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สถานการณ์ภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่ภูมิภาคเหนือตอนล่างและการธารงรักษา 1
Tai Yai Language & Culture Situation in the Lower Northern Region and Maintenance
อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา 2
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ภาษาและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไทใหญ่ภูมิภาคเหนือตอนล่าง
และแนวทางการธารงรักษาภาษาและวัฒนธรรมตนเอง ข้อมูลการวิจัยจาก 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างโดยการสารวจ
สัมภาษณ์ผู้นาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมและสังเกตการณ์ เอกสารท้องถิ่น และระบบสื่อสังคมออนไลน์ ผลการศึกษาวิจัยแสดงให้
เห็นว่ามีหมู่บ้านไทใหญ่ที่แบ่งเป็น 4 ชุมชนในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ชาวไทใหญ่ในท้องถิ่นนี้ยังคงพูดภาษาและปฎิบัติตาม
วัฒนธรรมประเพณีของตนเองที่สืบทอดกันมา อีกทั้งยังมีกิจกรรมการธารงรักษาภาษาและวัฒนธรรมตนเองอย่างเข้มแข็ง โดย
บรรดาผู้นาปฏิบัติตนเป็นหลัก จัดตั้งชมรมเครือไท อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งปลูกสร้างทางวัฒนธรรม และรณรงค์ด้านการอนุรักษ์
ภาษาและวัฒนธรรมในสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้นแนวทางการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการธารงรักษาภาษาและวัฒนธรรม
สามารถกระทาได้โดยให้การสนับสนุนพันธกิจของชาวไทใหญ่ที่กระทาอยู่ให้เข็มแข็งยิ่งขึ้นด้วยวิธีการที่หลากหลาย
คำสำคัญ: ชาติพันธุ์ไทใหญ่ การธารงรักษาภาษาและวัฒนธรรม ภูมิภาคเหนือตอนล่าง
Abstract
This research article aims to study the language & culture situation of the Tai Yai ethnic group in
the lower northern region of Thailand and their ways in language & culture maintenance. Data were from
all 9 provinces in the region by surveying, interviewing, participating & observing, studying local
documents and accessing to the social media. The results show that there are 4 Tai Yai communities
settled in Mae Sot district, Tak. The Tai Yai people still speak their own language and maintain traditional
practices. Moreover, they have been strongly conducting activities in language & culture maintenance in a
number of ways such as heads’ performing principally, setting of Tai-association Club, conserving and
recovering of cultural buildings and campaigning of language & culture in the social media. Therefore, to
build a cooperation with the communities in language & culture maintenance is to straighten their
activities.
Keywords: Tai Yai ethnic group, language & culture maintenance, lower northern region
บทนา
ชาติพันธุ์ไทใหญ่ (Tai Yai) ไตโหลง (ไทหลวง) ฉาน หรือ “เงี้ยว” (คาเรียกที่ถือว่าไม่สุภาพ)3 ซึ่งในบทความนี้จะ
เรียกว่า ไทใหญ่ซึ่งเป็นชื่อที่รู้จักต่อคนไทยทั่วไป ไทใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลไท-กะได มีถิ่นฐานอยู่ทางตอนใต้
ของจีน รัฐอัสสัมของอินเดีย ทางตอนเหนือ และรัฐฉานของเมียนมาร์ และทางภาคเหนือของประเทศไทยซึ่ง อพยพมาจาก
1

บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “ภูมิปัญญาภาษาและการสืบสานภาษากลุ่มชาติพันธุ์ไทภาคเหนือตอนล่าง: กระบวนทัศน์ใหม่ใน
การศึกษาภาษา และวรรณกรรมท้องถิ่น” ทุนอุดหนุนการวิจยั โดยงบประมาณแผ่นดิน (วช.) ปี พ.ศ. 2560
2
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อีเมล์ sunchalee@yahoo.com
3
ดูเรื่องชื่อเรียกเพิ่มเติมได้ที่ พรรณิดา ขันธพัทธ์ (2548)
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รัฐฉาน ชาวไทใหญ่มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองมีอัตลักษณ์การแต่งกาย มีประเพณีวัฒนธรรมส่วนใหญ่ได้รับ
อิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา กิจกรรมทางประเพณีจึงมักเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและมีความผูกพันอยู่กับวัดพุทธเป็น
อย่างมาก

ภาพที่ 1 ชาวไทใหญ่กับวัดพุทธ ที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 2-3 มกราคม 2560
ที่มา : อนุเคราะห์ภาพโดย นายกิติมศักดิ์ สีเดือน
แต่เดิมนั้น เมื่อก่อนปี พ.ศ. 2490 รัฐฉานได้มีการก่อตั้งเป็นสหพันธรัฐไทใหญ่ เป็นรัฐที่มีชนเผ่าอยู่ร่วมกันอย่าง
หลากหลาย โดยมีชาวไทใหญ่อยู่มากที่สุด กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของรัฐฉาน และเมื่อ สหภาพ เมียนมาร์ ได้เอกราชคืนจาก
อังกฤษ ก็ได้มีการชักชวนให้สหพันธรัฐไทใหญ่เข้าร่วมเพื่อก่อตั้ง สหภาพเมียนมาร์ รัฐฉานจึงเป็นรัฐหนึ่งในสหภาพเมียนมาร์
ตั้งแต่นั้นมา แต่ก็ได้เกิดการสู้รบในรัฐฉานมายาวนานระหว่างกองกาลังสหภาพเมียนมาร์ (และกองกาลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับ
การสนับสนุนจากสหภาพเมียนม์) กับกองกาลังกู้ชาติซึ่งมีทั้งไทใหญ่และว้า และเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2539 ชาวไทใหญ่ก็ได้เริ่ม
อพยพลี้ภัยการเมืองเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเข้ามาทางชายแดนระหว่างเมียนมาร์และไทย (มารู้จักไทใหญ่, 2556)
ชาวไทใหญ่ได้อพยพจากรัฐฉานซึ่งมีอาณาเขตติดกับประเทศจีน ไทย และลาว เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่หลายจังหวัดใน
ภาคเหนือของประเทศไทย โดยอยู่กันเป็นลักษณะเครือข่าย อันได้แก่ เครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นชุมชนใหญ่กระจาย
อยู่ในทุกอาเภอ โดยเฉพาะวัดหนองคา อาเภอเมือง เครือข่ายจังหวัดเชียงราย ได้แก่ ชุมชนใกล้วัดประตูหวาย วัดช้างมูบ
วัดพระธาตุกาดา วัดสามเต้า วัดป่าเหมือดรุ่งเรือง วัดห้วยน้าขุ่น วัดม่วงชุม วัดสันป่าก่อ วัดไม้ลุงขน เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่
ได้แก่ วัดป่าเป้า อาเภอเมือง วัดเวียงพางคา อาเภอเวียงแหง และบ้านลาน อาเภอฝาง เครือข่ายจังหวัดแพร่ ที่อาเภอสอง
และเครือข่ายจังหวัดพะเยา ได้แก่ วัดนันตาราม อาเภอเชียงคา ซึ่งเรียกไทใหญ่กลุ่มนี้ว่าชนเผ่า “ป่าโอ” (ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์
ไทในล้านนา, 2558)
ส่วนเครือข่ายในจังหวัดตาก อาเภอแม่สอด ซึ่งอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง พบในงานวิจัยนี้นั้น มีประวัติการอพยพมา
จากเมืองตองยีซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐฉานประมาณ 150 ปีมาแล้ว เป็นรัฐที่อยู่ในภาคใต้ แตกต่างจากชาวไทใหญ่ใน
ภาคเหนือตอนบน ซึ่งอพยพมาจากเมืองเชียงตุงในภาคตะวันออก (นายอุดม ภาวินัม, สัมภาษณ์, 27 มกราคม 2560) เส้นทาง
การอพยพของขาวไทใหญ่เข้าสู่ประเทศไทยแสดงในแผนที่
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ภาพที่ 2 แผนที่เส้นทางการอพยพของชาวไทใหญ่จากรัฐฉานสู่ประเทศไทย
ที่มา : อนุเคราะห์แผนที่โดย นายอุดม ภาวินัม
ที่ผ่านมามีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่ในประเทศไทยจานวนไม่น้อย ส่วนใหญ่เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับชาวไทใหญ่ในภาคเหนือตอนบน ซึ่งมาจากเมืองเชียงตุง ที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์ไทใหญ่โดยตรง อาทิ
การศึกษาเกีย่ วกับพจนานุกรม/สารานุกรม (เช่น วีระพงศ์ มีสถาน, 2544 ; สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม่, 2552 ; คณะพระสงฆ์ชาวไทใหญ่, 2557) เกี่ยวกับคาและคาศัพท์ (เช่น นันทริยา สาเอี่ยม, 2545; พรรณิดา
ขันธพัทธ์, 2548 และ 2558) เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของภาษา (เช่น บรรจบ พันธุเมธา, 2509 ; วรรณา จันทนาคม, 2526;
เรณู วิชาศิลป์, 2546) เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ (เช่น นราธิปประพันธ์พงศ์, 2526 ; มูลนิธิสิทธิมนุษยชนไทยใหญ่, 2544; สุรัสวดี
อ๋องสกุล และโยซิยูกิ มาซูฮารา, 2545) เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม (เช่น สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์, 2542 และ 2544; พรรณิ
ดา ขันธพัทธ์, 2554) เกี่ยวกับอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ (เช่น วันดี สันติวุฒิเมธี , 2545 ; พรรณิดา ขันธพัทธ์, 2557) ส่วนการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับไทใหญ่ในภาคเหนือตอนล่างที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งมาจากเมืองตองยีทางตอนใต้ของรัฐฉานและมี
สาเนียงเสียงพูดที่แตกต่างออกไปมากนั้นมีจานวนน้อย ที่ผ่านมามีงานวิจัยที่สาคัญได้แก่ ธีระ ภักดี (2528) เป็นโครงการวิจัยที่
สารวจวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ของไทยใหญ่ในเขา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สารวิน
(2559) เป็นโครงการวิจัยเกี่ยวกับการสืบค้นตลาดพื้นเมืองกับวิถีชีวิตคนชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก ยังไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับ
ทางด้านภาษาและสถานการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงมีช่องว่างที่ต้องการการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ในภูมิภาคนี้
นอกจากนี้ชาวไทใหญ่อาเภอแม่สอด จังหวัดตากมีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นเพื่อทากิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประเพณีที่สืบทอดมาแต่ครั้งบรรพบุรุษอย่างเข้มแข็ง ท่ามกลางชาติพันธุ์อื่นๆ ที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติมาโดยตลอด อันได้แก่ ไท
ใหญ่ ไทยพื้นเมื อง (พู ดภาษาคาเมือ งเหนือ ) ลาวเวียงจั นทน์ เมี ยนมาร์ ยะไข่ ปะหล่ อง ปะโอ่ และกะเหรี่ยง (นายอุด ม
ภาวินัม, สัมภาษณ์, 27 มกราคม 2560; นายกิติมาศักดิ์ ศรีเดือน, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2560) จึงเป็นที่น่าสนใจศึกษาว่า
ชาวไทใหญ่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีแนวทางในการธารงรักษาภาษาและวัฒนธรรมของตนเองอย่างไรจึงสามารถอยู่รอดมา
ได้อย่างเข้มแข็งในปัจจุบันและยังสามารถอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างกับชาติพันธุ์อื่นๆ ได้ด้วยดี
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วัตถุประสงค์
1) เพื่อสารวจการตั้งถิ่นฐานชาติพันธุ์ไทใหญ่ในภูมิภาคเหนือตอนล่าง
2) เพื่อศึกษาการดารงอยู่ของภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่ในภูมิภาคนี้
3) เพื่อศึกษาแนวทางในการธารงและสืบสานภาษาและวัฒนธรรมตนเอง
4) เพื่อสืบหาแนวทางในการทาความร่วมมือกับชุมชนในการธารงและสืบสานภาษาและวัฒนธรรม
วิธีการวิจัย
ข้อมูลการวิจัยได้จากภาคสนามอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – เมษายน 2560 โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลกระทาดังนี้
1) ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแหล่งของหมู่บ้านชาวไทใหญ่ในภูมิภาคเหนือตอนล่างจากเอกสารและเว็บไซต์ต่าง ๆ
2) ออกสารวจพื้นที่ในภูมิภาคเหนือตอนล่างที่มี ข้อมูลว่ามีชุมชนหรือหมู่บ้านของชาวไทใหญ่ตั้งอยู่ โดยในเบื้องต้น
ผู้วิจัยจะเข้าพบสอบถามข้อมูลจากเทศบาลตาบลทุกตาบลที่มีข้อมูลว่ามีชาวไทใหญ่ตั้งหมู่บ้านอยู่ จากนั้นจะ เข้า
ไปตรวจสอบกับกานันหรือผู้ใหญ่บ้าน
3) สืบหาชุมชนหมู่บ้านไทใหญ่ที่ยังคงรักษาภาษาและวัฒนธรรมไว้อย่างเข้มแข็งและมีพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรม
การดารงรักษาและสืบทอดภาษาและวัฒนธรรม พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐหรือหน่วยงานพัฒนา
ท้องถิ่นในกิจกรรมดังกล่าว
4) สัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลเป้าหมายซึ่งมีบทบาทสาคัญในการธารงรักษาภาษาและวัฒนธรรม และสามารถเป็น
กาลังสาคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาทางภาษาและวัฒนธรรมต่อไปได้
5) เข้าร่วมและสังเกตการณ์กิจกรรมทางวัฒนธรรม อาทิ กิจกรรมประเพณีต่างๆ ในรอบปี พ.ศ. 2560
6) ศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารท้องถิ่นจากภาคสนามที่ชาวไทใหญ่ได้บันทึกไว้โดยไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
7) เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะในเฟซบุ๊กของชาวไทใหญ่
จากการสารวจพบว่ามีแหล่งข้อมูลหลักคือชาวไทใหญ่บ้านแม่ตาว ตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน 4 รายได้แก่ 1) นายอุดม ภาวินัม ประธานชมรมเครือไท 2) นายกิติมศักดิ์ สีเดือน ผู้ใหญ่บ้านแม่ตาว
3) นางจรรยรักษ์ วงศ์ชัย หัวหน้าฝ่ายบริหารกองการศึกษาฯ เทศบาลตาบลท่าสายลวด และ 4) ดร.อินทร์สร วุฒิธรรมากรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าอาจ
ผลการวิจัย
1. การตั้งถิ่นฐานของชาติพันธุ์ไทใหญ่ในภูมิภาคเหนือตอนล่าง
ชาติพันธุ์ไทใหญ่เข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในภูมิภาคเหนือตอนล่างในพื้นที่จังหวัดตาก อาเภอแม่สอดแต่เพียงแห่ง
เดียวเท่านั้น โดยตั้งถิ่นฐานครั้งแรกบริเวณตลอดลาห้วยแม่ตาวและบริเวณวัดเงี้ยวหลวง (วัดแม่ซอดน่าด่านในปัจจุบัน)

ภาพที่ 3 ลาห้วยแม่ตาวและวัดเงีย้ วหลวง
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั วันที่ 10 เมษายน 2560
- ภาษาและวรรณกรรม -
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ปัจจุบันชาวไทใหญ่ได้แบ่งออกเป็น 4 ชุมชน ได้แก่ 1) ชุมชนวัดหลวง เทศบาลนครแม่สอด 2) ชุมชนบ้านเหนือ
บ้านแม่ตาว ตาบลท่าสายลวด 3) ชุมชนบ้านใต้ บ้านแม่ตาว ตาบลท่าสายลวด และ 4) ชุมชนบ้านท่าอาจ ตาบลท่าสายลวด
ดังปรากฏหมายเลขในแผนที่ของอาเภอแม่สอดได้ดังนี้

ภาพที่ 4 แผนที่ที่ตั้งชุมชนไทใหญ่ในอาเภอแม่สอด
ที่มา : แผนที่อาเภอแม่สอดจาก ตามติดภารกิจ สนช. (2560)
ที่บ้านท่าอาจมีชาวไทใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่กันอย่างหนาแน่น แต่บ้านแม่ตาวนั้นชาวไทใหญ่มีความเข้มแข็งมาก ยังคง
พูดภาษาไทใหญ่และธารงรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี
2. การดารงอยู่ของภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่
4
ปัจจุบันชาวไทใหญ่ในอาเภอแม่สอด ยังคงพูดภาษาของตนเอง โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป อายุต่าลงมา
สามารถฟังรู้เรื่องเพราะบิดามารดาพูดภาษาไทใหญ่ด้วย แต่พูดไม่ได้เนื่องจากอิทธิพลภาษาไทย (มาตรฐาน) ที่ใช้สื่อสารที่
โรงเรียนและภาษาไทยพื้นเมือง (ไทยเหนือ) ที่พูดกับคนไทยพื้นเมืองทั่วไป ชาวไทใหญ่ยังคงมีตัวอักษรภาษาไทใหญ่ปรากฏใช้
เช่น ในวรรณกรรมพื้นบ้าน ในแบบเรียนที่จัดสอนกันเอง ฯลฯ และยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้อยู่แม้จะไม่
ครบถ้วนเหมือนดังเช่นที่ปฎิบัติกันในรัฐฉาน ดังนี้
2.1. ลักษณะภาษา
ภาษาไทใหญ่ที่พูดในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่พบในงานวิจัยนี้มีระบบเสียงพยัญชนะ 20 หน่วยเสียง
เสียงสระ 18 หน่วยเสียง และเสียงวรรณยุกต์ 6 หน่วยเสียง หน่วยเสียงพยัญชนะแสดงดังในตารางที่ 1

4

ในที่นี้ขอเสนอแค่ระบบเสียงเท่านั้นเนือ่ งจากข้อจากัดในเรื่องความยาวของบทความ
- ภาษาและวรรณกรรม -
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ตารางที่ 1 แสดงหน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาไทใหญ่

ภาษาไทใหญ่มีพยัญชนะควบกล้าต้นพยางค์คือ /kw-/ /khw-/ และ /pj-/ ดังในคาว่า /kwā:m/ ‘ภาษา’ /khwɛ̀w/
‘แก้ว’ และ /pjɔ:ŋ/ ‘หลอด’ ตามลาดับ
หน่วยเสียงพยัญชนะไทใหญ่มีลักษณะที่แตกต่างจากภาษาไทย (มาตรฐาน) และภาษาไทใหญ่ที่พูดใน รัฐฉานดังนี้
1) มีจานวนหน่วยเสียงน้อยกว่าภาษาไทย 1 เสียง โดยที่ภาษาไทใหญ่ไม่มีเสียง /tɕh/ และ /d/ เหมือนภาษาไทย
ดังเช่นในคาว่า เชือก และ ดอก ตามลาดับ (ดูคู่เสียงปฏิภาคในข้อ 2 ข้างล่าง) แต่มีเสียง /ɲ/ ซึ่งภาษาไทยไม่มี เช่นในคาว่า
/ɲàɨ/ ซึ่งตรงกับคาว่า ใหญ่ ในภาษาไทย และมีหน่วยเสียงพยัญชนะมากกว่าภาษาไทใหญ่ในรัฐฉาน 2 เสียง คือมีเสียง /b/
เช่นในคาว่า /bét/ ซึ่งตรงกับคาว่า เบ็ด ในภาษาไทย และเสียง /f/ เช่นในคาว่า /fùn/ ซึ่งตรงกับคาว่า ฝุ่น ในภาษาไทย
ในขณะที่ภาษาไทใหญ่ที่พูดในรัฐฉานไม่มี ดังที่บรรจบ พันธุเมธา (2522) กล่าวว่าเสียงดังกล่าวเพิ่มเข้ามาในรัฐฉานภายหลัง
ซึ่งใช้ในคาภาษาต่างประเทศเท่านั้น จึงไม่ได้นับรวมในระบบเสียงพยัญชนะภาษาไทใหญ่รัฐฉาน ซึ่งผู้ วิจัยมีความเห็นว่า
สองเสียงนี้ในภาษาไทใหญ่ แม่สอดก็น่าจะมีที่มาคล้ายกัน
2) มีคู่เสียงที่เป็นปฏิภาคกับภาษาไทยทั้งที่เป็นพยัญชนะต้นและท้าย ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 2 แสดงเสียงพยัญชนะคูป่ ฏิภาคระหว่างภาษาไทยและไทใหญ่อาเภอแม่สอด

* ปรากฏในบางคา ในคาว่า ไฟ ในภาษาไทย ก็เปล่งเสียงด้วย /f/ เช่นเดียวกัน
** ปรากฏในคาที่เป็นคู่ปฏิภาคกับคาในภาษาไทยที่ขึ้นต้นด้วย ใ
- ภาษาและวรรณกรรม -
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นอกจากนี้ยังพบว่าคาในภาษาไทยที่ลงท้ายด้วยอักษร ร จะออกเสียงเป็น /h/ ในภาษาไทใหญ่ด้วยเช่นกัน เช่น ไทร
เป็น /hāj/ กรรไกร เป็น /kimhāj/ ฯลฯ
หน่วยเสียงสระในภาษาไทใหญ่แสดงได้ดังในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงหน่วยเสียงสระเดี่ยวในภาษาไทใหญ่

ภาษาไทใหญ่มีหน่วยเสียงสระประสมเพียง 2 หน่วยคือ /ia/ เช่นในคาว่า /píat/ ซึ่งแปลว่า ‘ถาด’ และ /aɨ/ เช่นใน
คาว่า /màɨ/ ซึ่งแปลว่า ‘ใหม่’ สระประสมอื่นที่ปรากฏในคาไทยนั้นภาษาไทใหญ่จะออกเป็นเสียงสระเดี่ยว คู่เสียงสระภาษา
ไทใหญ่ที่เป็นปฏิภาคกับภาษาไทยแสดงได้ดังในตาราง
ตารางที่ 4 แสดงเสียงพยัญชนะคูป่ ฏิภาคระหว่างภาษาไทยและไทใหญ่อาเภอแม่สอด

ในเรื่องของเสียงวรรณยุกต์ นั้น ภาษาไทใหญ่อาเภอแม่สอดแสดงอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากภาษาชาติพันธุ์ไทอื่น
ซึ่งภาษาไทใหญ่มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 6 หน่วยเสียง ได้แก่ 22 (ต่าระดับ) 33 (กลางระดับ) 44 (สูงระดับ) 24 (ต่าขึ้น) 34
(กลางขึ้น) และ 42 (สูงตก) ดังแสดงในตารางทดสอบเสียงวรรณยุกต์ที่ดัดแปลงมาจาก Gedney (1972)

- ภาษาและวรรณกรรม -
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ตารางที่ 5 แสดงระบบเสียงวรรณยุกต์ไทใหญ่ อาเภอแม่สอด

หมายเหตุ พยัญชนะต้นกลุ่มที่ 1 :

เสียงพยัญชนะที่แทนด้วยอักษรสูง (ผ ถ ข ฃ ฉ ห ฝ ส) หรืออักษรต่ามี ห นา (หม
หน หง หล หร หว หย หญ) ในการเขียนภาษาไทยมาตรฐาน
เสียงพยัญชนะที่แทนด้วยอักษรกลาง (ป ต ก จ) ในการเขียนภาษาไทยมาตรฐาน
เสียงพยัญชนะที่แทนด้วยอักษรกลาง (อ บ ด) ในการเขียนภาษาไทยมาตรฐาน
เสียงพยัญชนะที่แทนด้วยอักษรต่า (พ ท ค ฅ ม น ญ ง ฟ ซ ช ว ล ร ย) ในการเขี ยน

พยัญชนะต้นกลุ่มที่ 2 :
พยัญชนะต้นกลุ่มที่ 3 :
พยัญชนะต้นกลุ่มที่ 4 :
ภาษาไทยมาตรฐาน
คู่เสียงวรรณยุกต์ที่เป็นปฏิภาคกับภาษาไทยและภาษาไทใหญ่แสดงได้ดังในตาราง
ตารางที่ 6 แสดงเสียงวรรณยุกต์คปู่ ฏิภาคระหว่างภาษาไทยและไทใหญ่อาเภอแม่สอด

ภาษาไทใหญ่อาเภอแม่สอดมีอักษรภาษาเขียนเป็นของตนเองสืบทอดมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ ซึ่งมีลักษณะค่อนข้างกลม
คล้ายตัวอักษรเมียนมาร์ ดังแสดงในภาพต่อไปนี้
- ภาษาและวรรณกรรม -
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ภาพที่ 5 ลักษณะอักษรไทใหญ่
2.2 วัฒนธรรมความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมประเพณี
ปัจจุบันชาวไทใหญ่อาเภอแม่สอดประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง และเกษตรกรรม และยังคงอยู่และกินแบบไทใหญ่
อยู่บ้าง มีการสร้างบ้านเรือนที่เป็นบ้านไม้เหมือนชาติพันธุ์ไททั่วไป

ภาพที่ 6 บ้านไทใหญ่ บ้านแม่ตาว ตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั วันที่ 10 เมษายน 2560
ชาวไทใหญ่ยังคงแต่งกายด้วยชุดประจาชาติพันธุ์เมื่อมีกิจกรรมทางประเพณีต่างๆ

ภาพที่ 7 การแต่งกายประจาชาติพันธุ์ไทใหญ่ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ที่มา : วัดไทยวัฒนาราม ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด (2558)
ชาวไทใหญ่ยังคงปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทใหญ่ โดยเฉพาะตาบลท่าสายลวดได้ร่วมกันจัดให้มี
กิจกรรมทางประเพณีต่างๆ ตลอดทั้งปี ที่สาคัญและเป็นอัตลักษณ์ชาวไทใหญ่ซึ่งแตกต่างจากชาติพันธุ์ไททั่วไปมีดังนี้
ประเพณี “กวนข้าวหย่าฮู้” (กวน-ข้าว-ราหู) และ “กวนข้าวถ่าหมะแน” จัดเป็นประจาทุกปีในช่วงวันมาฆบูชาหรือ
ขึ้น 1-15 ค่า เดือน 3 เป็นการกวนข้าวกระยาทิพย์เพื่อถวายพระและแจกจ่ายเพื่อนบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล เปรียบเป็น
อาหารมื้อ แรกที่ เจ้า ชายสิ ทธัต ถะเสวยหลังจากบาเพ็ญ ทุกขกิริยาแล้ว ข้าวหย่า ฮู้ทาจากข้ าวเหนียวกวนกับน้าอ้อยเคี่ย ว
มะพร้าวทึนทึกขูด งาขาวคั่ว และถั่วลิสงคั่ว ส่วนข้าวถ่าหมะแนทาจากข้าวเหนียวกวนกับน้ามันพืช มะพร้าวซอยทอด ถั่วลิสง
ขิงหั่นฝอย กระเทียม งาคั่ว และเกลือ
- ภาษาและวรรณกรรม -
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ภาพที่ 8 ประเพณีกวนข้าวหย่าฮู้ ที่วัดไทยวัฒนาราม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
ที่มา : อนุเคราะห์ภาพโดย นายกิติมศักดิ์ สีเดือน
ประเพณี “ปอย-ส่าง-ลอง” (งานฉลอง-สามเณร-หน่อเนื้อเชื้อสายกษัตริย์) ซึ่งเป็นการบวชลูกแก้ว/เณร ในช่วงก่อน
สงกรานต์ซึ่งเป็นเวลาที่โรงเรียนปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยมีความเชื่อว่าการบวชจะทาให้ได้กุศลมาก ประเพณีนี้จัดปีเว้นปี
ตามโอกาสและงบประมาณ

ภาพที่ 9 ประเพณีปอยส่างลอง ที่วัดไทยวัฒนาราม วันที่ 3-5 เมษายน 2558
ที่มา : วัดไทยวัฒนาราม ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด (5 เมษายน 2558)
ประเพณี “แล้-อุปั๊ดตะก่า ” (แห่-ข้าวพระพุทธ) เป็นการที่อุบาสกตั้งขบวนแห่จากวัดไปรับข้าวพระพุทธจาก
ผู้มีจิตศรัทธาถวายพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่ที่สืบทอดกันมากว่า 100 ปี โดยทางวัดไทยวัฒนารามจะจัด
ให้มีทุกวันโกนในช่วงวันเข้าพรรษาของทุกปี

ภาพที่ 10 แล้อุปั๊ดตะก่า ที่วัดแม่ซอดน่าด่าน ประจาปี 2559
ที่มา : ณรงค์ บุญธรรม (2558)
ประเพณี “ต่าง-ซอม-ต่อ-โหลง” (ถวาย-ข้าว-แด่-พระพุทธ) เป็นการถวายข้าวพระพุทธ ในวันออกพรรษาคือ
ขึ้น 15 ค่า เดือน 11 จะเตรียมอาหารและสิ่งของไว้ตอนเย็นวันขึ้น 14 ค่าเดือน 11 เพื่อถวายในวันรุ่งขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นวันเปิด
โลกพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาจากโปรดพุทธมารดาบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และยังมีการสร้างปราสาทเตรียมไว้เพื่อรับเสด็จ
พระพุทธเจ้า เรียกว่า “จอง-พารา” (วัด/ปราสาท-พระพุทธเจ้า) ไว้ที่หน้าบ้านของตนเองเพื่อความเป็นสิริมงคล
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ภาพ 11 ประเพณีต่างซอมต่อโหลง ที่วัดแม่ซอดน่าด่าน ประจาปี 2559
ที่มา : วัดแม่ซอดน่าด่าน (15 กุมภาพันธ์ 2559
นอกนั้นก็เป็นประเพณีในลักษณะเดียวกันกับชาติพันธุ์ไททั่วไป เช่น ประเพณีสงกรานต์ ขนทรายเข้าวัด-ก่อเจดีย์ทราย
ถวายเทียนพรรษา ทอดกฐิน ลอยประทีป งานประจาปีวัด ฯลฯ นอกจากพิธีกรรมแล้วยังมีการละเล่นที่เป็นอัตลักษณ์ของชาว
ไทใหญ่ได้แก่ “ก้า-กิ่งกะหร่า” (รา-กินรี) และ “ก้า-โต๋” (เชิด-สิงโต)

ภาพที่ 12 ก้ากิ่งกะหร่าและก้าโต๋
ที่มา : อนุเคราะห์ภาพโดยนายกิตมิ ศักดิ์ สีเดือน
เครื่องดนตรีสามจังหวะ ได้แก่ “ก๋อง” (กลองก้นยาว) “มอง” (ฆ้อง) และ “แส่ง” (ฉาบ)

ภาพที่ 13 ก้ากิ่งกะหร่าและเครื่องดนตรีสามจังหวะไทใหญ่ “ก๋อง มอง แส่ง)
ที่มา : นายกสมาคมคนรักสาวไต (ไท) แห่งประเทศไทย (2558)
ด้านอาหารการกินนั้น ชาวไทใหญ่ยังคงกินอาหารเมนูแบบเก่าที่สืบทอดกันมา อาหารที่เป็นอัตลักษณ์ไทใหญ่ อาทิ
“จะส่าน” (ยาวุ้นเส้นใส่ถั่วป่น ถั่วงอก และพริกป่น ตามแบบไทใหญ่) “ข้าวกันจิ้น” (ข้าวคลุกเลือดหมูหรือหมูสับใส่ใบตองนึ่ง
คล้ายบ๊ะจ่าง) “ข้าวซอย” “เมี่ยงคา” “ขนมจีนน้าหยวก” (กล้วย) ตลอดจนก๋วยเตี๋ยวไทใหญ่ (คล้ายก๋วยเตี๋ยวไทย) ซึ่งปัจจุบัน
ยังคงหาซื้อรับประทานได้ เช่น ร้านป้านีป้าทองหน้าวัดหลวง ดังแสดงในภาพ

ภาพที่ 14 อาหารที่เป็นอัตลักษณ์ไทใหญ่
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั วันที่ 26-30 มกราคม 2560
- ภาษาและวรรณกรรม -

12

รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7 วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ส่วนของหวานดั้งเดิมที่นิยมและเป็นที่รู้จักกันดีของชาวแม่สอดได้แก่ “ขนมปาด” หรือ “ฮาละหว่า เสงเผ่” ฮาละหว่า
ทาจากแป้งข้าวเจ้าและเม็ดสาคูเล็กกวนกับน้าตาลและกะทิและอบจนสุกหอม รสชาติหวานมัน ส่วนเสงเผ่ทาจากข้าวเหนียว
แดงกวนกับน้ าอ้อยและกะทิ มีหน้าเป็น หัวกะทิที่อบสั งกะสีรุมไฟจนหอม รสชาติหวานมันเช่ นกัน ทั้งสองอย่างบรรจุใ น
ถาดกลมและตัดรับประทานหรือขาย ซึ่งมีขายที่ตลาดเช้าแม่สอด หรือตลาดพาเจริญ และร้านแม่ศรี อาเภอเมืองแม่สอด

ภาพที่ 15 ฮาละหว่า เสงเผ่
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั วันที่ 11 เมษายน 2560
ชาวไทใหญ่มีวัดที่เป็นของชาวไทใหญ่เอง คือ วัดไทยวัฒนาราม (เดิมชื่อวัดแม่ตาวเงี้ยว หรือวัดไทยใหญ่) เป็นวัดใน
พระพุทธศาสนานิกายมหายานของชาวไทยใหญ่ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม พิธีกรรมต่างๆ ได้รับอิทธิพลมาจากพม่า สร้างเมื่อ พ.ศ.
2400 ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธมหามุนี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่จาลองมาจากพระมหามัยมุนี หนึ่งในห้าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองมัณฑะเลย์ สหภาพเมียนมาร์ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดตากศรัทธาเลื่อมใสกัน และยังมี
พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ศิลปะพม่าขนาดใหญ่ ความยาว 93 ศอก ประดิษฐานอยู่ในศาลาบริเวณด้านหลังศาลาการเปรียญ

ภาพที่ 16 วัดไทยวัฒนาราม บ้านแม่ตาว ตาบลท่าสายลวด
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั วันที่ 26-30 มกราคม 2560
อีกวัดหนึ่งคือวัดหลวง (วัดแม่ซอดน่าด่าน หรือวัดเงี้ยวหลวง (วัดหลวง) ตั้งอยู่บริเวรเทศบาลแม่สอด แต่เดิมเป็น
ที่พักแรมของพ่อค้าชาวไทยใหญ่ ต่อมาได้ตั้งรกรากที่นี่และรวมกันสร้างวัดนี้ขึ้นมา มีพระพุทธรูปปูนปั้นอยู่ในวิหาร 5 องค์
พระพุทธรูปหินอ่อน 2 องค์ ทองเหลือง 1 องค์ ซึ่งได้มาจากสหภาพเมียนมาร์
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ภาพที่ : 17 วัดแม่ซอดน่าด่าน
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั วันที่ 26-30 มกราคม 2560
2.3 ทัศนคติต่อภาษาและวัฒนธรรมตนเอง
ทัศนคติที่ชาวไทใหญ่มีต่อภาษาและวัฒนธรรมตนเองมีทั้งในแง่บวกและลบ จากการที่ผู้วิจัยได้สังเกต พูดคุย และ
สัมภาษณ์ชาวไทดาหมู่บ้านต่างๆ ในภาคเหนือตอนล่าง ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้นากิจกรรมประเพณี ประธานชมรม หรือ
ปราชญ์ชาวบ้านต่างกล่าวเหมือนกันว่ามีความภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง และต้องการที่จะธารงรักษาและ
สืบสานไว้ให้ลูกหลานต่อไป ในขณะที่เด็กและเยาวชนไทใหญ่นั้นไม่ค่อยนิยมพูดภาษาไทใหญ่กันแล้ว เนื่อง จากเห็นว่าใช้
ประโยชน์ไม่ได้มากนักในการดารงชีวิตปัจจุบัน แม้กระทั่งกับครอบครัวก็พูดภาษาไทยท้องถิ่น (ไทยเหนือ) และพูดภาษาไทย
กลางที่โรงเรียน
2.4 แนวโน้มการคงอยู่ของภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่
แม้ว่าชาวไทใหญ่ได้พยายามที่จะธารงรักษาภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่แต่โดยทั่วไปเด็กๆ รุ่นใหม่ไม่คอยพูดกัน
มี เ พี ย งบางครอบครั ว ที่ พู ด ภาษาไทใหญ่ กั บ ลู ก หลานเท่ า นั้ น จึ ง เป็ น หนึ่ งในบรรดากลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ชนส่ ว นน้ อ ยที่ ไ ม่ อ าจ
ทวนกระแสสังคมวัฒนธรรมของชาวไทยและชาวเมียนมาร์ซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ที่แวดล้อมและกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์ได้ โดยเฉพาะตัวเขียนด้วยอักษรไทใหญ่ก็รู้เฉพาะแต่ผู้ใหญ่บางคนเท่านั้นเนื่องจากเห็นว่าไม่ได้ใช้
ประโยชน์ในติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน ซึ่งใช้เขียนด้วย (อักษร)ภาษาไทย ภาษาเมียนมาร์ และอังกฤษ

ภาพที่ 18 ภาษาเขียนอักษรไทยและเมียนมาที่ใช้ควบคู่กันในอาเภอแม่สอด
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั วันที่ 10 เมษายน 2560
3. การธารงรักษาภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่
บรรดาผู้นาไทใหญ่อาเภอแม่สอดต่างก็มีความตระหนักและกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มที่ถดถอยของภาษาและวัฒนธรรม
ไทใหญ่และเข้าใจดีถึงคุณค่าทางภาษาและวัฒนธรรมความเป็นตัวตนของชาติพันธุ์ จึงได้พยายามที่จะธารงและสืบสานภาษา
และวัฒนธรรมตนเองมาโดยตลอด โดยมีการกระทาหลายวิธีด้วยกัน ดังต่อไปนี้
- ภาษาและวรรณกรรม -
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3.1 จัดตั้งชมรมเครือไท
การจัดตั้งชมรมเครือไท ชุมชนบ้านเหนือ บ้านแม่ตาว ตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด ซึ่งปัจจุบันมีคณะกรรมการ
จานวน 35 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อธารงรักษาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทใหญ่และเป็นหลักในการจัดกิจกรรมทางประเพณี
ต่างๆ ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยเทศบาลตาบลท่าสายลวด เป็นประจาทุกปี (ล่าสุดปี พ.ศ. 2560 เป็นจานวนเงิน 300,000 บาท)
นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจังหวัด โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตาบลแวดล้อม
และโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ โรงเรียนบ้านท่าอาจ โรงเรียนบ้านแม่ตาว เป็นต้น ปัจจุบันชมรมเครือไทมีแกนนาคือ นายอุดม
ภาวินัม เป็นประธาน นายกิติมศักดิ์ สีเดือน ผู้ใหญ่บ้านแม่ตาว และประธานชุมชนวัดแม่ซอดน่าด่าน บ้านเงี้ยวหลวง ตาบล
แม่สอด เป็นที่ปรึกษา นางจรรยรักษ์ วงศ์ชัย หัวหน้าฝ่ายบริหารกองการศึกษาฯ เทศบาลตาบลท่าสายลวด เป็นผู้ประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ และ ดร.อินทร์สร วุฒิธรรมากรณ์ ผู้อานวยการโรงเรียน บ้านท่าอาจ เป็นผู้ให้ความร่วมมือ

ภาพที่ 19 จากซ้าย นายอุดม ภาวินัม นายกิติมศักดิ์ สีเดือน นางจรรยรักษ์ วงศ์ชัย และ ดร.อินทร์สร วุฒิธรรมากรณ์
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั วันที่ 26-30 มกราคม 2560
นอกจากจะเป็นแกนนาในการจัดกิจกรรมประเพณีสาคัญในรอบปีดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ชมรมเครือไทยังได้จัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมชนเผ่า ซึ่งมีชนเผ่า 8 ชนเผ่าในอาเภอแม่สอดเข้าร่วม ได้แก่ ไทใหญ่ ไทยพื้นเมือง (พูดภาษาไทยเหนือ) ลาวเวียง
เมียนมาร์ ยะไข่ ปะหล่อง ปะโอ่ และกะเหรี่ยง เป็นประจาทุกปี

ภาพที่ 20 งานสืบสานประเพณีวฒ
ั นธรรมชนเผ่า (เครือไต) 2-3 มกราคม 2560 ที่วัดไทยวัฒนาราม
ที่มา : อนุเคราะห์ภาพโดย นายกิติมศักดิ์ สีเดือน
3.2 ผู้นาปฏิบัติตนเป็นหลักสาคัญ
บรรดผู้นา อาทิ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นากิจกรรม และปราชญ์ผู้รู้ชาวบ้าน เป็นกลุ่มคนหลักที่มีความสาคัญในการธารงรักษา
ภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่ ซึ่งผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่จะพยายามพูดภาษาไทใหญ่ทุกครั้งที่มีการรวมกลุ่มหรือประชุมในหมู่บ้าน
แต่งกายด้วยชุดประจาชาติเสมอเมื่อมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี และนาชาวบ้านทากิจกรรมประเพณีต่างๆ
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ภาพที่ 21 บรรดาผู้นากิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีไทใหญ่ในชุดแต่งกายประจาชาติพันธุ์
ที่มา : อนุเคราะห์ภาพโดย นายกิติมศักดิ์ สีเดือน
3.3 อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งปลูกสร้างทางวัฒนธรรม
การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งปลูกสร้างทางวัฒนธรรม อาทิ บ้านเรือนโบราณ วัด และสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
อื่นๆ เมื่อครั้งสมัยบรรพบุรุษอพยพมาตัง้ ถิ่นฐานไว้ กระทาโดยอนุรักษ์บ้านเรือนเก่าไม่ให้มีการรื้อถอนไปจนหมดและดูแลรักษา
ให้อยู่ในสภาพดีแม้ว่าจะไม่ได้อยู่อาศัยแล้วก็ตาม และพัฒนาวัดวาอารามให้สวยงามเจริญยิ่งขึ้นไปอีก เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
สาคัญของอาเภอแม่สอด

ภาพที่ 22 การอนุรักษ์เรือนไทใหญ่แบบดั้งเดิม บ้านแม่ตาว ตาบลท่าสายลวด
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั วันที่ 28 มกราคม 2560

