิธีพลีกรรมตักน้าจากบ่อน้าศักดิ์สิ ทธิ์ 2) คุณค่าด้านการท่องเที่ยว เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยหลังจากรัชกาลที่ 5 เสด็จมาประพาสเกาะสี่ เกาะห้า ได้มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่
เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ทาให้มีนักท่องเที่ยวผู้มีศรัทธาเข้ามาในพื้นที่บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น
คาสาคัญ : ประวัติศาสตร์บอกเล่า, พื้นที่บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์, วัดแหลมบ่อท่อ

1-3
4

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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บทนา
เมื่อกล่าวถึงการศึกษา “ประวัติศาสตร์บอกเล่า ” เป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ต้องใช้วิธีการสั มภาษณ์
เป็นเครื่องมือในการศึกษาเบื้ องต้น บันทึกปากคา เป็นการบอกเล่ าผ่านปากคาจากคนรุ่นหนึ่งสู่ คนอีกรุ่ นหนึ่ง
(วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, 2559) ซึ่งความสาคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์นั้นต้องผ่านการบอกเล่าของบุคคลร่วมสมัย
ที่มีประสบการณ์ในเหตุการณ์จากอดีต และยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ได้มีโอกาสในการสร้างงานทางประวัติศาสตร์
ในท้องถิ่นที่บุคคลเหล่านั้นอาศัยอยู่ (เพียงแข พงษ์ศิริบัญญัญัติ , 2550, น. 33) แต่การจะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอนคงจะทาได้ยากด้วยบริบทที่แตกต่างกันและปัจจัยที่ต่างกัน ซึ่งการที่จะให้ประวัติศาสตร์
มีความสาคัญได้นั้น เราจึงควรส่งเสริมตั้งแต่ในวัยเด็ก จึงเกิดรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน (ชนภัทธ์ อินทวารี ,
2558, น.11) นอกจากนี้การแสดงให้เห็นถึงความสาคัญต่อข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โดยประวัติศาสตร์บอกเล่า
ผ่านการบอกเล่าของคนในชุมชน ที่เกิดเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ผ่านการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง
ที่ ท าให้ เ กิ ด การเข้ า ใจในสั ง คมท้ อ งถิ่ น และท าให้ ค นเห็ น ถึ ง รากเหง้ า ของตนเอง เกิ ด ส านึ ก ความเห็ น คุ ณ ค่ า
ความภูมิใจ และศักดิ์ศรีของสิ่งที่ตนเองมีอยู่ ที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษในท้องถิ่น ความภูมิใจนี้ทาให้
คนเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองว่ามีของดีอยู่ (สีลาภรณ์ บัวสาย, 2552)
โดยการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนนั้น เพื่อให้ทราบถึงความเป็น มา ประสบการณ์ร่วมกันของคนในชุมชน
ที่มีส่วนในการกาหนดความรู้สึกนึกคิดของชาวบ้าน และสามารถทาให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในชุมชน (ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ , 2553) การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต
คติความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงความรู้ ความคิดของผู้คนที่มีต่อชุมชนท้องถิ่นของตนเอง การศึกษา
ประวัติศาสตร์ชุมชน จึงนับเป็นการรื้อฟื้นและสร้างประวัติศาสตร์ให้ผู้คนในชุมชนหันมาร่วมมือกันในการระลึกถึง
พลังในการร่วมมือร่วมใจของคนในอดีต (พิมพ์อุมา ธัญธนกุล, 2558, น. 357) แสดงให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
มีบทบาทสาคัญต่อจิตสานึก ทัศนคติ ท่าทีของชุมชนต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งทาให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้น มักมีความประนีประนอมในการแสดงออกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมที่มีความแข็งและอ่อนไม่ เท่ากันได้อย่างดี เนื่องจากชุมชนที่มีความหลากหลายมีพื้นที่เปิดหรื อพื้น ที่
สาธารณะทางวัฒนธรรมที่เปิดกว้างให้เรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และการเก็บข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์
บอกเล่ า นั้ น จะมี สี สั น ของเรื่ อ งราว ที่ มี เ กร็ ด เล็ ก เกร็ ด น้ อ ย แต่ ไ ม่ พ บในประวั ติ ศ าสตร์ ก ระแ สหลั ก
เกร็ดประวัติศาสตร์เหล่านี้ได้ให้ข้อมูลใหม่ ๆ (รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ และคณะ, 2551, น. 1)
เมื่ อ พิ จ ารณางานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งพบว่ า งานศึ ก ษาของผู้ วิ จั ย มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ประเด็ น พื้ น ที่
ประวัติศาสตร์ เนื่องจากจังหวัดสงขลามีบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์อยู่ในหลายพื้นที่ หากแต่บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ
หมู่ที่ 4 ตาบลเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เป็นบ่อน้าแห่งเดียวในจังหวัดสงขลาที่ได้ถูกคัดเลือก และ
มี ค วามส าคั ญ มาตั้ ง แต่ ส มั ย รั ช กาลที่ 5 โดยพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกซึ่ ง เป็ น พระราชพิ ธี ที่ ส าคั ญ ในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ของรัชกาลที่ 9 จะเห็นได้ว่าบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว เป็นบ่อน้า
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ที่มีความสาคัญกับ คนในพื้น ที่และคนนอกพื้นที่ ดังเห็นได้จากการนาไปใช้ประกอบพิธีสาคัญทางศาสนา หรือ
งานมงคลต่าง ๆ อีกทั้งยังเชื่อว่าสามารถใช้สาหรับการรักษาอาการเจ็บป่วยได้ จากข้อพิจารณาดังกล่าวนาไปสู่
การตั้งคาถามว่า ความเป็นมาของพื้นที่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างไร และมีคุณค่าต่อพื้นที่ชุมชน
อย่างไร
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาความเป็นมาของพื้นที่บ่อน้าน้าศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ ตาบลเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์
จังหวัดสงขลา
2) เพื่อศึกษาคุณค่าของพื้นที่บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ ตาบลเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัด
สงขลา
วิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิจัยคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูล
10 คน ประกอบด้วย ผู้นาชุมชน จานวน 3 คน คือ ผู้นาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 เป็นผู้ดูแลพื้นที่บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์
เป็นผู้นาที่รู้เรื่องบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ และชาวบ้าน จานวน 7 คน คือ ผู้ที่มีประสบการณ์การบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่น โดยใช้
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ว ม วิ เคราะห์ข้อมูลด้ว ยการจาแนกหมวดหมู่ตามประเด็น ตีความ สร้างข้อสรุปและ
นาเสนอด้วยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์เชิงเนื้อหาและเขียนรายงานผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
1. ความเป็นมาของพื้นที่บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์
บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านให้ความสาคัญในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ โดยผ่าน
การบอกเล่าจากบรรพบุรุษในแต่ละยุคสมัย ที่เล่าถึงความเป็นมาในอดีตกาลผ่านเรื่องเล่าจากรุ่นสู่รุ่นของชาวบ้าน
ในชุมชน โดยในอดีตมีการเล่าเรื่อง แบ่งออกเป็น 3 ยุคสมัยด้วยกัน คือ ยุคสมัยบ่อทองหรือบ่อทรัพย์ ยุคสมัยบ่อท่อ
และยุคเสด็จประพาสของรัชกาลที่ 5
1.1 ยุคบ่อทอง
สมัยก่อนชาวบ้านเรียกบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ว่า บ่อทอง เนื่องจากมีบรรพบุรุษหลายท่านเล่าต่อกันมาว่าในบ่อ
ลูกนี้มีทองของแม่ขัน โดยเจ้าของทองนั้นได้เข้าฝันชาวบ้านว่าถ้าใครอยากได้ทอง ก็สามารถเข้ามาเอาได้ เมื่อถึงวันคี่
คืนคี่ ก็ให้ไปเอาได้ แต่มีข้อแม้อยู่ว่าเมื่อผู้ใดได้ทองไปแล้ว จะต้องรับแผลเปื่อยเท่ากับหอยไปจนตาย ปรากฏว่า
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ไม่มีใครกล้ า เพราะกลั ว ว่าจะทรมานไปจนตลอดชีวิต ตั้ง แต่นั้นมาชาวบ้านเรียกกันว่า บ่อทองหรือบ่อทรัพย์
กันตลอดมา
“ยุคนี้เป็นยุคที่ชาวบ้านในตาบลเกาะใหญ่ไม่มีใครทราบข้อมูลประวัติศาสตร์อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นยุค
ที่เกิดขึ้นมานานมากแล้ว แต่ชาวบ้านในสมัยก่อนได้เล่าว่าบริเวณใกล้ ๆ กับบ่อทองมีผู้หญิงมาร่ายรา ทาให้ชาวบ้าน
เชื่อกันว่าเป็นแม่ขันที่มาเฝ้าทอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 เล่าว่าเวลามานอนเฝ้าบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ก็เคยฝันถึง
แม่ขันอีกด้วย”
(ส่อง ปาทัพ, สัมภาษณ์เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2563)
1.2 ยุคบ่อท่อ
ชาวบ้านเรียกกันว่า บ่อท่อ ก็เพราะบ่อลู กนี้มีน้าไหลออกมา ทั้งที่เป็นบ่อดินธรรมดา กว้างประมาณ
1 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร ชาวบ้านจึงชวนกันนาไม้ที่เป็นโพรงไปครอบไว้เพื่อกันดิน และใช้ไม้หมากที่นาไส้ออก
แล้วทาเป็นท่อเพื่อระบายน้าออก เพื่อป้องกันไม่ให้น้าเอ่อล้นปากบ่อ ซึ่งชาวบ้านสามารถนาน้าไปดื่มหรืออาบได้
และทาให้ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเห็นว่าพื้นที่นี้มีทาเลอันเหมาะสม จึงจัดสร้างวัดขึ้นใกล้กับบ่อท่อ
นี้และใช้ชื่อว่า วัดแหลมบ่อท่อตลอดมาตราบถึงปัจจุบันนี้
“ยุคนี้เกิดน้าผุดออกมาจากใต้ดิน ชาวบ้านบริเวณนั้ นจึงได้นาโพรงหมากมาทาเป็นท่อให้น้าไหลออกมา
จึงเรียกว่า บ่อท่อ และน้าบ่อนี้สาคัญมากเพราะเป็นบ่อน้าจืดบ่อเดียวในตาบลเกาะใหญ่ในสมัยนั้น เพราะรอบ ๆ
บริเวณเกาะเป็นทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นน้ากร่อย”
(แคล้ว บุญรอด, สัมภาษณ์เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2563)
1.3 ยุคเสด็จประพาสของรัชกาลที่ 5
สมัย ร.ศ. 108 หรือ พ.ศ. 2432 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาส
หัวเมืองภาคใต้ เพื่อทอดพระเนตร เกาะสี่ เกาะห้า อันเป็นเกาะที่ทาธุรกิจในการเก็บรังนกนางแอ่น ซึ่งข้อมูล
การเสด็จประพาสของรัชกาลที่ 5 จากหลักฐานจดหมายเหตุในแผ่นป้ายระบุว่า รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเกาะสี่
เกาะห้า ในปี พ.ศ. 2436 แต่ในจดหมายเหตุของจังหวัดพัทลุงปรากฏว่า รัชการที่ 5 ได้เสด็จประพาสหัวเมืองภาคใต้
ตลอดแหลมมลายูครั้งนั้น ในปี พ.ศ. 2432 ดังข้อความที่ปรากฏในพระหัตถเลขาจดหมายเหตุจังหวัดพัทลุงระบุว่า
รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสแหลมมลายู ร.ศ. 108 (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง , 2560) หากแต่ชาวบ้านได้เล่า
เพิ่มเติมว่า เมื่อพระองค์ได้เสด็จเยือนเกาะสี่ เกาะห้าแล้ว ก็เสด็จกลับทางเรือและมาขึ้นฝั่งที่บ้านแหลมบ่ อท่ อ
พระองค์ก็ทรงรับสั่งให้ข้าราชบริวารตลอดถึงชาวบ้าน ให้สร้างที่ประทับขึ้นใกล้ ๆ กับบ่อท่อนั้น ซึ่งเรียกกันว่า
ทาเนียบชั่วคราว เพราะสถานที่ตรงนั้นมีทาเลที่เหมาะสม ใกล้ ๆ กับทะเลสาบและน้าท่าอุดมสมบูรณ์ ขณะที่
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พระองค์ประทับอยู่นั้นปรากฏว่าพระองค์มีอาการประชวร แต่เมื่อพระองค์ได้สรงสนานพระวรกายด้วยน้าในบ่อท่อ
นั้นแล้ว ก็ทรงหายจากการประชวร พระวรกายหายเป็นปกติ หลังจากนั้นพระองค์ก็เสร็จกลับกรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็ถือกันว่าบ่อท่อเป็นบ่อน้าที่มีอนุภาพมากและสามารถรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้อย่างปลิด
ทิ้ง เลื่องลือกันไปทั้งใกล้และไกล ต่อจากนั้นก็มีผู้คนชักชวนกัน มาเอาน้าในบ่อนั้นไปดื่มกิน รักษาโรคไข้เจ็บกันเป็น
ประจาตลอดมา (องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่, 2562)
“รั ช กาลที่ 5 เสด็จ มาประพาสเกาะสี่ เกาะห้ า พระองค์เกิดอาการประชวร จึงได้มีการนาน้ามาสรง
พระวรกาย ท าให้ พ ระองค์ ห ายจากอาการประชวรที่ เ ป็ น อยู่ พระองค์ จึ ง ได้ เ สด็ จ มาประพาสที่ แ หลมบ่ อ ท่ อ
ทาให้ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่นั้นมามีคนนับถือบ่อน้าเป็นจานวนมาก”
(ปรวัฒน์ โขมพัฒน์, สัมภาษณ์เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2563)
“รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จมาประพาสเกาะสี่ เกาะห้า พระองค์ประชวร และพระองค์ได้ฝันว่าบนเกาะใกล้ ๆ
มีบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์จึงได้ให้ทหารที่ติดตามพระองค์ไปดู และให้สร้างพลับพลาใกล้กับบ่อน้า ท่านจึงได้เสด็จมาประพาส
และสรงพระวรกายจนหายจากอาการป่วย”
(ส่อง ปาทัพ, สัมภาษณ์เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2563)
สรุปได้ว่า ยุคบ่อทองเป็นการพูดถึงเจ้าของพื้นที่ดินเดิมที่ได้ล่วงลับไปแล้วได้มาเข้าฝันชาวบ้านว่าบ่อน้า
ลูกนี้มีทองของแม่ขัน จึงทาให้ชาวบ้านยุคนั้นเกิดความหวาดกลัวไม่มีใครกล้าไปเอาทอง และยุคบ่อท่อเป็นยุคที่มี
การนาน้าจากบ่อน้ามาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคของชาวบ้า นในสมัย เนื่องจากบ่อน้านี้เป็นบ่อน้าจืดแห่ง เดียว
ในเกาะใหญ่ และเมื่อเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกเป็นลายลั กษณ์อักษรที่ครั้งสมัยรัช กาลที่ 5 ได้เสด็จ
ประพาส และเกิดอาการประชวรจึงได้มีการนาน้ามาสรงพระวรกายจนหายจากอาการประชวร จึงทาให้เป็นที่
เลื่องลือกันไปทั่วว่าน้าในบ่อวัดแหลมบ่อท่อสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยให้หายได้ จนทาให้ชาวบ้านเกิดความ
ศรัทธาและเห็นถึงคุณค่าของบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์
2. คุณค่าของบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์
2.1 คุณค่าด้านวัฒนธรรม
วัฒนธรรมของบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ เป็นรูปแบบประเพณีที่ถูก สร้างขึ้นตามวิธีการดาเนินชีวิต
ของคนในชุ ม ชน เป็ น วั ฒ นธรรมของชุ ม ชนที่ มี ค วามส าคั ญ และมี คุ ณ ค่ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง แก่ ก ารอนุ รั ก ษ์ ไ ว้ คื อ
1) ความเชื่อการรั กษาความเจ็ บ ป่ ว ย 2) พิธีส มโภชบ่อน้าศักดิ์สิ ทธิ์ 3) พิธีพลี กรรมตักน้าจากบ่อน้าศักดิ์สิ ทธิ์
เป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความเคารพของชาวบ้านที่มีต่อบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ และพิธีพลีกรรมตักน้าจากบ่อน้า
ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้สาหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย
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1. ความเชื่อการรักษาความเจ็บป่วย
ชาวบ้านในชุมชนเกาะใหญ่มีความเชื่อและความศรัทธากับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะกับบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์
วัดแหลมบ่อท่อ ที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตของชาวบ้านในชุมชนเกาะใหญ่มาอย่างยาวนาน ทั้งชาวบ้านภายใน
ชุมชนและภายนอกชุมชนต่างให้ความสนใจกับบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ ที่สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้ ด้วยการดื่มและ
อาบน้าจากบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้หายจากอาการเจ็บป่วย
“ชาวบ้านจากตาบลตะเครียะ อาเภอระโนด ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะเริ่มแรก โดยไปหาแพทย์แผนปัจจุบัน
เพื่อรั กษาโรคมะเร็ ง แต่ไม่มีท่าทีว่าจะหาย จึงหั นมาพึ่งสิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์ที่ ได้รั บคาบอกเล่ าจากชาวบ้ านในชุ ม ชน
เกาะใหญ่ ว่าบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้ โดยเริ่มจากกล่าวนะโม 3 จบ
แล้วอธิษฐานขอพรให้หายจากโรคมะเร็ง หลังจากนั้นได้นาน้าจากบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ผสมกับน้าสะอาด เพื่อดื่มและ
อาบเป็นประจาทุกวัน ต่อมาไม่นานผลปรากฏว่ามีอาการดีขึ้นตามลาดับ และหายจากโรคมะเร็ง จึงได้รับหนังตะลุง
มาแสดงที่บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการแก้บน”
(เพชรคง น้อยสาลี, สัมภาษณ์เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563)
2. พิธีสมโภชบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์
พิธีสมโภชจัดขึ้นครั้งแรก วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ในสมัยนั้นบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์มีลักษณะพื้นที่เป็น
ก้อนอิฐวางรอบบ่อน้า และมีศาลาเล็ก ๆ ตั้งอยู่ แต่ปัจจุบันบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์มีลักษณะพื้นที่ที่มีความสะดวกสบาย
มีการก่อสร้างศาลาด้วยปูน และมีสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดพิธีกรรม ซึ่งพิธีกรรมสามารถแบ่งออกได้เป็น
2 ช่วงคือ ช่วงเตรียมความพร้ อมก่อนจัดพิธี โดยชาวบ้านจะช่วยกันสู บน้าจากบ่อ ฉีดล้างคราบตะไคร่น้าและ
คราบสกปรกทั้งภายในและภายนอกบ่ อ พร้อมใช้แปรงขัดขอบบ่ อให้ ส ะอาดมากที่สุ ด เท่า ที่จ ะท าได้ จากนั้น
ปล่อยทิ้งไว้ให้น้าใสซึมออกมาจนถึงระดับปกติ และช่ วงการจัดพิธีกรรม โดยจัดในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 11 ตรงกับ
วันวันออกพรรษา เวลาประมาณ 18.00 น. ซึ่งเป็นฤกษ์งามยามดีในการทาการมงคล เริ่มจากการเชิญผู้ นาพิธี
มาจัดเตรียม โดยใช้ธูป 9 ดอก เทียน 9 เล่ม สาหรับไหว้เจ้าที่เจ้าทาง เพราะชาวบ้านเชื่อว่า เลข 9 เป็นเลขมงคล
ที่ จ ะท าให้ ห มู่ บ้ า นเจริ ญ ก้ า วหน้ า หลั ง จากนั้ น เชิ ญ ประธานในพิ ธี เพื่ อ จุ ด เที ยนหน้า พระพุ ท ธรู ป และจุ ดเทียน
รอบบ่อน้า เมื่อจุดเทียนเสร็จแล้วพระสงฆ์จะเริ่มทาพิธีกรรมตามศาสนา และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมทางศาสนา
ผู้นาพิธีจะตักน้าจากบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์แจกให้กับชาวบ้านที่ มาเข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลและรักษาโรคภัย
ไข้เจ็บต่าง ๆ
“หลังจบพิธีสมโภชต้องมีการสูบน้าจากในบ่อมาแจกจ่าย เนื่องจากมีชาวบ้านจานวนมากต้องการน้าจาก
บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์”
(ส่อง ปาทัพ, สัมภาษณ์เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2563)
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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3. พิธีพลีกรรมตักน้าจากบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระราชพิธีที่สาคัญ ซึ่งทุกจังหวัดต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องแหล่งน้า
ศักดิ์สิทธิ์ โดยให้มีการบูรณะและรักษาความสะอาด เพื่อประกอบพิธีพลีกรรมตักน้าศักดิ์สิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่
6 เมษายน พ.ศ. 2562 สาหรับจังหวัดสงขลาได้คัดเลือกบ่อน้าวัดแหลมบ่อท่อ เป็นแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ในงาน
พระราชพิธีดังกล่าว โดยพิธีกรรมเริ่มตั้งแต่ประธานในพิธี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ถวายเครื่องราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
จุดธูปเทียนบูชาเพื่อประกอบพิธีพลีกรรมตักน้าจากบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ พราหมณ์อ่านโองการบวงสรวงเพื่อบูชาเทพยดา
เทพารักษ์ ผู้ดูแลรักษาสถานที่น้าศักดิ์สิทธิ์ ประธานอ่านคาถาพลีกรรมตักน้าและตักน้าจากแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ใส่ขัน
น้าสาคร จากนั้นปิดฝาขันน้าสาคร ห่อด้วยผ้าขาว ผูกริบบิ้นสีขาวและเชิญขันน้าสาครและที่ตักไปยังขบวนรถ
แล้วเคลื่อนออกจากสถานที่แหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์เพื่อไปขึ้นแพขนานยนต์ ข้ามฟากจากฝั่งหัวเขาแดง อาเภอสิงหนคร
มายังอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการเชิญน้าศักดิ์สิทธิ์ข้ามทะเลสาบ ต่อจากนั้น
เคลื่อนขบวนรถไปยังพระอุโบสถวัดชัยมงคล พระอารามหลวง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อประกอบพิธีจัดทา
น้าอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์
สรุปได้ว่า บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์มีคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมที่สาคัญ ทั้งในเรื่องของความเชื่อเรื่องการรักษาอาการ
เจ็บป่วยของชาวบ้านและผู้ที่มีจิตศรัทธาต่อบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งมีการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ที่อยู่คู่กับชาวบ้าน
มาเป็นเวลานาน ทั้งนี้พิธีสาคัญของบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ คือ พิธีสมโภชบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ และพิธีพลีกรรมตักน้าจากบ่อน้า
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทั้งสองพิธีนี้มีความแตกต่างกัน โดยพิธีสมโภชบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์จะมีผู้นาพิธีเป็นพระสงฆ์ ส่วนผู้เข้าร่วม
เป็นชาวบ้านทั้งภายในและภายนอกชุมชน แต่พิธีพลีกรรมตักน้าจากบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์จะมีผู้นาพิธีเป็นพราหมณ์
ส่ ว นผู้ เข้าร่ ว มเป็ น คณะผู้ ว่าราชการจั งหวัดสงขลา ผู้ บริห ารระดับสู ง และข้าราชการพลเรือน โดยที่ช าวบ้าน
ไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้เท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตามพิธีกรรมทั้ง 2 ยังคงมีความสาคัญต่อชุมชนเกาะใหญ่
ทั้งในแง่ของวัฒนธรรมและในแง่ของการท่องเที่ยว
2.2 คุณค่าด้านการท่องเที่ยว
บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ เป็นการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของชุมชนเกาะใหญ่ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
บริเวณหน้าบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์มีแผ่นป้ายที่นาเสนอข้อมูลของบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ และในประวัติศาสตร์ได้มีการบอกเล่า
การเสด็จประพาสในครั้งที่รัชกาลที่ 5 ทาให้บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะเชื่อว่าน้า
มีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้ ปัจจุบันบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นิยมของบรรดานักท่องเที่ยว
ที่นิ ย มมาตักน้ า เนื่ องจากเป็ น บ่ อน้ าแห่ งเดียวในจังหวัดสงขลาที่ได้รับการคัดเลื อกให้ ใช้ในพิธีพลี กรรมตัก น้ า
จากบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งนักท่องเที่ยวบางส่วนมีความเชื่อ ความศรัทธา จึงนิยมมาตักน้าจากบ่อน้าศักดิ์สิ ทธิ์
วัดแหลมบ่อท่อเพื่อนาไปใช้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ทาให้ชุมชนได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากการเห็นคุณค่าของน้าจาก
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บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ และในทางกลับกันก็เกิดผลกระทบเพิ่มขึ้นจากการได้รับความนิยมจากผู้คนจานวนมาก ทาให้น้า
ในบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์แห้งลงจากสมัยก่อนมากขึ้น และที่เห็นได้ชัด คือ ในช่วงพิธีการตักน้าทาให้นักท่องเที่ยวนิยม
มาตักน้า แต่หลังจากพิธีจบลงทาให้ความนิยมน้อยลงจากเดิม คนภายนอกเห็นคุณค่าของบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ในช่วงที่
ได้รั บ กระแส แต่คนที่เห็ น คุณค่าของบ่ อน้าศักดิ์สิ ทธิ์ที่แท้จริง คือ ชาวบ้านในชุมชนเกาะใหญ่ ที่ยังคงอนุรักษ์
ความดั่งเดิมเอาไว้
“ผลกระทบที่มีต่อบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ คือ เมื่อบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์เริ่มมีชื่อเสียงในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น
ทาให้ผู้คนเริ่มหลั่งไหลเข้ามามากขึ้น ทาให้สภาพแวดล้อมบริเวณรอบ ๆ บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์เริ่มเสื่อมสภาพลง ชาวบ้าน
ทุกคน ๆ จึงต้องช่วยกันอนุรักษ์ และฟื้นฟูบริเวณรอบ ๆ ให้คงอยู่ในสภาพเดิมไว้”
(มงคล เครือแก้ว, สัมภาษณ์เมื่อ 10 มีนาคม 2563)
สรุปและอภิปรายผล
1. ประวัติศาสตร์บอกเล่า
ประวัติศาสตร์บอกเล่าบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ มีการหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์เรื่องราวที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต ที่ผ่านประสบการณ์โดยตรงของผู้ให้สัมภาษณ์ หรือผ่านการ
บอกเล่าของคนในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งความเป็นมาของบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์เป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์จากรุ่นสู่รุ่น
โดยแบ่งออกเป็นยุคสมัยได้ 3 ยุค คือ 1. ยุคบ่อทอง เป็นยุคที่เล่าถึงเจ้าของที่ ดินเดิม ชื่อว่าแม่ขัน 2. ยุคบ่อท่อ
เป็นยุคที่ชาวบ้านนาน้าจากบ่อน้ามาใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และ 3. ยุคเสด็จประพาสรัชกาลที่ 5 เป็นยุคที่กล่าวถึง
ความศักดิ์สิทธิ์ของบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ ดังที่ โอฬาร ถิ่นบางเตียว (2559, น. 3) กล่าวว่าประวัติศาสตร์
บอกเล่ าเป็ น แนวทางการศึ กษาประวั ติ ศาสตร์ รูป แบบหนึ่ งที่ อ าศัย การเก็บ รวบรวมข้ อมู ล ทางประวัติ ศ าสตร์
จากคาบอกเล่าจากผู้อยู่ในเหตุการณ์หรือจากผู้ที่ได้ถ่ายทอดข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จากพื้นที่ชุมชน
โดยอาศัยการถ่ายทอดข้อมูลด้วยวิธีการบอกเล่าเป็นหลัก ซึ่งข้ อมูลประวัติศาสตร์เหล่านี้ไม่มีการจดบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นเรื่องราวของชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น สอดคล้องกับ วลัยลักษณ์ ทรงศิริ (2559)
ที่กล่าวว่าประวัติศาสตร์บอกเล่า หรือ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจะต้องใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการศึกษา
เบื้องต้น การบันทึกปากคา เป็นการบอกเล่าผ่านปากคาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง เป็นแนวโน้มการเรียน
แบบใหม่ เพราะเราศึกษาโดยหลีกเลี่ยง "ประวัติศาสตร์การเมือง" แต่เป็นการศึกษา "ประวัติศาสตร์สังคม" ที่ทาให้
เกิดการเข้าใจในสังคมท้องถิ่น และบ้านเมืองของตนเอง ซึ่งช่วยให้เด็กๆ กระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
เป็นแนวโน้มใหม่ของการเรียนที่ครูไม่จาเป็นต้องสอนให้ท่องจาแต่เพียงอย่างเดียว แต่อย่างไรก็ตาม รังสรรค์ จันต๊ะ
(2557) กล่าวว่า ชื่อของภูมินาม และสถานที่สาคัญทางพื้นที่ของชุมชนย่อมสะท้อนถึงเรื่องราว และเหตุการณ์ของ
ชุมชนนั้นโดยวิธีหนึ่งที่สาคัญในการศึกษาคือการศึกษาผ่านการบอกเล่าที่เกี่ยวกับความเป็นมาของชื่อหรือสถานที่
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สาคัญ ยังคงบันทึกอยู่ในความทรงจาตลอดมาและถ่ายทอดสืบต่อกันมา ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สาคัญของการศึกษา
ประวัติศาสตร์ชุมชนแบบการบอกเล่า
2. การท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ คือ การท่องเที่ยวในด้านประวัติศาสตร์
เชิงวัฒนธรรมของชุมชน ที่มีเรื่องเล่าจากในอดีตจนสถานที่นั้นมีความศักดิ์สิทธิ์และความศรัทธา เห็นได้จากในยุค
ที่รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสตาบลเกาะใหญ่ ส่งผลให้พื้นที่ตรงนี้กลายมาเป็นพื้นที่การท่องเที่ยว เนื่องจากสมัยก่อน
ตาบลเกาะใหญ่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก แต่ปัจจุบันทั้งคนในจังหวัด และต่างจังหวัด ต่างก็นิยมมาท่องเที่ยวที่บ่อน้า
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ วั ด แหลมบ่ อ ท่ อ เป็ น จ านวนมากขึ้ น ดั ง ที่ ดุ ษ ฎี ช่ ว ยสุ ข (2559, น. 300) กล่ า วว่ า แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ทางประวัติศาสตร์ หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสาคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี รวมถึงสถานที่
หรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่ หรือเคยมีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ เช่น โบราณสถาน อุทยาน
ประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ กาแพงเมือง คูเมือง พิพิธภัณฑ์ วัด ศาสนสถาน และสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปะ
และสถาปัตยกรรม สอดคล้องกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (2556) ที่ระบุว่าแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ยั ง เป็ น มรดกทางวั ฒ นธรรมอี ก ประเภทหนึ่ ง โดยลั ก ษณะขอ งมรดกทางวั ฒ นธรรมนั้ น จะต้ อ งให้ คุ ณ ค่ า
ทางประวัติศาสตร์ วิชาการ หรือศิลปะ สามารถแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของวิถีชีวิต มีรูปแบบ
ดั้งเดิมสามารถสืบค้นที่มาในอดีตได้ และมีลักษณะที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นชุมชนหรือท้องถิ่นได้ แต่อย่างไร
ก็ ต าม ชมภู นุ ช หุ่ น นาค (2559, น. 40) กล่ า วว่ า เมื่ อ การท่ อ งเที่ ย วพั ฒ นาและเติ บ โตขึ้ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งระวั ง หรือ
เตรี ย มรั บ มื อ คื อ ความเสื่ อ มโทรมของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว และผลกระทบทางลบต่ อ ชุ ม ชนในแง่ มุ ม ต่ า ง ๆ
ขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมพร้อมในการจัดการด้านทัศนียภาพโดยรอบ เพราะสถานที่บางแห่งถูกปล่อยให้รกร้าง
และเสื่อมโทรมลง ขาดการดูแลอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับขาดการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัด
สรุปได้ว่า บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ เป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม ด้วยความเชื่อมโยงที่มี
มาตั้งแต่อดีตระหว่างบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์กับชุมชนเกาะใหญ่ ผ่ านประวัติศาสตร์บอกเล่าทั้ง 3 ยุค คือ ยุคบ่อทอง
ยุคบ่อท่อ และยุคเสด็จประพาสของรัชกาลที่ 5 และคุณค่าของบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1. คุณค่า
ด้านวัฒนธรรม มีความเชื่อการรักษาความเจ็บป่วย ชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่นิยมนาน้าไปดื่มเพื่อรักษาโรค
รวมไปถึงพิธีสมโภชบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชาวบ้าน และพิธีพลีกรรม
ตักน้าจากบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ เพื่อประกอบพิธีพลีกรรมตักน้าศักดิ์สิทธิ์ และบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ เป็นที่เดียว
ในจังหวัดสงขลาที่ได้รับคัดเลือกในการประกอบพิธี 2. คุณค่าด้านการท่องเที่ยว บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์เป็นการท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ของชุมชนเกาะใหญ่ ที่มีคุณค่าทางจิตใจ และความเชื่อ สิ่งเหล่านี้ถ้าหากชาวบ้านชุมชนเกาะใหญ่
มีส่วนร่วมต่อการจัดการ การส่งเสริม และการสนับสนุนการท่องเที่ยว จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
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ในชุมชน แต่อย่ างไรก็ตาม เมื่อการท่องเที่ยวพัฒ นาและเติบโตขึ้น สิ่ งที่ตามมาคือความเสื่ อมโทรมของบ่อน้า
ศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นการให้ความสาคัญและการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ จึงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใด
คนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของคนทั้งชุมชนที่ต้องคอยดูแลคุณค่าของบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสมบัติของชุมชนดั้งเดิมไว้ให้
อยู่คู่กับตาบลเกาะใหญ่ จังหวัดสงขลาตลอดไป
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
ชาวบ้านควรให้ความร่วมมือ ในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดของบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์เนื่องจาก ชาวบ้าน
มักจะให้ความสาคัญแค่ตอนประกอบพิธีกรรม แต่เมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรม ชาวบ้านก็ไม่ได้มาดูแลรักษาความสะอาด
พื้นที่บริเวณบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ ส่งผลให้พื้นที่บริเวณนั้นเกิดความเสื่อมโทรมและชารุดไปตามกาลเวลา
ดั ง นั้ น ผู้ น าชุ ม ชนจึ ง ควรหาแนวทางเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หานี้ โดยการเรี ย กประชุ ม ลู ก บ้ า นเพื่ อ พู ด คุ ย และ
ปลูกจิตสานึกเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่บ่อศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญของตาบลเกาะใหญ่

