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งานวิจัยและสร้างสรรค์ในครั้งนี้ใช้กระบวนการศึกษาจากทฤษฎีสัมพันธบทและบริบทที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างงานศิลปะที่มีแรงบันดาลใจมาจากสมาชิกภายในครอบครัวซึ่งมีรากฐาน
มาจากชาวไทยเชื้ อ สายจี น โดยก าหนดระยะเวลาศึ ก ษาเหตุ ก ารณ์ ท างประวั ติ ศ าสตร์ ใ น
กรุ งเทพมหานครระหว่างพ.ศ. 2500-2517 ซึ่งเป็นยุคที่มีความเปลี่ ยนแปลงทางสั งคม เศรษฐกิจ
การเมืองและการปกครองอย่างกว้างขวาง และเป็นช่วงเวลาร่วมสมัยเดียวกันกับที่มารดาของผู้วิจัยได้
เติบโตขึ้นและมีประสบการณ์การรับรู้ความเป็นไปของสภาพสังคมของชุมชนเมืองหลวงผ่านสิ่งที่เป็น
วัฒ นธรรมบั น เทิงในขณะนั้ น ได้แก่ ภาพยนตร์ ละครวิทยุ และเพลงไทยสากล ผ่ านช่องทางของ
เทคโนโลยีในการสื่อสารและผลงานศิลปะสมัยนั้นคือ โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ และ
โปสเตอร์ เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งในเรื่องการ
ยอมรับนับถือของภาครัฐในสถานภาพความมีตัวตนอยู่ของชาวไทยเชื้อสายจีนภายใต้ยุคสมัยสร้าง
ความเป็นไทย การยอมรับในเพศสภาพของความเป็นเพศแม่ที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ผู้วิจัย
ได้ใช้กระบวนวิธีการตีความภายใต้กรอบทฤษฎีสัมพันธบทระหว่างบริบททางสังคม บทเพลงและสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับชุดการรับรู้ของมารดามาสู่ผลงานสร้างสรรค์ประเภทวีดีโออาร์ตซึ่งเป็นสื่อที่สามารถ
ผสมผสานเนื้อหางานทั้งภาพและเสียงให้สอดคล้องเหมาะสมกับทฤษฎี หลักการและแนวคิดทาง
ศิลปะโดยใช้วิธีการตีความและคัดสรรผลงานในอดีตนากลับมาสร้างสรรค์ใหม่ (Appropriation) เพื่อ
ท าให้ ผู้ ช มเกิ ด การระลึ ก ถึ ง ภาพความทรงจ าทางสั ง คมในอดี ต (Social Memory) ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ
กระบวนการนาเสนอที่ ผู้วิจัยจะต้องดาเนินเนื้อหาตามลาดับเหตุการณ์ทางสังคมโดยเลื อกที่จะใช้
หลักการเปิดเผยและซ่อนเร้นสัญญะต่าง ๆ ที่เป็นจุดเด่นและจุดด้อยในช่วงชีวิตจากคาสัมภาษณ์ของ
มารดามาเป็นปัจจัยในการผลิตวีดีโออาร์ต โดยเลือกใช้บุคคลและสภาพแวดล้อมภายในชุมชนซอย
เจริญนคร 13 ซึ่งเป็นแหล่งพักอาศัยในปัจจุบันของมารดาเป็นพื้นที่ภาคสนามในการปฏิบัติงานวิจัย
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This research and creative work has been formulated drawing upon educational
knowledge of the intertextuality and context theories, which are related to the process of
creating a work of art inspired by Chinese ethnic family background. The studies of the
historical social events in Bangkok was defined during the period between B.C. 2500 and
2517 (1957 - 1974), which was a period of enormous social, political, economic and
governance changes. This period is the very same period of which the researcher’s mother
grew up experiencing and recognising the social conditions of the capital through the
entertainment culture namely movies, radio soap operas, and music via the communication
and contemporary art channels such as theatres, cinema, television, radio and posters etc.
At the same time, she was affected by social changes, both in terms of the public acceptance
of the social status of people of Chinese ethnicity when the country was promoting
“Thainess”, as well as the social acceptance of widespread discrimination based on her
gender as a female. The research methodology framework has defined under the
intertextuality theory, music and relative contexts among the set of mother’s perception
through the creative works of video art, a media with mixed images and sound content, in
order to conform with the theories, principles and concepts of art. The video art is created
by using the interpretation and selection method of the work in the past to rebuild new
creations (Appropriation) in order to cause the audiences to recall images from their memory
of the social past (Social Memory). To reach such a result, the researcher has to carefully
plan out the presentation process to ensure that the context is presented in chronological
order of social events, whilst adopting the anonymity and disclosure principles on signs and
symbols which are the high and low points in his mother’s life, according to her interview,
as factors in the production of video art. Furthermore, this research selected the local
residents and environment within the community of soi Charoennakorn 13, the current
residence of his mother, as an operational field for research and creativity.
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รายงานจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของ บุคคลหลายท่าน
ซึ่งไม่อาจจะนามากล่าวได้ทั้งหมด ซึ่งผู้มีพระคุณท่านแรกที่ผู้ศึกษาใคร่ขอกราบพระคุณคือ สุริโย
ทัยมูลนิธิ นางสาวนงลักษณ์ ลีระศิริ มารดาผู้ วิจัยที่ไดhให้ความรู้ คาแนะนา ด้วยความเอาใจใส่
เพื่อให้การเขียนรายงานค้นคว้าฉบับนี้สมบูรณ์ที่สุด ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าสูง ไว้
ณ โอกาส นี้
นอกจากนี้ ผู้ศึกษาใคร่ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์.ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ รอง
ศาสตราจารย์กมล เผ่าสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์ อาจารย์ ดร. เตยงาม
คุปตะบุตร อาจารย์ ดร. ประพน คาจิ่ม ที่ปรึกษารายงานจากการศึกษาค้นคว้าที่ให้คาแนะนาใน
การค้นคว้า ข้อมูล ความรู้ในด้านต่าง ๆ และขอขอบคุณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ที่ได้ส่งเสริมและพัฒนา
องค์ความรู้ที่เอื้อต่อการค้นคว้า ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ศาสตราจารย์เดชา วรา
ชุน อาจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง อาจารย์สุรสี กุศลวงศ์ ที่ให้ความรู้ความคิดในการศึกษาค้นคว้า
ตลอดมา
ขอขอบคุณ นางสาวรัชดาพร บุศดี นายสมชัย ลีระศิริ นางอรุณี ลีระศิริ เด็กหญิงอ
แมนด้า วอลเลซ เด็กชาย อดัม วอลเลซ ครอบครัวที่เป็นกาลังคอยสนับสนุนอยู่เสมอ ขอขอบคุณ
สมาชิกภายในชุมชนเจริญนคร 13 ทุกคน และที่ไม่ได้กล่าวนาม ที่อยู่เบื้องหลังในความสาเร็จที่ได้
ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและให้กาลังใจตลอดมา
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
สภาพทางสังคมของประเทศไทยในยุค ก่อน พ.ศ. 2500 นั้น เป็นที่ปรากฏแจ้งชัดว่า กลุ่มชาว
จีนซึ่งได้เดินทางเข้ามาแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าและตั้งรกรากในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น ได้มีอิทธิพลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มชาวจีน
แต้จิ๋ว ซึ่งนับว่ามีจานวนมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งส่ วนใหญ่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร (Skiner
อ้างถึงใน ณัฐธิดา สุขมนัส : 34) รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงอิทธิพลทางเศรษฐกิจดังกล่าวนี้ จึงเริ่มวาง
นโยบายในการบริหารจัดการกับกลุ่มชาวจีนซึ่งหลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะรัฐบาล
ภายใต้การนาของ จอมพลป. พิบูลสงคราม ซึ่งมีการควบคุมกิจการผ่านรัฐและเสริมสร้างนโยบาย
ชาตินิยมในหมู่คนไทยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และด้วยสถานะความสัมพันธ์ของประเทศไทยที่มีต่อ
ประเทศญี่ปุ่นในขณะนั้นถือเป็นพันธมิตรสงครามกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทาให้มีการดาเนิน
นโยบายในลักษณะการกีดกันและกดดั นกลุ่มชาวจีนในทุก ๆ ด้านทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ
เช่น การจากัดอาชีพ การเข้าควบคุมเขตการค้าและกาหนดเขตหวงห้ามสาหรับคนต่างด้าว อย่างไรก็
ตาม ภาวะดังกล่าวได้คลี่คลายลง เมื่อสิ้นสุดภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยรัฐบาลใหม่ได้ยกเลิก
มาตรการกดดันต่าง ๆ และผ่ อนปรนให้กับชาวจีนมากขึ้น (ธมลวรรณ ตั้งวงษ์เจริญ , 2542: 40) แต่
อย่างไรก็ตามภาพลั กษณ์ของรัฐบาลไทยในยุคนี้ได้ส่งผลต่อภาพจาด้วยความรู้สึกที่ไม่เป็นมิ ตรให้
เกิดขึ้น และนาไปการปะทะกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในเขตชุมชนของชาวจีนอยู่เนือง ๆ
ปี พ.ศ. 2490 เป็นจุดเริ่มต้นของประเทศไทยที่เข้าสู่ยุคการปกครองภายใต้อานาจของรัฐที่
ปกครองโดยทหารอย่างแท้จริง เมื่อเกิดการรัฐประหารซึ่งนาโดยคณะของพลโทผิน ชุณหะวัณ เมื่อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2490 และนับไปจนถึงการกลับมามีอานาจอีกครั้งหนึ่งของจอมพล ป. พิบูล
สงครามเป็นเวลาเกือบ 10 ปี (พ.ศ. 2491-2500) ในสมัยต่อมานี้เอง ที่ภาพลักษณ์ของชาวจีนได้ถูกทา
ให้เป็นลบมากขึ้น เนื่องจากมีการต่อต้านการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยถือ
ว่าเป็นอันตรายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และรัฐบาลไทยเองมีนโยบายที่ชัดเจนที่เป็น
มิตรต่อสหรั ฐอเมริกาในการช่วยกวาดล้ างคอมมิวนิส ต์ จึงทาให้ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
คอมมิวนิสต์เพื่อกวาดล้างชาวจีนและบุคคลที่มีแนวโน้มว่าฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ให้ออกไปจากประเทศ
ไทยในที่สุด และเนื่องจากบทลงโทษของเจ้าหน้าที่รัฐในสมัยนั้นมีความเด็ดขาด จึงทาให้บทบาทของ
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ครอบครั ว ชาวจี น ที่ อ าศั ย ในประเทศไทยในช่ ว งสมั ย นี้จึ ง ขาดสิ ท ธิเ สรี ภ าพในการแสดงออกทาง
การเมืองด้วยภาวะจายอม ต้องปรับตัวเข้ากับสังคมชาวไทยในยุคนั้นเพื่อความอยู่รอด มีความอดทน
อย่ า งสู ง ยิ่ ง ต่ อ ความกดดั น รอบด้ า นและต้ อ งด ารงชี วิ ต อยู่ ภ ายใต้ ก ฎระเบี ย บและรู ป แบบทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่ภาครัฐเป็นผู้กาหนดควบคุม
แม้ว่าการเผยแพร่รูปแบบวัฒนธรรมแบบชาตินิยมผ่านนโยบายภาครัฐและมาตรการกดดัน
ต่าง ๆ จะยุติบทบาทลงไปภายหลังจากการเข้าทารัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2500 แต่ในทางกลับกันก็ได้เกิดอิทธิพลใหม่ที่มีผลต่อการดาเนินนโยบายภาครัฐ คือ
ความก้าวหน้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรม จากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมประเทศกาลังพัฒนา
ของไทยภายหลังจากการประกาศใช้แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกในปี พ.ศ. 2504
ตลอดจนถึงนโยบายที่ผ่อนปรนต่อชาวจีนที่อาศัยในประเทศไทยมากขึ้นของรัฐบาลในสมัยถัดมา ได้
เปิดตลาดทางการค้าและเศรษฐกิจกับกลุ่มพ่อค้าชาวจีนแผ่นดินใหญ่อย่างเต็มรูปแบบซึ่งมีผลพลอยได้
มาถึงชาวจีนในประเทศไทยที่มีความเป็นอยู่ที่ดีและได้รับการยอมรับมากขึ้น (ธมลวรรณ ตั้งวงษ์เจริญ,
2542: 41) ในขณะเดียวกันบุตรหลานของชาวจีนที่ตั้งรกรากในประเทศไทยยุคนี้ได้รับโอกาสในการ
ถือสัญชาติไทยและมีเสรีภ าพทางการศึกษาอย่างทั่ว ถึงเช่นเดียวกันกับเยาวชนไทยทั่ว ไป แต่ด้วย
การศึกษาภาครัฐได้พยายามส่งเสริมผลักดันการศึกษาสามัญที่มุ่งเน้นการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม
ไทย จึงทาให้บุตรหลานชาวจีนในยุคต่อ ๆ มาต้องรับเอาความเป็นไทยจากในรั้วโรงเรียนเข้ามาแทรก
ซึมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตจิตใจของตนเองและของครอบครัว ทาให้เริ่มเกิดช่องว่างในการสื่อสารโดยการ
ใช้ภาษาไทยของแม่กับการสื่อสารภาษาไทยแบบราชการที่ผู้วิจัยคุ้นชิน และในขณะเดียวกันนี้เองสิ่งที่
ตามมากั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมภายในระเทศก็ คื อ การหลั่ งไหลของอุ ต สาหกรรมและ
วัฒนธรรมบันเทิงที่ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ ตลอดจนถึงความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการ
ปกครองอย่างกว้างขวางในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2504 จนถึง พ.ศ. 2517 ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตและรูปแบบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยโดยรวมอย่างไม่มีวันหวนคืนไปสู่วิถีดังเดิมได้อีก
ทั้งในด้านปัจจัยพื้นฐานของการดารงชีพ การสื่อสาร รวมไปถึงวิธีการเสาะหาเสพศิลปะและความ
บันเทิงต่าง ๆ ซึ่งแม้กระทั่งกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนเองก็ย่อมหลีกเลี่ยงไม่พ้น ความเปลี่ยนแปลงนี้ได้
ส่งผลกระทบถึงการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นชาวจีนผ่านประเพณีและพิธีกรรมที่ตกทอดมาจากบรรพ
บุรุษทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ในสภาพของสังคมเมืองปัจจุบันโดยเฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางการ
ปกครองหลักของประเทศที่มีมิติทับซ้อนในบริบทและประวัติศาสตร์ต่าง ๆ อย่างชัดเจน ได้หล่อหลอม
ให้ลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนเกิดความคลี่คลายในการรู้จาในรากฐานของบรรพบุรุษและเริ่มละทิ้ง
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วิถีชีวิตที่แสดงออกถึงความเป็นชนชาติจีนโดยสิ้นเชิง สิ่งนี้เองทาให้ผู้วิจัยได้เกิดความตระหนักรู้ใน
ภาวะทับซ้อนภายในครอบครัวของผู้วิจัยที่มีการกล่อมเกลาของสังคมร่วมสมัยภายนอกเข้ามาสลาย
ภาพความทรงจาทางสังคมในอดีตที่มารดาของผู้วิจั ยเคยได้รับทราบต่อตัวบทต่าง ๆ เหล่านั้น เนื่อง
ด้วยพื้นฐานของผู้วิจัยมาจากครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วที่เคยได้รับผลกระทบจากนโยบาย
การกวาดล้างคอมมิวนิสต์ ซึ่งผู้ที่ได้รับผลโดยตรงก็คือบิดาของผู้วิจัยเองโดยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทา
ให้บิดาไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้เนื่องจากมีชื่อติดบัญชีห้ามเข้าออกข้ามชายแดนระหว่างมาเลเซีย
กับไทยเป็นเวลาจนถึงผู้วิจัยอายุครบ 20ปี และในขณะเดียวกัน มารดาของผู้วิจัยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มี
ชีวิตร่วมสมัยอยู่ในบริบทต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้นาเสนอมาข้างต้นนั้น ย่อมเป็นภาพสะท้อนที่สาคัญยิ่งใน
การมีตัวตนของมารดาในฐานะแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตที่ให้ข้อมูลได้ไม่รู้จบ เนื่องจากมารดาของผู้วิจัยได้
ผ่านประสบการณ์ในการใช้ชีวิตท่ามกลางความกดดันทางสังคมนานับประการในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวที่
ต้องรับผิดชอบต่อการมีอยู่และเป็นอยู่ของผู้วิจัยและพี่น้องอีก 3 คนให้มีสวัสดิภาพที่ดีตามอัตภาพของ
ชนชั้นกรรมชีพที่พยายามไต่เต้าตนเองเพื่อเข้าสู่สังคมชนชั้นกลาง และตัวผู้วิจัยเองนับเป็นบุตรหลาน
รุ่นที่ 3 ของตระกูล ซึ่งได้รับการเลี้ยงดูและได้รับการศึกษาภายใต้กรอบของอัตลักษณ์ความเป็นไทย
ทาให้ผู้วิจัยไม่สามารถพูดภาษาจีนได้อีกทั้งยังไม่ ได้แต่งกายหรือมีบุคลิกภายนอกเชกเช่นคนจีน ซึ่งมี
ผลต่อรูปแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดากับผู้วิจัย ตัวผู้วิจัยเองจึงไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวตนที่แท้จริง
ของมารดาในฐานะของผู้ ใช้ภาษาแม่ได้ และมารดาของผู้วิจัยก็ไม่อาจเข้าใจรูปแบบการสื่ อสารที่
เฉพาะเจาะจงเช่นการเขียน เนื่องจากมารดาของข้าพเจ้าขาดโอกาสในการศึกษาวิชาสามัญในระบบ
โรงเรียน อีกทั้งกรอบความคิดมายาคติของความเป็นไทยที่สร้างข้อจากัดเกี่ยวกับเรื่องการตีความ
ผลงานทางศิลปะเพื่อเสพความบันเทิงหรือเพื่อรับรู้สุนทรียะระหว่างกัน ก็ยิ่งทาให้การกาหนดพื้นที่ใน
การยืนอยู่ภายในช่องว่างระหว่างมารดาและผู้วิจัยห่างไกลมากขึ้น
ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้ได้รับการศึกษาและเลี้ยงชีพตนในฐานะศิลปินปัจเจกชน เมื่อได้หั น
กลับไปมองปัญหาเหล่านั้นในฐานะนักวิจัย กลับพบว่ามีผลงานทางศิลปะที่จะอธิบายให้เข้าใจถึงที่มาที่
ไปเช่นนั้นไม่มากนัก ทาให้ผู้วิจัย เกิดความสนใจพื้นที่ที่เป็นช่องว่างดังกล่าว โดยมุ่งหวังจะสร้างสรรค์
ผลงานทางศิลปะที่จะสามารถสะท้อนภาพที่มีความเชื่อมโยงถึงกันระหว่างตัวบทต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน
ตามลาดับเวลาเพื่อสร้างความเข้าใจต่อภาพจาทางสังคมของมนุษย์ที่เลือนลางไป เพื่อสร้างสะพาน
ก้าวข้ามขีดจากัดแห่งเวลาแล้วทาการหลอมรวมเอา “ความทรงจาของแม่” และความคิดสร้างสรรค์
ผู้วิจัยในฐานะทายาทรวมเข้าไว้ด้วยกัน โดยรวบรวมแนวความคิดและทฤษฎีทางศิลปะที่เกี่ยวข้อง
นามาแก้ไขช่องว่างดังกล่าว และต้องถือด้วยว่ากรณีที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของผู้วิจัยนี้จ ะเป็น
ตัวแทนของการตั้งสมมุติฐ านในการแก้ปัญหาสังคมตามหลั กวิชาที่ต้องได้รับการตีความและถอด
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ความหมายเชิงสัญญะเพื่อที่จะนาผลจากการศึกษาไปตอบปัญหาที่เกิดขึ้นในบริบทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ โดยการวิจัยในครั้งนี้จะใช้ “มารดาของผู้วิจัยเอง” ทั้งในด้านกายภาพและจินตภาพเป็นข้อมูล
ปฐมภูมิ และใช้สิ่งแวดล้อมที่มารดาของผู้วิจัยได้พานักอยู่ ได้แก่ชุมชนเจริญนคร 13 เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งข้อมูลภาคสนามในการวิจัย ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นไปสู่กระบวนการผลิต
ผลงานสร้างสรรค์ในรูปของวิดีโออาร์ต ซึ่งเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งที่นาเอาเทคโนโลยีสื่อประสมต่าง ๆ
มาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงบุคคลในทุกช่วงชั้นสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้วิจัย
คาดหวังที่จะให้ผลงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้สามารถต่อยอดไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทาง
ศิลปะในแขนงอื่น ๆ ได้ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1.2.1. เพื่อศึกษาบริบทด้านสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ศิลปะ และวัฒนธรรมบันเทิง
แบบองค์รวมของสังคมกรุงเทพร่วมสมัยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2500-2517
1.2.2 เพื่อศึกษาชีวประวัติของนางนงลักษณ์ ลีละศิริ ที่มีความสัมพันธ์กับบริบทต่าง ๆ ของ
สังคมกรุงเทพร่วมสมัยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2500-2517
1.2.3 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานประเภท วิดีโออาร์ตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดทฤษฎี
แบบสัมพันธบทและการตีความจากสังคมกรุงเทพร่วมสมัยผ่านมุมมองของครอบครัวชาวไทย-จีน
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย
การสร้างสรรค์ในครั้งนี้ กาหนดขอบเขตเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.3.1 ศึกษากระบวนการ ความหมาย ทฤษฎีสัมพันธบทและการตีความ วิเคราะห์ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์มารดาของผู้วิจัย เพื่อนาไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในลักษณะวีดีโออาร์ต ที่สะท้อน
ภาพสั งคมกรุ งเทพร่ วมสมัย ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2500-2517 เท่านั้น ไม่ได้รวมถึงวัตถุประสงค์
การศึกษาในด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สังคมวิทยา มนุษยวิทยาด้วย
1.3.2 การสร้างสรรค์ผลงาน จะจัดทาผลงานเป็นสื่อ หมายถึงวิดีโออาร์ต ในลักษณะวิดีโอ
คาราโอเกะ (Video Karaoke) เพื่อนาไปใช้ เป็นตัวสร้างปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคนในชุมชน ที่มารดาของ
ผู้ศึกษาอาศัยอยู่ เพื่อนาข้อมูลวัตถุบันทึกภาพและเสียง ไปจัดแสดงในลักษณะศิลปะจัดวางในหอศิลป์
1.4 วิธีการดาเนินการ
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยไว้ดังนี้
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1.4.1 การศึกษาข้อมูลอาศัยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี บทความ วารสาร งานวิจัย หนังสือ
สื่ อสารสารสนเทศ การสั มภาษณ์ การส ารวจข้อมูล ภาคสนาม ที่เกี่ยวเนื่องกับหั ว ข้อประเด็ น ใน
งานวิจัยนี้ จนถึงผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินต่างๆ ที่มีเนื้อหารูปแบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาข้อมูล ที่ได้ไป
วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ผลงาน
1.4.2 กาหนดกรอบแนวความคิดที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย ที่มุ่งศึกษารวบรวมข้อมูล ที่จะใช้ใน
การปฏิบัติงานสร้างสรรค์และสามารถสนับสนุนแนวคิด ให้ออกมาเป็นผลงาน ที่เป็นรูปธรรม มีเนื้อหา
ที่สร้างความเข้าใจ ในประเด็นการศึกษาวิจัยนี้ได้
1.4.3 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ใช้หลักทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ ที่สอดคล้อง
สนับสนุนรูปแบบ และผลงานศิลปะ ที่นาเสนอ เพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดของผู้รับชม
ผลงาน กับผู้ศึกษาวิจัย
1.4.4 การนาเสนอและพัฒนาผลงาน อาศัยผลจากการรับชมผลงาน ของผู้เข้าชมผลงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาการวิจัย มาเป็นข้อมูลในการวิจัยและการสร้างสรรค์งานศิลปะ
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5.1 เกิดความเข้าใจในบริบททางสังคมด้านต่าง ๆ ของสังคมกรุงเทพร่วมสมัยในช่วงเวลาที่
ทาการศึกษา
1.5.2 เกิดความเข้าใจในภาพจาทางสังคมภายในชุมชนที่พั กอาศัยของนางนงลักษณ์ ลีระศิริ
ที่มีความสัมพันธ์กับบริบทต่าง ๆ ของสังคมกรุงเทพร่วมสมัย
1.5.3 เกิดผลงานการสร้างสรรค์ ศิลปะวิดีโออาร์ตที่สื่อสารเนื้อหา ตามแนวคิดทฤษฎีแบบ
สัมพันธบทและการตีความจากสังคมกรุงเทพร่วมสมัยผ่านมุมมองของชาวไทย-จีน
1.6 คาจากัดความ
1.6.1 สัมพันธบท (Intertextuality) หมายถึง การพิจารณางานศิลปะในฐานะที่เป็นตัวบท
(Text) ที่ประกอบสร้างขึ้นจากตัวบทอื่น ๆ หรือรหัสทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏก่อนแล้วในงาน
ศิลปะแขนงต่างๆ และในบริบทสังคมวัฒนธรรม การประกอบสร้างความหมายของตัวบทใหม่ขึ้นอยู่
กับการตีความหรือการอ่านโดยเชื่อมโยงรหัสทางวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน
1.6.2 ศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) หมายความว่า ศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่จาก
ความคิดและประยุกต์อย่างบูรณาการ มีวัฒนธรรมเป็นรากฐานสาคัญในการสร้างสรรค์เพื่อรับใช้สังคม
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1.6.3 วิดีโออาร์ต (Video Art) หมายถึงศิลปะที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์
ผลงาน ทาขึ้นโดยศิลปินทัศนศิลป์ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงสด หรือศิลปะการจัดวาง การใช้
องค์ประกอบของแสง สี เสียง ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับงานนิเทศศิลป์หรืองานพาณิชยศิลป์

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาวิจัยสร้างสรรค์วิดีโออาร์ต ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและผลงาน
ทางศิลปะ ที่มาจากเอกสาร ตารา บทความ งานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
2.1 แนวคิดในการวิจัย
2.1.1 แนวคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย
ศิลปะร่วมสมัยมีส่วนในการสร้างสรรค์และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพราะผลงานทางศิลปะนอกจากจะทาให้เกิดประโยชน์แก่ชาติ เกิดการเรียนรู้การเข้าถึงคุณค่า
และสุนทรียภาพของศิลปะแล้ว ยังเป็นการพัฒนาและส่งเสริ มสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี
คุณธรรมสร้างความสมานฉันท์และมีความสุขทางจิตใจโดยทางตรงหรือทางอ้อมประกอบกับศิลปะ
ร่วมสมัยเป็นทุนและพลังในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติให้ดีขึ้น (สานักงานศิลปะร่วมสมัย,
2551:10)
ตัวอย่างศิลปิน ศิลปะร่วมสมัย ผลงานของ แกรี่ ฮิ ลล์ (Gary Hill) ดาวเด่นของ วิดีโอ อาร์ต
ร่ ว มสมัย Inasmuch as it is Always Already Taking Place ในปี 1990 ฮิล ล์ ติดตั้งจอโทรทัศน์
(จอแก้ว) แบบเปลือยๆ (ไม่มีกล่องโทรทัศน์หุ้ม) มีทั้งเล็กใหญ่สารพัดขนาดทั้งหมด 16 จอ แต่ละจอ
ฉายภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายตัวศิลปินเอง ทั้งหมดนี้จัดวางคล้ายกับภาพจิตรกรรมหุ่นนิ่ง นอกจาก
ภาพที่เป็นชิ้นส่วนกระจัดกระจายดูไม่จะแจ้งว่าเป็นส่วนไหนไปต่อกับส่วนไหนแน่ๆ แล้ว ยังมีเสียง
งึมงาที่คลุมเครือชวนให้ค้นหา
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ภาพที่ 2.1 ผลงาน Inasmuch as it is Always Already Taking Place โดย แกรี่ ฮิลล์
(ที่มา: http://photos1.blogger.com/blogger/2160/286/1600/moma%20november%20103.jpg)

2.1.2 แนวคิดรูปแบบศิลปะแอพโพรพริเอชัน
คาว่า “to appropriate” คือ “การยืม” แอ็บโพรพริเอชัน (Appropriation) คือการสร้าง
งานใหม่ โ ดยน าเอา “ภาพ” หรื อ “ภาพลั ก ษณ์ ” ที่ มี ม าก่ อ นอยู่ แ ล้ ว จากบริ บ ทอื่ น ๆ เช่ น จาก
ประวัติศาสตร์ศิลป์ โฆษณา และสื่อต่างๆ แล้วทาการผสม “ภาพยืม” (appropriated image) กับ
ของใหม่ หรืองานศิลปะที่มีชื่อเสียงของใครสักคน อาจถูกนามานาเสนอเป็นของ “นักยืม” การหยิบ
ยืมแบบนี้สามารถเทียบได้กับการนาเอา ฟาวนด์ อ็อบเจ็ค (Found Object) ซึ่งเป็นของที่มีอยู่แล้วมา
ใช้ในงานศิล ปะ แต่แทนที่จ ะจั ดการกับของที่มีอยู่แล้ ว เหล่ านั้นให้กลายเป็นงานติดปะ (collage)
กลายเป็นงานชิ้นใหม่ พวกนักยืม (appropriator, postmodern appropriator) จัดการนามาวาด
ใหม่ เขียนใหม่ หรือถ่ายภาพซ้า
ตัวอย่างศิลปิน ศิลปะแอพโพรพริเอชัน เชอร์รี เลอวีน (Sherrie Levine) ทาการถ่ายภาพ
ภาพถ่ายของ เอ็ดวาร์ด เวสตัน (Edward Weston) และทาการก๊อปปี้ภาพสีน้าของ เพียท์ มงเดรียน
(Piet Mondrian) งานของเธอเป็ น การตั้ ง ค าถามต่ อ ความเข้ า ใจแบบจารี ต กั บ สิ่ ง ที่ ส ถาปนาหรื อ
ประกอบกันขึ้นเป็นงานบรมครู (masterpiece) และประวัติศาสตร์ศิลป์ เลอวีน ใช้วิธีการเลือกเอาแต่
ศิลปินชาย (เธอเป็นศิลปิน เฟมินิสต์) ศิลปินได้ถามคนดู ได้ให้คนดูพิจารณาถึงตาแหน่งแห่งที่ของ
ศิลปินหญิงใน “คัมภีร์” ประวัติศาสตร์ศิลป์และในกรณีของภาพเปลื อยของ เวสตัน เป็นภาพเปลือย
ของลูกชายตัวเอง เป็นการพิจารณาว่าความเป็นเพศชายของช่างภาพได้ส่งผลต่อการมองภาพหรือไม่
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ภาพที่ 2.2 ผลงานศิลปะแอพโพรพริเอชัน โดย เชอร์รี เลอวีน (Sherrie Levine)
(ที่มา: http://www.suzilooksatart.com/wp-content/uploads/2014/01/IMG_0774-copy.jpg)

2.1.3 แนวคิดเรื่องปรัชญาศิลปะกับการเมืองการปกครอง
การเมืองเป็นกิจกรรมของบุคคลหรือกลุ่ม มีเจตนาเพื่อเข้าครอบครองอานาจ หรือทาหน้าที่
บริหารปกครองชุมชนหรือ รัฐ ประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น
นั ก การเมื อ งจึ ง มี บ ทบาทอย่ า งสู ง ในการก าหนดนโยบายต่ า ง ๆ ในการบริ ห าร ซึ่ ง แน่ น อนว่ า
ประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นประวัติศาสตร์ของนักการเมืองที่ที่มักเป็น
ตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์หรือผู้กุมอานาจทางเศรษฐกิจหรือเป็นตัวแทนของชนชั้นต่าง ๆ ผลัดกัน
มาขึ้นปกครอง (กาจร สุนทรพงศ์ศรี, 2555: 146)
ลัทธิชาตินิยม ซึ่งมีอุดมคติทางการเมือง เน้นความสาคัญของชาติถือว่าชาติต้องมีอยู่และ
ส าคัญต่อชีวิต ดังนั้ น คนภายในชาติต้องมีความผู กพันกันอย่างมีเอกภาพ ทุกคนทุกกลุ่ มต้องถื อ
ผลประโยชน์ของชาติเป็นสาคัญ ลัทธิชาตินิยมเชื่อว่า ชาติมิอาจดารงอยู่ได้โดยปราศจากแนวคิดทาง
การเมือง (กาจร สุนทรพงศ์ศรี, 2555: 148)
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ปัจจุบันความคิดทางการเมืองและกิจกรรมเคลื่อนไหวทางสังคมได้นาเอาหลักปรัชญาศิลปะ
เข้าร่วมด้วย ดังเช่น พวกดาดา ลัทธิประชานิยม จากนั้นพัฒนาไปสู่ศิลปะการแสดง (Performing Art)
มีการนาเทคนิคกลวิธีผสมผเสศิลปะหลายสาขาเข้าร่วม มักมีลักษณะเชิงสัญลักษณ์ มีการล้อเลียน
เยาะเย้ยถากถางทางการเมือง ซึ่งนับวันยิ่งเพิ่มบทบาทมากขึ้น เพราะเป็นเครื่องมือเชิงสัน ติวิธีที่
ประชาชนสามารถใช้แสดงเป็นสัญลักษณ์ สาหรับต่อต้านอานาจรัฐที่ไม่มีความเป็นธรรม ดังเช่นการ
ประท้วงของกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประท้วงทางการเมืองอื่น ๆ (กาจร สุนทรพงศ์ศรี, 2555: 152)
ตัวอย่างศิลปิน ศิลปะกับการเมืองการปกครอง มานิต์ ศรีวานิชภูมิ หนึ่งในศิลปิน
ภาพถ่ายที่เป็นที่รู้จักท่านหนึ่งในประเทศไทย ได้สร้างผลงานภาพถ่ายชุดใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Obscene
Mantra โดยยกประเด็นการทาโฆษณาชวนเชื่อ ด้วยการจาลองวรรณกรรมล้อเลียนโฆษณาชวนเชื่อ
เพื่อวิพากษ์วิจารณ์นโยบายและพฤติกรรมของผู้บริหารประเทศที่ศิลปินไม่เห็นด้วย ซึ่งในอีกเเง่อาจ
กล่าวได้ว่าผลงานชุดนี้คือโฆษณาชวนเชื่อด้วยเช่นกัน

ภาพที่ 2.3 ผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของ มานิต์ ศรีวานิชภูมิ
(ที่มา: http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=2326280)
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2.1.4 แนวคิดเรื่องการสร้างงานศิลปะจากความบันดาลใจที่มาจากความสัมพันธ์ของแม่กับลูก
ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างมนุษย์ต่ อมนุษย์ด้วยกัน คือ ความรักระหว่างแม่กับลูก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะความรักระหว่างแม่กับลูกเป็นความรักที่แนบแน่นลึกซึ้งตั้งแต่ลูกเริ่มปฏิสนธิเป็นต้นมา
ตราบจนวันตาย มนุษย์จึงถือว่า ความรักที่แม่มีต่อลูกนั้น เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นความผูกพันที่ไม่มี
สิ่งใดมาทาลายได้ สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในชีวิตจิตใจของทุกคน เพราะมนุษย์ไม่เป็นแม่ก็ต้องเป็นลูกจึงต้องมี
ความรักในฐานะแม่หรือลูกด้วยกันทุกคน
เป็นที่ยอมรับกันว่าศิลปินผู้สร้างงานศิลปะมักเป็นผู้ที่มีความรู้สึกไวในการรับสิ่งที่มากระทบ
จิตใจ และความรักระหว่างแม่กับลูกก็ได้ก่อให้เ กิดความบันดาลใจแก่ศิลปินจานวนไม่น้อยแล้วแสดง
ให้ปรากฏออกมาในผลงานศิลปะประเภทต่าง ๆ มาแต่โบราณกาล (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2537: 115116)
เรื่องของศิลปกรรมที่ศิลปินนฤมิตขึ้นจากความบันดาลใจที่เกี่ยวกับความรักระหว่างแม่กับลูก
และความรักความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว ซึ่งศิลปินแต่ละคนมีรูปแบบในการสร้างสรรค์ที่
แตกต่างกัน ไปแต่มีเนื้ อหาอย่ างเดียวกันคือแสดงให้ เห็ นความรักและความผูกพันของมนุษย์ผ่าน
สัญชาตญาณที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าทุกวันนี้ “ความรัก” ที่เคยมีอยู่ในจิตใจมนุษย์
ได้ถูกปัจจัยแวดล้อมเข้ามาเป็นตัวแปรให้ความรักถดถอยไปจากจิตใจมนุษย์จนเป็นสิ่งหายากยิ่งขึ้นทุก
วัน
ดังนั้นเราจึงควรช่วยกันสร้างความรักความเข้าใจระหว่างสมาชิกในครอบครัวของเราให้แน่น
แฟ้นมากยิ่งขึ้น เชื่อว่าสมาชิกในครอบครัวของเราก็จะเป็นผู้หว่านพืชพันธุ์ของความรักให้กระจายไปสู่
ผู้อื่นในอนาคต เมื่อสังคมอยู่กันด้วยความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้ว โลกนี้ก็จะมีศานติสุข ศิลปะ
เป็นสื่อสารความรักความเข้าใจอันดีระหว่างมนุษย์ได้ดี อย่างหนึ่ง หากครอบครัวใด ปลูกฝังความรัก
ศิลปะ ให้เกิดขึ้นกับสมาชิกของครอบครัวแล้ว ก็เชื่อว่าครอบครัวนั้นจะเป็นครอบครัวที่อยู่กันอย่างมี
ความสุข ด้วยความรักความเข้าใจอย่างแน่นอน (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2537: 125)
2.2 ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
2.2.1 ทฤษฎีสัมพันธบท
ในความหมายเดิมนั้น การอ่านเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความตระหนักว่า ตัวบทวรรณกรรม
ครอบครองความหมายอยูแลว กล่าวคือ ผู้อ่านเชื่ออยู่เป็นทุนเดิมว่ามีความหมายที่รอการค้นพบอยู่ใน
ตัว งาน (works ไมใช่ Texts) วรรณกรรม การอ่านและ/หรือการตีความจึงมีความหมายเป็นการ
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“แกะรอย” ความหมายจากตัวบทวรรณกรรมเท่านั้น อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันแนวความคิดเช่นนี้ถูกท้า
ทายจากแนวคิดใหม่ด้านวรรณกรรมและวัฒนธรรมศึกษาที่เห็นว่า วรรณกรรมเป็นประดิษฐกรรมของ
ระบบ รหัส และขนบต่างๆ ซึ่งสืบทอดผ่านมาโดยงานวรรณกรรมที่มีมาก่อนแล ว แนวคิดนี้เชื่อว่า
ระบบ รหั ส และขนบต่างๆ ของรู ปแบบศิล ปะ และจากวัฒ นธรรมในสั งคมนั้นมีผ ลต่อการสร้ า ง
ความหมายให้ แ กงานวรรณกรรมทั้ ง สิ้ น กรอบความคิ ด เช่น นี้เ องที่ เรี ยกว่ า Intertexuality หรือ
สหบท/สัมพันธบท ซึ่งเชื่อว่า การอ่านจะนาพาผู้อ่านไปสู่ตาข่ายแห่งความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับตัวบท
ต่ า งๆ การจะตี ค วาม หรื อ ค้ น พบความหมายของสิ่ ง ที่ อ่ า นนั้ น จะต้ อ งกระท าผ่ า นร่ องรอยของ
ความสัมพันธ์ต่างๆ ที่ตัวบทหนึ่งมีกับตัวบทอื่น ๆ อีกมากมาย (แกรแฮม อัลเลน อ้างถึงใน พิเชฐ แสง
ทอง, 2555: 264)

ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างงานศิลปะกับแนวคิดเกี่ยวกับสัมพันธบทจากวรรณดคีเรื่องพระลอ
โดย จักรพันธุ์ โปษยกฤต
(ที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/426410)
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ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างงานศิลปะกับแนวคิดเกี่ยวกับสัมพันธบทจากวรรณดคีเรื่องพระลอ
โดย เหม เวชกร
(ที่มา: http://mblog.manager.co.th/septimus/th-103040)
2.2.2 ทฤษฎีการรับรู้และตีความ
สิ่งที่ศิลปินต้องการถ่ายทอด นั่นคือ อารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ และ
ต้องการให้ผู้ดูรับรู้ ก็คือรับรู้อารมณ์ความรู้สึกที่ถ่ายทอดวิชาให้ รับรู้เป็นรูปแบบสิ่ งต่าง ๆ ในการ
ถ่ า ยทอด ศิ ล ปิ น พยายามจั บ ประเด็ นอารมณ์ ค วามรู้สึ ก ของตนเองเกี่ ย วกั บเรื่อ งราวต่ า ง ๆ แล้ ว
จินตนาการให้ออกมาเป็นรูปแบบของความรู้สึกนั้น และใช้วัสดุต่าง ๆ มาบันทึก โดยการถ่ายทอดด้วย
เทคนิควิธีการต่าง ๆ ให้ได้รูปแบบใกล้เคียงกับที่จินตนาการไว้ ดังนั้นการดูและการรับรู้ที่ถูกต้อง จึง
เป็นการดูรูปแบบที่ปรากฏ แล้วพยายามรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของศิลปิน โดยพยายามจินตนาการ ให้
ได้ความรู้สึกในเรื่องราวต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกับที่ศิลปินต้องการให้รับรู้มากที่สุด มิใช่พยายามดูหรือ
จินตนาการให้ได้ว่ามันเป็นรูปอะไร (ประเสริฐ ศิลป์วัฒนา, 2542: 117)
ตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีตีความมากที่สุดในวงการศิลปะคือ Mona Lisa ซึ่งเป็น
งานจิตรกรรมภาพเหมือน (Portrait) ที่มีชื่อเสียงมาก เป็นภาพของหญิงสาวในท่านั่ง แต่งกายตาม
สมัยนิยมในแฟชั่นแบบฟลอเรนไทน์ในอิตาลี เบื้องหลังเป็นภาพทิวทัศน์ภูเขาที่ดูนุ่มเบา แสดงออกทาง
อารมณ์ความรู้สึกบนใบหน้า โดยเฉพาะแววตาและรอยยิ้มที่เป็นปริศนา ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเธอ
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กาลังยิ้ม หัวเราะ ร้องไห้ หรือเธอต้องการบอกอะไรบางอย่างกันแน่ ผู้ที่ได้ชมภาพนี้จะเกิดจินตนาการ
ในการสร้างความรู้สึกหรืออารมณ์เข้าไปในภาพด้วย

ภาพที่ 2.6 ภาพ โมนาลิซา ( Mona Lisa ) โดย เลโอนาร์โด ดา วินชี (Leonado da Vinci)
(ที่มา: http://cheeranan.exteen.com/20071216/entry)
2.2.3 ทฤษฎีสัญญะวิทยา (Semiotic Theory)
สัญวิทยา คือ รหัส (Code) ซึ่งเป็นตัวทาหน้าที่กาหนดหรือกากับความหมาย ภาษา คือ รหัส
(Code) ซึ่งเป็นรูปแบบและกฎเกณฑ์ของภาษา สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ รหัส (Code) ซึ่งเป็น
จารีตปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมในเรื่องนั้น ๆ เพราะฉะนั้นการกระทา ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ หรือ
วัตถุสิ่ งของต่างๆ ในสั งคมไม่มีความหมายใน ตัว ของมันเอง แต่ขึ้นกับระบบสั งคมโดยรวมว่ า มี
กฏเกณฑ์กาหนดไว้ในเรื่ องนั้น ๆ อย่างไรบ้าง เพราะฉะนั้นความหมายมีตาแหน่ง แห่งที่ บทบาท
หน้าที่ ภายใต้ระบบใหญ่หรือวัฒนธรรมอย่างไร โดยปกติทั่วไปจะถูกมองข้ามหรือมองไม่เห็น ส่วน
ใหญ่แพร่หลายจนเป็นที่รู้จักและ ยอมรับในวงกว้างจน ไม่มีความจาเป็นต้องค้นหารหัสอีกต่อไป เช่น
ตาชั่ง ซึ่งหมายถึงความเที่ยงธรรม ไม้กางเขน หมายถึง คริสต์ศาสนา จนไม่มีใครคิดจะตั้งคาถาม คิด
จะสงสัย และมิได้มีเพียงหนึ่งเดียวแต่มีมากมายหลากหลาย และส่วนใหญ่มิได้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร ทาให้การตรวจสอบและการค้นหากระทาได้ยาก ดังนั้นการอ่านสัญญะต่างๆ ในสังคมจึงขึ้นอยู่
กับประสบการณ์และ ความสามารถ เฉพาะตัวของแต่ละคนเป็นสาคัญ
สาระสาคัญของสิ่งที่เรียกว่า รหัส ในทฤษฎีการสื่อสาร

15
1. รหัสต้องมีมาก่อนผู้ส่งสารและก่อนข้อความที่สื่อเพราะรหัสเป็นตัวกาหนดว่าจะส่งสาร
อย่างไรส่วนผู้รับสารก็ต้องเรียนรู้ทาความเข้าใจรหัสดังกล่าว จึงจะรับสารได้หรือเข้าใจสารที่ส่งมา
2.รหัสเป็นอิสระจากข้อความที่ส่งการสื่อสารมิใช่เป็นการส่งข้อความแต่เกิดการส่งสัญญาณ
ภายใต้การกากับของรหัสชุดหนึ่งเท่านั้น
3. รหัส เป็นอิสระจากผู้ส่งสาร และเป็นตัวกากับว่าผู้ส่งสารจะต้องส่งอย่างไร พูดอย่างไรผู้รับ
จึ ง จะรู้ เ รื่ อ งเมื่ อ ผู้ ส่ ง สารและผู้ รั บ สารเข้ า ใจรหั ส ร่ ว มกั น ก็ ส ามารถสื่ อ สารกั น ได้ แ ละใน
ระดับนี้เองที่รหัสถูกเก็บไว้ในระดับจิตไร้สานึกจนมองไม่เห็นกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไป และทาให้
ข้อความหรือสารที่ส่งมีความสาคัญขึ้นมาแทนที่ว่าจะส่งอะไรมิใช่อย่างไรอีกต่อไป
รหัสอยู่เหนือทั้งผู้ส่งและผู้รับรหัสมีมาก่อนและเป็นตัวกากับทั้งผู้ส่งและผู้รับว่าต้องส่งอย่างไร
พูดอย่างไร ขั้นตอนนี้เองที่รหัสถูกเก็บไว้ในระดับจิตไร้สานึก
รหัส
(Code)

อยู่ในระดับจิตใต้สานึก
จนมองไม่เห็นกลายเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดา

มีมาก่อนและมีอิสระ
กากับ

กากับ

กากับ

ผู้ส่ง

สาร

ผู้รับ

ส่งอย่างไร
พูดอย่างไร

สัญญาณ
เรียนรู้และเข้าใจร่วมกัน

รับและถอดอย่างไร

แผนภูมิที่ 2.1 กระบวนการสื่อสาร
หลักการของสัญวิทยา
1. รูปสัญญะต้องมาก่อนความหมายสัญญะ ภาษามิใช่เครื่องมือ ในการสื่อสารที่ไร้เดียงสา
อย่างที่นิยมเข้าใจกัน แต่ภาษาเป็นเรื่องของระบบกฎเกณฑ์ที่ทาให้การสื่อสารเป็นไปได้ข้อความ หรือ
สารที่ส่งมิใช่เป็น การสื่ อถึงประสบการณ์แต่เป็นเรื่องของการเข้าใจกฎเกณฑ์ของภาษาและความ
สามารถในการใช้กฎเกณฑ์นี้ได้อย่างถูกต้อง เข้าใจในความเป็นไปได้และขีดจากัดของรหัสที่ใช้
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2. ความหมายเกิ ดจากสิ่ ง ที่ ไ ม่มี ความหมาย กล่ าวคือความหมายเป็นเรื่ องของรหั ส หรื อ
กฎเกณฑ์ ซึ่งในตัวเองไม่มีความหมาย แต่เป็นตัวกาหนดความหมายความหมายมิใช่เกิดจาก เนื้อใน
ของข้อความที่ส่งและหลักการใช้นี้เองเป็นที่มาของความคิดเรื่องรูปสัญญะที่ล่องลอยหรือคาอุปมาอุป
มัยสื่อความหมาย
เพราะฉะนั้นภาษาของมนุษย์จึงหมายถึงเรื่องของรหัสหรือกฎเกณฑ์ที่เป็นตัวกาหนดให้เกิด
ความหมาย ฉะนั้นเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่รู้มาก่อน ไม่เคยเข้าใจมาก่อน ก็พูดไม่ถูก พูดไม่ได้ ด้วยไม่มี
รหัสหรือกฎเกณฑ์กาหนดให้พูดเรื่องนั้นๆ รหัสที่มีอยู่ไม่สามารถถอดรหัสสิ่งที่ เผชิญอยู่ได้ (Shock
Culture) ที่ฟูโกเรียกว่าสิ่งที่เราคิดไม่ถึงหรือสิ่งที่เราคิดไม่ได้ เมื่อต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่รู้มาก่อน ความ
หมายสัญญะก็ไม่มี ทาให้รูปสัญญะไม่มีอะไรเกาะเกี่ยว จึงล่องลอยไปเรื่อย ๆจนกว่าจะพบความหมาย
สัญญะ รหัส กฎเกณฑ์ ที่กาหนดการรับรู้ข องเรามีขีดจากัดมากมีสิ่งที่เราไม่รู้อีก มากมาย อันเป็นผล
มาจากการไม่มีรหัสในเรื่องนั้นๆ เมื่อไม่รู้ก็พูดถึงสิ่งนั้นไม่ได้ ไม่ว่าเราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจ รหัสก็มี
และเกิดมาก่อนที่เราจะเผชิญหน้า กับมันและการกาหนด ความหมายยังคงดาเนินต่อไป รูปสัญญะ
มักก้าวไม่ทันความหมายสัญญะ เพราะมีสิ่งที่เราไม่รู้มากมาย ทาให้สร้างรูปสัญญะขึ้นมาไม่ทัน เมื่อ
เป็นเช่นนี้ทุกภาษาจึงจะต้องมี รูปสัญญะที่ล่องลอยหรือข้อความ อันเป็นที่ยอมรับในชุมชนที่ใช้ภาษา
นั้น แต่ปราศจากความหมายที่แน่นอน ชัดเจน และถูกนามาใช้เมื่อต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่รู้ มาก่อน อาทิ
รูปสัญลักษณ์ต่างๆ ในประเทศไทยกรรม บุญ ชะตา คาอุปมาอุปไมย ใช้คาหนึ่งแทนที่อีกคาหนึ่ง
เพื่อให้รูปสัญญะเกิดความหมายใหม่ขึ้นมา โดยคาที่ถูกแทนที่มิได้ถูกทาลายหรือสูญหายไปเพียงแต่ ไม่
ปรากฏในขณะนั้น (Absence) เพราะฉะนั้นการใช้คาอุปมาอุปไมย เป็นความพยายามที่จะหนีห่างไป
จากอานาจของรหัส เป็นอิสระไปจากรหัสชั่วขณะหนึ่ง คาอุปมาอุปไมยทาหน้าที่เป็นรูปสัญญะแบบ
หนึ่ง คาอุปมาอุป ไมยแสดงให้เห็ นว่าไม่มีสิ่ งที่เรียกว่าคาที่มีความหมายตรงกันใช้แทนกันได้ อ ย่าง
สมบูรณ์ แต่มีความหมายใหม่เกิดขึ้นเสมอ ดังนั้นความสาคัญจึงอยู่ที่รูปสัญญะมิใช่ความหมายสัญญะ
เมื่อรูปสัญญะตัวเดิมหมดความสาคัญลงก็จะมีการสร้งารูปสัญญะตัวใหม่ขึ้นมาแทนและใช้ใน
ความหมายใหม่เนื่องจากข้อจากัดของแต่ละสังคมและเงื่อนไขของยุคสมัยซึ่งทั้งรูปสัญญะกับความ
หมายสัญญะก็ต่างเป็นเครื่องมือสาคัญในการสื่อสาร

17
2.3 ผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพของศิลปินกับสมาชิกในครอบครัว
2.3.1 Louise Bourgeois (1911-2010)

ภาพที่ 2.7 ภาพศิลปิน Louise Bourgeois
(ที่มา: http://www.tate.org.uk/art/artworks/bourgeois-mamelles-t11916)
ประวัติชีวิต เกิดในประเทศฝรั่งเศสในปี 1911 หลุยส์ บูร์ชัวส์ ย้ายมาพานักและทางานที่นคร
นิวยอร์กตั้งแต่ปี 1938
ด้านครอบครัว หลุยส์ บูร์ชัวส์ มีแม่ผู้พิการ มีพ่อผู้จริงใจและซื่อสัตย์ และโรเบิร์ต โกล์ดวอ
เตอร์ สามี รับเลี้ยงบุตรบุญธรรม 2คน คนแรก "Michel" รับเลี้ยงหลังจากแต่งงานไม่กี่เดือน หลังจาก
นั้นก็รับเลี้ยงเพิ่มขึ้นอีกสองคน "Alaind" และ "Jean-Louis"
ผลงาน ของหลุยส์ บูร์ชัวส์ จะผ่านอิทธิพลศิลปะแนวอาวองการ์ดที่แตกต่างหลากหลาย
ตลอดช่ ว งศตวรรษที่ 20 จาก Surrealism สู่ Abstract Expressionism, จาก Minimalism สู่
Feminism
ผลงานชิ้นสาคัญ Maman (1999) แสดงที่เทท โมเดิร์น กรุงลอนดอน งานชิ้นนี้นับเป็น
หนึ่งในงานศิลปะร่วมสมัยที่ตระเวนแสดงทั่วโลกมากที่สุดชิ้นหนึ่งก็ว่าได้ แม้แต่หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครก็เคยนาผลงานในชุดนี้มาจัดแสดงช่วงปลายปี 2551
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ภาพที่ 2.8 ผลงานศิลปะกลางแจ้ง Maman โดย หลุยส์ บูรช์ ัวส์
(ที่มา http://www.tate.org.uk/art/artworks/bourgeois-mamelles-t11916)
แนวคิดในผลงานที่สาคัญ
ผลงานชิ้นนี้ แม่แมงมุม อาจสะท้อน ความรู้สึกอบอุ่น “ความแข็งแรง” ของแม่ การปั่นการ
ทอ, รักษาและการป้องกันลูกของแม่ อิทธิพลในผลงานของหลุยส์ บูร์ชัวส์ มักอ้างอิงถึง “แม่ผู้พิการ”
ผลงานของเธอ..."ได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากช่วงชีวิตในวัยเด็ก" "รูปปั้นของเธอถูกปั้นจากประสบการณ์
บางอย่างในวัยเด็ก” บูร์ชัวร์ พูดว่า "ถ้าคุณละทิ้ง “อดีต” ไม่ได้ คุณควรจะสร้างมันขึ้นมาใหม่ ปั้นรูป
ปั้นซะ" นั่นคืองานอธิบายตัวตนผู้สร้างเอง ดังนั้นอดีดโดยเฉพาะ “วัยเด็ก”นั้นมีอิทธิพลต่อชีวิตของ
หลุยส์ บูร์ชัวส์และเราทุกคนอย่างมากที่สุด ความกลัวครั้งเก่าที่เคยมีต่ออาณัติของบุพการี ผลงาน แม่
แมงมุม คือ การเล่น(การเผชิญหน้ากับมันโดยผ่านสิ่งแทน,สิ่งจาลอง)กับ “ความกลัว” เพื่อขจัดมัน
เป็น การทาให้ความกลัวกลายสภาพเป็นความบันเทิงเชิงสุนทรียะ ผ่านกระบวนการทาให้เลิศเลอของ
ศิลปะทีทั้ง ”น่ากลัวและน่าทึ่ง” ในเวลาเดียวกัน (Sublimation) ความกลัวอดีตเกี่ยวเนื่องกับความ
กลั ว ทาง “กายภาพ” ความกลั ว จึ งปรากฏตัว ให้ เห็ นผ่ านร่างกาย ส าหรับฉัน “ประติมากรรมคือ
ร่างกาย ร่างกายฉันคือประติมากรรม ความกลัวจึงถูกแสดงออกมาเป็นผลงานประติมากรรม” ใน
ลั ก ษณะ ที่ Freud นั ก จิ ต วิ เ คราะห์ เ รี ย กว่ า 'ความแปลกประหลาดที่ น่ า วิ ต ก' (Disquieting
Estrangement) คาบเกี่ยวระหว่าง รูปธรรม Figuration และ นามธรรม Abstraction ความเป็น
'ขบถ' ที่ท้าทายบรรทัดฐานทางศีลธรรมของสังคมหลั งสมัยใหม่ 'พื้นที่อ่อนไหว' ของสังคม นั่นคือ
ประเด็นเรื่องเพศสภาพ ความเป็นเพศหญิง ความโดด เดี่ยว การร่วมรักและบาดแผลทางกายภาพและ
จิตใต้สานึก กระบวนการแปรสภาพเชิงสุนทรียะภายใต้ตรรกะส่วนตัวว่าด้วยเรื่อง “ความทรงจา” การ
ทางานโดย ใช้ร่างกายมนุษย์โดย “แยกออกมาเป็นส่วนๆ” การให้นมลูกของผู้หญิง หรืออาจมองว่า
เป็นการเสนอภาพของเพศหญิงในแง่ของ 'วัตถุทางเพศ' ในสภาพ “ไร้ซึ่งการปกปิด” และ “บอบบาง”
การโยงตานาน ดอน ฮวน ชายหนุ่มเจ้าเสน่ห์ “เสนอภาพของผู้ชายที่อยู่ได้ด้วยการเกี้ยวพาราสีหญิง
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สาว ผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เขาใช้เธอเหล่านั้นเป็นอาหาร แต่ไม่เคยให้อะไรตอบแทน เขา(เพศชาย)รัก
ได้ เ พี ย งแบบเดี ย วเท่ า นั้ น คื อ สู บ กิ น และเห็ น แก่ ตั ว ” แม่ ข องฉั น ผู้ ซึ่ ง เป็ น “เฟมิ นิ ส ต์ ” สามี ผู้ เ ป็น
เฟมิ นิ ส ต์ และฉั น ก็ เ ลี้ ย งดู ลู ก ชายให้ เ ป็ น เฟมิ นิ ส ต์ " ความเป็ น ศิ ล ปิ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ศิ ล ปิ น หญิ ง ซึ่ ง ข้ อ
วิพากษ์วิจารณ์ในทัศนคติของเพศชายช่วยอะไรไม่ได้เลย และเป็นอุปสรรคที่จะเข้าใจว่างานของหล่อน
คืออะไรกันแน่ ลักษณะความกากวมพร่ามัวระหว่างวัสดุ รูปทรงและความหมาย งานประติมากรรม
เหล่านี้ “ปลดปล่อยและขับเน้นอารมณ์ความรู้สึก (affects)” ที่หลากหลายซึ่งซ่อนตัวภายใต้จิตสานึก
ของเรา ผ่านความลักลั่นระหว่างความงามกับความน่าสะพรึงกลัว งานของบูร์ชัวส์ ตั้งคาถามกับทฤษฎี
คลาสสิกเรื่องความงามและเรื่องความเป็นศิลปะในเวลาเดียวกัน
สัมพันธบทที่สาคัญในตัวผลงาน
ผลงานชิ้น นี้ แสดงการทางานและแนวคิดของศิลปินกับตัวบทกับสังคมมีความสัมพันธ์ใน
มารดากับบุตรสาว การเลี้ยงดูบุตรการแกป้องบุตรในช่วงวัยเด็ก ที่ส่งผลกับช่วงเวลาที่เติบโตขึ้นมา
ภายใต้สั งคมและวัฒ นธรรมในฝรั่ งเศส โดยใช้สั ญญะ คือ แมงมุมกับลู กในไข่ ใยแมงมุมกับเหยื่อ
มารดากับบุตรสาว ความสมบูรณ์กับความพิการ ความทรงจาในอดีตกับบริบทปัจจุบัน ความใหญ่โต
กับความเป็นส่วนตัว
ผลงานชิ้นนี้ แสดงออกถึงความรู้สึกอบอุ่น และความแข็งแรงของมารดาที่ปกป้องลูกด้วย
ความดุดัน ที่น่าเกรงขามสาหรับผู้ที่รุกราน ช่วงเวลาในอดีดโดยช่วงวัยเด็กที่มีอิทธิพลต่อชีวิต และ
พื้นที่อ่อนไหวในสังคมโดยเฉพาะเรื่องเพศสภาพของผู้หญิง ความเป็นเพศหญิง ความโดดเดี่ยว การ
ร่วมรักและบาดแผลทางกายภาพภายในจิตใต้สานึก และร่างกายของมนุษย์กับการให้นมลูกของผู้หญิง
หรือการเสนอภาพของเพศหญิงในแง่ของ 'วัตถุทางเพศ' ในสภาพ “ไร้ซึ่งการปกปิด” และ “บอบบาง”
จากเพศชายผ่านรูปทรงของสัตว์ที่น่ากลัวในความทรงจาวัยเด็กนั้นคือ แมงมุม
2.3.2 Janine Antoni (1964-ปัจจุบัน)
เจนนี่ เกิ ด ในฟรี พ อร์ ต บาฮามาสในปี ค .ศ. 1964 เจนนี่ ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี จ าก Sarah
Lawrence College ในนิวยอร์กและได้รับปริญญาโท MFA จาก Rhode Island School of Design
ในปี 1989
ผลงานชิ้น สาคัญ Lick and Lather (1993) แสดงที่ Venice Biennale. It was a time,
as “NYC 1993” documents, when various generations of women งานชิ้ น นี้ นั บ เป็ น หนึ่ ง
บันทึกปรากฏการเคลื่อนไหวทางศิลปะของศิลปินผู้หญิงรุ่นใหม่ของนิวยอร์กในปี ค.ศ.1993
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ภาพที่ 2.9 ภาพศิลปิน Janine Antoni
(ที่มา http://uprising-art.com/wp-content/uploads/2012/08/JanineAntoni.jpg)

ภาพที่ 2.10 ผลงานศิลปะชุด Lick and Lather โดย Janine Antoni
(ที่มา: http://www.art21.org/texts/janine-antoni/interview-janine-antoni-lick-and-lather)
แนวคิดในผลงานที่สาคัญ
การสร้างงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับอุดมคติทางศิลปะที่เกี่ยวกับภาพเหมือนบุคคล และสภาวะ
เพศสภาพ พื้นที่ทางกายภาพที่เป็นสิ่งต้องห้ามและถูกควบคุมทางศีลธรรม เช่น หน้าอก ศิลปินสร้าง
แม่พิมพ์โดยตรงจากร่างกาย ใช้ช็อคโกแลต เทลงในแม่พิมพ์ และแกะสลักภาพโดย การเลีย เป็น
วิธีการหนึ่งที่จะอธิบายและสารวจตัวเอง พร้อมกับความรู้สึกอึดอัดกับพื้นผิวร่างกายของตัวเอง และมี
ความสัมพันธ์กับภาพในอุดมคติของมนุษย์ ช็อคโกแลตเป็นวัสดุที่น่าหลงใหลอย่างมากและการเลีย
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ตัวเองกระทาผ่านท่าทางที่อ่อนโยน ในกรณีสบู่ซึ่งถูกใช้ในอ่าง เป็นกระบวนการที่กิน เวลานานในการ
ลบตั ว เองของศิ ล ปิ น เช่ น เดี ย วกั น ศิ ล ปิ น ใช้ ส บู่ ส ารวจถู ไ ปตามพื้ น ที่ ต่ า งๆทั่ ว ร่ า งกายรวมทั้ ง
หน้าอก สาหรับกระบวนการทางความคิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ความรักความเกลียดชัง ที่
เรามีกับลักษณะทางกายภาพของเรา มันถูกเชื่อมโยงกับสิ่งที่ปรากฏและไม่ปรากฏอยู่ภายในและ
ภายนอก ซึ่งเป็นความคิดเกี่ยวกับตัวตนของมนุษย์ ซึ่งช็อคโกแลตนั้นมีสาร Phenylamine ที่เป็น
สารเคมีที่ผลิตในร่างกายของมนุษย์เมื่อกาลังมีความรัก จึงเป็นภาพสะท้อนการเสพติดช็อคโกแลตและ
ความงาม
ในแง่ของรูปปั้นครึ่งตัวแบบศิลปะอุดมคติคลาสสิกเป็นภาพจาที่ผลิ ตซ้าในความคิดเกี่ยวกับ
ผู้หญิงและความงาม และกฎเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการที่ผู้หญิงได้รับภาพแบบดั้งเดิมในประติมากรรม และ
พยายามที่จะใช้ว่าเมื่อวันที่ มีบางอย่างที่ค่อนข้างน่าตกใจเกี่ยวกับการลบของกระบวนการของฉัน
ปรากฏในความคิดเรื่องหน้าอก เป็นอุดมคติคลาสสิกในความคิ ดอนุรักษ์นิยมของเพศชาย หน้าอกที่ก็
มักสงวนไว้สาหรับภาพวาดผู้ชายและผู้ชายมักจะมีอานาจในการกาหนดเสมอ ผลงานเริ่มต้นด้วยการ
สร้างบล็อกและลบภาพที่ถ่ายทอดมาออกไป สะท้อนการเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนของตัวเองแล้ว
ออกจากมัน การลบความหมายด้านพิธีกรรมในชีวิตประจาวัน เช่นการรับประทานอาหารและการ
อาบน้า แต่ยังพิธีกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลบล้างกฎเกณฑ์ อุดมคติ
เกี่ยวกับร่างกายที่อยู่ในใจหรือการชาระตัวเองให้ บริสุทธิ์ดุจทารกในครรภ์ คล้ายกับการทาความ
สะอาดและทาให้บริสุทธิ์ในพิธีกรรมทางศาสนา และความเกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์ในแง่ของผู้หญิง
และนั้นเป็นพรหมแดนแห่งอุดมคติที่ปรากฏในลักษณะคู่ตรงข้ามกันระหว่างความปรารถนาและการ
ปลดปล่อย อาศัยวัสดุอย่างช็อคโกแลตและสบู่ ที่เป็นวัตถุในชีวิตประจาวันมาหล่อหลอมมันเป็นรูปร่าง
ที่ทาให้รู้สึกถึงการหล่อหลอมด้วยพิธีกรรม
สัมพันธบทที่สาคัญในตัวผลงาน
ศิลปินพิจารณาเรื่องราวตัวบทกับสังคมที่มีความสัมพันธ์ในเรื่องเพศสภาวะผู้หญิงกับเพศชาย
อานาจในสังคมที่มีผู้ชายเป็นใหญ่ผู้หญิงเป็นรอง ร่างกายผู้หญิงกับอานาจที่กดทับ พื้นที่ส่วนตัวของ
ผู้หญิงกับอุดมคติทางศาสนาที่ทางผ่านร่างกายและเสรีภาพในฐานะมนุษย์โดยใช้สัญญะคือหน้าอก
ร่างการผู้หญิง ช็อคโกแลตและสบู่ เพศสภาวะ พิธีกรรมที่มีต่อร่างกาย อานาจวาทกรรมที่สร้างโดย
เพศชาย
ศิลปินแสดงความคิดเรื่ องภาพเหมือนบุคคล และสภาวะเพศสภาพ ผ่านการใช้พื้น ที่ ท าง
กายภาพที่ เ ป็ น สิ่ ง ต้ อ งห้ า มและถู ก ควบคุ ม ทางศีล ธรรม ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บภาพในอุ ดมคติ ของ
มนุษย์ และกระบวนการทางความคิดในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ความรักความเกลียดชัง ที่เรามีกับ
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ลักษณะทางกายภาพของตัวเรา ซึ่งถูกเชื่อมโยงกับสิ่งที่ปรากฏและไม่ปรากฏอยู่ภายในและภายนอก
ที่สัมพันธ์กับอุดมคติคลาสสิกในความคิดอนุรักษ์นิยมของเพศชาย ซึ่งหน้าอกมักถูกสงวนไว้สาหรับ
ภาพวาดโดยผู้ชายและผู้ชายมักจะมีอานาจในการกาหนดความหมายในทุกสิ่งเสมอ
2.3.3 Tatsumi Orimoto (1946-ปัจจุบัน)
ประวัติชีวิต Tatsumi Orimoto เริ่มวาดภาพอย่างจริงจังเมื่อเขาอายุสิบขวบ เขาล้มเหลว
ของสถาบั น ที่ส อบเข้ามหาวิทยาลั ยศิล ปะและดนตรีโ ตเกียว เขาพยายามอีกครั้งในปีต่อไป และ
ล้มเหลวอีกครั้ง และอีกครั้งในปีถัดไป และอีกครั้งหลังจากนั้น ในที่สุดก็สามารถเข้าศึกษาศิลปะสาเร็จ
โดยได้ทุนการศึกษาไปศึกษาที่ California Institute of Art
ด้านครอบครัว แม่ที่สนับสนุนเขาโดยการซื้อนิตยสารศิลปะ และเขาชื่นชอบศิลปินยุโรป
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Paul Klee พ่อไม่เห็นด้วยกับการเรียนศิลปะ หลังที่ล้มเหลวจากการสอบหลาย
ครั้ง พ่อซึ่งให้เวลาหลายปีกับฝันของลูกชาย และในที่สุดก็เริ่มที่จะเรียกร้องให้เขาได้รับ "ทางานจริงๆ"
ผลงานชิ้นสาคัญ "Art Mama" ผลงานบอกเล่า ช่วงทุกข์จากอาการป่วยและภาวะซึมเศร้า
ของแม่ที่เป็นโรคอัลไซเมอรส์ โดยมีแม่ของเขาที่เป็นทั้งวัตถุทางศิลปะ ที่เกิดจากความรักของลูกชาย
และหัวข้อสาหรับการสร้างงานศิลปะของลูก แม่เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะที่สร้างจากความรัก ผ่านการ
บันทึกเอกสาร ผ่านการดาเนิน ชีวิตของเขาและแม่ในเมือง คาวาซากิ ในภาวะซึมเศร้า