ภาพที่ 23 การพัฒนาวัดไทยวัฒนารามเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในอาเภอแม่สอด
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั วันที่ 26-30 มกราคม 2560
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3.4 รณรงค์ด้านการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมในสื่อสังคมออนไลน์
การรณรงค์การใช้ภาษาและการปฏิบัติทางวัฒนธรรมประเพณีไทใหญ่กระทาในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเช่นกัน เช่น
ในเฟซบุ๊ก ยูทูบ เว็บไซด์ เป็นต้น ดังแสดงในภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 24 การรณรงค์เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่ในสื่อสังคมออนไลน์
4. แนวทางการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการธารงและสืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่
แนวทางการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการธารงและสืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่สามารถกระทาได้
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่ทาอยู่แล้วให้เข้มแข็งขึ้น ซึ่งนับเป็นวิธีการที่ยั่งยืนเนื่องจากชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง
ในการกระทาภารกิจนี้ได้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงควรสร้างความร่วมมือกับชุมชนดังนี้
4.1 ให้การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและวัฒนธรรม เช่น พัฒนาจังหวัด สานักพัฒนาท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนตาบล กระทรวงวัฒนธรรม สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด อาเภอ และตาบล สานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ
ควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ และสิ่งที่จะ
เอื้ออานวยให้ภารกิจดังกล่าวดาเนินไปด้วยดี อย่างต่อ เนื่องและสม่าเสมอ ซึ่งระยะหลังนี้ทางชมรมเครือไทให้ข้อมูลว่ามี
งบประมาณการจัดกิจกรรมน้อยลง
4.2 มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
เจ้าหน้าที่รัฐ เช่น ผู้ว่าราชการ นายอาเภอ พัฒนากร ควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมงาน
หรือเป็นที่ปรึกษา เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้ผู้นาท้องถิ่น อันจะทาให้เกิดความมั่นใจที่จะดาเนินกิจกรรมต่อไป
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่
หน่วยงานของรัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่
ทั้งในสถานศึกษาท้องถิ่นเช่นโรงเรียน สานักงานการศึกษานอกโรงเรียน ตลอดจนในศูนย์วัฒนธรรมที่มีความพร้อม ในโรงเรียน
อาจจัดเป็นรายวิชาเลือก หรือรายวิชาเสริมนอกเหนือจากหลักสูตรปกติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทใหญ่มีความภาคภูมิใจ
ไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่าใจ หรือไม่รู้สึกอับอาย อันจะเป็นการให้ความเสมอภาค นามาซึ่งการลดปัญหาการแตกแยก การจัดสอน
ภาษาไทใหญ่ในชุมชนนั้นในปัจจุบันมีปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาและอักษรไทใหญ่หลายท่านที่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือทา
การสอนและถ่ายทอดภาษาและวัฒนธรรมไทดาให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีค่าตอบแทนให้ตามสมควร
เพื่อขวัญและกาลังใจ
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4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนไทใหญ่ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม
หน่วยงานรัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนไทใหญ่ เช่น ชุมชนบ้านแม่ตาว ซึ่งมีความพร้อมในการดาเนินการเรื่อง
ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทใหญ่อย่างเหมาะสม ที่ยังคงสิ่งแวดล้อมดั้งเดิมไว้ ไม่เร่งรีบไปตามกระแสหลักที่จะทา
ให้วิถีการดารงชีวิต “ถูกทาลาย” แม้ว่าการเดินทางและที่พักจะไม่สะดวกสบายก็ตาม อันจะทาให้การท่องเที่ยวนั้นมีการ
เรียนรู้เกิดขึ้นอย่างลุ่มลึกและคุ้มค่า กิจกรรมนี้สามารถส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มเติมและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีหลาย
หมู่บ้านที่มีความเข็มแข็งทางวัฒนธรรมและมีความพร้อมที่จะได้ รับการพัฒนาเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
เหมาะสมดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่
สถาบันการศึกษาและวิจัยในท้องถิ่น เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันราชภัฎท้องถิ่น ฯลฯ ควรมีส่วนสาคัญในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่ภาคเหนือตอนล่าง ทั้งที่เป็นการสนับสนุนด้าน
งบประมาณการศึกษาวิจัยแก่นักวิจัยของสถาบันเพื่อช่วยชาวไทใหญ่อนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมตนเอง และทั้งที่
เป็นการฝึกอบรมให้ความรู้พื้นฐานในการทาวิจัย แก่ชาวไทใหญ่ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อให้เกิดการวิจัยที่เป็นความร่วมมือกับ
ชาวไทใหญ่ ในรูปแบบที่ชาวไทใหญ่เองได้มีส่วนร่วมในฐานะผู้ร่วมวิจัย ไม่ใช่ในฐานะแค่เพียงผู้ให้ข้อมูลหรือผู้บอกภาษาเท่านั้น
ทั้งนี้มีผู้นาไทใหญ่จานวนหนึ่งเช่น ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชมรมเครือไท ผู้ อานวยการโรงเรียนในพื้นที่ ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้าน
จานวนหนึ่งที่พร้อมรับการอบรมเกี่ยวกับการทาวิจัย เพื่อการสร้างเสริมศัพยภาพความสามารถในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นด้วย
ตนเองต่อไป
ทั้งนี้การศึกษาวิจัยของภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่กาลังดาเนินการอยู่ในขณะนี้
คือ โครงการวิจัย “ภูมิปัญญาทางภาษาและสืบสานภาษากลุ่มชาติพันธุ์ไทภาคเหนือตอนล่าง : กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษา
ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น” สนับสนุนทุนวิจัยโดยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นระยะเวลา 3 ปี คือ พ.ศ.
2558-2560 นาโดย รศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา หัวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งรวมการศึกษาเอกลักษณ์และแนวทางในการสืบสาน
ภาษาและวรรณกรรมชาติพันธุ์ไทภาคเหนือไว้ด้วย เป็นงานวิจัยที่มีผู้นาชาติพันธุ์ไทต่างๆ และชาวบ้านจานวนหนึ่งเป็นผู้ร่วม
วิจัย มีการเก็บข้อมูลทั้งที่เป็นภาคสนามและในสื่อ สังคมออนไลน์ ซึ่งทางโครงการได้มีเฟสบุ๊คที่จะสื่อสารกับกลุ่มชาติพันธุ์ไท
เป็นของโครงการเอง ทาให้สามารถเข้าถึงได้เป็นรายบุคคล ตลอดจนมีการจัดเวทีชาวบ้านให้มีส่วนร่วมในการหาทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน นับเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทดาอย่างยั่งยืนได้
อีกทางหนึ่ง
4.6 จัดให้มีการยกย่องเชิดชูผู้นาทางวัฒนธรรม
หน่วยงานด้านวัฒนธรรมควรมีการยกย่องเชิดชูผู้นาทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจและเป็นแบบอย่าง
แก่ชาวไทใหญ่ทั่วไป
4.7 จัดประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี
หน่วยงานด้านสื่อมวลชน เช่น รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ควรมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบสานภาษาและวัฒนธรรมชาติพันธุ์อย่างเสม่าเสมอและต่อเนื่อง โดยการให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ทางประเพณีต่างๆ การนาเสนอข่าวสาร ตลอดจนการจัด รายการเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทใหญ่ อันจะนามาซึ่งความ
ภาคภูมิใจและความมั่นใจในความเป็นไทใหญ่ เป็นขวัญและกาลังใจทางหนึ่งที่จะทาให้ชาวไทใหญ่ได้สืบทอดภาษาและ
วัฒนธรรมของตนเองต่อไป
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
บทความวิจัยนี้มีผลการวิจัยที่พบว่ามีชาวบ้านไทใหญ่ อาศัยอยู่เป็นชุมชนอย่างน้อย 4 ชุมชนในอาเภอ แม่สอด
จังหวัดตาก ชาวไทใหญ่ในพื้นที่นี้ยังคงพูดภาษาของตนเองและปฎิบัติตามประเพณีที่สืบทอดกันมาทั้งในชีวิตประจาวันและงาน
สังคมวัฒนธรรมต่างๆ ชาวไทใหญ่เองมีวิธีการในการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมหลายวิธีด้วยกัน ได้แก่ ผู้นาเป็นหลักสาคัญ
ในการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่ การจัดตั้งชมรมเครือไท การอนุรักษ์บ้านเรือนโบราณ และการรณรงค์ด้านการ
อนุรั กษ์ ภาษาและวั ฒนธรรมในสื่อ สังคมออนไลน์ แนวทางการสร้ างความร่ วมมือกั บชุ มชนในการธารงรั กษาภาษาและ
วัฒนธรรมสามารถกระทาได้โดยให้การสนับสนุนพันธกิจของชาวไทใหญ่ที่กระทาอยู่ให้เข็มแข็งยิ่งขึ้น นั่นคือหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่ ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนไทใหญ่ในการจัดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่ จัดให้มีการยกย่อง
เชิดชูผู้นาทางวัฒนธรรม และจัดประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางประเพณีและนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทใหญ่
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามผู้วิจัยพบว่าชาวไทใหญ่ในอาเภอแม่สอดมีภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดารงชีวิตอยู่
อย่างสันติสุขท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งอาเภอแม่สอดมีชาติพันธุ์อาศั ยอยู่กันอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น
ชาวเมียนมาร์ ชาวไทใหญ่ ชาวไทย ชาวลาว ชาวกะเหรี่ยง ชาวปะโอ่ ชาวปะหล่อง และชาวยะไข่ ดังที่ได้นาเสนอไปแล้วนั้น
กล่าวคือชาวไทใหญ่มีการปรับตัวค่อนข้างดี สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไม่ยากลาบาก นับถือศาสนาพุทธเหมือน
ชาติพันธุ์ไททั่วไปสามารถทากิจกรรมร่วมกับชาวไทยและชาวลาวได้เป็นอย่างดียิ่ง ใช้ภาษาเขียนคล้ายตัวอักษรเมียนมาร์ จึง
สามารถสื่อสารกับชาวเมียนมาร์ได้อย่างไม่ยากลาบากและไม่แปลกแยก ตลอดจนอาหารการกินอยู่และการแต่งกายที่เป็นการ
ประสมประสานระหว่างไทกับเมียนมาร์จึงดารงชีวิตประวันได้โดยสะดวก เหล่านี้เป็นต้น อีกทั้งยังมีความชาญฉลาดในการอยู่
ร่วมกับชาติพันธุ์อื่นๆ ได้อย่างเป็นกัลยาณมิตรโดยการเป็นหลักในการจัดตั้งชมรมเครือไท ซึ่งเป็นการรวมกันทากิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่างๆ ดังกล่าวร่วมกัน ซึ่งอย่างน้อยจัดให้มีปีละหนึ่งครั้งเป็นประจาทุกปี สมควรที่จะเป็นชุมชนชาติ
พันธุ์แบบอย่างท่ามกลางสภาวการณ์ที่มีความหลากหลายในสังคม ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นใน
ลักษณะเช่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงเพื่อประโยชน์ในเชิงวิชาการเท่านั้น แต่เป็นการใด้มาซึ่งองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบคิด ระบบความรู้
ของมนุษย์ เป็นภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ที่แสดงถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น ทาให้ต้องมีการตระหนักไว้ว่าการพัฒนา
คนโดยมีการส่งเสริมทางการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ของคนในพื้นที่ ยกย่องให้เกียรติและสนับสนุนการ
ใช้ภาษาและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเต็มที่ จะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆ ให้ดารงอยู่ได้
ด้วยความเข้มแข็ง ลดปัญหาการแข่งขันและแบ่งแยก ก่อให้เกิดความสันติสุขในชุมชนและสังคม
ผู้วิจัยคาดหวังว่างานวิจัยนี้นอกจากจะเป็นการช่วยในการธารงและสืบสานภู มิปัญญาและวัฒนธรรมพื้นบ้าน และ
เป็นข้อมูลในการนาไปใช้อ้างอิงในการดาเนินการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ต่อไปแล้ว ยังจะสามารถนาไปต่อ
ยอดในการวิจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาติพันธุ์อย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้นมาได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากชาวไทใหญ่ในอาเภอ
แม่สอด จังหวัดตากนั้นตั้ งบ้านเรือนอยู่ท่า มกลางธรรมชาติ ที่สวยงาม ติ ดกับชายแดนค้าขายระหว่างไทยและเมี ยนมาร์
มีชาติพันธุ์อื่นๆ รายล้อมมากมาย อีกทั้งยังมีวัฒนธรรมอาหารการกินประเพณีต่างๆ ตลอดจนสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมที่
น่าสนใจสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งกาลังมีการพัฒนาสร้างเส้นทางที่สะดวกสบายและสวยงามระหว่าง
จังหวัดตากและอาเภอแม่สอดซึ่งจะแล้วเสร็จในอนาคตอันใกล้นี้ จึงสมควรอย่างยิ่งที่ชุมชนไทใหญ่ในแม่สอดจะได้รับการ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรม อันจะส่งผลให้ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง
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สถานภาพผู้หญิงชนบทในนวนิยายของ ฌอร์จ ซองด์: เจ้าของโรงสีแห่งอ็องฌีโบ
บึงอาถรรพ์ ฟร็องซัวเด็กท้องทุ่ง และ สาวน้อยฟาแด็ต1
The Status of Rural Women Characters in George Sand’s Novels: Le Meunier
d’Angibault, La mare au diable, François le Champi and La Petite Fadette
อมรรัตน์ นิโครธานนท์2
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพผู้หญิงชนบทในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ผ่านตัวละครหญิงในนวนิยาย
แนวท้องทุ่งของ ฌอร์จ ซองด์ ได้แก่ เจ้าของโรงสีแห่งอ็องฌีโบ บึงอาถรรพ์ ฟร็องซัวเด็กท้องทุ่ง และ สาวน้อยฟาแด็ต
ผลการวิจัยพบว่า ฌอร์จ ซองด์ ถ่ายทอดสถานภาพผู้ หญิงชนบทโดยส่วนใหญ่ได้ชัดเจน ทาให้เห็นว่าสถานภาพ
ผู้หญิงชนบทในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ยังมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงน้อย ผู้หญิงอยู่ในสภาพที่ด้อยกว่าผู้ชาย ไม่ว่าเธอจะมีฐานะ
ร่ารวยหรือยากจน ระบบชายเป็นใหญ่เห็นชัดในครอบครัวชนบท ผู้หญิงอยู่ใต้อานาจบิดาและตกเป็นทาสของสามี ผู้หญิงรุ่นแม่
หรือรุ่นย่ายายอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ในขณะที่รุ่นลูกรู้หนังสือ บทบาทของผู้หญิงจากัดอยู่แค่ในบ้าน เลี้ยงลูก ทางานบ้าน
ผู้หญิงชนบทส่วนใหญ่ที่ทางานนอกบ้านจะมีฐานะยากจน ส่วนในเรื่องความรัก เงินตราได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อความรัก
ของผู้หญิง มีทั้งความรักต่างวัยและต่างฐานะ สาหรับการแต่งงาน มีทั้งการแต่งงานด้วยความรัก และการแต่งงานแบบคลุม
ถุงชน ผู้หญิงจะมีความทุกข์จากการแต่งงานแบบคลุมถุงชน ความเชื่อและศาสนายังเป็นสิ่งที่แยกไม่ออกจากผู้หญิง ศาสนา
ยังคงมีส่วนสาคัญเป็นที่ยึดเหนี่ยวของผู้หญิงในยามทุกข์
อย่างไรก็ตามนวนิยายแนวท้องทุ่งทั้งสี่เรื่องไม่สามารถสะท้อนให้เห็นสถานภาพของผู้หญิงอย่างสมบูรณ์ได้ทั้งหมด
เนื่องจาก ฌอร์จ ซองด์ ได้สอดแทรกแนวคิดสังคมนิยม อุดมคตินิยม สตรีนิยม หรือแม้แต่ประสบการณ์ชีวิตบางส่วนของตัวเอง
ผ่านตัวละครหญิงโดยเฉพาะนางเอกของเรื่องโดยส่วนใหญ่ ทาให้ผู้หญิงอยู่ในสถานภาพโดดเด่นไม่สมจริง ดังกรณีของมารี
และฟาแด็ตสาวยากจนที่ดูจะฉลาดและเก่งเกินสาวชนบททั่วไป ส่วนมาเดอแลนผู้หญิงชนบทร่ารวยที่กลายเป็นแม่พระเสียสละ
เพื่อคนยากจน ไม่ใช่ภาพที่เห็นได้ทั่วไป แต่เป็นภาพคนรวยตัวอย่างที่ ฌอร์จ ซองด์ อยากเห็ นและอยากให้เป็น ในเรื่องความ
รักต่างวัยระหว่างพระเอกนางเอกของเรื่อง โดยฝ่ายหญิงอายุมากกว่าฝ่ายชายนั้นหาได้ยากในชนบท แต่การที่ ฌอร์จ ซองด์ ได้
เสนอความรักในลักษณะนี้ ย่อมสะท้อนให้เห็นชีวิตรักของเธอเอง ซึ่งบรรดาชายคนรักของเธอล้วนอ่อนเยาว์กว่า แม้ ฌอร์จ
ซองด์ จะถ่ายทอดให้เห็นรูปแบบการแต่งงานแบบคลุมถุงชนที่ปรากฏให้เห็นทั่วไปในชนบทก็ตาม แต่ด้วยประสบการณ์
อันขมขื่นจากชีวิตแต่งงานของเธอ เธอจึงไม่ยอมให้นางเอกของเธอมีชะตากรรมคล้ายเธอ เพราะเธอเชื่อเสมอว่าผู้หญิงจะมี
ความสุขเมื่อแต่งงานด้วยความรัก ดังนั้นนางเอกของ ฌอร์จ ซองด์ จึงล้วนแต่งงานด้วยความรักแทบทั้งสิ้น
คำสำคัญ: สถานภาพ ผู้หญิง นวนิยายแนวท้องทุ่ง
Abstract
This article aims to study the status of rural women in 19th century through women characters in
George Sand’s rural country novels: Le Meunier d’Angibault, La Mare au diable, François le Champi and
La Petite Fadette.
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บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจยั เรื่อง “สถานภาพผู้หญิงชนบทในนวนิยายของ ฌอร์จ ซองด์: เจ้าของโรงสีแห่งอ็องฌีโบ บึงอาถรรพ์
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The findings reveal that George Sand explicitly presents the status of rural women. In General, the
status of 19th century rural women was hardly developed. Either poor or rich women were still inferior to
men. The patriarchal system was strikingly visible in rural families. Women were under fathers’ control and
became their husbands’ slaves. Unlike their daughters’ generation, grand-mothers and mothers were
illiterate. Women were confined at home to play their limited roles of raising children and doing household
jobs. Most of them who worked outside were impoverished. In love stories, money played a significant role
in women’s love which was mostly based on ages and financial status. There were both loved marriage and
arranged marriage. However, most women had to endure sufferings resulting from arranged marriage. Beliefs
and religions were also an inseparable part in the women’s lives in that period of time. Religions remained
essential because it could help to relieve them from their sufferings.
However, the novels selected for this study cannot well portray the status of 19 th Century rural
women because George Sand inserts socialism, idealism, feminism and even her personal experience in
her works through those women characters, especially her heroines. This makes them much more
outstanding and unrealistic. Marie and Fadette, two poor girls, look much brighter and smarter than rural
girls in general. Likewise, the saint-like action of Madeleine, a rich woman who devotes herself to helping
miserable people was not the general behavior easily found among the rich at that time. On the contrary,
she was only the exemplary rich women that George Sand wishes to see in her society. As for love based
on different ages, a heroine is usually much older than a hero. This incident was, in fact, rarely found in
the 19th century rural neighborhood. George Sand proposes such a kind of love partly because of her
own love experience. Most of her lovers are much younger than her. Although she is likely to present
arranged marriage in rural setting, she has never allowed her heroines to end their destiny like hers. She
used to have bitter experience from arranged marriage, and believes that women can achieve a much
better life if their marriages are borne out of love. Thus, all her heroines are created to have a fulfilled life
with marriage based on true love.
Keywords: status, women, rural country novels
บทนา
ฌอร์จ ซองด์ (1804-1876) เป็นนักเขียนหญิงฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงในยุคต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ฌอร์จ ซองด์
เป็นนามปากกา ชื่อจริงของเธอคือ ออรอร์ ดูแป็ง การที่เธอต้องใช้นามปากกาเนื่องจากในยุคของเธอหรือในยุคก่อนหน้านี้
โลกของหนังสือและวรรณคดีเป็นโลกที่สงวนไว้สาหรับบุรุษเพศ จึง มีนักเขียนหญิงอยู่เพียงไม่กี่คนที่ปรากฏให้เห็นในแต่ละ
ศตวรรษ ฌอร์จ ซองด์ ได้สร้างผลงานไว้จานวนมากไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่านักเขียนชาย มีหลากหลายรูปแบบ เช่น นวนิยาย 76
เรื่อง เรื่องสั้น 7 เรื่อง บทละคร 31 เรื่อง นิทาน 17 เรื่อง หนังสือชีวประวัติ 6 เล่ม บทความจานวน 000 เรื่อง รวมทั้ง
จดหมายอีกจานวนมากที่เขียนถึงคนใกล้ชิด เพื่อนศิลปินแขนงต่าง ๆ และนักคิดด้านการเมือง อย่างไรก็ตาม ฌอร์จ ซองด์
ประสบความสาเร็จในรูปแบบของนวนิยายมากกว่า ซึ่งผลงานนวนิยายมีหลายประเภทด้วยกัน เช่น นวนิยายแนวเพ้อฝัน
โรแมนติก แนวสังคมนิย ม แนวชีวิตท้องทุ่ง และนวนิยายเชิงอัตชีวประวัติ นอกจากนี้นวนิยายแนวท้องทุ่ง (le roman
champêtre) ของเธอยังได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นวรรณกรรมเยาวชน และใช้เป็นหนังสือเรียนในโรงเรียนระดับมัธยม
ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย
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ฌอร์จ ซองด์ เป็นนักเขียนที่ให้ความสาคัญกับสถานภาพผู้หญิง เธอเห็นความไม่เท่าเทียมกันทางเพศมาตลอดชีวิต
ของเธอ ผู้หญิงอยู่ในสถานะที่ด้อยกว่าชาย ผู้หญิงไม่มีสิทธิและอานาจทัดเทียมชาย ลูกสาวต้องอยู่ใต้อานาจพ่อ เมื่อออกเรือน
ต้องอยู่ใต้อานาจสามี นอกจากนี้ระบอบการปกครองส่งผลต่อสถานภาพผู้หญิง ในปี ค.ศ.1840 ซึ่งเป็นปีที่ ฌอร์จ ซองด์ ถือกาเนิด
และ ณ เวลานั้นประเทศฝรั่งเศสปกครองด้วยระบอบจักรวรรดิที่ 1 (1er Empire, ค.ศ.1800-1804) ซึ่งเป็นการปกครอง
แบบเผด็จการ นาโดยจักรพรรดิ นโปเลียน โบนาปาร์ต (Napoléon Bonaparte) จักรพรรดิองค์นี้ได้ออกกฎหมายที่ทาให้
สถานภาพของผู้หญิงยิ่งตกต่ากว่าเดิม ตามมาตราที่ 213 สามีมีอานาจเด็ดขาดเหนือภรรยา ภรรยาต้องเชื่อฟังในทุกกรณี
เธอไม่มีสิทธิ์คัดค้านใด ๆ ทั้งสิ้น หลังจากนี้สถานภาพของผู้หญิงก็ไม่ดีขึ้นนักเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตามมา
อีกหลายระลอก ประเทศกลับเข้าสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อีกครั้งหนึ่ง ในยุคฟื้นฟูระบอบกษัตริย์ (La Restauration,
ค.ศ.1814 - 1830) ในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 18 (Louis XVIII) และพระเจ้าชาลส์ที่ 10 (Charles X) แห่งราชวงศ์บูร์บง
(Bourbon) และท้ายที่สุดการเมืองก็เข้าสู่ระบอบสาธารณรัฐที่ 1 (La première République, ค.ศ.1790-1800) และ
สาธารณรัฐที่ 2 (La Seconde République, ค.ศ.1848-1852) ซึ่งเป็นการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยพร้อมคาขวัญ
“เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ” และเป็นระบอบการปกครองที่ยั่งยืนมาจวบจนปัจจุบัน การเมืองระบอบสาธารณรัฐนี้เอง
ที่ ฌอร์จ ซองด์ ชื่นชม เนื่องจากความเป็นประชาธิปไตยจะช่วยให้ผู้หญิงมีสิทธิทัดเทียมชาย มีเสรีภาพ และเสมอภาคดั่งคาขวัญ
นอกจากนี้ ฌอร์จ ซองด์ ยังศรัทธาในระบอบสังคมนิยม เธอไม่ต้องการเห็นความเหลื่อมล้าทางสังคม เธอปรารถนาที่
จะลดความแตกต่างระหว่างคนจนและคนรวย สถานภาพของชนชั้นล่างควรได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น คนรวยไม่ควรเอารัด
เอาเปรียบคนจนแต่ควรให้ความช่วยเหลือ ฌอร์จ ซองด์ ยังได้สอดแทรกแนวคิดทางสังคมนิยมนี้ในนวนิยายแนวท้องทุ่งอีกด้วย
ในวงวรรณกรรมฝรั่งเศสศึกษาของไทยนั้น นักวรรณคดีศึกษาและนักอ่านชาวไทยมักให้ความสนใจกับนักเขียนชาย
มากกว่า ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีนักเขียนชายที่โดดเด่นมากมาย อาทิ วิกตอร์ อูโก บัลซัค โซล่า และ โบดแลร์ เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ในสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนวิชาวรรณคดีฝรั่งเศส ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา จึงมี
การศึกษาชีวิตและผลงานของนักเขียนชายเสียเป็นส่วนใหญ่ น่าเสียดายที่ผู้อ่านชาวไทยไม่ค่อยคุ้นชื่อนักเขียนหญิง ฌอร์จ
ซองด์ และมีน้อยคนที่ศึกษาผลงานของเธอ จึงทาให้ผลงานของเธอยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในเมืองไทยนัก ทั้ง ๆ ที่งานเขียน
ของเธอเป็นที่สนใจจากนานาประเทศ มีการแปลเป็นภาษาต่างประเทศในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา และทวีปเอเชีย ส่วนใน
เมืองไทยเพิ่งเริ่มมีการแปลผลงานของ ฌอร์จ ซองด์ อย่างจริงจัง เนื่องในวาระครบ 200 ปีชาตกาลของเธอในปี ค.ศ.2000
สาหรับการเรียนการสอนในภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายวิชาประวัติ
วรรณคดีฝรั่งเศส นักเขียนฝรั่งเศส และวรรณกรรมฝรั่งเศสไม่ว่าจะในรูปแบบของบทละคร บทกวี นวนิยาย ตลอดจนเรื่องสั้น
ผู้สอนมักจะเน้นไปที่นักเขียนชายซึ่งเป็นนักเขียนส่วนใหญ่ ผู้วิจัยประสงค์จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักนักเขียนหญิงบ้าง จึง
ได้นาชีวิตและผลงานของ ฌอร์จ ซองด์ มาสอนในรายวิชา 013 202 นักเขียนนวนิยายฝรั่งเศสคัดสรร และได้เลือกนวนิยาย
แนวท้องทุ่ง 2 เรื่อง คือ บึงอาถรรพ์ ปี ค.ศ.1806 ฟร็องซัวเด็กท้องทุ่ง ปี ค.ศ.1850 ซึ่งเป็นวรรณกรรมเยาวชน เนื้อหาไม่ได้
ยากสลับซับซ้อนเกินที่นักศึกษาจะเข้าใจ
จากการที่ได้สอนรายวิชาดังกล่าว ทาให้เกิดความชื่นชอบนวนิยายแนวนี้ อันนาไปสู่ความสนใจที่จะทาวิจัย โดยมุ่งศึกษา
เชิงวิเคราะห์สถานภาพผู้หญิงชนบทโดยเฉพาะ และยังได้เพิ่มนวนิยายแนวท้องทุ่งอีกสองเรื่องนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ได้แก่
สาวน้อยฟาแด็ต ปี ค.ศ.1809 และ เจ้าของโรงสีแห่งอ็องฌีโบ ปี ค.ศ.1805 เป็นการต่อยอดจากเอกสารคาสอน นอกจากนี้ผู้วิจัยยัง
มีความสนใจในเรื่องสถานภาพผู้หญิงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว โดยได้เคยเขียนบทความเรื่อง “สถานภาพของผู้หญิงใน อินเดียนา ของ
ฌอร์จ ซองด์” ลงในวารสารอักษรศาสตร์ ฉบับพิเศษ ภาษาและวรรณกรรมตะวันตก ฉบับเดือนธันวาคม 2509 ซึ่งเป็นการศึกษา
เชิงวิเคราะห์ผู้หญิงในเมืองในนวนิยายแนวโรแมนติก มิใช่ผู้หญิงชนบทในนวนิยายแนวท้องทุ่ง
เท่าที่ได้สารวจข้อมูลงานวิจัยทางด้านวรรณคดีฝรั่งเศสในประเทศไทย ยังไม่เคยปรากฏงานวิจัยที่ศึกษาเชิงวิเคราะห์
สถานภาพผู้หญิงชนบทในนวนิยายของ ฌอร์จ ซองด์ ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นการเสนอมุมมองใหม่ที่แตกต่างจากงานวิจัย
ที่ผ่านมา
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานภาพผู้หญิงชนบทในนวนิยายแนวท้องทุ่งของ ฌอร์จ ซองด์
2. เพื่อตระหนักถึงสถานภาพของผู้หญิงชนบทฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ 19
3. เพื่อศึกษาทัศนคติของ ฌอร์จ ซองด์ ที่นาเสนอผ่านตัวละครหญิงในนวนิยายแนวท้องทุ่ง
0. เพื่อให้งานวิจัยนี้เป็นแนวทางในการศึกษาเชิงวิเคราะห์แก่นเรื่องของผู้หญิงสาหรับผู้ที่สนใจศึกษาวรรณกรรม
5. เพื่อให้งานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวรรณกรรมฝรั่งเศส
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ระเบียบวิธีการวิ จัยเอกสาร ใช้เอกสารและสิ่งพิมพ์ในระดับปฐมภูมิและ
ทุติ ย ภู มิ โดยเริ่ ม จากการเก็ บ รวบรวมเอกสารข้ อ มู ล ตามห้ องสมุ ด ต่ า ง ๆ และทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ตลอดจนสั่ งซื้ อ หนั ง สื อ
ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งยังไม่มีปรากฏตามห้องสมุดต่าง ๆ ของประเทศไทย หลังจากที่ได้รวบรวมข้อมูลแล้วจึงแยกประเด็น
การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ตามหัวข้อต่าง ๆ ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้แนววิเคราะห์แก่นเรื่อง (thématique) และชีวประวัติของ
ฌอร์จ ซองด์ (biographie)
ผลการวิจัย
1. ภาพลักษณ์ของหญิงชนบท
ผู้อ่านจะเห็นการพรรณนาภาพลักษณ์ของหญิงชนบท อันประกอบด้วยลักษณะกายภาพ อาภรณ์ประดับกาย และ
ลักษณะนิสัยซึ่งล้วนบ่งบอกสถานภาพของหญิงชนบท
1.1 ลักษณะกายภาพ
นางเอกของนวนิยายแนวท้องทุ่งทั้งสี่เรื่องที่เป็นหญิงชนบท จะมีสรีระที่เหมือนกันในเรื่องรูปร่าง มารี
มาเดอแลน ฟาแด็ต และ โรส คือ เป็นสาวร่างเล็ก บอบบาง ตามแบบฉบับนางเอกของ ฌอร์จ ซองด์ ซึ่งไม่สอดรับกับค่านิยม
ในสังคมชนบท แต่กลับมีรูปลักษณ์ที่ละม้ายคล้ายนักเขียนหญิงผู้นี้
ลักษณะกายภาพของมารีไม่เป็นที่สะดุดตา หรือเป็นที่ประทับใจของคนในหมู่บ้าน ที่ให้ความสนใจแก่
ผู้หญิงซึ่งมีรูปร่างใหญ่ แข็งแรง เพื่อรับกับภาระหนักของครอบครัว ซึ่งได้แก่เลี้ยงดูลูก ดูแลงานบ้าน และช่วยงานในโรงนา
แฌร์แม็งพระเอกของเรื่องก็ไม่เข้าใจและตั้งคาถามกับตั วเอง “ข้าไม่รู้ว่าทาไมคนแถวบ้านข้าถึงชื่นชอบหญิงร่างใหญ่อวบอ้วน
และผิวพรรณมีเลือดฝาดสมบูรณ์ ” (La Mare au Diable, 1995, p.76) ดังนั้นผู้หญิงร่างเล็ก บอบบาง อย่างมารีจึงอยู่นอก
สายตาของหนุ่มชนบทในการที่จะเลือกเป็นคู่ครอง
อย่างไรก็ตาม ฌอร์จ ซองด์ ได้เสริมคุณลั กษณะบางประการให้มารีเป็นที่น่าสนใจ คือความเฉลียวฉลาด
ความคล่องแคล่ว ความกล้าคิดกล้าแสดงออก ซึ่งทาให้เธอสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี มารีไม่มีรูปร่างใหญ่พอที่จะทางานหนักแต่
เธอมีสมองที่จะจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี แม้ภาพของมารีจะดูแปลกแยกโดดเด่นเกินจริง ก้าวล้าหญิงชนบททั่วไป แต่
ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ฌอร์จ ซองด์ กาลังเสนอภาพของผู้หญิงที่เก่งและแกร่ง ไม่แพ้ผู้ชาย อาจมองได้ว่าเธอกาลังแสดงความเป็น
สตรีนิยมผ่านตัวละครหญิงชนบทของเธอ
ฟาแด็ตสาวน้อยวัยสิบหก ซึ่งมีรูปลักษณ์ขี้เหร่แต่จิตใจงดงาม แม้กระนั้นชาวบ้านก็ตัดสินเธอจากภายนอก
ฟาแด็ตพูดความรู้สึกของเธอออกมา “ฉันควรได้รับความเห็นใจมากกว่าการตาหนิ และถ้าฉันมีข้อบกพร่องมากมาย อย่างน้อย
ฉันก็ไม่เคยทาร้ายใคร น่าจะมองกันที่จิตใจดีของฉันมากกว่าหน้าตาที่ขี้เหร่และการแต่งตัวแย่ ๆ ของฉัน ” (La Petite
Fadette, 2001, p.125) อย่างไรก็ตามผู้อ่านจะเห็นพัฒนาการของฟาแด็ต เธอมีสรีระที่งดงามขึ้น เนื่องจากมีฐานะการเงินดี
สถานภาพดี ได้รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์บารุงร่างกาย ไม่ได้อดอยากเหมือนเมื่อก่อน “เธอเดินทางผ่านเมืองลากอส
และเนื่องจากเธอสูงขึ้นมาก ผู้คนที่เห็นเธอทีแรกจาเธอไม่ ได้ เธอสวยขึ้นมากเมื่อไปอยู่ในเมือง เธอได้รับประทานอาหารดีขึ้น
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และได้ที่พักพิงดีกว่าเดิม ผิวพรรณเธอดูเปล่งปลั่งงามสมวัย ผู้คนไม่คิดว่าเธอเป็นเด็กผู้ชายอีกแล้ว เนื่องจากเธอมีรูปร่างงดงาม
ชวนมอง” (La Petite Fadette, p.207) ฟาแด็ตจะมีความคล้ายคลึงกับมารี เธอเป็ นผู้หญิงที่ฉลาดคิด ฉลาดพูด กล้าแสดง
ความคิดเห็น ไม่กลัวที่จะเผชิญความลาบาก แม้จะดูเกินจริงสาหรับหญิงสาวชนบทยากจนทั่วไปที่มักจะสงบเสงี่ยมเจียมตัว
แต่เป็นผู้หญิงอุดมคติที่ ฌอร์จ ซองด์ อยากเห็นและอยากให้เป็น
มาเดอแลนหญิงวัย 25 ปี รูปร่างเล็ก บอบบาง “มาเดอแลน บล็องเชต์ รูปร่างไม่สูงใหญ่ และก็ดูไม่บึกบึน
แข็งแรง เธอเป็นผู้หญิงที่งามมาก เป็นคนกล้า และเป็นที่รู้จักกันดีในด้านความอ่อนโยนและจิตใจดี ” (François le Champi,
Librairie Générale française, 1983, p.36) นายกาเดต์ สามีผู้หลงรักมาเดอแลนก็เนื่องด้วยรูปลักษณ์ที่ง ดงามภายนอก
นักเขียนไม่ได้หยุดความงามของมาเดอแลนเพียงเท่านี้ แต่สร้างความเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณ์ให้เกิดขึ้น ซึ่งมีผลต่อชีวิตสมรส
เมื่อวันเวลาผ่านไป มาเดอแลนดูไม่สดใส ดูอ่อนล้า และซีดเซียวจนสามีสังเกตเห็น “เขาสังเกตว่า หล่อนซีดและเปลี่ยนไป
เขาถามหล่อนว่าป่วยหรือเปล่าด้วยน้าเสียงกระด้างจนหล่อนยิ่งหน้าซีดขึ้นไปอีก และตอบว่าหล่อนสบายดี ด้วยเสียงแผ่วเบา
มาก” (François le Champi, p.36) เธอไม่สดสวยเหมือนแรกแต่งงาน ความเสื่อมถอยของสรีระ ทาให้กาเดต์ไม่รักภรรยา
เหมือนเดิม และปันใจให้หญิงอื่นที่ดูอวบอิ่ม
อาจกล่าวได้ว่าสังคมเป็นตัวกาหนดคุณค่าของผู้หญิง ตัดสินผู้หญิงจากรูปลักษณ์ที่เห็น โดยให้ความสาคัญ
กับความงามภายนอกมากกว่าความงามภายในของผู้หญิงซึ่งหมายถึงจิตใจที่ดีงาม ดังในกรณีฟาแด็ตสาวน้อยขี้เหร่ และ
มาเดอแลนที่ความงามเสื่อมถอย
โรสเป็นสาวสวยวัย 18 ปี “โรส บริโกแล็ง สวยและสดชื่นเหมือนกุหลาบเดือนพฤษภาคม...หน้าตาสดใส
แสดงให้เห็นความละเอียดอ่อนและซื่อบริสุทธิ์ ” (Le Meunier d’Angibault, p. 106) โรสอยู่ในวัยใกล้เคียงกับมารีและ
ฟาแด็ต แต่เธอมาจากครอบครัวร่ารวย เธอจึงไม่ต้องกรางานหนักอย่างสาวชนบทที่ยากจนทั่ วไป มีเวลาที่จะใส่ใจเรื่องความ
สวยความงามเหมือนสาวชนบทมีอันจะกิน
1.2 อาภรณ์ประดับกาย
การแต่งกายหรือเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ตัวละครหญิงสวมใส่ได้บ่งบอกสถานะของผู้หญิงในสังคมชนบทได้เป็น
อย่างดี ความยากจนทาให้สาวน้อยมารีไม่ได้ใส่เสื้อผ้าสวยงาม เธอแต่งกายตามอัตภาพของหญิงเลี้ยงแกะ โดยทั่วไปหญิงเลี้ยง
แกะจะใส่เสื้อคลุมหรือผ้าคลุมศีรษะที่ทาด้วยขนสัตว์เพื่อกันฝุ่นและความหนาวเมื่อเธอต้องอยู่ในทุ่งเลี้ยงสัตว์ เสื้อผ้าของมารี
เก่าจนคนเข้าใจผิด “มารีก็เช่นเดียวกัน เธอแต่งกายซอมซ่ออย่างนี้เสมอ ผู้คนคิดว่าเป็ นขอทาน ก็เลยหยิบยื่นขนมปังให้ ”
(La Mare au Diable, p.95)
สาหรั บ สาวน้อ ยฟาแด็ต ที่ ยากจนไม่ต่ า งจากมารี เธอใส่ เ สื้อ ผ้ าที่ ดู เก่ า สกปรก และเชย ฟาแด็ ตเป็ น
ตัวละครหญิงชนบทคนเดียวที่ผู้อ่านจะเห็นพัฒนาการการแต่งกาย เธอแต่งตัวดีขึ้นเมื่อเธอมีรายได้เป็นของตัว เองจากการ
ทางาน “สองวันต่อมา เธอแต่งกายสะอาดสะอ้าน เนื่องจากเธอมิใช่คนยากไร้อีกต่อไปแล้ว ชุดไว้ทุกข์ตัดเย็บด้วยผ้าเสิร์จเนื้อดี”
(La Petite Fadette, p.207) และนอกจากนี้ ฌอร์จ ซองด์ ยังตอกย้าให้เห็นว่า เสื้อผ้าอาภรณ์เป็นสิ่งที่บ่งบอกฐานะตามที่
สังคมเป็นผู้กาหนด โดยผู้อ่านจะรับทราบผ่านคาพูดของยายฟาเดต์ ซึ่งมักบอกกับฟาแด็ตเสมอเมื่อมีพวกสาว ๆ หัวเราะเยาะ
เสื้อผ้าปอน ๆ ที่หลานสาวใส่ว่า “ไม่ต้องไปกังวลเรื่องนี้ วันหนึ่งเมื่อหลานรวยกว่าแม่สาว ๆ พวกนี้ เจ้าก็จะได้ แต่งชุดผ้าไหม
ตั้งแต่หัวจรดเท้า” (La Petite Fadette, p.225) คาพูดของยายที่พูดกับหลานไว้ก็สัมฤทธิ์ผล หลังการตายของยายฟาเดต์
หลานสาวฟาแด็ตก็กลายเป็นเศรษฐีนีด้วยทรัพย์สมบัติที่ยายหามาได้จากการรักษาคนไข้ และเก็บสะสมไว้ให้หลาน และฟาแด็ต
ได้กลายเป็นหญิงสาวในชนบทที่แต่งกายงดงามชวนมอง ไม่มีใครกล้ามาล้อเลียนเธอได้เหมือนเมื่อก่อน
เป็นที่น่าสังเกตว่าในกรณีของมาเดอแลน อาภรณ์ประดับกายไม่ได้แสดงถึงสถานะที่แท้จริง แม้เธอจะเป็น
ภรรยาเจ้าของโรงสีที่ร่ารวย ควรจะแต่งกายงดงามตามฐานะ เธอไม่ได้ใส่เสื้อผ้าสวยงาม แต่กลั บใส่เสื้อผ้าชุดเก่าที่เย็บชุน
ซ่อมแซม “หล่อนประหยัดอดออมมาก หล่อนปะชุนเสื้อผ้าของหล่อนอย่างประณีตเสียจนคนบอกว่า หล่อนมีความเป็นอยู่ดี
จะอย่างไรก็ตามเนื่องจากหล่อนต้องการให้ผู้คนคลายทุกข์ทรมานเพราะการบริจาคของหล่อน หล่อนจึงทาตัวให้คุ้นเคยกับการ
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กินน้อย ไม่เคยพักผ่อน และนอนน้อยเท่าที่จะเป็นไปได้ ” (François le Champi, p.72) มาเดอแลนใช้จ่ายอย่างประหยัด
แม้ในเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์เพื่อเก็บเงินไว้ช่วยเหลือคนยากจน การที่คนรวยช่วยเหลือคนจนเพื่อให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นนั้น
สอดคล้องกับแนวคิดสังคมนิยมที่ ฌอร์จ ซองด์ ชื่นชม
ในเรื่อง เจ้าของโรงสีแห่งอ็องฌีโบ ผู้อ่านจะเห็นการแต่งกายของผู้หญิงสามวัยสามรุ่น “กลุ่มที่แนะนา
ตัวต่อหน้าเธอประกอบด้วยคนสามรุน่ แม่บริโกแล็ง…แต่งกายในชุดชาวนา มาดามบริโกแล็งภรรยาชาวนาดูสง่างามมากกว่าแม่
สามี แต่งกายประมาณหญิงหัวหน้าแม่บ้านของบาทหลวง…และคนสุดท้าย โรส บริโกแล็ง …เธอแต่งผมและใส่กระโปรงที่
ตัดเย็บด้วยผ้าไหมเนื้อดีสีชมพูสวยงามที่ออกแบบได้อย่างดีเลิศ ทาให้เห็นทรวดทรงที่มีเสน่ห์ชวนมอง ดูจะทันสมัยเกินไปนิด
สาหรับผ้ารัดรอบอกและแขนที่แนบตัวตามสมัยนิยมในขณะนั้น ” (Le Meunier d’Angibault, Librairie Générale
française, 1985, pp.105-106)
ครอบครัวบริโกแล็ง เป็นครอบครัวชาวนาที่มั่งคั่ง หญิงชนบทสามรุ่นสามวัยแต่งตัวแตกต่างกัน การแต่ง
กายในชุดชาวนาของย่าบ่งบอกถึงความเป็นคนอนุรักษ์นิยมแม้จะมีฐานะดีขึ้น แต่ก็พอใจที่จะใส่ชุดที่แสดงถึงรากเหง้าของ
ตัวเอง ส่วนมาดามบริโกแล็งไม่ได้ใส่ชุดชาวนาอีกแล้ว แต่เปลี่ยนแปลงไปตามฐานะ และเป็นการเผยให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของ
เธอที่เป็นแม่บ้าน ส่วนโรส การแต่งกายของเธอทาให้รู้ว่า เธอเป็นสาวทันสมัย แต่งกายสวยงามด้วยผ้าเนื้อดีราคาแพงสมฐานะ
1.3 ลักษณะนิสัย
ผู้อ่านจะเห็นความมีน้าใจเอื้ออารีต่อผู้อื่นแม้จะฐานะยากจน เพียงแต่มารีจะช่วยเหลือคนที่อยู่ใกล้ตัว
ซึ่งแสดงถึงความกตัญญูอย่างเช่น เธอแบ่งปันขนมปังให้หนูน้อยปีแยร์ที่วิ่งเล่นจนหิว ซึ่งเป็นหลานชายของพ่อแม่โมริสที่มี
บุญคุณกับครอบครัวของเธอ สาหรับฟาแด็ต เธอให้ความช่วยเหลือรั กษาชาวบ้านทั่วไปและสัตว์ใช้งานที่ล้มป่วยด้วยยา
สมุนไพร นอกจากนี้มารีเป็นคนรักศักดิ์ศรีของผู้หญิง ไม่ยอมตกเป็นเหยื่อความใคร่ของเจ้าของโรงนาชนชั้นกลาง และเป็นทาส
ของเงินตรา มารีแสดงถึงศักดิ์ศรีด้วยการปฏิเสธเงินโดยสิ้นเชิงและแสดงท่าทีรังเกียจอีกด้วย “นี่ไงนาย ของกานัลที่ฉันจะให้มา
รีตอบเสียงดัง ในเวลาเดียวกันก็ปาเหรียญทองใส่หน้าเจ้าของโรงนา ด้วยท่าทีค่อนข้างจะหยาบคาย ฉันขอบคุณนายมาก และ
เมื่อไหร่ที่นายแวะไปแถวบ้านฉัน บอกกล่าวฉันด้วย เด็กหนุ่มแถวบ้านฉันจะได้ออกมาต้อนรับนาย เพราะที่บ้านฉัน เขาชอบ
มากเลยพวกคนมีเงินที่ชอบหลอกลวงเด็กสาว ๆ ที่ยากจน แล้วไว้เจอกัน เราจะรอนาย” (La Mare au Diable, p.144)
แม้มารีจะยากจนเพียงใด ก็ไม่คิดจะหาเงินมาได้โดยวิธีนี้ เธอยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณีของคนชนบทที่กาหนดให้ผู้หญิงเป็น
คนรักนวลสงวนตัว ไม่ชิงสุกก่อนห่าม ไม่ประพฤติตัวเป็นสาวเปรี้ยวแวดล้อมไปด้วยผู้ชายมากหน้าหลายตา
ส่วนโรส ผู้อ่านจะเห็นตัวละครตัวนี้เรียบร้อยอยู่ในโอวาท เชื่อฟังพ่อแม่มาโดยตลอด แต่ในตอนท้ายเรื่อง
จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เธอไม่ยอมนิ่งเฉยเหมือนที่ผ่านมา เธอทนไม่ได้ที่พ่อของเธอด่าว่ากร็ องหลุยส์คนรักต่อหน้า
สาธารณชน เธอใช้กาลังดึงพ่อออกมาจากฝูงชนและกล่าวตาหนิพ่อ “พ่อ พ่อโกรธ พ่อพูดโดยไม่ได้คิด ต้องมาอธิบายกันใน
ครอบครัว ไม่ใช่กระทาต่อหน้าทุกคน สิ่งที่พ่อทาไม่สบอารมณ์หนูมาก พ่อแทบไม่ใส่ใจที่จะทาให้หนูเคารพ”1 (Le Meunier
d’Angibault, p.368) เป็นครั้งแรกที่เธอกล้าโต้ตอบแสดงความรู้สึกไม่พอใจพ่อแม่ การที่โรสสาวชนบทลุกขึ้นมาต่อสู้ ไม่ยอม
เป็นฝ่ายถูกกระทานั้นเพราะเธอได้รับอิทธิพลจากมาร์แซล หญิงสาวคนเมือง ที่ชี้ให้เห็นคุณค่าของความรักและคนรัก
สาหรับมาเดอแลน เธอเป็นผู้หญิงที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จิตใจงดงามเสียสละเพื่อครอบครัว แม้เธอจะดู
อ่อนหวานอ่อนโยน แต่ไม่ได้อ่อนแอ เธอเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและแข็งแกร่ง ขณะที่สามีเสเพล ตบตีเธอ มีเมียน้อย และเพิกเฉย
ไม่ รั บ ผิ ด ชอบงานโรงสี มาเดอแลนอดทนรั บ ภาระดู แ ลทั้ ง งานโรงสี แ ละงานบ้ า น ตลอดจนเลี้ ย งลู ก โดยไม่ ป ริ ป ากบ่ น
ด้วยคุณธรรมความดีนี่เองที่ทาให้กาเดต์ผู้เป็นสามียกย่องภรรยาอย่างมาเดอแลน สร้างความอิจฉาและเกลียดชังให้แก่เซแวร์
เมียน้อย “เธอเกลียดมาเดอแลน บล็องเชต์ มาโดยตลอด เพราะสามีให้ความยกย่องนับถือมาเดอแลน” (François le
Champi, p.156)
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2. ครอบครัว
นักเขียนได้สะท้อนให้เห็นถึงครอบครัวที่ขาดเสาหลัก ลูกสาวที่กาพร้าพ่อแม่ ทาให้ชีวิตต้องลาบาก มารีในเรื่อง
บึงอาถรรพ์ กาพร้าพ่อ ไร้ผู้นาครอบครัว ต้องอยู่กับแม่ตามลาพัง ฐานะยากจน มารีกับแม่มีความเป็นอยู่อดอยาก ไม่ได้กิน
อาหารดี เคยชินกับการอดมื้อกินมื้อ มารีต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด เธอหาเลี้ยงชีพเพื่อประทังชีวิตแม่และเธอตั้งแต่วัยเยาว์
แต่เธอไม่เคยรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังแต่ประการใด แม้จะยากจนแต่มารีก็มีชีวิตที่มีความสุขกับแม่ตามอัตภา พ ส่วนฟาแด็ตมี
ชะตากรรมที่น่าเห็นใจมากกว่า เนื่องจากขาดทั้งพ่อและแม่ ต้องอยู่กับยายที่ฐานะยากจน “หลังจากคลอดเจ้าหนูตั๊กแตน
(ฟาแด็ต) ได้ไม่นาน เธอก็ทิ้งสามีออกไปค้าขายกับพวกทหารจนกลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งของกองทัพ จากนั้นก็ไม่มีใครได้ข่าวคราว
เธออีกเลย สามีของเธออับอายจนตรอมใจตาย เธอต้องอยู่กับยายที่ เจ้าอารมณ์ และมักจะตีหลานชาย และด้วยเหตุนี้แหละ
ที่ยายฟาเดต์ผู้ชราจาต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานทั้งสอง แต่นางก็เลี้ยงอย่างขอไปทีเพราะความตระหนี่ และเพราะวัยที่ร่วงโรย
ของนาง นางจึงไม่อาจเอาใจใส่เลี้ยงดูหลานทั้งสองให้ดูสะอาดสะอ้านได้เลย” (La Petite Fadette, p.84) ฟาแด็ตต้องดาเนิน
ชีวิตที่ยากลาบาก ยิ่งกว่านั้นต้องทนรับกับอารมณ์ยายที่เกรี้ยวกราด
หลายครอบครัวในนวนิยายแนวท้องทุ่งทั้งสี่เรื่อง มีลักษณะของชายเป็นใหญ่ บิดาซึ่งเป็นผู้นาครอบครัว เป็นผู้มี
อานาจสูงสุดในการตัดสินใจในทุก ๆ เรื่องของครอบครัว คือใช้อานาจเผด็จการได้โดยมีกฎหมายรองรับ สมาชิกในครอบครัว
ต้องเชื่อฟังและยอมตามไม่สามารถคัดค้านหรือขัดขืนได้ ผู้อ่านจะเห็นว่าระบบชายเป็นใหญ่มีผลกระทบต่อผู้หญิง ซึ่งปรากฏให้
เห็นชัดเจนในเรื่อง เจ้าของโรงสีแห่งอ็องฌีโบ โดยเฉพาะลูกสาวต้องเชื่อฟังพ่อ ลูกสาวไม่สามารถทาตามอาเภอใจได้ เช่น
บริโกแล็งผู้เป็นพ่อไม่เห็นชอบในเรื่องความรักของลูกสาวคนโต เนื่องจากชายคนรั กไม่ได้มีฐานะร่ารวย เป็นเพียงทหารยศ
ธรรมดาเท่านั้น ลูกสาวไม่สามารถครองคู่กับชายคนรักได้ “ฉันเล่าให้คุณฟังระหว่างเราว่าพี่สาวที่น่าสงสารของฉันได้กลายเป็น
คนวิกลจริต เพราะความรักถูกขัดขวาง เธอรักกับชายหนุ่มที่ดีมาก และซื่อสัตย์มาก แต่ไม่มีเงิน พ่อแม่ของฉันไม่ ต้องการให้มี
การแต่งงานเกิดขึ้น” (Le Meunier d’Angibault, p.159) ที่ซ้าร้ายพ่อสามารถทนเห็นลูกสาวเสียสติเพราะผิดหวังอย่าง
รุนแรงเรื่องความรักได้มากกว่าจะเห็นลูกสาวแต่งงานกับคนจน ลูกสาววิกลจริตถึง 12 ปี ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องกับแพทย์
เฉพาะทาง หมอได้ตาหนิพ่อแม่ให้โรสผูเ้ ป็นลูกฟัง “ครอบครัวคุณผิดที่ไม่เห็นความจาเป็น และยอมเสียสละส่งเธอไปในสถานที่
ที่มีคนประกอบโรคศิลป์ดูแลกรณีนี้เป็นพิเศษ ผมไม่เคยอวดอ้างว่าจะทาให้เธอหายได้ ผมคิดว่า แม้คนที่เชียวชาญที่สุดก็ไม่
สามารถตอบได้ในวันนี้ มันสายเกินไป” (Le Meunier d’Angibault, p.364) เนื่องจากบริโกแล็งผู้เป็นพ่อไม่ยอมเสียสละเงิน
เพื่อแลกกับการหายป่วยของลูกสาวจนกระทั่งเสียชีวิต ดังนั้นโรสลูกสาวคนเล็กซึ่งรักกับหลุยส์เจ้าของโรงสีย่อมไม่สามารถ
แต่งงานกันได้ ทั้ง ๆ ที่ทั้งสองรักใคร่ผูกพันกันมาเป็นเวลานาน เพราะพ่อบริโกแล็งคัดค้า น เนื่องจากหลุยส์ มีฐานะปานกลาง
ไม่ได้ร่ารวยเสมอกัน “ไม่เหมาะสมกันยิ่งนัก ปัจจุบันเราไม่อาจคิดว่า ชาวนาคนหนึ่งจะกล้าจีบสาวที่อยู่ในสถานะอย่างลูก ”
(Le Meunier d’Angibault, p.355) อาจกล่าวได้ว่า พ่อใช้อานาจเผด็จการสุดโต่งทาลายชีวิตลูกสาวตัวเอง
ในเรื่อง สาวน้อยฟาแด็ต แม้จะเห็นระบบชายเป็นใหญ่ของครอบครัวบาร์โบ แต่มีลักษณะที่ต่าง กล่าวคือ พ่อคัดค้าน
ความรักของลูกชาย เนื่องจากรังเกียจฟาแด็ตสาวคนรักของลูกชาย ไม่ปรารถนาให้มาเป็นลูกสะใภ้ เมื่อพ่อไม่เห็นชอบด้วย ฟาแด็ต
ย่อมไม่สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวนี้ได้ พ่อบาร์โบต่างจากพ่อบริโกแล็ง คือ ให้ความสาคัญกับชื่อเสียงมากกว่าเงิน
ทอง เนื่องจากแม่ของฟาแด็ตหนีตามผู้ชายไป ทิ้งลูกให้อยู่กับยาย จึงทาให้มีอคติกับฟาแด็ต คิดว่าฟาแด็ตจะมีพฤติกรรมที่ไม่ดี
เยี่ยงแม่ เมื่อพ่อบาร์โบสืบทราบว่าฟาแด็ตเป็นคนดี จึงยอมรับให้แต่งงานได้ “เขาไม่อาจมองข้ามชื่อเสียงของหญิงสาวที่จะมา
เป็นลูกสะใภ้ได้ เขาจึงเดินทางไปที่ชาโต-แมญ็อง และได้รับรู้เรื่องราวจากคนที่นั่นว่า ไม่เพียงว่าสาวน้อยฟาแด็ตไม่ได้ตั้งครรภ์
และไม่ได้คลอดลูกเท่านั้น แต่ประพฤติตัวดีจนไม่มีที่ติแม้แต่น้อย” (La Petite Fadette, p.215) อย่างไรก็ดีผู้อ่านจะเห็นว่า
ฌอร์จ ซองด์ ให้ความสาคัญกับสถาบันครอบครัวไม่น้อย เธอไม่ยอมให้ฟาแด็ตนางเอกของเธอหักหาญน้าใจพ่อบาร์โบ แม้จะรู้
ว่าล็อนดรีพร้อมจะขัดคาสั่งพ่อเพื่อมาแต่งงานกับฟาแด็ตก็ตาม
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3. การศึกษา
ในนวนิยายทั้ง 0 เรื่อง ฌอร์จ ซองด์ ได้สะท้อนให้เห็นสถานภาพของหญิงชนบทส่วนใหญ่ที่ด้อยการศึกษาจะเป็น
หญิงชราและหญิงวัยกลางคน ส่วนหญิงสาวจะอ่านออกเขียนได้ อย่างในเรื่อง ฟร็องซัวเด็กท้องทุ่ง ซาเบล หญิงชนบทยากจน
ไม่รู้หนังสือ จึงไม่สามารถสอนฟร็องซัวได้ ผู้หญิงที่ รู้หนังสือส่วนใหญ่ ไม่ได้มาจากครอบครัวยากจน แต่เป็นผู้หญิงจากชนชั้น
กลางที่มีฐานะ คือ มาเดอแลน ในเรื่องไม่ได้แสดงให้เห็นภูมิหลังว่าเธอรู้หนังสือได้อย่างไร แต่แสดงให้เห็นผลว่า ในยามที่เธอ
ทุกข์ใจ หนังสือศาสนาได้เป็นเพื่อนคลายทุกข์ให้เธอ เธอจะอ่านหนังสืออย่างมีความสุข ยิ่งกว่านั้นเธอได้สอนให้ฟร็องซัว
อ่านออกเขียนได้ เป็นคุณอนันต์ เพราะได้ยกระดับให้ฟร็องซัวเป็นเด็กท้องทุ่งที่มีการศึกษาต่างจากเด็กท้องทุ่งทั่วไปที่เกเรเป็น
โจรและอันธพาล และที่น่าสังเกตคือ ในนวนิยายแนวท้องทุ่งนี้ หญิงสูงอายุจะด้อยการศึกษาแม้ จะฐานะดี คงเป็นเพราะ
ค่านิยมของสังคมที่ไม่ส่งเสริมให้ผู้หญิงได้รับการศึกษา ดังนั้นมาดามบล็องเชต์ แม่สามีจึงรู้สึกอิจฉาลูกสะใภ้ที่เหนือกว่าตน
“ยิ่งกว่านั้นเธอยังอิจฉาที่ลูกสะใภ้อยูในสถานะที่เหนือกว่า คือ มาเดอแลนอ่านออกเขียนได้ จึงสามารถอ่านหนังสือศาสนา
ตลอดจนท่องบทสวดมนต์ได้ ในขณะที่มาดามบล็องเชต์ไม่รู้หนังสือ เธอจึงหาเรื่องตาหนิว่าไม่แข็งแรง ชอบไอ และดูถูก
ลูกสะใภ้” (François le Champi, p.45) ส่วนในเรื่อง เจ้าของโรงสีแห่งอ็องฌีโบ ผู้อ่านจะเห็นผู้หญิงสามวัยในครอบครัว
บริโกแล็งเจ้าของฟาร์ม คือ ย่า แม่ และลูกสาว ย่าคือหญิงวัยชราที่ด้อยการศึกษา แม่ไม่รู้หนังสือ ส่วนลูกสาวอ่านออกเขียนได้
“กลุ่มที่แนะนาตัวต่อหน้าเธอประกอบด้วยคนสามรุ่น แม่บริโกแล็ง ซึ่งอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ …มาดามบริโกแล็ง ภรรยา
ชาวนา…สามารถเซ็น ชื่อให้อ่ านได้ และบอกเวลาพระอาทิต ย์และพระจั นทร์ ตามหลั กดาราศาสตร์ และคนสุดท้ าย โรส
บริโกแล็ง…อ่านนวนิยายได้เก่งมาก เป็นคนเขียนบันทึกรายจ่ายในบ้าน…” (Le Meunier d’Angibault, p.105) อาจกล่าวได้
ว่าสถานภาพผู้หญิงได้พัฒนาขึ้น จากเดิมที่ไม่รู้หนังสือในรุ่นของย่า ยาย และแม่ จะอ่านออกเขียนได้ในรุ่นลูกสาว หลานสาว
ผู้หญิงรุ่นย่า ยาย และแม่ คือตัวแทนของผู้หญิงในอดีตที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการศึกษา ผู้หญิงในชนบทส่วนใหญ่
จึงไม่รู้หนังสือ ในขณะที่ผู้หญิงรุ่นลูกสาวและหลานสาวเป็นตัวแทนของคนยุคใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสทางการศึกษา
4. การทางาน
ฌอร์จ ซองด์ ให้ภาพของผู้หญิงชนบทที่ทางานทั้งในบ้านและนอกบ้าน งานในบ้านเป็นงานที่ผู้หญิงชนบทต้องทา
ผู้หญิงไม่ว่าอ่อนวัยหรือสูงวัยจะรับผิดชอบงานในบ้านไม่ต่างกัน แม่โมริสในสถานะย่า ต้องดูแลหลานถึงสามคน ดูแลฟาร์มเป็ด
ไก่และงานในบ้าน แม่บาร์โบต้องดูแลลูกที่อ่อนแออย่างซิลวิเนต์ ตลอดจนทาอาหารและงานบ้าน แม้แม่บริโกแล็งจะมีคนรับใช้
แต่เธอก็ต้องดูแลความเรียบร้อยของงานในบ้าน ไม่สามารถละเลยได้ ส่วนมาเดอแลนต้องเลี้ยงลูก ซักผ้า ทาอาหาร งานเย็บปัก
ถักร้อย และดูแลโรงสี ส่วนสาวน้อยฟาแด็ตทางานหนักไม่แพ้กัน ไม่ได้มีหน้าที่แค่เลี้ยงน้องที่พิการ ขาเป๋ และขี้โรค แต่ยังต้อง
ดูแลฝูงแกะแพะของยาย เย็บผ้า ปั่นด้าย ตลอดจนช่วยยายหาสมุนไพรเพื่อมาปรุงยาอีกด้วย
สาหรับงานนอกบ้านจะเป็นการประกอบอาชีพรับจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงยากจนที่ด้อยการศึกษา หรือเพียง
แค่พออ่านออกเขียนได้ ความยากจนเป็นแรงผลักดันให้ผู้หญิงทางานเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัว เมื่อเป็นเด็กเธอจะรับจ้าง
ทางานเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ได้ค่าแรงไม่มากนัก แต่เมื่ออายุ 16 ปีถึงเกณฑ์ทางาน หญิงสาวสามารถรับจ้างทางานทั่วไปได้ ผู้อ่านจะ
เห็นในนวนิยายแนวท้องทุ่งเรื่อง บึงอาถรรพ์ ว่า มารีนางเอกที่ยากจนต้องรับจ้างเฝ้าฝูงแกะในหมู่บ้าน และถ้าไม่มีงานให้ทา
ต้องเดินทางไปทางานที่จังหวัดอื่น มารีไม่ต่างจากหญิงชนบททั่วไปที่ผูกพันกับหมู่บ้านที่ตนอยู่และไม่อยากจากบ้าน แต่เพราะ
ความยากจน ไม่สามารถทนเห็นมารดาที่ต้องอยู่อย่างลาบากในช่วงหน้าหนาว และด้วยถึงวัยทางานได้แล้ว แม่กี แย็ตเอ่ยขึ้น
“มารีเห็นข้าเศร้าและกังวลใจว่าจะอยู่กันอย่างไรในช่วงฤดูหนาวปีนี้ ซึ่งน่า จะหนาวหนักและยาวนาน เพราะฝูงนกกระเรียน
และห่านป่าย้ายถิ่นเร็วกว่าที่เคยเป็นเดือน ข้ากับลูกสาวได้แต่ร้องไห้ เพราะถึงตัวคนเดียวก็แทบจะไม่มีอะไรมาประทังชีวิต
บนพื้นที่อันน้อยนิด มารีก็ถึงวัยแล้ว (อายุ 16 ปี) ที่จะทาเหมือนคนอื่น หาเลี้ยงชีพและช่วยเหลือแม่ผู้น่าสงสาร” (La Mare
au Diable, p.49) เธอจาต้องไปหางานทา และได้พบกับเจ้าของฟาร์มของออร์โมซ์ ซึ่งกาลังหาคนไปเฝ้าฝูงสัตว์ และสนใจ
ว่าจ้างเธอ ทาให้มารีต้องตัดสินใจไปทางานไกลบ้าน นอกจากนี้งานรับจ้างที่ผู้หญิงในชนบทนิยมไปทา คือ เป็นคนรับใช้ในบ้าน
คนรวย ซึ่งเป็นชนชั้นกลางมีฐานะเป็นเจ้าของโรงสี หรือเจ้าของปศุสัตว์หรือชาวนามีอันจะกิน และงานรับเลี้ยงเด็กซึ่งเป็นงานที่
น่าสนใจสาหรับหญิงชนบทที่ยากจน
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นอกจากนี้จะเห็นอาชีพหมอตาแย เป็นอาชีพของหญิงสูงวัย และมากประสบการณ์ อย่างเช่นแม่ซาแฌ็ตซึ่งเป็นหญิง
หม้ายยากจนที่ไม่ได้เรียนทางแพทย์มา แต่มีความรู้เชิงปฏิบัติ ทาคลอดให้กับหญิงตั้งครรภ์มาหลายต่อหลายคนในหมู่บ้าน
อาชีพต่อมาเป็นอาชีพบาบัดรักษาคนป่วยด้วยสมุนไพร หรือเรียกว่าหมอชาวบ้าน คือ ยายฟาเดต์ ยิ่งกว่านั้นยายยังได้ถ่ายทอด
ความรู้เรื่องสมุนไพร และประสบการณ์การรักษาให้หลานสาว เป็นการถ่ายทอดความลับในการเยียวยารักษาจากรุ่นถึงรุ่น
ฟาแด็ตจึงสามารถรักษาคนและสัตว์ที่ป่วยของชาวบ้านได้ ยิ่งกว่านั้นผู้อ่านจะเห็นการพัฒนางานของฟาแด็ต เธอมีพรสวรรค์ใน
การรักษาด้วยสมุนไพร เธอสามารถพัฒนาสรรพคุณของสมุนไพรที่หลากหลายกว่ายายของเธอ ผู้อ่านจึงได้เห็นวิถีชีวิตของคน
ชนบทที่ผูกพันกับธรรมชาติ ให้ความสาคัญกับสมุนไพร ปลูกสมุนไพรเอง และนาสมุนไพรที่ปลูกเองและที่หามาได้จากในป่า
นามาใช้ปรุงยา
ส่วนในเรื่อง ฟร็องซัวเด็กท้องทุ่ง จะเป็นอาชีพรับจ้างปั่นด้าย เป็นอาชีพรับจ้างที่ทาได้ทั้งหญิงและชาย แต่ในเรื่องนี้
เน้นเป็นอาชีพเสริมของมาเดอแลน ภรรยาเจ้าของโรงสี เธอจัดเป็นนักปั่นฝ้ายฝีมือดี “เธออยู่ที่บ้านหญิงชนชั้นกลางของเมือง
เพรสเลย์เพื่อส่งไหมพรมที่เธอปั่นจากเส้นขนสัตว์ เพราะเธอเป็นนักปั่นด้ายที่เก่ งที่สุดของเมือง เธอได้รับเงินจากการรับจ้าง
ปั่นด้ายและกลับมาที่โรงสีพร้อมเงินจานวน 10 เอกูใส่กระเป๋า” (François le Champi, p.52) มีคนมาจ้างเธอปั่นด้ายอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ในกรณี นี้ ส ร้ า งความแตกต่ า ง เนื่ อ งจากผู้ ห ญิ ง ที่ ย ากจนไร้ ก ารศึ ก ษาจะรั บ จ้ า งเพื่ อ น าเงิ น มาเลี้ ย ง ครอบครั ว
แต่มาเดอแลนผู้หญิงที่มีการศึกษา เป็นคนมีอันจะกินที่หารายได้เสริมเพื่อนาเงินมาช่วยเหลือคนยากจน มาเดอแลนจึงเป็น
ตัวอย่างของผู้หญิงที่พยายามเป็นอิสระทางการเงินจากสามี และพูดด้วยความภูมิใจ “นี่เป็นเงินของฉัน เงินที่ฉันหามาได้ ”
(François le Champi, p.55) และยิ่งกว่านั้นเธอนาเงินที่หามาได้จากน้าพักน้าแรงของตนเองมาเอื้อประโยชน์ให้แก่ชนชั้น
รากหญ้าในสังคม การที่ผู้หญิงทางานเป็นอิสระจากสามีเพื่อมีรายได้แยกออกมาจากรายได้ของสามีนั้น เป็นสิ่งที่ ฌอร์จ ซองด์
ต้องการเห็น เพราะในชีวิตของเธอ เธอได้ตระหนั กว่า ผู้หญิงจะเท่าเทียมกับผู้ชาย ต้องเริ่มด้วยความเป็นอิสระทางการเงิน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ เธอจึงแนะนาให้ผู้หญิงทางานมากกว่าจะรอเงินจากสามี
5. ความรัก
ความรักที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง บึงอาถรรพ์ และ ฟร็องซัวเด็กท้องทุ่ง มีทั้งลักษณะเหมือนและแตกต่าง เป็นที่น่า
สังเกตว่า นางเอกในสองเรื่องนี้มีคนรักต่างวัย แต่ ฌอร์จ ซองด์ ได้นาเสนอรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน กล่าวคือ ในเรื่อง บึงอาถรรพ์
มารีมีอายุอ่อนกว่าแฌร์แม็งถึงหนึ่งรอบ (12 ปี) ในขณะที่มาเดอแลนมีอายุแก่กว่าฟร็องซัว ถึง 10 ปี อย่างไรก็ตามความรักต่าง
วัยที่เกิดขึ้นนั้นขัดต่อค่านิยมของสังคมชนบท จะเห็นได้ว่า ฌอร์จ ซองด์ มิได้ถ่ายทอดความรักของหนุ่มสาวที่เกิดขึ้นตามครรลอง
ของค่านิยมในสังคม จะว่าไปแล้วในกรณีแรกเป็นความรักต่างวัยที่สังคมยังยอมรับได้ แต่ในกรณีหลังเป็นความรักต่างวัยที่
สังคมยอมรับได้ยาก ซึ่งมักจะตามมาด้วยการติฉินนินทา
ไม่ว่ายุคใดสมัยใดสังคมยังนิยมให้คู่รักฝ่ายหญิงมีอายุน้อยกว่าฝ่ายชาย และยิ่งกว่านั้นในเรื่องบึงอาถรรพ์ยังสะท้อน
ให้เห็นเหตุผลว่าอายุที่แตกต่างจะส่งผลเมื่อทั้งคู่เข้าสู่วัยสูงอายุโดยเฉพาะในครอบครัวชนบทที่ยากจน “ผู้หญิงอายุหกสิบปีจะ
น่าเห็นใจมากถ้าสามี อายุเจ็ดสิบหรือเจ็ดสิบห้าและไม่สามารถทางานหาเลี้ยงภรรยาไหว กลายเป็นคนทุพพลภาพที่ภรรยาต้อง
คอยดูแลในวัยที่ตัวเธอเองก็ต้องการ การเอาใจใส่และการพักผ่อน ท้ายที่สุดก็จบลงด้วยการสิ้นเนื้อประดาตัว ” (La Mare au
Diable, p.81) แม้กระนั้นก็ตามเราก็พอจะทราบทัศนะของ ฌอร์จ ซองด์ จากนวนิยายแนวท้องทุ่งทั้งสองเรื่องว่า วัยที่ต่าง
มิได้เป็นอุปสรรคของความรักแต่อย่างใด สามารถครองรักกันได้ในที่สุด
นอกจากความรักต่างวัยแล้ว ฌอร์จ ซองด์ ยังได้นาเสนอความรักต่างฐานะหรือต่างชนชั้น เงินได้เข้ามามีอิทธิพลต่อ
ชีวิตผู้คนในชนบท ทาให้เกิดความแตกต่างทางฐานะเศรษฐกิจซึ่งเริ่มเห็นได้ชัดในคริสตศตวรรษที่ 19 และ ฌอร์จ ซองด์ มักจะ
เน้นภาพชาวนามีอันจะกิน และนาเสนอภาพผู้หญิงทั้งที่ยากจนไปรักกั บผู้ชายฐานะดี อย่างเช่นมารีและฟาแด็ต และผู้หญิง
ฐานะร่ารวยรักกับผู้ชายที่ฐานะด้อยกว่า เช่น โรสและมาเดอแลน โดยทั่วไปความรักต่างฐานะจะสมหวังได้ยาก แต่เนื่องจาก
ฌอร์จ ซองด์ ไม่เห็นด้วยกับความอคติในสังคมที่เป็นวัตถุนิยม เธอให้ความสาคัญกับความรักมากกว่าเงินตรา
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ฌอร์จ ซองด์ ได้ชี้ให้เห็นอิทธิพลของเงินตราที่มีต่อคนชนบท ผู้คนให้ความสาคัญกับเงินมากกว่าความรัก ค่านิยมใน
เรื่องเงินตราได้สร้างความหายนะมาสู่ครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวชนชั้นกลางที่ให้ความสาคัญกับเงินมากกว่าความรัก
เงินตราได้กลายมาเป็นอุปสรรคของความรัก สาววิกลจริตพี่สาวของโรสพร่าเพ้อถึงคนรัก “โอ เขาจะไม่กลับมา เขาจะไม่
กลับมาอีกแล้ว เขากลัวฉัน ทุกคนกลัวฉัน เพราะฉันรวยมาก รวยมาก รวยจนกระทั่งเขาห้ามให้ฉันมีชีวิต แต่ฉันไม่ต้องการ
รวยอีกแล้ว พรุ่งนี้ฉันจะจน มันถึงเวลาแล้วที่สิ่งนี้จะสิ้นสุด พรุ่งนี้ทุกคนจะยากจน เธอจะยากจนด้วยโรส ” (Le Meunier
d’Angibault, p.326) เงินได้กลายเป็นเครื่องแบ่งชนชั้น สร้างความไม่เท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม โรสสาวชนชั้นกลางที่ร่ารวย
กับกร็องหลุยส์หนุ่มเจ้าของโรงสีที่ฐานะปานกลาง เป็นความรักที่มีอุปสรรคอันเกิดจากพ่อแม่ฝ่ายหญิงที่เห็นสาคัญของเงินตรา
มากกว่าความรัก
6. การแต่งงาน
นักเขียนได้สะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการแต่งงานที่ต่างไปจากเดิมผ่านตัวละครรุ่นย่า คือ ย่า
บริโกแล็ง ในเรื่อง เจ้าของโรงสีแห่งอ็องฌีโบ “ปัจจุบันคนเราแต่งงานกันด้วยผลประโยชน์ และเงินมีความสาคัญมากกว่าความ
รัก” (Le Meunier d’Angibault, p.109) แสดงให้เห็นว่า ในอดีตชายหญิงจะแต่งงานด้วยความรัก แต่เมื่อเวลาผ่านไปสังคม
ได้เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน เป็นสังคมที่คานึงถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ความคิดของคนรุ่นพ่อแม่จึงแปรเปลี่ยนจากรุ่นตา
ยาย พ่อแม่บริโกแล็งเห็นความสาคัญของผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าความรักและความสุขของลูกสาว เงินมาก่อนความรัก
เงินกลายเป็นตัวตัดสินชีวิตผู้หญิง
การที่กฎหมายให้อานาจแก่ผู้ชาย และลิดรอนสิทธิของผู้หญิง ยิ่งทาให้ระบบชายเป็นใหญ่มั่นคงขึ้น บิดาได้กลายเป็น
ผู้กาหนดชะตาชีวิตบุตรสาว บุตรสาวไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองแม้ในเรื่องที่สาคัญที่สุดในชีวิตของลูกผู้หญิง ต้องยอม
แต่งงานแบบคลุมถุงชนกับคนที่ตัวเองไม่ได้รัก ต้องใช้ชีวิตอยู่กับชายที่บิดาเป็นผู้เลือกให้ไปตลอดชีวิต ผู้หญิงจึงดารงชีวิตอย่าง
ไร้ความสุข เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานใจ นวนิยายเรื่อง ฟร็องซัวเด็กท้องทุ่ง ได้ตอกย้าชะตากรรมของผู้หญิงที่ทุกข์เพราะ
ผู้ชายเป็นสาเหตุ มาเดอแลนโชคร้ายสองชั้น ชั้นแรกคือ เธอต้องแต่งงานแบบคลุมถุงชนกับผู้ชายซึ่งเธอไม่ได้รัก และชั้นที่สอง
คือ ต้องมาแต่งงานกับผู้ชายไม่ดีอย่าง กาเดต์ บล็องเชต์ อีก มาเดอแลนต้องทนแบกรับความทุกข์ทั้งกายและใจโดยดุษณี
ไม่สามารถไปร้องเรียนกับใครได้ เนื่องจากกฎหมายให้สิทธิและอานาจ แก่บิดาและสามี ผู้หญิงมีสถานภาพเป็นเพียงเด็กผู้หญิง
ที่ต้องอยู่ในความดูแลของบิดาและสามี
ฌอร์จ ซองด์ ต่อต้านการแต่งงานแบบคลุมถุงชน จากประสบการณ์ที่เธอได้เห็นในยุคของเธอ การแต่งงานประเภทนี้
นาความทุกข์ให้ผู้หญิงมาโดยตลอด และผู้หญิงก็ไม่สามารถต่อสู้เพื่อให้ตัวเองหลุดพ้น ดังนั้นเธอจึงตีแผ่ให้เห็นความทุกข์ของ
ผู้หญิงอันเกิดจากการแต่งงานแบบคลุมถุงชน และไม่เคยรีรอที่จะสนับสนุนให้ผู้แต่งงานด้วยความรัก ซึ่งผู้อ่านจะตระหนักถึง
เจตนารมณ์ของนักเขียนหญิงได้จากนวนิยายแนวท้องทุ่งทั้งสี่เรื่องของเธอ ที่จะจบลงด้วยการแต่งงานด้วยความรักทั้งสิ้น และ
เนื่องจาก ฌอร์จ ซองด์ ประสบความล้มเหลวในชีวิตแต่งงาน เนื่องจากสามีเป็นคนเสเพล หยาบกระด้าง และไม่ซื่อสัตย์ เธอจึง
สามารถถ่ายทอดให้เห็นสถานภาพของภรรยาอย่างมาเดอแลนได้อย่างเห็นจริง
ในนวนิยายแนวท้องทุ่งผู้อ่านจะเห็นว่าในชนบทมีการแต่งงานระหว่างชายหญิงที่มีฐานะทัดเทียมกันและแตกต่างกัน
ด้วยความที่ ฌอร์จ ซองด์ ไม่ปรารถนาที่จะเห็นความเหลื่อมล้าทางสังคม เพราะเธอเห็นช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยมาก
ในยุคของเธอ ฌอร์จ ซองด์ ประสงค์จะลดความแตกต่างทางชนชั้น โดยยกฐานะของคนยากจน ด้วยการแต่งงาน ดังนั้นผู้อ่าน
จึงเห็นการแต่งงานของหญิงชายต่างชนชั้น ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่การแต่งงานด้วยเหตุผล แต่เป็นการแต่งงานด้วยความรัก เช่น
มารีสาวน้อยยากจนแต่งงานกับแฌร์แม็ง สาหรับคู่นี้เดิมทีแฌร์แม็งเป็นคนยากจนมาก่อน และได้มาแต่งงานกับผู้หญิงรวยซึ่ง
เป็นภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้ว คู่ที่สองจากเรื่อง ฟร็องซัวเด็กท้องทุ่ง ฌาแน็ตลูกสาวเจ้าของโรงสีผู้มั่งคั่งแต่งงานกับลูกจ้างโรงสี
เป็นที่น่าสังเกตว่า ในบางคู่แทนที่ ฌอร์จ ซองด์ จะสนับสนุนให้เกิดการแต่งงานต่างชนชั้นได้จริง เธอกลับปรับ
สถานะให้เกิดความเท่าเทียมกันเพื่อจะได้แต่งงานกันได้ คงเนื่องมาจากเธอได้รับอิ ทธิพลของแนวคิดสังคมนิยมที่ต้องการขจัด
ความเหลื่อมล้าทางสังคม และปรับปรุงสถานภาพชนชั้นล่างให้เกิดความเท่าเทียม ดังเช่น คู่ฟาแด็ตกับล็อนดรี โดยให้ฟาแด็ต
สาวยากจนได้รับมรดกจากยายเป็นเงินทองจานวนมากมาย กลายเป็นผู้หญิงร่ารวยมีสถานะไม่ต่างจากล็อนดรี คู่โรสกับ
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กร็องหลุยส์ เมื่อบ้านและฟาร์มถูกเผาโดยลูกสาววิกลจริต สถานะของครอบครัวบริโกแล็งจึงตกต่า เพราะฉะนั้นฐานะของสอง
ครอบครัวจึงไม่ต่างกันมาก จึงไม่เป็นปัญหาในการแต่งงานกัน ในทางกลับกันสาหรับคู่มาเดอแลนกับฟร็องซัว นักเขียนได้ปรับ
ฐานะของฟร็องซัว โดยให้แม่ที่ทอดทิ้งเขาฝากเงินก้อนโตไว้ที่บาทหลวงให้นามาให้ฟร็องซัว เขาจึงไม่ลาบากใจที่จะขอแต่งงาน
กับมาเดอแลน และสังคมชนบทก็ไม่กล้าตาหนิฟร็องซัวเด็กท้องทุ่งคนนี้ว่าหวังผลประโยชน์
แม้ ฌอร์จ ซองด์ จะประสบความล้มเหลวในชีวิตสมรส และต้องจบลงด้วยการหย่าร้างในที่สุด แต่เธอไม่เคยต่อต้าน
การแต่งงาน เธอต่อต้านกฎหมายที่ทาให้ผู้หญิงต้องตกเป็นทาสของสามีเสียมากกว่า ผู้ชายเป็นนาย ผู้หญิงเป็นบ่าว ฌอร์จ ซองด์
ได้สะท้อนให้เห็นภาพของภรรยาที่ตกเป็นเบี้ยล่างผู้ชายได้ชัดเจน คือ มาเดอแลนในเรื่องฟร็องซัวเด็กท้องทุ่ง มาเดอแลน อยู่ใน
สถานภาพที่ด้อยกว่าสามี ต้องเชื่อฟัง ยอมตามสามีทุกอย่าง ไม่มีปากมีเสียง เลี้ยงลูกทางานบ้าน และดูแลสารพัดอย่าง แม้กระทั่ง
ทางานในโรงสีซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสามี ต้องอดทนต่อความเสเพล การมีเมียน้อย และซ้าร้ายเธอต้องทนรับความรุนแรง
จากสามี เธอถูกสามีตบตีโดยไม่สามารถฟ้องร้องเอาความผิดได้ ผู้อ่านจะเห็นความเหลื่อมล้าทางเพศ เมื่อผู้หญิงมีความทุกข์อัน
เกิดจากสามี เธอไม่สามารถหาทางออกได้ ผู้หญิงไม่สามารถจะต่อสู้ป้องกันตัวเองจากการกดขี่ของสามี ต้องทนทุกข์อยู่กับบ้าน
ทาหน้าที่ของภรรยา ส่วนสามีนั้นเมื่อเบื่อภรรยา ก็ออกไปแสวงหาความสุขนอกบ้าน ไปมีผู้หญิงอื่น ตรงนี้คือส่วนที่ ฌอร์จ ซองด์
ต้องการสะท้อนให้เห็นความไม่เป็นธรรมของสังคมที่ปฏิบัติต่อผู้หญิงโดยมีกฎหมายรองรับ นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1808 เธอได้ประณาม
การใช้ความรุนแรงในชีวิตสมรส และกฎหมายที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงปกป้องตัวเองได้
7. ศาสนา
ศาสนาคริสต์และความเชื่อได้เข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของชาวชนบท ฌอร์จ ซองด์ ได้ถ่ายทอดภาพ
ของผู้หญิงชนบทในเรื่องศาสนาและความเชื่อผ่านตัวละครหญิง ในส่วนของศาสนานักเขียนได้แสดงให้เห็นใน 2 ลักษณะ คือ
ศาสนาคริสต์ที่ผู้หญิงยึดถือในพิธีกรรม และศาสนาคริสต์ที่ผู้หญิงยึดถือคาสอนในคัมภีร์ไบเบิล
ผู้อ่านจะเห็นตัวละครหญิงเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ผู้หญิงชนบทไม่ว่าสูงวัยหรืออ่อนเยาว์นิยมไปโบสถ์ทุกวัน
อาทิตย์ เป็นกิจกรรมทางศาสนาที่ชาวคริสตังปฏิบัติเป็นประจา ในเรื่อง สาวน้อยฟาแด็ต ฟาแด็ตไปโบสถ์สม่าเสมอ ในเรื่อง
ฟร็องซัวเด็กท้องทุ่ง มาเดอแลนพาฟร็องซัวไปเข้าพิธีรับศีลมหาสนิท การสวดมนต์เป็นสิ่งที่มักจะแทรกอยู่ในนวนิยายแนว
ท้องทุ่ง คือ ไม่ว่าจะเป็นมารีที่สอนให้ปีแยร์สวดมนต์ หรือฟาแด็ตที่ชอบไปสวดมนต์นาน ๆ ในโบสถ์ ทาให้นึกถึงคนใกล้ตัวของ
ฌอร์จ ซองด์ คือ แม่ของเธอ ที่นิยมสวดมนต์ นั่งสมาธิในโบสถ์เป็นประจา
ในเรื่อง ฟร็องซัวเด็กท้องทุ่ง ผู้อ่านจะเห็นมาเดอแลนชอบอ่านคัมภีร์ไบเบิล 2 เรื่อง คือ เอว็องฌีล (Evangile) และ
ชีวิตนักบุญ (La vie des saints) ศาสนาทาให้มาเดอแลนยับยั้งชั่งใจที่จะไม่ฆ่าตัวตายเนื่องจากความทุกข์ในชีวิตแต่งงาน และ
คาสอนจากคัมภีร์ไบเบิล ยังช่วยให้เธอตระหนักถึงการทาความดี และพร้อมที่จะช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก ในขณะที่ฟาแด็ต
เป็น หญิ งชนบทอี กคนหนึ่งที่แ สดงให้เ ห็น ความศรั ทธาอย่า งแรงกล้ าในศาสนา เธอยึด มั่น ในพระเจ้า และคุ ณงามความดี
เธอประพฤติตัวเยี่ยงคริสตังที่ดี และไม่ยอมประพฤติตัวผิดศีลธรรมเยี่ยงแม่ของเธอ เธอไม่ยอมให้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับล็อ
นดรีชายคนรักตามที่คนอื่นเข้าใจและลือกันว่าเธอท้อง เธอให้อภัยทุกคนที่เข้าใจเธอผิด และไม่อาฆาตแค้น และที่เหนือกว่านั้น
ในยามที่ฟาแด็ตยากจน เธอยังนึกถึงคนอื่น ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คนและสัตว์ที่ล้มป่วยด้วยสมุนไพรโดยไม่ได้คิดค่ารักษา
8. ความเชื่อ
ความเชื่ อ เรื่ อ ง แม่ ม ด ภู ต ผี ปี ศ าจ และเวทมนตร์ ค าถา มี ม าตั้ งแต่ ส มั ย ยุ ค กลาง และยั ง คงด ารงอยู่ ใ ห้ เ ห็ น ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ของ ฌอร์จ ซองด์ และจะปรากฏให้เห็นเด่นชัดในวิถีชีวิตชนบทที่ยังยึดติดอยู่กับโชคลาง และสิ่งลี้ลับ
ซึ่งนักเขียนได้นามาสอดแทรกในนวนิยายแนวท้องทุ่ง ซึ่งจะเห็นได้ชัดในเรื่อง สาวน้อยฟาแด็ต และ เรื่อง บึงอาถรรพ์
อย่างเช่นในเรื่อง สาวน้อยฟาแด็ต คนในชนบทจะมองว่ายายฟาเดต์และหลานสาวฟาแด็ตเป็นแม่มดที่ใช้อานาจเวทมนต์ในการ
รักษาคนไข้ แต่แท้ที่จริงแล้ว เป็นเพราะสรรพคุณของสมุนไพรที่ทาให้คนและสัตว์ที่ป่วยหายจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือล็อนดรีเอง
ก่อนที่จะสนิทสนมกับฟาแด็ต ก็เข้าใจว่าเธอเป็นแม่มดใช้อานาจเวทมนต์เหนือธรรมชาติในการบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ
จะว่าไปแล้วคนชนบทมักงมงายเรื่อง ปีศาจ พ่อมด แม่มด แต่ไม่มีใครเคยเห็น ฟาแด็ตเองก็ไม่เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติ
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เธอเชื่อในพระเจ้ามากกว่า ในเรื่อง บึงอาถรรพ์ แม่กีแย็ตเชื่อสนิทใจว่า การที่มีมันฝรั่งและฟืนมาเพิ่มไม่ขาดพร่อง เป็นเพราะ
พ่อมดแม่มดที่เนรมิตสิ่งเหล่านี้ ซึ่งความจริงเป็นแฌร์แม็งที่นาเสบียงมาเติมให้ในยามค่าคืน
แม้เรื่องแม่มดและเวทมนตร์คาถาจะเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมา และไม่มีอยู่จริงแล้วก็ตาม แต่ก็ทาให้คนชนบทที่
ยังด้อยการศึกษาหลงเข้าใจว่า สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วดูแปลกเหลือเชื่อและไม่น่าเป็นไปได้ ล้วนมาจากอานาจเวทมนตร์ของ
แม่มดทั้งสิ้น แต่ผู้อ่านจะไม่เห็นความเชื่อลักษณะนี้ในสังคมเมืองในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่ผู้คนส่วนใหญ่มีการศึกษา
สรุปและอภิปรายผล
ฌอร์จ ซองด์ ได้สะท้อนอย่างชัดเจนให้เห็นสถานภาพของผู้ หญิงชนบทในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ทั้งต่างวัย ต่างฐานะ
ทางเศรษฐกิจ ต่างชนชั้น ผู้อ่านจะเห็นผู้หญิงที่มาจากชนชั้นกลางที่ร่ารวย และชนชั้นล่างที่ยากจน ลักษณะกายภาพ การ
แต่งกาย บ่งบอกสถานภาพที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด แม้บทบาทของผู้หญิงจะจากัดอยู่แต่ในบ้าน แต่ความยากไร้ทาให้ผู้หญิง
ต้องดิ้นรนหางานทาเพื่อเลี้ยงชีพ ผู้หญิงจะยึดติดอยู่กับค่านิยมและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมชนบท ผู้หญิงดีจะ
ประพฤติตัวเรียบร้อย รักนวลสงวนตัว และเป็นแม่ศรีเรือน ผู้ชายยังเป็นผู้กาหนดชีวิตผู้หญิง บิดาเป็นคนเลือกคู่ครองให้ ส่วน
สามีปฏิบัติตัวเยี่ยงนาย ภรรยาเปรียบเสมือนบ่าวหรือทาสที่ต้องรับใช้และเชื่อฟัง เงินตราได้เข้ามีอิทธิพลต่อชีวิตคนชนบทและ
ส่งผลต่อผู้หญิง โดยเฉพาะความรักซึ่งจะถูกขัดขวางโดยบิดามารดาถ้าคนรัก ของเธอมีฐานะยากจน ดังนั้นการแต่งงานด้วย
ความรักจึงยากที่จะเกิดขึ้น ผู้หญิงต้องทนรับความทุกข์จากการแต่งงานแบบคลุมถุงชน ผู้หญิงชนบทจะยึดมั่นในศาสนา ไม่ว่า
จะเป็นการนิยมไปโบสถ์สวดมนต์หรือการปฏิบัติตามคาสอนในคัมภีร์ไบเบิล และศาสนาไม่เพียงจะช่วยให้เธอศรัทธาในความดี
แต่ยังช่วยให้เธอพ้นทุกข์อีกด้วย ความเชื่อในเรื่องภูตผีปีศาจ ยังมีปรากฏให้เห็นในชนบท และผู้หญิงมักจะถูกมองว่าเป็นแม่มด
อย่างไรก็ตามการที่ ฌอร์จ ซองด์ นาความเป็นสตรีนิยมของเธอ ความชื่นชอบในแนวอุดมคตินิยมและสังคมนิยม
ตลอดจนประสบการณ์บางส่วนของชีวิตมาสอดแทรกในนวนิยายแนวท้องทุ่ง ทาให้สถานภาพของผู้หญิงชนบทในบางด้าน
โดยเฉพาะของนางเอกดูแปลกแยก ไม่สอดคล้องกับยุคสมัย มารีและฟาแด็ตไม่ใช่สาวชนบทยากจนที่สงบเสงี่ยมเจียมตัวแต่
ฉลาดรอบรู้เก่งเกินสาวชนบทวัยเดียวกัน หรือมาเดอแลนภรรยาเจ้าของโรงสีที่มั่งมียอมใช้จ่ายอย่างประหยั ดออมเงินเพื่อไว้
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ซึ่งต่างกันมากกับคนร่ารวยส่วนใหญ่ที่เอาเปรียบคนระดับล่าง หรือการให้มาเดอแลนรักและแต่งงานกับชาย
หนุ่มที่อายุอ่อนกว่าเกือบรอบ ไม่ใช่สิ่งที่นิยมทากันในชนบท แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตรักของ ฌอร์จ ซองด์ เนื่องจากชายคน
รักของเธออายุอ่อนเยาว์กว่าแทบทั้งสิ้น หรือท้ายที่สุดแม้แต่การสร้างเหตุการณ์ให้ ฟาแด็ตสาวยากจนกลายเป็นเศรษฐีนี เพื่อ
ปรับสถานะและเลื่อนชนชั้นให้ทัดเทียมกับชายคนรัก ทาให้สามารถแต่งงานกันได้เป็นสิ่งที่พบได้ยาก แต่เป็นเพราะ ฌอร์จ
ซองด์ ไม่อยากให้ความแตกต่างทางชนชั้นเป็นอุปสรรคของความรักและการแต่งงานดังที่พบเห็นในยุคของเธอ
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ความแปลกแยกของนางเอกเป็นสิ่งที่ ฌอร์จ ซองด์ อยากเห็นและอยากให้เป็น ซึ่งต้องรอให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้งกฎหมาย ค่านิยม และวัฒนธรรมประเพณี และในที่สุดความปรารถนาของ ฌอร์จ ซองด์ ได้ สัมฤทธิ์ผลใน
คริสต์ศตวรรษที่ 20 ผู้หญิงกล้าคิด กล้าแสดงออกมากขึ้น ผู้หญิงส่วนใหญ่มีการศึกษาสูง มีงานทาทัดเทียมผู้ชาย มีอิสระทาง
การเงิน ไม่ต้องพึ่งพาผู้ชาย ผู้หญิงสามารถตัดสินใจเลือกคู่ครองด้วยตัวเอง การแต่งงานด้วยความรักมีให้เห็นโดยทั่วไป และ
ผู้หญิงที่เป็นแม่พระของผู้ยากไร้ก็ไม่ใช่สิ่งที่พบเห็นได้ยากอีกแล้ว ส่วนความเชื่อ งมงายในเรื่องแม่มดก็จางหายไป เนื่องจาก
ผู้คนในชนบทได้รับการศึกษามากขึ้นนั่นเอง
เรื่องย่อ
เจ้าของโรงสีแห่งอ็องฌีโบ
นวนิยายเรื่องนี้ว่าด้วยความรักของหญิงชายสองคู่ คู่แรกเป็นชาวปารีส มีความแตกต่างทางชนชั้นเป็นอุปสรรค
เป็นความรักระหว่างมาแซลหญิงหม้ายลูกติดชนชั้นสูงกับอ็องรีชายหนุ่มชนชั้นกลางที่มีแนวคิดสังคมนิยมและผันตัวเองเป็นคน
ใช้แรงงาน คู่ที่สองเป็นชาวชนบท มีความแตกต่างทางฐานะเศรษฐกิจ เป็นอุปสรรค เป็นความรักระหว่างกร็องหลุยส์เจ้าของ
โรงสีฐานะปานกลางกับโรสสูกสาวชาวนามีอันจะกิน มาแซลได้เดินทางมาพักที่ต่างจังหวัด และพร้อมที่จะมาใช้ชีวิตในชนบท
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เธอได้พักที่บ้านของครอบครัวบริโกแล็ง และมีโอกาสรู้จักกับกร็องหลุยส์เจ้าของโรงสี จึงได้รู้ว่าเขารักกับโรสแต่มีพ่ อเป็นผู้
ขัดขวางความรัก นายบริโกแล็งต้องการให้โรสลูกสาวคนเล็กแต่งงานกับผู้ชายที่ร่ารวยเสมอกัน เขาดูถูกกร็องหลุยส์ที่ฐานะ
ต่ากว่าลูกสาวคนโตของเขาได้กลายเป็นคนวิกลจริต เพราะความรักที่ถูกกีดกันจากพ่อแม่ มาแซลและย่าของโรสเห็นใจและ
พยายามช่วยให้กร็องหลุยส์แ ละโรสสมหวังในความรัก เรื่องจบอย่างมีความสุข ทั้งสองคู่ไ ด้แต่งงานกัน มาแซลกับอ็องรี
และกร็องหลุยส์กับโรส ทั้งสี่คนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในบ้านหลังเล็กในชนบท ช่วยกันทางานและแบ่งปันกัน
บึงอาถรรพ์
นวนิยายเรื่องนี้ว่าด้วย ความรักของหญิงชายชาวชนบท แฌร์แม็งพระเอกของเรื่องเป็นพ่อหม้ายลูกติด มีอาชีพทานา
อาศัยอยู่กับโมริสพ่อตาชาวนาผู้มีอันจะกิน ส่วนนางเอกมารีอาศัยอยู่กับแม่ สองคนแม่ลูกมีฐานะยากจน มารีจาเป็นต้องไป
ทางานที่เมืองอื่น เธอได้ร่วมเดินทางไปกับแฌร์แม็งซึ่งต้องเดินทางไปต่างเมืองเช่นกันเพื่อไปดูตัวแม่หม้ายว่าที่เจ้าสาวทีพ่ ่อตาเป็น
ผู้เลือกให้ การเดินทางในระยะแรกของสามคน แฌร์แม็ง มารี และหนูน้อยปีแยร์ลูกชายคนโตของแฌร์แม็งราบรื่นดี จนกระทั่ง
เวลาพลบค่าที่ต้องเดินทางผ่านบึงอาถรรพ์ก็เกิดอุปสรรค ไม่สามารถหาทางออกได้ ต้องรอจนรุ่งเช้า ทาให้ต้องค้างแรมในป่าแห่ง
นั้น พระเอกนางเอกจึงได้มีโอกาสพูดคุยและเรียนรู้นิสัยกันมากขึ้น ทาให้ทั้งคู่เกิดหลงรักกัน แต่ฝ่ายหญิงยังแสดงท่าทีปฏิเสธไม่
สนใจ เนื่องจากไม่อยากทาลายน้าใจครอบครัวโมริสซึ่งมีพระคุณต่ อแม่และเธอ อย่างไรก็ดีแฌร์แม็งก็ต้องพบกับความผิดหวัง
เมื่อเห็นคัทรีนว่าที่เจ้าสาวประพฤติตนเยี่ยงสาวเปรี้ยว แวดล้อมด้วยชายหนุ่ม ในขณะที่มารีเองก็ไม่สามารถอยู่ทางานได้ตามที่
ตั้งใจไว้ เนื่องจากถูกเจ้าของโรงนาลวนลาม แฌร์แม็งและมารีจาต้องเดินทางกลับ แฌร์แม็งกลั บมาอยู่บ้านด้วยท่าทีเศร้าสร้อย
เป็นทุกข์ ทาให้พ่อตาแม่ยายเป็นห่วง และเมื่อรู้ว่าลูกเขยมีสภาพเช่นนี้เพราะหลงรักมารีแต่สาวเจ้าไม่มีท่าทีรับรัก ทั้งพ่อตาและ
แม่ยายเกิดความเห็นใจจึงช่วยเหลือทั้งคู่ แฌร์แม็งและมารีจึงสมหวังในความรักและได้แต่งงานกันในที่สุด
สาวน้อยฟาแด็ต
นวนิยายเริ่มเรื่องจากครอบครัวบาร์โบซึ่งมีลูกชายฝาแฝด แฝดคนพี่ชื่อ ล็อนดรี แฝดคนน้องชื่อ ซิลวิเนต์ ทั้งสอง
แตกต่างกัน ล็อนดรีแข็งแรงในขฌะที่ซิลวิเนต์อ่อนแอและเปราะบาง พ่อบาร์โบได้ส่งล็อนดรีไปทางานในโรงนาที่ร่ารวย
ซิลวิเนต์ไม่มีความสุขที่ต้องแยกจากพี่ชายและหายตัวไปจากบ้าน ล็อนดรีออกตามหาน้องชายโดยมีฟาแด็ดช่วยกันออกตามหา
จนพบ เขาจึงขอบคุณฟาแด็ตด้วยการเต้นรากับเธอตลอดงาน แทนที่จะเต้นรากับมาเดอลงลูกสาวเจ้าของฟาร์มที่เขาทางาน
ด้วย นับแต่นั้นมามิตรภาพที่ดีระหว่างล็อนดรีและฟาแด็ตได้ก่อตัวขึ้นและพัฒนาขึ้นเป็นความรัก พ่อบาร์โบไม่เห็นด้วยกับความ
รักของทั้งสอง เพราะรังเกียจที่แม่ของฟาแด็ตมีชื่อเสียงไม่ดี เขาคิดว่าฟาแด็ตจะประพฤติตัวไม่ต่างจากแม่ ส่วนมาเดอลงไม่
พอใจที่เห็นล็อนดรีและฟาแด็ตสนิท สนมและรักใคร่กัน จึงให้เพื่อนใส่ร้ายฟาแด็ต ไปในทางเสียหาย ฟาแด็ตจาต้องเดินไป
ทางานต่างเมืองระยะหนึ่ง และได้กลับมาดูแลยายที่ป่วยหนัก เมื่อยายเสียชีวิต ได้ทิ้งทรัพย์สินไว้ให้หลานสาวจานวนมาก
ฟาแด็ตกลายเป็นเศรษฐีนี และยิ่งเมื่อพ่อบาร์โบสืบทราบว่าฟาแด็ตเป็นคนดีไม่มีอะไรด่างพร้อย เขาจึงยินยอมให้ล็อนดรี
และฟาแด็ตแต่งงานกัน เรื่องนี้ทาให้ซิลวิเนต์อิจฉาและล้มป่วยลง ฟาแด็ตจึงเข้ามาดูแลรักษาจนหายป่วย ซิลวิเนต์ยอมรับความ
จริงและตัดสินใจจากครอบครัวเพื่อไปเป็นทหารรับใช้ชาติ
ฟร็องซัวเด็กท้องทุ่ง
นวนิยายเรื่องนี้กล่าวถึง ชีวิตของเด็กท้องทุ่งคนหนึ่งชื่อ ฟร็องซัว เขาเป็นเด็กดีมีน้าใจต่างจากเด็กท้องทุ่งคนอื่นที่เป็น
เด็กอันธพาล เกเร เด็กท้องทุ่งจะเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการเหลียวแล แต่ฟร็องซัวนั้นตรงกันข้าม เขาได้รับการอุปการะ
เลี้ยงดูจากซาแบล ซึ่งแม้จะมีฐานะยากจนแต่ก็ให้ความรักความอบอุ่น เมื่อซาแบลสิ้นชีวิต ก็มีมาเดอแลนภรรยาเจ้าของโรงสีที่
มั่งคั่ง เป็ นผู้อุปการะต่อโดยให้ช่วยงานในโรงสี มาเดอแลนเป็นแม่พ ระของคนยากจน ฟร็องซัวได้ ซึมซับความดีของเธอ
เขาทางานอย่างแข็งขันในโรงสีจนโตเป็นหนุ่ม ด้วยความที่เป็นหนุ่มรูปงามทาให้ สามีของมาเดอแลน นายกาเดต์ บล็องเชต์
เกิดหึงหวง ฟร็องซัวจาต้องจากโรงสีโดยไม่ทราบสาเหตุ เขาได้ไปทางานในโรงสีอีกเมืองหนึ่ง และได้กลายเป็นที่รักและไว้วางใจ
ของเจ้าของโรงสีแห่งนั้น เมื่อฟร็องซัวทราบข่าวว่า นายกาเดต์ บล็องเชต์ตายและมาเดอแลนล้มป่วย เขาจึงกลับ มาเพื่อดูแล
เธอ แต่เมื่อทราบว่านายกาเดต์จากไปพร้อมกับทิ้งหนี้สินให้ภรรยา ฟร็องซัวจึงเข้ ามาช่วยเหลือเรื่องหนี้สินของเธอ ซึ่งในเวลา
นั้นน้องสาวของนายกาเดต์เกิดหลงรักฟร็องซัว แต่เขาไม่สนใจเธอ ทาให้เธอขุ่นเคืองและไปใกล้ชิดกับเซแวร์ภรรยาน้อยของ
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นายกาเดต์ ซึ่งอิจฉาและเกลียดชังมาเดอแลนภรรยาหลวง เซแวร์ใส่ร้ายมาเดอแลนและฟร็องซัว บังเอิญฟร็องซัวผ่านมาได้ยิน
แม้เขาจะโกรธแต่ก็ทาให้เขาต้องกลับมาสารวจความรู้สึกของตัวเอง เขาจึงได้ตระหนักว่า เขารักและผูกพันกับมาเดอแลนมาก
จนไม่อาจจากเธอไปได้อีก เขาอยากจะแต่งงานกับเธอ แม้มาเดอแลนจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน แต่เธอก็ไม่อยากให้ฟร็องซัว
แต่งงานกับเธอเพราะความกตัญญู ด้วยความช่วยเหลือของฌาแน็ตลูกสาวเจ้าของโรงสีที่ฟร็องซัวเคยไปทางานด้วย มาเดอ
แลนจึงทราบว่าฟร็องซัวรักเธอจริง เธอจึงยอมแต่งงานกับเขาในที่สุด
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
Factors Affecting the Development of English Speaking Skills for Communication
of Thai Undergraduate Students
อรรชนิดา หวานคง