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของคนในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ ว่าควรไป
ในทิศทางใดเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน และทาให้เกิดการท่องเที่ยวขึ้นในชุมชน
เอกสารอ้างอิง
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ผลทางการพัฒนา สื่อบทเรียนช่วยสอน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องความเป็นมาของชาติไทย
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในตาบลวัดประดู่
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Development and comparison of learning achievement History of Thailand Grade 4
in Watpradu subdistrict Mueang Surat Thani District Surat Thani province
นับทอง กองเกิด1 พรรณปพร ทรัพย์เจริญ2
และอุไรวรรณ เอกประยูร3
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นด้ ว ยสื่ อ บทเรี ย น
ช่วยสอน วิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในวัดประดู่ อาเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมายได้ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 2 โรงเรียนในเขตตาบลวัดประดู่ ทั้งหมด 79
คน และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าการทดสอบที่ ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติ
ไทย คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนรู้ผ่านสื่อบทเรียนช่วยสอนของนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.12 คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลังจาก
เ รี ย น รู้ ผ่ า น สื่ อ บ ท เ รี ย น ช่ ว ย ส อ น ข อ ง นั ก เ รี ย น มี ค่ า 6. 44 ค ะ แ น น ซึ่ ง พ บ ว่ า นั ก เ รี ย น
มีคะแนนเพิ่มขึ้นหลังจากเรียนรู้ผ่านสื่อบทเรียนช่วยสอน โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเพิ่มขึ้น 3.32 คะแนน หรือคิด
เป็นร้อยละ 22 แสดงให้เห็นว่าหลังจากเรียนรู้ผ่ านสื่ อบทเรียนช่วยสอน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พัฒนาการสมัยสุโขทัย , บุคคลสาคัญสมัยสุโขทัย , ภูมปิ ัญญาสมัยสุโขทัยมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: สื่อบทเรียนช่วยสอน การ์ตูนอนิเมชั่น ความเป็นมาของชาติไทย

1-2
3

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยตาปี
อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยตาปี
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บทนา
การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ในปั จ จุ บั น การเรี ย นการสอนเป็ น การเรี ย นที่ ผู้ เ รี ย น
ศึกษาหาความรู้ จากการอ่านหนั งสื อโดยมีครูผู้ ส อนเป็นคนอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ของเนื้อหาโดยไม่มีสิ่ งจู ง ใจ
ในการเรี ย น จึ ง ท าให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามสนใจกระตื อ รื อ ร้ น ในการเรี ย นน้ อ ยที่ จ ะเรี ย นในรายวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์
ทางผู้ วิ จั ย เล็ ง เห็ น แล้ ว ว่ า ผู้ เ รี ย นควรที่ จ ะมี สิ่ ง จู ง ใจที่ ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความสนใจมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ในรายวิ ช า
ประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จะสอนในเรื่องของความเป็นมาของชาติไทยสมัยสุโขทัย ซึ่งนับว่าเป็น
สมัยหนึ่งที่มีความเจริญในด้านต่าง ๆ เช่นด้านภูมิปัญญาในการดารงชีวิต ด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยได้เป็นผู้นาในการสร้างสรรค์ความเจริญซึ่งได้สืบทอดต่อมาจนปัจจุบัน การรู้และ
เข้าใจผลงานของบุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์ทาให้ เราเกิดความภาคภูมิใจและนาไปเป็นแบบอย่างในการยกย่อง
เชิดชู ทาให้ได้บทเรียนจากประวัติศาสตร์ เหตุการณ์หรือพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตย่อมมีทั้งด้านดีและด้านร้าย
พฤติกรรมใดที่นาความเสียหายมาสู่สังคมส่วนรวมในอดีต ซึ่งอาจส่งผลร้ายมาสู่ปัจจุบันและเชื่อมโยงไปถึงอนาคต
ด้วย เราก็จาไว้เป็นบทเรียน ไม่สร้างความเสื่อมเสียเช่นนั้นอีก เหตุการณ์หรือพฤติกรรมในทางดี เราก็นามาเป็น
แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ ทาให้เราเข้าใจในปัจจุบันชัดเจนขึ้น การเรียนรู้ว่าชาติหรือประเทศของเรานั้น
มีที่มาจากไหน มีพัฒนาการมาอย่างไร มีวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นอย่างไร และเปลี่ยนแปลงไปเพราะอะไร ซึ่งจะทาให้
เรารู้จักตัวเองและเข้าใจสังคมปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษาอย่างมาก
โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารโทรคมนาคมมีบทบาทที่สาคัญต่อการพัฒนาการศึกษา
ดังนี้ 1. เทคโนโลยี สารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยเรื่องการเรียนรู้ ปั จจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้
หลายด้าน มีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ระบบสนับสนุนการรับรู้ข่าวสาร เช่น การค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อ
การเรียนรู้ใน World Wide Web เป็นต้น 2. เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยเฉพาะ
การจั ดการศึกษาสมัย ใหม่จ าเป็ น ต้ องอาศัยข้ อมูล ข่าวสารเพื่ อ การวางแผน การดาเนินการ การติดตามและ
ประเมินผลซึ่งอาศัยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมเข้ามามีบทบาทที่สาคัญ 3. เทคโนโลยีสารสนเทศ
กั บ การสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คล ในเกื อ บทุ ก วงการทั้ ง ทางด้ า นการศึ ก ษาจ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย สื่ อ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ตัวบุคคล เช่น การสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน โดยใช้องค์ประกอบที่สาคัญช่วยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงาน เช่นการใช้โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เทเลคอมเฟอเรนซ์ เป็น ต้น วลัยรัตน์
โตวิกกัย (2555)
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนโดยการนาสื่อการสอนเข้ามาช่วยกระตุ้น สร้างความสนใจ ช่วยให้ผู้เรียน
สนุกสนาน รวมถึงสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นในการเรียน ดังนั้นจึงทาให้การเรียนการสอนมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
เพราะว่ า เมื่ อ ผู้ เ รี ย นมี ส มาธิ จ ดจ่ อ ร่ ว มกั บ การสอนการเรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ ย่ อ มต้ อ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
ตามไปด้วย บางครั้งการบรรยายของผู้สอนเพียงอย่างเดียวนั้นอาจไม่สามารถสื่อสารภาพหรือบางสิ่งบางอย่าง
ออกมาได้เพียงพอที่จะทาให้ผู้เรียนเข้าใจตรงกับสิ่งที่ผู้สอนต้องการ แต่สื่อการสอนสามารถเข้ามาช่วยในส่วนนี้ได้
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โดยสามารถนาเสนอภาพต่าง ๆ ช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพต่าง ๆ ประกอบการบรรยายได้อย่างชัดเจน ช่วยให้เข้าใจ
ตรงกับผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
นพดล อินทร์จันทร์และพฤกษ์ ศุภเศรษฐศิริ (2553) พัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเครื่องแต่ง
กายกับ งานภาพยนตร์ ที่เอื้อประโยชน์ ต่อ การเรียนการสอนในวิทยาลั ยนวัต กรรม สื่ อสารสั งคมมหาวิทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ จากการดาเนินการวิจัยพบว่า บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มี ประสิทธิภาพเท่ากับ 87.25/90.25
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียน และผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก
กั ญ ชพร วิ เ ชี ย ร (2555) สร้ า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นบนเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต เรื่ อ ง
การสร้ า งหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ ว ยโปรแกรม Flip Album Vista Pro ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นชุ ม ชน
บ้านดอยเต่า อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่จานวน 31 คน ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย โปรแกรม Flip Album Vista Pro ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ
85.43/82.90 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเท่ากับ 9.77 คิดเป็นร้อยละ
44.97
อิน ทนนท์ อิน ทะกนก (2555) เรื่องการพัฒ นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวยากรณ์ภ าษาอังกฤษ
เพื่อการสื่ อสาร เรื่ องคาคุณศัพท์ ส าหรั บนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนแดงวิทยา จังหวัด
สุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสวนแดงวิทยา โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 28 คน ผลที่ได้จากการวิจัย นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนมากขึ้น
มีผลการทดสอบหลังเรียนดีกว่าก่อนเรียนและนักเรียนมีความพึงพอใจในการนาเอาบทเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เข้ามาเป็นสื่อการเรียนการสอน
อัมภาภรณ์ ขัตติยะและสมชนก ภู่อาไพ (2558) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนแบบสอนเสริมเรื่องประเพณีบุญบั้งไฟ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสาหรับนักเรียน
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาเป็ น นั ก เรี ย นขั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 จ านวน 30 คน
ผลการวิจัยพบว่า มีค่าประสิทธิภาพของบทเรียนเท่ากับ 83.48/85.11 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 และ
เที ย บความแตกต่ า งของคะแนนเฉลี่ ย ความสามารถทางการเรี ย นระหว่ า งคะแนนก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบสอนเสริม เรื่องประเพณีบุญบั้งไฟ โดยการทดสอบ t-test พบว่าคะแนน
เฉลี่ยทางการเรียนหลัง สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นุส รา เดชจิ ตต์ (2556) ได้ทาการวิจัยเรื่ อง ผลของการเรียนด้ว ยบทเรีย คอมพิว เตอร์ช่ว ย สอนแบบ
แก้ปัญหา เรื่อง การคูณที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความคงทนในการเรียนรู้
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาเป็ น นั ก เรี ย นขั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 จ านวน 36 คน ผลการวิ จั ย พบว่ า
มีค่าประสิทธิภาพของบทเรียนเท่ากับ 76.56/75.28 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด 70/70 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนสูงกว่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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การวิจั ย ครั้ งนี้ ผู้ ศึกษาได้เล็ งเห็ นในเรื่ องของการจั ดการการเรียนรู้สื่ อบทเรี ยนช่ว ยสอน จึ งได้ศึ ก ษา
การพัฒนาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นด้วยสื่อบทเรียนช่วยสอนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องความเป็นมา
ของชาติไทย ระดับ ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนในเขตตาบลวัดประดู่ อาเภอเมืองสุ ราษฎร์ธานี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ประวัติศาสตร์ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนและ
นักเรียน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่ อบทเรียนช่วยสอน วิชาประวัติศาสตร์ของนักเรี ยน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเขตตาบลวัดประดู่ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ สื่อบทเรียนช่วยสอน วิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเขตตาบลวัดประดู่ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิธีการศึกษา
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ งทดลองการเปรีย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นระหว่างก่ อ นเรีย นและ
หลั งเรี ย น กาหนดช่ว งเวลาในการศึกษาตั้งแต่ เดือน ตุล าคม 2562 ถึงเดือน มกราคม 2563 ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1) ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านเนื้อหา ซึ่งเป็นครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ 3 คน โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบด้านเนื้อหาเป็นครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ เพราะได้ดูความเหมาะสมของเนื้อหา และเนื้อหาว่ามีความ
เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับดังกล่าวหรือไม่
2) ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านเครื่องมือวิจัย ซึ่งเป็นครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 3 คน โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบด้านเนื้อหาเป็นครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ เพราะ ได้ดูการทางานของเครื่องมือสื่อบทเรียน ว่าต้องแก้ไขใน
ส่วนใดเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งานได้สะดวก
3) นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา จ านวนทั้ ง หมด 79 คน คื อ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 จ านวน
2 โรงเรียนในตาบลวัดประดู่ อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานวิจัย สื่อบทเรียนช่วยสอนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องความเป็นมาของชาติไทย ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในตาบลวัดประดู่ อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. วิเคราะห์ระบบงานเดิม
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษารวบรวมข้อมูลระบบงานเดิมด้วยการรวบรวมเอกสารการเรียนและสั มภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง คือครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ทั้ง 2 โรงเรียนในตาบลวัดประดู่ อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน
2 คน ผลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล ของระบบงานเดิมพบว่า การเรียนการสอนประเภทสื่ อบทเรียนช่ว ยสอน
มีการน าเสนอที่ ขาดความน่ าสนใจ เข่น ไม่มีเสี ยงเพลงในการน าเสนอ และภาพเคลื่ อนไหว ในการนาเสนอ
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มีเฉพาะการบรรยาย อธิบ ายคาเพีย งอย่างเดียว ซึ่งทาให้ นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายและขาดความน่าสนใจ
ในการเรียนการสอน
2. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
จากการศึ ก ษาระบบงานเดิ ม ผู้ วิ จั ย ได้ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ท าการศึ ก ษาและรวบรวมมาวิ เ คราะห์ ห า
ความต้องการของผู้ใช้ระบบงานใหม่ซึ่งได้ทาการสอบถามโดยใช้แบบสอบถามความต้องการเบื้องต้นให้กับครูผู้สอน
และความต้องการของครูผู้สอน คือ ต้องการสื่อการสอนที่มีความน่าสนใจในเรื่องของการนาเสนอโดยการใส่เพลง
และภาพเคลื่อนไหวพร้อมคาบรรยายเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและความสนุกสนานในการเรียน
3. การออกแบบระบบ
ผู้ วิจั ย ได้ใช้โ ปรแกรมAdobe Photoshop ในการออกแบบระบบเพื่ อให้ เห็ นส่ ว นประกอบของข้ อ มู ล
ที่มีอยู่ในสื่อบทเรียนช่วยสอน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องความเป็นมาของชาติไทย ดังรูปที่ 1
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ประวัติศาสตร์
เรื่อง ความเป็นมาของชาติไทยสมัยสุโขทัย
รูปภาพ