ภาพที่ 2.11 ภาพผลงาน Mama and Me from 3 to 29 October โดย Tatsumi Orimoto
(ที่มา: http://www.assemblylanguage.com/images/Orimotoo3.html)
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แนวคิดในผลงานที่สาคัญ ใช้ศิลปะการแสดง (Performance Art) นอกจากนี้ยังมีภาพถ่าย,
วัตถุสาเร็จรูปและวิดีโออีกด้วย มักแสดงในลักษณะงานแบบศิลปะเชิงแนวคิด (Conceptual Art)
ผลงานของเขาจะเต็มไป ด้วยความสนุกสนาน และอารมณ์ขัน ความอบอุ่น และความเป็นธรรมชาติ
แบบมนุษย์ ผลงานสะท้อนความรักระหว่างแม่และลูกที่มีส่วนร่วมกันทางานศิลปะร่วมกัน ด้วยความ
รักความไว้วางใจและร่วมมือ ด้วยความเคารพและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน เต็มไปด้วยความอบอุ่น
ที่สื่อสารกับทุกคนผ่านกิจวัตรประจาวันของทุกคนโดยไม่กลัวที่จะลองทางานศิลปะที่อาจดูไร้สาระใน
โลกรอบตัวเราและกระตุ้นให้เกิดความคิด และการโต้ตอบถึงการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน
สัมพันธบทที่สาคัญในตัวผลงาน
ศิลปินพิจารณาเรื่องราวตัวบทกับสังคมมี่ความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์แม่ -ลูก,เชื้อชาติญี่ปุ่น
สถานะภาพระหว่างคนในพื้นที่ทางศิลปะกับผู้สนับสนุนศิลปิน วัฒนธรรมประเพณีญี่ปุ่นดั้งเดิมโดย
ใช้สัญญะคือ ลูกชาย-มารดา,ผู้ชาย-ผู้หญิง ตะวันออก-ตะวันตก พื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่สาธารณะผลงาน
สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนที่แตกต่างทั้งอายุและเพศด้วยความรู้สึกสนุกสนาน และอารมณ์ขัน
ความอบอุ่น และแสดงความเป็นธรรมชาติแบบมนุษย์แบบตรงไปตรงมา รวมทั้งแสดงความรักระหว่าง
แม่และลูกที่มีส่วนร่วมกันทางานศิลปะ ด้วยความไว้วางใจและความเคารพและการให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน เต็มไปด้วยความอบอุ่น ที่สื่อสารกับทุกคนผ่านกิจวัตรประจาวันธรรมดาที่พบเห็นได้ในสังคม
ญี่ปุ่น
2.3.4 Amanda Heng (1951–ปัจจุบัน)
ประวัติชีวิต Amanda Heng เกิดปี 1951 สิงคโปร์ Amanda Heng เป็นผู้บุกเบิกศิลปะร่วม
สมัยในสิงคโปร์ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการก่อตั้งสหกรณ์สองศิลปะท้องถิ่น และหมู่บ้านศิลปินในปี 1988
และกลุ่มศิลปะผู้หญิง (Wita) ในปี 1999 จบการศึกษาจากลาซาล ในประเทศออสเตรเลียในปี ในปี
1988
ผลงาน อแมนดา เฮง เป็นศิลปินร่วมสมัยที่รู้จักกันดี สาหรับการทางานศิลปะที่ใช้วิ ธีการ
ทางานแบบสหสาขาวิชา ผลงานของเธอมักจะสารวจประเด็นทางสังคมที่แท้จริงของโลกในบริบทของ
ความหลากหลายทางวัฒ นธรรมและสั งคมที่เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของสิ งคโปร์ มักนาเสนอ
เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมเช่นการเปลี่ยนแปลงในทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของกลุ่มเพศในบริบท
ของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสิงคโปร์และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การตรวจสอบ
การปะทะกันระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก ที่เกิดจากประสบการณ์ที่อาศัยอยู่ในฐานะที่
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เป็นชาวจีนในสิงคโปร์ที่มีความเป็นตะวันตกสูง ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมดังกล่าวส่งผลกระทบการ
ก่อสร้างเอกลักษณ์ตัวตน

ภาพที่ 2.12 ภาพศิลปิน Amanda Heng
(ที่มา: http://www.artitute.com/2011/10/19/amanda-heng-speak-to-me-walk-with-me)
ด้านครอบครัว เอแมนดา เฮง เติบโตขึ้นมาในครอบครัวแบบจีนโบราณ ในฐานะที่เป็นเด็ก
เธอมีประสบการณ์เรื่องความแตกต่างกันของลาดับสมาชิกในเพศสภาวะหญิงและชายในโครงสร้าง
ของครอบครัว และเห็นว่าแม่ของเธอสูญเสียสถานะของเธอในฐานะ "ผู้หญิงคนแรก" ในครอบครัวเมื่อ
หย่าร้างสามี สาหรับการผลิตของผู้อพยพชาวจีนเหมือนแม่ของอแมนดาในภูมิภาคนี้ ซึ่งได้รับ การ
กาหนดให้เป็นนันยาง (South Sea) โดยจีน ค่านิยมดั้งเดิมขงจื้อก็ยังคงฝังรากลึกในครอบครัวและการ
สร้างการแต่งงาน ขงจื้อได้กาหนดว่าผู้หญิงจะต้องมีการเชื่อฟังพ่อของเธอที่บ้าน: หลังจากการแต่งงาน
ของเธอจะต้องเชื่อฟังสามีของเธอ รวมถึงปฏิบัติกับลูกชายของเธอเองด้วยเช่นกัน.
ผลงานชิ้นสาคัญ In Another Woman (1996-7), คอลเลกชันของการถ่ายภาพและการ
ติดตั้งสื่อผสม อแมนดา เฮง ถูกถ่ายภาพกับแม่ของเธอ - สวมบางครั้งบางครั้งเปลือยกายอยู่ ในช่วง
เวลาที่ประสานในอ้อมกอดแสงในช่วงเวลาใคร่ครวญ ที่จะอธิบายถึงชีวิตของเธอในฐานะศิ ลปินกับแม่
ของเธอ ใช้รูปถ่ายเมื่อผมเริ่มที่จะทางานกับแม่ของฉันในประเด็นของการสื่อสารและความสัมพันธ์
ระหว่ า งแม่ แ ละลู ก สาว การท างานที่ ใ ช้ ถ่ า ยภาพตนเองและร่ า งกายของเราเป็น ยานพาหะท ี่จะ
เผชิญหน้ากับแบบแผนในการแสดงความคิดเห็นในทางการเมืองทางเพศและความคิดของตัวตนและ
ประวัติโดยทั่วไปส่วนตัวและจากมุมมองของผู้หญิงคนหนึ่ง
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ภาพที่ 2.13 ผลงานศิลปะชุด In Another Woman โดย Amanda Heng
(ที่มา http://www.aware.org.sg/2011/10/tracing-the-femaleform/#sthash.CkEDBrKO.dpuf)
แนวคิดในผลงานที่สาคัญ
ผลงานของอแมนดา เฮง ศิลปินมีกระบวนการสร้างสรรค์ที่ตรงกับการวิจัยครั้งนี้ ในส่วนชอง
การสร้างงานศิลปะที่มีความเกี่ยวข้องกับคนธรรมดา คนที่อยู่บนท้องถนน กระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความ
สนใจเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม เช่น การเปลี่ยนแปลงในทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของกลุ่มเพศ
ในบริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสิงคโปร์และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การ
ตรวจสอบการปะทะกันระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกเป็นต้น Amanda Heng กล่าวว่า
“รอยแผลเป็นจากประวัติศาสตร์ไม่สามารถลบได้ แต่อย่างไรก็ตามการทางานศิลปะของฉันจะช่วยให้
สามารถหาหนทางใหม่ในการยอมรับและพบความหมายของความขัดแย้งภายในตัวเอง เป็นความรู้สึก
ที่ยิ่งใหญ่และช่วยเสริมสร้างพลังในการทางาน”
สัมพันธบทที่สาคัญในตัวผลงาน
ศิลปินพิจารณาตัวบทกับสังคมมี่ความสัมพันธ์ในลักษณะของเพศสภาวะผู้หญิงตัวศิลปินกับ
มารดาสัมพันธ์กันโดยตัวบททางเพศและตัวบทของคนจีน ภายใต้ค่านิยมดั้งเดิมที่มีความเชื่อตามลัทธิ
ขงจื้อ สัญญะที่ศิลปินใช้ คือ ผู้หญิง เชื้อสายจีน แม่ -ลูก ช่วงวัยเพื่อสะท้อนภาวะการมีความรับรู้และ
ตีความดังนี้ การสื่อถึงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของกลุ่มเพศหญิงภายในตัวบทของวัฒนธรรมของ
สิงคโปร์ที่ปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรมตะวันตกผ่านผลงานที่ศิลปินแสดงออกมา

บทที่ 3
วิเคราะห์สัมพันธบทระหว่างมารดา เพลง และบริบททางสังคม
3.1 นางนงลักษณ์ ลีระศิริ
ในการดาเนินการเก็บข้อมูลเพื่อเรียบเรียงและทาความเข้าใจพฤติกรรม ทัศนคติและความ
ทรงจ าของนางนงลั กษณ์ ลี ร ะศิริ ส าหรับการสร้างสรรค์ผ ลงานวีดีโ ออาร์ ตครั้ งนี้ ผู้ วิจัยใช้วิธีการ
สั มภาษณ์แบบเชิงลึกโดยพัฒ นาคาถามและสังเกตปฏิกิริยาของนางนงลักษณ์ ลี ระศิริ ผู้ วิจัยเป็ น
บุตรชายคนเดียวของนางมารดาและได้อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อขออนุญาตนาข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์มาเรียบเรียงโดยละเอียด ทั้งนี้ผู้วิจัยเองมีสถานภาพแต่กาเนิดเป็นบุตรชายคนโตของ
นางนงลักษณ์ ลีระศิริแต่ไม่เคยเข้าใจในประสบการณ์หลาย ๆ ด้านของมารดา การได้รับรู้ ข้อมูล
เกี่ยวกับมารดาในอดีตทาให้ผู้วิจัยมีความเข้าใจมารดา ความรักของมารดา การแสดงออกของมารดาที่
เป็นผู้หญิงเลี้ยงลูกเดี่ยวเพียงลาพัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบค้นรากเหง้าของครอบครัวไทยเชื้อสาย
จีนที่ผ่านการต่อสู้ทางสังคมและเศรษฐกิจในสังคม

ภาพที่ 3.1 นางนงลักษณ์ ลีระศิริเมื่ออายุ 13 ปีสวมชุดเสื้อผ้าที่อาม่าตัดให้
ถ่ายเมื่อพ.ศ. 2513 ที่หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา
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ภาพที่ 3.2 นางนงลักษณ์ ลีระศิริ
(ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2558 ที่งานนิทรรศการแสดงงานดุษฎีนิพนธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ หอนาฏลักษณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลันศรีนคริทรวิโรฒประสานมิตร)
นางนงลักษณ์ ลีระศิริเกิดวันที่ เดือน เมื่อพ.ศ. 2490 ที่จังหวัดสงขลา บิดาชื่อ อื้อกิมตุง คน
จีนเชื้อสายแต้จิ๋ว อยู่ที่คลองแงะ มารดา ชื่อ อึ้งลีสี คนจีนเชื้อสายแต้จิ๋ว อยู่ที่คลองแงะ สมรสกับนาย
เจ้งเซี้ยง แซ่เจี่ย มีบุตรทั้งสิ้น 3 คนดังนี้
1. นายสมพงษ์ ลีระศิริ ปัจจุบันอายุ 41 ปี
2. นายสมชัย ลีระศิริ ปัจจุบันอายุ 39 ปี
3. นางสาว อรุญี ลีระศิริ ปัจจุบัน 34 ปี
นางนงลักษณ์ ลีระศิริได้รับการเลี้ยงดูโดยบิดาและมารดาซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนรุ่นที่ 2
ในวัยเยาว์นางนงลักษณ์ไม่ได้เข้ารับการศึกษาในระบบการศึกษาของไทย จึงไม่สามารถอ่านและเขียน
ภาษาไทยได้ แต่พูดภาษาไทยได้อย่างคล่ องแคล่ว ถึงแม้ว่าจะถูกบังคับให้ ใช้ภ าษาจีนกับบิด าและ
มารดา สาเหตุที่ครอบครัวนางนงลักษณ์บังคับให้ใช้ภาษาจีนนั้นนางนงลักษณ์ ลีระศิริได้อธิบายไว้ดังนี้
ว่า
พ่อแม่ไม่กล้าใช้ภาษาไทย เพราะไม่เข้าใจภาษาไทย และคิดว่าอนาคตคงจะกลับ
เมืองจีน อยู่เมืองไทยก็แค่ทามาหากิน ตอนเด็ก ๆ ครอบครัวจะคุยภาษาจีน พอตอน
หลังเจอกัน แยกย้ายกันแล้วจึ งมาใช้ภาษาไทย ยังกลัวข้าราชการไทย ยังขี้ขลาด กลัว
คนไทย กลัวอิทธิพล โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ ยังไม่ค่อยจะให้คบกัน คนจีนจะคบ
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กันเป็นหมู่มาก ยุคนั้นภาษาจีนเข้าไม่ได้ ผู้ใหญ่บ้านกานันเป็นคนไทยหมด ถ้ารู้ว่าคน
จีนติดต่อเมืองจีนก็จะถูกจับ (นงลักษณ์ ลีระศิริ, สัมภาษณ์, 2 มกราคม 2558)
นางนงลักษณ์อธิบายภาพความทรงจาเกี่ยวกับบ้านที่อยู่ตั้งแต่วัยเด็กที่ตาบลคลองแงะ
จังหวัดสงขลาไว้ดังนี้ว่า
แถวนั้นมีอนามัยเป็นบ้านชั้นเดียว ข้างหน้ามีเสาธงเป็นธง 3 สี โรงพักอยู่ห่าง
จากบ้านเป็นกิโล ตลาดสมัยก่อนสร้างเป็นเพิง เหมือนตลาดนัดเล็ก ๆ ในตลาดเขาขาย
ปลา ผ้า ผักกวางตุ้ง คะน้า สมัยนั้นบ้านอิสลามบนที่รถไฟสวยกว่าเพื่อน หลังสงคราม
ญี่ปุ่นครอบครัวจนลง พ่อลาบาก แม่ ลาบาก อากงทะเลาะกัน พ่อของแม่เลยไปขาย
ลอดช่องที่ตรัง ... บ้านที่อากงซื้ออยู่กัน 10 ปี พอ ปี พ.ศ. 2501 ก็ไม่เคยนอนหลังนั้น
อีกเลย ปัจจุบันบ้านรื้อไปหมดแล้ว การรถไฟมารื้อบ้าน อากงก็กลัวไม่มีที่อยู่เลยกลุ้มใจ
เป็นโรคประสาท ภายหลังตาบอด เมื่อคนจีนมาแต่ตัวก็ไม่ต้องให้ มีคนโดนเวนคืนที่ดิน
แถวชุมชนตรงนั้น เลยแตกกันไปไม่มีคนไทยเลยมีแต่คนจีน บ้านมีห้องใหญ่ มี 2 เตียง
หลังบ้านเป็นบ่อน้า สมัยนั้นก่อนใช้ หมุนชักลอก บ่อน้าลึก 20 กว่าเมตร ไม่มีน้าประปา
(นงลักษณ์ ลีละศิริ, สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2557)
ในวัยเด็กนางนงลักษณ์ ลีระศิริไม่ได้เข้าสังคมและใช้ชีวิตในวัยเด็กร่วมกลุ่มอย่างปกติเช่นเด็ก
นักเรียนไทย ดังที่ได้กล่าวข้างต้นว่านางนงลักษณ์ไม่ได้เข้าโรงเรียน จึงไม่ได้เข้าสังคมไทย ไม่ได้เข้า
โรงเรียน แต่อยู่อาศัยกับบิดามารดาซึ่งอยู่รวมตัวกันในกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน ด้วยเหตุนี้นางนงลักษณ์
ยังคงซึมซับการใช้ภาษาจีน สาเนียงภาษา และวัฒนธรรมจีนโดยการชมการแสดงอุปรากรจีน (งิ้ว)
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติจีน ทั้งนี้ได้อธิบายวัฒนธรรมการละเล่นในวัยเด็กไว้ดังนี้ว่า
อาม่าทาขนมกุ่ยช่าย (ขนมไส้ผัก) ขายสมัยนั้น ขายอันละ 1 บาทกับ 50 สตางค์
สมัยนั้นราคาทองบาทละ 350 หมูกิโละ 10 บาท เงิน 1 สลึงได้ขนมครก 4 ฝา นี่คือ
อาหารเช้าสมัยนั้น มีไอติมแท่งเขาจะใส่จักรยานมาขายแท่งละ 1 สลึงหรือ 10 สตางค์
ไม่แน่ใจ เล่นกันหน้าบ้าน เล่นเป่ากบ เล่นโดดเชือก เล่นโดดยาง หลังบ้านเป็นป่ายาง
เล่นกวาดใบไม้ เล่นซ่อนหา เอาไม้ไผ่มาทาจักรยานคล้าย ๆ ม้าก้านกล้วย แต่เพื่อนคน
จี น สมั ย นั้ น มี ลู ก เยอะ ละแวกที่ พั ก อาศั ย ไม่ เ คยเจอเด็ ก ไทย (นงลั ก ษณ์ ลี ร ะศิ ริ ,
สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2556)
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นางนงลักษณ์ได้รับการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดกับมารดา และได้ซึมซับความเชื่อเรื่องศาสนาโดย
ได้กล่าวถึงความสนใจของตนเองในงานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาดังนี้ว่า
เคยไปงานชักพระเดือน 10 งานชิงเปรตไปเอาบุญ แม่สนิทกับยาย ยายสอน
หนังสือแม่ แม่เลยไปวัดกับยาย ไปเพื่อเอาบุญอย่างเดียว ไหว้พระพุทธรูปครั้งแรกปี
2515 ที่สระบุรี ตอนเด็ก ๆ ไม่แน่ใจเดินผ่านแต่ไม่ได้เข้าไหว้พระสงฆ์ อาม่าเริ่มตัก
บาตรตอนปี 2501 แต่คนจีนไม่ค่อยตักบาตร เพื่อนบ้านที่ใกล้บ้านเท่านั้นที่คบกันที่เป็น
คนไทย คุยกันเรื่องละครวิทยุเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่พูดถึงความแตกต่างระหว่างคนไทย
คนจีน (นงลักษณ์ ลีระสิริ, สัมภาษณ์, 31 มิถุนายน 2557)
นางนงลักษณ์ ลีระศิริจัดแบ่งเวลาเพื่อเข้ากลุ่มร่วมกิจกรรมโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่ม
เพื่อนบ้าน และกลุ่มเพื่อนแสวงบุญ รวมทั้งกิจกรรมออกกาลังกาย กิจกรรมร้องเพลง แต่มิได้เข้าไป
ร่วมกลุ่มประจาเนื่องจากความต้องการของสมาชิกมีความหลากหลาย และไม่นิยมเต้นรา มักจะร้องคา
ราโอเกะเพื่อให้เกิดความสดชื่น ชีวิตจะยืนยาวมีคุณค่าจะต้องมีกิจกรรม
นางนงลั ก ษณ์ ลี ร ะศิ ริ ไ ด้ ย้ า ยจากจั ง หวั ด สงขลาและซื้ อ ห้ อ งแถวเพื่ อ อยู่ อ าศั ย ใน
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากได้เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อเรียนตัดเสื้อ และเป็นช่างเสื้อ และตั้งใจ
ว่าเมื่อมีครอบครัวแล้วต้องการสร้างบ้านและครอบครัวตามความคิดปกติสุข แต่เหตุการณ์กลับพลิก
ผันดังที่นางนงลักษณ์ ลีระศิริได้อธิบายไว้ว่า
ทุ ก ที่ ที่ ไ ปก็ ไ ม่ เ คยมี ที่ ไ หนเท่ า กั บ บ้ า น ที่ บ้ า นเหมื อ นแดนสวรรค์ แดนเกิ ด
ปลอดภัย อยู่นานที่สุด ตั้งอุดมคติไว้ว่าเคยคิดว่าพอมีครอบครัวแล้ว อยากมีครอบครัว
อยู่เย็นเป็นสุข เป็นแม่บ้านแต่ชีวิตจริงไม่เหมือนในฝัน ที่เลือกซื้อบ้านหลังนี้เพราะอาม่า
ชอบ เป็นบ้านที่ซื้อให้อาม่าอยู่และมีเพื่อนบ้านเยอะ แม่ไม่กล้าขัดผู้ใหญ่ตอนเป็นช่าง
เสื้อ (นงลักษณ์ ลีระศิริ, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2557)
ชีวิตของนางนงลักษณ์ ลีระศิริมีความผูกพันกับภาพยนตร์และงิ้ว ความบันเทิงในช่วงระหว่าง
ปี พ.ศ. 2500-2517 สร้างภาพความทรงจาเกี่ยวกับรูปแบบการแสดงของอุปรากรจีนในประเทศไทย
และการแสดงของไทยเข้าด้วย ทั้งนี้เนื่องจากชอบดูและฟังงิ้วเป็นชีวิตจิตใจ นางนงลักษณ์ที่ได้อธิบาย
ไว้ดังนี้ว่า
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ชอบดูงิ้วเป็นชีวิตจิตใจ แต่ตอนนี้ไม่มีใครไปดูด้วย สมัยก่อนใช้วิธีการวิ่งไปดูงิ้ว
คนเดียว ไม่มีเพื่อนดู สมัยนั้นมีแต่งิ้ว ชอบเป็นชีวิตจิตใจฟังเสียงร้องแล้วเศร้า งิ้วปลูกฝัง
เรื่องความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ผู้หญิงก็ต้องรักเดียวใจเดียว รักครอบครัว คนชนบทไม่
มีอะไรจะซึมซับ มีแต่งิ้วเท่านั้น มีคติธรรมดี ไม่กรี๊ดกร๊าด ตอนเด็กเคยแอบเล่นเป็นนาง
เองงิ้ว ดูแล้วมาเล่นเอง สมัยก่อนหาดูยาก วิทยุก็เป็นเวลาติดงิ้วมาก คลื่นไม่ดีก็พยายาม
หมุนหาฟังให้ได้ เครื่องเล่ นแผ่นเสียงก็หามาฟัง มีความสุข งิ้วสมัยก่อนสะท้อนความ
เป็นเผด็จการทางการ ผู้ชายปกครอง และเป็นใหญ่ ผู้หญิงคอยตามการวางอานาจ
โบราณ ข้าราชการคื อต้ น แบบแห่ ง ความซื่ อ สั ตย์ ยอมทิ้งทุกสิ่ ง ทุ ก อย่ างเพื่ อ ความ
ยุติธรรม (นงลักษณ์ ลีระศิริ, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 25517)
ชีวิตของนางนงลักษณ์ ลีระศิริมีการสมรสกับสามี โดยมีมารดาเป็นผู้กาหนดขึ้น ในเวลาต่อมา
ต้องพบอุปสรรค์ปัญหาจากช่วงการปราบปรามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวคิด คอมมิวนิสต์ จนต้อง
หลบหนีไปยังประเทศมาเลเซีย ทาให้ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นเวลา 20 ปี และเสียชีวิต
อยู่ทปี่ ระเทศมาเลเซีย

ภาพที่ 3.3 บ้านพักปัจจุบันในชุมชนเจริญนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปั จ จุ บั น นางนงลั ก ษณ์ ลี ร ะศิ ริ อายุ 68 ปี อาศั ย อยู่ ใ นชุ ม ชนเจริ ญ นคร จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร ใช้เวลาทากิจกรรมสาธารณะในชุมชน กิจวัตรประจาวันปัจจุบันของนางนงลักษณ์ ลี
ระศิริคือไหว้พระ สวดมนต์ ดูโทรทัศน์ ทากับข้าวรับประทานเอง ไม่นิยมซื้อกับข้าวจากนอกบ้านมา
รั บ ประทาน สอยผ้ า เย็ บ ผ้ า ฟั ง เพลง นางนงลั ก ษณ์ ไ ด้ แ สดงทั ศ นะว่ า คนมี อ ายุ ส่ ว นใหญ่ เ มื่ อ
เกษียณอายุจากราชการแล้ว ยังต้องมีภาระเลี้ยงดูหลาน จึงทาให้ไม่มีเวลาส่วนตัวมาก ติดเรื่องภาระ
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เรื่ องครอบครั ว ไม่ส ามารถทิ้งบ้ านได้ กลุ่ มผู้ ห ญิงในชุมชนในซอยเดียวกันส่ ว นใหญ่มีปัญหาเรื่อง
ครอบครัวทั้งนั้น สาหรับมารดาไม่มีภาระครอบครัวจึงมีความพร้อมในการทากิจกรรม และได้แสดง
ทัศนะต่อไปว่าการรับใช้สังคมเป็นสิ่งจาเป็ น เมื่อมีโอกาสก็ต้องรับใช้ บางคนละวางเรื่องครอบครัว
ไม่ได้ กิจกรรมที่นางนงลักษณ์เข้าร่วมได้แก่ การจัดงานมงคล งานแต่งงาน กิจกรรมสาธารณะ แต่ไม่
นิยมการเข้าร่วมสังคมกิจกรรมเนื่องจากไม่ชอบเข้าสังคมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
3.2 บริบทเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมบันเทิงของชาวไทยในช่วงปี พ.ศ. 25002517
3.1.1 ภูมิหลังของการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมบันเทิงของชาวไทย ก่อน พ.ศ. 2500
3.1.1.1 ยุคสร้างความเป็นไทย (พ.ศ.2490 – 2500)
หลังจากที่จอมพล ป.พิบูลสงครามได้กลับมามีอานาจทางการเมืองอีกครั้งในช่วงปี พ.ศ.
2490 กระแสแนวคิ ด สั ง คมไทยในระยะนั้ น แบ่ ง ออกเป็ น 2 แนวคิ ด ด้ ว ยกั น ได้ แ ก่ แนวคิ ด แบบ
คอมมิวนิสต์และแนวคิดแบบ กษัตริย์นิยม ทางออกในการรักษาดุลอานาจนี้คือการผนวกเอาหัวเมือง
และชนบทเข้ า มาด้ ว ยการยกย่ อ งวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ที่ มี อ ยู่ ใ นภู มิ ภ าคโดยการสร้ า งให้ เ กิ ด ความ
ภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งอันมีคุณค่าของชาติไทย การขยายตัวของการท่องเที่ยวc]tภาพท้องถิ่น
ต่างๆ จึงปรากฏในสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เวทีการประกวดนางงาม นวนิยาย เพลง เป็น
ต้น ในขณะเดียวกันประเทศสหรัฐอเมริกาต้องการใช้ประเทศไทยเป็นฐานกาลังในการต่อต้านกับ
คอมมิวนิสต์ อีกทั้งยังสนับสนุนการ ใช้วัฒนธรรมไทยเป็นอาวุธในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ ความสาคัญ
ของการเน้นความเป็นไทยทางจิตใจด้วยวัฒนธรรมที่มีผลดีต่อการแบ่งชนชั้นทางสังคมและวัฒนธรรม
ยังคงเป็นที่รับรู้ว่าถูกต้องดีงามย่อมส่งผลดีต่อการรวมศูนย์อานาจทางการเมืองให้เป็นที่ยอมรั บต่อไป
ทั้งภาพของ“เมืองนี้ดี” และ “ของดี” ของท้องถิ่นทาให้คนส่วนใหญ่รับรู้ว่าสังคมและวัฒนธรรมไทย
นั้ น ดี ไม่มีการกดขี่ ขูดรี ด ความขัดแย้ง ความอดอยาก ปัญหาเศรษฐกิจและสั งคม แนวคิดแบบ
คอมมิวนิสต์โจมตีการสร้างจินตภาพ “เมืองไทยนี้ดี”และ “ชนบทไทยนี้ดี” ด้วยการแสดงภาพชนบทที่
ดีงามอันเนื่องมาจากพุทธศาสนาและขนบประเพณี รวมถึงเทศกาลต่างๆ วิถีชีวิตที่แวดล้อมไปด้วยทุ่ง
นาที่กว้างเขียวขจีและธรรมชาติอันสวยสดงดงาม การต่อสู้ระหว่างสองกระแสแนวคิดนี้เป็นปัจจัย
สาคัญที่ส่งอิทธิพลต่อการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสร้างภาพที่ต้องการสื่อความหมายของรัฐ เช่น ภาพ
ส.ค.ส. ของที่ระลึก และ จินตนาการ เกี่ยวกับชนบทของชนชั้นกลาง รวมทั้งการเสนอภาพชนบทใน
แง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อสู้เชิงอุดมการณ์ ซึ่งนาไปสู่กระแสการรื้อฟื้นแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยม
ในสังคมไทย ดังนั้นอดีตหรือของเก่าจึงมีบทบาทในการรักษาภาพของชาติไทยในช่วงนั้น ทั้งของเก่า
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และของดีในชนบทล้วนส่งผลให้ผู้นาได้รับความนิยมจากประชาชน แม้ข้อเท็จจริงจะแสดงให้เห็นว่า
วัฒนธรรมชนบทหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นเพียงส่วนย่อยของวัฒนธรรมแห่งชาติที่ส่วนใหญ่ข อง
วั ฒ นธรรมในชาติ จ ะต้ อ งเหมื อ นกั น และวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น อาจไม่ จ าเป็ น ต้ อ งสอดประสานกั บ
วัฒนธรรมกระแสหลักเพื่อให้เกิด “เอกัตภาพ (Integration)” ทางวัฒนธรรม
ในการสร้างจินตภาพ “ชนบทไทยนี้ดี ” นั้นพระยาอนุมานราชธน.ให้ ความส าคั ญ กับ
สถาบันศาสนา กล่าวคือพุทธศาสนาถือเป็นหัวใจของความเป็นชาติไทยที่ส่งผลให้เกิดความงดงามโดย
การสร้างมโนทัศน์ของสังคมและวัฒนธรรมของชาวบ้านที่มีส่วนทาให้ “เมืองไทยนี้ดี” กลายเป็นมโน
ทัศน์สาคัญที่เสนอภาพสังคมชาวนาที่มีอิทธิพลต่อชนชั้นนาและนักวิชาการ ข้าราชการ ชนชั้นกลาง
อย่างสูง เนื่องจากพระพุทธศาสนาทาให้ชนบทไทยนั้นน่าอยู่ ทาให้เห็นชนบทไทยเป็นสังคมที่อ่อนโยน
ประกอบไปด้วยสมาชิกสังคมที่ใจบุญ มีแต่จิตเป็นกุศล ไม่มีความขัดแย้งหรือปัญหาอาชญากรรม อีก
ทั้งวัดคือศูนย์รวมของศิลปะวิทยาการ งานมหรสพ การศึกษา ศีลธรรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน ดังนั้นวัดคือทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตคนชนบทอันเป็นสถานที่สาหรับการจัดงานเทศกาลและงาน
บุญ งานประเพณีต่างๆ ที่วัดนั้นช่วยสร้างมโนภาพให้ผู้คนจินตนาการถึงภาพที่คนทุกเพศทุกวัยสนุกรื่น
เริงด้วยกัน โดยเน้นว่าไม่มีการแบ่งชนชั้น ไม่ว่าผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก และผู้ใหญ่ ตลอดจนพระเณรก็ร่วม
สนุกด้วยกันเป็นกันเองไปหมด ไม่มีการแบ่งชั้น วรรณะเป็นชาติ เป็นตระกู ล เป็นภาพชีวิตที่สวยงาม
เรี ย บง่ า ยและงดงาม ลั ก ษณะการย้ อ มภาพสั ง คมเช่ น นี้ ท าให้ พุ ท ธศาสนาเป็ น เรื่ อ งทางโลก
(Secularization)
ในการวางแผนงานด้านนโยบายทางวัฒนธรรม พระยาอนุมานราชธน ได้วางแนวทาง ใน
การดาเนินงานด้านวัฒนธรรมว่าจาเป็นต้องมีปัจจัย 4 ประการ ดังนี้
1. ผู้ชักนาให้คนในหมู่รู้จักเป็นผู้ริเริ่มสร้างสิ่งแปลกใหม่ เพื่อเสริมสร้างสิ่งเก่าให้งอก
งาม เป็นความ ก้าวหน้าแก่สังคม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งสร้างใหม่ให้เชื่อมเก่าเพื่อไม่ให้ขาดตอนกัน
2. มีจุดหมายปลายทาง บอกให้รู้ว่าจะไปทางไหน เป็นทานอง นายเรือ จะต้องบอก ให้
ลูกเรือรู้ว่าจะมุ่งไปทางไหน จะโดยตรงหรือโดยปริยายก็แล้วแต่เรื่อง
3. วางรูปเป็นมาตรฐานว่าต้องการจะให้ดาเนินไปอย่างไร ตามลักษณะแห่ง วัฒนธรรม
ดังกล่าว ข้างต้น
4. มีนโยบายที่จะชักชวนหรือบังคับ แล้วแต่กรณีจะโดยตรงหรือโดยปริยาย เพื่อให้คน
ในหมู่ กระทา ตามมาตรฐานที่วางไว้
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ผลงานที่ส่งผลต่อภาพความเป็นไทยที่สาคัญคือ การปกครองแบบพ่อขุนอุปถัมถ์โดย
นาเอา อุดมการณ์ใหม่ที่สร้างขึ้นไป ใส่ในประวัติศาสตร์ยุคสุโขทัย รวมทั้งโครงการสร้าง พระพุทธรูป
ปางลีลา ภายใน พุทธมณฑล ก็ล้วนเป็นการเชื่อมต่อปัจจุบันกับอดีต เพื่ออ้างอิง ความชอบธรรม ใน
อานาจการปกครองของผู้นากับอดีตอันเป็นยุคทองของไทย หน้าที่ตามฐานะและบทบาท (Status
and Role) คือ ส่วนสาคัญที่พระยาอนุมานราชธน เน้นย้าในงานเขียนของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องหน้าที่ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันเรื่องของชั้นทั้งเรื่องชนชั้นทางสังคมและชนชั้นทางวั ฒนธรรม เพราะ
มูลเหตุที่ได้อิทธิพลจากทัศนะแบบจารีตนิยมจากชนชั้นสูงที่แบ่งชนชั้นทางสังคม จัดแบ่งคนออกเป็น
ลาดับชั้น เปรียบเหมือน พระสถูปเจดีย์ คนมีปัญญาสูง ชาติกาเนิดสูง เปรียบเหมือนเป็นส่วนยอดของ
พระเจดีย์ คนที่มีปัญญาต่าลงมา ชาติกาเนิดต่าลงมาก็เปรียบเหมือนส่ วนต่างๆ ของพระเจดีย์ ซึ่ง
ลดหลั่นกันลงไป ตามลาดับ จนถึงชั้นล่างสุดที่เป็นฐานเจดีย์และประชาชนในชนบทคือส่วนล่ างสุด
นั่นเอง สิทธิและหน้าที่จึงเป็นของชนชั้นสูงและผู้นา ส่วนการปฏิบัติตามยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไข
เสียสละนั้นเป็นของคนชั้นล่าง ทาให้ชาติไทย มีลักษณะ โครงสร้างทางอานาจแบบรวมศูนย์ที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อชนชั้นสูงและผู้นาเท่านั้น ทาให้การสร้าง การนิยาม ความหมายของคาว่าความเป็นไทย
จึงเป็นความชอบธรรมที่ชนชั้นสูงจะเป็นผู้ชี้นาให้คนส่วนใหญ่ยึดถือปฏิบัติในการปลูกฝัง เผยแพร่
อุดมการณ์ของความเป็นไทยนั้น
พระยาอนุมานราชธนได้ใช้กลไกของรัฐในยุคนั้น อันได้แก่ กรมศิลปากร สภาวัฒนธรรม
แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษา ในการเผยแพร่ วัฒนธรรมแห่งชาติไปสู่ประชาชน ผ่าน
สื่อในหลายๆ ลักษณะ ทั้งการบรรยายผ่านวิทยุกระจายเสียง งานศิลปะ อนุสาวรีย์ สถาปัตยกรรม
พิธีกรรม กิจกรรมทางสังคม ตาราเรียน แบบเรียนประวัติศาสตร์ ภาษาไทย พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น และ
รวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น ประเพณี งานเทศกาล วรรณคดี ฯลฯ จนถึง
การสร้างมโนทัศน์ที่สาคัญของความเป็นไทย ที่สวยงามภายใต้จินตภาพ “เมืองไทยนี้ดี”
และ “ชนบทนี้ดี” ที่ปรากฏบนพื้นที่ต่างๆ เช่น หนังสือพิ มพ์ นิตยสาร นวนิยาย เวทีประกวดนางงาม
ส.ค.ส. ของที่ระลึก ที่ส่งผลให้ ภาพเหล่านี้กลายเป็นจินตนาการเกี่ยวกับชนบทของชนชั้นนาและชน
ชั้นกลาง นักวิชาการในเวลาต่อมา อีกทั้งทาให้ท้องถิ่นกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นไทย และช่วย
สร้างกระแสการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้น การรวมเอาชนบทเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนั้นกลไกอันสาคัญได้แก่
การนาเอาสถาบันพุทธศาสนาเป็นสิ่งเชื่อมโยง ให้เห็นว่าชนบทไทยนี้ดี ไม่มีการแบ่งชนชั้น ผู้คนสนุก
รื่นเริง กับกิจกรรมทางประเพณี โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง และรวมทุกสิ่งที่จาเป็นของชนบทเอาไว้อย่าง
ครบถ้วน
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การสร้างภาพลั กษณ์ อันเป็นที่นิยมของประชาชน ให้กับผู้นาด้วยการสร้างอุดมการณ์
ใหม่ใส่เข้ากับยุคทองในอดีตสมัยสุโขทัยด้วยการสร้างภาพการปกครองแบบพ่อขุนอุปถัมภ์ รวมทั้ง
นาเอาลักษณะเด่นในสมัยสุโขทัยทางศิลปะเป็นส่วนช่วยย้าความเชื่อมโยงอดีตและปัจจุบัน การนิยาม
ความหมาย โดยสิ่งที่สาคัญที่ช่วยทาให้คนเชื้อสายจีนหลอมรวมเข้ากับความเป็นไทยได้ดีมากคือการไม่
ยึดเอาการสืบสายเลือดเป็นส่วนหลัก แต่ใช้การสร้างความเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของคนที่เป็นไทยแต่
กลายเป็นจีน คนไทยเชื้อสายจีนที่เกิดในแผ่นดินไทยนั้นสามารถผนวกกลมกลืนรับเอาความเป็นไทย
ได้อย่างสะดวกขึ้นจนสามารถกลายเป็นชนชั้นที่มีบทบาทและอานาจต่อรองกับชนชั้นสูงและพัฒนา
ไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาอุดมการณ์ของความเป็นไทยอย่างเต็มใจ ทาให้ความเป็นไทย
สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาของการแข่งขันต่อสู้ทางแนวคิด อาทิ แนวคิดแบบคอมมิวนิสต์ และแนวคิด
แบบกษัตริย์นิยม รวมทั้งผสานประโยชน์กับประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
อีกด้วย
ทุนนิยมที่เป็นตัวแปรสาคัญของทุนนิยมในช่วงเวลานี้คือ “สหรัฐอเมริกาและแนวคิด
แบบคอมมิวนิสต์” ยุคดังกล่าวคือยุค “ทุนนิยมขุนนางและทุนนิยมเอกชน” ด้วยกลุ่มการเมือง 2 กลุ่ม
ที่มีบทบาทอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าวคือกลุ่มกองทัพ (กลุ่มสี่เสาเทเวศน์ ) และกลุ่มกรมตารวจ
(กลุ่ มซอยราชครู ) มีอานาจและอิทธิพลทางการเมืองไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันโดยการสนับสนุนจาก
หน่วยงานของสหรัฐทั้งอาวุธและงบประมาณทาให้กลุ่มการเมืองทั้ง 2 กลุ่ม แข่งขันกันด้านอานาจ
ตั้งแต่ดาเนินการลงทุนเพื่อส่ งเสริ มอานาจกาลังของแต่ล ะฝ่าย โดยอาศัยทุนนิยม โดยรัฐ ในเรื่อง
อานาจในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจรวมทั้งผสานประโยชน์เชิงธุรกิจกับเอกชนด้วย ทั้งทุนนิยมขุนนาง และ
ทุนเอกชน จึงเติบโตไปพร้อมๆกันและมีความสัมพันธ์กันอย่างสนิทแนบแน่นอย่างยิ่ง ลักษณะสาคั ญ
ของระบบทุนนี้อยู่ที่ “การถือหุ้น” ที่กลุ่มทุนนี้สร้างบริษัทกึ่งราชการขึ้นแล้วให้รัฐถือหุ้นส่วน ทาให้
ธุรกิจเหล่านี้มีแหล่งที่มาของเงินทุนสาคัญคือ “รัฐ” เพราะมีรัฐเป็นหลักประกันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
สภาวะทางการเมืองถูกปกครองด้วยอานาจนิยม ทาให้วัฒนธรรมแบบอภิสิ ทธิ์และระบบอุปถัมภ์ถูกใช้
เป็นหลักปฏิบัติไม่แตกต่างกับสังคมแบบศักดินาไทยแบบเดิม ที่เจ้าภาษีอากรคือต้นกาเนิดของชนชั้น
นายทุน และนายทุนเอกชนก็ไม่สามารถต่อต้านหรือขัดขืนได้ จาเป็นต้องเลือกข้างว่าจะอยู่ภายใต้การ
อุปถัมภ์ของกลุ่มใด เพื่ออาศัยบารมีคุ้มครองหรืออภิสิ ทธิ์ในการดาเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ของตน
ซึ่งสร้างความร่ารวยจากระบบอุปถัมภ์ของผู้มีอานาจที่แทบจะไม่ได้อยู่บนพื้นฐานทางการผลิตและการ
พัฒนาการผลิตที่เป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจแบบสมัยใหม่แต่อย่างใด (คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์
ไพจิตร , 2557:169-297)
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3.1.1.2 ค่านิยมวัฒนธรรมความบันเทิง ของคนกรุงเทพฯในช่วง 2480-2500
ด้ ว ยความส าคั ญ ของกรุ ง เทพมหานครในฐานะศู น ย์ ก ลางการปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์นับตั้งแต่รัชกาลที่ 5 การเป็นศูนย์กลางของรัฐสมัยใหม่และเป็นเมืองหลวงใน
ยุค “ชาติไทย” นั้นทาให้กรุงเทพมหานครคือพื้นที่บรรจุความทันสมัย ความเจริญก้าวหน้าทุกด้าน
นับตั้งแต่สาธารณูปโภคอันได้แก่ น้าประปา ไฟฟ้า การสื่อสาร โทรศัพท์ โทรเลข การคมนาคม รถไฟ
สะพาน รถราง รถเมล์ ที่รับแบบตะวันตกมาเป็นต้นแบบ อาคาร สถาปัตยกรรมที่ทันสมัย สองข้างทาง
ของท้องถนนเป็นแหล่งการค้า ร้านค้าสิ่งของนาเข้าจากสถานที่ต่างๆ ที่ทันสมัยอีกทั้งการติดต่อค้าขาย
การปฏิสัมพันธ์ของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติทาให้รูปลักษณะของกรุงเทพมหานครนั้นเปลี่ยนแปลง
อย่างโดดเดี่ยวจากพื้นที่อื่นๆ อย่างรวดเร็ว
หลังยุคสงครามครั้งที่ 2 การเคลื่อนย้าย การอพยพมาหากินในกรุงเทพมหานครทาให้
จานวนประชากรในเมืองหลวงนั้นเพิ่มสูงขึ้น พร้อมกับการขยายพื้นที่เมืองหลวง การตัดถนน ทาให้
กรุงเทพมหานครนั้นมีส่วนสาคัญในแง่ “เศรษฐกิจ” อย่างที่สุดทั้งการตั้งของบริษัทการค้าพาณิชย์
ส่งออก การค้าระหว่างประเทศ การธนาคาร จนถึงยุคของการช่วยเหลือเพื่อผลทางยุทธศาสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐ ทาให้ปี พ.ศ. 2498 ประเทศทารายได้จากการส่งออกสินค้าไป
ต่างประเทศที่สร้างรายได้มากที่สุด การก้าวสู่ยุคใหม่ของการเมืองไทยของกลุ่มชนชั้นอานาจซึ่งได้เข้า
มาแสวงหาผลประโยชน์เพื่อกลุ่มและสะสมทุน ในทางการเมืองกันอย่างเข้มข้นเช่น กลุ่ม “ราชครู”
และกลุ่ม “สี่เสาเทเวศร์” เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษา ความบันเทิง รสนิยม ที่ไม่
สามารถหาได้ในพื้นที่อื่นจนทาให้กรุงเทพมหานครกลายเป็นแม่แบบของรสนิยมในยุคนั้น ซึ่งสร้าง
โอกาสและผลประโยชน์จากการค้าจนทาให้เกิดกลุ่มผู้มีฐานะและอานาจใหม่ในยุคนั้น อาทิ ชนชั้น
กลางใหม่ นักธุรกิจระดับเศรษฐีใหม่ที่อาศัยการร่ว มมือและอิงแอบกับผู้มีอานาจ ข้าราชการทาง
การเมือง ที่ทาให้การเติบโตทางธุรกิจ การค้าประสบความสาเร็จในบริบททางสังคมเศรษฐกิจแบบ
“ทุนนิ ย ม” ความโอ่อ่า ความหรู ห รา ความทันสมัย แสงไฟอันสว่างไสว นั้นคือ ภาพแห่ ง “เมือง
สวรรค์” ที่สะท้อนภาพชีวิตอันชวนดึงดูดให้ผู้คน ในพื้นที่ต่างๆ ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในชีวิต การ
เกิดโรงภาพยนตร์ ไนท์คลับ สถานบันเทิงทันสมัยใหม่ๆ ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมความบันเทิงของคนในกรุงเทพมหานครในทศวรรษนี้
การกระจุกตัวของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร อาทิ งานบริการ ห้างร้าน
โรงงาน การก่อสร้าง ทาให้แรงงานจากทุกสารทิศมุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ ซึ่งต่างมุ่งหวังที่จะพบความสาเร็จ
ในชีวิตเช่น นักร้อง ศิลปิน ทูล ทองใจ ที่เคยมีอาชีพขายไอศครีมก่อนจะประสบความสาเร็จ ก้าน แก้ว
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สุพรรณ ก็เคยเป็นกระเป๋ารถเมล์ รวมทั้ง ลูกจ้าง จานวนหนึ่งก็กลายเป็นกลุ่มเศรษฐีใหม่จากธุรกิจ
ต่างๆอาทิ ธนาคารและการค้าขาย หลังช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้ามามี
อิทธิพลต่อวัฒนธรรมความบันเทิงในกรุงเทพฯทาให้ค่านิยม แฟชั่น รูปแบบการใช้ชีวิตประจาวัน แบบ
ตะวันตก แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่แสดงถึงสถานะ
และรสนิยมที่ก้าวหน้าและทันสมัย แบ่งแยกสถานะทางสังคมที่เกิดจากการใช้ชีวิตอย่างมีรสนิยมผ่าน
กีฬาใหม่ๆ เครื่องแต่งกาย อาหาร เครื่องประดับต่างๆ คนไทยบางส่วนในยุคนี้ก็รับเอาวัฒนธรรม
อเมริกา วัฒนธรรมตะวันตก หรือ วัฒนธรรมสากลมาใช้เป็นอัตลักษณ์ของตนแทนการยึดรูปแบบที่
เป็นมาในอดีต ทาให้ตลาดความบันเทิงขยายตัว แบ่งปันกันอย่างเข้มข้น มีสินค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกวัน
เช่น แผ่นเสียงตรากระต่ายกับ ไก่ เป็นต้น วัฒนธรรมความบันเทิงอีกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นคือ “ลีลาศ”ที่
กลายเป็นความบันเทิง หย่อนใจ หาความสาราญหลังเวลาการทางานอีกทั้งเป็นการนาเอารายได้จาก
การทางานมาใช้สอยซื้อความบันเทิงของคนกรุงเทพมหานครในสมัยนั้น จังหวะลีลาศนั้นก็ล้วนนาเอา
รูปแบบมาจากตะวันตก ด้านละครก็พัฒนารูปแบบการนาเสนอที่ดูสมจริงมากขึ้น ใช้ดนตรีประกอบ
โดยนาเครื่องดนตรีไทยผสมกับเครื่องดนตรีสากลเรียกว่าดนตรีไทยประยุกต์ ใช้ฉากประกอบที่หรูหรา
หลายเรื่องนั้นก็ใช้นิยายตะวันตกเป็นต้นแบบทาให้เพลงไทยสากล และเพลงไทยลูกทุ่งเกิดขึ้นมากใน
ยุ ค นี้ เ องเพื่ อ รั บ ใช้ ง านละครและงานภาพยนตร์ เพลงทั้ ง 2 ลั ก ษณะต่ า งก็ มี ก ลุ่ ม ผู้ ฟั ง ที่ อ ยู่ ใ น
กรุงเทพมหานครแต่แบ่งเป็น 2 ชนชั้นเท่านั้นเอง เนื้อหาของการนาเสนอความบันเทิงของกรุงเทพมหา
นครนั้นก็มุ่งเน้นเป็นความจริงของมนุษย์ในยุคสมัยใหม่ที่เน้นกิจกรรมในชีวิตประจาวันเช่น เรื่องรัก
ประโลมโลก เรื่องสนุกสนาน เรื่องการต่อสู้ ที่เน้นสิ่งที่จับต้องได้และเข้าใจง่ายซึ่งไม่ต่างจากมหรสพใน
อดี ต วั ฒ นธรรมความบั น เทิ ง กลายเป็ นเรื่ อ งของการแข่ งขั น และการแสวงหาผลก าไรจากธุรกิจ
วัฒนธรรมความบันเทิงส่งผลให้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมความบันเทิ ง
แบบตะวั น ตก วั ฒ นธรรมความบั น เทิ ง จากต่ า งประเทศกั บ วั ฒ นธรรมความบั น เทิ ง ของไทยเพื่อ
ตอบสนอง รสนิยมของตลาดผู้ชมที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง
วงดนตรีสุนทราภรณ์ถือได้ว่าเป็นเพลงป็อปแบบราชการพร้อมกับการสร้างเพลงไทย
“ประยุกต์” จากรากเหง้าวัฒนธรรมที่ผ่านการปรุงและผสมรวมกั บความบันเทิงรสนิยมแบบตะวันตก
ทั้งจังหวะและลีลาการลีลาศ หากแต่ใช้ทานองจากดนตรีไทยและเรื่องราวจากความทรงจา ความรู้สึก
ของคนกรุงเทพมหานคร จนกลายเป็นความนิยมของประชาชนชน ความนิยมได้รับการแพร่กระจาย
อย่างกว้างขวางผ่านสื่อวิทยุ แผ่นเสียง การแสดงดนตรีสดในโรงภาพยนตร์ และการประพันธ์บทเพลง
ประกอบภาพยนตร์
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วงดนตรีสุนทราภรณ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2482 แต่มีชื่อเสียงโด่งดัง ใน พ.ศ. 2490 เป็น
วงดนตรี ของทางราชการสั ง กัด กรมประชาสั ม พันธ์ ทาหน้าที่เผยแพร่ แนวคิด “ชาตินิยม” ผ่ าน
เสียงเพลงในยุคสมัยของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม จนแพร่หลายอย่างกว้างขวางเป็นที่นิยม จึงเป็น
ความบันเทิงประชานิยมที่สร้างขึ้นโดย “เพลงร้อง” นอกจากจะเป็นวงดนตรีที่รวบรวมบรมครูที่มี
ความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติทางดนตรีมารวมกันแล้ว ความโดดเด่นที่สาคัญอีก
ประการหนึ่งของดนตรี สุนทราภรณ์นั้นคือ ความสามารถในการประยุกต์เอาเพลงไทยๆให้กลายเป็น
เพลงสากล เหมาะสมกับกิจกรรมยอดนิยมในยุคนั้นคือ “ลีลาศ” ที่เป็นที่นิยมของผู้มีฐานะในสังคม
อีกทั้งยังสามารถนาเพลงไทยมาประยุกต์ให้มีระบบจังหวะแบบดนตรี แจ๊ส ซึ่งปัจจัยผลักดันทาให้วงสุ
นทราภรณ์มีอิทธิพลต่อวงการดนตรีในขณะนั้นคือ นโยบายการปรับปรุงวัฒนธรรมของรัฐบาลที่
ต้องการให้วัฒนธรรมความบันเทิงเดิมนั้นสามารถประยุกต์ ปรับเปลี่ยนรูปแบให้สอดคล้องนโยบาย
ทางการเมืองและรสนิ ยมของคนไทยที่ส ะท้อนถึงค่านิยมของคนกรุงเทพมหานครในยุคนั้นที่ นิยม
วัฒนธรรมตะวันตกและคนที่มีพื้นฐานการใช้ชีวิตที่ลักษณะสัมพันธ์ กับวัฒนธรรมแบบเดิม แต่ชื่นชม
และมีร สนิ ย มตะวัน ตกจึ งทาให้ อิทธิพลของวงดนตรีสุ นทราภรณ์กลายเป็นวงดนตรีที่แสดงความ
ทันสมัย และเป็นที่นิยมของยุคสมัยดังกล่าวและแสดงให้เห็นภาพของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้าน
วัฒนธรรมความบันเทิงที่ต้องประยุกต์วัฒนธรรมตะวันตกที่กลายเป็นรสนิ ยมของคนกรุงเทพมหานคร
กับดนตรีแบบไทย
3.1.2 ลักษณะการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมบันเทิงของชาวไทย พ.ศ. 2500-2517
ในยุคนี้คือถือได้ว่าเป็นยุค “ทุนนิยมเผด็จการ” ภายใต้พันธมิตรแห่งอานาจทั้ง 3 กลุ่มคือ
ทหาร ทุนต่างชาติ และทุนท้องถิ่น ประกอบกับการปกครองอย่างเผด็จการภายใต้ผู้นาคนสาคัญอัน
ได้แก่ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาศัยวาทกรรม “การพัฒนา” และ ความมั่นคงของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ในการสร้างความชอบธรรมร่วมกับอานาจบารมี ล้นเหลือในกองทัพทาให้ยุคนี้คือ ยุค
แห่งการพัฒนาแบบทุนนิยมเต็มที่ภายใต้คาขวัญที่ว่า “เงินคืองาน งานคือเงิน บันดาลสุข” โดยทุน
ต่างประเทศที่สนับสนุนระบบเผด็จการนี้คือสหรัฐอเมริกาในรูปแบบของผู้นาทหารเผด็จการใหม่ที่
สหรัฐสนับสนุนให้ใช้รูปแบบนี้ทั้งในทวีปเอเซีย และละตินอเมริกากับการต่อสู้กับแนวคิดแบบคอม
นิวนิสต์ เมื่ออานาจนิย มผสมกับ การพัฒนาทุนนิยมลั กษณะของการพั ฒนาจึงเป็นแบบ “สั่งการ”
หมายถึง ทุน จะต้องพึ่งพิงกับ รั ฐ เป็นทุนนิยมแบบบังคับเป็นการพัฒ นาที่ถูกกาหนดโดยรัฐ “การ
พัฒนา” เป็นวาทกรรมแทนคาว่า “ชาติ” ในยุคก่อนภายใต้การปกครองของผู้นาเผด็จการ โดยที่รัฐ
เป็นผู้จัดการให้เป็นไปตามที่รัฐกาหนด แผนพัฒนานั้นก็ถูกกาหนดและครอบงาโดย สหรัฐอเมริกาและ
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ธนาคารโลกเป็นผู้ออกแบบและวางแผนให้ตั้งแต่ต้นรวมทั้งสนับสนุนการใช้การปกครองแบบผู้นาเผด็จ
การในสังคมไทย “ซึ่งในที่สุด” ทุนนิยมแบบเผด็จการก็ทาให้เกิดปัญหาขึ้นกับสังคมไทยอย่างฝังลึก
นับตั้งแต่ การขยายและพัฒนาเมือ งหลวงโดยไม่สมดุลในหลายๆด้านจากการรวมศูนย์กลางความ
เจริญไว้ในเมืองหลวง จนเกิดปัญหาความแออัด ชุมชน สลัม ปัญหาค่าแรง กรรมการ ที่ต้องมีราคาถูก
เสมอไป ซึ่งก็ไม่เกิดการเรียกร้องหรือประท้วงขอขึ้นค่าแรงเพราะสังคมถูกควบคุมโดย “ทุนนิยมเผด็จ
การ” ปัญหาชาวนาและชนบท ที่ชนบทถูกทอดทิ้งให้ห่างจากเมืองหลวงจนเกิดความเหลื่อมล้า ปัญหา
ที่ทากิน การขายแรงงาน หนี้ สิ น การกดราคา ที่ยิ่งนับวันจะยิ่งทวีม ากขึ้น แม้จะมีเปิดการผลิ ต
ปัญญาชนในระดับมหาวิทยาลัยออกมามากมายแต่ก็ไร้อาชีพ ไร้งาน ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่เริ่ม
ทรุดตัวนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 จนถึงวิกฤตการณ์น้ามันในปี พ.ศ. 2516 ที่บรรยากาศในสังคมขณะนั้น
ผู้คนต่างไม่พอใจต่อการพัฒนาที่ผ่านมาที่กาหนดการพัฒนาทุนนิยมที่สร้างความได้เปรียบเสียเปรียบ
ในสังคมเพราะทุนต้องอิงแอบกับผู้มีอานาจรัฐและต่างชาติ ทุนในสภาวะการณ์เช่นนี้จึงเป็นทุนใน
ลักษณะผูกขาดและห่างไกลจากสังคม ถูกอุปถัมภ์จากรัฐจึงทาให้ไม่เกิดการต่อต้านรัฐเผด็จการ จึง
เป็นลักษณะของทุนแบบ “อนุรักษ์นิยม” ในชนบทที่สินค้าเกษตรในท้องถิ่นก็มีนายทุนเข้าไปรับซื้อ
สินค้า พัฒนาจนกลายเป็นทุนขนาดใหญ่ และยังเข้าไปมีส่วนประมูลงานของรัฐ ในการพัฒนาชนบท
เช่น ถนน เป็นต้นก็เนื่องมาจากสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับกลุ่มอานาจ แรงผลักดันในเหตุการณ์ 14
ตุลาคม พ.ศ. 2516 นั้นจึงเป็นการต่อต้านกลุ่มเผด็จการที่สนับสนุนโดยจักรวรรดิ์นิยมต่างชาติเป็น
หลักและแทบจะไม่ได้ต่อต้านลักษณะทุนท้องถิ่นและกลุ่มร่วมทุนใหม่ที่เติบโตมาในช่วงนั้นเลย โดย
สรุปลักษณะทุนนิยมของประเทศไทยอาจจะเป็นแค่การหยิบยืมคามาใช้เพื่อตอบสนองอานาจการ
ปกครองมากกว่าจะถือทฤษฎีของ “ทุนนิยม” มาเป็นแกนขับเคลื่อนอย่างจริงจังอีกทั้งหากจะถอดรื้อ
ภาพของทุนนิยมในสังคมไทยแล้ว โครงสร้างของอานาจที่เกิดจาก ความร่วมมือ ของท้องถิ่น รัฐ และ
ต่างชาติ นั้นคงจะเป็นความหมายที่ชัดเจนที่สุด (ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์, 2549:77-264)
ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2487 ถึงปี พ.ศ. 2507 เป็นช่วงระยะเวลาที่การทหารได้เข้ามามี
ส่วนพัวพันกับการเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลให้จอมพลสฤษดิ์ ธนะ
รัชต์ได้เข้ามาเป็นหัวหน้ารัฐบาล ( พ.ศ. 2501-2506) ซึ่งในระยะนั้นการพัฒนาประเทศได้ดาเนินไป
อย่างกว้างขวาง โดยได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากประเทศสหรัฐอเมริกา สภาวการณ์
บ้านเมืองที่ค่อนข้างมั่นคงในยุคนั้น มีส่วนช่วยส่งเสริมการทางานศิลปะอยู่มาก (พิริยะ ไกรฤกษ์ และ
เผ่าทอง ทองเจือ, 2525: 30)
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3.3 บริบททางประวัติศาสตร์ของบทเพลง
3.3.1 เพลงจาเลยรัก
เพลงจาเลยรักได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2506 ประพันธ์คาร้องโดยชาลี อินทร
วิจิตรและประพันธ์ทานองโดยสมาน กาญจนะผลิน เพลงนี้ได้รับการบันทึกแผ่นเสียงและขับร้องโดย
สวลี ผกาพันธุ์ เมื่อปี พ.ศ.2512 และถือได้ว่าเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพลงหนึ่งของศิลปิน
แห่งชาติผู้นี้
ครูชาลี อินทรวิจิตร เขียนเล่าเอาไว้ ใน หนังสือ บันเทิง บางที ชาลี อินทรวิจิตร เกี่ยวกับ
ความเป็นมาของเพลงจาเลยรักไว้อย่างน่าติดตามว่า
...วงดนตรีประสานมิตร ในความควบคุมของ คุณพิบูล ทองธัช ทาให้ผมได้สัมผัส
ชีวิตกับสมาน กาญจนะผลิน ชาลี อินทรวิจิตร ชาลี อินทรวิจิตร ประสิทธิ์ พยอมยงค์
สง่า อารัมภีรชาลี อินทรวิจิตรเป็นเรื่องน่าคิดที่ชื่อมาคล้องจองกันโดยบังเอิญ ผมร่วม
แต่งเพลงกับท่านทั้ง 3 นี้ เป็นส่วนมาก โดยเฉพาะ คุณสมานแต่งเพลงด้วยกันมากที่สุด
ได้รับรางวัลร่วมกันมากมาย สุดยอดที่เป็นเพลงประจาชาติ ประจาแผ่นดิน ก็คือ เพลง
สดุดีมหาราชา ในภาพยนตร์ เรื่อง ลมหนาว ของ ชรินทร์ นันทนาคร วิธีการแต่งเพลง
ของผมกับน้าหมาน ค่อนข้างจะไม่เหมือนใคร สมัยนั้น ประมาณ พ.ศ. 2503 มีห้อง
อัดเสียงอยู่ 3 แห่ง กมลสุโกศล ยีน ซีมอน และ อัศวินการละครและภาพยนตร์ บังเอิญ
เพลงภาพยนตร์ต้องรีบอัดก่อน เพราะหนังกาลังใกล้จะฉายแล้ว ผมไปขอร้อง ผู้ที่เช่า
ห้องอัดเสียงในวันนั้น คือ คุณปรีชา เมตไตรย์ หัวหน้าวงดนตรีทหารอากาศว่าผมขอ
แทรก เพลงจาเลยรัก 1 เพลง เขาบอกว่า อาจจะได้ตอนช่วงบ่ายคล้อยเย็น เพราะสวลี
ต้องร้องอัดถึง 10 เพลง 10.00 น. เพลงแรกของเขาเริ่มอัดแล้ว ระหว่างรอ ทีมงานกับ
ผมก็เล่นรัมมี่กัน เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ซีเรียส น้าหมานมาเอาเนื้อเพลงท่อนแรกจากผม
น้าหมานถนัดเอาเนื้อเพลงไปยัดใส่ทานอง ไม่ใช่เอาทานองไปใส่เนื้อ ผมเขียนเพลงท่อน
แรกว่า “เจ็บแค้นเคืองโกรธ โทษฉันไย ฉันทาอะไร ให้เธอเคืองขุ่น ปรักปราฉัน เป็น
จาเลยของคุณ นี่หรือพ่อนักบุญ แท้จริงคุณคือคนป่า” 20 นาทีต่อมา น้าหมานเอาแอก
คอเดียนมาดีดทานองที่แต่งแล้ว 1 ท่อน ให้ฟัง ผมขนลุกซู่ด้วยความไพเราะ ครึ่งชั่วโมง
ต่อมา เนื้อเพลงท่อนสองเสร็จเรียบร้อย...“ไม่ขอคุกเข่า เฝ้าง้องอน แม้ใจ ขาดรอน ขอ
ตายดีกว่า ไม่ขอร้องใคร ให้กรุณา ไม่ขอเศร้าโศกา หรือบีบน้าตา อ้อนวอนใครๆ”ถึง
ตรงนี้ ผมบอกน้าหมานว่าให้น้าหมานแต่งทานองมาก่อนดีกว่า ถ้าเพราะ ผมจะใส่เนื้อ
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ตาม น้าหมาน หายไปชั่วครู่ ก็กลับมาดีดทานองท่อนแยกให้ฟัง ผมไม่ชอบ เพราะมัน
คล้ ายกับ ท่อนหนึ่ งและท่อนสอง ผมบอกว่าไม่เพราะเลย แกเถียงว่า เพลงไมเนอร์
ทานองท่อนแยกควรจะเป็นไมเนอร์ ผมเถียงว่าเปลี่ยนเป็นเมเจอร์มั่งไม่ได้เชียวหรือ ผิด
กฎหมาย ถูกตัวหัวคั่งแห้งหรือเปล่า “มันต้องทาสะพานทั้งเข้าทั้งออก ไม่งั้นคนร้องจะ
ล่ม” แกบอก “ถ้างั้น น้าหมาน ไปสร้างสะพานเพชร สะพานทอง สะพานไม้ได้เลย ผม
ต้องการท่อนแยกเป็นเมเจอร์” ครึ่งชั่วโมงต่อมา ทานองท่อนแยกก็พลิ้วหวานในคอร์ด
เมเจอร์ ดังกระหึ่มจากแอกคอเดียน ผมเขียนเนื้อตาม ด้วยความประทับใจ “เชิญคุณ
ลงทัณฑ์ บัญชา จนสมอุรา จนสาแก่ใจ ไม่มีวัน ที่ฉันจะร้องไห้ ร่าไร เพราะฉันมิใช่
หญิงเจ้าน้าตา” ผมกระซิบกับ น้าหมาน ว่า “เพลงนี้จะดังที่สุด ถ้าไม่ดัง ผมเลิกแต่ง
เพลงเลย” “แล้วท่อนสุดท้าย เมื่อไหร่จะเสร็จ ล่ะ ” เขาถามผมหลิ่วตากับเขา อย่าง
กระหยิ่มใจ แทนคาตอบ เพราะผมคั่ วสเปโตอยู่ ใครทิ้งสเปโต ผมน็อกมืด แต่แล้วเกม
นั้น ผมกลับถูกลบมืด เพราะมือเหนือ เขากักสเปโตฉับไว เนื้อเพลงท่อนสุดท้าย ก็วาบ
ขึ้นในสมองทันที “กักขังฉันเถิด กักขังไป ขังตัว อย่าขังหัวใจดีกว่าอย่าขัง หัวใจให้ทรมา
ให้ฉันเศร้าโศกา เหมือนว่า ฉันเป็นเช่นดังจาเลย” การเล่นไม่ใช่เพื่อหวังรวย แต่หวังจะ
หา วลี เพราะๆ มาประดับบทเพลงของเขา จาเลยรัก ก็เลยโด่งดัง ตั้งแต่วงการรัมมี่
จนถึงวงการบันเทิง ด้วยประการฉะนี้ (ชาลี อินทรวิจิตร, 2524: 34)
3.3.2 เพลงผู้ใหญ่ลี
เพลงผู้ใหญ่ลีเป็นเพลงลูกทุ่งเสียดสีสังคม ขับร้องโดย ศักดิ์ ศรี ศรีอักษร และโด่งดังในช่วง
ประมาณ พ.ศ. 2504 ในยุ ค ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต์ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การสื่ อ สารระหว่ า ง
ข้าราชการกับชาวบ้านอย่างมีอารมณ์ขัน เพลงผู้ใหญ่ลีแต่งโดยพิพัฒน์ บริบูรณ์ หัวหน้าวงพิพัฒน์
บริบูรณ์ ซึ่งเป็นสามีของศักดิ์ศรี ศรีอักษร ดัดแปลงมาจากเพลงราโทนเรื่องราวของชายชาวอีสานชื่อ
"ลี" มีตาแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ทางวงเคยมาร้องล้อเลียนและได้รับความนิยม พิพัฒน์ บริบูรณ์ได้ใช้
นามแฝงว่า "อิง ชาวอีสาน"
เพลงนี้ได้รับการบันทึกเสียงในปี พ.ศ. 2507 ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและส่งให้ศักดิ์ศรี
ศรีอักษร กลายเป็นนักร้องชื่อดัง ได้รับว่าจ้างให้ขับร้องในไนต์คลับหรูในกรุงเทพมหานครหลายแห่ง
และมีการดัดแปลงคาร้องเป็นเพลงภาคต่ออีกหลายฉบับ เช่น ผู้ใหญ่ลีเข้ากรุง ผู้ใหญ่ลีหาคู่ เมียผู้ใหญ่
ลี ลูกสาวผู้ใหญ่ลี ผู้ใหญ่ลี ผู้ใหญ่มาและนามาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง ลูกสาวผู้ใหญ่ ลี (2507) นา
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แสดงโดยศักดิ์ศรี ศรีอักษร และดอกดิน กัญญามาลย์ ต่อมาศักดิ์ศรี ศรีอักษร ได้นามาขับร้องใหม่ใน
จังหวะวาทูซี (Watusi) ใช้ชื่อเพลงว่า "ผู้ใหญ่ลีวาทูซี่"
ศักดิ์ศรี ศรีอักษร เป็นชื่อจริงนามสกุลจริง เกิดที่ย่านวัดบ้านน้อย หรือวัดมณีวนาราม อ.เมือง
จ.อุ บ ลราชธานี เธอทางานเป็ น ครู อนุบ าลอยู่ พั กหนึ่ง จนเมื่ออายุย่างเข้า 20 ปี ก็ทราบข่าวจาก
หนังสือพิมพ์ผดุงศิลป์ว่า”ไพบูลย์ บุตรขัน” ลงแจ้งความต้องการรับสมัครนักร้องชายหญิงเพื่อคัดเลือก
ให้ บั น ทึกแผ่ น เสี ย ง ในขณะที่ช มการแสดงหมอล าในงานบุญงานหนึ่งที่ อุบลราชธานี ซึ่งมีนาเอา
เรื่องราวของชายชาวอีสานชื่อ "ลี" มีตาแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านมาเล่นล้อเลียน ทาให้พิพัฒน์นาเรื่องนี้มา
เขียนเป็นเพลง "ผู้ใหญ่ลี" ในเวลาต่อมา (แต่มีผู้รู้ยืนยันว่า เพลงทานองคล้ายๆกันนี้ ชาวบ้านเขานามา
ร้องมาเล่นกันนานแล้ว)
ระหว่างปี 2502-2504 ทุกครั้งที่วงพิพัฒน์ บริบูรณ์ เปิดการแสดงที่ใด ศักดิ์ศรี ศรีอักษร ก็
จะออกมาร้องเพลง "ผู้ใหญ่ลี" เพื่อทดสอบตลาดซึ่งได้รับการตอบรับจากแฟนมาก โดยเฉพาะบรรดา
ข้าราชการสายปกครองที่ถูกพูดถึงอยู่ในเนื้อหาของเพลงพิพัฒน์จึงให้ภรรยาบันทึกแผ่นเสียงเพลง
"ผู้ใหญ่ลี" ขณะที่ตัวเขาก็ใช้นามปากกา "อิง ชาวอีสาน" ในการแต่งคาร้อง เพื่อเลี่ยงคาวิจารณ์ เวลา
ผ่ านไป 2 เดือน ผู้ ป ระพัน ธ์เองเพิ่งมาทราบว่าเพลงของตนได้รับ ความนิยมโด่ งดังเป็น อย่า งมาก
หลังจากที่ได้ยินเพลงของเขาที่เด็กเลี้ยงควายร้อง และเด็กเลี้ยงควายก็ยืนยันว่าเพลงนี้ดังมาก
เพลงนี้ก็ทาให้ศักดิ์ศรี ศรีอักษร กลายเป็นตานานและปรากฏการณ์ของวงการเพลงลูกทุ่งไทย
มาจวบจนถึงปัจจุบัน และทาให้นักร้องท่านนี้เป็นสาวอีสานคนแรกที่ก้าวขึ้นมาอยู่ในแถวหน้าของ
วงการลูกทุ่ง และก็กลายเป็นภาพพจน์ประจาตัวของเธอไปตลอดชีวิตเพราะเมื่อใครได้ฟังคาว่า “ หมา
น้อยธรรมดา “ คนที่รู้จักก็คงจะนึกถึงเธอ และยิ้มกันออกทุกครั้งไป ความดังของเพลงทาให้ต้อง
เปลี่ยนชื่อวงจากวงพิพัฒน์ บริบูรณ์เป็นวงศักดิ์ศรี ศรีอักษรความโด่งดังของเพลง "ผู้ใหญ่ลี" ทาให้
ไนต์คลับชื่อดังของกรุงเทพมหานครในยุคนั้นเปิดรับศักดิ์ศรี ศรีอักษร ให้ได้เข้าไปร้องเพลงให้ความ
บันเทิงทั้งที่ "มอนติคาร์โล" , "แมนดาริน" หรือ "โลลิต้า"
อย่างไรก็ตามนักร้องผู้นี้รับจ้างงานขับร้องเพลงได้เพียง 3 เดือนก็ต้องเลิกราไปเพราะแพ้ควัน
บุหรี่ นักร้องสาวชาวอุบลราชธานีผู้นี้ยังได้รับบทเป็นนางเอกหนังไทยให้กับ "อุษาฟิล์ม" ในปี 2507
เรื่อง "ลูกสาวผู้ใหญ่ลี" โดยเธอแสดงเป็นลูกสาวผู้ใหญ่ลี และ ดอกดิน กัญญามาลย์ รับบทเป็น "ผู้ใหญ่
ลี" นอกจากนั้น ชาวต่างชาติก็มีการนาทานองเพลงนี้ไปทาเป็นเพลงภาษาอังกฤษและภาษาจีนด้วย
หลายปีต่อมากระแสเพลงผู้ใหญ่ลีได้ลดความนิยมลง พิพัฒน์ก็ได้เปลี่ยนทานองเพลงโดยใช้จังหวะวาทู
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ซี่ และให้ชื่อเพลงนี้ว่า "ผู้ใหญ่ลีวาทูซี่" ซึ่งศักดิ์ศรี ศรีอักษรก็เป็นผู้ขับร้องเช่นเคย “ผู้ใหญ่ลี” เป็นเพลง
ลูกทุ่งเสียดสีสังคมที่โด่งดังในยุคของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ที่สะท้อนให้เห็นถึงการสื่อสารระหว่าง
ข้าราชการกับชาวบ้านอย่างมีอารมณ์ขัน ประโยคที่ว่า สุกรนั้นไซร้คือหมาน้อยธรรมดา นั่นคือบุคลิก
อมตะของผู้ ใหญ่ลี ที่ซื่อ ใส แต่เขลาเบาปัญญาไม่รู้แม้กระทั่งความหมายของคาว่า '''สุ กร''' ที่ทาง
ราชการสั่งมา ขณะเดียวกันก็เป็นการล้อเลียนคนอีสานซึ่งถือกันโดยทั่วไปว่าเป็นตัวแทนของคนบ้าน
นอกทั่วประเทศไทยด้วย
ผู้ ใหญ่ลี เป็ น เรื่ องเล่ าที่ล้ อเลี ยนการสื่อความหมายของข้าราชการกับชาวบ้านในยุคที่เริ่ม
ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2504 เป็นการเตือนข้าราชการว่าไม่
ควรใช้ศัพท์แสงที่ผู้ฟัง โดยเฉพาะชาวบ้านทั่วไปอาจจะฟังไม่เข้าใจ แต่หลังจากที่เคยมีปัญหาเรื่ อง
ภาษา และเนื้อหากับเพลงบางกอกน้อยของชัยชนะ บุญนะโชติ ที่เขาเป็นคนแต่ง ทาให้เขาไม่กล้านา
เพลงผู้ใหญ่ลีออกบันทึกเสียงในทันทีโดยความกังวลในเพลงนี้อยู่ตรงคาว่า “ หมา “ ที่เขามองว่าไม่
สุภาพ เขาจึงหาทางแก้ไขโดยให้ศักดิ์ศรี ให้ออกเสียงคาว่า “ หมา “ เป็น “ ม่า “ คือให้อยู่กึ่งกลาง
ระหว่าง “ หมา “ กับ “ ม้า “เพื่อเลี่ยงคาวิจารณ์ บทความในนิตยสารสกุลไทย ฉบับที่ 2599 ปีที่ 50
ประจาวันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2547 ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่า เพลงนี้น่าจะมีข้อผิดพลาดยู่หลาย
ประการด้วยเช่น คาว่า “ตีกลอง” คาที่ถูกต้อง หากพิจารณาจากภาษาถิ่นที่น่าจะเป็นต้นกาเนิดของ
เพลง น่าจะเป็น “ตีกะลอ” ซึ่งมาจากคาว่า “ ตีเกราะ “ โดยในสมัยก่อนผู้ใหญ่บ้านหรือกานัน มักตี
เกราะเรียกประชุมลูกบ้านเป็นประจา ส่วนกลองนั้น เป็นเครื่องสัญญาณที่พระใช้ตีบอกเวลาเพล แต่ที่
ผู้แต่งไม่ใช้เกราะหรือกะลอ อาจจะมีเ หตุผลอื่น เช่นแถวบ้านผู้แต่งอาจใช้กลองเรียกประชุม หรือ
มิฉะนั้นก็อาจจะหลีกเลี่ยงคนสัปคนจะแปลงเพลงจาก “กะลอ” เป็นคาอื่นที่หยาบคายก็เป็นได้ ส่วน
คาว่า “ตาสีหัวคลอน” นั้น ภาษาเพลงดั้งเดิมเขาใช้ว่า “ตาสีหัวงอน” หมายถึงคนที่มีศีรษะงอน คือ
ศีรษะเรียวยาวและช้อยหรือโง้งขึ้นบน ส่วนคาว่า “(หัวสั่น) หัวคลอน” น่าจะเป็นอากัปกิริยาของคนที่
ต้องนั่งรถหรือนั่งเกวียนไปบนถนนหนทางที่ไม่ราบเรียบ ไม่ใช่นั่งฟังผู้ใหญ่บ้านประชุม ทางผู้แต่งจึง
อาจจะบิดเบือนแปลงภาษาไป เพราะอาจไม่รู้จักคน “หัวงอน” ก็อาจเป็นได้ ส่วนคาสาคัญอย่างคาว่า
“หมาน้อย” นั้น แต่เดิมชาวบ้านเขาใช้ว่าคาว่า “ม้าน้อย” ไม่โดยคาว่า “ม้าน้อย” นั้น เป็นคาเรียก
“หมา” อย่างล้อเลียน ซึ่งตรงกันข้ามกับ “ม้าใหญ่ ” ซึ่งคือม้าทั่ว ๆ ไป โดยเวลาใครที่อุตริกินเนื้อ
หมา ชาวบ้านก็จะพูดหลีกเลี่ยงไปว่ากิน “ม้าน้อย” เพื่อเลี่ยงคาว่าหมา เพราะชาวไทยทั่วๆไป ยังรับ
ไม่ได้ที่คนจะกินเนื้อหมา คาว่า “หมาน้อย” ในเพลงนั้น ที่ถูกต้องจึงควรเป็น “ม้าน้อย” แม้ว่าความ
จริงจะหมายถึง “หมา” ก็ตาม ขณะที่การเรียก “หมา” ตรงๆนั้นผิดกับเรียก “ม้าน้อย” ที่เป็นการ
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“เล่นคา” อย่างใช้ภูมิปัญญา ไม่ใช่เรียกตรงๆทื่อๆ อีกประการหนึ่ง เพราะว่าเดิมที เรื่องนี้มาจากถิ่น
อีสานนั่นเอง คาว่า “ม้าน้อย” ในภาษากลาง หากจะออกเสียงอย่างชาวอีสานแท้ก็ต้องออกเสียงว่า
“ม่าน้อย” แต่หากมาคิดอีกที สาหรับคนภาคกลาง ผมว่า คาว่า “ หมาน้อย “ ขากว่า “ ม้าน้อย “ อยู่
มากทีเดียว อิทธิพลของเพลงผู้ใหญ่ลี ทาให้ นงไฉน ปริญญาธวัช หรือ กาญจนา นาคนันทน์ ประพันธ์
ผลงานอันเป็นอมตะจนถึงทุกวันนี้ อย่าง “ ผู้ใหญ่ลีกับนางมา “ ออกมา ซึ่งบทประพันธ์ดังกล่าว ก็ถูก
หยิบยกมาทาเป็นละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์แล้วหลายครั้ง และก็ได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกัน
กาญจนา นาคนันทน์ กาหนดให้เนื้อเรื่องดาเนินไปในเขตภาคกลางซึ่งเป็นถิ่นที่บรรพบุรุษของท่าน
ผู้เขียนได้มาตั้งรกราก แทนที่จะเป็นภาคอีสาน และให้ผู้ใหญ่ลี เป็นคนหนุ่มมีการศึกษา ไม่ใช่เป็นคน
บ้านนอกและไม่มีความรู้ อย่างผู้ใหญ่ลีในบทเพลง ผู้เขียนบอกว่า ด้วยความประทับใจกับบรรยากาศ
แถบบ้านนอกของภาคกลาง ประกอบกับต่อมาเมื่อได้ฟังเพลง "ผู้ใหญ่ลี" เลยอยากเปลี่ยนบุคลิก
ผู้ใหญ่ลีเสียใหม่ จึงเริ่มแต่งนิยายเรื่องนี้ออกมาในปี 2506 และแต่งเสร็จในอีก 2 ปีต่อมา (บทความ
จาก http://www.oknation.net/blog/countryman/2009/08/14/entry-1)
3.3.3 เพลงบ้านทรายทอง
เพลงบ้ านทรายทองประพันธ์คาร้องโดยชาลี อินทรวิจิตรและประพันธ์ทานองโดยสมาน
กาญจนะผลินเพื่อใช้เป็นเพลงประกอบละครเรื่องบ้านทรายทองซึ่งเป็นละครเวทีที่สร้างจากผลงาน
เขียนของ ก. สุรางคนางค์ โดยการกากับของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุ คล จัดแสดงที่
ศาลาเฉลิมไทย เมื่อ พ.ศ. 2494 ขับร้องโดย สวลี ผกาพันธ์ ซึ่งรับบทนาแสดงเป็น "พจมาน สว่างวงศ์"
เพลงนี้บันทึกแผ่นเสียง โดย สวลี ผกาพันธุ์ เมื่อ ปี พ.ศ.2509
ครูชาลี อินทรวิจิตร เขียนถึงประวัติที่มาของเพลงบ้านทรายทองไว้ดังนี้ว่า
...การเขียนเพลงนาให้กับละครวิทยุในยุคเริ่มแรก จากนวนิยายที่นักอ่านทั่ว
ประเทศชื่นชมถึงขนาดงอมแงม ยึดติดคลั่งไคล้นั้น มันท้าทายซะไม่มีบางทีบางคน ตี
ความนวนิยายเรื่องนี้ น้าเน่าแบบคลาสสิก เป็นกฎเกณฑ์แห่งความขัดแย้ง ระหว่าง
ความรัก กับ ศักดินา ระหว่าง ความอบอุ่น กับ ความเปลี่ยวเหงาเดียวดาย ระหว่าง
คุณธรรม กับ ความริษยา นวนิยายเกริกเกียรติเรื่องนี้ยาวมาก แบ่งออกเป็น 2 เล่ม เล่ม
หนึ่งมีความหนากว่า 500 หน้า ผมจับจุดหนึ่งในเรื่อง มาทาเป็นเพลงเพียง 8 บรรทัด
เพื่อไม่ต้องการเอาเปรียบท่านผู้ชม ที่ติดตามละครทีวี เรื่อง บ้านทรายทอง..จุดประกาย
ที่ทาให้ผมเขียนเพลงไตเติ้ลเพลงนี้ ก็เมื่อ พจมาน พินิตนันทน์ นั่งรถแท็กซี่มาจอดหน้า
ประตูรั้ ว บ้ านทรายทอง หลั งจากขนกระเป๋ าเดิ นทางที่ บรรจุ เสื้ อผ้ า และข้า วของ
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เครื่องใช้ส่วนตัวลงแล้ว เธอหิ้วกระเป๋าเดินทางตรงไปที่ประตูรั้วใหญ่ บานประตูอันหนา
กว้างนั้น เผยออยู่นิดหน่อย มองดูรู้ว่าไม่ได้ใส่กลอน แต่กว่าจะเปิดออกได้ ฝ่ามือก็รู้สึก
หนัก และต้องออกแรงถึงตรงนี้ ความลังเลก็ติดตามถามความรู้สึก ของตัวพจมานเอง
ว่า เธอจะเข้าไปดีไหม แล้วจะพบกับอะไร เขาจะต้อนรับลูกสาวตระกูล พินิตนันทน์
หรื อเปล่ า...พจมาน ตัดสิ น ใจ เดินอาดขึ้นไปหน้าบันไดตึกใหญ่ กระเป๋าทั้งใบและ
สัมภาระที่ติดตัวมา จะดูเบายิ่งกว่าเบาแต่ซองจดหมายที่จ่าหน้าซอง ถึง หม่อมพรรณ
ราย แห่ง บ้านทรายทอง ดูจะหนักเสียยิ่งกว่าหนักอีก กว่าจะถึงมือ หม่อมพรรณราย
สว่างวงศ์ พจมาน ก็ได้แต่ภวนาว่า...โปรดอย่าอิจฉา สมาชิกใหม่ ของบ้านทรายทอง…
3.4 วิเคราะห์สัมพันธบทระหว่างมารดา,เพลง,และบริบททางสังคมทั้ง 3 เพลง
3.4.1 วิเคราะห์สัมพันธบทระหว่างมารดา,เพลง,และบริบททางสังคมเพลงจาเลยรัก
เพลงกับภาพสะท้อนชีวิตของผู้คนในช่วงเวลาร่วมสมัยที่บทเพลงถูกแต่งขึ้นผ่านการประพันธ์
โดยใช้ภาพการดาเนินชีวิตของผู้คนในชีวิตประจาวันมาเป็นแหล่งที่มาของคาที่ใช้ประพันธ์ดังเช่นบท
ประพันธ์ของชาลี อินทรวิจิตร ผลงานเพลงของท่านได้รับความนิยมและรู้จักกันอย่างแพร่หลายและ
ได้รั บ รางวัล มากมาย นอกจากสะท้ อนให้ เ ห็ นสภาพสั ง คมและวัฒ นธรรมไทยหลายด้ านแล้ ว ยัง
ประกอบด้วยคุณค่าทางวรรณศิลป์ เป็นงานประพันธ์ที่ไพเราะ สละสลวยและประณีต ทั้งทางด้าน
ฉันทลักษณ์ และการเลือกสรรถ้อยคาที่ใช้ จนเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป
ก่อนที่ผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์สัมพันธบทระหว่างบริบททางสังคม ประวัติศาสตร์ บทเพลง
และมารดานั้น ผู้วิจัยขอยกเนื้อเพลงขึ้นมาในบทเพลงแรกคือเพลงจาเลยรักดังนี้
เนื้อเพลง จาเลยรัก
เจ็บแค้นเคืองโกรธ โทษฉันไย
ปรักปรา ฉันเป็นจาเลยของคุณ