1

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย และระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด
ภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สารของนั ก ศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ คื อ นั ก ศึ ก ษาจ านวน 132 รู ป /คน
ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จาก 0 คณะ คือ 1) คณะมนุษยศาสตร์ 2) คณะศึกษาศาสตร์
3) คณะสังคมศาสตร์ 0) คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ แบบสอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
จานวน 01 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้ง 7 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ปัจจัย
ด้านพฤติกรรมการสอน ปัจจัยด้านพื้นฐานทางภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาเดิม ปัจจัยด้านพฤติก รรมการเรียน ปัจจัยด้าน
กลวิธีการเรียน ปัจจัยด้านเจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนของ
ครอบครัว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ลาดับแรก ได้แก่ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอน
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านกิจกรรม การเรียนการสอน ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัว ปัจจัย
ด้านพฤติกรรมการเรียน ปัจจัยด้านเจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ปัจจัยด้านกลวิธีการเรียน และปัจจัยด้านพื้นฐานทาง
ภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาเดิม ตามลาดับ
คำสำคัญ: ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการพูดภาษาอังกฤษ การสื่อสาร นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
Abstract
The purpose of this research was to study factors affecting and opinions level towards the
development of English speaking skills for communication of Thai undergraduate students. The sample
consisted of 132 students who studied in the second semester of academic year 2016. The sample was
chosen from 4 faculties in Mahamakut Buddhist University: Humanities, Education, Social Science, and
Philosophy and Religion. The research instrument was 41- item questionnaire to survey factors affecting
the development of English speaking skills for communication of Thai undergraduate students. The data
obtained were analyzed by the applications of frequency, percentage, mean, and standard deviation. The
results showed that factors affecting the development of English speaking skills for communication of the
students, both 7 factors namely: learning management system, teaching behavior, basic knowledge of
English, learning behavior, learning strategies, students’ attitudes toward learning, and promoting and
supporting the learning of the family were at a moderate level included, these factors from the highest
mean, teaching behavior, learning management system, promoting and supporting the learning of the
1

อาจารย์ประจา คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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family, learning behavior, students’ attitudes toward learning, learning strategies, and basic knowledge of
English respectively.
Keywords: factors affecting English speaking skills development, communication,
Thai undergraduate students
บทนา
ในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทในฐานะเป็นภาษาสากลที่สาคัญภาษาหนึ่ง และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด
ภาษาอังกฤษถูกใช้เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการเข้ าถึงแหล่งวิทยาการต่าง ๆ และค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ รวมทั้งสื่อสาร
ความรู้สึกนึกคิดให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นเครื่องมือสาคัญในการประกอบอาชีพและการเจรจาต่อรอง
สาหรับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและสังคมในเวทีสากล
ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015 ASEAN (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
10 ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงค์โปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน รวมตัวกันเป็ น
“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” AEC หรือ ASEAN Economic Community เป็นการรวมตัวของชาติในอาเซียนเพื่อที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ขณะเดียวกันภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษากลางของอาเซียน แม้ว่าคนไทยจะได้เรียน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย แต่จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มพูนทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษขึ้นไปอีกมาก
เพือ่ ความได้เปรียบในตลาดแรงงานและเพิ่มโอกาสความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษซึ่งเน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยผู้เรียนจะต้องสามารถสื่อสารได้ทุกทัก ษะภาษาไม่ว่าจะเป็นการ
พูด การฟัง การอ่าน และการเขียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยการใช้กรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ได้แก่ The Common European Framework of Reference for Languages
(CEFR)2 และปรั บ จุ ด เน้ น การเรี ย นการสอนภาษาอั งกฤษให้ เ ป็ น ไปตามธรรมชาติ ข องการเรี ย นรู้ โดยเน้ น การสื่ อ สาร
(Communicative Language Teaching : CLT)3 อย่างไรก็ตามใน 4 ทักษะดังกล่าว จะพบว่าทักษะการพูดเป็นทักษะที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับคนไทย เนื่องจากเป็นทักษะที่แสดงให้เห็นว่าผู้พูดต้องมีความรู้ความเข้าใจในภาษาอย่างชัดเจน
เพื่อถ่ายทอดความคิดความเข้าใจและความรู้สึกในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริงและนาไปใช้ในการปฏิบัติ
อย่างได้ผล สุมิตรา อังวัฒนกุล (2539)
กาญจนา เศียรประภัสสร (2536) พบว่า ถึงแม้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษจะมีความสาคัญมาก ผลจากการศึกษา
พบว่าการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษยังไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมายเท่าที่ควร เนื่องจากผู้เรียนยังไม่สามารถนาภาษาอังกฤษ
ไปใช้ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารในสถานการณ์ จ ริ งได้ ดั ง นั้ น วั ฒ นธรรมการเรี ย นในห้ อ งเรี ย นเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส นั บ สนุ น การสอน
ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของบุคคล สังคมและประเทศเท่าที่ควร เมื่อต้องเผชิญกับความคาดหวังทางสังคมที่จะทาให้การศึกษามีบทบาทในการเตรี ยม
กาลังคนให้พร้อมสาหรับการแข่งขันในสังคมโลกก็ยิ่งเห็นปัญหาที่เกิดกับการศึกษามากขึ้น เช่น นักเรียนเรียนจบหลักสูตรแล้ว
พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งหรือพูดไม่ได้ ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ครูผู้สอน นักเรียน สิ่งแวดล้อม หรือปัจจัยอื่นที่ มี
ผลกระทบต่อการพูดภาษาอังกฤษ
2

The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) คือ กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจาก
ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป
3
Communicative Language Teaching (CLT) คือ คือแนวคิดซึ่งเชื่อมระหว่างความรู้ทางภาษา (linguistic knowledge) ทักษะทางภาษา
(language skill) และความสามารถในการสื่อสาร (communicative ability) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อสือ่ สาร
- ภาษาและวรรณกรรม -
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ปกติการเรียนภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศนั้น หลายคนยังประสบปัญหาในการพูดเสมอ อันเป็นสาเหตุ
ที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการพูดสื่อสารและกระบวนการเรียนรู้ภาษา ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึ กษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้จะสาเร็จการศึกษาและเป็นกาลัง
สาคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารของนั ก ศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย 7 ด้าน คือ ปัจจัยด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ปัจจัยด้านพฤติกรรมการ
สอน ปัจจัยด้านพื้นฐานทางภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาเดิม ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียน ปัจจัยด้านกลวิธีการเรียน ปัจจัย
ด้านเจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และปัจจัยการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัวที่มีผลต่อการพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดังนี้
1. ปัจจัยด้านกิจกรรมการเรียนการสอน เบญจวรรณ พงศ์มัฆวาน (2544, หน้า 2) ที่ศึกษาถึงการจัดการเรียนการ
สอนโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสในการฝึกทักษะการพูดมากขึ้น โดยในการฝึกแต่ละครั้งจะใช้
กิจกรรมต่างๆที่หลากหลายเข้ามาช่วยในการดาเนินการสอน เช่น การจัดกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่ หรือกิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น
2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอน ผู้สอนควรสอนให้ผู้เรียนสามารถนาภาษาไปใช้ในการสื่อสารได้และจะต้องใช้ภาษา
ให้เหมาะสมตามสภาพสังคม สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, (2545, หน้า 10-12) กาหนดตัวบ่งชี้ การเรียนการสอน
ที่ผู้เรียนสาคัญที่สุด โดยกาหนดพฤติกรรมการสอนของผู้สอนระหว่างดาเนินการสอนไว้ เช่น ผู้สอนใช้สื่อประกอบการสอน
ที่สอดคล้องกับวัย บทเรียน และวิธีการสอน เป็นต้น
3. ปัจจัยด้านพื้นฐานทางภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาเดิม ยุพเยาว์ เมืองหมุด (2508, หน้า 12) ที่กล่าวถึงพื้นฐานทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา สภาพการจัดการเรียนการสอนจะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบสาคัญ คือ ผู้สอน ผู้เรียน และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนจะสามารถเรียนภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ
0. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียน การเรียนรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนโดยผู้เรียนเอง ผู้สอนเป็นเพียงผู้ที่จะช่วยให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน ผู้สอนสามารถวัดหรือสังเกตได้
โดยการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน Cranstion and Barcley (1985, p.136) ได้ให้ความเห็นว่า พฤติกรรมในการเรียน
ของผู้เรียนและเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอน ผู้สอน และปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน หมายถึง วิธีการเรียน
ของผู้เรียนที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นเอง
5. ปัจจัยด้านกลวิธีการเรียน Anita L. Wednen (1987, pp. 0-7) ได้แบ่งกลวิธีการเรียนภาษาออกเป็น 0 ด้าน
คือ 1.กลวิธีด้านความรู้ ความเข้าใจ 2.กลวิธใี นการสื่อสาร 3.กลวิธีการฝึกการใช้ภาษา 0.กลวิธีการนาไปสู่ความสาเร็จ ซึ่งกลวิธี
การเรียนเป็นสิ่งสาคัญต่อการเรียนภาษาต่างประเทศเป็นอย่างมากเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในการเรียนของ
ตนเอง ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
6. ปัจจัยด้านเจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ Oller and others (1979, p.68) ที่กล่าวว่า เจตคติเป็นปัจจัย
สาคัญในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนการสอน บริบทของการเรียน หรือกระบวนการ
เรียนการสอนเพราะเจตคติเป็นสิ่งสนับสนุน
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7. ปัจจัยด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนทางครอบครัว Gardner (1973, pp.235-205) ได้จาแนกบทบาทของ
บิดา มารดา ผู้ปกครองต่อการเรียนรู้ภาษา โดยผู้เรียนที่มีความพร้อมทางด้านครอบครัว ทั้งด้านความอบอุ่นและฐานะทาง
การเงิน จะได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสมากกว่าผู้อื่นในการเรียนภาษา
นอกจากนี้มีผู้ทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษรวมถึงงานวิจัยต่ าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ นุชนาฏ วรยศศรี (2500) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้ ผลของการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านตัวผู้เรียน ปัจจัยด้านสังคมและปัจจัย
ด้านการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ Huang Xiao Hua (1985, pp. 167168) ได้ศึกษาถึงกลวิธีการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารของนักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อศึกษา
และวิเคราะห์กลวิธีการเรียนรู้โดยทั่วไป พบว่ากลวิธีการเรียนภาษามีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการพูด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรต้น
1. ปัจจัยด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอน
3. ปัจจัยด้านพื้นฐานทางภาษาอังกฤษจาก
สถานศึกษาเดิม
4. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียน
5. ปัจจัยด้านกลวิธีการเรียน
6. ปัจจัยด้านเจตคติที่มตี ่อการเรียนภาษาอังกฤษ
7. ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทาง
การเรียนของครอบครัว

ตัวแปรตาม
การพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด ภาษาอั ง กฤษ
เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ใ น
ระดับอุดมศึกษา

วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มประชากร
การวิจัยสารวจความเห็นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาในครั้งนี้ กลุ่มของประชากรคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 จาก 0
คณะในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะศาสนา
และปรัชญา รวมทั้งสิ้น 132 รูป/คน โดยใช้หลักการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling )
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งแบบสอบถามสร้างขึ้นจาก
การศึกษาค้นคว้า เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษะแบบปลายปิดเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถาม มี ลักษณะเป็น
แบบสอบถามเลือกตอบ (Check List) โดยถามถึง เพศ สถานภาพ วุฒิการศึกษา ผลการเรียน คณะและสาขาวิชาและ
ประสบการณ์ในการสนทนากับชาวต่างชาติ
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ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด แบบเลือกตอบ เป็นคาถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จานวน 41 ข้อ
จาแนกปัจจัยออกเป็น 7 ด้าน คือ ปัจจัยด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอน ปัจจัยด้านพื้นฐานทาง
ภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาเดิม ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียน ปัจจัยด้านกลวิธีการเรียน ปัจจัยด้านเจตคติที่มีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ และปัจจัยการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัว
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มประชากร หลังจากนั้นนาข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้
1. นาแบบสอบถามส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามมาหาค่าความถี่ (Frequency) และหา
ค่าร้อยละ (Percentage)
2. นาแบบสอบถามส่วนที่ 2 เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้ง 7 ด้าน มาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายข้อ
และสรุปรวมในแต่ละด้าน
ผลการวิจัย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ข้อ
การเรียนการสอน
S.D
ระดับความคิดเห็น
x
1 ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
3.11
1.12
ปานกลาง
จากสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
2 กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึก
3.09
0.99
ปานกลาง
พูดภาษาอังกฤษทั้งในและนอกชั้นเรียน
3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานที่เพื่อให้ผู้เรียนมี
3.20
0.91
ปานกลาง
โอกาสในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ
รวม
3.13
0.69
ปานกลาง
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัย ที่มีอิทธิพ ลต่อการพั ฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.13, S.D.=0.69)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสฝึกพูดภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x =3.20, S.D.=0.91) รองลงมาได้แก่ ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษจากสื่อการเรียนการสอน
ที่ที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.11, S.D.=1.12) และกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียน
มีโอกาสฝึกพูดภาษาอังกฤษทั้งในและนอกชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x =3.09, S.D.=0.99) ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้านพฤติกรรมการสอน
ข้อ
พฤติกรรมการสอน
S.D
ระดับความคิดเห็น
x
1 ผู้เรียนได้เรียนภาษาอังกฤษกับผู้สอนที่จัดการเรียนการสอน
3.33
0.85
ปานกลาง
เหมาะสมกับระดับความรู้ของผูเ้ รียน
2 ผู้สอนพูดภาษาอังกฤษกับผู้เรียนโดยใช้ภาษาที่ง่ายและ
3.00
0.82
ปานกลาง
สามารถเข้าใจได้ชัดเจน
3 ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามข้อสงสัยและตอบข้อซักถามแก่
3.07
3.62
ปานกลาง
ผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง
0 ผู้สอนใช้คาถามกระตุ้นเพื่อให้ผู้เรียนคิดหาเหตุผลในการตอบ
3.13
1.00
ปานกลาง
คาถาม
5 ผู้สอนมีการชมเชยต่อผู้เรียนที่สามารถตอบคาถาม
2.90
0.99
ปานกลาง
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
6 ผู้สอนสนใจพฤติกรรมการแสดงออดทางด้านการพูด
3.15
1.30
ปานกลาง
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน
รวม
3.24
0.73
ปานกลาง
จากตาราง 2 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ด้านพฤติกรรมการสอน โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.24, S.D.=0.73) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามข้อสงสัยและตอบข้อซักถามแก่ผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง ( x =3.47, S.D.=3.62) รองลงมาได้แก่ ผู้สอนพูดภาษาอังกฤษกับผู้เรียนโดยใช้ภาษาที่ง่ายและสามารถเข้าใจได้ชัดเจน
มี ค ะแนนเฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ( x =3.44,S.D.=0.82) และผู้ ส อนมี ก ารชมเชยต่ อ ผู้ เ รี ย นที่ ส ามารถตอบค าถาม
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x =2.90, S.D.=0.99) ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้านพื้นฐานทางภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาเดิม
ข้อ
พื้นฐานทางภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาเดิม
S.D
ระดับความคิดเห็น
x
1 ผู้เรียนได้ใช้ห้องปฏิบตั ิการทางภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการ
2.99
2.06
ปานกลาง
สื่อสารภาษาอังกฤษ
2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ
2.99
1.10
ปานกลาง
ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เป็นต้น
3 ผู้เรียนได้เรียนภาษาอังกฤษกับผู้สอนชาวต่างชาติโดยเฉพาะ
2.92
1.10
ปานกลาง
วิชาที่เน้นทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
0 ผู้เรียนมีโอกาสพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียนทั้งกิจกรรมเดี่ยว
3.00
1.30
ปานกลาง
กิจกรรมคู่ และกิจกรรมกลุ่ม
รวม
2.98
0.83
ปานกลาง

- ภาษาและวรรณกรรม -
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จากตาราง 3 พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะการพู ดภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สารของนั ก ศึ ก ษา
ในระดับอุดมศึกษา ด้านพื้นฐานทางภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาเดิม โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x =2.98,
S.D.=0.03) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ผู้ เ รี ย นมี โ อกาสพู ด ภาษาอั ง กฤษในชั้ น เรี ย นทั้ ง กิ จ กรรมเดี่ ย ว กิ จ กรรมคู่
และกิจกรรมกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.04, S.D.=1.30) รองลงมาได้แก่ ผู้เรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษต่าง ๆ เช่น กิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษ เป็นต้น มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x =2.99, S.D.=2.06), ( x =2.99, S.D.=1.14) และผู้เรียน
ได้เรียนภาษาอังกฤษกับผู้สอนชาวต่างชาติโดยเฉพาะวิชาที่เน้นทักษะการพูดภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x =2.92,
S.D.=1.14) ตามลาดับ
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้านพฤติกรรมการเรียน
ข้อ
พฤติกรรมการเรียน
S.D
ระดับความคิดเห็น
x
1 ผู้เรียนชอบสนทนากับชาวต่างชาติ
3.21
1.10
ปานกลาง
2 ผู้เรียนชอบดูภาพยนตร์และฟังเพลงภาษาอังกฤษ
3.11
1.07
ปานกลาง
3 ผู้เรียนชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสื่อต่าง ๆ ด้วย
3.11
1.13
ปานกลาง
0 ในการเรียนภาษาอังกฤษผู้เรียนชอบทักษะการพูดมากทีส่ ุด
3.00
1.11
ปานกลาง
รวม
3.11
0.66
ปานกลาง
จากตาราง พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารของนั ก ศึ ก ษา
ในระดับอุดมศึกษา ด้านพฤติกรรมการเรียนภาษา โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.11, S.D.=0.66)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เรียนชอบสนทนากับชาวต่างชาติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.21, S.D.=1.14)
รองลงมาได้แก่ นักศึกษาชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสื่อต่าง ๆ ด้วยและผู้เรียนชอบดูภาพยนตร์และฟังเพลงภาษาอังกฤษ
และมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.11, S.D.=1.13), ( x =3.11, S.D.=1.07) และในการเรียนภาษาอังกฤษผู้เรียน
ชอบทักษะการพูดมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x =3.00, S.D.=1.11) ตามลาดับ
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้านกลวิธีการเรียน
ข้อ
กลวิธีการเรียน
S.D ระดับความคิดเห็น
x
1 ผู้เรียนใช้อุปกรณ์ช่วยใน การฝึกพูดภาษาอังกฤษ เช่น วีซีดีหรือดี
3.10
1.10
ปานกลาง
วีดี talking dictionary สื่ออื่น ๆ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
2 ผู้เรียนหาโอกาส ในการสนทนากับชาวต่างชาติ
3.07
1.10
ปานกลาง
3 ผู้เรียนพูดภาษาอังกฤษ โดยเลียนแบบเจ้าของภาษา
3.09
1.11
ปานกลาง
0 ผู้เรียนประยุกต์ใช้กฎไวยากรณ์เพือ่ การสื่อสารภาษาอังกฤษ
3.15
1.17
ปานกลาง
ในสถานการณ์ใหม่ที่ต่างจากเดิม
5 ผู้เรียนพยายามพูดภาษาอังกฤษทุกครั้งที่มีโอกาส
3.05
1.16
ปานกลาง
6 ผู้เรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษกับผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน
3.00
1.16
ปานกลาง
7 ผู้เรียนกล้าพูดภาษาอังกฤษ โดยไม่กังวลเรื่องหลักไวยากรณ์
3.01
1.22
ปานกลาง
รวม
3.08
0.87
ปานกลาง
- ภาษาและวรรณกรรม -
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จากตาราง 5 พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะการพู ดภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สารของนั ก ศึ ก ษา
ในระดับอุดมศึกษา ด้านกลวิธีการเรียน โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.08, S.D.=0.87) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้ อ พบว่า ผู้เ รีย นประยุ กต์ ใช้ กฎไวยากรณ์ เพื่ อการสื่อ สารภาษาอั งกฤษในสถานการณ์ใ หม่ที่ ต่า งจากเดิ ม ( x =3.15,
S.D.=1.17) รองลงมาได้แก่ ผู้เรียนใช้อุปกรณ์ช่วยในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ เช่น วีซีดีหรือดีวีดี talking dictionary สื่ออื่น ๆ
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.14, S.D.=1.14) และผู้เรียนกล้าพูดภาษาอังกฤษโดยไม่กังวลเรื่องหลักไวยากรณ์
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x =3.01, S.D.=1.22) ตามลาดับ
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้านเจตคติที่มีตอ่ การเรียนภาษาอังกฤษ
ข้อ
เจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
S.D
ระดับความคิดเห็น
x
1 ผู้เรียนมีความสุขเมื่อได้เรียนภาษาอังกฤษ
3.06
1.20
ปานกลาง
2 ผู้เรียนชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากที่สุด
3.07
1.16
ปานกลาง
3 ภาษาอังกฤษมีส่วนสาคัญในการใช้ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ
3.14
1.11
ปานกลาง
0 ผู้เรียนมีความต้องการเข้าอบรมหรือเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
3.15
1.19
ปานกลาง
5 ผู้เรียนอยากติดต่อพูดคุยกับชาวต่างชาติ
2.99
1.14
ปานกลาง
6 ผู้เรียนคิดว่าการได้พูดคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติทาให้นักศึกษา มี
3.15
1.44
ปานกลาง
พัฒนาการทางการพูด
7 ผู้เรียนชอบเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติมากกว่า
3.21
1.14
ปานกลาง
อาจารย์ชาวไทย
รวม
3.11
0.66
ปานกลาง
จากตาราง 6 พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะการพู ดภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สารของนั ก ศึ ก ษา
ในระดั บ อุด มศึ ก ษา ด้ า นเจตคติ ที่ มี ต่ อ การเรี ย นภาษาอั งกฤษ โดยรวมมี ค ะแนนเฉลี่ ย อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง ( x =3.11,
S.D.=0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้เรียนชอบเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติมากกว่าอาจารย์ชาวไทย
( x =3.21, S.D.=1.14) รองลงมาได้แก่ ผู้เรียนไม่อยากเข้าอบรมหรือเรียนภาษาอังกฤษและผู้เรียนคิดว่าการได้พูดคุยกับเพื่อน
ชาวต่างชาติทาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการพูด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.15, S.D.=1.19), ( x =3.15,
S.D.=1.44) และนักศึกษาอยากติดต่อพูดคุยกับชาวต่างชาติ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x =2.99, S.D.=1.14) ตามลาดับ
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัว
ข้อ
การส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัว
S.D
ระดับความคิดเห็น
x
1
2
3
0

ผู้ปกครองอธิบายถึงประโยชน์และความสาคัญของการเรียน
ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน
ผู้ปกครองสนับสนุนให้ผเู้ รียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษเพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษา
ผู้ปกครองคอยดูแลกากับให้ผเู้ รียนทาการบ้าน
ผู้ปกครองสนับสนุนให้ผเู้ รียนสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนที่ต่าง
ประเทศ เพื่อให้มโี อกาสได้ใช้ทักษะในสถานการณ์จริง
- ภาษาและวรรณกรรม -

3.16

1.01

ปานกลาง

3.13

1.06

ปานกลาง

3.08

1.13

ปานกลาง

3.06

1.08

ปานกลาง
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ข้อ

การส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัว

5
6

ผู้ปกครองสนับสนุนให้ผเู้ รียนมีเพือ่ นเป็นชาวต่างชาติ
ผู้ปกครองสนับสนุนให้ผเู้ รียน ฟังเพลง ดูโทรทัศน์
วีซีดีหรือดีวดี ี ที่เป็นภาษาอังกฤษ
ผู้ปกครองซื้อหรือให้เงินเพื่อซื้อ หนังสือภาษาอังกฤษ
ซีดีและสื่อ การเรียนภาษาอังกฤษตามที่ต้องการ
ผู้ปกครองชมเชยเมื่อผู้เรียนพูดภาษาอังกฤษได้
ผู้ปกครองชมเชยหรือให้รางวัลเมื่อผู้เรียนสอบภาษาอังกฤษ
ได้คะแนนดี
ผู้ปกครองส่งเสริมให้ผู้เรียนประกวดสุนทรพจน์หรือแข่งขัน
โต้วาทีภาษาอังกฤษ
รวม

7
8
9
10

x

S.D

ระดับความคิดเห็น

3.10

1.03

ปานกลาง

3.12

1.09

ปานกลาง

3.16

1.04

ปานกลาง

3.31

1.10

ปานกลาง

3.17

1.12

ปานกลาง

2.96

1.16

ปานกลาง

3.13

0.71

ปานกลาง

จากตาราง 7 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัว โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x =
3.13, S.D.=0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองชมเชยเมื่อผู้เรียนพูดภาษาอังกฤษได้มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x =3.31, S.D.=1.10) รองลงมาได้แก่ ผู้ปกครองชมเชยหรือให้รางวัลเมื่อผู้เรียนสอบภาษาอังกฤษได้คะแนนดี มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.17, S.D.=1.12) และผู้ปกครองส่งเสริมให้ผู้เรียนประกวดสุนทรพจน์หรือแข่งขัน
โต้วาทีภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x =2.96, S.D.=1.16) ตามลาดับ
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทุกด้าน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ข้อ
S.D
ระดับความคิดเห็น
x
เพื่อการสื่อสารของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
1 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
3.13
1.12
ปานกลาง
2 ด้านพฤติกรรมการสอน
3.24
0.73
ปานกลาง
3 ด้านพื้นฐานทางภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาเดิม
2.98
0.83
ปานกลาง
4 ด้านพฤติกรรมการเรียน
3.11
0.66
ปานกลาง
5 ด้านกลวิธีการเรียน
3.08
0.87
ปานกลาง
6 ด้านเจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
3.11
0.66
ปานกลาง
7 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัว
3.13
0.71
ปานกลาง
รวม
3.10
0.45
ปานกลาง
จากตาราง 8 พบว่ า ปัจ จัย ที่มี อิท ธิพ ลต่ อการพัฒ นาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่ อสารของนั กศึ กษา
ในระดับอุดมศึกษา รวมทุกด้าน โดยรวมมีคะแนนเฉลีย่ อยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.10, S.D.=0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านพฤติกรรมการสอนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.24, S.D.=0.73) รองลงมาได้แก่ ด้านการส่งเสริม
และสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัว มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.13, S.D.=0.71) และด้านพื้นฐานทาง
ภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาเดิม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x =2.98, S.D.=0.83) ตามลาดับ
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สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิ จั ย เรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารของนั ก ศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1) ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอน เป็นปัจจัยที่ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักศึกษาในระดับอุด มศึกษามากที่สุด สรุปโดยรวม ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.20 อยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามข้อสงสัยและตอบข้อซักถามแก่ผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง มีระดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3.07
2) ปัจจัยด้านการจัดกิจกรรมเรียนการสอน สรุปโดยรวม ปัจจัยด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย
3.13 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานที่เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาส
ในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.20
3) ปั จ จั ย ด้ า นการส่ งเสริ ม และสนั บ สนุน ทางการเรี ย นของครอบครั ว สรุ ป โดยรวม ปั จ จั ย ด้ า นการส่ งเสริ ม
และสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัว มีค่าเฉลี่ย 3.13 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ปกครอง
ชมเชยเมื่อผู้เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.31
0) ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียน สรุปโดยรวม ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.11 อยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เรียนชอบสนทนากับชาวต่างชาติ มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.21
5) ปัจจัยด้านเจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ สรุปโดยรวม ปัจจัยด้านเจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
มีค่าเฉลี่ย 3.11 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เรียนชอบเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ
มากกว่าอาจารย์ชาวไทย มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.21
6) ปัจ จั ย ด้า นกลวิ ธี การเรีย น สรุ ป โดยรวม ปั จจั ย ด้ านกลวิ ธี ก ารเรี ยน มี ค่า เฉลี่ ย 3.08 อยู่ ในระดับ ปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เรียนประยุกต์ใช้กฎไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ใหม่ที่ต่างจากเดิม
มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.15
7) ปัจจัยด้านพื้นฐานทางภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาเดิม สรุปโดยรวม ปัจจัยด้านพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
จากสถาบันเดิมมีค่าเฉลี่ย 2.98 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้เรียนมีโอกาสพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
ทั้งกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่ และกิจกรรมกลุ่ม มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.04
อภิปรายผล
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษามีประเด็นสาคัญมาอภิปรายผล
ดังต่อไปนี้
ปัจจัยที่พบว่ามีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอน ปัจจัยด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
ทางการเรียนของครอบครัว ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียน ปัจจัยด้านเจตคติที่มีตอ่ การเรียนภาษาอังกฤษ ปัจจัยด้านกลวิธีการ
เรียน และปัจจัยด้านพื้นฐานทางภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาเดิม ตามลาดับ
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนเป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เนื่องจาก
ผู้สอนสอนหรือพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ภาษาที่สื่อสารเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน ใช้คาถามที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียนและสร้างแรงจูงใจเพื่อผู้เรียนคิดหาเหตุผลในการตอบ ซึ่งสอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
(2505, หน้า 10-12) ได้กล่าวถึงความสาคัญของพฤติกรรมการสอนที่ดีของครูผู้สอนว่าหากผู้สอนมีพฤติกรรมการสอนที่ดีจะ
เป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน
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ปัจจัยด้านกิจกรรมการเรียนการสอนจะประสบความสาเร็จนั้นผู้สอนจะต้องคานึงถึงผู้เรียนในด้านความแตกต่าง
ทางสติปัญญา ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน จะเกี่ยวข้องกับความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้มากที่ สุด เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม เช่นเดียวกับ
เบญจวรรณ พงศ์มัฆวาน (2500, หน้า 2) กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้แนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสาร (Communicative Approach) โดยเน้นหน้าที่และโครงสร้างต่าง ๆ ของภาษาเพื่อให้ผู้เรียนเข้ าใจในความหมาย
ของการสื่อสารในแต่ละสถานการณ์
ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัว ผู้เรียนที่มีความพร้อมทางด้านครอบครัว ทั้งด้าน
ความอบอุ่นและฐานะทางการเงินจะได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสมากกว่าผู้อื่นในการเรียนภาษา มีโอกาสเรียนพิเศษหรือ
ศึกษาต่อในต่างประเทศ ทั้งนี้รวมถึงเจตคติที่ดีของผู้ ปกครองที่มีต่อภาษานั้น ๆ จะช่วยส่งเสริมจูงใจให้ผู้เรียน มีความสาเร็จ
ในการเรียนภาษาได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Gardner (1973, pp. 235-245) ที่กล่าวว่า การที่บิดามารดาหรือผู้ปกครอง
กระตุ้นผู้เรียนให้เรียนภาษา สอนภาษาให้แก่ผู้เรียน ส่งเสริมความสาเร็จในการเรียนภาษา คอยดูแลให้ผู้เรียนทาการบ้าน และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนทาทุกอย่างเกี่ยวกับการเรียนภาษาได้ดี บทบาทชนิดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเจตคติของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
ที่มีต่อชุมชนที่ใช้ภาษาที่ผู้เรียนเรียนและจะช่วยจูงใจผู้เรียนให้เรียนรู้ภาษา
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรี ยนเป็นการแสดงออกของผู้เรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนซึ่งสามารถพัฒนา
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น มีการเตรียมตัวในการเรียน การจดบันทึก การใช้เทคนิคต่าง ๆ การค้นคว้านอกห้องเรียนด้วยการ
ปฏิบั ติอย่ างสม่าเสมอ การมีป ฏิสัม พันธ์ กับ เพื่อ นร่ว มชั้น เรีย นและผู้ส อน จะท าให้มีค วามสุขกั บการเรี ยนภาษา เป็ นต้ น
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มานิน รุ่งเรืองธรรม (2526, หน้า 33) ที่สรุปว่าพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จสูงสุดในการเรียนโดยผ่านการแสดงออกทางการเรียนโดยวิธีการต่าง ๆ
ปัจจัยด้านเจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ เจตคติเป็นองค์ประกอบที่สาคัญต่อการเรียนรู้ เพราะเจตคติเป็นสิ่ง
สนับสนุนให้บุคคลแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ หากผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียน ต่อครูและกระบวนการ
วิชาที่เรียน ย่อมส่งผลให้ผู้เ รียนมีความตั้งใจเรียนและประสบผลสาเร็จทางการเรียน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ครูต้องมีความ
เข้าใจผู้เรียนและพัฒนาเจตคติให้กับผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิชชุดา เตียวสกุล (2529, หน้า 14) กล่าวถึงเจตคติ
ทางการเรียนว่าเป็นความรู้สึกและความคิดเห็นที่มีต่อความรู้ต่อการศึกษา เช่น ความรู้สึกต่อตัวผู้เรียนเอง ความรู้สึกต่อผู้สอน
ความรู้สึกต่อหลักสูตร ความรู้สึกต่อกิจกรรมการเรียนรู้ ความรู้สึกต่อโรงเรียน และความรู้สึกต่อเพื่อน เป็นต้น
ปัจจัยด้านกลวิธีการเรียน การเรียนภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพผู้เรียน
ต้องมีกลวิธีในการเรียน กลวิธีการเรียนภาษาเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ผเู้ รียนนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนภาษาเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับงานวิจัย Huang Xiao Hua (1985, pp. 167-168) ที่ศึกษาถึงกลวิธีการเรียนรู้ทักษะการ
สื่อสารของนักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ พบว่ากลวิธีการเรียนภาษามีส่วนช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถในการพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง
ปัจจัยด้านพื้นฐานทางภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาเดิม ผู้เรียนที่ได้รับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยมีปัจจัยแวดล้อม
ที่ส่งผลต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนภาษาได้อย่าง
เป็นธรรมชาติ สอดคล้องกับงานวิจัย วิภาดา ประสารทรัพย์ (2542) ที่กล่าวว่าปัจจัยทางอารมณ์ เช่น สภาพและบรรยากาศ
ในชั้นเรียน รวมทั้งตัวครูผู้สอนเป็นปัจจัยสาคัญต่อผู้เรียนที่จะสามารถรับรู้ภาษาที่จะเรียนได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ข้อเสนอแนะ
1. งานวิจั ย นี้มี ป ระโยชน์ ต่ อครู ผู้ สอนและนัก ศึ ก ษา นัก ศึ กษาให้ค วามส าคั ญ กั บพฤติก รรมการสอนของผู้ ส อน
เป็นปัจจัยสาคัญที่สุด ดังนั้น ถ้าผู้สอนมีเทคนิคในการสอน เสริมสร้างลักษณะนิสัยในการเรียนภาษา หากิจกรรมเพื่อสนับสนุน
ให้เกิดการฝึกทักษะนอกชั้นเรียนจะเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาได้
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2. เนื่องจากผู้วิจัยศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทั กษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเท่านั้น การวิจัยครั้งต่อไปควรทาการสารวจความคิดเห็นนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย
เพื่อหาค่าเฉลี่ยในปัจจัยต่าง ๆ ว่ามีผลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
มากน้อยเพียงใด
3. อาจารย์ ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อทักษะทางภาษาอังกฤษในด้านอื่น ๆ ของนักศึกษา เช่น ทักษะ
ทางด้านการอ่านหรือทักษะทางด้านการเขียน เป็นต้น
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การแสวงหาอัตลักษณ์ความเป็นยิวในเรื่องเล่าเชิงอัตชีวประวัติ
"โอ้ พี่น้องทุกผู้ทุกนาม" ของ อัลแบรต์ โกเฮน
The Search for Jewish Identity through the Autobiographical Narrative
“Ô vous, frères humains” of Albert Cohen
1

สุรศักดิ์ ประดับถ้อย
บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการแสวงหาอัตลักษณ์ในวัยเยาว์ของอัลแบรต์ โกเฮน ผ่านเรื่องเล่าเชิง
อัตชีวประวัติ ผู้เล่าเป็นนักเขียนในกลุ่มผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเชื้อสายยิวและได้อพยพตามครอบครัวมาอาศัยอยู่ที่ ประเทศฝรั่งเศส
ตอนต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีกระแสต่อต้านชาวยิวในยุโรปและในฝรั่งเศส สังคมฝรั่งเศสมีอคติทางด้านชาติพันธุ์
ต่อ ต้า น ไม่ย อมรับ และกี ด กัน ไม่ ให้ ชาวยิว ขึ้น มามี ตัว ตนในสั งคม อั ตลั ก ษณ์ ความเป็น ยิว ของโกเฮนเกิ ดความสั่น คลอน
เมื่อประสบกับความรุนแรงต่อต้านชาวยิวเป็นครั้งแรกเมื่ออายุ 10 ปี โกเฮนจึงได้เรียนรู้ความแตกต่างในสังคมระหว่างชาวยิว
และคนที่ไม่ใช่ชาวยิว ในเมื่อความเป็นยิวในสังคมฝรั่งเศสสามารถนาภัยมาสู่ตนได้ โกเฮนในวัยเยาว์จึงมีความคิดย้อนแย้งใน
ตนเองว่า เลือกที่ “ลบ” หรือ “กลบ” อัตลักษณ์ความเป็นยิวเพื่อให้ตนเองอยู่รอดในสังคมฝรั่งเศส โกเฮนในวัยชรานาความ
ขมขื่นที่ตนเองประสบในวัยเยาว์มาเล่าใหม่อีกครั้งโดยใช้กลวิธีการประพันธ์เป็นเครื่องมือช่วยค้นหาอัตลักษณ์ความเป็นยิวที่
หายไปเมื่อวัยเยาว์ ในการวิเคราะห์ตัวบทผ่านสถานะของผู้เล่าเรื่อง มุมมองที่สับเปลี่ยนในวัยเยาว์และวัยชราตลอดจน
ประเภทของคาพูดที่ใช้ ล้วนมีส่วนช่วยยืนยันและลดทอนอัตลักษณ์ความเป็นยิวทั้งสิ้น
คำสำคัญ: ยิว อัตลักษณ์ อัตชีวประวัติ
Abstract
This article aims to study the searching process for the lost Jewish identity of young Albert Cohen
through his autobiographical narrative. The narrator is a Jewish francophone writer who immigrated to
France, together with his family, at the beginning of the 20th century at the start of anti-Semitism which
was being propagated over Europe and France. The French community possessed prejudice against the
Jewish race; they opposed, refused and excluded Jews, who then became invisible within their society.
Cohen’s Jewish identity was unstable when he confronted the violence of anti-Semites for the first time
at the age of 10. This led him to be aware of the difference between Jewish and non-Jewish identities
within French society. Understanding that his Jewish identity may bring danger to him, Cohen had a
dilemma whether he should “efface” or “hide” his identity so that he could survive in the society
peacefully. The difficulties he experienced in his childhood are retold through the point of view of old
Cohen. He uses the element of narrative as a tool to accomplish the search for young Cohen’s identity.
Textual analysis, status of the narrator, point of view alteration and type of discourse are used to affirm
or devaluate his Jewish identity.
Keywords: Jew, identity, autobiography
1
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บทนา
เรื่องเล่าเชิงอัตชีวประวัติถือเป็นพื้นที่ที่นักเขียนถ่ายทอดเรื่องราว และประสบการณ์ส่วนตัวโดยตรง และในอีกด้าน
หนึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ลักษณะอุปนิสัย และบุคลิกภาพของนักเขียน จึงกล่าวได้ว่าเรื่องเล่าเชิงอัตชีวประวัติ
สามารถนาเสนอให้ผู้อ่านได้เห็นตัวตนของนักเขียนได้ทางหนึ่ง ดาราพร ศรีม่วง (2556:3) แสดงความเห็นว่าเรื่องเล่าก่อรูปขึ้น
ได้จากภาษา และสามารถสร้างตัวแทนของบุคคลให้เป็นไปตามที่ผู้เขียนหรือผู้เล่าต้องการ และเมื่อประกอบร้อยเรียงกันเป็น
เรื่องเล่าแล้วก็ได้แสดงพลังในการอธิบายอัตลักษณ์ของผู้เ ล่า และอัตลักษณ์ของผู้เล่าก็โดดเด่นปรากฎชัดขึ้น ในขั้นต้นของ
การศึกษาการแสวงหาอัตลักษณ์ความเป็นยิวในเรื่องเล่าเชิงอัตชีวประวัติ ของอัลแบรต์ โกเฮน จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจ
ความหมายของคาว่า “อัตลักษณ์” เพื่อจะทาให้เข้าใจความหมาย “อัตลักษณ์ความเป็นยิว” ได้ถ่องแท้ขึ้น
อัตลักษณ์ ประกอบด้วยคาว่า “อัตตะ” ซึ่งมีความหมายว่า “ตัวตน” และ “ลักษณะ” ซึ่งหมายถึง สมบัติเฉพาะตัว
อัตลักษณ์จึงมีความหมายในเชิงให้คุณค่าจากสมบัติเฉพาะตัวของตัวตน เป็นการบ่งชี้ระบุตัวตนและลักษณะเฉพาะบุคคลและ
ทาให้เห็นว่ามีลักษณะแตกต่างจากผู้อื่นอย่างไร ความหมายของอัตลักษณ์ได้มีผู้ให้คานิยามดังนี้
ฉลาด รมิตานนท์ (2545: 34) อธิบายว่าอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสร้างวัฒนธรรมในช่วงเวลาหนึ่งและเป็น
สิ่งก่อสร้างทางสังคม มีลักษณะไม่หยุดนิ่ง อัตลักษณ์ในวัฒนธรรมหนึ่งมีกระบวนการถูกผลิตสร้าง บริโภค และควบคุมผ่าน
ระบบการสร้างภาพตัวแทน เพื่อทาให้เห็นผลรวมของลักษณะจาเพาะ
อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2546: 26) ชี้ให้เห็นว่าอัตลักษณ์เป็นมโนทัศน์ที่คาบเกี่ยวกับศาสตร์ในหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น
สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยาและปรัชญา อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2546: 3) แสดงทัศนะอีกว่า อัตลักษณ์คือความ
เชื่อมต่อและสัมพันธ์กับสังคม ซึ่งแบ่งได้เป็นสองระดับคือ อัตลักษณ์ส่วนบุคคลและอัตลักษณ์ทางสังคม
จากทัศนะข้างต้นจะเห็นได้ว่าเมื่อกล่าวถึงอัตลักษณ์ส่วนบุคคลแล้ว ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องกล่าวถึงอัตลักษณ์ส่วนรวม
อัตลักษณ์ส่วนบุคคลคือการที่บุคคลหนึ่งมองตนเองในแง่มุมต่าง ๆ ว่าเป็นใคร สามารถจาแนกและบ่งบอกได้ว่าตนเองต่างจาก
คนอื่นอย่างไร และแสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวของตัวเอง บุคคลนั้นจะมีบทบาทในสังคมเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์สังสรรค์กับสังคม
อัตลักษณ์ของบุคคลจะสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของส่วนรวม โดยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่มนุษย์ในสังคมหนึ่ง
แสดงออกและยอมรับด้วยกัน วัฒนธรรมนั้นจะหล่อหลอมสมาชิกที่มีทัศนติและความเชื่อที่เป็นไปในทางเดียวกัน
อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2546: 33) กล่าวว่าอัตลักษณ์ทางสังคม เป็นอัตลักษณ์ที่มีคุณลักษณะประการหนึ่งในตัว
บุคคลที่แสดงออกมาเชิงสัญลักษณ์ในสังคมตามโครงสร้างทางสังคมนั้น ๆ และเป็นภาพที่บุคคลอื่นมองบุคคคลหนึ่ง ๆ ผ่าน
ระบบสัญลักษณ์บางอย่างซึ่งภาพที่บุคคลหนึ่งมองตนเองอาจไม่สอดคล้องกับภาพที่ผู้อื่นมอง เช่น ผู้ประพันธ์ อัลแบรต์ โกเฮน
คิดว่าตนเองเป็นชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งที่มีความคิด ความอ่าน และมโนทัศน์เหมือนชาวฝรั่งเศสทั่วไป แต่ชาวฝรั่งเศสกลับมองว่ า
โกเฮนไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมฝรั่งเศส มีความแปลกแยกและแตกต่าง
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์ส่วนบุคคลและอัตลักษณ์ทางสังคมมีความสัมพันธ์ที่สนิทแนบแน่น เพราะอัตลักษณ์
ส่วนบุคคลจะอ้างอิงอยู่กับสถานการณ์ในสังคมที่บุคคคลนั้นอาศัยอยู่
ในงานเขียนเชิงอัตชีวประวัติ "โอ้ พี่น้องทุกผู้ทุกนาม" แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์อันหลากหลายของโกเฮนในฐานะ
นักประพันธ์พลัดถิ่น โกเฮนเน้นเล่าเรื่องเหตุการณ์ตอนที่เขากลับจากโรงเรียนในบ่ายวันหนึ่ง ระหว่างทางกลับบ้าน เขาบังเอิญ
ได้ยินคาชวนเชื่อของพ่อค้าเร่ซึ่งกาลังโฆษณาผลิตภัณฑ์ขจัดรอยเปื้อนอเนกประสงค์ชนิดแท่งให้กับ ผู้คนที่ผ่านไปมาฟัง โกเฮน
จึงหยุดฟังและคล้อยตามกับคาโฆษณาของพ่อค้าเร่และถึงขั้นประทับใจในตัวพ่อค้าเร่ คนนั้น โกเฮนตั้งใจที่จะสละเงินค่าขนม
ครึ่งหนึ่งเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์นี้ไปฝากมารดา แต่พอเข้าใกล้พ่อค้าเร่เพื่อที่จะยื่นเงินซื้อผลิตภัณฑ์ พ่อค้าเร่กลับปฏิเสธรับเงินและ
จ้องโกเฮนอย่างไม่ลดละสายตา และตะโกนต่อว่าโกเฮนด้วยถ้อยคาหยายคายซึ่งสื่อถึงชาติพันธุ์ความเป็นยิว คาประนามนี้บั่น
ทอนและลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ โกเฮนงงงันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเสียใจที่ถูกประทุษร้ายด้วยคาพูดแห่งความเกลียดชัง
ที่รุนแรงนี้ เขาคาดไม่ถึงว่าคนในสังคมจะสามารถทาร้ายเขาให้อับอายทั้ง ๆ ที่เขามีเจตนาที่ดีและมีความเป็นมิตร นับเป็น
เหตุการณ์แรกที่เข้าข่ายแนวคิดการต่อต้านชาวยิวที่โกเฮนเรียนรู้ในสมัยนั้น
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ประเด็นการค้นพบความจริงว่าความเป็นเราแตกต่างจากความเป็นอื่นเช่นไรนั้น จะเชื่อมโยงกับ การกาหนดรับรู้
อัตลักษณ์ของปัจเจกชนหรือกลุ่มบุคคล ความเป็นอื่นเกิดขึ้นในกรอบความคิดที่อยู่ในโครงสร้างแบบความคิดขั้วตรงข้ามคือ
พวกเรา-พวกคนอื่ น พวกเราคื อ พวกที่ อ ยู่ ใ นจุ ด ศู น ย์ ก ลาง ดั ง นั้ น พวกคนอื่ น คื อ พวกที่ อ ยู่ น อกจุ ด ศู น ย์ ก ลาง ในกรณี นี้
หากพิจารณาในแง่ของวัฒนธรรม บุคคลที่อยู่ในจุดศูนย์กลางของสังคมก็คือชาวฝรั่งเศสที่นับถือศาสนาคริสต์ ส่วนชาวยิวจะถูก
จัดให้เป็นคนชายขอบตามระเบียบโครงสร้างสังคม ชาวยิวในสังคมฝรั่งเศสจะถูกมองว่าไร้ค่า หากไม่ไร้ค่า ก็จะถู กทาให้ไร้ค่า
และถูกทาร้ายอยู่เป็นนิจ
โกเฮนในวัยชราต้องการตีแผ่ความรุนแรงที่มีสาเหตุจากอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคมที่ไม่ยอมรับ
ความหลากหลาย ในขณะเดียวกันโกเฮนต้องการยืนยันและรักษาอัตลักษณ์ความเป็นยิวของต้นไว้ อคติทางชาติพันธุ์อุบัติขึ้นมา
ช้านานพอ ๆ กับการเกิดอารยธรรมของมนุษย์ ด้วยเหตุที่ว่ามนุษย์แต่ละชาติพันธุ์ต่างต้องการรักษาและธารงไว้ซึ่งการมีตัวตน
อยู่ในสังคม อคติทางชาติพันธุ์สัมพันธ์กับความเชื่อ (Mythe) ที่ว่าชาติพันธุ์ของตนสูงส่งและเหนือกว่าชาติพันธุ์อื่น ๆ ในอีก
แง่มุมหนึ่งมนุษย์ที่ต้องการแสดงความเหนือชั้นกว่าผู้อื่นนั่นอาจเป็นเพราะต้องการซ่อนเร้นความด้อยค่าเพื่อไม่ให้ชาติพันธุ์ของ
ตนถูกภัยคุกคามจากภายนอก เมื่อมีการแบ่งพรมแดนระหว่างพวกเขา-พวกเรา ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้า
เส้น ของอีกฝ่าย อคติทางชาติพันธุ์มักปรากฎในสังคมพหุวัฒธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ย่นย่อโลกเราให้แคบ
ลง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้นได้เพิ่มอคติทางชาติพันธุ์มากขึ้น ซึ่งสร้างผลกระทบต่ออัตลักษณ์ของปัจเจกชนหรือกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในฐานะวัฒนธรรมย่อย ซึ่งจะอยู่ต่ากว่าหรือด้อยค่ากว่าคนในวัฒนธรรมหลัก อาจเรียกได้ว่าเป็นคนแปลกแยก
มีสถานภาพทางสังคมต่า ไร้ค่า หรือไร้ความหมาย ดัง นั้นหากมองในมุมกลับ สังคมในวัฒนธรรมหลักจะต้องการบอกว่าคน
ส่วนใหญ่ปกติและมีค่า อยู่เหนือกว่าคนที่อยู่ในวัฒนธรรมย่อย
อคติทางชาติพันธุ์ปรากฎในหลายรูปแบบ อาทิ ความเชื่อทางศาสนาเชื้อชาติ สีผิว และวัฒนธรรม โกเฮนเป็นตัวแทน
ของความเป็นอื่นทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งทั้งหมดได้โยงใยกัน จนทาให้ความเกลียดชังความเป็นยิวเข้มข้น
และยากที่จะสลัดออกจากอคติได้ คึกฤทธิ์ ปราโมช (2547: 188) ได้ตั้งข้อสังเกตว่า สาเหตุหลักที่มีการเกลียดยิวนั้น มีมาตั้งแต่
สมัยกลางแห่งยุโรปและความเกลียดชังนั้นถึงแม้จะมีเหตุผลทางศาสนาและทางเศรษฐกิจแต่แรกเริ่ม แต่นานเข้าก็ฝังอยู่ในใจ
ชาวยุโรปจนกลายเป็นอาการทางใจที่คลายไม่ได้ ถึงแม้ว่าต้นเหตุทางศาสนาและทางเศรษฐกิจจะได้หมดสิ้นหรือผ่านพ้นไปแล้ว
แต่ความเกลียดยิวชังนั้นก็ฝังอยู่ในใจชาวยุโรปและถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูกหลานต่อ ๆ กัน
ในแง่ของกลวิธีการประพันธ์ ผู้เล่าในเรื่องเล่าเชิงอัตชีวประวัติ "โอ้ พี่น้องทุกผู้ทุกนาม" คือ อัลแบรต์ โกเฮน ผู้ซึ่งเป็น
ทั้งนักเขียนและตัวละครเอกของเรื่องที่เล่า เหตุการณ์ทั้งหมดในเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองมาร์เซย ประเทศฝรั่งเศส เรื่องเล่าเชิง
อัตชีวประวัตินี้ไม่ได้เขียนตามขนบนิยม กล่าวคือ โกเฮนเล่าเรื่องไม่เรียงตามลาดับเวลา และเป็นบทพรรณาคร่าครวญจาก
เหตุการณ์ที่ตนเองประสบกับกระแสต่อต้านชาวยิวครั้งแรกในวัยเยาว์ นอกจากนั้นสิ่งที่ทาให้งานเขียนเชิงอัตชีวประวัตินี้
แตกต่างจากงานเขียนประเภทเดียวกันของนักเขียนคนอื่น ๆ คือการที่ผู้อ่านไม่รู้จักโกเฮนในช่วงวัยอื่นในเหตุการณ์อื่น ๆ
ที่เกิดขึ้นในชีวิต โกเฮนเลือกเล่าเหตุการณ์เพียงเหตุการณ์เดียวตลอดทั้งเรื่อง นั่นคือเหตุการณ์หลักของเรื่องเกิดขึ้นวันที่
16 สิงหาคม ค.ศ.1910 ซึ่งเป็นวันเกิดครบรอบ 10 ปีของโกเฮน ราวกับว่าโกเฮนต้องการเน้นความสาคัญของเหตุการณ์นี้
และชี้ให้เห็นบทบาทของอัตลักษณ์ตนเองต่อสถานการณ์นี้เท่านั้น อย่างไรก็ตามงานเขียนนี้จัดเป็นงานเขียนเชิงอัตชีวประวัติ
เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและสามารถพิสูจน์ได้จากตัวผู้ประพันธ์ในฐานะประจักษ์พยานและเข้าข่ายคานิยามของ
นักวิจารณ์วรรณกรรมชาวฝรั่งเศส ฟิลิป เลอเฌิน (Lejeune 1975: 14) ซึ่งกล่าวว่างานเขียนเชิงอัตชีวประวัติเป็น “เรื่องเล่า
ประเภทร้อยแก้วที่ย้อนเล่าเรื่องราวในอดีตซึ่งปรากฎบุคคลที่มีอยู่จริงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองจริง ๆ มุ่งเน้นชีวิตของ
ปัจเจกชน โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพของตนเอง” จากคานิยามนี้คาว่า “บุคลิกภาพ” คือการแสดงออกของ
บุคคล และท าให้เ กิด ภาพจ าเพาะเมื่อ มองจากสายตาภายนอก ดั งนั้ น “บุ คลิ กภาพ” ในบริ บทนี้จึ งมี ความใกล้เ คีย งกั บ
“อัตลักษณ์” ที่สะท้อนออกมาถึงการตระหนักรู้ร่วมกันและยอมรับตัวตน
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ดังที่ดาราพร ศรีม่วง (2556: 3) ได้อธิบายว่า งานเขียนเชิงอัตชีวประวัตินั้นมีลักษณะที่เอื้อต่อการสร้างและนาเสนอ
อั ต ลั ก ษณ์ เพราะนั ก เขี ย นน าเสนอเรื่ อ งราวหรื อ เหตุ ก ารณ์ ชี วิ ต จากประสบการณ์ ชีวิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น และแสดงทั ศ นะจาก
ประสบการณ์ทางความคิดที่มาจากการขบคิด ใคร่ครวญ
อัตลักษณ์ในวัยเยาว์ของโกเฮนที่มลายหายไปในเหตุการณ์รุนแรงครั้งนั้น กลับเป็นแรงผลักดันให้โกเฮนในวัยชรา
พยายามค้นหาอัตลักษณ์ความเป็นยิวให้กับตัวตนในอดีต ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้อัตลักษณ์ความเป็นยิวของตนต่อเนื่องขนาน
ตามเส้นเวลาตั้งแต่อดีต จวบจนถึงขณะที่เขียนเรื่องเล่าอัตชีวประวัตินี้อยู่ วิธีหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้กับตัวผู้เขียน
คือ กลวิธีการประพันธ์ที่โกเฮนเลือกใช้ โกเฮนเลือกใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 (ผม) เมื่อต้องการสร้างความใกล้ชิดกับผู้อ่านขณะเล่า
เรื่อง และเป็นการยืนยันตัวตนว่าบุคคลในเรือ่ งเล่าคือบุคคลที่กาลังเล่าเรื่องอยู่ในขณะนั้น และเลือกใช้สรรพนามบุรุษที่ 3 (เขา)
เมื่อต้องการถอยห่างจากตัวตนในอดีตและปล่อยให้ตัวเองในวัยเยาว์ดาเนินเรื่องไปในฐานะตัวละครตัวหนึ่ง บางครั้งเทคนิคนี้
จะใช้เมื่อต้องการให้ผู้อ่านร่วมตัดสินเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวโกเฮนในวัยเยาว์อย่างเป็นภววิสัย จากการเลือกใช้สรรพ
นามนี้จะสัมพันธ์กับมุมมองภายใน (focalisation interne) ผู้อ่านหรือแม้แต่โกเฮนในวัยชรา (ผู้รู้เหตุการณ์ทุกอย่างที่จะเกิด
ขึ้นกับตัวเอง) จะรับรู้เรื่องราว ความรู้สึก อารมณ์ เท่ากันกับโกเฮนในวัยเยาว์ นอกจากนั้นโกเฮนเลือกถ่ายทอดคาพูดโดยตรง
(discours direct)และคาพูดฉับพลัน (discours immédiat) เพื่อทาให้ผู้อ่านรู้สึกร่วมและได้ยินเสียงจากเหตุการณ์นั้นต่อหน้า
ผู้เขียนบทความแปลข้อความตัดตอนที่ยกมาและชื่อเรื่องภาษาไทย “โอ้ พี่น้องทุกผู้ทุกนาม” จากต้นฉบับภาษา
ฝรั่งเศสเรื่อง “Ô vous, frères humains” จัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์ กาลิมารด์ (Gallimard) ในปี ค.ศ.1972 หากมีคาศัพท์
เทคนิค ผู้เขียนบทความจะแปลเป็นภาษาไทยโดยให้คานิยามภาษาฝรั่งเศสไว้ในวงเล็บ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษากระบวนการการค้นหาอัตลั กษณ์ ของนักเขียนในกลุ่มที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเชื้อสายยิว อัลแบรต์ โกเฮน
ซึ่งถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่าเชิงอัตชีวประวัติ
วิธีการดาเนินการศึกษา
การศึกษานี้เน้นการวิเคราะห์ตัวบท (Texual analysis) โดยใช้กรอบทฤษฎีเรื่องอัตลักษณ์กากับและใช้รูปแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาตัวบทเรื่องเล่าเชิงอัตชีวประวัติของ อัลแบรต์ โกเฮน รวมถึงศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี
เรื่องอัตลักษณ์และศาสตร์เรื่องเล่า
2. ศึกษาข้อมูลจากตัวบทโดยวิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญที่มีผลกระทบต่ออัตลักษณ์ของอัลแบรต์ โกเฮน
3. สรุปและเสนอผลการศึกษาในรูปแบบพรรณาวิเคราะห์
ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาอั ตลักษณ์ ความเป็นยิวของอัลแบรต์ โกเฮนจากงานเขียนเชิงอัต ชีวประวัติเรื่ อง "โอ้ พี่น้อ งทุกผู้ทุ กนาม"
ซึ่งสะท้อนออกมาจากประสบการณ์จริงในรูปแบบงานเขียนเชิงอัตชีวประวัติจานวน 213 หน้า จัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์
กาลิมารด์ (Gallimard) ในปีค.ศ. 1972
สมมติฐานของการศึกษา
โกเฮนใช้กลวิธีการประพันธ์เสนอเรื่องเล่าเชิงอัตชีวประวัติในการแสวงหาอัตลักษณ์ให้ตนเองในวัยเยาว์ เพื่อเป็นการ
เติมเต็มสถานะการไร้ตัวตนของตัวเองในวัยเยาว์เมื่อครั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส

- ภาษาและวรรณกรรม -

51

รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7 วันที่ 30 มิถุนายน 2560

นิยามศัพท์เฉพาะ
อัตลักษณ์ คือ ความตระหนักรู้และความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลหนึ่งมีต่อตนเอง และตระหนักรู้ว่าตัวเองเป็นใคร
ต่างจากคนอื่นอย่างไร อัตลักษณ์เกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรค์ระหว่างตัวเรากับบุคคลอื่น ทั้งนี้การตระหนักรู้ตัวตนอาจไม่
สอดคล้องกับสิ่งที่คนภายนอกมองเรา
ยิว คือ บุคคลที่นับถือศาสนายูดาย หรือประพฤติประกอบศาสนพิธีที่เกี่ยวข้องกับศาสนายูดาย
เรื่องเล่า คือ เรื่องราวที่ถ่ายทอดเป็นภาษาเขียนโดยมีผู้เล่าเรื่องและผู้ฟัง เรื่องเล่าเป็นเรื่องที่อ้างอิงจากประสบการณ์
จริงของผู้เล่าหรืออาจเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น หรืออาจเป็นเรื่องที่ผสมกันระหว่างเรื่องจากประสบการณ์จริงและเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อ
เพิ่มอรรถรสในการเล่าเรื่อง
1. ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เล่ากับบุคคลอื่น
อัตลักษณ์ของบุคคลนั้นจะแสดงออกมาอย่างเด่นชัดเมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคอื่นในสังคม ตามระบบโครงสร้าง
ของฝรั่งเศสสมัยตอนนต้นศตวรรษที่ 20 ชาวยิวถือเป็นพลเมืองชั้นสองชองสังคม มีกระแสต่อต้านชาวยิวที่เห็นได้อยู่ทั่วไป โดย
ที่บางครั้งรัฐบาลไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องนี้ ชาวยิวในฝรั่งเศสจึงมีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวอันเป็นคุณลักษณะติดตัวอย่าง
หนึ่งของชาวยิว ชาวยิวในสังคมฝรั่งเศสจึงขาดอานาจต่อรองและต้องยอมรับชะตากรรม อัตลักษณ์ความเป็นยิวจะสะท้อน
ออกมาหลายรูปแบบ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่ากับสังคม หรือแม้แต่ผู้เขียนกับชาวยิวด้วยกันเอง
1.1 โกเฮนวัยเยาว์ในสังคมฝรั่งเศส : วัฒนธรรมย่อยในวัฒนธรรมหลัก
ตามบริบททางประวัติศาสตร์ ชาวยิวในประเทศกรีซสมัยตอนต้นศตวรรษที่ 20 ต้องหลบหนีออกนอกประเทศ
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิว ชาวยิวในกรีซจึงกระจัดกระจายไปทั่วยุโรป และครอบครัวของโกเฮนก็
ตัดสินใจมาตั้งรกรากที่ประเทศฝรั่งเศส สิ่งที่ครอบครัวของโกเฮนนาติดมาด้วยคือวัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา และการ
ดาเนินชีวิตที่ต่างจากวัฒธรรมส่วนใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสที่นับถือศาสนาคริสต์ซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมหลักในสังคมฝรั่งเศส
สมัยนั้น โกเฮนจัดว่าเป็นนักเขียนพลัดถิ่นที่มาอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส เพราะอัตลักษณ์ดั้งเดิมของตนยังยึดโยงอยู่กับความ
เป็นยิว การที่ครอบครัวโกเฮนยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนในกระแสวัฒนธรรมหลักเป็นเรื่องเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธและกีด
กันให้เป็นบุคคลชายขอบ
โกเฮนในวัยก่อน 10 ปีมีจิตสานึกร่วมของความเป็นฝรั่งเศส เขาบอกว่าตนเองมีความภูมิใจในภาษาฝรั่งเศสและ
ประเทศฝรั่งเศส จนถึงขั้นสร้างแท่นบูชาลับในห้องนอนเพื่อเป็นเกียรติแห่งมาตุภูมิฝรั่งเศส โกเฮนจะวางสิ่งของที่บ่งบอกถึงความ
เป็นฝรั่งเศสที่แท่นบูชานี้ การแสดงออกว่าเป็นคนรักชาติฝรั่งเศสยังแสดงออกโดยผ่านวิธีคิดและมโนทั ศน์อย่างคนฝรั่งเศสอีก
ด้วย (...) ของบูชาอันศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือภาพเต็มตัวของลาฟงแตน กอร์เนยย์ ราซีน โมลิแยร์ นโปเลียน วิคตอร์ อูโก ลามาร์ตีน
หลุยส์ ปาสเตอร์ แน่นอนว่าผมเคยเล่าเรื่องนี้แล้วในเรื่องเขียนเรื่องหนึ่งก่อนหน้า แต่ผมต้องพูดอีกครั้งตรงนี้ว่า ผมรั กประเทศ
ฝรั่งเศส ผมเกลียดพวกปรัสเซีย ผมเป็นพวกชอบล้างแค้นและคลั่งชาติ แถมผมก็ยังชื่นชอบฌานน์ ดาร์ค / (...) Les reliques
étaient des portraits de la Fontaine, de Corneille, de Racine, de Molière, de Napoléon, de Victor Hugo, de
Lamartine, de Pasteur. Oui, je l’ai dit dans un autre livre, mais il faut que je le redise ici. J’aimais la France,
je détestais les Prussiens, j’étais revanchard et cocardier, et j’adorais Jeanne d’arc. (pp. 67-68)
แท่นบูชาที่โกเฮนสร้างขึ้นเป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนของความเลื่อมใสและความไร้เดียงสาที่คิดว่าตนเองเป็นพลเมืองของ
ประเทศฝรั่งเศส อาจกล่าวได้ว่าโกเฮนจากประเทศกรีซมาตอนที่อายุยังน้อยเกินไปที่จะสร้างความผูกพันลึกซึ้งกับประเทศกรีซ
ประเทศฝรั่งเศสต่างหากที่เปรียบเสมือนประเทศแม่ผู้ให้กาเนิดสาหรับเขา เขาจึงเคารพและเทิดทูนประเทศฝรั่งเศสในฐานะที่
เขาเป็นพลเมืองฝรั่งเศสคนหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้นโกเฮนยังมีความตั้งใจที่จะเป็นทหารฝรั่งเศสเพื่อรับใช้ประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย
นั่นเอง
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ในวันครบรอบวันเกิดอายุครบ 10 ปีของโกเฮน โกเฮนได้ตระหนักว่าความคิดที่เป็นพลเมืองฝรั่งเศสนั้นเป็นภาพลวง
ตามาโดยตลอด แม้เขาจะอ้างว่าตนเองรักและเทิดทูนประเทศฝรั่งเศสสักเพียงใด จากมุมมองจากสังคมส่วนใหม่ก็ยังคงมองเขา
ว่าเป็นคนนอกอยู่ดี ในวันนั้นเองที่เขาได้เจอเหตุการณ์ประทุษวาจาจากพ่อค้าเร่ที่ด่าประนามเขาในที่สาธารณะ
พิรงรอง รามสูต (2558: 28) แสดงทัศนะต่อการประทุษวาจาว่า เป็นวาจาหรือการแสดงออกซึ่งมุ่งสร้างความเกลียดชัง
ต่อปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยมีฐานอคติเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ ความฝักใฝ่ทางเพศ สถานที่เกิด หรือ
ลักษณะใด ๆ ที่เป็นการแบ่งแยกได้ แม้จะไม่มีความหมายตรงกลางที่เป็นมาตรฐานเพียงหนึ่งเดียว แต่ "ประทุษวาจา" ตามที่มี
ใช้กันในบริบทสากลมักจะหมายถึง วาจาหรือการแสดงออกทางความหมายในรูปแบบใดก็ตามที่ส่งเสริมทัศนคติหรือการ
กระทาที่แบ่งแยกและดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือแม้แต่ยั่วยุให้เกิดการใช้ความรุนแรงต่อบุคคลหรือกลุ่มคน บนฐาน
แห่งอัตลักษณ์ร่วม (ลักษณะอันโดดเด่นซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนที่เชื่อมโยงผูกพันกับกลุม่ ทางสังคมซึง่ บุคคลหรือกลุ่มนั้น ๆ
เป็นสมาชิก) เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สีผิว เพศสภาพ เพศวิถี ความพิการ อุดมการณ์ทางการเมืองหรือลักษณะทาง
สังคมใด ๆ อันเป็นการแบ่งแยกได้ โดย "ประทุษวาจา" อาจจะเป็นการโจมตีด้วยคาพูด การคุกคาม การดูถูกดูหมิ่น หรือแม้แต่
การล้อเลียนหรือทาให้ขบขัน
เพื่อจะได้เข้าใจว่ารุนแรงและทาร้ายจิตใจโกเฮนเพียงใด ผู้เขียนขอยกคาผรุสวาทของพ่อค้าเร่ที่เต็มไปด้วยอคติทาง
ชาติพันธุ์ดังต่อไปนี้
แก แกมันไอ้ยิวขี้โกง ฮึ พ่อค้าเร่ผมสีบลอนด์ หนวดงามพูดกับผม ทั้ง ๆ ที่ผมไปฟังเขาเร่
ขายของด้วยความเลื่อมใสและอ่อนน้อมตอนกลับจากโรงเรียน แกมันไอ้ยิวขี้โกงสกปรก ฮึ สารรูป
อย่างแก ฉันมองออก แกไม่กินหมู ฮึ ก็เพราะพวกหมูสกปรกมันไม่กินกันเองยังไงเล่า ไอ้พวกขี้เหนียว ฮึ
สารรูปอย่างแก ฉันมองออก แกจ้องมาเขมือบเงินทอง ฮึ ชอบเงินมากกว่าลูกอมล่ะสิ ฮึ แกไม่ มีวันได้
เป็นคนฝรั่งเศสจริง ๆ หรอก ฮึ สารรูปอย่างแก ฉันมองออก แกมันไอ้ยิวสกปรก ฮึ
Toi, tu es un youpin, hein ? me dit le blond camelot aux fines
moustaches que j’étais allé écouter avec foi et tendresse à la sortie du lycée, tu es
un sale youpin, hein ? je vois ça à ta gueule, tu manges pas du cochon, hein ? vu
que les cochons se mangent pas entre eux, tu es avare, hein ? je vois ça à ta gueule,
tu bouffes les louis d’or, hein ? tu aimes mieux ça les bonnbons, hein ? tu es encore
un Français à la manque, hein ? je vois ça à ta gueule, tu es un sale juif, hein ? (p.39)
จากเหตุการณ์ดังกล่าวโกเฮนได้กลับมาคิดทบทวนกับสถานะภาพตัว เองว่าคือใคร ทาไมคนเหล่านั้นถึงรังเกียจเขา
โดยที่ไม่มีเหตุผล โกเฮนรู้ในเบื้องต้นว่าจุดประสงค์หลักจากถ้อยคาด่าของพ่อค้าเร่นั้นต้องการหลู่เกียรติความเป็นยิวของโกเฮน
โกเฮนจึงตั้งคาถามกับตัวเองด้วยความที่ไม่เข้าใจว่าความเป็นยิวนั้นผิดอะไร เขาเพียงแค่ต้องการมิตรไมตรีจากคนรอบข้าง เขา
ไม่ต้องการถูกกีดกันหรือถูกหยามเหยียดดั่งเช่นเหตุการณ์ที่ประสบพบเจอมา ในขั้นแรกโกเฮนจึงสารวจว่าตนเองมีลักษณะ
ภายนอกที่ต่างจากคนอื่นอย่างไร เขาพบว่า ตนเองว่า “มีผมหยิกดาและขนตายาวงอน / aux boucles noires, aux longs
cils recourbés (p. 35)” อย่างไรก็ตามอัตลักษณ์ภายนอกของชาวยิวไม่แตกต่างอย่างชัดเจน แต่วัฒนธรรมการดาเนินชีวิต
ต่างหากที่เป็นสิ่งจาแนกชาวยิวให้เป็นอื่น อัตลักษณ์ความเป็นยิวนั้นผูกติดอยู่กับศาสนายูดาย ซึ่งเป็นเรื่องยากที่กล่าวว่าใคร
เป็นชาวยิวจากลักษณะทางกายภาพ คนภายนอกมองความเป็นยิวใน่ แง่ของคนที่มีความเชื่อต่างศาสนากัน มากกว่าการ
มองเห็นความแตกต่างจากรูปลักษณ์ภายนอก
โกเฮนในวัยชราได้พรรณาผลกระทบทางจิตใจที่ มีต่อโกเฮนในวัยเยาว์อย่างลึกซึ้ง การตั้งคาถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์
ความเป็นยิวนั้นนาไปสู่ทางเลือกเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสังคม เขาคิดว่าควรเปลี่ยนตัวเองโดยการลบล้างความเป็นยิวออกจาก
ตัวตนเพื่อให้เป็นพวกเดียวกับพ่อค้าเร่หรือไม่ แต่ในเวลาเดียวกันโกเฮนก็ต้องการดารงอัตลักษณ์ความเป็นยิวไว้เพื่อความมั่นคง
และสืบทอดความเป็นยิวที่มีวัฒนธรรมจากเกาะคอร์ฟู ประเทศกรีซ ดังที่ ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร กล่าวว่า (2545: 346) ชาติพันธุ์
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ถือเป็นอภิเอกลักษณ์ของมนุษย์นอกเหนือจากเพศและชนชั้น เอกลักษณ์ของมนุษย์มีความหลากหลาย ลื่นไหล เปลี่ยน แทนที่
กันได้ เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นฝังลึกในจิตใจโกเฮนมาโดยตลอด สังเกตได้ว่าการที่โกเฮนให้ความสาคัญกับเหตุการณ์
นีเ้ ป็นอย่างมากทั้งนี้ก็เพราะต้องการโต้กลับ ตีแผ่ความรุนแรงของการต่อต้านชาวยิวในสมัยนั้น
ภาพเหมารวม (Stéréotype) เป็นอคติอย่างหนึ่งของชาวฝรั่งเศสที่มีต่อชาวยิว สะท้อนจากคาประนามและคาสบประมาท
ที่พบเจอในเรื่องเล่า ไม่ว่าจะเป็น “youpin” หรือ “youtre” ซึ่งเป็นคาดูถูกไว้ใช้เรียกชาวยิว เป็นถ้อยคาที่แสดงถึงกาพืดของ
ชาวยิว นอกจากนั้นยังคนยิวยังถูกมองว่าเป็นพวกตระหนี่ถี่เหนียว และเป็นพวกที่บูชาเงินมากยิ่งกว่าอะไร นอกจากนั้นชาวยิว
ถูกมองว่าเป็น พวกคิดไม่ซื่อ ทรยศ และเป็น “พวกยิวคือ พวกที่คดในข้องอในกระดูกตามที่คนเกลียดยิว กล่าวกันไว้ /Le juif,
c’est sournois, disent les antisémistes.” (p.44) จากถ้ อ ยค าที่ ด่ า ว่ า ชาวยิ ว นี้ จ ะเห็ น ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ งอ านาจที่ ผ่ า น
เครือข่ายของภาษา ผู้ที่ประดิษฐ์ถ้อยคาเพื่อใช้เรียกด่าอีกฝ่ายมักจะเป็นผู้ที่มีอานาจเหนือกว่า และสามารถกาหนดทิศทางการ
ใช้คาให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของตัวเอง ชาวยิวในสังคมฝรั่งเศสจึงปรากฏอยู่ในฐานะที่ยอมจานน และอ่อนแอ
เมื่ออัตลักษณ์ของโกเฮนสั่นคลอน ซึ่งโกเฮนเองเชื่อมาโดยตลอดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมฝรั่งเศส มีสถานะ
เป็นพลเมืองฝรั่งเศสคนหนึ่ง โกเฮนมี ความภาคภูมิใจในภาษาฝรั่งเศส หลายต่อหลายครั้งที่เขาชื่นชมภาษาฝรั่งเศสว่าไพเราะ
เขาเริ่มคลางแคลงในความรักประเทศฝรั่งเศสของเขา “ฝรั่งเศสจงเจริญ ผมพูดได้ไม่เต็มปากอยู่หลายครั้งแบบคนหลงผิด นั่น
เพื่อพูดไปแล้วจะรอดตาย เพื่อกลบเกลื่อนความวิตก หรือบางทีอาจจะเพื่อทาให้พวกเขาประจักษ์ว่าพวกเขาเข้าใจผิด /Vive
la France, balbutai-je plusieurs fois avec égarement, pour dire des mots sauveurs, pour tromper mon
angoisse, peut-être pour leur prouver qu’ils se trompaient.” (p.55)
โกเฮนในวัยเยาว์เชื่อในคาว่าร้ายของพ่อค้าเร่จนรู้สึกขยาดต่อความเป็นยิว เห็นได้จากที่เขาวิ่งหนีและไม่อยากให้ใคร
มาเจอใบหน้าที่บ่งบอกว่าเขาเป็นยิว โกเฮนจึงใช้มือป้องหน้าเพื่อไม่ให้ใครสังเกตความเป็นยิวของเขาได้ หลังจากนั้น โกเฮนก็
เริ่มครุ่นคิดว่าความเป็นยิวนั้นเป็นที่น่ารังเกียจ เขาไม่อยากยึดติดกับความเป็นยิวอีกต่อไปแล้ว อันดับแรกโกเฮนคิดอยากจะ
เป็นพลพรรคเดียวกับพ่อค้าเร่เพื่อให้สังคมยอมรับ และไม่ถูกประนาม ต่อมาโกเฮนคิดอยากเปลี่ยนศาสนาเป็นคริสต์ศาสนิกชน
เพราะเขามีความเห็นว่าการเปลี่ยนตนเองให้เป็นไปตามวัฒนธรรมหลักจะไม่ถูกทาร้ายและเป็นที่ยอมรับของสังคม โกเฮนแสดง
ความเห็นว่าการต่อต้านชาวยิวของชาวคริสต์นั้นเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุผล เพราะชาวคริสต์นับถือพระเยซูซึ่งตามคัมภีร์ไบเบิ้ล
และพระเยซูมีเชื้อสายยิวด้วย หากพระเยซูเป็นชาวยิว ด้วยเหตุอันใดชาวคริสต์จึงยอมรับพระเยซูเป็นศาสดา โกเฮนยังคิดที่จะ
ลดทอนอัตลักษณ์ตนเองลงโดยเปรียบเทียบตนเองกับสุนัขเพราะเห็นว่าสุนัขนั้นมีความสุข และไม่มีการแบ่งชาติพันธุ์เหมือน
มนุษย์ อย่างไรก็ตามโกเฮนไม่อาจหาญที่จะลดทอนหรือละทิ้งความเป็นยิวของตนเองได้ ทั้งไม่สามารถที่จะหล่อหลอมตัวตนให้
เป็นสิ่งอื่นนอกจากความเป็นยิว
1.2 โกเฮนและชาวยิว : ความปรารถนารวมตัว
เมื่อความเกลียดชังชาวยิวมีอยู่มากเกินจะต้านไหว และเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเปลี่ยนความคิดผู้คนในวัฒนธรรมหลักได้
โกเฮนจึงต้องหาที่พึ่งทางใจ และที่พึ่งทางใจนั้นต้องมีคุณสมบัติและลักษณะเช่นเดียวกันกับเขา กล่าวคือต้องมีความเป็นยิว
การหาที่พึ่งทางใจนั้นต้องเกิดจากคนที่ไว้ใจได้และประสบชะตากรรมเดียวกันกับเขา เพื่อหลอมรวมกลุ่มของตนให้แน่นแฟ้น
บุคคลที่โกเฮนนึกถึงคนแรกคือครอบครัวของเขา โกเฮนบรรยายความรู้สึกของครอบครัวของเขาหลังจากเล่าเรื่องประทุษวาจา
จากพ่อค้าเร่ “พ่อของผมนั่งอยู่ที่เตียง แม่ก็นั่งบนเตียงตรงข้าม (…) และเราสามคนก็ร่าไห้ คนแอนตี้ยิวสนุกกันมากใช่ไหม
/Mon père était assis sur son lit, ma mère était assise sur le lit d’en face, (…) Et tous les trois nous
pleurions. De quoi réjouir un antisémite ? (p.200)
นอกจากนั้นเมื่อมีความแปลกแยกเกิดขึ้น โกเฮนได้แต่ยึดติดอยู่กับผู้เป็นแม่ซึ่งเปรียบเป็นพื้นที่ที่ให้ความปลอดภัยแก่
เขา โกเฮนบรรยายเหตุการณ์ที่สังคมฝรั่งเศสลงโทษพวกเขาด้วยการกีดกันและไม่เป็นมิตร ดังนั้นการรวมกลุ่มระหว่างโกเฮน
และมารดาจึงเป็นป้อมปราการที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนให้คงอยู่ โกเฮนบรรยายเหตุการณ์ที่เขาไปดูละครเวทีกับ
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มารดาว่า “ผมรู้ว่าตอนอยู่ในโรงละครเราไม่มีความสุขหรอก ช่วงพักระหว่างองก์ผมรู้ว่าเราได้แต่อยู่ โดดเดี่ยว โดดเดี่ยวจริง ๆ
ส่วนชาวคริสต์ที่มาดูละครก็คุยกันร่าเริงอยู่กับพวกเขากันเอง (…) โดดเดี่ยวจริง ๆ และถูกลงทัณฑ์ยามได้มองอยู่ห่าง ๆ ว่า
พวกเขามีความสุข /Je savais que nous ne serions pas heureux au théâtre, je savais que nous resterions
seuls pendant l’entracte, seuls tandis que les spectateurs chrétiens seraient tous ensemble à causer
gaiement (…) seuls et condamnés à regarder de loin les heureux.” (p.150)
นอกจากนั้นโกเฮนยังรู้สึกเห็นใจนายทหารเดรย์ฟสุ ซึ่งมีเชื้อสายยิวทีถ่ ูกทางการกล่าวหาว่าทรยศประเทศฝรั่งเศสโดย
การบอกความลับของชาติให้แก่ประเทศเยอรมันจนต้องถูกขับไล่ออกนอกประเทศ ในฐานะที่เป็นชาวยิวด้วยกันโกเฮนรูส้ ึก
สงสารและหาความรู้สึกร่วมกับนายทหารเดรย์ฟสุ และเมื่อมีคนในสังคมกล่าวหานายทหารเดรย์ฟสุ โกเฮนเองก็รสู้ ึกทุกข์ใจไป
ด้วย “(...) ผมงึมงาไปว่านายทหารเดรย์ฟุสเป็นเพื่อนผม เป็นเพื่อนเพียงผู้เดียวที่รักผมเช่นเฉกเช่นพี่ชายอ่อนโยนคนหนึ่งที่รัก
ผม / (…) Je chantonnais aussi que Dreyfus était mon copain, mon seul copain, et qu’il m’aimait, comme
un tendre frère m’aimait.” (p.103) นายทหารเดรย์ฟุสถือเป็นผู้มีชะตากรรมไม่ต่างจากโกเฮนคือเป็นผู้ที่ถูกอคติจากสังคม
ฝรั่งเศส ความเป็นยิวในสังคมฝรั่งเศสสมัยนั้นเป็นที่เรื่องต้องปกปิดดังจะเห็นได้จากการที่โกเฮนใช้คากริยาว่างึมงา (chantonnais)
อาการที่งึมงาคือการพูดได้ไม่เต็มที่เพราะขาดอิสระ เป็นอาการทีไ่ ม่สามารถแสดงออกได้ตามที่ตนเองปรารถนา
โกเฮนในวัยเยาว์มีความคิดว่าพระเยซูเป็นชนชาติยิวเหมือนกันกับเขา การคิดเช่นนี้ช่วยทาให้เขารู้สึกสบายใจและ
ปลอดภัย “พระเยซูเป็นยิวเหมือนผม ซึ่งผมพู ดย้าว่า พระเยซูมาจากเผ่าพันธุ์และศาสนาเดียวกันกับผม / Jésus né juif
comme moi et qui je me répétait, Jésus de ma race et ma religion (p.196)
เห็นได้ว่าโกเฮนจึงมีความชอบธรรมที่จะค้นหาอัตลักษณ์ความเป็นยิวกลับคืนมาและยืนยันความเป็นตัวตนนั้นใน
ช่วงเวลานั้น แม้ว่าในตอนนั้นจะถูกสังคมรังเกียจก็ตาม อัตลักษณ์ความเป็นยิวดั้งเดิมแม้จะมีความสั่นคลอนหรือถูกท้าทาย แต่
แต่โกเฮนยังมีความผูกพันเหนียวแน่นอยู่กับวัฒธรรมดั้งเดิมของตน แต่ในขณะเดียวกันก็หาหนทางให้ตนเองอยู่ ในสังคมได้โดย
ไม่สูญเสียอัตลักษณ์ความเป็นยิว นอกจากนั้นโกเฮนใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้เพื่อให้ตัวตนชีวิตวัยเยาว์ของเขากลับคืน
มาอีกด้วย
2. การแสวงหาอัตลักษณ์ผ่านองค์ประกอบของเรื่องเล่า
ผู้เล่าใช้องค์ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อช่วยค้นหาอัตลักษณ์ในวัยเยาว์ของตนเพื่อเป็นการรักษาและตอกย้าอัตลักษณ์
ความเป็นยิวของตนให้สาธารณชนได้รับรู้และเป็นการโต้กลับพ่อค้าเร่ที่เคยด่าประนามโกเฮนในอดีต
2.1 มุมมองในการเล่าเรื่องภายใน (La Focalisation interne)
เฌราร์ด เฌอแน็ต (Genette : 1972) กล่าวในศาสตร์การเล่าเรื่องว่ามุมมองการเล่าเรื่องแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
มุมมองภายใน (La focalisation interne) มุมมองภายนอก (La focalisation externe) และมุมมองไม่จากัด (La focalisation
zéro) ในเรื่องเล่านี้โกเฮนใช้มุมมองภายในซึ่งเป็นมุมมองที่ถ่ายทอดจากสายตา และทัศนคติของตัวละครเพียงตัวเดียวนั่นคือ
โกเฮนที่ทาหน้าที่เป็นผู้เล่า ผู้อ่านจะรับรู้เรื่องราว อารมณ์และความรู้สึก ผ่านสายตาของโกเฮน และรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นไป
พร้อม ๆ กับตัว ละคร เมื่อโกเฮนไม่ เข้าใจเหตุการณ์ประทุ ษวาจาที่ตนเองประสบมา ผู้อ่ านจะคล้อยตามและมี ความคิ ด
เช่นเดียวกับโกเฮน อย่างไรก็ตามการเลือกใช้มุมมองภายในสัมพันธ์กับการเลือกใช้สรรพนามในการเล่าเรื่อง ซึ่งโกเฮนเลือกใช้
สรรพนามบุรุษที่ 1 ผม (Je) เล่าเรื่อง ซึ่งเป็นการตอกย้าความเป็นตัวตนและแสดงความใกล้ชิดกับผู้อ่าน นอกจากนั้นสรรพ
นามบุรุษที่ 1 ยังปรากฎผ่านสายตาโกเฮนวัยชราเมื่อต้องการใส่ความคิดของตัวเองเข้าไป ดังเช่นโกเฮนแถลงว่าจุดประสงค์การ
เขียนเรื่องนี้มีหลายเหตุผล เหตุผลหนึ่งที่เขามุ่งไว้ด้วยก็คือการทาให้คนที่เกลียดชาวยิวเปลี่ยนความคิด ดังเจตนารมย์ของผู้เล่า
ที่กล่าวว่า “ผมพูดกับตัวเองว่า ใครจะรู้ว่าเรื่องที่ผมจะเล่าให้พวกเขาฟังนั้นอาจจะเปลี่ยนใจคนที่มีความคิดเกลียดชาวยิวได้
และจะถอดเขี้ยวเล็บที่ฝังจิตวิญญาณของพวกเขาอีกด้วย/ Qui sait, me suis-je dit, ce que je vais leur conter va
peut-être changer les haïsseurs de juifs, arracher les canines de leur âme ?” (p.14)

- ภาษาและวรรณกรรม -

55

รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7 วันที่ 30 มิถุนายน 2560

อย่างไรก็ตามบางครั้งโกเฮนต้องการใช้สรรพนามบุรุษที่ 3 เมื่อกล่าวถึงตัวตนในวัยเยาว์ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้อ่านช่วยตัดสิน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาโดยปราศจากอคติของตัวผู้เล่า ดังจะเห็นได้จากที่โกเฮนต่อว่าสังคมฝรั่งเศสที่ทาร้ายจิตใจของเขาในอดีต
“บอกมาสิ เขาทาอะไรให้พวกคุณ พวกคุณต่างหากที่คอยจะขับไล่เขา พวกคุณทุกคนที่
เย้ ย หยั น เจ้ า เด็ ก น้ อ ยที่ ห ลงคิ ด ว่ า จะเดิ น มาใกล้ โ ต๊ ะ แสดงสิ น ค้ า เพื่ อ ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ งกั บ พวกคุ ณ
เขาทาอะไรให้พวกคุณเดือดร้อนกันเล่า / Que vous avait-il fait, dites, vous qui l’avez chassé,
vous tous qui avez rigolé du petit qui avait cru pouvoir s’approcher de la table pour
communier avec vous et être des vôtres, quel mal avait-il fait” (p.47)
2.2 การนาเสนอเรื่องเล่าผ่านคาพูดของตัวละคร (Le récit de paroles)
เฌราร์ด เฌอแน็ต (Genette: 1972) อธิบายในศาสตร์เรื่องเล่าว่าการถ่ายทอดคาพูด ในเรื่องเล่ากระทาได้ทั้งหมด 5
วิธี ได้แก่ การนาคาพูดมาเล่าใหม่โดยสรุป (Le discours narrativisé) การนาคาพูดมาเล่าทางอ้อม (Le discours transposé)
การนาคาพูดมาเล่าโดยอิสระ (Le discours indirect libre) การนาคาพูดมาเล่าโดยตรง (Le discours rapporté) และการ
นาคาพูดมาเล่าโดยฉับพลัน (Le discours immédiat)
การใช้คาพูดโดยตรง (Le discours direct) เป็นการถ่ายทอดคาพูดของตัวละครโดยตรง ซึ่งไม่มีร่องรอยของการนา
เรื่องมาเล่าใหม่ วิธีจะช่วยให้ผู้อ่านเห็นเหตุการณ์และรับรู้ประสบการณ์ได้ชัดเจนเหมือนที่ตัวละครประสบอยู่ โกเฮนเลือกใช้
คาพูดโดยตรงของตัวละครในฉากที่เป็นคาผรุส วาททางวาจาของพ่อค้าเพื่อต้องการให้ผู้อ่านรับรู้ถึงความรุนแรงที่คนฝรั่งเศส
กระทาต่อชาวยิวในสมัยนั้น ดังตัวอย่างที่ยกมา
“ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย ผมขอแนะนาให้ พวกท่านรู้จักเพื่อนของไอ้เดรย์ฟุส นั่นก็คือไอ้เด็ก
สายเลือดยิวแท้ ๆ (…) เราทุกคนไม่ชอบให้พวกยิวมาอยู่ที่นี่ เพราะเป็นชนชาติระยา เป็นพวกไส้ศึกที่
ขายตัวให้เยอรมัน เห็นอย่างไอ้เดรย์ฟุสไหม พวกนี้มันทรยศกันทุกคน พวกชั้นต่า เหม็นเน่าเหมือนโรค
เรื้อนนี่เอง / Messieurs dames, je vous présente un copain à Dreyfus, un petit youtre
pur sang, (…) nous on aime pas les juifs par ici, c’est une sale race, c’est tous des
espions vendus à l’Allemagne, voyez Dreyfus, c’est tous des trîatres, c’est tous des
salauds, sont mauvais comme la gale.” (pp. 38-39)
การใช้คาพูดฉับพลัน (Le discours immédiat) เป็นการหยิบยกคาพูดของตัวละครมาใส่ในบทพรรณา โดยที่ไม่
ใส่คาพูดนั้นในเครื่องหมายอัญประกาศ การใช้กลวิธีนี้คือความตั้งใจของนักเขียนที่ไม่ต้องการสร้างระยะห่างระหว่างผู้เล่ากับ
คนอ่าน เปรียบเสมือนฉากที่ตัวละครพูดกับตัวเอง เช่นเมื่อครั้งที่โกเฮนในวัยเยาว์วิ่งหนีไปร้องไห้ต่อโชคชะตาความเป็ นยิวของ
“ไอ้ชาติสวะ ผมพูดซ้า ๆ แล้วพลันก็ลุกขึ้นยืน ดันกาแพงด้วยมือสองข้างและเอาหัวโขกกับกาแพง / Un sale race,
répétais-je, soudain debout, je posai mes deux mains plats contre le mur que je frappai de mon front
(…)” (p.55) หรือ “ไอ้ยิวสวะ ไอ้ยิวสวะ ผมพูดซ้าไปมา น้าตาเปรอะเปื้อนใบหน้า / Sale juif, sale juif, me repétais-je, le
visage illuminé de larmes (…)” (p.89)
จากตัวอย่างที่ยกมาเป็นหน้าที่ของคนอ่านที่จะต้องรู้ว่าใครเป็นคนพูดโดยอิงจากบริบท ตัวอย่างที่ยกมานี้แสดงให้
เห็นว่าผู้เล่ามีสภาพจิตใจที่ย่าแย่ และต้องการให้ผู้อ่านรู้ว่าความทุกข์ทรมานของตนนั้นมากมายเหลือคณา ในอีกนัยหนึ่งก็
เพื่อให้เห็นผลของการกระทารุนแรงนั้น
กลวิธีการประพันธ์ในเรื่องมุมมองโดยให้เห็นสถานะของผู้เล่าว่าเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์และการเลือกถ่ายทอด
คาพูดของตัวละครโดยตรงและฉับพลัน ช่วยขั บเคลื่อนอัตลักษณ์ความเป็นยิวของผู้เขียนให้เด่นชัดขึ้นและยังทาให้เห็นความ
พยายามลดคุณค่าอัตลักษณ์ของผู้เขียนจากถ้อยคาที่ถูกประนาม
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สรุป
จากการวิเคราะห์ตัวบท ทาให้พบว่าอัตลักษณ์ในวัยเยาว์ของโกเฮนมีความปรวนแปร โกเฮนไม่สามารถนิยามได้ชัดเจน
ว่าอัตลักษณ์ในช่วงวัยเยาว์ของตนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร สังคมฝรั่งเศสเป็นผู้กีดกันและตัดสินว่าเขาเป็นคนแปลกแยกจาก
สังคมฝรั่งเศส โกเฮนพยายามค้นหาอัตลักษณ์ในวัยเยาว์โดยการหาความเชื่อมโยงระหว่างตนเองและสังคมฝรั่งเศส แต่เขาก็
ตระหนักในภายหลังว่าเขาไม่สามารถยึดโยงตนเองเข้ากับสังคมฝรั่ งเศสได้ ดังนั้นเขาจึงต้องพยายามรวมกลุ่มกับผู้คนที่มีอัต
ลักษณ์ความเป็นยิวเช่นเดียวกับเขา นอกจากนั้นวิธีหนึ่งที่โกเฮนสามารถประกอบสร้างอัตลักษณ์ของตนเองในวัยเยาว์ขึ้นมา
ใหม่ก็คือการเล่าเรื่องราวของตนในวัยเยาว์ผ่านเรื่องเล่าเชิงอัตชีวประวัติ "โอ้ พี่น้องทุกผู้ทุกนาม" โกเฮนแสดงอัตลักษณ์ความ
เป็นยิวของตนผ่านกลวิธีการประพันธ์ซึ่งทาให้ผู้อ่านเห็นว่าโกเฮนมีความหวงแหนและภูมิใจในชาติกาเนิดของตน ความรู้สึกนี้
เองจะเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงอัตลักษณ์ความเป็นยิวให้กับโกเฮนได้ต่อไป
อัตลักษณ์ความเป็นยิวของอัลแบรต์ โกเฮนมีหลายลักษณะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเวลาที่โกเฮนดารงตนอยู่ในสังคม
อัตลักษณ์ส่วนของโกเฮนก่อน-หลังเผชิญกับประทุษวาจานั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โกเฮนตระหนักรู้ภายหลังว่าคนภายนอก
ไม่ได้มองโกเฮนเช่นเดียวกับที่เขามองตัวเอง อัตลักษณ์ส่วนบุคคลจึงมีความสั่นคลอน โกเฮนเชื่อมาโดยตลอดว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งในสังคมฝรั่งเศส แต่สังคมฝรั่งเศสมองโกเฮนผ่านระบบสัญลักษณ์ที่สะท้อนออกมาเป็นชาวยิว และมองว่าโกเฮนไม่ได้
ดารงอยู่ในวัฒนธรรมกระแสหลักของสังคม ความแปลกแยกนี้สร้างความเกลียดชังขึ้นเป็นลาดับ และเมื่อโกเฮนตระหนักรู้ว่า
ตนเองถูกจัดให้อยู่เป็นคนชายขอบของสังคม อัตลักษณ์ความเป็นยิวของโกเฮนจึงเด่นชัดขึ้น จากนั้นโกเฮนมีความคิดต้องการที่
จะละทิ้งอัตลักษณ์โดยพยายามจะสวมอัตลักษณ์ที่เขาต้องการเลือกด้วยตนเอง แต่เขาก็ต้องตระหนักอีกครั้งว่าการกระทาเช่นนี้
ไม่ได้แสดงแก่นแท้ความเป็นตัวตนจริง ๆ เขาจึงเลือกที่จะยอมรับอัตลักษณ์ความเป็นยิวและหาเหตุผลมารองรับสานึกร่วมของ
การเป็นยิว โกเฮนใช้กลวิธีการประพันธ์เพื่อช่วยค้นหาอัตลักษณ์ความเป็นยิวที่เคยสั่นคลอนในวัยเยาว์ รูปแบบการประพันธ์ยัง
ช่วยตอกย้าและผลิตซ้าทางวัฒนธรรมเพื่อให้อุดมการณ์และจิตสานึกความเป็นยิวดารงต่อไปได้อี ก จึงกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์
ความเป็นยิวของโกเฮนนั้นมีลักษณะไม่อยู่นิ่ง เลื่อนไหล แปรเปลี่ยน บางครั้งแผ่วเบา บางครั้งชัดเจน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสถานะ
ของอัตลักษณ์ไม่ถาวรตลอดไป อาจจะดารงอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ในตอนท้ายโกเฮนในวัยชราสามารถค้นหาอัตลักษณ์
ความเป็นยิวของตนเองได้อีกครั้ง สภาพไร้ตัวตนในช่วงเหตุการณ์ประทุษวาจานั้นจึงถูกเติมเต็มด้วย อัตลักษณ์ความเป็นยิว
และดาเนินต่อเนื่องไปได้ โกเฮนไม่เพียงแต่ค้นหาอัตลักษณ์ความเป็นยิวให้ตัวเองเท่านั้นแต่ยังสามารถค้นหาอัต ลักษณ์ความ
เป็นยิวให้กับกลุ่มวัฒนธรรมของตนด้วยในฐานะชาวยิวพลัดถิ่นคนหนึ่งที่มาอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โกเฮนได้
ค้นพบอัตลักษณ์ความเป็นยิวในรูปแบบใหม่โดยสะท้อนในชื่อเรื่อง “โอ้ พี่น้องทุกผู้ทุกนาม” โกเฮนเลือกใช้ คาว่า frères ซึ่งมี
ความหมายว่า พี-่ น้อง (ชาย) หรือมีอีกความหมายว่าพี่-น้อง (มวลมนุษย์) ในความหมายภราดรภาพ โกเฮนต้องการจะบอกว่า
มนุษย์ทุกคนในโลกล้วนเป็นพี่-น้องกันทั้งสิ้น ไม่จากัดอยู่แค่ชาวยิว ไม่มีการแบ่งแยก ดังนั้นหากมนุษย์มีความสัมพันธ์เป็นพี่ น้องกันแล้วย่อมแสดงออกถึงอัตลักษณ์ร่วมกัน ชื่อเรื่องจึงมีนัยยะของการสลายตัวตน ละทิ้งอัตตาและหลอมตัวตนเพื่อความ
เป็นหนึ่งเดียว
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ศักดิ์(ศรี)และสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์ในวรรณกรรมของชาติ กอบจิตติ (พ.ศ.2522-พ.ศ.2524)1
Dignity and Rights of Humanity in Chart Korbjitti’s Literary Works (1979-1981)
บุศราพรรณ ประจง2
อารียา หุตินทะ3
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประเด็น สิทธิเสรีภาพของมนุษย์ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมของชาติ กอบจิตติ ระหว่าง พ.ศ.2522 ถึง พ.ศ.2520 ผลการศึกษาพบว่า ชาติ กอบจิตติ นาเสนอให้เห็นภาพความ
เหลื่อมล้าในสังคม ปรากฏ 3 ลักษณะ ได้แก่ 1.ความไม่เสมอภาคในสิทธิเสรีภาพ 2.การละเมิดสิทธิ์ และ 3.การลดทอนคุณค่า
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้วยการกล่าวถึงปัญหาเหล่านี้เองทาให้งานของชาติ กอบจิตติมีลักษณะเด่น แม้ไม่มีการชี้นาแนว
ทางการแก้ไขปัญหา แต่การเสนอให้เห็นปัญหาในสังคมที่เคยถูกมองข้ามเหล่านี้ได้กระตุ้นให้ ผู้อ่านเกิดความตระหนักและเห็น
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ของตนและผู้อื่นได้ เป็นการเพิ่มมิติเข้าไปจากงานยุคก่อนทศวรรษ 2520 ทาให้วรรณกรรมของชาติ
กอบจิตติต่างไปจากวรรณกรรมเพื่อชีวิตสูตรสาเร็จ
คำสำคัญ: ชาติ กอบจิตติ สิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
Abstract
This article aims to study rights and freedom of humanity and human dignity in Chart Korbjitti’s
literary works during 1979 -1981. The result indicates that Chart Korbjitti’s literary works portray inequality
in society that can classify as 3 groups : 1) inequality of rights and freedom, 2) human rights violation, and
3) debasing of human dignity. Mentioning these problems gives Chart Korbjitti’s literary works special
characteristic. Even though there is no way of solution, the presentation of social problem which is
disregarded encourages the readers to aware and acknowledge of their humanity. On the other hand, it
adds dimension of work which is different from work before 1977. From reason above, it makes Chart
Korbjitti’s works differ from the literature-for-life-sake clichés.
Keywords: Chart Korbjitti, Rights and Freedom, Human Dignity
บทนา
วรรณกรรมของชาติ กอบจิตติ ระหว่าง พ.ศ.2522 - พ.ศ.2520 มีความสาคัญในฐานะที่เป็นรอยต่อของพัฒนาการ
ทางวรรณกรรมไทย4 เนื่องด้วย ชาติ กอบจิตติ เป็นหนึ่งในนักเขียนที่แจ้งเกิดท่ามกลางกระแสการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึง
1

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “พัฒนาการทางวรรณกรรมของชาติ กอบจิตติ”
นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
ผศ. ดร. ประจาภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
4
รอยต่อของพัฒนาการทางวรรณกรรมไทยอันเกิดจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเป็นสูตรสาเร็จมากจนเกินไปของวรรณกรรมเพื่อชีวิตในช่วง
ต้นทศวรรษ 2520 นี้ ไม่สามารถอธิบายไว้ในบทความนี้ได้ด้วยข้อจากัดของจานวนหน้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมประเด็นนี้ใน ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิช.
(2552). วรรณกรรมทดลองของวินทร์ กับการผลัดแผ่นดินของวรรณกรรมวิจารณ์, อ่าน. 2 (1), 44-49. และ สุชาติ สวัสดิ์ศรี. (2522). โลก
หนังสือ ฉบับเรื่องสั้น ชุดที่ 3 คลื่นหัวเดิ่ง. กรุงเทพฯ: ดวงกมล, ความในใจจากบรรณาธิการ.
2
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5

ความเป็นสูตรสาเร็จมากจนเกินไปของวรรณกรรมเพื่อชีวิต วรรณกรรมของเขาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ด้วยเขา
นาเสนอจินตภาพของชนบทไทยในภาพลักษณ์ซึ่งต่างไปจากจินตภาพเดิม ๆ ตามที่สานักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
เคยให้ภาพชนบทว่า หมู่บ้านเป็นที่สงบ มีชีวิตเรียบง่าย อันสะท้อนให้เห็นความราบรื่นและธรรมชาติอันแท้จริงของชาวบ้าน
(Nationnal Identity Office, Office of the Prime Minister, 1984 อ้างโดย ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคริส เบเคอร์ , 2539)
ขณะที่ชนบทในจินตภาพของชาติ กอบจิตติ มีสภาพคล้ายเมืองที่มีเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมากขึ้นทุกขณะ คนชนบทไม่ได้มี
ความต้องการเฉพาะปัจจัยสี่อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัวอีกต่อไป หากแต่ชาวบ้านมีความต้องการ
ความมั่งคั่ง ให้คุณค่ากับเงินเป็นสาคัญ รักความสะดวกสบาย ตลอดจนความหรูหราเพื่อเป็นสิ่งที่ใช้แสดงฐานะ เพื่อยกระดับ
ตนเองให้อยู่เหนือคนอื่น ทาให้เกิดการแบ่งชั้นในสังคมชนบท ความต้องการที่เปลี่ยนไปเหล่านี้ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ค่านิยม รวมถึงศีลธรรมของคนในชนบทเปลี่ยนไป การกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงของคนชนบท
ที่ได้รับผลกระทบจากความเป็นเมืองดังที่กล่าวมาแล้วนี้ นัยหนึ่งคือการแสดงให้เห็นถึงความล่มสลายของชนบทอันเป็น
ประเด็นหนึ่งที่นักเขียนแนวเพื่อชีวิตใช้นาเสนอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาติ กอบจิตติยังคงสืบทอดลักษณะความเป็นเพื่อชีวิตไว้ใน
งานของเขา แต่อีกนัยหนึ่งของภาพความเปลี่ยนแปลงในชนบทที่ปรับเปลี่ยนอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้เอง ได้แสดงให้เห็นปัญหา
ต่าง ๆ ในสังคมที่เคยถูกมองข้ามมากขึ้น ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือในผลงานทุกเรื่องของชาติ กอบจิตติ กล่าวถึงความอยุติธรรม
ในสังคมที่ไม่ได้เจาะจงแต่เรื่องของการต่อสู้ระหว่างชนชั้น การกดขี่แรงงานชาวนา ชนชั้นล่าง เท่านั้น ความไม่เสมอภาคกันใน
แง่ของศักดิ์ศรีและสิทธิของความเป็นมนุษย์ถูกกล่าวถึงไว้ อย่างเข้มข้นให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์
ความแปลก แตกต่างบางอย่างในเนื้อหาอันเป็นลักษณะเด่นในการสร้างสรรค์งานของชาติ กอบจิตตินี้จึงทาให้งานของชาติ
กอบจิตติ ก้าวออกจากความเป็นสูตรสาเร็จของวรรณกรรมเพื่อชีวิต
ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาประเด็นศักดิ์ศรีและสิทธิของความเป็นมนุษย์ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมของชาติ กอบจิตติ ระหว่าง พ.ศ.2522 ถึง พ.ศ.2520 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
บางอย่างในการนาเสนอเนื้อหาให้พ้นจากความเป็นวรรณกรรมเพื่อชีวิตสูตรสาเร็จ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์ประเด็นสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ อันเป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งที่ปรากฏใน
วรรณกรรมของชาติ กอบจิตติ ระหว่าง พ.ศ.2522 ถึง พ.ศ.2520 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
บางอย่างในการนาเสนอเนื้อหาให้พ้นจากความเป็นวรรณกรรมเพื่อชีวิตสูตรสาเร็จ
ขอบเขตของการวิจัย
ในบทความนี้ ผู้วิจัยศึกษาเนื้อหาเฉพาะเรื่องสั้นและนวนิยายของชาติ กอบจิตติ ที่ปรากฏในหนังสือชุด : ชาติ กอบ
จิตติ ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างปีพ.ศ.2522-พ.ศ.2520 เท่านั้น และเป็นเรื่องสั้นและนวนิยายที่นาเสนอเนื้อหาและ
รูปแบบที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะของวรรณกรรมเพื่อชีวิต คือ หนังสือรวมเรื่องสั้นเรื่อง ทางชนะ ประกอบด้วยเรื่องสั้น 5 เรื่อง
5

“วรรณกรรมเพื่อชีวิต” ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักภายหลังเหตุการณ์การสังหารหมู่นักศึกษาประชาชนกลางเมือง เมื่อ
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 จนถึงกับมีการตีความคาว่า “วรรณกรรมเพื่อชีวิต ” กันใหม่ มีการตั้งคาถามเกี่ยวกับการสร้างงานของนักเขียนในกรณี
ความเข้าใจในสภาพเรื่องราว หรือสิ่งที่เขียนว่ามีความชัดเจน ลึกซึ้ง และรอบด้ านเพียงใด โดยประเด็นที่ถูกวิจารณ์มากที่สุดคือ ความเป็น “สูตร
สาเร็จ” มากจนเกินไปของวรรณกรรมเพื่อชีวิต (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ , 2552) ซึ่ง “วรรณกรรมเพื่อชีวิตสูตรสาเร็จ ” ที่ใช้นี้มีความหมายตามที่สุ
ชาติ สวัสดิ์ศรี (2508) กล่าวไว้ คือ วรรณกรรมเพื่อชีวิตที่มีเนื้อหาและรูปแบบซ้าซาก ขาดชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ กลายเป็นความเบื่อหน่าย ไม่น่า
ติดตาม การนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาของงานเขียนแนวเพื่อชีวิต เริ่มไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เป็นอยู่ จนถูกเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ซ้ายน้า
เน่า” ซึ่งงานเขียนเพื่อชีวิตดังกล่าวมีลักษณะตามแนวคิดของทีปกร (2515) ว่าศิลปะใช้เพื่อเปิดเผยความอัปลักษณ์ของชีวิตที่เป็นอยู่จริง เพื่อปลุก
เร้าให้แก้ไขให้เกิดความดีงาม ซึ่งเคยเสนอไว้ในหนังสือ ศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะเพื่อประชาชน การเรียกร้องในประเด็นดังกล่าวทาให้วรรณกรรมเพื่อ
ชีวิตในช่วงกลางทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา มีการปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีความเป็นสูตรสาเร็จน้อยลง จึงเกิดการทดลองรูปแบบการนาเสนอใหม่ ๆ มี
การปรับเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่มีลักษณะซับซ้อนมากขึ้น
- ภาษาและวรรณกรรม -
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ได้แก่ ผู้แพ้, ทำงชนะ, สำยสร้อย, เสมือนพี่น้อง, และ เศียรขำด หนังสือรวมเรื่องสั้นเรื่อง มีดประจาตัว ศึกษาเฉพาะ 6
เรื่อง ได้แก่ พรุ่งนี้, ผลตอบแทน,ศำลเจ้ำแม่, หมำติดเก้ง, คนไร้ค่ำ และ ซื้อบุญ หนังสือนวนิยายจานวน 2 เล่ม ได้แก่ จน
ตรอก และ คาพิพากษา
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์
(Descriptive Analysis) โดยเริ่มจากการสารวจ รวบรวมข้อมูลเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยมองประเด็นผ่านการนาเสนอแนวคิด และการนาเสนอตัวละครบางตัว ผ่านองค์ประกอบทาง
วรรณกรรม จากนั้น สรุปผลการวิจัย เรียบเรียง และนาเสนอเป็นบทความ
ผลการวิจัย
ชาติ กอบจิต ติ น าเสนอเนื้อหาที่แ สดงให้ เห็น ความไม่ เท่า เทีย ม การเอารัดเอาเปรีย บกัน ของคนในสังคมไว้ใ น
วรรณกรรมของเขา ระหว่างพ.ศ.2522 - พ.ศ.2520 ถึงแม้ว่าประเด็นดังกล่าวจะเคยถูกกล่าวถึงมาอย่างซ้าแล้วซ้าเล่าใน
วรรณกรรมเพื่อชีวิตสูตรสาเร็จ แต่ทว่าในวรรณกรรมของชาติ กอบจิตตินาเสนอให้เห็นภาพความอยุติธรรมในสังคมได้อย่าง
ครอบคลุมมากขึ้น ไม่ได้จากัดอยู่แค่การเอารัดเอาเปรียบระหว่างนายทุน กรรมกร และชาวนา ดังที่วรรณกรรมสูตรสาเร็จเคย
เสนอไว้ ภาพความอยุติธรรมในสังคมในวรรณกรรมของชาติ กอบจิตติ แบ่งอธิบายได้ 3 ลักษณะ คือ ความไม่เสมอภาคใน
สิทธิเสรีภาพ การละเมิดสิทธิ์ และการลดทอนคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ความไม่เสมอภาคในสิทธิเสรีภาพ
ตัวชี้วัดของการเคารพศั กดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็คื อ ความเสมอภาค หรื อการปฏิบัติต่ อคนทุกคนอย่างไม่เลือ ก
ปฏิบัติ คนทุกคนมีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ และการปฏิบัติต่อกันของ
เพื่อนมนุษย์อย่างเสมอกัน (กุลพล พลวัน, 2503) แต่ความเป็นจริง การได้รับความคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ที่ควรจะได้ของคนใน
สังคมและการปฏิบัติต่อกันของคนในสังคมกลับไม่เท่ากัน ชาติ กอบจิตติ นาเสนอให้เห็นความไม่เสมอภาคในสิทธิเสรีภาพที่
เกิดขึ้นในสังคม ดังนี้
1.1. การไม่สามารถหลุดพ้นความยากจน
สิทธิ์ที่จะทาให้คนจนพ้นไปจากสภาพความจนคือ “โอกาส” โอกาสที่จะมีมาตรฐานชีวิตที่ดี แต่ในทุก ๆ สังคม ย่อมมี
ความเหลื่อมล้าเกิดขึ้นเสมอ ความเหลื่อมล้าจะกว้างมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสังคมที่หยิบยื่นโอกาสให้แก่คนที่ต่างกันออกไป ชาติ
กอบจิตติ นาเสนอให้เห็นภาพวงจรที่น่าอึดอัด หดหู่ ที่คนชนชั้นล่างทางเศรษฐกิจต้องฝ่าฟัน ที่ถึงแม้จะมีความพยายามมาก
เพียงใดก็ไม่อาจหลุดพ้นไปจากความยากจนได้ เช่นในตอนหนึ่งของนวนิยายเรื่อง จนตรอก ที่กล่าวถึงครอบครัวชนชั้นล่างของ
ตัวละครบุญมาที่อยากมีชีวิตทีด่ ี อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง ทุกคนในครอบครัวต่างดิ้นรน ขยัน ช่วยกันทามาหากิน พยายามทา
ทุกอย่างเพื่อให้มีบ้านเป็นของตนเอง และได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข แต่สิ่งที่ได้รับ กลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง คือ มีหนี้สิน
เพิ่มพูนจากการกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน ครอบครัวแตกแยกเพราะต่างคนต่างต้องทางานหารายได้เพื่อใช้จ่ายในการดารงชีวิตและชาระ
หนี้สิน เมื่อเสาหลักของบ้านมีเหตุให้ถูกจับเข้าคุกทาให้สมาชิกที่เหลือขาดรายได้เพราะเหลือแต่เด็กและคนชรา เมื่อไร้ทางออก
จึงนาไปสู่การฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาในท้ายที่สุด ดังที่ตัวละครบุญมาคิดทบทวนถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตตัวเองว่า
‘มันเป็นเพราะใครกันแน่วะนี่’ บุญมานึกถามตัวเอง
‘เพราะมึงนั่นแหละ!’ อีกความคิดหนึ่งตะโกนแวบส่วนขึ้นมา
‘ถ้ามึงไม่ชวนพ่อมากรุงเทพฯ!’
‘ถ้ามึงไม่อยากมีบ้าน!’
‘ถ้ามึงไม่เสือกกู้เงินเถ้าแก่เขามา!’
- ภาษาและวรรณกรรม -
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‘ถ้ามึงไม่เตะเมียในวันนั้น!’
‘ถ้ามึงไม่ไล่สีดาออกจากบ้าน!’
‘ถ้ามึงไม่เสือกไปเรือ!’
‘ถ้ามึงไม่โดนจับ!’
‘และถ้ามึงอยู่บ้านทางานไปกลับเหมือนเช่นคนอื่น ๆ เรื่องมันก็คงไม่ลงเอยแบบที่เห็นนี่หรอก…’
บุญมาไม่ได้คิดโทษใครที่ไหนเลย บุญมาไม่คิดโกรธใครด้วยซ้าที่ทาให้ชีวิตครอบครัวของเขาต้องหัน
เหเป็นเช่นนี้ บุญมาคิดโทษแต่ตัวเอง บุญมาคิดโกรธแต่ตัวเองที่เกิดมาเป็นคนจน เขาไม่รู้หรอกว่าทาไมชีวิต
คนจน ๆ อย่างเขาถึงต้องประสบเคราะห์กรรมอยู่เสมอมา เขารู้เพียงว่าชีวิตนี้เป็นเรื่องของเวรกรรม เกิดมา
เพื่อชดใช้เวรกรรมเก่าให้หมด ๆ ไป...(จนตรอก, 2549)
จากตัวอย่าง แม้ว่าตัวละครจะให้เหตุผลว่าเรื่องราวร้าย ๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเวรกรรม แต่ในความเป็นจริง
สิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุมาจากความจน ด้วยความจนทาให้พวกเขาเหล่านั้นขาดแม้แต่โอกาสต่าง ๆ ที่จะทาให้ชีวิตดีขึ้นได้ แม้แต่
ระบบของรัฐและสวัสดิการต่าง ๆ ของสังคมก็ไม่เอื้อให้คนจนได้รับสิทธิตามที่ควรได้ เช่น สิทธิในการได้รับการศึกษาที่ดี สิทธิ
ในได้รับการรักษาพยาบาลที่ดี สิทธิในการมีมาตรฐานความเป็นอยู่ในการมีที่พักอาศัยที่ดี เป็นต้น
1.1.1. สิทธิในการได้รับการศึกษา
ในนวนิยายเรื่อง จนตรอก ชาติ กอบจิตติ สะท้อนให้เห็นภาพครอบครัวที่มีปัญหาความยากจน ที่แม้แต่
สมาชิกที่เป็นเด็กก็ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อช่วยครอบครัวหาเงินเลี้ยงปากท้องด้วยการทางานใช้แรงงาน ดังความที่ว่า
...ในตอนเย็นบางวันสีดามักเอาหนังสือพิมพ์ ที่คนมาจ้างให้พับถุง อ่านให้ปู่ฟังพร้อมกับชี้รูปให้ดู...
หลานสาวอ่านให้ฟังเกือบคล่องแคล่ว อีกอย่างที่แกชอบสีดาคือ มันอ่านหนังสือได้เก่งกว่าทุกคนในบ้าน...สีดา
เพิ่งจบ ป.4 เมื่อปีที่แล้ว และไม่มีเหตุผลเอาเลยที่จะได้เรียน ป.5 ต่อเมื่อเทียบกับความเป็นจริงในครอบครัว..
(จนตรอก, 2549)
ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าสีดาจะเรียนดี แต่ด้วยครอบครัวมีฐานะยากจน การลดภาระ
ค่าใช้จ่ายทางการเรียนของสีดาจึงเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลตามสถานภาพของครอบครัวในขณะนั้น สีดาต้องออกจากโรงเรียน
เพื่อมาช่วยครอบครัวทางานหาเงิน งานที่สีดาทาได้คืองานที่ต้องใช้แรงงาน ซึ่งให้ผลตอบแทนต่า ขณะที่สิ่งที่สีดาขาด คือโอกาส
ในการได้รับการศึกษาที่ดีที่สูงขึ้นกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อมีโอกาสในการสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วยการ
มีงานดี ๆ ที่ให้ผลตอบแทนสูง เพราะขาดวุฒิการศึกษาในการเข้าทางาน
ปัญหาเรื่องสิทธิในการได้รับการศึกษาจึงเป็นปัญหาสาคัญอย่างมากของครอบครัวที่มีฐานะยากจน เมื่อ
การศึกษาเป็นสิ่งที่เด็กทุกคนควรจะได้รับ แต่กลับกลายเป็นภาระอย่างหนึ่งที่ครอบครัวของเด็กต้องแบกรับ จึงเป็นเหตุผลที่ทา
ให้เด็กทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาไม่เท่ากัน ในเมื่อแม้แต่การศึกษาขั้นพื้นฐานยังเป็นสิ่งที่เป็นภาระทางการเงินที่หนักหนา
สาหัสในสายตาของครอบครัวที่มีฐานะยากจนแล้ว การศึกษาในระดับที่สูงยิ่งขึ้นไปจึงเป็นสิ่งที่เกินเอื้อมสาหรับเด็กที่มาจาก
ครอบครัวเหล่านี้
1.1.2 สิทธิการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและสุขอนามัย
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างหนึ่งคือการมีสุขภาพกายที่ดี อาการเจ็บป่วยหรือความเสื่อมโทรมของร่างกาย
เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ ในขณะที่ความสามารถในการดูแลสุขภาพ และรักษาอาการเจ็บป่วยของบางคนมี
อยู่อย่างจากัด เพราะในทุกครั้งที่มีการรักษาพยาบาลหมายถึงการมีค่าใช้จ่ายด้วย ปัญหาจึงตกอยู่ที่คนจนที่มีรายได้น้อยที่
ถึงแม้อยากเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธี แต่ก็กลัวภาระค่าใช้จ่าย เลือกที่จะไม่รักษา จนบางรายเสียชีวิตไปด้วยเหตุผลนี้ก็มีไม่
น้อย ดังที่ปรากฏในตอนหนึ่งของนวนิยาย จนตรอก ของชาติ กอบจิตติ ที่บรรยายถึงความจายอมอดทนต่อความเจ็บปวดของ
ตัวละคร ปู่ ที่ไม่เข้ารับการรักษาบาดแผลที่เกิดจากน้าร้อนลวกเพราะกลัวว่าความเจ็บป่วยของตัวเองจะไปเพิ่มภาระค่าใช้จ่าย
ให้กับลูกหลาน
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“พรุ่งนี้ฉันจะพาปู่ไปโรงพยาบาล” ออดปิดตลับยาหม่อง
“ไม่ต้องหรอก มันเป็นเองก็หายเอง เราไม่มีเงินจะซื้อยาเขาหรอก ไปให้มันทุเรศทุรังเขาเปล่า ๆ
อย่าเลย แล้วมันก็หายไปเอง เชื่อปู่เถอะ” ชายชราพูดเบา ๆ อย่างน้อยใจในโชคชะตาที่กลุ้มรุมทาร้าย
ตัวแก(จนตรอก, 2549)
จากตัวอย่างทาให้เห็นได้ชัดเจนว่า มาตรฐานชีวิตของคนจนอย่างตัวละครปู่ไม่มีสวัสดิการใด ๆ มารองรับ
หรือรับประกันชีวิตได้เลยว่าจะมีสุขภาพดี เป็นการใช้ชีวิตเพื่อความอยู่รอดโดยแท้จริง สังเกตได้ว่า ยาวิเศษสาหรับคนจน คือ
ยาหม่อง อย่างเดียวเท่านั้นที่นามาใช้กับเกือบทุกส่วนของร่างกายที่เจ็บป่วย สิ่งนี้ แสดงให้เห็นว่า คนจนเป็นกลุ่มคนที่ถูก
มองข้ามและไม่ใส่ใจ แม้แต่ในโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการมีชีวิต
1.1.3. สิทธิในการมีมาตรฐานความเป็นอยู่ ในการมีที่พักอาศัยที่ดี
ที่พักอาศัยคือสิ่งจาเป็นต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ ที่อยู่อาศัยจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอยากมี เป็นของ
ตัวเอง แต่การสร้างบ้านมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงซึ่งยังไม่รวมถึงค่าที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ การมีบ้าน
เป็นของตนเองจึงเป็นเรื่องไกลตัวสาหรับผู้มีฐานะยากจน เพราะต้องแบกรับภาระหนี้สินจานวนมาก ทั้งเงินกู้ เงินที่ต้องใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ดังเช่นตัวละครบุญมา ในนวนิยายเรื่อง จนตรอก ที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง ยอมกู้เงินเพื่อสร้างบ้าน แต่
ท้ายที่สุด บ้านก็ไม่ได้เป็นของเขา เงินที่กู้มาก็ทาให้เป็นหนี้อย่างยาวนาน และบ้านที่สร้างอยู่ในที่ดินซึ่งไม่ใช่ของตน เมื่อเจ้าของ
ต้องการนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ บ้านที่สร้างด้วยหยาดเหงื่อ แรงงาน และเงินกลายเป็นความสูญเปล่า
...เวลาผ่านไปประเดี๋ยวเดือน เดี๋ยวเดือน ดอกเบี้ยกินไปเรื่อยไม่มีเวลาพัก ครั้งแรกตกลงกันว่า
จะให้ดอกเบี้ยพร้อมกับหักเงินต้นด้วยในเงินเดือน พอนานเข้าก็ให้ดอกเบี้ยอย่างเดียว ต่อมาดอกส่งบ้าง
ไม่มีส่งบ้าง จึงกลายเป็นดอกทบต้น ต้นทบดอก...สับสนวุ่นวายอยู่ในใจของบุญมาเพียงคนเดียว เขาไม่
เคยปริปากบ่นอะไรในบ้านแม้แต่คาเดียว เขายังคงทน ทนต่อไป (จนตรอก, 2549)
ระหว่างที่บุญมาถูกฝากขังในคุกคอยเวลาขึ้นศาล เขาไม่มีโอกาสได้ออกมาดูบ้านเลย บ้านที่เขา
อยากจะมีในชีวิตของเขาสักหลังหนึ่ง ให้ครอบครัวได้อยู่อย่างอบอุ่น เพื่อพ่อ เมีย ลูก ลูก ลูก จะได้มี
ความสุข...
พวกคนงานทางานกันอย่างรวดเร็ว ว่องไว เพื่อแข่งกับเวลา ยังมีบ้านอีกหลายหลังที่ต้องรื้อ
ต่อไปในวันนี้ สักครู่บ้านของบุญมาก็หายไป มีแต่กองไม้ กองสังกะสีเท่านั้นเองอยู่ในบริเวณนั้น
อีกไม่นาน ที่ตรงนี้จะกลายเป็นตึกใหญ่โต ตามเวลาที่ผ่านไป (จนตรอก, 2549)
จะเห็นได้ว่าคนที่ได้รับประโยชน์มีแต่นายทุน คนจนอย่างครอบครัวบุญมาไม่มีโอกาสที่จะมีแม้แต่บ้านหลัง
เล็ก ๆ ชาติ กอบจิตติ ได้สะท้อนให้เห็นแง่มุมคนจนที่จ นแบบที่ไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปาก เป็นชีวิตที่ถูกทับถม ถูกละเลยแม้แต่
สวัสดิการที่รัฐจะเข้าดูแลอย่างทั่วถึง ด้วยความจนนี้เองที่ถึงแม้ว่าที่พักอาศัยจะเป็นสิ่งที่จาเป็น แต่เพราะความไม่เท่าเทียมกัน
ของฐานะทางเศรษฐกิจ จึงทาให้คนบางกลุ่มไม่มีสิทธิ์ที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองเลย เสมือนว่าการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยที่ดี
ในสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นเรื่องของคนบางกลุ่มเพียงเท่านั้น
1.2. การไม่เลือกปฏิบัติ
มนุษย์ทุกคนแม้จะมีฐานะทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่แตกต่างกัน แต่ควรได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกัน ไม่ควรมีผู้หนึ่งผู้ใดได้รับการปฏิบัติที่ด้อยกว่า หรือได้อภิสิทธิ์มากกว่า เพราะทุกคนล้วนเสมอภาคกันภายใต้
กฎหมาย และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ชาติ กอบจิตติได้นาเสนอให้เห็นความไม่เท่าเทียมกั นในด้านการ
เลือกปฏิบัติเอาไว้ในเรื่องสั้น ผู้แพ้ ที่ตัวละคร พิทยา ได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าตัวละคร โด่ง ความว่า