รูปที่ 1 การออกแบบหน้าแรกของสื่อบทเรียนช่วยสอน
บทเรียน

ความเป็นมาของชาติไทยสมัยสุโขทัย
เนื้อหา

รูปที่ 2 การออกแบบหน้าเนื้อหาของสื่อบทเรียนช่วยสอน
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4. การสร้างและพัฒนาระบบ
เป็นการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนาเสนอบทเรียนที่นามาใช้ในการสอนเสริมการสอนในชั้นเรียนหรือ
สอนแทนครูผู้สอนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นและทาให้นักเรียนเกิดความสนุกไม่เบื่อ
หน่ า ยกั บ การเรี ย น ในการสร้ า งสื่ อ บทเรี ย นช่ ว ยสอน วิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามสนใจใน
วิชาประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้น
การประเมินผลระบบ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การหาคุณภาพของเครื่องมือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC)
โดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ คือ
+1 = สอดคล้องหรือแน่ใจว่าคาถามข้อนั้นวัดวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้จริง
0 = ไม่แน่ใจว่าคาถามข้อนั้นวัดจุดประสงค์เชิงที่ระบุไว้จริง
-1 = ไม่สอดคล้องหรือไม่แน่ใจว่าข้อคาถามข้อนั้นไม่ได้วัดจุดประสงค์ที่ระบุไว้
โดยใช้สูตร
เมื่อ

IOC   R
N

R แทน คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ

เกณฑ์การพิจารณา
ถ้ า ค่ า IOC ได้ ม ากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 0.50 แสดงว่ า ข้ อ ค าถามนั้ น วั ด ได้ ต รงกั บ จุ ด มุ่ ง หมาย
การวิจัย ถ้าค่า IOC ได้น้อยกว่า 0.50 แสดงว่า ข้อคาถามนั้นวัดได้ไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายการวิจยั
2. การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเฉลี่ยน้าหนักของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรดังนี้
(กัลยา วานิชย์บัญชา,2542)
X 

โดยใช้สูตร

X
N

เมื่อ

X
แทน คะแนนแต่ละตัว
N
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
3. การหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) ใช้บอกถึงการกระจายของ
ข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา,2542)
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โดยใช้สูตร
เมื่อ X
แทน ข้อมูลแต่ละตัว
X
แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลัง
n
แทน จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
4. การหาค่ า สถิ ติ ก ารทดสอบค่ า t มี ชื่ อ เฉพาะว่ า t-test for dependent Samples
ซึ่งมักพบในการวิจัยเชิงทดลองที่ต้องการเปรียบเทียบผลระหว่างก่อนทดลองกับหลังทดลองหรือเปรียบเทียบผล
ระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม ที่ ไ ด้ จ ากการจั บ คู่ (ชู ศ รี วงศ์ รั ต นะ, 2549) ผู้ วิ จั ย ได้ น าแบบทดสอบ
ที่ส ร้ างขึ้น ไปใช้ กับ นั กเรี ย น โดยก่อนฝึ ก มีก ารทดสอบก่ อนเรี ยน (Pre test) และหลั งจากการใช้ แบบฝึ ก หลั ง
แล้วมีการทดสอบหลังเรียน (Post test) การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

รูปที่ 3 ตัวอย่างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จานวน 30 ข้อ
ผลการพัฒนาระบบ
ผลการออกแบบพั ฒ นาสื่ อ บทเรี ย นช่ ว ยสอนวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ เรื่ อ งความเป็ น มาของชาติ ไ ทย
ให้มีความสวยงาม มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่าง รูปที่ 4
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รูปที่ 4 หน้าแรกของสื่อบทเรียนช่วยสอน
โดยผู้วิจัยได้ออกแบบด้านเนื้อหาโดยการใส่เสียงเพลง ภาพเคลื่อนไหว พร้อมกับคาบรรยายเพื่อให้นักเรียน
ได้มีความสนใจการเรียนมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่าง รูปที่ 5

รูปที่ 5 หน้าเนื้อหาของสื่อบทเรียนช่วยสอน
จากการดาเนิ นการวิจัยพบว่า 1) ผลการทดสอบระบบจากผู้ เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวิจัย จานวน 3 คน
เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ ของสื่อบทเรียนช่วยสอนที่เสร็จสิ้นแล้ว (IOC)
เท่ากับ 0.90 ซึ่งแสดงให้ เห็ น ว่าการทางานของสื่ อบทเรียนช่ว ยสอนสอดคล้ องกับขอบเขตงานที่ออกแบบไว้
สามารถน าไปใช้ง านได้ 2) ผลการประเมิน ดัช นี ความสอดคล้ องเชิง เนื้ อหาและวัต ถุป ระสงค์ โดยผู้ เชี่ยวชาญ
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3 คน ได้ ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ (IOC) เท่ า กั บ 1.00 ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ข้ อ ค าถามในแบบทดสอบส าหรั บ การประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การท างานของระบบ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของการประเมินระบบ สามารถใช้สาหรับประเมินระบบได้ และความประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อสื่อบทเรียนช่วยสอน มีค่าเท่ากับ 4.71
ผลการศึกษา
1. เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นการท าแบบทดสอบระหว่ า งก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นได้
ซึ่งคะแนนการทาแบบทดสอบหลั งเรี ย นจะสุ งกว่าแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ ยโดยรวมจากการ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย x̅ = 6.44 , S.D. = 1.30 และก่อนเรียนมี ค่าเฉลี่ย x̅ = 3.12 , S.D.
= 1.57 ค่าที่ใช้ในการพิจารณาใน t – distribution = 32.64 ดังตารางที่ 1
กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนเรียน
หลังเรียน

n
79
79

S.D.
1.57
1.30

x

3.12
6.44

t

P

32.64

.00

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การทาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ผลการประเมิน
เมื่อทาการพั ฒ นาสื่ อ บทเรี ย นช่ว ยสอน วิช าประวัติศาสตร์ ข องนั กเรีย นระดั บชั้น ประถมศึ กษาปีที่ 4
โรงเรียนในเขตตาบลวัดประดู่ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วเสร็จ จึงนาระบบไปประเมิน
ความพึงพอใจต่อการใช้งานของสื่อบทเรียนช่วยสอนโดยผู้เชี่ยวชาญและนักเรียน มีผลการประเมินเฉลี่ยโดยรวม
จากแต่ละกลุ่มผู้ประเมิน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานของสื่อบทเรียนช่วยสอน
รายการประเมิน
ค่าประเมินโดยรวมทุกด้านของ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านเนื้อหา
ค่าประเมินโดยรวมทุกด้านของ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านเครื่องมือวิจัย
ค่าประเมินโดยรวมทุกด้านของนักเรียน

จานวน

X

ผลประเมินประสิทธิภาพ
S.D
แปรผล

3

1.00

.00

ดีมาก

3

0.90

.48

ดีมาก

79

4.71

.10

ดีมาก
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อภิปรายผล
การพัฒนาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สื่อบทเรียนช่วยสอนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องความ
เป็นมาของชาติไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเขตตาบลวัดประดู่ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี สามารถสรุปผลการวิจัยของสื่อบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมาตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยการทาแบบทดสอบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนได้ ซึ่งคะแนน การทา
แบบทดสอบหลั งเรี ย นจะสุ งกว่าแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ ยโดยรวมจากการวัดผลสั มฤทธิ์ทาง
การเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย x̅ = 6.44 , S.D. = 1.30 และก่อนเรียนมี ค่าเฉลี่ย x̅ = 3.12 , S.D. = 1.57 ค่าที่ใช้
ในการพิจารณาใน t – distribution = 32.64 สอดคล้องกับ กิติยา พรหมสอน (2559) การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
เรื่อง สร้างสรรค์นิทานแอนิเมชันคาขวัญปทุมธานีตามจินตนาการ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี (คอมพิ ว เตอร์ ) ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4
โรงเรียนอนุบาล
ผลการศึกษา พบว่า 1. ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง สร้างสรรค์นิทานแอนิเมชันคาขวัญปทุมธานี
ตามจินตนาการด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์) สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี เท่ากับ 86.26/84.68 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 80/80
ธนพล เกียรติวาทีรัตนะ โยธิน ทองบรรเทิง และ ไพโรจน์ สมุทรักษ์ (2561) การพัฒนาการ์ตูแอนิเมชัน
3 มิติ เรื่อง สุภาษิตไทยในบทเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชั้นประถมศึกษาปีที่
4 จ านวน 24 คน จ าแนกความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ อ อกเป็น 3 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ ยระดั บดี ได้แก่ ด้านภาพรวม
มีค่าเฉลี่ย 4.06 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 รองลงมาด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ย 4.27 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.88 และอัน ดับ สุ ดท้ายด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ ย 4.41 และค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 ผลสรุป
ด้ า นความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ที่ มี ต่ อ การ์ ตู น แอนิ เ มชั น 3 มิ ติ เรื่ อ ง สุ ภ าษิ ต ไทยในบทเรี ย นวิ ช าภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ย 4.23 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 อยู่ในระดับดี สรุปได้ว่าการ์ตูนแอนิเมชัน
3 มิติ เรื่อง สุภาษิตไทยในบทเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพสามารถสร้างความเข้าใจ
สุภาษิตภาพษาไทยให้กับผู้ชมสื่อได้เพิ่มมากขึ้น
วั ช ราภรณ์ เพ็ ง สุ ข (2559) การพั ฒ นาบทเรี ย นออนไลน์ วิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียน ออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ผลการศึ ก ษาพบว่ า บทเรี ย นออนไลน์ ป ระกอบไป ด้ ว ย 5 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ เนื้ อ หาของบทเรี ย น
ระบบ บริหารการเรียนรู้การสื่อสาร การวัดประเมินผล และการ ทาให้เกิดความสัมพันธ์และมีค่าประสิทธิภาพของ
บทเรียน ออนไลน์เท่ากับ 83.81/84.22 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ไว้ 80/80
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สื่อบทเรียนช่วยสอน วิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเขตตาบล
วัดประดู่ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ใส่
มาในบทความฉบับเต็ม ซึ่งสอดคล้องกันในเชิงการเปรียบเทียบผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยหลังเรียนจะมีคะแนนมากกว่าก่อนเรียน โดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งคะแนนหลัง
จะต้องมีค่ามากกว่าก่อนเรียนเสมอ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้
1. จากผลการวิ จั ย พบว่ า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน จั ด เป็ น สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ น่ า สนใจ
มีความสามารถในการน ามาสอนเนื้อหาที่ยากให้มีความง่ายขึ้น ทาให้ ผู้ เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียน
ช่วยลดปัญหานักเรียนการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
นั กเรี ย นสามารถใช้สื่ อการสอนที่ ทัน สมัย เพราะเป็นสื่ อ บทเรีย นช่ว ยสอน แบบมัล ติมีเดียที่ ส ามารถเปิ ด ดู ไ ด้
ตลอดเวลา มีภาพเคลื่อนไหว และเสียงบรรยาย
2.จากการวิจัย พบว่า สื่อบทเรียนช่วยสอนสามารถทาให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น โดยจากการ
วิจัยพบว่า คะแนนหลังเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นมากกว่าคะแนนก่อนเรียน
ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีภาพเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความสนใจแก่ผู้เรียน และควรมีเนื้อหาเพิ่มเติมที่สอดแทรกมา
พร้อมคาถามเพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนสื่อบทเรียนช่วยสอนมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ เ รี ย นมี ค ะแนนแบบทดสอบที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หลั ง จากได้ ดู สื่ อ บทเรี ย นช่ ว ยสอน
วิชาประวัติศาสตร์ นักเรียนได้ทาการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อบทเรียนช่วยสอนอยู่ในระดับมาก
ที่สุ ด ซึ่งผลการประเมิน ที่ออกมาอยู่ ในระดับดี มากตามลคะแนนที่ได้ แนบไว้ข้า งต้น พร้อ มกั บผลการประเมิ น
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวิจัยและด้านเนื้อหา
บรรณานุกรม
กิติย า พรหมสอน (2559) การพัฒนาสื่อมัลติ มีเ ดี ย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาล
ปทุมธานี
ธนพล เกียรติวาทีรัตนะ , โยธิน ทองบรรเทิง , ไพโรจน์ สมุทรักษ์ (2561) การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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วัชราภรณ์ เพ็งสุข (2559) การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาล
สุพรรณบุรี
นพดล อินทร์จันทร์ , พฤกษ์ ศุภเศรษฐศิริ (2553) การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ : เครื่อง แต่งกายกับ
งานภาพยนตร์ (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กัญชพร วิเชียร (2555) การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
อิ น ทนนท์ อิ น ทะกนก (2555) เรื่ อ งการพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนแดงวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
อัมภาภรณ์ ขัตติยะ และสมชนก ภู่อาไพ (2558) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ สอนเสริมเรื่อง
ประเพณี บุ ญ บั้ ง ไฟ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและ วั ฒ นธรรมส าหรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปริญญามหาบัณฑิต. สาขาหลักสูตร ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต , บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิต
นุสรา เดชจิตต์ (2556) ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบแก้ปัญหาเรื่องการคูณ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความคงทนในการจา
ของนักเรี ยนชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 2 วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาเทคโนโลยี
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
วลั ย รั ต น์ โตวิ ก กั ย (2555) บทบาทเทคโนโลยี ส ารสนเทศต่ อ การศึ ก ษา [ออนไลน์ ] เข้ า ถึ ง ได้ จ าก
http://www.gotoknow.org/blogs/ posts/242734 วันที่สืบค้น (30 ต.ค. 62)
กัลยา วานิชย์บัญชา (2542) การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจ พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
ชูศรี วงศ์รัตนะ (2549) เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสาเร็จ กรุงเทพฯ : บริษัทไทเนรมิตกิจ อินเตอร์โปรเกรสซิฟจากัด.
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มุมมองภาวะผู้นา : กรณีศึกษาของชุมชนเกาะใหญ่
อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
พิชญานิน ณ สงขลา1 ณัฎฐณิชา เล็มมณี2 รสรินทร์ สินสมบุญ3
นพรัตน์ บุญนุ้ย4 อดิศักดิ์ ใจห้าว5 และอุทัย ปริญญาสุทธินันท์6
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นาของผู้นาในชุมชนเกาะใหญ่
อาเภอกระแสสิ น ธุ์ จั งหวัดสงขลา ใช้การสั งเกต การสั มภาษณ์ การสนทนากลุ่ ม และการจัดเวทีแลกเปลี่ ย น
การเรียนรู้ เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยมีผู้ให้ข้อมูล จานวน 35 คน ประกอบด้วย ผู้นากลุ่ม จานวน
8 คน ผู้นาชุมชน จานวน 2 คน ชาวบ้านในชุมชน จานวน 15 คน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
5 คน และนั กวิช าการ จ านวน 5 คน ร่ ว มกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนาข้อมูล ที่ได้
มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและเขียนรายงานผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นาของชุมชนเกาะใหญ่ ทั้งผู้นาที่เป็นทางการและผู้นาที่ไม่เป็นทางการ
ทั้งผู้นาที่เป็นผู้ชายและผู้นาที่เป็นผู้หญิง เหล่านี้ล้วนสอดคล้องกับทฤษฎีคุณลักษณะที่เชื่อว่าผู้นาจะมีภาวะผู้นาอยู่
แล้วตามธรรมชาติ ทั้งกล้าคิดกล้าตัดสินใจ มีความเพียรพยายามที่จะบรรลุเป้าหมาย และมีความสนใจใฝ่รู้ รวมถึง
ลองผิ ด ลองถู ก จนประสบความส าเร็ จ อี ก ทั้ ง ยั ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงที่ ต้ อ งมี บ ารมี
มากพอที่จะทาให้ผู้อื่นคล้อยตาม อันจักช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
คาสาคัญ : ภาวะผู้นา ทฤษฎีคุณลักษณะ การพัฒนาชุมชน
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences

第四届全国本科生人文社会科学学术研讨会

วันที่ 27 มีนาคม 2563

518

Leadership in Perspectives: A Case Study of Koh Yai Community,
Krasaesin District, Songkhla Province
Pichayanin Na Songkhla1 Natthanicha Lemmanee2 Rossarin Sinsomboon3
Nopparat Boonnui4 Adisak jaihow5 and Utai Parinyasutinun6
ABSTRACT
This qualitative research aims to study the leadership of the Koh Yai community
leader, Krasaesin District, Songkhla Province. The qualitative methods of observation, interview,
group discussion, and exchange and learning forums were used as the field data collection tools.
The 35 informants consisting of 8 group leaders, 2 community leaders, 15 villagers, 5 local
government officials and 5 academics. Data were also collected from related documents and
research reports. Then, the data were analyzed using content analysis and a report was written
using analytical description.
The study found that the leadership of the Koh Yai community leader, both formal
and informal leaders, and both male and female leaders, conforms to trait theory which believed
that the leaders have leadership in nature for such sharpened thinking, decision making, endure
to goal attainment, awareness, and learning by doing until success. Moreover, this reflects a
charismatic transformational leadership which makes people as the followers. This
aforementioned will make the community stronger and will improve the quality of life of its
members.
Keywords: Leadership Trait Theory Community Development
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บทนา
ผู้ น าและภาวะผู้ น ามีความหมายแตกต่างกัน แต่มีความแตกต่างที่ส อดคล้ อ งและสั มพั น ธ์ กั น
จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เนื่องจากบุคคลที่เป็นผู้นาย่อมจะมีภาวะผู้นาอยู่ในตนเอง ดังนั้น ผู้นาจึงหมายถึง
บุ คคล ส่ ว นภาวะผู้ น าจะมี นิ ย ามในเชิง ของกระบวนการและพฤติ กรรม (ธนินทร์ รัตนโอฬาร, 2553, น. 13)
โดยที่ผู้นาหมายถึงบุคคลที่มาจากการแต่งตั้ง และได้รับการยอมรับ ความไว้วางใจ จากกลุ่มให้มีอานาจเหนือผู้อื่น
ในการชี้แนะ สั่งการ มอบหมายงาน จูงใจ และช่วยเหลือให้กลุ่มสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ในขณะที่ ภ าวะผู้ น าหมายถึ ง พฤติ ก รรมและกระบวนการที่ ผู้ น าใช้ อิ ท ธิ พ ลและอ านาจที่ มี ข องตนกระตุ้ น
จูงใจ ผลักดัน ชี้แนะและชี้นาให้บุคคลอื่นเกิดความเต็มใจแล้วกระตือรือร้นปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ขององค์การหรือของกลุ่ม (อรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล และธีระวัฒน์ จันทึก, 2559, น. 849) นอกจากนี้ ภาวะผู้นา
ยังหมายถึงศาสตร์ และศิลป์ ในการจู งใจคนให้ กระทาตามมติร่ว มระหว่างผู้นาแลผู้ตาม โดยที่ผู้ตามเต็มใจและ
มีความสุขเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ (พิชาภพ พันธุ์แพ, 2554, น. 12) ในขณะที่ผู้นาหมายถึง
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาและได้รับการยกย่องขึ้นเป็นหัวหน้า เป็นผู้ทาการตัดสินใจ เพราะมีความสามารถ
ในการปกครองและการบังคับบัญชา โดยใช้อิทธิพลในความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติการและ
อานวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่งกันและกันในอันที่จะบรรลุเป้าหมายและความสามารถที่จะชักจูงผู้ อื่น
ให้ความร่วมมือร่วมใจกับตน ดาเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายของตนได้ (พรนพ พุกกะพันธ์, 2554, น. 19)
ยิ่งกว่านั้น ยังพบอีกว่าบ่อยครั้งที่ผู้นาที่ไม่เป็นทางการมักเป็นผู้ที่เข้ามาแก้ปัญหาขององค์การ
ให้ลุล่วงไปด้วยดี ทาให้ผู้นาที่ไม่เป็นทางการเหล่านี้มีอิทธิพลมากกว่าผู้นาที่เป็นทางการ ซึ่งพบเห็นได้โดยทั่ว ไป
(อุทัย ปริญญาสุธินันท์, 2558, น. 16) อีกทั้งยังเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ยึดติดอยู่กับกรอบคิดการทางาน
แบบเดิม (ถวิล ศรีใจงาม และวีสิริน ธร สินจินดาวงศ์, 2558, น. 169; สุปัญญดา สุนทรนนท์, 2557, น. 68-69)
ส่งผลให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน
“เกาะใหญ่ ” เป็ น ต าบลหนึ่ ง ในอ าเภอกระแสสิ น ธุ์ จั ง หวั ด สงขลา มี ส ภาพพื้ น ที่ ที่ มี ค วาม
อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ อันเป็นตัวกาหนดวิถีชีวิตของชาวบ้านมาช้านาน อีกทั้งยังมีผู้นากลุ่มในพื้นที่จานวน
9 หมู่บ้าน ที่มีศักยภาพและสามารถนาพาสมาชิกในกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจ อันได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งบัว ซึ่งชาวบ้านมีความสามัคคีกลมเกลียว มีการจัดกิจกรรมตามประเพณีร่วมกันอยู่เสมอ หมู่ที่ 3
บ้านไร่ ซึ่งมีคณะมโนราห์ ศูนย์เรียนรู้การตีเหล็ก และนักปราชญ์แห่งภูมิปัญญารักษาโรค หมู่ที่ 5 บ้านยางทอง
ซึ่งมีการทาหลังคาใบจาก หมู่ที่ 6 บ้านแหลมหาด ซึ่งมีธนาคารกุ้งก้ามกราม หมู่ที่ 7 บ้านเกาะใหญ่ ซึ่งมีผู้นาหมู่บ้าน
ที่มีอุดมคติในการพัฒนาชุมชน และหมู่ที่ 9 บ้านแหลมชัน ซึ่งมีชมรมทาขนมพื้นบ้านภาคใต้
ด้ว ยเหตุที่กล่ าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผู้ นาของผู้ นาในชุมชนเกาะใหญ่ อาเภอ
กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยใช้ทฤษฎีคุณลักษณะในการอธิบายภาวะผู้นา รวมถึงต้องการสะท้อนข้อสังเกต
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทบาทของผู้นาชุมชนเหล่านั้น ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นาของชุมชนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
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วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการจัดเวที
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยมีผู้ให้ข้อมูล จานวน 35 คน ประกอบด้ว ย
ผู้นากลุ่ม จานวน 8 คน ผู้นาชุมชน จานวน 2 คน ชาวบ้านในชุมชน จานวน 15 คน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จานวน 5 คน และนักวิชาการ จานวน 5 คน ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้น
นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและเขียนรายงานผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
ในที่นี้ผู้วิจัยขอนาเสนอข้อค้นพบ อันได้แก่ (1) ผู้นาที่ไม่เป็นทางการ และ (2) ผู้นาที่เป็นทางการ
รายละเอียดมีดังนี้
ผู้นาที่ไม่เป็นทางการ
ถือเป็นผู้นาส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในชุมชนเกาะใหญ่ที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชม
ทั้งในด้านการรักษาโรคแบบโบราณ การสืบทอดสืบสานภูมิปัญญา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง และการส่งเสริมอาชีพการทาขนมพื้นบ้าน ดังจะกล่าวต่อไปนี้
เคลื่อน ปาริโภชน์ หรือ “ตาเคลื่อน” ปราชญ์ภูมิปัญญาชาวบ้านหมู่ที่ 3 บ้านไร่ เป็นผู้ที่มีความรู้
ใช้ในด้านวิชาการรักษาโรคแบบโบราณ ที่เรียกว่า “การเหยียบลวด” เป็นการบาบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บแบบพื้นบ้าน
ประเภทหนึ่ ง ซึ่ ง ใช้ รั ก ษาอาการเป็ น ฝี งู ส วั ด และอาการปวดเมื่ อ ยต่ า ง ๆ รวมทั้ ง โรคที่ เป็ น เรื้ อ รั ง มานาน
“ตาเคลื่อน” ก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่าย แต่จะมีเคล็ดว่าให้เอากล้วยหนึ่งหวีไปถวายวัด
หรือใส่บาตรเป็นการตอบแทน “ตาเคลื่อน” ได้ช่วยเหลือผู้คนมาแล้วกว่า 30 ปี โดยได้วิชาการรักษานี้มาจากการ
สืบทอดของบรรพบุรุษ และถ่ายทอดองค์ความรู้การรักษาโรคต่าง ๆ ให้กับผู้คนที่สนใจ ปัจจุบันคนในหมู่บ้านได้ให้
การนับถือแก่ “ตาเคลื่อน” เป็นอย่างมาก ถือเป็นผู้นาตามธรรมชาติและเป็นบุคคลตัว อย่างที่ทาดีโ ดยไม่ห วัง
ผลตอบแทน
นิติ ชัย สุกแดง หรื อ “น้านก” ปราชญ์ช าวบ้าน หมู่ที่ 3 บ้านไร่ เป็นผู้ นาที่มีความรู้เกี่ยวกับ
มโนราห์และการตีเหล็ก ในส่วนของคณะมโนราห์มีชื่อว่า “คณะมโนราห์นิติชัยสุกแดง” “น้านก” มีบทบาทเป็น
ผู้ ถ่ายทอดภูมิ ปั ญญาการร ามโนราห์ ให้ แ ก่ คนในชุ มชน โดยใช้วิธีการสอนแบบท าให้ ดูและผู้ เ รีย นได้ล งมื อ ท า
ด้วยตนเอง ซึ่งการรามโนราห์เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่สืบทอดกันมายาวนานและนิยมกันอย่างแพร่หลายในภาคใต้
เป็นการละเล่นที่มีทั้งการร้อง การรา บางส่วนเล่นเป็นเรื่อง และบางส่วนที่แสดงตามคติความเชื่อที่เป็นพิธีกรรมตาม
โอกาส คณะมโนราห์นี้ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกราของอาเภอกระแสสินธุ์ โดยจดทะเบียนกับ กระทรวงวัฒนธรรม
และสมาคมหนังตะลุงมโนราห์ภาคใต้ เป็นโนราโรงครูแบบสมบูรณ์แบบ จนได้รับรางวัลมานับไม่ถ้วน รวมทั้งได้รับ
การคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาไทย ส่วนในอีกด้านหนึ่งนั้น “น้านก” เป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาการตีเหล็กจากบิดา ซึ่ง
ได้ ไ ปเรี ย นรู้ จ ากอาจารย์ ส อนตี มี ด จากต าบลคลองรี อ าเภอสทิ ง พระ จั ง หวั ด สงขลา และได้ เ ริ่ ม ตี มี ด ขาย
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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มาตลอด ต่อมาบิดาได้ถ่ายทอดภูมิปัญญานี้ให้กับลูก ๆ ทั้ง 5 คน ซึ่ง “น้านก” ได้ตีมีดร่วมกับบิดาและสืบทอดวิชา
ตีเหล็กมาจนถึงปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ คือ มีดทาครัว มีดเคียว มีดพก มีดพร้า มีดปาดตาลและชิ้ นงานอื่น ๆ
ตามลูกค้าสั่ง เช่น กริช มีดเพชรหนูกัน และมีดดาบคู่ เป็นต้น อนึ่ง การรามโนราห์นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงสีสัน
ทางประเพณีแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู้นาและคนในชุมชน โดยเฉพาะ
คนรุ่ น ใหม่ ที่ ใ ห้ ค วามสนใจเข้ ามาสานต่ อ ศิ ล ปวัฒ นธรรมภูมิ ปัญ ญาท้อ งถิ่ น ให้ ค งอยู่ คู่ กั บชุม ชนสื บ ต่ อ ไป และ
“น้ า นก” ยั ง ไม่ ท อดทิ้ ง ภู มิ ปั ญ ญาการตี เ หล็ ก จนปั จ จุ บั น “น้ า นก” ได้ เ ป็ น ครู ภู มิ ปั ญ ญาทั้ ง มโนราห์ แ ละ
ศูนย์การเรียนรู้การตีเหล็ก หนึ่งเดียวใน 3 อาเภอ คือ อากระแสสินธุ์ อาเภอสทิงพระ และอาเภอระโนด
สาย วรเมธากุล หรือ “ป้าสาย” ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านยางทอง เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ
การเย็บหลังคาใบจาก และยังคงเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มหัตถกรรมการเย็บใบจาก การเย็บ
จากถือเป็นการสืบ ทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องทั้งด้านทุ นและ
การตลาดเพื่อกระจายสินค้า ต่อมาได้มีการส่งออกการเย็บใบจากทาให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้เสริมจากการเย็บ
จาก อย่ า งไรก็ ดี แม้ ว่ า ปั จ จุ บั น การรวมกลุ่ ม จะไม่ แ ข็ ง เหมื อ นในอดี ต ที่ ผ่ า นมา อั น เนื่ อ งมาจากความผั น ผวน
ทางเศรษฐกิจและราคาใบจากที่ตกต่า ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับครัวเรือนของสมาชิกในกลุ่มที่ปลูกใบจาก
เป็นหลัก จึงจาเป็นต้องดิ้นรนหาอาชีพทางเลือกอื่นที่ดีกว่า ทาให้ไม่มีเวลาว่างในการเข้าร่วมกลุ่ม แต่ถึงกระนั้น “
ป้าสาย” ก็ยังมีบทบาทสาคัญในการถ่ายทอดความรู้การเย็บใบจากให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป มีการ
รวมกลุ่มกันมาเรียนรู้การเย็บใบจากอยู่เสมอ ๆ ทาให้การเย็บใบจากยังคงเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของชุมชนต่อไป
สุเวทย์ บางพงศ์ หรือ “ลุงจู” ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแหลมหาด เป็นผู้ที่มีความรู้
เกี่ยวกับการดูแลเพาะพันธุ์กุ้งแม่น้าเพื่อปล่อยสู่ทะเล และยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนการเพาะพันธุ์
กุ้งก้ามกราม ซึ่งในอดีตตาบลเกาะใหญ่ได้ขาดแคลนพันธุ์กุ้งเป็นอย่างมาก “ลุงจู” จึงได้จัดตั้งธนาคารกุ้งก้ามกราม
ขึ้นเพื่ออนุรักษ์พันธุ์กุ้งและจาหน่ายเพื่อให้คนในชุมชนได้มีรายได้ ธนาคารกุ้งก้ามกรามก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มกราคม
พ.ศ. 2561 และได้รั บ การสนั บ สนุ น จากกลุ่ มอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลชายฝั่ง จนได้รับรางวัล เป็นผู้ ร่วมอนุรักษ์
ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดีเด่น จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ปัจจุบันมีสมาชิก
รวมทั้งหมด 12 คน และที่แห่งนี้ยังได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษารวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไปอีกด้วย
ปราณี รั ต นวิ ไ ล หรื อ “น้ า รั ต น์ ” เป็ น อี ก หนึ่ ง ผู้ น าที่ ไ ม่ เ ป็น ทางการของชุม ชน ในหมู่ ที่ 9
บ้านแหลมชัน ที่มีอาชีพเสริมจากการทาขนมพื้นบ้านภาคใต้ จนเกิดเป็น “ชมรมขนมพื้นบ้านภาคใต้” โดยทาขนม
จาหน่ายตามช่วงงานเทศกาลประเพณีต่าง ๆ เช่น ขนมเจาะหู ขนมดอกจอก อีกทั้งยังประยุกต์ขนมให้มีรูปร่าง
ทรงที่แตกต่างจากที่อื่น เช่น ขนมมินิโดนัท เพื่อสร้างรายได้เสริมจากการทาสวนและการทาประมง โดยเริ่มจาก
ลองถูกลองผิด สังเกต และเรียนรู้เกี่ยวกับการทาขนม รวมถึงแสวงหาความรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะการคิดสูตรทาขนม
ด้วยตนเอง ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองต่อเนื่อง จนเกิดความชานาญ ที่สุดกลายเป็นอาชีพที่คนอื่น ๆ ในชุมชน
ให้ความสนใจ ถือเป็นผู้นาโดยธรรมชาติที่ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยการสร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชาวบ้านคนอื่น ๆ
ที่สนใจ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนได้เป็นอย่างดี
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
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สรุปได้ว่า ผู้นาที่ไม่เป็นทางการในชุมชนเกาะใหญ่ที่กล่าวมานั้น ล้วนเกิดจากการมีความคิด
สร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่มในการพัฒนา และลงมือทาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดผล โดยอาจเกิดจากความถนัด
เฉพาะด้านจนเกิดเป็นผู้นาด้านต่าง ๆ ของชุมชน เช่น ชมรมขนมพื้นบ้าน การเย็บจาก และคณะมโนราห์นิติชัย
สุกแดง เป็นต้น
ผู้นาที่เป็นทางการ
ผู้นาชุมชนที่เป็นทางการที่มีความโดดเด่น ของชุมชนเกาะใหญ่ มักมีบทบาทขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชน ทั้งในด้านการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมสุขภาพ และการส่งเสริมความแน่นแฟ้นของคนในชุมชนผ่านการจัด
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ริเริ่มการรวมกลุ่มจากโครงการรัฐ โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและ
การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาภายในชุมชน อีกทั้งยังมีอุดมคติที่อยากพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ดังจะกล่าวต่อไปนี้
พิเศษ บัวชุม หรือ “ผู้ใหญ่พิเศษ” ดารงตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งบัว มีวิสัยทัศน์ คือ
ยุติธรรม โปร่งใส ใจถึงพึ่งได้ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง คณะนิติ ศาสตร์ เดิมก่อนได้ดารงตาแหน่ง
เป็นผู้ใหญ่บ้านนั้น ได้นาความรู้ด้านกฎหมายมาช่วยเหลือคนในหมู่บ้าน จนได้รับการสนับสนุนจากคนในหมู่บ้าน
ให้ ดารงตาแหน่ งผู้ใหญ่บ้ าน จากประสบการณ์ในการช่วยเหลือสังคม ส่งผลให้ รับรู้ปัญหาและอุ ป สรรคต่าง ๆ
ได้ เช่น การปฏิบั ติงานด้านการแก้ไขปั ญหาความยากจน การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา สนับสนุนกิจกรรม
ด้ า นศาสนาภายในท้ อ งที่ การจั ด กิ จ กรรมภายในชุ ม ชนอยู่ เ สมอเพื่ อ ให้ ค นในชุ ม ชนเกิ ด ความสามั ค คี อี ก ทั้ ง
“ผู้ใหญ่พิเศษ” ได้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมประจาหมู่บ้าน การอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ส่งเสริม สนับสนุน จัดระเบียบสังคมในชุมชนอย่างเคร่งครัดด้วยการตรวจตราผู้กระทา
ความผิดในเขตฟาร์มทะเล อีกทั้งยัง จัดตั้งบ้านหนังสือ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนด้วย “ผู้ใหญ่พิเศษ” ไม่เพียง
ดารงตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านเพียงเท่ านั้น แต่ยังมีหน้าที่ที่สาคัญหลายประการ เช่นเป็นประธานศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอกระแสสินธุ์ รองประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจาอาเภอกระแสสินธุ์
เป็นต้น
รงค์ เครือแก้ว หรือ “ผู้ใหญ่รงค์” เป็นผู้นาชุมชนที่เป็นทางการมีบทบาทเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
บ้านเกาะใหญ่ โดยได้ดารงตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยผ่านการเลือกตั้งจากคน
ในหมู่บ้าน เดิมทีนั้น “ผู้ใหญ่รงค์” เป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่ถึง 7 ปี และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ถึง 5 ปี แต่การเป็ น เจ้ าหน้ าที่องค์การบริห ารส่ วนตาบลและผู้ ช่วยผู้ใหญ่บ้านนั้น ยังไม่ส ามารถตอบสนองต่อ
ความอยากพัฒนาหมู่บ้านบ้านเกิดของตน จึงได้ลงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านจนได้ตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตั้งแต่นั้นมา
“ผู้ใหญ่รงค์” ก็ได้พัฒนาหมู่บ้าน โดยเริ่มจากเปิดเวทีให้คนในหมู่บ้านได้เสนอความคิดเห็ นในเรื่องที่ต้องการพัฒนา
และได้เริ่มโครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการขยายถนน เพื่อให้คนในหมู่บ้านได้มีการ
คมนาคมที่ส ะดวกสบายมาจนถึงปัจ จุ บัน โครงการเต็นท์ชุมชน เมื่อคนในชุมชนมีงานบุญหรือกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ต้องการใช้เต็นท์ รวมไปถึงโต๊ะเก้าอี้ ก็สามารถนาเต็นท์ของโครงการไปใช้แล้วนามาคืน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการจ้ า งหรื อ เช่า เต็น ท์ จ ากที่ อื่ น โครงการปลู ก มะนาวท่ อ เนื่ อ งจากบ้ า นเกาะใหญ่เ ป็ นหมู่ บ้ านพื้ น ที่ ลุ่ มน้า
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ติดทะเลสาบ จึ งทาให้ ในบางบริ เวณมีน้าขัง ส่ งผลให้ พืช ผลทางการเกษตรได้รับความเสี ยหาย “ผู้ ใหญ่รงค์ ”
จึ งน าเสนอโครงการปลู กมะนาวท่ อ โดยให้ ช าวบ้านปลู กมะนาวในท่ อคอนกรีต เพื่อหลี กเลี่ ยงการโดนน้ าขั ง
แล้วทาให้พืชตาย นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายโครงการ เช่น โครงการป้องกันยาเสพติด โครงการขจัดความขัดแย้ง
โครงการเหมืองน้า เป็นต้น
ไพฑูรย์ คชเสนีย์ หรือ “ลุงฑูรย์” เป็นผู้นาชุมชนที่เป็นทางการ ที่มีบทบาทในการขับเคลื่ อน