ฉันทาอะไร ให้เธอเคืองขุ่น
นี่หรือพ่อนักบุญ แท้จริงคุณคือคนป่า

ไม่ขอคุกเข่า เฝ้าง้องอน
ไม่ขอ ร้องใครให้กรุณา

แม้นใจขาดรอน ขอตายดีกว่า
ไม่ขอเศร้าโศกา หรือบีบน้าตา อ้อนวอนใครๆ

เชิญคุณ ลงทัณฑ์บัญชา
ไม่มีวัน ที่ฉันจะร้องไห้

จนสมอุรา จนสาแก่ใจ
ร่าไรเพราะฉันมิใช่ หญิงเจ้าน้าตา
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กักขังฉันเถิด กักขังไป
อย่าขังหัวใจ ให้ทรมาน

ขังตัว อย่าขังหัวใจดีกว่า
ให้ฉันเศร้าโศกา เหมือนว่าฉันเป็น เช่นดังจาเลย

การจะเข้าใจความหมายของเพลงนี้ผู้ ฟังย่อมมิอาจทาได้โดยปราศจากการเทียบเคี ยงกับ
บทนวนิยายในรูปแบบละครวิทยุหรือภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นในยุคสมัยนั้น เพราะการถอดความหมาย
และความรู้สึกที่บรรจุอยู่ในเพลงนี้ ผู้ฟังต้องอาศัยชุดความหมายที่เกิดจากประสบการณ์ผ่านการรับรู้
มาก่อนเพื่อเสพ ซึ่งนอกเหนือจากประสบการณ์ภายนอกจากวัฒนธรรมความบันเทิงดังที่ได้กล่ าว
มาแล้วนั้น ประสบการณ์ในการพบเห็นภาพของชีวิตที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันก็อาจสามารถนามาใช้
เป็นเครื่องมือช่วยในการอ่านสารหรือถอดเอาความหมายที่ถูกบรรจุเอาไว้เพื่อนาไปใช้สื่อสารร่วมกัน
กับคนอื่นๆ ในสังคมเพราะวัฒนธรรมความบันเทิงนั้นเป็นสนามที่เปิดกว้างให้คนได้นาไปตีความทั้งใน
แบบตรงกับที่มาและแบบแสดงความคิดเห็นของตนประกอบทับซ้อนเข้าไปได้ด้วย
จากประวัติของช่วงเวลาการแต่งเพลงในปี พ.ศ. 2506 นั้นทาให้เราได้เห็นภาพของสังคมใน
ช่วงเวลาดังกล่าวที่สอดคล้องและเชื่อมโยงถึงกันจากการศึกษาการแต่งนวนิยายเรื่อง จาเลยรัก ซึ่งเป็น
บทประพันธ์ของชูวงศ์ ฉายะจินดา ในปี พ.ศ. 2503 นวนิยายเรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เด
ลิเมล์ทุกวันจันทร์ ระหว่างปีพุทธศักราช 2504 - 2405 เป็นเรื่องราวความแค้นของหฤษฎิ์ พี่ชายที่ต้อง
สูญเสียน้องชายของตนเอง และเขาโกรธแค้นหญิงสาวต้นเหตุ ถึงกับจับตัวมาลงโทษเพื่อให้หายแค้น
โดยไม่รู้ว่าจับมาผิดคน ไปจับโศรยา แต่เกิดความรักกันจึงได้แต่งงานกัน สุดท้า ยหฤษฎิ์ยอมรับทุกคา
บัญชาของโศรยา นับจากนี้ตราบจนชั่วชีวิต บทประพันธ์นี้มีการนามาสร้างเป็นภาพยนตร์และละคร
โทรทัศน์ อีกหลายครั้ง จาเลยรักถูกนามาสร้างเป็นภาพยนตร์ 2 ครั้ง (พ.ศ. 2506 และ พ.ศ. 2521)
และละครโทรทัศน์ 5 ครั้ง (พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2551) มาแล้ว
แต่ละครั้งก็ได้รับความนิยมอย่างดี
จาเลยรักเริ่มต้นเรื่องโดยพระเอกชื่อหฤษฎิ์ รังสิมันต์ ซึ่งเสียใจมากกับการสูญเสียของ หริณ
รังสิมันต์ ผู้เป็นน้องชาย แต่กลับไปตามล่าคนผิดมาแก้แค้น หฤษฏิ์ไม่รู้เลยว่าคนที่จับมานั้นจับมาผิด
คน โศรยาต้องยอมจานนให้หฤษฏิ์โขกสับต่างๆนานา และใช้งานเยี่ยงทาส และนายใบ้ คู่หูที่คอยดู
ไม่ให้โศรยาหนีไป วันหนึ่งหฤษฏิ์ต้องออกไปทางาน ทาให้หฤษฏิ์ได้รู้จัก ศันสนีย์ ผู้ที่ทาร้ายน้องชาย
ของเขานั่นเองจากที่ศันสนีย์ยื่นบัตรประชาชนให้ดู จึงรู้ว่าตนเองจับตัวคนมาผิด ฝ่ายศันสนีย์ที่มีธวัช
ชัยเป็นแฟนอยู่แล้วก็เริ่มห่างเหินกับธวัชชัย เพราะชอบหฤษฏิ์ หฤษฏิ์กลับไปปลดปล่อยโศรยาและให้
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สร้อยไข่มุกแก่โศรยา ศันสนีย์เห็นก็ขอยืมโศรยาก็ให้ยืม หฤษฏิ์เห็นศันสนีย์มีสร้อยที่ตนให้โศรยาที่ค้อ
มือของศันสนีย์ ก็ถามศันสนีย์ว่าได้มายังไง ศันสนีย์บอกว่ายืมจากโศรยา หฤษฎิ์ก็ขอซื้อต่อในราคา
100,000 บาท ศันสนีย์ก็ขายต่อโดยไม่ถามความเห็นจากโศรยาเลย พอศันสนีย์ขายสร้อยไข่มุกไปให้
หฤษฎิ์ก็มาบอกโศรยา โศรยาเสียใจที่ไม่มีสร้อยไข่มุกที่หฤษฎิ์ให้ตนแล้ว ด้านหฤษฎิ์ได้สร้อยไข่มุก
หฤษฎิ์ก็นาไปให้โศรยาหฤษฏิ์แกล้งตีสนิทกับศันสนีย์จนศันสนีย์หวั่นไหว โศรยาเตือนให้ศันสนีย์อยู่
ห่างหฤษฏิ์ ศันสนีย์ก็ว่าโศรยาว่าโศรยาชอบหฤษฏิ์ โศรยาปฏิเสธ วันหนึ่งหฤษฏิ์มาสู่ขอโศรยากับศุก
ฤกษ์ พ่อของศันสนีย์กับสายสมร แม่ของศันสนีย์ ธวัชชัยนึกว่าหฤษฏิ์หักหลังตน ก็ไปทาร้ายหฤษฏิ์
หฤษฏิ์บอกว่าตนรักโศรยาคนเดียว ด้านศันสนีย์นึกว่าหฤษฏิ์มาสู่ขอตน ก็โทรไปเยาะเย้ยโศรยา แต่พอ
รู้ว่าไปสู่ขอโศรยา ศันสนีย์ก็โกรธมาก เลยไปฆ่าโศรยาโดยผลักโศรยาตกน้าแต่หฤษฏิ์มาช่วยไว้ทัน
ความจริงเลยปรากฏว่า คนที่ไปช่วยโศรยาตอนตกน้าในวัยเด็ก คือ นุกุลไม่ใช่ศันสนีย์ ศันสนีย์สติแตก
ส่วนโศรยาก็ใช้งานหฤษฏิ์เยี่ยงทาสและอยู่กับโศรยาอย่างมีความสุข
ผู้วิจัยจะทาการวิเคราะห์ ตัวบทจากนวนิยายที่มีความสั มพันธ์กับตัวบทอื่นๆ ในช่วงเวลา
เดียวกันของนวนิยายโดยเริ่มต้นพิจารณาข้อมูลจากตัวบทจากนวนิยายดังนี้
1. ชื่อ-นามสกุลของตัวเอกคือ หฤษฎ์ รังสิมันตุ์, โศรยา นภาพงศ์, ศันสนีย์ ศุภอรรจน์
ชื่อ-นามสกุลของตัวเอกนั้นเป็นชื่อแบบชนชั้นสูง ซึ่งมิใช่ชื่อที่ปรากฏทั่วไปตามชนบท
ท้องถิ่นที่ห่างไกลเมืองหลวง ซึ่งเรื่องชื่อ-นามสกุลของตัวนี้แม้ดูผิวเผินนั้นอาจจะมิได้ซ้อนความหมายที่
ซับซ้อนอะไร แต่หากจากการสัมภาษณ์มารดาและศึกษาการถูกกลืนเข้าเป็นคนไทยของคนไทยเชื้อ
สายจีนที่เกิดในไทยแล้วนั้นพบว่ าชื่อมีความสาคัญกับการออกนอกบ้านและการแสดงความเป็นไทยที่
ปรากฏต่อสังคมไทยเป็นสิ่งต้นๆ แม้กระทั้งหลังจากพ.ศ.2500 การเปลี่ยนแปลงสัญชาติและชื่อจะ
กระทาได้ง่ายขึ้น แต่หากคนไทยเชื้อสายจีนคนใดยังไม่เปลี่ยนจากแซ่มาใช้นามสกุลแล้ว ความเป็นไทย
ก็จะเกิดการสะดุดทันทีทั้ งในแง่การสร้างความแปลกในการขานชื่อในชั้นเรียนที่ผู้วิจัยได้เคยพบกับ
ตัวเอง โดยเฉพาะกรณีการเข้ารับการเป็นทหารซึ่งข้อกฎหมายที่ยังคงไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลจากความเป็นเมืองแล้วสิ่งที่ได้กล่าว
มานี้จึงเป็นการเริ่มต้นของปัญหาทางอัตลักษณ์ลาดับแรก และในคาสัมภาษณ์ของมารดาข้อมูล ที่
สนับสนุนความสาคัญของการตั้งชื่อไทยก็ปรากฏอยู่ในประโยคที่ว่า “ชีวิตไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันก็เลยไม่
ค่อยอยากเรียนและไม่มีเงินจะเรียน ถ้าแม่ได้เรียนชีวิตจะก้าวหน้ากว่านี้ เพราะเขียนไม่ ได้ ชีวิตเลยมี
อุปสรรค คนเราทาอะไรสัญญาก็ต้องใช้ภาษาไทย”
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การแสดงชื่อเสีย งเรี ยงนามเพื่อติดต่อและอยู่ในสังคมไทยนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องเล็ กๆ
สาหรับคนบางกลุ่มที่มีฐานะเป็นคนอื่นในสายตาคนไทย ตัวผู้วิจัยเองมีชื่อว่า สมพงษ์ ที่มาของชื่อจาก
การถามไถ่มารดาก็ไม่ต่างจากที่มาของชื่อมารดาเท่าไหร่นัก ซึ่งอาศัยคนที่ไว้ใจและพอจะรู้ชื่อไทยอยู่
บ้างเป็นคนตั้งชื่อให้ ดังนั้นนอกจากสมพงษ์และน้องชายจึงชื่อสมชัย พี่ชายที่เป็นลูกพี่สาวมารดาชื่อ
สมศักดิ์ เป็นต้น
2. โศรยาเป็นกาพร้าพ่อตั้งแต่อายุ 5 ขวบ และมีพี่ชาย 2 คน
ประเด็นเรื่องการกาพร้าของนางเอกนั้นอธิบายให้ปรากฏภาพได้ดีที่สุดด้วยการพิจารณา
ความเชื่อมโยงตัวบท ตั้งแต่นิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก วรรณกรรมตะวันตก รวมทั้งโครงสร้างของ
ภาพยนตร์ในสังคมตะวันตก หากจะเพิ่มความชัดเจนลงไปต้องประกอบการเผยการกดทับเพศสภาวะ
ในสั งคมที่ผู้ ช ายมีอานาจเป็ น ใหญ่ สิ่ งที่กล่ าวมานั้นมิใช่สิ่ งที่เกิดขึ้น ในช่ว งเวลาของเพลงและบท
นวนิยาย หรือ ภาพยนตร์เรื่องจาเลยรัก หากสิ่งที่กล่าวมานั้นถูกผลิตซ้าและผ่านการตอกย้าในทุก
ช่วงเวลาจนกลายเป็นมายาคติทางเพศสภาพในสังคมไทยซึ่งจากัดให้ผู้หญิงมักอยู่ในที่ทางที่ถูกกาหนด
โดยเพศชาย ไม่มีโอกาสและอานาจในการเลือกชีวิตของตนเองในกรณีโศรยานั้น ซ้าร้ายมีพี่ชายอีก 2
คนซึ่งก็หมายความว่าโศรยาเป็นลูกสาวคนเล็ก หากนามาเชื่อมโยงตัวบทเรื่องการมีบุตรในวัฒนธรรม
ชาวจีนแล้ว โศรยาก็ตกอยู่ในสภาพที่ไม่ต่างจากมารดาของผู้วิจัย เพราะมารดาผู้วิจัยเป็นลูกสาวคน
เล็กสุด ผู้ถูกกาหนดให้ต้องทางานหาเลี้ยงครอบครัวมาโดยตลอดต่างกับน้องชายมารดาที่มีโอกาสได้
เรียนหนังสือ รูปแบบชีวิตเช่นนี้มิใช่เรื่องแปลกในชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงรักษาธรรมเนียม
ความเชื่อเรื่องการมีลูกชาย 5 ลูกสาว 2 คนเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าของวง
ตระกูล ในสังคมถิ่นอาศัยของมารดาช่วงวัยเยาว์นั้นความเชื่อดังกล่าวยังคงปรากฏอยู่ จากคาบอกเล่า
เพิ่มเติมภายหลังถึงชื่อจีน ก่อนจะมาเป็นชื่อปัจจุบันซึ่งอาม่าตั้งชื่อจีนให้ว่า “ซิ่วม่าย” ที่แปลว่าไม่เอา
แล้วหมายความถึงไม่ต้องการลูกสาวแล้ว นั้นเป็นความรู้สึกที่ปรากฏซ้อนอยู่ข้างในลึกๆของเพศหญิงที่
มีคุณค่าแม้แต่ในครอบครัวที่ต่ากว่าเพศชายเสมอ
3. พ่อแม่ของศันสนีย์คือ พระยาและคุณหญิงศุภอรรจนากร
การใช้ตัวขับเน้นหรือการเน้นให้ผู้ชมเข้าใจและรับเอาความหมายของสารไปสู่การสร้าง
ภาพความจริง กลวิธีที่สาคัญอย่างหนึ่งคือการใช้การเปรียบเทียบคู่ตรงข้ามที่ปรากฏในละครและ
วรรณกรรมซึ่งมักนิยมนามาใช้ในเป็นตัวสัญญะแสดงสถานะภาพของนางเอกดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว
นั้นย่อมเชื่อมโยงกับสถานะคนส่วนใหญ่ในสังคมที่มิได้เกิดมามีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ได้ทุกคน ความคิด
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เช่นนี้ได้มีการตอกย้ากันอยู่ตลอดเวลาจนเมื่ อผู้รับสารเห็นชุดการสื่อความที่ปรากฏอยู่ซ้าๆ การรับรู้
และผูกโยงตัวเข้ากับสื่อที่ปรากฏอยู่จะใช้เวลาสั้นเพื่อจดจา เช่นเดียวกับภาพยนตร์ตลกเสียดสีสังคม
หรือเพลงลูกทุ่งอันจะสัมพันธ์กับเพลงที่จะได้กล่าวต่อไปในข้างหน้า วิธีการเสียดสีนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาติมนุษย์ทุกคนที่ย่อมต้องมีการต่อสู้กับอานาจที่กดทับตนอยู่ดังเช่นมหรสพเช่นลิเกพื้นบ้านก็
มักแสดงเนื้อหา ที่หยิบยกนาเอาความเป็นเจ้าหรือชนชั้นศักดิ์นามาล้อเลียน เสียดสีถากถาง กลายเป็น
เรื่องชวนหัวและขบขัน และข้อเท็จจริงทางสังคมในยุคของเพลงและภาพยนตร์จาเลยรักนั้นสะท้ อน
ภาพกลุ่มคนที่มีฐานะและศักดิ์ตระกูลเก่าแก่ซึ่งได้เพิ่มบทบาทในพื้นที่ทางสื่อและสังคมมากขึ้นทุกที
จนไม่เป็นการกล่าวเกินไปนักว่ากลุ่มคนที่ทาหน้าที่ชี้นาสังคมโดยเฉพาะทางวัฒนธรรมในสังคมไทย
ในช่วงนั้นย่อมปรากฏผู้ที่มีเชื้อสายหรือมีศักดิ์ที่สืบตระกูลมาจากยุคศักดิ์ นาปรากฏอยู่ในตาแหน่ง
สาคัญๆ ในทุกพื้นที่ ในประเทศไทยแม้แต่วงข้าราชการโดยเฉพาะมหาไทยที่มีบทบาทในการบริหาร
พื้นที่ในท้องถิ่นภูมิภาคต่างในประเทศ ณ ขณะนั้น
4. โศรยาจบวิชาการเรือน จากโรงเรียนการช่างสตรี ส่วนศันสนีย์เรียนจบวิชาเสริมสวย
จากประเทศฝรั่งเศส
ความรู้ของทั้งโศรยาและศันสนีย์มิใช่เรื่องแต่งด้วยจินตนาการ หากแต่เป็นการสะท้อน
สภาพการกาหนดทิศทางและทิศทางเศรษฐกิจของช่วงเวลาในขณะนั้นอย่างชัดเจน เหตุผลที่แสดงให้
เห็นความเชื่อมโยงของตัวบทนวนิยายกับตัวบททางนโยบายการเมืองและสภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลา
ขณะนั้นได้แก่ นโยบายการเร่งผลิตแรงงานภาคอุตสาหกรรมผ่านการสร้างสถานศึกษาด้านอาชีพขึ้น
ดังเช่น โรงเรียนวิสามัญการช่างเดิมใช้สถานที่เรียนรวมกับโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม ซื่งต่อมาใน
พ.ศ.2481 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างสตรี จากนั้น พ.ศ.2583 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนช่างเย็ บ
เสื้อและการช่างสตรี ต่อมาพ.ศ.2485-9 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนช่างทอผ้าช่างเย็บเสื้อผ้าและการช่าง
สตรี จนมาใช้ชื่อพ.ศ.2492 โรงเรียนการช่างสตรีนครปฐมและ ในที่สุดในพ.ศ.2516 เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนอาชีวศึกษานครปฐมเปิดสอนแผนกวิชาการช่างสตรี หลักสูตร 3 ปี
ตัวอย่างที่ 2 ที่ผู้วิจัยจะได้นาเสนอคือประวัติการจัดตั้งวิทยาลั ยเทคนิคขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2480 โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้ จากนั้นก็
ได้มีการพัฒนา และยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นและในพ.ศ. 2506 กรมอาชี ว ศึ ก ษาได้
ปรับปรุงโรงเรียนการช่างขอนแก่น ให้เข้าอยู่ใน โครงการ SEATO Skilled Labor Project โดยได้รับ
เงินจากโครงการมาทาการปรับปรุงห้องเรียน โรงฝึกงานใหม่ เพื่อเตรียมติดตั้งเครื่อง จักร-เครื่องมือ
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รับการเปิดสอนเป็น แผนกช่างก่อสร้าง ครั้งแรก ใน หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) และใน
ปี พ.ศ. 2519 กรมอาชีวศึกษาประกาศยกฐานะโรงเรียนการช่างขอนแก่นและโรงเรียน การช่างสตรี
ขอนแก่นรวมเป็น "วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น" โดยให้โรงเรียนการช่างขอนแก่นเป็น " วิทยาลัย
อาชีวศึกษาขอนแก่นวิทยา- เขต 1" และโรงเรียนการช่างสตรีเป็น " วิทยาลัยอาชี วศึกษาขอนแก่นวิทยาเขต 2"
ส าหรั บ ตั ว อย่ า งที่ 3 คื อ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ โ ขทั ย ซึ่ ง เป็ น โรงเรี ย นในสั ง กั ด กรม
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเปิดทาการสอนให้ชื่อว่า “ โรงเรียนช่างทอผ้า ” โดยอาศัย
สถานที่ของโรงเรียนอุดมดรุณีเป็นที่เรียน ชั่วคราว ทั้งนี้เนื่องจากอาคารเริ่มกาลังอยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง ณ ถนนสิงหวัฒน์ เลขที่ 108 ตาบลธานี อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และได้เปิดทาการสอน
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2481 เป็ น ต้ น มา เดิ ม เปิ ด สอนวิ ช าชี พ ทอผ้ า รั บ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ต่อมาได้เปลี่ ย นเป็นชื่อ “ โรงเรียนการช่างสตรีสุ โขทัย ” เปิดรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษาชาติเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาวิชาชีพตาม
ความถนัดโดยขยายการศึกษาให้สูงขึ้นและเปิดแผนกวิชาชีพเพิ่มขึ้น ดังนี้
พ.ศ. 2481 เปิดโรงเรียนช่างทอผ้า
พ.ศ. 2491 เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนการช่างสตรีสุโขทัย ” และเปิดสอนชั้นประโยค
อาชีวศึกษา ตอนต้น
พ.ศ. 2493 เปิดสอนประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
พ.ศ. 2500 เปิดโรงเรียนอาชีวศึกษาผู้ใหญ่แผนกช่างตัดเสื้อและการตัดเย็บเสื้อ
พ.ศ. 2501 เปิดแผนกเครื่องเคลือบดินเผาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นและ ตอนปลาย
พ.ศ. 2503 เปิดสอน ประโยคมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกการช่างสตรี
พ.ศ. 2506 เปิดสอนประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
พ.ศ. 2509 เข้าโครงการ “UNISEF” ทาการสอน 4 แผนกวิชา
1. แผนกวิชาผ้าและการตัดเย็บ
2. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3. แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
4. แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม

50
ตัวอย่างที่ 4 คือวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นสถานศึกษาเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัด
ภูเก็ต ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2483 โดยใช้ชื่อว่า " โรงเรียนช่างตัดเสื้อภูเก็ต " ตั้งอยู่ที่บริเวณวัดพุทธมงคล
นิมิตร ถนนเยาวราช ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สอนวิชาตั ดเย็บเสื้อผ้าโดยเฉพาะ
และดาเนินการมาจนถึงปัจจุบัน ดังความเป็นมา ดังนี้
พ.ศ. 2489 กรมอาชีวศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ทั่วราชอาณาจักรและได้เปลี่ยนชื่อ
ใหม่เป็น "โรงเรียนการช่างสตรี ภูเก็ต" หลักสูตร 2 ปี และได้เพิ่มวิชาการฝีมือ เย็บปักถักร้อย ดอกไม้
สด ดอกไม้แห้ง และวิชาการด้วย
พ.ศ. 2496 ขยายหลักสูตรการช่างสตรี ชั้นมัธยมปลายเพิ่มเวลาเรียน 3 ปี กับ 5 ปี โดย
เพิ่มภาควิชาการ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คานวณ ศีลธรรม และพละ ภาควิชาชีพ คือ เย็บปักถัก
ร้อย การครัว ดอกไม้ ละวิชาเลือก
พ.ศ.2506 ทางโรงเรียนได้เปลี่ยนจากอาชีวะชั้นสูงเป็นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีนี้จานวน
ครูและนักเรียนได้เพิ่มขึ้น ทางโรงเรียนได้งบประมาณจากกรม อาชีวศึกษาให้สร้างบ้านพักครู เป็นเงิน
400,000 บาท และในปีนี้เอง โรงเรียนได้เข้าอยู่ในโครงการยูนิเซฟ
พ.ศ. 2507 มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาใหม่เป็นแบบวิชาเอกและวิ ชารอง โดย
วิชาเอกมีผ้าและการตัดเย็บ อาหารและโภชนาการ หัตถกรรม และวิชารองมีเสริมสวย พิมพ์ดีด ศิลปะ
ไทย เป็นต้น เมื่อโรงเรียนอยู่ ในโครงการยูนิเซฟก็ได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน
มากขึ้นทาให้โรงเรียนเจริญขึ้น อย่างรวดเร็ว
พ.ศ. 2516 ได้เปลี่ ย นชื่อจากโรงเรียนการช่างสตรีภูเก็ตมาเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา
ภูเก็ต
( ข้ อ มู ล จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ด์ http://www.nc.ac.th/nc/data/data0 2 / nvc0 2 . html,
http://www.oocities.org/enktc/NewPage/PV.html,
http://www.stvc.ac.th/main.php?option=history,
http://www.phuketvc.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=711&Ite
mid=121)
จากตัวอย่างที่หยิบยกมาข้างต้นอาจจะดูน้อยในเชิงปริมาณ แต่ก็มิอาจปฏิเสธว่าจะไม่มี
ความสัมพันธ์กับตัวบทที่เป็นนวนิยายเลย ที่สาคัญไปกว่านั้นยังอาจจะเพิ่มภาพของการเห็นถึงความ
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เชื่อมโยงในการตัดสินใจของมารดาที่จะยึดหนทางในการเริ่มต้นชีวิตของตนเองในช่วงเวลาหนุ่มสาวที่
จากคาสัมภาษณ์นั้นอาจไม่ปรากฏแหล่งที่มาจากข้อมูลคาสัมภาษณ์มารดาได้รับรู้นโยบายของรัฐ
เหล่านี้ผ่านสื่อหรือระบบทางการที่ใช้ประขาสัมพันธ์ในเรื่องนี้หรือไม่ แต่หากพิจารณาในเชิงทฤษฎีสัม
พันธบทแล้วก็ย่อมมีความเป็นไปได้ที่งานประพันธ์เชิงนวนิยายได้สร้างตัวบทของตัวละครที่สะท้อน
ภาพของผู้หญิงที่ตรงกับความต้องการของสังคมในช่วงเวลาขณะนั้น ซึ่งเมื่อศึกษาตัวบทผู้เป็นมารดา
แล้วความชอบและทักษะที่ได้รับมาจากผู้ เป็นบิดาของมารดานั้นย่อมเกิดน้าหนักที่แสดงถึง ความ
เชื่อมโยงของตัวบทเหล่า นี้ และยิ่งในเวลาต่อมามารดาก็เข้ากรุงเทพในปีพ.ศ.2515เพื่อเรียนการตัด
เย็บจากโรงเรียนหลักพรศรี ที่ผู้สอนนั้นก็สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการตัดเย็บที่สถาบันฝรั่งเศสอีก
ด้วย
เรื่องราวการเรียนการตัดเสื้อของมารดานั้นมีความสัมพันธ์กับคาบอกเล่าของบุตรหลาน
ผู้ที่อยู่ในยุคที่มารดาเรียนตัดเสื้อ ดังที่นางนงลักษณ์ ลีละสิริมารดาของผู้วิจัยได้กล่าวถึงการเริ่มต้นร้าน
เปิดร้านเสื้อเพื่อเลี้ยงชีพและส่งเสียบุตรทั้งสามไว้ว่า
...ปี 1960 คือ จุดเริ่มต้นของร้านเสื้อของแม่ ในสมัยนั้นการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรียัง
นิยมวัดตัวด้วยสเกลนิ้ว (มาตรวัดแบบอังกฤษ) และ เขียนแบบลงบนตัวผ้า ต่อมาในยุค
1970 ทั่วโลกต่างตื่นตัวและยอมรับงานของห้องเสื้อชั้นสูงในประเทศฝรั่งเศส คือการวัด
ตัวอย่างละเอียด (เช่น รอบอก ใต้อก อกสูง อกห่าง ด้วยสเกลเซนติเมตร) สร้างแบบลง
บนกระดาษก่อนวางมาร์คลงบนตัวผ้า โดยในช่วงแรกเริ่ม(1970) เมืองไทยมีห้องเสื้อ
ชั้นสูง ที่เปิดโรงเรียนสอนหลักสูตรตัดเสื้อชั้นสูงด้วยแพทเทิร์นไม่มากนัก ที่ขึ้นชื่อพอจา
ได้ได้แก่ ระพี พรศรี และ สปัน คุณแม่จบจากโรงเรียนสอนตัดเสื้อพรศรี สมัยนั้น อ.พร
ศรีเป็นผู้สอนเอง และเปิดร้านบูติคในศูนย์การค้าชั้นนาในยุคนั้น อินทราชอปปิ้งเซ็น
เตอร์ ภายใต้ ชื่ อ ร้ า นคุ ณ แป๋ ว ช่ ว งปี 1970-90 ลู ก ค้ า ของแม่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ชาว
ต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มแอร์โฮสเตสของแอร์ไลเนอร์ต่างๆ ยังจาได้ว่า ลูกค้าชาว
ฝรั่งเศสเธอโดนขโมยขึ้นบ้านกวาดเสื้อผ้าเธอไปเกลี้ยงตู้ เพราะสาคัญผิดคิดว่าเป็นเสื้อ
Haute Couture หรือPrêt-à-porter ของห้องเสื้อดังในฝรั่งเศส และอีกกลุ่มหนึ่งคือ
ชาวตะวันออกกลาง โดยแต่ละคนจะมาสั่งตัดครั้งละ 30-50 ชุด และต้องทยอยส่งให้
ภายหลังเพราะตัดเย็บไม่ทัน...
(http://piratecreate.blogspot.com/p/blog-page.html)
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5. พ่อของหฤษฎ์เป็นทหารชั้นนายร้อยเอก เสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ. 2484
ในสนามรบสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะนั้นเขาอายุ 15 ปี และแม่และน้องหญิงทั้งสี่ คน
ของหฤษฎ์เสียชีวิตเพราะถูกระเบิด เหลือแต่น้องชายคือ หริณ ซึ่งยังเป็นทารกอยู่ในช่วงเวลาขณะนั้น
มีภ าวการณ์ส งครามที่เกิดขึ้น อยู่ในและนอกประเทศ เช่น สงครามกับลั ทธิ คอมมิวนิสต์ และการ
ปราบปรามผู้ที่มีแนวคิดแตกต่างกับรัฐ บรรยายกาศภายใต้สภาวะที่ประหนึ่งอยู่ในช่วงสงครามนี้ทาให้
ภาพความทรงจาของผู้คนกับ ความรุนแรงและอิทธิพลของทหารนั้น ตรึงอยู่ในการดารงชีวิตประจาวัน
ของคนส่วนใหญ่ตลอดยุคเวลานั้น แทบทุกสิ่งมีเรื่องและมีภาพทหารเข้าไปผสมปนอยู่อย่างมากมาย
6. การพบกันครั้งแรกของโศรยาที่เจอหฤษฎ์ และการออกเสียงเรียกชื่อของโศรยา
การเรียกชื่อหรือการออกเสียงไม่ตรงกับเจ้าของภาษานั้นหากมองในมุมที่แตกต่างกัน
ย่อมส่งผลแตกต่างกันอย่างยิ่ง อย่างที่ได้รับข้อมูลจากการสัมภาษณ์มารดาข้างต้น การออกเสียงของ
มารดานั้นได้ทักษะจากภายนอกบ้านทั้งหมด ทั้งแต่การออกมาทางาน การออกมาเรียนตัดเย็บเสื้อผ้า
การเข้ามากรุงเทพ การฟังเสียงบรรยายในโรงหนังภาพยนตร์ จะมีเพียงแต่วิทยุเพียงเท่านั้นที่เป็นครู
ด้านภาษาไทยภายในบ้าน การไม่ได้เข้ารับการศึกษาในระบบการศึกษาภาคบังคับนั้นคือจุดเน้นย้าที่
สาคัญด้วยปัจจัยในหลายๆเงื่อนไข ทั้งจากภายนอกอันได้แก่มาตรการกีดกันจากรัฐ และภายในอัน
เป็นการรักษาธรรมเนียมชาวไทยเชื้อสายจีนในอดีตที่กาหนดบทบาทของเพศหญิงกับสิทธิที่พึงได้ใน
กรอบชีวิต รวมทั้งยังมีโอกาสในการพัฒนาประสบการณ์ทางภาษาน้อยเนื่องจากมิได้เข้าสังคมของคน
ไทย ทั้งหมดนี้ส่งผลอย่างสาคัญต่อการเข้าใจและความสามารถในการใช้ภาษาไทยอย่างมิต้อ งสงสัย
ไม่ว่าจะเป็นการเขียน การอ่าน และพูดโดยเฉพาะการพูดการออกเสียงที่หากจะเปรียบเทียบไปไม่ต่าง
จากการที่คนไทยที่ไม่เคยเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้จากต้นแบบ
เจ้ าของภาษาหากสื่อสารออกมาย่อมกลายเป็นภาษาชั้นต่าแบบที่เรามักได้ยินคาเรียกที่ ใช้นิยาม
สาเนียงเหล่านี้ว่าเป็นสาเนียงแบบเมียเช่าฝรั่ง นี่คือปมสาคัญที่สาคัญที่กัดกินและเป็นรากเหง้าของ
ปั ญหาด้านการใช้ภาษาของคนไทยมาอย่างยาวนานและไม่มีทีท่า ว่าปัญหานี้ที่มักผูกติดกับเรื่อง
มาตรฐานทางการศึกษา ค่านิยมในสังคมนี้จะได้รับการแก้ไขไปในทิศทางใด แต่ การศึกษามารดานั้น
ผู้วิจัยได้เห็นพัฒนาการด้านภาษาที่เกิดนอกห้องเรียนของมารดาที่เรียนรู้ผ่านเครื่องมือทางวัฒนธรรม
ต่างๆ ซึ่งชี้ให้เห็นว่านอกจากความบันเทิงที่เป็นแค่เปลือกผิวของเครื่องมือเหล่านี้แล้ว การกากับและ
รูปแบบที่บรรจุมาในเครื่องมือนี้ต่างทาหน้าที่ไม่ต่ างจากแบบเรียนทั่วไปอีกทั้งยังมีประสิทธิภ าพที่
สามารถเข้าไปถึงพื้นที่ต่างๆในชีวิตประจาวันของผู้คนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยเฉพาะ
ในวัตถุเทปผู้วิจัยพบว่ามารดาออกเสียงคาภาษาไทย เช่น โอบ เป็น อบ เป็นต้นอีกทั้งความพยายามใช้
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เสียงในลักษณะที่ได้อิทธิพลจากการร้องงิ้วที่มักจะออกเสียงในลักษณะบีบเสียงให้แหลมสูง ซึ่งสามารถ
เทียบเคียงกับเสียงนักร้องในวงสุนทราภรณ์บางท่านที่มีลักษณะการใช้เสียงเช่นนี้
7. หฤษฎ์มีสมญานามว่า "ไอ้บองหลา" แปลว่า "งูจงอาง" เป็นเจ้าของเหมืองวุลแฟรมที่
ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้
จากการสืบคันข้อมูลลักษณะ งูบองหลา นั้นมีลักษณะคล้ายๆ กับงูเห่า ลาตัวสีดาเป็นมัน
ความยาวตัวโตเต็มที่ 4-5 เมตร กินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร โดยเฉพาะสัตว์ที่มีชีวิตตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาด
ใหญ่ โดยปกติงูบองหลามีนิสัยไม่ดุถ้าไม่ถูกรังแก เวลาเลื้อยจะเลื้อยช้า ๆ เป็นงูที่มีพิษร้ายแรงมากผู้ถูก
กัดอาจตายได้ งูบองหลามีอายุมาก ชาวบ้านจะเรียกว่า "ทวดงู" แหล่งที่พบ งูบองหลาพบได้ทั่วไปใน
ป่าที่มีต้นไม้หนาแน่นและบางครั้งอาศัยอยู่ใกล้บ้านคนที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ ความสัมพันธ์กับชุมชน
ชาวบ้านทางภาคใต้มีความเชื่อเกี่ยวกับ "ทวดบองหลา" ซึ่งเป็นงูที่อายุมากมีหงอนงอกออกมาจากหัว
ว่าเป็นงูที่ไม่ทาร้ายใครเป็นงูศักดิ์สิทธิ์ เมื่อทวดบองหลาปรากฏที่ใดชาวบ้านจะไม่ทาร้าย มักจะเซ่น
ไหว้ด้วยเครื่องหอมขอโชคลาภต่างๆ บางท้องที่ถึงกับปั้นรูปทวดบองหลาไว้บูชาคู่กับโบราณสถาน
ดังเช่นที่ปรากฏอยู่ ณ เมืองเก่าชั ยบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองพัทลุงสมัยอยุธยา หนังตะลุงบางคณะมีตัวตลก
ชื่อ "บองหลา" งูบองหลาจึงเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่แตกต่างไปจากสัตว์เลื้อยคลานโดยทั่วไป สาหรับแร่
วุลแฟรมไมท์ (Wolframite) ชื่อแร่ เป็นคาที่มาจากภาษาเยอรมันดั้งเดิม เฟอร์เบอไรท์ (Ferberite)
เป็นวุลแฟรมชนิดที่มีเหล็กสูงมาก ในประเทศไทยมักพบเกิดร่วมกับแร่ดีบุกทั่ว ๆ ไป พบเป็นแหล่งแร่
ใหญ่ในบริเวณหมู่เหมืองแม่ลามา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช คลองศก
จ.สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ก็มีที่ จ.เชียงราย เชียงใหม่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พัง งา ระนอง ฯลฯ
(ข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซด์ http://topicstock.pantip.com/siam/topicstock/2011/09/F11057169/
F11057169.html)
จุดเริ่มและยุคทองของเหมืองแร่ ตามจดหมายเหตุของพ่อค้าฝรั่งเศส บ่งชี้ว่า เมืองถลาง
เป็นศูนย์กลางการทาเหมืองแร่ดีบุกตั้งแต่สมัยอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ต่อมารัชกาลที่ 5 ใช้
ระบบเหมาเมืองและนโยบายเปิดรับแรงงานเสรีเพื่อกระตุ้นการขุดแร่ โดยมีคลื่นกุลีจีนอพยพเป็น
เครื่องมือขุดค้น ต่อมาชาวจีนและลูกหลานส่วนหนึ่งพัฒนาเป็นนายเหมืองขนาดเล็กและกลาง การทา
เหมืองยังคงเป็นลมหายใจ คนเหมืองทาหน้าที่ที่ป้อนวัตถุดิบแก่ตลาดโลก แม้บางช่วงจะประสบปัญหา
ความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจโลกบ้างก็ตาม ในยุคของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ จุดเปลี่ยนสาคัญ
เกิดขึ้นเมื่อบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ทินเดรดยิง ลิมิตเตท สารวจพบแหล่งดีบุกใหญ่นอกฝั่งทะเลบริเวณ
หมู่บ้านน้าเค็ม ในปี 2506 ก่อน จากนั้นบริษัทเหมืองแร่บูร พาเศรษฐกิจ ได้รับสัมปทานพิเศษให้
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สารวจแหล่งแร่ในทะเลโดยร่วมกับบริษัท ยูเนียน คาร์ไบด์จากสหรัฐอเมริกาเข้ามาดาเนินการและดูด
แร่บริเวณฝั่งทะเลตะกั่วป่ากิจการได้ผลดีมากจนตะกั่วป่ากลายเป็นศูนย์กลางการผลิตแร่ดีบุกแทนที่
จ.ภูเก็ต หลังการพบแหล่งแร่มหาศาลในทะเลก็มีการลักลอบทาแร่และขนแร่เถื่อนออกนอกประเทศ
ตลอดเวลา บริษัทต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามามีบทบาทคือบริษัทจากสหรัฐอเมริกา ที่เข้ามามีบทบาท
สาคัญในภูมิภาคนี้ จึงเป็นที่รวมของคนร้อยพ่อพันแม่จากทุกสารทิศ เงินจานวนมากที่หามาได้ง่ายๆ
ในแต่ละวัน ความบันเทิงทุกรูปแบบที่มีให้ได้ในยุคนั้น การพนัน ผู้หญิง และกลุ่มอิทธิพลตามท้องถิ่นที่
ตามมา หลายคนร่ารวยสมหวัง ในขณะที่จานวนมากจบชีวิตในทะเล ตานานแร่หมื่นล้านเกิดขึ้นที่นี่
รวมถึงกรณีบริษัทเทมโก้อันโด่งดังในช่วงขบวนการประชาธิปไตยก่อนปี พ.ศ.2516 ผู้ได้ประโยชน์มาก
ที่สุด คือบริษัทแร่ต่างชาติแต่สาหรับคนไทยมันก็สร้างเศรษฐีใหม่และทุนใหม่จานวนมาก ส่วนกลุ่ม
เศรษฐีเก่าเช่น กลุ่มนายเหมืองเก่า ก็เพิ่มพูนการสะสมทุนและความแข็งแรงทางเศรษฐกิจ ตลอดจน
นามาซึ่งปัญหาการแย่งชิง บุกรุกและการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินในภายหลัง ส่วนพื้นที่ป่าชาย
เลนเป็นพื้นทีข่ องอุตสาหกรรมเผาถ่านอันเป็นเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง นอกจากชาวเหมือง จึงเป็นกลุ่มที่
เรียกกันว่า 'เศรษฐีเตาถ่าน' ที่ดาเนินไปอย่างเงียบๆ โดยคนท้องถิ่น
ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 จนผ่านสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นช่วงที่มีตระกูลเศรษฐี
เกิดขึ้นบนเกาะภูเก็ตหลายตระกูล ทั้งด้วยความมานะพยายาม อดออม ประหยัด รวมทั้งสติปัญญา
และผลประโยชน์จากสงครามอานวยให้ที่เรียกว่า "เศรษฐีสงคราม"ก็มี ส่วนใหญ่เป็นคนจีน หรือคน
ไทยเชื้อสายจีน นั่นคือกลุ่มทาเหมืองแร่ ดีบุก และกลุ่มเกษตรกรทาสวนยาง พารา รวมทั้งพ่อค้า
เศรษฐีเหมืองแร่ และเศรษฐีสวนยางทั้งสองกลุ่มนี้ นอกจากได้รับผลประโยชน์จากการประกอบการ
ของตนแล้ว ที่ดินอีกนับร้อยไร่ที่ทาการบุกเบิกแผ้วถางก็มีสิทธิเป็นเจ้าของมาจวบจนทุกวันนี้ หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อญี่ปุ่นพ่ายสงคราม ความต้องการแร่ดีบุกในตลาดมีเพิ่มขึ้น แร่ดีบุกกลับฟื้น
คืนชีพอีกครั้งหนึ่ง ราคาพุ่งสูงลิ่วดุจทองคาเหมือนกับเป็นลางบอกเหตุถึงกาลอวสาน แร่ดีบุกไทยโดย
เฉพาะที่ภูเก็ต และพังงาถูกส่งลาเลียงไปยังสิงคโปร์เพื่อทาการถลุง แต่เพียง 7 ปีเท่านั้น ในพ.ศ. 2530
แร่ดีบุกเริ่มล้นตลาด ราคาตกต่าเรื่อยมา แม้กระทั่งภาคี ดีบุกโลกที่มีประเทศผู้ผลิ ตและส่งออกเป็น
สมาชิกผู้ควบคุมโควตาการผลิต รวมทั้งกาหนดราคา หมดหนทางแก้ไขล้มไปในที่สุด
ในด้านสัมพันธบทที่สอดคล้องกับชีวิตมารดาเป็นช่วงเวลาก่อนผู้วิจัยจะเกิดไม่นานนักคือ
ในช่วง พ.ศ. 2515-2157 ในช่วงเวลาดังกล่าวบิดาของผู้วิจัยผู้เป็นชาวจีนมาเลเซียได้เข้ามาทาธุรกิจซึ่ง
ตรงกับบทบาทของพระเอกในเรื่อง นั้นคือธุรกิจเหมืองแร่ แต่ของบิดานั้นเป็นการค้นหาและขุดแร่เพื่อ
ส่งประเทศมาเลเซีย 3 สายแร่อันได้แก่ แร่ยิบซั่ม แร่เหล็กและแร่ตะกั่วซึ่งหากศึกษากับข้อมูลแล้ว
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ปัจจัยทางเศรษฐกิจในขณะนั้นคงเป็นเหตุผลที่ทาให้มารดาได้พบกับเหตุ การณ์ครั้งสาคัญที่เปลี่ยนชีวิต
มารดานั้นคือการนาไปสู่การแต่งงานแบบคลุมถุงชนโดยการกาหนดขึ้นจากอาม่า สาเหตุที่สามารถ
เข้าใจได้จากข้อมูลน่าจะมาจากความสามารถที่ตรงกับโอกาสทางการค้าในเรื่องของการค้าขายแร่ใน
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ (ข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซด์ http://www.patchra.net/minerals/MinDesc/
wolframite.php)
การเข้ามาดาเนินธุรกิจสายแร่ในภาคใต้ของประเทศไทยทาให้บิดามีส่วนติดต่อพัวพันกับ
นักการเมืองท้องถิ่น และผู้มีอิทธิพลภายในท้องที่เช่น นายด่าน ผู้กองนายตารวจใหญ่ แถวด่านสะเดา
จนนาไปสู่การต้องออกจากประเทศไทยและไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้ในหลายปีต่อมา บิดาผู้มี
ความเชี่ยวชาญเรื่องเหมืองแร่ โดยมีธุรกิจเหมืองและได้ขอสัมปทานที่จังหวัดกระบี่ การขอสัมปทานนี้
เป็นการขอสัมปทานเพื่อให้นักธุรกิจรายอื่นมา สัมปทานต่อในภายหลังเป็นการทาหลุมเผาถ่านด้วยนั้น
เป็นการร่วมทุนกับนักธุรกิจคนไทยเชื้อสายจีนโดยการรับโค่นต้นยางพารามาเผาเป็นถ่านเพื่อส่งออก
มาเลเซีย เป็นทั้งพยานหลักฐานถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทางประวัติศาสตร์ เป็นทั้งบทเรียนของ
ภาพสะท้อนอานาจในสังคมที่เพศชายมีอานาจและเป็นคนตัดสินใจในทุกเรื่องโดยที่ผู้หญิงในสังคม
แบบจีนนั้นไม่มีโอกาสแต่มีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ทางสังคมได้ ภาพของผู้ที่ดูแลคนงาน
และเจ้าของเหมืองคือภาพของอานาจที่เพศชายแสดงออกในพื้นที่ทางสังคมแม้แต่ในบ้าน การเงียบ
และฟังนั้นก็เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยยังจาได้ดี หลายครั้งที่ลักษณะการใช้อานาจดังกล่าวมักส่งผลกระทบต่อ
ผู้หญิงที่อยู่ภ ายใต้เงื่อนไขทางสังคมนี้ มารดาไม่สามารถแสดงหรือเสนอภาพคนที่มีความสามารถ
แม้แต่จะทัดเทียมผู้เป็นสามีได้ทั้งในที่สาธารณะและในครอบครัว การมีลักษณะที่ขัดแย้งอยู่ภายในตัว
ตลอดเวลาของผู้เป็นมารดานั้น เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษา พึ่งค้นพบผ่านการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยในช่วงระยะ
หลังแต่งงานมารดาต้องหยุดการตัดเย็บเสื้อผ้าและติดตามบิดาผู้เป็นสามีไปทาธุรกิจต่างๆโดยทาหน้าที่
ล่ามใช้ภาษาไทยกลางในการติดต่อข้าราชการไทยและจัดการเอกสารติดต่อทางราชการโดยการอาศัย
ผู้แทนที่รับทาให้และเพียงลงรายเซ็นชื่อเท่านั้น
8. โศรยานั่งรถไฟสายใต้กลับบ้านมาเอง จากสถานีนครศรีธรรมราชมายังกรุงเทพ
การเดินทางด้วยรถไฟสมัยนั้น เป็นการเดินทางเพื่อมากรุงเทพเส้นทางหลักของคนใน
พื้นที่ภาคใต้ ขบวนรถไฟที่ผ่านสายสงขลานี้ มีทั้งขบวนรถระยะไกลอย่าง สงขลา - กันตัง ซึ่งใช้รถจักร
ไอน้าลากจูงและขบวนรถเชื่อมระหว่างเมืองอย่างที่ส มัยนี้เรียกว่ารถคอมมิวเตอร์ (commuter) นั่น
คือวิ่งระหว่างสงขลากับหาดใหญ่ไปกลับวันละหลายเที่ยว ขบวนรถแบบนี้ในยุค พ.ศ. 2510 ใช้รถจักร
ดีเซล "ดาเวนพอร์ต" 500 แรงม้าทาขบวน พ่วงตู้โดยสารเพียงสองตู้ พอเหมาะกับจานวนผู้โดยสาร ใน
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แต่ละเที่ยว ภาพยนตร์ไทยขนาด 16 มม. เรื่ อง ชุมทางหาดใหญ่ ออกฉายในปี 2509 นาแสดงโดย
มิตรชัย บัญชา และ เพชรา เชาวราษฎร์ ได้ใช้ทางรถไฟสายสงขลานี้ในการถ่ายทาอีกด้วย กากับการ
แสดงโดย ส.อาสนจินดา บัดนี้กลายเป็นภาพยนตร์ที่หาชมได้ยากมากอีกเรื่องหนึ่ง นอกจากนั้นยังมีคา
บอกเล่าถึงความสาคัญของการมีทางรถไฟและเขตเศรษฐกิจริมทางรถไฟดังที่มารดาของผู้วิจัยได้
อธิบายไว้ดังนี้ว่า
เนื่องจากจุดที่ตั้งจุดนี้เป็นจุดที่ตั้งอยู่หลังตลาดสดพลาซ่า ของเทศบาลหาดใหญ่
อันเป็นจุดหยุดรถแรกของทางรถไฟระหว่างหาดใหญ่ถึงสงขลา(จากชุมทางหาดใหญ่
มานะ) ซึ่งเมื่อได้มองไปที่ฝั่งตรงข้ามอาคารแห่ งนี้แล้ว เราก็จะมองเห็นที่ว่างริมทาง
รถไฟก่อนที่เราจะข้ามไปยังถนนรัถการ เป็นลาดับถัดไป โดยฝั่งตรงข้ามทางรถไฟนั้น
ก็ จ ะเป็ น ที่ ตั้ ง ของมั ส ยิ ด ปากี ส ถานนะ ซึ่ ง ก็ ไ ด้ ท ราบมาว่ า บริ เ วณที่ ว่ า งดั ง กล่ า วนี้
ทางการรถไฟได้เคยให้ ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ เช่าที่บริเวณดังกล่าวนี้ มาทาเป็น
ตลาดชั่วคราว เมื่อครั้งที่ทางเทศบาลได้มีโครงการปรับปรุงอาคาร ตลาดสดพลาซ่ามา
ครั้งหนึ่งเมื่อราวปี 2539 เมื่อก่อนโรงหนังหาดใหญ่จะแยกกันฉาย เช่นจุติจะฉายหนัง
ไทย โคลีเซียมจะฉายหนังดัง ๆ หนังฝรั่ง ชีกิมหยง ฉายหนังโป๊ อะไรทานองนี้ ภาพ
ห้องเสื้อในอดีตของหาดใหญ่ ร้านหรรษา เป็นห้องเสื้อและเสริมสวย รวมทั้งรับสอน
ด้วย รูปที่เห็นนี้น่าจะเป็นนักเรียนที่เรียนจบในรุ่นนั้น ร้านหรรษาในสมัยนั้นมีชื่อมาก
ด้านแต่งหน้าและทาผมเจ้าสาวและชุดเจ้าสาว ร้านหรรษาตั้งอยู่หัวมุมถนนแสงศรี
ปั จ จุ บั น เ ป็ น ที่ ตั้ ง ข อ ง ธ น า ค า ร ท ห า ร ไ ท ย ” ( บ ท ค ว า ม จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ด์
http://www.ranthong.com/smf/index.php?topic=26318.90)
ข้อมูลที่ปรากฏนี้แสดงให้เราได้เห็นภาพของการทามาหากิน การติดต่อโลกภายนอก
หรือแม้แต่ความสาคัญของจังหวัดทางภาคใต้อย่างสงขลาที่ใช้เป็นฉากในภาพยนตร์ จากคาสัมภาษณ์
มารดาได้ปรากฏถึงความสัมพันธ์ทางตัวบทพื้นที่จังหวัดสงขลาอาเภอหาดใหญ่ที่มารดาเข้ามาเรียนตัด
เย็บเสื้อผ้าแม้ว่าร้านที่เรียนชื่อจะไม่ใช่ชื่อที่ปรากฏอยู่แต่บริเวณที่ตั้งและแหล่งการติดต่อค้าขายเช่น
ตลาดและหอนาฬิกาก็เป็นพื้นที่ที่ปรากฏอยู่ในคาสัมภาษณ์ทั้งสิ้น ซึ่งทาให้เห็นว่าเส้นทางการดาเนิน
ชีวิตของมารดานั้นสอดคล้องและคู่ขนานไปกับตัวบทของเศรษฐกิจและสังคมในสมัยนั้นอย่างแนบ
แน่น รวมถึงประสบการณ์รับรู้ภาพความเป็นเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครผ่านโรงหนังที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่นี้ด้วยเช่นกัน แม้จะไม่มีโอกาสได้สัมผัสข้อมูลผ่านสื่อทางการทั่วไปอาทิ ตารา หนังสือ ต่างๆ แต่
แหล่งทากิจกรรมทางสังคมเหล่านี้ก็เป็นเสมือนแหล่งส่งถ่ายข้อมูลจากเมืองหลวงสู้คนท้องถิ่น
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9. หฤษฎ์ไม่ได้ปล้าโศรยา และมารู้ว่าโศรยาไม่ใช่ศันสนีย์ตอนที่ศันสนีย์มาถึงนครแล้ว
โศรยารักหฤษฎ์เพราะเขาเป็นสุภาพบุรุษไม่แตะต้องเธอ และยอมปล่อยเธอกลับบ้านเพราะรักกั น
ไม่ใช่เพราะรู้ว่าเธอไม่ใช่ศันสนีย์
จุดที่เกี่ยวเนื่องกับตัวบทในนวนิยายและการศึกษาตัวบทของมารดา สิ่งที่ผู้วิจัยเห็นนั้น
ไม่ใช่เรื่องพรหมจรรย์แบบแนวคิดแบบวิกเตอเรียน ในช่วงสมัยยุโรปยุคกลาง แต่เป็นเรื่องเสรีภาพใน
การดารงชีวิตของเพศหญิงที่มารดามี นัยยะของการลักพาตัวนั้นมักเกิดในสถานการณ์ที่ไม่ปรกติหรือ
เป็นสถานการณ์พิเศษๆ แต่ในกรณีโศรยาหรือมารดา การตกถูกควบคุมร่างกายและไม่มีเสรีภาพใน
ชีวิตนั้นคือสิ่งที่ส่งผลต่อการเข้าใจและการมีภาพของตนเองในแบบที่ผิดปรกติตามทฤษฎีการพัฒนา
บุคลิกภาพตามลาดับขั้นอายุและวัย แม้นวนิยายจะหาทางออกให้กับผลลัพท์ที่เกิดขึ้นด้วยรางวัลการ
เป็นภรรยานักธุรกิจเจ้าของเหมืองผู้มากทรัพย์เป็นของขวัญปลอบใจ แต่ในกรณีมารดาที่ถูกชี้นาแต่
ก าหนดบั ง คบสิ่ ง ต่ า งๆในชี วิ ต ต้ อ งเรี ย นรู้ เ ติ บ โตท่ า มกลางสภาพแวดล้ อ มที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เจริญเติบโตและพัฒนาตัวตนตามที่ควรจะเป็นในธรรมชาติ
ผู้วิจัยเป็นเพศชายและได้รับการศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับครบถ้วน
และในส่วนใหญ่ก็เป็นสถานศึกษาแบบชายล้วนจนเมื่อระดับปวช.หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่
เป็นครั้งแรกที่ได้ศึกษาและได้เห็นภาพความแตกต่างระหว่างภาพตัวตนของเพศหญิงซึ่งบางครั้ งก็
นามาซึ่งความไม่เข้าใจต่อ ลักษณะที่แสดงออกของเพศตรงข้ามและไม่มีชุดข้อมูลในการทาความเข้าใจ
มากพออีกด้วย ซึ่งนั้นก็เป็นผลมาจากการที่ต้องออกไปศึกษาในลักษณะโรงเรียนประจาตั้งแต่ประถม
2 เมื่อมาพิจารณาสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจึงทาให้ผู้ศึกษาแทบจะไม่สามารถกล่าวได้ อย่างเต็มปากเลยว่า
มารดาผู้ วิจั ย นั้ น มีตัว ตนที่ได้แบบอย่างจากใครที่เป็นต้น แบบ สิ่ งที่ช่ว ยผู้ วิจัยสร้างความเข้าใจได้
บางส่ ว นนั้ น ก็ด้ว ยการศึกษาผ่ านวัตถุทางวัฒ นธรรมในยุคสมัยนั้น ความบันเทิงและตัว บทอื่ น ใน
ช่วงเวลาเดียวกันแล้วนาเอาภาพที่แตกกระจัดกระจายนั้นค่อยๆ มาร้ อยเป็นภาพที่เทียบเคียงเพื่อ
ความเข้าใจเท่านั้น มิใช่สวมทับลงไปที่มารดาอีกครั้งหนึ่ง
ในการพิจารณาเรื่องเพศสภาวะในสังคมไทยภายในตัวเนื้อหาของนวนิยายเรื่องจาเลยรัก
นี้พบว่า นวนิยายเรื่องนี้มีความโรแมนติกแบบหนึ่งในวงวรรณกรรมไทย และเป็นต้นแบบของเนื้อเรื่อง
“ตบ – จูบ” สัญญะที่ปรากฏในฉากการตบจูบ ได้กลายเป็นวัฒนธรรมที่แพร่ไปถึงการแสดงลิเก และ
การแสดงอื่นๆอีกหลายอย่าง การมีพระเอกนางเอกที่มีคารมคมคาย เพราะวัฒนธรรมบันเทิงไทย วาง
อยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมการ “ประ” หรือ “ประทะคารม” กันมาแต่ในอดีต อันเนื่องมาจากการ
ร้องเพลงปฏิ พากย์โต้ตอบกัน เช่น เพลงฉ่อย อีแซว ลาตัด เพลงเรือ เป็นต้น พ่อเพลง แม่เพลงใช้
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ปฏิภาณไหวพริบ โต้เพลงกัน เป็นที่สนุกสนาน คนดูก็พากันปรบมือ หากนึกสนุกก็ราป้อออกมา ช่วย
ร้องโต้ตอบด้วย เรียกว่า “คอสอง” คอสาม” การประคารมนี้เอง ได้ก่อร่างเป็นวัฒนธรรมแทรกซึมไป
ในหลายวงการ อาทิ เราชอบนักการเมืองที่มีคารมดี แม้ว่าการทางานจะบกพร่อง เราชอบเรียน
หนังสือกับครูที่ทาให้เราหัวเราะ หรือด่าเจ็บๆให้เราหายง่วง แม้ว่าวิชาการสอนจะไม่ได้ก้าวหน้าไปกว่า
ครูคนอื่นเลย เราชอบดูตลกที่แสดงโดยใช้ปฏิภาณโต้ตอบ ตบมุกกัน จะเห็นว่าจากเวทีการแสดงก็ลาม
มาสู่การเจรจาในกลุ่มเพื่อนในอาชีพการงานและแม้แต่ในวงการเมือง
ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมหรือเรียกว่าความสะใจที่ได้เห็นพระเอกนางเอก ซึ่งก็คือคนที่เราชื่น
ชอบและเอาใจช่วยตอบโต้กัน ซึ่งก็รู้อยู่เต็มอกว่า เป็นการเริ่มต้นด้วยอุปสรรค และจะจบลงด้วยความ
เข้าใจกัน เราจึงไม่โกรธ ไม่เกลียด ไม่ประณามว่าเขาหยาบคาย ปากจัดแต่ประการใด จาเลยรักจึงเด่น
ตั้งแต่การวาดบุคลิกลักษณะของตัวละคร ชูวงศ์มีความสามารถอย่างยิ่งในการแจกแจงรายละเอียด
ของตัวละครได้ดี ชูวงศ์เดินเรื่องแบบรามเกียรติ์ คือสีดาถูกทศกัณฐ์ใช้อุบายลักพาตัวไป เอาไปกักขัง
ไว้ในสวนขวัญ โดยที่สีดาไม่ได้ตกเป็นเมียของทศกัณฐ์ แต่เมื่อกลับมาอยู่กับพระราม ความเป็นหญิงจึง
ต้องถูกครหา และไม่มีใครเชื่ออย่างสนิทใจว่าสีดาไม่ได้ตกเป็นเมียทศกัณฐ์ สีดาจึงต้อง “ลุยไฟ” พิสูจน์
ความบริสุทธิ์ของตน ขนบของเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งเรารับมาจากอินเดีย และกลายเป็นเป็นวัฒนธรรม
ของชนชั้นสูงในที่สุด เมื่อนามาผสานกับวัฒนธรรมการ “ประ” อันเป็นรสนิยมแบบชาวบ้าน จึงทาให้
จาเลยรักเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลหลายฝ่าย ความเป็นพระเอก – นางเอก และการตบจูบ จะคงอยู่คู่
สังคมไทยต่อไป เพราะเป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมความบันเทิงไทย แม้เราจะทาความเข้าใจในการใช้
ตัวบทจากวรรณกรรมในอดีตการสวมทับบริบททางสังคมไทยในยุคสมัยนั้นที่แม้แต่ผู้นาประเทศในช่วง
นั้นเองก็มีภาพลักษณ์ทางอานาจในสังคมและมีชื่อในทางการมีภรรยามากนั้นอาจจะเป็นแค่ภาพของ
บุคคลเพียงไม่กี่คนหากเปรียบเทียบกับคนในสังคมส่วนใหญ่ แต่สิทธิที่สงวนเอาไว้เฉพาะคนเฉพาะ
กลุ่ม เฉพาะเพศ ที่กดทับคนกลุ่มอื่นๆอยู่นั้นเป็นสิ่งที่เรามักมองเป็นสิ่งปรกติที่กลายเป็นสิ่งที่รับได้ใน
สังคม เป็นความจริงที่มีอานาจชุดหนึ่งกาหนดขึ้นและกลายเป็นมาตรฐานทางสังคม ซึ่งการกดทับด้วย
บรรทัดฐานทางสังคมนี้กลายเป็นกฎทางสังคมที่ทรงพลังเสียยิ่งกว่ากฎหมายที่บัญญัติโดยสภาเสียด้วย
ซ้า เนื่องด้วยว่าชุดอานาจที่มีผลต่อชีวิตผู้คนแท้ที่จริงแล้วคือชุดอานาจที่อยู่ในบรรทัดฐานทางสังคมที่
คนส่วนใหญ่ยอมรับและยังคงใช้อยู่ในชีวิตประจาวัน ดังที่ได้เคยกล่าวถึงในการวิเคราะห์ตัวบทในส่วน
ที่ผ่านมาแล้วข้างต้นว่าความสามารถในการมองเห็นอานาจที่เกิดกับชีวิตคนธรรมดาก็ด้วยมองหารหัส
ที่ ซ้ อ น อ ยู่ ( บ ท ค ว า ม จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ด์ http://yothainovel.blogspot.com/2 0 0 6 / 1 0 / blogpost_15.html)
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ในการศึกษาชีวิตมารดาแม้ว่าประสบการณ์ในการรับรู้ถึงลักษณะการปะทะวาจาและ
ความเป็นสังคมมุขปาถะของไทยแล้ว ในการดารงชีวิตจริงภายใต้ระบบชุดอุดมการณ์ 2 คือทั้งแบบ
ไทยและจีนนั้นมิอาจทาให้เกิดสภาวะแบบที่ปรากฏในนวนิยายเช่นนั้นได้ จากการสัมภาษณ์นั้นภายใน
ครอบครัวมารดาเล่าถึงการแลกเปลี่ยน การปรึกษาแม้แต่การได้แสดงความคิดเห็นนั้นแทบจะไม่
ปรากฏอยู่ในการสัมภาษณ์เลย เรื่องที่ ปรากฏนั้นมีลักษณะเป็นการบันทึกภาพชีวิตโดยรวมมากกว่า
การสะท้อนความคิดในการดารงชีวิตโดยอุดมการณ์ใดอุดมการณ์หนึ่งที่มารดาเลือกและยิ่งในสังคม
แบบไทยที่มารดามีฐานะเป็นคนอื่นในขณะนั้นย่อมมีทางเลือกเพียงตามรูปแบบที่รัฐต้องการให้เป็น
เสียมากกว่า การต่อรองที่มารดามีต่อสถานการณ์ที่ถูกกดทับแบบซ้าซ้อนเช่นนี้คงเป็นการตอบโต้ด้วย
การบริ โ ภคที่ ได้ห ยิ บ ยื่ น อานาจให้ กับคนธรรมดาสามัญได้ต่อรองกับอานาจต่างๆที่มีอยู่ในสั งคม
มากกว่า เป็นการทุกข์-เที่ยว แทนตบ-จูบ, ซือ้ -ซ้อน แทนการลักพาตัว มากกว่า
3.4.2 วิเคราะห์สัมพันธบทระหว่างมารดา เพลง และบริบททางสังคมเพลงผู้ใหญ่ลี
เพลงผู้ใหญ่ลีมีเนื้อหาในบทเพลงสะท้อนภาพสังคมการปกครองในยุครัฐนิยมของจอมพล ป.
พิบูลสงคราม 2480-2490 จนมาถึงยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ซึ่งปกครองประเทศระหว่างเดื อน
กุ ม ภาพั น ธ์ ปี 2502 57 ถึ ง เดื อ นธั น วาคม 2506 ในยุ ค นั้ น เป็ น ช่ ว งที่ ป ระชาชนประสบกั บ ภาวะ
เศรษฐกิจฝืดเคือง รัฐบาลต้องใช้มาตรการต่างๆ เข้าช่วยเหลือ เช่น ลดอัตราค่าไฟฟ้า ลดค่าโดยสาร
สาธารณะ ค่าโทรศัพท์ และค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น พร้อมๆ กับออกประกาศทางวิทยุกระจายเสียง
ทุกวัน วันละสามเวลาว่า“รัฐบาลนี้ไม่ต้องการให้ประชาชนรัดเข็มชัด แต่ขอให้ท่านประหยัด” รัฐบาล
จึ ง มี น โยบายเร่ ง รั ด ให้ ร าษฎรทุ ก ๆหมู่ บ้ า นทั่ ว ทั้ ง ประเทศปลู ก ผั ก สวนครั ว เลี้ ย งเป็ ด เลี้ ย งหมู ไ ว้
รับประทานในครัวเรือน เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย จึงเป็นต้นกาเนิดของเพลงผู้ใหญ่ลี แม้มารดาของ
ผู้วิจัยจะได้รับการเลี้ยงดู เติบโตที่จังหวัดสงขลาแต่ ด้วยอาม่าผู้เป็นมารดานั้น มีอาชีพและความรู้ใน
การปลูกผักทาสวนติดตัวมา ทาให้กลายเป็นอาชีพที่มารดาเองต้องช่วยเหลือการทามาหากินด้วยการ
ปลูกและไปขายผักในตลาดตั้งแต่ยังเล็ก
เนื้อเพลง ผู้ใหญ่ลี แต่งโดยพิพัฒน์ บริบูรณ์ และขับร้องโดย ศักดิ์ศรี ศรีอักษร และโด่งดังเป็น
อย่ า งมากจนเป็ น ที่ รู้ จั ก ทั่ ว ไปในหมู่ ช าวไทยในช่ว งประมาณ พ.ศ. 2504 ซึ่ ง ตรงกั บ ยุ ค ของจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต์ เป็ น นายกรั ฐ มนตรี ผู้ วิจัยจะได้ยกเนื้อเพลงผู้ ใหญ่ลี ขึ้นไว้ก่อนที่จะได้ทาการ
วิเคราะห์สัมพันธบทต่อไป
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พอศอสองพันห้าร้อยสี่

ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุม

ชาวบ้านต่างมาชุมนุม

มาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลี

ต่อไปนี้ผู้ใหญ่ลีจะขอกล่าว

ถึงเรื่องราวที่ได้ประชุมมา

ทางการเขาสั่งมาว่า (ซ้า)

ให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกร

ฝ่ายตาสีหัวคลอน

ถามว่าสุกรนั้นคืออะไร

ผู้ใหญ่ลีลุกขึ้นตอบทันใด (ซ้า)

สุกรนั้นไซร้คือหมาน้อยธรรมดา

หมาน้อย หมาน้อยธรรมดา (ซ้า)
สายันต์ตะวันร้อนฉี่

ผู้ใหญ่ลีขี่ม้าบักจอน

แดดฮ้อนฮ้อนใส่แว่นตาดา

ผู้ใหญ่ลีกลัวฝนจะตกฮา1 (ซ้า)

ถอดแว่นตาดาฟ้าแจ้งจางปาง

ฟ้าแจ้ง ฟ้าแจ้งจางปาง (ซ้า)

คอกลมเหมือนดั่งคอช้าง

เอวบางเหมือนยางรถยนต์

รูปหล่อเหมือนตอไฟลน

หน้ามนเหมือนเขียงน้อยซอยซา2 (ซ้า)

เพลงนี้หากเราฟังเอาความบันเทิงจะไม่เห็นความหมายและสิ่งที่แฝงมากับเนื้อเพลง เพราะ
จุดเริ่มต้นเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านที่ร้องเล่นกันในแถบภาคอีสานจนเมื่อผู้แต่งเพลงนี้ได้มีโอกาสได้
ฟังแล้วจึงนามาแต่งเนื้ อจนกลายเป็นเพลงที่โด่งดัง อันลัก ษณะทั่ว ไปของเพลงพื้นบ้านหรือ แม้แต่
วรรณกรรมพื้น บ้ านนั้ น แถบจะมีความสั มพันธ์เป็นเนื้อเดียวกับวิถีชีวิตของผู้ คนที่อาศัยในพื้ น ที่ ที่
วรรณกรรมเหล่านี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นและจุดเริ่มต้นในลักษณะนี้ก็แทบจะเป็นสิ่งเดียวกับงานศิลปะใน
ลัทธิความประทับใจนิยม หรือ อิมเพรสชันนี สซึม (Impressionism) ที่เคยเป็นงานศิลปะที่ถูกเรียกว่า
ขบถจากงานศิลปะแบบจารีตมาแล้วในยุโรปในศตวรรษที่ 19 ซึ่งการสื่อสารในแบบพื้นบ้านหรือแบบ
ชาวบ้านร้านตลาดในท้องถิ่นไทยๆนั้น เอกลักษณ์ที่เหมือนกันทุกที่เพียงแต่แตกต่างการกันเพียงเรื่อง

1

ฝนจะตกฮา ในภาษาถิ่นไทยอีสาน แปลว่า ฝนจะตกใส่

2 คาว่าซา

ในภาษาถิ่นไทยอีสาน แปลว่า กัญชา
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สาเนียงทางภาษาและศัพท์ที่สืบทอดกันมาจากบรรพชน นั้นก็คือ ความตรงไปตรงมาของสิ่งที่พูดกับ
สิ่งที่ทาและเป็น
ในเนื้อเพลงผู้ใหญ่ลีนี้หากเทียบเคียงกับนวนิยายอาจมีที่มาแตกต่างกันอยู่หลายสวนทั้งจากผู้
ที่แต่งทั้ง 2 คนและภูมิหลังอันเป็นส่วนสาคัญในการมีอิทธิพลต่องานที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้วิจั ย จะ
กล่าวถึงความเหมือนและความแตกต่างที่ว่านี้ในลาดับต่อไป ภูมิหลังนี้โดยที่ได้กล่าวย้ามาโดยตลอดว่า
งานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยได้นาเอาภูมิหลังของมารดาในช่วงเวลาที่สัมพันธบทในส่วนตัวบทแห่งยุคสมัยซึ่ง
ช่วงเวลาที่ทั้ง 3 ส่วนอันได้แก่ เพลง นวนิยาย มารดาผู้วิจัย นั้นดารงอยู่หรือปรากฏอยู่ทั้งที่เกิดและอยู่
ในบริบทที่เรียกได้ว่าแตกต่างกันอย่างมาก แต่กลับมีสิ่งที่เชื่อมโยงสัมพันธกันซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผู้วิจัย
พยายามที่จ ะเผยให้ เห็ น ในงานวิจัยชิ้นนี้ ย้ อนกลั บไปที่งานนวนิยายผู้ วิจัยขอหยิบยกเอาเรื่องย่อ
นวนิยาย ผู้ใหญ่ลีกับนางมาซึ่งได้ถูกตีความ ถอดความเป็นทั้งบทละครบทละครโทรทัศน์ บทละคร
วิทยุ บทภาพยนตร์ มาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
ผู้ใหญ่ลีมีตัวละครสาคัญคือนางสาวมาลินีเป็นผู้ดาเนินเรื่อง มาลินีเป็นนางแบบที่สวย มีคนรัก
ชื่อว่า ประดิษฐ์ เป็นคนเจ้าชู้ จนทาให้มาลินีจับได้ มาลินีจึงโกธรมาก วันหนึ่ง มาลินีได้รับจดหมายของ
คุณยายวัน มาลินีไม่สนิทกับคุณยายของเธอ ในขณะที่เธอได้อ่านจดหมายคุณยายวันได้ตายไปแล้ว
โดยคุณยายวันให้ไปรับมรดกบ้านกับที่ไร่นาหลายร้อยไร่ คุณยายของเธอมีความประสงค์ให้มาลินีไป
ทาไร่นาแทนท่าน และห้ามไม่ให้หลานให้คนอื่นเช่าทาเด็ดขาด หรือถ้าคิดจะขายก็ให้ขายกับผู้ใหญ่ลี
คนเดียว ห้ามขายให้กับคนอื่นเช่นเดียวกัน มาลินีได้แต่แปลกใจว่าผู้ใหญ่ลีนั้นเป็นใคร ผู้ใหญ่ลีเป็นผู้ที่
คุณนายวันให้ความรักและความเอ็นดูเป็นอย่างมาก คุณนายวันได้คอยสนับสนุนให้เรียนต่อและเรียน
ที่สูงๆ จนทาให้ลีนวัตรหรือ(ผู้ใหญ่ลี) เป็นผู้ใหญ่ลีต่อจากพ่อของลีนวัตร มาลินีมาถึงบ้านคุณยาย จึงรู้
ว่าคุณยายตายมาได้สองอาทิตย์ แล้ว โดยผู้ ใหญ่ลี เป็นคนจัดการเรื่องทุกอย่าง แต่มาลิ นีเพิ่งได้รับ
จดหมายของคุณยายเมื่อไม่กี่วัน ชาวบ้านจึงได้ตาหนิ มาลินีจึงโกรธผู้ใหญ่ลีเป็นอย่างมาก
ปื๊ดเป็นเด็กกาพร้าที่ผู้ใหญ่ลีเก็บมาเลี้ยง ได้รับมอบหมายจากพ่อผู้ใหญ่ให้คอยดูแลมาลินี แต่
มักจะคอยเก็บข้อมูลในตัวมาลินีมาบอกผู้ใหญ่ทุกเรื่อง ผู้ใหญ่ลี ได้ปลอมตัวเป็นนายเหว่าเป็นคนขับรถ
ไถนาให้ผู้ใหญ่ลี มาลินีประทับใจเป็นอย่างมาก จนกระทั่ง ถูกเปิดเผยว่านายเหว่านั้นคือผู้ใหญ่ลี ใน
งานบรรจุเก็บศพของคุณนายวันที่วัด ทาให้มาลินีโกธรมาก แต่ผู้ใหญ่ลีต้องมาคอยดูแลช่วยเหลือเรื่อง
การงานทุกอย่างของมาลินี วันหนึ่ง ประดิษฐ์ซึ่งรู้ว่ามาลินีมาอยู่ที่นี่ และรู้ว่ามาลินีให้ไปรับมรดกของ
คุณยายมากมาย จึงเดินทางมาหามาลินีหวังจะขอคืนดี แต่มาลินีไ ม่ยอมคืนดีด้วย เพราะไม่ได้ขยันทา
มาหากินและช่วยเหลือสังคม ปทุมเป็นลูกสาวของผู้ใหญ่โหมด ชอบผู้ใหญ่ลีอย่างมาก แต่ผู้ใหญ่ลีก็ไม่
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เคยสนใจปทุมเลย ปทุมจึงร่วมมือกับประดิษฐ์ วางแผนกัน โดยให้ประดิษฐ์หลอกให้มาลินีมาพบที่
กระท่อมกับที่ปทุมเองก็แอบมาดักรอพบผู้ใหญ่ลีที่กองฟางเช่นเดียวกัน ในตอนค่า ฝนตกหนัก ไฟก็ดับ
ผู้ใหญ่ลีเดินมาพบมาลินีเสียก่อน จึงไปหลบฝนที่บ้านมาลินี ผู้ใหญ่ลีก็หมั้นหมายมาลินีด้วยแหวนอีก
หนึ่งวง ผู้ใหญ่ลีสัญญาว่า หากบวชแล้วสึกออกมาเมื่อไหร่ จะแต่งงานกับมาลินีทันที ทั้งประดิษฐ์และ
ปทุมต่างรอมาลินีกับผู้ใหญ่ลี ทั้งคู่ต้องเข้าไปหลบฝนในกระท่อมอันมืดมิด ประดิษฐ์เข้าใจว่าปทุมเป็น
มาลินีจึงปลุกปล้าจนได้ พอตื่นเช้ามาจึงได้รู้ว่าตนเข้าใจผิดแต่ก็ได้ปทุมเป็นเมียเสียแล้ว ผู้ใหญ่ลีก็เข้า
พิธีอุปสมบท ระหว่างที่บวชนั้น ประดิษฐ์ได้แอบพาฉลวย น้องสาวของผู้ใหญ่ลีอีกคน เข้ากรุงเทพฯ ไป
ถ่ายโป๊ พอดีมาลินีรู้ข่าวเสียก่อน จึงไปตามไปช่วยฉลวยได้ทัน พระผู้ใหญ่ลีเองก็มากับปื๊ดเพื่อมาช่วย
ฉลวยอีกแรง พระผู้ใหญ่ลีให้ฉลวยกลับไปเรียนที่บ้านตัวเอง อย่ามาดิ้นรนเพื่อจะเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ
ฉลวยสานึกผิด ยอมกลับบ้านแต่โดยดี ฉลวยก็กลับมาเรียนหนังสือที่ต่างจังหวัด ไม่ไปกรุงเทพฯอีกแล้ว
ปทุมมีอาการแพ้ท้องอย่างหนัก ผู้ใหญ่โหมดเข้าใจผิดคิดว่าผู้ใหญ่ลีเป็นพ่อของเด็กในท้อง จึงตั้งใจจะ
สึกพระให้ได้ แต่เมื่อความจริงเปิดเผยมาว่า ประดิษฐ์คือพ่อของเด็กในท้อง ประดิษฐ์กลายเป็นลูกเขย
ของผู้ใหญ่โหมดอย่างจายอม แต่เขาก็ต้องจายอมเพราะรู้ดีว่า หากไม่ยอมรับปทุมเป็นเมีย ประดิษฐ์
ต้องถูกผู้ ใหญ่โ หมดเอาตายอย่ า งแน่น อน ประดิษฐ์ ก็รับ กรรมที่ ก่ อไป ผู้ ใหญ่ลี สึ กออกมาในที่ สุ ด
ผู้ใหญ่ลีจึงขอมาลินีแต่งงานในที่สุด ความรักของทั้งสองกาลังเบิกบานในทุ่งนาของคุณนายวัน ที่มอบ
ไว้เป็นสมบัติให้กับมาลินี ผู้ใหญ่ลีกับนางมาจึงได้ครองคู่กันในที่สุด
จากเรื่ อ งย่ อ ดั ง กล่ า วนั้ น สะท้ อ นสิ่ ง ที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ส านวนการประพั น ธ์ ข อง
นวนิยายและเพลงนั้นแสดงความหมายหรือซุกซ้อน สิ่งที่อยู่ใต้งานทั้ง2 ชิ้น นั้นก็คือ เรื่องชาติพันธุ์หรือ
ชนชั้น เพลงได้เผยให้เห็นลักษณะของความเป็นคนชนบท ที่อาจจะสามารถกล่าวแบบกว้างๆว่าเป็น
ชาวไร่ ชาวนาทาการเกษตร ให้ความรู้สึกความเป็นท้องถิ่น ชนบทและน่าจะอนุมานได้ว่าเป็นพื้นที่
ภาคอีสาน ส่วนนวนิยายก็เช่นเดียวกันที่เราสารถบอกว่าได้ว่าผู้ประพันธ์นั้นต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษา
จากรัฐมาอย่างไม่ต้องสงสัยและน่าจะมิใช่คนแถบภาคอีสานเพราะสถานที่อันปรากฏเป็นพื้นหลั ง
ของนวนิยายนั้นออกจะเป็นภาคกลางเสียมากกว่า
หากพิจารณาจากมุมมองภายใต้แนวคิดแบบสัญญะวิทยา ในทุกสิ่งมีความหมายที่บรรจุซ้อน
อยู่คือ ความหมายตรงและความหมายแฝงที่เราสามารถเห็นและไม่เห็น หรือ สิ่ งที่ปรากฏกับสิ่งที่มา
ปรากฏ ซึ่งในส่วนการวิเคราะห์ผู้วิจัยจะทาการวิเคราะห์ตัวบทจากเพลงเป็นส่วนแรกที่มีความสัมพันธ์
กับตัวบทอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกันของเพลง โดยเริ่มต้นพิจารณาข้อมูลจากตัวบทจากเพลงดังนี้
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1. ลักษณะและความสาคัญเรื่องภาษา ในฐานะสื่อกลางในการสื่อสารและอานาจที่มีอยู่
ในตัวภาษา
เพลงผู้ ใ หญ่ ลี นั้ น ถื อ ก าเนิ ด มาก่ อ นหน้ า ปี พ .ศ.2504 โดยมี ข้ อ มู ล จากผู้ ที่ ไ ด้ ท าการ
วิเคราะห์ตัวบทของเพลงนี้เอาไว้อย่างน่าเชื่อถือโดยผู้วิจัยเองก็มีความเห็นสอดคล้องกับสมมุติฐานนี้
เช่นเดียวกัน หากพิจารณาย้อนไปในอดีตจะเห็นว่านับตั้งแต่การเปลี่ยนระบบการปกครองในรัชกาลที่
5 ข้าราชการนั้นกลายเป็นผู้ที่มีความสาคัญขึ้นจากอดีตที่เป็นชนชั้นขุนนางราชสานักมากกว่า การมี
ข้าราชการเกิดขึ้นก็ด้วยการเปลี่ยนการปกครองโดยมีกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการปกครอง เป็น
ศูนย์รวมอานาจที่เป็นการปฏิรูประบบการปกครองให้มี ลักษณะสอดคล้องกับชาติตะวันตกซึ่งเป็น
ความจ าเป็ น และเป็ น เงื่ อ นไขทางการเมื องในขณะนั้ น ความส าคัญของข้ าราชการกับ สั ง คมไทย
นับตั้งแต่ช่วงเวลานั้นเป็นต้นมานั้นมิใช่สิ่งที่ผู้วิจัยกล่าวอย่างเลื่อนลอย ในคาสัมภาษณ์ของมารดาก็พูด
ถึงอานาจที่ผูกขาดไว้โดยคนไทยดังนี้ว่า “.....ผู้ใหญ่บ้าน กานัน เป็นคนไทยหมด ถ้ารู้ว่าคนจีนติดต่อ
เมืองจีนก็จะโดนจับ.....” (นงลักษณ์ ลีละสิริ, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) โดยเฉพาะคนไทยที่
มิใช่คนท้องถิ่นหากแต่เป็นคนไทยที่ถูกสร้างและเติบโตมาจากระบบข้าราชการ การจะเป็นข้าราชการ
ในสมัยนั้นหรือแม้แต่สมัยนี้ก็ตามย่อมต้องมีความสามารถที่จะต้องรู้เรื่องภาษาไทยโดยเฉพาะภาษา
ราชการทั้ ง อ่ า น เขี ย น พู ด ดั ง ที่ ม ารดาได้ เ ล่ า ให้ ผู้ วิจั ยฟั ง ถึ ง เรื่อ งเอกสารหนัง สื อ ส าคั ญ ต่ างๆที่มี
ความส าคัญกับ การดารงชีวิตของคนแม้แต่ในภาคใต้ก็ใช้เป็นภาษากลางตามอย่างกรุงเทพหรือที่
เรียกว่าภาษาราชการทั้งสิ้น “...เพราะเขียนไม่ได้ ชีวิตเลยมีอุปสรรค คนเราทาอะไรสัญญาก็ต้องใช้
ภาษาไทย....” ดังนั้นความถูกต้องหรื อมาตรฐานที่กาหนดว่าสิ่งใดได้หรือไม่ได้นั้นก็คือมารตราฐาน
แบบข้าราชการนั้นเอง ความเกรงกลัวที่มีต่อมาตรฐานเหล่านี้ปรกติก็ปรากฏโดยธรรมชาติของอานาจ
การปกครองอยู่แล้วแต่ยิ่งเมื่อประกอบกับเงื่อนไขในช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะอุดมการณ์ที่มุ่งจะปกป้อง
อานาจของกลุ่มผู้ปกครองในเวลาดังกล่าวด้วย ความกลัวข้าราชการ หรือทางการนั้นก็แทบจะปกคลุม
ชีวิตผู้คนในท้องถิ่นต่างจังหวัดอย่างมิต้องสงสัยดังที่มารดาของผู้วิจัยได้กล่าวไว้ว่า
พ่อแม่ไม่กล้าใช้ภาษาไทย เพราะไม่เข้าใจภาษาไทย และคิดว่าในอนาคตคง
กลับเมืองจีน และอยู่เมืองไทยแค่ทามาหา..... สมัยนั้นยังแบ่ง จีนกับไทยสมัยนั้น อากง
(บิดาของแม่) ยังกลัวข้าราชการไทย ยังขี้ขลาด ยังกลัวคนไทย กลัวอิทธิพล โดยเฉพาะ
หน่วยงานราชการ (นงลักษณ์ ลีละสิริ, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
จากคาบอกเล่าของผู้เป็นมารดาดังกล่าวยังสัมพันธ์กับสิ่งที่เกิดกับผู้แต่งเพลงผู้ ใหญ่ลี
เช่นเดียวกันโดย ได้ทาการเปลี่ยนเนื้อเพลงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้ภาษาเช่นกัน
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โดยความกังวลในเพลงนี้อยู่ตรงคาว่า “ หมา “ ที่ผู้แต่งเห็นว่าไม่สุภาพจึงหาทางแก้ไข โดยให้ศักดิ์ศรี
ผู้ร้องออกเสียงคาว่า “ หมา “ เป็น “ ม่า “ คือให้อยู่กึ่งกลางระหว่าง “ หมา “ กับ “ ม้า “เพื่อเลี่ยง
คาวิจารณ์และส่วนที่เรียกว่าสัญลักษณ์ของเพลงนี้เลย ก็คือเนื้อเพลงท่อนที่ร้องว่า “....ฝ่ายตาสีหัว
คลอน ถามว่าสุกรนั้นคืออะไร ผู้ใหญ่ลีลุกขึ้นตอบทันใด ผู้ใหญ่ลีลุกขึ้นตอบทันใด สุกรนั้นไซร้คือหมา
น้อยธรรมดา หมาน้อย หมาน้อยธรรมดา หมาน้อย หมาน้อยธรรมดา...” โดยความเข้าใจของคนภาค
กลางนั้ น มักจะคิดว่าเนื้ อเพลงท่อนนี้นั้นเป็นอารมขันของคนในชนบทที่มีต่อภาษาหรือศัพท์ของ
ทางการ แต่จากข้อมูลประวัติเพลงนี้กลับพบว่าประโยคนี้เป็นมุขตลกที่มักจะพูดถึงกันในวงข้าราชการ
ในสมัยนั้น ซึ่งเป็นความย้อนแยงกับความเข้าใจและเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยนั้นก็สัมผัสได้จากการรับฟังคาบอก
เล่าจากมารดาผู้ที่เติบโตมาในช่วงเวลาดังกล่าวและอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าภาษาทางการนั้น
มิใช่สิ่งที่มีความหมายแบบผิวเผินธรรมดา หากแต่เมื่อเรามองจากความสัมพันธ์ของมันกับตัวบทอื่นๆ
ดังจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ซ้อนเร้นอยู่ภายใน “ภาษาทางการ” ซึ่งมารดาผู้วิจัยนั้นก็ได้เปลี่ยนชื่อเสียงเรียง
นามเป็นชื่อภาษาไทยและนามสกุลไทยในช่วงอายุ 20ปี (พ.ศ.2510) และไม่ใช่แซ่ หากใครที่เป็น
ลูกหลานหรือมีบรรพบุรุษเป็นคนเชื้อสายจีนนั้น ย่อมทราบดีว่า “แซ่” นั้นมิใช่แค่นาม แต่แซ่ยังรวม
เอา สายเลือด สายสัมพันธ์ วงศ์เครือ เทือกเถาเหล่ากอซึ่งสามารถนับย้อนลงไปจะสามารถสืบค้น
สาแหรกไปได้ไกลนับเป็นร้อยปี ในประเทศไทยเองความสาคัญของแซ่นั้นปรากฏเป็นหลักฐานในการ
ก่อตั้งสมาคมแซ่ต่างๆ อยู่ ด้ว ยเช่นกัน ดั้ งนั้นเองผู้ วิจัยจึงเห็ นว่าภาษาทางการนั้นมีบทบาทและมี
ความสาคัญต่อการดารงชีวิตของคนในประเทศนี้ ภายใต้ระบบบริหารประเทศซึ่งในปัจจุบันระบบ
ราชการก็ยังคงดารงอยู่และมิได้มีท่าทีว่าจะลดบทบาทและความสาคัญลงแต่อย่างไร
2. ลักษณะและความสาคัญเรื่อง นโยบาย ในฐานะการสื่อสารและอานาจที่มีอยู่ในตัว
บทแบบคาสั่งการ
“...ต่อไปนี้ผู้ใหญ่ลีจะขอกล่าว ถึงเรื่องราวที่ได้ประชุมมา ทางการเขาสั่งมาว่า ทางการ
เขาสั่งมาว่า ให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกร...”
เนื้ อ เพลงที่ ไ ด้ ห ยิ บ ยกมานี้ สะท้ อ นตั ว บทในข่ ว งเวลาดั ง กล่ า วได้ เ ป็ น อย่ า งดี ค าว่ า
“ทางการ” ในที่นี้ มิได้ห มายความแค่ชื่อของหน่ว ยงานที่มีอานาจอยู่ในมือเพียงเท่านั้น คานี้ยังมี
ความสาคัญกับชีวิตผู้คนในสมัยนั้นถึงขั้น ชี้เป็นชี้ตายชีวิตคนได้เลย ซึ่งในช่วงต้นของบทวิเคราะห์
ผู้วิจัยได้เกริ่นนาเอาไว้ว่าที่มาของเหตุการณ์อันนาไปสู่การกาเนิดเพลงนี้ นั้นมาสามารถมองย้อนลงไป
ได้ไกลกว่าในพ.ศ.2504 อันเป็นท่อนเนื้อเพลงท่อนแรก การสั่งการของทางการในแต่ละครั้งก็ด้วยมา
จาก การกาหนดนโยบายหรือการชี้นาทิศทางหรือสิ่งที่คนในประเทศควรทาและปฏิบัติตามในแต่ละ
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ช่วงเวลา นโยบายที่ผู้วิจัยขอหยิบยกมาที่มีส่วนสัมพันธ์กับเพลงๆนี้ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2
ช่วงเวลาคือ
1. นโยบายรัฐนิยม ในยุคสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม
2. นโยบาย การพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
“นโยบายรัฐนิยม” ในยุคสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในช่วงปีพ.ศ. 2485 ที่ส่งเสริม
ให้คนไทยหันมาพยายามใช้เครื่องอุปโภคบริโภคที่ผลิตขึ้นในประเทศซึ่งเป็นผลมาจากการกีดกันทาง
การค้าที่มุ่งให้คนหันมาพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจด้วยความกังวลอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจที่มีมากขึ้น
ของคนจีนที่ในสมัยนั้น หมายถึงคนจีนโพ้นทะเลที่มีจิตใจยังฝักใฝ่จีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งมีความสัมพันธ์
กับคาให้สัมภาษณ์ของมารดาในช่วงเวลาที่มารดายังเด็กอยู่แม้ว่ามารดาจะเกิดหลังช่วงเวลาดังกล่าวก็
ตาม “...พ่อแม่... และคิดว่าในอนาคตคงกลับเมืองจีน และอยู่เมืองไทยแค่ทามาหากิน...” (นงลักษณ์
ลีละสิริ, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) ซึ่งนโยบายดังกล่าว อยู่ในช่วงเวลาสถานการณ์สงคราม จึง
มีความจาเป็นที่จะต้องชักชวนคนไทยบริโภคแต่อาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบที่ผลิตหรือทาขึ้นในประเทศ
ไทย สนับสนุนคนไทยด้วยกัน จนเกิดคาขวัญว่า “ไทยทา ไทยใช้ ไทยซื้อ” ซึ่งมารดาได้ให้สัมภาษณ์ใน
ตอนหนึ่งว่า “...ครอบครัวก็เปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆ เลี้ยงหมู ทางานหากินและใช้ หนี้....” (นงลักษณ์ ลี
ละสิริ, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) ซึ่งเป็นอาชีพเกษตรกรรมที่ครอบครัวมารดาในสมัยนั้นทา
มาหาเลี้ยงชีพอยู่ภายในจังหวัดสงขลา นั้นอาจจะมิใช่หลักฐานว่ามารดาและครอบครัวมารดานั้น
ประกอบอาชีพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในขณะนั้น อีกทั้งยังมีข้อเท็จจริงที่ว่า ในนโยบายรัฐนิยม
นั้นมีจุดมุ่งหมายชักชวนคนไทยให้สร้างชาติ ก็คือให้ทากิจการงานต่างๆด้วย มาตรการสงวนอาชีพ
เฉพาะคนไทย เพื่อกีดกันไม่ให้คนต่างชาติ (โดยเฉพาะจีน) มาแย่งทาอีกด้วย ทาให้ผู้วิจัยมองเห็นถึง
สภาวะความยากลาบากในการดารงชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนที่แม้แต่เกิดบนแผ่นดินไทยก็ตาม ก็
ย่อมได้รับผลจากอุดมการณ์หรือชุดความคิดผ่านนโยบายดังกล่าวในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มากก็น้อย
เพราะแม้ว่า ความขยันหมั่นเพียรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ภาพที่คนส่วนใหญ่มักจดจาคนไทยเชื้อสายจีนใน
นิยามดังกล่าว แต่ฐานะครอบครัวของมารดาในขณะนั้นก็อยู่ในฐานะที่ยากจนและเต็มไปด้วยหนี้สิน
ซึ่งนโยบายดังกล่าวย่อมส่งผลต่อตัวตนและการปรากฏในเชิงการแสดงอัตลักษณ์ของลูกหลานคนไทย
เชื้อสายจีนที่เกิดในประเทศไทยในเวลาต่อมาอย่างมิต้องสงสัยอย่างน้อยตัวมารดาของผู้วิจัยเองก็เป็น
หลักฐานถึงสิ่งที่กล่าวมานี้ได้อย่างดี ซึ่งเป็นหลักฐานของการนาเอานโยบายจากภาครัฐในส่วนกลาง
ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ชนบท
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นโยบาย “การพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ” ในพ.ศ.2504 อันตรงกับเนื้อเพลงในท่อนแรก
นี่คือ สัมพันธบทที่ชัดเจนที่เชื่อมโยงกันของตัวบทที่เป็นการประพันธ์กับตัวบทของนโยบายรัฐ ด้ว ย
บริบทของช่วงเวลาที่ทั้ง 2 ตัวบทเกิดขึ้นมาใกล้เคียงกันนั้นแสดงถึงความสัมพันธ์ที่มีระหว่างคาสั่งที่มา
จากนโยบายรั ฐ กับ การปรากฏ การปฏิบัติตามในชนบทตามนโยบายรัฐ ซึ่งสัมพันธ์กับตัว บทอื่นๆ
ในช่วงเวลา ณ ขณะนั้นอันได้แก่ วาทกรรมการพัฒนา นับเป็นช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริก าที่เข้ามามี
บทบาทในฐานะตัวบทหนึ่งในช่วงการเปลี่ยนแปลงโฉมประเทศไทยอีกครั้งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
การเข้ามาของสหรัฐอเมริกาอย่างมีนัยยะทางการเมืองและเศรษฐกิจนั้น ผู้วิจัยขอพิจารณาเฉพาะใน
ส่วนที่เชื่อมโยงกับตัวบทมารดาผ่านคาสัมภาษณ์เพียงเท่านั้น สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ถึงความสัมพันธ์ที่สาคัญ
ในช่วงเวลานั้นคือ การดาเนินนโยบายเพื่อต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์ที่นับไปสู่ปรากฏการณ์และสิ่งต่างๆ
มากมายในประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว
จากการศึกษางานวิชาการต่างๆ จานวนหนึ่งที่สัมพันธ์กับช่วงเวลาดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่า
คาว่า “คอมมิวนิสต์” ในตัวบทงานวิชาการที่ศึกษานั้นสัมพันธ์กับความเป็นจีนหรือคนจีน มากกว่าจะ
เป็ น คนโซเวีย ตหรื อคนชนชาติอื่นๆ ที่ประเทศนั้นๆ ได้รับเอาแนวคิดแบบสังคมนิยมไปใช้ในการ
เปลี่ยนแปลงประเทศ สาเหตุนั้นผู้วิจัยมองด้วยกรอบการศึกษาตามแนวคิดสัมพันธบทแล้ว พบว่า
มูลเหตุนั้นสามารถศึกษาย้อนไปได้ไกลกว่าการพิจารณาในช่วงเวลาที่เกิด วาทกรรมการพัฒนา ซึ่งจะ
ขอกล่าวให้เห็นเพียงว่าเป็นการดารงวาทกรรมการสร้างความเป็นอื่น หรือความเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คน
ไทยที่มีมาก่อนหน้านั้น แม้ช่วงเวลาของนโยบายทั้ง 2 เหตุการณ์ที่ผู้วิจัยนาว่าศึกษาจะแตกต่างกันด้าน
ตัวบทเวลา แต่ตัวบทที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นคือ คนจีนที่สัมพันธ์กับเชื้อชาติ
กาเนิดของมารดาโดยตรง มุมมองหรืออุดมคติที่มีต่อคนเชื้อสายจีนในช่วงเวลา ณ ขณะนั้นยังเต็มไป
ด้วยความเป็นอื่นที่มักจะเป็นความคิดที่เป็นแง่ลบสาหรับคนไทย ความคิดหรืออุดมการณ์เช่นนี้มิได้
เกิดกับคนไทยเพียงฝ่ายเดียว “...คนจีนก็ไม่ค่อยร่วมกับคนไทย คนจีนส่วนมากกลัวคนไทย ไม่เคยคบ
ค้าสมาคมต้องเข้ าโรงเรี ย นถึ งจะรู้ จั กเพลงชาติ ใครไม่เข้าโรงเรียนก็ ไม่รู้. ..” (นงลั กษณ์ ลี ล ะสิ ริ ,
สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) จากคาบอกเล่าของผู้เป็น มารดานั้นแสดงให้เห็นอุดมคติของคนไทย
เชื้อสายจีนที่มีต่อคนไทย
ภายใต้อุดมการณ์ทางความคิดในช่วงเวลาดังกล่าวที่ผู้วิจัยได้หยิบยกมาแล้วข้างต้นเป็น
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมในชนบทขนานใหญ่ผลจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นยังปรากฏ
อยู่ตราบจนปัจจุบัน จากโครงสร้างสั งคมแบบเกษตรกรรมในยุคนโยบายรัฐนิยมในช่วงแรกที่ได้กล่าว
ไปแล้วมาสู่การเป็นสังคมอุตสาหกรรมนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ
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สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนาไปสู่การเกิดขึ้นของปัญหาทางด้านอัตลักษณ์ของผู้คนที่ต้องปรับตัวตาม
การเปลี่ ย นแปลงทาง สั งคม การเมือง เศรษฐกิจ และที่ส าคัญคือวัฒนธรรมอย่างหลี กเลี่ยงไม่ได้
รวมถึงมารดาผู้วิจัยด้วยเช่นกัน ดังนั้นสิ่งที่ผู้วิจัยจะชี้ให้เห็นในการศึกษาชีวิตและความทรงจาของ
มารดานั้นคือ การสะท้อนให้เห็นผลกระทบที่มีต่อชีวิตของผู้คนที่เป็นผู้ต้องมีหน้าที่ตามตัวบทกฏหมาย
ที่ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของนโยบายของรัฐในแต่ละยุคสมัยที่อาจจะส่งผลต่อการแสดงตัวตน การสร้าง
ครอบครัว มากกว่าที่รัฐผู้ซึ่งมีอานาจในการกาหนดนโยบายนั้นเข้าใจ

1. เพลงลูกทุ่ง : ภาพสะท้อนชีวิตชาวอีสาน
เพื่อนบ้านใกล้บ้านเท่านั้นที่คบกันที่เป็นคนไทย คุยเรื่องละครในวิทยุเป็นส่วน
ใหญ่ ไม่พูดถึงความ แตกต่างคนไทย คนจีน... (นงลั กษณ์ ลี ล ะสิ ริ , สั มภาษณ์ , 22
พฤษภาคม 2558)
จากคาบอกเล่าของผู้เป็นมารดาทาให้เห็นภาพของยุคสมัยดังกล่าว สิ่งที่เป็นเสมือน
หน้าต่างที่มารดาใช้ส่อง พิจารณาและมองผ่านสู่โลกภายนอก อีกทั้งเป็นเหมือนตาราที่ใช้ศึกษาสังคม
ในช่วงเวลาดังกล่าวคือ วิทยุ สื่อวิทยุนั้นเกิดก่อนจะมีสื่อโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อที่ใกล้ตัวมนุษย์มากเพราะ
การเข้ามาอยู่ร่วมกับพื้นที่การอยู่อาศัยเป็นสิ่งอานวยความสะดวก เป็นสิ่งสร้างความบันเทิง และเป็น
เสมือนสมาชิกในครอบครัวเลยทีเดียว ที่กล่าวเช่นนี้อาจจะมีข้อโต้แย้งในแง่ที่ยุคสมัยนั้นก็มีสื่อความ
บันเทิงประเภทภาพยนตร์เช่นกัน แต่เนื่องจากการศึกษาผู้วิจัยได้ยึดมารดาเป็นหลักในการศึกษาและ
อาศัยข้อมูลจากความทรงจาของมารดาเพื่อศึกษาสัมพันธบทที่มารดามีต่อตัวบทต่างๆ ในช่วงเวลานั้น
วิทยุจึงเป็นเครื่องมือในการศึกษาที่ผู้วิจัยให้ความสาคัญเป็นลาดับแรกๆเพราะวิทยุนั้นส่งผลต่อมารดา
แตกต่างจากความบันเทิงประเภทอื่นๆ ซึ่งจะขอยกตัวอย่างจากคาสัมภาษณ์มารดาซึ่งได้กล่าวถึงแหล่ง
ให้ความบันเทิงในชีวิตดังนี้ว่า
ไม่ค่อยได้ดูหนังไทย ค่านิยมชอบดูงิ้วกับหนังจีนดูแล้วมีคติดีกว่าคติที่ได้จากหนัง
คือ ความอดทน ความดี ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ สามี ภรรยา...หนังไทยสมัยนั้น
ดารามี รัตนพร มิตร ไชยบัญชา เพชรา เยาวราช สมบัติ เมทะนี ดูหนังเพื่อศึกษา
วัฒนธรรมประเพณี คติในการดาเนินชีวิตเป็นความรู้ที่ใช้ประดับดาเนินชีวิต ดูเพื่อตาม
ยุคสมัย (นงลักษณ์ ลีละสิริ, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
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ดังจะเห็นได้ว่า สาหรับการแสดงงิ้วนั้นมารดามีความสัมพันธ์ในแง่อุดมคติตามประเพณี
ที่สืบถอดมาแต่ชาติกาเนิดของบิดา มารดา ที่เป็นคนจีนโพนทะเล คาอธิบายผ่านคาบอกเล่าข้างต้น
สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ภาพยนตร์ได้ส่งผลต่อมารดาเช่ นกัน เหตุสาคัญที่บ่งบอกถึงความสาคัญของวิทยุ
มาจากคาบอกเล่าที่ว่า
...วิทยุเป็นเพื่อนทุกวันนี้ ก็ยังเปิดวิทยุ ตอนนี้ติดละครโทรทัศน์ เปิดทิ้งไว้ไม่เปิด
ก็นอนไม่หลับ เคยไป บาร์ คาเฟ่ คอนเสริท ไม่เคยไปเบียดคน ชอบฟังแต่เทป วิทยุ แม่
เคยซื้อวิทยุด้วยตัวเอง 4-5 เครื่อง พอๆกับซื้อทีวี 3-4 เครื่อง (ปัจจุบันชารุดใช้การไม่ได้
แต่ถูกเก็บรักษาไว้ไม่ได้ทิ้ง) อายุ 10 ปีกว่าๆ (พ.ศ. 2501 เป็นต้นไปโดยประมาณ) ได้
ยินเสียงวิทยุหรือแผ่นเสียงไม่แน่ใจได้ยินจากข้างบ้านสมัยเด็กๆ พ่อแม่จะคุยกันตั้งวง
ไม่ฟังวิทยุ ไม่เหมือนคนไทย ชอบฟังละคร ลิเก คนจีนมีน้อยเน้นทางาน แต่มีโฆษณา
ขายของ เช่น ตราลิงถือลูกท้อ (ยาหม่อง) ถ่านไฟฉายตรากบ ยาหม่องตราถ้วยทอง มี
ข่าวน้อยจะฟังเฉพาะช่วงที่มีล ะคร หลังจากนั้นก็จะปิด 9 โมง 11 โมง 15 นาฬิกา
ละครจะมาหลังเที่ยงบ่ายโมง-บ่าย 3 โมง มีเป็นช่วงๆ บางครั้งก็มีหลายเรื่อง สมัยนั้น
ใครไม่มีวิทยุจ ะมานั่ งทางาน ฟังละครวิทยุร่วมกันในครอบครัวบ้าง สมัยนั้นวิทยุใช้
ถ่านไฟฉายก็มี ใช้ปลั๊กไฟฟ้าก็มีเป็นกระเป๋าหิ้วไปหิ้วมาก็ได้ เพลงของสุเทพ วงศ์คาแหง
เหมือนชีวิต แม่ที่สุด ชอบเพลงเศร้า เพราะชีวิตมีแต่อุปสรรคซึ่งเพลงความรักอกหัก
ผิดหวัง เศร้า... (นงลักษณ์ ลีละสิริ, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
จากคาบอกเล่านี้ทาให้ผู้วิจัยค้นพบเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งที่มารดาใช้ทดแทนการขาด
โอกาสในการศึกษานั้นก็คือ ทักษะการเรียนรู้จากการฟังเสียง ทักษะการฟังนี้เป็นสิ่งเก่าแก่ เสียงมี
ความสาคัญต่อชีวิตมนุษย์มาแต่ อดีต เสียงเป็นสัญญะแรกๆ ที่มนุษย์ใช้แทนพลังอานาจ หรือสิ่งที่มอง
ไม่เห็น ซึ่งจากความสาคัญนี้นาสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีเรื่องเสียงในการวิจัยนี้ด้วยอีกประการ
หนึ่ง ความสาคัญของวิทยุนั้นผู้วิจัยต้องเก็บประสบการณ์ในยุคที่เทคโนโลยีทั้งภาพและเสียงในสังคม
ปัจจุบันมีต่อการรับรู้ของผู้วิจัย และสวมทับเงื่อนไขการมองสื่อวิทยุด้วยสายตาของมารดา ทาให้เกิด
การเห็นความเชื่อมโยงตัวบทต่างๆ ในตัวบทวิทยุ สิ่งที่วิทยุทาหน้าที่เป็นพาหะในการนาเอาสิ่งต่างๆ
จากที่หนึ่งมาสู่ผู้ฟังในอีกที่หนึ่งที่ทาให้ข้อจากัดเรื่อง พรหมแดน ความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติ ภาษา นั้น
เลือนรางไป
ตัวบทของเพลงผู้ใหญ่ลีนั้นสัมพันธ์กับช่วงเวลาดังกล่าวในแง่การเป็นตัวบทเพลงลูกทุ่งซึ่ง
เกิดขึ้นพร้อมๆ กับช่วงเวลาที่สังคมกาลังเปลี่ยนไปสู่สังคมอุตสาหกรรม เพลงลูกทุ่งหรือเพลงคนชนบท
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นั้นเป็นสิ่งบันเทิงสาหรับคนชนบทเกี่ยวข้องกั บการดาเนินชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะคนภาคอีสาน มี
เนื้อหาสาระที่สามารถสะท้อนชีวิต สะท้อนสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของท้องถิ่น ด้วยการ
ใช้ภาษาที่เรียบง่าย เข้าใจง่าย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเพลงลูกทุ่งที่ทาให้สามารถเข้าถึงคนฟังได้อย่าง
รวดเร็ว อีกทั้งยังทาหน้าที่เป็นภาพสะท้อนชีวิตคนชนบทที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งอีกด้วย ภาพสะท้อน
ชีวิตที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งคือคนชนบทที่ต้องเข้ามาขายแรงงานในเมือง เพื่อหาโอกาสในการมีงานทา
ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่เดิม แต่ในขณะเดียวกันต้องเผชิญกับปัญหาการใช้ชีวิตในสังคมเมืองซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
จากนโยบายของผู้นาในขณะนั้น เช่นเดียวกับเพลงผู้ใหญ่ลีที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวอีสาน สะท้อน
ความรู้สึกนึกคิด อุปนิสัย สะท้อนผลที่เกิดจากการพัฒนาชนบทของรัฐและกลไกของรัฐ สะท้อน
การศึ ก ษาที่ ไ ม่ ทั น สมั ย ของคนในภาคอี ส าน ตลอดจนสะท้ อ นความเข้ า ใจที่ ต่ า งระดั บ ระหว่ า ง
"เจ้าหน้าที่ของรัฐ" กับ "ผู้นาชาวบ้าน" และ "ชาวบ้าน" จนได้รับความนิยมอย่างมาก
นวนิยายเรื่องผู้ใหญ่ลีได้ถูกนาไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง ลูกสาวผู้ใหญ่ลี ในปี 2507 นา
แสดงโดย ศักดิ์ศรี ศรีอักษร และ ดอกดิน กัญญามาลย์ และมีการใช้เพลงผู้ใหญ่ลีในจังหวะ "วาทูซี"
(Watusi) ชื่อเพลงว่า"ผู้ใหญ่ลีวาทูซี" ซึ่งเป็นข้อสนับสนุนต่อการให้น้าหนักของอิทธิพลของสื่ออย่าง
วิทยุต่อผู้วิจัยเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุดังกล่าวจึงนาไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของการวิจัยในครั้ง
ที่เกิดจากความสันพันธ์ที่วิทยุนั้นมีต่อมารดาตามคาบอกเล่าดังนี้ว่า
เพลงเรียนรู้จากการฟังวิทยุ เพลงแรก เด็กๆเคยได้ยินแต่ไม่น่าสนใจเพลงไทย
อายุ 10 กว่าปี (พ.ศ. 2501 เป็นต้นไป) ก็ไม่ค่อยพูดไทย ช่วง 16-17 ปี (พ.ศ. 25072508) พูดไทย คนปากพนัง คนนครศรี เทปไม่เคยซื้อ โทรทัศน์ดูแทบทุกวันมีละคร
ละครไทย พอเป็นสาวก็รู้แล้วหลังจากมีทีวี แล้ วก็ยังไปดูหนังอยู่ ละครทีวีมีเจ้าพ่อเซี่ยง
ไฮ้ มังกรหยก (ละครฮ่องกง) พากย์ไทยชุมชนที่อยู่รอบๆตัว ส่ ว นใหญ่ก็เป็นคนจีน
ทั้งนั้นสมัยนั้นก็ยังไม่ค่อยมีเวลาดูส่วนมากเป็นละคร วิทยุทางานไปฟังไป หนังส่วนใหญ่
ก่อนจะสร้างก็เป็นละคร เช่น แม่นาค ,บ้านทรายทอง ช่วงอายุ 50 กว่าถึงไปคาราโอ
เกะ... (นงลักษณ์ ลีละสิริ, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
4. ความยากจนกับการผลิตซ้ามายาคติชาวชนบท
จากคาบอกเล่าของมารดาถึงความยากลาบากของครอบครัวในช่วงเวลาที่มารดายัง
เยาว์วัยนั้น ผู้วิจัยพยายามหามูลเหตูที่จะนาไปสู่การทาความเข้าใจถึงสภาพทางเศรษฐกิจที่เกิดกับ
ครอบครัวมารดาในขณะนั้นว่ามาจากเพราะสาเหตุใด มายาคติหนึ่งที่อยู่ในสังคมไทยจนกลายเป็น
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ความหมายสาเร็จรูปในการนิยามคนจีนจากสายตาการศึกษาตัวบทความเป็นจีนโพ้นทะเล นั้นคือ
อุปนิสัยอันเป็นเอกลักษณ์ที่แยกความเป็นจีนออกจากความเป็นไทย ที่มักถูกอ้างอิงอยู่ เสมอคือ ความ
ขยัน อุตสาหะในการทามาหากิน
มารดาของผู้วิจัยได้เล่าว่าท่านประกอบอาชีและหาเลี้ยงครอบครัวเช่นไรดังนี้ว่า
...แม่ได้เงินเดือนๆละ 150 บาท เริ่มตั้งแต่อายุ 10 ขวบ (ปี พ.ศ. 2501) ส่วน
ใหญ่อยู่สงขลา หาดใหญ่ อาชีพ พี่เลี้ยงเด็ก ทางานที่ทุ่งลุง คลองแงะ อายุ 15 ปี (พ.ศ.
2506) อยู่หาดใหญ่ สมัยสาวๆชอบเย็บปักถักร้อย 9-14 ปี ทาอาชีพพี่เลี้ยงเด็ กกับ
ทางานบ้าน แม่บ้าน ทางานบ้านทุกอย่างตั้งแต่อายุ 9 ปี (พ.ศ.2500)... (นงลักษณ์ ลีละ
สิริ, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
จากคาบอกเล่าของมารดานั้นก็สอดคล้องกับอุปนิสัยอันเป็นเอกลักษณ์ของคนจีนนั้นคือ
ความขยัน อุตสาหะในการทามาหากิน อีกทั้งยังไม่ปรากฏว่าการบอกเล่านั้น สมาชิกในครอบครัวหรือ
ผู้เป็นบิดามีปัจจัยมูลเหตุอันเป็นสาเหตุที่จะก่อความเดือดร้อนและสร้างภาระให้กับครอบครัว เช่น ติด
การพนัน ติดสุรา ติดฝิ่น หรืออบายมุขอื่นๆ ยิ่งทาให้ผู้ศึกษาสนใจค้นหาถึงสาเหตุหรือปัจจัยอะไรที่ทา
ให้ลักษณะอันโดดเด่นคือความขยันหมั่นเพียรนั้น มิได้ช่วยขยับฐานะทางเศรษฐกิจได้ อีกทั้งผู้วิจัยได้
รับคาบอกเล่าจากมารดาอีกว่า
...ครอบครัวก็เปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆ เลี้ยงหมู ทางานหากินและใช้หนี้ จากการ
ซื้อข้าวสาร คนจีน พ่อแม่ (ของมารดา) มาจากเมืองจีน อดข้าว มาก็กินแต่ข้าวต้มพอ
อยู่เมืองไทยก็เลยกินแต่ข้าว... (นงลักษณ์ ลีละสิริ, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
จากคาสัมภาษณ์มารดาสะท้อนให้เห็นภาพที่ช่างย้อนแยงกับมายาคติที่สวมทับอยู่ใน
ภาพที่คนไทยมักมองคนจีนเสมอ ๆ และทาให้ผู้วิจัยนั้นเห็นสัมพันธบทของตัวบทมารดากับตัวบท
ชาวนาไทยที่ต่างสัมพันธ์กันในแง่ที่ต่างก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากสภาวะหนี้สิน ด้วยมายาคติต่างๆ ใน
ตัวบทที่ถูกผลิตซ้าและทางานอยู่ผ่านพื้นที่ต่างๆ ในสังคมไทยแม้ในปัจจุบันก็ต าม มายาคติเหล่านี้ล้วน
ได้ทาหน้าที่ปิดบังหรือทาให้สิ่งที่ดูย้อนแยง และดูผิดปรกติเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่สังคมหรือคนในสังคม
เห็นเป็นเรื่องปรกติ และซ้าร้ายถูกผลิตซ้าในวาทกรรมตามพื้นที่ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งนี่คือความเป็น
จริงที่ทุกคนรู้ แต่เป็นความรู้ที่กลายเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องปรกติไปแล้วในสังคม ก็คือ ผลผลิตทาง
การเกษตรและราคาผลผลิตมักจะแปรปรวนอยู่ตลอดเวลา ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นอยู่กับสภาวะ
ทางธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศ น้า ลม ฝน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ชาวนาควบคุมไม่ได้ ส่วนราคาผลผลิตที่ขายได้
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ขึ้นอยู่กับกลไกทางการตลาดซึ่งเป็นปัจจัยที่ชาวนาควบคุมไม่ได้ ในขณะที่ “ราคาข้าว” ในตลาดโลกมี
แนวโน้มลดต่าลงอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่สวนทางกันก็คือ “ต้นทุนการทานา” ที่มีแต่จะเพิ่มสูงขึ้นและ
สูงขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยที่ชาวนาควบคุมไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยเคมี ค่าสารเคมีป้องกันกาจัดโรคและแมลง
ค่าจ้างแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการเตรียมดิน ค่าสูบน้า ค่าเก็บเกี่ยว ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ชาวนา
ควบคุมไม่ได้ รายได้ของชาวนาจากการขายข้าวจึงมีแต่จะลดลงส่วนรายจ่ายที่เป็นต้นทุนการทานานั้น
มีแต่จะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งยังไม่นับรวมค่าใช้จ่ายในการดารงชีวิตในแต่ละวั น รวมถึงค่าน้า ค่าไฟ ค่ากับข้าว
ค่าเสื้อผ้า ค่ายา ค่าภาษีสังคม ทั้งหมดนี้ทั้งตัวบทมารดาของผู้วิจัย ทั้งตัวบทของชาวนา กาลังสะท้อน
ภาพอีกด้านของเหรียญที่เป็นซึ่งสิ่งที่ทั้งมารดาและชาวนาควบคุมไม่ได้และไม่มีอานาจที่จะควบคุมได้
เลย
5. ยุคเร่งพัฒนาและปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย
จากจุ ด มุ่ ง หมายที่ เ ป็ น สิ่ ง ส าคั ญในการวิจัย นี้ นอกจากค้ น หาค าตอบในด้ านต่า งๆที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตของมารดา คาตอบที่จะสามารถนามาเพื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมารดา
กับ กรุ งเทพแล้ ว อาจจะไม่เห็ น ความชัดเจนถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อกรุงเทพอันเป็นศูนย์กลางของ
ประเทศ ผู้วิจัยจึงใช้ตัวบทของเพลงผู้ใหญ่ลีเป็นตัวอธิบายถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวที่เกิดกับมารดา
ประการแรกคือการทาความเข้าใจตัวบทอันเป็นช่วงเวลาพ.ศ.2504 ซึ่งมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
นายกรัฐมนตรีผู้เป็นผู้มีอานาจเด็ดขาดภายใต้การทารัฐประหารประกอบกับความเฉียบขาดในการใช้
อานาจจัดการผู้ที่มีแนวทางอื่นที่ขัดต่อทิศทางรัฐทาให้การผลักดันนโยบายต่างๆ นั้นทาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้การใช้อานาจและความกลัว ภายใต้วาทกรรมการพัฒนา และยุทธศาสตร์การ
"ปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย" โดยมุ่งนาความเจริญสู่พื้นที่ชนบทจนเกิดวลีที่ชาวบ้านพูดจนติดปากว่ า
"ยุคนี้คือ ยุคน้าไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทา" สะท้อนการเมือง "ยุคเพลงผู้ใหญ่ลี" วาทกรรมเรื่อง
พัฒนาการนี้ถูกตอกย้าอยู่ทุกวันทุกเวลาในทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคและรวมถึงจังหวัดสงขลาด้วยเช่นกัน
การจะไปถึงอุดคติดังกล่าวนั้นมิได้หมายถึงการให้เสรีภาพที่ตีความหมายและสร้างความ
เจริญตามความพึงพอใจได้ แต่อุดมคตินี้มาพร้อมกับตัวบทที่เป็นตันแบบของวาทกรรมการพัฒนาที่
สาเร็จรูป นั้นคือ “ความเจริญและทันสมัยเหมือนกรุงเทพ” กล่าวอีกนัยคือ มารดาและทุกคนใน
ช่วงเวลานั้นมีภาพตัวบทของกรุงเทพมหานครเป็นแบบแผนในการไปสู่อุดมการณ์การของผู้นา ส่วน
กรุ งเทพมหานครก็มีส หรั ฐ อเมริ กาเป็นตัว บทซึ่งผู้ วิจัย ขอไม่ อภิปรายในงานวิจัยในส่ ว นนี้ เพราะ
ต้องการเน้นการศึกษาสัมพันธบทระหว่างตัวบทมารดากับตัวบทกรุงเทพ ความเปลี่ยนแปลงอันนาไปสู่
การเลื่อนไหลของตัวบทกรุงเทพมหานครไปสู่พื้นตัวบทต่างๆเมื่อพิจารณาจาก วลีที่ชาวบ้ านพูดจนติด
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ปากว่า "ยุคนี้คือ ยุคน้าไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทา" นั้นคือข้อเท็จจริงที่แม้แต่ชาวบ้านยังสามารถรับ
รับรู้ได้ สิ่งที่ปรากฏอยู่นับตั้งแต่ การสร้างทางหลวงเชื่อมภูมิภาคต่างๆเพิ่มขึ้น การสร้างเขื่อนเพื่อผลิต
ไฟฟ้าให้เมืองและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น วิ ทยุ โทรทัศน์ เครื่องเล่นแผ่นเสียง ไดร์เป่าผม
กาน้าร้อนฯลฯ โรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้างที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ทั้งหมดนี้นาไปสู่ภาพที่
สร้างความเข้าใจถึงการเคลื่อนตัวของชาวชนบทสู่เมืองหลวงเพื่อ โอกาสในชีวิตและรายได้ที่สูงกว่าใน
ท้องถิ่น บ้ านเกิด เหตุผ ลดังกล่ าวนี้จะขาดความสมบูรณ์อย่างยิ่งหากไม่นาเอาตัว บทของสื่ อ หรือ
เครื่องมือทางวัฒนธรรมความบันเทิง ในยุคสมัยนั้นมาร่วมพิจารณาความสัมพันธ์ เพราะสื่อเหล่านี้คือ
ภาพสะท้อนช่วงเวลาและพื้นที่ ที่มันได้ถูกสร้างขึ้น ในที่นี่ก็คือ “กรุงเทพ” ประกอบกับคาบอกเล่าของ
มารดาที่ได้กล่าวถึงคติการดาเนินชีวิตไว้ว่า
...ดูห นังเพื่อศึกษาวัฒนธรรมประเพณี คติในการดาเนินชีวิตเป็นความรู้ที่ใช้
ประดับ ดาเนิ น ชีวิต ดูเพื่อตามยุคสมัยนอกนั้นยังนึกไม่ออก นักพากย์ห นัง คนจาก
กรุงเทพฯ...สมัยนั้นเข้ากรุงเทพฯคิดว่าคนต้องใส่ แต่งตัวสวยๆ เมืองหลวงคือเมืองที่ คน
ใส่สวยๆแต่งตัวตัดเสื้อสวยทั้งหมด ได้มาจากหนังภาพในหนังมีผลต่อแม่มากพึ่งการเห็น
จากหนังสาหรับคนมีรายได้น้อยขาดสังคม แม่คิดเองจากในหนังว่าคนเมืองหลวงต้องมี
แต่คนสวยๆ ภาพที่คิดไว้ไม่มีภาพว่ากรุงเทพฯจะมีคนทุกชนชั้น ก็คิดเพียงว่าเป็นซื่อ
กรุงเทพฯต้องมีแต่คนสวยๆ ลักษณะของกรุงเทพฯมีความสะดวกสบายมีย่านอาหาร
สินค้าถูก จากจุดทุกมุมมีคนขายของทุกที่ ก้าวออกจากบ้านก็เจอร้านค้า สาเนียงการ
พูดของแม่เป็นคนกรุงเทพฯ แต่งตัวทันสมัยตามที่เขานิยมใส่ยีนส์ ปี พ.ศ. 2515 ตอน
อายุ 25 ปี มาอยู่ กรุ ง เทพฯมาเรี ย นตั ด เสื้ อ ... (นงลั ก ษณ์ ลี ล ะสิ ริ , สั ม ภาษณ์ , 22
พฤษภาคม 2558)
ดังจะเห็นได้ว่ามารดานั้นมีภาพของกรุงเทพอยู่ในมโนความคิดตั้งแต่ช่วงที่ยังอยู่ที่จังหวัด
สงขลาแล้ว ซึ่งไม่ต่างจากท่อนเนื้อร้องของเพลงผู้ใหญ่ลี ที่ก็ส ะท้อนรสนิยมและสภาพที่พบเห็ นใน
ช่วงเวลาสมัยนั้นเช่นเดียวกัน หากจะเปรียบเทียบกับ ยุคสมัยปัจจุบันก็คงเป็นการคลั่งไคล้ทีมฟุตบอล
จากประเทศอังกฤษที่ผู้วิจัยนั้นไม่เคยไป ณ สถานที่จริงเลยแต่กลับรู้สึกผูกพันและสามารถเล่าถึงยุค
สมัยของสโมสรดังกล่าวราวกับเป็นชาวเมืองที่สโมสรนั้นๆตั้งอยู่เป็นต้น ในการศึกษาโดยใช้เพลงผู้ใหญ่
ลีนั้นมิใช่จะแสดงภาพความเป็นชนบทหรือความเป็นจังหวัดห่างไกลอย่างสงขลาที่มารดาอาศัยอยู่ใน
ขณะนั้น แต่เพลงผู้ใหญ่ลีนี้จะเป็นกระจกสะท้อนสิ่งตรงกันข้ามกับตัวบทของเพลงที่ชัดเจนหากเรา
อ่านตัวบทของเพลงนี้จากมุมตรงข้ามเราจะสามารถเห็นภาพที่ไม่ปรากฏต่อสายตาแต่กับปรากฏอย่าง
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ชัดเจนอยู่ภายใต้การถอดสัญญะเพื่อหาความหมายแฝงตามแนวคิดหลังโครงสร้างนิยมที่นาผู้ศึกษา
ไปสู่ความเข้าใจต่อภาพที่มารดากาลังมองมาที่กรุงเทพ ณ ช่วงเวลานั้น มิใช่การมองจากผู้ศึกษาที่อยู่
กรุงเทพ มองไปหามารดาในช่วงเวลานี้