- ภาษาและวรรณกรรม -

63

รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7 วันที่ 30 มิถุนายน 2560

“หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เ...จ็...ด” โด่งเห็นเรือลาหนึ่งแล่นมาทางเบื้องหลังแม่แต่ไกล
เขาจาได้ว่าเป็นเรือบ้านน้าทิพย์ เรือลานั้นใกล้เข้ามาด้วยความเร็วของเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ เด็กที่แต่ง
ชุดนักเรียนนั่งอยู่หัวเรือคือพิทยานั่นเอง...
“แม่บอกว่าไอ้พิทยาต้องเรียนปีหน้าไม่ใช่หรือ ?” โด่งถามแม่เขาออกไป เขาลืมเรื่องนับเลขนั้น
เสียแล้ว
“ใช่” นางตอบเบา ๆ
“แล้วทาไมมันเข้าเรียนได้ล่ะ?”
“ไม่รู้ครูใหญ่เขา ช่างเขาเถอะ ท่องเลขให้แม่ฟังดีกว่า” นางรู้สึกอ่อนแรง
“หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ สิบเอ็ด สิบสอง สิบสาม สิบสี่ สิบห้า.....” โด่ง
ยังคงท่องเลขต่อไปเรื่อย ๆ ด้วยเสียงสั่นเครือ
นางยกแขนขึ้นปาดเหงื่อบนใบหน้า มองดูลูกชายด้วยสายตาที่เข้าใจ
“ตั้งใจเรียนดี ๆ นะ เอ็งจะได้เก่ง ๆ” (ผู้แพ้, 2557)
อภิสิทธิ์ของพิทยาที่ได้รับคือการเข้าเรียนก่อนเกณฑ์ ซึ่งในความเป็นจริงหากพิทยาไม่ได้รับการเลือกปฏิบัติจาก
ครูใหญ่แล้วจะต้องได้เข้าเรียนหลังโด่ง เพราะอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้รับการศึกษา สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันของ
คนในสังคมที่ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันเพราะมีฐานะทางสังคม และฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่เท่ากัน
1.3. การได้รับความเป็นธรรม
ในการตัดสินเรื่องราวใด ๆ ผู้ตัดสินควรให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายผู้กล่าวหา และฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา เพื่อให้
การตัดสินเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสโดยปราศจากอคติใด ๆ ชาติ กอบจิตติได้นาเสนอประเด็นการตัดสินเรื่องราวอย่างไม่
ยุติธรรมไว้ในนวนิยายเรื่อง คาพิพากษา อันเป็นเรื่องราวของตัวละคร ฟัก ที่ถูกกล่าวหาว่าเอาแม่เลี้ยงมาเป็นภรรยาหลังจากที่
พ่อของเขาตาย ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริง แต่ด้วยเรื่องราวที่ถูกบอกเล่าปากต่อปากทาให้ชาวบ้านในหมู่บ้านเชื่อเช่นนั้น และตัดสินฟัก
ว่าเป็นคนผิดศีลธรรม ฟักหมดความน่าเชื่อถือในสายตาของชาวบ้าน ไม่มีใครติดต่อคบหา ฟักเสมือนถูกผลักให้ออกจากสังคม
เขาดื่มเหล้าเพื่อหวังจะลืมความรู้สึกที่เจ็บปวดเหล่านั้น แต่นั่นยิ่งทาให้ความน่าเชื่อถือของเขาลดลงไปอีก จากเหตุการณ์นี้
ส่งผลให้ไม่มีใครเชื่อคาพูดของเขา แม้ว่าในเวลาต่อมา เมื่อฟักถูกครูใหญ่โกงเงิน และพยายามเรียกร้องความเป็นธรรมที่ตนควร
จะได้รับ กลับไม่มีใครเชื่อเขา และซ้าร้ายที่ทุกคนกลับตัดสินว่าฟักใส่ความครูใหญ่อีกด้วย
ครูใหญ่และกานันยืนคุยอยู่กับตารวจบนโรงพัก มีชาวบ้านร่วมยืนคุยอยู่ด้วย ครูใหญ่ขอ
บอกขอบใจหมวดสมชายที่ให้ความกรุณาช่วยเหลือ ทาให้นายฟักสานึกผิดลงได้บ้าง รู้ดีรู้ชั่วไม่ก่อความ
ร าคาญให้ ช าวบ้ า น หมวดสมชายกลั บ บอกว่ า ตั ว เองนั่ น แหละที่ จ ะต้ อ งขอบคุ ณ ครู ใ หญ่ เพราะ
เหมือนกับเป็นหน้าที่อยู่แล้ว ที่จะต้องขจัดทุกข์บารุงสุขให้ประชาชน ขอบคุณที่ครูใหญ่ช่วยสอดส่อง
ดูแลอีกแรงหนึ่ง มีคนถามครูใหญ่ขึ้นว่า ทาไมไม่แจ้งข้อหาหมิ่นประมาทเสียเลย เพราะเมื่อศาลที่
จังหวัดตัดสินแล้ว มันก็ต้องติดคุกอยู่ในจังหวัดแน่นอน จะได้พ้น ๆ ไปเสียที พวกเขาพร้อมที่จะเป็น
พยานให้ครูใหญ่ทุกคน เพราะความเป็นจริงที่ไอ้ฟักมันสบประมาทครูใหญ่ ครูใหญ่ตอบว่าไม่อยากจะ
ทามัน กลัวจะเป็นบาปกรรมติดกันไป อีกอย่างก็สงสารมันด้วย คนเคยเห็นหน้ากัน ชอบพอกันมาก่อน
ครูใหญ่ยังบอกเพิ่มอีกว่า มันกินเหล้ามาก ๆ อาจจะทาให้ประสาทหลอน ไม่อยากถือสาปล่อยมันเถอะ
ถ้ามันยังไม่สานึกตัวอีกก็ค่อยว่ากันใหม่ (คาพิพากษา, 2507)
จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ฟักถูกตัดสินให้เป็นคนผิดเพราะทุกคนมีอคติกับฟัก ไม่มีใครสนใจสืบหาความจริงด้วยซ้า
ฟักไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะปฏิเสธหรือชี้แจงเรื่องราวใด ๆ เพราะทุกคนได้ตัดสินเขาไปแล้วจากความเชื่อที่มีอคติ ตัดสินจากความ
เชื่อถือบุคลิกลักษณะภายนอกของคน ดังที่ชาวบ้านที่เห็นว่าครูใหญ่เป็นคนดี จะพูดจะทาอะไรก็ดีไปหมด แม้แต่ ตารวจ ผู้ที่จะ
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ให้ความยุติธรรมได้ก็ไม่เว้นที่จะตัดสินเช่นนั้น เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการทางานที่บกพร่องของเจ้าหน้าที่ เมื่อเป็นเช่นนี้ ความ
เป็นธรรมเป็นสิ่งที่ผู้ที่มีอานาจด้อยกว่าในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นฐานะ หน้าที่การงาน ความน่าเชื่อถือเช่นตัวละครฟักยากที่จะ
ได้รับ แทบจะไม่มีหนทางหลุดรอดจากความผิดที่ตนไม่ได้ก่อได้เลย ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ในคุณค่าของความเป็นมนุษย์เขา
ย่อมมีสิทธิ์ได้รับความเป็นธรรมเท่ากันกับคนอื่น ๆ
2. การละเมิดสิทธิ
ละเมิด ความหมายตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2525) หมายถึง ล่วงเกินหรือฝ่าฝืนจารีตประเพณีหรือ
กฏหมายที่มีบัญญัติไว้ จงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทาต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย
เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิ ส่วนคาว่า สิทธิ หมายถึง สิ่งที่ไม่มีรูปร่างซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดหรือกาหนดขึ้นโดย
กฎหมายให้ได้รับประโยชน์ และมนุษย์เป็นผู้เลือกใช้สิ่งนั้นเองโดยไม่มีผู้ใดมาบังคับได้ (สกล สกลเดช , 2503) การละเมิดสิทธิ
จึงหมายถึงการใช้เสรีภาพของตนมากเกินไปหรือใช้สิทธิของตนเกินขอบเขต จนไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นให้เกิดความเสียหาย
เสียชื่อเสียง ได้รับผลกระทบจากการกระทานั้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการกระทาโดยเจตนา จงใจ หรือประมาทเลินเล่อก็ตาม
ในวรรณกรรมของชาติ กอบจิตติ ได้นาเสนอให้เห็นการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นในสังคม ดังตัวอย่างการละเมิดสิทธิต่อไปนี้
2.1. สิทธิเด็ก
เด็กทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วสมควรได้รับการเลี้ยงดู ปกป้อง คุ้มครองสวัสดิภาพความปลอดภัยจากผู้ปกครอง หรือบิดา
มารดาผู้ให้กาเนิด จนกว่าจะถึงเวลาที่พวกเขาสามารถดูแลตนเองได้ ชาติ กอบจิตติ ได้นาเสนอให้เห็นปัญหาการละเมิดสิทธิ
ของเด็กอันเป็นสาหตุมาจากการไร้ความสามารถในการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองเพราะความยากจนไว้ในนวนิยายเรื่อ ง
จนตรอก ผ่านตัวละคร ดา ลูกของบุญมาซึ่งมีฐานะยากจน
“คิดถึงปู่มั้ยลูก?”
“คิดถึงซี่”
“กินนี่ให้หมดซะ จะได้ไปหากัน ” บุญมาส่งขันให้มองหน้าลูกที่ผมเปียกแปล้เป็นครั้งสุดท้าย
‘เอ็งอยู่ก็ลาบาก ไปกับพ่อดีกว่านะลูกนะ’ เขานึกอยู่ในใจ ส่งขันให้ลูกเสร็จเบือนหน้าออกจากบ้าน เขา
ไม่กล้ามองภาพนั้นเพราะรู้กับใจดี
แล้วคืนนี้เองดาก็ได้ไปหาปู่ของเขาจริง ๆ ด้วยชุดใหม่เอี่ยมซึ่งไม่เคยใส่ไปไหนเลย นอกจาก
ตั้งใจว่าจะใส่ไปให้ปู่ดูในคืนนี้ (จนตรอก, 2549)
ดาก็เป็นเหมือนเด็กทั่วไปที่เกิดมาและยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ย่อมต้องอยู่ในความปกครองดูแลของผู้ปกครอง แต่
ดาโชคร้ายกว่าเด็กทั่วไปตรงที่เขาถูกตัดสินให้ตายก่อนวัยอันควรโดยพ่อของเขาเป็นผู้กระทา ดาไม่ได้มีความผิดร้ายแรงจนถึง
ขั้นสมควรถูกตัดสินประหารชีวิต ตรงกันข้าม ดาเป็นเพียงเด็กคนหนึ่งที่ยังไม่ประสา อ่อนต่อโลก ไม่เข้าใจถึงสถานการณ์ของ
ครอบครัวที่กาลังประสบชะตากรรมต่าง ๆ ด้วยซ้า แต่ดากลับไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะได้เลือกว่าอยากมีชีวิตอยู่หรือไม่อยากมีชีวิตอยู่
ทั้ง ๆ ที่ดาควรได้รับการปกป้อง และมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิต อยู่ต่อไปในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับ
เด็กหรือผู้ใหญ่คนอื่น ๆ
2.2. สิทธิสตรี
ในสังคมผู้หญิงเสี่ยงต่อการถูกละเมิด เพราะลักษณะทางกายภาพของเพศหญิงส่วนใหญ่มีร่างกายอ่อนแอกว่าเพศ
ชายทาให้ถูกข่มเหงรังแกได้ง่าย ไม่สามารถสู้พละกาลังของเพศชายที่แข็งแรงกว่าได้ ชาติ กอบจิตติได้นาเสนอปัญหาการ
ละเมิดสิทธิสตรีไว้ในเรื่องสั้น ผลตอบแทน ตัวละคร กิมฮวย หญิงพิการร่างเล็กถูกชายเมาสุราข่มขืน จนตั้งท้องและคลอดบุตร
ออกมา กิมฮวยต้องเลี้ยงดูเด็กคนนั้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ สร้างความเดือดร้อนทั้งทางกายและใจให้แก่กิมฮวย
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ไม่เพียงเท่านั้น กิมฮวยยังถูกฝากแผลที่จะต้องจาไปจนวันตายจากชายกักขฬะที่ยัดเยียดความ
เป็น ผัวให้เ ธอ ขณะที่เ ธอดิ้ นรนจนอ่อ นแรง เป็น คืนที่ ขมขื่นคละคลุ้งด้ว ยกลิ่ นเหล้า เธอจ ามัน ได้ ดี
เหมือนกับเพิ่งไปเมื่อครู่นี้เอง ภาพเหตุการณ์นั้นคอยรบกวนความคิดของเธอตลอดเวลามันจะสอดแวบ
ขึ้นมาในขณะที่เธอว่าง และเธอก็เสียใจ ทั้ง ๆ ที่อยากจะลืมก็ลืมไม่ได้สักที วันหนึ่ง ๆ เรื่องนี้จะวนเวียน
อยู่ในสมองของเธอหลายต่อหลายครั้ง (ผลตอบแทน, 2557)
จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า การล่วงละเมิดทางเพศของผู้หญิง เป็นการกระทาที่เหยียบย่าชีวิตของผู้หญิงให้ต้องทน
ทุกข์ไปตลอดชีวิต ด้วยผู้หญิงต้องรู้สึกอับอาย บ้างกลัวการถูกสังคมดูแคลนเพราะถูกทาให้เสียเกียรติ ปัญหาอันเกิดจากการ
ละเมิดสิทธิสตรีจึงเป็นปัญหาในมุมมืดบอดที่ผู้หญิงหลายคนต้องยอมจานนกับบาดแผลร่างกายและจิตใจ ยิ่งไปกว่านั้น ในกรณี
ที่มีบุตรซึ่งเกิดจากการข่มขืนก็ต้องแบกรับภาระการเลี้ยงดูเด็กด้วยตัวคนเดียว
2.3. สิทธิในการหาเลี้ยงชีพ
ในแต่ละสังคมย่อมประกอบไปด้วยบุคคลที่ประกอบอาชีพหลากหลายแตกต่างกันออกไปตามหน้าที่ ทุกหน้าที่ล้วน
แต่สาคัญด้วยกันหมดทั้งสิ้น เพราะทุกอาชีพล้วนถูกกาหนดมาเพื่อเป็นองค์ประกอบในการขับเคลื่อนสังคมร่วมกัน และในแต่
ละอาชีพก็ต้องการทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเพื่อความราบรื่นเรียบร้อยในการดาเนินการ จะขาดตก
บกพร่องในหน้าที่ส่วนหนึ่งส่วนใด แต่ในทางปฏิบัตินั้นคนในสังคมมักจะพิจารณาจากรายได้จากหน้าที่การงานเป็นสาคัญ
กล่าวคือ อาชีพที่มีรายได้มากย่อมถือว่ามีความสาคัญมาก และค่านิยมนี้ก็ถูกปฏิบัติสืบต่อกันมาเสมือนว่ายอมรับในสภาพที่ไม่
เท่าเทียมกันนี้ไปโดยปริยาย ชาติ กอบจิตติได้นาเสนอการลดทอนความสาคัญในทางหน้าที่การงานเอาไว้ในวรรณกรรมของเขา
ผ่านนวนิยายเรื่อง คาพิพากษา ตัวละคร สัปเหร่อไข่ ถูกชาวบ้านดูถูกดูแคลนเพราะอาชีพที่เขายึดถือเพื่อหาเลี้ยงชีพนั้นถูก
กล่าวหาว่าเป็นอาชีพที่น่ารังเกียจเพราะต้องคลุกคลีอยู่กับศพ
หวนนึกถึงเมื่อครั้งยังบวชเณรอยู่ ไม่เคยคิดอยากวิสาสะกับสัปเหร่อไข่ด้วยซ้าไป ทั้ง ๆ ที่แกก็ไม่
เคยแสดงกิริยาที่น่ารังเกียจ หรือทาอะไรให้ต้องเจ็บช้าน้าใจ ตอนที่เขาบวชอยู่นั้น ไม่มีพระ เณร หรือ
เด็กวัดกินกับข้าวที่แกใส่บาตรมา ไม่ว่าจะเป็นต้ม แกง หรือผัดอะไรก็ตาม แม้แต่ไข่ทอดก็ยังไม่มีใคร
ยอมกิน เด็กวัดจะเป็นคนจดจามาบอกว่า วันนี้สัปเหร่อไข่ใส่กับข้าวอะไร จากนั้นเมื่อเวลาแบ่งกับข้าว
ไปตามวงพระฉัน กับข้าวของแกก็จะไม่มีใครตักชิม ฟักเองก็ไม่เคยกิน จากอาชีพสัปเหร่อมันแ สน
สกปรก คลุกคลีกับคนตาย กลิ่นเน่าเหม็นของศพ คราบเหนียวเหนอะหนะของน้าเหลือง เข้า-ออกโกดัง
เก็บศพที่เหม็น อับชื้น หนูหนอนชอนไชศพ สิ่งเหล่านี้น่ารังเกียจแต่แกกลับคลุกคลีอยู่กับมันได้ พลอย
ให้นึกคลื่นเหียน สิ่งเหล่านี้คงอบร่าให้แกกลายเป็นคนสกปรก และกับข้าวที่แกใส่บาตรคงต้องติดเชื้อ
แห่งความสกปรกนั้นมาอย่างไม่ต้องสงสัย อีกทั้งเสื้อผ้าที่แกสวมใส่อยู่นั้นก็เป็นของคนตายเกือบทั้งสิ้น
นี่กระมังจึงทาให้ฟักมองเห็นสัปเหร่อเป็นคนต้อยต่า ไม่เพียงแต่ฟักเท่านั้น คนทั่ว ๆ ไปก็ไม่มีใครชอบ
วิสาสะกับแก นอกจากถึงคราวจาเป็น (งานศพ) ที่ต้องใช้คนอย่างแกทา....(คาพิพากษา, 2507)
เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วจะพบว่าอาชีพสัปเหร่อนั้นเป็นอาชีพที่มีความจาเป็นมากอาชีพหนึ่งในสังคมไทยพุทธ แต่
ความเป็นจริง คนที่ประกอบอาชีพนี้กลับถูกดูแคลน ถูกมองว่าเป็นอาชีพที่สกปรก น่ารังเกียจ เพราะต้องคลุกคลีอยู่กับศพที่เน่า
เหม็น ชาติ กอบจิตติแสดงให้เห็นว่า คนในสังคมพร้อมตัดสินและให้คุณค่าของคนที่ลักษณะภายนอก ยิ่งมีสถานภาพทางสังคม
และฐานะทางเศรษฐกิจต่ามากเพียงใด ก็ยิ่งถูกลดค่า ลดความสาคัญมากเพียงนั้น
2.4. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
สมาชิกในสังคมย่อมมีความคิดเห็นต่อเรื่องราว หรือเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ตรงกัน นั่นคือความหลากหลายที่
เกิดขึ้นในสังคมอย่างเป็นปกติ นาไปสู่การถกเถียงกันเพื่อหาทางออกให้กับสังคมของตนเองเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข
ดังนั้นจึงไม่มีความจาเป็นที่จะต้องทาให้คนในสังคมนั้น ๆ มีแนวความคิดที่เหมือนกันทุกคน เพียงแต่สนับสนุนให้สมาชิกในสังคม
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ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสมอภาคกัน เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นและปัญหาอันเกิดจากมุมมองที่แตกต่างกันและหา
จุดร่วมเพื่อเดินหน้าสังคมร่วมกันได้ แต่ด้วยวาทกรรมบางอย่างที่ครอบงาสังคมอยู่ อาจเป็นความเชื่อที่คนส่วนใหญ่ในสังคม
เชื่อถือกันมานานและส่งต่อความเชื่อเหล่านั้นต่อมายังรุ่นสู่รุ่น อาจเพื่อการรักษาฐานอานาจบางอย่าง และอานาจนั้นอาจกดทับ
วาทกรรมบางอย่างอยู่ทาให้สังคมนั้น ๆ ถูกครอบงาด้วยความเชื่อเพียงหนึ่งเดียว ผู้ที่มีความเชื่ออื่นที่ขัดกับความเชื่อดังกล่าวย่อม
ถูกต่อต้านหากแสดงความคิดเห็นออกมา สิ่งเหล่านี้คือการจากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของคนที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกัน ซึ่ง
ท้ายที่สุดอาจนาไปสู่การใช้กาลังเพื่อรักษาอานาจของชุดความเชื่อในวาทกรรมหนึ่งเพื่อกดให้อีกชุดความเชื่อหนึ่งสยบยอมอย่าง
ราบคาบ ชาติ กอบจิตติได้นาเสนอเอาไว้ในเรื่องสั้น ศำลเจ้ำแม่ ที่ชาวบ้านในชุมชนหนึ่งมีความเห็นต่อการเกิดอุบัติเหตุว่าเกิด
จากอานาจของ “เจ้าแม่” บันดาลโทษให้แก่ผู้ใช้ถนนที่ไม่เคารพยาเกรงต่ออานาจของเจ้าแม่ ทาให้คนเหล่านั้นมีอันเป็นไป
แต่นักข่าวทีเ่ ข้ามาทาข่าวการเกิดอุบัติเหตุกลับมีความคิดเห็นแตกต่างออกไป และนาไปสู่การถกเถียงกันขึ้น
“ถ้าอาเภอเราไม่มีโจร คนขับเขาก็คงจอดรถให้พวกลุง ที่เขาไม่จอดนี่เพราะเขานึกว่าเป็นพวก
โจรน่ะสิ ใครจะกล้าจอดให้ ลุงลองคิดดูถ้าบ้านเมืองเราไม่มีโจรผู้ร้ายเลย เขาก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องคอย
ระแวง จะค่ามืดดึกดื่นยังไงใครโบกก็จอดให้ เขาก็ไม่ต้องตาย รถก็ไม่เสียหาย แต่นี่มันไม่เป็นอย่าง
นั้นน่ะสิ เขาถึงต้องตาย มันไม่ใช่เป็นที่เจ้าแม่หรอกลุง เป็นเพราะบ้านเมืองเรามีโจรเยอะแยะ”
“เอ้า! แล้วไอ้คนขี่มอเตอร์ไซค์ล่ะ ไม่ใช่เจ้าแม่แล้วใครไปทามัน?” ป้าที่นั่งฟังอยู่ด้วยชักทนไม่ได้
“ก็ฝนตก ถนนลื่นนี่ป้า แล้วเขาขี่เร็วก็พลาดไป เป็นเพราะประมาท” นักข่าวดูดโอเลี้ยงแล้วมอง
หน้าหญิงผู้ถาม
“ประหมกประมาทอะไรกัน มันไม่เคารพน่ะซี คนอื่นเขามาถึงโค้งนี้แล้วต้องชะลอรถ แล้วบีบ
แตรถวายเจ้าแม่ ไอ้นี่มันอวดดี คงนึกว่ามีวิชาแรงล่ะมั้ง... สมน้าหน้า ” เสียงป้าชักดัง หลายคนหันมา
มอง เขาสังเกตดูดวงตาหลายคู่มีแววไม่พอใจ นักข่าวจึงเงียบเสียงลง หันมองตารวจที่ฟากฝั่งโน้น ทุก
อย่างเกือบเรียบร้อยแล้ว เขาจ่ายค่าโอเลี้ยงแล้วเดินเลี่ยงออกไป (ศาลเจ้าแม่, 2557)
ปฏิกิริยาที่ชาวบ้านมีต่อนักข่าวทาให้นักข่าวต้องหลีกเลี่ยงโดยการไม่พูดต่อ ถึงแม้ว่าสิ่งที่พูดออกไปนั้นจะใช้การ
สันนิษฐานผ่านกระบวนการคิดหาคาตอบอย่างเป็นเหตุเป็นผลก็ตาม แต่ในความคิดของชาวบ้านมันคือการลบหลู่ไม่ให้ความ
เคารพแก่เจ้าแม่ตามความเชื่อของพวกเขา ด้วยความเชื่อเหล่านี้ทาให้การแสดงความเห็นของชาวบ้านรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนถึง
ขั้นลดทอนศักดิ์ศรีของคนที่ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตด้วยถ้อยคาที่รุนแรงอย่างคาว่า “อวดดี” “สมน้าหน้า” ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทาให้
การถกเถียงนั้นไม่เกิดประโยชน์อันใด และไม่นาไปสู่การหาทางออกที่ ดีร่วมกันด้วย อีกทั้งยังเสี่ยงให้เกิดการใช้กาลังเพื่อยับยั้ง
ไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งแสดงความคิดเห็น ดังนั้นนักข่าวจึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเพราะมันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนได้
ทาให้ชุมชนดังกล่าวยังคงถูกครอบงาด้วยวาทกรรมชุดเดิมต่อไป และอาจจะก่อให้เกิดอุบั ติเหตุร้ายแรงเช่นนี้ขึ้นได้อีก เพราะ
ปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขนั่นเอง นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันในด้านการแสดงความคิดเห็นตราบใดที่ยัง
มีการใช้ความรุนแรงในการยุติข้อถกและเถียง
3. การลดทอนคุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นคุณค่าอันสืบเนื่องมาจากความเป็นมนุษย์ เป็นคุณค่าที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนโดยไม่มี
ข้อจากัดหรือเงื่อนไขใด ๆ เพื่อให้มนุษย์มีอิสระในการพัฒนาและรับผิดชอบตนเอง เพื่อให้มนุษย์สามารถดารงตนอยู่ได้อย่างมี
ศักดิ์ศรีอย่างแท้จริง นอกจากปัจเจกบุคคลจะมีสิทธิในชีวิตและร่างกายแล้ว ปัจเจกบุคคลยังจะต้องมีหลักประกันในเรื่องหลัก
ความเสมอภาคด้วย หลักความเสมอภาคจึงเป็นรากฐานที่สาคัญอีกประการหนึ่งของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (บรรเจิด สิงคะเนติ,
2555) การลดทอนคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงหมายถึงการกระทาที่ทาให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กระทบกระเทือนด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น การทาให้ได้รับความอับอาย การลงโทษที่มีลักษณะทารุณโหดร้าย หรือแม้แต่การลดคุณค่าของมนุษย์เป็น
เพียงวัตถุ เป็นต้น ชาติ กอบจิตติได้กล่าวถึงการกระทาที่เป็นการลดทอนคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้หลายลักษณะ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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3.1. การปฏิบัติต่อผู้พิการทางสติปัญญาอย่างดูถูก
ผู้พิการทางสติปัญญาก็เหมือนกับผู้พิการทางร่างกาย ที่ถึงแม้มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายแต่ก็เป็นคนมีเลือด
เนื้อ มีชีวิต เฉกเช่นคนที่มีร่างกายครบสมบูรณ์ แม้ผู้พิการทางสติปัญญามีการรับรู้ไม่เหมือนกับคนทั่วไปที่ทาให้การแสดงออก
ทางร่างกายและความรู้สึกนึกคิดแตกต่างไปจากผู้อื่น แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่สมควรได้รับการปฏิบัติที่ดีเทียบเท่า
กับผู้อื่น ในนวนิยายเรื่อง คาพิพากษา ของชาติ กอบจิตติ ได้ย้าเตือนให้ผู้อ่านได้ตระหนักว่าในสังคมมีการมองข้ามคุณค่าความ
เป็นคนของผู้อื่นอยู่อีกหลายลักษณะ และกระทากับคนเหล่านั้นโดยขาดความสานึกว่าเขาก็เป็นคนคนหนึ่ง เช่น ตัวละคร
สมทรง ที่มีความผิดปกติทางสติปัญญา หรือที่เรียกว่า คนบ้า ถูกชาวบ้านกระทาด้วยความรู้สึกรังเกียจที่มีต่อสมทรง ดังความที่ว่า
พวกเขาเข้าใจกันว่า ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเป็นอันตรายต่อคนดี ๆ ดีไม่ดีมันอาจจะทาร้ายเด็ก ๆ เอา
จะเดื อ ดร้ อ นกั น ถ้ า ขื น ปล่ อ ยให้ มั น วนเวี ย นอยู่ ใ นต าบลนี้ ค งจะวุ่ น วาย ไม่ เ ป็ น อั น ท ามาหากิ น กั น
เพราะนังนี่มันเที่ยวจุ้นจ้าน ซอกแซกไม่หยุดหย่อน ดีไม่ดีมันเปิดโน่นเปิดนี่ให้พระดูจะยุ่งกันใหญ่ ...
...ม่ายสมทรงถูกมัดมือมัดตีน มัดปากเหมือนหมูนอนอยู่กับพื้นรถ มีหนุ่มๆที่รักสนุกอยากเที่ยว
กรุงเทพฯได้ติดตามไปด้วย...เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว ม่ายสมทรงจึงจาเป็นต้องจากตาบลแห่งนี้ไป...
(คาพิพากษา, 2507)
ตัวละคร สมทรง ถูกลดทอนคุณค่าความเป็นคนให้ไม่มีสิทธิ์มีเสียง หรือแม้แต่สิทธิ์ในการตัดสินใจเลือกสิ่งต่าง ๆ ใน
ชีวิตของตนเพียงเพราะนางเป็นคนบ้า เช่นที่ในตอนท้ายสุดของเรื่อง ชาวบ้านขับไล่ให้นางออกจากหมู่บ้านทั้งที่ไม่ได้ถามความ
สมัครใจของนาง ไม่ใช่การลังเลที่จะถามหรือไม่ถาม แต่เป็นการมองข้ามความสาคัญของคน ๆ หนึ่งไปเลย เป็นการมองก้าว
ข้ามทุกสิทธ์ที่นางพึงมีเฉกเช่นคน ๆ หนี่ง ไม่เพียงเท่านั้น การปฏิบัติต่อนางเป็นการกระทาราวกับนางไม่ใช่มนุษย์
3.2. การย้าปมด้อยของคนพิการ
ชาติ กอบจิตติ ได้นาเสนอให้เห็นการกระทาของคนที่มีร่างกายครบสมบูรณ์ที่เป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของคนพิการเอาไว้ในเรื่องสั้น ผลตอบแทน ตัวละคร กิมฮวย หญิงพิการที่มีหนอกเนื้องอกบนหลังทาให้ร่างกายไม่สามารถตั้ง
ตรงได้อย่างคนทั่วไป ถูกเรียกแทนชื่อตัวด้วยคาบ่งชี้ลักษณะทางร่างกายที่งองุ้มว่า เจ๊ค่อม อันเป็นการใช้อากัปกิริยาของ
ร่างกายที่หลังค่อมตลอดเวลามาใช้เรียกแทนชื่อ อันเป็นการเน้นย้าถึงความผิดปกติของเธอ
“เจ๊ค่อม เจ๊ค่อม จดไว้ก่อนนะครับ” ไอ้ทวนพูดออกมาชัดถ้อยชัดคา จนพวกเราเองต้องแปลก
ใจ ไอ้บูลย์สังเกตเห็นสีหน้าเจ๊สลดลง แต่แกยังยิ้มพยักหน้ารับ (ผลตอบแทน, 2557)
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า แม้คาพูดไม่ได้เกิดจากความตั้งใจที่จะเหยียดหยันความเป็นคนของกิ มฮวย แต่ความเคยชิน
ในการพูดเหยียดผู้อื่นในสังคมเสมือนว่าเป็นเรื่องปกติของทั้งคนพูดและคนที่ถูกกล่าวถึง ทาให้พลั้งปากออกมา และแม้ไม่ได้เกิด
จากความตั้งใจ แต่คาพูดที่ย้าเตือนถึงความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้นั้น แม้ไม่ใช่การกระทาที่รุนแรงทางกายภาพ แต่ย่อมสร้าง
รอยบาดลึกในแง่ของจิตใจให้กับผู้ถูกเรียกอย่างที่เขาไม่มีทางสู้รบปรบมือได้เลย ความเจ็บปวดทางจิตใจเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่คน
พิการควรได้รับเลย เพราะพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้ทาสิ่งใดผิด ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร แม้มีความบกพร่องทางร่างกาย แต่
ศักดิ์ศรีความเป็นคนของเขายังมีอยู่ครบถ้วน
3.3. การมองคนเป็นเพียงสินค้า
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นั้นไม่อาจประเมินค่าเป็นเงินได้ และไม่สามารถมีสิ่งใดที่มีค่าเทียบเท่ากับชีวิตของมนุษย์
มนุษย์จึงไม่อาจถูกแทนที่ได้ด้วยวัตถุใด ๆ ไม่ว่าคนคนนั้นจะมีเพศ อายุ หรือวรรณะทางสังคมใด ๆ ก็ตาม ดังนั้น มนุษย์จึงไม่
ควรถูกมองว่าเป็นสินค้าที่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยนได้ ดังที่ปรากฏในตอนหนึ่งของเรื่อง คนไร้ค่ำ ที่ชาติ กอบจิตติได้แสดงให้
เห็นถึงความเห็นแก่ตัวอย่างถึงที่สุดของคน ที่ไม่สนใจใครอื่นอีกเลยนอกจากตัวเอง เห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์เป็นเพีย งแค่
สิ่งของเท่านั้น เช่นที่ตัวละครดาขายลูกเพื่อเงิน
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อีดาขายลูกได้เงินมาสามพัน เคราะห์ดีของแบนมันที่อีดาไม่เชิดเงินหนีไปคนเดียว จากเงินสาม
พันนี้เองจึงช่วยให้โรคร้ายของแบนคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น คาขาดต่าง ๆ ที่เคยมีมาก็หดหัวหายไปสิ้น
(คนไร้ค่า, 2557)
จากตัวอย่าง ถึงแม้ว่าจะมีความจาเป็นในการใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาความขัดสน หรือมีเหตุผลมารองรับในการค้ามนุษย์
แต่มนุษย์ก็ไม่ควรถูกลดค่าทาให้เป็นเพียงสินค้า เพราะนั่นคือความเลวร้ายอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดของการดูถูกเหยียดหยามที่
มนุษย์กระทาต่อกัน ไม่ใช่การทาร้ายเพื่อให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกาย ไม่ใช่การดูถูกเพื่อให้เกิดความเจ็บใจ หากแต่เป็นการ
เหยียบย่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นการมองลดทอนคุณค่าของมนุษย์ในแบบที่คนไม่ใช่คน มองคนไม่มีชีวิตจิตใจ แต่เป็นการ
ประเมินค่า ตีราคาค่าของคนเป็นเพียงสินค้า แสดงให้เห็นว่าคนมีค่าน้อยกว่าเงิน เป็นการสะท้อนถึงระดับความเสื่อมอย่างถึง
ที่สุดของศีลธรรมในจิตใจของคนในสังคม
สรุปและอภิปรายผล
ชาติ กอบจิตติ แสดงให้เห็นว่าภัยอย่างหนึ่งในสังคมที่น่ากลัวที่สุดไม่ต่างจากภัยอื่น ๆ คือภัยที่เกิดจากมนุษย์ด้วย
กันเองที่เป็ นผู้ก ระทา การนาเสนอภาพความเหลื่อมล้าในสังคมในลักษณะต่าง ๆ ทั้งความไม่เสมอภาคในสิ ทธิเสรีภาพ
การละเมิดสิทธิ์ การลดคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ที่ปรากฏในวรรณกรรมของชาติ กอบจิตติ ระหว่าง พ.ศ.2522 - พ.ศ.
2524 จึงเป็นภาพสะท้อนสังคมที่เผยให้เห็นภาพของสังคมแห่งการเอารัดเอาเปรียบ คนในสังคมพร้อมที่จะเหยียบย่า ซ้าเติม
เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองในทุกครั้งที่มีโอกาสอย่างที่กระทาไปด้วยความรู้ตัวและไม่รู้ตัว เป็นภาพของสังคมที่คนเห็นประโยชน์
ของตัวเองจนละเลยผู้อื่น อันเป็นผลจากความล้มเหลวที่มากับสังคมเศรษฐกิจทุนนิยม สิ่งที่น่าสนใจคือ ชาติ กอบจิตติไม่ได้
จากัดเฉพาะปัญหาระหว่างนายทุน กรรมกร ลูกจ้าง ชาวนา ไม่ได้จากัดขอบเขตความเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้รับความยุติธรรมอยู่แค่
กลุ่มชนชั้นกรรมาชีพเท่านั้น หากแต่ครอบคลุมถึงกลุ่มคนทุกกลุ่มที่ไม่ได้รับความเท่าเทียม ถูกละเลยมองข้ามความสาคัญ เช่น
เด็ก ผู้หญิง คนพิการ คนบ้า ตลอดจนผู้ที่อ่อนแอและด้อยในทุก ๆ โอกาสไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ ในแง่ของการ
กระทาที่ผู้กระทาทาให้เกิดความเสียหายไม่ใช่เกิดแต่เพียงร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้ถูกกระทาเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการทา
ร้ายให้เกิดความเสื่อมเสียคุณค่าทางจิตใจของผู้ถูกกระทาด้วย เช่นการกระทาที่เป็นการดูถูก เหยียดหยามศักดิ์ศรี การลด
คุณค่าความเป็นมนุษย์ ทาให้ผู้ถูกกระทารู้สึกอับอาย ด้อยค่า เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ปรากฏในวรรณกรรมของ ชาติ กอบจิตติ ตั้งแต่
ผลงานเรื่องแรกคือ เรื่องสั้นเรื่อง ผู้แพ้ ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่ตามมาของเขา ซึ่งในแต่ละเรื่องมีความเข้มข้นและตีวงกว้างมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ จนกล่าวได้ว่า การนาเสนอเนื้อหาในวรรณกรรมที่กระตุ้นให้ผู้อ่านตระหนักถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ เป็นลักษณะ
เด่นอย่างหนึ่งที่สาคัญในงานวรรณกรรมของชาติ กอบจิตติ และด้วยการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์นี้เองที่
ทาให้วรรณกรรมของชาติ กอบจิตติ ไม่เพียงรักษาหัวใจสาคัญของวรรณกรรมเพื่อชีวิตที่เป็นการสะท้อนปัญหาสังคมไว้ได้
หากแต่ ชาติ กอบจิตติยังทาให้วรรณกรรมของเขาก้าวพ้นจากความเป็นสูตรสาเร็จของวรรณกรรมเพื่อชีวิตในแง่การนาเสนอ
เนื้อหาได้อย่างน่าสนใจ เป็นการสร้างสรรค์เนื้อหาที่ให้ความหมายของความเป็น “เพื่อชีวิต” ได้อย่างเปิดกว้างมากขึ้น คือไม่ใช่
การให้ความหมายคาว่า เพื่อชีวิต ที่หมายแต่เพียงเรื่องของการต่อสู้ระหว่างชนชั้น การกดขี่แรงงานชาวนา ชนชั้นล่างอย่าง
เดียวดังที่วรรณกรรมเพื่อชีวิตสูตรสาเร็จเคยทามา แต่หมายถึงเป็นเพื่อชีวิตของทุกชีวิตที่มีสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
อย่างเท่าเทียมกัน
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ข้อเสนอแนะ
บทความนี้ศึกษาประเด็นสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในวรรณกรรมของชาติ กอบจิตติ ระหว่างพ.ศ.2522 2520 ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงทางออกจากความเป็นสูตรสาเร็จของวรรณกรรมเพื่อชีวิต เพื่อวิเคราะห์ให้
เห็นลักษณะการปรับตัวด้านเนื้อหาของวรรณกรรมเพื่อชีวิต ดังนั้น การศึกษาวรรณกรรมของนักเขียนคนอื่น ๆ ที่มีผลงานใน
ช่วงเวลาเดียวกันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ที่ทาให้เข้าใจพัฒนาการของวรรณกรรมไทยได้ชัดเจนและต่อเนื่องมากขึ้น
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วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพ ฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา: ความแตกต่างระหว่างการรับรู้
และการเรียนรู้ภาษาไทย
The Bangkok Thai Tones Produced by Khmer Speakers: Differences between
Thai-Language Acquisition and Learning
ฤทัยวรรณ ปานชา1
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้เป็นผลการศึกษาเปรียบเทียบสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพ ฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา
ที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึก ษาในประเทศกัม พูชาและคนกั มพูชาเรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย มี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชาทั้ง 2 กลุ่ม
ดังกล่าว กับสัทลักษณะวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ในคาพูดเดี่ยว พยางค์เดียวที่ออกเสียงโดยคนไทย ด้วยวิธีทางกล
สัทศาสตร์ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากคนกัมพูชา อายุ 20-35 ปี จานวน กลุ่มละ 6 คน และเก็บข้อมู ลจากคนไทยกรุงเทพ ฯ อายุ
20-35 ปี จานวน 2 คน โดยใช้รายการคา จานวน 27 คา บันทึกเสียงและวิเคราะห์ข้อมูลเสียงด้วยโปรแกรม praat
ผลการวิจัยพบว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศกัมพูชา ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ได้ใกล้เคียง
กับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย ทั้งด้านความสูงต่าของเสียงวรรณยุกต์ การขึ้นตก
ของเสียงวรรณยุกต์ และพิสัยค่าความถี่มูลฐานของเสียงวรรณยุกต์
คำสำคัญ : วรรณยุกต์, คนกัมพูชา, กลสัทศาสตร์
Abstract
This article shows the results of research on Bangkok Thai tone produced by Khmer speakers who
learn Thai language in Cambodia compare with Khmer who learn Thai language by themselves in Thailand.
This study has objectives to analyze and compare the tonal characteristics between Khmer speakers by
acoustic method. The participants are 12 Khmer, aged 20-35 years divided in 2 groups and 2 Thai Bangkokian,
aged 20-35 years. Every participant spell 27 words from cards then, record and analyze by praat.
The results suggest that Khmer who learn Thai language in Cambodia produce Bangkok Thai tone
similar to Bangkokian more than Khmer who learn Thai language by themselves in Thailand on the side of
F0 height, F0 contour and F0 lange tonal sounds.
Keywords : Tones, Khmer, Acoustic phonetics
บทนา
ภาษาไทยจัดเป็นภาษาวรรณยุกต์ (tonal language) คือ ใช้ระดับเสียงสูงต่า (pitch height) และลักษณะการขึ้น
ตกของเสียงประจาคา (pitch contour) ในการจาแนกความหมายของคาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของบางภาษาเท่านั้น ผู้วิจัย
สนใจว่า หากภาษาแม่ (native language) ของคนต่างชาติเป็นภาษาไม่มีวรรณยุกต์ (non-tonal language) นั่นคือ ไม่มี
1

นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ระดับเสียง และการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงประจาคา (lexical pitch) ที่ก่อให้เกิดความแตกต่างด้านความหมาย
เมื่อคนต่างชาติออกเสียงภาษาไทยที่เป็นภาษาวรรณยุกต์ สัทลักษณะของวรรณยุกต์ที่เปล่งออกมาจะมีลักษณะอย่างไร
ประเทศกัมพูชา ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาประจาชาติ นักภาษาศาสตร์จัดให้ภาษาเขมรเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์
(non-tonal language) กล่าวคือวรรณยุกต์ไม่มีนัยสาคัญที่จะแยกความแตกต่างด้านความหมายของคา ทาให้ผู้วิจัยสังเกตว่า
คนกัมพูชาเมื่อออกเสียงภาษาไทยจะออกเสียงเพี้ยนไปจากการออกเสียงของผู้พูดคนไทย ซึ่งเป็นเจ้าของภาษา ประเด็นสาคัญ
อยู่ที่เรื่องลักษณะของภาษาแม่ที่แตกต่างกันนั่นคือ “วรรณยุกต์” ในปัจจุบันคนกัมพูชาจานวนมากเข้ามาอาศัย และประกอบ
อาชีพอยู่ในประเทศไทย อีกทั้งในประเทศกัมพูชามีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนภาษาไทยอยู่หลายแห่ง เนื่องจากคนกัมพูชามี
แรงจูงใจ ในการเรียนรู้ภาษาไทย เห็นความจาเป็นในการใช้ภาษาไทยเพื่อการติดต่อสื่อสารการทางานและการดาเนิ นชีวิต
จะเห็นได้ว่าประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทยของคนกัมพูชาแบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ การรับรู้ภาษาไทย (Thai-language
acquisition) เป็นการเรียนรู้จากการสนทนากับคนไทยในชีวิตประจาวัน หรือคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองใน
ประเทศไทย และการเรียนรู้ภาษาไทย (Thai-language learning) เป็นการเรียนรู้ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษา ซึ่งใน
บทความนี้ศึกษาจากคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษา ในประเทศกัมพูชา สอดคล้องกับคากล่าวของ สตีเฟน
แครเชน (Krashen, 1981) ได้กล่าวถึงการรับภาษาที่สองว่าเป็นคนละระบบกันกับการเรียนรู้ภาษาที่สอง กล่าวคือ “การรับ
ภาษาที่สอง” เป็นการเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติโดยไม่รู้ตัว เช่นเดียวกับที่เด็กรับภาษาแม่โดยธรรมชาติ และจะเกิดได้ต่อเมื่อ
ผู้รับมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา มีผลทาให้เกิดความคล่องในการใช้ภาษา ส่วน “การเรียนรู้ภาษาที่สอง” เป็นการเรียนแบบ
เป็นทางการ โดยผ่านการเรียนการสอนแบบในชั้นเรียน ผู้เรียนได้เรียนกฎไวยากรณ์ ทาให้สามารถตรวจสอบ และแก้ไขการใช้
ภาษาให้ถูกต้อง
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีหลายเรื่อง เช่น ผณินทรา ธีรานนท์ (2550) ศึกษา
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเสี ยงวรรณยุกต์ตรีในภาษาไทย และธีระพันธ์ ล. ทองคา และคณะ (2550) ได้ศึกษาลักษณะทาง
กลสัทศาสตร์ของวรรณยุกต์ภาษาไทยในคาพูดเดี่ยว นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย
ที่ออกเสียงโดยคนต่างประเทศ รวมถึงคนไทยที่ไม่ได้พูด ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ด้วย อาทิ งานของวิไลลักษณ์ จูวราหะวงศ์
(2503) ซึ่งศึกษาเรื่องวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนไทย คนแต้จิ๋ว และคนซิกข์ และ เหงียน ถิ เวิน จี
(2509) ศึกษาวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยคนเวียดนามที่มีประสบการณ์ทางภาษาไทยแตกต่างกัน
จากงานวิจัยที่ผ่านมา ยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาเรื่อง การออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพ ฯ โดยผู้พูดคน
กัมพูชา อีกทั้งงานวิจัยที่ศึกษาการออกเสียงภาษาไทยของผู้พูดชาวต่างประเทศส่วนใหญ่มุ่งศึกษาตัวแปรทางสังคมที่ต่างกัน
เช่น ระดับการศึกษา โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบจากคนต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยระดับสูง และระดับต่า ศึกษาเปรียบเทียบ
จากตัวแปรระยะเวลาที่ เข้ามาอยู่ในประเทศไทย หรือศึกษาตัวแปรเพศ เป็นต้น ยั งไม่มีงานวิจั ยใดที่ศึกษาเปรียบเทีย บ
ประสบการณ์ทางภาษาที่ต่างกัน อันเป็นผลมาจากวิธีการเข้าถึงภาษาที่สองต่างกันในแง่ผู้ที่ เรียนภาษาไทย ซึ่งมีผู้สอนวิธีการ
ออกเสี ย งรวมถึ งหลั ก ไวยากรณ์ ไทย (เรีย นรู้ภ าษาที่ ส อง) กั บ ผู้ที่ ไ ม่ไ ด้ เ รีย นภาษาไทย แต่มี โ อกาสสนทนากั บคนไทยใน
ชีวิตประจาวัน (รับภาษาที่สอง) ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียง
โดยคนกัมพูชา 2 กลุ่ม คือ 1) คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเอง ในประเทศไทย ซึ่งมีโอกาสใช้ภาษาไทย สนทนากับคน
ไทยในชีวิตประจาวัน แต่ไม่เคยเรียนวิธีการออกเสียงวรรณยุกต์ และ 2) คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษา
ในประเทศกัมพูชาที่เรียนวิธีการออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย แต่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน จะออกเสียงต่างจาก
คนไทยอย่างไร ทั้งนี้ผลการวิจัยอาจสร้างองค์ความรู้เรื่องการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพ ฯ ของชาวกัมพูชาที่มี
ประสบการณ์ภาษาไทยที่แตกต่างกันและปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาไทยสาหรับคนกัมพูชา รวมทั้งเป็นแนวทางใน
การศึกษาและการสร้างบทเรียนการออกเสียงภาษาไทยของคนกัมพูชาและชาวต่างประเทศต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ในคาพูดเดี่ยว พยางค์เดียวที่ออกเสียงโดยคน
กัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย และคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา
2. เพื่อเปรียบเทียบสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วย
ตนเองในประเทศไทย และคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา กับสัทลักษณะวรรณยุกต์
ภาษาไทยกรุงเทพฯ ในคาพูดเดี่ยว พยางค์เดียวที่ออกเสียงโดยคนไทย
สมมุติฐานของการวิจัย
วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา
ใกล้เคียงกับวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย มากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย
ในด้านระดับเสียง การขึ้นตก และพิสัยระดับเสียง
ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของความถี่มลู ฐานของวรรณยุกต์ในด้านความสูงต่า (F0 height) และการขึ้นตก
(F0 contour) และพิสัยค่าความถี่มูลฐาน (fundamental frequency range)
2. ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ในคาพูดเดี่ยว พยางค์เดียว
3. ศึกษาการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพ ฯ ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชาที่มีถิ่นกาเนิดอยู่ที่จังหวัดต่าง ๆ
ในประเทศกัมพูชา ยกเว้นคนกัมพูชาที่มีถิ่นกาเนิดที่กรุงพนมเปญ เนื่องจากเป็นเมืองหลวงของประเทศกัมพูชามีการติดต่อกับ
ประเทศอื่น ๆ และเรียนภาษาอื่น ๆ เป็นจานวนมาก เช่นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การคัดเลือกผู้บอกภาษา
1.1 ผู้บอกภาษาคนไทยที่มีภูมิลาเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร จานวน 2 คนแบ่งเป็น เพศชาย จานวน 1 คน
และเพศหญิง จานวน 1 คน อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
1.2 ผู้บ อกภาษาคนกั มพูชาที่เ รียนรู้ ภาษาไทยด้ วยตนเองในประเทศไทย มาทางานหรืออาศัย อยู่ใ น
ประเทศไทย โดยไม่เคยเรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษา เป็นเวลาประมาณ 2-3 ปี จานวน 6 คน แบ่งเป็น เพศชาย 3 คน
และเพศหญิง 3 คน อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
1.3 ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชาเป็นเวลาประมาณ
2-3 ปี โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ จานวน 6 คน แบ่งเป็น เพศชาย 3 คน และเพศหญิง 3
คน อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
2. การสร้างรายการคา
รายการคาที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ รายการคาพูดเดี่ยว พยางค์เดียว แบ่งเป็น 3 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยคาพยางค์
เป็น และพยางค์ตาย รวมทั้งสิ้น 27 คา โดยมีโครงสร้างพยางค์เป็น (CV) และโครงสร้างพยางค์ตาย (CVS) มีหน่วยเสียงสระ
/a/ และ /a:/ (สระกลาง-ต่า) เป็นหน่วยเสียงสระที่พบมากในคาภาษาไทยรวมทั้งระดับของลิ้นที่ต่างกันทาให้ค่าความถี่มูลฐาน
และค่ า ระยะเวลาในการออกเสี ย งแตกต่ า งกั น และหน่ ว ยเสี ย งพยั ญ ชนะต้ น เป็ น เสี ย งพยั ญ ชนะไม่ ก้ อ ง ( voiceless)
ประกอบด้วย /ph/, /th/, /kh/, /p/ และ /f/ เนื่องจากควบคุมความก้อง (voiced) หรือ ไม่ก้อง (voiceless) ให้เหมือนกัน
ทั้ งหมด เพราะความก้ อ งส่ งผลต่ อ ค่ า ความถี่ มู ล ฐาน ทั้ งนี้ เ สี ย งพ่ น ลม (aspirated) มี ร ะดั บ เสี ย งต่ า งจากเสี ย งไม่ พ่ น ลม
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(unaspirated) คือเสียง /p/ และเสียงเสียดแทรก (fricative) คือ /f/ เล็กน้อย แต่ผู้วิจัยต้องสร้างรายการคาโดยใช้เสียงทั้ง
สองเสียงดังกล่าวร่วมด้วย เนื่องจากคาที่มีคุณสมบัติเป็นพยัญชนะต้นเสียงไม่ก้อง พ่นลม คือ /ph/, /th/ และ /kh/ บางคาไม่
มีค วามหมาย เช่ น ค าว่ า /thà:/ ‘ถ่า ’ และบางคาผู้ บอกภาษาคนกั มพู ชาส่ วนมากไม่ รู้ จัก เพราะไม่ ใช่ ค าศั พท์ ที่ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน รายการคาทั้ง 3 ชุด มีดังนี้
ชุดที่ 1
คา
ข่า
ค่า/ฆ่า ค้า
ขา
ขัด
ขาด คัด
คาด
ชุดที่ 2
พา
ผ่า
ผ้า
ฟ้า
ผา
ผัด
ปาก พัด
ภาพ
ชุดที่ 3
ทา
ป่า
ท่า
ท้า
ฝา
ถัด
ถาด ทัด
ทาส
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ขั้นตอนการซักซ้อมความเข้าใจ เป็นการชี้แจงรายละเอียดในการเก็บข้อมูล และให้ผู้บอกภาษาทา
ความเข้าใจกับรายการคา โดยให้ดูรูปภาพ ดูของจริง ทาท่าทาง การอธิบายสถานการณ์ รวมทั้งใช้ล่ามซึ่งเป็นคนกัมพูชา
อธิบายเป็นภาษาเขมร ประมาณ 10–15 นาที ก่อนการบันทึกเสียงจริง
3.2 ขั้นตอนการบันทึกเสียง เป็นการให้ผู้บอกภาษาออกเสียงรายการคาและบันทึกเสียง ผู้บอกภาษาจับ
สลากรูปภาพ ทั้ง 27 ภาพ ทีละภาพ แล้วออกเสียงคาที่อยู่ในภาพ เช่น ภาพขาคน ผู้บอกภาษาจะออกเสียงคาว่า /khă:/ ‘ขา’
ออกมา ผู้วิจัยสามารถชี้ ทาท่าทาง และถามว่า “นี่คืออะไร” ได้แต่ผู้วิจัยจะไม่ออกเสียง หรือพูดคาที่เป็นรายการคาออกมา
บันทึกเสียงโดยต่อไมโครโฟนตั้งโต๊ะแบบ unidirectional microphone กับเครื่องคอมพิวเตอร์ บันทึกเสียงด้วยโปรแกรม
praat version 6.0.21 บันทึกเสียงรายการคาทั้ง 27 คา ผู้วิจัยบันทึกเสียงทีละคา จนครบ 5 รอบ ในระหว่างบันทึกเสียงให้ผู้
บอกภาษาพักเป็นระยะ ๆ จากนั้นผู้วิจัยได้เลือกไฟล์เสียงที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อนาไปวิเคราะห์ซึ่งคัดเลือกการออกเสียงรายการคา
แต่ละคา จานวน 3 ครั้ง รวมรายการคาทดสอบที่วิเคราะห์ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ หรือ คาทดสอบ
(test token) = ผู้บอกภาษาจานวน 14 คน x คาที่ใช้ออกเสียง 27 คา x คาละ 3 ครั้ง = 1,134 คาทดสอบ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ทางกลสัทศาสตร์ คือ ค่าความถี่มูลฐาน (fundamental frequency หรือ F0) ที่ปรับค่าเฮิรตซ์ (hertz
หรือ Hz) เป็นค่าเซมิโทน (semitone) เพื่อลดความแตกต่างของระดับเสียง ระหว่างบุคคลตามปัจจัยเพศ โดยวิเคราะห์ ความ
สูงต่ าของเสี ยงวรรณยุก ต์ (F0 height) ลั กษณะการขึ้น ตกของเสีย งวรรณยุ กต์ (F0 contour) และพิสั ยระดับเสีย ง
(fundamental frequency range หรือ F0 range)
4.1 วัดค่าความถี่มูลฐาน โดยวัดจากหน่วยเสียงสระ ซึ่งเป็นแก่นของพยางค์ มีคุณสมบัติเป็นเสียงก้อง
(voiced) จะนาพาระดับเสียงหรือค่าความถี่มูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ ในการวัดค่าทางกลสัทศาสตร์จะวัดที่ค่าระยะเวลาใน
การออกเสียงสระ 11 จุด (ทุก 10% ของการออกเสียง) โดยในการวัดค่าความถี่มูลฐาน 11 จุดนั้น ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมเสริม
เพื่อใช้การกากับเสียงเรียงและวัดค่าความถี่มูลฐาน เขียนโดย ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.2 การปรับค่าความถี่มูลฐานเป็นค่าเซมิโทน ในงานวิจัยนี้ปรับค่าความถี่มูลฐาน ซึ่งมีหน่วยเป็นเฮิรตซ์
(hertz หรือ Hz) แปลงเป็นค่าเซมิโทน (semitone) เพื่อลดความแตกต่างของระดับเสียง ระหว่างบุคคลตามปัจจัยเพศ โดยใช้
แนวทางการปรับค่าเฮิรตซ์ เป็นค่าเซมิโทน ตามแนวคิดของ ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ (2555 :19-46) โดยใช้สูตร “เซมิโทน (ST) =
12xlog(ค่าเฮิรตซ์ที่จะแปลงค่า/ค่าอ้างอิง)/log(2)” ซึ่งค่าอ้างอิง (reference value) = จุดตัดแกนนอน ค่าที่กาหนดให้เป็น
ค่าอ้างอิง จะถูกปรับเป็น 0 ในงานวิจัยนี้ค่าอ้างอิง = ค่าเฮิรตซ์ที่ต่าที่สุดในชุดข้อมูล จากนั้นนาค่าเซมิโทนที่ได้มาสร้างกราฟ
และแบ่งช่วง ให้มีพิสัยของระดับเสียง 5 ระดับ เพื่อแสดงลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์
4.3 เปรียบเทียบสัทลักษณะของวรรณยุกต์ ทั้ง 5 หน่วยเสียง ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชาทั้ง 2 กลุ่ม
ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างจากการออกเสียงของคนไทยอย่างไร
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5. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าทางกลสัทศาสตร์ คือ ระดับความสูงต่าของวรรณยุกต์ ลักษณะการขึ้นตกของ
วรรณยุกต์ และ พิสัยระดับเสียงของวรรณยุกต์ ในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนไทย กับคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทย
ด้วยตนเองในประเทศไทย และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา สรุปได้ดังภาพต่อไปนี้
2
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ดังอธิบายในเชิงอรรถด้านล่างนี้
1. ภาพแสดงสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์
1.1 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพ ฯ ที่ออกเสียงโดยคนไทย
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เซมิโทน

ผู้บอกภาษาคนไทย คนที่ 1

7

ระยะเวลาแบบปรับค่า

ภาพที่ 1 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทย
กรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนไทย คนที่ 1

ภาพที่ 2 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทย
กรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนไทย คนที่ 2

1.2 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วย
3
ตนเองในประเทศไทย

2

สัญลักษณ์ชื่อวรรณยุกต์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในภาพผู้วิจัยใช้ตามสัทลักษณะเดิมที่ปรากฏในเอกสารอื่น ๆ แต่ในการวิจัยครั้งนี้พบว่าสัทลักษ ณะ
วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ บางหน่วยเสียงได้เปลี่ยนแปลงไป คือ 1.กลาง = เสียงวรรณยุกต์กลาง (mid level tone) 2.ต่า = เสียงวรรณยุกต์
ต่า (low level tone) 3.ตก = เสียงวรรณยุกต์สูงตก (high falling tone) 4.สูง = เสียงวรรณยุกต์กลางขึ้น (mid rising tone) และ 5.ขึ้น =
เสียงวรรณยุกต์ต่าขึ้น (low rising tone) นอกจากนี้สัญลักษณ์ “/1”, “/2” และ “/3” หมายถึง สัทลักษณะที่ 1, 2 และ 3 ตามลาดับ ซึ่งสัท
ลักษณะที่ 1 ปรากฏมากที่สุดในการออกเสียงวรรณยุกต์ของผู้บอกภาษาแต่ละคน
3
อักษรย่อแทนผู้บอกภาษาแต่ละกลุ่ม
KHST หมายถึง ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย
KHTK หมายถึง ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษา ในประเทศกัมพูชา
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ภาพที่ 8 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทย
กรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชา KHST คนที่ 6
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1.3 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยใน
ประเทศกัมพูชา
KHTK คนที่ 1
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ภาพที่ 9 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทย
กรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชา KHTK คนที่ 1

ภาพที่ 10 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทย
กรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชา KHTK คนที่ 2

ภาพที่ 11 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทย
กรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชา KHTK คนที่ 3

ภาพที่ 12 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทย
กรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชา KHTK คนที่ 0

ภาพที่ 13 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทย
กรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชา KHTK คนที่ 5