ชุมชน ปัจจุบันได้ผันตัวมามีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมสุขภาพในฐานะของประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านแหลมหาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแหลมหาด หมู่ที่ 6 บ้านแหลมหาด ซึ่งเป็นเครือข่ายของชมรมผู้สูงอายุของจังหวัด
สงขลา ที่จั ดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 มีส มาชิกทั้งชายและหญิง จานวน 153 คน โดยที่ช มรมได้รับการสนับสนุ น
งบประมาณในการดาเนินกิจกรรมจากองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สุขภาพที่ดีของ
ผู้สูงอายุในชุมชนโดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการทางานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังอย่างทุ่มเทของ “ลุงฑูรย์ ”
ผู้ ที่เสี ย สละเวลาส่วนตัวมาทากิจ กรรมด้านสุ ขภาพของผู้ สูงอายุ ทั้งยังเป็นผู้ ที่มีบุคลิ กกระฉับกระเฉงคล่องตัว
กล้าคิดกล้าลงมือทา และที่สาคัญคือกล้าตัดสินใจ นอกจากนี้ “ลุงฑูรย์” ยังเป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล
เกาะใหญ่อีกด้วย
สรุปได้ว่า ผู้นาที่เป็นทางการของชุมชนเกาะใหญ่ที่กล่าวมานั้น ล้วนแต่เป็นผู้นาที่มีความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย โดยได้รับแรงสนับสนุนจากชาวบ้านเป็นอย่างดี สามารถทาให้
คนในชุมชนเป็นผู้ตามได้ มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจในตนเอง อีกทั้งผู้นาเหล่านี้เป็นผู้มากประสบการณ์ มีทักษะ
ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนได้เป็นอย่างดี
กล่าวโดยสรุปว่า ผู้นาของชุมชนเกาะใหญ่ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น มีความสามารถในการพั ฒนา
ชุมชนที่ต่างกัน หากแต่มีเจตนารมณ์และเป้าหมายเดียวกันคือ การพัฒนาชุมชนสู่ความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชน ไม่
ว่าจะเป็นในด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านประเพณี วัฒนธรรม และศิลปะพื้นบ้าน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชน
ด้านสุ ขภาพ หรื อด้านภูมิปั ญญาชาวบ้ าน ทั้ง ยัง จัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของคน
ในชุมชน และอื่น ๆ อีกมาก ซึ่งนั่นย่อมหมายถึงว่าชุมชนมีผู้นาที่คอยขับเคลื่อนการพัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
และคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สรุปและอภิปรายผล
จากข้อค้นพบข้างต้น สามารถนามาอภิปรายผลในประเด็นต่าง ๆ อันได้แก่ (1) ผู้นาชุมชนกับ
ทฤษฎีภาวะผู้นา และ (2) ผู้นาชุมชนกับข้อสังเกตที่น่าสนใจ รายละเอียดมีดังนี้
ผู้นาชุมชนกับทฤษฎีภาวะผู้นา
จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับผู้นา จะเห็นได้ว่าผู้นาของชุมชนเกาะใหญ่ล้วนมีคุ ณลักษณะการเป็นผู้นา
ที่ ส ามารถอธิ บ ายได้ ด้ ว ยทฤษฎี คุ ณ ลั ก ษณะ ซึ่ ง อุ ทั ย ปริ ญ ญาสุ ท ธิ นั น ท์ (2559, น. 194) อธิ บ ายว่ า ทฤษฎี
คุณลักษณะนั้นเชื่อว่าบุคคลที่เป็นผู้นาจะมีคุณลักษณะภาวะผู้นาอยู่แล้วตามธรรมชาติ ทั้งในด้านกายภาพ ได้แก่
รู ป ร่ า ง หน้ า ตาดี กิ ริ ย าห้ า วหาญ และกล้ า แสดงออก และด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ ได้ แ ก่ ความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง
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ความเด็ดขาดควบคุมบังคับบัญชาได้ และมีความพยายามในการบรรลุสู่เป้าหมาย ซึ่งผู้นาเหล่านั้นของชุมชนทั้งผู้นา
ที่เป็ น ทางการและผู้ น าที่ ไม่ เป็ น ทางการ ทั้งผู้ นาที่เป็นผู้ ห ญิงและผู้ นาที่เป็นผู้ ช าย ล้ ว นมีคุณลั กษณะอย่ า งใด
อย่างหนึ่งสอดคล้องตามทฤษฎีคุณลักษณะที่กล่าวมา เช่น “ผู้ใหญ่รงค์” และ “ผู้ใหญ่พิเศษ” แม้เป็นผู้นาชายที่
ไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาดีมากนัก หากแต่มีกิริยาห้าวหาญและกล้าแสดงออก มีความเชื่ อมั่นในตนเอง ความเด็ดขาด
ควบคุมบังคับบัญชาได้ และมีความพยายามในการบรรลุสู่เป้าหมาย นอกจากนี้ ผู้นาของชุมชนยังสะท้อนให้เห็น
บทบาทของผู้ น าที่มีศักยภาพในการขับ เคลื่อนการพัฒ นาชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒ นาสุ ขภาพของคน
ในชุมชน การรวมกลุ่มอาชีพ การส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และการอนุรักษ์และฟื้นฟูอาชีพ
สรุปได้ว่า ผู้นาของชุมชนเกาะใหญ่ ล้วนมีคุณลักษณะภาวะผู้นาอยู่แล้วตามธรรมชาติ ทั้งด้าน
กายภาพ และด้านบุคลิกภาพ โดยผู้นาของชุมชนของชุมชนเกาะใหญ่ได้แสดงถึงการมีศักยภาพในการขับเคลื่อน
พัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมาย
ผู้นาชุมชนเกาะใหญ่กับข้อสังเกตที่น่าสนใจ
ในที่นี่ ห มายถึงว่ามีข้อสั งเกตที่น่าสนใจอยู่ห ลายประการด้วยกันเกี่ยวกับผู้นาและการดาเนิน
กิจกรรมในบทบาทผู้นา หรือแม้แต่กรณีเพศภาวะของการเป็นผู้นา ดังจะกล่าวต่อไปนี้
ผู้หญิงกับบทบาทผู้นา จากข้อสังเกตที่ว่าผู้นาที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพในชุมชน
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อันสะท้อนให้เห็นว่าการเป็นผู้นานั้นย่อมเป็นได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีสิทธิเท่าเทียมกัน
แต่ต้องมีคุ ณ ลั ก ษณะการเป็ น ผู้ น าที่ กล่ าวมาข้ างต้น ไม่ ประการใดก็ ประการหนึ่ ง เพราะผู้ ห ญิ งย่ อ มมีบ ทบาท
ด้ า นเศรษฐกิ จ กล่ า วคื อ สามารถท างานหาเงิ น เพื่ อ เลี้ ย งดู ตั ว เองและครอบครั ว ได้ เ ช่ น เดี ย วกั บ ผู้ ช าย
เมื่อนอกเหนือจากเวลาทางานที่ทาเป็นรายได้หลักแล้ว นอกจากนี้ ผู้หญิงยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเพื่อพัฒนา
อาชีพเสริม จึงเป็นการริเริ่มที่จะเป็นผู้นาในโอกาสนี้ สอดคล้องกับ วรินทร ตาสาสู (2557, น. 480-489) ที่กล่าวถึง
ผู้ บ ริ ห ารสตรี ใ นการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด โดยระบุ ว่ า ผู้ ห ญิ ง มี ศั ก ยภาพในการแก้ ปั ญ หา
การบริหารจัดการ และการพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นที่ยอมรับกันในสังคมโดยทั่วไป
ผู้นากับการอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรม และศิลปะพื้นบ้าน ถือเป็นอีกบทบาทสาคัญ
ของผู้นาชุมชนในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่กาลังจะเลือนหายไปตามกาลเวลา ทั้งยังกล่าวได้ว่า
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านได้แฝงคุณประโยชน์อีกมากมาย ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงที่อ่อนช้อยงดงาม แต่ยังมีข้อคิด
คติสอนใจอยู่ในการแสดง อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้คนในชุมชนมีการทากิจกรรมร่วมกัน ทาให้มีความรัก ใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคล้องกับ สวรินทร์ เบ็ญเด็มอะหลี และอุทัย ปริญญาสุทธินันท์ (2557, น. 236)
ที่อธิบ ายว่าประเพณีมัก แฝงด้ว ยคาสอนทั้ งในแง่ข องความกตัญญู การแบ่งปัน การเสี ยสละ และการละจาก
ความโลภ ซึ่ งประเพณีบ างอย่ างเป็ นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่แฝงเร้นไปด้ว ยกุศโลบายที่มุ่งเน้นให้คน
ในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรักใคร่สามัคคีต่อกัน และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้นจากการที่ ทุกคน
ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีขึ้นมา และเสริมสร้างรายได้กับเยาวชนผู้สืบต่อศิลปวัฒนธรรมนั้น ๆ
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ผู้นากับภูมิปัญญาชาวบ้าน ในประเด็นนี้สอดคล้องกับ ศิรินาถ ราชคา, วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ และ
ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ (2557, น. 58) ที่อธิบายว่าผู้นามักเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน
ที่สั่งสมกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่น เป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวบุคคล ไม่สามารถมองเห็นได้ เกิดจากทักษะประสบการณ์
พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็ น ค าพู ด หรื อ ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรได้ โ ดยง่ า ย เช่ น ทั ก ษะการรั ก ษาโรคแบบโบราณ ด้ ว ยวิ ธี ที่ เ รี ย กว่ า
“การเหยียบลวด” ของตาเคลื่อน
ผู้นากับความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จะเห็นได้ว่าผู้นาชุมชนมีความคิด
สร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากรที่มีอยู่ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการเย็บใบจาก
ของ “ป้าสาย” หรือการทาขนมพื้นบ้านของ “น้ารัตน์” ทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจาดการมีความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Marquardt (อ้างถึงใน พสุธิดา ตันตราจิณ และธีระวัฒน์ จันทึก, 2559, น. 942) ที่กล่าวว่าความรู้
ได้กลายเป็นสิ่งสาคัญสาหรับองค์การมากกว่าทรัพยากรด้านการเงิน ที่ตั้ง ทางตลาด เทคโนโลยีหรือทรัพย์สินอื่น ๆ
ความรู้เป็นทรัพยากรหลักที่ ใช้ในการทางาน โดยที่ประเพณี วัฒนธรรม เทคโนโลยี การปฏิบัติการ ระบบต่าง ๆ
และขั้นตอนการทางานขององค์การล้วนมาจากพื้นฐานของความรู้และความชานาญทั้งสิ้น
ผู้น ากับความเพียร ใฝ่เ รี ยนรู้ และพัฒนาตนเองสู่ค วามสาเร็ จ จะเห็ นได้ว่าลั กษณะส าคัญ
ประการหนึ่ งของผู้ น าคือการเป็ น ผู้ มีความเพียร รู้จักสั งเกตเรียนรู้ และมีการพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่อ งจาก
แหล่งความรู้ที่หลากหลายเพื่อเป้าหมายสู่ความสาเร็จ ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากกรณีของ “ผู้ใหญ่รงค์” ที่มีความ
เพียรพยายามในการพัฒนาหมู่บ้าน โดยถึงกับสละงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่ ผันตัวมาเป็น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านเกาะใหญ่ โดยได้ศึกษาค้นคว้า พัฒนาตนเองและหมู่บ้านจนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน
สอดคล้องกับ นคเรศ ณ พัทลุง และยุวัฒน์ วุฒิเมธ (2555, น. 42) ที่กล่าวว่าการมุ่งปฏิบัติให้บรรลุผล ประกอบด้วย
ความมุ่ ง มั่ น ต่ อ การพั ฒ นา ความเชื่ อ มั่ น ตนเอง ความกล้ า เสี่ ย ง และการพั ฒ นาตน และยั ง สอดคล้ อ งกั บ
ปัทมา อินทรจันทร์, เกษราภรณ์ สุตตาพงค์ และยุวดี ลีเบ็น (2560, น. 48) ที่อธิบายว่า ผู้นาที่ประสบผลสาเร็จ คือ
ผู้ น าที่ ห มั่ น ส ารวจตนเองอยู่ เ สมอว่ า ตนมี จุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ยข้ อ ใด คุ ณ ลั ก ษณะผู้ น าเป็ น ทั ก ษะส าคั ญ ที่ จ ะผู ก ใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดความศรัทธาในตัวผู้นา
ผู้นากับเงื่อนไขอายุ จะเห็นได้ว่าการเป็นผู้นานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือวัย ดังสะท้อนได้จากผู้นา
ที่มีบทบาทการพัฒนาชุมชนในกิจกรรมสาคัญ ๆ ซึ่งมีทั้งผู้ชายและผู้หญิง ตั้งแต่วัยกลางคนจนถึงผู้สูงวัย หากแต่ยัง
มีศักยภาพที่ทาให้กิจกรรมดาเนินไปสู่เป้าหมายได้
อนึ่ง ผู้นาในแต่ละกรณีศึกษาข้างต้น ทั้งผู้นาที่เป็นทางการและผู้นาที่ไม่เป็นทางการ ทั้งผู้นาที่เป็น
ผู้ชายและผู้นาที่เป็นผู้หญิงในชุมชนเกาะใหญ่ ซึ่งเป็นผู้นาที่มีความคิดจะพัฒนาชุมชนตนเองในด้านต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นด้านศิลปะวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรชุมชน ด้านสุขภาพ ด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านอาชีพ และด้านอื่น ๆ
อีกมากนั้น ล้วนแสดงถึงศักยภาพภาวะความเป็นผู้นาที่นาความถนัดในสายงานอาชีพของตนมาแบ่งปันความรู้กับ
คนทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน นอกจากนี้ สานิตย์ หนูนิล (2562, น. 71) ยังเน้นย้าว่าผู้นาที่ปฏิบัติตน
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เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่าง ๆ เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้ตาม มุ่งเน้นสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวผู้นา เป็นผู้ที่
มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งปฏิบัติตน ตามมาตรฐานด้านจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากผู้นาที่มีคุณลักษณะดังกล่าวก็จะ
ส่งเสริมให้การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประสบความสาเร็จได้ด้วยดี
บริบทชุมชนเกาะใหญ่กับภาวะผู้นา ชุมชนเกาะใหญ่เป็นชุมชนที่ห่างไกลจากตัวเมืองสงขลา
ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ทาการเกษตรและประมง จึงทาให้เกิดปัญหาด้านทรัพยากรทางธรรมชาติที่อาจจะ
ขาดแคลน เปลี่ ย นแปลงไปตามกาลเวลา ทาให้ จาเป็นต้องมีผู้ นาที่คอยแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น ด้านการประมง
“ผู้ใหญ่พิเศษ”ได้ริเริ่มการทาฟาร์มทะเลทาให้ “ลุงจู” ได้ต่อยอดมาเป็นธนาคารกุ้ง ที่มีการจัดการการเพาะพันธุ์
กุ้งก้ามกรามอาชีพหลักของชาวบ้าน การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าของ “ผู้ใหญ่รงค์” ที่คิดค้นโครงการ
ต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับคนในชุมชน อีกทั้งการส่งเสริมด้านสุขภาพผู้สูงอายุโดย “ลุงฑูรย์” ที่คอยหา
กาลังเจ้าหน้าที่จากภายนอกมาให้ความรู้กับชาวบ้าน เช่นเดียวกับ “น้ารัตน์” กับ “ป้าสาย”ที่สนับสนุนให้ชาวบ้าน
มีรายได้จากอาชีพเสริมทั้งการทาขนมพื้นบ้าน และการเย็บจาก “น้านก” ที่สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจทั้งภายในและนอกชุมชน และ “ตาเคลื่อน” คอยช่วยเหลือคนในชุมชนโดยการ
รักษาแบบโบราณ
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ภาวะผู้นาของชุมชนเกาะใหญ่กรณีศึกษาดังกล่าวข้างต้น ในส่วนของภาวะ
ผู้นาที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ “ตาเคลื่อน” “น้านก” “ป้าสาย” “ลุงจู” และ “น้ารัตน์” เนื่องจากบุคคลเหล่านี้เป็น
ผู้ที่มีความสามารถเฉพาะด้านและพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ที่ตนมีให้กับคนทั้งภายในและภายนอกชุมชน แม้บุคคล
เหล่านี้จะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นาที่เป็นทางการ แต่ ทว่าบุคคลเหล่านี้ กลับได้รับความนับถือและศรั ทธา
จากคนโดยทั่วไป ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีความสาคัญทั้งด้านความเป็นอยู่ การรักษาสุขภาพ การประกอบอาชีพ การสร้าง
และขยายเศรษฐกิจภายในชุมชน และอื่น ๆ อีกมาก เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นาโดยที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน จึงทาให้บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ทาที่ไม่เป็นทางการ ในส่วนของผู้นาที่เป็นทางการ ได้แก่ “ผู้ใหญ่พิเศษ” “ผู้ใหญ่
รงค์” และ “ลุงฑูรย์” เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยได้รับความไว้วางใจจาก
ชาวบ้ า นในชุ ม ชน ซึ่ ง ผู้ น าเหล่ า นี้ ล้ ว นเป็ น ผู้ น าที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ มี ลั ก ษณะความเป็ น ผู้ น า กล้ า แสดงออก
มีการสื่อสารที่ดี ยิ่งกว่านั้นคือ การทาให้คนในชุมชนเป็นผู้ตามได้ อนึ่ง การเป็นผู้นานั้นไม่ว่าจะอย่างไรควรพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ เรียนรู้คุณสมบัติและลักษณะการเป็นผู้นาที่ดี ไม่ควรทาตัวดังเช่นน้าเต็มแก้ว และควรรักษาสภาพ
การเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ให้มีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง ที่สาคัญคือ การสนับสนุนผู้นาที่มีอยู่แล้วในชุมชน
ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งราบรื่ น และการสร้ า งผู้ น ารุ่ น ใหม่ ม าสานต่ อ กิ จ กรรมการพั ฒ นาชุ ม ชนให้ เ กิ ด
ความยั่งยืนต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
ควรมีมาตรการส่งเสริมการสร้างผู้นารุ่นใหม่ของชุมชนเพื่อสืบทอดภารกิจ ต่าง ๆ เหล่านี้เสียแต่
เนิ่น ๆ โดยเฉพาะทักษะในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างมืออาชีพ อีกทั้งยังควรมีการสนับสนุนกิจกรรมอย่างจริงจัง
และอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านงบประมาณ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาเปรี ย บเทียบกับผู้นาในชุมชนอื่น ๆ ที่มีบริบทใกล้ เคียงกันว่าจะมีแนวทางแสวงหา
ทางออกในเรื่องของการสร้างผู้นารุ่นใหม่ให้มารับช่วงการพัฒนาชุมชนได้มากน้อยเพียงใดและอย่างไร
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ศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลบ้านหาร อาเภอบางกล่า
จังหวัดสงขลา
ศิริลักษณ์ ลัภบุญ1 อรุณี รักษา2 มะลิวัลย์ ชินเกียรติสกุล3
และยุทธกาน ดิสกุล4
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ตาบลบ้านหาร อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ตาบลบ้านหาร อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ ม และการสังเกต
แบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม เป็ น เครื่ อ งมื อ รวบรวมข้ อ มู ล ภาคสนาม โดยมี ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล จ านวน 15 คน ประกอบด้ ว ย
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านหาร ปลัดเทศบาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ นักวิชาการสารธารณ
สุขชานาญการ ผู้นาชุมชน ชาวบ้าน และนักวิชาการ ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จาก นั้น
นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและเขียนรายงานผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษา พบว่า การวิเคราะห์ศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลบ้านหาร อาเภอ
บางกล่ า จั ง หวั ด สงขลา มี วิ ธี ก ารจั ด การขยะโดยใช้ ขั้ น ตอนดั ง นี้ 1) การเก็ บ รวบรวม 2) กา รขนย้ า ย และ
3) การกาจัดขยะ ซึ่งปัญหาโดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการที่ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการนาขยะมัดใส่ถุงขยะ
ก่อนนามาวางไว้หน้าบ้าน และยังขาดความร่วมมือจากประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย แนวทางการพัฒนา
การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลบ้านหาร 1) ด้านการจัดการขยะ เทศบาลควรมีถังขยะแบบแยกประเภท
ไว้ในชุมชนอย่างเพียงพอโดยเฉพาะในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น 2) ด้านการรณรงค์และประชาสัมพันธ์
เทศบาลควรรณรงค์ให้ ป ระชาชนมีจิตส านึกในเรื่องของสิ่ งแวดล้ อมในชุมชน และ 3) ด้านการมีส่ ว นร่ว มของ
ทุ ก ภาคส่ ว น เทศบาลควรจั ด ให้ มี ก ารอบรมความรู้ เ รื่ อ งการจั ด การขยะมู ล ฝอยแก่ ป ระชาชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ประกอบกับการปลูกจิตสานึกเรื่องการจัดการขยะในเด็กและเยาวชน
คาสาคัญ: เทศบาลตาบลบ้านหาร, การจัดการขยะมูลฝอย, แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย

1-3
4

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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บทนา
นับตั้งแต่อดีตมาสู่ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสาคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานและนับวัน
ยิ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยทุกปีตามอัตราการ
เพิ่มขึ้นของจานวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชน ในขณะเดียวกันปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่า แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอย ทั้ ง การจั ด เก็ บ
เคลื่อนย้าย รวมทั้งการทาลาย จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอยเพิ่ม ขึ้น
แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี (กรมควบคุมมลพิษ 2556, น. 11)
จากปัญหาดังกล่าวจึงต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี โดยมีหน่วยงานสาคัญในการดูแลจัดการ
ขยะมูล ฝอย เช่น เทศบาล ซึ่งเทศบาลถือเป็ น องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นรูป แบบหนึ่ ง ซึ่งเป็นหน่ว ยงานที่ มี
ความสาคัญในการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากตามกรอบอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดให้นั้น เทศบาลมีภารกิจ
สาคัญในการดูแลแก้ไขปัญหาทรั พยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตน กล่ าวคือ ภารกิจของ
เทศบาลในการจั ด การขยะมูล ฝอยอยู่ ในด้า นสิ่ งแวดล้ อ มที่ ก าหนดไว้ ในพระราชบัญ ญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496
เป็นกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกาหนดเป็นอานาจหน้าที่ที่ต้องทาตามมาตรา 50 ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมายเทศบาล
ซึ่งมีหน้าที่ที่ต้องทาในเขตเทศบาล คือ รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ฮาซูลีนา วุฒิงาม และสมเกียรติ สายธนู, 2557, น. 123) ทั้งนี้ กรอบกฎหมายได้กาหนด
บทบาทหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดการขยะ ภายใต้ขอบเขตการดาเนินการ 2 ส่วนงาน คือ
1. การจัดบริการเก็บรวบรวม เก็บขน การกาจัดขยะ และ 2. การจัดเก็บค่าการบริการเป็นรายได้ของ องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปของค่าธรรมเนียมการบริการการเก็บขนและการกาจัดจากครัวเรือน สถานประกอบการ
และผู้ที่ก่อให้เกิดขยะในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สมบัติ เหสกุล, 2560, น. 2)
เนื่องจากทางเทศบาลตาบลบ้านหารได้รับคัดเลือกจากอาเภอบางกล่าให้เป็นเทศบาลนาร่องในเรื่องของ
การจั ดการขยะและสิ่ งแวดล้ อม ดังสั งเกตได้จากทางเทศบาลตาบลบ้านหารได้ให้ ความส าคัญ กับปัญหาขยะ
เนื่องจากชุมชนบ้านหารมีการขยายตัวของแหล่งที่อยู่อาศัย ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากขึ้น
อีกทั้งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทาให้เกิดแนวทางการพัฒนาการจัดการขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่
รวมทั้งทางเทศบาลต าบลบ้ านหารได้ มี การศึ กษาดู งานการจัด การขยะแล้ ว ถอดบทเรียนองค์ ความรู้ดั ง กล่ า ว
เพื่อน ามาประยุ กต์ใช้ ในพื้ น ที่ จากนั้ น ได้มีการปรับปรุงแผนและพัฒ นามาต่ อเนื่ องจนถึ งปัจจุบัน จนสามารถ
ผ่านเกณฑ์ประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (อปท.สะอาด) เป็นรางวัลที่ได้รับจาก
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2562
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลบ้านหาร อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมูล ฝอยของเทศบาลตาบลบ้านหาร อาเภอบางกล่ า
จังหวัดสงขลา
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ในการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะของตาบลบ้านหาร
จานวน 15 คนที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านหาร จานวน
1 คน ปลัดเทศบาล จานวน 1 คน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ จานวน 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ จานวน 1 คน ผู้นาชุมชน จานวน 1 คน ชาวบ้าน จานวน 6 คน และนักวิชาการ จานวน 4 คน
ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการดาเนินการศึกษา โดยทาการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล ภาคสนามเพื่ อ ศึ ก ษาการจั ด การขยะมู ล ฝอยของเทศบาลต าบลบ้ า นหาร ในการเก็ บ ข้ อ มู ล ภาคสนาม
ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม บทความวิชาการ สื่ออินเตอร์เน็ต และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 4 เดือน (ธันวาคม-มีนาคม)
แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ ร่วมกับ ข้อมูลจากเอกสารตามความมุ่งหมายการวิจัย โดยใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาทา
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและเขียนรายงานผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์
ผลการศึกษา
รู้จักชุมชนบ้านหาร
ตาบลบ้านหาร มีลักษณะพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนมีลักษณะเป็นชุมชน
หนาแน่น มีพื้นที่รอบ ๆ เป็นทุ่งนา และแปลงเกษตร ซึ่งเทศบาลตาบลบ้านหารมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 12 ตาราง
กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตทิศเหนื อติดกับเทศบาลตาบลท่าช้าง และองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลแม่ทอม อาเภอ
บางกล่า จังหวัดสงขลา ทิศใต้ติดกับเทศบาลเมืองคลองแห และองค์การบริหารส่วนคลองคู่ตะเภา อาเภอหาดใหญ่
จั ง หวั ด สงขลา ทิ ศ ตะวั น ออกติ ด กั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ ท อม อ าเภอบางกล่ า จั ง หวั ด สงขลา และ
ทิศตะวัน ตกติดกับ เทศบาลตาบลท่าช้าง อาเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา มีจานวนครัว เรือน 1,127 ครัว เรือน
มี ป ระชากรทั้ ง สิ้ น 3,836 คน นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธและศาสนาอิ ส ลามเป็ น หลั ก แบ่ ง เขตการปกครองออกเป็ น
5 หมู่ บ้ า น ได้ แ ก่ หมู่ ที่ 1 บ้ า นคู หมู่ ที่ 2 บ้ า นท่ า หาด หมู่ ที่ 3 บ้ า นคดยาง หมู่ ที่ 4 บ้ า นหาร และหมู่ ที่ 5
บ้านเกาะไหล (เทศบาลตาบลบ้านหาร, 2562)
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การจัดการขยะของเทศบาลตาบลบ้านหาร
การจั ดการขยะของเทศบาลต าบลบ้ านหารส าหรั บ ขยะมูล ฝอยรี ไซเคิล ทางเทศบาลตาบลบ้า นหาร
มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลไว้เพื่อขายให้รถซาเล้งที่เข้ามารับซื้อ ส่วนขยะ มูลฝอยอันตราย ทางเทศบาลตาบลบ้านหาร ได้จัดตั้งจุดวางถังขยะอันตรายไว้ทุกหมู่บ้าน และจะมีการเก็บรวบรวม
เดือนละครั้ งเพื่อน าไปกาจั ด โดยได้รั บ ความร่ว มมือกับองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดในการกาจัด ขยะอัน ตราย
สาหรับขยะมูลฝอยอินทรีย์ มีการรณรงค์ให้ประชาชนทาถังขยะเปียกในครัวเรือน และบางครัวเรือนจะจัดการ
โดยการนาไปเลี้ยงสัตว์ ทาปุ๋ย และใส่โคนต้นไม้
โดยในแต่ละขั้นตอนของการกาจัดขยะมูลฝอยต่างก็ประสบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย
สาเหตุหลักเกิดจากประชาชนบางครัวเรือนไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เช่น ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และ
ขยะทั่วไป อีกทั้งระยะทางจากสถานที่เก็บขนขยะถึงสถานที่กาจัดมีระยะทางไกล ทาให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
ผลการศึกษาการจัดการขยะของเทศบาลตาบลบ้านหาร พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 1.2 ตันต่อวัน โดยมี
สัดส่วนของเศษอาหารมากที่สุด รองลงมา คือ กระดาษ และพลาสติก ตามลาดับ ซึ่งทางเทศบาลตาบลบ้านหาร
ก็มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยคอยให้บริการครอบคลุมทุกหมู่บ้าน (เทศบาลตาบลบ้านหาร, 2562)
การดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลบ้านหาร ผลการศึกษาพบว่า
1) การเก็บรวบรวม เทศบาลตาบลบ้านหารมีการจัดเก็บขยะจากแหล่งครัวเรือน สถานศึกษา ศาสนสถาน
สถานพยาบาล สถานประกอบธุรกิจการค้า และสถานที่ราชการ โดยทางเทศบาลจะให้บริการเก็บรวบรวมขนส่ง
ขยะมูล ฝอย มีการดาเนิ น การให้ ป ระชาชนคัดแยกขยะ ซึ่งประกอบไปด้ว ย ขยะทั่ว ไป และขยะรีไซเคิล เช่น
กระดาษ พลาสติก ไม้/ใบไม้ และเศษผ้า โดยนาขยะใส่ถุง มัดปากถุง และนามาตั้งไว้หน้าบ้าน โดยกาหนดเวลา
ในการเก็บขนตั้งแต่ 06.00 – 08.00 น. ทั้งนี้ประชาชนมีการคัดแยกขยะโดยมีการนาขยะบางส่วนที่สามารถขายได้
นาไปขายกับรถซาเล้ง และขยะที่ไม่สามารถขายได้นามัดใส่ถุงให้รถเก็บขยะจากเทศบาลมาเก็บ ส่วนขยะอันตราย
มีการแยกโดยรวบรวมไปทิ้งที่ถังขยะอันตรายซึ่งมีอยู่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
2) การขนย้ายขยะ เทศบาลตาบลบ้านหารทาการขนขยะโดยรถบรรทุกขยะ เพื่อนาไปกาจัดตามหลัก
สุขาภิบาล ณ สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสงขลา หมู่ที่ 8 ตาบลเกาะแต้ว อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โดยมีการคัด แยกขยะแต่ ล ะประเภท เช่น ขยะรีไซเคิล และขยะทั่ว ไป แยกกับขยะอัน ตรายเพื่ อ นาไปก าจั ด
อย่างถูกวิธี
3) การกาจัดขยะ เทศบาลตาบลบ้านหารยังไม่มีที่กาจัดขยะของตนเอง จึงนาขยะทั่วไปจากครัวเรือน
ไปกาจัด ณ สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสงขลา หมู่ที่ 8 ตาบลเกาะแต้ว อาเภอเมือง จังหวัดสงขล า
ซึ่งสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสงขลามีการกาจัดขยะโดยการรวบรวมขยะและนาไปฝังกลบอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล หรือนาขยะอินทรีย์มาทาเป็นปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ
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ทั้งนี้เมื่อใช้การวิเคราะห์ SWOT จะพบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการจัดการขยะของ
เทศบาลตาบลบ้านหาร โดยการจัดการเป็นศิลปะการใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาล
ซึ่งพบว่าเทศบาลตาบลบ้านหารมีกรอบในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้
การวิเคราะห์ SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดแข็งด้านบุคลากร
1.มีผู้นาที่มีภาวะผู้นาสามารถบริหารจัดกาiทรัพยากรคน
และทรัพยากรธรรมชาติได้
2.สมาชิกในองค์การมีการทางานเป็นทีม และมีความ
เป็นกันเอง อยู่ร่วมกันแบบเครือญาติ
จุดแข็งด้านการจัดการ
3.ภาระงานของเทศบาล มีการทางานในด้านการพัฒนา
โครงสร้างขั้นพื้นฐานอยู่สม่าเสมอ
4.มีการรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง และใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