3.4.3 วิเคราะห์สัมพันธบทระหว่างมารดา บทเพลง และบริบททางสังคม: เพลงบ้านทรายทอง
จากการศึกษาและคัดเลือกสื่อที่ใช้เป็นในการวิจัยครั้งซึ่งเป็นช่วงพ.ศ. 2500-2517นั้น เพลง
บ้ านทรายทองนี้ อ าจจะอยู่ ไ ม่ต รงกับ ขอบเขตของเวลาที่ร ะบุเป็ นกรอบไว้เ นื่ องจากบทประพั น ธ์
วรรณกรรมเรื่องบ้านทรายทองได้รับการประพันธ์ขึ้นในปี 2494 ส่วนบทเพลงประกอบละครบ้าน
ทรายทองนั้นได้รับการปรุงแต่งในปี 2509 ก็ตามที แต่หากพิจารณาโดยมุ่งไปสู่วิธีที่จะอธิบายและ
ค้นคว้าหาคาตอบในการวิจัยในครั้งนี้เป็นหลักแล้ว เพลงบ้านทรายทองนั้นถือว่าเป็นเพลงที่มีน้าหนัก
อย่างมากและมีความเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ในแนวทางสัมพันธบท ด้วยการที่เพลงนั้นถือเป็นสื่อที่
มีเพียงมิติทางด้านเสียงเพียงอย่างเดียวการวิเคราะห์จึงต้องอาศัยตัวบทอื่นๆ ที่ให้ภาพเพื่อประกอบ
การศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และในเพลงบ้านทรายทองนี้ตัวบททั้งเพลงและตัว
บทภาพยนต์นั้ น ได้ ถ อดเอาสิ่ ง ที่ อยู่ใ นตัว บทนวนิ ยายได้อ ย่า งมี ประสิ ทธิภ าพจนสามารถตราตรึ ง
กลายเป็นความทรงจาร่วมสมัยที่หลายๆ คนมีต่อตัวบทที่เป็นนวนิยายบ้านทรายทองที่กล่าวว่าเป็น
ความทรงจาร่วมสมัยนั้น
บ้ า นทรายทองนี้ ทั้ ง ตั ว บทที่ เ ป็ น เพลงไทยสากลและตั ว บทที่ ส ร้ า งเป็ น ละครโทรทั ศ น์
ภาพยนตร์ ได้ถูกตีความในยุคสมัย ต่างอย่ างต่อเนื่องทาให้ ตัวบทบ้านทรายทองนั้นมิได้ห ยุดนิ่ งใน
ช่วงเวลาเวลาที่ตัวบทนั้นถูกสร้างขึ้นมากลับถูกสอดแทรก ปรับเปลี่ยนให้กลมกลืนกับตัวบทยุคสมัย
ต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเฉพาะในตัวบทที่เป็นละครและภาพยนตร์ได้ถูกนามาสร้างใหม่มากกว่า 7 ครั้ง
นั บ ตั้ ง แต่ ปี พ .ศ. 2501และในปี พ .ศ. 2558 ก าลั ง จะมี ก ารน าเรื่ อ งละครบ้ า นทรายทองมาสร้ า ง
ออกอากาศอีกครั้ง นั้นสะท้อนให้เห็นว่าตัวบทของบ้านทรายทองนี้มีอิทธิพลต่อความทรงจาทั้งระดับ
สังคมรวมทั้งระดับปุถุชนคนธรรมดา ซึ่งก็รวมถึงมารดาผู้วิจัยด้วยเช่นกัน
ในส่ ว นเริ่มต้นผู้ วิจัย ขอนาเอาเนื้อเพลงบ้านทรายทองซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่ามีคนจานวนไม่น้อย
สามารถร้องบทเพลงนี้ได้โดยมิต้องอาศัยการอ่านเนื้อเพลงประกอบ นั้นคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงว่าตัว
บทที่เป็นเนื้อเพลงนั้น ได้เข้าไปบรรจุเป็นเนื้อเดียวกับความทรงจาของคนนั้นๆ อย่างแนบแน่น มารดา
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ผู้วิจัยเองก็เช่นเดียวกัน ตัวบทเพลงนี้ถูกใช้เป็นเพลงไตเติ้ลประกอบละครเรื่องบ้านทรายทอง ซึ่งเป็น
ละครที่แต่งโดยครูชาลี อินทรวิจิตร และขับร้องครั้งแรกโดย สวลี ผกาพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2509 โดยมีเนื้อ
เพลงดังนี้

นี่คือสถาน แห่งบ้านทรายทอง ที่ฉันปองมาสู่
ฉันยังไม่รู้ เขาจะต้อนรับ ขับสู้เพียงไหน
อาจมียิ้มอาบ ฉาบบนสีหน้า ว่ามีน้าใจ
แต่สิ่งซ่อนไว้ ในดวงจิต คือความริษยา
เขตรั้วไพศาล โอบบ้านทรายทอง คือแขนของพระเจ้า
ขอจงเอื้อมมือ และโอบกอดเรา ผู้ผ่านเข้ามา
เพียงเดียวดาย อาจตายเพราะโง่ โอ้อนิจจา
โปรดอย่าอิจฉา สมาชิกใหม่ ของบ้านทรายทอง
เขตรั้วไพศาล โอบบ้านทรายทอง คือแขนของพระเจ้า
ขอจงเอื้อมมือ และโอบกอดเรา ผู้ผ่านเข้ามา
เพียงเดียวดาย อาจตายเพราะโง่ โอ้อนิจจา
โปรดอย่าอิจฉา สมาชิกใหม่ ของบ้านทรายทอง
ลักษณะของละครโทรทัศน์นั้นมีลักษณะที่เป็นรูปแบบเหมือนๆ กันในทุกๆ ช่องที่ผลิตละคร
โทรทัศน์ที่ต้องมีการฉายเพลงไตเติ้ลประกอบเพลงก่อนจะทาการแพร่ภาพเนื้อเรื่องที่ดาเนินสลั บ
สับเปลี่ยนไปตามลาดับเหตุการณ์ตามเค้าโครงนวนิยายและบทโทรทัศน์ เพลงไตเติ้ลที่ประกอบด้วย
ภาพที่ย่นย่อเนื้อหาหรือนาเอาส่วนสาคัญๆ ของเรื่องที่มีเวลาในการเผยแพร่เพียงไม่กี่นาทีนั้น คือ
รูปแบบการรับรู้ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ผู้ชมนั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์และที่สาคัญตัวบทของเพลงไตเติ้ลที่ถูก
สร้างขึ้นมาใหม่นี้เองเป็นสิ่งเดียวที่ถูกฉายซ้านับครั้งไม่ถ้วนตลอดการเผยแพร่ล ะครโทรทัศน์เรื่ อง
ดังกล่าวโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากวันแรกที่มันเปิดม่านขึ้น จนกลายเป็นธรรมเนียมชนิด
หนึ่งในวัฒนธรรมการชมละครไปแล้วธรรมเนียมการเบิกโรงหรือมีโชว์หน้าม่านในลักษณะเพลงไตเติ้ล
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นี้กลับมีความสัมพันธ์กับตัวบทของการแสดงมหรสพพื้นบ้านในอดี ตอย่างลึกซึ้ง แม้แต่มหรสพของจีน
ก็เริ่ มด้ว ยการเบิ กโรงด้ว ยการแสดงอันเชิญเทพทั้งแปดหรือโป้ยเซียนก่อนเช่นกัน จนถึงปัจจุบัน
ลั ก ษณะเช่ น นี้ ก็ ป รากฏอยู่ ใ นการฉายหนั ง การแปลงที่ ยั ง หลงเหลื อ ให้ เ ห็ น อยู่ ใ นบางพื้ น ที่ ใ น
กรุงเทพมหานครด้วยซ้า
ที่มาของเพลงไตเติ้ลทางโทรทัศน์นั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับการกาเนิดละครโทรทัศน์และ
ที่น่าสังเกตคือ ในปัจจุบันบางเพลงไตเติ้ลมีคนร้องและยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่องทั้งๆ ที่ตัวละคร
เองอาจจะไม่มีการเผยแพร่อยู่แล้ว นั้น สะท้อนให้เห็นว่าตัวบทที่เป็นเพลงนั้นได้มีปฏิสั มพันธ์ และ
ตอบสนองพฤติกรรมรวมทั้ งความต้องการด้านอารมณ์กับผู้คนได้สูง น้าหนักในสิ่งที่ได้กล่าวมาทาให้
ผู้วิจัยจึงเลือกเอาลักษณะการเล่าเรื่องและโครงสร้างของการย่นย่อของเพลงไตเติ้ลนี้ที่บางท่านอาจจะ
คิดไปถึงตัวบทที่เป็นมิวสิควีดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวประกอบเพลงที่มีอยู่ในทุกวันนี้อีกด้วยนั้น เป็ น
องค์ประกอบของการทางานสร้างสรรค์ศิลปะโดยใช้สัมพันธบทต่างๆ เหล่านี้ประกอบด้วย ในการ
วิเคราะห์สัมพันธบทเพลงบ้านทรายทองผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นสาคัญดังนี้
1. ภาพสะท้อนจากนวนิยาย
บทที่เป็นบทประพันธ์บ้านทรายทองนี้ได้ถูกสร้างเป็นตัวบททั้งละครและภาพยนต์โดย
แรกเริ่มเดิมทีนั้นเป็น ละครเวทีจัดแสดงที่ศาลาเฉลิมไทย เมื่อ พ.ศ. 2494 จนปัจจุบันความนิยมต่อตัว
บทประพันธ์นี้ก็ยังคงปรากฏอย่างต่อเนื่อง ความเข้าใจทาความเข้าใจถึงอิทธิพลที่ตัวบทของละครหรือ
โครงเรื่องแบบ นวนิยายสุขนิยม ที่มักมีโครงเรื่องที่เริ่มต้นด้วยความยากลาบากของตัวเอก และความ
เข้มข้นในการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ จนในที่สุดก็พบกับชีวิตที่สุขสมหวังในปั้นปลาย โครงเรื่อง
ลักษณะนี้นั้นมิใช่ได้รับความนิยมแต่ในประเทศไทยเพียงเท่านั้น ในยุคปัจจุบันโครงเรื่องในลักษณะที่มี
พัฒนาแบบ 3ขั้นนี้ถูกใช้ในโครงเรื่อง ละครซีรี่ย์ต่างประเทศที่วัยรุ่นนิยมอยู่หลายต่อหลายเรื่อง
จากคาบอกเล่าของมารดาที่แสดงให้ผู้วิจัยเห็นว่ามารดาเองก็ได้เสพสื่อละครจากวิทยุใน
ช่วงเวลานั้นเช่นกัน และด้วยความที่ตัวบทของบทประพันธ์นี้เป็นที่นิยมของคนในวงกว้างจึงส่งผลต่อ
ตัวมารดาในแง่สังคมและการปฏิสัมพันธ์กับคนไทยในช่วงเวลานั้นอีกด้วยดังคาบอกเล่าที่ว่า
...วิทยุเป็นเพื่อนทุกวันนี้ ก็ยังเปิดวิทยุ ตอนนี้ ติดละครโทรทัศน์...เพื่อนบ้านใกล้
บ้านเท่านั้นที่ คบกันที่เป็นคนไทย คุยเรื่องละครในวิทยุเป็นส่วนใหญ่ไม่พูดถึงความ
แตกต่างคนไทย... (นงลักษณ์ ลีละสิริ, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
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นี่คือมุมมองที่ชี้ให้ผู้วิจัยเห็นว่าตัวบทละคร บทประพันธ์บ้านทรายทองนั้น มารดาได้
อาศัยตัวบทดังกล่าวเพื่อเป็นเพื่อน เป็นพื้นที่หลบหนีออกจาก อคติทางเชื้อชาติ ซึ่งตัวบทของบทละคร
และบทประพันธ์ นั้นได้สร้างพื้นที่อันเป็นอิสระออกจากพื้นที่ทางสังคม ที่ อาจจะไม่สามารถพบพื้นที่
การปฏิสัมพันธ์เช่นนี้ในสังคมจริง ที่ทาได้โดยไม่เกิดความกดดัน หรือความกลัว อันเนื่องมาจากสภาวะ
ที่ มี ก ารใช้ อ านาจทางการอย่ า งเข้ ม ข้ น ในบทวิ เ คราะห์ ที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ก ล่ า วไปแล้ ว ในเพลงก่ อ นๆ
นอกจากนั้นแล้วจากคาตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์มารดาเกี่ยวกับฟังวิทยุไว้ว่า
...ข่าวคราวได้จากโทรทัศน์ วิทยุ อายุ 20 กว่าๆ (พ.ศ.2511 ขึ้นไปโดยประมาณ)
ฟังแต่ละคร คณะแก้วฟ้า มีนักพากย์มี วิเชียร วิกานนท์ เป็นพระเอก รัชนี จันทรังษี
พากย์เป็นนางเอก ... (นงลักษณ์ ลีระศิริ, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
จากคาบอกเล่าของมารดาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าดาราละครวิทยุนั้น เป็นอีกตัวบทหนึ่งที่
อาศัยน้าเสียงในการสร้างภาพเสมือนที่ผู้ฟังรวม อีกทั้งมารดาของผู้วิจัยมีอิสระจะตีความสวมทับตัว
บทนั้นอย่างอิสระกว่าตัวบทอื่น และในเวลาต่อมาละครโทรทัศน์ก็มีอิทธิพลแทนที่ละครวิทยุที่กาหนด
ภาพลักษณ์ที่เ ป็น ตัวบทตามบุ คลิกลักษณะตามแต่ที่ผู้สร้างนั้นต้องการให้ผู้ช มคล้ อยตามเนื้ อหาที่
นาเสนอ นั้น จึงทาให้ละครวิทยุเสื่อมความนิยมลงในเวลาต่อมา
2. เพศหญิงในวัฒนธรรมไทยและจีน
เมื่อศึกษาตัวบทละครและภาพยนตร์ รวมทั้งบทประพันธ์ที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่ใน
สังคมไทยแทบทุกเรื่ องมีตัวเอกเป็นเพศหญิง ประเด็นนี้สัมพันธ์โดยตรงกับมารดาผู้วิจัยในเรื่องเพศ
สภาพ เพราะเพศสภาพในสังคมไทยหรือสังคมตะวันออกนั้นเต็มไปด้วยความหมายที่ถูกสร้างขึ้นมาทุก
ตัวบทที่ถูกสร้างนั้นแทบทั้งหมดเป็นการสร้างโดยเพศชาย หรืออุดมคติแบบสังคมที่ผู้ชายมีอานาจ
มากกว่าหรือสังคมที่พ่อเป็นใหญ่ อันเป็นพื้นฐานทางตัวบทเรื่องบทบาทหน้าที่ที่เพศหญิงต้องรับมา
สวมทับตัวตนเป็นภาพลักษณ์แบบสาเร็จรูปที่มีก่อนที่มารดาจะถือกาเนิดเสียด้วยซ้าว่าเพศสภาพนั้น
สาคัญอย่างไร
มารดาของผู้วิจัย นั้น มิใช่บุคคลที่กล้าแสดงออกหรือมีความมั่นใจในตัว เองตามอย่ าง
บุคลิกแบบชาวตะวันตกดังที่ท่านได้แสดงทัศนคติไว้ว่า
เพราะเป็นเด็กขี้อาย สมัยก่อนคนเต้นราเป็นคนไม่ดีเหมือนคนในบาร์ คนจีนไม่
ชอบและเป็น เด็กผู้หญิงขี้อาย... (นงลักษณ์ ลีละสิริ, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
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จากคาบอกเล่าประโยคนี้แสดงให้เห็นว่าประเพณีจีนที่มีอยู่ในครอบครัวนั้น ไม่สนับสนุน
ให้มารดาแสดงความมั่นใจหรือมีเสรีภาพที่จะแสดงออกให้ปรากฏแบบคนทันสมัยที่สามารถแสดงออก
ถึ ง การแสดงอารมณ์ หรื อ การแสดงท่ า ทางที่ ห ลุ ด ออกจากประเพณี ที่ เ ป็ น แบบอนุ รั ก ษ์ นิ ย ม
นอกจากนั้นยังรวมถึงเพศสภาพหรือความเป็นเด็กผู้หญิงที่กดทับอีกชั้นหนึ่ ง เพราะสาหรับความโลด
โผน อิสระในการเรียนรู้ทดลองสิ่งต่างๆ ในสังคมนอกบ้านนั้นไม่ใช่พื้นที่ของเด็กผู้หญิงแม้แต่น้อย หาก
เด็กผู้หญิงคนใดปรารถนาจะแสดงออกหรืออยากได้รับประสบการณ์ในชีวิตเช่นนี้ทางออกที่มารดา
ผู้วิจัยใช้วิธีการหลบ แอบ หนีไปเพื่อทาสิ่งเหล่านี้ นี่คือ สิ่งที่สะท้อนถึงการขาดเสรีภาพที่กดทับลงบน
ตัวมารดาที่ซ้อนทับความเป็นจีน ซ้อนทับความเป็นบุตรสาว ซ้อนทับความเป็นเด็กชายขอบที่กดทับตัว
มารดาอยู่แล้ว แรงกดทับที่หนักอึ้งย่อมส่งผลต่อชีวิตมารดาอย่างมิต้องสงสัย
ในตัวบทนวนิยายบ้านทรายทองอันเป็นตัวบทนิยายรักสูตรโรแมนติก นางเอกได้พระเอก
เป็นรางวัลในท้ายเรื่องนั้น มิใช่บทที่สร้างเพื่อเป็นแบบฉบับความปราถนาของหญิงสาวที่ปรากฏใน
เรื่องนวนิยายเพียงเท่านั้น การเดินไปสู่การแต่งงานอันเป็นเป้าหมายหรือภารกิจศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้หญิง
แม้แต่มารดาที่เชื้อสายจีนก็ต้องพบกับตัวบทที่กาหนดหน้าที่ดังกล่าวเช่นเดียวกัน ในคาบอกเล่านั้นมัน
มิใช่สิ่งที่กล่าวเล่าออกมาลอยๆ เพียงเพื่อบอกสิ่งที่ได้รับการอบรมมาภายในครอบครัวเพียงเท่านั้น แต่
หากในชีวิตจริงตัวบทมารดาก็ได้รับคาสั่งที่อาจจะมิใช่จากบิดาที่ถึงแก่กรรมให้เดินทางไปบ้านทราย
ทองและจบด้วยการแต่งงานที่บ้านหลังนั้น แต่หากเป็นอาม่าผู้เป็นแม่ของมารดานั้นเองที่เป็นผู้สั่งให้
มารดาจาต้องแต่งงานในรูปแบบการคลุมถุงชนจนนาไปสู่การกาเนิดของผู้วิจัยนั้นเองดังที่มารดาของ
ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ว่า “...งิ้วสมัยก่อนสะท้อนความเป็นเผด็จการทางการปกครองผู้ชายเป็นใหญ่ ผู้หญิ ง
คอยตามการวางอานาจโบราณ...” (นงลักษณ์ ลีละสิริ, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
สิ่งนี้เป็นหลักฐานที่แสดงการไร้เสรีภาพในชีวิต การเกิดในเพศสภาพของผู้หญิงที่มีชีวิตเป็นไป
ตามรูปแบบที่ตายตัว แน่นอนและมีหน้าที่กระทาตามเพียงอย่างเดียวนั้น สัมพันธ์กับตัวบทในโครง
เรื่องที่นางเอกแม้จะกล้าและมีความมั่นใจ หยิ่งในศักดิ์ศรีกลับต้องทนอยู่ และโดนผู้อาศัยในบ้านทราย
ทองรังแก ด้วยวิธีการสารพัดแบบ ซึ่งในสภาพทางการเมืองในช่วงที่ทหารเข้ามามีอานาจเบ็ดเสร็จใน
การควบคุมสังคม พร้อมกับการควบคุมการมีปากมีเสียงในสังคมด้วยนั้นช่างสอดคล้องสัม พันธ์กันกับ
คาบอกเล่าชีวิตของมารดาอย่างยิ่ง
3. จินตภาพสังคมกรุงเทพมหานครในยุคปลายพุทธศตวรรษที่ 25
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...ภาพที่ คิ ด ไว้ ไ ม่ มี ภ าพว่ า กรุ ง เทพฯจะมี ค นทุ ก ชนชั้ น ก็ คิ ด เพี ย งว่ า เป็ น ซื่ อ
กรุงเทพฯต้องมีแต่คนสวยๆ แบบเสื้อผ้าที่แม่ตัดมาเพื่อเข้ากรุงเทพฯก็ทันสมัย แบบที่
เห็ น ที่ห าดใหญ่กับ แบบที่คนกรุงเทพฯ นิยมก็ไม่แตกต่างกัน... (นงลั กษณ์ ลี ล ะสิ ริ ,
สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
ภาพกรุงเทพในมโนความคิด จินตภาพของกรุงเทพช่างเหมือนดังแดนสวรรค์ตามชื่อ
ของมหานครแห่งนี้ ภาพเหล่านี้เกิดขึ้นจากการได้รับรู้ตัวสารที่อยู่ในภาพยนตร์ส่วนใหญ่ซึ่งภาพยนตร์
ในช่วงเวลานั้นได้บันทึกภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขี้นในพื้นที่กรุงเทพเป็นแห่งแรกในประเทศผ่าน
ภาพบนแผ่นฟิลม์ ด้วยความสมจริงของกระบวนการทางกล้องถ่ายภาพยนตร์ ขนาดจอที่ฉายภาพ
เหล่านี้ในโรงที่เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีการชมแบบเฉพาะควบคุมร่างกายผู้ชมด้วยเก้าอี้ที่นั่ง การห้ามส่ง
เสียง ห้ามเคลื่อนไหวในขณะชม ล้วนส่งผลต่อภาพที่ผู้ชมรับรู้ในขณะนั้น ความโอ่อ่าของสนามบินดอน
เมือง ภาพวัตถุที่มีผิวมันวาวแบบลาตัวเครื่องบิน ความใหญ่โตของขนาดสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา
อย่างสะพานพระราม 6 เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนที่ในช่วงเวลานั้นมีเพียงกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่มี
สิ่งใหญ่โตโอ่อ่าเช่นนี้
ในตัวบทประพันธ์เนื้อเพลงบ้านทรายทองนั้น ผู้ แต่งได้นาตัวบทของการประพันธ์นว
นิยายบ้านทรายทองมาเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการวิเคราะห์จนสามารถได้เนื้อร้อง ด้วยกระบวนการทา
ความเข้าใจและตีความผู้วิจัยแบบว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการทางานของผู้แต่ง แสดงให้เห็นลักษณะสังคม
ของชนชั้นกลางที่ผู้แต่งดารงชีวิตอยู่ ซึ่งประสบการณ์ในชีวิตที่ได้รับรู้และสามารถปฏิสัมพันธ์ความ
เจริญดังกล่าวโดยตรงนั้น ย่อมเป็นเสมือนคลังเก็บวัตถุดิบทางภาษาที่จะนามาสื่อสารใช้สะท้อนเนื้อหา
อารมณ์ในบทนวนิยายที่ทุกคนในสังคมสามารถจับต้องได้อย่างง่ายดายผ่านภาษาเพลงดังเนื้อร้องท่อน
เริ่มต้นของเพลงว่า “เขตรัว้ ไพศาล โอบบ้านทรายทอง คือแขนของพระเจ้า...” การแปลงหรือย่อสาร
ในบทประพันธ์ที่มีจานวนหน้าถึง 500 หน้าให้เหลือเพียงเนื้อเพลง 8 บรรทัด และรับฟังได้ในเวลา 2-3
นาทีนี้ เป็นสิ่งที่มีคุณลักษณะเฉพาะ เป็นอานาจที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยบุคคลเฉพาะบางคนหรือ
อานาจของผู้ประพันธ์ที่มีต่อผู้รับสาร ทั้งการใช้ภาพลักษณ์เพศสภาพของผู้หญิงที่ตายตัวหยุดนิ่งใน
สั ง คมไทย กลุ่ ม ชนชั้ น ที่ มี อ านาจในการสร้ า งที่ เ ป็ น เพศชายบางกลุ่ ม และเลื อ กหรื อ คั ด สรรเอา
อุดมการณ์ความคิดบางชุดเอาไว้เท่านั้น มิใช่สิ่งที่คนสามัญในยุคสมัยนั้นๆ จะสามารถมีได้ด้วยตนเอง
เมื่อตัวสารถูกสร้างสรรค์อย่างหมดจรดสวยงามทาให้ผู้รับสารสามารถดูดซับและรับเอา
สารนี้มาบรรจุไว้ในชุดความทรงจาทางสังคมได้อย่างไร้อุปสรรค์หรือเกิดการตระหนักคิดในขณะรับ
สาร แม้ว่าความสมบูรณ์ของภาพทั้งหมดยังต้องอาศัยปัจจัยทางการศึกษาและทางเศรษฐกิจเป็น
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เงื่อนไขตัวแปรด้วย แต่หลักฐานเบื้องต้นที่ปรากฏอยู่และแทบจะอยู่ในความทรงจาของคนส่วนใหญ่
เกี่ย วกับ บ้ านทรายทองนี้ ย่ อมแสดงให้ เห็ นถึงความมีประสิ ทธิภ าพของเครื่องมือทางวัฒ นธรรมนี้
รวมทั้งจากคาสัมภาษณ์มารดาที่ได้อธิบายลักษณะสังคมของกรุงเทพมหานครในความทรงจาไว้ดังนี้ว่า
ลักษณะของกรุงเทพฯมีความสะดวกสบายมีย่านอาหาร สินค้าถูก จากจุดทุกมุม
มี ค นขายของทุ ก ที่ ก้ า วออกจากบ้ า นก็ เ จอร้ า นค้ า ส าเนี ย งการพู ด ของแม่ เ ป็ น คน
กรุงเทพฯ แต่งตัวทันสมัยตามที่เขานิยมใส่ยีนส์ ปี พ.ศ. 2515 ตอนอายุ 25 ปี มาอยู่
กรุงเทพฯมาเรียนตัดเสื้อ... (นงลักษณ์ ลีละสิร,ิ สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
ภาพของบทเพลงบ้านทรายทองที่ผ่านเนื้อเพลงที่ว่า “....เขตรั้วไพศาล โอบบ้านทรายทอง
คือแขนของพระเจ้าขอจงเอื้อมมือ และโอบกอดเรา ผู้ผ่านเข้ามาเพียงเดียวดาย อาจตายเพราะโง่ โอ้
อนิจจา โปรดอย่าอิจฉา สมาชิกใหม่ ของบ้านทรายทอง” คือช่วงเวลาที่มารดาผู้เป็นคนเชื้อสายจีนที่
เปลี่ยนชื่อเป็นไทยและใช้นามสกุลไทยได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองด้วยการมุ่งหน้าเข้ามาสู่
กรุงเทพมหานครที่ปรากฏภาพตามภาพยนตร์และบทเพลงต่างๆ ถึงความยิ่งใหญ่ไพศาล ความเจริญ
ความทันสมัย เมืองอันเป็นดินแดนคนหล่อคนสวยไม่ผิดจากแดนสวรรค์เมืองฟ้าอมร ชีวิตที่ต้องเริ่มต้น
ใหม่ท่ามกลางทุกสิ่งที่มิใช่ที่ทาง ถิ่นฐานเดิมของครอบครัวนั้น คงไม่แตกต่างจากตัวบทนางเอกชื่อ
พจมานที่ต้องเจอภาพความจริงในเมืองกรุงเทพฯ ว่าเต็มไปด้วยอุปสรรค์นานนับประการ การแข่งขัน
การกีดกัน การแก่งแย่ง ภาระในครอบครัว ฯลฯ
การยอมรับทางสังคมในกรุงเทพนั้นมิใช่เรื่องง่ายของคนที่ยังขาดองค์ประกอบที่เป็น
มาตรฐานทางสังคมแบบกรุงเทพ การพยายามเอาชนะและผสานกลมกลืนให้เข้ากับเมืองหลวงนั้นจึง
เป็นไปทานองเหมือนการผลิตซ้าเนื้อหาของบทเพลงบ้านทรายทองเช่นกัน
4. ชายกลางและชนชั้นกลางใหม่ในกรุงเทพ
ในนวนิยายเรื่อง บ้านทรายทอง นั้นตัวบทที่สะท้อนเนื้อหาสังคมประการหนึ่งคือเรื่องชน
ชั้นและการทวงสิทธิอันชอบธรรมของสามัญชน ตัวละครเอกที่เป็นผู้หญิงมีลักษณะเช่นเดียวกับโศรยา
คือนางสาวพจมาน พินิตนันทน์ ลูกที่เป็นกาพร้าจากการเสียชีวิตของผู้เป็นพ่อและเป็นเพี ยงสามัญ
ชน มีความหยิ่งในศักดิ์ศรีของตนเพราะได้รับการอบรมจากผู้เป็นบิดา ดังนั้นลักษณะสามัญชนในที่นี้
จึงเป็นเพียงการปรากฏทางกายภาพเชิงเศรษฐกิจ แต่ความเป็นสายเลือดและอุดมคติที่เป็นแบบเจ้าขุน
มูลนายนั้นกลับเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏออกมาแต่อยู่ในอุดมคติของนางเอกเสมอ ความฝันของมารดาที่ไม่
สามารถเติมเต็มให้สมบูรณ์ได้เนื่องจากข้อจากัดทางสังคมและการศึกษาอันมีเงื่อนไขจากเชื้อชาติและ
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ความกลัวในสังคมทาให้ต้องจากัดตนเองภายใต้กรอบของเงื่อนไขการศึกษาที่เพียงพอตามสถานะทาง
เศรษฐกิจทางสังคมของมารดาในยุคต้นศตวรรษที่ 26 ในกรุงเทพมหานครดังที่มารดาผู้วิจัยได้กล่าวว่า
ชีวิตไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันก็เลยไม่ค่อยอยากเรียนและไม่มีเงินจะเรียน ถ้าแม่ได้
เรียนชีวิตจะก้าวหน้ากว่านี้ เพราะเขียนไม่ได้ ชีวิตเลยมีอุปสรรค... (นงลักษณ์ ลีละสิริ,
สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
คาบอกเล่าของมารดานั้นสื่อให้เห็นว่าความสุขสบาย ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนั้นเป็น
ผลพวงจากการการเรียน การศึกษานั้นมีผลต่ออุดมคตินั้นเพียงไปจนนาไปสู่การเดินทางมาเรียนตัด
เย็บเสื้อผ้าของมารดาในช่วงเวลาต่อมา สัมพันธ์กับตัวบทนางเอกเมื่อต้องเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร
เพื่อเรียนหนังสือต่อตามเจตนารมณ์ของผู้ เป็นพ่อที่ได้สั่งไว้ก่อนถึงแก่กรรมโดยต้องไปอาศัยอยู่ที่บ้าน
ทรายทอง ซึ่งผู้ที่อยู่ในบ้านนั้นเป็นเหล่าผู้มีสายเลือดและวิถีการดาเนินชีวิตแบบเจ้า สกุลสว่างวงศ์
ณ อยุธยา และเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพ่อและถูกกลั่นแกล้งโดยผู้เป็นเจ้าของคฤหาสน์ หม่อมแม่และ
หญิงเล็ก แต่ยังมีพระเอกคือชายกลางที่เกิดความสงสารมอบหมายให้พี่หญิงใหญ่ผู้เป็นพี่คนโตคอย
ดูแล และมอบหน้าที่ให้พจมานเอาใจใส่น้องชายเล็กผู้พิการและเป็นง่อยอยู่แต่บนรถเข็น โดยบุคลิก
ภายนอกนั้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าภาพที่ปรากฏต่อจากตาผู้ชมหรือผู้อ่านจินตนาการถึงนั้ นมิใช่ภาพ
สาวชาวบ้านที่ขี้อายขาดความหมั่นใจและไม่กล้าเผชิญความเปลี่ยนแปลงในสังคมเมือง ที่มักเป็น
ลักษณะของชาวบ้านชาวสวนในพื้นที่ที่พจมานจากมา แต่กลับเป็นภาพพจมานที่ยืนยันในสิ่งที่ตัวเอง
เชื่อมั่น เข้มแข็ง และมีความงดงามในจิตใจสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆตามแบบฉบับแนวคิด
สมัยใหม่ในฝั่งตะวันตก จนท้ายในที่สุดได้แต่งงานกับชายกลางอันเป็นภาพอุดมคติแบบชนชั้นกลาง
ไทยในสมัยนั้น บ้านทรายทองนั้น ภาพฉาบเบื้องหน้านั้นผู้อ่านอาจเห็นนวนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงแค่
นิยายประโลมโลกย์ แต่หากพิจารณาอย่างเจาะลึกทั้งด้านบริบทของสังคมและสัญญะที่แฝงเอาไว้
ผู้อ่านจะเห็นเนื้อแท้ชั้นในที่ถูกซ้อนทับเอาไว้อย่างแยบยล โดยเฉพาะผู้เสพงานที่เป็นเพศหญิ งใน
ขณะนั้น อันเนื่องมาจาการขยายตัวตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ชาวชนบทต้องเปลี่ยน
บทบาทหน้าที่ของตนให้กลายเป็นชนชั้นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ทาให้บทบาทการทามาหากิน
โดยเฉพาะพื้ น ที่ ข องเพศหญิ ง นั้ น ขยายออกสู่ พื้ น ที่ สั ง คมนอกบ้ า นมากขึ้ น เช่ น เดี ย วกั บ มารดาที่
จาเป็นต้องออกจากบ้านไปทางานห่างจากครอบครัวและประสบการณ์ภายในครอบครัวที่ควรได้รับใน
ช่วงเวลาการสร้างอัตลักษณ์ตามวัย
สภาวะทางความคิดทางวัฒนธรรมสังคมที่เปลี่ย นไป นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเมื่อวัน ที่ 24 มิถุน ายน 2475 เป็นต้นมาทาให้ พื้นที่สั งคมของชนชั้นต่างๆมีการขยับ
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ปรั บ เปลี่ ย นจากในอดี ต บ้ า นทรายทองก็ เ ปรี ย บเหมื อ นยุ ค สมั ย ของประวั ติ ศ าสตร์ พื้ น ที่
กรุงเทพมหานครในยุคสมัยต่างๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ถือครองอานาจทางสังคมโดยคนกลุ่ม
ต่างๆ ตั้งแต่กลุ่มชนชั้นศักดินาจน ณ ปัจจุบันที่กาลังเป็นช่วงเวลาของการรัฐประหารและการเข้ามา
ควบคุมความสงบของบ้านเมืองโดยทหาร ครั้นเมื่อวันเวลาผ่านเลยไปเด็กสาวซึ่งเป็นตัวแทนของ
ราษฎรทั่วไปได้แสดงให้เห็นถึงความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าพื้นที่ กรุงเทพมหานครที่ได้ชื่อว่าเป็นเมือง
หลวง เมืองแห่งศูนย์กลางความเป็นไทยแห่งนี้ยังมีกลุ่มชนที่เข้ามาต่อสู้และพยายามแย่งชิงพื้นที่และ
อานาจในการนิยามความหมายของกลุ่มชนตนเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งชนชั้นกลางและสามัญชนที่จานวน
มากขึ้นในพื้นที่นี้ต่างหากที่เป็นผู้กาลังที่ อานาจถือครองอย่างแท้จริง และเข้าสวบทับลักษณะทาง
สังคมเดิมแบบชาวบ้านด้วยภาพลักษณ์และผสานวิถีทางแห่งความทันสมัยแบบชนชั้นสูงที่กลุ่มชนชั้น
ใหม่ได้เรียนรู้และถ่ายทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน แม้มารดาผู้วิจัยนั้นจะรับรู้หรือไม่ก็ตาม ด้วยสื่อที่
อานาจในการผลิตสารที่เป็นมายาคติให้แพร่ไปในพื้นที่ต่างๆ ในการสร้างเอกลักษณ์อันเป็นมาตรฐานที่
โดดเด่น ของชนชั้น ใหม่ใ นกรุ งเทพมหานครผ่ านสื่ อ ใหม่ ๆ ในช่ว งเวลานั้นแล้ ว ตัว บทที่อยู่ในสาร
เหล่านั้นก็สัมพันธ์กับภาพความทรงจามารดาอีกด้วยดังคาบอกเล่าดังที่ได้กล่าวไว้ว่า
...แฟชั่ น ดู จ ากหนั ง สื อ มี ทั้ ง จี น ไทย จี น ฮ่ อ งกง ไทยพวกนางแบบไทย ดาราไทย
หนังสือพิมพ์ หนังสือแฟชั่น เพื่อดูแบบเสื้อ ดูหนังในโรงหนังตามสมัยดูหนังกลางแปลง
ตามแฟชั่น ดาราสาว หนังไทย แฟชั่นไทย คนนาสมัยในยุคแม่จะแต่งตามแฟชั่นดารา
ไทยที่หาดใหญ่คนจีนที่มีเงินเลียนแบบดาราไทย หนังไทยสมัยนั้น ดารามี รัตนพร มิตร
ไชยบั ญ ชา เพชรา เชาว์ ร าช สมบั ติ เมทะนี . .. (นงลั ก ษณ์ ลี ล ะสิ ริ , สั ม ภาษณ์ , 22
พฤษภาคม 2558)
ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากค าสั ม ภาษณ์ ถึ ง ความเข้ า ใจและการรั บ รู้ ลั ก ษณะสั ง คมแบบคน
กรุงเทพฯ ที่มารดามีซึ่งไม่ต่างจากภาพลักษณ์ที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยในขณะนั้นแม้แต่น้อย ภาพที่
ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้กลายเป็นภาพความจริงทางสังคมผ่านเครื่องมือทางสังคมที่สร้างภาพกรุงเทพใน
อุดมคติของชาวบ้านนั้น ปัจจุบันก็ยังคงเป็นแบบเดิมที่ไม่แตกต่างจากการรับรู้ของมารดาในช่วงเวลา
ดังกล่าวแต่อย่างใด
ในส่วนท้ายของการวิเคราะห์และศึกษาความสัมพันธ์ที่เชื่ อมโยงกันของตัวบทต่างใน
ช่วงเวลาที่มารดาผู้วิจัย ถือว่าเป็นตัว บท ผู้วิจัยขอใช้พื้นที่ช่วงท้ายนี้ชี้ให้ เห็นความสาคัญในการใช้
แนวคิดแบบสัมพันธบทที่เป็นเครื่องมือในการศึกษาเพื่อช่วยให้ผู้วิจัยเกิดความเข้าใจในเรื่องราวชีวิต
ตัวตนของมารดาอันเป็นหนึ่งในตัวบทที่เป็ นตัวบท (Text) ที่ประกอบสร้างขึ้นจากตัวบทอื่น ๆ หรือ
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รหั ส ทางวัฒ นธรรมต่าง ๆ ที่ป รากฏก่อนแล้ ว ในช่ว งเวลานั้นตามพื้นที่ต่างๆ และในบริบทสั งคม
วัฒนธรรม ตัวบทที่มารดาสร้างขึ้นนั้นมิไม่ได้เกิดขึ้นมาหรือมีอยู่ด้วยตัวเองอย่างโดดๆ แต่มีความ
เกี่ยวข้อง เชื่อมโยง สัมพันธ์ กับ ตัวบท อื่นๆ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทาให้เห็นที่มาของการประกอบสร้าง
ความหมายของตัวบทมารดาที่ต้องอาศัยการตีความโดยเชื่อมโยงรหัสที่ซ้อนอยู่ในตัวบทอื่นๆ รวมทั้ง
สัญญะทางวัฒนธรรมในช่วงเวลานั้นและก่อนหน้าช่วงเวลานั้นเข้าด้วยกัน การตีความที่เกิดขึ้นจาก
ความตระหนักในตัวผู้วิจัยที่ก็ถือเป็นตัวบทหนึ่งว่า ทุกตัวบทที่อยู่ในสังคมและวัฒนธรรมนั้น ล้วนต่างมี
การครอบครองความหมายอยู่แล้ว กล่าวคือ ผู้ทาการตีความมีชุดความเชื่ออยู่เป็นทุนเดิมก่อนหน้า
การศึกษาว่ามีความหมายที่รอการค้นพบอยู่ในตัวบทที่ศึกษา แต่ความหมายเหล่านั้นถูกลืมหรื อบดบัง
หรื อทาให้ พล่ าเลื อน ดังนั้ น มารดาหรือตัว บทจึงไม่ส ามารถจะแยกออกจากตัว บททางสั งคมและ
วัฒนธรรมที่เป็นแหล่งกาเนิดและเป็นที่สร้างความหมายนี้ขึ้นมาที่บรรจุเอาไว้ในตัวบทได้ ทุกตัวบทจึง
บรรจุอุดมคติหรืออุดมการณ์และการต่อสู้ดิ้นรน ในสังคมและวัฒนธรรมนั้นๆ เอาไว้แ ล้ว นั่นก็คือสิ่งที่
เรียกว่าความหมายที่รอการค้นพบอยู่ในตัว ตัวบทจึงเป็นทั้งปฏิบัติการหรือวิธีการและเป็นผลผลิตหรือ
เป้าหมายโดยตัวเอง ตัวบทจึงไม่มีความหมายในตัวเองอย่างตายตัวที่มาก่อนความหมายที่รอการ
ค้นพบอยู่ในตัวงาน แต่เกิดจากการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ทางตัว บทวรรณกรรมทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีอยู่ก่อนแล้ว และสร้างความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับตัวบทอื่นๆ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมีได้
หลายลักษณะเช่น มีเนื้อหาหรือความคิดคล้ายคลึงกัน และมีรูปแบบหรือการแสดงออกคล้ายคลึงกัน
โดยมีสาเหตุที่มาได้หลากหลายเช่น การที่อยู่ห่างกันหรือไม่ ได้ติดต่อกันโดยตรงเลยแต่กลับมีความ
คล้ายคลึงกัน และการได้อิทธิพลหรือแรงบันดาลใจที่เรียกว่าบริบทแวดล้อม (Intertextuality) การ
ตีความผ่านร่องรอยของความสัมพันธ์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับตัวบทต่างๆ จึงเป็นการดารงอยู่โดยการอ้าง
ถึงและมีความสัมพันธ์ร่วมกันอยู่ระหว่างตัว บทหนึ่งกับตัวบทอื่นๆ ตัวบทจึงไม่เป็นอิสระแต่ดารงอยู่
ภายใต้ตาข่ายแห่งความสัมพันธ์จึงทาให้ตัวบทกลายไปเป็นสัมพันธบท ยกตัวอย่างเช่น ตัวบทผู้หญิงที่
ครอบครองโดยตัวบทวรรณกรรมสังคมและวัฒนธรรม ความหมายที่รอการค้นพบอยู่ในตัวงาน ทาให้
เกิดตัวบท ภาพวาด จากนั้นเป็น ตัวบท กวี แล้วเกิด ตัวบท เพลง นาไปสู่ ตัวบท นิยาย ถูกนาไปสร้าง
ตัวบทภาพยนตร์ เป็นต้น ซึ่งการเลือกใช้เพลงและภาพยนตร์ในช่วงเวลาที่มารดามีส่วนเกี่ยวข้ อง
สัมพันธ์อยู่เป็นไปตามลักษณะ
การ “แกะรอย” ลงลึกในรายละเอียดตามแนวคิดกระทาภายใต้โครงสร้างของการเล่า
เรื่องภายใต้โครงสร้างของงานสร้างสรรค์วีดีโออาร์ตด้วยลักษณะทางสุนทรียะอันเป็นแนวทางที่ผู้วิจัย
นามาใช้ศึกษาในการวิจัยชีวิตผู้หญิงที่เป็นมารดาของผู้วิจัยนั่นเอง สิ่งสาคัญคือตัวบทหนึ่งๆ ไม่ได้มี
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วิธีการตีความหรือการอ่านแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวหรือก่อให้เกิดความเข้าใจแบบใดแบบเดียว
การตีความหรือการอ่าน การมองหรือการใช้มุมมองแต่ละครั้งย่อมสัมพันธ์กับชุดข้อมูลของผู้ อ่าน
ดังนั้นในการวิจัยสร้างสรรค์ชุดนี้ที่เป็นความเข้าใจใหม่ที่แตกต่างกันไปตามฐานความคิดและตัวบทของ
ผู้วิจัยและมารดาที่ทาให้ผู้ตีความได้ทาความรู้จักและเข้าถึงตัวบทอย่างลึกซึ้งและมีความหมายมาก
ยิ่งขึ้น

บทที่ 4
การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์
การศึกษาวิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง วีดีอาร์ต : สัมพันธบทและการตีความผ่านความทรงจาของ
สังคมกรุงเทพฯร่วมสมัยจากมุมมองของชาวไทย-จีน ผู้วิจัยทาการวิจัยประเภท การวิจัยและ
สร้างสรรค์ ที่นาไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดวิธีและขั้นตอนของการวิจัย
ออกเป็นขั้นตอน ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์
4.2 การวิเคราะห์สัญญะผลงานสร้างสรรค์
4.1 การวิเคราะห์และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม
การศึกษาวิเคราะห์เพลงและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม เพื่อการสร้างสรรค์ วีดีอาร์ต :
สัมพันธบทและการตีความผ่านความทรงจาของสังคมกรุงเทพฯร่วมสมัยจากมุมมองของชาวไทย-จีน
ผู้วิจัยได้นา เพลง 3 เพลง ที่ผลิตเป็นวีดีอาร์ต ในรูปแบบเพลงคาราโอเกะ 3 เพลง ดังนี้
4.1.1 เพลงจาเลยรัก
4.1.2. เพลงผู้ใหญ่ลี
4.1.3 เพลงบ้านทรายทอง
4.1.1 การศึกษาวิเคราะห์เพลงและการสร้างสรรค์ผลงาน เพลง จาเลยรัก
4.1.1.1 โครงเรื่อง
ผู้วิจัยนาเอาเพลง และโครงเรื่องที่เป็นความทรงจาของสังคมที่ปรากฏอยู่ จาเลยรัก เป็น
ความบันเทิงของยุคภาพยนตร์เพลง (พ.ศ. 2513 - 2515) เมื่อมีการแข่งขันกันเองระหว่างเพลงลูกกรุง
และเพลงลูกทุ่งในยุคนี้ จึงเริ่มนาเพลงมาประกอบในภาพยนตร์ ทาให้ภาพยนตร์เหล่านี้เป็นเสมือน
เครื่องบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดในยุคสมัยนั้น เพื่อให้เราได้สามารถใช้เป็นหลั กฐานในการศึกษา
เนื่องจากตัวเอกในเรื่องคือ ผู้หญิงจึงสอดคล้องกับเรื่องราวของมารดาที่เป็นผู้หญิงเช่นกัน
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ภาพที่ 4.1 แผนปิดประกาศภาพยนตร์เรื่องจาเลยรัก
ในเพลงจาเลยรัก ผู้วิจัยต้องการเสนอชีวิตมารดาเป็นตัวหลัก โดยบอกเล่าเรื่องราวชีวิต
มารดา ซึ่งใช้ช่วงเวลาที่มารดาได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากยุคการปราบปรามคอมมิวนิสต์เป็นตัวเล่า
เรื่อง ผู้วิจัยนาข้อมูลจาการสัมภาษณ์ชีวิตมารดาในช่วงเวลาเดียวกับการขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของ
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่มีการดาเนินนโยบายการปราบปรามผู้ที่มีความคิดเห็นต่างทางการเมือง
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับลัทธิแนวคิดแบบคอมมิวนิวต์ เนื่องจากการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา ทาให้
นายก สฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีทั้งอานาจ ทุน และกาลังอาวุธ
จึงเป็นยุคที่มีการใช้อิทธิผลอย่างแพร่หลาย และสังคมถูกครอบงาด้วยการใช้ ความ
รุนแรง และการเปลี่ยนไปสู่ความเป็นประเทศที่ทันสมัยอย่างรวดเร็วโดยวาทกรรมการพัฒนา และงาน
คือจุดมุ่งหมายในชีวิตของคนสมัยใหม่ และความเจ้าชู้ของผู้นาที่เป็นต้นแบบของการแสวงหาอานาจ
ในทางการเมืองควบคู่ไปกับการกดทับเสรีภาพ,ความเท่าเทียมทางเพศของผู้หญิงที่มักสะท้อนออกมา
จากภาพบนจอเงินโดยเฉพาะภาพการใช้อานาจของข้าราชการกับชาวบ้าน รวมทั้งเพศหญิงที่มักเป็น
เหยื่อของการใช้อานาจในพื้นที่ต่างๆทางสังคมในขณะนั้น การสร้างสรรค์โครงเรื่องผู้วิจัยอาศัยตัวบทที่
เป็นนวนิยายโดยนามาเป็นเค้าโครงในการดาเนินเหตุการณ์ แต่เนื้อเรื่องที่ปรากฏนั้น ผู้วิจัยใช้เรื่องราว
ที่เกิดจากชีวิตของมารดามาแปลงเป็นโครงสร้างเรื่องภายในวีดีโออาร์ตแทน
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4.1.1.2 โครงเรื่องในการสร้างสรรค์
ตัวละครเพศหญิงที่ไม่ระบุชื่อปรากฏตัว ภายในรูปภาพ ที่เป็นพื้นที่บรรจุและจองจาสิ่ง
ปรากฏในภาพ ภาพที่ปรากฏคือภาพพื้นที่แห่งหนึ่งท่ามกลางความเจริญในเมืองหลวง ที่ปรากฏมีสิ่ง
ต่างๆ ภายในภาพที่สามารถบ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าลักษณะความเป็นเมือง นักแสดงเพศหญิง
ถูก พาตัวมาโดยลงจากพาหนะส่วนบุคคลท่ามกลางชุมชนตึกแถว ในเมืองหลวง นักแสดงเพศหญิง ตื่น
ขึ้นมาก็พบว่าตนนั้นได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยม ที่มืดทึบ ไม่มีหน้าต่าง ทุกด้านมีกาแพง แสงภายในมี
ความมืดสลัว ภายในห้องนั้นบรรจุกระเป๋าเดินทาง 1 ใบของเพศชาย และมีการประดับตกแต่งด้วย
ประติมากรรมแบบศิลปะตะวันตกที่แสดงความงดงามทางร่างกายของเพศชายในอุดมคติ โดยมีการ
จัดวางรูปลักษณะแบบเดียวกับภาพวาดที่แสดงห้องวาดภาพของศิลปิน
ภายใต้เงามืดสลัวนั้น ก็มีเงาของ เพศชาย เข้ามาในห้องผ่านทางการเปิดประตูพร้อมกับ
แสงสว่าง หลังจากนั้นนักแสดงเพศหญิงก็ได้รับบทบาท และเริ่มเปลี่ยน การแต่งกาย โดย บทบาทแรก
ปรากฏพร้อมกับเงาของเพศชายที่มีลักษณะเป็นชายสูงศักดิ์ ดูดไบน์และอ่านหนังสือ ตั วนักแสดงเพศ
หญิงมีหน้าที่ต้องทาความสะอาดรองเท้าหนังของเพศชายให้ดูมันเงา โดย ทั้ง 2 ด้านทั้งสองข้างของตัว
ละครเพศหญิงนั้นประกอบด้วย ประติมากรรมแบบศิลปะตะวันตกที่แสดงความงดงามทางร่างกาย
ของเพศชายในอุดมคติ ตั้งประกอบ ทั้ง 2 ด้าน นักแสดงหญิงจะต้องทางาน ต่อจากการขัดรองเท้าคือ
การซักถุงเท้า และพร้อมกับมีเงาของเด็กผู้หญิงปรากฏในลักษณะการสั่งการ
ต่อจากนั้นนักแสดงหญิงทาการเช็คผลไม้ พร้อมกับมีเงาของเพศหญิงที่อยู่ในช่วงวัยชรา
แสดงท่าทางลักษณะสั่งการเช่นเดียวกัน จากนั้นนักแสดงเพศหญิง ก็ต้องทาการทาความสะอาดพื้นที่
ปรากฏเงาของ ตัวละคร 3 ตัวก่อนหน้านี้ที่เป็นที่มาของงานของตัวละครเพศหญิง จากนั้นตัวละคร
เพศหญิก็ปรากฏตัวในห้องเดิมเหมือนในตอนแรกอีกครั้งพร้อมกับเครื่องแต่งกายที่เปลี่ยนไปจากใน
ตอนแรกและร่างกายถูกเงาของเหล็กดัด หน้าต่างที่นิยมใช้กันในตึกแถวที่เอาไว้ป้องกันการละเมิด
พื้นที่จากคนภายนอกภาพถ่าย และมีผีเสื้อในลักษณะแฟนตาซี บินวนอยู่รอบรอบนักแสดงผู้หญิง
จากนั้นนักแสดงผู้หญิงก็ปรากฏกายในท่านอนที่งอตัวภายใต้พื้นที่จากัดสีแดง ใบหน้า
แสดงความรู้สึกจากการฝัน ถึงชีวิตอันสวยงาม และปรากฏภาพเงาของมือบุรุษเพศลู บไล้ ไปตาม
ร่างกาย จากนั้นนักแสดงเพศหญิงได้ส่องวัสดุวัตถุสะท้อนเงาตัวเอง โดยมีลักษณะคล้ายรูที่ช่องประตูที่
สามารถใช้เพียงอวัยวะส่วนดวงตาเท่านั้นพร้อมกับเห็นภาพสตรีเพศหญิงที่งดงามอย่างในวรรณคดี
ต่างๆ ที่ต่างก็โดนลักพาไปเชกเช่นเดียวกับเธอ จากนั้นน้าตาซึ่งเป็นการแสดง ออกถึงความรู้สึกอ่อนแอ
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และบอบบางถูก ที่ถูกทดแทน ด้วยภาพของดวงตาที่ถูกตัดออกมาจากพื้นที่สิ่งพิมพ์ ถูกนาไปใส่และ
จมลงใต้ผิวของน้าที่บรรจุในภาชนะอาหาร ภาพที่พิมพ์ด้วยหมึกละลายไหลออกมาจากตัวพื้นที่ที่มัน
บรรจุอยู่
ต่อมานักแสดงเพศหญิงถูกจัดแต่งตัวใส่เสื้อผ้าแบบบุรุษพร้อมกับมีปอกคอ ที่ มีแหวน
ห้อยกับลิบปิ้นคล้องคออยู่เช่นเดียวกันลักษณะสัตว์เลี้ยงหรือตุ๊กตาที่มีเจ้าของ ภาพนักแสดงหญิงที่
เบิกตากว้างพร้ อมรอยยิ้ มกับความฝั นที่มีขึ้นในขณะลื มตาถึงทุ่งดอกไม้ที่ส วยงามเต็มไปด้ว ยสี สั น
มากมายรายล้อมรอบตัวเธอ นักแสดงหญิง ได้จาลองภาพตัวเองในลักษณะงานพิ ธีวิวาห์ ที่เธอจะมี
คู่รักและสมหวังใช้ชีวิตครอบครัวอย่างมีความสุข จากนั้นนักแสดงหญิงก็ปรากฏตัวอีกครั้งภายนอก
โดยอยู่บน ท้องถนนที่เป็นภาพ ถ่าย ในตอนเริ่มต้น และตัวเธอก็ถูกบันทึกและกลับกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของภาพถ่าย และถูกบรรจุอยู่ในอัลบั้มรูปภาพที่มีลักษณะคล้ายทุ่งดอกไม้ที่สวยงามเต็มไปด้วยสีสัน
มากมาย
โครงเรื่องต้นฉบับ
หฤษฎิ์ รังสิมันต์ เสียใจมาก
กับการสูญเสียของ หริณ
รังสิมันต์ ผู้เป็นน้องชาย เลย
ไปตามล่าคนผิดมาแก้แค้น
แต่หฤษฏิ์ไม่รู้เลยว่าจับมา
ผิดคน โศรยา ต้องยอม
จานนให้หฤษฏิ์โขกสับต่างๆ
นานา และใช้งานเยี่ยงทาส