ภาพที่ 14 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทย
กรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชา KHTK คนที่ 6
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2. เปรียบเทียบความสูงต่าและการขึ้นตกของเสียงวรรณยุกต์
2.1 วรรณยุกต์ระดับ
2.1.1 เสียงวรรณยุกต์กลาง (mid level tone) คนไทยออกเสียงเป็นเสียงวรรณยุกต์ระดับ
(กลาง-ระดับ) มีจุดเริ่มต้นเสียงที่ระดับกลาง และระดับเสียงจะคงที่ไปจนถึงช่วงท้ายพยางค์ ด้านระดับเสียงผู้บอกภาษาคน
กัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศกัมพูชา 3 คนออกเสียงเริ่มต้นที่ระดับกลาง สิ้นสุดการออกเสียงที่ระดับเสียงกลางต่า
ซึ่งเป็นวรรณยุกต์ระดับ (กลาง-ระดับ) ใกล้เคียงกับคนไทย ผู้บอกภาษาอีก 3 คนที่เหลือออกเสียงโดยมีสัทลักษณะต่างกัน
ออกไป แต่คนกัมพูชากลุ่มนี้ออกเสียงได้ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชา ที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย
ซึ่งส่วนใหญ่ออกเสียงเริ่มต้นที่ระดับกลาง ตกมาที่ระดับต่า แล้วเลื่อนขึ้นในระดับต่าง ๆ กัน นอกจากนี้บางคนออกเสียงเริ่มที่
ระดับสูง หรือกลางและ กลางค่อนขางต่า แล้วตกลงมาที่ระดับต่า ด้านการขึ้นตกของเสียงวรรณยุกต์ คนกัมพูชาที่เรียน
ภาษาไทยในประเทศกัมพูชาทุกคนออกเสียงวรรณยุกต์นี้ มีทิศทางตก ส่วนคนที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองส่วนใหญ่ออกเสียง
มีทิศทางตกแล้วเลื่อนขึ้นซึ่งเป็นลักษณะของวรรณยุกต์ต่า-ขึ้น (จัตวา)
2.1.2 เสียงวรรณยุกต์ต่า (low level tone) คนไทยออกเสียงเป็นเสียงวรรณยุกต์ ต่า-ตก
มีจุดเริ่มต้นเสียงที่ระดับกลาง หรือกลางค่อนข้า งต่า ระดับเสียงจะค่อย ๆ ลดลงมาที่ระดับต่าเมื่อสิ้นสุดพยางค์ ลักษณะการ
ออกเสียงวรรณยุกต์ต่าจะคล้ายกับวรรณยุกต์กลางแต่ระดับเสียงต่ากว่าเล็กน้อย และมีการตกมากกว่าวรรณยุกต์กลาง
การออกเสียงของคนกัมพูชาในคาพยางค์เป็น และคาพยางค์ตายเสียงยาวนั้นทุกคนออกเสียงมี ลักษณะการตก ซึ่งบางคนตก
เล็กน้อยเหมือนคนไทย บางคนมีการตกมากจนเป็นวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ ส่วนระดับเสียงแต่ละคนแตกต่างกันออกไป
มีผู้บอกภาษาคนที่ 2 ในกลุ่มที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยเท่านั้นที่ออกเสียงมีทิศทางต่างจากคนอื่น ๆ คือ
ออกเสียงเป็นเสียงกลางค่อนข้างสูง -ตก-ขึ้น คาพยางค์เป็นมีผู้บอกภาษาคนกัมพูชากลุ่มละ 3 คน ที่ออกเสียงใกล้เคียงกับ
คนไทย คือเริ่มต้นการออกเสียงที่ระดับกลาง หรือระดับกลางค่อนข้างต่า จากนั้นระดับเสียงลดลงเล็กน้อยสิ้นสุดการออกเสียง
ที่ระดับเสียงต่า ส่วนการออกเสียงของคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศกัมพูชา และคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วย
ตนเองในประเทศไทยในคาพยางค์ตายเสียงสั้น จานวนผู้บอกภาษาที่ออกเสียงใกล้เคียงกับคนไทย คือ 2 คน และ 1 คน
ตามลาดับ และคาพยางค์ตายเสียงยาว จานวนผู้บอกภาษาที่ออกเสียงใกล้เคียงกับคนไทย คือ 0 คน และ 2 คน ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาจากภาพแสดงสัทลักษณะการออกเสียงของคนกัมพูชาพบว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศ
กัมพูชาเพียง 1 คนเท่านั้นที่สามารถออกเสียงวรรณยุกต์กลางและวรรณยุกต์ต่าแตกต่างกันได้ชัดเจน อย่างไรก็ตามผู้บอกภาษา
คนดังกล่าวไม่สามารถออกเสียงวรรณยุกต์กลางพยางค์เป็นและวรรณยุกต์ต่าพยางค์ตายให้แตกต่างกันได้ ส่วนคนกัมพูชาที่
เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยนั้นนอกจากไม่สามารถออกเสียงวรรณยุกต์กลางและวรรณยุกต์ต่าให้แตกต่างกัน
แล้ว ยังไม่สามารถแยกความแตกต่างจากวรรณยุกต์อื่น ๆ อีกด้วย กล่าวได้ว่าผู้บอกภาษาคนกัมพูชาส่วนใหญ่ไม่สามารถออก
เสียงวรรณยุกต์ระดับทั้ง 2 หน่วยเสียงให้แตกต่างกัน ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศกัมพูชาออกเสียง
วรรณยุกต์ต่าใกล้เคียงกับการออกเสียงของคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย
2.2 วรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ
2.2.1 เสียงวรรณยุกต์สูงตก (high falling tone) คนไทยออกเสียงเป็นเสียง สูง-ตก ทั้งพยางค์
เป็นและพยางค์ตาย เป็นเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นเสียงที่ระดับเสียงสูง หรือกลางค่อนข้างสูง แล้วเปลี่ยน
ระดับค่อย ๆ ตกลงไปจนถึงระดับต่า หรือกลางค่อนข้างต่าเมื่อสิ้นสุดพยางค์ ในคาพยางค์เป็นคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยใน
ประเทศกัมพูชา 0 คน ออกเสียงวรรณยุกต์นี้มีลกั ษณะใกล้เคียงกับคนไทย คือมีระดับเสียงเริ่มต้นที่ระดับสูง แล้วระดับเสียงตก
ลงมาสิ้นสุดที่ระดับต่า ผู้บอกภาษาคนอื่น ๆ ในกลุ่มนี้บางคนเสียงไม่เปลี่ยนระดับมาก คือเริ่มต้นที่ระดับกลาง จึงไม่แตกต่าง
จากวรรณยุกต์สามัญและวรรณยุกต์เอกมากนัก อย่างไรก็ตามแม้คนกัมพูชาบางคนจะมีระดับความสูงต่าในการออกเสียง
วรรณยุกต์สูงตกนี้ต่างจากคนไทย แต่ทุกคนยังคงรักษาลักษณะของการตกได้ ส่วนคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองใน
ประเทศไทย มีเ พียง 1 คนเท่า นั้น ที่ ออกเสียงใกล้เคี ยงกั บคนไทย ส่ วนคาพยางค์ตายที่ออกเสีย งโดยคนกัม พูชาที่ เรีย น
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ภาษาไทยในประเทศกัมพูชามีลักษณะเช่นเดียวกับคาพยางค์เป็นที่อธิบายมาข้างต้น แต่ระดับเสียงมีการเปลี่ยนแปลงตกน้อย
กว่าคาพยางค์เป็น และคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่ออกเสียงวรรณยุกต์นี้มีลักษณะ
การตก แต่ระดับเสียงที่จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดการออกเสียงแตกต่างกันออกไป โดยรวมแล้วอาจกล่าวได้ว่าคนกัมพูชาที่เรียน
ภาษาไทยในประเทศกัมพูชาออกเสียงวรรณยุกต์สูงตกใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองใน
ประเทศไทย
4
2.2.2 เสียงวรรณยุกต์กลางขึ้น (mid rising tone) คาพยางค์เป็นคนไทยออกเสียงเป็นเสียง
กลาง-ขึ้น วรรณยุกต์ที่มีจุดเริ่มต้นเสียงที่ระดับกลาง หรือกลางค่อนข้างสูง จากนั้ นระดับเสียงตกเล็กน้อย แล้วเลื่อนขึ้นจนถึง
ระดับกลางค่อนข้างสูง หรือระดับสูง ส่วนคาพยางค์ตายมีสัทลักษณะคล้ายคลึงกันแต่เสียงเปลี่ยนระดับน้อยกว่าคาพยางค์เป็น
คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศกัมพูชา 0 คนมีลักษณะการขึ้นตกและความสูงต่าของเสียงใกล้เคียงกับคนไทย ในคา
พยางค์เป็น และ 3 คนเท่านั้นที่ออกเสียงใกล้เคียงกับคนไทยในคาพยางค์ตาย นอกจากนั้นมีลักษณะการขึ้นตกและระดับเสียง
สูงต่าแตกต่างจากคนไทยทั้งพยางค์เป็นและพยางค์ตาย คือมีทิศทางตกขณะที่คนไทยออกเสียงขึ้น ด้านระดับเสียงเริ่มต้นและ
สิ้นสุดระดับต่าง ๆ กัน อย่างไรก็ตามคนกลุ่มนี้ยังออกเสียงวรรณยุกต์กลางขึ้นได้ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนรู้
ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย ซึ่งในคาพยางค์เป็นคนกลุ่มนี้ออกเสียงวรรณยุกต์นี้มีระดับเสียงแตกต่างจากคนไทย คือมี
จานวน 3 คนที่มีลักษณะการขึ้นตกทิศทางเดียวกับคนไทย ระดับเสียงเริ่มต้นที่ระดับกลาง หรือกลางค่อนข้างสูง เช่นเดียวกับ
คนไทย แต่ระดับเสียงตกลงมามากกว่าคนไทยคือเลื่อนลงมาที่ระดับกลาง หรือต่า ก่อนเลื่อนขึ้นทาให้ลักษณะไม่ต่างจาก
วรรณยุกต์ต่าขึ้นนัก และออกเสียงพยางค์ตายเสียงสั้น มีทิศทางการตกตรงข้ามกับการออกเสียงของคนไทย จุดเริ่มต้นการออก
เสียงบางคนออกเสียงเริ่มที่ระดับกลางค่อนข้างสูงเช่นเดียวกับคนไทย แต่จุดสิ้นสุดการออกเสียงต่างจากคนไทยอันเกี่ยวเนื่อง
กับทิศทางการขึ้นตกดังกล่าว
2.2.3 เสียงวรรณยุกต์ต่าขึ้น (low rising tone) คนไทยออกเสียงเป็นเสียงวรรณยุกต์ ต่า-ขึ้น
จัดเป็นวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นเสียงที่ระดับกลาง ระดับเสียงจะตกลงมาถึงระดับต่าในตอนต้นพยางค์ แล้ว
เปลี่ยนระดับสูงขึ้นไปจนถึงระดับกลางค่อนข้างสูง หรือสูงเมื่อสิ้นสุดพยางค์ คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศกัมพูชาทุก
คนออกเสียงวรรณยุกต์นี้มีลักษณะการขึ้นตกในทิศทางเดียวกับคนไทย ส่วนระดับเสียงสูงต่าคนกัมพูชาส่วนใหญ่ ออกเสียง
เริ่มต้นที่ระดับกลาง หรือกลางค่อนข้างต่า ระดับเสียงตกลงมาที่ระดับต่า แล้วเลื่อนขึ้นไปที่ระดับกลาง หรือกลางค่อนข้างสูง
จนสิ้นสุดการออกเสียง คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยเพียง 3 คน ที่ออกเสียงวรรณยุกต์ต่าขึ้น
ใกล้เคียงกับคนไทย คือในด้านการขึ้นตกและระดับเสียงเริ่มต้นที่ระดับกลาง ลดลงมาที่ระดับต่า แล้วเลื่อนขึ้นจนสิ้นสุดการ
ออกเสียงที่ระดับสูง หรือกลางค่อนข้างสูง ผู้บอกภาษาคนอื่น ๆ ในกลุ่มนี้ออกเสียงแตกต่างจากคนไทยด้านการขึ้นตกมีทิ ศ
ทางการตกซึ่งตรงข้ามกับการออกเสียงของคนไทย
สรุป ได้ ว่า คนกัม พูชาที่ เรี ยนภาษาไทยในประเทศกัม พูชาออกเสีย งวรรณยุ กต์ ภาษาไทยกรุ งเทพฯ ออกเสีย ง
วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ได้ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยทุก
วรรณยุกต์ ในด้านระดับความสูงต่าของเสียงวรรณยุกต์ (F0 height) และการขึ้นตกของเสียงวรรณยุกต์ (F0 contour) โดย
คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศกัมพูชาออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยแตกต่างจากการออกเสียงของคนไทย ส่วนมากจะ
ออกเสียงเริ่มต้นที่ระดับกลาง และมีลักษณะการตกเมื่อออกเสียงวรรณยุกต์ใดไม่ได้ และวรรณยุกต์ที่การออกเสียงของคนไทย
มีสัทลักษณะใกล้เคียงกัน คือวรรณยุกต์คงระดับทั้งสองหน่วยเสียง (วรรณยุกต์กลาง และวรรณยุกต์ต่า) คนกัมพูชาส่วนมากไม่
สามารถแยกความแตกต่างของวรรณยุกต์ทั้ง 2 หน่วยเสียงดังกล่าวได้ อาจกล่าวได้ว่าวรรณยุกต์ที่คนกัมพูชาที่ เรียนภาษาไทย
ในประเทศกัมพูชาออกเสียงใกล้เคียงกับการออกเสียงของคนไทยมากที่สุด คือวรรณยุกต์ต่าขึ้น , วรรณยุกต์สูงตก, วรรณยุกต์
กลางขึ้น, วรรณยุกต์กลาง และวรรณยุกต์ต่าตามลาดับ ส่วนคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยออกเสียง
4

วรรณยุกต์กลางขึ้น นักวิชาการบางท่านเรียกวรรณยุกต์นี้วา่ วรรณยุกต์สูง (high level tone)
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เซมิโทน

วรรณยุกต์ต่าขึ้น ได้ใกล้เ คียงกับคนไทยมากกว่าวรรณยุกต์อื่น ๆ อย่างไรก็ตามเนื่องจากคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วย
ตนเองในประเทศไทย ออกเสียงวรรณยุกต์แต่ละหน่วยเสียงมีสัทลักษณะไม่แตกต่างกันมาก จึงไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าคน
กัมพูชากลุ่มนี้เสียงวรรณยุกต์ใดดีที่สุด และวรรณยุกต์ใดใกล้เคียงกับคนไทยลาดับถัดมา
5
3. เปรียบเทียบพิสัยระดับเสียงวรรณยุกต์
ผลการเปรียบเทียบพิสัยระดับเสียงวรรณยุกต์ระหว่างคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย และ
คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา กับคนไทยเป็นดังนี้
พิสัยระดับเสียง

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

ค่าสูงสุด
ค่าต่าสุด

คนที่ 1 คนที่ 2 เฉลี่ย คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 0 คนที่ 5 คนที่ 6 เฉลี่ย คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 0 คนที่ 5 คนที่ 6 เฉลี่ย
คนไทย

KHST

KHTK

ภาพที่ 15 พิสัยระดับเสียงวรรณยุกต์ ของผู้บอกภาษาคนไทยและคนกัมพูชา
ตารางที่ 1 : แสดงค่าเซมิโทนของพิสัยระดับเสียงวรรณยุกต์ของผู้บอกภาษาคนไทย และคนกัมพูชา
คนไทย
KHST
KHTK
1
2
1
2
3
0
5
6
1
2
3
0
5
6
ค่าสูงสุด 10.4 20.5 5.7 7.1 7.3 7 16.7 9.9 13.1 12.2 8.7 18.2 19.3 20.1
ค่าต่าสุด 3.6 12.1 1.7 3.4 1.4 3.6 4.7 4.4 3.5 5.9 3.8 12.1 10.7 11.1
พิสัย
6.8 8.4 4 3.7 5.9 3.4 12.0 5.4 9.6 6.4 4.8 6.1 8.6 9
เฉลี่ย
7.55
5.76
7.40
จากภาพที่ 15 และตารางที่ 1 อธิบายได้ว่า ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย
ส่วนมากมีพิสัยระดับเสียงแคบกว่ากลุ่มคนไทยและกลุ่มคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา
ซึ่งคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา ทั้ง 6 คน มีช่วงกว้างของค่าพิสัยระดับเสียงที่แตกต่างกัน
ในกลุ่มของตนเอง คนกัมพูชาที่มีพิสัยระดับเสียงแคบที่สุดประมาณ 4.84 เซมิโทน คนกัมพูชาที่มีพิสัยระดับเสียงวรรณยุกต์กว้าง
ที่สุด คือประมาณ 9.59 เซมิโทน ซึ่งกว้างกว่าคนกัมพูชาที่มีพิสัยระดับเสียงวรรณยุกต์แคบที่สุดเกือบเท่าตัว คือประมาณ 0.75
เซมิโทน แสดงให้เห็นว่าเหตุที่คนกัมพูชาที่ไม่เคยเรียนภาษาไทยมาก่อนมีพิสัยระดับเสียงวรรณยุกต์แคบ และคนกัมพูชาที่เรียน
ภาษาไทยมีพิสัยระดับเสียงวรรณยุกต์แตกต่างกันอย่างชัดเจนนั้น อาจเกิดจากอิทธิพลของภาษาแม่ซึ่งเป็นภาษาที่ไม่มีระบบ
วรรณยุกต์ ส่งผลให้พิสัยระดับเสียงไม่กว้างนัก รวมทั้งการฝึกออกเสียงภาษาไทยด้วยตนเองของผู้บอกภาษาแต่ละคนต่างกัน
บางคนฝึกออกเสียง หรือรับสื่อที่เป็นเสียงพูดภาษาไทยมากทาให้มีพิสัยระดับเสียงกว้างใกล้เคียงกับคนไทยมากขึ้น
5

ค่าเซมิโทนที่ปรากฏในภาพอธิบายพิสัยระดับเสียงวรรณยุกต์ ของผู้บอกภาษาคนไทยและคนกัมพูชา เป็นค่าเซมิโทนที่ได้จากการแปลงค่า
โดยเปลี่ยนค่าอ้างอิงจากค่าต่าสุดในชุดข้อมูล เป็น 90 เฮิรตซ์ เนื่องจากผู้วจิ ัยต้องการให้ค่าต่าสุดไม่อยู่ที่ 0 เซมิโทนซึ่งการแทนค่าลักษณะนี้
ไม่ส่งผลกระทบต่อผลการวิเคราะห์ แต่ช่วยให้สามารถเห็นระดับเสียงสูงต่าและความกว้างแคบของระดับเสียงได้ชัดเจนขึ้น
- ภาษาและวรรณกรรม -
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เมื่ อ หาค่ าเฉลี่ ย พิ สั ยระดั บ เสีย งของคนไทย และคนกั ม พู ชาทั้ ง 2 กลุ่ ม พบว่ าผู้ บ อกภาษาคนกั ม พูชาที่ เ รี ย น
ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา มีช่วงกว้างของพิสัยระดับเสียงวรรณยุกต์ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคน
กัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย คือคนไทยมีพิสัยระดับเสียงวรรณยุกต์ป ระมาณ 7.55 เซมิโทน และคน
กัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา มีพิสัยระดับเสียงวรรณยุกต์เฉลี่ยประมาณ 7.00 เซมิโทน ซึ่ง
ต่างจากคนไทยเพียง 0.15 เซมิโทนเท่านั้น รวมทั้งระดับเสียงต่าสุด และระดับเสียงสูงสุดในการออกเสียงของคนกัมพูชาและ
คนไทยยังมีค่าใกล้เคียงกันด้วย ส่วนคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย มีพิสัยระดับเสียงวรรณยุกต์เฉลี่ย
ประมาณ 5.76 เซมิโทน ซึ่งต่างจากคนไทย 1.79 เซมิโทน
สรุ ป ได้ ว่ า คนกั ม พู ชาที่ เ รี ย นรู้ ภ าษาไทยในประเทศกั มพู ชา ออกเสี ย งวรรณยุ ก ต์ภ าษาไทยกรุ งเทพฯ มี พิ สั ย
ระดับเสียงใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย มีผลส่วนใหญ่มาจากการเรียนรู้
ภาษาที่สอง (ภาษาไทย) จากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา ได้แก่ การเรียนรู้วิธีการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย
ระดับเสียงสูงต่า และการขึ้นตกของเสียงวรรณยุกต์ รวมทั้งการฝึกพูดภาษาไทยในห้องเรียนวิชาภาษาไทย ในประเทศกัมพูชา
ส่วนคนกัมพูชาที่ไม่ได้เรียนภาษาไทย แม้จะได้สนทนากับคนไทยในชีวิตประจาวัน แต่ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ
การออกเสียงในคาพูดเดี่ยว พยางค์เดียวได้ เนื่องจากธรรมชาติของการใช้ภาษาไทยเมื่อมีบริบทแวดล้อมในคาพูดต่อเนื่อง
แม้จะออกเสียงไม่ถูกต้องแต่สามารถเข้าใจความหมายที่ผู้พูดต้องการสื่อได้
สรุปและอภิปรายผล
บทความวิจัยเรื่อง “วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพ ฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่มีประสบการณ์ภาษาไทยแตกต่างกัน ”นี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพ ฯ ในคาพูดเดี่ยว พยางค์เดียวที่ออก
เสียงโดยคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย และคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศกัมพูชา กับคนไทย ด้วยวิธีทางกลสัทศาสตร์ ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
ด้านระดับความสูงต่าของเสียงวรรณยุกต์ (F0 height) และการขึ้นตกของเสียงวรรณยุกต์ (F0 contour) พบว่า คน
กัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศกัมพูชาออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพ ฯ ได้ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่า คนกัมพูชาที่
เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยทุกวรรณยุกต์ ในด้านระดับความสูงต่าของเสียงวรรณยุกต์ และการขึ้นตกของเสียง
วรรณยุกต์ซึ่งตรงตามสมมติฐาน นอกจากนี้หากผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสภาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา
ออกเสียงวรรณยุกต์ใดไม่ได้จะออกเสียงวรรณยุกต์นั้น ๆ เริ่มต้นที่ระดับเสียงกลาง, กลางค่อนข้างสูง หรือสูง จากนั้นระดับเสียง
ลดลง คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย มีลักษณะต่างไปเล็กน้อยคือส่วนใหญ่เมื่อออกเสียงใดไม่ได้จะออก
เสียงมีลักษณะเริ่มต้นที่ระดับกลาง ๆ จากนั้นระดับเสียงลดลงก่อนเลื่อนขึ้น ต่างจากคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศ
กัมพูชาซึ่งออกเสียงส่วนใหญ่มีลักษณะการตก ลักษณะการออกเสียงของคนกัมพูชาทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยสันนิษฐานว่า
น่าจะมีสาเหตุ 2 ประการคือ ประการแรกผู้บอกภาษาออกเสียงวรรณยุกต์นั้น ๆ ไม่ได้จึงพยายามออกเสียงให้เป็นกลาง ๆ หรือ
ระดับกลาง และประการที่ 2 ผู้บอกภาษาออกเสียงวรรณยุกต์นั้น ๆ ไม่ได้จึงพยายามออกเสียงให้สูงและเป็นเสียงเปลี่ยนระดับ
เนื่องจากเข้าใจว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่มีระบบวรรณยุกต์ ระดับเสียงสูงต่า และลักษณะการขึ้นตกของเสียงประจาคาสามารถ
แยกความหมายของคาได้ ซึ่งต่างจากภาษาแม่ของตน (ภาษาเขมร) ซึ่งไม่มีลักษณะดังกล่าว
ด้านพิสัยระดับเสียงวรรณยุกต์ (F0 range) พบว่าคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยในประเทศกัมพูชา ออกเสียง
วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ มีพิสัยระดับเสียงใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษา ไทยด้วยตนเองใน
ประเทศไทยตรงตามสมมติฐาน แสดงว่าการเรียนรู้วิธีการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยมีผลทาให้คนกัมพูชาออกเสีย ง
วรรณยุกต์ให้มีระดับเสียงต่าง ๆ กัน และสามารถออกเสียงให้มีการขึ้นตกเปลี่ยนระดับได้ ส่วนการสนทนากับเจ้าของภาษานั้น
แม้ว่าโดยการฟังจะสามารถเข้าใจสิ่ งที่คนกัมพูชากลุ่มนี้ต้องการสื่อสาร แต่ผลของการไม่เคยเรียนรู้วิธีการออกเสียงทาให้
ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเสียงที่พูดออกมาได้
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จากที่ ก ล่ า วมาอาจสรุ ป ได้ ว่ า วรรณยุ ก ต์ ภ าษาไทยกรุ ง เทพฯ ที่ พู ด โดยคนกั ม พู ช าที่ เ รี ย นภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา เป็นผู้บอกภาษากลุ่มที่เรียนรู้ภาษาจากการสอนของครูผู้สอน ซึ่งได้เรียนรู้ไวยากรณ์ และ
การออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย แต่ไม่ได้สนทนากับคนไทยในชีวิตประจาวัน หรือเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่เรียนรู้ภาษาจาก
การเรียนรู้ภาษาไทย (Thai-language learning) สามารถออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ได้ใกล้เคียงกับวรรณยุกต์
ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย มากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย ซึ่งไม่เคยเรียนภาษาไทย
ไม่รู้วิธีการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยแต่ได้สนทนากับคนไทยในชีวิตประจาวัน หรือเรียกได้ว่าเป็น การรั บรู้ภาษาไทย
(Thai-language acquisition) ทั้งในด้านระดับเสียง การขึ้นตก และพิสัยระดับเสียง กล่าวได้ว่าคนกัมพูชามีภาษาแม่ (ภาษา
เขมร) เป็นภาษาที่ไม่มีระบบวรรณยุกต์ เมื่อจะออกเสียงภาษาไทยที่มีระบบวรรณยุกต์ คนกัมพูชาที่มีประสบการณ์ภาษาจาก
การเรียนรู้ภาษาไทย จะสามารถออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยได้ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ภาษาจากการ
รับรู้ภาษาไทย ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างการรับรู้ และการเรียนรู้ภาษาไทย
เมื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยในงานวิจัยนี้ กับงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่าวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพ ฯ ที่ออกเสียง
โดยคนไทย มีความแตกต่างจากงานวิจัยในยุคแรกของ Arthur S. Abramson (1962) ซึ่งจัดให้กลุ่มวรรณยุกต์ระดับ ได้แก่
วรรณยุกต์สามัญ วรรณยุกต์เอก และวรรณยุกต์ตรี และกลุ่มวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ ได้แก่ วรรณยุกต์โท และวรรณยุกต์จัตวา
โดยในงานวิจัยนี้จัดให้ วรรณยุกต์ตรี เป็นวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ คือ วรรณยุกต์กลาง – ขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยยุคหลัง ๆ
เช่นงานวิจัยของวิไลลักษณ์ จูวราหะวงศ์ (2503), ผณินทรา ธีรานนท์ (2503), เหงียน ถี เวิน จี (2509) และธนภัทร
สินธวาชีวะ (2552) เป็นต้น
จากงานวิ จั ย ที่ ผ่ า นมาเกี่ ย วกั บ การออกเสี ย งวรรณยุ ก ต์ ภ าษาไทยของคนต่ า งชาติ ที่ เ รี ย นภาษาไทยเป็ น
ภาษาต่างประเทศส่วนมากศึกษาภาษาที่ภาษาแม่มีเสียงวรรณยุกต์เช่นเดียวกับภาษาไทย เช่น วิไลลักษณ์ จูวราหะวงศ์ (2503)
ศึกษาเรื่อง “วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย คนแต้จิ๋ว และคนซิกข์” และ งานวิจัยของ เหงียน ถี เวิน จี (2509)
ศึ ก ษาเรื่ อ ง “การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะทางกลสั ท ศาสตร์ ข องเสี ย งวรรณยุ ก ต์ ไ ทยที่ ชาวเวี ย ดนามออกเสี ย งตาม
ประสบการณ์ทางภาษา” ก็พบว่าวรรณยุกต์ในภาษาแม่มีอิทธิพลต่อการออกเสียงภาษาไทยอย่างยิ่ง ผู้บอกภาษาจะนาลักษณะ
วรรณยุกต์ของภาษาแม่มาเป็นหลักในการอ้างอิงหรือใช้แทนที่ในการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย ส่วนคนกัมพูชาในงานวิจัย
นี้เมื่อออกเสียงวรรณยุกต์ใดไม่ได้จะออกเสียงให้เป็นกลาง ๆ หรือระดับกลาง ซึ่งเป็นวรรณยุกต์สากลพบได้ในภาษาแม่เกือบทุก
ภาษา แสดงให้เห็นว่าภาษาแม่มีอิทธิพลต่อการออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย นอกจากนี้ที่ผ่านมายังมีงานวิจัยไม่มากนักที่
ศึกษาจากผู้บอกภาษาที่ภาษาแม่ที่ไม่มีระบบวรรณยุกต์ งานวิจัยของ ธนภัทร สินธวาชีวะ (2552) ซึ่งศึกษาจา กคนญี่ปุ่นซึ่ง
ภาษาแม่ไม่มีระบบวรรณยุกต์ เช่นเดียวกับคนกัมพูชาในงานวิจัยนี้ ก็พบว่าคนญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ภาษาไทยมาก และมี
ประสบการณ์ภาษาไทยน้อยมีปัญหาการออกเสียงคู่วรรณยุกต์กลาง (กลาง-ระดับ) กับวรรณยุกต์ต่า (ต่า-ระดับ) ให้แตกต่างกัน
สอดคล้องกับการออกเสียงของคนกัมพูชาในงานวิจัยนี้ที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถออกเสียงวรรณยุกต์กลางและวรรณยุกต์ต่าให้
แตกต่างกันได้ และคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่สามารถออกเสียงคู่วรรณยุกต์กลาง-ขึ้น กับวรรณยุกต์ต่า-ขึ้นให้แตกต่างจากกัน
เช่นเดียวกับคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจศึกษาต่อไปคือ การศึกษาในบริบทของคาพูดต่อเนื่อง ซึ่งผู้วิจัยสังเกตว่าผู้บอกภาษาคน
กัมพูชาบางคน โดยเฉพาะคนกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยออกเสียงวรรณยุกต์ในคาพูดต่อเนื่องได้ชัดเจนกว่าในคาพูดเดี่ยว และ
น่าสนใจศึกษาการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยชาวต่างชาติอื่น ๆ ด้วยตัวแปรประสบการณ์ภาษาไทยแตกต่าง
กัน คือการรับภาษา และการเรียนรู้ภาษาอีกด้วย
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การศึกษาความหมายของคากริยา “ออก” ในหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทยเมื่อเปรียบเทียบกับ
คากริยา “dasu” และ “deru” ในภาษาญี่ปุ่น
The Study of Meanings of Thai verb /ʔɔɔk2/ in Serial Verb Constructions in
Comparison with Japanese Verbs “dasu” and “deru”
รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล1
บทคัดย่อ
ในภาษาไทยมีหน่วยสร้างกริยาเรียงซึ่งมีลักษณะคล้ายคากริยาประสมในภาษาญี่ปุ่น 2 งานวิจัยนี้ศึกษาความหมายของ
คากริยา “ออก” ในหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทย โดยเปรียบเทียบกับการปรากฏของคากริยา “dasu” และ “deru” ใน
ภาษาญี่ปุ่น ผลการวิจัยพบว่า คากริยา “ออก” ปรากฏทั้งในตาแหน่งกริยาตัวแรกและกริยาตัวที่สองของหน่วยสร้างกริยาเรียง
ในกรณีที่ปรากฏในตาแหน่งที่สอง คากริยา “ออก” จะแสดงการเคลื่อนที่สู่ภายนอก เมื่อเทียบเคียงกับคากริยาในภาษาญี่ปุ่น
พบว่า คากริยา “dasu” และ “deru” สามารถปรากฏในตาแหน่งที่สองของหน่วยสร้างกริยาเรียงได้เช่นกัน เช่น “toridasu
(หยิบออก)” “moederu (งอกออกมา)” และ “iidasu (พูดออกมา)” เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อคากริยา “ออก” เป็นกริยาตัว
แรกในหน่วยสร้างกริยาเรียง จะบ่งบอกมุมมองของผู้พูดต่อเหตุการณ์ ในลักษณะการเริ่มต้น ซึ่งตรงกับความหมายของคากริยา
“dasu” ในกรณีที่ประสมกับคากริยาที่มีความหมายเกี่ยวกับการสื่อสารและความรู้สึก เช่น hanashidasu (เริ่มพูด), okoridasu
(โกรธขึ้นมา), nakidasu (ร้องไห้ออกมา) เป็นต้น
คำสำคัญ: “ออก” หน่วยสร้างกริยาเรียง กริยาประสม ความหมายที่เกิดจากคา ความหมายเชิงไวยากรณ์
Abstract
Based on the claim that serial verb constructions in Thai language have some similarities with
Japanese compound verbs, this research aims to compare the Thai verb /ʔɔɔk2/3 (“exit”) with the
Japanese verbs “dasu” and “deru”. Results of the study revealed that despite its several meanings, the
Thai verb /ʔɔɔk2/ can occur either at the first or second position in the serial verb constructions. When
occurring at the second position, the verb /ʔɔɔk2/ denotes spatial movement away from a deictic center.
The occurrence and meaning of the verb /ʔɔɔk2/ were found to be similar to the Japanese verbs “dasu”
and “deru.” These two Japanese verbs can be used as the second component of compound verbs, such
as “toridasu (take out)” “moederu (shoot; sprout; germinate)” and “iidasu (speak out).” When the Thai
verb /ʔɔɔk2/ occurs at the first position in the serial verb construction, however, it serves as an aspectual
marker expressing inchoative meaning. Compared with the Japanese verbs, “dasu” denotes the same
aspectual meaning when it is used as the first component of verbal compounds where the second
1
2

3

อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาษาญี่ปุ่นมีกลุ่มกริยาที่เรียกว่า Fukugodoshi (Compound Verb) ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ได้สองชนิด แต่ในงานวิจัยชิ้นนี้จะศึกษาเฉพาะกลุ่มที่เกิดจาก
การประสมคากริยา 2 คาเข้าด้วยกัน โดยกริยาตัวแรกจะมีการผันรูปประสมกับกริยาตัวที่ 2 กลายเป็นกริยา 1 คาเช่น “toru” + “dasu” เป็น
“toridasu” โดยในบทความนี้จะขอเรียกกริยากลุ่มนี้ว่า “กริยาประสม”
ในภาษาไทยมีวรรณยุกต์ทั้งหมด 5 เสียง ในที่นี้จะใช้ตัวเลข 2 – 5 แทนเสียงวรรณยุกต์เอก, โท, ตรี, จัตวาตามลาดับ สาหรับเสียงสามัญจะไม่ใช้
สัญลักษณ์ใดๆ
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component is a verb of communication or feeling, as in hanashidasu (to begin talking), okoridasu (to fly
into a rage) and nakidasu (burst into tears).
Keywords: /ʔɔɔk2/, serial verb construction, compound verb, lexical meanings, grammatical meanings
บทนา
กริยาประสมในภาษาญี่ปุ่นสาหรับผู้เรียนชาวไทยที่เรียนภาษาญีป่ ุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ แม้ผู้เรียนประสงค์จะใช้ใน
การสนทนาในชีวิตประจาวันก็ไม่สามารถใช้ได้ดีนัก เนื่องจากกริยาประสมในภาษาญี่ปุ่น หากมองในด้านความหมายจะพบว่า
ทั้ง ๆ ที่เป็นคาที่เกิดจากกริยาเดี่ยวสองคาประสมกัน แต่ก็จะมีทั้งกริยาประสมที่แสดงความหมายของกริยาทั้งสองประสมกัน
หรือกริยาประสมที่แสดงความหมายใหม่เกิดขึ้น หรือไม่ก็เป็นกริยาประสมที่แสดงความหมายของกริยาเพียงคาเดียว ดังนั้นจึง
เป็ น เรื่ อ งยากที่ จ ะท าความเข้ า ใจว่ า กริ ย าประสมนั้ น แสดงความหมายแบบใด ยกตั ว อย่ า งเช่ น กริ ย า “dasu” ซึ่ งเป็ น
สกรรมกริยา หมายถึง “ออก, ส่ง (จดหมาย)” (Tomita, 1996) และ กริยา “deru” ซึ่งเป็นอกรรมกริยา หมายถึง “ออก,
ออกไปข้างนอก, เข้า (ประชุม), รถไฟ (ออก), เกินไป, (นสพ.) ออก, สาเร็จจาก (โรงเรียน)” (Tomita, 1996) เมื่อกริยา
“deru” เป็นกริยาตัวที่สองประสมกับกริยาตัวอื่น กริยาประสม “-deru” จะแสดงความหมายที่เกิดจากคาของกริยาทั้งสองที่
ประสมกัน แต่เมื่อกริยา “dasu” เป็นกริยาตัวที่สองประสมกับกริยาตัวอื่น กริยาประสม “-dasu” ในภาษาญี่ปุ่นจะมีทั้งแบบ
ความหมายทีเ่ กิดจากคา และความหมายในเชิงไวยากรณ์ การทาความเข้าใจว่ากริยาแต่ละตัวแสดงความหมายอย่างไรนั้นเป็น
สิ่งที่เข้าใจยาก ดังนั้น หากในภาษาไทย กริยาเรียงที่ใช้ “ออก” เป็นกริยาตัวที่ 2 ในหน่วยสร้างกริยาเรียงมีคุณลักษณะการ
แสดงความหมายของคากริยาในรูปแบบตรงกับกริยาประสม “-dasu”และ “-deru” ในภาษาญี่ปุ่น ก็น่าจะมีส่วนช่วยทาให้
เกิดความเข้าใจในแง่ความหมายของกริยาประสมที่ใช้ “-dasu” และ “-deru” ในภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นงานวิจัย
ชิ้นนี้จึงทาการศึกษาคุณสมบัติทางด้านความหมายของกริยา “ออก” ที่ปรากฏในหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทย โดยมอง
เทียบกับการปรากฏของกริยา “dasu” และ “deru” ในภาษาญี่ปุ่น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาการปรากฏของกริยา “ออก” ในหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทย กับการปรากฏของกริยาประสม
“-dasu” และ “-deru” ในภาษาญี่ปุ่น
2. ศึกษาความหมายของกริยา “ออก” ในหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทยโดยเทียบกับความหมายของกริยา
ประสม “-dasu” และ “-deru” ในภาษาญี่ปุ่น
สมมุติฐานของการวิจัย
การศึกษาหน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีกริยา “ออก” ในภาษาไทย จะมีส่วนช่วยทาให้เกิดความเข้าใจการใช้กริยาประสม
“-dasu” และ “-deru” ในภาษาญี่ปุ่นได้ดีขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ทบทวนวรรณกรรม
2. เก็บข้อมูล
2.1 ประเภทข้อมูล และวิธีการเก็บข้อมูล
2.1.1 กรณี ข องภาษาไทย รวบรวมตั ว อย่ า งรู ป แบบประโยคที่ ใ ช้ จ ริ ง ของกริ ย า “ออก” จาก
แหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้
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2.1.1.1 ฐานข้อมูล Thai Concordance ของภาควิชาภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(http://ling.arts.chula.ac.th/ThaiConc/) ซึ่งฐานข้อมูลนี้รวบรวมคาจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร นวนิยาย บทกฎหมาย ฯลฯ
2.1.1.2 ฐานข้อมูล TNC Thai National Corpus ของภาควิชาภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (http://ling.arts.chula.ac.th/TNC/)
2.1.1.3 นวนิยายขนาดสั้นเรื่อง “ความสุขของกะทิ” ของงามพรรณ เวชชาชีวะ เนื่องจากเป็น
นวนิยายที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ของประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2509 และมี
เนื้อหาที่ใกล้ตัวกับในชีวิตประจาวัน
2.1.2 กรณีของภาษาญี่ปุ่น รวบรวมคาศัพท์และรูปแบบประโยคที่ใช้จริงของกริยา “dasu” และ
“deru”จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้
2.1.2.1 ฐานข้อมูล 「現代日本語書き言葉均衡コーパス」ของNational Institute for
Japanese Language and Linguistics
2.1.2.2 ข้อมูลจากพจนานุกรม 「三省堂国語辞典第四版」、「日本語逆引き辞典」、
「プログレッシブ和英中辞典」ซึ่งเป็นพจนานุกรมที่มีคาศัพท์เป็นจานวนมาก และนักศึกษาชาวต่างชาตินิยมใช้
2.2 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล
2.2.1 กรณี ของภาษาไทย พิมพ์ คาสาคัญคาว่ า “ออก” ลงไปในฐานข้ อมูล ได้ตัวอย่างประโยค
ทั้งหมด 6300 ตัวอย่าง จากนั้นเลือกคาที่เป็นหน่วยสร้างกริยาเรียง และมีคาว่า “ออก” อยู่ในตาแหน่งกริยาตัวที่ 2 ได้ตัวอย่าง
ทั้งหมด 1369 ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วน 21.7% ส่วนหน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีคาว่า “ออก” อยู่ในตาแหน่งกริยาตัวแรก ได้
ตัวอย่างทั้งหมด 319 ตัวอย่าง คิดเป็น 5.06% ของหน่วยสร้างกริยาเรียงทั้งหมด
2.2.2 กรณีภาษาญี่ปุ่น พิมพ์คาสาคัญคาว่า “dasu” และ “deru”ลงไปในฐานข้อมูล รวมทั้งเปิด
ค้นหาทางพจนานุกรมด้วยตนเอง ได้ตัวอย่างประโยคทั้งหมด 0580 ตัวอย่าง โดยเป็นคากริยาประสม“-dasu” จานวน 230
คา และคากริยาประสม“-deru” จานวน 51 คา
3. วิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ศึกษาคุณลักษณะคากริยา “ออก” ในภาษาไทย
3.2 ศึกษาความหมายกริยาเรียงที่มี “ออก” เป็นกริยาตัวที่ 2 ในหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทย
3.3 วิเคราะห์ความหมายกริยาเรียงที่มี “ออก” เป็นกริยาตัวที่ 2 ในภาษาไทย เมื่อมองเทียบกับการ
ปรากฏของกริยา “dasu” และ “deru” ในภาษาญี่ปุ่น
0. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย
1. คากริยาคาว่า “ออก” ในภาษาไทย
ในภาษาไทยกริยาคาว่า “ออก” ถือเป็นคาหลายความหมาย และเป็นกริยาที่มีบทบาทหลากหลายขึ้นอยู่
กับลาดับคาในประโยค และยังมีบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งในด้านวากยสัมพันธ์ และในด้านความหมาย
Chantavibulya (1962), วิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2532) กล่าวว่า ประเภทชนิดของคาจะถูกกาหนดโดยลาดับ
คาในประโยค และวิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2532) ได้เสนอกรอบประโยคทดสอบว่าคาชนิดไหนจะเป็นคาประเภทใดไว้ โดยคาที่
สามารถปรากฏในตาแหน่งเดียวกันได้จะมีความหมายว่าคานั้นมีคุณสมบัติเป็นคาชนิดเดียวกัน
จากกฎเกณฑ์เรื่องตาแหน่งของลาดับคาของวิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2532) สามารถจัดประเภทของคาว่า
“ออก” ได้ 5 ประเภทดังนี้
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1.1 “ออก” เป็นอกรรมกริยา
กรอบประโยคทดสอบการเป็นอกรรมกริยาคือ
A) คานาม ________ แล้ว
B) คานาม กาลัง ________
คาที่สามารถปรากฏในตาแหน่งที่ขีดเส้นใต้ ในกรอบประโยคทดสอบ A) และ B) จะเป็นอกรรมกริยา
ตัวอย่างเช่น
1) เงินเดือนออกแล้ว
2) เงินเดือนกาลังออก
1.2 “ออก” เป็นสกรรมกริยา
กรอบประโยคทดสอบการเป็นสกรรมกริยาคือ
C) คานาม ________ คานาม แล้ว
D) คานาม กาลัง ________ คานาม
คาที่สามารถปรากฏในตาแหน่งที่ขีดเส้นใต้ ในกรอบประโยคทดสอบ C) และ D) จะเป็นสกรรมกริยา
ตัวอย่างเช่น
3) เขาออกหนังสือเล่มใหม่แล้ว
4) เขากาลังออกหนังสือเล่มใหม่
1.3 “ออก” เป็นคาหลังกริยา
วิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2532) กล่าวว่า คาประเภทนี้เป็นคาที่จะปรากฏหลังคากริยา และไม่สามารถ
ปรากฏตามลาพังได้หากไม่มีคากริยา คาที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้มีทั้งหมด 11 คา และ “ออก” ก็เป็นหนึ่งในนั้น แต่เกี่ยวกับประเด็นนี้
วิจินตน์ไม่ได้นาเสนอกรอบประโยคทดสอบแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า คาว่า “ออก” ที่ปรากฏหลังคากริยาจะแสดง
ความหมายว่า “แสดงการเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งขยายขอบเขตให้มากยิ่งขึ้น” ตัวอย่างเช่น
5) เขาเดินออกจากห้อง
1.4 “ออก” เป็นคาช่วยหน้ากริยา
6) เธอออกจะตื่นเต้น
1.5 “ออก” เป็นกริยาวิเศษณ์
จะปรากฏหลังคากริยา และสามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบดังนี้
E) คานาม อกรรมกริยา ________
7) หล่อนใจดีออก
วิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2532) กล่าวว่าคาหนึ่งคาจะมีบทบาทหน้าที่อย่างไรในประโยคนั้น ขึ้นอยู่กับว่าคา ๆ นั้น
ปรากฏอยู่ในตาแหน่งใดในประโยค จากการที่ “ออก”ปรากฏหลังกริยาจึงมีหน้าที่เป็นคาหลังกริยา แต่สาหรับประเด็นนี้
Thepkanjana (1986), อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และคณะ (2509) เรียกคากลุ่มนี้ว่า “หน่วยสร้างกริยาเรียง” (Serial verb
construction)
2. หน่วยสร้างกริยาเรียง
เมื่อ “ออก” ปรากฏในตาแหน่งกริยาตัวที่ 2 ในหน่วยสร้างกริยาเรียง คากริยาที่จะมาอยู่ตาแหน่งกริยาตัว
แรกจะเป็นได้ทั้งอกรรมกริยา และสกรรมกริยา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
8) เขา
วิ่ง
ออก ไป
kare hashiru deru iku ( kareha hashitte dete itta.)
9) เขา หยิบ ดินสอ ออก จาก ลิ้นชัก
kare toru enpitsu dasu kara hikidashi
( kareha enpitsuwo hikidashikara toridashita.)
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จากงานวิจัยของ Thepkanjana (1986) พบว่า หน่วยสร้างกริยาเรียงแต่ละคาจะจาแนกแบ่งกลุ่มตาม
บทบาทหน้าที่ของกริยาคานั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น คาที่แสดงทิศทาง, คาแสดงสาเหตุ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์หน่วย
สร้างกริยาเรียงที่อยู่ในแต่ละกลุ่มทั้งทางด้านวากยสัมพันธ์และทางด้านความหมาย งานวิจัยชิ้นนี้ “ออก” จัดอยู่ในกลุ่มหน่วย
สร้างกริยาเรียงที่แสดงทิศทาง ในหน่วยสร้างกริยาเรียงประเภทนี้มีคากริยาสามารถเรียงต่อกันสูงสุดได้ถึงหกคา โดยมีลาดับ
การปรากฏดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : แสดงลาดับคากริยาในหน่วยสร้างกริยาเรียงบอกทิศทาง ที่มา: Thepkanjana (1986)
1
2
3
0
5
0a
0b
รูปร่างของ ทิศทางของ
ทิศทางที่สัมพันธ์กับผู้
เส้นทางที่ ทิศทางที่สัมพันธ์กับวัตถุ
ทิศทางที่เกิดจาก
เส้นทาง ผ่านมาแล้ว
พูดผู้ฟัง
ในโลกภายนอก
ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นทาง
และโลกภายนอก
กริยาตัว วน
แรก ตรง
คด
เฉ

ย้อน
ถอย

เลย
กลับ
ข้าม

ผ่าน
ตาม
จาก

เข้า
ขึ้น

ออก
ลง

ไป
มา

งานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องหน่วยสร้างกริยาเรียงนั้น มีการวิเคราะห์คาจากัดความที่หลากหลาย แต่
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาต่าง ๆ ได้ให้คาจากัดความของคาว่าหน่วยสร้างกริยา
เรียงไว้ดังนี้
“หน่วยสร้างกริยาเรียงหมายถึง กริยามากกว่าสองคาเรียงกันโดยไม่มีคาอื่นใดปรากฏระหว่างกริยาตัวแรก
และกริยาตัวที่ 2 อีกทั้งกริยาแต่ละคาสามารถปรากฏในประโยคความเดียวได้ในฐานะที่เป็นหน่วยคาอิสระ นอกจากนี้คาที่
สามารถปรากฏระหว่างกริยาหน้าและกริยาท้ายได้นั้น มีเพียงคานามเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม คานามนี้จะปรากฏหรือไม่ก็ได้ ”
(อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และคณะ, 2509) นอกจากนี้กิ่งกาญจน์ยังได้กล่าวอีกว่า กรณีที่กริยาท้ายในหน่วยสร้างกริยาเป็นคาที่
แสดงผลของการกระทาของกริยาหน้า “คาบอกปฏิเสธ” สามารถปรากฏระหว่างกริยาหน้าและกริยาท้ายนั้นได้ จึงทาให้ขัดกับ
คาจากัดความข้างต้นของหน่วยสร้างกริยาเรียง ดังนั้นในกรณีที่คาว่า “ออก” อยู่ในตาแหน่งกริยาท้าย หาก “คาบอกปฏิเสธ”
แทรกระหว่างกริยาหน้าและ “ออก” ที่เป็นกริยาท้ายได้ ผู้วิจัยขอกาหนดว่า กริยานั้นไม่ใช่กริยาเรียง หากแต่เป็นคาหลังกริยา
9) เขาอ่านหนังสือไม่ออก
10) เขานึกเรื่องวันนั้นไม่ออก
จากตั วอย่า งข้างต้น “ออก” ไม่ ได้แสดงความหมายดั้ งเดิม ของตัวเอง กล่ าวคือ ไม่ส ามารถปรากฏใน
ประโยคความเดียวในฐานะที่เป็นหน่วยคาอิสระได้ จึงไม่ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยครั้งนี้ ดังนั้น ผู้วิจัยขอกาหนดคา
จากัดความของคาว่า “หน่วยสร้างกริยาเรียง” ในงานวิจัยครั้งนี้ดังนี้
“หน่วยสร้างกริยาเรียง หมายถึง กริยามากกว่า 2 คาเรียงกันโดยระหว่างกริยาเหล่านั้นไม่สามารถใส่เว้น
วรรคหรือคาใด ๆ ได้ นอกจากคานามที่ทาหน้าที่เป็นกรรมตรงของคากริยาหน้าเท่านั้น นอกจากนี้ กริยาแต่ละตัวในหน่วย
สร้างกริยาเรียง สามารถปรากฏในประโยคความเดียวในฐานะหน่วยคาอิสระได้”
3. คุณสมบัติทางความหมายของหน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีคาว่า “ออก” ในภาษาไทย
3.1 กรณี “ออก” อยู่ในตาแหน่งกริยาตัวที่ 2 ของหน่วยสร้างกริยาเรียง
3.1.1 เหตุการณ์ 2 เหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
- ภาษาและวรรณกรรม -
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เมื่อ “ออก” อยู่ในตาแหน่งกริยาตัวที่ 2 กริยาที่จะอยู่ในตาแหน่งกริยาหน้าของคาว่า
“ออก” จะเป็นกริยาที่เป็นการกระทาหรือกริยาเคลื่อนที่ “ออก” ที่ตามหลังกริยาเหล่านี้จะแสดงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์
เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน และเหตุการณ์เหล่านั้นจะมีประธานตัวเดียวกัน กริยาเรียงที่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวมานี้ จะมีรูปแบบ
ประโยคดังนี้
3.1.1.1 กริยาตัวที่ 1 ----- ผู้ทากริยา
กริยาตัวที่ 2 ----- ผู้ทากริยา คาที่เกี่ยวกับสถานที่ (แหล่งเดิม)
กริยาเรียง ----- ผู้ทากริยา คาที่เกี่ยวกับสถานที่ (แหล่งเดิม)
11) เขา เดิน ออก จาก บ้าน
kare aruku deru kara ie (kareha iekara aruite dete itta.)
3.1.1.2 กริยาตัวที่ 1 ----- ผู้ทรง-รับกริยา
กริยาตัวที่ 2 ----- ผู้ทรง-รับกริยา คาที่เกี่ยวกับสถานที่ (แหล่งเดิม)
กริยาเรียง ----- ผู้ทรง-รับกริยา คาที่เกี่ยวกับสถานที่ (แหล่งเดิม)
12) ธนู หลายดอก พุ่ง ออก จาก คันศร
Ya nanbonmo tsuku dasu kara yumi
(takusan no yaga yumikara dasareta.)
3.1.1.3 กริยาตัวที่ 1 ----- ผู้ทรง-รับกริยา
กริยาตัวที่ 2 ----- ผู้ทรง-รับกริยา
กริยาเรียง ----- ผู้ทรง-รับกริยา
13) ใบใหม่
กาลัง งอก ออก
มา
shinme ～teiru moeru deru kuru
(shinmega moederu sunzenda.)
14) รอยยิ้มของเขา
ปรากฏ ออก มา ให้เห็น ทุกครั้ง
karenohohoemi arawareru deru kuru miseru itsumo
(karenohohoemi ha itsumo kaoni dete misete kureru.)
จากตัวอย่าง10) กับ 15) จะเห็นได้ว่า “มา” จะปรากฏหลัง “ออก” เพราะเป็นการเน้นให้เห็นภาพของ
การเคลื่อนที่ของ “การงอก” และ “การปรากฏ” ที่จะปรากฏออกมาจากภายในสู่ภายนอก ดังนั้นการใช้ “มา” แสดงทิศทาง
จึงทาให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
3.1.1.4 กริยาตัวที่ 1 ----- ผู้ทากริยา
กริยาตัวที่ 2 ----- ผู้ทากริยา
กริยาเรียง ----- ผู้ทากริยา
15) เขา กลับ ออก ไป
kare kaeru deru iku ( kareha kaette dete itta.)
3.1.2 กริยาหนึ่งคาแสดงสภาพ ลักษณะท่าทาง
กริยาที่อยู่หน้า “ออก” จะแสดงลักษณะท่าทางของการกระทา หรือวิธีการทากริยา
นั้น ๆ ในการสารวจครั้งนี้ คากริยาที่มีคุณสมบัติเช่นนี้มีทั้งหมด 0 คา ได้แก่ “เลี่ยง, รีบ, ลักลอบ, แอบ”
16) พวกเรา
เลี่ยง ออก จาก ห้อง นั้น
wareware sakeru deru kara heya sono
(warewareha sonoheya ni irunowo sakete deta.)
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17) เขา รีบ
ออก เรือ ทันที
kare isogu dasu fune sugu
(kareha sugu funewo dashita.)
18) เขา
ลักลอบ ออก นอกประเทศ
kare kossorisuru deru gaikoku
(kareha kossori gaikokuni deta.)
19) เขา
แอบ
ออก จาก บ้าน โดยไม่บอกใคร
kare kossorisuru deru kara
ie dare nimo iwanai
(kareha darenimo iwanaide kossori iekara deta.)
คากริยาทั้ง 0 คาข้างต้นสามารถใช้เพียงลาพังได้โดยไม่จาเป็นต้องปรากฏพร้อมกริยา
อื่น แต่เมื่อมาปรากฏเป็นกริยาตัวที่ 1 ในหน่วยสร้างกริยาเรียง กริยาเหล่านี้จะไม่สามารถแสดงความหมายของภาพรวม
ทั้งหมดได้ จึงจาเป็นต้องปรากฏร่วมกับกริยาอื่น ซึ่งหมายความว่า “ออก” เป็นคาที่ช่วยเสริมความหมายของกริยาทั้ง 0 คานี้
ยกตัวอย่างเช่น
20) เขา รีบ
ออก จาก ห้อง
kare isogu deru kara heya (kareha isoide heyawo deta.)
21) a* เขา รีบ จาก ห้อง
kare isoku kara heya (kareha isoide heyakara～)
จากตัวอย่างข้างต้น หากไม่มีคากริยาคาว่า “ออก” ก็จะทาให้เป็นประโยคที่ไม่ถูกต้อง
เนื่องจากมีคาว่า “จากห้อง”อยู่ในประโยค ดังนั้นกริยาเพียงแค่คาว่า “รีบ” จะไม่สามารถใช้เป็นภาคแสดงของประโยคนี้ได้
ด้วยเหตุนี้ “ออก” จึงเป็นกริยาสาคัญที่จาเป็นต้องปรากฏในประโยคนี้
22) b เขา
ออก จาก ห้อง
kare deru kara heya (kareha heyawo deta.)
ตัวอย่าง 22) a กริยา “รีบ” ยังไม่สามารถแสดงความหมายที่สมบูรณ์ในฐานะภาค
แสดง จึงจาเป็นต้องมีกริยาอีกหนึ่งคามาเสริมซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะทาให้ความหมายของกริยาหน้าสมบูรณ์ (อมรา
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และคณะ, 2509) ในที่นี้ก็คือ กริยา “ออก” นั่นเอง
หากดูความสัมพันธ์ของกริยาเรียงที่เกิดจากกริยา 2 คามาเรียงกัน อาจกล่าวได้ว่า
กริยา 0 คาที่กล่าวมาข้างต้นเมื่ออยู่ในตาแหน่งกริยาตัวที่ 1 จะแสดงความหมายเสริมบอกลักษณะท่าทาง ส่วนกริยา “ออก”
ที่อยู่ในตาแหน่งกริยาตัวที่ 2 จะแสดงความหมายสาคัญ กล่าวคือกริยาที่อยู่ในตาแหน่งกริยาตัวที่ 1 จะบ่งบอกถึงลักษณะ
อากัปกิริยาท่าทางของการกระทาในกริยาตัวที่ 2 เช่น การกระทาแบบแอบ ๆ การกระทาแบบเร่งรีบ
3.1.3 กริยาหนึ่งคาแสดงการเคลื่อนที่ไปสู่ภายนอก
เนื่ อ งจากกริ ยาที่ อยู่ ใ นต าแหน่ งกริ ย าตั ว ที่ 2 ของหน่ ว ยสร้ างกริย าเรี ย งคื อ กริ ย า
“ออก” ที่แสดงการเคลื่อนที่ไปสู่ภายนอก จึงทาให้กริยาเรียงที่มี “ออก” เป็นกริยาตัวที่ 2 ส่วนใหญ่จะแสดงความสัมพันธ์ทาง
ความหมายที่เป็นการเคลื่อนที่ไปสู่ภายนอกด้วยเช่นกัน กิ่งกาญจน์ (1986) กล่าวว่าในหน่วยสร้างกริยาเรียง กริยาที่แสดง
ทิศทางสามารถปรากฏได้มากกว่า 1 คา นอกจากนี้ กริยาที่แสดงทิศทางไม่เพียงแต่แสดงการเคลื่อนที่และทิศทางเท่านั้น ใน
บางครั้งยังแสดงความหมายอื่น ๆ อีกด้วย เช่น เส้นทางการเคลื่อนที่ หรืออากัปกิริยาท่าทางของการกระทาเมื่อเค ลื่อนที่
นอกจากนี้ ลาดับการปรากฏของกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่ภายในหน่วยสร้างกริยาเรียงจะถูกกาหนดอย่างชัดเจน ดังนั้นหลัง
คาว่า “ออก” จะเป็นกริยาที่แสดงทิศทางที่สัมพันธ์กับผู้พูดผู้ฟัง ซึ่งก็คือ “ไป, มา” นั่นเอง
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จากตัวอย่างประโยคที่ผ่ านมาจะเห็ นได้ ว่า กริ ยาตั วที่ 1 จะเป็นกริย าที่แ สดงการ
เคลื่อนที่ที่เป็นรูปธรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจริง ๆ แล้ว กริยาตัวที่ 1 ยังเป็นกริยาประเภทอื่นที่ไม่ใช่กริยาเคลื่อนที่ได้อีกด้วย
ยกตัวอย่างเช่น กริยาที่แสดงการถ่ายทอดสื่อสาร, กริยาแสดงการนึกคิด
23) เขา พูด ออก
มา
อย่างนั้น
kare iu dasu kuru sonoyouna
(kareha sonoyouna kotowo iidashitanda.)
24) เขา ตะโกน ออก ไป
kare sakebu dasu iku
(kareha sakenda.)
25) เขา
คานวณ
ตัวเลข
นั้น
ออก
มา
kare keisansuru suuji sono dasu kuru
(kareha keisanshite sono suujiwo dashita.)
“ออก” เมื่อเรียงหลังกริยาตัวที่ 1 จะมีส่วนช่วยเพิ่มความหมายของการกระทากริยา
ตัวที่ 1 ในลักษณะเป็นการเคลื่อนที่ไปสู่ภายนอก รูปแบบประโยคของกริยาเรียงประเภทนี้เป็นดังนี้
3.1.3.1 กริยาตัวที่ 1 ----- ผู้ทากริยา ผู้ทรง-รับกริยา
กริยาตัวที่ 2 ----- ผู้ทรง-รับกริยา
กริยาเรียง ----- ผู้ทากริยา ผู้ทรง-รับกริยา
26) พวกเขา
เข็น
เรือ
ออก
ไป
karera oshite maehe ikaseru fune dasu
iku
(kareraha funewo oshidashita.)
3.1.3.2 กริยาตัวที่ 1 ----- ผู้ทากริยา ผู้ทรง-รับกริยา
กริยาตัวที่ 2 ----- ผู้ทรง-รับกริยา คาที่เกี่ยวกับสถานที่ (แหล่งเดิม)
กริยาเรียง ----- ผู้ทากริยา ผู้ทรง-รับกริยา คาที่เกี่ยวกับสถานที่
(แหล่งเดิม)
27) อันธพาล
ไล่
นักท่องเที่ยว ออก จาก โต๊ะ (คาสิโน)
bouryokudannohito oiharau kankoukyaku dasu kara teeburu
(bouryokudannohito ha kankoukyakuwo kajino no ba kara oidashita.)
3.1.3.3 กริยาตัวที่ 1 ----- ผู้ทากริยา
กริยาตัวที่ 2 ----- ผู้ทรง-รับกริยา
กริยาเรียง ----- ผู้ทากริยา
28) เขา
อาเจียน
ออก
มา
kare
haku
dasu kuru (kareha hakidashita.)
3.1.3.0 กริยาตัวที่ 1 ----- ผู้ทากริยา ผู้ทรง-รับกริยา
กริยาตัวที่ 2 ----- ผู้ทรง-รับกริยา คาที่เกี่ยวกับสถานที่ (จุดหมาย)
กริยาเรียง ----- ผู้ทากริยา ผู้ทรง-รับกริยา คาที่เกี่ยวกับสถานที่
(จุดหมาย)
29) ฉัน
จะ
พา
ลูก
ออก ข้างนอก
watashi mirai tsureru kodomo dasu soto
(watashiha kodomowo sotohe tsurete iku.)
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จากตัวอย่างทั้งหมดของกริยาเรียงทุกคาที่มี “ออก” อยู่ในตาแหน่งกริยาตัวที่ 2 ใน
หน่วยสร้างกริยาเรียงพบว่า กริยาเรียงทุกคาต่างก็มีความหมายของกริยาที่เกิดจากคา หรือก็คือความหมายที่ปรากฏออกมา
ล้วนแล้วแต่เป็นความหมายที่เกิดจากกริยาทั้งสองคาทั้งสิ้น หากมองเทียบกับกริยา “dasu” และ “deru”เมื่อวางในตาแหน่ง
ของกริยา “ออก” ในหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทยจะพบว่า ไม่ใช่ทุกตัวอย่างที่จะสามารถแสดงความหมายของกริยาเรียง
ที่มีคาว่า “ออก” ในตาแหน่งกริยาตัวที่สอง ด้วยกริยาประสม “-dasu” และ “-deru” ได้ทั้งหมด จึงแสดงให้เห็นว่า หน่วย
สร้างกริยาเรียงที่มีคาว่า “ออก”เป็นกริยาตัวที่สองในภาษาไทยนั้น มีขอบเขตการใช้กว้างกว่ากริยาประสมในภาษาญี่ ปุ่น
นอกจากนี้จากตัวอย่างที่ 20 “เขาตะโกนออกไป” และตัวอย่างที่ 29 “ฉันจะพาลูกออกข้างนอก” ยังแสดงให้เห็นว่าแม้ใน
ภาษาไทยจะปรากฏการใช้กริยา “ออก”แต่ในภาษาญี่ปุ่นกลับไม่ปรากฏการใช้กริยา “dasu” และ“deru”แต่อย่างใด ยิ่งเป็น
สิ่งที่แสดงให้เห็นว่ากริยา “ออก”ในภาษาไทยมีขอบเขตการใช้ที่กว้างกว่าภาษาญี่ปุ่น แต่อย่างไรก็ตาม จากตัวอย่างข้างต้นที่
กล่าวมาทั้งหมดที่มี “ออก” ปรากฎในตาแหน่งกริยาตัวที่สองของกริยาเรียงทาให้รู้ว่า กริยาประเภทไหนที่เมื่อปรากฏหน้า
กริยา “ออก” ในหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทยจะมีโอกาสปรากฏการใช้กริย าประสม “-dasu” และ “-deru” ใน
ภาษาญี่ปุ่นมากกว่าการใช้กริยาเดี่ยว เช่น “toridasu (หยิบออก)” “moederu (งอกออกมา)” “iidasu (พูดออกมา)”
“oidasu (ไล่ออกไป)” “oshidasu (เข็นออกไป)” ฯลฯ ซึ่งประเด็นนี้ผู้วิจัยเชื่อว่าจะมีส่วนช่วยทาให้ผู้เรียนชาวไทยที่ศึกษา
ภาษาญี่ปุ่นสามารถทาความเข้าใจ และใช้กริยาประสม “-dasu” และ “-deru” ในภาษาญี่ปุ่นได้ดียิ่งขึ้น
3.2 กรณี “ออก” อยู่ในตาแหน่งกริยาตัวที่ 1 ของหน่วยสร้างกริยาเรียง
เนื่องจากงานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะกริยาคาว่า “ออก” เมื่ออยู่ในตาแหน่งกริยาตัวที่ 2 ของหน่วย
สร้างกริยาเรียง ดังนั้นจึงขอกล่าวพอเป็นสังเขปดังนี้
จากการที่ “ออก” เมื่ออยู่ในตาแหน่งกริยาตัวที่ 2 ของหน่วยสร้างกริยาเรียง คากริยาเรียงทุกคา
ต่างก็มีความหมายที่เกิดจากคาทั้งหมด ผู้วิจัยจึงคิดว่า แม้ “ออก”อยู่ในตาแหน่งกริยาตัวที่ 1 ของหน่วยสร้างกริยาเรียง
ความหมายที่ปรากฏก็น่าจะเกิดจากความหมายของคากริยาทั้ง 2 คาที่มาเรียงกันดังเดิม แต่มิได้เป็นเช่นนั้น เพราะเมื่อ “ออก”
อยู่ในตาแหน่งกริยาตัวที่ 1 ของหน่วยสร้างกริยาเรียง พบว่าความหมายที่ปรากฏจะแสดงความหมายของการเริ่มต้นการ
กระทาของกริยาที่อยู่ในตาแหน่งกริยาตัวที่ 2 เมื่อดูความสัมพันธ์ทางด้านความหมายของกริยาเรียงที่มี “ออก” อยู่ในตาแหน่ง
กริยาตัวที่ 1 ของหน่วยสร้างกริยาเรียงพบว่ามี 2 ลักษณะคือ
3.2.1 เหตุการณ์สองเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
กริยาที่จะอยู่ในตาแหน่งกริยาตัวที่ 2 เมื่อ “ออก” อยู่ในตาแหน่งกริยาตัวที่ 1 ของ
หน่วยสร้างกริยาเรียง จะเป็นกริยาที่บ่งบอกการเคลื่อนที่, กริยาที่แสดงการสื่อสาร เป็นต้น แต่หากเป็นกริยาเคลื่อนที่ จะแสดง
เหตุการณ์สองเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน กล่าวคือ กริยาทั้งสองคารวมกันแสดงเหตุการณ์การเคลื่อนที่เหตุ การณ์เดียว
และ “ออก” มีความหมายเน้นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนที่นั้น นอกจากนี้ เหตุการณ์เหล่านี้จะแสดงเรื่องราวที่มีประธานตัว
เดียวกัน เช่น
30) นายสมชาย ออก เดินทาง จาก ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อเวลา 10 นาฬิกา
Somchai san deru ryokousuru kara Chiangmai kuukou 10ji
(Somchai san ha 10jini Chiangmai kuukoukara tabini deta.)
31) ปารัณ
ออก
วิ่ง เพื่อที่จะได้ไปกอดคนที่เธอโหยหาที่สุด
Paran san deru hashiru
(Paran sanha mottomo koishii karewo dakini iku tameni hashiridashita.)
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า การที่มีกริยาคาว่า “ออก” ในตาแหน่งกริยาตัวที่ 1
จึงทาให้เกิดความหมายของการเริ่มต้นการกระทาได้ นอกจากนี้ “ออก” ยังแสดงความหมายเน้นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ได้
อีกด้วย
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3.2.2 เหตุการณ์สองเหตุการณ์เกิดต่อเนื่องกัน
กรณีที่กริยาที่ตามหลัง “ออก” ไม่ใช่กริยาเคลื่อนที่ เหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จะเกิดแบบต่อเนื่องกัน ยกตัวอย่างเช่น
32) พวกเรา
ออก
สารวจ
พื้นที่ นั้น
แล้ว
wareware deru chousasuru chiiki sono ～ta
(warewareha sonochiikiwo mou chousa ni deta.)
33) ผู้ว่าราชการจังหวัด จะ ออก พบปะ
ข้าราชการ ในวันพรุ่งนี้
chiji
mirai deru taimensuru yakuin
ashita
(chijiha ashita yakuin to taimensuru.)
จากตัวอย่า ง 32) และ 33) จะเห็นได้ว่ า “ออก” กับ “สารวจ” และ “ออก” กั บ
“พบปะ” แสดงเหตุการณ์ที่บ่งบอกถึงการเคลื่อนที่และเหตุการณ์ที่บ่งบอกการกระทาเรียงต่อเนื่องกัน “ออก” ที่แสดงการ
เคลื่อนที่บ่งชี้ว่าเป็นการเริ่มต้นการสารวจ เป็นต้น
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในความหมาย “การเริ่มต้นการกระทา” เมื่อ“ออก”
อยู่ในตาแหน่งกริยาตัวที่ 1 ของหน่วยสร้างกริยาเรียง “ออก” จะเป็นอกรรมกริยา แต่ “ออก” ก็สามารถเป็นสกรรมกริยาได้
ในกรณีที่ตามด้วยนามวลีกรรมที่เป็นยานพาหนะเช่น เรือ (กาจบัณฑิต วงศ์ศรี, 2507)
34) เขา ออก เรือ จับ ปลา
kare dasu fune toru sakana
(kareha sakanawo torutameni funewo dashita.)
ในประโยค 30) ข้างต้น “ออก” มีความหมายแสดงการทาให้เรือเริ่มเคลื่อนที่ไป เพื่อ
การกระทาอะไรบางอย่าง เช่น จับปลา สารวจ เป็นต้น
0. การสร้างหน่วยสร้างกริยาเรียง
ในภาษาไทย กริยาส่วนใหญ่สามารถปรากฏในหน่วยสร้างกริยาเรียงได้ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าอัตราการ
สร้างคากริยาเรียงในภาษาไทยค่อนข้างสูง (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และคณะ, 2509) แต่ไม่ได้หมายความว่าจะนากริยาคาไหน ๆ
มาเรียงกันก็ได้ ดังนั้นจึงน่าจะมีข้อจากัดอะไรบางอย่างในการสร้างกริยาเรียงขึ้นมาใช้ การสารวจครั้งนี้ กริยาที่จะอยู่ใน
ตาแหน่งกริยาตัวที่ 1 โดยมี “ออก” อยู่ในตาแหน่งกริยาตัวที่ 2 ในหน่วยสร้างกริยาเรียงมีทั้งหมด 280 คา และเมื่อแบ่งตาม
การจัดประเภทชนิดคากริยาของ Chafe (1970) จะสามารถแบ่งได้ 12 ประเภทดังนี้
1. กริยาที่บอกการกระทา ( Action Verbs)
1.1 กริยาที่แสดงการเปลี่ยนแปลงตาแหน่ง ( Verbs of Displacement) : 61 คา
เช่น บิน, เดิน, คลาน ฯลฯ
1.2 กริยาที่แสดงการเคลื่อนย้ายสิ่งอื่น ( Verbs of Transfer) : 107 คา
เช่น เชิญ, ดึง, ขาย ฯลฯ
1.3 กริยาที่แสดงการเปลี่ยนตาแหน่งของร่างกาย ( Verbs of Orientation) : 19 คา
เช่น นั่ง, เหยียด, ชะโงก ฯลฯ
1.4 กริยาที่แสดงการมองเห็น ( Verbs of Vision) : 2 คา
เช่น มอง, เหม่อมอง
1.5 กริยาที่แสดงการสื่อสาร ( Verbs of Communication) : 25 คา
เช่น พูด, ตะโกน, ถาม ฯลฯ
1.6 กริยาที่แสดงความรู้สึก ( Verbs of Feeling) : 7 คา
เช่น ร้องไห้, หัวเราะ ฯลฯ
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2. กริยาที่บอกสภาพ ( Stative Verbs) : 7 คา
เช่น ต่าง, ห่าง ฯลฯ
3. กริยาที่แสดงกระบวนการ ( Process Verbs)
3.1 กริยาที่แสดงการสร้างการผลิต ( Verbs of Creation) : 20 คา
เช่น งอก, ผลิต, พิมพ์ ฯลฯ
3.2 กริยาแสดงการนึกคิด ( Verbs of Thought) : 3 คา
เช่น คิด, คานวณ
3.3 กริยาที่แสดงการทาลาย ( Verbs of Destruction) : 8 คา
เช่น เช็ด, ล้าง, ลบ ฯลฯ
3.4 กริยาที่แสดงการแบ่งแยก ( Verbs of Separation) : 13 คา
เช่น แบ่งแยก, จาแนก ฯลฯ
3.5 กริยาที่แสดงการขยาย ( Verbs of Expansion) : 8 คา
เช่น ขยาย, แผ่ ฯลฯ
หากดูจากประเภทชนิดของกริยาแต่ละประเภทพบว่า กริยาที่อยู่หน้า “ออก” ในหน่วยสร้างกริยาเรียงจะเป็นกริยาที่
บอกการกระทาโดยเป็นกริยาที่แสดงการเคลื่อนย้ายสิ่งอื่น ( Verbs of Transfer) มากกว่ากริยาประเภทอื่น ๆ กริยากลุ่มนี้มี
ทั้งหมด 107 คา ส่วนชนิดของกริยาที่น้อยที่สุดคือ กริยาที่แสดงการมองเห็น ( Verbs of Vision)
สาหรับกริยา “ออก”ที่อยู่ในตาแหน่งกริยาตัวที่ 1 ในหน่วยสร้างกริยาเรียง กริยาที่จะตามหลังในตาแหน่งกริยาตัวที่
2 มีทั้งหมด 110 คา ทั้งกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่และกริยาที่ไม่ได้แสดงการเคลื่อนที่ กรณีกริยาที่ไม่ได้แสดงการเคลื่อนที่ ส่วน
ใหญ่จะไม่เรียงต่อกริยาคาว่า “ออก”ในตาแหน่งกริยาที่ 2 แต่จะมีคาว่า “ไป” หรือ “มา” ปรากฏคั่นระหว่าง “ออก”กับกริยา
นั้น ตัวอย่างกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่ที่ปรากฏในตาแหน่งกริยาตัวที่ 2 ในหน่วยสร้างกริยาเรียง ได้แก่ “เดินทาง, วิ่ง, เดิน,
เยี่ยมเยียน, เดินเล่น, ติดตาม, ท่องเที่ยว” เป็นต้น ส่วนกริยาที่ไม่ได้แสดงการเคลื่อนที่ได้แก่ “ค้นหา, ฉาย, รณรงค์, ช่วย,
ยืนยัน, ล่าสัตว์, พูด, ประกาศ, รบ, เรียกร้อง, วิจารณ์, ปฏิเสธ” เป็นต้น โดยกริยาที่ไม่ได้แสดงการเคลื่อนที่เป็นกริยาที่แสดง
การสื่อสารมากกว่ากลุ่มใด ๆ
นอกจากนี้ หากดูประโยคตัวอย่างที่มีคาว่า “ออก”ปรากฏจานวน 6300 ตัวอย่างพบว่า หน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีคา
ว่า “ออก” อยู่ในตาแหน่งกริยาตัวที่ 2 ได้ตัวอย่างประโยคทั้งหมด 1369 ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วน 21.7% ส่วนหน่วยสร้าง
กริยาเรียงที่มีคาว่า “ออก” อยู่ในตาแหน่งกริยาตัวที่ 1 ได้ตัวอย่างประโยคทั้งหมด 319 ตัวอย่าง คิดเป็น 5.06% ดังนั้นจึงอาจ
กล่าวได้ว่าการใช้กริยาคาว่า “ออก” ในตาแหน่งกริยาตัวที่ 1 ในหน่วยสร้างกริยาเรียงมีสัดส่วนเป็นหนึ่งในสี่ของหน่วยสร้าง
กริยาเรียงที่มี “ออก” อยู่ในตาแหน่งกริยาตัวที่ 2
5. วิเคราะห์ความหมายกริยาเรียงที่มีคาว่า “ออก” เป็นกริยาตัวที่ 2 ในภาษาไทย เมื่อมองเทียบกับการปรากฏของ
กริยา “dasu” และ “deru” ในภาษาญี่ปุ่น
จากตัวอย่างประโยคการใช้ “ออก” ในหน่วยสร้างกริยาเรียง จะเห็นได้ว่ามีทั้งกริยา“dasu” และกริยา
“deru” ปรากฏในตาแหน่งกริยาตัวที่ 2 ของกริยา “ออก” ในหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทย ซึ่งในภาษาญี่ปุ่น กริยา
“dasu” เป็นสกรรมกริยา และกริยา “deru” เป็นอกรรมกริยา ดังนั้นเพื่อที่จะทาให้ผู้เรียนชาวไทยที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็น
ภาษาต่างประเทศมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในประเด็นด้านความหมาย ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์การใช้กริยา “dasu” และกริยา
“deru” กับการใช้กริยา “ออก” ในตาแหน่งกริยาตัวที่ 2 ในหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงจะศึกษา
กรณีกริยา “dasu” และกริยา “deru” ปรากฏในตาแหน่งกริยาตัวที่ 2 ในกริยาประสม แต่เนื่องจากกริยาประสมที่มี “deru”
ปรากฏในตาแหน่งกริยาตัวที่ 2 จะแสดงความหมายที่เกิดจากคากริยาทั้งสองคาประสมกัน จึงมักไม่ก่อให้เกิดปัญหาสาหรับ
ผู้เรียนในการคาดเดาความหมาย ผู้วิจัยจึงจะวิเคราะห์กรณีกริยา “dasu” ที่ปรากฏในตาแหน่งกริยาตัวที่ 2 ในกริยาประสม
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เท่ านั้ น กริ ยาประสมที่ มี “dasu” เป็น กริ ยาตัว ที่ 2 สามารถจาแนกเป็น กลุ่ มใหญ่ ๆ 2 ประเภทได้แ ก่ กริ ยาประสมที่ มี
ความหมายที่เกิดจากคา กับความหมายเชิงไวยากรณ์ ( Kageyama, 1993)
จากการรวบรวมข้อมูลในฐานข้อมูลและพจนานุกรมพบว่า จานวนกริยาประสมที่มี “dasu” ในตาแหน่ง
กริยาตัวที่ 2 มีทั้งหมด 230 คา แบ่งเป็น
1) กลุ่มกริยาที่มีความหมายทั้งความหมายทางด้านคา และความหมายเชิงไวยากรณ์ 51 คา
2) กลุ่มกริยาที่มีความหมายทางด้านคาเพียงอย่างเดียว 108 คา
3) กลุ่มกริยาที่มีความหมายเชิงไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว 71 คา
กลุ่มกริยาที่มีความหมายทางด้านคาเพียงอย่างเดียว หรือกลุ่มที่มีความหมายทั้งความหมายทางด้านคา
และความหมายเชิงไวยากรณ์ มักไม่ก่อให้เกิดปัญหากับผู้เรียน เนื่องจากมีความหมายทางด้านคาจึงทาให้ผู้เรียนสามารถพอจะ
คาดเดาความหมายได้ในระดับหนึ่ง แต่กลุ่มกริยาที่มีความหมายเชิงไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว จะมีความหมายบอกถึง “การ
เริ่มต้นการกระทา” ซึ่งกริยาส่วนใหญ่ที่มีความหมายบอก “การเริ่มต้นการกระทา” ส่วนใหญ่จะเป็นกริยาที่แสดงการสื่อสาร
( Verbs of Communication) และ กริยาที่แสดงความรู้สึก ( Verbs of Feeling) ตัวอย่างเช่น
a. hanashidasu (เริ่มพูด, เริ่มคุย)
三枝子の母は、そう言うと、くどくどと昔のことから話し出した。(V1:hanasu + V2:dasu)
(เมื่อพูดอย่างนั้น แม่ของมิเอะโกะก็เริ่มบ่นพูดโน่นพูดนี่ตั้งแต่เรื่องในอดีต)
b. ugokidasu (เริ่มเคลื่อนไหว)
本人が動き出すまで待ち，無理な要求をしない。 (V1:ugoku + V2:dasu)
(ฉันจะไม่เรียกร้องอะไรที่มากเกินไป แต่จะรอจนกว่าเจ้าตัวเริ่มที่จะลงมือทาอะไร)
c. okoridasu (โกรธขึ้นมา)
老博士が顔をまっかにしておこり出した。(V1:okoru + V2:dasu)
(นักวิชาการอาวุโสหน้าแดงกล่าโมโหเดือดขึ้นมา)
d. nakidasu (ร้องไห้ออกมา)
「グワーッ！」と、恐竜の雄叫びにも似た声を上げて、春子が泣き出したのである。