โอกาส (Opportunities)
โอกาสด้านการสนับสนุน
1. ก า ร ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น ห รื อ ท า ง า น ร่ ว ม กั บ
สถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วิ ชั ย อบรมวิ ท ยากรในเรื่ อ งการจั ด การขยะ และ
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ มี ก ารเข้ า มา
ทาการศึกษาวิจัยและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
โอกาสด้านความรู้
2.สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 เข้ามาเป็นวิทยากรให้
ความรู้เรื่องการจัดการขยะแก่คนในพื้นที่
3.มี ก ารประสานงานและท างานร่ ว มกั น แบบภาคี
เครือข่าย ทั้งส่วนท้องถิ่นและส่วนท้องที่

จุดอ่อน (Weaknesses)
จุดอ่อนด้านบุคลากร
1.บุคลากรเจ้าหน้าที่มีความรู้เฉพาะทางด้านการจัดการขยะน้อย
2.ขาดแคลนบุคลากรด้านการจัดการขยะ
จุดอ่อนด้านความรู้ความรับผิดชอบ
3.ประชาชนยังขาดความตระหนักในสิ่งแวดล้อม
4.ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการนาขยะมัดใส่ถุง
ขยะให้เรียบร้อย ก่อนนาวางไว้หน้าบ้าน
5. ยังขาดความร่วมมือจากประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ไม่ว่าจะเกิดจากความไม่รู้ หรือความเคยชิน สุด ท้ายก็จะส่งผล
ในด้านลบต่อการพัฒนาด้านการกาจัดขยะมูลฝอย
จุดอ่อนด้านการจัดการ
6.การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงในทุกครัวเรือน
7.บางครั ว เรื อ นมี ข้ อ จ ากั ด ในด้ า นพื้ น ที่ ท าให้ ก ารจั ด การ
ขยะเปียกเป็นไปได้ยาก
8.ชาวบ้านขาดแรงจูงใจในการแยกและเก็บขยะรีไซเคิลไปขาย
ให้รถซาเล้งเพราะราคาขยะรีไซเคิลลดลง
9.ชาวบ้านบางครัวเรือนยังใช้วิธีการเผาขยะอยู่ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
อุปสรรค (Threats)
อุปสรรคด้านการจัดการ
1.มีการลักลอบนาขยะนอกพื้นที่มาทิ้งในพื้นที่ตาบลบ้านหาร
2. มีการนาขยะที่รถขยะไม่สามารถบีบอัดได้ เช่น กระจก เก้าอี้
ที่นอน และขยะอันตรายมาทิ้ง
3. ระยะทางจากสถานที่ เ ก็ บ ขนขยะถึ ง สถานที่ ก าจั ดมี ร ะยะ
ทางไกล ทาให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
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สรุปได้ว่า เทศบาลตาบลบ้านหารได้ให้ความสาคัญกับการจัดการขยะในชุมชน ซึ่งจากการนาเครื่องมือ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของการจัดการขยะของเทศบาลตาบลบ้านหาร พบว่า มีจุดแข็ง
คือ ทางเทศบาลมีผู้ น าที่มีภ าวะผู้ น าที่ให้ ความส าคัญในเรื่องของการจัดการขยะ และการทางานเป็นทีม ของ
เจ้าหน้าที่ในองค์กร รวมทั้งมีการรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการจัดการขยะจากต้นทาง และพบว่า
มีจุ ดอ่อน คือ ขาดการตระหนั กในเรื่ องสิ่ งแวดล้ อมของประชาชน อีกทั้งการประชาสั มพันธ์ยังไม่ทั่ว ถึงในทุ ก
ครั ว เรื อนทาให้ ก ารดาเนิ น การจั ด การขยะทาได้ย ากมากขึ้น และพบว่ามีโ อกาสที่ เ อื้ อ เข้ า มาได้ แ ก่ การได้ รั บ
การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาที่เข้ ามาอบรมวิทยากรในเรื่องการจัดการขยะอีกทั้งมีการประสานงานที่ทางาน
ร่วมกันแบบภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ยังพบว่ามีอุปสรรค คือ การลักลอบนาขยะมาทิ้งจากนอกพื้นที่ และระยะทาง
จากการขนส่งขยะไปกาจัดนั้นไกลทาให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ หากลองใช้เครื่องมือมุมกลับของ SWOT Analysis นั่นคือ TOWS Matrix มาช่วยวิเคราะห์ศักยภาพ
การจัดการขยะของเทศบาลตาบลบ้านหาร จะเห็นถึงความสอดคล้องระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และ
เพื่อกาหนดกลยุทธ์การเจริญเติบโต กลยุทธ์การแข่งขัน กลยุทธ์การอนุรักษ์ และกลยุทธ์การตั้งรับ เพื่อนาไปสู่
การกาหนดแนวทางการพัฒนา
การกาหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix)
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
ปัจจัยภายนอก
โอกาส
กลยุทธ์ การเจริ ญเติบโต SO เสริ มจุ ด
(Opportunities) แข็งภายใน แสวงหาโอกาสภายนอก
1. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด การขยะอย่ า ง
ยั่ ง ยื น เพื่ อ ให้ ป ริ ม าณขยะลดลงและ
หมดไปในที่สุด
2. เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ห รื อ
สถาบันการศึกษาจากภายนอกเข้ามา
ศึ ก ษาเรื่ อ งการจั ด การขยะเพื่ อ เป็ น
แนวทางการพั ฒ นาศั ก ยภาพการ
จัดการขยะในอนาคต

จุดอ่อน (Weaknesses)
กลยุทธ์การอนุรักษ์ WO ขจัดจุดอ่อนภายใน
แสวงหาโอกาสภายนอก
1. ใช้สื่อ หรือเสียงตามสายให้มากขึ้น เพื่อให้
การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างทั่วถึง
2. รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสานึกในเรื่องของ
สิ่งแวดล้อม โดยแฝงสาระความรู้ควบคู่ไป
กับกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน
3. อบรมให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิ ดชอบ
การจัดการขยะมูลฝอยเกี่ยวกับการนาขยะ
มูลฝอยมาใช้เป็นเชื้อเพลิง
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ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
อุปสรรค
(Threats)

จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

กลยุ ท ธ์ ก ารแข่ ง ขั น ST เสริ ม จุ ด แข็ ง
ภายใน หลีกเลี่ยงอุปสรรคภายนอก
1. จั ด ให้ มี ก ารอบรมความรู้ เ รื่ อ งการ
จัดการขยะมูลฝอยแก่ประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง
2. รณรงค์การคัดแยกขยะและจัดให้มีถัง
ขยะแยกประเภทไว้อย่างครอบคลุม
ทุกพื้นที่

กลยุทธ์ การตั้งรั บ WT ขจัดจุดอ่อนภายใน
หลีกเลี่ยงอุปสรรคภายนอก
1. ปลู กจิตส านึก เรื่ อ งการจั ด การขยะในเด็ ก
และเยาวชนตั้งแต่ในโรงเรียน
2. จัดให้มีถังขยะเปียกในทุกครัวเรือนสาหรับ
ขยะที่เป็นเศษอาหารต่าง ๆ เพื่อนาไปทา
ปุ๋ยหมัก
3. ควรมีถังขยะแบบแยกประเภทไว้ในชุมชน
อย่ า งเพี ย งพอโดยเฉพาะในบริ เ วณที่ มี
ประชากรอาศั ย อยู่ ห นาแน่ น เช่ น ที่ พั ก
อาศัย ตลาด โรงเรียน เป็นต้น

สรุปได้ว่า ทางเทศบาลตาบลบ้านหาร มีการกาหนดกลยุทธ์เพื่อให้ การจัดการขยะของเทศบาลต าบล
บ้านหารเป็นไปอย่ างต่อเนื่ อง โดยใช้กลยุทธ์หลั ก คือ การเรียนรู้การคัดแยกขยะ ทาการรณรงค์ให้ ประชาชน
มีจิตสานึกในสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่เยาวชน ไปจนถึงผู้สูงอายุ และการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน จะนาไปสู่
เป้าหมาย คือการที่ปริมาณขยะลดลงและหมดไปในที่สุด
แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลบ้านหาร
ด้านการจัดการขยะ
จากการวิเคราะห์ TOWS ด้านการจัดการขยะของเทศบาลตาบลบ้านหาร ได้ข้อสรุปว่า เทศบาลควรมี
ถังขยะแบบแยกประเภทไว้ในชุมชน เช่น ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะเปียก และขยะอันตรายเพื่อให้ประชาชน
ได้เรียนรู้การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ณ จุดต่าง ๆ เช่น วัด มัสยิดและโรงเรียน รวมทั้งจัดให้มีถังขยะเปียกในทุก
ครัวเรือนสาหรับขยะที่เป็นเศษอาหารต่าง ๆ เพื่อนาไปทาปุ๋ยหมัก และส่งเสริมให้มีการจัดการขยะโดยไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะจะส่งผลกระทบได้ในอนาคต เพื่อให้ปริมาณขยะลดลงและ
หมดไปในที่สุด
ด้านการรณรงค์และประชาสัมพันธ์
จากการสั มภาษณ์ ผู้ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ในการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะของตาบลบ้านหาร
ได้ข้อสรุปว่า เทศบาลควรรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสานึกในเรื่องของสิ่งแวดล้อม โดยแฝงสาระความรู้ควบคู่ไปกับ
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กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น โครงการหลังคาเขียวที่ผลิตจากกล่องเครื่องดื่มรีไซเคิล อีกทั้งควรใช้สื่อโซเชียลมีเดีย
หรือเสียงตามสาย ในการประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้งให้ เป็นไปอย่างทั่วถึงในทุกครัวเรือน ทั้งนี้
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกครัวเรือนได้รับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
จากการวิเคราะห์ TOWS ด้านการจัดการขยะของเทศบาลตาบลบ้านหาร ได้ข้อสรุปว่า เทศบาลควรเปิด
โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การขยะตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการวางแผน การด าเนิ น งาน รวมถึ ง
การประเมินผลเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามความต้องการของประชาชน และจัดให้มีการอบรมความรู้เรื่อง
การจัดการขยะมูลฝอยแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องประกอบกับการปลูกจิ ตสานึกเรื่องการจัดการขยะในเด็กและ
เยาวชน รวมทั้ง เปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาจากภายนอกเข้ามาศึกษาเรื่องการจัดการขยะ
เพื่อเป็ น แนวทางการพัฒ นาศักยภาพการจัด การขยะในอนาคต และอบรมให้ ความรู้เฉพาะทางแก่เจ้า หน้ า ที่
ที่รับผิดชอบด้านการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ต่อไป
กล่าวโดยสรุป ได้ว่า พื้นที่ของตาบลบ้านหารมีการอยู่อาศัยของประชากรที่มีความหนาแน่น จึงมีการ
เพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยตามอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ซึ่งการจัดการขยะของเทศบาลตาบลบ้านหารมีการ
ดาเนินการโดยการเก็บรวบรวม ขนย้าย และกาจัดขยะจากต้นทาง โดยเริ่มจากครัวเรือนของตนเอง และพื้นที่
สาธารณะต่าง ๆ ในชุมชน ซึ่งการดาเนินการกาจัดขยะของเทศบาลตาบลบ้านหารทาให้ขยะตกค้างภายในชุมชน
น้อยลง ทั้งนี้เมื่อนา SWOT มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การจะช่วยให้เทศบาลสามารถกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินการจัดการขยะเพื่อนาไปสู่แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการขยะของเทศบาลตาบลบ้านหารได้ในอนาคต
สรุปและอภิปรายผล
การจัดการขยะของเทศบาลตาบลบ้านหาร
เทศบาลตาบลบ้านหารมีการจัดการขยะอย่างเป็นขั้นตอนโดยการลดขยะจากต้นทาง ซึ่งมีการให้ประชาชน
คั ด แยกขยะจากครั ว เรื อ นและน าขยะมั ด ปากถุ ง วางไว้ ห น้ า บ้ า น เพื่ อ ให้ ร ถเก็ บ ขนขยะที่ ท าการเก็ บ ขนขยะ
เป็นประจาทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ และนาขยะไปกาจัด ณ สถานกาจัดขยะที่ถูกสุขภิบาล ทั้งยังประชาสั มพันธ์
ให้ ป ระชาชนปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมโดยการใช้ถุ ง ผ้ า แทนถุ ง พลาสติก เพื่ อ ลดปริ มาณขยะมู ล ฝอยเพื่ อ ป้ อ งกัน
การเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยในชุมชน สอดคล้องกับ ชัยวิชิต พลหลา (2559, น. 26) ที่กล่าวว่า การป้องกันและ
ควบคุมการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยที่สาคัญ คือ การลดขยะมูลฝอยที่แหล่งกาเนิด โดยอาศัยขบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจาวัน การลดปริมาณขยะมูลฝอยจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูล
ฝอยตั้งแต่การเก็บ รวบรวม ขนส่ ง การคัดแยกและการใช้ประโยชน์ ตลอดจนการกาจัดขั้นสุ ดท้ายซึ่งจะช่ ว ย
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ลดปัญหาทางสภาวะสิ่งแวดล้อม และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งยังสอดคล้องกับ ธิดารัตน์ พูลเอม (2560,
น. 12) ที่กล่าวว่า การจัดการขยะมูลฝอยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ และ 3 หลักการ ซึ่งมีกระบวนการจัดการ
ที่เป็นขั้นเป็นตอน ได้แก่ การเริ่มจากระยะต้นทาง คือ ครัวเรือน ระยะกลางทาง คือการขนส่ง แล้วจะนาไปสู่
การจัดการ ระยะปลายทาง คือ การจัดการขั้นสุดท้ายซึ่งมีหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับประเภทของขยะที่แตกต่างกัน
ออกไป โดยนาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย หลัก 3R มาใช้ ได้แก่ การลดขยะเป็นอันดับแรกโดยเริ่มต้นได้จาก
แหล่งกาเนิด คือ ครัวเรือน และการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม (ใช้น้อย) การใช้ซ้าโดยการนาสิ่งต่าง ๆ ที่ใช้งานไปแล้ว
และยังสามารถกลับมาใช้งานได้อีกเพื่อนากลับมาแปรรูปแล้วนามาใช้ใหม่ได้อีก
สรุปได้ว่าสิ่งสาคัญในการควบคุมการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอย คือ การลดขยะมูลฝอยจากแหล่ง
ที่กาเนิด โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ ซึ่งทางเทศบาลตาบล
บ้านหารได้มีส่ว นช่วยให้ช าวบ้ านในชุมชนตระหนักถึงการจัดการขยะโดยจัดให้ มีการลดขยะจากต้นทาง และ
ให้ประชาชนคัดแยกขยะจากครัวเรือนก่อนที่รถขนขยะของทางเทศบาลจะมาเก็บ สิ่งเหล่านี้จะสามารถป้องกัน
การเพิม่ ขึ้นของขยะมูลฝอยในชุมชน อันจะนาไปสู่การเป็นชุมชนสะอาดได้ในที่สุด
แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยของหน่วยงานท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบ้านหารเน้นการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในด้านของการจัดการขยะ โดยจัดตั้ง
ถังขยะแบบแยกประเภทไว้ในสถานที่ส าคัญ ของชุมชน มี การรณรงค์ โดยการจัดโครงการต่าง ๆ ขึ้น เพื่อให้
ประชาชนได้รู้จักการคัดแยกขยะ มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผน การดาเนินงาน
และการประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้การดาเนินงานตรงตามความต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ
สอดคล้องกับ ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร และ วชิรวัชร งามละม่อม (2561, น. 175-176) ที่กล่าวว่า การจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นได้เน้นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จั ดการขยะมูล ฝอย เป็ น การป้ องกัน และแก้ไ ขปัญหาขยะมูล ฝอย เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปรั บปรุงและพั ฒ นา
ประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยให้ดี ซึ่งกระบวนการที่สาคัญในการดาเนินงานด้านการลด คัดแยก และ
นาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ให้มีประสิทธิภาพ คือการมีส่วนร่ วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสูงสุด
ก่อนที่จะกลายเป็นขยะมูลฝอย ซึ่งสอดคล้องกับ สันชัย พรมสิทธิ์ (2562, น. 70) ที่กล่าวว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการคั ด แยก เก็ บ ขนย้ า ย ก าจั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอย ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น และมีหน้าที่จัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามสถานที่
สาธารณะให้เพียงพอและถูกสุขลักษณะ
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ทั้งนี้เทศบาลตาบลบ้านหารได้มีการเข้าร่วมโครงการประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (อปท.สะอาด) และได้รับรางวัลจากการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน “จังหวัดสะอาด”
ประจาปี พ.ศ. 2562 ซึ่งสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2562, น. 12) ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของปัญหา
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในด้านต่าง ๆ เช่น ขยะมูลฝอยไม่ได้รับการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง การบริหารจัดการของหน่วยงาน
ที่ดูแลรับผิดชอบยังขาดประสิทธิภาพ และขยะมูลฝอยชุมชนไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุ มชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐ
ประจาปี พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนให้เกิดความต่อเนื่อง และเป็นไปตาม
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 -2564)
สรุ ป ได้ว่า ปั ญหาขยะมูล ฝอยเป็นปั ญหาที่ต้ องได้รั บการแก้ ไข เนื่องจากเกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อ ม
การเป็ น อยู่ ของคนในชุมชน ซึ่งทางเทศบาลตาบลบ้านหารได้เล็งเห็ นถึงความสาคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมี
แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในด้านของการจัดการขยะ การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ และ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเน้นที่การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้การพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย
มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของคนในพื้นที่มากที่สุด
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัจจุบันขยะมูลฝอยมีอัตราเพิ่มขึ้นตามจานวนการเพิ่มขึ้นของประชากรในชุ มชน
ซึ่งเทศบาลตาบลบ้านหารถือเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการรับผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งนี้เทศบาล
ตาบลบ้านหารได้มีการใช้ SWOT เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและสภาพแวดล้อม
ภายในเทศบาล โดยมีการดาเนินการคือ การเก็บรวบรวม การรขนย้ายขยะ และการกาจัดขยะ โดยเน้นที่การกาจัด
ขยะจากต้นทางและกาหนดกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งนี้ การขับเคลื่อน
การจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตาบลบ้านหารได้มีการดาเนินงานตามแผนแม่บทเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศเพื่อให้ขยะมูลฝอยของชุมชนท้องถิ่นลดน้อยลงและหมดไปในที่สุด
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1. การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้องค์การสามารถมองเห็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่อาจจะ
เกิดขึ้น ทาให้สามารถวางแผนการพัฒนาและนาองค์การไปสู่ความสาเร็จได้ ดังนั้น หากเทศบาลตาบลบ้านหาร
นาการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix ไปใช้กาหนดกลยุทธ์ ย่อมจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการกาจัด
ขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควรมีการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ให้กับประชาชน
ในตาบลบ้านหาร อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา โดยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการแปรรูปขยะในรูปแบบ
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ต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่ประชาชน ซึ่งจะทาให้ประชาชนเห็นคุณค่าของขยะ ตลอดจนเกิดความ
ตระหนัก และให้ความร่วมมือในการกาจัดขยะโดยการคัดแยกขยะในทุกครัวเรือน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาวิจั ย ในครั้ งนี้ เป็ น การศึกษาศักยภาพในการจัดการขยะมูล ฝอยของเทศบาลตาบลบ้า นหาร
ซึ่งยังไม่ครอบคุลมการจัดการขยะในทุกด้าน ดังนั้น ในศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาการจัดการขยะของหน่วยงาน
เทศบาลให้ ครอบคลุ มและทั่วถึงในทุกด้าน เช่น รูปแบบการจัดการขยะ ปัจจัยความส าเร็จในการจัดการขย ะ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งระดับการมีส่วนร่ว ม อันจะช่วยให้การศึกษาการจัดการขยะครอบคลุ ม
ทุกด้านมากขึ้น
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ศึกษาวิธีการสอนขับร้องเพลงลูกทุ่ง : กรณีศึกษา ไพรัตน์ ค้าเลียง
A study of Teacher Phairat Khamlieng's style of teaching about the Lokthung song
คุณากร จินดา1 และชนาพร แสงงาม2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการสอนและการถ่ายทอดขับร้องบทเพลงลูกทุ่ง ของคุณ ครู
ไพรัตน์ ค้าเลี้ยง และเพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะและความสามารถด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่งของผู้ขับ
ร้อง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เด็กหญิงกันยารัตน์ ศรีนาค (ผู้ขับร้องระดับ Beginner) เด็กหญิงภัทรจาริน แสงขวัญ
(ผู้ขับร้องระดับ Advance) และเด็กชายกนกศักดิ์ พัชนี (ผู้ขับร้องระดับ Professional) เครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์ แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
วิธีการสอนขับร้องบทเพลงลูกทุ่งของ คุณครูไพรัตน์ ค้าเลี้ยง เป็นการสอนเทคนิคการขับร้องและขั้นตอน
ในการสอนการขับร้องเพลงลูกทุ่ง ประกอบด้วย การฝึกทักษะการหายใจที่มุ่งเน้นให้นักเรียนหายใจในระดับที่พอดี
เลียนแบบการหายใจตามแบบศิลปินต้นฉบับ และให้ฝึกการหายใจในบทเพลงอื่นๆ จนสามารถประมวลผลการ
หายใจได้ดีในแบบของตนเอง การฝึกทักษะการเปล่งเสียง ที่มุ่งเน้นให้เปล่งเสียงอย่างเป็นธรรมชาติ มีน้าหนัก
เท่ากับตอนพูดปกติ หากนักเรียนร้องเพลงเสียงที่ค่อนข้างเบา จะใช้เทคนิคในการแก้ไขเสียงเบา 2 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1
ยืนไกล และ วิธีที่ 2 ก้มตัวลง ฝึกความหนักเบาของเสียง ฝึกอักขระค้าในภาษาไทยให้ชัดเจน และสอนให้รู้จักใช้
3 ช่องเสี ย งที่ส้ าคัญ ได้แก่ โทนเสี ย งต่้า (Chest Tone) โทนเสี ยงกลาง (Mouth Tone) โทนเสี ยงสู ง (Head
Tone) การฝึกทักษะท้านองและจังหวะ โดยเลียนแบบโน้ตท้านองการร้อง ด้วยวิธีการฝึกร้องไปพร้อมๆ กับเพลง
ต้นฉบับ จากนั้นร้องปากเปล่า ในระหว่างการร้องปากเปล่าให้ผู้เรียนตบมือไปพร้อมกัน จนกลายเป็นสัดส่วนโน้ต
ที่สวยงาม จึงฝึกร้องด้วย Backing Track และการฝึกทักษะถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง โดยคุณครูไพรัตน์
ค้าเลี้ยง จะเลือกเพลงที่ตรงกับบุคลิกของนักเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนตีความสิ่งที่กล่าวถึงในบทเพลงและสอนให้
นักเรียนรู้จักการถ่ายทอดอารมณ์ 2 วิธี ได้แก่ การถ่ายทอดอารมณ์ภายใน ความรู้สึกที่ส่งผ่านน้้าเสียง และอารมณ์
ภายนอก ความรู้สึกที่ส่งผ่านท่าทางภาษากาย
กระบวนการพัฒนาทักษะและความสามารถด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่งของผู้ขับร้อง จากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ขับร้องระดับ Beginner เด็กหญิงกันยารัตน์ ศรีนาค หลังจากได้ฝึกฝนการขับร้องเพลงลูกทุ่ง สามารถเอื้อนได้ดีขึ้น
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ความหนักเบาของเสียงสามารถควบคุมได้ดีขึ้น การออกเสียงชัดเจนขึ้น ผู้ขับร้อง ระดับ Advance เด็กหญิง
ภัทรจาริน แสงขวั ญ เริ่มต้นการร้องเพลง หลังจากได้ฝึกฝนการขับร้องเพลงลูกทุ่ง สามารถเอื้อนและท้าลูกคอ
ได้ดีขึ้น สามารถควบคุมความหนักเบาของเสียงได้ ออกเสียงได้ถูกต้องและเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น สามารถเข้า
แข่งขันและได้รับรางวัลจากการประกวดร้องเพลงเพื่อหาประสบการณ์ให้แก่ตนเอง ผู้ขับร้อง ระดับ Professional
เด็ ก ชายกนกศั ก ดิ์ หลั ง จากได้ ฝึ ก ฝนการขั บ ร้ อ งเพลงลู ก ทุ่ ง สามารถออกเสี ย งได้ ถู ก ต้ อ งและเป็ น ธรรมชาติ
เสี ย งมี น้ า หนั ก มากยิ่ ง ขึ้ น สามารถควบคุ ม ความดั ง เบาของเสี ย งได้ ดี ลู ก คอ ลู ก เทคนิ ค ต่ า งๆ ทั้ ง การเอื้ อ น
การหยอดค้ า การสะบั ด ทั้ ง การใส่ ลู ก เทคนิ ค ต่ า งๆ ที่ มี ค วามโดดเด่ น ในตนเอง จนสามารถขึ้ น เวที เ พื่ อ หา
ประสบการณ์และเข้าแข่งขันประกวดร้องเพลงต่างๆ ผ่านรายการโทรทัศน์