โครงเรื่องใหม่
โครงเรื่องของมารดา
ตัวละครเพศหญิงปรากฏตัว ไม่ได้เกิดในจีน ถูกอบรมมาอย่าง
ภายในพื้นที่แห่งหนึ่ง
จีน ไม่ได้เข้าสังคมไทย มีแต่คน
ท่ามกลางความเจริญในเมือง จีนอยู่รวมกลุ่มกัน ไม่ได้เข้า
หลวง นักแสดงเพศหญิง ตื่น โรงเรียน สมัยเด็กครอบครัวจะคุย
ขึ้นมาก็พบว่าตนนั้นได้เข้าไป ภาษาจีน พ่อแม่ก็จะบังคับให้คุย
อยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยม ที่มืดทึบ ภาษาจีน พ่อแม่ไม่กล้าใช้ ไม่เข้าใจ
ไม่มีหน้าต่าง ทุกด้านมีกาแพง ภาษาไทย สมัยนั้นยังแบ่ง จีนกับ
แสงภายในมีความมืดสลัว
ไทยสมัยนั้น ยังกลัวข้าราชการไทย
ภายใต้เงามืดสลัวนั้น ก็มีเงา ยังขี้ขลาด ยังกลัวคนไทย กลัว
ของ เพศชาย เข้ามาในห้อง อิทธิพล โดยเฉพาะหน่วยงาน
ผ่านทางการเปิดประตูพร้อม ราชการ ยุคนั้นโรงเรียนเป็นเด็ก
กับแสงสว่าง หลังจากนั้น
คนไทยหมด ผู้ใหญ่บ้าน กานัน
นักแสดงเพศหญิงก็ได้รับ
เป็นคนไทยหมด ถ้ารู้ว่าคนจีน
บทบาท และเริ่มเปลี่ยน การ ติดต่อเมืองจีนก็จะโดนจับ
แต่งกาย
ตารางที่ 4.1 แผนภูมิเปรียบเทียบโครงเรื่องในต้นฉบับกับโครงเรื่องในวีดีโอ และโครงเรื่องจากชีวิต
มารดาในวีดีโออาร์ต เพลงจาเลยรัก
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4.1.1.3 แก่นเรื่อง บรรทัดฐานและค่านิยม การวิพากษ์สังคม และสะท้อนชีวิตในกรอบ
ของ เพศสภาพ
ผู้วิจัยมุ่งนาเสนอตัวบทมารดาที่อยู่ในสถานะผู้หญิงคนหนึ่งภายใต้ตัวบททางสังคมในชั่ว
เวลาพ.ศ. 2500-2517 โดยอาศัยแนวคิดเพศสภาวะกับสื่อมวลชน สานักคิดของกลุ่มสตรีนิยมภายใต้
สั งคมระบบพ่อเป็ น ใหญ่ ที่อธิบ ายสาระที่แท้จริงของผู้ห ญิงที่ถูกซ่อนเร้นหรือถูกลดค่าลงไป แนว
ปรัชญานี้ปฏิเสธไม่เชื่อว่ามีสาระที่แท้จริงดารงอยู่ระหว่างประเทศต่างๆทุกอย่างรวมทั้งความเป็นหญิง
และความเป็นชายล้วนแต่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาทั้งสิ้น สานักคิดกลุ่มสตรีนิยมแนวเสรีนิยมนั้น มอง
ว่าลักษณะด้อยทางปัญญาของผู้หญิงปรากฏอยู่จริงแล้วนี่ก็ไม่ใช่เพราะธรรมชาติของผู้หญิงที่เป็น
เช่นนั้นหากแต่เป็นเพราะการขาดโอกาสทางการศึกษาคือสาเหตุที่ทาให้ผู้หญิงตกอยู่ในสถานะที่ด้อย
กว่า รวมทั้งเงื่อนไขทางกฎหมายและจริยธรรม
การขาดโอกาสทั้งทางด้านการศึกษาด้านอาชีพและบทบาทและอื่นๆ ภาพแบบฉบับ
ตายตัวในเรื่องบทบาททางเพศ การสวมบทบาทที่เหมาะสมทางเพศ ความสนใจทักษะและการรับรู้
ตนเองของผู้หญิงจะถูกนาเสนอบทบาทที่จากัดอยู่เพียงไม่กี่แบบเช่น เป็นแม่บ้าน เป็นเมีย เป็นแม่และ
เป็นวัตถุทางเพศ บริบทที่ผู้หญิงจะถูกนาเสนอนั้นจะเป็นบริบทภายในบ้าน ส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้าง
อานาจผู้หญิงจะถูกนาเสนออย่างเป็นรองและต้องพึ่งพาขึ้นต่อผู้ชาย ผู้หญิงจะเกิดการเรียนรู้บทบาท
และกระทาจากการสังเกตตัวแบบที่มีอยู่ในสังคม ที่สาคัญคือจากสื่อ โดยเฉพาะจอโทรทัศน์เพศของ
ตนเองจะแสดงบทบาททางสังคมได้เพียง 3-4 อย่าง และทาให้ผู้หญิงขาดตัวแบบที่จะเรียนแบบอย่าง
หลากหลาย บุคคลจะเรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสมได้ดูจากกระบวนการให้รางวัลและการลงโทษจาก
สังคมในจอโทรทัศน์ ในละครโทรทัศน์นางเอกจะเป็น คนดีตามที่สังคมต้องการและสังคมก็จะมอบ
พระเอกให้เป็นรางวัล
การสอนให้ผู้หญิงเป็นคนที่เห็นแก่คนอื่นในโลกที่เห็นแก่ตัว เป็นคนดีที่เสียสละในโลก
แห่งการเอาเปรียบและเป็นผู้ที่อุทิศตนให้กับโลกที่ทุกคนเอาแต่ตัวเองเป็นหลัก อุดมการณ์ทางเพศนั้น
มีสื่อมวลชนทาหน้าที่เป็นกลไกทางอุดมการณ์เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมและอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งสาหรับ
การลงเมล็ดเพาะปลูกอุดมการณ์ทางเพศภาพลักษณ์แบบฉบับได้ตัว ต้องการจะแสดงความอ่อนแอก็
ต้องผู้หญิง ภาพของผู้หญิงที่ถูกนาเสนอให้อยู่ที่บ้าน ซึ่งพึ่งผู้ชายไม่ตัดสินใจในเรื่องสาคัญและน้อยมาก
ที่จะปรากฏอาชีพ นี่คือการออกแบบกลไกของสังคมที่ทาหน้าที่ผลิตอุดมการณ์ทางเพศแบบเก่าอยู่
เสมอ ภาพลักษณ์และภาพตัวแทนที่ปรากฏออกมาค่อนข้างเป็นรูปแบบเดียวและสม่าเสมอว่าผู้หญิง
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ถูกนาเสนอเป็นวัตถุทางเพศผู้หญิงถูกนาเสนอในบ้านผู้หญิงถูกนาเสนอว่าอ่อนแอและเป็นเพศที่ 2
ผู้หญิงจะเป็นผู้หญิงที่ได้ก็ต่อเมื่อมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามเท่านั้น
ความเป็นจริงนั้นไม่มีอยู่ในตัวเองหากแต่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาโดยการใช้เกณท์แบบ
ต่างๆแล้วนามาจัดประเภทแบ่งแยก ลากเส้นแดนและ การสร้างเรื่องเพศขึ้นมา เพื่อแบ่งแยกผู้หญิง
ผู้ชายออกจากกัน ต้องประกอบสร้างให้ผู้หญิงเท่ากับไม่ใช่ผู้ชายเท่านั้นเป็นไปตามหลักของคู่ที่ตรงข้าม
กัน ผู้หญิงในละครโทรทัศน์ ละครโทรทัศน์เป็นสื่อของผู้หญิงนั้นสัมพันธ์ในแง่ของการเป็นผู้รับสารแล้ว
กลไกในการประกอบสร้าง เนื้อหาความเป็นเพศสภาพ ขึ้นมาในสังคมแบบพ่อเป็นใหญ่ โดยผู้ผลิต
ผู้สร้างละครโทรทัศน์คิดว่าผู้หญิงคงจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กับผู้หญิงที่มีอยู่จริงในโลกที่กลายเป็น
ชุดความคิดที่มีในสังคม.
4.1.1.4 ตัวละคร สะท้อนเรื่องราว 2 ด้านคือด้าน ความคิด นิสัยใจคอ ที่ไม่มีพัฒนาการ
และด้านพฤติกรรม รูปร่างหน้าตา มีพัฒนาการ การสร้าง Character

90
รูปแบบต้นฉบับ
ภาพ

เนื้อหา
- เรื่องราว สาวชาวกรุง ที่ถูกลักพาตัว
บังคับและขาดอิสรภาพ โดยชายที่เธอไม่
รู้จัก

ภาพ

เนื้อหา
- ใช้โครงลักษณะบุคลิกดาราสาวที่เป็น
ต้นแบบของผู้หญิงในยุคนั้นส่วนใหญ่ ที่
ต่างคลั่งไคล้เธอด้วยการจดจาผ่าน
ภาพยนตร์ ที่เธอแสดง

ภาพ

เนื้อหา
- ใช้โครงลักษณะเป็นที่จดจาและถูกผลิตซ้า
ในหลายๆพื้นที่ทางสื่อมวลชน ทั้งในอดีต
และปัจจุบัน

รูปแบบร่าง

รูปแบบในผลงาน

แผนภูมิที่ 4.1 การเลือกเครื่องแต่งกาย/ทรงผม ที่สะท้อนด้านพฤติกรรม รูปร่างหน้าตา ในวีดีโออาร์ต
เพลงจาเลยรัก
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รูปแบบต้นแบบ
ภาพ

เนื้อหา
ภาพใบหน้าผู้หญิงที่เคยถูกใช้ประกอบ
วรรณกรรม พื้นบ้านในภาพคือ นางวัน
ทอง ในเรื่อง ขุนช้าง ชุนแผน

ภาพใบหน้านักแสดงผู้หญิงที่เคยถูกใช้ทา
การแสดง ในภาพยนตร์ เรื่อง จาเลยรัก
พ.ศ. 2506

แผนภูมิที่ 4.2 การเลือกการแสดงออก ที่สะท้อนด้านความคิด นิสัยใจคอ ในวีดีโออาร์ต เพลงจาเลย
รัก
4.1.1.5 ฉาก
ใช้ที่พักอาศัยลักษณะแบบอาคารตึกแถว โดยจาลองลักษณะพื้นที่ต่างๆขึ้นมาในบริเวณ
ห้องรับแขกภายในตึกชั้นที่ 1โดยฉากทั้งหมด14 ฉากเรียงลาดับตามเหตุการณ์ดังนี้
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ตารางที่ 4.2 ฉากที่ปรากฏใน วีดีโอชุดจาเลยรัก
ช่วงเวลา พื้นที่ของเหตุการณ์ที่เกิดใน
ในวีดีโอ
วีดีโอ
00.17

รูปภาพ ที่เป็นพื้นที่บรรจุและจองจา
สิ่งปรากฏในภาพ ภาพที่ปรากฏคือ
ภาพพื้นที่แห่งหนึ่งท่ามกลางความ
เจริญในเมืองหลวง ที่ปรากฏมีสิ่ง
ต่างๆ ภายในภาพที่สามารถบ่งบอก
ถึงความเจริญก้าวหน้าลักษณะความ
เป็นเมือง นักแสดงเพศหญิง ถูก พา
ตัวมาโดยลงจากพาหนะส่วนบุคคล
ท่ามกลางชุมชนตึกแถว ในเมือง
หลวง

00.37

หลวง นักแสดงเพศหญิง ตื่นขึ้นมาก็
พบว่าตนนั้นได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่
สี่เหลี่ยม ที่มดื ทึบ ไม่มหี น้าต่าง ทุก
ด้านมีกาแพง แสงภายในมีความมืด
สลัว ภายในห้องนั้นบรรจุกระเป๋า
เดินทาง 1 ใบของเพศชาย และมีการ
ประดับตกแต่งด้วยประติมากรรม
แบบศิลปะตะวันตกที่แสดงความ
งดงามทางร่างกายของเพศชายใน
อุดมคติ โดยมีการจัดวางรูปลักษณะ
แบบเดียวกับภาพวาดที่แสดงห้อง
วาดภาพของศิลปิน

ฉากในงาน วีดีโอ

93
ช่วงเวลา
ในวีดีโอ
00.57

01.08

พื้นที่ของเหตุการณ์ที่เกิดใน
วีดีโอ
เงาของเพศชายที่มีลักษณะเป็นชาย
สูงศักด์ ดูดไบน์และอ่านหนังสือ ตัว
นักแสดงเพศหญิงมีหน้าที่ต้องทา
ความสะอาดรองเท้าหนังของเพศ
ชายให้ดูมันเงา โดย ทั้ง 2 ด้านทั้ง
สองข้างของตัวละครเพศหญิงนั้น
ประกอบด้วย ประติมากรรมแบบ
ศิลปะตะวันตกที่แสดงความงดงาม
ทางร่างกายของเพศชายในอุดมคติ
ตั้งประกอบ ทั้ง 2 ด้าน
นักแสดงหญิงจะต้องทางาน ต่อจาก
การขัดรองเท้าคือการซักถุงเท้า และ
พร้อมกับมีเงาของเด็กผู้หญิงปรากฏ
ในลักษณะการสั่งการ

01.22

นักแสดงหญิงทาการเช็คผลไม้ พร้อม
กับมีเงาของเพศหญิงที่อยู่ในช่วงวัย
ชราแสดงท่าทางลักษณะสั่งการ
เช่นเดียวกัน

01.50

ตัวละครเพศหญิงก็ปรากฏตัวในห้อง
เดิมเหมือนในตอนแรกอีกครั้งพร้อม
กับเครื่องแต่งกายที่เปลี่ยนไปจากใน
ตอนแรกและร่างกายถูกเงาของ
เหล็กดัด หน้าต่างที่นิยมใช้กันใน
ตึกแถวที่เอาไว้ป้องกันการละเมิด
พื้นที่จากคนภายนอกภาพถ่าย และ

ฉากในงาน วีดีโอ
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ช่วงเวลา
ในวีดีโอ

พื้นที่ของเหตุการณ์ที่เกิดใน
วีดีโอ
มีผีเสื้อในลักษณะแฟนตาซี บินวนอยู่
รอบรอบนักแสดงผู้หญิง

02.03

นักแสดงผู้หญิงก็ปรากฏกายในท่า
นอนที่งอตัวภายใต้พื้นที่จากัดสีแดง
ใบหน้าแสดงความรู้สึกจากการฝัน
ถึงชีวิตอันสวยงาม และปรากฏภาพ
เงาของมือบุรุษเพศลูบไล้ไปตาม
ร่างกาย

02.19

นักแสดงเพศหญิงได้ส่องวัสดุวัตถุ
สะท้อนเงาตัวเอง โดยมีลักษณะ
คล้ายรูที่ช่องประตูที่สามารถใช้เพียง
อวัยวะส่วนดวงตาเท่านั้นพร้อมกับ
เห็นภาพสตรีเพศหญิงที่งดงามอย่าง
ในวรรณคดีต่างๆ ที่ตา่ งก็โดนลักพา
ไปเชกเช่นเดียวกับเธอ

02.26

ภาพของดวงตาที่ถูกตัดออกมาจาก
พื้นที่สิ่งพิมพ์ ถูกนาไปใส่และจมลง
ใต้ผิวของน้าที่บรรจุในภาชนะอาหาร
ภาพที่พิมพ์ด้วยหมึกละลายไหล
ออกมาจากตัวพื้นที่ที่มันบรรจุอยู่

ฉากในงาน วีดีโอ
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ช่วงเวลา
ในวีดีโอ
02.43

02.49

พื้นที่ของเหตุการณ์ที่เกิดใน
วีดีโอ
นักแสดงเพศหญิงถูกจัดแต่งตัวใส่
เสื้อผ้าแบบบุรุษพร้อมกับมีปอกคอ
ที่มีแหวน ห้อยกับลิบปิ้นคล้องคออยู่
เช่นเดียวกันลักษณะสัตว์เลี้ยงหรือ
ตุ๊กตาที่มีเจ้าของ ภาพนักแสดงหญิง
ที่เบิกตากว้างพร้อมรอยยิ้มกับความ
ฝันที่มีขึ้นในขณะลืมตาถึงทุ่งดอกไม้
ที่สวยงามเต็มไปด้วยสีสัน มากมาย
รายล้อมรอบตัวเธอ
นักแสดงหญิง ได้จาลองภาพตัวเอง
ในลักษณะงานพิธีวิวาห์ ที่เธอจะมี
คู่รักและสมหวังใช้ชีวิตครอบครัว
อย่างมีความสุข

02.56

นักแสดงหญิง ได้จาลองภาพการมี
คู่รักและสมหวังใช้ชีวิตครอบครัว
อย่างมีความสุข ที่เป็นรางวัลและ
ความฝันอันสูงสุดในชีวิต

03.07

จากนั้นนักแสดงหญิงก็ปรากฏตัวอีก
ครั้งภายนอกโดยอยู่บน ท้องถนนที่
เป็นภาพ ถ่าย ในตอนเริม่ ต้น

ฉากในงาน วีดีโอ
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ช่วงเวลา
ในวีดีโอ
03.12

พื้นที่ของเหตุการณ์ที่เกิดใน
วีดีโอ

ฉากในงาน วีดีโอ

ตัวเธอก็ถูกบันทึกและกลับกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของภาพถ่าย และถูกบรรจุ
อยู่ในอัลบั้มรูปภาพที่มีลักษณะคล้าย
ทุ่งดอกไม้ที่สวยงามเต็มไปด้วยสีสนั
มากมาย

4.1.1.6 การสื่อสารผ่านภาพและเสียง
4.1.1.6.1 ภาพ
ผู้วิจัยใช้ลักษณะภาพไม่บ่งบอกเวลาตามธรรมชาติปรกติตามความเป็นจริงเช่น
เช้า กลางวัน เย็น กลางคืน ผสมผสานการจัดวางภาพแบบ19th century realism painting แต่คลุม
โทนภาพทั้งหมดในลักษณะ ภาพยนตร์สะท้อนสังคม ที่เป็นการนาเอาสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นใน
สังคมมาแสดงให้เห็นเป็นปัญหาที่มารดาและคนส่วนใหญ่ในสังคมขณะนั้นต้องเผชิญอยู่ เป็นการใช้
ภาพที่ทาหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนให้บุคคลที่ไม่สามารถจะเรียกร้องสิ่งใดด้วยตัวเองได้
รวมทั้ง แนวคิดทางการเมืองของผู้วิจัย โดยผู้วิจัยควบคุมการนาอารมณ์ส่วนตัวเข้าไปผูกพันมากเกินไป
หรือการมุ่งมั่นที่จะแสดงแต่ความคิดเห็นของตนออกมาจนอาจจะละเลยอารมณ์พื้นฐานของมารดา ซึ่ง
เนื้อหานั้นมีความสาคัญมาก ส่วนรูปแบบของภาพมีไว้สาหรับการทาภาพสะท้อนภาพสังคม ต้อง
พยายามไม่ให้ภาพเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อลัทธิ ใด ลัทธิหนึ่งจนเกินไป ผู้วิจัยพยายามสร้างภาพที่
ไม่ใช่หนังที่สร้างขึ้นเพื่อรับใช้หน่วยงานของรัฐหรือพรรคการเมืองใด หรือความเชื่อถือในแนวความคิด
ทางการเมืองบางอย่าง(บทความจากกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน. (ม.ป.ป.). หนังคลาสสิค. กรุงเทพฯ:ห้อง
ภาพสุวรรณ.หน้า144) โดยแนวความคิดต่างๆที่มีอยู่ในภาพนั้นจะต้องออกมาจากเนื้อเรื่องที่มาจาก
ชีวิตมารดา ในช่วงเวลาที่จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้นาประเทศ โดยภาพนั้นแสดงเรื่องราวของคน
ในสังคมไทยและเป็นการวิจารณ์สังคมก็ต้องวิจารณ์สภาพที่มองเห็นกันอยู่ไม่ใช่สภาพที่สร้างขึ้นมาเอง
ทุกคนมีความคิดย่อมไม่พึงพอใจกับสงคราม ความยากจน อาชญากรรม เผด็จการ การค้าทาส การ
เหยียดเชื้อชาติ และการกดขี่คนส่วนน้อย สิ่งเหล่านี้คือวิธีการสร้างภาพสะท้อนออกมาเพื่อสร้าง
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อารมณ์ร่วมให้แก่ผู้ชม โดยให้ผู้ชมตัดสินเอาเองว่าใครถูกใครผิด ภาพโดยตัวของมันจึงเป็นพาหะใน
การดึงความคิดและอารมณ์ของคนดูเพื่อเข้าไปถึงปัญหา

ภาพที่ 4.2 Story board แบบร่างการลาดับภาพในวีดีโออาร์ต เพลงจาเลยรัก
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ภาพร่าง

ภาพจริง

แผนภูมิที่ 4.3 ภาพร่างเทียบกับภาพจริงในวีดีโออาร์ต เพลงจาเลยรัก
ผู้วิจัยใช้แสงที่สลัว มัว และบันทึกภาพด้วยกล้อง DSLR Canon 7D โดยมี
แนวความคิดให้แสดงความทรงจา ถึงแก่นของสารที่รับมา และอารมณ์ที่ปรุงแต่งออกมาส่วนตัวที่ผู้
แสดงคิด และผลิตซ้าสร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งผู้วิจัยต้องการสี่อ “สาร” ที่ถูกบันทึกไว้ในตัวภาพและถูกขับ
เน้นออกมา เมื่อถูกรบกวนจากปัจจัยภายนอกเพื่อให้สารนั้นส่งตรงต่อมาสู้ผู้ชมผลงาน เพื่อให้เกิดการ
รับรู้เรื่องของสาร(ความหมาย) ที่ถูกบรรจุอยู่ในสิ่งต่างๆรอบๆตัวเรา เพื่อสื่อให้เห็นรหัสที่ถูกบรรจุใน
ความบันเทิง เพราะสื่อความบันเทิง คือ สื่อ ชนิดหนึ่งที่สามารถส่งและใส่สารที่ถูกกาหนดขึ้นมาสู่ผู้รับ
ได้ โดยที่ผู้ชมไม่คิดตั้งคาถามและรับสารนั้น ในรูปของอัฐรสทางการรับชมในขณะที่เป็นผู้ชมโดยตรง
หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในขั้นตัดต่อ เนื้อเรื่องตอนหลังการถ่ายทา เพื่อใส่
เทคนิคพิเศษเพิ่มเติม ในส่วนของการเล่าเรื่องใช้รูปแบบฮอลลีวูด หรือโครงสร้างการเล่าเรื่องเรื่องตาม
ลักษณะละครน้าเน่า ที่ผู้ชมสามารถรับสารได้โดยสะดวก และสาร ที่ส่งผ่านสื่อจะทาหน้าที่ดึงความ
สนใจ ณ ช่วงเวลานั้นของผู้ชมรับสาร
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4.1.1.6.2 เสียง
การใส่เสียงประกอบที่มีเสียงของการบันทึกเสียงจริง พร้อมเสียงสิ่งแวดล้อมใน
ขณะที่บันทึก ที่ดังบ้างเบาบ้างในบางครั้งก็ดังขึ้นมาโดยไม่มีที่มาที่ไป ที่สะท้อนมิติชีวิตที่เกิดขึ้นจริงใน
สถานที่ๆมารดาอาศัย อยู่ เป็ น พื้น ที่จริงที่แนวคิด และตัว บทต่างๆได้กระทาผ่ านตัว ของมารดาใน
ชีวิตประจาวัน เพื่อสร้างให้เกิดความน่าเชื่อถือ เป็นเรื่องจริงน่าเชื่อถือเชื่อมสถานที่ทั้งของมารดาและ
สถานที่ที่ผู้ ช มดารงอยู่ นั้ นเกิดลักษณะทับซ้อนกัน เช่นเดียวกับ Layer เสี ยงที่ได้ส ร้างสรรค์ขึ้นใน
ลักษณะ Sound documentary ที่มิได้ต้องการนาเสนอตัวเพลงต้ นฉบับหากตัวเพลงต้นฉบับนั้นเป็น
เพียงฉากทางสังคมและความทรงจาที่ถูกสร้างและผลิตซ้าขึ้นมาจากเสียงของมารดาตามแนวคิด ของ
บาร์ตส์ ที่กล่าวว่าความเป็นนักประพันธ์ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม แท้จริงแล้วตัวบท คือ พื้นที่
หลากหลายมิติ ที่เปิดให้ข้อเขียนจากแหล่งต่าง ๆ ได้มาปะทะสังสรรค์กันทั้งนี้ไม่มีข้อเขียนใด ๆ ที่เป็น
ของแท้ดั้งเดิม แม้สักชิ้นเดียว นักประพันธ์ ไม่มีสิทธิ์ขาด(Authority) ในการกาหนดเนื้อหา เนื้อเรื่อง
เสมอไป เนื่องจากตัวอักษรที่นักประพันธ์เขียนออกมา มีเจตจานงและความหมายของตัวมันเอง เมื่อ
พ้นปลายปากกา(หรือพิ มพ์ดีด คอมพิวเตอร์(ฯลฯ) ออกมาสู่สาธารณะ ผู้อ่านต่างหากที่สามารถแปล
ความ เข้าใจ และตัดสินเรื่องที่เขียนนั้นตามระดับความรู้ ความเข้าใจของพวกเขา(บทความจากเว็บ
ไซด์ http://www.blogazine.pub/blogs/bookgarden/post/1787) ซึ่ ง ท าให้ ผู้ วิ จั ย น ามาสร้ า ง
รูปแบบของการใช้เสียงในงานสร้างสรรค์ที่เป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ชมสามารถตีความพื้นที่ทางเสียงได้
อย่างอิสระ
4.1.1.7 เพลงประกอบ
ผู้วิจัยใช้การบันทึกเสียง แบบ Sound documentary ในพื้นที่พักอาศัย ด้วยลักษณะ
เดียวกับการเปิดฟังวิทยุ ในเคหะสถานของคนทั่วไป ที่กาลังเล่นเพลงจาเลยรัก ที่ เผยแพร่ในปีพ.ศ.
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คาร้อง - ชาลี อินทรวิจิตร/ทานอง - สมาน กาญจนะผลิน และขับร้องโดย สวลีย์ ผกา
พันธ์
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ตารางที่ 4.3 ผลงานที่ปรากฏในวีดีโออาร์ต เพลงจาเลยรัก
เนื้อหา
ช่วงเวลา
การถอดความหมาย
ภายใน
ในวีดีโอ
ของสัญญะมาใช้ในภาพ
วีดีโอ
00.13

- เนื้อเพลง
ไตเติ้ลเพลง

เริ่มภาพการไร้เสียงแปล
ความหมายได้ 2 มิติ คือไม่มี
เสียงเพราะไร้เสียงกับการมีเสียง
แต่ไม่อาจเปล่งออกมาได้ อัลบัม้
ภาพที่ปิดอยู่นั้นบ่งบอกถึงเสียงที่
ถูกเก็บไว้ภายใน

01.21

- เนื้อเพลง
การปล่อยให้น้าตาไหลออกมา
หรือบีบน้าตา เป็นดังการได้ระบายความรูส้ ึกที่
อ้อนวอนใครๆ เกิดอยู่ภายในให้ออกมาสู่
ภายนอกการไม่ปรากฏน้าตาใน
ภาพเป็นการบ่งบอกผ่านภาพว่า
มีการเก็บกดทับความรูส้ ึกและ
ความหมายในเวลาขณะนั้น

01.59

- เนื้อเพลง
ดนตรี

เสียงดนตรีที่มีแต่ตัวโน๊ตเป็น
อิสระจากการกากับด้วยภาษา
นั้นแสดงสิ่งตรงกันข้ามกับข้ามที่
แสดงให้เห็นการกดทับที่เป็น
ชั้นๆโดยภาพผีเสื้อเคลื่อนไหว
ทับภาพผู้หญิงและภาพเงา
เหล็กดัดทาบทับผีเสื้ออีกชั้นหนึ่ง

02.27

- เนื้อเพลง
ดนตรี

เสียงดนตรีที่สามารถทาให้เรา
สามารถปล่อยอารมณ์ร่วมไปกับ
เสียงที่ได้ยิน ถูกเชื่อมโยงกับการ
ที่สีจากภาพดวงตาได้ละลาย
ออกมากระดาษที่ยดึ มันไว้โดยไม่
มีคาใดมาบรรยายความรู้สึกที่
แสดงออกมา

ภาพในงาน
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ช่วงเวลา
ในวีดีโอ

เนื้อหา
ภายใน
วีดีโอ

02.43

- เนื้อเพลง
ดนตรี

02.49

- เนื้อเพลง
กักขังฉันเถิด
กักขังไป

02.56

- เนื้อเพลง
ขังตัว อย่าขัง
หัวใจดีกว่า

การถอดความหมาย
ของสัญญะมาใช้ในภาพ
ในนาทีของบทเพลงนั้นกาลังจะ
นาไปสู่การเริ่มต้นของเนื้อเพลง
ท่อนต่อไป ภาพที่แสดงออก
อย่างสอดคล้องกับนัยยะนี้ถูก
สร้างสรรค์ให้เป็นภาพ
จินตนาการช่วงเวลาการเริ่มเบ่ง
บานของดอกไม้ที่จะนาไปสูภ่ าพ
ที่กาลังขึ้นต้นบทต่อไปในชีวิต
หญิงสาว
เสียงและเนื้อร้องของเพลง
ช่วงเวลานี้แสดงถึงการจานนกับ
สิ่งที่กาลังเกิดขึ้น ผ่านการ
สร้างสรรค์ภาพที่ผู้หญิงกาลังถูก
จับวางในงานพิธีกรรมการมีคู่ที่
อยู่ในกรอบภาพของช่วงเวลาใน
เพลง
เสียงที่แสดงเนื้อร้องในลักษณะ
ต่อสู้และยินยอมไปพร้อมๆกัน
สะท้อนออกมาด้วยการถ่ายภาพ
รูปงานพิธีแต่งงานเป็นรูปคู่ควร
แนบชิดกันแต่ภาพได้สะท้อนให้
เห็นการเว้นช่องว่างห่างเล็กน้อย
ที่เกิดขึ้นภายในช่วงเวลานั้น
อย่างมีนัยยะถึงความเป็นจริง
บางสิ่งที่สื่อผ่านภาพ

ภาพในงาน
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4.1.2 การศึกษาวิเคราะห์เพลงและการสร้างสรรค์ผลงาน เพลง ผู้ใหญ่ลี
4.1.2.1 โครงเรื่อง
ผู้วิจัยนาเอาเพลง และโครงเรื่องที่เป็นความทรงจาของสังคมที่ปรากฏอยู่ ผู้ใหญ่ลี เป็น
ความบันเทิงของยุคภาพยนตร์เพลง (พ.ศ. 2513 - 2515) เมื่อมีการแข่งขันกันเองระหว่างเพลงลูกกรุง
และเพลงลูกทุ่งในยุคนี้ จึงเริ่มนาเพลงมาประกอบในภาพยนตร์ ทาให้ภาพยนตร์เหล่านี้เป็นเสมือน
เครื่องบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดในยุคสมัยนั้น เพื่อให้เราได้สามารถใช้เป็นหลักฐานในการศึกษา
เนื่องจากตัวเอกในเรื่องคือ ผู้หญิงจึงสอดคล้องกับเรื่องราวของมารดาที่เป็นผู้หญิงเช่นกัน
3 ความทรงจาของสังคมที่ปรากฏอยู่

ภาพที่ 4.2 แผนปิดประกาศภาพยนตร์เรื่องผู้ใหญ่ลีและปกสมุดผู้ใหญ่ลี

103
ในเพลงผู้ใหญ่ลี ผู้วิจัยต้องการเสนอชีวิตมารดาเป็นตัวหลัก โดยบอกเล่าเรื่องราวชีวิต
มารดา ซึ่ ง ใช้ ช่ ว งเวลาที่ ม ารดาได้ รั บ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากยุ ค ที่ ก ารกี ด กั น ทางการศึ ก ษาและ
ภาษากลางแบบราชการรวมทั้งช่ว งต้นของนโยบายที่มุ่งเปลี่ ยนพื้นที่ในประเทศให้ ทันสมัยโดยมี
กรุงเทพเป็นต้นแบบเป็นตัวเล่าเรื่อง ผู้วิจัยนาข้อมูลจาการสัมภาษณ์ชีวิตมารดาในช่วงเวลาเดียวกับ
การขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ต่อเนื่องไปสู่ยุคจอมพล ถนอม กิตติขจร ที่มี
การดาเนินนโยบายการการพัฒนาประเทศด้วยรูปแบบที่ธนาคารโลกเป็นที่ปรึกษาและออกแบบโดย
ประชาชนาในท้องถิ่นมิได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ นาไปสู่การสร้างสิ่งสาธารณูปโภคอาทิ เขื่อน ถนน
มีการเวนคืนที่ดินที่เป็นของหน่วยงานราชการต่างๆมากมาย ทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของผ็คน
และเกิดการรั บ วัฒนธรรมตามวาทกรรมความทันสมัยตามนโยบายของรัฐ ในพื้นที่ต่างๆ โดยการ
สนับสนุนด้านงบประมาณเป็นจานวนมากจากสหรัฐอเมริกา ทาให้รัฐมีทั้งอานาจ ทุน และกาลังอาวุธ
การใช้อานาจในการบริหารสั่งการให้ประชาชนปฏิบัติตาม นโยบายหรือคาสั่งต่าง ๆ อาจไม่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิต ทั้งยังอาจสร้างปัญหาให้แก่วิถีชีวิต แสดงถึง รัฐ คือองค์กร ที่มีอานาจเบ็ดเสร็จในการ
จัดการ โดยอาศัยการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาบังคับใช้ เป็น ศูนย์รวมอานาจที่กลายเป็นองค์อานาจที่มี
อานาจเหนือประชาชน
รัฐได้ยึดอานาจการจัดการมาจากประชาชนโดยอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมืออาญาสิทธิ์
อ้างความชอบธรรมในการดาเนิน ประชาชนถูกปิดกั้นไม่ให้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร เมื่อเกิด
รวมตัวกันเคลื่อนไหว ต่อสู้ เพื่อเรียกร้องสิทธิ์การจัดการทรัพยากร รัฐก็ได้ตอบโต้ประชาชนด้วยการ
ปราบปรามและจับกุมโดยอาศัยอานาจกฎหมายแม้จะส่อไปในทางขัดต่อสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แต่ถึง
กระนั้นประชาชนยังคงตกเป็นเบี้ยล่างไร้อานาจในการต่ อรอง ได้รับผลจากการกระทาของรัฐอย่าง
ยากที่จะหลีกเลี่ยง รวมไปถึงอานาจทุนหรือผู้ที่มีฐานะเหนือกว่าด้วย
จึ งเป็ น ยุ คที่มีการใช้อิทธิผ ลอย่างแพร่ห ลาย และสั งคมถูกครอบงาด้ว ยการใช้ความ
รุนแรง และการเปลี่ยนไปสู่ความเป็นประเทศที่ทันสมัยอย่างรวดเร็วโดยวาทกรรมการพัฒนา และงาน
คือจุดมุ่งหมายในชีวิตของคนสมัยใหม่ และผู้นาที่เป็นต้นแบบของการแสวงหาอานาจในทางการเมือง
ควบคู่ไปกับการกดทับเสรีภาพ,ความเท่าเทียมทางเพศของผู้หญิงก็ถูกครอบงากดทับอีกชั้น ที่มัก
สะท้อนออกมาจากภาพบนจอเงินโดยเฉพาะภาพการใช้อานาจของข้าราชการกับชาวบ้าน รวมทั้งเพศ
หญิงที่มักเป็นเหยื่อของการใช้อานาจในพื้นที่ต่างๆทางสังคมในขณะนั้น
ซึ่งมารดาผู้วิจัยก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นด้วยเช่นกัน ในการสร้างสรรค์วีดีโออาร์ต
เพลงผู้ใหญ่ลีนี้ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ตัวบทที่เป็นเพลงมาเป็นเค้าโครงที่จะสร้างโครงเรื่องที่อาศัยตัวบทของ

104
มารดาสวมทับและตีความใหม่โดยการสร้างโครงเรื่องที่ไม่เจาะจงสถานที่โดยเฉพาะ สมมุติสถานที่ดังที่
ละครพื้นบ้านแนวจักรๆวงศ์ นิยมใช้รูปแบบนี้ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการแสดงเนื้อหาที่ต้องห้ามเช่นเรื่อง
เจ้า และท่านขุนท่านพระยาที่มีอานาจ มาเพื่อเสียดสี วิพากษ์วิจารณ์ในพื้นที่ของชาวบ้าน.
4.1.2.2 โครงเรื่องในการสร้างสรรค์
ณ ดินแดน ปิตาธิปไตยในช่วง พ.ศ. 2504 ผู้นาชุมชนผู้ได้รับการแต่งตั้งจากท่านผู้นา ได้
ทาการเป่าประกาศ ไปทั่วทุกพื้นที่ภายในชุมชน ด้วยเครื่องขยายเสียงที่ทาจากทองคา ชาวบ้านผู้อยู่
อาศัยภายในชุมชนและอยู่ใต้อานาจการปกครองของผู้นาชุมชนนั้น ต่างได้รับข่าวสารจากการประกาศ
ที่กึกก้องกังวาน ซึ่งรู้ได้โดยทันทีว่า นั่นคือสัญญาณของคาสั่งที่ทุกคนมีหน้าที่และจาเป็นต้องปฏิบัติ
ตาม
ชาวบ้านทุกคน มารวมตัวกันที่ศูนย์กลางของชุมชน นั้นสถานที่ทางานของผู้นาชุมชนอัน
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ และในห้ อ งประชุ ม นั้ น ผู้ น าชุ ม ชนได้ ท าความเคารพ ต่ อ รู ป เคารพที่ เ ป็ น ภาพเสมื อ น
สัญลักษณ์ ของท่านผู้นาประเทศ โดยมีสัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอานาจของท่านผู้นาประเทศ ปรากฏอยู่
บนยอดบนสุด ของศีรษะ ผู้นาชุมชนและท่านผู้นาประเทศ ที่สูงเด่นเป็นสง่า หลังจากนั้นผู้นาชุมชน
ได้ถ่ายทอด มอบหมาย แสดง สิ่งที่เป็นคาสั่ง หรือแนวทางอันจะนาให้ชุมชนพัฒนาไปสู่ความรุ่ งเรือง
และผาสุข ทันทีที่ผู้นาชุมชน ได้แสดงข้อความ ที่เป็นคาสั่ง ให้กับ สมาชิกในชุมชนแล้ว คาสั่งนั้นก็ได้
ปรากฏอยู่บน มือของสมาชิกในชุมชนและทุกคนต่างภาคภูมิใจที่ได้รับ คาสั่งนั้น และพร้อมที่จะปฏิบัติ
ตามอย่างแข็งขัน แม้จะมีการสอบถามถึงข้อสงสัย แต่คาตอบ ที่ได้รับจากผู้นาชุมชน ไม่ใช่คาตอบทาง
ภาษา แต่เป็นคาตอบที่ผ่านวัตถุ ที่ไม่มีเสียงแต่มีการขยับเขยื้อนร่างกายอย่างขันแข็ง นั่นเป็นเสมือน
คาสั่งที่ซ้อนคาสั่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ชาวบ้านได้ตระหนักว่า การเคารพคาสั่งนั้นมีความสาคัญอย่างยิ่ง
ต่อชุมชน
หลังจากนั้น ผู้นาชุมชน ก็ได้แพร่กระจาย หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหนี้ ไปทุกพื้นที่ใน
ชุมชนอีกครั้งโดยการใช้ สื่อสิ่งพิมพ์ จานวนมากที่โปรยลงทุกตารางนิ้วในพื้นที่ดังพายุฝน จากนั้น ผู้นา
ชุมชน และสมาชิกภายในชุมชน ก็ได้รับมอบ วัตถุกิตติยศ ที่เป็นรางวัล แห่งการปฏิบัติตามหน้าที่ที่
เป็นสิ่งที่ท่านผู้นาประเทศต้องการ ซึ่งแต่ละคนก็ได้รับมอบ วัตถุเกียรติยศนี้แตกต่างกันไปทุกคนต่าง
ยินดีปรีดา การรับมอบจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีพิธีกรรม และทั้งหมด ก็เฉลิมฉลอง วาระอันสาคัญนี้ ด้วย
การเดินพาเหรด สวนสนามแสดงความเข้มแข็งและสามัคคี ไปทั่วทุกพื้นที่ ของชุมชน เพื่อประกาศถึง
ช่ว งเวลาอัน สาคัญ ของประเทศ และทั้งหมด ก็ได้พร้อมใจกัน แสดงท่ว งท่า ที่มุ่งมั่น ไม่ต่างจาก
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อนุสาวรีย์ที่สรรเสริญ ความเสียสละอุทิศตนด้วยความมุ่งมั่น เพื่อประเทศชาติ เฉกเช่นวีรชนและ
วีรบุรุษผู้หลังเลือดที่ชีวิตเพื่อปกป้องมาตุภูมิในอดีต
โครงเรื่องต้นฉบับ
พอศอสองพันห้าร้อยสี่ ผู้ใหญ่ลี
ตีกลองประชุม ชาวบ้านต่างมา
ชุมนุม
มาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลี
ต่อไปนี้ผู้ใหญ่ลีจะขอกล่าว ถึง
เรื่องราวที่ได้ประชุมมา ทางการ
เขาสั่งมาว่า ทางการเขาสั่งมาว่า

โครงเรื่องใหม่
สมาชิกภายในชุมชน ก็ได้รับมอบ
วัตถุกิตติยศ ที่เป็นรางวัล แห่งการ
ปฏิบัติตามหน้าที่ที่เป็นสิ่งที่ท่าน
ผู้นาประเทศต้องการ ซึ่งแต่ละคนก็
ได้รับมอบ วัตถุเกียรติยศนี้แตกต่าง
กันไปทุกคนต่างยินดีปรีดา การรับ
มอบจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีพิธีกรรม

โครงเรื่องของมารดา
ศึกษาจากงิ้ว ซึมซับจากงิ้ว
งิ้วสมัยก่อนสะท้อนความ
เป็นเผด็จการทางการ
ปกครองผู้ชายเป็นใหญ่
ผู้หญิงคอยตามการ
วางอานาจโบราณ
ข้าราชการคือต้นแบบแห่ง
ความซื่อสัตย์ ยอมทิ้งทุก
สิ่งทุกอย่างเพื่อความ
ยุติธรรม
ตารางที่ 4.4 เปรียบเทียบโครงเรื่องผู้ใหญ่ลีในต้นฉบับ กับโครงเรื่องในวีดีโอ และโครงเรื่อง
จากชีวิตมารดาในวีดีโออาร์ต เพลงผู้ใหญ่ลี
4.1.2.3 แก่นเรื่อง บรรทัดฐานและค่านิยม การวิพากษ์สังคม และสะท้อนชีวิตในกรอบ
ของ การกีดกันทางการศึกษาและภาษากลางแบบราชการ ผ่านการสร้างต้นแบบ (Stereo Type)
และภาพแทนความจริง (Representation) ของอัตลักษณ์ความเป็นไทยของรัฐ
ผู้วิจัยมุ่งนาเสนอตัวบทมารดาที่อยู่ในสถานะตัวบทที่มีทั้งลูกเชื้อสายจีนและผู้หญิงคน
หนึ่งภายใต้ตัวบททางสังคมในชั่วเวลาพ.ศ. 2500-2517 โดยอาศัยแนวคิดการสร้างต้นแบบ และภาพ
แทนความ จริงของอัตลักษณ์ของรัฐอาศัยข้อมูลจากการศึกษา แนวคิดการสร้างต้นแบบ และภาพ
แทนความ จริงของอัตลักษณ์ภาพคนจีนแต้จิ๋วในไทย ในงานวิจัย ที่ปรากฏอยู่สะท้อนการใช้นบายของ
รัฐไทยค่อนข้างประสบความสาเร็จในการใช้นโยบายปลุกจิตสานึกความเป็นไทยในหมู่คนจีนอย่าง
ต่อเนื่อง และยาวนานในเรื่องของสัญชาติกาหนดหลักการประสานใช้หลักสายเลือดกับหลักดินแดน
โดยการเกิดเข้าด้วยกันกล่าวคือเกิดในประเทศไทยและมารดาเป็นคนสัญชาติไทยในขณะที่บุคคลเกิด
ได้ได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดนโดยการเกิดทางการไทยได้ผ่อนปรนเงื่อนไขของผู้ขอแปลงสัญชาติ
เป็นไทดังนี้ข้อสาคัญ ไม่ฝักใฝ่สัญชาติเดิม
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การขอแปลงสัญชาติเป็นไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะได้รับสิทธิ์ต่างๆเช่นเดียวกับคนไทย
ได้รับ ก็จะสามารถเข้ากับคนไทยได้ง่ายกว่าเดิมเมื่อพูดกันรู้เรื่องเกิดความเข้าใจกันดีการที่จะทาให้
ลูกหลานจีนกลายเป็นไทยก็ทาได้ง่ายเข้า ซึ่งต้องใช้ระยะเวลายาวนานถึง 20 ระหว่างปีพ.ศ. 2498 ถึง
2518 จึงทาให้คนจีนและรูปจีนในไทยมีความเป็นไทยทั้งทางความคิดและวัฒนธรรมต่างๆโดยได้
ลดทอนอิทธิพลจากของวัฒนธรรมจีนลงลูกจีนในเมืองไทยที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนเพียงน้อยนิด
ย่อมยากที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครอบครัวคนจีนส่วนใหญ่ก็ส่ งลูกหลานเรียนในโรงเรียนไทยเพื่อ
โอกาสการเรียนต่อหรือการมีงานทามากกว่าการเรียนภาษาจีน และปัจจัยที่สาคัญนั่นคือนโยบายการ
สงวนอาชีพบางอย่างไว้ให้แก่คนไทยซึ่งเท่ากับจากัดบทบาททางเศรษฐกิจของต่างด้าวที่รวมทั้งคนจีน
โพ้นทะเลด้วย
คนจี น โพ้น ทะเลในไทยจึง เลื อกที่จ ะขอแปลงสั ญชาติเป็ น ไทเพื่อ จะได้รับ สิ ทธิ์ ต่ า งๆ
เช่นเดียวกับคนไทยและนี่เองได้เปลี่ยนสถานะเศรษฐกิจของคนจีนโพ้นทะเล และเปลี่ยนสานึกคนเชื้อ
สายจีนให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไทยจะเคารพกฏหมายของบ้านเมือง ชาวจีนที่ได้เปลี่ยนแปลงสัญชาติ
เป็นไทยยิ่งเคารพกฎหมายมาก ในเรื่องการเลี้ยงดูบุตรหลานนั้นจะลงทุนในเรื่องการอบรมสั่งสอนบุตร
หลานให้การศึกษาเล่าเรียน ชาวจีนระดับปานกลางได้แก่พวกช่างฝีมือพนักงานฝึกหัดในห้างร้านแต่ยัง
พอมีความรู้ความสามารถในกิจการอาชีพที่เป็นหลักฐานได้และเมื่อมีความชานาญก็อาจจะเปลี่ยน
สถานะจากลูกจ้างมาเป็นเจ้าของกิจการได้ในที่สุด
การแบ่ งระดับ ชาวจี นในกรุ งเทพนั้ นได้ยึด ถื อเกณฑ์ ทางเศรษฐกิจเป็ นส าคัญ ถ้ า ผู้ ใ ด
สามารถสร้างตัวจนกระทั่งมีกิจการที่มั่นคงและมันมั่งคั่งได้เท่าไหร่ก็เท่ากับเป็นผู้ที่มีฐานะสูงในสังคม
การที่ยึดถือเศรษฐกิจเป็นเกณฑ์ในการวัดฐานะของคนจีนนั้นก็เพราะว่าคนจีน ที่เดินทางเข้ามาใน
กรุงเทพด้วยเหตุผลดังที่กล่าวไว้แล้ว ในอีกด้านที่เป็นการสร้างความเป็นไทยผ่านการดาเนินงานด้าน
การพัฒนาคือหน่วยงานของรัฐ โดยมีการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการพัฒนาต่างๆ
มาจากส่ ว นกลางและสั่ งการลงไปยั งพื้น ที่ให้ เกิด การปฏิบัติบทบาทหลั กในการวางแผนและการ
ดาเนินการพัฒนายังคงอยู่ที่หน่วยงานของรัฐเป็นศูนย์กลาง
เนื่องจากมีความจาเป็นที่จะต้องสร้างเสริมความมั่นคงแห่งชาติไปพร้อมๆ กันบทบาท
หลักในการพัฒนายังคงอยู่ที่หน่วยงานของรัฐเนื่องจากการยังคงยึดหลักการพัฒนาโดยให้ความสาคัญ
กับความมั่นคงของชาติและการให้ความสาคัญกับแผนพัฒนาฯ ในฐานะแผนแม่บท และแผนชี้นา
บทบาทผู้นากับผู้ตาม ตลอดระยะเวลาของการพัฒนา การกาหนดแนวทางการพัฒนา และการดาเนิน
กระบวนการพัฒนาเป็นไปโดยภาครัฐมีบทบาทนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง
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ส่วนประชาชนในชุมชนหรือพื้นที่เป้าหมายนั้นมี บทบาทเป็นผู้ตามเพราะยังคงมีภาพลักษณ์แบบ“โง่
จน เจ็บ”อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการนานโยบายการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติซึ่ง
อาศัยการกาหนดเป้าหมายด้วยการรับคาสั่งตามกระแสการพัฒนา
การเมืองของยุคจอมพลสฤษดิ์ ประกอบขึ้นด้วยรัฐ/รัฐบาล/ข้าราชการ และประชาชน
การให้ อ านาจกั บ รั ฐ บาลมากขึ้ น โดยเห็ น ว่ า รั ฐ เป็ น สถาบั น ที่ ก าหนดว่ า อะไรคื อ เจตนารมณ์ ข อง
ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ โดยมีเป้าหมายสาคัญอยู่ที่ความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมือง
ผู้นาคือนายกรัฐมนตรีต้องมีอานาจที่เด็ดขาด โดยอานาจตั้งอยู่บนหลักของความเป็นธรรม ซึ่งใน
สังคมไทยก็คือการทาหน้าที่ของพ่อที่ต้องปกครองบุตรให้ได้รับความสงบสุข จึงเกิดการสร้างกิจกรรม
ขึ้นเพื่อรองรับกับแนวความคิดในเรื่องพ่อปกครองลูกไม่ว่าจะเป็น พ่อขุนที่คอยช่วยเหลือลูก ๆ ช่วย
รักษาความเรียบร้อยภายในครอบครัว หมายถึง ประเทศ ซึ่งสะท้อนถึงอานาจที่ควบคุมสังคมไทยที่
เป็นสังคมที่พ่อหรื อผู้ชายและเพศชายเป็นใหญ่ จึงเป็นปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องตลกร้าย
เป็นมายาคติและอคติที่ผลิตช้าอัตลักษณ์ความเป็นอื่นและวาทกรรมของภาพคนชนบท
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4.1.2.4 ตัวละคร สะท้อนเรื่องราว 2 ด้านคือด้าน ความคิด นิสัยใจคอ ที่มีพัฒนาการ
และด้านพฤติกรรม รูปร่างหน้าตา มีพัฒนาการ การสร้าง character
รูปแบบต้นฉบับ
ภาพ

เนื้อหา
- เรื่องราว ของท้องถิ่นต่างจังหวัดที่เป็น
ภาพจาของคนทั่วไป ที่มีความสุข มีชีวิต
พอเพียงท่ามกลางธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ ที่ต่อมาต้องปรับตัวและรับเอา
นโยบายของรัฐ และต้องปรับตัวเพื่อยุค
อุตสาหกรรมการผลิต

ภาพ

เนื้อหา
- ใช้โครงลักษณะเป็นที่จดจาและถูกผลิตซ้า
ในหลายๆพื้นที่ทางสื่อมวลชน ทั้งในอดีต
และปัจจุบัน

ภาพ

เนื้อหา
- ใช้โครงลักษณะเป็นที่จดจาและถูกผลิตซ้า
ในหลายๆพื้นที่ทางสื่อมวลชน ทั้งในอดีต
และปัจจุบัน

รูปแบบร่าง

รูปแบบในผลงาน

แผนภูมิที่ 4.4 การเลือกเครื่องแต่งกาย/ทรงผม ที่สะท้อนด้านพฤติกรรม รูปร่างหน้าตาในวีดีโออาร์ต
เพลงผู้ใหญ่ลี
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รูปแบบต้นแบบ
ภาพ

เนื้อหา
ภาพใบหน้าผู้หญิงที่เคยถูกใช้ประกอบ
ภาพยนต์ เรื่อง "บ้านไร่นาเรา" เวอร์ชั่น
ที่ 2 - 2521

ภาพใบหน้านักแสดงผู้หญิงที่เคยนา
แสดงภาพยนตร์เรื่อง ลูกสาวผู้ใหญ่ลี
2507
แสดงโดย ศักดิ์ศรี ศรีอักษร

แผนภูมิที่ 4.5 การเลือกการแสดงออก ที่สะท้อนด้านความคิด นิสัยใจคอในวีดีโออาร์ต เพลงผู้ใหญ่ลี
4.1.2.5 ฉาก
ใช้ที่พักอาศัยลักษณะแบบอาคารตึกแถว โดยจาลองลักษณะพื้นที่ต่างๆ
ขึ้นมาในบริเวณห้องว่างภายในตึกชั้นที่ 2และพื้นที่ถนนในชุมชนของมารดา โดยฉากทั้งหมด13 ฉาก
เรียงลาดับตามเหตุการณ์ดังนี้

110
ตารางที่ 4.5 ฉากที่ปรากฏในวีดีโออาร์ต เพลงผู้ใหญ่ลี
ช่วงเวลา พื้นที่ของเหตุการณ์ที่
ในวีดีโอ
เกิดในวีดีโอ
00.14

ณ ดินแดน ปิตาธิปไตย
ในช่วง พ.ศ. 2504 ผู้นา
ชุมชนผู้ได้รับการแต่งตั้งจาก
ท่านผู้นา ได้ทาการเป่า
ประกาศ ไปทั่วทุกพื้นที่
ภายในชุมชน ด้วยเครื่อง
ขยายเสียงที่ทาจากทองคา
ชาวบ้านผู้อยู่อาศัยภายใน
ชุมชนและอยู่ใต้อานาจการ
ปกครองของผู้นาชุมชนนั้น
ต่างได้รับข่าวสารจากการ
ประกาศที่กึกก้องกังวาน

00.16

ซึ่งรู้ได้โดยทันทีว่า นั่นคือ
สัญญาณของคาสั่งที่ทุกคนมี
หน้าที่และจาเป็นต้องปฏิบตั ิ
ตาม

00.20

ชาวบ้านทุกคน มารวมตัว
กันที่ศูนย์กลางของชุมชน
นั้นสถานที่ทางานของผู้นา
ชุมชนอันศักดิ์สิทธิ์

ฉากในงาน วีดีโอ
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ช่วงเวลา
ในวีดีโอ
00.22

00.33

00.37

พื้นที่ของเหตุการณ์ที่
เกิดในวีดีโอ
ในห้องประชุมนั้น ผู้นา
ชุมชนได้ทาความเคารพ ต่อ
รูปเคารพที่เป็นภาพเสมือน
สัญลักษณ์ ของท่านผู้นา
ประเทศ โดยมีสัญลักษณ์ ที่
แสดงถึงอานาจของท่าน
ผู้นาประเทศ ปรากฏอยู่บน
ยอดบนสุด ของศีรษะ ผู้นา
ชุมชนและท่านผู้นาประเทศ
ที่สูงเด่นเป็นสง่า
ผู้นาชุมชน ได้ถ่ายทอด
มอบหมาย แสดง สิ่งที่เป็น
คาสั่ง หรือแนวทางอันจะนา
ให้ชุมชนพัฒนาไปสู่ความ
รุ่งเรือง และผาสุข ทันทีที่
ผู้นาชุมชน ได้แสดงข้อความ
ที่เป็นคาสั่ง ให้กับ สมาชิก
ในชุมชนแล้ว
คาสั่งนั้นก็ได้ปรากฏอยูบ่ น
มือของสมาชิกในชุมชนและ
ทุกคนต่างภาคภูมิใจที่ได้รับ
คาสั่งนั้น และพร้อมที่จะ
ปฏิบัติตามอย่างแข็งขัน

ฉากในงาน วีดีโอ
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ช่วงเวลา
ในวีดีโอ
00.50

01.05

01.23

พื้นที่ของเหตุการณ์ที่
เกิดในวีดีโอ
แม้จะมีการสอบถามถึงข้อ
สงสัย แต่คาตอบ ที่ได้รับ
จากผู้นาชุมชน ไม่ใช่คาตอบ
ทางภาษา แต่เป็นคาตอบที่
ผ่านวัตถุ ที่ไม่มีเสียงแต่มี
การขยับเขยื้อนร่างกาย
อย่างขันแข็ง นั่นเป็นเสมือน
คาสั่งที่ซ้อนคาสั่งอีกครั้ง
หนึ่งเพื่อให้ชาวบ้านได้
ตระหนักว่า การเคารพ
คาสั่งนั้นมีความสาคัญอย่าง
ยิ่งต่อชุมชน
ผู้นาชุมชน ก็ได้แพร่กระจาย
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหนี้
ไปทุกพื้นที่ในชุมชนอีกครั้ง
โดยการใช้ สื่อสิ่งพิมพ์
จานวนมากที่โปรยลงทุก
ตารางนิ้วในพื้นที่ดังพายุฝน
ผู้นาชุมชน และสมาชิก
ภายในชุมชน ก็ได้รับมอบ
วัตถุกิตติยศ ที่เป็นรางวัล
แห่งการปฏิบัตติ ามหน้าที่ที่
เป็นสิ่งที่ท่านผู้นาประเทศ
ต้องการ ซึ่งแต่ละคนก็ได้รับ
มอบ วัตถุเกียรติยศนี้
แตกต่างกันไปทุกคนต่าง
ยินดีปรีดา การรับมอบจัด
ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีพิธีกรรม

ฉากในงาน วีดีโอ
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ช่วงเวลา
ในวีดีโอ

พื้นที่ของเหตุการณ์ที่
เกิดในวีดีโอ

01.39

ทั้งหมด ก็เฉลิมฉลอง วาระ
อันสาคัญนี้ ด้วยการเดิน
พาเหรด สวนสนามแสดง
ความเข้มแข็งและสามัคคี
ไปทั่วทุกพื้นที่ ของชุมชน
เพื่อประกาศถึง ช่วงเวลาอัน
สาคัญ ของประเทศ

01.50

ทั้งหมด ก็เฉลิมฉลอง วาระ
อันสาคัญนี้ ด้วยการเดิน
พาเหรด สวนสนามแสดง
ความเข้มแข็งและสามัคคี
ไปทั่วทุกพื้นที่ ของชุมชน
เพื่อประกาศถึง ช่วงเวลาอัน
สาคัญ ของประเทศ

01.55

ทั้งหมด ก็ได้พร้อมใจกัน
แสดงท่วงท่า ที่มุ่งมั่น ไม่
ต่างจากอนุสาวรีย์ที่
สรรเสริญ ความเสียสละ
อุทิศตนด้วยความมุ่งมั่น
เพื่อประเทศชาติ เฉกเช่นวีร
ชนและวีรบุรุษผู้หลังเลือดที่
ชีวิตเพื่อปกป้องมาตุภูมิใน
อดีต

ฉากในงาน วีดีโอ
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ช่วงเวลา
ในวีดีโอ
02.01

พื้นที่ของเหตุการณ์ที่
เกิดในวีดีโอ

ฉากในงาน วีดีโอ

ทั้งหมด ก็ได้พร้อมใจกัน
แสดงท่วงท่า ที่มุ่งมั่น ไม่
ต่างจากอนุสาวรีย์ที่
สรรเสริญ ความเสียสละ
อุทิศตนด้วยความมุ่งมั่น
เพื่อประเทศชาติ เฉกเช่นวีร
ชนและวีรบุรุษผู้หลังเลือดที่
ชีวิตเพื่อปกป้องมาตุภูมิใน
อดีต

4.1.2.6 การสื่อสารผ่านภาพและเสียง
4.1.2.6.1 ภาพ
ผู้วิจัยใช้ลักษณะภาพไม่บ่งบอกเวลาตามธรรมชาติปรกติตามความเป็นจริงเช่น
เช้า กลางวัน เย็น กลางคืน ผสมผสานการจัดวางภาพแบบ ภาพยนต์ฟิลม์นัวส์ แต่คลุมโทนภาพ
ทั้งหมดในลักษณะยุคภาพยนตร์เพลง (พ.ศ. 2513 - 2515) เมื่อมีการแข่งขันกันเองระหว่างเพลงลูก
กรุงและเพลงลูกทุ่งในยุคนี้ จึงเริ่มนาเพลงลูกทุ่งมาประกอบในภาพยนตร์ เนื้อหาของเพลงในช่วงนี้
นอกจากเป็ น เรื่ อ งของชาวชนบทท้ อ งทุ่ ง ท้ อ งนาแล้ ว ยั ง แทรกอารมณ์ ขั น และคารมเสี ย ดสี ด้ ว ย
ประกอบการเล่าเรื่องในลักษณะหนังตลก ในหนังยุคเงียบซึ่งถือว่าเป็นยุคทองของหนังตลก หนังตลก
มุขตลกคงอยู่ในลักษณะของการแสดงมากกว่าจะเป็นตลกด้วยคาพูด หนังเงียบกับมุขตลกเป็นของคู่
กันในบรรดาหนังทั้งหมดหนังตลกใช้เทคนิคของหนังเงียบอย่างได้ผลเป็นที่ดีที่สุด ชาลี แชปลินเป็นผู้ที่
ใช้คุณสมบัติในข้อนี้ได้ดีที่สุด ตลกในยุคของหนังเรียบมีลักษณะที่เป็นสากลและดูกันได้ทุกยุคทุกสมัย
หนังตลกเสียดสีสังคมออกแบบง่ายๆนาเสนอในสิ่งที่ทุกคนเห็นว่ามันเป็นไปได้ และให้ผู้ แสดงถ่ายทอด
ความสามารถที่มีอยู่ในตัวออกมาให้เห็น พร้อมกับคุณลักษณะของตัวเองบางอย่างที่ไม่มีใครลอกเลียน
ได้ การทาให้ง่าย ทาให้ดูเกินจริงและนั่นทาให้คนเผลอลืมว่าเรากาลัง ดูชมการแสดงอยู่ หนังตลกใน
ลักษณะเสียดสีนี้เป็นพลังในการต่อสู้ชีวิตก็ไม่เคยยอมแพ้ที่จะล้มลง คนทั่วไปก็ยังคงอยู่ได้เสมอและ
ต่อสู้ในทุกวัน การดูหนังตลกเป็นของหาทางออกให้ตัวเอง ก็สามารถหาทางเอาตัวรอดได้ในสภาวะ
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กดดันในสังคม.(บทความจากกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน. (ม.ป.ป.). หนังคลาสสิค. กรุงเทพฯ:ห้องภาพ
สุวรรณ.หน้า56-65)

ตารางที่ 4.6 Story board แบบร่างการลาดับภาพในวีดีโออาร์ต เพลงผู้ใหญ่ลี

116
ภาพร่าง

ภาพจริง

ภาพร่าง

ภาพจริง

แผนภูมิที่ 4.6 แผนภูมิเปรียบเทียบรูปภาพร่าง กับ ภาพในวีดีโออาร์ต เพลงผู้ใหญ่ลี
ผู้ วิ จั ย ใช้ แ สงที่ ส ลั ว มั ว และบั น ทึ ก ภาพด้ ว ยกล้ อ ง Sony NEX-5Nโดยมี
แนวความคิดให้แสดงความทรงจา ถึงแก่นของสารที่รับมา และอารมณ์ที่ปรุงแต่งออกมาส่วนตัวที่ผู้
แสดงคิด และผลิตซ้าสร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งผู้วิจัยต้องการสี่อ “สาร” ที่ถูกบันทึกไว้ในตัวภาพและถูกขับ
เน้นออกมา เมื่อถูกรบกวนจากปัจจัยภายนอกเพื่อให้สารนั้นส่งตรงต่อมาสู้ผู้ชมผลงาน เพื่อให้เกิดการ
รับรู้เรื่องของสาร(ความหมาย) ที่ถูกบรรจุอยู่ในสิ่งต่างๆรอบๆตัวเรา เพื่อสื่อให้เห็นรหัสที่ถูกบรรจุใน
ความบันเทิง เพราะสื่อความบันเทิง คือ สื่อ ชนิดหนึ่งที่สามารถส่งและใส่สารที่ถูกกาหนดขึ้นมาสู่ผู้รับ
ได้ โดยที่ผู้ชมไม่คิดตั้งคาถามและรับสารนั้น ในรูปของอัฐรสทางการรับชมในขณะที่เป็นผู้ชมโดยตรง
หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในขั้นตัดต่อ เนื้อเรื่องตอนหลังการถ่ายทา เพื่อใส่เทคนิค
พิเศษเพิ่มเติม ในส่ ว นของการเล่ าเรื่องใช้รูปแบบฮอลลี วูด หรือโครงสร้างการเล่ าเรื่องเรื่องตาม
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ลักษณะละครน้าเน่า ที่ผู้ชมสามารถรับสารได้โดยสะดวก และสาร ที่ส่งผ่านสื่อจะทาหน้าที่ดึงความ
สนใจ ณ ช่วงเวลานั้นของผู้ชมรับสาร
4.1.2.6.2 เสียง
การใส่เสียงประกอบที่มีเสียงของการบันทึกเสียงจริง พร้อมเสียงสิ่งแวดล้อมใน
ขณะที่บันทึก ที่ดังบ้างเบาบ้างในบางครั้งก็ดังขึ้นมาโดยไม่มีที่มาที่ไป ที่สะท้อนมิติชีวิตที่เกิดขึ้นจริงใน
สถานที่ๆมารดาอาศัย อยู่ เป็ น พื้น ที่จริงที่แนวคิด และตัว บทต่างๆได้กระทาผ่ านตัว ของมารดาใน
ชีวิตประจาวัน เพื่อสร้างให้เกิดความน่าเชื่อถือ เป็นเรื่องจริงน่าเชื่อถือเชื่อมสถานที่ทั้งของมารดาและ
สถานที่ที่ผู้ ช มดารงอยู่ นั้ นเกิดลักษณะทับซ้อนกัน เช่นเดียวกับ Layer เสี ยงที่ได้ส ร้างสรรค์ขึ้นใน
ลักษณะ Sound documentary ที่มิได้ต้องการนาเสนอตัวเพลงต้นฉบับหากตัวเพลงต้นฉบับนั้ นเป็น
เพียงฉากทางสังคมและความทรงจาที่ถูกสร้างและผลิตซ้าขึ้นมาจากเสียงของมารดาตามแนวคิด ของ
บาร์ตส์ ที่กล่าวว่าความเป็นนักประพันธ์ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม แท้จริงแล้วตัวบท คือ พื้นที่
หลากหลายมิติ ที่เปิดให้ข้อเขียนจากแหล่งต่าง ๆ ได้มาปะทะสังสรรค์กันทั้งนี้ไม่มีข้อเขียนใด ๆ ที่เป็น
ของแท้ดั้งเดิม แม้สักชิ้นเดียว นักประพันธ์ ไม่มีสิทธิ์ขาด(Authority) ในการกาหนดเนื้อหา เนื้อเรื่อง
เสมอไป เนื่องจากตัวอักษรที่นักประพันธ์เขียนออกมา มีเจตจานงและความหมายของตัวมันเอง เมื่อ
พ้นปลายปากกา(หรือพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์(ฯลฯ) ออกมาสู่สาธารณะ ผู้อ่านต่างหากที่สามารถแปล
ความ เข้าใจ และตัดสินเรื่องที่เขียนนั้นตามระดับความรู้ ความเข้าใจของพวกเขา(บทความจากเว็บ
ไซด์ http://www.blogazine.pub/blogs/bookgarden/post/1787) ซึ่ ง ท าให้ ผู้ วิ จั ย น ามาสร้ า ง
รูปแบบของการใช้เสียงในงานสร้างสรรค์ที่เป็น การเปิดพื้นที่ให้ผู้ชมสามารถตีความพื้นที่ทางเสียงได้
อย่างอิสระ
4.1.2.7 เพลงประกอบ
ผู้วิจัยใช้การบันทึกเสียง แบบ Sound documentary ในพื้นที่พักอาศัย ด้วยลักษณะ
เดียวกับการเปิดฟังวิทยุ ในเคหะสถานของคนทั่วไป ที่กาลังเล่นเพลงผู้ใหญ่ลี ที่บันทึกเสียงในปี พ.ศ.
2507 คาร้อง /ทานอง - พิพัฒน์ บริบูรณ์ และขับร้องโดย ศักดิ์ศรี ศรีอักษร
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ตารางที่ 4.7 ผลงานที่ปรากฏในวีดีโออาร์ต เพลงผู้ใหญ่ลี
ช่วงเวลา เนื้อหาภายใน
ในวีดีโอ
วีดีโอ
00.08

การถอด
ความหมาย
ของสัญญะมาใช้ใน
ภาพ

- พ.ศ. สองพันห้า การเริม่ ต้นด้วยปี
ร้อยสี่
พ.ศ.2504อันเป็น
พื้นที่เวลาที่บรรจุอยู่
ในตัวบทเพลงนี้ถูก
แทนความหมาย
ด้วยปฏิทินที่มีภาษา
แสดงเวลาเป็น
ตัวหนังสือกากับอยู่
ด้วยเช่นกัน

00.32

ผู้ใหญ่ลี ตีกลอง
ประชุม ชาวบ้าน
ต่างมาชุมนุมมา
ชุมนุมที่บ้านผู้ใหญ่
ลี ต่อไปนีผ้ ู้ใหญ่ลี
จะขอกล่าวถึง
เรื่องราวที่ได้
ประชุมมา
ทางการเขาสั่งมา
ว่า

คาสั่งที่เป็นภาษาใน
ตัวบทเพลงนั้นถูก
แทนที่ด้วยภาพ
คาสั่งและคา
ประกาศที่เป็น
เอกสาร สิ่งพิมพ์ที่
เป็นภาพแทนคาสั่ง
ที่แพร่ไปสู่ประชาชน
ในช่วงนั้นเช่นกัน

ภาพในงาน
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ช่วงเวลา เนื้อหาภายใน
ในวีดีโอ
วีดีโอ
00.54

ให้ชาวนาเลี้ยงเป็ด
และสุกร ฝ่ายตาสี
หัวคลอนถามว่า
สุกรนั้นคืออะไร
ผู้ใหญ่ลลี ุกขึ้นตอบ
ทันใด สุกรนั้นไซร้
คือหมาน้อย
ธรรมดา