(V1:naku + V2:dasu)
(ฮารุโกะร้องไห้เสียงดังโฮ โฮออกมาอย่างกับเสียงร้องคารามของไดโนเสาร์)
e. furidasu ((ฝน) เริ่มตก)
ただ、雨から雪に変わったわけでなく、いきなり雪―それもサラサラと乾いた雪が
降り出したので、もうすっかり道は雪に覆われていた。(V1:furu

+ V2:dasu)
(ไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนจากสายฝนมาเป็นหิมะ แต่จู่ ๆ หิมะก็ตกลงมา และทาให้ถนนถูก
ปกคลุมไปด้วยหิมะเต็มไปหมด)
f. furuedasu( เริ่มหนาวสั่น)
静江は体が震え出すのを止められなかった。(V1:furueru + V2:dasu)
(ชิซึเอะไม่สามารถหยุดอาการหนาวสั่นของร่างกายได้)
g. waraidasu (หัวเราะขึ้นมา)
晴美が思わず声を上げた。すると、急に片山が笑い出した。(V1:warau + V2:dasu)
(ฮะรุมิส่งเสียงร้องออกมาโดยไม่รู้ตัว ขณะเดียวกันนั้น คะตะยะมะก็หัวเราะขึ้นมา)
จะเห็นได้ว่ากริยาที่แสดงความรู้สึกจะแสดงความหมายของ “การเริ่มต้นการกระทา” ซึ่งเป็นความหมาย
เชิงไวยากรณ์อย่างชัดเจน หากมีการแนะนาผู้เรียนถึงประเด็นนี้ น่าจะมีส่วนช่วยทาให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
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สรุปและอภิปรายผล
กริยา “ออก” เมื่ออยู่ในตาแหน่งกริยาตัวที่ 2 ในหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทย ความสัมพันธ์ทางด้านความหมาย
ของกริยาเรียงนั้นเป็นความหมายที่เกิดจากคากริยาทั้งสองคาประสมกัน โดย “ออก” จะแสดงความหมายของการเคลื่อนที่สู่
ภายนอก หากมองเทียบกับกริยา “dasu” และ “deru”เมื่อวางในตาแหน่งของกริยาคาว่า “ออก” ในหน่วยสร้างกริยาเรียง
จะพบว่า ไม่สามารถใช้กริยาประสม “-dasu” และ “-deru” ในทุกตัวอย่างได้ จึงแสดงให้เห็นว่า หน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีคา
ว่า “ออก”เป็นกริยาตัวที่สองในภาษาไทยนั้น มีขอบเขตการใช้กว้างกว่ากริยาประสมในภาษาญี่ปุ่น เพราะจากประโยคตัวอย่าง
หลายประโยคในภาษาไทย สามารถถ่ายทอดความหมายในภาษาญี่ปุ่นด้วยกริยาเดี่ยวได้ แต่อย่างไรก็ตาม จากตัวอย่างที่กล่าว
มาทั้งหมดที่มี “ออก” ปรากฎในตาแหน่งกริยาตัวที่สองของกริยาเรียงทาให้รู้ว่า กริยาประเภทไหนที่เมื่อปรากฏหน้ากริยาคา
ว่า “ออก” ในหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทยจะมีโอกาสปรากฏการใช้กริยาประสม “-dasu” และ “-deru” ในภาษาญี่ปุ่น
มากกว่าการใช้กริยาเดี่ยว เช่น “toridasu (หยิบออก)” “moederu (งอกออกมา)” “iidasu (พูดออกมา)” “oidasu
(ไล่ออกไป)” “oshidasu (เข็นออกไป)” เป็นต้น ซึ่งประเด็นนี้ผู้วิจัยเชื่อว่าจะมีส่วนช่วยทาให้ผู้เรียนชาวไทยที่ศึกษา
ภาษาญี่ปุ่นสามารถทาความเข้าใจ และใช้กริยาประสม “-dasu” และ “-deru” ในภาษาญี่ปุ่นได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่า
กริยา “ออก” เมื่ออยู่ในตาแหน่งกริยาตัวแรกในหน่วยสร้างกริยาเรียงจะแสดงความหมายของ “การเริ่มต้นการกระทา” ได้อีก
ด้วย ซึ่งสาหรับกริยาประสม “-dasu” ในภาษาญี่ปุ่นก็มีความหมายในลักษณะนี้ด้วยเช่นกัน กล่าวคือแสดงความหมายของ
“การเริ่มต้นการกระทา” ซึ่งเป็นความหมายเชิงไวยากรณ์ด้วยนั่นเอง จากการวิเคราะห์พบว่า กริยาที่มีความหมายนี้ ส่วนใหญ่
จะเป็นกริยาที่แสดงการสื่อสาร ( Verbs of Communication) และ กริยาที่แสดงความรู้สึก ( Verbs of Feeling) เช่น
kataridasu (เริ่มเล่า), hanashidasu (เริ่มพูด), yomidasu (เริ่มอ่าน), itamidasu (เริ่มปวด), okoridasu (โกรธขึ้นมา),
kurushimidasu (เริ่มอึดอัด), nakidasu (ร้องไห้ออกมา), waraidasu (หัวเราะออกมา) ดังนั้นหากมีการแนะนาให้กับผู้เรียน
ย่อมจะมีส่วนช่วยทาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและใช้ได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ความถูกต้องในการใช้กริยาประสม“dasu” และ “deru” ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
ตลอดจนวิเคราะห์สาเหตุของการใช้ผิด ว่าสัมพันธ์กับการปรากฏของกริยา “ออก”ในตาแหน่งที่สองของหน่วยสร้างกริยาเรียง
ในภาษาไทยหรือไม่อย่างไร
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การศึกษาโครงสร้างนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทย : กรณีศึกษา
“อาหมวยออนไลน์” และ “Evolution Online”
A study of Thai online game novel structure : A case study of
“Amuay Online” and “Evolution Online”
ภัทรพงษ์ ชุนใช้

1

บทคัดย่อ
การศึกษาโครงสร้างในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทย เป็นการศึกษาโครงสร้างของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ที่
แต่งโดยผู้แต่งชาวไทยและตีพิมพ์ในประเทศไทยด้วยทฤษฎีโครงสร้างนิทานพื้นบ้านของวลาดิมีร์ พรอพพ์ โดยผู้วิจัยคัดเลือก
นวนิยายที่ใช้ศึกษาจานวน 2 เรื่อง คือ อาหมวยออนไลน์ และ Evolution Online
ผู้วิจัยพบว่านวนิยายแนวเกมออนไลน์มีพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่พบในวรรณกรรมประเภทอื่น คือ พฤติกรรม
การเข้าสู่ช่วงสงคราม (War) และพฤติกรรมอันตรายจากระบบของเกม (Mnd) ในด้านโครงสร้างพบว่า นวนิยายทั้งสองเรื่องมี
โครงสร้างอันเป็นเอกลักษณ์คล้ายคลึงกัน คือ เริ่มด้วยการกล่าวถึงความเป็นมาของตัวละคร ตามด้วยชุดพฤติกรรม ตัวเอกออก
เดินทาง (G) ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) และตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) ซึ่งจะเกิดขึ้นซ้าหลายครั้ง โดยอาจมี
พฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) พฤติกรรมของตัวโกง (A) ตัวเอกได้รับบททดสอบให้ทางานยาก (M) และตัวเอกทางานยากสาเร็จ
(N) แทรกอยู่ในบางครั้ง ก่อนจะเกิดพฤติกรรมการเข้าสู่ช่วงสงคราม (War) ซึ่งจะนาไปสู่ชุดพฤติกรรมแบบเดียวกับช่วงต้นของ
เรื่องจนจบเรื่อง โดยนวนิยายแนวเกมออนไลน์ทั้งสองเรื่องมีโครงสร้างแบบเดียวกัน แต่สามารถแ บ่งโครงเรื่องได้เป็น 2
ประเภท คือ 1.) นวนิยายแนวเกมออนไลน์ที่ไม่มีอันตรายต่อผู้เล่น 2.) นวนิยายแนวเกมออนไลน์ที่มีอันตรายต่อผู้เล่น โดยมี
พฤติกรรมอันตรายจากระบบของเกม (Mnd) เป็นพฤติกรรมสาคัญที่แบ่งประเภทของโครงเรื่อง หากมีพฤติกรรมดังกล่าวจะ
จัดเป็นโครงเรื่องแบบมีอันตรายต่อผู้เล่น ถ้าไม่ปรากฏพฤติกรรมจะจัดเป็นเป็นโครงเรื่องแบบไม่มีอันตรายต่อผู้เล่น
คำสำคัญ: โครงสร้างของนวนิยาย ทฤษฎีโครงสร้างนิทาน นวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทย
Abstract
This article is a study of Thai online game novel “Amuay Online” and “Evolution Online” which
published in Thailand using Vladimir Propp’s structural theory of folktale.
A study discovered two unique behaviors of online game novel that does not appear in other
literature. Two unique behaviors are “war period (war)” and “dangerous from the system (Mnd).” A
structural analysis found the two literatures have a same structure. Start with an “initial situation ()”
follow by a repeat pattern of behaviors; “transference (G)” “struggle (H)” “victory (I)” and “acquisition of
magical agent (F).” Other behaviors like “first function of donor (D)” “villainy (A)” “difficult task (M)” and
“solution (N)” will appear sometimes. After that stories will follow by “war period (War)” and same
repeat pattern of behaviors until the end. Two stories have same structure, but can classify into 2
storyline by appearance of the behavior “dangerous from the system (Mnd).” The two storyline are 1.)
Online game novel that has danger to player. 2.) Online game novel that has no danger to player.
Keyword: Novel structure, Thai online game novel, The structural theory of folktale
1

นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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บทนา
นวนิยายแนวเกมออนไลน์ เป็นนวนิยายประเภทย่อยของนวนิยายแนวแฟนตาซี โดยนวนิยายแนวเกมออนไลน์จะมี
เนื้อหาเกี่ยวกับการเล่นเกมของกลุ่มตัวละครเอกที่เข้าเล่นเกมโดยใช้เครื่องเกมที่เชื่อมต่อระบบประสาทสมองส่งสติสัมปชัญญะ
เข้าไปในเกม ทาให้เกิดลักษณะการเล่นเกมที่คล้ายกับการหลับฝันแล้วตื่นขึ้นในโลกเสมือนจริงที่มีลักษณะเฉพาะของเกมเป็น
องค์ประกอบสาคัญ เช่น ระดับตัวละคร ค่าสถานะ และทักษะ เป็นต้น ความน่าสนใจของวรรณกรรมแนวเกมออนไลน์นี้ คือ
แนวคิดที่มองว่าเกมไม่ใช่เพียงแค่การละเล่นเพื่อความสนุกสนาน แต่ยังสามารถเป็นงานที่ทาอย่างจริงจัง สามารถส่งผลกระทบ
ต่อโลกแห่งความจริงได้
การแต่งนวนิยายแนวเกมออนไลน์เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2550 เมื่อสานักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ตีพิมพ์นวนิยายแนวเกม
ออนไลน์ของประเทศจีน เรื่อง ราชาแห่งราชัน ของจางอวิ๋น เป็นภาษาไทย ด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเล่นเกมที่เป็นกิจกรรมที่
ใกล้ตัวผู้อ่าน ทาให้ได้รับความนิยมอย่างมาก จนเกิดกระแสการสร้างสรรค์นวนิยายโดยใช้โครงเรื่องของราชาแห่งราชันเป็น
ต้นแบบ และในปี พ.ศ. 2552 สานักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ ได้ตีพิมพ์นวนิยายแนวเกมออนไลน์เรื่อง ยุทธภพออนไลน์ ซึ่งเป็นนว
นิยายแนวเกมออนไลน์เรื่องแรกของไทยที่ได้รั บการตีพิมพ์ (เด็กดีดอทคอม, 2558 ; วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2555) ใน
ขณะเดียวกันนวนิยายแนวเกมออนไลน์เรื่อง Sword Art Online ของประเทศญี่ปุ่นก็ได้รับความนิยมอย่างมากและได้รับการ
แปลเป็นภาษาอังกฤษโดยกลุ่มผู้อ่าน ทาให้เกิดกระแสการสร้างสรรค์นวนิยายแนวเกมออนไลน์ ทั่วโลก ด้วยปัจจัยทั้งสองอย่าง
ที่กล่าวมา ทาให้นวนิยายแนวเกมออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างสูง และได้รับการตีพิมพ์เป็นจานวนมาก
จากการอ่านตัวบทนวนิยายแนวเกมออนไลน์หลายเรื่อง ผู้วิจัยพบว่านวนิยายแนวเกมออนไลน์จานวนมากมีลักษณะ
การแต่งที่คล้ายคลึงกัน คือ มีการวางโครงเรื่อง ลาดับเหตุการณ์ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกัน เช่น การเปิดเรื่องโดยการ
กล่าวถึงสาเหตุที่ตัวละครเอกเริ่มเล่นเกมออนไลน์เสมือนจริง หลังจากนั้นตัวเอกก็ออกเดินทาง ต่อสู้กับศัตรูได้รับชัยชนะ และ
ได้รับรางวัลเป็นสิ่งของที่ตกจากศัตรู ระหว่างทางตัวเอกจะรับภารกิจหลายรูปแบ โดยมีภารกิจจานวนหนึ่งเป็นภารกิจสาคัญที่
ส่งผลกระทบต่อเนื้อเรื่องหรือระบบเกมโดยตรง และเมื่อตัวละครเอกเล่นเกมในระดับหนึ่งจะเกิดความขัดแย้งกับกลุ่มผู้เล่นที่
เป็นผู้นาในขณะนั้นทาให้การต่อสู้ในช่วงหลังเป็นการปะทะกับกลุ่มผู้เล่นด้วยกัน โดยเฉพาะหลังจากเข้าสู่ช่วงสงครามตาม
ระบบของเกม จะเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงซึ่งนาไปสู่จุดสุดท้ายของเรื่องที่กลุ่มตัวเอกชนะสงคราม โดยบางเรื่องอาจมีกลุ่ม
ผู้ไม่ประสงค์ดีทดลองกับระบบของเกมทาให้มีผู้เล่นที่ได้รับอันตรายจากระบบประสาท ทาให้ผู้เล่นที่ตายในเกมตกอยู่ในอาการ
โคม่าหรือเสียชีวิตในความเป็นจริง ทาให้ตัวเอกหรือบริษัทเกมต้องหาทางแก้ไขเพื่อรักษาให้กลุ่มผู้ป่วยฟื้นกลับมา
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้จะเห็นว่านวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทยแต่ละเรื่องจะมีลักษณะการเล่าเรื่องที่มีลักษณะ
เฉพาะตัว ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าน่าจะมีโครงสร้างเฉพาะที่แตกต่างจากนวนิยายแนวอื่น จึงสนใจศึกษาในเชิงโครงสร้างเพื่อให้
เห็นลักษณะของโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทยเรื่อง อาหมวยออนไลน์ และ Evolution Online
เป็นกรณีศึกษาตามทฤษฎีโครงสร้างนิทานของวลาดิมีร์ พรอพพ์
สมมุติฐานของการวิจัย
1. นวนิยายแนวเกมออนไลน์ทั้งสองเรื่องมีพฤติกรรมหลักของตัวละครเอกที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นเอกลักษณ์
ของนวนิยายแนวเกมออนไลน์
2. นวนิยายแนวเกมออนไลน์ทั้งสองเรื่องมีโครงสร้างเดียวกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ผู้วิจัยจะศึกษาจากนวนิยายแนวเกมออนไลน์ 2 เรื่อง ด้วยวิธีการคัดเลือกจากนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556 จานวน 22 เรื่อง โดยเรื่องที่ใช้ศึกษา คือ
1.1 เรื่อง Evolution Online ของ NightBerry ตีพิมพ์โดยสานักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ จานวน 8 เล่ม
1.2 เรื่อง อาหมวยออนไลน์ ของ พลอยชมพู ตีพิมพ์โดยสานักพิมพ์แน็ตตี้ จานวน 6 เล่ม
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
กรอบความคิ ดที่ ใ ช้ วิจั ย ในบทความนี้ ใ ช้ แนวคิ ด การศึ ก ษาโครงสร้ า งนิ ท านพื้ น บ้ า นของวลาดิ มี ร์ พรอพพ์ โดย
การศึกษาโครงสร้างนิทานมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างของนิทานตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง โดยนาทฤษฎี Synatagmatic ที่
เป็นทฤษฎีทางภาษาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ พรอพพ์เปรียบว่าโครงสร้างของนิทานเหมือนกับไวยากรณ์ของภาษา การดาเนิน
เรื่องของนิทานเปรียบได้กับไวยากรณ์ของประโยคที่มี ประธาน กริยา กรรม ในขณะที่นิทานจะใช้พฤติกรรมแทนองค์ประกอบ
ดังกล่าว โดยพรอพพ์ตั้งสมมุติฐานไว้ 0 ข้อ คือ 1.) พฤติกรรมของตัวละครจะคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งที่ไม่ขึ้นอยู่กับว่าใคร
(who) เป็นผู้กระทา และกระทาอย่างไร (how) 2.) จานวนพฤติกรรมในนิทานรัสเซียที่คนรัสเซียรู้ จักและนามาศึกษามี 31
พฤติกรรม 3.) การลาดับพฤติกรรมในเรื่องต่าง ๆ จะเหมือนกัน 0.) นิทานมหัศจรรย์ทั้งหมดมีโครงสร้างแบบเดียวกัน (ศิราพร
ณ ถลาง และ พิชญาณี เชิงคีรี, 2550: 21)
พรอพพ์พบว่านิทานรัสเซียเริ่มด้วยการกล่าวถึงความเป็นมาของตัวละคร (α) ตามด้วยพฤติกรรมต่ าง ๆ ใน 31
พฤติกรรม ที่ได้กาหนดไว้ และจากการศึกษานิทานรัสเซียจานวน 100 เรื่อง ทาให้พบว่านิทานรัสที่จัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน
จะมีโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนกัน (ศิราพร ณ ถลาง และ พิชญาณี เชิงคีรี , 2550: 29; วิบูลย์วรรณ มุสิกะนุเคราะห์,
2535: 150) ผู้วิจัยจึงสนใจนากรอบความคิดนี้มาใช้ศึกษานวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทย เพื่อพิสูจน์ว่านวนิยายแนวเกม
ออนไลน์ที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีโครงสร้างเหมือนกันตามทฤษฎีโครงสร้างนิทานพื้นบ้านของวลาดิมีร์ พรอพพ์
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีโครงสร้างนิทานพื้นบ้านของวลาดิมีร์ พรอพพ์
2. คัดเลือกนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทยเพื่อนามาเป็นกรณีศึกษาจานวน 2 เรื่อง
3. ศึกษานวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทยด้วยทฤษฎีโครงสร้างนิทานพื้นบ้านของวลาดิมีร์ พรอพพ์
3.1 วิเคราะห์และสรุปเนื้อหาหลักของนวนิยายทั้ง 2 เรื่อง
3.2 วิเคราะห์เพื่อตีความเนื้อหาเป็นพฤติกรรม ตามทฤษฏีโครงสร้างนิทานพื้นบ้านของวลาดิมีร์ พรอพพ์
4. สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา
ผลการวิจัย
ในการวิ เคราะห์ต ามทฤษฎี วลาดิมีร์ พรอพพ์ไ ด้ใช้ สัญ ลักษณ์ท างคณิต ศาสตร์ และตัว อักษรภาษาอังกฤษแทน
พฤติกรรมของตัวละครที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้าน จากการศึกษาพรอพพ์พบว่านิทานพื้นบ้านของชาวรัสเซียมีพฤติกรรมปรากฏ
31 พฤติก รรม เช่ น A หมายถึ งพฤติก รรมของฝ่า ยตั วโกงที่ท าร้า ยหรื อ ทาลายตั วเอกในทางใดทางหนึ่ง  หมายถึงการ
หลอกลวงเหยื่อในรูปแบบต่าง ๆ Pr หมายถึงตัวเอกถูกตามล่า เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยศึกษาโดยอ้างอิงจากพฤติกรรมที่วลาดิมีร์
พรอพพ์ได้กาหนดไว้ในทฤษฎีโครงสร้างนิทานพื้นบ้าน แต่ในกรณีที่ปรากฏพฤติกรรมที่ไม่ตรงกับ 31 พฤติกรรมที่กาหนดไว้
ผู้วิจัยจะกาหนดสัญลักษณ์เพื่อระบุถึงพฤติกรรมรูปแบบใหม่ที่ปรากฏ
จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่านวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทย มีพฤติกรรมที่ตรงกับพฤติกรรมที่ปรากฏในทฤษฎี
โครงสร้างนิทานพื้นบ้านของวลาดิมีร์ พรอพพ์ 10 พฤติกรรม ได้แก่ 1.) ตัวโกงได้รับข้ อมูลของตัวเอก () 2.) การหลอกลวง
เหยื่อ () 3.) พฤติกรรมของตัวโกง (A) 0.) พฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) 5.) ปฏิกิริยาของตัวเอกที่มีต่อผู้วิเศษ (E) 6.) ตัวเอก
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ได้รับของวิเศษ (F) 7.) ตัวเอกออกเดินทาง (G) 8.) ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) 9.) ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) 10.) ตัวเอกถูกทดสอบ
ให้ทางานยาก (M) 11.) ตัวเอกทางานสาเร็จ (N) 12.) ตัวเอกเป็นที่รู้จัก (Q) 13.) ตัวเอกในโฉมหน้าใหม่ (T) 10.) ตัวเอก
แต่งงานและขึ้นครองบัลลังก์ (W)
นอกจากพฤติกรรมที่ปรากฏในทฤษฎีโครงสร้างนิทานพื้นบ้านแล้ว ยังมีพฤติกรรมที่ไม่ปรากฏในทฤษฎีโครงสร้าง
นิทานพื้นบ้าน ซึ่งเป็นพฤติกรรมเฉพาะของนวนิยายแนวเกมออนไลน์ 2 พฤติกรรม ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดสัญลักษณ์แทนค่า
พฤติกรรมทั้งสอง คือ 1.) การเข้าสู่ช่วงสงคราม (War) เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการประกาศเข้าสู่ช่วงสงครามที่กลุ่มผู้เล่นเกม
ออนไลน์รวมตัวกันต่อสู้กับผู้เล่นกลุ่ มอื่นหรือศัตรูระดับสูงของเกมเพื่อแย่งชิงหรือปกป้องสถานที่สาคัญ โดยผู้ที่ครอบครอง
สถานที่สาคัญได้ทั้งหมด หรือทาให้กลุ่มของผู้เล่นอื่นสูญเสียสิทธิ์การเข้าร่วมสงครามจะกลายเป็นผู้ชนะและได้รับรางวัลที่มีค่า
จากระบบ ซึ่งการประกาศสงครามนี้เป็นการประกาศสงครามโดยกลุ่ มผู้บริหารผ่านตัวเกม ไม่ใช่การประกาศสงครามโดยตัว
เอกหรือตัวโกง 2.) อันตรายจากระบบของเกม (Mnd) เป็นพฤติกรรมที่ปรากฏเมื่อเกิดอันตรายกับผู้เล่นเกม หรือกลุ่มผู้
ให้บริการเกม โดยเป็นผลจากการดัดแปลงเครือ่ งเกม การสร้างไวรัส หรือความผิดปกติจากโปรแกรมของเกม ทาให้ผู้ที่ถูกโจมตี
จนตายภายในเกมภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดตกอยู่ในอาการโคม่าหรือเสียชีวิต ซึ่งเกิดขึ้นได้เนื่องจากเครื่องเกมที่ปรากฏในเรื่องใช้
เทคโนโลยีเชื่อมต่อระบบประสาทของผู้เล่นเพื่อส่งจิตใจเข้าสู่โลกของเกม
จากการศึกษา ผู้วิจัยได้สรุปโครงสร้างของนวนิยายเรื่อง Evolution Online ออกมาเป็นตารางแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างเนื้อเรื่องหลักและพฤติกรรมของตัวละครที่แสดงถึงโครงสร้างของเรื่องได้ ดังนี้
ตารางที่ 1 : แสดงเนื้อหาและพฤติกรรมในนวนิยายเรื่อง อาหมวยออนไลน์
เนื้อหา
เหตุการณ์/พฤติกรรม
ความเป็นมาของตัวละคร เหตุการณ์เริ่มต้น ()
1. อาหมวยเข้าเล่นเกมพร้อมกับหลานชายชื่อวิน
เนื่องจากความผิดพลาดระหว่างสร้างตัวละคร ทาให้อาหมวย ตัวเอกในโฉมหน้าใหม่ (T)
ในเกมอายุลดลง 10 ปี
2. อาหมวยแยกกับวินไปทาภารกิจที่กาลังจะถูกถอดออก ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F)
จากเกม ได้รับทักษะและพลังจิตจานวนมาก ก่อนจะกลับมา
รวมกลุ่มกันและสร้างอัลติเมทโกเลมชื่อโกเลมน้อย
3. กลุ่มของอาหมวยทาภารกิจต่อสู้กับมังกรและได้รับชัย ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H)
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I)
ชนะ ได้รับคทาเวทและไข่มังกรอินดิโกดรากอน
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F)
0. อาหมวยพาวิ น กลั บ เมื อ ง กลุ่ ม ผู้ เ ล่ น ตะขอกงเล็ บ การเดินทางไปต่างเมือง (G)
พฤติกรรมของผู้วิเศษ (D)
เหยี่ยวชวนกลุ่มของอาหมวยไปทาภารกิจร่วมกัน
กลุ่มของอาหมวยเดินทางไปเมืองตักกศิลา พบกับดักและ ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I)
ศัตรูเป็นจานวนมาก ที่ปลายทางทุกคนได้พบบรรณารักษ์ที่ ตัวเอกถูกทดสอบให้ทางานยาก (M)
เป็นตัวละครของเกมและได้รับคาแนะนาสาหรับการพัฒนา
ความสามารถของแต่ละคน
5. กลุ่มของอาหมวยออกเดินทางจนถึงเกาะร้าง บนเกาะ การเดินทางไปต่างเมือง (G)
สมาชิกทุกคนต่อสู้กับซอมบี้จานวนมาก และปลาหมึกยักษ์ ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H)
คราเคนที่ปลอมตัวเป็นเกาะ แต่ก็สามารถเอาชนะได้ในที่สุด ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I)
หลังเดินทางไปทวีปหลักของเกม อาหมวยและวินได้รับ ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F)
ร้านค้าที่สามารถเข้าจากเมืองที่เคยผ่านมาแล้วได้จาก ตัว
ละครของเกมที่มาเจรจาเรื่องของรางวัล
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เนื้อหา

เหตุการณ์/พฤติกรรม

6. กลุ่มของอาหมวยถูกสมาคมแมงมุมทมิฬจ้องเล่นงาน
ตะขอกงเล็บเหยี่ยวจึงพาทุกคนไปจู่โจมฐานที่มั่นของสมาคม
แมงมุมทมิฬก่อน ทาให้สมาคมแมงมุมเสียฐานที่มั่นจนต้อง
สลายสมาคมในที่สุด
7. กลุ่มของอาหมวย ตะขอกงเล็บเหยี่ยว และเพื่อนของ
วิน 20 คน เดินทางไปล่ามังกร แต่ถูกจู่โจมขณะเดินทาง
กลุ่มของอาหมวยที่ถูกแยกออกมาเดินทางไปล่ามังกรทอง
ด้วยการวางแผนที่รอบคอบ ทาให้กาจัดมังกรได้สาเร็จและได้
สมบัติล้าค่า และลูกมังกรทองชื่อเดรกที่กลายเป็นสัตว์เลี้ยง
ของมิคาเอล
8. ตะขอกงเล็บเหยี่ยวได้ข้อมูลมาว่าฝ่ายศัตรูวางกาลังรอ
ซุ่ ม โจมตี ที่ จุ ด นั ด พบของพวกตน จึ ง ล่ อ ฝู ง กิ เ ลนให้ โ จมตี
บริเวณจุดนัดพบจนฝ่ายศัตรูตายหมด และยังช่วยเหลือกลุ่มผู้
เล่นที่ถูกจับตัวไปได้สาเร็จ
มั ง กรขาวได้ กิ เ ลนไฟเป็ น สั ต ว์ เ ลี้ ย ง แต่ ถู ก สมาชิ ก
สมาคมพยายามยึดเป็นสมบัติส่วนรวม ทาให้ต้องลาออก

ตั ว โกงประกาศสงคราม (A19 ) เป็ น พฤติ ก รรมย่ อ ยของ
พฤติกรรมของตัวโกง (A)
ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H)
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I)
การเดินทางไปต่างเมือง (G)
พฤติกรรมของตัวโกง (A)
ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H)
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I)
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F)

9. กลุ่มของอาหมวยและตะขอกงเล็บเหยีย่ วเดินทางไปยึด
ครองตาแหน่งที่ตั้งเครื่องมือสาหรับเคลื่อนย้ายสถานที่ และ
ต่อสู้กับอสูรลมที่เฝ้าพื้นที่จนได้รับชัยชนะ
หลังการต่อสู้กลุม่ สัตว์เลีย้ งได้สงิ่ ของที่ต้องการ ส่วนตะขอ
กงเล็บเหยีย่ วยึดครองตาแหน่งของเครื่องมือได้และกลายเป็น
10. หัวหน้าสมาคมคนใหม่ ส่วนอาหมวยทาภารกิจของ
อาชีพสาเร็จที่เคยได้รับคาแนะนาสาเร็จ
11. สมาชิ ก สมาคมพยั ค ฆ์ ท มิ ฬ จ านวนหนึ่ ง หนี ไ ปเข้ า
สมาคมพยัคฆ์ฟ้าที่รวบรวมอสูรระดับ 3 จานวนมากด้วยการ
โกง และทาสงครามกับสมาคมของตะขอกงเล็บเหยี่ยว แต่ ก็
ถูกกลุ่มของอาหมวยและตะขอกงเล็บเหยี่ยวทาลายจนหมด
12. มิคาเอลเรียกประชุมลุงบรรณารักษ์ กีย์ ทวี และจอม
มารที่เป็นผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาวิธีช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในอาการ
โคม่าเนื่องจากโปรแกรมกระตุ้นสมองที่พัฒนาในพื้นที่ปิดของ
เกม ด้วยการเปิดประตูนรกไปเอาไข่มังกรนรกานต์สีเทา โดย
ใช้ภารกิจการบวงสรวงต้นไม้ศักดิ์ สิทธิ์ของสมาคมใหญ่ทั้งห้า
สมาคมเป็นฉากบังหน้า และใช้กฎพิเศษบังคับให้ผู้เล่นคนอื่น
ออกจากเกมชั่วคราว เพื่อไม่ให้ต่อสู้กับศัตรูที่ออกมาจากนรก

ตัวเอกได้รับข้อมูลของตัวโกง (2) เป็นพฤติกรรมย่อยของ
ตัวโกงได้รับข้อมูลของตัวเอก ()
ชัยชนะโดยฆ่าตัวร้ายตายโดยไม่ต้องมีการต่อสู้ (I5) เป็น
พฤติกรรมย่อยของตัวเอกได้รับชัยชนะ (I)
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F)
ตัวโกงขับไล่ตัวเอก (A9) เป็นพฤติกรรมย่อยของพฤติกรรม
ของตัวโกง (A)
การเดินทางไปต่างเมือง (G)
ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H)
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I)
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F)
ตัวเอกเป็นที่รู้จัก (Q)
ตัวเอกทางานยากสาเร็จ (N)
พฤติกรรมของตัวโกง (A)
ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H)
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I)
อันตรายจากระบบของเกม (Mnd)
การเข้าสู่ช่วงสงคราม (War)
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เนื้อหา
13. มิคาเอล อาหมวยและกลุ่มสัตว์เลี้ยงลงไปเก็บไข่มังกร
นรกานต์ แ ละส่ ง ไปให้ ฮ าเดสได้ ส าเร็ จ ก่ อ นที่ โ ล่ อ คิ ล
ลิสที่มีอยู่จะส่งกลุ่มของอาหมวยกลับไปที่เมืองทาให้หนีจาก
การตามล่าของแม่มังกรได้สาเร็จ
10. ฮาเดส วิน และสมาคมใหญ่ทั้งห้ารับมืออสูรที่ออกมา
จากนรกและสามารถต้านทานเอาไว้ได้
ระหว่างนั้นเบนนี่ จางหรือพยัคฆ์ขาวลายเมฆกับพยัคฆ์
สามเศี ย รเข้ า จู่ โ จมเพื่ อ ชิ ง ไข่ มั ง กรนรกานต์ ที่ ถู ก ส่ ง ผ่ า น
กระเป๋าเคลื่อนย้าย แต่ก็ถูกตะขอกงเล็บเหยี่ยว และตารวจ
ซ้อนแผนจับกุมตัวคนร้ายได้เกือบหมด
15. เบนนี่ จาง ถู ก แม่ มังกรนรกานต์ โจมตีจ นตกอยู่ ใ น
อาการโคม่า ลูกชายพยัคฆ์สามเศียรจึงสืบทอดแก๊งมาเฟีย
และจัดการสมาชิกที่ไม่ดีออกไปจางองค์กร
16. สัตว์เลี้ยงของอาหมายใช้สติปัญญาเจรจากับแม่มังกร
นรกานต์ที่ตามมาได้สาเร็จทาให้การต่อสู้จบลง ก่อนจะพา
สัตว์เลี้ยงตัวอื่น ๆ กลับไปนรกตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้
ผู้ป่วยที่อยู่ในอาการโคม่าได้รับการช่วยเหลือให้ฟื้นคืนสติ
17. มิคาเอลกับอาหมวยแต่งงานกันในโลกความจริง

เหตุการณ์/พฤติกรรม
การเดินทางไปต่างเมือง (G)
ของวิ เ ศษถู ก เคลื่ อ นย้ า ย (F1 ) เป็ น พฤติ ก รรมย่ อ ยของ
พฤติกรรมตัวเอกได้รับของวิเศษ (F)
การช่วยตัวเอกจากการตามล่า (Rs)
ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H)
พฤติกรรมของตัวโกง (A)
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I)

อันตรายจากระบบของเกม (Mnd)

ตัวเอกไกล่เกลี่ยการทะเลาะเบาะแว้ง (E6) เป็นพฤติกรรม
ย่อยของตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (E)

การแต่งงาน (W)

จากตารางที่ 1 เมื่อนาพฤติกรรมที่ปรากฏในเรื่องมาเรียงตามลาดับจะได้โครงสร้างพฤติกรรมของเรื่อง ดังนี้
7
 T F [G (D) (A) () H I F] Q N A H I Mnd War G F Rs H A I F Mnd E W
กล่าวคือเนื้อเรื่องเริ่มจากการกล่าวถึงความเป็นมาของตัวละครและเหตุการณ์เริ่มต้น (α) ที่ตัวเอกได้เข้าไปเล่นเกม
เกิดเหตุการณ์ที่ตัวเอกเปลี่ยนรูปลักษณ์ (T) จากนั้นตัวเอกเข้าไปเล่นเกมและตัวได้รับของวิเศษ (F) จากตัวละครฝ่ายผู้บริหารเกม
จากนั้นจึงเริ่มผจญภัยโดยเกิดเป็นชุดเหตุการณ์ ตัวเอกออกเดินทาง (G) พฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) พฤติกรรมของตัวโกง (A) ตัว
เอกได้รับข้อมูลของตัวโกง () ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) และตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) เป็นจานวน 7 ครั้ง
โดยที่พฤติกรรมพฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) พฤติกรรมของตัวโกง (A) และตัวเอกได้รับข้อมูลของตัวโกง () ปรากฏเพียงบางครั้ง
จากชุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้าทาให้กลุ่มของตัวละครเอกเป็นที่รู้จัก (Q) จากนั้นเกิดเหตุการณ์ที่สมาชิกสมาคมทรยศกลุ่มตัวเอกไป
อยู่ฝ่ายตรงข้าม ทาให้เกิดพฤติกรรมของตัวโกง (A) ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) และตัวเอกได้รับชัยชนะ (I)
หลังจากเหตุการณ์ช่วงต้น เนื้อเรื่องของนวนิยายได้เข้าสู่ช่วงท้ายของเรื่องโดยปรากฏพฤติกรรมอันตรายที่เกิดจาก
ระบบของเกม (Mnd) ที่ ทาให้ ทีมงานตกอยู่ ในอาการโคม่าเป็น จานวนมาก และเพื่อช่วยเหลือ จึงได้ท าเงื่อ นไขทาให้เกิ ด
พฤติกรรมเข้าสู่ช่วงสงคราม (War) และเกิดเหตุการณ์ตัวเอกเดินทางเข้าสู่นรก (G) ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) ที่ใช้ช่วยเหลือ
ผู้ ป่ ว ย หลั งจากนั้ น ตั ว เอกก็ ห นี อ อกจากนรก (Rs) ในขณะเดี ย วกั น อี ก กลุ่ ม หนึ่ ง ก็ เ กิ ด พฤติ ก รรมตั ว เอกต่ อ สู้ กั บ ศั ต รู (H)
พฤติกรรมของตัวโกง (A) ที่ฉวยโอกาสเข้าแทรกแทรงการต่อสู้ และตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) จากการต่อสู้กับทั้งสองฝ่าย โดย
ฝ่ายตัวร้ายได้รับอันตรายจากระบบของเกม (Mnd) ทาให้ตกอยู่ในอาการโคม่า ส่วนทางฝั่งตัวเอกได้รับความช่วยเหลือทาให้
การต่อสู้จบลง และช่วยเหลือผู้ป่วยได้สาเร็จตามพฤติตัวเอกได้รับหรือให้ความช่วยเหลือ (E) หลังจากเหตุการณ์สนิ้ สุดลงตัวเอก
ก็แต่งงานกับสมาชิกในกลุ่ม (W)
- ภาษาและวรรณกรรม -
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ตารางที่ 2 : แสดงเนื้อหาและพฤติกรรมในนวนิยายเรื่อง Evolution Online
เนื้อหาหลัก
เหตุการณ์/พฤติกรรม
1. ตัวละครเอกเข้าเล่นเกม Evolution Online เพราะ ความเป็นมาของตัวละคร เหตุการณ์เริ่มต้น ()
รู้สึกสนใจเกมที่มอบเงินรางวัลให้ผู้ชนะ 10 ล้านบาท และได้
พบประธานบริษัทเกมที่ปลอมตัวเป็นพนักงานต้อนรับขณะ
กาลังสร้างตัวละคร โดยตัวละครเอกใช้ชื่อว่าเมฆา
2. เมฆารับภารกิจตามหายาแก้พิษ แต่ในระหว่างภารกิจ การต่อสูร้ ะหว่างตัวโกงกับตัวเอก (H)
กลับพบบอสพญางูเจ็ดสีฆ่า
ตัวโกงฆ่าตัวเอก (A10) เป็นพฤติกรรมย่อยของพฤติกรรม
ของตัวโกง (A)
3. เมฆากลับไปแก้แค้นพญางูเจ็ดสีโดยใช้พิษ แต่กลับทา การต่อสู้ระหว่างตัวโกงกับตัวเอก (H)
ให้พญางูเจ็ดสีวิวัฒนาการเป็นมังกรหมื่นพิษ
การที่ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I)
เมฆาหลอกล่อให้มังกรหมื่ นพิษเข้าไปในอาณาเขตของ การได้รับของวิเศษ (F)
หมาป่าหมื่นโลหิต ทาให้ทั้งสองต้องร่วมมือกัน ทาให้มังกร
หมื่นพิษยอมรับเมฆาเป็นเจ้านาย
เมฆากลับไปส่งภารกิจที่เมืองและได้รับตาราภาษา
0. เมฆาเดินทางไปวิหารจันทราและติดกับดักในวิหาร การเดินทางไปต่างเมือง (G)
และได้พบเทพีจันทราซึ่งถามปริศนาแก่ผู้เล่น เมฆาแก้ปริศนา ต่อสู้กันด้วยการทดสอบ การแข่งขัน (H2) เป็นพฤติกรรม
ได้สาเร็จและได้รับเทพีจันทราเป็นคู่หูคอยติดตามช่วยเหลือ ย่อยของพฤติกรรมตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H)
ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I)
ข้อเสนอแลกเปลี่ยนของผู้วิเศษ (D10) เป็นพฤติกรรมย่อย
ของพฤติกรรมของผู้วิเศษ (D)
5. เมฆาถูกผู้ เล่น คนอื่ นไล่ ล่าเพราะชื่อเสียงที่สามารถ การต่อสู้ระหว่างตัวโกงกับตัวเอก (H)
เอาชนะบอสและผ่านการทดสอบ แต่เมฆาก็ใช้สติปัญญาและ การที่ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I)
ความสามารถฝ่ากลุ่มศัตรูไปจนถึงท่าเรือและออกเดินทางไป
ถึงทวีปใหญ่ได้สาเร็จ
6. เมฆาเดินทางไปถึงนครมนตราในทวีปใหญ่ ระหว่างที่
กาลังพักผ่อนในโรงเตี๊ยมก็ถูกจักรพรรดิฟ้าและราชาลม ซึ่ง
เป็นคนที่มีโอกาสจบเกมสูงที่สุดไล่ล่าเป็นเวลา 3 วัน 3 คืน
เมฆาพยายามเจรจาสงบศึกแต่ไม่เป็นผล และถูกทาร้ายจน
พลัดตกไปในแม่น้า
7. เมฆาตื่นขึ้นมาในหมู่บ้านไร้ตะวั นในสภาพบาดเจ็ บ
ภายใน เมฆาพยายามหาทางแก้ไขให้แสงสว่างกลับสู่หมู่บ้าน
อีกครั้ง โดยการไขอักขระสร้างพระอาทิตย์เทียม ทาให้มังกร
ที่อาศัยในหมู่บ้านสละชีวิตเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บให้เมฆา
เป็นการตอบแทน

การเดินทางไปต่างเมือง (G)
การต่อสู้ระหว่างตัวโกงกับตัวเอก (H)
ตัวโกงทาร้ายตัวเองจนบาดเจ็บหรือพิการ (A 6) เป็น
พฤติกรรมของของพฤติกรรมของตัวโกง (A)
ตัวเอกแสดงความเมตตา (E5) เป็นพฤติกรรมย่อยของ
พฤติกรรมตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (E)
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เนื้อหาหลัก
8. เมฆาเดิ น ทางกลั บ ไปนครมนตรา และได้ ต่ อ สู้ กั บ
คุณชายทมิฬที่ติดอันดับยอดฝีมือและได้รับชัยชนะ
หลังจากได้รับชัยชนะเมฆาก็ได้รว่ มรับประทานอาหารกับ
ยอดฝีมืออันดับ 3 และได้นักประดิษฐ์ที่สนใจตัวเมฆาเข้าร่วม
กลุ่ม
9. เมฆาเข้าไปเรียนเวทมนตร์ และได้รับภารกิจหัวใจป่า
และน้าตาธรณี
10. เมฆาเดินทางเข้าไปในป่าตามภารกิจและได้พบเด็ก
ปริศนาคนหนึ่ง ระหว่างที่กาลังพาเด็กไปหมู่บ้านก็ถูกสัต ว์
อสูรจู่โจม แต่หลังกาจัดสัตว์อสูรกลับถูกชาวบ้านจับตัว
เมฆาทราบความจริงว่าเด็กที่เดินทางมากับตนคือหัวใจ
ป่าซึ่งอยู่ในสภาพใกล้ตายเพราะการฝืนทาการเกษตร เมฆา
จึงเกลี้ยกล่อมชาวบ้านและพาหัวใจป่าไปส่งยังจุดหมาย และ
ได้รับรางวัลเป็นตาราวิชาลับ
11. เมฆาหลงเข้า ไปในวิหารอัสดงและได้พ บกับ ราชา
มังกร ราชามังกรเอาชนะเมฆาและประจุพลังใส่ตัวเมฆาเพื่อ
ขัดขวางไม่ให้แข็งแกร่งขึ้น เมฆาเดินทางกลับนครมนตราเพื่อ
ส่งภารกิจและสร้างหัวใจป่าขึ้นมาใหม่ ได้รางวัลเป็นสิทธิ์การ
เรียนเวท 6 ธาตุ
12. กลุ่ม ผู้ช่ว ยของเมฆา น าโดยเซเว่น ไปท าภารกิ จ ที่
ภูเขาไฟเพื่อครอบครองกุญแจนิรันดร์ แต่พบสมาชิกสมาคม
ของจักรพรรดิฟ้า และถูกแย่งชิงกุญแจนิรันดร์ไป
13. เมฆาใช้เวทมนตร์ลักลอบเข้าไปในวิหารอรุโณทัยซึ่ง
เป็นเขตหวงห้ามได้สาเร็จ ภายในวิหารเมฆาได้รับบททดสอบ
จากเทพแห่งแสงให้ต่อสู้กับร่างแห่งแสงของตนเอง โดยเมฆา
ผ่านการทดสอบและได้รับรางวัล

เหตุการณ์/พฤติกรรม
การต่อสู้ระหว่างตัวโกงกับตัวเอก (H)
การที่ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I)
ผู้วิเศษได้ให้ความช่วยเหลือเมื่อได้รับการร้องขอ (F9) เป็น
พฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมตัวเอกได้รับของวิเศษ (F)

10. เมฆากลับไปรวมกลุ่มกับพรรคพวกและแบ่งกาลังไป
จั ด การธุ ร ะ โดยเมฆาตามสื บ เรื่ อ งไวรั ส ที่ แ พร่ ร ะบาดใน
หมู่บ้านโดนมีกาก้าที่พบกันระหว่างทางเดินทางไปด้วย
เมื่อไปถึงหมู่บ้านเมฆาสามารถรักษาและยับยั้งการแพร่
ระบาดของไวรัสได้สาเร็จ แต่ก็ทาให้กาก้าคืนร่างเป็นพาลีตาม
แผนของศัตรู
15. เมฆาต่อสู้กับพาลีโดยได้รับความช่วยเหลือจากราชา
ลม การต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายเป็นไปอย่างดุเดือดโดยเมฆาเป็น
ฝ่ายได้รับชัยชนะ และยังใช้ปัญญาหลอกราชาลมให้ติดกับทา
ให้ ต นเองได้ พ าลี ก ลั บ มาเป็ น เพื่ อ นและได้ ป ระโยชน์ จ าก
สงครามในภายหลัง

การเดินทางไปต่างเมือง (G)
ตั ว เอกแสดงความเมตตา (E5 ) เป็ น พฤติ ก รรมย่ อ ยของ
พฤติกรรมตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (E)
การหลอกลวงเหยื่อ ()

ตัวเอกถูกทดสอบให้ทางานยาก (M)
ตัวเอกมีปฏิกิริยาต่อผู้วิเศษ (E)
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F)

ตั ว โกงท าร้ า ยตั ว เองจนบาดเจ็ บ หรื อ พิ ก าร (A 6 ) เป็ น
พฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมของตัวโกง (A)
การเดินทางไปต่างเมือง (G)
ตัวเอกทางานยากสาเร็จ (N)
ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F)
การต่อสู้ระหว่างตัวโกงกับตัวเอก (H)
รูปแบบต่าง ๆ ของการขโมย (A5) เป็นพฤติกรรมย่อยของ
พฤติกรรมของตัวโกง (A)
ตัวเอกถูกทดสอบให้ทางานยาก (M)
ตัวเอกทางานยากสาเร็จ (N)
การได้รับของวิเศษ (F)

การต่อสู้ระหว่างตัวโกงกับตัวเอก (H)
การที่ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I)
การหลอกลวงเหยื่อ ()
การได้รับของวิเศษ (F)

- ภาษาและวรรณกรรม -
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เนื้อหาหลัก
16. เซเว่ นที่ แ ยกตั วไปทาภารกิจ ที่ เมื อ งเริ่ มต้ น พบกั บ
ขุนพลของฝ่ายศัตรู แต่ด้วยสติปัญญาทาให้หนีรอดจากศัตรู
และทาพิธีสืบทอดเมืองได้สาเร็จ
17. บริษัทเกมประกาศอัพเดทเกมเข้าสู่แพทกลียุคซึ่งผู้
เล่นที่ถูกฆ่าจะไม่สามารถกลับเข้าเล่นเกมได้อีก

เหตุการณ์/พฤติกรรม
การต่อสู้ระหว่างตัวโกงกับตัวเอก (H)
การหลอกลวงเหยื่อ ()
การได้รับของวิเศษ (F)
การเข้าสู่ช่วงสงคราม (War)