1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2 อาจารย์

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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บทน้า
เพลงในประเทศไทยได้เริ่มก้าเนิดและวิวัฒนาการต่อเนื่องนานมาแล้ว สันนิษฐานว่าเพลงพื้นบ้านเป็นชนิด
แรกของเพลงไทยทั่วๆ ไป ต่อจากนั้นก็มีเพลงไทยเดิม เพลงไทยสากลและเพลงลูกทุ่ง ตามล้าดับ (เอนก นาวิกมูล ,
2532 : 7) เพลงพื้น บ้ านของประเทศไทยก็มีลั กษณะ การเกิดเช่นเดียวกับเพลงพื้นบ้านพื้นเมืองของชาติอื่นๆ
ซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็ประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนออกไปตามความนิยมและส้าเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่ง
แตกต่างกันไป เพลงแบบนี้นิยมร้องกันในเวลาเทศกาล หรืองาน เช่น ตรุษ สงกรานต์ ขึ้นปีใหม่ ทอดกฐิน ผ้าป่าและ
การลงแขกเอาแรงกันในกิจอันเป็นอาชีพ เช่น เกี่ยวข้าว นวดข้าว เป็นต้น (มนตรี ตราโมทย์, 2497 : 50)
เพลงลูกทุ่งไทยมีวิวัฒนาการมาจากเพลงพื้นเมืองหรือเพลงชาวบ้าน แม้ว่าจะใช้เครื่องดนตรีของตะวันตก
มาใช้ร่วมบรรเลงท้านอง แต่เนื้อหาหรือแก่นใจความของเพลงลูกทุ่งก็ยังสะท้อนให้เห็นลักษณะของคนไทยและ
สังคมไทยอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง ถ้าจะพิจารณาถึงเพลง พื้นบ้าน อันเป็นต้นก้าเนิดของเพลงลู กทุ่งก็จะพบว่า
เพลงพื้นบ้านเป็นวรรณกรรมที่บรรจุเนื้อหา ของสังคมและชีวิตจริงของคนไทยแต่ละท้องถิ่นไว้ภายใต้ความเรียบง่าย
ของท่ว งท้านองดนตรี ทั้งนี้ เพราะเพลงพื้นบ้านหรือเพลงชาวบ้าน เกิดจากประเพณี ศาสนา หรือวัฒ นธรรม
ของชุมชนในท้องถิ่นหรือเขตนั้นๆ (ภิญโญ จิตต์ธรรม, 2516 : 9 ) เพลงพื้นเมืองจึงมีลักษณะเรียบง่าย ทั้ง ด้าน
เนื้อร้องและท้านอง ไม่ว่าจะเป็น เพลงฉ่อ ย ล้าตัด เพลงเรือ เพลงเกี่ยวข้าว เพลงพวงมาลัย ล้วนแล้ว แต่กล่าว
บรรยายเอกลักษณ์ของคนไทยและสังคมไทย ซึ่งเป็นการสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมแบบเกษตรกรรม
เพลงลูกทุ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังเพลงพื้นบ้านพื้นเมืองเป็นเวลานาน แต่ยังคงรักษาลักษณะและบทบาทอันแสดงถึง
สายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่าง ศิลปะ กับสังคมของเพลงพื้นบ้านพื้นเมืองไว้อย่างมั่นคง เพลงลูกทุ่งเป็นประจักษ์
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความ แข็ ง แรงในวั ฒ นธรรมของคนไทย ซึ่ ง วั ฒ นธรรมของไทยนั้ น เป็ น วั ฏ ธรรม ซึ่ ง สามารถ
เปลี่ ย นแปลงไปได้ ต ามกาลสมั ย โดยไม่เสี ยพื้ นฐานหรื อความเป็น ตัว ของตัว เอง เพลงลู กทุ่งจึ ง เป็น เพลงไทย
ในสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ซึ่งเกิดขึ้นเพราะการได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2516 : 129)
การขับร้องเพลงลูกทุ่งนั้นจะต้องมีทักษะ ในการร้องให้มี ระดับเสียงสอดคล้องกับเสียงดนตรี หายใจเข้าออก ให้สอดคล้องกับช่วงจังหวะ ท้านองและเนื้อเพลง ออกเสียงพยัญชนะ สระ ค้าควบกล้้า ตามอักขรวิธี ร้องให้
ถูกต้องตามวรรคตอนของเนื้อเพลง เพราะหากร้องไม่ถูกวรรคตอน อาจท้าให้ความหมายคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจาก
เพลงไทยมีการเอื้อน ให้ระมัดระวังในเรื่องการออกเสียงควรเอื้อนให้มีน้าเสียงสม่้าเสมอตามจังหวะและท้านองเพลง
เนื่องด้วยจากการร้องเพลงลู กทุ่งค่อนข้างมีเทคนิคและวิธีการที่ค่อนข้างยาก จึงมักมีครูอาจารย์ที่มีความถนัด
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ทางด้านการร้องเพลงลูกทุ่งเป็ นผู้ขัดเกลาการใช้เสียง การออกค้า และเทคนิคในการสอนร้องเพลงลูกทุ่งร่วมด้วย
ครูสอนร้องเพลงลูกทุ่งจึงส้าคัญอย่างมาก ในการพัฒนาทักษะความสามารถในการร้องเพลงลูกทุ่งของเยาวชนและ
ทุกๆ วัย (หลักการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง : ออนไลน์ https://kadtiiez.wordpress.com/)
ลักษณะเด่นของเพลงลูกทุ่ง คือ การร้องที่ร้องอย่างเต็มเสียง ชัดถ้อยชัดค้า การเอื้อนเสียง การใช้ลูกคอ
หรือการระรัวเสียงลูกคอ ของเพลงลูกทุ่ง ซึ่งมีช่วงเสียงที่ลึกและกว้าง คลื่นลูกคอแต่ละคลื่นจะห่างกัน นอกจากนี้
ท้านองของเพลงลู ก ทุ่ ง ก็ มีลั ก ษณะพิเ ศษ ที่เด่นชัดอี กประการคื อ การน้าท่ว งท้า นองจากเพลงไทยเดิม มาใช้
ดังที่สมเด็จ-พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ไว้
มีความว่า
"เมื่อข้าพเจ้าเติบโตขึ้น ได้ฟังเพลงอย่างพินิจพิเคราะห์มากขึ้นกว่าเดิม ทั้งได้ร่าเรียนดนตรีไทยจากท่านผู้รู้
ต่างๆ ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ก็ได้เห็นความจริงว่า นักร้องลูกทุ่งนั้นที่ดีมากคือ การร้องเพลงด้วยเสียงแท้ และร้องเต็มเสียง
อย่างชัดถ้อยชัดคา อีกประการหนึ่ง ลีลาการขับร้องเพลงลูกทุ่งคือ การเอื้อนเสียง นักร้องลูกทุ่งทุกคนมีวิธีเอื้อน
เสียงให้อารมณ์แบบพื้นบ้านที่ไพเราะน่ าฟัง แตกต่างไปจากเพลงไทยอย่างชัดเจน เป็นแบบอย่างของลูกทุ่งแท้ๆ
หากนาวิธีเอื้อนที่ใช้ในเพลงไทยไปใช้กับเพลงลูกทุ่งแล้ว เพลงนั้นก็จะขาดความเป็นเพลงลูกทุ่งทันที ในทางกลับกัน
จะนาเอื้อนลูกทุ่งไปใช้ในเพลงไทยก็ไม่ดีเช่นกัน...
... เพลงลูกทุ่งดีๆ หลายเพลงได้ทานองมาจากเพลงไทยของเก่า มีทั้งที่ใช้ทานองเดิมตลอดทั้งเพลงและที่นาเค้าโครง
เพลงเก่ามาดัดแปลงขึ้นใหม่ นับว่า เป็นสะพานเชื่อมให้ของเก่าต่อกับของใหม่ หากบอกว่า มาจากของเก่าชื่ออะไร
ด้วย คนรุ่นใหม่ก็จะได้เรียนรู้เพลงเก่าไปพร้อมกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ เพลงนกแล มาจากเพลงลาวต้อยติ่ง
เพลงรักจางที่บางปะกง ที่สดใส รุ่งโพธิ์ทอง ร้อง มาจากเพลงแขกมอญบางขุนพรหม ๒ ชั้น เพลงหนุ่มนารอนาง
ของไวพจน์ เพชรสุพรรณ มาจากเพลงลาวลาปาง เพลงลูกทุ่งเสี่ยงเทียน ของชินกร ไกรลาศ ก็มาจากเพลงลาว
เสี่ยงเทียน ที่ได้มาจากเพลงไทย แล้วแต่งเติมเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็มี เพลงยอยศพระลอ ของชินกร ไกรลาศ
(เพลงนี้ร้องเกริ่นสาเนียงลาวคล้ายเกริ่นลาวครวญ แต่ไม่ใช่ แล้วนาเพลงลาวกระทบไม้เข้ามาต่อ) ที่ได้มาจากเพลง
ของเด็ก เป็นเพลงไทยพื้นบ้านก็มี ที่ทาไว้ดีก็คือ เพลงอ้อนจันทร์ ศรชัย เมฆวิเชียร ขับร้อง" (หนังสือสารานุกรม
ไทยส้าหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 33 – เรื่องที่ 2 เพลงลูกทุ่ง : ออนไลน์ http://kanchanapisek.or.th/)
เพลงลู ก ทุ่ ง ในโรงเรี ย น เป็ น กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ ส อดแทรก อยู่ ใ นกิ จ กรรมต่ า งๆ แม้ ไ ม่ เ ป็ น วิ ช าพื้ น ฐาน
เช่นเดียวกับวิชาหลักอื่นๆ ที่ทุกคนต้องเรียน แต่บุคลากรในโรงเรียนต่างเห็นถึงคุณค่าและความส้าคัญ จะเห็นได้ว่า
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ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนแต่ละครั้ง เพลงและดนตรีจะมีส่วนร่วมอยู่เสมอโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่ง ไม่ว่าจะเป็น
การจัดในรูปแบบการแสดงหรือการประกวดขับร้อง ส่วนใหญ่ ได้รับการตอบรับที่ดี โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าประกวด
และมีผู้สนใจเข้าร่วมชม ร่วมเชียร์ให้ก้าลังใจเป็นจ้านวนมาก กิจกรรมเหล่านี้เป็นจุดเริ่มของการบ่มเพาะให้นักเรียน
ได้เห็นคุณค่าและความส้าคัญของศิลปวัฒนธรรมของชาติ บุคคลที่มีความส้าคัญในการส่ งเสริมและสนับสนุน
เพลงลูกทุ่งของเยาวชนในโรงเรีย นคือ “ครู” ผู้ที่มีความสามารถให้ค้าแนะน้าเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน
นอกจากมีหน้าที่ในการสอนกับวิชาความรู้ ยังรวมถึงการสอนให้เยาวชนรู้จักพัฒนาศักยภาพและความสามารถของ
ตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ส้าหรับการฝึกทักษะความสามารถทางการร้องเพลงลูก ทุ่งของเยาวชนนั้น ครูในโรงเรียน
ถื อ ว่ า เป็ น บุ ค คลส้ า คั ญ ที่ จ ะพั ฒ นาความสามารถของนั ก เรี ย นได้ เนื่ อ งจากครู คื อ ผู้ ที่ เ ข้ า ใจและพั ฒ นาทั ก ษะ
ความสามารถของนั ก เรี ย น ทั้ ง ปลู ก ฝั ง จิ ต ส้ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ เ พลงลู ก ทุ่ ง ซึ่ ง ปั จ จุ บั น จะเห็ น ว่ า เพลงลู ก ทุ่ ง
ได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในระดับวัยเรียนได้หันมาให้ความสนใจในเพลงลูกทุ่ง
มากขึ้น ครูเป็นผู้คอยส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนให้มีทักษะความสามารถ ครูในโรงเรียนจึงเป็นบุคคลส้าคัญในการ
ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีใจรักในบทเพลงลูกทุ่ง เป็นแรงกระตุ้นผลักดันให้นักเรียนได้เรียนรู้ และพัฒนาตัว เอง
อยู่เสมอ (นิวัฒน์ วรรณธรรม,2556 : 1)
คุณครูไพรัตน์ ค้าเลี้ยง รองผู้อ้านวยการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ท่านเป็น
บุคลากรที่มีบทบาทต่อการขับร้องเพลงลูกทุ่งในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมาก ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการ
ขับร้องเพลงลูกทุ่ง เนื่องด้วยชีวิตในวัยเด็กของท่านเติบโตมากับ เพลงลูกทุ่ง โดยบิดาของท่านเป็นผู้มีความสามารถ
ทางด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่งและได้ ร้องเพลงลูกทุ่งให้ฟังอยู่เป็นประจ้าสม่้าเสมอ ในวัยเด็กของท่านนั้นได้ติดตาม
บิดาไปร้องเพลงลูกทุ่งในสถานที่ต่างๆ ทั้งงานประกวด งานเลี้ยง งานบุญและงานต่างๆ อยู่เสมอ บิดาของท่านเป็น
ช่างไฟประจ้าลิเกคณะสมศักดิ์ ภักดี เมื่อใดที่นักร้องประจ้าคณะขาด บิดาของท่านก็จะเป็นผู้ขับร้องแทนอยู่เสมอ
เมื่อคุณครูไพรัตน์ ค้าเลี้ยง ได้เข้ารับการศึกษาในระดับมัธยมศึ กษาท่านมีความชื่นชอบและความสนใจในการ
ขับร้องเพลงไทยเดิมของคุณครูผู้สอนวิชาดนตรีไทย จึงได้ศึกษาการขับร้อง การออกเสียง ลูกเอื้อนและเทคนิคต่างๆ
ในรูปแบบวิธีครูพักลักจ้า อีกทั้งตอนเด็กท่านมักชอบฟังบทเพลงลูกทุ่งผ่านวิทยุทรานซิสเตอร์อยู่เสมอ จึงท้าให้ท่าน
เป็นผู้มคี วามสามารถ เทคนิคการขับร้องและความรู้รอบด้านในด้านเพลงลูกทุ่ง
คุณครูไพรัตน์ ค้าเลี้ยง เป็นบุคคลที่สอนเทคนิคและการขับร้องเพลงลูกทุ่ง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
บ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) รวมทั้งเยาวชนที่มี ความสามารถและความสนใจในการขับร้องเพลงลู กทุ่ ง
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ในจั งหวัดภูเก็ตด้ว ย อีกทั้งเป็ น ผู้ ที่ก่อตั้งวงดนตรี “สามกองซุปเปอร์แดนซ์ ” โดยการฝึ กฝนนักเรี ยนที่มีทักษะ
ทางด้านการร้องเพลงและการเต้น มาฝึกฝนหลังจากเวลาเลิกเรียน ด้วยความทุ่มเทของคุณครูไพรัตน์ท้าให้วงดนตรี
สามกองซุปเปอร์แดนซ์ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งผลักดันให้นักเรียน
และเยาวชนที่อยู่ ว งดนตรี ส ามกองซุป เปอร์ แดนซ์ข องโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูล กิจ อุ ทิ ศ )
ที่มีความฝันในการเป็นนักร้อง ให้ประสบความส้าเร็จและมีชื่อเสียงมากมาย เช่น “แก้ม เดอะสตาร์ ” (วิชญาณี
เปี ย กลิ่ น ) ผู้ ช นะเลิ ศรายการ เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 4 คุณครูไพรัตน์ ค้าเลี้ ยงได้เน้นการฝึ กฝนให้ แก้ม
เดอะสตาร์ ร้ อ งเพลงลู ก ทุ่ ง ที่ ต้ อ งใช้ ทั ก ษะในการร้ อ งขั้ น สู ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความโดดเด่ น และมี เ อกลั ก ษณ์
แก้ม เดอะสตาร์จึงได้พัฒนาทักษะการร้องมาโดยล้าดับ ประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ เป็นนักร้องที่ประสบ ความส้าเร็จในวงการเพลงของประเทศไทยและได้รับการขนานนามว่า “Diva หญิงของเมืองไทย” และอีกหนึ่ง
นักร้อง “นนท์ เดอะวอยซ์ ” (ธนนท์ จ้าเริญ) ผู้ชนะเลิศรายการ เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ เสียงจริง ตัวจริง ปีที่ 1
นนท์ เดอะวอยซ์เริ่มเรียนร้องเพลงกับ คุณครูไพรัตน์ ค้าเลี้ยง ตั้งแต่วัยเด็ก ตอนเรียนระดับประถมศึกษาได้เป็น
นั ก ร้ อ งประจ้ า วงลู ก ทุ่ ง สามกองซุ ป เปอร์ แ ดนซ์ โรงเรี ย นเทศบาลบ้ า นสามกอง จ.ภู เ ก็ ต และนั ก ร้ อ งคนอื่ นๆ
ที่มีความสามารถทางด้านการร้องเพลงลูกทุ่ง ทุกคนเริ่มต้นมาจากวงดนตรีสามกองซุ ปเปอร์แดนซ์ ภายใต้การสอน
ร้องเพลงของคุณครูไพรัตน์ ค้าเลี้ยง
การพัฒนาทักษะความสามารถทางการร้องเพลงลูกทุ่งของครูไพรัตน์ ค้าเลี้ยง เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงใน
จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รอบรู้ทางด้านเทคนิคการขับร้องและการถ่ายทอดการสอนเพลงลูกทุ่ง จึงมีผลงานทางด้านการ
ขับร้องเพลงลูกทุ่งที่เป็นที่ชื่นชมอย่างมากมาย ยกตัวอย่าง เช่น
ปี พ.ศ. 2562
 รางวัล “ครูขวัญศิษย์” จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562
 รางวัล “ครูประกายเพชร” ประจ้าปี 2562
 รางวัลระดับเหรีย ญทอง การประกวดการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับชั้น ป.1-6
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับชาติ ประจ้าปีพุทธศักราช 2562
 รางวัลชนะเลิศ การประกวดการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับประถมศึกษา ป.1-6 การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 15 ประจ้าปี 2562
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ปี พ.ศ. 2561
 รางวัลชนะเลิศ การประกวดการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับ ชั้น ป.1-6 งานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับชาติ ประจ้าปีพุทธศักราช 2561
 รางวัล รองชนะเลิ ศ อัน ดับ 2 การประกวดการแข่ งขั นร้ อ งเพลงพระราชนิ พนธ์ พ ร้ อมแดนเซอร์
ระดับชั้น ป.1-6 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับชาติ ประจ้าปีพุทธศักราช 2561
 รางวัลชนะเลิศ การประกวดการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับ ชั้น ป.1-6 งานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับชาติ ประจ้าปีพุทธศักราช 2561
 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
 รางวัลชนะเลิศ การประกวดการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ พร้อมแดนเซอร์ ระดับ ชั้น ป.1-6
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 14 ประจ้าปี 2561
 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ปี พ.ศ. 2560
 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ปี พ.ศ. 2554
 รางวัลผู้ท้าคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับเทศบาลนครภูเก็ต ประจ้าปี 2554
จากเหตุผ ลดังกล่ าวจึ ง ท้า ให้ ผู้ วิจั ยมี ความสนใจที่จ ะศึ กษาวิธี การสอนขั บร้ องเพลงลู ก ทุ่ ง กรณีศึ ก ษา
ไพรั ตน์ ค้าเลี้ ย ง ที่ส ามารถพัฒ นาทั ก ษะการขับ ร้ องเพลงลู ก ทุ่ง ให้ แ ก่นั กเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
(ขุน วิเศษนุ กูล กิ จ อุ ทิ ศ) และเยาวชนที่ส นใจในการร้ องเพลงลู ก ทุ่ งในจั งหวัดภู เ ก็ต ให้ มีชื่อเสี ยงและประสบความส้าเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชนและเพื่อเกิดองค์ความรู้ใหม่ทางของวิชาการสอนการขับร้องเพลงลูกทุ่ง
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาวิธีการสอนและการถ่ายทอดขับร้องบทเพลงลูกทุ่งของไพรัตน์ ค้าเลี้ยง
2. ศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะความสามารถด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่งของผู้ขับร้อง
วิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ขึ้นเพื่อ 1) ศึกษาวิธีการสอนและการถ่ายทอดขับร้องบท
เพลงลูกทุ่งของไพรัตน์ ค้าเลี้ยง 2) ศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะความสามารถด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่งของ
ผู้ขับร้อง ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ ท้าการรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยมีผู้ให้
ข้อมูลหลัก คือ คุณครูผู้สอนขับร้องบทเพลงลูกทุ่ง จ้านวน 1 คน และนักเรียนผู้ขับร้องบทเพลงลูกทุ่ง 3 ระดับ
จ้านวน 3 คน จากนั้นน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยการตีความ (content analysis) และน้าเสนอเป็นความเรียง
ผลการศึกษา
จากการศึกษาวิธีการสอนขับร้องเพลงลูกทุ่งกรณีศึกษา ไพรัตน์ คาเลี้ยง สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
1. วิ ธี ก ารสอนและการถ่ า ยทอดขั บ ร้ อ งบทเพลงลู ก ทุ่ ง ของ ไพรั ต น์ ค้ า เลี ยง ประกอบด้ ว ย
การฝึกทักษะการหายใจ เริ่มต้นให้นักเรียนฝึกการหายใจแบบลึก เพื่อเป็นการบริหารลมในปอด จากนั้น
ให้ฝึกการหายใจแบบพอดี นักเรียนเลียนแบบการหายใจตามแบบนักร้องเพลงต้นฉบับ เมื่อนักร้องหายใจถูกต้อง
ตามต้นฉบับ ให้ฝึกการหายใจในบทเพลงอื่นๆ จนเกิดความชานาญ จากนั้นให้ประมวลผลถ่ายทอดการร้องเพลง
โดยให้การหายใจในแบบของตนเอง ให้เกิดความสมบูรณ์และความไพเราะในการขับร้อง
การฝึกทักษะการเปล่งเสียง เริ่มต้นจากการทดสอบนักเรียนร้องเพลงเปล่งเสียงอย่างเป็นธรรมชาติ และ
มีความมั่นใจในการเปล่งเสียงออกมาให้มีน้าหนักเท่ากับตอนพูดปกติ หากนักเรียนร้องเพลงเสียงที่ค่อนข้างเบา
จะใช้เทคนิคในการแก้ไขเสียงเบา 2 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1 ยืนไกล และ วิธีที่ 2 ก้มตัวลง เมื่อนักเรียนสามารถเปล่ง เสียง
ได้ดีก็ให้นักเรียนฝึกความหนักเบาของเสียงและฝึกอักขระค้าในภาษาไทยให้ชัดเจน เมื่อสามารถฝึกได้ทุกขั้นตอน
ครู จ ะสอนให้ รู้ จั กใช้ 3 ช่องเสี ย งที่ส้ าคัญ ได้แก่ โทนเสี ยงต่้า (Chest Tone) โทนเสี ยงกลาง (Mouth Tone)
โทนเสียงสูง (Head Tone)
การฝึกทักษะท้านองและจั งหวะ เริ่มต้นให้นักเรียนเลียนแบบโน้ตท้านองการร้อง ด้วยวิธีการฝึกร้อง
ไปพร้อมๆ กับเพลงต้น ฉบับ เมื่อนักเรียนสามารถร้องได้ ให้นักเรียนร้องปากเปล่ า ในระหว่างที่ร้องปากเปล่ า
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ให้ผู้เรียนตบมือไปพร้อมกัน เมื่อนักเรียนสามารถร้องเพลงถูกต้องตามท้านองและจังหวะ จนกลายเป็นสัดส่วนโน้ต
ที่สวยงามก็ให้นักเรียนฝึกร้องด้วย Backing Track
การฝึกทักษะถ่า ยทอดอารมณ์ ของบทเพลง เริ่มต้นจากการที่ครูผู้สอนจะต้องเลือกเพลงที่ตรงและ
ค้ า นึ ง ถึ ง วั ย เพศ อายุ บุ ค ลิ ก ของนั ก เรี ย น โดยให้ นั ก เรี ยนอ่ า นเนื้ อ ร้อ งและฟั ง บทเพลง ตี ค วามสิ่ ง ที่ ก ล่ าวถึง
ในบทเพลง ครู ผู้ ส อนจะถามนั ก เรี ย นถึ ง เนื้ อ หาที่ ก ล่ า วถึ ง ในบทเพลง เมื่ อ นั ก เรี ย นเข้ า ใจเนื้ อ หาในบทเพลง
ให้นักเรียนร้องเพลงถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ในขั้นแรกให้ถ่ายทอดอารมณ์ภายใน ผ่านน้้าเสียงออกมาให้ตรงกับ
ความรู้ สึ ก ของเพลง เป็ น อารมณ์ ภ ายใน จากนั้ น ให้ นั ก เรี ยนถ่ ายทอดเป็ น อารมณ์ ภ ายนอกเป็ นล้ า ดั บสุ ดท้าย
เป็นภาษาทางกาย ที่มีลักษณะงดงามและเข้าใจได้ง่าย
2. กระบวนการพัฒนาทักษะความสามารถด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่งของผู้ขับร้ อ ง ประกอบด้วย
ผู้ขับร้อง ระดับ Beginner เด็กหญิงกันยารัตน์ ศรีนาค เริ่มร้องเพลงเป็นเวลาประมาณ 3 ปี หลังจาก
ได้ฝึกฝนการขับร้องเพลงลูกทุ่งจากคุณครูไพรัตน์ ค้าเลี้ยง สามารถเอื้อนได้ ดีขึ้น ความหนักเบาของเสี ยงสามารถ
ควบคุมได้ดีขึ้น การท้าลูกคอ หรือ Vibrato สามารถออกเสียงออกมาได้ชัดเจนขึ้น มีการฝึกซ้อมด้วยตนเอง โดยจะ
เริ่มต้นฝึกฝนโดยการฟังเป็นล้าดับแรก เมื่อฟังจนเกิดความเข้าใจในเพลงจึง “ฮัม” (Hum) เสียงตามท้านองเพลง
ก่อน ล้าดับถัดมาเมื่อสามารถฮัมท้านองเพลงได้ จึงลองใส่เนื้อร้องตามค้าของเนื้อเพลงในบทเพลงนั้น โดยในอนาคต
ข้างหน้า ตนจะตั้งใจฝึกซ้อมการร้องเพลงอย่างจริงจังและหนักยิ่งขึ้น เนื่องจากการร้องเพลงที่ดีมาจากพื้นฐาน
การร้องเพลงที่ถูกต้อง จึงยึดมั่นที่จะเพียรพยายามฝึกซ้อมอย่างตั้งใจมากยิ่งขึ้น
ผู้ขับร้อง ระดับ Advance เด็กหญิงภัทรจาริน แสงขวัญ เริ่มต้นการร้องเพลง เป็นเวลาประมาณกว่า 4 ปี
หลังจากได้ฝึกฝนการขับร้องเพลงลูกทุ่งจากคุณครูไพรัตน์ ค้าเลี้ยง สามารถเอื้อนและ การ Vibrato ได้ดีขึ้นอย่าง
มาก สามารถควบคุมความหนั กเบาของเสียงได้ ออกเสี ยงได้ถูกต้องและเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การฝึ กฝน
ด้วยตนเองมักจะฝึกร้องเพลงในห้องน้้าสม่้าเสมอ เนื่องจากสามารถได้ยินเสียงตนที่ไพเราะและชัดยิ่งขึ้น ระยะแรก
ฝึ กร้ องกับ ต้น ฉบั บ เมื่อฝึ กร้ องกับ ต้น ฉบับจนสามารถร้องได้ จึงฝึ กร้ องกับ Backing Track ในอนาคตข้างหน้า
ตนอยากร้องเพลงในเวทีที่ใหญ่ยิ่งขึ้น เพื่อหาประสบการณ์ให้แก่ตนเองและในอนาคตอยากจะเป็นครูสอนร้องเพลง
ลูกทุ่งให้แก่นักเรียน อยากจะน้าความสามารถในการร้องเพลงลูกทุ่งมาถ่ายทอดเป็นความรู้ในการฝึกฝนให้แก่
ผู้ที่สนใจขับร้องบทเพลงลูกทุ่ง
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ผู้ขับร้อง ระดับ Professional เด็กชายกนกศักดิ์ พัชนี เริ่มต้นการร้องเพลงระยะเวลากว่า 5 ปี หลังจาก
ได้ฝึกฝนการขับร้องเพลงลูกทุ่งจากคุณครูไพรัตน์ ค้าเลี้ยง ตนนั้นสามารถออกเสียงได้ถูกต้องและเป็นธรรมชาติ
เสียงมีน้าหนักมากยิ่งขึ้น สามารถควบคุมความดังเบาของเสี ยงได้ดี เทคนิคต่างๆ ทั้ง การเอื้อน การหยอดค้า
การสะบัด การ Vibrato เป็นต้น การฝึกซ้อมด้วยตนเองมักจะฝึกร้องเพลงโดยร้องพร้อมกับต้นฉบับ จากนั้นหัดร้อง
ปากเปล่าและฝึกร้องกับ Backing Track ทั้งใส่ลูกเทคนิคต่างๆ ที่มีความโดดเด่นในตนเอง แล้วจึงขับร้องให้คุณครู
ไพรัตน์ ค้าเลี้ยง ฟังเพื่อปรับวิธีการร้องหรือการเอื้อนเพิ่มเติม ในอนาคตข้างหน้าตนอยากเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง
ในวงการเพลงลู ก ทุ่ ง อยากจะออกที วี ใ นรายการประกวดร้ อ งเพลงต่ า งๆ มากยิ่ ง ขึ้ น และอยากจะพั ฒ นา
ความสามารถของตนเองในการประกวดเวทีที่ใหญ่ยิ่งขึ้น
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษารูป แบบการสอนขับร้องเพลงลู กทุ่งกรณีศึกษา ไพรัตน์ ค้าเลี้ยง พบว่า วิธีการสอนและ
การถ่ายทอดขับร้องบทเพลงลูกทุ่งของ คุณครูไพรัตน์ ค้าเลี้ยง ประกอบด้วย การฝึกทักษะการหายใจ ที่ฝึกการ
หายใจแบบพอดี นักเรียนเลียนแบบการหายใจตามแบบนักร้องเพลงต้นฉบับ จนสามารถประมวลผลถ่ายทอด
การร้องเพลงโดยใช้การหายใจในแบบของตนเองให้เกิดความสมบูรณ์และความไพเราะในการขับร้อง การฝึกทักษะ
การเปล่งเสียง ที่ให้นักเรียนสามารถเปล่งเสียงอย่างเป็นธรรมชาติและมีความมั่นใจในการเปล่งเสีย งออกมาให้ มี
น้้าหนักเท่ากับตอนพูดปกติ หากนักเรียนร้องเพลงเสียงที่ค่อนข้างเบา จะใช้เทคนิคในการแก้ไขเสียงเบา 2 วิธี ได้แก่
วิธีที่ 1 ยืนไกล และ วิธีที่ 2 ก้มตัวลง ฝึกความหนักเบาของในการเปล่ง ฝึกอักขระค้าในภาษาไทยให้ชัดเจนและ
สอนให้รู้จักใช้ 3 ช่องเสียงที่ส้าคัญ ได้แก่ โทนเสียงต่้า (Chest Tone) โทนเสียงกลาง (Mouth Tone) โทนเสียง
สูง (Head Tone) การฝึกทักษะท้านองและจังหวะ นักเรียนสามารถเลียนแบบโน้ตท้านองการร้องจากต้นฉบับ
ในระหว่างที่ฝึกร้องปากเปล่าให้ผู้เรียนตบมือไปพร้อมกันให้ถูกต้องตามท้านองและจังหวะ จนกลายเป็นสัด ส่วนโน้ต
ที่สวยงามแล้วจึงฝึกร้องกับ Backing Track การฝึกทักษะถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง การเลือกเพลงที่ตรงและ
ค้านึงถึงวัย เพศ อายุ บุคลิกของนักเรียน นักเรียนสามารถเข้าใจและอธิบายเนื้อหาที่กล่าวถึงในบทเพลง ให้นักเรียน
ร้องเพลงถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ในขั้นแรกให้ถ่ ายทอดอารมณ์ภายในผ่านน้้าเสียง จากนั้นให้นักเรียนถ่ายทอด
เป็นอารมณ์ภายนอกเป็นภาษาทางกายที่มีลักษณะงดงามและเข้าใจได้ง่าย
กระบวนการพัฒนาทักษะและความสามารถด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่งของผู้ขับร้อง ทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย
ผู้ขับร้อง ระดับ Beginner เด็กหญิงกันยารัตน์ ศรีนาค หลังจากได้ฝึกฝนการขับร้องเพลงลูกทุ่งจากคุณครูไพรัตน์
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ค้าเลี้ยง สามารถเอื้อนได้ดีขึ้น ความหนักเบาของเสียงสามารถควบคุมได้ดีขึ้น การท้าลูกคอ หรือ Vibrato สามารถ
ออกเสียงออกมาได้ชัดเจน ผู้ขับร้อง ระดับ Advance เด็กหญิงภัทรจาริน แสงขวัญ หลังจากได้ ฝึกฝนการขับร้อง
เพลงลู ก ทุ่ ง จากคุ ณ ครู ไ พรั ต น์ ค้ า เลี้ ย ง สามารถเอื้ อ นและ การ Vibrato ได้ ดี ขึ้ น อย่ า งมาก สามารถควบคุ ม
ความหนักเบาของเสียงได้ ออกเสียงได้ถูกต้องและเป็นธรรมชาติมาก ผู้ขับร้อง ระดับ Professional เด็กชายกนก
ศักดิ์ พัชนี หลังจากได้ฝึกฝนการขับร้องเพลงลู กทุ่งจากคุณครูไพรัตน์ ค้าเลี้ยง ตนนั้นสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง
และเป็นธรรมชาติ เสียงมีน้าหนักมากยิ่งขึ้น สามารถควบคุมความดังเบาของเสียงได้ดี เทคนิคต่างๆ ทั้ง การเอื้อน
การหยอดค้า การสะบัด การ Vibrato ทั้งการใส่ลูกเทคนิคต่างๆ ที่มีความโดดเด่นในตนเอง แล้วจึงขับร้องให้คุณครู
ไพรัตน์ ค้าเลี้ยง ฟังเพื่อปรับวิธีการร้องหรือการเอื้อนเพิ่มเติม
ในปัจจุบันท่านยังคงเป็นผู้สอนร้องเพลงลูกทุ่งให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ฯ และเยาวชนที่มี
ใจรักบทเพลงลูกทุ่งในจังหวัดภูเก็ต ด้วยประสบการณ์ด้านการร้องเพลงลูกทุ่งและวิธีการสอนที่พัฒนาลูกศิษย์ต่างๆ
ตั้งแต่ในอดีตที่เริ่มต้นจากการก่อตั้งวงดนตรีนักร้องประกอบหางเครื่องขึ้นที่มีชื่อว่า “ลูกทุ่งสามกอง ซุปเปอร์
แดนซ์” มีการพัฒนาการร้องการแสดงในรูปแบบลูกทุ่งจนเป็นที่โด่งดังอย่างมากตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน วงดนตรี
ลูกทุ่งซุปเปอร์แดนซ์ ที่คุณครูไพรัตน์ คาเลี้ยงเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมานั้น ได้ผลิตผลิผลนักร้องที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง
มากมาย เช่ น “แก้ ม เดอะสตาร์ ” (วิ ช ญาณี เปี ย กลิ่ น ) ผู้ ช นะเลิ ศ รายการ เดอะสตาร์ ค้ น ฟ้ า คว้ า ดาวปี 4
“นนท์ เดอะวอยซ์ ” (ธนนท์ จ าเริ ญ) ผู้ ช นะเลิ ศรายการ เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ เสี ยงจริง ตัว จริง ปีที่ 1 นนท์
เดอะวอยซ์ “กันต์ ซุปเปอร์เท็น” (กนกศักดิ์ พัชนี) ผู้ชนะเลิศจากรายการดันดารา และรายการซุปเปอร์เท็น รวมทั้ง
รางวัลการแข่งขันขับร้องเพลงระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต่างๆ มากมาย ผลงานทุกอย่างที่คุณครู
ไพรัตน์ คาเลี้ยงทามาทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ส่งผลให้ท่านได้รับรางวัล ครูขวัญศิษย์ จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จ เจ้าฟ้ามหาจักรี ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในชีวิตสาหรับคาว่า “ครู”
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษารูปแบบการสอนขับร้องเพลงลูกทุ่งกรณีศึกษา คุณครูไพรัตน์ คาเลี้ยง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
1.1 ศึกษาเทคนิคการสอนการขับร้องเพลงลูกทุ่งที่ใช้ประกอบการสอน
1.2 ศึกษากลวิธีและการแก้ปัญหาการขับร้องในบทเพลงลูกทุ่ง
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัย
2.1 ศึกษาเทคนิคการสอนการขับร้องเพลงลูกทุ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัด
ใกล้เคียง เพราะครูแต่ละท่านมีเทคนิคการสอนที่ต่างกันออกไป
2.2 ศึกษาเปรี ย บเทีย บพัฒ นาการของผู้ ขับร้องเพลงลู กทุ่ง ที่ได้รับสอนจากครูที่มีความถนัด
ด้านเพลงลูกทุ่ง และครูที่มีความถนัดเพลงสมัยนิยมในจังหวัดภูเก็ต เพราะครูที่มีความถนัดเพลงสมัยนิยมจะมี
เทคนิควิธีการขับร้องเพลงที่ค่อนข้างเยอะกว่าครูที่ถนัดร้องเพลงลูกทุ่ง
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