การถอด
ความหมาย
ของสัญญะมาใช้ใน
ภาพ
ในคาร้องของเพลง
ในเวลานี้แสดงความ
ขัดแย้งของการให้
ความหมายของคาที่
ถูกแสดงออกมาจาก
บุคคล2คนในเรื่อง
ของคาว่า “สุกร”
และ “หมา” ภาพที่
ปรากฏก็มีการเสนอ
ภาพที่ขัดแย้งเข่น
เดียวกันแต่ยังคง
รักษาคาทั้ง2ไว้ใน
ภาพเอาไว้โดยให้
ภาพของ “หมา”
เป็นหลักเพราะ
เป็นสัญญะที่เป็นที่
ตกลงของคนทั้ง2
ร่วมกัน

ภาพในงาน
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ช่วงเวลา เนื้อหาภายใน
ในวีดีโอ
วีดีโอ
01.25

สายัณห์ตะวันร้อน
ฉี่
ผู้ใหญ่ลีขมี่ ้าบัก
จ้อน
แดดฮ้อนๆใส่
แว่นตาดา
ผู้ใหญ่ลีกลัวฝนจะ
ตกฮา
ผู้ใหญ่ลีกลัวฝนจะ
ตกฮา
ถอดแว่นตาดา ฟ้า
แจ้งจางปาง ฟ้า
แจ้ง ฟ้าแจ้งจาง
ปาง
ฟ้าแจ้ง ฟ้าแจ้ง
จางปาง

การถอด
ความหมาย
ของสัญญะมาใช้ใน
ภาพ
เนื้อเพลงที่ถ่ายทอด
ถึงการอยู่ผิดทีผ่ ิด
ทางของวัตถุที่ไม่
สอดคล้องกับความ
เข้าใจ ภาพจึงนาเอา
การแบ่งความคิดทีม่ ี
ของคนในยุคนั้น
ออกเป็นชั้นๆที่มิได้
รวมเป็นเนื้อเดียวแต่
ทับซ้อนๆกันเป็น
ชั้นๆจากบนลงล่าง

ภาพในงาน
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ช่วงเวลา เนื้อหาภายใน
ในวีดีโอ
วีดีโอ
01.57

คอกลมเหมือนดั่ง
คอช้าง
เอวบางเหมือน
ยางรถยนต์
รูปหล่อเหมือนตอ
ไฟลน
หน้ามนเหมือน
เขียงน้อยซอยซา
เขียงน้อย เขียง
น้อยซอยซา
เขียงน้อย เขียง
น้อยซอยซา

การถอด
ความหมาย
ของสัญญะมาใช้ใน
ภาพ
การถอดความหมาย
จากส่วนท้ายของ
เพลงนั้นแสดงเนื้อ
เพลงที่บ่งบอก
ลักษณะของ
ชาวบ้านที่มักแสดง
ความรูส้ ึกต่อสิ่งที่
พบเห็น นามา
เปรียบเทียบกับ
บุคคลใกล้ตัว ความ
สนิทสนมนี้ถูก
ถ่ายทอดออกมาเป็น
ลักษณะกลุ่มก้อน
บุคคลที่แสดงความ
สามัคคีที่มักใช้กันใน
การสร้างอนุสาวรีย์
วีรชนทั้งหลาย

ภาพในงาน
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4.1.3 การศึกษาวิเคราะห์เพลงและการสร้างสรรค์ผลงาน เพลง บ้านทรายทอง
4.1.3.1 โครงเรื่อง
ผู้วิจัยนาเอาเพลง และโครงเรื่องที่เป็นความทรงจาของสังคมที่ปรากฏอยู่ บ้านทรายทอง
เป็นความบันเทิงของยุคภาพยนตร์เพลง (พ.ศ. 2513 - 2515) ภาพยนตร์เพลงหรือหนังเพลงมีลักษณะ
ของศิลปะการละครเข้ามาเป็นส่วนผสมอยู่มากการแสดงความรู้สึกออกมาเป็นเพลงการเดินเรื่องด้วย
เพลงเป็นเรื่องที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริง ในชีวิตจริงยุคหลังสงครามโลกนั้นการกันถือกาเนิดขึ้นของ
วิทยุทาให้ชีวิตมีเสียงเพลงประกอบอยู่ในชีวิตประจาวันและในทางคริสต์ศาสนาเพลง คือพาหนะใน
การสื่อสารเช่นเดียวกับการสวดมนต์ของพุทธศาสนา
ยุโรปได้รับการยกย่องในการทาหนังที่เปี่ยมด้วยศิลปะอเมริกาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นาในด้าน
หนังเพื่อความบันเทิง หนังเหล่านี้ก็เป็นความบันเทิงชั้นสูงความสาคัญของหนังเพลงหนังแต่ละเรื่องมี
ชื่อ ของดาราที่เป็นที่นิยมปรากฏอยู่เป็นผลงานของดาราเหล่านั้นซึ่งหนังเพลงและวงการฮอลลีวู้ดได้
สร้างระบบดาราขึ้น หนังเพลงพัฒนาภาพยนตร์เพลงจากละครบรอดเวย์ ภาพยนตร์เพลงในประเทศ
ไทยที่ ถื อ ว่ า ประสบความส าเร็ จ อย่ า งมาก ได้ แ ก่ ภ าพยนตร์ เ พลงมนต์ รั ก ลู ก ทุ่ ง ซึ่ ง ท าให้ เ พลงใน
ภาพยนตร์เรื่องนี้โด่งดังไปพร้อมๆกัน และเพลงบ้านทรายทองก็เช่นเดียวกันทาให้ภาพยนตร์เหล่านี้
เป็นเสมือนเครื่องบันทึ กเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดในยุคสมัยนั้น เพื่อให้เราได้สามารถใช้เป็นหลักฐานใน
การศึกษา เนื่องจากตัวเอกในเรื่องคือ ผู้หญิงจึงสอดคล้องกับเรื่องราวของมารดาที่เป็นผู้หญิงเช่นกัน

ภาพที่ 4.3 แผนปิดประกาศภาพยนตร์เรื่องบ้านทรายทอง
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ในเพลงบ้านทรายทอง ผู้วิจัยต้องการเสนอชีวิตมารดาเป็นตัวหลัก โดยบอกเล่าเรื่องราว
ชีวิตมารดา ซึ่งใช้ช่วงเวลาที่มารดาได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากยุคสะท้อนภาพกรุงเทพที่เต็มไปด้วย
การต่อสู้ช่วงชิงพื้นที่การนิยามความหมายและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นผลมาจากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็นตัวเล่าเรื่อง ผู้วิจัยนาข้อมูลจาการสัมภาษณ์ชีวิตมารดาในช่วงเวลาเดียวกับสังคมไทย
กาลังเปลี่ยนไปสู่สมัยใหม่ ชนชั้นกับการศึกษาและประชาธิปไตยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
สังคมไทยแต่เดิมจากัดที่ทาให้ผู้หญิงอยู่แต่ในบ้านแม่เมื่อเติบโตเป็นสาว 18 ถึง 19 ปีจากอกพ่อแม่ก็
เพียงแต่ย้ายไปอยู่บ้านของสามีต่อไปโชคดีมีวาสนาได้รับการยกย่องก็จะได้เชิดหน้ายืดอกมียศศักดิ์
เป็นคุณนายคุณหญิงด้วยใบบุญของสามี
แต่ เ นื่ อ งจากสั ง คมไทยในยุ ค หลั ง การเปลี่ ย นแปลงการปกครองซึ่ ง เรี ย นรู้ แ ละน า
แบบอย่ างอารยธรรมจากตะวัน ตกในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาทาให้ ผู้ ห ญิงไทยเริ่ ม
ตระหนักรับรู้ว่าตนเป็นคนเช่นเดียวกับเพศชายมีสิทธิ์และอาจทาให้ได้มีสิทธิ์มากขึ้น หากไร้การศึกษา
ผู้หญิงไทยคงต้องวนเวียนอยู่ในโลกอันคับแคบต่อไปและจานวนไม่น้อยอาจจะต้องมีสภาพเป็นเช่น
สินค้าของพ่อแม่ วัฒนธรรมประการหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการทาให้ผู้หญิงมีแนวคิดที่ยืนด้วยลาแข้ง
ตัวเอง คือการนิยมเจ้าและอยากเป็นหม่อมตามแนวคิดวัฒนธรรมเดิมของสังคมไทย
แรงขั บ จากแนวคิ ด ปั ก เจกชนนิ ย มที่ แ พร่ ห ลายตามพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาร่ ว มกั บ กระแส
ประชาธิปไตยนิยม อันเป็นแนวคิ ดที่ยกย่องความสามารถและการกระทาแต่ละบุคคลไม่ใช่การนิยม
วัตถุทรัพย์สินหรือสถานะของบุคคลโดยกาเนิดหรือตาแหน่งงานทางราชการดังเช่นที่เป็นมาแต่การ
ก่อน การนาเสนอภาพผู้หญิงยุคใหม่ที่กระตือรือร้นใฝ่ความรู้แสวงหาอาชีพเพื่อสร้างความก้าวหน้า
ให้แก่ตนเองมัก ได้แนวคิดจากท่ านผู้นาจอมพลป.พิบูลสงคราม ซึ่งพยายามส่งเสริมให้คนไทยหันไป
เป็นเกษตรกรเลิกค่านิยมพึ่งพาข้าราชการหวังแต่จะเป็นคุณพระคุณหลวงอิทธิพลจากวรรณกรรมหรือ
ภาพยนตร์ตะวันตก Hollywood ผู้หญิงนะจะเป็นอะไรถึงเพียงในชีวิตก็ต้องมาลงเอยอยู่ที่การบ้าน
การเรือน ตัวบทในนวนิยาย ก.สุรางคนางค์นาเสนอเรื่องราวของหญิงสาวชนชั้นกลางกระเดียดไปทาง
สูงหน่อยหน่อยการศึกษาดีรูปร่างสวยเรียบเงียบพูดน้อยท่าทางฉลาดมีเงินพอจะไปพักหัวหินได้นานมี
อิสระที่จะปฏิเสธการแต่งงานได้ผู้หญิงในยุคของเธอมักแต่งงานเร็วเกินไปเมื่ออายุประมาณ 18 ปีหรือ
น้อยกว่า เสนอทรรศนะของผู้ชายที่มองหาผู้หญิงเพื่อเป็นคู่บางคนเหมาะ สาหรับผู้หญิงแบบนี้มักจะ
เป็นคนร่าเริงไม่สีประสาในชีวิตไม่กล้ าเผชิญต่อความลาบากหรือสิ่ งที่จะต้องใช้ความอดทนความ
พยายามมักจะฝากชีวิตไว้กับผู้ชายรับผิดชอบเสียทุกอย่าง ต้องการแต่สนุกไหนไปนั่นเที่ยวเตร่เฮฮา
และ ไม่ ใ ห้ ก ระดิ ก ตั ว ไปไหน อยู่ แ ต่ ใ นบ้ า นท ากั บ ข้ า ว กลางวั น ไม่ มี อ ะไรท าก็ น อนให้ เ ด็ ก ไปซื้ อ
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หนังสือพิมพ์มาให้อ่านดูรูปภาพจะไปไหนที่ต้องมียายและแม่กากับ กลัวไปหมดทุกอย่างซึ่งนั้นเป็น
ภาพที่สะท้อนผ่านสายตาของเพศสภาวะที่อยู่ในสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ อีกทั้งสังคมไทยยังไม่เปิ ด
โอกาสให้ผู้หญิงประกอบอาชีพมากนักในปีพ.ศ. 2483 พ,ศ, 2500 ผู้หญิงไทยมีโอกาสประกอบอาชีพ
มากขึ้นตามกิจกรรมใหม่ใหม่ที่เข้าสู่สังคมไทย ในยุคที่ประชาธิปไตยเริ่มผลิดอกและสังคมได้ขยายที่
ทางให้ผู้หญิงมากขึ้น ทาให้ผู้หญิงตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมและปรับตัวให้ทันยุคสมัยด้วย
การใฝ่หาความรู้ให้กว้างขวางและเปิดรับแนวคิดความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง ตัวบทต้นฉบับนว
นิยายบ้านทรายทอง เน้นย้าให้ผู้หญิงยืนด้วยลาแข้งของตัวเอง ไม่เป็นทาสของผู้ชายอยู่ตลอดเวลา แต่
อุดมคติของผู้ชายต้องเป็นลูกผู้ชายและจะไม่ยอมอ่อนข้อให้ผู้หญิงและตลอดชีวิตผู้หญิงต้องมีผู้ชาย
โดยสานึกของผู้หญิงทั่วไปหรือของสังคมไทยความคิดความคาดหวังให้ผู้ชายเป็นหลักหรือเป็นที่พึ่งของ
ผู้หญิงและของสังคมยังเป็นเช่นนี้อยู่ และผู้ชายในสังคมปัจจุบันยังคงมีกรอบความคิดที่รับเอาอุดมคติ
นี้มาใส่ตนเอง ซึ่งผู้ชายจะมีหน้าที่นาไปข้างหน้าเสมอหน้าที่ของผู้หญิงใช่เพียงตาม ติดผู้ชายไปเท่านั้น
ยังต้องกวาดต้อนหรือจูงผู้อยู่ข้างหลังอื่นบริวารทั้งหลายอาทิเด็กและคนชราให้เดินตามขบวนไปด้วย
ซึ่งด้วย การสร้างสรรค์โครงเรื่องผู้วิจัยอาศัยตัวบทที่เป็นนวนิยายโดยนามาเป็นเค้าโครงในการดาเนิน
เหตุการณ์ แต่เนื้อเรื่องที่ปรากฏนั้นผู้วิจัยใช้เรื่องราวที่เกิดจากชีวิตของมารดามาแปลงเป็นโครงสร้าง
เรื่องภายในวีดีโออาร์ตแทน.
4.1.3.2 โครงเรื่องในการสร้างสรรค์
ตัวละครเพศหญิงที่ไม่ระบุชื่อปรากฏตัวโดยผู้ชมไม่สามารถ เห็นหน้าค่าตาได้ เธอยก
กระเป๋าขึ้น ถือกระเป๋า เดินไปตามถนนเป็นเส้นตรง และหยุดอยู่ที่หน้าประตูรั้วบ้านที่เป็นตึกแถว เธอ
ตรงเข้าสู่ภายในบริเวณบ้าน เดินผ่านบันไดท่ามกลางความมืดสลัว จากนั้นเธอก็เปิดตู้เสื้อผ้าที่เต็มไป
ด้วยเสื้อผ้ามากมาย หลังจากนั้นเธอก็ประกอบอาหารในห้องครัวพร้อมกับทาความสะอาดภาชนะใน
ห้องครัวดุจดั่งสมบัติอันมีค่าของเธอจากนั้นเธอก็ไปที่ห้องซักล้างพร้อมกับบรรจง ทาความสะอาดเสื้อ
ของเพศชาย จากนั้นก็ดูแลความสะอาดความเรียบร้อยตามทางเดินต่างๆ และในช่วงเวลานั้นเองเธอก็
หลับฝันและคิดถึง ภาพที่เป็นแรงปราถนาที่เธอฝันถึงผู้หญิงที่สวยงามเป็นที่ต้องการของทุกคน ไม่ว่ า
จะเป็นนางงามดารานักร้อง สถานที่ในฝันที่เธอเต็มไปด้วยสมบัติวัตถุมากมาย อุดมสมบูรณ์ไปด้วย สิ่ง
อานวยความสะดวก ที่ทันสมัยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเธอ เธอมีอานาจอย่างล้นเหลือในพื้นที่นั้น
ที่เป็นเสมือนอาณาจักรของเธอเป็นเสมือนพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของเธอเป็นเสมือนดินแดนที่เธอ
สามารถจะควบคุมทุกอย่างได้ ผ่านอานาจที่เธอมี แม้กระทั่ง อาหารก็ถูกคัดสรร อย่างดีเลิศ พร้อมกับ
บรรยากาศ ที่ อบอวลไปด้วย ดอกไม้นานาพันธุ์ประหนึ่งเป็นราชินีแห่งสถานที่นี้ ที่เป็นดังรางวัลที่เธอ

125
คู่ควร และความฝัน อัน สูงสุดของเธอคือการได้ยอมรับได้การได้รับการยอมรับและได้ความรักความ
นับถือจากคนที่อยู่ในสถานที่นี้ที่เปรียบเสมือนดินแดนใต้อาณัติของเธอ ผู้คนทุกเพศวัยที่ต่างก็รัก และ
ต่างมีเธอเป็นศูนย์กลางของชีวิตภาพทั้งหมดจบลง เมื่อประตูของบ้าน ที่เธอได้เข้าไปในตอนแรกปิดลง
และก็เธอจะไม่มีวัน ได้ออกมาจากบ้านหลังนั้น อีก
โครงเรื่องต้นฉบับ
โครงเรื่องใหม่
โครงเรื่องของมารดา
หลังพ่อของเธอตายลง พจมานจึง สถานที่ในฝันที่เธอเต็มไปด้วย ลักษณะห้องพักในช่วงที่ที่
ต้องมาอาศัยในบ้านทรายทองที่มี สมบัติวัตถุมากมาย อุดม
มารดาทางาน : เป็น
หม่อมพรรณราย ถือครองอยู่
สมบูรณ์ไปด้วย สิ่งอานวยความ ห้องนอนร่วมกับคนอื่นมี
หม่อมพรรณรายมีลูก 4 คนคือ
สะดวก ที่ทันสมัยที่อยู่ภายใต้ หนังสือดารามั่ง ,บางช่วงก็
หญิงใหญ่, ชายกลาง , หญิงเล็ก
การควบคุมของเธอ เธอมี
นอนห้องเก็บของ , ไม่เคย
และชายน้อย โดยที่คุณตาของคน อานาจอย่างล้นเหลือในพื้นที่ มีห้องส่วนตัว ไม่คิดถึง
ทั้งสี่ที่เป็นตระกูลสว่างวงศ์และปู่ นั้น ที่เป็นเสมือนอาณาจักรของ เรื่องห้องส่วนตัว ชอบ
ของพจมานเป็นพี่น้องกันทาให้
เธอเป็นเสมือนพระวิหารอัน
ประดิษฐ์ตกแต่งห้อง
พจมานเปรียบเสมือญาติของพวก ศักดิ์สิทธิ์ของเธอเป็นเสมือน
เล็กๆน้อยๆ โต๊ะเครื่อง
เขาแต่สิ่งที่พจมานได้รับกลับไม่ใช่ ดินแดนที่เธอ สามารถจะ
แป้ง ,กระจก
การปฏิบัติในฐานะญาติ บ้านทราย ควบคุมทุกอย่างได้ ผ่านอานาจ อุปกรณ์เสริมสวย มีซื้อราว
ทองในเวลานั้นมีเพียงหม่อมพรรณ ที่เธอมี
มาแขวนเสื้อผ้า สมัยนั้น
รายหรือหม่อมแม่ที่มีอานาจสูงสุด
อาศัยฟังวิทยุกับคนอื่นๆ
ในบ้าน
ตารางที่ 4.8 แผนภูมิเปรียบเทียบโครงเรื่องในต้นฉบับ กับโครงเรื่องในวีดีโอ และโครงเรื่อง
จากชีวิตมารดาในวีดีโออาร์ต เพลงบ้านทรายทอง
4.1.1.3 แก่นเรื่อง บรรทัดฐานและค่านิยม การวิพากษ์สังคม และสะท้อนชีวิตในกรอบ
ของ การต่อสู้ช่วงชิงพื้นที่การนิ ยามความหมายและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นผลมาจากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ผู้วิจัยมุ่งนาเสนอตัวบทมารดาที่อยู่ในสถานะผู้หญิงคนหนึ่งภายใต้ตัวบททางสังคมในชั่ว
เวลาพ.ศ. 2500-2517 โดยอาศัยงานวิจั ยที่ศึกษาแนวคิดอัตลักษณ์คนจีน ที่ถูกซุกซ้อนไว้ในบ้านผ่าน
งานครัว ตลอดจนพื้นที่ความทรงจา เพศสถานะ ชาติพันธุ์และสัมพันธ์ทั้งหมดในพื้นที่ในสังคมไทย
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ภาพส่วนใหญ่มักสะท้อนคนจีนคือ ผู้สร้างเนื้อสร้างตัวจากเสื่อผืนหมอนใบสู่ความยิ่งใหญ่ ชาวจีนที่
เปี่ยมด้วยคุณธรรมและความกตัญญู และรวมทั้งชาวจีนที่มีพฤติกรรมน่าตลกขบขันในยุคการกีดกัด
ทางสังคม ซึ่งเป็น การปรากฏการและไม่ปรากฏของความเป็นจีนที่ทับซ้อนกันในหลายตัวบท
ความเป็ น จี น ได้ ผ่ า นกระบวนการท าให้ เ ป็ น ไทยผ่ า นสถาบั น ทางสั ง คมต่ า งๆอั น
เนื่องมาจากอุดมการณ์การผนวกรวมของรัฐทาให้ความเป็นจีนกลายเป็นความเป็นจีนสยามหรือคน
ไทยเชื้อสายจีน เรื่องเล่าของชาวจีนพลัดถิ่นในงานศึกษาวิจัยต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่ทางงานวิชาการ จึงมี
โครงเรื่องเดียวกันกับชาวจีนที่สร้างเนื้อสร้างตัวที่เป็นกระแสหลัก คือประวัติศาสตร์ของผู้ชายจีนแต้จิ๋ว
ดังนั้นการเขียนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาจึงแฝงการกดทับหลงลืมทั้งมิติเพศสถานะและชาติพันธุ์ นั่นคือ
ความเป็นจีนกระแสหลักในสังคมไทย เป็นความเข้าใจจีนอย่างรวมๆ ส่วนคนจีนโดยเฉพาะผู้หญิง งาน
ของพวกเธอคือการเป็นผู้หญิงรับใช้ในบ้านซึ่ง การปรากฏและไม่ปรากฏของความเป็นจีนตามลักษณะ
นี้จึงเป็นการสร้างพื้นที่ทางอานาจในสังคมไทยของคนจีนในลักษณะรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นรูปแบบที่พึ่ง
ประสงค์ของสังคมและทาให้จีนในลักษณะที่แตกต่างถูกเบียดบังออกไปจากที่ที่ทางสังคม
พื้นที่ในบ้าน โดยเฉพาะงานครัว กับการสร้างพลังในพื้นที่ของผู้หญิง พื้นที่เป็นประเด็น
สาคัญในทางสังคมศาสตร์ ความแตกต่างระหว่างสถานที่กับพื้นที่ แนวคิดการปรากฏการไม่ปรากฏ
กล่าว นั้นมีความหมายคือ สถานที่เป็นสิ่งที่เราประจักษ์ด้วยสายตาในขณะที่พื้นที่ สัมพันธ์กับสิ่งที่อื่นที่
ไม่ปรากฏ พื้นที่จึงหมายถึง อุดมการณ์ชุดความคิดที่เป็นนามธรรม สถานที่จึงมีความสั มพันธ์ กับ
ความหมายของพื้นที่อย่างแนบแน่น ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานที่ที่เป็นรูปธรรมอันประจักษ์ได้นั้น อาจ
แบบรับความหมายหรืออานาจที่มากับพื้นที่ด้วย
สถานที่ เป็ น จุ ดเน้ น ของประสบการณ์ มนุ ษย์ ความทรงจา อารมณ์ ความปรารถนา
และอัตลักษณ์เก่า คือสถานที่เป็นการประกอบสร้างทางวาทกรรม อันเป็นเป้าหมายของการแสดงออก
หรือการปลดปล่อยอารมณ์สถานที่ที่เป็นการประกอบสร้างขึ้นทางวัฒนธรรมในที่นี้ หมายถึงการให้
ความหมาย รวมสถานที่ในมิติ ที่สัมพันธ์กับอานาจและการต่อรองพื้นที่ทางสังคมด้วย การแบ่งพื้นที่
ตามเพศสถานะ พื้นที่มีเพศสถานะ พื้นที่ในบ้านว่าเป็นอาณาเขตของผู้หญิง แบ่งสัดส่วนร่วมกับผู้ชาย
พร้อมกับกฎข้อห้ามที่เคร่งครัด การสร้างเหตุผลข้อหวงห้ามขึ้นในบ้านที่ชายและหญิงอยู่ร่วมกัน จน
แสดงให้เห็นอานาจที่พาดทับอยู่ในพื้นที่ อีกทั้งยังระบุอย่างชัดเจนว่าที่ของผู้หญิงคือพื้นที่ในครัว อัน
เป็นพื้นที่สาหรับการประกอบอาหารและเป็นที่อยู่ของเตาไฟอันเป็นที่สถิตของเทพเจ้าเตาไฟที่เชื่อว่า
เป็นเจ้าที่ของบ้านตามความเชื่อชาวจีน ครัวและเตาไฟจึงเป็นที่พื้นที่แห่งอานาจของผู้หญิงจีนที่มี
ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวจีนอย่างซับซ้อนทั้งยังเป็นสนามประลองระหว่างแม่สามีกับสะใภ้
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ความน่าสนใจของการแบ่งพื้นที่ภายในบ้านตามวัฒนธรรมจีนคือพื้นที่ที่มีเพศสถานะจะ
เป็นพื้นที่ที่กาหนดไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อผู้ห ญิงถูกกันออกจากพื้นที่ข องผู้ชายแล้วผู้ช ายเองก็ห้ าม
ล่วงล้าเข้าไปในพื้นที่ที่กาหนดไว้เป็นของผู้หญิงเช่นกันสถานที่ในบ้านที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของผู้ห ญิง
โดยเฉพาะคือโลกใต้เตียงการถูกกาหนดให้อยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน และสถานะ ที่เป็นรองของตนทุก
อย่าง ในขณะที่พื้นที่ที่เป็นของผู้ชายนั้นเปิดเผยไปหมด บนราวไม้ไผ่ตากผ้ามีกางเกงผู้ชายตากอยู่โดด
เด่นทั้งกางเกงตัวนอกและตัวในเวลาอากาศร้อนผู้ชายก็เดินถอดเสื้อผ้าไปมาเวลานอนก็เพียงแต่ล้มตัว
ลงตรงไหนก็ได้แต่ทุกอย่างของผู้หญิงยุ่งยากกว่ามาก และวันนี้ ยังได้พบโลกใหม่ของผู้หญิงที่อยู่ใต้
เตียงอีกด้วยเป็นโรคที่ลึกลับและซ่อนเร้นเหมือนกับความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการของผู้หญิงซึ่งถูก
จัดวางให้เสมอกับบรรดาบรรดาของ ที่เก็บซ่อนไว้ใต้เตียงเชื่อว่านี่คือเงื่อนไขที่ทาให้ผู้หญิงได้กว่าผู้ชาย
เพราะผู้หญิงมีโลกใต้เตียงนี่เองสถานที่ที่เป็นการประกอบสร้างเชิงวัฒนธรรมทั้งที่ ได้รับผลจากวาท
กรรมปิตาธิปไตยและที่เป็นขุมพลังของผู้หญิงโลกใต้เตียงนั้นเป็น โลกใต้เตียงที่สั่งสมความทรงจา
อารมณ์ปรารถนาและอัตลักษณ์ของผู้หญิงในบ้านเอาไว้เปลี่ยนแปลงจากเด็กหญิงเป็นผู้หญิงเต็มตัวรูป
สถานที่สาหรับตากผ้าซับประจาเดือนอันเป็นที่ลับตาและเต็มไปด้วยความลับความรู้ของผู้หญิงใต้เตียง
คือเนื้อที่ส่วนตัวของผู้หญิงจริงเป็นเนื้อที่ที่ผู้ชายไม่ปรารถนาจะเข้ามายุ่งเกี่ยวเลย
งานครัวจึงเป็นยิ่งกว่างานสาหรับผู้หญิงที่ทาเพื่อบริการผู้ชายในบ้านแต่เป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตที่ขาดไม่ได้กลัวไม่ใช่พื้นที่ของการประกอบกิจกรรม เตรียมอาหารเท่านั้น แต่การประกอบ
อาหารยังผนวกเอามิติทางสังคมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และมิติทางจิตใจการทาครัวเป็นปฏิบัติการ
ทางวัฒนธรรมที่ทางานอยู่ในชีวิตประจาวันของผู้คนจานวนมหาศาล งานครัวเป็นงานที่หล่อหลอม
รวมเอาร่ า งกายและจิ ต วิ ญ ญาณของผู้ ท าครั ว เอาไว้ แ ละถื อ เป็ น กิ จ กรรมที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยชี วิ ต ชี ว า
เช่นเดียวกับพื้นที่บริเวณเตาไฟอันเป็นที่สถิตของเทพเจ้าครัวเป็นพื้นที่แห่งอานาจของผู้หญิงที่พวกเธอ
เฝ้าจะช่วงชิงความเป็นใหญ่กันอย่างรับรับเพราะผู้หญิงแน่ใจว่าครัวเป็นขุมพลังอานาจของพวกเธอ
มองเห็นงานครัวเป็นชีวิตงานครัวเป็นการแสดงออกทางความรู้สึกของพวกเธอซึ่งเป็น การปรากฏการ
และไม่ปรากฏของความเป็นจีนที่เกี่ยวเนื่องกับตัวบทเรื่องเพศ ที่มีวาทกรรมชุดหนึ่งที่ควบคุมสถานที่
ใดที่เป็นพื้นที่ที่ปรากฏของเพศใด (บทความจาก สรณัฐ ไตลังคะ. (2553). วารสารภาษาและหนังสือ
ฉบับจีนในไทย, 41(0). 127-250)
ในขณะที่คนของรัฐส่วนกลางที่ต้องลงมาภาคใต้นั้นส่วนใหญ่มักได้รับการแต่งตั้งให้มี
หน้ าที่มาส่ องดูแลในกรณีการเดิน ทางเข้ามาของคนจากรัฐส่ วนกลางจึงเปรียบเสมือน ได้กับการ
เดินทางที่เข้ามาในดินแดนเพื่อสารวจชีวิตความเป็นอยู่แล้วนาไปรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เป็นปัจจัย
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หนึ่งต่อ การปรากฏการและไม่ปรากฏของความเป็นจีน บ้านของคนจีนเป็นห้องแถวมีสัดส่ว นและ
ขนาดเท่ากับตึกแถวในกรุงเทพ หลังคาของตึกแถวจะมีการเปิดขึ้นมาเพื่อให้อากาศได้ถ่ายเทสะดวก
รวมทั้งให้แสงสว่างสามารถเข้ามาได้ด้วย ค่านิยมของคนจีนที่มีต่อบ้านที่ตนเองอยู่ไว้ว่าส่วนใหญ่ บ้าน
ที่มีลักษณะของตึกแถวนี้ไม่ได้จากัดว่าจะต้องเป็นที่อยู่อาศัยของคนจีนที่มีฐานะธรรมดาแม้แต่คนจีนที่
มีฐานะร่ารวยก็อาศัยอยู่ได้เช่นกันบ้านไหนที่อยู่แล้วทามาค้าขึ้นต้องไม่ทิ้งบ้านนั้นความกตัญญูได้ถูก
ถ่ายทอดมายังวิถีชีวิตคนจีนไม่เฉพาะแต่การปฏิบัติต่อบุคคลหากแต่สถานที่อาศัยเมื่อผู้อยู่อาศัยอยู่
อย่างร่มเย็นเป็นสุขก็ย่อมต้องตอบแทนด้วยเช่นกันคติดังกล่าวนี้จึงเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้กับคนจีน
ว่าความเป็นจีนถูกนาเสนอ ให้ถ่ายทอดผ่านคุณธรรมในการดารงชีวิตของคนจีนนั่นก็คือกตัญญูความ
กตัญญู นี่ ก็คือซึ่งเป็ น การปรากฏการและไม่ปรากฏของความเป็นจีน ซึ่งมีความแตกต่างไปตาม
เงื่อนไขของพื้น ที่ในกรณีปั จ จุ บั น นั้น การอยู่อาศัยในตึกแถวก็มิอาจจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงซึ่งเป็น การ
ปรากฏการและไม่ปรากฏของความเป็นจีนที่ได้กล่าวไว้ในกรณี ชุมชนของผู้วิจัยปรากฏว่าคนที่อาศัย
ในตึกแถวกลับเป็นแรงงานที่เข้ามาทางานในเมืองอีกทั้งยังเป็นชาวแขกที่ไม่พูดภาษไทยอีกด้วย
ลูกสาวจีนในภาคใต้ ได้พบปะ แสงแห่งวัฒนธรรมตามแบบไทยไทย ก็ทาให้จิตใจของ
ลูกจีนไม่ได้เป็นจีน แต่เกิดเมืองไทยจิตใจเป็นไทย บทบาทของผู้หญิงนั้นถือว่ามีส่วนสาคัญในการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ คนไทยคือศัตรู อาจรวมถึงคนจีนทั้งหมดที่อยู่ในแผ่นดินไทยในช่วงเวลา
นั้นด้วย ความแตกต่างทางสถานะ ชนชั้นที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ หญิงจีนสามัญทั่วไปที่ไม่มีฐานะดีก็
ยอมที่จะต้องเรียนจบตามภาพบังคับหรือบางคนอาจจะต้องลาออกก่อนเรียนจบภาคบังคับก็เป็นได้
การยกย่องผู้หญิงว่าเปรียบเสมือนมารดาของชาติรูปทั้งเป็นดอกไม้ของชาติและขวัญกาลังใจของชาติ
เมื่อความคาดหวังของผู้นาของชาติมองไปไกลถึงกันที่ผู้หญิงมีบทบาทสาคัญเช่นนี้ทาให้ผู้หญิงใน ยุค
จอมพลป.ต้องเป็นผู้หญิงที่ทันสมัยมีความทัดเทียม เท่าผู้หญิงตะวันตก มีบทบาทช่วยเหลือชาติทั้งใน
ภาวะสงครามด้านสังคมสงเคราะห์และเป็นพราหมณ์ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจมิติผู้หญิงจีนภายใต้
บริบททางสังคมไทยนั้นกลับมีลักษณะตรงกันข้าม
ลัทธิธรรมเนียมการเก็บตัวลูกสาวไว้ในบ้าน คนจีนมองผู้หญิงว่าเป็นวัตถุทางเพศสิ่งที่เชิด
ชูชาติแทน แต่คนไทยกลับคิดว่าเป็นสิ่งที่ช่วยชูชาติแทน ศีลธรรมทาร้ายประเพณีอันดีงามของผู้หญิง
สังคมจีนอาจจะสอนให้ผู้หญิงตระหนักถึงคุณธรรมความกตัญญูเพราะความกตัญญูเป็นอัตลักษณ์หนึ่ง
ที่คนจีนได้รับ การปลู กฝั งมาระหว่างความรักกับความถูกต้อง พฤติกรรมนี้จะดูขัดแย้งกับตัว ตนที่
แท้จริงมีลักษณะพันทาง กล่าวคือจะเป็นจีนก็ไม่ใช่เป็นไทยก็ไม่เชิงดังนั้นสภาวการณ์มี 2 ชาติจึงทาให้
เกิดความอีลักอีเลื่อว่าจะเป็นจีนหรือไทยดี สภาพการจากัดสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ โดยไม่ให้ ผู้
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ถูกจองจาได้เคลื่อนไหวหรือกระทาการใดใดได้ ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงใจให้เป็นไทยตัวต้น
ใหม่กลับไม่สอดรับกับเชื้อชาติที่เป็ นที่มีมาแต่กาเนิดและถูกควบคุมด้วยกฎเกณฑ์ทางสังคมความ
พยายามที่จะสร้างตัวตนใหม่ในสังคมที่ตัวเองอยู่เพื่อที่จะสร้างความเป็นจีนให้กับตัวเขาอย่างสมบูรณ์
ที่พยายามสร้างตัวใหม่ด้วยการเรียนรู้หนังสือไทยที่อาจจะขัดแย้งต่ออุดมการณ์ของผู้บังเกิดเกล้าที่
เป็นจีน ไม่ว่าประพฤติผิดศีลธรรมตามนโยบายผู้นาชาติไทยรวมไปถึงได้สัมผัสกับวัฒนธรรมต่างๆของ
ไทย ทาให้คนจีนรุ่นต่อๆมาที่ ปรากฏการและไม่ปรากฏของความเป็นจีน
พยายามที่จะสร้างตัวตนใหม่ให้เกิดขึ้นกับตนเอง แต่ในที่สุดความที่เป็นจีนก็ไม่ใช่ไทยก็
ไม่เชิงก็ปรากฏในตัว ทั้งที่เป็นเครื่องมือของรัฐที่ตอบโต้การพยายามสร้างตัวตนใหม่ของคนจีนและคน
ไทยในสังคมไทยยุคเวลานั้น ด้วยกันให้ตัวตนใหม่นั้นกลับไม่ได้รับการตอบรับจากคนจีนเพราะคนจีน
ให้ความสาคัญต่อค่าต่อชาตินิยมมากกว่าและการปฏิเสธความเป็นจีนหันมาชื่นชมความเป็นไทยทาให้
อยู่ในสภาวะของคนสองชาติที่ไม่ สามารถเข้ากับครอบครัวกับใครได้ ตัวตนที่มีความขัดแย้งทางเชื้อ
ชาตินั้นพยายามที่จ ะสร้ างตัว ตนใหม่เพื่อให้ช าตินั้นยอมรับในความเป็นตัวตนใหม่เพื่อสอดรับ กับ
นโยบายของผู้นาในสมัยนั้นนั่นเอง
4.1.3.4 ตัวละคร สะท้อนเรื่องราว 2 ด้านคือด้าน ความคิด นิสัยใจคอ ที่มี
พัฒนาการไปตามลาดับการเล่าเรื่อง และด้านพฤติกรรม รูปร่างหน้าตา มีพัฒนาการไปตามโครงเรื่อง
ที่ดาเนินไป

130
การสร้าง Character
รูปแบบต้นฉบับ
ภาพ

เนื้อหา
เรื่องราว สาวชาวสวนที่ได้รับมรดกจาก
พ่อ และต้องเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อทา
ตามคาสั่งเสียของผู้เป็นบิดา

ภาพ

เนื้อหา
- ใช้โครงลักษณะบุคลิกดาราสาวที่เป็น
ต้นแบบของผู้หญิงในนวนิยาย เรื่องบ้าน
ทรายทอง ผ่านภาพที่อยู่อยู่ในความทรง
จาของสังคม ผ่าน ภาพยนตร์ ที่เธอแสดง

ภาพ

เนื้อหา
- ใช้โครงลักษณะเป็นที่ตรงกับภาพที่ผ่าน
การจดจาและถูกผลิตซ้าในหลายๆพื้นที่
ทางสื่อมวลชน สื่อโทรทัศน์ ทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน

รูปแบบร่าง

รูปแบบในผลงาน

แผนภูมิที่ 4.7 การเลือกเครื่องแต่งกาย/ทรงผม ที่สะท้อนด้านพฤติกรรม รูปร่างหน้าตา ในวีดีโออาร์ต
เพลงบ้านทรายทอง
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รูปแบบต้นแบบ
ภาพ

เนื้อหา
ภาพใบหน้าผู้หญิงที่เคยถูกใช้ประกอบ
ละครเวที ศาลาเฉลิมไทย อานวยการ
สร้างโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าภาณุพันธุ์ ยุคล นาแสดงโดย สวลี
ผกาพันธุ์ในปี พ.ศ. 2494

ภาพใบหน้านักแสดงในพ.ศ. 25222523 ภาพยนตร์ฟิล์ม 35 มม. โดยศรี
บุญเรืองฟิล์ม ผู้กากับ รุจน์ รณภพ นา
แสดงโดย จารุณี สุขสวัสดิ์เป็นต้นแบบ

แผนภูมิที่ 4.8 การเลือกการแสดงออก ที่สะท้อนด้านความคิด นิสัยใจคอ ในวีดีโออาร์ต เพลงบ้าน
ทรายทอง
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4.1.3.5 ฉาก
ใช้ที่พักอาศัยลักษณะแบบอาคารตึกแถว โดยจาลองลักษณะพื้นที่ต่างๆ
ขึ้นมาในบริเวณห้องรับแขกภายในตึกชั้นที่ 1โดยฉากทั้งหมด ฉากเรียงลาดับตามเหตุการณ์ดังนี้
ตารางที่ 4.9 ฉากที่ปรากฏในวีดีโออาร์ต เพลงบ้านทรายทอง
ช่วงเวลา พื้นที่ของเหตุการณ์ที่
ฉากในงาน วีดีโอ
ในวีดีโอ
เกิดในวีดีโอ
00.22

ตัวละครเพศหญิงที่ไม่
ระบุชื่อปรากฏตัวโดยผู้ชม
ไม่สามารถ เห็นหน้าค่าตา
ได้ เธอยกกระเป๋าขึ้น ถือ
กระเป๋า เดินไปตามถนน
เป็นเส้นตรง

00.45

หยุดอยู่ที่หน้าประตูรั้ว
บ้านที่เป็นตึกแถว
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ช่วงเวลา พื้นที่ของเหตุการณ์ที่
ในวีดีโอ
เกิดในวีดีโอ
00.51

เธอตรงเข้าสูภ่ ายใน
บริเวณบ้าน เดินผ่าน
บันไดท่ามกลางความมืด
สลัว

00.55

เธอตรงเข้าสูภ่ ายใน
บริเวณบ้าน เดินผ่าน
บันไดท่ามกลางความมืด
สลัว

01.03

จากนั้นเธอก็เปิดตูเ้ สื้อผ้า
ที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้า
มากมาย

ฉากในงาน วีดีโอ
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ช่วงเวลา พื้นที่ของเหตุการณ์ที่
ในวีดีโอ
เกิดในวีดีโอ
01.12

หลังจากนั้นเธอก็ประกอบ
อาหารในห้องครัวพร้อม
กับทาความสะอาด
ภาชนะในห้องครัวดุจดั่ง
สมบัติอันมีค่าของเธอ

01.22

จากนั้นเธอก็ไปที่ห้องซัก
ล้างพร้อมกับบรรจง ทา
ความสะอาดเสื้อของเพศ
ชาย

01.30

จากนั้นก็ดูแลความ
สะอาดความเรียบร้อย
ตามทางเดินต่างๆ

ฉากในงาน วีดีโอ
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ช่วงเวลา พื้นที่ของเหตุการณ์ที่
ในวีดีโอ
เกิดในวีดีโอ
01.34

จากนั้นก็ดูแลความ
สะอาดความเรียบร้อย
ตามทางเดินต่างๆ

01.40

และในช่วงเวลานั้นเอง
เธอก็หลับฝันและคิดถึง
ภาพที่เป็นแรงปราถนาที่
เธอฝันถึงผู้หญิงที่สวยงาม
เป็นที่ต้องการของทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นนางงามดารา
นักร้อง

02.10

สถานที่ในฝันที่เธอเต็มไป
ด้วยสมบัติวัตถุมากมาย

ฉากในงาน วีดีโอ
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ช่วงเวลา พื้นที่ของเหตุการณ์ที่
ในวีดีโอ
เกิดในวีดีโอ
02.16

02.24

02.42

อุดมสมบูรณ์ไปด้วย สิ่ง
อานวยความสะดวก ที่
ทันสมัยที่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของเธอ เธอมี
อานาจอย่างล้นเหลือใน
พื้นที่นั้น ที่เป็นเสมือน
อาณาจักรของเธอเป็น
เสมือนพระวิหารอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของเธอเป็น
เสมือนดินแดนที่เธอ
สามารถจะควบคุมทุก
อย่างได้ ผ่านอานาจที่เธอ
มี
แม้กระทั่ง อาหารก็ถูกคัด
สรร อย่างดีเลิศ พร้อมกับ
บรรยากาศ ที่ อบอวลไป
ด้วย ดอกไม้นานาพันธุ์
ประหนึ่งเป็นราชินีแห่ง
สถานที่นี้ ที่เป็นดังรางวัล
ที่เธอคู่ควร
และความฝัน อัน สูงสุด
ของเธอคือการได้ยอมรับ
ได้การได้รับการยอมรับ
และได้ความรักความนับ
ถือจากคนที่อยู่ในสถาน
ที่นี้ที่เปรียบเสมือน
ดินแดนใต้อาณัติของเธอ
ผู้คนทุกเพศวัยที่ต่างก็รัก
และ ต่างมีเธอเป็น
ศูนย์กลางของชีวิต

ฉากในงาน วีดีโอ
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ช่วงเวลา พื้นที่ของเหตุการณ์ที่
ในวีดีโอ
เกิดในวีดีโอ
02.50

ฉากในงาน วีดีโอ

ภาพทั้งหมดจบลง เมื่อ
ประตูของบ้าน ที่เธอได้
เข้าไปในตอนแรกปิดลง
และก็เธอจะไม่มีวัน ได้
ออกมาจากบ้านหลังนั้น
อีก

4.1.3.6 การสื่อสารผ่านภาพและเสียง
4.1.3.6.1 ภาพ
ผู้วิจัยใช้ลักษณะอิทธิพลภาพแบบหนังยุค 16 มม.ที่มีฉายในช่วงเวลานั้นเป็น
จานวนมาก แต่เน้นต้องให้ดูเรียบง่ายที่สุดรวมทั้งวิธีการถ่ายทาด้วยและจะไม่มีการเลือกใช้มุมกล้อง
แปลกแปลกหรือการตัดต่อที่สับสน การถ่ายทาทาอย่างตรงไปตรงมาโดยให้ตัวละครเล่นอยู่ที่หน้า
กล้อง แต่จะจัดวางองค์ประกอบของภาพเอาไว้ล่วงหน้าหมดแล้วทุกขั้นตอน เชกเช่นการแสดงใน
ลักษณะละครเวที,ละครเพลง การคลุมโทนแสงภาพทั้งหมดจัดในลักษณะแบบละครเวที ภาพยนตร์
สะท้อนสังคม ที่เป็นการนาเอาสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมาแสดงให้เห็นเป็นปัญหาที่มารดา
และคนส่ ว นใหญ่ในสังคมขณะนั้ น ต้องเผชิญอยู่ เป็นการใช้ภ าพที่ทาหน้าที่เป็นปากเป็นเสี ยงเป็น
ตัวแทนให้บุคคลที่ไม่สามารถจะเรียกร้องสิ่งใดด้วยตัวเองได้ ภายใต้การกดทับและข้อจากัดในทุกๆ
ด้านที่กดทับบนชีวิต โดยผู้วิจัยควบคุมการนาอารมณ์ส่วนตัวเข้าไปผูกพันมากเกินไปหรือการมุ่งมั่นที่
จะแสดงแต่ความคิดเห็นของตนออกมาจนอาจจะละเลยอารมณ์พื้นฐานของมารดา ซึ่งเนื้อหานั้นมี
ความสาคัญมาก ส่วนรูปแบบของภาพมีไว้สาหรับการทาภาพสะท้อนภาพสังคม (บทความจากกิตติ
ศักดิ์ สุวรรณโภคิน. (ม.ป.ป.). หนังคลาสสิค. กรุงเทพฯ:ห้องภาพสุวรรณ.หน้า144) โดยแนวความคิด
ต่างๆที่มีอยู่ในภาพนั้นจะต้องออกมาจากเนื้อเรื่องที่มาจากชีวิตมารดา ในช่วงเวลาที่สังคมไทยเปลี่ ยน
ผ่านและปรับเปลี่ยนสังคมตามเงื่อนไขปัจจัยทั้งภายในภายนอก นับตั้งแต่ยุคสมัย จอมพล ป.จนถึงยุค
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้นาประเทศ โดยภาพนั้นแสดงเรื่องราวของคนในสังคมไทย อีกทั้งยัง
ผสมผสานการแสดงออกอย่ าง ศิล ปะแบบโรแมนติก (Romanticism) หรือแบบจินตนาการนิยม
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เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นศิลปะที่ให้ความสาคัญกับอารมณ์ความรู้สึก และ
ธรรมชาติ โดยลดความเชื่อในเรื่ องเหตุและระเบียบแบบแผน ซึ่งเป็นลักษณะสาคัญของสมั ยนีโ อ
คลาสสิก รวมทั้งให้ความสาคัญแก่มนุษย์ในฐานะเป็นปัจเจกบุคคลมากกว่าส่วนรวม รวมทั้งแฝง
ความรู้สึกชาตินิยมไว้ด้วย เน้นเสรีทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกและความต้องการของตน แม้จะไม่มี
เหตุผลหรือไม่มีจริงก็ตาม โดยนาเอาโทนสีแบบงานจิตรกรรม ที่แสดงออกในอารมณ์และความรู้สึก ใช้
สีฉูดฉาด ผ่านภาพสะท้อนสังคมสมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพื่อเสียดสี ความเป็นจริงที่สังคมสร้างขึ้น
และส่งผลต่อชีวิตมารดา สิ่งเหล่านี้คือวิธีการสร้างภาพสะท้อนออกมาเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมให้ แก่
ผู้ชม โดยให้ผู้ชมตัดสินเอาเองว่าใครถูกใครผิด ภาพโดยตัวของมันจึงเป็นพาหะในการดึงความคิดและ
อารมณ์ของคนดูเพื่อเข้าไปถึงปัญหา

ภาพที่ 4.4 Story board แบบร่างการลาดับภาพในวีดีโอ
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ภาพร่าง

ภาพจริง

แผนภูมิที่ 4.9 แผนภูมิเปรียบเทียบรูปภาพร่าง กับ ภาพในวีดีโออาร์ต เพลงบ้านทรายทอง
ผู้ วิจั ย ใช้การบันทึกภาพด้ว ยกล้ อง DSLR Canon 7D โดยมีแนวความคิดให้
แสดงความทรงจา ถึงแก่นของสารที่รับมา และอารมณ์ที่ปรุงแต่งออกมาส่วนตัวที่ผู้แสดงคิด และผลิต
ซ้าสร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งผู้วิจัยต้องการสื่อ “สาร” ที่ถูกบันทึกไว้ในตัวภาพและถูกขับเน้นออกมา เมื่อถูก
รบกวนจากปัจจัยภายนอกเพื่อให้สารนั้นส่งตรงต่อมาสู้ ผู้ชมผลงาน เพื่อให้เกิดการรับรู้เรื่องของสาร
(ความหมาย) ที่ถูกบรรจุ อยู่ ในสิ่งต่างๆรอบๆตัว เรา เพื่อสื่อให้เห็นรหัส ที่ถูกบรรจุในความบั นเทิง
เพราะสื่อความบันเทิง คือ สื่อ ชนิดหนึ่งที่สามารถส่งและใส่สารที่ถูกกาหนดขึ้นมาสู่ผู้รับได้ โดยที่ผู้ชม
ไม่คิดตั้งคาถามและรับสารนั้น ในรูปของอัฐรสทางการรับชมในขณะที่เป็นผู้ชมโดยตรง หลังจากนั้น
ผู้วิจัยได้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในขั้นตัดต่อ เนื้อเรื่องตอนหลังการถ่ายทา เพื่อใส่เทคนิคพิเศษ
เพิ่มเติม ในส่วนของการเล่าเรื่องใช้รูปแบบฮอลลีวูด หรือโครงสร้างการเล่าเรื่องเรื่องตามลักษณะ
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ละครน้าเน่า ที่ผู้ชมสามารถรับสารได้โดยสะดวก และสาร ที่ส่งผ่านสื่อจะทาหน้าที่ดึงความสนใจ ณ
ช่วงเวลานั้นของผู้ชมรับสาร
4.1.3.6.2 เสียง
การใส่เสียงประกอบที่มีเสียงของการบันทึกเสียงจริง พร้อมเสียงสิ่งแวดล้อมใน
ขณะที่บันทึก ที่ดังบ้างเบาบ้างในบางครั้งก็ดังขึ้นมาโดยไม่มีที่มาที่ไป ที่สะท้อนมิติชีวิตที่เกิดขึ้นจริงใน
สถานที่ๆมารดาอาศัย อยู่ เป็ น พื้น ที่จริงที่แนวคิด และตัว บทต่างๆได้กระทาผ่ านตัว ของมารดาใน
ชีวิตประจาวัน เพื่อสร้างให้เกิดความน่าเชื่อถือ เป็นเรื่องจริงน่าเชื่อถือเชื่อมสถานที่ทั้งของมารดาและ
สถานที่ที่ผู้ ช มดารงอยู่ นั้ นเกิดลักษณะทับซ้อนกัน เช่นเดียวกับ Layer เสี ยงที่ได้ส ร้างสรรค์ขึ้นใน
ลักษณะ Sound documentary ที่มิได้ต้องการนาเสนอตัวเพลงต้ นฉบับหากตัวเพลงต้นฉบับนั้นเป็น
เพียงฉากทางสังคมและความทรงจาที่ถูกสร้างและผลิตซ้าขึ้นมาจากเสียงของมารดาตามแนวคิด ของ
บาร์ตส์ ที่กล่าวว่าความเป็นนักประพันธ์ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม แท้จริงแล้วตัวบท คือ พื้นที่
หลากหลายมิติ ที่เปิดให้ข้อเขียนจากแหล่งต่าง ๆ ได้มาปะทะสังสรรค์กันทั้งนี้ไม่มีข้อเขียนใด ๆ ที่เป็น
ของแท้ดั้งเดิม แม้สักชิ้นเดียว นักประพันธ์ ไม่มีสิทธิ์ขาด(Authority) ในการกาหนดเนื้อหา เนื้อเรื่อง
เสมอไป เนื่องจากตัวอักษรที่นักประพันธ์เขียนออกมา มีเจตจานงและความหมายของตัวมันเอง เมื่อ
พ้นปลายปากกา(หรือพิ มพ์ดีด คอมพิวเตอร์(ฯลฯ) ออกมาสู่สาธารณะ ผู้อ่านต่างหากที่สามารถแปล
ความ เข้าใจ และตัดสินเรื่องที่เขียนนั้นตามระดับความรู้ ความเข้าใจของพวกเขา(บทความจากเว็บ
ไซด์ http://www.blogazine.pub/blogs/bookgarden/post/1787) ซึ่ ง ท าให้ ผู้ วิ จั ย น ามาสร้ า ง
รูปแบบของการใช้เสียงในงานสร้างสรรค์ที่เป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ชมสามารถตีความพื้นที่ทางเสียงได้
อย่างอิสระ
4.1.1.7 เพลงประกอบ
ผู้วิจัยใช้การบันทึกเสียง แบบ Sound documentary ในพื้นที่พักอาศัย ด้วยลักษณะ
เดียวกับการเปิดฟังวิทยุ ในเคหะสถานของคนทั่วไป ที่กาลังเล่นเพลงบ้านทรายทอง ที่เผยแพร่ในปี
พ.ศ. 2509
คาร้อง - ชาลี อินทรวิจิตร/ทานอง - สมาน กาญจนะผลิน และขับร้องโดย สวลีย์ ผกา
พันธ์
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ตารางที่ 4.10 ผลงานที่ปรากฏใน วีดีโอชุดบ้านทรายทอง
การถอด
ช่วงเวลา เนื้อหาภายใน ความหมาย
ในวีดีโอ
วีดีโอ
ของสัญญะมา
ใช้ในภาพ
0.29

00.44

00.56

นี่คือสถาน แห่ง การเดินทางไปยัง
บ้านทรายทอง ที่ สถานทีอ่ ันเป็น
ฉันปองมาสู่
จุดหมาย
แสดงออกผ่านภาพ
ที่เป็นลักษณะที่มี
เส้นนาสายที่แสดง
ความลึกและพุ่ง
ไปสู่จดุ ศูนย์กลาง
ภาพที่แทน
เป้าหมายการ
เดินทาง
ฉันยังไม่รู้ เขาจะ ความไม่แน่ใจในสิ่ง
ต้อนรับ ขับสู้
ที่กาลังเกิดขึ้นต่อ
เพียงไหน
จากนี้ถูกแทนที่ด้วย
ภาพประตูมือทึบ
มองไม่เห็นสิ่งที่อยู่
ด้านใน
อาจมียิ้มอาบ
ความหวังว่าจะได้
ฉาบบนสีหน้า ว่า พบเจอสิง่ ที่ดีๆ นั้น
มีน้าใจ
ภายในภาพ
ถ่ายทอดผ่านแสงที่
เปรียบเหมือนแสง
ที่ดูอบอุ่น และ
สว่างพอเพียงแค่
เห็นทางที่จะก้าวไป
ข้างหน้าไม่กี่ก้าว
เท่านั้น

ภาพในงาน

142

ช่วงเวลา เนื้อหาภายใน
ในวีดีโอ
วีดีโอ
01.02

01.11

01.19

การถอด
ความหมาย
ของสัญญะมา
ใช้ในภาพ

แต่สิ่งซ่อนไว้ ใน สิ่งที่ไม่ปรากฏและ
ดวงจิต คือความ กลายเป็นด้านลบ
ริษยา
ของจิตใจ ที่แสดง
ผ่านภาพการเปิด
พื้นที่ตู้เสื้อผ้าทีม่ ี
เสื้อผ้าหลายชนิด
ปะปนกันและ
เสื้อผ้าบางชิ้นก็ถูก
กีดกันออกมาจาก
พื้นที่ภายในตู้
เขตรั้วไพศาล
รั้วถูกสะท้อนผ่าน
โอบบ้านทราย
พื้นที่ครัว ที่เป็น
ทอง
พื้นที่สาหรับผู้หญิง
เป็นพื้นที่การจากัด
ความหมายและ
พื้นที่ภายในบ้าน
ของผู้หญิง
คือแขนของพระ
เจ้า

พลังของพระเจ้าใน
การสร้างและ
บันดาลสิ่งต่างๆบน
โลก ถูกแทนที่ด้วย
แขน 2 ข้างของ
ผู้หญิงที่ดูแลและ
สร้างพลังงานให้กับ
ชีวิตทุกคนภายใน
บ้านผ่านการปรุง
อาหารในแต่ละมื้อ

ภาพในงาน
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ช่วงเวลา เนื้อหาภายใน
ในวีดีโอ
วีดีโอ
01.26

01.34

01.45

ขอจงเอื้อมมือ
และโอบกอดเรา
ผู้ผ่านเข้ามา

การถอด
ความหมาย
ของสัญญะมา
ใช้ในภาพ

การปกป้องดูแล
จากเสียงขับร้องใน
เพลง ถูกแทน
ความหมายด้วย
การดูแลเสื้อผ้าที่
ปกป้องร่างกาย
สมาชิกทุกคนใน
บ้านเมื่อออก
ภายนอกบ้าน
เพียงเดียวดาย ภาพที่ปรากฏแสดง
อาจตายเพราะโง่ ความหมายการเดิน
โอ้อนิจจา
เพียงลาพังของ
ผู้หญิงที่กาลังจมดิ่ง
เข้าไปในพื้นที่ที่ไร้
แสงและไม่มี
ช่องว่างใดๆในผนัง
ทางเดินทั้ง 2 ข้าง
โปรดอย่าอิจฉา เสียงร้องในช่วง
สมาชิกใหม่
เพลงนี้ ถูก
แทนสัญญะด้วย
การแต่งแต้ม
ใบหน้าบุคคลที่
เปลี่ยนบุคลิคเดิม
ไปสู่บุคลิคใหม่ที่
เป้นไปเพื่อให้เกิด
การยอมรับจากผู้ที่
แต่งแต้มให้

ภาพในงาน
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ช่วงเวลา เนื้อหาภายใน
ในวีดีโอ
วีดีโอ
01.52

ของบ้านทราย
ทอง

การถอด
ความหมาย
ของสัญญะมา
ใช้ในภาพ
สถานที่ตามเสียง
ร้อง ถูกแทนที่ด้วย
ค่านิยมของสังคมที่
ผู้คนอาศัยอยู่ใน
ช่วงเวลานั้นที่ชื่น
ชมและชื่นชอบ
ผู้หญิงตามบทบาท
การแสดงตัวบท
ต่างๆ

ภาพในงาน
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4.2 การวิเคราะห์สัญญะผลงานสร้างสรรค์
4.2.1 ตารางแสดงการใช้สัญญะในการทางานของสัมพันธบทระหว่างบริบท มารดา และบทเพลง
ในการสร้างสรรค์วีดีโออาร์ต เพลงจาเลยรัก
ตารางที่ 4.11 การวิเคราะห์สัญญะที่ปรากฏในวีดีโออาร์ต เพลงจาเลยรัก
ความ
สัญญะที่ใช้
มารดา
บริบท
เพลง
หมายสัญญะ
การเดินทาง,
การเริม่ ต้น
,ปกหน้า
,ความสดใส,
ผู้หญิง,ความ
ทรงจา

ช่วงเวลาบ้าน
ที่สงขลาก่อน
มาเรียนเย็บ
ผ้าที่กรุงเทพ

ช่วงยุคการ
กักขังฉันเป็น
พัฒนา
จาเลยของ
เศรษฐกิจและ คุณ
สังคม

อดีต,สิ่งที่ผ่าน
มาแล้ว,เวลา
ที่ล่วงเลย,จืด
จาง,ไร้
ชีวิตชีวา,วัตถุ

ช่วงที่อยู่กับ
ครอบครัวที่
จังหวัดสงขลา
,ลูกสาวคน
เล็ก,บ้านสวน
ผัก,บ้าน
กรุงเทพ

ยุคทางดี ไฟ
สว่าง งานคือ
เงินเงินคือ
งาน

รถยนต์,วัตถุ, การเรียนตัด แผนพัฒนา
การเดินทาง เสื้อที่กรุงเทพ เศรษฐกิจ
,ฐานะ,
ฉบับที่ 1
การเงิน,ความ
ทันสมัย
,ยางพารา

โศรยา ต้อง
ยอมจานนให้
หฤษฏิ์โขกสับ
ต่างๆนานา

หฤษฎิ์ จับตัว
มาลงโทษ
เพื่อให้หาย
แค้น
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สัญญะที่ใช้

ความ
หมายสัญญะ
การเดินทาง,
เพศชาย,
ตัวตน,ปัจจัย
ในการ
ดารงชีวิต
พื้นฐาน

มารดา
เดินทางมา
กรุงเทพตัว
คนเดียว

บริบท

เพลง

ยุค “เชื่อผู้นา กักขังฉันเป็น
พ่อขุน
จาเลยของ
อุปถัมท์
คุณ

สวนหน้าบ้าน เปลี่ยนชื่อ
,ประตู
นามสกุลเป็น
เหล็กดัด
ไทย

"ประชาธิปไต หฤษฎ์ ลูก
ยแบบไทย" ชายคนโตของ
นักธุรกิจทาง
ภาคใต้

ทางเดิน,ไฟ
ส่อง,แสง
สว่าง,
ความหวัง,
การปรากฏ
,เข้ามา

สมัยก่อน
หน้าที่จะมี
การปฏิวัติ
ชาติที่รักของ
เราต้องตกอยู่
ในสภาวะที่
คับขันเพียงใด
ฐานะทางการ
คลังของ
ประเทศต้อง
ทรุดลงไป
อย่างหนักยิ่ง

การเปลีย่ น
อาชีพรับจ้าง
ทางานบ้าน
มาเป็นช่าง
เย็บผ้าและ
สอนเย็บผ้า

ตกเป็นเหยื่อ
ความแค้น
โดยไม่รู้อิ
โหน่อิเหน่
เธอจายอมรับ
บทศันสนีย์
รับโทษที่
หฤษฎ์ทาร้าย
ต่างๆ นานา
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ความ
หมายสัญญะ

มารดา

บริบท

เพลง

เงาสะท้อน,
ปิดบัง,ซ้อน
เร้น,ชายหนุ่ม
,เลือนราง,จับ
ต้องไม่ได้,ผู้ดี
,พ่อค้า

รับจ้างทางาน
บ้าน,เป็นพี่
เลี้ยงเด็ก,
นอนห้องเก็บ
เสื้อผ้า,ชอบ
เย็บเสื้อผ้า

การเมืองการ
ปกครองไทย
ต้องเข้าสู่
รูปแบบของ
เผด็จการ
อานาจนิยม
(authoritari
anism) เป็น
เวลานานถึง
15 ปี

หฤษฎิ์ รังสิ
มันต์ เสียใจ
มากกับการ
สูญเสียของ
หริณ รังสิ
มันต์ ผู้เป็น
น้องชาย เลย
ไปตามล่าคน
ผิดมาแก้แค้น

ผู้ชาย,เพศ
ชาย,ปูนพลา
สเตอร์,ไร้
ความรูส้ ึก,
เฉยชา,
ต้นแบบ,อุดม
คติ

ทางานส่งเสีย
ให้อาม่าตั้งแต่
เด็ก,ชีวิตไม่
เคยได้เลือก

ศิลปะแบบ
Modern
Architectur
e แต่สื่อความ
หมายถึง
ศิลปะแบบ
ฟาสซิสต์

หฤษฎ์ส่งนาย
ใบ้ลูกน้องผู้
สัตย์ซื้อมา
เฝ้าดูเธอไว้ทั้ง
ยามหลับและ
ตื่น

ผู้ด,ี พ่อค้า,
เพศชาย,เงา
สะท้อน,
ปิดบัง,ซ้อน
เร้น,เลือนราง
,จับต้องไม่ได้

เมื่อยังเด็ก
ต้องทางานใช้
หนี้ที่ไปเอา
ข้าวสารมากิน

ภัยจาก
คอมมิวนิสต์
เป็นภัยต่อ
ความมั่นคง
ของชาติ

นักเรียนนอก
ที่ต้องกลับมา
แบกรับภาระ
ในการเลี้ยงดู
น้องชายแทน
พ่อแม่
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ความ
หมายสัญญะ

มารดา

บริบท

เพลง

รองเท้าหนัง,
เพศชาย,เพศ
หญิง,รับใช้,
เสียสละ
,มลทิน

น้องชาย
มารดาคือคน
ที่ได้เรียนสูง
ที่สุดและ
ผู้วิจัยลูกชาย
คนโตที่เล่า
เรียนในวุฒิที่
สูงที่สุดในวงศ์
สกุล

มาตรา 17
จัดการกับ
ปัญหาต่าง ๆ
ตลอดจนทา
การกวาดล้าง
ผู้ที่จอม
พลสฤษดิ์เห็น
ว่าเป็นภัยต่อ
ความมั่นคง

ลูกสาว
ชาวสวน
กาพร้าพ่อ
ได้รับการ
อุปการะจาก
ป้าและลุงเขย

เงาสะท้อน,
ปิดบัง,ซ้อน
เร้น,เด็กหญิง
,เลือนราง,จับ
ต้องไม่ได้,วัย
เด็ก

ชีวิตเกิดมาไม่
มีโอกาส
เพราะไม่ได้
เรียนหนังสือ
,กลัวคนไทย

อุดมการณ์
ทางการเมือง
พ่อขุน
อุปถัมภ์แบบ
เผด็จการ

ขณะเดียวกัน
ก็รับใช้และ
เป็นลูกไล่ของ
ศันสนีย์
พี่สาวมา
ตั้งแต่เด็กๆ

ถุงเท้า,ของต่า
,งานบ้าน
,ผิดปรกติ ผิด
ธรรมชาติ,
แห้ง,ขัดถู

ประเพณีจีน
เด็กจะต้องไม่
ถามผู้ใหญ่มี
หน้าที่ทาตาม
ห้ามถามห้าม
สงสัยไม่เคยรู้
ประวัติอาม่า
,อากง

ชาวหัวเมือง
ในชนบทของ
เราเป็น
จานวนหมื่น
จะละทิ้งงาน
ผลิต คือ
เกษตรกรรม
มาทางานที่ไม่
ผลิต

เธอจายอมรับ
บทศันสนีย์
รับโทษที่
หฤษฎ์ทาร้าย
ต่างๆ นานา
ทั้งร่างกาย
และจิตใจ
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ความ
หมายสัญญะ

มารดา

บริบท

เพลง

เด็กผู้ชาย,
เพศชาย,ปูนพ
ลาสเตอร์,ไร้
ความรูส้ ึก,
เฉยชา

ฝันอยากเป็น
นางเอกงิ้ว
,อยากสวย
,เป็นแม่บ้านที่
อบอุ่น

อุดมการณ์
ทางการเมือง
พ่อขุน
อุปถัมภ์แบบ
เผด็จการ

ขณะเดียวกัน
ก็รับใช้และ
เป็นลูกไล่ของ
ศันสนีย์
พี่สาวมา
ตั้งแต่เด็กๆ

ทาความ
มีครอบครัวที่
สะอาด,
อบอุน่
หน้าที,่ ภาระ,
เพศชาย,เพศ
หญิง,รองรับ
รับใช้,ขัด
เกลา,ในความ
ดูแล

ขอให้ระบอบ
ประชาธิปไตย
ของไทยเป็น
เสมือน
กัลปพฤกษ์ที่
หยั่งรากลึก
จากแผ่นดิน
ไทย งอกงาม
เติบใหญ่ใน
แสงแดดและ
แรงฝน ออก
ผลเป็นกล้วย
น้าว้า มะม่วง
เงาะ มังคุด
และทุเรียน
มากกว่าที่จะ
เป็นแอปเปิ้ล
องุ่น
อินทผลัม
บ้วย หรือ
เกาลัด

เป็นสงคราม
เย็น หฤษฎ์
แกล้งให้โศร
ยาทาในสิ่งที่
เขาคิดว่าสาว
สมัยใหม่
อย่างเธอทา
ไม่ได้
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ความ
หมายสัญญะ