จากตารางที่ 2 เมื่อนาพฤติกรรมที่ปรากฏในเรื่องมาเรียงตามลาดับจะได้โครงสร้างพฤติกรรมของเรื่อง ดังนี้
3
2
3
 H A [(G) H I (F)] G H A [(M) E (H) (I) F] A G N F [(G) (M) (N) H I (E) () F] War
กล่าวคือเนื้อเรื่องเริ่มจากการกล่าวถึงความเป็นมาของตัวละคร และเหตุการณ์เริ่มต้น () ที่ตัวเอกได้เข้าไปเล่นเกม
จากนั้นตัวเอกจึงเริ่มผจญภัยแต่ได้ต่อสู้กับศัตรู (H) และถูกศัตรูฆ่าตาย (A) หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ผจญภัยที่ตัวเอกออก
เดินทาง (G) ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) และตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) เป็นจานวน 3 ครั้ง โดยที่พฤติกรรม
ตัวเอกออกเดินทาง (G) และ ตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) ปรากฏเพียงบางครั้ง หลังจากนั้นตัวเอกก็ออกเดินทางไปยังทวีปใหญ่ (G)
และได้ต่อสู้กับศัตรู (H) และถูกตัวโกงทาร้ายบาดเจ็บ (A) หลังจากนั้นก็เกิดชุดเหตุการณ์ที่ตัวเอกได้รับมอบหมายให้ภารกิจ (M)
ตัวเอกให้หรือได้รับความช่วยเหลือ (E) ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) และตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) ทั้งหมด 2
ครั้ง โดยที่พฤติกรรมตัวเอกได้รับภารกิจ (M) ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) และตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) เกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้ง
เหตุการณ์ช่วงต่อมาเริ่มต้นที่ตัวเอกก็พบและถูกศัตรูทาร้ายจนบาดเจ็บอีกครั้ง (A) ก่อนจะออกเดินทาง (G) และ
รายงานว่าทาภารกิจสาเร็จ (N) จึงได้รับของวิเศษเป็นรางวัล (F) หลังจากนั้นก็เกิดชุดเหตุการณ์ที่ตัวเอกออกเดินทาง (G) ตัว
เอกได้รับบททดสอบที่ยากลาบาก (M) และสามารผ่านบททดสอบนั้นได้ (N) ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) ตัว
เอกได้รับหรือให้ความช่วยเหลือ (E) พฤติกรรมการหลอกลวง () และตัวเอกได้รับของวิเศษ ชุดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
ทั้งหมด 3 ครั้ง โดยพฤติกรรมตัวเอกออกเดินทาง (G) ตัวเอกได้รับบททดสอบ (M) ตัวเอกผ่านบททดสอบ (N) ตัวเอกให้หรือ
ได้รับการช่วยเหลือ (E) และพฤติกรรมการหลอกลวง () เกิดขึ้นเพียงบางครั้ง และเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างจบลงตัวเกมก็
ประกาศเข้าสู่ช่วงสงคราม (War) เป็นฉากจบในภาคแรกของเรื่อง
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาโครงสร้างของนวนิยายทั้งสองเรื่อง เมื่อนามาวิเคราะห์และพิจารณารวมกันโดยคัดเลือกเฉพาะ
พฤติกรรมสาคัญผู้วิจัยพบว่า มีลักษณะของโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน โดยสามารถสรุปออกมาเป็นสัญลักษณ์ได้ ดังนี้
n
n
 [G (D) (A) (M) H I F (N)] (Mnd) War [ G (D) (A) H I (Mnd) F]
จากโครงสร้างข้างต้นอธิบายได้ว่านวนิยายทั้งสองเรื่องปรากฏพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดคือ ตัวเอกออกเดินทาง
(G) ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) และตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) โดยเป็นชุดพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นพร้อมกัน
และเกิดซ้าหลายครั้ง ในบางครั้งอาจมีพฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) พฤติกรรมของตัวโกง (A) ตัวเอกได้รับมอบหมายให้ทางาน
ยาก (M) และตัวเอกทางานยากสาเร็จ (N) แทรกอยู่ในบางครั้ง ชุดเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ช่วงที่ตัวละครเอกเริ่มเล่น
เกมและกาลังสะสมประสบการณ์และสิ่งของเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้น เมื่อเนื้อหาหลักดาเนินไปถึงจุดหนึ่งก็จะเกิดพฤติกรรมการเข้า
สู่ช่วงสงคราม (War) ซึ่งเป็นผลจากตัวละครในเรื่องบรรลุเงื่อนไขที่ระบบตั้งไว้ ทาให้เข้าสู่ช่วงสงครามของเกมโดยอัตโนมัติ
หลังจากนั้นชุดพฤติกรรมแบบเดียวกับช่วงต้นของเรื่อง คือ ตัวเอกออกเดินทาง (G) ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) ตัวเอกได้รับ
ชัยชนะ (I) และตัวเอกได้รับของวิเศษ (F) แม้ว่าเรื่อง Evolution Online จะไม่มีเนื้อหาในส่วนท้ายแต่ด้วยเนื้อเรื่องทาให้
สามารถอนุมานได้ว่าจะเกิดชุดเหตุการณ์แบบเดียวกับช่วงต้นของเรื่อง
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จากข้อสรุปที่ค้นพบ ผู้วิจัยมีข้ออภิปราย ดังนี้
1. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ากันตลอดทั้งเรื่อง และเป็นพฤติกรรมที่ทาให้เนื้อเรื่องดาเนินต่อไป คือ ตัวเอกออกเดิ นทาง
(G) ตัวเอกต่อสู้กับศัตรู (H) ตัวเอกได้รับชัยชนะ (I) และตัวเอกได้รับของวิเศษ (F)
สาเหตุที่พฤติกรรมทั้ง 4 ปรากฏเป็นจานวนมาก เพราะนวนิยายแนวเกมออนไลน์อ้างอิงมาจากเกมออนไลน์ที่มีอยู่
จริง และโดยธรรมชาติของเกมออนไลน์มีวัตถุประสงค์ในการเล่นเพื่อออกเดินทาง ต่อสู้กับศัตรู และสะสมไอเทมเพื่อให้ตนเอง
แข็งแกร่งขึ้น เพื่อให้สามารถออกผจญภัยในพื้นที่ใหม่ ๆ เนื่องจากพื้นที่ทอี่ ยู่ห่างออกจากเมืองเริ่มต้นจะมีระดับความยากสูงขึ้น
เรื่อย ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่พิเศษที่เรียกว่าดันเจี้ยนผู้เล่นต้องมีระดับสูงและมีอุปกรณ์ที่ดีมากพอจึงจะสามารถเอาชนะศัตรู
ภายในพื้นที่ได้ ดังนั้นพฤติกรรมดังกล่าวดึงมักจะเกิดขึ้นเป็นชุดเหตุการณ์ โดยจะปรากฏซ้ามากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งตรงกับที่
วลาดิมีร์ พรอพพ์กล่าวไว้ว่านิทานที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีการเรียงลาดับพฤติกรรมในโครงสร้างคล้ายกัน
2. พฤติกรรมของตัวโกง (A) พฤติกรรมของผู้วิเศษ (D) และปฏิกิริยาของตัวเอกต่อผู้วิเศษ (E) เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
รองลงมา เนื่องพฤติกรรมทั้งสามอย่างสะท้อนลักษณะเกมออนไลน์ เนื่องจากเกมออนไลน์มีผู้เล่นเป็นจานวนมาก ผู้เล่นที่เล่นเกม
เดียวกันสามารถพบปะติดต่อสื่อสารกันได้ ทาให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นที่เล่นเกมด้วยกันภายในเกม ต่างกับเกมคอมพิวเตอร์
รูปแบบอื่น ซึ่งการที่มีผู้เล่นจานวนมากอยู่ในเกมทาให้เกิดการรวมกลุ่มต่อสู้ ให้ความช่วยเหลือ แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดความ
ขัดแย้งจากเหตุผลส่วนตัว เช่น การแย่งชิงพื้นที่ออกล่า แย่งชิงไอเทมหายาก ไปจนถึงการกระทบกระทั่งเพื่อแย่งชิงอานาจใน
สงครามระหว่างกิลด์ ซึ่งเป็นลักษณะที่ปรากฏในสังคมเกมออนไลน์และสังคมในความเป็นจริง
3. พฤติกรรมตัวเอกถูกทดสอบให้ทางานยาก (M) ตัวเอกทางานยากสาเร็จ (N) และการเข้าสู่ช่วงสงคราม (War)
เป็นพฤติกรรมที่ปรากฏเพียงหนึ่งถึงสองครั้ง แต่เป็นพฤติกรรมที่มีความสาคัญต่อเนื้อเรื่องอย่างมาก
ในนวนิยายแนวเกมออนไลน์ และเกมออนไลน์จะมีภารกิจให้ผู้เล่นได้ทาเป็นจานวนมาก แต่จะมีภารกิจบางประเภท
ที่มีความยากในระดับสูงและเป็นภารกิจสาคัญที่จะทาให้ตัวละครแข็งแกร่งขึ้นจนก้าวข้ามขีดจากัด , ทาให้เนื้อเรื่องของเกม
คืบหน้า หรือทาให้ระบบที่ยังไม่เปิดใช้งานสามารถใช้งานได้ ซึ่งภารกิจประเภทนี้เมื่อตัวละครทาสาเร็จจะทาให้แข็งแกร่งขึ้นจน
สามารถต่อสู้กับศัตรูได้ หรือเป็นเงื่อนไขที่ทาให้เข้าสู่ช่วงสงคราม
ในส่วนพฤติกรรมการเข้าสู่ช่วงสงคราม เป็นเนื้อหาของเกมที่มีไว้เพื่อให้ผู้เล่นระดับสูงเข้าร่วมเพื่อประชันฝีมือกัน
อาจกล่าวได้ว่าการทาสงครามระหว่างกลุ่มผูเ้ ล่นนี้เป็นจุดหมายของเกมออนไลน์ก็ว่าได้ ทาให้นวนิยายที่อ้างอิงจากเกมออนไลน์
ที่ได้รับการตีพิมพ์ไปในระดับหนึ่งจะดาเนินเข้าสู่ช่วงสงครามโดยอัตโนมัติ และสงครามในเรื่องจะเป็นชุดการต่อสู้ที่มีความ
รุนแรงและความสนุกสนานที่สุด และผู้แต่งมักจะจบเรื่องเมื่อสงครามสิ้นสุดลง
0. พฤติกรรมอันตรายจากระบบของเกม (Mnd) เป็นพฤติกรรมที่จะปรากฏในนวนิยายแนวเกมออนไลน์บางเรื่อง แต่
เป็นพฤติกรรมสาคัญที่แบ่งโครงเรื่องของนวนิยายแนวเกมออนไลน์เป็น 2 โครงเรื่อง คือ นวนิยายแนวเกมออนไลน์ที่มีอันตราย
ต่อผู้เล่น และนวนิยายแนวเกมออนไลน์ที่ไม่มีอันตรายต่อผู้ เล่น ซึ่งส่งผลต่อจุดมุ่งหมายการเล่นเกมของตัวละครเอกและ
บรรยากาศภายในเรื่อง โดยเรื่องที่ปรากฏพฤติกรรมอันตรายจากระบบของเกมจะทาให้ตัวละครเอกและกลุ่มผู้ใช้บริการเกม
ร่วมมือกันเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น บรรยากาศในเรื่องก็จะจริงจังและตึงเครียด เพราะการตายในเกมภายใต้เงื่อนไขที่
กาหนดจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ทาให้ตัวละครเอกไม่สามารถเล่นเกมเพื่อความสนุกเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1.ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทยและญี่ปุ่น
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนวนิยายแนวเกมออนไลน์และนวนิยายแนวแฟนตาซีประเภทอื่น
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ความยากจนในวรรณกรรมของจาลอง ฝั่งชลจิตร (พ.ศ. 2521 - 2528)1
Poverty in Chamlong Fungcholjitr’s Literary Works, 1978 - 1985
สุวรรณี มุสิกสาร2
อารียา หุตินทะ3
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเสนอประเด็นความยากจนในวรรณกรรมของจาลอง ฝั่งชลจิตร ที่ตีพิมพ์
ระหว่างปี พ.ศ.2521 - 2528 จานวน 32 เรื่อง โดยศึกษาจากการเสนอแนวคิดของผู้เขียนในเรื่อง ผลการศึกษาพบว่า จาลอง
ฝั่งชลจิตร เสนอประเด็นความยากจน แบ่งได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) สภาพชีวิต คนจนใช้ชีวิตด้วยความยากลาบาก เพราะไม่มีเงิน
ในการจัดหาปัจจัยพื้นฐานในการดาเนินชีวิต 2) การประกอบอาชีพซึ่งเป็นที่มาของรายได้ พบว่า คนจนถูกจากัดให้เลือก
ประกอบอาชีพที่ทางานหนักและได้ค่าแรงราคาถูก 3) สาเหตุของความยากจน จาลองเสนอว่า มี สาเหตุมาจากรัฐและนายทุน
4) ทางออกของคนจน พบว่ามีทั้งการอดทนทางาน หวังพึ่งโชคชะตา การก่ออาชญากรรมและการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
การเสนอประเด็นดังกล่าวเป็นลักษณะของการวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบจากความยากจน แต่ไม่ได้เสนอ
แนวทางในการแก้ไข อย่างไรก็ตาม ภาพรวมความยากจนในมุมมองของจาลอง ฝั่งชลจิตร ดังกล่าวก็แสดงให้เห็นถึงทัศนะ
ของจาลอง ฝั่งชลจิตรต่อปัญหาความยากจน คือ ความยากจนเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง กล่าวคือ โครงสร้างทางสังคมและ
เศรษฐกิจมีส่วนในการผลิตซ้าความยากจนและเป็นสาเหตุให้คนจนไม่สามารถหนีพ้นจากวงจรความยากจนได้
คำสำคัญ: ความยากจน วรรณกรรม จาลอง ฝั่งชลจิตร
Abstract
This research article aims to study the presentation of concepts of the poverty in Chamlong
Fungcholjitr’s literary Works, 1978 - 1985 including 32 stories. The study finds that he presents concepts
of the poverty which can classify as 4 groups including 1) living, the poor no have the cost of living 2)
Occupation, the poor must work hard but they get the low income 3) Cause of the poverty including the
government and capitalist 4) Resolution including patient, gamble, crime and drug.
The whole explanation shows how to analyze the concepts of the poverty with cause and effect
but it isn’t presented how to solve this problem. However, the explanation also shows what he thinks
about the poverty. He judges that Social structure and Economic structure bring about the poverty which
can make person to be permanently poor. The low income person also lives in the poverty cycle.
Keywords: poverty, literary, Chamlong Fungcholjitr
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บทนา
จาลอง ฝั่งชลจิตร เป็นหนึ่งในนักเขียนยุคหลัง 6 ตุลาคม 2519 ที่เริ่มต้นการเขียนหนังสือท่ามกลางบรรยากาศ
ของกระแสการวิพากษ์วิจารณ์และตรวจสอบวรรณกรรมเพื่อชีวิต และรับรู้ถึงการเริ่มเสื่อมความนิยมต่อวรรณกรรมเพื่อชีวิต
ในช่วงทศวรรษ 2520 ด้วยเหตุผลดังที่ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ (2552) ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า วรรณกรรมเพื่อชีวิ ตมีลักษณะเป็นสูตร
สาเร็จเกินไป ทั้งในแง่เนื้อหาที่ย่าอยู่กับที่ด้วยชุดคาตอบเดิม ๆ และในแง่รูปแบบที่ซ้าซากและขาดชั้นเชิงทางวรรณศิลป์
ปัญหาทางตันของวรรณกรรมเพื่อชีวิตดังกล่าวนาไปสู่การหาทางออกร่วมกันของนักเขียนเพื่อชีวิตรุ่นใหม่ นั่นคือ
การพยายามแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ที่จะนาเสนอประเด็นปัญหาทางสังคมอย่างซับซ้อนและมีชั้นเชิงมากขึ้น แต่พวกเขายังคง
ยึดมั่นในพันธกิจทางสังคมของวรรณกรรมเพื่อชีวิต คือ การทาหน้าที่เปิดโปง ตีแผ่ หาทางแก้ปัญหา และสร้างสรรค์สังคม
และมองว่าการเสนอเนื้อหาตามแนวทางของวรรณกรรมเพื่อชีวิตยังเป็นสิ่งที่ควรจะสืบทอดไว้
ประเด็นความยากจนเป็นประเด็นหนึ่งที่นักเขียนเพื่อชีวิตรุ่นใหม่หยิบยกมานาเสนอ ด้วยเหตุผลที่ประเด็นนี้สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ยุติธรรมและความไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางเดิมของวรรณกรรมเพื่อชีวิตที่ต้องการ
แก้ปัญหาทางชนชั้นและสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้นพวกเขาจึงเลือกเสนอปัญหาความยากจนเพื่อชี้ให้เห็นว่า
ความยากจนส่งผลให้คนจนต้องดาเนินชีวิตด้วยความยากลาบาก และต้องดิ้นรนต่อสู้โดยปราศจากการเหลียวแลจากรัฐ ปัญหา
ความยากจนจึ ง เป็ น ปั ญ หาใหญ่ ที่ ค วรได้ รั บ การแก้ ไ ข เพื่ อ ช่ ว ยให้ ค นจนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น และหนี พ้ น จากวงจร
ของความยากจน
วรรณกรรมของจาลอง ฝั่งชลจิตร ที่เขียนในช่วงปี พ.ศ.2521 - 2528 ก็มีแนวคิดที่ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบจากความ
ยากจนผ่านการเสนอเรื่องราวของตัวละครที่ต้องดาเนินชีวิตด้วยความยากลาบาก ภายใต้เงื่อนไขจากสภาวะความยากจน
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่าจาลอง ฝั่งชลจิตร มองความยากจนในแง่มุมใดบ้าง ซึ่งการเสนอประเด็นความยากจนดังกล่าวเป็นส่วนที่
แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของวรรณกรรมเพื่อชีวิตในวรรณกรรมของจาลอง ฝั่งชลจิตร ในช่วงเริ่มต้น คือ การเลือกเสนอเนื้อหา
ที่สะท้อนปัญหาสังคม ซึ่งปัญหาความยากจนเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ทาให้ประชาชนมีชีวิตที่ทุกข์ยาก นอกจากนั้นยังมีส่วน
ในการช่วยให้เห็นภาพรวมการสร้างงานวรรณกรรมในช่วงทศวรรษที่ 20 ได้อีกทางหนึ่ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการเสนอประเด็นความยากจนในวรรณกรรมของจาลอง ฝั่งชลจิตร ที่ตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ.2521 - 2528
ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาการเสนอประเด็นความยากจนในวรรณกรรมของจาลอง ฝั่งชลจิตร ที่ตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ.2521 - 2528
ทั้งหมด 32 เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องสั้น 29 เรื่อง และนวนิยาย 3 เรื่อง
วิธีดาเนินการวิจัย
รวบรวมเรื่องสั้นและนวนิยายของจาลอง ฝั่งชลจิตร ที่ตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ.2521 - 2528 ที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ประเด็นความยากจน จากนั้นนามาวิเคราะห์ทัศนะของจาลอง ฝั่งชลจิตรต่อประเด็นความยากจน โดยศึกษาจากแนวคิด
ที่ปรากฏในเรื่อง แล้วนาเสนอด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวรรณกรรมของจาลอง ฝั่งชลจิตร (พ.ศ.2521 - 2528) พบว่า มีการเสนอประเด็นความยากจน
โดยแบ่งได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ สภาพชีวิต การประกอบอาชีพ สาเหตุของความยากจน และทางออกของคนจน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1. สภาพชีวิต
ปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิต 4 อย่าง ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค เป็นเครื่องชี้วัดที่
จาลองใช้ในการเสนอภาพการดาเนินชีวิตที่ยากลาบากของคนจน กล่าวคือ คนจนไม่มีเงินเพียงพอที่จะจัดหาปัจจัยพื้นฐาน
ทั้ง 4 อย่างได้ และในเนื้อเรื่องแสดงให้เห็นว่าระดับความยากลาบากในการดาเนินชีวิตจะเพิ่มขึ้นตามจานวนของปัจจัยส่วนที่
ไม่สามารถจัดหาได้ โดยระดับที่ถือว่ารุนแรงน้อยที่สุด คือ การขาดแคลนเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจากทั้ง 4 อย่าง ซึ่งการ
บรรยายสภาพชีวิตของคนจนที่ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการดาเนินชีวิต ประกอบด้วย
1.1 อาหาร
การรับประทานอาหารในแต่ละมื้อหรือแต่ละวันส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและปัญหา
สุขภาพ การเลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่และถูกหลักโภชนาการถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญในการเสริมสร้างความ
แข็งแรงและป้องกันการเจ็บป่วย จาลองชี้ให้เห็นว่าในกรณีของคนจน พวกเขารับประทานอาหารเพื่อประทังความหิวโหยและ
มีชีวิตรอดไปแต่ละวันเท่านั้น ปริมาณอาหารที่ไม่เพียงพอชี้ให้เห็นถึงความอดอยากที่คนจนเผชิญ เรื่องที่เสนอสภาพชีวิตของ
ตัวละครที่ขาดแคลนอาหาร พบในเรื่องสั้น กองคาราวานจากลันทอง (2522) และ ระทม ราพึง...ผู้ถูกประทุษร้าย (2520) ดังนี้
ในเรื่องสั้น กองคาราวานจากลันทอง (2522) มี 2 เหตุการณ์ที่แสดงภาพของตัวละครที่ขาดแคลนอาหาร
คือ เหตุการณ์ตอนที่ยายหยิบปลาแห้ง 2 ตัวจากห่อผ้าเพื่อให้ลูกสาวนาไปประกอบอาหารมื้อค่าสาหรับสมาชิกในครอบครัว
6 คน ได้แก่ ยาย ลูกสาว ลูกเขย หลานชาย และหลานสาว 2 คน ความว่า “...ยายหยุดครู่หนึ่งเมื่อหยิบปลาแห้งที่ซุกเอาไว้ใน
ห่อผ้าขึ้นมาสองตัว ยื่นให้ลูกสาวพอเป็นกับข้าวมื้อค่า มันอาจจะเป็นแจ่วหรืออะไรก็ได้ กะว่าพอกินกันได้ทุกคน...” จากตัวอย่าง
จะเห็นได้ว่าเมนูอาหารที่สมาชิกในครอบครัวนี้จะได้รับประทานในมื้อค่ามีเพียงอย่างเดียวคือ น้าพริกปลาแห้ง ซึ่งขาดทั้งคุณค่า
ทางโภชนาการ รสชาติ และความหลากหลายของเมนูอาหาร แต่ครอบครัวของยายไม่มีโอกาสจะได้เลือกรับประทานอาหารที่
มีหลายเมนูใน 1 มื้อ เพราะแค่เมนูเดียวก็มีแทบจะไม่มี
อีกหนึ่งเหตุการณ์ คือ ตอนที่หลาน ๆ ของยายแย่งขนมกัน เนื่องจากแม่ของเด็กมีเงินเหลือติดตัวแค่
1 บาท แต่ลูกสาวอยากกินขนม แม่พยายามห้ามว่าให้รอกินข้าวทีเดียว แต่เด็กทั้งสองคนก็ไม่ยอมและร้องไห้จะเอาเงินไปซื้อ
ขนมให้ได้ ผู้เป็นแม่จึงยอมแบ่งเหรียญ 50 สตางค์ให้ลูกสาวสองคนไปซื้อขนมมาแบ่งกันกินคนละครึ่ง แต่ขณะที่เด็กทั้งสองคน
กาลังนั่งกินขนมอย่างมีความสุข เสียงหัวเราะของพวกเธอก็ปลุกให้พี่ชายที่นอนหลับอยู่ตื่นขึ้นมาทันที และรีบไปแย่งขนมจาก
มือของน้องสาว แต่น้องสาวก็รีบยัดขนมเข้าในปาก ซึ่งพี่ชายก็ยังพยายามเอามือบีบแก้มน้องให้คายขนมออกมา และใช้นิ้วล้วง
เข้าไปในปากเพื่อแย่งขนมจากข้างในปากน้องสาวจนน้องสาวต้องกัดนิ้ว พี่ชายจึงยอมหยุด สุดท้ายผู้เป็ นแม่ต้องยอมเอาเงินที่
เหลือเพียง 50 สตางค์ให้ลูกชายไปซื้อขนม
นอกจากการเล่าถึงสภาพการขาดแคลนอาหารโดยตรงแล้ว ภาพหนึ่งที่ถูกใช้ในการสื่อถึงตัวละครที่มีฐานะ
ยากจนและขาดแคลนอาหาร คือ สภาพร่างกายที่ซูบผอม ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงปริมาณอาหารและคุณค่าทางโภ ชการที่ไม่
เพียงพอต่อการเสริมสร้างความเจริญเติบโตของร่างกายในแต่ละช่วงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยเด็กที่ร่างกายต้องการ
สารอาหารที่ครบถ้วน แต่เด็กที่เกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมีโอกาสเพียงการกินอาหารให้อิ่มท้องหรือพอประทังความ
หิวเท่านั้น ดังตัวอย่างในเรื่องสั้น ระทม ราพึง...ผู้ถูกประทุษร้าย (2520) ซึ่งจาลองบรรยายถึงตัวละคร “ระทม” ในช่วงวัยเด็ก
ที่มีร่างกายซูบผอม ไว้ว่า “...ระทมแหยหน้าใส่ หัวเราะร่วนพึงพอใจนัก บนใบหน้าดาด่างมอมแมม ผิวเหลืองซีด ผอมเหมือน
กระดูก หัวเข่าโปน” คาบรรยายดังกล่าวให้ภาพของเด็กชายที่มีร่างกายผอมจนแทบจะเหลือแค่หนังหุ้มกระดูกเท่านั้น ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าเด็กคนนี้ไม่ได้รับประทานอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและถูกหลักโภชนาการ
1.2 เครื่องนุ่งห่ม
จาลองเลือกใช้ลักษณะของเสื้อผ้าที่สวมใส่ในการแสดงภาพการขาดแคลนเครื่องนุ่มห่ม กล่าวคือ คนจน
ไม่มีเงินในการซื้อเสื้อผ้าใหม่ หรือมีเสื้อผ้าหลายชุด คนจนจาเป็นต้องสวมใส่เสื้อผ้าเก่า ๆ ขาด ๆ การขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม
ดังกล่าวเห็นได้จากตัวอย่างในเรื่องสั้น กองคาราวานจากลันทอง (2522) ตอนที่จาลองบรรยายสภาพเสื้อผ้าของยายและ
หลาน ๆ ดังข้อความที่ว่า “เด็กหญิงทั้งสองคนก็ล้มตัวลงนั่งก้นกระแทกพื้น ร้องไห้โฮ เกลือกกลิ้งไปบนพื้นทรายอย่างไม่รู้เจ็บ
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แสบ ทั้งที่ไม่ผ้าปิดเนื้อหลังสักนิดเดียว” และ “ยายครางเบาๆ พยายามทาเสียงให้น่าสงสารขึ้น ทั้ง ๆ ที่สารรูปของยายก็เหลือ
ที่จะน่าสงสารอยู่แล้ว เสื้อเก่า ๆ ขาด ปะชุนไว้ด้วยเศษผ้าไปทั่วตัว ร่างผอมโกงโก้ เดินคู้ค้อมเหมือนไม้ไผ่ลาแก่”
1.3 ที่อยู่อาศัย
จาลองเลือกเสนอสภาพความไม่พร้อมของที่อยู่อาศัยของคนจนผ่านเรื่องราวของตัวละครที่อาศัยอยู่ใน
สังคมเมือง ซึ่งคนกลุ่มนี้มีภูมิลาเนาอยู่ที่ชนบท แต่เดินทางเข้ามาหางานทาในเมือง และรายได้จากการทางานก็ไม่เพียงพอที่จะ
ซื้อบ้าน และมีโอกาสเพียงการเช่าห้องรายเดือนเท่านั้น ส่วนบางคนก็ต้องอาศัยนอนตามวัดและพื้นที่สาธารณะ
สภาพห้องเช่าของคนจนเป็นห้องขนาดเล็ก คับแคบ และมีสภาพเก่า เสื่อมโทรม เพราะถ้าเป็นห้องขนาด
กว้างหรือมี สภาพใหม่ ก็จะมี ราคาแพง จากปกติที่ บ้านจะต้อ งประกอบด้วยห้ องที่แ ยกประโยชน์ใช้ สอยแตกต่ างกัน เช่ น
ห้องนอน ห้องครัว ห้องนั่งเล่น เป็นต้น แต่ห้องเช่ามีเพียงพื้นที่แคบ ๆ ที่เป็นทั้งห้องนอน ห้องนั่งเล่น ในพื้นที่เดียวกัน ลักษณะ
ของที่อยู่อาศัยที่คับแคบและสภาพเก่าดังกล่าวพบในนวนิยายเรื่อง หลังเที่ยงคืน (2528) เรื่องสั้น กองคาราวานจากลันทอง
(2522) และ ระทม ราพึง...ผู้ถูกประทุษร้าย (2520) ดังนี้
นวนิยายเรื่อง หลังเที่ยงคืน (2528) ที่จาลองบรรยายสภาพห้องเช่าของครอบครัวโปรยและกาไลไว้ว่า
เป็นห้องแคบ ๆ พื้นที่ในการหลับนอนของโปรย กาไล และลูก ๆ อีกสองคนก็คือพื้นปูนเท่านั้น ห้องนอนของครอบครัวนี้ไม่มีที่
นอนนุ่มๆ มีเพียงมุ้งเก่าๆ หนึ่งหลังไว้กางกันยุง ตอนที่ไม่นอนก็ตวัดมุ้งขึ้นเพื่อเปลี่ยนพื้นที่นอนเป็นที่นั่งเล่น
อีกหนึ่งตัวอย่างคือในเรื่องสั้น ระทม ราพึง...ผู้ถูกประทุษร้าย (2520) ซึ่งจาลองบรรยายสภาพห้องเช่า
ของ “ระทม” ไว้ว่า “ภายในห้องแถวเล็ก ๆ แสงไฟจากหลอดไฟเปรอะฝุ่นวอมแวม ชายฝาห้องซึ่งติดไว้ด้วยโปสเตอร์หนังขาด
เป็ นรู ช่องเหวอะหวะ จนเห็ น แผ่ น กระดานอยู่ เบื้ อ งหลัง ตรงมุม เพดานระโยงระยางด้ ว ยหยากไย่ สี ดาเปื้อ นควั นฟื น ... ”
จากคาบรรยายดังกล่าวแสดงให้เห็นสภาพห้องเช่าที่ผนังเป็นไม้กระดาน สภาพเก่าและสกปรก ซึ่ งเป็นห้องเช่าที่ระทมและแม่
ใช้เป็นที่หลับนอน รายได้จากการเป็นโสเภณีของผู้เป็นแม่สามารถหาได้เพียงห้องเช่าขนาดแคบ ๆ พอไว้อาศัยนอนเท่านั้น
ส่วนครอบครัวของยายในเรื่องสั้น กองคาราวานจากลันทอง (2522) ต้องไปอาศัยนอนที่วัด
เพราะไม่มีเงินเพียงพอแม้กระทั่งจะเช่าห้องพักราคาถูกได้ ซึ่งเหมือนกับคนจนอีกหลายคนที่เลือกวัดและพื้นที่สาธารณะมาเป็น
ที่อยู่อาศัยชั่วคราว และคนเหล่านี้ไม่มโี อกาสรับรูถ้ ึงความสะดวกสบายในการหลับนอนในห้องที่กว้างขวาง ที่นอนนุ่ม ๆ ซึ่งช่วย
ให้หลับสบายและผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการดิ้นรนใช้ชีวิตในแต่ละวันได้เลย
1.4 ยารักษาโรค
ยารักษาโรคหมายรวมถึงการเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล และถือเป็นความจาเป็นอย่างหนึ่งที่บุคคล
ควรจะได้รับในยามที่เจ็บป่วย แต่ในความเป็นจริงจาลองชี้ใ ห้เห็นว่าคนจนไม่มีโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล หรือมี
ความสามารถในการหาซื้อยามารักษาอาการป่วยให้หายดีได้ เพราะคนจนไม่มีเงินพอจะไปซื้อยาหรือไปรักษาที่โรงพยาบาลได้
ดังนั้นเมื่อคนจนไม่มีเงินไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ทาให้อาการป่วยรุนแรงขึ้นกว่าเดิม และคนจนก็ต้องทนกับสภาพความเจ็บป่วย
กรณีที่อาการเจ็บป่วยไม่รุนแรงก็จะบรรเทาและดีขึ้นเอง แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีอาการรุนแรงก็อาจจะไม่สามารถรักษาได้ทันท่วงที
การขาดแคลนยารัก ษาโรค พบในในนวนิย ายเรื่ อง หลัง เที่ ยงคืน (2528) ซึ่งเป็ นเหตุ การณ์ ตอนที่ กิ่ง (ลูก ชาย
ของโปรย) เป็นแผลพุพองทั่วศีรษะ ซึ่งน่าจะเกิดจากการไม่สระผมเป็นประจาหรือเกิดจากความสกปรกของหมอนซึ่งเป็นที่
สะสมของเชื้อโรค แผลพุพองทาให้เกิดอาการคันและกิ่งทาได้เพียงเกาหรือแกะแผลเพื่อให้แผลแตกและแห้งไปเอง เพราะโปรย
ไม่มีเงินซื้อยามาทาหรือพาลูกชายไปรักษาที่โรงพยาบาลได้
2. การประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพเป็นที่มาของรายได้ และปัจจัยที่กาหนดการเลือกประกอบอาชีพแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ เงินทุนและ
ระดับการศึกษา ปัจจัยด้านเงินทุนเป็นข้อจากัดที่แบ่งแยกว่าใครสามารถลงทุนทาธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่สร้างผลกาไรได้
ซึ่งคนรวยเท่านั้นที่มีโอกาสในการสร้างรายได้ผ่านระบบการประกอบธุรกิจ ส่วนคนจนเป็นได้เพียงลูกจ้างในระบบการผลิตเท่านั้น
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ส่วนระดับการศึกษา เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยกระหว่างอาชีพเฉพาะทาง เช่น อาชีพรับ
ราชการ พนักงานบริษัทเอกชน เป็นต้น และอาชีพผู้ใช้แรงงาน ซึ่งอาชีพเฉพาะทางกาหนดคุณสมบัติว่าจะต้องเป็นคนที่จบ
การศึกษาที่สูงกว่าระดับภาคบังคับ คือ ต้องจบการศึกษาระดับปริญญา ดังนั้นวุฒิการศึกษาจึงเข้ามาลดทางเลือกของคน
จนลงเพราะคนจนไม่มีเงินเพียงพอจะศึกษาต่อเพื่อยกระดับตนเข้าสู่ระบบงานเฉพาะทางได้
ดังนั้นปัจจัยด้านเงินทุนและการศึกษาได้สร้างข้อจากัดให้คนจนเหลือทางเลือกในการประกอบอาชีพไม่กี่ทาง
และอาชีพเหล่านั้นก็หนีไม่พ้นการเป็นผู้ใช้แรงงาน โสเภณี และขอทาน ซึ่งอาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพที่ต้องทางานหนัก มีรายได้
น้อย ไม่แน่นอนและไม่มั่นคง อาชีพดังกล่าวทาให้คนจนพอมีรายได้ในการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด แต่ไม่ได้ช่วยให้คนจนหนีพ้น
จากความยากจนได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ผู้ใช้แรงงาน
การขยายความเจริญแบบเมืองเข้าไปในชนบทภายใต้การขับเคลื่อนของระบบทุนนิยมทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวติ ของคนในชนบท โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านการประกอบอาชีพ กล่าวคือ การขยายตัวของเมือง
เข้าไปในชนบทเพื่อรองรับระบบการผลิตเพื่อการค้าหรือการผลิตแบบอุตสาหกรรม ทาให้เกิดการดึงคนจากวิถีการผลิตแบบ
เกษตรกรรมไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม ส่งผลให้ชาวชนบทซึ่ งไม่มีขีดความสามารถในการลงทุน
เพื่อการค้าได้ ต้องละทิ้งการทาเกษตรกรรมและขายปัจจัยการผลิตเดิมที่เคยมี คือ ที่ดินและแรงงาน และเปลี่ยนบทบาท
จากคนที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตกลายเป็นกรรมกรขายแรงงานแลกเปลี่ยนกับเงินค่าจ้าง จาลองเสนอการเปลี่ยนแปลง
ของชาวชนบทที่ต้องกลายมาเป็นผู้ใช้แรงงานและเป็นสาเหตุที่ทาให้ชาวชนบทไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และต้องตกอยู่ใน
วงจร ของความยากจน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ชาวชนบทที่เป็นผู้ใช้แรงงานในสังคมชนบท และชาวชนบทที่เป็นผู้ใช้
แรงงานในสังคมเมือง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1.1 ชาวชนบทที่เป็นผู้ใช้แรงงานในสังคมชนบท
กลุ่มนี้คือ ชาวชนบทที่ยังอาศัยอยู่ในชนบทเช่นเดิม แต่เปลี่ยนจากที่เคยทาการเกษตรหรือเป็น
ผู้ผลิตโดยตรงมาเป็นแรงงานรับจ้าง สิ่งที่จาลองชี้ให้เห็นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ การเริ่มเปลี่ยนแปลงจากการหันไป
เป็นแรงงานรับจ้างของชาวชนบทเฉพาะนอกฤดูทาการเกษตรเท่านั้น และการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน คือ จากที่
เป็นผู้ผลิตหรือทาการเกษตรเป็นอาชีพหลักก็เหลือเพียงการเป็นแรงงานรับจ้างอย่างเดียว ดังตัวอย่างในเรื่องสั้น คลื่นใต้น้า
(2523) รถเหลือง (2523) และ ผ้าทอลายหางกระรอก (2523) ทั้งสามเรื่องต่างแสดงให้เห็นภาพที่ชาวชนบทกลายเป็น
แรงงานรับจ้างและต้องทางานหนัก แต่ได้ผลตอบแทนเป็นค่าจ้างราคาถูก ดังนี้
เรื่องสั้น คลื่นใต้น้า (2523) เสนอภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านตัวละคร “วะเหด” ชายหนุ่ม
ที่ตัดสินใจไปเป็นลูกเรือประมงรับจ้างของเถ้าแก่เล้งแทนการช่วยพ่อแม่ปลูกผักที่บ้าน เพราะวะเหดคิดว่าอาชีพลูกเรือรับจ้างจะ
ช่วยให้เขามีรายได้มากกว่าการปลูกผักขาย เหตุผลที่วะเหดใช้ในการตัดสินใจเป็นตัวแทนความคิดของชาวชนบทที่พร้อมจะ
ยอมรับการเป็นแรงงานรับจ้าง เพราะพวกเขาคิดว่าจะสามารถสร้างรายได้มากกว่าทาการเกษตร ขณะเดียวกันความคาดหวังต่อ
รายได้ของชาวชนบทก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจของระบบทุนนิยมที่ใช้ผลตอบแทนเป็นจานวนเงินเข้ามาหลอกล่อให้ชาว
ชนบทต้องเข้าไปติดกับดักของระบบทุนนิยม ดังจะเห็นได้จากสิ่งที่เกิ ดขึ้นกับ ตัวละคร “วะเหด” คือ การเป็นลูกเรือประมง
รับจ้างทาให้วะเหดต้องทางานหนัก และเสี่ยงอันตรายในระหว่างการออกเรือเพื่อสร้างผลกาไรให้เถ้าแก่เล้ง แต่วะเหดได้รับ
ผลตอบแทนเป็นเงินค่าจ้างเพียงไม่กี่บาทซึ่งไม่คุ้มกับการออกแรงทางานหนัก และสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เ ถ้าแก่เล้งตอบแทนการ
ตั้งใจทางานของวะเหด คือ การจ้างลูกน้องฆ่าวะเหดแทนการจ่ายเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือ
เหตุการณ์ดังกล่าวยืนยันถึงความเลวร้ายของระบบทุนนิยมผ่านการกระทาของเถ้าแก่เล้งซึ่งเป็น
นายจ้าง กล่าวคือ ระบบทุนนิยมเน้นการแสวงผลกาไรซึ่งเป็นสาเหตุให้ลูกจ้ างถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างเสมอ ในกรณี
ของวะเหด สิ่งที่นายจ้างกระทาต่อลูกจ้างรุนแรงถึงขั้นที่เป็นการให้ความตายแทนเงินค่าจ้าง แม้ว่าวะเหดจะรอดชีวิตมาได้

- ภาษาและวรรณกรรม -

113

รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7 วันที่ 30 มิถุนายน 2560

แต่การกระทาของเถ้าแก่เล้งก็แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่วะเหดคาดหวังในการตัดสินใจมาขายแรงงาน คือ รายได้จาน วนมาก
แต่ในท้ายที่สุดเขาแทบไม่เหลือแม้กระทั่งชีวิตกลับไปบ้าน
เรื่ อ งสั้ น รถเหลื อ ง (2523) เสนอภาพการเลื อ กขายแรงงานแลกเงิ น ค่ า จ้ า งในช่ ว งนอกฤดู
ทาการเกษตรผ่านตัวละคร “ทัต” และ “นอม” ในเรื่องเล่าถึงการเข้ามาทาสัมปทานเหมืองแร่ของบริษัทญี่ปุ่น ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับหมู่บ้านของ “ทัต” และ “นอม” ทั้งสองคนจึงไปสมัครเป็นคนงานตักแร่ เพราะว่างเว้นจากการทาการเกษตร
หน้าที่ของทั้งสองคน คือ การตักแร่จากรถเหลืองซึ่งเป็นรถขนแร่จากเหมืองมาลงเรือขนาดเล็ก เพื่อลาเลียงแร่ออกจากชายฝั่ง
ไปลงเรือใหญ่ที่เข้าไม่ถึงเพื่อขนแร่กลับไปประเทศญี่ปุ่น ทั้งสองคนได้ค่าจ้างในราคาเที่ยวละ 20 บาท ซึ่งหมายถึง การตักแร่
ให้ครบ 30 ตันจึงจะได้เงิน 20 บาท อัตราค่าจ้างแสดงถึงสภาพการทางานหนักที่ทั้งสองคนต้องอดทนทาเพราะอยากมีรายได้
ในแต่ ล ะวั น พวกเขาต้ อ งออกแรงใช้จ่ า (เครื่ องมื อในการตัก ) ตั กแร่ จากรถเหลื องใส่ถั งเหล็ก และทาซ้ า ๆ แบบนี้ ทั้งวั น
เพราะปริมาณเที่ยวที่ตักได้ย่อมหมายถึงจานวนเงินที่พวกเขาจะได้รับ
เนื้อเรื่องชี้ให้เห็นว่าทั้งสองคนไม่เพียงได้รับค่าจ้างราคาถูกเท่านั้น แต่ยังถูกนายจ้างโกงเงินค่าจ้าง
อีกด้วย ดังจะเห็นได้จากตอนที่กานันเอิบซึ่งเป็นนายเหมืองจ่ายเงินค่าจ้างให้ทัตและนอมเพียงคนละ 950 บาท จากปริมาณ
เที่ยวที่ทั้งสองท างานตักแร่ได้ คือ คนละ 60 เที่ย ว จานวนเงินจริงที่ กานัน เอิบ จะต้อ งจ่า ยคือ 1,200 บาท แต่กานั นเอิ บ
ฉวยโอกาสหักเงินจากทัตและนอมคนละ 250 บาท โดยอ้างว่าเป็ นค่านายหน้ารับเข้าทางาน 100 บาท ค่าร่วมทาบุญผ้าป่า
50 บาท และค่าร่วมทาบุญในงานแต่งหลานสาวของกานันเอิบอีก 100 บาท ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทัตและนอมจึงแสดงให้เห็น
ว่าแรงงานต้องทางานหนักแลกกับค่าจ้างราคาถูก และต้องเจอกับการถูกโกงค่าแรงจากนายจ้างเสมอ การถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากนายจ้างทาให้ผู้ใช้แรงงานมีฐานะยากจนลงเรื่อย ๆ แม้ว่าพวกเขาต้องทางานหนัก
ส่วนเรื่องสั้น ผ้าทอลายหางกระรอก (2523) ชี้ให้เห็นว่าชาวชนบทไม่ได้เปลี่ยนจากผู้ผลิตโดยตรง
มาเป็นแรงงานรับจ้างเท่านั้น แต่พวกเขายังตกเป็นผู้บริโภคในระบบการตลาดด้วย ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับตัวละคร “จรูญ” เนื้อเรื่องเล่าถึงจรูญ ชายหนุ่มที่สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าจากพ่อ (ตาจัน) ซึ่งเป็นคนที่มีฝีมือดี
คนหนึ่งบนเกาะแห่งนั้น ในอดีตครอบครัวของจรูญมีกี่ทอผ้า และทอผ้าไว้ใช้เองเหมือนกับเพื่อนบ้านอีกหลายคน บนเกาะ
เมื่อระบบการตลาดเริ่มเข้ามาในหมู่บ้าน ทาให้ผ้าทอของชาวบ้านกลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน พร้อมกับการเข้า
มาของพ่ อค้ า คนกลาง (นายหว่ า ) ซึ่งเป็ น นายทุ น ที่ ม ารั บ ซื้ อ ผ้ า จากชาวบ้า นไปขายอี ก ทอดหนึ่ ง ในช่ว งเริ่ ม ต้น ชาวบ้ า น
ยังสามารถซื้อด้ายและทอผ้าขายให้นายหว่าได้ แต่สุดท้ายชาวบ้านก็สู้อานาจทุนของนายทุนไม่ไหว เพราะนายหว่าเริ่มฉวย
โอกาสขึ้นราคาด้ายจนชาวบ้านไม่มีเงินทุนพอจะซื้อด้ายมาทอผ้าขายให้นายหว่าได้อีก กรณีของจรูญก็เช่นกัน จรูญต้องยอม
เป็นลูกจ้างของนายหว่าแลกกับเงินค่าจ้าง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการเข้ามาของนายทุนซึ่งเป็นตัวแทนของระบบทุนนิยมทาให้
ชาวบ้ า นที่ เ คยทอผ้ า ไว้ ใ ช้ เ อง ซึ่ ง หมายถึ ง การอยู่ ใ นฐานะผู้ ผ ลิ ต โดยตรง ต้ อ งกลายเป็ น เพี ย งแรงงานรั บ จ้ า งเท่ า นั้ น
เพราะชาวบ้านไม่สามารถสู้กับอานาจทุนในระบบการผลิตเพื่อการค้าได้ ภู มิปัญญาในการทอผ้าของชาวบ้านจึงเป็นเพียง
เครื่องมือที่ชาวบ้านนาไปแลกเงินค่าจ้างราคาถูก แต่กลับเป็นสิ่งที่สร้างผลกาไรให้แก่นายทุน เมื่อชาวบ้านกลายเป็นเพียง
ลูก จ้า ง และมี ความต้อ งการใช้ ผ้า ชาวบ้า นเป็น ฝ่า ยต้ องไปซื้ อผ้ าจากนายทุ น ทั้งที่แ ต่เ ดิม ชาวบ้ านเคยทอผ้ าไว้ใ ช้ เองได้
และราคาของผ้าที่นายทุนขายให้ชาวบ้านก็เป็นราคาที่สูงมาก เพราะนายทุนได้บวกต้นทุนและผลกาไรไว้ในราคานั้น ๆ ดังนั้น
ในตอนท้ายเรื่องที่แสดงให้เห็นความรู้สึกเจ็บปวดของตัวละคร “จรูญ” หลังจากเขาขอซื้อผ้าทอลายหางกระรอกจากนายหว่า
ซึ่งผ้าผืนนี้เขาตั้งใจทออย่างสุดฝีมือเพื่อจะนาไปเป็นของขวัญแต่งงานให้เจ้าสาวของเขาคือ กานดา แต่นายหว่ากลับตั้งราคา
ขายผ้าผืนนั้นในราคาแพงมาก จึงแสดงให้เห็นผลกระทบจากถูกดึงเข้าไปเป็นแรงงานของชาวบ้าน คือ ชาวบ้านไม่เพียงต้อง
ทางานหนักแลกกับค่าจ้างราคาถูก แต่ชาวบ้านต้องกลายเป็นผู้บริโภคสินค้าที่ราคาสินค้าถูกกาหนดโดยนายทุน ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าท้ายที่สุดแล้วชาวบ้านในฐานะของเจ้าของพื้นที่เป็นเพียงเหยื่อของการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการ
เข้ามาใช้ทรัพยากรในชนบท คือ กลุ่มนายทุนหรือเจ้าของกิจการเท่านั้น
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2.1.2 ชาวชนบทที่เป็นผู้ใช้แรงงานในสังคมเมือง
กลุ่มนี้คือชาวชนบทที่ตัดสินใจเข้ามาหางานทาในเมือง เพราะคาดหวังว่าเมืองจะมีงานให้ทา
มากกว่าในชนบทและให้ค่าจ้างที่สูงกว่า ซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่ดีกว่าในชนบท แต่ในความเป็นจริงคือ งานของชาวชนบท
ที่ไม่ได้เรียนหนังสือมีเพียงการเป็นผู้ใช้แรงงานเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างในเรื่องสั้น ส่วยเลข (2520) และนวนิยายเรื่อง
หลังเที่ยงคืน (2528) ดังนี้
เรื่อง ส่วยเลข (2520 เล่าถึงตัวละคร “นายใช้” ซึ่งเป็นคนขับรถในบ้านคุณนาย ซึ่งเป็นผู้ดีเก่า
และมีฐานะดีพอที่จะสามารถจ้างคนรับใช้และคนขับรถไว้คอยขับรถพาไปไหนมาไหนได้ อาชีพคนขับรถประจาบ้านคนมีฐานะ
ดีในสังคมเมืองเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า เมื่อชาวชนบทเดินทางเข้ามาหางานทาในเมืองหลวง แต่พวกเขาไม่มีความรู้
บางคนจึงต้องไปสมัครเป็นคนรับใช้หรือคนขับรถในบ้านของเศรษฐีเพื่อแลกกับเงินค่าจ้างและที่พักพิง เพราะส่วนใหญ่แล้วเจ้า
ของบ้านจะแบ่งพื้นที่ของบ้านให้คนรับใช้หรือคนขับรถพักในบ้านด้วย ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักไปได้ทางหนึ่ง
ส่วนเรื่อง หลังเที่ยงคืน (2528) เล่าถึงตัวละคร “โปรย” คนที่ยึดอาชีพสามล้อรับจ้างสืบต่อจาก
พ่อ หลังจากที่พ่อตาย เพราะพ่อมีมรดกเพียงอย่างเดียวทิ้งไว้ให้ คือ สามล้อเช่า อาชีพสามล้อรับจ้างจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ของชาวชนบทที่เดินทางเข้ามาหางานทาในเมืองหลวงและไม่ต้องการเป็นกรรมกรก่อสร้างหรือแรงงานรับจ้างอย่างอื่น แต่การ
ปั่น สามล้อรับจ้างก็เป็นงานที่ต้องใช้แรงมากและได้ค่าตอบแทนน้อย ในแต่ละวันคนปั่นสามล้อต้องใช้กาลังขาออกแรงปั่นสาม
ล้อซึ่งต้องรับน้าหนักของผู้โดยสารด้วย ดังจะเห็นได้จากบรรยายสภาพการทางานของโปรยในเรื่อง ความว่า
บนทางเท้าวายคน นาน ๆ จะได้ยินเสียงรถสักคัน กระดิ่งสามล้อแว่วกังวานหล่อน (กาไล)
เห็นบางคันผ่านไป บนที่นั่งคนไม่มี บนอานรถคนขี่โขยกจนหลังโก่ง นึกถึงเขา (โปรย) คืน ๆ คงอยู่ใน
สภาพเช่นนี้ หล่อนไม่เคยเห็นการทางานของเขาเสียทีหล่อนเป็นผู้รออยู่ที่บ้าน รอผลของการทางาน...
(หลังเที่ยงคืน, 2528: 126 - 127)
ตัวอย่างข้างต้นเป็นเหตุการณ์ตอนที่กาไล (ภรรยาของโปรย) นึกเปรียบเทียบภาพของสามล้อที่เธอ
เห็นบนท้องถนนกับโปรย และเธอเพิ่งจะเข้าใจว่าโปรยต้องทางานหนักแค่ไหนเพื่อหาเงินมาเลี้ยงเธอและลูก ๆ อีกสองคน
สภาพของการออกแรงปั่นจนหลังโก่ง คือสิ่งยืนยันถึงการทางานหนักของคนปั่นสามล้อรับจ้าง นอกจากนั้นสภาพของคนปั่น
สามล้อที่ไม่มีผู้โดยสารนั่งท้าย แสดงให้เห็นว่าอาชีพนี้มีรายได้น้อย และเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน บางวันโชคดีได้รับผู้โดยสาร
หลายคนก็จะได้เงินมากแต่วันไหนไม่มีผู้โดยสารก็ต้องขาดรายได้ จานวนผู้โดยสารที่ได้รับในแต่ ละวันจึงแปรผันตรงกับรายได้
ที่คนปั่นสามล้อจะได้รับ และนั่นหมายถึงแรงที่ต้องใช้ไปในแต่ละวันด้วย ถ้าได้รับผู้โดยสารมากก็ต้องเหนื่อยมากกว่าเดิมแลก
กับเงินค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นไม่มาก
2.2 โสเภณี
จาลองชี้ให้เห็นว่าอาชีพโสเภณีเป็นทางเลือกของผู้หญิงหลายคนในชนบทที่ตัดสินใจเข้ามาหางานทาใน
เมือง เมื่อพวกเธอไม่มีความรู้ พวกเธอจึงใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการทามาหากิน อาชีพนี้ไม่ต้องออกแรงทางานหนัก
เหมือนกับการเป็นกรรมกรก่อสร้างหรือแรงงานรับจ้างอย่างอื่น ซึ่งจาลองเสนอเหตุผลในการตัดสินใจมาเป็นโสเภณีของชาว
ชนบทว่ามี 2 เหตุผล คือ การหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว และการหารายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษา ดังนี้
2.2.1 การหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว
กลุ่มนี้มีเหตุผลในการเลือกประกอบอาชีพโสเภณี คือ พวกเธอต้องการหารายได้เลี้ยงตนเอง
และครอบครัว โดยไม่อยากทางานหนักแต่ได้ผลตอบแทนน้อยอย่างการเป็นแรงงานรับจ้างอื่น ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เรื่องสั้น ผู้ให้กาเนิด (2523) เล่าถึงตัวละคร “หญิงแม่ลูกอ่อน” ที่เธอต้องออกมาขายบริการ
ทางเพศ ทั้งที่เธอเพิ่งจะคลอดลูก เพราะเธอมีรายได้จากการเป็นโสเภณีเท่านั้ น ถ้าเธอไม่ออกมาทางาน เธอก็จะไม่มีเงินไปใช้
จ่ายในแต่ละวัน และไม่มีเงินเลี้ยงดูลูก
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เรื่องสั้น ระทม ราพึง...ผู้ถูกประทุษร้าย (2520) เล่าถึงตัวละคร “นางเอี้ยง” ซึ่งมีฐานะ
ยากจน เธอจึงเลือกประกอบอาชีพโสเภณี แต่ระหว่างการทางานก็ทาให้เธอตั้งครรภ์ แม้เธอจะพยายามทาแท้ง แต่เด็กก็ยังไม่
แท้ง จนสุดท้ายเธอก็ต้องรับภาระเพิ่มคือ การเลี้ยงลูกชายเพียงลาพัง เพราะไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของลูกเธอ
ส่วนนวนิยายเรื่อง หลังเที่ยงคืน (2528) เล่าถึงตัวละครที่ตัดสินใจเป็นโสเภณีเพื่อหารายได้
เลี้ยงตนเองและอยากหนีพ้นจากความยากจน คือ “แต๋ว” และ “กาไล” กรณีของ “แต๋ว” เธอไม่อยากทานา เพราะคิดว่าการทา
นาเป็นการทางานหนัก ต้องตากแดดตากฝน เธอจึงเลือกเข้ามาหางานทาในเมือง แต่เพราะแต๋วไม่มีความรู้ งานเพียงอย่างเดียว
ที่แต๋วสามารถทาได้โดยไม่ต้องเหนื่อยมาก คือ การเป็นโสเภณี และอาชีพนี้จะช่วยให้เธอมีรายได้ดีกว่าการเป็นแรงงานรับจ้าง
อย่างอื่นและมีชีวิตที่สุขสบายกว่าการทานาที่บ้าน ดังจะเห็นได้จากการบรรยายความคิดของแต๋ว ความว่า
“เรื่องมันเศร้ากาไล อยากหาผัว ดี ๆ กะเขาเหมือนกัน อีบ้านนอกอย่างพี่ (แต๋ว) อยากมี
ผัวอวดคนแถวบ้านที่มันนินทาพ่อแม่ ไม่อยากเข้าไปเลย พี่มันแย่ จริงมั้ย เรามันเลว” แต๋วระบาย
ออกมาเหมือนทานบหัก “ตั้งหน้าเป็นกะหรี่แล้วเรื่องให้กลับไปอยู่บ้านทานาอย่าหมาย ไม่นานก็ตาย
แล้วจริง ๆ นะ เก็บหาทรัพย์สินเอาไว้บ้างตอนนี้ สักวันคงมีคนเอาหรอก” แต๋วพูดเลื่อนลอย น้าเสียง
ยาน ๆ คล้ายคนเหน็ดเหนื่อยท้อแท้
(หลังเที่ยงคืน, 2528: 113 - 110)
ส่วน “กาไล” เธอเป็นภรรยาของโปรยซึ่งมีอาชีพสามล้อรับจ้าง ก่อนหน้านี้เธอไม่ ได้ทางาน
และมีหน้าที่เลี้ยงดูลูก ๆ อยู่ที่บ้าน แต่หลังจากเธอถูกข่มขืนและเหนื่อยใจกับสภาพชีวิตที่ลาบาก เพราะต้องรอรายได้จากโปรย
เพียงทางเดียว ทาให้บางวันเธอและลูกๆ ต้องยอมอด หลังจากเฝ้ามองชีวิตของแต๋ว ผู้หญิงที่เป็นโสเภณีและอาศัยอยู่ห้องเช่า
ละแวกเดียวกันกับ เธอ ซึ่งแต๋วมีชีวิตที่สุขสบายต่างจากเธอมาก ทาให้กาไลอยากมีชีวิตที่สุขสบายแบบนั้นบ้าง และอยาก
ทางานหาเงินด้วยตัวเองไม่ใช่การรอเงินจากสามี เธอจึงตัดสินใจเป็นโสเภณี
2.2.2 การหารายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษา
เหตุผลในการตัดสินเป็นโสเภณีนอกจากการหาเลี้ ยงปากท้องของตนเองและครอบครัวแล้ว
ผู้หญิงบางคนยังใช้อาชีพนี้เป็นช่องทางในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย เพราะการศึกษาเป็นทางเดียวที่จะ
ช่วยให้พวกเธอหนีพ้นจากการเป็นแรงงานรับจ้าง และมีโอกาสประกอบอาชีพรับราชการ พนักงานเอกชน หรืออาชีพอื่น ๆ ที่
ต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง ดังจะเห็นได้จากการตัดสินใจมาเป็นโสเภณีของตัวละคร “ดา” และ “เดือน” ในนวนิยายเรื่อง
หลังเที่ยงคืน (2528) เพราะพวกเธอต้องการหาเงินไปเรียนหนังสือ
2.3 ขอทาน
อาชี พขอทานเป็ นทางเลื อกของคนที่ สภาพร่ างกายพิ การหรื อคนที่ มี สภาพร่ างกายปกติ แต่ อยู่ ในวั ยที่
ไม่สามารถเป็นแรงงานรับจ้างอย่างอื่นได้ เพราะอาชีพเหล่านั้นต้องใช้กาลังกายที่แข็งแรง ดังนั้นคนที่เลือกมาเป็นขอทาน จึงเป็น
คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างในเรื่องสั้น กองคาราวานจากลันทอง (2522) และ สองเกลอ (2525) ดังนี้
เรื่องสั้น กองคาราวานจากลันทอง (2522) เล่าถึงตัวละคร “ยาย” ที่อพยพครอบครัวหนีปัญหาความ
แห้งแล้งมาอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จากสภาพร่างกายของยายทาให้ยายไม่สามารถจะไปเป็นแรงงานรับจ้างอย่างอื่นได้
ยายจึงเลือกหารายได้จากการขอทาน โดยพาหลานชายและหลานสาวออกเดินขอทาน แต่เพราะยายมีสภาพร่างกายปกติ
ทาให้ยายต้องแกล้งตาบอดเพื่อเรียกร้องความสงสารจากผู้พบเห็น
ส่วนเรื่องสั้น สองเกลอ (2525) เล่าถึงตัวละครพิการสองคน คือ “ประเทือง” และ “คาพา” ทั้งสองคน
ตัดสินใจเดินทางเข้ามาขอทานที่กรุงเทพฯ เพราะคิดว่าจะมีรายได้มากกว่าการขอทานในชนบท ซึ่งประเทืองขาด้วน และคาพา
ตาบอดทั้งสองข้าง ทั้งสองคนนั่งขอทานอยู่บนสะพานลอย
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3. สาเหตุของความยากจน
จาลองชี้ให้เห็นว่าสภาพความยากจนไม่ได้เกิดจากคนจนเพียงฝ่ายเดียว แต่โครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจ
ต่างหากที่เอื้อให้คนต้องเผชิญกับความยากจน กล่าวคือ การตกอยู่ในฐานะของคนจนสัมพันธ์กับรายได้ บุคคลที่มีรายได้น้อย
หรื อ ไม่ มี ร ายได้ ต้ อ งกลายเป็ น คนจน เพราะรายได้ ซึ่ ง หมายถึ ง ตั ว เงิ น เป็ น ปั จ จั ย ที่ จ ะท าให้ แ ต่ ล ะบุ ค คลสามารถจั ด หา
ปัจจัยพื้นฐานในการดาเนินชีวิตได้ ซึ่งนั่นถือเป็นเกณฑ์แบ่งอย่างง่ายและเห็นชัดเจนที่สุดว่าบุคคลใดควรจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
ของคนทีม่ ีฐานะยากจน
เมื่อรายได้เป็นเส้นแบ่งในการจาแนกความยากจน ที่ มาของการหารายได้จึงสัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคม
และเศรษฐกิจ ปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อรายได้มี 2 ส่วน คือ รัฐและนายทุน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอานาจในการกาหนด
โครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจและเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความยากจน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 รัฐ
การกาหนดนโยบายและออกกฎหมายของรัฐมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของประชาชนที่อยู่ใต้การปกครอง
ของรัฐ จาลองชี้ให้เห็นว่าอานาจรัฐมีส่วนสาคัญที่ก่อให้เกิดสภาพความยากจน กล่าวคือ การกาหนดนโยบายที่เน้นการพัฒนา
โดยมีเมืองเป็นศูนย์กลางทางสังคมและเศรษฐกิ จ ทาให้รัฐมองชนบทเป็นเพียงพื้นที่ของการนาทรัพยากรทางธรรมชาติ
และทรัพยากรบุคคลเข้ามาช่วยสร้างความเจริญให้แก่เมือง โดยกลุ่มที่ได้รับประโยชน์คือกลุ่มนายทุน แต่ชาวบ้านในชนบทต้อง
ละทิ้ ง อาชี พ เกษตรกรรมและกลายเป็ น แรงงานรั บ จ้ า ง ซึ่ ง เป็ น สาเหตุ ข องการอพยพเข้ า มาหางานท าในเมื อ งหล วง
และชาวชนบทต้องพบกับความยากลาบากกว่าการใช้ชีวิตในบ้านเกิด โดยที่รัฐเป็นฝ่ายที่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนและทอดทิ้ง
ชาวชนบท เพราะรัฐเปิดโอกาสให้มีการจ้างงาน แต่ไม่ได้เข้าไปควบคุมค่าจ้างที่นายทุนกาหนด ดังนั้นนายทุน จึงสามารถกด
ค่าแรงของผู้ใช้แรงงานได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะผิดกฎหมายหรือถูกดาเนินคดี
นโยบายของรัฐจึงมีส่วนในการเพิ่มจานวนคนจนมากกว่าจะเป็นการแก้ปัญหาความยากจนให้หมดไป ดัง
จะเห็นได้จากตัวอย่างในเรื่องสั้น นายกรัฐมนตรีไปธนาคาร (2528) ซึ่งจาลองวิพากษ์การทางานของรัฐบาลในการกาหนด
นโยบายการบริหารประเทศ ผ่านการตัดสินใช้งบประมาณแผ่นดินของตัวละคร “นายกรัฐมนตรี” คือ นายกรัฐมนตรีเป็นคนที่
มี อ านาจสั่ ง การและวางแผนการใช้ เ งิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น ในการพั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน
แต่นายกรัฐมนตรีในเรื่องกลับเอาเงินบางส่วนไปใช้เอง และเลือกใช้เงินส่วนใหญ่ไปกับด้านการทหาร โดยไม่ได้สนใจชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะคนจน
ส่วนด้านการออกฎหมายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนเพิ่มจานวนคนจนและสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนจน
กล่าวคือ กฎหมายที่รัฐกาหนดไม่ได้มีส่วนในการคุ้มครองคุณภาพชีวิตของคนจน โดยเฉพาะกฎหมายหมายแรงงาน จาลอง
ชี้ให้เห็นว่าคนจนที่เป็นผู้ใช้แรงงานไม่สามารถเรียกร้องเพื่อดาเนินคดีกับนายจ้างที่เอารัดเอาเปรียบได้ แต่ผู้ใช้แรงงานทาได้
เพียงการยอมรับสภาพการถูกเอารัดเอาเปรียบดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากในทุกครั้งที่ตัวละครถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบ
ก็ไม่ได้นึกถึงการไปแจ้งความดาเนินคดีเพื่อเอาผิดกับนายจ้าง หรือตัวแทนจากรัฐเองที่เป็นฝ่ายสนับสนุนให้เกิดการเอารัดเอา
เปรียบเสียเอง ดังจะเห็นได้จากเรื่องสั้น รถเหลือง (2523) ตัวละคร “กานันเอิบ” ซึ่งเป็นตัวแทนจากทางภาครัฐในการทา
หน้าที่ดูแลและปกครองท้องถิ่น แต่กานันเอิบกลับเป็นคนที่รังแกและเอาเปรียบชาวบ้านเอง ดังนั้นเมื่อทัตและนอมถูกโกง
ค่าแรง และคนที่โกงคือ กานันเอิบ ทัตและนอมจึงไม่สามารถฝากความหวังในการเรียกร้องความเป็นธรรมกับกานันเอิบได้
เพราะกานันกลายเป็นคนที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านเสียเอง
3.2 นายทุน
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยมเปิดโอกาสให้กลุ่มทุน สามารถประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจได้อย่างเสรี ทาให้นายทุนซึ่งมีเงินทุนในการลงทุนมีโอกาสในการสร้างผลกาไรได้ฝ่ายเดียว ส่วนชาวบ้านซึ่งไม่มีเงินทุน
เพียงพอจะไปแข่งขันในระบบการผลิตเพื่อการขายได้ ต้องกลายเป็นเพียงแรงงานรับจ้างแลกกับเงินค่าจ้าง ภาวะดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่านายทุนเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบทั้งในฐานะของการจ้างงาน และการกาหนดราคาสินค้า ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อกลุ่มผู้ใช้
แรงงาน เพราะนายทุนเน้นที่ผลกาไรเป็นสาคัญ ดังนั้นนายทุนจึงกาหนดค่าจ้างราคาถูกเพื่อลดต้นทุนในการผลิต หรือกาหนด
ราคาสินค้าแพง ๆ เพื่อให้สามารถขายได้กาไรมาก
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จาลองชี้ให้เห็นว่าการกระทาของนายทุนดังกล่าวทาให้นายทุนกลายเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากระบบ
ทุนนิยมอยู่ฝ่ายเดียว และมีส่วนในการสร้างความยากจนให้แก่กลุ่มผู้ใช้แรงงานผ่านการเอารัดเอาเปรียบในทุกรูปแบบ ดังจะ
เห็นได้จากพฤติกรรมของตัวละคร “นายหว่า” ในเรื่องสั้น ผ้าทอลายหางกระรอก (2523) จากตอนแรกที่นายหว่าเข้ามาบน
เกาะในฐานะของพ่อค้าที่เข้ามารับซื้อผ้าทอจากชาวบ้านไปขาย และนาด้ายเข้ามาขายให้ชาวบ้าน ซึ่งนายหว่ามีอานาจทั้งการ
กาหนดราคาผ้าทอที่รับซื้อจากชาวบ้าน และราคาด้ายที่ขายให้ชาวบ้าน เมื่อเริ่มเห็นช่องทางในการแสวงกาไรมากกว่าการรับ
ซื้อผ้าทอจากชาวบ้านไปขายอีกทอด นายหว่าก็ใช้ราคาด้ายมาเป็นเครื่องบีบบังคับให้ชาวบ้านต้องกลายเป็นแรงงานรับจ้างของ
นายหว่า การเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการทอผ้าบนเกาะของนายหว่า ทาให้ชาวบ้านได้รับส่วนแบ่งเพียงค่าจ้างราคาถูก แต่นาย
หว่าคือคนที่ได้กาไรจากการขายผ้าโดยไม่ต้องออกแรงทอผ้า เพราะนายหว่ามีเงินทุน
4. ทางออกของคนจน
เมื่อความยากจนส่งผลให้คนจนต้องดาเนินชีวิตด้วยความยากลาบาก โดยที่รัฐไม่ได้ยื่นมือเข้ามาแก้ไขเพื่อช่วยให้
คนจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทาให้คนจนต้องดิ้นรนและหาหนทางในการหนีพ้นจากความยากจนด้วยตนเอง แต่คนจนมีเพียง
สองมือสองเท้าที่พอจะใช้ในการดิ้นรนหารายได้มาเลี้ยงชีพเท่านั้น และไม่มีเ งินหรืออานาจที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไข
โครงสร้างอานาจทั้งโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจได้ คนจนจึงมีทางเลือกเพียงการยอมรับและพยายามทาทุกวิถีทาง
เพื่อจะหนีพ้นจากความยากจน จาลองชี้ให้เห็นว่าทางออกที่คนจนเลือก แบ่งย่อยเป็น 0 ทางเลือก ดังนี้
4.1 การขยันทางานและมีความอดทน
การทางานหนักแลกกับค่าจ้างราคาถูกไม่ใช่สิ่งที่คนจนเต็มใจทา แต่เป็นเพราะพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่น
พวกเขาจึงขยันและอดทนทางานโดยมีความหวังว่าสักวันพวกเขาจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้หรือจะหนีจากความยากจนได้ แต่ความ
เป็นจริงแล้วสาเหตุที่พวกเขาต้ องยากจนไม่ได้มาจากการไม่ขยันทางาน เพราะจริง ๆ แล้ว พวกเขาเป็นฝ่ายที่ขยันทางาน
และออกแรงทางานอย่างหนักเสียอีก ดังนั้น ไม่ว่าพวกเขาจะขยันทางานมากแค่ไหนก็ไม่ได้ช่วยให้พวกเขามีรายได้เพิ่มมากขึ้น
เพราะคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากการทางานของพวกเขาคือ นายจ้า ง ส่วนพวกเขาได้รับเพียงค่าจ้างที่พอแค่การกินอยู่ใน
แต่ละวันเท่านั้น ไม่มีโอกาสร่ารวยเหมือนนายจ้างหรือผู้ประกอบการ ดังจะเห็นได้ตัวอย่างในเรื่องสั้น รถเหลือง (2523)
ไม่ว่าทัตและนอมจะอดทนและขยันทางานมากขนาดไหน พวกเขาก็ได้รับส่วนแบ่งเป็นเงินค่าจ้างเพียงน้อยนิดเท่านั้น
4.2 การหวังพึ่งโชคชะตา
เมื่อคนจนต้องอดทนทางานหนักแต่ไม่ได้ช่วยให้คนจนมีรายได้มากขึ้นหรือมีชีวิตที่สุขสบายขึ้นได้ คนจน
จึงหวังพึ่งโชคชะตาด้วยการเสี่ยงโชคจากเล่นการพนัน เพราะพวกเขาคิดว่าการพนันเป็นการลงทุนที่ไม่ต้องใช้แรง แต่จะช่วยให้
ได้เงินมาง่ายกว่าการอดทนทางานทั้งวัน ดังจะเห็นได้จากตัวละคร “นายใช้” ในเรื่องสั้น ส่วยเลข (2525) ที่เขาชอบเล่นหวย
และตัวละคร “โปรย” ในนวนิยายเรื่อง หลังเที่ยงคืน (2528) ที่เขาชอบเล่นโปปั่น บางครั้งเงินจานวนน้อยนิดที่โปรยได้มาจาก
การปั่นสามล้อก็ต้องหมดไปกับการเล่นโปปั่น พฤติกรรมของตัวละครทั้งสองเป็นสิ่งยืนยันว่า เมื่อการพนันคือการเสี่ยงโชค
ดังนั้นจึงไม่ใช่ทุกคนจะเป็นฝ่ายได้เงิน การพนันที่คนจนคิดว่าจะช่วยให้หนีจากความยากจนได้ ก็ยิ่งเป็นการพาตนเองจมอยู่กับ
ความยากจนเช่นเดิม
4.3 อาชญากรรม
เมื่อความขยันและการอดทนทางานอย่างสุจริตไม่ได้ช่วยให้มีรายได้มากขึ้นหรือมีชีวิตที่สุขสบายได้ ทาให้
บางคนตัดสินใจหาเงินด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต เช่น การปล้น จี้ เพราะวิธีการเหล่ านี้ช่วยให้หาเงินได้ง่ายโดยไม่ต้องออกแรง
ทางานหนัก และหาเงินจานวนมากได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่า จาลองชี้ให้เห็นว่าเมื่อความจนบีบคั้นมาก ๆ ก็เป็นเหตุผลให้คนจน
ตัดสินใจเดินทางผิดได้ ดังเช่นตัวละครเด็กหนุ่มสี่คนในเรื่องสั้น เรือญวนระลอกสอง (2522) ที่พวกเขายอมเชื่อฟังคาแนะนา
ของโต๊ะอีซุสดีนที่ให้พวกเขาออกไปปล้นเรือของผู้ลี้ภัยสงครามชาวเวียดนาม เพราะพวกเขาอยากมีเงินมาก ๆ และไม่ต้อง
กลับมาออกเรือหาปลาที่เสี่ยงอันตรายกลางทะเลอีกต่อไป
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4.4 ยาเสพติด
จาลองชี้ให้เห็นว่าสภาพความยากจนเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ทาให้เด็กที่เกิดในครอบครัวที่มีฐานะ
ยากจนหลายคนหันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ดังจะเห็นได้จากตัวละคร “ระทม ราพึง ” ในเรื่องสั้น ระทม ราพึง...ผู้ถูก
ประทุษ ร้า ย (2520) ซึ่งเขาเป็น ลูก ชายของโสเภณี และเป็นเด็ก กาพร้ าพ่ อ เขาอาศัย อยู่ ในชุม ชนแออั ดแห่งหนึ่ ง ซึ่งเป็ น
สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เขาสามารถหาลองยาเสพติดได้ง่ายขึ้น เมื่อเขาไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเหมือนเด็กคนอื่นที่พ่อแม่
พอจะมีเงินส่งให้เรียนหนังสือได้ เขาจึงใช้ชีวิตเร่ร่อนไปวัน ๆ และหันไปติดยาเสพติดในที่สุด และเนื้อเรื่องจบลงที่เขาถูกยิงตาย
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาการเสนอความยากจนในวรรณกรรมจาลอง ฝั่งชลจิตร (พ.ศ. 2521 - 2528) ชี้ให้เห็นว่าจาลองมองความ
ยากจนแบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ สภาพชีวิต การประกอบอาชีพ สาเหตุของความยากจน และทางออกของคนจน ทั้ง 4
ประเด็น ทาให้เห็นภาพรวมของความยากจนที่มีลักษณะเป็นวงจร กล่าวคือ แต่ละประเด็นมีความเกี่ยวข้องกันและเป็น
ผลสืบเนื่องซึ่งกันละกัน เริ่มจากสภาพชีวิตซึ่งจาลองชี้ให้เห็นว่าสามารถวัดความยากจนได้จากความสามารถในการจัดหา
ปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิต 0 อย่าง ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค คนที่จัดอยู่ในกลุ่มคนยากจน
คือ คนที่ขาดแคลนเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือทั้งหมดจาก 4 อย่างนี้ ลาดับต่อมาคือ การประกอบอาชีพ ซึ่งจาลองแสดงให้
เห็นว่าคนจนถูกบังคับให้เลือกประกอบอาชีพ และเกี่ยวข้องกับ 2 เงื่อนไข คือ เงินทุนและระดับการศึกษา ดังนั้นจึงมีการ
กาหนดไว้แล้วว่าอาชีพใดบ้างที่คนจนจะสามารถทาได้ และหนีไม่พ้นกลุ่มอาชีพผู้ใช้แรงงาน โสเภณี และขอทาน และรายได้
จากการประกอบอาชีพก็เป็นผลที่สืบเนื่องไปสู่สภาพชีวิต กล่าวคือ การมีรายได้น้อยจึงยากจน เมื่อยากจนก็มีชีวิตที่ยากลาบาก
จากนั้ นจาลองชี้ให้ เห็น ว่าสาเหตุที่ท าให้ เกิด ปัญหาความยากจนมาจาก 2 ปัจจั ย คื อ รั ฐและนายทุน กล่ าวคื อ
การกาหนดนโยบายของรัฐมีส่วนให้นายทุนสามารถแสวงหาผลกาไรได้อย่างเสรี และคนจนกลับเป็นฝ่ายได้รับผลตอบแทนเป็น
เพียงค่าแรงราคาถูกเท่านั้น และนั่นนาไปสู่ภาวะของความยากจน และประเด็นสุดท้ายคือ ทางออกของคนจน ซึ่งจาลองแสดง
ให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่คนจนคิดว่าจะเป็นหนทางที่พาให้พวกเขาหนีพ้นจากวงจรของความยากจน ก็เป็นเพียงทางเดินที่จะ
นาคนจนกลับเข้าไปสู่วงจรของความยากจนอีกเช่นเดิม เพราะสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาความยากจนมาจากโครงสร้างทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้นรัฐควรจะกาหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและเศรษฐกิจ และเปิดโอกาส
ให้คนจนได้มีส่วนในการเข้าถึงการจัดสรรงบประมาณและผลจากการดาเนินนโยบายของรัฐ เช่น การสร้างหลักประกันด้าน
อาชีพ และกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น แนวทางดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาความยากจนและช่วยให้คนจนหนีพ้นจากวงจร
ความยากจนได้อย่างแท้จริง เพราะการดิ้นรนเพียงฝ่ายเดียวโดยปราศจากการยืนมือเข้ามาช่วยแก้ไขอย่างจริงจังของทาง
ภาครัฐ ย่อมไม่สามารถช่วยให้คนจนหนีพ้นจากความยากจนได้
ข้อเสนอแนะ
1. ในช่วงทศวรรษ 2520 ได้เกิดกลุ่มนักเขียนคลื่นลูกใหม่ที่มีส่วนทาให้กระแสของวรรณกรรมเปลี่ยนแปลงจาก
วรรณกรรมเพื่อชีวิตเข้มข้นไปสู่วรรณกรรมสร้างสรรค์ จึงน่าสนใจศึกษาว่านักเขียนท่านอื่น ๆ ที่ร่วมรุ่นกับจาลอง ฝั่งชลจิตร
มีการหยิบยกประเด็นความยากจนมาพูดถึงหรือไม่ ในกรณีที่มีการพูดถึง นักเขียนเหล่านั้นพูดถึงประเด็นความยากจนในแง่มุม
ใดบ้าง ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพรวมหรือข้อแตกต่างในการมองความยากจนของกลุ่มนักเขียนเพื่อชีวิตรุ่นใหม่ได้อีกทางหนึ่ง
2. ผลการศึกษาชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม ซึ่งช่วยให้มองเห็นแง่มุมของปัญหาความยากจนที่
หลากหลายและสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น สามารถใช้เป็นแนวทางในมองปัญหาความยากจนและหาทางแก้ไขได้อีก
ทางหนึ่ง
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