มารดา

บริบท

เพลง

เงาสะท้อน, เพื่อนเวลา
ปิดบัง,ซ้อน ทางาน,งิ้วคือ
เร้น,หญิงขรา สิ่งที่ชอบที่สุด
,เลือนราง,จับ
ต้องไม่ได้

ประเพณีการ เรียนจนจบค
ปกครอง
หกรรมตาม
ประเทศใน
บัญชาของป้า
ระบอบ
ประชาธิปไตย
มาใช้ความ
เป็นไปใน
รัฐสภาของ
เรา ผิดกับใน
ยามที่ใช้
รัฐธรรมนูญ
ปกติแต่เพียง
ว่า ไม่มผี ู้แทน
ที่หาเสียง
เลือกตั้ง
โดยตรงมา
จากราษฎร

เศษผ้า,ความ
ทรงจา,
มารดา,เย็บ
ผ้าต่อผ้า,ผ้า
ห่ม,ปกป้อง,
พื้นฐาน
,ผู้หญิง

รูปแบบของ
สังคมการ
เมืองไทยว่า
ประกอบขึ้น
ด้วยรัฐ/
รัฐบาล
ข้าราชการ
และ
ประชาชน

รู้จักกรุงเทพ
จากหนัง

โศรยา ลูก
สาวชาวสวน
กาพร้าพ่อ
ได้รับการ
อุปการะจาก
ป้าและลุงเขย
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ความ
หมายสัญญะ

มารดา

บริบท

เพลง

โต๊ะอาหาร,
พิธีกรรม,
น้าส้ม,แซนวิ
ช,ดอกไม้ใน
แจกัน,ผ้าปู
โต๊ะ

คนจีนชอบ
กินอะไร
ร้อนๆ,ต้องใช้
ตะเกียบ

ความไม่มี
วินัยของ
นักการเมือง
และ
นักหนังสือพิม
พ์ว่ามีพื้นฐาน
อยู่บน
ผลประโยชน์
ของตัวเอง
โดยใช้วิธีการ
และเล่ห์กลที่
สกปรกและ
การขยายตัว

เชิญคุณลง
ทัณฑ์บัญชา
สนสมอุราสน
สาแก่ใจ

กดทับ,
เหล็กดัด,กรง,
อิสรภาพ,ชีวิต
,เพศหญิง
,ความงาม

ชีวิตสุดท้ายก็
ไม่ได้อย่างที่
คิดทุกวันนี้
บ้านก็อยู่ตัว
คนเดียว

จอมพลสฤษดิ์
เชื่อว่า การ
ปกครองเป็น
เรื่องของ
กษัตริย์ ของ
เจ้านายผู้มี
บุญวาสนา
ขอเพียงแต่ให้
ผู้นานั้นมี
ความเที่ยง
ธรรมและ
สุจริตใจตั้งอยู่
ในศีลธรรม

ยอมเป็น
จาเลยให้
พิพากษาโทษ
ตามอาเภอใจ
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ความ
หมายสัญญะ

มารดา

บริบท

เพลง

ลูกไม้,หญิง
สาว,
สายเลือด,
พื้นฐาน
,ดอกไม้

ชีวิตนี้ถือว่าใช้
หนี้ให้กับ
อาม่าให้อาม่า
ทุกอย่าง
รวมทั้งการ
แต่งงาน

ยุคแห่งการ
พัฒนาไปสู่
ภาวะแห่ง
ความทันสมัย

กักขังฉันเป็น
จาเลยของ
คุณนี่หรือพ่อ
นักบุญ
แท้จริงคุณคือ
คนป่า

การจองจา,ที่
ไม่มีทางออก

ไม่เคยกลับไป ผู้นารวมศูนย์ กักขังฉันเถิด
อยู่ที่สงขาล อานาจ
กักขังไป
อีกเลย
ทางด้านการ
ใช้กาลังไว้แต่
เพียงผู้เดียว

วรรณคดี,
นิทาน
พื้นบ้าน,ผิด
ศีลธรรม,
อ่อนแอ,
โศกนาฏกรร
ม,วัตถุทาง
เพศ

การปรากฏ,
ออกนอกบ้าน
พูดภาษาไทย,
แต่งตัวแบบ
สากลตาม
ดาราไทย

เศรษฐีใหม่
ขังตัวอย่าขัง
จานวนมาก หัวใจดีกว่า
เกิดขึ้นจาก
การทาธุรกิจ
กับอเมริกัน
ทั้งที่ถูก
กฎหมายและ
ผิดกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็น
โสเภณี เมีย
เช่า อาวุธ ยา
เสพติด สินค้า
หนีภาษี และ
อื่น ๆ
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ความ
หมายสัญญะ

มารดา

บริบท

เพลง

จ้องมอง,ช่อง
รู,แอบซ้อน,
สารวจ,กลัว,
เสียงที่ไม่ได้
ยิน

การไม่ปรากฏ
,ไม่แสดง
ความเป็น
ลูกหลานจีน

ผู้นาคือ
นายกรัฐมนต
รี ต้องมี
อานาจที่
เด็ดขาด โดย
อานาจนั้น
ตั้งอยู่บนหลัก
ของความเป็น
ธรรม

เล่นเกมหมา
ล่าเนื้อ แบบ
ปล่อยแล้วล่า
เล่นซ่อนหา
แล้วจับ
กลับมาเยาะ
เย้ย

ละลาย,
สูญเสีย,
ระบายออก,
สลาย
,ความคิด

ไม่กล้าฝันก็
เลยไม่ค่อย
อยากเรียน
และไม่มีเงิน
จะเรียน ถ้า
แม่ได้เรียน
ชีวิตจะ
ก้าวหน้ากว่า
นี้ เพราะ
เขียนไม่ได้
ชีวิตเลยมี
อุปสรรค
คนเราทา
อะไรสัญญาก็
ต้องใช้
ภาษาไทย

ความ
ผิดพลาดของ
ระบบ
การเมืองที่
ปราศจาก
ความยืดหยุ่น
และเป็นเผด็จ
การแบบพ่อ
ขุนโดยละเลย
การสร้าง
สถาบันทาง
การเมือง

โศรยาเจ็บตัว
เจ็บใจ เธอ
สาบานกับ
ตัวเองว่าเธอ
จะต้อง
เอาชนะความ
ชิงชังที่ผู้ชาย
คนนี้มีต่อ
พี่สาวเธอให้
ได้
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ความ
หมายสัญญะ
แหวนเพศ
ชาย,ปลอก
คอ,มีเจ้าของ,
สัตว์เลี้ยง,ไร้
อิสรภาพ
,กรรม

มารดา

บริบท

เพลง

งานที่ต้องทา
คือตื่นตี 3-4
ออกจากบ้าน
ไปช่วย
เจ้านายดูของ
บรรจุของส่ง
ของเจ้านาย
ไปที่รถไฟ
ตลาด 6 โมง
กว่า – 7 โมง
กว่า ขี่
จักรยาน พา
เด็ก 2 คนไป
ส่งโรงเรียน
8-9 โมง เช้า
ซักผ้าถูบ้าน
เตรียมข้าง
เที่ยงไปส่งไป
ป้อนเด็ก หลัง
เที่ยง-บ่าย 3
ไปรับเด็ก
ทากับข้าว
ป้อนเด็ก พอ
เย็นก็ไปเรียน
หนังสือ 3 ทุ่ม
กลับบ้านเป็น
กิจวัตร
ประจาวันมา
3 -4 ปี

หน้าที่ของพ่อ
ที่ต้อง
ปกครองบุตร
ให้ได้รับ
ความสุข ใน
ขณะเดียวกัน
ก็ใช้อานาจ
เด็ดขาดหาก
บุตรคนใดไม่
เคารพเชื่อฟัง
อย่างไรก็ตาม
การลงโทษ
นั้นก็เพื่อทา
ให้บุตรเป็น
คนดีต่อไป

หฤษฎ์ก็ตาม
ทันทุกครั้ง
เหมือนเล่น
เกมหมาล่า
เนื้อ
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ความ
หมายสัญญะ

มารดา

แจกัน,ดอกไม้ ไปไหนก็ต้อง
ปลอม,สีแดง, ขออนุญาติไม่
กุหลาบ,ความ มีอิสระ
รัก,ชีชิตชีวา
,เหี่ยวแห้ง,
ขาดอิสรภาพ

บริบท

เพลง

บิดาปกครอง
ครอบครัว
โดยมีความ
เมตตาและ
เอื้ออาทร แต่
ขณะเดียวกัน
ก็ใช้ความ
เด็ดขาดใน
การ
ปราบปราม
"ความชั่ว
ร้าย" ของ
สังคมซึ่ง
สอดคล้องกับ
ความคิดเรื่อง
เผด็จการผู้
อารี

เขาหันมา
ทาท่าคุกคาม
จะปลุกปล้า
เธอ โศรยาด่า
ทอดิ้นรน จน
หมดแรง
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ความ
หมายสัญญะ
ดอกไม้ปลอม
,ในกามือ,
ภาระ,หน้าที,่
เพศสภาพ,ไร้
ชีวิต

มารดา

บริบท

เพลง

ต้องยอมทิ้ง
50% ที่ยึดมั่น
เพื่อให้อยู่รอด
ได้ กิจกรรม
นอกบ้านนัด
กัน เดินไปดู
หนัง ดูงิ้ว ดู
หนัง
กลางแปลง
ตอนไปดูหนัง
คือได้ไป
เพราะคุมเด็ก
ที่เลี้ยงไป

ชาติเป็น
เหมือน
ครอบครัว
ใหญ่
ผู้ปกครอง
ไม่ใช่อื่นไกล
คือหัวหน้า
ครอบครัว
ใหญ่นั่นเอง

ที่เกาะ
ระหว่าง
หฤษฎ์ไม่อยู่
บุญทายเข้า
ไปตบตี
ศันสนีย์จน
บาดเจ็บ
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ความ
หมายสัญญะ
ดอกไม้,สีสัน
,ทุ่ง,สวน
ดอกไม้,หญิง
สาว,เกสร
,ความบอบ
บาง,สิ่งที่ไม่มี
อยู่จริง
,จินตนาการ

มารดา

บริบท

เพลง

ไม่เคยคิดไม่มี
ความใฝ่ฝัน
เพราะเรา
เจียมตัว
สมัยก่อนมี
ปฏิทินมีรูป
ดารา เล่อตี้
หลินปอ (ซึ่ง
แสดงหนัง)
เรื่องม่าน
ประเพณี
ส่วนมากดู
หนัง
ประวัติศาสต
ร์

ตัวผู้ปกครอง
หรือพ่อขุนซึ่ง
มีหน้าที่ดูแล
ทุกข์สุขของที่
อยู่ใต้
ปกครอง
ข้าราชการ
และ
ประชาชนมี
หน้าที่
ดาเนินการ
ตามนโยบาย
และรับเอาสิ่ง
ที่เป็นความ
"อุปถัมภ์ "
จาก
ฝ่ายรัฐบาล

โศรยาก็
ยืนยันว่าจะ
ไม่ยอมให้
ผู้ชายคนนี้มี
อานาจเหนือ
อีกแล้ว
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ความ
หมายสัญญะ

มารดา

บริบท

เพลง

ภาษาจีน
,มงคล,สีแดง
,ความบริสุทธิ์
,สายเลือด,
ทารก,ชีวิต

เริ่มสาวถ้า
อายุครบ 15
ปี ต้องไปไหว้
เจ้า ไหว้แม่
ตอนแม่อายุ
15 ปี เริ่มสาว
ถ้าอายุครบ
15 ปี ต้องไป
ไหว้เจ้า ไหว้
แม่อายุ 1517 ปี เหมือน
ดอกไม้ ซึ่ง
อายุ 17-18
ปี ก็แต่งตัว
แล้ว

ประชาชนนั้น
ไม่มีบทบาท
ทางการเมือง
หรือมีบทบาท
ทางการเมือง
อย่างจากัด
ภายใต้การ
ควบคุมและ
ยินยอมจาก
รัฐเท่านั้น

ศันสนีย์ ให้
ร้ายจนโศรยา
หมดความ
อดทน ยังได้รู้
ความจริงว่า
พี่สาวไม่ได้
เป็นคน
ช่วยชีวิตจาก
น้า จึงหันไป
ตอบตกลง
แต่งงานกับ
หฤษฎ์

รูปคู,่ ชีวิต
สมรส,วัยสาว,
พรหมจรรย์,
ประเพณี,
อิสรภาพ
,ภาระ

แต่งงานทั้งที่
ไม่ได้รัก,ยอม
เป็น
อนุภรรยา
เพื่อทดแทน
บุญคุณพ่อ
แม่

ประเพณีการ
ปกครองของ
ไทยแต่
โบราณมาได้
ถือระบอบพ่อ
ปกครองลูก
เราเรียกว่า
พ่อขุน
หมายความ
ว่า เป็นพ่อที่
สูงสุด

หลังงาน
แต่งงาน
จาเลยรัก
กาลังถูกลง
ทัณฑ์ นาย
หญิงคนใหม่
สั่งนายใหญ่
ทางานตั้งแต่
เช้าจรดค่า
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ความ
หมายสัญญะ
ภาพวัยสาว
,ความบริสุทธิ์
,อิสรภาพ,
ธรรมชาติ
,ความสดใส,
ขาวดา

มารดา

บริบท

เพลง

เด็กๆเคยแอบ
เล่นเป็น
นางเอกงิ้วดู
แล้วมาเล่น
กันเอง

ระบบผู้นา
เด็ดขาดใน
ลักษณะ
"ข้าพเจ้า
รับผิดชอบแต่
ผู้เดียว"

โศรยานั่งเล่น
ริมทะเลแล้ว
ลงเดินลุย
หวังจะ
เอาชนะ
อาการกลัวน้า
ที่เกิดขึ้น
บ่อยครั้ง นับ
จากที่ตกน้า
ในวัยเด็ก
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ความ
หมายสัญญะ
ภาพถ่าย,
บันทึก,
ความหลัง,สิ่ง
ที่ผ่านไปแล้ว,
กักขัง,โหยหา
อดีต

มารดา
1.ไม่ได้เข้า
สังคมไทย
2.มีแต่คนจีน
อยู่รวมกลุม่
กัน
3.ไม่ได้เข้า
โรงเรียน

บริบท

เพลง

ปัญญาชน
นักศึกษา
และ
นักหนังสือพิม
พ์ ตลอดจน
นักการเมือง
จานวน
มากมายที่
วิพากษ์วิจาร
ณ์จอม
พลสฤษดิ์
ตลอดจน
วิพากษ์วิจาร
ณ์
ประวัติศาสต
ร์และ
สังคมไทย ได้
ถูก
ปราบปราม
อย่างรุนแรง

จะไปอยู่ในที่
ที่อันตราย
ที่สุด เพราะ
นั่นคือทีท่ ี่
ปลอดภัย
ที่สุด
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4.1.2 ตารางแสดงการใช้สัญญะในการทางานของสัมพันธบทระหว่างบริบท มารดา และบทเพลง
ในการสร้างสรรค์วีดีโออาร์ต เพลงผู้ใหญ่ลี
ตารางที่ 4.12 การวิเคราะห์สัญญะที่ปรากฏในวีดีโออาร์ต เพลงผู้ใหญ่ลี
ความ
สัญญะที่ใช้
มารดา
หมายสัญญะ
ประกาศ
ทางการ
ภาษาไทย

ไม่ได้เกิดในจีน
(มารดาเกิด
จังหวัด
สงขลา) แต่อยู่
กับพ่อแม่จีนก็
เหมือนอยู่ที่
จีน ถูกอบรม
มาอย่างจีน

บริบท

เพลง

มีการจัด
พ.ศ.2504
หน่วยข้อมูล
เคลื่อนที่ไปยัง
ชนบทเพื่อ
อบรมและฉาย
ภาพยนตร์
ต่อต้าน
คอมมิวนิสต์ มี
การจัด
รายการทาง
สถานีวิทยุ
และโทรทัศน์
เพื่อความ
มั่นคง มีการ
ผลิตนิตยสาร
หนังสือ และ
โปสเตอร์
เผยแพร่เรื่อง
ภัยคุกคาม
จาก
คอมมิวนิสต์
ไปทั่วประเทศ
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ความ
หมายสัญญะ

มารดา

บริบท

ตราผูส้ ร้าง
ภาพยนตร์ใน
อเมริกา,ภาพ
โลกที่มองจาก
นอกโลก

ความชอบก็
มาจากที่พ่อ
แม่ชอบและ
เรื่องราวที่ติด
ตัวมาจาก
ภูมิลาเนาบ้าน
เกิดพ่อแม่

มีการใช้
นโยบาย
เศรษฐกิจที่
ตอบสนองต่อ
การพัฒนา
ของระบบทุน
นิยมโลก โดย
เปิดรับการ
ลงทุนจาก
ต่างประเทศ
มากขึ้น

ปฏิทิน,เวลา,
ความทรงจา

1.ไม่ได้เข้า
สังคมไทย

แผนพัฒนา
พ.ศ.2504
เศรษฐกิจของ
ประเทศฉบับ
ที่ 1 (ปี พ.ศ.
2504 - พ.ศ.
2509)

2.มีแต่คนจีน
อยู่รวมกลุม่
กัน

เพลง
พ.ศ.2504
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ความ
หมายสัญญะ

มารดา

บริบท

เพลง

ประกาศ,
ยุคนั้น
กระบอกเสียง โรงเรียนเป็น
,คาสั่ง
ไม้ เด็กประถม
คนไทยหมด
ยุคนั้น
ภาษาจีนเข้า
ไม่ได้

ยุคผู้นา ใช้
ผู้ใหญ่ลตี ี
มาตรการ
กล่องประชุม
เบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด เพื่อ
จัดการความ
สงบเรียบร้อย
ของประเทศ
เช่น ประหาร
ชีวิต เจ้าของ
บ้านทันที
หลังจากบ้าน
ใดเกิดเพลิง
ไหม้

หน้าบ้าน,
ชาวบ้าน,
ชีวิตประจาวัน
,การดาเนิน
ชีวิต,แม่บ้าน

การสร้าง
สาธารณูปโภค
สาคัญที่เป็น
พื้นฐานของ
การดารงชีวิต
เช่น ไฟฟ้า
ประปา , ถนน
ให้กระจายไป
ทั่วทั้งในเมือง
และชนบท ซึ่ง
เรียกว่า " น้า
ไหล ไฟสว่าง
ทางสะดวก"

ความมีน้าใจนี้
คือเอกลักษณ์
แบบไทย เห็น
คนเดือดร้อน
อยากช่วย
อยากบอก แม่
ก็เป็นมีน้าใจ

ชาวบ้านต่าง
มาชุมชุม มา
ประชุมที่บ้าน
ผู้ใหญ่ลี
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ความ
หมายสัญญะ

บริบท

เพลง

กลัวคนไทย
กลัวอิทธิพล
โดยเฉพาะ
หน่วยงาน
ราชการ

ทหารไทย
จานวนหนึ่งก็
ถูกเกณฑ์เพื่อ
ร่วมทา
สงคราม
ต่อต้าน
คอมมิวนิสต์
ในเวียดนาม
กับทหาร
อเมริกัน

ทางการเขาสั่ง
มาว่า ทางการ
เขาสั่งมาว่า

ตาแหน่งสูงต่า การรถไฟมา
,ความไม่เสมอ รื้อบ้าน
ภาค,ชนชั้น

รัฐบาลเผด็จ
การยังได้เข้า
ควบคุม
เสรีภาพใน
การรับรู้และ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของ
ประชาชน
อย่างเข้มงวด
การโฆษณา
ชวนเชื่อของ
รัฐบาลร่วมกับ
สหรัฐฯ

ต่อไปนี้ผู้ใหญ่
ลีจะขอ
กล่าวถึง
เรื่องราวที่ได้
ประชุมมา

เกียรติยศ
,ศักดิ์นา,ลัทธิ
ทางทหาร
,สงครามโลก

มารดา
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ความ
หมายสัญญะ

มารดา

บริบท

เพลง

สัญลักษณ์,รูป
เคารพ,การนับ
ถือ,ชนชั้น,การ
ปกครอง,ผู้นา
,ปิตาธิปไตย

ทางานส่งเสีย
ให้อาม่าตั้งแต่
เด็ก,ชีวิตไม่
เคยได้เลือก

ปลูกฝังให้
ประชาชน
นิยมใช้สินค้า
ไทย ด้วยคา
ขวัญว่า “ไทย
ทา ไทยใช้
ไทยเจริญ”

ถึงเรื่องราวที่
ได้ประชุมมา
ทางการเขาสั่ง
มาว่า ทางการ
เขาสั่งมาว่า

หัวโขน,
บทบาท,
ตัวแทน,
อานาจ,การ
ควบคุม,การ
ปฏิบัติตาม
หน้าที,่ ผู้ชาย
เป็นใหญ่

อากง (บิดา
ของแม่) ยัง
กลัว
ข้าราชการ
ไทย ยังขี้
ขลาด ยังกลัว
คนไทย กลัว
อิทธิพล
โดยเฉพาะ
หน่วยงาน
ราชการ

เป็นยุคที่ใช้
ทางการเขาสั่ง
ความรุนแรง มาว่า ทางการ
เด็ดขาด มีการ เขาสั่งมาว่า
ประหารชีวิต
คนทาผิดใน
เรื่องต่างๆ แต่
ประชาชน
ค่อนข้าง
ยอมรับได้
เพราะ
เศรษฐกิจใน
สมัยนั้น
ค่อนข้างดี
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ความ
หมายสัญญะ

มารดา

บริบท

เพลง

การเคารพ,
การนับถือ,ชน
ชั้น,การ
ปกครอง
,หน้าที่

พ่อแม่ไม่กล้า
ใช้ภาษาไทย
เพราะไม่
เข้าใจ
ภาษาไทย
และคิดว่าใน
อนาคตคง
กลับเมืองจีน

มาตรา 17 คือ ทางการเขาสั่ง
กฎหมายที่
มาว่า ทางการ
จอมพลสฤษดิ์ เขาสั่งมาว่า
ธนะรัชต์ได้
ร่างขึ้น

แถวหน้า
กระดาน
,ความพร้อม
เพรียง,
ตาแหน่ง,
บทบาทหน้าที่
,มองคน
ข้างหน้า,เชื่อ
ฟัง,ระเบียบ

ยายสอน
หนังสือแม่ แม่
เลยไปเข้าร่วม
ไปเพื่อเอาบุญ
อย่างเดียว คน
ไทยไม่ค่อย
ร่วมกับจีน คน
จีนก็ไม่ค่อย
ร่วมกับคน
ไทย

การจัดสรร
ให้ชาวนาเลี้ยง
ทรัพยากร
เป็ดและสุกร
แปลว่า การที่
คนจะ
ตัดสินใจจะ
ผลิตอะไร
ผลิตอย่างไร
แล้วถ้าผลิต
แล้วจะขายให้
ใคร ใช้ ราคา
เป็นตัวชี้นา
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ความ
หมายสัญญะ

มารดา

แบบอย่างการ
แต่งกายของ
สตรีไทย,
การศึกษา
,รัฐบาล

ฝันอยากเป็น
นางเอกงิ้ว
,อยากสวย
,เป็นแม่บ้านที่
อบอุ่น

การปฏิวัติ
จิตใจ “คน
ไทย” หลวง
วิจิตรวาท
“มนุสส
ปฏิวัต”ิ

คอกลม
เหมือนดังคอ
ช้าง เอวบาง
เหมือนยาง
รถยนต์ รูป
หล่อเหมือน
ตอไฟรน หน้า
มน เหมือน
เขียงน้อยซอย
ซา

ทหาร,ผู้ชาย,
สงคราม,
อานาจ
เด็ดขาด,ความ
กลัว,ผู้นา,เพศ
ชาย

หลังสงคราม
ญี่ปุ่น
ครอบครัวจน
ลง

จอมพลสฤษดิ์
ได้สร้าง “สภา
ความมั่นคง
แห่งชาติ”
ขึ้นมาเมื่อปี
พ.ศ.2502
เพื่อให้สภา
แห่งนี้เป็น
ศูนย์กลางแห่ง
การดาเนิน
นโยบายความ
มั่นคงทุกด้าน
ของประเทศ

ต่อไปนี้จะขอ
กล่าว ถึง
เรื่องราวที่ได้
ประชุมมา

บริบท

เพลง
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ความ
หมายสัญญะ

มารดา

บริบท

เพลง

ภาพประกอบ
การศึกษา
อาชีพของคน
ไทยเท่านั้น

มีไฟฟ้าแสง
พระราชพิธี
ให้ชาวนาเลี้ยง
สว่างมาจาก จรดพระนังคัล เป็ดและสุกร
ตะเกียงเจ้า
แรกนาขวัญ
พายุ ไฟ 1
ดวง 20 วัตต์
เสียค่าไฟ 15
บาทต่อเดือน
ตกวันละ 50
สตางค์มี
เอกชนรับสัม
ปะทานมาอีก
ที เอกชนก็
เป็นคนไทยอีก

เสื่อ,
หัตถกรรม,
ชนบท,
แรงงาน,อาชีพ
,พื้นถิ่น

ทาขนม
กุ๋ยช่ายขาย
สมัยนั้น ขาย
อันละ 1 บาท
กับ 50
สตางค์ สมัย
นั้นราคาทอง
บาทละ 300
บาท หมูกิโล
ละ 10 บาท
เงิน 1 สลึงได้
ขนมครก 4
ฝา

แผนพัฒนา
ให้ชาวนาเลี้ยง
เศรษฐกิจและ เป็ดและสุกร
สังคมแห่งชาติ
และผู้ก่อตั้ง
สานัก
งบประมาณ
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ความ
หมายสัญญะ

มารดา

บริบท

เพลง

เอกสาร
ทางการ,ท่าน
ผู้นา,อานาจ
ทางการ,
กระดาษ,
สิ่งพิมพ์
,ภาษาไทย

ซื่อกรุงเทพฯ
ต้องมีแต่คน
สวยๆ
ลักษณะของ
กรุงเทพฯมี
ความ
สะดวกสบาย
มีย่านอาหาร
สินค้าถูก จาก
จุดทุกมุมมี
คนขายของ
ทุกที่ ก้าวออก
จากบ้านก็เจอ
ร้านค้า

จอมพลสฤษดิ์ ทางการเขาสั่ง
มีอานาจ
มาว่า ทางการ
เบ็ดเสร็จหลัง เขาสั่งมาว่า
ทารัฐประหาร
ยึดอานาจของ
จอมพล ป.
พิบูลสงคราม
นโยบาย
ต่อต้าน
คอมมิวนิสต์
และระดับ
ความสัมพันธ์
กับรัฐบาล
อเมริกัน

ยกชู,รับมาไว้
,อยู่ในมือ
,แสดงออก

ความแตกต่าง
คนไทย คนจีน
เพื่อนจะนุ่ง
ผ้าถุง คนไทย
สมัยนั้น เขา
จะนุ่งผ้าถุงแต่
คนจีนนุ่ง
กางเกง

นโยบาย
ทางการเขาสั่ง
ชาตินิยมที่
มาว่า ทางการ
เรียกว่า
เขาสั่งมาว่า
"นโยบายสร้าง
ชาติ"
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ความ
หมายสัญญะ

มารดา

บริบท

เพลง

ชาวบ้าน,
อาชีพ,เขต
ร้อน,ตรงข้าม
ความทันสมัย
,ไม่เจริญ

ส่วนใหญ่อยู่
สงขลา
หาดใหญ่
อาชีพ พี่เลี้ยง
เด็ก ทางานที่
ทุ่งลุง คลอง
แงะ อายุ 15
ปี (พ.ศ.2506)
อยู่หาดใหญ่

ระบบ
ชาวบ้านต่าง
การเมืองยุค มาชุมชุม
พ่อขุนอุปถัมท์
ในแง่ของ
โครงสร้างทาง
สังคม
เศรษฐกิจ

ไม่ปริปาก,ยก
มือ,แสดง
แสดงความคิด
,สัญลักษณ์
ยอมแพ้ ยอม
จานน

ไม่มเี งินจะ
เรียน ถ้าแม่ได้
เรียนชีวิตจะ
ก้าวหน้ากว่านี้
เพราะเขียน
ไม่ได้ ชีวิตเลย
มีอุปสรรค
คนเราทาอะไร
สัญญาก็ต้อง
ใช้ภาษาไทย

อเมริกาซึ่ง
เป็นผู้นาแห่ง
ค่ายทุนนิยมมี
นโยบาย
ต่อต้าน
คอมมิวนิสต์

สุนัขตัวเล็ก, 1.ไม่ได้เข้า
หน้ากาก,จมูก สังคมไทย
หมู,สวมทับ
2.มีแต่คนจีน
อยู่รวมกลุม่
กัน
3.ไม่ได้เข้า
โรงเรียน

ฝ่ายตาสี หัว
คลอน ถามว่า
สุกรนั้นคือ
อะไร

จอมพลสฤษดิ์ หมาน้อย หมา
เป็นผู้นาทุน น้อยธรรมดา
นิยมเข้ามา
โดยไปรับใช้
โดย รับ
นโยบาย
เศรษฐกิจจาก
ธนาคารโลก
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ความ
หมายสัญญะ

มารดา

บริบท

เพลง

สุนัข,การยก,ชู ผู้ใหญ่บ้าน
ระบบพ่อขุน ผู้ใหญ่ลลี ุกขึ้น
ให้เห็นชัด
กานัน เป็นคน อุปถัมภ์แบบ ตอบทันใด
ไทยหมด
เผด็จการของ
จอมพลสฤษดิ์

ชื่อ,ป้าย,
ตาแหน่ง,
อานาจ,สิทธิ
พิเศษ

ผู้ใหญ่บ้าน
กานัน เป็นคน
ไทยหมด ถ้ารู้
ว่าคนจีน
ติดต่อเมืองจีน
ก็จะโดนจับ

การรวมศูนย์
อานาจ,
เจ้าหน้าที่
ทางการจาก
ส่วนกลาง
,มหาไทย,
เผด็จการ

ผู้ใหญ่ลี
เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ,ผู้นาชุมชน

ธงชาติญี่ปุ่น
,ธงชาติ
อเมริกา,
สายตา,การ
มอง

เกิดหลัง
ยุคจอมพล ป.
สงครามโลก และยุคจอม
เคยเห็นเงิน
พล สฤษดิ์
ญี่ปุ่นในหีบแต่
อากงไม่กล้า
ใช้

ผู้นาชุมชน,
ปากเสียง,
ตัวเชื่อมกับ
โลกภายนอก

พื้นถนน,การ
คมนาคม,การ
ติดต่อสื่อสาร
,ความทันสมัย

ไม่เคยคบค้า
สมาคมต้อง
เข้าโรงเรียน
ถึงจะรู้จัก
เพลงชาติ ใคร
ไม่เข้าโรงเรียน
ก็ไม่รู้

ก่อตั้ง
สถานีโทรทัศน์
แห่งประเทศ
ไทยขึ้น

การตัดถนน
ทางหลวง
เชื่อมภูมิภาค
ต่างๆกับ
กรุงเทพ ยุค
น้าไหล ไฟ
สว่าง ทางดี มี
งานทา
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ความ
หมายสัญญะ

มารดา

บริบท

เพลง

ใบปิด,การ
ปฏิทินจะมีรูป รัฐนิยมเปลี่ยน
โฆษณา,การ ดาราหนัง อัด จากสยามเป็น
ครอบงา,คาสั่ง รูป 8x6 นิ้ว
ไทย
แล้วก็มี
โฆษณาตรง
กลางปีปฏิทิน
ใบฉีก บางทีก็
ตัดภาพแล้วก็
ไปแปะผนัง
แปะในห้อง
โถง

ต่อไปนี้ผู้ใหญ่
ลีจะขอ
กล่าวถึง
เรื่องราวที่ได้
ประชุมมา

ไก่,กสิกรรม,
กสิกร,อาชีพ,
การเลีย้ งดู,ขัง
ในกรง

ผู้ใหญ่ลหี รือ
ลีนวัตร
เกษตรศาสตร์
บัณฑิต ผู้ที่
ช่วยพัฒนาไร่
นาและ
ชาวบ้านให้ดี
ยิ่งขึ้น

ทาขนม
กุ๋ยช่ายขาย
สมัยนั้น ขาย
อันละ 1 บาท
กับ 50
สตางค์ หมู
กิโลละ 10
บาท เงิน 1
สลึงได้ขนม
ครก 4 ฝา นี่
คืออาหารเช้า
ในสมัยนั้น

นโยบายด้าน
การพัฒนา
ชนบทการ
สงวนอาชีพให้
คนไทย
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ความ
หมายสัญญะ

มารดา

บริบท

เพลง

อุปกรณ์หา
ปลา,แม่น้า
เจ้าพระยา,
ภาคกลาง,ใน
น้ามีปลา ใน
นามีข้าว

หลังบ้านเป็น
บ่อน้าสมัยนั้น
ก่อนใช้ หมุน
ชักลอก บ่อน้า
ลึก 20 กว่า
เมตร ไม่มี
น้าประปา พอ
ได้น้าก็เอามา
ใส่ตุ่ม

ในน้ามีปลา
ในนามีข้าว
การสร้างเขื่อน
และนโยบาย
ชลประทาน

ชาวบ้านต่าง
มาชุมนุม มา
ประชุมที่บ้าน
ผู้ใหญ่ลี

งอบ,อุปกรณ์
บังแดด,
หัวโขน,ตุ๊กตา
ผงกหัว,ขัน
คว่า,บทบาท
หน้าที,่ การ
ตอบรับยอม
ตามคาสั่ง

ครอบครัวก็
เปลี่ยนอาชีพ
ไปเรื่อยๆ
เลี้ยงหมู
ทางานหากิน
และใช้หนี้
จากการซื้อ
ข้าวสาร

ชนบทนี้ดี
เมืองไทยนี้ดี

นางมาหรือ
มาลินสี าว
กาพร้าผู้ขยัน
ขันแข็งและมี
มานะอดทน

เสื้อผ้าแบบที่
รัฐกาหนด,
การแต่งกายที่
เรียกว่าเป็น
ไทย

แต่งตัวตาม
สมัยนิยม,ชอบ
แต่งตัวมิดชิด
ไม่ชอบโชว์
เป็นคนขี้อาย,
แบบเสื้อเอา
จากนิตยสาร
ต่างๆ

รัฐนิยม เครื่อง
แต่งกายที่สตรี
ไทยพึงปฏิบัต,ิ
นางสาวไทย

นางมาหรือ
มาลินสี าว
กาพร้าผู้ขยัน
ขันแข็งและมี
มานะอดทน
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ความ
หมายสัญญะ

มารดา

บริบท

เพลง

เคียว,ทองคา
,ความมั่งคั่ง
,สังคมนิยม

กลัวคนไทย
ทางการมีการ
ใช้อานาจ
ปราบปราม
จับกุม

งบประมาณ
ในการต่อสู้กับ
แนวคิด
คอมมิวนิสต์
และการสร้าง
ค่านิยมไทย

ผู้ใหญ่ลคี ือ
แบบอย่างของ
คนที่ทาหน้าที่
ตามที่รัฐสั่ง
การอย่างดี

เคียว,เก็บ
เกี่ยว,อาชีพ,
ชาวนา,สังคม
ศักดิ์นา,ชาย
ขอบ

ตลาด
สมัยก่อนสร้าง
เป็นเพิง
เหมือนตลาด
นัดเล็กๆใน
ตลาดเขาขาย
ปลา ผ้า
ผักกวางตุ้ง
คะน้า

ข้าวคือสินค้า
ส่งออกที่นา
รายได้มาสู่
ประเทศ
ในช่วง
สงคราม,เกิด
ระบบพ่อค้า
คนกลาง

นโยบายไทย
นิยมไทย,การ
กีดกันอาชีพ
โดยเฉพาะคน
จีนโพ้นทะเล

ความทันสมัย,
การ
ติดต่อสื่อสาร,
โทรทัศน์,การ
ประชาสัมพัน
ธ์

ตอนเล็กไม่มี
โอกาสเรียน
หนังสือ,ฟัง
วิทยุ

กรม
ประชาสัมพัน
ธ์,ดนตรีวงสุ
นทราภรณ์

เพลงพื้นบ้าน
นามาสร้าง
เป็นวัฒนธรรม
ความบันเทิง
ประจาชาติ

สุนัข,สัตว์เลี้ยง บ้านสมัยตอน นโยบายการ ให้ชาวนาเลี้ยง
,ปัญหาสังคม เล็กเลี้ยงหมู สนับสนุนและ เป็ดและสุกร
,จรจัด
กีดกันอาชีพ
ให้คนไทยกิน
ของไทยใช้
ของไทย
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ความ
หมายสัญญะ
การเดินตาม
ผู้ใหญ่,สังคมที่
มีชนชั้น
,ชาวบ้าน โง่
จน เจ็บเสมอ

มารดา

บริบท

เกิดเป็นผู้หญิง เพลงปลุกใจ
มีหน้าที่เชื้อฟัง
ผู้ใหญ่และ
ผู้ชาย

เพลง
การผลักดันให้
คนไทยดาเนิน
ชีวิตตาม
นโยบายของ
รัฐ

การต่อสู้ของ ถ้ารู้ว่าใคร
ชนชั้นล่าง,
ติดต่อกับคน
ภาพจิต
จีนจะถูกจับ
กรรมการ
ปฏิวิติฝรั่งเศษ
,วัตถุการ
โฆษณาของ
ระบบฟาสซีส

การปฏิวัติ
2475 ของ
คณะราษฎร์

ทางการเขาสั่ง
มาว่า ทางการ
เขาสั่งมาว่า

อนุสาวรีย,์
วัตถุทาง
การเมือง,
อุดมการณ์
,ลัทธิทาง
ทหาร

การ
รัฐประหาร
ทางการเมือง
ของทหาร
,สังคมที่บูชา
อานาจทาง
การทหาร,
วีรบุรุษที่เกิด
ในสภาวะ
สงคราม

ต่อไปนี้จะขอ
กล่าวถึง
เรื่องราวที่ได้
ประชุมมา

เจ้าหน้าที่
บ้านเมือง,ผู้นา
ท้องถิ่นก็เป็น
คนไทยทั้งนั้น
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สัญญะที่ใช้
มารดา
บริบท
หมายสัญญะ

เพลง

กระเป๋า
เดินทาง,การ
เดินทาง,การ
ค้นหา

การเดินทาง
จากบ้านที่
สงขลามา
เรียนเย็บผ้าที่
กรุงเทพ

ช่วงยุค
“ชาตินิยม”
นาไทยสู่
อารยะ

เด็กสาว
,ความบริสุทธิ์
,ลูกสาว,การ
อบรมดูแล

ช่วงที่อยู่กับ
ครอบครัวที่
จังหวัด
สงขลา,ลูก
สาวคนเล็ก,
ผมเปียแบบ
เด็กจีน

การอบรม,กุล บทสาวน้อย
สตรี,โรงเรียน ถักผมเปีย
สตรี
,ลูกสาวของ
คุณพระดุล
ธรรมพินิจ

รองเท้าผ้าใบ, การเรียนตัด ประกาศรัฐ
กระเป๋าสาน เสื้อที่กรุงเทพ นิยม ให้สวม
หมวก สวม
รองเท้า

ถนนคอนกรีต เดินทางมา
,ตึกแถว
กรุงเทพตัว
,ซอย/ตรอก, คนเดียว

พจมาน
เดินทางจาก
บ้านสวนมา
บ้านทราย
ทองตาม
คาสั่งของพ่อ

เปลี่ยนจาก
สาวชาวสวน
เป็นสมาชิก
ในบ้านทราย
ทอง

ยุค “เชื่อผู้นา เดินทางตาม
ชาติพ้นภัย” คาสัง่ เสียผู้
เป็นบิดา

177
สัญญะที่ใช้

ความ
หมายสัญญะ

มารดา

บริบท

เพลง

อาคาร
พาณิชย์
สวนหน้าบ้าน เปลี่ยนชื่อ
เปลี่ยนชื่อ
,ประตู
นามสกุลเป็น ประเทศจาก
เหล็กดัด
ไทย
“สยาม” เป็น
“ไทย”

เขตรั้วไพศาล
โอบบ้าน
ทรายทอง คือ
แขนของพระ
เจ้า

บันได,
ทางเดิน,ไฟ
ส่องทางเดิน

การเปลีย่ น
อาชีพรับจ้าง
ทางานบ้าน
มาเป็นช่าง
เย็บผ้าและ
สอนเย็บผ้า

“ท่านผู้นาไป
ไหนฉันไป
ด้วย”

ฉันยังไม่รู้ เขา
จะต้อนรับ
ขับสู้เพียง
ไหน

ตู้เสื้อผ้า,ราว
แขวนผ้า

รับจ้างทางาน
บ้าน,เป็นพี่
เลี้ยงเด็ก,
นอนห้องเก็บ
เสื้อผ้า,ชอบ
เย็บเสื้อผ้า

ครัว,เตา,
อาหาร,เจ้าที่
ประจาบ้าน

ทางานส่งเสีย
ให้อาม่าตั้งแต่
เด็ก,ชีวิตไม่
เคยได้เลือก

ปลูกฝังให้
ประชาชน
นิยมใช้สินค้า
ไทย ด้วยคา
ขวัญว่า “ไทย

พจมานได้รับ
กลับไม่ใช่การ
ปฏิบัติใน
ฐานะญาติ
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ความ
หมายสัญญะ

มารดา

บริบท

เพลง

ทา ไทยใช้
ไทยเจริญ”
ชามตราไก่
,ถ้วย โถ โอ
ชาม,ของ
สะสม

เมื่อยังเด็ก
“เมืองไทยนี้
ต้องทางานใช้ ดี”
หนี้ที่ไปเอา
ข้าวสารมา
กิน

บ้านทราย
ทองของ
ตระกูลผูด้ ีเก่า
ในยุคศักดิ์นา

ห้องซักล้าง น้องชาย
,เสื้อลูกเสือ,สี มารดาคือคน
กากี
ทีไ่ ด้เรียนสูง
ที่สุดและ
ผู้วิจัยลูกชาย
คนโตที่เล่า
เรียนในวุฒิที่
สูงที่สุดใน
วงศ์สกุล

ระเบียบการ
ใช้คาแทนชื่อ
เป็นมาตรฐาน
เช่น ฉัน ท่าน
เรา,จอมพล
ป. ต้องการให้
ชื่อของคน
ไทย ระบุชัด
ว่าเพศชาย
หรือหญิง

ชายกลางที่มี
สิทธิ์เป็น
เจ้าของบ้าน
ถ้าคุณตาของ
พวกเขา
เสียชีวิตลงยัง
อยู่ที่
ต่างประเทศ

ทางเดิน
ชีวิตเกิดมาไม่
แคบๆ,ผนัง มีโอกาส
ทึบ,คอนกรีต เพราะไม่ได้
เรียนหนังสือ
,กลัวคนไทย

ศิลปะแบบ
Modern
Architecture
แต่สื่อความ
หมายถึง
ศิลปะแบบ
ฟาสซิสต์

พ่อที่ต้องการ
ให้เธอเรียน
ต่อเรียนต่อ
หลังพ่อของ
เธอตายลง
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ความ
หมายสัญญะ

มารดา

บริบท

เพลง

แต่งหน้า,
ตุ๊กตา,มือ
ผู้หญิง,การ
ระบาย,หุ่น

ประเพณีจีน การเมืองของ
เด็กจะต้องไม่ การทาให้ลืม
ถามผู้ใหญ่มี
หน้าที่ทาตาม
ห้ามถามห้าม
สงสัยไม่เคยรู้
ประวัติอาม่า
,อากง

บ้านทราย
ทองในเวลา
นั้นมีเพียง
หม่อมพรรณ
รายหรือ
หม่อมแม่ที่มี
อานาจสูงสุด
ในบ้าน

ภาพซ้อน,ฝัน
กลางวัน,
ดารายอด
นิยม,สาวสวย
ผู้อาภัพ

ฝันอยากเป็น
นางเอกงิ้ว
,อยากสวย
,เป็นแม่บ้าน
ที่อบอุ่น

อาจมียิ้มอาบ
ฉาบบนสีหน้า
ว่ามีน้าใจ

ตุ๊กตา,ซานต
ร้าครอส

มีครอบครัวที่ มาลานาไทย
อบอุ่น
เป็น
มหาอานาจ

นี่คือสถาน
แห่งบ้าน
ทรายทอง ที่
ฉันปองมาสู่

วิทยุ,สมาชิก
ในครอบครัว
,สังคม

เพื่อนเวลา
ค่านิยมรัก
ทางาน,งิ้วคือ และหวงแหน
สิ่งที่ชอบที่สุด ใน “ความ
เป็นไทย”

พจมาน พินิจ
นันต์ เดินทาง
มาบังบ้าน
ทรายทอง
ตามคาสั่งเสีย
สุดท้ายของ
พ่อ

การปฏิวัติ
จิตใจ “คน
ไทย” หลวง
วิจิตรวาท
“มนุสส
ปฏิวัต”ิ
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ความ
หมายสัญญะ

มารดา

ทีว,ี หน้าต่าง, รู้จักกรุงเทพ
การจ้องมอง, จากหนัง
การติดต่อ
,การศึกษา

บริบท

เพลง

ลัทธิชาตินิยม พ่อที่ต้องการ
ให้เธอเรียน
ต่อเรียนต่อ
หลังพ่อของ
เธอตาย

โต๊ะอาหาร,
พิธีกรรม,
น้าส้ม,แซนวิ
ช,ดอกไม้ใน
แจกัน,ผ้าปู
โต๊ะ

คนจีนชอบ
รัฐนิยม
กินอะไร
ร้อนๆ,ต้องใช้
ตะเกียบ

โอ้บ้านทราย
ทองทองคือ
แขนของพระ
เจ้า

ผ้าไหม,ผ้า
แพร,สีฟ้า,รูป
แต่งงาน,
กระเป๋าสาน,
กระเป๋า
เดินทาง

ชีวิตสุดท้ายก็ “องค์การ
ไม่ได้อย่างที่ ส่งเสริมการ
คิดทุกวันนี้
สมรส”
บ้านก็อยู่ตัว
คนเดียว

ความรักที่ได้
จากชายกลาง

ความอบอุ่น
จากสัมผัสที่
ได้จากทุกคน
,เป็นคน
สาคัญ

ชีวิตนี้ถือว่า ปลุกระดมให้
ใช้หนี้ให้กับ คนไทยรูส้ ึก
อาม่าให้อาม่า รักชาติ
ทุกอย่าง
รวมทั้งการ
แต่งงาน

แม้พจมานจะ
โดนกลั่น
แกล้งมากสัก
เพียงใดก็ยัง
ทนได้

การจองจา,ที่ ไม่เคยกลับไป การเปลีย่ นขั้ว
ไม่มีทางออก อยูท่ ี่สงขาล อานาจและลี้
อีกเลย
ภัยทาง
การเมืองของ
จอมพล ป.

ได้เป็น
เจ้าของบ้าน
ทรายทองใน
ฐานะภรรยา
ชายกลาง
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ความ
หมายสัญญะ

มารดา

บริบท

เพลง

หลับตา,
รอยยิ้ม,หัน
หน้า,เสื้อเชิ้ต
มีปกแขนยาว

การปรากฏ,
ออกนอกบ้าน
พูดภาษาไทย,
แต่งตัวแบบ
สากลตาม
ดาราไทย

ระเบียบการ พจมาน สว่าง
แต่งกายสตรี วงศ์
ให้เหมาะสม
แก่ความเจริญ
ของประเทศ
และเชิดชู
คุณค่าของ
ความเป็นไทย

หันหลัง,
ผมเปีย,โบว์
ผูกผมสีชมพู
,ถักเปีย

การไม่ปรากฏ
,ไม่แสดง
ความเป็น
ลูกหลานจีน

ระเบียบการ พจมาน พินิจ
แต่งกายสตรี นันท์
ให้เหมาะสม
แก่ความเจริญ
ของประเทศ
และเชิดชู
คุณค่าของ
ความเป็นไทย

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง เรื่อง วีดีอาร์ต : สัมพันธบทและการตีความผ่านความทรงจาของ
สังคมกรุงเทพฯร่วมสมัยจากมุมมองของชาวไทย-จีน เป็นการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธบทที่มีตัวบทมารดาผู้วิจัยที่เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่บรรจุตัวบทในช่วงเวลา
พ.ศ. 2500-2517 เป็นแนวคิดหลักที่เชื่อมโยงสัมพันธบทกับตัวบทอื่นๆที่อยู่ในบริบทเวลาในช่ว ง
ดั ง กล่ า วประกอบการตี ค วามเพื่ อ น าผลมาสร้ า งสรรค์ เ ป็ น ผลงานศิ ล ปะ วิ ดี โ ออาร์ ต ผู้ วิ จั ย สรุ ป
ผลการวิจัยตามลาดับดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ผลการศึกษาเรื่องตัวบทของมารดาในฐานะคนไทยเชื้อสายจีนในช่วงเวลา พ.ศ.25002517
จากการศึกษาเรื่องตัวบทของมารดาในฐานะคนไทยเชื้อสายจีนในช่วงเวลา พ.ศ. 2500-2517
เพื่อนามาสร้างสรรค์เป็นงานวิดีโออาร์ตพบว่า มารดาในฐานะที่มีเชื้อสายจีนที่เกิดเมืองไทยมีภูมิลาเนา
ในภาคใต้ ได้พบปะทะสังสรรค์กับวัฒนธรรมแบบไทยส่งผลทาให้จิตใจของคนไทยเชื้อสายจีนซึ่ง ไม่ได้
เป็นจีนแท้และมีจิตใจเป็นไทยในเวลาต่อมา ด้วยการถูกกีดกันทางการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจที่
ยากจน ธรรมเนียมการเก็บตัวลูกสาวไว้ในบ้าน ประเพณีอันดีงามของผู้หญิงสังคมจีนที่สอนให้ผู้หญิง
ตระหนักถึงคุณธรรมความกตัญญูเพราะความกตัญญูที่คนจีนได้รับการปลูกฝังมา ทาให้ มารดาขาด
โอกาสรับการศึกษา ไม่ได้รับการศึกษาในระบบ มีพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับตัวตนที่แท้จริงที่ย่อมต้องการ
การยอมรับและมีชีวิตตามที่สังคมไทยยอมรับจึงมีลักษณะพันทางคือเป็นจีนก็ไม่ใช่เป็นไทยก็ไม่เชิง
ดังนั้นสภาวะทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม 2 ชาติที่ทับซ้อนกันจึงทาให้เกิดความควบกล้าและสับสนใน
การแสดงอัตลักษณ์ระหว่างความเป็นจีนและความเป็นไทย
สภาพการจากัดสิทธิและเสรีภาพทั้งจากธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษ และนโยบายการ
กีดกันคนจีน มิได้ช่วยส่งเสริมความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์ให้เป็นไทย ตัวต้นใหม่กลับไม่
สอดรับกับเชื้อชาติที่เป็นที่มีมาแต่กาเนิดและอาจจะขัดแย้งต่ออุดมการณ์ของผู้บังเกิดเกล้าที่เป็นจีน
รวมไปถึงได้สัมผัสกับวัฒนธรรมต่างๆ ของไทย ทาให้คนจีนรุ่นต่อๆ มาที่ปรากฏและไม่ปรากฏความ
เป็นจีน พยายามที่จะสร้างตัวตนใหม่ให้เกิดขึ้นกับตนเองด้วยการอาศัยการบริโภควัฒนธรรมไทยที่
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แปรรูปมาในลักษณะสินค้าวัฒนธรรมความบันเทิง แต่ในที่สุดความที่เป็นจีนก็ไม่ใช่ไทยก็ไม่เชิงของคน
จีนในสังคมไทยยุ คเวลานั้น ก่อให้เกิดตัว ตนใหม่ภายใต้ส ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกโดยไม่ ไ ด้ให้
ความสาคัญต่อความเป็นชาตินิยมมากกว่าความเป็นจีนและปฏิเสธความเป็นจีนหันมาชื่นชมความเป็น
ไทยได้อย่างเต็มที่ ทาให้อยู่ในสภาวะของคนสองชาติที่ไม่สามารถเข้ากับครอบครัวแบบจีนได้อีกทั้งก็
อยู่ในสังคมไทยซึ่งก็ไม่แสดงออกถึงความเป็นไทยได้ไม่สมบูรณ์ได้ด้วยเช่นกัน
5.1.1.1 ตัวบทของมารดาในฐานะคนไทยเชื้อสายจีนในช่วงเวลา พ.ศ. 2500-2517
เป็นเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับช่วงเวลาสาคัญของการเปลี่ยนแปลงของสั งคมไทย ด้วยนโยบายวาท
กรรมการพัฒ นาและการต่อสู้ ทางการเมืองที่ส่งผลต่อทั้งวัฒนธรรม วิถีชีวิต สังคม การเมือ งและ
เศรษฐกิจ
5.1.1.2 การตีความตัวบทของมารดาในฐานะคนไทยเชื้อสายจีนในช่วงเวลา พ.ศ.
2500-2517 พบว่าอุปสรรค์ที่สาคัญและทาให้ส่งผลมาสู่การดารงชีวิตในเวลาต่อมาคือ การศึกษา
โดยเฉพาะเรื่องของภาษาไทยที่ทาให้ชีวิตนั้นถูกจากัดโอกาสทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ จนนาไปสู่การ
มีอัตลักษณ์แบบครึ่งๆ กลาง ๆ
5.1.2 ผลการศึกษาเรื่องตัวบทของสังคมไทยในช่วงเวลา พ.ศ.2500-2517
จากการศึกษาเรื่องตัวบทของสังคมไทยในช่วงเวลา พ.ศ. 2500-2517 เพื่อนามาสร้างสรรค์
เป็นงานวิดีโออาร์ตพบว่าลักษณะการแบ่งชนชั้นในสังคม การจากัดสิทธิด้วยเพศสภาวะ การดูดกลืน
เอาวัฒนธรรมท้องถิ่น มาเป็น ของรัฐ การสร้างนโยบายชาตินิยม การเข้ามาของทุนระดับโลกเช่น
สหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสหรือถูกจากัดโอกาสที่ลงลึก
ไปถึงระดับหน่วยย่อยทางสังคมหรือครอบครัว
5.1.2.1 ตัวบทของสังคมไทยในช่วงเวลา พ.ศ. 2500-2517 เป็นเรื่องที่มีเนื้ อหา
เกี่ยวกับช่วงเวลาสาคัญของการสร้างนิยามความเป็นไทยผ่านวาทกรรมต่า งๆ ที่สลับสับเปลี่ยนตาม
กลุ่มอานาจที่ขึ้นมากากับนโยบายในแต่ละช่วงการเปลี่ยนแปลง
5.1.2.2 การตีความตัวบทของสังคมไทยในช่วงเวลา พ.ศ. 2500-2517 เป็นยุคเผด็จ
การทหาร การเมืองที่อิทธิพลของระบบราชการแบบทรรศนะที่เป็นอนุรักษ์นิยม มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยทุนจากอเมริกาเปลี่ ยนจากสังคมเกษตรมาสู่สังคมอุตสาหกรรม เกิดระบอบนายทุนชนชั้นกลาง
นอกระบบราชการ กรุงเทพกลายเป็นเมืองโตเดี่ยว
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5.1.3 ผลการศึกษาเรื่องตัวบทวัฒนธรรมความบันเทิงในช่วงเวลา พ.ศ. 2500-2517
จากการศึกษาเรื่องตัวบทวัฒนธรรมความบันเทิงในช่วงเวลา พ.ศ. 2500-2517 เพื่อนามา
สร้ า งสรรค์ เ ป็ น งานวิ ดี โ ออาร์ ต พบว่ า วั ฒ นธรรมบั น เทิ ง ถู ก สร้ า งขึ้ น โดยมี ก รุ ง เทพมหานครเป็ น
ศูนย์กลางการผลิตทางวัฒนธรรมและมีชนชั้นกลางที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็น
กลุ่มที่สร้างลักษณะทางวัฒนธรรมควบคู่กับอิทธิพลความทันสมัยจากตะวันตกผสมผสานวัฒนธรรม
จากชนชั้นสูงในสังคมที่นอกจากเป็นการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของชนชั้นตัวเองแล้วยังเป็นเครื่องมือทาง
สังคมที่ใช้แยกชนชั้นล่างออกจากชนชั้นกลางอีกด้วย
5.1.3.1 ตัวบทวัฒนธรรมความบันเทิงในช่วงเวลา พ.ศ.2500-2517 เป็นเรื่องที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับช่วงเวลาสาคัญของการเกิดรูปแบบทางวัฒนธรรมที่แตกต่างจากอดีตหลายอย่าง เช่น
ละครวิทยุ ราวง เพลงลูกทุ่ง เพลงลูกกรุง ลีลาศ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ อุตสาหกรรมความบันเทิง สถาน
บันเทิง สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ โรงภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ เครื่องเล่นแผ่นเสียง ฯลฯ ที่ทาให้เกิด
ลักษณะทางวัฒนธรรมที่ถูกกาหนดขึ้นจากกรุงเทพและกลายเป็นรูปแบบมาตรฐานของวัฒนธรรมใน
ระดับชาติอีกด้วย
5.1.3.2 การตีความตัวบทวัฒนธรรมความบันเทิงในช่วงเวลา พ.ศ. 2500-2517
ด้วยวาทกรรมพัฒนานาไปสู่การสร้างพื้นที่ทางเศรษฐกิจแหล่งบันเทิงแห่งใหม่เพิ่มสถานที่
บันเทิง แหล่งสถานเริงรมย์ บริโภคความบันเทิงสมัยใหม่ ตะวันตกนิยมเกิดลูกผสมพันทางทาง
วัฒนธรรม
5.1.4 ผลของการศึกษาเรื่องแนวคิดการสร้างสรรค์วิดีโออาร์ต : สัมพันธบทและการตีความ
ผ่านความทรงจาของสังคมกรุงเทพฯ ร่วมสมัยจากมุมมองของชาวไทย-จีน
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการสร้างงานศิลปะจากความบันดาลใจที่มาจาก
ความสัมพันธ์ของแม่กับลูก ทฤษฎีสัมพันธบท (Intertextuality) ที่พิจารณางานศิลปะในฐานะที่เป็น
ตัวบท (Text) ประกอบสร้างขึ้นจากตัวบทอื่น ๆ หรือรหัสทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏก่อนแล้วใน
งานศิลปะแขนงต่างๆ และในบริบทสังคมวัฒนธรรม การประกอบสร้างความหมายของตัวบทใหม่
ขึ้นอยู่กับการตีความหรือการอ่านโดยเชื่อมโยงรหัสทางวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ทาให้เกิดการส่งผลต่อ
ทางการสร้างสรรค์วิดีโออาร์ต ผลการศึกษาสรุปได้คือ ทฤษฎีต่างๆ เป็นโครงสร้างความคิดที่ทาให้
ผู้วิจัยได้กาหนดแนวทางการทางานในขั้นตอนการสร้างสรรค์งานวิดีโออาร์ต ในลักษณะมิวสิควีดีโอคา
ราโอเกะทั้งหมด 3 เพลงซึ่งให้เห็นแนวคิดหลักสาคัญของความบันเทิงในยุคที่ผู้วิจัยเลือกศึกษาคือ
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ลักษณะการเสพความบันเทิงที่เป็นชุด เป็นตอน แบ่งเป็นช่วงเวลาจากัดอยู่ภายในการทางานของเวลา
และพื้นที่อย่างชัดเจนซึ่งแตกต่างจากยุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันที่ไร้พรหมแดนของพื้นที่และเวลา
ผู้วิจัยต้องการสร้างสรรค์งานจากพื้นฐานแนวคิดเรื่องศิลปะแนวคิดรูปแบบศิลปะแอพโพรพริ
เอชัน โดยหยิบยกแนวคิดโครงสร้างภาพจากวัฒนธรรมความบันเทิงในยุคสมัยพ.ศ. 2500-2517 มา
ผสมผสานผลงานศิลปะร่วมสมัยที่สื่อภาพจากการตีความใหม่ในมุมมองยุคสมัยปัจจุบัน ร่วมกับการใช้
สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าเป็ น เครื่ อ งมื อ ของการสร้ า งสรรค์ จึ ง กล่ า วได้ ว่ า เป็ น การน าเนื้ อ หาจากงาน
ภาพเคลื่อนไหวของวิดีโอ และเสียงประกอบที่สัมพันธ์กันกับการสร้างอารมณ์และความรู้สึกให้กับผู้ชม
ทาให้งานศิลปะที่สื่อด้วยวิดีโออาร์ตสามารถสร้างความสนใจในเนื้อหาผ่านสื่อวีดีโอ
5.2 อภิปรายผล
การวิจัยและสร้างสรรค์ เรื่อง วีดีอาร์ต : สัมพันธบทและการตีความผ่านความทรงจาของ
สังคมกรุงเทพฯร่วมสมัยจากมุมมองของชาวไทย-จีน มีประเด็นในการอภิปราย 3 ประเด็นดังนี้
5.2.1 ผลงานสามารถทาให้เกิดความเข้าใจในบริบททางสังคมด้านต่างๆ ของสังคมกรุงเทพ
ร่วมสมัยในช่วงเวลาที่ทาการศึกษา ผลงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นเป็นทั้งตัวเชื่อมและเป็นทั้งตัวแสดงความ
เป็ น จริ งที่เกิดขึ้น ในยุ คสมัยต่างๆของกรุงเทพ ผ่ านมารดาที่เป็นทั้งตัว เนื้อหาและเป็นทั้งตัวแสดง
ถ่ายทอดเนื้อหานั้นในเวลาเดียวกัน
5.2.2 เกิดความเข้าใจในภาพทางสังคมในประวัติชีวิตนางนงลักษณ์ ลีระศิริ ที่มีความสัมพันธ์
กับบริบทต่าง ๆ ของสังคมกรุงเทพร่วมสมัย ผลงานวิดีโออาร์ตได้สร้างสรรค์บนฐานความคิดของความ
เป็นศิลปะร่วมสมัยที่สะท้อนภาพเรื่องราวต่างๆที่ยังดารงอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบัน ที่นาคุณค่าของเนื้อหา
สังคมในช่วงเวลาดังกล่าว
5.2.3 เกิดผลงานการสร้างสรรค์ ศิลปะวิดีโออาร์ตที่สื่อสารเนื้อหา ตามแนวคิดทฤษฎีแบบ
สัมพันธบทและการตีความจากสังคมกรุงเทพร่วมสมัยผ่านมุมมองของชาวไทย-จีน ที่มีคุณค่าของ
ความเป็นศิลปะร่วมสมัยที่ได้นาแนวคิดของตัวบทมารดา และสังคมกรุงเทพมาสร้างสรรค์ผลงาน
5.3 ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยสร้างสรรค์
ในการศึกษาวิจั ย สร้ า งสรรค์ ครั้ งนี้ ผู้ วิจัยได้กาหนดกรอบวิธีวิจัย และทาการทดลองการ
สร้างสรรค์จึงได้ข้อสรุปความคิดโดยตัวผู้วิจัยต่อผลงานการสร้างสรรค์ โดยได้ออกแบบโครงสร้างทาง
ความคิดเพื่อสร้างความเข้าใจต่อผลงานและความคิด ดังนี้
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แผนภูมิที่ 5.1 กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์วีดีอาร์ต : สัมพันธบทและการตีความผ่านความทรงจาของ
สังคมกรุงเทพฯ ร่วมสมัยจากมุมมองของชาวไทย-จีน
โครงสร้างทางความคิดของการวิจัยสร้างสรรค์ที่ปรากฏนี้ประกอบด้วยกระบวนการทาง
ความคิด3 แนวคิดหลักกล่าวคือ
5.3.1 แนวทางกระบวนการสร้างสรรค์ที่ประกอบไปด้วย การค้นคว้าศึกษาตัวบทมารดาผ่าน
ความสัมพันธ์ เพื่อสร้างสรรค์วิดีโออาร์ตที่สะท้อนชีวิตมารดาในช่วงเวลาที่กาหนดไว้ เป็นการคิดที่ต้อง
อาศัยกระบวนการ ขั้นตอนของการทางานที่เป็นระบบ มีโครงสร้างการทางานจากการเริ่มต้นจนถึง
ขั้น ตอนการน าเสนอผลงานคล้ า ยถึ ง การท าภาพยนตร์ เนื่องจากการทางานวิดีโ อนั้น มีเ รื่ อ งของ
ภาพเคลื่อนไหว เสียง ผู้แสดง ฉาก และที่สาคัญมีเรื่องของเวลาในการกาหนดสิ่งที่ต้องการนาเสนอ
เป็นสิ่งสาคัญส่งผลต่อการรับรู้เรื่องของภาพ เสียง อารมณ์และความรูสึกนึกคิดของผู้ชม โดยมี ภาพ
การใช้สัญญะต่างๆ และภาพที่ได้สร้างสรรค์จากการเทคนิคพิเศษในระบบดิจิทัล ให้เกิดความเป็น
เอกภาพร่วมกับการถ่ายทาภาพเคลื่อนไหวที่มาจากการถ่ายทาคนแสดง ตามโครงสร้างของเนื้อหาที่
กาหนดไว้ ร่วมกับเสียงประกอบ ส่งผลให้การรับรู้ของผู้ชมได้คิดพิจารณาและตีความ
5.3.2 แนวของโครงสร้างทางความคิดคือตัว บทมารดาซึ่งคือเนื้อหาหลั กที่เป็นตัวก าหนด
ความคิดของการทางาน ผ่านการสัมภาษณ์ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาประวัติชีวิตของมารดา และสังคมใน
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อดีตสู่การตีความแล้ว ต่อจากนั้นจึงนาผลที่ได้มาเข้าสู่กระบวนการทางานสร้างสรรค์ ซึ่งเชื่อมโยง
เนื้อหาของตัวบททางด้านประวัติชีวิตมารดา บริบททางสังคมที่แวดล้อมชีวิตมารดาและบทเพลงเพื่อ
เป็นการตอบปัญหาของการกาหนดแนวคิดการวิจัยในตอนต้น และเป็นการตรวจสอบผลของการ
สร้างสรรค์อีกประการหนึ่งด้วย
5.3.3 แนวของโครงสร้างทางความคิดคือ ตัวผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะงานที่นาเอามุมมอง
ของศิลปะเป็นเครื่องมือในการสื่อและสร้างสรรค์ ถ่ายทอดเนื้อหาจากแนวคิดสัมพันธบทออกมาเป็น
รูปสัญญะที่ตรงกับความทรงจาทางสังคมก่อนจะนาไปใช้เพื่อการสร้างสรรค์ต่อไป
5.4 ข้อเสนอแนะ
5.4.1 ผู้วิจัยพบว่า การวิจัยโดยนาฐานจากการสื่อเนื้อหาผ่านวีดีโออาร์ต หรือการหยิบยกตัว
บทที่มีคุณค่าในอดีตมาสร้างสรรค์ใหม่นั้น โดยเฉพาะเนื้อหาของชิวิตมารดานั้นสามารถสร้างสรรค์ใน
รูปแบบอื่นๆ ได้อีกหลากหลาย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อความเข้าใจ และสร้างผลกระทบต่อคนและ
สังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต
5.4.2 ผู้วิจัยได้ทาการสร้างสรรค์วีดีโอทั้งหมด 3 เพลง ทดลองเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผ่าน
รูปแบบของภาพยนตร์ 3 แนวทาง จึงทาให้เกิดการค้นพบแนวทางความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถสร้าง
งานออกมาได้ โดยใช้กรอบคิด ทฤษฎี เพื่อเป็นการพัฒนาระบบคิด และสร้างสรรค์ พื้นที่ใหม่ๆ ต่อ
วงการศิลปะไทยร่วมสมัย รวมทั้งผู้สนใจที่สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างสรรค์งานได้
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ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์

นายสมพงษ์ ลี ร ะศิ ริ ต าแหน่ ง ปั จ จุ บั น อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าทั ศ นศิ ล ป์ คณะ
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ระดับปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทางานและเกียรติประวัติ
- มีผลการแสดงนิทรรศการผลงานทางศิลปะและภาพพิมพ์เป็นระยะเวลากว่า 15 ปี ทั่ว
ประเทศ
- รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลชมเชย และรางวัลพิเศษ นิทรรศการศิลปกรรม โตชิบา “นาสิ่ง
ที่ดีสู่ชีวิต” ในปี พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2545 ตามลาดับ
- รางวัลเหรียญทองแดง นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ณ หอศิลปแห่งชาติ
กรุงเทพฯ
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กรุงเทพฯ
- ริ เริ่ มการสร้ างผลงานและกิจกรรมการแสดงผลงานด้านศิล ปะทราย (Sand Art)
นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน

